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WONDERFUL MALDIVES 
DUSIT THANI  
3 Days 2 Nights 

 

HIGHLIGHT: 
 หอ้งพกัหรูสุดริมหาดหรือหอ้งพกักลางทะเล รีสอร์ทหรูระดบั 5 ดาว 

 เดินทาง ไป-กลบั ท่ีพกัและสนามบิน โดย Domestic Flight + Speedboat(Upgrade Seaplane ไปกลบัเพิม่ 7,400 บาท/ท่าน) 

 สุดพิเศษ กบัม้ืออาหาร Pure Indulgence Dine Around 

 เกบ็ทุกสุขสุดความประทบัใจไดทุ้กวนั อาทิ สปา,เทนนิส , ฟิตเนส , เรือแคนู , วินดเ์ซิร์ฟ , กระดานโตค้ล่ืน และอ่ืนๆอีก
มากมาย 

 ผอ่นคลายกบั Sauna ท่ี “Devarana Spa” 

 ล้ิมรสอาหารทะเลป้ิงยา่ง ณ หอ้งอาหาร “The Sea Grill” หรือ อาหารนานาชาติ ท่ี “The Market” 

 สดช่ืนกบัเคร่ืองด่ืมท่ี “Sand Bar” หรือ “Sala Bar” 

 ฟรี อุปกรณ์ด าน ้ าต้ืน ระหวา่งเขา้พกั 

 ฟรี Wi Fi ทั้งในหอ้งและส่วนกลาง 
 พิเศษ Sparkling Wine ตอ้งรับภายในหอ้งพกั 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
43,900 

00.- 

เดินทางระหว่าง: มีนาคม – 10 มกราคม 2564 

ยกเว้น เทศกาลและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์                                         (  -  / - / D  )      
xx.xx น. เช็คอินบตัรโดยสารและสมัภาระ ณ สนามบินสุวรรณภูม ิหรือ สนามบนิดอนเมือง ผูโ้ดยสารขาออก 
xx.xx น.  ออกเดินทางสู่ มัลดฟีส์ 
xx.xx น.  ถึงสนามบนิมาเล่ (Male International Airport) ประเทศมลัดีฟส์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

หลงัจากรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้ น าท่านติดต่อ เคาน์เตอร์ หมายเลข 03 โรงแรม Dusit Thani Maldives  
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางโดย Domestic flight เท่ียวบินแสนสบายของสายการบิน FlyMe สู่ท่าอากาศ
ยานภายในประเทศ Dharavandhoo Domestic Airport (ใชเ้วลา 25 นาที) จากนั้นเดินทางต่อดว้ย Speed 
Boat (ใชเ้วลา 10 นาที) สู่ Dusit Thani Maldives  

15.30 น. เช็คอนิเข้าสู่ทีพ่กั จากน้ันให้ท่านอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย 
**ฟรี!! บริการอุปกรณ์ด าน ้ าต้ืนและอุปกรณ์ทางน ้ า (ชนิดไม่มีเคร่ืองยนต์) เช่น เรือแคนู,วินด์เซิร์ฟ, 
กระดานโตค้ล่ืน ฯลฯ ตลอดการเขา้พกั 
**อ่ิมอร่อยไม่อั้นกบัอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดวนั อาทิเช่น ชา-กาแฟยามบ่ายพร้อมของว่าง, เคร่ืองด่ืม
น ้ าอดัลมและน ้ าแร่ตลอดวนั,และบาร์เปิดให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด,เบียร์และคอ็กเทล ระหว่างเวลา 
11.00 น. – 23.00 น. ตลอดการเขา้พกั 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหาร 

วนัทีส่อง  มัลดีฟส์ – อสิระเลอืกท ากจิกรรมต่างๆ ตามอธัยาศัย                                                      (B / L / D)   
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
 หลงัรับประทานอาหารเชา้...ท่านสามารถเลือกพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ 

มากมายบนเกาะ ท่ีน าโดยเจา้หน้าท่ีผูเ้ช่ียวชาญ โดยท่ีท่านไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเพื่มเติมได้ ตั้งแต่เวลา 
08.30-11.30 น. และ 15.30-16.30 น. ของทุกวนั...(กรุณาเช็คตารางเวลากบัเจา้หนา้ท่ีรีสอร์ทอีกคร้ัง) 

