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PACKAGE MALDIVES 

MEERU ISLAND  

RESORT & SPA 
MALDIVES 3 วนั 2 คืน  

โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย (FD) 

                                       FD177 DMK - MLE 9:30AM - 11:40 AM 
                                       FD178 MLE - DMK 12:30 PM - 7:00 PM 
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Highlight 

๏ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ดินแดนในฝัน “มลัดฟีส”์ สัมผสัควำมเงยีบสงบ และสดูอำกำศบริสทุธ์ิ    

   ไดแ้บบเต็มปอดท่ี Meeru Island Resort & Spa ท่ีเหมำะส ำหรบัทกุคูร่ัก และครอบครวั 

 

๏ สดุคุม้กบัแพ็คเกจ ALL INCLUSIVE PLUS ใหท้่ำนอ่ิมอรอ่ยกบัอำหำร ของว่ำงและเคร่ืองดื่ม 

   ท่ีมีใหบ้ริกำร ตลอด 24 ชม.  (ไมจ่ ำกัด)  

 

๏ ฟรี  กิจกรรมทำงน ำ้ท่ีไมใ่ชเ้คร่ืองยนต ์อันไดแ้ก ่วินดเ์ซิรฟ์, กระดำนโตค้ล่ืน, และเรือแคน ู

 

๏ ฟรี  กิจกรรม นัง่เรือด ำน ำ้ดปูะกำรัง วันละ 2 รอบ เชำ้บ่ำย (ไมร่วมอปุกรณด์ ำน ำ้) 

 

๏ ฟรี  กิจกรรม นัง่เรือชมพระอำทิตยต์ก (ชมปลำโลมำมำกมำย) 

 

 

MEERU ISLAND RESORT & SPA MALDIVES 

CATEGORIES 4 STARS : SPEED BOAT, ALL INCLUSIVE MEAL PLAN 
 

 

 

                            เดก็สามารถเดนิทางเขา้พกัได้ มอีายุตัง้แต่ 2-14.99 ปี และจะตอ้งเป็นท่านที ่3 
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วนัแรก : กรงุเทพฯ - มลัดีฟส ์(  -  / เท่ียง / เยน็  )  

06.30น.     เช็คอินบตัรโดยสารและสมัภาระ ณ สนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผ ู ้โดยสารขาออก 

            ประต ู1 เคานเ์ตอร ์สายการบินแอรเ์อเชีย (FD) 

09.30น.     เดินทางส ูม่ลัดีฟส ์โดยเท่ียวบินท่ี FD 177 

11.50น.     ถึงสนามบิน มาเล่ ประเทศมลัดีฟส ์ ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าท่านเดินทางส ู ่    

Meeru Island Resort & Spa โดย Speedboat ใชเ้วลาประมาณ 55 นาที จากนัน้พาท่าน

เช็คอินเพื่อเขา้ส ูห่อ้งพกัและพกัผ่อนตามอธัยาศยัในบริเวณรีสอรท์ 

….......           รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารรีสอรท์ 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาแพ็คเกจ 

 

ผูใ้หญ ่ Promotion 
ราคาเด็ก                   
(ทา่นที ่3) 

พกัเดีย่ว 

3-5 Nov-17 43,500 38,900 29,900 53,900 

10-12Nov-17 43,500 38,900 29,900 
53,900 

17-19Nov-17 43,500 38,900 29,900 
53,900 

24-26Nov-17 43,500 38,900 29,900 
53,900 

1-3Dec-17 43,500 38,900 29,900 
53,900 

3-5Dec-17 44,500 39,900 30,900 
54,900 

8-10Dec-17 45,500 40,900 31,900 55,900 

15-17Dec-17 43,500 38,900 29,900 
53,900 
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วนัท่ีสอง : มลัดีฟส ์– ด าน ้าดปูะการงั (ไม่รวมอปุกรณด์ าน ้า) - Sunset Cruise (เชา้ / เที่ยง / เยน็) 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารรีสอรท์ 

อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

9.30น.  พรอ้มกนัท่ีล็อบบ้ีเพื่อเตรียมตวัไปท ากิจกรรมด าน ้าต้ืน (ลกูคา้ท่ีไม่มีอปุกรณด์ าน ้า    

สามารถ ติดต่อเช่าอปุกรณไ์ดท่ี้ Dives Center บริเวณใกล้ๆ กบั ลอ๊บบ้ีโรงแรม ค่าใชจ่้าย 12 USD/

คน/วนั ) 

