
 

 

รหสัทวัร WOW 1903827 
ทัวรมัลดีฟ NOKU MALDIVES 
ดําน้ําตื้น / รีสอรท 5 ดาว Luxury / Seaplane / เด็กพกัหองกลางน้ําได / สนามบินมาเล  
 

NOKU MALDIVES  
ฟรี...อุปกรณดําน้ําตืน้ & มินิบารในหองพัก 
ฟรี...อัพเกรดม้ืออาหารเปน Half Board 

พัก 4 คืน ฟรี...30 Minutes Head & Shoulder Massage  

 
รีสอรท 5 ดาว Luxury เดินทางดวย Seaplane เพียง 45 นาท ี

บริการ Wi-Fi ทัว่รสีอรท เดก็พักหองกลางน้ําไดและพักไดสูงสุด 2 ทาน 
23 DECEMBER 2019 – 30 MARCH 2020 

Package Code (GPMVNKMV002-02PRO) 
23 DECEMBER 2019 –  30 MARCH 2020  

Free upgrade to Half Board 

ประเภทหองพัก แพ็คเกจ 3 คืน Bed & Breakfast 
แพ็คเกจ 4 คืน  Bed & Breakfast 

Free 30 minutes head & 
shoulder massage 

พักคู ราคาทานละ พักคู ราคาทานละ 
Beach Villa 38,900 47,900 
Water Villa 39,900 48,900 

Beach Pool Villa 41,900 49,900 
Water Pool Villa 42,900 51,900 

Beach Sunset Pool Villa 43,900 52,900 
Water Sunset Pool Villa 44,900 53,900 



 

 

ผูใหญทานที่ 3 และเด็กอายุ 12 ปขึ้น
ไป 39,900 48,900 

ราคาเด็กอายุ 6-11.99 ป 25,900 30,900 
ราคาเด็กอายุ 2-5.99 ป 17,900 18,900 
ราคาเด็กอายุ 0-1.99 ป ไมมีคาใชจายในการเขาพัก 

** หากตองการพักหอง 2 Bedroom Beach Pool  Retreat กรุณาสอบถามราคาจากทางทีมงานเพ่ิมเติม ** 
Promotion package are non-refundable and name change are not allowed 

** Christmas Eve 24 Dec 19 ผูใหญชาํระเพ่ิม 11,600 บาท เดก็อายุ 6-11.99 ป 
ทานละ 5,800 บาท 
** New Year Eve 31 Dec 19 ผูใหญชําระเพ่ิม 15,000 บาท เดก็อายุ 6-11.99 ป 
ทานละ 7,600 บาท 
** Full Board ชําระเพ่ิม ผูใหญและเด็กอายุ 6-11.99 ป ทานละ 1,800 บาท/คืน 
** All Inclusive  ชําระเพ่ิม ผูใหญและเดก็อายุ 6-11.99 ป ทานละ 3,400 บาท/คนื 
 
ราคาแพค็เกจรวม  
  คาทีพ่กัตามประเภทหองและจํานวนคืนทีท่านเลือก  
  คาเคร่ืองบินน้ําบริการรับ-สง สนามบินมาเล-รีสอรท-สนามบินมาเล 
  บริการเจาหนาทีต่อนรับและอํานวยความสะดวกสมัภาระที่สนามบิน 
  บริการ Seaplane VIP Lounge (Arrival) ณ สนามบินมาเล  
  คาอาหารเชา และคาอาหารเย็นทีห่องอาหารหลัก (บริการน้ําดืม่ในมื้ออาหาร) 
  พัก 4 คืนขึ้นไป...บริการนวดผอนคลาย (Head & Shoulder) 30 นาที ที่ Noku Spa 

(ทานละ 1 คร้ังตอการเขาพกั ไมสามารถเปลี่ยนหรือขอคนืได) 
  บริการมินิบารในหองพกั เฉพาะเคร่ืองด่ืมไมมแีอลกอฮอลลเทาน้ัน 
  บริการความบันเทิงยามคํา่คืน 
  บริการอุปกรณดําน้ําต้ืนตลอดการเขาพัก 
  บริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ อาทิเชน ยิมออกกําลงักาย หองสมดุ สระวายน้ํา จาน

