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4 day 3 night Pure Indulgence(All Inclusive) + Seaplane (baht/person) 
 23 - 30 Apr 2022 1 May - 30 Sep 2022 

Beach Villa 71800 66000 

Water Villa with Pool 80500 74700 

Ocean Villa with Pool 84800 79000 

2 Bedroom Ocean Pavilion with Pool 101300 90400 

 

 

 

5 day 4 night Pure Indulgence(All Inclusive) + Seaplane (baht/person) 
 23 - 30 Apr 2022 1 May - 30 Sep 2022 

Beach Villa 87700 80100 

Water Villa with Pool 99300 90600 

Ocean Villa with Pool 105100 97400 

2 Bedroom Ocean Pavilion with Pool 127100 112900 

 

 

 

 

 

 

Free Sunset Cruise 
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Beach Villa 

Water Villa With Pool 

Ocean Villa With Pool 
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อัตราค่าบริการนี ้Pure Indulgence (All Inclusive) รวม : 

• หอ้งพักตามทีร่ะบ ุ

• Seaplane รับสง่ทา่อากาศยานมาเล ่- รสีอรท์ ไปกลับ 

• Pure Indulgence dine around (All Inclusive package) อาหารทุกมือ้ เชา้ กลางวัน เย็น และเครือ่งดืม่ ไวน์ cocktail 
mocktail เบยีร ์Sparkling น ้าผลไม ้น ้าอัดลม 

• Airport Lounge หอ้งรับรอง ระหว่างรอเครือ่งบนิมายังรสีอรท์ ณ ทา่อากาศยานมัลดฟีส ์

• Sunset cruise น่ังเรอืเทีย่วชมพระอาทติยต์กส าหรับ 2 ทา่น 

• บรกิารผูช้ว่ยสว่นตัว Butler 

• บรกิารฟร ีWi Fi ทัง้ในหอ้งและสว่นกลาง 

• อปุกรณ์ด าน ้า เทนนสิ สระวา่ยน ้า Kidroom 

• ฟร ีMini Bar (4 Beer, 10 Soft drink, 4 Juices ตอ่วัน) 

• Welcome drink และตะกรา้ผลไม ้

• สามารถอยูต่อ่ชว่งบา่ยได ้กรณีบนิกลับ Flight บา่ย มหีอ้งพักให ้พรอ้ม บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม่ จนกวา่จะออกจากรี
สอรท์ 

• In-villa check in 

• ฟร ีจักรยานป่ันรอบรสีอรท์ 

• ฟร ีซาวน่า จากซุซี ่Deravana spa 

• ฟร ีNature Walk, Chef Garden tour, Paper making workshop 

• ฟร ีYoga, Sound bath meditaton 

• ฟร ีชา กาแฟ แบรนด ์Nespresso 

• ประกันอบัุตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท + คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท 

• คา่GST tax, Service charge, Green tax 

• บรกิารจองตั๋วเครือ่งบนิใหฟ้ร ี

อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวม 

• ต๋ัวเครือ่งบนิไปกลับ กรุงเทพ มัลดฟีส ์(บรกิารจองใหฟ้ร)ี 

• อาหารและเครือ่งดืม่นอกรายการ All Inclusive Meal 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการใบก ากับภาษี 

 

 

2 Bedroom Ocean Pavilion With Pool 
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การจองและการช าระเงิน 

• มัดจ า 10,000 บาท/ทา่น 

• ผ่อนช าระได ้

• ช าระงวดสดุทา้ยครบกอ่นเดนิทาง 50 วัน 

• รับช าระดว้ยบัตรเครดติคา่ธรรมเนียม 3% 

การยกเลิก 

• ไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี 

• การเปลีย่นแปลง เชน่ เลือ่นวันเดนิทาง เปลีย่นชือ่ผูเ้ขา้พัก จะพจิารณาเป็นกรณีตามเงือ่นไขของรสีอรท์ 

• หากมโีปรโมช ัน่มาใหม ่ไมส่ามารถ Rebook ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ห้างหุน้สว่นจ ากดั  วทีราเวล 

@Wetravelnet 

081 487 4307 , 081 6046066 , 086 6000 608 

Wetravelnet@hotmail.com 

www.Wetravelnet.com 

 Wetravel Maldives, คนไทยไปเที่ยวมลัดีฟส ์ 

ใบอนญุาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว : 11/07915 
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