
 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 25364 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WONDERFUL MALDIVES 
CENTARA GRAND ISLAND RESORT & SPA   

2 - 4 Nights 
 

ราคาเร่ิมตน้ 
 

บาท/ท่าน 

37,900.- 

• ห้องพกัหรูสุดคลาสสิคติดริมหาดหรือห้องพกักลางทะเล รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว 
• รีสอร์ทสุดหรู ที่อนุญาตให้เด็กเข้าพกัได้ 
• รับส่ง ไป-กลับ โดย Seaplane 
• All Inclusive Package อาหารทุกม้ือ เช้า กลางวัน เย็น และเคร่ืองด่ืมเสิร์ฟไม่อั้น 
• ฟรี ส าหรับอุปกรณ์ด าน ้าต้ืนและอุปกรณ์ทางน ้าชนิดไม่ใช้เคร่ืองยนต์ 
• เก็บทุกสุขสุดความประทับใจได้ทุกวัน อาทิ สปา เทนนิส ฟิตเนส เรือแคนู วินด์เซิร์ฟ กระดานโต้คล่ืน และอ่ืนๆ อีกมากมาย  
• ฟรี Wifi ในบริเวณที่พกั 

เดินทางช่วง วนันี้ – 23 ธันวาคม 2566 
ราคาโปรโมช่ันจองภายใน 30 เม.ย.66 หากมีโปรโมช่ันราคาพเิศษกว่านีอ้อกมา จะไม่สามารถ rebook ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

 

อตัราค่าบรกิาร/ทา่น  ราคาโปรโมชัน่ จองตัง้แต่วนันี้ - 30 เมษายน 2566 
Duplex Beach Villa 

แพค็เกจ 3 วนั 2 คนื 
ผู้ใหญ่พกั 2 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 
ราคาทา่นละ(บาท) 

Extra Person 
ราคาทา่นละ(บาท) 

ผู้ใหญอ่าย ุ12 ปขีึน้ไป เดก็อาย ุ2-11.99 ป ี เดก็อาย ุ0-1.99 ป ี

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 42,900 38,900 21,900 900 

01 พ.ค. - 31 ต.ค.66 37,900 37,900 21,900 900 

01 พ.ย. - 23 ธ.ค.66 43,900 38,900 21,900 900 
 

แพค็เกจ 4 วนั 3 คนื 
ผู้ใหญ่พกั 2 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 
ราคาทา่นละ(บาท) 

Extra Person 
ราคาทา่นละ(บาท) 

ผู้ใหญอ่าย ุ12 ปขีึน้ไป เดก็อาย ุ2-11.99 ป ี เดก็อาย ุ0-1.99 ป ี

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 55,900 49,900 27,900 1,900 

01 พ.ค. - 31 ต.ค.66 47,900 47,900 27,900 1,900 

01 พ.ย. - 23 ธ.ค.66 55,900 49,900 27,900 1,900 
 

แพค็เกจ 5 วนั 4 คนื 
ผู้ใหญ่พกั 2 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 
ราคาทา่นละ(บาท) 

Extra Person 
ราคาทา่นละ(บาท) 

ผู้ใหญอ่าย ุ12 ปขีึน้ไป เดก็อาย ุ2-11.99 ป ี เดก็อาย ุ0-1.99 ป ี

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 68,900 61,900 33,900 2,900 

01 พ.ค. - 31 ต.ค.66 57,900 57,900 33,900 2,900 

01 พ.ย. - 23 ธ.ค.66 69,900 61,900 33,900 2,900 
 

หมายเหต:ุ 
**อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิ 
**หากมโีปรราคาพเิศษกวา่นีอ้อกมาหลงัจากลกูคา้คอนเฟริม์จองแลว้ จะไมส่ามารถ Rebook ได ้
**หากเดนิทางชว่งเทศกาลตา่งๆ กรณุเชค็ราคาและหอ้งวา่งกบัเจา้หนา้ทีอ่กีครัง้ 

******************************************* 



 

 

Deluxe Overwater Villa 

แพค็เกจ 3 วนั 2 คนื 
ผู้ใหญ่พกั 2 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 
ราคาทา่นละ(บาท) 

Extra Person 
ราคาทา่นละ(บาท) 

ผู้ใหญอ่าย ุ12 ปขีึน้ไป เดก็อาย ุ2-11.99 ป ี เดก็อาย ุ0-1.99 ป ี

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 48,900 38,900 21,900 900 

01 พ.ค. - 31 ต.ค.66 43,900 38,900 21,900 900 

01 พ.ย. - 23 ธ.ค.66 49,900 38,900 21,900 900 
 

แพค็เกจ 4 วนั 3 คนื 
ผู้ใหญ่พกั 2 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 
ราคาทา่นละ(บาท) 

