
 

CENTARA 

RAS  

FUSHI  

RESORT  
3 Days 2 Nights  

ดนิแดนในฝนั “มลัดฟีส”์ สมัผสัความเงยีบสงบ และอากาศบรสิุทธิไ์ดเ้ต็มปอด 

Centara Ras Fushi Resort & Spa ท ีเ่หมาะส าหรบัทกุคูร่กัฮนันมูีน 

สุดคุม้กบัแพ็คเกจ ALL INCLUSIVE อ ิม่อรอ่ยกบัอาหารและเคร ือ่งดืม่ท ีม่ใีหบ้รกิารท ัง้วนั 

 

สุดคุม้ 

แพ็กเกจ 

ALL 

INCLUSIVE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพฯ – มลัดฟีส ์

- TO - 

Centara Ras Fushi 

07.00 น. สนามบนิดอนเมอืง ผูโ้ดยสาร 

ขาออก ชัน้ 3 ประต ู2 เคานเ์ตอร์ 2 ของ 

สายการบนิแอรเ์อเชยี (Air Asia) หรอื 

สนามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิ อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 (ตามสายการบนิที่

ลกูคา้เลอืก) 

 

09.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศ 

มลัดฟีส ์(Male, Maldives) ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชัว่โมง 15 นาที 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Ibrahim 

Nasir International Airport เมอืงมาเล ่

ประเทศมลัดฟีส ์ (Male, Maldives) เวลา

ทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่

ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิา

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถ ิน่) หลังท าการผ่านดา่น

ตรวจคนเขา้เมอืง เรยีบรอ้ยแลว้ พบเจา้หนา้ท ี่

โรงแรม เคานเ์ตอร ์ 12  น าท่านเดนิทางโดย

เรอืสปีดโบ๊ท (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 

30 นาท)ี ไปยัง “Centara Ras Fushi Resort 

& Spa Maldives”  เช็คอนิเขา้สูท่ีพั่ก จากนัน้

ใหท้่านอสิระพักผ่อนตามอัธยาศยั 

*ท่านสามารถเลอืกเพลดิเพลนิกับกจิกรรมทาง

น ้าโดยใชอุ้ปกรณ์ไม่มเีครือ่งยนตแ์ละไม่เสยี

คา่บรกิารตลอดการเขา้พัก!!!เช่น อุปกรณ์ด าน ้า

ตืน้, เรอืแคนนู, เรอืถบี, กระดานโตค้ลืน่ เป็นตน้ 

**ท่านสามารถอิม่อร่อยกับอาหาร เครือ่งดืม่

และอาหารว่าง เชน่ อาหารว่างยามบ่าย, ชา-

กาแฟ, 

คานาเป้, เครือ่งดืม่ตา่งๆ, น ้าอัดลม เป็นตน้ 

***บารเ์ครือ่งดืม่ เปิดบรกิารตัง้แต่ 11.00 – 

24.00 เสรฟิท่านดว้ย House Wineหลากหลาย

ชนดิ เช่น ไวนแ์ดง, ไวนข์าว, สปารค์ล ิง้ไวน์, 

เบยีร์, ค็อกเทล เป็นตน้ 

****พเิศษสุด! Sundowners Canapé 

หลากหลายรสชาต ิ ใหบ้รกิารก่อนอาหารมือ้ค ่า

ของท่าน 

  

 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโอเชีย่น 

หอ้งอาหารหลกั (Ocean Restaurant)  

ท่านจะไดรั้บเครดติมูลคา่ USD40 เพือ่ใชบ้รกิาร

อาหารกลางวัน หรอื อาหารค า่ ทีห่อ้งอาหาร

พเิศษ ดงันี้ 

1.หอ้งอาหารสวนบัว ทีบ่รกิารอาหารไทยส าหรับ

สัง่อาหารจากรายการอาหารตามสัง่ หรอืเลอืก

จากรายการอาหารทีเ่ชฟแนะนาแบบ  3 คอร์ส 

2.หอ้งอาหารลาเบรซซา บรกิารอาหารอติาเลยีน

และซฟีู้ด สาหรับสั่งอาหารจากรายการอาหาร

ตามสัง่ หรอืเลอืกจากรายการอาหารทีเ่ชฟ

แนะน าแบบ 3 คอรส์ 

3.หอ้งอาหารอัลไคมาห์ (บรกิารเฉพาะมือ้ค า่) 

ส าหรับสั่งจากรายการ อาหารตามสั่งเท่านัน้ 

**กรณุาส ารองทีน่ ัง่ลว่งหนา้ เครตติทีไ่ดร้บั

ไมส่ามารถสะสม หรอืแลกเป็นเงนิสดได*้*  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

โอเชีย่น (Ocean Restaurant) 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ทา่นสามารถเลอืก

พักผ่อนตามอธัยาศยั หรอืทา่นทีต่อ้งการด าน ้าตืน้ 

ดปูะการงัรอบๆ เกาะ สามารถยมือปุกรณด์ าน ้าตืน้

จาก Dive Center ไดฟ้ร ี  หรอืทา่นทีไ่ม่ออกไปด า

น ้า ทา่นสามารถรว่มกจิกรรมตา่งๆ มากมายบนเกาะ 

อาทเิชน่ หฐโยคะ (Hatha Yoga), ร าไทช ิ

(Tai Chi), การพับผา้ขนหนูเป็นรปูสตัวต์า่งๆ 

(Animal Towel Folding), พลิาทสิ (Pilates 

on mat) 

*ทา่นสามารถเลอืกเพลดิเพลนิกบักจิกรรมทางน ้า

โดยใชอ้ปุกรณไ์มม่เีครือ่งยนตแ์ละไม่เสยีคา่บรกิาร

ตลอดการเขา้พัก!!!เชน่ อปุกรณด์ าน ้าตืน้, เรอื

แคนน,ู เรอืถบี, กระดานโตค้ลืน่ เป็นตน้ 

**ทา่นสามารถอิม่อรอ่ยกบัอาหาร เครือ่งดืม่และ

อาหารวา่ง เชน่ อาหารวา่งยามบ่าย, ชา-กาแฟ, คา

นาเป้, เครือ่งดืม่ตา่งๆ, น ้าอดัลม เป็นตน้ 

 

 

 

***บารเ์ครือ่งดืม่ เปิดบรกิารตัง้แต ่11.00 – 24.00 

เสรฟิทา่นดว้ย House Wineหลากหลายชนดิ เชน่ 

ไวนแ์ดง, ไวนข์าว, สปารค์ลิง้ไวน,์ เบยีร,์ ค็อกเทล 

เป็นตน้ 

****พเิศษสดุ! Sundowners Canapé หลากหลาย

รสชาต ิ ใหบ้รกิารกอ่นอาหารมือ้ค า่ของทา่น 

 ** กรณุาเช็คตารางเวลากบัเจา้หนา้ทีร่สีอรท์ ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร

โอเชีย่น (Ocean Restaurant)  

บา่ย  ท่านสามารถเลอืกพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

** บรกิารซนัดาวเนอร ์คานาเป้ ณ “Viu Bar” 

ระหวา่งเวลา 18.30-19.30 น. ตลอดการเขา้พัก ** 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโอเชีย่น 

(Ocean Restaurant) 

 

Centara Ras Fushi Resort 

อสิระพกัผอ่น หรอื เลอืกท า

กจิกรรมตา่งๆตามอธัยาศยั 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

โอเชีย่น (Ocean Restaurant) 

09.00 น. ใหท้า่นเช็คเอา้ทห์อ้งพัก เตรยีม

เดนิทางสูส่นามบนิ 

10.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบนิ Ibrahim 

Nasir International Airport เมอืงมาเล ่ โดยโดย

เรอื Speed boat ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท ี

12.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดย

สายการบนิทีล่กูคา้เลอืก ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

4 ชัว่โมง 15 นาท ี

19.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง/ 

สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

มลัดฟีส ์– กรุงเทพฯ 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 

6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไม่ช ารดุ 

ในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศไทย, 

ประเทศมลัดฟีสป์ฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้

ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ย

ไม่วา่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โปรโมช ัน่ CENTARA RAS FUSHI RESORT AND SPA  

ราคาสแีดงจองภายใน 31 Mar 2020 

ราคาสนี า้เงนิจองลว่งหนา้ 90 วนั 

TRAVELING PERIOD: 1 - 29 Feb 2020 

Room Type 3 Days 2 Nights 4 Days 3 Nights 

Ocean Front Beach Villa  29,000 39,000 

Deluxe Ocean Front Beach Villa 30,000 40,000 

Deluxe Water Villa  26,600 36,300 

Deluxe Sunset Water Villa  27,400 37,600 

Deluxe Spa Over Water Villa  28,000 38,400 

Premium Deluxe Spa Water Vil la  29,100 40,100 

  

TRAVELING PERIOD: 1 Mar - 30 Apr 2020 

Room Type 3 Days 2 Nights 4 Days 3 Nights 

Ocean Front Beach Villa  25,000 34,400 

Deluxe Ocean Front Beach Villa  26,000 35,700 

Deluxe Water Villa  24,600 33,300 

Deluxe Sunset Water Villa  25,300 34,300 

Deluxe Spa Over Water Villa  25,900 35,200 

Premium Deluxe Spa Water Vil la  28,000 38,400 



 

TRAVELING PERIOD: 1 May - 31 July 2020 

Room Type 3 Days 2 Nights 4 Days 3 Nights 

Ocean Front Beach Villa  21,500 28,300 

Deluxe Ocean Front Beach Villa  23,100 30,700 

Deluxe Water Villa  21,900 29,800 

Deluxe Sunset Water Villa  23,100 31,200 

Deluxe Spa Over Water Villa  23,800 32,300 

Premium Deluxe Spa Water Vil la  25,200 34,400 

  

TRAVELING PERIOD: 1 - 31 Aug 2020 

Room Type 3 Days 2 Nights 4 Days 3 Nights 

Ocean Front Beach Villa  22,100 29,200 

Deluxe Ocean Front Beach Villa  23,700 31,600 

Deluxe Water Villa  22,700 30,600 

Deluxe Sunset Water Villa  23,700 32,100 

Deluxe Spa Over Water Villa  24,400 33,100 

Premium Deluxe Spa Water Vil la  25,800 35,200 

  

 

 



 

TRAVELING PERIOD: 1 - 30 Sep 2020 

Room Type 3 Days 2 Nights 4 Days 3 Nights 

Ocean Front Beach Villa  21,500 28,300 

Deluxe Ocean Front Beach Villa  23,100 30,700 

Deluxe Water Villa  21,900 29,800 

Deluxe Sunset Water Villa  23,100 31,200 

Deluxe Spa Over Water Villa  23,800 32,300 

Premium Deluxe Spa Water Vil la  25,200 34,400 

  

TRAVELING PERIOD: 1 - 31 Oct 2020 

Room Type 3 Days 2 Nights 4 Days 3 Nights 

Ocean Front Beach Villa  22,100 29,200 

Deluxe Ocean Front Beach Villa  23,700 31,600 

Deluxe Water Villa  22,700 30,600 

Deluxe Sunset Water Villa  23,700 32,100 

Deluxe Spa Over Water Villa  24,400 33,100 

Premium Deluxe Spa Water Vil la  25,800 35,500 

  

 

 



 

TRAVELING PERIOD: 1 Nov - 23 Dec 2020 

Room Type 3 Days 2 Nights 4 Days 3 Nights 

Ocean Front Beach Villa  24,100 32,100 

Deluxe Ocean Front Beach Villa  25,700 34,500 

Deluxe Water Villa  24,400 33,100 

Deluxe Sunset Water Villa  25,300 34,600 

Deluxe Spa Over Water Villa  26,000 35,700 

Premium Deluxe Spa Water Vil la  27,400 37,800 

 

หมายเหต ุ

ราคาสแีดงจองภายใน 31 Mar 2020 

ราคาสนี า้เงนิจองลว่งหนา้ 90 วนั 

*ราคานีเ้ป็นราคาตอ่หนึง่ทา่นส าหรับการเขา้พัก 2 ทา่น/หอ้งเทา่นัน้* 

*หากมโีปรโมชัน่ออกมาใหมไ่มส่ามารถ Re-Booking ได ้

*Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 12 

ปีเขา้พัก* 

 

 

 

 

 

 

 



บรกิารแบบ All-Inclusive 

บรกิารแบบ All-Inclusive 

มือ้อาหาร เวลาใหบ้รกิาร สถานที ่ รายละเอยีด 

อาหารเชา้ 07.00-
10.00  

Oceans บรหิารอาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ต ์

มดิ มอรน์ิง่ 
เซอรว์สิ 

10.30–
11.30 

Viu Bar บรกิารชา-กาแฟ ขนมขบเคีย้วและผลไม ้ 

อาหารเทีย่ง 12.00-
14.00 

Oceans 
La Brezza 
Suan Bua 
Al Khaimah 

บรกิารอาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ต ์ทีห่อ้งอาหารโอ
เชีย่น หรอื 
บรกิารอาหารแบบเซ็ทเมนทูีห่อ้งอาหารสวนบัว
และ ลาเบรซซา่ 

อาฟเตอรน์นู 

ท ี 
15.30-
16.30  

Viu Bar บรกิารชา-กาแฟ ขนมขบเคีย้วและแซนดว์ชิ ซนั

ดาวเนอร ์ปารต์ ี ้18.30-19.30 Viu Bar 
บรกิาร คานาเป้ ขนมขบเคีย้ว และเครือ่งดืม่จาก

เมนู All Inclusives 

อาหารเย็น  19.00-
22.00 

Oceans 
La Brezza 
Suan Bua 
Al Khaimah 

บรกิารอาหารแบบบฟุเฟ่ต ์ทีห่อ้งอาหารโอเชีย่น 
หรอื 
เลอืกรบัประทานอาหารแบบเซ็ทเมนูหรอื สัง่

อาหารตามสัง่จาก เมนูโดยใชเ้ครดติ USD 40 
ทีห่อ้งอาหารสวนบัวและ ลาเบรซซา่ หรอื บรกิาร

อาหารตามสัง่จากเมนูโดยใชเ้ครดติ USD 40 ที่
หอ้งอาหารอลัไคมาห ์

เคร ือ่งด ืม่ เวลา
ใหบ้รกิาร 

สถานที ่ รายละเอยีด 

บาร ์ 10.00-
24.00 

Viu Bar 
Giraavaru 
Lobby Bar 

บรกิารเครือ่งดืม่ ไวน ์เหลา้ เบยีร ์ค็อกเทล 
ซอฟตด์ริง้ค ์และน ้าแร ่โดยเลอืกจากเมนู

เครือ่งดืม่แบบ All Inclusives 

บาร ์ 10.00-
18.00  

Waves Pool 
Bar 

บรกิารเครือ่งดืม่ ไวน ์เหลา้ เบยีร ์ค็อกเทล 
ซอฟตด์ริง้ค ์และน ้าแร ่โดยเลอืกจากเมนู

เครือ่งดืม่แบบ All Inclusives 

บรกิารชา 
และ กาแฟ 

10.00-
24.00 

Viu Bar 
Giraavaru 
Lobby Bar 
Waves Pool 
Bar 

บรกิารชา-กาแฟตลอดทัง้วนั ยกเวน้ที ่Waves 
Pool Bar ทีจ่ะเปิด ใหบ้รกิารถงึแค ่18.00 น. 

