
 
 

 

รหัสทัวร COL09 CENTARA RAS FUSHI 3 DAYS 2  

ทัวรมัลดีฟส พัก CENTARA RAS FUSHI 3 DAYS 2 

บินตรง สายการบิน Bangkok Airways พักหรู Water villa 2 คืน อาหารทุกมื้อ
(ยกเวนหองอาหารพิเศษ) เดินทางไดต้ังแต 2 ทานขึ้นไป รวมเคร่ืองบินน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอรเ์วยส์ บินตรงสู่มลัดีฟส ์
พกัที�รีสอรท์กลางนํ�า � คืน CENTARA RAS FUSHI 

** รวมอาหารทุกมื�อ รวมถึงเครื�องดื�มและเครื�องดื�มแอลกอฮอลต์ลอดทั�งวนั 



 
 

 

อตัราค่าบริการ 
กาํหนดวนัเดินทางแพ็คเกจมลัดีฟส ์�วนั�คืน ผูใ้หญ่ � ท่าน (พกัหอ้งละ � ทา่น) 

  ออกเดินทางทุกวนั  
เริ�มเดินทางสิงหาคม-กนัยายน ���� 

**กรุณาเช็คระบุวนัเดินทางทุกครั�งก่อนทําการจอง** 

พีเรียดเดือนสิงหาคม 
13-15,19-21,20-22,21-23, 
22-24,23-25,26-28,27-29, 
28-30,��-�� ส.ค.�� 
�� ส.ค.-�� ก.ย./�� ส.ค.-�� ก.ย.��  
พีเรียดเดือนกนัยายน 
1-3,2-4,3-5,4-6,5-7,7-9, 
10-12,11-13,14-16,15-17, 
16-18,17-19,18-20,21-22, 
22-24,23-25,24-26,25-27, 
�� ก.ย.-�� ตค.�� 
ราคาเพียง �3,��� บาท (Ocean Front Beach Villa) 
ราคาเพียง ��,��� บาท (Delux water Villa) 

**** ราคาเด็ก รบกวนสอบถามเพิ�มเตมิ *** 

** แพ็คเกจทวัร ์สําหรบั � ท่านขึ�นไปเดินทางไดเ้ลย** 
เดินทางทุกวนัและไม่มีหวัหนา้ทวัร ์** 

วนัที� � กรุงเทพฯ – เมืองมาเล่ – เซนทารา ราส ฟูชิ                 ( B / - / D ) 

สายการบินบางกอกแอรเ์วย ์BANGKOK AIRWAYS (PG) 
ขาไป PG711 BKK - MLE 09.20 – 11.55 น. 

ขากลบั PG712 MLE - BKK 12.45 – 19.25 น. 
หากท่านตอ้งซื�อบตัรโดยสารภายในประเทศเพื�อไปและกลบักรงุเทพฯ แต่ละกรุป๊นั�นจะคอนเฟิรม์ก่อนประมาณ �� วนัก่อน

เดินทาง หากท่านตอ้งการจองตั �วเครื�องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที�ยวบินคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ที�ก่อน กรณุาเลือกซื�อ
บตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาในการเดินทางไดแ้ละหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการ

บิน เช่น ความล่าชา้ของเที�ยวบิน การยกเลิกเที�ยวบิน มีการยุบเที�ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปลี�ยนแปลง 
เนื�องจาก สายการบินพิจารณาสถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความ
ปลอดภยั เป็นตน้ เหตุผลต่างๆที�อยู่เหนือความควบคุมของบริษทั ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆไดใ้น

ทุกกรณี 



 
 

 

 

 

 

 

��.�� น.      เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ช ั�น � เคาเตอร ์สายการบนิบางกอกแอรเ์วยส์ (PG)  
09.20 น.  ออกเดนิทางสู่เมอืงมาเล่ สาธารณรฐัมลัดฟีส ์ท่าอากาศยานนานาชาตเิวลาน่า VELANA 

