CENTARA GRAND RESORT
MALDIVES

Highlight
๏ นำท่ำนเดินทำงสูด
่ ินแดนในฝัน “มัลดีฟส์” สัมผัสควำมเงียบสงบ และสูดอำกำศบริส ุทธิ์
ได้แบบเต็มปอดที่ Centara Grand Island Resort & Spa ที่เหมำะสำหรับท ุกคู่รกั ฮันนีมนู
๏ ส ุดคม้ ุ กับแพ็คเกจ ULTIMATE INCLUSIVE ให้ท่ำนอิ่มอร่อยกับอำหำรและเครือ่ งดื่ม
ที่มีให้บริกำรทัง้ วัน

CENTARA GRAND RESORT MALDIVES (Update 5 May 2018)
Promotion จองล่วงหน้าก่อนเดินทาง มากกว่า 30 ว ัน
เข้าพ ัก ระหว่าง 15 APRIL – 31 OCTOBER 2018

่ ั ออกมาใหม่ไม่
หากมีโปรโมชน

สามารถ Re-Booking ได้

PERIOD: 1 May - 30 JUNE 2018
4 Days 3 Nights (ราคาต่ อ ท่ า น) 5 Days 4 Nights (ราคาต่ อ ท่ า น)
Room Type
Beach Suite
53,900 45,000
65,100 54,200
Deluxe Water Villa
60,900 46,100
74,900 56,300
Deluxe Family Water Villa
73,900 55,800
91,800 69,300
Ocean Water Villa
65,200 49,300
80,200 60,600
Sunset Ocean Pool Villa*
76,300 57,600
95,000 71,700

PERIOD: 1 JULY - 31 AUGUST 2018
4 Days 3 Nights (ราคาต่ อ ท่ า น) 5 Days 4 Nights (ราคาต่ อ ท่ า น)
Room Type
Beach Suite
53,900 52,500
65,100 64,400
Deluxe Water Villa
60,900 52,900
74,900 65,400
Deluxe Family Water Villa
73,900 62,800
91,800 78,600
Ocean Water Villa
65,200 56,400
80,200 70,100
Sunset Ocean Pool Villa*
76,300 64,700
95,000 88,100

Promotion 25% Discount ! จองก่อน 31 Oct 2018
Period 1 Nov 2018 - 30 April 2019

PERIOD: 1 NOVEMBER - 31 DECEMBER 2018
4 Days 3 Nights (ราคาต่ อ ท่ า น) 5 Days 4 Nights (ราคาต่ อ ท่ า น)
Room Type
Beach Suite
53,900 47,700
65,100 58,400
Deluxe Water Villa
60,900 52,900
74,900 65,400
Deluxe Family Water Villa
73,900 62,800
91,800 78,600
Ocean Water Villa
65,200 56,400
80,200 70,000
Sunset Ocean Pool Villa*
76,300 64,700
95,000 81,100

PERIOD: 25 DEC 2018 - 2 Jan 2019
4 Days 3 Nights (ราคาต่ อ ท่ า น)

Room Type
Beach Suite
Deluxe Water Villa
Deluxe Family Water Villa
Ocean Water Villa
Sunset Ocean Pool Villa*

70,900
80,900
93,900
85,200
96,300

62,600
71,300
81,100
74,800
83,100

5 Days 4 Nights (ราคาต่ อ ท่ า น)
85,100
98,900
111,800
100,200
115,000

78,300
89,900
103,000
94,600
105,600

*** Chritmas Gala: Adult +7,200 // Child +3,600
*** New Year Gala: Adult +7,200 // Child +3,600
เข ้าพักอย่างน ้อย 3 คืน / Minimum Stay 3 nights
Period on 25 Dec - 8 Jan Minimum stay 3 Nights ไม่สามารถ check-out วันที่ 30 และ 31 ธันวาคม

PERIOD: 3 Jan -28 Feb 2019
Room Type
Beach Suite
Deluxe Water Villa
Deluxe Family Water Villa
Ocean Water Villa
Sunset Ocean Pool Villa*