กลางวนั – เยน็ บริการอาหารกลางวนัและอาหารเยน็ ณ ห้องอาหาร  

วนัทีส่าม มัลดีฟส์ – กรุงเทพฯ                           (  B / - / -   )      
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  
  อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั .... 
12.00 น.  เช็คเอาท์ออกจากห้องพกั  

น าท่านเดินทางกลบัโดย Speedboat (กรุณาเช็ครอบเดินทางกับเจ้าหน้าท่ีอีกคร้ัง) สู่สนามบิน
ภายในประเทศ Dharavandhoo Domestic Airport และต่อดว้ย Domestic flight เท่ียวบินแสนสบายของ 
สายการบนิ FlyMe สู่ สนามบินมาเล่ (Male International Airport) 

xx.xx น.  ออกเดนิทางสู่กรุงเทพมหานคร   
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xx.xx น.  เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

อตัราค่าบริการ  ยกเว้นเทศกาลและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 

 
BEACH VILLA WITH POOL : วลิล่าริมชายหาด พร้อมสระว่ายน า้ส่วนตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลาเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ท่านละ (บาท) 

พกั 2 คนื 
พกัเพิม่ 1 คนื ท่านละ (บาท) 

01 มี.ค. - 17 เม.ย.63 43,900 17,500 

18 เม.ย.-30 ก.ย.63 45,900 13,500 

01 ต.ค.- 23 ธ.ค.63  50,900 16,000 

24 ธ.ค.63-10 ม.ค.64 69,900 25,000 

 

 วลิล่าริมหาด พร้อมสระวา่ยน ้าส่วนตวั ขนาด 122 ตารางเมตร 
พร้อมดว้ยหอ้งอาบน ้ากลางแจง้ในออ้มกอดของสวนสวย 
รวมทั้งระเบียงส่วนตวั 

 Wifi ภายในหอ้งพกั 
 น ้าด่ืมจากขวดแกว้มีบริการใหทุ้กวนั 
 บริการผูช่้วยส่วนตวั(ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – เท่ียงคืน) 
 บริการรถกอลฟ์รับส่งภายในบริเวณรีสอร์ททุกวนั 
 มินิบาร์ เคร่ืองชงกาแฟแคปซูลเนสเปรสโซ่และชุดชงชา 
 โทรทศัน์LED ระบบดาวเทียม 
 โตะ๊ท างานท่ีกวา้งขวางพร้อมเกา้อ้ีท างานเพ่ือสุขภาพ 
 ส่ิงอ  านวยความสะดวกในหอ้งพกัครบครัน (เคร่ืองเป่าผม เส้ือ

คลุมอาบน ้า รองเทา้เดินในหอ้งและเคร่ืองอาบน ้าต่างๆ) 
 ท่ีอาบน ้าฝักบวัเรนชาวเวอร์กลางแจง้ 
 ตูนิ้รภยัภายในวิลล่า 
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WATER VILLA WITH POOL : วลิล่าริมน า้ พร้อมสระว่ายน า้ส่วนตัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลาเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ท่านละ (บาท) 

พกั 2 คนื 
พกัเพิม่ 1 คนื ท่านละ (บาท) 

01 มี.ค. - 17 เม.ย.63 48,900 19,500 

18 เม.ย.-30 ก.ย.63 50,900 16,000 

01 ต.ค.- 23 ธ.ค.63  56,900 18,500 

24 ธ.ค.63-10 ม.ค.64 75,900 28,000 

 

 

 

 

 วิลล่าทุกหลงัอยูริ่มชายฝ่ัง ตวับา้นยืน่ลงไปในทะเล พร้อม
สระวา่ยน ้าส่วนตวั ขนาด 150 ตารางเมตร รวมทั้งระเบียง
ส่วนตวั 

 Wifi ภายในหอ้งพกั 
 น ้าด่ืมจากขวดแกว้มีบริการใหทุ้กวนั 
 บริการผูช่้วยส่วนตวั (ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – เท่ียงคืน) 
 บริการรถกอลฟ์รับส่งภายในบริเวณรีสอร์ททุกวนั 
 มินิบาร์ เคร่ืองชงกาแฟแคปซูลเนสเปรสโซ่และชุดชงชา 
 โทรทศัน์LED ระบบดาวเทียม 
 โตะ๊ท างานท่ีกวา้งขวางพร้อมเกา้อ้ีท างานเพ่ือสุขภาพ 
 ส่ิงอ  านวยความสะดวกในหอ้งพกัครบครัน (เคร่ืองเป่าผม 

