
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA MALDIVES 

ราคาสดุคุม้!! พกักลางน า้ราคาเพยีงทา่นละ 39,900 บาท 
(จากราคาปกต ิ42,900 บาท) 

แพ็คเกจรวมต ัว๋เครือ่งบนิแอรเ์อเชยี บนิตรงสูม่ลัดฟีส ์
พกัเต็มอิม่ ไมต่อ้งลางานเพิม่  

พกั Centara Ras Fushi รสีอรท์ยอดนยิมของคนไทย  
พกัหอ้งกลางน า้รวมอาหารทกุมือ้และเครือ่งดืม่ไมอ่ ัน้ 

ฟร.ี..มนิบิาร ์+ อปุกรณ์ด าน า้ต ืน้ + กฬีาไมม่เีครือ่งยนต ์

เดนิทาง 12-14 เมษายน 2020 เทา่น ัน้!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายการบนิแอรเ์อเชยี ออกเดนิทางทกุวนั  
ออกเดนิทาง FD175  กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์  09.25 - 11.50 

เดนิทางกลับ FD176  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง)  12.35 - 19.05 

 
 

 
 

 



 

วนัแรกของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์  
06.00 น. ผูโ้ดยสารท าการเช็คอนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ/ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขา  
  ออกระหว่างประเทศ (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  

09.25  ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์ดว้ยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 175 
11.50 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตเิวลาน่า เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมัลดฟีส ์หลังท าการผา่น ดา่นตรวจคนเขา้

เมอืงและพธิกีารทางศุลกากรแลว้ ใหท้่านตดิต่อที ่เคานเ์ตอร ์CENTARA RAS FUSHI และเจา้หนา้ทีน่ าทา่นเดนิ
ทางเขา้สูร่สีอรท์ 

อสิระใหท้า่นพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทวิทัศนอั์นสวยงามของมัลดฟีส ์ใหท้า่นสนุกสนานกับการด าน ้าตืน้รอบๆรสีอรท์ 
(บรกิารอปุกรณ์ฟร)ี หรอืเพลดิเพลนิกับกจิกรรมทางน ้า ทีไ่มม่ ีเครือ่งยนต ์อาทเิชน่ เรอืแคนู เรอืใชเ้ทา้ป่ัน วนิดเ์ซริฟ์

และกระดานโตค้ลืน่ ตลอดการเขา้พัก 

15.30 - 16.30 บรกิารทา่นดว้ยของว่างและชา-กาแฟยามบา่ย ณ บรเิวณ วบูาร ์
บรกิารเครือ่งดืม่น ้าอัดลม น ้าแร่ ตลอดวัน และบรกิารบารเ์ปิด ใหบ้รกิารเฮาสไ์วนห์ลากชนดิ เบยีร ์ค็อกเทล บรกิาร

ตัง้แตเ่วลา 10.00 - 23.00 น. 
18.30 - 19.30 ใหท้า่นลิม้รสทาปาสและคานาเป้หลากหลายชนดิใหท้า่นเลอืกชมิกอ่นอาหารมือ้ค ่า ณ บรเิวณ วบูาร ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโอเชีย่น (บุฟเฟ่ต)์  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอัธยาศัย ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

วนัทีส่องของการเดนิทาง   มลัดฟีส ์  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

ใหท้า่นสนุกสนานกับการด าน ้าตืน้รอบๆรสีอรท์ (บรกิารอปุกรณ์ฟร)ี หรอืเพลดิเพลนิกับกจิกรรมทางน ้า ทีไ่มม่ ี
เครือ่งยนต ์อาทเิชน่ เรอืแคนู เรอืใชเ้ทา้ป่ัน วนิดเ์ซริฟ์และกระดานโตค้ลืน่ ตลอดการเขา้พัก 

ใหท้า่นเลอืกกจิกรรมตา่งๆทีม่บีรกิารในรสีอรท์ เชน่ เลอืกซือ้ของฝากทีจ่ริาวารูบตูกิ การออกก าลัง กายบนลู่วิง่ และ 

เลน่พลิาทสิทีฟิ่ตเนส หรอืใหท้่านสนุกสนานกับเครือ่งเลน่เกมสเ์พลยส์เตชัน่ โต๊ะพูล และเกมสโ์ต๊ะฟตุบอล ตลอดจน 
ซดีแีละดวีดีมีากมาย ทีบ่รเิวณอโีซน (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับตารางเวลาที ่ทางรสีอรท์ก าหนดไว)้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารโอเชีย่น (บุฟเฟ่ต)์ หรอื เลอืกทานอาหารแบบเซ็ท เมนูทีห่อ้ง 
อาหารสวน บวั หรอืหอ้งอาหารลาเบรซซา (หอ้งอาหารสวนบวัและหอ้งอาหารลา เบรซซา ตอ้งท าการจอง ที่

น ัง่ลว่งหนา้) 
15.30 - 16.30 บรกิารทา่นดว้ยของว่างและชา-กาแฟยามบา่ย ณ บรเิวณ วบูาร ์

บรกิารเครือ่งดืม่น ้าอัดลม น ้าแร่ ตลอดวัน และบรกิารบารเ์ปิด ใหบ้รกิารเฮาสไ์วนห์ลากชนดิ เบยีร ์ค็อกเทล บรกิาร

ตัง้แตเ่วลา 10.00 - 23.00 น. 
18.30 - 19.30 ใหท้า่นลิม้รสทาปาสและคานาเป้หลากหลายชนดิใหท้า่นเลอืกชมิกอ่นอาหารมือ้ค ่า ณ บรเิวณ วบูาร ์

ค า่ รบัประทานอาหารกลางค า่ ณ หอ้งอาหารโอเชีย่น (บุฟเฟ่ต)์ หรอื เลอืกทานอาหารแบบเซ็ท เมนูหรอื
เลอืกใช ้เครดติคา่อาหารทา่นละ USD40 ทีห่อ้งอาหารสวนบวั หอ้งอาหารลาเบรซ ซา และหอ้งอาหารอลัคยั

มะห ์(หอ้ง อาหารสวนบวั หอ้งอาหารลาเบรซซา และหอ้งอาหาร อลัคยัมะห ์ตอ้งท าการจองทีน่ ัง่ลว่งหนา้) 

บรกิารเครือ่งดืม่น ้าอัดลม น ้าแร่ ตลอดวัน และบรกิารบารเ์ปิด ใหบ้รกิารเฮาสไ์วนห์ลากชนดิ เบยีร ์ค็อกเทล บรกิาร
ตัง้แตเ่วลา 10.00-23.00 น. 

สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอัธยาศัย ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

 
วนัทีส่ามของการเดนิทาง  มาเล ่(มลัดฟีส)์ – กรงุเทพฯ  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย หรอืจะร่วมกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , เรอืใบ, วอลเล่ย ์บอลชายหาด, 
สระว่ายน ้า  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกับทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้าลกึ กจิกรรมตก ปลา และกจิกรรมอืน่ๆ  อกี

มากมาย  

 เก็บสมัภาระเพือ่ท าการ Check Out ออกจากรสีอรท์ 

  ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้  

.........  ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พือ่เดนิทางกลับ 

12.35  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ ดว้ยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 176 
19.05  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

-------------------------------------- 
 
 
 
 



 

 
CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA MALDIVES 

แพ็คเกจโปรโมช ัน่นี ้สามารถเดนิทางดว้ยตนเองทกุวนั 
อตัราคา่บรกิาร / ราคาตอ่ทา่น  

ก าหนดการเดนิทาง  ประเภทหอ้งพกั ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 1 ทา่น 

12-14 เมษายน 2020 Deluxe Water Villa 39,900 57,900 

*** ต ัว๋เครือ่งบนิทีใ่ชใ้นแพ็คเกจนีเ้ป็นต ัว๋เดนิทางแบบหมู่คณะ ซึง่จะถูกจดัเรยีงทีน่ ัง่มาจากสายการบนิแอรเ์อเชยี ทางบลิ
เลีย่นฯ จะไมส่ามารถคอนเฟิรม์ใหก้บัลูกคา้ทีต่อ้งการน ัง่ตดิกนัได ้ ซึง่หลงัจากออกต ัว๋แลว้ ลูกคา้ทา่นใดทีป่ระสงคต์อ้งการน ัง่ที่

น ัง่ตดิกนั  สามารถแจง้กบัทางทมีงานเพือ่อ านวยความสะดวกในการเปลีย่นแปลงทีน่ ัง่และมคี่าใชจ้่ายทีเ่ป็นส่วนต่างในการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่ว *** 

 

ราคาแพ็คเกจรวม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับเสน้ทางกรุงเทพฯ(ดอนเมอืง)-มาเล-่กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี 

• คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ธรรมเนียมและค่าเชือ้เพลงิของสายการบนิแอรเ์อเชยี 

• คา่สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 20 กโิลกรัมและค่าทีน่ั่งบนเครือ่ง 

• คา่ทีพ่ักตามประเภทหอ้งทีท่า่นเลอืก จ านวน 2 คนื 

• คา่เรอืเร็ว (Speedboat) บรกิารรับ-สง่ สนามบนิมาเล่-รสีอรท์-สนามบนิมาเล่ 

• บรกิารเจา้หนา้ทีต่อ้นรับและอ านวยความสะดวกในการขึน้เรอืเร็ว 

• คา่อาหารเชา้ ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารค ่าทีห่อ้งอาหารโอเชีย่นส ์(หอ้งอาหารหลัก/บุฟเฟ่ต)์  

- มือ้เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโอเชีย่นส ์(บุฟเฟ่ต)์ 

- มือ้อาหารกลางวนั เลอืกรับประทานอาหารกลางวันทีห่อ้งอาหารโอเชีย่นส ์หรอื เลอืกรับประทานอาหารกลางวันแบบเซ็ทเมนู 

จากหอ้งอาหารสวนบัวหรอืหอ้งอาหารลาเบรซซา  

- มือ้อาหารค า่ เลอืกรับประทานอาหารค ่าทีห่อ้งอาหารโอเชีย่นส ์หรอื เลอืกรับประทานอาหารเย็นเซ็ทเมนูหรอืเลอืกใชเ้ครดติ 

40 เหรยีญสหรัฐ (เครดติต่อท่านตอ่วัน) ส าหรับเมนูจานเดีย่ว จากหอ้งอาหารสวนบัว หอ้งอาหารลาเบรซซาและหอ้งอาหารอัล

ไคมาห ์(ตอ้งท าการส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ส าหรับหอ้งอาหารพเิศษดังกลา่ว) 

• คา่เครือ่งดืม่และเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลต์ามรายการก าหนด 

• บรกิารเครือ่งดืม่ตอ้นรับและผา้เย็นเมอืเดนิทางถงึรสีอรท์ 

• บรกิารบารเ์ปิด บรกิารเครือ่งดืม่ตัง้แตเ่วลา 10.00 น.ถงึ 24.00 น. ณ เวฟพูลบาร ์ววิบารแ์ละจริาวารูล็อบบีบ้าร์ 

• บรกิารชา-กาแฟยามบา่ย 15.30-16.30 น. 

• บรกิารซนัดาวนเ์นอรค์านาเป้ เพลดิเพลนิกับอาหารแบบทาปาสและคานาเป้หลากชนดิ เสริฟ์ระหวา่ง 18.30–19.30น. 

