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Hotel RIU Atoll 
Maldives Package 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Hotel RIU Atoll ตัง้อยูบ่นเกาะสว่นตัวของมาฟชูใินมัลดฟีสแ์ละเปิดใหบ้รกิาร All Inclusive ตลอด 24

ชัว่โมง เพือ่ใหค้ณุสามารถเพลดิเพลนิกับวันหยดุพเิศษในจดุหมายปลายทางทีเ่หนือชัน้นี้ โรงแรม 4 ดาว ที่

เพิง่เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่17 พฤษภาคม 2019 ตัง้อยูบ่นเกาะสว่นตัวของ Masfushi ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ 
Dhaalu Atoll มทีางเดนิทีเ่ชือ่มตอ่กับเกาะ Kedhigandu ซึง่เป็นทีต่ัง้ของโรงแรม Riu Palace Maldivas 

หอ้งพักจะม ี2 ประเภท บนชายหาดและกลางน ้า โรงแรมนี้ประกอบไปดว้ยความงดงามของธรรมชาตแิละ
คณุภาพของบรกิารทีย่อดเยีย่ม ท าให ้RIU จะเป็นสถานทีเ่หมาะจะพักผอ่นในวันหยดุทีด่ทีีส่ดุของคณุเลย 

 

สิง่อ านวยความสะดวกของโรงแรมไดแ้กบ่รกิารอนิเทอรเ์น็ตไรส้าย (wi-fi) การใหบ้รกิารเสริฟ์อาหารที่
หลากหลายและบรกิารพเิศษทีม่ลีักษณะเฉพาะ 

 
รสีอรท์นี้ในมาฟชุมิมีากกวา่ 250 หอ้งพักพรอ้มดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกทีด่ทีีส่ดุเชน่ มนิบิาร ์

เครือ่งปรับอากาศ ตูน้ริภยัและโทรทัศน์ระบบชอ่งสญัญาณดาวเทยีม นอกจากนีย้ังมหีลายประเภทของหอ้งพัก  
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บางสว่นตัง้อยูบ่นเกาะและหอ้งพักกลางน ้าจเูนียรส์วทีทีเ่หมาะส าหรับผูท้ีต่อ้งการเพลดิเพลนิกับวันหยดุทีม่ี
ความหรหูราในทกุรายละเอยีด 
 

ชายหาดสขีาวและสระวา่ยน ้านัน้เป็นสิง่ส าคัญสองอยา่งในวันหยดุของคณุในมัลดฟีส ์Hotel Riu Atoll 
มสีระวา่ยน ้าพรอ้มกับบารท์ีส่ามารถมองเห็นววิทวิทัศน์อันน่าประทับใจของทะเลและสระวา่ยน ้าส าหรับเด็กอกี

ดว้ย นอกจากนีค้ณุยังสามารถไปยงัชายหาดและผอ่นคลายกับเกา้อีอ้าบแดดหรอืไปด าน ้าเพือ่ชมความงามใต ้
น ้าของเกาะสวรรคแ์หง่นี ้
 

เมือ่เขา้พักทีโ่รงแรมในมาฟชุคิณุจะไดเ้พลดิเพลนิกับประสบการณ์การท าอาหารตน้ต ารับดว้ยอาหาร
แสนอรอ่ยทีป่รงุจากเชฟของเรา หอ้งอาหารหลักใหบ้รกิารบฟุเฟตอ์าหารเชา้ กลางวันและเย็นพรอ้มดว้ยการ

ปรงุอาหารใหใ้หมแ่บบสดๆรอ้นโดยเชฟ และมธีมีไนทอ์าทติยล์ะ 3 ครัง้ รา้นอาหารอติาเลยีนและสเต็กเฮาสม์ี
อาหารตามสัง่ซึง่จะสรา้งความประทับใจใหก้ับคณุ หากคณุตอ้งการลิม้รสเครือ่งดืม่แอลกอฮอลห์รอืน ้าอัดลม

สกัแกว้หลังจากแชผ่อ่นคลายหรอืในขณะทีช่มพระอาทติยต์กดนิ ทางเราก็มเีลานจบ์ารแ์ละสปอรต์บารเ์ปิด
ใหบ้รกิารตลอด24ชัว่โมง 
 

สถานทีต่ัง้ ดา้นขวาของชายหาดเป็น เกาะ Maafushi อยูห่า่งจากสนามบนินานาชาตมิาเลป่ระมาณ 180 กม. 
 

