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วันแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์ 

07.30 น.  เช็คอิน อาคารผู้ โดยสารขาออก สนามบนิดอนเมือง สายการบนิแอร์เอเชีย FD177 
** หลงัจากผา่นขัน้ตอนพิธีการ ตม. **  

09.30  น.  เหินฟ้าสู ่เมืองมาเลย์่  
11.45  น.  เดนิทางถึง สนามบนิมาเลย์ สนามบนิกลางทะเล ท่ีมีบรรยากาศท่ีสวยงาม  

หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง เม่ือออกมาด้านนอก เจ้าหน้าท่ีถือ ป้ายต้อนรับ CLUB MED และ  
Pre Check-in ท่ี เคาร์เตอร์ คลบัเมด หมายเลข 61 (หากไมพ่บเจ้าหน้าท่ี สามารถ มาท่ี เคาร์เตอร์ 
คลบัเมดหมายเลข 61 ) และ น าทา่นลงเรือเร็วเพ่ือเดนิทางสูเ่กาะมลัดีฟส์   
(ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) 

 
 

 
 
 
 
13.30 น.  เดนิทางถึง RESORT พร้อมเช็คอินน์  
14.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร  Motu 

ให้ทกุทา่นได้อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
19.30 – 21.30 น. เชิญทา่นรับประทานอาหารเย็นท่ีห้องอาหารบริการอาหารเย็นในแบบท่ีท่านจะประทบัใจ พร้อม 

บริการ เคร่ืองดื่มเบียร์ และไวท์รสเย่ียมตลอดการรับประทานอาหารมือ้คา่  
(ในกรณีท่ีเกิดการลา่ช้าและถึงไมท่นัเวลาการใช้บริการอาหาร มือ้เย็นท่ีภตัตาคาร 
ทางคลบัเมดจะจดัเป็นมือ้อาหารวา่งบริการไว้ให้ในห้องพกัแทน) 
21.30 น. จากนัน้ทา่นสามารถเลือกนัง่เรือมาท่ีบริเวณ Iru Bar ท่ี ClubMed Kani (ฟรี) ท่ีนีท้า่นจะ
สนกุสนานกบักิจกรรมยามค ่าคืน และการแสดงจากทางรีสอร์ทท่ีรอต้อนรับผู้ ท่ีเดินทางมาเยือน 
และบริการเคร่ืองดื่มตา่งตลอดยามค ่าคืนมากมายกวา่ 150 รายการ พร้อมทัง้โชว์จากเจ้าหน้าท่ี 
ส าหรับการต้อนรับ ลกูค้าทกุทา่น หรือ ท่านพกัผอ่นตามอิสระ หรือท่านสามารถกินลม ชม
บรรยากาศพร้อมเคร่ืองดื่มชนิดพรีเม่ียม ได้ตลอดการพกัผอ่น ท่ี Pool Bar Finohl Villas 
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*หมายเหต ุเรือข้ามเกาะมีจนถึง เวลา เท่ียงคืน ของแตล่ะวนั 

วันที่สองของการเดนิทาง   สนุกสนานกับกจิกรรมในโรงแรม 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หรือ เลือกทานอาหารเช้าท่ีห้องพกัได้ เพียงแคบ่อก   พนกังาน
บริการประจ าห้องพกั ทา่มกลางบรรยากาศยามเช้า กลางทะเลท่ีสวยงาม แสงแดด และ สายลม 
หลงัรับประทานอาหารเช้า หากทา่นท่ีต้องการไปด าน า้ตืน้พร้อมกนัท่ีทา่เรือ ของรีสอร์ท เพ่ือร่วมทดสอบ
การวา่ยน า้ ก่อนท่ีจะร่วมออกทริป เพ่ือไปสมัผสั โลกใต้น า้ ในมหาสมทุรอินเดีย (กรณีท่ีทา่นไมผ่า่นการ
ทดสอบวา่ยน า้ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธ์ิการให้บริการ แตส่ามารถเลือกเลน่กิจกรรรมอ่ืนได้ภายในโรงแรม) 

