
 

 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รหสัโปรแกรม : PIT1902293 Adaaran Heritance Aarah ( MAY – OCT 2562) 
- ที�พักตามประเภทห้องที�ท่านเลือก � คืนขึ �นไป 
- Seaplane รับ-ส่ง ระหว่างสนามบนิมาเล่-โรงแรม-สนามบนิมาเล่ 
- อาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารคํ�า ที�ห้องอาหารหลัก  
- ค่าเครื�องดื�มที�ไม่มีแอลกอฮอล์และเครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอล์  
- ฟรี WIFI ทั �งในส่วนกลางและในห้องพัก 
- สิทธิการเข้าใช้ฟิตเนส // ฟรี อุปกรณ์ดาํนํ �าตื �น // ฟรี กจิกรรมระหว่างเข้าพัก � กจิกรรม // 

บริการ Butler service 
 
 
 

Adaaran Heritance Aarah 
รสีอรท์นี�อนญุาตใหเ้ด็ก พกัหอ้งกลางนํ �าได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
สายการบนิที�นยิมเดนิทาง 
สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์ออกเดนิทางทุกวนั  
ออกเดนิทาง     PG 711           กรุงเทพฯ – มาเล ่(มัลดฟีส)์                      09.30-11.45 
เดนิทางกลบั PG 712  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ    12.40-19.05 
 
สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ออกเดนิทางทกุวนั ตอ่เครื�องที�เมอืงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักา 
ออกเดนิทาง UL403  กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรลีงักา)   09.00 - 10.50  
ตอ่เครื�อง UL115   โคลอมโบ(ศรลีงักา) – มาเล(่มัลดฟีส)์  13.35 - 14.30  
 
เดนิทางกลบั UL104   มาเล ่(มัลดฟีส)์– โคลอมโบ(ศรลีงักา)  20.35 - 22.35  
ตอ่เครื�อง UL402   โคลอมโบ(ศรลีงักา) – กรุงเทพฯ   01.15 - 06.15 (วนัรุ่งขึ�น) 
 
สายการบนิแอรเ์อเชยี ออกเดนิทางทกุวนั  
 
ออกเดนิทาง FD175  กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์  09.25 - 11.50 
เดนิทางกลบั FD176  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง)  12.35 - 19.05 

หรอื 
ออกเดนิทาง FD177  กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์  20.00 - 22.15 
เดนิทางกลบั FD178  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง)  23.10 - 05.40     
วนัแรกของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์  
06.00 น. ผูโ้ดยสารทําการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ/ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก

ระหวา่งประเทศ (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  
 

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

.......... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลาน่า เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์หลังทําการผา่นดา่น 

ตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที� เคานเ์ตอร ์Adaaran Heritance Aarah และ

เจา้หนา้ที�นําทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์ 
 

อสิระใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศัยกบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมลัดฟีส ์
 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
ทา่นสามารถสั�งเครื�องดื�มตา่งๆไดไ้มอ่ั �น ฟร!ี!! (ยกเวน้เครื�องดื�มพเิศษนอกเมนู)  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอธัยาศัย ฝันด ีราตรสีวสัดิ� 

 
วนัที�สอง (สาม) ของการเดนิทาง  มลัดฟีส ์  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 
 

อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิดํานํ�าตื�น , เรอืใบ, วอลเลย่บ์อล 
ชายหาด, สระวา่ยนํ�า  หรอืเลอืกซื�อ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ดํานํ�าลกึ กจิกรรมตกปลา 
และกจิกรรมอื�นๆ  อกีมากมาย  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
 

  อสิระใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศัยกบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมลัดฟีส ์
 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
ทา่นสามารถสั�งเครื�องดื�มตา่งๆไดไ้มอ่ั �น ฟร!ี!! (ยกเวน้เครื�องดื�มพเิศษนอกเมนู)  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอธัยาศัย ฝันด ีราตรสีวัสดิ� 

 
 
 



 

 

วนัที�สาม(สี�)ของการเดนิทาง  มาเล ่(มลัดฟีส)์ – กรงุเทพฯ  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิดํานํ�าตื�น , เรอืใบ, วอลเลย่บ์อล 
ชายหาด, สระวา่ยนํ�า  หรอืเลอืกซื�อ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ดํานํ�าลกึ กจิกรรมตกปลา 
และกจิกรรมอื�นๆ  อกีมากมาย  

 

 เก็บสมัภาระเพื�อทําการ Check Out ออกจากรสีอรท์ 
 

ทางโรงแรมจะทําการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้ 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
 

.........  ออกเดนิทางไปยงัสนามบนิมาเลเ่พื�อเดนิทางกลับ 
 

.........  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ 
 

.........  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู/ิสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2562 
 

