
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CLUB MED KANI สวรรคข์องนกัเดนิทาง 

PACKAGE ALL INCLUSIVE 3D2N 
**ราคานีไ้มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั และ เรอืสปีดโบท้ไป-กลบั ระหวา่งสนามบนิ-คลบัเมด** 

ราคาสดุพเิศษ เร ิม่ตน้ 14,900.- 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิมาเล ่(มลัดฟีส)์ 

............น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิ.............. อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  

สายการบนิ.............เชค็อนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ พรอ้มโหลดสมัภาระเดนิทาง  
............น.    ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์ดว้ยเทีย่วบนิที.่......... 
...........น.   เดนิทางถงึ สนามบนิมาเล่ ซึง่เป็นสนามบนิกลางทะเลทีม่ีบรรยากาศที่สวยงาม (เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และผ่านพธิกีารทาง  
ศลุกรแลว้ ทา่นจะไดพ้บกับ เจา้หนา้ที ่G.O. คอยใหก้ารตอ้นรับทา่นทีส่นามบนิ  
(หากไมเ่จอเจา้หนา้ทีร่บกวนเดนิไปไปทีเ่คารเ์ตอร ์61 จะมเีจา้หนา้ทีเ่ช็คชือ่ลูกคา้อยู)่  

จากนั้นท่านสามารถลงเรอืเร็ว (Speed Boat) **มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ไป-กลบั 6,000 
บาทตอ่ทา่น** กรุณาจองเรอืพรอ้มกบัแพคเกจ น าทา่นเดนิทางสูร่สีอรท์ ระหว่างทาง



 

ทา่นจะไดช้มน ้าทะเลใสบรสิทุธิ ์พรอ้มทัง้บา้นเรอืนต่าง ๆ บรเิวณเกาะบนคาบสมทุรอนิเดยี 

ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 25-30 นาท ี 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
13.30 น. เดินทางถึง คลบัเมด คาน ิ(Club Med Kani) พรอ้มเช็คอิน ใหท้่านพรอ้มเพียงกัน 

บรเิวณ THEATER ของโรงแรมเพือ่ฟังค าอธบิายแตล่ะสว่นทีท่างคลับเมดมใีหบ้รกิาร 
 
......... น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร KANDU ซึง่เปิดใหบ้รกิาร 13.30-15.30 น. ทา่น

สามารถใชบ้รกิารบารข์องโรงแรม SUNSET BAR หรอื BEACH BAR ซึง่ใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 
09.00-19.00 น. และใหท้กุทา่นไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

19.30-21.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของคลับเมด หอ้งอาหารหลกั Velhi  ซึง่มอีาหารไว ้
บรกิารทา่นอยา่งหลากหลายในสไตลบ์ฟุเฟ่ต ์โดยไมม่คีา่ใชจ้่าย   

 

21.30 น. ใหท้า่นไดส้นุกสนานกับกจิกรรมยามค ่าคนื และการแสดงทีค่ลับเมดไดเ้ตรยีมไวเ้พือ่ตอ้นรับ

ผูท้ีเ่ดนิทางมาเยอืน บรเิวณ Iru Bar พรอ้มทัง้บรกิารเครือ่งดืม่ตลอดค ่าคนื พรอ้มชมโชว์
พเิศษจากเจา้หนา้ทีค่ลับเมด แลว้ใหท้า่นไดพั้กผ่อนอสิระตามอัธยาศัย  
(การแสดงและธมีงานแตล่ะคนืจะไมซ่ า้กนั ดงัน ัน้ถา้ทา่นตอ้งการแตง่ตวัใหเ้ขา้กบัธี
มงานของแตล่ะคนื กรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นเดนิทาง 1 อาทติย ์เพือ่เตรยีมตวั)  



 

 

 
 

 
 
 

 
 

วนัทีส่อง สนกุสนานกบักจิกรรมภายในรสีอรท์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ ซึง่อาหารเชา้จะเปิดบรกิารทา่นที่
หอ้งอาหารหลัก (VELHI) เปิดใหบ้รกิารตัง้แต ่07.00–11.00 น. แตห่ากทา่นไมส่ะดวก

ตามเวลาดังกลา่ว สามารถรับประทานอาหารเชา้ในชว่งสายไดท้ีห่อ้งอาหารพเิศษ 
(KANDU) เปิดบรกิารตัง้แต ่10.00–11.00 น. หรอื หอ้ง KAANA เปิดใหบ้รกิารตัง้แต ่
16.00 – 18.30 น. และ 21.30 – 23.00 น. ทา่นสามารถเลอืกไดอ้สิระตามอัธยาศัย

เพือ่ความสะดวกในการพักผ่อน 
 จากนัน้ใหท้า่นอสิระเพลดิเพลนิ และสนุกสนานกบักจิกรรมมากมายทีท่างคลับเมด 

