คล ับเมดฟิ โนลูหว์ ล
ิ ล่า ม ัลดีลฟ์
แพ็คเก็จ 3ว ัน 2คืน + พร้อมตว๋ ั เครือ
่ งบิน
สายการบิน Srilankan Airlines (UL)

** จองภายใน 30 มิถุนายน 2560 นีเ้ ท่ านั้น **

วันทีแ่ รก
06.00 น.
09.05 น.
10.55 น.
13.30 น.
14.35 น.

กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – มาเล่ย์ – มัลดีฟส์

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ “ W “
นาท่านเหิรฟ้ าสู่เมืองโคลอมโบ โดยสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 403
ถึงสนามบินกรุ งโคลัมโบ (แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินโคลอมโบเพือ่ ต่อเครื่ องไปยังเมืองมาเล่ย)์
ออกเดินทางสู่มลั ดีฟส์ โดยสารการบิน ศรีลังกัน แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ UL115
เดินทางถึงสนามบินมาเล่ ย์ สนามบินกลางทะเล ที่มีบรรยากาศที่สวยงาม หลังตรวจเอกสารเป็ นที่เรี ยบร้อย นาท่านลง
เรื อเร็วเดินทางสู่เกาะมัลดีฟ ระหว่างทางท่านสามารถชมนาทะเลใสบริ สุทธิ์ พร้อมทั้งบ้านเรื อนต่างๆบริ เวณเกาะ บน
คาบมหาสมุ ทรอิ นเดี ยได้อีกด้วย (ใช้เวลาเดิ นทาง 20 นาที สู่ รีสอร์ ท) แล้วเชิ ญท่านเข้าสู่ คลับเมด Club Med

Finolhu
คา่

21.30 น.

22.30 น.
หมายเหตุ

วันทีส่ อง
เช้ า

 ( – / – / คา่ )

(www.clubmed.com) พร้อมการต้อนรับอันแสนอบอุ่นจากเจ้าเจ้าหน้าที่ Goes หลากหลายเชื้อชาติ พร้อม

ทั้งพักผ่อนเข้าห้องพัก ตามอัธยาศัย
บริ การอาหารเย็นในแบบที่ท่านจะประทับใจ พร้อมบริ การเครื่ องดื่ม เบียร์ และไวท์รสเยีย่ มตลอดการรับประทาน
อาหารมื้ อค่า (ในกรณี ที่เกิดการล่าช้าและถึ งไม่ ทนั เวลาการใช้บริ การอาหารมื้ อเย็นที่ภตั ตาคาร ทางคลับเมดจะ
จัดเป็ นมื้ออาหารว่างบริ การไว้ให้ในห้องพักแทน)
จากนั้นนาท่านมาที่บริ เวณ Shark Bay Stage ที่เป็ นลานกลางแจ้ง ที่น้ ีท่านจะสนุกสนานกับกิจกรรมยามค่าคืน และการ
แสดงจากทางรี ส อร์ ทที่ร อต้อ นรับ ผูท้ ี่เดิ นทางมาเยือ น และบริ การเครื่ อ งดื่ ม ต่างตลอดยามค่ าคืนมากมายกว่า 150
รายการ พร้อมทั้งโชวจากเจ้าหน้าที่สาหรับการต้อนรับ ลูกค้าทุกท่าน
เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ หรื อท่านสามารถกินลม ชมบรรยากาศพร้อมเครื่ องดื่มเย็นได้ตลอดการพักผ่อน
ท่ านสามารถเลือกรั บบริ การ เครื่ องดื่มกว่ า 150 รายการ อาทิ เหล้ า เบียร์ ไวท์ หรื อคอลเทลต่ างๆ ได้ โดยไม่ จากัด
จานวนครั้งฟรี โดยคลับเมดเปิ ดบริการต่ อเนื่องตั้งแต่ 09.00 – 24.00 น. ของทุกวัน

อิสระเลือกทากิจกรรมต่ างๆ ตามอัธยาศัย

 (เช้ า / กลางวัน / คา่ )

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้า กลางทะเลที่สวยงาม
หลังรับประทานอาหารเช้า ท่านที่ตอ้ งการไปดาน้ าตื้นพร้อมกันที่ท่าเรื อ ของรี สอร์ ท เพื่อร่ วมทดสอบการว่ายน้ า
ก่อนที่จะร่ วมออกทริ ป เพื่อไปสัมพัส โลกใต้น้ า ในมหาสมุทรอินเดีย (กรณี ที่ท่านไม่ผ่านการทดสอบว่ายน้ าทางรี
สอร์ทขอสงวนสิทธิ์การให้บริ การ แต่สามารถเลือกเล่นกิจกรรรมอื่นได้ภายในโรงแรม)

09.30 น.

