Club Med Kani, Maldives
Booking by 27 Nov 19
Travelling period

3DAYS 2NIGHTS AIR PACKAGE WITH AIR ASIA (FD)
Departure: FD175 DONMUEANG-MALE 09:30-11:40

Date of Travel

17-19 Jan 20
10 Seats

9-11 Feb 20
20 Seats

14-16 Feb 20
10 Seats

28 Feb-1 Mar 20
10 Seats

Return: FD176 MALE-DONMUEANG 12:25-19:10

Room category

Package/Adult

Package/
Teenager
12-17 yrs

Superior Room

37,000

33,600

30,100

Deluxe

42,300

37,700

33,200

Overwater Suite

47,400

41,800

36,300

Superior Room

35,600

32,400

29,400

Deluxe

44,000

39,200

34,400

Overwater Suite

49,400

43,600

37,800

Superior Room

35,200 34,340

33,600

30,200

Deluxe

43,600 42,320

42,800

37,000

Overwater Suite

49,000 47,450

46,000

39,400

Superior Room

37,800 35,000

34,200

30,600

Deluxe

46,300 40,610

41,000

35,700

Overwater Suite

51,400 45,360

45,100

38,700

Package/Child
4-11 yrs

Package/Child
2-3 yrs

19,600

20,000

19,600

19,600

6-8 Mar 20
20-22 Mar 20
10 Seats

5-7 Apr 20
20 Seats

19-21 Apr 20
20 Seats
24-26 Apr 20
10 Seats

1-3 May 20
20 Seats

Superior Room

35,800 33,200

32,600

29,400

Deluxe

44,200 38,900

39,200

34,400

Overwater Suite

50,200 43,270

44,200

38,000

Superior Room

36,380

33,180

29980

Deluxe

40,980

36,780

32580

Overwater Suite

45,780

40580

35580

Superior Room

34,000

31,200

28,400

Deluxe

39,900

36,000

32,000

Overwater Suite

44,600

39,600

34,600

Superior Room

36,700

33,700

30,500

Deluxe

45,500

40,500

35,700

Overwater Suite

50,900

45,100

39,100

19,600

19,900

19,600

20,900

**** ราคานี้รวมตัว๋ สายการบิน Air Asia แต่ละพีเรียดสามารถจองได ้สูงสุดพีเรียดละ 20 ท่าน
ทัง้ นี้สามารถเช็คทีน
่ ั่งกับ เจ ้าหน ้าทีอ
่ ก
ี ครัง้ ****
** เด็กอายุตา่ กว่า 8 ปี ไม่อนุญาตให ้เข ้าพัก ห ้อง Kani Overwater Suite **
้ า
ค่าใชจ
่ ยนีร้ วม
✓ ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์ ไป-กลับ สายการบิน Air Asia
✓ แพ็คเกจห ้องพัก 3 วัน 2 คืน หรือ ตามทีเ่ ลือก
✓ บริการรับส่งโดย Speedboat ไป - กลับ ระหว่างสนามบิน – คลับเมด
✓ บริการอาหารนานาชาติ ทัง้ เช ้า กลางวัน เย็น พร ้อมเครือ
่ งดืม
่ , เบียร์ ,
ไวน์ , วิสกี้ , น้ าผลไม ้ และอืน
่ ๆ
✓ บริการบาร์เครือ
่ งดืม
่ ทัง้ ผสมและไม่ผสมแอลกอฮอล์ตลอดทัง้ วัน พร ้อมกับของว่าง
(ไม่รวมเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ชนิดพรีเมีย
่ ม เช่น ไวน์ และแชมเปญแบบขวด)
✓ บริการ Mini Club ใหม่ สาหรับเด็กอายุ 4-11 ปี
✓ ฟรีของว่างยามบ่าย ชา กาแฟ ขนมปั ง แซนวิช
่ วชาญ
✓ ฟรีกจ
ิ กรรมกีฬาทัง้ บนบกและทางน้ า พร ้อมผู ้ฝึ กสอนทีเ่ ชีย
** ยกเว ้นกิจกรรมทีต
่ ้องใช ้เครือ
่ งยนต์จะต ้องชาระเพิม
่ ด ้วยตัวเอง **
✓ ฟรี Wi-Fi ห ้องพักและบนเกาะ
✓ การแสดงโชว์จากทีมงาน Club Med G.O. นานาชาติ ทุกคา่ คืน
✓ ฟรีประกันการเดินทาง 3,000,000 บาท
้ า
ค่าใชจ
่ ยนี้ ไม่รวม
 ค่ากิจกรรมอืน
่ ๆ ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ และค่าใช ้จ่ายนอกเหนือจากทีร่ ายการระบุ
 ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7% และหัก ณ ทีจ
่ ่าย 3% (กรณีต ้องการใบกากับภาษี )
เงือ
่ นไขและข้อกาหนด
- ราคานีส
้ าหรับการเข ้าพักอย่างน ้อย 2 คืน
- ห ้องพัก Connecting จะต ้องจ่ายเพิม
่ 1,400 บาท/ห ้อง/คืน (Superior Room)