4 Days 3 Nights (ราคาต่ อ ท่ า น)
69,800
73,000
89,900
82,200
93,300

52,600
55,100
67,800
62,000
70,300

5 Days 4 Nights (ราคาต่ อ ท่ า น)
86,400 65,100
90,700 68,300
113,200 85,200
102,900 77,600
117,700 88,600

PERIOD: 1-31 March 2019
4 Days 3 Nights (ราคาต่ อ ท่ า น)

Room Type
Beach Suite
Deluxe Water Villa
Deluxe Family Water Villa
Ocean Water Villa
Sunset Ocean Pool Villa*

63,900
66,800
83,300
74,700
85,700

5 Days 4 Nights (ราคาต่ อ ท่ า น)

48,300
50,500
62,800
56,400
64,700

78,500
82,400
104,300
92,900
107,600

59,200
62,200
78,600
70,000
81,000

PERIOD: 1-30 April 2019
Room Type
Beach Suite
Deluxe Water Villa
Deluxe Family Water Villa
Ocean Water Villa
Sunset Ocean Pool Villa*

4 Days 3 Nights (ราคาต่ อ ท่ า น)
54,700
57,700
73,900
65,200
76,300

5 Days 4 Nights (ราคาต่ อ ท่ า น)

41,300
43,600
55,800
49,300
57,500

66,200
70,200
91,800
80,300
95,000

50,000
53,000
69,200
60,500
71,600

*ราคานี้เป็ นราคาต่อท่าน สาหรับการเข้าพัก 2 ท่านเท่านั้น*

*ราคาห้ องพักประเภทอืน่ ผู้ใหญ่ เสริม และราคาเด็กติดต่ อเจ้ าหน้ าที่
*ราคาสี เหลืองเป็ นราคาเมื่อจองล่วงหน้ า 30 วัน เท่านั้น
*ราคาสี นา้ เงินเป็ นราคาเมื่อจองล่วงหน้ า 60 วัน เท่านั้น
*ราคาสี แดงเป็ นราคาเมื่อจองล่วงหน้ าก่อน 31 Oct เท่านั้น
*โปรโมชัน่ นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน่ อื่นๆ ได้*
* ราคาดังกล่าวเป็ นราคารวมอาหารและเครือ
่ งดืม
่ แบบ All Inclusive
** เดินทางโดย Domestic flight + Speedboat

อัต ราดั ง กล่ า วรวม
- ค่ า ที่ พ ัก ตามแพคเกจที่ เ ลื อ ก
- Domestic flight + Speedboat พร้ อ มการบริ ก ารต้อ นรั บ ตั้ง แต่ ที่ ส นามบิ น (หากเดิ น ทางโดย

