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เนรมติฝนัของคณุใหเ้ป็นจรงิที ่CLUB MED KANI MALDIVES 
แพคเกจโปรแกรม การเดนิทางโดยสายการบนิ ศรลีงักา แอรไ์ลน ์
วนัที ่1  กรงุเทพฯ – สนามบนิโคลมัโบ – สนามบนิมาเลย่ ์(มลัดฟีส)์ 
07.00 น.      คณะเช็คอนิ พรอ้มโหลดกระเป๋าสัมภาระ ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขา

ออกระหวา่งประเทศ ประต ู10 แถว W เคานเ์ตอรส์ายการศรลีังกาแอรไ์ลน์ (UL) 



PMD01-UL CLUB MED KANI 3D2N (SONG KARN) 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

09.10 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิโคลมัโบ ประเทศศรลีงักา ดว้ยเทีย่วบนิที ่UL403 
11.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโคลมัโบ ประเทศศรลีงักา “แวะเปลีย่นเครือ่ง” 
13.35 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงมาเลย่ ์ประเทศมลัดฟีส ์ดว้ยเทีย่วบนิที ่UL115 
14.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมาเลย่ ์ซ ึง่เป็นสนามบนิกลางทะเลที่มบีรรยากาศที่สวยงาม (เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ
ผา่นพธิกีารทางศลุกรแลว้ ทา่นจะไดพ้บกับเจา้หนา้ที ่G.O. คอยใหก้าร
ตอ้นรับท่านที่สนามบนิ (หากไม่เจอเจา้หนา้ที่รบกวนเดนิไปไปที่เคาร์
เตอร์ 61 จะมีเจา้หนา้ที่เช็คชื่อลูกคา้อยู่) จากนั้นน าท่านลงเรือเร็ว 
(Speed Boat) น าท่านเดนิทางสู ่เกาะมลัดฟีส ์ระหวา่งทางท่านจะได ้
ชมน ้าทะเลใสบรสิทุธิ ์พรอ้มทัง้บา้นเรอืนตา่ง ๆ บรเิวณเกาะบนคาบสมทุรอนิเดยี  ใชเ้วลาใน
การเดนิทางประมาณ 45 นาท ี 

16.00 น. เดนิทางถงึ คลบัเมด คาน ิ(Club Med Kani) น าท่านเช็คอนิทีเ่คาน์เตอรต์อ้นรับ โดยมี
เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับอันแสนอบอุน่ทีห่ลากหลายเชือ้ชาต ิและการกลา่วตอ้นรับ ทักทาย
ทกุทา่นโดยผูบ้รหิารจากเกาะ จากนัน้เชญิทกุทา่นพักผอ่นเขา้หอ้งพัก ตามอัธยาศัย  

19.30-21.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของคลับเมด หอ้งอาหารหลกั Velhi  ซึง่มี
อาหารไวบ้รกิารทา่นอยา่งหลากหลายในสไตลบ์ฟุเฟ่ต ์โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย   

21.30 น. ใหท้า่นไดส้นุกสนานกับกจิกรรมยามค า่คนื และการแสดงทีค่ลับเมดไดเ้ตรยีมไวเ้พือ่ตอ้นรับ

ผูท้ีเ่ดนิทางมาเยอืน ทีบ่รเิวณ Iru Bar พรอ้มทัง้บรกิารเครือ่งดืม่
ตลอดค า่คนื พรอ้มชมโชวพ์เิศษจากเจา้หนา้ทีค่ลับเมด แลว้ใหท้า่นได ้
พักผอ่นอสิระตามอัธยาศัย (การแสดงและธมีงานแตล่ะคนืจะไมซ่ า้
กนั ดงัน ัน้ถา้ทา่นตอ้งการแตง่ตวัใหเ้ขา้กบัธมีงานของแตล่ะคนื 
กรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นเดนิทาง 1 อาทติย ์เพือ่เตรยีมตวั)  
หมายเหต ุ:    ส าหรบัทา่นทีพ่กัหอ้ง Overwater Suite อยา่
ลมืเลอืกเมนูอาหารเชา้แลว้น าไปเสยีบไวใ้นกลอ่งหนา้หอ้ง กอ่น

เวลา 02.00 น. (ต ี2) ของวนัน ัน้ ๆ โดยทาง Room Service 
จะน าอาหารเชา้มาเสริฟ์ทา่นในเวลา 07.00 – 11.00 น. 

