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วันแรก  กรุงเทพฯ– มาเล่ (มัลดีฟส์)                      (อาหาร – กลางวัน / เย็น)  

06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์  

Air Asia  

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

09.30 น. เดินทางสู่ เมืองมาเล่ย์ สนามบินกลางทะเลโดยสายการบิน Air Asia  เท่ียวบินท่ี 

FD 175 

 
11.40 น. เดินทางถึง สนามบินมาเลย์ สนามบินกลางทะเล ท่ีมีบรรยากาศท่ีสวยงาม  

 หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เมื่อออกมาด้านนอกจะมีเจ้าหน้าท่ีถือป้ายต้อนรับ 

CLUB MED และ Pre Check-in ท่ีเคาท์เตอร์ คลับเมด หมายเลข 61    )หากมม่พบ

เจ้าหน้าทีสามารถมาท่ีเคาท์เตอร์ คลับเมดหมายเลข  61   (และ น าท่านลงเรือเร็ว

เพื่อเดินทางสู่รีสอร์ท  )ณา้เวลาประมาณ 25 นาท(ี 

http://bit.ly/2NMk5YE


13. 30 น.  เดินทางถึง RESORT พร้อมเา็คอิน ณห้ท่านพร้อมกัน ณ บริเวณ THEATER ของ

โรงแรมเพื่อฟังค าอธิบายแต่ละส่วนท่ีทางคลับเมด มีณห้บริการ โดย เจ้าหน้าท่ี

ของโรงแรม 

......... น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร KANDU เปิดณห้บริการ 13. 30  – 

15. 30 น .ท่านสามารถณา้บริการบาร์ของโรงแรม   ) SUNSET BAR   (หรือ   ) BEACH 

BAR  (อยู่ข้างสระว่ายน้ าเปิดณห้บริการตั้งแต่เวลา 09 . 00 – 19. 00  น  .ณห้ทุกท่าน

มด ้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  

19. 30 – 21.30 น. รับประทานอาหารเย็นท่ีห้องอาหารของคลับเมด ห้องอาหารหลัก Velhiซ่ึงมี

อาหารมว้บริการท่านอย่างหลากหลายณนสมตล์บุฟเฟ่ต์ โดยมม่มีค่าณา้จ่าย  

21. 00 น.  ท่านสามารถเข้าร่วมามการแสดง ณ บริเวณ THEATER ซ่ึงเป็นการแสดงท่ีทาง

โรงแรมคัดสรรมาณห้ทุกท่านมด้าม ทุกค่ าคืน )โาว์การแสดงจะมีการสับเปลี่ยนทุก

คืน (การแสดงณา้เวลาประมาณ 1 า่ัวโมง  

21. 30 น.  ท่านสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมยามค่ าคืน และการแสดงทางท่ีคลับเมดมด้

เตรียมมว้เพื่อต้อนรับผู้ท่ีเดินทางมาเยือน ท่ีบริเวณลานกลางแจ้ง Shark Bay 

Stage พร้อมท้ังบริการเครื่องด่ืมตลอดค่ าคืนฟรี และโาว์พิเศษจากเจ้าหน้าท่ี

คลับเมดส าหรับการ ต้อนรับทุกท่าน  

า่วงดึก เาิญท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย ราตรีสวัสด์ิ 

หมายเหตุ  : ท่านท่ีพักห้อง Lagoon Suite อย่าลืมเลือกเมนูอาหารเา้าแล้วน ามปเสียบมว้ณน

กล่องหน้าห้อง ก่อนเวลา02. 00 น) .ตี 2 ) ของวันน้ันๆ โดยทาง Room Service 

จะน าอาหารเา้ามาเสริฟท่านณนเวลา 07. 00  –11. 00  น .  ท่านสามารถเลือกรับ

บริการ เครื่องด่ืมกว่า150 รายการ อาทิ เหล้า เบียร์ มวท์ หรือคอลเทลต่างๆ มด้

โดยมม่จ ากัด จ านวนครั้งฟรี โดยคลับเมดเปิดบริการต่อเน่ืองตั้งแต่ 09. 00  – 

24.00 น. ของทุกวัน 

 
 



วันท่ีสอง           สนุกสนานกับกิจกรรมภายณนรีสอร์ท     (อาหาร – เา้า / กลางวัน / เย็น)     