-

เด็กอายุตา่ กว่า 4 ปี เข ้าพักฟรี ชาระเพียงค่าตั๋วเครือ
่ งบิน และค่า Speedboat
เด็กอายุตา่ กว่า 8 ปี ไม่อนุญาตให ้เข ้าพัก ห ้อง Kani Overwater Suite
เด็กอายุตงั ้ แต่ 8 ปี ขึน
้ ไป สามารถเข ้าพักห ้อง Kani Overwater Suite พร ้อมผู ้ใหญ่ 2 ท่านได ้
้เตี
โดยใช ยงแบบ Sofa Bed บริเวณห ้องรับแขกและคิดค่าบริการเป็ นราคาเด็ก
ห ้อง Overwater Suite หากต ้องการอัพเกรดห ้องแบบ Panoramic View ชาระเพิม
่ 10%
Manta Lounge หรือห ้องรับรองสาหรับลูกค ้าทีพ
่ ัก ห ้อง Overwater Suite จะมีการเปลีย
่ นแปลงโฉมใหม่ ตัง้ แต่
เดือน พฤษภาคม 2561 เป็ นต ้นไป
Diving Center ศูนย์บริการการดาน้ าลึกทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ในเกาะมัลดีฟส์ ที่ Club Med Kani พร ้อมเครือ
่ งมือและทีมนักดาน้ า
ทีม
่ ค
ี วามสามารถมากมายพร ้อมเปิ ดบริการแล ้ววันนี้
หากยืนยันการจองและชาระเงินแล ้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลีย
่ นแปลงใดๆ
่ นี้ไม่สามารถใช ้ร่วมกันโปรโมชัน
่ อืน
โปรโมชัน
่ ๆได ้
แพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช ้ร่วมกับกรุ๊ปทัวร์ได ้
ก่อนทาการจองควรเช็คห ้องพักกับเจ ้าหน ้าทีท
่ ก
ุ ครัง้
ทุกราคาและเงือ
่ นไขสามารถเปลีย
่ นแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
่ อืน
หากยืนยันการจองแล ้วไม่สามารถส่งต่อ คืน หรือเปลีย
่ นแปลงได ้ และ ไม่สามารถใช ้ร่วมกับโปรโมชัน
่ ได ้

หมายเหตุ
- หากท่านถูกเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมืองของประเทศนัน
้ ๆ ปฏิเสธการเข ้า-ออกเมือง ด ้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็ น
เหตุผลซึง่ อยูน
่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื เงินบางส่วน
หรือทัง้ หมด
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข ้าเมืองให ้กับ
ชาวต่างชาติหรือคนต่างด ้าว ทีพ
่ านัก อยูใ่ นประเทศไทย เพราะถือเป็ นอานาจสิทธิข
์ าดของทางกองตรวจคนเข ้า
เมือง
ั เช่น การยกเลิกหรือล่าช ้าของ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสด
ุ วิสย
สายการบิน เรือ อุบัตเิ หตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต
่ า่ งๆ ที่
เกิดขึน
้ เหนืออานาจการควบคุมของบริษัท
- ระหว่างการท่องเทีย
่ ว หากท่านไม่ใช ้บริการใดๆ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ
เรียกร ้องขอคืนค่าบริการใดๆได ้
- อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย
่ น ณ ปั จจุบน
ั บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ นราคาค่าบริการ
ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารขึน
้ ราคาค่าภาษี เดินทางหรือภาษีอน
ื่ ๆ
ยกเลิกการเดินทาง
- กรณียกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินทุกกรณี และไม่สามารถเปลีย
่ นแปลงข ้อมูลใดๆ ได ้

การสารองห้องพ ัก

ชำระยอดเต็มจำนวน พร้อมส่งพำสปอร์ตมำสำรองห้องพัก

