CLUB MED KANI
DMK-MLE : FD177 09.30-11.40
MLE-DMK : FD178 12.40-19.00

(JW) JMD01 Clubmed Kani Maldives 3D2N

ดินแดนสวรรค์ กลางมหาสมุทรอินเดีย
ดื่มด่ากับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก
ที่ค่ รู ักไม่ ควรพลาดทุกประการ
วันที่แรก : กรุงเทพฯ –มาเล่ ย์ – Club Med  ( - / กลางวัน / คา่ )
07.03 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ Air Asia (FD)

09.30 น.

นาท่านเหินฟ้ าสูเ่ มืองมาเล่ ย์ สนามบินกลางทะเล โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 177

11.40 น.

เดินทางถึง สนามบินมาเลย์ สนามบินกลางทะเล ที่มีบรรยากาศที่สวยงาม
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง เมือ่ ออกมาด้ านนอกจะมีเจ้ าหน้ าทีถ่ ือป้ายต้ อนรับ CLUB MED และ Pre Check-in
ที่เคาท์เตอร์ คลับเมด หมายเลข 61 (หากไม่พบเจ้ าหน้ าทีสามารถมาที่เคาท์เตอร์ คลับเมดหมายเลข 61 )
และนาท่านลงเรื อเร็ วเพื่อเดินทางสูเ่ กาะมัลดีฟส์ (ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที)

10.03 น.
.............

เดินทางถึง RESORT พร้ อมเช็คอิน ให้ ทกุ ท่านพร้ อมกัน ณ บริ เวณ THEATER ของ
โรงแรมเพื่อฟั งคาอธิบายแต่ละส่วนที่ทางคลับเมด มีให้ บริ การ โดย เจ้ าหน้ าที่ของโรงแรม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร KANDU เปิ ดให้ บริ การ 13.30 – 15.30 น.
ท่านสามารถใช้ บริ การบาร์ ของโรงแรม (SUNSET BAR) หรื อ (BEACH BAR) อยูข่ ้ างสระว่ายน ้า
เปิ ดให้ บริ การตังแต่
้ เวลา 09.00 – 19.00 น. ให้ ทกุ ท่านได้ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.30 – 21.03 น.เชิญท่านรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของคลับเมด ห้ องอาหารหลัก Velhi
ซึง่ มีอาหารไว้ บริ การท่านอย่างหลากหลายในสไตล์บฟุ เฟ่ ต์ โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่าย
.00 น.ท่านสามารถเข้ าร่วมชมการแสดง ณ บริ เวณ THEATER ซึง่ เป็ นการแสดงที่ทางโรงแรมคัดสรร
มาให้ ทกุ ท่านได้ ชม ทุกคา่ คืน (โชว์การแสดงจะมีการสับเปลีย่ นทุกคืน) การแสดงใช้ เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง
21.03 น.

ท่านสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมยามค่าคืน และการแสดงทางที่คลับเมดได้ เตรี ยมไว้ เพื่อต้ อนรับผู้ที่เดิน
ทางมาเยือน ที่บริ เวณลานกลางแจ้ ง Shark Bay Stage พร้ อมทังบริ
้ การเครื่ องดื่มตลอดคา่ คืนฟรี
และโชว์พิเศษจากเจ้ าหน้ าที่คลับเมดสาหรับการ ต้ อนรับทุกท่าน

ช่ วงดึก

เชิญท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย ราตรี สวัสดิ์
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หมายเหตุ :

ท่ านที่พกั ห้ อง Lagoon Suite อย่ าลืมเลือกเมนูอาหารเช้ าแล้ วนาไปเสียบไว้ ในกล่ องหน้ าห้ อง ก่ อนเวลา
32.33 น. (ตี 2) ของวันนัน้ ๆ โดยทาง Room Service จะนาอาหารเช้ ามาเสริฟท่ านในเวลา 37.33 –11.33 น.
ท่ านสามารถเลือกรับบริการ เครื่องดื่มกว่ า153 รายการ อาทิ เหล้ า เบียร์ ไวท์ หรือคอลเทลต่ างๆ ได้ โดยไม่
จากัด จานวนครัง้ ฟรี โดยคลับเมดเปิ ดบริการต่ อเนื่องตัง้ แต่ 39.33 – 24.33 น. ของทุกวัน

