
  

บนิตรงจากกรงุเทพ  สูค่วามประทบัใจทีม่ลัดฟีส ์

        คุม้สุดๆ แบบ ALL INCLUSIVE รวมอาหารและเครือ่งดืม่ บรกิารแบบไมอ่ ัน้  

      ดืม่ด า่บรรยากาศอนัแสนโรแมนตกิ กบัหอ้งพกัหลากหลายตามทีท่า่นเลอืก 

สนุกสนานกบัหลากหลายกจิกรรม โดยทมีงาน G.O. นานาชาตมิอือาชพี 

               ชมโชวพ์เิศษ จากทมีงาน G.O. นานาชาตใินทุกค า่คนื 

 



  

07.00 น. ลกูคา้ท าการเชค็อนิที ่ สนามบนิดอนเมอืง 

ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 3 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์2 ของสายการบนิ 

แอรเ์อเชยี (Air Asia) 

09.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมาเล ่ประเทศมัลดฟีส ์(Male, 

Maldives)โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี(Air Asia) เทีย่วบนิที ่

FD177 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 15 นาท ี

11.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ Ibrahim Nasir 

International Airport เมอืงมาเล ่ ประเทศมลัดฟีส ์ (Male, 

Maldives)เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

(เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่น

เป็นเวลาทอ้งถิน่) หลงัท าการผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 

เรยีบรอ้ยแลว้ พบเจา้หนา้ทีโ่รงแรมเคานเ์ตอร ์ 61  น าทา่น

เดนิทางโดยเรอืสปีดโบ๊ท (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 

30 นาท)ี ไปยัง “Club Med Kani”  เชค็อนิเขา้สูท่ีพ่ัก  

คลบัเมด คาน ิ(Club Med Kani) พรอ้มการตอ้นรับ

อันแสนอบอุ่นจากเจา้หนา้ทีห่ลากหลายเชือ้ชาต ิ 

และการกลา่วตอ้นรับ ทกัทายทกุทา่นโดยผูบ้รหิาร

จากเกาะจากนัน้เชญิทกุทา่นเขา้หอ้งพัก พกัผ่อน 

ตามอัธยาศยั  

19.30 – 21.30 น. บรกิารอาหารค า่ ณ 

หอ้งอาหารหลกั The Vehli  ซึง่มอีาหารไว ้

บรกิารทา่นหลากหลายในสไตลบ์ุฟเฟ่ต ์ โดยไม่มี

คา่ใชจ้่าย ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการรบัประทานอาหาร

ทีห่อ้งอาหารพเิศษ  

Kandu จะตอ้งท าการจองลว่งหนา้ 1 วัน โดยแจง้

ไดท้ีแ่ผนกตอ้นรบั (Reception) *ไม่มคีา่ใชจ้่าย 

รับเพยีง 75 ทา่นตอ่วัน ส าหรับ เมนู Lobster มคีา่

ใชเ้จ่าย สามารถเชค เรทราคาไดท้ี ่Reception 

21.30 น. บรเิวณลานกลางแจง้ Shark Bay 

Stage ทา่นจะไดส้นุกสนานกบักจิกรรมยามค า่คนื 

และการแสดงจากทางรสีอรท์ตอ้นรบัผูท้ีเ่ดนิทาง

มาเยอืน บรกิารเครือ่งดืม่ยามค า่คนืมากมายกว่า 

150 รายการ 



 

 

 

 

พเิศษส าหรบัทา่นทีพ่กัหอ้ง Overwater Suite สามารถสัง่อาหารเชา้มาบรกิารทีห่อ้งไดโ้ดย 

เลอืกเมนูอาหารเชา้แลว้น าไปเสยีบไวใ้นกลอ่งหนา้หอ้ง กอ่นเวลา 02.00 น. (ต ี2) ของวันนัน้ๆ โดยทาง 

Room Service จะน าอาหารเชา้มาเสรฟิทา่นในเวลา 07.00 – 11.00 น. 

07.00 – 11.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ 

หอ้งอาหารหลกั The Vehli ตามเวลาใหบ้รกิาร

ของหอ้งอาหาร คอื 07.00 – 11.00 น. แตห่าก

ทา่นไม่สะดวกตามเวลาดงักลา่ว ก็สามารถ

รับประทานอาหารเชา้ในชว่งสายไดท้ีห่อ้งอาหาร

พเิศษ (Kandu) ซึง่ใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 10.00 – 

11.00 น.   

หลงัรับประทานอาหารเชา้ ทา่นทีต่อ้งการไปร่วม

กจิกรรมด าน ้าตืน้ พบกนัทีท่า่เรอืของรสีอรท์ เพือ่

ร่วมทดสอบการว่ายน ้ากอ่นทีจ่ะร่วมออกทรปิ เพือ่

ไปสมัผัสโลกใตน้ ้าในมหาสมุทรอนิเดยี (กรณีที่

ทา่นไม่ผ่านการทดสอบวา่ยน ้า ทางรสีอรท์ขอ

สงวนสทิธิก์ารใหบ้รกิาร แตส่ามารถเลอืกเลน่

กจิกรรมอืน่ไดภ้ายในรสีอรท์) 

09.30 น.  ส าหรับทา่นทีต่อ้งการร่วมทรปิแรก ทา่นสามารถร่วมการเดนิทางไปกบัเรอื พรอ้มบรกิาร 

อุปรกรณ์ฟร ีเชน่ หนา้กากด าน ้า เสือ้ชชูพี หรอืตนีกบ (กรณีทีท่า่นตอ้งการด าน ้าลกึ ทา่นสามารถตดิตอ่ซือ้

บรกิารเพิม่เตมิ โดยมคีา่ใชจ้่ายตามทรปิทีท่า่นตอ้งการ) ส าหรับการด าน ้าใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. 

ส าหรับทา่นทีไ่ม่ออกไปร่วมทรปิด าน ้า ทา่นสามารถเพลดิเพลนิและสนุกสนานกบักจิกรรมมากมายทีท่าง

คลบัเมด เตรยีมไวใ้หบ้รกิารทัง้กจิกรรมทีใ่หบ้รกิารฟรี เชน่ Aqua Gym, เรอืแคนู, เรอืถบี, วนิดเ์ซริฟ์, 

กระดานโตค้ลืน่(ชนดิไม่มเีครือ่งยนต)์ เป็นตน้ สามารถตดิตอ่โดยตรงทีเ่จา้หนา้ทีป่ระจ าเกาะ 

12.15-14.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกั The Vehli  แตห่ากทา่นไมส่ะดวกตาม

เวลาดงักลา่ว ก็สามารถรบัประทานอาหารกลางวันไดอ้กีชว่งทีห่อ้งอาหารพเิศษ (Kandu) ซึง่ใหบ้รกิาร

อาหารกลางวนัตัง้แตเ่วลา 13.30 – 15.30 น. 

บา่ย พักผ่อนอสิระเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ รวมทัง้อาหารวา่งทีจ่ะคอยใหบ้รกิารทา่นทีห่อ้งอาหาร

พเิศษ (Kandu) ตัง้แตเ่วลา 15.30 – 18.00 น. ทางคลบัเมด มหีอ้งอาหารใหม่ สไตล ์Noodle bar  ทีใ่ห ้

บรกิารตัง้แตเ่วลา 16.00-18.00 และ 21.30-23.00 ซึง่ใหบ้รกิาร Noodle ทีห่อ้ง KAANA RESTAURANT 

19.30 – 21.30 น. บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารหลกั The Vehli  ซึง่มอีาหารหลากหลายไว ้

บรกิารทา่นในสไตลบ์ุฟเฟ่ต ์ โดยไม่มคีา่ใชจ้า่ย ส าหรับทา่นทีต่อ้งการรับประทานอาหารทีห่อ้งอาหาร

พเิศษ  Kandu จะตอ้งท าการจองลว่งหนา้ 1 วัน โดยแจง้ไดท้ีแ่ผนกตอ้นรบั (Reception) *ไม่มคีา่ใชจ้่าย 

รับเพยีง 75 ทา่นตอ่วนั ส าหรับ เมนู Lobster มคีา่ใชเ้จ่าย สามารถเชค เรทราคาไดท้ี ่Reception 

21.30 น. บรเิวณลานกลางแจง้ Shark Bay Stage ทา่นจะไดส้นุกสนานกบักจิกรรมยามค า่คนื และการ

แสดงจากทางรสีอรท์ตอ้นรบัผูท้ีเ่ดนิทางมาเยอืน บรกิารเครือ่งดืม่ยามค า่คนืมากมายกว่า 150 รายการ 

 

 

อสิระพกัผอ่น หรอื 

เลอืกท ากจิกรรม  ตามอธัยาศยั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.00 – 11.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกั 

The Vehli ตามเวลาใหบ้รกิารของหอ้งอาหาร คอื 07.00 – 11.00 น. 

