Update 27 May 16

Smartland

CENTARA RASFUSHI MALDIVES
(Without Flight)
TRAVELLING PERIOD:1 JUN – 31 OCT 16
PROMOTION: MID YEAR (WEEKEND) BOOK BY 30 JUN 16

โปรแกรมการเดินทาง : แพ็คเกจ Centara RasFushi Maldives

วันแรก : กรุงเทพ ฯ – มัลดีฟส์ (-/-/D)
xx.xx น.

19.00 น

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋ าที่สนามบินมัลดีฟส์เรี ยบร้อยแล้ว
พบกับเจ้าหน้าที่ณ เคาเตอร์ หมายเลข 12 “CENTARA HOTEL”
นําท่านสู่ ท่าเรื อสปี ดโบ้ตของโรงแรมออกเดินทางจากโดยสปี ดโบ้ตไปยังโรงแรม (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)
เช็คอินที่โรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย โดยระหว่างนี้ท่านสามารถใช้ส่ิ งอํานวยความสะดวกของ
โรงแรม หรื อรับประทานอาหารว่าง และเครื่ องดื่ม ตามแต่แพ็คเกจAll Inclusive
รับประทานอาหารเย็น ณ Ocean Restaurants (บุฟเฟต์ นานาชาติ)
อิสระสนุกสนามกับกิจกรรมยามคํ่าคืนของแต่ละโรงแรม โดยท่านสามารถสั่งเครื่ องดื่ม ๆ ต่าง ๆ
ได้จากบาร์ เครื่ องดื่มโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนถึงเวลา 23.00 น.
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วันทีส่ อง (- สาม) : มัลดีฟส์ (B/L/D)
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อจะร่ วมกิจกรรมต่างๆของทางรี สอร์ ท อาทิ เรื อปั่ น เรื อพายสระว่ายนํ้าหรื อเลือกซื้ อ Option Tour
โดยตรงกับทางรี สอร์ทเช่นดํานํ้าลึกดํานํ้าตื้นตกปลาและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

มือ้ อาหาร :
06.00 น - 10.00 น.
12.00 น - 14.00 น.
19.00 น - 21.00 น.
หมายเหตุ :

รับประทานอาหารเช้ า ณ Ocean Restaurants (บุฟเฟต์ นานาชาติ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ Ocean Restaurants (บุฟเฟต์ นานาชาติ)
รับประทานอาหารเย็น ณ Ocean Restaurants (บุฟเฟต์ นานาชาติ)

ท่ านสามารถสํ ารองโต๊ ะเพือ่ ทานมือ้ กลางวัน หรือมือ้ เย็นที่ห้องอาหาร La Brezza (อาตาเลีย่ น)
และ Suan Bua (อาหารไทย) ซึ่งจะเป็ น SET MENU ตามเงื่อนไขของ All Inclusive package
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วันทีส่ าม(สี่ ): มัลดีฟส์ – กรุงเทพ ฯ(B/L/-)
06.00 น- 08.00น.
xx.xxน.
xx.xxน

รับประทานอาหารเช้ า ณ Ocean Restaurants (บุฟเฟต์ นานาชาติ)
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเล่
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพ ฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจ

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

อ ัตราค่าบริการต่อท่าน (THB)
รูปแบบห้องพ ัก

1JUN – 31 OCT 16
2 คืน

3 คืน

OCEAN FRONT BEACH VILLA

16,900 THB

24,900 THB

DELUXE OCEAN FRONT BEACH VILLA

17,900 THB

26,500 THB

DELUXE WATER VILLA

19,900 THB

29,900 THB

DELUXE SUNSET WATER VILLA

21,200 THB

31,900 THB

DELXUE SPA OVER WATER VILLA

21,900 THB

32,900 THB

PREMIUM DELUXE SPA WATER VILLA

23,900 THB

34,900 THB

• CENTARA RAS FUSHI มีนโยบายรับรองได้ไม่เกิน 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง และไม่รับเด็กอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี
• อัตราโปรโมชัน่ สงวนสิ ทธิ์สาํ หรับการเริ่มเข้ าพักวัน พฤ ศุกร์ และ เสาร์เท่านั้น
• อัตราโปรโมชัน่ ดังกล่าว สงวนสิ ทธิ์สาํ หรับผูท้ าํ การจองภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เท่านั้น
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อัตราค่ าบริการรวม
-

ค่าโรงแรมตามที่ท่านเลือก (พักห้องละ 2 ท่าน) จํานวน 2 หรื อ 3 คืน ตามแต่แพ็คเกจที่ท่านเลือก
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามที่ระบุในรายการ ตามเงื่อนไขของ All Inclusive
ค่าเรื อรับ – ส่ ง สนามบินมาเลย์ – รี สอร์ท
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

-

ตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ
ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
ค่า VAT 7% ภาษี ณ ที่จ่าย 3%(กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่ากิจกรรม , เครื่ องดื่ม , ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ที่อยูน่ อกเงื่อนไข
ของ All Inclusive

อัตราค่ าบริการไม่ รวม

เงื่อนไขการจอง

- ชําระค่าบริ การ 50% หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริ ษทั ฯ ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ข้ ึนกับปริ มาณการเข้าพักในช่วงเวลา
ดังกล่าว และส่ วนที่เหลือ 40 วันก่อนเดินทาง ซึ่ งทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรี สอร์ท
- หากทําการยกเลิกตํ่ากว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริ ษทั ขอหักค่าใช้จ่าย 100% จากราคาแพ็กเกจทั้งหมด

หมายเหตุ

- ราคานี้ใช้สาํ หรับผูเ้ ดินทางพร้อมกันอย่างน้อย ผูใ้ หญ่ 2 ท่านขึ้นไป
- อัตราค่าบริ การคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการ
ขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมนํ้ามัน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้
ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
- บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
- หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยู่
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด
- บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติหรื อคนต่าง
ด้าว ที่พาํ นัก อยูใ่ นประเทศไทย อํานาจสิ ทธิ์ ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิก หรื อล่าช้าของสายการบิน เรื อ
รถไฟ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรื อสิ่ งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนื ออํานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
- บริ ษทั ฯ จะทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ ง เมื่อเกิดการสูญหายของ
สัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
- ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอคืน
ค่าบริ การได้
- ค่าบริ การที่ท่านชําระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ งแบบ
เหมาขาดเช่นกัน ดังนั้น หากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาํ ให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนเงิน
ค่าบริ การไม่ได้
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือและ
คํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสําคัญ
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