
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ห้องพักสุดชิค 2 คืน “OCEAN FRONT BEACH VILLA” ** 
** อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น และ เคร่ืองดื่มไม่อ้ัน ณ ห้องอาหารโอเช่ียน ** 

** น้้าดื่ม-น้้าอัดลม-ไวน์-เบียร์-ชา-กาแฟ อาหารว่างยามบ่าย ** 
** ซันดาวเนอร์ คานาเป้ บริการ ณ “VIU BAR” (18.30-19.30 น.)** 

** เครดิต 40 USD ส้าหรับมื้อเย็น ให้ท่านเลือกทานอาหารที่ห้องอาหารสวนบัว หรือ ลาเบรสซ่า ** 
 

*** เดินทางตั้งแต่ วันนี้ – 26 กันยายน 2559 *** 
วันแรก  กรุงเทพฯ - มัลดีฟส ์                       (- / - / เย็น)      
07.00 น.  เช็คอินบัตรโดยสารและสัมภาระ ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาน์เตอร์ “S” สายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์  
09.10 น. ออกเดินทางสู่มัลดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ UL 403  
11.00 น.  ถึงสนามบิน กรุงโคลอมโบ (แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโคลอมโบ)  
13.35 น.  ออกเดินทางต่อไปยังมัลดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ UL 115  
14.30 น. ถึงสนามบินมาเลย์ (Male International Airport) ประเทศมัลดีฟส ์ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

จองและช าระเงินล่วงหน้า 60 วัน 

..รับส่วนลดทันที ท่านละ 2,000 
บาท.. 

 



  

  น้าท่านเดินทางโดยเรือเร็ว Speed Boat (20 นาที) ไปยัง “CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA MALDIVES”   
รีสอร์ทหรูระดับ 4 ดาว เปิดใหม่ล่าสุดในเครือ CENTARA (กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ หมายเลข 12 โรงแรม CENTARA 
ณ สนามบินมัลดีฟส)์   

 15.30 เช็คอินเข้าสู่ที่พัก ห้องพัก OCEAN FRONT BEACH VILLA ... จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย   
 *** ฟรี!!! บริการอุปกรณ์ด้าน้้าตื้นและอุปกรณ์ทางน้้า (ชนิดไม่มีเครื่องยนต)์ เช่น เรือแคน,ู เรือถีบ, วินด์เซิร์ฟ, 

กระดานโต้คลื่น ตลอดการเข้าพัก *** 
 

*** อิ่มอร่อยไม่อั้น กับอาหารและเครื่องดื่มตลอดวัน อาทิเช่น ชา-กาแฟยามบ่ายพร้อมของว่าง, เครื่องดื่ม 
น้้าอัดลมและน้้าแร่ ตลอดวัน, และบาร์เปิดให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด ไวน์แดง, ไวน์ขาว, สปาร์คกลิ้งไวน,์  
เบียร์ และค็อกเทล ระหว่างเวลา 11.00 น. – 00.00 น. ตลอดการเข้าพัก *** 
*** บริการ ซันดาวเนอร์ คานาเป้ ณ “VIU BAR” (บริการทาปาสและคานาเป้หลากหลายให้เลือกชิมรสก่อนอาหารมื้อ
ค่้า) ระหว่างเวลา 18.30-19.30 น. ตลอดการเข้าพัก *** 
*** เลอืก รัยเซตเมนู หรืออาหารจานเดียว ส้าหรับมื้อกลางวัน และมื้อค่้า ได้ที่ห้องอาหารสวยบัว (อาหารไทย) หรือ
ห้องอาหาร ลาเบรสซ่า (อาหารอิตาเลี่ยนและอาหารทะเล) โดยมเีครดิต 40 USD/ท่าน (กรุณาส้ารองที่นั่งล่วงหน้า) 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโอเช่ียน (OCEAN RESTAURANT)  
วันที่สอง มัลดีฟส ์– อิสระเลือกท ากิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย                 (เช้า / เที่ยง / เย็น)   
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโอเช่ียน (OCEAN RESTAURANT)  
 หลังรับประทานอาหารเช้า ... ท่านสามารถเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านที่ต้องการด าน้ าต้ืนดูประการังรอบๆ 

เกาะ สามารถยืมอุปกรณ์ด าน้ าต้ืนจาก DIVE CENTER ได้ฟรี!  
 หรือท่านที่ไม่ออกไปด้าน้้า ... ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ ที่น้าโดยเจ้าหน้าที่ผู้เช่ียวชาญและมี

ประสบการณ์ โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่มเติมได้ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. และ 15.30-16.30 น. ของทุกวัน ... 
อาทิเช่น :  หฐโยคะ (Hatha Yoga), ร าไทช ิ(Tai Chi), การนั่งสมาธิ (Meditation), พิลาทิส (Pilates on mat), 
Stretching Class, การพับผ้าขนหนูเป็นรูปสัตว์ต่างๆ (Animal Towel Folding), โยคี ลาทิส - การผสมผสานกัน
ระหว่างโยคะและพีลาทิส (Yogilates), มวยไทย (Thai Boxing) เป็นต้น (กรุณาเช็คตารางเวลากับเจ้าหน้าที่รีสอร์ทอีก
ครั้ง) 

กลางวัน - เย็น บริการอาหารกลางวันและอาหารค่ า ณ ห้องอาหารโอเช่ียน (OCEAN RESTAURANT) 
วันที่สาม มัลดีฟส์ – สนามบินมาเล่ย ์– โคลอมโบ              (เช้า / เที่ยง / เย็น) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโอเช่ียน (OCEAN RESTAURANT)  

ท่านสามารเลือกสนุกกับ กิจกรรมทางน้ าต่างๆ มากมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น เรือแคนู, เรือถีบ, วินด์เซิร์ฟ เป็นต้น  
12.00 น.  เช็คเอาท์ออกจากห้องพัก (ท่านสามารถฝากสัมภาระไว้ที่เคาน์เตอร์ของรีสอร์ทได)้ 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโอเช่ียน (OCEAN RESTAURANT)  
15.30 น.  อ าลาเกาะมัลดีฟส์...น าท่านเดินทางโดยเรือ Speed Boat ไปยังสนามบิน 
16.00 น.  พบไกด์ท้องถิ่นที่ เคาน์เตอร์ หมายเลข 34 “Male City Tour – Walkers Tours” (**ส้าหรับท่านที่ต้องการฝากกระเป๋า 

สนามบินมัลดีฟส์มีเคาน์เตอร์รับฝากกระเป๋าไว้บริการ โดยเสียค่าใช้จ่าย ใบละ 5 USD**) …  
  น้าท่านเดินทางสู่เมืองหลวง “มาเลย”์ เมืองหลวงของประเทศมัลดีฟส ์(ไม่รวมค่าเรือข้ามฟากไป-กลับ = 2USD) ...  
  น้าท่านชม มัสยิด “Huskuru Miskiiy” หรือมัสยิดวันศุกร ์เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในมัลดีฟส์ ใช้เป็นสถานที่

ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามที่ส้าคัญของชาวมัลดีฟส์มากว่า 400 ปี จากนั้นน้าท่านสู ่ตลาดปลาสด ที่ใหญ่ที่สุดของมลั
ดีฟส์ ท่านสามารถเลือกซื้อปลาทูน่าสดๆ ได้ที่นี่ (อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย) 

18.00 น.  น้าท่านเดินทางกลับสู่สนามบิน....  
21.00 น.  ออกเดินทางสู่กรุงโคลอมโบ โดยเที่ยวบินที ่UL 104 
22.55 น.  เดินทางถึงสนามบินโคลอมโบ (รอเปลี่ยนเครื่อง) 
 



  

วันที่สี ่ โคลอมโบ-กรุงเทพฯ                           (  - / -/ -   )      
01.15 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ UL 402 
06.15 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

ค่าบริการนี้รวม  
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (N Class), ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเรียกเก็บโดยสายการบิน  (ประมาณ 

6,990 บาท) (หากมีตั๋วเครื่องบินแล้ว หักออก 10,000 บาท) 
 โรงแรมท่ีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน เท่านั้น) 
 เรือเร็ว Speed Boat รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินและโรงแรมท่ีพัก  
 ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มทุกม้ือตามท่ีระบุในโปรแกรม ALL INCLUSIVE MEAL 
 
ค่าบริการนี้ไม่รวม    
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ท่ีนอกเหนือจากรายการ ALL INCLUSIVE MEAL 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (ถ้าต้องการ) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

 
หมายเหตุ 
- หากได้รับการยืนยันสถานะเรียบร้อยแล้ว ต้องท้าการช้าระเงิน ท้ังหมด ภายใน 48 ช่ัวโมง หรือ ขึ้นอยู่กับท่ีทางสายการบินและทางโรงแรม

ก้าหนดขึ้นมา 
 

ประเภทห้องพัก ช่วงวันเดินทาง 
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)  

หมายเหตุ ผู้ใหญ ่
 

พักเดี่ยว 
(ช าระเพิ่ม) 

พักเพิ่ม 
ต่อห้อง/ต่อคืน 

 
Ocean Front Beach Villa 

 

 
01เม.ย.59-26ก.ย.59 

 

 
39,900 

 
 

13,900 
 

 
 

19,900 
 

 

- โปรโมช่ัน จอง และช้าระเงิน
ล่วงหน้า 60 วัน ลดทันที ท่าน 

- ละ 2,000 บาท  *ไม่สามารถ
เดินทางเข้าพักช่วงวันที่  
25ธ.ค.59-16ม.ย.60 ได้* 

- หากเข้าพักตรงกับ  24ธ.ค. มี
ค่าธรรมเนียม Gala Dinner 
เพิ่มท่านละ 3,700.-บาท 

- หากเข้าพักตรงกับ  31ธ.ค.มี
ค่าธรรมเนียม Gala Dinner 

- เพิ่มท่านละ 5,500.- 
- ทางโรงแรมไม่อนุญาตให้

เช็คเอาท์วันที่ 30-31ธ.ค.ได้ 

Deluxe Water Villa 01เม.ย.59-26ก.ย.59 43,900 17,900 23,900 


