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รหัสโปรแกรม : 10783 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังที่สอบถาม) 
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วนัแรก   กรุงเทพฯ – มลัดฟีส ์

07.30 น. เช็คอนิที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ประตู 1 เคานเ์ตอร ์1-2 สายการบนิ 

แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD177 เชค็อนิรับบตัรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ พรอ้มโหลดสมัภาระ 

 

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

09.30 น.   น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD177 

11.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมาเล ่(สนามบนิกลางทะเล ทีม่บีรรยากาศทีส่วยงาม) หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

เรยีบรอ้ย จะมเีจา้หนา้ทีถ่อืป้ายตอ้นรบั “CLUB MED” และ “Pre Check-in ที ่เคารเ์ตอร ์คลบั

เมด หมายเลข 61” ** (ในกรณีทีไ่มพ่บเจา้หนา้ที ่สามารถไปยงั เคารเ์ตอร ์คลบัเมด หมายเลข 

61) ** จากนัน้น าทา่นลงเรอืเร็ว หรอื Speed Boat เพือ่เดนิทางสู ่เกาะมลัดฟีส ์(ใชเ้วลาประมาณ 30 

นาท)ี  

13.30 น.  เดนิทางถงึทีพั่ก RESORT พรอ้มเชค็อนิเขา้สูห่อ้งพัก  

 
14.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร Motu 

http://bit.ly/2NMk5YE
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- ทา่นสามารถอสิระพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั - 

19.30 - 21.30 น. เชญิทา่นรบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร บรกิารอาหารค า่สดุพเิศษทีท่กุทา่นจะประทับใจไม่มวีัน 

ลมื พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่แอลกอฮอลล ์อาทเิชน่ เบยีร ์และไวน์รสเยีย่ม ตลอดการรับประทานอาหารมือ้ 

ค ่า ** (ในกรณีทีม่กีารลา่ชา้ หรอืไม่ทนัเวลาในการใชบ้รกิารอาหารค ่า ทีภ่ตัตาคาร ทางคลบั

เมดจะจดัเป็นมือ้อาหารวา่งบรกิารภายในหอ้งพกั) **   

 



- 4 - 

21.30 น. หลงัจากรับประทานอาหารค า่เรยีบรอ้ย พเิศษสุดๆ ทา่นสามารถเลอืกใชบ้รกิารน ัง่เรอืไปยงั Iru Bar 

ที ่ClubMed Kani ฟร!ี! ณ ทีแ่ห่งนี้ท่านจะไดส้ัมผัสความสนุกสนานกับกจิกรรมยามค า่คนื และการ

แสดงตอ้นรับผูม้าเยอืนจากทางรสีอรท์ และบรกิารเครือ่งดืม่ตา่งๆ มากวา่ 150 รายการ ตลอดราตร ีพรอ้ม

ทัง้โชว์จากเจา้หนา้ที่ส าหรับการตอ้นรับลูกคา้ทุกท่าน ** (หมายเหตุ : ส าหรบัน ัง่เรอื จะเปิด

ใหบ้รกิารถงึเทีย่งคนืในแตล่ะวนัเทา่น ัน้) **  

 
หรอืทา่นสามารถอสิระพักผ่อนไดต้ามอัธยาศัย หรือเดนิเลน่ชมววิ ซมึซับบรรยากาศสดุโรแมนตกิ พรอ้ม

เครือ่งดืม่แบบพรเีมีย่มไดต้ลอดการพักผอ่นที ่Pool Bar Finolhu Villas  
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วนัทีส่อง  สนุกสนานกบักจิกรรมภายในโรงแรม 

เชา้ บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ หรอืท่านสามารถเลอืกทานอาหารเช้าภายใน

หอ้งพกัไดอ้กีดว้ย เพยีงทา่นแจง้เจา้หนา้ทีบ่รกิารประจ าหอ้งพัก เพือ่สมัผัสบรรยากาศยามเชา้ทา่มกลาง

ทะเลทีส่วยงาม แสงแดด และสายลม หลังจากรับประทานอาหารเชา้ หากทา่นสนใจ กจิกรรมด าน า้ตืน้

ของทางโรงแรมเพือ่ไปสมัผัสโลกใตน้ ้าในมหาสมุทรอนิเดยี ทา่นสามารถมาพรอ้มกันทีท่่าเรอืของทางรี

สอร์ท เพือ่ท าการทดสอบการว่ายน า้กอ่นทีจ่ะเขา้ร่วมออกทรปิ ** (ในกรณีทีท่า่นไม่สามารถ

