แพ็คเกจห้องพักเริ่ มต้น 3วัน 2คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2563
Speedboat 55 min + All Inclusive
กันยายน 62
MEERU ISLAND มีลู่ (มีรู)ไอร์ แลนด์ รี สอร์ ท ระดับ 4.5 ดาว นัง่ Speedboat ไปเพียง 55 นาที เนื่องจาก
เป็ นรี สอร์ ตที่อยู่ค่อนข้ างไกล แต่ข้อได้ เปรี ยบคือน ้าที่ใส และ ประการังที่สวยถ้ าเทียบกับรี สอร์ ทที่อยู่ใกล้
สนามบินมาก ๆ เกาะมีลเู่ ป็ นเกาะใหญ่มีห้องพักมากถึง 286 ห้ อง ที่รีสอร์ ตจะมีโซนที่เป็ นแนวน ้าตื่นให้ ว่าย
น ้าดูประการังมากมาย หรื อถ้ ายังไม่หน่าใจ ทางรี สอร์ ตมีจดั เรื อ Dhoni (โดนี่)หรื อเรื อประจาชาติมลั ดีฟส์ไว้
ให้ พวกเราได้ ไปดาดูปลา snorkeling นอกเกาะ โดยเรื อจะออกวันละ 2 รอบคือรอบเข้ า 10 โมง และ บ่าย
14.30 โดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ยใด ๆ
ความโดดเด่นอีกอย่างของที่นี่คือเมือลูกค้ าที่ซื ้อแพจเกจแบบ All inclusive คือ บาร์ จะเปิ ดบริ การ 24
ชัว่ โมง(กินกันจนพุงกางไปข้ างนึงเลยทีเดียว)และมีแถมกิจกรรม Sunset Cruise ให้ อีกด้ วย ถ้ าโชคด๊ ก็จะ
เจอโลมามาเล่นน ้าตอนตกเย็น นับสิบ ๆ ตัวอีกด้ วย!

อัตราค่ าบริการ/ราคาต่ อท่ าน
เดินทางว ันที่ 01 – 29 กุมภาพ ันธ์ 2563
All Inclusive Plus อาหารเชา้ กลางว ัน เย็นรวมเครือ
่ งดืม
่
>>จองภายใน 29 กุมภาพ ันธ์ 2563<<
ห้องพ ัก

2 NIGHTS

3 NIGHTS

พ ักคู่

พ ักสาม

พ ักคู่

พ ักสาม

29,200 l 28,400

27,600 l 26,800

41,000 l 39,900

38,500 l 37,500

Jacuzzi Beach Villa 29,700 l 28,900

27,900 l 27,200

41,700 l 40,600

39,400 l 38,000

Jacuzzi Water Villa 34,700 l 33,800

31,200 l 30,400

49,200 l 47,900

44,000 l 42,900

Beach Villa

พ ักเสริม
เด็ก 12-14.99 ปี
(Beach Villa,

Jacuzzi Water
Villa)

14,100 l 13,800

ี ดงชาระเต็มจานวน
**ราคาสแ

19,900 l 19,400

เดินทางว ันที่ 01 มีนาคม – 15 เมษายน 2563
All Inclusive Plus อาหารเชา้ กลางว ัน เย็นรวมเครือ
่ งดืม
่
>>จองภายใน 29 กุมภาพ ันธ์ 2563<<
ห้องพ ัก

2 NIGHTS

3 NIGHTS

พ ักคู่

พ ักสาม

พ ักคู่

พ ักสาม

22,700 l 22,100

21,400 l 20,900

31,100 l 30,400

29,200 l 28,400

Jacuzzi Beach Villa 23,100 l 22,500

22,900 l 21,200

31,700 l 30,900

29,600 l 28,900

Jacuzzi Water Villa 27,200 l 26,500

24,300 l 23,800

37,900 l 36,900

33,700 l 32,800

Beach Villa

พ ักเสริม
เด็ก 12-14.99 ปี
(Beach Villa,

Jacuzzi Water
Villa)

12,000 l 10,900

ี ดงชาระเต็มจานวน
**ราคาสแ

19,800 l 14,900

เดินทางว ันที่ 16 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563
All Inclusive Plus อาหารเชา้ กลางว ัน เย็นรวมเครือ
่ งดืม
่
>>จองภายใน 29 กุมภาพ ันธ์ 2563<<
ห้องพ ัก

