
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รหสัโปรแกรม : PIT1902218  CENTARA GRAND ISLAND RESORT & SPA ( JUN – DEC 2562 ) 

 ที�พักตามแพ็คเกจที�ทา่นเลอืกเริ�มตน้ 3 คนื 
 เครื�องบนินํ�า บรกิารรับ-สง่  
 การบรกิารอาหารแบบ Ultimate All Inclusive (อาหารเชา้-กลางวัน-เย็น) 
 บรกิาร Wi-Fi ทั�วรสีอรท์และภายในหอ้งพกั 
 บรกิารกฬีาทางนํ�าที�ไมม่เีครื�องยนต ์(Windsurfer Lessons, Canoes, Paddle Boats and 

Catamaran Sailing) 
 บรกิารอปุกรณดํ์านํ�าตื�น  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

สายการบนิที�นยิมเดนิทาง 
สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์ออกเดนิทางทุกวนั  
ออกเดนิทาง PG 711  กรุงเทพฯ – มาเล ่(มัลดฟีส)์  09.30-11.45 
เดนิทางกลบั PG 712  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ  12.40-19.05 
 
สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ออกเดนิทางทกุวนั ตอ่เครื�องที�เมอืงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักา 
ออกเดนิทาง UL403  กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรลีงักา)  09.00 - 10.50  
ตอ่เครื�อง UL115   โคลอมโบ(ศรลีงักา) – มาเล(่มัลดฟีส)์ 13.35 - 14.30  
 
เดนิทางกลบั UL104   มาเล ่(มัลดฟีส)์– โคลอมโบ(ศรลีงักา) 20.35 - 22.35  
ตอ่เครื�อง UL402   โคลอมโบ(ศรลีงักา) – กรุงเทพฯ  01.15 - 06.15 (วนัรุ่งขึ�น) 
 
สายการบนิแอรเ์อเชยี ออกเดนิทางทกุวนั (โปรดเช็คไฟลท์บนิกบัพนกังานขายกอ่นทําการจองต ั�วทุกคร ั�ง) 
จันทร ์พุธ ศกุร ์อาทติย ์
ออกเดนิทาง FD175  กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 09.25 - 11.50 
เดนิทางกลบั FD176  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) 12.35 - 19.05 
 
องัคาร พฤหัสบด ีเสาร ์
ออกเดนิทาง FD177  กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 20.00 - 22.15 
เดนิทางกลบั FD178  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) 19.35 - 02.15 
เดนิทางกลบั FD178  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) 23.10 - 05.40 
 
 
 
 
 
วนัแรกของการเดนิทาง   กรุงเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์  
06.00 น. ผูโ้ดยสารทําการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ/ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก  
  ระหวา่งประเทศ (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  
 

..........  ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์
 

.......... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลาน่า เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมัลดฟีส ์หลงัทําการผา่นดา่น ตรวจคนเขา้
เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที� เคานเ์ตอร ์Centara Grand Island Resort and Spa และ
เจา้หนา้ที�นําทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์ 

 

อสิระใหท้า่นพักผ่อนตามอธัยาศยักับทวิทัศนอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์
 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
ทา่นสามารถสั�งเครื�องดื�มตา่งๆไดไ้ม่อั �น ฟร!ี!! (ยกเวน้เครื�องดื�มพเิศษนอกเมนู)  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอธัยาศยั ฝันด ีราตรสีวสัดิ� 
 

วนัที�สอง (สาม) ของการเดนิทาง  มลัดฟีส ์ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 
 

อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะร่วมกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิดํานํ�าตื�น , เรอืใบ, วอลเลย่บ์อล ชายหาด, 
สระวา่ยนํ�า  หรอืเลอืกซื�อ Option Tour โดยตรงกับทางรสีอรท์เชน่ ดํานํ�าลกึ กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอื�นๆ  อกี
มากมาย  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
 

  อสิระใหท้า่นพักผ่อนตามอธัยาศยักับทวิทัศนอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์
 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
ทา่นสามารถสั�งเครื�องดื�มตา่งๆไดไ้ม่อั �น ฟร!ี!! (ยกเวน้เครื�องดื�มพเิศษนอกเมนู)  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอธัยาศยั ฝันด ีราตรสีวสัดิ� 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วนัที�สาม (สี�) ของการเดนิทาง   มลัดฟีส ์ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 
 

อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะร่วมกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิดํานํ�าตื�น , เรอืใบ, วอลเลย่บ์อล ชายหาด, 
สระวา่ยนํ�า  หรอืเลอืกซื�อ Option Tour โดยตรงกับทางรสีอรท์เชน่ ดํานํ�าลกึ กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอื�นๆ  อกี
มากมาย  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
 

  อสิระใหท้า่นพักผ่อนตามอธัยาศยักับทวิทัศนอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์
 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
ทา่นสามารถสั�งเครื�องดื�มตา่งๆไดไ้ม่อั �น ฟร!ี!! (ยกเวน้เครื�องดื�มพเิศษนอกเมนู)  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอธัยาศยั ฝันด ีราตรสีวสัดิ� 
 

วนัที�ส ี� (หา้) ของการเดนิทาง   มาเล ่(มลัดฟีส)์ – กรุงเทพฯ  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 
 

อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย  
 

 เก็บสมัภาระเพื�อทําการ Check Out ออกจากรสีอรท์ 
 

  ทางโรงแรมจะทําการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
 

.........  ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พื�อเดนิทางกลบั 

.........  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 

.........  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู/ิสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CENTARA GRAND ISLAND RESORT & SPA MALDIVES 
รสีอรท์นี�อนญุาตใหเ้ด็ก พกัหอ้งกลางนํ �าได ้

 
 

โปรโมช ั�นจองภายในวนัที� 30 มถินุายน 2562 
 

 



 

 

ขอ้กําหนดรสีอรท์ 
           * หากมกีารจองในราคาโปรโมช ั�นอื�นกอ่นหนา้ ไมส่ามารถทําการยกเลกิและทําจองใหมไ่ด ้
 * ราคาวยัรุ่น (Teen) ใชส้ําหรับผูเ้ดนิทางอาย ุ12-16 ปี ราคาเด็ก (Child) ใชส้ําหรับผูเ้ดนิทางอายุไมเ่กนิ 12 ปี 
  * ใชส้ําหรับผูเ้ดนิทางถอืสญัชาตไิทย/AEC และมวีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
     * ชว่งปกต ิ  กําหนดการเขา้พัก 3 คนืขึ�นไป 
 * เพื�อความปลอดภัย เด็กที�มอีายตุํ�ากวา่ 12ปี ที�พักในหอ้ง Water Bungalow ตอ้งมผีูป้กครองดแูลอย่างใกลช้ดิ 
     * Check-in:  14:00 hrs.              Check-out:  12:00 hrs.   
 
ราคาแพ็คเกจนี�รวม 

 คา่ที�พักตามแพ็คเกจที�ทา่นเลอืกเริ�มตน้ 3 คนื 
 คา่เครื�องบนินํ�า บรกิารรับ-สง่  
 การบรกิารตอ้นรับตั �งแตท่ี�สนามบนิ 
 Welcome Drink 
 การบรกิารอาหารแบบ Ultimate All Inclusive (อาหารเชา้-กลางวนั-เย็น) 
 Coral bar และ Aqua bar ใหบ้รกิารเครื�องดื�มแอลกอฮอล,์ นํ�าอดัลม, นํ�าดื�ม, และนํ�าผลไม ้ในชว่งเวลา 10:00 – 24:00 น 
 บรกิาร Wi-Fi ทั�วรสีอรท์และภายในหอ้งพัก 
 ชา, กาแฟ, เครื�องดื�ม, ของวา่งยามบา่ย, และเคา้นเ์ตอรไ์อศครมีสาํหรับเด็ก 
 บรกิารกฬีาทางนํ�าที�ไมม่เีครื�องยนต ์(Windsurfer Lessons, Canoes, Paddle Boats and Catamaran Sailing) 
 บรกิารกจิกรรมทางนํ�าทา่นละ 1 ครั�งตอ่การเขา้พัก คอื Speedboat Tube หรอื Banana Tube (เลอืก 1 กจิกรรม) 
 บรกิารอปุกรณ์ดํานํ�าตื�น  
 ฟร ีกจิกรรมพเิศษ 5 อย่าง อนัไดแ้ก ่ลอ่งเรอืชมฉลามวาฬ, ทัวรด์ํานํ�าตื�น, ตกปลายามคํ�าคนื, ลอ่งเรอืชมพระอาทติยต์ก, และ

