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MEERU ISLAND RESORT & SPA
12 – 14 APR 2020
BY BANGKOK AIRWAYS (PG)
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แพ็คเกจพักห้องกลางนา้ รวมตั๋วเครื่องบิน
JACUZZI WATER VILLA + BANGKOK AIRWAYS
ช่วงวันเดินทาง

จานวนคืน

พักห้องละ 2 ท่าน
DOUBLE

12 - 14 APR 20

3 วัน 2 คืน

53,500

พักห้องละ 3 ท่าน
TRIPLE

เด็ก (2 - 14.99 ปี )
CHILD

50,800

38,800

- อัตราค่าบริการต่อท่าน ต่อทริป (พักไม่นอ้ ยกว่าผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง)
- อัตราเด็ก สาหรับกรณีพกั ห้องเดียวกับผูใ้ หญ่อีก 2 ท่าน (รวมเป็ นผูใ้ หญ่ 2 ท่าน และเด็ก 1 ท่าน)
12 เม.ย. 63 : กรุ งเทพ ฯ – มัลดีฟส์ (-/-/D)
06.00 น.
09.25 น.
11.50 น.

คณะผูเ้ ดินทางเช็คอินด้วยตนเอง ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3
บริเวณเคาน์ เตอร์ F สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ออกเดินทางสู่เมืองมาเล่ยป์ ระเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์
เทีย่ วบินที่ PG711
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ VELANA AIRPORT หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
พบเจ้าหน้าที่ที่เคาเตอร์หมายเลข 59 นาท่านสู่ ท่าเรื อสปี ดโบ้ต เพื่อเดินทางต่อไปยังโรงแรม
ใช้เวลาประมาณ 45 - 50 นาที)
 เช็คอินที่โรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย โดยระหว่างนี้ท่านสามารถใช้สิ่งอานวยความสะดวกของ
โรงแรม หรื อรับประทานอาหารว่าง และเครื่ องดื่ม ตามแต่แพ็คเกจ All Inclusive

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหาร Farivalhu หรื อ Maalan (บุฟเฟต์ นานาชาติ)
อิสระสนุกสนานกับกิจกรรมยามค่าคืนของแต่ละโรงแรม โดยท่านสามารถสัง่ เครื่ องดื่มต่าง ๆ
ได้จากบาร์ตามเมนู All Inclusiveโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอด 24 ชม.
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13 เม.ย. 63 : มัลดีฟส์ (B/L/D)
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อจะร่ วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรี สอร์ท อาทิ ดาน้ าตื้น, ล่องเรื อยามเย็น สระว่ายน้ า หรื อเลือกซื้อ
Option Tour โดยตรงกับทางรี สอร์ทเช่น ดาน้ าลึก ตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

14 เม.ย. 63 : มัลดีฟส์ – กรุ งเทพ ฯ (B/-/-)
xx.xx น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร Farivalhu หรื อ Maalan (บุฟเฟต์ นานาชาติ)
ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับยังกรุ งเทพฯ

12.40 น.

อาลาประเทศมัลดีฟส์ดว้ ยสายการบิน บางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG712

19.05 น.

ถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

กิจกรรมสาหรับสิ ทธิประโยชน์ ของ All Inclusive
- กิจกรรมดาน้ าตื้น (สาหรับผูม้ ีอายุต้ งั แต่ 12 ปี ) เวลา 10.00 – 12.00 น. และ 14.30 – 16.30 น (ไม่รวมอุปกรณ์)
- ล่องเรื อยามเย็น (มีโอกาสเจอปลาโลมา) 17.00 – 18.30 น (เข้าร่ วมได้ 1 ครั้งต่อการเข้าพัก และยกเว้นวันศุกร์)
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-

