


วันแรก กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์                                   (  -  / - / เย็น  ) 

05.00 น. เช็คอินบัตรโดยสารและสัมภาระ ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน 4 ผู ้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ “M”

 สายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์  

07.15 น. ออกเดินทางสู่มัลดีฟส์ โดยเทียวบินที UL 405

10.55 น. ถึงสนามบิน กรุงโคลอมโบ (แวะเปลียนเครืองทีกรุงโคลอมโบ)

13.30 น. ออกเดินทางต่อไปยังมัลดีฟส์ โดยเทียวบินที UL 115

14.35 น. ถึงสนามบินมาเลย์ (Male International Airport) ประเทศมัลดีฟส์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

 นําท่านเดินทางโดย  Domestic  Flight  ประมาณ  50  นาที  และต่อด้วย Speed  Boat ประมาณ       

15  นาที   ไปย ัง “HIDEAWAY  BEACH  RESORT & SPA  MALDIVES”  รีสอร์ทหรูระดับ  

5  ดาว  เช็คอินพร้อมรับ Welcome  Drink  จากทางรีสอร์ท   จากนั นพักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น บริการอาหารเย็น ณ Matheefaru  Restaurant  บริการอาหารแบบ International  Buffet

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

หลังรับประทานอาหารเช้า   เลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย   หรือ เลือกทํากิจกรรมต่างๆ ได้  เช่น

- ดํานําตืน  ท่านสามารถยืมอุปกรณ์ได้จากทางรีสอร์ท

- ปันจักรยานชมธรรมชาติรอบๆ เกาะ

- กิจกรรมทางนําต่างๆ  ทีไม่มีเครืองยนต์

- คลาส โยคะ , นังสมาธิ

- กิจกรรมทางนําต่างๆ ทีใช้เครืองยนต์   อาทเิช่น  ชมพระอาทิตย์ขึน , ตกปลา , Sand Bank ,         

   ชมพระอาทิตย์  (ไม่รวมในค่าใช้จ่าย)

เย็น บริการอาหารกลางวันและอาหารคํา ณ ห้องอาหาร

วันทีสาม มัลดีฟส์ – สนามบินมาเล่ย์ – โคลอมโบ                                                                (เช้า / - / - )

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

หลังอาหารเช้าท่านย ังสามารถทํากิจกรรมต่างๆ  ทีทางรีสอร์ทไว้บริการอีกมากมาย

12.00 น. เช็คเอาท์ออกจากห้องพัก  

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ....

16.00 น. นําท่านเดินทางโดย  Speed  Boat และ Domestic Flight  สู่สนามบิน

20.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคลอมโบ โดยเทียวบินที UL 104  

22.20 น. เดินทางถึงสนามบินโคลอมโบ (รอเปลียนเครือง)



วันทีสี โคลอมโบ-กรุงเทพฯ                       (  - / -/ -   ) 

01.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที UL 404

06.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

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

อัตราค่าบริการ    :    ยกเว้นเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์

โรงแรมทีพัก ช่วงเดินทาง ประเภทห้องพัก

อัตราค่าบริการ

ผู ้ใหญ่

ท่านละ

พักเดียวเพิม 

ต่อห้อง/ต่อคืน

พักเพิม

ต่อห้อง/ต่อคืน

HIDEAWAY  BEACH  

RESORT & SPA  

DHONAKULHI  

MALDIVES

1 มิ.ย. - 31 ก.ค.

2559

SUNSET  BEACH  VILLA 79,900 - 40,000

DELUXE  WATER

VILLA  WITH  POOL

83,900 - 45,000

1 ส.ค. - 20 ธ.ค.

2559

SUNSET  BEACH  VILLA 84,900 - 45,000

DELUXE  WATER

VILLA  WITH   POOL

89,900 - 50,000

ค่าบริการนีรวม ตัวเครืองบินไป-กลับ สายการบิน SRILANKAN  AIRLINES  (N Class Only) , ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียม

ต่างๆ ทีเรียกเก็บโดยสายการบิน ) /  โรงแรมทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน เท่านั น) / Domestic  Flight และ  

Speed Boat รับ-ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมทีพัก /ค่านําเทียว / ค่าอาหารและค่าเครืองดืมทุกมือตามทีระบุ

ในโปรแกรม Half  Board  Plan

  ค่าบริการนีไม่รวม   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าอาหาร และค่าเครืองดืม ทีนอกเหนือจากรายการทีระบุ / ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% 

     และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% (ถ้าต้องการ) / ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

  เงือนไข - ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หากมีตั วเครืองบิน Srilankan  Airways แล้วหักออก 10,000  บาท

- สามารถเปลียนเป็นสายการบิน Bangkok  Airways   มีราคาส่วนต่างเพิมขึ นประมาณ 15,000  บาท

      - หากต้องการเพิมอาหารกลางวัน  มีค่าใช้จ่ายเพิมเติม  2,500  บาท/มือ

  


