วันที่แรก
07.30 น.

กรุ งเทพฯ –มาเล่ ย์ – Club Med

 ( - / กลางวัน / คํ่า )

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก
เคาน์เตอร์ Air Asia (FD)

09.30 น.

นําท่านเหินฟ้าสูเ่ มืองมาเล่ ย์ สนามบินกลางทะเล โดยสายการ
บิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 177

11.40 น.

เดินทางถึง สนามบินมาเลย์ สนามบินกลางทะเล ที่มีบรรยากาศที่
สวยงาม
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง เมื่อออกมาด้ านนอก เจ้ าหน้ าที่ถือ
ป้ายต้ อนรับ CLUB MED และ Pre Check-in ที่ เคาร์ เตอร์ คลับ
เมด หมายเลข 61 (หากไม่พบเจ้ าหน้ าทีสามารถ มาที่ เคาร์ เตอร์
คลับเมดหมายเลข 61 ) และนําท่านลงเรื อเร็วเพื่อเดินทางสูเ่ กาะมัล
ดีฟส์ (ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที)

13.30 น.

เดินทางถึง RESORT พร้ อมเช็คอินน์ ให้ ทกุ ท่านพร้ อมกัน ณ บริ เวณ
THEATERของโรงแรมเพื่อฟั งคําอธิบายแต่ละส่วนที่ทางคลับเมด มี
ให้ บริการ โดย เจ้ าหน้ าที่ของโรงแรม

14.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร KANDU เปิ ดให้ บริ การ
13.30 – 15.30 ท่านสามารถใช้ บริ การบาร์ ของโรงแรม (SUNSET
BAR) หรื อ (BEACH BAR) อยู่ข้างสระว่ายนํ ้า
เปิ ดให้ บริการตังแต่
้ เวลา 09.00 – 19.00 น.
ให้ ทกุ ท่านได้ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.30 – 21.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของคลับเมด
ห้ องอาหารหลัก Velhi

ซึง่ มีอาหารไว้ บริ การท่านอย่างหลากหลายในสไตล์บฟุ เฟ่ ต์ โดยไม่มี
ค่าใช้ จ่าย 21.00 น.
ท่านสามารถเข้ าร่วมชมการแสดง ณ บริ เวณ THEATER ซึง่ เป็ นการ
แสดงที่ทางโรงแรมคัดสรรมาให้ ทกุ ท่านได้ ชม ทุกคํ่าคืน (โชว์การ
แสดงจะมีการสับเปลี่ยนทุกคืน) การแสดงใช้ เวลาประมาณ 1
ชัว่ โมง
21.30 น.

ท่านสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมยามคํ่าคืน และการแสดงทางที่
คลับเมดได้ เตรี ยมไว้ เพื่อต้ อนรับผู้ที่เดินทางมา เยือน ที่บริเวณลาน
้ การเครื่ องดื่มตลอดคํ่าคืน
กลางแจ้ ง Shark Bay Stage พร้ อมทังบริ
ฟรี และโชว์พิเศษจากเจ้ าหน้ าที่คลับเมดสําหรับการ ต้ อนรับทุกท่าน
เชิญท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย ราตรี สวัสดิ์

วันที่สอง
เช้ า

กิจกรรมต่ างๆ ตามอัธยาศัยอิสระเลือกทํา

 (เช้ า / กลางวัน / คํ่า)

ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้ าได้ ที่ห้องอาหารหลัก (Velhi) ตาม
เวลาให้ บริ การของห้ องอาหารคือ 07.00 – 11.00 น. แต่หากท่านไม่
สะดวกตามเวลาดังกล่าว ก็สามารถรั บประทานอาหารเช้ าในช่วง
สายได้ ที่ห้องอาหารพิเศษ (Kandu) ซึง่ ให้ บริการตังแต่
้ เวลา 10.00 –
11.00 น. หรื อ ห้ อง Kaana ซึ่งให้ บริ การตังแต่
้ เวลา 16.00 – 18.30
น. และ 21.30 – 23.00 น.
จากนันเชิ
้ ญท่านอิสระเพลิดเพลินและสนุกสนานกับกิจกรรม
มากมายที่ทางคลับเมด เตรี ยมไว้ ให้ บริการทังกิ
้ จกรรมที่ให้ บริ การฟรี
และกิจกรรมที่มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติม โดยท่านสามารถติดต่อสอบถาม
ได้ โดยตรงกับทางทีมงานคลับเมด หรื อทางเจ้ าหน้ าที่ทวั ร์ และ
สามารถดูรายละเอียดกิจกรรม รวมทังตารางการให้
้
บริ การ เงื่อนไข
และค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม (บางกิจกรรม) ได้ จากคู่มือฉบับนี ้หรื อ ตาราง
กิจกรรมในแต่ละวัน หน้ าห้ องอาหาร ซึง่ ในทุกๆ กิจกรรมจะมี
เจ้ าหน้ าที่คลับเมดคอยดูแล ให้ คําแนะนําอย่างใกล้ ชิด

