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NT092
ทวัรม์ัลดฟีส ์PACKAGE MEERU ISLAND RESORT & SPA ( PG/UL/FD ) 3 วัน 2 คนื / 4 วัน 3
คนื / 5 วัน 4 คนื เรมิเดนิทาง 1 พ.ย. 61 - 30 ก.ย. 62
ทัวรมั์ลดฟีส ์, 3 วัน 2 คนื / 4 วัน 3 คนื / 5 วัน 4 คนื ,

Meeru Island Resort & Spa

นําทา่นเดนิทางสูด่นิแดนในฝนั “มลัดฟีส”์ สมัผสัความเงยีบสงบ และสดูอากาศบรสิทุธไิดแ้บบเต็มปอดท ีMeeru Island
Resort & Spa ทเีหมาะสาํหรบัทกุคูร่กั และครอบครวั  

สดุคุม้กบัแพ็คเกจ ALL INCLUSIVE PLUS ใหท้า่นอมิอรอ่ยกบัอาหารและเครอืงดมืทมีใีหบ้รกิาร ตลอด 24 ชม.  (ไมจ่ํากดั)   
ฟร ี กจิกรรมทางน้าํทไีมใ่ชเ้ครอืงยนต ์อนัไดแ้ก่ วนิดเ์ซริฟ์, กระดานโตค้ลนื, และเรอืแคนู  

ฟร ี กจิกรรม นงัเรอืดําน้าํดูปะการงั วนัละ 2 รอบ เชา้บ่าย  
ฟร ี กจิกรรม นงัเรอืชมพระอาทติยต์ก (ชมปลาโลมามากมาย)

หากสนใจกรณุาสอบถามอกีครงัและราคาดงักลา่วยงัไมร่วมตวัเครอืงบนิไป-กลบั

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

PG
สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์ออกเดนิทางทกุวนั

Flight



ออกเดนิทาง PG 711 กรุงเทพฯ – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 09.30-11.45 
เดนิทางกลับPG 712 มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ  12.40-19.05

UL
สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ออกเดนิทางทกุวนั ตอ่เครอืงทเีมอืงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักา

Flight
ออกเดนิทาง UL403 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา)  09.00 - 10.50 
ตอ่เครือง   UL115  โคลอมโบ(ศรีลังกา) – มาเล(่มัลดฟีส)์ 13.35 - 14.30 
เดนิทางกลับ UL104  มาเล ่(มัลดฟีส)์– โคลอมโบ(ศรีลังกา) 20.35 - 22.35 
ตอ่เครือง  UL402  โคลอมโบ(ศรีลังกา) – กรุงเทพฯ  01.15 - 06.15

FD
สายการบนิแอรเ์อเชยี ออกเดนิทางทกุวนั

Flight
ออกเดนิทาง FD117 กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 09.30 - 11.40 
เดนิทางกลับ FD178 มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง)12.30 - 19.00

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - มาเล ่(มลัดฟีส)์

xx.xx น.
ผูโ้ดยสารทําการเช็คอนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิหรอื ดอนมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศชนั 4 (ควรถงึสนามบนิ 2-3
ชม. กอ่นการเดนิทาง)

xx.xx น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส์

xx.xx น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิบิราฮมิ นาเซอร ์เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมลัดฟีส์
หลังทําการผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ท ีเคานเ์ตอร ์รีสอรท์ และเจา้หนา้ทนํีาทา่นเดนิทางเขา้สูร่ีสอรท์

อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัยกับทวิทัศนอั์นสวยงามของมัลดฟีส์

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

ทา่นสามารถสงัเครืองดมืตา่งๆไดไ้ม่อัน ฟรี!!! (ยกเวน้เครืองดมืพเิศษนอกเมนู) สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอัธยาศัย ฝันด ีราตรีสวัสดิ

วนัท ี2
มลัดฟีส์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกจิกรรมตา่ง  ๆของทางรีสอรท์ อาท ิดําน ้าํตนื , เรือใบ, วอลเลย่บ์อลชายหาด, สระวา่ยน ้าํ หรือเลอืกซอื
Option Tour โดยตรงกับทางรีสอรท์เชน่ ดําน ้าํลกึ กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอนื  ๆอกีมากมาย