AIRPORT โดยเที�ยวบนิที� PG711 สายการบนิ BANGKOK AIRWAYS   
บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง และสามารถใชเ้ลาจน์ของสายการบนิบางกอกแอรเ์วยส์ไดฟ้รี!! 
11.55 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตเิวลาน่า VELANA AIRPORT หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ ติดต่อเจา้หนา้ที�ที�เคาน์เตอรห์มายเลข �� หลงัจากนั�น
เดนิทางสู่ รีสอรท์หรู CENTARA RAS FUSHI ระดบั � ดาว บนเกาะ โดยห่างจากสนามบนิ
ประมาณ 20 นาทโีดยเรือ SPEED BOAT  

 
 
 
 
 
 
 
1�.�� น. เดนิทางถงึที�พกัท่านจะไดร้บัการตอ้นรบัจากทางรีสอรท์โดยไดร้บัผา้เยน็และเครื�องดื�ม 
(Welcome Drink) และเช็คอินเขา้พกัในหอ้งพกักลางนํ�า หลงัจากนั�นพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
1�.�� น. บริการท่านดว้ยของว่าง ชาและกาแฟยามบ่าย ณ บริเวณ VIU BAR รวมถงึบริการเครื�องดื�ม

นํ�าอดัลมและนํ�าแร่ตลอดวนั 



 
 

 

��.�� น.     บริการใหท้่านลิ�มลองทาปาสและคานาเป้ก่อนอาหารมื�อคํ �า ณ VIU BAR 
คํ �า รบัประมานอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารโอเชี�ยน บริการแบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ(�) 

ท่านสามารถรบัเครื�องดื�มท ั�งที�มีแอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอลใ์นแพค็เกจออลอนิคลูซีฟไดท้ี�
บารเ์ครื�องดื�มจนถงึเที�ยงคนืของทกุวนั 

 
 
 

 

 

วนัที� �      เซนทารา ราส ฟูชิ                                                              ( B/ L / D )                         
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟตน์านาชาต ิณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ (�) 
 
 

 

 

สามารถเลือกทํากจิกรรมต่างๆไดต้ามอธัยาศยั สนุกสนานกบัการดํานํ� าตื�นรอบๆรีสอรท์ (บริการอปุกรณ์ฟรี)  
หรือเพลดิเพลนิกบักจิกรรมทางนํ�าที�ไม่ใชเ้ครื�องยนต ์อาทเิช่น เรือแคนู เรือใชเ้ทา้ปั �น วนิดเ์ซิรฟ์และ
กระดานโตค้ลื�น ตลอดการเขา้พกั (ท ั�งนี� ขึ�นอยู่กบัตารางเวลาที� ทางรีสอรท์กาํหนดไว)้  
 
 
 
 
 



 
 

 

1�.�� น.   บริการเครื�องดื�มตามส ั �ง รวมท ั�งเครื�องดื�มแอลกอฮอล ์ณ WAVES (Pool Bar บารส์ระว่ายนํ�า) 
จากนั�นใหท้่านดาํนํ �ารอบๆเกาะที�พกั โดยท่านสามารถรบัเครื�องดื�มและของว่างไดจ้ากบารใ์กลเ้คยีง   
ที�เปิดใหบ้ริการ(สามารถเลือกซื�อกจิกรรมเพิ�มเตมิจากทางรีสอรท์ได ้**ราคากจิกรรมไม่รวมใน
แพค็เกจ็) 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ (�) 
บ่าย        พกัผ่อนตามอธัยาศยั โดยท่านสามารถรบัเครื�องดื�มและของว่างไดจ้ากบารใ์กลเ้คยีงที�เปิดใหบ้ริการ 
1�.�� น.   รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ บริการแบบบฟุเฟตน์านาชาต ิ(�) 
ท่านสามารถรบัเครื�องดื�มท ั�งที�มีแอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอลใ์นแพค็เกจออลอนิคลูซีฟไดท้ี�บาร ์เครื�องดื�ม
จนถงึเที�ยงคนืของทกุวนั 
 

วนัที� � เซนทารา ราส ฟูชิ -เมืองมาเล่ – กรุงเทพฯ                                           ( B / - / - )          
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ (�) 
 ก่อนไปรบัประทานอาหารเชา้ แนะนาํใหลู้กคา้เก็บสมัภาระใหพ้รอ้ม แลว้นาํสมัภาระต ั�งไวใ้นหอ้ง 

