SET KANI 18
Club Med Kani, Maldives
Travelling period MAY-OCT 2018
3 DAYS 2NIGHTS AIR PACKAGE WITH AIR ASIA (FD)
Departure: FD177 BANGKOK-MALE 09:30-11:40
Return: FD178 MALE-BANGKOK 12:30-19:00
13-15 JUL 18

12-14 AUG 18

14-16 SEP 18

13-15 OCT 18

14-16 JUL 18

31 AUG – 02 SEP

28-30 SEP 18

21-23 OCT 18

27-29 JUL 18
28-30 JUL 18

Date of Travel Room category Package/Adult

Package/Adult
12-17 yrs

Package/Child
4-11 yrs

Club Room

27,400

24,200

13-15 Jul 18

14-16 Jul 18

27-29 Jul 18

28-30 Jul 18

12-14 Aug 18

31Aug-02Sep 18

30,400

Package/Child
2-3 yrs
15,200

Deluxe

39,000

34,200

29,400

Lagoon Suite

45,000

39,000

33,200

Club Room

33,900

30,900

27,700

Deluxe
Lagoon Suite
Club Room
Deluxe
Lagoon Suite

42,500
48,500
36,400
44,200
49,800

37,700
42,500
33,800
40,000
44,400

32,900
36,700
31,000
35,600
38,800

Club Room
Deluxe
Lagoon Suite

35,800
44,400
50,400

32,800
39,600
44,400

29,600
34,800
38,600

Club Room
Deluxe
Lagoon Suite

33,200
42,000
48,400

30,200
37,200
42,200

27,200
32,200
36,000

Club Room
Deluxe

30,700
39,500

27,700
34,700

24,700
29,700

-

18,700
22,400
20,600
17,600
15,100

28-30 Sep 18

13-15 Oct 18

21-23 Oct 18

Lagoon Suite

45,900

39,700

33,500

Club Room
Deluxe
Lagoon Suite

30,700
39,700
46,300

27,900
35,100
40,100

24,700
29,700
32,500

Club Room
Deluxe
Lagoon Suite

35,200
43,200
51,400

32,000
38,100
43,000

29,400
34,200
37,800

Club Room
Deluxe
Lagoon Suite

35,000
43,800
50,200

32,000
39,000
44,000

28,200
33,200
36,600

15,100
20,600
19,400
-

MALDIVES KANI
คลับเมดคานิ มัลดีลฟ์
คลับเมดคานิ ตั้งอยูบ่ นเกาะคานิ ฟิโนลูห์ ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในหมู่เกาะมัลดีฟส์ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็ น “เกาะสวรรค์แห่ ง
สุ ดท้าย” ซึ่งรายล้อมไปด้วยหาดทรายขาวบริ สุทธิ์ นอกจากที่นี่จะทาให้ทุกวันพักผ่อน ของคุณเป็ นวันสุ ดแสนพิเศษแล้วทางคลับ
เมดยังมีความโดดเด่นที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นอกเหนือจากบรรยากาศ ที่พกั กิจกรรมครบครันแล้ว ทางเรายังมีเหล่าพนักงาน
ที่ เรี ยกติดปากกันว่า G.O. (Gentle Organizer) ที่จะคอยดูแล G.M. (Gentle Member หรื อ หมายถึงลูกค้านัน่ เอง) ด้วยบริ การสุ ด

ประทับใจทั้งหมดนี้ เป็ นภาพที่ผสมผสานกัน อย่างลงตัวบนเกาะซึ่ งตั้งอยู่ในแถบเขตร้ อนที่ยงั คงความเป็ น ธรรมชาติไว้อย่าง
สมบูรณ์แบบ

เนรมิตฝันของคุณให้ เป็ นจริงทีค่ ลับเมดคานิ มัลดีฟส์
แพคเกจโปรแกรม การเดินทางโดยสายการบิน แอร์ เอเชีย
วันแรก

กรุ งเทพฯ – มัลดีฟส์

07.30 น.

