


วันแรก กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์                         (  -  / - / เย็น  )  

07.00 น. เช็คอินบัตรโดยสารและสัมภาระ ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั น 4 ผู ้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ “S”

 สายการบิน ศรีล ังกัน แอร์ไลน์  

09.15 น. ออกเดินทางสู่มัลดีฟส์ โดยเทียวบินที UL 403

11.10 น. ถึงสนามบิน กรุงโคลอมโบ (แวะเปลียนเครืองทีกรุงโคลอมโบ) 

13.30 น. ออกเดินทางต่อไปยังมัลดีฟส์ โดยเทียวบินที UL 115 

14.25 น. ถึงสนามบินมาเลย์ (Male International Airport) ประเทศมัลดีฟส์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง … 

 นําท่านเดินทางโดย Seaplane  (ใช้เวลาประมาณ 25 นาที) ไปยังรีสอร์ท  เช็คอินเข้าสู่ ทีพักให้ท่านอิสระ

พักผ่อนตามอัธยาศัย  

*** ฟรี !!! บริการอุปกรณ์ดํานํ าตืนและอุปกรณ์ทางนํ า (ชนิดไม่มีเครืองยนต)์ เช่น เรือแคนู, เรือถีบ, วินด์

เซิร์ฟ, กระดานโต้คลืน ตลอดการเข้าพัก ***

*** อิมอร่อยไม่อั น กับอาหารและเครืองดืมตลอดว ัน อาทิเช่น ชา-กาแฟยามบ่ายพร้อมของว่าง, เครืองดืม

นํ าอ ัดลมและนํ าแร่ ตลอดว ัน, และบาร์เปิดให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด ไวน์แดง, ไวน์ขาว, สปาร์คกลิ ง

ไวน์, เบียร์ และค็อกเทล  ตลอดการเข้าพัก ***

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารรีฟ (Reef  International  Buffets) 

วันทีสอง มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทํากิจกรรมต่างๆ  ตามอัธยาศัย                                                     (เช้า / เทียง / เย็น)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร รีฟ (Reef  International  Buffets)

หลังรับประทานอาหารเช้า ... ท่านสามารถเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านทีต้องการดํานําตืนดูประ

การังรอบๆ เกาะ สามารถยืมอุปกรณ์ดํานําตืนจาก DIVE CENTER ได้ฟรี ! 

หรือท่านทีไม่ออกไปดํานํ า ... ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ ไม่ว่าจะเป็น นวดตัว , ข ัด

ผิว , นวดอโรม่า  ทีนําโดยเจ้าหน้าทีผู ้ เชียวชาญและมีประสบการณ์ โดยทีท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพืม

เติมได้ตั งแต่เวลา 08.30-11.30 น. และ 15.30-16.30 น. ของทุกว ัน ... อาชิเช่น :  เทนนิส , ฟิตเนส ,  (กรุณ

าเช็คตารางเวลากับเจ้าหน้าทีรีสอร์ทอีกครัง)

กลางวัน - เย็น บริการอาหารกลางวันและอาหารคํา ณ ห้องอาหารรีฟ (Reef  International  Buffets)

วันทีสาม มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทํากิจกรรมต่างๆ  ตามอัธยาศัย                                                     (เช้า / เทียง / เย็น)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร รีฟ (Reef  International  Buffets)

หลังรับประทานอาหารเช้า ... ท่านสามารถเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านทีต้องการดํานําตืนดูประ

การังรอบๆ เกาะ สามารถยืมอุปกรณ์ดํานําตืนจาก DIVE CENTER ได้ฟรี ! 

หรือท่านทีไม่ออกไปดํานํ า ... ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ ไม่ว่าจะเป็น นวดตัว , ข ัด

ผิว , นวดอโรม่า  ทีนําโดยเจ้าหน้าทีผู ้ เชียวชาญและมีประสบการณ์ โดยทีท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพืม

เติมได้ตั งแต่เวลา 08.30-11.30 น. และ 15.30-16.30 น. ของทุกว ัน ... อาชิเช่น :  เทนนิส , ฟิตเนส ,  (กรุณ

าเช็คตารางเวลากับเจ้าหน้าทีรีสอร์ทอีกครัง)

กลางวัน - เย็น บริการอาหารกลางวันและอาหารคํา ณ ห้องอาหารรีฟ (Reef  International  Buffets)

วันทีสี มัลดีฟส์ – สนามบินมาเล่ย์ – โคลอมโบ                                                                            (เช้า / เทียง / - )

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร รีฟ (Reef  International  Buffets)

หลังอาหารเช้า ... ท่านสามารเลือกสนุกกับกิจกรรมทางนําต่างๆ มากมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น เรือแคนู,

เรือถีบ, วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลืน เป็นต้น 

 เช็คเอาท์ออกจากห้องพัก (ท่านสามารถฝากสัมภาระไว้ทีเคาน์เตอร์ของรีสอร์ทได)้



เทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร รีฟ (Reef  International  Buffets)

 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย .... 

18.00 น. นําท่านเดินทางโดย Seaplane  สู่สนามบิน 

20.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคลอมโบ โดยเทียวบินที UL 104  

22.20 น. เดินทางถึงสนามบินโคลอมโบ (รอเปลียนเครือง)

วันทีห้า โคลอมโบ-กรุงเทพฯ                                                                 (  - / - / -   )

01.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที UL 404 

06.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***** www.wonderfulpackage.com *****

อัตราค่าบริการ  ยกเว้นเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์

***จองล่วงหน้าก่อนเดินทาง  60  วัน  รับส่วนลดทันที !!!  ท่านละ  3,000  บาท***

โรงแรมทีพัก ช่วงเดินทาง ประเภทห้องพัก

อัตราค่าบริการ

ผู ้ใหญ่ 

ท่านละ

พักเดียวเพิม

ต่อห้อง/ต่อคืน

พักเพิม

ต่อห้อง/ต่อคืน

CENTARA GRAND

ISLAND  

RESORT & SPA

MALDIVES

10 เม.ย. - 31

ต.ค. 2559

Beach  Suite 68,900 N/A 28,000

Deluxe Water Villa 74,900 N/A 33,000

1 พ.ย. - 20

ธ.ค. 2559

Beach  Suite 77,900 N/A 33,000

Deluxe Water Villa 83,900 N/A 38,000

10 ม.ค. - 28

ก.พ. 2560

Beach  Suite 83,900 N/A 38,000

Deluxe Water Villa 89,900 N/A 43,000

ค่าบริการนีรวม ตัวเครืองบินไป-กลับ สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน(์ S Class  Only) , ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ

ทีเรียกเก็บโดยสายการบิน  (ประมาณ 4,500 บาท) (หากมีตัวเครืองบินแล้ว หักออก 10,000 บาท) / โรงแรมทีพัก   

2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน เท่านั น) / Sea  Plane  รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินและโรงแรมทีพัก / ค่าอาหารและ

ค่าเครืองดืมทุกมือตามทีระบุในโปรแกรม ULTIMATE  ALL INCLUSIVE 

ค่าบริการนีไม่รวม   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าอาหาร และค่าเครืองดืม ทีนอกเหนือจากรายการ  ULTIMATE  ALL INCLUSIVE

  /  ค่าภาษีมูลค่าเพิม  7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% (ถ้าต้องการ) / ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

เงือนไข     ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