**การรบัประทานอาหารภายในวลิลา่ (Room Service), มนิบิาร ์และของวา่งภายในวลิลา่ 
จะไม่รวมอยู่ในแพ็คเก็จออล อนิคลซูฟี และจะคดิคา่บรกิารตามจ านวนจรงิทีบ่รโิภค** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอ้งอาหารและบาร ์

หอ้งอาหารโอเชีย่น 

(Oceans  หอ้งอาหารหลกั) 

ประเภทอาหาร: บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาต ิ

เอเชยีและเมนพูเิศษประจ าวนั  

จ านวนทีน่ ัง่: 130 

เวลาเปิด: 07.00 – 10.00 น. / 

12.00 – 14.00 น. / 19.00 – 22.00 น. 

โอเชีย่นส ์ไดรั้บการออกแบบในสไตล ์

มัลดฟีสพ์ื้นเมอืง ตัง้อยู่ใจกลางของเกาะ น าเสนอ

บุฟเฟ่ตห์มุนเวยีนรายวัน สมัผัสรสชาตขิองอาหาร

เอเชยี ยุโรป ตะวันออกกลางและอเมรกิาใต ้

เนือ้สตัว์ย่างไฟบนเตาย่างแบบหมุนเป็นเมนูพเิศษ 

 

หอ้งอาหารสวนบวั (Suan Bua) 

ประเภทอาหาร: อาหารไทย 

จ านวนทีน่ ัง่: 36 

เวลาเปิด: 12.00 – 14.00 น./19.00– 22.00 น. 

ไม่ว่าจะรับประทานบนพืน้ทรายในรา้นอาหารหรอื 

รมิสระน ้าทีม่องเห็นมหาสมุทรอนิเดยี ท่านสามารถ

เพลดิเพลนิไปกับรสชาตทิี่พถิพีถิันและจัดจา้นของ

อาหารไทยทีส่วนบัว ซึง่เชฟของเราจะรังสรรคส์ตูร

อาหารจากทัง้สีภ่าคของประเทศไทย สมัผัส

ความหมายอันแทจ้รงิของอัธยาศยัไมตรีของชาวไทย 

และชมปรากฏการณ์สมัผัสแห่งเสยีงและกลิน่ทีโ่ชยมา

จากซุม้ปรุงอาหารของเรา มอีาหารมังสวรัิตแิละอาหาร

ปลอดกลเูตนใหเ้ลอืก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอ้งอาหารอลัไคมาห ์(Al Khaimah) 

ประเภทอาหาร: อาหารตะวนัออกกลาง 

จ านวนทีน่ ัง่: 26  

เวลาเปิด: 19.00 – 22.00 น. 

ลิม้ลองรสชาตขิองตะวันออกกลาง เมือ่รับประทาน

อาหารทีบ่ารอ์ัลไคมาห์ (Al Khaimah) ชวนใหน้กึถงึ

กระโจมเบดอูนิขนานแทท้ีป่ระดบัดว้ยผืนผา้ทีห่รูหรา

และพรมทอท่ามกลางสวนเมอืงรอ้น รา้นอาหารทีเ่ป็น

กันเองแห่งนี้ ขอเสนอการผจญภัยของอาหารอาหรับ 

โดยใชเ้ครือ่งเทศทีบ่ดดว้ยมอื หมักเครือ่งปรุงแบบ 

โฮมเมด และสว่นผสมที่สดใหม่จากตลาด เพือ่ 

แตง่เตมิรสชาตใิหก้ับเนือ้สตัว์ย่างถา่นและเตาย่าง

แบบหมุน ทีน่ั่งทรงต า่และกลิน่หอมทีช่ดัเจนของ 

พณิอาหรับใหป้ระสบการณ์การรับประทานอาหารที่ 

ไม่เหมอืนใคร  

 

ววิบาร ์(Viu Bar) 

ประเภทอาหาร: ของขบเคีย้วเบาๆ ค็อกเทลและ

เครือ่งดืม่ 

จ านวนทีน่ ัง่: 138 

เวลาเปิด: 10.00 – 24.00 น. 

