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สายการบนิทีน่ยิมเดนิทาง 

สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์ออกเดนิทางทุกวนั  

ออกเดนิทาง PG 711 กรงุเทพฯ – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 09.30-11.45 

เดนิทางกลับ PG 712  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรงุเทพฯ 12.40-19.05 

 
สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ออกเดนิทางทุกวนั ตอ่เครือ่งทีเ่มอืงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักา 
ออกเดนิทาง UL403 กรงุเทพฯ – โคลอมโบ(ศรลีังกา) 09.00 - 10.50  

ตอ่เครือ่ง UL115  โคลอมโบ(ศรลีังกา) – มาเล(่มัลดฟีส)์ 13.35 - 14.30  
 

เดนิทางกลับ UL104  มาเล ่(มัลดฟีส)์– โคลอมโบ(ศรลีังกา) 20.35 - 22.35  

ตอ่เครือ่ง UL402  โคลอมโบ(ศรลีังกา) – กรงุเทพฯ 01.15 - 06.15 (วันรุง่ขึน้) 

 
สายการบนิแอรเ์อเชยี ออกเดนิทางทุกวนั  

ออกเดนิทาง FD117  กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 09.30 - 11.40 
เดนิทางกลับ FD178  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 12.30 - 19.00 
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วนัแรกของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์  

06.00 น. ผูโ้ดยสารทําการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ/ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก 
  ระหวา่งประเทศ (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  
 

..........  ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์
 

.......... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลาน่า เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมัลดฟีส ์หลงัทําการผ่านดา่น 
ตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที ่เคานเ์ตอร ์ADAARAN PRESTIGE 

VADOO และเจา้หนา้ทีนํ่าทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์ 
 

อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศยักบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
สมควรแกเ่วลาพักผ่อนตามอัธยาศยั ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

 

วนัทีส่อง (สาม) ของการเดนิทาง  มลัดฟีส ์  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 
 

อสิระพักผ่อนตามอัธยาศยั หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิดําน้ําตืน้ , เรอืใบ, วอลเลย่ ์บอล

ชายหาด, สระว่ายน้ํา  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ดําน้ําลกึ กจิกรรมตก ปลา 
และกจิกรรมอืน่ๆอกีมากมาย  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
 

  อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศยักบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 
สมควรแกเ่วลาพักผ่อนตามอัธยาศยั ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

 

วนัทีส่าม(สี)่ของการเดนิทาง  มาเล ่(มลัดฟีส)์ – กรงุเทพฯ  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 
 

อสิระพักผ่อนตามอัธยาศยั หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิดําน้ําตืน้ , เรอืใบ, วอลเลย่ ์บอล
ชายหาด, สระว่ายน้ํา  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ดําน้ําลกึ กจิกรรมตก ปลา 

และกจิกรรมอืน่ๆ  อกีมากมาย  
 

 เก็บสมัภาระเพือ่ทําการ Check Out ออกจากรสีอรท์ 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
 

  ทางโรงแรมจะทําการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้  

.........  ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พือ่เดนิทางกลบั 

.........  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 

.........  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู/ิสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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ADAARAN PRESTIGE VADOO MALDIVES  

BY SPEEDBOAT 15 MINUTE + ALL INCLUSIVE 
Winter Promotion 

NOW – 30 เมษายน 2561 

ประเภทหอ้ง 

3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

พกัคู ่ พกัสาม 
พกั

เดีย่ว 
2-12 ปี พกัคู ่ พกัสาม 

พกั

เดีย่ว 
2-12 ปี 

SUNRISE WATER VILLA 38,000  34,700  65,300  24,000  54,700  49,700  96,650  33,000  

Room Supplement 
Sunset Water Villa Upgrade + 3,500 บาท ตอ่หอ้ง / ตอ่คน / ตอ่คนื 

Honeymoon Water Villa Upgrade + 5,300 บาท ตอ่หอ้ง / ตอ่คน / ตอ่คนื 

สาํหรับทา่นทีเ่ดนิทางภายใน 30 เมษายน 2561ทา่นจะไดร้บั 
* บรกิารอุปกรณ์ดําน้ําตืน้ 

* รับสว่นลด 25% สาํหรับบรกิารสปา 1 ครัง้ตอ่การเขา้พัก 
* รับสว่นลด 20% สาํหรับบรกิารดําน้ําลกึ 1 ครัง้ตอ่การเขา้พกั 
 

1 พฤษภาคม – 31 ตลุาคม 2018 

   ประเภทหอ้ง 
3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

พกัคู ่ พกัสาม พกัเดีย่ว 2-12 ปี พกัคู ่ พกัสาม พกัเดีย่ว 2-12 ปี 

Sunrise Water Villa 34,600 30,600 34,600 27,600 47,200 42,700 47,200 39,600 

Sunset Water Villa 36,900 32,800 36,900 30,900 52,200 46,000 52,200 44,600 

Honeymoon Villa 38,500 34,000 38,500 32,600 54,600 47,800 54,600 47,100 

 

