THCM-UL-MV-7APR-7MAY17 (1)

่ ั เทศกาลสงกรานต์
โปรโมชน
คลับเมดฟิ โนลูห์ วิลล่า - มัลดีฟส์
แพ็คเก็จ 4 วัน 3 คืน พร้ อมตัว๋ เครื่องบิน Srilankan Airlines (UL)

จองภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เท่ านัน้
UL 1403 Bangkok-Colombo 09:05-10:55 & UL101 Colombo-Male 13:35-14:30
UL104 Male-Colombo 20:40-22:35 & UL1402 Colombo-Bangkok 01:15-06:15 (+1)

วันเดินทาง

7 - 9 April 2017 (2 nights)
12 - 15 April 2017 (3 nights)
13 - 16 April 2017 (3 nights)
14 – 17 April 2017 (3 nights)
29 April – 1 May 2017 (2 nights)
5 – 7 May 2017 (2 nights)
ประเภทห้ องพัก
ราคาแพ็คเก็จ 4 วัน 3 คืน ต่อท่าน

Sunset Overwater Villa

85,450
89,350
92,950
107,350

ประเภทห้ องพัก

ราคาแพ็คเก็จ 4 วัน 3 คืน ต่อท่าน

Villa Beach Sunrise

Sunset Overwater Villa

87,600
91,500
95,100
109,500

วันเดินทาง

ประเภทห้ องพัก

ราคาแพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน ต่อท่าน

7-9 เมษายน 2560
29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560
5-7 พฤษภาคม 2560

Villa Beach Sunrise
Sunrise Overwater Villa

60,800
67,000
68,900

Sunset Overwater Villa

79,200

12 - 15 เมษายน 2560
14 - 17 เมษายน 2560
วันเดินทาง

13 - 16 เมษายน 2560

Villa Beach Sunrise
Villa Beach Sunset
Sunrise Overwater Villa

Villa Beach Sunset
Sunrise Overwater Villa

Villa Beach Sunset

THCM-UL-MV-7APR-7MAY17 (1)
ค่าใช้จา่ ยนีร้ วม:

ทีพ
่ ก
ั 2/3 คืน พร ้อมตัว๋ เครือ
่ งบินสายการบิน สายการบิน Srilankan Airlines

บริการรับส่ง ไป/กลับ ระหว่างคลับเมด-สนามบิน โดยเรือสปี ดโบ๊ต

อาหารบุฟเฟต์นานาชาติทงั ้ เช ้า กลางวัน เย็น พร ้อมทัง้ เครือ
่ งดืม
่ เบียร์ ไวน์ น้าผลไม ้และอืน
่ ๆ

บริการเครือ
่ งดืม
่ ทัง้ ผสมและไม่ผสมแอลกดฮอล์ตลอดทัง้ วันพร ้อมกับของว่าง (ไม่รวมเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ชนิดพรีเมีย
่ ม ไวน์ และแชม
เปญแบบขวด)
่ วชาญ

กิจกรรมกีฬาทัง้ บนบกและทางน้า พร ้อมผู ้ฝึ กสอนทีเ่ ชีย

การแสดงโชว์ของคลับเมดทุกคา่ คืนโดย ทีมคลับเมดจีโอนานาชาติ

พนักงานบริการประจาห ้องพัก (Butler) สาหรับ Finolhu Villas
เงือ
่ นไขและข้อกาหนด:

ใช ้ได ้สาหรับเข ้าพักอย่างน ้อย 3 คืน

อนุญาตให ้เข ้าพักเฉพาะเด็กอายุ 12 ปี ขน
ึ้ ไปเท่านัน
้

เด็กอายุ 12 – 17 ปี สามารถเข ้าพักห ้องวิลล่าบนหาดได ้ และอนุญาตให ้เด็กอายุมากกว่า 18 ปี ขน
ึ้ ไป เข ้าพักทีห
่ ้องกลางน้าเท่านัน
้


่ พิเศษสามารถเดินทางได ้ 12 – 15 /13-16 และ 14 – 17 เมษายน 2560
ราคานีเ้ ป็ นโปรโมชัน

/ 7-9 เมษายน 29 มษายน-1 พฤษภาคม /5-7

พฤษภาคม 2560 เท่านัน้


่ อืน
หากยืนยันการจองแล ้วไม่สามารถส่งต่อ คืน หรือเปลีย
่ นแปลงได ้ และ ไม่สามารถใช ้ร่วมกับโปรโมชัน
่ ได ้

