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NT497
ทวัรม์ัลดฟีส ์CLUB MED KANI MALDRIVES 3 วัน 2 คนื
ทัวรมั์ลดฟีส ์, 3 วัน 2 คนื ,

Club Med Kani

กนิดมืไมอ่นั/บุฟเฟตน์านาชาต ิเครอืงดมืแอลกอฮอล/น้าํผลไม ้
ชมการแสดงทกุค่าํคนื โดยทมีงานจโีอนานาชาต ิ

ฟรกีจิกรรมทางน้าํ พรอ้มผูฝึ้กสอน

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - สนามบนิมาเล ่(มลัดฟีส)์

07.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4 ประต ู3 เคา้เตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG)
เช็คอนิรับบัตรทนัีงบนเครืองบนิ พรอ้มโหลดสมัภาระเดนิทาง เชญิทา่นพักผอ่นจบิชา กาแฟ ระหวา่งรอขนึเครือง ทางสายการบนิมเีลาจนใ์หบ้รกิาร



09.20 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์โดย เทยีวบนิท ีPG711

11.55 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิมาเล ่ซงึเป็นสนามบนิกลางทะเลทมีบีรรยากาศทสีวยงาม (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 2 ชวัโมง)
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และผา่นพธิกีารทางศลุกรแลว้ ทา่นจะไดพ้บกบัเจา้หนา้ท ีG.O.คอยใหก้ารตอ้นรบัทา่นทสีนามบนิ
(หากไม่เจอเจา้หนา้ทรีบกวนเดนิไปไปทเีคารเ์ตอร ์61 จะมเีจา้หนา้ทเีช็คชอืลกูคา้อยู่) 

จากนันนําทา่นลง เรอืเร็ว (Speed Boat) นําทา่นเดนิทางสูร่ีสอรท์ ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มน ้าํทะเลใสบรสิทุธ ิพรอ้มทังบา้นเรือนตา่งๆ
บรเิวณเกาะบนคาบสมุทรอนิเดยี ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 25-30 นาที

13.30 น.
เดนิทางถงึ คลบัเมด คาน ิ(Club Med Kani) พรอ้มเช็คอนิ ใหท้า่นพรอ้มเพยีงกัน บรเิวณ THEATER
ของโรงแรมเพอืฟังคําอธบิายแตล่ะสว่นททีางคลับเมดมใีหบ้รกิาร

..... น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร KANDU ซงึเปิดใหบ้รกิาร 13.30-15.30 น. 
ทา่นสามารถใชบ้รกิารบารข์องโรงแรม SUNSET BAR หรือ BEACH BAR ซงึใหบ้รกิารตังแตเ่วลา 09.00-19.00 น.
และใหท้กุทา่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัย

19.30-21.30 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของคลับเมด หอ้งอาหารหลกั Velhi ซงึมอีาหารไวบ้รกิารทา่นอย่างหลากหลายในสไตลบ์ฟุเฟ่ต์
โดยไม่มคีา่ใชจ้า่ย

21.30 น.
ใหท้า่นไดส้นุกสนานกับกจิกรรมยามค่าํคนื และการแสดงทคีลับเมดไดเ้ตรียมไว ้เพอืตอ้นรับผูท้เีดนิทางมาเยือน บรเิวณ Iru Bar
พรอ้มทังบรกิารเครืองดมืตลอดค่าํคนื พรอ้มชมโชวพ์เิศษจากเจา้หนา้ทคีลับเมด แลว้ใหท้า่นไดพั้กผอ่นอสิระตามอัธยาศัย
(การแสดงและธมีงานแตล่ะคนืจะไม่ซ ้าํกัน ดังนันถา้ทา่นตอ้งการแตง่ตัวใหเ้ขา้กับธมีงานของแตล่ะคนื กรุณาเช็คกับเจา้หนา้ทกีอ่นเดนิทาง 1
อาทติย ์เพอืเตรียมตัว)
หมายเหต ุ: สําหรบัทา่นทพีกัหอ้ง Overwater Suite อยา่ลมืเลอืกเมนูอาหารเชา้แลว้นําไปเสยีบไวใ้นกลอ่งหนา้หอ้ง กอ่นเวลา 02.00
น. (ต ี2) ของวนันนัๆ โดยทาง Room Service จะนําอาหารเชา้มาเสริฟ์ทา่นในเวลา 07.00 - 11.00 น.