เขา้ชมเกาะชมุชน (ควรทําการจองเมื�อเดนิทางถงึรสีอรท์ ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัสภาวะอากาศและขอ้กําหนดของรสีอรท์)  
 บรกิารซนัดาวนเ์นอรป์ารต์ี� บรกิารค็อกเทลและอาหารทาปาส 
 บรกิารสปา เครดติทา่นละ USD 100 ตอ่การเขา้พัก ** ใชไ้ดเ้ฉพาะผูใ้หญ ่(อาย ุ18 ปีขั �นไป) ควรทําการจองเมื�อเดนิทางถงึรี

สอรท์และขึ�นอยูก่ับเงื�อนไขของรสีอรท์กําหนด** (Non-Accumulative, Non-Transferrable & Credit applicable to all spa 
treatments, regular a la carte)  

 บรกิารมนิบิารใ์นหอ้งพัก (ซอฟทด์ริ�งค ์นํ�าแร่และเบยีร/์เตมิวนัละ 1ครั �ง) 

1 MAY –  31 OCT 2019 

ROOM TYPE 
3 NIGHTS PER PERSON 

ON UNTIMATE ALL INCLUSIVE 
4 NIGHTS PER PERSON 

ON UNTIMATE ALL INCLUSIVE 
พกัคู ่ พกัเสรมิ 12-16ปี 2 -11 ปี พกัคู ่ พกัเสรมิ 12-16 ปี 2 -11 ปี 

Beach Suite 42,200 32,000 25,500 16,000 50,600 38,000 29,300 18,900 

Deluxe Water Villa 47,900 32,000 25,500 16,000 58,200 38,000 29,300 18,900 
Deluxe Family Water Villa 

57,800 32,000 25,500 16,000 71,300 38,000 29,300 18,900 
Ocean Water Villa 

51,200 32,000 25,500 16,000 62,600 38,000 29,300 18,900 
Sunset Ocean Water Villa 

(Included Island Club) 59,600 38,800 32,300 19,800 73,800 47,100 38,500 24,000 

1 NOVEMBER –  24 DECEMBER 2019 

ROOM TYPE 
3 NIGHTS PER PERSON 

ON UNTIMATE ALL INCLUSIVE 
4 NIGHTS PER PERSON 

ON UNTIMATE ALL INCLUSIVE 
พกัคู ่ พกัเสรมิ 12-16ปี 2 -11 ปี พกัคู ่ พกัเสรมิ 12-16 ปี 2 -11 ปี 

Beach Suite 49,400 32,000 25,500 16,000 59,800 38,000 29,300 18,900 

Deluxe Water Villa 55,800 32,000 25,500 16,000 68,300 38,000 29,300 18,900 
Deluxe Family Water Villa 

65,600 32,000 25,500 16,000 81,200 38,000 29,300 18,900 
Ocean Water Villa 

59,200 32,000 25,500 16,000 72,800 38,000 29,300 18,900 
Sunset Ocean Water Villa 

(Included Island Club) 67,300 38,800 32,300 19,800 83,600 47,100 38,500 24,000 



 

 

