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Dusit Thani Maldives  5* (ดสุติธาน ีมลัดฟีส)์ 
 

ดุสิตธานี มัลดีฟ เป็นโรงแรมที่ผสานความดูแลเอาใจใส่และการบริการอย่างเยี่ยมยอดแบบไทยๆ ที่ผนึกรวม

กับความหรหูรามีระดับตามแบบฉบับโรงแรมระดับห้าดาวได้อย่างลงตัว ดุสิตธานี มัลดีฟ ตระหง่านในอ้อม

กอดของธรรมชาติอันอุดมไปด้วยทัศนียภาพที่แสนงดงามชนิดลืมหายใจ ท่ามกลางท้องทะเลใสและหาดทราย

สีสะอาดตา และพิเศษที่สุดคือ แนวปะการังที่โอบล้อมรอบเกาะรอบเกาะ ในมุมมองแบบ 360 องศา ในห้วงน ้า

เทอควอยซ์ 

 

ท่านลองหลับตาและจินตนาการถึงโรงแรมสุดหรูที่ตั งอยู่บนเกาะ มุดดูห ์(Mudhdhoo) ในหมู่เกาะบาร์ (Baa 

Atoll) ซึ่งเป็นหมู่เกาะแรกที่ได้รับการคุ้มครองพื นที่ระบบนิเวศบนบก และ/หรือชายฝั่งทะเลโดย องค์การ

ยูเนสโก  ซึ่งใช้เวลาเพียง 35 นาท ีเดินทางโดยเครื่องบินจากเกาะสนามบินเมืองหลวงมาเล่ สู่สนามบิน

ภายในประเทศ ดาราวันดู และ นั่งเรือสปีดโบ๊ทอีกเพียง 10 นาที ท่านก็จะได้พบกับพื นที่และที่พักที่ไม่ต่างจาก

สรวงสวรรค์ของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟ 

  



 

  

กลุ่มเป้าหมายของรีสอร์ท : คู่รัก ครอบครัว และ กลุม่เพื่อน ที่มี Lifestyle รักความสะดวกสบาย มีความ 

Luxury ชอบความสงบและความเป็นส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ 

 เหมาะส้าหรับลูกค้าที่ก้าลังหารีสอร์ทที่ เด็กพักกลางน ้าได้ ที่นี่รับเด็กเข้าพัก ตั งแต่อายุ 0-12 ปี และ

เด็กสามารถพักได้สูงสุดห้องละ 2 คน 

 เหมาะส้าหรับลูกค้าที่ชื่นชอบ รีสอร์ทที่มีปะการังสมบูรณ์ และสัตว์น ้าอาศัยอยู่บริเวณรีสอร์ท 

 เหมาะส้าหรับลูกค้าที่ชื่นชอบอาหารคุณภาพดี และมีแพคเกจ All Inclusive ควบคุมค่าใช้จ่ายได ้

 เหมาะส้าหรับลูกค้าที่ชอบความหรูหรา Luxury 

 เหมาะส้าหรับลูกค้าที่ต้องการรีสอร์ทที่มีพนักงานคนไทย 

จุดเด่น Highlight ของท่ี Dusit Thani Maldives 

 Design สถาปัตยกรรมเฉพาะตัวอันโดดเดน่เป็นไทยสไตล์ Dusit Thani 

 รีสอร์ทมีมาตรฐานการบริการคุณภาพดี อาหารดี 

 ห้องกลางน ้ามีขนาดใหญ่ ทกุห้องมีสระน ้าส่วนตัว 

 มีห้องอาหารทางเลือก อาหารไทย, อิตาล,ี Grill 

 มีเจ้าหน้าที่ชาวไทยในรีสอร์ท 

 ภายในรีสอร์ทมีปะการังและสัตว์น ้าที่อุดมสมบูรณ์ 

 อยู่ใกล้กับ Hanifaru Bay ซึ่งเป็นแหล่งชม Manta ที่ส้าคัญของโลก 

 มีบริการ Butler Service 

Dusit Thani Maldives  5* (ดุสิตธานี มลัดีฟส)์  

เดินทางระหว่าง วนัที่ 01 ตลุาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564  

** โปรโมชัน่นี ้ตอ้งส ำรองหอ้งพักลว่งหนำ้ 60 วัน นับจำกวันเดนิทำง ** 

นอ้ยกวำ่ 60 วันโปรดสอบถำมคะ่  

 

