
 

 

 
Centara Ras Fushi Resort & Spa  
ฟรี...กิจกรรม ด ำน ้ำดูประกำรังบริเวณที่พัก ทุกกำรจอง 

ฟรี...มินิบำร์ + อุปกรณ์ด ำน ้ำต้ืนและกีฬำทำงน ้ำ (ไม่มีเครื่องยนต์) 

 

รีสอร์ทยอดนิยมของคนไทย ในเครือเซ็นทำรำ  

เดินทำงด้วย Speedboat เพียง 15 นำท ี

บริกำรอุปกรณ์ด ำน ้ำต้ืนและกีฬำไม่มีเครื่องยนต์  

บริกำรมินิบำร์ในห้องพัก พร้อมทำงเลือกห้องอำหำรที่หลำกหลำย 

สุดคุ้มด้วยแพ็คเกจ All Inclusive 

พิเศษ...ด ำน ้ำดูประกำรังพร้อมไกดบ์ริเวณที่พัก 1 ครั้ง ทุกกำรจอง 
 

Booking Period: Now–31 July 2022 

Stay Period: 1 May – 20 Dec 2022 
 

 

 

 



 

 

 

 

Meal Plan: All Inclusive 

อัตราค่าบริการหน่วยเป็นบาท / ราคาเป็นราคาต่อท่าน / ราคานี้ใช้ส าหรับการพักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) 

1 MAY – 15 JULY // 1  - 20 SEPTEMBER 2022 
ประเภทห้องพัก แพ็คเกจ 2 คืน All Inclusive  แพ็คเกจ 3 คืน All Inclusive  แพ็คเกจ 4 คืน All Inclusive  

Beach Villa 21,100 29,400 37,700 

Deluxe Beach Villa 22,900 32,100 41,200 

Deluxe Overwater Villa 25,500 36,000 46,500 

Deluxe Sunset Overwater Villa 27,300 38,700 49,900 

Deluxe Spa Overwater Villa 27,900 39,600 50,900 

Premium Deluxe Sunset 

Overwater Villa 
29,700 42,200 53,900 

16 JULY – 31 AUGUST 2022 
ประเภทห้องพัก แพ็คเกจ 2 คืน All Inclusive  แพ็คเกจ 3 คืน All Inclusive  แพ็คเกจ 4 คืน All Inclusive  

Beach Villa  21,700   30,300   38,900  

Deluxe Beach Villa  23,500   32,900   42,400  

Deluxe Overwater Villa  26,100   36,900   47,700  

Deluxe Sunset Overwater Villa  27,900   39,600   50,900  

Deluxe Spa Overwater Villa  28,800   40,900   52,600  

Premium Deluxe Sunset 

Overwater Villa 
30,500 43,500 55,900 

1 OCTOBER - 20 DECEMBER 2022 
ประเภทห้องพัก แพ็คเกจ 2 คืน All Inclusive  แพ็คเกจ 3 คืน All Inclusive  แพ็คเกจ 4 คืน All Inclusive  

Beach Villa 23,500 32,900 42,400 

Deluxe Beach Villa 25,300 35,600 45,900 

Deluxe Overwater Villa 27,600 39,100 49,900 

Deluxe Sunset Overwater Villa 29,400 41,800 53,300 

Deluxe Spa Overwater Villa 30,300 42,900 54,900 

Premium Deluxe Sunset 

Overwater Villa 
32,000 45,700 58,100 

** ราคานี้ใช้ส าหรับการจองระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2565 หากมีการจองก่อนหน้า ไม่สามารถท าการจองซ ้าหรือจองใหม่ได้ ** 

 

ราคาแพ็คเกจรวม 

 ค่าท่ีพักตามประเภทห้องและจ านวนคืนท่ีท่านเลือก  

 ค่าเรือเร็ว (Speedboat) บริการรับ-ส่ง สนามบินมาเล่-รีสอร์ท-สนามบินมาเล่ 

 บริการเจ้าหน้าท่ีต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการข้ึนเรือ 

 ค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารค ่า (เลือกทานได้ 1 ม้ือต่อ 1 ห้องอาหาร)  

 ม้ือเช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีห้องอาหารโอเช่ียนส์  

 ม้ือกลางวัน เลือกรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต่์ท่ีห้องอาหารโอเช่ียนส์ หรือ เลือกรับประทานอาหาร

กลางวันแบบเซ็ทเมนู (3 Course Chef’s Menu)  จากห้องอาหารสวนบัวและห้องอาหารลาเบรซซา 

 ม้ือค ่า เลือกรับประทานอาหารค ่าท่ีห้องอาหารโอเช่ียนส์ หรือ รับประทานอาหารค ่าเซ็ทเมน ู(3 Course Chef’s Menu)  

จากห้องอาหารสวนบัวและห้องอาหารลาเบรซซา หรือเลือกใช้เครดิต USD 40 ส าหรับเมนูจานเด่ียว (A La Carte) จาก



 

 

ห้องอาหารสวนบัว ห้องอาหารลาเบรซซาและห้องอาหารอัลคัยมะห์ (สามารถใช้เครดิต USD 40 ต่อท่านต่อวัน ในรายการ

เมนูจานเด่ียว) ค่าใช้จ่ายส่วนต่างจากเครดิตดังกล่าวผู้เข้าพักช าระเพ่ิมในวันเช็คเอาท์ ไม่รวมในรายการ All Inclusive / 

เครดิตอาหารท่ีได้รับไม่สามารถสะสมหรือไม่สามารถแลกเปน็เงินสดได้) 

 บริการชา-กาแฟและของว่างยามสาย/บ่าย ท่ี Viu Bar เสิร์ฟระหว่าง 10.30-11.30 น./ 15.30-16.30 น. 

 บริการ ซันดาวน์เนอร์คานาเป ้เพลิดเพลินกับอาหารแบบทาปาสและคานาเปห้ลากชนิด ท่ี Viu Bar เวลา 18.30 – 19.30น. 

 บริการบาร์เปดิ บริการเคร่ืองด่ืมต้ังแต่เวลา 10.00 น.ถึง 24.00 น. ท่ี เวฟพูลบาร์  

 บริการบาร์เปดิ บริการเคร่ืองด่ืมต้ังแต่เวลา 11.00 น.ถึง 23.00 น. ท่ี จิราวารูล็อบบ้ีบาร์  

 บริการบาร์เปดิ บริการเคร่ืองด่ืมต้ังแต่เวลา 11.00 น.ถึง 24.00 น. ท่ี Viu Bar 

 บริการน ้าด่ืมภายในห้องพักวันละ 2 ขวด  

 ฟรี...กิจกรรมด าน ้าดูปะการังบริเวณท่ีพักพร้อมไกด์ จ ากัด 1 คร้ังต่อ 1 การเข้าพัก 

 บริการชา-กาแฟภายในห้องพัก 

 บริการมินิบาร์ภายในห้องพัก  

 บริการอุปกรณ์ด าน ้าต้ืนและบริการกีฬาทางน ้าท่ีชนิดท่ีไม่มีเคร่ืองยนต์ 

 บริการ Wi-Fi ท่ัวรีสอร์ทและในห้องพัก 

 Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax  

 ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท 

ราคาแพ็คเกจไม่รวม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับระหว่างประเทศ / ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆของสายการบิน 

 การบริการเช็คอินแบบ In-Villa / การรับประทานอาหารภายในวิลล่า / เมนูของว่างท่ีเวฟพูลบาร์และเคร่ืองด่ืมท้ังขวด 

 ค่าอาหารเมนูกุ้งมังกรและอาหารทะเล / ค่าอาหารเย็นม้ือพิเศษ บนชายหาด  

 ค่ากิจกรรมด าน ้าต้ืน ค่ากิจกรรมด าน ้าลึกและค่ากิจกรรมสันทนาการอื่นๆ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% / ค่าภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี ขอน าเสนอราคาใหม่) 

 ค่าบริการสปา ค่าทิปพนักงานยกกระเปา๋ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าอาหารค่าเคร่ืองด่ืม 

ค่าธรรมเนียมการช าระเงินด้วยบัตรเครดิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ 
 

หมายเหต ุ

 ม้ืออาหารท่ีได้อ้างอิงตามเท่ียวบินท่ีเดินทางถึงประเทศมัลดีฟส์  

 รีสอร์ทน้ีรับผู้เดินทางอายุต้ังแต่ 12 ปีข้ึนไป / ห้องพักทุกประเภท พักได้สูงสุด 2 ท่านเท่าน้ัน 

 เวลาเช็คอินคือ 15.00 น. และเช็คเอ้าท์คือ 12.00 น.  

 ทางรีสอร์ทมีห้องน่ังเล่น (Chill Lounge) ไว้บริการระหว่างรอเดินทางออกจากรีสอร์ท ภายในห้องได้จัดเตรียม

เคร่ืองด่ืม (น ้าด่ืม ชา และกาแฟ) ไว้บริการ แต่ไม่อนุญาตให้น าอาหารเข้าไปรับประทานภายใน รวมท้ังมีห้องอาบน ้าไว้

บริการ (โดยสามารถรับกุญแจจากแผนกต้อนรับ) 

 Gold All Inclusive จะได้รับสิทธิพิเศษเพ่ิมดังน้ี (มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม กรุณาเช็คกับพนักงานขายอีกคร้ัง) 

  สิทธิในการรับประทานอาหารกลางวันหรือม้ือค ่าแบบไม่จ ากัดวงเงิน ณ ห้องอาหารสวนบัว (Suan Bua) หรือลา

เบรซซา (La Brezza) (ยกเว้นรายการอาหารพรีเมียมท่ีจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม) นอกจากน้ัน ยังสามารถรับประทาน

ม้ือค่าโดยเลือกจากรายการอาหารตามสั่ง ท่ีอัลคัยมะห์ (Al Khaimah) สามารถใช้บริการท่ีห้องอาหารทุกแห่งตาม

เวลาท่ีเปดิบริการ โดยต้องส ารองท่ีน่ังล่วงหน้า 

 เครดิตสปา ท่านละ USD 50 ต่อวิลล่าต่อวัน ท่ีสปาเซ็นวารี  โดยสามารถน าเครดิตสปาใช้บริการทรีทเม้นท์และ

โปรแกรมบ าบัดประเภทอื่นๆได้ (ไม่รวมผลิตภัณฑ์สปา) เครดิตสปาท่ีได้รับไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้  

 ฟรี บริการซักรีดเสื้อผ้า 2 ช้ินต่อวิลล่าต่อวัน  



 

 

 Honeymoon: พักน้อยกว่า 6 คืน (ไม่เกิน 12 เดือนจากวันท่ีจดทะเบียนสมรส / ต้องแสดงหลักฐานการสมรสเม่ือท า

การเช็คอินท่ีรีสอร์ท) 

 A bottle of Sparkling Wine with Luxury Handmade chocolate served in-Villa per room per stay. 

 Anniversary: พักน้อยกว่า 6 คืน (วันครบรอบแต่งงานต้องเป็นเดือนเดียวกันกับวันท่ีท าการเข้าพักท่ีรีสอร์ท / 

ต้องแสดงหลักฐานการสมรสเม่ือท าการเช็คอินท่ีรีสอร์ท) 

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

 Centara Celebration Package (มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม กรุณาเช็คกับพนักงานขายอีกคร้ัง)  

