
 

 

รหัสทัวร RCB190 
ทัวร มัลดฟีส Adaaran Select Hudhuranfushi Maldives 

3 ถึง 5 วัน (UL) 
Adaaran Select Hudhuranfushi / North Male’ Atoll / วอลเลยบอล
ชายหาด / โตะปงปอง / แบดมินตัน / กีฬาทางน้ํา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Adaaran Select Hudhuranfushi Maldives 
 Adaaran Select Hudhuranfushi (อดารัน ซีเลกต ฮุดูรัน ฟูชิ) รีสอรทท่ีตั้งอยู
ทามกลางธรรมชาติ กับพืชพันธุที่นานาชนิดบนเกาะที่มีน้ําทะเลที่มีแสงระยิบระยับเม่ือกระทบ
กับแสงแดด สัมผัสประสบการณวนัหยุดในเขตรอนท่ีรีสอรทอดาอารัน ซีเลกต ฮุดูรัน ฟูชิ เปน
อีกหน่ึงรีสอรทในเครืออดารัน ต้ังอยู North Male’ Atoll เดินทางดวย Speedboat 
ประมาณ 30 นาที และหางจากเมืองหลวงเพียง 19 กิโลเมตรเทาน้ัน 
 
 อดารัน ซีเลกต ฮุดูรัน ฟูชิ เปนเกาะที่เขียวชอุมบนเกาะ Lhohifushi การออกแบบของ
รีสอรททําใหสามารถผสมผสานเขากับสภาพแวดลอมของรีสอรทซึ่งเปนหน่ึงในรีสอรทท่ีดี
ที่สุดในมัลดีฟส ใหบริการหองพักกวา 165 หอง พรอมกับเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ
ภายในหองพัก วิลลากลางน้ํา 37 หอง บริเวณภายในหองพักลอมรอบไปดวยน้ําทะเลสีสวย
มรกต 
 
 สิ่งอํานวยความสะดวกมีมายมายและหลากหลาย ไมวาจะเปน วอลเลยบอลชายหาด 
โตะปงปอง แบดมินตัน กีฬาทางน้ํา กิจกรรมสําหรับนองๆ หนูๆ และอีกมายมายที่พรอม
ใหบริการทุกทานที่รีสอรทแหงน้ี 

Special Promotion 
รวมตั๋ว Srilankan Airlines  

Flight Detail 
 

UL 403 BKK - CMB 09.10 - 11.00  UL 115 CMB - MLE 13.35 - 14.30 
UL 104 MLE - CMB 21.00 - 22.55  UL 402 CMB - BKK 01.10 - 06.15 

 
 
 
 
 
 



 

 

โปรโมชั่น * ตองจองกอนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 หากมีโปรโมช่ันที่ถูกกวาจะไมสามารถยกเลิก
และจองใหมได 

1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2019 
(โปรโมช่ัน พิเศษ ฟรี!! Upgrade All Inclsuive) 

 
(ราคา/ทาน) 

All Inclsuive 3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน 5 วัน 4 คืน 
พักคู พักสาม พักคู พักสาม พักคู พักสาม 

หองกลางน้ํา 
Ocean Villa 33,500 31,900 40,900 38,900 48,500 45,500 

เด็ก อายุ 2 - 
11.99 ป 29,900 36,900 40,500 

 
ราคา Package รวม 

 หองพัก Ocean Villa 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั เสนทางกรงุเทพฯ-มาเล-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน 

Srilanlan Airlines   
 บริการรบัสงสนามบิน รีสอรทดวย Speed boat 
 พิเศษ บริการอาหาร All Inclusive 
 สวนลด 30% สาํหรับการทําสปา 
 สวนลด 10% สําหรับทริปกิจกรรมตางๆ 
 ฟรี WiFi ทั้งในพื้นท่ีสวนกลางและในหองพัก 
 ประกันภัยการเดินทาง 3,000,000 บาท 

 
สําหรับโปรพิเศษ 4 คืน ชวงสิงหาคม - ตุลาคม 2019 
- บริการอาหารเชาและเย็น 
- บริการรบัสงสนามบินดวยสปดโบท 
- นวดคูรัก 30 นาที 1 ครั้ง/การเขาพัก 



 

 