วันทีส่ อง : ตามอัธยาศัย อิสระเลือกทากิจกรรมต่ างๆ  (เช้ า / กลางวัน / คา่ )

ช่ วงเช้ า

ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้ าได้ ที่ห้องอาหารหลัก (Velhi) ตามเวลาให้ บริ การของห้ องอาหาร คือ
07.00 – 11.00 น. แต่หากท่านไม่สะดวกตามเวลาดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหารเช้ าในช่วงสายได้ ที่ห้องอาหาร
พิเศษ (Kandu) ซึง่ ให้ บริ การตังแต่
้ เวลา 10.00 – 11.00 น. หรื อ ห้ อง Kaana ซึง่ ให้ บริ การตังแต่
้ เวลา 16.00 – 18.30 น.
และ 21.30 – 23.00 น. จากนันเชิ
้ ญท่านอิสระเพลิดเพลินและสนุกสนานกับกิจกรรมมากมายที่ทางคลับเมด เตรี ยมไว้
ให้ บริ การทังกิ
้ จกรรมที่ให้ บริ การฟรี และกิจกรรมที่มีคา่ ใช้ จา่ ยเพิม่ เติม โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ โดยตรงกับ
ทางทีมงานคลับเมด หรื อทางเจ้ าหน้ าที่ทวั ร์ และสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม รวมทังตารางการให้
้
บริ การ เงื่อ นไข
และค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติม (บางกิจกรรม) ได้ จากคูม่ ือฉบับนี ้ หรื อ ตารางกิจกรรมในแต่ละวัน หน้ าห้ องอาหาร ซึง่ ในทุกๆ
กิจกรรมจะมีเจ้ าหน้ าที่คลับเมดคอยดูแล ให้ คาแนะนาอย่างใกล้ ชิด

12.15 – 14.00 น.เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันได้ ที่ห้องอาหารหลัก (Velhi) แต่หากท่านไม่สะดวกตามเวลาดังกล่าว ก็สามารถ
รับประทานอาหารกลางวันได้ อีกช่วงที่ห้องอาหารพิเศษ (Kandu) ซึง่ ให้ บริการอาหารกลางวันตังแต่
้ เวลา 13.30 –
15.30น.
ช่ วงบ่ าย

พักผ่อนอิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ รวมทังอาหารว่
้
างที่จะคอยให้ บริ การท่านที่ห้องอาหารพิเศษ (Kandu)
ตังแต่
้ เวลา 15.30 – 18.00 น. ทางคลับเมด มีห้องอาหารใหม่ สไตล์ Noodle bar ที่ให้ บริ การตังแต่
้ เวลา
16.00-18.00 และ 21.30-23.00 ซึง่ ให้ บริ การ Noodle ชื่อห้ อง KAANA RESTAURANT

19.30 – 21.30 น.เชิญท่านรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของคลับเมด ห้ องอาหารหลัก Velhi ซึง่ มีอาหารไว้ บริการท่านอย่าง
หลากหลายในสไตล์บฟุ เฟ่ ต์ โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่าย สาหรับท่านที่ต้องการรับประทานอาหารที่ห้องอาหารพิเศษ Kandu
จะต้ องทาการ จองล่วงหน้ า 1 วัน โดยแจ้ งได้ ที่แผนกต้ อนรับ (Reception) *ไม่มคี า่ ใช้ จ่าย รับ เพียง 75 ท่านต่อวัน
สาหรับ เมนู Lobster มีคา่ ใช้ จา่ ย สามารถเช็ค เรทราคาได้ ที่ Reception
21.30 น.

ท่านสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมยามค่าคืน และการแสดงทางที่คลับเมดได้ เตรี ยมไว้ เพื่อต้ อนรับผู้ที่เดินทางมาเยือน
ที่บริ เวณลานกาลางแจ้ ง Shark Bay Stage พร้ อมทังบริ
้ การเครื่ องดื่มตลอดคา่ คืนฟรี และโชว์พิเศษจากเจ้ าหน้ าที่คลับ
เมดสาหรับการต้ อนรับทุกท่าน
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ช่ วงดึก

เชิญท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย ราตรี สวัสดิ์

หมายเหตุ : ท่ านที่พักห้ อง Lagoon Suite อย่ าลืมเลือกเมนูอาหารเช้ าแล้ วนาไปเสียบไว้ ในกล่ องหน้ าห้ อง ก่ อนเวลา
32.33 น. (ตี 2) ของวันนัน้ ๆ โดยทาง Room Service จะนาอาหารเช้ ามาเสริฟท่ านในเวลา 37.33 – 11.33 น. ท่ าน
สามารถเลือกรับบริการ เครื่องดื่มกว่ า150 รายการ อาทิ เหล้ า เบียร์ ไวท์ หรือคอลเทลต่ างๆ ได้ โดยไม่
จากัด จานวนครัง้ ฟรี โดยคลับเมดเปิ ดบริการต่ อเนื่องตัง้ แต่ 09.00 – 24.00 น. ของทุกวัน

วันทีส่ าม : Club Med – มาเล่ย์– กรุงเทพฯ

 (เช้ า / - / -)

เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร VELHI RESTAURANT (INTERNATIONAL BUFFET)
8.33 น. วางกระเป๋ าสัมภาระบริ เวณหน้ าห้ องพัก
9.33 น. เช็คเอ้ าท์ออกจากโรงแรมที่พกั
39.03 น. พร้ อมกันที่ ท่าเทียบเรือของคลับเมดคานิ และเดินทางออกจากคลับเมดคานิ โดย Speed boat สู่ สนามบินมาเล่ย์
12.43 น. ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชียเที่ยวบินที่ FD178
19.35 น. เดินทางถึงท่านอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
*****************************************************************************************
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Accommodation

BEACH CLUB ROOM

CLUB ROOM – RENOVATED

CLUB ROOM

- Size: 30 sqm

- Size: 30 sqm

- Size: 30 sqm

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

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

- Maximum occupancy:

- Sea view

- Sea/Garden view

BEACH CLUB CONNECTING ROOM

CLUB CONNECTING ROOM

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
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GARDEN CLUB ROOM
- Size: 32 sqm
- Maximum occupancy:
3 (2 adults+ 1 child under 12 yearsold)
- Garden view

GARDEN CLUB CONNECTING
ROOM
- Size: 64 sqm
- Maximum occupancy:
6 (3 adults+ 2 children, each under 12 yearsold)
- Garden view

