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หนา้แรก   ทัวรต์า่งประเทศ   ทัวรมั์ลดฟีส ์  TE075 : ทัวรมั์ลดฟีส ์แพ็คเกจทัวรมั์ลดฟีส ์3 วัน 2 คนื (PG) [ พัก Meeru Island Resort Maldives ]  

TE075  : ทวัรม์ลัดฟีส ์แพ็คเกจทวัรม์ลัดฟีส ์3 วนั 2 คนื (PG) [ พกั
Meeru Island Resort Maldives ]

 
MEERU ISLAND RESORT MALDIVES 

MALDIVES 

พกัผอ่นกบัรสีอรท์ระดบั 4 ดาว MEERU ISLAND RESORT MALDIVES

บรกิารเครอืงดมืตลอด 24 ชวัโมง ไมจํ่ากดั 

ฟร ี กจิกรรม นงัเรอืชมพระอาทติยต์ก (ชมปลาโลมามากมาย)

ฟร ี กจิกรรม นงัเรอืดําน้าํดปูะการงั วนัละ 2 รอบ เชา้บา่ย

ฟร ี กจิกรรมทางน้าํทไีมใ่ชเ้ครอืงยนต ์อนัไดแ้ก ่วนิดเ์ซริฟ์, กระดานโตค้ลนื, เรอืถบี, และเรอืแคนู

เต็มอมิกบัอาหารครบทกุมอื 

*** ราคาดงักลา่วไมร่วมคา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั กรงุเทพ-มลัดฟีส ์***

*** สามารถเดนิทางไดท้กุวนั ตงัแตว่นัน ี- 30 เมษายน 2560 ***

 

กาํหนดการเดนิทาง

รหสัทวัร ์
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วนัทเีดนิทาง
เดนิทางโดย
ราคาเรมิตน้
สถานะ

TE075-006

21-30 เม.ย. 60

Bangkok Airways Airline (PG)

26,500

จองดว่น

 

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัแรก

เดนิทางจากกรุงเทพ - มลัดฟี - ทพีกั

07.00 น.

พรอ้มกันทสีนามบนิสวุรรณภมู ิบรเิวณ ประตทูางเขา้ท ี9 เคานเ์ตอร ์S สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ ชนั 4 (ผูโ้ดยสารขาออก)

09.25 น.

เหนิฟ้ามุ่งสูป่ระเทศศรลีงักา โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีPG 711 

11.45 น.

เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิ(Ibrahim Nasir International Airport) นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

12.30 น.

นําทา่นเดนิทางสูท่พัีก โดยเรอืสปีดโบท๊ (ใชเ้วลาประมาณ 55 นาท)ี

บา่ย

นําทา่นเดนิทางถงึทพัีก พรอ้มรับประทานอาหารกลางวัน   และใหท้กุทา่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัย

ค่าํ

บรกิารอาหารเย็นในแบบททีา่นจะประทับใจ พรอ้มบรกิารเครืองดมื เบยีรแ์ละไวนร์สเยียมตลอดการรับประทานอาหารมอืค่าํ
พักผอ่นตามอสิระหรือสามารถกนิลมชมบรรยากาศพรอ้มเครืองดนืเย็นไดต้ลอดการพักผอ่น

ทพีกั

MEERU ISLAND RESORT MALDIVES

วนัทสีอง

สนุกสนานกบักจิกรรมมากมาย 

เชา้

อรุณสวัสดยิามเชา้ กลางทะเลทสีวยงาม บรกิารทา่นดว้ยอาหารเชา้ทหีอ้งอาหารของรีสอรท์ อสิระกับกจิกรรมตา่งๆ มากมายบนเกาะ เชน่ ดําน ้าํ พายเรือ กจิกรรมอนืๆ
อกีมากมาย

เทยีง

บรกิารทา่นดว้ยอาหารกลางวัน ในหอ้งอาหาร พรอ้มเครืองดมื เบยีร ์ไวนต์า่งๆ 

อสิระกจิกรรมยามบา่ยทจีะทําใหท้า่นไดส้นุกสนานไปกับคอรส์ตา่งๆ มากมายททีาง รีสอรท์ เตรียมไวใ้ห ้เชน่การเลน่เรือใบ โตค้ลนื (กรณีททีา่นไม่ชํานาญ ทาง รีสอรท์
มบีรกิารใหคํ้าแนะนําการใชอุ้ปกรณ์และสอนเบอืงตน้)

ค่าํ

บรกิารอาหารค่าํ พรอ้มอาหารมากมายทรีอทา่นใหเ้ลอืก และทา่นสามารถเลอืกเครืองดมื ไวนแ์ดง ไวนข์าว หรือเบยีร์
ตลอดจนเครืองดมืซอฟดรงิตา่งๆไดโ้ดยไม่มคีา่ใชจ้า่ย และไม่จํากัดจํานวนในการบรกิาร

ทพีกั

MEERU ISLAND RESORT MALDIVES

วนัทสีาม

เดนิทางกลบักรุงเทพฯ

เชา้

อรุณสวัสดยิามเชา้กลางทะเลทสีวยงาม บรกิารทา่นดว้ยอาหารเชา้ทหีอ้งอาหารของรีสอรท์

09.00 น.

