MALDIVES + Air Asia

MEERU ISLAND RESORT & SPA

สุ ดคุ้มราคานี้
ห้ องพัก ณ Meeru Island Resort & Spa + รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ แอร์ เอเชีย
**ALL INCLUSIVE ให้ ท่านอิม่ อร่ อยกับอาหารและเครื่องดื่มทีม่ ีให้ บริการตลอด 24 ชม.

๏ ฟรี กิจกรรมทางน้ าที่ไม่ใช้เครื่ องยนต์ อันได้แก่ วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น, และเรื อแคนู
๏ ฟรี กิจกรรม นัง่ เรื อดาน้ าดูปะการัง วันละ 2 รอบ เช้าบ่าย
๏ ฟรี กิจกรรม นัง่ เรื อชมพระอาทิตย์ตก (ชมปลาโลมามากมาย)

(ไม่ จากัด)

วันที่หนึ่ง

กรุ งเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์ )

09.25 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบิน FD175
ผูโ้ ดยสารทาการเช็คอินด้วยตนเอง ณ ดอนมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4
(ควรถึงสนามบิน 2-3ชม. ก่อนการเดินทาง)

11.50 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า เมืองหลวงของมาเล่
ประเทศมัลดีฟส์ หลังทาการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว ให้ท่านติดต่อที่
เคาน์เตอร์ รี สอร์ทและเจ้าหน้าที่นาท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ทอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์
อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่า

บริ การอาหารค่า ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท
ท่านสามารถสัง่ เครื่ องดื่มต่างๆได้ไม่อ้ นั ฟรี !!! (ยกเว้นเครื่ องดื่มพิเศษนอกเมนู)
สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส่ อง

มัลดีฟส์

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อจะร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรี สอร์ท อาทิ ดาน้ าตื้น , เรื อใบ,
วอลเล่ยบ์ อลชายหาด,สระว่ายน้ า หรื อเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรี สอร์ทเช่น ดาน้ าลึก
กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

กลางวัน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อนั สวยงามของมัลดีฟส์

ค่า

บริ การอาหารค่า ณ ห้องอาหารของรี สอร์ทท่านสามารถสัง่ เครื่ องดื่มต่างๆได้ไม่อ้นั ฟรี !!!
(ยกเว้นเครื่ องดื่มพิเศษนอกเมนู)
สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรี สวัสดิ์

วันทีส่ าม

กรุ งเทพฯ

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรี สอร์ทอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ทางโรงแรมจะทาการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผโู ้ ดยสารทราบล่วงหน้า
ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเล่เพื่อเดินทางกลับ

12.35 น.

ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯโดยสายการบิน Air Asia เที่ยว บิน FD176

19.05 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ห้ อง All Inclusive

เวลาเปิ ด-ปิ ด

Maalan Restaurant
Dhoni Bar

Hot Rock Bar

กิจกรรม
Sunset Cruise
Snorkeling

Uthuru Bar

เช้า 07.30-09.30น.
กลางวัน 12.30-14.00น.
เย็น19.30-21.30น.
ของว่างเครื่ องดื่ม 10.00-22.00น.

วัน และ เวลา
จันทร์ , อังคาร, พุธ, พฤหัส, เสาร์ , อาทิตย์
17.00-18.30น.
ทุกวันวันละ 2 รอบ
10.00-12.00 และ 14.30-16.30น.

วันเดินทาง

14 - 16 มิถุนายน 2562
21 - 23 มิถุนายน 2562
28 - 30 มิถุนายน 2562
5 - 7 กรกฎาคม 2562
Room Type

3 Days 2 Night (2 Persons)

Jacuzzi Water Villa

35,900

ราคาต่ อท่าน

อัตราดังกล่าวนีร้ วม
- ค่าที่พกั ตามแพคเกจที่เลือก

-รวมตัว๋ แอร์เอเชีย
- Speedboat รับส่ ง สนามบิน - รี สอร์ ต - สนามบิน พร้อมการบริ การต้อนรับตั้งแต่ที่สนามบิน
- Welcome Drink

การบริ การอาหารแบบ All Inclusive Plus (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น)
- บาร์ ให้บริ การเครื่ องดื่ม, น้ าแร่ , น้ าอัดลม, และเครื่ องดื่มแบบมีแอลกอฮอล์ (ไวน์-เบียร์ -ค็อกเทล) 24 ชม. ไม่จากัด
- ชา, กาแฟ, เครื่ องดื่ม, และของว่าง คลับแซนวิช, แซนวิชแฮมชีส, สปริ งโรล, นักเก็ทไก่, บัตเตอร์ เค้ก,ซาโมซ่าและอื่น
- มินิบาร์ ในห้องพักฟรี ตามแพคเกจ All-inclusive Plus (เติมทุกวัน)
- ฟรี กิจกรรมทางน้ าที่ไม่ใช้เครื่ องยนต์ อันได้แก่ วินด์เซิ ร์ฟ, กระดานโต้คลื่น, และเรื อแคนู
- ฟรี กิจกรรม นัง่ เรื อดาน้ าดูปะการัง 1 ครั้ง
- ฟรี กิจกรรม นัง่ เรื อชมพระอาทิตย์ตก (ชมปลาโลมามากมาย) 1 ครั้ง
- ฟรี Wifi
- ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
-

อัตราดังกล่าวยังไม่ รวม
และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษี)
- การรับประทานอาหารภายในห้องพัก
- กีฬาชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ขา้ งต้น
- ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพ็คเกจ
- Vat 7%

เงื่อนไขสาหรับห้ องพัก
- ราคานี้เป็ นราคาต่อหนึ่งท่านสาหรับการเข้าพัก 2 ท่านเท่านั้น*
- ทางรี สอร์อนุญาตให้เด็กอายุต้ งั แต่ 2 ปี ขึ้นไปเข้าพักห้องกลางน้ า*

เงื่อนไขการจอง
กรุ ณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30-45 วันก่อนการเดินทาง
- หากทาการจองน้อยกว่า 30 วัน กรุ ณาชาระค่าบริ การเต็มจานวน
- ชาระค่าบริ การเต็มจานวนหลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริ ษท
ั ฯ ภายใน 2 วัน ***ทั้งนี้ข้ ึนกับปริ มาณ
การเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรี สอร์ท***
-

เงื่อนไขสาหรับกิจกรรม
กิจกรรมดาน้ าตื้น เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ไม่สามารถร่ วมกิจกรรมนี้ได้และไม่สามารถลงเรื อที่พาไปทากิจกรรมได้ดว้ ย
- กิจกรรมล่องเรื อชมพระอาทิตย์ตก เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี สามารถร่ วมกิจกรรมได้ แต่ตอ้ งมีผป
ู ้ กครองดูแล
- ข้อควรระวัง กรณี เดินทาง ผูใ้ หญ่ 3 ท่าน และเด็ก 1 ท่าน ในการจองกิจกรรมกับรี สอร์ท ต้องระบุชื่อท่านที่จะไปร่ วม
กิจกรรมและท่านที่จะอยูด่ ูแลเด็กที่มีอายุต่ากว่า 12 ปี ที่ไม่ได้ไปร่ วมกิจรรม
- Check Out เวลา 12:00 น. หลัง Check out ยังสามารถใช้สิทธิ์ ที่หอ้ งอาหารว่าง และเครื่ องดื่มต่อได้ไม่จากัด
-

