
วันที่พิมพ์ : 13-02-2020 01:17:46

TE079 : ทัวร์มัลดีฟส์ แพ็คเกจทัวร์มัลดีฟส์ 3 วัน 2 คืน (PG) [ พัก Dusit Thani Maldives ]

 MALDIVES 

พักผ่อนกับรีสอร์ทสุดหรู ระดับ 5 ดาว DUSIT THANI MALDIVES

เดินทางโดย Domestic Flight และเดินทางต่อด้วย Speed boat 

*** ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-มัลดีฟส์ ***
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วันแรก เดินทางจากกรุงเทพ - มัลดีฟ - ที่พัก

วันแรก เดินทางจากกรุงเทพ - มัลดีฟ - ที่พัก

07.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณ ประตูทางเข้าที่ 9 เคาน์เตอร์ S สายการบินบางกอกแอร์เวย์  ชั้น 4

(ผู้โดยสารขาออก)

07.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณ ประตูทางเข้าที่ 9 เคาน์เตอร์ S สายการบินบางกอกแอร์เวย์  ชั้น 4

(ผู้โดยสารขาออก)

09.25 น. เหินฟ้ามุ่งสู่ประเทศศรีลังกา โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 711 

09.25 น. เหินฟ้ามุ่งสู่ประเทศศรีลังกา โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 711 

11.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ (Ibrahim Nasir International Airport) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

11.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ (Ibrahim Nasir International Airport) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

12.30 น. นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โดย เครื่องบิน (Domestic Flight) จากเกาะสนามบินเมืองหลวงมาเล่ สู่สนามบินภายในประเทศ

ดาราวันดู (ใช้เวลาเพียง 35 นาที) และ นั่งเรือสปีดโบ๊ทอีกเพียง 10 นาที

ท่านก็จะได้พบกับพื้นที่และที่พักที่ไม่ต่างจากสรวงสวรรค์ของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟ

12.30 น. นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โดย เครื่องบิน (Domestic Flight) จากเกาะสนามบินเมืองหลวงมาเล่ สู่สนามบินภายในประเทศ

ดาราวันดู (ใช้เวลาเพียง 35 นาที) และ นั่งเรือสปีดโบ๊ทอีกเพียง 10 นาที

ท่านก็จะได้พบกับพื้นที่และที่พักที่ไม่ต่างจากสรวงสวรรค์ของโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟ

บ่าย นำท่านเดินทางถึงที่พัก ** อิสระอาหารกลางวัน ** และให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

บ่าย นำท่านเดินทางถึงที่พัก ** อิสระอาหารกลางวัน ** และให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ ** อิสระอาหารค่ำ **  หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอิสระหรือสามารถกินลมชมบรรยากาศได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ ** อิสระอาหารค่ำ **  หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอิสระหรือสามารถกินลมชมบรรยากาศได้ตามอัธยาศัย

ที่พัก DUSIT THANI MALDIVES

ที่พัก DUSIT THANI MALDIVES

วันที่สอง สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย 

วันที่สอง สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย 

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า กลางทะเลที่สวยงาม บริการท่านด้วยอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

อิสระกับกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ เช่น ดำน้ำ พายเรือ กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
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เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า กลางทะเลที่สวยงาม บริการท่านด้วยอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

อิสระกับกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ เช่น ดำน้ำ พายเรือ กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

เที่ยง ** อิสระอาหารกลางวัน ** 

อิสระกิจกรรมยามบ่ายที่จะทำให้ท่านได้สนุกสนานไปกับคอร์สต่างๆ มากมายที่ทาง รีสอร์ท เตรียมไว้ให้ เช่นการเล่นเรือใบ

โต้คลื่น (กรณีที่ท่านไม่ชำนาญ ทาง รีสอร์ท มีบริการให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์และสอนเบื้องต้น)

เที่ยง ** อิสระอาหารกลางวัน ** 

อิสระกิจกรรมยามบ่ายที่จะทำให้ท่านได้สนุกสนานไปกับคอร์สต่างๆ มากมายที่ทาง รีสอร์ท เตรียมไว้ให้ เช่นการเล่นเรือใบ

โต้คลื่น (กรณีที่ท่านไม่ชำนาญ ทาง รีสอร์ท มีบริการให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์และสอนเบื้องต้น)

ค่ำ ** อิสระอาหารค่ำ **

ค่ำ ** อิสระอาหารค่ำ **

ที่พัก DUSIT THANI MALDIVES

ที่พัก DUSIT THANI MALDIVES

วันที่สาม เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่สาม เดินทางกลับกรุงเทพฯ

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากลางทะเลที่สวยงาม บริการท่านด้วยอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากลางทะเลที่สวยงาม บริการท่านด้วยอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

09.00 น. เก็บสัมภาระเพื่อทำการ Check-out เตรียมตัวไปสนามบิน

09.00 น. เก็บสัมภาระเพื่อทำการ Check-out เตรียมตัวไปสนามบิน

10.00 น. นำท่านเดินทางข้ามฝากกลับสู่สนามบิน

10.00 น. นำท่านเดินทางข้ามฝากกลับสู่สนามบิน

12.40 น. อำลามัลดีฟส์โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG 712

12.40 น. อำลามัลดีฟส์โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG 712

19.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับประสบการณ์ใหม่ๆที่แสนประทับใจ

19.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับประสบการณ์ใหม่ๆที่แสนประทับใจ
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อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าที่พัก 3 วัน 2 คืน ( ห้องพักแบบ Beach Villa )•

Transfer By Domestic Flight + Speedboat ( หากต้องการเดินทางโดย Seaplane สอบถามราคาเข้ามาได้นะคะ)•

Meal Plan : Bed &Breakfast ( อาหารเช้าเท่านั้น ) (มื้ออาหารสามารถ Upgrade โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม สามารถติดต่อสอบถามได้เลยค่ะ )•

Check in ภายในวิลล่า•

ฟรี Butler ส่วนตัวดูแล•

ฟรี WIFI •

ฟรี จักรยาน•

ประกันการเดินทางวงเงิน 2 ล้านบาท•

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (สอบถามราคาได้)•

ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือกล่าวมาข้างต้น•

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%•

เวลา Check In และ Check Out

Check In เวลา 14:00 น. หรือก่อนหน้า ในกรณีที่มีห้องว่าง•

Check Out เวลา 12:00 น.•

หมายเหตุ

แพ็คเกจ สำหรับ 3 วัน 2 คืน ( ห้องพักแบบ Beach Villa )•

ราคานี้เป็นราคาต่อหนึ่งท่านสำหรับการเข้าพัก 2 ท่านเท่านั้น•

โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้•

เงื่อนไขการจองทัวร์
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กรณีจองก่อนเดินทาง 60 วัน •

ส่งหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน•

ชำระมัดจำ  50 % ของราคาขาย •

ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 30 วัน •

กรณีจองก่อนเดินทาง 45 วัน•

ส่งหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน •

ชำระเต็มจำนวน•
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