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NT061
ทวัรม์ัลดฟีส ์PACKAGE CLUB MED KANI 3 วัน 2 คนื (FD/PG/UL) เรมิเดนิทางตงัแต ่3 พ.ย.
61 - 3 พ.ค. 62
ทัวรมั์ลดฟีส ์, 3 วัน 2 คนื ,

Club Med Kani

Club Med Kani (คลบัเมด คาน)ิ อกีหนงึรสีอรท์ในเครอื Club Med ทมีกีารใหบ้รกิารแบบ Premium All-Inclusive ระดบั 4
ดาว ไ

มว่า่จะเป็นการพกัผอ่น หรอืกจิกรรมสนัทนาการตา่งๆ สงิอํานวยความสะดวก 
รวมไปถงึอาหารและเครอืงดมื รองรบัสาํหรบันกัทอ่งเทยีวทงัชาวไทยและชาวตา่งชาติ

โดยเฉพาะกลุม่คูร่กั ครอบครวั หรอืแมแ้ตก่ลุม่เพอืน เพราะดว้ยความทเีป็น Premium All-Inclusive Resort 
มกีจิกรรมทหีลากหลาย ตงัอยูใ่นบรเิวณ Atoll ทชีอืวา่ North Male Atoll ทา่นสามารถเดนิทางเขา้สูร่สีอรต์ดว้ย 

Speedboat ซงึจะใชเ้วลาในการเดนิทางเพยีง 25 นาทเีทา่นนั 
G.O. (Gentle Organizer) ชาวไทย คอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกในเรอืงตา่งๆ ตลอดระยะเวลาทเีขา้พกัอาศยั

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

PG
สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์ออกเดนิทางทกุวนั

Flight
ออกเดนิทาง PG 711 กรุงเทพฯ – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 09.30-11.45 
เดนิทางกลับPG 712 มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ  12.40-19.05

UL
สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ออกเดนิทางทกุวนั ตอ่เครอืงทเีมอืงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักา



Flight
ออกเดนิทาง UL403 กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลังกา)  09.00 - 10.50 
ตอ่เครือง   UL115  โคลอมโบ(ศรีลังกา) – มาเล(่มัลดฟีส)์ 13.35 - 14.30 
เดนิทางกลับ UL104  มาเล ่(มัลดฟีส)์– โคลอมโบ(ศรีลังกา) 20.35 - 22.35 
ตอ่เครือง  UL402  โคลอมโบ(ศรีลังกา) – กรุงเทพฯ  01.15 - 06.15

FD
สายการบนิแอรเ์อเชยี ออกเดนิทางทกุวนั

Flight
ออกเดนิทาง FD117 กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 09.30 - 11.40 
เดนิทางกลับ FD178 มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง)12.30 - 19.00

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - มาเล ่(มลัดฟีส)์

xx.xx น.
ผูโ้ดยสารทําการเช็คอนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิหรอื ดอนมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศชนั 4 (ควรถงึสนามบนิ 2-3
ชม. กอ่นการเดนิทาง)

xx.xx น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์เมอืเดนิทางถงึสนามบนิมาเลห่ลังจากผา่นตม. แลว้เรียบรอ้ย จะพลเจา้หนา้ทถีอืป้ายตอ้นรับ

นําทา่นไปยัง Counter หมายเลข 61 ของ Clubmed เพอืเดนิทางสู ่CLUB MED Kani โดย Speedboat ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที
สูร่ีสอรท์ 

พรอ้มการตอ้นรับอันแสนอบอุ่น และ Welcome drink จากเจา้เจา้หนา้ท ีG.O. หลากหลายเชอืชา

บา่ย
เชญิทา่นรับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร Motu Restarant 
หลังรับประทานอาหารเสร็จ เชญิพักผอ่นตามอัธยาศัย หรือร่วมกจิกรรมททีางรีสอรท์มใีหฟ้รีหรือซอืกจิกรรมเพมิเตมิไดต้ามตอ้งการ

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็นในแบบททีา่นจะประทับใจ พรอ้มบรกิารเครืองดมื เบยีร ์และไวทร์สเยียมตลอดการ รับประทานอาหารมอืค่าํ
(ในกรณีทเีกดิการลา่ชา้และถงึไมท่นัเวลาการใชบ้รกิารอาหารมอืเย็นทภีตัตาคาร
ทางคลบัเมดจะจดัเป็นมอือาหารวา่งบรกิารไวใ้หใ้นหอ้งพกัแทน)

21.30 น.
ทา่น สามารถร่วมสนุกกับกจิกรรมยามค่าํคนื และการแสดงจากรีสอรท์ทรีอตอ้นรับนักทอ่งเทยีวพรอ้มทังบรกิารเครืองดมืกวา่ 150
รายการพรอ้มทังโชวจากเจา้หนา้ทสํีาหรับการตอ้นรับ ลกูคา้ทกุทา่น

xx.xx น.
เชญิทา่นพักผอ่นตามอสิระ ชมบรรยากาศพรอ้มเครืองดมืเย็นไดต้ลอดการพักผอ่น

หมายเหต ุทา่นสามารถเลอืกรับบรกิาร เครืองดมืกวา่ 150 รายการฟรี อาท ิเหลา้ เบยีร ์ไวท ์หรือคอลเทลตา่ง  ๆไดโ้ดยไม่จํากัด
จํานวนครังโดยคลับเมดเปิดบรกิารตอ่เนืองตังแต ่09.00 – 24.00 น. ของทกุวัน

