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Centara Ras Fushi Resort & Spa 
By Bangkok Airways (PG) 

 

 
จองไดต้ ัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไป 

เดนิทางไดต้ ัง้แต่ 3 มกราคม – 30 มถิุนายน 2561 
 

 

เซน็ทารา ราส ฟูช ิรสีอรท์ มลัดฟีส ์ ตัง้อยูบ่นเกาะมาเลอาทอลลเ์หนือ รสีอรท์สดุฮติของคนไทย  

• เดนิทางมายงัโรงแรมโดย Speed boat เพยีง 25 นาท ี 

• เงยีบสงบ เหมาะกบัคูร่กั คูเ่พือ่น (พกัได ้2 ทา่นตอ่หอ้งเทา่น้ัน ไม่มเีตยีงเสรมิเพิม่ได)้ 

• ไม่อนุญาต เด็กทีอ่ายตุ ่ากวา่ 12 ปี เขา้พกั 

• การบรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่แบบ All inclusive ตลอดการเขา้พกั **ตามเงือ่นไขของโรงแรม** 
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จองไดต้ ัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไป 

เดนิทางไดต้ ัง้แต่ 3 มกราคม – 30 มถิุนายน 2561 
Centara Ras Fushi Resort & Spa 

 
3 วนั 2 คนื (ราคาตอ่ท่าน) 4 วนั 3 คนื (ราคาตอ่ท่าน) 

ผูใ้หญ่ 
(พกัคู่) 

ผูใ้หญ่ 
(พกัเดีย่ว) 

เด็ก 2-11 ปี 
(มเีตยีง) 

ผูใ้หญ่ 
(พกัคู่) 

ผูใ้หญ่ 
(พกัเดีย่ว) 

เด็ก 2-11 ปี 
(มเีตยีง) 

Ocean Front Beach Villa 

วลิลา่รมิหาด (45 ตรม.)  

 

3 ม.ค.-28 ก.พ. 61 53,600 72,500 - 65,500 93,600 - 

1 ม.ีค.-10 เม.ย. 61 50,500 66,500 - 60,900 84,500 - 

11 เม.ย. – 30 ม.ิย. 61 46,900 59,900 - 55,900 75,000 - 

Deluxe Ocean Front 
Beach Villa 

หอ้งรมิหาด มอี่างจากซุซีใ่น
หอ้งน ้า (50 ตรม.)  

 

3 ม.ค.-28 ก.พ. 61 54,000 74,000 - 66,900 95,600 - 

1 ม.ีค.-10 เม.ย. 61 51,500 68,500 - 62,500 87,500 - 

11 เม.ย. – 30 ม.ิย. 61 48,000 61,500 - 57,600 77,500 - 

Deluxe Water Villa 

หอ้งแบบกลางน ้า (42 ตรม.) 
ทกุระเบยีงหนัไปทาง 
พระอาทติยข์ึน้ 

 

3 ม.ค.-28 ก.พ. 61 57,900 81,500 - 72,500 107,000 - 

1 ม.ีค.-10 เม.ย. 61 55,000 75,900 - 68,000 99,000 - 

11 เม.ย. – 30 ม.ิย. 61 51,900 69,000 - 63,000 88,900 - 

Deluxe Sunset Water 
Villa 

หอ้งแบบกลางน ้า (42 ตรม.) 
ระเบยีงหนัทางพระอาทติยต์ก 

 

3 ม.ค.-28 ก.พ. 61 60,500 83,900 - 76,000 110,500 - 

1 ม.ีค.-10 เม.ย. 61 56,000 75,900 - 69,500 98,900 - 

11 เม.ย. – 30 ม.ิย. 61 52,900 71,500 - 64,900 92,500 - 
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จองไดต้ ัง้แตว่นันีเ้ป็นตน้ไป 

เดนิทางไดต้ ัง้แต่ 1 ธนัวาคม 2560 – 30 มถิุนายน 2561 

Centara Ras Fushi Resort & Spa 
 

3 วนั 2 คนื (ราคาตอ่ท่าน) 4 วนั 3 คนื (ราคาตอ่ท่าน) 

ผูใ้หญ่ 
(พกัคู่) 

ผูใ้หญ่ 
(พกัเดีย่ว) 

เด็ก 2-11 ปี 
(มเีตยีง) 

ผูใ้หญ่ 
(พกัคู่) 

ผูใ้หญ่ 
(พกั

เดีย่ว) 

เด็ก 2-11 ปี 
(มเีตยีง) 

Deluxe Spa Over Water 
Villa 

หอ้งแบบกลางน ้า มอี่างจากซุซี ่ 

(42 ตรม.) ระเบยีงหนัไปทางทศิ
ตะวนัออก 

 

3 ม.ค.-28 ก.พ. 61 59,500 85,500 - 74,900 11,300 - 

1 ม.ีค.-10 เม.ย. 61 56,900 79,900 - 70,500 104,500 - 

11 เม.ย. – 30 ม.ิย. 61 53,500 72,900 - 65,500 94,500 - 

Premium Deluxe Spa 
Water Villa 

หอ้งพกัแบบกลางน ้า ภายในมี
อ่างสปาของคณุเองบนระเบยีง

สว่นตวั 

 

3 ม.ค.-28 ก.พ. 61 61,500 88,000 - 77,500 117,500 - 

1 ม.ีค.-10 เม.ย. 61 59,500 84,900 - 74,900 112,000 - 

11 เม.ย. – 30 ม.ิย. 61 55,000 75,900 - 68,000 99,000 - 
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ราคานีร้วม : 
• ตั๋วช ัน้ประหยดั กรุงเทพฯ – มลัดฟีส ์– กรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอก
แอรเ์วย ์รวมค่าธรรมเนียมประกนัภยั ค่าภาษีน า้มนัเชือ้เพลงิ และค่าภาษี
สนามบนิ 

• ทีพ่กั ในราคาหอ้งคู ่
• มนิิบารภ์ายในหอ้ง Soft drinks 5 items / Chocolate snacks 2 items 

/ Savoury snacks 1 item / Beer 2 items.  
(เฉพาะเขา้พกัตัง้แต่ 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป) 

• บรกิารรบัส่ง : สนามบนิ – โรงแรม – สนามบนิ โดยเรอืเรว็ของโรงแรม (ใช ้
เวลาประมาณ 15-20 นาท)ี 

• ค่า GST tax, Service charge, Green Tax 
• รวมอาหารทุกมือ้ : เชา้, กลางวนั และ เย็น สามารถเลอืกหอ้งอาหารได ้1 
มือ้ 1 หอ้ง และควรจองเมือ่เดนิทางถงึรสีอรท์ *ยกเวน้หอ้งอาหาร Ocean 
Restaurant (บุฟเฟ่ตน์านาชาต)ิ ไม่ตอ้งจอง และสามารถรบัประทานไดทุ้ก
เวลา) หอ้งอาหารอืน่ๆ อาหารจานเดยีว ไดร้บัเครดติ USD40 ทีห่อ้งอาหาร
ไทย Suan Bua, หอ้งอาหารอติาเลยีน La Brezza, หอ้งอาหารบาบคีวิ อรา
บคิ Al Khaimah ** อาหารตามสัง่นอกเซต็ทีก่ าหนดในแต่ละหอ้ง มี
ค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ และไม่รวมในแพคเกจ** 

• บรกิารของว่างในชว่งบ่าย 
• บรกิารน า้ไม่มแีอลกอลฮอล ์และ น า้ดืม่ตลอดวนั ตลอดทัง้วนั 
• ชา-กาแฟ ยามบ่าย (ยกเวน้เอสเปรสโซ ่และคาปูชโิน่ มคี่าบรกิารเพิม่) 
พรอ้มของว่าง 15.30-16.30 ที ่Viu Bar 

• บรกิารเครือ่งดืม่ตามสัง่ รวมทัง้ทีม่แีอลกฮอล ์10.00-18.00 บรเิวณ  
Pool Bar  

• บารเ์ครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์(ไวนข์าว, ไวนแ์ดง, สปาคก์ิง้ไวน,์ เบยีร,์ เคร ือ่งดืม่
ทีม่แีอลกอลฮอล ์และ คอ๊กเทล) เปิดบรกิารระหว่าง  
11.00-24.00 บรเิวณ Viu Bar  
**เคร ือ่งดืม่ทกุชนิดเสริฟ์เป็นแกว้เทา่น้ัน หากตอ้งการเป็นขวดจะมคีา่ใชจ้า่ย
เพิม่เตมิ** 

• ซนัดาวเนอร ์คานาเป้ หลากหลายใหเ้ลอืกลิม้ชมิรสกอ่นอาหารมือ้ค ่า 
18.30-19.30 ที ่Viu Bar 

• บรกิารอุปกรณด์ าน า้ตืน้ และอุปกรณท์างน า้ (ไม่มเีคร ือ่งยนต)์ เชน่ เรอืแคนู, 
เรอืถบี, วนิดเ์ซริฟ์, กระดานโตค้ลืน่ 

• อนิเตอรเ์น็ต 
• ประกนัการเดนิทางอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

ราคานีไ้มร่วม : 

• Gold All Inclusive 

• การรับประทานอาหารภายในวลิลา่ 

• กฬีาทางน ้าทีใ่ชเ้ครือ่งยนต ์

• กจิกรรมตา่งๆ ในโรงแรม อาท ิด าน ้าตืน้ ด าน ้าลกึ ตก

ปลา เป็นตน้ 

• ในกรณีทีท่า่นตอ้งการลิม้ลองอาหารรสเลศิทีเ่ชฟ ท า

พเิศษเพือ่คณุ (The Chef’s Choice Menu หรอื A 

La Carte จะตอ้งช าระเพิม่ตามมลูคา่ของเมนูนัน้ โดย

ทา่นจะไดเ้งนิคนื 40 USD ตอ่ทา่นตอ่วนั [กรุณา

ตดิตอ่ตรง ณ หอ้งอาหาร] ) 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัว นอกเหนอืจากแพคเกจ 

• ทปิ 

• ภาษีมลูคา่เพิม่  7% และภาษีมลูคา่เพิม่ 3% 

(ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากับภาษี) 

• คา่ธรรมเนยีม 3% ในกรณีช าระดว้ยบตัรอเมรกินั 

เอ็กซเ์พรส (AMEX) 

 

การเขา้พกั : 

• เชค็อนิเวลา 15.00 น. และเชค็เอา้ทเ์วลา 12.00 น. 

หากเชค็เอา้เกนิเวลา คดิ 100% 

 

Gala Dinner ในชว่งเทศกาล  

ซึง่ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งช าระเพิม่ 

• Christmas Eve Gala Dinner (24 DEC) 

Adult 3,850 Baht 

 

• New Year Eve Party (31 DEC) 

Adult 5,600 Baht 

•  

การยกเลกิและเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง : 
• 45 วนักอ่นการเดนิทาง : ยดึ 50% ของราคาหอ้งพกั

ทัง้หมด 
• 31 วนักอ่นการเดนิทาง : ยดึ 100% ของราคาหอ้งพกั

ทัง้หมด 
**ยกเวน้ต ัว๋เคร ือ่งบนิ Non Refundable** 

หมายเหตุ : ราคานีเ้ฉพาะคนไทย และไม่เกนิ 10 ท่าน 
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เง่ือนไขและความรบัผดิชอบ 

บรษิัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเทีย่ว  สายการบิน และ ตวัแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึง่ไม่อาจรบัผดิชอบต่อ
ความเสยีหายต่างๆ  ทีอ่ยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  เปลีย่นแปลงก าหนดเวลาใน
ตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มเชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ
หาย และเสยีหายของทรพัยส์นิ ความลา่ชา้หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ ฯลฯ และการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
หมายเหต ุ
- ราคานีท้างบรษิทัฯ ขอสวงนสทิธิใ์นการเปลีย่นราคาอนัเน่ืองจากค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ, ทีพ่กั รวมถงึอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา เป็นตน้ 
- ลกูคา้จะตอ้งรบัผดิชอบของใชส้ว่นตวั เชน่ ยาประจ าตวั, เงนิสด, บตัรเครดติ และอืน่ๆ 
- การจองแพคเกจตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขทีท่างบรษิทัก าหนดเท่าน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 


