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เนรมติฝนัของคณุใหเ้ป็นจรงิที ่CLUB MED KANI MALDIVES 
แพคเกจโปรแกรม การเดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD)  
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วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิมาเลย่ ์(มลัดฟีส)์ 

07.00 น.      คณะเช็คอนิ พรอ้มโหลดกระเป๋าสัมภาระ ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก
ระหวา่งประเทศ ประต ู3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

09.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงมาเลย่ ์ประเทศมลัดฟีส ์ดว้ยเทีย่วบนิที ่FD177 

11.40 น. เดินทางถึง สนามบนิมาเล่ย  ์ซึง่เป็นสนามบินกลางทะเลที่มี
บรรยากาศทีส่วยงาม (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และผา่นพธิกีารทางศลุกรแลว้ ท่าน
จะไดพ้บกับเจา้หนา้ที ่G.O. คอยใหก้ารตอ้นรับท่านทีส่นามบนิ 
(หากไม่เจอเจา้หนา้ที่รบกวนเดินไปไปที่เคาร์เตอร์ 61 จะมี
เจา้หนา้ที่เช็คชื่อลูกคา้อยู่) จากนั้นนําท่านลงเรือเร็ว (Speed 
Boat) นําท่านเดนิทางสู ่เกาะมลัดฟีส ์ระหวา่งทางท่านจะไดช้มน้ําทะเลใสบรสิทุธิ ์พรอ้ม
ทัง้บา้นเรอืนต่าง ๆ บรเิวณเกาะบนคาบสมุทรอนิเดยี  ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 45 
นาท ี 

……… เดนิทางถงึ คลบัเมด คาน ิ(Club Med Kani) นําท่านเช็คอนิทีเ่คาน์เตอรต์อ้นรับ โดยมี
เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับอันแสนอบอุน่ทีห่ลากหลายเชือ้ชาต ิและการกลา่วตอ้นรับ ทักทาย
ทกุทา่นโดยผูบ้รหิารจากเกาะ จากนัน้เชญิทกุทา่นพักผอ่นเขา้หอ้งพัก ตามอัธยาศัย  

19.30-21.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของคลับเมด หอ้งอาหารหลกั Velhi  ซึง่มี
อาหารไวบ้รกิารทา่นอยา่งหลากหลายในสไตลบ์ฟุเฟ่ต ์โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย   

21.30 น. ใหท้่านไดส้นุกสนานกับกจิกรรมยามคํา่คนื และการแสดงทีค่ลับเมดไดเ้ตรยีมไวเ้พือ่ตอ้นรับ
ผูท้ีเ่ดนิทางมาเยอืน บรเิวณ Iru Bar พรอ้มทัง้บรกิารเครือ่งดืม่ตลอด
คํ่าคืน พรอ้มชมโชว์พิเศษจากเจา้หนา้ที่คลับเมด แลว้ใหท้่านได ้
พักผอ่นอสิระตามอัธยาศัย (การแสดงและธมีงานแตล่ะคนืจะไมซํ่า้
กนั ดงัน ัน้ถา้ทา่นตอ้งการแตง่ตวัใหเ้ขา้กบัธมีงานของแตล่ะคนื 
กรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นเดนิทาง 1 อาทติย ์เพือ่เตรยีมตวั)  

หมายเหตุ :    สําหรบัท่านทีพ่กัหอ้ง Overwater Suite อย่าลมื
เลอืกเมนูอาหารเชา้แลว้นําไปเสยีบไวใ้นกล่องหนา้หอ้ง ก่อน
เวลา 02.00 น. (ต ี2) ของวนัน ัน้ ๆ โดยทาง Room Service จะนําอาหารเชา้มาเสริฟ์
ทา่นในเวลา 07.00 – 11.00 น. 
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วนัทีส่อง อสิระใหท้า่นไดส้นกุสนาน- พลดิเพลนิกบักจิกรรมบนเกาะมลัดฟีส ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ ซึง่อาหารเชา้จะเปิดบรกิารท่านที่
หอ้งอาหารหลัก (VELHI) เปิดใหบ้รกิารตัง้แต ่07.00–11.00 
น. แตห่ากท่านไมส่ะดวกตามเวลาดังกลา่ว ก็สามารถรับประทาน
อาหารเชา้ในช่วงสายไดท้ี่หอ้งอาหารพิเศษ (KANDU) เปิด
บริการตั ้งแต่ 10.00–11.00 น. หรือ ห้อง KAANA เปิด
ใหบ้รกิารตัง้แต ่16.00 – 18.30 น. และ 21.30 – 23.00 น. 
ท่านสามารถเลอืกไดอ้สิระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการ
พักผอ่น 

