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Lux* North Male’ Atoll 
Maldives Package 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  (ลั๊กซ*์ นอรท์ มาเล ่อะโทล) หลังจากการหยุดชะงกัของการกอ่สรา้งบา้นพักตากอากาศแบบ
พืน้เมอืง ทีแ่หง่นี้ไดถ้กูรังสรรคข์ึน้มาใหม่ดว้ยหอ้งพักทีม่ขีนาดใหญ่กวา่เดมิ เรยีบหรูดว้ยสไตลเ์พนทเ์ฮา้ส ์
กวา้งขวางและสะดวกสบาย ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึการออกแบบและความคดิสรา้งสรรคท์ีล่งตัวกับบรรยากาศและ

ววิมหาสมุทรอเิดยีเป็นอย่างด ีรูปแบบและโทนสขีองน ้าทะเลเป็นอกีหนึง่แรงบนัดาลใหก้ลุม่นักออกแบบชาว
สงิคโปร ์Miaja ทีช่ว่ยยกระดับรสีอรท์ใหมแ่หง่นี้ใหห้รูหราและสง่างามยงิขึน้ ดว้ยรูปแบบทีผ่สมผสาน

โครงสรา้งและความสวยงามของเรอืยอรช์เขา้กับชายหาดทีม่ชีวีติชวีา บา้นพักทัง้ 67 หลัง เรยีงรายอยู่บน
ชายหาดและเหนือบรรยากาศมหาสมุทร และเพือ่ใหแ้ขกทีม่าเขา้พักไดร้ับความสดชืน่เต็มที ่ทุกหอ้งพักจะมี

ระเบยีงน่ังเลน่กวา้งถงึ 350 ตารางเมตรอกีดว้ย Lux* North Male Atoll 
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อกีหนึง่จุดทีน่่าสนใจ คอื ระเบยีงดาดฟ้าดา้นบนหอ้งพักทีส่รา้งสรรคเ์พือ่ใหทุ้กท่านไดช้ืน่ชมกบัววิ
ทวิทัศน์ทีแ่ปลกใหม่ของมหาสมุทรไดอ้ย่างเต็มที ่และยังเป็นครัง้แรกของรสีอรท์ในมลัดฟีสท์ีห่อ้งพักแตล่ะ
หลังไดร้ับการตกแตง่และออกแบบใหม้รีะเบยีงหลังคา ซึง่มถีงึขนาด 120 ตารางเมตร เป็นดาดฟ้าสว่นตัวที่

งดงาม ยกสงูเหนือน ้าทะเล 5 เมตร 
 

แขกผูเ้ขา้พักสามารถใชพ้ืน้ทีด่าดฟ้านี้ไปกบัการท าบารบ์คีวิพรอ้มววิทะเล โรงภาพยนตส์ว่นตัว การท า
โยคะ จัดเป็นดนิเนอรส์ดุโรแมนตกิ หรอืจะเป็นเกมสก์ลางแจง้ก็น่าสนุกไปอกีแบบ ประสบการณ์เหลา่นี้จะชว่ย
ยกระดับความสวยงามของทัศนียาภาพทอ้งฟ้าสสีวย ยิง่เหมาะส าหรับผูท้ีร่ักในความธรรมชาต ิผูท้ีช่ ืน่ชอบ

ความสงู นอกจากนี้ทีร่สีอรท์ยังมหีอ้งอาหารมาตราฐานระดับโลกถงึสองแหง่อกีดว้ย signatureLUX* beach 
club Beach Rouge, Café LUX*, The Barium หอ้งอาหารสดุหรูสว่นตัวท่ามกลางอะควาเรยีมสวยงาม 

บรกิารสปาโดย LUX* ME Spa และสโมสรส าหรับเด็กๆ ดว้ย 
 

การเดนิทาง 
- เดนิทาง 45 นาทดีว้ยเรอื speedboat จากสนามบนินานาชาต ิVelana 
- เดนิทาง 15 นาทดีว้ยเครือ่งบนิ seaplane จากสนามบนินานาชาต ิVelana 

 
 

เหตผุลท ำไมตอ้งไปที ่LUX* North Male Atoll 
- มาดว้ยรปูแบบ “หนึง่เกาะ หนึง่คอนเซ็ปท”์ 

