
 

 

CENTARA GRAND ISLAND RESORT & SPA MALDIVES  

 

จองตัง้แต่ 17 เมษายน – 30 มถิุนายน 2562 

เด็กสามารถเขา้พกัได ้  

รวมอาหาร และเคร ือ่งดืม่ แบบ All-inclusive ทกุมือ้ 

เดนิทางโดย Seaplane เป็นเวลาประมาณ 30 นาท ี(อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

กจิกรรมทัง้ 5 อย่าง ฟร!ี ต่อทา่น ต่อการเขา้พกั 
 

ประเภทหอ้งพกั 

เดนิทาง 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2562 

ตั๋วเคร ือ่งบนิ + หอ้งพกั +  Seaplane + All Inclusive meal plan 

3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื 

ราคาต่อท่าน (Double room) ราคาต่อท่าน (Double room) 

ราคาแพคเกจ ราคาแพคเกจ 

Beach Suite 67,500 51,900 78,700 60,500 

Deluxe Water Villa 72,200 55,500 85,700 65,900 

Ocean Water Villa 75,300 57,900 90,500 69,500 

สําหรบัหอ้ง  

Beach Suite ,  

Deluxe Water Villa , 

Ocean Water Villa 

ผูใ้หญ่ เสรมิเตยีง 61,000 46,900 68,800 52,900 

เด็กตํ่ากว่า 12 ปี (เสรมิเตยีง) 42,800 32,900 67,500 35,900 

เด็กตํ่ากว่า 12 ปี (ไม่เสรมิเตยีง) 35,800 27,500 36,500 27,900 

ทารก ตํ่ากว่า 2 ปี 6,900 5,300 7,200 5,500 

Sunset Ocean Pool Villa 82,900 63,500 100,800 77,500 

สําหรบัหอ้ง  

Sunset Ocean Pool 

Villa 

ผูใ้หญ่ เสรมิเตยีง 77,000 51,500 67,500 59,900 

เด็กตํ่ากว่า 12 ปี (เสรมิเตยีง) 46,500 35,500 67,500 39,500 

เด็กตํ่ากว่า 12 ปี (ไม่เสรมิเตยีง) 35,800 27,500 36,500 27,900 

ทารก ตํ่ากว่า 2 ปี 6,900 5,300 7,200 5,500 
 

ราคานีร้วม  ราคานีไ้ม่รวม 

1. ค่าตัว๋เคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดั ไป-กลบั กรุงเทพฯ-มลัดฟีส ์สายการบนิ

บางกอก แอรเ์วย ์(B Class) 

2. หอ้งพกั (จาํนวน 2-3 คนื)   

    รวมอาหาร All-inclusive meal plan. 

3. Seaplane จากสนามบนิ-โรงแรม-สนามบนิ 

4. ประกนัการเดนิทาง กรณีอุบตัเิหตุเท่าน้ัน 

1. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั : ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร ์

(กรณีนอกเหนือจากแพคเกจ) ค่านํา้หนักกระเป๋าเกนิจากสายกรบนิกาํหนด 

ค่ารบัประทานอาหารในวลิล่า 

2. ทปิ 

3. ประกนัสุขภาพ 

4. ค่าชารจ์บตัรเครดติ VISA/MASTER 2.5% ของค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 

***คา่บรกิาร Island Club สามารถเขา้เลาจนต์า่งๆได,้ อาหารวา่งชว่งสาย, บรกิารอาหารวา่งตลอดวนั, อพัเกรดมนิิบาร,์ บรกิารซกัผา้ได ้2 ชิน้/วนั, บรกิารหอ้งสมุดและเชา่

หนังDVD, ไดส้ทิธจิองหอ้งอาหารและหอ้งสปากอ่นผูเ้ขา้พกัปกต,ิ บรกิารจดัหอ้งพกัในตอนเย็น, อพัเกรดสิง่อํานวยความสะดวกในหอ้งพกั ผูใ้หญ่ 3,150 บาท/ทา่น/คนื 

เด็ก 1,600 บาท/ทา่น/คนื*** 



 

 

ขอ้มูลหอ้งพกัและหอ้งอาหาร 
 

Villa Type Villa size m² 
Balcony/  
Terrace  
size m²    

In-villa features 

 
Beach Suite  
หอ้งพกัรมิหาด 

  
 

  
76 m² 

 
 
 
 
 
 

 11 m² 
 
 
 
 
 
 

