
 

 

รหัสทัวร RCB1901587 

ทัวรมัลดีฟส Adaaran Club Rannalhi Maldives 
3 ถึง 5 วัน (UL) 
Adaaran Club Rannalhi Maldives / South Male Atoll / / ดําน้ํา /
เรือใบ / เรือแคนู / บาบานาโบท / วินเซิรฟ / การเลนสกี 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

Adaaran Club Rannalhi Maldives 
 Adaaran Club Rannalhi Maldives อดารัน คลับ รันนาลี มัลดีฟส เปนรี
สอรทท่ีมีจุดเดนและเปนโรงแรมท่ีดีที่สุดในมัลดีฟส สถานที่ต้ังอยูท่ี South Male Atoll 
เดินทางโดยสปดโบทประมาณ 30 นาที หางจากตัวเมืองมาเลประมาณ 34 กิโลเมตร และ
ใหบริการหองพักทั้งบนฝم�งและกลางน้ํา 
ซึ่งถือวาอยูไมไกลจากเมืองหลวงของมัลดีฟส สําหรับแขกผูเขาพักเพียงแคไมกี่กาวจากหองพัก 
ทานจะไดสัมผัสชาดหาดสีขาวน้ําทะเลสีฟ�าใส และเปดประสบการณการดํานํ้าท่ียอดเยี่ยมกลาง
ทองทะเลสีฟ�าครามทีจ่ะทําใหคุณผอนคลายไดเปนอยางดีการอาบแดดทามกลางแสงแดดออน 
ๆ และเพลิดเพลินไปกับหาดทรายอันนุมนวลในขณะที่ปลายเทาของคุณกระทบกับเม็ดทราย 
การตอนรับอยางเปนมิตรของคนมัลดิเวียน การมีโอกาศไดสํารวจใตทองทะเล ท่ีเต็มไปดวย
ปะการังที่อุดมสมบูรณ จะทําใหทริปวันหยุดของคุณมีชีวิตชวีามากยิ่งขึ้น 
 
 ทานสามารถดืม่ด่ําไปกบัทศันียภาพอันงดงามไดไมจํากัดของเกาะเขตรอนแหงน้ี 
เชนกันการเที่ยวตามเกาะ หรือการดําน้ําใตทองทะเลเพื่อชม ความงามที่งดงามราวกับเทพ
นิยายน้ัน แนนอนวาการจะใหธรรมชาติอยูกับเราไปนานๆเราจะตองรักษาและไมทําลาย
ธรรมชาติเชนกัน รีสอรทใหบริการหองพักแบบบังกะโลท่ีมีบรรยากาศที่สดชื่นและผอนคลาย 
เปนสถานที่ท่ีเหมาะสําหรับการพักผอนทามกลางธรรมชาติ นักทองเที่ยวสามารถสัมผัสกับ
กิจกรรมทางน้ําเชน เรือใบ เรือแคนู บาบานาโบท วินเซิรฟ และ การเลนสกี 

Special Promotion 
รวมตั๋ว Srilankan Airlines  

Flight Detail 
 

UL 403 BKK - CMB 09.10 - 11.00  UL 115 CMB - MLE 13.35 - 14.30 
UL 104 MLE - CMB 21.00 - 22.55  UL 402 CMB - BKK 01.10 - 06.15 

 
 
 



 

 

โปรโมชั่น * ตองจองกอนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 หากมีโปรโมช่ันที่ถูกกวาจะไมสามารถยกเลิก
และจองใหมได 

1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2019 
(โปรโมช่ัน พิเศษ ฟรี!! Upgrade All Inclsuive) 

(ราคา/ทาน) 

All Inclsuive 3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน 5 วัน 4 คืน 
พักคู พักสาม พักคู พักสาม พักคู พักสาม 

หองกลางน้ํา 
Water Villa 31,900 30,900 38,900 36,900 45,900 43,500 

เด็ก อายุ 2 - 
11.99 ป 26,500 31,900 36,500 

 
ราคา Package รวม 
 หองพกัตามแพกเกจที่เลือก Water Villa 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั เสนทางกรุงเทพฯ-มาเล-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Srilanlan 