ค่ าใช้ จ่ายนีร้ วม:
- ที่พกั 2 คืน พร้ อมตัว๋ เครื่ องบินสายการบิน สายการบิน Air Asia
- บริ การรับส่ง ไปสนามบิน-กลับ ระหว่างคลับเมด/ โดยเรื อสปี ดโบ๊ ต
- อาหารบุฟเฟต์นานาชาติทงเช้
ั ้ า กลางวัน เย็น พร้ อมทังเครื
้ ่ องดื่ม เบียร์ ไวน์ น ้าผลไม้ และอื่นๆ
- บริ การเครื่ องดืม่ ทังผสมและไม่
้
ผสมแอลกดฮอล์ตลอดทังวั
้ นพร้ อมกับของว่าง
(ไม่รวมเครื่ องดื่มแอลกอฮอ์พรี เมี่ยม ไวน์ และแชมเปญแบบขวด)
- กิจกรรมกีฬาทังบนบกและทางน
้
้า พร้ อมผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญ
- การแสดงโชว์ของคลับเมดทุกคา่ คืนโดย ทีมคลับเมดจีโอนานาชาติ
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
- กระเป๋ าเดินทางในกรณีที่น ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด กิโลกรัมต่อท่าน20 20
- ค่าทาหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดืม่ ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ ,
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
- ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
- ค่าภาษี มลู ค่าเพิม่ 7% (กรณีต้องการใบกากับภาษี ) และค่าภาษี บริ การหัก ณ ที่จา่ ย 3%
- ไม่รวมทิปพนักงานบริ การ ณ รี สอร์ ท
เงื่อนไขและข้ อกาหนด:
- ใช้ ได้ สาหรับเข้ าพักอย่างน้ อย 2 คืน
- เด็กอายุต่ากว่า ปี 11 ไม่อนุญาติให้ เข้ าพักที่ห้องลากูน
- คลับเมดคิดราคาเป็ นเงินบาทต่อท่าน
- สาหรับห้ อง Connecting room มีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่มเติม 700 บาท ห้ อง /คืน/
- ราคานี ้เป็ นโปรโมชัน่ พิเศษสามารถเดินทางได้ นวะมาะทเ าเงล้้ข วไุบะต่ตเมาตชาลวเชวช่ 5
- หากยืนยันการจองแล้ วไม่สามารถส่งต่อ คืน หรื อเปลีย่ นแปลงได้ และ ไม่สามารถใช้ ร่วมกับโปรโมชัน่ อื่นได้
- แพ็คเกจนี ้สามารถใช้ ได้ กบั กรุ๊ ปทัวร์
- ราคาและข้ อกาหนดอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง :
- กระเป๋ าเดินทางสาหรับฝากใต้ ท้องเครื่ อง
- จานวน : ไม่จากัด น ้าหนัก : ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
- สิง่ ที่บรรจุภายใน : นอกเหนือจากเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกาย และของใช้ อื่นๆ ข้ อควรปฎิบตั ิอย่างเคร่งครัดสาหรับสิง่ ของที่บรรจุ
ไว้ ภายในกระเป๋ าเดินทางฝากใต้ ท้องเครื่ องมีดงั นี ้
- ห้ าม นาผลิตภัณฑ์อดั อากาศใส่กระเป๋ าใบใหญ่ เพราะอาจเกิดอันตรายระหว่างเดินทาง เช่น กระป๋ องสเปรย์ตา่ งๆ
- ห้ าม นาหนังสือเดินทางใส่กระเป๋ าใบใหญ่ และกรุณาเก็บรักษาไว้ อย่างดี เพื่อป้องกันการสูญหาย