วนัท ี2
สนุกสนานกบักจิกรรมภายในรสีอรท์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ ซงึอาหารเชา้จะเปิดบรกิารทา่นท ีหอ้งอาหารหลกั (Velhi) เปิดใหบ้รกิารตังแต ่07.00 - 11.00
น. 
แตห่ากทา่นไม่สะดวกตามเวลาดังกลา่วสามารถรับประทานอาหารเชา้ในชว่งสายไดท้ ีหอ้งอาหารพเิศษ (KAN-DU) เปิดบรกิารตังแต1่0.00 -
11.00 น.หรือ หอ้ง KAANA เปิดใหบ้รกิารตังแต ่16.00 - 18.30 น. และ 21.30 - 23.00 น.
ทา่นสามารถเลอืกไดอ้สิระตามอัธยาศัยเพอืความสะดวกในการพักผอ่น

จากนันใหท้า่นอสิระเพลดิเพลนิและสนุกสนานกับกจิกรรมมากมายททีางคลับเมด จัดเตรียมไวบ้รกิารทกุทา่น ทังกจิกรรมทใีหบ้รกิารฟรี
และกจิกรรมทมีคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ โดยทา่นสามารถตดิตอ่สอบถามไดโ้ดยตรงกับทางทมีงานคลับเมด หรือทางเจา้หนา้ททัีวร์
และสามารถดรูายละเอยีดกจิกรรม รวมทังตารางการใหบ้รกิาร เงอืนไข และคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ (บางกจิกรรม) ไดจ้ากคูม่อืฉบับนี หรือ
ตารางกจิกรรมในแตล่ะวัน หนา้หอ้งอาหาร ซงึในทกุๆกจิกรรมจะมเีจา้หนา้ทคีลับเมดคอยดแูล ใหคํ้าแนะนําอย่างใกลช้ดิ

เทยีง
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกั (Velhi) ตังแตช่ว่ง 12.15 - 14.00 น. แตห่ากทา่นไม่สะดวกตามเวลาดังกลา่ว
ก็สามารถรับประทานอาหารกลางวันไดอ้กีชว่งท ีหอ้งอาหารพเิศษ (Kandu) ซงึใหบ้รกิารอาหารกลางวันตังแตเ่วลา 13.30 - 15.30 น.

บา่ย
ใหท้า่นอสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย เพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่ง  ๆรวมทังอาหารวา่งทจีะคอยใหบ้รกิารทา่นทหีอ้งอาหารพเิศษ (Kandu) ตังแตเ่วลา
15.30 - 18.00 น.ทางคลับเมด มหีอ้งอาหารใหม่สไตล ์Noodle bar ทใีห ้บรกิารตังแตเ่วลา 16.00 - 18.00 และ 21.30 - 23.00 น. ซงึใหบ้รกิาร
Noodle ชอืหอ้ง KAANA RESTAURANT

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารหลกั (Velhi) ชว่งเวลา 19.30 - 21.30 น.ซงึจะมอีาหารเตรียมไวบ้รกิารทา่นอย่างหลากหลาย



ในสไตลบ์ฟุเฟ่ต์

21.30 น.
ใหท้า่นไดส้นุกสนานกับกจิกรรมยามค่าํคนื และการแสดงทคีลับเมดไดเ้ตรียมไวเ้พอืตอ้นรับผูท้เีดนิทางมาเยือน บรเิวณ Iru Bar
พรอ้มทังบรกิารเครืองดมืตลอดค่าํคนื พรอ้มชมโชวพ์เิศษจากเจา้หนา้ทคีลับเมด แลว้ใหท้า่นไดพั้กผอ่นอสิระตามอัธยาศัย
(การแสดงและธมีงานแตล่ะคนืจะไม่ซ ้าํกัน)
หมายเหต ุ: สําหรบัทา่นทพีกัหอ้ง Overwater Suite อยา่ลมืเลอืกเมนูอาหารเชา้แลว้นําไปเสยีบไวใ้นกลอ่งหนา้หอ้ง กอ่นเวลา 02.00
น. (ต ี2) ของวนันนัๆ โดยทาง Room Service จะนําอาหารเชา้มาเสริฟ์ทา่นในเวลา 07.00 - 11.00 น.

