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เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส บินตรงสู่มลั ดีฟส์

พักที่รีสอร์ทกลางน้า 2 คืน CENTARA RAS FUSHI
** รวมอาหารทุกมื้อ รวมถึงเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดทัง้ วัน
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ BANGKOK AIRWAYS (PG)
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ขาไป
ขากลับ

PG711
PG712

BKK - MLE
MLE - BKK

09.20 – 11.55 น.
12.45 – 19.25 น.

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุป๊ นัน้ จะคอนเฟิ ร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อน
เดินทาง หากท่านต้องการจองตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิ ร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณาเลือกซื้อ
บัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณี เกิดความผิ ดพลาดจากสายการ
บิน เช่น ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง
เนื่ องจาก สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนื อความควบคุม หรือเหตุผลเชิ งพาณิ ชย์ หรือเหตุผลทางด้านความ
ปลอดภัย เป็ นต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่เหนื อความควบคุมของบริษทั ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิ ดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ใน
ทุกกรณี

อัตราค่าบริการ

กาหนดวันเดินทางแพ็คเกจมัลดีฟส์ 3วัน2คืน

ออกเดินทางทุกวัน
เริ่มเดินทาง กรกฎาคม–30 ตุลาคม 2562
**กรุณาเช็คระบุวนั เดินทางทุกครัง้ ก่อนทาการจอง**

ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน

พีเรียดเดินทาง 2-4,3-5,9-11,10-12,
21-23,22-24,23-25 ก.ค. 62
ราคาเริ่มต้น 38,888.- บาท/ต่อท่าน (Water Villa)
(ราคานี้ เป็ นเพียงราคาเริ่มต้น ราคาขึ้ นอยู่กบั วันเดินทาง)

:: ราคาโปรโมชัน่ ไม่มีราคาเด็ก ::

** แพ็คเกจทัวร์ สาหรับ 2 ท่านขึ้นไปเดินทางได้เลย**
เดินทางทุกวันและไม่มีหวั หน้าทัวร์ **
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – เมืองมาเล่ – เซนทารา ราส ฟูชิ

(B/-/D)

06.30 น. เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาเตอร์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (PG)
09.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองมาเล่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่ า VELANA
AIRPORT โดยเทีย่ วบินที่ PG711 สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
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บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง และสามารถใช้เลาจน์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้ฟรี!!
11.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่ า VELANA AIRPORT หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้า
เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล ้ว ติดต่อเจ้าหน้าที่ท่เี คาน์เตอร์หมายเลข 12 หลังจากนัน้
เดินทางสู่ รีสอร์ทหรู CENTARA RAS FUSHI ระดับ 4 ดาว บนเกาะ โดยห่างจากสนามบิน
ประมาณ 20 นาทีโดยเรือ SPEED BOAT

12.30 น. เดินทางถึงทีพ่ กั ท่านจะได้รบั การต้อนรับจากทางรีสอร์ทโดยได้รบั ผ้าเย็นและเครื่องดืม่
(Welcome Drink) และเช็คอินเข้าพักในห้องพักกลางนา้ หลังจากนัน้ พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.30 น. บริการท่านด้วยของว่าง ชาและกาแฟยามบ่าย ณ บริเวณ VIU BAR รวมถึงบริการเครือ่ งดื่ม
น้ าอัดลมและน้ าแร่ตลอดวัน
18.30 น. บริการให้ท่านลิ้มลองทาปาสและคานาเป้ ก่อนอาหารมื้อคา่ ณ VIU BAR
คา่
รับประมานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน บริการแบบบุฟเฟ่ ตน์ านาชาติ (1)
ท่านสามารถรับเครื่องดื่มทัง้ ที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ในแพ็คเกจออลอินคลูซีฟได้ท่ี
บาร์เครื่องดื่มจนถึงเที่ยงคืนของทุกวัน
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วันที่ 2
เช้า

เซนทารา ราส ฟูชิ
( B/ L / D )
รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (2)

สามารถเลือกทากิจกรรมต่างๆได้ตามอัธยาศัย สนุ กสนานกับการดาน้ าตื้นรอบๆรีสอร์ท (บริการอุปกรณ์ฟรี)
หรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ าที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ อาทิเช่น เรือแคนู เรือใช้เท้าปัน่ วินด์เซิรฟ์ และ
กระดานโต้คลืน่ ตลอดการเข้าพัก (ทัง้ นี้ ข้ ึนอยู่กบั ตารางเวลาที่ ทางรีสอร์ทกาหนดไว้)

10.30 น. บริการเครื่องดืม่ ตามสัง่ รวมทัง้ เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ ณ WAVES (Pool Bar บาร์สระว่ายน้ า)
จากนัน้ ให้ท่านดานา้ รอบๆเกาะทีพ่ กั โดยท่านสามารถรับเครื่องดืม่ และของว่างได้จากบาร์ใกล ้เคียง
ทีเ่ ปิ ดให้บริการ(สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเพิม่ เติมจากทางรีสอร์ทได้ **ราคากิจกรรมไม่รวมใน
แพ็คเก็จ)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3)
บ่าย
พักผ่อนตามอัธยาศัย โดยท่านสามารถรับเครื่องดืม่ และของว่างได้จากบาร์ใกล ้เคียงทีเ่ ปิ ดให้บริการ
19.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท บริการแบบบุฟเฟต์นานาชาติ (4)
ท่านสามารถรับเครื่องดื่มทัง้ ที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ในแพ็คเกจออลอินคลูซีฟได้ท่บี าร์ เครื่องดื่ม
จนถึงเที่ยงคืนของทุกวัน

TRIP CODE : CM_CL08 _ JUL – OCT19

วันที่ 3

เซนทารา ราส ฟูชิ -เมืองมาเล่ – กรุงเทพฯ

(B/-/-)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (5)
ก่อนไปรับประทานอาหารเช้า แนะนาให้ลูกค้าเก็บสัมภาระให้พร้อม แลว้ นาสัมภาระตัง้ ไว้ในห้อง
จะมีเจ้าหน้าทีไ่ ปนาออกมาไว้ทล่ี อ้ บบี้ หลังจากรับประทานอาหารเช้าแลว้ ให้ลูกค้าทาการเช็คเอาท์
และรอเดินทางโดย Speed Boat ไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT
12.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่ า โดยเทีย่ วบินPG712 ของสายการบิน Bangkok
Airways
19.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงชาระเงินเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง**
เช้า

กรุณาเช็คห้องพักว่างก่อนทาการจอง !!!
เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่

อัตราค่าบริการนี้ รวม
• ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ ตามเทีย่ วบินทีร่ ะบุในรายการท่องเทีย่ ว
• ค่าภาษีสนามบิน ภาษีนา้ มัน
• ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2) ตามทีร่ ะบุในรายการท่องเทีย่ วหรือระดับเดียวกัน
• เรือเร็วเข้ารีสอร์ท (SPEED BOAT) รับส่ง รีสอร์ท-สนามบิน-รีสอร์ท
• ค่าอาหาร ALL INCLUSIVE MEAL PLAN
• ค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ ะบุในรายการท่องเทีย่ ว
• Maldives GST tax 12%, Service charge 10%, Green tax 6 USD./ท่าน/คืน
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
• ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
• ค่าระวางกระเป๋ านา้ หนักเกินกว่าทีส่ ายการบินกาหนด
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ ว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิ
บาร์และทีวชี ่องพิเศษของโรงแรม เป็ นต้น
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• ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ายของแต่ละประเทศ
• ทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ตามความพึงพอใจในบริการของทุกท่าน
เงือ่ นไขการชาระเงิน
• ชาระยอดเต็ม หลังจากทาการจองภายใน 1 วัน
เงือ่ นไขการยกเลิก
• ยกเลิกการจองมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินเต็มจานวน
• ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 31-45 วัน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคา
ทัวร์ทง้ั หมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จา่ ยเต็มจานวน ของ
ราคาทัวร์ทง้ั หมด
• เมื่อออกตัวแล้
๋ ว หากท่านมีเหตุบางประการทาให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตัวได้
๋
เนื่ องจากเป็ นนโยบายของสายการบิน
หมายเหตุ
• ในกรณีทส่ี ายการบินประการปรับขึ้นภาษีนา้ มัน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษี
นา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง
• ตัวเครื
๋ ่องบินทีอ่ อกเป็ นกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่ นวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลง หรือสลับรายการท่องเทีย่ วตามความเหมาะสม ในกรณีท่ี
เกิดเหตุสุดวิสยั หรือเหตุการณ์ทอ่ี ยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะคานึงถึงความ
ปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
• บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสยั เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน
การยกเลิกเทีย่ วบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบตั เิ หตุ
ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สนิ สูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการ
โจรกรรม และอุบตั เิ หตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
• กรณีทส่ี ถานทีท่ ่องเทีย่ วใดๆ ทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ท่ี
อยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ เป็ นต้น บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น
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• กรณีทท่ี ่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานทีใ่ ดๆ ก็ตามทีร่ ะบุในรายการท่องเทีย่ ว
หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
• กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออก
ตามประเทศทีร่ ะบุไว้ เนื่องจากการครอบครองสิง่ ผิดกฎหมาย สิง่ ของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม
• กรณีทท่ี ่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่าน
ถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบ
ใดๆ ทัง้ สิ้น
• เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดแล ้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
รายละเอียด All Inclusive Meal Plan: including alcoholic & non-alcoholic drink
สามารถเลือกห้องอาหารได้1 มื้อต่อ 1 ห้อง และควรสารองทีน่ งั ่ เมือ่ เดินทางเข้าถึงรีสอร์ท *ยกเว้นห้องอาหาร
Ocean ไม่ตอ้ งจอง
- ห้องอาหาร Oceans ให้บริการอาหารเช้า กลางวัน เย็น ในรูปแบบบุฟเฟต์นานาชาติ
เวลาการบริการ 07:00-10:00
12:00-14:00
19:00-22:00
- ห้องอาหาร Suan Bua บริการอาหารไทย
เวลาการบริการ 12:00-14:00
19:00-22:00
- ห้องอาหาร La Brezza บริการอาหารอิตาเลียน
เวลาการบริการ 12:00-14:00
19:00-22:00
- ห้องอาหาร Al Khaimah บริการอาหารแบบบาร์บคี ิว อราบิค
เวลาการบริการ 19:00-22:00
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เลือกรับเซตเมนู หรืออาหารจานเดียว สาหรับมื้อกลางวันและมื้อคา่ ได้ท่หี อ้ งอาหารสวนบัว (อาหารไทย)
หรือห้องอาหาร เบรซซา (อาหารอิตาเลีย่ นและอาหารทะเล) โดยมีเครดิตให้ USD40 ต่อท่าน/ต่อวัน (กรุณา
สารองทีน่ งั ่ ล่วงหน้า)
**อาหารตามสัง่ นอกเซททีก่ าหนดในแต่ละห้องอาหารไม่รวมในแพ็กเกจ
เครื่องดื่มและของว่าง
- บริการเครื่องดืม่ ตามสัง่ ทัง้ ทีม่ แี อลกอฮอล์และไม่มแี อลกอฮอล์
ตัง้ แต่เวลา 10:00-18:00 น. ณ Waves Pool Bar (บาร์รมิ สระว่ายนา้ )
- ชา กาแฟยามบ่ายพร้อมของว่าง ให้บริการเวลา 15:30-16:30 น. ณ Viu Bar
- เครื่องดืม่ นา้ อัดลม นา้ แร่ ตลอดทัง้ วัน
- บริการบาร์แบบเปิ ด (Open Bar Service) Viu Bar ซึง่ ให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด
(ไวน์แดง,ไวน์ขาว และ สปาร์คกลิ้งไวน์) เบียร์ และ คอกเทล ตัง้ แต่ 11:00 – 23:00 น.
- ซันดาวเนอร์ คานาเป้ : บริการของทานเล่นระหว่างรอมื้อคา่ ตัง้ แต่เวลา 18:30 – 19:30 น. ณ Viu
Bar
รายการอืน่ ๆที่รวมในแพ็คเกจ
- บริการอุปกรณ์ดานา้ ตื้นและอุปกรณ์ทางนา้ (ชนิดไม่มเี ครื่องยนต์) เช่น เรือแคนู , เรือถีบ, วินด์เซิรฟ์ ,
กระดานโต้คลืน่
- Free Wi-Fi ในบริเวณทีพ่ กั
สิง่ ที่ไม่รวมในแพ็คเกจ
- ไม่รวมการรับประทานอาหารภายในวิลล่า
- การดานา้ ลึก, กีฬาทางนา้ และกิจกรรมสันทนาการอืน่ ๆ นอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น

