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PMD02-FD CLUBMED FINOLHU SONGKRAN 3D2N 

เนรมติฝนัของคณุใหเ้ป็นจรงิที ่CLUBMED FINOLHU MALDIVES 

แพคเกจโปรแกรม การเดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD)  

วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิมาเลย่ ์ (มลัดลีส์)  

07.30 น. เชค็อนิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก สนามบนิดอนเมอืง สายการบนิแอรเ์อเชยี 
FD177  ** หลงัจากผา่นขัน้ตอนพธิกีาร ตม. **  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

09.30  น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงมาเลโ่ดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเทีย่วบนิที ่FD177 
11.45  น. เดนิทางถงึ สนามบนิมาเล สนามบนิกลางทะเล ทีม่บีรรยากาศทีส่วยงาม  

หลงัผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง เมือ่ออกมาดา้นนอก เจา้หนา้ทีถ่อื ป้าย
ตอ้นรบั CLUB MED และ  Pre Check-in ที ่เคานเ์ตอร ์คลบัเมด 
หมายเลข 61 (หากไมพ่บเจา้หนา้ที ่สามารถ มาที ่เคานเ์ตอรค์ลบัเมดห
มายเลข 61 ) และ น าทา่นลงเรอืเร็วเพือ่เดนิทางสูเ่กาะมลัดฟีส ์(ใชเ้วลา
ประมาณ 30 นาท)ี 

13.30 น. เดนิทางถงึ RESORT พรอ้มเชค็อนิ 
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  Motu และใหท้กุทา่นไดอ้สิระ

พักผอ่นตามอธัยาศยั  
19.30 น.     เชญิทา่นรับประทานอาหารเย็นทีห่อ้งอาหารบรกิารอาหารเย็นในแบบ 
                ทีท่า่นจะประทับใจ พรอ้ม บรกิาร เครือ่งดืม่เบยีร ์และไวนร์สเยีย่มตลอด 
                 การรับประทานอาหารมือ้ค า่ 

(ในกรณทีีเ่กดิการลา่ชา้และถงึไมท่นัเวลาการใชบ้รกิารอาหาร มือ้เย็นที่
ภัตตาคารทางคลบัเมดจะจัดเป็นมือ้อาหารวา่งบรกิารไวใ้หใ้นหอ้งพักแทน) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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21.30 น.  จากนัน้ทา่นสามารถเลอืกน่ังเรอืมาทีบ่รเิวณ Iru Bar ที ่ClubMed Kani 
(ฟร)ี ทีน่ีท้า่นจะสนุกสนานกบักจิกรรมยามค า่คนื และการแสดงจากทางรี
สอรท์ทีร่อตอ้นรบัผูท้ีเ่ดนิทางมาเยอืน และบรกิารเครือ่งดืม่ตา่งๆตลอดยาม
ค า่คนืมากมายกวา่ 150 รายการ พรอ้มทัง้โชวจ์ากเจา้หนา้ทีส่ าหรับการ
ตอ้นรบัลกูคา้ทกุทา่น หรอื ทา่นพักผอ่นตามอสิระ ทา่นสามารถกนิลม ชม
บรรยากาศพรอ้มเครือ่งดืม่ชนดิพรเีมีย่ม ไดต้ลอดการพกัผอ่น ที ่Pool Bar 
Finohl Villas 

