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Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 Hotline 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

 

พกัรีสอรท์หร ูระดบั4ดาว (WATER VILLA) 2 คืน ณ CENTARA RAS FUSHI 

รวมอาหารทกุม้ือ+เคร่ืองด่ืม+เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์ลอดทัง้วนั 

แพ็คเกจน้ีไม่รวมตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กทมฯ-มลัดีฟส-์กทมฯ 

** แพ็คเกจทวัร ์ส าหรบั 2 ท่านข้ึนไปเดินทางไดเ้ลย** 

เดินทางทกุวนัและไม่มีหวัหนา้ทวัร ์** 
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สายการบินทีเ่ดนิทางไปยงัประเทศมลัดฟีส์ 
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ออกเดินทางทุกวัน 

สายการบินแอร์เอเชีย (FD) 
จนัทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์ 

 
 

สายการบินบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

ขาไป PG711 BKK - MLE 09.20 – 11.55 น. 

ขากลบั PG712 MLE - BKK 12.45 – 19.25 น. 

สายการบินแอรเ์อเชีย (FD) 

ขาไป FD175 BKK - MLE 09.15 – 11.50 น. 

ขากลบั FD176 MLE - BKK 12.35 – 19.05 น. 

อังคาร พฤหัสบดี เสาร์ 
สายการบินแอรเ์อเชีย (FD) 

ขาไป FD177 BKK - MLE 09.55 – 12.30 น. 

ขากลบั FD178 MLE - BKK 13.20 – 19.40 น. 

สายการบินศรีลงักนัแอรไ์ลน์ ออกเดินทางทุกวนั ตอ่เครือ่งทีเ่มืองโคลอมโบ ประเทศศรีลงักา 

สายการบินแอรศ์รีลงักาแอรไ์ลน์ (UL) 

ขาไป UL403 BKK - CMB 09.00 – 11.00 น. 

ต่อเคร่ือง UL115 CMB - MLE  13.25 – 14.20 น. 

สายการบินแอรศ์รีลงักาแอรไ์ลน์ (UL) 

ขากลบั UL104  MLE - CMB  21.00 – 22.55 น. 

ต่อเคร่ือง UL402 CMB - BKK 01.15 – 06.20 น. 
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เดินทาง *1 Mar – 30 Apr 2020* 

promotion 25!! ส่งจองก่อน 31 ม.ค. 2020 

ราคาสีแดงจองก่อนเดินทาง 60 วนั  (หากมีโปรต า่กว่าท่ีแสดงไม่สามารถ รีบุคได)้  

ประเภทหอ้งพกั ราคา/ท่าน 

 2Night 3Night 4Night 

Ocean Front Beach Villa 24,888/23,888 32,488/31,488 40,488/38,888 

Deluxe Ocean Front Beach Villa 25,888/24,488 33,888/32,488 41,888/40,488 

Deluxe Water Villa 28,888/24,588 38,888/33,288 48,888/42,888 

Deluxe Sunset Water Villa 29,488/25,288 39,888/34,288 50,488/44,388 

Deluxe Spa Over Water Villa(Jacuzzi)  29,888/25,888 40,888/35,288 51,488/45,488 

Premium Spa Over Water 

Villa(jacuzzi+เปลตาข่าย) 

32,488/27,888 44,488/38,388 55,888/49,788 

 

 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – เมืองมาเล่– CENTARA RAS FUSHI RESORT (-/ - / D )                                        

XX.XX น.      เช็คอิน ณ ท่าอากาศยาน ................................................เคารเ์ตอร ์สายการบิน........................  

XX.XX น.      ออกเดินทางสู่เมืองมาเล่ สาธารณรฐัมลัดีฟส์ ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า175 VELANA AIRPORT 

โดยเท่ียวบินท่ี............................... สายการบิน ....................................... 

หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรงุเทพฯ แต่ละกรุป๊นัน้จะคอนเฟิรม์ก่อนประมาณ 10 วนัก่อนเดินทาง 

หากท่านตอ้งการจองตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเท่ียวบินคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ท่ีก่อน กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางไดแ้ละหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่น 

ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจาก 

สายการบินพิจารณาสถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั 

เป็นตน้ เหตุผลต่างๆท่ีอยู่เหนือความควบคุมของบริษทั ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆไดใ้นทกุกรณี 
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XX.XX น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบั

สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ ติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั เดินทางสู่ รีสอรท์หรู CENTARA RAS FUSHI RESORT ระดบั 

4 ดาว บนเกาะ โดยห่างจากสนามบินประมาณ 40นาทีโดยเรือ SPEED BOAT 

XX.XX      เดินทางถึงท่ีพกัท่านจะไดร้บัการตอ้นรบั   จากทางรีสอรท์โดยไดร้บัผา้เย็นและเคร่ืองด่ืม 

(Welcome Drink) และเช็คอินเขา้พกัในหอ้งพกั  

19.30 น.  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ บริการแบบบุฟเฟตน์านาชาติ (1) 
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ค า่ ท่านสามารถรบัเคร่ืองด่ืมทัง้ท่ีมีแอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอลใ์นแพ็คเกจออลอินคลูซีฟไดท่ี้บารเ์คร่ืองด่ืมจนถึง

เท่ียงคืนของทุกวนั 

 

วนัท่ี 2/3      CENTARA RAS FUSHI RESORT ( B / L / D )                                                                                    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟตน์านาชาติ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ (2) 

11.00 ด าน ้ารอบๆเกาะท่ีพกั โดยท่านสามารถรบัเคร่ืองด่ืมและของว่างไดจ้ากบารใ์กลเ้คียงท่ีเปิดใหบ้ริการ           

 (สามารถเลือกซ้ือกิจกรรมเพ่ิมเติมจากทางรีสอรท์ได ้**ราคากิจกรรมไม่รวมในแพ็คเก็จ) 
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 เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียงแบบบุฟเฟตน์านาชาติ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์  (3) 

บ่าย พกัผ่อนตามอธัยาศยั โดยท่านสามารถรบัเคร่ืองด่ืมและของว่างไดจ้ากบารใ์กลเ้คียงท่ีเปิดใหบ้ริการ 

  

19.30 น.  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ บริการแบบบุฟเฟตน์านาชาติ (4) 

ค า่ ท่านสามารถรับเคร่ืองด่ืมทั้งท่ีมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ในแพ็คเกจออลอินคลูซีฟไดท่ี้บาร์

เคร่ืองด่ืมจนถึงเท่ียงคืนของทุกวนั 

  

วนัท่ี 3 CENTARA RAS FUSHI RESORT - เมืองมาเล่ – กรุงเทพฯ                                ( B / - / - )                                                                                   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ (5) 

 ก่อนไปรบัประทานอาหารเชา้ แนะน าใหลู้กคา้เก็บสมัภาระใหพ้รอ้ม แลว้น าสมัภาระตัง้ไวใ้นหอ้ง  

 จะมีเจา้หนา้ท่ีไปน าออกมาไวท่ี้ลอ้บบ้ี หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้แลว้ใหลู้กคา้ท าการเช็คเอาท ์ 

 และ รอเดินทางโดย Speed Boat ไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT  

XX.XX น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน................... โดยเท่ียวบิน ของสายการบิน ......................................... 

XX.XX น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน............................. โดยสวสัดิภาพ 
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**ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท ้แลว้จึงช าระเงินเพ่ือประโยชนข์องท่านเอง** 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่หอ้งพกั 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการทอ่งเที่ยว 

 คา่อาหารทุกม้ือ เคร่ืองด่ืมตา่งๆ รวมถึงเคร่ืองด่ืมที่มแีอลกอฮอร์ (ยกเวน้ Premium Brand) จนกวา่บาร์จะปิด 

 คา่ Speed Boat รับสง่ สนามบิน-รีสอร์ท-สนามบิน 

 หอ้งอาหาร Ocean(บุปเฟ่ตน์านาชาติ) , หอ้งอาหารอ่ืนๆ ไดร้ับเครดิตUSD 40 ดงัน้ี หอ้งอาหารไทย Suan Bua, 

หอ้งอาหารอติาเลยีน La Brezza, หอ้งอาหาร Al Khaimah (บาบคีิว อราบคิ) **อาหารตามสั่งนอกเซต็ที่ก  าหนดในแตล่ะ

หอ้งอาหารไมร่วมในแพก็เกจ) 

 บริการเคร่ืองด่ืมตามสั่ง รวมทัง้ที่มแีอลกอฮอล ์10.00-18.00 บริเวณ Waves (Pool bar สระวา่ยน ้า ) 