Seaplane +4,700/ท่ า น )
- Welcome Drink
- การบริ ก ารอาหารแบบ Ultimate All Inclusive (อาหารเช้า -กลางวัน -เย็น )
- บาร์ 2 แห่ ง ให้ บ ริ ก ารเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ (ไวน์ - เบี ย ร์ - เหล้า -ค็อ กเทล), น้ า อัด ลม, น้ า ดื่ ม , และ
น้ า ผลไม้ ในช่ ว งเวลา 10:00 - 24:00 น.
- ชา, กาแฟ, เครื่ อ งดื่ ม , ของว่ า งยามบ่ า ย, และเค้า น์ เ ตอร์ ไ อศครี ม สาหรั บ เด็ ก เคล้า คลอด้ว ย
เสี ย งเพลง
- Sundowner Party ก่ อ นเวลาอาหารค่า ให้ บ ริ ก ารค็ อ กเทลและทาปาส
- ไดร์ อ ะราว ของขวัญ แด่ คุ ณ ชุ ด อาหารจานเดี ย ว ณ ห้อ งอาหารสวนบัว , Azzuri Mare
(ห้อ งอาหารอิ ต าลี่ ) , Teppanyaki (ห้อ งอาหาร Reef)
- มิ นิ บ าร์ เติ ม ใหม่ ทุ ก วัน
- ฟรี กิ จ กรรมพิ เ ศษ 5 อย่า ง อัน ได้แ ก่ ล่ อ งเรื อ ชมฉลามวาฬ, ทัว ร์ ดาน้ า ตื่ น , ตกปลายามค่า คื น ,
ล่ อ งเรื อ ชมพระอาทิ ต ย์ต ก, และเข้า ชมเกาะชุ ม ชน
- ฟรี การใช้ง านห้อ งฟิ ตเนส และคอร์ ต เทนนิ ส
- ฟรี ค่ า เช่ า อุ ป กรณ์ ดาน้ า และ ฟรี กิ จ กรรมทางน้ า ที่ ไ ม่ ใ ช้เ ครื่ อ งยนต์ อัน ได้แ ก่ วิ น ด์เ ซิ ร์ ฟ ,
กระดานโต้ค ลื่ น , เรื อ ถี บ , เรื อ แคนู , และบานาน่ า โบ้ท
- ฟรี สปาเครดิ ต 100 USD ต่ อ ท่ า น ต่ อ วัน
- ฟรี กิ จ กรรมและสั น ทนาการในโซนสาหรั บ เด็ ก
- ฟรี Wifi
- ประกัน การเดิ น ทาง วงเงิ น ท่ า นละ 3,000,000 บาท
*Island Club (สิ ท ธิ พิ เ ศษสาหรั บ ผู ้ที่ เ ข้า พัก ในห้ อ ง Sunset Ocean Pool Villa)
- การใช้ บริ ก ารคลั บ เลานจ์ เครื่ อ งดื่ ม Hi Brand , ของว่ า ง
- มิ นิ บ าร์ อั พ
- สิ ท ธิ พิ เ ศษในการจองกิ จ กรรมต่ า งๆของรี ส อร์ ท

อต
ั ราด งั กล่ า วย งั ไม่ ร วม
- ค่ า ตั๋ ว เครื่ อ งบิน ระหว่ า งประเทศ (สอบถามราคาได )้
- การรั บ ประทานอาหารนอกเหนื อ จากแพ็ ค เกจ
- กิจ กรรมสั น ทนาการ, และกีฬ าชนิ ด อื่น ที่ ม ิไ ด ร้ ะบุ ไ ว ข
้ า้ งต น
้

- กิจ กรรมนอกเหนื อ จากที่ร ะบุ

- ค่ า ใช ้ส่ ว นตั ว นอกเหนื อ จากในแพคเกจ

การเช็คอินเข้ าห้ องพักหลังเวลา 14.00 น.
- โปรดแสดงหนังสื อเดินทาง Passport
- โปรดแสดงบัตรหรื อเอกสารการจองที่พกั (Agent Voucher)
- โปรดแสดงรายละเอียดสายการบินระหว่างประเทศ วันเวลาเดินทางกลับ เพื่อที่ทางรี สอร์ทจะได้ดาเนินการส่ง
รายละเอียดเพื่อจัด ตารางเวลาเครื่ องบินน้ าในวันกลับให้แก่ท่าน
- บัตรเครดิต (วีซ่า/มาสเตอร์) หรื อเงินสดจานวน 200 ดอลล่าร์สหรัฐ กรณี ค้ าประกันด้วยเงินสด หากมีท่านไม่มีค่าใช้จ่าย
ใดๆ รี สอร์ทจะคืนเงินให้ในวันเช็คเอ้าท์

