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 คุม้สดุๆ รวมอาหารและเครือ่งดืม่ หมดกังวลกับคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

 ดืม่ด ่าบรรยากาศอันหรหูรากับบรรยากาศอนัแสนโรแมนตกิ 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – มลัดฟีส ์– Centara Ras Fushi Resort 

07.00 น. สนามบนิดอนเมอืง ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 3 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์2 ของสายการบนิ แอรเ์อเชยี (Air Asia) 

หรอื สนามบนินานาชาตสิุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 (ตามสายการบนิทีลู่กคา้เลอืก) 

09.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์(Male, Maldives) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 15 นาท ี

11.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Ibrahim Nasir International Airport เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์

(Male, Maldives) เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณา

ปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลงัท าการผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง เรยีบรอ้ยแลว้ พบเจา้หนา้ที่

โรงแรม เคานเ์ตอร ์12  น าทา่นเดนิทางโดยเรอืสปีดโบ๊ท (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ไป

ยัง “Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives”  เชค็อนิเขา้สูท่ีพ่ัก จากนัน้ใหท้า่นอสิระพกัผ่อนตาม

อัธยาศยั  
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 *ทา่นสามารถเลอืกเพลดิเพลนิกบักจิกรรมทางน ้าโดยใชอุ้ปกรณ์ไม่มเีครือ่งยนตแ์ละไม่เสยีคา่บรกิารตลอด

การเขา้พกั!!!เชน่ อุปกรณ์ด าน ้าตืน้, เรอืแคนนู, เรอืถบี, กระดานโตค้ลืน่ เป็นตน้ 

**ทา่นสามารถอิม่อร่อยกบัอาหาร เครือ่งดืม่และอาหารว่าง เชน่ อาหารวา่งยามบ่าย, ชา-กาแฟ, คานาเป้, 

เครือ่งดืม่ตา่งๆ, น ้าอัดลม เป็นตน้ 

***บารเ์ครือ่งดืม่ เปิดบรกิารตัง้แต ่11.00 – 24.00 เสรฟิทา่นดว้ย House Wineหลากหลายชนดิ เชน่ 

ไวนแ์ดง, ไวนข์าว, สปารค์ลิง้ไวน,์ เบยีร,์ ค็อกเทล เป็นตน้ 

****พเิศษสดุ! Sundowners Canapé หลากหลายรสชาต ิใหบ้รกิารกอ่นอาหารมือ้ค า่ของทา่น 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโอเชีย่น หอ้งอาหารหลกั (Ocean Restaurant)  

 

 

 

 

 

 

 ทา่นจะไดร้ับเครดติมูลคา่ USD40 เพือ่ใชบ้รกิารอาหารกลางวัน หรอื อาหารค า่ ทีห่อ้งอาหารพเิศษ ดงันี้ 

1. หอ้งอาหารสวนบวั ทีบ่รกิารอาหารไทย สาหรบัสัง่อาหารจากรายการอาหารตามสัง่ หรอืเลอืกจาก

รายการอาหารทีเ่ชฟแนะนาแบบ  3 คอรส์ 

2. หอ้งอาหารลาเบรซซา บรกิารอาหารอติาเลยีนและซฟีู้ด สาหรับสัง่อาหารจากรายการอาหารตาม

สัง่ หรอืเลอืกจากรายการอาหารทีเ่ชฟแนะนาแบบ 3 คอรส์ 

3. หอ้งอาหารอัลไคมาห ์(บรกิารเฉพาะมือ้ค า่) ส าหรับสัง่จากรายการ อาหารตามสัง่เทา่นัน้ 

**กรณุาส ารองทีน่ ัง่ลว่งหนา้ เครตติทีไ่ดร้บัไมส่ามารถสะสม หรอืแลกเป็นเงนิสดได*้* 

 ทีพ่กั   Centara  Ras  Fushi  Resort & Spa, Maldives 

วนัทีส่อง Centara Ras Fushi Resort อสิระพกัผอ่น หรอื เลอืกท ากจิกรรมตา่งๆตามอธัยาศยั 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโอเชีย่น (Ocean Restaurant) 

