
Platinum 
Vacation 2021
ค้้นหาประสบการณ์์ท่่องเท่่�ยวท่่ามกลางธรรมชาติิในเมืองไท่ย

ติลอดปี 2564 พร้อมรับข้้อเสนอพิเศษจาก 5 ร่สอร์ท่ชั�นนำา 

ณ์ จุดหมายปลายท่างท่ั�วไท่ย เอกสิท่ธิ�สำาหรับสมาชิกบัติรแพลท่ินัม
®

เริ�มติั�งแติ่วันท่่� 1 เมษายน 2654*

*เป็็นไป็ตามข้้อกำำาหนดและเงื่่อนไข้ ระยะเวลาข้้อเสนอแตกำต่างื่กำันตามแต่ละรีสอร์ท 



โซเนวา ค้่ร่ ร่สอร์ท่ แอนด์ เรซิเดนซ์ เกาะกูด (จังหวัดติราด)

ข้้อเสนอพิเศษสำาหรับสมาชิกบัติรแพลท่ินัม:

เข้้าพัก 3 วัน 2 ค้ืน ณ์ วิลล่าส่วนติัว One Bedroom Beach Pool Villa ในราค้า 120,000 บาท่

พร้้อมสิิทธิิปร้ะโยชน์์ดัังน์้�:

aHalf board สำาหรับม้�อเช้้าและม้�อค่ำำ�า

aบริกำารรับ-ส่งื่ โดยเค่ำร่องื่บินส่วนตัวข้องื่โซเนวา ค่ำีรี ระหว่างื่ท่าอากำาศยานสุวรรณภููมิและโซเนวา ค่ำีรี รีสอร์ท แอนด์ เรซิเดนซ์ 

   เกำาะกำูด (จัังื่หวัดตราด)

aอภูินันทนากำารม้�อค่ำำ�า ณ ร้านอาหาร Colours of the Garden 

   (เมนู 6 ค่ำอร์สที�ได้รับแรงื่บันดาลใจัจัากำธรรมช้าติพร้อมแช้มเป็ญต้อนรับพิเศษ)

ท่านสามารถจัองื่ห้องื่พักำผ่่านแผ่นกำบริกำารกำารเดินทางื่สำาหรับสมาช้ิกำบัตรแพลทินัมที�หมายเลข้ 0 2273 5599 

(กำด 2 หลังื่เล้อกำภูาษา) กำรุณาสำารองื่ห้องื่พักำอย่างื่น้อย 24 ช้ั�วโมงื่ กำ่อนกำารเข้้าพักำ 

ร้ะยะเวลาจอง: 1 เมษายน์ – 11 ธิัน์วาคม 2564

ร้ะยะเวลาเข้้าพัก: 8 เมษายน์ – 19 ธิัน์วาคม 2564

เป็็นไป็ตามข้้อกำำาหนดและเงื่่อนไข้*

https://soneva.com/soneva-kiri/villas/beach-pool-villa-suite_


ก่มาลา ภููเก็ติ

ข้้อเสนอพิเศษสำาหรับสมาชิกบัติรแพลท่ินัม:

4เข้้าพัก 2 ค้ืน ณ์ วิลล่า Tree Pool House ในราค้า 43,440 บาท่

4เข้้าพัก 2 ค้ืน ณ์ วิลล่า Bird’s Nest Pool Villa ในราค้า 45,440 บาท่

ท่านสามารถจัองื่ห้องื่พักำผ่่านแผ่นกำบริกำารกำารเดินทางื่สำาหรับสมาช้ิกำบัตรแพลทินัมที�หมายเลข้ 0 2273 5599 (กำด 2 หลังื่เล้อกำภูาษา) 

กำรุณาสำารองื่ห้องื่พักำอย่างื่น้อย 14 วัน กำ่อนกำารเข้้าพักำ

ร้ะยะเวลาจอง:  5 เมษายน์ – 16 ตุุลาคม 2564

ร้ะยะเวลาเข้้าพัก: 19 เมษายน์ – 31 ตุุลาคม 2564

พร้้อมสิิทธิิปร้ะโยชน์์เพิ�มเตุิมดัังน์้�:

aบริกำารเช้็ค่ำอินในวิลล่าและบริกำารโฮสต์วิลล่าส่วนบุค่ำค่ำล

aGourmet Drink ต้อนรับ เม่อไป็ถึงื่รีสอร์ท

aอาหารเช้้ารายวัน มินิบาร์รีฟิิลรายวัน และค่ำ็อกำเทล 1 แกำ้วรายวัน สำาหรับ 2 ท่าน

aม้�ออาหารค่ำำ�าส่วนตัวในบรรยากำาศสุดโรแมนติกำสำาหรับ 2 ท่าน ในรูป็แบบ Degustation Menu (เฉพาะเมนูอาหาร) 

   (1 ค่ำรั�งื่ต่อกำารเข้้าพักำ)

aอาฟิเตอร์นูนทีสำาหรับ 2 ท่าน (1 ค่ำรั�งื่ต่อกำารเข้้าพักำ)

aบริกำารสป็า 120 นาที สำาหรับค่ำู่รักำ 2 ท่าน (ข้ัดผ่ิว + อาบนำ�า + นวดป็ระสาน) (1 ค่ำรั�งื่ต่อกำารเข้้าพักำ)

aค่ำลาสเรียน Holistic ส่วนตัว 60 นาที สำาหรับ 2 ท่าน (1 ค่ำรั�งื่ต่อกำารเข้้าพักำ)

aบริกำารรับ-ส่งื่ระหว่างื่สนามบินภููเกำ็ตและกำีมาลา

เป็็นไป็ตามข้้อกำำาหนดและเงื่่อนไข้*



ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย จังหวัดพังงา

เรท่ราค้าพิเศษ (บาท่) สำาหรับสมาชิกบัติรแพลท่ินัม (สำาหรับการเข้้าพักข้ั�นติำ�า 2 ค้ืนข้้�นไปเท่่านั�น):

ประเภูท่วิลล่า        วันน่� – 30 เม.ย. 2564      1 พ.ค้. – 30 ก.ย. 2564

    

                 จันท่ร์ – พฤหัส ศุกร์ -อาท่ิติย์        จันท่ร์ – พฤหัส       ศุกร์ -อาท่ิติย์

ONE-BEDROOM VIILA    
Hideaway Pool Villa     11,150     12,500      9,000     10,350
Ocean Pool Villa      17,000     18,350      14,400     15,750
Ocean Deluxe Pool Villa     18,350     19,700      15,750     17,100
Beachfront Pool Villa     21,500     22,850     18,450     19,800
Ocean Panorama Pool Villa    23,750     25,100      21,600     22,950

TWO-BEDROOM VILLA    
Hideaway Two-Bedroom     16,550     17,900      13,950     15,300
Pool Villa
Ocean Two-Bedroom     22,500    23,850      19,350     20,700
Pool Villa
Beachfront Pool Villa Suite    25,500    26,850     22,050    23,400
(Two-Bedroom)

EXTRAORDINARY VILLA    
The View      32,850    34,200     31,050     32,400
The Ocean Retreat     40,500    41,850      36,000    37,350
(Two-Bedroom)
The Ocean Retreat     58,850    61,550      51,750     54,450
(Three-Bedroom)



พร้้อมสิิทธิิปร้ะโยชน์์ดัังน์้�:

aอาหารเช้้าสำาหรับสองื่ท่านสำาหรับวิลล่าแบบหนึ�งื่ห้องื่นอนและสี�ท่านสำาหรับ

    วิลล่าแบบสองื่ห้องื่นอน

aเค่ำร่องื่ด่มค่ำ็อกำเทลต้อนรับต่อท่านต่อกำารเข้้าพักำที�เดอะฮิลล์ทอป็ ระหว่างื่

    เวลา 17:00 – 19:00 น. 

aกิำจักำรรมสันทนากำารหนึ�งื่รายกำารต่อท่านต่อกำารเข้้าพักำ อาทิ พายเร้อค่ำายัค่ำ 

    ช้มป็่าโกำงื่กำางื่, เพ้นท์ผ่้าบาติกำ หร้อ กำิจักำรรมทำาผ่ลิตภูัณท์สป็า

aส่วนลดพิเศษ 20 เป็อร์เซนต์ สำาหรับอาหาร เค่ำร่องื่ด่มและสป็าที�เข้้าร่วมรายกำาร  

aกำิจักำรรมสันทนากำารกำีฬาทางื่นำ�าแบบไม่ใช้้เค่ำร่องื่ยนต์และกำิจักำรรมโยค่ำะ

   ตามตารางื่ที�รีสอร์ทกำำาหนด

aสิทธิพิเศษสำาหรับค่ำรอบค่ำรัว ฟิรีที�พักำและอาหาร(เมนูเด็กำ) สำาหรับเด็กำอายุตำ�า

    กำว่า 12 ป็ี (จัำากำัดจัำานวนเด็กำไม่เกำิน 2 ค่ำน ต่อวิลล่า) 

สิิทธิิปร้ะโยชน์์เพิ�มเตุิมเม่อเข้้าพักหลายคืน์ ตุั�งแตุ่วัน์น์้� – 30 เม.ย. 2564

4สำาหรับกำารเข้้าพักำตั�งื่แต่ 4 ค่ำ้นข้ึ�นไป็ เพลิดเพลินกำับกำิจักำรรมสันทนากำารหนึ�งื่รายกำารต่อกำารเข้้าพักำ ระหว่างื่ ทัวร์รถตุ�กำๆรอบเกำาะยาว

    น้อยเพ่อช้มวิถีช้าวบ้าน หร้อ ล่องื่เร้อหางื่ยาว (3 ช้ั�วโมงื่)เพ่อช้มทัศนียภูาพทางื่ทะเลพร้อมชุ้ดอาหารกำล่องื่กำลางื่วัน

ท่านสามารถจัองื่ห้องื่พักำผ่่านแผ่นกำบริกำารกำารเดินทางื่สำาหรับสมาช้ิกำบัตรแพลทินัมที�หมายเลข้ 0 2273 5599 (กำด 2 หลังื่เล้อกำภูาษา) 

กำรุณาสำารองื่ห้องื่พักำอย่างื่น้อย 7 วัน กำ่อนกำารเข้้าพักำ

ร้ะยะเวลาจอง: 1 เมษายน์ – 22 กัน์ยายน์ 2564

ร้ะยะเวลาเข้้าพัก: 8 เมษายน์ – 30 กัน์ยายน์ 2564

สิิทธิิปร้ะโยชน์์เพิ�มเตุิมเม่อเข้้าพักหลายคืน์ ตุั�งแตุ่ 1 พ.ค. – 30 ก.ย. 2564

aสำาหรับกำารเข้้าพักำ 3  ค่ำ้น เพลิดเพลินกำับกำิจักำรรมทัวร์รถตุ�กำๆรอบเกำาะยาวน้อยเพ่อช้มวิถีช้าวบ้านพร้อมชุ้ดอาหารกำล่องื่กำลางื่วัน*

aสำาหรับกำารเข้้าพักำ 4  ค่ำ้น เพลิดเพลินกำับกำิจักำรรมหนึ�งื่รายกำารต่อกำารเข้้าพักำ ระหว่างื่ ล่องื่เร้อหางื่ยาว (3 ช้ั�วโมงื่) เพ่อช้มทัศนียภูาพ

   ทางื่ทะเลพร้อมชุ้ดอาหารกำล่องื่กำลางื่วัน หร้อ นวดผ่่อนค่ำลาย 60 นาที หนึ�งื่ค่ำรั�งื่ สำาหรับสองื่ท่าน ที�ซิกำส์เซ้นส์สป็า* 

*สิทธิป็ระโยช้น์สำาหรับกำารเข้้าพักำ 3 ค่ำ้น และ 4 ค่ำ้นไม่สามารถใช้้ร่วมกำันได้

บััตุร้เงิน์สิดัร้าคาพิเศษ

aพิเศษบัตรเงิื่นสดมูลค่่ำา 4,500 บาทในราค่ำาเพียงื่ 3,000 บาท สำาหรับใช้้จ่ัายในรีสอร์ทระหว่างื่เข้้าพักำ ใช้้ได้กัำบบริกำารต่างื่ๆในรีสอร์ท อาทิ 

   อาหาร เค่ำร่องื่ด่ม รถรับส่งื่สนามบิน หร้อ สป็า ยกำเว้น สินค้่ำาในร้านข้องื่ที�ระลึกำ ผ่ลิตภัูณฑ์์สป็า และกิำจักำรรมสันทนากำารต่างื่ๆข้องื่รีสอร์ท

aบัตรเงื่ินสดสามารถซ้�อได้ ณ เวลาทำากำารสำารองื่ห้องื่พักำเท่านั�นและสงื่วนสิทธิ�กำารซ้�อไม่เกำิน 5 บัตรต่อท่าน ต่อกำารเข้้าพักำ

aบัตรเงื่ินสดนี�ไม่สามารถค่ำ้นหร้อแลกำเป็ลี�ยนเป็็นเงื่ินสดและไม่สามารถนำามาใช้้ในกำารเข้้าพักำค่ำรั�งื่ถัดไป็

เป็็นไป็ตามข้้อกำำาหนดและเงื่่อนไข้*



ภููเล เบย์ อะ ริท่ซ์-ค้าร์ลติัน ร่เซิร์ฟ (จังหวัดกระบ่�)

ข้้อเสนอพิเศษสำาหรับสมาชิกบัติรแพลท่ินัม:

อัพเกรดห้องพักข้้�นไป 2 ระดับ จากประเภูท่ห้องพักท่่�ท่ำาการจอง (เม่อเข้้าพักติั�งแติ่ 2 ค้ืนข้้�นไป) 

ท่านสามารถจัองื่ห้องื่พักำผ่่านแผ่นกำบริกำารกำารเดินทางื่สำาหรับสมาช้ิกำบัตรแพลทินัมที�หมายเลข้ 0 2273 5599 (กำด 2 หลังื่เล้อกำภูาษา) 

กำรุณาสำารองื่ห้องื่พักำอย่างื่น้อย 7 วัน กำ่อนกำารเข้้าพักำ

ร้ะยะเวลาจอง: 1 เมษายน์ – 30 กัน์ยายน์ 2564

ร้ะยะเวลาเข้้าพัก: 8 เมษายน์ – 31 ตุุลาคม 2564

พร้้อมสิิทธิิปร้ะโยชน์์เพิ�มเตุิมเม่อเข้้าพักตุั�งแตุ่ 2 คืน์ข้้�น์ไป:

aบริกำารสป็า 60 นาที สำาหรับ 2 ท่าน (1 ค่ำรั�งื่ต่อกำารเข้้าพักำ)

aบุฟิเฟิ่ต์อาหารเช้้าสำาหรับ 2 ท่าน

aเค่ำร่องื่ด่มไร้แอลกำอฮอล์ในมินิบาร์

aเร้อรับ-ส่งื่ ระหว่างื่โรงื่แรม - เกำาะห้องื่ (ไม่รวมค่ำ่าเข้้าอุทยาน)

aบริกำารบัทเลอร์ตลอดกำารเข้้าพักำ

เป็็นไป็ตามข้้อกำำาหนดและเงื่่อนไข้*



วนาเบลล์ เอ ลักซ์ซูร่� ค้อลเลค้ชั�น ร่สอร์ท่ เกาะสมุย

ข้้อเสนอพิเศษสำาหรับสมาชิกบัติรแพลท่ินัม:

ห้องพักราค้าพิเศษสำาหรับการเข้้าพัก 2 ค้ืนข้้�นไป:

ปร้ะเภทห้องพัก / วิลล่า     ร้าคาตุ่อคืน์

Jungle One Bedroom Pool Suite  7,999 บัาท

Ocean Pool One Bedroom Suite  9,999 บัาท

Premium Ocean Pool One Bedroom Suite 12,999 บัาท

Grand Ocean View Pool Suite  19,999 บัาท

Tropical Pool Villa    23,999 บัาท

เป็็นไป็ตามข้้อกำำาหนดและเงื่่อนไข้*

พร้้อมสิิทธิิปร้ะโยชน์์เพิ�มเตุิมดัังน์้�:

aHalf Board รายวัน (2 ค่ำอร์ส) สำาหรับ 1-2 ท่าน 

aบริกำารนวด 30 นาที ณ วนาสป็า

aบริกำารรถรับ-ส่งื่ ระหว่างื่ท่าอากำาศยานนานาช้าติเกำาะสมุยและวนาเบลล์

aท่านสามารถรับค่ำะแนนสะสมและสิทธิป็ระโยช้น์ข้องื่ แมริออท บอนวอย ได้จัากำข้้อเสนอนี�

พิเศษกับัสิิทธิิปร้ะโยชน์์เพิ�มเตุิมสิำาหร้ับัการ้เข้้าพักภายใน์วัน์ท้� 1 เมษายน์ – 30 มิถุุน์ายน์ 2564:

aอภูินันทนากำารเร้อเร็ว รับ-ส่งื่ สู่เกำาะมัดสุม เม่อเข้้าพักำในวันอังื่ค่ำารหร้อวันพฤหัสบดี (มอบให้ 1 ค่ำรั�งื่ต่อกำารเข้้าพักำ)

ท่านสามารถจัองื่ห้องื่พักำผ่่านแผ่นกำบริกำารกำารเดินทางื่สำาหรับสมาช้ิกำบัตรแพลทินัมที�หมายเลข้ 0 2273 5599 (กำด 2 หลังื่เล้อกำภูาษา) 

กำรุณาสำารองื่ห้องื่พักำอย่างื่น้อย 7 วัน กำ่อนกำารเข้้าพักำ

ร้ะยะเวลาจอง: 1 เมษายน์ – 22 มิถุุน์ายน์ 2564

ร้ะยะเวลาเข้้าพัก: 8 เมษายน์ – 30 มิถุุน์ายน์ 2564



ข้้อกำาหนดและเง่อนไข้ข้องรายการ Platinum Vacation 2021 สำาหรับการเข้้าพัก 

ณ์ โซเนวา ค้่ร่ ร่สอร์ท่ แอนด์ เรซิเดนซ์ เกาะกูด (จังหวัดติราด)

