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สายการบนิแอรเ์อเชยี ออกเดนิทางทุกวนั  

ออกเดนิทาง FD177 กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มลัดฟีส)์ 09.30 - 11.40 
เดนิทางกลบั FD178 มาเล ่(มลัดฟีส)์– กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 12.30 - 19.00 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์      (  -  / กลางวนั / ค า่  )      

06.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขออก เคานเ์ตอร ์Air Asia (FD (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. 
กอ่นการเดนิทาง)  

09.30 น. น าทา่นเหริฟ้าสูเ่มอืงมาเลย่ ์สนามบนิกลางทะเล โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD 177 

11.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิมาเลย่ ์สนามบนิกลางทะเล ทีม่บีรรยากาศทีส่วยงาม หลงัตรวจเอกสารเป็นที ่  
   เรยีบรอ้ย น าทา่นลงเรอืเร็วเดนิทางสูเ่กาะมัลดฟี ระหว่างทางทา่นสามารถชมน าทะเลใสบรสิทุธิ ์พรอ้ม 
   ทัง้บา้นเรอืนตา่งๆบรเิวณเกาะ บนคาบมหาสมุทรอนิเดยีไดอ้กีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทาง 20 นาท ีสูร่สีอรท์)  

   แลว้เชญิทา่นเขา้สูค่ลบัเมด Club Med Kani พรอ้มการตอ้นรับอนัแสนอบอุ่นจากเจา้เจา้หนา้ที ่Goes  
   หลากหลายเชือ้ชาต ิพรอ้มทัง้พักผ่อนเขา้หอ้งพัก ตามอัธยาศยั 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  (เบยีรแ์ละน า้ด ืม่บรกิารฟร)ี 
เย็น  บรกิารอาหารเย็นในแบบทีท่า่นจะประทบัใจ  พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ เบยีร ์และไวทร์สเยีย่ม  
  ตลอดการรับประทานอาหารมือ้ค า่  

21.30 น. จากนัน้น าทา่นมาทีบ่รเิวณ Shark Bay Stage ทีเ่ป็นลานกลางแจง้ ทีน่ี้ทา่นจะสนุกสนานกบักจิกรรม 

  ยามค า่คนื และการแสดงจากทางรสีอรท์ทีร่อตอ้นรับผูท้ีเ่ดนิทางมาเยอืน และบรกิารเครือ่งดืม่ตา่งตลอด 

  ยามค า่คนืมากมายกวา่ 150 รายการ พรอ้มทัง้โชวจากเจา้หนา้ทีส่ าหรบัการตอ้นรับ ลกูคา้ทกุทา่นสมควร 
  แกเ่วลาพกัผ่อนตามอธัยาศยั ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์
22.30 น. เชญิทา่นพักผ่อนตามอสิระ หรอืทา่นสามารถกนิลม ชมบรรยากาศพรอ้มเครือ่งดืม่เย็นไดต้ลอดการ  

  พักผ่อน 
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หมายเหต ุ ทา่นสามารถเลอืกรับบรกิาร เครือ่งดืม่กว่า 150 รายการ อาท ิเหลา้ เบยีร ์ไวท ์หรอืคอลเทลตา่งๆ ได ้
  โดยไม่จ ากดั จ านวนครัง้ฟร ีโดยคลบัเมดเปิดบรกิารตอ่เนื่องตัง้แต ่09.00 – 24.00 น. ของทกุวัน 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง มลัดฟีส ์          ( เชา้ / กลางวนั / เย็น) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ ทา่มกลางบรรยากาศยามเชา้กลางทะเลทีส่วยงาม 
 

หลงัรับประทานอาหารเชา้ ทา่นทีต่อ้งการไปด าน ้าตืน้พรอ้มกนัทีท่า่เรอืของรสีอรท์ เพือ่ร่วมทดสอบการ วา่ยน ้า 
กอ่นทีจ่ะร่วมออกทรปิ เพือ่ไปสมัพัส โลกใตน้ ้า ในมหาสมุทรอนิเดยี (กรณีทีท่า่นไม่ผา่นการทดสอบว่ายน ้าทางรี