- ห้ าม นาที่ชาร์ จแบตเตอรี่ สารอง (Power Bank) ทุกขนาด และทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบใหญ่โดยเด็ดขาด
- ห้ าม นาอาวุธทุกชนิดใส่ในกระเป๋ าใบใหญ่โดยเด็ดขาด
- กระเป๋ าเดินทางทีถ่ ือติดตัวขึ ้นเครื่ อง ( Hand Carry / Hand Bag)
- จานวนไม่เกิน 2 ใบ ต่อท่าน โดยแบ่งเป็ น กระเป๋ าเดินทางใบเล็กสาหรับถือขึ ้นเครื่ อง 1 ใบ และกระเป๋ าสะพาย 1 ใบ
- ขนาด : ของกระเป๋ าเดินทางใบเล็ก (Hand Carry ) ต้ องมีขนาด 58 x 31 x 23 ซม.
- น ้าหนัก : กระเป๋ าเดินทางใบเล็ก (Hand Carry) ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ต่อ 1 ใบ
- สิง่ ที่บรรจุภายใน ควรเป็ นของใช้ ที่จาเป็ นระหว่างการเดินทาง อาทิ แปรงสีฟัน ยาประจาตัว ทังนี
้ ้สายการบินมีข้อกาหนดเคร่งครัด
สาหรับสิ่งของที่บรรจุภายในกระเป๋าถือติดตัวตัวขึน้ เครื่อง ดังนี ้ :
- ของเหลว หรื อ ของกึ่งเหลวทุกชนิด อาทิ เจล สเปรย์ที่ไม่ใช่วสั ดุอนั ตราย และน ้า เครื่ องดื่ม โลชัน่ ออยล์ น ้าหอม โฟม ยาสีฟัน น ้ายา
กาจัดกลิน่ ตัว (ยกเว้ น นม อาหารสาหรับเด็ก และยาน ้าในปริ มาณที่พอเหมาะ) ต้ องมีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มิลลิลติ รต่อชนิด และ
บรรจุรวมกันไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตร และหากบรรจุเกินจาก 100 มิลลิลติ ร ต้ องเก็บไว้ ในกระเป๋ าฝากใต้ ท้องเครื่ องเท่านัน้
- สาหรับของเหลว หรื อ ของกึ่งเหลว อาทิ เจล หรื อสเปรย์ ซึง่ ซื ้อจากร้ านปลอดภาษี อากรที่สนามบิน หรื อบนเครื่ องบินต้ องบรรจุใน
ถุงพลาสติกใสปิ ดผนึกปากถุง ไม่มีร่องรอยผิดปกติให้ สงสัยว่ามีการเปิ ดปากถุงหลังจากการซื ้อ และมีหลักฐานแสดงว่าซื ้อจากร้ านค้ า
ปลอดภาษี สนามบินหรื อบนเครื่ องบินในวันเดินทางเท่านัน้ โดยตรวจสอบข้ อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ อ่ ของเหลว เจล หรื อสเปรย์ที่
สนามบินซึง่ เป็ นจุดปลายทางของการเดินทาง
- กรณีที่นาของเหลวและกึ่งเหลวบรรจุไว้ ในกระเป๋ าถือติดตัวขึ ้นเครื่ องต้ องแสดงถุงพลาสติกใสซึง่ ใส่ภาชนะบรรจุของเหลว เจล หรื อ
สเปรย์ รวมทังเครื
้ ่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพาและเสื ้อคลุม เมื่อถึงจุดตรวจค้ น
- สาหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าส่วนตัว วัสดุอปุ กรณ์ของมีคมอันสามารถก่อให้ เกิดอันตรายได้ เช่น มีดพับ มีดปอกผลไม้ ตะไบชัดเล็บ ไฟแช็ค
มีด กรรไกร หรื อ ของมีคมทุกชนิดที่สามารถทาเป็ นอาวุธได้ ไม่อนุญาตให้ บรรจุไว้ ในกระเป๋ าถือ ดังนันกรุ
้ ณาใส่ไว้ ในกระเป๋ าเดินทาง
ใบใหญ่ที่จะฝากลงใต้ ท้องเครื่ องบิน มิฉะนันอาจถู
้
กยึดไว้ โดยไม่ได้ รับคืน
