
 

 

รหัสทัวร SSH1901436 
ทัวรมัลดีฟส  MALDIVES CENTARA RAS FUSHI RESORT & 
SPA 
เลนวินดเซิรฟ พายเรือแคนู พรอมกิจกรรมอีกมากมาย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA ต้ังอยู NORTH MALE’ ATOLL, 
MALDIVES เดินทางไปยังรีสอรทดวยสปดโบทเพียง 20 นาทีจากเกาะสนามบิน ซ้ึงต้ังอยูบน
เกาะท่ีเกาแกพรอมดวยความงามของทะเลเขตรอน อีกทั้งเปนสถานที่เหมาะสําหรับคูรักและคู
ฮันนีมูน สามารถมองเห็นทิวทัศนอันสวยงามของมหาสมุทรอินเดีย ใหบริการหองพักบน
ชายหาดและหองพักกลางน้ํา ถือเปนโอกาศที่จะไดสัมผัสหาดทรายสีขาวบริสุทธิ์และทะเลสาบสี
ฟ�าครามมีประกายระยิบระยับ การดําน้ําต้ืน และกีฬาทางน้ํา ซ่ึงไดรับการรับรองจากสถาบัน 
PADI จะทําใหคุณไดสัมผัสโลกใตน้ําท่ีมีมนตขลังไดอยางงายดาย 

วิลลากลางน้ําและหองสวีทติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศทุกหองมีไวไฟฟรี ทีวีจอแบนระบบ
ชองสัญญาณเคเบิลพรอมชองรายการตางๆ เคร่ืองเลนดีวีดีและมินิบาร ท่ีพักทุกหองมีวิวที่
สามารถมองเห็นวิวทะเลที่งดงาม 

แขกผูเขาพักสามารถอ่ิมอรอยกับบุฟเฟตนานาชาติที่หองอาหาร OCEANS ในขณะท่ีมี
อาหารจานเน้ือประเภทปم�งยางแบบตะวันออกกลางที่หองอาหาร AL KHAIMAH อาหาร
อิตาเล่ียนท่ีหองอาหาร LA BREZZA หองอาหารไทยรสเลิศที่หองอาหาร SUAN BUA และยัง
สามารถผอนคลายกับเคร่ืองด่ืมนานาชนิดที่ VIU BAR, WAVES POOL BAR หรือล็อบบ้ีบาร 
GIRAAVARU LOBBY BAR 



 

 

โปรแกรมการเดินทางดวยตนเอง 
วันแรก   กรุงเทพฯ-มัลดีฟส–CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA(SPEED 
BOAT)-อิสระตามอัธยาศัย 
.........  (เคานเตอรเช็คอินปด 1 ชม. กอนเคร่ืองออก กรุณาเผ่ือเวลาไปถึงสนามบินอยาง
นอย 3 ชม. ) 

สายการบิน AIR ASIA (FD) ข้ึนท่ีสนามบินดอนเมือง 
สายการบิน BANGKOK AIRWAY (PG) หรือ SRILANKAN AIRLINE (UL) 

ข้ึนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 
.........  ถึง สนามบินนานาชาติ มัลดีฟส เวลามัลดีฟสชากวาประเทศไทย 2 ชม. 

หลังจากผานการตรวจคนเขาเมือง (พาสปอรต+แบบฟอรม ต.ม. + VOUCHER 
โรงแรม) 

เจาหนาท่ี CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA รอรับทานที่บริเวณ
ผูโดยสารขาเขา จากน้ันนําทานลงเรือ SPEED BOAT (ใชเวลาประมาณ 20 
นาที) เพ่ือไปเช็คอินที่โรงแรมและจัดเก็บสัมภาระ เชิญทานอิสระตามอัธยาศัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของรีสอรท (หองอาหารเปด 19.00 น.) 
 
วันที่สอง  อิสระตามอัธยาศัย (ฟรีกิจกรรมทางน้ําท่ีระบุในรายการ) 
เชา  รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของรีสอรท 
  ฟรี กิจกรรมทางน้ําที่ระบุในรายการ 

ฟรี คาเชาอุปกรณดําน้ําต้ืน 
ฟรี กิจกรรมทางน้ําที่ไมใชเคร่ืองยนต, วินดเซิรฟ, กระดานโตคล่ืน, เรือถีบ, 

และเรือแคนู 
เท่ียง  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของรีสอรท 
บาย  อิสระพักผอนตามอัธยาศัย  
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของรีสอรท (หองอาหารเปด 19.00 น.) 
 