า่วงเา้า ท่านสามารถรับประทานอาหารเา้ามด้ท่ีห้องอาหารหลัก (Velhi) ตามเวลา

ณห้บริการของห้องอาหาร คือ 07.00 – 11.00 น. แต่หากท่านมม่สะดวกตามเวลา

ดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหารเา้าณนา่วงสายมด้ท่ีห้องอาหารพิเศษ 

(Kandu)  ซ่ึงณห้บริการตั้งแต่ เวลา 10.00 – 11.00 น. หรือห้อง Kaana  

ซ่ึงณห้บริการตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.30 น. และ 21.30 – 23.00 น.  

จากน้ันเาิญท่านอิสระเพลิดเพลินและสนุกสนานกับกิจกรรมมากมายท่ีทางคลับ

เมด เตรียมมว้ณห้บริการท้ังกิจกรรมท่ีณห้บริการฟรี และกิจกรรมท่ีมีค่าณา้จ่าย

เพิ่มเติม โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามมด้โดยตรงกับทางทีมงานคลับเมด 

หรือทางเจ้าหน้าท่ีทัวร์ และสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม รวมท้ังตารางการ

ณห้บริการ เงื่อนมข และค่าณา้จ่ายเพิ่มเติม (บางกิจกรรม) มด้จากคู่มือฉบับน้ี หรือ 

ตารางกิจกรรมณนแต่ละวัน หน้าห้องอาหาร ซ่ึงณนทุกๆ กิจกรรมจะมีเจ้าหน้าท่ี

คลับเมดคอยดูแล ณห้ค าแนะน าอย่างณกล้าิด 

12.15 – 14.00 น. รับประทานอาหารกลางวันมด้ท่ีห้องอาหารหลัก (Velhi) แต่หากท่านมม่สะดวก

ตามเวลาดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหารกลางวันมด้อีกา่วงท่ีห้องอาหาร

พิเศษ (Kandu) ซ่ึงณห้บริการอาหารกลางวันตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30น. 

า่วงบ่าย พักผ่อนอิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ รวมท้ังอาหารว่างท่ีจะคอยณห้บริการ

ท่านท่ีห้องอาหารพิเศษ (Kandu) ตั้งแต่ เวลา 15.30 – 18.00 น. ทางคลับเมด มี

ห้องอาหารณหม่ สมตล์ Noodle bar ท่ีณห้ บริการตั้งแต่เวลา 16.00-18.00  

และ 21.30-23.00 ซ่ึงณห้บริการ Noodle า่ือห้อง KAANA RESTAURANT 

19.30 – 21.30 น. รับประทานอาหารเย็นท่ีห้องอาหารของคลับเมด ห้องอาหารหลัก Velhi ซ่ึงมี

อาหารมว้บริการท่านอย่างหลากหลายณนสมตล์บุฟเฟ่ต์ โดยมม่มีค่าณา้จ่าย ส าหรับ

ท่านท่ีต้องการรับประทานอาหารท่ีห้องอาหารพิเศษ Kandu จะต้องท าการ จอง

ล่วงหน้า 1 วัน โดยแจ้งมด้ท่ีแผนกต้อนรับ (Reception) *มม่มีค่าณา้จ่าย รับเพียง 

75 ท่านต่อวัน  

ส าหรับ เมนู Lobster มีค่าณา้จ่าย สามารถเา็ค เรทราคามด้ท่ี Reception 

21.30 น. ท่านสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมยามค่ าคืน และการแสดงทางท่ีคลับเมดมด้

เตรียมมว้เพื่อต้อนรับผู้ท่ีเดินทางมาเยือน ท่ีบริเวณลานกาลางแจ้ง Shark Bay 

Stage พร้อมท้ังบริการเครื่องด่ืมตลอดค่ าคืนฟรี และโาว์พิเศษจากเจ้าหน้าท่ี

คลับเมดส าหรับการต้อนรับทุกท่าน  

า่วงดึก พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย  ราตรีสวัสด์ิ   



หมายเหตุ  : ท่านท่ีพักห้อง Lagoon Suite อย่าลืมเลือกเมนูอาหารเา้าแล้วน ามปเสียบมว้ณน

