เนรมิตฝนของคุณใหเปนจริงที่คลับเมดคานิ มัลดีฟส

วันแรก

กรุงเทพฯ –มาเล–คลับเมดคานิ –กิจกรรมภายในรีสอรท

07.30 น.

เช็คอิน อาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินดอนเมือ สายการบินแอร์เอเชีย FD177
** หลังจากผ่านขั้นตอนพิธีการ ตม. **
เหิรฟ้าสู่ เมืองมาเล่
เดินทางถึง สนามบินมาเลย์ สนามบินกลางทะเล ที่มีบรรยากาศที่สวยงาม
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เมื่อออกมาด้านนอก เจ้าหน้าที่ถือ ป้ายต้อนรับ CLUB MED และ Pre
Check-in ที่ เคาร์เตอร์ คลับเมด หมายเลข 61 (หากไม่พบเจ้าหน้าที่ สามารถ มาที่ เคาร์เตอร์ คลับ
เมดหมายเลข 61)
พนักงานคนไทย จะคอยต้อนรับท่านพร้อมชี้แจงรายละเอียด
นําท่านลงเรือเร็วเพื่อเดินทางสู่ คลับเมด คานิ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
เดินทางถึง RESORT พนักงานคลับเมด คานิ รอต้อนรับคณะอย่างอบอุ่นพนักงานต้อนรับกล่าวทักทาย
ทุกท่านพร้อมให้ข้อมูล พร้อมอธิบายรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ภายในรีสอร์ท แนะนําห้องอาหาร
ช่วงเวลาที่ใช้ได้ และสิ่งอํานวยความสะดวกแต่ละส่วนที่ทางคลับเมด มีให้บริการ โดยละเอียด (แยก
ยายเขาที่พัก หรือ จะทานอาหารกอนอยูที่คณะลูกคา)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร KANDU เปิดให้บริการ 13.30 – 15.30 น.
ท่านสามารถใช้บริการบาร์ของโรงแรม (SUNSET BAR) หรือ (BEACH BAR) อยู่ข้างสระว่ายน้ํา
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. เครื่องดื่มทุกชนิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

09.30 น.
11.45 น.

13.15 น.

14.00 น.

ทางรีสอรทมีกิจกรรมใหทานได สนุกสนานมากมาย

หรือเลือก กิจกรรมแบบพิเศษ ท่านสามารถเลือกใช้บริการ แผนก EXCURSION ได้เพิ่มเติม ตามรูปแบบต่างๆ
เช่น การนั่งเครื่องชมวิวมุมสูง เพื่อชมความงามของหมู่ เกาะต่างๆ ในมัลดีฟส์ หรือการท่องเที่ยวใน
เมืองหลวงมาเลย์ที่เป็น ศูนย์กลางต่างๆหรือการนั่งเรือดําน้ําเพื่อชมความงามของโลกใต้ท้องทะเล
ล่องเรือชมโลมา พร้อมวิว อาทิศย์อัสดงจิบแชมเปญเป็นต้น
(รายการ พิเศษ ตางๆ ไมรวมในคาบริการทานสามารถติดตอไดที่ คลับเมดคานิ-มัลดีฟส)
19.30 – 21.30 น.เชิญท่านรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของคลับเมด ห้องอาหารหลัก Velhiซึ่งมีอาหารไว้
บริการท่านอย่างหลากหลายในสไตล์บุฟเฟ่ต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 21.00 น.ท่านสามารถเข้าร่วมชมการ
แสดง ณ บริเวณ THEATER ซึ่งเป็นการแสดงที่ทางโรงแรมคัดสรรมาให้ทุกท่านได้ชม ทุกค่ําคืน (โชว์
การแสดงจะมีการสับเปลี่ยนทุกคืน) การแสดงใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
21.30 น.
ท่านสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมยามค่ําคืน และการแสดงทางที่คลับเมดได้เตรียมไว้เพื่อต้อนรับผู้ที่
เดินทางมาเยือน ที่บริเวณลานกลางแจ้ง Shark Bay Stage พร้อมทั้งบริการเครื่องดื่มตลอดค่ําคืนฟรี
และโชว์พิเศษจากเจ้าหน้าที่คลับเมดสําหรับการต้อนรับทุกท่าน
ช่วงดึก
เชิญท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
หมายเหตุ: ท่านที่พักห้องพัก ในน้ํา Over Water (Lagoon Suite)หากท่านต้องการให้รีสอร์ท เสริฟอาหารในห้องพัก
อย่าลืมเลือกเมนูอาหารเช้าแล้วนําไปเสียบไว้ในกล่องหน้าห้อง ก่อนเวลา 02.00 น. (ตี 2) ของวันนั้นๆ โดยทาง Room
Service จะนําอาหารเช้ามาเสริฟท่านในเวลา 07.00 – 11.00 น.

