
 

 

  

Club Med Kani Resort Maldives 4 
By Sri Lankan Airlines 

All Inclusive 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Day1 กรงุเทพฯ – โคลอมโบ – มาเล ่(มลัดฟีส)์            (อาหาร -/-/เย็น) 

07.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 แถว W ประต ู9  

09.10 น. ออกจากสนามบนิสวุรรณภมู ิโดย SRILANKAN AIRLINES เทีย่วบนิที ่UL403  

11.00 น. ถงึสนามบนิโคลอมโบ 

13.35 น. ออกจากสนามบนิโคลอมโบ โดย SRILANKAN AIRLINES เทีย่วบนิที ่UL115 

14.30 น. ถงึสนามบนิ มาเล ่

 น าทา่นสูร่สีอรท์ โดย เรอืเร็ว (Speed Boat) ใชเ้วลาเดนิทาง 20 นาท ี

Priod 

Room type  Price Per Person 

Club Room Extra Night Deluxe Extra Night 
Overwater 

Suite 
Extra Night 

1 – 30 Jun. 2017 35,000.-  6,300.- 43,400.-  11,500.- 46,200.-  12,100.- 

15 Jul. – 29 Sep. 2017 36,200.-  6,300.- 45,000.-  11,500.- 48,000.- 12,100.- 

30 Sep. – 6 Oct. 2017 37,200.-  6,300.- 46,800.-  11,500.- 48,000.- 12,100.- 

7 – 13 Oct. 2017 36,200.-  6,300.- 45,000.-  11,500.- 48,000.- 12,100.- 

14 – 31 Oct. 2017 37,200.-  6,300.- 46,800.-  11,500.- 48,000.- 12,100.- 

Club Med Kani Resort Maldives 4*  
http://www.clubmed.co.th/  Location:- North Male Atoll  Distance:- 20 Min by Speed Boat 
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 เช็คอนิ และพักผอ่นตามอัธยาศัย 

19.30-21.00 น. Buffet Dinner ณ หอ้งอาหาร 

รสีอรท์ Club Med Kani Resort Maldives 

Day 2 รสีอรท์                 (อาหาร เชา้/กลางวนั/เย็น) 

07.30-10.00 น. Buffet Breakfast ณ หอ้งอาหาร 

พักผอ่นตามอัธยาศัย หรอืเลอืกใชบ้รกิารทวัรท์างทะเล โดยจา่ยคา่บรกิารเพิม่ทีเ่คาน์เตอรท์ัวร์
ในรสีอรท์ 

12.30-14.00 น. Buffet Lunch ณ หอ้งอาหาร 
พักผอ่นตามอัธยาศัย หรอืเลอืกใชบ้รกิารทวัรท์างทะเล โดยจา่ยคา่บรกิารเพิม่ทีเ่คาน์เตอรท์ัวร์

ในรสีอรท์ 
19.30-21.00 น. Buffet Dinner ณ หอ้งอาหาร 

รสีอรท์ Club Med Kani Resort Maldives 

Day 3 รสีอรท์ – มาเล ่(มลัดฟีส)์ – โคลอมโบ            (อาหาร เชา้/กลางวนั/เย็น) 

07.30-10.00 น. Buffet Breakfast ณ หอ้งอาหาร 

 พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใชบ้ริการทัวร์ทางทะเล โดยจ่ายค่าบริการเพิ่มโดยจ่าย
คา่บรกิารเพิม่ทีเ่คาน์เตอรท์ัวรใ์นรสีอรท์ 

11.45 น. กระเป๋าวางหนา้หอ้งพรอ้ม เช็คเอาท ์
12.30-14.00 น. Buffet Lunch ณ หอ้งอาหาร 

 พักผอ่นตามอัธยาศัย ในรสีอรท์ 

18.00 น. ออกเดนิทางจากรสีอรท์ สูส่นามบนิมาเลยโ์ดย เรอืเร็ว(Speed Boat) 

ใชเ้วลาเดนิทาง 20 นาท ี

21.05 น.  ออกจากสนามบนิมาเล ่โดย SRILANKAN AIRLINES เทีย่วบนิที ่UL110 

23.00 น. ถงึสนามบนิโคลอมโบ 

 

Day 4 โคลอมโบ – กรงุเทพฯ                       (อาหาร -/-/-) 

01.40 น. ออกจากสนามบนิโคลอมโบ โดย SRILANKAN AIRLINES เทีย่วบนิที ่UL402 

06.35 น. ถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิ



 

 

 

END OF 2 NIGHTS PROGRAM 

 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นราคาและรายการเดนิทางตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, ภยั

ธรรมชาต,ิ การเมอืง, การประทว้ง, การจราจร, การยกเลกิหรอืเลือ่นของสายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ ซึง่จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคัญ โดยใหข้ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของ
บรษัิทฯเทา่นัน้ อกีทัง้ขอ้สรปุและขอ้ตัดสนิใดๆของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสิ ิน้สดุ 

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

 

อตัราคา่บรกิาร รวม:- 
- ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ-โคลอมโบ-มาเล(่มัลดฟีส)์ พรอ้มภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิ 

- เรอืเร็ว (Speed Boat) รับ-สง่ ระหว่างสนามบนิมาเลแ่ละรสีอรท์ 
- ทีพ่ักระบุในรายการตามประเภทหอ้งพักทีเ่ลอืก ส าหรับ2คนื ตอ่ทา่น เชค็เอาท ์11.00 น. 
- อาหารครบทกุมือ้ บรกิารเครือ่งดืม่ทัง้ผสมและไม่ผสมแอลกอฮอลต์ลอดวัน  (ยกเวน้เครือ่งดืม่แอลกอฮอลช์นดิ 

พรเีมีย่ม, ไวน ์และ แชมเปญแบบทัง้ขวด) 
-  กจิกรรมกฬีาทัง้บนบกและทางน ้า พรอ้มผูฝึ้กสอนทีเ่ชีย่วชาญทีม่กีารเรยีนการสอนและอุปกรณ์ 

- การแสดงโชวเ์อกลกัษณ์ของคลบัเมดทกุค า่คนืโดยจโีอนานาชาต ิ
- พนักงานบรกิารประจ าหอ้งพกั (butler service) 
- ประกนัอุบัตเิหตกุารเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000.- บาท 

- ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ- มาเล(่มัลดฟีส)์ พรอ้มภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบนิ 
 

อตัราคา่บรกิาร ไมร่วม:- 
-  คา่ VAT 7% ภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ( คดิจากยอดบรกิาร ) 
-  คา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อุปกรณ,์ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ทีอ่ยูน่อกเงือ่นไข 

-   คา่ธรรมเนียมน ้ามันเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี 
 
เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

ช าระเงนิเต็มจ านวน หลงัไดต้กลงท าการจอง พรอ้มสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
 

 เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 

  หนังสอืเดนิทางไทยมอีายุใชง้านเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นับจากวันทีเ่ดนิทาง มหีนา้ว่างจ านวน 2หนา้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ  
ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื่องจากบรษัิทฯไดท้ าการจองและออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ และมกีารการันตคีา่ที่
พัก โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศจงึไมอ่าจขอคนืเงนิได ้เพราะไดช้ าระเหมาขาดไป

แลว้เชน่กนั 
 

  เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบแพคเก็จทัวร์ ลูกคา้เดนิทางเอง จัดท าและด าเนินการโดยบริษัทคู่คา้ 
(Partner)  

  2. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
3.หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็น

เหตุผลซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิบางสว่น
หรอืทัง้หมด 
4.บรษัิทจะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย เชน่ ยา

เสพตดิ และจะไม่มกีารคนืเงนิคา่บรกิารทัง้หมด 
5. บรษัิทฯ จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการสญู
หายของ สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แตจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว 



 

 

6.คา่บรกิารทีท่า่นช าระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ไดช้ าระใหก้ับบรษัิทฯ ตัวแทน
แตล่ะแห่งแบบเหมาขาดเชน่กนั ดงันัน้หากทา่นมเีหตอุันใดทีท่ าใหท้า่นไม่ไดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุ

ไว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไม่ได ้
7.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวร์
อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
8.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏวิัต ิการเมอืง ทรัพยส์นิสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การ
ถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

9.บรษัิทฯ และตัวแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ขอ้จ ากัดดา้นภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืและค านงึถงึความ

ปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 
10.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขตา่งๆโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ใหข้ ึน้อยู่
กบัดลุยพนิจิของบรษัิทฯ เทา่นัน้ อกีทัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิ ิน้สดุสมบูรณ์ 

  
 

หลงัจากทา่นตกลงจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้บรษิทัฯถอืวา่ทา่นยอมรบัเง ือ่นไข 
และขอ้ตกลงดงักลา่วทีร่ะบุขา้งตน้ทุกประการ 

 

 

 

 

 
 


