
 

 

คลบัเมดคาน ิมลัดลีฟ์ 

Early Booking Bonus 
แพ็คเก็จ  3วนั 2คนื + พรอ้มต ัว๋เครือ่งบนิ  

 สายการบนิ Bangkok Airways (PG) 

** จองภายใน 31 มีนาคม  2560 นีเ้ท่าน้ัน ** 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

06.30 น.           คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ “ F “ 
09.30 น.           น าท่านเหิรฟ้าสู่มัลดีฟส์  โดยสายการบิน บางกอก แอร์เวย์  เท่ียวบินท่ี PG 711   
11.45 น.           เดินทางถึงสนามบินมาเล่ย์ สนามบินกลางทะเล ท่ีมีบรรยากาศท่ีสวยงาม หลงัตรวจเอกสารเป็นท่ีเรียบร้อย น าท่านลง

เรือเร็วเดินทางสู่เกาะมลัดีฟ ระหวา่งทางท่านสามารถชมน าทะเลใสบริสุทธ์ิ พร้อมทั้งบา้นเรือนต่างๆบริเวณเกาะ บน

คาบมหาสมุทรอินเดียไดอี้กดว้ย (ใชเ้วลาเดินทาง 20 นาที สู่รีสอร์ท) แลว้เชิญท่านเขา้สู่คลบัเมด  Club Med Kani 
(www.clubmed.com) พร้อมการตอ้นรับอนัแสนอบอุ่นจากเจา้เจา้หน้าท่ี Go’s หลากหลายเช้ือชาติ พร้อมทั้งพกัผ่อน
เขา้หอ้งพกั ตามอธัยาศยั 

กลางวนั               บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  (เบียร์, ไวน์ และเคร่ืองดื่มต่างๆ บริการฟรี) 
ค ่า บริการอาหารเยน็ในแบบท่ีท่านจะประทบัใจ  พร้อมบริการเคร่ืองด่ืม เบียร์ และไวท์รสเยี่ยมตลอดการรับประทาน

อาหารม้ือค ่า (ในกรณีท่ีเกิดการล่าช้าและถึงไม่ทนัเวลาการใช้บริการอาหารม้ือเย็นท่ีภตัตาคาร   ทางคลบัเมดจะ
จดัเป็นม้ืออาหารวา่งบริการไวใ้หใ้นห้องพกัแทน) 

21.30 น. จากนั้นน าท่านมาท่ีบริเวณ Shark Bay Stage ท่ีเป็นลานกลางแจง้ ท่ีน้ีท่านจะสนุกสนานกบักิจกรรมยามค ่าคืน และการ
แสดงจากทางรีสอร์ทท่ีรอต้อนรับผูท่ี้เดินทางมาเยือน และบริการเคร่ืองด่ืมต่างตลอดยามค ่าคืนมากมายกว่า 150 
รายการ พร้อมทั้งโชวจากเจา้หนา้ท่ีส าหรับการตอ้นรับ ลูกคา้ทุกท่าน 

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

จ านวนคร้ังฟรี โดยคลบัเมดเปิดบริการต่อเน่ืองตั้งแต่ 09.00 – 24.00 น. ของทุกวนั 

 
 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  ท่ามกลางบรรยากาศยามเชา้ กลางทะเลท่ีสวยงาม 

หลงัรับประทานอาหารเช้า ท่านท่ีตอ้งการไปด าน ้ าต้ืนพร้อมกนัท่ีท่าเรือ ของรีสอร์ท เพื่อร่วมทดสอบการว่ายน ้ า 
ก่อนท่ีจะร่วมออกทริป เพื่อไปสัมพสั โลกใตน้ ้ า ในมหาสมุทรอินเดีย (กรณีท่ีท่านไม่ผ่านการทดสอบวา่ยน ้ าทางรี
สอร์ทขอสงวนสิทธ์ิการใหบ้ริการ แต่สามารถเลือกเล่นกิจกรรรมอ่ืนไดภ้ายในโรงแรม) 

