
 

 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 16109 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
Adaaran “Club” Rannalhi  
พัก 4 คืนขึ้นไป ฟรี... Excursion 1 กิจกรรม  

 
เดินทางด้วย Speedboat 45 นาที เด็กสามารถพักห้องกลางน้้าได้ 

ห้องพักกลางน้้ามีทั้งแบบมีพื้นกระจกและไม่มีพื้นกระจก 
รอบเกาะมีปะการังและปลาเยอะ บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ทและในห้องพัก 

จอง 20 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2562 
เดินทาง 20 สิงหาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2563  

Package Code: GPMVADRN011-02 

Water Bungalow 

ประเภทหอ้งพกั / ราคาเดก็ 
แพ็คเกจ 2 คนื ราคาทา่นละ 

All Inclusive 
แพ็คเกจ 3 คนื ราคาทา่นละ 

All Inclusive 
แพ็คเกจ 4 คนื ราคาทา่นละ All 

Inclusive 
โปรโมชัน่พกัคู ่ โปรโมชัน่พกัคู ่ โปรโมชัน่พกัคู ่

1 – 31 October 2019 25,900 35,900 45,500 
1 November – 26  December 2019 29,900 39,900 50,500 

27 December 2019 – 10 January 2020   61,500 
11 January – 31 March 2020 33,500 45,900 58,900 

1 – 30 April 2020 31,000 41,900 53,500 
1 May – 31 October 2020 29,500 39,500 49,900 

เดก็อายุ 2-11.99 ป ี 
( 20 August 2019 – 30 April 2020) 

13,000 18,000 22,500 

เดก็อายุ 2-11.99 ป ี 
( 1 May – 31 October 2020) 

4,500 5,000 5,500 

** Compulsory Christmas Eve Dinner: ผู้ใหญ่ท่านละ 4,600 บาท เด็ก (ไม่เกิน 12 ปี) ท่านละ 2,300 บาท 
** Compulsory New Year’s Eve Dinner: ผู้ใหญ่ท่านละ 7,000 บาท เด็ก (ไม่เกิน 12 ปี) ท่านละ 3,500 บาท 
** กรุณาสอบถามเพิ่มเติมส าหรับราคาพักสามท่านและราคาพักเดี่ยว ** 
 
 
 
 
 



 



 



 

 
ราคาแพ็คเกจรวม 

 ค่าที่พักตามประเภทห้องและจ านวนคืนที่ท่านเลือก 

 ค่าเรือสปีดโบ๊ท บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่ 

 ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารค่ าที่ห้องอาหารหลัก 

 ค่าเครื่องด่ืมและเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ตามรายการก าหนด (เสริ์ฟเป็นแก้ว บริการ ณ บาร์/ห้องอาหารของรีสอร์ท) 

 บริการเครื่องด่ืมต้อนรับเม่ือท่านเดินทางถึงรีสอร์ท 

 บริการน  าด่ืมในห้องพักวันละ 2 ขวด 

 บริการความบันเทิงยามค่ าคืน 

 ฟรี…บริการ Wi-Fi พื นที่ส่วนกลางและภายในห้องพัก  

 ฟรี...Excursion 1 กิจกรรม (เม่ือเข้าพัก 4 คืนขึ นไป / กิจกรรมที่ได้ขึ นอยู่กับวันที่ท าการเข้าพัก / รีสอร์ทจะท าการเลือกกิจกรรมให้ตรงกับตารางกิจกรรมในแต่ละ
วัน / หากไม่ใช้บริการกิจกรรมนี  ไม่สามารถท าเรื่องขอคืนเงินได้ / เงื่อนไขอื่นๆตามรีสอร์ทก าหนด) 

 ฟรี...Introductory Dive ท่านละ 1 ครั งต่อการเข้าพัก 

 Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax  

 ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท 
 
ราคาแพ็คเกจไม่รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ  ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื อเพลิงของสายการบิน 

 ค่าบริการอาหารทะเลสด (Live Counter) ค่าบริการการรับประทานอาหารมื อพิเศษหรือเมนูพิเศษ  

 ค่าบริการเครื่องด่ืมหลังเวลา 24.00 น. ค่าบริการเครื่องด่ืมในระหว่างออกทริป ค่าบริการน  าผลไม้สด ค่ามินิบาร์ ค่าบริการเครื่องดื่มแบรนด์พรีเม่ียม ค่าบริการ
เครื่องดื่มนอกเหนือจากบาร์และห้องอาหาร ค่าบริการเครื่องด่ืมแบบขวด ค่าบริการกาแฟ คาปูชิโน่ เอสเพรสโซ่และกาแฟแบบพิเศษชนิดอื่นๆ และค่าบริการ In-Villa 
Dining 

 ค่าอุปกรณ์ด าน  าตื น ค่ากิจกรรมทางน  าที่มีเครื่องยนต์ ค่ากิจกรรมด าน  าลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศ
และระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ 

 
 
 
 
 



 

หมายเหตุ 
 เช็คอิน 13.00 น. เช็คเอาท์ 12.00 น. แพ็คเกจ All Inclusive จะให้บริการจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ท าการเช็คเอาท์ 

 ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ส าหรับผูเ้ข้าพักอายุ 18 ปีขึ นไป 

 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) 

 
เงื่อนไขการจอง การช้าระเงินและการยกเลิกการจอง (แต่ละรีสอร์ทมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน) 
การจองแพ็คเกจและการช้าระเงิน 

 กรุณาช าระค่ามัดจ า 50% หรือค่าบริการเต็มจ านวน (ขึ นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมช่ันที่ท าการจอง ณ ขณะนั น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิล
เลี่ยน เดสติเนชั่น จ ากัด ภายใน 7 วัน ทั งนี  ขึ นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท  

 หากท าการจองน้อยกว่า 30-45 วัน กรุณาช าระค่าบริการเต็มจ านวนก่อนท าการจอง (ขึ นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง) 
การยกเลิก 

 ยกเลิกมากกว่า  45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ท าการหักค่าธรรมเนียมการจองท่านละ 5,000 บาท จากราคาแพ็กเกจ 
ทั งหมด (ขึ นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง) 

 ยกเลิก 31-44 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จ ากัด ท าการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั งหมด 
 ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จ ากัด ท าการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั งหมด 
 ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจ านวนคืนหรือจ านวนวันที่ท าการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 
 หากท าการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทก าหนดและทางบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ทราบอีกครั งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว   
 

 
 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง) – มาเล่ (มัลดีฟส์)    (-/กลางวัน/ค่้า) 

ผู้เดินทางท าการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง ขึ นอยู่กับสายการบินที่ท่านเลือกเดินทาง (ควรเดินทางถึง

สนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ช่ัวโมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

ออกเดินทางสู่ประเทศมัลดีฟส์ ตามสายการบินที่ท่านเลือกเดินทาง  

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร

แล้ว พบเจ้าหน้าที่รีสอร์ทต้อนรับท่านอย่างอบอุ่น  

น าท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ทโดย สปีดโบ๊ท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที  

12.30-14.30 น. เดินทางถึงที่พัก รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท  

 บริการเครื่องด่ืม ณ บาร์ เวลา 09.00-24.00 น. หรือ สนุกสนานกับการด าน  าตื นรอบรีสอร์ท  

16.30-18.00 น. บริการชายามบ่ายและเค้ก ณ บาร์ของรีสอร์ท 

19.30-21.30 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท  

 พักที่รีสอร์ท Adaaran “Club” Rannalhi Maldives  
 

วันที่สอง มาเล่ (มัลดีฟส์)         (เช้า/กลางวัน/ค่้า) 

07.30-09.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท  

 เพลิดเพลินกับกิจกรรมอีกมากมาย อาทิเช่น บริการสปา ศูนย์บริการด าน  าลึก เป็นต้น (บางรายการมี ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมไม่ได้รวมในแพ็คเกจ 

กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่รีสอร์ท) 

10.30-11.30 น. บริการของว่าง ณ บาร์ของรีสอร์ท 

12.30-14.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท  

 บริการเครื่องด่ืม ณ บาร์ เวลา 09.00-24.00 น. หรือ สนุกสนานกับการด าน  าตื นรอบรีสอร์ท 

16.30-18.00 น. บริการชายามบ่ายและเค้ก ณ บาร์ของรีสอร์ท 

19.30-21.30 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท  

 พักที่รีสอร์ท Adaaran “Club” Rannalhi Maldives  
 

วันที่สาม มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง)   (เช้า/-/-) 

07.30-09.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท  

เช็คเอาท์ เก็บสัมภาระ และเตรียมตัวออกเดินทางสู่สนามบินมาเล่ 

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย ตามสายการบินที่ท่านเลือก  

 End of Service  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 
ประเภทห้องพัก  รายละเอียด 

 

ขนาดห้องพัก 37 ตรม. 

จ้านวน  96 วิลล่า 

พักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 2 ท่าน+เด็ก (ไม่เกิน 12ปี) 2 ท่าน 

  หรือ ผู้ใหญ่ 3 ท่าน  

 

ขนาดห้องพัก 67 ตรม. 

จ้านวน  26 วิลล่า 

พักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 2 ท่าน+เด็ก (ไม่เกิน 12ปี) 2 ท่าน 

  หรือ ผู้ใหญ่ 3 ท่าน  

สิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ   รายละเอียด เวลาใหบ้ริการ 

Main Restaurant (280 Seats) 
International Buffet  

Theme nights  

Breakfast: 07:30 Hrs to 09:30 Hrs 

Lunch: 12:30 Hrs to14:30 Hrs 

Dinner: 19:30 Hrs to 21:30 Hrs 

Cocktail Bar (115 Seats) Local and International Concoctions 09.00 Hrs to 24:00 Hrs 

Nika Bar & Coffee Shop (15 Seats) Snacks & Bites 10.00 Hrs to 24:00 Hrs 

Facilities and Services 

 

Wind Surfing*, Snorkeling*, Scuba Diving*, Surf Jets*, Water Sking*, Diving*, Excursions*, Deep Sea 
Fishing*, Spa*, Reflexology Center*, Shopping Arcade* & Laundry *, Beach Volleyball, Beach 
Football, Table Tennis, Animator (programmes only in Italian), Sun Chairs, 24 hour porter services, 
Entertainment, Cyber café (*Extra charges apply) 

** บางรายการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ได้รวมในแพ็คเกจ  กรุณาสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมที่รีสอร์ท ** 