• สิทธิพิเศษนี�มอบให้สำาหรับสมาช้ิกำบัตรหลักำและบัตรเสริมแพลทินัม อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส ที�ออกำโดยบริษัท อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส (ไทย) จัำากำัด (“อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส”) 

  เท่านั�น (“สมาช้ิกำบัตรผู่้ได้รับสิทธิ�”)

• ข้้อเสนอพิเศษจัากำโซเนวา ค่ำีรี รีสอร์ท แอนด์ เรซิเดนซ์ เกำาะกำูด (จัังื่หวัดตราด) (“รีสอร์ท”) ภูายใต้สิทธิพิเศษนี�มีผ่ลสำาหรับระยะเวลาจัองื่ตั�งื่แต่วันที� 1 เมษายน – 

  11 ธันวาค่ำม 2564 และระยะเวลาเข้้าพักำตั�งื่แต่วันที� 8 เมษายน – 19 ธันวาค่ำม 2564 (“ระยะเวลารายกำาร”) กำารสำารองื่ห้องื่พักำและกำารเข้้าพักำต้องื่อยู่ภูายในช้่วงื่ระยะเวลา

  รายกำารเท่านั�น

• ข้้อเสนอพิเศษนี�จัะไม่มีผ่ลในช้่วงื่ระหว่างื่วันที� 11 เมษายน – 17 เมษายน 2564, 1 – 7 ตุลาค่ำม 2564 และ 23 – 31 ตุลาค่ำม 2564

• สมาช้ิกำบัตรผู่้ได้รับสิทธิ�ต้องื่ทำากำารสำารองื่ห้องื่พักำล่วงื่หน้าอย่างื่น้อย 7 วัน กำ่อนวันเข้้าพักำ ผ่่านแผ่นกำบริกำารกำารเดินทางื่สำาหรับสมาช้ิกำบัตรแพลทินัมที�หมายเลข้ 

  0 2273 5599 (กำด 2 หลังื่เล้อกำภูาษา)

• สมาช้ิกำบัตรผู่้ได้รับสิทธิ�ต้องื่ทำากำารช้ำาระค่ำ่าใช้้จั่ายภูายใต้สิทธิพิเศษนี�ด้วยบัตรแพลทินัมเท่านั�น

• ข้้อเสนอพิเศษนี�ไม่เข้้าร่วมในรายกำาร 10X

• ข้้อเสนอพิเศษภูายใต้สิทธิพิเศษนี�จัะข้ึ�นอยู่กำับค่ำวามสามารถในกำารให้บริกำารและข้้อจัำากำัดอ่น ๆ ข้องื่รีสอร์ท ณ เวลาที�สมาช้ิกำบัตรผู่้ได้รับสิทธิ�ทำากำารสำารองื่ห้องื่พักำและเข้้าพักำ

• สิทธิพิเศษนี�ไม่สามารถทำากำารโอนให้ผู้่อ่น ข้ยายระยะเวลา แลกำเป็ลี�ยนเป็็นเงิื่นสด หร้อใช้้ร่วมกัำบรายกำารส่งื่เสริมกำารข้าย ข้้อเสนอ กำารลดราค่ำา บัตรกำำานัล หร้อสิทธิพิเศษอ่น ๆ ได้

• อเมริกัำน เอ็กำซ์เพรส และรีสอร์ทผู้่ให้บริกำารสงื่วนสิทธิ�ในกำารเป็ลี�ยนแป็ลงื่หร้อแก้ำไข้ข้้อเสนอพิเศษ และข้้อกำำาหนดและเง่ื่อนไข้ภูายใต้สิทธิพิเศษนี�ในเวลาใดก็ำได้ โดยเป็็นไป็ตามกำฎหมาย

  และข้้อบังื่คั่ำบ

• อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส จัะไม่รับผ่ิดช้อบต่อสินค่ำ้าและบริกำารใด ๆ ที�มีค่ำวามเกำี�ยวข้้องื่กำับสิทธิพิเศษนี� ในกำรณีที�เกำิดค่ำวามเสียหาย ค่ำวามไม่พึงื่พอใจั หร้อข้้อพิพาทใด ๆ 

  อันเกำี�ยวเน่องื่กำับสินค่ำ้าและบริกำารที�ได้รับจัากำสิทธิพิเศษนี� กำรุณาติดต่อรีสอร์ทโดยตรงื่

• สิทธิพิเศษนี�เป็็นไป็ตามข้้อกำำาหนดและเง่ื่อนไข้ข้องื่รีสอร์ท กำารเข้้ารับบริกำารให้เป็็นไป็ตามข้้อกำำาหนดและเง่ื่อนไข้อ่น ๆ ข้องื่รีสอร์ทด้วย โป็รดตรวจัสอบรายละเอียดเพิ�มเติมจัากำ

  รีสอร์ทโดยตรงื่

• ในกำรณีที�มีข้้อโต้แย้งื่อันเกำี�ยวเน่องื่กำับสิทธิพิเศษนี� ค่ำำาตัดสินข้องื่อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส ถ้อเป็็นที�สุดและมีผ่ลผู่กำพันทุกำฝ่่าย

ข้้อกำาหนดและเง่อนไข้ข้องรายการ Platinum Vacation 2021 สำาหรับการเข้้าพัก 

ณ์ ก่มาลา ภููเก็ติ

• สิทธิพิเศษนี�มอบให้สำาหรับสมาช้ิกำบัตรหลักำและบัตรเสริมแพลทินัม อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส ที�ออกำโดยบริษัท อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส (ไทย) จัำากำัด (“อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส”) เท่านั�น 

  (“สมาช้ิกำบัตรผู่้ได้รับสิทธิ�”)

• ข้้อเสนอพิเศษจัากำกำีมาลา ภููเกำ็ต (“รีสอร์ท”) ภูายใต้สิทธิพิเศษนี�มีผ่ลสำาหรับระยะเวลาจัองื่ตั�งื่แต่วันที� 5 เมษายน – 16 ตุลาค่ำม 2564 และระยะเวลาเข้้าพักำตั�งื่แต่วันที� 19 