จะมเีจา้หนา้ที�ไปนาํออกมาไวท้ี�ลอ้บบี� หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้แลว้ใหลู้กคา้ทาํการเช็คเอาท์
และรอเดนิทางโดย Speed Boat ไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาตเิวลาน่า VELANA AIRPORT  

12.45 น.  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิวลาน่า โดยเที�ยวบนิPG712 ของสายการบนิ Bangkok 
Airways  

19.25 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
ก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอ่านเงื�อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท ้แลว้จงึชําระเงนิเพื�อประโยชน์ของท่านเอง** 
 
 
 
 
 

กรุณาเช็คหอ้งพกัว่างก่อนทําการจอง !!! 
เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั �น  



 
 

 

อตัราค่าบริการนี� รวม 
 ค่าต ั �วเครื�องบนิไป-กลบั ตามเที�ยวบนิที�ระบใุนรายการท่องเที�ยว 
 ค่าภาษสีนามบนิ ภาษนีํ �ามนั 
 ค่าหอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ �) ตามที�ระบใุนรายการท่องเที�ยวหรือระดบัเดยีวกนั 
 เรือเร็วเขา้รีสอรท์ (SPEED BOAT) รบัส่ง รีสอรท์-สนามบนิ-รีสอรท์  
 ค่าอาหาร ALL INCLUSIVE MEAL PLAN 
 ค่ายานพาหนะทกุชนิดตามที�ระบใุนรายการท่องเที�ยว 
 Maldives GST tax 12%, Service charge 10%, Green tax 6 USD./ท่าน/คืน 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมในการทาํหนงัสอืเดนิทาง หรือเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าระวางกระเป๋านํ �าหนกัเกินกว่าที�สายการบนิกาํหนด 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการท่องเที�ยว ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์มนิิ

บารแ์ละทวีช่ีองพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 ค่าภาษมีูลค่าเพิ�มและภาษหีกั ณ ที�จ่ายของแต่ละประเทศ 
 ทปิไกดท์อ้งถิ�น ตามความพงึพอใจในบริการของทกุท่าน 

 
 
เงื�อนไขการชําระเงนิ 

 ชําระยอดเต็ม หลงัจากทาํการจองภายใน � วนั 
เงื�อนไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิการจองมากกว่า 45 วนัก่อนเดินทาง คนืเงนิเตม็จาํนวน 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางภายใน �1-45 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�เกบ็ค่าใชจ้่าย ��% ของราคา

ทวัรท์ ั�งหมด 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางน้อยกว่า �� วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�เกบ็ค่าใชจ้่ายเตม็จํานวน ของ

ราคาทวัรท์ ั�งหมด 



 
 

 

 เมื�อออกตั �วแลว้ หากท่านมีเหตบุางประการทาํใหเ้ดินทางไม่ได ้ไม่สามารถขอคนืค่าต ั �วได ้เนื�องจาก
เป็นนโยบายของสายการบนิ 

หมายเหตุ 
 ในกรณีที�สายการบนิประการปรบัขึ�นภาษนีํ �ามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเรียกเก็บค่าภาษี

นํ �ามนัเพิ�มตามความเป็นจริง 
 ต ั �วเครื�องบนิที�ออกเป็นกรุป๊ไม่สามารถเลื�อนวนัเดนิทางหรือขอคนืเงนิได ้
 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลง หรือสลบัรายการท่องเที�ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที�

เกิดเหตสุุดวสิยั หรือเหตกุารณท์ี�อยู่เหนอืการควบคุมของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะคาํนึงถงึความ
ปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ท ั�งสนิ หากเกิดเหตกุารณส์ุดวสิยั เช่น ความล่าชา้จากสายการบนิ การ
ยกเลกิเที�ยวบนิ การเมอืง การประทว้ง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล ปญัหาจราจร อบุตัิเหตุ ภยั
ธรรมชาต ิหรือทรพัยส์นิสูญหายอนัเนื�องมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม 
และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตวัท่านเอง 

 กรณีที�สถานที�ท่องเที�ยวใดๆ ที�ไม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื�องจากเหตุสุดวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณท์ี�
อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ท ั�งสิ�น 

 กรณีที�ท่านสละสทิธิ�ในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานที�ใดๆ ก็ตามที�ระบใุนรายการท่องเที�ยว 
หรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆ ท ั�งสิ�น 