วนัท ี2
Club Med Kani

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ ทา่มกลางบรรยากาศยามเชา้ กลางทะเลทสีวยงาม

หลังรับประทานอาหารเชา้ สําหรับทา่นทตีอ้งการไปดําน ้าํตนืพรอ้มกันททีา่เรือของรีสอรท์ เพอืร่วมทดสอบการวา่ยน ้าํ กอ่นทจีะร่วมออกทรปิ
(กรณีททีา่นไมผ่า่นการทดสอบวา่ยน้าํทางรสีอรท์ขอสงวนสทิธกิารใหบ้รกิารแตส่ามารถเลอืกเลน่กจิกรรรมอนืไดภ้ายในโรงแรม)

09.30 น.



สําหรับทา่นทตีอ้งการ ร่วมทรปิแรกทา่นสามารถ ร่วมการเดนิทางไปกับเรือทบีรกิารฟรี พรอ้มอุปกรณ์การตา่ง  ๆเชน่ หนา้กากดําน ้าํ เสอืชชูพี
หรือตนีกบ (สําหรบัทา่นทตีอ้งการดําน้าํลกึ ทา่นสามารถตดิตอ่ซอืบรกิารเพมิเตมิ โดยมคีา่ใชจ้า่ยตามทรปิททีา่นตอ้งการ)
สําหรับการดําน ้าํตนืใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. 

สําหรับทา่นทไีม่ออกไปร่วมทรปิดําน ้าํ สนุกสนานกับกจิกรรม ท ีสระวา่ยน ้าํกับการออกกําลังกาย แบบ Aqua Gym ทเีนน้ความสนสนุก
ในสระวา่ยน ้าํหรือทา่นสามารถอสิระกับกจิกรรมตา่งๆมากมายบนเกาะ อาท ิเรือแคนู,เรือถบี, วนิดเ์ซริฟ์, กระดานโตค้ลนื (ชนดิไม่มเีครืองยนต)์
Tennis Volleyball Badminton Fitness เป็นตน้

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ (เบยีรแ์ละน ้าํดมืบรกิารฟรี)

บา่ย
ทา่นสามารถสนุกสนานกับคอรส์ตา่งๆมากมายททีางClub Med เตรียมไวสํ้าหรับทา่นโดยทา่นสามารถสอบถามไดโ้ดยตรงกับทางทมีงาน Club
Med หรือ Butler ทดีแูลทา่น

ค่าํ
บรกิารอาหารและปารต์สีดุสนุกแบบปารต์ทีไีม่ซ ้าํใคร พรอ้มอาหารมากมายเมนูทรีอทา่นใหเ้ลอืก และทา่นสามารถเลอืกเครืองดมื ไวทแ์ดง
ไวทข์าว หรือเบยีร ์ตลอดจนเครืองดมืซอฟดรงิตา่ง  ๆไดโ้ดยไม่มคีา่ใชจ่า่ย และไม่จํากัดจํานวนในการใหบ้รกิาร

21.30 น.
สนุกกับปารต์ ีดนตรีกจิกรรมยามค่าํคนืในแบบ Club Med ทา่นสามารถ ชอบการแสดงตา่ง  ๆไดฟ้รี ไดท้กุค่าํคนื กับการแสดงทไีม่ซ ้าํกับทมี GO’s
ทมีากมายความสามารถ และบรเิวณนีทา่นสามารถเลอืกเครืองททีา่นชนืชอบ อาท ิคอคเทลตา่ง  ๆไวทแ์ดง ไวทข์าว เบยีร์
หรือเครืองดมืแอลกอฮอล ์มากมายกวา่ 150 ชนดิ ตลอดคนื (บารจ์ะปิดบรกิารประมาณ 01.00 น. )

วนัท ี3
Club Med Kani - Airport - Bangkok

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ ทา่มกลางบรรยากาศยามเชา้ กลางทะเลทสีวยงาม 

สําหรับทา่นทตีอ้งการ ร่วมทรปิอกีครังทา่นสามารถ ร่วมการเดนิทางไปกับเรือทบีรกิารฟรี พรอ้มอุปกรณ์การตา่ง  ๆเชน่ หนา้กากดําน ้าํ เสอืชชูพี
หรือตนีกบ (กรณีททีา่นตอ้งการดําน้าํลกึ ทา่นสามารถตดิตอ่ซอืบรกิารเพมิเตมิ โดยมคีา่ใชจ้า่ยตามทรปิททีา่นตอ้งการ)

