
 

 

รหัสทัวร WOW1903816 
ทัวรมัลดีฟ Centara Grand Island 
อุปกรณดําน้ําต้ืนและกีฬาทางน้ําไมมีเคร่ืองยนต / รีสอรท 5 ดาว / Seaplane / หองพกักลางน้ํา / 
มาเล 

                        Centara Grand Island   
ฟรี...กิจกรรมทัวร 5 รายการและเครดติสปา USD 100 
ฟรี...อุปกรณดาํน้ําตืน้และกีฬาทางน้ําไมมีเครื่องยนต 

 
รีสอรท 5 ดาว All Inclusive ยอดนิยมของคนไทย เดนิทางดวย Seaplane เพียง 25 นาที   

รวมกิจกรรมทัวร 5 รายการและเครดิตสปา ทานละ USD 100 ตอการเขาพัก 
เด็กพักหองกลางน้ําไดและพักไดสงูสดุเด็ก 2 ทาน (หอง Deluxe Family Water Villa) 

หองอาหารหลากหลาย อาทิเชน หองอาหารไทย หองอาหารอิตาลี รวมถึง รายการเทปนยา
กิ 

โปรโมช่ัน !!! จองภายใน 1 พฤศจกิายน 2019 – 31 มกราคม 2020 
เดินทางเขาพัก 1 พฤศจิกายน 2019 – 30 เมษายน 2020 

Package Code: GPMVCIRM027-02PRO / อัตราคาบรกิารหนวยเปนบาท / ราคาตอทาน 
1 NOVEMBER – 24 DECEMBER 2019 

ประเภทหองพัก 
แพ็คเกจ 3 คืน Ultimate All 

Inclusive 
แพ็คเกจ 4 คืน Ultimate All 

Inclusive 
พักคู จองและชําระเต็ม 100% พักคู จองและชําระเต็ม 100% 

Beach Suite 58,900 42,500 73,900 51,900 
Deluxe Water Villa 67,900 47,900 85,900 59,500 

Deluxe Family Water 
Villa 80,900 56,900 103,500 70,900 

Ocean Water Villa 72,900 51,900 91,900 63,500 
Sunset Ocean Water 

Villa 83,900 58,900 106,900 72,900 

25 DECEMBER 2019 – 2 JANUARY 2020   



 

 

(เขาพักขั้นตํ่า 5 คืน กรุณาสอบถามทีมงานเพ่ิมเติม) 
 

3 JANUARY – 29 FEBRUARY 2020 

ประเภทหองพัก 
แพ็คเกจ 3 คืน Ultimate All 

Inclusive แพ็คเกจ 4 คืน Ultimate All Inclusive 
พักคู จองและชําระเต็ม 100% พักคู จองและชําระเต็ม 100% 

Beach Suite 65,500 46,900 81,500 57,900 
Deluxe Water Villa 73,500 52,500 92,000 64,900 

Deluxe Family Water 
Villa 86,500 60,900 109,000 76,900 

Ocean Water Villa 79,000 55,900 99,500 69,900 
Sunset Ocean Water 

Villa 89,500 63,500 133,500 79,500 

1 MARCH –30 APRIL 2020 

ประเภทหองพัก 
แพ็คเกจ 3 คืน Ultimate All 

Inclusive แพ็คเกจ 4 คืน Ultimate All Inclusive 
พักคู จองและชําระเต็ม 100% พักคู จองและชําระเต็ม 100% 

Beach Suite 60,000 42,900 74,000 52,900 
Deluxe Water Villa 67,500 47,900 84,000 59,500 

Deluxe Family Water 
Villa 79,900 56,500 100,900 70,900 

Ocean Water Villa 71,900 51,000 89,900 63,900 
Sunset Ocean Water 

Villa 82,500 58,500 104,000 72,900 

วัยรุน 12-16.99 ป 
25,900 บาท  

พักหอง Sunset Ocean ทานละ 
31,900 บาท 

31,900 บาท  
พักหอง Sunset Ocean ทานละ 

38,900 บาท 

เด็ก 2-11.99 ป 
18,900 บาท  

พักหอง Sunset Ocean ทานละ 
22,900 บาท 

21,900 บาท  
พักหอง Sunset Ocean ทานละ 

26,900 บาท 
** กรุณาสอบถามเพิม่เตมิสําหรับราคาพกัเด่ียว / เด็กอายุไมเกิน 2 ป ไมมีคาใชจาย ** 
** โปรโมช่ันน้ีใชสําหรับการจองใหมเทาน้ัน หากมีโปรโมช่ันใหมทีถ่กูกวา ไมสามารถยกเลกิการ
จองเดิมและไมสามารถทาํการจองใหมได 

