
 

 

รหัสทัวร CLC1903058 
ทัวรมัลดฟีส Adaaran Club Rannalh Resort 3 วัน 2 คืน 
Adaaran Club Rannalh Resort  / VELANA AIRPORT 

 / รีสอรทหรูกลางน้ํา   
 

 



 

 

พักที่รีสอรทหรูกลางนํ้า 2 คืน ณ ADAARAN CLUB RANNALH RESORT** 
รวมอาหารทุกม้ือรวมถงึเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอลตลอดทั้งวัน 

BY SPEEDBOAT 30 MINUTE + ALL INCLUSIVE 
ราคานี้ยังไมรวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 

1 กันยายน – 30 ตุลาคม 2562 
ประเภทหอง 3วัน 2คืน ราคาทานละ 

พักคู พักสาม พักเด่ียว 2-12 ป 
Water Bungalow 19,888.- 17,888.- 35,888 13,888 

 
1 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2562 

ประเภทหอง 3วัน 2คืน ราคาทานละ 
พักคู พักสาม พักเด่ียว 2-12 ป 

Water Bungalow 28,888.- 23,888.- 48,888 13,888 
 

27 ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 2563  
ประเภทหอง 3วัน 2คืน ราคาทานละ 

พักคู พักสาม พักเด่ียว 2-12 ป 
Water Bungalow 34,888.- 29,888.- 58,888 13,888 

 
11 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 

ประเภทหอง 3วัน 2คืน ราคาทานละ 
พักคู พักสาม พักเด่ียว 2-12 ป 

Water Bungalow 32,888.- 27,888.- 53,888 13,888 
 

1 – 31 เมษายน 2563 
ประเภทหอง 3วัน 2คืน ราคาทานละ 

พักคู พักสาม พักเด่ียว 2-12 ป 
Water Bungalow 30,488.- 25,888.- 48,888 13,888 

** แพ็คเกจทัวร สําหรับ 2 ทานขึ้นไปเดินทางไดเลย** 
เดินทางทุกวันและไมมีหัวหนาทัวร ** 

 
 



 

 

วันที่ 1        กรุงเทพฯ – เมืองมาเล – ADAARAN CLUB RANNALH RESORT               
( -/ - / D )                                        

XX:XX น.      เช็คอิน ณ ทาอากาศยาน..................................................  
  เคารเตอร สายการบิน.......................  
XX:XX น. ออกเดินทางสูเมืองมาเล สาธารณรัฐมัลดีฟส ทาอากาศยานนานาชาตเิวลานา 

VELANA AIRPORT โดยเท่ียวบินที ่……………..สายการบิน ………………………… 
12.50 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเวลานา VELANA AIRPORT หลังผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว ติดตอเจาหนาที่ของบริษัท เดินทางสู รี
สอรทหรู ADAARAN CLUB RANNALH RESORT               ระดับ 4 ดาว บน
เกาะ โดยหางจากสนามบินประมาณ 45นาทีโดยเรือ SPEED BOAT  

XX.XX เดินทางถึงที่พักทานจะไดรับการตอนรับจากทางรีสอรทโดยไดรับผาเย็นและ
เคร่ืองดื่ม (Welcome Drink) และเช็คอินเขาพักในหองพัก  



 

 

19.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของรีสอรท บริการแบบบุฟเฟตนานาชาติ (1) 

คํ่า ทานสามารถรับเครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอลในแพ็คเกจออล
อินคลูซีฟไดที่บารเคร่ืองดื่มจนถึงเที่ยงคืนของทุกวัน 

วันที่ 2      ADAARAN CLUB RANNALH RESORT                                                                 
( B / L / D )                                                                                    

เชา   รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟตนานาชาติ ณ หองอาหารของรีสอรท (2) 

 
11.00 ดํานํ ้ารอบๆเกาะที่พัก โดยทานสามารถรับเครื่องดื่มและของวางไดจากบาร

ใกลเคียงที่เปดใหบริการ            
  (สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเพ่ิมเติมจากทางรีสอรทได **ราคากิจกรรมไมรวมในแพ็ค

เก็จ) 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟตนานาชาติ ณ หองอาหารของรีสอรท (3) 



 

 

บาย  พักผอนตามอัธยาศัย โดยทานสามารถรับเคร่ืองดื่มและของวางไดจากบารใกลเคียง
ที่เปดใหบริการ 

19.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของรีสอรท บริการแบบบุฟเฟตนานาชาติ (4) 
คํ่า ทานสามารถรับเคร่ืองดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอลในแพ็คเกจออลอินคลู
ซีฟไดที่บารเคร่ืองดื่มจนถึงเที่ยงคืนของทุกวัน 

วันที่ 3 ADAARAN CLUB RANNALH RESORT -เมืองมาเล – กรุงเทพฯ                                
( B / - /- ) 

เชา  รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของรีสอรท (5) 
 กอนไปรับประทานอาหารเชา แนะนําใหลูกคาเก็บสัมภาระใหพรอม แลวนําสัมภาระ

ตั้งไวในหอง  
  จะมีเจาหนาที่ไปนําออกมาไวที่ลอบบี้ หลังจากรับประทานอาหารเชาแลวใหลูกคา

ทําการเช็คเอาท  
  และ รอเดินทางโดย Speed Boat ไปยัง ท าอากาศยานนานาชาติเวลานา 

VELANA AIRPORT  
XX:XX น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยาน............... โดยเที่ยวบิน............. ของสายการ

บิน ............................ 
XX:XX น. เดินทางถึง ทาอากาศยาน................................. โดยสวัสดิภาพ 
**กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงชําระเงินเพ่ือประโยชน
ของทานเอง** 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดบั
เดียวกัน 

 คาอาหาร และคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมในการทาํหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซักรดี คา

โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จายของแตละประเทศ 
 ทิปไกดทองถิ่น ตามความพึงพอใจในบริการของทุกทาน 

เงื่อนไขการชําระเงิน 
 ชําระยอดมดัจํา 50% หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
 ชําระยอดเต็ม กอนการเดินทาง 21 วัน 

เงื่อนไขการยกเลิก 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 50% ของ

ราคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 

100% ของราคาทัวรทั้งหมด 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

 กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ กต็ามที่ระบุในรายการ
ทองเที่ยว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว  เน่ืองจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม 
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืน
คาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 

 กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสน้ํีาเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 


