
 

 

 

 

WONDERFUL  MALDIVES 

CENTARA  RAS  FUSHI 
4 Days 2 Nights 

HIGHLIGHT 

 ห้องพกัหลากหลายสไตล์ สุดชิค  ติดริมหาดหรือห้องพกักลางทะเล   

 เดนิทางไป – กลบั ที่พกั-สนามบนิ  โดย Speed  Boat  สะดวกสบายตลอดการเดนิทาง 

 พเิศษ ! อิม่อร่อยไม่อั้นกบัอาหารและเคร่ืองดืม่  ณ “Ocean  Restaurant”  ทั้งวนัตลอดการเข้าพกั 

 ฟรี ! บริการซันดาวน์เนอร์ คานาเป้  ที่ห้องอาหาร “Viu  Bar”  (18.30-19.30  All  Inclusive) 

 ฟรี ! สนุกกบักจิกรรมทางน ้า  อาท ิเรือแคนู , วินด์เซิร์ฟ , กระดานโต้คลืน่ , ตลอดการเข้าพกั 

 ฟรี ! สนุกผ่อนคลายกบักจิกรรมต่างๆ  โดยผู้เช่ียวชาญและมากประสบการณ์ 

 เดนิทางโดยสายการบนิ Srilankan  Airlines  ไฟล์ทบนิสวย ไปเช้า กลบัดกึ  คุ้มค่าเต็มอิม่ 
ที่มัลดฟีส์  สวรรค์บนดนิ 

  

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
37,500.- จอง วนันี้ – 15 สิงหาคมนี้ เท่าน้ัน !! 

เดินทางระหว่าง  เดือนสิงหาคม ถึง พฤศจกิายน 2560 
ยกเว้นเทศกาลและวันหยดุนักขัตฤกษ์ 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – โคลมัโบ                                          (  -  / - / D  )      
05.00 น.  เช็คอินบตัรโดยสารและสมัภาระ ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ “M” 
  สายการบิน ศรีลงักนั แอร์ไลน์    
09.10 น. ออกเดนิทางสู่มลัดีฟส์ โดยเทีย่วบนิที่ UL 403 
11.00 น. ถึงสนามบิน กรุงโคลอมโบ (แวะเปลีย่นเคร่ืองทีก่รุงโคลอมโบ) 
13.35 น.  ออกเดนิทางต่อไปยงัมลัดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ UL 115 
14.30 น. ถึงสนามบินมาเลย์ (Male International Airport) ประเทศมลัดีฟส์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
  น าท่านเดินทางโดยเรือเร็ว Speed Boat (ใช้เวลาประมาณ 20 นาท)ี ไปยงั “CENTARA RAS 

FUSHI RESORT & SPA MALDIVES”   รีสอร์ทหรูระดับ 4 ดาว เปิดใหม่ล่าสุดในเครือ 
CENTARA (กรุณาตดิต่อเคาน์เตอร์ หมายเลข 12 โรงแรม CENTARA ณ สนามบนิมลัดีฟส์)   

 จากนั้นนัง่ Speed Boat (ประมาณ 20 นาที) 
 15.30 น. เช็คอนิเข้าสู่ทีพ่กั ห้องพกั OCEAN FRONT BEACH VILLA จากนั้นให้ท่านอสิระพกัผ่อนตาม

อธัยาศัย *** ฟรี !!! บริการอุปกรณ์ด าน ้ าต้ืนและอุปกรณ์ทางน ้ า (ชนิดไม่มีเคร่ืองยนต)์ เช่น เรือ
แคนู, เรือถีบ, วินดเ์ซิร์ฟ, กระดานโตค้ล่ืน ตลอดการเขา้พกั  
*** อ่ิมอร่อยไม่อั้น กบัอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดวนั อาทิเช่น ชา-กาแฟยามบ่ายพร้อมของว่าง, 
เคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมและน ้ าแร่ ตลอดวนั, และบาร์เปิดใหบ้ริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด  ,เบียร์ และ
ค็อกเทล ระหว่างเวลา 11.00 น. – 00.00 น. ตลอดการเขา้พกั  
*** บริการ ซนัดาวเนอร์ คานาเป้ ณ “VIU BAR” ระหว่างเวลา 18.30-19.30 น. ตลอดการเขา้พกั  

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารโอเช่ียน (OCEAN RESTAURANT) 
วนัที่สอง  มลัดีฟส์ – อสิระเลอืกท ากจิกรรมต่างๆ ตามอธัยาศัย                                             (B / L / D)   
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโอเช่ียน (OCEAN RESTAURANT) 
 หลงัรับประทานอาหารเชา้ ... ท่านสามารถเลือกพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือท่านท่ีตอ้งการด าน า้ตืน้

