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Date of Travel 

 
Room category 

 
Package/Adult 

 

 12-14 OCT 2018 

 21-23 OCT 2018 

Sunrise Beach Villa 51,999 

Sunset Beach Villa 54,200 

Sunrise Overwater 
Villa 

60,600 

Sunset Overwater Villa 61,200 

 

วนัแรก :ของการเดนิทาง กรงุเทพฯ – มลัดฟีส ์

07.00 น.       เช็คอนิบัตรโดยสารและสัมภาระ ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประตู

10 เคาน์เตอร ์“w”  

สายการศรลีังกา 

09.10 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิศรลีังกา เทีย่วบนิที ่UL 403 

11.00 น. แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิโคลัมโบ 

13.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมาเลย่ ์ โดยสายการบนิศรกีา เทีย่วบนิที ่UL 115 

14.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิ มาเลย่ ์ ซึง่เป็นสนามบนิกลางทะเลทีม่บีรรยากาศทีส่วยงาม (เวลา
ทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าแลว้ผ่าน

ศุลกากร และจะมเีจา้หนา้ที ่g.o. ถอืป้ายรอรับทีท่ีส่นามบนิ (หากไม่เจอเจา้หนา้ทีม่ให ้
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ไปทีเ่คารเ์ตอร6์1) น าท่านลงเรอืเร็วเดนิทางสูเ่กาะมัลดฟีส ์ระหว่างทางท่านสามารถ
ชมน ้าทะเลใสบรสิทุธิ ์พรอ้มทัง้บา้นเรอืนต่างๆ บรเิวณเกาะบนคาบสมุทรอนิเดีย  ใช ้

เวลาประมาณ 45 นาท ี 

16.00 น. ยนิดีตอ้นรับท่านสู่คลับเมด ฟิโนลู(Club Med FINOLHU)  พรอ้มการตอ้นรับอันแสน
อบอุ่นจากเจา้หนา้ทีห่ลากหลายเชือ้ชาต ิ และการกล่าวตอ้นรับ ทักทายทุกท่านโดย

ผูบ้รหิารจากเกาะจากนัน้เชญิทุกท่านพักผ่อนเขา้หอ้งพัก ตามอัธยาศัย ส าหรับท่านที่
ตอ้งการรับประทานอาหารชว่งบา่ย ทางคลับเมด  

 

14.00 น.        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  และใหท้กุทา่นไดอ้สิระพักผอ่นตาม
อัธยาศัย  

 
19.30 – 21.30 น. เชญิทา่นรับประทานอาหารเย็นทีห่อ้งอาหารบรกิารอาหารเย็นในแบบทีท่า่นจะ

ประทับใจ 
พรอ้ม บรกิาร เครือ่งดืม่เบยีร ์และไวน์รสเยีย่มตลอดการรบัประทานอาหารมือ้ค ่า 
(ในกรณีทีเ่กดิการลา่ชา้และถงึไมท่ันเวลาการใชบ้รกิารอาหาร มือ้เย็นทีภ่ตัตาคารทาง

คลับเมดจะจัดเป็นมือ้อาหารวา่งบรกิารไวใ้หใ้นหอ้งพักแทน) 
21.30 น.  จากนัน้ทา่นสามารถเลอืกน่ังเรอืมาทีบ่รเิวณ Iru Bar ที ่ClubMed Kani (ฟร)ี ทีน่ี้ทา่น

จะสนุกสนานกับกจิกรรมยามค ่าคนื และการแสดงจากทางรสีอรท์ทีร่อตอ้นรับผูท้ี่
เดนิทางมาเยอืน และบรกิารเครือ่งดืม่ตา่งๆตลอดยามค ่าคนืมากมายกวา่ 150 รายการ 

พรอ้มทัง้โชวจ์ากเจา้หนา้ทีส่ าหรับการตอ้นรับลกูคา้ทกุทา่น หรอื ทา่นพักผอ่นตาม
อสิระ ทา่นสามารถกนิลม ชมบรรยากาศพรอ้มเครือ่งดืม่ชนดิพรเีมีย่ม ไดต้ลอดการ
พักผอ่น ที ่Pool Bar Finohl Villas 

***หมายเหต ุเรอืขา้มเกาะมจีนถงึ เวลา เทีย่งคนื ของแตล่ะวัน*** 
 

 

วนัทีส่อง : ของการเดนิทางสนุกสนานกบั
กจิกรรมในโรงแรม 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ หรอื เลอืกทานอาหารเชา้ทีห่อ้งพักได ้

เพยีงแคบ่อก   พนักงานบรกิารประจ าหอ้งพัก ทา่มกลางบรรยากาศยามเชา้ กลางทะเล
ทีส่วยงาม แสงแดด และ สายลม 

หลังรับประทานอาหารเชา้ หากทา่นทีต่อ้งการไปด าน ้าตืน้พรอ้มกันทีท่า่เรอื ของรี
สอรท์ เพือ่รว่มทดสอบการวา่ยน ้า กอ่นทีจ่ะรว่มออกทรปิ เพือ่ไปสมัผัส โลกใตน้ ้า ใน
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มหาสมทุรอนิเดยี (กรณีทีท่า่นไมผ่า่นการทดสอบวา่ยน ้าทางรสีอรท์ขอสงวนสทิธิก์าร
ใหบ้รกิาร แตส่ามารถเลอืกเลน่กจิกรรรมอืน่ไดภ้ายในโรงแรม) 
 

09.30 น.  ส าหรับทา่นทีผ่า่นการทดสอบ รว่มทรปิด าน ้า ทา่นสามารถ รว่มการเดนิทางไปกับเรอืที่
บรกิารฟร ีพรอ้มอปุกรณ์กรตา่งๆ เชน่ หนา้กากด าน ้า เสือ้ชชูพี หรอืตนีกบ (กรณีทีท่า่น

ตอ้งการด าน ้าลกึ ทา่นสามารถตดิตอ่ซือ้บรกิารเพิม่เตมิ โดยมคีา่ใชจ้า่ยตามทรปิทีท่า่น
ตอ้งการ) ส าหรับการด าน ้าตืน้ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. 
ส าหรับทา่นทีไ่มอ่อกไปรว่มทรปิด าน ้า ทา่นสามารถ น่ังเรอืขา้มไปทีเ่กาะ Kani เพือ่

รว่ม สนุกสนานกับกจิกรรม ที ่สระวา่ยน ้ากบัการออกกาลังกาย แบบ Aqua Gym ทีเ่นน้
ความสนุก ในสระวา่ยน ้าหรอืทา่นสามารถอสิระกับกจิกรรมตา่งๆมากมายบนเกาะ ที่

ทา่นเกอืบจะไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆอาท ิเรอืแคนู,เรอืถบี, วนิดเ์ซริฟ์, กระดานโต ้
คลืน่ (ชนดิไมม่เีครือ่งยนต)์ เป็นตน้ สามารถตดิตอ่โดยตรงทีเ่จา้หนา้ประจ าเกาะ หรอื 

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

 
บา่ย  บรกิารอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร Motu 

 ทา่นสามารถสนุกสนานกับคอรส์ตา่งๆมากมายทีท่าง Club Med เตรยีมไวส้ าหรับทา่น
โดยทา่นสามารถสอบถามไดโ้ดยตรงกับทางทมีงาน Club Med ทัง้เกาะ Kani และ 

เกาะ Finolhu Villas 
 
ช่วงค า่  บรกิารอาหารเลศิรส ทา่มกลางบรรยากาศสดุหร ูโดยจะเสริฟ์ เป็นเมนู a la carte แต่

สามารถ สัง่เพิม่ไดต้ลอด หรอื เลอืกทานอาหาร บฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิณ หอ้งอาหาร 
Velhi ที ่เกาะ Kani 

 
21.30 น.  ทา่นสามารถกนิลม ชมบรรยากาศพรอ้มเครือ่งดืม่ชนดิ พรเีมีย่ม ไดต้ลอดการพักผอ่น 

ที ่Pool Bar Finohlu หรอืทา่นสามรถ ขา้มมาเกาะ Kani เพือ่รว่ม สนุกกับปารต์ี ้ดนตรี

กจิกรรมยามค ่าคนืในแบบ Club Med ทีบ่รเิวณ หอ้งการแสดง (Theater) ทา่นสามารถ 
ชมการแสดงตา่งๆ ไดฟ้ร ีไดท้กุค ่าคนื กับการแสดงทีไ่มซ่ ้ากับทมี GO’s ทีม่ากมาย