ROOM TYPE 
2 NIGHTS PER PERSON 

ON ALL INCLUSIVE 
3 NIGHTS PER PERSON 

ON ALL INCLUSIVE 
พกัคู ่ พกัสาม พกัเดี�ยว เด็ก 2-11ปี พกัคู ่ พกัสาม พกัเดี�ยว เด็ก 2-11ปี 

 
Beach villa 

 
36,000 

 
35,000 

 
48,000 

 
11,000 

 
45,000 

 
43,000 

 
63,000 

 
16,000 

 
Ocean Villa 

 
41,000 

 
38,000 

 
58,000 

 
19,000 

 
50,000 

 
46,000 

 
73,000 

 
16,000 

 
Ocean Suite 

 
47,000 

 
- 

 
68,000 

 
11,000 

 
56,000 

 
- 

 
83,000 

 
16,000 

 
ราคาแพ็คเกจนี�รวม 

* ที�พักตามประเภทหอ้งที�ทา่นเลอืก 2 คนืขึ�นไป 
* Seaplane รับ-สง่ ระหวา่งสนามบนิมาเล-่โรงแรม-สนามบนิมาเล ่

 * อาหารเชา้ อาหารกลางวนั และอาหารคํ�า ที�หอ้งอาหารหลกั  
* คา่เครื�องดื�มที�ไมม่แีอลกอฮอลแ์ละเครื�องดื�มที�มแีอลกอฮอล ์ 
* บรกิารเครื�องดื�มตอ้นรับและผา้เย็นเมอืเดนิทางถงึรสีอรท์ 
* ฟร ีWIFI ทั �งในสว่นกลางและในหอ้งพัก 
* สทิธกิารเขา้ใชฟิ้ตเนส 
* ฟร ีอปุกรณ์ดํานํ�าตื�น 
* ฟร ีกจิกรรมระหวา่งเขา้พัก 1 กจิกรรม 
* ฟร ีอปุกรณ์กฬีาแบบไมม่เีครื�องยนต ์1 อยา่ง 
* บรกิาร Butler service 
* คา่ประกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
ราคาแพ็คเกจนี�ไมร่วม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบั (กรุงเทพ-มัลดฟีส-์กรุงเทพ)  
 คา่มนิบิาร ์คา่บรกิาร In-Villa Dining คา่กจิกรรมทางนํ�าที�มเีครื�องยนต ์คา่กจิกรรมดํานํ�าลกึ คา่กจิกรรมสนัทนาการอื�นๆ คา่ทปิ

พนักงานยกกระเป๋า คา่ซักรดี คา่โทรศพัทใ์นประเทศและระหวา่งประเทศ คา่อาหารหรอืคา่เครื�องดื�มและคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�
นอกเหนอืจากรายการระบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (ในกรณีที�ตอ้งการใบกํากบัภาษี) 
 

 



 

 

Premium All Inclusive 
สําหรบัหอ้งพกั Beach Villa / Family Beach Villas / Pool Beach Villas / Family Pool Beach Villas / Ocean Villa 
• บรกิารอาหารเชา้ กลางวนั เย็นที�หอ้งอาหารนานาชาต ิRanba เปิดเวลา 07.00 – 22.00 น. 
• บรกิารอาหารเชา้ กลางวนั เย็นที�หอ้งอาหารครัวฝรั�งเศส อติาเลี�ยน และเมดเิตอรเ์รเนี�ยน Ralu เปิดเวลา 07.00 – 22.00 น. (สาํรองที�
นั�ง) 
• บรกิารอาหารเย็นที�หอ้งอาหารบชีกรลิล ์Ginifati เปิดเวลา 17.00 – 21.00 น. (สํารองที�นั�ง) 
• บรกิารเครื�องดื�มทั �งแบบมแีละไมม่แีอลกอฮอล ์: ไวน์ขาว ไวนแ์ดง วสิกี� เหลา้จนิ เบยีร ์นํ�าผลไมส้ด เครื�องดื�มนํ�าอดัลม ชา ค็อกเทล 
และม็อกเทล 
• ฟร ีมนิบิาร ์เตมิทกุวนั 
• บรกิารไอศกรมี ของหวาน 
• บรกิารพซิซา่ถาดรอ้น ที� Main Pool เวลา 15.00 – 17.00 น. 
• คลาสเรยีนรูท้กัษะการทําอาหารสาํหรับผูใ้หญแ่ละเด็ก – ม ี2 ครั�งตอ่สปัดาห ์
• คลาสเรยีนรูท้กัษะการทําค็อกเทลจากผูเ้ช ี�ยวชาญ – ทกุเย็นวนัจันทร ์
• บรกิารอปุกรณ์กฬีาครบวงจร ศนูยอ์อกกําลงักาย เทนนสิ ฟตุบอล แบดมนิตนั วอลเลบ่อลชายหาด โตะ๊พูล ปิงปอง 
• รับชมการแสดงเปียโนสด /การแสดงดนตรสีด /การบรรเลงเพลงดสิโก/้ ร่วมสนุกกบัคาราโอเกะไนท/์ การแสดงตกีลองของชาว
พื�นเมอืง 
• บรกิารอาหารวา่งที� Over Water Lounge Bar และ the Pool Bar 
• ฟร ีอปุกรณ์ดํานํ�าตื�น 
• กจิกรรมร่วมสนุกสาํหรับเด็กที� the KIDS Club 
• ฟร ีWi Fi บรเิวณสว่นกลางและหอ้งพัก 
• ฟร ีกจิกรรม 1 อย่างตอ่การเขา้พัก – สํารองที�นั�งและวนัเขา้ร่วมไดท้ี�รสีอรท์เทา่นั�น 
• บรกิารเสรมิ สทิธิ�เขา้ใชห้อ้งอาหาร Hathaa – หอ้งอาหารสตรทีฟู๊ ดจาก 7 เมอืงหลักทั�วโลก (มคีา่บรกิาร 10$ ตอ่ทา่น) เวลา 19.30 น. 
เป็นตน้ไป 
• บรกิารเสรมิ สทิธิ�เขา้ใชห้อ้งอาหาร Ambula – หอ้งอาหารพื�นเมอืง (มคีา่บรกิาร 10$ ตอ่ทา่น) เวลา 19.30 – 22.00 น. 
 
