
 

 

 
 
 
 
 

 
สัมผสัประสบการณ์สุดพเิศษ  พกัรีสอร์ทหรู  ที่มีให้เลือกทั้งห้องบนบกและกลางน า้ 

พกัผ่อนสุดชิลล์กบัความเงยีบสงบและสวยงามของทะเลมัลดฟีส์ 
ฟรี !!!  อิม่ อร่อยไม่อั้น  กบัอาหารและเคร่ืองด่ืมทั้งวนัตลอดการเข้าพกั ( ALL INCLUSIVE) 

ฟรี !!! อุปกรณ์ด าน า้ตืน้  และกจิกรรมต่างๆทีไ่ม่ใช้เคร่ืองยนต์ (ALL INCLUSIVE) 
พเิศษ !!!  บริการซันดาวน์เนอร์  คานาเป้  ณ ห้องอาหาร VIU  BAR 

เดนิทางคุ้มค่ากบัเวลาโดยสายการบินศรีลงักนั แอร์ไลน์ 

 



 
05.00 น.  เช็คอินบัตรโดยสารและสัมภาระ ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ “M” สาย

การบิน ศรีลงักนั แอร์ไลน์    
07.15 น. ออกเดินทางสู่มัลดีฟส์ โดยเทีย่วบินที ่UL 405  
10.55 น. ถึงสนามบิน กรุงโคลอมโบ (แวะเปลีย่นเคร่ืองทีก่รุงโคลอมโบ)  
13.30 น.  ออกเดินทางต่อไปยงัมัลดีฟส์ โดยเทีย่วบินที ่UL 115  
14.25 น. ถึงสนามบินมาเลย์ (MALE INTERNATIONAL AIRPORT) ประเทศมลัดีฟส์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้

เมือง น าท่านเดินทางโดยเรือเร็ว SPEED BOAT (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) ไปยงัท่ีพัก (กรุณาติดต่อ
เคาน์เตอร์ หมายเลข 12 โรงแรม CENTARA ณ สนามบินมัลดีฟส์)   

15.30 น. เช็คอินเข้าสู่ที่พัก “CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA MALDIVES”   รีสอร์ทหรูระดับ 4 
ดาว เปิดใหม่ล่าสุดในเครือ CENTARA  จากนั้นให้ท่านอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  *** ฟรี !!! บริการ
อุปกรณ์ด าน ้าตื้นและอุปกรณ์ทางน ้า (ชนิดไม่มีเคร่ืองยนต์) เช่น เรือแคนู, เรือถีบ, วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้
คล่ืน ตลอดการเข้าพกั *** 

 
*** อิ่มอร่อยไม่อั้น กับอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดวัน อาทิเช่น ชา -กาแฟยามบ่ายพร้อมของว่าง , 
เคร่ืองด่ืมน ้าอัดลมและน ้าแร่ ตลอดวัน , และบาร์เปิดให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด ไวน์แดง , ไวน์ขาว, 
สปาร์คกลิง้ไวน์, เบียร์ และค็อกเทล ระหว่างเวลา 11.00 น. – 00.00 น. รวมถึงบริการ ซันดาวเนอร์ คานา
เป้ ณ “VIU BAR” ระหว่างเวลา 18.30-19.30 น.ตลอดการเข้าพกั *** 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโอเช่ียน (OCEAN RESTAURANT)  

น าท่านเข้าสู่ห้องพกั DELUXE  WATER  VILLA 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโอเช่ียน (OCEAN RESTAURANT)  
 หลังรับประทานอาหารเช้า ... ท่านสามารถเลือกพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือท่านท่ีตอ้งการ ด าน ้าตื้นดู

ประการังรอบๆ เกาะ สามารถยืมอุปกรณ์ด าน า้ตื้นจาก DIVE CENTER ได้ฟรี !  หรือท่านท่ีไม่ออกไปด า
น ้ า ... ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ ท่ีน าโดยเจา้หน้าท่ีผูเ้ช่ียวชาญและมีปราบการณ์ 
โดยท่ีท่านไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเพื่มเติมไดต้ั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. และ 15.30-16.30 น. ของทุกวนั ... 
อาชิเช่น :  หฐโยคะ (HATHA YOGA), ร าไทชิ (TAI CHI), การน่ังสมาธิ (MEDITATION), พิลาทิส 
(PILATES ON MAT),  STRETCHING CLASS, การพับ ผ้าขนหนูเป็น รูปสัตว์ต่ างๆ (ANIMAL 