จัดเตรยีมไวบ้รกิารทกุทา่น ทัง้กจิกรรมทีใ่หบ้รกิารฟร ีและกจิกรรมทีม่คีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
โดยทา่นสามารถตดิตอ่สอบถามไดโ้ดยตรงกบัทางทมีงานคลบัเมด หรอืทางเจา้หนา้ทีท่ัวร ์ 
และสามารถดูรายละเอยีดกจิกรรม รวมทัง้ตารางการใหบ้รกิาร เงือ่นไข และคา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิ (บางกจิกรรม)  ไดจ้ากคูม่อืฉบบันี้ หรอื ตารางกจิกรรมในแตล่ะวัน หนา้หอ้งอาหาร  
ซึง่ในทกุ ๆ กจิกรรมจะมเีจา้หนา้ทีค่ลับเมดคอยดแูล ใหค้ าแนะน าอยา่งใกลช้ดิ 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกั (Velhi) ตัง้แตช่ว่ง 12.15 – 14.00 น.แต่
หากทา่นไมส่ะดวกตามเวลาดงักลา่ว ก็สามารถรับประทานอาหารกลางวันไดอ้กีชว่งที่
หอ้งอาหารพเิศษ (Kandu) ซึง่ใหบ้รกิารอาหารกลางวันตัง้แตเ่วลา 13.30 – 15.30 น.  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
บา่ย ใหท้า่นอสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่ง ๆ รวมทัง้อาหารว่างทีจ่ะคอย

ใหบ้รกิารทา่นทีห่อ้งอาหารพเิศษ (Kandu) ตัง้แตเ่วลา 15.30 – 18.00 น. ทางคลับเมด 
มีหอ้งอาหารใหม่สไตล์ Noodle bar  ที่ให ้บรกิารตั ้งแต่เวลา  16.00-18.00  และ 
21.30-23.00 ซึง่ใหบ้รกิาร Noodle ชือ่หอ้ง KAANA RESTAURANT 

 



 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารหลกั Velhi ชว่งเวลา 19.30 – 21.30 น. ซึง่จะ

มอีาหารเตรยีมไวบ้รกิารทา่นอยา่งหลากหลายในสไตลบ์ฟุเฟ่ต ์ 
 
21.30 น. ใหท้า่นไดส้นุกสนานกับกจิกรรมยามค ่าคนื และการแสดงทีค่ลับเมดไดเ้ตรยีมไวเ้พือ่ตอ้นรับ

ผูท้ีเ่ดนิทางมาเยอืน บรเิวณ Iru Bar พรอ้มทัง้บรกิารเครือ่งดืม่ตลอดค ่าคนื พรอ้มชมโชว์
พเิศษจากเจา้หนา้ทีค่ลับเมด แลว้ใหท้า่นไดพั้กผ่อนอสิระตามอัธยาศัย  
(การแสดงและธมีงานแตล่ะคนืจะไมซ่ า้กนั)  
 

วนัทีส่าม มาเล ่(มลัดฟีส)์ - กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร VELHI RESTAURANT (INTER BUFFET) 
เปิดใหบ้รกิารตัง้แต ่07.00–11.00 น. หลังอาหารเชา้ ใหท้า่นวางกระเป๋าสมัภาระบรเิวณ
หนา้หอ้งพัก จากนัน้น าทา่น CHECK-OUT ออกจากทีพั่ก จากนัน้พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดพบ 

(บรเิวณทา่เทยีบเรอืหรอืเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้อกีคร ัง้) เพือ่เชค็กระเป๋าสมัภาระของทา่น
กอ่นเดนิทางออกจากรสีอรท์ไปยงัสนามบนิมาเลย่ ์

……… น. ถงึสนามบนิมาเลย ์น าทา่นเชค็อนิ 

12.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ………..โดยสายการบนิ………… 
19.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

Travelling period 
3DAYS 2NIGHTS PACKAGE ALL INCLUSIVE 

**ราคานีไ้มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิไป-กลบั และ เรอืสปีดโบท้ไป-กลบั ระหวา่งสนามบนิ-คลบัเมด** 

 

 
Date of Travel 

 
Room category 

 
Package/ 

Adult 

Package/ 
Teenager 

12-17 yrs 
 

 
Package/Child 

4-11 yrs 

1-3 SEP 19 Superior Room 14,900 12,900 10,900 

2-4 SEP 19 Superior Room 14,900 12,900 10,900 

3-5 SEP 19 Superior Room 14,900 12,900 10,900 

4-6 SEP 19 Superior Room 14,900 12,900 10,900 

5-7 SEP 19 Superior Room 14,900 12,900 10,900 

6-8 SEP 19 Superior Room 15,900 13,900 11,900 

7-9 SEP 19 Superior Room 15,900 13,900 11,900 

8-10 SEP 19 Superior Room 14,900 12,900 10,900 

9-11 SEP 19 Superior Room 14,900 12,900 10,900 

10-12 SEP 19 Superior Room 14,900 12,900 10,900 



 

