
CLUB MED KANI 
                                      DMK-MLE : FD177  09.30-11.40 

MLE-DMK : FD178  12.40-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดินแดนสวรรค์ กลางมหาสมุทรอินเดีย 

ดื่มด ่ากับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 

ที่คู่รักไม่ควรพลาดทุกประการ 
 

 

 

 

07 30.  น.           คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ Air Asia (FD) 

09.30 น.           นําท่านเหินฟา้สูเ่มืองมาเล่ย์ สนามบนิกลางทะเล  โดยสายการบนิ Air Asia เที่ยวบนิที่ FD 177 

11.40 น.          เดนิทางถึง สนามบนิมาเลย์ สนามบนิกลางทะเล ท่ีมีบรรยากาศท่ีสวยงาม  
หลงัผา่นพธีิตรวจคนเข้าเมือง เม่ือออกมาด้านนอกจะมีเจ้าหน้าท่ีถือปา้ยต้อนรับ CLUB MED และ Pre Check-in               
ท่ีเคาท์เตอร์ คลบัเมด หมายเลข 61 (หากไมพ่บเจ้าหน้าทีสามารถมาท่ีเคาท์เตอร์ คลบัเมดหมายเลข 61 )                                                                                               
และนําท่านลงเรือเร็วเพ่ือเดนิทางสูเ่กาะมลัดีฟส์ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) 

                                  
13.30 น.        เดนิทางถึง RESORT พร้อมเช็คอิน ให้ทกุท่านพร้อมกนั ณ บริเวณ THEATER ของ 
                         โรงแรมเพ่ือฟังคําอธิบายแตล่ะสว่นท่ีทางคลบัเมด มีให้บริการ โดย เจ้าหน้าท่ีของโรงแรม  
.............            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร  KANDU  เปิดให้บริการ 13.30 – 15.30 น.     
                         ท่านสามารถใช้บริการบาร์ของโรงแรม (SUNSET BAR) หรือ (BEACH BAR) อยู่ข้างสระวา่ยนํา้ 
                         เปิดให้บริการตัง้แตเ่วลา 09.00 – 19.00 น.  ให้ทกุท่านได้อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
 
19.30 – 21.30 น.เชิญท่านรับประทานอาหารเย็นท่ีห้องอาหารของคลบัเมด ห้องอาหารหลกั Velhi   

 ซึ่งมีอาหารไว้บริการท่านอย่างหลากหลายในสไตล์บฟุเฟ่ต์ โดยไมมี่คา่ใช้จ่าย                                                      21
.00 น.ท่านสามารถเข้าร่วมชมการแสดง ณ บริเวณ THEATER ซึ่งเป็นการแสดงท่ีทางโรงแรมคดัสรร 
มาให้ทกุท่านได้ชม ทกุคํ่าคืน (โชว์การแสดงจะมีการสบัเปล่ียนทกุคืน) การแสดงใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 
 

21.30 น. ท่านสามารถสนกุสนานกบักิจกรรมยามคํ่าคืน และการแสดงทางท่ีคลบัเมดได้เตรียมไว้เพ่ือต้อนรับผู้ ท่ีเดนิ  
ทางมาเยือน ท่ีบริเวณลานกลางแจ้ง Shark Bay Stage พร้อมทัง้บริการเคร่ืองดื่มตลอดค่ําคืนฟรี  
และโชว์พเิศษจากเจ้าหน้าท่ีคลบัเมดสําหรับการ ต้อนรับทกุท่าน  

 
ช่วงดกึ  เชิญท่านพกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยั  ราตรีสวสัดิ์ 
 

วนัทีแ่รก : กรุงเทพฯ –มาเล่ย์ – Club Med    (  -  / กลางวนั / ค า่  ) 



หมายเหตุ :  ท่านที่พักห้อง Lagoon Suite อย่าลืมเลือกเมนูอาหารเช้าแล้วน าไปเสียบไว้ในกล่องหน้าห้อง ก่อนเวลา 
 02.00 น. (ตี 2) ของวันนัน้ๆ โดยทาง Room Service จะน าอาหารเช้ามาเสริฟท่านในเวลา 07.00 –11.00 น. 

