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NT065
ทวัรม์ัลดฟีส ์PACKAGE MALDIVES ADAARAN PRESTIGE OCEAN VILLAS 4 วัน 3 คนื (PG)
ทัวรมั์ลดฟีส ์, 4 วัน 3 คนื ,

Adaaran Prestige Ocean Villas  , Adaaran Select Huddhuranfushi

พกั Ocean Villa 1 คนื
พกั Beach Villa 2 คนื
Special อาหารทกุมอื

ลอ่งเรอืชมพระอาทติยต์กดนิ
อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลานา่ - Adaaran Select Huddhuranfus

06.30 น.
ลกูคา้เช็คอนิดว้ยตัวเอง ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 เคานเ์ตอร ์สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG)

09.20 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่สาธารณรฐัมลัดฟีส ์ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลานา่ VELANA AIRPORT โดย สายการบนิ BANGKOK
AIRWAYS เทยีวบนิท ีPG711 
**บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง และสามารถใชเ้ลาจข์องสายการบนิบางกอกแอรเ์วยไ์ดฟ้รี**



11.55 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลานา่ VELANA AIRPORT หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้
กรุณาเดนิตามทางออก และตดิตอ่ เคานเ์ตอร ์Adaaran Select Huddhuranfushi หมายเลข E2
จะมเีจา้หนา้ทนํีาทา่นเดนิทางตอ่โดยสปีดโบท๊เพอืเขา้สูร่ีสอรท์ถงึทพัีก พรอ้มรับบรกิารเครืองดมื เช็คอนิเขา้หอ้งพักบนหาด
และพักผอ่นตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารบนัยนั ตงัแตเ่วลา 19.30 - 21.30 น.

ทพีกั
Adaaran Select Huddhuranfushi Beach Villa หอ้ง Garden Villa ระดับ 4 ดาว

วนัท ี2
Adaaran Select Huddhuranfushi - อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซอืกจิกรรมเพมิเตมิของทางรสีอรท์ -
ลอ่งเรอืชมพระอาทติยต์กดนิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารภายในรสีอรท์ 07.30 - 09.30 น. 

หลังรับประทานอาหารเชา้ ใหท้า่นพักผอ่นอสิระตามอัธยาศัย ดําน ้าํรอบเกาะ หรือ เลอืกซอืกจิกรรมเพมิเตมิโดยตดิตอ่โดยตรงทรีีสอรท์
(บรกิารอุปกรณ์ดําน ้าํโดยรีสอรท์)

12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารบนัยนั ตงัแตเ่วลา 12.30 - 14.30 น.

พักผอ่นตามอัธยาศัย วา่ยน ้าํทสีระ และรับบรกิารเครืองดมืจากบารต์า่ง  ๆในบรเิวณรีสอรท์ เสริฟ์บสิกทิและคกุกบีฟุเฟ่ต์
สามารถขอรับบรกิารทหีอ้งอาหารบรีซ ในเวลา 16.00 - 17.00 น.

..... น.
กจิกรรมลอ่งเรอืชมพระอาทติยต์กดนิ (Sunset Cruise)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารบนัยนั ตงัแตเ่วลา 19.30 - 21.30 น.

ทพีกั
Adaaran Select Huddhuranfushi Beach Villa หอ้ง Garden Villa ระดับ 4 ดาว

วนัท ี3
Adaaran Select Huddhuranfushi - Check-in สู ่Adaaran Prestige Ocean Villas - อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรอื
เลอืกซอืกจิกรรมเพมิเตมิของทางรสีอรท์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟตน์านาชาต ิณ หอ้งอาหารภายในรสีอรท์ 07.30 - 09.30 น.

หลังรับประทานอาหารเชา้ นําทา่นทําการเขา้พักท ีหอ้งพกักลางน้าํ Adaaran Prestige Ocean Villas

จากนันใหท้า่นอสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย ดําน ้าํรอบๆเกาะ พายเรือคายัค หรือ เลอืกซอืกจิกรรมเพมิเตมิโดยตดิตอ่โดยตรงทรีีสอรท์
(บรกิารอุปกรณ์ดําน ้าํโดยรีสอรท์)

12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารซนัเซต ตงัแตเ่วลา 12.30 - 14.30 น.

