
 
 

Adaaran Club Rannalhi 4 
Water Villas - All inclusive - Per Person (4 Days / 2 Nights) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

การเดนิทาง 
 

Day 1 กรงุเทพฯ – โคลอมโบ – มาเล(่มลัดฟีส)์                                    (อาหาร -/-/เย็น) 
 

07.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 แถว W ประต ู9  

09.10 น. ออกจากสนามบนิสวุรรณภมู ิโดย SRILANKAN AIRLINES เทีย่วบนิที ่UL403  

11.00 น. ถงึสนามบนิโคลอมโบ 

13.35 น. ออกจากสนามบนิโคลอมโบ โดย SRILANKAN AIRLINES เทีย่วบนิที ่UL115 

14.30 น. ถงึ สนามบนิมาเล ่

 

 

   น าทา่นสูร่สีอรท์ โดยเรอืเร็ว (Speed Boat) ใชเ้วลาเดนิทาง 45 นาท ี

Priod 
Beach 

Bungalows 
Extra Night 

Water 
Bungalows  

Extra Night 

01 May – 31 Jul 17 39,900.- บาท 6,500.- บาท 46,500.- บาท 9,500.- บาท 

01 – 31 Aug 17 41,900.- บาท 7,000.- บาท 46,900.- บาท 10,500.- บาท 

01 Sep – 31 Oct 17 40,900.- บาท 6,500.- บาท 46,500.- บาท 9,500.- บาท 

ADAARAN CLUB RANNALHI  4*  
www.adaaran.com/clubrannalhi      Location:- South Male Atoll                Distance:- 45 Min by Speed Boat 

 

http://www.adaaran.com/clubrannalhi


 
   เช็คอนิ พักผอ่นตามอัธยาศัย และบรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่ทีบ่าร ์

19.30-21.00 น.  Buffet Dinner ณ หอ้งอาหาร 

รสีอรท์   Adaaran Club Rannalhi, Water Bungalows 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 2  รสีอรท์                       (อาหาร เชา้/กลางวนั/เย็น) 

07.30-10.00 น. Buffet Breakfast ณ หอ้งอาหาร 

พักผอ่นตามอัธยาศัย บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่ทีบ่าร ์หรอืเลอืกใชบ้รกิารทัวร์

ทางทะเล โดยจา่ยคา่บรกิารเพิม่ทีเ่คาน์เตอรท์ัวรใ์นรสีอรท์ 

12.30-14.00 น. Buffet Lunch ณ หอ้งอาหาร 

พักผอ่นตามอัธยาศัย บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่ทีบ่าร ์หรอืเลอืกใชบ้รกิารทัวร์

ทางทะเล โดยจา่ยคา่บรกิารเพิม่ทีเ่คาน์เตอรท์ัวรใ์นรสีอรท์ 

19.30-21.00 น. Buffet Dinner ณ หอ้งอาหาร 

รสีอรท์   Adaaran Club Rannalhi, Water Bungalows 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Day 3 รสีอรท์ – มาเล ่– โคลอมโบ                      (อาหาร เชา้/กลางวนั/เย็น) 

07.30-10.00 น. Buffet Breakfast ณ หอ้งอาหาร 

พักผ่อนตามอัธยาศัย บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดืม่ทีบ่าร์ หรอืเลือกใชบ้รกิารทัวร์

ทางทะเล โดยจา่ยคา่บรกิารเพิม่โดยจา่ยคา่บรกิารเพิม่ทีเ่คาน์เตอรท์ัวรใ์นรสีอรท์ 

12.00 น.   กระเป๋าวางหนา้หอ้งพรอ้ม เช็คเอาท ์

12.30-14.00 น. Buffet Lunch ณ หอ้งอาหาร 

   พักผอ่นตามอัธยาศัย ในรสีอรท์ 

16.00 น.   ออกเดนิทางจากรสีอรท์ สูส่นามบนิมาเลย ์โดยเรอืเร็ว (Speed Boat)  

ใชเ้วลาเดนิทาง 45 นาท ี

   ฝากกระเป๋าเดนิทางไวท้ีส่นามบนิมาเล ่(คา่บรกิาร 5 USD ตอ่ใบ) 

น่ังเรอืขา้มฟากจากสนามบนิไมย่ังเมอืงหลวงมาเล ่โดยใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ีเพือ่

ชมเมอืง และถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ ชมพระราชวังเก่าของประธานาธบิด ีสถานทีท่ างาน



 
ของประธานาธบิดีในปัจจุบัน ชมมัสยดิ สวนสาธารณะสุลต่าน พพิธิภัณฑ์แห่งชาต ิ

ตลาดปลาและชอ้ปป้ิง  

17.00 น.   Dinner ในเมอืงมาเล ่

 

18.40 น.   น ัง่เรอืขา้มฟากกลบัสู ่สนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิ และโหลดสมัภาระ 