- สะดวกและรวดเร็ว กับการเดนิทางดว้ยเรอืสปีดโบ๊ทเพยีง 45 นาทจีากสนามบนินานาชาต ิ

- แหลง่ด าน ้าทีโ่ดง่ดังและดทีีส่ดุในมัลดฟีส ์

- ชายหาดและทะเลขนาดกวา้ง พรอ้มแนวประการังทีส่ามารถเขา้ถงึได ้เหมาะแกนั่กด าน ้าตืน้ 

- ศนูยด์ าน ้าและกฬีาทางน ้าระดับโลก PADI 

- วลิลา่สดุหรูพรอ้มสระว่ายน ้าสว่นตัวทัง้แบบชายหาดและกลางน ้า 

- วลิลา่พรอ้มระเบยีงหลังคาทีส่ามารถมองเห็นววิทะเลทีเ่ป็นเอกลักษณ์ 

- บรกิารอาหารเครือ่งดืม่ตลอด 24 ช่ัวโมงพร้อมเสริฟ์ในหอ้งพัก 

- บรรยากาศการท าสปาเหนือน ้าที ่LUX* Me Spa 

- ฟร ีWi-Fi ตลอดการเขา้พกั 

- บรกิารเรอืยอรช์สว่นตัว 

 

หอ้งอำหำรและบำร ์

- หอ้งอำหำร GLOW – พบกับเมนูทีน่า่ดงดดูใจตลอดวนั อาหารจานพเิศษ พรอ้มบรกิารบฟุเฟตอ์าหารเชา้

รสเลศิ จากนานาประเทศท่ัวโลก 

 

- หอ้งอำหำร INTI – สัมผัสรสชาตอิาหารฟิวช่ันญีปุ่่ นและเปรู เปิดบรกิารตัง้แต ่18:30 – 22:00 

 

- บำร ์GLOW– สรา้งแรงบนัดาลใจและความประทับใจกับเครือ่งดืม่สดุเฟ้ียว และเมือ่พระอาทติยต์กยามเย็น

บารแ์หง่นี้จะเปลีย่นบรรยากาศเป็นการรืน่รมยก์บัค็อกเทลนานาชนดิและเพลงแบบออรจินิอล เปิดบรกิาร 

08:00-00:00 

 

บำร ์Beach Rouge – ตกแตง่ดว้ยสขีาวและแดงตัดกันอย่างมชีวีติชวีา ตัง้อยู่ในบรเิวณแผนกตอ้นรบั มบีรกิาร

ค็อกเทลและทาปาส ส าหรับวนัพักผ่อนสดุชวิ และในยามเยน็ ก็สามารถลม้ตัวลงนอนบนหมอนองิเพือ่ฟัง

เสยีงเพลงจากดเีจระดบันานาชาต ิเปิดบรกิารตัง้แต ่10:00-00:00 
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Café LUX* – ตามกลิน่เมล็ดกาแฟคั่วสดไปไดท้ี ่Café LUX* และเพลดิเพลนิไปกบักาแฟทีผ่สมผสานดว้ยตัว

ท่านเอง  และยังมบีรกิารท า Cold-press, pour-over, nitro หรอืการท าคาปชูโินใหเ้ป็นฟองโดยบารสิตา้มอื

อาชพีของ LUX* เปิดบรกิาร 06:00-19:00 

 

หอ้งอำหำร The Barium – หอ้งอาหารสว่นตัวและเงยีบสงบ รอบลอ้มดว้ยอะควาเรีย่มทีม่ปีลาหลากหลาย

สสัีนมาเยีย่มชมขณะรับประทานอาหาร สรา้งความประทับใจมือ้พเิศษนี้ไดเ้ป็นอยา่งด ี

 

คำเฟ่ ICI – การผสมผสานรสชาตอิยา่งลงตัวของ Sicilian pistachio variegato, bubblegum, crema with 

crunchy hazelnut, and mind-blowing Madagascan vanilla ทีน่่ารบัประทาน เสริฟ์จากรา้นสไตลย์อ้นยุค

และเกวยีนมอืถอื ยังมกีารท าโคนไอศกรมีวาฟเฟิลแบบสดๆ อบใหม่ๆ อกีดว้ย เปิดบรกิาร 10:30-18:00 

 

สปำ LUX* ME SPA 

- 5 วลิลา่กลางน ้าส าหรบัการท าสปา 

- 1 รา้นเสรมิสวยกลางน ้าโดยชา่งผูเ้ชีย่วชาญ 

- พืน้ทีพ่ักผ่อนสาธารณะ 

- 1 LUX* Me Spa boutique 

- หอ้งซาวน่าและศนูยอ์อกก าลังกาย 

- โยคะระเบยีงหลังคา 

- การท าสปาส าหรับเด็กๆ 

- การท าโยคะส าหรับเดก้ๆ 

 

ศูนยก์ฬีำทำงน ำ้และกจิกรรมภำยในรสีอรท์ 

 บรกิารเรอืแคนู เรอืพาย แพดเดลิบอรด์ เรอืคายกั วนิดเ์ซริฟ์ฟร,ี บรกิาร waterskiing, jet- skiing, kite 

surfing, catamaran trips, flyboarding นอกจากนีย้ังมทีรปิตา่งๆ เชน่ ลอ่งเรอืสว่นตวั ลอ่งเรอืตกปลายามเชา้

หรอืยามเยน็ ทรปิลอ่งเรอืด าน ้าชม Manta Ray, ลอ่งเรอืด าน ้าตืน้พรอ้มอปุกรณ์, การสอนด าน ้าตืน้, ลอ่งเรอื

ท่องเทีย่วเกาะชมุชน, ส ารวจเตา่ทะเล, ลอ่งเรอืชมปลาฉลามวาฬ และอืน่ๆ อกีมากมาย 
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11 มกรำคม – 7 พฤษภำคม 2020 
จองกอ่น 31 มนีาคม 2020  

Free Upgrade to Half  Board 
รำคำ/ทำ่น 

 

หอ้งพัก / จ านวนคนื 3 วัน 2 คนื 4 วัน 3 คนื 5 วัน 4 คนื 

Beach Villa (1 Bedroom with Pool) 64,200 88,500 110,000 

Beach Residence (2 Bedrooms with Pool) พัก 4 ท่าน 71,500 96,700 124,900 

Water Villa (1 Bedroom with Pool) 52,500 67,900 86,500 

Deluxe Water Villa (1 Bedroom with Pool) 56,000 73,300 93,700 

Prestige Water Villa (1 Bedroom with Pool) 61,100 80,900 103,900 

Overwater Residence (2 Bedrooms with Pool) พัก 4 ท่าน 67,800 90,900 117,200 

รำคำพกัเสรมิ 

ผูใ้หญ่ อายุ 18 ปีขึน้ไป 44,400 79,700 103,000 

วัยรุ่น อายุ 12 – 17.99 ปี 26,400 29,800 36,400 

เด็กโต อายุ 2 – 11.99 ปี เขา้พกัฟรี 1 ท่าน ช าระเฉพาะค่า Green tax 200 บาท/ท่าน/คืน 

เด็กเล็ก อายุ 0 – 1.99 ปี เขา้พกัฟรี 
โปรโมชัน่ พิเศษ! Free Upgrade to All Inclusive 

LUX* Beach Retreat (3 Bedrooms with Pool) พัก 6 ท่าน 159,300 220,500 292,200 

LUX* Overwater Retreat (3 Bedrooms with Pool) พัก 6 ท่าน 153,300 211,000 280,000 

 
 

 
 
 

 

08 พฤษภำคม – 14 กรกฎำคม 2020 
จองกอ่น 31 มนีาคม 2020 

Free Upgrade to Half Board 

รำคำ/ทำ่น 
 

หอ้งพัก / จ านวนคนื 3 วัน 2 คนื 4 วัน 3 คนื 5 วัน 4 คนื 

Beach Villa (1 Bedroom with Pool) 50,900 65,600 83,400 

Beach Residence (2 Bedrooms with Pool) พัก 4 ท่าน 56,300 73,600 94,200 

Water Villa (1 Bedroom with Pool) 41,200 51,000 64,000 

Deluxe Water Villa (1 Bedroom with Pool) 43,800 54,800 69,000 

Prestige Water Villa (1 Bedroom with Pool) 47,800 61,000 77,300 

Overwater Residence (2 Bedrooms with Pool) พัก 4 ท่าน 52,500 67,900 86,500 
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รำคำพกัเสรมิ 

ผูใ้หญ่ อายุ 18 ปีขึน้ไป 44,400 56,700 72,200 

วัยรุ่น อายุ 12 – 17.99 ปี 26,400 29,800 36,500 

เด็กโต อายุ 2 – 11.99 ปี เขา้พกัฟรี 1 ท่าน ช าระเฉพาะค่า Green tax 200 บาท/ท่าน/คืน 

เด็กเล็ก อายุ 0 – 1.99 ปี เขา้พกัฟรี 
โปรโมชัน่ พิเศษ! Free Upgrade to All Inclusive 

LUX* Beach Retreat (3 Bedrooms with Pool) พัก 6 ท่าน 131,700 178,800 237,000 

LUX* Overwater Retreat (3 Bedrooms with Pool) พัก 6 ท่าน 125,700 169,700 225,000 

 
 

 
 

 
 
 

15 กรกฎำคม – 31 สงิหำคม 2020 
จองกอ่น 31 พฤษภาคม 2020 

Free Upgrade to Half Board 

รำคำ/ทำ่น 
 

หอ้งพัก / จ านวนคนื 3 วัน 2 คนื 4 วัน 3 คนื 5 วัน 4 คนื 

Beach Villa (1 Bedroom with Pool) 57,000 74,800 95,700 

Beach Residence (2 Bedrooms with Pool) พัก 4 ท่าน 63,200 84,000 108,000 

Water Villa (1 Bedroom with Pool) 46,300 58,700 74,200 

Deluxe Water Villa (1 Bedroom with Pool) 49,400 63,300 80,400 

Prestige Water Villa (1 Bedroom with Pool) 54,000 70,200 89,500 

Overwater Residence (2 Bedrooms with Pool) พัก 4 ท่าน 59,500 78,400 100,500 

รำคำพกัเสรมิ 

ผูใ้หญ่ อายุ 18 ปีขึน้ไป 49,000 66,500 84,000 

วัยรุ่น อายุ 12 – 17.99 ปี 27,000 33,000 39,500 

เด็กโต อายุ 2 – 11.99 ปี เขา้พกัฟรี 1 ท่าน ช าระเฉพาะค่า Green tax 200 บาท/ท่าน/คืน 

เด็กเล็ก อายุ 0 – 1.99 ปี เขา้พกัฟรี 
โปรโมชัน่ พิเศษ! Free Upgrade to All Inclusive 

LUX* Beach Retreat (3 Bedrooms with Pool) พัก 6 ท่าน 147,300 202,000 268,100 

LUX* Overwater Retreat (3 Bedrooms with Pool) พัก 6 ท่าน 139,300 190,000 252,200 
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01- 30 กนัยำยน 2020 
จองกอ่น 31 กรกฎาคม 2020 

Free Upgrade to Half Board 

รำคำ/ทำ่น 
หอ้งพัก / จ านวนคนื 3 วัน 2 คนื 4 วัน 3 คนื 5 วัน 4 คนื 

Beach Villa (1 Bedroom with Pool) 50,900 65,600 83,400 

Beach Residence (2 Bedrooms with Pool) พัก 4 ท่าน 56,300 73,600 94,200 

Water Villa (1 Bedroom with Pool) 41,200 51,000 64,000 

Deluxe Water Villa (1 Bedroom with Pool) 43,800 54,800 69,000 

Prestige Water Villa (1 Bedroom with Pool) 47,800 61,000 77,300 

Overwater Residence (2 Bedrooms with Pool) พัก 4 ท่าน 52,500 67,900 86,500 

ราคาพักเสรมิ 

ผูใ้หญ่ อายุ 18 ปีขึน้ไป 44,400 56,700 72,200 

วัยรุ่น อายุ 12 – 17.99 ปี 26,400 29,800 36,500 

เด็กโต อายุ 2 – 11.99 ปี เขา้พกัฟรี 1 ท่าน ช าระเฉพาะค่า Green tax 200 บาท/ท่าน/คืน 

เด็กเล็ก อายุ 0 – 1.99 ปี เขา้พกัฟรี 
โปรโมชัน่ พิเศษ! Free Upgrade to All Inclusive 

LUX* Beach Retreat (3 Bedrooms with Pool) พัก 6 ท่าน 130,000 175,500 232,000 

LUX* Overwater Retreat (3 Bedrooms with Pool) พัก 6 ท่าน 124,000 167,000 220,000 
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01- 31 ตลุำคม 2020 
จองกอ่น 31 สงิหาคม 2020 

Free Upgrade to Half Board 

 รำคำ/ทำ่น 
 

หอ้งพัก / จ านวนคนื 3 วัน 2 คนื 4 วัน 3 คนื 5 วัน 4 คนื 

Beach Villa (1 Bedroom with Pool) 57,000 74,800 95,700 

Beach Residence (2 Bedrooms with Pool) พัก 4 ท่าน 63,200 84,000 108,000 

Water Villa (1 Bedroom with Pool) 46,300 58,700 74,200 

Deluxe Water Villa (1 Bedroom with Pool) 49,400 63,300 80,400 

Prestige Water Villa (1 Bedroom with Pool) 54,000 70,200 89,500 

Overwater Residence (2 Bedrooms with Pool) พัก 4 ท่าน 59,500 78,400 100,500 

รำคำพกัเสรมิ 

ผูใ้หญ่ อายุ 18 ปีขึน้ไป 49,000 66,500 84,000 

วัยรุ่น อายุ 12 – 17.99 ปี 27,000 33,000 39,500 

เด็กโต อายุ 2 – 11.99 ปี เขา้พกัฟรี 1 ท่าน ช าระเฉพาะค่า Green tax 200 บาท/ท่าน/คืน 

เด็กเล็ก อายุ 0 – 1.99 ปี เขา้พกัฟรี 
โปรโมชัน่ พิเศษ! Free Upgrade to All Inclusive 

LUX* Beach Retreat (3 Bedrooms with Pool) พัก 6 ท่าน 147,300 202,000 268,100 

LUX* Overwater Retreat (3 Bedrooms with Pool) พัก 6 ท่าน 139,300 190,000 252,200 

 
 

 
แพคเกจรวม 

✓ แพคเกจหอ้งพักตามทีเ่ลอืก 

✓ รับสง่ดว้ย Speed Boat สนามบนิ-รสีอรท์-สนามบนิ 
✓ รวมอาหารเชา้แบบบฟุเฟตห์รอื A la carte ทีห่อ้งอาหาร GLOW 

✓ พเิศษ!! ฟร ีอัพเกรดมือ้อาหารเป็น Half Board รวมอาหารเชา้และเย็นแบบบฟุเฟต ์ยกเวน้ LUX* Beach 
Retreat & LUX* Overwater Retreat จะฟร ีอัพเกรดมือ้อาหารเป็น All Inclusive รวมอาหารเชา้ กลางวัน และ
เย็นพรอ้มเครือ่งดืม่ (ยกเวน้ชว่ง 8 – 23 Apr 20)  

✓ น ้าดืม่สะอาดเตมิทุกวัน พรอ้มชาและกาแฟ 
✓ ฟร ีWiFi บรเิวณรอบรสีอรท์ 
✓ ฟร ีอปุกรณ์ด าน ้าตืน้ Snorkeling Equipment 

✓ ฟร ีอปุกรณ์ทางน ้าประเภทไม่ใชเ้ครือ่งยนต ์เช่น เรอืแคนู คายัก แพดเดลิบอรด์ 
✓ ฟร ีBuggy รับสง่ภายในเกาะรสีอรท์ 

✓ มเีจา้หนา้ทีต่อ้นรบัทีส่นามบนิ 
✓ Welcome Drink พรอ้มผา้เย็นรอตอ้นรับเมือ่ถงึรสีอรท์ 
✓ ฟร ีKid Club บรกิารฟิตเนส สนามเทนนสิ แบตมนิตัน หอ้งเกมสต์า่งๆ 

✓ คา่ประกันภัยเดนิทาง วงเงนิท่านละ 3,000,000 บาท 
สำมำรถอพัเกรดเดนิทำงดว้ย Seaplane (พรอ้ม VIP Lounge) 

