
 

 
  



 

 
 
 
 
 

Vakarufalhi Maldives | วาคารุฟาล ิมัลดีฟส์ 
หน่ึงในรีสอร์ทท่ีดีท่ีสุดของมลัดีฟส์ ตั้งอยูใ่นมุมท่ีห่างไกลของ South Ari Atoll วาการูฟาลิ เป็นดัง่ไข่มุกเมด็งามอนั
น่าต่ืนตาต่ืนใจของมลัดีฟส์ Vakarufalhi หรือท่ีรู้จกักนัดีในนาม Vakaru เป็นเกาะเขตร้อนท่ีเตม็ไปดว้ยตน้มะพร้าว 
และหาดทรายสีขาว รอบลอ้มดว้ยลากูนอนัเก่าแก่และอุดมไปดว้ยแนวปะการังอนัสวยงาม คุณสมบติัเหล่าน้ีผนวก
รวมกบัแนวคิดการสร้างแบบมลัดิเวียนดั้งเดิม จึงทาํให ้Vakarufalhi เป็นสวรรคข์องธรรมชาติอนัเงียบสงบ 
 
สถานท่ีตั้ง : South Ari Atoll ใชเ้วลาเดินทาง 25 นาที โดย Seaplane จาก the Velana International Airport และ ใช้
เวลา 10 นาที ในการนัง่เรือ dhoni 
 
เชค็อิน:    From 14:00 hours 
เชค็เอาท:์  Until 12:00 hours 
 
ส่ิงอ านวยความสะดวก 
Vakarufalhi ให้บริการ 25 Water Villas, 3 Junior Honeymoon Water Villas, 39 Beach Villas, 6 Sunset Beach Villas, 4 
Garden Villas และ 1 Pool villa ในสไตลร่์วมสมยัสามารถมองเห็นทะเลสาบอนัใสบริสุทธ์ิและมหาสมุทรอินเดีย ห้อง
Beach Villas หันหนา้เขา้ทะเล โดยมีทางเดินตรงไปยงัชายหาดเพิม่ความเป็นส่วนตวั ท่ามกลางของความเขียวขจี ห้อง 
Overwater Villas เป็นบงักะโลขนาดใหญ่ มีห้องนอนและห้องนํ้ าขนาดใหญ่เป็นพเิศษ มีตูเ้ส้ือผา้ / ตูเ้ส้ือผา้แบบวอลค์อิน
แยกเป็นสัดส่วน ดว้ยคุณสมบติัทั้งหมดของวลิล่าริมชายหาดบวกกบัพื้นท่ีนัง่เล่นพร้อมโซฟา ดาดฟ้าขนาดใหญ่ท่ีนาํไปสู่
มหาสมุทร อีกทั้งเตียงนอนกลางวนั เกา้อ้ีอาบแดดและฝักบวัอาบนํ้ ากลางแจง้ ห้องนํ้ ามีอ่างอาบนํ้ าแบบยนื  

 
 
  



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vakarufalhi Maldives |วาคารฟุาลิ มลัดีฟส ์

แพกเกจ็ห้องพกั เร่ิมต้น 3วนั 2คืน 
รวมมือ้อาหาร All Inclusive พร้อมบริการรบั- ส่งโดย  Seaplane 

 

 
 
 

          
 

 
 
 
 
 



 

เดินทางช่วง 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2020 

จาํนวนคืน 

3 วัน 2 คืน 
Full Board Plus 

4 วัน 3 คืน 
Full Board Plus 

พกัคู่ พกัสาม พกัคู่ พกัสาม 

Beach Villa ฿ 25,500 ฿ 24,500 ฿ 30,500 ฿ 29,500 

Water Villa ฿ 28,700 ฿ 27,500 ฿ 35,200 ฿ 33,500 

ราคาน้ีเป็นราคาต่อท่าน สาํหรับเขา้พกัแบบ 2 หรือ 3 ท่านต่อ 1 หอ้ง 

ราคาพักเสริม 

เด็กท่านที่ 1 อาย ุ2 – 11.99 ปี ฿ 10,000 ฿ 11,500 

เด็กท่านที่ 2 อาย ุ2 – 11.99 ปี ฿ 11,000 ฿ 13,500 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
ราคาดังกล่าวรวม 
– หอ้งพกัตามแพกเกจที่เลือก 
– บริการรับส่งสนามบิน – รีสอร์ทดว้ย Seaplane 
– บริการอาหารเคร่ืองด่ืมแบบเชา้ กลางวนั เยน็ ที่หอ้งอาหาร The Ilaa 
– บริการเคร่ืองด่ืมระหวา่งม้ือกลางวนั และเยน็ ที่หอ้งอาหาร The Ilaa 
*นํ้ าอดัลม : แฟนตา้ โคก้ สไปร์ท บิทเทอร์เลม่อน นํ้ าด่ืมโซดา โทนิค 
*นํ้ าเปล่า 
*นํ้ าผลไมก้ระป๋อง 
*บริการเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล ์: ไวน์แดง ไวน์ขาว ไวน์กุหลาบ เสิร์ฟเป็นแกว้ 
*เบียร์ เสิร์ฟเป็นแกว้ 
*ชาและกาแฟ 
– บริการอาหารวา่ง ชา กาแฟ ชาเยน็ กาแฟเยน็ พร้อมเคก้และคุกก้ี ที่ Ihaa Bar เวลา 17.00 – 18.00 น.  
– บริการนํ้ าด่ืมสะอาดวนัละ 2 ขวด 
– ฟรี อุปกรณ์ดาํนํ้ าต้ืน หนา้กาก ฟิน (ไม่รวมเส้ือชูชีพ) 
– ฟรีกิจกรรม 1 กิจกรรม ระหวา่งเขา้พกั เลือกไดจ้าก 3 กิจกรรม :กิจกรรมชมเกาะชาวประมง,กิจกรรมชมพระอาทิตยต์กดู
ปลาโลมา,กิจกรรมตกปลา (ตอ้งจองที่รีสอร์ทเท่านั้น) 