ความสามารถ และบรเิวณนี้ทา่นสามารถเลอืกเครือ่งดืม่ทีท่า่นชืน่ชอบ อาท ิค็อกเทล
ตา่งๆ ไวนแ์ดง ไวน์ขาว เบยีร ์หรอืเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์มากมายกวา่ 150 ชนดิ ตลอด

คนื        (บารจ์ะปิดบรกิารประมาณ 01.00 น. ) 
***หมายเหต ุเรอืขา้มเกาะมจีนถงึ เวลา เทีย่งคนื ของแตล่ะวัน*** 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง มลัดฟีส ์- กรงุเทพฯ 
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11.00 น. เก็บสมัภาระ เช็คเอา้ทจ์ากหอ้งพัก โดยทา่นยังสามารถเลน่กจิกรรมและใชส้ิง่อ านวย
ความสะดวกตา่งได ้ยกเวน้หอ้งพัก  ซึง่ทางคลับเมดมหีอ้งอาบน ้ามไีวบ้รกิารดา้นนอก) 

12.15 – 14.00 น.เชญิทา่นรบัประทานอาหารกลางวันไดท้ีห่อ้งอาหารหลัก  

ชว่งบา่ย พักผอ่นอสิระเพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่งๆ รวมทัง้อาหารวา่งทีจ่ะคอยใหบ้รกิารทา่นที ่

17.00 น. พบกันทีจ่ดุนัดพบกอ่นออกเดนิทาง เพือ่เชค็กระเป๋าสมัภาระของทา่นกอ่นเดนิทางออก

จากรสีอรท์ไปยังสนามบนิมาเลย่ ์

18.00 น. เช็คอนิ ณ เคาน์เตอรส์ายการบนิศรลีงักาแอรไ์ลน ์

21.00 น. เดนิทางออกจากสนามบนิมาเลย่ ์ โดยสายการบนิศรลีงักา แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่UL104 

22.55 น. แวะตอ่เครือ่งทีส่นามบนิโคลัมโบ  
 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง โคลมัโบ - กรงุเทพฯ 

01.10 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิศรลีงักา แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่
UL402 

06.15 น.         (วนัรุง่ขึน้) เดนิทางถงึทา่อากาศสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

***** เวลา และ กจิกรรม อาจมกีารปรบัเปลีย่น ไดต้ามความสะดวกของทา่นเป็นหลกั ***** 
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง : 

▪ กระเป๋าเดนิทางส าหรับฝากใตท้อ้งเครือ่ง 

▪ จ านวน :  ไมจ่ ากัด   น า้หนกั : ไมเ่กนิ 20  กโิลกรัม 

▪ สิง่ทีบ่รรจภุายใน : นอกเหนอืจากเสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย และของใชอ้ืน่ๆ  ขอ้ควรปฎบิตัอิยา่ง

เครง่ครัดส าหรับสิง่ของทีบ่รรจไุวภ้ายในกระเป๋าเดนิทางฝากใตท้อ้งเครือ่งมดีงันี้  

▪ หา้ม  น าผลติภณัฑอ์ัดอากาศใสก่ระเป๋าใบใหญ ่เพราะอาจเกดิอันตรายระหวา่งเดนิทาง เชน่ 

กระป๋องสเปรยต์า่งๆ  

▪ หา้ม น าหนังสอืเดนิทางใสก่ระเป๋าใบใหญ ่และกรณุาเก็บรักษาไวอ้ยา่งด ีเพือ่ป้องกันการสญู

หาย 

▪ หา้ม น าทีช่ารจ์แบตเตอรีส่ ารอง (Power Bank)   ทกุขนาด และทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบใหญ่

โดยเด็ดขาด  

▪ หา้ม น าอาวธุทกุชนดิใสใ่นกระเป๋าใบใหญโ่ดยเด็ดขาด 

▪ กระเป๋าเดนิทางทีถ่อืตดิตัวขึน้เครือ่ง ( 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 

ทัง้นี้สายการบนิมขีอ้ก าหนดเครง่ครัด ส าหรับสิง่ของทีบ่รรจภุายในกระเป๋าถอืตดิตัวตัวขึน้

เครือ่ง ดังนี ้ 

▪ - ของเหลว หรอื ของกึง่เหลวทกุชนดิ อาท ิเจล สเปรยท์ีไ่มใ่ชวั่สดอุันตราย และน ้า เครือ่งดืม่ 

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

น ้าในปรมิาณทีพ่อเหมาะ) ตอ้งมขีนาดบรรจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนดิ และบรรจรุวมกันไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร และหากบรรจเุกนิจาก 100 มลิลลิติร ตอ้งเก็บไวใ้นกระเป๋าฝากใตท้อ้ง

เครือ่งเทา่นัน้ 

▪ ส าหรับของเหลว หรอื ของกึง่เหลว อาท ิเจล หรอืสเปรย ์ซึง่ซือ้จากรา้นปลอดภาษีอากรที่

สนามบนิ หรอืบนเครือ่งบนิตอ้งบรรจใุนถงุพลาสตกิใสปิดผนกึปากถงุ ไมม่รีอ่งรอยผดิปกตใิห ้

สงสยัวา่มกีารเปิดปากถงุหลงัจากการซือ้ และมหีลักฐานแสดงวา่ซือ้จากรา้นคา้ปลอดภาษี

สนามบนิหรอืบนเครือ่งบนิในวันเดนิทางเทา่นัน้ โดยตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกับการปฏบิตัติอ่

ของเหลว เจล หรอืสเปรยท์ีส่นามบนิซึง่เป็นจดุปลายทางของการเดนิทาง 

▪ กรณีทีน่ าของเหลวและกึง่เหลวบรรจไุวใ้นกระเป๋าถอืตดิตัวขึน้เครือ่งตอ้งแสดงถงุพลาสตกิใส

ซึง่ใสภ่าชนะบรรจขุองเหลว เจล หรอืสเปรย ์รวมทัง้เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบพกพาและเสือ้คลมุ 

เมือ่ถงึจดุตรวจคน้ 

▪ - ส าหรับเครือ่งใชไ้ฟฟ้าสว่นตัว วัสดอุปุกรณ์ของมคีมอนัสามารถกอ่ใหเ้กดิอันตรายไดเ้ชน่ มดี

พับ มดีปอกผลไม ้ตะไบขัดเล็บ ไฟแช็ค มดี กรรไกร หรอื ของมคีมทกุชนดิทีส่ามารถท าเป็น
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อาวธุได ้ไมอ่นุญาตใหบ้รรจไุวใ้นกระเป๋าถอื ดังนัน้กรณุาใสไ่วใ้นกระเป๋าเดนิทางใบใหญท่ีจ่ะ

ฝากลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ มฉิะนัน้อาจถกูยดึไวโ้ดยไมไ่ดร้ับคนื 

▪ หมายเหต ุหากขนาดและน ้าหนักของกระเป๋าตดิตัวขึน้เครือ่งเกนิกวา่ทีก่ าหนด สายการบนิจะ

ไมย่นิยอมใหน้ ากระเป๋าดังกลา่วขึน้เครือ่งโดยเด็ดขาด 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูอืน่ๆ  : 

▪ 1. สิง่ทีห่า้มน าเขา้ประเทศมัลดฟีส ์

▪ - วัตถทุีส่ ือ่ถงึการตอ่ตา้นศาสนาอสิลาม  

▪ - วัตถบุชูา 

▪ - หนังสอื สิง่พมิพล์ามก 

▪ - แอลกอฮอลแ์ละเหลา้ 

▪ - สตัวอ์ันตราย อาวธุสงคราม และระเบดิ 

▪ - เนื้อหม ูและผลติภณัฑท์ีท่ าจากหม ู

▪ 2.  อณุหภมูชิว่งปลายเดอืนสงิหาคม  โดยประมาณ  26 - 35 องศาเซลเซยีส 

▪      หมายเหต ุ กอ่นออกเดนิทางกรณุาตรวจเช็คอณุหภมูอิกีครัง้  

▪ 3.  เวลา  จะชา้กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

▪ 4.  ภาษา  ภาษาทอ้งถิน่คอื Dhivehi และภาษาอังกฤษ 

▪ 5.  เงนิตรา อัตราแลกเปลีย่น อยูท่ีป่ระมาณ  12  รเูฟีย (Rufiyaa/MVR)  ตอ่ 1 ดอลลา่รส์หรัฐ  

หรอื  1 รเูฟีย เทา่กับ 3-4 บาท   แตท่า่นอาจจะไมจ่ าเป็นตอ้งแลกเงนิรเูฟีย ไวม้ากนักเพราะที่

คลับเมด คาน ิยนิดรีับเงนิดอลลา่รส์หรัฐ หรอื            ทา่นสามารถจา่ยผา่นบัตรเครดติ ซึง่

คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดจะถกูบนัทกึเอาไว ้คดิบัญชรีวมกันเมือ่ทา่นเช็คเอาท ์  

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

▪ 6. เสือ้ผา้ การแตง่กาย และของใชต้า่งๆ   

▪ -  ควรเตรยีมเสือ้ผา้ทีเ่ป็นผา้ฝ้าย ผา้ลนินิ เสือ้ยดืเนื้อบางสวมใสส่บาย เนือ่งจากมัลดฟีส์

อากาศรอ้นทัง้ปี 

▪ -  รองเทา้แตะ หรอื รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

▪ - กางเกงวา่ยน ้า  ชดุวา่ยน ้า   

▪ - ครมีกันแดด 
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▪ - แวน่ตากนัแดด หรอือปุกรณ์กันแดดในแบบของทา่นเอง 

▪ - รองเทา้ผา้ใบส าหรับทา่นทีช่อบออกก าลงักายในหอ้งฟิตเนส หรอืออกก าลังกายแอโรบคิ/

โยคะ 

▪ - กลอ้งถา่ยรปูและอปุกรณ์เก็บภาพ 

▪ 7.  กระแสไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลับ230-240 Volts -AC ปลั๊กเป็นแบบ 3 ขาควร

พก adapter ตดิตัวไปดว้ย 

▪ 8.  การเขา้ประเทศ   ทา่นสามารถเดนิทางเขา้สูม่ัลดฟีสโ์ดยไมต่อ้งใชว้ซีา่  โดยสามารถพัก

อาศัยอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30 วัน และ  พาสปอรต์ตอ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 6 เดอืนขึน้ไป 

▪ 9.  การใชโ้ทรศัพท ์โทรศัพทก์ลบัเมอืงไทย ใหก้ด  001 หรอื 002 หรอื 008  + 66 + 2 หรอื 

8  หมายเลข โทรศัพท ์7 ตัว 

▪ 10. ของมคีา่ไมค่วรน าของมคีา่ตดิตัวมากเกนิไป เพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งสบายใจ 

▪ 11. คลับเมด จะมกีารแตง่กายเพือ่รว่ม ธมีปารตี ้ในแตล่ะวัน สามารถโทรเช็ค ลว่งหนา้กอ่นการ

เดนิทาง 5 วัน   

ทีค่ลับเมดกรงุเทพ 

 

 

 

หมายเหต ุ

- ราคานี้ใชส้ าหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัอยา่ง2ทานขึน้ไปเทา่นัน้ 

- เพือ่ความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่ว รสีอรท์สว่นใหญท่ีม่ัลดฟีสไ์มอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ ่า

กวา่ 12 ปีพักแบบ Water Bungalow หอ้งพัก 1 หอ้ง พักไดส้งูสดุ 3 ทา่น หรอื ผูใ้หญ ่2 

ทา่นพักกับเด็ก 1 ทา่น (เด็กตอ้งมอีาย ุ2-11 ปีหรอือายไุมเ่กนิ 12 ปี กอ่นวันออกเดนิทาง) 

- อัตราค่าบรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่า

ประกันภัย ค่าธรรมเนียมน ้ามัน หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นได ้

ปรับขึน้ในชว่งใกลวั้นทีค่ณะจะเดนิทาง   

- หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ -ออกเมือง ดว้ย

เหตุผลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตุผลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 

- บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสาร

เขา้เมอืงใหก้ับชาวต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว ทีพ่ านัก อยู่ในประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าด

เป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   
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- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิัย เชน่ 

การยกเลกิ หรอืล่าชา้ของสายการบนิ เรอื รถไฟ อุบัตเิหตุ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน 

การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคมุของบรษัิทฯ  

- ในระหวา่งการท่องเทีย่วนี้ หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่าน

สละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์

ต่างๆ ทัง้นี้ ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชน์สงูสดุของ

ลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 