***หมายเหต ุเรอืขา้มเกาะมจีนถงึ เวลา เทีย่งคนื ของแตล่ะวนั*** 
 
วนัทีส่อง อสิระใหท้า่นไดส้นกุสนานเพลดิเพลนิกบักจิกรรมของทางรสีอรท์ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ หรอื เลอืกทานอาหารเชา้ที่
หอ้งพกัได ้เพยีงแคแ่จง้พนักงานบรกิารประจ าหอ้งพัก ทา่มกลาง
บรรยากาศยามเชา้ กลางทะเลทีส่วยงาม แสงแดด และ สายลม 
หลงัรับประทานอาหารเชา้ หากทา่นทีต่อ้งการไปด าน ้าตืน้พรอ้มกนัที่
ทา่เรอื ของรสีอรท์ เพือ่รว่มทดสอบการวา่ยน ้า กอ่นทีจ่ะรว่มออกทรปิ เพือ่
ไปสมัผัส โลกใตน้ ้า ในมหาสมทุรอนิเดยี (กรณีทีท่า่นไมผ่า่นการทดสอบ
วา่ยน ้าทางรสีอรท์ขอสงวนสทิธิก์ารใหบ้รกิาร แตส่ามารถเลอืกเลน่กจิกรร
รมอืน่ไดภ้ายในโรงแรม) 

09.30 น.  ส าหรับทา่นทีผ่า่นการทดสอบ รว่มทรปิด าน ้า ทา่นสามารถ รว่มการ
เดนิทางไปกบัเรอืทีบ่รกิารฟร ีพรอ้มอปุกรณก์รตา่งๆ เชน่ หนา้กากด าน ้า 
เสือ้ชชูพี หรอืตนีกบ (กรณีทีท่า่นตอ้งการด าน ้าลกึ ทา่นสามารถตดิตอ่ซือ้
บรกิารเพิม่เตมิ โดยมคีา่ใชจ้า่ยตามทรปิทีท่า่นตอ้งการ) ส าหรับการด าน ้า
ตืน้ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. 
ส าหรับทา่นทีไ่มอ่อกไปรว่มทรปิด าน ้า ทา่นสามารถ น่ังเรอืขา้มไปทีเ่กาะ 
Kani เพือ่รว่ม สนุกสนานกบักจิกรรม ที ่สระวา่ยน ้ากบัการออกกาลงักาย 
แบบ Aqua Gym ทีเ่นน้ความสนุก ในสระวา่ยน ้าหรอืทา่นสามารถอสิระกบั
กจิกรรมตา่งๆมากมายบนเกาะ ทีท่า่นเกอืบจะไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ
อาท ิเรอืแคนู,เรอืถบี, วนิดเ์ซริฟ์, กระดานโตค้ลืน่ (ชนดิไมม่เีครือ่งยนต)์ 
เป็นตน้ สามารถตดิตอ่โดยตรงทีเ่จา้หนา้ประจ าเกาะ หรอื ทา่นสามารถใช ้

บรกิาร กจิกรรม ของ Finolhu Villas ได ้อาทเิชน่ – Tennis, Volleyball, 
Badminton,Weights & Cardio Room และ Yoga เป็นตน้ โดยไมม่ี
คา่ใชจ้า่ย 

บา่ย  บรกิารอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร Motu 
จากนัน้ทา่นสามารถสนุกสนานกบัคอรส์ตา่งๆมากมายทีท่าง Club Med 
เตรยีมไวส้ าหรับทา่นโดยทา่นสามารถสอบถามไดโ้ดยตรงกบัทางทมีงาน 
Club Med ทัง้เกาะ Kani และ เกาะ Finolhu Villas 

ชว่งค า่  บรกิารอาหารเลศิรส ทา่มกลางบรรยากาศสดุหร ูโดยจะเสริฟ์ เป็นเมนู a la 
carte แตส่ามารถ สัง่เพิม่ไดต้ลอด หรอื เลอืกทานอาหาร บฟุเฟ่ต ์
นานาชาต ิณ หอ้งอาหาร Velhi ที ่เกาะ Kani 
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21.30 น.  ทา่นสามารถเดนิเลน่กนิลม ชมบรรยากาศพรอ้มเครือ่งดืม่ชนดิ พรเีมีย่ม ได ้
ตลอดการพกัผอ่น ที ่Pool Bar Finohlu หรอืทา่นสามรถ ขา้มมาเกาะ Kani 
เพือ่รว่ม สนุกกบัปารต์ี ้ดนตรกีจิกรรมยามค า่คนืในแบบ Club Med ที่
บรเิวณ หอ้งการแสดง (Theater) ทา่นสามารถ ชมการแสดงตา่งๆ ไดฟ้ร ี
ไดท้กุค า่คนื กบัการแสดงทีไ่มซ่ า้กบัทมี GO’s ทีม่ากมายความสามารถ 
และบรเิวณนีท้า่นสามารถเลอืกเครือ่งดืม่ทีท่า่นชืน่ชอบ อาท ิคอ็กเทล
ตา่งๆ ไวนแ์ดง ไวนข์าว เบยีร ์หรอืเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์มากมายกวา่ 150 
ชนดิ ตลอดคนื        (บารจ์ะปิดบรกิารประมาณ 01.00 น. ) 