อาหารและเครื่ องดื่ม (All Inclusive)
อาหารแบบบุฟเฟต์ท้ งั 3 มื้อ ณ ห้องอาหาร Farivalhu หรื อ Maalan (ขึ้นอยูก่ บั โซนห้องพักที่ได้รับ)
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ซอฟดริ งค์ ค้อกเทล ม็อคเทล ชา กาแฟ และของว่าง ตามเมนู All Inclusive ที่บาร์และ
ห้องอาหารทุกแห่งของโรงแรม ทั้งนี้จะมีบริ การบาร์ 24 ชม ที่ Dhoni Bar
เครื่ องดื่มใน Mini Bar ในห้องพัก ตามรายละเอียดรายการ
ห้องอาหาร Asian Wok (Asian Fusion cuisine) และ Hot Rock (Grill Restaurant) จะไม่รวมอยูใ่ นแพ็คเกจ
เวลาทาการห้ องอาหาร
เช้า : 07:30 - 10:00 | กลางวัน: 12:30 - 14:00 (ศุกร์: 13:00 - 14:30) | เย็น : 19:00 - 21:00
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กิจกรรมสั นทนาการตอนกลางคืน
Sunday

Monday

21.00

ONWARDS

: Table Tennis Tournament (Kakuni Bar)

18.00 - 19.00 & 21.00 –00.00

: Live Soft Music (Dhoni Bar)

21.00

ONWARDS

: Karaoke Night (Kakuni Bar)

21.00

ONWARDS

: Pitch and Pool (Dhoni Bar)

18.00 - 19.00 & 21.00 – 23.00

: Jazz Night (Uthuru Bar)

**กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบั สภำพอำกำศและนโยบำยของโรงแรม**
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JACUZZI WATER VILLA

ข้ อควรรู้

Meeru Island ยินดีตอ้ นรับคณะครอบครัว โดยไม่คิดค่าบริ การสาหรับเด็กอายุนอ้ ยกว่า 2 ขวบ และพักห้อง
กลางน้ าได้ อย่างไรก็ตามจะมีโซนห้องพัก บาร์และห้องอาหารบางส่ วนที่ขอสงวนสิ ทธิ์ การให้บริ การผูม้ ี
อายุต้ งั แต่ 18 ปี เป็ นต้นไป เนื่องด้วยความปลอดภัย และนโยบายความเป็ นส่ วนตัว เช่น ห้องพักกลางน้ า
โซนทางเหนือ ห้องอาหาร Maalan ห้องอาหาร บาร์ สระว่ายน้ าผูใ้ หญ่ของ Hot Rock และบาร์ Uthulhu แต่
ก็ทดแทนด้วย Kid Club เครื่ องเล่น สระว่ายน้ า สาหรับเด็ก ในจุดต่าง ๆ
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อัตราค่ าบริการรวม
- ค่าแพ็คเกจห้องพักกลางน้ าแบบ Jacuzzi Water Villa ตามจานวนคืนที่ท่านเลือก ( 2 หรื อ 3 ท่าน ต่อห้อง)
ราคาเด็ก สาหรับการเข้าพักในห้องเดียวกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน)
- ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามที่ระบุในรายการ ตามเงื่อนไขของ All Inclusive Plus
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ช้ นั Economy
- ค่าเรื อรับ – ส่ ง สนามบินมาเลย์ – รี สอร์ท 1 รอบ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
- ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่ากิจกรรม , เครื่ องดื่ม , ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ที่
อยูน่ อกเงื่อนไขของ All Inclusive

เงื่อนไขการจอง
- มัดจา 50% เพื่อทาการสารองห้องพักและออกตัว๋ เครื่ องบิน
- ชาระส่ วนที่เหลือ 45 วันก่อนเดินทาง
- ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทาง เปลื่ยนผูเ้ ดินทาง หรื อขอคืนเงินเนื่องจากยกเลิกการเดินทาง