 
ราคาแพค็เกจรวม 

  คาทีพ่ักจาํนวน 3 คืนและ 4 คืน ตามประเภทหองที่ทานเลือก  
  คาเคร่ืองบินน้ํา บริการรับ-สง สนามบินมาเล-รีสอรท-สนามบินมาเล 



 

 

  บริการตอนรับและอํานวยความสะดวกสมัภาระ ในการเช็คอินเที่ยวบินในประเทศหรือ
เคร่ืองบินน้ําที่สนามบินมาเล 

  บริการเคร่ืองดืม่ตอนรับ ณ รีสอรท  
  คาอาหารเชา คาอาหารกลางวันและคาอาหารค่ําทีห่องอาหารหลัก 
  คาเคร่ืองด่ืมและเคร่ืองด่ืมที่มแีอลกอฮอลตามรายการกําหนด บริการเวลา 10.00-

24.00 น. 
  บริการชา/กาแฟยามบาย อาหารวางยามบาย ขนมเคก คุกกี้ แซนวชิและไอศครมี 
  บริการซันดาวนเนอรปารต้ี บริการค็อกเทลและอาหารทาปาส 
  บริการ Wi-Fi ทัว่รีสอรทและภายในหองพกั 
  บริการอุปกรณดําน้ําต้ืน 
  บริการกีฬาทางน้ําที่ไมมีเคร่ืองยนต (Windsurfer Lessons, Canoes, Paddle 

Boats and Catamaran Sailing) 
  บริการกิจกรรมทางน้ําทานละ 1 คร้ังตอการเขาพัก คือ Banana Boat หรือ Ride 

Tube (เลือก 1 กิจกรรม) 
  บริการกิจกรรมทองเที่ยวและสันทนาการ 1 กิจกรรมตอทานตอการเขาพกั (ทวัรดําน้ําต้ืน

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

  บริการสปา เครดิตทานละ USD 100 ตอการเขาพกั (พกั 1-6 คนื) ** ใชไดเฉพาะผูใหญ 
(อายุ 18 ปขั้นไป) ควรทําการจองเมือ่เดินทางถึงรีสอรทและขึ้นอยูกบัเงื่อนไขของรีสอรท
กําหนด เครดิตสปาที่ไดรับไมสามารถสะสม ไมสามารถขอคืนเงินหรือไมสามารถแลกเปน
เงินสดได**  

  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  
  คากิจกรรมทางน้ําทีม่ีเคร่ืองยนต คากิจกรรมดําน้ําลึก คากิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ คาทิป

พนักงานยกกระเป�า คาซกัรีด คาโทรศัพทในประเทศและระหวางประเทศ คาอาหารหรือ
คาเคร่ืองด่ืมและคาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ 

 
หมายเหต ุ

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

  The Island Club The Club guests enjoy the Ultimate All Inclusive plan 
plus will enjoy the following premium benefits. ผูใหญชําระเพ่ิมทานละ 
3,200 บาทตอคนื เดก็อายุ 2-11.99 ป ทานละ 1,600 บาท/คืน 

  Exclusive access to the Island Club with indoor and outdoor 
private lounges, free form swimming pool, premium dining 
venue for breakfast, lunch and dinner. 

  Club Bar and lounge serving premium brand beverages 
  Club lounge check in/out 
  Private Island Club pool access including refreshing towels, 

pre-lunch snacks, afternoon fruits and pre dinner canapés. 
  Mid-morning snacks & Afternoon tea service 



 

 

  Upgraded in room minibar, replenished daily including soft 
drinks, juice, 4 beers, chocolates and snacks and guests’ 
selection of 2 spirits from the following (700ml vodka, gin, 
whisky, rum, Bacardi, Bourbon – replenished once per week) 
and guests selection of 1 bottle of wine (red, white, rose – 
replenished daily). 

  Wi fi and internet services in the Club Lounge 
  2 pieces of laundry per room per day 
  Book and DVD library 
  Priority spa and restaurant reservations in all outlets 
  Daily turn down service 
  Upgraded in room amenities 

  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 



 

 

  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 บาทจาก  ราคาแพ็กเกจทั้งหมด (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการจองและชวง
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   

 
 

 
 
 



 

 

 
โปรแกรมการเดนิทาง 

วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง) – มาเล (มัลดฟีส)    (-/-/คํ่า) 
ผูเดินทางทําการเช็คอินดวยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภมูหิรือสนามบินดอน
เมือง ขึ้นอยูกบัสายการบินที่ทานเลือกเดินทาง (ควรเดินทางถงึสนามบิน
ลวงหนาอยางนอย 3 ช่ัวโมง) 
ออกเดินทางสูประเทศมัลดฟีส ตามสายการบินที่ทานเลือกเดินทาง  
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเวลานา เมืองหลวงของมาเล 
ประเทศมัลดฟีส หลังผานดานตรวจคนเขาเมอืงและพิธกีารทางศุลกากรแลว 
พบเจาหนาที่รีสอรท ตอนรับทานอยางอบอุน  
นําทานเดินทางเขาสูรีสอรทโดย เครือ่งบนิน้ํา ใชเวลาเดนิทางประมาณ 25 
นาที  

15.00 น. เช็คอินเขาหองพกั จากน้ันใหทานพกัผอนตามอัธยาศัย 
15.30-16.30 น. บริการของวางและชา-กาแฟยามบาย ณ คอรัล บารแอนดเลานจ  

ใหทานเพลดิเพลินกับการนวดคลายที่ เซ็นวารี สปา เครดิตทานละ USD 
100 ตอการเขาพกั  

17.30-18.30 น. ใหทานล้ิมรสทาปาสและคานาเป�หลากหลายชนิดใหทานเลือกชิม ณ คอรัล 
บารแอนดเลานจ และอะควา  
18.00-18.20 สนุกสนานกับกิจกรรมใหอาหารปลา ณ คอรัล บารแอนดเลานจ 
19.00-22.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท (Reef 
Restaurant) หรือ รับประทานอาหาร ค่ําเซ็ทเมนู (3 Course Chef’s Menu) จาก
หองอาหารสวนบัวและหองอาหารอัซซูรี มาเร 
 บริการเคร่ืองดืม่มีและไมมีแอลกอฮอลล ณ คอรัล บารแอนดเลานจ และอะควา 
บริการเวลา 10.00-24.00 น. 
 พักที ่ Centara Grand Island Resort & Spa Maldives   
 

วันทีส่อง มาเล (มัลดฟีส)         (เชา/กลางวนั/คํ่า) 
07.00-10.30 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท (Reef Restaurant) 
 ใหทานสนุกสนานกับการดําน้ําต้ืนรอบๆรีสอรท (บริการอุปกรณฟรี) หรอื
เพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ํา 
 ที่ไมมีเคร่ืองยนต อาทิเชน เรือคานู เรือใชเทาปم�น วินดเซิรฟและBoard 
Paddle ตลอดการเขาพกั 
09.30-12.30 น. ชมความเปนอยูของชาวมัลดิเวียนกบัทริป Local Island Discovery 
(ตองทําการจองลวงหนา  
 เมื่อเขาพกั ณ รีสอรท / มีบริการเฉพาะวันอังคาร วันพฤหัสบดี วนัเสารและวัน
อาทติย) 



 

 

12.00-14.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท (Reef 
Restaurant) หรือ เลือกทานอาหารแบบ เซ็ทเมนูที่หองอาหารสวนบัวหรือหองอาหารอัซซูรี 
มาเร (หองอาหารสวนบัวและหองอาหารลาเบรซซา ตอง ทําการจองที่น่ังลวงหนา) 
14.00-16.00 น.  สนุกสนานกับ ทรปิดําน้ําตื้น (ตองทาํการจองลวงหนา เมื่อเขาพกั ณ รี
สอรท) 
15.30-16.30 น. บริการของวางและชา-กาแฟยามบาย ณ คอรัล บารแอนดเลานจ  
17.30-19.30 น. สนุกสนานกับกิจกรรมตกปลายามเย็น (ตองทําการจองลวงหนา เมื่อเขาพกั 
ณ รีสอรท / บริการทุกวัน) 
18.00-18.20 สนุกสนานกับกิจกรรมใหอาหารปลา ณ คอรัล บารแอนดเลานจ 
19.00-22.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท (Reef 
Restaurant) หรือ รับประทานอาหาร ค่ําเซ็ทเมนู (3 Course Chef’s Menu) จาก
หองอาหารสวนบัวและหองอาหารอัซซูรี มาเร 
 บริการเคร่ืองดืม่มีและไมมีแอลกอฮอลล ณ คอรัล บารแอนดเลานจ และอะควา 
บริการเวลา 10.00-24.00 น. 
 พักที ่ Centara Grand Island Resort & Spa Maldives   
 
 
 

วันทีส่าม มาเล (มัลดฟีส)         (เชา/กลางวนั/คํ่า) 
07.00-10.30 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท (Reef Restaurant) 
 ใหทานสนุกสนานกับการดําน้ําต้ืนรอบๆรีสอรท (บริการอุปกรณฟรี) หรอื
เพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ํา 
 ที่ไมมีเคร่ืองยนต อาทิเชน เรือคายัค เรือใชเทาปم�น วินดเซิรฟและBoard 
Paddle ตลอดการเขาพกั 
08.30-12.30 น. สนุกสนานกับกิจกรรมดําน้ําดูฉลามวาฬ (ตองทําการจองลวงหนา เมือ่เขาพัก 
ณ รีสอรท / บริการทุกวัน) 
13.00-14.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท (Reef 
Restaurant) หรือ เลือกทานอาหารแบบ เซ็ทเมนูที่หองอาหารสวนบัวหรือหองอาหารอัซซูรี 
มาเร (หองอาหารสวนบัวและหองอาหารลาเบรซซา ตอง ทําการจองที่น่ังลวงหนา) 
 ใหทานสนุกสนานกับการดําน้ําต้ืนรอบๆรีสอรท (บริการอุปกรณฟรี) หรือ
เพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ํา 
 ที่ไมมีเคร่ืองยนต อาทิเชน เรือคายัค เรือใชเทาปم�นวินดเซิรฟและBoard 
Paddle ตลอดการเขาพกั 
15.30-16.30 น. บริการของวางและชา-กาแฟยามบาย ณ คอรัล บารแอนดเลานจ  
17.00-19.00 น. ชมความสวยงามของพระอาทติยตกดิน (ตองทําการจองลวงหนา เมือ่เขาพัก ณ 
รีสอรท / มีบริการ 
 เฉพาะวันจันทร วันพธุ วนัศุกร วันเสารและวันอาทติย) 



 

 

19.00-22.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท (Reef 
Restaurant) หรือ รับประทานอาหาร ค่ําเซ็ทเมนู (3 Course Chef’s Menu) จาก
หองอาหารสวนบัวและหองอาหารอัซซูรี มาเร 
 บริการเคร่ืองดืม่มีและไมมีแอลกอฮอลล ณ คอรัล บารแอนดเลานจ และอะควา 
บริการเวลา 10.00-24.00 น. 
 พักที ่ Centara Grand Island Resort & Spa Maldives   
 

วันทีส่ี ่ มาเล (มัลดฟีส) – กรุงเทพฯ (สวุรรณภูมิ/ดอนเมือง)   (เชา/-
/-) 

07.00-10.30 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท (Reef Restaurant) 
เช็คเอาท เกบ็สัมภาระ และเตรียมตัวออกเดินทางสูสนามบินมาเล 
ออกเดินทางสูประเทศไทย ตามสายการบินทีท่านเลือก  

 
 End of Service  

 
ประเภทหองพัก  รายละเอียด 

 

Beach Suite 

ขนาดหองพัก 87 ตรม. 