***หมายเหต ุเรอืขา้มเกาะมจีนถงึ เวลา เทีย่งคนื ของแตล่ะวนั*** 
 

วนัทีส่าม    มลัดลีส ์ – กรงุเทพฯ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ 
08.00 น. วางกระเป๋าสมัภาระบรเิวณหนา้หอ้งพกั 
09.00 น. เชค็เอา้ทอ์อกจากโรงแรมทีพ่ัก  
09.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่เทยีบเรอืของคลบัเมดคาน ิและเดนิทางออกจากคลบัเมด

คาน ิโดย Speed boat สู ่ สนามบนิมาเล ่ 
12.40 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเทีย่วบนิที ่FD178 
19.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

***** เวลา และ กจิกรรม อาจมกีารปรับเปลีย่น ไดต้ามความสะดวกของทา่นเป็น

หลกั ***** 

SONGKRAN    !!!  Super Splash  !!! 
Club Med Finolhu  – Maldives 

Book till 30 AUG 2018 
3 Days 2 Nights with Air Package by Air Asia (FD) 

Departure: FD177 DMK-MLE 09:30-11:40  
Return: FD178 MLE-DMK 12:30-19:10  
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Date of travel Room type 

3 Days 2 Nights  
Package rate/ person 

Ault (Twin-sharing) 

3 Days 2 Nights  
Package rate/ 

person 

12-17 YRS  (Twin-
sharing) 

 

13-15  APR 2019 

 

Villa Beach Sunrise - - 

Villa Beach Sunset - - 

Sunrise Overwater Villa 66300 63100 

Sunset Overwater Villa - - 
 

 
14-16  APR 2019 

  

Villa Beach Sunrise - - 

Villa Beach Sunset - - 

Sunrise Overwater Villa 66500  63300 

Sunset Overwater Villa - - 
 

**คลบัเมดลิโนลหูว์ลิลา่ อนญุาตใหเ้ขา้พกัส าหรบัแขกต ัง้แตอ่าย ุ12 ปีข ึน้ไปเทา่น ัน้ 

แขกอายตุ ัง้แต ่12 – 17 ปี สามารถเขา้พกัไดเ้ฉพาะหอ้ง Beach Villa เทา่น ัน้ และสามารถ
เขา้พกัได ้3 ทา่นตอ่หอ้ง** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ทีพ่ักจ านวน 2 คนื ตามประเภทหอ้งพักทีท่า่นเลอืก (หอ้งพกัคู่ Twin Room ) 
 ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยัด ไป – กลบั สายการบนิแอรเ์อเชยี (FD)  
 คา่ภาษีภาษีสนามบนิ และธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ 
 คา่เรอืเร็ว Speed Boat บรกิารรับ-สง่ ระหวา่งสนามบนิมาเล ่ – รสีอรท์ Club Med - 
สนามบนิมาเล ่

 คา่อาหารบฟุเฟตน์านาชาตพิรอ้มทัง้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล,์เครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล์
,ไวน,์คอ็กเทล,น ้าผลไมเ้สริฟ์ตลอดทัง้วันพรอ้มอาหารวา่ง(ยกเวน้เครือ่งดืม่
แอลกอฮอลร์ะดบัพรเีมีย่ม ,ไวน์, แชมเปญ) 