สําหรบัหอ้งพกั Ocean Suite และ Ocean Residence 
• บรกิารอาหารเชา้ กลางวนั เย็นที�หอ้งอาหารตะวนัออกกลาง บรเิวณกลางนํ�าสดุหรู Baani เปิดเวลา 07.00 – 22.00 น. 
• บรกิารอาหารเชา้ กลางวนั เย็นที�หอ้งอาหารนานาชาต ิRanba เปิดเวลา 07.00 – 22.00 น. 
• บรกิารอาหารเชา้ กลางวนั เย็นที�หอ้งอาหารครัวฝรั�งเศส อติาเลี�ยน และเมดเิตอรเ์รเนี�ยน Ralu เปิดเวลา 07.00 – 21.00 น. (สาํรองที�
นั�ง) 
• บรกิารอาหารเย็นที�หอ้งอาหารบชีกรลิล ์Ginifati เปิดเวลา 17.00 – 21.00 น. (สํารองที�นั�ง) 
• บรกิารเครื�องดื�มทั �งแบบมแีละไมม่แีอลกอฮอล ์: ไวน์ขาว ไวนแ์ดง วสิกี� เหลา้จนิ เบยีร ์นํ�าผลไมส้ด เครื�องดื�มนํ�าอดัลม ชา ค็อกเทล 
และม็อกเทล 
• ฟร ีมนิบิาร ์เตมิ 2 ครั�งตอ่วนั 
• บรกิารไอศกรมี ของหวาน 
• บรกิารพซิซา่ถาดรอ้น ที� Main Pool เวลา 15.00 – 17.00 น. 
• คลาสเรยีนรูท้กัษะการทําอาหารสาํหรับผูใ้หญแ่ละเด็ก – ม ี2 ครั�งตอ่สปัดาห ์
• คลาสเรยีนรูท้กัษะการทําค็อกเทลจากผูเ้ช ี�ยวชาญ – ทกุเย็นวนัจันทร ์
• บรกิารอปุกรณ์กฬีาครบวงจร ศนูยอ์อกกําลงักาย เทนนสิ ฟตุบอล แบดมนิตนั วอลเลบ่อลชายหาด โตะ๊พูล ปิงปอง 
• รับชมการแสดงเปียโนสด /การแสดงดนตรสีด /การบรรเลงเพลงดสิโก/้ ร่วมสนุกกบัคาราโอเกะไนท/์ การแสดงตกีลองของชาว
พื�นเมอืง 
• บรกิารอาหารวา่งพเิศษที� Ocean Suite Bar Lounge หรอืที� Over Water Lounge Bar และ the Pool Bar 
• ฟร ีอปุกรณ์ดํานํ�าตื�น 
• ฟร ีแชมเปญ กระเชา้ผลไม ้และถั�วหลากชนดิขบเขี�ยว เมื�อถงึหอ้งพัก 
• ฟร ีกระเชา้ผลไมแ้ละคานาเป้ เสริฟ์ทกุวนัภายในหอ้งพัก 
• บรกิาร Turndown พรอ้มของขวญัเซอรไ์พรส ์
• บรกิารเชค็อนิภายในหอ้งพัก 
• บรกิารผูด้แูลสว่นตวั 
• กจิกรรมร่วมสนุกสาํหรับเด็กที� the KIDS Club 
• ฟร ีWi Fi บรเิวณสว่นกลางและหอ้งพัก 
• ฟร ีกจิกรรม 1 อย่างตอ่การเขา้พัก – สํารองที�นั�งและวนัเขา้ร่วมไดท้ี�รสีอรท์เทา่นั�น 
• บรกิารเสรมิ สทิธิ�เขา้ใชห้อ้งอาหาร Hathaa – หอ้งอาหารสตรทีฟู๊ ดจาก 7 เมอืงหลักทั�วโลก (มคีา่บรกิาร 10$ ตอ่ทา่น) เวลา 19.30 น. 
เป็นตน้ไป 
• บรกิารเสรมิ สทิธิ�เขา้ใชห้อ้งอาหาร Ambula – หอ้งอาหารพื�นเมอืง (มคีา่บรกิาร 10$ ตอ่ทา่น) เวลา 19.30 – 22.00 น. 
• ฟร ีเครดติสปา 100$ ตอ่หอ้งตอ่การเขา้พัก เมื�อพักขั �นตํ�า 4 คนื 



