
 

 

                                               
 
 
 
 
 
 



 

 

รหสัโปรแกรม : PIT1902211  ADAARAN CLUB RANNALHI ( Jun62 – Oct63) 
- พกัตามประเภทห้องที�ท่านเลือก �คืนขึ �นไป 
-  Speed Boat เรือเร็วรับ-ส่ง ระหว่างสนามบินมาเล่-โรงแรม-สนามบินมาเล่ 
- ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวนั และค่าอาหารคํ�า ที�ห้องอาหารหลกั (All Inclusive) 
- ค่าเครื�องดื�มที�ไม่มีแอลกอฮอล์และเครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอล์ (All Inclusive) 
- บริการเครื�องดื�มต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท 
- ฟรี WIFI ทั �งในส่วนกลางและในห้องพกั 

 
 
 

ADAARAN CLUB RANNALHI MALDIVES 
แพ็คเกจโปรโมช ั�นนี� สามารถเดนิทางดว้ยตนเองทกุวนั 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
สายการบนิที�นยิมเดนิทาง 
สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์ออกเดนิทางทุกวนั  
ออกเดนิทาง PG 711  กรุงเทพฯ – มาเล ่(มัลดฟีส)์  09.30-11.45 
เดนิทางกลบั PG 712   มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ  12.40-19.05 
 
สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ออกเดนิทางทกุวนั ตอ่เครื�องที�เมอืงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักา 
ออกเดนิทาง UL403  กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรลีงักา)  09.00 - 10.50  
ตอ่เครื�อง UL115   โคลอมโบ(ศรลีงักา) – มาเล(่มัลดฟีส)์ 13.35 - 14.30  
 
เดนิทางกลบั UL104   มาเล ่(มัลดฟีส)์– โคลอมโบ(ศรลีงักา) 20.35 - 22.35  
ตอ่เครื�อง UL402   โคลอมโบ(ศรลีงักา) – กรุงเทพฯ  01.15 - 06.15 (วนัรุ่งขึ�น) 
 
สายการบนิแอรเ์อเชยี ออกเดนิทางทกุวนั (โปรดเช็คไฟลท์บนิกบัพนกังานขายกอ่นทําการจองต ั�วทุกคร ั�ง) 
จันทร ์พุธ ศกุร ์อาทติย ์
ออกเดนิทาง FD175  กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 09.25 - 11.50 
เดนิทางกลบั FD176  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) 12.35 - 19.05 
องัคาร พฤหัสบด ีเสาร ์
ออกเดนิทาง FD177  กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 20.00 - 22.15 
เดนิทางกลบั FD178  มาเล ่(มลัดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) 19.35 - 02.15 
เดนิทางกลบั FD178  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) 23.10 - 05.40 
 
 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ - มาเล ่(มลัดฟีส)์                                                                                               (  -  / - / คํ�า  )      
06.00 น. ผูโ้ดยสารทําการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ / สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก  
  ระหวา่งประเทศ (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม  . กอ่นการเดนิทาง)  
..........  ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์
.......... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลาน่า เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมัลดฟีส ์หลงัทําการผา่นดา่น ตรวจคนเขา้

เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที�เคานเ์ตอร ์ADAARAN CLUB RANNALHI และเจา้หนา้ที�นําทา่น
เดนิทางเขา้สูร่สีอรท์ 
อสิระใหท้า่นพักผ่อนตามอธัยาศยักับทวิทัศนอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอธัยาศยั ฝันด ีราตรสีวสัดิ� 
 

วนัที�สอง(สาม)ของการเดนิทาง มลัดฟีส ์                      ( เชา้ / กลางวนั / เย็น) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะร่วมกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิดํานํ�าตื�น , เรอืใบ, วอลเลย่บ์อล ชายหาด, 
สระวา่ยนํ�า  หรอืเลอืกซื�อ Option Tour โดยตรงกับทางรสีอรท์เชน่ ดํานํ�าลกึ กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอื�นๆอกี
มากมาย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
  อสิระใหท้า่นพักผ่อนตามอธัยาศยักับทวิทัศนอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอธัยาศยั ฝันด ีราตรสีวสัดิ� 

วนัที�สาม(สี�)ของการเดนิทาง มาเล ่(มลัดฟีส)์ – กรุงเทพฯ           ( เชา้ / กลางวนั / - ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะร่วมกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิดํานํ�าตื�น , เรอืใบ, วอลเลย่บ์อล ชายหาด, 
สระวา่ยนํ�า  หรอืเลอืกซื�อ Option Tour โดยตรงกับทางรสีอรท์เชน่ ดํานํ�าลกึ กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอื�นๆ  อกี
มากมาย  
เก็บสมัภาระเพื�อทําการ Check Out ออกจากรสีอรท์  
ทางโรงแรมจะทําการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
.........  ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พื�อเดนิทางกลบั 
.........  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 
.........  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู/ิสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 



 

 

  
ADAARAN CLUB RANNALHI MALDIVES  

BY SPEEDBOAT 45 MINUTE + ALL INCLUSIVE 
รสีอรท์นี�อนญุาตใหเ้ด็ก พกัหอ้งกลางนํ �าได ้

 

 1 มถิุนายน – 31 ตุลาคม 2562 

ประเภทหอ้ง 
3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

พกัคู ่ พกัสาม พกัเดี�ยว 2-12 ปี พกัคู ่ พกัสาม พกัเดี�ยว 2-12 ปี 

Water Bungalow 20,500 19,000 31,000 13,000 27,000 25,000 42,500 18,000 

 
ราคาแพ็คเกจนี�รวม 

* ที�พักตามประเภทหอ้งที�ทา่นเลอืก 2คนืขึ�นไป 
* Speed Boat เรอืเร็วรับ-สง่ ระหวา่งสนามบนิมาเล-่โรงแรม-สนามบนิมาเล ่

 * คา่อาหารเชา้ คา่อาหารกลางวนั และคา่อาหารคํ�า ที�หอ้งอาหารหลกั (All Inclusive) 
* คา่เครื�องดื�มที�ไมม่แีอลกอฮอลแ์ละเครื�องดื�มที�มแีอลกอฮอล ์(All Inclusive) 
* บรกิารเครื�องดื�มตอ้นรับและผา้เย็นเมอืเดนิทางถงึรสีอรท์ 
* ฟร ีWIFI ทั �งในสว่นกลางและในหอ้งพัก 
* บรกิารนํ�าดื�มในหอ้งพักวนัละ 2 ขวด 
* รับสว่นลด 30% สาํหรับบรกิารสปา  
* รับสว่นลด 10% สาํหรับ Excursion 
* คา่ประกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิ 1,000,000 บาท 
 

ราคาแพ็คเกจนี�ไมร่วม 
 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบั (กรุงเทพ-มัลดฟีส-์กรุงเทพ)  
 คา่มนิบิาร ์คา่บรกิาร In-Villa Dining คา่กจิกรรมทางนํ�าที�มเีครื�องยนต ์คา่กจิกรรมดํานํ�าลกึ คา่กจิกรรมสนัทนาการอื�นๆ คา่ทปิ

พนักงานยกกระเป๋า คา่ซักรดี คา่โทรศพัทใ์นประเทศและระหวา่งประเทศ คา่อาหารหรอืคา่เครื�องดื�มและคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�
นอกเหนอืจากรายการระบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (ในกรณีที�ตอ้งการใบกํากบัภาษี) 
 

1 พฤศจกิายน – 26 ธนัวาคม 2562 

ประเภทหอ้ง 
3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

พกัคู ่ พกัสาม พกัเดี�ยว 2-12 ปี พกัคู ่ พกัสาม พกัเดี�ยว 2-12 ปี 

Water Bungalow 29,000 24,500 47,000 10,500 40,000 33,500 66,500 14,000 

 

27 ธนัวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563 

ประเภทหอ้ง 
3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

พกัคู ่ พกัสาม พกัเดี�ยว 2-12 ปี พกัคู ่ พกัสาม พกัเดี�ยว 2-12 ปี 

Water Bungalow 35,000 30,000 56,500 10,500 49,000 41,000 81,500 14,000 

 

11 มกราคม – 31 มนีาคม 2563 

ประเภทหอ้ง 
3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

พกัคู ่ พกัสาม พกัเดี�ยว 2-12 ปี พกัคู ่ พกัสาม พกัเดี�ยว 2-12 ปี 

Water Bungalow 33,000 28,000 53,000 10,500 46,000 38,500 76,000 14,000 



 

 

 

1 – 31 เมษายน 2563 

ประเภทหอ้ง 
3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

พกัคู ่ พกัสาม พกัเดี�ยว 2-12 ปี พกัคู ่ พกัสาม พกัเดี�ยว 2-12 ปี 

Water Bungalow 30,500 26,000 49,000 10,500 42,000 35,500 70,000 14,000 

 

1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2563 

ประเภทหอ้ง 
3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

พกัคู ่ พกัสาม พกัเดี�ยว 2-12 ปี พกัคู ่ พกัสาม พกัเดี�ยว 2-12 ปี 

Water Bungalow 28,000 23,500 45,000 4,500 38,500 32,000 63,500 4,800 

 

1 สงิหาคม – 31 ตลุาคม 2563 

ประเภทหอ้ง 
3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

พกัคู ่ พกัสาม พกัเดี�ยว 2-12 ปี พกัคู ่ พกัสาม พกัเดี�ยว 2-12 ปี 

Water Bungalow 28,500 24,500 46,000 4,500 39,500 33,000 65,500 4,800 

 
ราคาแพ็คเกจนี�รวม 

* ที�พักตามประเภทหอ้งที�ทา่นเลอืก 2คนืขึ�นไป 
* Speed Boat เรอืเร็วรับ-สง่ ระหวา่งสนามบนิมาเล-่โรงแรม-สนามบนิมาเล ่

 * คา่อาหารเชา้ คา่อาหารกลางวนั และคา่อาหารคํ�า ที�หอ้งอาหารหลกั (All Inclusive) 
* คา่เครื�องดื�มที�ไมม่แีอลกอฮอลแ์ละเครื�องดื�มที�มแีอลกอฮอล ์(All Inclusive) 
* บรกิารเครื�องดื�มตอ้นรับและผา้เย็นเมอืเดนิทางถงึรสีอรท์ 
* ฟร ีWIFI ทั �งในสว่นกลางและในหอ้งพัก 
* บรกิารนํ�าดื�มในหอ้งพักวนัละ 2 ขวด 
* กจิกรรมหอ้งฟิตเนสตา่งๆ เชน่ ปิงปอง, วอลเลยบ์อลชายหาด, ฟตุบอลชายหาด เป็นตน้ 
* รับสว่นลด 30% สาํหรับบรกิารสปา  
* รับสว่นลด 10% สาํหรับ Excursion 
* คา่ประกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิ 1,000,000 บาท 
* สามารถอพัเกรดเป็น Silver All Inclusive Beverage Package ได ้| ผูใ้หญ ่เพิ�มทา่นละ 700 บาทตอ่คนื 
 

สําหรบัแพ็คเกจ Silver All Inclusive Beverage Package ทา่นจะไดร้บั 
– เครื�องดื�มแอลกอฮอล ์JW Black, Gordan’s Gin, Stolichnaya Vodka, Saint Remy Brandy, Bacardi Rum, Carlsberg, Heineken 
Beer, Fuzion Chardonnay/ Shiraz Red/White 
– เครื�องดื�มค็อกเทลตามรายการ 
– กาแฟเอสเพรสโซ ่คาปชูโิน่ 
– นํ�าผลไมส้ด เชน่ นํ�าสม้ นํ�าสปัปะรด นํ�ามะนาว นํ�ามะละกอ นํ�าแตงโม 
 
พเิศษสําหรบัคูฮ่นันมีูน 
– ฟร ีเคก้, 1 ขวด และ บรกิารตกแตง่เตยีง 
– แสดงสําเนาทะเบยีนสมรสที�อายุไมเ่กนิ 6 เดอืน นับจากวนัที�แตง่งาน 
 
