PACKAGE MALDIVES
CENTARA RAS FUSHI RESORT
Highlight
๏ นำท่ำนเดินทำงสูด่ ินแดนในฝัน “มัลดีฟส์” สัมผัสควำมเงียบสงบ และสูดอำกำศบริส ุทธิ์
ได้แบบเต็มปอดที่ Centara Ras Fushi Resort & Spa ที่เหมำะสำหรับท ุกคู่รกั ฮันนีมนู
๏ ส ุดคม้ ุ กับแพ็คเกจ ALL INCLUSIVE ให้ท่ำนอิ่มอร่อยกับอำหำรและเครือ่ งดื่ม
ที่มีให้บริกำรทัง้ วัน

่ ั CENTARA RAS FUSHI RESORT AND SPA
โปรโมชน
MALDIVES (Update Aug 2018)
่ ั ออกมาใหม่ไม่สามารถ Re-Booking ได้
*หากมีโปรโมชน

Promotion จองก่อนเดินทางมากกว่า 60 ว ัน

่ ั ออกมาใหม่ไม่สามารถ Re-Booking ได้
หากมีโปรโมชน

Promotion จองก่อน 31 สงิ หาคม 2018
TRAVELING PERIOD: 1 July -31 August 2018 รับส่ วนลด 10% spa a-la-carte menu
Room Type
Ocean Front Beach Villa
Deluxe Ocean Front Beach Villa
Deluxe Water Villa
Deluxe Sunset Water Villa
Deluxe Spa Over Water Villa
Premium Deluxe Spa Water Villa

3 Days 2 Nights

27,200
28,300
31,700
32,700
33,300
35,900

24,300
25,300
24,600
25,300
25,700
27,500

4 Days 3 Nights

37,100
38,500
43,600
45,100
45,900
49,900

33,700
33,900
32,900
34,000
34,600
37,300

TRAVELING PERIOD: 1 September - 31 October 2018
Room Type
Ocean Front Beach Villa
Deluxe Ocean Front Beach Villa
Deluxe Water Villa
Deluxe Sunset Water Villa
Deluxe Spa Over Water Villa
Premium Deluxe Spa Water Villa

3 Days 2 Nights

23,500
24,700
28,700
29,600
30,200
31,700

21,500
22,300
24,400
25,300
25,700
27,000

4 Days 3 Nights

32,500
33,800
39,100
40,400
41,300
43,600

29,500
30,700
31,500
32,500
33,500
35,000

TRAVELING PERIOD: 1 November - 24 December 2018
Room Type
Ocean Front Beach Villa
Deluxe Ocean Front Beach Villa
Deluxe Water Villa
Deluxe Sunset Water Villa
Deluxe Spa Over Water Villa
Premium Deluxe Spa Water Villa

3 Days 2 Nights

27,400
28,300
32,300
33,400
34,000
37,100

21,800
22,600
25,700
26,500
27,000
29,400

4 Days 3 Nights

38,600
40,100
46,100
47,800
48,800
53,400

30,500
31,700
36,300
37,500
38,300
41,800

TRAVELING PERIOD: 25 Dec - 2 Jan 2018
Room Type

4 Days 3 Nights

5 Days 4 Nights

Ocean Front Beach Villa

39,500
40,900
44,500
45,900
46,500
48,500

85,900
88,900
99,500
102,500
105,000
109,500

Deluxe Ocean Front Beach Villa
Deluxe Water Villa
Deluxe Sunset Water Villa
Deluxe Spa Over Water Villa
Premium Deluxe Spa Water Villa

*ราคานีเ้ ป็นราคาต่อหนึง่ ท่านสาหร ับการเข้าพ ัก 2 ท่านเท่านน*
ั้
ี า้ เงินเป็นราคาสาหร ับจองล่วงหน้า 60 ว ัน
ราคาสน

ราคาสเี หลืองเป็นราคาสาหร ับจองภายใน 31 สงิ หาคม
ั่ นีไ
ั่ อืน
*โปรโมชน
้ ม่สามารถใชร่้ วมกับโปรโมชน
่ ๆ ได ้*
*Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา
่ กว่า 12 ปี เข้าพ ัก*