เก็บสมัภาระเพอืทําการ Check-out เตรียมตัวไปสนามบนิ

10.00 น.

นําทา่นเดนิทางขา้มฝากกลับสูส่นามบนิ

12.40 น.

อําลามัลดฟีสโ์ดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิ PG 712

19.00 น.



เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับประสบการณ์ใหม่ๆทแีสนประทับใจ

อตัราคา่บรกิารราคา

ราคาตอ่ทา่นสาํหรบัรอบการเดนิทางท ี: 21 เมษายน 2560

26,500 บาท

 TE075-006: ทัวรมั์ลดฟีส ์แพ็คเกจทัวรมั์ลดฟีส ์3 วัน 2 คนื (PG) [ พัก Meeru Island Resort Maldives ] 

 ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ

26,500 บาท

ดาวนโ์หลดใบจอง
    

                   

เงอืนไขในการจอง

อตัราคา่บรกิารนรีวม

คา่ทพีกั 3 วนั 2 คนื ( Beach Villa )
Speedboat รับสง่ สนามบนิ - รีสอรต์ - สนามบนิ พรอ้มการบรกิารตอ้นรับตังแตท่สีนามบนิ
Welcome Drink
การบรกิารอาหารแบบ All Inclusive Plus (อาหารเชา้-กลางวัน-เย็น)
บารใ์หบ้รกิารเครืองดมื, น ้าํแร่, น ้าํอัดลม, และเครืองดมืแบบมแีอลกอฮอล ์(ไวน-์เบยีร-์ค็อกเทล) 24 ชม. ไมจํ่ากดั
ชา, กาแฟ, เครืองดมื, และของวา่ง คลับแซนวชิ , แซนวชิแฮมชสี , สปรงิโรล , นักเก็ทไก ่, บัตเตอรเ์คก้ , ซาโมซา่ และอนื 24 ชม. ไมจํ่ากดั
มนิบิารใ์นหอ้งพกัฟร ีตามแพคเกจ All inclusive Plus (เตมิทกุวัน)
ฟร ี กจิกรรมทางน้าํทไีมใ่ชเ้ครอืงยนต ์อนัไดแ้ก ่วนิดเ์ซริฟ์, กระดานโตค้ลนื, เรอืถบี, และเรอืแคนู
ฟร ี กจิกรรม นงัเรอืดําน้าํดปูะการงั วนัละ 2 รอบ เชา้บา่ย
ฟร ี กจิกรรม นงัเรอืชมพระอาทติยต์ก (ชมปลาโลมามากมาย)
ฟรี Wifi
ประกันการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม

คา่ตวัเครอืงบนิระหวา่งประเทศ (สอบถามราคาได)้
การรับประทานอาหารภายในหอ้งพัก และมนิบิาร์
กจิกรรมดําน ้าํ, สนัทนาการ, และกฬีาชนดิอนืทมีไิดร้ะบไุวข้า้งตน้
คา่ใชส้ว่นตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ

เวลา Check In และ Check Out

Check In เวลา 14:00 น. หรือกอ่นหนา้ ในกรณีทมีหีอ้งวา่ง
Check Out เวลา 12:00 น.
หลงั Check out ยงัสามารถใชส้ทิธทิหีอ้งอาหารวา่ง และเครอืงดมืตอ่ไดไ้มจํ่ากดั

หมายเหตุ

แพ็คเกจ สําหรบั 3 วนั 2 คนื หอ้งพกัแบบ BEACH VILLA
ราคานีเป็นราคาตอ่หนงึทา่นสําหรับการเขา้พัก 2 ทา่นเทา่นัน
โปรโมชนันีไม่สามารถใชร้่วมกับโปรโมชนัอนืๆ ได ้
Meeru ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต่าํกวา่ 15 ปีเขา้พกัหอ้งกลางน้าํ
Xmas Eve (24 Dec) ผูใ้หญจ่า่ยเพมิทา่นละ 115 USD   เด็กเพมิทา่นละ 58 USD
New Year's Eve (31 Dec) ผูใ้หญจ่า่ยเพมิทา่นละ 115 USD   เด็กเพมิทา่นละ 58 USD

เงอืนไขการจองทวัร์

กรณีจองกอ่นเดนิทาง 60 วนั 

สง่หนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทาง ทมีอีายุไม่ต่าํกวา่ 6 เดอืน
ชําระมัดจํา  50 % ของราคาขาย 
ชําระสว่นทเีหลอื กอ่นการเดนิทาง 30 วัน 

กรณีจองกอ่นเดนิทาง 45 วนั

สง่หนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทาง ทมีอีายุไม่ต่าํกวา่ 6 เดอืน 
ชําระเต็มจํานวน

http://www.tripleenjoy.com/download/booking-form.doc
http://www.tripleenjoy.com/download/booking-form.pdf