...... น. จากนัน้ใหท้า่นอสิระเพลดิเพลนิ และสนุกสนานกับกจิกรรมมากมายทีท่างคลับเมด จัดเตรยีม
ไวบ้รกิารทุกท่าน ทัง้กจิกรรมที่ใหบ้รกิารฟร ีและกจิกรรมที่มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ โดยท่าน
สามารถตดิต่อสอบถามไดโ้ดยตรงกับทางทีมงานคลับเมด หรือทางเจา้หนา้ที่ทัวร์  และ
สามารถดูรายละเอยีดกจิกรรม รวมทัง้ตารางการใหบ้รกิาร เงือ่นไข และค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
(บางกจิกรรม)  ไดจ้ากคูม่อืฉบับนี้ หรอื ตารางกจิกรรมในแตล่ะวัน หนา้หอ้งอาหาร  ซึง่ใน
ทกุ ๆ กจิกรรมจะมเีจา้หนา้ทีค่ลับเมดคอยดแูล ใหคํ้าแนะนําอยา่งใกลช้ดิ 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกั (Velhi) ตัง้แต่
ช่วง 12.15 – 14.00 น.แต่หากท่านไม่สะดวกตามเวลา
ดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหารกลางวันไดอ้ีกช่วงที่
หอ้งอาหารพเิศษ (Kandu) ซึง่ใหบ้รกิารอาหารกลางวันตัง้แต่
เวลา 13.30 – 15.30 น.  

 

บา่ย ใหท้่านอสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย เพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่ง ๆ รวมทัง้อาหารวา่งทีจ่ะคอย
ใหบ้รกิารทา่นทีห่อ้งอาหารพเิศษ (Kandu) ตัง้แตเ่วลา 15.30 – 18.00 น. ทางคลับเมด 
มีหอ้งอาหารใหม่สไตล์ Noodle bar  ที่ให ้บรกิารตัง้แต่เวลา  
16.00-18.00  และ 21.30-23.00 ซึง่ใหบ้รกิาร Noodle ชือ่
หอ้ง KAANA RESTAURANT 

 

คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารหลกั Velhi  ช่วงเวลา 
19.30 – 21.30 น.ซึง่จะมอีาหารเตรยีมไวบ้รกิารทา่นอยา่งหลากหลายในสไตลบ์ฟุเฟ่ต ์ 
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                   โดยไม่มคี่าใชจ้่าย  สําหรับท่านทีต่อ้งการรับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารพเิศษ Kandu 
จะตอ้งทําการจองล่วงหนา้ 1 วัน โดยแจง้ไดท้ี่แผนกตอ้นรับ (Reception) *ไม่ม ี
คา่ใชจ้่าย* รบัเพยีง 75 ท่านตอ่วนั / สําหรบั เมนู LOBSTER มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
ซึง่ทา่นสามารถราคาไดท้ี ่Reception 

21.30 น. ใหท้่านไดส้นุกสนานกับกจิกรรมยามคํา่คนื และการแสดงทีค่ลับเมดไดเ้ตรยีมไวเ้พือ่ตอ้นรับ
ผูท้ีเ่ดนิทางมาเยอืน บรเิวณ Iru Bar พรอ้มทัง้บรกิารเครือ่งดืม่ตลอด
คํ่าคืน พรอ้มชมโชว์พิเศษจากเจา้หนา้ที่คลับเมด แลว้ใหท้่านได ้
พักผอ่นอสิระตามอัธยาศัย (การแสดงและธมีงานแตล่ะคนืจะไมซํ่า้
กนั ดงัน ัน้ถา้ทา่นตอ้งการแตง่ตวัใหเ้ขา้กบัธมีงานของแตล่ะคนื 
กรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นเดนิทาง 1 อาทติย ์เพือ่เตรยีมตวั)  

หมายเหตุ :    สําหรบัท่านทีพ่กัหอ้ง Overwater Suite อย่าลมื
เลอืกเมนูอาหารเชา้แลว้นําไปเสยีบไวใ้นกลอ่งหนา้หอ้ง กอ่นเวลา 02.00 น. (ต ี2) 
ของวนัน ัน้ ๆ โดยทาง Room Service จะนําอาหารเชา้มาเสริฟ์ทา่นในเวลา 07.00 – 
11.00 น. 