 กจิกรรมกฬีาทางบก และทางน ้าทีก่วา้งขวาง พรอ้มกบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสอน 
 การแสดง และความบนัเทงิยามราตรขีอง Club Med โดยทมีงานทีม่วีัฒนธรรม
หลากหลายของ G.O. หรอืเจา้หนา้ทีข่อง Club Med 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่อาหาร -เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทวัร ์ คา่ซกัรดี คา่มนิิ
บาร ์คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด )20 กโิลกรัม( 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ประกนัการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนั และภาษีสนามบนิในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง : 

 กระเป๋าเดนิทางส าหรับฝากใตท้อ้งเครือ่ง 

 จ านวน :  ไมจ่ ากดั   น า้หนกั : ไมเ่กนิ 20  กโิลกรัม 

 สิง่ทีบ่รรจภุายใน : นอกเหนอืจากเสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย และของใชอ้ืน่ๆ  ขอ้ควร

ปฎบิตัอิยา่งเครง่ครัดส าหรับสิง่ของทีบ่รรจไุวภ้ายในกระเป๋าเดนิทางฝากใตท้อ้ง

เครือ่งมดีงันี ้ 

 หา้ม  น าผลติภัณฑอ์ดัอากาศใสก่ระเป๋าใบใหญ ่เพราะอาจเกดิอนัตรายระหวา่ง

เดนิทาง เชน่ กระป๋องสเปรยต์า่งๆ  

 หา้ม น าหนังสอืเดนิทางใสก่ระเป๋าใบใหญ ่และกรณุาเก็บรักษาไวอ้ยา่งด ีเพือ่

ป้องกนัการสญูหาย 

 หา้ม น าทีช่ารจ์แบตเตอรีส่ ารอง (Power Bank)   ทกุขนาด และทกุชนดิ ใสใ่น

กระเป๋าใบใหญโ่ดยเดด็ขาด  

 หา้ม น าอาวธุทกุชนดิใสใ่นกระเป๋าใบใหญโ่ดยเด็ดขาด 

 กระเป๋าเดนิทางทีถ่อืตดิตวัขึน้เครือ่ง ( Hand Carry / Hand Bag)  

 จ านวน :  ตอ้งไมเ่กนิ 2 ใบ ตอ่ทา่น โดยแบง่เป็น กระเป๋าเดนิทางใบเล็กส าหรับ

ถอืขึน้เครือ่ง (Hand Carry) 1ใบ และกระเป๋าสะพาย (Hand Bag)  1 ใบ 

 ขนาด :  ของกระเป๋าเดนิทางใบเล็ก (Hand Carry ) ตอ้งมขีนาด 58 x 34 x 23 

ซม.  

 น ้าหนัก :  กระเป๋าเดนิทางใบเล็ก (Hand Carry) ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม ตอ่ 1 ใบ 

 สิง่ทีบ่รรจภุายใน  : ควรเป็นของใชท้ีจ่ าเป็นระหวา่งการเดนิทาง อาท ิแปรงสฟัีน 

ยาประจ าตวั ทัง้นีส้ายการบนิมขีอ้ก าหนดเครง่ครัด ส าหรับสิง่ของทีบ่รรจภุายใน

กระเป๋าถอืตดิตวัตวัขึน้เครือ่ง ดงันี ้ 

 - ของเหลว หรอื ของกึง่เหลวทกุชนดิ อาท ิเจล สเปรยท์ีไ่มใ่ชว่ัสดอุนัตราย และ

น ้า เครือ่งดืม่ โลชัน่ ออยล ์น ้าหอม โฟม ยาสฟัีน น ้ายาก าจัดกลิน่ตวั (ยกเวน้ นม 

อาหารส าหรับเดก็ และยาน ้าในปรมิาณทีพ่อเหมาะ) ตอ้งมขีนาดบรรจไุมเ่กนิ 100 

มลิลลิติรตอ่ชนดิ และบรรจรุวมกนัไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร และหากบรรจเุกนิจาก 

100 มลิลลิติร ตอ้งเกบ็ไวใ้นกระเป๋าฝากใตท้อ้งเครือ่งเทา่นัน้ 

 ส าหรับของเหลว หรอื ของกึง่เหลว อาท ิเจล หรอืสเปรย ์ซึง่ซือ้จากรา้นปลอด

ภาษีอากรทีส่นามบนิ หรอืบนเครือ่งบนิตอ้งบรรจใุนถงุพลาสตกิใสปิดผนกึปากถงุ 

ไมม่รีอ่งรอยผดิปกตใิหส้งสยัวา่มกีารเปิดปากถงุหลงัจากการซือ้ และมหีลกัฐาน

แสดงวา่ซือ้จากรา้นคา้ปลอดภาษีสนามบนิหรอืบนเครือ่งบนิในวนัเดนิทางเทา่นัน้ 

โดยตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกบัการปฏบิตัติอ่ของเหลว เจล หรอืสเปรยท์ีส่นามบนิ

ซึง่เป็นจดุปลายทางของการเดนิทาง 

 กรณีทีน่ าของเหลวและกึง่เหลวบรรจไุวใ้นกระเป๋าถอืตดิตวัขึน้เครือ่งตอ้งแสดง

ถงุพลาสตกิใสซึง่ใสภ่าชนะบรรจขุองเหลว เจล หรอืสเปรย ์รวมทัง้เครือ่ง

คอมพวิเตอรแ์บบพกพาและเสือ้คลมุ เมือ่ถงึจดุตรวจคน้ 
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 - ส าหรับเครือ่งใชไ้ฟฟ้าสว่นตวั วัสดอุปุกรณ์ของมคีมอนัสามารถกอ่ใหเ้กดิ

อนัตรายไดเ้ชน่ มดีพบั มดีปอกผลไม ้ตะไบขดัเล็บ ไฟแชค็ มดี กรรไกร หรอื 

ของมคีมทกุชนดิทีส่ามารถท าเป็นอาวธุได ้ไมอ่นุญาตใหบ้รรจไุวใ้นกระเป๋าถอื 

ดงันัน้กรณุาใสไ่วใ้นกระเป๋าเดนิทางใบใหญท่ีจ่ะฝากลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ มฉิะนัน้

อาจถกูยดึไวโ้ดยไมไ่ดร้ับคนื 

 หมายเหต ุหากขนาดและน ้าหนักของกระเป๋าตดิตวัขึน้เครือ่งเกนิกวา่ทีก่ าหนด 

สายการบนิจะไมย่นิยอมใหน้ ากระเป๋าดงักลา่วขึน้เครือ่งโดยเด็ดขาด 

ขอ้มลูอืน่ๆ  : 

 1. สิง่ทีห่า้มน าเขา้ประเทศมลัดฟีส ์

 - วัตถทุีส่ ือ่ถงึการตอ่ตา้นศาสนาอสิลาม  

 - วัตถบุชูา 

 - หนังสอื สิง่พมิพล์ามก 

 - แอลกอฮอลแ์ละเหลา้ 

 - สตัวอ์นัตราย อาวธุสงคราม และระเบดิ 

 - เนือ้หม ูและผลติภณัฑท์ีท่ าจากหม ู

 2.  อณุหภมูชิว่งปลายเดอืนสงิหาคม  โดยประมาณ  26 - 35 องศาเซลเซยีส 

      หมายเหต ุ กอ่นออกเดนิทางกรณุาตรวจเชค็อณุหภมูอิกีครัง้  

 3.  เวลา  จะชา้กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

 4.  ภาษา  ภาษาทอ้งถิน่คอื Dhivehi และภาษาองักฤษ 

 5.  เงนิตรา อตัราแลกเปลีย่น อยูท่ีป่ระมาณ  12  รเูฟีย (Rufiyaa/MVR)  ตอ่ 1 

ดอลลา่รส์หรัฐ  หรอื  1 รเูฟีย เทา่กบั 3-4 บาท   แตท่า่นอาจจะไมจ่ าเป็นตอ้ง

แลกเงนิรเูฟีย ไวม้ากนักเพราะทีค่ลบัเมด คาน ิยนิดรีับเงนิดอลลา่รส์หรัฐ หรอื            

ทา่นสามารถจา่ยผา่นบตัรเครดติ ซึง่คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดจะถกูบนัทกึเอาไว ้คดิบญัชี

รวมกนัเมือ่ทา่นเชค็เอาท ์  

 (บตัร VISA /JCB / American Express / Eurocard และ Master Card ) 

 6. เสือ้ผา้ การแตง่กาย และของใชต้า่งๆ   

 -  ควรเตรยีมเสือ้ผา้ทีเ่ป็นผา้ฝ้าย ผา้ลนินิ เสือ้ยดืเนือ้บางสวมใสส่บาย 

เนือ่งจากมลัดฟีสอ์ากาศรอ้นทัง้ปี 

 -  รองเทา้แตะ หรอื รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

 - กางเกงวา่ยน ้า  ชดุวา่ยน ้า   

 - ครมีกนัแดด 

 - แวน่ตากนัแดด หรอือปุกรณก์นัแดดในแบบของทา่นเอง 

 - รองเทา้ผา้ใบส าหรับทา่นทีช่อบออกก าลงักายในหอ้งฟิตเนส หรอืออกก าลงั

กายแอโรบคิ/โยคะ 

 - กลอ้งถา่ยรปูและอปุกรณ์เก็บภาพ 

 7.  กระแสไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลบั230-240 Volts -AC ปลั๊กเป็น

แบบ 3 ขาควรพก adapter ตดิตวัไปดว้ย 
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 8.  การเขา้ประเทศ   ทา่นสามารถเดนิทางเขา้สูม่ลัดฟีสโ์ดยไมต่อ้งใชว้ซีา่  โดย

สามารถพกัอาศยัอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30 วนั และ  พาสปอรต์ตอ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 6 

เดอืนขึน้ไป 

 9.  การใชโ้ทรศพัท ์โทรศพัทก์ลบัเมอืงไทย ใหก้ด  001 หรอื 002 หรอื 008  + 

66 + 2 หรอื 8  หมายเลข โทรศพัท ์7 ตวั 

 10. ของมคีา่ไมค่วรน าของมคีา่ตดิตวัมากเกนิไป เพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งสบายใจ 

 11. คลบัเมด จะมกีารแตง่กายเพือ่รว่ม ธมีปารตี ้ในแตล่ะวัน สามารถโทรเชค็ 

ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 5 วนั   

ทีค่ลบัเมดกรงุเทพ 

 

หมายเหต ุ

- ราคานีใ้ชส้ าหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัอยา่งนอ้ย 2 ทา่นขึน้ไป ถอืสญัชาตไิทย

และมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

- เพือ่ความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่ว รสีอรท์สว่นใหญท่ีม่ลัดฟีสไ์มอ่นุญาตให ้

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปีพักแบบ Water Bungalow หอ้งพกั 1 หอ้ง พักไดส้งูสดุ 

3 ทา่น หรอื ผูใ้หญ ่2 ทา่นพักกบัเดก็ 1 ทา่น (เดก็ตอ้งมอีาย ุ2-11 ปีหรอือายุ

ไมเ่กนิ 12 ปี กอ่นวันออกเดนิทาง) 

- อตัราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคาค่าบรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาค่าตั๋วเครือ่งบนิ 

ภาษีเดนิทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน ้ามัน หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิ

บาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง   

- หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ -ออก

เมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจและความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอื

ทัง้หมด 

- บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งด

ออกเอกสารเขา้เมืองใหก้ับชาวต่างชาตหิรือคนต่างดา้ว ที่พ านัก อยู่ใน

ประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุ

สดุวสิัย เชน่ การยกเลกิ หรอืล่าชา้ของสายการบนิ เรอื รถไฟ อุบัตเิหตุ ภัย

ธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ 

ทีเ่กดิเหนอือ านาจควบคมุของบรษัิทฯ  

- ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั ้งหมดหรือ

บางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้
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- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และ

สถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ ทางบรษัิทฯ จะยดึถือและค านึงถงึความปลอดภัย 

รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 
 
 
 

 

 

 

 