กลางวัน
บ่ าย

คา่

21.30 น.

หมายเหตุ

วันทีส่ าม
เช้ า

สาหรับท่านที่ตอ้ งการ ร่ วมทริ ปแรกท่านสามารถ ร่ วมการเดินทางไปกับเรื อที่บริ การฟรี พร้อมอุปกรณ์การต่างๆ เช่น
หน้ากากดาน้ า เสื้ อ ชู ชีพ หรื อ ตีนกบ (กรณีที่ท่านต้ องการดาน้าลึก ท่ านสามารถติดต่ อซื้ อบริ การเพิ่มเติม โดยมี
ค่าใช้ จ่ายตามทริปที่ท่านต้ องการ) สาหรับการดาน้ าตื้นใช้เวลาประมาณ 2 ชม.
สาหรับท่านที่ไม่ ออกไปร่ วมทริ ปดาน้ า ท่านสามารถ สนุ กสนานกับกิ จกรรม ที่ สระว่ายน้ ากับการออกกาลังกาย
แบบ Aqua Gym ที่เน้นความสนสนุ ก ในสระว่ายน้ าหรื อท่านสามารถอิสระกับกิจกรรมต่างๆมากมายบนเกาะ ที่
ท่านเกือบจะไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆอาทิ เรื อแคนู,เรื อถีบ, วินด์เซิ ร์ฟ, กระดานโต้คลื่น (ชนิ ดไม่มีเครื่ องยนต์) เป็ น
ต้น สามารถติดต่อโดยตรงที่เจ้าหน้าประจาเกาะ
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท (เบียร์ , ไวน์ และเครื่องดื่มต่ างๆ บริการฟรี)
ท่านสามารถสนุกสนานกับคอร์สต่างๆมากมายที่ทางClub Med เตรี ยมไว้สาหรับท่านโดยท่านสามารถสอบถามได้
โดยตรงกับทางทีมงาน Club Med
-ท่านสามารถ สนุกสนานกับการเล่นเรื อใบ โต้คลื้นกับน้ าทะเลสีคราม (กรณี ที่ท่านไม่มีทกั ษะ ทางคลับเมดมีบริ การ
ให้คาแนะนาการใช้ อุปกรณ์ และสอนการเล่นเบื้องต้น โดยไม่คิดค่าบริ การ)
บริ การอาหารและปาร์ต้ ีสุดสนุ กแบบปาร์ต้ ีที่ไม่ซ้ าใคร พร้อมอาหารมากมายเมนู ที่รอท่านให้เลือก และท่านสามารถ
เลือกเครื่ องดื่ ม ไวท์แดง ไวท์ขาว หรื อเบียร์ ตลอดจนเครื่ องดื่ มซอฟดริ้ งต่างๆ ได้โดยไม่มี ค่าใช่จ่าย และไม่ จากัด
จานวนในการให้บริ การ
สนุกกับปาร์ต้ ี ดนตรี กิจกรรมยามค่าคืนในแบบ Club Med ที่บริ เวณ ห้องการแสดง (Theater) ท่านสามารถ ชอบการ
แสดงต่างๆ ได้ฟรี ได้ทุกค่าคืน กับการแสดงที่ไม่ซ้ ากับทีม GO’s ที่มากมายความสามารถ และบริ เวณนี้ ท่านสามารถ
เลือกเครื่ องที่ท่านชื่นชอบ อาทิ คอคเทลต่างๆ ไวท์แดง ไวท์ขาว เบียร์ หรื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มากมายกว่า 150
ชนิด ตลอดคืน (บาร์จะปิ ดบริ การประมาณ 01.00 น. )
ท่ านสามารถเลือกรั บบริ การ เครื่ องดื่มกว่ า 150 รายการ อาทิ เหล้ า เบียร์ ไวท์ หรื อคอลเทลต่ างๆ ได้ โดยไม่ จากัด
จานวนครั้ง โดยคลับเมดเปิ ดบริการน่ อเนื่องตั้งแต่ 09.00 – 24.00 น. ของทุกวัน

มัลดีฟส์ – สนามบินมาเล่ย์ – โคลอมโบ – กรุงเทพฯ

 (เช้ า / กลางวัน / – )

