
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 13515 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัแรก  กรงุเทพฯ(มลัดีฟส)์-มาเล่                                                         (อาหาร – กลางวนั/ค า่)         

06.30 น. ณคนักมอ้รพะณคณณ สนามบินสุวรรณภมิู อาณากผูมโดยสากขาออรณชัน้ 4   เคาน์เตอร ์F สาย
รากบะิบางรอรแอกเ์วย ์

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

09.20 น. เดิะทางสู่ณเมืองมาเล่ย์ณสะา้บิะรลางทนเลโดยสายการบิน Bangkok Airwaysณ
เท่ียวบินท่ี PG 711 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.55 น.  ากนึดิีทิ ยานดเิกนเด ์นลยานดเิกนส์ดิึส ์ยึถงเถิ มมนดสดงึถงาทนิดเย  
 ้์ลิ อ้ดนากปถามทมทน น่ด เตผิย เตงผผผสเดา่ดนนผสมสเถ ม่ด้น่ดึถงีตผธ่ดนา่ผนมลิยย CLUB 

MED แ์สยPre Check-inยึถง ทดึล าผมลยท์ลิ  เาย้เดน ์นย61 ยยย(้ดส้เ้าิ ม่ด้น่ดึถ
าดเดมีเดึถง ทดึล าผมลยท์ลิ  เา้เดน ์นยย 61ยย)์ิ มตผ มท็ าตงผ ากนึดิาู้ สดสเล์ าถฟาลย ย(้ช่

 ท์ดธมสเดเย 30ยนดึถ) 
13.30 น.  ากนึดิีทิยย RESORT ามผ่เ ชท็ผกนย้้่ึ ้ดนามผ่เสลนยเยิมก ทเยTHEATER นผิโมิแมเ

 าตงผฟลิท ดผปกิ ดนแา้์สา้ทนึถงึ ดิท์ลิ  เายเถ้ ้่ิ มกสดมยโานย มด่้น่ดึถงนผิโมิแมเ 
......... น. มลิ ธมสึดนผด้ดมส์ดิทลนยเย้ผ่ิผด้ดมยMotuยKANDU  ธกา้้่ิ มกสดมย12ย.35 ยย–ยย 14ย.00ยนย.

แ์ส้้่ึ ุสึ้ดน้าผ่กามสาลสอ้ผนาดเผลปนดงลนย 

http://bit.ly/2NMk5YE


19.30-21.30 น. มลิ ธมสึดนผด้ดม น็นึถง้่ผิผด้ดมิมกสดมผด้ดม นน็้นแิิึถงึ้ดนมสธมสึลิ ้มยาม่ผเย
ิมกสดมย ทมตงผิาตงเ ิถนมลยแ์ส้ทนลมา นถงนเา์ผาสดมมลิธมสึดนผด้ดมเตผ้ท งด )้นสมเถึถง สกา
สดม์้ดชด่แ์สีทิ ้เ้ึลน ท์ดสดม้ช่ิ มกสดมผด้ดมยเตผ้ นน็ึถงภลาาดทดมึดิท์ลิ  เามสมลา ธ็น
เตผ้ผด้ดมท้ดิิมกสดม้ท่้ ้่้ น้ผ่ิาลสแึน( 

21.30 น.  ึ้ดนาดเดมี ์ตผสนล งิ  มตผเดึถงิ ม ก ทเยIru Bar ึถงยClubMed Kani )ฟมถ(ยึถงนถ้ึ้ดนมสานุสานดน
สลิ สกมสมมเนดเท งดทตนยแ์สสดมแาาิมดสึดิมถาผมลึ ึถงมผา่ผนมลิ อู่ึถง ากนึดิเด นตผนยแ์ส
ิมกสดม ทมตงผิาตงเา้ดิๆา์ผานดเท ง ดทตนเดสเดนสท้ดย150ยมดนสดมยาม่ผเึล ้ิ โชทลมดส
 มด่้น่ดึถงา ด้มลิ สดมา่ผนมลิ ์ูสทด่ึุสึ้ดนย้มตผยึ้ดนาลสอ้ผนาดเผกามสยึ้ดนาดเดมีสกน์เย
ชเิมมนดสดงามผ่เ ทมตงผิาตงเชนกาามถ เถงนเย้าา่์ผาสดมาลสอ้ผนยึถงยPool Bar Finohl Villas 

  ***้เดน ้าุย มตผนด่เ สดสเถมนีทิ ย ท์ดย ึถงนิทตนยนผิแา้์สทลน*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสอง  สนุกสนานกบักิจกรรมภายในรีสอรท์                             (อาหาร – เช้า/กลางวนั/เยน็)   

เช้า  ิมกสดมผด้ดม ชด่ยเย้่ผิผด้ดมนผิมถาผมลึ ย้มตผ ์ตผสึดนผด้ดม ชด่ึถง้ ผ่ิาลส้าย่ าถนิแท้
ิผสานลสิดนิมกสดมธมสม ด้่ผิาลสยึ้ดเส์ดิิมมนดสดงนดเ ช่ดยส์ดิึส ์ึถงาทนิดเย
แาิแาายแ์สาดน์เ 

 ้์ลิ ม ลิ ธมสึดนผด้ดม ช่ดย้ดสึ้ดนึถงา่ผิสดม้ธา ดน ้ดาต้นยาม่ผเสลนึถงึ้ด มตผนผิมถาผมลึย
 าตงผม้ทเึาาผิสดมท้ดนน ้ดยส้ผนึถงมสม้ทเผผสึมกธย าตงผ้ธาลเอลาโ์ส้า่น ้ดย้นเ้ดาเุึม
ผกน าถนย)สมเถึถงึ้ดน้เ้อ้ดนสดมึาาผิท้ดนน ้ดึดิมถาผมลึนผาิทนากึ ปกส์ดม้้่ิมกสดมยแา้
าดเดมี ์ตผส ์้นสกมสมมมเผตงน้าภ่ดน้นโมิแมเ( 

09.30 น.ย า ด้มลิ ึ้ดนึถงอ้ดนสดมึาาผิยม้ทเึมกธา ดน ้ดยึ้ดนาดเดมียม้ทเสดม ากนึดิ้ธสลิ  มตผึถง
ิมกสดมฟมถยามผ่เผุธสมเลสมา้ดิๆย ช้นย้น่ดสดสา ดน ้ดย าต้ผชูชถาย้มตผาถนสิย)สมเถึถงึ้ดน
า่ผิสดมา ดน ้ด์ทสยึ้ดนาดเดมีากาา้ผซต้ผิมกสดม ากงเ ากเยโานเถท้ด้ช่ม้ดนาดเึมกธึถงึ้ดน
าผ่ิสดม(ยา ด้มลิ สดมา ดน ้ดาตน้้ช ่ท์ดธมสเดเย2ยชเ.า ด้มลิ ึ้ดนึถง้ เ้ผผส้ธม้ทเึมกธา ดน ้ดย
ึ้ดนาดเดมียนล งิ  มตผนด่เ้ธึถง สดสยKani  าตงผม้ทเยานุสานดนสลิ สกมสมมเยึถงยามสท้ดนน ้ดสลิ
สดมผผสสด์ลิ สดนยแิิยAqua Gym ึถง น่นททดเานุสย้นามสท้ดนน ้ด้มตผึ้ดนาดเดมีผกามส
สลิ สกมสมมเา้ดิๆเดสเดนิน สดสยึถงึ ้ดน สตผิมส้เ้า่ผิ าถนท้ด้ช่ม้ดนผตงนยๆยผดึกย มตผแทนู
, มตผีถิ , ทกนาล ซกมลฟ, สมสาดนโา่ท์ตงนย)ชนกา้เ้เถ ทมตงผินนาล(ย ธ็นา่นยาดเดมีากาา้ผโาน
ามิึถง มด่้น่ดธมสม ด สดสย้มตผยึ้ดนาดเดมี้ช่ิ มกสดมยสกมสมมเยนผิยFinolhu Villas ้าย่



ผดึก ช้นย–ยTennis, Volleyball, Badminton,Weights & Cardio Room แ์สยYogaย ธ็นา่นย
โาน้เเ้ถท้ด้ชม่ด้น 

บ่าย ิมกสดมผด้ดมส์ดิทลนยเย้ผ่ิผด้ดมยMotu 
 ึ้ดนาดเดมีานุสานดนสลิ ทผมลาา้ดิยๆยเดสเดนึถงึ ดิยClub Med  ามถนเ้ทา่ ด้มลิ ึ้ดนโาน

ึ้ดนาดเดมีาผิีดเ้า่โานามิสลิ ึดิึถเิดนยClub Med ึล ้ิ  สดสยKani แ์สย สดสย
Finolhu Villas 

ช่วงค า่ย ิมกสดมผด้ดม ์กงมายึ้ดเส์ดิิมมนดสดงาุา้มูยโานมส ากมลฟย ธ็น เนูยa la carte แา้
าดเดมียาล งิ  ากงเ้าา่์ผาย้มตผย ์ตผสึดนผด้ดมยิุฟ ฟ้าลยนดนดชดากยเย้ผ่ิผด้ดมยVelhiยึถงย
 สดสยKani 

21.30 น.ย ึ้ดนาดเดมีสกน์เยชเิมมนดสดงาม่ผเ ทมตงผิาตงเชนกายามถ เถงนเย้า่า์ผาสดมาลสอ้ผนยึถงย
Pool Bar Finohlu ้มตผึ้ดนาดเมียนด่เเด สดสยKani  าตงผม้ทเยานุสสลิ ธดมลาถ้ยานามถ
สกมสมมเนดเท งดทตน้นแิิยClub Med ึถงิ ม ก ทเย้ผ่ิสดมแาาิย)Theater(ยึ้ดนาดเดมียชเ
สดมแาาิา้ดิๆย้า่ฟมถย้า่ึุสท งดทตนยสลิสดมแาาิึถง้เ้ซ ้ดสลิึถเยGO’s ึถงเดสเดน
ททดเาดเดมียแ์สิมก ทเนถ้ึ้ดนาดเดมี ์ตผส ทมตงผิาตงเึถงึ ้ดนชตงนชผิยผดึกยทผ็ส ึ์า้ดิๆย
้ทนลแาิย้ทนลนดทย ิถนมลย้มตผ ทมตงผิาตงเแผ์สผฮผ์ลยเดสเดนสท้ดย150ยชนกายา์ผาทตน)ิดมลมส
ธกาิมกสดมธมสเดเย01.00ยน.( 
***้เดน ้าุย มตผนด่เ สดสเถมนีทิ ย ท์ดย ึถงนิทตนยนผิแา้์สทลน*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัท่ีสาม มาเล่(มลัดีฟส)์ – กรงุเทพฯ                                                             อาหาร- (เช้า/-/-)   

เช้า กพบปกนทาะอาหากเชมา 
08.00 น. วางรกนเป๋าสพ้ ภากนบกเิวคหะมาหมองัพร 
09.00 น. เชณ็เอมาทอ์อรจารโกงแก้ที่ั พร  
09.30 น. ักมอ้รพะที่ณท่าเทยีบเกอืของณลพบเ้ดณาะิณแลนเดะิทางออรจารณลพบเ้ดณาะิณโดยณSpeed 

boat สู่ณสะา้บะิ้าเล่ยณ์ 
12.45 น. ออรเดะิทางสู่รกงุเทัฯณโดยสายรากบะิณBangkok Airways เทีย่วบะิทีณ่PG 712 
19.25 น. เดะิทางถงึสะา้บะิสุวกกคภู้โิดยสวพสดภิาั 



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

 
 

 
 
 
Accommodation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beach Villa 
- Slippers 

- Cleaning in your Suite scheduled at    
  the time of your choice 

- Bathrobe 

- Branded amenities (shampoo,  

  shower gel, body lotion etc.) 

- Beach towel 

- Laundry service (extra charge) 

Overwater Villa 
- Slippers 

- Cleaning in your Suite scheduled at 

the time of your choice 

- Bathrobe 

- Branded amenities (shampoo, 

shower gel, body lotion etc.) 

- Beach towel 

- Laundry service (extra charge) 

Sunset Overwater Villa 
- Slippers 

- Cleaning in your Suite scheduled at 

the time of your choice 

- Bathrobe 

- Branded amenities (shampoo, 

shower gel, body lotion etc.) 

- Beach towel 

- Laundry service (extra charge) 



 
Club Med Finolhu Villas, Maldives 

Travelling period 

3DAYS 2NIGHTS AIR PACKAGE WITH Bangkok Airways (PG) 

Departure: PG711 BANGKOK-MALE 09:20-11:55                    Return: PG712 MALE-BANGKOK 12:45-19:25 

Date of Travel Room category Package/Adult 
Package/Teenager 

12-17 yrs 
 

03-05 May 19 

Sunrise Beach Villa 55,215 49,815 
Sunset Beach Villa 57,015 51,215 

Sunrise Overwater Villa 68,415 - 
Sunset Overwater Villa 73,415 - 

 

10-12 May 19 
17-19 May 19 
24-26 May 19 

31 May -2 Jun 19 
14-16 Jun 19 
21-23 Jun 19 

Sunrise Beach Villa 46,525 41,725 

Sunset Beach Villa 48,125 43,125 

Sunrise Overwater Villa 54,125 - 

Sunset Overwater Villa 58,725 - 

 

18-20 May 19 

Sunrise Beach Villa 59,520 54,720 
Sunset Beach Villa 61,120 56,120 

Sunrise Overwater Villa 67,120 - 
Sunset Overwater Villa 71,720 - 

 

26 – 28 Jul 19 
27-29 Jul 19 
28-30 Jul 19 
9-11 Aug 19 
10-12 Aug 19 

Sunrise Beach Villa 55,275 49,875 
Sunset Beach Villa 57,075 51,275 

Sunrise Overwater Villa 63,875 - 

Sunset Overwater Villa 68,875 - 

 
 
 
 
 
 
 
 



28-30 Jun 19 
5-7 Jul 19 

12-14 Jul 19 
23-25 Aug 19 

30 Aug - 1 Sep 19 
       6-8 Sep 19 
      13-15 Sep 19 
     20-22 Sep 19 

18-20 Oct 19 
25-27 Oct 19 

Sunrise Beach Villa 48,925 43,725 

Sunset Beach Villa 50,725 45,125 

Sunrise Overwater Villa 57,325 - 

Sunset Overwater Villa 62,325 - 

 

19-21 Jul 19 
2-4 AUG 19 

16-18 Aug 19 
27-29 Sep 19 
4-6 Oct 19 

Sunrise Beach Villa 49,525 44,125 

Sunset Beach Villa 51,325 45,525 

Sunrise Overwater Villa 58,125 - 

Sunset Overwater Villa 63,125 - 
 

11-13 Oct 19 
12-14 Oct 19 

Sunrise Beach Villa 54,675 49,475 
Sunset Beach Villa 56,475 50,875 

Sunrise Overwater Villa 63,075 - 
Sunset Overwater Villa 68,075 - 

 
*** ตัว๋ชุดน้ี เป็นตัว๋เดินทางแบบหมู่คณะ ซ่ึงจะถกูจดัเรียงท่ีนัง่มาจากสายการบินแอรเ์อเชียร ์ทางคลบัเมด
จะไม่สามารถคอนเฟิรม์ให้กบัลูกค้า ท่ีต้องการนัง่ติดกนัได้  ซ่ึงหลงัจากออกตัว๋แล้วนัน้ ลกูค้าท่านใดท่ี
ประสงค ์ต้องการ นัง่ติดกนั  สามารถแจ้งกบัทางคลบัเมด เพ่ือเปล่ียนแปลงท่ีนัง่และ มีค่าส่วนต่างในการ
เปล่ียนแปลง *** 
 



 



 
 
ค่าใช้จ่ายน้ีรวม: 
- ึถงาลสย2ยทตนยามผ่เาลท๋ ทมตงผิิกนาดนสดมิกนยาดนสดมิกนยAir Asia 
- ิมกสดมมลิ า้ิย้ธ /ส์ลิ ยมส้ท้ดิท์ลิ  เา-านดเิกน ยโาน มตผาธถาโิ๊า 
- ผด้ดมิุฟ ฟาลนดนดชดากึ ล ้ิ  ชด่ยส์ดิทลนย นน็ยามผ่เึล ้ิ  ทมตงผิาตงเย ิถนมลย้ทนลยน ้ดอ์้เแ่์สผตงนๆ 
- ิมกสดม ทมตงผิาตงเึล ้ิ อาเแ์ส้เอ้าเแผ์สาฮผ์ลา์ผาึล ้ิ ท ลนามผ่เสลิ นผิท้ดิ 
 (้เม้ทเ ทมตงผิาตงเแผ์สผฮผลามถ เถงนเย้ทนลยแ์สแชเ ธเแิินทา ) 
- สกมสมมเสถฬดึล ้ิ ินิสแ์สึดิน ้ดยามผ่เอูฝ่ทสาผนึถง ชถงนทชดเย 
- สดมแาาิโชทลนผิท์ลิ  เาึุสท งดทตนโานยึถเท์ลิ  เามถโผนดนดชดาก 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
- สมส ธ๋ด ากนึดิ้นสมเถึ ถงน ้ด้นลส สกนสท้ดึถงาดนสดมิกนส ด้นา 20 สกโ์สมลเา้ผึ้ดนย 
- ท้ดึ ด้นลิ าตผ ากนึดิ 
- ท้ด้ชม่ด้นา้ทนาลทนผส ้นตผมดสมดนสดมย ช้นยท้ด ทมตงผิาตงเ ย,ท้ดผด้ดมึถงา ล งิ  ากงเ ผิย,ท้ดโึมงลาึล,ท้ดซลสมถายฯ์ฯ  
- ท้ดผด้ดมึถง้ เ้้ าม่สิุ้ท่้ นมดนสดม 
- ท้ดึ ด้ิผนุเดาึถงส์ลิ  นด่ธมส ึงนผิทนา้ดิชดาก้ มตผทนา้ดิาด่ท 
- ท้ดภดษถเู์ ท้ด ากงเ 7 (ย%สมเถาผ่ิสดม้ิส ดสลิ ภดษถย)แ์สท้ดภดษถิ มกสดม้ลสยเยึถงม้ดนย 3% 
- ้เม้ทเึกธานลสิดนิมกสดมยเยมถาผมลึ    

 
 
 
 



เง่ือนไขและข้อก าหนด: 
- ้ช่้ าา่ ด้มลิ  นด่าลสผนด้ิน่ผนย2ยทตนย 
- ท์ลิ  เาทกามดทด ธ็น ิกนิดึา้ผึ้ดน 
- มดทดนถ้ ธ็นโธมโเชล งนาก งษาดเดมี ากนึดิ้าา่ดเช้ทิ ท์ดึถง้ าม่สิุ้ท ่ึ้ดนลน้ 
- ้ดสนตนนลนสดมมผิแ์ท่้เา้ดเดมีา้ิา้ผทตนย้มตผ ธ์ถงนนแธ์ิ้าย่แ์ส้เา้ดเดมี้ชม่ท้เสลิ โธมโเชล งนผตงน้า่ 
- แาท็ สมนถ้าดเดมี้ช่้ าส่ลิ สมุธ๊ึลทมล 
- มดทดแ์สนผ่ส ด้นาผดมเถสดม ธ์ถงนนแธ์ิโานเกาผ่ิแม่ิ ้้่ึ มดิ์้ทิ้น่ด 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง : 
- สมส ธ๋ด ากนึดิา ด้มลิ ฝดส้า่ึ ผ่ิ ทมตงผิ 
- ม ดนทนย ยย:้เม้ ดสลายน ้ด้นลสยย:้เ ้สกนย20ยยสกโ์สมลเ/ึ้ดน  
- ากงิ ึถงิ มมมภุดน้นย ย:นผส ้นตผมดส าตผ้อด่ ทมตงผิแา้ิสดนยแ์สนผิ้ชผ่ตงนยๆยนผ่ททมธแกิ ลากผน้ดิ ทม้ิทมลาา ด้มลิ

ากงิ นผิึถงิ มมมุ้ ทภ่ดน้นสมส ธ๋ด ากนึดิฝดส้า่ึ ผ่ิ ทมตงผิเถาลิ นถ้ย  
- ้ด่เน ดอ์กาภลเฑลผลาผดสดง้า้สมส ธ๋ด้ิ้้เ้ย ามดสผดม สกาผลนามดนมส้ท้ดิ ากนึดิย ช้นยสมสธ๋ผิา ธมนล

า้ดิยๆย 
- ้ด่เน ด้นลิ าตผ ากนึดิ้า้สมส ธ๋ด้ิ้้เ้ยแ์สสมเุด ส็ิ ม ลสษด้ทผ่นด้ิาถย าตงผธ่ผิสลนสดมาเู้ดน 
- ้ด่เน ดึถงชดมลมแิา าผมถงา ดมผิย(Power Bank ย)ึุสนนดายแ์สึุสชนกา้า้้นสมส ธ๋ด้ิ้้เ้โาน าา็นดาย  
- ้ด่เน ดผดทุปึุสชนกา้า้้นสมส ธ๋ด้ิ้้เ้โาน าา็นดา 
- สมส ธ๋ด ากนึดิึถงี ตผากาาลทนทน้ ทมตงผิย(Hand Carry ย/Hand Bagย) 
- ม ดนทน้เ้ สกนย 2ยย้ิยา้ผึ้ดนยโานแิ้ิ ธ็นยสมส ธ๋ด ากนึดิ้ิ ์็สา ด้มลิ ีตผนท้น ทมตงผิยย1ยย้ิยแ์สสมส ธ๋ด

าสาดนย1ย้ิ  
- นนดาย ย:นผิสมส ธ๋ด ากนึดิ้ิ ์ส็ย( Hand Carry ย)าผ่ิเถนนดาย58  x 34ย x 23ยซเย.  
- น ้ด้นลสยย:สมส ธ๋ด ากนึดิ้ิ ์ส็ย(Hand Carry ย)้เ ้สกนย7ยสกโ์สมลเยา้ผย1ย้ิ  
- ากงิ ึถงิ มมมภุดน้นยททม ธ็นนผิ้ช่ึ ถงม ด ธ็นมส้ท้ดิสดม ากนึดิยผดึกยแธมิาถฟลนยนดธมสม ดาลทยึล ้ิ นถ้าดนสดมิกนเถ

นผ่ส ด้นา ทม้ิ ทมลาย 
 

ส าหรบัส่ิงของท่ีบรรจภุายในกระเป๋าถือติดตวัตวัขึ้นเคร่ือง ดงัน้ี : 
- นผิ ้์ทย้มตผยนผิสทงิ ้์ทึุสชนกายผดึกย ม์ยา ธมนลึถง้เ้้ช้ท ลาาุผลนามดนยแ์สน ้ดย ทมตงผิาตงเยโ์ชล งนยผผน์ลย

น ้ด้ผเยโฟเยนดาถฟลนยน ้ดนดส ดมลาส์กงนาลทย ย(นส ทน่ยนเยผด้ดมา ด้มลิ  าส็ยแ์สนดน ้ด้นธมกเดเึถงาผ ้เดสย)
า่ผิเถนนดาิมมมุ้เ้ สกนยย100ยยเก์ ์ก์ กามา้ผชนกายแ์สิมมมุมทเสลน้เ้ สก นย1, 000ยยเก์ ์ก เามยแ์ส้ดสิมมมุ สกน

มดสย100ยเก์ ์ก์ กามยาผ่ิ ส็ิ ้ท่้ นสมส ธ๋ดฝดส้า่ึ ผ่ิ ทมตงผิ ึ้ดนลน้  
- า ด้มลิ นผิ ้์ทย้มตผยนผิสทงิ ้์ทยผดึกย ม์ย้มตผา ธมนลยซทงิ ซตผ้มดสมด่นธ์ผาภดษถผดสมึถงานดเิกนย้มตผิน

 ทมตงผิิกนาผ่ิิมมมุ้ นีุิา์ดาากส้าธกาอนทสธดสีุิย้เ้เถม้ผิมผนอกาธสาก้ ้า่ิาลนท้ดเถสดม ธกาธดสีุิ้์ลิ มดส
สดมซตผ้ยแ์สเถ้ ์ลสฐดนแาาิท้ดซตผ้มดสมด่นทด่ธ์ผาภดษถานดเิกน้มตผิน ทมตงผิิกน้นทลน ากนึดิ ึ้ดนลน้ยโาน
ามทมาผิน่ผเู์ สถงนทสลิสดมธฏกิลากา้ผนผิ ้์ทย ม์ย้มตผา ธมนลึถงานดเิกนซทงิ ธ็นมุาธ์ดนึดินผิสดม
 ากนึดิ 

- สมเถึถงน ดนผิ ้์ทแ์สสทงิ ้์ทิมมมุ้ท่้นสมส ธ๋ดีตผากาาลทนทน้ ทมตงผิา่ผิแาาิีุิา์ดาากส้าซทงิ้า้ภดชนส
ิมมมนุผิ ้์ทย ม์ย้มตผา ธมนลยมทเึล ้ิ  ทมตงผิทผเากท าผมลแิิาสาดแ์ส าตผ้ท์ุเย เตงผีทิ มาุามทมทน่ 



- า ด้มลิ  ทมตงผิ้ช่้ฟฟ่ดา้ทนาลทยทลาาุผุธสมเลนผิเถทเผลนาดเดมีส้ผ้้่ สกาผลนามดน้า่ ช้นยเถาาลิ ยเถาธผส
อ์้เย่าส้ิชลา ์็ิ ย้ฟแชท็ยเถายสมม้สมย้มตผยนผิเถทเึุสชนกาึถงาดเดมีึ ด ธ็นผดทุป้าย่้เ้ผนุเดา้้่ิ มมมุ
้ท่้ นสมส ธ๋ดีตผยาลิ นลน้สมเุด้า้้ท่้ นสมส ธ๋ด ากนึดิ้ิ้้เ้ึถงมสฝดส์ิ้า่ึผ่ิ ทมตงผิิกนยเกฉสนลน้ผดมีูสนทา้ท่
โาน้เ้้ าม่ ลิ ทตน 

- ้เดน ้าุย ยย:้ดสนนดาแ์สน ้ด้นลสนผิ สมส ธ๋ดากาาลทนทน้ ทมตงผิ สกนสท้ดึถงส ด้นายาดนสดมิกนมส้เ้นกนนผเ้้่
น ดสมส ธ๋ดาลิ ส์้ดทนทน้ ทมตงผิโาน าา็นดา 

 