วนัท ี3
มาเล(่มลัดฟีส)์ - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร VELHI RESTAURANT (INTER BUFFET) เปิดใหบ้รกิารตังแต ่07.00 - 11.00 น. หลังอาหารเชา้
ใหท้า่นวางกระเป๋าสมัภาระบรเิวณหนา้หอ้งพัก

จากนันนําทา่น CHECK-OUT ออกจากทพัีก

จากนันพรอ้มกันท ีจดุนัดพบ (บรเิวณทา่เทยีบเรือหรือเจา้หนา้ทจีะแจง้อกีครัง)
เพอืเช็คกระเป๋าสมัภาระของทา่นกอ่นเดนิทางออกจากรีสอรท์ไปยังสนามบนิมาเลย่์

09.30 น.
ถงึ สนามบนิมาเลย ์นําทา่นเช็คอนิ

12.45 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) เทยีวบนิ PG712

19.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรม์ลัดฟีส์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี9 สงิหาคม 2562 เวลา 17:58 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรม์ลัดฟีส์

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ทพีกัจํานวน 2 คนื ตามประเภทหอ้งพกัทที่านเลอืก(หอ้งพกัคู ่Twin Room)

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัด ไป - กลบั(รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชอืเพลงิ)

• คา่เรอืเร็ว Speed Boat บรกิารรบั-สง่ระหวา่งสนามบนิมาเล ่- รสีอรท์Club Med - สนามบนิมาเล่

• คา่อาหารบุฟเฟตน์านาชาตพิรอ้มทังเครอืงดมืแอลกอฮอล,์เครอืงดมืไมม่แีอลกอฮอล,์ไวน,์คอ็กเทล,น ้าํผลไมเ้สริฟ์ตลอดทังวันพรอ้มอาหารวา่ง(ยกเวน้เครอืงดมืแอลกอฮอลร์ะดบัพรเีมยีม,ไวน,์แชมเปญ)

• กจิกรรมกฬีาทางบกและทางน ้าํทกีวา้งขวางพรอ้มกบัผูเ้ชยีวชาญดา้นการสอน

• การแสดงและความบันเทงิยามราตรขีอง Club Med โดยทมีงานทมีวีัฒนธรรมหลากหลายของ G.O. หรอืเจา้หนา้ทขีอง Club Med

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น คา่อาหาร-เครอืงดมื นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศพัท  ์ฯลฯ

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมั)

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ประกนัการเดนิทาง

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนั และภาษีสนามบนิในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 20,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน
หลงัจากทําการจองแลว้

• ราคาเสนอและราคาแพค็เกจสามารถใชไ้ดก้บัผูใ้หญ ่2 ท่านทเีดนิทางดว้ยกนั

• เดก็อายตุ่าํกวา่ 8 ปีไมไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้พกัใน Overwater Suite ท  ีClub Med Kani (ตงัแตว่ันท  ี1 พฤษภาคม 2018)

• หอ้งวลิลา่ทสีามารถมองเห็นทวิทัศนม์มุกวา้งจะคดิคา่บรกิารเพมิ 10%

• ราคานเีป็นราคาสกลุเงนิไทยและมผีลบังคบัใชก้บัชาวไทยเท่านัน

• หอ้งเชอืมถงึกนัมรีาคา 1,800 บาท / หอ้ง / คนื (สาํหรบั Kani)