รอนและบอรดเกมส 
  บริการของวาง ชา และกาแฟ ภายในหองพกั (เติมทุกวัน) 
  บริการ Wi-Fi ทัว่รีสอรทและในหองพกั    
  Service Charge, Maldives GST Tax  & Green Tax  
  คาประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท 



 

 

 
ราคาแพค็เกจไมรวม 
  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับระหวางประเทศ  
  คาภาษีสนามบิน คาธรรมเนียมตางๆของสายการบิน 
  คาเคร่ืองด่ืมมีและไมมแีอลกอฮอล คาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของมินิบารในหองพกั 
  คากิจกรรมดําน้ําต้ืน คากิจกรรมดําน้ําลกึและคากิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ 
  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% / คาภาษ ีณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบกาํกบัภาษ ีขอนําเสนอราคา
ใหม) 

  คาทปิพนักงานยกกระเป�า คาซกัรีด คาโทรศัพทในประเทศและระหวางประเทศ คาอาหาร คา
เคร่ืองดืม่ คาธรรมเนียมการชําระเงินดวยบัตรเครดิต และคาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจาก
รายการระบุ 

 
หมายเหต ุ
  หองพักทุกแบบพักไดสูงสดุ ผูใหญ 3 ทาน+เด็ก (ไมเกิน 12 ป) 1 ทาน หรือ ผูใหญ 2 ทาน+
เด็ก (ไมเกิน 12 ป) 2 ทาน  

  หอง 2 Bedrooms Beach Pool Retreat พกัไดสงูสดุ ผูใหญ 4 ทาน+เด็ก (ไมเกิน 12 
ป) 1 ทาน หรือ ผูใหญ 3 ทาน+เด็ก(ไมเกิน 12 ป) 2 ทาน 

 
Honeymoon Offer (พักขั้นตํ่า 7 คืน และตองจดทะเบียนสมรสไมเกิน 12 เดือน): 

  Bottle of sparkling wine, a complimentary in villa breakfast and bed 
decoration. 

  Bottle of Champagne, a complimentary in villa breakfast, bed 
decoration and a US$ 50.00 Spa credit per person per stay. 

  A copy of the valid, legal, wedding certificate of not more than 12 
months old must be presented at check-in in order to enjoy the 
honeymoon benefits. 

  Noku Maldives reserves the right to withhold the honeymoon offer 
without notice if it has doubts about the validity of the wedding 
certificate. 



 

 

 
เงื่อนไขการจอง การชําระเงินและการยกเลกิการจอง (แตละรีสอรทมีเงือ่นไขทีแ่ตกตาง
กัน) 
การจองแพ็คเกจและการชําระเงิน 

  กรุณาชําระคามัดจาํ 50% หรือคาบริการเต็มจาํนวน (ขึ้นอยูกับระยะเวลาการจองและโปรโมช่ัน
ที่ทําการจอง ณ ขณะน้ัน) หลังจากไดรับการยนืยันการจองจากทางบริษัท บิลเล่ียน เดสติเนช่ัน 
จํากดั ภายใน 7 วัน ทั้งน้ี ขึ้นกับปริมาณการเขาพกัในชวงเวลาดังกลาว ซึง่ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ปรับเปล่ียนตามเงื่อนไขที่ไดรับจากทางรีสอรท  

  หากทําการจองนอยกวา 30-45 วัน กรุณาชําระคาบริการเต็มจํานวนกอนทําการจอง (ขึ้นอยูกับ
เงื่อนไขการจองและชวงเดินทาง) 

 
การยกเลิก 

  ยกเลิกมากกวา  45 วันกอนเดินทาง ทางบริษทั บิลเลี่ยน เดสติเนช่ัน จาํกดั ทําการหกั
คาใชจายทานละ 5,000 บาทจากราคาแพก็เกจทัง้หมด (ขึ้นอยูกบัเงื่อนไขการจองและชวง
เดินทาง) 

  ยกเลิก 31-45 วันกอนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนช่ัน จาํกัด ทําการหกัคาใชจาย 
50% จากราคาแพก็เกจทั้งหมด 