09.30 น. ส าหรับท่านท่ีตอ้งการ ร่วมทริปแรกท่านสามารถ ร่วมการเดินทางไปกบัเรือท่ีบริการฟรี พร้อมอุปกรณ์การต่างๆ เช่น 
หน้ากากด าน ้ า เส้ือชูชีพ หรือตีนกบ (กรณีที่ท่านต้องการด าน ้าลึก ท่านสามารถติดต่อซ้ือบริการเพิ่มเติม โดยมี
ค่าใช้จ่ายตามทริปทีท่่านต้องการ)  ส าหรับการด าน ้าต้ืนใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.  
ส าหรับท่านท่ีไม่ออกไปร่วมทริปด าน ้ า ท่านสามารถ สนุกสนานกบักิจกรรม ท่ี สระว่ายน ้ ากบัการออกก าลงักาย 
แบบ Aqua Gym ท่ีเน้นความสนสนุก ในสระว่ายน ้ าหรือท่านสามารถอิสระกบักิจกรรมต่างๆมากมายบนเกาะ ท่ี
ท่านเกือบจะไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนๆอาทิ เรือแคนู,เรือถีบ, วินด์เซิร์ฟ, กระดานโตค้ล่ืน (ชนิดไม่มีเคร่ืองยนต)์ เป็น
ตน้ สามารถติดต่อโดยตรงท่ีเจา้หนา้ประจ าเกาะ  

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

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

http://www.clubmed.com/


 

 

กลางวนั                  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  (เบียร์, ไวน์ และเคร่ืองดื่มต่างๆ บริการฟรี) 
บ่าย ท่านสามารถสนุกสนานกบัคอร์สต่างๆมากมายท่ีทางClub Med เตรียมไวส้ าหรับท่านโดยท่านสามารถสอบถามได้

โดยตรงกบัทางทีมงาน Club Med  
-ท่านสามารถ สนุกสนานกบัการเล่นเรือใบ โตค้ล้ืนกบัน ้ าทะเลสีคราม (กรณีท่ีท่านไม่มีทกัษะ ทางคลบัเมดมีบริการ
ใหค้  าแนะน าการใช ้อุปกรณ์ และสอนการเล่นเบ้ืองตน้ โดยไม่คิดค่าบริการ) 

ค ่า                    บริการอาหารและปาร์ต้ีสุดสนุกแบบปาร์ต้ีท่ีไม่ซ ้ าใคร พร้อมอาหารมากมายเมนูท่ีรอท่านให้เลือก และท่านสามารถ
เลือกเคร่ืองด่ืม ไวท์แดง ไวท์ขาว หรือเบียร์ ตลอดจนเคร่ืองด่ืมซอฟดร้ิงต่างๆ ได้โดยไม่มีค่าใช่จ่าย และไม่จ  ากดั
จ านวนในการใหบ้ริการ 

21.30 น. สนุกกบัปาร์ต้ี ดนตรีกิจกรรมยามค ่าคืนในแบบ Club Med ท่ีบริเวณ ห้องการแสดง (Theater) ท่านสามารถ ชอบการ
แสดงต่างๆ ไดฟ้รี ไดทุ้กค ่าคืน กบัการแสดงท่ีไม่ซ ้ ากบัทีม GO’s ท่ีมากมายความสามารถ และบริเวณน้ีท่านสามารถ
เลือกเคร่ืองท่ีท่านช่ืนชอบ อาทิ คอคเทลต่างๆ ไวท์แดง ไวท์ขาว เบียร์ หรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มากมายกวา่ 150 
ชนิด ตลอดคืน (บาร์จะปิดบริการประมาณ 01.00 น. ) 

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

 
 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  ท่ามกลางบรรยากาศยามเชา้ กลางทะเลท่ีสวยงาม 

ส าหรับท่านท่ีตอ้งการ ร่วมทริปอีกคร้ังท่านสามารถ ร่วมการเดินทางไปกบัเรือท่ีบริการฟรี พร้อมอุปกรณ์การต่างๆ 
เช่น หนา้กากด าน ้ า เส้ือชูชีพ หรือตีนกบ (กรณีที่ท่านต้องการด าน ้าลึก ท่านสามารถติดต่อซ้ือบริการเพิ่มเติม โดยมี
ค่าใช้จ่ายตามทริปที่ท่านต้องการ)  ส าหรับการด าน ้ าต้ืนใช้เวลาประมาณ 2 ชม.  หรือท่านใดตอ้งการ เล่นกิจกรรม
ทอ้งถ่ิน ( Katamaran) สามารถทดสอบและเรียนรู้ทกัษะ ณ บริเวณริมหาดจุดใหบ้ริการ  

09.00 น. เก็บสัมภาระ เช็คเอา้ท์ จากห้องพกั (แต่ตวัท่านเองส่ามารถเล่นกิจกรรมและใช้ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ได ้
ยกเวน้หอ้งพกั ทางคลบัเมด มีหอ้งอาบน ้ามีไวบ้ริการดา้นนอก) 
ไดเ้วลาอนัสมควร เช็คกระเป๋าสัมภาระ น าท่านโดยสารเรือเร็วสู่สนามบินมาเล่ย ์ 

10.00 น.           เช็คอิน ณ เคาเตอร์ ของสายการบิน บางกอก แอร์เวย์  
12.40 น . ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอก แอร์เวย์  เท่ียวบินท่ี PG 712  
19.05 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

  HIGHT SO DEE OF MALDIVES   

 
 
 
 

วนัทีส่าม มลัดีฟส์ – สนามบินมาเล่ย์ – กรุงเทพฯ                           (เช้า / กลางวนั / – )    



 

 

ราคาแพค็เกจรวมตั๋วเคร่ืองบิน Bangkok Airways (3วัน 2คืน) 
**ราคาแพจเกจนีต้้องจองภายใน 31 มนีาคม   2560 เท่าน้ัน (แต่สามารถเดินทางได้ตั้งแต่1 พ.ค. – 31 ต.ค. 60)** 

MED001B 
PACKAGE CLUB MED KANI, MALDIVES 

Accommodation Air Package for 3days 2nights With Bangkok Airways 

ก าหนดการเดินทาง Room Category 2 Night 3 Days 
Package/per person 

Extra 
Night/person 

 Club Room 36,800 6,200 

1 - 26 พ.ค. 60 Deluxe 45,800 10,700 

1 - 14 ก.ค. 60 Overwater Suite 46,800 11,200 

 Club Room 35,800 5,700 

27 พ.ค.– 30 ม.ิย. 60 Deluxe 43,900 9,800 

 Overwater Suite 46,800 11,200 

 Club Room 36,600 6,100 

15 ก.ค. - 29 ก.ย. 60 Deluxe 45,400 10,500 

7 - 13 ต.ค. 60 Overwater Suite 48,400 12,000 

30 ก.ย. – 6 ต.ค. 60 Club Room 37,800 6,700 

Deluxe 47,400 11,500 

30 ก.ย. – 6 ต.ค. 60 Overwater Suite 48,400 12,000 

 

***  เด็กอายุ 2-3 ปีเข้าพกัฟรี แต่ต้องจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบินและเรือสป๊ิตโบ๊ทรับส่ง 3,100 บาท 
*** เด็กอายุ 4-11 ปี จ่ายราคา Adult prices 
** ช าระเพิม่ 80% ส าหรับค่าธรรมเนียมการเข้าพกัเดี่ยว 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

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 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

คา่ใชจ้า่ยนีร้วม: 

 ทีพั่ก 2 คนื พรอ้มตั๋วเครือ่งบนิสายการบนิ สายการบนิ Bangkok Airways (PG) 
 บรกิารรับสง่ ไป/กลับ ระหวา่งคลับเมด-สนามบนิ โดยเรอืสปีดโบต๊ 

 อาหารบฟุเฟตน์านาชาตทัิง้เชา้ กลางวนั เย็น พรอ้มทัง้เครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์น ้าผลไมแ้ละอืน่ๆ 
 บรกิารเครือ่งดืม่ทัง้ผสมและไมผ่สมแอลกดฮอลต์ลอดทัง้วนัพรอ้มกับของวา่ง (ไมร่วมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

ชนดิพรเีมีย่ม ไวน ์และแชมเปญแบบขวด) 

 กจิกรรมกฬีาทัง้บนบกและทางน ้า พรอ้มผูฝึ้กสอนทีเ่ชีย่วชาญ  
 การแสดงโชวข์องคลับเมดทกุค า่คนืโดย ทมีคลับเมดจโีอนานาชาต ิ

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น  
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบก ากับภาษี) และคา่ภาษีบรกิารหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 ไมร่วมทปิพนักงานบรกิาร ณ รสีอรท์ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนด: 
 ใชไ้ดส้ าหรับเขา้พักอยา่งนอ้ย 2 คนื  

 เด็กอายตุ า่กวา่ 14 ปี ไมอ่นุญาตใิหเ้ขา้พักทีห่อ้งลากนู 
 คลับเมดคดิราคาเป็นเงนิบาทตอ่ทา่น 
 ส าหรับหอ้ง Connecting room มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 700 บาท /หอ้ง /คนื 
 ราคาแพจเกจนีต้อ้งจองภายใน 31 มนีาคม 2560 เทา่นัน้ (แตส่ามารถเดนิทางไดต้ัง้แต1่ พ.ค. – 31 ต.ค. 60) 