เช็คอิน อาคารผูโ้ ดยสารขาออก สนามบินดอนเมือ สายการบินแอร์ เอเชีย FD177
** หลังจากผ่านขั้นตอนพิธีการ ตม. **
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองมาเล่ย ์
เดินทางถึง สนามบินมาเลย์ สนามบินกลางทะเล ที่มีบรรยากาศที่สวยงาม
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เมื่อออกมาด้านนอก เจ้าหน้าที่ถือ ป้ ายต้อนรับ CLUB MED และ Pre Check-in ที่
เคาร์เตอร์ คลับเมด หมายเลข 61 (หากไม่พบเจ้าหน้าที่ สามารถ มาที่ เคาร์ เตอร์ คลับเมด หมายเลข 61 ) และนา
ท่านลงเรื อเร็ วเพื่อเดินทางสู่ เกาะมัลดีฟส์ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

09.30 น.
11.45 น.

13.30 น.

เดินทางถึง RESORT พร้อมเช็คอินน์ ให้ทุกท่านพร้อมกัน ณ บริ เวณ THEATER ของโรงแรม
เพื่อฟังคาอธิ บายแต่ละส่ วนที่ทางคลับเมด มีให้บริ การ โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม

14.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร KANDU เปิ ดให้บริ การ 13.30 – 15.30 น.
ท่านสามารถใช้บริ การบาร์ ของโรงแรม (SUNSET BAR) หรื อ (BEACH BAR) อยูข่ า้ งสระว่ายน้ า

เปิ ดให้บริ การตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. ให้ทุกท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.30 – 21.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารเย็นที่หอ้ งอาหารของคลับเมด ห้องอาหารหลัก Velhi
ซึ่งมีอาหารไว้บริ การท่านอย่างหลากหลายในสไตล์บุฟเฟ่ ต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 21.00 น.
ท่านสามารถเข้าร่ วมชมการแสดง ณ บริ เวณ THEATER ซึ่งเป็ นการแสดงที่ทางโรงแรม
คัดสรรมาให้ทุกท่านได้ชม ทุกค่าคืน
(โชว์การแสดงจะมีการสับเปลี่ยนทุกคืน) การแสดงใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง
21.30 น.
ท่านสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมยามค่าคืน และการแสดงทางที่คลับเมดได้เตรี ยมไว้เพื่อต้อนรับผูท้ ี่เดินทาง
มาเยือน ที่บริ เวณลานกลางแจ้ง Shark Bay Stage พร้อมทั้งบริ การเครื่ องดื่มตลอดค่าคืนฟรี และโชว์พิเศษจาก
เจ้าหน้าที่คลับเมดสาหรับการต้อนรับทุกท่าน
ช่ วงดึก
เชิญท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย ราตรี สวัสดิ์
หมายเหตุ : ท่านที่พกั ห้อง Lagoon Suite อย่าลืมเลือกเมนูอาหารเช้าแล้วนาไปเสี ยบไว้ในกล่องหน้าห้อง ก่อนเวลา 02.00 น. (ตี 2)
ของวันนั้นๆ โดยทาง Room Service จะนาอาหารเช้ามาเสริ ฟท่านในเวลา 07.00 – 11.00 น.

วันทีส่ อง
ช่ วงเช้ า

สนุกสนานกับกิจกรรมในรีสอร์ ท
ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้าได้ที่ห้องอาหารหลัก (Velhi) ตามเวลาให้บริ การของห้องอาหาร คือ 07.00 –
11.00 น. แต่หากท่านไม่สะดวกตามเวลาดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหารเช้าในช่ วงสายได้ที่ห้องอาหาร
พิเศษ (Kandu) ซึ่ งให้บริ การตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น. หรื อ ห้อง Kaana ซึ่ งให้บริ การตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.30
น. และ 21.30 – 23.00 น. จากนั้นเชิญท่านอิสระเพลิดเพลินและสนุกสนานกับกิจกรรมมากมายที่ทางคลับเมด
เตรี ยมไว้ให้บริ การทั้งกิจกรรมที่ให้บริ การฟรี และกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยท่านสามารถติดต่อสอบถาม

ได้โดยตรงกับทางทีมงานคลับเมด หรื อทางเจ้าหน้าที่ทวั ร์ และสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม รวมทั้งตารางการ
ให้บริ การ เงื่ อนไข และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (บางกิ จกรรม) ได้จากคู่มือฉบับนี้ หรื อ ตารางกิ จกรรมในแต่ละวัน
หน้าห้องอาหาร ซึ่ งในทุกๆ กิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่คลับเมดคอยดูแล ให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด
12.15 – 14.00 น. เชิ ญท่านรับประทานอาหารกลางวันได้ที่ห้องอาหารหลัก (Velhi) แต่หากท่านไม่สะดวกตามเวลาดังกล่าว ก็
สามารถรับประทานอาหารกลางวันได้อีกช่ วงที่ห้องอาหารพิเศษ (Kandu) ซึ่ งให้บริ การอาหารกลางวันตั้งแต่
เวลา 13.30 – 15.30 น.
ช่ วงบ่ าย
พักผ่อนอิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งอาหารว่างที่จะคอยให้บริ การท่านที่ห้องอาหารพิเศษ (Kandu)
ตั้งแต่เวลา 15.30 – 18.00 น.ทางคลับเมด มีห้องอาหารใหม่ สไตล์ Noodle bar ที่ให้ บริ การตั้งแต่เวลา 16.0018.00 และ 21.30-23.00 ซึ่งให้บริ การ Noodle ชื่อห้อง KAANA RESTAURANT
19.30 – 21.30 น.เชิญท่านรับประทานอาหารเย็นที่หอ้ งอาหารของคลับเมด ห้องอาหารหลัก Velhi ซึ่ งมีอาหารไว้บริ การท่านอย่าง
หลากหลายในสไตล์บุฟเฟ่ ต์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สาหรับท่านที่ตอ้ งการรับประทานอาหารที่ห้องอาหารพิเศษ
Kandu จะต้องทาการจองล่วงหน้า 1 วัน โดยแจ้งได้ที่แผนกต้อนรับ (Reception) *ไม่มีค่าใช้จ่าย รับ เพียง 75
ท่านต่อวัน สาหรับ เมนู Lobster มีค่าใช้เจ่าย สามารถเชค เรทราคาได้ที่ Reception
21.30 น.
ท่านสามารถสนุ กสนานกับกิ จกรรมยามค่าคืน และการแสดงทางที่คลับเมดได้เตรี ยมไว้เพื่อต้อนรับผูท้ ี่เดินทาง
มาเยือน ที่บริ เวณลานกาลางแจ้ง Shark Bay Stage พร้อมทั้งบริ การเครื่ องดื่มตลอดค่าคืนฟรี และโชว์พิเศษจาก
เจ้าหน้าที่คลับเมดสาหรับการต้อนรับทุกท่าน
ช่ วงดึก
เชิญท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย ราตรี สวัสดิ์
หมายเหตุ : ท่านที่พกั ห้อง Lagoon Suite อย่าลืมเลือกเมนูอาหารเช้าแล้วนาไปเสี ยบไว้ในกล่องหน้าห้อง ก่อนเวลา 02.00 น. (ตี 2)
ของวันนั้นๆ โดยทาง Room Service จะนาอาหารเช้ามาเสริ ฟท่านในเวลา 07.00 – 11.00 น.

วันที่สาม

มัลดีฟส์ – กรุ งเทพฯ

เช้ า
08.00 น.
09.00 น.
09.30 น.
12.40 น.
19.05 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร VELHI RESTAURANT (INTERNATIONAL BUFFET)
วางกระเป๋ าสัมภาระบริ เวณหน้าห้องพัก
เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พกั
พร้อมกันที่ ท่าเทียบเรื อของคลับเมดคานิ และเดินทางออกจากคลับเมดคานิ โดย Speed boat สู่ สนามบินมาเล่ย ์
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชียเที่ยวบินที่ FD178
เดินทางถึงท่านอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

NOTE
1. เด็กอายุ 8 ปี ขึ้นไปสามารถเข้าพักใน Overwater Suite กับพ่อแม่ได้
2. บริ การ Mini Club ใหม่สาหรับเด็กอายุ 4-11 ปี
3. ห้อง Overwater Suite สามารถเข้าพักได้ 3 ท่าน เป็ นเตียงเสริ มให้ (ต้อนรับครอบครัวและเพื่อนฝูง)
4. ศูนย์ดาน้ าใหม่ที่ Club Med Kani
ค่ าใช้ จ่ายนีร้ วม
1. ราคานี้เป็ นราคาแพ็คเก็จสาหรับลูกค้า 2-3 ท่าน พัก 2 คืน (ถ้าหากมาเป็ นกรุ๊ ป 10 ท่านขึ้นไป รบกวนสอบถามราคากับ
เจ้าหน้าที่อีกครั้ง)
2. บริ การรับส่ งโดยเรื อสปี ตโบ๊ท ไป - กลับ ระหว่างสนามบินคลับเมด
4. บริ การบาร์ เครื่ องดื่ มทั้งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอร์ ตลอดทั้งวัน พร้ อมกับของว่าง (ไม่รวมเครื่ องดื่มแอลกอฮอร์ ชนิ ด
พรี เมี่ยม เช่น ไวน์ และแชมเปญแบบขวด)

5. กิจกรรมกีฬาทั้งบนบกและทางน้ า พร้อมผูฝ้ ึ กสอนที่เชี่ยวชาญ **ยกเว้นกิจกรรมที่ตอ้ งใช้เครื่ องยนต์จะต่องจ่ายเอง**
6. ชมโชว์จากทีมงาน Club Med G.O. นานาชาติ ทุกค่าคืน
เงื่อนไขและข้ อกาหนด
1. ราคานี้เป็ นราคาแพ็คเก็จสาหรับลูกค้า 2-3 ท่าน พัก 2 คืน (ถ้าหากมาเป็ นกรุ๊ ป 10 ท่านขึ้นไป รบกวนสอบถามราคากับ
เจ้าหน้าที่อีกครั้ง)
2. การชาระค่าทัวร์ การเก็บมัดจาเก็บ 70% ของราคาทัวร์ (กรณี ใกล้วนั เดินทางขอสงวนสิ ทธิ์ ในการชาระราคาเต็มเท่านั้น)
3. ห้องพัก Connecting จะต้องจ่ายเพิ่ม 700 บาท/ห้อง/คืน
4. เด็กอายุต่ากว่า 4 ขวบ เข้าพักฟรี

5.
6.
7.
8.
9.
10.

เด็กอายุต่ากว่า 4 ปี ไม่สามารถพัก ห้องพักที่เป็ น Lagoon Suite
เด็กอายุ 4 ปี ขึ้นไป ใช้ราคาเดียวกันกับผูใ้ หญ่
ถ้าต้องการ อัพเกรดห้องแบบ PANORAMA VIEW มีค่า SURCHAARGE 10%
หากชาระค่าใช้จ่ายมาแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ ถ้าหากลุกค้าเดินทางไม่ได้
ก่อนทาการจองควรเช็คห้องพักกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง และไม่สามรถใช้รวมกับโปรชัน่ อื่นๆได้
ราคานี้ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ ามันรี ยบร้อยแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงทางเราไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ได้
11. กรณี จองห้องพักไปแล้วต้องการเปลี่ยนผูเ้ ดินทาง จะเสี ยค่าบริ การเปลี่ยนผูเ้ ดินทาง 1,000 บาท/ท่าน ไม่รวมเปลี่ยนชื่ อกับ
สายการบิน
12. ทุกราคาและเงื่อนไขสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง :
 กระเป๋ าเดินทางสาหรับฝากใต้ทอ้ งเครื่ อง
 จานวน : ไม่จากัด น้ าหนัก : ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 สิ่ งที่บรรจุภายใน : นอกเหนื อจากเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย และของใช้อื่นๆ ข้อควรปฎิบตั ิอย่างเคร่ งครัดสาหรับสิ่ งของที่บรรจุ
ไว้ภายในกระเป๋ าเดินทางฝากใต้ทอ้ งเครื่ องมีดงั นี้
 ห้าม นาผลิตภัณฑ์อดั อากาศใส่ กระเป๋ าใบใหญ่ เพราะอาจเกิดอันตรายระหว่างเดินทาง เช่น กระป๋ องสเปรย์ต่างๆ
 ห้าม นาหนังสื อเดินทางใส่ กระเป๋ าใบใหญ่ และกรุ ณาเก็บรักษาไว้อย่างดี เพื่อป้ องกันการสู ญหาย






ห้าม นาที่ชาร์ จแบตเตอรี่ สารอง (Power Bank) ทุกขนาด และทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบใหญ่โดยเด็ดขาด
ห้าม นาอาวุธทุกชนิดใส่ ในกระเป๋ าใบใหญ่โดยเด็ดขาด
กระเป๋ าเดินทางที่ถือติดตัวขึ้นเครื่ อง ( Hand Carry / Hand Bag)
จานวน : ต้องไม่เกิน 2 ใบ ต่อท่าน โดยแบ่งเป็ น กระเป๋ าเดินทางใบเล็กสาหรับถือขึ้นเครื่ อง (Hand Carry) 1ใบ และกระเป๋ า
สะพาย (Hand Bag) 1 ใบ
 ขนาด : ของกระเป๋ าเดินทางใบเล็ก (Hand Carry ) ต้องมีขนาด 58 x 34 x 23 ซม.
 น้ าหนัก : กระเป๋ าเดินทางใบเล็ก (Hand Carry) ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ต่อ 1 ใบ

 สิ่ งที่บรรจุภายใน : ควรเป็ นของใช้ที่จาเป็ นระหว่างการเดินทาง อาทิ แปรงสี ฟัน ยาประจาตัว ทั้งนี้สายการบินมีขอ้ กาหนด
เคร่ งครัด สาหรับสิ่ งของที่บรรจุภายในกระเป๋ าถือติดตัวตัวขึ้นเครื่ อง ดังนี้
- ของเหลว หรื อ ของกึ่งเหลวทุกชนิด อาทิ เจล สเปรย์ที่ไม่ใช่วสั ดุอนั ตราย และน้ า เครื่ องดื่ม โลชัน่ ออยล์ น้ าหอม โฟม
ยาสี ฟัน นายากาจัดกลิ่นตัว (ยกเว้น นม อาหารสาหรับเด็ก และยาน้ าในปริ มาณที่พอเหมาะ) ต้องมีขนาดบรรจุไม่
เกิน 100 มิลลิ ลิตรต่อชนิ ด และบรรจุรวมกันไม่เกิ น 1,000 มิลลิเมตร และหากบรรจุเกินจาก 100 มิลลิลิตร ต้อง
เก็บไว้ในกระเป๋ าฝากใต้ทอ้ งเครื่ องเท่านั้น
-สาหรับของเหลว หรื อ ของกึ่งเหลว อาทิ เจล หรื อสเปรย์ ซึ่ งซื้ อจากร้านปลอดภาษีอากรที่สนามบิน หรื อบนเครื่ องบิน
ต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึ กปากถุง ไม่มีร่องรอยผิดปกติให้สงสัยว่ามีการเปิ ดปากถุ งหลังจากการซื้ อ
และมีหลักฐานแสดงว่าซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีสนามบินหรื อบนเครื่ องบินในวันเดินทางเท่านั้น โดยตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิต่อของเหลว เจล หรื อสเปรย์ที่สนามบินซึ่ งเป็ นจุดปลายทางของการเดินทาง
-กรณี ที่นาของเหลวและกึ่ งเหลวบรรจุ ไว้ในกระเป๋ าถื อติดตัวขึ้นเครื่ องต้องแสดงถุงพลาสติกใสซึ่ งใส่ ภาชนะบรรจุ
ของเหลว เจล หรื อสเปรย์ รวมทั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพาและเสื้ อคลุม เมื่อถึงจุดตรวจค้น
- สาหรับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าส่ วนตัว วัสดุอุปกรณ์ของมีคมอันสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้เช่น มีดพับ มีดปอกผลไม้ ตะไบ
ชัดเล็บ ไฟแช็ค มีด กรรไกร หรื อ ของมีคมทุกชนิ ดที่สามารถทาเป็ นอาวุธได้ ไม่อนุญาตให้บรรจุไว้ในกระเป๋ า
ถื อ ดังนั้นกรุ ณาใส่ ไว้ในกระเป๋ าเดิ นทางใบใหญ่ที่จะฝากลงใต้ทอ้ งเครื่ องบิน มิฉะนั้นอาจถูกยึดไว้โดยไม่ได้
รับคืน