เส้ือคลุมอาบน ้า รองเทา้เดินในหอ้งและเคร่ืองอาบน ้าต่างๆ) 
 ท่ีอาบน ้าฝักบวัเรนชาวเวอร์กลางแจง้ 
 ตูนิ้รภยัภายในวิลล่า 



เอสทีดี ทราเวล 

  59 หมู่ 7 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี

                    โทร: 029630414; 0924054546; 0863218269 

ใบอนุญาตเลขท่ี  11/08708 

 

OCEAN VILLA WITH POOL : วลิล่ากลางน า้ พร้อมสระว่ายน า้ส่วนตัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลาเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ท่านละ (บาท) 

พกั 2 คนื 
พกัเพิม่ 1 คนื ท่านละ (บาท) 

01 มี.ค. - 17 เม.ย.63 50,900 21,500 

18 เม.ย.-30 ก.ย.63 54,900 17,500 

01 ต.ค.- 23 ธ.ค.63  56,900 20,500 

24 ธ.ค.63-10 ม.ค.64 78,900 30,000 

 
 
 

 วลิล่ากลางน ้า ขนาด 180 ตารางเมตร สามารถลงไปสัมผสั
แนวปะการังท่ีอุดมสมบูรณ์ พร้อมสระวา่ยน ้าส่วนตวั รวมทั้ง
ระเบียงส่วนตวั มีทั้งอ่างอาบน ้าขนาดใหญ่ 

 Wifi ภายในหอ้งพกั 
 น ้าด่ืมจากขวดแกว้มีบริการใหทุ้กวนั 
 บริการผูช่้วยส่วนตวั (ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – เท่ียงคืน) 
 บริการรถกอลฟ์รับส่งภายในบริเวณรีสอร์ททุกวนั 
 มินิบาร์ เคร่ืองชงกาแฟแคปซูลเนสเปรสโซ่และชุดชงชา 
 โทรทศัน์LED ระบบดาวเทียม 
 โตะ๊ท างานท่ีกวา้งขวางพร้อมเกา้อ้ีท างานเพ่ือสุขภาพ 
 ส่ิงอ  านวยความสะดวกในหอ้งพกัครบครัน (เคร่ืองเป่าผม เส้ือ

คลุมอาบน ้า รองเทา้เดินในหอ้งและเคร่ืองอาบน ้าต่างๆ) 
 ท่ีอาบน ้าฝักบวัเรนชาวเวอร์กลางแจง้ 
 ตูนิ้รภยัภายในวิลล่า 
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โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ผสมผสานการดูแลอยา่งอ่อนชอ้ยในรูปแบบของความเป็นไทยกบัทิวทศัน์อนังดงามอลงัการ
ของมลัดีฟส์เขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งลงตวัรีสอร์ทหรูแห่งน้ีลอ้มรอบดว้ยหาดทรายขาว ทะเลสีฟ้าครามและทศันียภาพ 360 องศา
ของแนวปะการังท่ีโอบลอ้มเกาะมุดดูห์ ในจงัหวดับาอะทอลซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บการประกาศจากองคก์รยเูนสโกใหเ้ป็นเขต
สงวนชีวมณฑลแห่งแรกและแห่งเดียวของโลก 

 
 

Transfer by : Domestic Flight + Speed Boat 
เดินทางโดยเท่ียวบินแสนสบายของสายการบิน FlyMe สู่ท่าอากาศยานภายในประเทศ Dharavandhoo Domestic Airport 
เพียง 25 นาที แลว้เดินทางต่อดว้ยเรือเร็วอีก 10 นาทีสู่ Dusit Thani Maldives 

 
 
