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โปรแกรมการเดินทาง 
วนัแรก  กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)– มาเล (มลัดฟีส)       ( - / -/ ค่าํ ) 

06.15น. ผูโดยสารทําการเช็คอินดวยตนเอง ณ ทาอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ1 ชัน้ 3   

09.15น. ออกเดินทางสูเมอืงมาเล ประเทศมัลดฟีส โดยสายการบนิแอรเอเชยี เทีย่วบนิ FD-175 

11.40น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเวลานา เมอืงหลวงของมาเล ประเทศมลัดีฟส หลังทําการผานดานตรวจคนเขาเมืองและพิธี
การทางศุลกากรแลว พบเจาหนาท่ีรีสอรทท่ีเคานเตอร B12นําทานเดินทางเขาสูรีสอรทโดยเรือเร็ว ใชเวลาเดินทางประมาณ20 
นาที (ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ)เช็คอินเขาสูท่ีพักและใหทานพักผอนตามอัธยาศัย 

15.00น. เช็คอินเขาหองพัก พักผอนตามอัธยาศัย(แพ็คเกจ All Inclusive จะเริ่มหลังจากทําการเช็คอิน)  

 บริการเคร่ืองดื่มน้ําอัดลม น้ําแร ตลอดวัน และบริการบารเปด ใหบริการเฮาสไวนหลากชนิด เบียร ค็อกเทล ณ เวฟพูลบาร 
บริการตั้งแตเวลา 10.00-18.00 น. 

15.30-16.30 น. บริการทานดวยของวางและชา-กาแฟยามบาย ณ บริเวณ วิวบาร
บริการเคร่ืองดื่มน้ําอัดลม น้ําแร ตลอดวัน และบริการบารเปด ใหบริการเฮาสไวนหลากชนิด เบียร ค็อกเทล ณ วิวบาร 
บริการตั้งแตเวลา 10.00-24.00 และ จิราวารูล็อบบ้ีบาร บริการตั้งแตเวลา 10.00-23.00 น. 

18.30-19.30 น. ใหทานล้ิมรสทาปาสและคานาเปหลากหลายชนิดใหทานเลือกชิมกอนอาหารม้ือคํ่า ณ บริเวณ วิวบาร 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโอเชีย่นส (บฟุเฟต)

พักทีC่entara Ras Fushiพกัหอง Deluxe Water Villa 

วนัทีส่อง มลัดฟีส     ( เชา / กลางวนั / ค่าํ )
07.00-10.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโอเชีย่นส (บฟุเฟต)

ใหทานสนุกสนานกับการดําน้ําตื้นรอบๆรีสอรท (บริการอุปกรณฟรี) หรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ําท่ีไมมีเคร่ืองยนต อาทิ
เชน เรือแคนู เรือใชเทาปน วินดเซิรฟและกระดานโตคล่ืน ตลอดการเขาพัก 

10.30-11.30 น. บริการทานดวยอาหารวางยามเชา ณ บริเวณ วิวบาร

 บริการเคร่ืองดื่มน้ําอัดลม น้ําแร ตลอดวัน และบริการบารเปด ใหบริการเฮาสไวนหลากชนิด เบียร ค็อกเทล ณ เวฟพูลบาร 
บริการตั้งแตเวลา 10.00-18.00 น. 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารโอเชีย่นส(บุฟเฟต)หรอื เลอืกทานอาหารแบบเซ็ทเมนูทีห่องอาหารสวนบวัหรอื
หองอาหารลาเบรซซา 

15.30-16.30 น. บริการทานดวยของวางและชา-กาแฟยามบาย ณ บริเวณ วิวบาร
บริการเคร่ืองดื่มน้ําอัดลม น้ําแร ตลอดวัน และบริการบารเปด ใหบริการเฮาสไวนหลากชนิด เบียร ค็อกเทล ณ วิวบาร 
บริการตั้งแตเวลา 10.00-24.00และ จิราวารูล็อบบ้ีบาร บริการตั้งแตเวลา 10.00-23.00 น. 

