
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 13519 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัแรก  กรงุเทพฯ )์ฟั ดีลัม( ์ลเฟม –                                  อลหลร กฟลงวนั –  ค ล่  

06.30 น. ณคนักมอ้รพะณคณ ันล์บินัวุรรณภู์ ิ อาณากผูมโดยสากขาออรณชัน้ 4 เคลนมเตอรม F สาย
รากบะิบางรอรแอกเ์วยส์ณ 

 
บกกยาราศภายใะณMiracle Lounge 
ณลริช้ณhttp://bit.ly/2NMk5YE 

 
09.20 น. เดะิทางสู่ณเ์ือง์ลเฟมยมณโียัลยกลรบิน Bangkok Airwaysณเทด่ยวบินทด่ PG 711 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.55 น. เดะิทางีทงณสะา้บะิ้าเลยณ์สะา้บะิรลางทนเลณทถง้ ถบกกยาราศทถงสวยงา้ณ  
 หลพงผ่าะัอิถนกวงณะเขมาเ้มองณเ้มงอออร้าดมาะะอรงน้ถเงมาหะมาทถงีมอ ม้ายนมอะกพบณณ CLUB 

MED แลนณPre Check-inณทถงเณาท์เนอก์ณณลพบเ้ดณห้ายเลขณ61 ณณณ(หาร้้่ับเงมาหะมาทถ
สา้ากี้าทถงเณาทเ์นอกณ์ณลพบเ้ดห้ายเลขณณ 61 ณณ)แลน ะ าท่าะลงเกมอเกว็เัมงอเดะิทางสู่กถสอก์ทณ

(ใชมเวลา้กน้าคณ 25ณะาทถ) 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.30 น. เดะิทางีทงณ RESORT ักมอ้เชณ็อะิณใหมท่าะักมอ้รพะณคณบกเิวคณTHEATER ของโกงแก้

เัมงอฟพงณ าออบิายแน่ลนส่วะทถงทางณลพบเ้ดณ้ถใหมบกริากณโดยณเงมาหะมาทถงของโกงแก้ 
......... น. กพบ้กนทาะอาหากรลางวพะณคณหมองอาหากณKANDU เ้ิดใหมบกริากณ13.30 – 15.30ณะ ณณ.ท่าะ

สา้ากีใชมบกริากบาก์ของโกงแก้ณณณ( SUNSET BAR ณณ)หกมอณณณ( BEACH BAR ณณ)อยู่ขมางสกนว่าย
ะ ใาเ้ิดใหมบกริากนพ ใงแน่เวลาณ 09.00 – 19.00ณะ ณ.ใหมทสรท่าะ้ดมอสิกนัพ รผ่อะนา้อพอยาศพยณ 

19. 30 – 21.30 น. กพบ้กนทาะอาหากเยะ็ทถงหมองอาหากของณลพบเ้ดณหมองอาหากหลพรณVelhiซทงง้ถอาหาก้วมบกริาก
ท่าะอยา่งหลารหลายใะส้นลบ์สฟเฟ่นณ์โดย้้่้ถณ่าใชมง่ายณ 

21.00 น. ท่าะสา้ากีเขมาก่ว้ช้รากแสดงณคณบกเิวคณ THEATER ซทงงเ้็ะรากแสดงทถงทางโกงแก้ณพด
สกก้าใหมทสรท่าะ้ดมช้ณทสรณ งาณมะณ ณ(โชวร์ากแสดงงน้ถรากสพบเ้ลถงยะทสรณมะณณ)รากแสดงใชม
เวลา้กน้าคณ 1ณชพ งวโ้ง 

21.30 น. ท่าะสา้ากีสะสรสะาะรพบรงิรกก้ยา้ณ งาณมะณแลนรากแสดงทางทถงณลพบเ้ด้ดมเนกถย้้วมเัมงอ
นมอะกพบผูมทถงเดะิทาง้าเยมอะณทถงบกเิวคลาะรลางแงมงณShark Bay Stage ักมอ้ทพ ใงบกริาก
เณกมงองดมง้นลอดณ งาณมะฟกถณแลนโชว์ั เิศษงารเงมาหะมาทถงณลพบเ้ดส าหกพบรากณนมอะกพบทสรท่าะณ 

ชมวงีึก เชสิท่าะัพรผ่อะอสิกนนา้อพอยาศพยณกานกถสว พสดิ เ 
ห์ลยเหต ุ : ทมลนทด่พกัห้อง Lagoon Suite อยมลฟื์เฟือกเ์นูอลหลรเช้ลแฟ้วน ลไปเ ดัยบไว้ในกฟมอง