 

วนัทีส่าม อสิระใหท้า่นไดส้นกุสนาน- พลดิเพลนิกบักจิกรรมบนเกาะมลัดฟีส ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ ซึง่อาหารเชา้จะเปิดบรกิารท่านที่
หอ้งอาหารหลัก (VELHI) เปิดใหบ้รกิารตัง้แต ่07.00–11.00 
น. แตห่ากท่านไมส่ะดวกตามเวลาดังกลา่ว ก็สามารถรับประทาน
อาหารเชา้ในช่วงสายไดท้ี่หอ้งอาหารพิเศษ (KANDU) เปิด
บริการตั ้งแต่ 10.00–11.00 น. หรือ ห้อง KAANA เปิด
ใหบ้รกิารตัง้แต ่16.00 – 18.30 น. และ 21.30 – 23.00 น. 
ท่านสามารถเลอืกไดอ้สิระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการ
พักผอ่น 

...... น. จากนัน้ใหท้า่นอสิระเพลดิเพลนิ และสนุกสนานกับกจิกรรมมากมายทีท่างคลับเมด จัดเตรยีม
ไวบ้รกิารทุกท่าน ทัง้กจิกรรมที่ใหบ้รกิารฟร ีและกจิกรรมที่มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ โดยท่าน
สามารถตดิต่อสอบถามไดโ้ดยตรงกับทางทีมงานคลับเมด หรือทางเจา้หนา้ที่ทัวร์  และ
สามารถดูรายละเอยีดกจิกรรม รวมทัง้ตารางการใหบ้รกิาร เงือ่นไข และค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
(บางกจิกรรม)  ไดจ้ากคูม่อืฉบับนี้ หรอื ตารางกจิกรรมในแตล่ะวัน หนา้หอ้งอาหาร  ซึง่ใน
ทกุ ๆ กจิกรรมจะมเีจา้หนา้ทีค่ลับเมดคอยดแูล ใหคํ้าแนะนําอยา่งใกลช้ดิ 
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กลางวนั รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกั (Velhi) ตัง้แต่
ช่วง 12.15 – 14.00 น.แต่หากท่านไม่สะดวกตามเวลา
ดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหารกลางวันไดอ้ีกช่วงที่
หอ้งอาหารพเิศษ (Kandu) ซึง่ใหบ้รกิารอาหารกลางวันตัง้แต่
เวลา 13.30 – 15.30 น.  

 

บา่ย ใหท้่านอสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย เพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่ง ๆ รวมทัง้อาหารวา่งทีจ่ะคอย
ใหบ้รกิารทา่นทีห่อ้งอาหารพเิศษ (Kandu) ตัง้แตเ่วลา 15.30 – 18.00 น. ทางคลับเมด 
มีหอ้งอาหารใหม่สไตล์ Noodle bar  ที่ให ้บรกิารตัง้แต่เวลา  
16.00-18.00  และ 21.30-23.00 ซึง่ใหบ้รกิาร Noodle ชือ่
หอ้ง KAANA RESTAURANT 

 

คํา่ รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารหลกั Velhi  ช่วงเวลา 
19.30 – 21.30 น.ซึง่จะมอีาหารเตรยีมไวบ้รกิารท่านอย่างหลากหลายในสไตลบ์ุฟเฟ่ต ์
โดยไม่มคี่าใชจ้่าย  สําหรับท่านทีต่อ้งการรับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารพเิศษ Kandu 
จะตอ้งทําการจองล่วงหนา้ 1 วัน โดยแจง้ไดท้ี่แผนกตอ้นรับ (Reception) *ไม่ม ี
คา่ใชจ้่าย* รบัเพยีง 75 ท่านตอ่วนั / สําหรบั เมนู LOBSTER มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
ซึง่ทา่นสามารถราคาไดท้ี ่Reception 

