
MALDIVES  CENTARA  3D 2N
CENTARA  RAS  FUSHI  

RESORT & SPA  MALDIVES
ราคาเรรรมตต้น

บาท/ททาน

46,900.-

HIGHLIGHT
- สสัมผสัสประสบการณณ์สสดพพิเศษ  พสักรรีสอรณ์ทหรร  ทรีที่มรีใหห้เลลือกทสัทั้งหห้องบนบกและกลางนนทั้า
- พสักผผ่อนสสดชพิลลณ์กสับความเงรียบสงบและสวยงามของทะเลมสัลดรีฟสณ์
- ฟรรี !!!  อพิที่ม อรผ่อยไมผ่อสัทั้น  กสับอาหารและเครลืที่องดลืที่มทสัทั้งวสันตลอดการเขห้าพสัก ( All Inclusive)
- ฟรรี !!! อสปกรณณ์ดนานนทั้าตลืทั้น  และกพิจกรรมตผ่างๆทรีที่ไมผ่ใชห้เครลืที่องยนตณ์ (All Inclusive)
- พพิเศษ !!!  บรพิการซสันดาวนณ์เนอรณ์  คานาเปห้  ณ หห้องอาหาร VIU  BAR
- สะดวกสบายกสับการเดพินทางบพินตรงสรผ่มสัลดรีฟสณ์ดห้วยเทรีที่ยวบพินจากสายการบพิน Bangkok  Airways

เดพินทางตสัทั้งแตผ่ 1 เม.ย. - 31 มรี.ค. 2560
ยกเวห้นเทศกาลและวสันหยสดนสักขสัตฤกษณ์



วสันแรกของ กรสงเทพฯ - มสัลดรีฟสณ์                                (  -  / - / เยย็น  ) 
05.00 น. เชช็คอรนบบัตรโดยสารและสบัมภาระ ณ  สนามบรนสสุวรรณภภูมร ชบัชน 4 ผภูต้โดยสารขาออก เคานน์เตอรน์ “F”
 สายการบรน BANGKOK AIRWAYS 
09.30 น. ออกเดพินทางสรผ่มสัลดรีฟสณ์ โดยเทรีที่ยวบพินทรีที่ PG 711 
11.45 น. ถถึงสนามบพินมาเลยณ์ (Male International Airport) ประเทศมบัลดดีฟสน์ ผทานพรธดีการตรวจคนเขต้าเมมือง 
 นนาทผ่านเดพินทางโดยเรลือเรย็ว Speed Boat (ใชห้เวลาประมาณ 20 นาทรี) ไปยสัง “CENTARA RAS 

FUSHI RESORT & SPA MALDIVES”   รรีสอรณ์ทหรรระดสับ 4 ดาว เปพิดใหมผ่ลผ่าสสดในเครลือ 
CENTARA (กรสณาตพิดตผ่อเคานณ์เตอรณ์ หมายเลข 12 โรงแรม CENTARA ณ สนามบพินมสัลดรีฟสณ์)  

เชย็คอพินเขห้าสรผ่ทรีที่พสัก หห้องพสัก OCEAN FRONT BEACH VILLA ... จากนสัทั้นใหห้ทผ่านอพิสระพสักผผ่อน
ตามอสัธยาศสัย  *** ฟรดี !!! บรรการอสุปกรณน์ดดานดชาตมืชนและอสุปกรณน์ทางนดชา (ชนรดไมทมดีเครมืรองยนตน์) เชทน 
เรมือแคนภู, เรมือถดีบ, วรนดน์เซรรน์ฟ, กระดานโตต้คลมืรน ตลอดการเขต้าพบัก ***
*** อรรมอรทอยไมทอบัชน กบับอาหารและเครมืรองดมืรมตลอดวบัน อาทรเชทน ชา-กาแฟยามบทายพรต้อมของวทาง, 
เครมืรองดมืรมนดชาอบัดลมและนดชาแรท  ตลอดวบัน, และบารน์เปรดใหต้บรรการเฮาสน์ไวนน์หลากชนรด ไวนน์แดง, ไวนน์
ขาว, สปารน์คกลรชงไวนน์, เบดียรน์ และคช็อกเทล ระหวทางเวลา 11.00 น. – 00.00 น. ตลอดการเขต้าพบัก ***
*** บรรการ ซบันดาวเนอรน์ คานาเปต้ ณ “VIU BAR” ระหวทางเวลา 18.30-19.30 น. ตลอดการเขต้าพบัก 
***

เยย็น บรพิการอาหารเยย็น ณ หห้องอาหารโอเชรีที่ยน (OCEAN RESTAURANT) 



วสันทรีที่สอง มสัลดรีฟสณ์ – อพิสระเลลือกทนากพิจกรรมตผ่างๆ ตามอสัธยาศสัย   (เชห้า / เทรีที่ยง / เยย็น)  
เชห้า รสับประทานอาหารเชห้า ณ หห้องอาหารโอเชรีที่ยน (OCEAN RESTAURANT)

