
 

 

 
รหัสทัวร WOW CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA 
ทัวมัลดีฟสพัก CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA ( JUL-SEP 2019) 
- หองพักตามแพคเกจที่เลือก 
- รวมอาหารเชา กลางวัน เย็น รวมเคร่ืองด่ืมมีและไมมีแอลกอฮอล (All Inclusive) 
- Speedboat บริการรับ-สงสนามบินมาเล-รีสอรท 
- ฟรี...มินิบารในหองพกั 
- ฟรี...อุปกรณดําน้ําตื้นและกีฬาทางน้ําไมมีเคร่ืองยนต 
- บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอรทและในหองพัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   รีสอรทยอดนิยมของคนไทย เดินทางดวย Speedboat เพียง 15 นาท ี
สุดคุมดวยแพ็คเกจ All Inclusive พรอมทางเลือกหองอาหารที่หลากหลาย 

จอง 1 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 
เดินทาง 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562 

 
 
 
 
 
 
Package Code (GPMVCRFR029-01PRO) 



 

 

1 JULY – 30 SEPTEMBER 2019  

ประเภทหองพัก 

แพค็เกจ 2 คืน 
ราคาทานละ All 

Inclusive 

แพค็เกจ 3 คืน ราคา
ทานละ  

All Inclusive 

แพค็เกจ 4 คืน  ราคา
ทานละ  

All Inclusive 
พักคู ชําระเต็ม 

100% พักคู ชําระเต็ม 
100% พักคู ชําระเต็ม 

100% 
Ocean Front 
Beach Villa 24,900 19,500 33,500 25,500 41,900 32,000 

Deluxe Ocean 
Front Beach Villa 25,900 20,500 34,900 26,500 43,500 33,000 
Deluxe Water Villa 29,900 23,000 39,900 31,900 49,900 39,000 

Deluxe Sunset 
Water Villa 31,500 24,000 43,500 32,900 54,900 41,500 

Deluxe Spa Over 
Water Villa 32,500 25,000 43,900 33,500 55,900 42,500 

Premium Deluxe 
Spa Water Villa 33,500 25,500 45,900 34,500 58,500 44,000 

 
ราคาแพค็เกจรวม 

  คาทีพ่ักตามประเภทหองและจํานวนคืนที่ทานเลือก  
  คาเรือเร็ว (Speedboat) บริการรับ-สง สนามบินมาเล-รีสอรท-สนามบินมาเล 
  บริการเจาหนาทีต่อนรับและอํานวยความสะดวกในการขึ้นเรือ 
  คาอาหารเชา คาอาหารกลางวันและคาอาหารค่ํา (เลือกทานได 1 มือ้ตอ 1 หองอาหาร)  

  ม้ือเชา รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารโอเช่ียนส  
  ม้ือกลางวัน เลือกรับประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ�ตที่หองอาหารโอเช่ียนส หรือ 

เลือกรับประทานอาหารกลางวันแบบเซ็ทเมนู (3 Course Chef’s Menu)  จาก
หองอาหารสวนบัวและหองอาหารลาเบรซซา 

  ม้ือคํ่า เลือกรับประทานอาหารค่ําที่หองอาหารโอเช่ียนส หรือ รับประทานอาหารเย็น
เซ็ทเมนู (3 Course Chef’s Menu)  จากหองอาหารสวนบัวและหองอาหารลา
เบรซซา หรือเลือกใชเครดิต USD 40 สําหรับเมนูจานเด่ียว (A La Carte) จาก



 

 

หองอาหารสวนบัว หองอาหารลาเบรซซาและหองอาหารอัลไคมาห (สามารถใช
เครดิต USD 40 ตอทานตอวัน ในรายการเมนูจานเด่ียว คาใชจายสวนตางจาก
เครดิตดังกลาวผูเขาพักชําระเพิม่ในวันเช็คเอาท ไมรวมในรายการ All Inclusive / 
เครดิตอาหารที่ไดรับไมสามารถสะสมหรือไมสามารถแลกเปนเงินสดได) 

  บริการชา-กาแฟและของวางยามสาย/บาย ที ่Viu Bar เสิรฟระหวาง 10.30-11.30 น./ 
15.30-16.30 น. 

  บริการ ซันดาวนเนอรคานาเป� เพลดิเพลินกับอาหารแบบทาปาสและคานาเป�หลากชนิด ที่ 
Viu Bar เวลา 18.30 – 19.30น. 

  บริการบารเปด บริการเคร่ืองด่ืมต้ังแตเวลา 10.00 น.ถึง 18.00 น. ที่ เวฟพูลบาร  
  บริการบารเปด บริการเคร่ืองด่ืมต้ังแตเวลา 11.00 น.ถงึ 23.00 น. ที่ จิราวารูล็อบบ้ีบาร  
  บริการบารเปด บริการเคร่ืองด่ืมต้ังแตเวลา 11.00 น.ถงึ 24.00 น. ที่ Viu Bar 
  บริการน้ําด่ืมภายในหองพกัวันละ 2 ขวด  
  บริการชา-กาแฟภายในหองพกั  
  บริการมินิบารภายในหองพกั  
  บริการอุปกรณดําน้ําต้ืน  
  บริการ Wi-Fi ทัว่รีสอรทและในหองพกั 
  บริการกีฬาทางน้ําที่ชนิดที่ไมมีเคร่ืองยนต อาทิเชน Windsurfs, Pedal boats, 

Canoes, Catamarans & Kayaks 
  Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax  
  คาประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท 

 
ราคาแพค็เกจไมรวม 
  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับระหวางประเทศ / คาภาษสีนามบิน, คาธรรมเนียมและคา

เช้ือเพลิงของสายการบิน 
  การบริการเช็คอินแบบ In-Villa / การรับประทานอาหารภายในวิลลา / เมนูของวางที่

เวฟพูลบารและเคร่ืองด่ืมทัง้ขวด 
  คาอาหารเมนูกุงมังกรและอาหารทะเล / คาอาหารเย็นมื้อพิเศษ บนชายหาด  



 

 

  คากิจกรรมทางน้ําที่ใชเคร่ืองยนตและทัวรประเภทตางๆ คาบริการสปา คากิจกรรมดําน้ํา
ลึก คากิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ คาทิปพนักงานยกกระเป�า คาซกัรีด คาโทรศัพทใน
ประเทศและระหวางประเทศ คาอาหารหรือคาเคร่ืองด่ืมและคาใชจายอ่ืนๆ ที่
นอกเหนือจากรายการระบุ 

 
หมายเหต ุ

  รีสอรทน้ีรับผูเดินทางอายุต้ังแต 12 ปขึ้นไป / หองพักทุกประเภท พกัไดสูงสดุ 2 ทาน
เทาน้ัน 

  เวลาเช็คอินคือ 15.00 น. และเช็คเอาทคือ 12.00 น. ทางรีสอรทมหีองน่ังเลน (Chill 
Lounge) ไวบริการระหวางรอเดินทางออกจากรีสอรท ภายในหองไดจดัเตรียมเคร่ืองด่ืม 
(น้ําด่ืม ชา และกาแฟ) ไวบริการ แตไมอนุญาตใหนําอาหารเขาไปรับประทานภายใน 
รวมทัง้มหีองอาบน้ําไวบริการ (โดยสามารถรับกุญแจจากแผนกตอนรับ) 

  Gold All Inclusive ชําระเพิ่มทานละ 3,500 บาท/คืน จะไดรับสิทธิพิเศษเพิม่ดังน้ี 
   สิทธิในการรับประทานอาหารกลางวันหรือมือ้คํ่าแบบไมจํากดัวงเงนิ ณ หองอาหาร