10.00น. นัง่เรือเพื่อไปท ากิจกรรมด าน ้าต้ืน Snorkeling ชมปะการงับริเวณนอกรีสอรท์ 

13.00น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารรีสอรท์ 

จากนัน้อิสระพกัผ่อนชมความสวยงามของรีสอรท์ หรือท ากจิกรรมต่างๆ ของรีสอรท์ 

อาทิ วินดเ์ซริฟ์, กระดานโตค้ลื่น, เรือถีบ, และเรือแคน ู

16.30น. พรอ้มกนัท่ีล็อบบ้ีเพื่อเตรียมตวัไปล่องเรือชมพระอาทิตยต์ก 

17.00น. ล่องเรือชมพระอาทิตยต์กพรอ้มๆ กบักจิกรรมสดุพิเศษ ของประเทศมลัดีฟส ์ คือการ

ล่องเรือออกไปชมฝูงปลาโลมาแสนน่ารกัท่ีพรอ้มจะเขา้มาทกัทายนกัท่องเท่ียว 

ค ่า  รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารรีสอรท์ 

  ท่านสามารถสัง่เครื่องด่ืมต่างๆไดไ้ม่อัน้ ฟรี!!! (ยกเวน้เคร่ืองด่ืมพิเศษนอกเมนู) 

สมควรแก่เวลาพกัผ่อนตามอธัยาศยั ฝันดี ราตรีสวสัด์ิ 
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วนัท่ีสาม: มลัดีฟส ์– สนามบินมาเล่ – กรงุเทพฯ (เชา้ / - / - ) 

 

07.00น.        รบัประทานอาหารเท่ียง ณ หอ้งอาหารรีสอรท์ 

09.00น.     เช็คเอา้ทอ์อกจากหอ้งพกั   

09.30น.     เดินทางออกจากรีสอรท์โดย speedboat ไปยงัสนามบินมาเล่ 

12.35น.     เดินทางกลบักรงุเทพมหานคร โดยเท่ียวบินท่ี FD 178 

19.00น.     ถึงสนามบินดอนเมือง กรงุเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

หอ้งอาหาร All Inclusive เวลาเปิด-ปิด 

 

Maalan Restaurant  

เชา้ 07.30-09.30น. 

กลางวนั 12.30-14.00น. 

เย็น19.30-21.30น. 

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

 

กิจกรรม วนั และ เวลา 



 

โค้ดทวัร์  PB-50  

Sunset Cruise จนัทร,์ องัคาร, พธุ, พฤหสั, เสาร,์ อาทิตย ์ 

17.00-18.30น. 

Snorkelling ทกุวนัวนัละ 2 รอบ  

10.00-12.00 และ 14.30-16.30น. 

 

กจิกรรมสนัทนาการยามค า่คนื 

วนั กจิกรรม สถานที  เวลา 

จนัทร ์ Karaoke Night Kakuni Bar 21.00 

องัคาร Live Band 
Live Band 

Diver’s Video night 

Dhoni Bar / Uthuru Bar 

Dhoni Bar / Uthuru Bar 

Kakuni Bar 

18.00-19.00 

22.00-00.30 

21.15 

พธุ Disco Live Band Kakuni Bar 21.30-00.30 

พฤหสั Crab Races Kakuni Bar 21.30 

ศกุร ์ Bodu Beru Cultural Dance Show Kakuni Bar 21.30 

เสาร ์ Pitch ‘N’ Pool Golf Event 

Disco DJ Night 
Sports TV Night 

Dhoni Bar 
Kakuni Bar 

Kakuni Bar / Dhoni Bar 

21.30 

21.30-00.30 

Showtime 

อาทติย ์ Table Tennis Tournament 

Sports TV Night 

Kakuni Bar 

Kakuni Bar / Dhoni Bar 

21.00 

Showtime 

*** กิจกรรมดังกล่าวอาจมีการเปลี ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ข้ึนอยุ่กับสภาพอากาศ 

 