09.30 น.  ส าหรับท่านท่ีผา่นการทดสอบ ร่วมทริปด าน า้ ทา่นสามารถ ร่วมการเดนิทางไปกบัเรือท่ีบริการฟรี พร้อม
อปุกรณ์กรตา่งๆ เชน่ หน้ากากด าน า้ เสือ้ชชีูพ หรือตีนกบ (กรณีท่ีทา่นต้องการด าน า้ลึก ทา่นสามารถตดิตอ่
ซือ้บริการเพิ่มเตมิ โดยมีคา่ใช้จา่ยตามทริปท่ีท่านต้องการ) สาหรับการด าน า้ตืน้ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 
สาหรับท่านท่ีไมอ่อกไปร่วมทริปด าน า้ ท่านสามารถ นัง่เรือข้ามไปท่ีเกาะ Kani เพ่ือร่วม สนกุสนานกบั
กิจกรรม ท่ี สระวา่ยน า้กบัการออกกาลงักาย แบบ Aqua Gym ท่ีเน้นความสนสนกุ ในสระวา่ยน า้หรือท่าน
สามารถอิสระกบักิจกรรมตา่งๆมากมายบนเกาะ ท่ีทา่นเกือบจะไมต้่องเสียคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆอาทิ เรือแคนู,เรือ
ถีบ, วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คล่ืน (ชนิดไมมี่เคร่ืองยนต์) เป็นต้น สามารถตดิตอ่โดยตรงท่ีเจ้าหน้าประจาเกาะ 
หรือ ท่านสามารถใช้บริการ กิจกรรม ของ Finolhu Villas ได้ อาทิเชน่ – Tennis, Volleyball, 
Badminton,Weights & Cardio Room และ Yoga เป็นต้น โดยไมมี่คา่ใช้จา่ย 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร Motu 
บา่ย  ทา่นสามารถสนกุสนานกบัคอร์สตา่งๆมากมายท่ีทางClub Med เตรียมไว้สาหรับทา่นโดยทา่นสามารถ

สอบถามได้โดยตรงกบัทางทีมงาน Club Med ทัง้เกาะ Kani และ เกาะ Finolhu Villas 
ค ่า บริการอาหารคา่เลิศรส ท่ามกลางบรรยากาศสดุหรู โดยจะเสิร์ฟ เป็นเมน ูa la carte แตส่ามารถ สัง่
เพิ่มได้ตลอด หรือ เลือกทานอาหาร บฟุเฟ่ต์ นานาชาต ิณ ห้องอาหาร Velhi ท่ี เกาะ Kani 

21.30 น.  ทา่นสามารถกินลม ชมบรรยากาศพร้อมเคร่ืองดื่มชนิด พรีเม่ียม ได้
ตลอดการพกัผอ่น ท่ี Pool Bar Finohlu หรือทา่นสามรถ ข้ามมาเกาะ 
Kani เพ่ือร่วม สนกุกบัปาร์ตี ้ดนตรีกิจกรรมยามค ่าคืนในแบบ Club 
Med ท่ีบริเวณ ห้องการแสดง (Theater) ทา่นสามารถ ชอบการแสดง
ตา่งๆ ได้ฟรี ได้ทกุค ่าคืน กบัการแสดงท่ีไมซ่ า้กบัทีม GO’s ท่ีมากมาย
ความสามารถ และบริเวณนีท้า่นสามารถเลือกเคร่ืองท่ีทา่นช่ืนชอบ อาทิ 
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คอคเทลตา่งๆ ไวท์แดง ไวท์ขาว เบียร์ หรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ มากมายกวา่ 150 ชนิด ตลอดคืน (บาร์จะ
ปิดบริการประมาณ 01.00 น. ) 
*หมายเหต ุเรือข้ามเกาะมีจนถึง เวลา เท่ียงคืน ของแตล่ะวนั 

 
 
 

 
 

วันที่สามของการเดนิทาง มัลดีฟส์ - กรุงเทพฯ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า 
8.00 น.  วางกระเป๋าสมัภาระบริเวณหน้าห้องพกั 
9.00 น.  เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมท่ีพกั  
09.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าเทียบเรือของคลบัเมดคานิ และเดินทางออกจากคลบัเมดคานิ โดย Speed boat สู ่ 

สนามบนิมาเล ่ 
12.40 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเอเชียเท่ียวบินท่ี FD178 
19.05 น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ 

***** เวลา และ กิจกรรม อาจมีการปรับเปล่ียน ได้ตามความสะดวกของทา่นเป็นหลงั*** 
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ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง : 

 กระเป๋าเดนิทางส าหรับฝากใต้ท้องเคร่ือง 

 จ านวน :  ไมจ่ ากดั น า้หนกั : ไมเ่กิน 20  กิโลกรัม 

 สิ่งท่ีบรรจภุายใน : นอกเหนือจากเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย และของใช้อ่ืนๆ  ข้อควรปฎิบตัอิย่างเคร่งครัดส าหรับสิ่งของท่ี

บรรจไุว้ภายในกระเป๋าเดนิทางฝากใต้ท้องเคร่ืองมีดงันี ้ 

 ห้าม  น าผลิตภณัฑ์อดัอากาศใสก่ระเป๋าใบใหญ่ เพราะอาจเกิดอนัตรายระหวา่งเดนิทาง เชน่ กระป๋องสเปรย์ตา่งๆ  

 ห้าม น าหนงัสือเดนิทางใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และกรุณาเก็บรักษาไว้อยา่งดี เพ่ือป้องกนัการสญูหาย 

 ห้าม น าท่ีชาร์จแบตเตอร่ีส ารอง (Power Bank)   ทกุขนาด และทกุชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบใหญ่โดยเดด็ขาด  

 ห้าม น าอาวธุทกุชนิดใสใ่นกระเป๋าใบใหญ่โดยเด็ดขาด 

 กระเป๋าเดนิทางท่ีถือตดิตวัขึน้เคร่ือง ( Hand Carry / Hand Bag)  

 จ านวน :  ต้องไมเ่กิน 2 ใบ ตอ่ทา่น โดยแบง่เป็น กระเป๋าเดนิทางใบเล็กส าหรับถือขึน้เคร่ือง (Hand Carry) 1ใบ และ

กระเป๋าสะพาย (Hand Bag)  1 ใบ 

 ขนาด :  ของกระเป๋าเดนิทางใบเล็ก (Hand Carry ) ต้องมีขนาด 58 x 34 x 23 ซม.  

 น า้หนกั :  กระเป๋าเดนิทางใบเล็ก (Hand Carry) ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม ตอ่ 1 ใบ 
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 สิ่งท่ีบรรจภุายใน  : ควรเป็นของใช้ท่ีจ าเป็นระหวา่งการเดนิทาง อาทิ แปรงสีฟัน ยาประจ าตวั ทัง้นีส้ายการบนิมี

ข้อก าหนดเคร่งครัด ส าหรับสิ่งของท่ีบรรจภุายในกระเป๋าถือติดตวัตวัขึน้เคร่ือง ดงันี ้ 

 - ของเหลว หรือ ของกึ่งเหลวทกุชนิด อาทิ เจล สเปรย์ท่ีไม่ใชว่สัดอุนัตราย และน า้ เคร่ืองดื่ม โลชัน่ ออยล์ น า้หอม โฟม 

ยาสีฟัน น ายาก าจดักลิ่นตวั (ยกเว้น นม อาหารส าหรับเด็ก และยาน า้ในปริมาณท่ีพอเหมาะ) ต้องมีขนาดบรรจไุมเ่กิน 

100 มิลลิลิตรตอ่ชนิด และบรรจรุวมกนัไมเ่กิน 1,000 มิลลิเมตร และหากบรรจเุกินจาก 100 มิลลิลิตร ต้องเก็บไว้ใน