ท่านสามารถเลือกรับบริการ เคร่ืองดื่มกว่า150 รายการ อาท ิเหล้า เบียร์ ไวท์ หรือคอลเทลต่างๆ ได้โดยไม่
จ ากัด จ านวนครัง้ฟรี โดยคลับเมดเปิดบริการต่อเน่ืองตัง้แต่ 09.00 – 24.00 น. ของทุกวัน 

 

 

 

 

ช่วงเช้า ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าได้ท่ีห้องอาหารหลกั (Velhi) ตามเวลาให้บริการของห้องอาหาร คือ  
07.00 – 11.00 น. แตห่ากท่านไมส่ะดวกตามเวลาดงักลา่ว ก็สามารถรับประทานอาหารเช้าในช่วงสายได้ท่ีห้องอาหาร
พเิศษ (Kandu) ซึ่งให้บริการตัง้แตเ่วลา 10.00 – 11.00 น. หรือ ห้อง Kaana ซึ่งให้บริการตัง้แตเ่วลา 16.00 – 18.30 น. 
และ 21.30 – 23.00 น. จากนัน้เชิญท่านอิสระเพลดิเพลนิและสนกุสนานกบักิจกรรมมากมายท่ีทางคลบัเมด เตรียมไว้
ให้บริการทัง้กิจกรรมท่ีให้บริการฟรี และกิจกรรมท่ีมีคา่ใช้จ่ายเพิม่เตมิ โดยท่านสามารถตดิตอ่สอบถามได้โดยตรงกบั
ทางทีมงานคลบัเมด หรือทางเจ้าหน้าท่ีทวัร์  และสามารถดรูายละเอียดกิจกรรม รวมทัง้ตารางการให้บริการ เง่ือ นไข 
และคา่ใช้จ่ายเพิม่เตมิ (บางกิจกรรม)  ได้จากคูมื่อฉบบันี ้หรือ ตารางกิจกรรมในแตล่ะวนั หน้าห้องอาหาร  ซึ่งในทกุๆ 
กิจกรรมจะมีเจ้าหน้าท่ีคลบัเมดคอยดแูล ให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด  

12.15 – 14.00 น.เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนัได้ท่ีห้องอาหารหลกั (Velhi) แตห่ากท่านไมส่ะดวกตามเวลาดงักลา่ว ก็สามารถ
รับประทานอาหารกลางวนัได้อีกช่วงท่ีห้องอาหารพเิศษ (Kandu) ซึ่งให้บริการอาหารกลางวนัตัง้แตเ่วลา 13.30 – 
15.30น. 

ช่วงบ่าย  พกัผอ่นอิสระเพลดิเพลนิกบักิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้อาหารวา่งท่ีจะคอยให้บริการท่านท่ีห้องอาหารพเิศษ (Kandu)        
 ตัง้แต ่เวลา 15.30 – 18.00 น. ทางคลบัเมด มีห้องอาหารใหม ่สไตล์ Noodle bar  ท่ีให้ บริการตัง้แตเ่วลา   
 16.00-18.00  และ 21.30-23.00 ซึ่งให้บริการ Noodle ช่ือห้อง KAANA RESTAURANT 

19.30 – 21.30 น.เชิญท่านรับประทานอาหารเย็นท่ีห้องอาหารของคลบัเมด ห้องอาหารหลกั Velhi  ซึ่งมีอาหารไว้บริการท่านอย่าง                                
หลากหลายในสไตล์บฟุเฟ่ต์ โดยไมมี่คา่ใช้จ่าย  สําหรับท่านท่ีต้องการรับประทานอาหารท่ีห้องอาหารพเิศษ Kandu 
จะต้องทําการ จองลว่งหน้า 1 วนั โดยแจ้งได้ท่ีแผนกต้อนรับ (Reception) *ไมมี่คา่ใช้จ่าย  รับ เพียง 75 ท่านตอ่วนั 
สําหรับ เมน ูLobster มีคา่ใช้จ่าย สามารถเช็ค เรทราคาได้ท่ี Reception 

