
 

 

 

MALDIVES + Air Asia 

MEERU ISLAND RESORT & SPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    สุดคุ้มราคานี ้ 
ห้องพกั ณ Meeru Island Resort & Spa + รวมตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั แอร์เอเชีย 

**ALL INCLUSIVE ให้ท่านอิม่อร่อยกบัอาหารและเคร่ืองดื่มทีม่ีให้บริการตลอด 24 ชม.  (ไม่จ ากดั)  

๏ ฟรี  กิจกรรมทางน ้าท่ีไม่ใชเ้คร่ืองยนต ์อนัไดแ้ก่ วนิดเ์ซิร์ฟ, กระดานโตค้ล่ืน, และเรือแคนู 

๏ ฟรี  กิจกรรม นัง่เรือด าน ้าดูปะการัง วนัละ 2 รอบ เชา้บ่าย 
๏ ฟรี  กิจกรรม นัง่เรือชมพระอาทิตยต์ก (ชมปลาโลมามากมาย) 

 

 

 



 

 

 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์) 

09.25 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมลัดีฟส์ โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เท่ียวบิน FD175  

 ผูโ้ดยสารท าการเช็คอินดว้ยตนเอง ณ ดอนมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชั้น 4 

          (ควรถึงสนามบิน 2-3ชม. ก่อนการเดินทาง) 

11.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า เมืองหลวงของมาเล่ 

ประเทศมลัดีฟส์ หลงัท าการผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองและพิธีการทางศุลกากรแลว้ ใหท่้านติดต่อท่ี

เคาน์เตอร์ รีสอร์ทและเจา้หนา้ท่ีน าท่านเดินทางเขา้สู่รีสอร์ทอิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยักบัทิวทศัน์
อนัสวยงามของมลัดีฟส์ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท 

ท่านสามารถสัง่เคร่ืองด่ืมต่างๆไดไ้ม่อั้น ฟรี!!! (ยกเวน้เคร่ืองด่ืมพิเศษนอกเมนู) 

สมควรแก่เวลาพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

วนัทีส่อง มัลดีฟส์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท 

อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ด าน ้ าต้ืน , เรือใบ, 

วอลเล่ยบ์อลชายหาด,สระวา่ยน ้ า หรือเลือกซ้ือ Option Tour โดยตรงกบัทางรีสอร์ทเช่น ด าน ้ าลึก 
กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอ่ืนๆอีกมากมาย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท 

อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยักบัทิวทศัน์อนัสวยงามของมลัดีฟส์ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ทท่านสามารถสัง่เคร่ืองด่ืมต่างๆไดไ้ม่อั้น ฟรี!!!  
(ยกเวน้เคร่ืองด่ืมพิเศษนอกเมนู) 

สมควรแก่เวลาพกัผอ่นตามอธัยาศยั ฝันดี ราตรีสวสัด์ิ 

 

 

 



 

 

 

วนัทีส่าม กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ทอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานดัหมายการเดินทางไปสนามบินใหผู้โ้ดยสารทราบล่วงหนา้ 

ออกเดินทางไปยงัสนามบินมาเล่เพ่ือเดินทางกลบั 

12.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน Air Asia เท่ียว บิน FD176  

19.05 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

ห้อง All Inclusive เวลาเปิด-ปิด 

 
Maalan Restaurant 

เชา้ 07.30-09.30น. 

กลางวนั 12.30-14.00น. 

เยน็19.30-21.30น. 

Dhoni Bar         Hot Rock Bar        Uthuru Bar ของวา่งเคร่ืองด่ืม 10.00-22.00น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม วัน และ เวลา 

Sunset Cruise จนัทร์, องัคาร, พธุ, พฤหสั, เสาร์, อาทิตย์ 

17.00-18.30น. 
Snorkeling ทกุวนัวนัละ 2 รอบ 

10.00-12.00 และ 14.30-16.30น. 