 

 

 
• ฟร ีกจิกรรม Sunset Photo Cruise Tour หรอื Night Fishing Tour เมื�อพักขั �นตํ�า 4 คนื – สาํรองที�นั�งและวนัเขา้ร่วมไดท้ี�รสีอรท์
เทา่นั�น 
• ฟร ีกจิกรรมดํานํ�าลกึ 1 ครั�งตอ่การเขา้พัก เมื�อพักขั �นตํ�า 4 คนื (สาํรองที�นั�ง) 
• ฟร ีอปุกรณ์กฬีาทางนํ�าประเภทไมใ่ชเ้ครื�องยนต ์ตลอดการเขา้พัก 
 
หมายเหตุ 

 เวลาเชค็อนิ 14.00 น. เวลาเช็คเอาท ์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) 
 
เง ื�อนไขการจองและชําระเงนิ 

 ชาํระมัดจํา 50% หลงัจากไดรั้บยนืยันการจองจากทางบรษัิทฯ ภายใน 2 วนัและทําการชําระเงนิสว่นที�เหลอืลว่งหนา้กอ่น
เดนิทาง 30-45 วนั (ตามเงื�อนไขของทางรสีอรท์) 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�การคนืเงนิบางสว่นหรอืทั �งหมด (*โดยเป็นไปตามเงื�อนไขของทางรสีอรท์*) 
 การยกเลกิกะทนัหนัหรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วนัหยุดยาว,พักไมค่รบตามที�จองทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิทกุกรณี 

 
 
 
หมายเหตุ 
 ราคานี�ใชส้าํหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัอย่างนอ้ย 2 ทา่นขึ�นไปถอืสญัชาตไิทยและมวีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เทา่นั�น  
 อตัราคา่บรกิารคดิคํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยน ณ ปัจจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนราคาคา่บรกิาร ใน กรณีที�มกีารขึ�น

ราคาคา่ตั�วเครื�องบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภัย คา่ธรรมเนยีมนํ�ามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอื อตัราแลกเปลี�ยนไดป้รับ
ขึ�นในชว่งใกลว้นัที�คณะจะเดนิทาง   

 หากทา่นถกูเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั�นๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ถอืเป็นเหตผุล ซึ�งอยู่
นอกเหนอือํานาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทั �งหมด 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาตหิรอื คนตา่งดา้ว 
ที�พํานัก อยูใ่นประเทศไทย อํานาจสทิธิ�ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้ของสาย การบนิ เรอื 
รถไฟ อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ตา่งๆที�เกดิเหนอื อํานาจควบคมุของบรษัิทฯ  

 ในระหวา่งการทอ่งเที�ยวนี� หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมส่ามารถเรยีกรอ้ง ขอคนื
คา่บรกิารได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ี�จะเปลี�ยนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทั �งนี�ทางบรษัิทฯจะยดึถอื และคํานงึถงึ
ความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคัญ 

 กรณีเดนิทางดว้ย Seaplane บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการรับผดิชอบ หากมคีวามลา่ชา้ การยกเลกิเที�ยวบนิ เนื�องจากอยูเ่หนือการ
ควบคมุของบรษัิทฯ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯจะพยายามประสานงานเพื�ออํานวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้อย่างเต็มความสามารถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