12.15 – 14.00 น. เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันได้ ที่ห้องอาหารหลัก (Velhi) แต่
หากท่านไม่สะดวกตามเวลาดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหาร
กลางวันได้ อีกช่วงที่ห้องอาหารพิเศษ (Kandu) ซึง่ ให้ บริ การอาหาร
กลางวันตังแต่
้ เวลา 13.30 – 15.30น.
บ่าย

พักผ่อนอิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ รวมทังอาหารว่
้
างที่จะ
คอยให้ บริ การท่านที่ห้องอาหารพิเศษ (Kandu)
ตังแต่
้ เวลา 15.30 – 18.00 น. ทางคลับเมด มีห้องอาหารใหม่
สไตล์ Noodle bar ที่ให้ บริ การตังแต่
้ เวลา
16.00-18.00 และ 21.30-23.00 ซึง่ ให้ บริการ Noodle ชื่อห้ อง
KAANA RESTAURANT
19.30 – 21.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของคลับเมด
ห้ องอาหารหลัก Velhi ซึง่ มีอาหารไว้ บริการท่านอย่าง
หลากหลายในสไตล์บฟุ เฟ่ ต์ โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่าย สําหรับท่านที่
ต้ องการรับประทานอาหารที่ห้องอาหารพิเศษ Kandu จะต้ องทํา
การ จองล่วงหน้ า 1 วัน โดยแจ้ งได้ ที่แผนกต้ อนรับ (Reception) *
ไม่มีคา่ ใช้ จ่าย รับ เพียง 75 ท่านต่อวัน สําหรับ เมนู Lobster มี
ค่าใช้ จ่าย สามารถเช็ค เรทราคาได้ ที่ Reception
21.30 น.

ดึก
วันที่สาม

ท่านสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมยามคํ่าคืน และการแสดงทางที่
คลับเมดได้ เตรี ยมไว้ เพื่อต้ อนรับผู้ที่เดินทางมาเยือน ที่บริ เวณลาน
้ การเครื่ องดื่มตลอดคํ่าคืน
กาลางแจ้ ง Shark Bay Stage พร้ อมทังบริ
ฟรี และโชว์พิเศษจากเจ้ าหน้ าที่คลับเมดสําหรับการต้ อนรับทุกท่าน
เชิญท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย ราตรี สวัสดิ์
Club Med – มาเล่ ย์– กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร
(INTERNATIONAL BUFFET)

8.00 น.

วางกระเป๋ าสัมภาระบริ เวณหน้ าห้ องพัก

 (เช้ า / - / -)
VELHI RESTAURANT

9.00 น.

เช็คเอ้ าท์ออกจากโรงแรมที่พกั

09.30 น.

พร้ อมกันที่ ท่าเทียบเรื อของคลับเมดคานิ และเดินทางออกจากคลับ
เมดคานิ โดย Speed boat สู่ สนามบินมาเล่ย์

12.40 น.

ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชียเที่ยวบินที่ FD178

19.05 น.

เดินทางถึงท่านอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

ค่ าใช้ จ่ายนีร้ วม:
- ที่พกั 2 คืน พร้ อมตัว๋ เครื่ องบินสายการบิน สายการบิน Air Asia
- บริการรับส่ง ไปสนามบิน-ระหว่างคลับเมด กลับ/ โดยเรื อสปี ดโบ๊ ต
- อาหารบุฟเฟต์นานาชาติทงเช้
ั ้ า กลางวัน เย็น พร้ อมทังเครื
้ ่ องดื่ม เบียร์ ไวน์ นํ ้าผลไม้ และอื่นๆ
- บริ การเครื่ องดื่มทังผสมและไม่
้
ผสมแอลกดฮอล์ตลอดทังวั
้ นพร้ อมกับของว่าง ไม่รวมเครื่ องดื่ม)
(เปญแบบขวดแอลกอฮอล์ชนิดพรี เมี่ยม ไวน์ และแชม
- กิจกรรมกีฬาทังบนบกและทางนํ
้
้า พร้ อมผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญ
- การแสดงโชว์ของคลับเมดทุกคํ่าคืนโดย ทีมคลับเมดจีโอนานาชาติ
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
- กระเป๋ าเดินทางในกรณีที่นํ ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด กิโลกรัมต่อท่าน20 20
- ค่าทําหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่มค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด ,
ฯลฯ
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
- ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
- ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกํากับภาษี ) และค่าภาษี บริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ไม่รวมทิปพนักงานบริการ ณ รี สอร์ ท
เงื่อนไขและข้ อกําหนด:
- ใช้ ได้ สําหรับเข้ าพักอย่างน้ อย 2 คืน
- เด็กอายุต่ํากว่า ปี 14 ไม่อนุญาติให้ เข้ าพักที่ห้องลากูน
- คลับเมดคิดราคาเป็ นเงินบาทต่อท่าน
- สําหรับห้ อง Connecting room มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติม 700 บาท ห้ อง /คืน/

- ราคานี ้เป็ นโปรโมชัน่ พิเศษสามารถเดินทางได้ ช่วงเวลา ตามทีร่ ะบุไว้ข้างต้นเท่านัน้ 5
- หากยืนยันการจองแล้ วไม่สามารถส่งต่อ คืน หรื อเปลี่ยนแปลงได้ และ ไม่สามารถใช้ ร่วมกับโปรโมชัน่ อื่นได้
- แพ็คเกจนี ้สามารถใช้ ได้ กบั กรุ๊ปทัวร์
- ราคาและข้ อกําหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ข้ อแนะนําก่ อนการเดินทาง :
- กระเป๋ าเดินทางสําหรับฝากใต้ ท้องเครื่ อง
- จํานวน : ไม่จํากัด นํ ้าหนัก : ไม่เกิน 30 กิโลกรัม
- สิง่ ที่บรรจุภายใน : นอกเหนือจากเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกาย และของใช้ อื่นๆ ข้ อควรปฎิบตั ิอย่างเคร่ งครัดสําหรับสิง่ ของ
ที่บรรจุ ไว้ ภายในกระเป๋ าเดินทางฝากใต้ ท้องเครื่ องมีดงั นี ้
- ห้ าม นําผลิตภัณฑ์อดั อากาศใส่กระเป๋ าใบใหญ่ เพราะอาจเกิดอันตรายระหว่างเดินทาง เช่น กระป๋ องสเปรย์ต่างๆ
- ห้ าม นําหนังสือเดินทางใส่กระเป๋ าใบใหญ่ และกรุณาเก็บรักษาไว้ อย่างดี เพื่อป้องกันการสูญหาย
- ห้ าม นําที่ชาร์ จแบตเตอรี่ สํารอง (Power Bank) ทุกขนาด และทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบใหญ่โดยเด็ดขาด
- ห้ าม นําอาวุธทุกชนิดใส่ในกระเป๋ าใบใหญ่โดยเด็ดขาด
- กระเป๋ าเดินทางที่ถือติดตัวขึ ้นเครื่ อง ( Hand Carry / Hand Bag)
- จํานวน : ต้ องไม่เกิน 2 ใบ ต่อท่าน โดยแบ่งเป็ น กระเป๋ าเดินทางใบเล็กสําหรับถือขึ ้นเครื่ อง (Hand Carry) 1ใบ และ
กระเป๋ าสะพาย (Hand Bag) 1 ใบ
- ขนาด : ของกระเป๋ าเดินทางใบเล็ก (Hand Carry ) ต้ องมีขนาด 58 x 34 x 23 ซม.
- นํ ้าหนัก : กระเป๋ าเดินทางใบเล็ก (Hand Carry) ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ต่อ 1 ใบ
- สิง่ ที่บรรจุภายใน : ควรเป็ นของใช้ ที่จําเป็ นระหว่างการเดินทาง อาทิ แปรงสีฟัน ยาประจําตัว ทังนี
้ ้สายการบินมี
ข้ อกําหนดเคร่งครัด สําหรับสิง่ ของที่บรรจุภายในกระเป๋ าถือติดตัวตัวขึ ้นเครื่ อง ดังนี ้
- ของเหลว หรื อ ของกึง่ เหลวทุกชนิด อาทิ เจล สเปรย์ที่ไม่ใช่วสั ดุอนั ตราย และนํ ้า เครื่ องดื่ม โลชัน่ ออยล์ นํ ้าหอม
โฟม ยาสีฟัน นํายากําจัดกลิน่ ตัว (ยกเว้ น นม อาหารสําหรับเด็ก และยานํ ้าในปริ มาณที่พอเหมาะ) ต้ องมีขนาดบรรจุ
ไม่เกิน 100 มิลลิลติ รต่อชนิด และบรรจุรวมกันไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตร และหากบรรจุเกินจาก 100 มิลลิลิตร ต้ องเก็บ
ไว้ ในกระเป๋ าฝากใต้ ท้องเครื่ องเท่านัน้
- สําหรับของเหลว หรื อ ของกึง่ เหลว อาทิ เจล หรื อสเปรย์ ซึง่ ซื ้อจากร้ านปลอดภาษี อากรที่สนามบิน หรื อบนเครื่ องบิน
ต้ องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึกปากถุง ไม่มีร่องรอยผิดปกติให้ สงสัยว่ามีการเปิ ดปากถุงหลังจากการซื ้อ และมี
หลักฐานแสดงว่าซื ้อจากร้ านค้ าปลอดภาษี สนามบินหรื อบนเครื่ องบินในวันเดินทางเท่านัน้ โดยตรวจสอบข้ อมูล
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตอ่ ของเหลว เจล หรื อสเปรย์ที่สนามบินซึง่ เป็ นจุดปลายทางของการเดินทาง

