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พกัท่ีรีสอรท์กลางน ้า 3 คืน CENTARA GRAND  

** รวมอาหารทุกม้ือ รวมถึงเคร่ืองด่ืมและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์ลอดทัง้วนั 

ราคาน้ียงัไม่รวมตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั มลัดีฟส ์
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1-30 กนัยายน 2562 

ประเภทหอ้ง 4วนั 3คืน ราคาท่านละ พกัเสริม 12-16 ปี 2-11 ปี 

Beach Suite 37,188.- 29,888 20,200 13,888 

Delux Water villa 42,888.- 29,888 20,200 13,888 

Delux Family Water villa 55,888.- 26,488 20,200 13,888 

Ocean Water villa 46,188.- 26,488 20,200 13,888 

Sunset  Ocean Water villa 54,288.- 33,200 26,888 16,888 
 

1 ตุลาคม – 23 ธนัวาคม 2562 

ประเภทหอ้ง 4วนั 3คืน ราคาท่านละ พกัเสริม 12-16 ปี 2-11 ปี 

Beach Suite 47,488.- 29,888 23,500 14,888 

Delux Water villa 52,888.- 29,888 23,500 14,888 

Delux Family Water villa 63,488.- 29,888 23,500 14,888 

Ocean Water villa 57,488.- 29,888 23,500 14,888 

Sunset  Ocean Water villa 65,488.- 36,488 30,200 18,888 
 

25 ธนัวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 

ประเภทหอ้ง 4วนั 3คืน ราคาท่านละ พกัเสริม 12-16 ปี 2-11 ปี 

Beach Suite 111,488.- 29,888 23,500 14,888 

Delux Water villa 125,888.- 29,888 23,500 14,888 

Delux Family Water villa 143,588.- 29,888 23,500 14,888 

Ocean Water villa 131,888.- 29,888 23,500 14,888 

Sunset  Ocean Water villa 146,888.- 36,488 30,200 18,888 

**พกัขัน้ต า่ 5 คืน และหา้มท าการ CHECK OUT ในวนัท่ี 30-31 ธนัวาคม 2562 

3 มกราคม -29 กมุภาพนัธ ์2563 

ประเภทหอ้ง 4วนั 3คืน ราคาท่านละ พกัเสริม 12-16 ปี 2-11 ปี 

Beach Suite 51,888.- 29,888 23,500 14,888 
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Delux Water villa 58,488.- 29,888 23,500 14,888 

Delux Family Water villa 68,488.- 29,888 23,500 14,888 

Ocean Water villa 62,888.- 29,888 23,500 14,888 

Sunset  Ocean Water villa 70,888.- 36,488 30,200 18,888 
 

3 มกราคม -29 กมุภาพนัธ ์2563 

ประเภทหอ้ง 4วนั 3คืน ราคาท่านละ พกัเสริม 12-16 ปี 2-11 ปี 

Beach Suite 47,888.- 29,888 23,500 14,888 

Delux Water villa 53,888.- 29,888 23,500 14,888 

Delux Family Water villa 63,488.- 29,888 23,500 14,888 

Ocean Water villa 56,888.- 29,888 23,500 14,888 

Sunset Ocean Water villa 64,888.- 36,488 30,200 18,888 

** แพ็คเกจทวัร ์ส าหรบั 2 ท่านข้ึนไปเดินทางไดเ้ลย** 

เดินทางทกุวนัและไม่มีหวัหนา้ทวัร ์** 

XX.XX น.   เชค็อนิ ณ ท่าอากาศยาน………………. เคาเตอร์ สายการบิน………………………….  