• ฟร.ี..บรกิารมนิบิาร ์ 

• ฟร.ี..บรกิารน ้าดืม่ภายในหอ้งพักวันละ 2 ขวด 

• ฟร.ี..บรกิารกฬีาทางน ้าทีช่นดิทีไ่มม่เีครือ่งยนต ์ 

• ฟร.ี..บรกิารอุปกรณ์ด าน ้าตืน้  

• ฟร.ี..บรกิาร Wi-Fi ท่ัวรสีอรท์  

• Service Charge, Maldives GST Tax & Green Tax  

• คา่ประกันอบัุตเิหต ุวงเงนิ 1,000,000 บาท 

สทิธพิเิศษส าหรบัคูร่กั Honeymoon 

– ฟร ีสปารค์กลิง้ไวนแ์ละช็อกโกแลตเลฟิโฮมเมด 

หมายเหต:ุ แสดงหลักฐานทะเบยีนสมรสไมเ่กนิ 12 เดอืน ณ ตอนท าจองและแสดงตอนเช็คอนิ ณ วันเขา้พัก 

สทิธพิเิศษส าหรบัคูร่กั Anniversary 
– ฟร ีสปารค์กลิง้ไวนแ์ละเคก้เฉลมิฉลอง 

หมายเหต:ุ แสดงหลักฐานทะเบยีนสมรสตอนท าจองและแสดงตอนเช็คอนิ ณ วันเขา้พัก เดนิทางตรงกับเดอืนทีแ่ตง่งานหรอืจดทะเบยีน

สมรส 
ราคาแพ็คเกจนีไ้มร่วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (กรุงเทพ-มัลดฟีส-์กรุงเทพ)  

• คา่ทปิพนักงาน (ตามความพงึพอใจ)  

• คา่กจิกรรมและคา่ใชจ่้ายอืน่ๆนอกเหนือรายการ  

• คา่ใชจ่้ายสว่นตัวอืน่ๆ  

• คา่ภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากับภาษี) 

 



 

เงือ่นไขการจองและช าระเงนิ 

• ช าระมัดจ า 50% หลังจากไดร้ับยนืยันการจองจากทางบรษัิทฯ ภายใน 2 วันและท าการช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืล่วงหนา้กอ่น

เดนิทาง 30-45 วัน (ตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์) 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

• บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด (*โดยเป็นไปตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์*) 

• การยกเลกิกะทันหันหรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วันหยดุยาว,พักไมค่รบตามทีจ่อง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิทุกกรณี 

 
ขอ้ก าหนดรสีอรท์ 

       - ใชส้ าหรับผูเ้ดนิทางถอืสญัชาตไิทย/AEC และมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
       - ชว่งปกต ิ  ก าหนดการเขา้พัก 2 คนืขึน้ไป  

       - รสีอรท์ขอสงวนสทิธิไ์ม่ใหเ้ด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี เขา้พัก 

       - มือ้อาหาร All Inclusive after check out สงวนเฉพาะ ทกุวันอังคาร พฤหัสบด ีและเสารเ์ท่านัน้ 
  

เวลา Check In และ Check Out 
- Check In   เวลา 15:00 น. หรอืกอ่นหนา้ ในกรณีทีม่หีอ้งว่าง  

- Check Out เวลา 12:00 น. 

- หากตอ้งการ Check Out ในชว่งเวลา 12:00 - 18:00 น. ทางรสีอรท์จะคดิค่าบรกิาร 50% จากราคาหอ้งพัก และตอ้งแจง้พนักงาน
ตอ้นรับล่วงหนา้ 

 
เงือ่นไข 

● ทา่นทีส่นใจในสว่น อาหาร A La Carte ทกุท่านมสีทิธ ิ40USD จะตอ้งเสยีภาษี เพิม่จากราคาอาหาร 22 % และจะม ี2 

หอ้งอาหาร ทีเ่ป็นแบบ Set Menu ไมเ่สยีค่าใชจ่้าย ไดแ้ก ่หอ้งอาหาร สวนบัว และ หอ้งอาหารลาเบรซซา หากทา่นไมป่ระสงค์

ทีท่างหอ้งอาหารจัดมาให ้สามารถเลอืกเมนูได ้แตม่เีครดติแค่ 40 USD ยังไมร่วมคา่ ภาษี 22 %จากราคาค่าอาหาร สว่น

หอ้งอาหาร อัลไคมาห ์มแีต ่A La Carte และมเีครดติ 40 USD ยังไมร่วมภาษี 22 %จากราคาคา่อาหาร 

● *** ในวนัทีห่อ้งอาหาร A La Carte หอ้งอาหารสวนบวั หอ้งอาหารลาเบรซซา มเีมนูพเิศษ จะตอ้ง เสยีคา่ใชจ้า่ย จะ

มแีต ่เมนูA La Carte ให ้ราคายงัไมร่วมคา่ภาษ ี22 % สว่นหอ้งอลัไคมาห ์เป็น     A La Carte เสยีคา่ใชจ้า่ย อยูใ่น

เครดติ 40 USD และ เสยีภาษ ีเพิม่จากราคาอาหาร 22 % ควร สอบถามที ่Reception ในสว่นหอ้งอาหารกอ่นหาก

ทา่นตอ้งการจอง และควรส ารองลว่งหนา้อยา่ง นอ้ย 1 มือ้ 

● ในการขออปุกรณ์ด าน ้าตอ้งผ่านการฝึกว่ายน ้า ด าน ้าดว้ยอุปกรณ์กอ่น 5 นาท ีถงึจะสามารถยมือปุกรณ์ทีจ่ะด าน ้าในรสีอรท์ได ้

● หากตอ้งการจองหอ้งอาหารควรจองตัง้แตก่ารท า Booking หรอืจองไดท้ีร่สีอรท์กอ่นหนึง่มือ้อาหารที ่Reception 

● หากบนิ Bangkok Airways รสีอรท์เช็คอนิได ้15.00 ตอ้งรอในสว่น หอ้งเลาจน ์มทีีม่หีอ้งอาบน ้าและโซฟา สามารถนอนรอได ้

และเครือ่งดืม่สามารถดืม่เครือ่งดืม่ไดท้ี ่จริาวารูล็อบบีบ้าร ์และเมือ่มาถงึจะไดอ้าหารกลาง วันและเย็นพอวันกลับจะไดอ้าหารเชา้

และเครือ่งดืม่Soft Drink Mock tailได ้*ยกเวน้ เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์* 

● ในการสัง่เครือ่งดืม่ All inclusive จะตอ้งดใูนเมนูเครือ่งหมาย ลกูศร ขึน้ ทีส่ามารถดืม่ได ้ไมเ่สยีค่าใชจ่้าย 
 

หมายเหตุ 
เอกสารประกอบการเดนิทาง ใชห้นังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายุการใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง 

- ราคานี้ใชส้ าหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกันอย่างนอ้ย 2 ทา่นขึน้ไป ถอืสัญชาตไิทยและมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่อง เทีย่วเทา่นัน้  

- อัตราค่าบรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคาคา่ บรกิารในกรณีทีม่ี

การขึน้ราคาคา่ตั๋วเครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน ้ามัน หรอืมกีารประ กาศลดค่าเงนิบาท หรอือัตรา
แลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลวั้นทีจ่ะเดนิทาง   

- หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถอื เป็นเหตผุลซึง่อยู่

นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิ บางสว่นหรอืทัง้หมด 

- บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหกั้บชาว ตา่งชาตหิรอืคนตา่ง
ดา้ว ทีพ่ านัก อยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบต่อคา่ใชจ่้ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืล่าชา้ ของสายการบนิ 

เรอื รถไฟ อุบัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตาม สถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคมุ
ของบรษัิทฯ  

- บรษัิทฯ จะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่ เมือ่เกดิการ สญูหายของ

สมัภาระ ระหว่างการเดนิทาง แตจ่ะไมร่ับผดิชอบต่อการสญูหายดังกลา่ว  

- ในระหวา่งการท่องเทีย่วนี้ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม ่สามารถเรยีกรอ้งขอคนื
คา่บรกิารได ้

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืและ

ค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

http://www.packagemaldives.com/MaldivesGuide/Flight.html?set=a.615968331760345.1073741834.310620378961810&type=3


 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