  เมษายน – 31 ตุลาค่ำม 2564 (“ระยะเวลารายกำาร”) กำารสำารองื่ห้องื่พักำและกำารเข้้าพักำต้องื่อยู่ภูายในช้่วงื่ระยะเวลารายกำารเท่านั�น

• สมาช้ิกำบัตรผู่้ได้รับสิทธิ�ต้องื่ทำากำารสำารองื่ห้องื่พักำล่วงื่หน้าอย่างื่น้อย 14 วัน กำ่อนวันเข้้าพักำ ผ่่านแผ่นกำบริกำารกำารเดินทางื่สำาหรับสมาช้ิกำบัตรแพลทินัมที�หมายเลข้ 

  0 2273 5599 (กำด 2 หลังื่เล้อกำภูาษา)

• สมาช้ิกำบัตรผู่้ได้รับสิทธิ�ต้องื่ทำากำารช้ำาระค่ำ่าใช้้จั่ายภูายใต้สิทธิพิเศษนี�ด้วยบัตรแพลทินัมเท่านั�น

• สิทธิป็ระโยช้น์เพิ�มเติมข้องื่ข้้อเสนอพิเศษนี�มอบให้สำาหรับผู่้เข้้าพักำ 2 ท่านเท่านั�น

• ข้้อเสนอพิเศษและสิทธิป็ระโยช้น์เพิ�มเติมภูายใต้สิทธิพิเศษนี�จัะข้ึ�นอยู่กำับค่ำวามสามารถในกำารให้บริกำารและข้้อจัำากำัดอ่น ๆ ข้องื่รีสอร์ท ณ เวลาที�สมาช้ิกำบัตรผู่้ได้รับสิทธิ�ทำากำาร

  สำารองื่ห้องื่พักำและเข้้าพักำ

• ข้้อเสนอพิเศษนี�ไม่สามารถใช้้ร่วมกำับแพ็กำเกำจัหร้อโป็รโมช้ั�นอ่น ๆ ข้องื่รีสอร์ทได้

• สิทธิพิเศษนี�ไม่สามารถทำากำารโอนให้ผู้่อ่น ข้ยายระยะเวลา แลกำเป็ลี�ยนเป็็นเงิื่นสด หร้อใช้้ร่วมกัำบรายกำารส่งื่เสริมกำารข้าย ข้้อเสนอ กำารลดราค่ำา บัตรกำำานัล หร้อสิทธิพิเศษอ่น ๆ ได้

• อเมริกัำน เอ็กำซ์เพรส และรีสอร์ทผู้่ให้บริกำารสงื่วนสิทธิ�ในกำารเป็ลี�ยนแป็ลงื่หร้อแก้ำไข้ข้้อเสนอพิเศษ และข้้อกำำาหนดและเง่ื่อนไข้ภูายใต้สิทธิพิเศษนี�ในเวลาใดก็ำได้ โดยเป็็นไป็ตามกำฎหมาย

  และข้้อบังื่คั่ำบ

• อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส จัะไม่รับผ่ิดช้อบต่อสินค่ำ้าและบริกำารใด ๆ ที�มีค่ำวามเกำี�ยวข้้องื่กำับสิทธิพิเศษนี� ในกำรณีที�เกำิดค่ำวามเสียหาย ค่ำวามไม่พึงื่พอใจั หร้อข้้อพิพาทใด ๆ อันเกำี�ยว 

  เน่องื่กำับสินค่ำ้าและบริกำารที�ได้รับจัากำสิทธิพิเศษนี� กำรุณาติดต่อรีสอร์ทโดยตรงื่

• สิทธิพิเศษนี�เป็็นไป็ตามข้้อกำำาหนดและเง่ื่อนไข้ข้องื่รีสอร์ท กำารเข้้ารับบริกำารให้เป็็นไป็ตามข้้อกำำาหนดและเง่ื่อนไข้อ่น ๆ ข้องื่รีสอร์ทด้วย โป็รดตรวจัสอบรายละเอียดเพิ�มเติมจัากำ

  รีสอร์ท โดยตรงื่

• ในกำรณีที�มีข้้อโต้แย้งื่อันเกำี�ยวเน่องื่กำับสิทธิพิเศษนี� ค่ำำาตัดสินข้องื่อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส ถ้อเป็็นที�สุดและมีผ่ลผู่กำพันทุกำฝ่่าย



ข้้อกำาหนดและเง่อนไข้ข้องรายการ Platinum Vacation 2021 สำาหรับการเข้้าพัก 

ณ์ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย จังหวัดพังงา

• สิทธิพิเศษนี�มอบให้สำาหรับสมาช้ิกำบัตรหลักำและบัตรเสริมแพลทินัม อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส ที�ออกำโดยบริษัท อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส (ไทย) จัำากำัด (“อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส”) เท่านั�น 

  (“สมาช้ิกำบัตรผู่้ได้รับสิทธิ�”)

• ข้้อเสนอพิเศษจัากำซิกำส์เซ้นส์ ยาวน้อย จัังื่หวัดพังื่งื่า (“รีสอร์ท”) ภูายใต้สิทธิพิเศษนี�มีผ่ลสำาหรับระยะเวลาจัองื่ตั�งื่แต่วันที� 1 เมษายน – 22 กำันยายน 2564 และระยะเวลาเข้้าพักำตั�งื่แต่วันที�  

  8 เมษายน – 30 กำันยายน 2564 (“ระยะเวลารายกำาร”) กำารสำารองื่ห้องื่พักำและกำารเข้้าพักำต้องื่อยู่ภูายในช้่วงื่ระยะเวลารายกำารเท่านั�น

• สมาช้ิกำบัตรผู่้ได้รับสิทธิ�ต้องื่ทำากำารสำารองื่ห้องื่พักำล่วงื่หน้าอย่างื่น้อย 7 วัน กำ่อนวันเข้้าพักำ ผ่่านแผ่นกำบริกำารกำารเดินทางื่สำาหรับสมาช้ิกำบัตรแพลทินัมที�หมายเลข้ 0 2273 5599 

  (กำด 2 หลังื่เล้อกำภูาษา)