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้า กลางทะเลที่สวยงาม
สาหรับท่านที่ตอ้ งการ ร่ วมทริ ปอีกครั้งท่านสามารถ ร่ วมการเดินทางไปกับเรื อที่บริ การฟรี พร้อมอุปกรณ์การต่างๆ
เช่น หน้ากากดาน้ า เสื้อชูชีพ หรื อตีนกบ (กรณีที่ท่านต้ องการดาน้าลึก ท่ านสามารถติดต่ อซื้อบริ การเพิ่มเติม โดยมี
ค่ าใช้ จ่ายตามทริ ปที่ท่านต้ องการ) สาหรับการดาน้ าตื้นใช้เวลาประมาณ 2 ชม. หรื อท่านใดต้องการ เล่นกิจกรรม
ท้องถิ่น ( Katamaran) สามารถทดสอบและเรี ยนรู ้ทกั ษะ ณ บริ เวณริ มหาดจุดให้บริ การ

11.00 น.
กลางวัน
บ่ าย

18.00 น.
20.35 น.
22.35 น.
01.10 น .
06.15 น.

เก็บสัม ภาระ เช็คเอ้าท์ จากห้อ งพัก (แต่ตวั ท่านเองส่ ามารถเล่ นกิ จกรรมและใช้สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ได้
ยกเว้นห้องพัก ทางคลับเมด มีหอ้ งอาบน้ ามีไว้บริ การด้านนอก)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลักของรีสอร์ ท (VELHI)
นาทุกท่านพร้อมกันที่สนามบีชวอลเล่ยบอล เพือ่ ร่ วมแข็งขันเพือ่ ความสนุกสนานสามัคคี หรื อท่านใดต้องการเก็บภาพ
ที่ระลึ กสามารถพักผ่อ นตามอัธยาศัย หากท่านใดที่ตอ้ งการส่ งโปสการด์ที่ระลึ ก ทุกท่ านสามารถเลื อ กชมได้ที่
แผนกบูติค สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ GOes ด้านใน หรื อทาผ้าบาติคสไตล์ มัลดีฟ ซึ่ งเรี ยกว่า Puff puff ( ค่าใช้จ่ายของ
อุปกรณ์ต่อท่านชุดละ 600 บาท)แล้วแต่กิจกรรมที่เหมาะสม หรื อ ท่านใดต้องการเล่น ลูกบอลน้ า* ฟั นทูป* สามารถ
ติดต่อได้ที่แผนกบริ การ (*มีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม)
ได้เวลาอันสมควร เช็คกระเป๋ าสัมภาระ นาท่านโดยสารเรื อเร็วสู่สนามบินมาเลย์
เช็คอิน ณ เคาเตอร์ ของสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ ไลน์
ออกเดินทางสู่กรุ งโคลอมโบ โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 104
เดินทางถึงสนามบินโคลอมโบ (รอเปลี่ยนเครื่ อง)
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 402
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สายการบิน Srilankan Airlines (UL) (3วัน 2คืน)
**ราคาแพจเกจนีต้ ้ องจองภายใน 30 มิถุนายน 2560 เท่ านั้น

(แต่ สามารถเดินทางได้ ต้ งั แต่ 1 พฤษภาคม - 30 ตุลาคม 2560)**
3DAYS 2NIGHTS AIR PACKAGE WITH SRILANKAN AIRLINES (UL-economy S class)
Departure: UL 403 Bangkok - Colombo : 9.10 - 11.00 / UL 115 Colombo - Male : 13.35 - 14.30
Return: UL 104 Male - Colombo : 20.35 - 22.30 / UL 402 Colombo - Bangkok : 01.15 - 06.15 (+1)
*The flight schedule might be change without prior notice

Date of Travel

Room category

Extra Night/Adult

1 May - 14 Jul 17

Sunrise Beach Villa
Sunset Beach Villa
Sunrise Overwater Villa
Sunset Overwater Villa

2 Night 3 Days
Package/Adult
56,200
58,000
61,000
70,800

15 Jul - 31 Oct 17

Sunrise Beach Villa
Sunset Beach Villa
Sunrise Overwater Villa
Sunset Overwater Villa

58,600
60,600
64,600
74,400

16,600
17,600
19,600
24,500

15,400
16,300
18,100
22,700

*** ยินดีต้อนรับแขกตั้งแต่ อายุ 18 ปี ขึน้ ไป
** ชาระเพิ่ม 100% สาหรับค่าธรรมเนียมการเข้ าพักเดี่ยว
SUNSET OVERWATER VILLAS