11-13 SEP 19 Superior Room 14,900 12,900 10,900 

12-14 SEP 19 Superior Room 14,900 12,900 10,900 

13-15 SEP 19 Superior Room 15,900 13,900 11,900 

14-16 SEP 19 Superior Room 15,900 13,900 11,900 

15-17 SEP 19 Superior Room 14,900 12,900 10,900 

16-18 SEP 19 Superior Room 14,900 12,900 10,900 

17-19 SEP 19 Superior Room 14,900 12,900 10,900 

18-20 SEP 19 Superior Room 14,900 12,900 10,900 

19-21 SEP 19 Superior Room 14,900 12,900 10,900 

20-22 SEP 19 Superior Room 15,900 13,900 11,900 

21-23 SEP 19 Superior Room 15,900 13,900 11,900 

22-24 SEP 19 Superior Room 14,900 12,900 10,900 

23-25 SEP 19 Superior Room 14,900 12,900 10,900 

24-26 SEP 19 Superior Room 14,900 12,900 10,900 

25-27 SEP 19 Superior Room 14,900 12,900 10,900 

26-28 SEP 19 Superior Room 14,900 12,900 10,900 

27-29 SEP 19 Superior Room 15,900 13,900 11,900 

28-30 SEP 19 Superior Room 15,900 13,900 11,900 

29 SEP-1 OCT 19 Superior Room 14,900 12,900 10,900 

30 SEP-2 OCT 19 Superior Room 14,900 12,900 10,900 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ทีพั่กจ านวน 2 คนื ตามประเภทหอ้งพักทีท่า่นเลอืก (หอ้งพกัคู ่Twin Room)  

 คา่อาหารบฟุเฟตน์านาชาต ิพรอ้มทัง้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล,์เครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล,์ไวน์,คอ็กเทล, น ้า
ผลไมเ้สริฟ์ตลอดทัง้วันพรอ้มอาหารวา่ง(ยกเวน้เครือ่งดืม่แอลกอฮอลร์ะดบัพรเีมีย่ม,ไวน,์แชมเปญ) 

 กจิกรรมกฬีาทางบก และทางน ้าทีก่วา้งขวาง พรอ้มกับผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสอน 

 การแสดง และความบันเทงิยามราตรขีอง Club Med โดยทมีงานทีม่วัีฒนธรรมหลากหลายของ G.O. หรอื
เจา้หนา้ทีข่อง Club Med 

 Service Charge 10%, Maldives GST Tax 12%, Green Tax 

 



 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ 
 คาเรอืสปีดโบท้ ไป-กลบั ระหวา่งสนาบนิ-คลับเมด 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ประกันการเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ นอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาช าระเงนิเต็มจ านวน พรอ้มกับเตรยีม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้  

 ราคาเสนอ และราคาแพ็คเกจสามารถใชไ้ดก้ับผูใ้หญ่ 2 ทา่นทีเ่ดนิทางดว้ยกัน 
 ราคานี้เป็นราคาสกลุเงนิไทย และมผีลบังคับใชก้ับชาวไทยเทา่นัน้ 
 เมือ่ทา่นตกลงท าการช าระเงนิทัง้หมด หรอืบางสว่นแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่ง  ๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด และจะไมส่ามารถคนืเงนิ หรอื เปลีย่นผูเ้ดนิทางได ้
 แพ็คเกจนี้ไมส่ามารถใชไ้ดก้ับกรุ๊ปทัวร ์
 หากยนืยันการจองแลว้ไมส่ามารถสง่ตอ่ คนื หรอืเปลีย่นแปลงได ้และไมส่ามารถใชร้ว่มกับโปรโมชัน่อืน่ ไๆด ้

 ราคาดังกลา่วนี้เป็นโปรโมชัน่พเิศษสามารถเดนิทางไดต้ัง้แตวั่นทีท่ีร่ะบไุวเ้ทา่นัน้ 
 ภาษีสนามบนิและคา่ธรรมเนียมน ้ามันจะรวมอยูแ่ละอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 ราคาและเงือ่นไขทัง้หมดอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง : 

 หา้ม!! น าทีช่ารจ์แบตเตอรีส่ ารอง (Power Bank) ทกุขนาด และทกุชนดิใสใ่นกระเป๋าใบใหญ่โดย

เด็ดขาด  

 หา้ม!! น าอาวธุทกุชนดิใสใ่นกระเป๋าใบใหญ่โดยเด็ดขาด 

 

ขอ้มลูอืน่ๆ : 
1. สิง่ทีห่า้มน าเขา้ประเทศมัลดฟีส ์

 วัตถทุีส่ ือ่ถงึการตอ่ตา้นศาสนาอสิลาม  
 วัตถบุชูา 

 หนังสอื สิง่พมิพล์ามก 

 แอลกอฮอลแ์ละเหลา้ 
 สตัวอ์ันตราย อาวธุสงคราม และระเบดิ 

 เนื้อหม ูและผลติภัณฑท์ีท่ าจากหม ู
2.อณุหภมูชิว่งปลายเดอืนสงิหาคม  โดยประมาณ  26 - 35 องศาเซลเซยีส  

หมายเหต:ุ กอ่นออกเดนิทางกรุณาตรวจเช็คอุณหภูมอิกีคร ัง้  
3.เวลาจะชา้กวา่ประเทศไทย 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 ไวม้ากนักเพราะทีค่ลับเมด คาน ิยนิดรัีบ

เงนิดอลลา่รส์หรัฐ หรอืทา่นสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดติ ซึง่คา่ใชจ้่ายทัง้หมดจะถกูบนัทกึเอาไว ้คดิบัญชี

รวมกันเมือ่ทา่นเชค็เอาท ์(บัตร VISA /JCB / American Express / Eurocard และ Master Card ) 
6. เสือ้ผา้ การแตง่กาย และของใชต้า่งๆ   

- ควรเตรยีมเสือ้ผา้ทีเ่ป็นผา้ฝ้าย ผา้ลนินิ เสือ้ยดืเนื้อบางสวมใสส่บายเนื่องจากมัลดฟีสอ์ากาศรอ้นทัง้ปี 



 

- รองเทา้แตะ หรอื รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

- กางเกงวา่ยน ้า  ชดุวา่ยน ้า   
- ครมีกันแดด 
- แวน่ตากันแดด หรอือปุกรณ์กันแดดในแบบของทา่นเอง 

- รองเทา้ผา้ใบส าหรับทา่นทีช่อบออกก าลังกายในหอ้งฟิตเนส หรอืออกก าลังกายแอโรบคิ/โยคะ 
- กลอ้งถา่ยรปูและอปุกรณ์เก็บภาพ 

7.กระแสไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลับ230-240 Volts -AC ปลั๊กเป็นแบบ 3 ขา ควรพกadapter 

ตดิตัวไปดว้ย 
8.การเขา้ประเทศ ทา่นสามารถเดนิทางเขา้สู ่มัลดฟีสโ์ดยไม่ตอ้งใชว้ซีา่ โดยสามารถพักอาศัยอยู่ไดไ้ม่
เกนิ 30 วัน และ  พาสปอรต์ตอ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 6 เดอืนขึน้ไป 

9.การใชโ้ทรศัพท ์โทรศัพทก์ลับเมอืงไทย ใหก้ด  001 หรอื 002 หรอื 008  + 66 + 2 หรอื 8  หมายเลข 
โทรศัพท ์7 ตัว 

10.ของมคีา่ไมค่วรน าของมคีา่ตดิตัวมากเกนิไป เพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งสบายใจ 
11. Club Med resort จะมกีารแต่งกายเพือ่ร่วม ธมีปารตี ้ในแต่ละวนั ท่านสามารถโทรเช็ค 
ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 5 วนั กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ 

 

หมายเหต ุ
- ราคานี้ใชส้ าหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกันอยา่งนอ้ย 2 ท่านขึน้ไป ถอืสญัชาตไิทย และมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การ

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

- เพือ่ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว รสีอรท์สว่นใหญ่ทีม่ัลดฟีส ์ไมอ่นุญาต ใหเ้ด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปีพัก
แบบ Water Bungalow  

-  หอ้งพัก 1 หอ้ง สามารถพักไดส้งูสดุ 3 ทา่น หรอื ผูใ้หญ่ 2 ทา่นพักกับเด็ก 1 ท่าน (เด็กตอ้งมอีาย ุ2-11 
ปีหรอือายไุมเ่กนิ 12 ปี กอ่นวันออกเดนิทาง) 

- อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคา
คา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาค่าตั๋วเครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน ้ามัน หรอืมี
การประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลวั้นทีค่ณะจะเดนิทาง   

- หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม 
ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่
คนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 

- บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาตหิรอืคนต่างดา้ว ทีพ่ านัก อยู่ในประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้
เมอืง   

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย เชน่ การยกเลกิ หรอื
ลา่ชา้ของสายการบนิ เรอื รถไฟ อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหาย
ตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคมุของบรษัิทฯ  

- ในระหว่างการท่องเทีย่วนี้ หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ ทาง

บรษัิทฯ จะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 
 


