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

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
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กรุงเทพฯ – โคลอมโบ – มาเล่(ม ัลดีฟส)์
้ 4 แถว W ประตู 9
พร ้อมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูม ิ ชัน
ออกจากสนามบินสุวรรณภูม ิ โดย SRILANKAN AIRLINES เทีย
่ วบินที่ UL403
ถึงสนามบินโคลอมโบ
ออกจากสนามบินโคลอมโบ โดย SRILANKAN AIRLINES เทีย
่ วบินที่ UL115
ถึง สนามบินมาเล่
นาท่านสูร่ ส
ี อร์ท โดยเรือเร็ว (Speed Boat) ใช ้เวลาเดินทาง 45 นาที
เช็คอิน พักผ่อนตามอัธยาศัย และบริการอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ทีบ
่ าร์
19.30-21.00 น. Buffet Dinner ณ ห ้องอาหาร
รีสอร์ท
Adaaran Club Rannalhi, Water Bungalows
Day 1
07.00 น.
09.10 น.
11.00 น.
13.35 น.
14.30 น.

(อาหาร -/-/เย็ น)

Day 2
รีสอร์ท
(อาหาร เชา้ /กลางว ัน/เย็ น)
07.30-10.00 น. Buffet Breakfast ณ ห ้องอาหาร
พักผ่อนตามอัธยาศัย บริการอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ทีบ
่ าร์ หรือเลือกใช ้บริการทัวร์ทางทะเล โดยจ่ายค่าบริการ
เพิม
่ ทีเ่ คาน์เตอร์ทวั ร์ในรีสอร์ท
12.30-14.00 น. Buffet Lunch ณ ห ้องอาหาร
พักผ่อนตามอัธยาศัย บริการอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ทีบ
่ าร์ หรือเลือกใช ้บริการทัวร์ทางทะเล โดยจ่ายค่าบริการ
เพิม
่ ทีเ่ คาน์เตอร์ทวั ร์ในรีสอร์ท
19.30-21.00 น. Buffet Dinner ณ ห ้องอาหาร
รีสอร์ท
Adaaran Club Rannalhi, Water Bungalows

Day 3
รีสอร์ท – มาเล่ – โคลอมโบ
(อาหาร เชา้ /กลางว ัน/เย็ น)
07.30-10.00 น. Buffet Breakfast ณ ห ้องอาหาร
พักผ่อนตามอัธยาศัย บริการอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ทีบ
่ าร์ หรือเลือกใช ้บริการทัวร์ทางทะเล โดยจ่ายค่าบริการ
เพิม
่ โดยจ่ายค่าบริการเพิม
่ ทีเ่ คาน์เตอร์ทวั ร์ในรีสอร์ท
12.00 น.
กระเป๋ าวางหน ้าห ้องพร ้อม เช็คเอาท์
12.30-14.00 น. Buffet Lunch ณ ห ้องอาหาร
พักผ่อนตามอัธยาศัย ในรีสอร์ท
่ นามบินมาเลย์ โดยเรือเร็ว (Speed Boat) ใช ้เวลาเดินทาง 45 นาที
16.00 น.
ออกเดินทางจากรีสอร์ท สูส
ฝากกระเป๋ าเดินทางไว ้ทีส
่ นามบินมาเล่ (ค่าบริการ 5 USD ต่อใบ)
นั่งเรือข ้ามฟากจากสนามบินไม่ยังเมืองหลวงมาเล่ โดยใช ้เวลาประมาณ 10 นาที เพือ
่ ชมเมือง และถ่ายรูปเป็ นที่
ระลึก ชมพระราชวังเก่าของประธานาธิบดี สถานทีท
่ างานของประธานาธิบดีในปั จจุ บัน ชมมัสยิด สวนสาธารณะ
สุลต่าน พิพธ
ิ ภัณฑ์แห่งชาติ ตลาดปลาและช ้อปปิ้ ง
17.00 น.
Dinner ในเมืองมาเล่
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18.40 น.
20.40 น.
22.35 น.

นั่งเรือข ้ามฟากกลับสู่ สนามบินเพือ
่ ทาการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
ออกจากสนามบินมาเล่ โดย SRILANKAN AIRLINES เทีย
่ วบินที่ UL104
ถึงสนามบินโคลอมโบ

Day 4

โคลอมโบ – กรุงเทพฯ

01.15 น.

ออกจากสนามบินโคลอมโบ โดย SRILANKAN AIRLINES เทีย
่ วบินที่ UL402

06.15 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ

(อาหาร -/-/-)

END OF 2 NIGHTS PROGRAM

********************************************************

Adaaran Club Rannalhi 4
Water Villas - All inclusive - Per Person

อัตราค่ าบริการ รวม:- ตัว๋ เครื่ องบิน SriLankan Airlines ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคลอมโบ-มาเล่(มัลดีฟส์) ชันประหยั
้
ด พร้ อมภาษีน ้ามัน
และภาษีสนามบิน
- ที่พกั ระบุในรายการตามประเภทห้ องพักที่เลือก สาหรับ2คืน ต่อท่าน เช็คเอาท์ 12.00 น.
- อาหารครบทุกมื ้อ พร้ อมน ้าดื่ม, ชา, กาแฟ, เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และอาหารว่าง
- เรื อเร็ว (Speed Boat) รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินมาเล่และรี สอร์ ท
- มาเล่ซิตี ้ทัวร์ พร้ อม Dinner
- ประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000.- บาท

อัตรราค่ าบริการ ไม่ รวม:- ฝากกระเป๋ าเดินทาง 5 USD ต่อใบ ที่สนามบิน มาเล่
- ค่า VAT 7% ภาษี ณ ที่จา่ ย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี)
- ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่ากิจกรรม , เครื่ องดื่ม , ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด
ที่อยูน่ อกเงื่อนไขของ All Inclusive
- ทัวร์ ทางทะเล
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