** ห้ องพักสุ ดชิค 2 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 ท่านเลือกทานอาหารที่ห้องอาหารสวนบัว หรือ ลาเบรสซ่ า **
** พิเศษสุ ดๆ สาหรับคุณ! รับเครดิต 50 USD สาหรับการใช้ บริการที่ Best Dive Excursion Center **

*** เดินทาง 1 มิ.ย. – 31 ต.ค. 2560***
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(สารองห้ องพัก 1มิ.ย.-31ก.ค.60 นี้เท่านั้น)
(- / - / เย็น)

วันแรก

กรุ งเทพฯ - มัลดีฟส์

07.00 น.

เช็คอินบัตรโดยสารและสั มภาระ ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ “W” ประตูทางเข้ าหมายเลข 8-9 สายการ
บินศรีลงั กัน แอร์ ไลน์
ออกเดินทางสู่ มัลดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ UL 403 **ใช้ เวลาบินประมาณ 3ชั่วโมง 20นาที**
ถึงสนามบิน กรุ งโคลอมโบ (แวะเปลีย่ นเครื่ องที่กรุ งโคลอมโบ)
ออกเดินทางต่ อไปยัง มัลดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ UL 115 **ใช้ เวลาบินประมาณ 1ชั่วโมง 25นาที**
ถึงสนามบินมาเลย์ (Male International Airport) ประเทศมัลดีฟส์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
***เวลาในมัลดีฟส์ ช้ ากว่ าประเทศไทย 2ชั่วโมง***
นาท่ านเดินทางโดยเรื อเร็ ว Speed Boat (20 นาที ) ไปยัง “CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA MALDIVES”
รี สอร์ ทหรู ระดับ 4 ดาว เปิ ดใหม่ ล่าสุ ดในเครื อ CENTARA (กรุ ณาติดต่ อเคาน์ เตอร์ หมายเลข 12 โรงแรม CENTARA
ณ สนามบินมัลดีฟส์ )
เช็คอินเข้ าสู่ ที่พกั ห้ องพัก OCEAN FRONT BEACH VILLA ... จากนั้นให้ ท่านอิสระพักผ่ อนตามอัธยาศัย
*** ฟรี !!! บริ การอุ ป กรณ์ ด าน้ าตื้ น และอุ ป กรณ์ ท างน้ า (ชนิ ด ไม่ มีเครื่ องยนต์) เช่ น เรื อแคนู , เรื อถี บ , วิน ด์เซิ ร์ ฟ ,
กระดานโต้คลื่น ตลอดการเข้าพัก ***

09.10 น.
11.00 น.
13.35 น.
14.30 น.

15.30

เย็น
วันที่สอง
เช้ า

กลางวัน - เย็น

*** อิ่มอร่ อยไม่อ้ นั กับอาหารและเครื่ องดื่ มตลอดวัน (VIU BAR 11.00-23.00, GIRRAVARU LOBBY BAR 11.0023.00, WAVES POLL BAR 10.00-18.00) อาทิ เช่ น ชา-กาแฟยามบ่ ายพร้ อมของว่าง, เครื่ องดื่ มน้ าอัดลมและน้ าแร่
ตลอดวัน, และบาร์เปิ ดให้บริ การเฮาส์ไวน์หลากชนิด ไวน์แดง, ไวน์ขาว, สปาร์คกลิ้งไวน์, เบียร์ และค็อกเทล ***
*** บริ การ ซันดาวเนอร์ คานาเป้ ณ “VIU BAR” (บริ การทาปาสและคานาเป้หลากหลายให้เลือกชิมรสก่อนอาหารมื้อ
ค่า) ระหว่างเวลา 18.30-19.30 น. ตลอดการเข้าพัก ***
*** เลือก รับเซตเมนู หรื ออาหารจานเดียว สาหรับมื้อกลางวัน และมื้อค่า ได้ที่หอ้ งอาหารสวนบัว (อาหารไทย) หรื อ
ห้องอาหาร ลาเบรสซ่า (อาหารอิตาเลี่ยนและอาหารทะเล) โดยมีเครดิต 40 USD/ท่าน (กรุ ณาสารองที่นงั่ ล่วงหน้า)
บริการอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารโอเชี่ยน บุฟเฟต์ นานาชาติ (OCEAN RESTAURANT)
มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทากิจกรรมต่ างๆ ตามอัธยาศัย
(เช้ า / เที่ยง / เย็น)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT)
หลังรับประทานอาหารเช้า ... ท่ านสามารถเลื อกพักผ่ อนตามอัธยาศั ย หรื อท่ านที่ต้องการดาน้าตื้นดูประการั งรอบๆ
เกาะ สามารถยืมอุปกรณ์ ดานา้ ตื้นจาก 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 าไทชิ (Tai Chi), การนั่ ง สมาธิ (Meditation), พิ ล าทิ ส (Pilates on mat),
Stretching Class, การพั บ ผ้ าขนหนู เป็ นรู ป สั ต ว์ ต่ างๆ (Animal Towel Folding), โยคี ลาทิ ส - การผสมผสานกั น
ระหว่ างโยคะและพีลาทิส (Yogilates), มวยไทย (Thai Boxing) เป็ นต้ น (กรุ ณาเช็คตารางเวลากับรีสอร์ ทอีกครั้ง)
บริการอาหารกลางวันและอาหารค่า ณ ห้ องอาหารโอเชี่ยน บุฟเฟต์ นานาชาติ (OCEAN RESTAURANT)
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วันที่สาม
เช้ า
12.00 น.
เที่ยง
17.30 น.
21.00 น.
22.55 น.

มัลดีฟส์ – สนามบินมาเล่ ย์ – โคลอมโบ
(เช้ า / เที่ยง / - )
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT)
ท่านสามารเลือกสนุกกับ กิจกรรมทางนา้ ต่ างๆ มากมายโดยไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่าย เช่ น เรื อแคนู, เรื อถีบ, วินด์ เซิร์ฟ เป็ นต้ น
เช็คเอาท์ออกจากห้องพัก (ท่านสามารถฝากสัมภาระไว้ที่เคาน์เตอร์ของรี สอร์ทได้)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารโอเชี่ยน บุฟเฟต์ นานาชาติ (OCEAN RESTAURANT)
อาลาเกาะมัลดีฟส์ ...นาท่ านเดินทางโดยเรื อ Speed Boat ไปยังสนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งโคลอมโบ โดยเที่ยวบินที่ UL 104 **ใช้ เวลาบินประมาณ 1ชั่วโมง 25นาที**
เดินทางถึงสนามบินโคลอมโบ (รอเปลีย่ นเครื่ อง)

วันที่สี่
01.15 น.
06.15 น.

โคลอมโบ-กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ UL 402 **ใช้ เวลาบินประมาณ 3ชั่วโมง 30นาที**
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ประเภทห้ องพัก

Ocean Front Beach Villa
Deluxe Water Villa

วันเดินทาง

1 มิ.ย. – 31 ต.ค. 60

ผู้ใหญ่

35,900
40,900

( - / -/ - )

อัตราค่ าบริการ (ราคาต่ อท่าน)
พักเดี่ยว
พักเพิม่
(ชาระเพิม่ )

ต่ อห้ อง/ต่ อคืน

11,500
15,500

16,500
20,500

ค่ าบริการนีร้ วม
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ สายการบินศรี ลงั กัน แอร์ไลน์ (R Class) (หากมีตวั๋ เครื่ องบินแล้ว หักออก 17,000 บาท)
 ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เรี ยกเก็บโดยสายการบิน ประมาณ 4,550 บาท เช็ค ณ วันที่ 15 พ.ค. 60
 โรงแรมที่พกั 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน เท่านั้น)
 เรื อเร็ ว Speed Boat รับ-ส่ ง ระหว่างสนามบินและโรงแรมที่พกั
 ค่าอาหารและค่าเครื่ องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม ALL INCLUSIVE MEAL
ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าอาหาร และค่าเครื่ องดื่ม ที่นอกเหนือจากรายการ ALL INCLUSIVE MEAL
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (หากต้องการใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง

หมายเหตุ
- หากได้รับการยืนยันสถานะเรี ยบร้อ ยแล้ว ต้องทาการชาระเงิ น ทั้งหมดภายใน 48 ชัว่ โมง หรื อ ขึ้ นอยู่กบั ที่ ทางสายการบิ นและทาง
โรงแรมกาหนดขึ้นมา
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