สายการบินที่นิยมเดินทาง
สายการบินบางกอก แอรเวย ออกเดินทางทุกวัน
ออกเดินทาง PG 711 กรุงเทพฯ – มาเล (มัลดีฟส)
เดินทางกลับ PG 712 มาเล (มัลดีฟส)– กรุงเทพฯ

09.30-11.45
12.40-19.05

สายการบินศรีลังกันแอรไลน ออกเดินทางทุกวัน ตอเครื่องที่เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา
ออกเดินทาง UL403 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา)
09.00 - 10.50
ตอเครื่อง
UL115 โคลอมโบ(ศรีลังกา) – มาเล(มัลดีฟส)
13.35 - 14.30
เดินทางกลับ UL104 มาเล (มัลดีฟส)– โคลอมโบ(ศรีลังกา)
ตอเครื่อง
UL402 โคลอมโบ(ศรีลังกา) – กรุงเทพฯ

20.35 - 22.35
01.15 - 06.15 (วันรุงขึ้น)

สายการบินแอรเอเชีย ออกเดินทางทุกวัน
ออกเดินทาง FD117
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – มาเล (มัลดีฟส)
เดินทางกลับ FD178 มาเล (มัลดีฟส)– กรุงเทพฯ
(ดอนเมือง)

09.30 - 11.40
12.30 - 19.00

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – มาเล (มัลดีฟส)
06.00 น.

ผูโดยสารทําการเช็คอินดวยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ / สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก
ระหวางประเทศ (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. กอนการเดินทาง)

..........

ออกเดินทางสู เมืองมาเล ประเทศมัลดีฟส

..........

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเวลานา เมืองหลวงของมาเล ประเทศมัลดีฟสหลังทําการผานดานตรวจ
คนเขาเมืองและพิธีการทางศุลกากรแลว ใหทานติดตอที่ เคานเตอรADAARAN PRESTIGE VADOO
และเจาหนาที่นําทานเดินทางเขาสูรีสอรท
อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยกับทิวทัศนอันสวยงามของมัลดีฟส

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของรีสอรท
สมควรแกเวลาพักผอนตามอัธยาศัย ฝนดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง (สาม) ของการเดินทาง มัลดีฟส
เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท
อิสระพักผอนตามอัธยาศัยหรือจะรวมกิจกรรมตางๆของทางรีสอรทอาทิดําน้ําตื้น, เรือใบ, วอลเลยบอล
ชายหาด, สระวายน้ําหรือเลือกซื้อOption Tour โดยตรงกับทางรีสอรทเชนดําน้ําลึกกิจกรรมตกปลาและ
กิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของรีสอรท
อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยกับทิวทัศนอันสวยงามของมัลดีฟส

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของรีสอรท
สมควรแกเวลาพักผอนตามอัธยาศัย ฝนดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม(สี่)ของการเดินทาง
มาเล (มัลดีฟส) – กรุงเทพฯ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท
อิสระพักผอนตามอัธยาศัยหรือจะรวมกิจกรรมตางๆของทางรีสอรทอาทิดําน้ําตื้น, เรือใบ, วอลเลยบอล
ชายหาด, สระวายน้ําหรือเลือกซื้อOption Tour โดยตรงกับทางรีสอรทเชนดําน้ําลึกกิจกรรมตกปลาและ
กิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
เก็บสัมภาระเพื่อทําการ
กลางวัน

Check Out ออกจากรีสอรท

บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของรีสอรท

ทางโรงแรมจะทําการแจงเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินใหผูโดยสารทราบลวงหนา
......... ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเลเพื่อเดินทางกลับ
......... ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ
......... เดินทางถึง

สนามบินสุวรรณภูม/ิ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ



ADAARAN PRESTIGE VADOO MALDIVES
BY SPEEDBOAT 15 MINUTE + ALL INCLUSIVE

รีสอรทนี้อนุญาตใหเด็กพักหองกลางน้ําได
1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม2018

