
 

     แพ็คเกจ มลัดีฟในฝนั 3วนั 2 คืน        

 



 

 

รายละเอียดสายการบิน 

Departure PG 711  BANGKOK - MALE  09:20 - 11:55 

Return PG 712 MALE - BANGKOK 12:45 - 19:25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดินทาง 

พฤศจิกายน 2562 
15 – 17 / 16 – 18 / 22 – 24 / 23 - 25 

29 พฤศจิกายน – 1 ธนัวาคม 2562 

 

อตัราค่าบริการ 

Room Type Adult 
Teenager 
12-17 yrs 

Child 
4-11 yrs 

Superior Room 39,900 36,900 33,900 

Deluxe 45,500 41,500 37,500 

Overwater Suite 50,700 45,700 40,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D204319366252088&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FClubMedKani%2F&docid=UalZiTpRezlISM&tbnid=4_h8hgglV8rBkM%3A&vet=10ahUKEwiuwaXp8OTkAhUBWX0KHUBFCU0QMwiXASgsMCw..i&w=180&h=180&bih=921&biw=1829&q=Club%20Med%20Kani%2C%20Maldives%20logo&ved=0ahUKEwiuwaXp8OTkAhUBWX0KHUBFCU0QMwiXASgsMCw&iact=mrc&uact=8


 

 

แพ็คเกจน้ีรวม.. 

     ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั สายการบิน Bangkok Airways 

     พกั Club Med Kani, Maldives 2 คืน 

     บริการรบั-ส่ง โดยเรือสปีดโบท๊ ระหว่างสนามบิน-

คลบัเมด  

     อาหารบุฟเฟตน์านาชาติทัง้เชา้ กลางวนั เย็น พรอ้มทัง้

เคร่ืองด่ืม เบียร ์ไวน์ น ้าผลไมแ้ละอ่ืนๆ 

     บริการเคร่ืองด่ืมทัง้ผสมและไม่ผสมแอลกอฮอลต์ลอด

วนั  (ยกเวน้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลช์นิด พรีเม่ียม, ไวน ์และ แชม

เปญแบบทัง้ขวด)  

     กิจกรรมกีฬาทัง้บนบกและทางน ้า  พรอ้มผูฝึ้กสอนท่ี

เช่ียวชาญ เฉพาะรีสอรท์ ท่ีมีการเรียนการสอนและอุปกรณ ์

     การแสดงโชวเ์อกลกัษณข์องคลบัเมดทุกค า่คืนโดยจีโอนานาชาติ 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัแรกของการเดินทาง (1)    เมืองมาเล่  มลัดีฟส ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.20 น. เหิรฟ้า   สู ่เมืองมาเล่ โดย สายการบิน Bangkok Airways เที่ ยวบินท่ี PG711  

11.55 น. เดินทางถึง สนามบินมาเล ่(สนามบินกลางทะเล ท่ีมีบรรยากาศท่ีสวยงาม) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ย จะมี

เจา้หนา้ท่ีถือ ป้ายตอ้นรับ “CLUB MED” และ “Pre Check-in ท่ี เคาน์เตอร์ คลบัเมด หมายเลข 61” ** (ในกรณี

ท่ีไมพ่บเจา้หนา้ท่ี สามารถไปยงั เคาร์เตอร์ คลบัเมด หมายเลข 61)  

** จากนั้นน าท่านลงเรือเร็ว หรือ Speed Boat เพื่อเดินทางสู่ เกาะมลัดีฟส์ (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที)  

 

 



 

 

เดินทางถึง คลับเมด คานิ (Club Med Kani) น า

ทา่นเช็คอินท่ีเคาน์เตอร์ตอ้นรับ โดยมีเจา้หนา้ท่ีใหก้าร

ตอ้นรับอนัแสนอบอุน่ท่ีหลากหลายเช้ือชาติ และการ

กล่าวตอ้นรับ ทักทายทุกท่านโดยผูบ้ริหารจากเกาะ 

จากนั้นเชิญทุกทา่นพกัผอ่นเขา้หอ้งพกั ตามอธัยาศยั  

19.30 น. บริการ  อาหารเย็น ณ ห้องอาหารคลับ เมด 

(หอ้งอาหารหลกั Velhi) 

