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NT060
ทวัรม์ัลดฟีส ์PACKAGE CENTARA RAS FUSHI RESORT 3 วัน 2 คนื / 4 วัน 3 คนื / 5 วัน 4 คนื
(PG/UL/FD)
ทัวรมั์ลดฟีส ์, 3 วัน 2 คนื / 4 วัน 3 คนื / 5 วัน 4 คนื ,

Centara Ras Fushi Resort and Spa

นําทา่นเดนิทางสูด่นิแดนในฝนั “มลัดฟีส”์ สมัผสัความเงยีบสงบ และสดูอากาศบรสิทุธ ิ  
ไดแ้บบเต็มปอดท ีCentara Ras Fushi Resort & Spa ทเีหมาะสาํหรบัทกุคูร่กัฮนันมีนู

สดุคุม้กบัแพ็คเกจ ALL INCLUSIVE ใหท้า่นอมิอรอ่ยกบัอาหารและเครอืงดมืทมีใีหบ้รกิารทงัวนั
เดนิทางเขา้รสีอรท์โดย Speedboat เพยีง 15 นาท ีเทา่นนั

เรมิเดนิทางตงัแต ่1 พ.ย. 61 - 30 เม.ย. 62

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

PG
สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์ออกเดนิทางทกุวนั

Flight
ออกเดนิทาง PG 711 กรุงเทพฯ – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 09.30-11.45 
เดนิทางกลับPG 712 มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ  12.40-19.05



UL
สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ออกเดนิทางทกุวนั ตอ่เครอืงทเีมอืงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักา

Flight
ออกเดนิทาง UL403 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา)  09.00 - 10.50 
ตอ่เครือง   UL115  โคลอมโบ(ศรีลังกา) – มาเล(่มัลดฟีส)์ 13.35 - 14.30 
เดนิทางกลับ UL104  มาเล ่(มัลดฟีส)์– โคลอมโบ(ศรีลังกา) 20.35 - 22.35 
ตอ่เครือง  UL402  โคลอมโบ(ศรีลังกา) – กรุงเทพฯ  01.15 - 06.15

FD
สายการบนิแอรเ์อเชยี ออกเดนิทางทกุวนั

Flight
ออกเดนิทาง FD117 กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 09.30 - 11.40 
เดนิทางกลับ FD178 มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง)12.30 - 19.00

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - มาเล ่(มลัดฟีส)์

เชา้
ทกุทา่นพรอ้มกัน ณ สนามบนิ เพอืทําการเช็คอนิ

xx.xx น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส์

xx.xx น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิณ กรุงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์(Ibrahim Nasir\International Airport)

บา่ย
หลังผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ เจา้หนา้ทรีีสอรท์รอตอ้นรับทา่น พรอ้มออกเดนิทางเขา้สู ่Centara Ras Fushi ดว้ย Speed Boat
ใชเ้วลาประมาณ 15นาท ี

บรกิารทา่นดว้ยอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ พรอ้มเครืองดมื เบยีร ์และไวนต์า่ง  ๆจากนัน
ใหท้า่นไดพั้กเหนือยจากการเดนิทางดว้ยบรกิารทยีอดเยียมจากทางรีสอรท์เขา้เช็คอนิ ณ หอ้งพักและเตรียมตัวใหพ้รอ้มใน
การดมืด่าํไปกับบรรยากาศพระอาทติยต์กยามเย็น

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น ในแบบททีา่นจะประทับใจ พรอ้มดว้ยบรกิารเครืองดมื ทังเบยีรแ์ละไวนร์สเลศิตลอดการรับประทานอาหารมอืค่าํ 

พักผอ่นตามอัธยาศัย หรือทา่นสามารถกนิลมชมบรรยากาศ พรอ้มรับประทานเครืองดมืเย็นไดต้ลอดการพักผอ่น

วนัท ี2 หรอื 3
มลัดฟีส์

เชา้
อรุณสวัสดยิามเชา้กลางทะเลทสีวยงาม บรกิารทา่นดว้ยอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ และใหท้า่นมอีสิระในการทํากจิกรรมตา่งๆ
มากมายบนเกาะ

กลางวนั
บรกิารทา่นดว้ยอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรต์ พรอ้มเครืองดมื เบยีร ์และไวนต์า่ง  ๆพรอ้มใหท้า่นอสิระกับกจิกรรมยามบา่ย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ อาหารมากมายรอใหท้า่นเลอืกทาน นอกจากนี ทา่นยังสามารถเลอืกเครืองดมืตา่งๆ
ไม่วา่จะเป็นไวนแ์ดง ไวนข์าว หรือเบยีร ์ตลอดจนเครืองดมืซอฟทด์รงิตา่ง  ๆไดโ้ดยไม่มคีา่ใชเ้พมิเตมิ และไม่จํากัดจํานวนในการบรกิาร

วนัสดุทา้ย
กรุงเทพฯ



เชา้
อรุณสวัสดยิามเชา้กลางทะเลทสีวยงาม บรกิารทา่นดว้ยอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ และใหท้า่นมอีสิระในการพักผอ่นตามอัธยาศัย
ชนืชมความงามของหาดทรายขาวรอบ  ๆทพัีกของทา่น หรือทา่นยังสามารถออกเดนิชมความสวยงามโดยรอบเกาะได ้
หรือหากทา่นยังสนุกไม่เต็มอมิ ก็ยังมกีจิกรรมอนื  ๆอกีมากมาย ททีา่นสามารถเขา้ร่วมได ้

xx.xx น.
เตรียมตัวเก็บสมัภาระเพอืทําการเช็คเอา้ท ์หลังจากทา่นไดทํ้าการเช็คเอา้ทแ์ลว้ ทา่นยังสามารถใชบ้รกิารตา่ง  ๆของรีสอรต์ และร่วมกจิกรรมตา่งๆ
ไดอ้กี

xx.xx น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาต ิกรุงมาเล่

xx.xx น.
อําลามัลดฟีส ์พรอ้มออกเดนิทางกลับประเทศไทย

xx.xx น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิหรอื ดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรม์ลัดฟีส์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี14 พฤศจกิายน 2561 เวลา 13:52 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรม์ลัดฟีส์

เงอืนไขสําหรับหอ้งพัก

• *ราคานเีป็นราคาตอ่หนงึท่านสาํหรบัการเขา้พกั 2 ท่านเท่านัน*

• ราคาสนี ้าํเงนิเป็นราคาสาํหรบัจองลว่งหนา้ 60 วัน

• ราคาสแีดงเป็นราคาสาํหรบัองลว่งหนา้ 90 วัน

• *โปรโมชันนไีมส่ามารถใชร้ว่มกบัโปรโมชันอนืๆ ได*้

• *Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldivesไมอ่นญุาตใหเ้ดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปีเขา้พกั*

อัตราดงักลา่วนรีวม

• คา่ทพีกัตามแพคเกจทเีลอืก

• Speedboat รบัสง่ สนามบนิ - รสีอรต์ - สนามบนิ พรอ้มการบรกิารตอ้นรบัตงัแตท่สีนามบนิ

• Welcome Drink

• การบรกิารอาหารแบบ All Inclusive (อาหารเชา้-กลางวัน-เย็น)

• บารใ์หบ้รกิารเครอืงดมื, น ้าํแร,่ น ้าํอดัลม, และเครอืงดมืแบบมแีอลกอฮอล ์(ไวน-์เบยีร-์คอ็กเทล) ในช่วงเวลา 11:00 - 24:00 น.- ชา, กาแฟ, เครอืงดมื,
และของวา่งยามบ่าย

• Sundowner Canapé หลากหลายรสชาต ิใหบ้รกิารกอ่นอาหารค่าํ

• Dine Around: ของขวัญแดค่ณุ พเิศษ ชุดอาหารกลางวันและค่าํ 3 คอรส์จากหอ้งอาหารสวนบัว, ลา เบรซซา่, หรอือลั ไคมา่ห ์(40 USD ตอ่ท่าน)

• ฟร ีคา่เช่าอปุกรณด์าํน ้าํ และ ฟร ีกจิกรรมทางน ้าํทไีมใ่ชเ้ครอืงยนต ์อนัไดแ้ก ่วนิดเ์ซริฟ์, กระดานโตค้ลนื, เรอืถบี , และเรอืแคนู

• ฟร ีWifi

• ประกนัการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท

• สาํหรบัคู ่Honeymoon ทางรสีอรท์จะจัดเตรยีม Sparkling wine /ตกแตง่เตยีงโดยพบัผา้เป็นรปูนก และช็อคโกแลต
• หลกัฐานการขอฮนันมีนู:สาํเนาทะเบยีนสมรส หรอื ภาพถา่ยงานแตง่งาน หรอื ภาพถา่ยการด์แตง่งานทอีายไุมเ่กนิ 1 ปี
ในวันเขา้พกัตอ้งแสดงภาพหลกัฐานใหเ้จา้หนา้ทรีสีอรท์ตอนเช็คอนิ

อัตราดงักลา่วยังไมร่วม

• Vat 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% (ในกรณทีตีอ้งการใบกาํกบัภาษี)

• การรบัประทานอาหารภายในหอ้งพกั

• กฬีาชนดิอนืทมีไิดร้ะบุไวข้า้งตน้

• คา่ใชส้ว่นตวันอกเหนอืจากในแพคเกจ

หมายเหตุ

• รสีอรท์ Centara Ras Fushiไมอ่นญุาตใหผู้ท้มีอีายตุ่าํกวา่ 12 ปี เขา้พกั

• น ้าํหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครอืง 20 กโิลกรมั น ้าํหนักกระเป๋าถอืขนึเครอืง 7 กโิลกรมั บนเครอืงบนิมบีรกิารอาหารมอืหลกัและของวา่ง กทม มลัดฟีส ์/ มลัดฟีส์
กทม

• Power bank และ Notebook, laptop ใหถ้อืตดิตวัขนึเครอืง หา้ม โหลดใตท้อ้งเครอืง

• คา่ทปิพนักงาน ขนึอยูก่บัความพงึพอใจในบรกิารไมม่ขีนัต่าํ



• รสีอรท์มบีรกิารดาํน ้าํแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาไดท้รีสีอรท์ ขอ้ควรระวังหากเดนิทางโดยเครอืงบนิตอ้งใหร้า่งกายไดป้รบัตวั 24
ชม.กอ่นและหลงัเดนิทาง

• หากท่านถกูเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง เนอืงดว้ยเหตผุลใดๆ
กต็ามถอืเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนอืจากอาํนาจและความรบัผดิชอบของทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทังหมด

• บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย
อาํนาจสทิธขิาดเป็นของกองตรวจคนเขา้เมอืง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายๆ ใดๆ ทเีกดิจากเหตสุดุวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ เรอื รถไฟ อบุัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิ
นัดหยดุงาน การจราจล หรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่งๆ ทเีกดิเหนอือาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ

• ในระหวา่งการท่องเทยีว หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทังหมดหรอืแคบ่างสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคา่บรกิารคนืได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต์า่งๆ ทังนทีางบรษัิทฯจะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยั
รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั

เงอืนไขการจอง

• กรณุาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 35-45วันกอ่นเดนิทาง การชําระเงนิแบ่งออกเป็น 2 งวด
• งวดแรกภายใน 2วันหลงัจากการจอง มดัจาํ 5,000 บาท / ทา่น

• งวดทสีอง ภายใน 45 วันกอ่นเดนิทาง

• หากทําการจองนอ้ยกวา่ 35วัน ชําระคา่บรกิารเตม็จํานวน

• ชําระเงนิสดทอีอฟฟิศลาดพรา้ว 80/3

• หรอื โอนเงนิผา่นบัญชธีนาคารคะ่ มบีรกิารรบับัตรเครดติผา่น paypal 4.4%

หลักฐานการจอง

• หนา้พาสปอรต์ ทอีายเุหลอืไมต่าํกวา่ 6 เดอืน

• อเีมล์

• เบอรโ์ทรศพัท์

เงอืนไขการยกเลกิ

• กอ่น 45 วันกอ่นเดนิทาง: หกัคา่มดัจํา 50% ของราคาหอ้งพกัทจีองเขา้พกัรวมทังหมด

• 35-45 วันกอ่นเดนิทาง: หกัคา่มดัจํา 100% ของราคาหอ้งพกัทจีองเขา้พกัรวมทังหมด

• ต่าํกวา่ 35 วันกอ่นเดนิทาง: เสยีคา่บรกิาร 100% ตามราคาหอ้งพกัทจีองเขา้พกัรวมทังหมด

• ยกเลกิกระทันหนั: หรอื พกัไมค่รบตามทจีองไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้

• ตวัเครอืงบนิ หากทําการยกเลกิไมส่ามารถขอคนืเงนิคา่ตวัได ้
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