กระเป๋าฝากใต้ท้องเคร่ืองเทา่นัน้ 

 ส าหรับของเหลว หรือ ของกึ่งเหลว อาทิ เจล หรือสเปรย์ ซึง่ซือ้จากร้านปลอดภาษีอากรท่ีสนามบิน หรือบนเคร่ืองบนิ

ต้องบรรจใุนถงุพลาสตกิใสปิดผนกึปากถงุ ไมมี่ร่องรอยผิดปกตใิห้สงสยัวา่มีการเปิดปากถงุหลงัจากการซือ้ และมี

หลกัฐานแสดงวา่ซือ้จากร้านค้าปลอดภาษีสนามบนิหรือบนเคร่ืองบนิในวนัเดนิทางเท่านัน้ โดยตรวจสอบข้อมลูเก่ียวกบั

การปฏิบตัิตอ่ของเหลว เจล หรือสเปรย์ท่ีสนามบนิซึง่เป็นจดุปลายทางของการเดินทาง 

 กรณีท่ีน าของเหลวและกึ่งเหลวบรรจไุว้ในกระเป๋าถือตดิตวัขึน้เคร่ืองต้องแสดงถงุพลาสตกิใสซึง่ใสภ่าชนะบรรจขุองเหลว 

เจล หรือสเปรย์ รวมทัง้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาและเสือ้คลมุ เม่ือถึงจดุตรวจค้น 

 - ส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสว่นตวั วสัดอุปุกรณ์ของมีคมอนัสามารถก่อให้เกิดอนัตรายได้เชน่ มีดพบั มีดปอกผลไม้ ตะไบ

ชดัเล็บ ไฟแช็ค มีด กรรไกร หรือ ของมีคมทกุชนิดท่ีสามารถท าเป็นอาวธุได้ ไมอ่นญุาตให้บรรจไุว้ในกระเป๋าถือ ดงันัน้

กรุณาใสไ่ว้ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ท่ีจะฝากลงใต้ท้องเคร่ืองบิน มิฉะนัน้อาจถกูยดึไว้โดยไมไ่ด้รับคืน 

 หมายเหต ุหากขนาดและน า้หนกัของกระเป๋าตดิตวัขึน้เคร่ืองเกินกว่าท่ีก าหนด สายการบนิจะไมย่ินยอมให้น ากระเป๋า

ดงักลา่วขึน้เคร่ืองโดยเด็ดขาด 

 ข้อมลูอ่ืนๆ  

 1. สิ่งท่ีห้ามน าเข้าประเทศมลัดีฟส์ 

 - วตัถท่ีุส่ือถึงการตอ่ต้านศาสนาอิสลาม  

 - วตัถบุชูา 

 - หนงัสือ สิ่งพิมพ์ลามก 

 - แอลกอฮอล์และเหล้า 

 - สตัว์อนัตราย อาวธุสงคราม และระเบดิ 
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 - เนือ้หม ูและผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากหมู 

 2.  อณุหภมูิชว่งปลายเดือนสิงหาคม  โดยประมาณ  26 - 35 องศาเซลเซียส 

      หมายเหต ุ ก่อนออกเดินทางกรุณาตรวจเช็คอณุหภมูิอีกครัง้  

 3.  เวลา  จะช้ากวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

 4.  ภาษา  ภาษาท้องถ่ินคือ Dhivehi และภาษาองักฤษ 

 5.  เงินตรา อตัราแลกเปล่ียน อยูท่ี่ประมาณ  12  รูเฟีย (Rufiyaa/MVR)  ตอ่ 1 ดอลลา่ร์สหรัฐ  หรือ  1 รูเฟีย เทา่กบั 3- 

      4 บาท   แตท่า่นอาจจะไมจ่ าเป็นต้องแลกเงินรูเฟีย ไว้มากนกัเพราะท่ีคลบัเมด คานิ ยินดีรับเงินดอลล่าร์สหรัฐ หรือ            

ทา่นสามารถจา่ยผา่นบตัรเครดติ ซึง่คา่ใช้จา่ยทัง้หมดจะถกูบนัทกึเอาไว้ คิดบญัชีรวมกนัเม่ือทา่นเช็คเอาท์   