 หลงัรับประทานอาหารเชา้ ทา่นสามารถเลอืกพกัผ่อนตามอัธยาศยั หรอืทา่นทีต่อ้งการด าน ้าตืน้ดปูะการัง

รอบๆ เกาะ สามารถยมือุปกรณ์ด าน ้าตืน้จาก Dive Center ไดฟ้ร ี หรอืทา่นทีไ่ม่ออกไปด าน ้า ทา่นสามารถ

ร่วมกจิกรรมตา่งๆ มากมายบนเกาะ อาทเิชน่ หฐโยคะ (Hatha Yoga), ร าไทช ิ(Tai Chi), การพับผา้ขนหนู

เป็นรูปสตัวต์า่งๆ (Animal Towel Folding), พลิาทสิ (Pilates on mat) 

*ทา่นสามารถเลอืกเพลดิเพลนิกบักจิกรรมทางน ้าโดยใชอุ้ปกรณ์ไม่มเีครือ่งยนตแ์ละไม่เสยีคา่บรกิารตลอด

การเขา้พกั!!!เชน่ อุปกรณ์ด าน ้าตืน้, เรอืแคนนู, เรอืถบี, กระดานโตค้ลืน่ เป็นตน้ 

**ทา่นสามารถอิม่อร่อยกบัอาหาร เครือ่งดืม่และอาหารว่าง เชน่ อาหารวา่งยามบ่าย, ชา-กาแฟ, คานาเป้, 

เครือ่งดืม่ตา่งๆ, น ้าอัดลม เป็นตน้ 

***บารเ์ครือ่งดืม่ เปิดบรกิารตัง้แต ่11.00 – 24.00 เสรฟิทา่นดว้ย House Wineหลากหลายชนดิ เชน่ 

ไวนแ์ดง, ไวนข์าว, สปารค์ลิง้ไวน,์ เบยีร,์ ค็อกเทล เป็นตน้ 

****พเิศษสดุ! Sundowners Canapé หลากหลายรสชาต ิใหบ้รกิารกอ่นอาหารมือ้ค า่ของทา่น 

 ** กรณุาเช็คตารางเวลากบัเจา้หนา้ทีร่สีอรท์ ** 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารโอเชีย่น (Ocean Restaurant) 



Maldives Centara Ras Fushi 3D2N                                               หนา้ 3 จาก 11  

                                                                                                                 
 

บา่ย ทา่นสามารถเลอืกพกัผ่อนตามอัธยาศยั 

** บรกิารซนัดาวเนอร ์คานาเป้ ณ “Viu Bar” ระหว่างเวลา 18.30-19.30 น. ตลอดการเขา้พกั ** 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโอเชีย่น (Ocean Restaurant) 

 ทีพ่กั   Centara  Ras  Fushi  Resort & Spa, Maldives 

วนัทีส่าม มลัดฟีส ์– กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (Ocean Restaurant) 

09.00 น. ใหท้า่นเชค็เอา้ทห์อ้งพัก เตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ Ibrahim Nasir International Airport เมอืงมาเล ่โดยโดยเรอื Speed boat 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท ี

12.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิทีล่กูคา้เลอืก ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 15 นาท ี

19.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง/สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศไทย, ประเทศมลัดฟีสป์ฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ  

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ท ิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ

เกดิจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตาม

หมายก าหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายก 
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Promotion จองกอ่นเดนิทางมากกวา่ 30วนั 60วนั 90วนั 
 
***ราคาสแีดงเป็นราคาส าหรบัจองภายใน 30 June 2019 *** 
 

TRAVELING PERIOD : 1 July - 31 September 2019 

Room Type 3 Days 2 Nights 4 Days 3 Nights 

Ocean Front Beach Villa 24,900  22,600  19,900 33,400  32,000  26,400 

Deluxe Ocean Front Beach Villa 25,800  23,400  21,100 34,700  33,200  27,400 

Deluxe Water Villa 29,200  26,400  23,900 39,800  37,700  31,900 

Deluxe Sunset Water Villa 30,300  27,800  25,900 42,200  39,800  33,900 

Deluxe Spa Over Water Villa 30,800  28,300  25,900 42,500  40,300  34,400 

Premium Deluxe Spa Water 
Villa 

32,500  29,300  26,500 44,700  41,900  35,800 

 
 

