
              

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนรมติฝนัของคณุใหเ้ป็นจรงิที� CLUB MED KANI MALDIVES 
แพคเกจโปรแกรม การเดนิทางโดยสายการบนิ ศรลีงักา แอรไ์ลน ์

วนัที� 1  กรงุเทพฯ – สนามบนิโคลมัโบ – สนามบนิมาเลย่ ์(มลัดฟีส)์ 
07.00 น.      คณะเช็คอนิ พรอ้มโหลดกระเป๋าสัมภาระ ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิชั �น 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก

ระหวา่งประเทศ ประต ู10 แถว W เคานเ์ตอรส์ายการศรลีงักาแอรไ์ลน ์(UL) 
09.10 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิโคลมัโบ ประเทศศรลีงักา ดว้ยเที4ยวบนิที4 UL403 
11.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโคลมัโบ ประเทศศรลีงักา “แวะเปลี4ยนเครื4อง” 
13.35 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงมาเลย่ ์ประเทศมลัดฟีส ์ดว้ยเที4ยวบนิที4 UL115 



              

 

    

14.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมาเลย่ ์ซ ึ4งเป็นสนามบนิกลางทะเลที4มบีรรยากาศที4สวยงาม (เวลาทอ้งถิ4นชา้
กว่าประเทศไทย 2 ชั4วโมง) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และผ่านพธิี
การทางศลุกรแลว้ ทา่นจะไดพ้บกบัเจา้หนา้ที� G.O. คอยใหก้ารตอ้นรับ
ทา่นที4สนามบนิ (หากไม่เจอเจา้หนา้ที4รบกวนเดนิไปไปที4เคารเ์ตอร ์61 
จะมเีจา้หนา้ที4เช็คชื4อลกูคา้อยู)่ จากนั�นนําทา่นลงเรอืเร็ว (Speed Boat) 
นําท่านเดนิทางสู่ เกาะมลัดฟีส ์ระหว่างทางท่านจะไดช้มนํ�าทะเลใส
บรสิทุธิH พรอ้มทั �งบา้นเรอืนตา่ง ๆ บรเิวณเกาะบนคาบสมทุรอนิเดยี  ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 
45 นาท ี 

16.00 น. เดินทางถึง คลบัเมด คานิ (Club Med Kani) นําท่านเช็คอินที4เคาน์เตอร์ตอ้นรับ โดยมี
เจา้หนา้ที4ใหก้ารตอ้นรับอนัแสนอบอุน่ที4หลากหลายเชื�อชาต ิและการกลา่วตอ้นรับ ทกัทายทกุทา่น
โดยผูบ้รหิารจากเกาะ จากนั�นเชญิทกุทา่นพักผอ่นเขา้หอ้งพัก ตามอธัยาศยั  

19.30-21.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของคลับเมด หอ้งอาหารหลกั Velhi  ซึ4งมอีาหารไว ้
บรกิารทา่นอยา่งหลากหลายในสไตลบ์ฟุเฟ่ต ์โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย   

21.30 น. ใหท้่านไดส้นุกสนานกับกจิกรรมยามคํ4าคนื และการแสดงที4คลับเมดไดเ้ตรียมไวเ้พื4อตอ้นรับผูท้ี4
เดนิทางมาเยอืน ที4บรเิวณ Iru Bar พรอ้มทั �งบรกิารเครื4องดื4มตลอดคํ4าคนื 
พรอ้มชมโชวพ์เิศษจากเจา้หนา้ที4คลับเมด แลว้ใหท้า่นไดพั้กผ่อนอสิระตาม
อัธยาศัย (การแสดงและธมีงานแต่ละคนืจะไม่ซํ Vากนั ดงัน ัVนถา้ท่าน
ตอ้งการแตง่ตวัใหเ้ขา้กบัธมีงานของแตล่ะคนื กรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที�
กอ่นเดนิทาง 1 อาทติย ์เพื�อเตรยีมตวั)  
หมายเหตุ :    สําหรบัท่านที�พกัหอ้ง Overwater Suite อย่าลมื
เลอืกเมนูอาหารเชา้แลว้นําไปเสยีบไวใ้นกล่องหนา้หอ้ง ก่อนเวลา 
02.00 น. (ต ี2) ของวนัน ัVน ๆ โดยทาง Room Service จะนําอาหาร
เชา้มาเสริฟ์ทา่นในเวลา 07.00 – 11.00 น. 

วนัที� 2 อสิระใหท้า่นไดส้นกุสนาน- พลดิเพลนิกบักจิกรรมบนเกาะมลัดฟีส ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ ซึ4งอาหารเชา้จะเปิดบรกิารทา่นที4หอ้งอาหาร

หลัก (VELHI) เปิดใหบ้ริการตั �งแต่ 07.00–11.00 น. แต่หาก ท่าน
ไม่สะดวกตามเวลาดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหารเชา้ในชว่ง ส า ย
ไดท้ี4หอ้งอาหารพเิศษ (KANDU) เปิดบรกิารตั �งแต ่10.00–11.00 น . 
หรอื หอ้ง KAANA เปิดใหบ้รกิารตั �งแต่ 16.00 – 18.30 น. และ 
21.30 – 23.00 น. ท่านสามารถเลือกไดอ้สิระตามอัธยาศัยเพื4อ
ความสะดวกในการพักผอ่น 

...... น. จากนั�นใหท้่านอสิระเพลดิเพลนิ และสนุกสนานกับกจิกรรมมากมายที4ทางคลับเมด จัดเตรียมไว ้
บรกิารทุกท่าน ทั �งกจิกรรมที4ใหบ้รกิารฟรี และกจิกรรมที4มีค่าใชจ้่ายเพิ4มเตมิ โดยท่านสามารถ
ติดต่อสอบถามไดโ้ดยตรงกับทางทีมงานคลับเมด หรือทางเจา้หนา้ที4ทัวร์  และสามารถดู
รายละเอยีดกจิกรรม รวมทั �งตารางการใหบ้รกิาร เงื4อนไข และคา่ใชจ้า่ย
เพิ4มเตมิ (บางกจิกรรม)  ไดจ้ากคูม่อืฉบับนี� หรอื ตารางกจิกรรมในแต่ ล ะ
วัน หนา้หอ้งอาหาร  ซึ4งในทุก ๆ กจิกรรมจะมเีจา้หนา้ที4คลับเมดคอย
ดแูล ใหคํ้าแนะนําอยา่งใกลช้ดิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารหลกั (Velhi) ตั �งแต่ช่วง 
12.15 – 14.00 น.แตห่ากทา่นไมส่ะดวกตามเวลาดังกลา่ว ก็สามารถรับประทานอาหารกลางวัน
ไดอ้กีชว่งที4หอ้งอาหารพเิศษ (Kandu) ซึ4งใหบ้รกิารอาหารกลางวันตั �งแตเ่วลา 13.30 – 15.30 
น.  



              

 

    

บา่ย ใหท้่านอสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่าง ๆ รวมทั �ง
อาหารวา่งที4จะคอยใหบ้รกิารทา่นที4หอ้งอาหารพเิศษ (Kandu) ตั �งแตเ่วลา 
15.30 – 18.00 น. ทางคลับเมด มหีอ้งอาหารใหม่สไตล ์Noodle bar  
ที4ให ้บรกิารตั �งแตเ่วลา  16.00-18.00  และ 21.30-23.00 ซึ4งใหบ้รกิาร 
Noodle ชื4อหอ้ง KAANA RESTAURANT 

 
คํ�า รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารหลกั Velhi  ช่วงเวลา 19.30 – 21.30 น.ซึ4งจะมี

อาหารเตรยีมไวบ้รกิารท่านอย่างหลากหลายในสไตลบ์ุฟเฟ่ต ์โดยไม่มคี่าใชจ้่าย  สําหรับท่านที4
ตอ้งการรับประทานอาหารที4หอ้งอาหารพเิศษ Kandu จะตอ้งทําการจองลว่งหนา้ 1 วัน โดยแจง้
ไดท้ี4แผนกตอ้นรับ (Reception) *ไม่มคี่าใชจ้่าย* รบัเพยีง 75 ท่านต่อวนั / สําหรบั เมนู 
LOBSTER มคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ ซึ�งทา่นสามารถราคาไดท้ี� Reception 