18.30-19.30 น. ใหทานล้ิมรสทาปาสและคานาเปหลากหลายชนิดใหทานเลือกชิมกอนอาหารม้ือคํ่า ณ บริเวณ วิวบาร 
19.00-22.00 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโอเชีย่นส (บฟุเฟต)หรอื เลอืกทานอาหารแบบเซท็เมนหูรอืเลอืกใชเครดติคาอาหาร

ทานละ USD40 ที่หองอาหารสวนบวั หองอาหารลาเบรซซา และหองอาหารอลัไคมาห 

 พักทีC่entara Ras Fushiพกัหอง Deluxe Water Villa 
วนัทีส่าม  มาเล (มลัดฟีส) –กรงุเทพฯ ( เชา / - / - )
07.00-09.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโอเชีย่น (บฟุเฟต)

เช็คเอาทและนําทานเดินทางไปยังสนามบินมาเล เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย
12.25 น. ออกเดินทางสู กรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเอเชยี เทีย่วบนิ FD-176 

19.00น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 

อตัราคาบรกิาร / ราคาตอทาน / หนวยเปนบาท (รหสัแพ็คเกจ SRMV2N018RE-FD) 
กาํหนดการเดนิทาง 2020 ประเภทหองพกั ผูใหญพกัหองละ 2 ทาน 

12-14 เมษายน 2020 Deluxe Water Villa 42,900 

 
*** ตั๋วเคร่ืองบินท่ีใชในแพ็คเกจนี้เปนตั๋วเดินทางแบบหมูคณะซ่ึงจะถูกจัดเรียงท่ีนั่งมาจากสายการบินแอรเอเชียทางบิลเล่ียนฯ จะไมสามารถคอน
เฟรมใหกับลูกคาท่ีตองการนั่งติดกันไดซ่ึงหลังจากออกตั๋วแลวลูกคาทานใดท่ีประสงคตองการนั่งท่ีนั่งติดกันสามารถแจงกับทางทีมงานเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการเปล่ียนแปลงท่ีนั่งและมีคาใชจายท่ีเปนสวนตางในการเปล่ียนแปลงดังกลาว *** 

 
ราคาแพค็เกจรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบนิไป-กลับเสนทางกรุงเทพฯ(ดอนเมือง)-มาเล-กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) โดยสายการบนิ แอรเอเชีย 
 คาภาษีสนามบนิ, คาธรรมเนียมและคาเชือ้เพลิงของสายการบินแอรเอเชีย 
 คาสัมภาระโหลดใตทองเครือ่งทานละ 20 กิโลกรัมและคาที่นัง่บนเคร่ือง 
 คาที่พักตามประเภทหองที่ทานเลือก จํานวน 2 คืน 
 คาเรอืเรว็(Speedboat) บริการรับ-สง สนามบินมาเล-รีสอรท-สนามบินมาเล 
 บริการเจาหนาที่ตอนรบัและอาํนวยความสะดวกในการข้ึนเรอืเร็ว 
 คาอาหารเชา คาอาหารกลางวันและคาอาหารค่าํที่หองอาหารโอเชี่ยนส (หองอาหารหลัก/บุฟเฟต) 

- มือ้เชา รบัประทานอาหารเชาที่หองอาหารโอเชี่ยนส (บุฟเฟต) 
- มือ้อาหารกลางวนั เลือกรับประทานอาหารกลางวนัที่หองอาหารโอเชี่ยนส หรือ เลือกรบัประทานอาหารกลางวันแบบ
เซ็ทเมนู จากหองอาหารสวนบวัหรอืหองอาหารลาเบรซซา  
- มือ้อาหารค่าํเลือกรบัประทานอาหารค่ําที่หองอาหารโอเชีย่นส หรอื เลือกรับประทานอาหารเย็นเซท็เมนูหรอืเลือกใช
เครดิต 40 เหรยีญสหรัฐ (เครดิตตอทานตอวนั) สําหรับเมนจูานเดี่ยว จากหองอาหารสวนบวั หองอาหารลาเบรซซาและ
หองอาหารอัลไคมาห (ตองทาํการสํารองที่นั่งลวงหนาสาํหรบัหองอาหารพิเศษดังกลาว) 

 คาเครือ่งดืม่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลตามรายการกําหนด 
 บริการเครื่องดืม่ตอนรบัและผาเย็นเมือเดินทางถึงรีสอรท 
 บริการบารเปด บริการเครื่องดืม่ต้ังแตเวลา 10.00 น.ถึง 24.00 น. ณ เวฟพูลบาร วิวบารและจิราวารล็ูอบบี้บาร 
 บริการชา-กาแฟยามบาย 15.30-16.30 น. 
 บริการซันดาวนเนอรคานาเป เพลิดเพลินกับอาหารแบบทาปาสและคานาเปหลากชนิดเสริฟระหวาง 18.30–19.30น. 
 ฟรี...บริการมินบิาร 
 ฟรี...บริการนํ้าดื่มภายในหองพักวันละ 2 ขวด 
 ฟรี...บริการกีฬาทางน้ําที่ชนิดที่ไมมีเครือ่งยนต  
 ฟรี...บริการอปุกรณดําน้าํต้ืน  
 ฟรี...บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอรท 
 Service Charge, Maldives GST Tax& Green Tax  
 คาประกันอุบติัเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท 