การเช็คเอ้ าท์ ห้องพักเวลา 12.00 น.
รายละเอียดเที่ยวบินเดินทางกลับจากรี สอร์ทเพื่อไปยังสนามบินมาเล่ย ์ จะแจ้งให้ทราบในช่วงค่าก่อนวันเดินทางกลับ โดย
จะมีจดหมายแจ้งที่หอ้ งพักการชาระค่าเงินท่านสามารถเลือกชาระเป็ นเงินสด USD หรื อ เครดิตคาร์ค VISA , MASTER (THB
หรื อ USD) หรื อทราเวลเช็คซึ่งจะเสี ยค่าธรรมเนียมการขึ้นเงิน 5%
แพ็คเกจ **Ultimate AllInclusive จะไม่รวมการสัง่ อาหารทานในวิลล่า หรื อ สิ ทธิประโยชน์จาก The Club สาหรับการ
รับประทานอาหารในมื้ออาหารแบบ Ultimate All Inclusives จะเริ่ มนับจากมื้อกลางวันของวันที่เดินทางมาถึงและจบในมื้อเช้า
ของวันที่เดินทางกลับ หากท่านต้องการขยายเวลาแพ็คเกจสามารถติดต่อชาระเงินได้ที่แผนกรี เซฟชัน่
หากท่านต้องการพักที่เมืองมาเล่ยก์ ่อนวันเดินทางกลับกรุ ณาแจ้งให้พนักงานของเรารับทราบเวลาเช็คอินท์ พนักงานของ
เรายินดีให้ความช่วยท่านตลอด 24 ชัว่ โมง ติดต่อแผนกรี เซฟชัน่ ที่หมายเลข “0”
ขอให้ทุกท่านมีความสุขเพลิดเพลินกับการมาพักผ่อนเซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ที่สุดแห่ง
ประสบการณ์บนเกาะสวรรค์

ข้ อมูลของรีสอร์ ท
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ไอซ์แลนด์รีสอร์ทและสปามัลดีฟส์ มีความยินดีและขอต้อนรับทุกท่านสู่หมู่เกาะทาง
ตอนใต้ของประเทศมัลดีฟส์ เพื่อนความสะดวกสบายของท่าน ขอนาเสนอรายละเอียดข้อมูลรี สอร์ทและกิจกรรม สันทนา
การต่างๆ ที่ท่านสามารถร่ วม สนุกสนาน เพลินเพลินและผ่อนคลายไปกับเรา

แพ็คเกจของท่านได้รวมการบริ การ อาทิเช่น
- บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ พร้อมจิบแชมเปญรสนุ่มที่หอ้ งอาหารรี ฟ ยามเช้าจนถึงช่วงสายของแต่ละวัน

