
  

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 13964 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

PACKAGE MALDIVES 

CENTARA RAS FUSHI RESORT   

Highlight 

๏ น ำท่ำนเดินทำงส ูดิ่นแดนในฝัน “มลัดีฟส”์ สมัผสัควำมเงียบสงบ และสดูอำกำศบรสิทุธ์ิ    

   ไดแ้บบเต็มปอดท่ี Centara Ras Fushi Resort & Spa ท่ีเหมำะส ำหรบัทกุค ู่รกัฮนันีมนู 

 

๏ สดุค ุม้กบัแพ็คเกจ ALL INCLUSIVE ใหท่้ำนอ่ิมอรอ่ยกบัอำหำรและเครือ่งด่ืม 

   ท่ีมีใหบ้รกิำรทัง้วนั 

 

เดินทำงเขำ้รสีอรท์โดย Speedboat เพียง 15 นำที เท่ำนัน้ 

 

 



 
 

 
โปรโมช ัน่ CENTARA RAS FUSHI RESORT AND SPA 

MALDIVES (Update May 2019) 

 

Promotion 
   

TRAVELING PERIOD: 1 Jun – 30 Sep 2019 

Room Type 3 Days 2 Nights 4 Days 3 Nights 

Ocean Front Beach Villa 24,900  19,900 33,400  26,400 

Deluxe Ocean Front Beach Villa  25,800  20,700 34,700  27,400 

Deluxe Water Villa 29,200  23,500 39,800  31,900 

Deluxe Sunset Water Villa 30,300  24,900 42,200  33,900 

Deluxe Spa Over Water Villa  30,800  25,400 42,500  34,400 

Premium Deluxe Spa Water Villa  32,500  26,300 44,700  35,800 
  

TRAVELING PERIOD: 1 - 31 Oct 2019 

Room Type 3 Days 2 Nights 4 Days 3 Nights 

Ocean Front Beach Villa 24,900  20,900 33,400  27,700 

Deluxe Ocean Front Beach Villa 25,800  21,600 34,700  28,800 

Deluxe Water Villa 29,200  24,800 39,800  33,600 

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

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

Premium Deluxe Spa Water Villa  32,500  27,600 44,700  37,800 

 
 
ราคาสแีดงเป็นราคาส าหรบัจองภายใน 30 June 2019  

*ราคานีเ้ป็นราคาต่อหน่ึงท่านส าหรับการเข้าพกั 2 ท่านเท่าน้ัน* 

*โปรโมชัน่น้ีไม่สามารถใชร่้วมกบัโปรโมชัน่อ่ืนๆ ได*้  
*หากมีโปรโมช่ันออกมาใหม่ไม่สามารถ Re-Booking ได้ 
*Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปีเข้าพกั* 
 



 

 



 

 

อตัราดังกล่าวรวม 

- ค่าท่ีพกัตามแพคเกจท่ีเลือก 

- Speedboat รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ต - สนามบิน พร้อมการบริการตอ้นรับตั้งแต่ท่ีสนามบิน 

- Welcome Drink 
- การบริการอาหารแบบ All Inclusive (อาหารเชา้-กลางวนั-เยน็) 
- บาร์ใหบ้ริการเคร่ืองด่ืม, น ้ าแร่, น ้าอดัลม, และเคร่ืองด่ืมแบบมีแอลกอฮอล ์(ไวน์-เบียร์-คอ็กเทล) ในช่วงเวลา 
11:00 - 24:00 น.- ชา, กาแฟ, เคร่ืองด่ืม, และของวา่งยามบ่าย 
- Sundowner Canape  หลากหลายรสชาติ ให้บริการก่อนอาหารค ่า 
- Dine Around: ของขวญัแด่คุณ พิเศษ ชุดอาหารกลางวนัและค ่า 3 คอร์สจากหอ้งอาหารสวนบวั, ลา เบรซซ่า, 
หรืออลั ไคม่าห์ (40 USD ต่อท่าน) 
- ฟรี ค่าเช่าอุปกรณ์ด าน ้า และ ฟรี กิจกรรมทางน ้าท่ีไม่ใชเ้คร่ืองยนต ์อนัไดแ้ก่ วนิดเ์ซิร์ฟ, กระดานโตค้ล่ืน, เรือถีบ, 
และเรือแคนู 

- ฟรี Wifi 



 - ประกนัการเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท 

- ส าหรับคู่ Honeymoon ทางรีสอร์ทจะจดัเตรียม Sparkling wine /ตกแต่งเตียงโดยพบัผา้เป็นรูปนก และช็อคโกแลต  

●  หลกัฐานการขอฮนันีมูน: ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ภาพถ่ายงานแต่งงาน หรือ ภาพถ่ายการ์ดแต่งงานท่ี 

 อายไุม่เกิน 1 ปี ในวนัเขา้พกัตอ้งแสดงภาพหลกัฐานใหเ้จา้หนา้ท่ีรีสอร์ทตอนเช็คอิน 

 

อตัราดงักล่าวไม่รวม 

- Vat 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

- การรับประทานอาหารภายในหอ้งพกั  

- กีฬาชนิดอ่ืนท่ีมิไดร้ะบุไวข้า้งตน้ 

- ค่าใชส่้วนตวันอกเหนือจากในแพคเกจ 

 

เวลา Check In และ Check Out 

- Check In เวลา 15:00 น. หรือก่อนหนา้ ในกรณีท่ีมีหอ้งวา่ง  
- Check Out เวลา 12:00 น. 
- หากตอ้งการ Check Out ในช่วงเวลา 12:00 - 18:00 น. ทางรีสอร์ตจะคิดค่าบริการ 50% จากราคาหอ้งพกั และตอ้งแจง้
พนกังานตอ้นรับล่วงหนา้ 
 
 

โปรแกรมกำรเดินทำง 

 

วนัแรก: กรงุเทพ- มลัดีฟส ์(  -  /เท่ียง / เยน็  )  

เช้า  ทุกท่านพร้อมกนั ณ สนามบิน เพ่ือท าการเช็คอิน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
---- พร้อมออกเดินทางเหินฟ้าสู่กรุงมาเล่ เมืองหลวงของประเทศมลัดีฟส์ 

 

----  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ณ กรุงมาเล่ ประเทศมัลดฟีส์ (Ibrahim Nasir 

International Airport) 
 

บ่าย หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ เจา้หนา้ท่ีรีสอร์ทรอตอ้นรับท่าน พร้อมออกเดินทางเขา้สู่ Centara Ras Fushi ดว้ย 

Speed Boat ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที 

 
 

 บริการท่านด้วยอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท พร้อมเคร่ืองด่ืม เบียร์ และไวน์ต่างๆ จากนั้น ให้ท่านไดพ้กัเหน่ือยจากการ
เดินทางดว้ยบริการท่ียอดเยีย่มจากทางรีสอร์ท 

 เขา้เช็คอิน ณ ห้องพกัและเตรียมตวัให้พร้อมใน การด่ืมด ่าไปกบับรรยากาศพระอาทิตยต์กยามเยน็ 

 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ในแบบท่ีท่านจะประทบัใจ พร้อมดว้ยบริการเคร่ืองด่ืม ทั้งเบียร์และไวน์รสเลิศตลอดการรับประทานอาหารม้ือค ่า 

 พกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือท่านสามารถกินลมชมบรรยากาศ พร้อมรับประทานเคร่ืองด่ืมเยน็ไดต้ลอดการพกัผอ่น 

วนัท่ีสอง : มลัดีฟส ์ (เชำ้ / เท่ียง / เย็น) 

 

เช้า อรุณสวสัด์ิยามเชา้กลางทะเลท่ีสวยงาม บริการท่านด้วยอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท และให้ท่านมีอิสระในการท ากิจกรรมต่างๆ 
มากมายบนเกาะ 

 

เที่ยง บริการท่านด้วยอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของรีสอร์ต พร้อมเคร่ืองด่ืม เบียร์ และไวน์ต่างๆ พร้อมให้ท่านอิสระกบักิจกรรมยามบ่าย 
 

เยน็ บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อาหารมากมายรอให้ท่านเลือกทาน นอกจากน้ี ท่านยงัสามารถเลือกเคร่ืองด่ืมต่างๆ ไม่วา่จะ
เป็นไวน์แดง ไวน์ขาว หรือเบียร์ ตลอดจนเคร่ืองด่ืมซอฟทด์ร้ิงต่างๆ ไดโ้ดยไม่มีค่าใชเ้พ่ิมเติม และไม่จ  ากดัจ านวนในการบริการ 