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

 6. เสือ้ผ้า การแตง่กาย และของใช้ตา่งๆ   

 -  ควรเตรียมเสือ้ผ้าท่ีเป็นผ้าฝ้าย ผ้าลินิน เสือ้ยืดเนือ้บางสวมใสส่บาย เน่ืองจากมลัดีฟส์อากาศร้อนทัง้ปี 

 -  รองเท้าแตะ หรือ รองเท้าท่ีสวมใสส่บาย 

 - กางเกงวา่ยน า้  ชดุว่ายน า้   

 - ครีมกนัแดด 

 - แวน่ตากนัแดด หรืออปุกรณ์กนัแดดในแบบของทา่นเอง 

 - รองเท้าผ้าใบส าหรับท่านท่ีชอบออกก าลงักายในห้องฟิตเนส หรือออกก าลงักายแอโรบคิ/โยคะ 

 - กล้องถ่ายรูปและอปุกรณ์เก็บภาพ 

 7.  กระแสไฟฟ้า    ระบบไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลบั 230-240 Volts -AC **ปลัก๊เป็นแบบ 3 ขา ควรพก adapter ติดตวั  

ไปด้วย 

 8.  การเข้าประเทศ   ทา่นสามารถเดนิทางเข้าสูม่ลัดีฟส์โดยไมต้่องใช้วีซา่  โดยสามารถพกัอาศยัอยูไ่ด้ไมเ่กิน 30 วนั 

และ  พาสปอร์ตต้องมีอายอุยา่งน้อย 6 เดือนขึน้ไป 

 9.  การใช้โทรศพัท์ โทรศพัท์กลบัเมืองไทย ให้กด  001 หรือ 002 หรือ 008  + 66 + 2 หรือ 8  หมายเลข โทรศพัท์ 7 ตวั 

 10. ของมีคา่ไมค่วรน าของมีคา่ติดตวัมากเกินไป เพ่ือการทอ่งเท่ียวอยา่งสบายใจ 
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 11. คลบัเมด จะมีการแตง่กายเพ่ือร่วม ธีมปารตี ้ในแตล่ะวนั สามารถโทรเชค ลว่งหน้าก่อนการเดินทาง 5 วนั   

ท่ีคลบัเมดกรุงเทพ 

 

Club Med Finolhu Villas, Maldives 
Travelling period 

SAT-MON 

 02-04 Sep 17   11 –13 Nov 17   

 09 – 11Sep 17  18 – 20 Nov 17  

 23 – 25 Sep 17  25 – 27 Nov 17  

 30 Sep - 02 Oct 17  02 – 04 Dec 17  

 28-30 Oct 17  09 – 11 Dec 17 

 04 – 06 Nov 17  16 – 18 Dec 17 

  

 
3DAYS 2NIGHTS AIR PACKAGE WITH AIR ASIA (FD) 

Departure: FD177 BANGKOK-MALE 09:30-11:40                    Return: FD178 MALE-BANGKOK 12:30-19:00  
 

 
Date of Travel 

 
Room category 

 
Package/Adult 

02 - 04 Sep 17 
30 Sep - 02 Oct 17 

 

Sunrise Beach Villa 53,110 

Sunset Beach Villa 55,110 

Sunrise Overwater Villa 59,110 

Sunset Overwater Villa 68,910 

 

   

04 – 06 Nov 17 

Sunrise Beach Villa 51,910 

Sunset Beach Villa 53,510 

Sunrise Overwater Villa 58,110 

Sunset Overwater Villa 62,910 

 

11 –13 Nov 17 
18 – 20 Nov 17 

 

Sunrise Beach Villa 51,310 

Sunset Beach Villa 52,910 

Sunrise Overwater Villa 57,510 

Sunset Overwater Villa 62,310 
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02 – 04 Dec 17 
 

Sunrise Beach Villa 56,710 

Sunset Beach Villa 58,910 

Sunrise Overwater Villa 64,910 

Sunset Overwater Villa 71,310 

 

09 – 11 Dec 17 

Sunrise Beach Villa 59,110 

Sunset Beach Villa 61,310 

Sunrise Overwater Villa 67,310 

Sunset Overwater Villa 73,710 

 
 

16 – 18 Dec 17 

Sunrise Beach Villa 55,510 

Sunset Beach Villa 57,710 

Sunrise Overwater Villa 63,710 

Sunset Overwater Villa 70,110 

 

Travelling period 
FRI-SUN 

 
03-05NOV / 10-12NOV / 17-19 NOV /24-26 NOV 

01-03 DEC/ 03- 05 DEC / 08- 10 DEC / 15 – 17 DEC 
 

 

Date of Travel 

 

Room category 

 

Package/Adult 

03-05 NOV 17 
10–12 Nov 17 

     17–19 Nov 17 
24–26 Nov 17 

Sunrise Beach Villa 52,700 

Sunset Beach Villa 54,300 

Sunrise Overwater Villa 58,900 

Sunset Overwater Villa 
63,700 

 

01 – 03 Dec 17 
03 - 05 Dec 17 

 

Sunrise Beach Villa 56,710 

Sunset Beach Villa 58,910 

Sunrise Overwater Villa 64,910 

Sunset Overwater Villa 71,310 

 

08 – 10 Dec 17 

Sunrise Beach Villa 59,110 

Sunset Beach Villa 61,310 

Sunrise Overwater Villa 67,310 

Sunset Overwater Villa 73,710 

 

15 – 17 Dec 17 

Sunrise Beach Villa 55,700 

Sunset Beach Villa 57,900 

Sunrise Overwater Villa 64,100 
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Sunset Overwater Villa 70,300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แพค็เกจ Club Med Package แบบรวมทุกอย่างรวมถงึ: 
•ที่พัก 2 คืนบนเตียงแฝด 
ตั๋วเคร่ืองบินไป - กลับจากแอร์เอเชียแอร์ไลน์ 
•บริการรถรับ - ส่งระหว่างสนามบินและรีสอร์ท Club Med 
•อาหารบุฟเฟต์นานาชาติ 
•เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ / เคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ จ ากัด เคร่ืองดื่มค็อกเทลน า้ผลไม้สดที่เสริฟตลอดทัง้วัน
พร้อมอาหารว่างและอาหารว่าง (ไม่รวมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ระดับพรีเมียมไวน์และแชมเปญบรรจุขวด) 
•ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านกีฬาทางบกและทางน า้ท่ีกว้างขวางพร้อมกับผู้เช่ียวชาญด้านการสอน 
•ความบันเทงิยามราตรีของ Club Med โดยทีม G.O. หลายวัฒนธรรม 
 
ข้อตกลงและเง่ือนไข: 
•ราคาเสนอและราคาแพค็เกจส าหรับผู้ใหญ่ท่ีเดนิทางมาด้วยกันอย่างน้อย 2 คน 
•เดก็อายุ 4 - 11 ปีจ่ายราคาผู้ใหญ่ เดก็อายุต ่ากว่า 14 ปีไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักใน Lagoon Suite 
•วิลล่าพร้อมทวิทัศน์มุมกว้างจะคิดค่าบริการเพิ่ม 10% 
•ราคานีเ้ป็นราคาสกุลเงินไทยและมีผลบังคับใช้กับชาวไทยเท่านัน้ 
•ห้องเช่ือมถงึกันมีราคา 700 บาท / ห้อง / คืน 
•การช าระเงนิทัง้หมดที่ท าจะไม่สามารถคืนเงนิและไม่สามารถโอนได้ 
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•ไม่สามารถใช้เดนิทางข้ามกลุ่มได้ 
•การยืนยันขึน้อยู่กับความพร้อมให้บริการ 
•ข้อเสนอพเิศษไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอ่ืน ๆ ได้ 
ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน า้มันจะรวมอยู่และอาจเปล่ียนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
•ราคาและเงื่อนไขทัง้หมดอาจมีการเปล่ียนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  
 