 
 
ราคาโปรโมชัน่ * ตอ้งจองกอ่นวันที ่31 ตลุาคม 2019 หากมโีปรโมชัน่ทีถ่กูกวา่จะไมส่ามารถยกเลกิและจองใหมไ่ด ้

23 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 62 
ราคาตอ่ทา่น 

 

All Inclusive 
3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื 5 วนั 4 คนื 

พกัคู ่ พักเดีย่ว พกัคู ่ พักเดีย่ว พกัคู ่ พักเดีย่ว 

Beach Room 30,000 37,000 38,000 49,000 46,000 63,000 

Double Room 30,000 38,000 39,000 50,000 47,000 63,000 

Over Water Suite 36,000 47,000 47,000 64,000 59,000 81,000 

Overwater Superior Junior Suite 37,000 48,500 48,000 65,000 60,000 83,000 

ราคาพกัเสรมิ 

 ผูใ้หญ ่
เด็ก 

2 - 11.99 ปี 
ผูใ้หญ ่

เด็ก 
2 - 11.99 ปี 

ผูใ้หญ ่
เด็ก 

2 - 11.99 ปี 

Beach Room 23,000 18,000 29,000 21,000 34,000 24,000 

Double Room 24,000 18,000 30,000 21,000 35,000 25,000 

Over Water Suite 29,000 21,000 37,000 26,000 45,000 31,000 

Overwater Superior Junior Suite 29,000 21,000 37,000 26,000 46,000 31,000 

เด็ก 0 - 1.99 ปี เขา้พักฟร ี
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ราคาโปรโมชัน่ * ตอ้งจองกอ่นวันที ่31 ตลุาคม 2019 หากมโีปรโมชัน่ทีถ่กูกวา่จะไมส่ามารถยกเลกิและจองใหมไ่ด ้

1 สงิหาคม – 31 ตลุาคม 62 
ราคาตอ่ทา่น 

 

All Inclusive 
3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื 5 วนั 4 คนื 

พกัคู ่ พักเดีย่ว พกัคู ่ พักเดีย่ว พกัคู ่ พักเดีย่ว 

Beach Room 32,000 40,000 41,000 53,000 50,000 67,000 

Double Room 32,000 41,000 42,000 55,000 51,000 69,000 

Over Water Suite 39,000 52,000 52,000 71,000 64,000 90,000 

Overwater Superior Junior Suite 39,000 53,000 53,000 72,000 66,000 92,000 

ราคาพกัเสรมิ 

 ผูใ้หญ ่
เด็ก 

2 - 11.99 ปี 
ผูใ้หญ ่

เด็ก 
2 - 11.99 ปี 

ผูใ้หญ ่
เด็ก 

2 - 11.99 ปี 

Beach Room 25,000 19,000 31,000 22,000 37,000 26,000 

Double Room 25,000 19,000 32,000 23,000 39,000 27,000 

Over Water Suite 31,000 22,000 41,000 28,000 51,000 33,000 

Overwater Superior Junior Suite 32,000 22,000 41,000 28,000 51,000 34,000 

เด็ก 0 - 1.99 ปี เขา้พักฟร ี
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Promotion Honeymoon 
 

ราคาโปรโมชัน่ * ตอ้งจองกอ่นวันที ่31 ตลุาคม 2019 หากมโีปรโมชัน่ทีถ่กูกวา่จะไมส่ามารถยกเลกิและจองใหมไ่ด ้
23 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 62 

