
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เนรมติฝนัของคณุใหเ้ป็นจรงิ ทีค่ลบัเมดฟิโนลหู ์มลัดฟีส ์
พกัรสีอรท์หรรูะดบั 5 ดาว ล ิม้รสอาหารจากมชิลนิสตาร ์

 

เดนิทางโดยสายการบนิ BANGKOK AIRWAYS บนิตรงสูม่ลัดฟีส ์
ราคาโปรโมช ัน่ราคานีจ้องภายใน 30 ธนัวาคม 2561 เทา่น ัน้ 

สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์BANGKOK AIRWAYS(PG) 

ขาไป PG711 BKK-MLE 09.20 – 11.55 
สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์BANGKOK AIRWAYS(PG) 

ขากลบั PG712 MLE-BKK 12.45 – 19.25 



 

 
 

  

CLUBMED FINOLHU MALDIVES 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้

ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู่ 

เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 
 

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 

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  

- มินิบาร์, อุปกรณ์ชงกาแฟ, โทรทศัน์ในห้องนอน และ 
ห้องนัง่เล่น, เคร่ืองเล่นดีวีดี, ชุดคลุมอาบน ้าและรองเทา้แตะ, 
ผา้เช็ดตวัชายหาด, ไดร์เป่าผม, ท่ีรองรีด, อุปกรณ์กนัยงุ, 
โทรศพัท,์ กาตม้น ้า, ชา,กาแฟ, น ้าด่ืม, เคร่ืองปรับอากาศ 
- อินเตอร์เน็ต 
- รูมเซอร์วิส 
- บริการอาหารเชา้ท่ีห้องพกั 
- บริการเปิดผา้ปูเตียง 

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 

ห้องอาหาร Motu

 ห้องอาหารสดุหรูส าหรับทีค่ลบัเมดฟิโนลูห์ อีกทัง้ มีทัง้มีทีน่ ัง่รับประทานอาหารแบบ เอ้าดอร์  
และ อินดอร์ เพื่อใหลู้กคา้ไดร้ับประทานอาหารหลากหลายบรรยากาศย่ิงข้ึน  
ซ่ึงหอ้งอาหารนีจ้ะใหบ้ริการในช่วงเชา้ กลางวนั และ เย็น 
อาหารเชา้ : (A la carte) : 7.00-11.00 

อาหารเที่ยง (Live cooking stations) : 12.15 -14.30 

อาหารเย็น (A la carte) : 19:15 – 21.30 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – มลัดฟีส ์

 

06.30 น. เชค็อนิ ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิบางกอกแอรเ์วย(์PG) 
09.20น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมาเล ่สาธารณรัฐมลัดฟีสท์า่อากาศยานนานาชาตเิวลานา่ VELANA AIRPORTโดย

เที่ยวบนิที่ PG711 สายการบนิ BANGKOK AIRWAYS บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง และ
สามารถใชเ้ลาจข์องสายการบนิบางกอกแอรเ์วยไ์ดฟ้ร!ี!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลานา่ VELANA AIRPORT หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทถอืป้ายตอ้นรับ CLUB MED และ  Pre Check-in ที ่
เคารเ์ตอร ์คลับเมด หมายเลข 61 *หากไมพ่บเจา้หนา้ที ่สามารถมาทีเ่คาน์เตอร ์คลบัเมดหมายเลข 61 ) 
และน าทา่นลงเรอืเร็ว (Speed Boat) เพือ่เดนิทางสูเ่กาะมลัดฟีส ์ (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี 

 
13.30 น. เดนิทางถงึ คลบัเมดฟิโนลหู ์รสีอรท์ น าทา่นเชค็อนิ 
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร  Motu (มือ้ที1่) 

