
Lux* South Ari Atoll (ลุกซ์ เซาท์ อะริ อะทอล) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUX* South Ari Atoll เปรยีบเสมอืนสรวงสวรรคแ์หง่ตะวนัออก ตัง้อยูบ่นเกาะขนาดใหญท่ีส่ดุ

และเป็นเกาะทีไ่ดช้ือ่วา่สวยทีส่ดุของประเทศ หาดทรายสขีาวทอดยาวถงึ 4 กโิลเมตร โอบลอ้มพชืพรรณ

ธรรมชาตอิันอดุมสมบรูณ์ และทอ้งน ้าสฟ้ีาสดใส ท าให ้LUX* South Ari Atoll กลายเป็นหนึง่ใน

จดุมุง่หมายหลักของนักเดนิทางทีม่าเยอืนมัลดฟีส ์

  

     LUX* South Ari Atoll มสีปา, ศนูยอ์อกก าลงักายและสระวา่ยน ้ากลางแจง้ รสีอรท์แหง่นี้มหีอ้ง

หรหูราแบบโลง่โปรง่ลอ้มรอบดว้ยน ้าทะเลใสราวครสิตัลและพชืพรรณเขตรอ้น รสีอรท์มสีิง่อ านวยความ

สะดวกกฬีาทางน ้า สปามบีรกิารนวดผอ่นคลายและทรทีเมนทค์วามงาม LUX*South Ari Atoll มหีอ้งเกม

ซึง่มโีต๊ะพลูและเกมปาเป้าและมหีอ้งคาราโอเกะ มอีนิเทอรเ์น็ตไรส้าย (Wi-Fi) ฟร ีในพืน้ทีศ่นูยบ์รกิารธรุกจิ   

มอีาหารหลากประเภท รวมทัง้อาหารบฟุเฟตแ์ละอาหารตามสัง่จากตะวันออกกลาง, เอเชยีตะวันออกเฉียง

ใตแ้ละญีปุ่่ น หอ้งของ LUX* South Ari Atoll ระดับ 5 ดาวแหง่นี้มทีางเดนิไปยงัชายหาดหรอืลากนู

โดยตรง มเีฟอรน์เิจอรไ์มส้เีขม้สดุหรแูละพืน้ทีน่ั่งเลน่กลางแจง้ มโีทรทัศน์จอแบนและเกา้อีเ้อนหลงั อกีทัง้

มกีาตม้น ้าไฟฟ้าและมนิบิารเ์พือ่ความสะดวก ทา่นจะไดล้ิม้ลองอาหารหลากหลายจาก 5 รา้นอาหาร และ 4 

บารข์องทางรสีอรต์ ตัง้แตอ่าหารทีท่ ามาจากวัตถดุบิทีห่าไดใ้นมหาสมทุรอนิเดยีและปรงุแบบทอ้งถิน่ไป

จนถงึอาหารอติาเลยีน ทา่นยงัสามารถดืม่ด ่าไปกับบรรยากาศในยามพระอาทติยต์กในขนะทีก่ าลังน่ังจบิ

เครือ่งดืม่อยูใ่นบารไ์ดด้ว้ย 

 
 

 



 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วนัทีห่น ึง่ กรุงเทพฯ – มำเล ่(มลัดฟีส)์  

…….. ผูโ้ดยสารท าการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู/ิดอนเมอืง  

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชัน้ 4 (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  

..........  ออกเดนิทางสู ่เมอืงมำเล ่ประเทศมลัดฟีส ์

.......... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิVelana เมอืงหลวงมาเล ่ประเทศมัลดฟีส ์หลงัท าการผ่านดา่น

ตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที ่เคานเ์ตอร์หมำยเลข 10  

ของทำง Lux และเจา้หนา้ทีน่ าทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์ 

อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศยักบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์  

สมควรแกเ่วลาพักผ่อนตามอัธยาศยั ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

วนัทีส่อง มลัดฟีส ์  

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์ 

อสิระพักผ่อนตามอัธยาศยั หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , เรอืใบ, 

วอลเลย่บ์อลชายหาด, สระว่ายน ้า  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้าลกึ 

กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอืน่ๆ  อกีมากมาย  

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์  

  อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศยักบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์  

สมควรแกเ่วลาพักผ่อนตามอัธยาศยั ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

วนัทีส่ำม มลัดฟีส ์- กรุงเทพฯ  

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์ 

อสิระพักผ่อนตามอัธยาศยั หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , เรอืใบ, 

วอลเลย่บ์อลชายหาด, สระว่ายน ้า  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้าลกึ 

กจิกรรมตกปลา และกจิกรรมอืน่ๆ  อกีมากมาย   

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์  

ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้  

........  ออกเดนิทางไปยังสนามบนิเพือ่เดนิทางกลบั 

.........  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 

.........  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู/ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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



 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
Promotion Book Before 31 July 2019 

  
 

Period : 1-31 Oct 2019 

All Inclusive +3,800/pax/night 

Room Type 

3 Days 2 Nights 
พกั 2 ทำ่น/หอ้ง 
รำคำ/ทำ่น 

4 Days 3 Nights 
พกั 2 ทำ่น/หอ้ง 
รำคำ/ทำ่น 

5 Days 4 Nights 
พกั 2 ทำ่น/หอ้ง 
รำคำ/ทำ่น 

Water Villa 34,900 47,500 59,000 
Romantic Pool Water Villa 38,200 51,500 64,900 
  
 

Period : 1 Nov - 23 Dec 2019 

All Inclusive +6,400/pax/night 

Room Type 

3 Days 2 Nights 
พกั 2 ทำ่น/หอ้ง 
รำคำ/ทำ่น 

4 Days 3 Nights 
พกั 2 ทำ่น/หอ้ง 
รำคำ/ทำ่น 

5 Days 4 Nights 
พกั 2 ทำ่น/หอ้ง 
รำคำ/ทำ่น 

Water Villa 37,900 49,900 61,600 
Romantic Pool Water Villa 40,900 54,000 67,400 
  
  

หมำยเหต ุ

- ราคาเป็นราคาตอ่ทา่นส าหรับเขา้พัก 2 ทา่น/หอ้ง 

- หากมโีปรโมชัน่ออกมาใหม่ไม่สามารถ rebooking ได ้

- โปรโมชัน่อาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- ราคาหอ้งพักประเภทอืน่ ราคาพักเสรมิ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

 

 

อตัรำดงักลำ่วรวม 

– ราคาหอ้งพักตามแพคเกจทีเ่ลอืก 

– Seaplane รับสง่สนามบนิ-รสีอรท์-สนามบนิ (Seaplane หยดุใหบ้รกิารหลังเวลา 17.00) 

– Premium Lounge พรอ้มพนักงานตอ้นรับทีส่นามบนิ 



– Welcome drink 

– อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร MIXE (Buffet) หรอื East Market (Buffet) 

– ฟร ีกาแฟที ่Café LUX* เวลา 6.30-10.30 

– ฟร ีIce Cream homemade ที ่ICI tricycle 2 ครัง้/วัน 

– ฟร ีใชบ้รกิาร gym, floodlit tennis courts , badminton , Volleyball , Table Tennis and Boardgame 

– ฟร ีใชบ้รกิารจักรยาน 

– ฟร ีsnorkeling equipment, kayaks, pedal boats 

– ฟร ีกจิกรรม Snorkeling trips on house reef (ขึน้กับสภาพอากาศ) 

– ฟร ีกจิกรรม Sunset Cruise (พักขัน้ต ่า 3 คนื , ขึน้กับสภาพอากาศ) 

– ฟร ีสันธนาการ Live music, Sunset DJ session 

– ฟร ีใชบ้รกิารหอ้งสมุด 

– ฟร ีWi-Fi access  

– ประกันภัยการเดนิทาง 3,000,000 บาท 

  

อตัรำดงักลำ่วยงัไมร่วม 

- ค่าต๋ัวเครือ่งบนิระหว่างประเทศ (สอบถามราคาได)้| 

- การรับประทานอาหารภายในหอ้งพัก หรอือาหารอืน่ๆนอกเหนอืจากในแพ็กเกจ 

- กจิกรรม, สันทนาการ, และกฬีาชนดิอืน่ทีม่ไิดร้ะบไุวข้า้งตน้ 

- ค่าใชส้ว่นตัวนอกเหนอืจากในแพคเกจ 

 

  

หำกอพัเกรดเป็น All Inclusive ไดเ้พิม่ดงันี ้

– อาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร MIXE (Buffet) หรอื East Market (Buffet) 

– อาหารกลางวันทีห่อ้งอาหาร Veli Bar (A la carte) หรอื Senses (A la carte) หรอื Lagoon Bar (A la carte) 

– อาหารเย็นทีห่อ้งอาหาร MIXE (Buffet) หรอื East Market (Buffet) หรอื Allegria (A la carte) หรอื Beach Rouge    

   (A la carte) หรอื Senses (A la carte) 

– บรกิารเครือ่งดืม่ทัง้แบบไม่และไม่มแีอลกอฮอลท์ีบ่าร ์

– ฟร ีMini bar ใหห้อ้งพัก เตมิวันละครัง้ (Water, Juices, Soft drinks, Beers, Wines) 

– ฟร ีชายามบา่ยที ่Senses Lounge and Bar เวลา 16.00-18.00 

 

กำรส ำรองทีน่ ัง่ 
1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. ช าระคา่ทวัรย์อดเต็ม ตามรูปแบบหอ้งทีต่อ้งการจะเขา้พัก  

3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ     

    ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 
เง ือ่นไขกำรยกเลกิ 

1. หลงัจากท าการจองและช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง จะไม่สามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี 

2. ยกเลกิกำรเดนิทำงในวันเดนิทาง, ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศมัลดฟิ และ 

   ไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมดไมว่ำ่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้  

 

หลกัฐำนกำรจอง 

● หนา้พาสสปอรต์ ทีอ่ายเุหลอืไมต่ ากวา่ 6 เดอืน 

● อเีมลล ์ 

● เบอรโ์ทรศัพท ์

 

 



เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 

1. แพ็คเกจขา้งตน้เป็นราคาตอ่ทา่น ส าหรับเขา้พักหอ้งละ 2 ทา่น และ ใชไ้ดเ้มือ่เขา้พักอย่างนอ้ย 

    2 คนืข ึน้ไปตามวนัและเวลาทีก่ าหนด 

2. ส ำหรบั THULHAGIRI ISLAND RESORT & SPA ผูเ้ขำ้พกัจะตอ้งมอีำยุ 12 ปีข ึน้ไปเทำ่น ัน้ถงึ    

    จะสำมำรถเขำ้พกักลำงน ำ้ได ้

3. การยนืยันการจองขึน้อยู่กบัจ านวนหอ้งว่าง ณ ขณะนัน้ และไม่สามารถใชโ้ปรโมชัน่นี้ร่วมกบัโปรโมชัน่ 

    อืน่ได ้

4. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

5. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู ่

    นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่  

    การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

6. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่ 

    รับผดิชอบคนืคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

7. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ 

    กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

8. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่ง 

    บนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรกต็ามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลง  

    ไดต้ามความเหมาะสม 

9. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรบัสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ 

    ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

10. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  

     การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุ   

     ความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

11. พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากม ี

     เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

12. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และ 

      ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการ  

      เทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาใหโ้ดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

13. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทยและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้  

     ประเทศทีบ่รษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

14. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

15. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ    

     ลว่งหนา้ 

16. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่น 

     ไดย้อมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

17. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย  

     สญูหาย ลา่ชา้หรอือุบัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

18. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง 

     พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

19. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่น  

       ทกุคร ัง้มเิชน่น ัน้ทำงบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
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