 

Promotion จองกอ่นเดนิทางมากกวา่ 30วนั 60วนั 90วนั 

 

TRAVELING PERIOD : 1 - 31 October 2019 

Room Type 3 Days 2 Nights 4 Days 3 Nights 

Ocean Front Beach Villa 24,900  22,600  20,900 33,400  32,000  27,700 

Deluxe Ocean Front Beach Villa 25,800  23,400  21,600 34,700  33,200  28,800 

Deluxe Water Villa 29,200  27,400  24,800 39,800  40,700  33,600 

Deluxe Sunset Water Villa 30,300  28,800  26,200 42,200  42,800  35,700 

Deluxe Spa Over Water Villa 30,800  29,300  26,500 42,500  43,300  36,200 

Premium Deluxe Spa Water 
Villa 

32,500  30,300  27,600 44,700  44,900  37,800 
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TRAVELING PERIOD : 1 November- 24 December 2019 

Room Type 3 Days 2 Nights 4 Days 3 Nights 

Ocean Front Beach Villa 25,900  22,900 35,100  30,700 

Deluxe Ocean Front Beach Villa 26,500  23,600 36,100  31,800 

Deluxe Water Villa 30,300  27,000 41,800  37,300 

Deluxe Sunset Water Villa 31,300  27,800 43,300  38,700 

Deluxe Spa Over Water Villa 31,800  28,200 44,100  39,700 

Premium Deluxe Spa Water 

Villa 
34,300  30,400 47,900  42,000 

 
บรกิารแบบ All-Inclusive 
 

บรกิารแบบ All-Inclusive 

มือ้อาหาร เวลาใหบ้รกิาร สถานที ่ รายละเอยีด 

อาหารเชา้ 07.00-10.00  Oceans บรหิารอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์

มดิ มอรน์ ิง่ 
เซอรว์สิ 

10.30–11.30 Viu Bar บรกิารชา-กาแฟ ขนมขบเคีย้วและผลไม ้ 

อาหารเทีย่ง 12.00-14.00 Oceans 
La Brezza 

Suan Bua 

Al Khaimah 

บรกิารอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์ทีห่อ้งอาหารโอเชีย่น หรอื 
บรกิารอาหารแบบเซ็ทเมนูทีห่อ้งอาหารสวนบัวและ ลา
เบรซซา่ 

อาฟเตอรน์นู ท ี 15.30-16.30  Viu Bar บรกิารชา-กาแฟ ขนมขบเคีย้วและแซนดว์ชิ ซนัดาวเนอร ์

ปารต์ี ้18.30-19.30 Viu Bar บรกิาร คานาเป้ ขนม

ขบเคีย้ว และเครือ่งดืม่จากเมนู All Inclusives 

อาหารเย็น  19.00-22.00 Oceans 

La Brezza 

Suan Bua 

Al Khaimah 

บรกิารอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ทีห่อ้งอาหารโอเชีย่น หรอื 

เลอืกรับประทานอาหารแบบเซ็ทเมนูหรอื สัง่อาหารตาม
สัง่จาก เมนูโดยใชเ้ครดติ USD 40 ทีห่อ้งอาหารสวนบวั

และ ลาเบรซซา่ หรอื บรกิารอาหารตามสัง่จากเมนูโดย
ใชเ้ครดติ USD 40 ทีห่อ้งอาหารอัลไคมาห ์

เครือ่งดืม่ เวลาใหบ้รกิาร สถานที ่ รายละเอยีด 

บาร ์ 10.00-24.00 Viu Bar 

Giraavaru 

Lobby Bar 

บรกิารเครือ่งดืม่ ไวน ์เหลา้ เบยีร ์ค็อกเทล ซอฟตด์ริง้ค ์

และน ้าแร่ โดยเลอืกจากเมนูเครือ่งดืม่แบบ All 
Inclusives 

บาร ์ 10.00-18.00  Waves Pool Bar บรกิารเครือ่งดืม่ ไวน ์เหลา้ เบยีร ์ค็อกเทล ซอฟตด์ริง้ค ์
และน ้าแร ่โดยเลอืกจากเมนูเครือ่งดืม่แบบ All 

Inclusives 

บรกิารชา และ 
กาแฟ 

10.00-24.00 Viu Bar 

Giraavaru 

Lobby Bar 
Waves Pool Bar 

บรกิารชา-กาแฟตลอดทัง้วัน ยกเวน้ที ่Waves Pool 

Bar ทีจ่ะเปิด ใหบ้รกิารถงึแค ่18.00 น. 

**การรบัประทานอาหารภายในวลิลา่ (Room Service), มนิบิาร ์และของวา่งภายในวลิลา่ จะไมร่วมอยูใ่น

แพ็คเก็จออล อนิคลซูฟี และจะคดิคา่บรกิารตามจ านวนจรงิทีบ่รโิภค** 
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หอ้งอาหารและบาร ์

หอ้งอาหารโอเชีย่น (Oceans  หอ้งอาหารหลกั) 

  
 
ประเภทอาหาร: บฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชาต ิเอเชยีและเมนพูเิศษประจ าวนั 
จ านวนทีน่ ัง่: 130 

เวลาเปิด: 07.00 – 10.00 น. / 12.00 – 14.00 น. / 19.00 – 22.00 น. 
โอเชีย่นส ์ไดร้ับการออกแบบในสไตลม์ัลดฟีสพ์ืน้เมอืง ตัง้อยู่ใจกลางของเกาะ น าเสนอบุฟเฟ่ตห์มุนเวยีนรายวนั สมัผัส
รสชาตขิองอาหารเอเชยี ยุโรป ตะวันออกกลางและอเมรกิาใต ้เนื้อสตัวย์า่งไฟบนเตาย่างแบบหมุนเป็นเมนูพเิศษ 

หอ้งอาหารสวนบวั (Suan Bua) 

  
ประเภทอาหาร: อาหารไทย 

จ านวนทีน่ ัง่: 36 
เวลาเปิด: 12.00 – 14.00 น. / 19.00 – 22.00 o. 
ไม่ว่าจะรับประทานบนพืน้ทรายในรา้นอาหารหรอืรมิสระน ้าทีม่องเห็นมหาสมุทรอนิเดยี ทา่นสามารถเพลดิเพลนิไปกบั

รสชาตทิีพ่ถิพีถินัและจัดจา้นของอาหารไทยทีส่วนบัว ซึง่เชฟของเราจะรังสรรคส์ตูรอาหารจากทัง้สีภ่าคของประเทศไทย 
สมัผัสความหมายอนัแทจ้รงิของอัธยาศยัไมตรขีองชาวไทย และชมปรากฏการณ์สมัผัสแห่งเสยีงและกลิน่ทีโ่ชยมาจาก

ซุม้ปรุงอาหารของเรา มอีาหารมังสวริัตแิละอาหารปลอดกลเูตนใหเ้ลอืก  

หอ้งอาหารอลัไคมาห ์(Al Khaimah) 

  
ประเภทอาหาร: อาหารตะวนัออกกลาง 

จ านวนทีน่ ัง่: 26  
เวลาเปิด: 19.00 – 22.00 น. 
ลิม้ลองรสชาตขิองตะวันออกกลาง เมือ่รับประทานอาหารทีบ่ารอ์ัลไคมาห ์(Al Khaimah) ชวนใหน้กึถงึกระโจมเบดอูนิ
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ขนานแทท้ีป่ระดบัดว้ยผนืผา้ทีห่รูหราและพรมทอทา่มกลางสวนเมอืงรอ้น รา้นอาหารทีเ่ป็นกนัเองแห่งนี้ ขอเสนอการ
ผจญภยัของอาหารอาหรับ โดยใชเ้ครือ่งเทศทีบ่ดดว้ยมอื หมกัเครือ่งปรุงแบบโฮมเมด และสว่นผสมทีส่ดใหม่จากตลาด 