ข้อมลูอ่ืนๆ : 
1.ยากงิ ึถง้ ด่เน ด นด่ธมส ึงเล์ าถฟาล 
 * ทลาีุึถงาตงผีทิ สดมา้ผาด่นงดานดผกา์ดเย  
 * ทลาีุิชูด 
 * ้นลิ าตผยากงิ ากเาล์ ดเส 
 * แผ์สผฮผ์ลแ์ส ้์ด่  
 * าลาทลผลนามดนยผดทุปาิทมดเยแ์สมส ิกา 
 *  นต้ผ้เยูแ์สอ์กาภลเฑลึ ถงึ  ดมดส้เู 
2. ผุเ้ภเูกช้ทิธ์ดน าตผนากิ ้ดทเยโานธมสเดเยย: 26ย -ย 35ยผิงด ซ์ ซถนา 
 ้เดน ้าุย ย:ส้ผนผผส ากนึดิสมเุดามทม ชท็ผุเ้ภเูกผถสทมล ้ิย  
3.  ท์ดยย:มสชด่สท้ดธมส ึง้ึนย2ยชล งทโเิ  
4. ภดษดยย:ภดษดึผ่ิีกงนทต ผยDhivehi แ์สภดษดผลิ สฤษ 
5.  ิกนามดยย:ผลามดแ์ส ธ์ถงนนยผนู้ึ ถงธมสเดเย12ยม ูฟถนย( Rufiyaa/MVR ย)า้ผย1ยาผ์์้ดมลา้มลฐย้มตผย1ยม ูฟถน ึ้ดสลิย

3- 4ยยิดึยึ้ดนผดมมส้เ้ม ด ธ็นา่ผิแ์ส ิกนม ูฟถนย้ทเ่ดสนลส ามดสึถงท์ลิ  เายทดนกยนกนาถม ลิ  ิกนาผ์์้ดมลา้มลฐย
้มตผึ้ดนาดเดมีม้ดนอ้ดนิล าม ทมากายซทงิท้ด้ช่ม้ดนึล ้ิ ้เามสีูสิลนึทส ผด้ท่ยทกาิลเชถมทเสลน เตงผึ้ดน

 ชท็ ผดึลย (ิลามย VISA ย/JCB ย/American Express ย/Eurocard แ์สยMaster Card 
6.  าตผ้อด่ยสดมแา้ิสดนยแ์สนผิ้ชา้่ดิๆยยย:  

* ททม ามถนเ าตผ้อด่ึถง ธ็นอด่ฝ่ดนยอด่์กนกนย าตผ้นตา นต้ผิดิาทเ้า้าิดนย นตงผิมดสเล์ าถฟาลผดสดงมผ่นึล ้ิ ธถ 
* มผิ ึด่แาสย้มตผมผิ ึด่ึถงาทเ้า้าิดน 
* สดิ สิท้ดนน ้ด ชุาท้ดนน ้ดยย 
* ทมถเสลนแาา 
* แท้นาดสลนแาาย้มตผผุธสมเลสลนแาา้นแิินผิึ้ดน ผิ 
* มผิ ึด่อด่้ิา ด้มลิ ึ้ดนึถงชผิผผสส ด์ลิ สดน้น้ผ่ิฟกา นา้มตผผผสส ด์ลิ สดนแผโมิกท /โนทส  
* ส์ผ่ิี้ดนมธูแ์สผุธสมเล ส็ิ ภดา 

7. สมสแา้ฟฟ่ดย ย:มสิิ้ฟฟ่ด ธ็นแิิสมสแาา์ลิย230 -240 Volts -AC ธ์ลส๊ ธ็นแิิย 3ยยนดยททมาสยย adapter ากา
าลท้ธาท่น 

8. สดม นด่ธมส ึงย ย:ึ้ดนาดเดมี ากนึดิ นด่าู้เ ล์ าถฟาลโาน้เา้ผ่ิ้ชท่ถซ้ดยยโานาดเดมีาลสผดงลนผนู้้า่้ เ้ สกนยย30ย
ทลนย แ์สาดาธผมลาาผ่ิเถผดนผุนด้ิน่ผนย 6ย าตผนนทน้้ธ  

9. สดม้ชโ่ึมงลาึลย ย:โึมงลาึลส์ลิ  เตผิ้ึนย้้ส่ายย001ย้มตผย002ย้มตผย008ย + 66ย + 2ย  
10. นผิเถท้ดย ย:้เท้ทมน ดนผิเถท้ดากาาลทเดส สกน้ธย าตงผสดมึ้ผิ ึถงนทผนด้ิาิดน้ม  



11. ท์ลิ  เายมสเถสดมแา้ิสดน าตงผม้ทเยปถเธดมาถ้ย้นแา้์สทลนยาดเดมีโึม ชทย์้ทิ้น่ดส้ผนสดม ากนึดิย 5ยยทลนยึถง
ท์ลิ  เาสมุิ  ึา 

 

