
 

 

 

THE STANDARD MALDIVES  
 

 
 

รีสอร์ท 5 ดาว เดินทางด้วย Seaplane 40 นาทีจากสนามบินมาเล่ 

รีสอร์ทสวย สสีนัสดใสเอาใจสายแฟชั่น 

 สิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน มีจุดด าน ้าต้ืนชมแนวปะการัง 

บริการอาหารอร่อยหลากหลายสไตล์  

 

BOOK: 1 MAY – 15 AUGUST 2022 

STAY: 1 MAY – 21 DECEMBER 2022 
 

 

 



 

 

 

อัตราค่าบริการหน่วยเป็นบาท / ราคาเป็นราคาต่อท่าน / ราคานี้ใช้ส าหรับการพักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) 
 

1 MAY – 30 SEPTEMBER 2022 

ประเภทห้องพัก 

แพ็คเกจ 2 คืน 

ราคาท่านละ 
แพ็คเกจ 3 คืน 

ราคาท่านละ 

แพ็คเกจ 4 คืน 

ราคาท่านละ 

FB AI FB AI FB AI 

Lagoon Overwater with Pool 41,300 44,800 51,600 56,900 62,000 68,900 

Ocean Overwater with Pool 43,200 46,800 54,500 59,500 65,800 72,100 

Lagoon Beach with Pool 45,400 49,000 57,800 63,100 70,200 77,300 

Ocean Beach with Pool 47,300 50,900 60,700 66,000 74,100 81,100 

ส าหรับการเข้าพัก 3 ท่าน 

ท่านท่ี 3 ราคาท่านละ 
31,900 35,100 37,700 42,500 43,600 49,900 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(2-11.99 ปี) ราคาท่านละ 
10,500 10,500 11,000 11,000 11,500 11,500 

1 OCTOBER – 21 DECEMBER 2022 

ประเภทห้องพัก 

แพ็คเกจ 2 คืน 

ราคาท่านละ 
แพ็คเกจ 2 คืน 

ราคาท่านละ 

แพ็คเกจ 4 คืน 

ราคาท่านละ 

FB AI FB AI FB AI 

Lagoon Overwater with Pool 45,500 48,900 57,800 62,500 69,900 76,200 

Ocean Overwater with Pool 47,600 50,900 60,700 65,500 73,800 80,100 

Lagoon Beach with Pool 50,200 53,800 65,100 70,400 79,900 86,900 

Ocean Beach with Pool 52,400 56,000 68,400 73,600 84,300 91,300 

ส าหรับการเข้าพัก 3 ท่าน 

ท่านท่ี 3 ราคาท่านละ 
32,700 35,900 38,900 43,500 45,000 51,500 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(2-11.99 ปี) ราคาท่านละ 
10,500 10,500 11,000 11,000 11,500 11,500 

 

 

ราคาแพ็คเกจรวม 

 ค่าท่ีพักตามจ านวนคืนและตามประเภทห้องท่ีท่านเลือก  

 ค่าเคร่ืองบินน ้า บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่ 

 บริการต้อนรับและอ านวยความสะดวกสัมภาระ ในการเช็คอินเท่ียวบินในประเทศหรือเคร่ืองบินน ้าท่ีสนามบินมาเล่ 

 บริการเคร่ืองด่ืมต้อนรับและเช็คอิน ณ รีสอร์ท 

 ค่าม้ืออาหารตามท่ีท่านเลือก 

 Full Board (อาหารเช้า+อาหารกลางวัน+อาหารเย็น รวมเคร่ืองด่ืมในม้ืออาหานและบริการในห้องอาหารเท่าน้ัน) 

o ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น รวมเคร่ืองด่ืม ชา กาแฟและน ้าผลไม้ ณ ห้องอาหารหลัก Kula 

o เวลาอาหารเช้า 06.30 - 10.00 น. 

o เวลาอาหารกลางวัน 12.30 – 14.30 น. 

o เวลาอาหารม้ือเย็น 18.30 - 21.30 น. 

 

 



 

 

 

 All Inclusive 

(อาหารเช้า+อาหารกลางวัน+อาหารเย็น รวมเคร่ืองด่ืมมีและไม่มีแอลกอฮอล์) 

o ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น รวมเคร่ืองด่ืม ชา กาแฟและน ้าผลไม้ ณ ห้องอาหารหลัก Kula 

o เครดิตในม้ืออาหารค ่าท่านละ $50 เม่ือเลือกทานอาหารท่ีห้องอาหาร Guduguda หรือ BBQ Shak) 

o เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล์ตามรายการเสริฟต์ลอดท้ังวัน 

o มินิบาร์ บริการ ไวน์ เบียร์ โค๊ก สไปร์ท เติมวันละ 1 คร้ังทุกวัน (บางรายการอาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม) 

 บริการอุปกรณ์กีฬาเทนนิส 

 บริการ Wi-Fi พ้ืนท่ีสาธารณะและในห้องพัก 

 บริการน ้าด่ืม 2 ขวดในวิลล่า เติมทุกวัน 

 Kid’s Club facilities and activities program 

 บริการจักรยานใช้ภายในรีสอร์ท 

 บริการอุปกรณ์ด าน ้าต้ืนภายในวิลล่า 

 บริการอุปกรณ์กีฬา เรือพายคายัค (ยกเว้นแบบ Glass Kayak) 

