
 

 

รหัสทัวร CLC1903060 
ทัวรมัลดฟีส ADAARAN PRESTIGE VADOO 3 วัน 2 คืน 
ADAARAN PRESTIGE VADOO   รีสอรทหรู ระดับ5ดาว 
 VELANA AIRPORT   เมืองมาเล 

 
พักที่รีสอรทหรู ระดับ5ดาว กลางนํ้า 2 คืน ณ ADAARAN PRESTIGE VADOO 
รวมอาหารทุกม้ือรวมถงึเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอลตลอดทั้งวัน 

ราคานี้ยังไมรวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ มัลดีฟส 



 

 

1 กันยายน – 30 ตุลาคม 2562 

ประเภทหอง 3วัน 2คืน ราคาทานละ 
พักคู พักสาม พักเด่ียว 2-12 ป 

Sunrise Water Villa 23,488.- 21,888.- 37,888.- 19,888 
Sunset Water Villa 26,888.- 23,188.- 43,888.- 19,888 
Honeymoon Villa 28,488.- 25,388.- 46,888.- 19,888 

 
1พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2562 

ประเภทหอง 3วัน 2คืน ราคาทานละ 
พักคู พักสาม พักเด่ียว 2-12 ป 

Sunrise Water Villa 30,888.- 29,888.- 52,888.- 21,888 

Sunset Water Villa 34,288.- 24,888.- 43,888.- 21,888 
Honeymoon Villa 40,888.- 33,288.- 61,888.- 21,888 

 
27 ธันวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563 

ประเภทหอง 
3วัน 2คืน ราคาทานละ 

พักคู พักสาม พักเด่ียว 2-12 ป 
Sunrise Water Villa 46,488.- 41,888.- 82,488.- 19,888 
Sunset Water Villa 49,488.- 43,888.- 88,488.- 19,888 

 
11 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 

ประเภทหอง 3วัน 2คืน ราคาทานละ 
พักคู พักสาม พักเด่ียว 2-12 ป 

Sunrise Water Villa 44,488.- 39,888.- 77,888.- 19,888 
Sunset Water Villa 47,488.- 41,888.- 83,888.- 19,888 

 



 

 

1- 30 เมษายน 2563 

ประเภทหอง 
3วัน 2คืน ราคาทานละ 

พักคู พักสาม พักเด่ียว 2-12 ป 
Sunrise Water Villa 39,888.- 35,888.- 69,488.- 19,888 

Sunset Water Villa 42,888.- 37,888.- 79,888.- 19,888 

 
** แพ็คเกจทัวร สําหรับ 2 ทานขึ้นไปเดินทางไดเลย** 

เดินทางทุกวันและไมมีหัวหนาทัวร ** 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เมืองมาเล –ADAARAN PRESTIGE VADOO                                          

(-/ - / D )                                        

XX:XX น.      เช็คอิน ณ ทาอากาศยาน……………………เคารเตอร สายการบิน…………………………  
XX:XX น.  ออกเดินทางสูเมืองมาเล สาธารณรัฐมัลดีฟส ทาอากาศยานนานาชาติเวลานา 

VELANA AIRPORT โดยเท่ียวบินที ่………………. สายการบิน ……………… 
12.50 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเวลานา VELANA AIRPORT หลังผานพิธี

การตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว ติดตอเจาหนาที่ของบริษัท 



 

 

เดินทางสู รีสอรทหรู ADAARAN PRESTIGE VADOO ระดับ 5 ดาว บน
เกาะ โดยหางจากสนามบินประมาณ 45นาทีโดยเรือ SPEED BOAT  

XX.XX เดินทางถึงที่พักทานจะไดรับการตอนรับ  จากทางรีสอรทโดยไดรับผาเย็นและ
เคร่ืองดื่ม (Welcome Drink) และเช็คอินเขาพักในหองพัก  

19.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของรีสอรท บริการแบบบุฟเฟตนานาชาติ 
(1) 

คํ่า ทานสามารถรับเคร่ืองดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอลในแพ็คเกจ
ออลอินคลูซีฟไดที่บารเครื่องดื่มจนถึงเที่ยงคืนของทุกวัน 

 
 

วันที่ 2     ADAARAN PRESTIGE OCEAN VILLAS (HUDHURANFUSHI) RESORT  
( B / L / D )                                                                                    



 

 

เชา   รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟตนานาชาติ ณ หองอาหารของรีสอรท (2) 
11.00 ดํานํ้ารอบๆเกาะที่พัก โดยทานสามารถรับเครื่องดื่มและของวางไดจากบาร
ใกลเคียงที่เปดใหบริการ            
  (สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเพ่ิมเติมจากทางรีสอรทได **ราคากิจกรรมไมรวมใน

แพ็คเก็จ) 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟตนานาชาติ ณ หองอาหารของรีสอรท (3) 
บาย  พักผอนตามอัธยาศัย โดยทานสามารถรับเครื่องดื่มและของวางไดจากบาร

ใกลเคียงที่เปดใหบริการ 

 
19.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของรีสอรท บริการแบบบุฟเฟตนานาชาติ 
(4) 
คํ่า ทานสามารถรับเคร่ืองดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอลในแพ็คเกจออล
อินคลูซีฟไดที่บารเคร่ืองดื่มจนถึงเที่ยงคืนของทุกวัน 

วันที่ 3 ADAARAN PRESTIGE OCEAN VILLAS (HUDHURANFUSHI) RESORT 

- เมืองมาเล – กรุงเทพฯ     ( B / -/ - )                            
เชา  รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของรีสอรท (5) 
 กอนไปรับประทานอาหารเชา แนะนําใหลูกคาเก็บสัมภาระใหพรอม แลวนํา

สัมภาระตั้งไวในหอง  
  จะมีเจาหนาที่ไปนําออกมาไวที่ลอบบี้ หลังจากรับประทานอาหารเชาแลวให

ลูกคาทําการเช็คเอาท  



 

 

  และ รอเดินทางโดย Speed Boat ไปยัง ทาอากาศยานนานาชาติเวลานา 
VELANA AIRPORT  

12.45 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยาน.................... โดยเที่ยวบิน........... ของสายการ
บิน .................... 

19.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศ............... โดยสวัสดิภาพ 
**กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงชําระเงินเพ่ือ
ประโยชนของทานเอง** 
 
 
 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเท่ียวหรือระดับ
เดียวกัน 

 คาอาหาร และคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาธรรมเนียมในการทาํหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซักรดี คา

โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จายของแตละประเทศ 
 ทิปไกดทองถิ่น ตามความพึงพอใจในบริการของทุกทาน 

เงื่อนไขการชําระเงิน 
 ชําระยอดมดัจํา 50% หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
 ชําระยอดเต็ม กอนการเดินทาง 21 วัน 

เงื่อนไขการยกเลิก 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 50% 

ของราคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 

100% ของราคาทัวรทั้งหมด 



 

 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความ

เหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคมุของบรษิัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะคํานึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

 กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุใน
รายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว  เน่ืองจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของ
ตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ กต็ามบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดกต็าม 

 กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะ
ทัวร หากทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 