สอรท์ขอสงวนสทิธิก์ารใหบ้รกิารแตส่ามารถเลอืกเลน่ กจิกรรรมอืน่ไดภ้ายในโรงแรม) 
09.30 น. ส าหรับทา่นทีต่อ้งการ รว่มทรปิแรกทา่นสามารถ ร่วมการเดนิทางไปกบัเรอืทีบ่รกิารฟรี พรอ้มอปุกรณ์การ ตา่งๆ 

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

โดยมคีา่ใชจ้่ายตามทรปิทีท่า่นตอ้งการ) ส าหรบัการด าน ้าตืน้ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.  
ส าหรับทา่นทีไ่ม่ออกไปร่วมทรปิด าน ้า ทา่นสามารถ สนุกสนานกบักจิกรรม ทีส่ระว่ายน ้ากบัการออก ก าลงักาย
แบบ Aqua Gym ทีเ่นน้ความสนสนุก ในสระว่ายน ้าหรอืทา่นสามารถอสิระกบักจิกรรมตา่งๆมาก มายบนเกาะ ที่

ทา่นเกอืบจะไม่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายอืน่ๆอาท ิเรอืแคนู,เรอืถบี, วนิดเ์ซริฟ์, กระดานโตค้ลืน่ (ชนดิไม่มเีครือ่งยนต)์ 
เป็นตน้ สามารถตดิตอ่โดยตรงทีเ่จา้หนา้ประจ าเกาะ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  (เบยีรแ์ละน า้ด ืม่บรกิารฟร)ี 
  ทา่นสามารถสนุกสนานกบัคอรส์ตา่งๆมากมายทีท่าง Club Med เตรยีมไวส้ าหรับทา่นโดยทา่นสามารถ 
  สอบถามไดโ้ดยตรงกบัทางทมีงาน Club Med ทา่นสามารถ สนุกสนานกบัการเลน่เรอืใบ โตค้ลืน้กบัน ้า 

  ทะเลสคีราม (กรณีทีท่า่นไม่มทีกัษะ ทางคลบัเมดมบีรกิารใหค้ าแนะน าการใช ้อุปกรณ์ และสอนการเลน่ 
  เบือ้งตน้ โดยไม่คดิคา่บรกิาร) 

ค า่  บรกิารอาหารเย็นในแบบทีท่า่นจะประทบัใจ  พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่ เบยีร ์และไวทร์สเยีย่ม  
  ตลอดการรบัประทานอาหารมือ้ค า่  

สนุกกบัปารต์ี ้ดนตรกีจิกรรมยามค า่คนืในแบบ Club Med ทีบ่รเิวณ หอ้งการแสดง (Theater) ทา่น

 สามารถ ชอบการแสดงตา่งๆ ไดฟ้ร ีไดท้กุค า่คนื กบัการแสดงทีไ่ม่ซ ้ากบัทมี GO’s ทีม่ากมาย
 ความสามารถ และบรเิวณนี้ทา่นสามารถเลอืกเครือ่งทีท่า่นชืน่ชอบ อาท ิคอคเทลตา่งๆ ไวทแ์ดง ไวท ์ขาว 

 เบยีร ์หรอืเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์มากมายกว่า 150 ชนดิ ตลอดคนื  
หมายเหต ุ ทา่นสามารกเลอืกรบับรกิาร เครือ่งดืม่กวา่ 150 รายการ อาท ิเหลา้ เบยีร ์ไวท ์หรอืคอลเทล ตา่งๆ ได้

โดยไมจ่ ากดัจ านวนคร ัง้ โดยคลบัเมดเปิดบรกิารนอ่เนือ่งต ัง้แต ่09.00 – 24.00 น. ของทกุวนั 

 
วนัทีส่ามของการเดนิทาง มาเล ่(มลัดฟีส)์ – กรงุเทพฯ            ( เชา้ / - / - ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  ทา่มกลางบรรยากาศยามเชา้กลางทะเลทีส่วยงาม 

หลงัรับประทานอาหารเชา้ ทา่นทีต่อ้งการไปด าน ้าตืน้พรอ้มกนัทีท่า่เรอืของรสีอรท์ เพือ่ร่วมทดสอบการ วา่ยน ้า 
กอ่นทีจ่ะร่วมออกทรปิ เพือ่ไปสมัพัส โลกใตน้ ้า ในมหาสมุทรอนิเดยี (กรณีทีท่า่นไม่ผา่นการทด สอบว่ายน ้าทางรี

สอรท์ขอสงวนสทิธิก์ารใหบ้รกิาร แตส่ามารถเลอืกเลน่กจิกรรรมอืน่ไดภ้ายในโรงแรม) 
09.00 น. เก็บสมัภาระ เชค็เอา้ท ์จากหอ้งพกั (แตต่วัทา่นเองสา่มารถเลน่กจิกรรมและใชส้ ิง่อ านวยความสะดวก ตา่งๆ ได ้

ยกเวน้หอ้งพกั ทางคลบัเมด มหีอ้งอาบน ้ามไีวบ้รกิารดา้นนอก) 

09.40 น.       เชค็อนิ ณ เคาเตอร ์ของสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD178 
19.05 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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CLUB MED KANI คลบัเมดคาน ิมลัดฟีส ์รวมต ัว๋แอรเ์อเชยี 

แพ็คเกจโปรโมช ัน่นี ้สามารกเดนิทางดว้ยตนเอง  
วนัเดนิทาง ศกุร ์- อาทติย ์ช่วงเดอืนเมษายน 2561 

วนัเดนิทาง ประเภทหอ้ง พกัคู ่ทา่นละ 
เด็ก 4-11 yrs 

ทา่นละ 
เด็ก 2-3 yrs  
ทา่นละ 

 

27 – 29 APR 18 

Club Room 34,700 27,900  

18,900 Deluxe 44,600 33,100 

Lagoon Suite 52,900 - - 

 

วนัเดนิทาง เสาร ์- จนัทร ์ช่วงเดอืนเมษายน 2561 

วนัเดนิทาง ประเภทหอ้ง พกัคู ่ทา่นละ 
เด็ก 4-11 yrs 

ทา่นละ 
เด็ก 2-3 yrs  
ทา่นละ 

 

29 APR – 1 MAY  

Club Room 36,500 30,300  

 
20,700 Deluxe 45,800 35,900 

Lagoon Suite 54,700 - - 

 
 

21-23 APR 18 

Club Room 33,500 27,300  
17,700 

Deluxe 43,400 32,900 

Lagoon Suite 51,700 - - 

 

เดนิทางไดต้ ัง้แต ่พฤษภาคม – ตลุาคม 2561 
จองหอ้งและช าระเงนิหอ้งแบบ Deluxe 2คนื ฟรอีพัเกรดไปนอนหอ้งพกั Overwater Suite ท ัง้2 คนื 

จองภายใน 30 เมษายน 2561 

วนัเดนิทาง ประเภทหอ้ง พกัคู ่ทา่นละ 

 

เด็กโต 12-17 ปี 

ทา่นละ 

 

เด็ก 4-11 ปี 
ทา่นละ 

 

เด็ก 2-3 ปี 
ทา่นละ 

 

 
26-28 May 18 

 

Club Room 35,000 32,200 29,200  

20,600 
Deluxe 43,000 38,600 34,000 

Overwater Suite 48,600 43,200 36,200 - 

 

 
13-15 Jul 18 

Club Room 30,400 27,400 24,200  

15,200 
Deluxe 39,000 34,200 29,400 

Overwater Suite 45,000 39,000 33,200 - 

 
 

14-16 Jul 18 

Club Room 33,900 30,900 27,700  
18,700 

Deluxe 42,500 37,700 32,900 

Overwater Suite 48,500 42,500 36,700 - 

 

 
27-29 Jul 18 

Club Room 37,600 34,600 31,400  

22,400 
Deluxe 46,200 41,400 36,600 

Overwater Suite 52,200 46,200 40,400 - 

 
 

28-30 Jul 18 

Club Room 35,800 32,800 29,600  
20,600 

Deluxe 44,400 39,600 34,800 

Overwater Suite 50,400 44,400 38,600 - 

 Club Room 33,200 30,200 27,200  
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12-14 Aug 18 

