
 

 

รหัสทัวร CLC1903065 

ทัวรมัลดฟีส NOKU RESORT 3 วัน 2 คืน 
NOKU RESORT / บินSEA PLANE / พักกลางน้ํา / เกาะโนกุ / สนามบินมาเล 

 
บินSEA PLANE ลงเกาะ พักกลางนํ้า 2 คนื ณ NOKU RESORT 

** รวมอาหารทุกม้ือรวมถงึเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอลตลอดทั้งวัน 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
กําหนดวันเดินทางแพ็คเกจมัลดีฟส 3วัน2คืน ผูใหญ 1 ทาน 

พักหองละ 2 ทาน 
   ออกเดินทางทุกวัน  

เริ่มเดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 2562 
**กรุณาเช็คระบวุันเดนิทางทุกครั้งกอนทําการจอง** 

ราคาเริ่มตน40,888.- บาท(water Villa) 
(ราคาน้ีเปนเพียงราคาเร่ิมตน ราคาขึ้นอยูกบั

วันเดินทาง) 
:: ราคาโปรโมชัน่ ไมมีราคาเด็ก :: 

** แพ็คเกจทัวร สําหรับ 2 ทานขึ้นไปเดินทางไดเลย** 
เดินทางทุกวันและไมมีหัวหนาทัวร ** 

 
วันที่ 1        กรุงเทพฯ – เมืองมาเล –เกาะโนก ุ                                                        

( -/ - / D ) 
XX:XX น.      เช็คอิน ณ ทาอากาศยาน………………… เคารเตอร สายการบิน………………………  
XX:XX น.  ออกเดินทางสูเมืองมาเล สาธารณรัฐมัลดีฟส ทาอากาศยานนานาชาติเวลา

นา VELANA AIRPORT โดยเที่ยวบินที่ ……………..สายการบิน ………………….. 
12.50 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเวลานา VELANA AIRPORT หลังผานพิธี

การตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว ติดตอเจาหนาที่ของบริษัท 
เดินทางสู รีสอรทหรู NOKU RESORT ระดับ 5 ดาว บนเกาะ โดยหางจาก
สนามบินประมาณ 45นาที โดย SEA PLANE 



 

 

XX.XX เดินทางถึงที่พักทานจะไดรับการตอนรับจากทางรีสอรท พรอมรับประทาน
อาหารวางและเครื่องดื่ม (Welcome Drink) เช็คอินเขาพักในหองพัก และพักผอนตาม
อัธยาศัย 

19.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของรีสอรท บริการแบบบุฟเฟตนานาชาติ 
(1) 
คํ่า ทานสามารถรับเครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอลในแพ็คเกจ
ออลอินคลูซีฟไดที่บารเคร่ืองดื่มจนถึงเที่ยงคืนของทุกวัน 
 
 
 
 

 
 



 

 

วันที่ 2 BOAT TRIP                                                                                             
( B / L / D ) 

เชา   รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟตนานาชาติ ณ หองอาหารของรีสอรท (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.00 ดํานํ้ารอบๆเกาะที่พัก โดยทานสามารถรับเครื่องดื่มและของวางไดจากบาร
ใกลเคียงที่เปดใหบริการ            
  (สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเพ่ิมเติมจากทางรีสอรทได **ราคากิจกรรมไมรวมใน

แพ็คเก็จ) 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟตนานาชาติ ณ หองอาหารของรีสอรท 

(3) 
บาย  พักผอนตามอัธยาศัย โดยทานสามารถรับเครื่องดื่มและของวางไดจากบาร

ใกลเคียงที่เปดใหบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

19.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของรีสอรท บริการแบบบุฟเฟตนานาชาติ 
(4) 
คํ่า ทานสามารถรับเคร่ืองดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอลในแพ็คเกจออล
อินคลูซีฟไดที่บารเคร่ืองดื่มจนถึงเที่ยงคืนของทุกวัน 
 

วันที่ 3 เกาะโนก-ุเมืองมาเล – กรุงเทพฯ                                ( -/ - /D  ) 
เชา  รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของรีสอรท (5) 
 กอนไปรับประทานอาหารเชา แนะนําใหลูกคาเก็บสัมภาระใหพรอม แลวนํา

สัมภาระตั้งไวในหอง  
  จะมีเจาหนาที่ไปนําออกมาไวที่ลอบบี้ หลังจากรับประทานอาหารเชาแลวให

ลูกคาทําการเช็คเอาท  
  และ รอเดินทางโดย SEA PLANE ไปยัง ทาอากาศยานนานาชาติเวลานา 

VELANA AIRPORT  
12.45 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยาน................. โดยเที่ยวบิน…………………. ของสาย

การบิน ............................. 
19.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยาน......................... โดยสวัสดิภาพ 
**กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงชําระเงินเพ่ือ
ประโยชนของทานเอง** 
 
 
 
 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเท่ียวหรือระดับ
เดียวกัน 

 คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
 

กรุณาเช็คหอ้งพกัว่างก่อนทําการจอง !!! 
หากไม่ชําระภายในวนัที�กําหนด ทางบริษทัขออนุญาตตดัที�นั �งตามเงื�อนไข 

 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมในการทาํหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซักรดี คา

โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จายของแตละประเทศ 
 ทิปไกดทองถิ่น ตามความพึงพอใจในบริการของทุกทาน 

เงื่อนไขการชําระเงิน 
 ชําระยอดเต็ม หลังจากทําการจองภายใน 3 วนั 

เงื่อนไขการยกเลิก 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 50% 

ของราคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 

100% ของราคาทัวรทั้งหมด 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความ
เหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคมุของบรษิัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะคํานึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกดิเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจาก
สายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยดุงาน การกอจลาจล 
ปญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความ
ประมาทของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัว
ทานเอง 

 กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุใน
รายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว  เน่ืองจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของ
ตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ กต็ามบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดกต็าม 

 กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะ
ทัวร หากทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 