วันที่สาม   CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA-มัลดีฟส(SPEED BOAT)-
กรุงเทพฯ  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท 

จากน้ันเช็คเอาท นํากระเป�าวางไวหนาหองพัก เจาหนาที่จะบริการนํากระเป�าของ
ทานไปยังทาเรือ สมควรแกเวลาเดินทางไปยัง สนามบินนานาชาติ มัลดีฟส โดย
เรือ SPEED BOAT (ใชเวลาประมาณ 20 นาที) 



 

 

(เวลาเดินทางไปยังสนามบินจะปรับเปล่ียนได ข้ึนอยูกับเวลาของเที่ยวบินท่ีเดินทาง
กลับกรุงเทพฯ) 

 
อัตราคาบริการ 

***PROMOTION*** 
**ราคาสีแดง จองกอนเดินทางมากกวา 90 วัน หากมีโปรโมช่ันใหมที่ราคาต่ํากวา ไมสามารถ

ทําการ RE-BOOKING ได** 
01 มิถุนายน-30 กันยายน 2562 (ราคา/ทาน) 
ROOM TYPE 3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน 5 วัน 4 คืน 
OCEAN FRONT BEACH 
VILLA 

24,900 | 
19,900 

33,400 | 
27,200 

41,900 | 
34,000 

DELUXE OCEAN FROM 
BEACH VILLA 

25,800 | 
21,100 

34,700 | 
28,300 

43,600 | 
35,400 

DELUXE WATER VILLA 29,800 | 
23,900 

39,800 | 
30,400 

49,800 | 
39,500 

DELUXE SUNSET 
WATER VILLA 

31,500 | 
25,200 

43,300 | 
32,400 

55,100 | 
41,500 

DELUXE SPA OVER 
WATER VILLA 

31,900 | 
25,500 

43,900 | 
32,900 

55,900 | 
42,200 

PREMIUM SPA OVER 
WATER VILLA 

33,200 | 
26,500 

45,800 | 
34,300 

58,400 | 
44,100 

 
01-31 ตุลาคม 2562 (ราคา/ทาน) 
ROOM TYPE 3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน 5 วัน 4 คืน 
OCEAN FRONT BEACH 
VILLA 

24,900 | 
19,900 

33,400 | 
27,200 

41,900 | 
34,000 

DELUXE OCEAN FROM 
BEACH VILLA 

25,800 | 
21,100 

34,700 | 
28,300 

43,600 | 
35,400 

DELUXE WATER VILLA 29,800 | 
24,400 

39,800 | 
33,200 

49,800 | 
42,000 

DELUXE SUNSET 
WATER VILLA 

31,500 | 
25,800 

43,300 | 
35,300 

55,100 | 
44,800 



 

 

DELUXE SPA OVER 
WATER VILLA 

31,900 | 
26,100 

43,900 | 
35,800 

55,900 | 
45,500 

PREMIUM SPA OVER 
WATER VILLA 

33,200 | 
27,100 

45,800 | 
37,900 

58,400 | 
48,700 

 
ขอสําคัญควรทราบ (กรุณาอานใหละเอียดทุกขอ) 
 รีสอรทไมอนุญาตเด็กอายุต่ํากวา 12 ป เขาพักที่รีสอรท 
 ไมสามารถพักเตียงเสริมได 
 ราคาน้ีใชสําหรับผูเดินทางพรอมกันอยางนอย 2 ทานข้ึนไปถือสัญชาติไทยและมี

วัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เทาน้ัน 
 อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนราคาคาบริการ ในกรณีที่มีการข้ึนราคาคาต๋ัวเคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง คา
ประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาทหรืออัตราแลกเปล่ียนได
ปรับข้ึนในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 

 หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวย
เหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผล ซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนเงินบางสวนหรือท้ังหมด 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสาร
เขาเมืองใหกับชาวตางชาติหรือคนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย อํานาจสิทธิ์ขาดเปน
ของทางกองตรวจคนเขาเมือง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน 
การยกเลิก หรือลาชาของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 
การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีตางๆ ท่ีเกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

 ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวา
ทานสละสิทธ์ิ ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 

 
 
 



 

 

อัตรา PACKAGE ดังกลาวรวม 
 คาที่พักตามแพคเกจที่เลือก 
 Speedboat รับสง สนามบิน – รีสอรต – สนามบิน 
 Welcome Drink พรอมพนักงานตอนรับที่สนามบิน 
 การบริการอาหารแบบ All in Clusive ( เชา-กลางวัน-เย็น ) 
 บริการเคร่ืองด่ืมแบบมีแอลกอฮอล และแบบไมมีแอลกอฮอล 
 ชา, กาแฟ, เคร่ืองด่ืม, และของวางยามบาย 
 บริการอาหารแบบบุฟเฟตที่หองอาหาร Ocean 
 Sundowner Canapé หลากหลายรสชาติ ใหบริการกอนอาหารค่ํา 
 ฟรี เครดิต 40 US ในการบริการหองอาหาร Suan Bua / La Brezza /Al 

Khaimah  ตอทานตอมื้อ **สํารองที่น่ัง 
 ฟรี คาเชาอุปกรณดําน้ํา 
 ฟรี กิจกรรมทางน้ําที่ไมใชเคร่ืองยนต, วินดเซิรฟ, กระดานโตคล่ืน, เรือถีบ, และเรือ

แคนู 
 ฟรี Wifi บริเวณ สวนกลาง 
 สวนลด 10% เมื่อใชบริการสปา 
 ประกันการเดินทาง วงเงินทานละ 3,000,000 บาท 

 
อัตรา PACKAGE ดังกลาวไมรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ เสนทางกรุงเทพฯ-มัลดีฟส-กรุงเทพฯ     
 คาภาษีสนามบินและคาเช้ือเพลิงของสายการบิน  
 กิจกรรมกีฬา และสันทนาการอ่ืนๆ ท่ีมิไดระบุไวขางตน 
 คาใชสวนตัวนอกเหนือจากในแพ็คเกจ 
 การรับประทานอาหารภายในหองพัก และมินิบารภายในหองพัก 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% / คาภาษี ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบกํากับภาษี) 
 คาภาษีพัฒนาสนามบินท่ีมัลดีฟส USD25 ตอทาน โดยชําระเองที่สนามบินมัลดีฟส

ในวันที่เดินทางกลับ (ขณะน้ีมีการยกเวนคาภาษีดังกลาว แตอาจมีการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต) 

 
เง่ือนไขการจอง 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 35-45 วันกอนการเดินทาง 
 หากทําการจองนอยกวา 35 วัน กรุณาชําระคาบริการเต็มจํานวน 



 

 

ชําระคาบริการเต็มจํานวน หลังจากไดรับการยืนยันการจองจากทางบริษัทฯ  
กรุณาทําการจองโดยการสงหนาพาสปอรตผูเดินทางมาทําจองกอนเทาน้ัน ทางเราจึงจะ
ยืนยันการจองใหทานได**ท้ังน้ีข้ึนกับปริมาณการเขาพักในชวงเวลาดังกลาว ซ่ึงทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนตามเง่ือนไขที่ไดรับจากทางรีสอรท*** 
 

การยกเลิก 
 45-36 วันกอนเดินทาง : หักคาบริการ 50% ของราคาหองพักที่จองเขาพักรวม

ท้ังหมด 
 35 วันกอนเดินทาง : เสียคาบริการ 100% ตามราคาหองพักที่จองเขาพักรวม

ท้ังหมด 
 ยกเลิกกะทันหัน หรือยกเลิกชวงเทศกาล, วันหยุดยาว, พักไมครบตามท่ีจองบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทุกกรณี 
 
ขอมูลหองอาหารตางๆ ในรีสอรท 
 OCEAN RESTAURANT ใหบริการอาหารบุฟเฟ�ตนานาชาติ บริการทุกวัน (รองรับ

ท่ีน่ัง 130 คน) 
เวลาใหบริการ : 
อาหารเชา 07:00AM–10:00AM 
อาหารกลางวัน 12:00PM–2:00PM 
อาหารค่ํา 7:00PM–10:00PM 

 LA BREZZA RESTAURANT ใหบริการอาหารอิตาเลียน (รองรับที่น่ัง 42 คน) 
เวลาใหบริการ :  
อาหารกลางวัน 12:00PM–2:00PM  
อาหารค่ํา 7:00PM–10:00PM 

 AL KHAIMAH RESTAURANT ใหบริการอาหารอาหรับ (รองรับที่น่ัง 26 คน) 
เวลาใหบริการ :  
อาหารค่ํา 7:00PM–10:00PM 

 SUAN BUA RESTAURANT ใหบริการอาหารไทย (รองรับท่ีน่ัง 44 คน) 
เวลาใหบริการ :  
อาหารกลางวัน 12:00PM–2:00PM 
อาหารค่ํา 7:00PM–10:00PM 

 VIU BAR เคร่ืองด่ืมค็อกเทลแบบเบาๆ สรางความสดช่ืน (รองรับที่น่ัง 136 คน)  
เวลาใหบริการ : 10:00AM–12:00AM 



 

 

 WAVES POOL BAR อาหารวางแบบเบาๆ และเคร่ืองด่ืมสรางความสดช่ืน  
เวลาใหบริการ : 10:00AM–6:00PM 

 GIRAAVARU LOBBY BAR อาหารวางแบบเบาๆ และเคร่ืองด่ืมสรางความสดช่ืน  
เวลาใหบริการ : 11:00AM–11:00PM 


