
#8089        ทัวร�มัลดีฟส� 3 วัน 2 คืน
พัก CLUB MED FINOLHU บิน

FD



เนรมติฝนัของคณุใหเ้ป็นจรงิที ่CLUBMED FINOLHU MALDIVES 

แพคเกจโปรแกรม การเดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD)  

 
วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิมาเลย่ ์ (มลัดลีส์)  

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

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) 

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 

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 ***** 

 

Club Med Finolhu Villas, Maldives 
Booking by 28 Feb 19 

3DAYS 2NIGHTS AIR PACKAGE WITH AIR ASIA (FD) 
Departure: FD177 BANGKOK-MALE 09:30-11:40                    Return: FD178 MALE-BANGKOK 12:30-19:00  

Date of Travel Room category Package/Adult Package/Teenager 
12-17 yrs 

 

15-17 Feb 19 

22-24 Feb 19 
 

Sunrise Beach Villa 54,000 47,400 

Sunset Beach Villa 56,200 49,000 

Sunrise Overwater Villa 66,200 - 

Sunset Overwater Villa 71,600 - 

 

1-3 Mar 19 

Sunrise Beach Villa 52,300 46,000 

Sunset Beach Villa 54,400 47,600 

Sunrise Overwater Villa 66,200 - 

Sunset Overwater Villa 71,600 - 

 

8-10 Mar 19 

Sunrise Beach Villa 50,600 44,600 

Sunset Beach Villa 52,600 46,200 

Sunrise Overwater Villa 66,200 - 

Sunset Overwater Villa 71,600 - 

 

15-17 MAR 19 

29-31 Mar 19 

Sunrise Beach Villa 48,800 43,200 

Sunset Beach Villa 50,600 44,800 

Sunrise Overwater Villa 65,200 - 

Sunset Overwater Villa 70,600 - 

 

5-7 Apr 19 

Sunrise Beach Villa 52,200 46,600 

Sunset Beach Villa 54,000 48,200 

Sunrise Overwater Villa 68,600 - 

Sunset Overwater Villa 74,000 - 

 

6-8 APR 19 

Sunrise Beach Villa 52,400 46,800 

Sunset Beach Villa 54,400 48,400 

Sunrise Overwater Villa 68,800 - 

Sunset Overwater Villa 74,200 - 

 
 



13-15 APR 2019 
 

Sunrise Overwater Villa 66,300 
63,100 

 

14-16 APR 2019 
 

Sunrise Overwater Villa 66,500 
63,300 

**คลบัเมดลิโนลหูว์ลิลา่ อนญุาตใหเ้ขา้พกัส าหรบัแขกต ัง้แตอ่าย ุ12 ปีข ึน้ไปเทา่น ัน้ 

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

อตัราคา่บรกิารรวม 

คา่ทีพั่กจ านวน 2 คนื ตามประเภทหอ้งพักทีท่า่นเลอืก )หอ้งพกัคู ่Twin Room( 
 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัด ไป – กลับ สายการบนิแอรเ์อเชยี (FD)  
 คา่ภาษีภาษีสนามบนิ และธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ 
 คา่เรอืเร็ว Speed Boat บรกิารรับ-สง่ ระหวา่งสนามบนิมาเล ่ – รสีอรท์ Club Med - สนามบนิมาเล ่
 คา่อาหารบฟุเฟตน์านาชาตพิรอ้มทัง้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล,์เครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล,์ไวน์

,ค็อกเทล,น ้าผลไมเ้สริฟ์ตลอดทัง้วนัพรอ้มอาหารวา่ง(ยกเวน้เครือ่งดืม่แอลกอฮอลร์ะดบัพรี
เม ีย่ม ,ไวน์, แชมเปญ) 

 กจิกรรมกฬีาทางบก และทางน ้าทีก่วา้งขวาง พรอ้มกับผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสอน 
 การแสดง และความบันเทงิยามราตรขีอง Club Med โดยทมีงานทีม่วีฒันธรรมหลากหลายของ 

G.O. หรอืเจา้หนา้ทีข่อง Club Med 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร -เครือ่งดืม่ นอกเหนอืราย การทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด )20 กโิลกรัม( 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ประกันการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมน ้ามัน และภาษีสนามบนิในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาช าระเงนิเต็มจ านวน พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้  

 ราคาเสนอ และราคาแพ็คเกจสามารถใชไ้ดก้ับผูใ้หญ ่ 2 ทา่นทีเ่ดนิทางดว้ยกัน  

 เด็กต ัง้แต ่ปีข ึน้ไป 18สามารถพกัในวลิลา่ Overwater และ ต ัง้แต ่12- ปี 17
สามารถพกัใน Beach Villas (Finolhu) 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง : 

 กระเป๋าเดนิทางส าหรับฝากใตท้อ้งเครือ่ง 

 จ านวน :  ไมจ่ ากัด   น า้หนกั : ไมเ่กนิ 20  กโิลกรัม 

 สิง่ทีบ่รรจภุายใน : นอกเหนอืจากเสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย และของใชอ้ืน่ๆ  ขอ้ควรปฎบิัตอิยา่ง

เครง่ครัดส าหรับสิง่ของทีบ่รรจไุวภ้ายในกระเป๋าเดนิทางฝากใตท้อ้งเครือ่งมดีังนี ้ 

 หา้ม  น าผลติภัณฑอ์ัดอากาศใสก่ระเป๋าใบใหญ ่เพราะอาจเกดิอันตรายระหวา่งเดนิทาง เชน่ 

กระป๋องสเปรยต์า่งๆ  

 หา้ม น าหนังสอืเดนิทางใสก่ระเป๋าใบใหญ ่และกรณุาเก็บรักษาไวอ้ยา่งด ีเพือ่ป้องกันการสญูหาย 

 หา้ม น าทีช่ารจ์แบตเตอรีส่ ารอง (Power Bank)   ทกุขนาด และทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบใหญโ่ดย

เด็ดขาด  

 หา้ม น าอาวธุทกุชนดิใสใ่นกระเป๋าใบใหญโ่ดยเด็ดขาด 

 กระเป๋าเดนิทางทีถ่อืตดิตวัขึน้เครือ่ง ( Hand Carry / Hand Bag)  



 จ านวน :  ตอ้งไมเ่กนิ 2 ใบ ตอ่ทา่น โดยแบง่เป็น กระเป๋าเดนิทางใบเล็กส าหรับถอืขึน้เครือ่ง 

(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 าตัว ทัง้นี้

สายการบนิมขีอ้ก าหนดเครง่ครัด ส าหรับสิง่ของทีบ่รรจภุายในกระเป๋าถอืตดิตวัตัวขึน้เครือ่ง ดังนี ้ 

 ของเหลว หรอื ของกึง่เหลวทกุชนดิ อาท ิเจล สเปรยท์ีไ่มใ่ชว่สัดอุันตราย และน ้า เครือ่งดืม่ 

โลชัน่ ออยล ์น ้าหอม โฟม ยาสฟัีน น ้ายาก าจัดกลิน่ตัว (ยกเวน้ นม อาหารส าหรับเด็ก และยาน ้า

ในปรมิาณทีพ่อเหมาะ) ตอ้งมขีนาดบรรจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนดิ และบรรจรุวมกันไมเ่กนิ 

1,000 มลิลลิติร และหากบรรจเุกนิจาก 100 มลิลลิติร ตอ้งเก็บไวใ้นกระเป๋าฝากใตท้อ้งเครือ่ง

เทา่นัน้ 

 ส าหรับของเหลว หรอื ของกึง่เหลว อาท ิเจล หรอืสเปรย ์ซึง่ซือ้จากรา้นปลอดภาษีอากรที่

สนามบนิ หรอืบนเครือ่งบนิตอ้งบรรจใุนถงุพลาสตกิใสปิดผนกึปากถงุ ไมม่รีอ่งรอยผดิปกตใิหส้งสยั

วา่มกีารเปิดปากถงุหลังจากการซือ้ และมหีลกัฐานแสดงวา่ซือ้จากรา้นคา้ปลอดภาษีสนามบนิหรอื

บนเครือ่งบนิในวนัเดนิทางเทา่นัน้ โดยตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกับการปฏบิัตติอ่ของเหลว เจล หรอื

สเปรยท์ีส่นามบนิซึง่เป็นจดุปลายทางของการเดนิทาง 

 กรณีทีน่ าของเหลวและกึง่เหลวบรรจไุวใ้นกระเป๋าถอืตดิตัวขึน้เครือ่งตอ้งแสดงถงุพลาสตกิใสซึง่ใส่

ภาชนะบรรจขุองเหลว เจล หรอืสเปรย ์รวมทัง้เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบพกพาและเสือ้คลมุ เมือ่ถงึ

จดุตรวจคน้ 

 - ส าหรับเครือ่งใชไ้ฟฟ้าสว่นตัว วสัดอุปุกรณ์ของมคีมอันสามารถกอ่ใหเ้กดิอนัตรายไดเ้ชน่ มดีพับ 

มดีปอกผลไม ้ตะไบขดัเล็บ ไฟแช็ค มดี กรรไกร หรอื ของมคีมทกุชนดิทีส่ามารถท าเป็นอาวธุได ้

ไมอ่นุญาตใหบ้รรจไุวใ้นกระเป๋าถอื ดังนัน้กรณุาใสไ่วใ้นกระเป๋าเดนิทางใบใหญท่ีจ่ะฝากลงใตท้อ้ง

เครือ่งบนิ มฉิะนัน้อาจถกูยดึไวโ้ดยไมไ่ดรั้บคนื 

 หมายเหต ุหากขนาดและน ้าหนักของกระเป๋าตดิตัวขึน้เครือ่งเกนิกวา่ทีก่ าหนด สายการบนิจะไม่

ยนิยอมใหน้ ากระเป๋าดังกลา่วขึน้เครือ่งโดยเด็ดขาด 

ขอ้มลูอืน่ๆ  : ส ิง่ทีห่า้มน าเขา้ประเทศมลัดลีส ์

 วตัถทุีส่ ือ่ถงึการตอ่ตา้นศาสนาอสิลาม  

 วตัถบุชูา 

 หนังสอื สิง่พมิพล์ามก 

 แอลกอฮอลแ์ละเหลา้ 

 สตัวอ์ันตราย อาวธุสงคราม และระเบดิ 

 เนือ้หม ูและผลติภัณฑท์ีท่ าจากหม ู

 อณุหภมูชิว่งปลายเดอืนสงิหาคม  โดยประมาณ  26 - 35 องศาเซลเซยีส หมายเหต ุ กอ่นออก

เดนิทางกรณุาตรวจเช็คอณุหภมูอิกีคร ัง้  

 เวลา  จะชา้กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

 ภาษา  ภาษาทอ้งถิน่คอื Dhivehi และภาษาอังกฤษ 

 เงนิตรา อัตราแลกเปลีย่น อยูท่ีป่ระมาณ 12 รเูฟีย (Rufiyaa/MVR) ตอ่ 1 ดอลลา่รส์หรัฐ หรอื 1 รู

เฟีย เทา่กับ 3-4 บาท แตท่า่นอาจจะไมจ่ าเป็นตอ้งแลกเงนิรเูฟียไวม้ากนักเพราะทีค่ลับเมด คาน ิ

ยนิดรัีบเงนิดอลลา่รส์หรัฐ หรอื ทา่นสามารถจา่ยผา่นบัตรเครดติ ซึง่คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดจะถกูบันทกึ

เอาไว ้คดิบัญชรีวมกันเมือ่ทา่นเช็คเอาท ์(บัตร VISA /JCB / American Express / Eurocard และ 

Master Card ) 

 เสือ้ผา้ การแตง่กาย และของใชต้า่งๆ   

 ควรเตรยีมเสือ้ผา้ทีเ่ป็นผา้ฝ้าย ผา้ลนินิ เสือ้ยดืเนือ้บางสวมใสส่บาย เนือ่งจากมัลดฟีสอ์ากาศรอ้น

ทัง้ปี 



 รองเทา้แตะ หรอื รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

 กางเกงวา่ยน ้า  ชดุวา่ยน ้า   

 ครมีกันแดด 

 แวน่ตากันแดด หรอือปุกรณ์กันแดดในแบบของทา่นเอง 

 รองเทา้ผา้ใบส าหรับทา่นทีช่อบออกก าลังกายในหอ้งฟิตเนส หรอืออกก าลังกายแอโรบคิ/โยคะ 

 กลอ้งถา่ยรปูและอปุกรณ์เก็บภาพ 

 กระแสไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลับ230-240 Volts -AC ปลั๊กเป็นแบบ 3 ขาควรพก 

adapter ตดิตัวไปดว้ย 

 การเขา้ประเทศ   ทา่นสามารถเดนิทางเขา้สูม่ัลดฟีสโ์ดยไมต่อ้งใชว้ซีา่  โดยสามารถพักอาศัยอยู่

ไดไ้มเ่กนิ 30 วนั และ  พาสปอรต์ตอ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 6 เดอืนขึน้ไป 

 การใชโ้ทรศัพท ์โทรศัพทก์ลับเมอืงไทย ใหก้ด  001 หรอื 002 หรอื 008  + 66 + 2 หรอื 8  

หมายเลข โทรศัพท ์7 ตัว 

 ของมคีา่ไมค่วรน าของมคีา่ตดิตัวมากเกนิไป เพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งสบายใจ 

 คลับเมด จะมกีารแตง่กายเพือ่รว่ม ธมีปารตี ้ในแตล่ะวนั สามารถโทรเช็ค ลว่งหนา้กอ่นการ

เดนิทาง 5 วนั   

 

หมายเหต ุ

- ราคานีใ้ชส้ าหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกันอยา่งนอ้ย 2 ทา่นขึน้ไป ถอืสญัชาตไิทยและมวีตัถปุระสงคเ์พือ่

การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

- เพือ่ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว รสีอรท์สว่นใหญท่ีม่ัลดฟีสไ์มอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี

พักแบบ Water Bungalow หอ้งพัก 1 หอ้ง พักไดส้งูสดุ 3 ทา่น หรอื ผูใ้หญ ่2 ทา่นพักกับเด็ก 1 

ทา่น (เด็กตอ้งมอีาย ุ2-11 ปีหรอือายไุมเ่กนิ 12 ปี กอ่นวนัออกเดนิทาง) 

- อัตราค่าบริการคิดค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนราคาค่าบรกิารในกรณีที่มีการขึน้ราคาค่าตั๋วเครื่องบนิ ภาษีเดนิทาง ค่าประกันภัย 

คา่ธรรมเนียมน ้ามัน หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกล ้

วนัทีค่ณะจะเดนิทาง   

- หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ -ออกเมอืง ดว้ยเหตุผล

ใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอือ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืง

ใหก้ับชาวต่างชาตหิรอืคนตา่งดา้ว ทีพ่ านัก อยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกอง

ตรวจคนเขา้เมอืง   

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ 

หรือล่าชา้ของสายการบนิ เรือ รถไฟ อุบัตเิหตุ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือ

สิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนอือ านาจควบคมุของบรษัิทฯ  

- ในระหวา่งการท่องเทีย่วนี ้หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ 

ทางบรษัิทฯ จะยดึถือและค านึงถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลูกคา้สว่นมากเป็น

ส าคัญ 

 


