
อันที่จริงวิธีการจองรีสอร์ทที่มัลดีฟส์
สามารถจองได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นจอง
ผ่านเว็บไซต์หรืออีเมลของรีสอร์ทโดยตรง  
จองผ่านเอเจนซี่ หรือจองผ่านเว็บไซต์ Agoda/ 
Booking แต่จะเป็นการจองแยก คือไม่ได้เป็น
แพ็กเกจรวมทุกอย่างเหมือนจองผ่านเอเจนซี่ 
แต่ก็สามารถเลือกแผนของอาหารได้ว่ารวม
อาหารกีม่ือ้ ทัง้นีท้ีไ่ม่รวมคอืค่าเดินทางระหว่าง
สนามบินถึงรีสอร์ท และค่าจิปาถะอื่นๆ เช่น 
กิจกรรม ที่ต้องไปจ่ายเพิ่มเติมที่รีสอร์ทอีกที

รีสอร์ทที่ต้องเดินทางต่อโดย 
Domestic Fight มีค่อนข้างน้อย 
เนือ่งจากต้องเป็นรีสอร์ททีม่รีะยะไกล
ต้ังแต่ 100-300 กิโลเมตร รีสอร์ท 
ยอดนิยมส่วนใหญ่ก็อยู ่ไม่่ไกลมาก
ขนาดนั้น จะมีที่ดังๆ หน่อยก็ Amari 
Havodda ซึง่หลงัจากนัง่เครือ่งบนิใน
ประเทศไปลงสนามบนิทีใ่กล้ทีส่ดุแล้ว
ยังต้องต่อ Speed Boat อีกต่อ แต่
เขาบอกกันว่ารีสอร์ทยิ่งอยู่ไกลน�้าก็
จะยิ่งใส แต่เราว่าแค่น�้าทะเลที่สนาม
บินก็ใสจะแย่แล้วน้า

หมายเหตุ : ราคาด้านล่างเป็นราคาพักบ้านกลางน�้า 3 วัน 2 คืน หากพักเพิ่มเป็น 4 วัน 3 คืน ราคาก็จะอัพขึ้นอีก 
และถ้าเลือกเป็นแพ็กเกจ All Inclusive คือรวมทุกอย่างก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นไปอี๊ก 

คนไทยนิยมเดินทางไปมัลดีฟส์ด้วยสองสายการบินคือ Bangkok Airways เป็นไฟลท์บินตรง และ 
SriLankan Airlines ซ่ึงต้องแวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ส่วนราคานัน้จัดว่า
ใกล้เคียงกันหากจองในช่วงโปรโมช่ัน แต่ SriLankan Airlines จะถูกกว่านิดหน่อย 

เป็นที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากเป็นไฟลท์บินตรง แต่ควรจองช่วงโปรโมช่ัน เพราะราคาตอนไม่โปรฯ นัน้ปวดใจ
มากพอดู กดจนมืดหงิกก็ไม่เจอตัวเลขต�่ากว่า 2x,xxx บาท แน่นอน ส่วนช่วงโปรฯ ราคาน่าคบ บางคนได้
ราคาต�่าถึง 12,xxx - 14,xxx บาท ข้อเสียคือ ช่วงเวลาในการเดินทางทัง้ขาไปและขากลับ เพราะไปถึงสนามบิน
ที่เมืองมาเลประมาณเกือบเที่ยง กว่าจะต่อเรือ ต่อ Seaplane เข้าเกาะก็อาจกินเวลาไปอีกประมาณ 2-3 ชม. 
สว่นขากลบักต็อ้งออกจากเกาะเช้า เพราะเครื่องจะออกประมาณเที่ยงครึ่ง ฉะนัน้จงึมเีวลาเตรด็เตรอ่ยูบ่นเกาะ
ได้น้อยลง ถ้าใครไป 3 วัน 2 คืน อาจรู้สึกว่าอยู่ไม่คุ้มเท่าที่ควร