ส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการของโรงแรม 

 บริการผูช่้วยส่วนตวัพร้อมทุกเม่ือท่ีตอ้งการ 
 เทวารัณยส์ปา: 8 หอ้งท าทรีตเมนต ์(6 หอ้ง ในบา้นบนตน้ไม)้ 
 อ่างจากซุซ่ีระบบน ้าร้อนและน ้าเยน็ / ซาวน่า / หอ้งอบไอน ้า 
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 สระวา่ยน ้า: สระวา่ยน ้ากลางแจง้ส่วนตวั / สระวา่ยน ้าหลกัของรีสอร์แบบไร้ขอบ 
 ฟิตเนสเซ็นเตอร์พร้อมเทรนเนอร์ส่วนตวั 
 คลบัส าหรับเด็ก และบา้นบนตน้ไม ้รวมทั้งสนามเดก็เล่นกลางแจง้ขนาดใหญ่ 
 ร้านคา้ เคร่ืองประดบั / ของท่ีระลึก 
 ศาลาโยคะพร้อมครูสอนโยคะของรีสอร์ท 
 คอร์ทเทนนิสท่ีมีไฟฟ้าใหแ้สงสวา่งอยา่งทัว่ถึง 2 คอร์ท 
 บริการอาหารในหอ้งพกั (ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 23.00 น.) 
 ประสบการณ์รับประทานแบบไร้ขอบเขต 
 สญัญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายจากหอ้งพกัแขก / สถานท่ีส่วนกลาง 
 ตูนิ้รภยับริการท่ีแผนกตอ้นรับส่วนหนา้ 
 รถจกัรยาน 
 พื้นท่ีอ่านหนงัสือ: หอ้งอ่านหนงัสือ / เปลญวนบนชายหาด 
 กิจกรรมประจ าวนั เช่น ชั้นเรียนท าอาหารไทย ชั้นเรียนโยคะ 
 ศูนยท์างทะเลและชั้นเรียนการอนุรักษโ์ดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นความหลากหลายชีวภาพทางทะเลของรีสอร์ท 
 เคร่ืองบินทะเล / บริการเช่าเรือ / บริการรับส่ง 
 บริการซกัรีด 
 บริการพี่เล้ียงเดก็ 
 แลกเปล่ียนเงินตรา 
 บริการการแพทยมี์แพทยซ่ึ์งสามารถติดต่อได ้24 ชัว่โมง 
 ทวัร์ชมเกาะ / ส ารวจวิถีชีวิตชาวเกาะเพื่อสมัผสัศิลปะ วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ของหมู่เกาะรอบๆซ่ึงมีชาว

พื้นเมืองอาศยัอยู ่
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 หอ้งพกัสุดหรู 2 คืน 
 Domestic Flight + Speed Boat รับส่งสนามบิน-โรงแรม ไปกลบั  
 รายการอาหารแบบ Pure Indulgence dine around (All Inclusive package) อาหารทุกม้ือ เช้า กลางวนั เย็น และ

เคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอลลแ์ละไม่มีแอลกอฮอลล ์เช่น ไวน ์cocktail mocktail เบียร์ Sparkling น ้าผลไม ้น ้ าอดัลม ฯลฯ 
 ค่า GST tax, Service charge, Green tax 

 
ค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั กรุงเทพฯ – มลัดีฟส์ และค่าธรรมเนียมน ้ามนัสายการบิน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ทิปพนกังาน สปา ค่าอาหาร และค่าเคร่ืองด่ืม ท่ีนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ถา้ตอ้งการ) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 

 
หมายเหตุ 
 ราคาดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 เอกสารประกอบการเดินทาง ใชห้นงัสือเดินทางท่ีเหลืออายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน นบัจากวนัหมดอาย ุยกเวน้

การท าวีซ่า สามารถพ านกัได ้30 วนั ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทย 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติหรือ 

คนต่างดา้ว ท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของ

สายการบิน เรือ รถไฟ อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยุดงาน การจลาจลหรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆท่ี
เกิดเหนืออ านาจการควบคุมของบริษทัฯ 

 ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได ้       
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ช่องทางติดต่อ 
หากมีข้อสงสยัใดๆ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจ้าหน้าที่ ฝา่ยชว่ยเหลือและส ารองทีน่ั่ง ตลอดเวลาท าการ
ของบรษิทัฯ  ระหวา่งเวลา 10.00 - 18.00 น. ของวนัจันทร์-วนัศุกร ์และ เวลา 10.00-17.00 
น. ของวนัเสาร ์ไดท้างหมายเลขโทรศพัท ์02–963-0414 หรือ 092-405-4546 , 086-
321-8269 และทาง  Line Official : @stdtravel (ท าการตลอดเวลา) วนัอาทติยห์ยดุท าการ 
 

ช่องทางการจ่ายเงนิ 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย  
ชื่อบัญช ี: บรษิัทศรไีทยเดิม กรุป๊. จ ากดั(สาขาปากเกร็ด) 
เลขบัญชี : 123-0-18724-3 

ธนาคารกสกิรไทย 
ชือ่บญัช ีบรษิทั ศรีไทยเดิม กรุป๊ จ ากัด(สาขาถนนรชัดา-ห้วยขวาง) 
เลขทีบ่ญัชี : 089-1113-23-4 


