CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA MALDIVES
CATEGORIES 4STARS : SPEED BOAT, ALL INCLUSIVE MEAL PLAN
AIRLINE

แพคเกจห้องพัก
(ไม่รวม
ตั๋วเครืองบิน)

Srilankan
Airlines (UL)

Room type
(Twin sharing)
OCEAN FRONT
BEACH VILLA
DELUXE FRONT
BEACH VILLA
DELUXE
WATER VILLA
OCEAN FRONT
BEACH VILLA
DELUXE FRONT
BEACH VILLA
DELUXE
WATER VILLA
OCEAN FRONT
BEACH VILLA
DELUXE FRONT
BEACH VILLA
DELUXE
WATER VILLA

PROMOTION 2015
Normal

PRO A
10-31JAN

PRO B
01-31MAR

Extra
Night

(C/N: FRI OR SAT )

SINGLE

ADD
CHARGE

EXTRA
NIGHT

25,900

22,900

**21,900

8,000

13,000

14,000

26,900

23,900

22,900

8,000

13,000

15,000

29,900

26,900

24,900

9,000

16,000

17,000

39,000

36,000

35,000

8,000

13,000

14,000

40,000

37,000

36,000

8,000

13,000

15,000

43,000

40,000

38,000

9,000

16,000

17,000

49,500

46,500

45,500

8,000

13,000

14,000

50,500

47,500

46,500

8,000

13,000

15,000

Bangkok
50,500
48,500
53,500
9,000
16,000
17,000
Airways (PG)
** ราคาต่อท่าน/ ไทยบาท
 ราคารวมค่าภาษีน้ามันเชื้อเพลงสนามบิน ณ วันที่ 12 ม.ค.58
 เครดิต 40USD ต่อวัน ไม่สามารถเก็บสะสม หรือให้ทา
่ นอื่นได้ ไม่สามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
 และใช้สา
้ หรับรับประทานอาหารที่ห้องอาหาร Suan Buaและ La Brezzaเท่านั้น
 อัตราดังกล่าวเป็นโปรโมชั่นพิเศษ ต้องท้าการช้าระเต็มจ้านวนก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนวัน
เดินทาง
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รายละเอียดการเดินทาง : แพคเกจมัลดีฟส์ 3 วัน 2 คืน

วันแรก : กรุงเทพ ฯ – มัลดีฟส์
(-/-/D)
.......... น
เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน .....โดยสายการบิน.......
.......... น
ถึง สนามบินมาเลย์ (Male International Airport) ประเทศมัลดีฟส์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ของรีสอร์ท
นาท่านสู่เดินทางโดยสปีดโบ๊ทไปยังโรงแรม (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เช็คอินที่โรงแรม และพักผ่อนตาม
อัธยาศัย โดยระหว่างนี้ท่านสามารถใช้ สิ่งอานวยความสะดวกของโรงแรม หรือรับประทานอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ตามแต่แพคเกจ All Inclusive
19.00 น
รับประทานอาหารเย็น ณ Ocean Restaurants (บุฟเฟต์นานาชาติ ) อิสระสนุกสนานกับกิจกรรมยามค่าคืน
ของโรงแรม โดยท่านสามารถสั่งเครื่องดื่มต่างๆ ได้จากบาร์เครื่องดื่มโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนถึงเวลา 23.00น.
วันที่สอง : มัลดีฟส์
(B/L/D)

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆของทางรีสอร์ท อาทิ เรือใบ, วอลเล่ย์บอลชายหาด, ปิงปอง, สระว่ายน้า
หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่นดาน้าลึกดาน้าตื่ นกิจกรรมตกปลาและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

มื้ออาหาร :

06.00 น - 10.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ Ocean Restaurants (บุฟเฟต์นานาชาติ)
12.00 น - 14.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ Ocean Restaurants (บุฟเฟต์นานาชาติ)
19.00 น - 21.00 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ Ocean Restaurants (บุฟเฟต์นานาชาติ)
หมายเหตุ :
ท่า นสามารถสารองโต๊ ะเพื่ อ ทานมื้อ กลางวั น หรือ มื้ อ เย็ น ที่ห้ อ งอาหาร La Brezza (อาตาเลี่ ยน) และ
SuanBua (อาหารไทย) ได้โดยมีเครดิตไม่เกินวันละ 40 USD ต่อท่าน (รวมในค่าใช้จ่ายแล้ว)
วันที่สาม : มัลดีฟส์ – กรุงเทพฯ
(B/-/-)
06.00 น- 08.00น.
รับประทานอาหารเช้า ณ Ocean Restaurants (บุฟเฟต์นานาชาติ)
......... น.
ได้เวลาอันสมควร เช็คเอาท์ นาท่านเดินทางสู่สนามบินมาเล่
......... น.
อาลามัลดีฟส์โดยสายการบิน..... สู่ กรุงเทพ ฯ
......... น.
ถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ
ตารางเวลาบิน
Bangkok Airways (PG):
Departure
:
Return
:

********************************
PG711
PG712

Bangkok-Male
Male-Bangkok

09:25-11:45
12:40-19:00

Srilankan Airlines (UL)
Departure
UL403 Bangkok-Colombo
07.25-09.20 & UL115 Colombo - Male
13.45-14.40
UL883 Bangkok-Colombo
21.00-22.55 & UL105 Colombo - Male
00.15-01.10
Return
UL104 Male-Colombo
20.35-22.35 & UL404 Colombo - Bangkok 01.20-06.15
UL110 Male-Colombo
22.35-00.30 & UL404 Colombo - Bangkok 01.20-06.15
หมายเหตุ: เวลาการเดินบางวันอาจมีการ เปลี่ยนแปลง โดยสายการบินเป็นผู้กาหนด กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครือ
่ งบินชั้นทัศนาจรไปกลับ กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์ – กรุงเทพฯ
 ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กาหนดไว้ในรายการ
 ค่าโรงแรมตามที่ท่านเลือก (พักห้องละ 2 ท่าน) จานวน 2 คืน
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเรือรับ – ส่ง สนามบินมาเลย์ – รีสอร์ท
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อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
 ค่า VAT 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าฝากสัมภาระที่สนามบิน โดยประมาณ 5 USD ต่อใบ
 ค่าน้าหนักสัมภาระส่วนเกิน 20 กิโลกรัม /ท่าน
 ค่าภาษีน้ามันเชื้อเพลงสนามบินที่เรียกเก็บเพิ่มเติมโดยสายการบินเป็นผู้กาหนด
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่ากิจกรรม , เครื่องดื่มระหว่างมื้ออาหาร , ค่าอาหาร, ค่า
โทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าประกันการเดินทาง
 เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารยกเลิก
หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
การจอง : กรุณาทาการจองล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่างน้อย 30 วัน
 กรุณาชาระเต็มจานวน หรือชาระมัดจา 50% ของราคาทั้งหมด และ ชาระค่าส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง
 ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง มาที่ tours@thaiskyticket.com (อายุใช้งานคงเหลือไม่นอ
้ ยกว่า 6เดือน)
 หากทาการยกเลิกต่ากว่า 26 วันก่อนเดินทาง บริษัทขอหักค่ าใช้จ่าย 100% จากราคาแพคเกจทั้งหมด
โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขา สวนพลู

อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล

200-303467-1

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขา บางโคล่

นางสาวนพรัตน์ มหาพีราภรณ์

095-275521-4

ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขา ซอยเจริญราษฏร์

นายณพดล มหาพีราภรณ์

670-2-09125-8

**เมื่อท่านได้ทาการชาระเงินแล้ว กรุณาแจ้งการชาระเงิน (ส่งสาเนาใบโอนเงิน)
แจ้งทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข 02 294 5864 / แฟกซ์ 02 294 5865 หรือทางอีเมลล์ tours@thaiskyticket.com
หมายเหตุ
1. ราคานี้ใช้สาหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย ผู้ใหญ่ 2 ท่านขึ้นไป และถือสัญชาติไทย
2. ไม่มรี าคาสาหรับเด็ก เนื่องจากกฎระเบียบของทางรีสอร์ทไม่อนุญาตสาหรับเด็กเข้าพัก
3. โปรโมชั่น PRO A : 10-31JAN’15 / PRO B 01-31MAR’15 (Check in only Fri or Sat)
4. กาหนดพักขั้นต่า 2 คืน ขึ้นไป พักระหว่าง วันที่ 10 ม.ค.–31 มี.ค. 58 เท่านั้น (ไม่อนุญาตช่วง High 1-28 FEB’15)
5. ราคานี้สาหรับลูกค้า FIT ไม่สามารถใช้กับราคาสาหรับกรุ๊ป
6. ราคานี้สาหรับการจองห้องประเภทใดประเภทหนึง่ เท่านั้น ไม่สามารถผสมห้องพัก
7. ขอสงวนสิทธิต
์ วั๋ เครือ
่ งบินเป็นไปตามที่สายการบินกาหนด/ตัว๋ อายุ 14 วัน (หากทีว่ ่างในราคานีเ้ ต็ม สามารถชาระเพิม
่ ส่วน
ต่างราคาที่สูงได้) Srilankan Airlines: 13,100 THB/person ,Bangkok Airways: 23,600 THB/person
8. อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย
่ น ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย
่ นราคาค่าบริการในกรณี
ที่มก
ี ารขึ้นราคาค่าตั๋วเครือ
่ งบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลีย
่ นได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันทีท
่ ่านจะเดินทาง
9. กิจกรรมกีฬาและสันทนาการบางอย่างอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน
10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
11. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ
คนต่างด้าวที่พานัก อยู่ในประเทศไทยอานาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสย
ั เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการ
บิน เรือ รถไฟ อุบัติเ หตุ ภั ยธรรมชาติ การนัดหยุ ดงาน การจลาจล หรื อสิ่งของสูญ หายตามสถานที่ต่ างๆ ที่เกิด เหนื อ
อานาจควบคุมของบริษัทฯ
13. ในระหว่างการท่องเทีย
่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอ
คืนค่าบริการได้
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือ
และคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสาคัญ
15. เวลาเช็ค อิน 14.00 น. / เวลาเช็คเอาท์ 12.00 น. หากต้องการใช้ห้องพัก ต่อระหว่า งเวลา หลัง 12.00 -18.00 น. มี
ค่าบริการเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์
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รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ
อัตราแลกเปลี่ยน โดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส้าคัญที่สุด
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสาร
การเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
DELUXE WATER VILLA

OCEAN FRONT BEACH VILLA

RESTAURANTS
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