 หากยนืยันการจองแลว้ไมส่ามารถสง่ตอ่ คนื หรอืเปลีย่นแปลงได ้และ ไมส่ามารถใชร้ว่มกับโปรโมชัน่อืน่ได ้

 แพ็คเกจนีส้ามารถใชไ้ดก้บักรุ๊ปทัวร ์

 ราคาและขอ้ก าหนดอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
 

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 



 

 

ข่าวประชาสัมพนัธ์จาก คลบัเมดมัลดฟี (คานิ)  
    Thai G.O. 

พนกังานจีโอไทยมี 3 คน คือ กนัน่ี : ไทยพีอาร์  ไหม ,ออฟ : รีเซฟชัน่  

  ข้อมูลทัว่ไปของโรงแรม 

   Reception แผนกตอ้นรับ: เปิดบริการ 24 ชม. / โทรศพัท ์กด 9 (หรือกด 4 ส าหรับแขกท่ีพกัหอ้ง Lagoon Suite) 

 สอบถามขอ้มูลทัว่ไป 
 แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินสกลุทอ้งถ่ิน (MVR) โดยอตัราแลกเปล่ียนอยูท่ี่ 1 USD = 14.30 MVR  
 รับ ฝาก-ถอน ทรัพยสิ์นมีค่าโดยติดต่อขอใชบ้ริการไดร้ะหวา่งเวลาท าการของธนาคารคลบัเมด  10:00-12:00 และ 17:00-19:00 (บริการ

น้ีเหมาะส าหรับผูท่ี้ไม่ตอ้งการน าของมีค่าติดตวัตลอดเวลา) 
 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

 
Deposit Card/ Club Med Pass  ใชส้ าหรับกรณีท่ีท่านมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมจาก Boutique / Excursion / Spa / Scuba Diving) สามารถท าไดโ้ดย
วางเงินสดมดัจ า 500 ดอลลาร์หรือจากการการันตีโดยบตัรเครดิต ภายหลงัจากท่ีท าการสมคัรใชบ้ริการน้ี ค่าใชจ่้ายทุกอยา่งจะถูกบนัทึกไวใ้น
บญัชีเเละท่านสามารถช าระทุกรายการไดใ้นวนัท่ีเดินทางกลบั ขอเเนะน าวธีิน้ี    เพราะง่ายเเละรวดเร็ว เเต่หากท่านตอ้งการช าระค่าใชจ่้ายต่างๆ
ดว้ยเงินสดนั้น สามารถท าไดค้่ะ เเต่ตอ้งเเลกเปล่ียนจากเงินดอลล่าร์มาเป็นสกลุเงินทอ้งถ่ินก่อน (MVR : Maldivian Rufiyaa) 
 
INTERNET/ WiFi/ โทรศัพท์ * 

 INTERNET/WiFi สามารถใชบ้ริการไดจ้ากหอ้งอินเตอร์เน็ต หรือ ระบบWirelessบริเวณแผนกทวัร์ อิรูบาร์ บีชบาร์ ส าหรับแขกท่ีพกั
หอ้ง Lagoon Suite สามารถใชบ้ริการไดท่ี้ Manta Lounge 

 โทรศัพท์ หลงัจากเปิดบญัชี(Deposit Card)สามารถติดต่อขอโคด้ไดจ้ากแผนกตอ้นรับ(โทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ กด 0 +โคด้+00+66 )  
# โทรศัพท์ระหว่างห้อง กด 2 ตามดว้ยหมายเลขหอ้ง 3 หลกั 

 
   Restaurant หอ้งอาหารมีทั้งหมด 2 ท่ี ไดแ้ก่ 

 Velhi restaurant (ห้องอาหารหลกั ) ตั้งอยูต่รงขา้มแผนกตอ้นรับ 
           อาหารเชา้ 07.00 - 10.00 / อาหารกลางวนั 12.15 – 14.00 / อาหารค ่า 19.15 – 21.00 

 Kandu restaurant  (ห้องอาหารเลก็) ตั้งอยูบ่ริเวณขา้ง Iru bar   บริการอาหารวา่ง รวมทั้งอาหารค ่า* 
อาหารเชา้ (Late Breakfast)  เวลา 10.00 - 11.00  
อาหารเท่ียง (Late Lunch)                      เวลา     13.30 - 15.30 