วนัที ่2 อสิระใหท้า่นไดส้นกุสนาน- พลดิเพลนิกบักจิกรรมบนเกาะมลัดฟีส ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ ซึง่อาหารเชา้จะเปิดบรกิารท่านที่

หอ้งอาหารหลัก (VELHI) เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ 07.00–11.00 น. 
แตห่ากทา่นไมส่ะดวกตามเวลาดังกลา่ว ก็สามารถรับประทานอาหาร
เชา้ในชว่งสายไดท้ีห่อ้งอาหารพเิศษ (KANDU) เปิดบรกิารตัง้แต ่

http://bit.ly/2NMk5YE
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10.00–11.00 น. หรือ หอ้ง KAANA เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ 16.00 – 18.30 น. และ 
21.30 – 23.00 น. ท่านสามารถเลอืกไดอ้สิระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการ
พักผอ่น 

...... น. จากนั้นใหท้่านอิสระเพลิดเพลิน และสนุกสนานกับกิจกรรมมากมายที่ทางคลับเมด 
จัดเตรียมไวบ้รกิารทุกท่าน ทัง้กจิกรรมที่ใหบ้รกิารฟรี และกจิกรรมที่มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
โดยทา่นสามารถตดิตอ่สอบถามไดโ้ดยตรงกับทางทมีงานคลับเมด หรอืทางเจา้หนา้ทีทั่วร ์ 
และสามารถดรูายละเอยีดกจิกรรม รวมทัง้ตารางการใหบ้รกิาร เงือ่นไข 
และค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (บางกจิกรรม)  ไดจ้ากคู่มอืฉบับนี้ หรอื ตาราง
กิจกรรมในแต่ละวัน หนา้หอ้งอาหาร  ซึ่งในทุก ๆ กิจกรรมจะมี
เจา้หนา้ทีค่ลับเมดคอยดแูล ใหค้ าแนะน าอยา่งใกลช้ดิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกั (Velhi) ตัง้แต่ช่วง 
12.15 – 14.00 น.แตห่ากท่านไม่สะดวกตามเวลาดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหาร
กลางวันไดอ้กีชว่งทีห่อ้งอาหารพเิศษ (Kandu) ซึง่ใหบ้รกิารอาหารกลางวันตัง้แต่เวลา 
13.30 – 15.30 น.  

บา่ย ใหท้่านอสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่าง ๆ 
รวมทัง้อาหารวา่งทีจ่ะคอยใหบ้รกิารท่านทีห่อ้งอาหารพเิศษ (Kan-
du) ตัง้แต่เวลา 15.30 – 18.00 น. ทางคลับเมด มหีอ้งอาหาร
ใหมส่ไตล ์Noodle bar  ทีใ่ห ้บรกิารตัง้แตเ่วลา  16.00-18.00  
และ 21.30-23.00 ซึง่ใหบ้รกิาร Noodle ชือ่หอ้ง KAANA RES-
TAURANT 

 
ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารหลกั Velhi  ชว่งเวลา 19.30 – 21.30 น.ซึง่จะ

มอีาหารเตรยีมไวบ้รกิารท่านอยา่งหลากหลายในสไตลบ์ฟุเฟ่ต์ โดยไมม่คีา่ใชจ้่าย  ส าหรับ
ทา่นทีต่อ้งการรับประทานอาหารทีห่อ้งอาหารพเิศษ Kandu จะตอ้งท าการจองลว่งหนา้ 1 
วนั โดยแจง้ไดท้ีแ่ผนกตอ้นรับ (Reception) *ไมม่คีา่ใชจ้า่ย* รบัเพยีง 75 ทา่นตอ่วนั / 
ส าหรบั เมน ูLOBSTER มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ซึง่ทา่นสามารถราคาไดท้ี ่Reception 