ประเภทหอง

3 วัน 2 คืน ราคาทานละ

4 วัน 3 คืน ราคาทานละ

พักคู

พักสาม

พักเดี่ยว

2-12 ป

พักคู

พักสาม

พักเดี่ยว

2-12 ป

SunriseWater Villa

34,600

30,600

34,600

27,600

47,200

42,700

47,200

39,600

SunsetWater Villa

36,900

32,800

36,900

30,900

52,200

46,000

52,200

44,600

Honeymoon Villa

38,500

34,000

38,500

32,600

54,600

47,800

54,600

47,100

ราคา Package รวม
* ที่พักตามประเภทหองที่ทานเลือก2 คืนขึ้นไป
* Speed Boat (เรือเร็ว)รับ-สง ระหวางสนามบินมาเล-โรงแรม-สนามบินมาเล
* คาอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการตามเงื่อนไขของAll Inclusive
*บริการเครื่องดื่มตอนรับและผาเย็นเมือเดินทางถึงรีสอรท
*บริการWi-Fi ทั่วรีสอรท
*สปารคกลิ้งไวนฟรี 1ขวด
* ผลไมรวม 1จาน เสิรฟถึงหองพัก
* ถั่วตางๆฟรีเมื่อไปถึงรีสอรท
* แคร็กเกอรหนาตางๆฟรีทุกเย็น
* บอกฝนดีดวยช็อกโกแลตฟรีทุกคืน
* น้ําเปลาในหองพักฟรี วันละ 2 ขวด
* ฟรี อุปกรณดําน้ําตื้น
* ฟรี ทริปชมปะการังและสัตวน้ํา 1ครั้ง/การเขาพัก (ตองทําการจองทริป)
* เมนูอาหารเปนเซตอาหารมื้อเย็นที่รานอาหารญี่ปุน อีกทางเลือกทดแทนมื้อเย็นที่หองอาหารหลัก (ตองทําสํารอง
ที่นั่งลวงหนาและเขาพักอยางนอย3คืน)
* ลด30% สําหรับการทําสปา
* ฟรี เซตน้ําชาพรอมคุกกี้อาหารวาง เสิรฟในรานอาหารหรือหองพักเวลา17.00น.
* คาประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
ราคา Package ไมรวม
* คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ –มัลดีฟส และคาธรรมเนียมน้ํามันสายการบิน
* คาทิปพนักงาน คากิจกรรม และคาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
* ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% / คาภาษี ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบกํากับภาษี)
Late Check-outPolicy: On Availability
•
•
•

Until 15.00 hrs.30% of 1 days charge
Until18.00 hrs.50% of 1days charge
After18.00 hrs.100% of1days charge

CHECK-IN / CHECK-OUT Standard check in time of the resort is 13:00hrs Check out time is 12:00hrs
เงื่อนไขการจอง
• กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30-45 วันกอนการเดินทาง
• หากทําการจองนอยกวา 30 วัน กรุณาชําระคาบริการเต็มจํานวน
• ชําระคาบริการเต็มจํานวน หลังจากไดรับการยืนยันการจองจากทางบริษัท ฯ ภายใน 2 วัน ***ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณ
การเขาพักในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ไดรับจากทางรีสอรท***

การยกเลิก
- 45-31 วันกอนเดินทาง: หักคาบริการ50% ของราคาหองพักที่จองเขาพักรวมทั้งหมด
- 30 วันกอนเดินทาง: เสียคาบริการ 100% ตามราคาหองพักที่จองเขาพักรวมทั้งหมด
- ยกเลิกกะทันหัน หรือยกเลิกชวงเทศกาล,วันหยุดยาว, พักไมครบตามที่จองบริษัทขอสงวนสิทธิไมคืนเงินทุก
กรณี
หมายเหตุ
• ราคานี้ใชสําหรับผูเดินทางพรอมกันอยางนอย 2 ทานขึ้นไปถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
• อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาคาบริการในกรณี
ที่มีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง
• หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเปนเหตุผล
ซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินบางสวนหรือทั้งหมด
• บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติหรือ
คนตางดาว ที่พํานัก อยูในประเทศไทย อํานาจสิทธิ์ขาดเปนของทางกองตรวจคนเขาเมือง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน การยกเลิก หรือลาชาของสาย
การบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดเหนือ
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ
• ในระหวางการทองเที่ยวนี้ หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิ์ ไมสามารถเรียกรอง
ขอคืนคาบริการได
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือ
และคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ

