
 

 

           คลบัเมดคาน ิมลัดลีฟ์ 
แพ็คเก็จ  3 วนั 2 คนื + พรอ้มต ัว๋เครือ่งบนิ  

                   สายการบนิ  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 06.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง  อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร1 ชั้น 2 เคาน์เตอร์ 1-2  
 09.30 น. น าท่านเหิรฟ้า สู่มัลดีลฟ์  โดยสายการบิน แอร์เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD 177   
 11.40 น. เดินทางถึงสนามบินมาเล่ย์ สนามบินกลางทะเล ที่มีบรรยากาศที่สวยงาม หลังตรวจเอกสารเป็นที่เรียบร้อย             

น าท่านลงเรือเร็วเดินทางสู่เกาะมลัดีลฟ์ ระหว่างทางท่านสามารถชมน ้ าทะเลใสบริสุทธ์ิ พร้อมทั้งบา้นเรือน
ต่างๆบริเวณเกาะ บนคาบมหาสมุทรอินเดียได้อีกดว้ย (ใชเ้วลาเดินทาง 20 นาที สู่รีสอร์ท) แล้วเชิญท่านเขา้         

สู่คลับเมด  Club Med Kani (www.clubmed.com) พร้อมการตอ้นรับอันแสนอบอุ่นจากเจา้เจา้หน้าท่ี                    
Go’s หลากหลาย   เช้ือชาติ พร้อมทั้งพกัผอ่นเขา้หอ้งพกั ตามอธัยาศยั 

 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (เหล้า,เบียร์,ไวน์และเคร่ืองดื่มต่างๆกว่า 150รายการ บริการฟรี) 

วนัทีแ่รก กรุงเทพฯ – มาเล่ย์ – มลัดฟีส์                                                      ( – / กลางวนั / ค า่)     
      

http://www.clubmed.com/


 

 

    ค า่ บริการอาหารเย็นในแบบที่ท่านจะประทับใจ  พร้อมบริการเคร่ืองด่ืม เบียร์ และไวท์รสเยี่ยมตลอดการ
รับประทานอาหารม้ือค ่า (ในกรณีที่เกิดการล่าชา้และถึงไม่ทนัเวลาการใช้บริการอาหารม้ือเยน็ที่ภตัตาคาร             
ทางคลบัเมดจะจดัเป็นม้ืออาหารวา่งบริการไวใ้หใ้นหอ้งพกัแทน) 

21.30 น. จากนั้นน าท่านมาที่บริเวณ Shark Bay Stage ทีเ่ป็นลานกลางแจง้ ที่น้ีท่านจะสนุกสนานกบักิจกรรมยามค ่าคืน และ
การแสดงจากทางรีสอร์ทที่รอตอ้นรับผูท้ี่เดินทางมาเยอืน และบริการเคร่ืองด่ืมต่างๆตลอดยามค ่าคืนมากมายกว่า 
150 รายการ พร้อมทั้งโชวจ์ากเจา้หนา้ที่ส าหรับการตอ้นรับ ลูกคา้ทุกท่าน 

22.30 น.              เชิญท่านพกัผอ่นตามอิสระ หรือท่านสามารถกินลม ชมบรรยากาศพร้อมเคร่ืองด่ืมเยน็ไดต้ลอดการพกัผอ่น 
หมายเหตุ ท่านสามารถเลือกรับบริการ เคร่ืองดื่มกว่า 150 รายการ อาทิ เหล้า เบียร์ ไวท์ หรือคอลเทลต่างๆ ได้โดยไม่จ ากัด 

จ านวนคร้ังฟรี โดยคลับเมดเปิดบริการต่อเน่ืองต้ังแต่ 09.00 – 24.00 น. ของทุกวัน 

        

 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  ท่ามกลางบรรยากาศยามเชา้ กลางทะเลที่สวยงาม 

หลงัรับประทานอาหารเชา้ ท่านที่ตอ้งการไปด าน ้ าต้ืนพร้อมกนัที่ท่าเรือ ของรีสอร์ท เพือ่ร่วมทดสอบการว่ายน ้ า 
ก่อนที่จะร่วมออกทริป เพือ่ไปสมัผสั โลกใตน้ ้ า ในมหาสมุทรอินเดีย (กรณีที่ท่านไม่ผา่นการทดสอบวา่ยน ้ าทาง
รีสอร์ทขอสงวนสิทธ์ิการใหบ้ริการ แต่สามารถเลือกเล่นกิจกรรรมอ่ืนไดภ้ายในโรงแรม) 