พเิศษสําหรบัวนัครบรอบแตง่งาน 
– ตะกรา้ผลไมแ้ละประดับตกแตง่เตยีงและอาหารคํ�าใตแ้สงเทยีน 
– แสดงสําเนาทะเบยีนสมรสที�วนัครบรอบตรงกับวนัที�เขา้พัก 
 
พเิศษสําหรบัเจา้ของวนัเกดิ 
– ฟร ีเคก้เฉลมิฉลอง บรกิารตกแตง่เตยีง และดนิเนอรใ์ตแ้สงเทยีน 
– วนัเดนิทางเขา้พักตอ้งตรงกับวนัเกดิตามหนา้พาสปอรต์ 



 

 

 
ราคาแพ็คเกจนี�ไมร่วม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบั (กรุงเทพ-มัลดฟีส-์กรุงเทพ)  
 คา่มนิบิาร ์คา่บรกิาร In-Villa Dining คา่กจิกรรมทางนํ�าที�มเีครื�องยนต ์คา่กจิกรรมดํานํ�าลกึ คา่กจิกรรมสนัทนาการอื�นๆ คา่ทปิ

พนักงานยกกระเป๋า คา่ซักรดี คา่โทรศพัทใ์นประเทศและระหวา่งประเทศ คา่อาหารหรอืคา่เครื�องดื�มและคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�
นอกเหนอืจากรายการระบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (ในกรณีที�ตอ้งการใบกํากบัภาษี) 
 

หมายเหตุ 
 เวลาเชค็อนิ 14.00 น. เวลาเช็คเอาท ์12.00 น. 
 Honeymoon Offer: Cake, Bottle of Wine and Bed Decoration (Wedding certificate copy to be submitted within 6 

months from date of marriage)  
 Birthday Offer: Cake and Bed Decoration & Candle Lit Dinner (Will be cross checked at the time of check in at the 

resort. Applicable while celebrating at the resort and shall be the same date of birth only) 
 
เง ื�อนไขการจองและชําระเงนิ 

 ชาํระมัดจํา 50% หลงัจากไดรั้บยนืยันการจองจากทางบรษัิทฯ ภายใน 2 วนัและทําการชําระเงนิสว่นที�เหลอืลว่งหนา้กอ่น
เดนิทาง 30-45 วนั (ตามเงื�อนไขของทางรสีอรท์) 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�การคนืเงนิบางสว่นหรอืทั �งหมด (*โดยเป็นไปตามเงื�อนไขของทางรสีอรท์*) 
 การยกเลกิกะทนัหนัหรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วนัหยุดยาว,พักไมค่รบตามที�จองทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิทกุกรณี 

 
หมายเหตุ 
 ราคานี�ใชส้าํหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัอย่างนอ้ย 2 ทา่นขึ�นไปถอืสญัชาตไิทยและมวีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เทา่นั�น  
 อตัราคา่บรกิารคดิคํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยน ณ ปัจจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนราคาคา่บรกิาร ใน กรณีที�มกีารขึ�น

ราคาคา่ตั�วเครื�องบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภัย คา่ธรรมเนยีมนํ�ามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอื อตัราแลกเปลี�ยนไดป้รับ
ขึ�นในชว่งใกลว้นัที�คณะจะเดนิทาง   

 หากทา่นถกูเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั�นๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ถอืเป็นเหตผุล ซึ�งอยู่
นอกเหนอือํานาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทั �งหมด 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาตหิรอื คนตา่งดา้ว 
ที�พํานัก อยูใ่นประเทศไทย อํานาจสทิธิ�ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้ของสาย การบนิ เรอื 
รถไฟ อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ตา่งๆ ที�เกดิเหนอือํานาจควบคมุของบรษัิทฯ  

 ในระหวา่งการทอ่งเที�ยวนี� หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมส่ามารถเรยีกรอ้ง ขอคนื
คา่บรกิารได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ี�จะเปลี�ยนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทั �งนี�ทางบรษัิทฯจะยดึถอื และคํานงึถงึ
ความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

   