ใหท้กุทา่นไดอ้สิระพักผอ่นตามอธัยาศัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19.30 – 21.30 น. เชญิทา่นรับประทานอาหารเย็นทีห่อ้งอาหารบรกิารอาหารเย็น (มือ้ที2่) ในแบบทีท่า่นจะประทับใจ 
พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่เบยีร ์และไวนร์สเยีย่มตลอดการรับประทานอาหารมือ้คา่ (ในกรณีทีเ่กดิการลา่ชา้และถงึไมท่ันเวลาการ
ใชบ้รกิารอาหารมือ้เย็นทีภ่ตัตาคารทางคลับเมดจะจัดเป็นมือ้อาหารวา่งบรกิารไวใ้หใ้นหอ้งพักแทน) 
 
21.30 น. จากนัน้ทา่นสามารถเลอืกน่ังเรอืมาทีบ่รเิวณ Iru Bar ที ่ClubMed Kani (ฟร)ี ทีน่ีท้า่นจะสนุกสนานกบักจิกรรม
ยามคา่คนื และการแสดงจากทางรสีอรท์ทีร่อตอ้นรับผูท้ีเ่ดนิทางมาเยอืน และบรกิารเครือ่งดืม่ตา่งตลอดยามคา่คนืมากมาย
กวา่ 150 รายการ พรอ้มทัง้โชวจ์ากเจา้หนา้ทีส่าหรับการตอ้นรับ ลกูคา้ทกุทา่น ทา่นพักผอ่นตามอสิระ หรอืทา่นสามารถกนิ
ลม ชมบรรยากาศพรอ้มเครือ่งดืม่ชนดิพรเีมีย่ม ไดต้ลอดการพักผอ่น ที ่Pool Bar Finohl Villas 
 
หมายเหต ุเรอืขา้มเกาะมจีนถงึ เวลา เทีย่งคนื ของแตล่ะวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

วนัที ่2 สนกุสนานกบักจิกรรมในโรงแรม หรอืพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (มือ้ที3่) หรอื เลอืกทานอาหารเชา้ทีห่อ้งพักได ้เพยีงแคบ่อก 
พนักงานบรกิารประจ าหอ้งพัก ทา่มกลางบรรยากาศยามเชา้ กลางทะเลทีส่วยงาม แสงแดด และ สายลม 
หลังรับประทานอาหารเชา้ หากทา่นทีต่อ้งการไปดานา้ตืน้พรอ้มกนัทีท่า่เรอืของรสีอรท์ เพือ่รว่มทดสอบการ
วา่ยน ้า กอ่นทีจ่ะรว่มออกทรปิ เพือ่ไปสมัผัส โลกใตน้ ้า ในมหาสมทุรอนิเดยี (กรณีทีท่า่นไมผ่า่นการทดสอบ
วา่ยน ้าทางรสีอรท์ขอสงวนสทิธิก์ารใหบ้รกิาร แตส่ามารถเลอืกเลน่กจิกรรรมอืน่ไดภ้ายในโรงแรม) 
 

09.30 น.  ส าหรับทา่นทีผ่า่นการทดสอบ รว่มทรปิด าน ้า ทา่นสามารถ รว่มการเดนิทางไปกบัเรอืทีบ่รกิารฟร ีพรอ้ม
อปุกรณ์การตา่งๆ เชน่ หนา้กากด าน ้า เสือ้ชชูพี หรอืตนีกบ (กรณีทีท่า่นตอ้งการด าน ้าลกึ ทา่นสามารถตดิตอ่
ซือ้บรกิารเพิม่เตมิ โดยมคีา่ใชจ้า่ยตามทรปิทีท่า่นตอ้งการ) สาหรับการด าน ้าตืน้ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. 
สาหรับทา่นทีไ่มอ่อกไปรว่มทรปิด าน ้า ทา่นสามารถ น่ังเรอืขา้มไปทีเ่กาะ Kani เพือ่รว่ม สนุกสนานกบั
กจิกรรม ทีส่ระวา่ยน ้ากบัการออกกาลังกาย แบบ Aqua Gym ทีเ่นน้ความสนุกในสระวา่ยนา้หรอืทา่นสามารถ
อสิระกบักจิกรรมตา่งๆมากมายบนเกาะ ทีท่า่นเกอืบจะไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆอาท ิเรอืแคนู,เรอืถบี, วนิด์
เซริฟ์, กระดานโตค้ลืน่ (ชนดิไมม่เีครือ่งยนต)์ เป็นตน้ สามารถตดิตอ่โดยตรงทีเ่จา้หนา้ประจ าเกาะ หรอื 
ทา่นสามารถใชบ้รกิาร กจิกรรม ของ Finolhu Villas ได ้อาทเิชน่ – Tennis, Volleyball, 
Badminton,Weights & Cardio Room และ Yoga เป็นตน้ โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร Motu (มือ้ที4่) 
 