แตห่ากทา่นไม่สะดวกตามเวลาดงักลา่ว ก็สามารถรบัประทานอาหาร

เชา้ในชว่งสายไดท้ีห่อ้งอาหารพเิศษ (Kandu) ซึง่ใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 

10.00 – 11.00 น.   

09.00 น. เก็บสมัภาระ เชค็เอาทจ์ากหอ้งพัก โดยทา่นยังสามารถร่วม

กจิกรรมตา่งๆของรสีอรท์ไดย้กเวน้การใชห้อ้งพกั โดยทางคลบัเมด 

มหีอ้งรับรอง ซึง่บรกิารทัง้เครือ่งดืม่ และของวา่ง รวมทัง้มหีอ้งอาบน ้า 

09.30 น. พบกนัทีจ่ดุนดัพบกอ่นออกเดนิทาง (บรเิวณทา่เทยีบ

เรอื) เพือ่เช็คกระเป๋าสมัภาระของทา่นกอ่นเดนิทางออกจากรี

สอรท์ไปยงัสนามบนิมาเลย่ ์

12.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ  

แอรเ์อเชยี (Air Asia) เทีย่วบนิที ่FD178 

19.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

**หมายเหต*ุ*  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสม 

ไมว่า่จะเกดิจาก ความขดัขอ้งของยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการ

ตามหมายก าหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลง

รายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทาง

ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนในกรณีที ่

กองตรวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศไทย, 

ประเทศมลัดฟีสป์ฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก

หรอืเขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ  

ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

มลัดฟีส ์
- 

กรงุเทพฯ 



 

Date of Travel 

 

Room 
category 

 

Package/Adult 

    Package/ 

Teenager 
12-17 yrs 

 

Package/Child 
4-11 yrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12 Apr 20 

Superior Room 43,850 39,650 35,250 

Deluxe 46,800 41,890 37,100 

Overwater Suite 52,200 46,250 40,300 

12-14 Apr 20 

Superior Room 47,300 43,100 38,700 

Deluxe 50,300 45,300 40,500 

Overwater Suite 55,700 49,700 43,700 

13-15 Apr 20 

Superior Room 47,200 43,000 38,900 

Deluxe 50,800 46,000 41,100 

Overwater Suite 56,200 50,200 44,200 

14-16 Apr 20 

Superior Room 42,700 39,600 35,300 

Deluxe 48,600 43,600 38,700 

Overwater Suite 54,000 47,900 41,900 



ตารางกจิกรรมจาก Club Med Kani 
 
 

1.ด าน า้ต ืน้  

*ส าหรบัผูเ้ขา้พกัทีม่อีายุ 11 ปีข ึน้ไป และจะตอ้งผา่นการทดสอบการวา่ยน า้ของทางคลบัเมด

เทา่น ัน้ 

   - ลงทะเบยีนบรเิวณทา่เรอื  เปิดใหบ้รกิารทกุวนัเวลา 09.30 น. และ 14.00 น. 

   - ทดสอบวา่ยน า้               เวลา 09.30 น. และ 14.00 น. 

   - เดนิทางออกไปด าน า้      เวลา 10.00 น. และ 14.30 น. 

 

2.กจิกรรมทางน า้ 

   - เรอืใบ / คายกั                   เวลา 09.30-12.00 น. และ 14.00-17.00 น. 

   - คอรส์สอนเลน่เรอืใบ**       เวลา 10.00 และ 15.00 น. (ยกเวน้ วนัองัคาร และ วนัพฤหสับด)ี 

     **ส าหรบัผูเ้ขา้พกัทีม่อีายุ 11 ปีข ึน้ไป 

 

3.กจิกรรมทางบก             เปิดใหบ้รกิารทุกวนั 

   - พลูเกมส ์                     เวลา 12.00 น. ทกุวนัทีส่ระวา่ยน า้ 

                                        การแขง่ขนักจิกรรมในแตล่ะวนั เวลา 14.00 น. 