2 NIGHTS

3 NIGHTS

พ ักคู่

พ ักสาม

พ ักคู่

พ ักสาม

18,700 l 18,300

18,600 l 18,300

25,100 l 24,600

25,000 l 24,600

Jacuzzi Beach Villa 20,200 l 18,600

18,700 l 18,400

25,500 l 25,000

25,200 l 24,800

Jacuzzi Water Villa 21,900 l 21,400

20,700 l 20,300

29,900 l 29,300

28,100 l 27,600

Beach Villa

พ ักเสริม
เด็ก 12-14.99 ปี
(Beach Villa,

Jacuzzi Water
Villa)

11,000 l 10,900

ี ดงชาระเต็มจานวน
**ราคาสแ

15,200 l 14,900

เดินทางว ันที่ 01 มิถน
ุ ายน – 12 กรกฎาคม 2563
All Inclusive Plus อาหารเชา้ กลางว ัน เย็นรวมเครือ
่ งดืม
่
>>จองภายใน 29 กุมภาพ ันธ์ 2563<<
ห้องพ ัก

2 NIGHTS

3 NIGHTS

พ ักคู่

พ ักสาม

พ ักคู่

พ ักสาม

17,700 l 17,400

17,900 l 17,600

23,500 l 23,100

23,900 l 23,500

Jacuzzi Beach Villa 17,900 l 17,600

18,100 l 17,700

23,900 l 23,400

24,100 l 23,700

Jacuzzi Water Villa 20,400 l 20,000

19,800 l 19,400

27,700 l 27,200

26,800 l 26,200

Beach Villa

พ ักเสริม
เด็ก 12-14.99 ปี
(Beach Villa,

Jacuzzi Water
Villa)

11,000 l 10,900

ี ดงชาระเต็มจานวน
**ราคาสแ

15,200 l 14,900

เดินทางว ันที่ 13 กรกฎาคม – 30 ก ันยายน 2563
All Inclusive Plus อาหารเชา้ กลางว ัน เย็นรวมเครือ
่ งดืม
่
>>จองภายใน 29 กุมภาพ ันธ์ 2563<<
ห้องพ ัก

2 NIGHTS

3 NIGHTS

พ ักคู่

พ ักสาม

พ ักคู่

พ ักสาม

18,700 l 18,300

18,600 l 18,300

25,100 l 24,600

25,000 l 24,600

Jacuzzi Beach Villa 20,200 l 18,600

18,700 l 18,400

25,500 l 25,000

25,200 l 24,800

Jacuzzi Water Villa 21,900 l 21,400

20,700 l 20,300

29,900 l 29,300

28,100 l 27,600

Beach Villa

พ ักเสริม
เด็ก 12-14.99 ปี
(Beach Villa,

Jacuzzi Water
Villa)

11,000 l 10,900

ี ดงชาระเต็มจานวน
**ราคาสแ

15,200 l 14,900

เดินทางว ันที่ 01 – 31 ตุลาคม 2563
All Inclusive Plus อาหารเชา้ กลางว ัน เย็นรวมเครือ
่ งดืม
่
>>จองภายใน 29 กุมภาพ ันธ์ 2563<<
ห้องพ ัก

2 NIGHTS

3 NIGHTS

พ ักคู่

พ ักสาม

พ ักคู่

พ ักสาม

19,100 l 18,800

18,900 l 18,500

25,800 l 25,400

25,400 l 25,000

Jacuzzi Beach Villa 19,400 l 19,100

19,100 l 18,700

26,300 l 25,700

25,700 l 25,300

Jacuzzi Water Villa 22,500 l 22,100

21,100 l 20,600

30,800 l 30,200

28,700 l 28,200

Beach Villa

พ ักเสริม
เด็ก 12-14.99 ปี
(Beach Villa,

Jacuzzi Water
Villa)

11,000 l 10,900

ี ดงชาระเต็มจานวน
**ราคาสแ

15,200 l 14,900

*โปรโมชั่นนีไ้ ม่ สามารถใช้ ร่วมกับโปรโมชั่นอืน่ ๆ ได้ *
*Meeru อนุญาตให้ เด็กอายุ 2 ปี ขึน้ ไป เข้ าพักห้ องกลางนา้ *

