
 

 

CENTARA GRAND RESORT 

MALDIVES 

 
Highlight 
๏ น ำท่ำนเดินทำงส ูดิ่นแดนในฝัน “มลัดีฟส”์ สมัผสัควำมเงียบสงบ และสดูอำกำศบรสิทุธ์ิ    

   ไดแ้บบเต็มปอดท่ี Centara Grand Island Resort & Spa ท่ีเหมำะส ำหรบัทกุค ู่รกัฮนันีมนู 

๏ สดุค ุม้กบัแพ็คเกจ ULTIMATE INCLUSIVE ใหท่้ำนอ่ิมอรอ่ยกบัอำหำรและเครือ่งด่ืม 

   ท่ีมีใหบ้รกิำรทัง้วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENTARA GRAND RESORT MALDIVES 

 

Promotion จองลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง มากกวา่ 30 วนั 

เขา้พกั ระหวา่ง 15 APRIL – 31 OCTOBER 2018   
หากมโีปรโมช ัน่ออกมาใหมไ่มส่ามารถ Re-Booking ได ้
 
โปรโมช ัน่พเิศษ เมือ่อพัเกรด Seaplane เด็กคนแรกพกัฟรทีนัท ี(0-11.99 yrs) 
ส าหรบั New Booking จองภายใน 31 Oct 2018 
เดนิทางชว่ง 3 Sep - 31 Dec 2018 เทา่น ัน้ 

   
 

  PERIOD: 1 SEPTEMBER - 31 OCTOBER  2018 

Upgrade Seaplane +4,700/pax 

Room Type 4 Days 3 Nights  (ราคาต่อท่าน) 5 Days 4 Nights  (ราคาต่อท่าน) 
Beach Suite 53,900  45,000 65,100  54,200 

Deluxe Water Villa 60,900  46,100 74,900  56,300 
Deluxe Family Water Villa 73,900  55,800 91,800  69,300 

Ocean Water Villa 65,200  49,300 80,200  60,600 
Sunset Ocean Pool Villa* 76,300  57,600 95,000  71,700 

 
 
Promotion 25% Discount ! จองกอ่น 31 Oct 2018 
Period 1 Nov 2018 - 30 April 2019 

 
  

  PERIOD: 1 NOVEMBER - 24 DECEMBER 2018 

Upgrade Seaplane + 3,500/pax 

Room Type 4 Days 3 Nights  (ราคาต่อท่าน) 5 Days 4 Nights  (ราคาต่อท่าน) 
Beach Suite 53,900  47,700 65,100  58,400 

Deluxe Water Villa 60,900  52,900 74,900  65,400 
Deluxe Family Water Villa 73,900  62,800 91,800  78,600 

Ocean Water Villa 65,200  56,400 80,200  70,000 
Sunset Ocean Pool Villa* 76,300  64,700 95,000  81,100 

 



 

PERIOD: 25 DEC 2018 - 2 Jan 2019 

Upgrade Seaplane +4,700/pax 

Room Type 4 Days 3 Nights  (ราคาต่อท่าน) 5 Days 4 Nights  (ราคาต่อท่าน) 

Beach Suite 70,900  62,600 85,100  78,300 
Deluxe Water Villa 80,900  71,300 98,900  89,900 

Deluxe Family Water Villa 93,900  81,100 111,800  103,000 
Ocean Water Villa 85,200  74,800 100,200  94,600 

Sunset Ocean Pool Villa* 96,300  83,100 115,000  105,600 
 
 
*** Chritmas Gala: Adult +7,200 // Child +3,600 
*** New Year Gala: Adult +7,200 // Child +3,600 
 
เขา้พักอยา่งนอ้ย 3 คนื / Minimum Stay 3 nights 
Period on 25 Dec - 8 Jan Minimum stay 3 Nights ไมส่ามารถ check-out วันที ่30 และ 31 ธันวาคม 
 
 

PERIOD: 3 Jan -28 Feb 2019 

Upgrade Seaplane +3,000/pax 

Room Type 4 Days 3 Nights  (ราคาต่อท่าน) 5 Days 4 Nights  (ราคาต่อท่าน) 

Beach Suite 69,800  52,700 86,400  65,200 
Deluxe Water Villa 73,000  55,200 90,700  68,400 

Deluxe Family Water Villa 89,900  67,900 113,200  85,300 
Ocean Water Villa 82,200  62,100 102,900  77,700 

Sunset Ocean Pool Villa* 93,300  70,400   117,700  88,700 
  
 
 

PERIOD: 1-31 March 2019 

Upgrade Seaplane +3,000/pax 

Room Type 4 Days 3 Nights  (ราคาต่อท่าน) 5 Days 4 Nights  (ราคาต่อท่าน) 

Beach Suite 63,900  48,400 78,500   59,300 
Deluxe Water Villa 66,800  50,600 82,400    62,300 

Deluxe Family Water Villa 83,300  62,900 104,300  78,700 
Ocean Water Villa 74,700  56,500  92,900   70,100 

Sunset Ocean Pool Villa* 85,700  64,800 107,600    81,100 
  
 



 

PERIOD: 1-30 April 2019 

Upgrade Seaplane +3,000/pax 

Room Type 4 Days 3 Nights  (ราคาต่อท่าน)  5 Days 4 Nights  (ราคาต่อท่าน) 

Beach Suite 54,700  41,500 66,200  50,100 
Deluxe Water Villa 57,700  43,700 70,200  53,100 

Deluxe Family Water Villa 73,900  55,900 91,800  69,300 
Ocean Water Villa 65,200  49,400 80,300  60,600 

Sunset Ocean Pool Villa* 76,300  57,600 95,000  71,700 

 
 
*ราคาน้ีเป็นราคาต่อท่าน ส าหรับการเขา้พกั 2 ท่านเท่านั้น* 
*ราคาห้องพกัประเภทอ่ืน ผู้ใหญ่เสริม และราคาเด็กติดต่อเจ้าหน้าที่ 
*ราคาสีเหลืองเป็นราคาเม่ือจองล่วงหน้า 30 วนั เท่าน้ัน 
*ราคาสีน า้เงินเป็นราคาเม่ือจองล่วงหน้า 60 วนั เท่าน้ัน 
*ราคาสีแดงเป็นราคาเม่ือจองล่วงหน้าก่อน 31 Oct เท่าน้ัน 

 
*โปรโมชัน่น้ีไม่สามารถใชร่้วมกบัโปรโมชัน่อ่ืนๆ ได*้  
* ราคาดงักลา่วเป็นราคารวมอาหารและเครือ่งดืม่แบบ All Inclusive 

** เดนิทางโดย Domestic flight + Speedboat 
  

อัตราดังกล่าวรวม 

- ค่าท่ีพักตามแพคเกจท่ีเลือก 
- Domestic flight + Speedboat พร้อมการบริการต้อนรับตั้ งแต่ท่ีสนามบิน (หากเดินทางโดย 
Seaplane อัพเกรดเพิ่มตามตาราง) 
- Welcome Drink 
- การบริการอาหารแบบ Ultimate All Inclusive (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น)  
- บาร์ 2 แห่งให้บริการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ไวน์-เบียร์-เหล้า-ค็อกเทล) , น ้าอัดลม, น ้าด่ืม, และ
น ้าผลไม้ ในช่วงเวลา 10:00 - 24:00 น. 
- ชา, กาแฟ , เคร่ืองด่ืม , ของว่างยามบ่าย, และเค้าน์เตอร์ไอศครีมส าหรับเด็ก เคล้าคลอด้วย
เสียงเพลง  
- Sundowner Party ก่อนเวลาอาหารค ่า ให้บริการค็อกเทลและทาปาส 
- ไดร์อะราว ของขวัญแด่คุณ ชุดอาหารจานเดียว ณ ห้องอาหารสวนบัว , Azzuri Mare 



 