ราคาตอ่ทา่น 

 

All Inclusive 3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื 5 วนั 4 คนื 

Beach Room 28,000 35,000 42,000 

Double Room 28,000 36,000 44,000 

Over Water Suite 33,000 43,000 53,000 

Overwater Superior Junior Suite 34,000 44,000 54,000 

 
 

ราคาโปรโมชัน่ * ตอ้งจองกอ่นวันที ่31 ตลุาคม 2019 หากมโีปรโมชัน่ทีถ่กูกวา่จะไมส่ามารถยกเลกิและจองใหมไ่ด ้
1 สงิหาคม – 31 ตลุาคม 62 

ราคาตอ่ทา่น 
 

All Inclusive 3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื 5 วนั 4 คนื 

Beach Room 29,000 38,000 46,000 

Double Room 30,000 38,000 47,000 

Over Water Suite 36,000 47,000 58,000 

Overwater Superior Junior Suite 36,000 48,000 59,000 

 

 
ส าหรบัแพกเกจ Honeymoon ทา่นจะไดร้บั 

- แชมเปญเฉลมิฉลองหรอืไวน ์1 ขวด 

- บรกิารเชค็อนิกอ่นเวลาและเชค็เอา้ทเ์กนิเวลา (กอ่น 16.00 น.) 
- บรกิารตกแตง่หอ้งพักโรแมนตกิ 

- ของขวัญสดุเซอรไ์พรซจ์ากทางรสีอรท์ 
- ตอ้งแสดงทะเบยีนสมรสไม่เกนิ 6 เดอืน 
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- สามารถเลอืกเดนิทางเป็นแบบ Seaplane ได ้(เร ิม่ใหบ้รกิาร 1 พฤศจกิายน 2019) 

 
ราคา Package รวม 

 หอ้งพักตามแพกเกจทีเ่ลอืก 
 บรกิารรับสง่สนามบนิโดยสายการบนิภายในประเทศ (Domestic Flight) และเรอื Speedboat 

 บรกิารอาหารและเครือ่งแบบ All Inclusive ตลอด 24 ชัว่โมง 
 บรกิารอาหารเชา้ กลางวัน เย็นแบบบุฟเฟตน์านาชาตทิีห่อ้งอาหารหลกั Dhoani 
 บรกิารอาหารเย็นทีห่อ้งอาหาร Beef Steak House หรอื Sofia Italian Restaurant ตามเวลาเปิดบรกิารทีเ่กาะรี

สอรท์ RIU Atoll 
 บรกิารขนม ของว่างทานเลน่ตลอด 24 ชัว่โมงทีบ่ารข์องรสีอรท์ RIU Atoll 

 บรกิารเครือ่งดืม่ทัง้แบบมแีละไม่มแีอลกอฮอลต์ลอด 24 ชัว่โมง 
 มนิบิารพ์รอ้มเครือ่งดืม่ 
 มนิบิารพ์รอ้มเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ส าหรบัหอ้งพัก Overwater  Suite และ Overwater Superior Junior 

Suite 
 ฟร ีสทิธิเ์ขา้ร่วมกจิกรรมโยคะกลุม่ ที ่RIUFIT 

 ฟร ีสทิธิก์ารใชบ้รกิารอุปกรณ์ทางน ้าแบบไม่ใชเ้ครือ่งยนต ์เชน่ เรอืคายกั แพดเดลิ เซริฟ์ และอุปกรณด์ าน ้าตืน้ 
 กจิกรรมสนัทนาการส าหรบัเด็กทีร่สีอรท์ RIU Atoll 
 กจิกรรมสนัทนาการส าหรบัผูใ้หญ่ทีร่สีอรท์ RIU Atoll 

 กจิกรรมสนัทนาการชว่งกลางคนื เชน่ ดเีจ ดนตรสีด ปารต์ีช้ายหาดทีร่สีอรท์ RIU Atoll 
 ฟร ีWiFi ทัง้ในพืน้สว่นกลางและในหอ้งพกั 
 ฟร ีสทิธิก์ารเขา้ใชบ้รกิารศนูยอ์อกก าลงักายและหอ้งอบไอน ้า 