 

 

 

 

 

วนัเดินทาง                               14 - 16 มถุินายน 2562 

                                                 21 - 23 มถุินายน 2562 

                                                 28 - 30 มถุินายน 2562 

                                                    5 - 7 กรกฎาคม 2562 
 

Room Type 

 
3 Days 2 Night (2 Persons) 

ราคาต่อท่าน 

 
Jacuzzi Water Villa 

 
35,900 

 

อตัราดังกล่าวนีร้วม 

- ค่าท่ีพกัตามแพคเกจท่ีเลือก 

-รวมตัว๋แอร์เอเชีย 

- Speedboat รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ต - สนามบิน พร้อมการบริการตอ้นรับตั้งแตท่ี่สนามบิน 

- Welcome Drink 

- การบริการอาหารแบบ All Inclusive Plus (อาหารเชา้-กลางวนั-เยน็) 

- บาร์ใหบ้ริการเคร่ืองด่ืม, น ้าแร่, น ้าอดัลม, และเคร่ืองด่ืมแบบมีแอลกอฮอล ์(ไวน์-เบียร์-คอ็กเทล) 24 ชม. ไม่จ ากดั 

- ชา, กาแฟ, เคร่ืองด่ืม, และของวา่ง คลบัแซนวชิ, แซนวชิแฮมชีส, สปริงโรล, นกัเก็ทไก่, บตัเตอร์เคก้,ซาโมซ่าและอ่ืน  

- มินิบาร์ในหอ้งพกัฟรี ตามแพคเกจ All-inclusive Plus (เติมทุกวนั) 

- ฟรี กิจกรรมทางน ้ าท่ีไม่ใชเ้คร่ืองยนต ์อนัไดแ้ก่ วนิดเ์ซิร์ฟ, กระดานโตค้ล่ืน, และเรือแคนู 

- ฟรี กิจกรรม นัง่เรือด าน ้ าดูปะการัง 1 คร้ัง 

- ฟรี กิจกรรม นัง่เรือชมพระอาทิตยต์ก (ชมปลาโลมามากมาย) 1 คร้ัง 

- ฟรี Wifi 

- ประกนัอุบติัเหต ุวงเงิน 1,000,000 บาท 

 

 



 

 

 

อตัราดังกล่าวยงัไม่รวม 

- Vat 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

- การรับประทานอาหารภายในหอ้งพกั 

- กีฬาชนิดอ่ืนท่ีมิไดร้ะบุไวข้า้งตน้ 
- ค่าใชส่้วนตวันอกเหนือจากในแพค็เกจ 

 

เงื่อนไขส าหรับห้องพกั 

- ราคาน้ีเป็นราคาต่อหน่ึงท่านส าหรับการเขา้พกั 2 ท่านเท่านั้น* 

- ทางรีสอร์อนุญาตใหเ้ด็กอายตุั้งแต่ 2 ปี ข้ึนไปเขา้พกัหอ้งกลางน ้า* 

 

เงื่อนไขการจอง 
- กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30-45 วนัก่อนการเดินทาง 

- หากท าการจองนอ้ยกวา่ 30 วนั กรุณาช าระค่าบริการเตม็จ านวน 

- ช าระค่าบริการเตม็จ านวนหลงัจากไดรั้บการยนืยนัการจองจากทางบริษทั ฯ ภายใน 2 วนั ***ทั้งน้ีข้ึนกบัปริมาณ 

   การเขา้พกัในช่วงเวลาดงักล่าว ซ่ึงทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนตามเง่ือนไขท่ีไดรั้บจากทางรีสอร์ท*** 

 

เงื่อนไขส าหรับกจิกรรม 

- กิจกรรมด าน ้ าต้ืน เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี ไม่สามารถร่วมกิจกรรมน้ีไดแ้ละไม่สามารถลงเรือท่ีพาไปท ากิจกรรมไดด้ว้ย 

- กิจกรรมล่องเรือชมพระอาทิตยต์ก เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี สามารถร่วมกิจกรรมได ้แต่ตอ้งมีผูป้กครองดูแล 

- ขอ้ควรระวงั กรณีเดินทาง ผูใ้หญ่ 3 ท่าน และเด็ก 1 ท่าน ในการจองกิจกรรมกบัรีสอร์ท ตอ้งระบุช่ือท่านท่ีจะไปร่วม

กิจกรรมและท่านท่ีจะอยูดู่แลเด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี ท่ีไม่ไดไ้ปร่วมกิจรรม 

- Check Out เวลา 12:00 น. หลงั Check out ยงัสามารถใชสิ้ทธ์ิท่ีหอ้งอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืมต่อไดไ้ม่จ ากดั 

 

 

 