- เลือกรับประทานอาหารมื้อกลางวัน และ มื้อค่าจากห้องอาหารได้แก้
*บุฟเฟ่ ย์นานาชาติหรื อเทปั นยากิที่หอ้ งอาหารรี ฟ อาหารอิตาเลียน ณ ห้องอาหารอัซซูรี มาเร่ และอาหารไทย ณ ห้องอาหารไทย
สวนบัว
- บริ การน้ าชาและกาแฟยามบ่าย เสริ ฟพร้อมขนมเค้กและแซนวิส รวมถึงไอศครี มสาหรับเด็ก
- ซันดาวน์เนอร์ปาร์ต้ ี งานเลี้ยงค็อกเทลทุกยามเย็นของวันพุธ ให้บริ การอาหารแบบทาปาส พบปะสังสรรค์กบั ฝ่ ายบริ หารของรี
สอร์ทและผูเ้ ข้าพักท่านอื่นๆ
- เพลิดเพลินไปกับบาร์ท้ งั 2 แห่ง เปิ ดให้บริ การตั้งแต่ 10.00 น. ถึงเวลาเที่ยงคืน ซึ่งให้บริ การเฮ้าส์ไวน์ชนิดต่างๆ ไวน์แดง ไวน์
ขาว สปาร์คกลิ้งไวน์ และ ไวน์โรเซ่ เบียร์ เหล้า สปิ ริ ต ค็อกเทล น้ าอัดลม ชา กาแฟ รวมถึงน้ าผลไม้
- บริ การเติมมินิบาร์ เครื่ องดื่ม น้ าอัดลม เบียร์ และขนมทานเล่น วันละ 1 ครั้ง
- บริ การเชื่อมต่อ WIFI ไร้สายบริ เวณห้องพักและบริ เวณต่างๆ ของรี สอร์ท
- กิจกรรมยามว่าง 5 กิจกรรม ทัวร์ดาน้ าตื้นชมปะการัง ทัวร์นงั่ เรื อและว่ายน้ าชมฉลามวาฬ ล่องเรื อชมพระอาทิตย์ตกดิน ทัวร์
สารวจเกาะรอบๆ และตกปลายามเย็น (ฟรี สาหรับครั้งแรก) กรุ ณาสารองที่นงั่ แผนกรี เซฟชัน่
- บริ การห้องออกกาลังกายและสนามเทสนิส
- บริ การสปาทรี ทเม้นวันละ 30 นาที หรื อ 100 USD ต่อ 1 วัน หากท่านต้องการเพิ่มชัว่ โมงในการทาสปาทั้งนี้จะไม่สามารถน้ ามา
สะสมชัว่ โมงการทาสปาหรื อโอนถ่ายให้แก่ท่านอื่นได้ บริ การสปาสาหรับผูใ้ หญ่เท่านั้น เด็กและสตรี มีครรภ์ไม่สามารถเข้ารับ
บริ การสปาได้
- บริ การ Kid Club ฟรี สาหรับเด็กอายุต้ งั แต่ 4-9 ขวบ ตั้งแต่เวลา 8.30-18.00 น.
- บริ การ E-Zone ตั้งอยูบ่ ริ เวณ ชั้นบนของคอร่ าบาร์ ให้บริ การคอมพิวเตอร์ เกมส์ อาทิ โต๊ะพลู โต๊ะสนุก โต๊ะปิ งปอง และเกมส์
ต่างๆ
กิจกรรมต่ างๆทีร่ วมในแพ็คเกจ
ให้คุณได้สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับ 5 กิจกรรม ตามตารางเวลาที่ระบุไว้ กรุ ณาแจ้งวันที่ที่ท่านต้องการทา
กิจกรรมให้พนักงานรี เซฟชัน่ ของเราทราบ ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆอาจมีการยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั ความแปรปรวนของ
สภาพอากาศ และดุลพินิจของผูน้ ากิจกรรมที่คานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า ตัวอักษรที่ Highlight สีเหลือง รวมในแพคแกจที่
ต้ องจอง ดังนี้
09.15 - 12.30 น.

Local Island (มีเฉพาะวันอังคาร,พุธ,เสาร์ ,อาทิตย์) เที่ยวชมวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคน
พื้นเมือง และซื้อของชาร่ วยจากฝี มือของคนพื้นเมืองมัลดิฟส์ที่เกาะดังเกติ (กรุ ณาแต่งกาย
เรี ยบร้อย ผูห้ ญิงควรสวมเสื้ อแขนสั้นหรื อแขนยาวและกางเกงขายาวหรื อประโปรงยาว)

*จุดนัดพบที่ คอรั ลบาร์ (Coral Bar) ก่ อนเวลาออกเดินทาง 15 นาที *
16.45 - 19.00 น.

Sunset Cruise (มีทุกวันยกเว้นวันอังคาร,พฤหัส)
ล่องเรื อชมพระอาทิตย์ตกดิน และดื่มด่ากับบรรยากาศแห่งท้องทะเลมัลดิฟส์
*จุดนัดพบที่ คอรั ลบาร์ (Coral Bar) ก่ อนเวลาออกเดินทาง 15 นาที *

กิจกรรมทางน้ า
08.15 - 12.30 น.

Whale Shark Trip (มีทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์,พฤหัส)
ทัวร์ล่องเรื อว่ายน้ าชมฉลามวาฬ (กิจกรรมนี้ผเู ้ ข้าร่ วมควรจะว่ายน้ าเป็ น และควรเตรี ยม
อุปกรณ์ดาน้ าตื้นไปด้วย)
*จุดนัดพบที่ ศูนย์ กีฬาทางนา้ (Water Sport) ก่ อนเวลาเดินทาง 30 นาที *

13.15 - 16.00 น.