21.30 น. ท่านสามารถสนกุสนานกบักิจกรรมยามคํ่าคืน และการแสดงทางท่ีคลบัเมดได้เตรียมไว้เพ่ือต้อนรับผู้ ท่ีเดนิทางมาเยือน 
ท่ีบริเวณลานกาลางแจ้ง Shark Bay Stage พร้อมทัง้บริการเคร่ืองดื่มตลอดค่ําคืนฟรี และโชว์พเิศษจากเจ้าหน้าท่ีคลบั
เมดสําหรับการต้อนรับทกุท่าน  

ช่วงดกึ เชิญท่านพกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยั  ราตรีสวสัดิ ์  

วันที่สอง : อิสระเลือกท ากิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย   (เช้า /กลางวนั / ค า่) 



หมายเหตุ : ท่านที่พักห้อง Lagoon Suite อย่าลืมเลือกเมนูอาหารเช้าแล้วน าไปเสียบไว้ในกล่องหน้าห้อง ก่อนเวลา  
                02.00 น. (ตี 2) ของวันนัน้ๆ โดยทาง Room Service จะน าอาหารเช้ามาเสริฟท่านในเวลา 07.00 – 11.00 น. ท่าน

สามารถเลือกรับบริการ เคร่ืองดื่มกว่า                150 รายการ อาท ิเหล้า เบียร์ ไวท์ หรือคอลเทลต่างๆ ได้โดยไม่  
                จ ากัด จ านวนครัง้ฟรี โดยคลับเมดเปิดบริการต่อเน่ืองตัง้แต่ 09.00 – 24.00 น. ของทุกวัน  
           
 
 
 
 

 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  VELHI RESTAURANT (INTERNATIONAL BUFFET) 
8.00 น. วางกระเป๋าสมัภาระบริเวณหน้าห้องพกั  
9.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมท่ีพกั  

09.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าเทียบเรือของคลบัเมดคานิ และเดนิทางออกจากคลบัเมดคานิ โดย Speed boat สู ่สนามบนิมาเลย์่  
12.40 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเอเชียเท่ียวบนิท่ี FD178 
19.05 น. เดนิทางถึงท่านอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดภิาพ 
 
                                ***************************************************************************************** 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

วันที่สาม : Club Med –  มาเล่ย์  –  กรุงเทพฯ      (เช้า / - / -) 



 
Accommodation 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUB ROOM  

- Size: 30 sqm  

- Maximum occupancy:  
  3 (2 adults + 1 child under 12 years old) 

- Sea/Garden view 

BEACH CLUB ROOM  

- Size: 30 sqm  

- Maximum occupancy:  

  3 (2 adults + 1 child under 12 years old) 

- Sea view 

BEACH CLUB CONNECTING ROOM  

- Size: 60 sqm  

- Maximum occupancy:  
  6 (4 adults + 2 children, each under 12 years old) 

- Sea view 

CLUB ROOM – RENOVATED 

- Size: 30 sqm  

- Maximum occupancy:  

  3 (2 adults + 1 child under 12 years old) 

- Sea/Garden view 

CLUB CONNECTING ROOM  

- Size: 60 sqm  

- Maximum occupancy:  
  6 (4 adults + 2 children, each under 12 years old) 

- Sea/Garden view 

GARDEN CLUB ROOM  

- Size: 32 sqm  

- Maximum occupancy:  

  3 (2 adults + 1 child under 12 years old) 

- Garden view 

GARDEN CLUB CONNECTING  

ROOM  

- Size: 64 sqm  

- Maximum occupancy:  

  6 (3 adults + 2 children, each under 12 years old) 

- Garden view 

OVERWATER SUITE  

- Size: 98 sqm (indoor: 76 sqm) 

- Maximum occupancy per room: 2 adults 

- Sea view 

OVERWATER SUITE  

PANORAMIC VIEW  

- Size: 98 sqm (indoor: 76 sqm) 

- Maximum occupancy per room: 2 adults 

- Sea view  

BEACH DELUXE ROOM WITH  

TERRACE- RENOVATED 

- Size: 74 sqm (indoor: 54 sqm) 

- Maximum occupancy: 2 adults 

- Sea view 

BEACH DELUXE ROOM WITH  

TERRACE 

- Size: 74 sqm (indoor: 54 sqm) 