 

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

ค ่า บรกิารอาหารค ่าเรศิรส (มือ้ที5่) ทา่มกลางบรรยากาศสดุหร ูโดยจะเสริฟ์ เป็นเมนู a la carte แตส่ามารถ สัง่
เพิม่ไดต้ลอด หรอื เลอืกทานอาหาร บฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิณ หอ้งอาหาร Velhi ที ่เกาะ Kani 
 

21.30 น.  ทา่นสามารถกนิลม ชมบรรยากาศพรอ้มเครือ่งดืม่ชนดิ พรเีมีย่ม ไดต้ลอดการพกัผอ่น ที ่Pool Bar Finolhu 
หรอืทา่นสามรถ ขา้มมาเกาะ Kani เพือ่รว่ม สนุกกบัปารต์ี ้ดนตรกีจิกรรมยามคา่คนืในแบบ Club Med ที่
บรเิวณ หอ้งการแสดง (Theater) ทา่นสามารถ ชอบการแสดงตา่งๆ ไดฟ้ร ีไดท้กุคา่คนื กบัการแสดงที่
ไมซ่า้กบัทมี GO’s ทีม่ากมายความสามารถ และบรเิวณนีท้า่นสามารถเลอืกเครือ่งทีท่า่นชืน่ชอบ อาท ิคอค
เทลตา่งๆ ไวทแ์ดง ไวทข์าว เบยีร ์หรอืเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์มากมายกวา่ 150 ชนดิ ตลอดคนื (บารจ์ะปิด
บรกิารประมาณ 01.00 น. ) 

 
หมายเหต ุเรอืขา้มเกาะมจีนถงึ เวลา เทีย่งคนื ของแตล่ะวัน 

 

วนัที ่3 มลัดฟีส ์– กรงุเทพฯ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (มือ้ที6่) หรอื เลอืกทานอาหารเชา้ทีห่อ้งพัก 

09.00น. เชค็เอา้ทอ์อกจากโรงแรมทีพั่ก สมควรแกเ่วลาพรอ้มกันทีท่า่เรอืของคลับเมดฟิโนลหู ์และเดนิทางโดยเรอืเร็ว 
(Speed Boat) น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลานา่ VELANA AIRPORT 

12.45น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูมโิดยเทีย่วบนิที ่PG712สายการบนิ BANGKOK AIRWAYSบรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

19.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาเขา้โดยสวัสดภิาพและประทับใจ 
 

*** เวลา และ กจิกรรม อาจมกีารปรับเปลีย่น ไดต้ามความสะดวกของทา่นเป็นหลกั*** 
 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึช าระเงนิเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 
 

ราคาโปรโมช ัน่ราคานีจ้องภายใน 30 ธนัวาคม 2561 เทา่น ัน้ 
 

แพ็คเกจนีจ้ะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 2 ทา่นขึน้ไป(ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาแพ็คเกจหอ้งพกัรวมต ัว๋เครือ่งบนิ 3 วนั 2 คนื 
ส ารองหอ้งพกัภายใน วนัที ่30 ธนัวาคม 2561 

วนัเดนิทาง 1 ตลุาคม – 30 เมษายน 2562 

ราคาแพ็คเกจหอ้งพกั 3 วนั 2 คนื เทา่น ัน้ 
 
 
 
 
 
 
 

กรณุาเช็คหอ้งพกัวา่งกอ่นท าการจอง!!! 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ กรณุาช าระยอดเต็มจ านวน ภายใน 3 วนั
หลงัจากทีท่ าการจอง  

หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 
 



 

 

วนัเดนิทาง 

 

ประเภทหอ้งพัก 

ราคาแพ็คเกจ 3 วนั 2 

คนื/ทา่น 

ราคาหอ้งพักเพิม่/

ทา่น/คนื 

ราคาแพ็คเกจ

ส าหรับเด็กโต(12-
18ปี)/ทา่น 

ราคาหอ้งพักเพิม่/

ทา่น/คนื 

 

 

 

 

 

 

 

3 NOV – 21 DEC 61 

Sunrise Beach 
Villa 

49,600 16,600 
44,200 13,500 

Sunset Beach 
Villa 

51,300 17,400 
45,600 14,000 

Sunrise 
Overwater Villa 

63,000 23,900 
55,000 19,200 

Sunset Overwater 
Villa 

68,800 26,800 
59,600 21,500 

22-28 Dec 61 

Sunrise Beach 
Villa 

75,400 
32,200 64,800 25,800 

Sunset Beach 
Villa 

78,700 
34,000 67,400 27,100 

Sunrise 
Overwater Villa 

83,400 
35,600 71,200 28,600 

Sunset Overwater 
Villa 

92,200 
40,100 78,400 32,200 

29 Dec- 4 Jan 62 

Sunrise Beach 
Villa 

81,400 
35,000 68,800 29,000 

Sunset Beach 
Villa 

83,800 
36,800 71,600 30,000 

Sunrise 
Overwater Villa 

93,600 
33,700 79,400 27,000 

Sunset Overwater 
Villa 

102,400 
37,900 86,400 30,400 

5-25 Jan 62 

Sunrise Beach 
Villa 

55,000 
19,800 48,600 15,900 

Sunset Beach 
Villa 

57,000 
20,800 50,200 16,900 

Sunrise 
Overwater Villa 

66,600 
25,900 57,800 20,800 

Sunset Overwater 
Villa 

73,000 
29,100 63,000 23,400 

26 Jan - 1 Feb 19 

 

Sunrise Beach 
Villa 

57,400 21,300 
50,400 17,100 

Sunset Beach 
Villa 

59,600 22,400 
52,200 18,000 

Sunrise 
Overwater Villa 

69,800 27,800 
60,400 22,300 

Sunset Overwater 
Villa 

76,800 31,300 
66,000 25,100 

2-8 Feb 62 

Sunrise Beach 
Villa 

59,600 
22,600 52,200 18,100 

Sunset Beach 
Villa 

62,000 
23,700 54,200 19,000 

Sunrise 
Overwater Villa 

72,800 
29,500 62,800 23,700 

Sunset Overwater 
Villa 

80,200 
33,200 68,800 26,600 

9-15 Feb 19 
Sunrise Beach 

Villa 
60,600 23,200 

53,000 18,600 



 

 

 

 
 

 
Jozef Youssef     Tze Toh  

 
 
 
 
  

 

X 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

สดุพเิศษ!! ส าหรบัเดอืนกนัยายนถงึพฤศจกิายนนี ้ ผูเ้ขา้พักจะไดล้ิม้ลองสดุยอดเมนูอาหารโดยเชฟมชิลนิสตาร ์ 
“Jozef Youssef” ทกุวันจันทร ์ศกุรแ์ละเสาร ์

พรอ้มคลอไปกบัเสยีงบรรเลงเปียโนจากนักเปียโนชือ่ดังระดับโลก “TZE TOH” 

Sunset Beach 
Villa 

63,000 24,400 
55,000 19,600 

Sunrise 
Overwater Villa 

69,800 27,800 
60,400 22,300 

Sunset Overwater 
Villa 

76,800 31,300 
66,000 25,100 

16 Feb – 22 Feb 19 

Sunrise Beach 
Villa 

62,600 
24,400 54,600 19,600 

Sunset Beach 
Villa 

65,100 
25,600 56,600 20,500 

Sunrise 
Overwater Villa 

68,400 
27,000 59,200 21,700 

Sunset Overwater 
Villa 

75,200 
30,400 64,800 24,400 

23 Feb- 1 Mar 19 

Sunrise Beach 
Villa 

59,400 22,500 
52,000 18,100 

Sunset Beach 
Villa 

61,700 23,700 
54,000 19,000 

Sunrise 
Overwater Villa 

68,400 27,000 
59,200 21,700 

Sunset Overwater 
Villa 

75,200 30,400 
64,800 24,400 

2 Mar - 3 May 19 

Sunrise Beach 
Villa 

56,400 
20,700 49,600 16,700 

Sunset Beach 
Villa 

58,500 
21,700 51,400 17,400 

Sunrise 
Overwater Villa 

68,400 
27,000 59,200 21,700 

Sunset Overwater 
Villa 

75,200 
30,400 64,800 24,400 



 

*ราคานีเ้ป็นราคาเริม่ตน้และเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่ับชว่งเวลาการเดนิทาง 
*ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นีโ้ปรดตรวจสอบกับเจา้หนา้ทีอ่กีครัง้ 
 

คา่ใชจ้า่ยนีร้วม: 
1. ทีพ่ัก 2 คนื หรอื ทีพ่ัก 2 คนื พรอ้มตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั สายการบนิ Bangkok Airways 
2. บรกิารรับสง่โดยเรอืสปีตโบท๊ ไป-กลับ ระหวา่งสนามบนิ-คลับเมด 

3. อาหารนานาชาตทิัง้เชา้ กลางวัน เย็น พรอ้มทัง้เครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์น ้าผลไม ้หรอื ชา กาแฟ 

4. บรกิารเครือ่งดืม่ทัง้ผสมและไมผ่สมแอลกอฮอลต์ลอดวนั  (ยกเวน้เครือ่งดืม่แอลกอฮอลช์นดิ พรเีมีย่ม, ไวน ์และ 

แชมเปญแบบทัง้ขวด)  

5. กจิกรรมกฬีาทัง้บนบกและทางน ้า  พรอ้มผูฝึ้กสอนทีเ่ชีย่วชาญ เฉพาะรสีอรท์ ทีม่กีารเรยีนการสอนและอปุกรณ์ 

6. การแสดงโชวเ์อกลักษณ์ของคลับเมดทกุค ่าคนืโดยจโีอนานาชาต ิ

7. พนักงานบรกิารประจ าหอ้งพกั (butler service) 

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนด: 
• ใชไ้ดส้ าหรบัเขา้พกัอยา่งนอ้ย 2 คนื 

• คลบัเมดฟิโนลหูว์ลิลา่ อนุญาตใหเ้ขา้พกัส าหรับแขกตัง้แตอ่าย ุ12 ปีขึน้ไปเทา่นัน้ 

• แขกอายตุัง้แต ่12 – 17 ปี สามารถเขา้พกัไดเ้ฉพาะหอ้ง Beach Villa เทา่นัน้ และสามารถเขา้พกัได ้3 ทา่นตอ่หอ้ง 
• หากยนืยนัการจองแลว้ไมส่ามารถสง่ตอ่ คนื หรอืเปลีย่นแปลงได ้และ ไมส่ามารถใชร้ว่มกบัโปรโมชัน่อืน่ได ้

 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 
 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระยอดเต็มจ านวน หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 45 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ า

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ดไ้มส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

หมายเหต ุ

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตาม
ความเป็นจรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัย 

หรอืเหตุการณ์ทีอ่ยูเ่หนือการควบคุมของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของ
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิัย เช่น ความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เที่ยวบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหตุ ภัยธรรมชาต ิหรือ
ทรัพยส์นิสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตุจากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 



