
 

 

                                                    



 

 

 
รหสัโปรแกรม : PIT  LUX NORTH MALE’ ATOLL ( JUN – OCT  2562) 
– แพ็กเกจหอ้งพกัตามที�ทา่นเลอืก 
– รับสง่ดว้ย Seaplane สนามบนิ-รสีอรท์-สนามบนิ 
– VIP Lounge ระหวา่งรอซเีพลน 
– รวมอาหารเชา้ (สามารถอพัเกรดได)้  
– ฟร ีWiFi บรเิวณรอบรสีอรท์ 
– ฟร ีอปุกรณ์ดํานํ�าตื�น Snorkeling Equipment 
– ฟร ีอปุกรณ์ทางนํ�าประเภทไมใ่ชเ้ครื�องยนต ์เชน่ เรอืแคนู คายกั แพดเดลิบอรด์ 

 
 
 
 

Lux North Male’ Atoll  
แพ็คเกจโปรโมช ั�นนี� สามารถเดนิทางดว้ยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์ออกเดนิทางทุกวนั  
ออกเดนิทาง PG 711  กรุงเทพฯ – มาเล ่(มัลดฟีส)์   09.30-11.45 
เดนิทางกลบั PG 712   มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ   12.40-19.05 
 

สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ออกเดนิทางทกุวนั ตอ่เครื�องที�เมอืงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักา 
ออกเดนิทาง UL403  กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรลีงักา)  09.10 - 11.00  
ตอ่เครื�อง UL115   โคลอมโบ(ศรลีงักา) – มาเล(่มัลดฟีส)์ 13.35 - 14.30 
 
เดนิทางกลบั UL104   มาเล ่(มัลดฟีส)์– โคลอมโบ(ศรลีงักา) 21.05 - 23.00  
ตอ่เครื�อง UL402   โคลอมโบ(ศรลีงักา) – กรุงเทพฯ  01.40 - 06.35 (วนัรุง่ข ึ�น 
  
สายการบนิแอรเ์อเชยี ออกเดนิทางทกุวนั (โปรดเช็คไฟลท์บนิกบัพนกังานขายกอ่นทําการจองต ั�วทุกคร ั�ง) 
จันทร ์พุธ ศกุร ์อาทติย ์
ออกเดนิทาง FD175  กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 09.25 - 11.50 
เดนิทางกลบั FD176  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) 12.35 - 19.05 
 

องัคาร พฤหัสบด ีเสาร ์
ออกเดนิทาง FD177  กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 20.00 - 22.15 
เดนิทางกลบั FD178  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) 19.35 - 02.15 
เดนิทางกลบั FD178  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) 23.10 - 05.40 
  
วนัแรกของการเดนิทาง   กรุงเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์  
06.00 น. ผูโ้ดยสารทําการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ/ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง

ประเทศ (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  
..........  ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์
.......... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลาน่า เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมัลดฟีส ์หลงัทําการผา่นดา่น ตรวจคนเขา้

เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที� เคานเ์ตอร ์Amaya Resort & Spa Kuda Rah และเจา้หนา้ที�นํา
ทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์ 
อสิระใหท้า่นพักผ่อนตามอธัยาศยักับทวิทัศนอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
สมควรแกเ่วลาพักผ่อนตามอธัยาศยั ฝันด ีราตรสีวสัดิ� 

 
วนัที�สอง (สาม) ของการเดนิทาง  มลัดฟีส ์ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะร่วมกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิดํานํ�าตื�น , เรอืใบ, วอลเลย่บ์อล ชายหาด, 
สระวา่ยนํ�า  หรอืเลอืกซื�อ Option Tour โดยตรงกับทางรสีอรท์เชน่ ดํานํ�าลกึ กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอื�นๆ  อกี
มากมาย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
  อสิระใหท้า่นพักผ่อนตามอธัยาศยักับทวิทัศนอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  

สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอธัยาศยั ฝันด ีราตรสีวสัดิ� 
 