- กรณีที่นําของเหลวและกึง่ เหลวบรรจุไว้ ในกระเป๋ าถือติดตัวขึ ้นเครื่ องต้ องแสดงถุงพลาสติกใสซึง่ ใส่ภาชนะบรรจุ
ของเหลว เจล หรื อสเปรย์ รวมทังเครื
้ ่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพาและเสื ้อคลุม เมื่อถึงจุดตรวจค้ น
- สําหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้าส่วนตัว วัสดุอปุ กรณ์ของมีคมอันสามารถก่อให้ เกิดอันตรายได้ เช่น มีดพับ มีดปอกผลไม้ ตะไบ
ชัดเล็บ ไฟแช็ค มีด กรรไกร หรื อ ของมีคมทุกชนิดที่สามารถทําเป็ นอาวุธได้ ไม่อนุญาตให้ บรรจุไว้ ในกระเป๋ าถือ ดังนัน้
กรุณาใส่ไว้ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ที่จะฝากลงใต้ ท้องเครื่ องบิน มิฉะนันอาจถู
้
กยึดไว้ โดยไม่ได้ รับคืน
- หมายเหตุ : หากขนาดและนํ ้าหนักของกระเป๋ าติดตัวขึ ้นเครื่ องเกินกว่าที่กําหนด สายการบินจะไม่ยินยอมให้ นํา
กระเป๋ าดังกล่าวขึ ้นเครื่ องโดยเด็ดขาด
- ข้ อมูลอื่นๆ
1. สิง่ ที่ห้ามนําเข้ าประเทศมัลดีฟส์
*วัตถุที่สื่อถึงการต่อต้ านศาสนาอิสลาม
* วัตถุบชู า
* หนังสือ สิง่ พิมพ์ลามก
*แอลกอฮอล์และเหล้ า
* สัตว์อนั ตราย อาวุธสงคราม และระเบิด
* เนื ้อหมู และผลิตภัณฑ์ที่ทําจากหมู
2. อุณหภูมิช่วงปลายเดือนสิงหาคม โดยประมาณ : 26 - 35 องศาเซลเซียส
หมายเหตุ : ก่อนออกเดินทางกรุณาตรวจเช็คอุณหภูมิอีกครัง้
3. เวลา : จะช้ ากว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง
4. ภาษา : ภาษาท้ องถิ่นคือ Dhivehi และภาษาอังกฤษ
5. เงินตรา : อัตราแลกเปลี่ยน อยูท่ ี่ประมาณ 12 รูเฟี ย (Rufiyaa/MVR) ต่อ 1 ดอลล่าร์ สหรัฐ หรื อ 1 รูเฟี ย เท่ากับ
34 บาท แต่ทา่ นอาจจะไม่จําเป็ นต้ องแลกเงินรูเฟี ย ไว้ มากนักเพราะที่คลับเมด คานิ ยินดีรับเงินดอลล่าร์ สหรัฐ
หรื อท่าน
สามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิต ซึง่ ค่าใช้ จ่ายทังหมดจะถู
้
กบันทึกเอาไว้ คิดบัญชีรวมกันเมื่อท่านเช็คเอาท์ (บัตร VISA
/
JCB / American Express / Eurocard และ Master Card )
6. เสื ้อผ้ า การแต่งกาย และของใช้ ตา่ งๆ :