กลางวนั
บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัยกับทวิทัศนอั์นสวยงามของมัลดฟีส์

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 



ทา่นสามารถสงัเครืองดมืตา่งๆไดไ้ม่อัน ฟรี!!! (ยกเวน้เครืองดมืพเิศษนอกเมนู) สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอัธยาศัย ฝันด ีราตรีสวัสดิ

วนัท ี3
กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์

อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกจิกรรมตา่ง  ๆของทางรีสอรท์ อาท ิดําน ้าํตนื , เรือใบ, วอลเลย่บ์อลชายหาด, สระวา่ยน ้าํ หรือเลอืกซอื
Option Tour โดยตรงกับทางรีสอรท์เชน่ ดําน ้าํลกึ กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอนื  ๆอกีมากมาย  

กลางวนั
บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

ทางโรงแรมจะทําการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้

xx.xx น.
ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พอืเดนิทางกลับ

xx.xx น.
ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ

xx.xx น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิหรอื ดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรม์ลัดฟีส์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี21 พฤศจกิายน 2561 เวลา 16:44 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรม์ลัดฟีส์

เงอืนไขสําหรับหอ้งพัก

• ราคานเีป็นราคาตอ่หนงึท่าน

• โปรโมชันนไีมส่ามารถใชร้ว่มกบัโปรโมชันอนืๆ ได ้

• Meeru อนญุาตใหเ้ดก็อายตุงัแต ่2 ปี ขนึไปเขา้พกัหอ้งกลางน ้าํ

เงอืนไขสําหรับกจิกรรม

• กจิกรรมดาํน ้าํตนื เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปี ไมส่ามารถรว่มกจิกรรมนไีดแ้ละไมส่ามารถลงเรอืทพีาไปทํากจิกรรมไดด้ว้ย

• กจิกรรมลอ่งเรอืชมพระอาทติยต์ก เดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปี สามารถรว่มกจิกรรมได ้แตต่อ้งมผีูป้กครองดแูล

• ขอ้ควรระวัง กรณเีดนิทางพรอ้มเดก็ ในการจองกจิกรรมดาํน ้าํกบัรสีอรท์ ตอ้งระบุชอืท่านทจีะไปรว่มกจิกรรม และท่านทจีะอยูด่แูลเดก็ทมีอีายตุ่าํกวา่ 12 ปี
ทไีมไ่ดไ้ปรว่มกจิรรม

• Check Out เวลา 12:00 น.หลงั Check out ยงัสามารถใชส้ทิธทิหีอ้งอาหารวา่งและเครอืงดมืตอ่ไดไ้มจ่าํกดั

อัตราดงักลา่วนรีวม

• คา่ทพีกัตามแพคเกจทเีลอืก

• Speedboat รบัสง่ สนามบนิ - รสีอรต์ - สนามบนิ พรอ้มการบรกิารตอ้นรบัตงัแตท่สีนามบนิ

• Welcome Drink

• การบรกิารอาหารแบบ All Inclusive Plus (อาหารเชา้-กลางวัน-เย็น)

• บารใ์หบ้รกิารเครอืงดมื, น ้าํแร,่ น ้าํอดัลม, และเครอืงดมืแบบมแีอลกอฮอล ์(ไวน-์เบยีร-์คอ็กเทล) 24 ชม. ไมจ่ํากดั

• ชา, กาแฟ, เครอืงดมื, และของวา่ง คลบัแซนวชิ , แซนวชิแฮมชสี , สปรงิโรล , นักเกท็ไก ่, บัตเตอรเ์คก้ , ซาโมซา่ และอนื 24 ชม

• มนิบิารใ์นหอ้งพกัฟร ีตามแพคเกจ All inclusive Plus (เตมิทุกวัน)

• ฟร ีกจิกรรมทางน ้าํทไีมใ่ชเ้ครอืงยนต ์อนัไดแ้ก ่วนิดเ์ซริฟ์, กระดานโตค้ลนื, และเรอืแคนู

