
 

 

 
รหัสทัวร WOW ADAARAN PRESTIGE OCEAN VILLAS 
ทัวมัลดีฟสพัก ADAARAN PRESTIGE OCEAN VILLAS ( MAY-OCT 2019) 
- พกัหรู Ocean Villas  
- รวมอาหารเชา กลางวัน เย็น รวมเคร่ืองด่ืมมีและไมมีแอลกอฮอล 
- Speedboat บริการรับ-สงสนามบินมาเล-รีสอรท 
- บริการยิมออกกําลังกาย แบดมินตัน โตะปงปอง สนามเทนนิส โตะพูล สนามวอลเลยบอล
ชายหาด  
- บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอรทและในหองพัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รีสอรท 5 ดาว เดินทางดวยเรือ Speedboat 30 นาท ี
หองกลางน้ําตกแตงสวยงาม เด็กพักกลางน้ําได 

กิจกรรมที่มีช่ือเสียงของรีสอรทคือ การเลนกระดานโตคลื่น 
เดินทาง 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2562 

 
 
 
 
 

 



 

 

Package Code (GPMVADRO003-5 ) 
1 MAY – 31 JULY 2019  

ประเภทหองพัก / 
ราคาเดก็ 

แพค็เกจ 2 คืน ราคาทาน
ละ 

All Inclusive 

แพค็เกจ 3 คืน ราคา
ทานละ 

All Inclusive 

แพค็เกจ 4 คืน ราคา
ทานละ 

All Inclusive 
พักคู พักคู พักคู 

Ocean Villas 31,500 43,000 54,900 
Sunset Ocean 

Villas 32,500 44,900 56,900 
ราคาเดก็ 2-11.99 

ป 17,500 23,900 29,900 
1 – 31 AUGUST 2019  

ประเภทหองพัก / 
ราคาเดก็ 

แพค็เกจ 2 คืน ราคาทาน
ละ 

All Inclusive 

แพค็เกจ 3 คืน ราคา
ทานละ 

All Inclusive 

แพค็เกจ 4 คืน ราคา
ทานละ 

All Inclusive 
พักคู พักคู พักคู 

Ocean Villas 34,000 47,500 60,500 
Sunset Ocean 

Villas 35,000 48,900 62,900 
ราคาเดก็ 2-11.99 

ป 18,900 25,900 32,900 
1 SEPTEMBER – 31 OCTOBER 2019  

ประเภทหองพัก / 
ราคาเดก็ 

แพค็เกจ 2 คืน ราคาทาน
ละ 

All Inclusive 

แพค็เกจ 3 คืน ราคา
ทานละ 

All Inclusive 

แพค็เกจ 4 คืน ราคา
ทานละ 

All Inclusive 
พักคู พักคู พักคู 

Ocean Villas 32,500 44,900 56,900 
Sunset Ocean 

Villas 33,500 46,500 59,500 
ราคาเดก็ 2-11.99 

ป 18,900 24,900 33,900 



 

 

 
** เด็กอายต่ํุากวา 2 ป ไมมีคาใชจาย / กรุณาสอบถามเพิ่มเติมสําหรับการพักสามทานพกัเด่ียว

และราคาเด็ก 2-11.99 ป 
ราคาแพค็เกจรวม 

  คาทีพ่ักตามประเภทหองและจํานวนคืนที่ทานเลือก  
  คาเรือเร็ว บริการรับ-สง สนามบินมาเล-รีสอรท-สนามบินมาเล 
  คาอาหารเชา คาอาหารกลางวัน และคาอาหารเย็นที่หองอาหารหลัก (บุฟเฟ�ต) 
  คาเคร่ืองด่ืมมีและไมมแีอลกอฮอล 
  บริการอาหารวาง เวลา 10.30-11.30 น. / 16.00-17.00 น. / 23.00-24.00 น. 
  บริการเคร่ืองดืม่ตอนรับและผาเย็นเมือเดินทางถงึรีสอรท 
  บริการ Wi-Fi ทัว่รีสอรทและในหองพกั 
  บริการยมิออกกําลงักาย แบดมินตัน โตะปงปอง สนามเทนนิส โตะพูล สนาม