 ประกนัภยัการเดนิทาง 3,000,000 บาท 
 

อตัราดงักลา่วยงัไมร่วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ เสน้ทางกรงุเทพฯ-มาเล-่กรงุเทพฯ 
 ราคายังไมร่วมภาษีทอ้งถิน่ (Green Tax) ทา่นละ 200 บาท/คนื ช าระโดยตรงทีร่สีอรท์ 

 คา่ภาษีสนามบนิและคา่เชือ้เพลงิของสายการบนิ  
 กจิกรรมกฬีา และสนัทนาการอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวข้า้งตน้ 

 คา่ใชส้ว่นตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ 
 การรับประทานอาหารภายในหอ้งพัก และมนิบิารภ์ายในหอ้งพัก 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% / คา่ภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากับภาษี) 

 คา่ภาษีพัฒนาสนามบนิทีม่ัลดฟีส ์USD25 ตอ่ทา่น โดยช าระเองทีส่นามบนิมัลดฟีสใ์นวันที่
เดนิทางกลับ (ขณะนี้มกีารยกเวน้คา่ภาษีดงักลา่ว แตอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต) 

 
เง ือ่นไขการจอง 

 กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 35-45 วันกอ่นการเดนิทาง 
 หากท าการจองนอ้ยกว่า 35 วัน กรุณาช าระคา่บรกิารเต็มจ านวน 

ราคาโปรโมช ัน่ ช าระคา่บรกิารเต็มจ านวน หลงัจากไดร้ับการยนืยันการจองจากทางบรษัิท ฯ  
กรณีเป็นราคาปกต ิช าระมัดจ า 50% ของราคาหอ้งพัก สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นการเดนิทาง 45 วัน 

 
กรุณาท าการจองโดยการสง่หนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทางมาท าจองกอ่นเทา่นัน้ ทางเราจงึจะยนืยนัการจองให ้
ทา่นได*้*ทัง้นี้ข ึน้กบัปรมิาณการเขา้พักในชว่งเวลาดงักลา่ว ซึง่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิป์รับเปลีย่นตาม

เงือ่นไขทีไ่ดร้ับจากทางรสีอรท์*** 
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ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบรษิัท รกัยิ้ มทวัร ์ชื่อบญัชี : อรนิทรช์ยำ  บรรเจดิศริ ิ

ธนำคำรกสิกรไทย  เลขที ่ 760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขที ่ 405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

ธนำคำร กรุงเทพ  เลขที ่ 919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77(ประเวศ)    

ธนำคำรกรุงไทย  เลขที ่ 845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

ธนำคำรทหำรไทย เลขที ่ 262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนังสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ดิตอ่

กลบัระบุโปรแกรม วนัเดินทำงมำทีไ่ลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour  /rakyimtour  / rakyimtour2 / 

rakyimtour3  / 0613934433 / 0818171514 /0936952758  E-Mail: rakyimtour@gmail.com 

 
การยกเลกิ 

- 45-36 วันกอ่นเดนิทาง : หักคา่บรกิาร 50% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด 
- 35 วันกอ่นเดนิทาง : เสยีคา่บรกิาร 100% ตามราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด  
- ยกเลกิกะทนัหนั หรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วันหยุดยาว, พักไม่ครบตามทีจ่องบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทกุ

กรณี 
 
หมายเหต ุ

- ราคานี้ใชส้ าหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัอย่างนอ้ย 2 ทา่นขึน้ไปถอืสญัชาตไิทยและมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว 

เทา่นัน้  

- อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคา

คา่บรกิาร ใน กรณีทีม่กีารข ึน้ราคาคา่ตัว๋เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนียมน ้ามนั หรอืมกีาร

ประกาศลดคา่เงนิบาท หรอื อัตราแลกเปลีย่นไดป้รับข ึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง   

- หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม 

ถอืเป็นเหตผุล ซึง่อยูน่อกเหนอือ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

คนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 

- บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั

ชาวตา่งชาตหิรอื คนตา่งดา้ว ทีพ่ านัก อยู่ในประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้

เมอืง   

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอื

ลา่ชา้ของสาย การบนิ เรอื รถไฟ อุบัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล หรอืส ิง่ของสญูหาย

ตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนือ อ านาจควบคมุของบรษัิทฯ  

- ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี้ หากทา่นไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่

สามารถเรยีกรอ้ง ขอคนืคา่บรกิารได ้
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หอ้งอาหารและบาร ์
 

ดืม่ด า่กบัอาหารชัน้เลศิทีร่วมอยู่ในบารแ์ละรา้นอาหารของโรงแรมตลอด 24 ชัว่โมง 

 

* Beef Steak House – ลิม้ลองอาหารป้ิงย่างและสเต็กรสเลศิที ่Beef Steak House เพลดิเพลนิไปกับการตกแต่ง

ภายในรา้นทีเ่งยีบสงบหรอืทานอาหารเย็นกลางแจง้บนระเบยีงทีม่เีสน่ห ์ตอ้งท าการจองก่อนเขา้ใชบ้รกิารเปิดใหบ้รกิาร 

18.30 เป็นเมนูอะลาคารท์ 

 

* Boduberu Lounge Bar – ใหคุ้ณเอนกายบนระเบียงทีแ่สนสบายของ Boduberu Lounge Bar และจบิเครื่องดืม่

ชัน้เลศิขณะทีพ่ระอาทติยก์ าลงัลบัขอบฟ้า เปิดใหบ้รกิารตัง้แต ่18.00-เทีย่งคนื 

 

* Sunshine Pool Bar – ดับกระหายความเหนื่อยลา้ของคุณทีซ่ันไชน์พูลบารท์ีส่ดใสและเป็นกันเอง ในขณะทีคุ่ณ

เหนื่อยลา้จากการว่ายน ้า คณุจงึสามารถควา้เครือ่งดืม่อืน่ ๆ ขณะน่ังเลน่ในน ้า เปิดใหบ้รกิารเวลา 10.00-18.00  

 

* Dhoani Buffet Restaurant – เพลดิเพลนิกับอาหารนานาชาตทิีห่ลากหลายตลอดทัง้วันที่ Dhoni Buffet 

Restaurant หอ้งอาหารหลกั ทีม่คีรบทัง้อาหารทอ้งถิน่ยอดนยิมควบคู่ไปกับอาหารจากทั่วทุกมุมโลกและชว่งเย็นจะมี

สสีนัข ึน้ไป ดว้ยบุฟเฟ่ตท์ีม่ธีมี ทีจ่ะจัดสามครัง้ตอ่สปัดาห ์มือ้เชา้ 7.00-10.30|มือ้กลางวัน 12.00-15.30|มือ้เย็น 18.30-

22.00  

 

* Sofia Italian Restaurant – คุณตอ้งจองโต๊ะก่อนเขา้มาใชบ้รกิารทีร่า้นอาหารอติาเลยีนโซเฟียเพื่อใหแ้น่ใจว่า

คณุจะไดท้านอาหารอติาเลยีนรสเลศิ เพลดิเพลนิกบัอาหารตน้ต ารับทุกเย็นจากพ่อครัวทีม่ีความสามารถ เปิดใหบ้รกิาร 

ใหบ้รกิารตอน 18.30 

 

* Sports Bar –สปอรต์บารเ์ปิดบรกิารตลอด 24 ชัว่โมงต่อวัน ใหบ้รกิารของว่างและเครื่องดืม่แสนอร่อยเพื่อเตมิเต็ม

ชว่งเวลาพักรอ้นของคณุในมัลดฟีส ์