วันที่สอง

07.00-10.30 น.

09.20 น.
09.30 น.

สนุกสนานกับกิจกรรมภายในรีสอรท ดําน้าํ ชมปะการัง

รับประทานอาหารได้ที่ห้องอาหารVelhiตามเวลาให้บริการของห้องอาหาร คือ 07.00 –
10.30 น. หากท่านไม่สะดวกตามเวลาดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหารเช้าในช่วงสายได้
ที่ห้องอาหารพิเศษ Kanduซึ่งให้บริการตั้งแต่เวลา 10.30 – 11.30 น.
ท่านที่สนใจการดําน้ําในมหาสมุทรอินเดีย คณะ พร้อมกันที่ท่าเรือเพื่อทดสอบว่ายน้ํา
ท่านที่ผ่านการทดสอบ รับอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่เตรียมตัวออกไปดําน้ํา สัมผัสโลกใต้ทะเล

(กรณีทานไมผานการทดสอบวายน้าํ ทางรีสอรทขอสงวนสิทธิ์การใหบริการ)
อยาลืม นําผาเช็ดตัว น้ําดื่ม มาจากหองพัก และครีมกันแดดติดตัวไปดวย

กลางวัน

ช่วงบ่าย

14.00 น.

19.00 น.

21.00 น.

วันที่สาม

เช้า
08.00 น.
09.00 น.
09.30 น.
12.40 น.
19.05 น.

สําหรับทานที่ไมออกไปรวมกิจกรรมดําน้ํา
ท่านสามารถ สนุกกับกีฬาทางน้ําอีกหลายชนิด อาทิ เรือเซลลิงค์,แคนนู, เรือใบ
- เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ และฝึกทักษะกับอุปกรณ์ที่ท่านสนใจ (โดยทีม GO’s ที่มีความเชี่ยวชาญ)
หรือท่านที่ต้องการออกกําลังกายแบบผ่อนคลายท่านสามารถร่วมฝึกโยคะกับทีม GO’sที่มี
ความสามารถและได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร VELHI RESTAURANT (INTERNATIONAL BUFFET)
เปิดให้บริการ 12.15 น. – 14.00 น. หากมาใช้บริการไม่ทันตามเวลาดังกล่าวสามารถใช้บริการ
ห้องอาหาร KANDUเปิดให้บริการ 13.30–15.30 น.
พักผ่อนอิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งอาหารว่างที่คอยใบริการท่านที่ห้องอาหาร Kandu
ตั้งแต่เวลา 15.30 – 18.00 น.ทางคลับเมด มีห้องอาหารใหม่ สไตล์ Noodle bar ที่ให้ บริการตั้งแต่
เวลา 16.00-18.00 และ21.30-23.00 ซึ่งให้บริการ Noodle ชื่อห้อง KAANA RESTAURANT
ให้ท่านได้สนุกสนานกับคอร์สต่างๆมากมายที่ทาง CLUB MED เตรียมไว้สําหรับท่าน อาทิ ดําน้ําตื้น
รอบที่พักหรือกีฬาทางทะเลที่เตรียมไว้มากมายท่านสามารถ สนุกสนานกับการเล่นเรือใบ โต้คลื่นกับ
น้ําทะเลสีคราม(กรณีทที่ ่าน ไม่มที ักษะ ทางคลับเมดมีบริการให้คําแนะนําการใช้อุปกรณ์ และสอน
การเล่นเบื้องต้นโดยไม่คิดค่าบริการ)
บริการอาหารค่ํา ณ ห้องอาหาร VELHI RESTAURANT (เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 19.15 – 21.15 น)
หลังอาหาร ท่านสามารถใช้บริการบาร์ของโรงแรม(IRU BAR)ตั้งอยู่ข้างโรงละคร
(เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 18.00 – 01.00 น.)
ท่านสามารถเข้าร่วมชมการแสดง ณ บริเวณTHEATER ซึ่งเป็นการแสดงที่ทางโรงแรมคัดสรรมาให้ทุก
ท่านได้ชม ทุกค่ําคืน(โชว์การแสดงจะมีการสับเปลี่ยนทุกคืน) การแสดงใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
(กิจกรรมทุกค่ําคืน จะหมุนเวียนสับเปลี่ยน ไมซ้ําแบบ อาทิคาปูชิโน, คาราโอเกะ,
แดนซฟอร, บีซบาร)