สวนบัว (Suan Bua) หรือลาเบรซซา (La Brezza) (ยกเวนรายการอาหารพรีเมี่ยม
ที่จะมีคาใชจายเพิ่มเติม) นอกจากน้ัน ยงัสามารถรับประทานมือ้คาโดยเลือกจาก
รายการอาหารตามสั่ง ที่อัลคัยมะห (Al Khaimah) สามารถใชบริการที่หองอาหาร
ทุกแหงตามเวลาที่เปดบริการ โดยตองสารองที่น่ังลวงหนา 

  เครดิตสปา ทานละ USD 50 ตอวิลลาตอวนั ที่สปาเซ็นวารี  โดยสามารถนําเครดิตส
ปาใชบริการทรีทเมนทและโปรแกรมบําบัดประเภทอ่ืนๆได (ไมรวมผลติภรัฑสปา) 
เคาดิตสปาที่ไดรับไมสามารถแลกเปนเงินสดได  

  ฟรี บริการซักรีดเสื้อผา 2 ช้ินตอวิลลาตอวัน  
 

  Honeymoon: พกันอยกวา 6 คืน (ไมเกิน 12 เดือนจากวันที่จดทะเบียนสมรส / ตอง
แสดงหลักฐานการสมรสเมื่อทําการเช็คอนิที่รีสอรท ) 
  A bottle of Sparkling Wine with Luxury Handmade chocolate served in-

Villa per room per stay. 
  Anniversary: พกันอยกวา 6 คืน (วันครบรอบแตงงานตองตรงกบัวันที่ทําการเขาพักที่

รีสอรท / ตองแสดงหลักฐานการสมรสเมื่อทาํการเช็คอนิที่รีสอรท ) 



 

 

  A bottle of Sparkling Wine and Baby cake serve in-Villa per room 
per stay. 

 
เงื่อนไขการจอง การชําระเงินและการยกเลกิการจอง (แตละรีสอรทมีเงื่อนไขทีแ่ตกตาง
กัน) 
การจองแพ็คเกจและการชําระเงนิ 

  กรุณาชําระคามัดจาํ 50% หรือคาบริการเต็มจาํนวน (ขึ้นอยูกับระยะเวลาการจองและโปรโมช่ัน
ที่ทําการจอง ณ ขณะน้ัน) หลังจากไดรับการยืนยันการจองจากทางบริษทั บิลเลี่ยน เดสติเนช่ัน 
จํากดั ภายใน 7 วัน ทั้งน้ี ขึ้นกับปริมาณการเขาพกัในชวงเวลาดังกลาว ซึง่ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ปรับเปล่ียนตามเงื่อนไขที่ไดรับจากทางรีสอรท  

  หากทําการจองนอยกวา 30-45 วัน กรุณาชําระคาบริการเต็มจํานวนกอนทําการจอง (ขึ้นอยู
กับเงือ่นไขการจองและชวงเดินทาง) 

 
การยกเลิก 

  ยกเลิกมากกวา  45 วันกอนเดินทาง ทางบริษทั บิลเลี่ยน เดสติเนช่ัน จาํกดั ทําการหกั
คาใชจายทานละ 5,000 บาทจากราคาแพก็เกจทัง้หมด (ขึ้นอยูกบัเงื่อนไขการจองและชวง
เดินทาง) 

  ยกเลิก 31-45 วันกอนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนช่ัน จํากัด ทําการหกัคาใชจาย 
50% จากราคาแพก็เกจทัง้หมด 

  ยกเลิก 30 วันกอนเดินทาง ทางบริษัท บิลเล่ียน เดสติเนช่ัน จํากดั ทาํการหกัคาใชจาย 100% 
จากราคาแพก็เกจทัง้หมด 

  ยกเลิกกะทันหันหรือเขาพกัไมครบตามจํานวนคืนหรือจํานวนวันที่ทาํการจอง ไมสามารถ
เรียกรองขอคืนคาบริการได 

  หากทําการยกเลกิในฤดูกาลทองเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปล่ียนเงือ่นไขตามรี
สอรทกาํหนดและทางบริษัทฯ 
จะแจงใหทราบอีกคร้ังหลงัจากที่ไดรับการยนืยันการจองที่พกัเรียบรอยแลว   

 