21.30 น. ใหท้า่นไดส้นุกสนานกับกจิกรรมยามค า่คนื และการแสดงทีค่ลับเมดไดเ้ตรยีมไวเ้พือ่ตอ้นรับ

ผูท้ีเ่ดนิทางมาเยอืน ทีบ่รเิวณ Iru Bar พรอ้มทัง้บรกิารเครือ่งดืม่ตลอดค า่คนื พรอ้มชมโชว์
พเิศษจากเจา้หนา้ทีค่ลับเมด แลว้ใหท้่านไดพั้กผ่อนอสิระตามอัธยาศัย (การแสดงและธี
มงานแตล่ะคนืจะไมซ่ า้กนั ดงัน ัน้ถา้ทา่นตอ้งการแตง่ตวัใหเ้ขา้กบัธมีงานของแตล่ะ
คนื กรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นเดนิทาง 1 อาทติย ์เพือ่เตรยีมตวั)  
หมายเหต ุ:    ส าหรบัทา่นทีพ่กัหอ้ง Overwater Suite อยา่ลมืเลอืกเมนูอาหาร
เชา้แลว้น าไปเสยีบไวใ้นกลอ่งหนา้หอ้ง กอ่นเวลา 02.00 น. (ต ี2) ของวนัน ัน้ ๆ โดย

ทาง Room Service จะน าอาหารเชา้มาเสริฟ์ทา่นในเวลา 07.00 – 11.00 น. 
วนัที ่3      เพลดิเพลนิกจิกรรมทีเ่กาะมลัดฟี – กรงุเทพฯ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ ซึง่อาหารเชา้จะเปิดบรกิารท่านที่

หอ้งอาหารหลัก (VELHI) เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ 07.00–11.00 น. แตห่ากท่านไมส่ะดวก
ตามเวลาดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหารเชา้ในช่วงสายไดท้ี่หอ้งอาหารพิเศษ 
(KANDU) เปิดบรกิารตัง้แต ่10.00–11.00 น.  

11.00 น. น าท่าน CHECK-OUT หอ้งพัก แต่ท่านยังสามารถเล่นกจิกรรม และใชส้ ิง่อ านวยความ
สะดวกตา่ง ๆ ได ้ยกเวน้ใชห้อ้งพัก  ซึง่ทางคลับเมดมหีอ้งอาบน ้ามไีวบ้รกิารดา้นนอก 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกั (Velhi) ชว่งเวลา  12.15 – 14.00 

น. แตห่ากทา่นไมส่ะดวกตามเวลาดังกลา่ว ก็สามารถรับประทาน
อาหารกลางวันไดอ้กีช่วงที่หอ้งอาหารพเิศษ (Kandu) ซึง่
ใหบ้รกิารอาหารกลางวนัตัง้แตเ่วลา 13.30 – 15.30 น. 

 
บา่ย ใหท้่านอสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย เพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่ง ๆ 

รวมทั้งอาหารว่างที่จะคอยใหบ้ริการท่านที่หอ้งอาหารพิเศษ 
(Kandu) ตัง้แต่เวลา 15.30 – 18.00 น. ทางคลับเมด มี
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หอ้งอาหารใหม่ สไตล ์Noodle bar  ทีใ่ห ้บรกิารตัง้แต่เวลา  16.00-18.00  และ 
21.30-23.00 ซึง่ใหบ้รกิาร Noodle ชือ่หอ้ง KAANA RESTAURANT 

 
17.00 น. พบกันที่จุดนัดพบ (บรเิวณท่าเทยีบเรอืหรอืเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้อกีท)ี เพื่อเช็คกระเป๋า

