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 OZEN BY ATMOSPHERE 5 STAR RESORT MALDIVES 

• รีสอรท์ หรูระดบั 5 ดาว หาดทรายสวย ทะเลสีฟ้าสด  

• ประสบการณ์พิเศษกบัหอ้งอาหารใตท้ะเล M6M 

• แพ็คเกจ ALL INCLUSIVE “ATMOSPHERE INDULGENCE” ทานอาหาร เครื่องด่ืม กิจกรรมฟรี ไดไ้ม่อั้น 

• กิจกรรมเยอะไม่น่าเบ่ือ SUNSET FISHING ด าน ้าต้ืนใกลจุ้ดชมฉลามวาฬ 

วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที่ยง ค า่ 

1 
กรุงเทพฯ-มลัดีฟส–์OZEN BY ATMOSPHERE(SPEED BOAT)-อิสระตาม

อธัยาศยั 
X X 

 

2 อิสระตามอธัยาศยั(ฟรีกิจกรรมทางน ้าท่ีระบุในรายการ) 
    

3 OZEN BY ATMOSPHERE-มลัดีฟส(์SPEED BOAT)-กรุงเทพฯ 
 

X X 

 

ก าหนดการเดินทาง 

24 ธนัวาคม 2561-08 มกราคม 2562          ราคาเริ่มตน้ 65,400.- 

09 มกราคม–28 เมษายน 2562          ราคาเริ่มตน้ 57,900.- 

29 เมษายน-20 กรกฎาคม 2562          ราคาเริ่มตน้ 45,900.- 

21 กรกฎาคม-31 ตลุาคม 2562          ราคาเริ่มตน้ 47,500.- 
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ตวัอยา่ง โปรแกรมการเดินทางดว้ยตนเอง 

วนัแรก   กรุงเทพฯ-มลัดีฟส–์OZEN BY ATMOSPHERE(SPEED BOAT)-อิสระตามอธัยาศยั 

.........  (เคาน์เตอรเ์ช็คอินปิด 1 ชม. ก่อนเคร่ืองออก กรุณาเผ่ือเวลาไปถึงสนามบินอยา่งน้อย 3 ชม. ) 

สายการบิน AIR ASIA (FD) ข้ึนที่สนามบินดอนเมือง 

สายการบิน BANGKOK AIRWAY (PG) หรือ SRILANKAN AIRLINE (UL) ข้ึนที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

.........  ถึง สนามบินนานาชาต ิมลัดีฟส ์เวลามลัดีฟสช์า้กวา่ประเทศไทย 2 ชม. 

หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมือง (พาสปอรต์+แบบฟอรม์ ต.ม. + VOUCHER โรงแรม) 

เจา้หน้าท่ี OZEN BY ATMOSPHERE รอรับท่านท่ีบริเวณผู้โดยสารขาเขา้ จากน้ันน าท่านลงเรือ 

SPEED BOAT (ใชเ้วลาประมาณ 50 นาที) เพื่อไปเช็คอินที่โรงแรมและจดัเก็บสมัภาระ เชิญท่าน

อิสระตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ (หอ้งอาหารเปิด 19.00 น.) 

วนัท่ีสอง  อิสระตามอธัยาศยั (ฟรีกิจกรรมทางน ้าท่ีระบุในรายการ) 

เชา้  รบัประทานอาหารแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ 

  ฟรี กิจกรรมทางน ้าท่ีระบุในรายการ 

ฟรี กิจกรรม SUNSET FISHING 1 ครั้ง/การเขา้พกั, กิจกรรมด าน ้าต้ืน ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม. 

และท าการจองกบัทางรีสอรท์ล่วงหนา้ 

ฟรี ใชอุ้ปกรณ ์KAYAK, PADDLE BOARD, PEDALOS 

* GUIDE SNORKELING อนุญาตส าหรบัเด็กอายุมากกว่า 12 ปี เท่าน้ัน * 

ฟรี การใชง้านหอ้งฟิตเนส 

ฟรี อุปกรณด์ าน ้าต้ืน 

เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ 

บ่าย  อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ (หอ้งอาหารเปิด 19.00 น.) 