 Breakfast in bed with a glass of champagne 

 A 60 minute couples spa treatment at Spa Cenvaree 

 An exotic cocktail making class 

 A romantic poolside dinner with a specialty menu prepare by the Chef  
 

เงื่อนไขการจอง การช าระเงินและการยกเลิกการจอง (แต่ละรีสอร์ทมีเงื่อนไขท่ีแตกต่างกัน) 

การจองแพ็คเกจและการช าระเงิน 

 กรุณาช าระค่ามัดจ า 50% หรือค่าบริการเต็มจ านวน (ข้ึนอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมช่ันท่ีท าการจอง ณ ขณะน้ัน) 

หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท บิลเล่ียน เดสติเนช่ัน จ ากัด ภายใน 7 วัน ท้ังน้ี ข้ึนกับปริมาณการเข้าพักใน

ช่วงเวลาดังกล่าว ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนตามเง่ือนไขท่ีได้รับจากทางรีสอร์ท  

 หากท าการจองน้อยกว่า 45 วัน กรุณาช าระค่าบริการเต็มจ านวนก่อนท าการจอง (ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขการจองและช่วงเดินทาง) 

 

การยกเลิก 

 ยกเลิกมากกว่า  35 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเล่ียน เดสติเนช่ัน จ ากัด ท าการหักค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาทจากราคา

แพ็กเกจท้ังหมด (ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขการจองและช่วงเดินทาง) 

 ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท บิลเล่ียน เดสติเนช่ัน จ ากัด ท าการหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจท้ังหมด 

 ยกเลิกกะทันหันหรือเข้าพักไม่ครบตามจ านวนคืนหรือจ านวนวันท่ีท าการจอง ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 

 หากท าการยกเลิกในฤดูกาลท่องเท่ียว(Peak Season) อาจมีการปรับเปล่ียนเง่ือนไขตามรีสอร์ทก าหนดและทางบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังหลังจากท่ีได้รับการยืนยันการจองท่ีพักเรียบร้อยแล้ว   

 

 

 

 

 

 

 
 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง) – มาเล่ (มัลดีฟส์)    (-/-/ค ่า) 

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังผ่านด่านตรวจ

คนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว พบเจ้าหน้าท่ีรีสอร์ทต้อนรับท่านอย่างอบอุ่น  

น าท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ทโดย เรือสปีดโบ๊ท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15-20 นาที  

15.00 น. เช็คอินเข้าห้องพัก จากน้ันให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.30-19.30 น. ให้ท่านล้ิมรสทาปาสและคานาเป้หลากหลายชนิดให้ท่านเลือกชิมก่อนอาหารม้ือค ่า ณ บริเวณ วิวบาร์ 

19.00-22.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  

 พักท่ี  Centara Ras Fushi Resort & Spa   

เที่ยวบินที่บินสู่มัลดีฟส์ (อัพเดต ณ วันที่ 5พ.ค. 65) 

ขณะนีม้ีเที่ยวบินตรงจากสายการบินเดียวคือ ไทยแอร์เอเชีย 

ให้บริการเที่ยวบิน ในวัน พุธ ศุกร์ อาทิตย์  

**สามารถเชค็ราคาและไฟทบ์ินล่วงหน้าได ้



 

 

วันที่สอง มาเล่ (มัลดีฟส์)         (เช้า/กลางวัน/ค ่า) 

07.00-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  

 ให้ท่านสนุกสนานกับการด าน ้าต้ืนรอบๆรีสอร์ท (บริการอุปกรณ์ฟรี) หรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน ้าท่ีไม่มี

 เคร่ืองยนต์ อาทิเช่น เรือแคนู เรือใช้เท้าปั่ น วินด์เซิร์ฟและกระดานโต้คล่ืน ตลอดการเข้าพัก 

10.30-11.30 น. บริการท่านด้วยอาหารว่างยามเช้า ณ บริเวณ วิวบาร์ 

12.00-14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

15.30-16.30 น. บริการของว่างและชา-กาแฟยามบ่าย ณ บริเวณ วิวบาร์ บริการต้ังแต่เวลา 11.00-23.00 น. 

19.00-22.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  

 พักท่ี  Centara Ras Fushi Resort & Spa   

วันที่สาม มาเล่ (มัลดีฟส์) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง)  (เช้า/-/-) 

07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  

เช็คเอาท์ เก็บสัมภาระ และเตรียมตัวออกเดินทางสู่สนามบินมาเล่ 

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย ตามสายการบินท่ีท่านเลือก  

 End of Service  

ประเภทห้องพัก  รายละเอียด 

 

Beach Villa 

ขนาดห้องพัก+ระเบียง 45 ตรม. 

จ านวน   20 วิลล่า (King 18 / Twin 2) 

พักได้สูงสุด  ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

 

Deluxe Beach Villa 

ขนาดห้องพัก+ระเบียง 51 ตรม. 

จ านวน   10 วิลล่า (King) 

พักได้สูงสุด  ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

 

Deluxe Overwater Villa 

ขนาดห้องพัก+ระเบียง 42 ตรม. 

จ านวน   50 วิลล่า (King 45 / Twin 5) 

พักได้สูงสุด  ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 



 

 

 

Deluxe Sunset Overwater Villa 

ขนาดห้องพัก+ระเบียง 42 ตรม. 

จ านวน   26 วิลล่า (King 23 / Twin 3) 

พักได้สูงสุด  ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

 

Deluxe Spa Overwater Villa 

ขนาดห้องพัก  42 ตรม. 

จ านวน   20 วิลล่า (King) 

พักได้สูงสุด  ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

 

Premium Deluxe Sunset Overwater Villa  

ขนาดห้องพัก  42 ตรม. 

จ านวน   14 วิลล่า (King) 

พักได้สูงสุด  ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ   รายละเอียด เวลาให้บริการ 

Oceans Restaurant (130 Seats) International, Asian and daily themed buffets 

Breakfast: 07:00 Hrs to 10:00 Hrs 

Lunch: 12:00 Hrs to14:00 Hrs     

Dinner: 19:00 Hrs to 22:00 Hrs 

Suan Bua Restaurant (44 Seats) Authentic Thai 
Lunch: 12:00 Hrs to14:00 Hrs     

Dinner: 19:00 Hrs to 22:00 Hrs 

La Brezza Restaurant (42 Seats) Italian 
Lunch: 12:00 Hrs to14:00 Hrs     

Dinner: 19:00 Hrs to 22:00 Hrs 

Al Khaimah Restaurant (34 Seats) Arabic and Middle Eastern-Style grilled meats Dinner: 19:00 Hrs to 22:00 Hrs 

Viu Bar (88 Seats) Refreshments, Afternoon Tea and Cocktails 10:00 Hrs to 24:00 Hrs 

Giraavaru Lobby Bar (20 Seats) Hot and Cold Refreshments 10:00 Hrs to 23:00 Hrs 

Waves Pool Bar (6 Seats) Hot and Cold Refreshments 10:00 Hrs to 18:00 Hrs 

In-Villa Dining International Cuisine 24 Hrs. 



 

 

Sport Feature  Swimming pool complete with dedicated pool bar 

 Well-being area with SPA Cenvaree and a relaxation pavilion 

 SPA Cenvaree offers a dreamy setting and comprises nine massage and 

treatment rooms designed with individuals and couples in mind 

 Fully-equipped fitness centre 

 E-Zone with full music 

 DVD and video games library 

 PADI Dive Centre 

 Water sports centre offering motorised water activities and non-motorised 

water sports including windsurfing, paddle boarding, catamarans, kayaks, 

snorkelling and pedal boats 

 Great house reef 

 Half- and full-day excursions are available 

 Complimentary wireless internet access 

 The Chill Lounge, relaxing area upon arrival or before departure 

** บางรายการมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมไม่ได้รวมในแพ็คเกจ  กรุณาสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีรีสอร์ท ** 

 