                                        กจิกรรมชายหาด ฟตุบอล, วอลเลยบ์อลชายหาด เวลา 17.00 น. 

 

4.ฟิตเนส 

   - เดนิเร็วเขา้จงัหวะ                     เวลา 08.30 

   - สเตป                                       เวลา 10.00 น. 

   - วอเตอรแ์อโรบคิ                       เวลา 11.00 น. ทีส่ระวา่ยน า้ 

   - วอเตอรแ์อโรบคิ(ผอ่นคลาย)    เวลา 15.00 น. ทีส่ระวา่ยน า้ 

   - เตน้ซุมบา้                                เวลา 16.00 น. ทีส่ระวา่ยน า้ 

   - โยคะตอนเชา้                          เวลา 09.00 น. ทีห่อ้งฟิตเนส 

   - โยคะตอนพระอาทติยต์ก          เวลา 17.30 น. ทีห่อ้งฟิตเนส 

 

แผนกบาร ์และเครือ่งดืม่ 

1.ซนัเซท บาร ์(Sunset Bar) เปิดใหบ้รกิารทกุวนั เวลา 09.00 น.– 18.30 น. 

2.อรี ุบาร(์Iru Bar)               เปิดใหบ้รกิารทกุวนั เวลา 18.30 น.– 00.30 น. 

 

Snack / ของทานเลน่ 

1.ครวัซองค ์(Croissant)      เปิดใหบ้รกิารทกุวนั เวลา 10.00 น.– 11.00 น. ที ่อรี ุบาร(์Iru Bar) 

2.ของทานเลน่                       เปิดใหบ้รกิารทกุวนั เวลา 11.30 น.– 12.30 น. ที ่อรี ุบาร(์Iru Bar) 

3.แอพแพทไทเซอร ์รอบเย็น  เปิดใหบ้รกิารทกุวนั เวลา 19.00 น.– 20.00 น. ที ่อรี ุบาร(์Iru Bar) 

 



 

คลบัเมดคาน ิมลัดลีฟ์ 
 

คลบัเมดคาน ิต ัง้อยูบ่นเกาะคานฟิิโนลูห ์ซึง่เป็นหนึง่ในหมูเ่กาะมลัดฟีสท์ ีไ่ดร้บัการขนานนามวา่

เป็น “เกาะสวรรคแ์หง่สุดทา้ย” ซึง่รายลอ้มไปดว้ยหาดทรายขาวบรสิุทธิ ์นอกจากทีน่ ีจ่ะท าใหทุ้กวนั

พกัผอ่น ของคณุเป็นวนัสุดแสนพเิศษแลว้ทางคลบัเมดยงัมคีวามโดดเดน่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวัทีน่อกเหนอืจากบรรยากาศ ทีพ่กั กจิกรรมครบครนัแลว้ ทางเรายงัมเีหลา่พนกังานที ่

เรยีกตดิปากกนัวา่ G.O. (GENTLE ORGANIZER) ทีจ่ะคอยดแูล G.M. (GENTLE MEMBER หรอื หมายถงึ

ลูกคา้น ัน่เอง) ดว้ยบรกิารสุดประทบัใจท ัง้หมดนีเ้ป็นภาพทีผ่สมผสานกนั อยา่งลงตวับนเกาะซึง่

ต ัง้อยูใ่นแถบเขตรอ้นทีย่งัคงความเป็น ธรรมชาตไิวอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ 

 
 

Superior Room 

  
 

DELUXE ROOM 

  
 

OVERWATER SUITE 

   
 
 

 



MANTA BAR 
...สทิธพิเิศษ ส าหรับทา่นทีเ่ขา้พักหอ้ง Overwater Suite บรกิารอาหารเชา้ ถงึหอ้งพัก และสามารถใช ้

บรกิาร Manta Lounge  เลานจส์ดุเอ็กซค์ลซูฟี พรอ้มบารเ์ครือ่งดืม่คอยบรกิาร ทา่นสามารถนักพักผอ่น
ภายในเลานจ ์หรอืออกไปนอนชลิบนทีน่อนตาขา่ยสดุเกเ๋หนือทะเลก็ไดเ้ชน่กัน 
 

   
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่บัตรโดยสารชัน้ประหยัดไป – กลบั เสน้ทางตามทีร่ะบุในรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษี

น ้ามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ **คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที ่1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณีทีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่** 

 สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง น ้าหนักไม่เกนิทา่นละ 20 กก. 