 

– พนกังานตอ้นรับที่สนามบิน 
– Welcome Drink 
– ฟรี Wi Fi ในบริเวณส่วนกลางของรีสอร์ท และภายในหอ้งพกั 
– ส่วนลด 20% สาํหรับการทาํสปา 
– ส่วนลด 10% สาํหรับการจองกิจกรรมอ่ืนๆเพิม่เติม 
– ส่วนลด 20% สาํหรับดินเนอร์ม้ือพเิศษ 
– สิทธิในการเขา้ใชฟิ้ตเนสและบริเวณส่วนกลาง 
– ประกนัภยัการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท 
– เคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอลง์ดใหบ้ริการสาํหรับผูเ้ขา้พกัที่มีอายนุอ้ยกวา่ 18 ปี 
 
อัพเกรดมื้ออาหาร 
• อพัเกรดจาก Full Board Plus เป็น All Inclusive 
ผูใ้หญ่เพิม่ท่านละ 700 บาท/คืน | เด็กอาย ุ2 – 11.99 ปี เพิม่ท่านละ  350 บาท/คืน 
– บริการเคร่ืองด่ืม All Inclusive : นํ้ าด่ืมสะอาด นํ้ าอดัลม โคก้ โคก้ไดเอต นํ้ าสม้แฟนตา้ สไปร์ท โทนิค นํ้ าโซดา และนํ้ าผลไม้
กระป๋อง เบียร์สด ชา กาแฟ ชาเยน็ ไวน์  (ไวน์แดง ไวน์ขาว ไวน์กุหลาบ) เหลา้ (จิน วอดกา้ รัม และวสิก้ี) คอกเทล ที่หอ้งอาหาร 
The Ilaa  และ Ihaa บาร์ ใหบ้ริการเวลาบาร์เปิดจนกระทัง่บาร์ปิด 
 
สิทธิพิเศษส าหรับคู่รัก Honeymoon (พักขั้นต ่า 3 คืน) 
– ตอ้นรับดว้ยกระเชา้ผลไม ้
– ตกแต่งหอ้งพกัโรแมนติก 
– ดินเนอร์ม้ือพเิศษสุดโรแมนติก 1 ม้ือระหวา่งเขา้พกั 
*พกัขั้นตํ่า 3 คืน ตอ้งแสดงหลกัฐานทะเบียนสมรสไม่เกิน 6 เดือนหลงัวนัจดทะเบียน* 
สิทธิพเิศษน้ีทางรีสอร์ทจดัใหโ้ดยไม่มีค่าใชจ่้าย หากไม่ไดรั้บสิทธิครบ ไม่สามารถขอเงินคืนหรือเปล่ียนเป็นอยา่งอ่ืนแทนได ้
อัพเกรดห้อง Beach Villa เป็น Sunset Beach Villa เพิ่มคืนละ 2,000 บาท 

 
ราคาดังกล่าวยังไม่รวม Package not included 
– ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากแพค็เกจ 
– ตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (สามารถสอบถามเจา้หนา้ที่ได)้ 
– การรับประทานอาหารภายในหอ้งพกั และ มินิบาร์ภายในหอ้งพกั 
– ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 
 
เง่ือนไขการยกเลิก  

 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 45 – 30 วนั ก่อนเดินทาง Cancellation charge 25% 
 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 30 – 20 วนั ก่อนเดินทาง Cancellation charge 50% 



 

 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 20 วนั ก่อนเดินทาง Cancellation charge 100% 
 No show :  Cancellation charge 100% 

 
 
 
 
  



 

 
 
 

 
 
Vakarufalhi Maldives |วาคารุฟาลิ มัลดีฟส์  
 มีหอ้งพกั ใหบ้ริการ  
25 Water Villas 
39 Beach Villas 
6 Sunset Beach Villas  
ในสไตลร่์วมสมยัสามารถมองเห็นทะเลสาบอนัใสบริสุทธ์ิและมหาสมุทรอินเดีย หอ้ง Beach Villas หนัหนา้เขา้
ทะเล โดยมีทางเดินตรงไปยงัชายหาดเพิม่ความเป็นส่วนตวั ท่ามกลางของความเขียวขจี หอ้ง Overwater Villas 
เป็นบงักะโลขนาดใหญ่ มีหอ้งนอนและหอ้งนํ้ าขนาดใหญ่เป็นพเิศษ มีตู ้ เส้ือผา้ / ตูเ้ส้ือผา้แบบวอลค์อินแยกเป็น
สดัส่วน ดว้ยคุณสมบติัทั้งหมดของวลิล่าริมชายหาดบวกกบัพื้นที่นัง่เล่นพร้อมโซฟา ดาดฟ้าขนาดใหญ่ที่นาํไปสู่
มหาสมุทร อีกทั้งเตียงนอนกลางวนั เกา้อ้ีอาบแดดและฝักบวัอาบนํ้ ากลางแจง้ หอ้งนํ้ ามีอ่างอาบนํ้ าแบบยนื  
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Sunset Beach Villas 
   

 
 
 
 
 

 