มัลดีฟส– กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร VELHI RESTAURANT (INTERNATIONAL BUFFET)
วางกระเป๋าสัมภาระบริเวณหน้าห้องพัก
เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมทีพ่ ัก
พร้อมกันที่ ท่าเทียบเรือของคลับเมดคานิ ออกจากคลับเมดคานิ โดย Speed boat สู่สนามบินมาเล่
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD178
เดินทางถึงท่านอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ
Date of Travel

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

28-30 Sep 18

05-07 Oct 18

26-28 Oct 18

09-11 Nov 18
16-18 Nov 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

Overwater 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

34,500

Club Room

30,700

27,900

24,700

Deluxe

38,700

35,100

29,700

Overwater Suite

44,700

39,100

33,300

Club Room

29,100

26,500

23,900

Deluxe

36,500

32,500

28,300

Overwater Suite

40,700

35,700

30,900

Club Room

32,800

29,800

26,800

Deluxe

41,000

36,400

31,800

Overwater Suite

46,000

40,400

36,200

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

เงื่อนไขการจอง
1. มัดจําค่าตั๋วเครื่องบิน ท่านละ 10,000 บาท ณ วันจอง
2. ชําระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง

Package/Child
2-3 yrs

15,900

15,100
-

15,900

15,900

15,900

17,800

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อัตรานี้รวม
ตั๋วเครื่องบินไปกลับ สายการบิน Air Asia (FD)
ที่พัก 2 คืนห้องพักตามที่เลือกในรายการ
บริการรับส่งโดยเรือสปีดโบ๊ท ไป-กลับ ระหว่างสนามบิน-คลับเมด
อาหารบุฟเฟต์นานาชาติและ ฟิวชั่นส์ทั้งเช้า กลางวัน เย็น พร้อมทั้งเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ น้ําผลไม้และอื่นๆ
บริการเครื่องดื่มทั้งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอล์ตลอดวัน (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิด พรีเมี่ยม, ไวน์
และ แชมเปญแบบทั้งขวด) พร้อม ขนมคบเคี้ยว และอาหารว่าง
กิจกรรมกีฬาทัง้ บนบกและทางน้ํา พร้อมผู้ฝกึ สอนที่เชี่ยวชาญ เฉพาะรีสอร์ท ที่มีการเรียนการสอนและ
อุปกรณ์
การแสดงโชว์เอกลักษณ์ของคลับเมดทุกค่ําคืนโดยจีโอนานาชาติ
อัตรานี้ไมรวม
เด็กอายุต่ํากว่า 14 ทางคลับเมดไม่สามารถอนุญาตให้เข้าพัก ห้อง Lagoon Suite เนื่องด้วยเงื่อนไขความ
ปลอดภัย
เด็กอายุต่ํากว่า 4 ปีเข้าพักที่คลับเมด ฟรี! ชําระเพียงค่าตั๋ว และเรือรับส่ง
ห้องลากูนสวีทพาโนรามาวิว ชําระเพิ่ม 10%
ราคานี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษสามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ที่ระบุไว้เท่านั้น
สําหรับห้อง Connecting room มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 700 บาท /ห้อง /คืน
หากยืนยันการจองแล้วไม่สามารถส่งต่อ คืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และ ไม่สามารถใช้รว่ มกับโปรโมชั่นอื่นได้

Maldives
คลับเมดคานิ มัลดีลฟ
คลับเมดคานิ ตั้งอยู่บนเกาะคานิฟิโนลูห์ ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่เกาะมัลดีฟส์ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เกาะ
สวรรค์แห่งสุดท้าย” ซึ่งรายล้อมไปด้วยหาดทรายขาวบริสุทธิ์ นอกจากที่นี่จะทําให้ทุกวันพักผ่อน ของคุณเป็นวันสุดแสน
พิเศษแล้วทางคลับเมดยังมีความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นอกเหนือจากบรรยากาศ ที่พัก กิจกรรมครบครัน
แล้ว ทางเรายังมีเหล่าพนักงานที่ เรียกติดปากกันว่า G.O. (Gentle Organizer) ที่จะคอยดูแล G.M. (Gentle Member
หรือ หมายถึงลูกค้านั่นเอง) ด้วยบริการสุดประทับใจทัง้ หมดนี้เป็นภาพที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวบนเกาะซึ่งตั้งอยู่ใน
แถบเขตร้อนทีย่ ังคงความเป็น ธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์แบบ

บริการด้านความบันเทิงและสันทนาการ: คลับเมดคานิมกี ิจกรรมทีใ่ ห้ทงั้ ความบันเทิง ความสนุกสนาน และ
นันทนาการต่างที่เปิดให้ตั้งแต่หลังมื้ออาหารเช้าจนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา อาทิ เช่น เกมส์ช่วงก่อนมื้ออาหารเที่ยงที่จะ
จัดขึ้นทุกวัน บริเวณสระว่ายน้ํา หรือ การแสดงยามค่ําคืนที่จัดไว้ให้ทุกท่านได้ชมหลังมื้ออาหารค่ํา ณ โรงละครของคลับ
เมดคานิ
ซันแดนซ์
วงดนตรีแสดงสด
กิจกรรมชายหาด
บาร์เกม
ฟลอร์เต้นรํา
บิลเลียด / สนุกเกอร์*
คลับเมดสปา*
เพ้นท์เสื้อ (Pafpaf)*

เปตอง
สระว่ายน้ํา
ปิงปอง
การแสดงยามค่ําคืน (โปรด
สอบถามเวลาที่แน่นอนจากทางรีสอร์ทอีกครั้งหนึ่ง)
*รายการที่มีเครื่องหมาย * คือมีค่าบริการเพิ่มเติมโปรดสอบถาม
กิจกรรมกีฬา : หากกล่าวถึงคลับเมด ทุกท่านคงนึกถึงรีสอร์ททีม่ ีกิจกรรมที่บริการไว้ตั้งแต่เช้าจนค่ํา คลับเมด
คานิเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีกีฬาให้ท่านได้ร่วมสนุกและออกกําลังกายมากมาย โดยเฉพาะกีฬาทางน้ํา ซึ่งทางคลับได้จัด
กิจกรรมกีฬาทางน้ําให้ท่านได้เลือกเล่นได้ตามต้องการ พร้อมอุปกรณ์ที่รองรับต่อจํานวนความต้องการของลูกค้าและยัง
มีความปลอดภัยสูงสุด อีกทั้งได้จัดให้มีผู้ฝกึ สอนสําหรับลูกค้าที่ยังไม่มีทกั ษะในกีฬาหรือกิจกรรมแต่ละชนิด เพื่อให้แน่ใจ
ว่าลูกค้านั้นสามารถสนุกได้กบั ทุกกิจกรรมโดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งกิจกรรมทั้งหมด มีดังนี้
แอร์โรบิกในน้าํ
วอลเลย์บอลชายหาด
บาสเก็ตบอล
ตกปลาน้ําลึก *
วินเซิร์ฟ
Bums & Tums
เต้น Salsa
ปิงปอง
คายัค
เปตอง
แล่นเรือ (คาตามารัน) ดําน้ําลึก*
ดําน้ําตื้น
ซอกเกอร์/ฟุตบอล
โปโลน้ํา
เรือใบ
*รายการที่มีเครื่องหมาย * คือมีค่าบริการเพิ่มเติมโปรดสอบถาม

