
 

 

 
รหัสทัวร WOW CENTARA GRAND ISLAND 
ทัวมัลดีฟสพัก CENTARA GRAND ISLAND ( JUL-SEP 2019) 
- หองพักตามแพคเกจที่เลือก 
- รวมอาหารเชา กลางวัน เย็น รวมเคร่ืองด่ืมมีและไมมีแอลกอฮอล (All Inclusive) 
- Seaplane บริการรับ-สงสนามบินมาเล-รีสอรท 
- ฟรี...กิจกรรมทัวร 5 รายการและเครดติสปา 
- ฟรี...อุปกรณดําน้ําตื้นและกีฬาทางน้ําไมมีเคร่ืองยนต 
- บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอรทและในหองพัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รีสอรท 5 ดาว All Inclusive ยอดนิยมของคนไทย  
เดินทางดวย Seaplane เพียง 25 นาที  

แพ็คเกจรวมอาหารทุกมื้อพรอมเคร่ืองดื่ม และกิจกรรมมากมาย 
เด็กพักหองกลางน้ําได หองอาหารหลากหลาย 

 
 
 
 
 
 



 

 

Package Code: GPMVCIRM023RE-02PRO 
15 JULY – 31 AUGUST 2019 

โปรโมช่ัน !!! จองและเขาพักภายใน 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 

ประเภทหองพัก 
แพค็เกจ 3 คืน ราคาทานละ 
Ultimate All Inclusive 

แพค็เกจ 4 คืน ราคาทานละ 
Ultimate All Inclusive 

พักคู จองและชําระเต็ม 
100% พักคู จองและชําระเต็ม 

100% 
Beach Suite 52,900 39,900 64,500 48,500 

Deluxe Water Villa 60,500 45,900 74,900 55,900 
Deluxe Family 

Water Villa 74,000 58,500 92,900 69,000 
Ocean Water Villa 65,500 49,000 80,900 60,500 

Sunset Ocean 
Water Villa 76,900 56,900 96,500 71,500 

วัยรุน 12-16.99 ป 
30,900 บาท  

พักหอง Sunset Ocean ทาน
ละ 39,500 บาท 

35,900 บาท  
พักหอง Sunset Ocean ทานละ 

47,500 บาท 

เด็ก 2-11.99 ป 
21,500 บาท  

พักหอง Sunset Ocean ทาน
ละ 25,900 บาท 

25,500 บาท  
พักหอง Sunset Ocean ทานละ 

31,500 บาท 
 

1 – 30 SEPTEMBER 2019 
โปรโมช่ัน !!! จอง 15 กรกฎาคม –15 สิงหาคม เขาพัก 1-30 กันยายน 2562 

ประเภทหองพัก 
แพค็เกจ 3 คืน ราคาทานละ 
Ultimate All Inclusive 

แพค็เกจ 4 คืน ราคาทานละ 
Ultimate All Inclusive 

พักคู จองและชําระเต็ม 
100% พักคู จองและชําระเต็ม 

100% 
Beach Suite 52,900 37,000 64,500 45,500 

Deluxe Water Villa 60,500 42,900 74,900 53,000 
Deluxe Family 

Water Villa 74,000 55,500 92,900 66,000 



 

 

Ocean Water Villa 65,500 46,000 80,900 57,500 
Sunset Ocean 

Water Villa 76,900 54,000 96,500 68,500 

วัยรุน 12-16.99 ป 
28,900 บาท  

พักหอง Sunset Ocean ทาน
ละ 37,500 บาท 

33,900 บาท  
พักหอง Sunset Ocean ทานละ 

45,500 บาท 

เด็ก 2-11.99 ป 
20,000 บาท  

พักหอง Sunset Ocean ทาน
ละ 25,900 บาท 

24,000 บาท  
พักหอง Sunset Ocean ทานละ 

31,500 บาท 
** กรุณาสอบถามเพิม่เตมิสําหรับราคาพกัเด่ียว / เด็กอายุไมเกิน 2 ป ไมมีคาใชจาย ** 
** โปรโมช่ันน้ีใชสําหรับการจองใหมเทาน้ัน หากมีโปรโมช่ันใหมทีถ่กูกวา ไมสามารถยกเลกิการจอง
เดิมและไมสามารถทาํการจองใหมได 

 
ราคาแพค็เกจรวม 

  คาทีพ่ักตามประเภทหองและจํานวนคืนที่ทานเลือก  
  คาเคร่ืองบินน้ํา บริการรับ-สง สนามบินมาเล-รีสอรท-สนามบินมาเล 
  คาอาหารเชา คาอาหารกลางวันและคาอาหารค่ํา 
  คาเคร่ืองด่ืมและเคร่ืองด่ืมที่มแีอลกอฮอลตามรายการกําหนด 
  บริการเคร่ืองดืม่ตอนรับและผาเย็นเมือเดินทางถงึรีสอรท 
  บริการ Wi-Fi ทัว่รีสอรทและภายในหองพกั 
  บริการอุปกรณดําน้ําต้ืน 
  บริการกีฬาทางน้ําที่ไมมีเคร่ืองยนต (Windsurfer Lessons, Canoes, Paddle 

Boats and Catamaran Sailing) 
  บริการกิจกรรมทางน้ําทานละ 1 คร้ังตอการเขาพัก คือ Speedboat Tube หรือ 

Banana Tube (เลือก 1 กิจกรรม) 
  บริการกิจกรรมทองเที่ยวและสันทนาการ 1 กิจกรรมตอทานตอการเขาพกั (ทวัรดําน้ําต้ืน

ชมปะการัง, ทัวรชมฉลามวาฬทางเรือ, ทวัรลองเรือชมพระอาทติยตกดิน, ทวัรสาํรวจ
รอบเกาะและทวัรตกปลายามเย็น) ควรทาํการจองเมื่อเดินทางถึงรีสอรท ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศและขอกาํหนดของรีสอรท  

  บริการซันดาวนเนอรปารต้ี บริการค็อกเทลและอาหารทาปาส 



 

 

  บริการอาหารวางยามบาย ขนมเคก คุกกี้ แซนวิชและไอศครีม 
  บริการสปา เครดิตทานละ USD 100 ตอการเขาพัก ** ใชไดเฉพาะผูใหญ (อายุ 18 ป

ขั้นไป) ควรทําการจองเมื่อเดินทางถึงรีสอรทและขึ้นอยูกับเงื่อนไขของรีสอรทกําหนด** 
(Non- Accumulative, Non-Transferrable & Credit applicable to all spa 
treatments, regular a la carte) เครดิตสปาที ่ได  รับไมสามารถสะสมหรือไม
สามารถแลกเปนเงินสดได 

  บริการมินิบารในหองพกั (เติมวันละ 1 คร้ัง) 
  บริการคิดสคลับ ฟตเนส เซ็นเตอร สนามเทนนิสและสนามวอลเลยบอล 
  บริการกิจกรรมสันทนาการ เชน เกมสคอมพวิเตอร สนุกเกอร พูลและปงปอง 

 
  Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax  
  คาประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท 

 
ราคาแพค็เกจไมรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับระหวางประเทศ / คาภาษีสนามบิน, คาธรรมเนียมและคา
เช้ือเพลิงของสายการบิน 

  สิทธิพิเศษของ Island Club (ยกเวนหอง Sunset Ocean Pool Villa ไดรวมสิทธิ
พิเศษน้ีไวแลว) 

  คาบริการ In-Villa Dining / คาบริการ Island Club and its benefits / คาบริการ 
Photo Shooting 

  คาบริการ Private Snorkeling or Boat Trips และคาบริการพิเศษอ่ืนๆ เชน  
Dining and Recreational  

  คากิจกรรมทางน้ําที่มเีคร่ืองยนต คากิจกรรมดําน้ําลึก คากิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ คาทิป
พนักงานยกกระเป�า คาซักรีด คาโทรศัพทในประเทศและระหวางประเทศ คาอาหารหรือ
คาเคร่ืองด่ืมและคาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ 

 
 
 
 



 

 

หมายเหต ุ
  เวลาเช็คอินคือ 15.00 น. และเช็คเอาทคือ 12.00 น. ทางรีสอรทมีหองนั่งเลน (Chill 

Lounge) ไวบริการระหวางรอเดินทางออกจากรีสอรท ภายในหองไดจัดเตรียมเครือ่งด่ืม 
(นํ้าดื่ม ชา และกาแฟ) ไวบริการ แตไมอนุญาตใหนําอาหารเขาไปรับประทานภายใน 
รวมทั้งมีหองอาบน้ําไวบริการ (โดยสามารถรับกญุแจจากแผนกตอนรับ) 

  Honeymoon: Must be conducted within the year of wedding or within 12 
months of the wedding date / Wedding Certificate is a must at the time 
of booking and a copy to be presented upon check-in 

  A bottle of sparkling wine with handmade chocolates served in-
Villa per room per stay 

  Anniversary Offer: Anniversary is applicable while celebrating at the 
resort and shall be the same month of wedding month only / Wedding 
Certificate is a must at the time of booking and a copy to be presented 
upon check-in (Applicable while celebrating at the resort and shall be 
the same month of wedding month only ) 

  A bottle of sparkling wine and baby cake serve in-Villa per 
room per stay 

 
เงื่อนไขการจอง การชําระเงินและการยกเลกิการจอง (แตละรีสอรทมีเงื่อนไขทีแ่ตกตาง
กัน) 
การจองแพ็คเกจและการชําระเงนิ 

  กรุณาชําระคามดัจํา 50% หรือคาบริการเต็มจํานวน (ขึ้นอยูกับระยะเวลาการจองและโปรโมช่ัน
ที่ทําการจอง ณ ขณะน้ัน) หลังจากไดรับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเล่ียน เดสติเนช่ัน 
จํากัด ภายใน 7 วัน ทั้งนี ้ ขึ ้นกับปริมาณการเขาพักในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ไดรับจากทางรีสอรท  

  หากทําการจองนอยกวา 30-45 วัน กรุณาชําระคาบริการเต็มจํานวนกอนทําการจอง (ขึ้นอยู
กับเงือ่นไขการจองและชวงเดินทาง) 

 
การยกเลิก 



 

 

  ยกเลิกมากกวา  45 วันกอนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี ่ยน เดสติเนชั่น จํากัด ทําการหัก
คาใชจายทานละ 5,000 บาทจาก  ราคาแพ็กเกจทั้งหมด (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการจองและชวง
เดินทาง) 

  ยกเลิก 31-45 วันกอนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนชั่น จํากัด ทําการหักคาใชจาย 
50% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด 

  ยกเลิก 30 วันกอนเดินทาง ทางบริษัท บิลเล่ียน เดสติเนช่ัน จํากัด ทําการหักคาใชจาย 100% 
จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด 

  ยกเลิกกะทันหันหรือเขาพักไมครบตามจํานวนคืนหรือจํานวนวันที่ทําการจอง ไมสามารถ
เรียกรองขอคืนคาบริการได 

  หากทําการยกเลิกในฤดูกาลทองเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามรี
สอรทกําหนดและทางบริษัทฯ 
จะแจงใหทราบอีกคร้ังหลงัจากที่ไดรับการยนืยันการจองที่พกัเรียบรอยแลว   

 


