
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noku Maldives (โนกุ มัลดีฟส์) 

NokuMaldivesต้ังอยู่ท่ีเกาะทางเหนือของมัลดีฟส์ชายฝั่งมีหาดทรายขาวละเอียดและน้ำ

ทะเลสีฟ้าใส เป็นสถานที่พักผ่อนท่ีเงียบสงบและเป็นส่วนตัว ห้องพักขนาดกว้างขวาง เงียบสงบ 

เพลิดเพลินกับความสะดวกสบาย หรูหราและใกล้ชิดธรรมชาติ ล่องเรือ Dhoni สู่ทะเลสีฟ้าใส 

สัมผัสประสบการณ์Snorkelingในเขตท่ีสัตว์น้ำหลากหลายและปะการังสมบูรณ์มากของมัล

ดีฟสล์ิ้มรสอาหารนานาชาติแสนอร่อยและเครื่องดื่มดีๆมากมายแบบไม่อั้นด้วยแพ็กเกจรวม

อาหารเครื่องดื่มกิจกรรมครบ ปลดปล่อยความเครียดผ่อนคลายเต็มท่ีให้วันหยุดของคุณเป็นวัน

ที่สุดแสนพิเศษ 



  

กำหนดการเดินทาง 

วันแรก  กรุงเทพฯ – มาเล่ (มลัดีฟส์)  

…….. ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร

ขาออก ระหว่างประเทศ (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง)  

.......... ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ 

.......... เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Velana เมืองหลวงมาเล่ ประเทศมัล

ดีฟส ์หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว จะพบ

เจ้าหน้าท่ีรอต้อนรับท่านบริเวณทางออก จากนั้นเจ้าหน้าท่ีจะนำไปเช็คอินที่ 

Seaplane terminal เพื่อเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท 

เดินทางถึงรีสอร์ท อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกบัทิวทัศน์อันสวยงาม

ของมัลดีฟส์ 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท  

สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ 

 

 



วันที่สอง/สาม มัลดีฟส์  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำ

ตื้น , เรือใบ, วอลเล่ย์บอลชายหาด, สระว่ายน้ำ  หรือเลือกซื้อ Option Tour 

โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ  อีก

มากมาย  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  

  อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส ์

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท  

สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ 

 

วันสุดทา้ย กรุงเทพฯ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำ

ตื้น , เรือใบ, วอลเล่ย์บอลชายหาด, สระว่ายน้ำ  หรือเลือกซื้อ Option Tour 

โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ  อีก

มากมาย   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  

 ทางโรงแรมจะทำการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า  

........  ออกเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับ 

.........  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

......... เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม/ิดอนเมืองกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

************************* 

จุดเด่น Highlight ของที่ Noku Maldives 

• รีสอร์ทมีมาตรฐานการบริการท่ีดี ระดับ 5 Star premium 

• ได้ประสบการณ์เดินทางโดย Seaplane 

• มีความเป็นส่วนตัวสูง ห้องพักมีจำนวนไม่มาก 

• การบริการดี มี Island host ดูแลลูกค้า 

• ห้องพักกว้างขวาง ห้องพักกลางน้ำเริ่มต้นขนาดใหญ่ถึง 186 ตารางเมตร 



• สามารถรับผู้เข้าพักแบบครอบครัว ผู้ใหญ ่2 + เด็ก 2 หรือ ผู้ใหญ่ 3 + เด็ก 1 ในห้อง

เดียวกันได ้

• มีกิจกรรมให้ทำหลากหลาย มีจุดดำน้ำมากกว่า 20 จุดในรีสอร์ท 

• แพ็คเกจ Soft All Inclusive สามารถเลือกอาหารและเครื่องดื่มได้ไม่อั้น 

• มีปะการังในพ้ืนที่รีสอร์ทที่อุดมสมบูรณ์ สวยงาม 

• มีเจ้าหน้าที่ที่สื่อสารภาษาไทยได้ในรีสอร์ท 

• รวมกิจกรรมนั่งเรือชมโลมาฟร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noku Maldives  

โปรโมชั่นจองภายใน 15 Aug 2022 

 

  

หมายเหต ุ

• โปรโมชั่นจองภายใน 15 Aug 2022 

• ราคาเป็นราคาต่อท่านสำหรับพัก 2 ท่านต่อห้อง 

• หากมีโปรโมชั่นออกมาใหม่ไม่สามารถ rebooking ได ้

• โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• ราคาห้องพัก Two bedroom beach pool villa กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที ่

อัตราดังกล่าวนี้รวม 

- ค่าท่ีพักตามแพคเกจที่เลือก 

- Seaplane รับส่ง สนามบิน - รีสอร์ต - สนามบิน พร้อมการบริการต้อนรับตั้งแต่ที่สนามบิน 

- VIP Lounge รับรองที่ Seaplane Terminal 

- การบริการอาหารแบบ Soft All Inclusive อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น + เครื่องดื่ม 

(Alcohol&Non Alcohol) 

- เบียร์ ไวน์และเคร่ืองไม่มีแอลกอฮอล์ที่บาร์ไม่จำกัด 

- Welcome Drink พร้อมผ้าเย็นสดชื่น 

- Mini Bar ในห้องพกัเติมทุกวัน 

- ฟรี กิจกรรม Dolphin Cruise 1 ครั้ง/การเข้าพัก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หรือสปา 30 นาที

ต่อท่าน 



- ฟรี กิจกรรมและสันทนาการตามตารางกิจกรรมที่รีสอร์ท (Movie night, Hi Tea, Sunset 

Cocktail,Sunset Yoga) 

- ฟรี ใชอุ้ปกรณ์ Non motorize water sports : Kayak , Stand up Paddle Board 

- ฟรี ใช้บริการ Gym, Beach Volleyball, Library 

- ฟรี ใช้บริการ Snorkeling gear ที่ Eastwind water sport 

- ฟรี กิจกรรม Fish Feeding ที่ Arrival Jetty ทุกวัน 

- ฟรี Wifi ทั้งรีสอร์ท 

- ประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท 

 

Honeymoon / Anniversary Benefits 

• A bottle of red / white wine or sparkling juice with 

chocolate welcome amenity. 

• Bed Decoration & bubble bath. 

• Chef’s choice of Cake 

• Kurumba coconut 

*ต้องแสดงหลักฐานการแต่งงานไม่เกิน 12 เดือนจากวนัเดินทางสำหรับ Honeymoon Benefit 

และต้องเดินทางตรงกับวันครบรอบสำหรับ Anniversary Benefit 

  

อัตราดังกล่าวยังไม่รวม 

•  ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (มีบริการจองตั๋วให้) 

•  การรับประทานอาหารนอกเหนือจากแพ็คเกจ 

•  กิจกรรม, สันทนาการ, และกีฬาชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น 

•  ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพก็เกจ 

การยกเลิก 

- ก่อน 45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมท้ังหมด 

- 35-45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจำ 100% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด 

- ต่ำกว่า 35 วันก่อนเดินทาง: เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด  

- ยกเลิกกระทันหัน: หรือ พักไม่ครบตามท่ีจองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ 

 

 

 



 

 

 



Beach Villa (9 villa) 

Beach Villa with pool (4 villa) 

Water Villa (10 villa) 

Water Pool Villa (10 villa) 

Beach Sunset Pool Villa (6 villa) 

Water Sunset Pool Villa (10 villa) 

Beach 2-Bedroom Pool Villa (10 villa) 

DAILY ACTIVITIES 2022 

Monday 

Fish Feeding @ 17:00 – 17:15 at Arrival Jetty 

Hi-tea @ 17:00 – 18:00 at Arrival Jetty 

Tuesday 

Fish Feeding @ 17:00 – 17:15 at Arrival Jetty 

Yoga & meditation @17:30 at Spa 

Wednesday 

Fish Feeding @ 17:00 – 17:15 at Arrival Jetty 

Move Night @ 20:00 at Arrival Jetty 

Thursday 

Cooking Class @ 16:00 – 17:00 at Hydroponic Garden 

Fish Feeding @ 17:00 – 17:15 at Arrival Jetty 

Yoga & meditation @17:30 at Spa 

Friday 

Beach Volleyball @16:00 – 18:00 at Service Jetty Beach 

Fish Feeding @ 17:00 – 17:15 at Arrival Jetty 

Crab Race @ 20:00 at Palms Bar 

Saturday 

Fish Feeding @ 17:00 – 17:15 at Arrival Jetty 

Yoga & Meditation @17:30 at Spa 

Sunday 

Fish Feeding @ 17:00 – 17:15 at Arrival Jetty 

Sunset Cocktail @17:30 to 18:30 at Thari Bar 

 

 



Restaurant & Bar 

Palm Restaurant 

Breakfast : 7.00 am - 10.30 am 

Lunch : 12.00 pm - 3.00 pm 

Dinner : 6.00 pm - 10.00 pm 

 

 

 

 



Thari Restaurant 

Lunch : 11.00 am - 5.00 pm 

Dinner : 6.00 pm - 10.00 pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Palm Bar 

 

 

 

Thari Bar 

 

 



Acommodation 

 

 



 

 



 

 



หมายเหต ุ

● Power bank และ Notebook, laptop ให้ถือติดตัวขึ้นเครื่อง ห้าม โหลดใต้ท้องเคร่ือง 

● รีสอร์ทมีบริการดำน้ำแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาได้ที่รีสอร์ท  

    ข้อควรระวัง หากเดินทางโดยเคร่ืองบินต้องให้ร่างกายได้ปรับตัว 24 ชม.ก่อนและเดินทาง 

● หากท่านถกูเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง เน่ืองด้วย

เหตุผลใดๆก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือจากอำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด 

● บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ

ชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวท่ีพำนักอยู่ในประเทศไทยอำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของกองตรวจคนเข้าเมือง 

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายๆ ใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือ

ความล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ นัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของ

สูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ 

● ในระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ 

ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้ 

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ  

● ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก

เป็นสำคัญ 

 

หลักฐานการจอง 

● หน้าพาสสปอร์ต ที่อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 

● อีเมล์  + เบอร์โทรศัพท ์

 



https://bit.ly/3kJdwJ3 

โปรโมช่ัน โอแพนแชท
https://bit.ly/3iwQOCv

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

บริการของนิดหนอยทราเวล

โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร

รายละเอียดการชําระคาบริการ
ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บจก.นิดหนอยทราเวล
298-2-06049-9

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค
บจก.นิดหนอยทราเวล
053-3-93833-7

ธ.ไทยพาณิชย สาขาหน่ึงพัน
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
175-250172-2

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
922-0-24284-7

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

รับทําวีซาท่ัวโลก / บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรตางเประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติมติม : https://bit.ly/2YkcFWd

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา