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออก
ตามประเทศที�ระบไุว ้  เนื�องจากการครอบครองสิ�งผดิกฎหมาย สิ�งของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่
ถูกตอ้ง หรือไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่ืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 กรณีที�ท่านใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนีํ �าเงนิ) เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัร ์หากท่าน
ถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบ
ใดๆ ท ั�งสิ�น 

 เมื�อท่านตกลงชาํระเงนิมดัจาํหรือค่าทวัรท์ ั�งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท ั�งหมด 



 
 

 

รายละเอยีด All Inclusive Meal Plan: including alcoholic & non-alcoholic drink 
สามารถเลอืกหอ้งอาหารได�้ มื�อต่อ � หอ้ง และควรสาํรองที�น ั �งเมื�อเดนิทางเขา้ถงึรีสอรท์ *ยกเวน้หอ้งอาหาร 
Ocean ไม่ตอ้งจอง 
- หอ้งอาหาร Oceans ใหบ้ริการอาหารเชา้ กลางวนั เยน็ ในรูปแบบบุฟเฟตน์านาชาต ิ
  เวลาการบริการ  07:00-10:00  
   12:00-14:00 
   19:00-22:00    
- หอ้งอาหาร Suan Bua บริการอาหารไทย 
  เวลาการบริการ  12:00-14:00 
   19:00-22:00 
- หอ้งอาหาร La Brezza บริการอาหารอติาเลยีน 
  เวลาการบริการ  12:00-14:00 
   19:00-22:00 
- หอ้งอาหาร Al Khaimah บริการอาหารแบบบารบ์คีวิ อราบคิ 
  เวลาการบริการ  19:00-22:00  
เลอืกรบัเซตเมนู หรืออาหารจานเดียว สาํหรบัมื�อกลางวนัและมื�อคํ �าไดท้ี�หอ้งอาหารสวนบวั (อาหารไทย)  
หรือหอ้งอาหาร เบรซซา (อาหารอติาเลี�ยนและอาหารทะเล) โดยมีเครดิตให ้USD�� ต่อท่าน/ต่อวนั (กรุณา
สาํรองที�น ั �งล่วงหนา้) 
**อาหารตามส ั �งนอกเซทที�กาํหนดในแต่ละหอ้งอาหารไม่รวมในแพก็เกจ 
เครื�องดื�มและของว่าง  
- บริการเครื�องดื�มตามส ั �ง ท ั�งที�มแีอลกอฮอลแ์ละไม่มแีอลกอฮอล ์ต ั�งแต่เวลา ��:��-��:�� น. ณ Waves 
Pool Bar (บารร์ิมสระว่ายนํ�า ) 
- ชา  กาแฟยามบ่ายพรอ้มของว่าง ใหบ้ริการเวลา ��:��-��:�� น. ณ Viu Bar 
- เครื�องดื�มนํ �าอดัลม นํ�าแร่ ตลอดท ั�งวนั 



 
 

 

- บริการบารแ์บบเปิด (Open Bar Service) Viu Bar ซึ�งใหบ้ริการเฮาสไ์วนห์ลากชนิด (ไวนแ์ดง,ไวนข์าว และ 
สปารค์กลิ�งไวน)์ เบยีร ์และ คอกเทล ต ั�งแต่ ��:�� – 23:00 น. 
- ซนัดาวเนอร ์คานาเป้ : บริการของทานเล่นระหว่างรอมื�อคํ �าต ั�งแต่เวลา ��:�� – 19:30 น. ณ Viu Bar 
รายการอื�นๆที�รวมในแพค็เกจ 
 - บริการอปุกรณด์าํนํ �าตื�นและอปุกรณ์ทางนํ�า (ชนิดไม่มเีครื�องยนต)์ เช่น เรือแคนู, เรือถบี, วนิดเ์ซริฟ์, 
กระดานโตค้ลื�น 
 - Free Wi-Fi ในบริเวณที�พกั 
สิ�งที�ไม่รวมในแพ็คเกจ 
 - ไม่รวมการรบัประทานอาหารภายในวลิล่า 
 - การดาํนํ �าลกึ, กีฬาทางนํ�า และกิจกรรมสนัทนาการอื�นๆ นอกเหนือจากรายการที�ระบไุวข้า้งตน้ 


