
 

 
 

รหสัโปรแกรม : 18026 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 ฉลองสงกรานต์ชุม่ฉ ่า มลัดีฟส์ 3 วัน 2 คืน  
โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย 

Centara Ras Fushi  

 

 

ราคาสุดคุม้!! พักกลางน ้าราคาเพียงท่านละ 42,900 บาท 

แพ็คเกจรวมต๋ัวเครื่องบินแอร์เอเชีย บนิตรงสู่มัลดีฟส ์

พัก Centara Ras Fushi รสีอร์ทยอดนยิมของคนไทย  

พักห้องกลางน ้ารวมอาหารทกุมื้อและเครือ่งด่ืมไม่อัน้ 

ฟรี...มินบิาร์ + อุปกรณ์ด าน ้าต้ืน + กีฬาไมม่ีเครื่องยนต์ 

เดินทาง 12-14 เมษายน 2020 เท่านั้น!! 



 

รายละเอียดเที่ยวบิน 

FD 175  ดอนเมือง ออกเดินทาง  09.15 น. ถึงมาเล่  11.40 น. 

FD 176  มาเล ่  ออกเดินทาง  12.25 น. ถึงดอนเมือง 19.00 น. 

 

 
 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)– มาเล่ (มัลดีฟส์)       ( - / -/ ค ่า ) 

06.15 น. ผู้โดยสารท าการเช็คอินด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1 ชั้น 3   

 

  

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

09.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD-175 

11.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังท าการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและ

พิธีการทางศุลกากรแล้ว พบเจ้าหน้าท่ีรีสอร์ทท่ีเคาน์เตอร์ B12 น าท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ทโดยเรือเร็ว ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 20 นาท ี(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เช็คอินเข้าสู่ท่ีพักและให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

15.00 น. เช็คอินเข้าห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (แพ็คเกจ All Inclusive จะเร่ิมหลังจากท าการเช็คอิน)  

 บริการเคร่ืองดื่มน ้าอัดลม น ้าแร่ ตลอดวัน และบริการบาร์เปิด ให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด เบียร์ ค็อกเทล ณ เวฟพูลบาร์ 

บริการตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. 

15.30-16.30 น. บริการท่านด้วยของว่างและชา-กาแฟยามบ่าย ณ บริเวณ วิวบาร์ 

บริการเคร่ืองดื่มน ้าอัดลม น ้าแร่ ตลอดวัน และบริการบาร์เปิด ให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด เบียร์ ค็อกเทล ณ วิวบาร์ 

บริการตั้งแต่เวลา 10.00-24.00 และ จิราวารูล็อบบ้ีบาร์ บริการตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น. 

18.30-19.30 น. ให้ท่านลิ้มรสทาปาสและคานาเป้หลากหลายชนิดให้ท่านเลือกชิมก่อนอาหารม้ือค ่า ณ บริเวณ วิวบาร์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโอเชี่ยนส์ (บุฟเฟต่์)  

พักที่  Centara Ras Fushi  พักห้อง Deluxe Water Villa 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


วันท่ีสอง มัลดีฟส์         ( เช้า / กลางวัน / ค ่า ) 

07.00-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโอเชี่ยนส์ (บุฟเฟต่์) 

ให้ท่านสนุกสนานกับการด าน ้าตื้นรอบๆรีสอร์ท (บริการอุปกรณ์ฟรี) หรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน ้าท่ีไม่มีเคร่ืองยนต์ อาทิ

เช่น เรือแคนู เรือใช้เท้าป่ัน วินด์เซิร์ฟและกระดานโต้คลื่น ตลอดการเข้าพัก 

10.30-11.30 น. บริการท่านด้วยอาหารว่างยามเช้า ณ บริเวณ วิวบาร์  

 บริการเคร่ืองดื่มน ้าอัดลม น ้าแร่ ตลอดวัน และบริการบาร์เปิด ให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด เบียร์ ค็อกเทล ณ เวฟพูลบาร์ 

บริการตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโอเชี่ยนส์ (บุฟเฟต่์) หรือ เลือกทานอาหารแบบเซ็ทเมนูที่หอ้งอาหารสวนบัวหรือ

ห้องอาหารลาเบรซซา  

  
15.30-16.30 น. บริการท่านด้วยของว่างและชา-กาแฟยามบ่าย ณ บริเวณ วิวบาร์ 

บริการเคร่ืองดื่มน ้าอัดลม น ้าแร่ ตลอดวัน และบริการบาร์เปิด ให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด เบียร์ ค็อกเทล ณ วิวบาร์ 

บริการตั้งแต่เวลา 10.00-24.00 และ จิราวารูล็อบบ้ีบาร์ บริการตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น. 

18.30-19.30 น. ให้ท่านลิ้มรสทาปาสและคานาเป้หลากหลายชนิดให้ท่านเลือกชิมก่อนอาหารม้ือค ่า ณ บริเวณ วิวบาร์ 

19.00-22.00 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโอเชี่ยนส์ (บุฟเฟต่์) หรือ เลือกทานอาหารแบบเซ็ทเมนูหรือเลือกใช้เครดิตค่าอาหาร 

ท่านละ USD 40 ที่ห้องอาหารสวนบัว ห้องอาหารลาเบรซซา และห้องอาหารอัลไคมาห์  

 พักที่  Centara Ras Fushi  พักห้อง Deluxe Water Villa 

วันท่ีสาม  มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ      ( เช้า / -  / - ) 

07.00-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (บุฟเฟต์่) 

 เช็คเอาท์และน าท่านเดินทางไปยังสนามบินมาเล่ เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

12.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD-176 

19.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

            
 

อัตราค่าบริการ / ราคาต่อท่าน / หน่วยเปน็บาท (รหสัแพ็คเกจ SRMV2N018RE-FD) 

ก าหนดการเดินทาง 2020 ประเภทห้องพัก ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 

12-14 เมษายน 2020 Deluxe Water Villa 42,900 

 

*** ตั๋วเคร่ืองบินท่ีใช้ในแพ็คเกจน้ีเป็นตั๋วเดินทางแบบหมู่คณะ ซ่ึงจะถูกจัดเรียงท่ีน่ังมาจากสายการบินแอร์เอเชีย ทางบิลเลี่ยนฯ จะไม่สามารถ

คอนเฟร์ิมให้กับลูกค้าท่ีต้องการน่ังติดกันได้  ซ่ึงหลังจากออกตั๋วแล้ว ลูกค้าท่านใดท่ีประสงค์ต้องการน่ังท่ีน่ังติดกัน  สามารถแจ้งกับทาง

ทีมงานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงท่ีน่ังและมีค่าใช้จ่ายท่ีเป็นส่วนต่างในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

ราคาแพ็คเกจรวม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ(ดอนเมือง)-มาเล่-กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) โดยสายการบิน แอร์เอเชีย 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าเช้ือเพลิงของสายการบินแอร์เอเชีย 

 ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองท่านละ 20 กิโลกรัมและค่าท่ีน่ังบนเคร่ือง 

 ค่าท่ีพักตามประเภทห้องท่ีท่านเลือก จ านวน 2 คืน 

 ค่าเรือเร็ว (Speedboat) บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่ 

 บริการเจ้าหน้าท่ีต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการข้ึนเรือเร็ว 

 ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารค ่าท่ีห้องอาหารโอเช่ียนส ์(ห้องอาหารหลัก/บุฟเฟต่์)  

- ม้ือเช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีห้องอาหารโอเช่ียนส์ (บุฟเฟต์่) 

- ม้ืออาหารกลางวัน เลือกรับประทานอาหารกลางวันท่ีห้องอาหารโอเช่ียนส์ หรือ เลือกรับประทานอาหารกลางวันแบบ

เซ็ทเมนู จากห้องอาหารสวนบัวหรือห้องอาหารลาเบรซซา  

- ม้ืออาหารค ่า เลือกรับประทานอาหารค ่าท่ีห้องอาหารโอเช่ียนส์ หรือ เลือกรับประทานอาหารเย็นเซ็ทเมนูหรือเลือกใช้

เครดิต 40 เหรียญสหรัฐ (เครดิตต่อท่านต่อวัน) ส าหรับเมนูจานเด่ียว จากห้องอาหารสวนบัว ห้องอาหารลาเบรซซา

และห้องอาหารอัลไคมาห์ (ต้องท าการส ารองท่ีน่ังล่วงหน้าส าหรับห้องอาหารพิเศษดังกล่าว) 

 ค่าเคร่ืองด่ืมและเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตามรายการก าหนด 

 บริการเคร่ืองด่ืมต้อนรับและผ้าเย็นเมือเดินทางถึงรีสอร์ท 

 บริการบาร์เปดิ บริการเคร่ืองด่ืมต้ังแต่เวลา 10.00 น.ถึง 24.00 น. ณ เวฟพูลบาร์ วิวบาร์และจิราวารูล็อบบ้ีบาร์ 

 บริการชา-กาแฟยามบ่าย 15.30-16.30 น. 