  ยกเลิก 30 วันกอนเดินทาง ทางบริษัท บิลเลี่ยน เดสติเนช่ัน จํากดั ทาํการหักคาใชจาย 100% 
จากราคาแพ็กเกจทัง้หมด 

  ยกเลิกกะทันหันหรือเขาพกัไมครบตามจํานวนคืนหรือจํานวนวันที่ทาํการจอง ไมสามารถ
เรียกรองขอคืนคาบริการได 

  หากทําการยกเลิกในฤดกูาลทองเที่ยว(Peak Season) อาจมีการปรับเปล่ียนเงือ่นไขตามรี
สอรทกาํหนดและทางบริษัทฯ 
จะแจงใหทราบอีกคร้ังหลงัจากที่ไดรับการยืนยันการจองที่พกัเรียบรอยแลว   

 
 



 

 

 
 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ/ดอนเมือง) – มาเล (มัลดฟีส)    (-/-/-) 

ผูเดินทางทําการเช็คอินดวยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภมูหิรือสนามบินดอน
เมือง ขึ้นอยูกบัสายการบินที่ทานเลือกเดินทาง (ควรเดินทางถึงสนามบนิ
ลวงหนาอยางนอย 3 ช่ัวโมง) 
ออกเดินทางสูประเทศมัลดฟีส ตามสายการบินที่ทานเลือกเดินทาง  
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเวลานา เมืองหลวงของมาเล 
ประเทศมัลดฟีส หลังผานดานตรวจคนเขาเมอืงและพิธกีารทางศุลกากรแลว 
พบเจาหนาที่รีสอรทตอนรับทานอยางอบอุน  
นําทานเดินทางเขาสูรีสอรทโดย เครื่องบินน้ํา ใชเวลาเดนิทางประมาณ 45 
นาที  

 เดินทางถึงที่พกั เช็คอินเขาหองพัก จากน้ันใหทานพกัผอนตามอัธยาศัย 
12.30-14.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มคีาใชจายเพิม่เติม ไมไดรวมในแพ็คเกจ) 
19.00-21.00 น. รับประทานอาหารค่ํา (มคีาใชจายเพิม่เตมิ ไมไดรวมในแพค็เกจ) 
 พักทีรี่สอรท Noku Maldives  
 

วันทีส่อง มาเล (มัลดฟีส)     (เชา/-/-) 
07.30-09.30 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท (Palms 
Restaurant) 
 เพลิดเพลินกับกิจกรรมอีกมากมาย อาทิเชน บริการสปา บริการสระวายน้ํา 
ศูนยบริการดําน้ําลกึ  



 

 

บริการยมิออกกําลงักาย เปนตน (บางรายการมีคาใชจายเพิ่มเติมไมไดรวมใน
แพ็คเกจ ทางผูเขาพกัตองทําการชําระคาใชจายเมื่อใชบริการ กรุณาสอบถาม
เพิ่มเติมที่รีสอรท) 

12.30-14.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มคีาใชจายเพิม่เติม ไมไดรวมในแพ็คเกจ) 
19.00-21.00 น. รับประทานอาหารค่ํา (มคีาใชจายเพิม่เตมิ ไมไดรวมในแพค็เกจ) 
 พักทีรี่สอรท Noku Maldives  
 

วันทีส่าม มาเล (มัลดฟีส)         (เชา/-/-) 
07.30-09.30 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท (Palms 
Restaurant) 
 สนุกสนานกับการดําน้ําต้ืนรอบรีสอรท 
12.30-14.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มคีาใชจายเพิม่เติม ไมไดรวมในแพ็คเกจ) 
19.00-21.00 น. รับประทานอาหารค่ํา (มคีาใชจายเพิม่เตมิ ไมไดรวมในแพค็เกจ) 
 พักทีรี่สอรท Noku Maldives  
 

วันทีส่ี ่ มาเล (มัลดฟีส) – กรุงเทพฯ (สวุรรณภูมิ/ดอนเมือง)  (เชา/-/-) 
07.30-09.30 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารหลกัของรีสอรท (Palms 
Restaurant) 

เช็คเอาท เกบ็สัมภาระ และเตรียมตัวออกเดินทางสูสนามบินมาเล 
ออกเดินทางสูประเทศไทย ตามสายการบินทีท่านเลือก  

 
 End of Service  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเภทหองพัก  รายละเอียด 

 

ขนาดหองพัก 175 ตรม. 