หน้ลห้อง กมอนเวฟล 02.00 น ( .ตด 2  )งองวนันัน้ั โียทลง Room Service จะน ลอลหลร
เช้ล์ลเัริลทมลนในเวฟล 07.00 – 11.00 น   .ทมลนัล์ลรคเฟือกรบับริกลร เครื่องี่ื์

กวมล150 รลยกลร อลทิ เหฟ้ล เบดยรม ไวทม หรือคอฟเทฟตมลงั ไี้โียไ ม์จ ลกัี  จ ลนวน
ครัง้ลรด โียคฟบัเ์ีเปิีบริกลรตมอเน่ืองตัง้แตม 09.00 – 24.00 น  .งองทุกวนั  

 
 
 
 
 



 
 

วนัทด่ัอง  ันุกันลนกบักิจกรร์ภลยในรดัอรมท                         อลหลร เช้ล – กฟลงวนั –  ค ล่    

ชมวงเช้ล ท่าะสา้ากีกพบ้กนทาะอาหากเชมา้ดมทถงหมองอาหากหลพรณ)Velhi(ณนา้เวลาใหมบกริากของ
หมองอาหากณณมอณ07.00 –ณ11.00ณะ.ณแน่หารท่าะ้้่สนดวรนา้เวลาดพงรล่าวณร็สา้ากี
กพบ้กนทาะอาหากเชมาใะช่วงสาย้ดมทถงหมองอาหากัเิศษณ)Kandu(ณซทงงใหมบกริากนพ ใงแน่เวลา
10.00 –ณ11.00ณะ.ณหกมอหมองณKaana ซทงงใหมบกริากนพ ใงแน่เวลาณ16.00 –ณ18.30ณะ.ณแลนณ21.30 
– 23.00 ะ.ณ 
งาระพ ใะเชสิท่าะอสิกนเัลดิเัละิแลนสะสรสะาะรพบรงิรกก้้าร้ายทถงทางณลพบเ้ดณเนกถย้
้วมใหมบกริากทพ ใงรงิรกก้ทถงใหมบกริากฟกถณแลนรงิรกก้ทถง้ ถณ่าใชมง่ายเัิง้ เนิ้ ณโดยท่าะสา้ากี
นดิน่อสอบีา้้ดมโดยนกงรพบทางทถ้ งาะณลพบเ้ดณหกมอทางเงมาหะมาทถงท พวก์ณแลนสา้ากีดู
กายลนเอถยดริงรกก้ณกว้ทพ ใงนากางรากใหมบกริากณเงมงอะ้ขณแลนณ่าใชมง่ายเัิง้เนิ้ณ)บาง
รงิรกก้(ณ้ดมงารณู่้มอฉบพบะถใณหกมอณนากางรงิรกก้ใะแน่ลนวพะณหะมาหมองอาหากณซทงงใะทสรๆณ
รงิรกก้งน้ถเงมาหะมาทถงณลพบเ้ดณอยดแูลณใหมณ าแะนะ าอยา่งใรลมชดิ 

12.15 – 14.00 น. กพบ้กนทาะอาหากรลางวพะ้ดมทถงหมองอาหากหลพรณ)Velhi(ณแน่หารท่าะ้้่สนดวรนา้เวลา
ดพงรล่าวณรส็า้ากีกพบ้กนทาะอาหากรลางวพะ้ดมอถรช่วงทถงหมองอาหากัเิศษณ)Kandu(ณซทงง
ใหมบกริากอาหากรลางวพะนพ ใงแน่เวลาณ13.30 –ณ15.30ะ. 

ชมวงบมลย ัพรผ่อะอสิกนเัลดิเัลิะรพบริงรกก้น่างๆณกว้ทพ ใงอาหากว่างทถงงนณอยใหมบกิรากท่าะทถง
หมองอาหากัเิศษณ)Kandu(ณนพ ใงแน่ณเวลาณ15.30 –ณ18.00ณะ.ณทางณลพบเ้ดณ้ถหมองอาหากให้่ณ
ส้นล์ณNoodle barณทถงใหมณบกิรากนพ ใงแน่เวลาณ16.00-18.00ณแลนณ21.30-23.00ณซทงงใหมบกริากณ
Noodle ชมงอหมองณKAANA RESTAURANT 