Deluxe 42,000 37,200 32,200 17,600 

Overwater Suite 48,400 42,200 36,000 - 

 

31Aug - 02 Sep  
 

Club Room 29,700 26,700 23,900 15,100 

Overwater Suite 37,700 33,300 28,700 - 

 
 

 14-16 Sep 18 

Club Room 30,700 27,700 24,700  
15,100 

Deluxe 39,500 34,700 29,700 

Overwater Suite 45,900 39,700 33,500 - 

 
28-30 Sep 18 

Club Room 29,900 27,100 24,100  
15,100 

Overwater Suite 38,100 33,500 28,900 - 

 
13 - 15 Oct 18 

Club Room 35,200 32,200 29,400 20,600 

Overwater Suite 43,200 38,800 34,200  

 
 

 
21-23 Oct 18 

 
Club Room 

 
35,000 

 
32,000 

 
28,200 

 
19,400 

 
Deluxe 

 
43,800 

 
39,000 

 
33,200 

 

Overwater Suite 

 

50,200 

 

44,000 

 

36,600 

 

- 

 
News!!! เร ิม่ 1 พฤษภาคมเป็นตน้ไป 

1. เด็กอายุมากกวา่ 8 ขวบสามารกพกัหอ้งกลางน า้กบัผูป้กครองได ้
2. NEW Mini Club service available for children 4-11 years old  

3. สามารกพกั 3ทา่นไดใ้นหอ้ง Overwater Suite (welcome family and friends) 
4. New Diving Center at Club Med Kani 

 

คา่ใชจ้า่ยนีร้วม: 
 ทีพ่ัก 2 คนื  

 ตัว๋เครือ่งบนิไป/กลบั สายการบนิ Air Asia 
 บรกิารรับสง่ ไป/กลบั ระหว่างคลบัเมด-สนามบนิ โดยเรอืสปีดโบ๊ต 

 อาหารบุฟเฟตน์านาชาตทิัง้เชา้ กลางวนั เย็น พรอ้มทัง้เครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์น ้าผลไมแ้ละอืน่ๆ 

 บรกิารเครือ่งดืม่ทัง้ผสมและไม่ผสมแอลกดฮอลต์ลอดทัง้วันพรอ้มกบัของวา่ง (ไม่รวมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ชนดิพ
รเีมีย่ม ไวนแ์ละแชมเปญแบบขวด) 

 กจิกรรมกฬีาทัง้บนบกและทางน ้า พรอ้มผูฝึ้กสอนทีเ่ชีย่วชาญ แสดงโชวข์องคลบัเมดทกุค า่คนืโดยทมีคลบั เมดจโีอ
นานาชาต ิ
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนด: 
 ใชไ้ดส้ าหรับเขา้พักอย่างนอ้ย 2 คนื  

 เดนิทางภายใน30เมษายนเด็กอายุต า่กว่า 14 ปี ไม่อนุญาตใหเ้ขา้พักทีห่อ้งลากนู 

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

 ราคานี้เป็นโปรโมชัน่พเิศษสามารถจองภายในงานไดเ้ทา่นัน้  

 หากยนืยนัการจองแลว้ไม่สามารถสง่ตอ่ คนื หรอืเปลีย่นแปลงไดแ้ละไม่สามารถใชร้่วมกบัโปรโมชัน่อืน่ได ้

 แพ็คเกจนี้ไม่สามารถใชไ้ดก้บักรุป๊ทวัร ์

 ราคาและขอ้ก าหนดอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

เง ือ่นไขการจอง 
 กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30-45 วันกอ่นการเดนิทาง 

 หากท าการจองนอ้ยกว่า 00 วัน กรุณาช าระคา่บรกิารเต็มจ านวน  
 ช าระคา่บรกิารเต็มจ านวนหลงัจากไดร้บัการยนืยันการจองจากทางบรษัิท ฯ ภายใน 2 วัน ***ทัง้นี้ข ึน้กบัปรมิาณ 

การเขา้พกัในชว่งเวลาดงักลา่ว ซึง่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิป์รับเปลีย่นตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ับจากทางรสีอรท์*** 
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ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบรษิัท รกัยิ้ มทวัร ์ชื่อบญัชี : อรนิทรช์ยำ  บรรเจดิศริ ิ