จํานวน  9 วิลลา 

พักไดสูงสุด ผูใหญ 3 ทาน+เด็ก (ไมเกิน 12ป) 1 ทาน 

  หรือ ผูใหญ 2 ทาน+เด็ก (ไมเกิน 12ป) 2 
ทาน 

 

ขนาดหองพัก 186 ตรม. 

จํานวน  10 วิลลา 

พักไดสูงสุด ผูใหญ 3 ทาน+เด็ก (ไมเกิน 12ป) 1 ทาน 

  หรือ ผูใหญ 2 ทาน+เด็ก (ไมเกิน 12ป) 2 
ทาน 

 

ขนาดหองพัก 220 ตรม. 

จํานวน  4 วิลลา 

พักไดสูงสุด ผูใหญ 3 ทาน+เด็ก (ไมเกิน 12ป) 1 ทาน 

  หรือ ผูใหญ 2 ทาน+เด็ก (ไมเกิน 12ป) 2 
ทาน 

 

ขนาดหองพัก 220 ตรม. 

จํานวน  6 วิลลา 

พักไดสูงสุด ผูใหญ 3 ทาน+เด็ก (ไมเกิน 12ป) 1 ทาน 

  หรือ ผูใหญ 2 ทาน+เด็ก (ไมเกิน 12ป) 2 
ทาน 

 

ขนาดหองพัก 190 ตรม. 

จํานวน  10 วิลลา 

พักไดสูงสุด ผูใหญ 3 ทาน+เด็ก (ไมเกิน 12ป) 1 ทาน 

  หรือ ผูใหญ 2 ทาน+เด็ก (ไมเกิน 12ป) 2 
ทาน 



 

 

 

ขนาดหองพัก 190 ตรม. 

จํานวน  10 วิลลา 

พักไดสูงสุด ผูใหญ 3 ทาน+เด็ก (ไมเกิน 12ป) 1 ทาน 

  หรือ ผูใหญ 2 ทาน+เด็ก (ไมเกิน 12ป) 2 
ทาน 

 
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ   รายละเอียด เวลาใหบริการ 

Palms Restaurant 
(106 Seats) 

International Buffet Style 
Cuisine 

Themed night for Dinner 

Breakfast: 07:30 Hrs to 09:30 
Hrs 

Lunch: 12:30 Hrs to14:30 Hrs 

Dinner: 19:00 Hrs to 21:00 Hrs 
Thari Restaurant 

(Specialty) 
(38 Seats) 

Flavors of NokuAdvance 
reservation is required 

Lunch: 12:30 Hrs to 14:30 Hrs 

Dinner: 19:00 Hrs to 21:00 Hrs 

Palm Bar 
(54 Seats) 

Coffee, Light Snacks, Alcoholic 
& Non-Alcoholic Beverages, 

Cocktail 
07.30 Hrs to 24:00 Hrs 

Thari Bar 
(48 Seats) 

Alcoholic & Non-Alcoholic 
Beverages, Cocktail and Light 

Snacks on the pool side 

Pool: 11.00 Hrs to 19:00 Hrs 

Bar 11:00 Hrs to 19:00 Hrs 
Sport Feature   Two Restaurants & Two Bars 

  24-hours In Villa Dining 
  Dine by Design 
  Noku Spa  
  “Nice Things”’ Gift Shop 
  Nomads Lounge 
  Diving and snorkeling  
  Gym 
  Soft Powdery Beach 
  Fresh Water Pool 
  Complimentary Wi-Fi 
  Safety Deposit Box 
  Laundry Service 
  Medical Clinic 



 

 

  Tropical Garden 

Service   Airport Host 
  Island Host 
  Safety Deposit Box 
  Housekeeping/ Laundry Services 
  Private Dining 

** บางรายการมีคาใชจายเพ่ิมเติมไมไดรวมในแพ็คเกจ  กรณุาสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมทีร่ี
สอรท ** 
 


