Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives 4
All Inclusive Meal – Price Per Person

Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives 4
http://www.centarahotelsresorts.com/centara/crf/accommodation.asp Location:- North Male Atoll Distance:- 15 Min by Speed Boat

Room type Price Per Person
Priod

Ocean
Deluxe
Extra Night
Extra Night
Front Villa
Water Villa

1 Nov. – 24 Dec. 17

Deluxe
Sunset Extra Night
Water Villa

27,900.- บาท 10,000.- บาท 31,900.- บาท 12,000.- บาท 32,900.- บาท 12,000.- บาท

25 Dec. 17 – 2 Jan. 18 36,500.- บาท 14,000.- บาท 40,900.- บาท 16,000.- บาท 41,900.- บาท 17,000.- บาท
3 Jan. – 28 Feb. 18

30,900.- บาท 11,000.- บาท 34,900.- บาท 13,000.- บาท 35,900.- บาท 14,000.- บาท

1 Mar. – 10 Apr. 18

28,500.- บาท 10,000.- บาท 32,500.- บาท 12,000.- บาท 33,500.- บาท 13,000.- บาท

วันแรก
07.00 น.
09.00 น.
......... น.

เย็น
รี สอร์ ท

วันที่สอง

กรุ งเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์ )

(อาหาร -/-/เย็น)

พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4
ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ
ถึงสนามบิน มาเล่ ติดต่อเจ้ าหน้ าที่ต้อนรับ ที่จดุ นัดพบ (Meeting Point) Counter No. 15
นาท่านสูร่ ี สอร์ ท โดยเรื อเร็ ว (Speed Boat) ใช้ เวลาเดินทาง 15 นาที
เช็คอิน พักผ่อนตามอัธยาศัย และบริการอาหารว่างและเครื่ องดื่มที่บาร์
เลือกรับประทานอาหารตามที่ทา่ นชอบ
Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives

รี สอร์ ท

(อาหาร เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า
กลางวัน
เย็น
รี สอร์ ท

Buffet Breakfast ณ ห้ องอาหาร
พักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อเลือกใช้ บริการทัวร์ ทางทะเล โดยจ่ายค่าบริ การเพิ่มที่เคาน์เตอร์ ทวั ร์ ในรี สอร์ ท
เลือกรับประทานอาหารตามที่ทา่ นชอบ
พักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อเลือกใช้ บริการทัวร์ ทางทะเล โดยจ่ายค่าบริ การเพิ่มที่เคาน์เตอร์ ทวั ร์ ในรี สอร์ ท
เลือกรับประทานอาหารตามที่ทา่ นชอบ
Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives

วันที่สาม
เช้ า

รีสอร์ ท – มาเล่ – กรุงเทพ ฯ
(อาหาร เช้ า/-/-)
Buffet Breakfast ณ ห้ องอาหาร
พักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อเลือกใช้ บริ การทัวร์ ทางทะเล โดยจ่ายค่าบริ การเพิ่มโดยจ่ายค่าบริ การเพิ่มที่
เคาน์เตอร์ ทวั ร์ ในรี สอร์ ท
........ น. กระเป๋ าวางหน้ าห้ องพร้ อม เช็คเอาท์
…… น. ออกเดินทางจากรี สอร์ ท สูส่ นามบินมาเลย์ โดยเรื อเร็ว (Speed Boat) ใช้ เวลาเดินทาง 15 นาที
........ น. นัง่ เรื อข้ ามฟากกลับสูส่ นามบินเพื่อเช็คอิน
…… น. ออกจากสนามบินมาเล่
…… น. ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ
END OF 2 NIGHTS PROGRAM
****************************************

Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives 4
All Inclusive – Speed Boat – Price Per Person

อัตราค่ าบริการ รวม
- ที่พกั ระบุในรายการตามประเภทห้ องพักที่เลือก สาหรับ2คืน ต่อท่าน เช็คเอาท์ 12.00 น.
- อาหารครบทุกมื ้อ พร้ อมน ้าดื่ม, ชา, กาแฟ, เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และอาหารว่าง
- เครื่ องบินน ้า (Seaplane) รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินมาเล่และรี สอร์ ท
- ประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000.- บาท

อัตรราค่ าบริการ ไม่ รวม
- ตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-มาเล่ (มัลดีฟส์) ชันประหยั
้
ด พร้ อมภาษีน ้ามันและภาษีสนามบิน
- ฝากกระเป๋ าเดินทาง 5 USD ต่อใบ ที่สนามบิน มาเล่
- ค่า VAT 7% ภาษี ณ ที่จา่ ย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี)
- ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่ากิจกรรม, เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด
ที่อยูน่ อกเงื่อนไขของ All Inclusive
- ทัวร์ ทางทะเล

เงือนไขการชาระเงิน (เมื่อทาการจอง)
- เก็บมัดจาท่านละ 20,000.- บาท หลังได้ รับคอนเฟิ ร์มห้ องพัก
- เก็บส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนเดินทาง

เงือนไขการยกเลิก (หลังจากทาการสารองห้ องพัก)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ ้นไป คืนเงินมัดจาทังหมด
้
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จา่ ยเบื ้องต้ น 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทังหมด
้


