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ADAARAN WATER VILLA MALDIVES 
รสีอรท์นีอ้นญุาตใหเ้ด็ก พกัหอ้งกลางน า้ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สายการบนิทีน่ยิมเดนิทาง 

สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์ออกเดนิทางทกุวนั  

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

เดนิทางกลบั PG 712  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ 12.40-19.05 
 

สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ออกเดนิทางทกุวนั ตอ่เครือ่งทีเ่มอืงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักา 
ออกเดนิทาง UL403 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรลีงักา)  09.00 - 10.50  
ตอ่เครือ่ง UL115  โคลอมโบ(ศรลีงักา) – มาเล(่มัลดฟีส)์ 13.35 - 14.30  
 

เดนิทางกลบั UL104  มาเล ่(มัลดฟีส)์– โคลอมโบ(ศรลีงักา) 20.35 - 22.35  
ตอ่เครือ่ง UL402  โคลอมโบ(ศรลีงักา) – กรุงเทพฯ  01.15 - 06.15 (วันรุ่งข ึน้) 
 

สายการบนิแอรเ์อเชยี ออกเดนิทางทุกวนั (โปรดเชค็ไฟลท์บนิกับพนักงานขายกอ่นท าการจองตั๋วทกุครัง้) 
ออกเดนิทาง FD175  กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 09.30 - 11.40 
เดนิทางกลบั FD176  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) 12.30 - 19.00 
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วนัแรกของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์  

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

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

.......... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลาน่า เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมัลดฟีส ์หลงัท าการผ่านดา่น 
ตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที ่เคานเ์ตอร ์ADAARAN WATER VILLA 

และเจา้หนา้ทีน่ าทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์ 
 

อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศยักบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  

สมควรแกเ่วลาพักผ่อนตามอัธยาศยั ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

วนัทีส่อง (สาม) ของการเดนิทาง  มลัดฟีส ์  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 
 

อสิระพักผ่อนตามอัธยาศยั หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , เรอืใบ, วอลเลย่ ์บอล

ชายหาด, สระว่ายน ้า  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้าลกึ 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 ิด าน ้าตืน้ , เรอืใบ, วอลเลย่ ์บอล

ชายหาด, สระว่ายน ้า  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้าลกึ กจิกรรมตก ปลา 
และกจิกรรมอืน่ๆ  อกีมากมาย  

 

 เก็บสมัภาระเพือ่ท าการ Check Out ออกจากรสีอรท์ 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
 

  ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้  

.........  ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พือ่เดนิทางกลบั 

.........  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 

.........  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู/ิสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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ADAARAN WATER VILLA MALDIVES  
BY Domestic Fligth + Speed Boat  

Package  ALL INCLUSIVE 

รสีอรท์นีอ้นุญาตใหเ้ด็ก พกัหอ้งกลางน า้ได ้

จองกอ่น 31 มกราคม 2563  
 

1 พฤศจกิายน – 26 ธนัวาคม 2562 

Prestige Water 
Villa with 

Jacuzzi 

3 วัน 2 คนื ราคาตอ่ทา่น 4 วัน 3 คนื ราคาตอ่ทา่น 

พักคู ่ พักเดีย่ว เด็ก 2-11.99 ปี พักคู ่ พักเดีย่ว เด็ก 2-11.99 ปี 

36,000 55,500 13,000 47,300 77,500 15,000 

27 ธนัวาคม – 10 มกราคม 2563 

Prestige Water 

Villa with 
Jacuzzi 

5 วัน 4 คนื ราคาตอ่ทา่น 

พักคู ่ พักเดีย่ว เด็ก 2-11.99 ปี 

66,500 113,900 17,000 

11 มกราคม – 30 เมษายน 2563 

Prestige Water 
Villa with 

Jacuzzi 

3 วัน 2 คนื ราคาตอ่ทา่น 4 วัน 3 คนื ราคาตอ่ทา่น 

พักคู ่ พักเดีย่ว เด็ก 2-11.99 ปี พักคู ่ พักเดีย่ว เด็ก 2-11.99 ปี 

38,200 59,000 13,000 50,400 82,800 
15,000 

 

1 เมษายน – 31 ตลุาคม 2563 

Prestige Water 
Villa with 
Jacuzzi 

3 วัน 2 คนื ราคาตอ่ทา่น 4 วัน 3 คนื ราคาตอ่ทา่น 

พักคู ่ พักเดีย่ว เด็ก 2-11.99 ปี พักคู ่ พักเดีย่ว เด็ก 2-11.99 ปี 

33,900 52,200 9,500 44,400 72,700 9,500 

 
 
ราคาแพ็คเกจนีร้วม 

– หอ้งพักตามทีเ่ลอืก 
– บรกิารรับสง่สนามบนิ รสีอรท์ดว้ย Domestic Flight & Speedboat ประมาณ 40 – 50 นาท ี
– พนักงานตอ้นรับทีส่นามบนิ 

– Welcome Drink 
– อาหารเชา้ กลางวันและเยน็ Premium All Inclusive รวมเครือ่งดืม่ ทีห่อ้งอาหารทัง้ 4 หอ้ง ของรสีอรท์ 
– ฟร ีWifi บรเิวณพืน้ทีส่ว่นกลางและภายในหอ้งพัก 

– ฟร ี2 กจิกรรมลอ่งเรอื /ทา่น/การเขา้พัก (พักขัน้ต า่ 3 คนื) 
– ฟร ีอปุกรณ์กฬีาทางน ้าทีไ่มใ่ชเ้ครือ่งยนต ์เชน่ อปุกรณ์ด าน ้าตืน้, วนิดเ์ซริฟ์, แคนู, Stand Up Peddle , คาตามารัน 

– ฟร ีMinibar 
– กจิกรรมนันทนาการประจ าวัน (ดนตรสีด, คาราโอเกะ, ดเีจรมิชายหาด) 
– อภนัินทนาการน ้าดืม่สะอาด 2 ขวด เตมิทกุวันทีห่อ้งพัก 

– ฟร ีบทเรยีนแนะน าการด าน ้า 1 ครัง้/ทา่น/การเขา้พัก 
– สทิธกิารเขา้ใช ้ฟิตเนสเซนเตอร,์ ปิงปอง, วอลเลยบ์อลชายหาด,ฟตุบอลชายหาด 
– ประกันภัยการเดนิทาง 1,000,000 บาท 

 
อพัเกรดการเดนิทางเป็น Seaplane 
– ผูใ้หญ ่ทา่นละ 4,800 บาท | เด็ก (2 – 11.99 ปี) ทา่นละ 2,400 บาท 

– รวมน ้าหนักกระเป๋าทา่นละ 20 kg และกระเป๋าถอื 5 kg 
– รวมบรกิาร VIP Lounge อาหารวา่ง น ้าดืม่ WIFI 
สทิธสิ าหรบั Premium All Inclusive ทา่นจะไดร้บั 

– การรับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารทัง้ 4 ของรสีอรท์ 
– Jaafaiy Main Restaurant (International buffet with live cooking) ส าหรับอาหารเชา้ กลางวัน เยน็ 
– Sufura (Authentic Indian cuisine) ส าหรับอาหารเชา้ กลางวัน และเยน็ ตอ้งส ารองทีน่ั่ง ยกเวน้ ผูเ้ขา้พักหอ้ง Prestige Water Villa 

with Jacuzzi ไมต่อ้งส ารอง 
– Cafe’ Mass (Pizzaria & Street food) for 10.00 – 22.00 hrs 
– Thavaa (Mediterranean cuisine with tapas and healthy eats) ส าหรับอาหารกลางวันและเย็น 