  ซ่ึ ง มี อ า ห า ร ไ ว้ บ ริ ก า ร ท่ า น อ ย่ า ง

หลากหลายในสไตลบ์ุฟเฟ่ต ์โดยไม่มีค่าใชจ้่าย 

21.30 น. ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบักิจกรรมยามค ่าคืน และการ

แสดงท่ีคลบัเมดไดเ้ตรียมไวเ้พ่ือตอ้นรับผูท่ี้เดินทางมา

เยือน ท่ีบริเวณ Iru Bar พรอ้มทัง้บริการเคร่ืองด่ืมตลอด

ค ่าคืน พรอ้มชมโชวพิ์เศษจากเจา้หนา้ท่ีคลบัเมด แลว้ให ้

ทา่นไดพ้กัผอ่นอิสระตามอธัยาศยั (การแสดงและธีมงาน

แตล่ะคืนจะไมซ่ า้กนั ดงันั้นถา้ทา่นตอ้งการแตง่ตวัใหเ้ขา้

กบัธีมงานของแตล่ะคืน กรุณาเช็คกบัเจา้หน้าท่ีก่อน

เดินทาง 1 อาทิตย ์เพ่ือเตรียมตวั)  

หมายเหตุ :    ส าหรับทา่นท่ีพกัหอ้ง Overwater Suite 

อยา่ลืมเลือกเมนูอาหารเชา้แลว้น าไปเสียบไวใ้นกล่อง

หนา้หอ้ง กอ่นเวลา 02.00 น. (ตี 2) ของวนันั้น ๆ โดยทาง Room Service จะน าอาหารเชา้มาเสิร์ฟทา่นในเวลา 

07.00 – 11.00 น. 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)   อิสระใหท้่านไดส้นุกสนาน- เพลิดเพลินกบักิจกรรมบนเกาะมลัดีฟส ์

เชา้  บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท  

 ซ่ึงอาหารเชา้จะเปิดบริการท่านท่ีห ้องอาหารหลัก 

(VELHI) เปิดใหบ้ริการตัง้แต ่07.00–11.00 น. แต่

หากท่านไม่สะดวกตามเวลาดังกล่าว ก็สามารถ

รับประทานอาหารเชา้ในชว่งสายไดท่ี้หอ้งอาหารพิเศษ 

(KANDU) เปิดบริการตั้งแต่ 10.00–11.00 น. 

หรือ ห้อง KAANA เปิดใหบ้ริการตั้งแต่ 16.00 – 

18.30 น. และ 21.30 – 23.00 น. ทา่นสามารถ

เลือกไดอิ้สระตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกในการ

พกัผอ่น 



 

 

...... น. จากนั้นใหท้า่นอิสระเพลิดเพลิน และสนุกสนานกบักิจกรรมมากมายท่ีทางคลบัเมด จดัเตรียมไวบ้ริการทุกทา่น ทัง้

กิจกรรมท่ีใหบ้ริการฟรี และกิจกรรมท่ีมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม โดยทา่นสามารถติดตอ่สอบถามไดโ้ดยตรงกบัทางทีมงาน

คลบัเมด หรือทางเจา้หน้าท่ีทวัร์  และสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม รวมทัง้ตารางการใหบ้ ริการ เง่ือนไข และ

คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม (บางกิจกรรม)  ไดจ้ากคูมื่อฉบบัน้ี หรือ ตารางกิจกรรมในแตล่ะวนั หนา้หอ้งอาหาร  ซ่ึงในทุก ๆ 

กิจกรรมจะมีเจา้หนา้ท่ีคลบัเมดคอยดูแล ใหค้ าแนะน าอยา่งใกลชิ้ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ ยง  บริการ  อาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกั  (Velhi) ตัง้แตช่ว่ง 12.15 – 14.00 น.แตห่ากทา่นไมส่ะดวก

ตามเวลาดงักลา่ว ก็สามารถรับประทานอาหารกลางวนัไดอี้กชว่งท่ีหอ้งอาหารพิเศษ (Kandu) ซ่ึงใหบ้ริการอาหาร

กลางวนัตัง้แตเ่วลา 13.30 – 15.30 น.  