- Maximum occupancy: 2 adults 

- Sea view 



 
ค่าใช้จ่ายนีร้วม: 
 

- ท่ีพกั 2 คืน พร้อมตัว๋เคร่ืองบนิสายการบนิ สายการบนิ Air Asia 
- บริการรับสง่ ไป /กลบั ระหวา่งคลบัเมด-สนามบนิ  โดยเรือสปีดโบ๊ต 
- อาหารบฟุเฟต์นานาชาตทิัง้เช้า กลางวนั เย็น พร้อมทัง้เคร่ืองดื่ม เบียร์ ไวน์ นํา้ผลไม้และอ่ืนๆ  
- บริการเคร่ืองดื่มทัง้ผสมและไมผ่สมแอลกดฮอล์ตลอดทัง้วนัพร้อมกบัของวา่ง 
 (ไมร่วมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอ์พรีเม่ียม ไวน์ และแชมเปญแบบขวด) 
- กิจกรรมกีฬาทัง้บนบกและทางนํา้ พร้อมผู้ฝึกสอนท่ีเช่ียวชาญ  
- การแสดงโชว์ของคลบัเมดทกุคํ่าคืนโดย ทีมคลบัเมดจีโอนานาชาติ  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

- กระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีนํา้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนิกําหนด 20 20กิโลกรัมตอ่ท่าน  
- คา่ทําหนงัสือเดนิทาง 
- คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม  ,คา่อาหารท่ีสัง่เพิม่เอง ,คา่โทรศพัท์ ,คา่ซกัรีดฯลฯ  
- คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ  
- คา่ทําใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว  
- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีต้องการใบกํากบัภาษี) และคา่ภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
- ไมร่วมทิปพนกังานบริการ ณ รีสอร์ท   
 

เง่ือนไขและข้อก าหนด: 
 

- ใช้ได้สําหรับเข้าพกัอย่างน้อย 2 คืน  
- เดก็อายตุํ่ากวา่ 14 ปี  ไมอ่นญุาตใิห้เข้าพกัท่ีห้องลากนู 
- คลบัเมดคดิราคาเป็นเงินบาทตอ่ท่าน  
- สําหรับห้อง Connecting room มีคา่ใช้จ่ายเพิม่เตมิ 700 บาท /ห้อง /คืน  
- ราคานีเ้ป็นโปรโมชัน่พเิศษสามารถเดนิทางได้ 5 ช่วงเวลา ตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้เท่านัน้  
- หากยืนยนัการจองแล้วไมส่ามารถสง่ตอ่ คืน หรือเปล่ียนแปลงได้ และ ไมส่ามารถใช้ร่วมกบัโปรโมชัน่อ่ืนได้  
- แพค็เกจนีส้ามารถใช้ได้กบักรุ๊ปทวัร์  

      - ราคาและข้อกําหนดอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 
 
 

 
 
 
 



 
ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง : 

- กระเป๋าเดนิทางสําหรับฝากใต้ท้องเคร่ือง  

- จํานวน :  ไมจํ่ากดั นํา้หนกั : ไมเ่กิน 20  กิโลกรัม 

- สิง่ท่ีบรรจภุายใน : นอกเหนือจากเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย และของใช้อ่ืนๆ  ข้อควรปฎิบตัอิย่างเคร่งครัดสําหรับสิง่ของท่ีบรรจ ุ    

ไว้ภายในกระเป๋าเดนิทางฝากใต้ท้องเคร่ืองมีดงันี ้  

- ห้าม  นําผลติภณัฑ์อดัอากาศใสก่ระเป๋าใบใหญ่ เพราะอาจเกิดอนัตรายระหวา่งเดนิทาง เช่น กระป๋องสเปรย์ตา่งๆ  

- ห้าม นําหนงัสือเดนิทางใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และกรุณาเก็บรักษาไว้อย่างดี เพ่ือปอ้งกนัการสญูหาย  

- ห้าม นําท่ีชาร์จแบตเตอร่ีสํารอง (Power Bank)   ทกุขนาด และทกุชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบใหญ่โดยเดด็ขาด  

- ห้าม นําอาวธุทกุชนิดใสใ่นกระเป๋าใบใหญ่โดยเดด็ขาด  

- กระเป๋าเดนิทางท่ีถือตดิตวัขึน้เคร่ือง ( Hand Carry / Hand Bag)  

- จํานวนไมเ่กิน 2 ใบ ตอ่ท่าน โดยแบง่เป็น กระเป๋าเดนิทางใบเลก็สําหรับถือขึน้เคร่ือง 1 ใบ และกระเป๋าสะพาย 1 ใบ 

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

- นํา้หนกั :  กระเป๋าเดนิทางใบเลก็ (Hand Carry) ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม ตอ่ 1 ใบ 

- สิง่ท่ีบรรจภุายใน ควรเป็นของใช้ท่ีจําเป็นระหวา่งการเดนิทาง อาทิ แปรงสีฟัน ยาประจําตวั ทัง้นีส้ายการบนิมีข้อกําหนดเคร่งครัด  

 

ส าหรับสิ่งของที่บรรจุภายในกระเป๋าถือตดิตัวตัวขึน้เคร่ือง ดังนี ้: 

 

- ของเหลว หรือ ของกึ่งเหลวทกุชนิด อาทิ เจล สเปรย์ท่ีไมใ่ช่วสัดอุนัตราย และนํา้ เคร่ืองดื่ม โลชัน่ ออยล์ นํา้หอม โฟม ยาสีฟัน นํา้ยา

กําจดักลิน่ตวั (ยกเว้น นม อาหารสําหรับเดก็ และยานํา้ในปริมาณท่ีพอเหมาะ ) ต้องมีขนาดบรรจไุมเ่กิน 100 มลิลลิติรตอ่ชนิด และ

บรรจรุวมกนัไมเ่กิน 1,000 มลิลเิมตร และหากบรรจเุกินจาก 100 มลิลลิติร ต้องเก็บไว้ในกระเป๋าฝากใต้ท้องเคร่ืองเท่านัน้  

- สําหรับของเหลว หรือ ของกึ่งเหลว อาทิ เจล หรือสเปรย์ ซึ่งซือ้จากร้านปลอดภาษีอากรท่ีสนามบนิ หรือบนเคร่ืองบนิต้องบรรจใุน

ถงุพลาสตกิใสปิดผนึกปากถงุ ไมมี่ร่องรอยผดิปกตใิห้สงสยัวา่มีการเปิดปากถงุหลงัจากการซือ้ และมีหลกัฐานแสดงวา่ซือ้จากร้านค้า

ปลอดภาษีสนามบนิหรือบนเคร่ืองบนิในวนัเดนิทางเท่านัน้ โดยตรวจสอบข้อมลูเก่ียวกบัการปฏิบตัติอ่ของเหลว เจล หรือสเปรย์ท่ี

สนามบนิซึ่งเป็นจดุปลายทางของการเดนิทาง 

- กรณีท่ีนําของเหลวและกึ่งเหลวบรรจไุว้ในกระเป๋าถือตดิตวัขึน้เคร่ืองต้องแสดงถงุพลาสตกิใสซึ่งใสภ่าชนะบรรจขุองเหลว เจล หรือ

สเปรย์ รวมทัง้เคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบพกพาและเสือ้คลมุ เม่ือถึงจดุตรวจค้น  

- สําหรับเคร่ืองใช้ไฟฟา้สว่นตวั วสัดอุปุกรณ์ของมีคมอนัสามารถก่อให้เกิดอนัตรายได้เช่น มีดพบั มีดปอกผลไม้ ตะไบชดัเลบ็ ไฟแช็ค 

มีด กรรไกร หรือ ของมีคมทกุชนิดท่ีสามารถทําเป็นอาวธุได้ ไมอ่นญุาตให้บรรจไุว้ในกระเป๋าถือ ดงันัน้กรุณาใสไ่ว้ในกระเป๋าเดนิทาง

ใบใหญ่ท่ีจะฝากลงใต้ท้องเคร่ืองบนิ มฉิะนัน้อาจถกูยึดไว้โดยไมไ่ด้รับคืน 

- หมายเหต ุ: หากขนาดและนํา้หนกัของกระเป๋าตดิตวัขึน้เคร่ืองเกินกวา่ท่ีกําหนด สายการบนิจะไมย่ินยอมให้นํากระเป๋าดงักลา่วขึน้

