
 

 

CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA MALDIVES  

จองตัง้แต่ 17 เมษายน – 30 มถิุนายน 2562 

รบัเฉพาะผูใ้หญ่ และเด็ก อายุมากกวา่ 12 ปี (พกัไดส้งูสดุ 2 ทา่น ต่อหอ้งเทา่น้ัน) 

รวมอาหาร และเคร ือ่งดืม่ทกุมือ้ แบบ All inclusive  

เดนิทางโดย Speed-boat ประมาณ 30 นาท ี(อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 
 

ประเภทหอ้งพกั 

เดนิทาง 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2562 

3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื 

ราคาต่อท่าน (Double room) ราคาต่อท่าน (Double room) 

ราคาแพคเกจ (บาท) ราคาแพคเกจ (บาท) 

หอ้งรมิหาด 
Ocean Front Beach Villa 44,800 35,900 52,500 42,000 

Deluxe Ocean Front Beach Villa 45,800 36,500 58,800 43,000 

หอ้งกลางนํ้า 

Deluxe Water Villa 49,400 39,500 59,400 47,500 

Deluxe Sunset Water Villa 50,900 40,500 62,400 49,500 

Deluxe Spa Over Water Villa 51,500 40,900 62,900 49,900 

Premium Deluxe Spa Water Villa 52,500 41,900 64,500 51,500 

หมายเหตุ : ราคานีส้ําหรบัชาวไทย ไม่เกนิ 10 หอ้งเท่าน้ัน 

ราคานีร้วม  ราคานีไ้ม่รวม 

1. ตั๋วเคร ือ่งบนิ กรุงเทพฯ-มลัดฟีส-์กรุงเทพฯ  

สายการบนิบางกอกแอรเ์วยส์ รวมภาษี และนํ้าหนักกระเป๋า 20 

kg. (B Class) *ตั๋วเคร ือ่งบนิเป็นราคาโปรโมช ัน่ ไม่สามารถคนื

เงนิได ้และหากเปลีย่นแปลง มคี่าธรรมเนียม* 

2. บรกิารหอ้งรบัรองของสายการบนิ ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิ 

(Boutique Lounge)   

3. หอ้งพกั (จาํนวน 2-3 คนื) รวมอาหาร All-inclusive meal 

plan. 

4. เรอืรบัส่ง (Speed-boat) จากสนามบนิ-โรงแรม-สนามบนิ 

5. อุปกรณด์ํานํ้าตืน้ ตดิต่อรบัไดท้ี ่Water Sport Center 

6. พเิศษ ส่วนลด 10% สําหรบั spa a-la-carte menu 

7. ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง  

 Gold All Inclusive 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั : ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี  

ค่านํ้าหนักกระเป๋าเกนิจากสายการบนิกาํหนด ทปิ 

 ค่ารบัประทานอาหารในวลิล่า  

 กจิกรรมต่างๆ ในโรงแรม อาท ิดํานํ้าตืน้(กรณีมผีูดู้แล) ดํานํ้าลกึ 

ตกปลา กฬีาทางนํ้าทีใ่ชเ้คร ือ่งยนต ์เป็นตน้ 

 ในกรณีทีท่่านตอ้งการลิม้ลองอาหารรสเลศิทีเ่ชฟ ทําพเิศษเพือ่

คุณ The Chef’s Choice Menu หรอื A La Carte จะตอ้งชาํระ

เพิม่ตามมูลค่าของเมนูน้ัน [กรุณาตดิต่อตรง ณ หอ้งอาหาร]  

 ค่ามนิิบาร ์(กรณีนอกเหนือจากแพคเกจ) 

 ประกนัสุขภาพ 

 ค่าธรรมเนียมบตัรเครดติ VISA/MASTER 2.5% ของค่าใชจ้า่ย

ทัง้หมด 

 ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษ)ี 



 

 

ขอ้มูลหอ้งพกัและหอ้งอาหาร 
 

Villa Type Villa size m² 
Balcony/  
Terrace  
size m²    

In-villa features 

 
Ocean Front Beach Villa 

หอ้งพกัรมิหาดววิทะเล  

 
 

  
 

29m² 
 
 
 
 
 
 

 16 m² 
 
 
 
 
 
 

 
√ Shower 
√ Individually Controlled  
   air- conditioning 
√ Ceiling fan 
√ Minibar  
   (additional charge) 
√ Tea and coffee making   
   facilities 
√ In-villa safe  
√ Hairdryer  
√ Satellite TV 
√ DVD player 
√ IDD telephone 
√ Complimentary  
   wireless internet access 
 