• ฟร ีกจิกรรม นังเรอืดาํน ้าํดปูะการงั 1 ครงั

• ฟร ีกจิกรรม นังเรอืชมพระอาทติยต์ก (ชมปลาโลมามากมาย) 1 ครงั

• ฟร ีWifi

• ประกนัอบุัตเิหต ุวงเงนิ 3,000,000 บาท

อัตราดงักลา่วยังไมร่วม

• Vat 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% (ในกรณทีตีอ้งการใบกาํกบัภาษี)

• การรบัประทานอาหารภายในหอ้งพกั

• กฬีาชนดิอนืทมีไิดร้ะบุไวข้า้งตน้

• คา่ใชส้ว่นตวันอกเหนอืจากในแพคเกจ

หมายเหตุ

• Power bank และ Notebook, laptop ใหถ้อืตดิตวัขนึเครอืง หา้ม โหลดใตท้อ้งเครอืง



• หว่งยางแฟนตาซ ีท่านสามารถยมืทสีบูลมทรีสีอรท์ได ้

• รสีอรท์มบีรกิารดาํน ้าํแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาไดท้รีสีอรท์

• ขอ้ควรระวัง หากเดนิทางโดยเครอืงบนิตอ้งใหร้า่งกายไดป้รบัตวั 24 ชม.กอ่นและเดนิทาง

•  เพอืความปลอดภยัของนักท่องเทยีว รสีอรท์สว่นใหญท่มีลัดฟีสไ์มอ่นญุาตใหเ้ดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปีพกัแบบ Water Bungalow หอ้งพกั 1 หอ้ง พกัไดส้งูสดุ 3
ท่าน หรอื ผูใ้หญ ่2 ท่านพกักบัเดก็ 1 ท่าน (เดก็ตอ้งมอีาย ุ2-11 ปีหรอือายไุมเ่กนิ 12 ปี กอ่นวันออกเดนิทาง)

• หากท่านถกูเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง เนอืงดว้ยเหตผุลใดๆ
กต็ามถอืเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนอืจากอาํนาจและความรบัผดิชอบของทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทังหมด

• บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย
อาํนาจสทิธขิาดเป็นของกองตรวจคนเขา้เมอืง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายๆ ใดๆ ทเีกดิจากเหตสุดุวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ เรอื รถไฟ อบุัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิ
นัดหยดุงาน การจราจล หรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่งๆ ทเีกดิเหนอือาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ

• ในระหวา่งการท่องเทยีว หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทังหมดหรอืแคบ่างสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคา่บรกิารคนืได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต์า่งๆ

• ทังนทีางบรษัิทฯจะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั

เงอืนไขการจอง

การชําระเงนิแบ่งออกเป็น 2 งวด
• งวดแรกภายใน 2 วัน หลงัจากการจอง ชําระเงนิมดัจํา 5,000 บาท / ทา่น

• งวดทสีอง ชําระเงนิทเีหลอื ภายใน 45 วันกอ่นเดนิทาง

• หากทําการจองนอ้ยกวา่ 35 วัน ชําระคา่บรกิารเตม็จํานวน

หลักฐานการจอง

• หนา้พาสปอรต์ ทอีายเุหลอืไมต่าํกวา่ 6 เดอืน

• อเีมล์

• เบอรโ์ทรศพัท์

เงอืนไขการยกเลกิ

• กอ่น 45 วันกอ่นเดนิทาง: หกัคา่มดัจํา 50% ของราคาหอ้งพกัทจีองเขา้พกัรวมทังหมด

• 35-45 วันกอ่นเดนิทาง: หกัคา่มดัจํา 100% ของราคาหอ้งพกัทจีองเขา้พกัรวมทังหมด

• ต่าํกวา่ 35 วันกอ่นเดนิทาง: เสยีคา่บรกิาร 100% ตามราคาหอ้งพกัทจีองเขา้พกัรวมทังหมด

• ยกเลกิกระทันหนั: หรอื พกัไมค่รบตามทจีองไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้

• ตวัเครอืงบนิ หากทําการยกเลกิไมส่ามารถขอคนืเงนิคา่ตวัได ้
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