หลบังรบับประทานอาหารเชต้า ... ททานสามารถเลมือกพบักผทอนตามอบัธยาศบัย หรมือททานทดีรตต้องการดนานนทั้าตลืทั้น
ดรประการสัง
รอบๆ เกาะ สามารถยลืมอสปกรณณ์ดนานนทั้าตลืทั้นจาก DIVE CENTER ไดห้ฟรรี ! 
หรมือททานทดีรไมทออกไปดดานดชา ... ททานสามารถรทวมกรจกรรมตทางๆ มากมายบนเกาะ ทดีรนดาโดยเจต้าหนต้าทดีร
ผภูต้เชดีรยวชาญและมดีปราบการณน์ โดยทดีรททานไมทตต้องเสดียคทาใชต้จทายเพมืรมเตรมไดต้ตบัชงแตทเวลา 08.30-11.30 น. 
และ 15.30-16.30 น. ของทสุกวบัน ... อาชรเชทน :  หฐโยคะ (Hatha Yoga), รนาไทชพิ (Tai Chi), การนสัที่ง
สมาธพิ (Meditation), พพิลาทพิส (Pilates on mat),  Stretching Class, การพสับผห้าขนหนรเปย็นรรปสสัตวณ์
ตผ่างๆ (Animal Towel Folding), โยครี ลาทพิส - การผสมผสานกสันระหวผ่างโยคะและพรี
ลาทพิส(Yogilates), มวยไทย (Thai Boxing) เปย็นตห้น  (กรสณาเชย็คตารางเวลากสับเจห้าหนห้าทรีที่รรีสอรณ์ทอรีก
ครสัทั้ง)

กลางวสัน - เยย็น บรพิการอาหารกลางวสันและอาหารคนที่า ณ หห้องอาหารโอเชรีที่ยน (OCEAN RESTAURANT)

วสันทรีที่สาม มสัลดรีฟสณ์ – สนามบพินมาเลผ่ยณ์ – โคลอมโบ  (เชห้า / - / - )
เชห้า รสับประทานอาหารเชห้า ณ หห้องอาหารโอเชรีที่ยน (OCEAN RESTAURANT) 

หลบังอาหารเชต้า ... นนาทผ่านเดพินทางโดยเรลือ SPEED BOAT สรผ่สนามบพิน
 (กรสณาเชย็ครอบเรลือกสับเจห้าหนห้าทรีที่โรงแรมอรีกครสัทั้งหนถึที่ง)

12.40 น. ออกเดพินทางกลสับสรผ่กร สงเทพฯ โดยเทรีที่ยวบพินทรีที่ PG 712
19.05 น. เดพินทางถถึงกรสงเทพฯ โดยสวสัสดพิภาพ

***** www.wonderfulpackage.com *****

http://www.wonderfulpackage.com/


อสัตราคผ่าบรพิการ  ยกเวห้นเทศกาลและวสันหยสดนสักขสัตฤกษณ์

โรงแรมทรีที่พสัก ชผ่วงเดพินทาง ประเภทหห้องพสัก
อสัตราคผ่าบรพิการ

ผรห้ใหญผ่ 
ทผ่านละ

พสักเดรีที่ยวเพพิที่ม
ตผ่อหห้อง/ตผ่อคลืน

พสักเพพิที่ม
ตผ่อหห้อง/ตผ่อคลืน

CENTARA RAS FUSHI
RESORT & SPA

MALDIVES

1 เม.ย. – 31 ต.ค.
2559

Ocean Front Beach Villa 46,900 15,000 20,000
Deluxe Water Villa 51,900 20,000 25,000

1 พ.ย. - 20 ธ.ค.
2559

Ocean Front Beach Villa 52,900 18,000 25,000
Deluxe Water Villa 56,900 22,000 28,000

10 ม.ค. - 28 ก.พ.
2560

Ocean Front Beach Villa 55,900 20,000 28,000
Deluxe Water Villa 59,900 24,000 32,000

1 - 31 มรี.ค.  2560
Ocean Front Beach Villa 52,900 19,000 26,000

Deluxe Water Villa 57,900 23,000 29,000

คผ่าบรพิการนรีทั้รวม ตบั ตวเครมืรองบรนไป  -  กลบับ สายการบรน   BANGKOK  AIRWAYS ,   ภาษษีสนามบบินและคค่าธรรมเนษียมตค่างๆ ทษีที่เรษียกเกก็บ
โดยสายการบบิน   (  ประมาณ   4,500   บาท  ) (  หากมรีตสัตั๋วเครลืที่องบพินแลห้ว หสักออก   15,000   บาท  ) / โรงแรมทดีรพบัก 2 คมืน
(พสักหห้องละ   2   ทผ่าน เทผ่านสัทั้น) / เรมือเรช็ว Speed Boat รบับ-สทง ระหวทางสนามบรนและโรงแรมทดีรพบัก / คทานดา เทดีรยว /
คทาอาหาร และคทาเครมืรองดมืรมทสุกมมืชอตามทดีรระบสุในโปรแกรม ALL INCLUSIVE MEAL

คผ่าบรพิการนรีทั้ไมผ่รวม   คทาใชต้จทายสทวนตบัวตทางๆ เชทน คทาอาหาร และคทาเครมืรองดมืรม ทดีรนอกเหนมือจากรายการ ALL INCLUSIVE MEAL /
   คทาภาษดีมภูลคทาเพรรม 7% และคทาภาษดีหบัก ณ ทดีรจทาย 3% (ถต้าตต้องการ) / คทาประกบันอสุบบัตรเหตสุระหวทางการเดรนทาง