21.30 น. ใหท้่านไดส้นุกสนานกับกจิกรรมยามคํา่คนื และการแสดงทีค่ลับเมดไดเ้ตรยีมไวเ้พือ่ตอ้นรับ
ผูท้ีเ่ดนิทางมาเยอืน บรเิวณ Iru Bar พรอ้มทัง้บรกิารเครือ่งดืม่ตลอด
คํ่าคืน พรอ้มชมโชว์พิเศษจากเจา้หนา้ที่คลับเมด แลว้ใหท้่านได ้
พักผอ่นอสิระตามอัธยาศัย (การแสดงและธมีงานแตล่ะคนืจะไมซํ่า้
กนั ดงัน ัน้ถา้ทา่นตอ้งการแตง่ตวัใหเ้ขา้กบัธมีงานของแตล่ะคนื 
กรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นเดนิทาง 1 อาทติย ์เพือ่เตรยีมตวั)  

หมายเหตุ :    สําหรบัท่านทีพ่กัหอ้ง Overwater Suite อย่าลมื
เลอืกเมนูอาหารเชา้แลว้นําไปเสยีบไวใ้นกลอ่งหนา้หอ้ง กอ่นเวลา 02.00 น. (ต ี2) 
ของวนัน ัน้ ๆ โดยทาง Room Service จะนําอาหารเชา้มาเสริฟ์ทา่นในเวลา 07.00 – 
11.00 น. 

วนัทีส่ ี ่  มลัดฟีส ์– กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ ซึง่อาหารเชา้จะเปิดบรกิารท่านที่
หอ้งอาหารหลัก (VELHI) เปิดใหบ้รกิารตัง้แต ่07.00–11.00 น.  
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 นําทา่น CHECK-OUT หอ้งพัก เพือ่เดนิทางไปเช็คอนิทีส่นามบนิ 

พบกันที่จุดนัดพบ (บรเิวณท่าเทยีบเรอืหรอืเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้อกีท)ี เพื่อเช็คกระเป๋า
สมัภาระของทา่นกอ่นเดนิทางออกจากรสีอรท์ไปยังสนามบนิมาเลย่ ์

09.30 น. ถงึสนามบนิมาเลย ์นําทา่นเช็คอนิ ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี 

12.30 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD)  

เทีย่วบนิ FD178 

19.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

********************** 

SONGKRAN    !!!  Super Splash  !!! 
Club Med Kani – Maldives 
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4 Days 3 Nights with Air Package by Air Asia (FD) 

Departure: FD177 DMK-MLE 09:30-11:40  
Return: FD178 MLE-DMK 12:30-19:10  

 

Date of travel 
Available seat/room Room type 

4 Days 3 Nights 
Package rate/ 

person 
(Twin-sharing for 

Adult) 

4 Days 3 Nights 
Package rate/ person 

(Twin-sharing for 
CHD 12-17 yr) 

4 Days 3 Nights 
Package rate/ 

person 
(Twin-sharing for 

CHD 4-11 yr) 

4 Days 3 Nights 
Package rate/ 

person 
(Twin-sharing for 

CHD 2-3 yr) 

 

 
13-16 APR 2019  

 
 

Superior Room 48500 43700 38900 24200 

Deluxe 62300 55100 47300 24200 

Overwater Suite 70700 61700 52400 - 
** Children under 8 are not allowed to stay in the Overwater Suite.** 

*** ต ัว๋ชุดนี ้เป็นต ัว๋เดนิทางแบบหมูค่ณะ ซึง่จะถกูจดัเรยีงทีน่ ัง่มาจากสายการบนิแอรเ์อเชยีร ์ทางบรษิทัฯ 
จะไมส่ามารถคอนเฟิรม์ใหก้บัลกูคา้ ทีต่อ้งการน ัง่ตดิกนัได ้ ซึง่หลงัจากออกต ัว๋แลว้น ัน้ ลกูคา้ทา่นใดที่
ประสงค ์ตอ้งการ น ัง่ตดิกนั  สามารถแจง้เพือ่เปลีย่นแปลงทีน่ ัง่และ มคีา่สว่นตา่งในการเปลีย่นแปลง *** 