 อาหารวา่งช่วงบ่าย   เวลา 15.30 - 18.00  
 อาหารค ่าเมนูปกติ และเมนูกุง้มงักร* เวลา 19.30 - 21.00 (ต้องจองล่วงหน้า) 

* เมนูกุ้งมงักร มีค่าใชจ่้าย  68 ดอลลาร์ต่อท่าน ท าการจองล่วงหนา้ไดท่ี้หอ้งอาหาร Kandu เวลา 12.00 – 13.00 ของ  
  ทุกวนั และช าระเงินไดท่ี้รีเซฟชัน่  

เมนูปกติ(ฟรี)จองได้ทีล่่วงหน้า 1 วนั (ทัง้ 2 เมนูรวมกนัจ ากดัแค่วนัละ 70 ท่าน) 
 
COOKING CLASS เรียนท าอาหารมีทุกๆวนัจนัทร์ พธุ เสาร์ เวลา 15:00 สามารถจองล่วงหนา้ไดท่ี้แผนกตอ้นรับก่อนเท่ียงของวนัท่ีตอ้งการจะ
เรียน (แต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้รียน 4 คนข้ึนไป) 
 



 

 

Breakfast Room Service  ส าหรับหอ้ง Lagoon Suite ตั้งแต่เวลา 07:00 – 11:00 โดยกรอกขอ้มูล และเบอร์หอ้งลงบนเมนูอาหาร วางไวใ้นหนา้
หอ้งก่อน 2 นาฬิกาของวนันั้นๆ หรือโทรไปท่ีหมายเลข 3339 ในช่วงเวลา 07:00-11:00 

 
   Infirmary* หอ้งพยาบาล 

เปิด 09:00 – 10:00/ 12:00 – 13:00/ 17:30 – 19:30 (กรณีฉุกเฉินติดต่อรีเซฟชัน่หมายเลข 9) 
 

ClubMed Show: 21:30 ทุกวนัท่ีโรงละคร สามารถเช็คโปรแกรมไดท่ี้บอร์ดหนา้หอ้งอาหาร 

     Bars บาร์ 

 
    Boutique* ร้านขายของท่ีระลึก ทั้งสินคา้ของคลบัเมด และสินคา้ทอ้งถ่ิน 

เปิด 09:00 – 20:00  รับช าระดว้ยบตัรคลบัเมด (Deposite Card) หรือหรือบตัรเครดิตท่ีมียอดช าระเกิน 10 USD เท่านั้น  

Paf Paf *  ร้านประดิษฐเ์ส้ือ สามารถซ้ือเส้ือยดืสีขาวลว้นไดจ้ากบูติคราคา 300 MRFและ  
คูปอง 18 USD เวลาท าการ 9:30-12:30 และ16:00 – 19:00 ปิดทุกๆวนัเสาร์ 
 
    Excursions* ทวัร์ 

บริการน าเท่ียวสถานท่ีต่างๆ นอกโรงแรม  สามารถสอบถามขอ้มูลและจองไดท่ี้ส านกังาน เปิดท าการระหว่าง 10:00 – 13:00/ 13:30 – 14:30 และ 
18:00 – 20:00  รับเฉพาะบตัรคลบัเมด 

 
   Euro Divers* ด าน ้ าลึก 

ส าหรับท่านท่ีสนใจด าน ้ าลึก สอบถามรายละเอียดโดยตรงตั้งแต่เวลา 16:30 – 18:00 โดยเขา้รับค าแนะน าและท าการจองอยา่งนอ้ยล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 1 วนั รับเฉพาะบตัรคลบัเมด 

 
   Spa*  สปา 

สามารถติดต่อไดโ้ดยตรงเพ่ือเขา้รับบริการนวดแบบฉบบับาหลีแท ้เปิดบริการเวลา 10:00-13:00 และ 14:00–20:00 
 
    Towel Counter เคาน์เตอร์แลกผา้เช็ดตวัชายหาด 

8:30-12:30/13:30-18:30 สามารถขอรับไดท่ี้เคาน์เตอร์ใกลส้ระน ้ า  หรือถา้หากเคานเ์ตอร์ปิด สามารถขอรับไดท่ี้แผนกตอ้นรับ  
 

    SPORT กีฬา 
Fitness หอ้งฟิตเนส : เปิดบริการ 07:00 – 20:00 ผู้ เข้าใช้บริการต้องสวมรองเท้ากีฬา และมีมีอายเุกิน 16 ปีเท่าน้ัน 
09:00 Yoga                                       10:00  Abs & Bums         11:45  Water Aerobic (สระวา่ยน ้ า)        
16:00 Zumba                                   17:00 Yoga  
* Lagoon suite Yoga ทุก ๆ วนัจนัทร์และวนัพฤหสับดี 
สามารถเช็คตาราง Tournament และ ตารางกฬีาอืน่ๆ ได้ทีบ่อร์ดหน้าห้องอาหาร  

 Sunset bar  หรือ Beach Bar อยูข่า้งสระวา่ยน ้ า  เปิดใหบ้ริการช่วงเวลา 09.00 - 19.00 
 Iru Bar ตั้งอยูข่า้งโรงละคร เปิดใหบ้ริการเวลา 18.00 -  01.00 

(สามารถสัง่เคร่ืองด่ืมทุกอยา่งไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิม ไม่วา่จะเป็นน ้ าผลไม ้น ้ าอดัลม กาแฟ เบียร์ คอ็กเทล  จิน วอ็ดการ์ ไวน์ต่างๆ 
ยกเวน้เคร่ืองด่ืมท่ีมีราคาระบุไวใ้นเมนู ซ่ึงสามารถช าระไดด้ว้ยบตัรคลบัเมด) 



 

 

Snorkeling ด าน า้ตืน้ :  ใหบ้ริการทุกวนั วนัละ 2 ทริป คือ ช่วงเชา้เปิดลงช่ือท่ีท่าเรือ(jetty) 9.30น. และช่วงบ่าย เปิดลงช่ือ 14.00น.ทั้งน้ี จะมีการ
ทดสอบวา่ยน ้ าส าหรับท่านท่ีใชบ้ริการในคร้ังเเรก ส าหรับอุปกรณ์ส าหรับด าน ้ าทุกอยา่ง ทางเรามีใหบ้ริการ เพียงเเต่น าผา้เช็ดตวั น ้ าด่ืม และครีม
กนัแดดติดตวัไปดว้ยเท่านั้น ส าหรับเดก็ต้องมีอาย ุ8 ขวบขึน้ไป 
Water Sport กีฬาทางน ้ า Kayaking / Sailing 
เปิดใหบ้ริการตั้งเเต่เวลา 9.30 – 12.00 และ 14.00- 17.00 กรุณาลงช่ือ(ไม่รับจองขา้มวนั)รับเส้ือชูชีพก่อนท ากิจกรรม ทางเรามีพนกังานคอยใหค้ า
เเนะน า 
 Sailing lesson  10.00 ทุกวนั และ 15.00 ทุกวนั ยกเวน้วนั องัคารและพฤหสับดี  

 
     Departure board ตารางการเดินทางกลบั   

สามารถตรวจสอบตารางก าหนดเวลาเดินทางกลบัและเวลาคืนหอ้งล่วงหนา้ 1 วนัไดท่ี้บอร์ดใกลรี้เซฟชัน่ ก่อนออกจากหอ้งกรุณาวางกระเป๋า

สมัภาระไวห้นา้ประตูหอ้งในเวลาท่ีก าหนด และอย่าใส่ของมค่ีาไว้ในกระเป๋า  พนกังานจะน ากระเป๋าสมัภาระของท่านไปเก็บไวท่ี้ท่าเรือ(Jetty) 

แนะน าใหแ้ยกเก็บของท่ีตอ้งใชร้ะหวา่งวนั เช่นเส้ือผา้ท่ีตอ้งใชใ้นวนัเดินทางกลบั ภายหลงัจากท าการคืนหอ้ง ท่านยงัสามารถท ากิจกรรมไดร้วม

ไปถึงใชบ้ริการท่ีบาร์ และทางเรามีบริการหอ้งอาบน ้ าเเละตูเ้ซฟให ้ก่อนข้ึนเรือรบกวรทุกท่านเช็คกระเป๋าสมัภาระอีกคร้ัง  

Late Check Out*  ราคา 185 MRF (ประมาณ 13 USD)  ต่อหน่ึงชัว่โมง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจ านวนแขกของโรงแรม  สามารถติดต่อไดท่ี้รีเซฟชัน่

ล่วงหนา้1 วนั 

 
เงื่อนไขการช าระเงิน   

1. ช าระเงินเต็มจ านวน พร้อม FAX สลปิการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทางภายใน 2 วนันับจากวนัทีท่ าการจอง 

 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 



 

 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินให้
ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 
8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