 ชา – กาแฟยามบา่ยพรอ้มของวา่ง 15.30-16.30 ที่ Viu Bar 

 เคร่ืองด่ืมน ้าอดัลม น ้าแร ่ตลอดทัง้วนั 

 บริการบาร์แบบเปิด (Open Bar Service) Viu Bar ซ่ึงใหบ้ริการเฮา้สไ์วน์หลากชนิด (ไวน์แดง,ไวน์ขาว,และสปารค์กลิ้ง

ไวน)์ เบยีร์ และ คอ็กเทล ตัง้แต ่11 โมงไปจนถึง 23.00 น. 

 ซนัดาวเนอร์ คานาเป้ : บริการทาปาสและคานาเป้หลากหลายใหเ้ลือกลิ้มชมิรสกอ่นอาหารม้ือค  ่า (18.30 น. – 19.30 

น. ) ที่  Viu Bar 

 เลือกรับเซตเมนู หรืออาหารจานเดยีว ส าหรบัเน้ือกลางวนัและม้ือค  ่าไดท้ี่หอ้งอาหารสวนบวั(อาหารไทย) หรือหอ้งอาหาร 

เบรซซา (อาหารอติาเลี่ยนและอาหารทะเล) โดยมเีครดิตให ้USD40 ตอ่ทา่น (กรุณาส ารองที่นั่งลว่งหนา้) 

 บริการอุปกรณด์ าน ้าต้ืนและอุปกรณท์างน ้า (ชนิดไมม่เีคร่ืองยนต)์ เชน่ เรือแคนู, เรือถบี, วินดเ์ซิร์ฟ, กระดานโตค้ล่ืน) 

 Free Wifi ในบริเวณที่พกั 

 พิเศษ ส าหรบัคู่ฮนันีมูน(ภายใน 1 ปี หลงัแต่งงาน)Special for Honeymooners. bottle of 

sparkling wine with Luxury Homemade chocolate served in-villa per room. 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั และ คา่น ้าหนกักระเป๋าเกินกวา่ที่สายการบินก าหนด 

 คา่ธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากรายการทอ่งเที่ยว คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์มินิบาร์และทวีชีอ่งพิเศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิ่ มและภาษีหกั ณ ที่จา่ย 

 ค่าทิปพนกังานทอ้งถ่ิน เช่น คนยกกระเป๋า เด็กเสิรฟ์ ตามความพึงพอใจของท่าน 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

กรุณาเช็คหอ้งพกัว่างก่อนท าการจอง !!! 

หากไม่ช าระภายในวนัท่ีก าหนด ทางบริษทัขออนุญาตตดัท่ีนัง่ตามเง่ือนไข 
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 ช าระยอดเต็ม หลงัจากการจองภายใน 3 วนั 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ ัง้หมด 

 เม่ือออกตัว๋แลว้หากท่านมีเหตุบางประการท าใหเ้ดินทางไม่ไดไ้ม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได ้เน่ืองจากเป็นนโยบาย

ของสายการบิน 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลบัรายการทอ่งเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่ เกิดเหตุสุดวิสยั หรือ

เหตุการณท์ี่อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทาง

เป็นหลกั 

 บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้สิน หากเกิดเหตุการณสุ์ดวิสยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน 

การเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ หรือทรัพยสิ์นสูญหายอนั

เน่ืองมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความประมาทของตวัทา่นเอง 

 กรณีที่สถานที่ทอ่งเที่ยวใดๆ ที่ไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสยั สภาพอากาศ เหตุการณท์ี่อยูเ่หนือการควบคุมของ

บริษทัฯ เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส้ิน 

 กรณีที่ทา่นสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไมเ่ขา้ชมสถานที่ใดๆ กต็ามที่ระบุในรายการทอ่งเที่ยว หรือไมเ่ดินทางพรอ้ม

คณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้-ออกตามประเทศที่ระบุไว ้ 

เน่ืองจากการครอครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของตอ้งหา้ม เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดกต็าม 

 กรณีที่ทา่นใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สนี ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทอ่งเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากทา่นถูกปฏิเสธในการเขา้-

ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์และรับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน 

 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ  

 

 

 

 