สมัภาระของทา่นกอ่นเดนิทางออกจากรสีอรท์ไปยังสนามบนิมาเลย่ ์
18.00 น. ถงึสนามบนิมาเลย ์น าทา่นเช็คอนิ ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิศรลีังกาแอรไ์ลน์ 
21.00 น. เหนิฟ้ากลับ มุง่สูส่นามบนิโคลัมโบ ศรลีังกา ดว้ยเทีย่วบนิที ่UL104 

22.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิ โคลัมโบ ประเทศศรลีังกา “แวะเปลีย่นเครือ่ง” 

วนัที ่4      โคลมัโบ – กรงุเทพฯ 
01.10 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิศรลีังกาแอรไ์ลนเ์ทีย่วบนิที ่UL402 
06.15 น.       เดนิทางถงึทา่อากาศสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง 

 
ประเภทหอ้ง ผูใ้หญ ่

 (หอ้งพกัคู)่ 
 

เด็ก 
อาย ุ12 – 17 ปี 

เด็ก 
อาย ุ4-11 ปี 

เด็ก 
อาย ุ2-3 ปี 

 
 

13-15 เม.ย.62 
Superior room 38,400 35,200 32,000 

 
22,200 

 

Deluxe 47,600 42,800 37,600 
22,200 

 

Overwater Suite 50,200 47,200 
41,000 - 

 
 

 
 

14-16 เม.ย.62 
Superior room 38,400 35,200 32,000 

 
22,200 

 

Deluxe 47,600 42,800 37,600 
22,200 

Overwater Suite 50,200 47,200 
41,000 - 

** เด็กอายตุ า่กวา่ 8 ปีไมไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้พกัใน Overwater Suite  
ที ่Club Med Kani (ต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2018)** 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ทีพั่กจ านวน 2 คนื ตามประเภทหอ้งพักทีท่า่นเลอืก (หอ้งพกัคู ่Twin Room)  
 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัด ไป - กลับ (รวมภาษีสนามบนิ และธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ) 
 คา่เรอืเร็ว Speed Boat บรกิารรับ-สง่ ระหวา่งสนามบนิมาเล ่– รสีอรท์ Club Med - สนามบนิมาเล ่
 คา่อาหารบฟุเฟตน์านาชาต ิพรอ้มทัง้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล,์เครือ่งดืม่ไมม่แีอลกอฮอล,์ไวน,์ค็อกเทล, น ้า

ผลไมเ้สริฟ์ตลอดทัง้วนัพรอ้มอาหารวา่ง(ยกเวน้เครือ่งดืม่แอลกอฮอลร์ะดบัพรเีมีย่ม,ไวน,์แชมเปญ) 
 กจิกรรมกฬีาทางบก และทางน ้าทีก่วา้งขวาง พรอ้มกับผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสอน 
 การแสดง และความบันเทงิยามราตรขีอง Club Med โดยทมีงานทีม่วีฒันธรรมหลากหลายของ G.O. 

หรอืเจา้หนา้ทีข่อง Club Med 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด (23 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ประกันการเดนิทาง 
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 คา่ธรรมเนยีมน ้ามัน และภาษีสนามบนิในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาช าระเงนิเต็มจ านวน พรอ้มกับเตรยีม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้  
 ราคาเสนอ และราคาแพ็คเกจสามารถใชไ้ดก้ับผูใ้หญ ่2 ทา่นทีเ่ดนิทางดว้ยกัน 

 เด็กอายุต า่กวา่ 8 ปีไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้พกัใน Overwater Suite ที ่Club Med Kani 
(ต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2018)  

 เด็กตัง้แต ่18 ปีขึน้ไปสามารถพักในวลิลา่ Overwater และ ตัง้แต1่2 - 17 ปีสามารถพักใน Beach Villas (Finolhu) 
 หอ้งวลิลา่ทีส่ามารถมองเห็นทวิทัศนม์มุกวา้งจะคดิคา่บรกิารเพิม่ 10% 
 ราคานีเ้ป็นราคาสกลุเงนิไทย และมผีลบังคับใชก้ับชาวไทยเทา่นัน้ 

 หอ้งเชือ่มถงึกนัมรีาคา 1,100 บาท / หอ้ง / คนื (ส าหรบั Kani) 
 เมือ่ท่านตกลงท าการช าระเงนิทัง้หมด หรอืบางสว่นแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบในเงอืนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ  ทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด และจะไมส่ามารถคนืเงนิ หรอื เปลีย่นผูเ้ดนิทางได ้
 ราคาดังกลา่วนีส้ าหรับการเดนิทางแบบหมุค่ณะ  
 ราคาดังกลา่วนีข้ ึน้อยูก่ับนักทอ่งเทีย่ว ไมต่ า่กวา่ 10 คน 
 การยนืยันขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร ขอ้เสนอพเิศษไมส่ามารถใชร้ว่มกับรายการสง่เสรมิการขายอืน่  ๆได ้
 ภาษีสนามบนิและคา่ธรรมเนียมน ้ามันจะรวมอยูแ่ละอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 ราคาและเงือ่นไขทัง้หมดอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง : 
 กระเป๋าเดนิทางส าหรับฝากใตท้อ้งเครือ่ง จ านวน :  ไมจ่ ากัด   น ้าหนัก : ไมเ่กนิ 20  กโิลกรัม 
 สิง่ทีบ่รรจภุายใน : นอกเหนอืจากเสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย และของใชอ้ืน่ ๆ  ขอ้ควรปฎบิัตอิยา่งเคร่งครัด

ส าหรับสิง่ของทีบ่รรจไุวภ้ายในกระเป๋าเดนิทางฝากใตท้อ้งเครือ่งมดีังนี ้ 

 หา้ม!! น าผลติภัณฑอ์ัดอากาศใสก่ระเป๋าใบใหญ ่เพราะอาจเกดิอันตรายระหวา่งเดนิทาง เชน่ กระป๋อง
สเปรยต์า่ง ๆ  

 หา้ม!! น าหนังสอืเดนิทางใสก่ระเป๋าใบใหญ ่และกรณุาเก็บรักษาไวอ้ยา่งด ีเพือ่ป้องกันการสญูหาย 

 หา้ม!! น าทีช่ารจ์แบตเตอรีส่ ารอง (Power Bank) ทุกขนาด และทุกชนดิใสใ่นกระเป๋าใบใหญ่โดย

เด็ดขาด  

 หา้ม!! น าอาวธุทกุชนดิใสใ่นกระเป๋าใบใหญโ่ดยเด็ดขาด 

 กระเป๋าเดนิทางทีถ่อืตดิตัวขึน้เครือ่ง ( Hand Carry / Hand Bag)  
 จ านวน :  ตอ้งไม่เกนิ 2 ใบ ต่อท่าน โดยแบ่งเป็น กระเป๋าเดนิทางใบเล็กส าหรับถอืขึน้เครือ่ง (Hand 

Carry) 1ใบ และกระเป๋าสะพาย (Hand Bag)  1 ใบ 
 ขนาด :  ของกระเป๋าเดนิทางใบเล็ก (Hand Carry ) ตอ้งมขีนาด 58 x 34 x 23 ซม.  
 น ้าหนัก :  กระเป๋าเดนิทางใบเล็ก (Hand Carry) ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม ตอ่ 1 ใบ 
 สิง่ทีบ่รรจภุายใน  : ควรเป็นของใชท้ีจ่ าเป็นระหวา่งการเดนิทาง อาท ิแปรงสฟัีน ยาประจ าตัว ทัง้นี้สาย

การบนิมขีอ้ก าหนดเครง่ครัด ส าหรับสิง่ของทีบ่รรจภุายในกระเป๋าถอืตดิตัวตัวขึน้เครือ่ง ดังนี ้ 
 ของเหลว หรอื ของกึง่เหลวทุกชนดิ อาท ิเจล สเปรยท์ีไ่มใ่ชว่ัสดอุันตราย และน ้า เครือ่งดืม่ โลชั่น 

ออยล ์น ้าหอม โฟม ยาสฟัีน น ้ายาก าจัดกลิน่ตัว (ยกเวน้ นม อาหารส าหรับเด็ก และยาน ้าในปรมิาณ
ที่พอเหมาะ) ตอ้งมีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มิลลลิ ิตรต่อชนิด และบรรจุรวมกันไม่เกิน 1,000 
มลิลลิติร และหากบรรจเุกนิจาก 100 มลิลลิติร ตอ้งเก็บไวใ้นกระเป๋าฝากใตท้อ้งเครือ่งเทา่นัน้ 

  ส าหรับของเหลว หรอื ของกึง่เหลว อาท ิเจล หรอืสเปรย ์ซึง่ซือ้จากรา้นปลอดภาษีอากรทีส่นามบนิ 
หรอืบนเครือ่งบนิตอ้งบรรจุในถุงพลาสตกิใสปิดผนกึปากถุง ไม่มรี่องรอยผดิปกตใิหส้งสัยว่ามกีาร
เปิดปากถุงหลังจากการซื้อ และมีหลักฐานแสดงว่าซื้อจากรา้นคา้ปลอดภาษีสนามบนิหรือบน
เครือ่งบนิในวนัเดนิทางเทา่นัน้ โดยตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกับการปฏบิัตติอ่ของเหลว เจล หรอืสเปรย์
ทีส่นามบนิซึง่เป็นจดุปลายทางของการเดนิทาง 

  กรณีทีน่ าของเหลวและกึง่เหลวบรรจุไวใ้นกระเป๋าถอืตดิตัวขึน้เครือ่งตอ้งแสดงถุงพลาสตกิใสซึง่ใส่

ภาชนะบรรจขุองเหลว เจล หรอืสเปรย ์รวมทัง้เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบพกพาและเสือ้คลมุ เมือ่ถงึจุด
ตรวจคน้ 

  ส าหรับเครือ่งใชไ้ฟฟ้าสว่นตัว วสัดอุปุกรณ์ของมคีมอันสามารถกอ่ใหเ้กดิอันตรายไดเ้ชน่ มดีพับ มดี
ปอกผลไม ้ตะไบขัดเล็บ ไฟแช็ค มดี กรรไกร หรอื ของมคีมทุกชนดิทีส่ามารถท าเป็นอาวธุได ้ไม่
อนุญาตใหบ้รรจุไวใ้นกระเป๋าถือ ดังนั้นกรุณาใส่ไวใ้นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ที่จะฝากลงใตท้อ้ง
เครือ่งบนิ มฉิะนัน้อาจถกูยดึไวโ้ดยไมไ่ดรั้บคนื 
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  หมายเหตุ หากขนาดและน ้าหนักของกระเป๋าตดิตัวขึน้เครื่องเกนิกว่าที่ก าหนด สายการบนิจะไม่
ยนิยอมใหน้ ากระเป๋าดังกลา่วขึน้เครือ่งโดยเด็ดขาด 

ขอ้มลูอืน่ๆ  : 
1. สิง่ทีห่า้มน าเขา้ประเทศมัลดฟีส ์

 วตัถทุีส่ ือ่ถงึการตอ่ตา้นศาสนาอสิลาม  

 วตัถบุชูา 
 หนังสอื สิง่พมิพล์ามก 
 แอลกอฮอลแ์ละเหลา้ 
 สตัวอ์ันตราย อาวธุสงคราม และระเบดิ 
 เนือ้หม ูและผลติภัณฑท์ีท่ าจากหม ู

2.อุณหภูมชิ่วงปลายเดอืนสงิหาคม  โดยประมาณ  26 - 35 องศาเซลเซยีส หมายเหตุ  กอ่นออก
เดนิทางกรณุาตรวจเช็คอณุหภมูอิกีคร ัง้  

3.เวลาจะชา้กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 
4.ภาษา  ภาษาทอ้งถิน่คอื Dhivehi และภาษาอังกฤษ 
5.เงนิตรา อัตราแลกเปลีย่น อยู่ทีป่ระมาณ 12 รูเฟีย (Rufiyaa/MVR) ตอ่ 1 ดอลลา่รส์หรัฐ หรอื 1 รูเฟีย  
เท่ากับ 3-4 บาท แต่ท่านอาจจะไม่จ าเป็นตอ้งแลกเงนิรูเฟีย ไวม้ากนักเพราะที่คลับเมด คานิ ยนิดรัีบ
เงนิดอลลา่รส์หรัฐ หรอืทา่นสามารถจา่ยผา่นบัตรเครดติ ซึง่คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดจะถูกบันทกึเอาไว ้คดิบัญชี

รวมกันเมือ่ทา่นเชค็เอาท ์(บัตร VISA /JCB / American Express / Eurocard และ Master Card ) 
6. เสือ้ผา้ การแตง่กาย และของใชต้า่งๆ   

- ควรเตรยีมเสือ้ผา้ทีเ่ป็นผา้ฝ้าย ผา้ลนินิ เสือ้ยดืเนือ้บางสวมใสส่บายเนือ่งจากมัลดฟีสอ์ากาศรอ้นทัง้ปี 
- รองเทา้แตะ หรอื รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 
- กางเกงวา่ยน ้า  ชดุวา่ยน ้า   
- ครมีกันแดด 
- แวน่ตากันแดด หรอือปุกรณ์กันแดดในแบบของทา่นเอง 
- รองเทา้ผา้ใบส าหรับทา่นทีช่อบออกก าลังกายในหอ้งฟิตเนส หรอืออกก าลังกายแอโรบคิ/โยคะ 
- กลอ้งถา่ยรปูและอปุกรณ์เก็บภาพ 

7.กระแสไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลับ230-240 Volts -AC ปลั๊กเป็นแบบ 3 ขา ควรพกadapter 
ตดิตัวไปดว้ย 

8.การเขา้ประเทศ ท่านสามารถเดนิทางเขา้สู ่มัลดฟีสโ์ดยไม่ตอ้งใชว้ซีา่ โดยสามารถพักอาศัยอยูไ่ดไ้ม่
เกนิ 30 วนั และ  พาสปอรต์ตอ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 6 เดอืนขึน้ไป 

9.การใชโ้ทรศัพท ์โทรศัพทก์ลับเมอืงไทย ใหก้ด  001 หรอื 002 หรอื 008  + 66 + 2 หรอื 8  หมายเลข 
โทรศัพท ์7 ตัว 

10.ของมคีา่ไมค่วรน าของมคีา่ตดิตัวมากเกนิไป เพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งสบายใจ 
11. Club Med resort จะมกีารแตง่กายเพือ่รว่ม ธมีปารตี ้ในแตล่ะวนั ทา่นสามารถโทรเช็ค 
ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 5 วนั กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ 

หมายเหต ุ
- ราคานี้ใชส้ าหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกันอยา่งนอ้ย 2 ท่านขึน้ไป ถอืสัญชาตไิทย และมวีัตถุประสงคเ์พือ่การ

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

- เพือ่ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว รสีอรท์สว่นใหญ่ทีม่ัลดฟีส ์ไม่อนุญาต ใหเ้ด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี
พักแบบ Water Bungalow  

-  หอ้งพัก 1 หอ้ง สามารถพักไดส้งูสดุ 3 ท่าน หรอื ผูใ้หญ ่2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน (เด็กตอ้งมอีายุ 2-11 
ปีหรอือายไุมเ่กนิ 12 ปี กอ่นวนัออกเดนิทาง) 

- อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจบุัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคา
คา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาค่าตั๋วเครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน ้ามัน หรอืมี
การประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง   

- หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอือ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่
จะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว ทีพ่ านัก อยู่ในประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้
เมอืง   
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- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัย เชน่ การยกเลกิ หรอื
ลา่ชา้ของสายการบนิ เรอื รถไฟ อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหาย
ตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนอือ านาจควบคมุของบรษัิทฯ  

- ในระหวา่งการท่องเทีย่วนี้ หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ ทาง
บรษัิทฯ จะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 
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