(ห้องอาหารอิตาล่ี) , Teppanyaki (ห้องอาหาร Reef) 
- มินิบาร์ เติมใหม่ทุกว ัน 
- ฟรี กิจกรรมพิเศษ 5 อย่าง อันได้แก่ ล่องเรือชมฉลามวาฬ, ทัวร์ด าน ้ าต่ืน, ตกปลายามค ่าคืน , 
ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก, และเข้าชมเกาะชุมชน  
- ฟรี การใช้งานห้องฟิตเนส และคอร์ตเทนนิส  
- ฟรี ค่าเช่าอุปกรณ์ด าน ้า และ ฟรี กิจกรรมทางน ้าท่ีไม่ใช้เคร่ืองยนต์ อันได้แก่ วินด์เซิร์ฟ , 
กระดานโต้คล่ืน , เรือถีบ, เรือแคนู , และบานาน่าโบ้ท 
- ฟรี สปาเครดิต 100 USD ต่อท่าน ต่อวนั 
- ฟรี กิจกรรมและสันทนาการในโซนส าหรับเด็ก 
- ฟรี Wifi 
- ประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท 
 
 

*Island Club (สิทธิพิเศษส าหรับผู ้ท่ี เข้าพักในห้อง Sunset Ocean Pool Villa)  

- การใช้บริการคลับเลานจ์ เคร่ืองด่ืม Hi Brand , ของว่าง 
- มินิบาร์อัพ 

- สิทธิพิเศษในการจองกิจกรรมต่างๆของรีสอร์ท 
 
 
อตัราดงักล่าวยงัไม่รวม 
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (สอบถามราคาได)้  
- การรับประทานอาหารนอกเหนือจากแพ็คเกจ  
- กิจกรรมสันทนาการ, และกีฬาชนิดอื่นที่ม ิไดร้ะบุไวข้า้งตน้ 
- กิจกรรมนอกเหนือจากที่ระบุ 
- ค่าใชส้่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ 
  
 

การเช็คอนิเข้าห้องพกัหลงัเวลา 14.00 น. 

- โปรดแสดงหนงัสือเดินทาง Passport 
- โปรดแสดงบตัรหรือเอกสารการจองท่ีพกั (Agent Voucher) 
- โปรดแสดงรายละเอียดสายการบินระหวา่งประเทศ วนัเวลาเดินทางกลบั เพ่ือท่ีทางรีสอร์ทจะไดด้ าเนินการส่ง
รายละเอียดเพื่อจดั ตารางเวลาเคร่ืองบินน ้ าในวนักลบัใหแ้ก่ท่าน 
- บตัรเครดิต (วซ่ีา/มาสเตอร์) หรือเงินสดจ านวน 200 ดอลล่าร์สหรัฐ กรณีค ้าประกนัดว้ยเงินสด หากมีท่านไม่มีค่าใชจ่้าย
ใดๆ รีสอร์ทจะคืนเงินใหใ้นวนัเชค็เอา้ท ์

 



 

การเช็คเอ้าท์ห้องพกัเวลา 12.00 น. 

รายละเอียดเท่ียวบินเดินทางกลบัจากรีสอร์ทเพ่ือไปยงัสนามบินมาเล่ย ์จะแจง้ใหท้ราบในช่วงค ่าก่อนวนัเดินทางกลบั โดย

จะมีจดหมายแจง้ท่ีหอ้งพกัการช าระค่าเงินท่านสามารถเลือกช าระเป็นเงินสด USD หรือ เครดิตคาร์ค VISA , MASTER (THB 

หรือ USD) หรือทราเวลเช็คซ่ึงจะเสียค่าธรรมเนียมการข้ึนเงิน 5% 

แพค็เกจ **Ultimate AllInclusive จะไม่รวมการสัง่อาหารทานในวลิล่า หรือ สิทธิประโยชน์จาก The Club ส าหรับการ

รับประทานอาหารในม้ืออาหารแบบ Ultimate All Inclusives จะเร่ิมนบัจากม้ือกลางวนัของวนัท่ีเดินทางมาถึงและจบในม้ือเชา้

ของวนัท่ีเดินทางกลบั หากท่านตอ้งการขยายเวลาแพค็เกจสามารถติดต่อช าระเงินไดท่ี้แผนกรีเซฟชัน่ 

หากท่านตอ้งการพกัท่ีเมืองมาเล่ยก่์อนวนัเดินทางกลบักรุณาแจง้ใหพ้นกังานของเรารับทราบเวลาเช็คอินท ์พนกังานของ

เรายนิดีใหค้วามช่วยท่านตลอด 24 ชัว่โมง ติดต่อแผนกรีเซฟชัน่ท่ีหมายเลข “0” 

