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 Adaaran Club Rannalhi Maldives อดารัน คลับ รันนาลี มัลดฟีส เปนรีสอรททีม่ี
จุดเดนและเปนโรงแรมทีดี่ที่สุดในมัลดีฟส สถานทีต้ั่งอยูที่ South Male Atoll เดินทางโดยสปดโบท
ประมาณ 30 นาท ีหางจากตัวเมืองมาเลประมาณ 34 กิโลเมตร และใหบริการหองพักทั้งบนฝم�งและกลาง
น้ํา 
ซึง่ถอืวาอยูไมไกลจากเมืองหลวงของมัลดีฟส สําหรับแขกผูเขาพกัเพียงแคไมกี่กาวจากหองพัก ทานจะได
สัมผัสชาดหาดสีขาวน้ําทะเลสีฟ�าใส และเปดประสบการณการดําน้ําที่ยอดเยี่ยมกลางทองทะเลสีฟ�าครามที่
จะทําใหคุณผอนคลายไดเปนอยางดีการอาบแดดทามกลางแสงแดดออน ๆ และเพลิดเพลินไปกับหาด
ทรายอันนุมนวลในขณะที่ปลายเทาของคุณกระทบกับเม็ดทราย การตอนรับอยางเปนมติรของคน
มัลดิเวียน การมีโอกาศไดสํารวจใตทองทะเล ที่เต็มไปดวยปะการังทีอุ่ดมสมบูรณ จะทาํใหทริปวนัหยดุของ
คุณมีชีวติชีวามากยิง่ขึ้น 
 
 ทานสามารถด่ืมดํา่ไปกับทศันียภาพอันงดงามไดไมจาํกดัของเกาะเขตรอนแหงน้ี เชนกันการ
เที่ยวตามเกาะ หรือการดําน้ําใตทองทะเลเพื่อชม ความงามที่งดงามราวกับเทพนิยายน้ัน แนนอนวาการจะ
ใหธรรมชาตอิยูกบัเราไปนานๆเราจะตองรักษาและไมทําลายธรรมชาติเชนกัน รีสอรทใหบริการหองพกั
แบบบังกะโลทีม่ีบรรยากาศที่สดช่ืนและผอนคลาย เปนสถานที่ทีเ่หมาะสําหรับการพกัผอนทามกลาง
ธรรมชาติ นักทองเที่ยวสามารถสมัผัสกับกิจกรรมทางน้ําเชน เรือใบ เรือแคนู บาบานาโบท วินเซิรฟ และ 
การเลนสก ี
 
 
โปรโมช่ัน * ตองจองกอนวันที่ 31 ตุลาคม 2562  
หากมีโปรโมช่ันทีถ่กูกวาจะไมสามารถยกเลิกและจองใหมได 

Half Board 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2019 

Standard Room 

3 วัน 2 คืน    
(ราคา/ทาน) 

4 วัน 3 คืน   
(ราคา/ทาน) 

5 วัน 4 คืน    
(ราคา/ทาน) 

พักเด่ียว พักคู พักสาม พกัเด่ียว พักคู พักสาม พักเด่ียว พักคู พักสาม 
24,000 18,000 16,000 32,000 22,000 20,000 39,000 27,000 25,000 

เด็ก อายุ 2 – 11.99 ป  15,000   20,000   25,000  
(โปรโมช่ัน พิเศษ 
All Inclsuive) 

หองกลางน้ํา Water 
Villa 

31,000 20,500 19,000 42,500 27,000 25,000 53,500 34,000 31,500 



 

 
         

เด็ก อายุ 2 - 11.99 ป 15,000 20,000 24,500 
เด็ก อายุ 0 - 1.99 ป เขาพักฟรี!! 

 
 
 
โปรโมช่ัน * ตองจองกอนวันที่ 31 ตุลาคม 2562  
หากมีโปรโมช่ันทีถ่กูกวาจะไมสามารถยกเลิกและจองใหมได 

Half Board 1 – 31 สิงหาคม 2019 

Standard Room 
3 วัน 2 คืน   (ราคา/ทาน) 4 วัน 3 คืน   (ราคา/ทาน) 5 วัน 4 คืน   (ราคา/ทาน) 

พักเด่ียว พักคู พักสาม พักเด่ียว พักคู พักสาม พักเด่ียว พักคู พักสาม 
27,000 20,000 18,000 36,000 25,000 23,000 46,000 31,000 28,000 

เด็ก อายุ 2 – 11.99 ป  17,000   23,000   28,000  
Water Villa 

(โปรโมช่ัน พิเศษ 
All Inclsuive) 

หองกลางน้ํา Water 
Villa 

31,000 20,500 19,000 42,500 27,000 25,000 53,500 34,000 31,500 

เด็ก อายุ 2 - 11.99 ป 15,000 20,000 24,500 
เด็ก อายุ 0 - 1.99 ป เขาพักฟรี!! 

 
 
โปรโมช่ัน * ตองจองกอนวันที่ 31 ตุลาคม 2562  
หากมีโปรโมช่ันทีถ่กูกวาจะไมสามารถยกเลิกและจองใหมได 

Half Board 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2019 

Standard Room 
3 วัน 2 คืน   (ราคา/ทาน) 4 วัน 3 คืน   (ราคา/ทาน) 5 วัน 4 คืน   (ราคา/ทาน) 

พักเด่ียว พักคู พักสาม พักเด่ียว พักคู พักสาม พักเด่ียว พักคู พักสาม 
25,000 19,000 17,000 34,000 24,000 22,000 42,000 29,000 26,000 

เด็ก อายุ 2 – 11.99 ป  16,000   21,000   26,000  
Water Villa 

(โปรโมช่ัน พิเศษ 
All Inclsuive) 

หองกลางน้ํา Water 
Villa 

31,000 20,500 19,000 42,500 27,000 25,000 53,500 34,000 31,500 



 

 
         

เด็ก อายุ 2 - 11.99 ป 15,000 20,000 24,500 
เด็ก อายุ 0 - 1.99 ป เขาพักฟรี!! 

