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WONDERFUL MALDIVES 

CENTARA RAS FUSHI RESORT&SPA 
2/3/4 คืน 

  

• ห้องพกัสุดชิคหลากหลายสไตล์ติดริมหาดหรือห้องพกักลางทะเล เต็มอิม่ผ่อนคลาย 2 คืน บนเกาะมัลดีฟส์ 

• เดินทาง ไป-กลบั ท่ีพกัและสนามบิน โดยเรือเร็ว Speed Boat บริการท่ีสะดวกรวดเร็วและต่ืนเต้นเร้าใจไปกบัการเดินทาง 

• อิม่อร่อยไม่อั้น อาหารและเคร่ืองด่ืม ณ "OCEAN RESTAURANT"ท้ังวันตลอดการเข้าพกั (All Inclusive) 

• สนุกกบักจิกรรมทางน ้า อาทิ เรือแคนู,วินด์เซิร์ฟ.กระดานโต้คล่ืน ตลอดการเข้าพกั 

• สนุกผ่อนคลายกบักจิกรรมต่างๆ โดยผู้เช่ียวชาญมากประสบการณ์ เกบ็ทุกสุข สุดความประทับใจได้ทุกวัน อาทิ สระว่ายน ้า,
เทนนิสและฟิตเนส อ่ืนๆอกีมากมาย 

• เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่สามารถเข้าพกัได้ 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
23,900.- 

เดินทางระหว่าง : วันนี ้– 23 ธันวาคม 2566 
ราคาโปรโมช่ัน จองภายใน 30 เม.ย.66 หากมีโปรโมช่ันราคาพเิศษกว่านีอ้อกมา จะไม่สามารถ rebook ได้ 



อตัราค่าบริการ  ราคาโปรโมช่ัน จองตั้งแต่วันนี ้- 30 เมษายน 2566 

Beach Villa 

ช่วงเดินทาง 
แพค็เกจ 3 วัน 2 คืน 
ผูใ้หญ่ ท่านละ (บาท)   

แพค็เกจ 4 วัน 3 คืน 
ผูใ้หญ่ ท่านละ (บาท) 

แพค็เกจ 5 วัน 4 คืน 
ผูใ้หญ่ ท่านละ (บาท) 

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 28,900 39,900 48,900 

01 พ.ค. - 31 ต.ค.66 23,900 32,900 40,900 

01 พ.ย. - 23 ธ.ค.66 28,900 39,900 48,900 

 

*หมายเหตุ: ราคาพเิศษนีจ้องภายใน 30 เม.ย.66 หากมีโปรโมช่ันราคาพเิศษกว่านีอ้อกมา จะไม่สามารถ rebook ได้ 

Deluxe Beach Villa 
 

ช่วงเดินทาง 
แพค็เกจ 3 วัน 2 คืน 
ผูใ้หญ่ ท่านละ (บาท) 

แพค็เกจ 4 วัน 3 คืน 
ผูใ้หญ่ ท่านละ (บาท) 

แพค็เกจ 5 วัน 4 คืน 
ผูใ้หญ่ ท่านละ (บาท) 

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 31,900 43,900 54,900 

01 พ.ค. - 31 ต.ค.66 26,900 37,900 45,900 

01 พ.ย. - 23 ธ.ค.66 31,900 43,900 54,900 

 

*หมายเหตุ: ราคาพเิศษนีจ้องภายใน 30 เม.ย.66 หากมีโปรโมช่ันราคาพเิศษกว่านีอ้อกมา จะไม่สามารถ rebook ได้ 

Deluxe Overwater Villa 

ช่วงเดินทาง 
แพค็เกจ 3 วัน 2 คืน 
ผูใ้หญ่ ท่านละ (บาท) 

แพค็เกจ 4 วัน 3 คืน 
ผูใ้หญ่ ท่านละ (บาท) 

แพค็เกจ 5 วัน 4 คืน 
ผูใ้หญ่ ท่านละ (บาท) 

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 33,900 46,900 57,900 

01 พ.ค. - 31 ต.ค.66 28,900 39,900 49,900 

01 พ.ย. - 23 ธ.ค.66 33,900 46,900 57,900 

 

*หมายเหตุ: ราคาพเิศษนีจ้องภายใน 30 เม.ย.66 หากมีโปรโมช่ันราคาพเิศษกว่านีอ้อกมา จะไม่สามารถ rebook ได้ 