 
อัตราดังกล่าวนี้รวม 
 
- ค่าที่พกัตามแพคเกจที่เลือก 
-ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั แอร์เอเชีย (บินตรง) 
- Speedboat รับส่ง สนามบิน – รีสอร์ท - สนามบิน พร้อมการบริการตอ้นรับตั้งแต่ที่สนามบิน 
- Welcome Drink 
- การบริการอาหารแบบ All Inclusive Plus (อาหารเชา้-กลางวนั-เยน็) 
- บาร์ใหบ้ริการเคร่ืองด่ืม, น ้ าแร่, น ้ าอดัลม, และเคร่ืองด่ืมแบบมีแอลกอฮอล ์(ไวน-์เบียร์-คอ็กเทล) 24 ชม. ไม่จ ากดั 
- ชา, กาแฟ, เคร่ืองด่ืม, และของวา่ง คลบัแซนวชิ , แซนวชิแฮมชีส , สปริงโรล , นกัเก็ตไก่ , บตัเตอร์เคก้ ,  
   ซาโมซ่า และอ่ืน 24 ชม     
- มินิบาร์ในหอ้งพกัฟรี ตามแพค็เกจ All inclusive Plus (เติมทุกวนั) 
- ฟรี  กิจกรรมทางน ้ าที่ไม่ใชเ้คร่ืองยนต ์อนัไดแ้ก่ วนิดเ์ซิร์ฟ, กระดานโตค้ล่ืน, และเรือแคนู 
- ฟรี  กิจกรรม นัง่เรือด าน ้ าดูปะการัง 1 คร้ัง (ไม่รวมอุปกรณ์ด าน ้ า) 
- ฟรี  กิจกรรม นัง่เรือชมพระอาทิตยต์ก (ชมปลาโลมามากมาย) 1 คร้ัง 
- ฟรี Wifi 
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-ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครอง  วงเงิน 3,000,000 บาท 
 
อัตราดังกล่าวยังไม่รวม 
-ไม่รวมอุปกรณ์ด าน ้ า มีค่าใชจ่้ายวนัละ 12 เหรีญ / ท่าน 
- Vat 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
- การรับประทานอาหารภายในหอ้งพกั  
- กีฬาชนิดอ่ืนที่มิไดร้ะบุไวข้า้งตน้ 
- ค่าใชส่้วนตวันอกเหนือจากในแพค็เกจ 
 
หมายเหตุ 

●  น ้ าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 20 กิโลกรัม น ้ าหนกักระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
บนเคร่ืองบินมีบริการอาหารม้ือหลกั กทม มลัดีฟส์ / มลัดีฟส์ กทม 

●  Power bank และ Notebook, laptop ใหถื้อติดตวัขึ้นเคร่ือง ห้าม โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 
●  ห่วงยางแฟนตาซี ท่านสามารถยมืที่สูบลมที่รีสอร์ทได ้
●  รีสอร์ทมีบริการด าน ้ าแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาไดท้ี่รีสอร์ท  

    ข้อควรระวงั หากเดินทางโดยเคร่ืองบินตอ้งให้ร่างกายไดป้รับตวั 24 ชม.ก่อนและเดินทาง 
●  หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง เน่ืองดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนือจากอ านาจและความรับผดิชอบของทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะ
ไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด 

●  บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวต่างชาติหรือคนต่างดา้วที่พ  านกัอยูใ่นประเทศไทย อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของกองตรวจคนเขา้เมือง 

●  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผดิชอบค่าใชจ่้ายๆ ใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลิกหรือความล่าชา้

ของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ นดัหยดุงาน การจราจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 

ที่เกิดเหนืออ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

●  ในระหวา่งการท่องเที่ยว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่

สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได ้

●  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ  

ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

 

เงื่อนไขการจอง 

●  กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30-35 วนั  ก่อนเดินทาง 

 การช าระเงินแบ่งออกเป็น 2 งวด 

○  งวดแรกภายใน 2 วนั หลงัจากการจอง  ช าระเงินมดัจ าท่านละ  20,000 บาท 

○  งวดที่สอง ช าระงิน ภายใน 35 วนัก่อนเดินทาง 
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●  หากท าการจองนอ้ยกวา่ 30 วนั ช าระค่าบริการเต็มจ านวน 

 

หลักฐานการจอง 

●  หนา้พาสปอร์ต ที่อายเุหลือไม่ต ากวา่ 6 เดือน 

●  อีเมล ์ 

●  เบอร์โทรศพัท ์

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

●  45 วนัก่อนเดินทาง: หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท ของราคาหอ้งพกัที่จองเขา้พกัรวมทั้งหมด 

●  30 วนัก่อนเดินทาง: หกัค่าบริการ 100% ตามราคาหอ้งพกัที่จองเขา้พกัรวมทั้งหมด  
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สอบถามผ่านไลน์คลิ๊ก >> ไลน์ 

 

http://line.me/ti/p/%40sjj3286w