สําหรับการดําน ้าํตนืใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. หรือทา่นใดตอ้งการ เลน่กจิกรรมทอ้งถนิ ( Katamaran) สามารถทดสอบและเรียนรูทั้กษะ ณ
บรเิวณรมิหาดจดุใหบ้รกิาร

xx.xx น.
เช็คเอา้ทแ์ละเตรียมตัวออกเดนิทางตามเวลาทรีีสอรท์แจง้ เก็บสมัภาระ เช็คเอา้ท ์จากหอ้งพัก
(แตต่วัทา่นเองสา่มารถเลน่กจิกรรมและใชส้งิอํานวยความสะดวกตา่งๆ ได ้ยกเวน้หอ้งพกั ทางคลบัเมด
มหีอ้งอาบน้าํมไีวบ้รกิารดา้นนอก) เช็คอนิ ณ เคาเตอร ์ของสายการบนิ ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ

อตัราคา่บรกิารทวัรม์ลัดฟีส์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี8 พฤศจกิายน 2561 เวลา 09:56 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรม์ลัดฟีส์

แพ็คเกจดงักลา่วรวม

• หอ้งพกัตามทเีลอืก

• Speedboat รบัสง่สนามบนิ-รสีอรท์-สนามบนิ

• อาหารนานาชาต ิ3 มอื international fusion food

• เครอืงดมืแอลกอฮอลแ์ละไมม่แีอลกอฮอลต์ลอดทังวัน

• ฟร ีของวา่งยามบ่าย ชา กาแฟ ขนมปัง

• ฟร ีอปุกรณก์ฬีาทังทางบกและทางน ้าํ

• ฟร ีดนตรสีด และกจิกรรมสนัทนาการบนหาด

• ฟรพีนักงานบรกิารประจําหอ้งพกั (Butler service)

• ฟร ีWifi ทังเกาะ

• ฟร ีการแสดงโชวเ์อกลกัษณข์องคลบัเมด

• ฟร ีทรปิดาํน ้าํดปูะการงั

• ฟร ีประกนัภยัการเดนิทาง 3 ลา้นบาท

อัตราดงักลา่วยังไมร่วม

• การรบัประทานอาหารนอกเหนอืจากรายการทรีะบุ

• กจิกรรมชนดิอนืทมีไิดร้ะบุไวข้า้งตน้

• คา่ใชส้ว่นตวันอกเหนอืจากในแพคเกจ

• Vat 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% (ในกรณทีตีอ้งการใบกาํกบัภาษี)

เงอืนไขการจอง

• อตัราดงักลา่วสาํหรบัผูท้เีดนิทางพรอ้มกนัอยา่งนอ้ย 2 ท่าน/หอ้ง

• หากตอ้งการเขา้พกัใน 2 หอ้งทเีชอืมถงึกนัได ้จะมคีา่ใชจ้่ายอยูท่  ี700 บาท ตอ่หอ้ง ตอ่คนื

• อตัรานใีชไ้ดส้าํหรบัการเขา้พกัในวันทกีาํหนดไวเ้ท่านัน และขนึอยูก่บัหอ้งวา่งในขณะนัน

• คา่ใชจ้่ายขา้งตน้ไมส่ามารถเปลยีนหรอืขอคนืเป็นเงนิสดได ้

• อตัรานไีมส่ามารถใชร้ว่มกบัโปรโมชันอนืๆ ได ้

• อตัรานรีวมภาษีสนามบนิและคา่น ้าํมนัแลว้ แตส่ามารถเปลยีนแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ราคาและเงอืนไขทังหมด สามารถเปลยีนแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• **หากตอ้งการเขา้พกั 1 ท่าน จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพมิอกี 80% จากราคาแพคเกจ*

• **Club Med Kani Maldives เดก็อาย2ุ - 3 ปี เขา้พกัฟร ีแตจ่ะมคีา่ใชจ้่ายในสว่นของตวัเครอืงบนิไป - กลบั และ Speedboat รบัสง่สนามบนิ - รสีอรต์

• **Club Med Kani Maldives ไมอ่นญุาตใหเ้ดก็อายตุ่าํกวา่ 2 ปีเขา้พกั*

• **Club Med Kani Maldives ไมอ่นญุาตใหเ้ดก็อายตุ่าํกวา่ 8ปีเขา้พกัในหอ้งกลางน ้าํ Lagoon Suite*



หมายเหตุ

• หากท่านถกูเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง เนอืงดว้ยเหตผุลใดๆ
กต็ามถอืเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนอืจากอาํนาจและความรบัผดิชอบของทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทังหมด

• บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย
อาํนาจสทิธขิาดเป็นของกองตรวจคนเขา้เมอืง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายๆ ใดๆ ทเีกดิจากเหตสุดุวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ เรอื รถไฟ อบุัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิ
นัดหยดุงาน การจราจล หรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่งๆ ทเีกดิเหนอือาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ

• ในระหวา่งการท่องเทยีว หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทังหมดหรอืแคบ่างสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคา่บรกิารคนืได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต์า่งๆ

• ทังนทีางบรษัิทฯจะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั
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