- ผูใ้หญ่ท่านละ 8,000 บาท | เด็ก อายุ 2 – 11.99 ปี ท่านละ 4,000 บาท 
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อพัเกรดมือ้อำหำร  

• อพัเกรดจำก Bed&Breakfast เป็น Half Board 
ผูใ้หญ่เพิม่ท่านละ 4,000 บาท/ท่าน/คนื | เด็ก 6 – 11.99 ปี เพิม่ท่านละ 2,000 บาท/ท่าน/คนื 

• อัพเกรดจาก Bed & Breakfast เป็น Full Board  (อาหารเชา้กลางวนัและเย็น) 
ผูใ้หญ่เพิม่ท่านละ 6,000 บาท/ท่าน/คนื | เด็ก 6 – 11.99 ปี เพิม่ท่านละ 3,000 บาท/ท่าน/คนื 

• อัพเกรดจาก Bed & Breakfast เป็น All Inclusive 
ผูใ้หญ่เพิม่ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน/คนื | เด็ก 6 – 11.99 ปี เพิม่ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน/คนื 

• อัพเกรดจาก Half Board เป็น Full Board   
ผูใ้หญ่เพิม่ท่านละ 2,000 บาท/ท่าน/คนื | เด็ก 6 – 11.99 ปี เพิม่ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/คนื 

• อัพเกรดจาก Full Board เป็น All Inclusive 
ผูใ้หญ่เพิม่ท่านละ 6,000 บาท/ท่าน/คนื | เด็ก 6 – 11.99 ปี เพิม่ท่านละ 3,000 บาท/ท่าน/คนื  
 
*ส าหรับทุกชว่งการเดนิทาง ยกเวน้ 8 – 23 Apr 20* 

 
 

All Inclusive ทำ่นจะไดร้บั 
- บรกิารอาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ตห์รอื A la Carte ทีห่อ้งอาหาร Glow 
- บรกิารอาหารกลางวนัแบบ A la Carte ทีห่อ้งอาหาร Glow หรอื Beach Lounge 

- บรกิารอาหารเย็นแบบบฟุเฟ่ตท์ีห่อ้งอาหาร Glow หรอืแบบ A la Carte ทีห่อ้งอาหาร INTI 
- บรกิารชาและกาแฟยามบา่ยที ่The Bar เวลา 16.00 – 18.00 น. 

- บรกิารเครือ่งดืม่ทัง้แบบมแีละไม่มแีอกกอฮอลท์ีห่อ้งอาหารและบาร ์เชน่ เครือ่งดืม่น ้าอัดลม ชา กาแฟ เบยีร ์
ไวน์ น ้าผลไม ้น ้าแร่ ค็อกเทล และเหลา้ ตามรายการเมนูทีร่ะบเุป็น All Inclusive 

- เครือ่งชงชาและกาแฟภายในหอ้งพัก 

- ฟร ีมนิบิาร ์– น ้าดืม่สะอาด น ้าผลไม ้น ้าดืม่อัดลม เบยีร ์เตมิทุกวัน 
- สทิธิก์ารเขา้รว่มกจิกรรมโยคะชายหาด โยคะบนเพดาน การเขา้ใชห้อ้งซาวน่า (ส ารองทีน่ั่ง) 

- สทิธิก์ารเขา้ใชศ้นูยอ์อกก าลังกายครบวงจร สนามเทนนสิ ปิงปอง วอลเลบ่อลชายหาด 
- ฟร ีอปุกรณ์ด าน ้าตืน้ 
- ฟร ีอปุกรณ์กฬีาทางน ้าประเภทไม่ใชเ้ครือ่งยนต ์อาทเิชน่ เรอืแคนู แพดเดลิ บอรด์ 

- กจิกรรมสันทนาการ การแสดงดนตรสีด การแสดงของชาวพืน้เมอืง 
- ฟร ีWiFi บรเิวณสว่นกลางและหอ้งพกั 

 

สทิธพิเิศษส ำหรบั Honeymoon / Wedding Anniversary : 
- One fruit platter and one bottle of champagne upon arrival 

- One free couple massage 30mins – to be taken at Spa between 10 AM. – 12 PM. (appointment 
compulsory) 

- One romantic bathub experience 

(แสดงเอกสารทะเบยีนสมรสไม่เกนิ 12 เดอืน) 
 