แพ็คเกจนีร้ วม
 ค่าที่พกั ตามแพ็คเกจที่เลือก
 Speedboat รับส่ ง สนามบิน - รี สอร์ท - สนามบิน พร้อมการบริ การต้อนรับตั้งแต่ที่สนามบิน
 Welcome Drink
 การบริ การอาหารแบบ All Inclusive Plus (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น ตามเวลาห้องอาหาร)
 บาร์ให้บริ การเครื่ องดื่ม, น้ าแร่ , น้ าอัดลม, และเครื่ องดื่มแบบมีแอลกอฮอล์ (ไวน์-เบียร์ค็อกเทล) 24 ชม. ไม่จากัด
 ชา, กาแฟ, เครื่ องดื่ม, และของว่าง คลับแซนวิช , แซนวิชแฮมชีส , สปริ งโรล , นักเก็ทไก่ ,
บัตเตอร์เค้ก , ซาโมซ่า และอื่น 24 ชม. ไม่จากัด
 มินิบาร์ในห้องพักฟรี ตามแพ็คเกจ All inclusive Plus (เติมทุกวัน)
 ฟรี ... ใช้บริ การสนามฟุตบอล เทนนิส วอลเลย์บอล แบดมินตัน gameroom และ ฟิ ตเนส
 ฟรี ... ใช้บริ การสนามไดร์ฟกอล์ฟและสนามพัตต์กอล์ฟ 9 หลุมพร้อมอุปกรณ์
 ฟรี ... กิจกรรมทางน้ าที่ไม่ใช้เครื่ องยนต์ อันได้แก่ วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น, เรื อถีบ, และ
เรื อแคนู
 ฟรี ... กิจกรรม นัง่ เรื อดาน้ าดูปะการัง (ตามตารางกิจกรรมของรี สอร์ท)
 ฟรี ... กิจกรรม นัง่ เรื อชมพระอาทิตย์ตกชมปลาโลมามากมาย (ตามตารางกิจกรรมของรี
สอร์ท)
 ฟรี ... กิจกรรม เยีย่ มชมเกาะ Dhiffushi Local Island (ตามตารางกิจกรรมของรี สอร์ท)
 ฟรี ... Wifi
 ประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

แพ็คเกจนีไ้ ม่ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (สอบถามราคาได้)
 การรับประทานอาหารภายในห้องพัก
 กีฬาชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ขา้ งต้น
 ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพ็คเกจ
 อุปกรณ์ดาน้ า

เงือ่ นไขสาหรับกิจรรม
 กิจกรรมดาน้ าตื้น เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ไม่สามารถร่ วมกิจกรรมนี้ได้และไม่สามารถลงเรื อที่
พาไปทากิจกรรมได้ดว้ ย
 กิจกรรมล่องเรื อชมพระอาทิตย์ตก เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี สามารถร่ วมกิจกรรมได้ แต่ตอ้ งมี
ผูป้ กครองดูแล
 ข้อควรระวัง กรณี เดินทางพร้อมเด็ก ในการจองกิจกรรมดาน้ ากับรี สอร์ท ต้องระบุชื่อท่านที่
จะไปร่ วมกิจกรรม และท่านที่จะอยูด่ ูแลเด็กที่มีอายุต่ากว่า 12 ปี ที่ไม่ได้ไปร่ วมกิจรรม
 Check Out เวลา 12:00 น. หลัง Check out ยังสามารถใช้สิทธิ์ที่หอ้ งอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
ต่อได้ไม่จากัด

เงือ่ นไขและข้ อกาหนด
 เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ทางรี สอร์ทอนุญาติให้พกั ห้อง Beach villa
 เด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไปใช้ราคาเดียวกับราคาผูใ้ หญ่
 เด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบเข้าพักฟรี

การยกเลิก
 ก่อน 45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจา 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 35-45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจา 100% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 ต่ากว่า 35 วันก่อนเดินทาง: เสี ยค่าบริ การ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 ยกเลิกกะทันหัน: หรื อ พักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรี ยกเงินคืนได้

หมายเหตุ
 ราคานี้ใช้สาหรับผูเ้ ดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และมีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
 อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย
ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาทหรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้น
ในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
 หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วย
เหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้า
เมืองให้กบั ชาวต่างชาติหรื อคนต่างด้าว ที่พานัก อยูใ่ นประเทศไทย อานาจสิ ทธิ์ ขาดเป็ นของ
ทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การ
ยกเลิก หรื อล่าช้าของสายการบิน เรื อ รถไฟ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ
จลาจล หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
 บริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรื อบริ ษทั
ขนส่ ง เมื่อเกิดการสู ญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญ
หายดังกล่าว

 ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือและคานึ งถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของ
ลูกค้าส่ วนมากเป็ นสาคัญ

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก

กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์ )

