
ราคาเรรริ่มตต้น / ทท่าน

37,900.-
*ราคารวมททกอยท่างแลต้ว

เดรนทางตตตั้งแตท่ : วตนนนตั้ - 30 เมษายน 2560
ยกเวต้นเทศกาลและวตนหยทดนตกขตตฤกษษ

Highlight
 หห้องพพักหรรูสสุดคลาสสสิคตสิดรสิมหาดหรรือหห้องพพักกลางทะเลททที่ “CLUB MED KANI, MALDIVES” รทสอรร์ทหรรูระดพับ 5 ดาว
 เดสินทาง ไป-กลพับ ททที่พพักและสนามบสิน โดยเรรือเรร็ว Speed Boat บรสิการททที่สะดวกรวดเรร็วและตรืที่นเตห้นเรห้าใจไปกพับการเดสินทาง
 พสิเศษ! อสิที่มอรรอยไมรอพัอน อาหารและเครรืที่องดรืที่ม ณ หห้องอาหารโรงแรม ทพัองวพันตลอดการเขห้าพพัก (All Inclusive)
 พสิเศษ! กสิจกรรมบพันเทสิงสพันทนาการโดยททมงาม G.O. พรห้อมโชวร์สนสุกสนามและประทพับใจทสุกคคที่าครืน
 ฟรท! สนสุกกพับกสิจกรรมทางนคอาอาทสิ เรรือแคนรู,วสินดร์เซสิรร์ฟ.กระดานโตห้คลรืที่น ตลอดการเขห้าพพัก
 ฟรท! อสุปกรณร์ดานคอานคอา ตรือนชมประการพัง ดรืที่มดคที่าความงามใตห้ทห้องทะเลรอบๆเกาะ
 ฟรท! สนสุกผรอนคลายกพับกสิจกรรมตรางๆ โดยผรูห้เชทที่ยวชาญมากประสบการณร์ เกร็บทสุกสสุข สสุดความประทพับใจไดห้ทสุกวพัน อาทสิ 

สระวรายนคอา,สปา,เทนนสิส , ฟสิตเนส และอรืที่นๆอทกมากมาย



วตนแรกของการเดรนทาง กรทงเทพฯ - มตลดนฟสษ                (  -  / - / เยย็น  )     
07.00 น. เชย็คอรนบตตรโดยสารและสตมภาระ ณ  สนามบรนสทวรรณภภมร ชตตั้น 4 ผภต้โดยสารขาออก เคานษเตอรษ “F”
 สายการบรน BANGKOK AIRWAYS   
09.30 น. ออกเดรนทางสภท่มตลดนฟสษ โดยเทนริ่ยวบรนทนริ่ PG711 
11.45 น. ถถึงสนามบรนมาเลยษ (Male International Airport) ประเทศมตลดนฟสษ ผท่านพรธนการตรวจคนเขต้าเมมือง … 
 นนนำทท่นำนเดดินทนำงโดยเรรือเรร็ว Speed Boat (ใชช้เวลนำประมนำณ 30 นนำทท) ไปยยัง “CLUB MED KANI, MALDIVES ” 

รทสอรร์ทหรรระดยับ 5 ดนำว (กรรณนำตดิดตท่อเคนำนร์เตอรร์ โรงแรม  CLUB MED  ณ สนนำมบดินมยัลดทฟสร์)  
เชย็คอรนเขต้าสภท่ทนริ่พตก หต้องพตก  ... จากนตตั้นใหต้ทท่านอรสระพตกผท่อนตามอตธยาศตย  
*** ฟรน !!! บรรการอทปกรณษดดานดตั้าตมืตั้นและอทปกรณษทางนดตั้า (ชนรดไมท่มนเครมืริ่องยนตษ) เชท่น เรมือแคนภ, เรมือถนบ, วรนดษเซรรษฟ,
กระดานโตต้คลมืริ่น ตลอดการเขต้าพตก ***
*** อรริ่มอรท่อยไมท่อตตั้น กตบอาหารและเครมืริ่องดมืริ่มตลอดวตน อาทรเชท่น ชา-กาแฟยามบท่ายพรต้อมของวท่าง, เครมืริ่องดมืริ่มนดตั้า
อตดลมและนดตั้าแรท่ ตลอดวตน, และบารษเปรดใหต้บรรการเฮาสษไวนษหลากชนรด ไวนษแดง, ไวนษขาว, สปารษคกลรตั้งไวนษ, เบนยรษ
และคย็อกเทล ระหวท่างเวลา 11.00 น. – 00.00 น. ตลอดการเขต้าพตก ***

เยร็น บรดิกนำรอนำหนำรเยร็น ณ หช้องอนำหนำร ของโรงแรมททที่พยัก
 ชท่วงคนที่นำ ทนำง CLUB MED มทกดิจกรรมบยันเทดิงพดิเศษโดยททม G.O.

