
 

 

รหัสทัวร RCB1901591 

ทัวรมัลดีฟส Adaaran Prestige Water Villas Maldives 
Packge 3 วนั ถึง 4 วัน 
Adaaran Prestige Water Villas Maldives / Raa Atoll / อางจากุชช่ี  
หองพักกลางน้ํา / การดําน้ําสํารวจดูปะการัง 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Adaaran Prestige Water Villa Maldives Package 
Adaaran Prestige Water Villas Maldives (อดารัน เพรสทีจ วอเตอรวิลลา มัล

ดีฟส) ตั้งอยู Raa Atoll, Maldives เดินทางโดย Seaplane ประมาณ 45 นาที การตกแตง
ภายในรีสอรทหรูหราไปดวยไมที่เปดกวางสูลานอาบแดดอันสวยงามพรอมน้ําทะเลสีฟ�าใสอยู
ตรงหนาคุณ เปนที่รูจกัสําหรับการตกแตงภายในที่สวยงามซึ่งมีอางจากุชชี่สวนตัวอยาง พรอม
เพลิดเพลินไปกับการทอดสายตามองทองฟ�าที่ปลายสุดกระทบกบัทองทะเลอยางลงตัว 
 

การตกแตงภายในดวยไมที่หรูหรา พรอมใหบริการหองพักวิลลากลางน้ําที่ดีที่สุดในมัล
ดีฟส หองกลางน้ําทีน่ี่ทุกหลังของของเกาะแหงน้ีมีท่ีอาบแดดอันกวางขวางซึ่งเหมาะสําหรับคน
รักแดดไดนอนฟงคลื่นทะเลกระทบฝم�งที่เคลากับคลอสายลมไดราวกบัดนตรีคลาสสิคสุดโรแมน
ติกในยามคํ่าคืน 
 

กิจกรรมดําน้ําที่สามารถดําด่ิงลกึลงไปในทะเลและคนพบสิ่งใหม ๆ คุณจะไดสัมผัสกับ
สิ่งมีชีวิตทีม่สีีสันสวยงามพุงผานตัวคณุในทุกเมตรที่คุณดําน้ําผาน การดํานํ้าสํารวจดูปะการังที่
ทะเลท่ีมัลดีฟสถือเปนจุดเดนของนานน้ํามหาสมุทรอินเดีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

*Spacial Promotion * 
 
โปรโมช่ัน * ตองจองกอนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 หากมีโปรโมช่ันที่ถูกกวาจะไมสามารถยกเลิก
และจองใหมได 

โปรโมช่ันพิเศษ! 
1 พฤษถาคม - 31 ตุลาคม 2019 

 

All Inclusive 3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน 
พักคู พักเด่ียว พักคู พักเด่ียว 

Prestige Water Villa 
with Jacuzzi 34,000 50,000 44,000 67,000 

เด็ก อายุ 2 - 11.99 ป 16,000 21,600 
เด็ก อายุ 1 เดือน – 1.99 ป 390 580 
 
ราคา Package รวม 

 ราคาแพคเกจตามที่เลือก 
 บริการรบัสงสนามบินดวย Seaplane พรอม VIP Lounge 
 บริการอาหารเชา กลาง เย็น พรอมเครื่องด่ืมแบบ  Gold All Inclusive 
 บริการเครื่องดื่มแบบมีและไมมีแอลกอฮอล ตลอด 24 ชั่วโมง 
 ฟรี สปารคกลิ้งไวน 1 ขวด 
 ฟรี กระเชาผลไมรวม เสิรฟถึงในหอง 
 ฟรี ถั่วเค้ียวเพลินหลากรส 
 ฟรี แคร็กเกอรหนาตางๆ ทุกเย็น 
 ฟรี ช็อกโกแลตบอกฝนดี ทุกคืน 
 ฟรี น้ําด่ืมสะอาดในหองพัก วันละ 2 ขวด 
 ฟรี กาแฟเอสเพรสโซกึ่งสําเร็จรูปในหองพัก พรอมชงดื่มตลอด 24 ชั่วโมง 
 ฟรี ไอศกรีมคลายรอนยามบาย (Water Villa Bar Lounge) 
 ฟรี เซท็น้ําชาพรอมคุกกี้และอาหารวาง เสิรฟในรานอาหาร 



 

 

 ฟรี มินิบาร : เบียร น้ําผลไม เครื่องด่ืมซอฟดริ้งค ช็อกโกแลต น้ําแร นมสด 
 Free Wi-Fi access (เฉพาะในบริเวณรีสอรท) 
 ฟรี อุปกรณดาํน้ําต้ืน ตลอดการเขาพัก 
 ฟรี บริการเขาใชหองซาวนาและอบไอน้ํา 
 ฟรี Butler บริการสวนตัว 
 ฟรี ม้ือกลางวันหรือมื้อเย็นสุดพิเศษที่หองอาหาร Sufura หรือหองอาหารกลางน้ํา 1 