แมจ้ะเป็นไฟลทต์อ่เครื่อง แตห่ลายคนกย็อมเหนื่อย 
เพราะราคาถูกกว่าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะช่วง
โปรโมช่ันที่เคยปล่อยราคาต�่าถึง 7 -8,xxx บาท 
อีกทั้งช่วงเวลาในการเดินทางก็ถือว่าดีงามพอ
สมควร เพราะมีไฟลท์ให้เลือกเยอะกว่า แม้บาง
ไฟลท์อาจต้องนอนค้างท่ีสนามบินโคลอมโบ 

หรือเมืองมาเลหนึ่งคืน แต่เพื่อแลกกับเวลาที่จะได้
อยู่บนเกาะนานขึ้นก็นับว่าคุ้มค่า อย่างไรก็ตาม 
อย่าลืมนับรวมค่าโรงแรมท่ีอาจเพิ่มขึ้นหากต้อง
แวะเปลี่ยนเครื่องข้ามคืน และสายการบินแขกก็
ค่อนข้างวุ่นวายอยู่นิดหน่อยนะ

รีสอร์ทส่วนใหญ่ของมัลดีฟส์มีก�าหนดเวลาเช็คอินตอนบ่ายสอง แต่ถ้าเดินทางไปถึงก่อนแล้ว 
ห้องเสร็จเรียบร้อย ก็สามารถเช็คอินเข้าห้องก่อนได้เลย รวมถึงวันเดินทางกลับ หากมีไฟลท์ออกจาก
มาเลตอนเย็นหรือดึกก็ยังสามารถอยู่ต่อบนเกาะได้จนถึงเวลาที่เราแจ้งความประสงค์ว่าจะเดินทางไป
สนามบิน ฉะนั้นใครที่เลือกแพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน ถ้าเลือกเดินทางกับสายการบิน SriLankan Airlines 
ก็จะคุ้มค่ากว่า เพราะได้อยู่บนเกาะนานขึ้นโดยไม่ต้องเสียค่าห้องเพิ่มเลย

เนื่องจากมัลดีฟส์เป็นประเทศหมู่เกาะ ซ่ึงมีเกาะที่ถูกเนรมิตเป็นท่ีพักสุดหรูมากมายหลายเกาะ 
 

ส่วนใหญ่จะมี 1 รีสอร์ตต่อ 1 เกาะ มีระดับตัง้แต่ 3 ดาวไปจนถึงหรูกว่า 5 ดาว แต่ราคาก็จะหรูตาม
ไปด้วย ทัง้นี้ราคาที่พักส่วนใหญ่จะคิดรวมเป็นแพ็กเกจ เช่น รวมค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น หรือ
รวมเครื่องดื่ม และของว่าง เนื่องจากต้องใช้ชีวิตแบบติดเกาะ ไม่สามารถเดินทางไปนู้นนี่นั่นได้เหมือน
ที่อื่น โดยราคาแพ็กเกจจะขึ้นอยู่กับความหรูหราของรีสอร์ท และประเภทห้องพัก เช่น พักกลางน�้า 
หรือริมหาด รวมถึงช่วงเวลาที่เข้าพัก ถ้าเข้าพักช่วงโลว์ซีซ่ัน (พ.ค. - ก.ย.) ก็จะถูกกว่า แต่ถ้าเข้าพัก
ช่วงไฮซีซ่ัน (พ.ย. - เม.ย.) ราคาก็จะอัพขึ้นมาเป็นเท่าตัวทีเดียว

อย่างที่บอกว่ารีสอร์ทของมัลดีฟส์ส่วนใหญ่จะมี 1 รีสอร์ทต่อ 1 เกาะ ฉะนั้นเม่ือเดินทางถึงสนามบิน  

Ibrahim Nasir International แล้ว ก็ยังต้องเดินทางจากสนามบินไปยังเกาะของรีสอร์ทอีกต่อหนึ่ง ซ่ึงการ
เดินทางระหว่างเกาะสู่เกาะนัน้มีอยู่ 3 ทาง คือ Speed Boat, Seaplane และ Domestic Fight ขึ้นอยู่กับ
ระยะทางระหว่างสนามบินถึงเกาะรีสอร์ท ทัง้นี้ค่าใช้จ่ายก็จะถูกแพงตามค่าเดินทางระหว่างเกาะด้วย 

เนื่องจากต้องใช้ชีวิตติดเกาะ จึงจ�าเป็นต้องฝากท้องไว้ที่ห้องอาหารของรีสอร์ททุกมื้อ ซ่ึงอาหาร 

ของมลัดฟีสน์ัน้คอ่นขา้งมรีสชาตเิฉพาะตวั และอาจไมถ่กูปากคนไทยเทา่ไรนกั แต่ก็ถือวา่ไมแ่ยถึ่งขนาด
กินไม่ได้ โดยเราจะต้องเลือกแพ็กเกจอาหารตัง้แต่ตอนจองห้องพักอยู่แล้ว ราคานัน้แบ่งออกเป็น 

ทั้งนี้หากเลือกแพ็กเกจที่รวมเฉพาะ
อาหารเช้า จะต้องจ่ายค่าอาหารแยกเป็นมื้อ 
ที่รีสอร์ทอีกที แต่บางรีสอร์ทก็ไม่มีแพ็กเกจ  
All Inclusive ฉะนั้นจึงควรดูรายละเอียดให้ดี
ก่อนตัดสินใจเลือกรีสอร์ท เพราะงบประมาณ
จะบวกลบตามการเลือกแผนอาหารด้วย

All Inclusive
รวมอาหารทุกมื้อ และเครื่องดื่มเกือบทุกชนิด 
(แอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์) 
อาจมีบางเมนูที่ต้องจ่ายเพิ่ม ต้องดูเงื่อนไขในเมนูอีกที

ถือเป็นธรรมเนียมไม่ควรนิ่งเฉย เพราะพนักงานที่มัลดีฟส์น่ารักและบริการดีมาก ควรติด
เงินดอลลาร์สหรัฐ ไว้ส�าหรับทิปพนักงานประมาณ 5-10 US$ ซ่ึงส่วนใหญ่จะให้ตอน 

มาถึงที่พนักงานยกกระเป๋ามาส่งและแนะน�าการใช้ห้อง รวมถึงตอนกลับครั้งละประมาณ 
3-5 US$ สว่นคา่จปิาถะอื่นๆ เช่น ของฝากหรอืคา่กจิกรรม ก็สามารถแลกเงิน US$ ติดตัว
ไว้ใช้จ่ายได้เลย โดยไม่จ�าเป็นต้องแลกเป็นเงิน Rufiyaa ของมัลดีฟส์

รีสอร์ต 3-4 ดาว 
ช่วงโลว์ ซีซ่ัน : 2x,xxx บาท+

รีสอร์ต 3-4 ดาว 
ช่วงไฮ ซีซ่ัน : 3x,xxx บาท+

รีสอร์ต 5 ดาว
ช่วงโลว์ ซีซ่ัน : 4x,xxx บาท+

รีสอร์ต 5 ดาว 
ช่วงไฮ ซีซ่ัน : 6x,xxx บาท+

Budget
Flight Ticket Package 

Accommodation 
FoodTransfer Activity Tip

=
+ + + + +

a Budget

ราคา 16,xxx – 25,xxx บาท

ราคา 8,xxx – 18,xxx บาท

Bangkok Airways

SriLankan Airlines

ตัว๋เครื่องบิน1

ที่พัก2

ค่าเดินทาง3

อาหารและค่าครองชีพ4

ค่าทิปพนักงาน และจิปาถะ5

IBRAHIM 
NASIR 

INTERNATIONAL

Bed & Breakfast 
รวมอาหารเช้าเท่านัน้

Half Board
รวมอาหารเช้า และอาหารค�่า (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)

Full Board
รวมอาหารเช้า กลางวัน เย็น 
(ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)

maldives 
resort

maldives 
resort

SPEED BOAT เริ่มต้น

ต่อคน
US$135

SEAPLANE เริ่มต้น

ต่อคน
US$325

เกาะสวรรค์กับค่าใช้จ่าย?

maldives on
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