อัตราดังกล่าวรวม
- ค่าที่พกั ตามแพคเกจที่เลือก
- Speedboat รับส่ ง สนามบิน - รี สอร์ต - สนามบิน พร้อมการบริ การต้อนรับตั้งแต่ที่สนามบิน
- Welcome Drink
- การบริ การอาหารแบบ All Inclusive (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น)
- บาร์ให้บริ การเครื่ องดื่ม, น้ าแร่ , น้ าอัดลม, และเครื่ องดื่มแบบมีแอลกอฮอล์ (ไวน์-เบียร์ -ค็อกเทล) ในช่วงเวลา
11:00 - 24:00 น.- ชา, กาแฟ, เครื่ องดื่ม, และของว่างยามบ่าย

- Sundowner Canape หลากหลายรสชาติ ให้บริ การก่อนอาหารค่า
- Dine Around: ของขวัญแด่คุณ พิเศษ ชุดอาหารกลางวันและค่า 3 คอร์สจากห้องอาหารสวนบัว, ลา เบรซซ่า,
หรื ออัล ไคม่าห์ (40 USD ต่อท่าน)
- ฟรี ค่าเช่าอุปกรณ์ดาน้ า และ ฟรี กิจกรรมทางน้ าที่ไม่ใช้เครื่ องยนต์ อันได้แก่ วินด์เซิ ร์ฟ, กระดานโต้คลื่น, เรื อถีบ,
และเรื อแคนู
- ฟรี Wifi
- ประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
- สาหรับคู่ Honeymoon ทางรี สอร์ทจะจัดเตรี ยม Sparkling wine /ตกแต่งเตียงโดยพับผ้าเป็ นรู ปนก และช็อคโกแลต
● หลักฐานการขอฮันนีมูน: สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ภาพถ่ายงานแต่งงาน หรื อ ภาพถ่ายการ์ดแต่งงานที่
อายุไม่เกิน 1 ปี ในวันเข้าพักต้องแสดงภาพหลักฐานให้เจ้าหน้าที่รีสอร์ทตอนเช็คอิน
อัตราดังกล่ าวไม่ รวม
- Vat 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี)
- การรับประทานอาหารภายในห้องพัก
- กีฬาชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ขา้ งต้น
- ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ

เวลา Check In และ Check Out
- Check In เวลา 15:00 น. หรื อก่อนหน้า ในกรณี ที่มีหอ้ งว่าง
- Check Out เวลา 12:00 น.
- หากต้องการ Check Out ในช่วงเวลา 12:00 - 18:00 น. ทางรี สอร์ ตจะคิดค่าบริ การ 50% จากราคา
ห้องพัก และต้องแจ้งพนักงานต้อนรับล่วงหน้า

โปรแกรมกำรเดินทำง
วันแรก: กร ุงเทพ- มัลดีฟส์ ( - /เที่ยง / เย็น )

เช้ า

ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบิน เพื่อทาการเช็คอิน

----

พร้อมออกเดินทางเหิ นฟ้ าสู่กรุ งมาเล่ เมืองหลวงของประเทศมัลดีฟส์

----

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ณ กรุ งมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ (Ibrahim Nasir
International Airport)

บ่ าย

หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เจ้าหน้าที่รีสอร์ ทรอต้อนรับท่าน พร้อมออกเดินทางเข้าสู่ Centara Ras Fushi ด้วย
Speed Boat ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

บริการท่ านด้วยอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท พร้อมเครื่ องดื่ม เบียร์ และไวน์ต่างๆ จากนั้น ให้ท่านได้พกั เหนื่ อยจากการ
เดินทางด้วยบริ การที่ยอดเยีย่ มจากทางรี สอร์ท

เข้าเช็คอิน ณ ห้องพักและเตรี ยมตัวให้พร้อมใน การดื่มด่าไปกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกยามเย็น

เย็น

บริการอาหารเย็น ในแบบที่ท่านจะประทับใจ พร้อมด้วยบริ การเครื่ องดื่ม ทั้งเบียร์ และไวน์รสเลิศตลอดการรับประทานอาหารมื้อค่า
พักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อท่านสามารถกินลมชมบรรยากาศ พร้อมรับประทานเครื่ องดื่มเย็นได้ตลอด

การพักผ่อน

วันที่สอง : มัลดีฟส์ (เช้ำ / เที่ยง / เย็น)
เช้ า

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้ากลางทะเลที่สวยงาม บริการท่ านด้วยอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของรี สอร์ ท และให้ท่านมีอิสระในการทากิจกรรมต่างๆ
มากมายบนเกาะ

