
 

 

 
รหัสโปรแกรม : 23258 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

CENTARA GRAND RESORT MALDIVES 

 

 
เซ็นทาราแกรนด ์ไอส์แลนด ์รีสอร์ทและสปา มลัดีฟส์ รีสอร์ท 5 ดาวในเครือของ Centara 

เป็นสวรรคส์ าหรับการพกัผอ่น ดว้ยชายหาดท่ีมีร่มเงาของตน้ปาลม์และน ้าทะเลท่ีเปลง่ประกาย
ระยบิระยบั ท าใหเ้ป็นวนัหยดุบนเกาะท่ีสมบูรณ์แบบส าหรับทุกคน โรงแรมลอ้มรอบดว้ยน ้า
ทะเลสีฟ้าครามของเกาะอารีอาทอลทางตอนใต ้และเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะดว้ยทางเดินไมแ้ละ
อาคารสไตลโ์คโลเนียล 
  



 

Highlight 
• รีสอร์ทมีมาตราฐาการบริการคุณภาพดีและได้รับรางวัลมาตรฐาน World Luxury Hotel Awards 2017 
• ห้องกลางน ้าที  Type ท้ังมีสระ มีตาข่าย หรือมี Jacuzzi มีความหลากหลายให้เลือก 

มีห้องอาหารทางเลือกมากมาย 
• มีเจ้าหน้าที่ชาวไทยในรีสอร์ท 
• แพก็เกจ All Inclusive สามารถทานเคร่ืองด่ืมท่ีบาร์ได้ไม่อั้น 
• มี Kids Club ส าหรับเด็ก 

• มีกจิกรรม Fish Feeding ให้อาหารปลากระเบนและฉลาม  
 
 

CENTARA GRAND RESORT AND SPA MALDIVES 
Promotion จองภายใน 30 Apr 2023 
 
 

 PERIOD : 1 Feb - 30 Apr 2023 

Room Type 
3 Days 2 Nights 

 (ราคาต่อท่าน) 
4 Days 3 Nights  

(ราคาต่อท่าน) 
5 Days 4 Nights 

(ราคาต่อท่าน) 

Deluxe Beach Villa 48,300  43,700 62,700  57,900 77,100  72,100 

Deluxe Overwater Villa 53,900  49,700 71,100  66,800 88,300  84,000 

Premier Overwater Villa 57,000  52,900 75,700  71,700 94,400  90,500 

Family Overwater Villa 64,500  60,900 87,000  82,900 109,500  106,300 

Premium Sunset Water Pool 
Villa 

63,500  59,800 85,400  81,900 107,300  104,200 

Extra Person 

Extra Adult 42,100  40,200 54,400  51,800 65,600  63,700 

Extra Child 2-11.99 yrs 8,900 9,100 9,300 

Infant 0-1.99 yrs 500 800 1,000 
 



 

 

 PERIOD: 1 May - 31 Oct 2023 

Room Type 3 Days 2 Nights 
(ราคาต่อท่าน) 

4 Days 3 Nights  
(ราคาต่อท่าน) 

5 Days 4 Nights 
(ราคาต่อท่าน) 

Deluxe Beach Villa 45,100  37,500 58,800  48,500 72,600  59,600 

Deluxe Overwater Villa 50,700  42,400 67,300  57,400 83,800  71,500 

Premier Overwater Villa 53,800  46,700 71,900  62,400 89,900  78,000 

Family Overwater Villa 56,000  49,100 75,200  65,900 94,400  82,800 

Premium Sunset Water Pool 
Villa 

60,200  53,500 81,500  72,600 102,800  91,700 

Extra Person 

Extra Adult 42,100  40,200 54,400  51,800 65,600  63,700 

Extra Child 2-11.99 yrs 8,900 9,100 9,300 

Infant 0-1.99 yrs 500 800 1,000 
 
 

 
 
หมายเหต ุ

• ราคาน้ีเป็นราคาตอ่ทา่น ส าหรับการเขา้พัก 2 ทา่น/หอ้งเทา่นัน้* 

• ราคาหอ้งพักประเภทอืน่ตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
• ราคา Additional Child ส าหรับ เด็กทีพ่ักเกนิจาก Maximum occupancy ของแตล่ะ room type 

(Rollaway bed as per availability) 
• โปรโมชัน่ส าหรับ New Booking เทา่นัน้ หากมโีปรโมชัน่ออกมาใหม ่ไมส่ามารถ Rebook ได ้

• ถา้กจิกรรมไมส่ามารถท าไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ ไมส่ามารถขอเงนิคนื 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราดงักลา่วนีร้วม 

• คา่ทีพ่ักตามแพคเกจทีเ่ลอืก 

• Seaplane รับสง่สนามบนิรสีอรท์ 

• บรกิารตอ้นรับทีส่นามบนิ 

• Welcome Drink 

• การบรกิารอาหารแบบ All Inclusive (อาหารเชา้-กลางวัน-เย็น) หอ้งอาหารหลักแบบ 
International Buffet 

• Dine Around ณ หอ้งอาหารทางเลอืก หอ้งอาหารไทยสวนบัว (Set Menu), Azzuri Mare 
หอ้งอาหารอติาเลีย่น (A La Carte Credit 40 USD/pax) ส าหรับมือ้เทีย่ง-เย็น (มบีรกิารจอง
ลว่งหนา้) 

• บาร ์2 แหง่ใหบ้รกิารเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์(ไวน์-เบยีร-์เหลา้-ค็อกเทล), น ้าอัดลมและน ้าผลไม ้
ในชว่งเวลา 10:00 - 24:00 น. 