พักผอ่นตามอัธยาศัย วา่ยน ้าํทสีระ และรับบรกิารเครืองดมืจากบารต์า่ง  ๆในบรเิวณรีสอรท์ เสริฟ์บสิกทิและคกุกบีฟุเฟ่ต์
สามารถขอรับบรกิารทหีอ้งอาหารบรีซ ในเวลา 16.00 - 17.00 น.

18.30 น.
รับประทานอาหารค่าํมอืพเิศษ บรกิารอาหารซฟีู้ดมากมาย (ยกเวน้ล็อบสเตอร)์



ทพีกั
Adaaran Prestige Ocean Villas ระดับ 4 ดาว

วนัท ี4
Adaaran Prestige Ocean Villas - ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลานา่ - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟตน์านาชาต ิณ หอ้งอาหารภายในรสีอรท์ 07.30 - 09.30 น. 

หลังจากอาหารเชา้ใหล้กูคา้ทําการเช็คเอาท ์ทางรีสอรท์จะแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหท้ราบในคนืสดุทา้ยของการเขา้พัก
(ระหวา่งรอนําสง่สูส่นามบนิ ลกูคา้สามารถรับบรกิารอาหารและเครืองดมืได ้จนถเึวลา 12.00 น.)

12.45 น.
ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิ BANGKOK AIRWAYS เทยีวบนิท ีPG712 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

19.25 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรม์ลัดฟีส์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี8 สงิหาคม 2562 เวลา 17:41 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรม์ลัดฟีส์

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ตามเทยีวบนิทรีะบุในรายการท่องเทยีว

• คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้าํมนั

• คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) ตามทรีะบุในรายการท่องเทยีวหรอืระดบัเดยีวกนั

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนดิตามทรีะบุในรายการท่องเทยีว

• คา่ประกนัอบุัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท

• สปีดโบ๊ท รบั - สง่ สนามบนิ - โรงแรม

• ฟร ีกจิกรรมลอ่งเรอืชมพระอาทติยต์กดนิ 1 ครงัตอ่การเขา้พกั

• ฟร ีกจิกรรมเรอืคายัค 30 นาที

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ

• คา่ระวางกระเป๋าน ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด เกนิ 20 กาํโลกรมั

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการท่องเทยีว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท  ์มนิบิารแ์ละทวีชี ่องพเิศษของโรงแรม เป็นตน้

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิและภาษีหกั ณ ทจี่ายของแตล่ะประเทศ

• ทปิพนักงานโรงแรม ตามความพงึพอใจในบรกิารของทุกท่าน

เงอืนไขการชําระเงนิ

• ชําระยอดเต็มจาํนวน หลงัจากทําการจองภายใน 3 วนั

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทัวรท์ังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวรท์ังหมด

• เมอืออกตวัแลว้ หากท่านมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ไมส่ามารถขอคนืคา่ตวัได ้เนอืงจากเป็นนโยบายของสายการบนิ

หมายเหตุ

• ในกรณทีสีายการบนิประการปรบัขนึภาษีน ้าํมนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ

• ตวัเครอืงบนิทอีอกเป็นกรุป๊ไมส่ามารถเลอืนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลง หรอืสลบัรายการท่องเทยีวตามความเหมาะสม ในกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั
หรอืเหตกุารณท์อียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคาํนงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิเหตกุารณส์ดุวสิยั เช่น ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทยีวบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน
การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอืทรพัยส์นิสญูหายอนัเนอืงมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม
และอบุัตเิหตจุากความประมาทของตวัท่านเอง

• กรณทีสีถานทที่องเทยีวใดๆ ทไีมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นอืงจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณท์อียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ



• กรณทีที่านสละสทิธใินการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทใีดๆ กต็ามทรีะบุในรายการท่องเทยีว หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ใชจ้่ายไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทรีะบุไว ้เนอืงจากการครอครองสงิผดิกฎหมาย
สงิของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดกต็าม

• กรณทีที่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทังหมด
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