
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

** ห้องพกัสุดชิค 2 คนื “OCEAN FRONT BEACH VILLA” ** 
** อาหารเช้า-กลางวัน-เยน็ และ เคร่ืองดื่มไม่อั้น ณ ห้องอาหารโอเช่ียน ** 

** น ้าดื่ม-น ้าอัดลม-ไวน์-เบียร์-ชา-กาแฟ อาหารว่างยามบ่าย ** 
** ซันดาวเนอร์ คานาเป้ บริการ ณ “VIU BAR” (18.30-19.30 น.)** 

** เครดิต 40 USD ส าหรับม้ือเยน็ ให้ท่านเลอืกทานอาหารทีห้่องอาหารสวนบัว หรือ ลาเบรสซ่า ** 
 

*** เดนิทางต้ังแต่ 01 มีนาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 *** 
วนัแรก  กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์                        (- / - / เยน็)      
07.00 น.  เช็คอนิบัตรโดยสารและสัมภาระ ณ  สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4  เคาน์เตอร์ “S” สายการบิน ศรีลงักนั แอร์ไลน์  
07.15 น. ออกเดนิทางสู่มลัดฟีส์ โดยเที่ยวบินที่ UL 405  
10.55 น.  ถึงสนามบิน กรุงโคลอมโบ (แวะเปลีย่นเคร่ืองที่กรุงโคลอมโบ)  
13.30 น.  ออกเดนิทางต่อไปยงัมลัดฟีส์ โดยเที่ยวบินที่ UL 115  
14.35 น. ถึงสนามบินมาเลย์ (Male International Airport) ประเทศมลัดีฟส์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
  น าท่านเดนิทางโดยเรือเร็ว Speed Boat (20 นาที) ไปยงั “CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA MALDIVES”   

รีสอร์ทหรูระดบั 4 ดาว เปิดใหม่ล่าสุดในเครือ CENTARA (กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ หมายเลข 12 โรงแรม CENTARA 
ณ สนามบินมัลดฟีส์)   

 15.30 เช็คอนิเข้าสู่ที่พกั ห้องพกั OCEAN FRONT BEACH VILLA ... จากนั้นให้ท่านอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศัย   
 *** ฟรี!!! บริการอุปกรณ์ด าน ้าต้ืนและอุปกรณ์ทางน ้า (ชนิดไม่มีเคร่ืองยนต)์ เช่น เรือแคนู, เรือถีบ, วินดเ์ซิร์ฟ, 

กระดานโตค้ล่ืน ตลอดการเขา้พกั *** 
 
 
 

จองและช าระเงินล่วงหน้า 60 วนั 

..รับส่วนลดทันท ีท่านละ 2,000 
บาท.. 



 

 
 

*** อ่ิมอร่อยไม่อั้น กบัอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดวนั อาทิเช่น ชา-กาแฟยามบ่ายพร้อมของวา่ง, เคร่ืองด่ืม 
น ้าอดัลมและน ้าแร่ ตลอดวนั, และบาร์เปิดใหบ้ริการเฮาส์ไวนห์ลากชนิด ไวนแ์ดง, ไวนข์าว, สปาร์คกล้ิงไวน,์  
เบียร์ และคอ็กเทล ระหวา่งเวลา 11.00 น. – 00.00 น. ตลอดการเขา้พกั *** 
*** บริการ ซนัดาวเนอร์ คานาเป้ ณ “VIU BAR” ระหวา่งเวลา 18.30-19.30 น. ตลอดการเขา้พกั *** 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารโอเช่ียน (OCEAN RESTAURANT)  
 
วนัที่สอง  มลัดฟีส์ – อสิระเลอืกท ากจิกรรมต่างๆ ตามอธัยาศัย                 (เช้า / เที่ยง / เยน็)   
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโอเช่ียน (OCEAN RESTAURANT)  
 หลงัรับประทานอาหารเชา้ ... ท่านสามารถเลอืกพกัผ่อนตามอธัยาศัย หรือท่านที่ต้องการด าน า้ตืน้ดูประการังรอบๆ 

เกาะ สามารถยมือุปกรณ์ด าน า้ตืน้จาก DIVE CENTER ได้ฟรี!  
 หรือท่านท่ีไม่ออกไปด าน ้า ... ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ ท่ีน าโดยเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญและมี

ประสบการณ์ โดยท่ีท่านไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ืมเติมไดต้ั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. และ 15.30-16.30 น. ของทุกวนั ... 
อาทิเช่น :  หฐโยคะ (Hatha Yoga), ร าไทชิ (Tai Chi), การน่ังสมาธิ (Meditation), พลิาทิส (Pilates on mat), 
Stretching Class, การพบัผ้าขนหนูเป็นรูปสัตว์ต่างๆ (Animal Towel Folding), โยคี ลาทิส - การผสมผสานกนั
ระหว่างโยคะและพลีาทิส (Yogilates), มวยไทย (Thai Boxing) เป็นต้น (กรุณาเช็คตารางเวลากบัเจ้าหน้าที่รีสอร์ทอกี
คร้ัง) 

กลางวนั - เยน็ บริการอาหารกลางวนัและอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโอเช่ียน (OCEAN RESTAURANT) 
 
วนัที่สาม มลัดฟีส์ – สนามบินมาเล่ย์ – โคลอมโบ              (เช้า / เที่ยง / เยน็) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโอเช่ียน (OCEAN RESTAURANT)  