• ชา, กาแฟ, เครือ่งดืม่, Afternoon Tea, Sandwiches, Cake ของวา่งยามบา่ยที ่Coral Bar 
• มนิบิารใ์นหอ้งพัก เตมิใหมท่กุวัน 

• ฟร ีใชบ้รกิารหอ้งฟิตเนสและคอรต์เทนนสิ 

• ฟร ีใชบ้รกิารอปุกรณ์ด าน ้า Snorkeling 

• ฟร ีกจิกรรมทางน ้าทีไ่มใ่ชเ้ครือ่งยนต ์

• ฟร ีกจิกรรมและสนัทนาการในโซนส าหรับเด็ก 

• ฟร ีWifi ในหอ้ง 

• ประกนัการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 3,000,000 บาท 

  

อตัราดงักลา่วยงัไมร่วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิระหวา่งประเทศ (สอบถามราคาได)้ 
• การรับประทานอาหารนอกเหนือจากแพ็คเกจ 

• กจิกรรมสนัทนาการ, และกฬีาชนดิอืน่ทีม่ไิดร้ะบไุวข้า้งตน้ 

• กจิกรรมนอกเหนือจากทีร่ะบุ 
• คา่ใชส้ว่นตัวนอกเหนือจากในแพ็กเกจ 

 
*Island Club (Additional Charge) 

• Private Check in ทีค่ลับเลานจ ์

• การใชบ้รกิารคลับเลานจ ์เครือ่งดืม่ Hi Brand, ของวา่ง 

• มนิบิารอ์ัพเกรด เตมิทกุวัน ม ีChocolate ของว่าง และเครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์หเ้ลอืก 

• สทิธพิเิศษในการจองกจิกรรมตา่งๆของรสีอรท์ 

• อาหารวา่งยามเชา้และกอ่นมือ้เทีย่ง 

• Afternoon tea 

• ผลไมก้อ่นมือ้เย็น 

• สทิธใินการจอง Spa และหอ้งอาหาร priority (สปาตอ้งจองทีร่สีอรท์) 
• Book and DVD Library 

• Upgrade in room amenities 

*หากตอ้งการอัพเกรดสทิธ ิIsland Club มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Deluxe Overwater Villa 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

Premier Overwater Villa 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
Family Overwater Villa 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

Premium Deluxe Sunset Overwater Pool Villa 

 

 



 

  
 

 

 

 



 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วันแรก  กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)  
……..  ผูโ้ดยสารท าการเช็คอินดว้ยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ 

 (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง)  
..........  ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ 
.......... เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Velana เมืองหลวงมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลงัท าการผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง

และพิธีการทางศุลกากรแลว้ จะพบเจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับท่านบริเวณทางออก จากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะน าไปเช็คอนิท่ี 
Seaplane terminal เพื่อเดินทางเขา้สู่รีสอร์ท 
เดินทางถึงรีสอร์ท อิสระให้ท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยักบัทิวทศัน์อนัสวยงามของมลัดีฟส์ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
สมควรแก่เวลาพกัผอ่นตามอธัยาศยั ฝันดี ราตรีสวสัด์ิ 
 

วันที่สอง/สาม มัลดีฟส์  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ด าน ้าต้ืน , เรือใบ, วอลเล่ยบ์อลชายหาด, 
สระว่ายน ้า  หรือเลือกซ้ือ Option Tour โดยตรงกบัทางรีสอร์ทเช่น ด าน ้าลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอ่ืนๆ  อีก
มากมาย  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
  อิสระให้ท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยักบัทิวทศัน์อนัสวยงามของมลัดีฟส์ 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  

สมควรแก่เวลาพกัผอ่นตามอธัยาศยั ฝันดี ราตรีสวสัด์ิ 
 

วันสุดท้าย กรุงเทพฯ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ด าน ้าต้ืน , เรือใบ, วอลเล่ยบ์อลชายหาด, 
สระว่ายน ้า  หรือเลือกซ้ือ Option Tour โดยตรงกบัทางรีสอร์ทเช่น ด าน ้าลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอ่ืนๆ  อีก
มากมาย   

กลางวัน  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
  ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานดัหมายการเดินทางไปสนามบินใหผู้โ้ดยสารทราบล่วงหนา้  
........  ออกเดินทางไปยงัสนามบินเพื่อเดินทางกลบั 
.........  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
.........  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
                                                                        ************************* 
 

 

 



 

 
หมายเหตุ 

● Power bank และ Notebook, laptop ให้ถือติดตวัขึ้นเคร่ือง ห้าม โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 

● รีสอร์ทมีบริการด าน ้าแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาไดท่ี้รีสอร์ท  

    ข้อควรระวัง หากเดินทางโดยเคร่ืองบินตอ้งให้ร่างกายไดป้รับตวั 24 ชม.ก่อนและเดินทาง 

● หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง เน่ืองดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่

นอกเหนือจากอ านาจและความรับผิดชอบของทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด 

● บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติหรือคนต่างดา้วท่ีพ านกั

อยูใ่นประเทศไทย อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของกองตรวจคนเขา้เมือง 

● บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไมรับผิดชอบค่าใชจ่้ายๆ ใดๆ ท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน เรือ 
รถไฟ อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ นดัหยดุงาน การจราจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

● ในระหว่างการท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการ

คืนได ้

● บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ  

 

● ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยึดถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

หลักฐานการจอง 
● หนา้พาสสปอร์ต ท่ีอายเุหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 

● อีเมล ์ + เบอร์โทรศพัท์ 

 
 



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