09.30 น. ส าหรับท่านที่ตอ้งการ ร่วมทริปแรกท่านสามารถ ร่วมการเดินทางไปกบัเรือที่บริการฟรี พร้อมอุปกรณ์การต่างๆ 
เช่น หน้ากากด าน ้ า เส้ือชูชีพ หรือตีนกบ (กรณีที่ท่านต้องการด าน ้าลึก ท่านสามารถติดต่อซ้ือบริการเพิ่มเติม 
โดยมีค่าใช้จ่ายตามทริปที่ท่านต้องการ) ส าหรับการด าน ้ าต้ืนใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.  
ส าหรับท่านที่ไม่ออกไปร่วมทริปด าน ้ า ท่านสามารถ สนุกสนานกบักิจกรรม ที่ สระวา่ยน ้ ากบัการออกก าลงักาย 
แบบ Aqua Gym ที่เนน้ความสนสนุก ในสระว่ายน ้ าหรือท่านสามารถอิสระกบักิจกรรมต่างๆมากมายบนเกาะ 
ที่ท่านเกือบจะไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนๆอาทิ เรือแคนู,เรือถีบ, วนิดเ์ซิร์ฟ, กระดานโตค้ล่ืน (ชนิดไม่มีเคร่ืองยนต)์ 
เป็นตน้ สามารถติดต่อโดยตรงที่เจา้หนา้ประจ าเกาะ  

กลางวัน               บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  (เบียร์, ไวน์ และเคร่ืองดื่มต่างๆ บริการฟรี) 

วนัทีส่อง  อสิระเลอืกท ากจิกรรมต่างๆ ตามอธัยาศัย                                        (เช้า / กลางวนั / ค า่)     



 

 

บ่าย ท่านสามารถสนุกสนานกับคอร์สต่างๆมากมายที่ทาง Club Med เตรียมไวส้ าหรับท่านโดยท่านสามารถ
สอบถามไดโ้ดยตรงกบัทางทีมงาน Club Med ท่านสามารถ สนุกสนานกบัการเล่นเรือใบโตค้ล้ืนกบัน ้ าทะเลสี
คราม (กรณีที่ท่านไม่มีทกัษะ ทางคลบัเมด มีบริการใหค้  าแนะน าการใช ้อุปกรณ์ และสอนการเล่นเบื้องตน้ โดย
ไม่คิดค่าบริการ) 

ค า่                    บริการอาหารและปาร์ต้ีสุดสนุกแบบปาร์ต้ีที่ไม่ซ ้ าใคร พร้อมอาหารมากมายเมนูที่รอท่านให้เลือก และท่าน
สามารถเลือกเคร่ืองด่ืม ไวทแ์ดง ไวทข์าว หรือเบียร์ ตลอดจนเคร่ืองด่ืมซอฟดร้ิงต่างๆ ไดโ้ดยไม่มีค่าใช่จ่าย และ
ไม่จ ากดัจ านวนในการใหบ้ริการ 

21.30 น. สนุกกบัปาร์ต้ี ดนตรีกิจกรรมยามค ่าคืนในแบบ Club Med ที่บริเวณ ห้องการแสดง (Theater) ท่านสามารถ               
ชมการแสดงต่างๆ ไดฟ้รี ไดทุ้กค  ่าคืน กบัการแสดงที่ไม่ซ ้ ากบัทีม GO’s ที่มากมายความสามารถ และบริเวณน้ี
ท่านสามารถเลือกเคร่ืองด่ืมที่ท่านช่ืนชอบ อาทิ คอคเทลต่างๆ ไวทแ์ดง ไวทข์าว เบียร์ หรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
มากมายกวา่ 150 ชนิด ตลอดคืน (บาร์จะปิดบริการประมาณ 01.00 น.) 

หมายเหตุ ท่านสามารถเลือกรับบริการ เคร่ืองดื่มกว่า 150 รายการ อาทิ เหล้า เบียร์ ไวท์ หรือคอลเทลต่างๆ ได้โดยไม่จ ากัด
จ านวนคร้ัง โดยคลับเมดเปิดบริการต่อเน่ืองต้ังแต่ 09.00 – 24.00 น. ของทุกวัน 

 

 

 

 
 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท     
09.00 น. เก็บสมัภาระ เช็คเอา้ท ์จากหอ้งพกั  

ไดเ้วลาอนัสมควร เช็คกระเป๋าสมัภาระ น าท่านโดยสารเรือเร็วสู่สนามบินมาเล่ย ์ 
10.00 น.            เช็คอิน ณ เคาเตอร์ ของสายการบิน แอร์เอเชีย  
12.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD 178  
19.10 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