 
 

อัตราคาอัพเกรดม้ืออาหาร 

ม้ืออาหาร 3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 
คืน 5 วัน 4 คืน 

Full Board 
เชา กลางวัน เย็น 1,400 2,000 2,700 
All Inclusive 
เชา กลางวัน เย็น และเครื่องดื่มไมอั้น 2,400 5,000 6,600 
เด็กอายุ 2 – 11.99 ป ลด 50% จากราคาขางตน 

 
ราคา Package รวม 
  หองพกัตามแพกเกจที่เลือก 
  บริการอาหารแบบ Half Board เชา และ เยน็ ที่หองอาหารหลกั 
  พิเศษ เดินทางชวง พฤษภาคม – ตุลาคม หอง Water Villa อัพเกรดเปน All Inclusive 
  บริการรับสงสนามบินโดย Speedboat 
  ฟรี WiFi ทัง้ในพืน้สวนกลางและในหองพกั 
  กิจกรรมหองฟตเนสตางๆ เชน ปงปอง, วอลเลยบอลชายหาด, ฟตุบอลชายหาด เปนตน 
  สวนลด 30% สําหรับการทําสปา 
  สวนลด 10% สําหรับทริปกิจกรรมตางๆ 
  ประกันภัยการเดินทาง 3,000,000 บาท 
 
อัตราดังกลาวยังไมรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ เสนทางกรุงเทพฯ-มาเล-กรุงเทพฯ     
  คาภาษีสนามบินและคาเช้ือเพลิงของสายการบิน  
  กิจกรรมกีฬา และสันทนาการอ่ืนๆ ทีม่ิไดระบุไวขางตน 
  คาใชสวนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ 
  ภาษมีูลคาเพิม่ 7% / คาภาษี ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบกาํกบัภาษี) 
  คาภาษีพฒันาสนามบินที่มัลดีฟส USD25 ตอทาน โดยชําระเองที่สนามบินมัลดฟีสในวันที่

เดินทางกลับ (ขณะน้ีมีการยกเวนคาภาษดัีงกลาว แตอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต) 



 

 
         

เงื่อนไขการจอง 
  กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 35-45 วันกอนการเดินทาง 
  หากทําการจองนอยกวา 35 วัน กรุณาชําระคาบริการเต็มจํานวน 

ราคาโปรโมช่ัน ชําระคาบรกิารเต็มจํานวน หลังจากไดรับการยืนยันการจองจากทางบริษทั ฯ  
กรณีเปนราคาปกติ ชําระมดัจํา 50% ของราคาหองพกั สวนที่เหลือ ชําระกอนการเดินทาง 45 
วัน 
กรุณาทําการจองโดยการสงหนาพาสปอรตผูเดินทางมาทําจองกอนเทาน้ัน ทางเราจึงจะยืนยัน
การจองใหทานได**ทั้งน้ีขึ้นกบัปริมาณการเขาพักในชวงเวลาดังกลาว ซ่ึงทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ปรับเปล่ียนตามเงื่อนไขที่ไดรับจากทางรีสอรท*** 

 
การยกเลิก 

- 45-36 วนักอนเดินทาง: หกัคาบริการ 50% ของราคาหองพกัที่จองเขาพักรวมทัง้หมด 
- 35 วันกอนเดินทาง: เสียคาบริการ 100% ตามราคาหองพกัที่จองเขาพกัรวมทั้งหมด  
- ยกเลิกกะทันหัน หรือยกเลิกชวงเทศกาล,วันหยุดยาว, พักไมครบตามที่จองบริษทัขอสงวน

สิทธิไมคืนเงินทุกกรณี 
 
หมายเหต ุ
- ราคาน้ีใชสําหรับผูเดินทางพรอมกันอยางนอย 2 ทานขึ้นไปถือสัญชาติไทยและมวีัตถุประสงคเพื่อ

การทองเที่ยว เทาน้ัน  
- เด็กสามารถเขาพักกลางน้ําได มีบริการเตียงเสริม 
- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปล่ียนราคาคาบริการ ใน กรณีทีม่กีารขึน้ราคาคาต๋ัวเคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง คาประกนัภยั 
คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกล
วันทีค่ณะจะเดินทาง   

- หากทานถกูเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ถือเปนเหตุผล ซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมคืนเงินบางสวนหรือทัง้หมด 

- บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขาเมือง
ใหกับชาวตางชาติหรือ คนตางดาว ที่พาํนัก อยูในประเทศไทย อํานาจสิทธิ์ขาดเปนของทางกอง
ตรวจคนเขาเมือง   



 

 
         

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผดิชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน การยกเลิก 
หรือลาชาของสาย การบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรือ
สิ่งของสูญหายตามสถานทีต่างๆ ที่เกิดเหนือ อํานาจควบคุมของบริษทัฯ  

- ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทัง้หมดหรือบางสวน ถอืวาทานสละสิทธิ์ 
ไมสามารถเรียกรอง ขอคืนคาบริการได 

 