SUNRISE OVERWATER VILLAS

BEACH VILLAS (SUNSET & SUNRISE BEACH

- Size: 168 sqm (indoor : 78 sqm)

- Size: 151 sqm (indoor: 67 sqm)

VILLAS)

- Max. occupancy per room: 2

- Max. occupancy per room: 2

- Size : 168 sqm (indoor : 67 sqm )

(one king size bed in each Villa)

(one king size bed in each Villa)

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

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

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

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

- Sea view

- Sea view

- Sea view

้ า่ ยนีร้ วม:
ค่าใชจ

พัก 2 และ 3 คืน พร ้อมตัว๋ เครือ
่ งบินสายการบิน สายการบิน Srilankan Airlines

บริการรับสง่ ไป/กลับ ระหว่างคลับเมด-สนามบิน โดยเรือสปี ดโบ๊ต

อาหารนานาชาติทงั ้ เชา้ กลางวัน เย็น พร ้อมทัง้ เครือ
่ งดืม
่ เบียร์ ไวน์ น้ าผลไม ้และอืน
่ ๆ

บริการเครือ
่ งดืม
่ ทัง้ ผสมและไม่ผสมแอลกอฮอล์ตลอดทัง้ วันพร ้อมกับของว่าง กิจกรรมกีฬาทัง้ บนบกและทางน้า
ี่ วชาญ
พร ้อมผู ้ฝึ กสอนทีเ่ ชย
่ ฉายหนังริมหาด ดนตรีสด และ กิจกรรมสน
ั ทนาการ

กิจกรรมบันเทิงยามคา่ คืนอาทิเชน

พนักงานบริการประจาห ้องพัก (Butler)
เงือ
่ นไขและข้อกาหนด:
้ ้สาหรับเข ้าพักอย่างน ้อย 2 และ 3 คืน
 ใชได
 คลับเมดคิดราคาเป็ นเงินบาทต่อท่าน
ั่ พิเศษสามารถเดินทางได ้ 1 พ.ย. 59 – 30 เม.ย. 60
 ราคานี้เป็ นโปรโมชน
ั่ อืน
 หากยืนยันการจองแล ้วไม่สามารถสง่ ต่อ คืน หรือเปลีย
่ นแปลงได ้ และ ไม่สามารถใชร่้ วมกับโปรโมชน
่ ได ้
้ ้กับกรุป
 แพ็คเกจนี้ไม่สามารถใชได
๊ ทัวร์
 ราคาและข ้อกาหนดอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง :
กระเป๋ าเดินทางสาหรับฝากใต ้ท ้องเครือ
่ ง
จานวน : ไม่จากัด น้ าหนัก : ไม่เกิน 30 กิโลกรัม
ื้ ผ ้าเครือ
สงิ่ ทีบ
่ รรจุภายใน : นอกเหนือจากเสอ
่ งแต่งกาย และของใชอื้ น
่ ๆ
ภายในกระเป๋ าเดินทางฝากใต ้ท ้องเครือ
่ งมีดงั นี้