Extra Person 
ราคาทา่นละ(บาท) 

ผู้ใหญอ่าย ุ12 ปขีึน้ไป เดก็อาย ุ2-11.99 ป ี เดก็อาย ุ0-1.99 ป ี

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 63,900 49,900 27,900 1,900 

01 พ.ค. - 31 ต.ค.66 55,900 49,900 27,900 1,900 

01 พ.ย. - 23 ธ.ค.66 64,900 49,900 27,900 1,900 
 

แพค็เกจ 5 วนั 4 คนื 
ผู้ใหญ่พกั 2 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 
ราคาทา่นละ(บาท) 

Extra Person 
ราคาทา่นละ(บาท) 

ผู้ใหญอ่าย ุ12 ปขีึน้ไป เดก็อาย ุ2-11.99 ป ี เดก็อาย ุ0-1.99 ป ี

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 79,900 61,900 33,900 2,900 

01 พ.ค. - 31 ต.ค.66 68,900 61,900 33,900 2,900 

01 พ.ย. - 23 ธ.ค.66 80,900 61,900 33,900 2,900 
 

หมายเหตุ: 
**อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบนิ 
**หากมีโปรราคาพเิศษกว่านีอ้อกมาหลังจากลูกค้าคอนเฟิร์มจองแล้ว จะไม่สามารถ Rebook ได้ 
**หากเดินทางช่วงเทศกาลต่างๆ กรุณเช็คราคาและห้องว่างกับเจ้าหน้าท่ีอีกคร้ัง 

 
******************************************* 



 

 

Premier Overwater Villa 

แพค็เกจ 3 วนั 2 คนื 
ผู้ใหญ่พกั 2 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 
ราคาทา่นละ(บาท) 

Extra Person 
ราคาทา่นละ(บาท) 

ผู้ใหญอ่าย ุ12 ปขีึน้ไป เดก็อาย ุ2-11.99 ป ี เดก็อาย ุ0-1.99 ป ี

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 51,900 38,900 21,900 900 

01 พ.ค. - 31 ต.ค.66 46,900 38,900 21,900 900 

01 พ.ย. - 23 ธ.ค.66 52,900 38,900 21,900 900 
 

แพค็เกจ 4 วนั 3 คนื 
ผู้ใหญ่พกั 2 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 
ราคาทา่นละ(บาท) 

Extra Person 
ราคาทา่นละ(บาท) 

ผู้ใหญอ่าย ุ12 ปขีึน้ไป เดก็อาย ุ2-11.99 ป ี เดก็อาย ุ0-1.99 ป ี

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 67,900 49,900 27,900 1,900 

01 พ.ค. - 31 ต.ค.66 60,900 49,900 27,900 1,900 

01 พ.ย. - 23 ธ.ค.66 69,900 49,900 27,900 1,900 
 

แพค็เกจ 5 วนั 4 คนื 
ผู้ใหญ่พกั 2 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 
ราคาทา่นละ(บาท) 

Extra Person 
ราคาทา่นละ(บาท) 

ผู้ใหญอ่าย ุ12 ปขีึน้ไป เดก็อาย ุ2-11.99 ป ี เดก็อาย ุ0-1.99 ป ี

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 85,900 61,900 33,900 2,900 

01 พ.ค. - 31 ต.ค.66 75,900 61,900 33,900 2,900 

01 พ.ย. - 23 ธ.ค.66 86,900 61,900 33,900 2,900 
 

หมายเหตุ: 
**อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบนิ 
**หากมีโปรราคาพเิศษกว่านีอ้อกมาหลังจากลูกค้าคอนเฟิร์มจองแล้ว จะไม่สามารถ Rebook ได้ 
**หากเดินทางช่วงเทศกาลต่างๆ กรุณเช็คราคาและห้องว่างกับเจ้าหน้าท่ีอีกคร้ัง 

 
*********************************** 



 

 

Premium Deluxe Sunset Overwater Villa with pool 

แพค็เกจ 3 วนั 2 คนื 
ผู้ใหญ่พกั 2 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 
ราคาทา่นละ(บาท) 

Extra Person 
ราคาทา่นละ(บาท) 

ผู้ใหญอ่าย ุ12 ปขีึน้ไป เดก็อาย ุ2-11.99 ป ี เดก็อาย ุ0-1.99 ป ี

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 57,900 38,900 21,900 900 

01 พ.ค. - 31 ต.ค.66 48,900 38,900 21,900 900 

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 59,900 38,900 21,900 900 
 

แพค็เกจ 4 วนั 3 คนื 
ผู้ใหญ่พกั 2 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 
ราคาทา่นละ(บาท) 

Extra Person 
ราคาทา่นละ(บาท) 

ผู้ใหญอ่าย ุ12 ปขีึน้ไป เดก็อาย ุ2-11.99 ป ี เดก็อาย ุ0-1.99 ป ี

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 77,900 49,900 27,900 1,900 

01 พ.ค. - 31 ต.ค.66 63,900 49,900 27,900 1,900 

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 78,900 49,900 27,900 1,900 
 

แพค็เกจ 5 วนั 4 คนื 
ผู้ใหญ่พกั 2 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 
ราคาทา่นละ(บาท) 

Extra Person 
ราคาทา่นละ(บาท) 

ผู้ใหญอ่าย ุ12 ปขีึน้ไป เดก็อาย ุ2-11.99 ป ี เดก็อาย ุ0-1.99 ป ี

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 98,900 61,900 33,900 2,900 

01 พ.ค. - 31 ต.ค.66 79,900 61,900 33,900 2,900 

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 99,900 61,900 33,900 2,900 
 

หมายเหตุ: 
**อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบนิ 
**หากมีโปรราคาพเิศษกว่านีอ้อกมาหลังจากลูกค้าคอนเฟิร์มจองแล้ว จะไม่สามารถ Rebook ได้ 
**หากเดินทางช่วงเทศกาลต่างๆ กรุณเช็คราคาและห้องว่างกับเจ้าหน้าท่ีอีกคร้ัง 

 
*********************************** 



 

 

Family Overwater Villa 

แพค็เกจ 3 วนั 2 คนื 
ผู้ใหญ่พกั 2 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 
ราคาทา่นละ(บาท) 

Extra Person 
ราคาทา่นละ(บาท) 

ผู้ใหญอ่าย ุ12 ปขีึน้ไป เดก็อาย ุ2-11.99 ป ี เดก็อาย ุ0-1.99 ป ี

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 58,900 38,900 21,900 900 

01 พ.ค. - 31 ต.ค.66 53,900 38,900 21,900 900 

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 60,900 38,900 21,900 900 
 

แพค็เกจ 4 วนั 3 คนื 
ผู้ใหญ่พกั 2 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 
ราคาทา่นละ(บาท) 

Extra Person 
ราคาทา่นละ(บาท) 

ผู้ใหญอ่าย ุ12 ปขีึน้ไป เดก็อาย ุ2-11.99 ป ี เดก็อาย ุ0-1.99 ป ี

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 78,900 49,900 27,900 1,900 

01 พ.ค. - 31 ต.ค.66 69,900 49,900 27,900 1,900 

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 80,900 49,900 27,900 1,900 
 

แพค็เกจ 5 วนั 4 คนื 
ผู้ใหญ่พกั 2 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 
ราคาทา่นละ(บาท) 

Extra Person 
ราคาทา่นละ(บาท) 

ผู้ใหญอ่าย ุ12 ปขีึน้ไป เดก็อาย ุ2-11.99 ป ี เดก็อาย ุ0-1.99 ป ี

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 100,900 61,900 33,900 2,900 

01 พ.ค. - 31 ต.ค.66 87,900 61,900 33,900 2,900 

01 ก.พ. - 30 เม.ย.66 101,900 61,900 33,900 2,900 
 

หมายเหตุ: 
**อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 
**หากมีโปรราคาพิเศษกวา่น้ีออกมาหลงัจากลูกคา้คอนเฟิร์มจองแลว้ จะไม่สามารถ Rebook ได ้
**หากเดินทางช่วงเทศกาลต่างๆ กรุณเช็คราคาและหอ้งวา่งกบัเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง 
 

************************************ 



 

 

PACKAGES INCLUDE: 
 หอ้งพกัท่ีท่านเลือก 
 Seaplane รับ-ส่ง ระหวา่งสนามบินและโรงแรมท่ีพกั 
 All Inclusive Package อาหารทุกม้ือ เชา้ กลางวนั เยน็ และเคร่ืองด่ืมเสิร์ฟไม่อั้น ไวน์ cocktail mocktail เบียร์ 

Sparkling น ้าผลไม ้น ้าอดัลม 
 รวมรับประทานหอ้งอาหาร สามารถเลือกหอ้งอาหารได ้1 ม้ือต่อ 1 หอ้ง และควรจองเม่ือเดินทางเขา้ถึงรีสอร์ท *

