
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 16114 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 
Centara Grand Island   

ฟรี...กิจกรรมทัวร์ 4-5 รายการและเครดิตสปา USD 100 
ฟรี...อุปกรณ์ด้าน้้าตืน้และกีฬาทางน้า้ไมม่ีเครื่องยนต์ 

 
รีสอร์ท 5 ดาว All Inclusive ยอดนิยมของคนไทย เดินทางด้วย Seaplane เพียง 25 นาที   

รวมกิจกรรมทัวร์ 4-5 รายการและเครดติสปา ท่านละ USD 100 ต่อการเข้าพัก 
เด็กพักห้องกลางน้้าได้และพักได้สูงสดุเด็ก 2 ทา่น (ห้อง Deluxe Family Water Villa) ห้องอาหารหลากหลาย อาทิเช่น 

ห้องอาหารไทย ห้องอาหารอิตาลี รวมถึง รายการเทปันยากิ 
 

โปรโมชั่น !!! จองภายใน 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563 
เดินทางเข้าพัก 5 กุมภาพันธ์ – 31 ตุลาคม 2563 

Package Code: GPMVCIRM028-02PRO / อัตราค่าบริการหน่วยเป็นบาท / ราคาต่อท่าน 

5 – 29 FEBRUARY 2020 
** กิจกรรมทัวร์ 5 รายการ Whale Shark Trip, Snorkelling Trip, Local Island, Sunset Fishing & Sunset Cruise ** 

ประเภทหอ้งพกั 
แพ็คเกจ 3 คืน Ultimate All Inclusive แพ็คเกจ 4 คืน Ultimate All Inclusive 

พักคูท่่านละ พักสามท่านละ พักคูท่่านละ พักสามท่านละ 

Beach Suite 46,500 43,500 57,000 53,000 

Deluxe Water Villa 52,000 46,900 64,900 58,900 

Deluxe Family Water Villa 60,500 54,500 76,900 69,900 

Ocean Water Villa 55,900 49,900 69,900 63,900 

Sunset Ocean Water Villa 63,500 57,900 79,500 73,500 

 



1 MARCH – 30 APRIL 2020 
** กิจกรรมทัวร์ 5 รายการ Whale Shark Trip, Snorkelling Trip, Local Island, Sunset Fishing & Sunset Cruise ** 

ประเภทหอ้งพกั 
แพ็คเกจ 3 คืน Ultimate All Inclusive แพ็คเกจ 4 คืน Ultimate All Inclusive 

พักคูท่่านละ พักสามท่านละ พักคูท่่านละ พักสามท่านละ 

Beach Suite 42,900 40,900 52,000 49,900 

Deluxe Water Villa 47,900 44,900 59,000 55,500 

Deluxe Family Water Villa 56,500 52,900 70,900 65,900 

Ocean Water Villa 51,000 47,000 63,000 58,000 

Sunset Ocean Water Villa 58,500 53,500 72,900 67,900 

1 MAY – 31 JULY 2020 
** กิจกรรมทัวร์ 4 รายการ Snorkelling Trip, Local Island, Sunset Fishing & Sunset Cruise ** 

ประเภทหอ้งพกั 
แพ็คเกจ 3 คืน Ultimate All Inclusive แพ็คเกจ 4 คืน Ultimate All Inclusive 

พักคูท่่านละ พักสามท่านละ พักคูท่่านละ พักสามท่านละ 

Beach Suite 39,500 36,500 47,000 44,000 

Deluxe Water Villa 44,900 40,900 53,900 49,900 

Deluxe Family Water Villa 51,500 46,500 62,500 57,500 

Ocean Water Villa 48,000 44,000 58,000 52,000 

Sunset Ocean Water Villa 55,500 50,500 68,000 61,000 

1 – 31 AUGUST 2020 
** กิจกรรมทัวร์ 4 รายการ Snorkelling Trip, Local Island, Sunset Fishing & Sunset Cruise ** 

ประเภทหอ้งพกั 
แพ็คเกจ 3 คืน Ultimate All Inclusive แพ็คเกจ 4 คืน Ultimate All Inclusive 

พักคูท่่านละ พักสามท่านละ พักคูท่่านละ พักสามท่านละ 

Beach Suite 40,500 37,900 48,000 45,000 

Deluxe Water Villa 45,500 41,500 55,000 50,000 

Deluxe Family Water Villa 52,500 47,900 64,000 58,000 

Ocean Water Villa 48,900 43,900 59,000 53,000 

Sunset Ocean Water Villa 56,000 51,000 69,000 62,000 

1 – 30 SEPTEMBER 2020 
** กิจกรรมทัวร์ 4 รายการ Snorkelling Trip, Local Island, Sunset Fishing & Sunset Cruise ** 

ประเภทหอ้งพกั 
แพ็คเกจ 3 คืน Ultimate All Inclusive แพ็คเกจ 4 คืน Ultimate All Inclusive 

พักคูท่่านละ พักสามท่านละ พักคูท่่านละ พักสามท่านละ 

Beach Suite 39,900 37,900 47,000 44,000 

Deluxe Water Villa 44,900 40,900 53,500 49,500 

Deluxe Family Water Villa 51,500 46,500 62,900 55,900 

Ocean Water Villa 48,000 43,000 58,000 51,000 

Sunset Ocean Water Villa 55,500 50,500 68,000 61,000 
 

1 – 31 OCTOBER 2020 
** กิจกรรมทัวร์ 4 รายการ Snorkelling Trip, Local Island, Sunset Fishing & Sunset Cruise ** 

ประเภทหอ้งพกั 
แพ็คเกจ 3 คืน Ultimate All Inclusive แพ็คเกจ 4 คืน Ultimate All Inclusive 

พักคูท่่านละ พักสามท่านละ พักคูท่่านละ พักสามท่านละ 

Beach Suite 40,500 37,500 48,000 45,000 

Deluxe Water Villa 45,500 41,500 55,000 51,000 

Deluxe Family Water Villa 52,500 46,500 64,000 59,000 

Ocean Water Villa 48,900 44,900 59,000 53,000 

Sunset Ocean Water Villa 56,000 51,000 69,000 63,000 

วัยรุ่น 12-16.99 ป ี
25,900 บาท  

พกัหอ้ง Sunset Ocean ท่านละ 31,900 บาท 
31,900 บาท  

พกัหอ้ง Sunset Ocean ท่านละ 38,900 บาท 

เด็ก 2-11.99 ป ี
18,900 บาท  

พกัหอ้ง Sunset Ocean ท่านละ 22,900 บาท 
22,900 บาท  

พกัหอ้ง Sunset Ocean ท่านละ 26,900 บาท 
 



** กรุณาสอบถามเพิ่มเติมส าหรับราคาพักเดี่ยว / เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย ** 
** โปรโมชั่นน้ีใช้ส าหรับการจองใหม่เท่าน้ัน หากมีโปรโมชั่นใหม่ที่ถูกกว่า ไม่สามารถยกเลิกการจองเดิมและไม่สามารถท าการจองใหม่ได้ 

 

 
 





 
 
 
 
 
 
 



 
 
ราคาแพ็คเกจรวม 

 ค่าที่พักจ านวน 3 คืนหรือ 4 คืน ตามประเภทห้องที่ท่านเลือก  

 ค่าเครื่องบินน้ า บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่ 

 บริการต้อนรับและอ านวยความสะดวกสัมภาระ ในการเช็คอินเที่ยวบินในประเทศหรือเครื่องบินน้ าที่สนามบินมาเล่ 

 บริการเครื่องด่ืมต้อนรับ ณ รีสอร์ท  

 ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารค่ าที่ห้องอาหาร Reef ห้องอาหาร Suan Bua ห้องอาหาร Azzuri Mare และ Teppanyaki ที่ห้องอาหาร Reef (หาก

เดินทางช่วงพฤษภาคม – ตุลาคม 2563 หากต้องการทาน Teppanyaki ต้องเข้าพัก 5 คืนข้ึนไป) 

 ค่าเครื่องด่ืมและเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ตามรายการก าหนด บริการเวลา 10.00-24.00 น. 

 บริการชา/กาแฟยามบ่าย อาหารว่างยามบ่าย ขนมเค้ก คุ้กกี้ แซนวิชและไอศครีม 

 บริการซันดาวน์เนอร์ปาร์ต้ี บริการค็อกเทลและอาหารทาปาส 

 บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ทและภายในห้องพัก 

 บริการอุปกรณ์ด าน้ าต้ืน 

 บริการกีฬาทางน้ าที่ไม่มีเครื่องยนต์ (Windsurfer Lessons, Canoes, Paddle Boats and Catamaran Sailing) 

 บริการกิจกรรมทางน้ าท่านละ 1 ครั้งต่อการเข้าพัก คือ Banana Boat หรือ Ride Tube (เลือก 1 กิจกรรม) 

 เดินทางระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2563 บริการกิจกรรมท่องเที่ยวและสันทนาการ 1 กิจกรรมต่อท่านต่อการเข้าพัก (ท้ังหมด 5 รายการ ทัวร์ด าน้ า

ต้ืนชมปะการัง, ทัวร์ชมฉลามวาฬทางเรือ, ทัวร์ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน, ทัวร์ส ารวจรอบเกาะและทัวร์ตกปลายามเย็น) ควรท าการจองเมื่อเดินทางถึงรีสอร์ท ทั้งนี้

ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศและข้อก าหนดของรีสอร์ท  

 เดินทางระหว่างเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2563 บริการกิจกรรมท่องเที่ยวและสันทนาการ 1 กิจกรรมต่อท่านต่อการเข้าพัก (ท้ังหมด 4 รายการ ทัวร์ด าน้ า

ต้ืนชมปะการัง, ทัวร์ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน, ทัวร์ส ารวจรอบเกาะและทัวร์ตกปลายามเย็น) ควรท าการจองเมื่อเดินทางถึงรีสอร์ท ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศและ

ข้อก าหนดของรีสอร์ท  

 บริการสปา เครดิตท่านละ USD 100 ต่อการเข้าพัก (พัก 1-6 คืน) ** ใช้ได้เฉพาะผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีข้ันไป) ควรท าการจองเมื่อเดินทางถึงรีสอร์ทและขึ้นอยู่กับ

เงื่อนไขของรีสอร์ทก าหนด เครดิตสปาที่ได้รับไม่สามารถสะสม ไม่สามารถขอคืนเงินหรือไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้**  



 บริการมินิบาร์ในห้องพัก (เติมวันละ 1 ครั้ง) 

 บริการคิดส์คลับ ฟิตเนส เซ็นเตอร์ สนามเทนนิสและสนามวอลเล่ย์บอล 

 บริการกิจกรรมสันทนาการ เช่น เกมส์คอมพิวเตอร์ สนุกเกอร์ พูลและปิงปอง 

 Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax  

 ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท 
 

ราคาแพ็คเกจไม่รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน 

 สิทธิพิเศษของ Island Club (ยกเว้นห้อง Sunset Ocean Pool Villa ได้รวมสิทธิพิเศษนีไ้ว้แล้ว) 

 ค่าบริการ In-Villa Dining / ค่าบริการ Island Club and its benefits / ค่าบริการ Photo Shooting 

 ค่าบริการ Private Snorkeling or Boat Trips และค่าบริการพิเศษอื่นๆ เช่น  Dining and Recreational  

 ค่ากิจกรรมทางน้ าที่มีเครื่องยนต์ ค่ากิจกรรมด าน้ าลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ 

ค่าอาหารหรือค่าเครื่องด่ืมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ 
 

หมายเหตุ 

 เวลาเช็คอินคือ 15.00 น. และเช็คเอ้าท์คือ 12.00 น. ทางรีสอร์ทมีห้องนั่งเล่น (Chill Lounge) ไว้บริการระหว่างรอเดินทางออกจากรีสอร์ท ภายในห้องได้

จัดเตรียมเครื่องด่ืม (น้ าด่ืม ชา และกาแฟ) ไว้บริการ แต่ไม่อนุญาตให้น าอาหารเข้าไปรับประทานภายใน รวมทั้งมีห้องอาบน้ าไว้บริการ (โดยสามารถรับกุญแจจาก

แผนกต้อนรับ) 

 เดินทางระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2563  The Island Club The Club guests enjoy the Ultimate All Inclusive plan plus will enjoy the following 

premium benefits. ผู้ใหญ่ช้าระเพิ่มท่านละ 3,200 บาทต่อคืน เด็กอายุ 2-11.99 ปี ท่านละ 1,600 บาท/คืน 

 Club access not included on extra bed rate and is subject to charge 

 Exclusive access to the Island Club with indoor and outdoor private lounges, free form swimming pool, premium dining venue for 

breakfast, lunch and dinner. 

 Club Bar and lounge serving premium brand beverages 

 Club lounge check in/out 

 Private Island Club pool access including refreshing towels, pre-lunch snacks, afternoon fruits and pre dinner canapés. 

 Mid-morning snacks & Afternoon tea service 

 Upgraded in room minibar, replenished daily including soft drinks, juice, 4 beers, chocolates and snacks and guests’ selection of 2 

spirits from the following (700ml vodka, gin, whisky, rum, Bacardi, Bourbon – replenished once per week) and guests selection of 1 

bottle of wine (red, white, rose – replenished daily). 

 Wi fi and internet services in the Club Lounge 

 2 pieces of laundry per room per day 

 Book and DVD library 

 Priority spa and restaurant reservations in all outlets 

 Daily turn down service 

 Upgraded in room amenities 

 เดินทางระหว่างเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2563   The Island Club The Club guests enjoy the Ultimate All Inclusive plan plus will enjoy the following 

premium benefits. ผู้ใหญ่ช้าระเพิ่มท่านละ 3,400 บาทต่อคืน เด็กอายุ 2-11.99 ปี ท่านละ 1,700 บาท/คืน 

 Club access not included on extra bed rate and is subject to charge 

 Exclusive access to the Island Club with indoor and outdoor private lounges, free form swimming pool, premium dining venue for 

breakfast, lunch and dinner. 

 Club Bar and lounge serving premium brand beverages 

 Club lounge check in/out 

 Private Island Club pool access including refreshing towels, pre-lunch snacks, afternoon fruits and pre dinner canapés. 

 Afternoon tea service 

 Upgraded in room minibar, replenished once daily, including soft drinks, bottled juice, 4 beers, chocolates and snacks. Guests’ 

selection of 1 spirits when staying longer than 7 days from the following (700ml vodka, gin, whisky, rum, Bacardi, Bourbon – 

replenished once per week). Selection of 2 bottles of wine (Red, White, Rose or Sparkling) replenished daily (on consumption). 

Choice to be communicated to The Club team who will send the Spirits and Wine selected. 

 Wi fi and internet services in the Club Lounge 

 2 pieces of laundry per room per day 

 Book and DVD library 

 Priority spa and restaurant reservations in all outlets 

 Daily turn down service 



 Upgraded in room amenities 

 Honeymoon: Must be conducted within the year of wedding or within 12 months of the wedding date / Wedding Certificate is a must at the time of 

booking and a copy to be presented upon check-in 

 A bottle of sparkling wine with handmade chocolates served in-Villa per room per stay 

 Anniversary Offer: Anniversary is applicable while celebrating at the resort and shall be the same month of wedding month only / Wedding 

Certificate is a must at the time of booking and a copy to be presented upon check-in (Applicable while celebrating at the resort and shall be the 

same month of wedding month only ) 

 A bottle of sparkling wine and baby cake serve in-Villa per room per stay 

 
เงื่อนไขการจอง การช้าระเงินและการยกเลิกการจอง (แต่ละรีสอร์ทมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน) 
การจองแพ็คเกจและการช้าระเงิน 

 กรุณาช าระค่ามัดจ า 50% หรือค่าบริการเต็มจ านวน (ข้ึนอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมช่ันที่ท าการจอง ณ ขณะนั้น) หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท 
ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ข้ึนกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท  

 หากท าการจองน้อยกว่า 30-45 วัน กรุณาช าระค่าบริการเต็มจ านวนก่อนท าการจอง (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง) 
 
 
 
 
การยกเลิก 

 ยกเลิกมากกว่า  45 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท ท าการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจาก  ราคาแพ็กเกจทั้งหมด (ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง) 

 ยกเลิก 31-45 วันก่อนเดินทาง ท าการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด 

 ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ท าการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด 

 ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจ านวนคืนหรือจ านวนวันที่ท าการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 

 หากท าการยกเลิกในฤดูกาลท่องเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรีสอร์ทก าหนดและทางบริษัทฯ 
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ได้รับการยืนยันการจองที่พักเรียบร้อยแล้ว   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง) – มาเล่ (มัลดีฟส์)    (-/-/ค่้า) 

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร

แล้ว พบเจ้าหน้าที่รีสอร์ท ต้อนรับท่านอย่างอบอุ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

น าท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ทโดย เครื่องบินน้้า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที  

15.00 น. เช็คอินเข้าห้องพัก จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

15.30-16.30 น. บริการของว่างและชา-กาแฟยามบ่าย ณ คอรัล บาร์แอนด์เลาน์จ  

ให้ท่านเพลิดเพลินกับการนวดคลายที่ เซ็นวารี สปา เครดิตท่านละ USD 100 ต่อการเข้าพัก  

17.30-18.30 น. ให้ท่านลิ้มรสทาปาสและคานาเป้หลากหลายชนิดให้ท่านเลือกชิม ณ คอรัล บาร์แอนด์เลาน์จ และอะควา  

18.00-18.20 สนุกสนานกับกิจกรรมให้อาหารปลา ณ คอรัล บาร์แอนด์เลาน์จ 

19.00-22.00 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท (Reef Restaurant) หรือ รับประทานอาหาร ค่ าเซ็ทเมนู (3 Course Chef’s 

Menu) จากห้องอาหารสวนบัวและห้องอาหารอัซซูรี มาเร่ 

 บริการเครื่องด่ืมมีและไม่มีแอลกอฮอลล์ ณ คอรัล บาร์แอนด์เลาน์จ และอะควา บริการเวลา 10.00-24.00 น. 

 พักที่  Centara Grand Island Resort & Spa Maldives   

วันที่สอง มาเล่ (มัลดีฟส์)         (เช้า/กลางวัน/ค่้า) 

07.00-10.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท (Reef Restaurant) 

 ให้ท่านสนุกสนานกับการด าน้ าต้ืนรอบๆรีสอร์ท (บริการอุปกรณ์ฟรี) หรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ า 

 ที่ไม่มีเครื่องยนต์ อาทิเช่น เรือคาน ูเรือใช้เท้าปั่น วินด์เซริ์ฟและBoard Paddle ตลอดการเข้าพัก 

09.30-12.30 น. ชมความเป็นอยู่ของชาวมัลดิเวียนกับทริป Local Island Discovery (ต้องท าการจองล่วงหน้า  

 เมื่อเข้าพัก ณ รีสอร์ท / มีบริการเฉพาะวันอังคาร วันพฤหัสบดี วันเสาร์และวันอาทิตย์) 

12.00-14.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท (Reef Restaurant) หรือ เลือกทานอาหารแบบ เซ็ทเมนูที่ห้องอาหารสวนบัว

หรือห้องอาหารอัซซูรี มาเร่ (ห้องอาหารสวนบัวและห้องอาหารลาเบรซซา ต้อง ท าการจองที่นั่งล่วงหน้า) 

14.00-16.00 น.  สนุกสนานกับ ทริปด้าน้้าตื้น (ต้องท าการจองล่วงหน้า เม่ือเข้าพัก ณ รีสอร์ท) 

15.30-16.30 น. บริการของว่างและชา-กาแฟยามบ่าย ณ คอรัล บาร์แอนด์เลาน์จ  

http://bit.ly/2NMk5YE


17.30-19.30 น. สนุกสนานกับกิจกรรมตกปลายามเย็น (ต้องท าการจองล่วงหน้า เม่ือเข้าพัก ณ รีสอร์ท / บริการทุกวัน) 

18.00-18.20 สนุกสนานกับกิจกรรมให้อาหารปลา ณ คอรัล บาร์แอนด์เลาน์จ 

19.00-22.00 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท (Reef Restaurant) หรือ รับประทานอาหาร ค่ าเซ็ทเมนู (3 Course Chef’s 

Menu) จากห้องอาหารสวนบัวและห้องอาหารอัซซูรี มาเร่ 

 บริการเครื่องด่ืมมีและไม่มีแอลกอฮอลล์ ณ คอรัล บาร์แอนด์เลาน์จ และอะควา บริการเวลา 10.00-24.00 น. 

 พักที่  Centara Grand Island Resort & Spa Maldives   

 

วันที่สาม มาเล่ (มัลดีฟส์)         (เช้า/กลางวัน/ค่้า) 

07.00-10.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท (Reef Restaurant) 

 ให้ท่านสนุกสนานกับการด าน้ าต้ืนรอบๆรีสอร์ท (บริการอุปกรณ์ฟรี) หรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ า 

 ที่ไม่มีเครื่องยนต์ อาทิเช่น เรือคายัค เรือใช้เท้าปั่น วินด์เซิร์ฟและBoard Paddle ตลอดการเข้าพัก 

13.00-14.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท (Reef Restaurant) หรือ เลือกทานอาหารแบบ เซ็ทเมนูที่ห้องอาหารสวนบัว

หรือห้องอาหารอัซซูรี มาเร่ (ห้องอาหารสวนบัวและห้องอาหารลาเบรซซา ต้อง ท าการจองที่นั่งล่วงหน้า) 

 ให้ท่านสนุกสนานกับการด าน้ าต้ืนรอบๆรีสอร์ท (บริการอุปกรณ์ฟรี) หรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ า 

 ที่ไม่มีเครื่องยนต์ อาทิเช่น เรือคายัค เรือใช้เท้าปั่นวินด์เซิร์ฟและBoard Paddle ตลอดการเข้าพัก 

15.30-16.30 น. บริการของว่างและชา-กาแฟยามบ่าย ณ คอรัล บาร์แอนด์เลาน์จ  

17.00-19.00 น. ชมความสวยงามของพระอาทิตย์ตกดิน (ต้องท าการจองล่วงหน้า เม่ือเข้าพัก ณ รีสอร์ท / มีบริการ 

 เฉพาะวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์) 

19.00-22.00 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท (Reef Restaurant) หรือ รับประทานอาหาร ค่ าเซ็ทเมนู (3 Course Chef’s 

Menu) จากห้องอาหารสวนบัวและห้องอาหารอัซซูรี มาเร่ 

 บริการเครื่องด่ืมมีและไม่มีแอลกอฮอลล์ ณ คอรัล บาร์แอนด์เลาน์จ และอะควา บริการเวลา 10.00-24.00 น. 

 พักที่  Centara Grand Island Resort & Spa Maldives   

 

วันที่สี ่ มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง)   (เช้า/-/-) 

07.00-10.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลักของรีสอร์ท (Reef Restaurant) 

เช็คเอาท์ เก็บสัมภาระ และเตรียมตัวออกเดินทางสู่สนามบินมาเล่ 

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย ตามสายการบินที่ท่านเลือก  

 

 End of Service  
 

ประเภทห้องพัก  รายละเอียด 

 

Beach Suite 

ขนาดห้องพัก 87 ตรม. 

จ้านวน  42 วิลล่า (King) 

พักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก (ไม่เกิน 12 ปี) 2 ท่าน 

  หรือ ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 



 

Deluxe Water Villa 

ขนาดห้องพัก 86 ตรม. 

จ้านวน  18 วิลล่า (King) 

พักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก (ไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน 

  หรือ ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

 

Deluxe Family Water Villa 

ขนาดห้องพัก 93 ตรม. 

จ้านวน  10 วิลล่า (King + Bunk Beds) 

พักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก (ไม่เกิน 12 ปี) 2 ท่าน 

  หรือ ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

 

Ocean Water Villa 

ขนาดห้องพัก 106 ตรม. 

จ้านวน  14 วิลล่า (King) 

พักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก (ไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน 

  หรือ ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 



 

 

Luxury Beachfront Pool Villa One Bedroom 

ขนาดห้องพัก 159 ตรม. (สระว่ายน้ า 22 ตรม.) 

จ้านวน  4 วิลล่า (King) 

พักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

 

 

Luxury Beachfront Pool Villa Two Bedroom 

ขนาดห้องพัก 159 ตรม. (สระว่ายน้ า 22 ตรม.) 

จ้านวน  4 วิลล่า (King) 

พักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 3 ท่าน + เด็ก (ไม่เกิน 12 ปี) 2 ท่าน   
 หรือผู้ใหญ่ 2 ท่าน+เด็ก (ไม่เกิน 12 ปี) 2 ท่าน  
 หรือผู้ใหญ่ 4 ท่าน 

 

 

Sunset Ocean Pool Villa 

ขนาดห้องพัก 114 ตรม.(สระว่ายน้ า 12 ตรม.) 

จ้านวน  20 วิลล่า (King) 

พักได้สูงสุด ผู้ใหญ่ 3 ท่าน หรือผู้ใหญ่ 2 ท่าน+เด็ก (ไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน 

สิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ   รายละเอียด เวลาให้บริการ 

Reef Restaurant 

(209 Seats) 

International buffets 
Breakfast: 07:00 Hrs to 10:30 Hrs Lunch: 12:00 
Hrs to14:30 Hrs Dinner: 19:00 Hrs to 22:00 

Hrs 

Suan Bua Restaurant 

(64 Seats) 

Thai 
Lunch: 12:00 Hrs to14:30 Hrs Dinner: 19:00 

Hrs to 22:00 Hrs 

Assuri Mare Restaurant 

(58 Seats) 

Italian and Seafood 
Lunch: 12:00 Hrs to14:30 Hrs Dinner: 19:00 

Hrs to 22:00 Hrs 



Coral Bar & Lounge (110 Seats) Cocktails, Refreshments, and Snacks  10:00 Hrs to 24:00 Hrs 

Aqua  (63 Seats) Cocktails, Refreshments, and Snacks 10:00 Hrs to 23:00 Hrs 

The Club 

(30 Seats) 

A La Carte Breakfast, light lunch and exclusive five-
course chef’s menu for dinner (Book in advance) 

07:00 Hrs to 23:00 Hrs 

In-Villa Dining International Cuisine 24 Hrs. 

Facilities & Services  Infinity swimming pool with children’s pool 

 SPA Cenvaree / Fitness centre 

 A multipurpose court for various sports including tennis, volleyball and badminton / PADI Dive Centre 
/ Motorised activities and non-motorised water sports / A selection of half and full-day excursions 

 Kids’ Club (Camp Safari and E-Zone) 

 Babysitting service available upon request 

 The Club / Medical services and resident doctor 

 Laundry services / Foreign currency exchange 

 Complimentary wireless internet access 

** บางรายการมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมไม่ได้รวมในแพ็คเกจ  กรุณาสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่รีสอร์ท ** 
 
 



 