วนัท่ีสาม   OZEN BY ATMOSPHERE-มลัดีฟส(์SPEED BOAT)-กรุงเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ 

จากน้ันเช็คเอาท์ น ากระเป๋าวางไวห้น้าหอ้งพกั เจา้หน้าท่ีจะบริการน ากระเป๋าของท่านไปยงัท่าเรือ 

สมควรแก่เวลาเดินทางไปยงั สนามบินนานาชาต ิมลัดีฟส ์โดยเรือ SPEED BOAT (ใชเ้วลาประมาณ 

50 นาที) 

(เวลาเดินทางไปยงัสนามบินจะปรบัเปล่ียนได ้ข้ึนอยูก่บัเวลาของเท่ียวบินท่ีเดินทางกลบักรุงเทพฯ) 
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อตัราค่าบริการ 
 

24 ธนัวาคม 2561-08 มกราคม 2562 

ช่วงเวลาเดินทาง 

3 วนั 2 คืน 

(ราคา/ทา่น) 

4 วนั 3 คืน 

(ราคา/ทา่น) 

เด็ก 05-14.99 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

หอ้งละ 

2 ทา่น 

หอ้งละ  

3 ทา่น 

หอ้งละ 

2 ทา่น 

หอ้งละ 

3 ทา่น 
3 วนั 2 คืน 4 วนั 3 คืน 

EARTH VILLA 
65,400 55,900 92,900 78,900 

19,900 26,500 
WIND VILLA 

EARTH VILLA WITH POOL 

75,900 62,900 107,900 88,900 
WIND VILLA WITH POOL 

** เด็ก อายุ 0-4.99 ปี พกัฟรี 
 

09 มกราคม-28 เมษายน 2562 

ช่วงเวลาเดินทาง 

3 วนั 2 คืน 

(ราคา/ทา่น) 

4 วนั 3 คืน 

(ราคา/ทา่น) 

เด็ก 05-14.99 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

หอ้งละ 

2 ทา่น 

หอ้งละ  

3 ทา่น 

หอ้งละ 

2 ทา่น 

หอ้งละ 

3 ทา่น 
3 วนั 2 คืน 4 วนั 3 คืน 

EARTH VILLA 
57,900 50,900 81,500 71,400 

19,900 26,500 
WIND VILLA 

EARTH VILLA WITH POOL 

67,900 57,900 96,500 81,400 
WIND VILLA WITH POOL 

** เด็ก อายุ 0-4.99 ปี พกัฟรี 
 

29 เมษายน-20 กรกฎาคม 2562 

ช่วงเวลาเดินทาง 

3 วนั 2 คืน 

(ราคา/ทา่น) 

4 วนั 3 คืน 

(ราคา/ทา่น) 

เด็ก 05-14.99 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

หอ้งละ 

2 ทา่น 

หอ้งละ  

3 ทา่น 

หอ้งละ 

2 ทา่น 

หอ้งละ 

3 ทา่น 
3 วนั 2 คืน 4 วนั 3 คืน 

EARTH VILLA 
45,900 42,900 62,900 62,900 

19,900 26,500 
WIND VILLA 

EARTH VILLA WITH POOL 

55,900 49,500 77,900 77,900 
WIND VILLA WITH POOL 

** เด็ก อายุ 0-4.99 ปี พกัฟรี 
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21 กรกฎาคม-31 ตลุาคม 2562 

ช่วงเวลาเดินทาง 

3 วนั 2 คืน 

(ราคา/ทา่น) 

4 วนั 3 คืน 

(ราคา/ทา่น) 

เด็ก 05-14.99 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

หอ้งละ 

2 ทา่น 

หอ้งละ  

3 ทา่น 

หอ้งละ 

2 ทา่น 

หอ้งละ 

3 ทา่น 
3 วนั 2 คืน 4 วนั 3 คืน 

EARTH VILLA 

47,500 43,900 65,900 65,900 

19,900 26,500 
WIND VILLA 

EARTH VILLA WITH POOL 
57,900 50,900 81,400 81,400 

WIND VILLA WITH POOL 

** เด็ก อายุ 0-4.99 ปี พกัฟรี 
 

ขอ้ส าคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

 ราคาน้ีใชส้ าหรับผูเ้ดินทางพรอ้มกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้ นไปถือสัญชาติไทยและมีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว 