- หมายเหตุ : หากขนาดและน ้าหนักของกระเป๋ าติดตัวขึ ้นเครื่ องเกินกว่าทีก่ าหนด สายการบินจะไม่ยินยอมให้ นากระเป๋ าดังกล่าวขึ ้น
เครื่ องโดยเด็ดขาด
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ข้ อมูลอื่นๆ :
1. สิง่ ที่ห้ามนาเข้ าประเทศมัลดีฟส์
*วัตถุที่สอื่ ถึงการต่อต้ านศาสนาอิสลาม
* วัตถุบชู า
* หนังสือ สิง่ พิมพ์ลามก
*แอลกอฮอล์และเหล้ า
* สัตว์อนั ตราย อาวุธสงคราม และระเบิด
* เนื ้อหมู และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากหมู
2. อุณหภูมิช่วงปลายเดือนสิงหาคม โดยประมาณ : 26 - 35 องศาเซลเซียส
หมายเหตุ : ก่อนออกเดินทางกรุณาตรวจเช็คอุณหภูมิอกี ครัง้
3. เวลา : จะช้ ากว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง
1. ภาษา : ภาษาท้ องถิ่นคือ Dhivehi และภาษาอังกฤษ
5. เงินตรา : อัตราแลกเปลีย่ น อยูท่ ี่ประมาณ 12 รูเฟี ย (Rufiyaa/MVR) ต่อ 1 ดอลล่าร์ สหรัฐ หรื อ 1 รูเฟี ยเท่ากับ 3-1 บาท
แต่ทา่ นอาจจะไม่จาเป็ นต้ องแลกเงินรูเฟี ย ไว้ มากนักเพราะทีค่ ลับเมด คานิ ยินดีรับเงินดอลล่าร์ สหรัฐ หรื อท่าน
สามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิต ซึง่ ค่าใช้ จา่ ยทังหมดจะถู
้
กบันทึกเอาไว้ คิดบัญชีรวมกันเมื่อท่านเช็คเอาท์
(บัตร VISA / JCB / American Express / Eurocard และ Master Card )
6. เสื ้อผ้ า การแต่งกาย และของใช้ ตา่ งๆ :
* ควรเตรียมเสื ้อผ้ าทีเ่ ป็ นผ้ าฝ้ าย ผ้ าลินิน เสื ้อยืดเนื ้อบางสวมใส่สบาย เนื่องจากมัลดีฟส์อากาศร้ อนทังปี
้
* รองเท้ าแตะ หรื อ รองเท้ าที่สวมใส่สบาย
* กางเกงว่ายน ้า ชุดว่ายน ้า
* ครี มกันแดด
* แว่นตากันแดด หรื ออุปกรณ์กนั แดดในแบบของท่านเอง
* รองเท้ าผ้ าใบสาหรับท่านที่ชอบออกกาลังกายในห้ องฟิ ตเนส หรือออกกาลังกายแอโรบิค/โยคะ
* กล้ องถ่ายรูปและอุปกรณ์เก็บภาพ
7. กระแสไฟฟ้ า : ระบบไฟฟ้ าเป็ นแบบกระแสสลับ 230-210 Volts -AC **ปลัก๊ เป็ นแบบ 3 ขา ควรพก adapter ติดตัวไปด้ วย
8. การเข้ าประเทศ : ท่านสามารถเดินทางเข้ าสูม่ ลั ดีฟส์โดยไม่ต้องใช้ วีซา่ โดยสามารถพักอาศัยอยูไ่ ด้ ไม่เกิน 30 วัน และ
พาสปอร์ ตต้ องมีอายุอย่างน้ อย 6 เดือนขึ ้นไป
9. การใช้ โทรศัพท์ : โทรศัพท์กลับเมืองไทย ให้ กด 001 หรื อ 002 หรื อ 008 + 66 + 2 หรื อ 8 หมายเลข โทรศัพท์ 7 ตัว
10. ของมีคา่ : ไม่ควรนาของมีคา่ ติดตัวมากเกินไป เพื่อการท่องเที่ยวอย่างสบายใจ
11. คลับเมด จะมีการแต่งกายเพือ่ ร่วม ธีมปารตี ้ ในแต่ละวัน สามารถโทรเชค ล่วงหน้ าก่อนการเดินทาง 5 วัน ที่คลับเมดกรุงเทพ
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หมายเหตุ