ผา่นการทดสอบวา่ยน า้ ทางรสีอรท์ขอสงวนสทิธิใ์นการใหบ้รกิาร แตท่ ัง้นีท้า่นสามารถเลอืกเลน่

กจิกรรมอืน่ๆไดภ้ายในรสีอรท์) ** 

09.30 น. - ส าหรบัทา่นทีผ่า่นการทดสอบรว่มทรปิด าน า้ ทา่นสามารถร่วมการเดนิทางไปกับเรอืทีใ่หบ้รกิารทา่น

ฟร ีพรอ้มอปุกรณ์ตา่งๆ เชน่ หนา้กากด าน ้า เสือ้ชชูฟี หรอืตนีกบ กจิกรรมนีใ้ชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง 

 ** (กรณีทา่นทีต่อ้งการด าน า้ลกึ หรอืแบบ Scuba ทา่นสามารถตดิตอ่ซือ้บรกิารเพิม่เตมิ ไดท้ี่

แผนกตอ้นรบั ท ัง้นีท้า่นตอ้งมใีบอนุญาตในการด าน า้แบบ Scuba) ** 

  
 - ส าหรบัทา่นทีไ่มส่นใจรว่มทรปิ หรอืไมผ่า่นการทดสอบ ทา่นสามารถน่ังเรอืขา้มไปทีเ่กาะ Kani เพือ่

ร่วมสนุกไปกับกจิกรรมตา่งๆมากมาย ทีท่า่นเกอืบจะไม่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ อาทเิชน่ Aqua Gym (สระ

ว่ายน ้ากับการออกก าลังกาย) เรือแคนู เรือถีบ วนิดเ์ซริ์ฟ เป็นตน้ ซึง่ท่านสามารถตดิต่อโดยตรงไดท้ี่

เจา้หนา้ทีป่ระจ าเกาะ 

   
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร Motu 

บา่ย ทา่นสามารถสนุกสนานกับคอรส์ต่างๆมากมายทีท่าง Club Med เตรยีมไวส้ าหรับบรกิารท่าน โดยทา่น

สามารถสอบถามขอ้มลูบรกิารไดก้ับทางเจา้หนา้ที ่Club Med ทัง้เกาะ Kani และเกาะ Finolhu Villas  

ค า่ บรกิารอาหารค า่แบบเลศิรส ทา่มกลางบรรยากาศสดุหรู ซึง่จะท าการเสรฟิเป็นเมนูแบบ A La Carte แต่

ทัง้นี้ท่านสามารถสั่งเพิม่เตมิไดต้ลอด หรือเลอืกทานอาหารเป็นแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิณ หอ้งอาหาร 

Velhi ทีเ่กาะ Kani 

21.30 น. ทา่นสามารถอสิระเดนิเลน่ชมบรรยากาศพรอ้มเครื่องดืม่แบบพรเีมีย่ม ไดต้ลอดการพักผ่อนที ่Pool Bar 

Finolhu หรอืทา่นสามารถน่ังเรอืขา้มไปยังเกาะ Kani เพือ่ร่วมสนุกกับปารต์ี ้ดนตร ีกจิกรรมยามค า่คนืใน
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แบบสไตลข์อง Club Med ทีบ่รเิวณหอ้งการแสดง Theater พเิศษสุดๆ ทา่นสามารถรว่มชมการแสดง

ไดฟ้ร!ี! ในทุกๆค ่าคนื กับการแสดงทีไ่ม่ซ ้าซอ้นของทมีงานระดับคุณภาพ เต็มไปดว้ยความสามารถ

มากมายของ GO’s และในบรเิวณนี้ทา่นสามารถเลอืกเครือ่งดืม่ทีท่่านชืน่ชอบ อาท ิคอคเทลต่างๆ ไวน์

แดง ไวน์ขาว เบยีร์ หรือเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์มากมายกว่า 150 ชนิดตลอดคนื (บาร์จะปิดใหบ้ริการ

ประมาณ 01.00 น.) ** (หมายเหตุ : ส าหรบัน ัง่เรอื จะเปิดใหบ้รกิารถงึเทีย่งคนืในแต่ละวนั

เทา่น ัน้) **    

วนัทีส่าม  มลัดฟีส ์- กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น.  เชค็เอาทอ์อกจากโรงแรมทีพั่ก 

09.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่เทยีบเรอืของคลบัเมดคาน ิและเดนิทางออกจากคลับเมดคานิ โดย Speed Boat สู่

สนามบนิมาเล ่

12.30 น. ออกเดนทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี  เทีย่วบนิที ่FD178 

19.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

 

 

 