 
 



 วนัสดุทำ้ย : มลัดีฟส ์– สนำมบินมำเล ่– กรงุเทพฯ (เชำ้ / -  / - ) 

 

เช้า อรุณสวสัด์ิยามเชา้กลางทะเลท่ีสวยงาม บริการท่านด้วยอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท และให้ท่านมีอิสระในการพกัผอ่นตาม
อธัยาศยั ช่ืนชมความงามของหาดทรายขาวรอบๆ ท่ีพกัของท่าน หรือท่านยงัสามารถออกเดินชมความสวยงามโดยรอบเกาะได ้ หรือหาก
ท่านยงัสนุกไม่เตม็อ่ิม ก็ยงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ีท่านสามารถเขา้ร่วมได ้

 
11:00 PM เตรียมตวัเก็บสมัภาระเพ่ือท าการเช็คเอา้ท ์ หลงัจากท่านไดท้  าการเช็คเอา้ทแ์ลว้ ท่านยงัสามารถใชบ้ริการต่างๆ ของรีสอร์ต และร่วม

กิจกรรมต่างๆ ไดอี้ก 
  
11:30 PM น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ กรุงมาเล่ 
 

12:30 PM อ าลามลัดีฟส์ พร้อมออกเดินทางกลบัประเทศไทย  

19:05 AM เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมเก็บความประทบัใจน้ีไวต้ลอดไป 

 

ห้องอาหาร เวลาเปิด-ปิด 

***Ocean Restaurant อาหารบุฟเฟ่ต์ 
 
 
-Suan bua Restaurant  
 
-La Brezza Restaurant 
 
-Al Khaimah Restaurant 
 

เช้า 07.00-10.00   กลางวนั  12.30-14.00 

เยน็ 19.00-22.00 

 

กลางวนั กลางวนั 12.00-14.00 เยน็ 19.00-22.00 

 

กลางวนั 12.00-14.00 เยน็ 19.00-22.00 

 

เยน็ 19.00-22.00 

Viu Bar 
 
 
 
 
Wave Pool Bar 
Lobby Bar 

● บริการอาหารว่างเช้า 10.30-11.30 

● น า้ชายามบ่ายพร้อมขนม 15.30-16.30 

● ขนมว่าง เยน็ 18.30-19.30 

● บริการ 10.00- เทีย่งคืน 
  

เร่ิม 10.00-18.00 

เร่ิม 11.00-23.00 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เง่ือนไขและข้อควรระวงั 

 
● ท่านท่ีสนใจในส่วน อาหาร A La Carte ทุกท่านมีสิทธิ 40USD จะตอ้งเสียภาษี เพ่ิมจากราคาอาหาร 22 % และจะมี 2 ห้องอาหาร ท่ีเป็น

แบบ Set Menu ไม่เสียค่าใชจ่้าย ไดแ้ก่ ห้องอาหาร สวนบวั และ ห้องอาหารลาเบรซซา หากท่านไม่ประสงคท่ี์ทางห้องอาหารจดัมาให้ สามารถ

เลือกเมนูได ้แต่มีเครดิตแค ่40 USD ยงัไม่รวมค่า ภาษี 22 %จากราคาค่าอาหาร ส่วนห้องอาหาร อลัไคมาห์ มีแต่ A La Carte และมีเครดิต 

40 USD ยงัไม่รวมภาษี 22 %จากราคาค่าอาหาร 

● *** ในวนัที่ห้องอาหาร A La Carte ห้องอาหารสวนบัว ห้องอาหารลาเบรซซา มีเมนูพเิศษ จะต้องเสียค่าใช้จ่าย จะมีแต่ เมนูA La 

Carte ให้ ราคายงัไม่รวมค่าภาษ ี22 % ส่วนห้องอลัไคมาห์ เป็น A La Carte เสียค่าใช้จ่าย อยู่ในเครดติ 40 USD และ เสียภาษ ีเพิม่

จากราคาอาหาร 22 % ควรสอบถามที่ Reception ในส่วนห้องอาหารก่อนหากท่านต้องการจอง และควรส ารองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 มื้อ 