 บรกิารอาหารวา่งยามบา่ย ขนมเคก้ คุก้กี� แซนวชิและไอศครมี 
 บรกิารฟิตเนส เซ็นเตอร ์เปิดบรกิารเวลา 06.00 น.-21.00 น. 
 บรกิารคดิสค์ลบัสาํหรับเด็ก เปิดบรกิารเวลา 08.30 น.-18.00 น. 
 บรกิารกจิกรรมสนัทนาการ เชน่ เกมสค์อมพวิเตอร ์สนุกเกอร ์พูลและปิงปอง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
Island Club (สทิธพิเิศษสําหรับผูท้ี�เขา้พักในหอ้ง Sunset Ocean Pool Villa) 
– การใชบ้รกิาร Club Benefits 
– บรกิารยมืหนังสอื 
– บรกิารยมื DVD 
– บรกิาารเครื�องดื�มแบบพรเีมยีม 
– เครดติบรกิารสปาทกุวนั 
– บรกิารใชส้ระวา่ยนํ�าสว่นตัวที� Club Benefits 
– มนิบิารอ์พัเกรดทกุวนั 
– สทิธพิเิศษในการจองกจิกรรมตา่งๆของรสีอรท์ 
 
ราคาแพ็คเกจนี�ไมร่วม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบั (กรุงเทพ-มัลดฟีส-์กรุงเทพ)  
 คา่ทปิพนักงาน (ตามความพงึพอใจ)  
 คา่กจิกรรมและคา่ใชจ้า่ยอื�นๆนอกเหนอืรายการ  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอื�นๆ  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (ในกรณีที�ตอ้งการใบกํากบัภาษี) 

 
เงื�อนไขการจองและชําระเงนิ 

 ชาํระมัดจํา 50% หลงัจากไดรั้บยนืยันการจองจากทางบรษัิทฯ ภายใน 2 วนัและทําการชําระเงนิสว่นที�เหลอืลว่งหนา้กอ่น
เดนิทาง 30-45 วนั (ตามเงื�อนไขของทางรสีอรท์) 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�การคนืเงนิบางสว่นหรอืทั �งหมด (*โดยเป็นไปตามเงื�อนไขของทางรสีอรท์*) 
 การยกเลกิกะทนัหันหรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วนัหยดุยาว,พักไมค่รบตามที�จอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิทกุกรณี 

 
หมายเหตุ 
 ราคานี�ใชส้าํหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัอย่างนอ้ย 2 ทา่นขึ�นไปถอืสญัชาตไิทยและมวีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เทา่นั�น  
 อตัราคา่บรกิารคดิคํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยน ณ ปัจจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนราคาคา่บรกิาร ใน กรณีที�มกีารขึ�น

ราคาคา่ตั�วเครื�องบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภัย คา่ธรรมเนยีมนํ�ามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอื อตัราแลกเปลี�ยนไดป้รับ
ขึ�นในชว่งใกลว้นัที�คณะจะเดนิทาง   

 หากทา่นถกูเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั�นๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ถอืเป็นเหตผุล ซึ�งอยู่
นอกเหนอือํานาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทั �งหมด 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาตหิรอื คนตา่งดา้ว 
ที�พํานัก อยูใ่นประเทศไทย อํานาจสทิธิ�ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้ของสาย การบนิ เรอื 
รถไฟ อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ตา่งๆที�เกดิเหนอื อํานาจควบคมุของบรษัิทฯ  

 ในระหวา่งการทอ่งเที�ยวนี� หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมส่ามารถเรยีกรอ้ง ขอคนื
คา่บรกิารได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ี�จะเปลี�ยนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทั �งนี�ทางบรษัิทฯจะยดึถอื และคํานงึถงึ
ความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคัญ 

 กรณีเดนิทางดว้ย Seaplane บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการรับผดิชอบ หากมคีวามลา่ชา้ การยกเลกิเที�ยวบนิ เนื�องจากอยูเ่หนือการ
ควบคมุของบรษัิทฯ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯจะพยายามประสานงานเพื�ออํานวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้อย่างเต็มความสามารถ 

 
 
 
  