เคร่ืองโดยเดด็ขาด 

 

 



 

ข้อมูลอ่ืนๆ : 
 

1. สิง่ท่ีห้ามนําเข้าประเทศมลัดีฟส์ 

*วตัถท่ีุส่ือถึงการตอ่ต้านศาสนาอิสลาม  

* วตัถบุชูา 

* หนงัสือ สิง่พมิพ์ลามก 

*แอลกอฮอล์และเหล้า 

* สตัว์อนัตราย อาวธุสงคราม และระเบดิ 

* เนือ้หม ูและผลติภณัฑ์ท่ีทําจากหมู 

2.  อณุหภมูชิ่วงปลายเดือนสงิหาคม  โดยประมาณ  :  26 - 35 องศาเซลเซียส 

     หมายเหต ุ: ก่อนออกเดนิทางกรุณาตรวจเช็คอณุหภมูอีิกครัง้  

3.  เวลา : จะช้ากวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

4.  ภาษา : ภาษาท้องถิ่นคือ Dhivehi และภาษาองักฤษ 

5.  เงินตรา : อตัราแลกเปล่ียน อยู่ท่ีประมาณ 12 รูเฟีย (Rufiyaa/MVR) ตอ่ 1 ดอลลา่ร์สหรัฐ หรือ 1 รูเฟียเท่ากบั 3-4 บาท 

     แตท่า่นอาจจะไมจํ่าเป็นต้องแลกเงินรูเฟีย ไว้มากนกัเพราะท่ีคลบัเมด คานิ ยินดีรับเงินดอลลา่ร์สหรัฐ  หรือท่าน    

     สามารถจ่ายผา่นบตัรเครดติ ซึ่งคา่ใช้จ่ายทัง้หมดจะถกูบนัทึกเอาไว้ คดิบญัชีรวมกนัเม่ือท่านเช็คเอาท์  

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

6. เสือ้ผ้า การแตง่กาย และของใช้ตา่งๆ :   

*  ควรเตรียมเสือ้ผ้าท่ีเป็นผ้าฝา้ย ผ้าลนิิน เสือ้ยืดเนือ้บางสวมใสส่บาย เน่ืองจากมลัดีฟส์อากาศร้อนทัง้ปี  

*  รองเท้าแตะ หรือ รองเท้าท่ีสวมใสส่บาย 

* กางเกงวา่ยนํา้  ชดุวา่ยนํา้   

* ครีมกนัแดด 

* แวน่ตากนัแดด หรืออปุกรณ์กนัแดดในแบบของท่านเอง 

* รองเท้าผ้าใบสําหรับท่านท่ีชอบออกกําลงักายในห้องฟิตเนส หรือออกกําลงักายแอโรบคิ/โยคะ 

* กล้องถ่ายรูปและอปุกรณ์เก็บภาพ 

7.  กระแสไฟฟา้  :  ระบบไฟฟา้เป็นแบบกระแสสลบั 230-240 Volts -AC **ปลัก๊เป็นแบบ 3 ขา ควรพก adapter ตดิตวัไปด้วย 

8.  การเข้าประเทศ  :  ท่านสามารถเดนิทางเข้าสูม่ลัดีฟส์โดยไมต้่องใช้วีซ่า  โดยสามารถพกัอาศยัอยู่ได้ไมเ่กิน 30 วนั และ   

พาสปอร์ตต้องมีอายอุย่างน้อย 6 เดือนขึน้ไป 

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

10. ของมีคา่ :  ไมค่วรนําของมีคา่ตดิตวัมากเกินไป เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างสบายใจ  

11. คลบัเมด จะมีการแตง่กายเพ่ือร่วม ธีมปารตี ้ในแตล่ะวนั สามารถโทรเชค ลว่งหน้าก่อนการเดนิทาง 5 วนั ท่ีคลบัเมดกรุงเทพ 

 

 



 