ววิบาร ์เป็นจุดเด่นแห่งหนึง่ของรสีอรท์ ใหบ้รกิาร

เครือ่งดืม่และค็อกเทลในบรรยากาศทีผ่่อนคลาย  

จงึเป็นสถานทีช่ัน้เลศิในการพักผ่อนและรับประทาน

ของว่างเบาๆ ทีเ่อร็ดอร่อย ดว้ยทีน่ั่งแบบเลานจแ์ละ

พืน้ตาขา่ยของเรอืใบคูท่ีอ่ยู่เหนอืน ้า ววิบาร ์ภูมใิจ

เสนอทัศนียภาพของมหาสมุทรทีไ่ม่มสี ิง่ใดบดบัง 

และอยู่ในต าแหน่งทีย่อดเยีย่มในการชมภาพ 

พระอาทติย์ลบัฟ้าที่งดงาม หรอืชืน่ชมปลาในแนว

ปะการังใตผ้นืน ้าทีใ่สราวครสิตลั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวฟพูลบาร ์

ประเภทอาหาร: ของวา่งและเครือ่งดืม่ 

เวลาเปิด: 10.00 – 18.00 น. 

ท่านไม่จ าเป็นตอ้งออกจากน ้า ก็สามารถเขา้พักและเพลดิเพลนิกับทัศนยีภาพทีส่วยงามของ

มหาสมุทรอนิเดยีไดท้ี่ เวฟพูลบาร ์สว่นหนึง่เป็นบารร์มิสระและสว่นหนึง่เป็นบารร์มิชายหาด ใหบ้รกิาร

น ้าผลไมเ้มอืงรอ้นทีส่ดชืน่ใหก้ับผูท้ีอ่ยากจะเก็บเกีย่วจากแสงแดด ทะเลและหาดทรายใหม้ากทีสุ่ด 

จริาวารล็ูอบบีบ้าร ์

ประเภทอาหาร: ของวา่งและเครือ่งดืม่ 

เวลาเปิด: 11.00 – 23.00 น. 

ผ่อนคลายและเฝ้าดโูลกหมุนไปในบรรยากาศ

สบายๆ ของล็อบบีบ้าร์ของเรา เพลดิเพลนิกับ

เครือ่งดืม่ทัง้รอ้นและเย็น น ้าผลไมแ้ละค็อกเทลที่

แปลกใหม่ทีม่ใีหเ้ลอืกตลอดชว่งกลางวันและยาม

ค า่ 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2 ทา่น ตามประเภทหอ้งพักทีท่า่นเลอืกใช ้
 เรอืเร็ว Speed boat  รบั-สง่ จาก สนามบนิ – รสีอรท์ – สนามบนิ 
 เจา้หนา้ทีต่อ้นรบัทีส่นามบนิมาเล ่และอ านวยความสะดวกในการเดนิทางตอ่ไปยังรสีอรท์ 
 คา่ GST tax, Service charge, Green tax 
 รวมคา่อาหารเชา้ กลางวนั เย็น ทกุมือ้ รวมครือ่งดืม่ และ เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์เชน่ เหลา้ 

เบยีร ์ไวน ์ในบารเ์ครือ่งดืม่ในเวลาทีก่ าหนดโดยประมาณ 10.00 น. - 23.00 น. 
 บรกิารเครือ่งดืม่ตามสัง่ รวมทัง้ทีม่แีอลกอฮอล ์10.00-18.00 บรเิวณ Waves Pool bar (สระวา่ย

น ้า) 
 ชา - กาแฟยามบา่ยพรอ้มของวา่ง 15.30-16.30 ที ่Viu Bar 
 บรกิารบารแ์บบเปิด (Open Bar Service) Viu Bar ซึง่ใหบ้รกิารเฮา้สไ์วนห์ลากชนดิ (ไวนแ์ดง,