หมายเหต ุ
- มดทดนถ้้ช่า ด้มลิ อู่ ากนึดิาม่ผเสลนผน้ดิน่ผนย 2ยยึ้ดนนท้น้ธยีตผาลเชดาก้ึนแ์สเถทลาีุธมสาิทล าตงผสดม

ึ้ผิ ึถงนท ึ้ดนลน้ย  
-  าตงผททดเธ์ผาภลนนผินลสึ้ผิ ึถงนทยมถาผมลึ า้ทน้้เ้ึถงเ ล์ าถฟาล้ เ้ผนุเดา้้ ่าส็ผดนุา งดสท้ดย12ยธถาลสแิิย

WaterยBungalowย้ผ่ิาลสย1ย้ผ่ิยาลส้าาู่ิ าุาย3ยึ้ดนย้มตผยอู่้ ้เ้ย2ยึ้ดนาลสสลิ  าส็ย1ยึ้ดนย) าส็า่ผิเถผดนยุ
2-11ยธถ้มตผผดนุ้ เ ้สกนย12ยธถยส้ผนทลนผผส ากนึดิ( 

- ผลามดท้ดิมกสดมทกาท ดนทเมดสผลามดแ์ส ธ์ถงนนยเยธลมมุิลนยิมกษลึ ฯยนผาิทนากึ ปก ์้ นสดมธมลิ  ธ์ถงนนมดทด
ท้ดิมกสดม้นสมเถึ ถงเถสดมนทน้มดทดท้ดาลท๋ ทมตงผิิกนยภดษถ ากนึดิยท้ดธมสสลนภลนยท้ดปมมเ นถนเน ้ดเลนย้มตผเถสดม
ธมสสดง์าท้ด ิกนิดึย้มตผผลามดแ์ส ธ์ถงนน้าธ่มลิ นทน้้นช้ทิ้ส์ท่ลนึถงทเสมส ากนึดิยย 

- ้ดสึ้ดนีูส มด่้น่ดึถงามทมทน นด่ เตผินผิธมส ึงนลน้ๆยธฏก าปสดม น่ด -ผผส เตผิยาท่น ้าุอ์้าๆยสา็ดเย
ีตผ ธ็น ้าุอ์ซทงิ ผนูน้ผส ้นตผผ ดนดมแ์สททดเมลิ อกาชผินผิิมกษลึ ฯยึดิิมกษลึ ฯยนผาิทนากึ ปก ์ึ ถงมส้เ้ทตน
 ิกนิดิา้ทน้มตผึล ้ิ ้เา 

- ิมกษลึฯยมส้เ้ม ลิ อกาชผิ้นสมเถึถงสผิามทมทน น่ด เตผินผิธมส ึง้ึนยิาผผส ผสาดม น่ด เตผิ้้่สลิ
ชดทา้ดิชดาก้ มตผทนา้ดิาด่ทยึถงา ดนลสยผนู้้ นธมส ึง้ึนยผ ดนดมากึ ปกน์ดา ธ็นนผิึดิสผิามทมทน นด่ เตผิยย 

- ิมกษลึฯยนผาิทนากึ ปก ์ึ ถงมส้เ้ม ลิ อกาชผิา้ผท้ด้ช่ม้ดน้าๆย้นสมเถึถง สกา ้าุาุาทกาลนย ช้นยสดมนส ์กสย้มตผ
์้ดช่ดนผิาดนสดมิกนย มตผยมี้ฟยผุิลาก ้าุยภลนปมมเชดากยสดมนลา้นุาิดนยสดมม์ดม์ย้มตผากงินผิาูเ้ดน
าดเาีดนึถงา้ดิๆยึถง สกา ้นตผผ ดนดมททิทุเนผิิมกษลึ ฯย 

- ้นมส้ท้ดิสดมึ้ผิ ึถงนทนถ้ย้ดสึ้ดน้เ้้ช่ิมกสดม้าๆย้เ้ท้ดึล ้ิ ้เา้มตผิดิา้ทนยีตผท้ดึ้ดนา์สากึ ปกย์้เ้
าดเดมี มถนสมผ่ินผทตนท้ดิมกสดม้า ่

- ิมกษลึ ฯยนผาิทนากึ ปลึถงมส ธ์ถงนนแธ์ิมดนสดมึลทมลาดเททดเ ้เดสาเยแ์สาีดนสดมเลา้ดิๆยึล ้ิ นถ้ยึดิ
ิมกษลึ ฯยมสนทาีตผแ์สท ดนทิีทิ ททดเธ์ผาภลนยมทเีทิ ธมสโนชนลาูิ าุานผิ์สูทด่า้ทนเดส ธ็นา ดทลเ 