กล่องหน้าห้อง ก่อนเวลา 02. 00  น ) .ตี  2 ) ของวันน้ันๆ โดยทาง Room 

Service จะน าอาหารเา้ามาเสริฟท่านณนเวลา 07. 00  – 11. 00  น  .ท่านสามารถ

เลือกรับบริการ เครื่องด่ืมกว่า 150  รายการ อาทิ เหล้า เบียร์ มวท์ หรือคอลเทล

ต่างๆ มด้โดยมม่กัด จ านวนครั้งฟรี โดยคลับเมดเปิดบริการต่อเน่ืองตั้งแต่ 

09.00 – 24.00 น  .ของทุกวัน  

 วันท่ีสาม มาเล่ (มัลดีฟส์) - กรุงเทพฯ                              อาหาร (เา้า / - / - )   

 

 

เา้า รับประทานอาหารเา้า ณ ห้องอาหาร  VELHI RESTAURANT  )INTERNATIONAL 

BUFFET( 

08. 00 น.  วางกระเป๋าสัมภาระบริเวณหน้าห้องพัก 

09. 00 น.  เา็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมท่ีพัก  

09. 30 น.  พร้อมกันท่ี ท่าเทียบเรือของคลับเมดคานิ และเดินทางออกจากคลับเมดคานิ 

โดย Speed boat สู่ สนามบินมาเล่ย์  

12.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia เท่ียวบินท่ี FD176 

18.55 น. เดินทางถึงท่านอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

***************************************************************************************** 

 

 

 

 

 
 



Accommodation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARDEN CLUB ROOM  

- Size: 32 sqm  

- Maximum occupancy:  

  3 (2 adults + 1 child under 12 years old) 

- Garden view 

GARDEN CLUB CONNECTING  

ROOM  

- Size: 64 sqm  

- Maximum occupancy:  

  6 (3 adults + 2 children, each under 12 years old) 

OVERWATER SUITE  

- Size: 98 sqm (indoor: 76 sqm) 

- Maximum occupancy per room: 2 adults 

- Sea view 

OVERWATER SUITE  

PANORAMIC VIEW  

- Size: 98 sqm (indoor: 76 sqm) 

- Maximum occupancy per room: 2 adults 

- Sea view  

BEACH DELUXE ROOM WITH  

TERRACE- RENOVATED 

- Size: 74 sqm (indoor: 54 sqm) 

- Maximum occupancy: 2 adults 

- Sea view 

BEACH DELUXE ROOM WITH  

TERRACE 

- Size: 74 sqm (indoor: 54 sqm) 

- Maximum occupancy: 2 adults 

CLUB ROOM  

- Size: 30 sqm  

- Maximum occupancy:  
  3 (2 adults + 1 child under 12 years old) 

- Sea/Garden view 

BEACH CLUB ROOM  

- Size: 30 sqm  

- Maximum occupancy:  
  3 (2 adults + 1 child under 12 years old) 

- Sea view 

 

CLUB ROOM – RENOVATED 

- Size: 30 sqm  

- Maximum occupancy:  
  3 (2 adults + 1 child under 12 years old) 

- Sea/Garden view 

 



 

Club Med Kani, Maldives 
Booking by 28 Feb 2019 

Travelling period 

3DAYS 2NIGHTS AIR PACKAGE WITH AIR ASIA (FD) 

Departure: FD175 BANGKOK-MALE 09:30-11:40                    Return: FD176 MALE-BANGKOK 12:25-18:55  

Date of Travel Room category Package/Adult 
Package/ 
Teenager 
12-17 yrs 

Package/Child 
4-11 yrs 

Package/Child 
2-3 yrs 

 

15-17 Feb 19 
( 18 seat ) 

22-24 Feb 19 
(5 seat) 

15-17 Mar 19 
(20 seats) 

Superior Room 36,600 31,800 28,200 

17,600 Deluxe 43,000 38,200 33,000 

Overwater Suite 48,600 42,400 36,200 

 

1-3 Mar 19 
 (14 seats) 
8-10 Mar 19 
(20 seats) 

Superior Room 38,000 34,000 30,000 

17,600 Deluxe 40,800 36,200 31,600 

Overwater Suite 46,000 40,400 34,600 

 

5-7 Apr 19 
(18 seats) 