ท่านสามารเลือกสนุกกบั กจิกรรมทางน ้าต่างๆ มากมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น เรือแคนู, เรือถีบ, วนิด์เซิร์ฟ เป็นต้น  
12.00 น.  เช็คเอาทอ์อกจากหอ้งพกั (ท่านสามารถฝากสมัภาระไวท่ี้เคานเ์ตอร์ของรีสอร์ทได)้ 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารโอเช่ียน (OCEAN RESTAURANT)  
15.30 น.  อ าลาเกาะมลัดฟีส์...น าท่านเดินทางโดยเรือ Speed Boat ไปยงัสนามบิน 
16.00 น.  พบไกดท์อ้งถ่ินท่ี เคาน์เตอร์ หมายเลข 34 “Male City Tour – Walkers Tours” (**ส าหรับท่านท่ีตอ้งการฝากกระเป๋า 

สนามบินมลัดีฟส์มีเคานเ์ตอร์รับฝากกระเป๋าไวบ้ริการ โดยเสียค่าใชจ่้าย ใบละ 5 USD**) …  
  น าท่านเดินทางสู่เมืองหลวง “มาเลย”์ เมืองหลวงของประเทศมลัดีฟส์ (ไม่รวมค่าเรือขา้มฟากไป-กลบั = 2USD) ...  
  น าท่านชม มสัยิด “Huskuru Miskiiy” หรือมสัยดิวนัศุกร์ เป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในมลัดีฟส์ ใชเ้ป็นสถานท่ี

ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามท่ีส าคญัของชาวมลัดีฟส์มากวา่ 400 ปี จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดปลาสด ที่ใหญ่ที่สุดของมลั
ดฟีส์ ท่านสามารถเลือกซ้ือปลาทูน่าสดๆ ไดท่ี้น่ี (อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

18.00 น.  น าท่านเดินทางกลบัสู่สนามบิน....  
20.40/22.20 น.  ออกเดนิทางสู่กรุงโคลอมโบ โดยเที่ยวบินที่ UL 104/UL 110 
22.40/00.20 น. เดนิทางถึงสนามบินโคลอมโบ (รอเปลีย่นเคร่ือง) 
 
 



 

วนัที่ส่ี  โคลอมโบ-กรุงเทพฯ                           (  - / -/ -   )      
01.10 น.  ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ UL 404 
06.15 น.  เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

HERMES HOLIDAY 

 
 

ค่าบริการนีร้วม  
ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบินศรีลงักนั แอร์ไลน์ (S CLASS), ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเรียกเก็บโดยสายการบิน (ประมาณ 6,300 
บาท) (หากมีตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หกัออก 10,000 บาท) / โรงแรมท่ีพกั 2 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน เท่านั้น) / เรือเร็ว Speed Boat รับ-ส่ง ระหวา่งสนามบิน
และโรงแรมท่ีพกั / ค่าน าเท่ียว / ค่าอาหารและค่าเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในโปรแกรม ALL INCLUSIVE MEAL 
ค่าบริการนีไ้ม่รวม    
ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าอาหาร และค่าเคร่ืองด่ืม ท่ีนอกเหนือจากรายการ ALL INCLUSIVE MEAL / ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ 
ท่ีจ่าย 3% (ถา้ตอ้งการ) / ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 
- หากไดรั้บการยนืยนัสถานะเรียบร้อยแลว้ ตอ้งท าการช าระเงินทั้งหมดภายใน 48 ชัว่โมง หรือ ข้ึนอยูก่บัท่ีทางสายการบินและทางโรงแรมก าหนด
ข้ึนมา 

 

ประเภทห้องพกั ช่วงวนัเดินทาง 
อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)  

หมายเหตุ ผู้ใหญ่ 
 

พกัเดี่ยว 
(ช าระเพิม่) 

พกัเพิม่ 
ต่อห้อง/ต่อคนื 

Ocean Front Beach Villa 

01มี.ค.58 – 10เม.ย. 
58 38,700 15,900 18,900 

- โปรโมชัน่ จองและช าระเงิน
ล่วงหนา้ 60 วนั ลดทนัที ท่าน
ละ 2,000 บาท *ไม่สามารถ
เดินทางเขา้พกัช่วงวนัที่  
25ธ.ค.58-31มี.ค.59 ได*้ 

- หากเขา้พกัตรงกบั 24ธ.ค. มี
ค่าธรรมเนียม Gala Dinner 
เพ่ิมท่านละ 2,600.-บาท 

- หากเขา้พกัตรงกับ 31ธ.ค.มี
ค่าธรรมเนียม Gala Dinner 
เพ่ิมท่านละ 4,200.- 

- ทางโรงแรมไม่อนุญาตให้
เช็คเอาทว์นัที่ 30-31ธ.ค.ได ้

11เม.ย.58 - 31ต.ค.58 37,700 12,900 17,900 

01พ.ย.58 – 24 ธ.ค. 58 40,700 14,900 19,900 
25ธ.ค.58 – 08ม.ค.59 48,700 23,900 27,900 
09ม.ค.59 – 29ก.พ.59 43,700 17,900 22,900 
01มี.ค.59 – 31มี.ค.59 40,700 15,900 20,900 

Deluxe Water Villa 

01มี.ค.58 – 10เม.ย.58 43,700 20,900 23,900 

11เม.ย.58 - 31ต.ค.58 41,700 16,900 21,900 

01พ.ย.58 – 24 ธ.ค. 58 43,700 18,900 23,900 

25ธ.ค.58 – 08ม.ค.59 52,700 27,900 31,900 

09ม.ค.59 – 29ก.พ.59 47,700 21,900 26,900 

01มี.ค.59 – 31มี.ค.59 44,700 19,900 24,900 


