
 

 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รหสัโปรแกรม : PIT1902276  SIX SENSES LAAMU MALDIVES ( JUN – DEC 2562) 
– ที�พักตามแพ็คเกจที�ทา่นเลอืก 
– บรกิารอาหารเชา้และเย็นที�หอ้งอาหาร Longitute *ยังไมร่วมเครื�องดื�ม* 
– บรกิารรบัสง่สนามบนิ – รสีอรท์ ดว้ย Domestic + Speed boat 
– ฟร ีWi-Fi 
 

 
SIX SENSES LAAMU MALDIVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์ออกเดนิทางทกุวนั  
ออกเดนิทาง PG 711  กรงุเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์   09.30-11.45 
เดนิทางกลับ PG 712  มาเล ่(มลัดฟีส)์– กรงุเทพฯ   12.40-19.05 
 

สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ออกเดนิทางทกุวนั ตอ่เครื�องที�เมอืงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักา 
ออกเดนิทาง UL403  กรงุเทพฯ – โคลอมโบ(ศรลีงักา)  09.10 - 11.00  
ตอ่เครื�อง UL115   โคลอมโบ(ศรลีังกา) – มาเล(่มลัดฟีส)์ 13.35 - 14.30 
 
เดนิทางกลับ UL104   มาเล ่(มลัดฟีส)์– โคลอมโบ(ศรลีังกา) 21.05 - 23.00  
ตอ่เครื�อง UL402   โคลอมโบ(ศรลีังกา) – กรงุเทพฯ  01.40 - 06.35 (วันรุง่ขึ�น 
  
สายการบนิแอรเ์อเชยี ออกเดนิทางทกุวนั (โปรดเช็คไฟลท์บนิกบัพนกังานขายกอ่นทําการจองต ั�วทกุคร ั�ง) 
จันทร ์พธุ ศกุร ์อาทติย ์
ออกเดนิทาง FD175  กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มลัดฟีส)์ 09.25 - 11.50 
เดนิทางกลับ FD176  มาเล ่(มลัดฟีส)์– กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) 12.35 - 19.05 
 

องัคาร พฤหัสบด ีเสาร ์
ออกเดนิทาง FD177  กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มลัดฟีส)์ 20.00 - 22.15 
เดนิทางกลับ FD178  มาเล ่(มลัดฟีส)์– กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) 19.35 - 02.15 
เดนิทางกลับ FD178  มาเล ่(มลัดฟีส)์– กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) 23.10 - 05.40 

 
 
 
 
 
วนัแรกของการเดนิทาง กรงุเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์        
06.00 น. ผูโ้ดยสารทําการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ/ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก 

ระหวา่งประเทศ (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  
……..... ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์

……..... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลานา่ เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์หลังทําการผา่น 
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ใหท้า่นตดิตอ่ที� Six Senses Laamu และเจา้หนา้ที�นํา
ทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์ 
 

อสิระใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศัยกบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมลัดฟีส ์
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (กรณีซื�ออาหารคํ�าเพิ�ม)  

ราตรสีวสัด ิ� 

วนัที�สอง(สาม)ของการเดนิทาง มลัดฟีส ์        

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกทํากจิกรรมสนุกสนานกบัทางรสีอรท์เชน่ บรกิารอปุกรณ์ดํานํ�าตื�นกจิกรรมทางนํ�า (ซึ�ง
อาจจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิกรณุาตดิตอ่สอบถามกบัทางรสีอรท์ที�ทา่นพัก) หรอืเลอืกพักผอ่นตาม อธัยาศัยกบั
ทวิทศันอ์นัสวยงามของมลัดฟีส ์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (กรณีซื�ออาหารกลางวันเพิ�ม)  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (กรณีซื�ออาหารคํ�าเพิ�ม) 
  อสิระใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศัยกบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมลัดฟีส ์ 

พกัที�รสีอรท์ตามที�ทา่นเลอืก  



 

 

วนัที�ส ี�ของการเดนิทาง มาเล ่(มลัดฟีส)์ – กรงุเทพฯ     

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกทํากจิกรรมสนุกสนานกบัทางรสีอรท์เชน่ บรกิารอปุกรณ์ดํานํ�าตื�นกจิกรรมทางนํ�า (ซึ�ง
อาจจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิกรณุาตดิตอ่สอบถามกบัทางรสีอรท์ที�ทา่นพัก) หรอืเลอืกพักผอ่นตาม อธัยาศัย
กบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมลัดฟีส ์
 

เก็บสมัภาระเพื�อทําการ Check Out ออกจากรสีอรท์ 
 

ทางโรงแรมจะทําการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (กรณีซื�ออาหารกลางวันเพิ�ม) 

  

ออกเดนิทางไปยงัสนามบนิมาเลเ่พื�อเดนิทางกลับ  

............. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ  

............. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู/ิสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Six Senses Laamu   
รสีอรท์นี�อนญุาตใหเ้ด็ก พกัหอ้งกลางนํ �าได ้

แพ็คเกจโปรโมช ั�นนี� สามารถเดนิทางดว้ยตนเองทกุวนั 
 
โปรโมช ั�นพเิศษสําหรบั 5 วนั 4 คนื!! 