 

 กรณีที่ท่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบไุว ้ เนือ่งจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

 
ขอ้มลูอืน่ๆ 

 

1. สิง่ทีห่า้มน าเขา้ประเทศมลัดฟีส ์

- วัตถทุีส่ ือ่ถงึการตอ่ตา้นศาสนาอสิลาม  

- วัตถบุชูา 

- หนังสอื สิง่พมิพล์ามก 

- แอลกอฮอลแ์ละเหลา้ 

- สตัวอ์นัตราย อาวธุสงคราม และระเบดิ 

- เนือ้หม ูและผลติภณัฑท์ีท่ าจากหม ู

2.  อณุหภมูชิว่งปลายเดอืนสงิหาคม  โดยประมาณ  26 - 35 องศาเซลเซยีส หมายเหต ุ กอ่นออกเดนิทางกรณุา

ตรวจเชค็อณุหภมูอิกีครัง้  

3.  เวลาทอ้งถิน่กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

4.  ภาษา  ภาษาทอ้งถิน่คอื Dhivehi และภาษาองักฤษ 

5.  เงนิตรา   อตัราแลกเปลีย่น อยูท่ีป่ระมาณ  12  รเูฟีย (Rufiyaa/MVR)  ตอ่ 1 ดอลลา่รส์หรัฐ  หรอื  1 รเูฟีย  

เทา่กบั 3-4 บาท   แตท่า่นอาจจะไมจ่ าเป็นตอ้งแลกเงนิรเูฟีย ไวม้ากนักเพราะทีค่ลับเมด คาน ิยนิดรัีบเงนิดอลลา่รส์หรัฐ  

หรอืทา่น สามารถจา่ยผา่นบตัรเครดติ ซึง่คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดจะถกูบนัทกึเอาไว ้คดิบญัชรีวมกนัเมือ่ทา่นเชค็เอาท ์ (บตัร 

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

6. เสือ้ผา้ การแตง่กาย และของใชต้า่งๆ   

-  ควรเตรยีมเสือ้ผา้ทีเ่ป็นผา้ฝ้าย ผา้ลนินิ เสือ้ยดืเนือ้บางสวมใสส่บาย เนือ่งจากมลัดฟีสอ์ากาศรอ้นทัง้ปี 

-  รองเทา้แตะ หรอื รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

- กางเกงวา่ยน ้า  ชดุวา่ยน ้า   

- ครมีกนัแดด 

- แวน่ตากนัแดด หรอือปุกรณ์กนัแดดในแบบของทา่นเอง 

- รองเทา้ผา้ใบส าหรับทา่นทีช่อบออกก าลังกายในหอ้งฟิตเนส หรอืออกก าลังกายแอโรบคิ/โยคะ 

- กลอ้งถา่ยรปูและอปุกรณ์เก็บภาพ 

7.  กระแสไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลับ 230-240 Volts -AC **ปลั๊กเป็นแบบ 3 ขา ควรพก adapter ตดิตัว  

ไปดว้ย 

8.  การเขา้ประเทศทา่นสามารถเดนิทางเขา้สูม่ลัดฟีสโ์ดยไมต่อ้งใชว้ซีา่  โดยสามารถพักอาศัยอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30 วัน และ  

พาสปอรต์ตอ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 6 เดอืนขึน้ไป 

9.  การใชโ้ทรศัพทโ์ทรศัพทก์ลบัเมอืงไทยใหก้ด 001 หรอื 002 หรอื 008  + 66 + 2 หรอื 8  หมายเลขโทรศัพท ์7 ตวั 

10. ของมคีา่ไมค่วรน าของมคีา่ตดิตัวมากเกนิไป เพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งสบายใจ 

11. คลับเมด จะมกีารแตง่กายเพือ่รว่ม ธมีปารตี ้ในแตล่ะวัน สามารถโทรเชค ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 5 วัน              

ทีค่ลบัเมดกรงุเทพ 

 
 