Superior Room 39,200 35,600 32,000 

21,000 Deluxe 44,200 39,600 35,000 

Overwater Suite 49,100 43,600 37,900 

 

6-8 Apr 19 
(10 seats) 

Superior Room 41,600 37,600 33,600 

21,000 Deluxe 44,400 39,600 35,200 

Overwater Suite 49,100 43,600 38,000 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

SONGKRAN HOLIDAY 
Club Med Kani, Maldives 

Booking by 28 Feb 2019 
4DAYS 3NIGHTS AIR PACKAGE WITH AIR ASIA (FD) 

Departure: FD175 BANGKOK-MALE 09:30-11:40                    Return: FD176 MALE-BANGKOK 12:25-18:55   

Date of Travel Room category Package/Adult 
Package/ 
Teenager 
12-17 yrs 

Package/Child 
4-11 yrs 

Package/Child 
2-3 yrs 

 

12-15 APR 2019  
(30 seats) 

Superior Room 53,900 47,900 41,900 23,300 

Deluxe 63,500 55,700 47,600 23,300 

Lagoon Suite 72,500 62,900 53,000 - 

 

13-16 APR 2019  
(10 seats) 

Superior Room 43,400 39,400 35,400 23,000 

Deluxe 49,800 44,600 39,200 23,000 

Lagoon Suite 55,800 49,400 42,800 - 

 

14-17 APR 2019  
(15 seats) 

Superior Room 51,000 45,000 39,000 20,400 

Deluxe 60,600 52,800 44,700 20,400 

Lagoon Suite 69,600 60,000 50,100 - 

 

15-18 APR 2019  
(28 seats) 

Superior Room 40,500 36,500 32,500 23,000 

Deluxe 46,900 41,700 36,300 23,000 

Lagoon Suite 52,900 46,500 39,900 - 

 
**** Children under 8 are not allowed to stay in the Overwater Suite.****  
 

*** ต ัว๋ชุดนี ้เป็นต ัว๋เดนิทางแบบหมูค่ณะ ซึง่จะถูกจดัเรยีงทีน่ ัง่มาจากสายการบนิแอรเ์อเชยีร ์ทางคลบัเมดจะไมส่ามารถคอน
เฟิรม์ใหก้บัลกูคา้ ท ีต่อ้งการน ัง่ตดิกนัได ้ ซึง่หลงัจากออกต ัว๋แลว้น ัน้ ลกูคา้ทา่นใดทีป่ระสงค ์ตอ้งการ น ัง่ตดิกนั  สามารถแจง้กบั
ทางคลบัเมด เพือ่เปล ีย่นแปลงทีน่ ัง่และ มคีา่สว่นตา่งในการเปล ีย่นแปลง *** 

 

 

 

 

 



ค่าณา้จ่ายน้ีรวม: 

- ท่ีพัก 2 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินสายการบิน สายการบิน Air Asia 

- บริการรับส่ง มป /กลับ ระหว่างคลับเมด-สนามบิน  โดยเรือสปีดโบ๊ต 

- อาหารบุฟเฟต์นานาาาติท้ังเา้า กลางวัน เย็น พร้อมท้ังเครื่องด่ืม เบียร์ มวน์ น้ าผลมม้และอ่ืนๆ 

- บริการเครื่องด่ืมท้ังผสมและมม่ผสมแอลกดฮอล์ตลอดท้ังวันพร้อมกับของว่าง 

 )มม่รวมเครื่องด่ืมแอลกอฮอ์พรีเมี่ยม มวน์ และแามเปญแบบขวด ) 

- กิจกรรมกีฬาทั้งบนบกและทางน้ า พร้อมผู้ฝึกสอนท่ีเา่ียวาาญ  

- การแสดงโาว์ของคลับเมดทุกค่ าคืนโดย ทีมคลับเมดจีโอนานาาาติ 
 

อัตราค่าบริการนี้มม่รวม 

- กระเป๋าเดินทางณนกรณีท่ีน้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน  

- ค่าท าหนังสือเดินทาง 

- ค่าณา้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เา่น ค่าเครื่องด่ืม ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง  ,ค่าโทรศัพท์,  

ค่าซักรีด ฯลฯ  

- ค่าอาหารท่ีมม่มด้ระบุมว้ณนรายการ 

- ค่าท าณบอนุญาตท่ีกลับเข้าประเทศของคนต่างาาติหรือคนต่างด้าว 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 ) %กรณีต้องการณบก ากับภาษี (และค่าภาษีบริการหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

- มม่รวมทิปพนักงานบริการ ณ รีสอร์ท   
 

เงื่อนมขและข้อก าหนด: 

- ณา้มด้ส าหรับเข้าพักอย่างน้อย 2 คืน  

- เด็กอายุต่ ากว่า 14 ปี  มม่อนุญาติณห้เข้าพักท่ีห้องลากูน 

- คลับเมดคิดราคาเป็นเงินบาทต่อท่าน 

- ส าหรับห้อง Connecting room มีค่าณา้จ่ายเพิ่มเติม 700 บาท ห้อง /คืน  

- ราคานี้เป็นโปรโมา่ันพิเศษสามารถเดินทางมด้ตามา่วงเวลาทีม่ด้ระบุมว้เท่านั้น 

- หากยืนยันการจองแล้วมม่สามารถส่งต่อคืน หรือเปลี่ยนแปลงมด้ และมม่สามารถณา้ร่วมกับ

โปรโมา่ันอ่ืนมด้ 

- แพ็คเกจน้ีสามารถณา้มด้กับกรุ๊ปทัวร์ 

- ราคาและข้อก าหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งณห้ทราบล่วงหน้า 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง : 

- กระเป๋าเดินทางส าหรับฝากณต้ท้องเครื่อง 

- จ านวน   :มม่จ ากัด น้ าหนัก  :มม่เกิน 20  กิโลกรัม/ท่าน  

- สิ่งท่ีบรรจุภายณน   :นอกเหนือจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และของณา้อ่ืน  ๆ ข้อควรปฎิบัติอย่าง

เคร่งครัดส าหรับสิ่งของท่ีบรรจุมว้ภายณนกระเป๋าเดินทางฝากณต้ท้องเครื่องมีดังน้ี  

- ห้ามน าผลิตภัณฑ์อัดอากาศณส่กระเป๋าณบณหญ่ เพราะอาจเกิดอันตรายระหว่างเดินทาง เา่น 

กระป๋องสเปรย์ต่าง ๆ  



- ห้ามน าหนังสือเดินทางณส่กระเป๋าณบณหญ่ และกรุณาเก็บรักษามว้อย่างดี เพื่อป้องกันการสูญหาย 

- ห้ามน าท่ีาาร์จแบตเตอรี่ส ารอง  )Power Bank   (ทุกขนาด และทุกานิดณส่ณนกระเป๋าณบณหญ่โดย

เด็ดขาด  

- ห้ามน าอาวุธทุกานิดณส่ณนกระเป๋าณบณหญ่โดยเด็ดขาด 

- กระเป๋าเดินทางท่ีถือติดตัวขึ้นเครื่อง )Hand Carry  /Hand Bag ( 

- จ านวนมม่เกิน 2  ณบ ต่อท่าน โดยแบ่งเป็น กระเป๋าเดินทางณบเล็กส าหรับถือขึ้นเครื่อง  1  ณบ  และ

กระเป๋าสะพาย 1 ณบ  

- ขนาด  :ของกระเป๋าเดินทางณบเล็ก ) Hand Carry  (ต้องมีขนาด 58  x 34 x 23 ซม .  

- น้ าหนัก  :กระเป๋าเดินทางณบเล็ก ) Hand Carry  (มม่เกิน 7 กิโลกรัม ต่อ 1 ณบ  

- สิ่งท่ีบรรจุภายณน ควรเป็นของณา้ท่ีจ าเป็นระหว่างการเดินทาง อาทิ แปรงสีฟัน ยาประจ าตัว ท้ังน้ี

สายการบินมีข้อก าหนดเคร่งครัด  

 

ส าหรับสิ่งของท่ีบรรจุภายณนกระเป๋าถือติดตัวตัวขึ้นเครื่อง ดังน้ี : 

- ของเหลว หรือ ของก่ึงเหลวทุกานิด อาทิ เจล สเปรย์ท่ีมม่ณา่วัสดุอันตราย และน้ า เครื่องด่ืม โลา่ัน 

ออยล์ น้ าหอม โฟม ยาสีฟัน น้ ายาก าจัดกลิ่นตัว  )ยกเว้น นม  อาหารส าหรับเด็ก และยาน้ าณน

ปริมาณท่ีพอเหมาะ   (ต้องมีขนาดบรรจุมม่เกิน  100  มิลลิลิตรต่อานิด และบรรจุรวมกันมม่เกิน 

1, 000 มิลลิเมตร และหากบรรจุเกินจาก  100  มิลลิลิตร ต้องเก็บมว้ณนกระเป๋าฝากณต้ท้องเครื่อง

เท่านั้น 

- ส าหรับของเหลว หรือ ของกึ่งเหลว อาทิ เจล หรือสเปรย์ ซ่ึงซ้ือจากร้านปลอดภาษีอากรท่ี

สนามบิน หรือบนเครื่องบินต้องบรรจุณนถุงพลาสติกณสปิดผนึกปากถุง มม่มีร่องรอยผิดปกติณห้

สงสัยว่ามีการเปิดปากถุงหลังจากการซ้ือ และมีหลักฐานแสดงว่าซ้ือจากร้านค้าปลอดภาษี

สนามบินหรือบนเครื่องบินณนวันเดินทางเท่าน้ัน โดยตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อ

ของเหลว เจล หรือสเปรย์ท่ีสนามบินซ่ึงเป็นจุดปลายทางของการเดินทาง 

- กรณีท่ีน าของเหลวและกึ่งเหลวบรรจุมว้ณนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องต้องแสดงถุงพลาสติกณสซ่ึง

ณส่ภาานะบรรจุของเหลว เจล หรือสเปรย์ รวมท้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและเสื้อคลุม เมื่อ

ถึงจุดตรวจค้น 

- ส าหรับเครื่องณา้มฟฟ้าส่วนตัว วัสดุอุปกรณ์ของมีคมอันสามารถก่อณหเ้กิดอันตรายมด้เา่น มีดพับ 

มีดปอกผลมม้ ตะมบาัดเล็บ มฟแา็ค มีด กรรมกร หรือ ของมีคมทุกานิดท่ีสามารถท าเป็นอาวุธมด้ 

มม่อนุญาตณห้บรรจุมว้ณนกระเป๋าถือ ดังน้ันกรุณาณส่มว้ณนกระเป๋าเดินทางณบณหญ่ท่ีจะฝากลงณต้ท้อง

เครื่องบิน มิฉะนั้นอาจถูกยึดมว้โดยมม่มด้รับคืน 

- หมายเหตุ  :หากขนาดและน้ าหนักของกระเปา๋ตดิตัวขึ้นเครื่องเกินกว่าท่ีก าหนด สายการบินจะมม่

ยินยอมณห้น ากระเป๋าดังกล่าวขึ้นเครื่องโดยเด็ดขาด 

 

 

 



ข้อมูลอ่ืนๆ : 

1. สิ่งท่ีห้ามน าเข้าประเทศมัลดีฟส์ 

 * วัตถุท่ีสื่อถึงการต่อต้านศาสนาอิสลาม  

 * วัตถุบูาา 

 * หนังสือ สิ่งพิมพ์ลามก 

 * แอลกอฮอล์และเหล้า 

 * สัตว์อันตราย อาวุธสงคราม และระเบิด 

 * เน้ือหมู และผลิตภัณฑ์ทีท่ าจากหมู 

2. อุณหภูมิา่วงปลายเดือนสิงหาคม โดยประมาณ  :26 - 35 องศาเซลเซียส  

 หมายเหตุ  :ก่อนออกเดินทางกรุณาตรวจเา็คอุณหภูมิอีกครั้ง  

3. เวลา  :จะา้ากว่าประเทศมทย 2 า่ัวโมง  

4. ภาษา  :ภาษาท้องถิ่นคือ Dhivehi และภาษาอังกฤษ 

5. เงินตรา  :อัตราแลกเปลี่ยน อยู่ท่ีประมาณ 12 รูเฟีย ) Rufiyaa/MVR  (ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือ 1 

รูเฟียเท่ากับ 3- 4 บาท  ท่านอาจจะมม่จ าเป็นต้องแลกเงินรูเฟีย มว้มากนักเพราะท่ีคลับเมด คานิ 

