คล ับเมดคานิ ม ัลดีลฟ์
แพ็คเก็จ 3ว ัน 2คืน + พร้อมตว๋ ั เครือ
่ งบิน
สายการบิน Bangkok Airway (PG)

** จองภายใน 30 มิถุนายน 2559 นีเ้ ท่ านั้น **

แพคเกจโปรแกรม การเดินทางโดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์
วันทีแ
่ รก
ค่า่ )

กรุงเทพฯ –มาเล่ย์ – Club Med

 ( - / กลางวัน /

06.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ “ F “

09.30 น.

นาท่านเหิรฟ้าสูเ่ มืองมาเล่ ย์ สนามบินกลางทะเล โดยสายการบิน บางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG 711

11.45 น.

เดินทางถึงสนามบินมาเล่ ย์ สนามบินกลางทะเล ที่มีบรรยากาศที่สวยงาม หลังตรวจเอกสารเป็ นที่เรี ยบร้ อย นาท่าน
ลงเรื อเร็ วเดินทางสูเ่ กาะมัลดีฟ ระหว่างทางท่านสามารถชมนาทะเลใสบริ สทุ ธิ์ พร้ อมทั ้งบ้ านเรื อนต่างๆบริ เวณเกาะ
บนคาบมหาสมุทรอินเดียได้ อีกด้ วย (ใช้ เวลาเดินทาง 20 นาที สูร่ ี สอร์ ท) แล้ วเชิญท่านเข้ าสูค่ ลับเมด Club Med

Kani ( www.clubmed.com) พร้ อมการต้ อนรับอันแสนอบอุ่นจากเจ้ าเจ้ าห น้ าที่ Goes หลากหลายเชื ้อชาติ พร้ อมทัง้
พักผ่อนเข้ าห้ องพัก ตามอัธยาศัย
กลางวัน
ค่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท (เบียร์ และนา้ ดื่มบริการฟรี)
บริ การอาหารเย็นในแบบที่ทา่ นจะประทับใจ พร้ อมบริ การเครื่ องดื่ม เบียร์ และไวท์รสเยี่ยมตลอดการรับประทาน
อาหารมื ้อค่า (ในกรณีที่เกิดการล่าช้ าและถึงไม่ทนั เวลาการใช้ บริ การอาหารมื ้อเย็นที่ภตั ตาคาร ทางคลับเมดจะ
จัดเป็ นมื ้ออาหารว่างบริ การไว้ ให้ ในห้ องพักแทน)

21.30 น.

จากนันน
้ าท่านมาที่บริ เวณ Shark Bay Stage ที่เป็ นลานกลางแจ้ ง ที่นี ้ท่านจะสนุกสนานกับกิจกรรมยามค่าคืน และ
การแสดงจากทางรี สอร์ ทที่รอต้ อนรับผู้ที่เดินทางมาเยือน และบริ การเครื่ องดื่มต่างตลอดยามค่าคืนมากมายกว่า 150
รายการ พร้ อมทังโชวจากเจ้
้
าหน้ าที่สาหรับการต้ อนรับ ลูกค้ าทุกท่าน

22.30 น.

เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ หรื อท่านสามารถกินลม ชมบรรยากาศพร้ อมเครื่ องดื่มเย็นได้ ตลอดการพักผ่อน

หมายเหตุ

ท่ านสามารถเลือกรับบริการ เครื่องดื่มกว่ า 150 รายการ อาทิ เหล้ า เบียร์ ไวท์ หรือคอลเทลต่ างๆ ได้ โดย
ไม่ จากัด จานวนครัง้ ฟรี โดยคลับเมดเปิ ดบริการต่ อเนื่องตัง้ แต่ 09.00 – 24.00 น. ของทุกวัน

วันทีส
่ อง อิสระเลือกท่ากิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย

 (เช้า /

กลางวั
น / บริ
ค่า่การอาหารเช้
)
เช้ า
า ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้ า กลางทะเลที่สวยงาม
หลังรับประทานอาหารเช้ า ท่านที่ต้องการไปดาน ้าตื ้นพร้ อมกันที่ท่าเรื อ ของรี สอร์ ท เพื่อร่ วมทดสอบการว่ายน ้า
ก่อนที่จะร่ วมออกทริ ป เพื่อไปสัมพัส โลกใต้ น ้า ในมหาสมุทรอินเดีย (กรณีที่ท่านไม่ผ่านการทดสอบว่ายน ้าทางรี
สอร์ ทขอสงวนสิทธิ์การให้ บริ การ แต่สามารถเลือกเล่นกิจกรรรมอื่นได้ ภายในโรงแรม)
09.30 น.