ข ้อควรปฎิบัตอ
ิ ย่างเคร่งครัดสาหรับสงิ่ ของทีบ
่ รรจุไว ้

่ ระเป๋ าใบใหญ่ เพราะอาจเกิดอันตรายระหว่างเดินทาง เชน
่ กระป๋ องสเปรย์ตา่ งๆ
ห ้าม นาผลิตภัณฑ์อัดอากาศใสก
ื เดินทางใสก
่ ระเป๋ าใบใหญ่ และกรุณาเก็บรักษาไว ้อย่างดี เพือ
ห ้าม นาหนังสอ
่ ป้ องกันการสูญหาย
ห ้าม นาทีช
่ าร์จแบตเตอรีส
่ ารอง (Power Bank) ทุกขนาด และทุกชนิด ใสใ่ นกระเป๋ าใบใหญ่โดยเด็ดขาด
่
ห ้าม นาอาวุธทุกชนิดใสในกระเป๋ าใบใหญ่โดยเด็ดขาด
กระเป๋ าเดินทางทีถ
่ อ
ื ติดตัวขึน
้ เครือ
่ ง ( Hand Carry / Hand Bag)
จานวน : ต ้องไม่เกิน 2 ใบ ต่อท่าน โดยแบ่งเป็ น กระเป๋ าเดินทางใบเล็กสาหรับถือขึน
้ เครือ
่ ง (Hand Carry) 1ใบ และกระเป๋ า
สะพาย (Hand Bag) 1 ใบ
ขนาด : ของกระเป๋ าเดินทางใบเล็ก (Hand Carry ) ต ้องมีขนาด 58 x 34 x 23 ซม.
น้ าหนัก : กระเป๋ าเดินทางใบเล็ก (Hand Carry) ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ต่อ 1 ใบ
้ จ
ี ั น ยาประจาตัว ทัง้ นี้สายการบินมีข ้อกาหนด
สงิ่ ทีบ
่ รรจุภายใน : ควรเป็ นของใชที
่ าเป็ นระหว่างการเดินทาง อาทิ แปรงสฟ
เคร่งครัด สาหรับสงิ่ ของทีบ
่ รรจุภายในกระเป๋ าถือติดตัวตัวขึน
้ เครือ
่ ง ดังนี้
ั่ ออยล์ น้ าหอม โฟม
- ของเหลว หรือ ของกึง่ เหลวทุกชนิด อาทิ เจล สเปรย์ทไี่ ม่ใชว่ ัสดุอันตราย และน้ า เครือ
่ งดืม
่ โลชน
ี ั น นายากาจัดกลิน
ยาสฟ
่ ตัว (ยกเว ้น นม อาหารสาหรับเด็ก และยาน้าในปริมาณทีพ
่ อเหมาะ) ต ้องมีขนาดบรรจุไม่เกิน 100
มิลลิลต
ิ รต่อชนิด และบรรจุรวมกันไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตร และหากบรรจุเกินจาก 100 มิลลิลต
ิ ร ต ้องเก็บไว ้ในกระเป๋ าฝากใต ้ท ้อง
เครือ
่ งเท่านัน
้
ื้ จากร ้านปลอดภาษี อากรทีส
สาหรับของเหลว หรือ ของกึง่ เหลว อาทิ เจล หรือสเปรย์ ซงึ่ ซอ
่ นามบิน หรือบนเครือ
่ งบินต ้องบรรจุใน
ั ว่ามีการเปิ ดปากถุงหลังจากการซอ
ื้
ื้ จาก
ถุงพลาสติกใสปิ ดผนึกปากถุง ไม่มรี ่องรอยผิดปกติให ้สงสย
และมีหลักฐานแสดงว่าซอ
ร ้านค ้าปลอดภาษี สนามบินหรือบนเครือ
่ งบินในวันเดินทางเท่านัน
้ โดยตรวจสอบข ้อมูลเกีย
่ วกับการปฏิบัตต
ิ อ
่ ของเหลว เจล หรือ
สเปรย์ทส
ี่ นามบินซงึ่ เป็ นจุดปลายทางของการเดินทาง
่ าชนะบรรจุของเหลว
กรณีทน
ี่ าของเหลวและกึง่ เหลวบรรจุไว ้ในกระเป๋ าถือติดตัวขึน
้ เครือ
่ งต ้องแสดงถุงพลาสติกใสซงึ่ ใสภ
เจล
ื้ คลุม เมือ
หรือสเปรย์ รวมทัง้ เครือ
่ งคอมพิวเตอร์แบบพกพาและเสอ
่ ถึงจุดตรวจค ้น
้
่ มีดพับ มีดปอกผลไม ้ ตะไบชด
ั
- สาหรับเครือ
่ งใชไฟฟ้
าสว่ นตัว วัสดุอุปกรณ์ของมีคมอันสามารถก่อให ้เกิดอันตรายได ้เชน
็ มีด กรรไกร หรือ ของมีคมทุกชนิดทีส
เล็บ ไฟแชค
่ ามารถทาเป็ นอาวุธได ้ ไม่อนุญาตให ้บรรจุไว ้ในกระเป๋ าถือ ดังนัน
้ กรุณาใสไ่ ว ้ใน
กระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ทจ
ี่ ะฝากลงใต ้ท ้องเครือ
่ งบิน มิฉะนัน
้ อาจถูกยึดไว ้โดยไม่ได ้รับคืน
หมายเหตุ : หากขนาดและน้ าหนักของกระเป๋ าติดตัวขึน
้ เครือ
่ งเกินกว่าทีก
่ าหนด สายการบินจะไม่ยน
ิ ยอมให ้นากระเป๋ าดังกล่าวขึน
้
เครือ
่ งโดยเด็ดขาด
ข ้อมูลอืน
่ ๆ
1. สงิ่ ทีห
่ ้ามนาเข ้าประเทศมัลดีฟส ์
ื่ ถึงการต่อต ้านศาสนาอิสลาม
- วัตถุทส
ี่ อ
- วัตถุบูชา
ื สงิ่ พิมพ์ลามก
- หนังสอ
- แอลกอฮอล์และเหล ้า
ั ว์อันตราย อาวุธสงคราม และระเบิด
- สต
- เนื้อหมู และผลิตภัณฑ์ทท
ี่ าจากหมู
ี ส
2. อุณหภูมช
ิ ว่ งปลายเดือนสงิ หาคม โดยประมาณ : 26 - 35 องศาเซลเซย
็ อุณหภูมอ
หมายเหตุ : ก่อนออกเดินทางกรุณาตรวจเชค
ิ ก
ี ครัง้
้ าประเทศไทย 2 ชวั่ โมง
3. เวลา : จะชากว่
4. ภาษา : ภาษาท ้องถิน
่ คือ Dhivehi และภาษาอังกฤษ
5. เงินตรา : อัตราแลกเปลีย
่ น อยู่ทป
ี่ ระมาณ 12 รูเฟี ย (Rufiyaa/MVR) ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือ 1 รูเฟี ย เท่ากับ
3-4 บาท แต่ทา่ นอาจจะไม่จาเป็ นต ้องแลกเงินรูเฟี ย ไว ้มากนักเพราะทีค
่ ลับเมด คานิ ยินดีรั บเงินดอลล่าร์สหรัฐ
็ เอาท์
หรือท่าน สามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิต ซงึ่ ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดจะถูกบันทึกเอาไว ้ คิดบัญชรี วมกันเมือ
่ ท่านเชค
(บัตร VISA / JCB / American Express / Eurocard และ Master Card)
ื้ ผ ้า การแต่งกาย และของใชต่้ างๆ :
6. เสอ
ื้ ผ ้าทีเ่ ป็ นผ ้าฝ้ าย ผ ้าลินน
ื้ ยืดเนื้อบางสวมใสส
่ บาย เนื่องจากมัลดีฟสอ
์ ากาศร ้อนทัง้ ปี
- ควรเตรียมเสอ
ิ เสอ
่ บาย
- รองเท ้าแตะ หรือ รองเท ้าทีส
่ วมใสส