• เมอืท่านตกลงทําการชําระเงนิทังหมด หรอืบางสว่นแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด
และจะไมส่ามารถคนืเงนิ หรอื เปลยีนผูเ้ดนิทางได ้

• แพค็เกจนไีมส่ามารถใชไ้ดก้บักรุป๊ทัวร์

• หากยนืยันการจองแลว้ไมส่ามารถสง่ตอ่ คนื หรอืเปลยีนแปลงได ้และไมส่ามารถใชร้ว่มกบัโปรโมชันอนืๆได ้

• ราคาดงักลา่วนเีป็นโปรโมชันพเิศษสามารถเดนิทางไดต้งัแตว่ันททีรีะบุไวเ้ท่านัน

• ภาษีสนามบนิและคา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัจะรวมอยูแ่ละอาจมกีารเปลยีนแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ราคาและเงอืนไขทังหมดอาจมกีารเปลยีนแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง

• กระเป๋าเดนิทางสาํหรบัฝากใตท้อ้งเครอืงจํานวน : ไมจ่ํากดั น ้าํหนัก : ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั

• สงิทบีรรจุภายใน : นอกเหนอืจากเสอืผา้เครอืงแตง่กาย และของใชอ้นืๆ
ขอ้ควรปฎบิัตอิยา่งเครง่ครดัสาํหรบัสงิของทบีรรจุไวภ้ายในกระเป๋าเดนิทางฝากใตท้อ้งเครอืงมดีงันี



• หา้ม!!นําผลติภณัฑอ์ดัอากาศใสก่ระเป๋าใบใหญ ่เพราะอาจเกดิอนัตรายระหวา่งเดนิทาง เช่น กระป๋องสเปรยต์า่งๆ

• หา้ม!!นําหนังสอืเดนิทางใสก่ระเป๋าใบใหญ ่และกรณุาเกบ็รกัษาไวอ้ยา่งด ีเพอืป้องกนัการสญูหาย

• หา้ม!!นําทชีารจ์แบตเตอรสีาํรอง (Power Bank) ทุกขนาด และทุกชนดิใสใ่นกระเป๋าใบใหญโ่ดยเดด็ขาด

• หา้ม!!นําอาวธุทุกชนดิใสใ่นกระเป๋าใบใหญโ่ดยเดด็ขาด

• กระเป๋าเดนิทางทถีอืตดิตวัขนึเครอืง ( Hand Carry / Hand Bag)

• จํานวน : ตอ้งไมเ่กนิ 2 ใบ ตอ่ท่าน โดยแบ่งเป็น กระเป๋าเดนิทางใบเลก็สาํหรบัถอืขนึเครอืง (Hand Carry) 1ใบ และกระเป๋าสะพาย (Hand Bag) 1 ใบ

• ขนาด : ของกระเป๋าเดนิทางใบเลก็ (Hand Carry ) ตอ้งมขีนาด 58 x 34 x 23 ซม.

• น ้าํหนัก : กระเป๋าเดนิทางใบเลก็ (Hand Carry) ไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั ตอ่ 1 ใบ

• สงิทบีรรจุภายใน : ควรเป็นของใชท้จีําเป็นระหวา่งการเดนิทาง อาท  ิแปรงสฟัีน ยาประจําตวั ทังนสีายการบนิมขีอ้กาํหนดเครง่ครดั
สาํหรบัสงิของทบีรรจุภายในกระเป๋าถอืตดิตวัตวัขนึเครอืง ดงันี
• ของเหลว หรอื ของกงึเหลวทุกชนดิ อาท  ิเจล สเปรยท์ไีมใ่ช่วัสดอุนัตราย และน ้าํ เครอืงดมื โลชัน ออยล ์น ้าํหอม โฟม ยาสฟัีน น ้าํยากาํจัดกลนิตวั (ยกเวน้ นม
อาหารสาํหรบัเดก็ และยาน ้าํในปรมิาณทพีอเหมาะ) ตอ้งมขีนาดบรรจุไมเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนดิ และบรรจุรวมกนัไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร และหากบรรจุเกนิจาก
100 มลิลลิติร ตอ้งเกบ็ไวใ้นกระเป๋าฝากใตท้อ้งเครอืงเท่านัน