 บริการซันดาวน์เนอร์คานาเป ้เพลิดเพลินกับอาหารแบบทาปาสและคานาเปห้ลากชนิด เสิร์ฟระหว่าง 18.30–19.30น. 

 ฟรี...บริการมินิบาร์  

 ฟรี...บริการน ้าด่ืมภายในห้องพักวันละ 2 ขวด 

 ฟร.ี..บริการกีฬาทางน ้าท่ีชนิดท่ีไม่มีเคร่ืองยนต์  



 ฟร.ี..บริการอุปกรณ์ด าน ้าต้ืน  

 ฟร.ี..บริการ Wi-Fi ท่ัวรีสอร์ท  

 Service Charge, Maldives GST Tax & Green Tax  

 ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท 

 

ราคาแพ็คเกจไม่รวม 

 ค่าอาหารบริการบนเคร่ืองบิน / ค่าสัมภาระส่วนเกินจากสายการบินก าหนด 

 ค่าบริการเช็คอินแบบ In-Villa / การรับประทานอาหารภายในวิลล่า / การรับประทานอาหารม้ือพิเศษหรือเมนูพิเศษ  

 ค่าอาหารเมนูกุ้งมังกรและอาหารทะเล / ค่าอาหารม้ือพิเศษบนชายหาด / เมนูของว่างท่ีเวฟพูลบาร์และเคร่ืองด่ืมท้ังขวด 

 ค่ากิจกรรมทางน ้าท่ีใช้เคร่ืองยนต์และทัวร์ประเภทต่างๆ ค่าบริการสปา ค่ากิจกรรมด าน ้าลึก ค่ากิจกรรมสันทนาการ

อื่นๆ ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารหรือค่าเคร่ืองด่ืมและ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ 
 

หมายเหตุเพ่ิมเติม 

 รีสอร์ทน้ีรับผู้เดินทางอายุต้ังแต่ 12 ปีข้ึนไป / ห้องพักทุกประเภท พักได้สูงสุด 2 ท่านเท่าน้ัน 

 ห้องอาหารท่ีต้องส ารองท่ีน่ังล่วงหน้า คือ ห้องอาหารสวนบัว ห้องอาหารลาเบรซซา และห้องอาหารอัลไคมาห์ 

(ห้องอัลไคมาห์เปิดเฉพาะม้ือเย็น) 

 สปา เซ็นวารี เปิดบริการต้ังแต่เวลา 09.00-21.00 น. (จองล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ช่ัวโมงก่อนการใช้บริการ) 

 Dive Centre ศูนย์ด าน ้าและกิจกรรมทางน ้า  เปิดบริการต้ังแต่เวลา 08.30-18.00 น. (สามารถยืมและคืนอุปกรณ์

ด าน ้าต้ืนได้ท่ี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม หากอุปกรณ์ช ารุดเสียหาย ต้องช าระค่าปรับต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน) 
 

เงื่อนไขการจอง การช าระเงินและการยกเลิกการจอง  

การจองแพ็คเกจและการช าระเงิน 

 กรุณาช าระค่าแพ็คเกจเต็มจ านวน หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท  

ภายใน 7 วัน ท้ังน้ี ข้ึนกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนตามเง่ือนไขท่ี

ได้รับจากทางรีสอร์ท  
 

การยกเลิก 

 ยกเลิก 90 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเล่ียน เดสติเนช่ัน จ ากัด ท าการหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาแพ็กเกจท้ังหมด 

 ยกเลิก 60 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเล่ียน เดสติเนช่ัน จ ากัด ท าการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจท้ังหมด 

 ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจ านวนคืนหรือจ านวนวันท่ีท าการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 
 

หมายเหตุ 

 ราคาน้ีใช้ส าหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านข้ึนไป ถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน  

 อัตราค่าบริการคิดค านวณจากอัตราแลกเปล่ียน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาค่าบริการ

ในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน ้ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงิน

บาท หรืออัตราแลกเปล่ียนได้ปรับข้ึนในช่วงใกล้วันท่ีจะเดินทาง   

 หากท่านถูกเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น

เหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือ

ท้ังหมด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ

ชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ท่ีพ านัก อยู่ในประเทศไทย อ านาจสิทธ์ิขาดเปน็ของทางกองตรวจคนเข้าเมือง   

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสาย

การบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิด

เหนืออ านาจควบคุมของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะท าหน้าท่ีเปน็ตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เม่ือเกิดการสูญหาย

ของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว  

 ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ

เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ท้ังน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือ

และค านึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเปน็ส าคัญ 

 

 

 

 



 

 

 

 


