Club Med Kani Resort Maldives 4
By. Sri Lankan Airlines
All Inclusive

Club Med Kani Resort Maldives 4*
http://www.clubmed.co.th/

Location:- North Male Atoll

Distance:- 20 Min by Speed Boat

Room type Price Per Person
Priod
Club Room

Extra Night

Deluxe

Extra Night

Overwater
Suite

Extra Night

30 Sep – 13 Oct 2017

37,400.-

7,300.-

47,800.-

12,500.-

51,400.-

14,300.-

14 – 31 Oct. 2017

36,200.-

6,700.-

45,800.-

11,500.-

51,400.-

14,300.-

Day1
07.00 น.
09.10 น.
11.00 น.
13.35 น.
14.30 น.
19.30-21.00 น.
รี สอร์ท

Day 2
07.30-10.00 น.
12.30-14.00 น.
19.30-21.00 น.
รี สอร์ท

กรุ งเทพฯ – โคลอมโบ – มาเล่ (มัลดีฟส์ )
(อาหาร -/-/เย็น)
พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 แถว W ประตู 9
ออกจากสนามบินสุ วรรณภูมิ โดย SRILANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL403
ถึงสนามบินโคลอมโบ
ออกจากสนามบินโคลอมโบ โดย SRILANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL115
ถึงสนามบิน มาเล่
นาท่านสู่ รีสอร์ ท โดย เรื อเร็ ว (Speed Boat) ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที
เช็คอิน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
Buffet Dinner ณ ห้องอาหาร
Club Med Kani Resort Maldives

รีสอร์ ท
(อาหาร เช้ า/กลางวัน/เย็น)
Buffet Breakfast ณ ห้องอาหาร
พักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อเลือกใช้บริ การทัวร์ทางทะเล โดยจ่ายค่าบริ การเพิ่มที่เคาน์เตอร์ ทวั ร์ ในรี สอร์ ท
Buffet Lunch ณ ห้องอาหาร
พักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อเลือกใช้บริ การทัวร์ทางทะเล โดยจ่ายค่าบริ การเพิ่มที่เคาน์เตอร์ ทวั ร์ ในรี สอร์ ท
Buffet Dinner ณ ห้องอาหาร
Club Med Kani Resort Maldives

Day 3
07.30-10.00 น.

11.45 น.
12.30-14.00 น.
18.00 น.
21.05 น.
23.00 น.

รีสอร์ ท – มาเล่ (มัลดีฟส์ ) – โคลอมโบ
(อาหาร เช้ า/กลางวัน/เย็น)
Buffet Breakfast ณ ห้องอาหาร
พัก ผ่อนตามอัธ ยาศัย หรื อเลื อกใช้บริ การทัวร์ ทางทะเล โดยจ่ า ยค่ า บริ การเพิ่ ม โดยจ่ า ยค่ า บริ การเพิ่ ม ที่
เคาน์เตอร์ทวั ร์ในรี สอร์ท
กระเป๋ าวางหน้าห้องพร้อม เช็คเอาท์
Buffet Lunch ณ ห้องอาหาร
พักผ่อนตามอัธยาศัย ในรี สอร์ ท
ออกเดินทางจากรี สอร์ท สู่ สนามบินมาเลย์โดย เรื อเร็ ว(Speed Boat) ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที
ออกจากสนามบินมาเล่ โดย SRILANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL110
ถึงสนามบินโคลอมโบ

Day 4
โคลอมโบ – กรุ งเทพฯ
01.40 น.
ออกจากสนามบินโคลอมโบ โดย SRILANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL402
06.35 น.
ถึงสนามบิน สุ วรรณภูมิ
END OF 2 NIGHTS PROGRAM
********************************************************

(อาหาร -/-/-)

Club Med Kani Resort Maldives 4
By. Sri Lankan Airlines
All Inclusive
อัตราค่ าบริการ รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-โคลอมโบ-มาเล่(มัลดีฟส์) พร้อมภาษีน้ ามันและภาษีสนามบิน
- เรื อเร็ ว (Speed Boat) รับ-ส่ ง ระหว่างสนามบินมาเล่และรี สอร์ ท
- ที่พกั ระบุในรายการตามประเภทห้องพักที่เลือก สาหรับ2คืน ต่อท่าน เช็คเอาท์ 11.00 น.
- อาหารครบทุกมื้อ บริ การเครื่ องดื่มทั้งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอล์ตลอดวัน (ยกเว้นเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ชนิ ด พรี
เมี่ยม, ไวน์ และ แชมเปญแบบทั้งขวด)

-

กิจกรรมกีฬาทั้งบนบกและทางน้ า พร้อมผูฝ้ ึ กสอนที่เชี่ยวชาญที่มีการเรี ยนการสอนและอุปกรณ์
การแสดงโชว์เอกลักษณ์ของคลับเมดทุกค่าคืนโดยจีโอนานาชาติ
พนักงานบริ การประจาห้องพัก (butler service)
ประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000.- บาท
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ- มาเล่(มัลดีฟส์) พร้อมภาษีน้ ามันและภาษีสนามบิน

เงื่อนไขและข้ อกาหนด:- ค่า VAT 7% ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบกากับภาษี)
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอุปกรณ์, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ที่อยูน่ อกเงื่อนไข
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