หมายเหตุ หากขนาดและน้ าหนักของกระเป๋ าติดตัวขึ้นเครื่ องเกินกว่าที่กาหนด สายการบินจะไม่ยนิ ยอมให้นากระเป๋ าดังกล่าว
ขึ้นเครื่ องโดยเด็ดขาด
ข้อมูลอื่นๆ
1. สิ่ งที่หา้ มนาเข้าประเทศมัลดีฟส์
- วัตถุที่สื่อถึงการต่อต้านศาสนาอิสลาม
- วัตถุบูชา
- หนังสื อ สิ่ งพิมพ์ลามก
- แอลกอฮอล์และเหล้า
- สัตว์อนั ตราย อาวุธสงคราม และระเบิด
- เนื้ อหมู และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากหมู

2. อุณหภูมิช่วงปลายเดือนสิ งหาคม โดยประมาณ 26 - 35 องศาเซลเซียส
หมายเหตุ ก่อนออกเดินทางกรุ ณาตรวจเช็คอุณหภูมิอีกครั้ง
3. เวลา จะช้ากว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง
4. ภาษา ภาษาท้องถิ่นคือ Dhivehi และภาษาอังกฤษ
5. เงินตรา อัตราแลกเปลี่ยน อยูท่ ี่ประมาณ 12 รู เฟี ย (Rufiyaa/MVR) ต่อ 1 ดอลล่าร์ สหรัฐ หรื อ 1 รู เฟี ย เท่ากับ 3-4 บาท แต่
ท่านอาจจะไม่จาเป็ นต้องแลกเงินรู เฟี ย ไว้มากนักเพราะที่คลับเมด คานิ ยินดีรับเงินดอลล่าร์สหรัฐ หรื อท่าน สามารถจ่าย
ผ่านบัตรเครดิต ซึ่ งค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะถูกบันทึกเอาไว้ คิดบัญชีรวมกันเมื่อท่านเช็คเอาท์ (บัตร VISA / JCB / American
Express / Eurocard และ Master Card )
6. เสื้ อผ้า การแต่งกาย และของใช้ต่างๆ
- ควรเตรี ยมเสื้ อผ้าที่เป็ นผ้าฝ้ าย ผ้าลินิน เสื้ อยืดเนื้อบางสวมใส่ สบาย เนื่องจากมัลดีฟส์อากาศร้อนทั้งปี
- รองเท้าแตะ หรื อ รองเท้าที่สวมใส่ สบาย
- กางเกงว่ายน้ า ชุดว่ายน้ า
- ครี มกันแดด
- แว่นตากันแดด หรื ออุปกรณ์กนั แดดในแบบของท่านเอง
- รองเท้าผ้าใบสาหรับท่านที่ชอบออกกาลังกายในห้องฟิ ตเนส หรื อออกกาลังกายแอโรบิค/โยคะ
- กล้องถ่ายรู ปและอุปกรณ์เก็บภาพ

7. กระแสไฟฟ้ า ระบบไฟฟ้ าเป็ นแบบกระแสสลับ 230-240 Volts -AC **ปลัก๊ เป็ นแบบ 3 ขา ควรพก adapter ติดตัวไปด้วย
8. การเข้าประเทศ ท่านสามารถเดินทางเข้าสู่ มลั ดีฟส์โดยไม่ตอ้ งใช้วซี ่าโดยสามารถพักอาศัยอยูไ่ ด้ไม่เกิน 30 วัน และ พาสปอร์ต
ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
9. การใช้โทรศัพท์ โทรศัพท์กลับเมืองไทย ให้กด 001 หรื อ 002 หรื อ 008 + 66 + 2 หรื อ 8 หมายเลข โทรศัพท์ 7 ตัว
10. ของมีค่าไม่ควรนาของมีค่าติดตัวมากเกินไป เพื่อการท่องเที่ยวอย่างสบายใจ
11. คลับเมด จะมีการแต่งกายเพื่อร่ วม ธี มปารตี้ ในแต่ละวัน สามารถโทรเชค ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 5 วันที่คลับเมด
กรุ งเทพ

Accommodations Club Med Kani

Club Room

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:

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

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

Deluxe

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

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:

Lagoon Suite
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