เพือ่แตง่เตมิรสชาตใิหก้บัเนื้อสตัวย์่างถา่นและเตาย่างแบบหมนุ ทีน่ั่งทรงต า่และกลิน่หอมทีช่ดัเจนของพณิอาหรบัให ้
ประสบการณ์การรบัประทานอาหารทีไ่ม่เหมอืนใคร  
 

ววิบาร ์(Viu Bar) 

  
ประเภทอาหาร: ของขบเคีย้วเบาๆ ค็อกเทลและเครือ่งดืม่ 
จ านวนทีน่ ัง่: 138 

เวลาเปิด: 10.00 – 24.00 น. 
ววิบาร ์เป็นจดุเดน่แห่งหนึง่ของรสีอรท์ ใหบ้รกิารเครือ่งดืม่และคอ็กเทลในบรรยากาศทีผ่่อนคลาย จงึเป็นสถานทีช่ัน้เลศิ

ในการพักผ่อนและรับประทานของว่างเบาๆ ทีเ่อร็ดอรอ่ย ดว้ยทีน่ั่งแบบเลานจแ์ละพืน้ตาขา่ยของเรอืใบคูท่ีอ่ยู่เหนือน ้า ววิ
บาร ์ภมูใิจเสนอทศันียภาพของมหาสมุทรทีไ่มม่สี ิง่ใดบดบัง และอยู่ในต าแหน่งทีย่อดเยีย่มในการชมภาพพระอาทติยล์บั
ฟ้าทีง่ดงาม หรอืชืน่ชมปลาในแนวปะการังใตผ้นืน ้าทีใ่สราวครสิตลั 

เวฟพลูบาร ์

  
ประเภทอาหาร: ของวา่งและเครือ่งดืม่ 
เวลาเปิด: 10.00 – 18.00 น. 
ทา่นไม่จ าเป็นตอ้งออกจากน ้า ก็สามารถเขา้พกัและเพลดิเพลนิกบัทศันียภาพทีส่วยงามของมหาสมุทรอนิเดยีไดท้ี่ เวฟ

พูลบาร ์สว่นหนึง่เป็นบารร์มิสระและสว่นหนึง่เป็นบารร์มิชายหาด ใหบ้รกิารน ้าผลไมเ้มอืงรอ้นทีส่ดชืน่ใหก้บัผูท้ีอ่ยากจะ
เก็บเกีย่วจากแสงแดด ทะเลและหาดทรายใหม้ากทีส่ดุ 

จริาวารล็ูอบบีบ้าร ์

  
ประเภทอาหาร: ของวา่งและเครือ่งดืม่ 

เวลาเปิด: 11.00 – 23.00 น. 
ผ่อนคลายและเฝ้าดโูลกหมุนไปในบรรยากาศสบายๆ ของล็อบบีบ้ารข์องเรา เพลดิเพลนิกบัเครือ่งดืม่ทัง้รอ้นและเย็น น ้า

ผลไมแ้ละคอ็กเทลทีแ่ปลกใหม่ทีม่ใีหเ้ลอืกตลอดชว่งกลางวนัและยามค า่ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2 ทา่น ตามประเภทหอ้งพักทีท่า่นเลอืกใช ้
 เรอืเร็ว Speed boat  รับ-สง่ จาก สนามบนิ – รสีอรท์ – สนามบนิ 

 เจา้หนา้ทีต่อ้นรับทีส่นามบนิมาเล ่และอ านวยความสะดวกในการเดนิทางตอ่ไปยังรสีอรท์ 
 คา่ GST tax, Service charge, Green tax 
 รวมคา่อาหารเชา้ กลางวัน เย็น ทกุมือ้ รวมครือ่งดืม่ และ เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์เชน่ เหลา้ เบยีร ์ไวน ์ในบาร์

