
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MALDIVES KANI 
คลบัเมดคานิ มลัดีลฟ์ 

คลบัเมดคานิ ตั้งอยู่บนเกาะคานิ เป็นหน่ึงในหมู่เกาะมลัดีฟส์ท่ีไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “เกาะสวรรคแ์ห่ง
สุดทา้ย” ซ่ึงรายลอ้มไปดว้ยหาดทรายขาวบริสุทธ์ิ นอกจากท่ีน่ีจะท าให้ทุกวนัพกัผ่อน ของคุณเป็นวนัสุดแสนพิเศษ
แลว้ทางคลบัเมดยงัมีความโดดเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีนอกเหนือจากบรรยากาศ ท่ีพกั กิจกรรมครบครันแลว้ 
ทางเรายงัมีเหล่าพนกังานท่ี เรียกติดปากกนัว่า G.O. (Gentle Organizer) ท่ีจะคอยดูแล G.M. (Gentle Member หรือ 
หมายถึงลูกคา้นัน่เอง) ดว้ยบริการสุดประทบัใจทั้งหมดน้ีเป็นภาพท่ีผสมผสานกนั อยา่งลงตวับนเกาะซ่ึงตั้งอยูใ่นแถบ
เขตร้อนท่ียงัคงความเป็น ธรรมชาติไวอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ 
วนัท่ี รายการ เช้า เท่ียง เย็น โรงแรมท่ีพกั 

1 กรุงเทพฯ – มลัดีฟส์(คลบัเมด รีสอร์ท)    CLUB MED KANI 

2 เพลิดเพลินกบักิจกรรมในรีสอร์ท    CLUB MED KANI 

3 มลัดีฟส์-กรุงเทพฯ    - 

 

มัลดฟีส์ คลบัเมด คานิ 3 วนั 2 คืน 
 INCLUSIVE RESORT: สัมผสัมนตเ์สน่ห์แห่งมหาสมุทรอินเดีย: เยอืนเกาะสวรรคแ์ห่งสุดทา้ย: 

 เพลิดเพลินกบักิจกรรมมากมายในรีสอร์ท: บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมแบบไม่จ ากดั   

 อ่ิมอร่อยกบัอาหาร แบบบุฟเฟ่นานาชาติ หลากหลายเมนู  

 



 

 

 
Club Med Kani, Maldives 

Travelling period 
3DAYS 2NIGHTS AIR PACKAGE WITH AIR ASIA (FD) 

Departure: FD177 BANGKOK-MALE 09:30-11:40                Return: FD178 MALE-BANGKOK 12:30-19:00  
 

Date of Travel Room category Package/Adult 
Package/Teenager 

12-17 yrs 
Package/Child 

4-11 yrs 
Package/Child 

2-3 yrs 
 

07-09 Sep 18 

Club Room 29,900 27,500 24,700  
15,900 Deluxe 38,500 34,100 29,500 

Lagoon Suite 41,300 38,500 32,900 
 

21-23 Sep 18 

Club Room 30,500 27,500 24,700  
15,900 Deluxe 38,500 34,100 29,500 

Lagoon Suite 41,300 38,500 32,900 
 

28-30 Sep 18 
Club Room 30,700 27,900 24,700 15,100 

Deluxe 39,700 35,100 29,700 
Overwater Suite 46,300 40,100 32,500 - 

 



 

21-23 Oct 18 
Club Room 35,000 32,000 28,200  

19,400 Deluxe 43,800 39,000 33,200 
Overwater Suite 46,900 44,000 36,600 - 

 

09-11 Nov 18 
23-25 Nov 18 

Club Room 29,000 26,500 23,900  
15,900 Deluxe 36,500 32,500 28,300 

Lagoon Suite 40,700 35,700 30,900 
 
 

14-16 Dec 18 
Club Room 32,800 29,800 31,800  

17,800 Deluxe 36,400 36,400 34,800 
Overwater Suite 46,000 40,400 36,200 

 

15-17 Feb 19 
Club Room 35,200 31,800 28,200 

17,600 Deluxe 43,000 38,200 33,000 
Overwater Suite 48,600 42,600 36,400 

 

22-24 Feb 19 
Club Room 34,500 31,200 27,800 

17,600 Deluxe 43,000 38,200 33,000 
Overwater Suite 48,600 42,600 36,400 

 

1-3 Mar 19 
8-10 Mar 19 

15-17 Mar 19 
29-31 Mar 19 

Club Room 33,800 31,200 27,800 

17,600 Deluxe 43,000 38,200 33,000 

Overwater Suite 48,600 42,600 36,400 
 

5-7 Apr 19 
Club Room 37,200 34,000 30,800 

21,000 Deluxe 46,400 41,600 36,400 
Overwater Suite 52,000 46,000 39,800 

 

13-15 APR 19 
14-16 APR 19 

Club Room 39,400 36,200 33,000 
23,200 Deluxe 48,600 43,800 38,600 

Overwater Suite 54,200 48,200 41,800 



 
 

 
 
 

เนรมิตฝันของคุณให้เป็นจริงทีค่ลบัเมดคานิ มัลดีฟส์ 
แพคเกจโปรแกรม การเดินทางโดยสายการบิน แอร์เอเชีย 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – มลัดีฟส์                                                    (-/L/D) 

 
06.30 น. เช็คอิน อาคารผูโ้ดยสารขาออก สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD177 

** หลงัจากผา่นขั้นตอนพิธีการ ตรวจคนเขา้เมือง. **  
09.30  น. เหิรฟ้าสู่ เมืองมาเล่ย ์ประเทศมลัดีฟส์ 
11.40  น. เดินทางถึง สนามบินมาเลย ์สนามบินกลางทะเล ท่ีมีบรรยากาศท่ีสวยงาม  

หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง เม่ือออกมาดา้นนอก เจา้หนา้ท่ีถือ ป้ายตอ้นรับ CLUB MED และ  Pre Check-in ท่ี 
เคาร์เตอร์ คลบัเมด หมายเลข 61 (หากไม่พบเจา้หนา้ท่ี สามารถ มาท่ี เคาร์เตอร์ คลบัเมด หมายเลข 61 ) และน า
ท่านลงเรือเร็วเพื่อเดินทางสู่เกาะมลัดีฟส์  (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที) 
 
 
 
 

    
13.30 น. เดินทางถึง RESORT พร้อมเช็คอินน์ ใหทุ้กท่านพร้อมกนั ณ บริเวณ THEATER ของโรงแรม  

เพื่อฟังค าอธิบายแต่ละส่วนท่ีทางคลบัเมด มีใหบ้ริการ โดยเจา้หนา้ท่ีของโรงแรม 
 
 
 
 

 
 
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  KANDU  เปิดใหบ้ริการ 13.30 – 15.30 น. 

ท่านสามารถใชบ้ริการบาร์ของโรงแรม (SUNSET BAR) หรือ (BEACH BAR) อยูข่า้งสระวา่ยน ้า 
เปิดใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น.  ใหทุ้กท่านไดอิ้สระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  



19.30 – 21.30 น.  เชิญท่านรับประทานอาหารเยน็ท่ีหอ้งอาหารของคลบัเมด หอ้งอาหารหลกั Velhi  ซ่ึงมีอาหารไวบ้ริการท่านอยา่ง
หลากหลายในสไตลบุ์ฟเฟ่ต ์โดยไม่มีค่าใชจ่้าย  21.00 น. ท่านสามารถเขา้ร่วมชมการแสดง ณ บริเวณ 
THEATER ซ่ึงเป็นการแสดงท่ีทางโรงแรมคดัสรรมาใหทุ้กท่านไดช้ม ทุกค ่าคืน  
(โชวก์ารแสดงจะมีการสับเปล่ียนทุกคืน) การแสดงใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

21.30 น. ท่านสามารถสนุกสนานกบักิจกรรมยามค ่าคืน และการแสดงทางท่ีคลบัเมดไดเ้ตรียมไวเ้พื่อตอ้นรับผูท่ี้เดินทาง
มาเยอืน ท่ีบริเวณลานกลางแจง้ Shark Bay Stage พร้อมทั้งบริการเคร่ืองด่ืมตลอดค ่าคืนฟรี และโชวพ์ิเศษจาก
เจา้หนา้ท่ีคลบัเมดส าหรับการตอ้นรับทุกท่าน  

ช่วงดึก  เชิญท่านพกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยั ราตรีสวสัด์ิ 
หมายเหตุ : ท่านท่ีพกัหอ้ง Lagoon Suite อยา่ลืมเลือกเมนูอาหารเชา้แลว้น าไปเสียบไวใ้นกล่องหนา้ห้อง ก่อนเวลา 02.00 น. (ตี 2) 
ของวนันั้นๆ โดยทาง Room Service จะน าอาหารเชา้มาเสริฟท่านในเวลา 07.00 – 11.00 น.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง            สนุกสนานกบักจิกรรมในรีสอร์ท                           (B/L/D) 

ช่วงเช้า ท่านสามารถรับประทานอาหารเชา้ไดท่ี้ห้องอาหารหลกั (Velhi) ตามเวลาให้บริการของห้องอาหาร คือ 07.00 – 
11.00 น. แต่หากท่านไม่สะดวกตามเวลาดงักล่าว ก็สามารถรับประทานอาหารเช้าในช่วงสายไดท่ี้ห้องอาหาร
พิเศษ (Kandu) ซ่ึงใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น. หรือ หอ้ง Kaana ซ่ึงให้บริการตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.30 
น. และ 21.30 – 23.00 น.  จากนั้นเชิญท่านอิสระเพลิดเพลินและสนุกสนานกบักิจกรรมมากมายท่ีทางคลบัเมด 
เตรียมไวใ้หบ้ริการทั้งกิจกรรมท่ีใหบ้ริการฟรี และกิจกรรมท่ีมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม โดยท่านสามารถติดต่อสอบถาม
ไดโ้ดยตรงกบัทางทีมงานคลบัเมด หรือทางเจา้หนา้ท่ีทวัร์  และสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม รวมทั้งตารางการ
ให้บริการ เง่ือนไข และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (บางกิจกรรม)  ไดจ้ากคู่มือฉบบัน้ี หรือ ตารางกิจกรรมในแต่ละวนั 
หนา้หอ้งอาหาร  ซ่ึงในทุกๆ กิจกรรมจะมีเจา้หนา้ท่ีคลบัเมดคอยดูแล ใหค้  าแนะน าอยา่งใกลชิ้ด  

12.15 – 14.00 น. เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวนัไดท่ี้ห้องอาหารหลกั (Velhi) แต่หากท่านไม่สะดวกตามเวลาดงักล่าว ก็
สามารถรับประทานอาหารกลางวนัไดอี้กช่วงท่ีห้องอาหารพิเศษ (Kandu) ซ่ึงให้บริการอาหารกลางวนัตั้งแต่
เวลา 13.30 – 15.30 น. 



ช่วงบ่าย พกัผอ่นอิสระเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ รวมทั้งอาหารวา่งท่ีจะคอยใหบ้ริการท่านท่ีห้องอาหารพิเศษ (Kandu) 
ตั้งแต่เวลา 15.30 – 18.00 น.ทางคลบัเมด มีห้องอาหารใหม่ สไตล์ Noodle bar  ท่ีให้ บริการตั้งแต่เวลา  16.00-
18.00  และ 21.30-23.00 ซ่ึงใหบ้ริการ Noodle ช่ือหอ้ง KAANA RESTAURANT  

19.30 – 21.30 น.เชิญท่านรับประทานอาหารเยน็ท่ีหอ้งอาหารของคลบัเมด ห้องอาหารหลกั Velhi ซ่ึงมีอาหารไวบ้ริการท่านอยา่ง
หลากหลายในสไตล์บุฟเฟ่ต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส าหรับท่านท่ีตอ้งการรับประทานอาหารท่ีห้องอาหารพิเศษ 
Kandu จะตอ้งท าการจองล่วงหน้า 1 วนั โดยแจง้ไดท่ี้แผนกตอ้นรับ (Reception) *ไม่มีค่าใช้จ่าย รับ เพียง 75 
ท่านต่อวนั ส าหรับ เมนู Lobster มีค่าใชเ้จ่าย สามารถเชค เรทราคาไดท่ี้ Reception 

21.30 น. ท่านสามารถสนุกสนานกบักิจกรรมยามค ่าคืน และการแสดงทางท่ีคลบัเมดไดเ้ตรียมไวเ้พื่อตอ้นรับผูท่ี้เดินทาง
มาเยือน ท่ีบริเวณลานกาลางแจง้ Shark Bay Stage พร้อมทั้งบริการเคร่ืองด่ืมตลอดค ่าคืนฟรี และโชวพ์ิเศษจาก
เจา้หนา้ท่ีคลบัเมดส าหรับการตอ้นรับทุกท่าน  

ช่วงดึก  เชิญท่านพกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยั  ราตรีสวสัด์ิ 
หมายเหตุ : ท่านท่ีพกัหอ้ง Lagoon Suite อยา่ลืมเลือกเมนูอาหารเชา้แลว้น าไปเสียบไวใ้นกล่องหนา้ห้อง ก่อนเวลา 02.00 น. (ตี 2) 
ของวนันั้นๆ โดยทาง Room Service จะน าอาหารเชา้มาเสริฟท่านในเวลา 07.00 – 11.00 น.  
 
 
 
 

วนัทีส่าม             มลัดีฟส์ – กรุงเทพฯ                                             (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร  VELHI RESTAURANT (INTERNATIONAL BUFFET) 
08.00   น. วางกระเป๋าสัมภาระบริเวณหนา้หอ้งพกั 
09.00   น. เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรมท่ีพกั  
09.30   น. พร้อมกนัท่ี ท่าเทียบเรือของคลบัเมดคานิ และเดินทางออกจากคลบัเมดคานิ โดย Speed boat สู่สนามบินมาเล่ย ์ 
12.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย   เที่ยวบินที ่FD178 
19.05 น. เดินทางถึงท่านอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ 
 

NOTE 

1 เดก็อาย ุ8 ปีข้ึนไปสามารถเขา้พกัใน Overwater Suite กบัพ่อแม่ได ้   

2 บริการ Mini Club ใหม่ส าหรับเดก็อาย ุ4-11 ปี  

3 หอ้ง Overwater Suite สามารถเขา้พกัได ้3 ท่าน เป็นเตียงเสริมให ้(ตอ้นรับครอบครัวและเพื่อนฝงู) 

4 ศูนยด์ าน ้าใหม่ท่ี Club Med Kani  



 

ค่าใชจ่้ายน้ีรวม  
1 ราคาน้ีเป็นราคาแพค็เกจ็ส าหรับลูกคา้ 2-3 ท่าน พกั 2 คืน (ถา้หากมาเป็นกรุ๊ป 10 ท่านข้ึนไป รบกวนสอบถาม

ราคากบัเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง) 
2 บริการรับส่งโดยเรือสปีตโบ๊ท ไป - กลบั ระหวา่งสนามบินคลบัเมด  
3 บริการบาร์เคร่ืองด่ืมทั้งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอร์ตลอดทั้งวนั พร้อมกบัของวา่ง (ไม่รวมเคร่ืองด่ืมแอลกอ

ฮอร์ชนิด      พรีเม่ียม เช่น ไวน ์และแชมเปญแบบขวด)  
4 กิจกรรมกีฬาทั้งบนบกและทางน ้า พร้อมผูฝึ้กสอนท่ีเช่ียวชาญ **ยกเวน้กิจกรรมท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองยนตจ์ะต่อง

จ่ายเอง** 
5 ชมโชวจ์ากทีมงาน Club Med G.O. นานาชาติ ทุกค ่าคืน 
 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนด  
1 ราคาน้ีเป็นราคาแพคเกจ็ส าหรับลูกคา้ 2-3 ท่าน พกั 2 คืน (ถา้หากมาเป็นกรุ๊ป 10 ท่านข้ึนไป รบกวนสอบถาม

ราคากบัเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง) 
2 การช าระค่าทวัร์การเกบ็มดัจ าเกบ็ 70% ของราคาทวัร์ (กรณีใกลว้นัเดินทางขอสงวนสิทธ์ิในการช าระราคา

เตม็เท่านั้น) 
3 หอ้งพกั Connecting  จะตอ้งจ่ายเพิ่ม 700 บาท/หอ้ง/คืน   
4 เดก็อายตุ  ่ากวา่ 4 ขวบ เขา้พกัฟรี 
5 เดก็อายตุ  ่ากวา่ 4 ปี ไม่สามารถพกั หอ้งพกัท่ีเป็น Lagoon Suite   
6 เดก็อาย ุ4 ปี ข้ึนไป ใชร้าคาเดียวกนักบัผูใ้หญ่ 
7 ถา้ตอ้งการ อพัเกรดหอ้งแบบ PANORAMA VIEW มีค่า SURCHAARGE 10% 
8 หากช าระค่าใชจ่้ายมาแลว้ ไม่สามารถคืนเงินได ้ถา้หากลุกคา้เดินทางไม่ได ้  
9 ก่อนท าการจองควรเช็คหอ้งพกักบัเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ัง และไม่สามรถใชร้วมกบัโปรชัน่อ่ืนๆได ้  
10 ราคาน้ีรวมภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนัเรียบร้อยแลว้ หากมีการเปล่ียนแปลงทางเราไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ได ้
11 กรณีจองหอ้งพกัไปแลว้ตอ้งการเปล่ียนผูเ้ดินทาง จะเสียค่าบริการเปล่ียนผูเ้ดินทาง 1,000 บาท/ท่าน ไม่รวม

เปล่ียนช่ือกบัสายการบิน  
12 ทุกราคาและเง่ือนไขสามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 



ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง  
  กระเป๋าเดินทางส าหรับฝากใตท้อ้งเคร่ือง  

จ านวน :  ไม่จ  ากดั      น ้าหนกั : ไม่เกิน 20  กิโลกรัม 

  ส่ิงท่ีบรรจุภายใน : นอกเหนือจากเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย และของใชอ่ื้นๆ  ขอ้ควรปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดส าหรับส่ิงของท่ีบรรจุ
ไวภ้ายในกระเป๋าเดินทางฝากใตท้อ้งเคร่ืองมีดงัน้ี 

  หา้ม  น าผลิตภณัฑ์อดัอากาศใส่กระเป๋าใบใหญ่ เพราะอาจเกิดอนัตรายระหวา่งเดินทาง เช่น กระป๋องสเปรยต่์างๆ 

  หา้ม น าหนงัสือเดินทางใส่กระเป๋าใบใหญ่ และกรุณาเก็บรักษาไวอ้ยา่งดี เพื่อป้องกนัการสูญหาย 

  หา้ม น าท่ีชาร์จแบตเตอร่ีส ารอง (Power Bank)   ทุกขนาด และทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบใหญ่โดยเด็ดขาด 

  หา้ม น าอาวธุทุกชนิดใส่ในกระเป๋าใบใหญ่โดยเด็ดขาด 

  กระเป๋าเดินทางท่ีถือติดตวัข้ึนเคร่ือง ( Hand Carry / Hand Bag)  
จ านวน :  ตอ้งไม่เกิน 2 ใบ ต่อท่าน  
โดยแบ่งเป็น กระเป๋าเดินทางใบเล็กส าหรับถือข้ึนเคร่ือง (Hand Carry) 1ใบ และกระเป๋าสะพาย (Hand Bag)  1 ใบ 
ขนาด :  ของกระเป๋าเดินทางใบเล็ก (Hand Carry ) ตอ้งมีขนาด 58 x 34 x 23 ซม. 
น ้าหนกั :  กระเป๋าเดินทางใบเล็ก (Hand Carry) ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ต่อ 1 ใบ 

  ส่ิงท่ีบรรจุภายใน  : ควรเป็นของใชท่ี้จ าเป็นระหวา่งการเดินทาง อาทิ แปรงสีฟัน ยาประจ าตวั ทั้งน้ีสายการบินมีขอ้ก าหนด
เคร่งครัด ส าหรับส่ิงของท่ีบรรจุภายในกระเป๋าถือติดตวัตวัข้ึนเคร่ือง ดงัน้ี 

- ของเหลว หรือ ของก่ึงเหลวทุกชนิด อาทิ เจล สเปรยท่ี์ไม่ใช่วสัดุอนัตราย และน ้า เคร่ืองด่ืม โลชัน่ ออยล์ น ้ าหอม โฟม 
ยาสีฟัน น ายาก าจดักล่ินตวั (ยกเวน้ นม อาหารส าหรับเด็ก และยาน ้าในปริมาณท่ีพอเหมาะ) ตอ้งมีขนาดบรรจุไม่
เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชนิด และบรรจุรวมกนัไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตร และหากบรรจุเกินจาก 100 มิลลิลิตร ตอ้ง
เก็บไวใ้นกระเป๋าฝากใตท้อ้งเคร่ืองเท่านั้น 

-ส าหรับของเหลว หรือ ของก่ึงเหลว อาทิ เจล หรือสเปรย ์ซ่ึงซ้ือจากร้านปลอดภาษีอากรท่ีสนามบิน หรือบนเคร่ืองบิน
ตอ้งบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุง ไม่มีร่องรอยผดิปกติใหส้งสัยวา่มีการเปิดปากถุงหลงัจากการซ้ือ และ
มีหลกัฐานแสดงว่าซ้ือจากร้านคา้ปลอดภาษีสนามบินหรือบนเคร่ืองบินในวนัเดินทางเท่านั้น โดยตรวจสอบ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อของเหลว เจล หรือสเปรยท่ี์สนามบินซ่ึงเป็นจุดปลายทางของการเดินทาง 

-กรณีท่ีน าของเหลวและก่ึงเหลวบรรจุไวใ้นกระเป๋าถือติดตวัข้ึนเคร่ืองตอ้งแสดงถุงพลาสติกใสซ่ึงใส่ภาชนะบรรจุ
ของเหลว เจล หรือสเปรย ์รวมทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาและเส้ือคลุม เม่ือถึงจุดตรวจคน้ 

- ส าหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าส่วนตวั วสัดุอุปกรณ์ของมีคมอนัสามารถก่อใหเ้กิดอนัตรายไดเ้ช่น มีดพบั มีดปอกผลไม ้ตะไบ
ชดัเล็บ ไฟแช็ค มีด กรรไกร หรือ ของมีคมทุกชนิดท่ีสามารถท าเป็นอาวุธได ้ไม่อนุญาตให้บรรจุไวใ้นกระเป๋า
ถือ ดงันั้นกรุณาใส่ไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ท่ีจะฝากลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน มิฉะนั้นอาจถูกยึดไวโ้ดยไม่ได ้   
รับคืน 

 หมายเหตุ  หากขนาดและน า้หนักของกระเป๋าติดตัวขึน้เคร่ืองเกนิกว่าทีก่ าหนด สายการบินจะไม่ยนิยอมให้น า
กระเป๋าดังกล่าวขึน้เคร่ืองโดยเด็ดขาด 



ขอ้มูลอ่ืนๆ 

1 ส่ิงท่ีหา้มน าเขา้ประเทศมลัดีฟส์ 
- วตัถุท่ีส่ือถึงการต่อตา้นศาสนาอิสลาม  
- วตัถุบูชา//หนงัสือ ส่ิงพิมพล์ามก 
- แอลกอฮอลแ์ละเหลา้ 
- สตัวอ์นัตราย อาวธุสงคราม และระเบิด 
- เน้ือหมู และผลิตภณัฑท่ี์ท าจากหมู 

2 อุณหภูมิช่วงปลายเดือนสิงหาคม  โดยประมาณ  26 - 35 องศาเซลเซียส 
**หมายเหตุ  ก่อนออกเดินทางกรุณาตรวจเช็คอุณหภูมิอีกคร้ัง** 

3 เวลา  จะชา้กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

4 ภาษา  ภาษาทอ้งถ่ินคือ Dhivehi และภาษาองักฤษ 

5 เงินตรา   อตัราแลกเปล่ียน อยูท่ี่ประมาณ  12  รูเฟีย (Rufiyaa/MVR)  ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ  หรือ  1 รูเฟีย เท่ากบั 3-4 
บาท   แต่ท่านอาจจะไม่จ าเป็นตอ้งแลกเงินรูเฟีย ไวม้ากนกัเพราะท่ีคลบัเมด คานิ ยนิดีรับเงินดอลล่าร์สหรัฐ  หรือ
ท่าน สามารถจ่ายผา่นบตัรเครดิต ซ่ึงค่าใชจ่้ายทั้งหมดจะถูกบนัทึกเอาไว ้คิดบญัชีรวมกนัเม่ือท่านเชค็เอาท ์ (บตัร 
VISA /    JCB / American Express / Eurocard และ Master Card ) 

6 เส้ือผา้ การแต่งกาย และของใชต่้างๆ   
-  ควรเตรียมเส้ือผา้ท่ีเป็นผา้ฝ้าย ผา้ลินิน เส้ือยดืเน้ือบางสวมใส่สบาย เน่ืองจากมลัดีฟส์อากาศร้อนทั้งปี 
-  รองเทา้แตะ หรือ รองเทา้ท่ีสวมใส่สบาย 
- กางเกงวา่ยน ้า  ชุดวา่ยน ้า   ครีมกนัแดด 
- แวน่ตากนัแดด หรืออุปกรณ์กนัแดดในแบบของท่านเอง 
- รองเทา้ผา้ใบส าหรับท่านท่ีชอบออกก าลงักายในหอ้งฟิตเนส หรือออกก าลงักายแอโรบิค/โยคะ 
- กลอ้งถ่ายรูปและอุปกรณ์เกบ็ภาพ 

7 กระแสไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลบั 230-240 Volts -AC **ปลัก๊เป็นแบบ 3 ขา ควรพก adapter ติดตวัไป
ดว้ย 

8 การเขา้ประเทศ ท่านสามารถเดินทางเขา้สู่มลัดีฟส์โดยไม่ตอ้งใชวี้ซ่าโดยสามารถพกัอาศยัอยูไ่ดไ้ม่เกิน 30 วนั และ  
พาสปอร์ตตอ้งมีอายอุยา่งนอ้ย 6 เดือนข้ึนไป 

9 การใชโ้ทรศพัท ์โทรศพัทก์ลบัเมืองไทย ใหก้ด  001 หรือ 002 หรือ 008  + 66 + 2 หรือ 8  หมายเลข โทรศพัท ์7 ตวั 

10 ของมีค่าไม่ควรน าของมีค่าติดตวัมากเกินไป เพื่อการท่องเท่ียวอยา่งสบายใจ 

11 คลบัเมด จะมีการแต่งกายเพื่อร่วม ธีมปารต้ี ในแต่ละวนั สามารถโทรเชค ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 5 วนัท่ีคลบัเมด 
กรุงเทพ 



 
Accommodations Club Med Kani 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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  
- Size: 30 sqm  
- Maximum occupancy:  
  3 (2 adults + 1 child under 12 years old) 
- Sea/Garden view 
 

Club Room  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 
 

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 
 

Deluxe 

Lagoon Suite 



 