หมายเหตุ 

- ราคานีใ้ช้สําหรับผู้เดนิทางพร้อมกนัอย่างน้อย 2 ท่านขึน้ไป ถือสญัชาตไิทยและมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้  

- เพ่ือความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว รีสอร์ทสว่นใหญ่ท่ีมลัดีฟส์ไมอ่นญุาตให้เดก็อายตุํ่ากวา่ 12 ปีพกัแบบ Water 

Bungalow ห้องพกั 1 ห้อง พกัได้สงูสดุ 3 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่านพกักบัเดก็ 1 ท่าน (เดก็ต้องมีอาย ุ2-11 ปีหรืออายไุมเ่กิน 

12 ปี ก่อนวนัออกเดนิทาง) 

- อตัราคา่บริการคดิคํานวณจากอตัราแลกเปล่ียน ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาคา่บริการในกรณี

ท่ีมีการขึน้ราคาคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ภาษีเดิ นทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนียมนํา้มนั หรือมีการประกาศลดคา่เงินบาท หรือ

อตัราแลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีคณะจะเดนิทาง   

- หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซึ่ง

อยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผดิชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินบางสว่นหรือทัง้หมด 

- บริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาตหิรือคน

ตา่งด้าว ท่ีพํานกั อยู่ในประเทศไทย อํานาจสทิธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง   

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใช้จ่ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวสิยั เช่น การยกเลกิ หรือลา่ช้าของสายการ

บนิ เรือ รถไฟ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนดัหยดุงาน การจลาจล หรือสิง่ของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ ท่ีเกิดเหนืออํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ  

- ในระหวา่งการท่องเท่ียวนี ้หากท่านไมใ่ช้บริการใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ถือวา่ท่านสละสทิธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนคา่บริการได้ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี ้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ

และคํานึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สงูสดุของลกูค้าสว่นมากเป็นสําคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Club Med Kani, Maldives 
Book by 30 APR 2018 

Travelling period 

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

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

Traveling Period: 

 
Date of Travel 

 
Room category 

 
Package/Adult 

 
Package/ 

Teenager 
12-17 yrs 

 
Package/Child 

4-11 yrs 

 
Package/Child 

2-3 yrs 

 
 

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 - 

**** Children under 8 are not allowed to stay in the Overwater Suite.**** 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Free Upgrade  

Club Med Kani 

from Deluxe to  

Overwater Suite 



 
Date of Travel 

 
Room category 

 
Package/Adult 

 
Package/ 

Teenager 
12-17 yrs 

 
Package/Child 

4-11 yrs 

 
Package/Child 

2-3 yrs 

 

12-14 Aug 18 

Club Room 33,200 30,200 27,200  
17,600 

Deluxe 42,000 37,200 32,200 

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

 

31Aug-02Sep 18 
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 30,700 27,900 24,700  

15,100 
Deluxe 39,700 35,100 29,700 

Overwater Suite 46,300 40,100 32,500 - 

 

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 - 

**** Children under 8 are not allowed to stay in the Overwater Suite.****  

 
 
News !!! 

1. Children from 8 years old & up allow to stay in the Overwater Suite with their parents 
2. NEW Mini Club service available for children 4-11 years old  
3. 3 people can stay in Overwater Suite (welcome family and friends) 
4. New Diving Center at Club Med Kani 

Cost inclusion: 

1. 2 nights accommodation including Air Asia economy class  
2. Roundtrip airport transfer by speedboat  
3. All meals are international buffet daily  

4. Unlimited flow of alcoholic and non-alcoholic drinks, wines, cocktails, fresh juices served in all day bar with finger food 
& light meals (excludes premium spirits, bottled wines & champagnes)  

5. Host of land & water sport facilities (specific to resorts) with tuition and equipment  
6. Daily evening entertainment 

 
Booking terms & conditions: 
 Offer and package prices are applicable for a minimum 2 nights stay  

 Connecting room supplement: 1100 THB  per night on per set of connecting room 
 Children under 4 years stay free of charge 

 Children under 8 are not allowed to stay in the Overwater Suite.  

 Villas with Panoramic view 10% surcharge  

 All payments made are non-refundable and non-transferable  

 Confirmation is subject to availability 

 This package is not valid for Group travel 

 