- กางเกงว่ายน้า ชุดว่ายน้า
- ครีมกันแดด
- แว่นตากันแดด หรืออุปกรณ์กน
ั แดดในแบบของท่านเอง
- รองเท ้าผ ้าใบสาหรับท่านทีช
่ อบออกกาลังกายในห ้องฟิ ตเนส หรือออกกาลังกายแอโรบิค/โยคะ
- กล ้องถ่ายรูปและอุปกรณ์เก็บภาพ
7. กระแสไฟฟ้ า : ระบบไฟฟ้ าเป็ นแบบกระแสสลับ 230-240 Volts -AC **ปลั๊กเป็ นแบบ 3 ขา ควรพก adapter ติดตัว
ไปด ้วย
่ ัลดีฟสโ์ ดยไม่ต ้องใชวี้ ซา่ โดยสามารถพักอาศย
ั อยู่ได ้ไม่เกิน 30 วัน
8. การเข ้าประเทศ : ท่านสามารถเดินทางเข ้าสูม
และ พาสปอร์ตต ้องมีอายุอย่างน ้อย 6 เดือนขึน
้ ไป
้
ั ท์ : โทรศพ
ั ท์กลับเมืองไทย ให ้กด 001 หรือ 002 หรือ 008 + 66 + 2 หรือ 8 หมายเลข โทรศพ
ั ท์
9. การใชโทรศ
พ
7 ตัว
10. ของมีคา่ : ไม่ควรนาของมีคา่ ติดตัวมากเกินไป เพือ
่ การท่องเทีย
่ วอย่างสบายใจ
11. คลับเมด จะมีการแต่งกายเพือ
่ ร่วม ธีมปารตี้ ในแต่ละวัน สามารถโทรเชค ล่วงหน ้าก่อนการเดินทาง 5 วัน
ทีค
่ ลับเมดกรุงเทพ

เงื่อนไขการชาระเงิน
1. ชาระเงินเต็มจานวน พร้ อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้ าหนังสื อเดินทางภายใน 2 วันนับจากวันที่ทาการจอง
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของ
ทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจาก
อุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้
ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทาง
ไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นั่งบนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิ ดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้
สาหรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า