ขอใหทุ้กท่านมีความสุขเพลิดเพลินกบัการมาพกัผอ่นเซ็นทาราแกรนดไ์อส์แลนดรี์สอร์ทและสปา มลัดีฟส์ท่ีสุดแห่ง

ประสบการณ์บนเกาะสวรรค ์

 



 

ข้อมูลของรีสอร์ท 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดไ์อซ์แลนดรี์สอร์ทและสปามลัดีฟส์ มีความยนิดีและขอตอ้นรับทุกท่านสู่หมู่เกาะทาง

ตอนใตข้องประเทศมลัดีฟส์ เพ่ือนความสะดวกสบายของท่าน ขอน าเสนอรายละเอียดขอ้มูลรีสอร์ทและกิจกรรม สนัทนา

การต่างๆ ท่ีท่านสามารถร่วม สนุกสนาน เพลินเพลินและผอ่นคลายไปกบัเรา 

 

 

 

 

 

 

 

แพค็เกจของท่านไดร้วมการบริการ  อาทิเช่น 

  - บริการอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์พร้อมจิบแชมเปญรสนุ่มท่ีหอ้งอาหารรีฟ ยามเชา้จนถึงช่วงสายของแต่ละวนั 

- เลือกรับประทานอาหารม้ือกลางวนั และ ม้ือค ่าจากหอ้งอาหารไดแ้ก่ บฟัเฟตน์านาชาติหรือเทปันยากิท่ีหอ้งอาหารรีฟ  

อาหารอิตาเลียน ณ หอ้งอาหารอซัซูรี มาเร่และอาหารไทย ณ หอ้งอาหารไทยสวนบวั 

- บริการน ้ าชาและกาแฟยามบ่าย เสริฟพร้อมขนมเคก้และแซนวสิ รวมถึงไอศครีมส าหรับเด็ก 

- ซนัดาวน์เนอร์ปาร์ต้ี งานเล้ียงคอ็กเทลทุกยามเยน็ของวนัพธุ ใหบ้ริการอาหารแบบทาปาส พบปะสงัสรรคก์บัฝ่ายบริหารของรี

สอร์ทและผูเ้ขา้พกัท่านอ่ืนๆ 

- เพลิดเพลินไปกบับาร์ทั้ง 2 แห่ง เปิดใหบ้ริการตั้งแต่ 10.00 น. ถึงเวลาเท่ียงคืน ซ่ึงใหบ้ริการเฮา้ส์ไวน์ชนิดต่างๆ ไวน์แดง ไวน์

ขาว สปาร์คกล้ิงไวน์ และ ไวน์โรเซ่ เบียร์ เหลา้ สปิริต คอ็กเทล น ้ าอดัลม ชา กาแฟ รวมถึงน ้ าผลไม ้

- บริการเติมมินิบาร์ เคร่ืองด่ืม น ้ าอดัลม เบียร์ และขนมทานเล่น วนัละ 1 คร้ัง 

- บริการเช่ือมต่อ WIFI ไร้สายบริเวณหอ้งพกัและบริเวณต่างๆ ของรีสอร์ท 

- กิจกรรมยามวา่ง 5 กิจกรรม ทวัร์ด าน ้ าต้ืนชมปะการัง ทวัร์นัง่เรือและวา่ยน ้ าชมฉลามวาฬ ล่องเรือชมพระอาทิตยต์กดิน ทวัร์

ส ารวจเกาะรอบๆ และตกปลายามเยน็ (ฟรีส าหรับคร้ังแรก) กรุณาส ารองท่ีนัง่แผนกรีเซฟชัน่ 

- บริการหอ้งออกก าลงักายและสนามเทสนิส 

- บริการสปาทรีทเมน้วนัละ 30 นาที หรือ 100 USD ต่อ 1 วนั หากท่านตอ้งการเพ่ิมชัว่โมงในการท าสปาทั้งน้ีจะไม่สามารถน ้ ามา

สะสมชัว่โมงการท าสปาหรือโอนถ่ายใหแ้ก่ท่านอ่ืนได ้บริการสปาส าหรับผูใ้หญ่เท่านั้น เด็กและสตรี มีครรภไ์ม่สามารถเขา้รับ

บริการสปาได ้

- บริการ Kid Club ฟรีส าหรับเด็กอายตุั้งแต่ 4-9 ขวบ ตั้งแต่เวลา 8.30-18.00 น. 