XX.XX น.  ออกเดินทางสูเ่มืองมาเล ่สาธารณรัฐมลัดฟีส ์ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA 

AIRPORT โดยเที่ยวบนิที่  …….. สายการบนิ ………………… 

XX.XX น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT หลงัผา่นพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองและรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ ติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีเคาเตอรห์มายเลข 12 หลงัจากนั้น

เดินทางสู ่รีสอรท์หรู CENTARA GRAND ระดบั 5 ดาว บนเกาะ โดยหา่งจากสนามบินประมาณ 25 

นาทโีดยเคร่ืองบนิน ้า SEAPLANE 

 

 

 

วนัท่ี1 กรุงเทพฯ – เมืองมาเล่ – เซนทารา แกรนด ์         ( - / - / D )                                             
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15.00 น. เชค็อนิเขา้หอ้งพกักลางน ้า และพกัผอ่นตามอธัยาศยั   

18.00-18.30 น. ชมการใหอ้าหารปลา ท่ี Coral Bar (Fish Feeding at Coral Bar)  

19.00-22.00 น. รับประทานอาหารเยน็บุพเฟตน์านาชาต ิณ หอ้งอาหาร Reef   

(สามารถเลือกทานอาหารไทยท่ีหอ้งอาหาร Suan Bua และ อาหารอิตาเลียนท่ีหอ้งอาหาร 

Azzuri Mare ได ้โดยตอ้งส ารองล่วงหนา้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.00-10.00 น.เลือกรับประทานอาหารเชา้บุฟเฟ่ตท์ี่หอ้งอาหาร Reef / Suan Bua หรือ Azzuri Mare 

ไมต่อ้งส ารองที่นั่ง 

08:15-12:30 น.*กิจกรรมด าน ้าชมฉลามวาฬ Whale Shark Snorkeling  

วนัท่ี2       สนุกสนานกบักิจกรรม                                                 ( B/ L / D ) 
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12.00-14.30 น.เลือกรับประทานอาหารกลางวนับุฟเฟ่ตท์ี่หอ้งอาหาร Reef / Suan Bua หรือ Azzuri 

Mare ไมต่อ้งส ารองที่นั่ง 

ช่วงบ่าย สามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นทางน ้า ท่ีไม่ใชเ้คร่ืองยนตท์ุกชนิดเช่น คายคั เรือถีบ 

วินดเ์ซิรฟ์ หรือเขา้ร่วมชัน้เรียนวินดเ์ซิรฟ์ / เรือยางบานาน่าโบท้ หรือ เรือโดนทั 

15.30-16.30 น. รับของวา่ง และชายามบา่ย ที่บาร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.45-19.00 น. *ล่องเรือชมพระอาทิตยต์กดิน Sunset Cruise  

19.00-22.00 น.  รับประทานอาหารเยน็บุพเฟตน์านาชาต ิณ หอ้งอาหาร Reef  

(สามารถเลือกทานอาหารไทยท่ีหอ้งอาหาร Suan Bua และ อาหารอิตาเลียนท่ีหอ้งอาหาร 

Azzuri Mare ได ้(โดยตอ้งส ารองล่วงหนา้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี3 สนุกสนานกบักิจกรรม                                                           ( B/ L / D )                                            
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07.00-10.00 น.เลือกรับประทานอาหารเชา้บุฟเฟ่ตท์ี่หอ้งอาหาร Reef / Suan Bua หรือ Azzuri Mare 

ไมต่อ้งส ารองที่ นั่ง หลงัอาหารเชา้สามารถเลือกเลน่เคร่ืองเลน่ทางน ้า ที่ ไมใ่ชเ้คร่ืองยนตทุ์กชนิดเช่น 

คายคั เรือถบี วินดเ์ซิร์ฟ เป็นตน้หรือเลือกกจิกรรมไปเที่ยวเกาะเยี่ยมชมวิถคีนพ้ืนเมืองได ้ 

09.15-12.30 น. กิจกรรม Local Island Discovery เท่ียวเกาะเย่ียมชมวิถีคนพ้ืนเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00-14.30 น. เลือกรับประทานอาหารกลางวนับุฟเฟ่ตท์ี่หอ้งอาหาร Reef / Suan Bua หรือ Azzuri 

Mare ไมต่อ้งส ารองที่นั่ง 

ชว่งบา่ย พกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือรับบริการอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมไดจ้ากบาร์ 

13.45-16.00 น. *ทริปด าน ้าต้ืนนอกรีสอรท์โดยเรือ Snorkeling Trip 

17.15-19.30 น. *ล่องเรือตกปลาและชมพระอาทิตยต์กดิน Sunset Fishing  

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00-22.00 น. รับประทานอาหารเยน็บุพเฟตน์านาชาต ิณ หอ้งอาหาร Reef  
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(สามารถเลือกทานอาหารไทยท่ีหอ้งอาหาร Suan Bua และ อาหารอิตาเลียนท่ีหอ้งอาหาร 

Azzuri Mare ได ้(โดยตอ้งส ารองล่วงหนา้) 

วนัท่ี 4 เซนทารา แกรนด ์-เมืองมาเล่ – กรุงเทพฯ                        ( B / - / - )                                                              

07.00 น. เลือกรับประทานอาหารเชา้บุฟเฟ่ตท์ี่หอ้งอาหาร Reef / Suan Bua หรือ Azzuri Mare ไม่

ตอ้งส ารองที่นั่งหลงัจากอาหารเชา้เกบ็สมัภาระเพ่ือท าการเชค็เอาท ์ทางรีสอร์ทจะแจง้เวลานัดหมายการ

เดินทางไปสนามบนิใหลู้กคา้ทราบในคืนสุดทา้ยของการเขา้พกั 

XX.XX น. ไดเ้วลานัดหมาย ออกเดินทางโดยเคร่ืองบินน ้าจากรีสอร์ทไปยงัสนามบินเวลาน่า เมืองมา

เล ่มลัดฟีส ์  

XX.XX น. ออกเดินทางจากมลัดฟีส ์

XX.XX น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

**ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท ้แลว้จึงช าระเงินเพ่ือ

ประโยชนข์องท่านเอง** 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการทอ่งเที่ยวหรือระดบัเดยีวกนั 

 เคร่ืองบนิน ้าเขา้รีสอร์ท (SEAPLANE) รับสง่ รีสอร์ท-สนามบนิ-รีสอร์ท  

 คา่อาหาร ULTIMATE ALL INCLUSIVE MEAL PLAN 

 คา่ยานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทอ่งเที่ยว 

 Maldives GST tax 12%, Service charge 10%, Green tax 6 USD./ทา่น/คืน 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

กรณุาเช็คหอ้งพกัว่างก่อนท าการจอง !!! 

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ กรณุาช าระยอดเต็มจ านวน  

ภายใน 3 วนัหลงัจากท่ีท าการจอง  
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 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทอ่งเที่ยว คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์
มินิบาร์และทวีชีอ่งพิเศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิ่มและภาษีหกั ณ ที่จา่ยของแตล่ะประเทศ 

 ทิปไกดท์อ้งถิ่น ตามความพึงพอใจในบริการของทุกทา่น 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

 ช าระยอดเตม็ หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกการจองมากกว่า 45 วนัก่อนเดินทาง คืนเงินเต็มจ านวน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 31-45 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้าย 

50% ของราคาทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่ายเต็ม
จ านวน ของราคาทวัรท์ ัง้หมด 

หมายเหตุ 

 พกัขัน้ต ่า 3 คืนข้ึนไป 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลบัรายการทอ่งเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณี
ที่ เกิดเหตุสุดวิสยั หรือเหตุการณ์ที่ อยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึง

ความปลอดภยัและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการ
บนิ การยกเลิกเที่ยวบนิ การเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร 

อุบตัิเหตุ ภยัธรรมชาติ หรือทรัพยสิ์นสูญหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง 

หรือจากการโจรกรรม และอุบตัเิหตุจากความประมาทของตวัทา่นเอง 

 กรณีที่ สถานที่ ท่องเที่ ยวใดๆ ที่ ไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 

เหตุการณท์ี่อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ เป็นตน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ้า่ยใดๆ 

ทัง้ส้ิน 

 กรณีที่ ทา่นสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานที่ ใดๆ ก็ตามที่ ระบุในรายการ

ทอ่งเที่ ยว หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ 

ทัง้ส้ิน 
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 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้-ออก
ตามประเทศที่ ระบุไว ้ เน่ืองจากการครอบครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของตอ้งหา้ม เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่

กรณีใดกต็าม 

 กรณีที่ ทา่นใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทอ่งเที่ ยวกบัคณะทวัร์ 

หากทา่นถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์

และรับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ท ัง้หมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

รายละเอียด Ultimate All Inclusive Meal Plan 

หอ้งอาหาร Reef ใหบ้ริการอาหารเชา้ กลางวนั เยน็ ในรูปแบบบุฟเฟตน์านาชาตแิละ Teppanyaki  

(ส ารองที่นั่งลว่งหนา้ทุกม้ือ เฉพาะ Teppanyaki)  

  เวลาใหบ้ริการ 07:00 - 23:00 น. 

  12:00 - 14:30 น.  

  19:00 - 22:00 น.   

หอ้งอาหารไทย Suan Bua (แบบเซท็เมนู) 

  เวลาใหบ้ริการ 12:00 - 14:30 น.  

  19:00 - 22:00 น. (กรุณาส ารองที่นั่งลว่งหนา้)   

หอ้งอาหารอติาเลยีนและซฟีู้ ด Azzuri Mare (แบบคอร์สเมนู) 

  เวลาใหบ้ริการ 12:00 - 14:30 น. 

  19:00 - 22:00 น. (กรุณาส ารองที่นั่งลว่งหนา้)  

เคร่ืองด่ืมและของวา่ง  

 - ชา กาแฟยามบา่ย ขนมเคก้ แซนวิช รวมถึงซุม้ไอศกรีมส าหรับเดก็ พรอ้มวงดนตรีบรรเลงเพลง 

 - บาร์ทัง้ 2 แหง่ ณ Coral Bar & Lounge และ Aqua เปิดใหบ้ริการตัง้แต ่10 โมงเชา้จนถึงเที่ยง

คืน  

   ใหบ้ริการเฮาสไ์วน์ชนิดตา่งๆเชน่ (ไวน์แดง, ไวน์ขาว, สปาร์คกลิ้งไวน์ และไวน์โรเซ)่  

   รวมทัง้ เบยีร์ เหลา้ คอกเทล น ้าอดัลม รวมถึงน ้าผลไม ้

 - บริการเตมิเคร่ืองด่ืม น ้าอดัลม น ้าแร่ และเบยีร์ในมินิบาร์ทุกวนั (วนัละ 1 คร้ัง) 

กจิกรรม 
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 - กจิกรรมสนัทนาการระหวา่งเขา้พกั เชน่ ชมฉลามวาฬโดยเรือ, ด าน ้าต้ืนชมปะการังโดยเรือ, ตก

ปลายามเยน็โดยเรือ,  

   ลอ่งเรือชมพระอาทิตยต์กดิน และส ารวจเกาะรอบๆ 

(กจิกรรมเหลา่น้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ กรุณาส ารองกจิกรรมลว่งหนา้กบัแผนกตอ้นรับเม่ือเขา้พกั 

โดยจ ากดัการใหบ้ริการกจิกรรมละ 1 คร้ังตอ่ทา่น ตอ่การเขา้พกั)  

 - บริการอุปกรณด์ าน ้าต้ืนและอุปกรณ์กฬีาทางน ้าตา่งๆ (ชนิดไมม่เีคร่ืองยนต)์ เชน่ เรือแคนู , เรือ

ถบี, วินดเ์ซิร์ฟ,  

   กระดานโตค้ล่ืน, เรือยาง และ เรือกลว้ย เป็นตน้ 

 - Free Wi-Fi ในบริเวณที่พกั 

 - กจิกรรมเพ่ือสุขภาพ เชน่ หอ้งออกก าลงักาย พรอ้มโปรแกรมที่จดัโดยเทรนเนอร์ สนามเทนนิส  

 - เครดิตสปาส าหรับผูใ้หญ ่มูลคา่ 100 USD ตอ่ทา่น/ตอ่การเขา้พกั 

ส่ิงที่ไมร่วมในแพค็เกจ 

 - สิทธิประโยชน์เพิ่มเตมิจาก The Club ใหบ้ริการเฉพาะผูท้ี่ เขา้พกั Sunset Ocean Pool Villa   

 - ไมร่วมการรับประทานอาหารภายในวิลลา่ 

 - การด าน ้าลึก, กฬีาทางน ้า และกจิกรรมสนัทนาการอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุไวข้า้งตน้ 