• สมาช้ิกำบัตรผู่้ได้รับสิทธิ�ต้องื่ทำากำารช้ำาระค่ำ่าใช้้จั่ายภูายใต้สิทธิพิเศษนี�ด้วยบัตรแพลทินัมเท่านั�น

• อัตราราค่ำาพิเศษที�ระบุในข้้อเสนอนี�แยกำเป็็น 2 ช้่วงื่เวลา ได้แกำ่ระหว่างื่วันที� 1 – 30 เมษายน 2564 และ 1 พฤษภูาค่ำม – 30 กำันยายน 2564 และแยกำตามวันในสัป็ดาห์ได้แกำ่ 

  วันจัันทร์ – พฤหัสบดี และวันศุกำร์ – อาทิตย์ โดยอัตราราค่ำาข้องื่แต่ละช้่วงื่เวลาจัะไม่สามารถใช้้กำับช้่วงื่เวลาอ่นได้ 

• อัตราราค่ำาวันหยุดสุดสัป็ดาห์ (วันศุกำร์ – อาทิตย์) จัะมีผ่ลกำับวันหยุดนักำข้ัตฤกำษ์หร้อวันหยุดช้ดเช้ยที�อาจัเป็็นวันกำ่อนหร้อหลังื่วันหยุดสุดสัป็ดาห์ ระหว่างื่วันที� 12 - 18 เมษายน, 

  3 - 4 พฤษภูาค่ำม, 3 มิถุนายน, 26 - 28 กำรกำฎาค่ำม และ 12 สิงื่หาค่ำม 2564 (รวมวันที�ดังื่กำล่าว)

• ต้องื่มีกำารเข้้าพักำอย่างื่ตำ�า 3 ค่ำ้นข้ึ�นไป็ ในระหว่างื่วันที� 11 - 15 เมษายน 2564 (รวมทั�งื่สองื่วันดังื่กำล่าว) เพ่อรับอัตราราค่ำาพิเศษ

• สมาช้ิกำบัตรผู่้ได้รับสิทธิ�สามารถซ้�อบัตรกำำานัลเค่ำรดิตมูลค่ำ่า 4,500 บาท ได้ในราค่ำา 3,000 บาท ณ เวลาที�ทำากำารจัองื่ จัำากำัดกำารซ้�อ 5 ใบ ต่อ 1 ท่าน ต่อกำารเข้้าพักำ บัตรกำำานัลเค่ำรดิต

  สามารถใช้้ได้ระหว่างื่กำารเข้้าพักำเท่านั�น และไม่สามารถข้อแลกำเงื่ินค่ำ้นหร้อแลกำเป็ลี�ยนเป็็นเงื่ินสดได้ ไม่ว่าจัะเต็มจัำานวนหร้อเป็็นมูลค่ำ่าบางื่ส่วน

• บัตรกำำานัลเค่ำรดิตสามารถนำาไป็ใช้้แทนเงื่ินสดตามมูลค่ำ่าที�ได้รับ สำาหรับบริกำารอาหารและเค่ำร่องื่ด่ม และใช้้บริกำารสป็าได้ตลอดระยะเวลาเข้้าพักำ แต่ไม่สามารถนำาไป็ใช้้ซ้�อสินค่ำ้าเค่ำร่องื่แต่งื่กำาย

  สินค่ำ้าในสป็า และกำิจักำรรมต่างื่ ๆ ได้ 

• ข้้อเสนอพิเศษภูายใต้สิทธิพิเศษนี�จัะข้ึ�นอยู่กำับค่ำวามสามารถในกำารให้บริกำารและข้้อจัำากำัดอ่น ๆ ข้องื่รีสอร์ท ณ เวลาที�สมาช้ิกำบัตรผู่้ได้รับสิทธิ�ทำากำารสำารองื่ห้องื่พักำและเข้้าพักำ

•  สิทธิพิเศษนี�ไม่สามารถทำากำารโอนให้ผู่้อ่น ข้ยายระยะเวลา แลกำเป็ลี�ยนเป็็นเงื่ินสด หร้อใช้้ร่วมกำับรายกำารส่งื่เสริมกำารข้าย ข้้อเสนอ กำารลดราค่ำา บัตรกำำานัล หร้อสิทธิพิเศษอ่น ๆ ได้

• อเมริกัำน เอ็กำซ์เพรส และรีสอร์ทผู้่ให้บริกำารสงื่วนสิทธิ�ในกำารเป็ลี�ยนแป็ลงื่หร้อแก้ำไข้ข้้อเสนอพิเศษ และข้้อกำำาหนดและเง่ื่อนไข้ภูายใต้สิทธิพิเศษนี�ในเวลาใดก็ำได้ โดยเป็็นไป็ตามกำฎหมายและข้้อบังื่คั่ำบ

• อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส จัะไม่รับผ่ิดช้อบต่อสินค่ำ้าและบริกำารใด ๆ ที�มีค่ำวามเกำี�ยวข้้องื่กำับสิทธิพิเศษนี� ในกำรณีที�เกำิดค่ำวามเสียหาย ค่ำวามไม่พึงื่พอใจั หร้อข้้อพิพาทใด ๆ อันเกำี�ยวเน่องื่กำับ

   สินค่ำ้าและบริกำารที�ได้รับจัากำสิทธิพิเศษนี� กำรุณาติดต่อรีสอร์ทโดยตรงื่

• สิทธิพิเศษนี�เป็็นไป็ตามข้้อกำำาหนดและเง่ื่อนไข้ข้องื่รีสอร์ท กำารเข้้ารับบริกำารให้เป็็นไป็ตามข้้อกำำาหนดและเง่ื่อนไข้อ่น ๆ ข้องื่รีสอร์ทด้วย โป็รดตรวจัสอบรายละเอียดเพิ�มเติมจัากำรีสอร์ทโดยตรงื่

• ในกำรณีที�มีข้้อโต้แย้งื่อันเกำี�ยวเน่องื่กำับสิทธิพิเศษนี� ค่ำำาตัดสินข้องื่อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส ถ้อเป็็นที�สุดและมีผ่ลผู่กำพันทุกำฝ่่าย

ข้้อกำาหนดและเง่อนไข้ข้องรายการ Platinum Vacation 2021 สำาหรับการเข้้าพัก 

ณ์ ภููเล เบย์ อะ ริท่ซ์-ค้าร์ลติัน ร่เซิร์ฟ (จังหวัดกระบ่�)

•  สิทธิพิเศษนี�มอบให้สำาหรับสมาช้ิกำบัตรหลักำและบัตรเสริมแพลทินัม อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส ที�ออกำโดยบริษัท อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส (ไทย) จัำากำัด (“อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส”) 

   เท่านั�น (“สมาช้ิกำบัตรผู่้ได้รับสิทธิ�”)

• ข้้อเสนอพิเศษจัากำภููเล เบย์ อะ ริทซ์-ค่ำาร์ลตัน รีเซิร์ฟิ (จัังื่หวัดกำระบี�) (“รีสอร์ท”) ภูายใต้สิทธิพิเศษนี�มีผ่ลสำาหรับระยะเวลาจัองื่ตั�งื่แต่วันที� 1 เมษายน – 30 กำันยายน 

  2564 และระยะเวลาเข้้าพักำตั�งื่แต่วันที� 8 เมษายน – 31 ตุลาค่ำม 2564 (“ระยะเวลารายกำาร”) กำารสำารองื่ห้องื่พักำและกำารเข้้าพักำต้องื่อยู่ภูายในช้่วงื่ระยะเวลารายกำารเท่านั�น

• สมาช้ิกำบัตรผู่้ได้รับสิทธิ�ต้องื่ทำากำารสำารองื่ห้องื่พักำล่วงื่หน้าอย่างื่น้อย 7 วัน กำ่อนวันเข้้าพักำ ผ่่านแผ่นกำบริกำารกำารเดินทางื่สำาหรับสมาช้ิกำบัตรแพลทินัมที�หมายเลข้  

  0 2273 5599 (กำด 2 หลังื่เล้อกำภูาษา)

• สมาช้ิกำบัตรผู่้ได้รับสิทธิ�ต้องื่ทำากำารช้ำาระค่ำ่าใช้้จั่ายภูายใต้สิทธิพิเศษนี�ด้วยบัตรแพลทินัมเท่านั�น

• ข้้อเสนอพิเศษภูายใต้สิทธิพิเศษนี�จัะขึ้�นอยู่กัำบค่ำวามสามารถในกำารให้บริกำารและข้้อจัำากัำดอ่น ๆ ข้องื่รีสอร์ท ณ เวลาที�สมาชิ้กำบัตรผู้่ได้รับสิทธิ�ทำากำารสำารองื่ห้องื่พักำและเข้้าพักำ

• สิทธิพิเศษนี�ไม่สามารถใช้้ร่วมกำับสิทธิป็ระโยช้น์ในรายกำาร Fine Hotels & Resorts ได้

• สิทธิพิเศษนี�ไม่สามารถทำากำารโอนให้ผู้่อ่น ข้ยายระยะเวลา แลกำเป็ลี�ยนเป็็นเงิื่นสด หร้อใช้้ร่วมกัำบรายกำารส่งื่เสริมกำารข้าย ข้้อเสนอ กำารลดราค่ำา บัตรกำำานัล หร้อสิทธิพิเศษอ่น ๆ ได้

• อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส และรีสอร์ทผู่้ให้บริกำารสงื่วนสิทธิ�ในกำารเป็ลี�ยนแป็ลงื่หร้อแกำ้ไข้ข้้อเสนอพิเศษ และข้้อกำำาหนดและเงื่่อนไข้ภูายใต้สิทธิพิเศษนี�ในเวลาใดกำ็ได้ โดยเป็็นไป็ตาม

  กำฎหมายและข้้อบังื่ค่ำับ

• อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส จัะไม่รับผ่ิดช้อบต่อสินค่ำ้าและบริกำารใด ๆ ที�มีค่ำวามเกำี�ยวข้้องื่กำับสิทธิพิเศษนี� ในกำรณีที�เกำิดค่ำวามเสียหาย ค่ำวามไม่พึงื่พอใจั หร้อข้้อพิพาทใด ๆ 

  อันเกำี�ยวเน่องื่กำับสินค่ำ้าและบริกำารที�ได้รับจัากำสิทธิพิเศษนี� กำรุณาติดต่อรีสอร์ทโดยตรงื่

• สิทธิพิเศษนี�เป็็นไป็ตามข้้อกำำาหนดและเงื่่อนไข้ข้องื่รีสอร์ท กำารเข้้ารับบริกำารให้เป็็นไป็ตามข้้อกำำาหนดและเงื่่อนไข้อ่น ๆ ข้องื่รีสอร์ทด้วย โป็รดตรวจัสอบรายละเอียดเพิ�มเติมจัากำ

  รีสอร์ทโดยตรงื่

• ในกำรณีที�มีข้้อโต้แย้งื่อันเกำี�ยวเน่องื่กำับสิทธิพิเศษนี� ค่ำำาตัดสินข้องื่อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส ถ้อเป็็นที�สุดและมีผ่ลผู่กำพันทุกำฝ่่าย



ข้้อกำาหนดและเง่อนไข้ข้องรายการ Platinum Vacation 2021 สำาหรับการเข้้าพัก 

ณ์ วนาเบลล์ เอ ลักซ์ซูร่� ค้อลเลค้ชั�น ร่สอร์ท่ เกาะสมุย

• สิทธิพิเศษนี�มอบให้สำาหรับสมาช้ิกำบัตรหลักำและบัตรเสริมแพลทินัม อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส ที�ออกำโดยบริษัท อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส (ไทย) จัำากำัด (“อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส”) เท่านั�น 

  (“สมาช้ิกำบัตรผู่้ได้รับสิทธิ�”)

• ข้้อเสนอพิเศษจัากำวนาเบลล์ เอ ลักำซ์ซูรี� ค่ำอลเลค่ำช้ั�น รีสอร์ท เกำาะสมุย (“รีสอร์ท”) ภูายใต้สิทธิพิเศษนี�มีผ่ลสำาหรับระยะเวลาจัองื่ตั�งื่แต่วันที� 1 เมษายน – 22 มิถุนายน 2564 

  และระยะเวลาเข้้าพักำตั�งื่แต่วันที� 8 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 (“ระยะเวลารายกำาร”) กำารสำารองื่ห้องื่พักำและกำารเข้้าพักำต้องื่อยู่ภูายในช้่วงื่ระยะเวลารายกำารเท่านั�น

• สมาช้ิกำบัตรผู่้ได้รับสิทธิ�ต้องื่ทำากำารสำารองื่ห้องื่พักำล่วงื่หน้าอย่างื่น้อย 7 วัน กำ่อนวันเข้้าพักำ ผ่่านแผ่นกำบริกำารกำารเดินทางื่สำาหรับสมาช้ิกำบัตรแพลทินัมที�หมายเลข้ 

  0 2273 5599 (กำด 2 หลังื่เล้อกำภูาษา)

• สมาช้ิกำบัตรผู่้ได้รับสิทธิ�ต้องื่ทำากำารช้ำาระค่ำ่าใช้้จั่ายภูายใต้สิทธิพิเศษนี�ด้วยบัตรแพลทินัมเท่านั�น

• อัตราราค่ำาห้องื่พักำต่อค่ำ้นภูายใต้ข้้อเสนอนี�มีผ่ลสำาหรับกำารเข้้าพักำตั�งื่แต่ 2 ค่ำ้นเป็็นต้นไป็เท่านั�น โป็รดทราบว่าราค่ำาห้องื่พักำและสิทธิป็ระโยช้น์อาจัแตกำต่างื่จัากำข้้อเสนอนี�

  หากำเป็็นกำารเข้้าพักำแบบ 1 ค่ำ้น 

• สิทธิป็ระโยช้น์เพิ�มเติม “อภูินันทนากำารเร้อเร็ว รับ-ส่งื่ สู่เกำาะมัดสุม” จัะมอบให้ 1 ค่ำรั�งื่ต่อกำารเข้้าพักำ สามารถใช้้ได้ในวันอังื่ค่ำารหร้อพฤหัสบดี จัำากำัดกำารมอบสิทธิ�ให้สูงื่สุด 

  2 ท่าน ต่อห้องื่ ต่อกำารเข้้าพักำ (ผู่้ใช้้ตั�งื่แต่ค่ำนที� 3 เป็็นต้นไป็จัะมีค่ำ่าใช้้บริกำารเพิ�มเติม) และต้องื่ทำากำารจัองื่ล่วงื่หน้าอย่างื่ตำ�า 3 วันกำ่อนใช้้บริกำาร และโป็รดทราบว่าตารางื่

  กำารเดินเร้ออาจัมีกำารเป็ลี�ยนแป็ลงื่หร้อยกำเลิกำข้ึ�นอยู่กำับสภูาพอากำาศ หร้อ สภูาพข้องื่เค่ำร่องื่ยนต์

• อภูินันทนากำารเร้อเร็วรับ – ส่งื่เกำาะมัดสุม จัะให้บริกำารเม่อมีผู่้โดยสารข้ั�นตำ�า 4 ท่าน และสูงื่สุด 15 ท่านต่อค่ำรั�งื่ เงื่่อนไข้และข้้อกำำาหนดอ่นๆ เป็็นไป็ตามที�ทางื่รีสอร์ทกำำาหนด

• ข้้อเสนอพิเศษภูายใต้สิทธิพิเศษนี�จัะข้ึ�นอยู่กำับค่ำวามสามารถในกำารให้บริกำารและข้้อจัำากำัดอ่น ๆ ข้องื่รีสอร์ท ณ เวลาที�สมาช้ิกำบัตรผู่้ได้รับสิทธิ�ทำากำารสำารองื่ห้องื่พักำและเข้้าพักำ

• สิทธิพิเศษนี�ไม่สามารถทำากำารโอนให้ผู้่อ่น ข้ยายระยะเวลา แลกำเป็ลี�ยนเป็็นเงิื่นสด หร้อใช้้ร่วมกัำบรายกำารส่งื่เสริมกำารข้าย ข้้อเสนอ กำารลดราค่ำา บัตรกำำานัล หร้อสิทธิพิเศษอ่น ๆ ได้

• อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส และรีสอร์ทผู่้ให้บริกำารสงื่วนสิทธิ�ในกำารเป็ลี�ยนแป็ลงื่หร้อแกำ้ไข้ข้้อเสนอพิเศษ และข้้อกำำาหนดและเงื่่อนไข้ภูายใต้สิทธิพิเศษนี�ในเวลาใดกำ็ได้ 

  โดยเป็็นไป็ตามกำฎหมายและข้้อบังื่ค่ำับ

• อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส จัะไม่รับผ่ิดช้อบต่อสินค่ำ้าและบริกำารใด ๆ ที�มีค่ำวามเกำี�ยวข้้องื่กำับสิทธิพิเศษนี� ในกำรณีที�เกำิดค่ำวามเสียหาย ค่ำวามไม่พึงื่พอใจั หร้อข้้อพิพาทใด ๆ 

  อันเกำี�ยวเน่องื่กำับสินค่ำ้าและบริกำารที�ได้รับจัากำสิทธิพิเศษนี� กำรุณาติดต่อรีสอร์ทโดยตรงื่

• สิทธิพิเศษนี�เป็็นไป็ตามข้้อกำำาหนดและเงื่่อนไข้ข้องื่รีสอร์ท กำารเข้้ารับบริกำารให้เป็็นไป็ตามข้้อกำำาหนดและเงื่่อนไข้อ่น ๆ ข้องื่รีสอร์ทด้วย โป็รดตรวจัสอบรายละเอียดเพิ�มเติมจัากำ

  รีสอร์ทโดยตรงื่

• ในกำรณีที�มีข้้อโต้แย้งื่อันเกำี�ยวเน่องื่กำับสิทธิพิเศษนี� ค่ำำาตัดสินข้องื่อเมริกำัน เอ็กำซ์เพรส ถ้อเป็็นที�สุดและมีผ่ลผู่กำพันทุกำฝ่่าย


