** ห้ องพักสุ ดชิค 3 คืน “OCEAN FRONT BEACH VILLA” **
** อาหารเช้ า-กลางวัน-เย็น และ เครื่องดื่มไม่ อั้น ณ ห้ องอาหารโอเชี่ยน **
** น้าดื่ม-น้าอัดลม-ไวน์ -เบียร์ -ชา-กาแฟ อาหารว่ างยามบ่ าย **
** ซันดาวเนอร์ คานาเป้ บริการ ณ “VIU BAR” (18.30-19.30 น.)**
** เครดิต 40 USD สาหรับมื้อเย็น ให้ ท่านเลือกทานอาหารทีห่ ้ องอาหารสวนบัว หรือ ลาเบรสซ่ า **

จองและชำระเงินล่วงหน้ ำ 60 วัน
..รับส่ วนลดทันที ท่ ำนละ 3,000 บำท...

*** ช่ วงวันเดินทางตั้งแต่ วันนี้ – 02 มกราคม 2561 ***
Special Promotion!!!! : จองและชาระเงินภายในวันที่ 31พ.ค.60
รับส่ วนลดทันทีท่านละ 5,500 - 6,500 บาท (สาหรับท่ านที่เดินทางตั้งแต่ 01พ.ค.-31ต.ค.60)
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วันแรก
07.00 น.
09.30 น.
11.45 น.

เที่ยง
14.00 น.

เย็น
วันที่สอง
เช้ ำ

กลำงวัน - เย็น

กรุ งเทพฯ - มัลดีฟส์
(- / เที่ยง / เย็น)
เช็ ค อิ น บัต รโดยสารและสัม ภาระ ณ สนามบิ น สุ วรรณภู มิ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ “F” ประตู ท างเข้า 3 สายการบิ น
BANGKOK AIRWAYS
ออกเดินทำงสู่ มลั ดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ PG711 **ใช้ เวลำบินประมำณ 4 ชั่วโมง 15นำที**
ถึงสนำมบินมำเลย์ (Male International Airport) ประเทศมัลดีฟส์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
***เวลำในมัลดีฟส์ ช้ ำกว่ ำประเทศไทย 2ชั่วโมง***
นาท่ านเดินทางโดยเรื อ เร็ ว Speed Boat (20 นาที) ไปยัง “CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA MALDIVES”
รี สอร์ ทหรูระดับ 4 ดาว เปิ ดใหม่ ล่าสุ ดในเครื อ CENTARA (กรุณาติดต่ อเคาน์ เตอร์ หมายเลข 12 โรงแรม CENTARA
ณ สนามบินมัลดีฟส์ )
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้ องอำหำรโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT)
เช็คอินเข้ ำสู่ ที่พกั ห้ องพัก OCEAN FRONT BEACH VILLA... จำกนั้นให้ ท่ำนอิสระพักผ่ อนตำมอัธยำศัย
*** ฟรี !!! บริ การอุ ป กรณ์ ด าน้ าตื้ นและอุป กรณ์ ท างน้ า (ชนิ ด ไม่ มีเครื่ องยนต์) เช่ น เรื อแคนู , เรื อถี บ, วิน ด์เซิ ร์ฟ ,
กระดานโต้คลื่น ตลอดการเข้าพัก ***
*** อิ่มอร่ อยไม่อ้ นั กับอาหารและเครื่ องดื่มตลอดวัน (VIU BAR 11.00-23.00, GIRRAVARU LOBBY BAR 11.0023.00, WAVES POLL BAR 10.00-18.00) อาทิ เช่ น ชา-กาแฟยามบ่ ายพร้อมของว่าง, เครื่ องดื่ มน้ าอัดลมและน้ าแร่
ตลอดวัน, และบาร์ เปิ ดให้บริ การเฮาส์ไวน์หลากชนิ ด ไวน์แดง, ไวน์ขาว, สปาร์ คกลิ้งไวน์, เบียร์ และค็อกเทล ตลอด
การเข้าพัก ***
*** บริ การ ซันดาวเนอร์ คานาเป้ ณ “VIU BAR” (บริ การทาปาสและคานาเป้ หลากหลายให้เลือกชิ มรสก่อนอาหาร
มื้อค่า) ระหว่างเวลา 18.30-19.30 น. ตลอดการเข้าพัก ***
*** เลือก รับเซตเมนู หรื ออาหารจานเดี ยว สาหรับมื้อกลางวัน และมื้อค่า ได้ที่หอ้ งอาหารสวนบัว (อาหารไทย) หรื อ
ห้องอาหาร ลาเบรสซ่า (อาหารอิตาเลี่ยนและอาหารทะเล) โดยมีเครดิต 40 USD/ท่าน (กรุ ณาสารองที่นงั่ ล่วงหน้า)
บริกำรอำหำรเย็น ณ ห้ องอำหำรโอเชี่ยน บุฟเฟต์ นำนำชำติ (OCEAN RESTAURANT)
มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทำกิจกรรมต่ ำงๆ ตำมอัธยำศัย
(เช้ ำ / เที่ยง / เย็น)
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT)
หลังรับประทานอาหารเช้า ... ท่ ำนสำมำรถเลื อกพักผ่ อนตำมอัธยำศั ย หรื อท่ ำนที่ต้องกำรดำน้ำตื้นดูประกำรั งรอบๆ
เกำะ สำมำรถยืมอุปกรณ์ ดำนำ้ ตื้นจำก DIVE CENTER ได้ ฟรี!
หรื อท่านที่ ไม่ออกไปดาน้ า ... ท่านสามารถร่ วมกิ จกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ ที่ นาโดยเจ้าหน้าที่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญและมี
ประสบการณ์ โดยที่ท่านไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายเพื่มเติมได้ต้ งั แต่เวลา 08.30-11.30 น. และ 15.30-16.30 น. ของทุกวัน ...
อาทิ เช่ น : หฐโยคะ (Hatha Yoga), ร ำไทชิ (Tai Chi), กำรนั่ ง สมำธิ (Meditation), พิ ล ำทิ ส (Pilates on mat),
Stretching Class, กำรพั บ ผ้ ำขนหนู เป็ นรู ป สั ต ว์ ต่ ำงๆ (Animal Towel Folding), โยคี ลำทิ ส - กำรผสมผสำนกั น
ระหว่ ำงโยคะและพีลำทิส (Yogilates), มวยไทย (Thai Boxing) เป็ นต้ น (กรุ ณำเช็คตำรำงเวลำกับเจ้ ำหน้ ำที่รีสอร์ ทอีก
ครั้ง)
บริกำรอำหำรกลำงวันและอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรโอเชี่ยน บุฟเฟต์ นำนำชำติ (OCEAN RESTAURANT)
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วันที่สำม
เช้ ำ
กลำงวัน - เย็น
วันที่สี่
เช้ ำ
09.00 น.
12.40 น.
19.05 น.

มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทำกิจกรรมต่ ำงๆ ตำมอัธยำศัย
(เช้ ำ / เที่ยง / เย็น)
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT)
หลังรับประทานอาหารเช้า ... อิสระให้ท่านร่ วมกิจกรรมของทางรี สอร์ทตามอัธยาศัย
บริกำรอำหำรกลำงวันและอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรโอเชี่ยน บุฟเฟต์ นำนำชำติ (OCEAN RESTAURANT)
มัลดีฟส์ – สนำมบินมำเล่ ย์ – กรุ งเทพ
(เช้ ำ / - /- )
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT)
นำท่ ำนเดินทำงกลับสู่ สนำมบิน....
ออกเดินทำงกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ PG712 **ใช้ เวลำบินประมำณ 4 ชั่วโมง 25นำที**
เดินทำงถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ

ประเภทห้ องพัก

ช่ วงวันเดินทำง
17เม.ย.60-31ต.ค.60

Ocean Front Beach Villa

01พ.ย.60-24ธ.ค.60
25ธ.ค.60-02ม.ค.61
17เม.ย.60-31ต.ค.60

Deluxe Water Villa

01พ.ย.60-24ธ.ค.60
25ธ.ค.60-02ม.ค.61

Deluxe Sunset
Water Villa

17เม.ย.60-31ต.ค.60
01พ.ย.60-24ธ.ค.60
25ธ.ค.60-02ม.ค.61

อัตรำค่ ำบริกำร (รำคำต่ อท่ำน)
พักเดี่ยว
พักเพิม่
ผู้ใหญ่ (ชำระเพิม่ ) ต่อห้ อง/ต่อคืน

58,900
61,900
76,900
65,900
68,900
82,900
66,900
70,900
84,900

18,900
22,900
35,900
25,900
28,900
42,900
26,900
30,900
43,900

18,900
21,900
30,900
23,900
25,900
34,900
24,900
26,900
35,900

หมำยเหตุ
- โปรโมชั่น จองและช าระ
เงิ น ล่ ว งหน้ า 60 วัน ลด
ทัน ที ท่ านละ 3,000 บาท
ส ำห รั บ ท่ ำน ที่ เดิ น ท ำง
ตั้ งแต่ วั น นี้ ถึ ง 24ธ.ค.59
เท่ ำนั้ น (ไม่ ส ามารถ ใช่
สาหรั บเดิน ทางเข้าพักช่ วง
วันที่ 25ธ.ค.60 – 02ม.ค.61
ได้)
- หากเข้าพักตรงกับ 24ธ.ค.
มี ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม Gala
Dinner เพิม่ ท่านละ 4,200.- หากเข้าพักตรงกับ 31ธ.ค.มี
ค่าธรรมเนี ยม Gala Dinner
เพิ่มท่านละ 6000.- ทางโรงแรมไม่อ นุ ญ าตให้
เช็คเอาท์วนั ที่ 30-31ธ.ค.

Special Promotion!!!! : รับส่ วนลดทันที เมื่อจองและชำระเงินภำยในวันที่ 31พ.ค.60
(สำหรับท่ำนทีเ่ ดินทำงตั้งแต่ 01พ.ค.-31ต.ค.60)
Ocean Front Beach Villa
ลดท่ำนละ 5,500บำท
Deluxe Water Villa
ลดท่ำนละ 6,000บำท
Deluxe Sunset Water Villa
ลดท่ำนละ 6,500บำท
ค่ ำบริกำรนี้รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ สายการบินบางกอก แอร์เวย์ (H Class) (หำกมีตั๋วเครื่ องบินแล้ว หักออก 21,000 บำท)
- ภำษีสนำมบินและค่ ำธรรมเนียมต่ ำงๆ ที่เรียกเก็บโดยสำยกำรบิน ประมำณ 6,560บำท เช็ค ณ วันที่ 20เม.ย.60
- โรงแรมที่พกั 3 คืน (พักห้ องละ 2 ท่ ำน เท่ ำนั้น)
- เรื อเร็ ว Speed Boat รับ-ส่ ง ระหว่างสนามบินและโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารและค่าเครื่ องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม ALL INCLUSIVE MEAL
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ค่ ำบริกำรนี้ไม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าอาหาร และค่าเครื่ องดื่ม ที่นอกเหนือจากรายการ ALL INCLUSIVE MEAL
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณี ตอ้ งการใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง
หมำยเหตุ
- หากได้รับการยืนยันสถานะเรี ยบร้อยแล้ว ต้องทาการชาระเงินทั้งหมดภายใน 48 ชัว่ โมง หรื อ ขึ้นอยูก่ บั ที่ทางสายการบินและทางโรงแรมกาหนดขึ้นมา
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