สิ ทธิประโยชน์ สาหรับ ALL INCLUSIVE PLUS PACKAGE
ALL INCLUSIVE PLUS PACKAGE INCLUDES
 Breakfast (07:30 – 10:00), lunch (12:30 – 14:00), and dinner (19:00 – 21:00) is served in the Farivalhu Restaurant for
guests staying at the southern end of the island and in the Maalan Restaurant for guests staying at the northern end of
the island. Both restaurants feature ‘all you can eat’ buffet style dining with a variety of menus to please everyone’s taste.
 Casual Snack Day Menu, including pizzas, burgers and ice-cream available from 10:00 – 19:00, served at the Dhoni Bar, Hot Rock Bar and Uthuru Bar.
• Casual Snack After-Hours Menu served from 19:00 onwards at the Dhoni Bar.
• A 20% discount on all food items at Asian Wok and at the Hot Rock (not valid for special events).
• One lunch or one dinner at Asian Wok or Hot Rock Restaurant for every 5-night stay guest (pre-booking required and
subject to space availability) and are not valid for special events.
• A 20% discount from selected spa treatments taken during the first two day of the guest stay. (not all treatments are
entitled for this discount)
• Free-Flow alcoholic and non-alcoholic beverages available 24 hours a day:
- Meeru bottled water - non-carbonated, house brand.
- Soft drinks
- Fruit juice - packaged
- Draught beer
- Coffee, tea, iced coffee, iced tea, espresso, cappuccino, latté and macchiato
- Milkshakes and Smoothies
- House Wine - red, white and rosé.
- House Spirits - gin, vodka, rum, whisky, tequila and brandy.
- The cocktails and mocktail selection are served with house brand ingredients
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• Minibar - A selection of alcoholic and non-alcoholic beverages and snacks:
- Meeru bottled water (2 x 1 liter)
- Soft drinks
- Juice
- Beer
- Wine - red, white and rosé.
- Coffee, tea, iced coffee and iced tea.
- Assorted snacks.
- The minibar is refilled once per day on a regular schedule
• Access to twice daily snorkelling trip to the resort house reef, as per schedule
• One ½ bottle of Champagne, per room, per length of stay.
• One Sunset Cruise, as per schedule.
• One Dhiffushi Excursion, as per schedule.
• One 1/2-hour Group Snorkelling Lesson (equipment not included), as per schedule.
• One 1/2-hour Group Windsurf Lesson (equipment included), as per schedule.
• One 1/2-hour Group Golf Driving Range Lesson (equipment included), as per schedule.
• Free use of the fitness centre, golf driving range, use of the tennis court, beach volleyball and badminton courts, table
tennis, billiards, snooker, darts and football grounds (equipment included).
• Free use of the 9 Hole Pitch ’n Putt Golf Course (equipment included).
• Free use of the kayaks and windsurfing boards (equipment included).
• Free Yoga Session in Duniye Spa; group sessions, regularly scheduled; includes Pranayama, Asanas and Yoga Nidra.
ALL INCLUSIVE PLUS PACKAGE EXCLUDES
• Room service, items from the gift shops or other excursions not listed above.
• Beverages such blended drinks, fresh juices or other liquors other than those listed above.
IMPORTANT POINTS
• Food and beverage items are for your own consumption and shall be served one at a time.
• All guests staying in the same room must be on the All-Inclusive Plus Package.
• Alcoholic beverages will not be served to guests under the age of 18 years of age and Uthuru Bar is available only to
guests who are over 18 years of age.
• Management reserves the right to refuse the service of alcohol to inebriated guests.
• There are no refunds or substitutions, and benefits are not transferable to other guests.
• The All-Inclusive Plus Package is available only for the guest’s entire length of stay.
PLEASE NOTE
• Guests are required to sign all food and beverage bills, except for their buffet meals. Bills do not include prices and no
charges will be posted to the hotel account for benefits included in All Inclusive Plus Package
• All Inclusive Plus Package and benefits may be enjoyed until guests depart from the resort.
• A reminder that charges for services not included in the All-Inclusive Plus Package are to be paid before check-out.
Should you have any questions, please contact Meeru Guest Services Team or your Tour Guide.

