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ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบินพกัท่ีรีสอรท์กลางน ้า 2 คืน CENTARA RAS FUSHI ** 

รวมอาหารทุกม้ือ รวมถึงเคร่ืองด่ืมและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์ลอดทัง้วนั 

ราคาน้ีไม่รวมตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัมลัดีฟส ์
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1 สิงหาคม – 30 กนัยายน 2562 

ประเภทหอ้ง 3วนั 2คืน ราคาท่านละ 

Ocean Front Beach Villa 19,488.- 

Delux Ocean Front Beach Villa 20,188.- 

Delux Water villa 22,888.- 

Delux Sunset Water villa 24,388.- 

Delux Spa Over Water villa 24,688.- 

 Premium  Delux Spa Water villa 25,488.- 
 

1พฤศจิกายน – 23 ธนัวาคม 2562 

ประเภทหอ้ง 3วนั 2คืน ราคาท่านละ 

Ocean Front Beach Villa 22,388.- 

Delux Ocean Front Beach Villa 22,888.- 

Delux Water villa 25,888.- 

Delux Sunset Water villa 26,888.- 

Delux Spa Over Water villa 27,188.- 

 Premium  Delux Spa Water villa 29,188.- 
 

 24 ธนัวาคม 2562 -2 มกราคม 2563 พกั 3 คืนข้ึนไป 

ประเภทหอ้ง 4วนั 3คืน ราคาท่านละ 

Ocean Front Beach Villa 

Delux Ocean Front Beach Villa 

40,888.- 

41,888.- 

Delux Water villa 47,488.- 

Delux Sunset Water villa 48,488.- 

Delux Spa Over Water villa 49,288.- 

 Premium  Delux Spa Water villa 50,888.- 
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1พฤศจิกายน – 23 ธนัวาคม 2562 

ประเภทหอ้ง 3วนั 2คืน ราคาท่านละ 

Ocean Front Beach Villa 22,388.- 

Delux Ocean Front Beach Villa 22,888.- 

Delux Water villa 25,888.- 

Delux Sunset Water villa 26,888.- 

Delux Spa Over Water villa 27,188.- 

 Premium  Delux Spa Water villa 29,188.- 
 

3 มกราคม – 29 กมุภาพนัธ ์2563 

ประเภทหอ้ง 3วนั 2คืน ราคาท่านละ 

Ocean Front Beach Villa 24,888.- 

Delux Ocean Front Beach Villa 25,488.- 

Delux Water villa 28,588.- 

Delux Sunset Water villa 29,388.- 

Delux Spa Over Water villa 29,888.- 

 Premium  Delux Spa Water villa 30,888.- 

 

1 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 

ประเภทหอ้ง 3วนั 2คืน ราคาท่านละ 

Ocean Front Beach Villa 22,888.- 

Delux Ocean Front Beach Villa 23,488.- 

Delux Water villa 26,688.- 

Delux Sunset Water villa 27,288.- 

Delux Spa Over Water villa 27,888.- 

 Premium  Delux Spa Water villa 29,888.- 

** แพ็คเกจทวัร ์ส าหรบั 2 ท่านข้ึนไปเดินทางไดเ้ลย** 
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เดินทางทกุวนัและไม่มีหวัหนา้ทวัร ์** 

 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – เมืองมาเล ่– เซนทารา ราส ฟูชิ                                      ( - / - / D ) 

XX:XX น.      เช็คอนิ ณ ท่าอากาศยาน…………… เคาเตอร ์สายการบิน……………………..  

XX:XX น.      ออกเดินทางสู่เมอืงมาเล่ สาธารณรฐัมลัดฟีส์ ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA 

AIRPORT โดยเทีย่วบนิที ่………………. สายการบนิ ………………………… 

11.55 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้

เมืองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ ติดต่อเจา้หน้าที่ที่ เคาน์เตอรห์มายเลข 12 หลงัจากนัน้

เดนิทางสู่ รีสอรท์หรู CENTARA RAS FUSHI ระดบั 4 ดาว บนเกาะ โดยห่างจากสนามบนิ

ประมาณ 20 นาทโีดยเรือ SPEED BOAT  
 

 

 

 

 

 

 

 

XX:XX น.   เดินทางถึงที่พกัท่านจะไดร้บัการตอ้นรับจากทางรีสอร์ทโดยไดร้บัผา้เย็นและเครื่องดื่ม 

(Welcome Drink) และเช็คอนิเขา้พกัในหอ้งพกักลางน า้ หลงัจากนัน้พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

XX:XX น.   บริการท่านดว้ยของว่าง ชาและกาแฟยามบ่าย ณ บริเวณ VIU BAR รวมถึงบริการเครื่องด่ืม

น ้าอดัลมและน ้าแร่ตลอดวนั 

XX:XX น.   บริการใหท้่านลิ้มลองทาปาสและคานาเป้ก่อนอาหารมื้อค า่ ณ VIU BAR 

ค า่ รบัประมานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโอเช่ียน บริการแบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ(1) 



5 

 

 

ท่านสามารถรบัเครื่องด่ืมท ัง้ที่มีแอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอลใ์นแพ็คเกจออลอนิคลูซีฟไดท้ี่

บารเ์ครื่องด่ืมจนถงึเที่ยงคืนของทกุวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ 2       ACTIVITIES                                                                     ( B/ L / D )                                                                             

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟตน์านาชาต ิณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ (2) 

 

 

 

 

 

 

สามารถเลอืกท ากจิกรรมต่างๆไดต้ามอธัยาศยั สนุกสนานกบัการด าน ้าตื้นรอบๆรีสอรท์ (บริการอปุกรณ์ฟรี) 

หรือเพลดิเพลนิกบักจิกรรมทางน ้าที่ไม่ใชเ้ครื่องยนต ์อาทิเช่น เรือแคนู เรือใชเ้ทา้ปัน่ วินดเ์ซิรฟ์และ

กระดานโตค้ลื่น ตลอดการเขา้พกั (ท ัง้น้ีข้ึนอยู่กบัตารางเวลาที่ ทางรีสอรท์ก าหนดไว)้ 
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10.30 น.   บริการเครื่องดืม่ตามส ัง่ รวมท ัง้เครื่องดืม่แอลกอฮอล ์ณ WAVES (Pool Bar บารส์ระว่ายน ้า) 

จากนัน้ใหท้่านด าน า้รอบๆเกาะทีพ่กั โดยท่านสามารถรบัเครื่องดืม่และของวา่งไดจ้ากบารใ์กลเ้คยีง   

ทีเ่ปิดใหบ้ริการ(สามารถเลอืกซ้ือกิจกรรมเพิ่มเติมจากทางรีสอรท์ได ้**ราคากจิกรรมไม่รวมใน

แพ็คเกจ็) 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ (3) 

บ่าย        พกัผ่อนตามอธัยาศยั โดยท่านสามารถรบัเครื่องดืม่และของวา่งไดจ้ากบารใ์กลเ้คยีงทีเ่ปิดใหบ้ริการ 

19.30 น.   รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ บริการแบบบฟุเฟตน์านาชาต ิ(4) 

ท่านสามารถรบัเครื่องด่ืมท ัง้ที่มีแอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอลใ์นแพ็คเกจออลอนิคลูซีฟไดท้ี่บาร ์เครื่องด่ืม

จนถงึเที่ยงคืนของทกุวนั 

วนัที่ 3 เซนทารา ราส ฟชิู -เมืองมาเล ่– กรุงเทพฯ                                           ( B / - / - )                                                                 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ (5) 

 ก่อนไปรบัประทานอาหารเชา้ แนะน าใหลู้กคา้เก็บสมัภาระใหพ้รอ้ม แลว้น าสมัภาระต ัง้ไวใ้นหอ้ง 

จะมเีจา้หนา้ทีไ่ปน าออกมาไวท้ีล่อ้บบี้ หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้แลว้ใหลู้กคา้ท าการเช็คเอาท์

และรอเดนิทางโดย Speed Boat ไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาตเิวลาน่า VELANA AIRPORT  

XX:XX น.    ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า โดยเทีย่วบนิ.... ของสายการบนิ ............... 

XX:XX น.    เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน.......................... โดยสวสัดภิาพ 
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กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถอ่งแท ้แลว้จงึช าระเงนิเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าหอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2) ตามทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่วหรือระดบัเดยีวกนั 

 เรือเร็วเขา้รีสอรท์ (SPEED BOAT) รบัส่ง รีสอรท์-สนามบนิ-รีสอรท์  

 ค่าอาหาร ALL INCLUSIVE MEAL PLAN 

 ค่ายานพาหนะทกุชนิดตามทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่ว 

 Maldives GST tax 12%, Service charge 10%, Green tax 6 USD./ท่าน/คนื 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง หรอืเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร-เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์มนิิ

บารแ์ละทวีช่ีองพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่และภาษหีกั ณ ทีจ่่ายของแต่ละประเทศ 

 ทปิไกดท์อ้งถิน่ ตามความพงึพอใจในบริการของทกุท่าน 

เงื่อนไขการช าระเงนิ 

 ช าระยอดเต็ม หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิการจองมากกว่า 45 วนักอ่นเดินทาง คืนเงนิเต็มจ านวน 

 ยกเลกิก่อนการเดินทางภายใน 31-45 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิเกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคา

ทวัรท์ ัง้หมด 

กรณุาเช็คหอ้งพกัว่างก่อนท าการจอง !!! 

หากไม่ช าระภายในวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัขออนุญาตตดัท่ีนัง่ตามเง่ือนไข 
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 ยกเลกิก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิเกบ็ค่าใชจ้า่ยเต็มจ านวน ของ

ราคาทวัรท์ ัง้หมด 

หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลง หรือสลบัรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีที่

เกดิเหตสุุดวสิยั หรือเหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะค านึงถงึความ

ปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สุดวสิยั เช่น ความลา่ชา้จากสายการบนิ 

การยกเลกิเทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล ปญัหาจราจร อบุตัเิหต ุ

ภยัธรรมชาต ิ หรือทรพัยส์นิสูญหายอนัเนื่องมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการ

โจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตวัท่านเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุุดวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที่

อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น 

 กรณีทีท่่านสละสทิธิ์ในการใชบ้ริการใดๆ หรือไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่ว 

หรือไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืค่าใชจ่้ายไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออก

ตามประเทศทีร่ะบไุว ้  เนื่องจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิ่งของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่

ถูกตอ้ง หรือไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมค่นืค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่่านใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่าน

ถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบ

ใดๆ ท ัง้สิ้น 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรือค่าทวัรท์ ัง้หมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท ัง้หมด 

รายละเอยีด All Inclusive Meal Plan: including alcoholic & non-alcoholic drink 

สามารถเลอืกหอ้งอาหารได1้ มื้อต่อ 1 หอ้ง และควรส ารองทีน่ ัง่เมือ่เดนิทางเขา้ถงึรีสอรท์ *ยกเวน้หอ้งอาหาร 

Ocean ไมต่อ้งจอง 
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- หอ้งอาหาร Oceans ใหบ้ริการอาหารเชา้ กลางวนั เยน็ ในรูปแบบบฟุเฟตน์านาชาติ 

  เวลาการบริการ  07:00-10:00  

   12:00-14:00 

   19:00-22:00    

- หอ้งอาหาร Suan Bua บริการอาหารไทย 

  เวลาการบริการ  12:00-14:00 

   19:00-22:00 

- หอ้งอาหาร La Brezza บริการอาหารอติาเลยีน 

  เวลาการบริการ  12:00-14:00 

   19:00-22:00 

- หอ้งอาหาร Al Khaimah บริการอาหารแบบบารบ์คีวิ อราบคิ 

  เวลาการบริการ  19:00-22:00  

เลอืกรบัเซตเมนู หรืออาหารจานเดียว ส าหรบัม้ือกลางวนัและม้ือค า่ไดท้ี่หอ้งอาหารสวนบวั (อาหารไทย)  

หรือหอ้งอาหาร เบรซซา (อาหารอติาเลี่ยนและอาหารทะเล) โดยมีเครดิตให ้USD40 ต่อท่าน/ต่อวนั (กรุณา

ส ารองทีน่ ัง่ลว่งหนา้) 

**อาหารตามส ัง่นอกเซททีก่  าหนดในแต่ละหอ้งอาหารไมร่วมในแพก็เกจ 

เครื่องด่ืมและของว่าง  

 - บริการเครื่องดืม่ตามส ัง่ ท ัง้ทีม่แีอลกอฮอลแ์ละไมม่แีอลกอฮอล ์

   ต ัง้แต่เวลา 10:00-18:00 น. ณ Waves Pool Bar (บารร์ิมสระวา่ยน า้ ) 

 - ชา  กาแฟยามบ่ายพรอ้มของวา่ง ใหบ้ริการเวลา 15:30-16:30 น. ณ Viu Bar 

 - เครื่องดืม่น า้อดัลม น า้แร่ ตลอดท ัง้วนั 

 - บริการบารแ์บบเปิด (Open Bar Service) Viu Bar ซึง่ใหบ้ริการเฮาสไ์วนห์ลากชนิด  

   (ไวนแ์ดง,ไวนข์าว และ สปารค์กลิ้งไวน)์ เบยีร ์และ คอกเทล ต ัง้แต่ 11:00 – 23:00 น. 
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 - ซนัดาวเนอร ์คานาเป้ : บริการของทานเลน่ระหวา่งรอมื้อค า่ต ัง้แต่เวลา 18:30 – 19:30 น. ณ Viu 

Bar 

รายการอืน่ๆที่รวมในแพ็คเกจ 

 - บริการอปุกรณ์ด าน า้ตื้นและอปุกรณท์างน า้ (ชนิดไมม่เีครื่องยนต)์ เช่น เรือแคนู, เรือถบี, วนิดเ์ซริฟ์, 

กระดานโตค้ลืน่ 

 - Free Wi-Fi ในบริเวณทีพ่กั 

สิ่งที่ไม่รวมในแพค็เกจ 

 - ไมร่วมการรบัประทานอาหารภายในวลิลา่ 

 - การด าน า้ลกึ, กฬีาทางน า้ และกจิกรรมสนัทนาการอืน่ๆ นอกเหนือจากรายการทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

 