วตนทนริ่สองของการเดรนทาง มตลดนฟสษ – อรสระเลมือกทดากรจกรรมตท่างๆ ตามอตธยาศตย             (เชต้า / เทนริ่ยง / เยย็น)  
เชต้า รตบประทานอาหารเชต้า ณ หต้องอาหารโรงแรมทนริ่พตก 

หลพังรพับประทานอาหารเชห้า ... ทท่านสามารถเลมือกพตกผท่อนตามอตธยาศตย มนสถานทนริ่เลท่นกนฬาทางนดตั้า และบนบก โดย
ครภฝถึกผภต้เชนริ่ยวชาญคอยดภแล  โดยทรานททที่ไมรออกไปดคานคอา ... ทรานสามารถรรวมกสิจกรรมตรางๆ มากมายบนเกาะ ททที่นคา
โดยเจห้าหนห้าททที่ผรูห้เชทที่ยวชาญและมทปราบการณร์ โดยททที่ทรานไมรตห้องเสทยคราใชห้จรายเพรืที่มเตสิมไดห้ตพัองแตรเวลา 08.30-11.30 น. 
และ 15.30-16.30 น. ของทสุกวพัน ... อาชสิเชรน :  หฐโยคะ (Hatha Yoga), รดาไทชร (Tai Chi), การนตริ่งสมาธร 
(Meditation), พรลาทรส (Pilates on mat),  Stretching Class, การพตบผต้าขนหนภเปย็นรภปสตตวษตท่างๆ (Animal 
Towel Folding), โยคน ลาทรส - การผสมผสานกตนระหวท่างโยคะและพนลาทรส(Yogilates), มวยไทย (Thai Boxing)
เปย็นตต้น  (กรทณาเชย็คตารางเวลากตบเจต้าหนต้าทนริ่รนสอรษทอนกครตตั้ง)

กลางวตน - เยย็น บรรการอาหารกลางวตนและอาหารคดริ่า ณ หต้องอาหารโรงแรม
วตนทนริ่ส  าม  ของการเดรนทาง มตลดนฟสษ – กรทงเทพฯ         (เชต้า )

เชต้า รตบประทานอาหารเชต้า ณ หต้องอาหาร โรงแรมทนริ่พตก
หลพังอาหารเชห้า ... อสิสระพพักผรอนตามอพัธยาศพัย .... 

09.00 น. นดาทท่านเดรนทางโดยเรมือ SPEED BOAT สภท่สนามบรน  (  กรรณนำเชร็ครอบเรรือกยับเจช้นำหนช้นำททที่โรงแรมอทกครยัรั้งหนนที่ง  )
12.40 น. ออกเดรนทางสภท่กร ทงเทพฯ โดยเทนริ่ยวบรนทนริ่ PG 712  
19.00 น. เดรนทางถถึงกรทงเทพฯ โดยสวตสดรภาพ

***** www.wonderfulpackage.com *****

http://www.wonderfulpackage.com/


อตตราคท่าบรรการ    :    ยกเวต้นเทศกาลและวตนหยทดนตกขตตฤกษษ

โรงแรมทนริ่พตก ชท่วงเดรนทาง ประเภทหต้องพตก

อตตราคท่าบรรการ

ผภต้ใหญท่ 
ทท่านละ

พตกเดนริ่ยวเพรริ่ม
ตท่อหต้อง

พตกเพรริ่ม
ตท่อหต้อง/ตท่อ

คมืน

CLUB MED KANI,
MALDIVES

1 – 31 ต.ค. 59
Club  Room (Superior) 37,900 13,000 15,000

Deluxe 49,900 22,000 27,000
Overwater  Suite 56,900 27,000 34,000

1 พ.ย. - 16 ธ.ค. 59
Club  Room (Superior) 44,900 14,000 16,000

Deluxe 53,900 23,000 28,000
Overwater  Suite 60,900 29,000 35,000

10 – 31 ม.ค. 60
5 ก.พ. - 30 เม.ย. 60

Club  Room (Superior) 46,900 18,000 20,000
Deluxe 62,900 27,000 32,000

Overwater  Suite 70,900 33,000 42,000

คท่าบรรการนนตั้รวม ตพั ตวเครรืที่องบสินไป-กลพับ สายการบสิน BANGKOK AIRWAYS (H Class Only) , ภาษนสนามบรนและคท่าธรรมเนนยมตท่างๆ ทนริ่เรนยกเกย็บ
โดยสายการบรน ) (หากมนตตตั๋วเครมืริ่องบรนแลต้ว หตกออก 15,000 บาท) / โรงแรมททที่พพัก 2 ครืน (พตกหต้องละ 2 ทท่าน เทท่านตตั้น) /
เรรือเรร็ว Speed Boat รพับ-สรงระหวรางสนามบสินและโรงแรมททที่พพัก / ครานคาเททที่ยว / คราอาหารและคราเครรืที่องดรืที่มทสุกมรืออตามททที่ระบสุ
ในโปรแกรม ALL  INCLUSIVE  MEAL

คท่าบรรการนนตั้ไมท่รวม   คราใชห้จรายสรวนตพัวตรางๆ เชรน คราอาหาร และคราเครรืที่องดรืที่ม ททที่นอกเหนรือจากรายการ ALL INCLUSIVE MEAL / คราภาษทมรูลคราเพสิที่ม 
7% และคราภาษทหพัก ณ ททที่จราย 3% (ถห้าตห้องการ) / คราประกพันอสุบพัตสิเหตสุระหวรางการเดสินทาง 

เงมืริ่อนไข    - คราบรสิการกรณทพพักเพสิที่ม  เปร็นราคาสคาหรพับหห้องละ 2 ทรานเทรานพัอน / ไมรอนสุญาตใหห้เดร็กอายสุตคที่ากวรา 2 ขวบเขห้าพพัก  
- หากเดสินทางตรงกพับวพันพฤหพัส , ศสุกรร์ , เสารร์  มทคราใชห้จรายเพสิที่มเตสิมอทก 2,500  บาท/ทราน
- เดร็กอายสุตคที่ากวรา 14 ปท  ไมรอนสุญาตใหห้เขห้าพพักททที่หห้อง  Overwater  Suite
- ราคาขห้างตห้นเปร็นราคาเรสิที่มตห้นและสามารถเปลทที่ยนแปลงโดยไมรตห้องแจห้งใหห้ทราบลรวงหนห้าขขอนอยรูรกพับชรวงเวลาเดสินทาง