21.30 น. ใหท้่านไดส้นุกสนานกับกจิกรรมยามคํ4าคนื และการแสดงที4คลับเมดไดเ้ตรียมไวเ้พื4อตอ้นรับผูท้ี4
เดนิทางมาเยอืน ที4บรเิวณ Iru Bar พรอ้มทั �งบรกิารเครื4องดื4มตลอดคํ4าคนื พรอ้มชมโชวพ์เิศษจาก
เจา้หนา้ที4คลับเมด แลว้ใหท้า่นไดพั้กผอ่นอสิระตามอธัยาศัย (การแสดงและธมีงานแตล่ะคนืจะ
ไม่ซํ Vากนั ดงัน ัVนถา้ท่านตอ้งการแต่งตวัใหเ้ขา้กบัธมีงานของแต่ละคนื กรุณาเช็คกบั
เจา้หนา้ที�กอ่นเดนิทาง 1 อาทติย ์เพื�อเตรยีมตวั)  
หมายเหตุ :    สําหรบัท่านที�พกัหอ้ง Overwater Suite อย่าลมืเลอืกเมนูอาหารเชา้
แลว้นําไปเสยีบไวใ้นกล่องหนา้หอ้ง ก่อนเวลา 02.00 น. (ต ี2) ของวนัน ัVน ๆ โดยทาง 
Room Service จะนําอาหารเชา้มาเสริฟ์ทา่นในเวลา 07.00 – 11.00 น. 

วนัที� 3      เพลดิเพลนิกจิกรรมที�เกาะมลัดฟี – กรงุเทพฯ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ ซึ4งอาหารเชา้จะเปิดบรกิารทา่นที4หอ้งอาหาร

หลัก (VELHI) เปิดใหบ้รกิารตั �งแต ่07.00–11.00 น. แตห่ากทา่นไมส่ะดวกตามเวลาดังกลา่ว 
ก็สามารถรับประทานอาหารเชา้ในชว่งสายไดท้ี4หอ้งอาหารพเิศษ (KANDU) เปิดบรกิารตั �งแต่ 
10.00–11.00 น.  

11.00 น. นําทา่น CHECK-OUT หอ้งพัก แตท่า่นยังสามารถเลน่กจิกรรม และใชส้ิ4งอํานวยความสะดวกตา่ง ๆ 
ได ้ยกเวน้ใชห้อ้งพัก  ซึ4งทางคลบัเมดมหีอ้งอาบนํ�ามไีวบ้รกิารดา้นนอก 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกั (Velhi) ชว่งเวลา  12.15 – 14.00 น. แต่

หากท่านไม่สะดวกตามเวลาดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหาร
กลางวันไดอ้กีชว่งที4หอ้งอาหารพเิศษ (Kandu) ซึ4งใหบ้รกิารอาหาร
กลางวนัตั �งแตเ่วลา 13.30 – 15.30 น. 

 
บา่ย ใหท้า่นอสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย เพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่ง ๆ รวมทั �ง

อาหารวา่งที4จะคอยใหบ้รกิารทา่นที4หอ้งอาหารพเิศษ (Kandu) ตั �งแต่
เวลา 15.30 – 18.00 น. ทางคลับเมด มีหอ้งอาหารใหม่ สไตล์ 
Noodle bar  ที4ให ้บริการตั �งแต่เวลา  16.00-18.00  และ 21.30-23.00 ซึ4งใหบ้ริการ 
Noodle ชื4อหอ้ง KAANA RESTAURANT 

 
17.00 น. พบกันที4จุดนัดพบ (บรเิวณทา่เทยีบเรอืหรอืเจา้หนา้ที�จะแจง้อกีท)ี เพื4อเช็คกระเป๋าสัมภาระ

ของทา่นกอ่นเดนิทางออกจากรสีอรท์ไปยงัสนามบนิมาเลย่ ์
18.00 น. ถงึสนามบนิมาเลย ์นําทา่นเชค็อนิ ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิศรลีงักาแอรไ์ลน ์
20.35 น. เหนิฟ้ากลบั มุง่สูส่นามบนิโคลมัโบ ศรลีงักา ดว้ยเที4ยวบนิที4 UL104 
22.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิ โคลมัโบ ประเทศศรลีงักา “แวะเปลี�ยนเครื�อง” 
วนัที� 4      โคลมัโบ – กรงุเทพฯ 
01.15 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิศรลีงักา แอรไ์ลน ์ 
เที4ยวบนิที4 UL402 


