
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

WONDERFUL  MALDIVES 
ANGAGA  ISLAND 

RESORT & SPA   
3 Days 2 Nights 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
33,500.- ช่วงเดนิทาง: สิงหาคม –  เมษายน 2561 

ยกเว้นเทศกาลและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

Highlight 
• สัมผสัความงามของธรรมชาตแิห่งท้องทะเล กบัรีสอร์ทระดบั 4 ดาว ที่ Angaga Island Resort 
• เดนิทาง ไป-กลบั ที่พกัและสนามบิน โดย Seaplane บริการที่สะดวกรวดเร็วและตืน่เต้นเร้าใจไปกบั

การเดนิทาง 
• พเิศษ! อิม่อร่อยไม่อั้น อาหารและเคร่ืองดืม่ ณ ห้องอาหารโรงแรม ทั้งวนัตลอดการเข้าพกั (All 

Inclusive) 
• ฟรี! สนุกกบักจิกรรมทางน า้อาทิ เรือแคนู,วนิด์เซิร์ฟ.กระดานโต้คลืน่ ตลอดการเข้าพกั 
• ฟรี! อุปกรณ์ด าน า้ตืน้ชมประการัง ดืม่ด า่ความงามใต้ท้องทะเลรอบๆ เกาะ 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์                                            (  -  / - / D  )      
 เช็คอินบตัรโดยสารและสัมภาระ ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก  
 ออกเดินทางสู่มัลดีฟส์  
 ถึงสนามบินมาเลย์ (Male International Airport) ประเทศมลัดีฟส์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
  น าท่านเดินทางโดย Seaplane ไปยงั “Angaga Island Resort & Spa Maldives” 

(กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ หมายเลข ----- โรงแรม ANGAGA ณ สนามบินมัลดีฟส์)   
 15.30 น. เช็คอนิเข้าสู่ทีพ่กั จากน้ันให้ท่านอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

 *** ฟรี !!! บริการอุปกรณ์ด าน ้าต้ืนและอุปกรณ์ทางน ้า (ชนิดไม่มีเคร่ืองยนต)์ เช่น เรือแคนู, 
 วนิดเ์ซิร์ฟ, กระดานโตค้ล่ืน ตลอดการเขา้พกั  
*** อ่ิมอร่อยไม่อั้น กบัอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดวนั อาทิเช่น ชา-กาแฟยามบ่ายพร้อมของวา่ง, 
เคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมและน ้าแร่ตลอดวนั,และบาร์เปิดใหบ้ริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด,เบียร์ 
และคอ็กเทล  

เยน็ บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร 
วนัทีส่อง  มัลดีฟส์ – อสิระเลอืกท ากจิกรรมต่างๆ ตามอธัยาศัย                                              (B / L / D)   
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  
 หลงัรับประทานอาหารเชา้ ... ท่านสามารถเลือกพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือท่านท่ีตอ้งการด าน า้ตืน้

ดูประการังรอบๆ เกาะ สามารถยมือุปกรณ์ด าน า้ตืน้จาก WATER SPORT CENTER ได้ฟรี ! 
 หรือท่านท่ีไม่ออกไปด าน ้า ... ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ ท่ีน าโดยเจา้หนา้ท่ี

ผูเ้ช่ียวชาญ โดยท่ีท่านไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพื่มเติมไดต้ั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. และ 15.30-16.30 
น. ของทุกวนั ... (กรุณาเช็คตารางเวลากบัเจ้าหน้าทีรี่สอร์ทอกีคร้ัง) 

กลางวนั - เย็น บริการอาหารกลางวนัและอาหารค ่า ณ ห้องอาหาร  
วนัทีส่าม มัลดีฟส์ – กรุงเทพ                                                (B / L / - ) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  
11.00 น.  เช็คเอาท์ออกจากห้องพกั (ท่านสามารถฝากสัมภาระไว้ทีเ่คาน์เตอร์ของรีสอร์ทได้) 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร  
  อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั .... 
  น าท่านเดินทางสู่สนามบิน โดย Seaplane (กรุณาเช็ครอบ Seaplane กับเจ้าหน้าท่ีอีกคร้ัง) 
  ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร   
 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

***** www.wonderfulpackage.com ***** 

 

http://www.wonderfulpackage.com/


 

 

อตัราค่าบริการ  ยกเว้นเทศกาลและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 

โรงแรมที่พกั ช่วงเดินทาง ประเภทห้องพกั 

อตัราค่าบริการ (บาท) 
ผู้ใหญ่ พกั 2 ท่าน 

ท่านละ 
ผู้ใหญ่ พกั 1 ท่าน 

ท่านละ 
พกัเพิม่ 

ต่อห้อง/ต่อคืน 

ANGAGA  ISLAND  
RESORT & SPA 

AUG-OCT’17 

Superior 33,500 40,500 12,900 

Water  Bungalow 37,000 47,900 15,900 

Superior Water  
Bungalow 

37,900 49,500 16,900 

 

อตัราค่าบริการ  ยกเว้นเทศกาลและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 

โรงแรมที่พกั ช่วงเดินทาง ประเภทห้องพกั 

อตัราค่าบริการ (บาท) 
ผู้ใหญ่ พกั 2 ท่าน 

ท่านละ 
ผู้ใหญ่ พกั 1 ท่าน 

ท่านละ 
พกัเพิม่ 

ต่อห้อง/ต่อคืน 

ANGAGA  ISLAND  
RESORT & SPA 

NOV-DEC23’17 

Superior 36,500 44,500 15,500 

Water  Bungalow 40,500 52,900 18,900 

Superior Water  
Bungalow 

40,900 53,500 19,900 

 

อตัราค่าบริการ  ยกเว้นเทศกาลและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 

โรงแรมที่พกั ช่วงเดินทาง ประเภทห้องพกั 

อตัราค่าบริการ (บาท) 
ผู้ใหญ่ พกั 2 ท่าน 

ท่านละ 
ผู้ใหญ่ พกั 1 ท่าน 

ท่านละ 
พกัเพิม่ 

ต่อห้อง/ต่อคืน 

ANGAGA  ISLAND  
RESORT & SPA 

JAN’18 

Superior 39,500 49,500 17,900 

Water  Bungalow 43,500 56,900 21,900 

Superior Water  
Bungalow 

44,500 58,500 21,900 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ  ยกเว้นเทศกาลและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 

โรงแรมที่พกั ช่วงเดินทาง ประเภทห้องพกั 

อตัราค่าบริการ (บาท) 
ผู้ใหญ่ พกั 2 ท่าน 

ท่านละ 
ผู้ใหญ่ พกั 1 ท่าน 

ท่านละ 
พกัเพิม่ 

ต่อห้อง/ต่อคืน 

ANGAGA  ISLAND  
RESORT & SPA 

FEB-APR10’18 

Superior 40,500 50,500 18,900 

Water  Bungalow 43,900 58,900 21,900 

Superior Water  
Bungalow 

45,500 59,500 22,900 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

• โรงแรม หอ้งพกัสุดหรู 2 คืน 

• Seaplane รับ-ส่ง ระหวา่งสนามบินและโรงแรม 

• All-inclusive Meal 

 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ทิปพนกังาน สปา ค่าอาหาร และค่าเคร่ืองด่ืม ท่ีนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ 
• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั 

• ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ถา้ตอ้งการ) 
• ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 

 

เงือ่นไข 

• ราคาดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• เอกสารประกอบการเดินทาง ใชห้นงัสือเดินทางท่ีเหลืออายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัหมดอาย ุ

ยกเวน้การท าวีซ่า สามารถพ านกัได ้   30 วนั ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทย 
 