แพคเกจ ไมร่วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ เสน้ทางกรุงเทพฯ-มาเล-่กรุงเทพฯ     
 คา่ภาษีสนามบนิและคา่เชือ้เพลงิของสายการบนิ  

 กจิกรรมกฬีา และสันทนาการอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวข้า้งตน้ 
 คา่ใชส้ว่นตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ 
 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% / คา่ภาษี ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากับภาษี) 

 
เงือ่นไขกำรจอง 

• กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 35-45 วนักอ่นการเดนิทาง 

• ช าระเงนิมัดจ า 50% ทันททีีท่ าการจอง  สว่นทีเ่หลอืช าระ 45 วันกอ่นการเดนิทาง 

• หากท าการจองนอ้ยกว่า 40 วัน กรุณาช าระคา่บรกิารเต็มจ านวน 
ช ำระคำ่บรกิำรเต็มจ ำนวน หลังจากไดร้ับการยนืยันการจองจากทางบรษัิท ฯ กรุณาท าการจองโดยการ
สง่หนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทางมาท าจองกอ่นเท่านัน้ ทางเราจงึจะยนืยันการจองใหท่้านได*้*ทัง้นี้ข ึน้กบั
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ปรมิาณการเขา้พักในชว่งเวลาดังกลา่ว ซึง่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิป์รบัเปลีย่นตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ับจากทาง
รสีอรท์*** 

 

 
กำรยกเลกิ 

- 60 วันกอ่นเดนิทาง: หักคา่บรกิาร 50% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด 

- 50 วันกอ่นเดนิทาง: เสยีคา่บรกิาร 100% ตามราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด  
- ยกเลกิกะทันหนั หรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วนัหยุดยาว, พกัไม่ครบตามทีจ่องบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่คนื

เงนิทุกกรณ ี
 
หมำยเหต ุ

- ราคานี้ใชส้ าหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกันอย่างนอ้ย 2 ท่านขึน้ไปถอืสัญชาตไิทยและมวีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว 

เท่านัน้  

- อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคา

คา่บรกิาร ใน กรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตั๋วเครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภัย คา่ธรรมเนียมน ้ามนั หรอืมกีาร

ประกาศลดคา่เงนิบาท หรอื อัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง   

- หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ถอื

เป็นเหตผุล ซึง่อยูน่อกเหนอือ านาจและความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิ

บางสว่นหรอืทัง้หมด 

- บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาตหิรอื คนตา่งดา้ว ทีพ่ านัก อยู่ในประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสัิย เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้

ของสาย การบนิ เรอื รถไฟ อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานที่

ตา่งๆ ทีเ่กดิเหนือ อ านาจควบคมุของบรษัิทฯ  

- ในระหวา่งการท่องเทีย่วนี้ หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถ

เรยีกรอ้ง ขอคนืคา่บรกิารได ้

 
 
 

 
 



Line ID :  @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour2 / 
0613934433 / 0818171514 / 0936952758 / suksiritr ip

หรือทาง E-Mail :  rakyimtour@gmail .com

ชําระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีกรรมการบริษัท รักยิ�มทัวร์

ชื�อบัญชี
ประเภทบัญชี

:    อรินทร์ชยา  บรรเจิดศิริ
:    ออมทรัพย์

   ธนาคาร                     เลขที�บัญชี                      สาขา

 กสิกรไทย
 ไทยพาณิชย์
 กรุงเทพ

 กรุงไทย

 ทหารไทย

760-2-60427–0 เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง

405-0-14046-4 เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง
919-0-20407–4 สุขุมวิท 77 (ประเวศ)

845-0-11221-4 เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง

262-2-02142-2 เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง

หลังจากทําการโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรม วันเดินทางมาที�ไลน์ออฟฟ�ศ  

-  ข อ บ พ ร ะ คุ ณ ทุ ก ท่ า น ที� ใ ช้ บ ริ ก า ร  -

ติดต่อฝ�ายขาย :

คุณรักษ์ 061-2589758 / คุณเกด 093-6952758 / คุณมิน 061-3934433
คุณเบล 081-8171514 / คุณนาว 094-8866168 / คุณเหมียว 087-5894554 