อตัตราคา่บรกิาร 

วนัทีเ่ดนิทาง ประเภทหอ้งพกั 
ราคาผูใ้หญ ่ 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาเด็ก 

อาย ุ12 – 17 ปี 
 

 
15 – 17 กมุภาพนัธ ์2562 

 

Sunrise Beach Villa 53,999 46,999 

Sunset Beach Villa 55,999 48,999 

Sunrise Overwater Villa 65,999 - 

Sunset Overwater Villa 70,999 - 
 

 

22 – 24 กมุภาพนัธ ์2562 

 

Sunrise Beach Villa 53,999 46,999 

Sunset Beach Villa 55,999 48,999 

Sunrise Overwater Villa 65,999 - 

Sunset Overwater Villa 70,999 - 
 

01 – 03 มนีาคม 2562 

Sunrise Beach Villa 51,999 45,999 

Sunset Beach Villa 53,999 46,999 

Sunrise Overwater Villa 65,999 - 

Sunset Overwater Villa 70,999 - 
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08 – 10 มนีาคม 2562 

Sunrise Beach Villa 49,999 43,999 

Sunset Beach Villa 51,999 45,999 

Sunrise Overwater Villa 65,999 - 

Sunset Overwater Villa 70,999 - 
 
 
 

15 – 17 มนีาคม 2562 

Sunrise Beach Villa 47,999 42,999 

Sunset Beach Villa 49,999 43,999 

Sunrise Overwater Villa 64,999 - 

Sunset Overwater Villa 69,999 - 
 
 

29 – 31 มนีาคม 2562 

Sunrise Beach Villa 47,999 42,999 

Sunset Beach Villa 49,999 43,999 

Sunrise Overwater Villa 64,999 - 

Sunset Overwater Villa 69,999 - 
 

05 – 07 เมษายน 2562 

Sunrise Beach Villa 51,999 45,999 

Sunset Beach Villa 53,999 47,999 

Sunrise Overwater Villa 67,999 - 

Sunset Overwater Villa 73,999 - 
 
 
 
 
 
 

06 – 08 เมษายน 2562 

Sunrise Beach Villa 51,999 45,999 

Sunset Beach Villa 53,999 47,999 

Sunrise Overwater Villa 67,999 - 

Sunset Overwater Villa 73,999 - 
 
 

** ราคานีส้ าหรบั ส ารองหอ้งพกัภายใน วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2562 เทา่น ัน้ ** 
 

** หลงัจากท าการจองเรยีบรอ้ยแลว้ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะท าการคอนเฟิรม์การจองของทา่น ท ัง้นีโ้ปรด
ตรวจสอบการคอนเฟิรม์การจองของทา่นทกุคร ัง้กอ่นท าการช าระเงนิ ** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั   

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  

 คา่รถรับ-สง่ โดยเรอื Speed Boat ไป - กลับ ระหวา่งสนามบนิ - คลบัเมด 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ    

 บรกิารอาหารนานาชาตติามทีร่ะบใุนรายการ พรอ้มเครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์น ้าผลไม ้หรอืชา กาแฟ 

 บรกิารเครือ่งดืม่ทัง้ผสมและไมผ่สมแอลกอฮอลต์ลอดวนั (ยกเวน้เครือ่งดืม่แอลกอฮอลช์นดิพรเีมีย่ม, ไวน ์และแชมเปญแบบทัง้

ขวด) 

 กจิกรรมกฬีาทัง้บนบก และทางน ้า พรอ้มครูฝึกสอนทีเ่ชีย่วชาญเฉพาะรสีอรท์ทีม่กีารเรยีนการสอน และอปุกรณ์ 
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 การแสดงโชวเ์อกลักษณ์ของคลบัเมดทกุค า่คนืโดยจโีอระดบันานาชาต ิ

 พนักงานบรกิารประจ าหอ้งพัก (Butler Service) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิเป็นเงนิจ านวนเต็มเพือ่ส ารองทีน่ ัง่  

2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารท ัง้หมดหลงัวนัท าจอง 24 ช ัว่โมง กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระ

เงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละ
สทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีน่กัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการ

จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ และทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิใหใ้นทุกกรณี 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค า น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ  

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านึงถงึ ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น

ใหญเ่ป็นส าคญั  
5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่ว ทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้    
6. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน้  ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตรา  แลกเปลีย่น เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ค่า
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง  

 กระเป๋าเดนิทางส าหรับฝากใตท้อ้งเครือ่ง 

o จ านวน :  ไมจ่ ากดั  

o น ้าหนัก : ไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม 

 สิง่ทีบ่รรจภุายใน : นอกเหนือจากเสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย และของใชอ้ืน่ๆ  ขอ้ควรปฎบิัตอิย่างเคร่งครัดส าหรับสิง่ของทีบ่รรจุ

ไวภ้ายในกระเป๋าเดนิทางฝากใตท้อ้งเครือ่งมดีงันี ้ 

o หา้ม น าผลติภัณฑอ์ดัอากาศใสก่ระเป๋าใบใหญ ่เพราะอาจเกดิอนัตรายระหวา่งเดนิทาง เชน่ กระป๋องสเปรยต์า่งๆ 

o หา้ม น าหนังสอืเดนิทางใสก่ระเป๋าใบใหญ ่และกรุณาเก็บรักษาไวอ้ย่างด ีเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

o หา้ม น าทีช่ารจ์แบตเตอรีส่ ารอง (Power Bank)   ทกุขนาด และทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบใหญโ่ดยเด็ดขาด  

o หา้ม น าอาวธุทกุชนดิใสใ่นกระเป๋าใบใหญโ่ดยเด็ดขาด 

 กระเป๋าเดนิทางทีถ่อืตดิตวัขึน้เครือ่ง ( Hand Carry / Hand Bag)  

o จ านวน :  ตอ้งไม่เกนิ 2 ใบ ตอ่ทา่น โดยแบง่เป็น กระเป๋าเดนิทางใบเล็กส าหรับถอืขึน้เครือ่ง (Hand Carry) 1ใบ 

และกระเป๋าสะพาย (Hand Bag)  1 ใบ 

o ขนาด :  ของกระเป๋าเดนิทางใบเล็ก (Hand Carry ) ตอ้งมขีนาด 58 x 34 x 23 ซม.  
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o น ้าหนัก :  กระเป๋าเดนิทางใบเล็ก (Hand Carry) ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม ตอ่ 1 ใบ 

o สิง่ทีบ่รรจุภายใน  : ควรเป็นของใชท้ีจ่ าเป็นระหว่างการเดนิทาง อาท ิแปรงสฟัีน ยาประจ าตัว ทัง้นี้สายการบนิมี

ขอ้ก าหนดเคร่งครัด ส าหรับสิง่ของทีบ่รรจภุายในกระเป๋าถอืตดิตวัตวัขึน้เครือ่ง ดงันี ้ 

 ของเหลว หรอื ของกึง่เหลวทุกชนดิ อาท ิเจล สเปรยท์ีไ่ม่ใช่วัสดุอันตราย และน ้า เครื่องดืม่ โลชั่น 

ออยล ์น ้าหอม โฟม ยาสฟัีน น ายาก าจัดกลิน่ตัว (ยกเวน้ นม อาหารส าหรับเด็ก และยาน ้าในปรมิาณที่

พอเหมาะ) ตอ้งมขีนาดบรรจุไม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนดิ และบรรจุรวมกันไม่เกนิ 1,000 มลิลเิมตร และ

หากบรรจเุกนิจาก 100 มลิลลิติร ตอ้งเก็บไวใ้นกระเป๋าฝากใตท้อ้งเครือ่งเทา่นัน้ 

 ส าหรบัของเหลว หรือ ของกึง่เหลว อาท ิเจล หรือสเปรย์ ซึง่ซือ้จากรา้นปลอดภาษีอากรที่

สนามบนิ หรือบนเครื่องบนิตอ้งบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุง ไม่มรี่องรอยผดิปกตใิห ้

สงสัยว่ามีการเปิดปากถุงหลังจากการซื้อ และมีหลักฐานแสดงว่าซื้อจากรา้นคา้ปลอดภาษี

สนามบนิหรือบนเครื่องบนิในวันเดนิทางเท่านั้น โดยตรวจสอบขอ้มูลเกี่ยวกับการปฏิบัตติ่อ

ของเหลว เจล หรอืสเปรยท์ีส่นามบนิซึง่เป็นจดุปลายทางของการเดนิทาง 

 กรณีที่น าของเหลวและกึง่เหลวบรรจุไว ้ในกระเป๋าถือติดตวัขึน้เครื่อง ตอ้งแสดง

ถงุพลาสตกิใสซึง่ใสภ่าชนะบรรจขุองเหลว เจล หรอืสเปรย ์รวมทัง้เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบพกพา

และเสือ้คลมุ เมือ่ถงึจดุตรวจคน้ 

 ส าหรบัเครือ่งใชไ้ฟฟ้าสว่นตวั วัสดุอุปกรณ์ของมคีมอันสามารถก่อใหเ้กดิอันตรายไดเ้ชน่ มดีพับ มดี