Deluxe Sunset Overwater Villa 
 

ช่วงเดินทาง 
แพค็เกจ 3 วัน 2 คืน 
ผูใ้หญ่ ท่านละ (บาท) 

แพค็เกจ 4 วัน 3 คืน 
ผูใ้หญ่ ท่านละ (บาท) 

แพค็เกจ 5 วัน 4 คืน 
ผูใ้หญ่ ท่านละ (บาท) 

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 35,900 49,900 61,900 

01 พ.ค. - 31 ต.ค.66 30,900 42,900 53,900 

01 พ.ย. - 23 ธ.ค.66 35,900 49,900 61,900 

 

*หมายเหตุ: ราคาพเิศษนีจ้องภายใน 30 เม.ย.66 หากมีโปรโมช่ันราคาพเิศษกว่านีอ้อกมา จะไม่สามารถ rebook ได้ 
 

Deluxe Spa Overwater Villa 
 

ช่วงเดินทาง 
แพค็เกจ 3 วัน 2 คืน 
ผูใ้หญ่ ท่านละ (บาท) 

แพค็เกจ 4 วัน 3 คืน 
ผูใ้หญ่ ท่านละ (บาท) 

แพค็เกจ 5 วัน 4 คืน 
ผูใ้หญ่ ท่านละ (บาท) 

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 36,900 51,900 64,900 

01 พ.ค. - 31 ต.ค.66 31,900 44,900 55,900 

01 พ.ย. - 23 ธ.ค.66 36,900 51,900 64,900 

 

*หมายเหตุ: ราคาพเิศษนีจ้องภายใน 30 เม.ย.66 หากมีโปรโมช่ันราคาพเิศษกว่านีอ้อกมา จะไม่สามารถ rebook ได้ 

Premium Deluxe Sunset Overwater Villa 

ช่วงเดินทาง 
แพค็เกจ 3 วัน 2 คืน 
ผูใ้หญ่ ท่านละ (บาท) 

แพค็เกจ 4 วัน 3 คืน 
ผูใ้หญ่ ท่านละ (บาท) 

แพค็เกจ 5 วัน 4 คืน 
ผูใ้หญ่ ท่านละ (บาท) 

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 38,900 55,900 69,900 

01 พ.ค. - 31 ต.ค.66 34,900 48,900 60,900 

01 พ.ย. - 23 ธ.ค.66 38,900 55,900 69,900 

 

*หมายเหตุ: ราคาพเิศษนีจ้องภายใน 30 เม.ย.66 หากมีโปรโมช่ันราคาพเิศษกว่านีอ้อกมา จะไม่สามารถ rebook ได้ 



PACKAGES INCLUDE: 
➢ หอ้งพกัท่ีท่านเลือก (พกัห้องละ 2 ท่าน เท่านั้น) 
➢ Speedboat รับ-ส่ง ระหวา่งสนามบินและโรงแรมท่ีพกั 
➢ All Inclusive Package อาหารทุกม้ือ เชา้ กลางวนั เยน็ และเคร่ืองด่ืมเสิร์ฟไม่อั้น ไวน์ cocktail mocktail เบียร์ 

Sparkling น ้าผลไม ้น ้าอดัลม 
➢ รวมรับประทานหอ้งอาหาร ดงัน้ี สามารถเลือกหอ้งอาหารได ้1 ม้ือต่อ 1 หอ้ง และควรจองเม่ือเดินทางเขา้ถึงรีสอร์

ทหลงัจาก Check in แลว้ *ยกเวน้หอ้งอาหาร Ocean ไม่ตอ้งจอง เลือกรับประทานอาหารม้ือเท่ียงและม้ือค ่าไดท่ี้
หอ้งอาหารไทยสวนบวั / หอ้งอาหารอิตาเลียน Labrezza / หอ้งอาหารอาหรับ Al Khaimah(บาบีคิว อราบิค) โดยมี 
credit ให ้40 USD **อาหารตามสั่งนอกเซ็ตท่ีก าหนดในแต่ละหอ้งอาหารไม่รวมในแพก็เกจ 