2 พฤษภาคม – 30 กนัยายน 2562 
Room type 5 วนั 4 คนื ราคาตอ่ทา่น 

Lagoon Water Villa 54,000 
Lagoon Beach Villa 56,000 
Ocean Water Villa 59,000 
Ocean Beach Villa 62,000 
Laamu Water Villa 63,000 

Sunset Laamu Water Villa 68,000 
Lagoon Beach Villa With Pool 71,000 
Ocean Beach Villa with Pool 81,000 
Ocean Water Villa with Pool 85,000 
Laamu Water Villa with Pool 92,000 

 



 

 

1 ตลุาคม – 21 ธนัวาคม 2562 
Room type 5 วนั 4 คนื ราคาตอ่ทา่น 

Lagoon Water Villa 71,000 
Lagoon Beach Villa 73,000 
Ocean Water Villa 78,000 
Ocean Beach Villa 80,000 
Laamu Water Villa 81,000 

Sunset Laamu Water Villa 89,000 
Lagoon Beach Villa With Pool 89,000 
Ocean Beach Villa with Pool 93,000 
Ocean Water Villa with Pool 106,000 
Laamu Water Villa with Pool 113,000 

 

Extra Person 
ผูใ้หญ ่12 ปีข ึ�นไป 18,000 

เด็ก อาย ุ2 – 11.99 ปี 8,500 
เด็ก อายุ 0 – 1.99 ปี เขา้พกัฟร ี

 
ราคาแพ็คเกจนี�รวม  
– คา่ที�พักตามแพ็คเกจที�ทา่นเลอืก 
– บรกิารอาหารเชา้และเย็นที�หอ้งอาหาร Longitute *ยังไมร่วมเครื�องดื�ม* สามารถอพัเกรดมื�ออาหารเป็น Full board ได ้
* สําหรับผูใ้หญ ่(เชา้ เที�ยง และ เย็น ยังไมร่วมเครื�องดื�ม เพิ�มทา่นละ 2,000 บาท /ทา่น/คนื) 
* สําหรับเด็ก อาย ุ6 – 11.99 ปี (เชา้ เที�ยง และ เย็น ยังไมร่วมเครื�องดื�ม เพิ�มทา่นละ 1,000 บาท /ทา่น/คนื) 
* สําหรับเด็ก อาย ุ0 – 5.99 ปี ทานฟร,ี มื�ออาหารยดึตามชื�อผูจ้องหลกั 
– บรกิารรับสง่สนามบนิ – รสีอรท์ ดว้ย Domestic + Speed boat 
– Welcome Drink 
– ฟร ีเพลดิเพลนิไปกบัไอศกรมีหลากรสใหล้ิ�มลอง 
– ฟร ีบรกิารชมภาพยนตรใ์ตแ้สงดาวแบบ Cinema under the stars 
– ฟร ีคลาสเรยีนโยคะฟื�นฟรู่างกาย 
– ฟร ีMarine Biologist presentation in Ice 
– ฟร ีBack of House Tour 
– พนักงานตอ้นรับสนามบนิ 
– ฟร ีWi-Fi 
– คา่ประกนัการเดนิทาง 1,000,000 บาท 
 
สทิธพิเิศษ หากทา่นจองหอ้งพัก Laamu Water Villa หรอืหอ้งพักที�สงูกวา่ขึ�นไป 
– ฟร ีแชมเปญ Prosecco 
– ฟร ีสิ�งอํานวยความสะดวกภายในหอ้งพักและขนมตอ้นรับ 
– บรกิาร iPod และ iPad ภายในหอ้งพัก 
– ตาขา่ยนั�งเลน่กลางนํ�า 
– เครื�องชงชาและกาแฟ Nespresso 
– จักรยานสว่นตัวพรอ้มป้ายชื�อ 
– บรกิารอาหารเชา้พรอ้มเสริฟ์ภายในวลิลา่ 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรโมช ั�นจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 

 
 

 

 

 

 

 

2 พฤษภาคม – 30 กนัยายน 2019 

Room type 
จองและเดนิทางนอ้ยกวา่ 45 วนั จองและเดนิทางมากกวา่ 45 วนั 

3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื 3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื 

Lagoon Water Villa 54,400.- 70,700.- 51,300.- 66,000.- 

Lagoon Beach Villa 55,600.- 72,400.- 52,300.- 67,500.- 

Ocean Water Villa 58,200.- 76,400.- 54,700.- 71,100.- 

Ocean Beach Villa 60,500.- 79,900.- 56,800.- 74,200.- 

Laamu Water Villa 61,400.- 81,100.- 57,500.- 75,300.- 

Ocean Beach Villa with Pool 70,400.- 94,700.- 65,700.- 87,600.- 

Ocean Water Villa with Pool 79,500.- 108,300.- 73,900.- 99,800.- 

Laamu Water Villa with Pool 84,600.- 116,000.- 78,500.- 106,700.- 

1 ตลุาคม 2019 – 21 ธนัวาคม 2019 

Room type 
จองและเดนิทางนอ้ยกวา่ 45 วนั จองและเดนิทางมากกวา่ 45 วนั 

3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื 3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื 

Lagoon Water Villa 56,600.- 73,900.- 53,200.- 68,900.- 

Lagoon Beach Villa 58,200.- 76,400.- 54,700.- 71,100.- 

Ocean Water Villa 61,500.- 81,300.- 57,700.- 75,500.- 

Ocean Beach Villa 63,200.- 83,800.- 59,200.- 77,800.- 

Laamu Water Villa 64,000.- 85,000.- 59,900.- 78,900.- 

Ocean Beach Villa with Pool 73,100.- 98,700.- 68,100.- 91,100.- 

Ocean Water Villa with Pool 82,200.- 112,300.- 76,200.- 103,400.- 

Laamu Water Villa with Pool 87,100.- 119,700.- 80,700.- 110,100.- 



 

 

Extra Person 

พกัไดทุ้กประเภทหอ้ง ผูใ้หญ ่12 ปีข ึ�นไป เด็ก (2-11.99 ปี) ทารก (0-1.99 ปี) 

ราคาบาท/ทา่น 
3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื จา่ยเฉพาะ transfer, ใชเ้ตยีงกบัผูป้กครอง 

28,800.- 33,330.- 16,000.- – 

 
ราคาแพ็คเกจนี�รวม 
– คา่ที�พักตามแพ็คเกจที�ทา่นเลอืก 
– เฉพาะอาหารเชา้ที�หอ้งอาหาร Longitute ยังไมร่วมเครื�องดื�ม 
– เดนิทางดว้ย Domestic + Speed boat สนามบนิ-รสีอรท์-สนามบนิ 
– Welcome Drink 
– พนักงานตอ้นรับสนามบนิ 
– ฟร ีWi-Fi 
– คา่ประกนัการเดนิทาง 1,000,000 บาท 
 
อพัเกรดมื�ออาหารสําหรบัผูใ้หญ ่
*อพัเกรดมื�ออาหารเป็น Half board (เชา้ และ เที�ยง ยังไมร่วมเครื�องดื�ม เพิ�มทา่นละ 3,630 บาท /ทา่น/คนื) 
*อพัเกรดมื�ออาหารเป็น Full board (เชา้ เที�ยง และ เย็น ยังไมร่วมเครื�องดื�ม เพิ�มทา่นละ 5,610 บาท /ทา่น/คนื) 
อพัเกรดมื�ออาหารสําหรบัเด็ก (6 – 11.99 ปี) 
*อพัเกรดมื�ออาหารเป็น Half board (เชา้ และ เที�ยง ยังไมร่วมเครื�องดื�ม เพิ�มทา่นละ 1,815 บาท /ทา่น/คนื) 
*อพัเกรดมื�ออาหารเป็น Full board (เชา้ เที�ยง และ เย็น ยังไมร่วมเครื�องดื�ม เพิ�มทา่นละ 2,805 บาท /ทา่น/คนื) 
*เด็กอาย ุ0 – 5.99 ปี ทานฟร,ี มื�ออาหารยดึตามชื�อผูจ้องหลัก 

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) 

เงื�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 

- คําอธบิายรายการอาหารแบบตา่งๆ 
 Bed & Breakfast   อาหารเชา้ เทา่นั�น 
 Half Board           อาหารเชา้, อาหารเย็น และ ไมร่วมเครื�องดื�ม 
 Full Board            อาหารเชา้, อาหารกลางวนั, อาหารเย็น และ ไมร่วมเครื�องดื�ม 
 All Inclusive         อาหารทกุมื�อ และ รวมเครื�องดื�มตามรายการ 

- อตัราคา่บรกิารคดิคํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยน ณ ปัจจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคา 
ในกรณีที�มกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตราแลกเปลี�ยนไดป้รับขึ�นในชว่งใกลว้นัที�เดนิทาง 

- หากทา่นถกูเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั�นๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุล ใดๆ ก็ตามถอืเป็น เหตผุลซึ�งอยู่
นอกเหนอือํานาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิี�จะไมค่นืเงนิบางสว่น หรอื ทั �งหมด 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาตหิรอื คนตา่งดา้ว ที�พํานัก
อยูใ่นประเทศไทย อํานาจสทิธิ�ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง 



 

 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้ของ สายการบนิ เรอื 
รถไฟ อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาย การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ตา่งๆ ที� เกดิเหนอือํานาจการควบคมุของ
บรษัิทฯ 

- ในระหวา่งการทอ่งเที�ยวนี� หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่นถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไม่สามารถเรยีก รอ้งขอคนื
คา่บรกิารได ้      

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทั �งนี�ทาง บรษัิทฯ จะยดึถอืและ
คํานงึถงึความปลอดภัย รวมถงึผลประโยชน์สงูสดุของลกูคา้เป็นสําคญั 

        