 Service Charge, Maldives GST Tax  & Green Tax  

 ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท 
 

ราคาแพ็คเกจไม่รวม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับระหว่างประเทศ  

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเช้ือเพลิงของสายการบิน 

 ค่ามินิบาร์ ค่ากิจกรรมด าน ้าลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเปา๋ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศ

และระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเคร่ืองด่ืมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% / ค่าภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี ขอน าเสนอราคาใหม่) 

 

เงื่อนไขการจอง การช าระเงินและการยกเลิกการจอง (แต่ละรีสอร์ทมีเงื่อนไขทีแ่ตกต่างกัน) 

การจองแพ็คเกจและการช าระเงิน 

 กรุณาช าระค่ามัดจ า 50% หรือค่าบริการเต็มจ านวน (ข้ึนอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมช่ันท่ีท าการจอง ณ ขณะน้ัน) 

หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเล่ียน เดสติเนช่ัน จ ากัด ภายใน 7 วัน ท้ังน้ี ข้ึนกับปริมาณการเข้าพักใน

ช่วงเวลาดังกล่าว ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนตามเง่ือนไขท่ีได้รับจากทางรีสอร์ท  

 หากท าการจองน้อยกว่า 30-45 วัน กรุณาช าระค่าบริการเต็มจ านวนก่อนท าการจอง (ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขการจองและช่วง

เดินทาง) 
 

การยกเลิก 

 ยกเลิกมากกว่า  45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเล่ียน เดสติเนช่ัน จ ากัด ท าการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจากราคา

แพ็กเกจท้ังหมด (ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขการจองและช่วงเดินทาง) 

 ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเล่ียน เดสติเนช่ัน จ ากัด ท าการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจท้ังหมด 

 ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเล่ียน เดสติเนช่ัน จ ากัด ท าการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจท้ังหมด 

 ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจ านวนคืนหรือจ านวนวันท่ีท าการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 

 หากท าการยกเลิกในฤดูกาลท่องเท่ียว(Peak Season) อาจมีการปรับเปล่ียนเง่ือนไขตามรีสอร์ทก าหนดและทางบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังหลังจากท่ีได้รับการยืนยันการจองท่ีพักเรียบร้อยแล้ว   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
 

วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง) – มาเล่ (มัลดีฟส์)     (-/-/เย็น) 

ผู้เดินทางท าการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง ข้ึนอยู่กับสายการ

บินท่ีท่านเลือกเดินทาง (ควรเดินทางถึงสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ช่ัวโมง) 

ออกเดินทางสู่ประเทศมัลดีฟส์ ตามสายการบินท่ีท่านเลือกเดินทาง  

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังผ่านด่านตรวจ

คนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว พบเจ้าหน้าท่ีรีสอร์ทต้อนรับท่านอย่างอบอุ่น  

น าท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ทโดย เคร่ืองบินน ้า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที 

 เช็คอินเข้าห้องพัก จากน้ันให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท  

 พักท่ี  The Standard Maldives  

 

วันที่สอง มาเล่ (มัลดีฟส์)          (เช้า/-/เย็น) 

06.30-10.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท  

 ให้ท่านสนุกสนานกับการด าน ้าต้ืนรอบๆรีสอร์ท (ไม่รวมค่าบริการอุปกรณ์)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท  

 จากน้ันให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกใช้บริการจากทางรีสอร์ท  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท 

 พักท่ี  The Standard Maldives  

 

วันที่สาม มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง)   (เช้า/-/-) 

06.30-10.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท  

เช็คเอาท์ เก็บสัมภาระ และเตรียมตัวออกเดินทางสู่สนามบินมาเล่ 

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย ตามสายการบินท่ีท่านเลือก  

 

 End of Service  

 

 

 

 

 

เที่ยวบินที่บินสู่มัลดีฟส์ (อัพเดต ณ วันที่ 2 มิ.ย. 65) 

ขณะนีม้ีเที่ยวบินตรงจากสายการบินเดียวคือ ไทยแอร์เอเชีย 

ให้บริการเที่ยวบิน ในวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์  

**สามารถเชค็ราคาและไฟทบ์ินล่วงหน้าได ้



 

 

 

ประเภทห้องพัก  รายละเอียด 

 
 

LAGOON OVERWATER WITH POOL  

ขนาดห้องพัก 110 ตรม. 

จ านวน  32 วิลล่า  

พักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 2 ท่าน+เด็ก (ไม่เกิน 12 ป)ี 1 ท่าน 

 

 
 

OCEAN OVERWATER VILLA WITH POOL 

ขนาดห้องพัก 110 ตรม. 

จ านวน  52 วิลล่า  

พักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 2 ท่าน+เด็ก (ไม่เกิน 12 ป)ี 1 ท่าน 

 

 
 

LAGOON BEACH WITH POOL  

ขนาดห้องพัก 137 ตรม. 

จ านวน  7 วิลล่า  

พักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 2 ท่าน+เด็ก (ไม่เกิน 12ป)ี 1 ท่าน 

 

 
 

OCEAN BEACH WITH POOL  

ขนาดห้องพัก 137 ตรม. 

จ านวน  17 วิลล่า  

พักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 2 ท่าน+เด็ก (ไม่เกิน 12 ป)ี 1 ท่าน 

 

 

 

** ส่ิงอ านวยความสะดวกบางรายการมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมไม่ได้รวมในแพ็คเกจ  กรุณาสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีรีสอร์ท ** 

 


