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Highlight 

หอ้งพกัหรูสุดคลาสสิคติดริมหาดหรือหอ้งพกักลางทะเลท่ี “CLUB MED KANI, MALDIVES” รีสอร์ทหรูระดบั 5 ดาว 
เดินทาง ไป-กลบั ท่ีพกัและสนามบิน โดยเรือเร็ว Speed Boat บริการท่ีสะดวกรวดเร็วและต่ืนเตน้เร้าใจไปกบัการเดินทาง 
พิเศษ! อ่ิมอร่อยไม่อั้น อาหารและเคร่ืองด่ืม ณ หอ้งอาหารโรงแรม ทั้งวนัตลอดการเขา้พกั (All Inclusive) 
พิเศษ! กิจกรรมบนัเทิงสนัทนาการโดยทีมงาม G.O. พร้อมโชวส์นุกสนามและประทบัใจทุกค ่าคืน 
ฟรี! สนุกกบักิจกรรมทางน ้าอาทิ เรือแคนู,วินดเ์ซิร์ฟ.กระดานโตค้ล่ืน ตลอดการเขา้พกั 
ฟรี! อุปกรณ์ดาน ้าต้ืนชมประการัง ด่ืมด ่าความงามใตท้อ้งทะเลรอบๆ เกาะ 
ฟรี! สนุกผอ่นคลายกบักิจกรรมต่างๆ โดยผูเ้ช่ียวชาญมากประสบการณ์ เกบ็ทุกความประทบัใจไดทุ้กวนั อาทิ สระวา่ยน ้า,สปา,
เทนนิส , ฟิตเนส และ อ่ืนๆ อีกมากมาย 
เดก็อาย ุ8 ปีข้ึนไป สามารถพกัหอ้ง Overwater Suite ได ้

 

WONDERFUL MALDIVES 
CLUB MED KANI MALDIVES 

3 Days 2 Nights 

     เดินทางตั้งแต่  : วนันี ้ – 31 ตุลาคม 63   
ยกเว้น เทศกาลและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ 

      
       

ราคาเร่ิมต้น / ท่าน 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
25,900.- 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์                      (  -  / - / D  )      
 เช็คอินบตัรโดยสารและสมัภาระ ณ  สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก  
 ออกเดินทางสู่มัลดีฟส์  
 ถึงสนามบินมาเลย์ (Male International Airport) ประเทศมลัดีฟส์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง …  
  น าท่านเดินทางโดยเรือเร็ว Speed Boat (ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี ไปยงั CLUB MED KANI, MALDIVES 

รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว (กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ โรงแรม  CLUB MED  ณ สนามบินมัลดีฟส์)   
….. น. เช็คอนิเข้าสู่ทีพ่กั ห้องพกั  ... จากน้ันให้ท่านอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย   

*** ฟรี!!! บริการอุปกรณ์ด าน ้ าต้ืนและอุปกรณ์ทางน ้า (ชนิดไม่มีเคร่ืองยนต)์ เช่น เรือแคนู, เรือถีบ, วินดเ์ซิร์ฟ, 
กระดานโตค้ล่ืน ตลอดการเขา้พกั *** 
*** อ่ิมอร่อยไม่อั้น กบัอาหารและเคร่ืองด่ืมตลอดวนั อาทิเช่น ชา-กาแฟยามบ่ายพร้อมของวา่ง, เคร่ืองด่ืม
น ้าอดัลมและน ้าแร่ ตลอดวนั, และบาร์เปิดใหบ้ริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด ไวน์แดง, ไวน์ขาว, สปาร์คกล้ิงไวน,์ 
เบียร์ และคอ็กเทล ระหวา่งเวลา 11.00 น. – 00.00 น. ตลอดการเขา้พกั *** 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรมที่พกั 
ช่วงค า่ ทาง CLUB MED มีกจิกรรมบันเทิงพเิศษโดยทมี G.O. 

 
วนัทีส่อง มัลดีฟส์ – อสิระเลอืกท ากจิกรรมต่างๆ ตามอธัยาศัย            (B / L / D)   
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พกั 
 หลงัรับประทานอาหารเชา้ ... ท่านสามารถเลือกพกัผอ่นตามอธัยาศยั มีสถานท่ีเล่นกีฬาทางน ้า และบนบก โดย

ครูฝึกผูเ้ช่ียวชาญคอยดูแล  โดยท่านท่ีไม่ออกไปด าน ้ า ... ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ ท่ีน า
โดยเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญและมีปราบการณ์ โดยท่ีท่านไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพื่มเติมไดต้ั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. 
และ 15.30-16.30 น. ของทุกวนั ... อาชิเช่น :  หฐโยคะ (Hatha Yoga), ร าไทชิ (Tai Chi), การน่ังสมาธิ 
(Meditation), พลิาทิส (Pilates on mat),  Stretching Class, การพบัผ้าขนหนูเป็นรูปสัตว์ต่างๆ (Animal 
Towel Folding), โยค ีลาทิส - การผสมผสานกนัระหว่างโยคะและพลีาทิส(Yogilates), มวยไทย (Thai Boxing) 
เป็นต้น  (กรุณาเช็คตารางเวลากบัเจ้าหน้าทีรี่สอร์ทอกีคร้ัง) 

กลางวนั – ค า่ รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 
วนัทีส่าม มัลดีฟส์ – กรุงเทพฯ           (B / - /-  ) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พกั 

หลงัอาหารเชา้ ... ท่านสามารเลือกสนุกกบักจิกรรมทางน า้ต่างๆ มากมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น เรือแคนู, 
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เรือถีบ, วนิด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลืน่ เป็นต้น  
….. น.   เช็คเอาทอ์อกจากหอ้งพกั (ท่านสามารถฝากสมัภาระไวท่ี้เคาน์เตอร์ของรีสอร์ทได)้ 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พกั 
   อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั ....  
  น าท่านเดินทางโดยเรือ SPEED BOAT สู่สนามบิน (กรุณาเช็ครอบเรือกับเจ้าหน้าท่ีโรงแรมอีกคร้ังหน่ึง) 
  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 

อตัราคา่บรกิาร(ราคาเริม่ตน้)  ยกเวน้เทศกาลและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

 

Superior 
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ช่วงเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 2 

ท่าน 
ท่านละ (บาท) 

ผู้ใหญ่ พกัเพิม่  
ต่อคนื / ต่อ

ท่าน 

เดก็ 12-17 ปี 
ท่าน

ละ (บาท) 

เดก็ 12-17 ปี พกั
เพิม่  

ต่อคนื / ต่อท่าน 

เดก็ 4-11 ปี 
ท่าน

ละ (บาท) 

เดก็ 4-11 ปี พกั
เพิม่  

ต่อคนื / ต่อท่าน 

8-28 ก.พ.63 30,900 12,300 23,300 8,500 17,800 6,400 

29 ก.พ.-31 มี.ค.63 25,900 9,800 22,100 7,900 17,000 5,000 

1-9 เม.ย.63 25,900 9,800 22,100 7,900 17,000 5,000 

10-15 เม.ย.63 27,500 10,600 23,500 8,600 18,000 6,500 

16-30 เม.ย.63 25,900 9,800 22,100 7,900 17,000 5,000 

1-3 พ.ค.63 27,900 10,800 23,500 8,600 18,000 6,500 

4 พ.ค.-31 ต.ค.63 27,900 10,800 23,500 8,600 18,000 6,500 
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Deluxe Room – Beach 

 
 

ช่วงเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 2 

ท่าน 
ท่านละ (บาท) 

ผู้ใหญ่ พกัเพิม่  
ต่อคนื / ต่อท่าน 

เดก็ 12-17 ปี 
ท่านละ (บาท) 

เดก็ 12-17 ปี พกั
เพิม่  

ต่อคนื / ต่อท่าน 

เดก็ 4-11 ปี 
ท่านละ (บาท) 

เดก็ 4-11 ปี พกั
เพิม่  

ต่อคนื / ต่อท่าน 

8-28 ก.พ.63 38,900 16,300 32,300 13,100 24,800 9,900 

29 ก.พ.- 31 มี.ค.63 33,900 13,800 28,500 11,100 21,800 8,400 

1-9 เม.ย.63 33,900 13,800 28,500 11,100 21,800 8,400 

10-15 เม.ย.63 36,300 15,000 30,700 12,200 23,200 9,100 

16-30 เม.ย.63 33,900 13,800 28,500 11,100 21,800 8,400 

1-3 พ.ค.63 36,700 15,200 30,700 12,200 23,400 9,200 

4 พ.ค. - 31 ต.ค.63 36,700 15,200 30,700 12,200 23,400 9,200 
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Overwater Suite – Refurbished 

 
 

ช่วงเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 2 

ท่าน 
ท่านละ (บาท) 

ผู้ใหญ่ พกัเพิม่  
ต่อคนื / ต่อ

ท่าน 

เดก็ 12-17 ปี 
ท่าน

ละ (บาท) 

เดก็ 12-17 ปี พกั
เพิม่  

ต่อคนื / ต่อท่าน 

เดก็ 4-11 ปี 
ท่าน

ละ (บาท) 

เดก็ 4-11 ปี พกั
เพิม่  

ต่อคนื / ต่อท่าน 

8-28 ก.พ.63 42,900 18,300 35,700 14,700 27,000 11,000 

29 ก.พ.-31 มี.ค.63 40,100 16,900 33,500 13,600 25,400 10,200 

1-9 เม.ย.63 40,100 16,900 33,500 13,600 25,400 10,200 

10-15 เม.ย.63 43,100 18,400 35,700 14,700 27,200 11,100 

16-30 เม.ย.63 40,100 16,900 33,500 13,600 25,400 10,200 

1-3 พ.ค.63 43,500 18,600 36,100 14,900 27,400 11,200 

4 พ.ค. - 31 ต.ค.63 43,500 18,600 36,100 14,900 27,400 11,200 
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อตัราค่าบริการรวม 
 ท่ีพกั 2 คืน ตามระบุในรายการ 
 บริการรับส่งโดยเรือสปีดโบท๊ ไป-กลบั ระหวา่งสนามบิน-คลบัเมด 
 อาหารบุฟเฟตน์านาชาติทั้งเชา้ กลางวนั เยน็ พร้อมทั้งเคร่ืองด่ืม เบียร์ ไวน์ น ้ าผลไมแ้ละอ่ืนๆ 
 บริการเคร่ืองด่ืมทั้งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอลต์ลอดวนั (ยกเวน้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลช์นิด พรีเม่ียม, ไวน์ และ แชม  

เปญแบบทั้งขวด) 
 กิจกรรมกีฬาทั้งบนบกและทางน ้า พร้อมผูฝึ้กสอนท่ีเช่ียวชาญ เฉพาะรีสอร์ท ท่ีมีการเรียนการสอนและอุปกรณ์ 
 การแสดงโชวเ์อกลกัษณ์ของคลบัเมดทุกค ่าคืนโดยจีโอนานาชาติ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั กรุงเทพฯ – มลัดีฟส์ และค่าธรรมเนียมน ้ามนัสายการบิน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ทิปพนกังาน สปา ค่าอาหาร และค่าเคร่ืองด่ืม ท่ีนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ถา้ตอ้งการ) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 

 

ช่องทางติดต่อ 
หากมีข้อสงสยัใดๆ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจ้าหน้าที่ ฝา่ยชว่ยเหลือและส ารองทีน่ั่ง ตลอดเวลาท าการของบรษิทัฯ  
ระหวา่งเวลา 10.00 - 18.00 น. ของวนัจันทร์-วนัศุกร ์และ เวลา 10.00-17.00 น. ของวนัเสาร ์ไดท้าง
หมายเลขโทรศพัท ์02–963-0414 หรอื 092-405-4546 , 086-321-8269 และทาง  Line Official 
: @stdtravel (ท าการตลอดเวลา) วนัอาทติยห์ยดุท าการ 
ช่องทางการจ่ายเงนิ 

 
 

 

ธนาคารกรุงไทย  
ชื่อบัญช ี: บรษิัทศรไีทยเดิม กรุป๊. จ ากดั(สาขาปากเกร็ด) 
เลขบัญชี : 123-0-18724-3 

ธนาคารกสกิรไทย 
ชือ่บญัช ีบรษิทั ศรีไทยเดิม กรุป๊ จ ากัด(สาขาถนนรชัดา-ห้วยขวาง) 
เลขทีบ่ญัชี : 089-1113-23-4 