- ขับเจสกี 10 นาทีสําหรับ 1 ครั้ง/หอง/การเขาพัก 
- ทานอาหาร ท่ี Sunset Restaurant 1 ครั้ง/หอง/การเขาพัก 
- น้ําอัดลม 1 แกวหรือเบียร 1 แกว ขณะทานอาหารเท่ียงและเย็น 
- กิจกรรมตกปลาและลองเรือพระอาทิตยตก 1 ครั้ง/การเขาพัก 
- ทานอาหารเชาที่หองพัก 
- ดินเนอรริมชายหาด 1 ครั้ง/การเขาพัก 
- ของท่ีระลึก 
- ถายรูป Photo Shoot จํานวน 25 รูป 
- Free Wifi 
- บริการเครื่องดื่ม 24 ชม. ที่ Hiyaala Bar 
- Welcome Drink เม่ือมาถึง 
- รายการบนัเทิงประจําวนั (ดนตรีสด/คาราโอเกะ/ดีเจริมชายหาด) 
- น้ําเปลา 2 ขวด เติมใหทุกวันที่หองพัก 

 
อัตราดังกลาวยังไมรวม 

 คาภาษีสนามบินและคาเชื้อเพลิงของสายการบนิ  
 กิจกรรมกีฬา และสันทนาการอ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวขางตน 
 คาใชสวนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% / คาภาษี ณ ทีจ่าย 3% (กรณีตองการใบกํากับภาษี) 
 คาภาษีพัฒนาสนามบินที่มัลดีฟส USD25 ตอทาน โดยชําระเองที่สนามบินมัลดีฟส

ในวันที่เดินทางกลับ (ขณะน้ีมีการยกเวนคาภาษีดังกลาว แตอาจมีการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต) 

 
เงื่อนไขการจอง 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 35-45 วันกอนการเดินทาง 

ราคาโปรโมชั่น ชําระคาบริการเต็มจํานวนเทานั้น! หลังจากไดรบัการยืนยันการ
จองจากทางบริษัท ฯ  



 

 

กรุณาทําการจองโดยการสงหนาพาสปอรตผูเดินทางมาทําจองกอนเทาน้ัน ทางเราจึง
จะยืนยันการจองใหทานได**ทั้งน้ีขึน้กบัปริมาณการเขาพักในชวงเวลาดังกลาว ซึ่ง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ไดรับจากทางรีสอรท*** 

 
การยกเลิก 

- 45-36 วันกอนเดินทาง: หกัคาบริการ 50% ของราคาหองพักที่จองเขาพักรวม
ทั้งหมด 

- 35 วันกอนเดินทาง: เสียคาบริการ 100% ตามราคาหองพักทีจ่องเขาพักรวม
ทัง้หมด  

- ยกเลิกกะทันหัน หรือยกเลิกชวงเทศกาล,วันหยุดยาว, พักไมครบตามท่ีจองบริษัท
ขอสงวนสิทธิไมคืนเงินทุกกรณี 

 
หมายเหต ุ
- ราคาน้ีใชสําหรับผูเดินทางพรอมกันอยางนอย 2 ทานขึ้นไปถือสัญชาติไทยและมี

วัตถปุระสงคเพ่ือการทองเท่ียว เทาน้ัน  
- เด็กสามารถเขาพักกลางน้ําได มีบริการเตียงเสริม 
- อัตราคาบรกิารคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนราคาคาบรกิาร ใน กรณีที่มีการขึ้นราคาคาต๋ัวเครื่องบิน ภาษีเดินทาง คา
ประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลีย่น
ไดปรบัขึ้นในชวงใกลวนัที่คณะจะเดินทาง   

- หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวย
เหตุผลใดๆก็ตาม ถือเปนเหตุผล ซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนเงินบางสวนหรือท้ังหมด 

- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสาร
เขาเมืองใหกับชาวตางชาติหรือ คนตางดาว ท่ีพํานัก อยูในประเทศไทย อํานาจสิทธิ์ขาด
เปนของทางกองตรวจคนเขาเมือง   



 

 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน 
การยกเลิก หรือลาชาของสาย การบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยดุงาน 
การจลาจล หรือส่ิงของสญูหายตามสถานทีต่างๆ ท่ีเกิดเหนือ อํานาจควบคุมของบริษัทฯ  

- ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวา
ทานสละสิทธ์ิ ไมสามารถเรียกรอง ขอคืนคาบริการได 

 


