แพ็คเกจมัลดีฟส์ 4 วัน 2 คืน
พัก Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives
บริการแบบ All Inclusive รวมตั๋วเครื่องบิน สายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์

ห้องพักสุดชิค 2 คืน “OCEAN FRONT BEACH VILLA” อาหารเช้า กลางวัน เย็น และ เครื่องดื่มไม่อั้น
ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน 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
Special Promotion! พัก Deluxe Water Villa, Deluxe Sunset Water Villa
รับส่วนลดทันที ท่านละ 2,000 บาท เมื่อจอง และช้าระเงินยอดเต็ม ภายในวันที่ 31พ.ค.60

ออกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป เดินทางวันนี้ - 02 ม.ค. 61

ราคาเริ่มต้นที่ 41,900.-

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโคลอมโบ - สนามบินมาเลย์ - เข้าทีพ่ ัก
วันที่2 ร่วมกิจกรรมกีฬา ความบันเทิงต่างๆที่รสี อร์ทจัดไว้บริการ (เต็มวัน)
วันที3่ ร่วมกิจกรรมกีฬาทางน้้า อาทิ เรือแคนู, เรือถีบ, วินด์เซิร์ฟ และความบันเทิงต่างๆ ทีร่ ีสอร์ทจัดไว้บริการ (ครึ่งวัน)
- อ้าลาทีพ่ ัก - ไกด์ท้องถิ่นพูดอังกฤษ พาเที่ยวมัสยิด Huskuru Miskiiy - ตลาดปลาสด - สนามบินมาเลย์
วันที่4 แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโคลอมโบ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรก
07.00 น.
09.10 น.
11.00 น.
13.35 น.

กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์
(- / - / เย็น)
อิสระเช็คอินบัตรโดยสารและสัมภาระ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ “S” สายการบิน ศรีลังกัน
แอร์ไลน์
ออกเดินทางสูม่ ัลดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ UL 403 **ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที**
ถึงสนามบิน กรุงโคลอมโบ (แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโคลอมโบ)
ออกเดินทางต่อไปยังมัลดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ UL 115 **ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที**
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14.30 น.

ถึงสนามบินมาเลย์ (Male International Airport) ประเทศมัลดีฟส์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
***เวลาในมัลดีฟส์ ช้ากว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง***
น้าท่านเดินทางโดยเรือเร็ว Speed Boat (20 นาที) ไปยัง “CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA
MALDIVES” รีสอร์ทหรูระดับ 4 ดาว เปิดใหม่ล่าสุดในเครือ CENTARA (กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ หมายเลข
12 โรงแรม CENTARA ณ สนามบินมัลดีฟส์)
15.30
เช็คอินเข้าสู่ทพี่ ัก ห้องพัก OCEAN FRONT BEACH VILLA
จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
* ฟรี!!! บริการอุปกรณ์ด้าน้้าตื้นและอุปกรณ์ทางน้้า (ชนิดไม่มีเครื่องยนต์) เช่น เรือแคนู, เรือถีบ, วินด์เซิร์ฟ
กระดานโต้คลื่น ตลอดการเข้าพัก
* อิ่มอร่อยไม่อั้น กับอาหารและเครื่องดื่มตลอดวัน (VIU BAR 11.00-23.00, GIRRAVARU LOBBY BAR
11.00-23.00, WAVES POLL BAR 10.00-18.00) อาทิ ชา-กาแฟยามบ่ายพร้อมของว่าง, เครื่องดื่มน้้าอัดลม
และน้้าแร่ ตลอดวัน, และบาร์เปิดให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด ไวน์แดง, ไวน์ขาว, สปาร์คกลิ้งไวน์, เบียร์ และ
ค็อกเทล ตลอดการเข้าพัก ***
* บริการ ซันดาวเนอร์ คานาเป้ ณ “VIU BAR” (บริการทาปาสและคานาเป้หลากหลายให้เลือกชิมรสก่อนอาหาร
มื้อค่้า) ระหว่างเวลา 18.30-19.30 น. ตลอดการเข้าพัก ***
* เลือก รับเซตเมนู หรืออาหารจานเดียว ส้าหรับมื้อกลางวัน และมื้อค่้า ได้ที่ห้องอาหารสวนบัว (อาหารไทย)
หรือห้องอาหาร ลาเบรสซ่า (อาหารอิตาเลี่ยนและอาหารทะเล) โดยมีเครดิต 40 USD/ท่าน (กรุณาส้ารองที่นั่ง
ล่วงหน้า)
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT)
วันที่สอง
มัลดีฟส์ - อิสระเลือกท้ากิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย
(เช้า / เที่ยง / เย็น)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT)
หลังรับประทานอาหารเช้า ท่านสามารถเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านที่ต้องการด้าน้้าตืน้ ดูประการัง
รอบๆ เกาะ สามารถยืมอุปกรณ์ด้าน้้าตื้นจาก DIVE CENTER ได้ฟรี!
หรือท่านที่ไม่ออกไปด้าน้้า ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ ที่น้าโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่มเติมได้ตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น.
และ 15.30-16.30 น. ของทุกวัน อาทิ :หฐโยคะ (Hatha Yoga), ร้าไทชิ (Tai Chi), การนั่งสมาธิ
(Meditation), พิลาทิส (Pilates on mat), Stretching Class, การพับผ้าขนหนูเป็นรูปสัตว์ต่างๆ
(Animal Towel Folding), โยคี ลาทิส - การผสมผสานกันระหว่างโยคะและพีลาทิส (Yogilates), มวยไทย
(Thai Boxing) เป็นต้น (กรุณาเช็คตารางเวลากับเจ้าหน้าทีร่ ีสอร์ทอีกครั้ง)
กลางวัน-เย็น บริการอาหารกลางวันและอาหารค่้า ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT)
วันที่สาม
มัลดีฟส์ - สนามบินมาเล่ย์ - โคลอมโบ
(เช้า / เที่ยง / เย็น)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT)
ท่านสามารเลือกสนุกกับ กิจกรรมทางน้้าต่างๆ มากมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น เรือแคนู, เรือถีบ
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22.55 น.