ปอกผลไม ้ตะไบชดัเล็บ ไฟแชค็ มดี กรรไกร หรอื ของมคีมทกุชนดิทีส่ามารถท าเป็นอาวธุได ้ไม่อนุญาต

ใหบ้รรจไุวใ้นกระเป๋าถอื ดังนัน้กรุณาใสไ่วใ้นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ทีจ่ะฝากลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ มฉิะนัน้

อาจถกูยดึไวโ้ดยไมไ่ดรั้บคนื  

** (หมายเหต ุหากขนาดและน า้หนกัของกระเป๋าตดิตวัข ึน้เครือ่งเกนิกวา่ทีก่ าหนด สายการบนิจะไมย่นิยอมใหน้ ากระเป๋า

ดงักลา่วขึน้เครือ่งโดยเด็ดขาด) ** 

ขอ้มูลอืน่ๆ  

 สิง่ทีห่า้มน าเขา้ประเทศมัลดฟีส ์

1. วตัถทุีส่ ือ่ถงึการตอ่ตา้นศาสนาอสิลาม  

2. วตัถบุชูา 

3. หนังสอื สิง่พมิพล์ามก 

4. แอลกอฮอลแ์ละเหลา้ 

5. สตัวอ์นัตราย อาวธุสงคราม และระเบดิ 

6. เนือ้หม ูและผลติภัณฑท์ีท่ าจากหมู 

7. เวลา  จะชา้กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

8. ภาษา  ภาษาทอ้งถิน่คอื Dhivehi และภาษาองักฤษ 

9. เงนิตรา   อตัราแลกเปลีย่น อยูท่ีป่ระมาณ  12  รูเฟีย (Rufiyaa/MVR)  ตอ่ 1 ดอลลา่รส์หรัฐ  หรือ  1 รูเฟีย เทา่กับ 

3-4 บาท แต่ท่านอาจจะไม่จ าเป็นตอ้งแลกเงนิรูเฟีย ไวม้ากนักเพราะทีค่ลับเมด คานิ ยนิดรัีบเงนิดอลล่าร์สหรัฐ  

หรือท่านสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดติ ซึง่ค่าใชจ้่ายทัง้หมดจะถูกบันทกึเอาไว ้คดิบัญชรีวมกันเมือ่ท่านเช็คเอาท ์  

(บตัร VISA / JCB / American Express / Eurocard และ Master Card )  

10. เสือ้ผา้ การแตง่กาย และของใชต้า่งๆ    

11. การเตยีมตวั : ควรเตรยีมเสือ้ผา้ทีเ่ป็นผา้ฝ้าย ผา้ลนินิ เสือ้ยดืเนื้อบางสวมใสส่บาย รองเทา้แตะ หรอื รองเทา้ทีส่วม 

ใส่สบายกางเกงว่ายน ้ า ชุดว่ายน ้ า ครีมกันแดด แว่นตากันแดด หรืออุปกรณ์กันแดดในแบบของท่านเอง  

เนือ่งจากมัลดฟีสอ์ากาศรอ้นทัง้ปี รองเทา้ผา้ใบส าหรับทา่นทีช่อบออกก าลังกายในหอ้งฟิตเนส หรอืออกก าลังกาย 

แอโรบคิ/โยคะกลอ้งถา่ยรูปและอปุกรณ์เก็บภาพ  

12. กระแสไฟฟ้า : ระบบไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลับ 230-240 Volts -AC **ปลั๊กเป็นแบบ 3 ขา ควรพก adapter ตดิ

ตวัไปดว้ย  

13. การเขา้ประเทศ : ทา่นสามารถเดนิทางเขา้สูม่ัลดฟีสโ์ดยไม่ตอ้งใชว้ซีา่  โดยสามารถพักอาศัยอยู่ไดไ้ม่เกนิ 30 วัน  

และ  พาสปอรต์ตอ้งมอีายอุย่างนอ้ย 6 เดอืนขึน้ไป 

14. การใชโ้ทรศัพท์ : โทรศัพท์กลับเมืองไทย ใหก้ด  001 หรือ 002 หรือ 008  + 66 + 2 หรือ 8  หมายเลข 

โทรศพัท ์7 ตวั 

15. ของมคีา่ไมค่วรน าของมคีา่ตดิตวัมากเกนิไป เพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งสบายใจ 
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16. คลับเมด จะมีการแต่งกายเพื่อร่วม ธีมปารตี้ ในแต่ละวัน สามารถโทรเชค ล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 5 วัน               
ทีค่ลบัเมดกรุงเทพ 


