แพ็คเกจมัลดีฟส์ พัก อดารัน คลับ รันนาลี 4 ดาว
เลือกพัก 2-4 คืน / เลือกวันเดินทางได้เอง ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
โดยสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์
Flight Detail (S class)
UL 403 BKK - CMB 09.10-11.00
UL 104 MLE - CMB 21.00-22.55

UL 115 CMB - MLE 13.35-14.30
UL 402 CMB - BKK 01.10-06.15 (+1)

Adaaran Club Rannalhi Maldives อดารัน คลับ รันนาลี มัลดีฟส์ เป็นรีสอร์ทที่มีจุดเด่นและเป็นโรงแรมที่ดีที่สุด
ในมัลดีฟส์ สถานที่ตั้งอยู่ที่ South Male Atoll เดินทางโดยสปีดโบทประมาณ 30 นาที ห่างจากตัวเมืองมาเล่ประมาณ 34 กิโลเมตร
และให้บริการห้องพักทั้งบนฝั่งและกลางน้้า
ซึ่งถือว่าอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงของมัลดีฟส์ ส้าหรับแขกผู้เข้าพักเพียงแค่ไม่กี่ก้าวจากห้องพัก ท่านจะได้สัมผัสชาดหาดสีขาวน้้าทะเลสี
ฟ้าใส และเปิดประสบการณ์การด้าน้้าที่ยอดเยี่ยมกลางท้องทะเลสีฟ้าครามที่จะท้าให้คุณผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีการอาบแดด
ท่ามกลางแสงแดดอ่อน ๆ และเพลิดเพลินไปกับหาดทรายอันนุ่มนวลในขณะที่ปลายเท้าของคุณกระทบกับเม็ดทราย การต้อนรับอย่าง
เป็นมิตรของคนมัลดิเวียน การมีโอกาสได้ส้ารวจใต้ท้องทะเล ที่เต็มไปด้วยปะการังที่อุดมสมบูรณ์ จะท้าให้ทริปวันหยุดของคุณมี
ชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น
ท่านสามารถดื่มด่้าไปกับทัศนียภาพอันงดงามได้ไม่จ้ากัดของเกาะเขตร้อนแห่งนี้ เช่นกันการเที่ยวตามเกาะ หรือการ
ด้าน้้าใต้ท้องทะเลเพื่อชม ความงามที่งดงามราวกับเทพนิยายนั้น แน่นอนว่าการจะให้ธรรมชาติอยู่กับเราไปนานๆเราจะต้องรักษาและ
ไม่ท้าลายธรรมชาติเช่นกัน รีสอร์ท ให้บริการห้องพักแบบบังกะโลที่มีบรรยากาศที่สดชื่นและผ่อนคลาย เป็นสถานที่ที่เหมาะส้าหรับ
การพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับกิจกรรมทางน้้าเช่น เรือใบ เรือแคนู บาบาน่าโบ๊ท วินเซิร์ฟ และ การ
เล่นสกี

โปรโมชั่น ฟรี!! Upgrade All Inclsuive พักห้องกลางน้้า Water Villa
เลือกวันเดินทางเอง ได้ทกุ วัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป เดินทางวันนี้ - 31 ต.ค. 62
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All Inclsuive

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า เข้าพักวันนี้ - 31 ต.ค. 62
(โปรโมชั่น พิเศษ ฟรี!! Upgrade All Inclsuive)
3 วัน 2 คืน
4 วัน 3 คืน
พักคู่
พักสาม
พักคู่
พักสาม

ห้องกลางน้้า Water Villa
เด็ก อายุ 2-11.99 ปี

31,900
26,500

30,900

38,900

36,900

31,900

5 วัน 4 คืน
พักคู่
พักสาม
45,900

43,500

36,500

อัตรานี้เป็นราคาเริม่ ต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับของอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ,
การเรียกเก็บเซอร์ชาร์จจากที่พักฯ
ค้าแนะน้า ส้าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จ้าเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการเดินทาง
รูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถ
โดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่
ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
อัตรานี้รวม :
 ห้องพักตามแพ็กเกจที่เลือก Water Villa
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-มาเล่-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Srilanlan Airlines
 พิเศษ บริการอาหารแบบ All Inclusive เช้า กลางวัน เย็น และเครื่องดื่มไม่อั้น
 บริการรับส่งสนามบินโดย Speedboat
 ฟรี WiFi ทั้งในพื้นส่วนกลางและในห้องพัก
 กิจกรรมห้องฟิตเนสต่างๆ เช่น ปิงปอง, วอลเลย์บอลชายหาด, ฟุตบอลชายหาด เป็นต้น
 ส่วนลด 30% ส้าหรับการท้าสปา
 ส่วนลด 10% ส้าหรับทริปกิจกรรมต่างๆ
 ประกันภัยการเดินทาง 3,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม :
 ค่าภาษีสนามบินและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 กิจกรรมกีฬา และสันทนาการอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพ็คเกจ
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก้ากับภาษี)
 ค่าภาษีพัฒนาสนามบินที่มัลดีฟส์ USD25 ต่อท่าน โดยช้าระเองที่สนามบินมัลดีฟส์ในวันที่เดินทางกลับ (ขณะนี้มีการยกเว้น
ค่าภาษีดังกล่าว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)
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การช้าระเงิน
- กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 35-45 วันท้าการ ก่อนการเดินทาง
* โปรดช้าระค่าทัวร์ยอดเต็มจ้านวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันที พร้อมส่งส้าเนาหน้าหนังสือเดินทาง
(ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง / หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2116 6423 (การไม่ช้าระเงินค่ามัดจ้า หรือช้าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิ
ยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
กรุณาท้าการจองโดยการส่งหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทางมาท้าจองก่อนเท่านั้น ทางเราจึงจะยืนยันการจองให้ท่านได้
**ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท ***
การยกเลิก
- 45-36 วันท้าการก่อนเดินทาง: หักค่าบริการ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
- 35 วันท้าการก่อนเดินทาง: เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
- ยกเลิกกะทันหัน หรือยกเลิกช่วงเทศกาล,วันหยุดยาว, พักไม่ครบตามที่จองบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินทุกกรณี
หมายเหตุ
- ราคานี้ใช้ส้าหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไปถือสัญชาติไทย และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น
- เด็กสามารถเข้าพักกลางน้้าได้ มีบริการเตียงเสริม
- อัตราค่าบริการคิดค้านวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ ใน กรณี
ที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้้ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตรา
แลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
- หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็นเหตุผล ซึ่ง
อยู่นอกเหนืออ้านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คน
ต่างด้าว ที่พ้านัก อยู่ในประเทศไทย อ้านาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสาย การบิน
เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนือ อ้านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ
- ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้อง ขอ
คืนค่าบริการได้

เนื่องจากเป็นแพ็คเกจทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อช้าระค่าบริการยอดเต็มจ้านวนแล้ว
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
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