 คา่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรูปแบบหอ้งทีท่า่นเลอืก 

 เรอืเร็ว Speed boat  รับ-สง่ จาก สนามบนิ – รสีอรท์ – สนามบนิ 

 เจา้หนา้ทีต่อ้นรับทีส่นามบนิมาเล ่และอ านวยความสะดวกในการเดนิทางตอ่ไปยังรสีอรท์ 

 คา่ GST tax, Service charge, Green tax 

 อาหารบุฟเฟตน์านาชาตทิัง้เชา้ กลางวนั เย็น พรอ้มทัง้เครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์น ้าผลไมแ้ละอืน่ๆ 

 บรกิารเครือ่งดืม่ทัง้ผสมและไม่ผสมแอลกอฮอลต์ลอดวัน (ยกเวน้เครือ่งดืม่แอลกอฮอลช์นดิ พรี

เมีย่ม, ไวน ์และ แชมเปญแบบทัง้ขวด) 

 กจิกรรมกฬีาทัง้บนบกและทางน ้า พรอ้มผูฝึ้กสอนทีเ่ชีย่วชาญ เฉพราะรสีอรท์ ทีม่กีารเรยีนการ

สอนและอปุกรณ ์

 การแสดงโชวเ์อกลกัษณ์ของคลบัเมดทกุค า่คนืโดยจโีอนานาชาต 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

 คา่วซีา่ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย จะตอ้งด าเนนิการยืน่วซีา่ดว้ยตวัทา่นเอง 

 ประกนัการเดนิทาง 

 การรบัประทานอาหารภายในวลิลา่ และมนิบิาร ์

 การด าน ้าลกึ, กฬีาทางน ้า และกจิกรรมสนัทนาการอืน่ๆ นอกเหนือจากรายการทีร่สีอรท์ก าหนด 



 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. ช าระคา่ทวัรย์อดเต็ม ตามรูปแบบหอ้งทีต่อ้งการจะเขา้พัก  

3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ 

ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. หลงัจากท าการจองและช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง จะไม่สามารถคนืเงนิได ้

    ทกุกรณี 

2. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง, ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศมัลดฟิ   

   และ ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้  

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. แพ็คเกจขา้งตน้เป็นราคาตอ่ทา่น ส าหรับเขา้พักหอ้งละ 2-3 ทา่น และ ใชไ้ดเ้มือ่เขา้พักอย่างนอ้ย  

    2  คนืขึน้ไป ตามวันและเวลาทีก่ าหนด 

2. เงือ่นไขจาก Club Med Kan 

 2.1 เด็กอายุต า่กว่า 2-4 ปีเขา้พักทีค่ลบัเมด ฟร ี(เด็กอายุ ต า่กว่า 2 ปีไม่อนญาตใหเ้ขา้พกั) 

 2.2 เด็กอายุต า่กว่า 8 ปี ไม่อนุญาตใิหเ้ขา้พักทีห่อ้ง Overwater Suite 

2.3 ส าหรับหอ้ง Connecting room มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 700 บาท /หอ้ง /คนื 

2.4 หอ้ง Overwater Suite พาโนรามาววิ ช าระเพิม่ 10% 

3. การยนืยันการจองขึน้อยู่กบัจ านวนหอ้งว่าง ณ ขณะนัน้ และไม่สามารถใชโ้ปรโมชัน่นี้ ร่วมกบั 

   โปรโมชัน่อืน่ได ้

4. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจ 

    แกไ้ขได ้

5. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่ 

    นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ 

    การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 



6. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นสละสทิธิแ์ละจะ 

   ไม่รับผดิชอบคนืคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

7. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมี 

    ส ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

8. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่ง 

   บนเครือ่งบนิ และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจ 

   เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

9. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรบัสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิ ์

    ทีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

10. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  

      การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดย 

      สดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

11. พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก 

      มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

12. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และ 

      ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะจดัหา 

      รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

13. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ 

      ประเทศทีบ่รษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

14. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

15. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ 

      ลว่งหนา้ 

16. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่น 

      ไดย้อมรับในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

17. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย  

      สญูหาย ลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

18. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่ 

      เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ  

19. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ 

กอ่นทกุคร ัง้ มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 



 

 