19.30 – 21.30 น. กพบ้กนทาะอาหากเยะ็ทถงหมองอาหากของณลพบเ้ดณหมองอาหากหลพรณVelhi ซทงง้ถอาหาก้วม
บกิรากท่าะอย่างหลารหลายใะส้นล์บสฟเฟ่น์ณโดย้้่้ถณ่าใชมง่ายณส าหกพบท่าะทถงนมองราก
กพบ้กนทาะอาหากทถงหมองอาหากัเิศษณKandu งนนมองท ารากณงองล่วงหะมาณ1ณว พะณโดยแงมง้ดม
ทถงแผะรนมอะกพบณ)Reception(ณ*้้่้ถณ่าใชมง่ายณก พบเัถยงณ75ณท่าะน่อวพะณ 
ส าหกพบณเ้ะูณLobster ้ถณ่าใชมง่ายณสา้ากีเชณ็ณเกทกาณา้ดมทถงณReception 

21.30 น. ท่าะสา้ากีสะสรสะาะรพบรงิรกก้ยา้ณ งาณมะณแลนรากแสดงทางทถงณลพบเ้ด้ดมเนกถย้้วมเัมงอ
นมอะกพบผูมทถงเดะิทาง้าเยมอะณทถงบกเิวคลาะราลางแงมงณShark Bay Stage ักมอ้ทพ ใงบกริาก
เณกมงองดมง้นลอดณ งาณมะฟกถณแลนโชว์ั เิศษงารเงมาหะมาทถงณลพบเ้ดส าหกพบรากนมอะกพบทสรท่าะณ 

ชมวงีึก ัพรผ่อะอสิกนนา้อพอยาศพยณณกานกถสว พสดิ เณณ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห์ลยเหต ุ : ทมลนทด่พกัห้อง Lagoon Suite อยมลฟื์เฟือกเ์นูอลหลรเช้ลแฟ้วน ลไปเ ดัยบไว้ในกฟมอง

หน้ลห้อง กมอนเวฟล 02.00 น ( .ตด 2  )งองวนันัน้ั โียทลง Room Service จะน ลอลหลร
เช้ล์ลเัริลทมลนในเวฟล 07.00 – 11.00 น   .ทมลนัล์ลรคเฟือกรบับริกลร เครื่องี่ื์

กวมล 150  รลยกลร อลทิ เหฟ้ล เบดยรม ไวทม หรือคอฟเทฟตมลงั ไี้โียไ ม์กัี  จ ลนวนครัง้
ลรด โียคฟบัเ์ีเปิีบริกลรตมอเน่ืองตัง้แตม 09.00 – 24.00 น  .งองทุกวนั  

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 

 



           

วนัทด่ัล์ ์ลเฟม  )์ฟั ดีลัม( – กรงุเทพฯ  อลหลร เช้ล  

เช้ล กพบ้กนทาะอาหากเชมาณคณหมองอาหากณณ VELHI RESTAURANT ณ(INTERNATIONAL 
BUFFET) 

08.00 น. วางรกนเ้๋าสพ้ ภากนบกเิวคหะมาหมองัพร 
09.00 น. เชณ็เอมาทอ์อรงารโกงแก้ทถงั พร  
09.30 น. ักมอ้รพะทถงณท่าเทถยบเกมอของณลพบเ้ดณาะิณแลนเดะิทางออรงารณลพบเ้ดณาะิณโดยณณ Speed 

boat สู่ณสะา้บะิ้าเล่ยณ์ 
12.45 น. ออรเดะิทางสู่รกสงเทัฯณโดยสายรากบะิณBangkok Airways เทถงยวบะิทถงณPG 712 
19.25 น. เดะิทางีทงสะา้บะิสสวกกคภู้ โิดยสวพสดภิาั 

***************************************************************************************** 
 
Accommodation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Club Med Kani, Maldives 
Booking by 11 Mar. 2019 

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 

Package/ 
Child 

4-11 yrs 

Package/Chil
d 

2-3 yrs 
 

3-5 May 19 

Superior Room 36,915 34,515 32,115 

24,915 Deluxe 43,515 39,915 36,115 

Overwater Suite 47,715 43,315 38,715 
 

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 
28-30 Jun 19 

Superior Room 31,625 29,225 26,825 

19,625 Deluxe 38,225 34,625 30,825 

Overwater Suite 42,425 38,025 33,425 

 

18-20 May 19 

Superior Room 44,620 42,220 39,820 

32,620 Deluxe 51,220 47,620 43,820 

Overwater Suite 55,420 51,020 46,420 
 

5-7 Jul 19 
12-14 Jul 19 
19-21 Jul 19 

Superior Room 33,700 30,825 28,025 

19,625 Deluxe 41,425 37,225 32,825 

Overwater Suite 46,225 41,025 35,625 
 

26-28 Jul 19 
 27-29 Jul 19 
28-30 Jul 19 

Superior Room 39,375 36,575 33,775 

25,375 Deluxe 47.175 42,975 38,575 

Overwater Suite 51,975 46,775 41,375 
 
 
 

2-4 Aug 19 

Superior Room 35,625 32,425 29,225 

19,625 Deluxe 44,425 39,425 34,625 

Overwater Suite 50,025 44,025 38,025 
  

9-11 Aug 19 
10-12 Aug 19 

Superior Room 41,375 38,175 34,975 

25,375 Deluxe 50,175 45,175 40,375 

Overwater Suite 55,775 49,775 43,775 
 

16-18 Aug 19 
23-25 Aug 19 

30 Aug - 1 Sep 19 

Superior Room 35,625 32,425 29,225 

19,625 Deluxe 44,425 39,425 34,625 

Overwater Suite 50,025 44,025 38,025 
 



6-8 Sep 19 
13-15 Sep 19 
20-22 Sep 19 
27-29 Sep 19 

Superior Room 31,625 29,225 26,825 

19,625 Deluxe 38,225 34,625 30,825 

Overwater Suite 42,425 38,025 33,425 
 

4-6 Oct 19 

Superior Room 35,625 32,425 29,225 

19,625 Deluxe 44,425 39,425 34,625 

Overwater Suite 50,025 44,025 38,025 
 

11-13 Oct 19 
12-14 Oct 19  

Superior Room 41,375 38,175 34,975 

25,375 Deluxe 50,175 45,175 40,375 

Overwater Suite 55,775 49,775 43,775 
 

18-20 Oct 19 
25-27 Oct 19 

Superior Room 35,625 32,425 29,225 

19,625 Deluxe 44,425 39,425 34,625 

Overwater Suite 50,025 44,025 38,025 

**** รลคลนด้รว์ตัว๋ัลยกลรบินบลงกอก แอรมเวยม แตมฟะพดเรดยีัล์ลรคจองไี้ังูัุี พดเรดยีฟะ 20 ทมลน ทัง้นด้
ัล์ลรคเชค็ทด่นัง่กบั แผนกคอฟเซนเตอรมอดกคร ัง้**** 
**** Children under 8 are not allowed to stay in the Overwater Suite.****  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คมลใช้จมลยนด้รว์: 
- ทถงั พรณ2ณณมะณักมอ้นพว๋เณกมงองบะิสายรากบะิณสายรากบะิณBangkok Airways 
- บกริากกพบส่งณ้้ /รลพบณกนหวา่งณลพบเ้ด-สะา้บะิ ณโดยเกมอส ถ้ดโบ๊น 
- อาหากบสฟเฟนะ์าะาชานทิพ ใงเชมาณรลางวพะณเยะ็ณักมอ้ทพ ใงเณกมงองดมง้ณเบถยกณ์้วะ์ณะ ใาผล้้มแลนอมงะๆ 
- บกริากเณกมงองดมง้ทพ ใงผส้แลน้้่ผส้แอลรดฮอลน์ลอดทพ ใงว พะักมอ้รพบของวา่ง 
 (้้่กว้เณกมงองดมง้แอลรอฮอ์ั กถเ้ถงย้ณ้วะ์ณแลนแช้เ้สแบบขวด ) 
- รงิรกก้รถฬาทพ ใงบะบรแลนทางะ ใาณักมอ้ผูมฝทรสอะทถงเชถงยวชาสณ 
- รากแสดงโชวข์องณลพบเ้ดทสรณ งาณมะโดยณทถ้ ณลพบเ้ดงถโอะาะาชาน ิ

อตัรลคมลบริกลรนด้ไ ม์รว์ 
- รกนเ้๋าเดะิทางใะรกคถทถงะ ใาหะพรเระิรวา่ทถงสายรากบะิร าหะด 20 รโิลรกพ้ น่อท่าะณ 
- ณ่าท าหะพงสมอเดะิทาง 
- ณ่าใชมง่ ายส่วะนพวะอรเหะมองารกายรากณเช่ะณณ่าเณกมงองดมง้ ณ่าอาหากทถงส พ งง เัิง้ เองณณ ,ณ่าโทกศพัท์,  

ณ่าซพรกถดณฯลฯ  
- ณ่าอาหากทถง้ ้่้ดมกนบส้วมใะกายราก 
- ณ่าท าใบอะสสานทถงรลพบเขมา้กนเทศของณะน่างชานหิกมอณะน่างดมาว 
- ณ่าภาษถ้ ลูณ่าเัิง้  7 (ณ%รกคถนมองรากใบร ารพบภาษถณ)แลนณ่าภาษถบกริากหพรณคณทถงง่ายณ 3% 
- ้้่กว้ทิ้ ัะพรงาะบกริากณคณกถสอกท์   

 

เงื่อนไงแฟะง้อก ลหนี: 
- ใชม้ ดมส าหกพบเขมาัพรอยา่งะมอยณ2ณณมะณ 
- เดร็อายสน งารวา่ณ 14ณถ้ ณ้้่อะสสานใิหมเขมาัพรทถงหมองลาระู 
- ณลพบเ้ดณดิกาณาเ้็ะเงะิบาทน่อท่าะ 
- ส าหกพบหมองณConnecting room ้ถณ่าใชมง่ายเัิง้ เนิ้ ณ700 บาทณหมอง /ณมะ  
- กาณาะถใเ้็ะโ้กโ้ชพ งะัเิศษสา้ากีเดะิทาง้ดมนา้ช่วงเวลาทถง้ ดมกนบส้วมเท่าะพ ใะ 
- หารยมะย พะรากงองแลมว้้่สา้ากีส่งน่อณมะณหกมอเ้ลถงยะแ้ลง้ดมณแลน้้่สา้ากีใชมก่ว้รพบโ้กโ้ชพ งะอมงะ้ดม 
- แัณ็เรงะถใสา้ากีใชม้ ดมรพบรกส๊้ทพวก์ 
- กาณาแลนขมอร าหะดอาง้ถรากเ้ลถงยะแ้ลงโดย้นิมองแงมงใหมทกาบล่วงหะมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง้อแนะน ลกมอนกลรเีินทลง : 
- รกนเ้๋าเดะิทางส าหกพบฝารในมทมองเณกมงอง 
- ง าะวะณ ณ:้้่ง ารพดณะ ใาหะพรณณ:้้่เระิณ 20ณรโิลรกพ้ /ท่าะ  
- สิงงทถงบกกงสภายใะณ ณ:ะอรเหะมองารเสมใอผมาเณกมงองแน่งรายณแลนของใชมอมงะณๆณขมอณวก้แบิพนอิย่างเณก่งณกพดส าหกพบ

สิงงของทถงบกกงส้วมภายใะรกนเ้๋าเดะิทางฝารในมทมองเณกมงอง้ถดพงะถใณ  
- หมา้ะ าผลนิภพคฑอ์พดอาราศใส่รกนเ้๋าใบใหส่ณเักานอางเรดิอพะนกายกนหว่างเดะิทางณเช่ะณรกน้๋องสเ้กย์

น่างณๆณ 
- หมา้ะ าหะพงสมอเดะิทางใส่รกนเ้๋าใบใหส่ณแลนรกสคาเรบ็กพรษา้วมอยา่งดถณเัมงอ ม้องรพะรากสสูหาย 
- หมา้ะ าทถงชากง์แบนเนอกถงส ากองณ(Power Bank ณ)ทสรขะาดณแลนทสรชะิดใส่ใะรกนเ้๋าใบใหส่โดยเดด็ขาดณ  
- หมา้ะ าอาวสอทสรชะิดใส่ใะรกนเ้๋าใบใหส่โดยเดด็ขาด 
- รกนเ้๋าเดะิทางทถงี มอนดินพวขทใะเณกมงองณ(Hand Carry ณ/Hand Bagณ) 
- ง าะวะ้้่เระิณ2ณใบณน่อท่าะณโดยแบ่งเ้็ะณรกนเ้๋าเดิะทางใบเล็รส าหกพบีมอขทใะเณกมงองณ1ณใบณแลนรกนเ้๋า

สนัายณ 1ณใบ  
- ขะาดณ ณ:ของรกนเ้๋าเดะิทางใบเลร็ณ( Hand Carry ณ)นมอง้ถขะาดณ 58 x 34ณ x 23 ซ้ณ. 
- ะ ใาหะพรณ ณ:รกนเ้๋าเดิ ะทางใบเลร็ณ(Hand Carry ณ)้้่เระิณ 7ณรโิลรกพ้ ณน่อณ1ณใบ 
- สิงงทถงบกกงสภายใะณณวกเ้็ะของใชมทถงง าเ้็ะกนหวา่งรากเดะิทางณอาทณิแ้กงสถฟพะณยา้กนง านพวณทพ ใงะถใสายรากบะิ้ถ

ขมอร าหะดเณก่งณกพดณ 
 
 
ั ลหรบัั่ิงงองทด่บรรจภุลยในกระเป๋ลคือติีตวัตวังึ้นเครื่อง ีงันด้  : 
- ของเหลวณหกมอของรทงงเหลวทสรชะิดณอาทิณเงลณสเ้กยท์ถง้้่ใช่ว พสดสอพะนกายณแลนะ ใาณเณกมงองดมง้ณโลชพ งะณออยลณ์

ะ ใาหอ้ณโฟ้ณยาสถฟพะณะ ใายาร างพดรลิงะนพวณ (ยรเวมะณะ้ณอาหากส าหกพบเดร็ณแลนยาะ ใาใะ้กิ้ าคทถงัอเห้านณ)
นมอง้ถขะาดบกกงส้้่เระิณ 100ณ้ลิลลินิกน่อชะิดณแลนบกกงสกว้รพะ้้่เระิณ1ณ,000ณ้ลิลเิ้นกณแลนหารบกกงสเระิ
งารณ100ณ้ลิลลินิกณนมองเรบ็้วมใะรกนเ้๋าฝารในมทมองเณกมงองเท่าะพ ใะ 

- ส าหกพบของเหลวณหกมอณของรทงงเหลวณอาทณิเงลณหกมอสเ้กยณ์ซทงงซมใองารกมาะ้ลอดภาษถอารกทถงสะา้บะิณหกมอบะ
เณกมงองบะินมองบกกงสใะ สีงัลาสนริใส้ิดผะทร้าร สีงณ้้่้ถก่องกอยผดิ้รนใิหมสงสพยวา่้ถรากเ้ิด้าร สีงหลพงงาร
รากซมใอณแลน้ถหลพรฐาะแสดงวา่ซมใองารกมาะณมา้ลอดภาษถสะา้บะิหกมอบะเณกมงองบะิใะวพะเดะิทางเท่าะพ ใะณโดย
นกวงสอบขมอู้ลเรถงยวรพบราก้ฏิบพนน่ิอของเหลวณเงลณหกมอสเ้กย์ทถงสะา้บะิซทงงเ้็ะงสด้ลายทางของราก
เดะิทาง 

- รกคถทถงะ าของเหลวแลนรทงงเหลวบกกงส้วมใะรกนเ้๋าีมอนดินพวขทใะเณกมงองนมองแสดง สีงัลาสนริใสซทงงใส่ภาชะน
บกกงสของเหลวณเงลณหกมอสเ้กยณ์กว้ทพ ใงเณกมงองณอ้ัวิเนอกแ์บบัรัาแลนเสมใอณลส้ณเ้มงอีทงงสดนกวงณมะ 

- ส าหกพบเณกมงองใชม้ฟฟมาส่วะนพวณว พสดสอส้รกค์ของ้ถณ้อพะสา้ากีร่อใหมเรดิอพะนกาย้ดมเช่ะณ้ถดัพบณ้ถด้อร
ผล้้มณนน้บชพดเลบ็ณ้ฟแชณ็ณ้ถดณรกก้รกณหกมอณของ้ถณ้ทสรชะิดทถงสา้ากีท าเ้็ะอาวสอ้ดมณ้้่อะสสานใหมบกกงส
้วมใะรกนเ้๋าีมอณดพงะพ ใะรกสคาใส่้วมใะรกนเ้๋าเดะิทางใบใหส่ทถงงนฝารลงในมทมองเณกมงองบะิณ้ฉินะพ ใะอางีูรยทด้วม
โดย้้่้ดมก พบณมะ 

- ห้ายเหนสณ ณ:หารขะาดแลนะ ใาหะพรขอ งรกนเ้๋านดินพวขทใะเณกมงองเระิรว่าทถงร าหะดณสายรากบะิงน้้่ยะิยอ้ใหม
ะ ารกนเ้๋าดพงรล่าวขทใะเณกมงองโดยเดด็ขาด 

 



ง้อ์ฟูอ่ืนั : 
1.ณสิงงทถงหมา้ะ าเขมา้กนเทศ้พลดถฟส ์
 * วพน สีทถงสมงอีทงรากน่อนมาะศาสะาอสิลา้ณ  
 * วพน สีบชูา 
 * หะพงสมอณสิงงัิ้ ัล์า้ร 
 * แอลรอฮอลแ์ลนเหลมา 
 * สพนวอ์พะนกายณอาวสอสงณกา้ณแลนกนเบดิ 
 * เะมใอห้ณูแลนผลนิภพคฑท์ถงท างารหู้ 
2. อสคหภู้ ชิ่วง้ลายเดมอะสงิหาณ้ณโดย้กน้าคณณ: 26ณ–ณ35ณองศาเซลเซถยส 
 ห้ายเหนสณ ณ:ร่อะออรเดะิทางรกสคานกวงเชณ็อสคหภู้ อิถรณกพ ใงณ  
3. เวลาณณ:งนชมารวา่้กนเทศ้ทยณ 2ณชพ งวโ้ง 
4. ภาษาณณ:ภาษาทมองีิงะณ มือณDhivehi แลนภาษาอพงรฤษ 
5. เงะินกาณณ:อพนกาแลรเ้ลถงยะณอยูท่ ถง้ กน้าคณ 12ณกเูฟถยณ(Rufiyaa/MVR ณ)น่อณ 1ณดอลล่ากส์หกพฐณหกมอณ1ณกเูฟถยเท่ารพบณ

3-4ณบาทณท่าะอางงน้้่ง าเ้็ะนมองแลรเงะิกเูฟถยณ้วม้ าระพรเักานทถงณลพบเ้ดณณาะิณยะิดถก พบเงะิดอลล่าก์สหกพฐณ
หกมอท่าะสา้ากีง่ายผ่าะบพนกเณกดินณซทงงณ่าใชมง่ายทพ ใงห้ดงนีูรบพะททรเอา้วมณณิดบพสชถกว้รพะเ้มงอท่าะ
เชณ็เอาทณ์ (บพนกณ VISA ณ/JCB ณ/American Express ณ/Eurocard แลนณMaster Card ) 

6. เสมใอผมาณรากแน่งรายณแลนของใชมน่างๆณณณ:  
* ณวกเนกถย้เสมใอผมาทถงเ้็ะผมาฝมายณผมาละิิะณเสมใอยมดเะมใอบางสว้ใส่สบายณเะมงองงาร้พลดถฟสอ์าราศกมอะทพ ใง ถ้  
* กองเทมาแนนณหกมอกองเทมาทถงสว้ใส่สบาย 
* รางเรงวา่ยะ ใา ชสดวา่ยะ ใาณณ 
* ณกถ้ รพะแดด 
* แวะ่นารพะแดดณหกมออส้รกค์รพะแดดใะแบบของท่าะเอง 
* กองเทมาผมาใบส าหกพบท่าะทถงชอบออรร าลพงรายใะหมองฟินเะสหกมอออรร าลพงรายแอโกบณิ /โยณน  
* รลมองี่ายกู้ แลนอส้รกค์เรบ็ภาั 

7. รกนแส้ฟฟมาณ ณ:กนบบ้ฟฟมาเ้็ะแบบรกนแสสลพบณ 230-240 Volts -AC ้ลพร๊เ้็ะแบบณ3ณขาณณวกัรณadapter นดิ
นพว้้ดมวย 

8. รากเขมา้กนเทศณ ณ:ท่าะสา้ากีเดะิทางเขมาสู่้ พลดถฟสโ์ดย้้่นมองใชมวถซ่าณณโดยสา้ากีัพรอาศพยอยู่้ ดม้ ้่เระิณณ 30ณ
ว พะณแลนัาส้อกน์นมอง้ถอายสอยา่งะมอยณ6ณเดมอะขทใะ้้ 

9. รากใชมโทกศพั ทณ์ ณ:โทกศพั ทร์ลพบเ้มอง้ทยณใหมรดณณ 001ณหกมอณ002ณหกมอณ008ณ+66ณ+2 
10. ของ้ถณ่าณ ณ:้้่ณวกะ าของ้ถณ่านดินพว้ารเระิ้้ณเัมงอรากท่องเทถงยวอยา่งสบายใง  
11. ณลพบเ้ดณงน้ถรากแน่งรายเัมงอก่ว้ณอถ้ ้ากนถใณใะแน่ลนวพะณสา้ากีโทกเชณณล่วงหะมาร่อะรากเดะิทางณ5ณว พะณทถง

ณลพบเ้ดรกสงเทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห์ลยเหต ุ
- กาณาะถใใชมส าหกพบผูมเดิะทางักมอ้รพะอย่างะมอยณ2ณท่าะขทใะ้้ณีมอสพสชานิ้ ทยแลน้ถว พน สี้กนสงณ์เัมงอราก

ท่องเทถงยวเท่าะพ ใะณ 
- เัมงอณวา้้ลอดภพยของะพรท่องเทถงยวณกถสอกท์ส่วะใหส่ทถง้ พลดถฟส์้้่อะสสานใหมเดร็อายสน งารว่าณ12ณ ถ้ัพรแบบณ

WaterณBungalowณหมองัพรณ1ณหมองณัพร้ดมสงูสสดณ3ณท่าะณหกมอณผูมใหส่ณ2ณท่าะัพรรพบเดร็ณ1ณท่าะณ)เดร็นมอง้ถอายสณ
2-11ณ ถ้หกมออายส้ ้่เระิณ12ณ ถ้ณร่อะวพะออรเดะิทาง( 

- อพนกาณ่าบกริากณดิณ าะวคงารอพนกาแลรเ้ลถงยะณคณ พ้งงสบพะณบกษิพทฯณขอสงวะสทิอิ เใะราก้กพบเ้ลถงยะกาณา
ณ่าบกริากใะรกคถทถง้ ถรากขทใะกาณาณ่านพว๋เณกมงองบะิณภาษถเดะิทางณณ่า้กนรพะภพยณณ่าอกก้เะถย้ะ ใา้พะณหกมอ้ถราก
้กนราศลดณ่าเงะิบาทณหกมออพนกาแลรเ้ลถงยะ้ดม้ ก พบขทใะใะช่วงใรลมว พะทถงณคนงนเดะิทางณณ 

- หารท่าะีูรเงมาหะมาทถงนกวงณะเขมาเ้มองของ้กนเทศะพ ใะๆณ้ฏเิสอรากเขมา -ออรเ้มองณดมวยเหนสผลใดๆณรน็า้ณ
ีมอเ้็ะเหนสผลซทงงอยูะ่อรเหะมออ าะางแลนณวา้กพบผดิชอบของบกษิพทฯณทางบกษิพทฯณขอสงวะสทิอิ เทถงงน้้่ณมะ

เงะิบางส่วะหกมอทพ ใงห้ด  
- บกษิพทฯณงน้้่ก พบผดิชอบใะรกคถทถงรองนกวงณะเขมาเ้มองของ้กนเทศ้ทยณงดออรเอรสากเขมาเ้มองใหมรพบ

ชาวน่างชานหิกมอณะน่างดมาวณทถงั  าะพรณอยูใ่ะ้กนเทศ้ทยณอ าะางสทิอิ เขาดเ้็ะของทางรองนกวงณะเขมาเ้มองณณ 
- บกษิพทฯณขอสงวะสทิอิ เทถงงน้้่ก พบผดิชอบน่อณ่าใชมง่ายใดๆณใะรกคถทถงเริดเหนสสสดวสิ พยณเช่ะณรากยรเลริณหกมอ

ล่าชมาของสายรากบะิณเกมอณกี้ฟณอสบพนเิหนสณภพยอกก้ชานณิรากะพดหยสดงาะณรากงลางลณหกมอสิงงของสูสหาย
นา้สีาะทถงน่างๆณทถงเรดิเหะมออ าะางณวบณส้ของบกษิพทฯณ 

- ใะกนหว่างรากท่องเทถงยวะถใณหารท่าะ้้่ใชมบกริากใดๆณ้้่ว่าทพ ใงห้ดหกมอบางส่วะณีมอว่าท่าะสลนสทิอิ เณ้้่
สา้ากีเกถยรกมองขอณมะณ่าบกริาก้ดม 

- บกษิพทฯณขอสงวะสทิอ์ทถงงนเ้ลถงยะแ้ลงกายรากทพวก์นา้ณวา้เห้านส้ณแลนสีาะรากค์น่างๆณทพ ใงะถใณทาง
บกษิพทฯณงนยทดีมอแลนณ าะทงีทงณวา้้ลอดภพยณกว้ีทง้กนโยชะ์สงูสสดของลรูณมาส่วะ้ารเ้็ะส าณพส 