วอลเลยบอลชายหาด 
  Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax  
  คาประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท 

 
ราคาแพค็เกจไมรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับเสนทางกรุงเทพฯ-มัลดีฟส / คาภาษีสนามบิน, คาธรรมเนียม
และคาเช้ือเพลิงของสายการบิน 

  คาบริการเคร่ืองด่ืมและกิจกรรมหลังเวลา 24.00 น. 
  คาเคร่ืองด่ืมระหวางกิจกรรม คาน้ําผลไมสด คาอาหารและเคร่ืองด่ืมระหวางการเลนกีฬา 
  คามินิบาร คากิจกรรมดําน้ําลกึ คากิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ คาทิปพนักงานยกกระเป�า 

คาซกัรีด คาโทรศัพทในประเทศและระหวางประเทศ คาอาหารหรือคาเคร่ืองดืม่และ
คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ 

 
HONEYMOON OFFER (ไมเกิน 6 เดือนนับจากวนัทีท่ําการจดทะเบียนสมรส)  

  Cake, Bottle of Wine & Bed Decoration  
 
BIRTHDAY OFFER (วันครบรอบวันคลายวันเกิดตองตรงกับวันทีท่ําการเขาพัก)  

  Cake, Bed Decoration & Candle Lit Dinner 



 

 

 
เงื่อนไขการจอง การชําระเงินและการยกเลกิการจอง (แตละรีสอรทมีเงื่อนไขทีแ่ตกตางกัน) 
การจองแพ็คเกจและการชําระเงนิ 

  กรุณาชําระคามัดจาํ 50% หรือคาบริการเต็มจาํนวน (ขึ้นอยูกับระยะเวลาการจองและโปรโมช่ัน
ที่ทําการจอง ณ ขณะน้ัน) หลังจากไดรับการยืนยันการจองจากทางบริษทั บิลเลี่ยน เดสติเนช่ัน 
จํากดั ภายใน 7 วัน ทั้งน้ี ขึ้นกับปริมาณการเขาพกัในชวงเวลาดังกลาว ซึง่ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ปรับเปล่ียนตามเงื่อนไขที่ไดรับจากทางรีสอรท  

  หากทําการจองนอยกวา 30-45 วัน กรุณาชําระคาบริการเต็มจํานวนกอนทําการจอง (ขึ้นอยูกับ
เงื่อนไขการจองและชวงเดินทาง) 

 
การยกเลิก 

  ยกเลิกมากกวา  45 วันกอนเดินทาง ทางบริษทั บิลเลี่ยน เดสติเนช่ัน จาํกดั ทําการหกั
คาใชจายทานละ 5,000 บาทจากราคาแพก็เกจทัง้หมด (ขึ้นอยูกบัเงื่อนไขการจองและชวง
เดินทาง) 

  ยกเลิก 31-45 วันกอนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนช่ัน จํากัด ทําการหกัคาใชจาย 
50% จากราคาแพก็เกจทัง้หมด 

  ยกเลิก 30 วันกอนเดินทาง ทางบริษัท บิลเล่ียน เดสติเนช่ัน จํากดั ทาํการหกัคาใชจาย 100% 
จากราคาแพก็เกจทัง้หมด 

  ยกเลิกกะทันหันหรือเขาพกัไมครบตามจํานวนคืนหรือจํานวนวันที่ทาํการจอง ไมสามารถ
เรียกรองขอคืนคาบริการได 

  หากทําการยกเลกิในฤดูกาลทองเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปล่ียนเงือ่นไขตามรี
สอรทกาํหนดและทางบริษัทฯ 
จะแจงใหทราบอีกคร้ังหลงัจากที่ไดรับการยนืยันการจองที่พกัเรียบรอยแลว   

 