– Water Villa Restaurant (International buffet) ส าหรับอาหารเชา้ กลางวัน เย็น เฉพาะผูเ้ขา้พักหอ้ง Prestige Water Villa with 
Jacuzzi เทา่นัน้ 
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– Halaboli Main Bar / Sunset Bar / Pool Bar / Albino บรกิารเครือ่งดืม่แอลกอฮอลไ์มม่แีอลกอฮอล ์ 
– แบรนดเ์ครือ่งดืม่ทีร่วมใน Premium All Inclusive ดังนี ้
*Aperitifs : Pernod, Pimm’s, Martini Rosso, Bianco, Campari 

*Whiskry : Johnny Walker Black, Jack Daniel’s, Chivas Regal, Glendfiddich 
*Vodka : Absolut Blue, Smirnoff Red, Stolichnaya 
*Sherry / Port : Harveys Bristol Cream, Tio Pepe, Cockburn’s Port, Dow’s Ruby Port 

*Gin : Gordon’s Dry Gin, Beefeater, Bombay Saphhire 
*Wine Selection : Red 8 varieties, White 8 varieties, Rose 2 varieties, Sparkling 1 variety 

*Brandy : Napoleon, St. Remy Authentic VSOP, Courvoisier 
*Rum : Bacardi White, Bacadi Gold, Havana Club, Captain Morgan Dark 
*Beer : Lion, Carlsberg (เสริฟ์เป็นแกว้) 

*Cocktails & Mocktails : 30 International cocktails, 10 Adaaran specialty cocktails, 10 mocktails 
*น ้าผลไมส้ด (เสริฟ์ทีห่อ้งอาหารและบาร)์ 
*น ้าอัดลม: Coca Cola, Sprite, Fanta, Soda, Tonic, Bitter lemon (เสริฟ์เป็นแกว้) 

– Minibar : Beer, Juice (pack), Bottles of mineral water, Bottles of soft drinks, Chocolates, Fresh packets of milk (1ครัง้/วัน) 
– สิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ : 
*Sparkling wine upon arrival 

*ผลไมส้ดส าหรับตอ้นรับ 
*บรกิาร Evening turndown 
*ชา กาแฟ 

*ฟร ีWifi 
*โปรแกรม Kid Club ประจ าวัน 
– ฟร ีอปุกรณ์กฬีาทางน ้าทีไ่มใ่ชเ้ครือ่งยนต ์เชน่ อปุกรณ์ด าน ้าตืน้, วนิดเ์ซริฟ์, แคนู, Stand Up Peddle , คาตามารัน 

– ฟร ีกจิกรรม : (ลอ่งเรอืชมพระอาทติยต์ก, ชมโลมา, ด าน ้าตืน้ – ท าการจองลว่งหนา้ทีร่สีอรท์เทา่นัน้) 
*พัก 2 คนื ฟร ี1 กจิกรรมระหวา่งการเขา้พัก และ พัก 3 คนื ขึน้ไปฟร ี2 กจิกรรม  ระหวา่งการเขา้พัก 

สทิธพิเิศษเพิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ขา้พกัหอ้ง Prestige Water Villa with Jacuzzi 
– ฟร ีHigh Tea เซทอาหารวา่งพรอ้มชากาแฟยามบา่ย ทีห่อ้งอาหารหรอืหอ้งพัก 
– ฟร ีIce Cream ที ่Water Bar ตลอดชว่งบา่ย 

– ฟร ีNight Snack กอ่นนอน 
– ฟร ีการเขา้ใชซ้าวน่าและอบไอน ้าตลอดการเขา้พัก 
– ฟร ีCanape’s ทกุเยน็กอ่นอาหารค ่า 