➢ กิจกรรมทางน ้าท่ีไม่ใชเ้คร่ืองยนต ์เช่น อุปกรณ์ด าน ้าต้ืน เรือถีบ เรือแคนู 
➢ ชา – กาแฟยามบ่ายพร้อมของวา่ง 15.30-16.30 ท่ี Viu Bar 
➢ ซนัดาวเนอร์ คานาเป้ : บริการทาปาสและคานาเป้หลากหลายใหเ้ลือกล้ิมชิมรสก่อนอาหารม้ือค ่า (18.30 น. – 19.30 

น.) ท่ี Viu Bar 
➢ ค่าGST tax, Service charge, Green tax 
➢ ค่าประกนัการเดินทาง คุม้ครองค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 500,000 บาท (รวมถึงการรักษาพยาบาลจากการติด

เช้ือโควิด-19) คุม้ครองผลประโยชน์จากการเสียชีวิต /เสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1,000,000 บาท และคุม้ครองเท่ียวบิน-
กระเป๋าล่าชา้ 

All Inclusive 
• Meet and greet at Velana International Airport and assistance with speed boat transfers. 
• Stylish check-in with signature mocktails. 
• Daily breakfasts with an extensive international selection through mid-morning at the Oceans Restaurant. 
• Lunch: dine around options at Oceans Restaurant (International, buffet), Suan Bua (Thai Restaurant, Set menu) 
or La Brezza (Italian Restaurant, set menu). 
• Dinner: dine around options at Oceans Restaurant (International, buffet), Suan Bua (Thai Restaurant, Set menu 
or $40 credit per person once per day), La Brezza (Italian Restaurant,set menu or $40 credit per person once per 
day) or Al Khaimah (Arabic Restaurant, $40 credit per person once per day). 
• Daily replenished minibar service including a selection of snacks, soft drinks and mixers, mineral water, 
chocolates and beer. Minibar is stocked once per day. Additional stock will incur a charge. 
• Standard beverages from AI beverage menu available across the resort operated bars. Served daily from 11.00 
until 23.00 hrs. Pool bar operating hours are 10:00 to 18:00. 
• Afternoon tea with pastries and sandwiches together with a selection of tea and filter coffee served from 15:30 
to 16:30 hrs. 
• Sundowners Canapés selection: flavorful tapas and canapés are served between 18:30 and 19:30 hrs. 



ALL MEAL PLANS RECEIVE THE FOLLOWING COMPLIMENTARY BENEFITS: 
• Non-motorized water sports. 
• Snorkeling equipment for use throughout the stay. 
• Fitness Centre and E-Zone. 
• Chill lounge. 
• Beach volleyball. 
• Daily resort activities. 
• Wireless internet access available throughout the resort. 

PACKAGES DO NOT INCLUDE: 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั กรุงเทพฯ – มลัดีฟส์ และค่าธรรมเนียมน ้ามนัสายการบิน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ทิปพนกังาน สปา ค่าอาหาร และคา่เคร่ืองด่ืม ท่ีนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ถา้ตอ้งการ) 

CONDITIONS: 
❖ ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี เขา้พกั และรีสอร์ทไม่มีเตียงเสริม 
❖ ราคาดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
❖ หากมีการยกเลิกการจอง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี เม่ือการจองไดรั้บการยนืยนัแลว้ 
❖ * Blackout: 28 December 2021 - 7 January 2022 
❖ เอกสารประกอบการเดินทาง ใชห้นงัสือเดินทางท่ีเหลืออายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัหมดอาย ุ

ยกเวน้การท าวีซ่า สามารถพ านกัได ้30 วนั ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทย 
❖ หากเขา้พกัระหวา่งวนัท่ี 25 ธ.ค. - 2 ม.ค. จ าเป็นตอ้งพกั 3 คืนขึ้นไปเท่านั้น 

เอกสารประกอบการเดินทาง: 
 ใชห้นงัสือเดินทางท่ีเหลืออายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัหมดอายุ 
 หลกัฐานยนืยนัการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ครบ 2 เขม็มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั 
 ผูโ้ดยสารขาเขา้และขาออกทั้งหมดผา่นทางสนามบินและท่าเรือจะตอ้งกรอกแบบฟอร์ม Travel Declaration ให้
ครบถว้นภายใน 48 ชัว่โมงก่อนเวลาเท่ียวบิน คลิก! 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://travel.immigration.gov.mv/


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