ไวนข์าว,และสปารค์กลิง้ไวน)์ เบยีร ์และ ค็อกเทล ตัง้แต ่11.00 น.-23.00 น. 
 ซนัดาวเนอร ์คานาเป้ : บรกิารทาปาสและคานาเป้หลากหลายใหเ้ลอืกลิม้ชมิรสกอ่นอาหารมือ้

ค า่ (18.30 น. - 19.30 น. ) ที ่Viu Bar 
 บรกิารอปุกรณด์ าน ้าตืน้และอปุกรณท์างน ้า (ชนดิไม่มเีครือ่งยนต)์ เชน่ เรอืแคน,ู เรอืถบี, วนิด์

เซริฟ์, กระดานโตค้ลืน่  
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

 คา่บัตรโดยสารชัน้ประหยัดไป – กลบั เสน้ทางตามทีร่ะบุในรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษี
น ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ **คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที ่1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่** 

 สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง น ้าหนักไม่เกนิทา่นละ 20 กก. 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่วซีา่ส าหรบัผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย จะตอ้งด าเนนิการยืน่วซีา่ดว้ยตวัทา่นเอง 
 ประกนัการเดนิทาง 
 การรบัประทานอาหารภายในวลิลา่ และมนิบิาร ์
 การด าน ้าลกึ, กฬีาทางน ้า และกจิกรรมสนัทนาการอืน่ๆ นอกเหนอืจากรายการทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 
 Gold All inclusive optional เพิม่ทา่นละ 100 USD/ทา่น/คนื จองลว่งหนา้ทา่นละ 2,500 บาท/

ทา่น/คนื 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็น

ตน้ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. ช าระคา่ทวัรย์อดเต็ม ตามรปูแบบหอ้งทีต่อ้งการจะเขา้พัก  

3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขและ 

ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. หลงัจากท าการจองและช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง จะไม่สามารถคนืเงนิได ้

เลยทกุกรณ ี

2. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง, ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศมลัดฟิ 

และ  

   ไม่มกีารคนืเงนิท ัง้หมดไม่วา่กรณใีดๆท ัง้ส ิน้  

 

 

 

 



เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. แพ็คเกจขา้งตน้เป็นราคาตอ่ทา่น ส าหรบัเขา้พักหอ้งละ 2 ทา่น และ ใชไ้ดเ้มือ่เขา้พักอย่างนอ้ย 2 คนื

ขึน้ไป 

    ตามวนัและเวลาทีก่ าหนด 

2. ส าหรบั Centara Ras Fushi ผูเ้ขา้พกัจะตอ้งมอีายุ 12 ปีขึน้ไปเท่าน ัน้ถงึสามารถเขา้พกัได ้

3. การยนืยนัการจองขึน้อยู่กบัจ านวนหอ้งวา่ง ณ ขณะนัน้ และไมส่ามารถใชโ้ปรโมชัน่นี ้รว่มกบั

โปรโมชัน่อืน่ได ้

4. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้

5. บรษัิทฯ ไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการ   

    ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การ

ถกูท ารา้ย, 

    การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

6. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่

รบัผดิชอบคนื  

    คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 

7. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอื 

    เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีืน่ๆ 

8. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบน

เครือ่ง และ 

    โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

9. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะ

ปรบัราคาตัว๋ 

    เครือ่งบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

10. กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

การบรกิารจาก 

      สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จดับรกิารทวัรอ์ืน่   

      ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

11. พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนาม    

     โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

12. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และ

ความผดิพลาดจาก 

     ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆ

มาให ้ 

     โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

13. กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้

ประเทศที ่

      บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไม่วา่กรณใีด ๆทัง้ส ิน้ 

14. บรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

15. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 



16. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น

ไดย้อมรบัใน   

      เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

17. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบตอ่ความเสยีหาย 

สญูหาย ลา่ชา้    

      หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

18. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่

เดนิทางพรอ้มคณะถอื   

      วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไม่วา่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 

19. ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ 

กอ่นทุกคร ัง้  

      มเิช่นน ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
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