เดินทางสู่ เกาะมัลดีฟส์ โดยสายการบิน ศรีลงั กัน แอร์ ไลน์
สัมผัสประสบการณ์ สุดพิเศษ พักรีสอร์ ทหรู ที่มีให้ เลือกทั้งห้ องบนบกและกลางนา้
ฟรี !!! อุปกรณ์ดานา้ ตืน้ และกิจกรรมต่ างๆทีไ่ ม่ ใช้ เครื่ องยนต์
อิม่ อร่ อยไม่ อ้นั กับอาหารและเครื่ องดื่มทั้งวันตลอดการเข้ าพัก

วันแรก
06.30 น.
09.10 น.
11.00 น.
13.30 น.
14.30 น.

15.30 น.

19.00 น.

วันทีส่ อง (สาม)

กรุงเทพ ฯ – มัลดีฟส์
คณะผู้ เดิ น ทางเช็ ค อิน ด้ ว ยตนเอง ณ ท่ าอากาศยานสุ ว รรณภู มิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั้ น 4 ประตู
9 บริเวณเคาน์ เตอร์ S สายการบิน SRILANKAN AIRLINE
ออกเดินทางสู่ เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลงั กา เทีย่ วบินที่ UL 403 (บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดิ น ทางถึ งท่ าอากาศยานนานาชาติ BANDARANAIKE เมื องโคลัม โบ ประเทศศรี ลังกา เพื่ อเปลี่ย น
เครื่ อง
ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ย์ ประเทศมัลดีฟส์ โดยสายการบินศรีลงั กาแอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ UL 115
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋ าที่สนามบินมัลดีฟส์ เรี ยบร้อยแล้ว พบกับเจ้าหน้าที่ ณ
เคาเตอร์ หมายเลข 12 “CENTARA HOTEL” นาท่านสู่ ท่าเรื อสปี ดโบ้ตของโรงแรม ออกเดิ นทางจาก
โดยสปี ดโบ้ตไปยังโรงแรม (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)
เช็ ค อิ น เข้ า สู่ ที่ พั ก “CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA MALDIVES” รี ส อร์ ท หรู ร ะดับ 4
ดาว เปิ ดใหม่ ล่ าสุ ดในเครื อเซ็ น ทารา จากนั้นให้ท่ านอิ ส ระพักผ่อนตามอัธยาศัย โดยระหว่างนี้ ท่ าน
สามารถ ใช้สิ่งอานวยความสะดวกของโรงแรม หรื อรับประทานอาหารว่าง และเครื่ องดื่ม ตามแต่แพ็คเกจ
ALL INCLUSIVE
รับประทานอาหารเย็น ณ OCEAN RESTAURANTS (บุฟเฟต์ นานาชาติ)
อิสระสนุกสนามกับกิจกรรมยามค่าคืนของแต่ละโรงแรม โดยท่านสามารถสั่งเครื่ องดื่ม ๆ ต่าง ๆ
ได้จากบาร์ เครื่ องดื่มโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนถึงเวลา 23.00 น.

มัลดีฟส์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ OCEAN RESTAURANTS (บุฟเฟต์ นานาชาติ)
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อจะร่ วมกิ จกรรมต่างๆ ของทางรี สอร์ ท อาทิ เรื อปั่ น เรื อพาย สระว่ ายน้า
หรื อเลือกซื้อ OPTION TOUR โดยตรงกับทางรีสอร์ ทเช่ น ดาน้าลึก ดาน้าตื้น ตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ
อีกมากมาย

เทีย่ ง

รับประทานอาหารเช้ า ณ OCEAN RESTAURANTS (บุฟเฟต์ นานาชาติ)
หรื อท่ า นที่ ไ ม่ ออกไปดาน้ า ... ท่ านสามารถร่ วมกิ จกรรมต่ างๆ มากมายบนเกาะ ที่ น าโดยเจ้า หน้า ที่
ผูเ้ ชี่ ยวชาญและมีปราบการณ์ โดยที่ ท่านไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายเพื่มเติมได้ต้ งั แต่เวลา 08.30-11.30 น. และ
15.30-16.30 น. ของทุกวัน ... อาชิ เช่ น : หฐโยคะ (HATHA YOGA), ราไทชิ (TAI CHI), การนั่งสมาธิ
(MEDITATION), พิลาทิส (PILATES ON MAT), STRETCHING CLASS, การพับผ้ าขนหนูเป็ นรู ป

สั ตว์ ต่างๆ (ANIMAL TOWEL FOLDING), โยคี ลาทิส - การผสมผสานกันระหว่ างโยคะและพีลาทิส
(YOGILATES), มวยไทย (THAI BOXING) เป็ นต้ น (กรุ ณ าเช็ ค ตารางเวลากับ เจ้ าหน้ าที่รีส อร์ ทอี ก
ครั้ง)

เย็น

รับประทานอาหารเช้ า ณ OCEAN RESTAURANTS (บุฟเฟต์ นานาชาติ)

หมายเหตุ :

ท่ าน ส าม ารถ ส าร อ งโต๊ ะเพื่ อ ท าน มื้ อ ก ล างวั น ห รื อ มื้ อ เย็ น ที่ ห้ อ งอ าห าร LA BREZZA (อ าต าเลี่ ย น )
และ SUAN BUA (อาหารไทย) ซึ่งจะเป็ น SET MENU ตามเงื่อนไขของ ALL INCLUSIVE PACKAGE

วันทีส่ าม (สี่ )
เช้ า
20.35 น.

วันทีห่ ้ า
01.15 น.
06.15 น.

มัลดีฟส์ - กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้ า ณ OCEAN RESTAURANTS (บุฟเฟต์ นานาชาติ)
ได้ เวลาอันสมควร นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินมาเล่
อาลามั ลดี ฟ ส์ โดยสายการบิ น ศรี ลังกาแอร์ ไลน์ เที่ยวบิ นที่ UL104 สู่ สนามบิ น โคลัม โบ เพื่ อรอเปลี่ยน
เครื่ อง (บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)

โคลอมโบ – กรุงเทพ ฯ
เดิ น ทางจากสนามบิ นโคลัม โบเพื่ อ กลับ สู่ กรุ งเทพ ฯ โดยสายการบิ น ศรี ลังกาแอร์ ไลน์ เที่ยวบิ นที่ UL
402 บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมรับความประทับใจ
*******โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม*******

OCEAN FRONT BEACH VILLA

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)
อัตราค่ าบริการต่ อท่าน (THB)
รู ปแบบห้ องพัก

OCEAN FRONT BEACH
VILLA
DELUXE OCEAN FRON
BEACH VILLA
DELUXE WATER VILLA
DELUXE SUNSET WATER
VILLA
DELXUE SPA OVER WATER
VILLA

1 - 31 MAR 16

1 APR – 31 OCT 16

2 คืน

3 คืน

2 คืน

3 คืน

38,500 THB

48,000 THB

35,900 THB

43,900 THB

39,500 THB

49,500 THB

36,900 THB

44,900 THB

42,500 THB

54,000 THB

39,900 THB

49,500 THB

43,500 THB

55,500 THB

40,900 THB

51,000 THB

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 มีนโยบายรับรองได้ไม่เกิน 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง และไม่รับเด็กอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี
 อัตราดังกล่าวคานวณจากตั๋วเครื่ องบินราคาโปรโมชั่นของสายการบินซึ่งมีจานวนจากัด
 อัตราโปรโมชัน่ สงวนสิ ทธิ์ สาหรับการจองภายในวันที่ 7 มีนาคม 59 และเดินทางไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 59
เท่านั้น

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าโรงแรมตามที่ท่านเลือก (พักห้องละ 2 ท่าน) จานวน 2 หรื อ 3 คืน ตามแต่แพ็คเกจที่ท่านเลือก
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามที่ระบุในรายการ ตามเงื่อนไขของ ALL INCLUSIVE
 ค่าเรื อรับ – ส่ ง สนามบินมาเลย์ – รี สอร์ท
 ตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศโดยสายการบินศรี ลงั กาแอร์ ไลน์ (ตัว๋ โปรโมชัน่ มีจานวนจากัดในแต่ละเที่ยวบิน)
 ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
 ค่า VAT 7% ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบกากับภาษี)
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนื อจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่ากิจกรรม , เครื่ องดื่ม , ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ที่อยู่
นอกเงื่อนไขของ ALL INCLUSIVE
 เนื่ อ งจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่ อ งบิ น / ห้ องพัก ต้องเดิ น ทางตามวัน ที่ ที่ ระบุ ห น้า ตัว๋ เท่ า นั้น จึ ง ไม่
สามารถยกเลิก หรื อ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วน

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
 กรุ ณาชาระบริการ 50% ต่ อท่ านหลังจากการจองภายใน 3 วัน พร้อมส่ งสาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง ที่มีอายุการใช้ งาน
เหลือไม่ ต่ากว่า 6 เดือน ทั้งนี้ข้ ึนกับปริ มาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (สาขา หนึ่งพัน)
ชื่ อบัญชี
บริษัท แกรนด์ ฮอลิเดย์ จากัด
เลขทีบ่ ัญชี
175-231417-5 (ออมทรัพย์)
 แฟกซ์ สลิปโอนเงินมาทีบ่ ริษัทฯ แฟกซ์ 02-3619689
 ชาระส่ วนที่เหลือ 40 วันก่อนเดินทาง ซึ่ งทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรี สอร์ ท
 หากทาการยกเลิกต่ากว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริ ษทั ขอหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด

หมายเหตุ
 ราคานี้ใช้สาหรับผูเ้ ดินทางพร้อมกันอย่างน้อย ผูใ้ หญ่ 2 ท่านขึ้นไป
 อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริ การ













ในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนี ยมน้ ามัน หรื อมีการประกาศลดค่าเงิ น
บาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
หากท่านถู กเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมื องของประเทศนั้นๆ ปฏิ เสธการเข้า-ออกเมื อง ด้วยเหตุ ผลใดๆ ก็ตาม ถื อเป็ น
เหตุผลซึ่ งอยู่นอกเหนื ออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่ วน
หรื อทั้งหมด
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรื อคนต่างด้าว ที่พานัก อยูใ่ นประเทศไทย อานาจสิ ทธิ์ ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิ ดเหตุสุดวิสัย เช่ น การยกเลิ ก หรื อล่าช้าของ
สายการบิน เรื อ รถไฟ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิด
เหนืออานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ ง เมื่อเกิ ดการสู ญ
หายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
ในระหว่างการท่องเที่ ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถื อว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถ
เรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้
ค่าบริ การที่ท่านชาระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่
ละแห่ งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้น หากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้
ท่านจะขอคืนเงินค่าบริ การไม่ได้
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะ
ยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสาคัญ

