


วันทีหนึง กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์                       (  -  / - / D  )

07.00 น. เช็คอินบัตรโดยสารและสัมภาระ ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน 4 ผู ้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ 
“M”สายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์  

09.10 น. ออกเดินทางสู่มัลดีฟส์ โดยเทียวบินที UL 403 
11.00 น. ถึงสนามบิน กรุงโคลอมโบ (แวะเปลียนเครืองทีกรุงโคลอมโบ) 
13.35 น. ออกเดินทางต่อไปย ังมัลดีฟส์ โดยเทียวบินที UL 115 

14.30 น. ถึงสนามบินมาเลย์ (Male International Airport) ประเทศมัลดีฟส์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

 นําท่านเดินทางโดย  Speed Boat  (ใช้เวลาประมาณ  1 ชัวโมง) ไปย ัง  “MEERU  ISLAND ”   

รีสอร์ทระดับ 4 ดาว (กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์โรงแรม  ณ สนามบินมัลดีฟส์)  

(รีสอร์ทส่วนใหญ่ จะมีให้บริการดํานํ าตืน, ด ํานํ าลึก, Night Fishing กรุณาสอบถามอัตราค่า

บริการ กับเจ้าหน้าทีของทางรีสอร์ท)

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท
 

วันทีสอง มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทํากิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย                       (เช้า / เทียง / เย็น) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท ... อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

(รีสอร์ทส่วนใหญ่ จะมีให้บริการดํานําตืน, ดํานําลึก, Night Fishing กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการ
กับเจ้าหน้าทีของทางรีสอร์ท)

กลางวัน - เย็น บริการอาหารกลางวันและอาหารคํา ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท

วันทีสาม มัลดีฟส์ – สนามบินมาเล่ย์ – โคลอมโบ                       (เช้า / เทียง / - )
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท ... อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

เช็คเอาท์ออกจากห้องพักเวลา 12.00 น.  
เทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท
17.00 น. อําลาเกาะมัลดีฟส์...นําท่านเดินทางโดยเรือ Speed Boat ไปยังสนามบิน
21.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคลอมโบ โดยเทียวบินที UL 104  
22.55 น. เดินทางถึงสนามบินโคลอมโบ (รอเปลียนเครือง)

วันทีสี โคลอมโบ-กรุงเทพฯ                                           (  - / -/ -   )

01.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที UL 402 
06.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ    :    ยกเว้นเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์

โรงแรมทีพัก ช่วงเดินทาง ประเภทห้องพัก

อัตราค่าบริการ

ผู ้ใหญ่

ท่านละ

พักเดียวเพิม 

ต่อห้อง/ต่อคืน

พักเพิม

ต่อห้อง/ต่อคืน

MEERU  ISLAND 

  RESORT & SPA

1 พ.ค. - 10 ก.ค. 59 ,

5 ก.ย. - 31 ต.ค. 59 

Jacuzzi  Beach  Villa 40,900 18,000 20,000

Water  Villa 42,900 20,000 22,000

11 ก.ค. - 4 ก.ย. 59 Jacuzzi  Beach  Villa 42,900 20,000 22,000

Water  Villa 44,900 22,000 24,000

ค่าบริการนีรวม ตัวเครืองบินไป-กลับ สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (S  Class) , ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทีเรียก

เก็บโดยสายการบิน  / โรงแรมทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน เท่านั น) / เรือเร็ว Speed Boat รับ-ส่ง ระหว่าง

สนามบินและโรงแรมทีพัก / ค่าอาหาร มือตามทีระบุในโปรแกรม FULL  BOARD

ค่าบริการนีไม่รวม  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าอาหาร และค่าเครืองดืม ทีนอกเหนือจากรายการ FULL  BOARD / 

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

เงือนไข    - ค่าบริการกรณีพักเพิม  เป็นราคาสําหรับห้องละ 2 ท่านเท่านัน 

- ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตํากว่า 18 ปีเข้าพัก

***หมายเหตุ  :  หากลูกค้าต้องการเดินทางเป็นแบบ  Direct  Flight  แนะนําเป็นสายการบิน  BANGKOK  AIRWAYS  

                           ราคาเพิมขึนอีกประมาณ  15,000  บาท/ท่าน

                            Flight  Detail   PG711  BKK-MLE   09.30 – 11.45

                                                     PG712  MLE-BKK    12.40 – 19.05

  