 

Villa Type Villa size m² 
Balcony/  
Terrace  
size m²    

In-villa features 

 
Deluxe Ocean Front Beach Villa 
หอ้งพกัรมิหาดววิทะเลพรอ้มอา่งอาบน า้ 

 
 

  
 

29m² 
 
 
 
 
 
 

 22 m² 
 
 
 
 
 
 

√ Outdoor spa bathtub 
√ Shower 
√ Individually Controlled  
   air- conditioning 
√ Ceiling fan 
√ Minibar  
   (additional charge) 
√ Tea and coffee making   
   facilities 
√ In-villa safe  
√ Hairdryer  
√ Satellite TV 
√ DVD player 
√ IDD telephone 
√ Complimentary  
   wireless internet access 
√ Music player and iPod  
   docking station 

 

Villa Type Villa size m² 
Balcony/  
Terrace  
size m²    

In-villa features 

 
Deluxe Water Villa 

หอ้งพกักลางน า้ 

 
 

  
 

30 m² 
 
 
 
 
 
 

 12 m² 
 
 
 
 
 
 

 √ Shower 
√ Individually Controlled  
   air- conditioning 
√ Ceiling fan 
√ Minibar  
   (additional charge) 
√ Tea and coffee making   
   facilities 
√ In-villa safe  
√ Hairdryer  
√ Satellite TV 
√ DVD player 
√ IDD telephone 
√ Complimentary  
   wireless internet access 
 



 

 

 

Villa Type Villa size m² 
Balcony/  
Terrace  
size m²    

In-villa features 

 
Deluxe Sunset Water Villa 
หอ้งพกักลางน า้ ววิพระอาทติยต์ก 

 
 

  
 

30 m² 
 
 
 
 
 
 

 12 m² 
 
 
 
 
 
 

 √ Shower 
√ Individually Controlled  
   air- conditioning 
√ Ceiling fan 
√ Minibar  
   (additional charge) 
√ Tea and coffee making   
   facilities 
√ In-villa safe  
√ Hairdryer  
√ Satellite TV 
√ DVD player 
√ IDD telephone 
√ Complimentary  
   wireless internet access 
 

 

Villa Type Villa size m² 
Balcony/  
Terrace  
size m²    

In-villa features 

 
Deluxe Spa Over Water Villa 

หอ้งพกักลางน า้ พรอ้มอา่งอาบน า้ทีร่ะเบยีง 

 
 

  
 

30 m² 
 
 
 
 
 
 

 12 m² 
 
 
 
 
 
 

√ Shower 
√ Individually Controlled  
   air- conditioning 
√ Ceiling fan 
√ Minibar  
   (additional charge) 
√ Tea and coffee making   
   facilities 
√ In-villa safe  
√ Hairdryer  
√ Satellite TV 
√ DVD player 
√ IDD telephone 
√ Complimentary  
   wireless internet access 
 

 

Villa Type Villa size m² 
Balcony/  
Terrace  
size m²    

In-villa features 

 
Premium Deluxe Spa Water Villa 

หอ้งพกักลางน า้ พรอ้มอา่งอาบน า้ทีร่ะเบยีงและเปลตาขา่ย 

 
 

  
 

30 m² 
 
 
 
 
 
 

 12 m² 
 
 
 
 
 
 

 √ Shower 
√ Individually Controlled  
   air- conditioning 
√ Ceiling fan 
√ Minibar  
   (additional charge) 
√ Tea and coffee making   
   facilities 
√ In-villa safe  
√ Hairdryer  
√ Satellite TV 
√ DVD player 
√ IDD telephone 
√ Complimentary  
   wireless internet access 
 



 

 

หอ้งอาหาร 
 

Ocean Restaurant (หอ้งอาหารหลกั) 

ไม่ตอ้งสํารองล่วงหนา้ 
International Buffet  

ประเภทอาหาร:             บุฟเฟต ์นานาชาต ิ

เปิดใหบ้รกิารทุกวนั:          มือ้เชา้ 07.00-10.00 น. 

                               มือ้กลางวนั 12.00-14.00 น.  

                               มือ้คํ่า ตัง้แต่ 19.00-22.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Brezza Restaurant  

กรณุาสํารองทีนั่ง่ล่วงหนา้ 

Special Italian Restaurant   

ประเภทอาหาร:             เมนูอาหารอติาเลยีน  

เปิดใหบ้รกิารทุกวนั: มือ้กลางวนั 12.00-14.00 น.  