 
ราคาแพค็เกจไมรวม 

 คาอาหารบริการบนเครือ่งบนิ/ คาสัมภาระสวนเกินจากสายการบนิกําหนด 
 คาบริการเชค็อนิแบบ In-Villa/ การรับประทานอาหารภายในวิลลา/ การรับประทานอาหารม้ือพิเศษหรือเมนูพิเศษ  
 คาอาหารเมนูกุงมังกรและอาหารทะเล/ คาอาหารมือ้พิเศษบนชายหาด / เมนูของวางที่เวฟพูลบารและเครือ่งดืม่ทัง้ขวด 
 คากิจกรรมทางน้ําทีใ่ชเครื่องยนตและทัวรประเภทตางๆคาบรกิารสปา คากิจกรรมดาํน้ําลึก คากิจกรรมสนัทนาการอื่นๆ 

คาทิปพนักงานยกกระเปา คาซักรีด คาโทรศพัทในประเทศและระหวางประเทศ คาอาหารหรือคาเครือ่งดืม่และ
คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

หมายเหตุเพิ่มเติม 
 รีสอรทนีร้ับผูเดนิทางอายุต้ังแต 12 ปข้ึนไป / หองพักทุกประเภท พักไดสูงสดุ 2 ทานเทานัน้ 
 หองอาหารที่ตองสาํรองที่นัง่ลวงหนาคอื หองอาหารสวนบัว หองอาหารลาเบรซซา และหองอาหารอัลไคมาห (หองอลั

ไคมาหเปดเฉพาะม้ือเย็น) 
 สปา เซน็วารี เปดบริการต้ังแตเวลา 09.00-21.00 น. (จองลวงหนาอยางนอย 24 ชัว่โมงกอนการใชบริการ) 
 Dive Centre ศูนยดําน้ําและกิจกรรมทางนํ้าเปดบริการต้ังแตเวลา 08.30-18.00 น. (สามารถยืมและคนือุปกรณดําน้ํา

ต้ืนไดที่ โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม หากอุปกรณชํารดุเสียหาย ตองชาํระคาปรบัตอความเสยีหายที่เกิดข้ึน) 
 

เงือ่นไขการจอง การชาํระเงนิและการยกเลกิการจอง  
การจองแพค็เกจและการชาํระเงนิ 

 กรุณาชําระ คาแพค็เกจเตม็จาํนวน หลังจากไดรบัการยืนยันการจองจากทางบริษัท  
ภายใน 2 วัน ทัง้นี้ ข้ึนกับปริมาณการเขาพักในชวงเวลาดังกลาว ซึง่ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนตามเงือ่นไขที่ไดรบั
จากทางรสีอรท 

 

การยกเลกิ 
 ยกเลิก 90วันกอนเดินทาง ทางบริษัท ทําการหักคาใชจาย 50%จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด 
 ยกเลิก 60วันกอนเดินทาง ทางบริษัท  ทําการหักคาใชจาย 100%จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด 
 ยกเลิกกะทันหันหรอืเขาพักไมครบตามจํานวนคืนหรอืจาํนวนวนัทีท่ําการจอง ไมสามารถเรียกรองขอคนืคาบริการได 

 

หมายเหต ุ
 ราคานี้ใชสําหรับผูเดนิทางพรอมกันอยางนอย 2 ทานข้ึนไป ถือสัญชาติไทยและมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานัน้ 
 อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาคาบริการใน

กรณีที่มีการขึ้นราคาคาต๋ัวเครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท 
หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับข้ึนในชวงใกลวันที่จะเดินทาง   

 หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผล
ซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนเงินบางสวนหรือทั้งหมด
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ
หรือคนตางดาว ที่พํานัก อยูในประเทศไทย อํานาจสิทธ์ิขาดเปนของทางกองตรวจคนเขาเมือง   

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน การยกเลิก หรือลาชาของสาย
การบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดเหนือ
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนสง เมื่อเกิดการสูญหาย
ของสัมภาระ ระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาว  

 ในระหวางการทองเที่ยวนี้ หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมสามารถ
เรียกรองขอคืนคาบริการได 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและ
คํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 
 