 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขที ่ 760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขที ่ 405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขที ่ 138-4-46003–4 สำขำอินทำมระ    

 ธนำคำรกรุงไทย เลขที ่ 845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขที ่ 262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนังสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ดิตอ่กลบัระบุ

โปรแกรม วนัเดินทำงมำทีไ่ลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour  /rakyimtour1  / rakyimtour2  

0613934433 / 0818171514 /0971031333  E-Mail: rakyimtour@gmail.com  
 
 

 การยกเลกิ 

- 45-31 วันกอ่นเดนิทาง: หักคา่มัดจ า 50% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด 

- 30 วันกอ่นเดนิทาง: เสยีคา่บรกิาร 100% ตามราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด  
-  ยกเลกิกะทนัหนั หรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วนัหยุดยาว, พกัไมค่รบตามทีจ่องบรษิทัขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทกุกรณี 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง : 
 กระเป๋าเดนิทางส าหรับฝากใตท้อ้งเครือ่ง 

 จ านวน :  ไม่จ ากดั น ้าหนัก : ไม่เกนิ 20  กโิลกรัม 

 สิง่ทีบ่รรจุภายใน : นอกเหนอืจากเสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย และของใชอ้ืน่ๆ  ขอ้ควรปฎบิัตอิย่างเคร่งครัดส าหรับส ิง่ของ ทีบ่รรจุ

ไวภ้ายในกระเป๋าเดนิทางฝากใตท้อ้งเครือ่งมดีงันี้  

 หา้ม  น าผลติภณัฑอ์ัดอากาศใสก่ระเป๋าใบใหญ ่เพราะอาจเกดิอันตรายระหว่างเดนิทาง เชน่ กระป๋องสเปรยต์า่งๆ  

 หา้ม น าหนังสอืเดนิทางใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และกรุณาเก็บรักษาไวอ้ย่างด ีเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 หา้ม น าทีช่ารจ์แบตเตอรีส่ ารอง (Power Bank)   ทกุขนาด และทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบใหญโ่ดยเด็ดขาด  

 หา้ม น าอาวุธทกุชนดิใสใ่นกระเป๋าใบใหญ่โดยเด็ดขาด 

 กระเป๋าเดนิทางทีถ่อืตดิตวัข ึน้เครือ่ง ( Hand Carry / Hand Bag)  

 จ านวน :  ตอ้งไม่เกนิ 2 ใบ ตอ่ทา่น โดยแบ่งเป็น กระเป๋าเดนิทางใบเล็กส าหรับถอืข ึน้เครือ่ง (Hand Carry) 1 ใบ และกระเป๋า

สะพาย (Hand Bag)  1 ใบ 

 ขนาด :  ของกระเป๋าเดนิทางใบเล็ก (Hand Carry ) ตอ้งมขีนาด 58 x 04 x 20 ซม.  

 น ้าหนัก :  กระเป๋าเดนิทางใบเล็ก (Hand Carry) ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม ตอ่ 1 ใบ 

 สิง่ทีบ่รรจุภายใน  : ควรเป็นของใชท้ีจ่ าเป็นระหว่างการเดนิทาง อาท ิแปรงสฟัีน ยาประจ าตวั ทัง้นี้สายการบนิมขีอ้ ก าหนด

เคร่งครัด ส าหรบัส ิง่ของทีบ่รรจุภายในกระเป๋าถอืตดิตวัตวัข ึน้เครือ่ง ดงันี้  

o ของเหลว หรอื ของกึง่เหลวทกุชนดิ อาท ิเจล สเปรยท์ีไ่ม่ใชว่ัสดอุันตราย และน ้า เครือ่งดืม่ โลชัน่ ออยล ์น ้าหอม โฟม 

ยาสฟัีน น ายาก าจัดกลิน่ตวั (ยกเวน้ นม อาหารส าหรับเด็ก และยาน ้าในปรมิาณทีพ่อเหมาะ) ตอ้งมขีนาดบรรจุไม่เกนิ 100 