เครือ่งดืม่ในเวลาทีก่ าหนดโดยประมาณ 10.00 น. - 23.00 น. 
 บรกิารเครือ่งดืม่ตามสัง่ รวมทัง้ทีม่แีอลกอฮอล ์10.00-18.00 บรเิวณ Waves Pool bar (สระวา่ยน ้า) 

 ชา - กาแฟยามบ่ายพรอ้มของว่าง 15.30-16.30 ที ่Viu Bar 
 บรกิารบารแ์บบเปิด (Open Bar Service) Viu Bar ซึง่ใหบ้รกิารเฮา้สไ์วนห์ลากชนดิ (ไวนแ์ดง,ไวน์

ขาว,และสปารค์กลิง้ไวน)์ เบยีร ์และ ค็อกเทล ตัง้แต ่11.00 น.-23.00 น. 

 ซนัดาวเนอร ์คานาเป้ : บรกิารทาปาสและคานาเป้หลากหลายใหเ้ลอืกลิม้ชมิรสกอ่นอาหารมือ้ค า่ (18.30 น. - 
19.30 น. ) ที ่Viu Bar 

 บรกิารอุปกรณ์ด าน ้าตืน้และอุปกรณ์ทางน ้า (ชนดิไม่มเีครือ่งยนต)์ เชน่ เรอืแคนู, เรอืถบี, วนิดเ์ซริฟ์, กระดานโต ้

คลืน่  
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่บัตรโดยสารชัน้ประหยัดไป – กลบั เสน้ทางตามทีร่ะบุในรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามันไวเ้รยีบรอ้ย

แลว้ **คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วันที ่1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณี

ทีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่** 
 สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง น ้าหนักไม่เกนิทา่นละ 20 กก. 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่วซีา่ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย จะตอ้งด าเนนิการยืน่วซีา่ดว้ยตวัทา่นเอง 
 ประกนัการเดนิทาง 

 การรบัประทานอาหารภายในวลิล่า และมนิบิาร ์
 การด าน ้าลกึ, กฬีาทางน ้า และกจิกรรมสนัทนาการอืน่ๆ นอกเหนือจากรายการทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 
 Gold All inclusive optional เพิม่ทา่นละ 100 USD/ทา่น/คนื จองลว่งหนา้ทา่นละ 2,500 บาท/ทา่น/คนื 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 
2. ช าระคา่ทวัรย์อดเต็ม ตามรูปแบบหอ้งทีต่อ้งการจะเขา้พัก  

3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ด ้
ระบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
1. หลงัจากท าการจองและช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง จะไม่สามารถคนืเงนิไดเ้ลยทกุกรณี 
2. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง, ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศมัลดฟิ และ  

   ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้  
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
1. แพ็คเกจขา้งตน้เป็นราคาตอ่ทา่น ส าหรับเขา้พักหอ้งละ 2 ทา่น และ ใชไ้ดเ้มือ่เขา้พักอย่างนอ้ย 2 คนืข ึน้ไป 
    ตามวันและเวลาทีก่ าหนด 

2. ส าหรบั Centara Ras Fushi ผูเ้ขา้พกัจะตอ้งมอีายุ 12 ปีข ึน้ไปเทา่น ัน้ถงึสามารถเขา้พกัได ้
3. การยนืยันการจองขึน้อยู่กบัจ านวนหอ้งว่าง ณ ขณะนัน้ และไม่สามารถใชโ้ปรโมชัน่นี้ ร่วมกบัโปรโมชัน่อืน่ได ้

4. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
5. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ   
    ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, 

    การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 
6. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนื  

    คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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7. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื 

    เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
8. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ 
    โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

9. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรบัสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋ 
    เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

10. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก 
      สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่   
      ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

11. พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม    
     โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

12. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก 
     ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้ 
     โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

13. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ 
      บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไมว่่ากรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 
14. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

15. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
16. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับใน   

      เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
17. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้    
      หรอือุบัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

18. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอื   
      ว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

19. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ัง้  
      มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
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