
WONDERFUL  MALDIVES
CENTARA  RAS  FUSHI

4 Days 2 Nights

HIGHLIGHT
- หห้องพพักหลาหลายสไตลล์ สสดชชิค  ตชิดรชิมหาดหรรือหห้องพพักกลางทะเล  
- เดชินทางไป – กลพับ ททที่พพัก-สนามบชิน  โดย Speed  Boat  สะดวกสบายตลอดการเดชินทาง
- พชิเศษ ! อชิที่มอรร่อยไมร่อพัอั้นกพับอาหารและเครรืที่องดรืที่ม  ณ “Ocean  Restaurant”  ทพัอั้งวพันตลอดการเขห้าพพัก
- ฟรท ! บรชิการซพันดาวนล์เนอรล์ คานาเปห้  ททที่หห้องอาหาร “Viu  Bar”  (18.30-19.30  All  Inclusive)
- ฟรท ! สนสกกพับกชิจกรรมทางนนอั้า  อาทชิ เรรือแคนน , วชินดล์เซชิรล์ฟ , กระดานโตห้คลรืที่น , ตลอดการเขห้าพพัก
- ฟรท ! สนสกผร่อนคลายกพับกชิจกรรมตร่างๆ  โดยผนห้เชทที่ยวชาญและมากประสบการณล์
- เดชินทางโดยสายการบชิน Srilankan  Airlines  ไฟลล์ทบชินสวย ไปเชห้า กลพับดดึก  คสห้มคร่าเตต็มอชิที่ม
   ททที่มพัลดทฟสล์  สวรรคล์บนดชิน

 

ราคาเรรรมตต้น

บาท/ททาน

37,900.- เดชินทางระหวร่าง  1 เม.ย 2559 – 31 มท.ค. 2560
ยกเวห้นเทศกาลและวพันหยสดนพักขพัตฤกษล์



วพันแรก กรสงเทพฯ - มพัลดทฟสล์                                   (  -  / - / เยต็น  ) 
07.00 น. เชช็คอรนบบัตรโดยสารและสบัมภาระ ณ  สนามบรนสสุวรรณภภูมร ชบัชน 4 ผภูต้โดยสารขาออก เคานน์เตอรน์ “S”
 ประตภู 9 สายการบรน ศรรีลบังกบัน แอรน์ไลนน์  
09.00 น. ออกเดชินทางสนร่มพัลดทฟสล์ โดยเททที่ยวบชินททที่ UL 403
10.55 น. ถดึงสนามบชิน กรสงโคลอมโบ (แวะเปลทที่ยนเครรืที่องททที่กรสงโคลอมโบ)
13.25 น. ออกเดชินทางตร่อไปยพังมพัลดทฟสล์ โดยเททที่ยวบชินททที่ UL 115
14.20 น. ถดึงสนามบชินมาเลยล์ (Male International Airport) ประเทศมบัลดรีฟสน์ ผทานพรธรีการตรวจคนเขต้าเมมือง 
 นนาทร่านเดชินทางโดยเรรือเรต็ว Speed Boat (ใชห้เวลาประมาณ 20 นาทท) ไปยพัง “CENTARA RAS 

FUSHI RESORT & SPA MALDIVES”   รทสอรล์ทหรนระดพับ 4 ดาว เปชิดใหมร่ลร่าสสดในเครรือ 
CENTARA (กรสณาตชิดตร่อเคานล์เตอรล์ หมายเลข 12 โรงแรม CENTARA ณ สนามบชินมพัลดทฟสล์)  