* ควรเตรี ยมเสื ้อผ้ าที่เป็ นผ้ าฝ้าย ผ้ าลินิน เสื ้อยืดเนื ้อบางสวมใส่สบาย เนื่องจากมัลดีฟส์อากาศร้ อนทังปี
้
* รองเท้ าแตะ หรื อ รองเท้ าที่สวมใส่สบาย
* กางเกงว่ายนํ ้า ชุดว่ายนํ ้า
* ครี มกันแดด
* แว่นตากันแดด หรื ออุปกรณ์กนั แดดในแบบของท่านเอง
* รองเท้ าผ้ าใบสําหรับท่านที่ชอบออกกําลังกายในห้ องฟิ ตเนส หรื อออกกําลังกายแอโรบิค/โยคะ
* กล้ องถ่ายรูปและอุปกรณ์เก็บภาพ
7. กระแสไฟฟ้า : ระบบไฟฟ้าเป็ นแบบกระแสสลับ 230-240 Volts -AC **ปลัก๊ เป็ นแบบ 3 ขา ควรพก adapter ติด
ตัว ได้ วย
8. การเข้ าประเทศ : ท่านสามารถเดินทางเข้ าสูม่ ลั ดีฟส์โดยไม่ต้องใช้ วีซา่ โดยสามารถพักอาศัยอยูไ่ ด้ ไม่เกิน 30 วัน
และ พาสปอร์ ตต้ องมีอายุอย่างน้ อย 6 เดือนขึ ้นไป
9. การใช้ โทรศัพท์ : โทรศัพท์กลับเมืองไทย ให้ กด 001 หรื อ 002 หรื อ 008 + 66 + 2 หรื อ 8 หมายเลข โทรศัพท์ 7
ตัว
10. ของมีคา่ : ไม่ควรนําของมีค่าติดตัวมากเกินไป เพื่อการท่องเที่ยวอย่างสบายใจ
11. คลับเมด จะมีการแต่งกายเพื่อร่วม ธีมปารตี ้ ในแต่ละวัน สามารถโทรเชค ล่วงหน้ าก่อนการเดินทาง 5 วัน ที่คลับ
เมดกรุงเท

Club Med Kani, Maldives
Travelling period SAT-MON
21-23 OCT 04-06 NOV/11-13 NOV/ 18-20 NOV/ 25-27 NOV
02-04 DEC / 09-11 DEC / 16-18 DEC
3DAYS 2NIGHTS AIR PACKAGE WITH AIR ASIA (FD)
Departure: FD177 BANGKOK-MALE 09:30-11:40
19:00

Date of Travel

21-23 Oct 17

Room category

Package/Adult

Return: FD178 MALE-BANGKOK 12:30-

Package/Child

Package/Child

4-11 yrs

2-3 yrs

Club Room

35,850

31,540

Deluxe

45,390

37,300

23,900

Lagoon Suite

49,380

-

-

Club Room

31,100

26,100

Deluxe

36,700

29,300

17,700

Lagoon Suite

43,100

-

-

11 –13 Nov 17

Club Room

30,500

25,500

18 – 20 Nov 17

Deluxe

36,100

28,700

04 – 06 Nov 17

17,700

25 – 27 Nov 17

Lagoon Suite

42,500

-

02 – 04 Dec 17

Club Room

34,100

28,300

Deluxe

40,500

32,100

19,500

Lagoon Suite

47,900

-

-

Club Room

36,500

30,700

Deluxe

42,900

34,500

21,900

Lagoon Suite

50,300

-

-

Club Room

32,900

27,100

Deluxe

39,300

30,900

18,300

Lagoon Suite

46,700

-

-

Package/Child

Package/Child

4-11 yrs

2-3 yrs

09 – 11 Dec 17

16 – 18 Dec 17

-

Traveling Period:
FRI-SUN
27-29 OCT/ 10-12 NOV / 17-19 NOV /
01-03 DEC / 03-05 DEC / 08-10 DEC / 15-17DEC

Date of Travel

27-29 OCT

Room category

Package/Adult

Club Room

30,100

25,540

Deluxe

39,650

31,300

17,900

Lagoon Suite

43,630

-

-

10 – 12 Nov 17

Club Room

30,500

25,500

17 – 19 Nov 17

Deluxe

36,100

29,300

17,700

Lagoon Suite

42,500

-

-

01 - 03 DEC 17

Club Room

33,500

27,700

03-05 DEC 17

Deluxe

40,000

31,500

19,000

Lagoon Suite

47,350

-

-

Club Room

34,100

28,300

Deluxe

40,500

32,100

19,600

Lagoon Suite

47,900

-

-

Club Room

32,900

27,100

Deluxe

39,300

30,900

18,300

Lagoon Suite

46,700

-

-

08 – 10 DEC 17

15 – 17 DEC 17

Club Med Kani, Maldives
Travelling period
FRIDAY-SUNDAY
3 DAYS 2NIGHTS AIR PACKAGE WITH AIR ASIA (FD)
Departure: FD177 BANGKOK-MALE 09:30-11:40
19:00

Date of Travel

05 -07 Jan 18

Room category

Package/Adult

02 -04 Feb 18

Package/Child

4-11 yrs

2-3 yrs

38,000

30,200

Deluxe

44,600

34,100

18,300

Lagoon Suite

53,700

-

-

12 -14 Jan 18

26 -28 Jan 18

Package/Child

Club Room

Club Room

19 -21 Jan 18

Return: FD178 MALE-BANGKOK 12:30-

28,900
34,900

Deluxe

31,700
40,900

17,800

09 – 11 Mar 18
16 -18 Mar 18

Lagoon Suite

23 -25 Mar 18

-

-

48,900

30 Mar -01 Apr
18

09 -11 Feb 18

Club Room

37,500

30,100

02 – 04 MAR 18

Deluxe

42,100

32,900
19,000

23 -25 Feb 18

06 – 08 APR 18

Traveling Period:
SATURDAY-MONDAY

Lagoon Suite

50,100

-

-

Club Room

35,400

28,400

Deluxe

44,800

34,000

17,800

Lagoon Suite

54,200

-

-

Club Room

36,500

30,700

Deluxe

45,100

35,900

21,900

Lagoon Suite

53,100

-

-

Date of Travel

06 -08 Jan 18

Room category

Club Room

Package/Adult

34,900

Package/Child

Package/Child

4-11 yrs

2-3 yrs

28,900

13 -15 Jan 18
20-22 Jan 18

Deluxe

40,900

31,700

27 -29 Jan 18

17,800

03 -05 Feb 18

-

24 -26 Feb 18

48,900

10 -12 Mar 18
17 -19 Mar 18
24 -26 Mar 18

-

Lagoon Suite

31 Mar -02 Apr
18

10 -12 Feb 18

Club Room

37,500

30,100

03 -05 Mar 18

Deluxe

42,100

32,900
19,000

7- 9 APR 18

Lagoon Suite

50,100

-

Club Room

35,300

29,500

Deluxe

44,100

34,700

-

29 APR – 1 MAY
18

20,700
Lagoon Suite

52,300

-

-

SONGKRAN IN PARADISE
Club Med Kani – Maldives
Book Now – 30 DEC 2017
3 Days 2 Nights with Air Package by Air Asia (FD)
Departure: FD177 DMK-MLE 09:30-11:40
Return: FD178 MLE-DMK 12:30-19:10

Date of travel
Available seat/room

13 April – 15 April
2018

14 April – 16
April 2018

15 April – 17
April 2018

Room type

3 Days 2 Nights
Package rate/ person
(Twin-sharing for Adult)

Club Room
Deluxe

39,700
48,300

Lagoon Suite

56,500

Club Room
Deluxe

36,200
44,800

Lagoon Suite

53,000

Club Room
Deluxe

39,900
48,500

Lagoon Suite

56,700

3 Days 2 Nights
Package rate/ person
(Twin-sharing for CHD
4-11 yr)
34,000
39,200
-

30,400
35,600
-

21,400
21,400
-

34,100
39,300
-

25,100
25,100
-

3 Days 2 Nights
Package rate/ person
(Twin-sharing for CHD
2-3 yr)
25,100
25,100
-