– ฟร ีกระเชา้ผลไมท้กุวัน 
– ฟร ีบรกิาร Turn down 
– ฟร ีบรกิาร Personal Butler 

– ฟร ีดนิเนอรช์ายหาด 1 ครัง้ เมือ่พักขัน้ต ่า 3 คนื – ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ 
– ฟร ีFacial หรอื Back หรอื Foot Spa treatment 30 นาท ีเมือ่พักขัน้ต ่า 3 คนื – ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ 
– ฟร ีกจิกรรม Sunset photo cruise tour หรอื Night fishing 1 ครัง้ตอ่การเขา้พัก เมือ่พักขัน้ต ่า 3 คนื – ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ 

*แพคเกจ Premium All Inclusive จะสิน้สดุลงเมือ่ท าการเชค็เอาทใ์นวันสดุทา้ยเวลา 12.00 น. 
สทิธสิ าหรบั Honeymoon และ วนัครบรอบแตง่งาน จะไดร้บั 
แสดงหลกัฐานการจดทะเบยีนสมรสทีอ่ายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 

– เคก้เฉลมิฉลอง 
– ไวน์ 1 ขวด 
– บรกิารตกแตง่เตยีง 

สทิธสิ าหรบัวนัครบรอบแตง่งานจะไดร้บั 
– กระเชา้ผลไม ้

– บรกิารตกแตง่เตยีง 
– ดนิเนอรใ์ตแ้สงเทยีน 
สทิธสิ าหรบัวนัเกนิจะไดร้บั 

– เคก้เฉลมิฉลอง 
– บรกิารตกแตง่เตยีง 
– ดนิเนอรใ์ตแ้สงเทยีน 

 
ราคาแพ็คเกจนีไ้มร่วม 

 ราคาขา้งตน้ยังไมร่วมคา่เดนิทางระหวา่งประเทศ  

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือแพคเกจ 

 ราคาดังกลา่วยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษี ณ ทีจ่่าย 3% 
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หมายเหตรุสีอรท์ 
 เวลาเชค็อนิ 14.00 น. เวลาเชค็เอาท ์12.00 น. 

 Honeymoon Offer: Cake, Bottle of Wine and Bed Decoration (Wedding certificate copy to be submitted within 6 
months from date of marriage)  

 Birthday Offer: Cake and Bed Decoration & Candle Lit Dinner (Will be cross checked at the time of check in at the 
resort. Applicable while celebrating at the resort and shall be the same date of birth only) 

 
 
เงือ่นไขการจองและช าระเงนิ 

 ช าระมัดจ า 50% หลังจากไดรั้บยนืยันการจองจากทางบรษัิทฯ ภายใน 2 วันและท าการช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้กอ่น
เดนิทาง 30-45 วัน (ตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์) 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด (*โดยเป็นไปตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์*) 

 การยกเลกิกะทนัหนัหรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วนัหยดุยาว,พกัไมค่รบตามทีจ่องทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืเงนิทกุ
กรณี 

 
หมายเหต ุ

 ราคานี้ใชส้ าหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกันอยา่งนอ้ย 2 ทา่นขึน้ไปถอืสญัชาตไิทยและมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  
 อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคาคา่บรกิาร ใน กรณีทีม่กีารขึน้

ราคาคา่ตั๋วเครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกันภัย คา่ธรรมเนียมน ้ามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอื อัตราแลกเปลีย่นไดป้รับ
ขึน้ในชว่งใกลวั้นทีค่ณะจะเดนิทาง   

 หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ถอืเป็นเหตผุล ซึง่อยู่

นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวตา่งชาตหิรอื คนตา่งดา้ว 

ทีพ่ านัก อยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้ของสาย การบนิ เรอื 

รถไฟ อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนือ อ านาจควบคมุของบรษัิท 
 ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี้ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้ง ขอคนื

คา่บรกิารได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึ

ความปลอดภัย รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 
 กรณีเดนิทางดว้ย Seaplane บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบ หากมคีวามลา่ชา้ การยกเลกิเทีย่วบนิ เนื่องจากอยูเ่หนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯจะพยายามประสานงานเพือ่อ านวยความสะดวกใหก้ับลกูคา้อยา่งเต็มความสามารถ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


