
 

 

 
รหัสทัวร WOW ADAARAN PRESTIGE VADOO 
ทัวมัลดีฟสพัก ADAARAN PRESTIGE VADOO ( MAY-OCT 2019) 
- พกัหรู Water Villas  
- รวมอาหารเชา กลางวัน เย็น รวมเคร่ืองด่ืมมีและไมมีแอลกอฮอล 
- Speedboat บริการรับ-สงสนามบินมาเล-รีสอรท 
- ฟรี...อุปกรณดําน้ําตื้น + ทริป Marine Life Excursions 
- ฟรี... Sparkling Wine + Good Night Chocolates 
- บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอรทและในหองพัก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รีสอรท 5 Star All Inclusive เดนิทางดวย Speedboat 15 นาท ี 
หองพักกลางน้ํามีพ้ืนกระจก มีอางอาบน้ํา เด็กสามารถพักหองกลางน้ําได 
รอบเกาะมีปะการังและปลาเยอะ บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอรทและในหองพัก 

เดินทาง 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2562  
 
 
 
 
 
 



 

 

Package Code: GPMVADRV008-02 
1 MAY – 31 OCTOBER 2019  

ประเภทหองพัก 
แพค็เกจ 3 คืน ราคาทานละ  

All Inclusive 
แพค็เกจ 4 คืน ราคาทานละ  

All Inclusive 
พักคู พักสาม เด็ก 2-

11.99 ป พักคู พักสาม เด็ก 2-
11.99 ป 

Sunrise Water Villa 44,900 42,900 31,500 58,900 55,900 39,500 
Sunset Water Villa 49,900 45,900 31,500 65,500 51,900 39,500 

** Honeymoon Water Villa ชําระเพิม่ ผูใหญทานละ 2,500 บาท/คืน 
 
ราคาแพค็เกจรวม 
  คาทีพ่ักตามประเภทหองและจํานวนคืนที่ทานเลือก 
  คาเรือเร็ว บริการรับ-สง สนามบินมาเล-รีสอรท-สนามบินมาเล 
  บริการเคร่ืองดืม่ตอนรับและผาเย็นเมือเดินทางถงึรีสอรท 
  คาอาหารเชา อาหารกลางวนั และอาหารเย็น  
  คาเคร่ืองด่ืมและเคร่ืองด่ืมที่มแีอลกอฮอลตามรายการกําหนด 
  ฟรี เคร่ืองดืม่ตอนรับ Bottle of sparkling wine (Upon Arrival) 
  ฟรี บริการผลไมสดภายในหองพัก  (Daily) 
  ฟรี ของวางตอนรับ Mixed Nuts (Upon Arrival) 
  ฟรี บริการคานาเป�ยามเย็น (Daily) 
  ฟรี Good Night Chocolates (Daily) 
  ฟรี Two Varieties of fresh fruits provided (Daily) 
  ฟรี Espresso Cofee making facilities – 24 hours in room 
  ฟรี บริการ Wi-Fi ทัว่รีสอรทและในหองพกั 
  ฟรี บริการอุปกรณดําน้ําต้ืน  
  ฟรี บริการกิจกรรม Marine Life Excursion 1 คร้ังตอการเขาพกั (ตองทาํการจองลวงหนา / 
เงื่อนไขตามรีสอรทกําหนด) 
  ฟรี บริการ High Tea, Cookies and Savories บริการ ณ หองอาหาร เวลา 17.00 น. 
  ฟรี บริการ Snack Menu option for Lunch at the Main as an alternative for lunch 
at the Main Restaurant 



 

 

 ทางเลือกสําหรับอาหารเย็นที่หองอาหารญีปุ่�น (ตองทาํการจองลวงหนาและสาํหรับการเขา
พักขัน้ต่ํา 3 คืนขึน้ไป) 
  พิเศษ รับสวนลด 20% สําหรับการใชบริการ Dive Package (ทานละ 1 คร้ังตอการเขาพกั) 
  Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax  
  คาประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท 
 
ราคาแพค็เกจไมรวม 
  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหวางประเทศ / คาภาษีสนามบิน, คาธรรมเนียมและคาเชื้อเพลิง
ของสายการบิน 
  การรับประทานอาหารภายในวิลลา / การรับประทานอาหารมื้อพิเศษหรือเมนูพิเศษ  
  คามินิบาร คากิจกรรมดําน้ําตืน้ คากิจกรรมดําน้ําลึก คากิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ คาซักรีด คา
โทรศัพทในประเทศและระหวางประเทศ คาอาหารหรือคาเครื่องดื่มและคาใชจายอื่นๆ ที่
นอกเหนือจากรายการระบุ 
 
เงื่อนไขการจอง การชําระเงินและการยกเลกิการจอง (แตละรีสอรทมีเงื่อนไขทีแ่ตกตาง
กัน) 
การจองแพ็คเกจและการชําระเงนิ 

  กรุณาชําระคามดัจํา 50% หรือคาบริการเต็มจํานวน (ขึ้นอยูกับระยะเวลาการจองและโปรโมช่ัน
ที่ทําการจอง ณ ขณะน้ัน) หลังจากไดรับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเล่ียน เดสติเนช่ัน 
จํากัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี ้ ขึ ้นกับปริมาณการเขาพักในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ไดรับจากทางรีสอรท  

  หากทําการจองนอยกวา 30-45 วัน กรุณาชําระคาบริการเต็มจํานวนกอนทําการจอง (ขึ้นอยู
กับเงือ่นไขการจองและชวงเดินทาง) 

 
การยกเลิก 

  ยกเลิกมากกวา  45 วันกอนเดินทาง ทางบริษทัฯ ทําการหักคาธรรมเนียมการจองทานละ 
5,000 บาท จากราคาแพก็เกจทั้งหมด (ขึ้นอยูกับเงือ่นไขการจองและชวงเดินทาง) 

  ยกเลิก 31-44 วันกอนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนช่ัน จํากัด ทําการหกัคาใชจาย 
50% จากราคาแพก็เกจทัง้หมด 

  ยกเลิก 30 วันกอนเดินทาง ทางบริษัท บิลเล่ียน เดสติเนช่ัน จํากัด ทําการหักคาใชจาย 100% 
จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด 



 

 

  ยกเลิกกะทันหันหรือเขาพักไมครบตามจํานวนคืนหรือจํานวนวันที่ทําการจอง ไมสามารถ
เรียกรองขอคืนคาบริการได 

  หากทําการยกเลิกในฤดูกาลทองเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรี
สอรทกําหนดและทางบริษัทฯจะแจงใหทราบอีกครั้งหลังจากที่ไดรับการยืนยันการจองที่พัก
เรียบรอยแลว   

 