                                    มือ้คํ่า ตัง้แต่ 19.00-22.00 น. 

 

 

Suan Bua Restaurant 

กรณุาสํารองทีนั่ง่ล่วงหนา้ 

Thai Restaurant      

ประเภทอาหาร:             เมนูอาหารไทย 

 เปิดใหเบรกิารทุกวนั:         มือ้กลางวนั 12.00-14.00 น.  

                                    มือ้คํ่า ตัง้แต่ 19.00-22.00 น. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Al Khaimah Restaurant  

กรณุาสํารองทีนั่ง่ล่วงหนา้ 

An Arabian culinary 

ประเภทอาหาร:             อาหารอาหรบั โฮมเมด 

เปิดใหเบรกิารทุกวนั:         มือ้คํ่า ตัง้แต่ 19.00-22.00 น. 

Viu bar 

Signature Overwater Bar 

เปิดใหบ้รกิารทุกวนั:           10:00-24:00 น. 

 

 

 

 

Waves Pool Bar  

เปิดใหบ้รกิารทุกวนั:           10:00-18:00 น. 

Giraavaru Lobby Bar 

 เปิดใหบ้รกิารทุกวนั:           10:00-23:00 น. 

 

 



 

 

All Inclusive meal plan 
 

อาหาร เวลาเปิดใหบ้รกิาร หอ้งอาหาร รายละเอยีด 

Breakfast 07:00-10:00 Oceans Full buffet breakfast 

Mid-morning service 10:30-11:30 Viu Bar Filter coffee and tea with pastries and fruits 

Lunch Midday – 14:00 
Oceans Buffet 

La Brezza / Suan Bua 3-course Chef’s menu 

Afternoon tea 15:30-16:30 Viu Bar 
Filter coffee and tea with pastries and petit 

sandwiches 

Sundowner Party 18:30-19:30 Viu Bar 
Canapes and snacks to accompany your All-

Inclusive drinks menu 

Dinner 19:00-22:00 

Oceans / La Brezza / 

Suan Bua 

Themed buffet at Oceans La Brezza / Suan Bua : 3-

course Chef’s menu or a la carte credit 

Al Khaimah 
A la carte credits, subject to advance reservation to 

avoid disappointment 

เคร ือ่งดืม่ เวลาเปิดใหบ้รกิาร หอ้งอาหาร รายละเอยีด 

Bar service 

11:00-24:00 Viu Bar House pouring beverages : wine, spirit, beer, 

cocktail selection, soft drinks and mineral water 

available from 11:00-23:00 hrs. 

 

All-Inclusive drinks must be consumed in the area 

of service and within service hours. 

11:00-23:00 Giraavaru Lobby Bar 

Bar service 10:00-18:00 Waves Pool Bar 

House pouring beverages : wine, spirit, beer, 

cocktail selection, soft drinks and mineral water 

available from 10:00-18:00 hrs. 

 

All-Inclusive drinks must be consumed in the area 

of service and within service hours. 

Tea and coffee service 

10:00-24:00 Viu Bar 

Filter coffee and tea selection served as 10:00-23:00 Giraavaru Lobby Bar 

10:00-18:00 Waves Pool Bar 

บรกิารอาหารภายในวลิล่า ไม่รวมอยู่ในแพคเกจ และคดิค่าบรกิารตามทีลู่กคา้ใชจ้รงิ 

หอ้งอาหารทุกแห่งภายในรสีอรท์บรกิารไวนเ์สิรฟ์แบบแกว้ เบยีร ์เคร ือ่งดืม่ไรแ้อลกอฮอล ์กาแฟคัว่และชา  

จะคดิค่าบรกิารเพิม่เตมิจากรายการเครือ่งดืม่ทีไ่ม่มรีะบุอยู่ในแพคเกจ 
 

รายละเอยีดแพคเกจ All-inclusive 

 มนิิบาร ์: Soft drinks, Chocolate snacks, Savory snacks, Beer. 

