
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

คลบัเมดฟินูล ูมลัดลีฟ์ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คลับเมดคานิ ฟินูลู 
 

 

SUNSET OVERWATER VILLAS  

- Size: 168 sqm (indoor : 78 sqm) 

- Max. occupancy per room: 2 (one king size bed in each Villa) 

- Private pool: 1.2m in depth and 28sqm in size 

- Sea view 

ROOM AMENITIES  

Mini bar (daily complimentary refill except alcohol),  

espresso machine,  

flat TV screens in the room and living area, DVD 

/blu-ray player, MP3 dock, bathrobe & slippers,  

beach towels, amenities kit, hair dryer, iron board, 

 mosquito plug, digital safe, telephone, kettle, tea, coffee,  

bottle of water (daily),  

air-conditioning 

- Wifi access                    

 - Daily room service breakfast & tea 

- Daily room service*              

 - Evening turndown service  

SUNRISE OVERWATER VILLAS  

- Size: 151 sqm (indoor: 67 sqm) 

- Max. occupancy per room: 2  

(one king size bed in each Villa) 

- Private pool: 1.2m in depth and 16sqm in size 

- Sea view 

ROOM AMENITIES  

Mini bar (daily complimentary refill except alcohol), 

 espresso machine, flat TV screens in the room and  

living area, DVD/blu-ray player, MP3 dock,  

bathrobe & slippers,beach towels,  

amenities kit, hair dryer, iron board, mosquito plug,  

digital safe, telephone, kettle, tea, coffee,  

bottle of water (daily), air-conditioning 

- Wifi access                     

 - Daily room service breakfast & tea 

- Daily room service*               

- Evening turndown service  

BEACH VILLAS  

(SUNSET & SUNRISE BEACH VILLAS)  

- Size : 168 sqm (indoor : 67 sqm ) 

- Max. occupancy per room : 2 (one king size bed in each Villa) 

- Private pool : 1.2m in depth and 16sqm in size 

- Sea view 

ROOM AMENITIES  

Mini bar (daily complimentary refill except alcohol),  

espresso machine, flat TV screens in the room and living 

 area, DVD/blu-ray player, MP3 dock, bathrobe & slippers,  

beach towels, amenities kit, hair dryer, iron board,  

mosquito plug, digital safe, telephone, kettle, tea, coffee, 

 bottle of water(daily),  

air-conditioning  

- Wifi access                     

 - Daily room service breakfast & tea 

- Daily room service*            

- Evening turndown service  



 

 

SONGKRAN SERIES 
Club Med Finolhu Villas, Maldives 

 
3DAYS 2NIGHTS AIR PACKAGE WITH AIR ASIA (UL) 

  Departure: UL403 BKK-CMB 09:10-11:00               Departure: UL104 MLE-CMB 21:00-22:55              
     UL115 CMB-MLE 13:35-14:30        UL402 CMB-BKK 01:10-06:15  
 

 

Date of Travel 

 

Room category 

 

Package/Adult 

Package/Teenager 

12-17 yrs 
 

 

12-14 Apr 20 
 

Sunrise Beach Villa  
1 หอ้ง 

55,100 49,100 

Sunrise Overwater Villa 
1 หอ้ง 

67,100 - 

 

14-16 Apr 20 

Sunrise Overwater Villa 
1 หอ้ง 

66,300 - 

   
Sunset Overwater Villa 

1 หอ้ง 
70,900 - 

   

 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบนิโคลมัโบ – สนามบนิมาเลย่ ์                                          ( - / L / D) 
07.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู10 เคานเ์ตอร ์ S สายการ

บนิ ศรลีงักา มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

09.15 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงมาเลย่ ์โดยสายการบนิศรลีงักาแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่UL 403 
11.05 น. แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิโคลมัโบ 

13.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมาเลย่ ์ โดยสายการบนิศรกีา เทีย่วบนิที ่UL 115 
14.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิ มาเลย่ ์ ซ ึง่เป็นสนามบนิกลางทะเลทีม่บีรรยากาศทีส่วยงาม (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) ผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าแลว้ผ่านศลุกากร และ นําทา่นลงเรอืเร็ว

เดนิทางสูเ่กาะมัลดฟีส ์โดยมเีจา้หนา้ทีถ่อืป้ายรอรับ บรเิวณทางออกของประตขูาออกผูโ้ดยสาร ระหว่างทาง
ทา่นสามารถชมน้ําทะเลใสบรสิทุธิ ์พรอ้มทัง้บา้นเรอืนตา่งๆ บรเิวณเกาะบนคาบสมุทรอนิเดยี  ใชเ้วลา

ประมาณ 45 นาท ี
16.00 น. ยนิดตีอ้นรับทา่นสูค่ลบัเมด ฟินูล ู(Club Med Finolhu)  พรอ้มการตอ้นรับอันแสนอบอุ่นจากบรกิร สว่นตวั 

และการกลา่วตอ้นรับ และนําพาทา่นเขา้เชคอนิ ณ บรเิวณหอ้งพัก 

19.15-21.30น. เชญิทา่นรับประทานอาหารเย็นทีห่อ้งอาหารของคลบัเมด หอ้งอาหาร Motu   ซึง่มอีาหารไวบ้รกิารทา่น
อย่างหลากหลายในสไตลบ์ุฟเฟ่ต ์ และ แบบ ฟิวชัน้เมนู (มือ้ที ่1) 

21.30 น. ทา่นสามารถสนุกสนานกบักจิกรรมยามคํา่คนื เชน่ ชมภาพยนต ์รมิหาด , วงดนตรสีด เป็นตน้ (ทา่นสามารถ

เลอืกชมกจิกรรม ตามคําแนะนําบรกิร ของทา่น) 
 

เชญิทา่นพักผ่อนอสิระตามอัธยาศยั   
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

    
 

 
 
 



 

 

วนัทีส่อง เพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนเกาะมลัดฟีส ์                             ( B/ L / D ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ หรอื เลอืกทานอาหารเชา้ทีห่อ้งพักได ้(มือ้ที ่2) เพยีงแคบ่อก 

พนักงานบรกิารหอ้งพัก ทา่มกลางบรรยากาศยามเชา้ กลางทะเลทีส่วยงาม แสงแดด และ สายลม 

หลงัรับประทานอาหารเชา้ หากทา่นทีต่อ้งการไปดําน้ําตืน้พรอ้มกนัทีท่า่เรอื ของรสีอรท์ เพือ่ร่วมทดสอบการ
ว่ายน้ํา กอ่นทีจ่ะร่วมออกทรปิ เพือ่ไปสมัผัส โลกใตน้ํ้า ในมหาสมุทรอนิเดยี (กรณีทีท่า่นไม่ผ่านการทดสอบ

ว่ายน้ําทางรสีอรท์ขอสงวนสทิธิก์ารใหบ้รกิาร แตส่ามารถเลอืกเลน่กจิกรรรมอืน่ไดภ้ายในโรงแรม) 
09.30 น. สาํหรับทา่นทีผ่่านการทดสอบ ร่วมทรปิดําน้ํา ทา่นสามารถ ร่วมการเดนิทางไปกบัเรอืทีบ่รกิารฟร ีพรอ้ม

อุปกรณ์การตา่งๆ เชน่ หนา้กากดําน้ํา เสือ้ชชูพี หรอืตนีกบ (กรณีทีท่า่นตอ้งการดําน้ําลกึ ทา่นสามารถตดิตอ่

ซือ้บรกิารเพิม่เตมิ โดยมคีา่ใชจ้่ายตามทรปิทีท่า่นตอ้งการ) สาํหรับการดําน้ําตืน้ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. 
สาํหรับทา่นทีไ่ม่ออกไปร่วมทรปิดําน้ํา  ทา่นสามารถ น่ังเรอืขา้มไปทีเ่กาะ Kani เพือ่ร่วม ส นุกสนานกบั

กจิกรรม ที ่สระว่ายน้ํากบัการออกกํา ลงักาย แบบ Aqua Gym ทีเ่นน้ความสนุก ในสระว่ายน้ํา หรอืทา่น
สามารถอสิระกบักจิกรรมตา่งๆมากมายบนเกาะ ทีท่า่นเกอืบจะไม่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายอืน่ๆอาท ิเรอืแคนู,เรอืถบี
, วนิดเ์ซริฟ์ , กระดานโตค้ลืน่ (ชนดิไม่มเีครือ่งยนต์ ) 

เป็นตน้ สา มารถตดิตอ่โดยตรงทีเ่จา้หนา้ประจํา เกาะ 
หรอื ทา่นสามารถใชบ้รกิาร กจิกรรม ของ Finolhu 

Villas ได ้อาทเิชน่ – Tennis, Volleyball, 
Badminton,Weights & Cardio Room และ Yoga เป็น
ตน้ โดยไม่มคีา่ใชจ้่าย 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร Motu (มือ้ที ่3) 
บ่าย ทา่นสามารถสนุกสนานกบัคอรส์ตา่งๆมากมายทีท่าง

Club Med เตรยีมไวส้าหรับทา่นโดยทา่นสามารถ
สอบถามไดโ้ดยตรงกบัทางทมีงาน Club Med ทัง้เกาะ 
Kani และ เกาะ Finolhu Villas 

  

คํา่  บรกิารอาหารคําเรศิรส (มือ้ที ่4) ทา่มกลางบรรยากาศสดุหรู โดยจะเสริฟ์ เป็นเมนู a la carte แตส่ามารถ 
สัง่เพิม่ไดต้ลอด หรอื เลอืกทานอาหาร บุฟเฟ่ต ์นานาชาต ิ

ณ หอ้งอาหาร Velhi ที ่เกาะ Kani 
 

21.30 น.  ทา่นสามารถกนิลม ชมบรรยากาศพรอ้มเครือ่งดืม่ชนดิ พรี
เมีย่ม ไดต้ลอดการพักผ่อน ที ่ Pool Bar Finohlu หรอื
ทา่นสาม ารถ ขา้มมาเกาะ Kani เพือ่ร่วม ส นุกกบัปารต์ี ้

ดนตรกีจิกรรมยามคําคนืในแบบ Club Med ทีบ่รเิวณ หอ้ง
การแสดง (Theater) ทา่นสามารถ ชอบการแสดงตา่งๆ 

ไดฟ้ร ีได ท้กุคํา่คนื กบัการแสดงทีไ่ม่ซํ้า กบัทมี GO’s ที่
มากมายความสามารถ และบรเิวณนี้ทา่นสามารถเลอืก
เครือ่งทีท่า่นชืน่ชอบ อาท ิคอคเทลตา่งๆ ไวทแ์ดง ไวท์

ขาว เบยีร ์หรอืเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์มากมายกว่า 150 
ชนดิ ตลอดคนื (บารจ์ะปิดบรกิารประมาณ 01.00 น. ) 

 หมายเหต ุเรอืขา้มเกาะมจีนถงึ เวลา เทีย่งคนื ของแตล่ะวัน 

 

วนัทีส่าม เพลดิเพลนิกจิกรรมทีเ่กาะมลัดฟี / เดนิทางกลบั มาเลย่ ์– โคลมัโบ – กรงุเทพฯ                                                                                              

( B / L / D ) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) 
11.00 น. เก็บสมัภาระ เชค็เอา้ทจ์ากหอ้งพัก โดยทา่นยังสามารถเลน่กจิกรรมและใชส้ ิง่อํานวยความสะดวกตา่งได ้

ยกเวน้หอ้งพัก  ซึง่ทางคลบัเมดมหีอ้งอาบน้ํามไีวบ้รกิารดา้นนอก) 
กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร Motu (มือ้ที ่6) 

บ่าย ทา่นสามารถสนุกสนานกบัคอรส์ตา่งๆมากมายทีท่างClub Med เตรยีมไวส้าหรับทา่นโดยทา่นสามารถ
สอบถามไดโ้ดยตรงกบัทางทมีงาน Club Med ทัง้เกาะ Kani และ เกาะ Finolhu Villas 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่เรศิรส ทา่มกลางบรรยากาศสดุหรู โดยจะเสริฟ์ เป็นเมนู a la carte แตส่ามารถ สัง่เพิม่ได ้

ตลอด หรอื เลอืกทานอาหาร บุฟเฟ่ต ์นานาชาต ิณ หอ้งอาหาร Velhi ที ่เกาะ Kani 
17.00 น. พบกนัทีจุ่ดนัดพบกอ่นออกเดนิทาง (บรเิวณทา่เทยีบเรอืหรอืเปลา่ ) เพือ่เชค็กระเป๋าสมัภาระของทา่นกอ่น

เดนิทางออกจากรสีอรท์ไปยังสนามบนิมาเลย่ ์
18.00 น. เชค็อนิรับบอรด์ดิง้พาส ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิศรลีงักาแอรไ์ลน์ 
20.35 น. เดนิทางออกจากสนามบนิมาเลย่ ์ สายการบนิ ศรลีงักา แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่UL104 

22.35 น. แวะตอ่เครือ่งทีส่นามบนิโคลมัโบ 
 
 



 

 

วนัทีส่ ี ่ โคลมัโบ – กรงุเทพฯ                                                                                 ( - / - / - ) 
01.15 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิศรลีงักา แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่UL402 

06.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาทวัรร์วม 

 
ราคาทวัรร์วม 

1. ทีพ่ัก 2 คนื พรอ้มตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั สายการบนิ Srilankan Airlines น้ําหนักกระเป๋า 30 กก. 

2. บรกิารรับสง่โดยเรอืสปีดโบ๊ท ไป-กลบั ระหว่างสนามบนิ-คลบัเมด 
3. อาหารบุฟเฟตน์านาชาตทิัง้เชา้ กลางวัน เย็น พรอ้มทัง้เครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์น้ําผลไมแ้ละอืน่  ๆ

4. บรกิารเครือ่งดืม่ทัง้ผสมและไม่ผสมแอลกอฮอลต์ลอดวัน  (ยกเวน้เครือ่งดืม่แอลกอฮอลช์นดิ พรเีมีย่ม, ไวน ์และ 
แชมเปญแบบทัง้ขวด)  

5. กจิกรรมกฬีาทัง้บนบกและทางน้ํา  พรอ้มผูฝึ้กสอนทีเ่ชีย่วชาญ เฉพราะรสีอรท์ ทีม่กีารเรยีนการสอนและอุปกรณ ์

การแสดงโชวเ์อกลกัษณ์ของคลบัเมดทกุคํา่คนืโดยจโีอนานาชาต  ิ
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากับภาษี) 
2.   ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพทส์ว่นตัว ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ 
3. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 30 กก. / ขากลับ 30 กก.) 
4. ค่าทําวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างชาต ิ(ไม่ใชห่นังสอืเดนิทางไทย) 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจํานวน 20 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์กรณุาชําระคา่ทวัรเ์ป็นจํานวนเต็ม 

 

 

 

 

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสวุรรณภมูนิ ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะสํารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 



 

 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนด 

1. ใชไ้ดส้าํหรับเขา้พักอย่างนอ้ย 2 คนื  

2. เด็กอายุตํา่กว่า 4 ปีเขา้พักทีค่ลบัเมด ฟร!ี 

3. เด็กอายุตํา่กว่า 14 ปี ไม่อนุญาตใิหเ้ขา้พักทีห่อ้งลากนู 
4. สาํหรับหอ้ง Connecting room มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 700 บาท /หอ้ง /คนื 

5. หอ้งลากนูสวทีพาโนรามาววิ ชาํระเพิม่ 10% 

หากยนืยันการจองแลว้ไม่สามารถสง่ตอ่ คนื หรอืเปลีย่นแปลงได ้และ ไมส่ามารถใชร้่วมกบัโปรโมชัน่อืน่ได ้

เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง  ไม่
นอ้ยกว่า 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี ้ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกว่า 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี ้ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร์-อาทติย์) ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชาํระค่าต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากค่า
ทัวรท์ีช่าํระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่ (ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง ) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลั กฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชาํระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่  45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์ อาทติย์) คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่น การเดนิทางภายใน 31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์ อาทติย์) ยดึเงนิคา่มดัจําท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิกอ่น การเดนิทาง ภายใน  30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์ อาทติย์) ยดึเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้  
เนือ่งจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วล่วงหนา้ เชน่ การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. หากจํานวนการจองของผูเ้ดนิทางเต็มกรุป๊แลว้ ผูจ้องไมส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 
4. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจําหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื
เงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   
5. การตดิต่อประสานงานกับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้ 

วันจันทรถ์งึวันศุกร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิต่อประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกว่า 20 ทา่น 
 
แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1.กระเป๋าเดนิทางสําหรับฝากใตท้อ้งเครือ่ง 
จํานวน : ไม่จํากัด น้ําหนัก : ไม่เกนิ 30 กโิลกรัม 
2. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทกุ
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเทา่นัน้  
3. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

4. คลบัเมด จะมกีารแตง่กายเพือ่ร่วม ธมีปารตี ้ในแตล่ะวัน สามารถโทรเชค ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 5 วัน ทีค่ลบัเมดกรุง
เทพ 
 
 



 

 

5. สิง่ทีห่า้มนําเขา้ประเทศมัลดฟีส ์  

- วัตถทุีส่ ือ่ถงึการตอ่ตา้นศาสนาอสิลาม 

- วตัถบุูชา 

- หนังสอื ส ิง่พมิพล์ามก 

- แอลกอฮอลแ์ละเหลา้ 

- สตัวอ์ันตราย อาวุธสงคราม และระเบดิ 

- เนื้อหมู และผลติภณัฑท์ีทํ่าจากหม ู

หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืไม่ใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง 
นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท 
พรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษี 
เชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
หมายเหต ุ: คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงแลว้ ประมาณ 2 ช ัว่โมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง  

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทําการจองทกุคร ัง้ 