ราคา Package รวม 
* ทีพ่กัตามประเภทหอ้งทีท่า่นเลอืก 2 คนืขึน้ไป  

* Speed Boat (เรอืเร็ว) รับ-สง่ ระหว่างสนามบนิมาเล-่โรงแรม-สนามบนิมาเล ่
 * คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามทีร่ะบุในรายการ ตามเงือ่นไขของ All Inclusive 

* บรกิารเครือ่งดืม่ตอ้นรบัและผา้เย็นเมอืเดนิทางถงึรสีอรท์ 

* บรกิาร Wi-Fi ทัว่รสีอรท์  
* สปารค์กลิง้ไวนฟ์ร ี1ขวด 

* ผลไมร้วม 1จาน เสริฟ์ถงึหอ้งพัก 
* ถัว่ตา่งๆฟรเีมือ่ไปถงึรสีอรท์ 
* แคร็กเกอรห์นา้ตา่งๆฟรทีกุเย็น 

* บอกฝันดดีว้ยชอ็กโกแลตฟรทีกุคนื 
* น้ําเปลา่ในหอ้งพกัฟร ีวันละ 2 ขวด 

* ฟร ีอุปกรณ์ดําน้ําตืน้ 
* ฟร ีทรปิชมปะการังและสตัวน้ํ์า 1ครัง้/การเขา้พัก (ตอ้งทําการจองทรปิ) 
* เมนูอาหารเป็นเซตอาหารมือ้เย็นทีร่า้นอาหารญีปุ่่ น อกีทางเลอืกทดแทนมือ้เย็นทีห่อ้งอาหารหลกั (ตอ้งทําสาํรอง

 ทีน่ั่งลว่งหนา้และเขา้พกัอย่างนอ้ย3คนื) 
* ลด 30% สาํหรับการทําสปา 
* ฟร ีเซตน้ําชาพรอ้มคกุกีอ้าหารวา่ง เสริฟ์ในรา้นอาหารหรอืหอ้งพกัเวลา17.00น. 

* คา่ประกนัอบุัตเิหต ุวงเงนิ 1,000,000 บาท 
* Service charge 10%,  Maldives Tax 12%, Green Tax  
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ราคา Package ไมร่วม 

     * คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั กรุงเทพ – มัลดฟีส ์และคา่ธรรมเนียมน้ํามันสายการบนิ 
* คา่ทปิพนักงาน คา่กจิกรรม และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการ 

* ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% / คา่ภาษี ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) 
 

Late Check-out Policy: On Availability 
 Until 15.00 hrs.30% of 1 days charge 

 Until18.00 hrs.50% of 1days charge 
 After18.00 hrs.100% of1days charge 

 

CHECK-IN / CHECK-OUT Standard check in time of the resort is 13:00hrs Check out time is 12:00hrs 
 

เง ือ่นไขการจอง 
 กรุณาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30-45 วันกอ่นการเดนิทาง 

 หากทําการจองนอ้ยกว่า 30 วัน กรุณาชาํระคา่บรกิารเต็มจํานวน 

 ชาํระคา่บรกิารเต็มจํานวน หลงัจากไดร้ับการยนืยันการจองจากทางบรษัิท ฯ ภายใน 2 วัน ***ทัง้นี้ข ึน้กบัปรมิาณ 

การเขา้พกัในชว่งเวลาดงักลา่ว ซึง่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิป์รับเปลีย่นตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ับจากทางรสีอรท์*** 

   
การยกเลกิ 

- 45-31 วันกอ่นเดนิทาง: หักคา่บรกิาร 50% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด 
- 30 วันกอ่นเดนิทาง: เสยีคา่บรกิาร 100% ตามราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด  
-  ยกเลกิกะทนัหนั หรอืยกเลกิช่วงเทศกาล,วนัหยุดยาว, พกัไมค่รบตามทีจ่องบรษิทัขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทกุ

กรณี 
 
หมายเหต ุ
 ราคานี้ใชส้าํหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัอย่างนอ้ย 2 ทา่นขึน้ไปถอืสญัชาตไิทยและมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  

 เพือ่ความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่ว รสีอรท์สว่นใหญ่ทีม่ัลดฟีสไ์ม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุตํา่กว่า 12 ปีพักแบบ Water 

Bungalow หอ้งพัก 1 หอ้ง พักไดส้งูสดุ 3 ทา่น หรอื ผูใ้หญ่ 2 ทา่นพักกบัเด็ก 1 ทา่น (เด็กตอ้งมอีายุ 2-11 ปีหรอือายุ 

ไม่เกนิ 12 ปี กอ่นวนัออกเดนิทาง) 

 อัตราคา่บรกิารคดิคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคาคา่บรกิาร ใน 

กรณีทีม่กีารข ึน้ราคาคา่ตัว๋เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนียมน้ํามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอื 

อัตราแลกเปลีย่นไดป้รบัข ึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง   

 หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ถอืเป็นเหตผุล 

ซึง่อยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 

 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาตหิรอื 

คนตา่งดา้ว ทีพํ่านัก อยู่ในประเทศไทย อํานาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้ของสาย 

การบนิ เรอื รถไฟ อุบัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล หรอืส ิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนือ 

อํานาจควบคมุของบรษัิทฯ  

 ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี้ หากทา่นไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้ง 

ขอคนืคา่บรกิารได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะยดึถอื 

และคํานงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั 
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