Snorkelling Trip (มีทุกวันยกเว้นวันอังคาร,เสาร์)
ทัวร์ล่องเรื อดาน้ าตื้นชมปะการัง (กิจกรรมนี้ผเู ้ ข้าร่ วมควรจะว่ายน้ าเป็ น และควรเตรี ยม
อุปกรณ์ดาน้ าตื้นไปด้วย)
*จุดนัดพบที่ ศูนย์ กีฬาทางนา้ (Water Sport) ก่ อนเวลาเดินทาง 30 นาที *

14.00 - 15.00 น.

Banana Boat or Ride Tube เรื อยาง หรื อ เรื อบานาน่าโบ๊ท เรื อกล้วย

17.15 - 19.30 น.

Sunset Fishing (มีทุกวันยกเว้นวันอังคาร,พฤหัส) ทัวร์ล่องเรื อตกปลายามเย็น
*จุดนัดพบที่ ศูนย์ กีฬาทางนา้ (Water Sport) ก่ อนเวลาเดินทาง 15 นาที *

18.00-18.30
21.00-22.00

กิจกรรมให้อาหารปลา @Coral Bar
กิจกรรมสันทนาการ @Coral Bar

กิจกรรมทั้ง 5 อย่าง เล่นฟรี ต่อการเข้าพัก กรุ ณาจองกิจกรรมทั้ง 5 ล่วงหน้ากับพนักงานต้อนรับ หากท่าน
ต้องการยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลง กรุ ณาแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า 1 วัน

ห้ องอาหารและบาร์
Reef Restaurant ห้องอาหารรี ฟ (เปิ ดทุกวัน)
อาหารเช้า 07.00 - 10.30 น.
อาหารกลางวัน 12.00 - 14.30 น.
อาหารเย็น 19.00 - 22.00 น.
บริ การอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติที่รวมเมนูอร่ อยให้ท่านได้ลิ้มลอง อาทิ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศษ จีน อาหรับ และ
อื่นๆ
Teppanyaki Grill เทปั นยากิ เปิ ดให้บริ การทุกวันที่หอ้ งอาหารรี ฟ
อาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 น. และ 13.30 - 14.30 น.
อาหารเย็น 19.00-20.30 น. และ 20.30 - 22.00 น.
*สารองที่ นั่งได้ โดยตรงติดต่ อแผนก In Villa Dining กดหมายเลข 2 หรื อ 7245 ได้ ทุกวันตั้งแต่ เวลา 10.00 - 18.00 น.*
Suan Bua Restaurant ห้องอาหารสวนบัว
อาหารกลางวัน 12.00-14.30 น.
อาหารเย็น 19.00 - 22.00 น.

บริ การอาหารไทยแบบเมนูเซทมื้อกลางวัน และแบบตามสัง่ ในมื้อเย็น เปิ ดให้บริ การมื้อกลางและมื้อเย็น
*สารองที่ นั่งได้ โดยตรงติดต่ อแผนก In Villa Dining กดหมายเลข 2 หรื อ 7245 ได้ ทุกวันตั้งแต่ เวลา 10.00 - 18.00 น.*
Azzurri Mare Restaurant ห้องอาหารอัซซูริมาเร่
อาหารกลางวัน 12.00-14.30 น.
อาหารเย็น 19.00 - 22.00 น.
อาหารอิตาเลียนตามสัง่ แบบ 3 รายการ (ทานเล่น อาหารมื้อหลัก และขนมหวาน) เปิ ดให้บริ การมื้อกลางและมื้อเย็น
*สารองที่ นั่งได้ โดยตรงติดต่ อแผนก In Villa Dining กดหมายเลข 2 หรื อ 7245 ได้ ทุกวันตั้งแต่ เวลา 10.00 - 18.00 น.*
*ห้องอาหารทั้ง 3 แห่งให้บริ การเมนูสาหรับเด็กซึ่งรวมอยูใ่ นแพ็กเกจของอยูแ่ ล้วไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่
อาหารตามสัง่ อาหารจานเดียว หรื อเมนูพรี เมี่ยมเมนู ไม่ได้รวมอยูใ่ นแพ็คเกจ*
Coral Bar & Aqua Bar คอรัลบาร์และอะควาบาร์
เปิ ดให้บริ การเวลา 10.00 - 24.00 น.
รายการเครื่ องดื่มที่รวมอยูใ่ นแพ็คเกจอาทิเช่น เบียร์สด คอลเทล ไวน์แดง-ขาว น้ าผลไม้ น้ าอัดลม ชา กาแฟ
และรวมถึงชา-กาแฟ ยามบ่าย เสริ ฟพร้อมคุกกี้ เค้ก แซนวิซ และไอศกรี มสาหรับเด็ก ให้บริ การที่ คอรอลบาร์ (Coral Bar)
ให้บริ การ เวลา 15.30-16.30 น. (ยกเว้นหากท่านเช็คเอ้าท์แล้วจะไม่สามารถรับบริ การในส่วนของ ของว่างได้)
Sundowner Cocktail คอลเทลยามเย็น
เปิ ดบริ การทุกวัน ที่คอร์รัลบาร์และอะควาบาร์ ให้ท่านได้สงั สรรค์ เลือกเครื่ องดื่มคอลเทลพร้อมอาหารทานเล่น ก่อนมื้อ
เย็นที่อควาบาร์ เวลา 17.30 - 18.30 น.
บริการอืน่ ๆ ภายในรีสอร์ ท
Spa Cenvaree สปาเซ็นวารี
เปิ ดให้บริ การ 09.00 - 21.00 น.
สปาเซ็นวารี ให้บริ การ ทรี ทเมนสาหรับผ่อนคลายสาหรับผูใ้ หญ่เท่านั้น มีบริ การนวดในส่วน ศรี ษะและ
หัวไหล่ นวดเท้า นวดศรี ษะ นวดหลัง นวดใบหน้า ขัดตัวด้วยเมล็ดกาแฟ ขัดตัวด้วยเมล็ดข้าวผสมดอกไม้ตามธรรมชาติ
*กรุ ณาจองล่ วงหน้ าที่ สปาเซ็นวารี ด้วยตัวท่ านเอง*
Fitness Centre ศูนย์ออกกาลังกาย
เปิ ดให้บริ การ 06.00 - 21.00 น.

E-Zone
เปิ ดให้บริ การ 08.00 - 22.00 น.
ให้บริ การ สาหรับเด็กต่ากว่า 12 ปี ต้องมีผปู ้ กครองคอยดูแล ตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้นบนของคอร่ อบาร์ ให้บริ การ
คอมพิวเตอร์ โต๊ะพลู โต๊ะปิ งปอง และเกมส์
Kid Clubs คิดส์ คลับ
เปิ ดให้บริ การ 08.30 - 18.00 น.
Water Sport Centre ศูนย์กีฬาทางน้ า
เปิ ดให้บริ การ 08.30 - 18.00 น.
- รับอุปกรณ์ดาน้ าตื้น หน้ากากดาน้ า ท่อหายใจ และ ตีนกบได้ฟรี กรุ ณาส่งคืนอุปกรณ์ ก่อนที่ท่านจะทาการ
เช็คเอ้าท์
- กีฬาทางน้ า อาทืเช่น แล่นเรื อใบ วินเซริ ร์ฟ พาบเรื อคายัค เรี ยนพื้นฐานการใช้อุปกรณ์ดาน้ าตื้น
*อุปกรณ์ที่ใช้เครื่ องยนต์ในการเล่นไม่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจ
Diving Centre ศูนย์ดาน้ า
เปิ ดให้บริ การ 08.30 - 18.30 น.
สาหรับนักผจญภัยใต้น้ าทุกระดับความสามารถ ศุนย์ดาน้ าจะนาท่านเยีย่ มชมจุดดาน้ าที่สวยที่สุด 1 ใน 10
อันดับหมู่เกาะมัลดีฟส์ เมืองสวรรค์ใต้น้ าที่รอท่านได้ไปสัมผัสกับความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ข้ นึ และยังเปิ ด
โอกาสให้ผทู ้ ี่ไม่มีประสบการณ์ หรื อ ต้องการเรี ยนดาน้ าที่ผา่ นการรับรองในทุกระดับของ APDI Certification โดยครู าอน
ดาน้ าที่มีประสบการณ์ จุดดาน้ าที่ไม่ควรพลาด คือเรื อคูดิมา Kudhimaa เรื ออัปปางที่จมอยูท่ ี่ความลึกประมาณ 20 เมตรข้าง
แนวปะการังของรี สอร์ต