( - / - / เย็น )

xx.xx น. ผูโ้ ดยสารทาการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินดอนเมือง/สุ วรรณภูมิ ชั้น.......
อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชัว่ โมงก่อนเดินทาง)
หมายเหตุ เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่ างน้ อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้ อม
ณ ประตูขนึ้ เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
xx.xx น. ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟ โดยสายการบิน..... เที่ยวบิน......
(ใช้ เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง)
xx.xx น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมาเล่ ประเทศมัลดีฟ หลังทาการผ่านขั้นตอนตรวจคน
เข้า เมื อ งและรั บสั ม ภาระเรี ย บร้ อ ยแล้ว ... (เวลาท้อ งถิ่ น ประเทศมัล ดี ฟ ส์ ช้า กว่า
ประเทศไทย 2 ชัว่ โมง) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่รีสอร์ ทที่ท่านไปพัก ในระหว่างนี้ มี
พนักงานคอยให้บริ การ และนาท่านเดิ นทางสู่ รีสอร์ ทใช้เวลา 55 นาที โดยเรื อเร็ ว
(Speedboat) เข้าสู่ ที่พกั เช็คอินและให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
คา่
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหาร

วันทีส่ อง(สาม)
สนุกสนามกับกิจกรรมมากมาย
(เช้ า / กลางวัน / เย็น )
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร (บุฟเฟ่ ต์ )
หลังรับประทานอาหารเช้า ... จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อร่ วม
กิจกรรมทางรี สอร์ท ฟรี เช่น เทนนิส วอลเลย์บอลชายหาด และ สนามแบดมินตัน,
ปิ งปอง, บิลเลียด,ปาเป้ า,สนามฟุตบอล,เรื อคายัก,วินเซิฟ
บ่ าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อนั สวยงามของมัลดีฟส์ หรื อล่องเรื อ
ล่องเรื อชมพระอาทิตย์ตก ชมปลาโลมา (Sunset Cruise)
คา่
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหาร

วันทีส่ าม(สี่ )
เช้ า

มาเล่ (มัลดีฟส์ )– กรุงเทพฯ

(เช้ า / - / - )

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร (บุฟเฟ่ ต์ )
เก็บสัมภาระเพื่อทาการ Check Out ออกจากรี สอร์ท ทางโรงแรมจะทาการแจ้งเวลานัด
หมาย การเดินทางไปสนามบินให้ผโู ้ ดยสารทราบล่วงหน้า ในคืนสุ ดท้ายของการเข้าพัก
ได้เ วลานัดหมาย ออกเดิ น ทางสู่ ส นามบิ นมาเล่ เพื่อทาการเช็ค อิ น ตัว๋ เครื่ องบิ น และ
สัมภาระ
xx.xx น. เหิรฟ้ า สู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน........ เที่ยวบิน........
xx.xx น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง/สุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ห้ องอาหาร All Inclusive

เวลาเปิ ด-ปิ ด

Maalan Restaurant

เช้ า 07.30-09.30น.
กลางวัน 12.30-14.00น.
เย็น19.30-21.30น.

Hot Rock Bar Uthuru Bar

ของว่ างเครื่องดื่ม 10.00-22.00น.

Dhoni Bar

เปิ ด 24 ชม.

กิจกรรม

วัน และ เวลา

Sunset Cruise

จันทร์ , อังคาร, พุธ, พฤหัส, เสาร์ , อาทิตย์
17.00-18.30น.

Snorkelling

ทุกวันวันละ 2 รอบ
10.00-12.00 และ 14.30-16.30น.

กิจกรรมสั นทนาการยามคา่ คืน
วัน

กิจกรรม

สถานที่

เวลา

จันทร์

Karaoke Night

Kakuni Bar

21.00

อังคาร

Live Band
Live Band
Diver’s Video night

Dhoni Bar / Uthuru Bar 18.00-19.00
Dhoni Bar / Uthuru Bar 22.00-00.30
Kakuni Bar
21.15

พุธ

Disco Live Band

Kakuni Bar

21.30-00.30

พฤหัส

Crab Races

Kakuni Bar

21.30

ศุกร์

Bodu Beru Cultural Dance
Show

Kakuni Bar

21.30

เสาร์

Pitch ‘N’ Pool Golf Event
Disco DJ Night
Sports TV Night

Dhoni Bar
21.30
Kakuni Bar
21.30-00.30
Kakuni Bar / Dhoni Bar Showtime

อาทิตย์

Table Tennis Tournament
Sports TV Night

Kakuni Bar
21.00
Kakuni Bar / Dhoni Bar Showtime