ขอแนะนํากอนการเดินทาง :

1. กระเป๋าเดินทางสําหรับฝากใต้ท้องเครื่อง
2. จํานวน : ไม่จาํ กัด น้ําหนัก : ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
3. สิ่งที่บรรจุภายใน : นอกเหนือจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และของใช้อื่นๆ ข้อควรปฎิบัติอย่างเคร่งครัดสําหรับ
สิ่งของที่บรรจุไว้ภายในกระเป๋าเดินทางฝากใต้ท้องเครื่องมีดังนี้
4. ห้าม นําผลิตภัณฑ์อัดอากาศใส่กระเป๋าใบใหญ่ เพราะอาจเกิดอันตรายระหว่างเดินทาง เช่น กระป๋องสเปรย์
ต่างๆ
5. ห้าม นําหนังสือเดินทางใส่กระเป๋าใบใหญ่ และกรุณาเก็บรักษาไว้อย่างดี เพื่อป้องกันการสูญหาย
6. ห้าม นําที่ชาร์จแบตเตอรี่สํารอง (Power Bank) ทุกขนาด และทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบใหญ่โดยเด็ดขาด
7. ห้าม นําอาวุธทุกชนิดใส่ในกระเป๋าใบใหญ่โดยเด็ดขาด
8. กระเป๋าเดินทางที่ถือติดตัวขึ้นเครื่อง ( Hand Carry / Hand Bag)
9. จํานวน : ต้องไม่เกิน 2 ใบ ต่อท่าน โดยแบ่งเป็น กระเป๋าเดินทางใบเล็กสําหรับถือขึ้นเครื่อง (Hand Carry) 1
ใบ และกระเป๋าสะพาย (Hand Bag) 1 ใบ
10. ขนาด : ของกระเป๋าเดินทางใบเล็ก (Hand Carry ) ต้องมีขนาด 58 x 34 x 23 ซม.
11. น้ําหนัก : กระเป๋าเดินทางใบเล็ก (Hand Carry) ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ต่อ 1 ใบ
12. สิ่งที่บรรจุภายใน : ควรเป็นของใช้ที่จําเป็นระหว่างการเดินทาง อาทิ แปรงสีฟัน ยาประจําตัว ทั้งนี้สายการบิน
มีข้อกําหนดเคร่งครัด สําหรับสิ่งของที่บรรจุภายในกระเป๋าถือติดตัวตัวขึ้นเครื่อง ดังนี้
- ของเหลว หรือ ของกึ่งเหลวทุกชนิด อาทิ เจล สเปรย์ที่ไม่ใช่วัสดุอันตราย และน้ํา เครื่องดื่ม โลชั่น
ออยล์ น้ําหอม โฟม ยาสีฟัน นํายากําจัดกลิ่นตัว (ยกเว้น นม อาหารสําหรับเด็ก และยาน้ําในปริมาณที่
พอเหมาะ) ต้องมีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชนิด และบรรจุรวมกันไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตร
และหากบรรจุเกินจาก 100 มิลลิลิตร ต้องเก็บไว้ในกระเป๋าฝากใต้ท้องเครื่องเท่านั้น

13. หมายเหตุ หากขนาดและน้ําหนักของกระเป๋าติดตัวขึ้นเครื่องเกินกว่าที่กําหนด สายการบินจะไม่ยินยอมให้นํา
กระเป๋าดังกล่าวขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาด

