
 

                                            

ราคาเรรริ่มตต้น / ทท่าน

 32,900.-
*ราคารวมททกอยท่างแลต้ว

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 สระวราย

นคอา,สปา,เทนนสิส , ฟสิตเนส และอรืที่นๆอทกมากมาย
 เดสินทางโดยสายการบสิน SriLankan Airlines ไฟลทร์บสินสวย ไปเชห้า-กลพับดดึก เททที่ยวเพลสินคสุห้มคราเตร็มอสิที่ม บนเกาะในฝพัน สวรรคร์บนดสิน

     เดรนทางตตตั้งแตท่  : วตนนนตั้ - 30 เมษายน 2560 
     ราคายกเวต้นเทศกาลและวตนหยทดนตกขตตฤกษษ

     
      



วตนแรกของการเดรนทาง กรทงเทพฯ - มตลดนฟสษ                (  -  / - / D  )     
07.00 น. เชร็คอสินบพัตรโดยสารและสพัมภาระ ณ  สนามบสินสสุวรรณภรูมสิ ชพัอน 4 ผรูห้โดยสารขาออก เคานร์เตอรร์ “M”
 สายการบสิน ศรทลพังกพัน แอรร์ไลนร์  
09.15 น. ออกเดรนทางสสท่มตลดนฟสษ โดยเทนริ่ยวบรนทนริ่ UL 403 
11.10 น. ถถึงสนามบรน กรทงโคลอมโบ (แวะเปลนริ่ยนเครรริ่องทนริ่กรทงโคลอมโบ) 
13.35 น. ออกเดรนทางตท่อไปยตงมตลดนฟสษ โดยเทนริ่ยวบรนทนริ่ UL 115 
14.30 น. ถถึงสนามบรนมาเลยษ (Male International Airport) ประเทศมพัลดทฟสร์ ผรานพสิธทการตรวจคนเขห้าเมรือง … 
 นนนำทท่นำนเดดินทนำงโดยเรรือเรร็ว Speed Boat (ใชช้เวลนำประมนำณ 30 นนำทท) ไปยยัง “CLUB MED KANI, MALDIVES ” 

รทสอรร์ทหรรระดยับ 5 ดนำว (กรรณนำตดิดตท่อเคนำนร์เตอรร์ โรงแรม  CLUB MED  ณ สนนำมบดินมยัลดทฟสร์)  
 15.30 เชช็คอรนเขต้าสสท่ทนริ่พตก หต้องพตก  ... จากนตตั้นใหต้ทท่านอรสระพตกผท่อนตามอตธยาศตย  

*** ฟรท !!! บรสิการอสุปกรณร์ดคานคอาตรือนและอสุปกรณร์ทางนคอา (ชนสิดไมรมทเครรืที่องยนตร์) เชรน เรรือแคนรู, เรรือถทบ, วสินดร์เซสิรร์ฟ,
กระดานโตห้คลรืที่น ตลอดการเขห้าพพัก ***
*** อสิที่มอรรอยไมรอพัอน กพับอาหารและเครรืที่องดรืที่มตลอดวพัน อาทสิเชรน ชา-กาแฟยามบรายพรห้อมของวราง, เครรืที่องดรืที่มนคอา
อพัดลมและนคอาแรร  ตลอดวพัน, และบารร์เปสิดใหห้บรสิการเฮาสร์ไวนร์หลากชนสิด ไวนร์แดง, ไวนร์ขาว, สปารร์คกลสิองไวนร์, 
เบทยรร์ และคร็อกเทล ระหวรางเวลา 11.00 น. – 00.00 น. ตลอดการเขห้าพพัก ***

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

วตนทนริ่สองของการเดรนทาง มตลดนฟสษ – อรสระเลรอกททากรจกรรมตท่างๆ ตามอตธยาศตย             (เชต้า / เทนริ่ยง / เยช็น)  
เชต้า รตบประทานอาหารเชต้า ณ หต้องอาหารโรงแรมทนริ่พตก

หลพังรพับประทานอาหารเชห้า ... ทรานสามารถเลรือกพพักผรอนตามอพัธยาศพัย มทสถานททที่เลรนกทฬาทางนคอา และบนบก โดย
ครรูฝดึกผรูห้เชทที่ยวชาญคอยดรูแล  โดยทรานททที่ไมรออกไปดคานคอา ... ทรานสามารถรรวมกสิจกรรมตรางๆ มากมายบนเกาะ ททที่นคา
โดยเจห้าหนห้าททที่ผรูห้เชทที่ยวชาญและมทปราบการณร์ โดยททที่ทรานไมรตห้องเสทยคราใชห้จรายเพรืที่มเตสิมไดห้ตพัองแตรเวลา 08.30-11.30 น. 
และ 15.30-16.30 น. ของทสุกวพัน ... อาชสิเชรน :  หฐโยคะ (Hatha Yoga), รทาไทชร (Tai Chi), การนตริ่งสมาธร 
(Meditation), พรลาทรส (Pilates on mat),  Stretching Class, การพตบผต้าขนหนสเปช็นรสปสตตวษตท่างๆ (Animal 
Towel Folding), โยคน ลาทรส - การผสมผสานกตนระหวท่างโยคะและพนลาทรส(Yogilates), มวยไทย (Thai Boxing)
เปช็นตต้น  (กรทณาเชช็คตารางเวลากตบเจต้าหนต้าทนริ่รนสอรษทอนกครตตั้ง)

กลางวตน - เยช็น บรรการอาหารกลางวตนและอาหารคทริ่า ณ หต้องอาหารโรงแรม

วตนทนริ่ส  าม  ของการเดรนทาง มตลดนฟสษ – สนามบรนมาเลท่ยษ – โคลอมโบ         (เชต้า / เทนริ่ยง  )
เชต้า รตบประทานอาหารเชต้า ณ หต้องอาหาร โรงแรมทนริ่พตก

หลพังอาหารเชห้า ... ทรานสามารเลรือกสนสุกกพับกรจกรรมทางนทตั้าตท่างๆ มากมายโดยไมท่เสนยคท่าใชต้จท่าย เชท่น เรรอแคนส,
เรรอถนบ, วรนดษเซรรษฟ, กระดานโตต้คลรริ่น เปช็นตต้น 

12.00 น. เชร็คเอาทร์ออกจากหห้องพพัก (ทรานสามารถฝากสพัมภาระไวห้ททที่เคานร์เตอรร์ของรทสอรร์ทไดห้)
เทนริ่ยง รตบประทานอาหารกลางวตน ณ หต้องอาหาร โรงแรมทนริ่พตก
 อสิสระพพักผรอนตามอพัธยาศพัย .... 
18.00 น. นทาทท่านเดรนทางโดยเรรอ SPEED BOAT สสท่สนามบรน  (  กรรุณาเชช็ครอบเรรือกกับเจจ้าหนจ้าททที่โรงแรมอทกครกัรั้งหนนที่ง  )
20.25 น. ออกเดรนทางสสท่กร ทงโคลอมโบ โดยเทนริ่ยวบรนทนริ่ UL 104  
22.20 น. เดรนทางถถึงสนามบรนโคลอมโบ (รอเปลนริ่ยนเครรริ่อง)



วตนทนริ่  สนริ่  ของการเดรนทาง โคลอมโบ-กรทงเทพฯ                     (  - / -/ -   )     
01.25 น. ออกเดรนทางกลตบสสท่กร ทงเทพฯ โดยเทนริ่ยวบรนทนริ่ UL 402 
06.25 น. เดรนทางถถึงกรทงเทพฯ โดยสวตสดรภาพ

***** www.wonderfulpackage.com *****
อตตราคท่าบรรการ    :    ยกเวต้นเทศกาลและวตนหยทดนตกขตตฤกษษ

คท่าบรรการนนตั้รวม ตพั ตวเครรืที่องบสินไป-กลพับ สายการบสินศรทลพังกพัน แอรร์ไลนร์(S Class), ภาษทสนามบสินและคราธรรมเนทยมตรางๆ ททที่เรทยกเกร็บโดยสายการบสิน
(ประมาณ 4,500 บาท) / โรงแรมททที่พพัก 2 ครืน (พพักหห้องละ 2 ทราน เทรานพัอน) / เรรือเรร็ว Speed Boat รพับ-สรง ระหวรางสนามบสินและ
โรงแรมททที่พพัก / ครานคาเททที่ยว / คราอาหารและคราเครรืที่องดรืที่มทสุกมรืออตามททที่ระบสุในโปรแกรม ALL INCLUSIVE MEAL

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

เงรริ่อนไข    - คราบรสิการกรณทพพักเพสิที่ม  เปร็นราคาสคาหรพับหห้องละ 2 ทรานเทรานพัอน 
- เดร็กอายสุตคที่ากวรา 14 ปท  ไมรอนสุญาตใหห้เขห้าพพักททที่หห้อง  Overwater  Suite
- ราคาขห้างตห้นเปร็นราคาเรสิที่มตห้นและสามารถเปลทที่ยนแปลงโดยไมรตห้องแจห้งใหห้ทราบลรวงหนห้าขดึอนอยรูรกพับชรวงเวลาเดสินทาง

โรงแรมทนริ่พตก ชท่วงเดรนทาง ประเภทหต้องพตก
อตตราคท่าบรรการ

ผสต้ใหญท่ 
ทท่านละ

พตกเดนริ่ยวเพรริ่ม
ตท่อหต้อง

พตกเพรริ่ม
ตท่อหต้อง/ตท่อครน

CLUB MED KANI,
MALDIVES

1 – 31 ต.ค. 59
Club  Room (Superior) 32,900 13,000 15,000

Deluxe 43,900 22,000 27,000
Overwater  Suite 50,900 28,000 34,000

1 พ.ย. – 16 ธ.ค. 59
Club  Room (Superior) 34,900 14,000 16,000

Deluxe 45,900 23,000 28,000
Overwater  Suite 53,900 29,000 35,000

10 ม.ค. - 31 ม.ค. 60
5 ก.พ. - 30 เม.ย. 60

Club  Room (Superior) 38,900 18,000 20,000
Deluxe 52,900 27,000 32,000

Overwater  Suite 59,900 33,000 42,000

http://www.wonderfulpackage.com/