จํานวน  42 วิลลา (King) 

พักไดสูงสุด ผูใหญ 2 ทาน + เด็ก (ไมเกิน 12 ป) 
2 ทาน 

  หรือ ผูใหญ 3 ทาน 



 

 

 

Deluxe Water Villa 

ขนาดหองพัก 86 ตรม. 

จํานวน  18 วิลลา (King) 

พักไดสูงสุด ผูใหญ 2 ทาน + เด็ก (ไมเกิน 12 ป) 1 
ทาน 

  หรือ ผูใหญ 3 ทาน 

 

Deluxe Family Water Villa 

ขนาดหองพัก 93 ตรม. 

จํานวน  10 วิลลา (King + Bunk Beds) 

พักไดสูงสุด ผูใหญ 2 ทาน + เด็ก (ไมเกิน 12 ป) 
2 ทาน 

  หรือ ผูใหญ 3 ทาน 

 

Ocean Water Villa 

ขนาดหองพัก 106 ตรม. 

จํานวน  14 วิลลา (King) 

พักไดสูงสุด ผูใหญ 2 ทาน + เด็ก (ไมเกิน 12 ป) 1 
ทาน 

  หรือ ผูใหญ 3 ทาน 



 

 

 

 

Luxury Beachfront Pool Villa One 
Bedroom 

ขนาดหองพัก 159 ตรม. (สระวายน้ํา 22 ตรม.) 

จํานวน  4 วิลลา (King) 

พักไดสูงสุด ผูใหญ 2 ทาน 

 

 

Luxury Beachfront Pool Villa Two 
Bedroom 

ขนาดหองพัก 159 ตรม. (สระวายน้ํา 22 ตรม.) 

จํานวน  4 วิลลา (King) 

พักไดสูงสุด ผูใหญ 3 ทาน + เด็ก (ไมเกิน 12 ป) 2 
ทาน    หรือผูใหญ 2 ทาน+เด็ก (ไมเกิน 
12 ป) 2 ทาน   หรือผูใหญ 4 ทาน 

 

 

Sunset Ocean Pool Villa 

ขนาดหองพัก 114 ตรม.(สระวายน้ํา 12 ตรม.) 

จํานวน  20 วิลลา (King) 

พักไดสูงสุด ผูใหญ 3 ทาน หรือผูใหญ 2 ทาน+เด็ก 
(ไมเกิน 12 ป) 1 ทาน 

 
 



 

 

สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ   รายละเอียด เวลาใหบริการ 

Reef Restaurant 

(209 Seats) 
International buffets 

Breakfast: 07:00 Hrs to 10:30 
Hrs Lunch: 12:00 Hrs to14:30 

Hrs Dinner: 19:00 Hrs to 
22:00 Hrs 

Suan Bua Restaurant 

(64 Seats) 
Thai 

Lunch: 12:00 Hrs to14:30 Hrs 
Dinner: 19:00 Hrs to 22:00 

Hrs 
Assuri Mare Restaurant 

(58 Seats) 
Italian and Seafood 

Lunch: 12:00 Hrs to14:30 Hrs 
Dinner: 19:00 Hrs to 22:00 

Hrs 
Coral Bar & Lounge (110 

Seats) 
Cocktails, Refreshments, and 

Snacks  10:00 Hrs to 24:00 Hrs 

Aqua  (63 Seats) Cocktails, Refreshments, and 
Snacks 10:00 Hrs to 23:00 Hrs 

The Club 

(30 Seats) 

A La Carte Breakfast, light 
lunch and exclusive five-

course chef’s menu for dinner 
(Book in advance) 

07:00 Hrs to 23:00 Hrs 

In-Villa Dining International Cuisine 24 Hrs. 
Facilities & Services   Infinity swimming pool with children’s pool 

  SPA Cenvaree / Fitness centre 
  A multipurpose court for various sports including tennis, 

volleyball and badminton / PADI Dive Centre / Motorised 
activities and non-motorised water sports / A selection of 
half and full-day excursions 

  Kids’ Club (Camp Safari and E-Zone) 
  Babysitting service available upon request 
  The Club / Medical services and resident doctor 
  Laundry services / Foreign currency exchange 
  Complimentary wireless internet access 

** บางรายการมคีาใชจายเพิม่เติมไมไดรวมในแพ็คเกจ  กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิที่รีสอรท 
** 