 15.30 น. เชต็คอชินเขห้าสนร่ททที่พพัก หห้องพพัก OCEAN FRONT BEACH VILLA ... จากนพัอั้นใหห้ทร่านอชิสระพพักผร่อน
ตามอพัธยาศพัย  *** ฟรรี !!! บรรการอสุปกรณน์ดดานดชาตมืชนและอสุปกรณน์ทางนดชา (ชนรดไมทมรีเครมืรองยนตน์) เชทน 
เรมือแคนภู, เรมือถรีบ, วรนดน์เซรรน์ฟ, กระดานโตต้คลมืรน ตลอดการเขต้าพบัก 
*** อรรมอรทอยไมทอบัชน กบับอาหารและเครมืรองดมืรมตลอดวบัน อาทรเชทน ชา-กาแฟยามบทายพรต้อมของวทาง, 
เครมืรองดมืรมนดชาอบัดลมและนดชาแรท  ตลอดวบัน, และบารน์เปรดใหต้บรรการเฮาสน์ไวนน์หลากชนรด  ,เบรียรน์ และ
คช็อกเทล ระหวทางเวลา 11.00 น. – 00.00 น. ตลอดการเขต้าพบัก 
*** บรรการ ซบันดาวเนอรน์ คานาเปต้ ณ “VIU BAR” ระหวทางเวลา 18.30-19.30 น. ตลอดการเขต้าพบัก 

เยต็น บรชิการอาหารเยต็น ณ หห้องอาหารโอเชทที่ยน (OCEAN RESTAURANT)
วพันททที่สอง มพัลดทฟสล์ – อชิสระเลรือกทนากชิจกรรมตร่างๆ ตามอพัธยาศพัย                                             (เชห้า / เททที่ยง / เยต็น)
เชห้า รพับประทานอาหารเชห้า ณ หห้องอาหารโอเชทที่ยน (OCEAN RESTAURANT)

หลบังรบับประทานอาหารเชต้า ... ททานสามารถเลมือกพบักผทอนตามอบัธยาศบัย หรมือททานทรีรตต้องการดนานนอั้าตรือั้น
ดนประการพังรอบๆ เกาะ สามารถยรืมอสปกรณล์ดนานนอั้าตรือั้นจาก DIVE CENTER ไดห้ฟรท !
หรมือททานทรีรไมทออกไปดดานดชา ... ททานสามารถรทวมกรจกรรมตทางๆ มากมายบนเกาะ ทรีรนดาโดยเจต้าหนต้าทรีร
ผภูต้เชรีรยวชาญ โดยทรีรททานไมทตต้องเสรียคทาใชต้จทายเพมืรมเตรมไดต้ตบัชงแตทเวลา 08.30-11.30 น. และ 15.30-16.30 
น. ของทสุกวบัน ... อาชรเชทน :  หฐโยคะ (Hatha Yoga), รนาไทชชิ (Tai Chi), การนพัที่งสมาธชิ 
(Meditation), พชิลาทชิส (Pilates on mat),  Stretching Class, การพพับผห้าขนหนนเปต็นรนปสพัตวล์ตร่างๆ 
(Animal Towel Folding), โยคท ลาทชิส - การผสมผสานกพันระหวร่างโยคะและพทลาทชิส(Yogilates), 
มวยไทย (Thai Boxing) เปต็นตห้น  (กรสณาเชต็คตารางเวลากพับเจห้าหนห้าททที่รทสอรล์ทอทกครพัอั้ง)

กลางวพัน - เยต็น บรชิการอาหารกลางวพันและอาหารคนที่า ณ หห้องอาหารโอเชทที่ยน (OCEAN RESTAURANT)
วพันททที่สาม มพัลดทฟสล์ – สนามบชินมาเลร่ยล์ – โคลอมโบ                                                         (เชห้า / เททที่ยง / - )



เชห้า รพับประทานอาหารเชห้า ณ หห้องอาหารโอเชทที่ยน (OCEAN RESTAURANT)
หลบังอาหารเชต้า ... ททานสามารเลมือกสนสุกกบับกชิจกรรมทางนนอั้าตร่างๆ มากมายโดยไมร่เสทยคร่าใชห้จร่าย เชร่น          
เรรือแคนน,  เรรือถทบ, วชินดล์เซชิรล์ฟ, กระดานโตห้คลรืที่น เปต็นตห้น

12.00 น. เชต็คเอาทล์ออกจากหห้องพพัก (ทร่านสามารถฝากสพัมภาระไวห้ททที่เคานล์เตอรล์ของรทสอรล์ทไดห้)
เททที่ยง รพับประทานอาหารกลางวพัน ณ หห้องอาหารโอเชทที่ยน (OCEAN RESTAURANT)