เท่าน้ัน 

 อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนราคาค่าบริการ 

ในกรณีท่ีมีการขึ้ นราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน ้ ามัน หรือมีการประกาศลด

ค่าเงินบาทหรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รบัข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

 หากท่านถูกเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น

เหตุผล ซ่ึงอยู่นอกเหนืออ านาจและความรบัผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วน

หรือทั้งหมด 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ

หรือคนต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าชา้ของ

สายการบิน เรือ รถไฟ อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ี

เกิดเหนืออ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

 ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ

เรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

อตัรา PACKAGE ดงักล่าวรวม 

 ค่าหอ้งพกัตามประเภทหอ้งและจ านวนคืนท่ีเลือก 

 SPEEDBOAT รบัส่ง สนามบิน-รีสอรต์-สนามบิน พรอ้มการบริการตอ้นรบัตั้งแต่ท่ีสนามบิน 

 การบริการอาหารแบบ ALL INCLUSIVE  อาหารทุกมื้ อ พรอ้มบริการเคร่ืองด่ืมไม่อั้น 

 เคร่ืองด่ืมไมจ่ ากดั (น ้าแร่, น ้าอดัลม, เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์ ไวน์, เบียร,์ ค็อกเทล)  

 MINI BAR ในหอ้งพกั ( BEER,WINE,SOFT DRINK) เติมทุกวนั 

 กิจกรรม SUNSET FISHING 1 ครั้ง/การเขา้พกั, กิจกรรมด าน ้าต้ืน 

 ฟรี ใชอุ้ปกรณ ์KAYAK , PADDLE BOARD , PEDALOS 
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* GUIDE SNORKELING อนุญาตส าหรบัเด็กอายุมากกว่า 12 ปีเท่าน้ัน 

 ฟรี การใชง้านหอ้งฟิตเนส 

 ฟรี อุปกรณด์ าน ้าต้ืน  

 ฟรี WIFI ในหอ้งและส่วนกลาง 

 ฟรี ใชบ้ริการ KIDS CLUB 

**  สามารถเขา้รบัประทานอาหารหอ้งอาหารใตน้ ้าไดฟ้รี 1 ครั้ง (หอ้งอาหาร M6M) ส าหรบัการเขา้พกัตั้งแต่ 4 

คืนขึ้ นไป กรณีท่ีพกัไมถึ่ง 4 คืน มีค่าบริการเพ่ิมเติม และตอ้งส ารองล่วงหนา้  

อตัรา PACKAGE ดงักล่าวไม่รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินต่างประเทศ  

 ค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุใน Package All inclusive 

( เช่น กิจกรรมเจ็ตสกี, กิจกรรมด าน ้าลึก) 

 ค่าแพคเกจสปา 

 ค่าซิมอินเตอรเ์น็ต 

เง่ือนไขการจอง 

 ช าระมดัจ าท่านละ 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนการเดินทาง 35 วนั 

การยกเลิก 

 ยกเลิก 45 วนั ก่อนเดินทาง : เก็บ 50% ของราคาหอ้งพกัท่ีจองรวมทั้งหมด 

 ยกเลิก 30 - 45 วนั ก่อนเดินทาง :  เก็บ 100% ของราคาหอ้งพกัท่ีจองรวมทั้งหมด 

 ยกเลิกนอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนเดินทาง : เก็บ 100% ของราคาหอ้งพกัท่ีจองรวมทั้งหมด 

 กรณียกเลิกกะทนัหนั หรือ พกัไมค่รบตามท่ีจองไมส่ามารถเรียกเงินคืนไดทุ้กกรณี 
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หอ้ง OVER WATER ส าหรบัพกั 2-3 ท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

หอ้ง EARTH VILLA (หอ้งริมชายหาด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอ้ง EARTH VILLA (หอ้งริมชายหาด) 