 ใหท้า่นอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั เพลิดเพลินกบักิจกรรมตา่ง ๆ รวมทัง้อาหารวา่งท่ีจะคอยใหบ้ริการทา่นท่ีหอ้งอาหาร

พิเศษ (Kandu) ตัง้แตเ่วลา 15.30 – 18.00 น. ทางคลบัเมด มีหอ้งอาหารใหมส่ไตล ์Noodle bar  ท่ีให ้บริการ

ตัง้แตเ่วลา  16.00-18.00  และ 21.30-23.00 ซ่ึงใหบ้ริการ Noodle ช่ือหอ้ง KAANA RESTAURANT 

 

 



 

 

ค ่า  บริการ  อาหารเย็น ณ หอ้งอาหารหลกั Velhi  ชว่งเวลา 19.30 – 21.30 น.ซ่ึงจะมีอาหารเตรียมไว ้

บริการทา่นอยา่งหลากหลายในสไตลบุ์ฟเฟ่ต ์โดยไมมี่คา่ใชจ้า่ย  ส าหรับทา่นท่ีตอ้งการรับประทานอาหารท่ีหอ้งอาหาร

พิเศษ Kandu จะตอ้งท าการจองลว่งหนา้ 1 วนั โดยแจง้ไดท่ี้แผนกตอ้นรับ (Reception) *ไม่มีค่าใชจ้่าย* รบัเพียง 

75 ท่านต่อวนั / ส าหรบั เมนู LOBSTER มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม ซ่ึงท่านสามารถราคาไดท่ี้ Reception 

21.30 น. ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบักิจกรรมยามค ่าคืน และ

การแสดงท่ีคลับเมดไดเ้ตรียมไวเ้พ่ือตอ้นรับผู ท่ี้

เดินทางมาเยือน ท่ีบริเวณ Iru Bar พรอ้มทัง้บริการ

เคร่ืองด่ืมตลอดค ่ าคืน พร้อมชมโชว์พิเศษจาก

เจา้หนา้ท่ีคลบัเมด แลว้ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอิสระตาม

อธัยาศยั (การแสดงและธีมงานแต่ละคืนจะไม่

ซ ้ากัน ดังนั้นถ้าท่านต้องการแต่งตวัให้เขา้

กับ ธีมงานของแต่ละ คืน  ก รุณาเ ช็คกับ

เจา้หน้าท่ีก่อนเดินทาง 1 อาทิตย ์เพ่ือเตรียม

ตวั)  

หมายเหตุ :    ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง Overwater Suite อย่าลืมเลือกเมนูอาหารเชา้แลว้น าไปเสียบไวใ้น

กล่องหน้าหอ้ง ก่อนเวลา 02.00 น. (ตี 2) ของวนันั้น ๆ โดยทาง Room Service จะน าอาหารเชา้มา

เสิรฟ์ท่านในเวลา 07.00 – 11.00 น. 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)   อิสระใหท้่านไดส้นุกสนาน- เพลิดเพลินกบักิจกรรมบนเกาะมลัดีฟส ์

เชา้  บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น. เช็คเอาทอ์อกจากโรงแรมท่ีพกั 

09.30 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าเทียบเรือของคลบัเมดคานิ และเดินทางออกจากคลบัเมดคานิ โดย Speed Boat  

สู ่สนามบินมาเล่... 

12.40 น. เหิรฟ้า   สู ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน Bangkok Airways เที่ ยวบินท่ี PG712  

19.05 น. ถึงประเทศไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนด: 

• แพ็คเกจน้ีส าหรับรวมตัว๋สายการบิน Bangkok Airways 3 วนั 2 คืน เทา่นัน้ 

• เด็กอายุต ่ากวา่ 4 ปีเขา้พกัท่ีคลบัเมด ฟรี! 

• เด็กอายุต ่ากวา่ 8 ปี ไมอ่นุญาตใหเ้ขา้พกัท่ีหอ้งลากูน 

• ส าหรับหอ้ง Connecting room มีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม 1400 บาท /หอ้ง /คืน 

• ราคาน้ีเป็นโปรโมชัน่พิเศษสามารถเดินทางไดต้ัง้แตว่นัท่ีท่ีระบุไวเ้ทา่นั้น 

• หอ้งพกักลางน ้าแบบพาโนรามาวิว ช าระเพ่ิม 10% 

• หากยืนยนัการจองแลว้ไมส่ามารถสง่ตอ่ คืน หรือเปลี่ ยนแปลงได ้และ ไมส่ามารถใชร้่วมกบัโปรโมชัน่อ่ืนได  ้

 

 

 

 