- บริการ E-Zone ตั้งอยูบ่ริเวณ ชั้นบนของคอร่าบาร์ ใหบ้ริการคอมพิวเตอร์ เกมส์ อาทิ โตะ๊พลู โตะ๊สนุก โตะ๊ปิงปอง และเกมส์

ต่างๆ 



 

กจิกรรมต่างๆทีร่วมในแพค็เกจ 

ใหคุ้ณไดส้นุกสนานและเพลิดเพลินไปกบั 5 กจิกรรม ตามตารางเวลาท่ีระบุไว ้กรุณาแจง้วนัท่ีท่ีท่านตอ้งการท า
กิจกรรมใหพ้นกังานรีเซฟชัน่ของเราทราบ ทั้งน้ีกิจกรรมต่างๆอาจมีการยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัความแปรปรวนของ
สภาพอากาศ และดุลพินิจของผูน้ ากิจกรรมท่ีค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้ ตวัอกัษรที ่Highlight สีเหลือง รวมในแพคแกจที่
ต้องจอง ดงันี ้ 

 
09.15 - 12.30 น. Local Island (มีเฉพาะวนัองัคาร,พธุ,เสาร์ ,อาทิตย)์ เท่ียวชมวถีิชีวติความเป็นอยูข่องคน

พ้ืนเมือง และซ้ือของช าร่วยจากฝีมือของคนพ้ืนเมืองมลัดิฟส์ท่ีเกาะดงัเกติ (กรุณาแต่งกาย
เรียบร้อย ผูห้ญิงควรสวมเส้ือแขนสั้นหรือแขนยาวและกางเกงขายาวหรือประโปรงยาว) 
 
*จุดนัดพบท่ี คอรัลบาร์  (Coral Bar) ก่อนเวลาออกเดินทาง 15 นาที* 

 
16.45 - 19.00 น. Sunset Cruise (มีทุกวนัยกเวน้วนัองัคาร,พฤหสั) 

ล่องเรือชมพระอาทิตยต์กดิน และด่ืมด ่ากบับรรยากาศแห่งทอ้งทะเลมลัดิฟส์ 
 
*จุดนัดพบท่ี คอรัลบาร์ (Coral Bar) ก่อนเวลาออกเดินทาง 15 นาที* 

 
 
กิจกรรมทางน ้ า 
08.15 - 12.30 น. Whale Shark Trip  (มีทุกวนัยกเวน้วนัอาทิตย,์พฤหสั) 

ทวัร์ล่องเรือวา่ยน ้ าชมฉลามวาฬ (กิจกรรมน้ีผูเ้ขา้ร่วมควรจะวา่ยน ้ าเป็น และควรเตรียม
อุปกรณ์ด าน ้ าต้ืนไปดว้ย) 

 
*จุดนัดพบท่ี ศูนย์กีฬาทางน า้ (Water Sport) ก่อนเวลาเดินทาง 30 นาที * 

  
 

13.15 - 16.00 น. Snorkelling Trip  (มีทุกวนัยกเวน้วนัองัคาร,เสาร์) 
ทวัร์ล่องเรือด าน ้ าต้ืนชมปะการัง (กิจกรรมน้ีผูเ้ขา้ร่วมควรจะวา่ยน ้าเป็น และควรเตรียม
อุปกรณ์ด าน ้ าต้ืนไปดว้ย) 

 
*จุดนัดพบท่ี ศูนย์กีฬาทางน า้ (Water Sport) ก่อนเวลาเดินทาง 30 นาที* 

 
14.00 - 15.00 น. Banana Boat or Ride Tube เรือยาง หรือ เรือบานาน่าโบ๊ท เรือกลว้ย 
 
17.15 - 19.30 น.  Sunset Fishing  (มีทุกวนัยกเวน้วนัองัคาร,พฤหสั) ทวัร์ล่องเรือตกปลายามเยน็ 
 



 