สาหรับท่านที่ต้องการ ร่วมทริ ปแรกท่านสามารถ ร่วมการเดินทางไปกับเรื อที่บริ การฟรี พร้ อมอุปกรณ์ การต่างๆ เช่น
หน้ ากากดาน ้า เสื ้อชูชีพ หรื อตีนกบ (กรณีท่ ที ่ านต้ องการดานา้ ลึก ท่ านสามารถติดต่ อซือ้ บริการเพิ่มเติม โดย
มีค่าใช้ จ่ายตามทริปที่ท่านต้ องการ) สาหรับการดาน ้าตื ้นใช้ เวลาประมาณ 2 ชม.
สาหรั บท่านที่ไม่ออกไปร่ วมทริ ปดาน ้า ท่านสามารถ สนุกสนานกับกิจกรรม ที่ สระว่ายน ้ากับการออกกาลังกาย
แบบ Aqua Gym ที่เน้ นความสนสนุก ในสระว่ายน ้าหรื อท่านสามารถอิสระกับกิจกรรมต่างๆมากมายบนเกาะ ที่
ท่านเกือบจะไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายอื่นๆอาทิ เรื อแคนู,เรื อถีบ, วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้ คลื่น (ชนิดไม่มี เครื่ องยนต์ ) เป็ น
ต้ น สามารถติดต่อโดยตรงที่เจ้ าหน้ าประจาเกาะ

กลางวัน
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท (เบียร์ และนา้ ดื่มบริการฟรี)
ท่านสามารถสนุกสนานกับคอร์ สต่างๆมากมายที่ทางClub Med เตรี ยมไว้ สาหรับท่านโดยท่านสามารถสอบถามได้
โดยตรงกับทางทีมงาน Club Med
-ท่านสามารถ สนุกสนานกับการเล่นเรื อใบ โต้ คลื ้นกับน ้าทะเลสีคราม (กรณีที่ทา่ นไม่มีทกั ษะ ทางคลับเมดมีบริ การ
ให้ คาแนะนาการใช้ อุปกรณ์ และสอนการเล่นเบื ้องต้ น โดยไม่คิดค่าบริ การ)

ค่า

บริ การอาหารและปาร์ ตี ้สุดสนุกแบบปาร์ ตี ้ที่ไม่ซ ้าใคร พร้ อมอาหารมากมายเมนูที่รอท่านให้ เลือก และท่านสามารถ
เลือกเครื่ องดื่ม ไวท์แดง ไวท์ ขาว หรื อเบียร์ ตลอดจนเครื่ อ งดื่มซอฟดริ ง้ ต่างๆ ได้ โดยไม่มีค่าใช่จ่าย และไม่จากัด
จานวนในการให้ บริ การ

21.30 น.

สนุกกับปาร์ ตี ้ ดนตรี กิจกรรมยามค่าคืนในแบบ Club Med ที่บริ เวณ ห้ องการแสดง (Theater) ท่านสามารถ ชอบการ
แสดงต่างๆ ได้ ฟรี ได้ ทุกค่าคืน กับการแสดงที่ไม่ซ ้ากับทีม GO’s ที่มากมายความสามารถ และบริ เวณนี ้ท่า น
สามารถเลือกเครื่ องที่ทา่ นชื่นชอบ อาทิ คอคเทลต่างๆ ไวท์แดง ไวท์ขาว เบียร์ หรื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มากมาย
กว่า 150 ชนิด ตลอดคืน (บาร์ จะปิ ดบริ การประมาณ 01.00 น. )