อรสระพบักผทอนตามอบัธยาศบัย ....
18.00 น. นนาทร่านเดชินทางโดยเรรือ SPEED BOAT สนร่สนามบชิน  (  กรรุณาเชช็ครอบเรรือกกับเจจ้าหนจ้าททที่อทกครกัรั้ง  )
20.45 น. ออกเดชินทางสนร่กร สงโคลอมโบ โดยเททที่ยวบชินททที่ UL 104  
22.40 น. เดชินทางถดึงสนามบชินโคลอมโบ (รอเปลทที่ยนเครรืที่อง)
วพันททที่สทที่ โคลอมโบ-กรสงเทพฯ                       (  - / -/ -   ) 
01.40 น. ออกเดชินทางกลพับสนร่กร สงเทพฯ โดยเททที่ยวบชินททที่ UL 402
06.35 น. เดชินทางถดึงกรสงเทพฯ โดยสวพัสดชิภาพ

***** www.wonderfulpackage.com *****
อพัตราคร่าบรชิการ  ยกเวห้นเทศกาลและวพันหยสดนพักขพัตฤกษล์

โรงแรมททที่พพัก ชร่วงเดชินทาง ประเภทหห้องพพัก
อพัตราคร่าบรชิการ

ผนห้ใหญร่ 
ทร่านละ

พพักเดทที่ยวเพชิที่ม
ตร่อหห้อง/ตร่อครืน

พพักเพชิที่ม
ตร่อหห้อง/ตร่อครืน

CENTARA RAS FUSHI
RESORT & SPA

MALDIVES

1 เม.ย. – 31 ต.ค.
2559

Ocean Front Beach Villa 37,900 15,000 20,000
Deluxe Water Villa 41,900 20,000 25,000

1 พ.ย. - 20 ธ.ค.
2559

Ocean Front Beach Villa 43,900 18,000 25,000
Deluxe Water Villa 47,900 22,000 28,000

10 ม.ค. - 28 ก.พ.
2560

Ocean Front Beach Villa 46,900 20,000 28,000
Deluxe Water Villa 50,900 24,000 32,000

1 - 31 มท.ค.  2560
Ocean Front Beach Villa 44,900 19,000 26,000

Deluxe Water Villa 48,900 23,000 29,000

http://www.wonderfulpackage.com/


คร่าบรชิการนทอั้รวม ตบั ตวเครมืรองบรนไป-กลบับ สายการบรนศรรีลบังกบัน แอรน์ไลนน์ , ภาษรีสนามบรนและคทาธรรมเนรียมตทางๆ ทรีร เรรียกเกช็บ
โดยสายการบรน  (ประมาณ 4,500 บาท) (หากมรีตบั ตวเครมืรองบรนแลต้ว หบักออก 10,000 บาท) / โรงแรมทรีรพบัก 2 คมืน
(พบักหต้องละ 2 ททาน เททานบัชน) / เรมือเรช็ว  Speed Boat รบับ-สทง ระหวทางสนามบรนและโรงแรมทรีรพบัก / คทานดาเทรีรยว /
คทาอาหารและคทาเครมืรองดมืรมทสุกมมืชอตามทรีรระบสุในโปรแกรม ALL INCLUSIVE MEAL

คร่าบรชิการนทอั้ไมร่รวม   คทาใชต้จทายสทวนตบัวตทางๆ เชทน คทาอาหาร และคทาเครมืรองดมืรม ทรีรนอกเหนมือจากรายการ ALL INCLUSIVE MEAL / 
  คทาภาษรีมภูลคทาเพรรม  7% และคทาภาษรีหบัก ณ ทรีรจทาย 3% (ถต้าตต้องการ) / คทาประกบันอสุบบัตรเหตสุระหวทางการเดรนทาง

เงรืที่อนไข     ราคาดบังกลทาวอาจมรีการเปลรีรยนแปลงโดยไมทตต้องแจต้งใหต้ทราบลทวงหนต้า