หมายเหตุ
● รี สอร์ท Centara Grand อนุญาตให้ผทู ้ ี่มีอายุต่ากว่า 12 ปี เข้าพักในห้องกลางน้ าได้

สายการบินบางกอก แอร์เวย์ ออกเดินทางทุกวัน
ออกเดินทาง
เดินทางกลับ

PG 711 กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์ ) 09.30-11.45
PG 712 มาเล่ (มัลดีฟส์ )– กรุงเทพฯ 12.40-19.05

สายการบินศรี ลงั กันแอร์ ไลน์ ออกเดินทางทุกวัน ต่อเครื่ องที่เมืองโคลอมโบ ประเทศศรี ลงั กา
ออกเดินทาง
ต่ อเครื่อง
เดินทางกลับ
ต่ อเครื่อง

UL403
UL115
UL104
UL402

กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลงั กา)
โคลอมโบ(ศรีลงั กา) – มาเล่ (มัลดีฟส์ )
มาเล่ (มัลดีฟส์ )– โคลอมโบ(ศรีลงั กา)
โคลอมโบ(ศรีลงั กา) – กรุงเทพฯ

09.00 - 10.50
13.35 - 14.30
20.35 - 22.35
01.15 - 06.15

สายการบินแอร์เอเชีย ออกเดินทางทุกวัน
ออกเดินทาง
เดินทางกลับ

FD117 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – มาเล่ (มัลดีฟส์ )
FD178 มาเล่ (มัลดีฟส์ )– กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

09.30 - 11.40
12.30 - 19.00

● เมื่อเดินทางมาถึงจะได้อาหารกลางวันและเย็น พอวันกลับจะได้อาหารเช้าและเครื่ องดื่ม Soft Drink ได้
***ยกเว้น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
● 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
● ห่วงยางแฟนตาซี ท่านสามารถยืมที่สูบลมที่รีสอร์ทได้
● 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 นเหตุผลซึ่ง
อยูน่ 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
 การจอง ชาระมัดจา 5000/ท่าน ภายใน 1-2 วัน และเรี ยกเก็บเต็มที่เหลือภายใน 45 วัน ก่อนวันเดินทาง
 มีบริ การรับบัตรเครดิตผ่าน Paypal 4.4% charge
 หากวันเดินทางต่ากว่า 35 วัน ทางบริ ษทั ใคร่ ขอเรี ยกเก็บเต็มจานวนภายใน 1-2 วัน
หรื อ ชาระเงินสดที่ออฟฟิ ศลาดพร้าว 80/3 หรื อ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
หลักฐานการจอง
● หน้าพาสสปอร์ต ที่อายุเหลือไม่ตากว่า 6 เดือน
● อีเมลล์
● เบอร์โทรศัพท์
เงือ่ นไขการยกเลิก
-

ก่อน 45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจา 50% ของราคาห ้องพักทีจ
่ องเข ้าพักรวมทัง้ หมด
35-45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจา 100% ของราคาห ้องพักทีจ
่ องเข ้าพักรวมทัง้ หมด
ตา่ กว่า 35 วันก่อนเดินทาง: เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห ้องพักทีจ
่ องเข ้าพักรวมทัง้ หมด
ยกเลิกกระทันหัน: หรือ พักไม่ครบตามทีจ
่ องไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้