  SPIRIT OF MALDIVES   

วนัทีส่าม มลัดฟีส์ – สนามบินมาเล่ย์ – กรุงเทพฯ                                    (เช้า / – / – )    



 

 

ก ำหนดกำร
เดินทำง 

ห้องพัก รำคำผู้ใหญ่ 

 

รำคำเด็ก 
อำยุ 4 -11 ปี 

 

รำคำเด็ก 

อำยุ 2 -3 ปี 

 
13 April – 15 April 

2018 
 

Club Room 39,700  34,000 25,100 

Deluxe 48,300 39,200 25,100 

Lagoon Suite 56,500 - - 

 

 
15 April – 17 April 

2018 
 

Club Room 39,900  34,100 25,100 

Deluxe 48,500 39,300 25,100 

Lagoon Suite 56,700 - - 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
      
 
 

 
14 April – 16 April 

2018 
 

Club Room 36,200  30,400 21,400 

Deluxe 44,800 35,600 21,400 

Lagoon Suite 53,000 - - 

CLUB ROOM  

- Size: 30 sqm  

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

- Sea/Garden view 

BEACH CLUB ROOM  

- Size: 30 sqm  

- Maximum occupancy:  

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

- Sea view 

BEACH CLUB CONNECTING ROOM  

- Size: 60 sqm  

- Maximum occupancy:  
  6 (4 adults + 2 children, each under 12 years old) 

- Sea view 

CLUB ROOM – RENOVATED 

- Size: 30 sqm  

- Maximum occupancy:  

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

- Sea/Garden view 

CLUB CONNECTING ROOM  

- Size: 60 sqm  

- Maximum occupancy:  
  6 (4 adults + 2 children, each under 12 years old) 

- Sea/Garden view 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 เงื่อนไขและข้อก ำหนด 
 

 ทีพั่ก 2 คนื พรอ้มตั๋วเครือ่งบนิสายการบนิ สายการบนิ Air Asia (FD) 

 บรกิารรับสง่ ไป/กลับ ระหวา่งคลับเมด-สนามบนิ โดยเรอืสปีดโบ๊ต 

 อาหารบฟุเฟตน์านาชาตทิัง้เชา้ กลางวัน เย็น พรอ้มทัง้เครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์น ้าผลไมแ้ละอืน่ๆ 
 บรกิารเครือ่งดืม่ทัง้ผสมและไมผ่สมแอลกดฮอลต์ลอดทัง้วันพรอ้มกับของวา่ง (ไมร่วมเครือ่งดืม่

แอลกอฮอลช์นดิพรเีมีย่ม ไวน์ และแชมเปญแบบขวด) 
 กจิกรรมกฬีาทัง้บนบกและทางน ้า พรอ้มผูฝึ้กสอนทีเ่ชีย่วชาญ  

 การแสดงโชวข์องคลับเมดทกุค ่าคนืโดย ทมีคลับเมดจโีอนานาชาต ิ

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
 
กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น  

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์             
คา่ซกัรดีฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบก ากับภาษี) และคา่ภาษีบรกิารหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 ไมร่วมทปิพนักงานบรกิาร ณ รสีอรท์ 

เงื่อนไขและข้อก ำหนด 
 ใชไ้ดส้ าหรับเขา้พกัอยา่งนอ้ย 2 คืน  

 เด็กอายตุ  ่ากวา่ 14 ปี ไม่อนุญาตใหเ้ขา้พกัที่หอ้งลากูน 
 คลบัเมดคิดราคาเป็นเงินบาทต่อท่าน 
 ส าหรับหอ้ง Connecting room มีค่าใชจ่้ายเพิม่เติม 700 บาท /หอ้ง /คืน 
 หากยนืยนัการจองแลว้ไม่สามารถส่งต่อ คืน หรือเปล่ียนแปลงได ้และ ไม่สามารถใชร่้วมกบัโปรโมชัน่อ่ืนได ้

 แพค็เกจน้ีสามารถใชไ้ดก้บักรุ๊ปทวัร์ 

 ราคาและขอ้ก าหนดอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

GARDEN CLUB ROOM  

- Size: 32 sqm  

- Maximum occupancy:  

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

- Garden view 

GARDEN CLUB CONNECTING  

ROOM  

- Size: 64 sqm  

- Maximum occupancy:  

  6 (3 adults + 2 children, each under 12 years old) 

- Garden view 

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 



 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน   
1. ช าระเงินเต็มจ านวน พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทางภายใน 3 วันนับจากวันที่ท าการจอง 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1. ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
 เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ้นไป  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มี
การคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
 
 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 
8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

หมายเหตุ 
 



 

 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
 

 