 Extra bed / day bed 
capability  

 Individually controlled 
air-conditioning  

 Separate shower  
 Minibar Coffee 

machine /tea and 
coffee making facilities  

 In-villa safe  
 Hairdryer  
 Satellite TV  
 DVD player  
 Complimentary 

wireless internet access  
 Separate living area 
 

 

Villa Type Villa size m² 
Balcony/  
Terrace  
size m²    

In-villa features 

 
Deluxe Water Villa 

หอ้งพกักลางน า้ 

  
 

  
50 m² 

 
 
 
 
 
 

 36 m² 
 
 
 
 
 
 

 Extra bed / day bed 
capability  

 Individually controlled 
air-conditioning  

 Bathtub  
 Separate shower  
 Minibar Coffee 

machine /tea and 
coffee making facilities  

 In-villa safe  
 Hairdryer  
 Satellite TV  
 DVD player  
 Complimentary 

wireless internet access  
 Separate living area 
 

 

Villa Type Villa size m² 
Balcony/  
Terrace  
size m²    

In-villa features 

 
Ocean Water Villa 

หอ้งพกักลางน า้ 

  
 

  
79 m² 

 
 
 
 
 
 

 27 m² 
 
 
 
 
 
 

 Extra bed / day bed 
capability  

 Individually controlled 
air-conditioning  

 Bathtub  
 Separate shower  
 Minibar Coffee 

machine /tea and 
coffee making facilities  

 In-villa safe  
 Hairdryer  
 Satellite TV  
 DVD player  
 Complimentary 

wireless internet access  
 Separate living area 
 

 



 

 

Villa Type Villa size m² 
Balcony/  
Terrace  
size m²    

In-villa features 

 
Sunset Ocean Pool Villa 

หอ้งพกักลางน า้ พรอ้มสระวา่ยน า้สว่นตวั 

  
 

  
79 m² 

 
 
 
 
 
 

 23 m² 
 
 
 
 
 
 

 Extra bed / day bed 
capability  

 Individually controlled 
air-conditioning  

 Bathtub  
 Separate shower  
 Minibar Coffee 

machine /tea and 
coffee making facilities  

 In-villa safe  
 Hairdryer  
 Satellite TV  
 DVD player  
 Complimentary 

wireless internet access  
 Separate living area 
 Pool access 
 

 

 

หอ้งอาหาร 

Reef Restaurant (หอ้งอาหารหลกั) 

ไม่ตอ้งสํารองล่วงหนา้ 
International Buffet  

ประเภทอาหาร:             บุฟเฟต ์นานาชาต ิ

เปิดใหบ้รกิารทุกวนั:          มือ้เชา้       07.00-10.30 น. 

                               มือ้กลางวนั 12.00-14.30 น.  

                               มือ้คํ่า        19.00-22.00 น. 

Teppanyaki Grill ทีห่อ้งอาหาร Reef 

กรณุาสํารองล่วงหนา้ ตัง้แต่เวลา 10.00-18.00 น. 

เปิดใหบ้รกิารทุกวนั:     มือ้กลางวนั 12.00-13.00 /13.30-14.30 น. 

                               มือ้คํ่า        19.00-20.30 /20.30-22.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Azzuri Mare Restaurant  

กรณุาสํารองทีนั่ง่ล่วงหนา้ ตัง้แต่เวลา 10.00-18.00 น. 

Italian Restaurant   

ประเภทอาหาร:             อาหารอติาเลยีนและอาหารทะเล  

เปิดใหบ้รกิารทุกวนั: มือ้กลางวนั 12.00-14.30 น.  

                                    มือ้คํ่า        19.00-22.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

Suan Bua Restaurant 

กรณุาสํารองทีนั่ง่ล่วงหนา้ ตัง้แต่เวลา 10.00-18.00 น. 

Thai Restaurant      

ประเภทอาหาร: อาหารไทยแบบเซตเมนูมือ้กลางวนั  

และแบบตามสัง่ในมือ้เย็น 

 เปิดใหบ้รกิารทุกวนั:         มือ้กลางวนั 12.00-14.30 น.  

                                    มือ้คํ่า       19.00-22.00 น.  

 

 

 

 

 

  



 

 

บาร ์

Coral Bar & Lounge 

ประเภทอาหาร:                 ค็อกเทล เคร ือ่งดืม่ และของว่าง 

เปิดใหบ้รกิารทุกวนั:           10:00-24:00 น. 
 

เลานจค์รอบคลุมพืน้ที ่2 ช ัน้ โดยช ัน้บนเป็นมุมพกัผ่อนพรอ้มโตะ๊สนุกเกอร ์

และเกมส ์และอโีซน คลบัสําหรบัวยัรุน่ ใหบ้รกิารชว่งกลางวนั อกีทัง้ใหบ้รกิาร

ความบนัเทงิยามคํ่าคนือกีดว้ย นอกจากนีใ้นชว่งเวลาระหว่าง 15.30 - 16.30 

น.ของทุกวนัมบีรกิารชายามบ่ายและไอศกรมี 

 

 

 

Aqua Bar  

ประเภทอาหาร:                 ค็อกเทล เคร ือ่งดืม่ และของว่าง 

เปิดใหบ้รกิารทุกวนั:           10:00-24:00 น. 

 

 

Ultimate All Inclusive meal plan 

 

อาหาร เวลาเปิดใหบ้รกิาร หอ้งอาหาร รายละเอยีด สําหรบั 

มือ้เชา้ 07:00-10:30 
Reef Full buffet breakfast ทุกท่าน 

The Club Deluxe Continental breakfast The Club เท่าน้ัน 

กลางวนั 12:00-14:30 

Reef 

Suan Bua 

Azzuri Mare 

Buffet lunch/Set menu/A la carte ทุกท่าน 

มือ้ว่าง ยามบ่าย 15:30-16:30 Coral Bar & Lounge Snacks/Pastries/Tea and coffee ทุกท่าน 

  The Club 

Mini 

buffet/Fruit/Refreshment/Tea and 

coffee 

The Club เท่าน้ัน 

Kids Ice cream 15:30-16:30 Coral Bar & Lounge Ice cream selection สําหรบัเด็กเท่าน้ัน 

Sundowners Party 18:30-19:30 

Coral Bar & Lounge 
Tapas Selection ทุกท่าน 

Aqua 

The Club 
Savouries to enjoy wiyh  

Pre-dinner Drinks 
The Club เท่าน้ัน 

Dinner 

19:00-22:00 Reef Themed Buffet Dinner ทุกท่าน 

19:00-22:00 
Suan Bua 

Thai Dinner/ Set Menu / A la 

carte 
ทุกท่าน 

Azzuri Mare Italian and seafood Dinner ทุกท่าน 

19:30-23:00 The Club 5 course Dinner The Club เท่าน้ัน 

เคร ือ่งดืม่ เวลาเปิดใหบ้รกิาร หอ้งอาหาร รายละเอยีด สําหรบั 

Full Bar Service 
10:00-24:00 

Coral Bar & Lounge All Alcoholic and non-alcoholic 

beverages including wine, beer 

and cocktails as in brand lists 

ทุกท่าน 
Aqua 

10:00-23:00 The Club The Club เท่าน้ัน 

Tea and Coffee 

Services 

10:00-24:00 
Coral Bar & Lounge 

House blend coffee and teas as 

stated in brand lists 

ทุกท่าน 
Aqua 

07:00-23:00 The Club The Club เท่าน้ัน 

บรกิารอาหารภายในวลิล่า ไม่รวมอยู่ในแพคเกจ และคดิค่าบรกิารตามทีลู่กคา้ใชจ้รงิ 

สทิธปิระโยชนจ์าก The Club (ยกเวน้ผูท้ีเ่ขา้พกั Sunset Ocean Pool Villa จะไดร้บัสทิธปิระโยชนนี์)้ 

 

 



 

 

 

รายละเอยีดแพคเกจ Ultimate All-inclusive 

 เจา้หนา้ทีโ่รงแรมรอตอ้นรบัทีส่นามบนิมาเล่ และชว่ยอํานวยความสะดวกในการเปลีย่นเคร ือ่งบนิระหว่างเทีย่วบนิภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 

 บรกิารอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์พรอ้มจบิแชมเปญรสนุ่มทีห่อ้งอาหารรฟี ยามเชา้จนถงึชว่งสายของแต่ละวนั 

 เลอืกรบัประทานอาหารมือ้กลางวนั และอาหารมือ้คํ่าจาก 3 หอ้งอาหาร ไดแ้ก ่ 

1. บุฟเฟตน์านาชาตหิรอืเทปันยากทิีห่อ้งอาหารรฟี  

2. อาหารอติาเลยีนทีห่อ้งอาหารอซัซรู ีมาเล่  

3. อาหารไทยทีห่อ้งอาหารสวนบวั 

 บรกิารนํ้าชากาแฟยามบ่าย กบัขนมเคก้และแซนวชิ รวมถงึไอศกรมี สําหรบัเด็ก 

 ซนัดาวนเ์นอรป์ารต์ี ้งานเลีย้งค็อกเทลยามเย็น และทุกวนัพุธ ใหบ้รกิารอาหารแบบทาปาสพบปะสงัสรรคก์บัฝ่ายบรหิารของรสีอรท์และ 

ผูเ้ขา้พกัท่านอืน่ๆ  

 มนิิบารพ์รอ้มเคร ือ่งดืม่ นํ้าอดัลม เบยีร ์และขนมทานเล่น (วนัละ 1 คร ัง้) 

 เพลดิเพลนิไปกบับารท์ัง้ 2 แห่ง เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 10.00 น. ถงึเทีย่วคนื ซึง่ใหบ้รกิารเฮา้สไ์วนช์นิดต่างๆ (ไวนแ์ดง ไวนข์าว 

สปารค์กลิง้ไวน ์และไวนโ์รเซ)่ เบยีร ์เหลา้สปิรติ ค็อกเทล นํ้าอดัลม ชา กาแฟ รวมถงึนํ้าผลไม ้

 ฟร!ี กจิกรรม 1 กจิกรรม ต่อท่าน ต่อการเขา้พกั : (กรณุาตรวจสอบตารางเวลา และสํารองกจิกรรมล่วงหนา้ ทีแ่ผนกสํารองหอ้งพกั)  

**ทัง้นีก้จิกรรมต่างๆอาจมกีารเปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิ ขึน้อยู่กบัความแปรปรวนของสภาพอากาศ และหรอืดุลยพนิิจของผูนํ้ากจิกรรมทีค่ํานึงถงึ

ความปลอกภยัของผูเ้ขา้พกัเป็นหลกั** 

1. ทวัรด์ํานํ้าตืน้ชมปะการงั (Snorkeling Trip)  

2. ทวัรล์่องเรอืและว่ายนํ้าชมฉลามวาฬ (Whale Shark Snorkeling)  

3. ล่องเรอืชมพระอาทติยต์กดนิ (Sunset Cruise) 

4. ทวัรส์ํารวจเกาะรอบๆและตกปลายามเย็น (Sunset Fishing) 

5. เทีย่วชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของคนพืน้เมอืง (Local Island Discovery) 

 กจิกรรมการสํารวจโลกใตท้ะเล และกฬีาทางนํ้าภายในรสีอรท์ 

- ช ัน้เรยีนวนิดเ์ซริฟ์ 

- กฬีาทางนํ้าทีไ่ม่ใชเ้คร ือ่งยนต ์

- บรกิารอุปกรณด์ํานํ้าตืน้ชมปะการงัตลอดการเขา้พกั 

 บรกิาร E-zone ตัง้อยู่บรเิวณช ัน้บนของ Coral bar ใหบ้รกิารคอมพวิเตอร ์เกมส ์อาท ิโตะ๊พูล โตะ๊สนุ๊ก โตะ๊ปิงปอง และเกมสต์่าง  ๆ 

เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ 08.00-22.00 น. สําหรบัเด็กอายุ 9 ปีขึน้ไป 

 บรกิารเช ือ่มต่ออนิเตอรเ์น็ตไรส้าย (Free Wi-Fi) ภายในหอ้งพกั และบรเิวณต่างๆของรสีอรท์ 

 บรกิารสนามเทนนิส และหอ้งออกกาํลงักาย เปิดใหบ้รกิาร 06:00-21:00 น. 

 เพลดิเพลนิกบัการปรนนิบตัดิูแลรา่งกาย กบัเครดติสปาประจาํวนัมูลค่า 100 USD ต่อท่าน ต่อวนั ทีส่ปาเซน็วาร ีทัง้นีไ้ม่สามารถสะสม

เครดติสปา ไปใชใ้นวนัถดัไป หรอืโอนใหแ้กท่่านอืน่ได ้บรกิารสปาสําหรบัผูใ้หญ่ 18 ปีขึน้ไปเท่าน้ัน (ยกเวน้ เด็กและสตรมีคีรรภไ์ม่

สามารถรบัทรทีเมน้ทไ์ด)้ **กรณุาสํารองล่วงหนา้ 24 ชม.** 

 บรกิาร Kids Club สําหรบัเด็กอายุตัง้แต่ 4-9 ปี ตัง้แต่เวลา 10:00-12:00 น. และ 14:00-20:00 น. **ไม่รวมค่าบรกิาร พีเ่ลีย้งดูแลเด็ก

ที ่Kids Club และดูแลนอกพืน้ที ่และในหอ้งพกั** 

 สามารถเลอืกรว่มกจิกรรมดํานํ้าไดท่้านละ 3 คร ัง้ต่อสปัดาหแ์ทนการเลอืกทําสปาทรทีเมน้ท ์

- สามารถนําเครดติสปามาแลกเป็นการรว่มกจิกรรมดํานํ้า ขอสงวนสทิธิใ์นการใหบ้รกิารสําหรบัผูท้ีม่อีายุ 18 ปีขึน้ไปเท่าน้ัน 

- สามารถรว่มกจิกรรมดํานํ้าไดสู้งสุด 3 คร ัง้ต่อท่าน ต่อสปัดาห ์จาํกดัการดํานํ้า 1 คร ัง้ต่อ 1 วนั 

- การดํานํ้า 3 คร ัง้ ประกอบดว้ยการปฐมนิเทศ 1 คร ัง้ และการดํานํ้า 2 คร ัง้ 

- การดํานํ้าและการปฐมนิเทศ แต่ละคร ัง้ใชเ้วลาไม่เกนิ 45 นาท ี

- ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมดํานํ้าทุกคนจะตอ้งผ่านหลกัสูตรอบรมการดํานํ้าระดบัเร ิม่ตน้ หรอืระดบัทีสู่งกว่ามาแลว้ และตอ้งผ่านการ

ปฐมนิเทศกอ่นทีจ่ะออกไปดํานํ้าคร ัง้แรกกบัรสีอรท์ 

- การดํานํ้าจะตอ้งเสรจ็สิน้ภายใน 24 ช ัว่โมง กอ่นเดนิทางออกจากรสีอรท์ 

- เพือ่ความปลอดภยั ขอสงวนสทธิใ์นการเปลีย่นแปลงการใหบ้รกิารสภาพอากาศ 
 

 



 

 

 

กจิกรรมทีร่วมในแพคเกจ 

 กจิกรรมทัง้ 5 อย่าง ฟร!ี ต่อท่าน ต่อการเขา้พกั กรณุาจองกจิกรรมล่วงหนา้กบัพนักงานตอ้นรบั หากท่านตอ้งการยกเลกิหรอื

เปลีย่นแปลงกจิกรรม กรณุาแจง้กอ่นล่วงหนา้ 1 วนั 

1. เทีย่วชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของคนพืน้เมอืง (Local Island Discovery) เทีย่วชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของคนพืน้เมอืง และซือ้ของ

ชาํรว่ยจากฝีมอืคนพืน้เมอืงมลัดฟีสท์ีเ่กาะดงัเกต ิ

2. ล่องเรอืชมพระอาทติยต์กดนิ (Sunset Cruise) ล่องเรอืชมพระอาทติยต์กดนิ และดึม่ดํ่ากบับรรยากาศแห่งทอ้งทะเลมลัดฟีส ์

3. ทวัรด์ํานํ้าตืน้ชมปะการงั (Snorkeling Trip) ทวัรล์่องเรอืดํานํ้าตืน้ชมปะการงั  

*กจิกรรมนีผู้เ้ขา้รว่มควรจะว่ายนํ้าเป็น และเตรยีมอุปกรณด์ํานํ้าตืน่ไปดว้ย* 

4. ทวัรล์่องเรอืและว่ายนํ้าชมฉลามวาฬ (Whale Shark Snorkeling)  

*กจิกรรมนีผู้เ้ขา้รว่มควรจะว่ายนํ้าเป็น และเตรยีมอุปกรณด์ํานํ้าตืน่ไปดว้ย* 

5. ทวัรส์ํารวจเกาะรอบๆและตกปลายามเย็น (Sunset Fishing) 

 

กจิกรรม จุดนัดพบ วนัจนัทร ์ วนัองัคาร วนัพุธ วนัพฤหสับด ี วนัศุกร ์ วนัเสาร ์ วนัอาทติย ์

Local Island Discovery Coral 

bar 

- 09.30-12.00 - 09.30-12.00 - 09.30-12.00 09.30-12.00 

Sunset Cruise 17.00-19.00 - 17.00-19.00 - 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
Snorkeling Trip Water 

sport 

center 

14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 

Whale Shark Snorkeling 08.30-12.30  08.30-12.30 08.30-12.30 08.30-12.30 08.30-12.30 08.30-12.30 08.30-12.30 