• สาํหรบัของเหลว หรอื ของกงึเหลว อาท  ิเจล หรอืสเปรย ์ซงึซอืจากรา้นปลอดภาษีอากรทสีนามบนิ หรอืบนเครอืงบนิตอ้งบรรจุในถงุพลาสตกิใสปิดผนกึปากถงุ
ไมม่รีอ่งรอยผดิปกตใิหส้งสยัวา่มกีารเปิดปากถงุหลงัจากการซอื และมหีลกัฐานแสดงวา่ซอืจากรา้นคา้ปลอดภาษีสนามบนิหรอืบนเครอืงบนิในวันเดนิทางเท่านัน
โดยตรวจสอบขอ้มลูเกยีวกบัการปฏบิัตติอ่ของเหลว เจล หรอืสเปรยท์สีนามบนิซงึเป็นจุดปลายทางของการเดนิทาง

• กรณทีนํีาของเหลวและกงึเหลวบรรจุไวใ้นกระเป๋าถอืตดิตวัขนึเครอืงตอ้งแสดงถงุพลาสตกิใสซงึใสภ่าชนะบรรจุของเหลว เจล หรอืสเปรย์
รวมทังเครอืงคอมพวิเตอรแ์บบพกพาและเสอืคลมุ เมอืถงึจุดตรวจคน้

• สาํหรบัเครอืงใชไ้ฟฟ้าสว่นตวั วัสดอุปุกรณข์องมคีมอนัสามารถกอ่ใหเ้กดิอนัตรายไดเ้ช่น มดีพบั มดีปอกผลไม ้ตะไบขดัเลบ็ ไฟแช็ค มดี กรรไกร หรอื
ของมคีมทุกชนดิทสีามารถทําเป็นอาวธุได ้ไมอ่นญุาตใหบ้รรจุไวใ้นกระเป๋าถอื ดงันันกรณุาใสไ่วใ้นกระเป๋าเดนิทางใบใหญท่จีะฝากลงใตท้อ้งเครอืงบนิ
มฉิะนันอาจถกูยดึไวโ้ดยไมไ่ดร้บัคนื

• หมายเหต ุหากขนาดและน ้าํหนักของกระเป๋าตดิตวัขนึเครอืงเกนิกวา่ทกีาํหนด สายการบนิจะไมย่นิยอมใหนํ้ากระเป๋าดงักลา่วขนึเครอืงโดยเดด็ขาด

ขอ้มลูอนืๆ

• สงิทหีา้มนําเขา้ประเทศมลัดฟีส์
• วัตถทุสีอืถงึการตอ่ตา้นศาสนาอสิลาม

• วัตถบุูชา

• หนังสอื สงิพมิพล์ามก

• แอลกอฮอลแ์ละเหลา้

• สตัวอ์นัตราย อาวธุสงคราม และระเบดิ

• เนอืหม ูและผลติภณัฑท์ทีําจากหมู

• อณุหภมูชิ ่วงปลายเดอืนสงิหาคม โดยประมาณ 26 - 35 องศาเซลเซยีส หมายเหต ุกอ่นออกเดนิทางกรณุาตรวจเช็คอณุหภมูอิกีครงั

• เวลาจะชา้กวา่ประเทศไทย 2 ชัวโมง

• ภาษา ภาษาทอ้งถนิคอื Dhivehi และภาษาองักฤษ

• เงนิตรา อตัราแลกเปลยีน อยูท่ปีระมาณ 12 รเูฟีย (Rufiyaa/MVR) ตอ่ 1 ดอลลา่รส์หรฐั หรอื 1 รเูฟีย เท่ากบั 3-4 บาท
แตท่่านอาจจะไมจ่ําเป็นตอ้งแลกเงนิรเูฟีย ไวม้ากนักเพราะทคีลบัเมด คาน ิยนิดรีบัเงนิดอลลา่รส์หรฐั หรอืท่านสามารถจ่ายผา่นบัตรเครดติ
ซงึคา่ใชจ้่ายทังหมดจะถกูบันทกึเอาไว ้คดิบัญชรีวมกนัเมอืท่านเช็คเอาท  ์(บัตร VISA /JCB / American Express / Eurocard และ Master Card )

