
 

 

รหสัทวัร PIT1903862 
ทัวรมัลดฟีส  ADAARAN CLUB RANNALHI MALDIVES 
Speed Boat , All Inclusive , ฟรี WIFI ทั้งในสวนกลางและในหองพกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ADAARAN CLUB RANNALHI MALDIVES 
แพค็เกจโปรโมช่ันน้ี สามารถเดินทางดวยตนเองทกุวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สายการบินที่นิยมเดินทาง 
สายการบินบางกอก แอรเวย ออกเดินทางทุกวนั  
ออกเดินทาง PG 711  กรุงเทพฯ – มาเล (มัลดฟีส)  09.30-11.45 
เดินทางกลับ PG 712   มาเล (มัลดฟีส)– กรุงเทพฯ  12.40-19.05 
 
สายการบินศรลีังกนัแอรไลน ออกเดินทางทุกวนั ตอเครื่องที่เมืองโคลอมโบ ประเทศศรลีังกา 
ออกเดินทาง UL403  กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา)  09.00 - 10.50  
ตอเคร่ือง UL115   โคลอมโบ(ศรีลงักา) – มาเล(มัลดีฟส) 13.35 - 14.30  
 
เดินทางกลับ UL104   มาเล (มัลดฟีส)– โคลอมโบ(ศรีลงักา) 20.35 - 22.35  
ตอเคร่ือง UL402   โคลอมโบ(ศรีลงักา) – กรุงเทพฯ  01.15 - 06.15 (วันรุงขึ้น) 
 
 



 

 

สายการบินแอรเอเชีย ออกเดินทางทุกวนั (โปรดเช็คไฟลทบนิกับพนักงานขายกอนทําการจอง
ตั๋วทกุครั้ง) 
จันทร พุธ ศกุร อาทิตย 
ออกเดินทาง FD175  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – มาเล (มัลดีฟส) 09.25 - 11.50 
เดินทางกลับ FD176  มาเล (มัลดฟีส)– กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) 12.35 - 19.05 
อังคาร พฤหัสบดี เสาร 
ออกเดินทาง FD177  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – มาเล (มัลดีฟส) 20.00 - 22.15 
เดินทางกลับ FD178  มาเล (มัลดฟีส)– กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) 19.35 - 02.15 
เดินทางกลับ FD178  มาเล (มัลดฟีส)– กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) 23.10 - 05.40 
 
วันแรก  กรุงเทพฯ - มาเล (มัลดีฟส)     (  -  / - / คํ่า  )                                         
06.00 น. ผูโดยสารทําการเช็คอินดวยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภมูิ / สนามบินดอนเมือง 
อาคารผูโดยสารขาออก    ระหวางประเทศ (ควรถงึสนามบิน 2-3 ชม  . กอนการ
เดินทาง)  
..........  ออกเดินทางสู เมืองมาเล ประเทศมัลดีฟส 
.......... เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเวลานา เมืองหลวงของมาเล ประเทศมัลดีฟส หลัง

ทําการผานดาน ตรวจคนเขาเมืองและพิธกีารทางศุลกากรแลว ใหทานติดตอที่
เคานเตอร ADAARAN CLUB RANNALHI และเจาหนาที่นําทานเดินทางเขาสูรี
สอรท 
อิสระใหทานพกัผอนตามอัธยาศัยกับทิวทัศนอันสวยงามของมัลดฟีส 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของรีสอรท  
สมควรแกเวลาพักผอนตามอัธยาศัย ฝนดี ราตรีสวัสด์ิ 
 

วันที่สอง(สาม)ของการเดินทาง มัลดีฟส  ( เชา / กลางวัน / เย็น) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท 

อิสระพกัผอนตามอัธยาศัย หรือจะรวมกิจกรรมตางๆ ของทางรีสอรท อาทิ ดําน้ําต้ืน , 
เรือใบ, วอลเลยบอล ชายหาด, สระวายน้ํา  หรือเลือกซือ้ Option Tour โดยตรงกับ
ทางรีสอรทเชน ดําน้ําลกึ กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอ่ืนๆอีกมากมาย  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของรสีอรท  
  อิสระใหทานพกัผอนตามอัธยาศัยกับทิวทัศนอันสวยงามของมัลดฟีส 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของรีสอรท 

สมควรแกเวลาพักผอนตามอัธยาศัย ฝนดี ราตรีสวัสด์ิ 



 

 

วันที่สาม(สี่)ของการเดินทาง มาเล (มัลดีฟส) – กรุงเทพฯ  ( เชา / กลางวัน / - ) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท 

อิสระพกัผอนตามอัธยาศัย หรือจะรวมกิจกรรมตางๆ ของทางรีสอรท อาทิ ดําน้ําต้ืน , 
เรือใบ, วอลเลยบอล ชายหาด, สระวายน้ํา  หรือเลือกซือ้ Option Tour โดยตรงกับ
ทางรีสอรทเชน ดําน้ําลกึ กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอ่ืนๆ  อีกมากมาย  
เก็บสัมภาระเพื่อทําการ Check Out ออกจากรีสอรท  
ทางโรงแรมจะทาํการแจงเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินใหผูโดยสารทราบ
ลวงหนา  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของรสีอรท  
.........  ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเลเพื่อเดินทางกลับ 
.........  ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ 
.........  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ/สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอม
ความประทับใจ 
 

 
ADAARAN CLUB RANNALHI MALDIVES  

BY SPEEDBOAT 45 MINUTE + ALL INCLUSIVE 
รีสอรทน้ีอนุญาตใหเด็ก พักหองกลางน้ําได 

 
 1 มิถนุายน – 31 ตุลาคม 2562 

ประเภทหอง 
3 วัน 2 คนื ราคาทานละ 4 วัน 3 คนื ราคาทานละ 

พักคู พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ป พักคู พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ป 
Water Bungalow 20,500 19,000 31,000 13,000 27,000 25,000 42,500 18,000 

 
ราคาแพค็เกจน้ีรวม 

* ที่พกัตามประเภทหองที่ทานเลือก 2คืนขึ้นไป 
* Speed Boat เรือเร็วรับ-สง ระหวางสนามบินมาเล-โรงแรม-สนามบินมาเล 

 * คาอาหารเชา คาอาหารกลางวัน และคาอาหารค่ํา ที่หองอาหารหลกั (All Inclusive) 
* คาเคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอลและเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล (All Inclusive) 
* บริการเคร่ืองด่ืมตอนรับและผาเย็นเมือเดินทางถงึรีสอรท 
* ฟรี WIFI ทัง้ในสวนกลางและในหองพัก 
* บริการน้ําดืม่ในหองพกัวันละ 2 ขวด 



 

 

* รับสวนลด 30% สําหรับบริการสปา  
* รับสวนลด 10% สําหรับ Excursion 
* คาประกันอุบัติเหตุ วงเงนิ 1,000,000 บาท 
 

ราคาแพค็เกจน้ีไมรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (กรุงเทพ-มัลดีฟส-กรุงเทพ)  
 คามินิบาร คาบริการ In-Villa Dining คากิจกรรมทางน้ําทีม่ีเคร่ืองยนต คากิจกรรมดําน้ําลกึ 

คากิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ คาทปิพนักงานยกกระเป�า คาซกัรีด คาโทรศพัทในประเทศและ
ระหวางประเทศ คาอาหารหรือคาเคร่ืองดืม่และคาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ 

 คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3% (ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษ)ี 
 

1 พฤศจิกายน – 26 ธนัวาคม 2562 

ประเภทหอง 
3 วัน 2 คนื ราคาทานละ 4 วัน 3 คนื ราคาทานละ 

พักคู พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ป พักคู พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ป 
Water Bungalow 29,000 24,500 47,000 10,500 40,000 33,500 66,500 14,000 

 
27 ธันวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563 

ประเภทหอง 
3 วัน 2 คนื ราคาทานละ 4 วัน 3 คนื ราคาทานละ 

พักคู พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ป พักคู พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ป 
Water Bungalow 35,000 30,000 56,500 10,500 49,000 41,000 81,500 14,000 

 
11 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 

ประเภทหอง 
3 วัน 2 คนื ราคาทานละ 4 วัน 3 คนื ราคาทานละ 

พักคู พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ป พักคู พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ป 
Water Bungalow 33,000 28,000 53,000 10,500 46,000 38,500 76,000 14,000 

 
1 – 31 เมษายน 2563 

ประเภทหอง 
3 วนั 2 คนื ราคาทานละ 4 วัน 3 คนื ราคาทานละ 

พักคู พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ป พักคู พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ป 
Water Bungalow 30,500 26,000 49,000 10,500 42,000 35,500 70,000 14,000 

 
 
 



 

 

1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2563 

ประเภทหอง 
3 วัน 2 คนื ราคาทานละ 4 วัน 3 คนื ราคาทานละ 

พักคู พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ป พักคู พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ป 
Water Bungalow 28,000 23,500 45,000 4,500 38,500 32,000 63,500 4,800 

 
1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2563 

ประเภทหอง 
3 วัน 2 คนื ราคาทานละ 4 วัน 3 คนื ราคาทานละ 

พักคู พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ป พักคู พักสาม พักเดี่ยว 2-12 ป 
Water Bungalow 28,500 24,500 46,000 4,500 39,500 33,000 65,500 4,800 

 
ราคาแพค็เกจน้ีรวม 

* ที่พกัตามประเภทหองที่ทานเลือก 2คืนขึ้นไป 
* Speed Boat เรือเร็วรับ-สง ระหวางสนามบินมาเล-โรงแรม-สนามบินมาเล 

 * คาอาหารเชา คาอาหารกลางวัน และคาอาหารค่ํา ที่หองอาหารหลกั (All Inclusive) 
* คาเคร่ืองด่ืมที่ไมมีแอลกอฮอลและเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล (All Inclusive) 
* บริการเคร่ืองด่ืมตอนรับและผาเย็นเมือเดินทางถงึรีสอรท 
* ฟรี WIFI ทัง้ในสวนกลางและในหองพัก 
* บริการน้ําดืม่ในหองพกัวันละ 2 ขวด 
* กิจกรรมหองฟตเนสตางๆ เชน ปงปอง, วอลเลยบอลชายหาด, ฟตุบอลชายหาด เปนตน 
* รับสวนลด 30% สําหรับบริการสปา  
* รับสวนลด 10% สําหรับ Excursion 
* คาประกันอุบัติเหตุ วงเงนิ 1,000,000 บาท 
* สามารถอัพเกรดเปน Silver All Inclusive Beverage Package ได | ผูใหญ เพิม่ทาน

ละ 700 บาทตอคืน 
 

สําหรับแพค็เกจ Silver All Inclusive Beverage Package ทานจะไดรับ 
– เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล JW Black, Gordan’s Gin, Stolichnaya Vodka, Saint Remy 
Brandy, Bacardi Rum, Carlsberg, Heineken Beer, Fuzion Chardonnay/ Shiraz 
Red/White 
– เคร่ืองด่ืมค็อกเทลตามรายการ 
– กาแฟเอสเพรสโซ คาปูชิโน 



 

 

– น้ําผลไมสด เชน น้ําสม น้ําสัปปะรด น้ํามะนาว น้ํามะละกอ น้ําแตงโม 
 
พิเศษสําหรบัคูฮันนีมูน 
– ฟรี เคก, 1 ขวด และ บริการตกแตงเตียง 
– แสดงสําเนาทะเบียนสมรสที่อายุไมเกิน 6 เดือน นับจากวันที่แตงงาน 
 
พิเศษสําหรบัวันครบรอบแตงงาน 
– ตะกราผลไมและประดับตกแตงเตียงและอาหารค่ําใตแสงเทียน 
– แสดงสําเนาทะเบียนสมรสที่วันครบรอบตรงกับวันที่เขาพกั 
 
พิเศษสําหรบัเจาของวันเกิด 
– ฟรี เคกเฉลมิฉลอง บริการตกแตงเตียง และดินเนอรใตแสงเทียน 
– วันเดินทางเขาพกัตองตรงกับวันเกิดตามหนาพาสปอรต 
 
ราคาแพค็เกจน้ีไมรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (กรุงเทพ-มัลดีฟส-กรุงเทพ)  
 คามินิบาร คาบริการ In-Villa Dining คากิจกรรมทางน้ําทีม่ีเคร่ืองยนต คากิจกรรมดําน้ําลกึ 

คากิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ คาทปิพนักงานยกกระเป�า คาซกัรีด คาโทรศพัทในประเทศและ
ระหวางประเทศ คาอาหารหรือคาเคร่ืองดืม่และคาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ 

 คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3% (ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษ)ี 
 

หมายเหต ุ
  เวลาเช็คอิน 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) 

 
เงื่อนไขการจองและชําระเงิน 

  ชําระมดัจํา 50% หลงัจากไดรับยืนยันการจองจากทางบริษัทฯ ภายใน 2 วันและทาํการชําระ
เงินสวนที่เหลือลวงหนากอนเดินทาง 30-45 วัน (ตามเงือ่นไขของทางรีสอรท) 



 

 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 

  บริษัทขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินบางสวนหรือทัง้หมด (*โดยเปนไปตามเงื่อนไขของทางรีสอรท*) 
  การยกเลิกกะทันหันหรือยกเลิกชวงเทศกาล,วันหยดุยาว,พักไมครบตามที่จองทางบริษทัขอ

สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทกุกรณี 
 

หมายเหต ุ
  ราคาน้ีใชสําหรับผูเดินทางพรอมกันอยางนอย 2 ทานขึ้นไปถือสัญชาติไทยและมวีัตถุประสงคเพื่อ

การทองเที่ยว เทาน้ัน  
  อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปล่ียนราคาคาบริการ ใน กรณีทีม่กีารขึน้ราคาคาต๋ัวเคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง คาประกนัภัย 
คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกล
วันทีค่ณะจะเดินทาง   

  หากทานถกูเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผล
ใดๆกต็าม ถือเปนเหตุผล ซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนเงินบางสวนหรือทัง้หมด 

  บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขาเมือง
ใหกับชาวตางชาติหรือ คนตางดาว ที่พาํนัก อยูในประเทศไทย อํานาจสิทธิ์ขาดเปนของทางกอง
ตรวจคนเขาเมือง   

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผดิชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน การยกเลิก 
หรือลาชาของสาย การบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรือ
สิ่งของสูญหายตามสถานทีต่างๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริษัทฯ  

  ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทัง้หมดหรือบางสวน ถอืวาทานสละสิทธิ ์
ไมสามารถเรียกรอง ขอคืนคาบริการได 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธที่จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ 
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือ และคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถงึประโยชนสูงสดุของลกูคาสวนมาก
เปนสําคัญ 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 