  Pure Indulgence (All Inclusive) & Domestic flight + Speed boat 

เดนิทางระหวา่งวนัที่ :  01 Oct – 23 Dec 2020 

ประเภทห้องพัก 

3 วัน / 2 คืน    

(ราคาต่อท่าน /บาท) 

4 วัน / 3 คืน 

(ราคาต่อท่าน /บาท) 

พักห้องละ 2-3 ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน 

Beach Villa บนหาด 45,700 60,500 

Water Villa with Pool กลางน ้า 52,800 71,300 

Ocean Villa with Pool กลางน ้า 55,900 75,800 

2 Bedroom Ocean Pavilion with Pool (4 ท่าน) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

  Pure Indulgence (All Inclusive) & Domestic flight + Speed boat 

เดนิทางระหวา่งวนัที่ :  11 Jan – 28 Feb 2021  และ  1 - 11 Apr 2021 

ประเภทห้องพัก 

3 วัน / 2 คืน    

(ราคาต่อท่าน /บาท) 

4 วัน / 3 คืน 

(ราคาต่อท่าน /บาท) 

พักห้องละ 2-3 ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน 

Beach Villa บนหาด 50,500 67,300 

Water Villa with Pool กลางน ้า 58,900 77,300 

Ocean Villa with Pool กลางน ้า 62,400 80,600 

2 Bedroom Ocean Pavilion with Pool (4 ท่าน) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม 

 

  Pure Indulgence (All Inclusive) & Domestic flight + Speed boat 

เดนิทางระหวา่งวนัที่ :  1 – 31 Mar 2021 

ประเภทห้องพัก 

3 วัน / 2 คืน    

(ราคาต่อท่าน /บาท) 

4 วัน / 3 คืน 

(ราคาต่อท่าน /บาท) 

พักห้องละ 2-3 ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน 

Beach Villa บนหาด 46,800 62,900 

Water Villa with Pool กลางน ้า 55,100 72,300 

Ocean Villa with Pool กลางน ้า 58,600 76,400 

2 Bedroom Ocean Pavilion with Pool (4 ท่าน) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม 

 

  Pure Indulgence (All Inclusive) & Domestic flight + Speed boat 

เดนิทางระหวา่งวนัที่ :  12 April – 30 Sep 2021 

ประเภทห้องพัก 

3 วัน / 2 คืน    

(ราคาต่อท่าน /บาท) 

4 วัน / 3 คืน 

(ราคาต่อท่าน /บาท) 

พักห้องละ 2-3 ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน 

Beach Villa บนหาด 41,300 56,800 

Water Villa with Pool กลางน ้า 49,600 65,400 

Ocean Villa with Pool กลางน ้า 53,200 70,200 

2 Bedroom Ocean Pavilion with Pool (4 ท่าน) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม 

 

 

 

 



 

  

  ราคาแพคเกจรวม  ( แบบ  All Inclusive) 

 ห้องพัก   2- 3 คืน 

 Domestic Flight + Speed Boat รับส่งสนามบินมัลดีฟส์ - รีสอร์ท ไปกลับ (กรณีต้องการ upgrade Seaplane 

เครื่องบินทะเล ไปกลับ 7,400 บาท/ท่าน เที่ยวเดียว 4,000 บาท/ท่าน/เที่ยว, เด็ก 2-12 ปี ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม) 

 Pure Indulgence dine around (All Inclusive package) อาหารทุกมื อ เช้า กลางวัน เย็น และเครื่องดื่ม ไวน์ 

cocktail mocktail เบียร์ Sparkling น ้าผลไม้ น ้าอัดลม 

 ห้องรับรอง ระหว่างรอเครื่องบินมายังรีสอร์ท ณ ท่าอากาศยานมัลดีฟส์ 

 Sunset cruise นั่งเรือเที่ยวชมพระอาทิตย์ตกส้าหรับ 2 ท่าน ท่านที่สามจ่ายเพิ่ม 56 USD 

 ฟรี 3 Excursion ได้แก่ Snorkeling Turtle Safari, Sunset Cruise, Local Island Tour (พัก 3 คืนขึ นไป) 

 ฟรี Kayak, Stand up paddle boat & Catamaran (พัก 3 คืนขึ นไป) 

 บริการผู้ช่วยส่วนตัว Butler 

 Welcome bottle of sparking wine in room 

 บริการฟรี Wi Fi ทั งในห้องและส่วนกลาง 

 อุปกรณ์ด้าน ้า เทนนิส สระว่ายน ้า Kidroom 

 ฟรี Mini Bar (4 Beer, 10 Soft drink, 4 Juices ต่อวัน) 

 Welcome drink และผ้าเย็นเม่ือมาถึง 

 สามารถอยู่ต่อช่วงบ่ายได้ กรณีบินกลับ Flight บ่าย มีห้องพักให้ พร้อม บริการอาหารว่างและเครื่องดื่่ม จนกว่าจะ

ออกจากรีสอร์ท 

 In-villa check in 

 ฟรี จักรยานปั่นรอบรีสอร์ท 

 ฟรี ซาวน่า จากุซซี่ Deravana spa 

 ฟรี โยคะคลาส 

 ส่วนลด 15% ส้าหรับ Photo shooting 

 ฟรี ชา กาแฟ แบรนด์ Nespresso 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท + ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 

 ค่าGST tax, Service charge, Green tax  

 

     พิเศษส้าหรับ Honeymoon พัก 4 คืนขึ นไป และ ต้องภายใน 9 เดืนหลังแต่งงาน 

+ Sunset Aperitif and After dinner cocktail 

+ 3 course romantic dinner 

+ Sparking wine, fruit basket, romantic bed decoration 

+ Wine tasting with in house sommelier 

 

     ราคาแพคเกจไม่รวม 

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มัลดีฟส-์กรุงเทพฯ    บริการจองตั๋วเครื่องบินให้ฟรี ราคาตามจริง 

ท่านสามารถเช็คราคาตั๋วเครื่องบิน หรือ Add ตั๋วเครื่องบิน ในราคาโปรโมชั่น กับบริษัทได้  

เน่ืองจาก มีหลายสายการบินให้เลือก  และ ราคาแต่ละวันจะไม่เท่ากันค่ะ   

 ค่ากิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ 

 ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ หัก ณ ที่จ่าย (กรณีต้องการใบก้ากับภาษี / ใบเสร็จนิติบุคคล ) 

 

 



 

  

         เงือ่นไขการทา้จอง 

 กรุณาท้าการจองและช้าระเงินตามก้าหนดเวลาของแต่ละโปรโมชั่น 

 มัดจ้า 10,000 บาท/ท่าน 

 ช้าระงวดสุดท้ายครบก่อนเดินทาง 50 วัน 

 รับช้าระด้วยบัตรเครดิต 

 ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 การเปลี่ยนแปลง เช่น เลื่อนวันเดินทาง เปลี่ยนชื่อผู้เข้าพัก จะพิจารณาเป็นกรณีตามเงื่อนไขของรีสอร์ท  

 การยกเลิกกะทันหัน หรือ พักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้  

 

 หมายเหต ุ

 หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศ

ปลายทางปฏิเสธออกจากเมือง หรือการเข้าเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ท้าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือ

เป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออ้านาจและ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่า

แพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การ

ล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง 

ๆ ซึ่งเกิดขึ นนอกเหนืออ้านาจการควบคุมของ บริษัท ฯ  

 ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี  หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั งหมดหรือแต่บางส่วน ถือว่าท่านสละซึ่งสิทธิ์

นั น และจะไม่สามารถ เรียกร้องขอคืนเงินค่าบริการทั งหมดหรือแต่บางส่วนได้  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี ตามความเหมาะสมของ

สถานการณ์ต่าง ๆ ทั งนี บริษัทฯ จะค้านึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดที่ท่านพึงจะได้รับเป็นส้าคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่จ้าต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

                                   
       

  หำกทำ่นตอ้งกำรรำยละเอยีดเพิม่เตมิหรอืจองทัวรต์ดิตอ่  

  บรษัิท วทีรำเวลเซ็นเตอร ์จ ำกดั   โทร 085-393-5550 / 02-716-5229 

  Line :  @wetravelcenter  or  wetravelcenter1  /  Email : wetravelcenter@gmail.com    

  ทำ่นสำมำรถเขำ้ชมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ำง https://wetravelcenter.com/   
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