• เสอืผา้ การแตง่กาย และของใชต้า่งๆ

• ควรเตรยีมเสอืผา้ทเีป็นผา้ฝ้าย ผา้ลนินิ เสอืยดืเนอืบางสวมใสส่บายเนอืงจากมลัดฟีสอ์ากาศรอ้นทังปี
• รองเทา้แตะ หรอื รองเทา้ทสีวมใสส่บาย

• กางเกงวา่ยน ้าํ ชุดวา่ยน ้าํ



• ครมีกนัแดด

• แวน่ตากนัแดด หรอือปุกรณก์นัแดดในแบบของท่านเอง

• รองเทา้ผา้ใบสาํหรบัท่านทชีอบออกกาํลงักายในหอ้งฟิตเนส หรอืออกกาํลงักายแอโรบคิ/โยคะ

• กลอ้งถา่ยรปูและอปุกรณเ์กบ็ภาพ

• กระแสไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลบั230-240 Volts -AC ปลกัเป็นแบบ 3 ขาควรพกadapter ตดิตวัไปดว้ย

• การเขา้ประเทศ ท่านสามารถเดนิทางเขา้สูม่ลัดฟีสโ์ดยไมต่อ้งใชว้ซีา่ โดยสามารถพกัอาศยัอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30 วัน และ พาสปอรต์ตอ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 6
เดอืนขนึไป

• การใชโ้ทรศพัท  ์โทรศพัทก์ลบัเมอืงไทย ใหก้ด 001 หรอื 002 หรอื 008 + 66 + 2 หรอื 8 หมายเลข โทรศพัท  ์7 ตวั

• ของมคีา่ไมค่วรนําของมคีา่ตดิตวัมากเกนิไป เพอืการท่องเทยีวอยา่งสบายใจ

• Club Med resort จะมกีารแตง่กายเพอืรว่ม ธมีปารต ีในแตล่ะวนั ทา่นสามารถโทรเช็ค ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 5 วนั กบัเจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ

หมายเหตุ

• ราคานใีชส้าํหรบัผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัอยา่งนอ้ย 2 ท่านขนึไป ถอืสญัชาตไิทยและมวีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเท่านัน

• เพอืความปลอดภยัของนักท่องเทยีว รสีอรท์สว่นใหญท่มีลัดฟีส ์ไมอ่นญุาตใหเ้ดก็อายตุ่าํกวา่ 12 ปีพกัแบบ Water Bungalow

• หอ้งพกั 1 หอ้ง สามารถพกัไดส้งูสดุ 3 ท่าน หรอื ผูใ้หญ ่2 ท่านพกักบัเดก็ 1 ท่าน (เดก็ตอ้งมอีาย ุ2-11 ปีหรอือายไุมเ่กนิ 12 ปี กอ่นวันออกเดนิทาง)

• อตัราคา่บรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลยีน ณ ปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนราคาคา่บรกิารในกรณทีมีกีารขนึราคาคา่ตวัเครอืงบนิ
ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนั หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลยีนไดป้รบัขนึในช่วงใกลว้ันทคีณะจะเดนิทาง

• หากท่านถกูเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม
ถอืเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนอือาํนาจและความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทังหมด

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว ทพีาํนัก
อยูใ่นประเทศไทย อาํนาจสทิธขิาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั เช่น การยกเลกิ หรอืลา่ชา้ของสายการบนิ เรอื รถไฟ อบุัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิ
การนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่งๆ ทเีกดิเหนอือาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ

• ในระหวา่งการท่องเทยีวน ีหากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์จีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต์า่งๆ ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยั
รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั
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