วนัทีส่อง มลัดีฟส์ – อสิระเลือกท ากจิกรรมต่างๆ ตามอธัยาศัย                   

วนัแรก  กรุงเทพฯ – มลัดีฟส์ 



TOWEL FOLDING), โยคี ลาทิส - การผสมผสานกันระหว่างโยคะและพีลาทิส(YOGILATES), มวย
ไทย (THAI BOXING) เป็นต้น  (กรุณาเช็คตารางเวลากบัเจ้าหน้าทีรี่สอร์ทอกีคร้ัง) 

 
กลางวนั - เยน็ รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโอเช่ียน (OCEAN RESTAURANT) 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโอเช่ียน (OCEAN RESTAURANT)  

ท่านสามารเลือกสนุกกับ กิจกรรมทางน ้าต่างๆ มากมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น  เรือแคนู, เรือถีบ , 
 วนิด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คล่ืน เป็นต้น  

 
12.00 น.  เช็คเอาท์ออกจากห้องพกั (ท่านสามารถฝากสัมภาระไว้ทีเ่คาน์เตอร์ของรีสอร์ทได้) 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโอเช่ียน (OCEAN RESTAURANT)  
   อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั ....  
18.00 น.  น าท่านเดินทางโดยเรือ SPEED BOAT สู่สนามบิน (กรุณาเช็ครอบเรือกับเจ้าหน้าท่ีอีกคร้ัง) 
20.25 น.  ออกเดินทางสู่กรุงโคลอมโบ โดยเทีย่วบินที ่UL 104   
22.20 น. เดินทางถึงสนามบินโคลอมโบ (รอเปลีย่นเคร่ือง) 

 
01.10 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่UL 404  
06.15 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

**หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม** 

 
 
 
 

วนัทีส่ี่  โคลอมโบ-กรุงเทพฯ 

วนัทีส่าม  มลัดีฟส์ – สนามบินมาเล่ย์ – โคลอมโบ         



DELUXE  WATER  VILLA 

 
 

อตัราค่าบริการ 

 
โรงแรมทีพ่กั 

 
ช่วงเดินทาง 

 
ประเภทห้องพกั 

อตัราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่ท่านละ พกัเดี่ยวเพิม่ 
/ห้อง/คืน 

พกัเพิม่/
ห้อง/คืน 

CENTARA  RAS  FUSHI   
RESORT & SPA 

15 – 18 
เมษายน  2559 

DELUXE  WATER  
VILLA 

48,900 15,000 23,000 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม  
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบินศรีลงักนั แอร์ไลน์, ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเรียกเก็บโดยสายการบิน 

(ประมาณ 4,500 บาท) (หากมีตั๋วเคร่ืองบินแล้ว หักออก 10,000 บาท) 
 โรงแรมท่ีพกั 2 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน เท่านั้น)  
 เรือเร็ว SPEED BOAT รับ-ส่ง ระหวา่งสนามบินและโรงแรมท่ีพกั  
 ค่าน าเท่ียว  
 ค่าอาหารและค่าเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในโปรแกรม ALL INCLUSIVE MEAL 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม    
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าอาหาร และค่าเคร่ืองด่ืม ท่ีนอกเหนือจากรายการALL INCLUSIVE MEAL  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ถา้ตอ้งการ)  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
 กรุณาช าระเต็มจ านวนต่อท่านหลงัจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเขา้บญัชี 
 ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
 ช่ือบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลเิดย์ จ ากดั 
 เลขทีบ่ัญชี  175-231417-5 (ออมทรัพย์) 
 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ทีม่ีอายุการใช้งานเหลือไม่ต ่า

กว่า 6 เดือน 
 