 

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 

 

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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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ทีพั่กจํานวน 3 คนื ตามประเภทหอ้งพักทีท่า่นเลอืก (หอ้งพกัคู ่Twin Room)  
 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัด ไป – กลับ สายการบนิแอรเ์อเชยี (FD)  
 คา่ภาษีภาษีสนามบนิ และธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ 
 คา่เรอืเร็ว Speed Boat บรกิารรับ-สง่ ระหวา่งสนามบนิมาเล ่– รสีอรท์ Club Med - สนามบนิมาเล ่
 คา่อาหารบฟุเฟตน์านาชาต ิ พรอ้มทัง้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล,์เครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล,์ไวน,์ค็อกเทล, น้ํา

ผลไมเ้สริฟ์ตลอดทัง้วนัพรอ้มอาหารวา่ง(ยกเวน้เครือ่งดืม่แอลกอฮอลร์ะดบัพรเีม ีย่ม,ไวน,์แชมเปญ) 
 กจิกรรมกฬีาทางบก และทางน้ําทีก่วา้งขวาง พรอ้มกับผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสอน 
 การแสดง และความบันเทงิยามราตรขีอง Club Med โดยทมีงานทีม่วีฒันธรรมหลากหลายของ G.O. หรอื

เจา้หนา้ทีข่อง Club Med 
 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ประกันการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมน้ํามัน และภาษีสนามบนิในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
 

 

เงือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจํา 20,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 

 ราคาเสนอ และราคาแพ็คเกจสามารถใชไ้ดก้ับผูใ้หญ ่2 ทา่นทีเ่ดนิทางดว้ยกัน 
 เด็กอายุตํ่ากว่า 8 ปีไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้พกัใน Overwater Suite ที ่Club Med Kani (ต ัง้แตว่นัที ่1 

พฤษภาคม 2018)  
 เด็กตัง้แต ่18 ปีขึน้ไปสามารถพักในวลิลา่ Overwater และ ตัง้แต1่2 - 17 ปีสามารถพักใน Beach Villas (Finolhu) 
 หอ้งวลิลา่ทีส่ามารถมองเห็นทวิทัศนม์มุกวา้งจะคดิคา่บรกิารเพิม่ 10% 
 ราคานีเ้ป็นราคาสกลุเงนิไทย และมผีลบังคับใชก้ับชาวไทยเทา่นัน้ 
 หอ้งเชือ่มถงึกนัมรีาคา 1,100 บาท / หอ้ง / คนื (สําหรบั Kani) 
 เมือ่ท่านตกลงทําการชําระเงนิทัง้หมด หรอืบางสว่นแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบในเงอืนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ  ทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด และจะไมส่ามารถคนืเงนิ หรอื เปลีย่นผูเ้ดนิทางได ้
 ราคาดังกลา่วนีส้ําหรับการเดนิทางแบบหมุค่ณะ  
 ราคาดังกลา่วนีข้ ึน้อยูก่ับนักทอ่งเทีย่ว ไมตํ่า่กวา่ 10 คน 
 การยนืยันขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร ขอ้เสนอพเิศษไมส่ามารถใชร้ว่มกับรายการสง่เสรมิการขายอืน่  ๆได ้
 ภาษีสนามบนิและคา่ธรรมเนียมน้ํามันจะรวมอยูแ่ละอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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 ราคาและเงือ่นไขทัง้หมดอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง : 

 กระเป๋าเดนิทางสําหรับฝากใตท้อ้งเครือ่ง จํานวน :  ไมจํ่ากัด   น้ําหนัก : ไมเ่กนิ 20  กโิลกรัม 
 สิง่ทีบ่รรจุภายใน : นอกเหนือจากเสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย และของใชอ้ืน่ ๆ  ขอ้ควรปฎบิัตอิยา่งเครง่ครัด

สําหรับสิง่ของทีบ่รรจไุวภ้ายในกระเป๋าเดนิทางฝากใตท้อ้งเครือ่งมดีังนี ้ 
 หา้ม!! นําผลติภัณฑอ์ัดอากาศใสก่ระเป๋าใบใหญ ่เพราะอาจเกดิอันตรายระหวา่งเดนิทาง เชน่ กระป๋อง