ยกเวน้หอ้งอาหาร Reef (บุปเฟ่ตน์านาชาติ)ไม่ตอ้งจอง 
**หอ้งอาหาร Reef (บุปเฟ่ตน์านาชาติ), หอ้งอาหารไทย Suan Bua (เซ็ตเมนู),หอ้งอาหารอิตาเลียน Azzuri 
Mare(เซ็ตตามคอร์ทสั่ง 3 รายการ) **อาหารตามสั่งนอกเซ็ตท่ีก าหนดในแต่ละห้องอาหารไม่รวมในแพก็เกจ** 

 Mini Bar ฟรีในหอ้งพกัเติมให้วนัละ 1 คร้ัง 
 กิจกรรมทางน ้าท่ีไม่ใชเ้คร่ืองยนต ์เช่น อุปกรณ์ด าน ้าต้ืน เรือถีบ เรือแคนู 
 รวมค่า Maldives GST tax, Service charge, Green tax 
 ค่าประกนัการเดินทาง คุม้ครองค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 500,000 บาท (รวมถึงการรักษาพยาบาลจากการติด

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

 

All Inclusive Meal plan 
• Meet and greet at Velana International Airport and assistance with domestic transfer and international 

flights. 
• Stylish check-in with a glass of bubbly or Herbal infused Iced tea or soft drink of your choice. 
• Daily breakfasts with bubbles with an extensive international selection through mid-morning at the Reef 

Restaurant. 
• Lunch: dine around options at Reef Restaurant (International buffet) or Suan Bua (Thai Restaurant, Set 

menu). 
• Dinner: dine around options at Reef Restaurant (International buffet), Suan Bua (Thai Restaurant, set 

menu or $40 credit per person once per day), Azzuri Mare (Italian Restaurant, $40 credit per person once 
per day) or Teppanyaki at the Reef (Minimum 5-night stay receive one Teppanyaki per person per stay). 

• Afternoon tea with a selection of pastries, sandwiches, and cakes available at Coral Bar. 
• The resort operates two bars. Beverages are available from AI beverage menu – served daily from 11:00 

to 23:00. Includes wines (red, white, sparkling, and rosé) served by the glass only, beer, spirits, cocktails, 
Mocktails, soft drinks, tea, coffee and canned or bottled juices. 

• Beverages during the meals in dining outlets (Lunch and dinner)- Includes wines (red, white, sparkling, 



 

 

and rosé) served by the glass only, beer, spirits, cocktails, Mocktails, soft drinks, tea, coffee and canned 
or bottled juices). 

• Minibar replenished once a day with a Standard Set Up. 
• SPA Cenvaree, 10% discount from A la carte menu (excluding retail products). 
*Dining credit is applicable to a la carte food items only 

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

CONDITIONS: 
❖ ราคาดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
❖ หากมีการยกเลิกการจอง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี เม่ือการจองไดรั้บการยนืยนัแลว้ 
❖ ยกเลิกกระทนัหัน หรือ พกัไม่ครบตามท่ีจองไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้
❖ ราคาขา้งตน้เป็นราคา ณ ปัจจุบนั หากมีโปรโมชัน่ใหม่ไม่สามารถ re-book ได ้
❖ ราคาขา้งตน้เป็นราคาตามอตัราแลกเปล่ียน ณ ปัจจุบนั หากมีการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนในอตัราท่ีสูง ณ 

ช่วงเวลาท่ีท าการจอง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา 
❖ ราคาขา้งตน้ค านวณจากราคาและอตัราภาษีของประเทศมลัดีฟส์ ณ อตัราปัจจุบนั (GST และภาษีอ่ืนๆ) ซ่ึงอาจจะมี

การผนัแปรหรือเปล่ียนแปลงตามการเปล่ียนแปลงของรีสอร์ทได ้
❖ การเดินทางสู่รีสอร์ทน้ีตอ้งเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน Seaplane (หยดุใหบ้ริการหลงัเวลา 16.00 น.) 
❖ ขอ้ก าหนดส าหรับการเดินทางโดย Seaplane กระเป๋าเดินทางเช็คอิน มีน ้าหนกัไดไ้ม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน หาก

น ้าหนกัเกินก าหนด จะตอ้งเสียค่าระวางเพิ่มโดยตรงกบัเจา้หน้าท่ีสายการบิน 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง: 

 ใชห้นงัสือเดินทางท่ีเหลืออายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัหมดอายุ 
 ยกเวน้การท าวีซ่า สามารถพ านกัได ้30 วนั ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทย 
 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 

 
 
 

 

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