 บรกิารอนิเตอรเ์น็ตไรส้าย ทัง้ในหอ้งพกัและบรเิวณรสีอรท์ โดยไม่เสยีค่าใชจ้า่ย  

 อาหารเชา้ อาหารกลางวนั และอาหารเย็น แบบบุฟเฟต ์ไดท้ีห่อ้งอาหาร Ocean ตามเวลาทีก่าํหนด 

 บรกิารเครือ่งดืม่ระหว่างวนัตัง้แต่เวลา 11.00 จนถงึ 23.00 น. ทีบ่าร ์3 แห่งภายในรสีอรท์ – ยกเวน้ที ่Waves Pool Bar ซึง่บรกิารเครือ่งดืม่ระหว่าง 

10.00 จนถงึ 18.00 น. เท่าน้ัน รายการเครือ่งดืม่รวมทุกแบรนด ์เสริฟ์แบบเป็นแกว้ ไวน ์(แดง, ขาว, สปารค์กลิง้) เบยีรส์ด เหลา้สปิรติ ค็อกเทล

ประจาํวนั นํา้แร ่เคร ือ่งดืม่ไรแ้อลกอฮอล ์กาแฟคัว่บด ชาหลากหลายชนิด และนํา้ผลไม ้

 บรกิารชายามบ่ายพรอ้มขนมอบและแซนดว์ชิ โดยมชีาหลากหลายชนิดใหเ้ลอืก เสริฟ์พรอ้มกาแฟคัว่บด ระหว่างเวลา 15.30 – 16.30 น.  

 ซนัดาวนเ์นอรค์านาเป้  : เพลดิเพลนิกบัอาหารแบบทาปาสและคานาเป้หลากชนิด ระหว่างเวลา18.30 – 19.30 น.  

 ท่านจะไดร้บัเครดติจาํนวน 40 ดอลลารส์หรฐัต่อท่านต่อมือ้อาหาร สําหรบัรายการอาหารตามสัง่หรอืเลอืกจากรายการอาหารแนะนําจากเชฟ (3 

course) ในการรบัประทานอาหารกลางวนั หรอื อาหารคํ่า โดยการสํารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ณ หอ้งอาหารสวนบวั (Suan Bua) ซึง่ใหบ้รกิารอาหารไทย 

หรอืทีห่อ้งอาหาร ลาเบรซซา (La Brezza) ซึง่บรกิารอาหารอติาเลยีนและอาหารทะเล  

 สําหรบัมือ้คํ่า ทีอ่ลัคยัมะห ์(Al Khaimah) ท่านสามารถสมัผสัประสบการณก์ารรบัประทานอาหารคํ่า โดยใชเ้ครดติมูลค่า 40 ดอลลารส์หรฐั สําหรบั

รายการอาหารตามสัง่เท่าน้ัน (ทีอ่ลัคยัมะห ์ไม่มบีรกิารรายการอาหารแนะนําจากเชฟ)  

 บรกิารอุปกรณด์ํานํา้ตืน้ และเครือ่งเล่นทางนํา้ อาท ิเรอืแคนู, เรอืถบี และใหเ้ชา่อุปกรณเ์ล่นวนิดเ์ซริฟ์ ทัง้นีก้ารเรยีนวนิดเ์ซริฟ์จะมคี่าบรกิารเพิม่ 



 

 

รายละเอยีดเทีย่วบนิและโปรแกรมการเดนิทาง 

 

เทีย่วบนิ บางกอก แอรเ์วยส์ 

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 แอรเ์วยส์ เทีย่วบนิ PG711  

   (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

 11:55  เดนิทางถงึ Velana International Airport.  

   (เวลาทีม่ลัดฟีส ์ชา้กว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง) 

   เจา้หนา้ทีข่องโรงแรมรอตอ้นรบัทีป่ระตูทางออก หากท่านไม่เจอเจา้หนา้ที ่สามารถไปทีเ่คารเ์ตอรห์มายเลข 12  

   จากน้ันเดนิทางโดย speed-boat (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี และเชค็อนิเขา้สู่ทีพ่กั 

**พกัผ่อนตามอธัยาศยั หรอืทํากจิกรรมต่างๆ ของโรงแรม** 

 วนัที ่2-3 มลัดฟีส ์

**พกัผ่อนตามอธัยาศยั หรอืทํากจิกรรมต่างๆ ของโรงแรม ** 

 วนัสุดทา้ย มลัดฟีส-์กรุงเทพฯ 

 ………  เดนิทางสู่สนามบนิ  

 12:45  บนิสู่สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิบางกอก แอรเ์วยส์ 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 : 

 31 วนักอ่นการเดนิทาง : ยดึ 100% ของราคาหอ้งพกัทัง้หมด 

** ยกเวน้ ตั่วเคร ือ่งบนิเป็นประเภท Non Refundable และหากตอ้งการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง จะมคี่าใชจ้า่ยสําหรบัการเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิ** 

mailto:info@bangkoktravelclub.co.th

