
PACKAGE MALDIVES + Air Asia 

CENTARA RAS FUSHI 

RESORT & SPA 
 3 วนั 2 คืน 

Highlight 

๏ น ำท่ำนเดินทำงส ูดิ่นแดนในฝัน “มลัดีฟส”์ สมัผสัควำมเงียบสงบ และสดูอำกำศบริสทุธ์ิ

ไดแ้บบเต็มปอดท่ี Centara Ras Fushi Resort & Spa ท่ีเหมำะส ำหรบัทกุค ู่รกัฮนันีมนู

๏ สดุค ุม้กบัแพ็คเกจ ALL INCLUSIVE ใหท่้ำนอ่ิมอรอ่ยกบัอำหำรและเครือ่งด่ืม

ท่ีมีใหบ้รกิำรทัง้วนั

NIDN193582   



 

 

 

 
 
โปรโมช ัน่ CENTARA RAS FUSHI RESORT AND SPA MALDIVES 

 

Promotion Centara ras fushi + Air Asia Flight 

Period : 14-16 July 2019 

ประเภทหอ้ง 3 Day 2 Nights 

Deluxe water Villa 32,900 

Deluxe Sunset Water Villa 33,900 

*Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุ

ต า่กวา่ 12 ปีเขา้พกั* 
 

                                                                                                                                                      

สายการบินแอร์เอเชีย  
ออกเดินทาง FD175  กรุงเทพฯ –มาเล่(มลัดีฟส์) 09.20 - 11. 40 
เดินทางกลบั FD178   มาเล่ (มลัดีฟส์)–กรุงเทพฯ 20.25 – 02.55 (+1) 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

อตัราดงักล่าวรวม 

- ค่าท่ีพกัตามแพคเกจท่ีเลือก + ตัว๋เคร่ืองบิน Air Asia ไปกลบั กรุงเทพฯ-มลัดีฟส์ 

- Speedboat รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ต - สนามบิน พร้อมการบริการตอ้นรับตั้งแต่ท่ี
สนามบิน 

- Welcome Drink 
- การบริการอาหารแบบ All Inclusive (อาหารเชา้-กลางวนั-เยน็) 
- บาร์ใหบ้ริการเคร่ืองด่ืม, น ้าแร่, น ้าอดัลม, และเคร่ืองด่ืมแบบมีแอลกอฮอล ์(ไวน์-เบียร์-
คอ็กเทล) ในช่วงเวลา 11:00 - 24:00 น.- ชา, กาแฟ, เคร่ืองด่ืม, และของวา่งยามบ่าย 
- Sundowner Canape  หลากหลายรสชาติ ใหบ้ริการก่อนอาหารค ่า 
- Dine Around: ของขวญัแด่คุณ พิเศษ ชุดอาหารกลางวนัและค ่า 3 คอร์สจาก
หอ้งอาหารสวนบวั, ลา เบรซซ่า, หรืออลั ไคม่าห์ (40 USD ต่อท่าน) 
- ฟรี ค่าเช่าอุปกรณ์ด าน ้ า และ ฟรี กิจกรรมทางน ้าท่ีไม่ใชเ้คร่ืองยนต ์อนัไดแ้ก่ วินดเ์ซิร์ฟ, 
กระดานโตค้ล่ืน, เรือถีบ, และเรือแคนู 

- ฟรี Wifi 

- ประกนัการเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท 

- ส าหรับคู่ Honeymoon ทางรีสอร์ทจะจดัเตรียม Sparkling wine /ตกแต่งเตียงโดยพบัผา้เป็น
รูปนก และช็อคโกแลต  

●  หลกัฐานการขอฮนันีมูน: ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ภาพถ่ายงานแต่งงาน หรือ ภาพถ่ายการ์ด
แต่งงานท่ี 

 อายไุม่เกิน 1 ปี ในวนัเขา้พกัตอ้งแสดงภาพหลกัฐานใหเ้จา้หนา้ท่ีรีสอร์ทตอนเช็คอิน 

 

อตัราดังกล่าวไม่รวม 

- Vat 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

- การรับประทานอาหารภายในหอ้งพกั  
- กีฬาชนิดอ่ืนท่ีมิไดร้ะบุไวข้า้งตน้ 

- ค่าใชส่้วนตวันอกเหนือจากในแพคเกจ 



 

 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วนัทีห่น่ึง   กรุงเทพฯ – มาเล่ (มลัดีฟส์)  
……..  ผูโ้ดยสารท าการเช็คอินดว้ยตนเอง ณ สนามบินดอนมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่ง
ประเทศ 

ช้ัน 4 (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง)  
  ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ ดว้ยสายการบิน Air Asia Flight FD175 
 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Velana เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมลัดีฟส์ หลงัท าการผา่นด่าน

ตรวจคนเขา้เมืองและพิธีการทางศุลกากรแลว้ ใหท้่านติดต่อท่ี เคาน์เตอร์ รีสอร์ท และเจา้หนา้ท่ีน าท่าน
เดินทางเขา้สู่รีสอร์ท 
อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยักบัทิวทศัน์อนัสวยงามของมลัดีฟส์ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
ท่านสามารถสั่งเคร่ืองด่ืมต่างๆไดไ้ม่อั้น ฟรี!!! (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมพิเศษนอกเมนู)  
สมควรแก่เวลาพกัผอ่นตามอธัยาศยั ฝันดี ราตรีสวสัด์ิ 

 
วนัทีส่อง  มลัดีฟส์  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ด าน ้าต้ืน , เรือใบ, 
วอลเล่ยบ์อลชายหาด, สระวา่ยน ้า  หรือเลือกซ้ือ Option Tour โดยตรงกบัทางรีสอร์ทเช่น ด าน ้าลึก 
กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอ่ืนๆ  อีกมากมาย  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
  อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยักบัทิวทศัน์อนัสวยงามของมลัดีฟส์ 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  

ท่านสามารถสั่งเคร่ืองด่ืมต่างๆไดไ้ม่อั้น ฟรี!!! (ยกเว้นเคร่ืองด่ืมพิเศษนอกเมนู)  
สมควรแก่เวลาพกัผอ่นตามอธัยาศยั ฝันดี ราตรีสวสัด์ิ 

 
วนัทีส่าม  กรุงเทพฯ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 
 
 



 

 

 
 

อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ด าน ้าต้ืน , เรือใบ, 
วอลเล่ยบ์อลชายหาด, สระวา่ยน ้า  หรือเลือกซ้ือ Option Tour โดยตรงกบัทางรีสอร์ทเช่น ด าน ้าลึก 
กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอ่ืนๆ  อีกมากมาย   

  ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานดัหมายการเดินทางไปสนามบินใหผู้โ้ดยสารทราบล่วงหนา้  
  ออกเดินทางไปยงัสนามบินมาเล่เพื่อเดินทางกลบั 
20.25  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ ดว้ยสายการบิน Air Asia Flight FD178 
02.55                      เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ                                             
                                                                    ************************** 

 

 

 

 



 

 

 

 

ห้องอาหาร เวลาเปิด-ปิด 

***Ocean Restaurant อาหารบุฟเฟ่ต์ 
 
 
-Suan bua Restaurant  
 
-RaBrezza Restaurant 
 
-Al Khaimah Restaurant 
 

เช้า 07.00-10.00   กลางวนั  12.30-14.00 

เยน็ 19.00-22.00 

 

กลางวนั กลางวนั 12.00-14.00 เยน็ 19.00-22.00 

 

กลางวนั 12.00-14.00 เยน็ 19.00-22.00 

 

เยน็ 19.00-22.00 

Viu Bar 
 
 
 
 
 
Wave Pool Bar 
Lobby Bar 

● บริการอาหารว่างเช้า 10.30-11.30 

● น า้ชายามบ่ายพร้อมขนม 15.30-16.30 

● ขนมว่าง เยน็ 18.30-19.30 

● บริการ 10.00- เที่ยงคืน 

  

เร่ิม 10.00-18.00 

เร่ิม 11.00-23.00 

 
หมายเหตุ 
● Power bank และ Notebook, laptop ใหถื้อติดตวัข้ึนเคร่ือง ห้าม โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 
● รีสอร์ทมีบริการด าน ้ าแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาไดท่ี้รีสอร์ท  

    ข้อควรระวัง หากเดินทางโดยเคร่ืองบินตอ้งใหร่้างกายไดป้รับตวั 24 ชม.ก่อนและ
เดินทาง 

● หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง เน่ือง

ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนือจากอ านาจและความรับผดิชอบของ

ทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด 

● บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสาร

เขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือคนต่างดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย อ านาจสิทธ์ิขาดเป็น

ของกองตรวจคนเขา้เมือง 

 



 

 

 

 

● บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไมรับผดิชอบค่าใชจ่้ายๆ ใดๆ ท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น การ

ยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ นดัหยดุงาน การ

จราจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

● ในระหวา่งการท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ถือวา่

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได ้

● บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์

ต่างๆ  

ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้

ส่วนมากเป็นส าคญั 

เง่ือนไขการจอง 

● ช าระค่าบริการเตม็จ านวน 

● ราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกเปล่ียนแปลงไดทุ้กกรณี 

หลกัฐานการจอง 

● หนา้พาสสปอร์ต ท่ีอายเุหลือไม่ต ากวา่ 6 เดือน 

● อีเมลล ์ 

● เบอร์โทรศพัท ์

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