สเปรยต์า่ง ๆ  
 หา้ม!! นําหนังสอืเดนิทางใสก่ระเป๋าใบใหญ ่และกรณุาเก็บรักษาไวอ้ยา่งด ีเพือ่ป้องกันการสญูหาย 
 หา้ม!! นําที่ชาร์จแบตเตอรี่สํารอง (Power Bank) ทุกขนาด และทุกชนิดใส่ในกระเป๋าใบใหญ่โดย

เด็ดขาด  
 หา้ม!! นําอาวธุทกุชนดิใสใ่นกระเป๋าใบใหญโ่ดยเด็ดขาด 
 กระเป๋าเดนิทางทีถ่อืตดิตัวขึน้เครือ่ง ( Hand Carry / Hand Bag)  
 จํานวน :  ตอ้งไม่เกนิ 2 ใบ ต่อท่าน โดยแบ่งเป็น กระเป๋าเดนิทางใบเล็กสําหรับถอืขึน้เครือ่ง (Hand 

Carry) 1ใบ และกระเป๋าสะพาย (Hand Bag)  1 ใบ 
 ขนาด :  ของกระเป๋าเดนิทางใบเล็ก (Hand Carry ) ตอ้งมขีนาด 58 x 34 x 23 ซม.  
 น้ําหนัก :  กระเป๋าเดนิทางใบเล็ก (Hand Carry) ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม ตอ่ 1 ใบ 
 สิง่ทีบ่รรจภุายใน  : ควรเป็นของใชท้ีจํ่าเป็นระหวา่งการเดนิทาง อาท ิแปรงสฟัีน ยาประจําตัว ทัง้นี้สาย

การบนิมขีอ้กําหนดเครง่ครัด สําหรับสิง่ของทีบ่รรจภุายในกระเป๋าถอืตดิตัวตัวขึน้เครือ่ง ดังนี ้ 
 ของเหลว หรอื ของกึง่เหลวทุกชนดิ อาท ิเจล สเปรยท์ีไ่มใ่ชว่ัสดอุันตราย และน้ํา เครือ่งดืม่ โลชั่น 

ออยล ์น้ําหอม โฟม ยาสฟัีน น้ํายากําจัดกลิน่ตัว (ยกเวน้ นม อาหารสําหรับเด็ก และยาน้ําในปรมิาณ
ทีพ่อเหมาะ) ตอ้งมขีนาดบรรจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนดิ และบรรจรุวมกันไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร 
และหากบรรจเุกนิจาก 100 มลิลลิติร ตอ้งเก็บไวใ้นกระเป๋าฝากใตท้อ้งเครือ่งเทา่นัน้ 

  สําหรับของเหลว หรอื ของกึง่เหลว อาท ิเจล หรอืสเปรย ์ซึง่ซือ้จากรา้นปลอดภาษีอากรทีส่นามบนิ 
หรอืบนเครือ่งบนิตอ้งบรรจใุนถงุพลาสตกิใสปิดผนกึปากถงุ ไมม่รีอ่งรอยผดิปกตใิหส้งสยัวา่มกีารเปิด
ปากถุงหลังจากการซือ้ และมหีลักฐานแสดงวา่ซือ้จากรา้นคา้ปลอดภาษีสนามบนิหรอืบนเครือ่งบนิ
ในวนัเดนิทางเทา่นัน้ โดยตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกับการปฏบิัตติอ่ของเหลว เจล หรอืสเปรยท์ีส่นามบนิ
ซึง่เป็นจดุปลายทางของการเดนิทาง 

  กรณีทีนํ่าของเหลวและกึง่เหลวบรรจุไวใ้นกระเป๋าถอืตดิตัวขึน้เครือ่งตอ้งแสดงถุงพลาสตกิใสซึง่ใส่
ภาชนะบรรจขุองเหลว เจล หรอืสเปรย ์รวมทัง้เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบพกพาและเสือ้คลมุ เมือ่ถงึจดุ
ตรวจคน้ 