● ในการขออุปกรณ์ด าน ้ าตอ้งผา่นการฝึกวา่ยน ้ า ด าน ้าดว้ยอุปกรณ์ก่อน 5 นาที ถึงจะสามารถยมือุปกรณ์ท่ีจะด าน ้าในรีสอร์ทได ้

● หากตอ้งการจองห้องอาหาร ควรจองตั้งแต่การท า Booking หรือ จองไดท่ี้รีสอร์ทก่อนหน่ึงม้ืออาหาร ท่ี Reception 

● หากบิน Bangkok Airways รีสอร์ทเช็คอินได ้15.00 ตอ้งรอในส่วน ห้อง เลาจน์ มีท่ีมีห้องอาบน ้ าและโซฟาสามารถนอนรอไดแ้ละ 

เคร่ืองด่ืมสามารถด่ืมเคร่ืองด่ืมไดท่ี้ จิราวารูล็อบบ้ีบาร์ และเม่ือมาถึงจะไดอ้าหารกลางวนัและเยน็  พอวนักลบัจะไดอ้าหารเชา้และเคร่ืองด่ืม Soft 

Drink Mocktail ได ้ 

***ยกเว้น เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

● ในการสัง่เคร่ืองด่ืม All inclusive จะตอ้งดูในเมนูเคร่ืองหมาย ลูกศร ข้ึน ท่ีสามารถด่ืมได ้ไม่เสียค่าใชจ่้าย 
 

 



 
 

หมายเหตุ 

● รีสอร์ท Centara Ras Fushi ไม่อนุญาตให้ผู้ทีม่อีายุต า่กว่า 12 ปี เข้าพกั 

● น ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 20 กิโลกรัม น ้ าหนกักระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม  

บนเคร่ืองบินมีบริการอาหารม้ือหลกัและของวา่ง กทม มลัดีฟส์ / มลัดีฟส์ กทม 

● Power bank และ Notebook, laptop ใหถื้อติดตวัข้ึนเคร่ือง ห้าม โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 

● ค่าทิปพนกังาน ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจในบริการไม่มีขั้นต ่า 

● รีสอร์ทมีบริการด าน ้ าแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาไดท่ี้รีสอร์ท  

    ข้อควรระวงั หากเดินทางโดยเคร่ืองบินตอ้งใหร่้างกายไดป้รับตวั 24 ชม.ก่อนและหลงัเดินทาง 

● หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง เน่ืองดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผล

ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากอ านาจและความรับผิดชอบของทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด 

● บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือคนต่าง

ดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของกองตรวจคนเขา้เมือง 

● บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไมรับผิดชอบค่าใชจ่้ายๆ ใดๆ ท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน 

เรือ รถไฟ อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ นดัหยดุงาน การจราจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของ

บริษทัฯ 

● ในระหวา่งการท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือแคบ่างส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

ค่าบริการคืนได ้

● บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ  

ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

 
เง่ือนไขการจอง 

● กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 35-45 วนัก่อนเดินทาง 

 การช าระเงินแบ่งออกเป็น 2 งวด 

○ งวดแรกภายใน 2 วนัหลงัจากการจอง มดัจ า 5,000 บาท / ท่าน 
○ งวดท่ีสอง ภายใน 45 วนัก่อนเดินทาง 

● หากท าการจองนอ้ยกวา่ 35 วนั ช าระค่าบริการเตม็จ านวน 

 

หลกัฐานการจอง 

● หนา้พาสสปอร์ต ท่ีอายเุหลือไม่ต ากวา่ 6 เดือน 

● อีเมลล ์ 

● เบอร์โทรศพัท ์



 
 

การยกเลกิ 

- กอ่น 45 วนักอ่นเดนิทาง: หักคา่มัดจ า 50% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด 

- 35-45 วนักอ่นเดนิทาง: หักคา่มัดจ า 100% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด 

- ต า่กวา่ 35 วนักอ่นเดนิทาง: เสยีคา่บรกิาร 100% ตามราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด  

- ยกเลกิกระทันหัน: หรอื พักไมค่รบตามทีจ่องไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้