- ราคานี ้ใช้ สาหรับผู้เดินทางพร้ อมกันอย่างน้ อย 2 ท่านขึ ้นไป ถือสัญชาติไทยและมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การท่องเที่ยวเท่านัน้
- เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รีสอร์ ทส่วนใหญ่ที่มลั ดีฟส์ไม่อนุญาตให้ เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักแบบ Water
Bungalow ห้ องพัก 1 ห้ อง พักได้ สงู สุด 3 ท่าน หรื อ ผู้ใหญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน (เด็กต้ องมีอายุ 2-11 ปี หรื ออายุไม่เกิน
12 ปี ก่อนวันออกเดินทาง)

- อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคาค่าบริ การในกรณี
ที่มีการขึ ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภาษี เดิ นทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน ้ามัน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื อ
อัตราแลกเปลีย่ นได้ ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่คณะจะเดินทาง

- หากท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศนันๆ
้ ปฏิเสธการเข้ า -ออกเมือง ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่ง
อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรื อทังหมด
้

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติหรื อคน
ต่างด้ าว ที่พานัก อยูใ่ นประเทศไทย อานาจสิทธิ์ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้ าเมือง

- บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น การยกเลิก หรื อล่าช้ าของสายการ
บิน เรื อ รถไฟ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรื อสิง่ ของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ

- ในระหว่างการท่องเที่ยวนี ้ หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอ
คืนค่าบริ การได้

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทังนี
้ ้ ทางบริ ษัทฯ จะยึดถือ
และคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าส่วนมากเป็ นสาคัญ
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Club Med Kani, Maldives
SPECIAL OFFER Room UPGRADE Promotion
Booking by 30 June 18
Travelling period

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

Departure: FD177 BANGKOK-MALE 09:30-11:40

Date of Travel

30Jun-02Jul 18
07-09 Jul 18

Return: FD178 MALE-BANGKOK 12:30-19:00

Room category

Package/Adult

Package/
Teenager
12-17 yrs

Package/Child
4-11 yrs

Club Room

30,300

27,700

24,900

Deluxe

37,900

33,900

29,500

Overwater Suite

43,500

38,300

32,700

Package/Child
2-3 yrs

16,300

Upgrade!!! Club Room 1 N + Overwater Suite 1 N = add on 5,200 baht per person

Overwater Suite 1 N + Sunrise Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 5,200 baht per person
Overwater Suite 1 N + Sunset Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 8,300 baht per person
*** Excursion offers for people who booking Overwater types only (Choose Fun tube or Glass bottom boat) limited 20 vouchers for period 30

Jun- 02 Jul

13-15 Jul 18

Club Room

30,400

27,400

24,200

Deluxe

39,000

34,200

29,400

Overwater Suite

45,000

39,000

33,200

15,200
-

Upgrade!!! Club Room 1 N to Overwater Suite 1 N = add on 5,800 baht per person

Overwater Suite 1 N + Sunrise Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 2,500 baht per person
Overwater Suite 1 N + Sunset Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 5,600 baht per person

14-16 Jul 18

Club Room

33,900

30,900

27,700

Deluxe

42,500

37,700

32,900

Overwater Suite

48,500

42,500

36,700

18,700
-

Upgrade!!! Club Room 1 N to Overwater Suite 1 N = add on 5,800 baht per person
Overwater Suite 1 N + Sunrise Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 2,500 baht per person
Overwater Suite 1 N + Sunset Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 5,600 baht per person

20-22 Jul 18

Club Room

29,900

27,300

24,500

Deluxe

37,500

33,500

29,100
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15,900

Overwater Suite

43,100

32,300

37,900

Upgrade!!! Club Room 1 N to Overwater Suite 1 N = add on 5,200 baht per person
Overwater Suite 1 N + Sunrise Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 5,200 baht per person
Overwater Suite 1 N + Sunset Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 8,300 baht per person

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

27-29 Jul 18

Room category

Package/Adult

Package/
Teenager
12-17 yrs

Package/Child
4-11 yrs

Club Room

37,600

34,600

31,400

Deluxe

46,200

41,400

36,600

Overwater Suite

52,200

46,200

40,400

Package/Child
2-3 yrs

22,400
-

Upgrade!!! Club Room 1 N to Overwater Suite 1 N = add on 5,800 baht per person

Overwater Suite 1 N + Sunrise Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 2,500 baht per person
Overwater Suite 1 N + Sunset Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 5,600 baht per person

28-30 Jul 18

Club Room

35,800

32,800

29,600

Deluxe

44,400

39,600

34,800

Overwater Suite

50,400

44,400

38,600

20,600
-

Upgrade!!! Club Room to Overwater Suite 1 Night = add on 5,800 baht per person
Overwater Suite 1 N + Sunrise Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 2,500 baht per person
Overwater Suite 1 N + Sunset Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 5,600 baht per person

03-05 Aug 18

Club Room

30,100

27,300

24,700

Deluxe

37,900

33,900

29,300

Lagoon Suite

43,900

38,300

33,100

15,900

Upgrade!!! Club Room to Overwater Suite 1 Night = add on 5,400 baht per person

Overwater Suite 1 N + Sunrise Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 4,800 baht per person
Overwater Suite 1 N + Sunset Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 7,900 baht per person

12-14 Aug 18

Club Room

33,200

30,200

27,200

Deluxe

42,000

37,200

32,200

Overwater Suite

48,400

42,200

36,000

17,600
-

Upgrade!!! Club Room 1 N to Overwater Suite 1 N = add on 6,000 baht per person

Overwater Suite 1 N + Sunrise Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 2,000 baht per person
Overwater Suite 1 N + Sunset Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 5,100 baht per person

17-19 Aug 18
24-26 Aug 18

Club Room

30,500

27,500

24,700

Deluxe

38,500

34,100

29,500

Lagoon Suite

44,300

38,500

32,900

15,900

Upgrade!!! Club Room to Overwater Suite 1 Night = add on 5,400 baht per person
Overwater Suite 1 N to Sunrise Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 4,600 baht per person
Overwater Suite 1 N to Sunset Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 7,700 baht per person

31Aug-02Sep 18

Club Room

30,700

27,700

24,700

Deluxe

39,500

34,700

29,700

Overwater Suite

45,900

39,700

33,500

Upgrade!!! Club Room to Overwater Suite 1 Night = add on 6,100 baht per person

Overwater Suite 1 N + Sunrise Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 2,000baht per person
Overwater Suite 1 N + Sunset Overwater (Club Med Finolhu) 1 N = add on 4,000 baht per person
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15,100
-

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

Date of Travel

07-09 Sep 18
14-16 Sep 18
21-23 Sep 18

28-30 Sep 18

05-07 Oct 18

21-23 Oct 18

26-28 Oct 18

02-04
09-11
16-18
23-25

Nov
Nov
Nov
Nov

18
18
18
18

01-03 Dec 18

14-16 Dec 18

Room category

Package/Adult

Package/
Teenager
12-17 yrs

Package/Child
4-11 yrs

Club Room

30,500

27,500

24,700

Deluxe

38,500

34,100

29,500

Lagoon Suite

44,300

38,500

32,900

Club Room

30,700

27,900

24,700

Deluxe

39,700

35,100

29,700

Overwater Suite

46,300

40,100

32,500

Club Room

30,700

27,900

24,700

Deluxe

39,700

35,100

29,700

Overwater Suite

46,300

40,100

32,500

Club Room

35,000

32,000

28,200

Deluxe

43,800

39,000

33,200

Overwater Suite

50,200

44,000

36,600

Club Room

36,200

33,200

30,200

Deluxe

45,000

40,800

35,200

Overwater Suite

51,400

45,200

39,000

Club Room

29,100

26,500

23,900

Deluxe

36,500

32,500

28,300

Lagoon Suite

40,700

35,700

30,900

Club Room

31,000

28,400

25,800

Deluxe

38,400

34,400

30,200

Overwater Suite

42,600

37,600

32,800

Club Room

32,800

29,800

31,800
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Package/Child
2-3 yrs

15,900

15,100
-

15,900

19,400
-

15,900

15,900

17,800

Deluxe

36,400

36,400

34,800

Overwater Suite

46,000

40,400

36,200

17,800

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

News !!!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Children from 8 years old & up allow to stay in the Overwater Suite with their parents
NEW Mini Club service available for children 4-11 years old

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

3 people can stay in Overwater Suite (welcome family and friends)
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.

Children under 18 are not allowed to stay in the Sunrise and Sunset Overwater Villas (Club Med Finolhu)

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
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