
 

 

  

 
 

 
 

 

 
เดนิทางสู่เกาะมัลดฟีส์โดยสายการบิน ศรีลงักนั แอร์ไลน์ 

สัมผสัประสบการณ์สุดพเิศษ  พกัรีสอร์ทหรู  ที่มีให้เลือกทั้งห้องบนบกและกลางน า้ 
ฟรี !!! อุปกรณ์ด าน า้ตืน้  และกจิกรรมต่างๆทีไ่ม่ใช้เคร่ืองยนต์  
อิม่ อร่อยไม่อั้น  กบัอาหารและเคร่ืองด่ืมทั้งวนัตลอดการเข้าพกั 

 



 
06.30 น. คณะผู้เดินทางเช็คอินด้วยตนเอง  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู             
  9 บริเวณเคาน์เตอร์ S สายการบิน SRILANKAN AIRLINE 
09.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา เทีย่วบินที ่UL 403 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  
11.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ BANDARANAIKE เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เพ่ือเปลี่ยน               
  เคร่ือง 
13.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองมาเล่ย์ ประเทศมัลดีฟส์ โดยสายการบินศรีลงักาแอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่UL 115  
14.30 น.  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าท่ีสนามบินมลัดีฟส์เรียบร้อยแล้ว  พบกบัเจา้หน้าท่ี ณ                            

เคาเตอร์หมายเลข 12 “CENTARA HOTEL” น าท่านสู่ท่าเรือสปีดโบต้ของโรงแรม ออกเดินทางจาก                  
โดยสปีดโบต้ไปยงัโรงแรม (ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที)   

15.30 น. เช็คอินเข้าสู่ที่พัก “CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA MALDIVES”   รีสอร์ทหรูระดับ 4 
 ดาว เปิดใหม่ล่าสุดในเครือเซ็นทารา  จากนั้นให้ท่านอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  โดยระหว่างน้ีท่าน
 สามารถ ใชส่ิ้งอ านวยความสะดวกของโรงแรม หรือรับประทานอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม ตามแต่แพค็เกจ 
 ALL INCLUSIVE 

19.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ OCEAN RESTAURANTS (บุฟเฟต์นานาชาต)ิ 
  อิสระสนุกสนามกบักิจกรรมยามค ่าคืนของแต่ละโรงแรม โดยท่านสามารถสั่งเคร่ืองด่ืม ๆ ต่าง ๆ  
  ไดจ้ากบาร์เคร่ืองด่ืมโดยไม่มีค่าใชจ่้ายจนถึงเวลา 23.00 น. 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ OCEAN RESTAURANTS (บุฟเฟต์นานาชาต)ิ 
  อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ เรือป่ัน เรือพาย สระว่ายน ้า                  
  หรือเลือกซ้ือ OPTION TOUR โดยตรงกบัทางรีสอร์ทเช่น ด าน ้าลกึ  ด าน ้าตื้น ตกปลา และกิจกรรมอ่ืนๆ  
  อีกมากมาย  

  
เทีย่ง  รับประทานอาหารเช้า ณ OCEAN RESTAURANTS (บุฟเฟต์นานาชาต)ิ 
 หรือท่านท่ีไม่ออกไปด าน ้ า ... ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ ท่ีน าโดยเจ้าหน้าท่ี

ผูเ้ช่ียวชาญและมีปราบการณ์ 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, การพับผ้าขนหนูเป็นรูป

วนัแรก  กรุงเทพ ฯ – มลัดีฟส์   

วนัทีส่อง (สาม)  มลัดีฟส์   



สัตว์ต่างๆ (ANIMAL TOWEL FOLDING), โยคี ลาทิส - การผสมผสานกันระหว่างโยคะและพีลาทิส
(YOGILATES), มวยไทย (THAI BOXING) เป็นต้น  (กรุณาเช็คตารางเวลากับเจ้าหน้าที่รีสอร์ทอีก
คร้ัง) 

 
เยน็ รับประทานอาหารเช้า ณ OCEAN RESTAURANTS (บุฟเฟต์นานาชาต)ิ 
หมายเหตุ : ท่ าน ส าม ารถส าร อ ง โต๊ ะ เพ่ื อ ท าน มื้ อ ก ล างวัน  ห รือ มื้ อ เย็ น ที่ ห้ อ งอ าห าร  LA BREZZA (อ าต าเลี่ ยน )  

และ SUAN BUA (อาหารไทย) ซ่ึงจะเป็น SET MENU ตามเง่ือนไขของ ALL INCLUSIVE PACKAGE 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ OCEAN RESTAURANTS (บุฟเฟต์นานาชาต)ิ 
  ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินมาเล่                       
20.35 น.  อ าลามัลดีฟส์โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ UL104  สู่สนามบินโคลัมโบ เพ่ือรอเปลี่ยน

เคร่ือง (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  

 
01.15 น. เดินทางจากสนามบินโคลัมโบเพ่ือกลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ UL                 

   402 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
06.15  น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมรับความประทบัใจ 

*******โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม******* 

 
OCEAN  FRONT  BEACH  VILLA 

 
 

 

 

วนัทีส่าม (ส่ี)   มลัดีฟส์  - กรุงเทพ 

วนัทีห้่า  โคลอมโบ – กรุงเทพ ฯ 



DELUXE  WATER  VILLA 

 
 

PREMIUM DELUXE SPA WATER VILLA 

 
   

 

CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA MALDIVES 

CATEGORIES 4 STARS : SPEED BOAT, ALL INCLUSIVE MEAL PLAN 
 
*  

SRILANKAN AIRLINES (UL) 

รูปแบบห้องพกั 

อตัราค่าบริการต่อท่าน (THB) 

1 - 31 MAR 16 1 APR – 31 OCT 16 

2 คืน 3 คืน 2 คืน 3 คืน 

OCEAN FRONT BEACH 
VILLA 

38,500 THB 48,000 THB 35,900 THB 43,900 THB 

DELUXE OCEAN FRON 
BEACH VILLA 

39,500 THB 49,500 THB 36,900 THB 44,900 THB 

DELUXE WATER VILLA 42,500 THB 54,000 THB 39,900 THB 49,500 THB 

DELUXE SUNSET WATER 
VILLA 

43,500 THB 55,500 THB 40,900 THB 51,000 THB 

DELXUE SPA OVER WATER 
VILLA 

44,500 THB 56,900 THB 41,900 THB 53,000 THB 



PREMIUM DELUXE SPA 
WATER VILLA 

45,500 THB 58,500 THB 42,900 THB 54,000 THB 

 

 CENTARA RAS FUSHI มีนโยบายรับรองไดไ้ม่เกิน 2 ท่าน ต่อ 1 หอ้ง และไม่รับเด็กอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 

 อตัราดังกล่าวค านวณจากตั๋วเคร่ืองบินราคาโปรโมช่ันของสายการบินซ่ึงมีจ านวนจ ากดั  

 อตัราโปรโมชัน่สงวนสิทธ์ิส าหรับการจองภายในวนัท่ี 7 มีนาคม 59 และเดินทางไม่เกินวนัท่ี 31 ตุลาคม 59 
เท่านั้น 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าโรงแรมตามท่ีท่านเลือก (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) จ  านวน 2 หรือ 3  คืน ตามแต่แพค็เกจท่ีท่านเลือก 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามท่ีระบุในรายการ ตามเง่ือนไขของ ALL INCLUSIVE  
 ค่าเรือรับ – ส่ง สนามบินมาเลย ์– รีสอร์ท 
 ตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศโดยสายการบินศรีลงักาแอร์ไลน์ (ตัว๋โปรโมชัน่ มีจ  านวนจ ากดัในแต่ละเท่ียวบิน) 
 ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบิน ตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน   1,000,000 บาท  (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่าง ๆ  
 ค่า VAT 7%  ภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ  อาทิเช่น ค่ากิจกรรม , เคร่ืองด่ืม , ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ท่ีอยู่

นอกเง่ือนไขของ ALL INCLUSIVE  
 เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเคร่ืองบิน / ห้องพกั ต้องเดินทางตามวนัท่ี  ท่ีระบุหน้าตัว๋เท่านั้ น จึงไม่

สามารถยกเลิก หรือ เปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน 
 

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
 กรุณาช าระบริการ 50% ต่อท่านหลังจากการจองภายใน 3 วัน พร้อมส่งส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งาน

เหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  ทั้งน้ีข้ึนกบัปริมาณการเขา้พกัในช่วงเวลาดงักล่าว โดยโอนเงินเขา้บญัชี 
  ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
  ช่ือบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลเิดย์ จ ากดั 
  เลขทีบ่ัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 
 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 
 ช าระส่วนท่ีเหลือ 40 วนัก่อนเดินทาง ซ่ึงทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนตามเง่ือนไขท่ีไดรั้บจากทางรีสอร์ท 
 หากท าการยกเลิกต ่ากวา่ 30 วนัก่อนเดินทาง บริษทัขอหกัค่าใชจ่้าย 100% จากราคาแพก็เกจทั้งหมด  
 



หมายเหตุ 
 ราคาน้ีใชส้ าหรับผูเ้ดินทางพร้อมกนัอยา่งนอ้ย ผูใ้หญ่ 2 ท่านข้ึนไป  

 อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาค่าบริการ
ในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมน ้ ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงิน
บาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง   

 บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 

 หากท่านถูกเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วน
หรือทั้งหมด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ
หรือคนต่างดา้ว ท่ีพ  านกั อยูใ่นประเทศไทย อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง   

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของ
สายการบิน เรือ รถไฟ อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิด
เหนืออ านาจควบคุมของบริษทัฯ  

 บริษทัฯ จะท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน โรงแรมหรือบริษทัขนส่ง เม่ือเกิดการสูญ
หายของสัมภาระ ระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว 

 ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได ้

 ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่
ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้น หากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้
ท่านจะขอคืนเงินค่าบริการไม่ได ้

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ี ทางบริษทัฯ จะ
ยดึถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 