20.40 น.   ออกจากสนามบนิมาเล ่โดย SRILANKAN AIRLINES เทีย่วบนิที ่UL104 

22.35 น. ถงึสนามบนิโคลอมโบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Day 4 โคลอมโบ – กรงุเทพฯ                               (อาหาร -/-/-) 

01.15 น. ออกจากสนามบนิโคลอมโบ โดย SRILANKAN AIRLINES เทีย่วบนิที ่UL402 

06.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

END OF 2 NIGHTS PROGRAM 

 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคาและรายการเดนิทางตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ

อากาศ, ภยัธรรมชาต,ิ การเมอืง, การประทว้ง, การจราจร, การยกเลกิหรอืเลือ่นของสายการบนิ เป็นตน้ โดย
มติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซึง่จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคัญ โดยให ้
ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทฯเทา่นัน้ อกีทัง้ขอ้สรปุและขอ้ตัดสนิใดๆของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสิ ิน้สดุ 

 

Adaaran Club Rannalhi 4 

Water Villas - All inclusive - Per Person 

 
อตัราคา่บรกิาร รวม:- 
- ตัว๋เครือ่งบนิ SriLankan  Airlines ไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคลอมโบ-มาเล(่มัลดฟีส)์ ชัน้ประหยดั พรอ้มภาษี
น ้ามันและภาษีสนามบนิ 

- ทีพ่ักระบุในรายการตามประเภทหอ้งพักทีเ่ลอืก ส าหรับ2คนื ตอ่ทา่น เชค็เอาท ์12.00  น. 
- อาหารครบทกุมือ้ พรอ้มน ้าดืม่, ชา, กาแฟ, เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์และอาหารวา่ง    

- เรอืเร็ว (Speed Boat) รับ-สง่ ระหว่างสนามบนิมาเลแ่ละรสีอรท์ 
- มาเลซ่ติีท้วัร ์พรอ้ม Dinner  
- ประกนัอุบัตเิหตกุารเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000.- บาท 

 
อตัรราคา่บรกิาร ไมร่วม:- 

- ฝากกระเป๋าเดนิทาง 5 USD ตอ่ใบ ทีส่นามบนิ มาเล ่
- คา่ VAT 7% ภาษี ณ ทีจ่่าย 3% (คดิจากยอดคา่บรกิาร) 
- คา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่กจิกรรม , เครือ่งดืม่ , คา่อาหาร, คา่โทรศพัท ์คา่

ซกัรดี ทีอ่ยู่นอกเงือ่นไขของ All Inclusive 
 - ทวัรท์างทะเล 

- คา่ธรรมเนียมน ้ามันเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี 



 
เง ือ่นไขการช าระเงนิ 
ช าระเงนิเต็มจ านวน หลงัไดต้กลงท าการจอง พรอ้มสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

 

 เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 

  หนังสอืเดนิทางไทยมอีายุใชง้านเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นับจากวันทีเ่ดนิทาง มหีนา้ว่างจ านวน 2หนา้ 

 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ  

ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื่องจากบรษัิทฯไดท้ าการจองและออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ และมกีารการัน
ตคีา่ทีพ่ัก โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศจงึไม่อาจขอคนืเงนิได ้เพราะไดช้ าระ

เหมาขาดไปแลว้เชน่กนั 
 
  เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1.รายการทวัรน์ี้เป็นการท่องเทีย่วแบบแพคเก็จทัวร ์ลูกคา้เดนิทางเอง จัดท าและด าเนนิการโดยบรษัิทคู่คา้ 
(Partner)  

  2. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
3.หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนื

เงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 
4.บรษัิทจะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย 

เชน่ ยาเสพตดิ และจะไม่มกีารคนืเงนิคา่บรกิารทัง้หมด 
5. บรษัิทฯ จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรือบรษัิทขนสง่เมื่อเกดิ
การสญูหายของ สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แตจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว 

6.ค่าบรกิารทีท่่านช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ไดช้ าระใหก้ับบรษัิทฯ 
ตวัแทนแตล่ะแห่งแบบเหมาขาดเชน่กนั ดงันัน้หากทา่นมเีหตอุันใดทีท่ าใหท้า่นไม่ไดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตาม
รายการทีร่ะบุไว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไม่ได ้

7.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
8.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของ
สายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏวิัต ิการเมอืง ทรัพยส์นิสญูหายตามสถานทีต่่างๆ 

และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรือทางออ้ม 
เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

9.บรษัิทฯ และตวัแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืและค านงึถงึ
ความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

10.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขตา่งๆโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ให ้
ข ึน้อยู่กับดุลยพนิจิของบรษัิทฯ เท่านัน้ อีกทัง้ขอ้สรุปและขอ้ตัดสนิใดๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิ ิน้สุด
สมบูรณ์ 

  
 

หลงัจากทา่นตกลงจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้บรษิทัฯถอืวา่ทา่นยอมรบัเง ือ่นไข 
และขอ้ตกลงดงักลา่วทีร่ะบุขา้งตน้ทุกประการ 

 
 

 

 

 
 
 

 



 
  

 