ดูประการังรอบๆ เกาะ สามารถยมือุปกรณ์ด าน า้ตืน้จาก DIVE CENTER ได้ฟรี ! 
 หรือท่านท่ีไม่ออกไปด าน ้ า ... ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ ท่ีน าโดยเจา้หนา้ท่ี

ผูเ้ช่ียวชาญ โดยท่ีท่านไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ืมเติมไดต้ั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. และ 15.30-16.30 
น. ของทุกวนั ... อาชิเช่น :  หฐโยคะ (Hatha Yoga), ร าไทชิ (Tai Chi), การนั่งสมาธิ 
(Meditation), พลิาทิส (Pilates on mat),  Stretching Class, การพบัผ้าขนหนูเป็นรูปสัตว์ต่างๆ 
(Animal Towel Folding), โยค ีลาทิส - การผสมผสานกนัระหว่างโยคะและพลีาทิส(Yogilates), 
มวยไทย (Thai Boxing) เป็นต้น  (กรุณาเช็คตารางเวลากบัเจ้าหน้าที่รีสอร์ทอกีคร้ัง) 

กลางวนั - เยน็ บริการอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ณ ห้องอาหารโอเช่ียน (OCEAN RESTAURANT) 



 

 

วนัที่สาม มลัดีฟส์ – สนามบินมาเล่ย์ – โคลอมโบ                                                          (B / L / - ) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโอเช่ียน (OCEAN RESTAURANT) 

หลงัอาหารเชา้ ... ท่านสามารเลือกสนุกกบักจิกรรมทางน า้ต่างๆ มากมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น                
 เรือแคนู,  เรือถบี, วนิด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลืน่ เป็นต้น 

12.00 น.  เช็คเอาท์ออกจากห้องพกั (ท่านสามารถฝากสัมภาระไว้ที่เคาน์เตอร์ของรีสอร์ทได้) 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโอเช่ียน (OCEAN RESTAURANT) 
  อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั .... 
18.00 น.  น าท่านเดินทางโดยเรือ SPEED BOAT สู่สนามบนิ (กรุณาเช็ครอบเรือกับเจ้าหน้าท่ีอีกคร้ัง) 
21.00 น.  ออกเดนิทางสู่กรุงโคลอมโบ โดยเที่ยวบินที่ UL 104   
22.55 น. เดินทางถึงสนามบินโคลอมโบ (รอเปลีย่นเคร่ือง) 
วนัที่ส่ี  โคลอมโบ – กรุงเทพฯ                           (  - / -/ -   )      
01.15 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ UL 402 
06.15 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

 
อัตราค่าบริการ  ยกเว้นเทศกาลและวันหยดุนักขัตฤกษ์ 

โรงแรมทีพ่ัก ช่วงเดินทาง ประเภทห้องพัก 

อตัราค่าบริการ (บาท) 

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

พักเพิ่ม  
ต่อห้อง/ต่อคนื 

CENTARA RAS 
FUSHI RESORT 

& SPA 
MALDIVES 

AUG– OCT’17 

Ocean Front Beach Villa 37,500 48,900 18,000 

Deluxe Ocean Front Beach Villa 38,500 50,500 19,000 

Deluxe Water Villa 41,900 57,900 22,000 

Deluxe Sunset Water Villa 42,500 60,500 23,500 

Deluxe Spa Over Water Villa 42,900 61,900 23,700 

Premium Deluxe Spa Water Villa 44,500 64,500 25,000 

 
 
 

http://www.wonderfulpackage.com/


 

 

อัตราค่าบริการ  ยกเว้นเทศกาลและวันหยดุนักขัตฤกษ์ 

โรงแรมทีพ่ัก ช่วงเดินทาง ประเภทห้องพัก 

อตัราค่าบริการ (บาท) 

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

พักเพิ่ม  
ต่อห้อง/ต่อคนื 

CENTARA RAS 
FUSHI RESORT 

& SPA 
MALDIVES 

NOV’17 

Ocean Front Beach Villa 39,900 41,900 19,000 

Deluxe Ocean Front Beach Villa 40,500 55,500 20,000 

Deluxe Water Villa 44,500 62,500 23,000 

Deluxe Sunset Water Villa 44,900 64,900 24,500 

Deluxe Spa Over Water Villa 45,900 66,500 24,500 

Premium Deluxe Spa Water Villa 46,900 69,500 26,500 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบินศรีลงักนั แอร์ไลน ์
 ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเรียกเก็บโดยสายการบิน 
 โรงแรมท่ีพกั 2 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน เท่านั้น) 
 เรือเร็ว  Speed Boat รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินและโรงแรมท่ีพกั 
 ค่าอาหารและค่าเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในโปรแกรม ALL INCLUSIVE MEAL 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าอาหาร และค่าเคร่ืองด่ืม ท่ีนอกเหนือจากรายการ ALL INCLUSIVE MEAL 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม  7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ถา้ตอ้งการ) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 

เงื่อนไข 
 ราคาดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 