วินด์เซิร์ฟ เป็นต้น
เช็คเอาท์ออกจากห้องพัก (ท่านสามารถฝากสัมภาระไว้ที่เคาน์เตอร์ของรีสอร์ทได้)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT)
อ้าลาเกาะมัลดีฟส์ น้าท่านเดินทางโดยเรือ Speed Boat ไปยังสนามบิน
พบไกด์ท้องถิ่นที่ เคาน์เตอร์ หมายเลข 34 “Male City Tour - Walkers Tours”
(**ส้าหรับท่านที่ต้องการฝากกระเป๋า สนามบินมัลดีฟส์มีเคาน์เตอร์รับฝากกระเป๋าไว้บริการ โดยเสียค่าใช้จ่าย ใบ
ละ 5 USD**)
น้าท่านเดินทางสู่เมืองหลวง “มาเลย์” เมืองหลวงของประเทศมัลดีฟส์ (ไม่รวมค่าเรือข้ามฟากไป-กลับ = 2USD)
น้าท่านชม มัสยิด “Huskuru Miskiiy” หรือมัสยิดวันศุกร์ เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในมัลดีฟส์ ใช้เป็น
สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามที่ส้าคัญของชาวมัลดีฟส์มากว่า 400 ปี
จากนั้นน้าท่านสู่ ตลาดปลาสด ที่ใหญ่ทสี่ ุดของมัลดีฟส์ ท่านสามารถเลือกซื้อ
ปลาทูน่าสดๆ ได้ที่นี่ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
น้าท่านเดินทางกลับสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่กรุงโคลอมโบ โดยเที่ยวบินที่ UL 104
**ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชัว่ โมง 25 นาที**
เดินทางถึงสนามบินโคลอมโบ (รอเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่สี่
01.15 น.
06.15 น.

โคลอมโบ - กรุงเทพฯ
( - / -/ - )
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ UL 402 **ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที**
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

12.00 น.
เที่ยง
15.30 น.
16.00 น.

18.00 น.
21.00 น.
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Special Promotion! พัก Deluxe Water Villa, Deluxe Sunset Water Villa
รับส่วนลดทันที ท่านละ 2,000 บาท เมื่อจอง และช้าระเงินยอดเต็ม ภายในวันที่ 31พ.ค.60

ออกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป เดินทางวันนี้ - 02 ม.ค. 61
ประเภทห้องพัก

Ocean Front Beach Villa

Deluxe Water Villa

Deluxe Sunset
Water Villa

ช่วงวันเดินทาง

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
พักเดี่ยว
พักเพิ่ม
ผู้ใหญ่
(ช้าระเพิ่ม) ต่อห้อง/ต่อคืน

วันนี-้ 31ต.ค.60

41,900

13,900

18,900

01พ.ย.60-24ธ.ค.60

44,900

15,900

21,900

25ธ.ค.60-02ม.ค.61

53,900

24,900

30,900

วันนี-้ 31ต.ค.60

46,900

17,900

23,900

01พ.ย.60-24ธ.ค.60

48,900

19,900

25,900

25ธ.ค.60-02ม.ค.61

58,900

29,900

34,900

วันนี-้ 31ต.ค.60

47,900

18,900

24,900

01พ.ย.60-24ธ.ค.60

49,900

20,900

26,900

25ธ.ค.60-02ม.ค.61

59,900

30,900

35,900

หมายเหตุ
- โปรโมชั่ น จอง+ช้ า ระเงิ น
ล่วงหน้า 60 วัน
ลดทั น ที ท่ า นละ 2,000
บาท ส้าหรับท่านที่เดินทาง
ตั้ ง แต่ วั น นี้ ถึ ง 24ธ.ค.59
เท่านั้น
(โปรนี้ ไม่ ส ามารถเข้ า พั ก
ช่วงวันที่ 25ธ.ค.60-02ม.ค.
61 ได้)
- หากเข้าพักตรงกับ
24ธ.ค.60
มีค่าธรรมเนียม
Gala Dinner เพิ่ม
ท่านละ 4,200.- หากเข้าพักตรงกับ
31ธ.ค.60
มีค่าธรรมเนียม
Gala Dinner เพิ่ม
ท่านละ 6000.- ทางโรงแรมไม่ อ นุ ญ าตให้
เช็คเอาท์วันที่
30-31ธ.ค. 60

Special Promotion! พัก Deluxe Water Villa, Deluxe Sunset Water Villa
รับส่วนลดทันที ท่านละ 2,000 บาท เมื่อจอง และช้าระเงินยอดเต็ม ภายในวันที่ 31พ.ค.60
Deluxe Water Villa & Deluxe Sunset Water Villa ลดท่านละ 3,000 บาท (หากพัก 3คืน รับส่วนลดสูงสุดถึง 6,500 บาท)
ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นและเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการเดินทาง

อัตรานี้รวม
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (S Class) (หากมีตั๋วเครื่องบินแล้ว หักออก 13,000 บาท)
 ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เรียกเก็บโดยสายการบิน ประมาณ 4,540 บาท เช็ค ณ วันที่ 20เม.ย.60
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 โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน เท่านั้น)
 เรือเร็ว Speed Boat รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินและโรงแรมที่พัก
 ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม ALL INCLUSIVE MEAL
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากรายการ ALL INCLUSIVE MEAL
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (หากต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
เงื่อนไขการจอง และการช้าระเงิน
* โปรดช้าระค่าแพ็คเกจทัวร์ยอดเต็มจ้านวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างทันที จากเจ้าหน้าที่แล้ว หรือภายใน 48 ชั่วโมง หรือ
ขึ้นอยู่กับที่ทางสายการบิน และทางโรงแรมก้าหนดขึ้นมา เนื่องจากทางสายการบินจะท้าการเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจ้านวนทันทีที่
ที่นั่งท่านได้รับการยืนยัน พร้อมส่งส้าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่ม
ใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
*การไม่ช้าระเงิน หรือช้าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง
เอกสารประกอบการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2. ทุกสัญชาติไม่ต้องท้าวีซ่า ในการเดินทางเข้าประเทศมัลดีฟส์
หมายเหตุ
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทาง
การเมือง และภัยธรรมชาติ ฯบริษัทฯ จะค้านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีผู้เดินทางได้น้า หรือมีสิ่งของผิดกฎหมายติ ดตัวในการเดินทางออกนอกประเทศ หรือ น้าสิ่งของห้าม
น้าเข้ามาประเทศ หรือเอกสารประกอบการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ มีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่
กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ จะสวงนสิทธิในการคืนเงินให้ท่าน
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสาร
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่
พ้านักอยู่ในประเทศไทย
5. บริษัทฯ จะขอสวงนสิทธิในการอายัติเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในกรณีที่ผู้เดินทาง ได้ช้าระเงินเต็มจ้านวน แต่มีการแจ้งขอยกเลิกการเดินทาง
น้อยกว่า 30 วัน ด้วยเหตุผลของสุขภาพของผู้เดินทางเอง หรือครอบครัวของผู้เดินทาง หรือเหตุผลใดๆก็ตาม ทั้งนี้บริษัทฯจะพิจารณา
ตามสัดส่วน อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า วีซ่า ค่าที่พัก และความเสียหายอันเป็นผลกระทบต่อส่วนร่วม และให้ความช่วยเหลือในการคืนเงิน
ตามแต่ละกรณีไป
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจ
รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อ ยู่ เหนือการควบคุมของเจ้า หน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนั ดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลง
ก้าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกท้าร้าย การ
สูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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แพ็คเกจทัวร์ราคาพิเศษ เมื่อช้าระค่าเดินทางแล้ว ต้องการยกเลิกการเดินทาง
จะไม่สามารถขอเรียกเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
รายการทัวร์พาชมเมืองมาเลย์ เป็นบริการทัวร์ที่แถมฟรี! โดยนักท่องเที่ยวแต่ละท่านจะได้ร่วมเดินทางไปกับนักท่องเที่ยวนานาชาติ
ซึ่งอาจสลับสับเปลี่ยนวันในการพาชมได้ตามความเหมาะสม หากไม่ใช้บริการทัวร์พาชมเมืองที่แถมฟรี! ก็ไม่สามารถขอคืนค่าทัวร์ได้
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมด
หลังจากท่านท้าการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
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