ยินดีรับเงินดอลล่าร์สหรัฐ หรือท่านสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิต ซ่ึงค่าณา้จ่ายท้ังหมดจะถูก

บันทึกเอามว้ คิดบัญาีรวมกันเมื่อท่านเา็คเอาท์  )บัตร  VISA   /JCB   /American Express  /

Eurocard และ Master Card ( 

6. เสื้อผ้า การแต่งกาย และของณา้ต่างๆ   : 

* ควรเตรียมเสื้อผ้าท่ีเป็นผ้าฝ้าย ผ้าลินิน เสื้อยืดเน้ือบางสวมณส่สบาย เน่ืองจากมัลดีฟส์

อากาศร้อนท้ังปี 

* รองเท้าแตะ หรือรองเท้าทีส่วมณส่สบาย 

* กางเกงว่ายน้ า าุดว่ายน้ า   

* ครีมกันแดด 

* แว่นตากันแดด หรืออุปกรณ์กันแดดณนแบบของท่านเอง 

* รองเท้าผ้าณบส าหรับท่านท่ีาอบออกก าลังกายณนห้องฟิตเนสหรือออกก าลังกายแอโรบิค /โยคะ  

* กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์เก็บภาพ 

7. กระแสมฟฟ้า   :ระบบมฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลับ  230 -240 Volts -AC ปลั๊กเป็นแบบ 3  ขา ควร

พก adapter ติดตัวมปด้วย 

8. การเข้าประเทศ  :ท่านสามารถเดินทางเข้าสู่มลัดีฟส์โดยมม่ตอ้งณา้วีซ่า  โดยสามารถพักอาศัยอยู่

มด้มม่เกิน 30 วัน และ พาสปอร์ตต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นมป  

9. การณา้โทรศัพท์  :โทรศัพท์กลับเมืองมทย ณห้กด  001 หรือ 002 หรือ 008 + 66 + 2  

10. ของมีค่า  :มม่ควรน าของมีค่าติดตัวมากเกินมป เพื่อการท่องเท่ียวอย่างสบายณจ  

11. คลับเมด จะมีการแต่งกายเพื่อร่วม ธีมปารตี้ ณนแต่ละวัน สามารถโทรเาค ล่วงหน้าก่อนการ

เดินทาง 5 วัน ท่ีคลับเมดกรุงเทพ  

 



หมายเหตุ 

- ราคานี้ณา้ส าหรับผูเ้ดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นมป ถือสัญาาติมทยและมีวัตถุประสงค์

เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น  

- เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว รีสอร์ทส่วนณหญ่ท่ีมัลดีฟส์มม่อนุญาตณห้เด็กอายุต่ ากว่า 

12 ปีพักแบบ Water Bungalow ห้องพัก 1 ห้อง พักมด้สูงสุด 3 ท่าน หรือ ผู้ณหญ่ 2 ท่านพัก

กับเด็ก 1 ท่าน (เด็กต้องมีอายุ 2-11 ปีหรืออายุมม่เกิน 12 ปี ก่อนวันออกเดินทาง) 

- อัตราค่าบริการคิดค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิณนการ

ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการณนกรณีท่ีมีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย 

ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนมด้ปรับขึ้นณนา่วง

ณกล้วันท่ีคณะจะเดินทาง   

- หากท่านถูกเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเข้า -ออกเมือง ด้วยเหตุผล

ณดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดาอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมม่คืนเงินบางส่วนหรือท้ังหมด 

- บริษัทฯ จะมม่รับผิดาอบณนกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศมทย งดออกเอกสารเข้า

เมืองณห้กับาาวต่างาาติหรือคนต่างด้าว ท่ีพ านัก อยู่ณนประเทศมทย อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของ

ทางกองตรวจคนเข้าเมือง   

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมม่รับผิดาอบต่อค่าณา้จ่ายณดๆ ณนกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เา่น การ

ยกเลิก หรือล่าา้าของสายการบิน เรือ รถมฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมาาติ การนัดหยุดงาน การ

จลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของบริษัทฯ  

- ณนระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านมม่ณา้บริการณดๆ มม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละ

สิทธ์ิ มม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการมด้ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ 

ท้ังน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือและค านึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยาน์สูงสุดของลูกค้า

ส่วนมากเป็นส าคัญ 