หมายเหตุ

ท่ านสามารถเลือกรับบริการ เครื่องดื่มกว่ า 150 รายการ อาทิ เหล้ า เบียร์ ไวท์ หรือคอลเทลต่ างๆ ได้ โดย
ไม่ จากัดจานวนครัง้ โดยคลับเมดเปิ ดบริการน่ อเนื่องตัง้ แต่ 09.00 – 24.00 น. ของทุกวัน

วันทีส
่ าม Club Med – มาเล่ย์ – กรุงเทพฯ
)

เช้ า

 (เช้า / กลางวัน / ค่า่

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้ า ริ มทะเลที่สวยงาม
สาหรับท่านที่ต้องการ ร่วมทริ ปอีกครัง้ ท่านสามารถ ร่ วมการเดินทางไปกับเรื อที่บริ การฟรี พร้ อมอุปกรณ์ การต่างๆ
เช่น หน้ ากากดาน ้า เสื ้อชูชีพ หรื อตีนกบ (กรณีท่ ที ่ านต้ องการดานา้ ลึก ท่ านสามารถติดต่ อซือ้ บริ การเพิ่มเติม
โดยมีค่าใช้ จ่ายตามทริปที่ท่านต้ องการ) สาหรับการดาน ้าตื ้นใช้ เวลาประมาณ 2 ชม. หรื อท่านใดต้ องการ เล่น
กิจกรรมท้ องถิ่น ( Katamaran) สามารถทดสอบและเรี ยนรู้ทกั ษะ ณ บริ เวณริ มหาดจุดให้ บริ การ

09.00 น.

เก็บสัมภาระ เช็คเอ้ าท์ จากห้ องพัก (แต่ตวั ท่านเองส่ามารถเล่นกิจกรรมและใช้ สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ได้
ยกเว้ นห้ องพัก ทางคลับเมด มีห้องอาบน ้ามีไว้ บริ การด้ านนอก)

09.40 น.

เช็คอิน ณ เคาเตอร์ ของสายการบิน บางกอกแอร์ เวย์ PG 712

19.05 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

ราคาแพ็คเกจรวมตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways (3วัน 2คืน)
**ราคาแพจเกจนีต้ ้ องจองภายใน 30 มิถุนายน 2560 เท่ านั้น
แพ็ คเกจห้องพ ักพร้อมตว๋ ั เครือ
่ งบิน 3 ว ัน 2 คืน สายการบิน Bangkok Airways (H Class)
ขาไป PG 711 Bangkok - Male : 09.30 - 11.45 ขากลับ PG 712 Male - Bangkok : 12.40 - 19.05

Date of Travel

1 - 26 May 17
1 - 14 Jul 17

27 May – 30 Jun 17

15 Jul - 29 Sept 17
7 - 13 Oct 17

30 Sept – 6 Oct 17
14 - 31 Oct 17

Room category

2 Night 3 Days
Package/Adult

Extra
Night/Adult

Extra Night/Child
4-11 yrs

42,100

2 Night 3 Days
Package/Child
4-11 yrs
35,700

Club Room

6,300

3,900

Deluxe

50,900

40,900

10,700

6,500

Overwater Suite

51,900

-

11,200

-

Club Room

41,100

35,100

5,800

3,600

Deluxe

49,100

39,900

9,800

6,000

Overwater Suite

51,900

-

11,200

-

Club Room

41,900

35,700

6,200

3,900

Deluxe

50,700

40,900

10,600

6,500

Overwater Suite

53,700

-

12,100

-

Club Room

42,900

36,300

6,700

4,200

Deluxe

52,500

42,100

11,500

7,100

Overwater Suite

53,700

-

11,200

-

*** เด็กอายุ 2-3 ปี เข้ าพักฟรี แต่ ต้องจ่ ายค่าตั๋วเครื่องบินและเรือสปิ๊ ตโบ๊ ทรับส่ ง 3,100 บาท
*** เด็กอายุ 4-11 ปี จ่ ายราคา Adult prices
** ชาระเพิ่ม 80% สาหรับค่าธรรมเนียมการเข้ าพักเดี่ยว

BEACH CLUB ROOM

CLUB ROOM – RENOVATED

CLUB ROOM

- Size: 30 sqm

- Size: 30 sqm

- Size: 30 sqm

- Maximum occupancy:
3 (2 adults + 1 child under 12 years old)

- Maximum occupancy:
3 (2 adults + 1 child under 12 years old)

- Sea view

- Sea/Garden view

- Maximum occupancy:
3 (2 adults + 1 child under 12 years old)
- Sea/Garden view

BEACH CLUB CONNECTING ROOM CLUB CONNECTING ROOM
- Size: 60 sqm

- Size: 60 sqm

- Maximum occupancy:
- Maximum occupancy:
6 (4 adults + 2 children, each under 12 years old) 6 (4 adults + 2 children, each under 12 years old)
- Sea/Garden view
- Sea view

OVERWATER SUITE

BEACH DELUXE ROOM WITH
TERRACE- RENOVATED

GARDEN CLUB ROOM

- Size: 98 sqm (indoor: 76 sqm)
- Maximum occupancy per room: 2 adults

- Size: 74 sqm (indoor: 54 sqm)

- Maximum occupancy:

- Sea view

- Maximum occupancy: 2 adults

OVERWATER SUITE
PANORAMIC VIEW

- Sea view

- Garden view

- Size: 98 sqm (indoor: 76 sqm)

BEACH DELUXE ROOM WITH
TERRACE

GARDEN CLUB CONNECTING
ROOM

- Maximum occupancy per room: 2 adults

- Size: 74 sqm (indoor: 54 sqm)

- Size: 64 sqm

- Sea view

- Maximum occupancy: 2 adults

- Maximum occupancy:

- Sea view

- Size: 32 sqm

3 (2 adults + 1 child under 12 years old)

6 (3 adults + 2 children, each under 12 years old)
- Garden view

้ า่ ยนีร้ วม:
ค่าใชจ
 ทีพ
่ ัก 2 คืน พร ้อมตั๋วเครือ
่ งบินสายการบิน สายการบิน Bangkok Airways
 บริการรับสง่ ไป/กลับ ระหว่างคลับเมด-สนามบิน โดยเรือสปี ดโบ๊ต
 อาหารบุฟเฟต์นานาชาติทงั ้ เชา้ กลางวัน เย็น พร ้อมทัง้ เครือ
่ งดืม
่ เบียร์ ไวน์ น้ าผลไม ้และอืน
่ ๆ
 บริการเครือ
่ งดืม
่ ทัง้ ผสมและไม่ผสมแอลกดฮอล์ตลอดทัง้ วันพร ้อมกับของว่าง (ไม่รวมเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
ชนิดพรีเมีย
่ ม ไวน์ และแชมเปญแบบขวด)
ี่ วชาญ
 กิจกรรมกีฬาทัง้ บนบกและทางน้ า พร ้อมผู ้ฝึ กสอนทีเ่ ชย
 การแสดงโชว์ของคลับเมดทุกค่าคืนโดย ทีมคลับเมดจีโอนานาชาติ
อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
 กระเป๋ าเดินทางในกรณีทน
ี่ ้ าหนั กเกินกว่าทีส
่ ายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
ื เดินทาง
 ค่าทาหนั งสอ
่ ค่าเครือ
ั รีด
 ค่าใชจ่้ ายสว่ นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน
่ งดืม
่ , ค่าอาหารทีส
่ งั่ เพิม
่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซก
ฯลฯ
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก
่ ลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด ้าว
 ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7% (กรณีต ้องการใบกากับภาษี ) และค่าภาษี บริการหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%
 ไม่รวมทิปพนั กงานบริการ ณ รีสอร์ท
เงือ
่ นไขและข้อกาหนด:
้ ้สาหรับเข ้าพักอย่างน ้อย 2 คืน
 ใชได
 เด็กอายุต่ากว่า 14 ปี ไม่อนุญาติให ้เข ้าพักทีห
่ ้องลากูน
 คลับเมดคิดราคาเป็ นเงินบาทต่อท่าน
 สาหรับห ้อง Connecting room มีคา่ ใชจ่้ ายเพิม
่ เติม 700 บาท /ห ้อง /คืน
 ราคาแพจเกจนี้ต ้องจองภายใน 31 ธันวาคม 2559
ั่ อืน
 หากยืนยันการจองแล ้วไม่สามารถสง่ ต่อ คืน หรือเปลีย
่ นแปลงได ้ และ ไม่สามารถใชร่้ วมกับโปรโมชน
่ ได ้
้ ้กับกรุ๊ปทัวร์
 แพ็คเกจนี้สามารถใชได
 ราคาและข ้อกาหนดอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

ข่ าวประชาสัมพันธ์ จาก คลับเมดมัลดีฟ (คานิ)
Thai G.O.
พนักงานจีโอไทยมี 3 คน คือ กันนี่ : ไทยพีอาร์ ไหม ,ออฟ : รี เซฟชัน่
ข้ อมูลทัว่ ไปของโรงแรม
Reception แผนกต้อนรับ: เปิ ดบริ การ 24 ชม. / โทรศัพท์ กด 9

(หรื อกด 4 สาหรับแขกที่พกั ห้อง Lagoon Suite)

 สอบถามข้อมูลทัว่ ไป
 แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินสกุลท้องถิ่น (MVR) โดยอัตราแลกเปลี่ยนอยูท่ ี่ 1 USD = 14.30 MVR
 รับ ฝาก-ถอน ทรัพย์สินมีค่าโดยติดต่อขอใช้บริ การได้ระหว่างเวลาทาการของธนาคารคลับเมด 10:00-12:00 และ 17:00-19:00 (บริ การ
นี้เหมาะสาหรับผูท้ ี่ไม่ตอ้ งการนาของมีค่าติดตัวตลอดเวลา)
 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Deposit Card/ Club Med Pass ใช้สาหรับกรณีที่ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมจาก Boutique / Excursion / Spa / Scuba Diving) สามารถทาได้โดย
วางเงินสดมัดจา 500 ดอลลาร์หรื อจากการการันตีโดยบัตรเครดิต ภายหลังจากที่ทาการสมัครใช้บริ การนี้ ค่าใช้จ่ายทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้ใน
บัญชีเเละท่านสามารถชาระทุกรายการได้ในวันที่เดินทางกลับ ขอเเนะนาวิธีน้ ี เพราะง่ายเเละรวดเร็ ว เเต่หากท่านต้องการชาระค่าใช้จ่ายต่างๆ
ด้วยเงินสดนั้น สามารถทาได้ค่ะ เเต่ตอ้ งเเลกเปลี่ยนจากเงินดอลล่าร์มาเป็ นสกุลเงินท้องถิ่นก่อน (MVR : Maldivian Rufiyaa)
INTERNET/ WiFi/ โทรศัพท์ *
 INTERNET/WiFi สามารถใช้บริ การได้จากห้องอินเตอร์เน็ต หรื อ ระบบWirelessบริ เวณแำาผนกทัวร์ อิรูบาร์ บีชบาร์ สาหรับแขกที่
พักห้อง Lagoon Suite สามารถใช้บริ การได้ที่ Manta Lounge
 โทรศัพท์ หลังจากเปิ ดบัญชี(Deposit Card)สามารถติดต่อขอโค้ดได้จากแผนกต้อนรับ(โทรศัพท์ระหว่างประเทศ กด 0 +โค้ด+00+66 )
# โทรศัพท์ระหว่างห้ อง กด 2 ตามด้วยหมายเลขห้อง 3 หลัก

Restaurant ห้องอาหารมีท้งั หมด 2 ที่ ได้แก่
 Velhi restaurant (ห้ องอาหารหลัก ) ตั้งอยูต่ รงข้ามแผนกต้อนรับ
อาหารเช้า 07.00 - 10.00 / อาหารกลางวัน 12.15 – 14.00 / อาหารค่า 19.15 – 21.00
 Kandu restaurant (ห้ องอาหารเล็ก) ตั้งอยูบ่ ริ เวณข้าง Iru bar บริ การอาหารว่าง รวมทั้งอาหารค่า*
อาหารเช้า (Late Breakfast)
เวลา 10.00 - 11.00
อาหารเที่ยง (Late Lunch)
เวลา 13.30 - 15.30
อาหารว่างช่วงบ่าย
เวลา 15.30 - 18.00
อาหารค่าเมนูปกติ และเมนูกงุ้ มังกร* เวลา 19.30 - 21.00 (ต้ องจองล่ วงหน้ า)

* เมนูก้งุ มังกร มีค่าใช้จ่าย 68 ดอลลาร์ต่อท่าน ทาการจองล่วงหน้าได้ที่ห้องอาหาร Kandu เวลา 12.00 – 13.00 ของ
ทุกวัน และชาระเงินได้ที่รีเซฟชัน่
เมนูปกติ(ฟรี)จองได้ ทลี่ ่ วงหน้ า 1 วัน (ทัง้ 2 เมนูรวมกันจากัดแค่วนั ละ 70 ท่าน)
COOKING CLASS เรี ยนทาอาหารมีทุกๆวันจันทร์ พุธ เสาร์ เวลา 15:00 สามารถจองล่วงหน้าได้ที่แผนกต้อนรับก่อนเที่ยงของวันที่ตอ้ งการจะ
เรี ยน (แต่ละครั้งต้องมีผเู้ รี ยน 4 คนขึ้นไป)
Breakfast Room Service สาหรับห้อง Lagoon Suite ตั้งแต่เวลา 07:00 – 11:00 โดยกรอกข้อมูล และเบอร์ห้องลงบนเมนูอาหาร วางไว้ในหน้า
ห้องก่อน 2 นาฬิกาของวันนั้นๆ หรื อโทรไปที่หมายเลข 3339 ในช่วงเวลา 07:00-11:00
Infirmary* ห้องพยาบาล
เปิ ด 09:00 – 10:00/ 12:00 – 13:00/ 17:30 – 19:30 (กรณีฉุกเฉินติดต่อรี เซฟชัน่ หมายเลข 9)
ClubMed Show: 21:30 ทุกวันที่โรงละคร สามารถเช็คโปรแกรมได้ที่บอร์ดหน้าห้องอาหาร
Bars บาร์
 Sunset bar หรื อ Beach Bar อยูข่ า้ งสระว่ายน้ า เปิ ดให้บริ การช่วงเวลา 09.00 - 19.00
 Iru Bar ตั้งอยูข่ า้ งโรงละคร เปิ ดให้บริ การเวลา 18.00 - 01.00
(สามารถสัง่ เครื่ องดื่มทุกอย่างได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายเพิม่ ไม่ว่าจะเป็ นน้ าผลไม้ น้ าอัดลม กาแฟ เบียร์ ค็อกเทล จิน ว็อดการ์ ไวน์ต่างๆ
ยกเว้นเครื่ องดื่มที่มีราคาระบุไว้ในเมนู ซึ่งสามารถชาระได้ดว้ ยบัตรคลับเมด)

Boutique* ร้านขายของที่ระลึก ทั้งสิ นค้าของคลับเมด และสิ นค้าท้องถิ่น
เปิ ด 09:00 – 20:00 รับชาระด้วยบัตรคลับเมด (Deposite Card) หรื อหรื อบัตรเครดิตที่มียอดชาระเกิน 10 USD เท่านั้น
Paf Paf * ร้านประดิษฐ์เสื้ อ สามารถซื้อเสื้อยืดสี ขาวล้วนได้จากบูติคราคา 300 MRFและ
คูปอง 18 USD เวลาทาการ 9:30-12:30 และ16:00 – 19:00 ปิ ดทุกๆวันเสาร์
Excursions* ทัวร์
บริ การนาเที่ยวสถานที่ต่างๆ นอกโรงแรม สามารถสอบถามข้อมูลและจองได้ที่สานักงาน เปิ ดทาการระหว่าง 10:00 – 13:00/ 13:30 – 14:30 และ
18:00 – 20:00 รับเฉพาะบัตรคลับเมด
Euro Divers* ดาน้ าลึก
สาหรับท่านที่สนใจดาน้ าลึก สอบถามรายละเอียดโดยตรงตั้งแต่เวลา 16:30 – 18:00 โดยเข้ารับคาแนะนาและทาการจองอย่างน้อยล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วัน รับเฉพาะบัตรคลับเมด

Spa* สปา
สามารถติดต่อได้โดยตรงเพื่อเข้ารับบริ การนวดแบบฉบับบาหลีแท้ เปิ ดบริ การเวลา 10:00-13:00 และ 14:00–20:00
Towel Counter เคาน์เตอร์แลกผ้าเช็ดตัวชายหาด
8:30-12:30/13:30-18:30 สามารถขอรับได้ที่เคาน์เตอร์ใกล้สระน้ า หรื อถ้าหากเคาน์เตอร์ปิด สามารถขอรับได้ที่แผนกต้อนรับ
SPORT กีฬา
Fitness ห้องฟิ ตเนส : เปิ ดบริ การ 07:00 – 20:00 ผู้เข้ าใช้ บริ การต้ องสวมรองเท้ ากีฬา และมีมีอายุเกิน 16 ปี เท่ านั้น
09:00 Yoga
10:00 Abs & Bums 11:45 Water Aerobic (สระว่ายน้ า)
16:00 Zumba
17:00 Yoga
* Lagoon suite Yoga ทุก ๆ วันจันทร์และวันพฤหัสบดี
สามารถเช็คตาราง Tournament และ ตารางกีฬาอื่นๆ ได้ ทบี่ อร์ ดหน้ าห้ องอาหาร
Snorkeling ดานา้ ตืน้ : ให้บริ การทุกวัน วันละ 2 ทริ ป คือ ช่วงเช้าเปิ ดลงชื่อที่ท่าเรื อ(jetty) 9.30น. และช่วงบ่าย เปิ ดลงชื่อ 14.00น.ทั้งนี้ จะมีการ
ทดสอบว่ายน้ าสาหรับท่านที่ใช้บริ การในครั้งเเรก สาหรับอุปกรณ์สาหรับดาน้ าทุกอย่าง ทางเรามีให้บริ การ เพียงเเต่นาผ้าเช็ดตัว น้ าดื่ม และครี ม
กันแดดติดตัวไปด้วยเท่านั้น สาหรับเด็กต้ องมีอายุ 8 ขวบขึ้นไป
Water Sport กีฬาทางน้ า Kayaking / Sailing
เปิ ดให้บริ การตั้งเเต่เวลา 9.30 – 12.00 และ 14.00- 17.00 กรุ ณาลงชื่อ(ไม่รับจองข้ามวัน)รับเสื้ อชูชีพก่อนทากิจกรรม ทางเรามีพนักงานคอยให้คา
เเนะนา
Sailing lesson 10.00 ทุกวัน และ 15.00 ทุกวัน ยกเว้นวัน อังคารและพฤหัสบดี
Departure board ตารางการเดินทางกลับ
สามารถตรวจสอบตารางกาหนดเวลาเดินทางกลับและเวลาคืนห้องล่วงหน้า 1 วันได้ที่บอร์ดใกล้รีเซฟชัน่ ก่อนออกจากห้องกรุ ณาวางกระเป๋ า
สัมภาระไว้หน้าประตูห้องในเวลาที่กาหนด และอย่าใส่ ของมีค่าไว้ในกระเป๋ า พนักงานจะนากระเป๋ าสัมภาระของท่านไปเก็บไว้ที่ท่าเรื อ(Jetty)
แนะนาให้แยกเก็บของที่ตอ้ งใช้ระหว่างวัน เช่นเสื้ อผ้าที่ตอ้ งใช้ในวันเดินทางกลับ ภายหลังจากทาการคืนห้อง ท่านยังสามารถทากิจกรรมได้รวม
ไปถึงใช้บริ การที่บาร์ และทางเรามีบริ การห้องอาบน้ าเเละตูเ้ ซฟให้ ก่อนขึ้นเรื อรบกวรทุกท่านเช็คกระเป๋ าสัมภาระอีกครั้ง
Late Check Out* ราคา 185 MRF (ประมาณ 13 USD) ต่อหนึ่งชัว่ โมง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั จานวนแขกของโรงแรม สามารถติดต่อได้ที่รีเซฟชัน่
ล่วงหน้า1 วัน

เงื่อนไขการชาระเงิน
1. ชาระเงินเต็มจานวน พร้ อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้ าหนังสื อเดินทางภายใน 3 วันนับจากวันที่ทาการจอง

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของ
ทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื 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