วนัที�สาม(สี�)ของการเดนิทาง  มาเล ่(มลัดฟีส)์ – กรุงเทพฯ  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะร่วมกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิดํานํ�าตื�น , เรอืใบ, วอลเลย่บ์อล ชายหาด, 
สระวา่ยนํ�า  หรอืเลอืกซื�อ Option Tour โดยตรงกับทางรสีอรท์เชน่ ดํานํ�าลกึ กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอื�นๆ  อกี
มากมาย  

 เก็บสมัภาระเพื�อทําการ Check Out ออกจากรสีอรท์ 
ทางโรงแรมจะทําการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้ 

.........  ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พื�อเดนิทางกลบั 

.........  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 

.........  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู/ิสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

 



 

 

                    
   

 
 
 

Lux North Male’ Atoll  
แพ็คเกจโปรโมช ั�นนี� สามารถเดนิทางดว้ยตนเอง 

 

1 พฤษภาคม – 25 กรกฎาคม 2562 
ประเภทหอ้ง 3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

Beach Villa (1 bed room with pool) 63,000 88,300 
Water Villa (1 bedrooms with pool) 64,000 89,900 

Prestige Water Villa  
(1 bedroom with pool) 

124,500 180,500 

Beach Residence 2 Bedroom  
พกั 4 ทา่น (2 bed rooms with pool) 

59,000 82,200 

Overwater Residence 2 Bedroom 
 พกั 4 ทา่น(2 Bedrooms with pool) 

63,900 89,500 

LUX* Beach Retreat 3 Bedroom  
พกั 6 ทา่น (3 bedrooms with pool) 

59,900 83,500 

LUX* Overwater Retreat 3 Bedroom 
พกั 6 ทา่น (3 Bedrooms with pool) 

116,900 168,900 

 
 

26 กรกฎาคม – 31 สงิหาคม 2562 
ประเภทหอ้ง 3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

Beach Villa (1 bed room with pool) 72,400 102,200 
Water Villa (1 bedrooms with pool) 74,400 105,100 



 

 

Prestige Water Villa  
(1 bedroom with pool) 

137,000 199,200 

Beach Residence 2 Bedroom  
พกั 4 ทา่น (2 bed rooms with pool) 

68,700 96,900 

Overwater Residence 2 Bedroom 
 พกั 4 ทา่น(2 Bedrooms with pool) 

73,500 103,900 

LUX* Beach Retreat 3 Bedroom  
พกั 6 ทา่น (3 bedrooms with pool) 

70,000 98,800 

LUX* Overwater Retreat 3 Bedroom 
พกั 6 ทา่น (3 Bedrooms with pool) 

129,600 188,100 

 
1 – 30 กนัยายน 2562 

ประเภทหอ้ง 3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 
Beach Villa (1 bed room with pool) 63,000 88,300 
Water Villa (1 bedrooms with pool) 64,000 89,900 

Prestige Water Villa  
(1 bedroom with pool) 

124,500 180,500 

Beach Residence 2 Bedroom  
พกั 4 ทา่น (2 bed rooms with pool) 

59,000 82,200 

Overwater Residence 2 Bedroom 
 พกั 4 ทา่น(2 Bedrooms with pool) 

63,900 89,500 

LUX* Beach Retreat 3 Bedroom  
พกั 6 ทา่น (3 bedrooms with pool) 

59,900 83,500 

LUX* Overwater Retreat 3 Bedroom 
พกั 6 ทา่น (3 Bedrooms with pool) 

116,900 168,900 

 
1 – 31 ตลุาคม 2562 

ประเภทหอ้ง 3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 
Beach Villa (1 bed room with pool) 72,400 102,200 
Water Villa (1 bedrooms with pool) 74,400 105,100 

Prestige Water Villa  
(1 bedroom with pool) 

137,000 199,200 

Beach Residence 2 Bedroom  
พกั 4 ทา่น (2 bed rooms with pool) 

68,700 96,900 

Overwater Residence 2 Bedroom 
 พกั 4 ทา่น(2 Bedrooms with pool) 

73,500 103,900 

LUX* Beach Retreat 3 Bedroom  
พกั 6 ทา่น (3 bedrooms with pool) 

70,000 98,800 

LUX* Overwater Retreat 3 Bedroom 
พกั 6 ทา่น (3 Bedrooms with pool) 

129,600 188,100 

 
ราคาพกัเสรมิ   

อาย ุ ราคา 

ผูใ้หญ ่อาย ุ17 ปีข ึ�นไป ไมส่ามารถพักเสรมิได ้

วยัรุน่ อาย ุ12 – 16.99 ปี คนืละ 7,000 บาทตอ่ทา่น 

เด็ก อายุ 6 – 11.99 ปี คนืละ 3,500 บาทตอ่ทา่น 

เด็ก อายุ 0 – 5.99 ปี เขา้พักฟร ี*เสยีคา่ภาษีเพิ�มเตมิ* 

 



 

 

ราคาแพ็คเกจนี�รวม 
– แพ็กเกจหอ้งพักตามที�ทา่นเลอืก 
– รับสง่ดว้ย Seaplane สนามบนิ-รสีอรท์-สนามบนิ 
– VIP Lounge ระหวา่งรอซเีพลน 
– รวมอาหารเชา้ (สามารถอพัเกรดได)้  
*อพัเกรดเป็น Half Board (อาหารเชา้และเย็นไมร่วมเครื�องดื�ม) ผูใ้หญเ่พิ�มทา่นละ 4,000 บาท/คนื เด็ก 6 – 11.99 ปี ทา่นละ 2,000 
บาท/คนื 
**อพัเกรดเป็น Full Board (อาหารเชา้ กลางวนั และเย็นไมร่วมเครื�องดื�ม) ผูใ้หญเ่พิ�มทา่นละ 6,000 บาท/คนื เด็ก 6 – 11.99 ปี ทา่นละ 
3,000 บาท/คนื 
**อพัเกรดเป็น All Inclusive (อาหารเชา้ กลางวนั และเย็น รวมเครื�องดื�ม) ผูใ้หญเ่พิ�มทา่นละ 10,000 บาท/คนื เด็ก 6 – 11.99 ปี ทา่น
ละ 5,000 บาท/คนื 
– นํ�าดื�มสะอาดเตมิทกุวนั พรอ้มชาและกาแฟ 
– ฟร ีWiFi บรเิวณรอบรสีอรท์ 
– ฟร ีอปุกรณ์ดํานํ�าตื�น Snorkeling Equipment 
– มเีจา้หนา้ที�ตอ้นรับที�สนามบนิ 
– Welcome Drink พรอ้มผา้เย็นรอตอ้นรับเมื�อถงึรสีอรท์ 
– บรกิารฟิตเนส สนามเทนนสิ แบตมนิตนั หอ้งเกมสต์า่งๆ 
– ฟร ีอปุกรณ์ทางนํ�าประเภทไมใ่ชเ้ครื�องยนต ์เชน่ เรอืแคนู คายัก แพดเดลิบอรด์ 
– คา่ประกนัภัยเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 
 
อพัเกรดเป็นแพ็กเกจ All Inclusive ทา่นจะไดรั้บ 
– บรกิารอาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ตห์รอื A la Carte ที�หอ้งอาหาร Glow 
– บรกิารอาหารกลางวนัแบบ A la Carte ที�หอ้งอาหาร Glow หรอื Beach Lounge 
– บรกิารอาหารเย็นแบบบฟุเฟ่ตท์ี�หอ้งอาหาร Glow หรอืแบบ A la Carte ที�หอ้งอาหาร INTI 
– บรกิารชาและกาแฟยามบา่ยที� The Bar เวลา 16.00 – 18.00 น. 
– บรกิารเครื�องดื�มทั �งแบบมแีละไมม่แีอลกอฮอลท์ี�หอ้งอาหารและบาร ์อาทเิชน่ เครื�องดื�มนํ�าอดัลม ชา กาแฟ เบยีร ์ไวน ์นํ�าผลไม ้นํ�าแร่ 
ค็อกเทล และเหลา้ ตามรายการเมนูที�ระบเุป็น All Inclusive 
– เครื�องชงชาและกาแฟภายในหอ้งพัก 
– ฟร ีมนิบิาร ์– นํ�าดื�สะอาด นํ�าผลไม ้นํ�าดื�มอดัลม เบยีร ์เตมิทกุวนั 
– สทิธิ�การเขา้ร่วมกจิกรรมโยคะชายหาด โยคะบนเพดาน การเขา้ใชห้อ้งซาวน่า (สาํรองที�นั�ง) 
– สทิธิ�การเขา้ใชศ้นูยอ์อกกําลังกายครบวงจร สนามเทนนสิ ปิงปอง วอลเลบ่อลชายหาด 
– ฟร ีอปุกรณ์ดํานํ�าตื�น 
– ฟร ีอปุกรณ์กฬีาทางนํ�าประเภทไมใ่ชเ้ครื�องยนต ์อาทเิชน่ เรอืแคนู แพดเดลิ บอรด์ 
– กจิกรรมสนัทนาการ การแสดงดนตรสีด การแสดงของชาวพื�นเมอืง 
– ฟร ีWiFi บรเิวณสว่นกลางและหอ้งพัก 

ราคาแพ็คเกจนี�ไมร่วม 
 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบั (กรุงเทพ-มัลดฟีส-์กรุงเทพ)  
 คา่ทปิพนักงาน (ตามความพงึพอใจ)  
 คา่กจิกรรมและคา่ใชจ้า่ยอื�นๆนอกเหนอืรายการ  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอื�นๆ  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (ในกรณีที�ตอ้งการใบกํากบัภาษี) 

 
เง ื�อนไขการจองและชําระเงนิ 

 ชาํระมัดจํา 50% หลงัจากไดรั้บยนืยันการจองจากทางบรษัิทฯ ภายใน 2 วนัและทําการชําระเงนิสว่นที�เหลอืลว่งหนา้กอ่น
เดนิทาง 30-45 วนั (ตามเงื�อนไขของทางรสีอรท์) 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�การคนืเงนิบางสว่นหรอืทั �งหมด (*โดยเป็นไปตามเงื�อนไขของทางรสีอรท์*) 
 การยกเลกิกะทนัหนัหรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วนัหยุดยาว,พักไมค่รบตามที�จองทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิทกุกรณี 

 
หมายเหตุ 
เอกสารประกอบการเดนิทาง ใชห้นังสอืเดนิทางที�เหลอือายุการใชง้านไมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง 

- ราคานี�ใชส้าํหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัอย่างนอ้ย 2 ทา่นขึ�นไป ถอืสญัชาตไิทยและมวีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่ง เที�ยวเทา่นั�น  



 

 

- อตัราคา่บรกิารคดิคํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยน ณ ปัจจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนราคาคา่ บรกิารในกรณีที�มี
การขึ�นราคาคา่ตั�วเครื�องบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภัย คา่ธรรมเนยีมนํ�ามัน หรอืมกีารประ กาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัรา
แลกเปลี�ยนไดป้รับขึ�นในชว่งใกลว้นัที�จะเดนิทาง   

- หากทา่นถกูเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั�นๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอื เป็นเหตผุลซึ�งอยู่
นอกเหนอือํานาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืเงนิ บางสว่นหรอืทั �งหมด 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาว ตา่งชาตหิรอืคนตา่ง
ดา้ว ที�พํานัก อยูใ่นประเทศไทย อํานาจสทิธิ�ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้ ของสายการบนิ 
เรอื รถไฟ อบุตัเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตาม สถานที�ตา่งๆ ที�เกดิเหนอือํานาจควบคมุ
ของบรษัิทฯ  

- บรษัิทฯ จะทําหนา้ที�เป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่ เมื�อเกดิการ สญูหายของ
สมัภาระ ระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว  

- ในระหวา่งการทอ่งเที�ยวนี� หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไม ่สามารถเรยีกรอ้งขอคนื
คา่บรกิารได ้

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ี�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทั �งนี� ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืและ
คํานงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคัญ  

 
                   