มลิลลิติรตอ่ชนดิ และบรรจุรวมกนัไม่เกนิ 1,000 มลิลเิมตร และหากบรรจุเกนิจาก 100 มลิลลิติร ตอ้งเก็บไวใ้นกระเป๋า

ฝากใตท้อ้งเครือ่งเทา่นัน้ 

o ส าหรับของเหลว หรอื ของกึง่เหลว อาท ิเจล หรอืสเปรย ์ซึง่ซือ้จากรา้นปลอดภาษีอากรทีส่นามบนิ หรอืบน เครือ่งบนิ

ตอ้งบรรจุในถงุพลาสตกิใสปิดผนกึปากถงุ ไม่มรี่องรอยผดิปกตใิหส้งสยัว่ามกีารเปิดปากถงุหลงั จากการซือ้ และมี

หลกัฐานแสดงว่าซือ้จากรา้นคา้ปลอดภาษีสนามบนิหรอืบนเครือ่งบนิในวันเดนิทางเทา่นัน้ โดยตรวจสอบขอ้มูลเกีย่วกบั

การปฏบิัตติอ่ของเหลว เจล หรอืสเปรยท์ีส่นามบนิซึง่เป็นจุดปลายทางของการ เดนิทาง 

 กรณีทีน่ าของเหลวและกึง่เหลวบรรจุไวใ้นกระเป๋าถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งตอ้งแสดงถงุพลาสตกิใสซึง่ใสภ่าชนะบรรจขุอง เหลว 

เจล หรอืสเปรย ์รวมทัง้เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบพกพาและเสือ้คลมุ เมือ่ถงึจุดตรวจคน้ 
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 ส าหรับเครือ่งใชไ้ฟฟ้าสว่นตวั วัสดอุุปกรณ์ของมคีมอันสามารถกอ่ใหเ้กดิอนัตรายไดเ้ชน่ มดีพับ มดีปอกผลไม ้ตะไบชดัเล็บ 

ไฟแชค็ มดี กรรไกร หรอื ของมคีมทกุชนดิทีส่ามารถท าเป็นอาวธุได ้ไม่อนุญาตใหบ้รรจุไวใ้นกระเป๋า ถอื ดงันัน้กรุณาใสไ่วใ้น

กระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ทีจ่ะฝากลงใตท้อ้งเครื่องบนิ มฉิะนัน้อาจถกูยดึไวโ้ดยไม่ไดร้ับคนื 

 หมายเหต ุ: หากขนาดและน ้าหนักของกระเป๋าตดิตวัข ึน้เครือ่งเกนิกว่าที่ก าหนด สายการบนิจะไม่ยนิยอมใหน้ ้า กระเป๋า

ดงักลา่วขึน้เครือ่งโดยเด็ดขาด 
 

หมายเหต ุ

 ราคานี้ใชส้ าหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัอย่างนอ้ย 2 ทา่นขึน้ไป ถอืสญัชาตไิทยและมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  
 เพือ่ความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่ว รสีอรท์สว่นใหญ่ทีม่ัลดฟีสไ์ม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุต า่กว่า 12 ปีพักแบบ Water Bungalow 
หอ้งพัก 1 หอ้ง พักไดส้งูสดุ 0 ทา่น หรอื ผูใ้หญ่ 2 ทา่นพักกบัเด็ก 1 ทา่น (เด็กตอ้งมอีายุ 2-11 ปีหรอือายุ ไม่เกนิ 12 ปี กอ่น

วันออกเดนิทาง) 
 อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคาคา่บรกิารใน กรณีทีม่ี

การขึน้ราคาคา่ตัว๋เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนยีมน ้ามนั หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตรา
แลกเปลีย่นไดป้รบัข ึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง   

 หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตุ ผลซึง่อยู่

นอกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้ หมด 
 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่ง
ดา้ว ทีพ่ านัก อยู่ในประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้ของสาย 
 การบนิ เรอื รถไฟ อุบัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล หรอืส ิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนือ อ านาจ

ควบคมุของบรษัิทฯ  
 ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี้ หากทา่นไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้ง ขอคนื
คา่บรกิารได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ ทางบรษัิทฯ จะยดึ ถอืและ
ค านงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