    *จุดนัดพบท่ี ศูนย์กีฬาทางน า้ (Water Sport) ก่อนเวลาเดินทาง 15 นาที* 
 
18.00-18.30  กิจกรรมใหอ้าหารปลา @Coral Bar 
21.00-22.00  กิจกรรมสนัทนาการ @Coral Bar 
 
 

กิจกรรมทั้ง 5 อยา่ง เล่นฟรีต่อการเขา้พกั กรุณาจองกิจกรรมทั้ง 5 ล่วงหนา้กบัพนกังานตอ้นรับ หากท่าน
ตอ้งการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง กรุณาแจง้ใหพ้นกังานทราบล่วงหนา้ 1 วนั 

 

 

ห้องอาหารและบาร์ 

Reef Restaurant หอ้งอาหารรีฟ (เปิดทุกวนั) 
อาหารเชา้ 07.00 - 10.30 น. 

 อาหารกลางวนั 12.00 - 14.30 น. 
 อาหารเยน็ 19.00 - 22.00 น.  
บริการอาหารแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติท่ีรวมเมนูอร่อยใหท่้านไดล้ิ้มลอง อาทิ ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศษ จีน อาหรับ และ

อ่ืนๆ 

Teppanyaki Grill เทปันยากิ เปิดใหบ้ริการทุกวนัท่ีหอ้งอาหารรีฟ 
  อาหารกลางวนั 12.00 - 13.00 น. และ 13.30 - 14.30 น.  
  อาหารเยน็ 19.00-20.30 น. และ 20.30 - 22.00 น. 
 *ส ารองท่ีน่ังได้โดยตรงติดต่อแผนก In Villa Dining กดหมายเลข 2 หรือ 7245 ได้ทุกวนัตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น.* 

Suan Bua Restaurant หอ้งอาหารสวนบวั 
  อาหารกลางวนั 12.00-14.30 น. 
  อาหารเยน็ 19.00 - 22.00 น. 

บริการอาหารไทยแบบเมนูเซทม้ือกลางวนั และแบบตามสัง่ในม้ือเยน็ เปิดใหบ้ริการม้ือกลางและม้ือเยน็ 
 *ส ารองท่ีน่ังได้โดยตรงติดต่อแผนก In Villa Dining กดหมายเลข 2 หรือ 7245 ได้ทุกวนัตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น.* 

Azzurri Mare Restaurant หอ้งอาหารอซัซูริมาเร่ 
 อาหารกลางวนั 12.00-14.30 น. 
 อาหารเยน็ 19.00 - 22.00 น. 
อาหารอิตาเลียนตามสัง่แบบ 3 รายการ (ทานเล่น อาหารม้ือหลกั และขนมหวาน) เปิดใหบ้ริการม้ือกลางและม้ือเยน็ 
 *ส ารองท่ีน่ังได้โดยตรงติดต่อแผนก In Villa Dining กดหมายเลข 2 หรือ 7245 ได้ทุกวนัตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น.* 

*หอ้งอาหารทั้ง 3 แห่งใหบ้ริการเมนูส าหรับเด็กซ่ึงรวมอยูใ่นแพก็เกจของอยูแ่ลว้ไม่มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม แต่
อาหารตามสัง่ อาหารจานเดียว หรือเมนูพรีเม่ียมเมนู ไม่ไดร้วมอยูใ่นแพค็เกจ* 



 

Coral Bar & Aqua Bar คอรัลบาร์และอะควาบาร์  

เปิดใหบ้ริการเวลา 10.00 - 24.00 น. 
  รายการเคร่ืองด่ืมท่ีรวมอยูใ่นแพค็เกจอาทิเช่น เบียร์สด คอลเทล ไวน์แดง-ขาว น ้ าผลไม ้น ้ าอดัลม ชา กาแฟ 
และรวมถึงชา-กาแฟ ยามบ่าย เสริฟพร้อมคุกก้ี เคก้ แซนวซิ และไอศกรีมส าหรับเด็ก ใหบ้ริการท่ี คอรอลบาร์ (Coral Bar) 
ใหบ้ริการ เวลา 15.30-16.30 น. (ยกเวน้หากท่านเช็คเอา้ทแ์ลว้จะไม่สามารถรับบริการในส่วนของ ของวา่งได)้ 

Sundowner Cocktail คอลเทลยามเยน็ 

เปิดบริการทุกวนั ท่ีคอร์รัลบาร์และอะควาบาร์ ใหท่้านไดส้งัสรรค ์เลือกเคร่ืองด่ืมคอลเทลพร้อมอาหารทานเล่น ก่อนม้ือ
เยน็ท่ีอควาบาร์ เวลา 17.30 - 18.30 น. 

บริการอ่ืนๆ ภายในรีสอร์ท 

Spa Cenvaree สปาเซ็นวารี 

 เปิดใหบ้ริการ 09.00 - 21.00 น. 
  สปาเซ็นวารีใหบ้ริการ ทรีทเมนส าหรับผอ่นคลายส าหรับผูใ้หญ่เท่านั้น มีบริการนวดในส่วน ศรีษะและ
หวัไหล่ นวดเทา้ นวดศรีษะ นวดหลงั นวดใบหนา้ ขดัตวัดว้ยเมลด็กาแฟ ขดัตวัดว้ยเมลด็ขา้วผสมดอกไมต้ามธรรมชาติ 

*กรุณาจองล่วงหน้าท่ีสปาเซ็นวารีด้วยตัวท่านเอง* 

Fitness Centre ศูนยอ์อกก าลงักาย 

 เปิดใหบ้ริการ 06.00 - 21.00 น. 

E-Zone 

 เปิดใหบ้ริการ 08.00 - 22.00 น. 
  ใหบ้ริการ ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 12 ปี ตอ้งมีผูป้กครองคอยดูแล ตั้งอยูบ่ริเวณชั้นบนของคอร่อบาร์ ใหบ้ริการ
คอมพิวเตอร์ โตะ๊พลู โตะ๊ปิงปอง และเกมส์ 

Kid Clubs คิดส์ คลบั 

 เปิดใหบ้ริการ 08.30 - 18.00 น. 

Water Sport Centre ศูนยกี์ฬาทางน ้ า 

เปิดใหบ้ริการ 08.30 - 18.00 น. 
- รับอุปกรณ์ด าน ้ าต้ืน หนา้กากด าน ้ า ท่อหายใจ และ ตีนกบไดฟ้รี กรุณาส่งคืนอุปกรณ์ ก่อนท่ีท่านจะท าการ

เช็คเอา้ท ์
- กีฬาทางน ้ า อาทืเช่น แล่นเรือใบ วนิเซริร์ฟ พาบเรือคายคั เรียนพ้ืนฐานการใชอุ้ปกรณ์ด าน ้ าต้ืน 

    *อุปกรณ์ท่ีใชเ้คร่ืองยนตใ์นการเล่นไม่รวมอยูใ่นแพก็เกจ 



 

 

 

Diving Centre ศูนยด์ าน ้ า 

 เปิดใหบ้ริการ 08.30 - 18.30 น. 
  ส าหรับนกัผจญภยัใตน้ ้ าทุกระดบัความสามารถ ศุนยด์ าน ้ าจะน าท่านเยีย่มชมจุดด าน ้ าท่ีสวยท่ีสุด 1 ใน 10 
อนัดบัหมู่เกาะมลัดีฟส์ เมืองสวรรคใ์ตน้ ้ าท่ีรอท่านไดไ้ปสมัผสักบัความสวยงามท่ีธรรมชาติสร้างสรรคข้ึ์นและยงัเปิด
โอกาสใหผู้ท่ี้ไม่มีประสบการณ์ หรือ ตอ้งการเรียนด าน ้ าท่ีผา่นการรับรองในทุกระดบัของ APDI Certification โดยครูาอน
ด าน ้ าท่ีมีประสบการณ์ จุดด าน ้ าท่ีไม่ควรพลาด คือเรือคูดิมา Kudhimaa เรืออปัปางท่ีจมอยูท่ี่ความลึกประมาณ 20 เมตรขา้ง
แนวปะการังของรีสอร์ต 

 

หมายเหตุ 

●  รีสอร์ท Centara Grand อนุญาตใหผู้ท่ี้มีอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี เขา้พกัในหอ้งกลางน ้ าได ้

●  เม่ือเดินทางมาถึงจะไดอ้าหารกลางวนัและเยน็  พอวนักลบัจะไดอ้าหารเชา้และเคร่ืองด่ืม Soft Drink ได ้ 

***ยกเว้น เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

●  น ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 20 กิโลกรัม น ้ าหนกักระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม  

บนเคร่ืองบินมีบริการอาหารม้ือหลกัและของวา่ง กทม มลัดีฟส์ / มลัดีฟส์ กทม 

●  Power bank และ Notebook, laptop ใหถื้อติดตวัข้ึนเคร่ือง ห้าม โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 

 
สายการบินบางกอก แอร์เวย ์ออกเดินทางทุกวนั  
ออกเดนิทาง PG 711 กรุงเทพฯ – มาเล่ (มลัดฟีส์)  09.30-11.45 
เดนิทางกลบั PG 712  มาเล่ (มลัดฟีส์)– กรุงเทพฯ  12.40-19.05 

 

สายการบินศรีลงักนัแอร์ไลน์ ออกเดินทางทุกวนั ต่อเคร่ืองท่ีเมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลงักา 
ออกเดนิทาง UL403  กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลงักา) 09.00 - 10.50 
ต่อเคร่ือง   UL115   โคลอมโบ(ศรีลงักา) – มาเล่(มลัดฟีส์) 13.35 - 14.30  
เดนิทางกลบั UL104   มาเล่ (มลัดฟีส์)– โคลอมโบ(ศรีลงักา) 20.35 - 22.35 
ต่อเคร่ือง                UL402   โคลอมโบ(ศรีลงักา) – กรุงเทพฯ 01.15 - 06.15 
 

สายการบินแอร์เอเชีย ออกเดินทางทุกวนั  
ออกเดนิทาง FD117 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – มาเล่ (มลัดฟีส์)    09.30 - 11.40      
เดนิทางกลบั FD178 มาเล่ (มลัดฟีส์)– กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 12.30 - 19.00 

 



 

●  ห่วงยางแฟนตาซี ท่านสามารถยมืท่ีสูบลมท่ีรีสอร์ทได ้

●  ค่าทิปพนกังาน ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจในบริการไม่มีขั้นต ่า 

●  รีสอร์ทมีบริการด าน ้ าแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาไดท่ี้รีสอร์ท  

    ข้อควรระวงั หากเดินทางโดยเคร่ืองบินตอ้งใหร่้างกายไดป้รับตวั 24 ชม.ก่อนและหลงัเดินทาง 

●  หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง เน่ืองดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึง

อยูน่อกเหนือจากอ านาจและความรับผิดชอบของทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด 

●  บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือคนต่าง

ดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของกองตรวจคนเขา้เมือง 

●  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไมรับผิดชอบค่าใชจ่้ายๆ ใดๆ ท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน 

เรือ รถไฟ อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ นดัหยดุงาน การจราจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของ

บริษทัฯ 

●  ในระหวา่งการท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือแคบ่างส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

ค่าบริการคืนได ้

●  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ  

ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

 
เง่ือนไขการจอง 

 การจอง ช าระมดัจ า 5000/ท่าน ภายใน 24 ชัว่โมง และเรียกเก็บเตม็ท่ีเหลือภายใน 45 วนั ก่อนวนัเดินทาง 

 หากวนัเดินทางต ่ากวา่ 35 วนั ทางบริษทัใคร่ขอเรียกเก็บเตม็จ านวนภายใน 1-2 วนั 

หรือ ช าระเงินสดท่ีออฟฟิศลาดพร้าว 80/3 หรือ โอนเงินผา่นบญัชีธนาคาร 

 

หลกัฐานการจอง 

●  หนา้พาสสปอร์ต ท่ีอายเุหลือไม่ต ากวา่ 6 เดือน 

●  อีเมลล ์ 

●  เบอร์โทรศพัท ์



 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ 
- กอ่น 45 วนักอ่นเดนิทาง: หกัคา่มัดจ า 50% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด 

- 35-45 วนักอ่นเดนิทาง: หักคา่มัดจ า 100% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด 

- ต า่กวา่ 35 วันกอ่นเดนิทาง: เสยีคา่บรกิาร 100% ตามราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด  

- ยกเลกิกระทันหนั: หรอื พักไมค่รบตามทีจ่องไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้