  สําหรับเครือ่งใชไ้ฟฟ้าสว่นตัว วัสดอุปุกรณ์ของมคีมอันสามารถกอ่ใหเ้กดิอันตรายไดเ้ชน่ มดีพับ มดี
ปอกผลไม ้ตะไบขัดเล็บ ไฟแช็ค มดี กรรไกร หรอื ของมคีมทุกชนดิทีส่ามารถทําเป็นอาวธุได ้ไม่
อนุญาตใหบ้รรจุไวใ้นกระเป๋าถือ ดังนั้นกรุณาใส่ไวใ้นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ที่จะฝากลงใตท้อ้ง
เครือ่งบนิ มฉิะนัน้อาจถกูยดึไวโ้ดยไมไ่ดรั้บคนื 

  หมายเหตุ หากขนาดและน้ําหนักของกระเป๋าตดิตัวขึน้เครื่องเกนิกว่าที่กําหนด สายการบนิจะไม่
ยนิยอมใหนํ้ากระเป๋าดังกลา่วขึน้เครือ่งโดยเด็ดขาด 
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ขอ้มลูอืน่ๆ  : 

1. สิง่ทีห่า้มนําเขา้ประเทศมัลดฟีส ์

• วตัถทุีส่ ือ่ถงึการตอ่ตา้นศาสนาอสิลาม  
• วตัถบุชูา 
• หนังสอื สิง่พมิพล์ามก 
• แอลกอฮอลแ์ละเหลา้ 
• สตัวอ์ันตราย อาวธุสงคราม และระเบดิ 
• เนือ้หม ูและผลติภัณฑท์ีทํ่าจากหม ู

2.อุณหภูมชิ่วงปลายเดือนสงิหาคม  โดยประมาณ  26 - 35 องศาเซลเซยีส หมายเหตุ  ก่อนออก
เดนิทางกรณุาตรวจเช็คอณุหภมูอิกีคร ัง้  

3.เวลาจะชา้กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

4.ภาษา  ภาษาทอ้งถิน่คอื Dhivehi และภาษาอังกฤษ 

5.เงนิตรา อัตราแลกเปลีย่น อยู่ทีป่ระมาณ 12 รูเฟีย (Rufiyaa/MVR) ต่อ 1 ดอลล่ารส์หรัฐ หรอื 1 รูเฟีย  
เท่ากับ 3-4 บาท แต่ท่านอาจจะไม่จําเป็นตอ้งแลกเงนิรูเฟีย ไวม้ากนักเพราะที่คลับเมด คานิ ยนิดรัีบ
เงนิดอลลา่รส์หรัฐ หรอืทา่นสามารถจ่ายผา่นบัตรเครดติ ซึง่คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดจะถกูบันทกึเอาไว ้คดิบัญชี
รวมกันเมือ่ทา่นเช็คเอาท ์(บัตร VISA /JCB / American Express / Eurocard และ Master Card ) 

6. เสือ้ผา้ การแตง่กาย และของใชต้า่งๆ   

- ควรเตรยีมเสือ้ผา้ทีเ่ป็นผา้ฝ้าย ผา้ลนินิ เสือ้ยดืเนือ้บางสวมใสส่บายเนือ่งจากมัลดฟีสอ์ากาศรอ้นทัง้ปี 

- รองเทา้แตะ หรอื รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

- กางเกงวา่ยน้ํา  ชดุวา่ยน้ํา   

- ครมีกันแดด 

- แวน่ตากันแดด หรอือปุกรณ์กันแดดในแบบของทา่นเอง 

- รองเทา้ผา้ใบสําหรับทา่นทีช่อบออกกําลังกายในหอ้งฟิตเนส หรอืออกกําลังกายแอโรบคิ/โยคะ 

- กลอ้งถา่ยรปูและอปุกรณ์เก็บภาพ 

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

8.การเขา้ประเทศ ท่านสามารถเดนิทางเขา้สู ่มัลดฟีสโ์ดยไม่ตอ้งใชว้ซีา่ โดยสามารถพักอาศัยอยู่ไดไ้ม่
เกนิ 30 วนั และ  พาสปอรต์ตอ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 6 เดอืนขึน้ไป 
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9.การใชโ้ทรศัพท ์โทรศัพทก์ลับเมอืงไทย ใหก้ด  001 หรอื 002 หรอื 008  + 66 + 2 หรอื 8  หมายเลข 
โทรศัพท ์7 ตัว 

10.ของมคีา่ไมค่วรนําของมคีา่ตดิตัวมากเกนิไป เพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งสบายใจ 

11. Club Med resort จะมกีารแต่งกายเพือ่ร่วม ธมีปารตี ้ในแต่ละวนั ท่านสามารถโทรเช็ค 
ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 5 วนั กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ 

หมายเหต ุ

- ราคานี้ใชส้ําหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกันอย่างนอ้ย 2 ท่านขึน้ไป ถอืสัญชาตไิทย และมวีัตถุประสงคเ์พือ่การ
ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

- เพือ่ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว รสีอรท์สว่นใหญ่ทีม่ัลดฟีส ์ไม่อนุญาต ใหเ้ด็กอายุตํ่ากวา่ 12 ปีพัก
แบบ Water Bungalow  

-  หอ้งพัก 1 หอ้ง สามารถพักไดส้งูสดุ 3 ท่าน หรอื ผูใ้หญ ่2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน (เด็กตอ้งมอีาย ุ2-11 
ปีหรอือายไุมเ่กนิ 12 ปี กอ่นวนัออกเดนิทาง) 

- อัตราคา่บรกิารคดิคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจบุัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคา
ค่าบรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาค่าตั๋วเครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ํามัน หรอืมี
การประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง   

- หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม 
ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอือํานาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่
คนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว ทีพํ่านัก อยู่ในประเทศไทย อํานาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้
เมอืง   

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัย เชน่ การยกเลกิ หรอื
ลา่ชา้ของสายการบนิ เรอื รถไฟ อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหาย
ตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนอือํานาจควบคมุของบรษัิทฯ  

- ในระหวา่งการท่องเทีย่วนี้ หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ ทาง
บรษัิทฯ จะยดึถอืและคํานงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคัญ 
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CLUB MED KANI MALDIVES 
คลบัเมดคาน ิตัง้อยู่บนเกาะคานฟิิโนลูห ์ซึง่เป็นหนึง่ในหมู่เกาะมัลดฟ์ีทีไ่ดรั้บการขนานามว่าเป็น “เกาะ
สวรรคแ์ห่งสดุทา้ย” ซึง่รายลอ้มไปดว้ยหาดทรายขาวบรสิทุธิ ์นอกจากทีน่ี่จะทําใหทุ้กวันพักผ่อนของท่าน
เป็นวัดสดุแสนพเิศษแลว้ ทาง CLUB MED ยังมคีวามโดดเด่นทีเ่ป้นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีน่อกเหนือจาก
บรรยากาศทีพั่ก กจิกรรมครอบครัวแลว้ ทางเรายังมเีหล่าพนักงานทีเ่รยีกตดิปากกันว่า G.O. (GENTLE 
ORGANIZER) ทีจ่ะคอยดูแล G.M. (GENTLE MEMBER  หรอื หมายถงึลูกคา้น ัน่เอง) ดว้ยบรกิาร
สดุประทับใจทัง้หมดนี้เป็นภาพทีผ่สมผสานกันอยา่งลงตัวบนเกาะซึง่ตัง้อยูใ่นแถบเขตรอ้นทีย่ังคงความเป็น
ธรรมชาตไิวอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ 

 

       

              

              
           

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB ROOM  

     

BEACH CLUB ROOM  

- Size: 30 sqm  

- Maximum occupancy:  

CLUB ROOM – RENOVATED 

- Size: 30 sqm  

- Maximum occupancy:  
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GARDEN CLUB ROOM  

- Size: 32 sqm  

- Maximum occupancy:  

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

- Garden view 

GARDEN CLUB CONNECTING  

  

OVERWATER SUITE  

- Size: 98 sqm (indoor: 76 sqm) 

- Maximum occupancy per room: 2 adults 

- Sea view 

OVERWATER SUITE  

PANORAMIC VIEW  

BEACH DELUXE ROOM WITH  

TERRACE- RENOVATED 

- Size: 74 sqm (indoor: 54 sqm) 

- Maximum occupancy: 2 adults 

- Sea view 

BEACH DELUXE ROOM WITH  
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