เที่ยง

บริการท่ านด้วยอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรี สอร์ต พร้อมเครื่ องดื่ม เบียร์ และไวน์ต่างๆ พร้อมให้ท่านอิสระกับกิจกรรมยามบ่าย

เย็น

บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท อาหารมากมายรอให้ท่านเลือกทาน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกเครื่ องดื่มต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น
ไวน์แดง ไวน์ขาว หรื อเบียร์ ตลอดจนเครื่ องดื่มซอฟท์ดริ้ งต่างๆ ได้โดยไม่มีค่าใช้เพิ่มเติม และไม่จากัดจานวนในการบริ การ

วันส ุดท้ำย : มัลดีฟส์ – สนำมบินมำเล่ – กร ุงเทพฯ (เช้ำ / - / - )
เช้ า

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้ากลางทะเลที่สวยงาม บริการท่ านด้วยอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของรี สอร์ ท และให้ทา่ นมีอิสระในการพักผ่อนตาม
อัธยาศัย ชื่นชมความงามของหาดทรายขาวรอบๆ ที่พกั ของท่าน หรื อท่านยังสามารถออกเดินชมความสวยงามโดยรอบเกาะได้ หรื อหาก
ท่านยังสนุกไม่เต็มอิ่ม ก็ยงั มีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ที่ท่านสามารถเข้าร่ วมได้

11:00 PM

เตรี ยมตัวเก็บสัมภาระเพื่อทาการเช็คเอ้าท์ หลังจากท่านได้ทาการเช็คเอ้าท์แล้ว ท่านยังสามารถใช้บริ การต่างๆ ของรี สอร์ ต และร่ วม
กิจกรรมต่างๆ ได้อีก

11:30 PM

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ กรุ งมาเล่

12:30 PM

อาลามัลดีฟส์ พร้อมออกเดินทางกลับประเทศไทย

19:05 AM

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้ อมเก็บความประทับใจนี้ ไว้ตลอดไป

ห้ องอาหาร

เวลาเปิ ด-ปิ ด

***Ocean Restaurant อาหารบุฟเฟ่ ต์

เช้ า 07.00-10.00 กลางวัน 12.30-14.00
เย็น 19.00-22.00

-Suan bua Restaurant

กลางวัน กลางวัน 12.00-14.00 เย็น 19.00-22.00

-La Brezza Restaurant
-Al Khaimah Restaurant
Viu Bar

Wave Pool Bar
Lobby Bar

กลางวัน 12.00-14.00 เย็น 19.00-22.00
เย็น 19.00-22.00
●

บริการอาหารว่ างเช้ า 10.30-11.30

●
●
●

น้าชายามบ่ ายพร้ อมขนม 15.30-16.30
ขนมว่ าง เย็น 18.30-19.30
บริการ 10.00- เที่ยงคืน

เริ่ม 10.00-18.00
เริ่ม 11.00-23.00

เงือ่ นไขและข้ อควรระวัง
● ท่านที่สนใจในส่ วน อาหาร A La Carte ทุกท่านมีสิทธิ 40USD จะต้องเสี ยภาษี เพิ่มจากราคาอาหาร 22 % และจะมี 2 ห้องอาหาร ที่เป็ น
แบบ Set Menu ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ได้แก่ ห้องอาหาร สวนบัว และ ห้องอาหารลาเบรซซา หากท่านไม่ประสงค์ที่ทางห้องอาหารจัดมาให้ สามารถ
เลือกเมนูได้ แต่มีเครดิตแค่ 40 USD ยังไม่รวมค่า ภาษี 22 %จากราคาค่าอาหาร ส่วนห้องอาหาร อัลไคมาห์ มีแต่ A La Carte และมีเครดิต
40 USD ยังไม่รวมภาษี 22 %จากราคาค่าอาหาร
● *** ในวันที่ห้องอาหาร A La Carte ห้ องอาหารสวนบัว ห้ องอาหารลาเบรซซา มีเมนูพเิ ศษ จะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่าย จะมีแต่ เมนูA La Carte
ให้ ราคายังไม่ รวมค่าภาษี 22 % ส่ วนห้ องอัลไคมาห์ เป็ น A La Carte เสียค่ าใช้ จ่าย อยู่ในเครดิต 40 USD และ เสียภาษี เพิม่ จากราคา
อาหาร 22 % ควรสอบถามที่ Reception ในส่ วนห้ องอาหารก่อนหากท่ านต้ องการจอง และควรสารองล่วงหน้ าอย่ างน้ อย 1 มือ้
● ในการขออุปกรณ์ดาน้ าต้องผ่านการฝึ กว่ายน้ า ดาน้ าด้วยอุปกรณ์ก่อน 5 นาที ถึงจะสามารถยืมอุปกรณ์ที่จะดาน้ าในรี สอร์ ทได้
● หากต้องการจองห้องอาหาร ควรจองตั้งแต่การทา Booking หรื อ จองได้ที่รีสอร์ ทก่อนหนึ่ งมื้ออาหาร ที่ Reception
● หากบิน Bangkok Airways รี สอร์ทเช็คอินได้ 15.00 ต้องรอในส่ วน ห้อง เลาจน์ มีที่มีห้องอาบน้ าและโซฟาสามารถนอนรอได้และ
เครื่ องดื่มสามารถดื่มเครื่ องดื่มได้ที่ จิราวารู ล็อบบี้บาร์ และเมื่อมาถึงจะได้อาหารกลางวันและเย็น พอวันกลับจะได้อาหารเช้าและเครื่ องดื่ม Soft
Drink Mocktail ได้
***ยกเว้น เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
● ในการสัง่ เครื่ องดื่ม All inclusive จะต้องดูในเมนูเครื่ องหมาย ลูกศร ขึ้น ที่สามารถดื่มได้ ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ
● รีสอร์ ท Centara Ras Fushi ไม่ อนุญาตให้ ผ้ทู มี่ อี ายุตา่ กว่ า 12 ปี เข้ าพัก
● น้ าหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครื่ อง 20 กิโลกรัม น้ าหนักกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง 7 กิโลกรัม
บนเครื่ องบินมีบริ การอาหารมื้อหลักและของว่าง กทม มัลดีฟส์ / มัลดีฟส์ กทม
● Power bank และ Notebook, laptop ให้ถือติดตัวขึ้นเครื่ อง ห้ าม โหลดใต้ทอ้ งเครื่ อง
● ค่าทิปพนักงาน ขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจในบริ การไม่มีข้นั ต่า

● รี สอร์ทมีบริ การดาน้ าแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาได้ที่รีสอร์ท
ข้ อควรระวัง หากเดินทางโดยเครื่ องบินต้องให้ร่างกายได้ปรับตัว 24 ชม.ก่อนและหลังเดินทาง
● หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง เนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผล
ซึ่งอยูน่ อกเหนือจากอานาจและความรับผิดชอบของทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรื อทั้งหมด
● บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติหรื อคนต่าง
ด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย อานาจสิ ทธิ์ขาดเป็ นของกองตรวจคนเข้าเมือง
● บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิที่จะไมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายๆ ใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรื อความล่าช้าของสายการบิน
เรื อ รถไฟ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ นัดหยุดงาน การจราจล หรื อสิ่ งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
● ในระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อแค่บางส่วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอ
ค่าบริ การคืนได้
● บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ
ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสาคัญ
เงือ่ นไขการจอง
● กรุ ณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 35-45 วันก่อนเดินทาง
การชาระเงินแบ่ งออกเป็ น 2 งวด
○ งวดแรกภายใน 2 วันหลังจากการจอง มัดจา 5000 บาท / ท่าน
○ งวดที่สอง ภายใน 45 วันก่อนเดินทาง
● หากทาการจองน้อยกว่า 35 วัน ชาระค่าบริ การเต็มจานวน
ชาระเงินสดที่ออฟฟิ ศลาดพร้าว 80/3 หรื อ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารค่ะ มีบริ การรับบัตรเครดิตผ่าน paypal 4.4%
หลักฐานการจอง
● หน้าพาสสปอร์ต ที่อายุเหลือไม่ตากว่า 6 เดือน
● อีเมลล์
● เบอร์โทรศัพท์

การยกเลิก
- ก่อน 45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจา 50% ของราคาห ้องพักทีจ
่ องเข ้าพักรวมทัง้ หมด
- 35-45 วันก่อนเดินทาง:

หักค่ามัดจา 100% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด

ี ค่าบริการ 100% ตามราคาห ้องพักทีจ
- ตา่ กว่า 35 วันก่อนเดินทาง: เสย
่ องเข ้าพักรวมทัง้ หมด
- ยกเลิกกระทันหัน: หรือ พักไม่ครบตามทีจ
่ องไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้