Airlines   
 พิเศษ บริการอาหารแบบ All Inclusive เชา กลางวัน เย็น และเครื่องดื่มไมอ้ัน 
 บริการรบัสงสนามบินโดย Speedboat 
 ฟรี WiFi ทั้งในพื้นสวนกลางและในหองพัก 
 กิจกรรมหองฟตเนสตางๆ เชน ปงปอง, วอลเลยบอลชายหาด, ฟุตบอลชายหาด เปนตน 
 สวนลด 30% สําหรับการทําสปา 
 สวนลด 10% สําหรับทริปกิจกรรมตางๆ 
 ประกันภัยการเดินทาง 3,000,000 บาท 
 
อัตราดังกลาวยังไมรวม 

 คาภาษีสนามบินและคาเชื้อเพลิงของสายการบนิ  
 กิจกรรมกีฬา และสันทนาการอ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวขางตน 
 คาใชสวนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ 



 

 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% / คาภาษี ณ ทีจ่าย 3% (กรณีตองการใบกํากับภาษี) 
 คาภาษีพัฒนาสนามบินที่มัลดีฟส USD25 ตอทาน โดยชําระเองที่สนามบินมัลดีฟส

ในวันที่เดินทางกลับ (ขณะน้ีมีการยกเวนคาภาษีดังกลาว แตอาจมีการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต) 

 
เงื่อนไขการจอง 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 35-45 วันกอนการเดินทาง 

ราคาโปรโมชั่น ชําระคาบริการเต็มจํานวนเทานั้น! หลังจากไดรบัการยืนยันการ
จองจากทางบริษัท ฯ  
กรุณาทําการจองโดยการสงหนาพาสปอรตผูเดินทางมาทําจองกอนเทาน้ัน ทางเราจึง
จะยืนยันการจองใหทานได**ทั้งน้ีขึ้นกบัปริมาณการเขาพักในชวงเวลาดังกลาว ซึ่ง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ไดรับจากทางรีสอรท*** 

 
การยกเลิก 

- 45-36 วันกอนเดินทาง: หักคาบริการ 50% ของราคาหองพักทีจ่องเขาพักรวม
ทั้งหมด 

- 35 วันกอนเดินทาง: เสียคาบริการ 100% ตามราคาหองพักที่จองเขาพักรวม
ทั้งหมด  

- ยกเลิกกะทันหัน หรือยกเลิกชวงเทศกาล,วันหยุดยาว, พักไมครบตามท่ีจองบริษัท
ขอสงวนสิทธิไมคืนเงินทุกกรณี 

 
หมายเหต ุ
- ราคาน้ีใชสําหรับผูเดินทางพรอมกันอยางนอย 2 ทานขึน้ไปถือสัญชาติไทยและมี

วัตถปุระสงคเพื่อการทองเท่ียว เทาน้ัน  
- เด็กสามารถเขาพักกลางน้ําได มีบริการเตียงเสริม 
- อัตราคาบรกิารคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนราคาคาบรกิาร ใน กรณีที่มีการขึ้นราคาคาต๋ัวเครื่องบนิ ภาษีเดินทาง คา



 

 

ประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยน
ไดปรบัขึ้นในชวงใกลวนัที่คณะจะเดินทาง   

- หากทานถูกเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวย
เหตุผลใดๆก็ตาม ถือเปนเหตุผล ซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนเงินบางสวนหรือทั้งหมด 

- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสาร
เขาเมืองใหกับชาวตางชาติหรือ คนตางดาว ท่ีพํานัก อยูในประเทศไทย อํานาจสิทธิ์ขาด
เปนของทางกองตรวจคนเขาเมือง   

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน 
การยกเลิก หรือลาชาของสาย การบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยดุงาน 
การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ท่ีเกิดเหนือ อํานาจควบคุมของบริษัทฯ  

- ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวา
ทานสละสิทธ์ิ ไมสามารถเรียกรอง ขอคืนคาบริการได 

 