ครั้ง ตอการเขาพัก (ควรจองทันที ท่ีเขาท่ีพัก) 
 ฟรี กิจกรรม 1 ครัง้ ตอทานตอการเขาพัก โดยรีสอรทจะเปนผูเลือกกิจกรรมให 

(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศและตารางของรีสอรทและพักขั้นตํ่า 3 คืน) 
 กิจกรรมนันทนาการยามค่ําคืน ดนตรีสด คาราโอเกะ ดีเจปารตี้ 
 ฟรี ดินเนอรชายหาดสุดหรู 1 ครั้งตอการเขาพัก (สํารองบริการตามจํานวนที่วาง) 
 ฟรี บริการนวดสปาหนา หลังหรือเทา 30 นาทีตอทาน 
 ฟรี กิจกรรมลองเรือถายภาพชมพระอาทิตยตก หรือทริปลองเรือตกปลายามเยน็ 1 ครั้ง

ตอการเขาพัก 
 ฟรี คลาสเรียนรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการดําน้ําลึก 
 ประกันภัยการเดินทาง 3,000,000 บาท 

 
อัตราดังกลาวยังไมรวม 

 คาต๋ัวเครือ่งบินไป-กลบั เสนทางกรุงเทพฯ-มาเล-กรุงเทพฯ     
 คาภาษีสนามบินและคาเชื้อเพลิงของสายการบนิ  
 กิจกรรมกีฬา และสันทนาการอ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวขางตน 
 คาใชสวนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ 
 การรบัประทานอาหารภายในหองพัก และมินิบารภายในหองพัก 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% / คาภาษี ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบกํากับภาษี) 
 คาภาษีพัฒนาสนามบินที่มัลดีฟส USD25 ตอทาน โดยชําระเองท่ีสนามบินมัลดีฟส

ในวันทีเ่ดินทางกลับ (ขณะน้ีมีการยกเวนคาภาษีดังกลาว แตอาจมีการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต) 

 



 

 

เงื่อนไขการจอง 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 35-45 วันกอนการเดินทาง 
 หากทําการจองนอยกวา 35 วัน กรุณาชําระคาบริการเต็มจํานวน 

ราคาโปรโมชั่น ชําระคาบริการเต็มจํานวน หลังจากไดรับการยืนยนัการจองจาก
ทางบริษัท ฯ  
กรณีเปนราคาปกติ ชําระมัดจํา 50% ของราคาหองพัก สวนที่เหลือ ชําระกอนการ
เดินทาง 45 วัน 
 
กรุณาทําการจองโดยการสงหนาพาสปอรตผูเดินทางมาทําจองกอนเทาน้ัน ทางเราจึง
จะยืนยันการจองใหทานได**ทั้งน้ีขึ้นกบัปริมาณการเขาพักในชวงเวลาดังกลาว ซึ่ง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ไดรับจากทางรีสอรท*** 

 
การยกเลิก 
- 45-36 วันกอนเดินทาง : หักคาบริการ 50% ของราคาหองพักที่จองเขาพักรวมท้ังหมด 
- 35 วันกอนเดินทาง : เสียคาบริการ 100% ตามราคาหองพกัที่จองเขาพักรวมท้ังหมด  
- ยกเลิกกะทันหัน หรือยกเลิกชวงเทศกาล,วันหยุดยาว, พักไมครบตามท่ีจองบริษัทขอ

สงวนสิทธิไมคืนเงินทุกกรณี 
 
หมายเหตุ 
- ราคาน้ีใชสําหรับผูเดินทางพรอมกันอยางนอย 2 ทานขึ้นไปถือสัญชาติไทยและมี

วัตถปุระสงคเพื่อการทองเท่ียว เทาน้ัน  
- อัตราคาบรกิารคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปลี่ยนราคาคาบรกิาร ใน กรณีที่มีการขึ้นราคาคาต๋ัวเครื่องบิน ภาษีเดินทาง 
คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ อัตรา
แลกเปลี่ยนไดปรบัขึ้นในชวงใกลวนัที่คณะจะเดินทาง   

- หากทานถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง 
ดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเปนเหตุผล ซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินบางสวนหรือทั้งหมด 



 

 

- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออก
เอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติหรือ คนตางดาว ท่ีพํานัก อยูในประเทศไทย 
อํานาจสิทธิ์ขาดเปนของทางกองตรวจคนเขาเมือง   

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 
เชน การยกเลิก หรือลาชาของสาย การบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ท่ีเกิดเหนือ อํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ  

- ในระหวางการทองเทีย่วน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือ
วาทานสละสิทธ์ิ ไมสามารถเรียกรอง ขอคืนคาบรกิารได  

 
 
 
 
 
 
 