Sunset Fishing 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 

กรุณาตรวจสอบตารางเวลา และสํารองกจิกรรมล่วงหนา้ ทีแ่ผนกสํารองหอ้งพกัอกีคร ัง้ 

**ทัง้นีก้จิกรรมต่างๆอาจมกีารเปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิ ขึน้อยู่กบัความแปรปรวนของสภาพอากาศ และหรอืดุลยพนิิจของผูนํ้ากจิกรรมทีค่ํานึงถงึความปลอกภยัของผูเ้ขา้พกัเป็นหลกั** 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิและโปรแกรมการเดนิทาง 
 

รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ตั๋วเคร ือ่งบนิบางกอก แอรเ์วย ์ 

เสน้ทาง ไฟลทบ์นิ  เวลาบนิ 

กรงุเทพฯ-มลัดฟีส ์ PG711 09:20 – 11:55   

มลัดฟีส-์กรงุเทพฯ PG712 12:45 – 19:25   

 

 วนัที ่1  กรุงเทพฯ – มลัดฟีส ์

 07:30  เชค็อนิดว้ยตนเองทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตู 3 เคารเ์ตอร ์F 

 09:20  บนิสู่มลัดฟีส ์โดยสายการบนิ บางกอก แอรเ์วย ์เทีย่วบนิ PG711 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

 11:55  เดนิทางถงึ Velana International Airport. (เวลาทีม่ลัดฟีสช์า้กว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง) 

   เจา้หนา้ทีข่องโรงแรมรอตอ้นรบัทีป่ระตูทางออก หรอื เคานเ์ตอรห์มายเลข 12  

   จากน้ัน เดนิทางโดย Seaplane (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี และเชค็อนิเขา้สู่ทีพ่กั 

**พกัผ่อนตามอธัยาศยั หรอื รว่มกจิกรรมต่างๆของโรงแรม** 

 วนัที ่2-3 มลัดฟีส ์

**พกัผ่อนตามอธัยาศยั หรอื รว่มกจิกรรมต่างๆของโรงแรม ** 

 วนัสุดทา้ย มลัดฟีส-์กรุงเทพฯ 

 ………  เดนิทางสู่สนามบนิ  

 12:45  บนิสู่สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์PG712 

 19:25  เดนิทางถงึโดยสวสัดภิาพ 

 

 



 

 

เงือ่นไขและขัน้ตอนการจองแพ็คเกจ 

การเขา้พกั : 

 เชค็อนิเวลา 15.00 น. และเชค็เอา้ทเ์วลา 12.00 น.หากเชค็เอา้ทเ์กนิเวลา คดิ 100% ของค่าหอ้งพกั 
 

เงือ่นไขแพ็คเกจ : 

 การสํารองแพ็คเกจ สําหรบัลูกคา้ Serenade Emerald /Platinum/Gold ตอ้งแจง้รหสัสทิธปิระโยชน ์พรอ้มทัง้ส่งสําเนาพาสปอรต์ เพือ่

ใชด้ําเนินการจองแพคเกจ โดยส่งมาที ่   

Email : info@bangkoktravelclub.co.th 

Line@ : @Bangkoktravelclub   

Tel : 089-6996856 
  

การชาํระเงนิ : 

 ชาํระเงนิเต็มจาํนวน ภายใน 24 ช ัว่โมง นับจากวนัทีไ่ดร้บัยนืยนัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีดงันี ้
 

ธนาคารกสกิรไทย, นานาเหนือ (ออมทรพัย)์ 

บรษิทั บางกอก แทรเวล คลบั จาํกดั 

หมายเลขบญัช ี063 - 2 -77755-8 
 

**หากชาํระดว้ยบตัรเครดติ จะมคี่าธรรมเนียมบตัรเครดติ VISA/MASTER 2.5 %  

 

การยกเลกิและเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง : 

 45 วนักอ่นการเดนิทาง : ยดึ 50% ของราคาหอ้งพกัทัง้หมด 

 31 วนักอ่นการเดนิทาง : ยดึ 100% ของราคาหอ้งพกัทัง้หมด 

** ตัว่เคร ือ่งบนิเป็นประเภท Non Refundable และหากตอ้งการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง จะมคี่าใชจ้า่ยสําหรบัการเปลีย่นแปลงเพิม่เติม** 

 

mailto:info@bangkoktravelclub.co.th

