
 

 

 
 

MALDIVES CLUBMED FINOLHU 

ซุปตาร ์ฮเูล ่ฮลูา 
ก าหนดการเดนิทางชว่งเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2561 

 

 



เนรมิตฝันของคุณให้เป็นจริง พบกันได้ที่คลับเมด ฟิโนลูห์ เกาะมัลดีฟส์ กับแพคเกจโปรแกรมทัวร์ 3 วัน 2 คืน 

กับการเดินทางสุดพิเศษโดยสายการบิน แอร์เอเชีย บางกอกแอร์เวย์ ศรีลังกาแอร์ไลน์ พร้อมสิ่งอ านวยความ

สะดวกครบครัน 

 

 
Maldives 

เกาะสวรรคข์องใครหลายๆคน เนรมติรฝันทุกทา่นใหเ้ป็นจรงิ กบัการพกัผอ่นสุด Executive และการ
บรกิารเครือ่งดืม่หลากหลายชนดิ กบับรรยากาศน า้ทะเลสฟ้ีาใสจนเห็นเม็ดทรายละเอยีด หอ้งพกัทีค่ดั
สรรคส์ าหรบัลูกคา้คนพเิศษทุกทา่น บรรจบกบัแสงอาทติยล์บัขอบฟ้าทีป่ลายหาด จะน าทา่นไปพบกบั
ความสวยงามสดุประทบัใจทีอ่ยากจะน าทา่นกลบัมากอกีคร ัง้ที ่‘’ มลัดฟีส ์’’ Club Med Finolhu ต ัง้อยู่
ในบรเิวณ Atoll ทีช่ ือ่วา่ North Male Atoll ทา่นสามารถเดนิทางเขา้สูร่สีอรต์ดว้ย Speedboat ซึง่จะใช้

เวลาในการเดนิทางเพยีง 25 นาทเีทา่น ัน้ พรอ้มท ัง้ยงัม ีG.O. (Gentle Organizer) ชาวไทย คอยให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเรือ่งตา่งๆ ระหวา่งทีท่กุๆทา่นเขา้มาพกัผอ่นที ่Club Med Finolhu 
นี ้

                                                  
                                                Restaurant  
หอ้งอาหารหลกัของทาง Club Med Finolhu  คอื หอ้งอาหาร The Motu ดว้ยทศันยีภาพอนังดงามที่
สามารถมองเห็นววิทะเลทีม่ปีระกายของมหาสมทุรอนิเดยี ส าหรบัคูฮ่นันมีูนทีม่าเยอืนทีม่ลัดฟีสแ์หง่นีจ้ะ
ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัประสบการณ์ การรบัประทานอาหารทีแ่สนโรแมนตกิทีไ่มอ่าจลมืไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
ส าหรบัพ่อครวั ณ หอ้งอาหาร The Motu แห่งนีไ้ดจ้ดัเตรยีมอาหาร ทีไ่ดร้บัแรงบนัดาลใจมาจาก
ต่างประเทศ ทีม่กีารปรบัปรุงและเปลีย่นแปลงทุกวนัเพือ่เกดิความประทบัใจกบัลูกคา้คนพเิศษ ณ 
หอ้งอาหาร The Motu แหง่นี ้นอกจากนีย้งัมบีรรยากาศสุดสบาย และยงัมอีาหารใหเ้ลอืกตามวนั ม ี
อาหารรสเลศิสุดพเิศษ ส าหรบัมือ้เย็น พบกบัความสุดพเิศษกบับารก์ลางของโรงแรม ทีม่หีนา้ตา่งรอบ
หอ้งโถงพรอ้มกบัชมววิมหาสมทุรอนิเดยี ทีอ่ยูเ่บ ือ้งลา่งผา่นพืน้กระจกพเิศษ นอกจากนีย้งัมลีานระเบยีง
ส าหรบัคูร่กัฮนันมีูน ทีใ่หไ้ดอ้อกมารบับรรยากาศกลิน่ไอทะเลของมหาสมุทรอนิเดยี คลุกเคลาไปกบั
แสงแดดอุน่จากบนทอ้งฟ้า ประจบกบัเสยีงเพลงเบาๆ ของศลิปินจากเกาะฟิโนลแูหง่นี ้

คลบัเมด ฟิโนล ูเกาะมลัดลีฟ์ 
 

 



หอ้งอาหารจะเปิดใหบ้รกิารตามเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 
อาหารเชา้ : (A la carte) 07.00 – 11.00 น. 
อาหารกลางวนั (Live cooking stations) 12.15 – 14 .30 น. 
อาหารเย็น   (A la carte) 19.15 – 21.30 น. 

Restaurant The Motu 



Room Type 

SUNRISE OR SUNSET BEACH VILLA 

ผูเ้ขา้พัก ทวิทศัน ์ สิง่อ านวยความสะดวก 
 ผูใ้หญ ่2 ทา่น (เตยีงคงิไซส)์ 
 พกัสามทา่นจะเป็น (เตยีงโซฟา) 

ววิทะเล  มนิบิาร ์อปุกรณ์ชงกาแฟ  
 โทรทศันใ์นหอ้งนอนและใน 
 หอ้งน ัง่เลน่ พรอ้มเครือ่งเลน่ดวีดี ี  
 ชุดคลมุอาบน า้ รองเทา้แตะ 
 ผา้เช็ดตวัชายหาด ไดรเ์ป่าผม  
 ทีร่องรดี อปุกรณ์กนัยงุ 
 โทรศพัท ์กาตม้น า้ชา  
 กาแฟ น า้ด ืม่   
 เครือ่งปรบัอากาศ 
 อนิเตอรเ์น็ต 
 รมูเซอรว์สิ 
 บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งพกั 
 บรกิารผา้ปเูตยีง 



ขนาดหอ้งพกั : 168 ตารางเมตร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Room Type 

SUNRISE OVERWATER VILLAS 

ขนาดหอ้งพกั : 151 ตารางเมตร 

 

ผูเ้ขา้พัก ทวิทศัน ์ สิง่อ านวยความสะดวก 
 ผูใ้หญ ่2 ทา่น (เตยีงคงิไซส)์ 

 

ววิทะเล  มนิบิาร ์อปุกรณ์ชงกาแฟ  
 โทรทศันใ์นหอ้งนอนและใน 
 หอ้งน ัง่เลน่ พรอ้มเครือ่งเลน่ดวีดี ี  
 ชุดคลมุอาบน า้ รองเทา้แตะ 
 ผา้เช็ดตวัชายหาด ไดรเ์ป่าผม  
 ทีร่องรดี อปุกรณ์กนัยงุ 
 โทรศพัท ์กาตม้น า้ชา  
 กาแฟ น า้ด ืม่   
 เครือ่งปรบัอากาศ 
 อนิเตอรเ์น็ต 
 รมูเซอรว์สิ 
 บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งพกั 
 บรกิารผา้ปเูตยีง 



Room Type 

SUNSET OVERWATER VILLAS 

ขนาดหอ้งพกั : 168 ตารางเมตร 



 

Club Med Finolhu 

  ใหท้่านไดส้ทิธพิเิศษส าหรับผูท้ี่เขา้พักที่ คลับเมดฟิโนลู สทิธพิเิศษนี้ใชไ้ดก้ับทุกท่านทีเ่ขา้พักบนเกาะ 

ฟิโนล ูไมว่า่จะเป็น หอ้งตดิชายหาด หรอืวา่หอ้งกลางน ้า ท่านสามารถร่วมกจิกรรมกับทางคลับเมดทีเ่กาะคานทิุกๆ

กจิกรรม ทีไ่ม่ใชเ้ครือ่งยนต ์และรวมถงึกจิกรรมทีร่วมอยู่ในแพ็คเกจทัวรแ์ลว้ นอกจากจะมกีจิกรรมทีจ่ะใหท้่านได ้

ร่วมสนุกแลว้นัน้ ท่านยังสามารถเขา้ร่วมปารต์ีช้ายหาดในชว่งค ่าของทุกวันไม่วา่จะเป็นกจิกรรมขับรอ้งตามจังหวะ 

เตน้ ร า ท าเพลง ซึง่ในแตล่ะวนันัน้จะมธีมีการแตง่ตัวของแตล่ะวันทีไ่มเ่หมอืนกัน อาจจะเป็นธมีขาวฟ้า สพีารส์เทล 

เป็นตน้ พเิศษสดุในงานยังมเีครือ่งดืม่บรกิารทา่นตลอดค า่คนืของงานปารต์ีอ้กีดว้ย ปารต์ีน้ี้จะจัดถงึประมาณเทีย่งคนื 

ทา่นสามารถน่ังเรอืรอบสดุทา้ยเพือ่กลับไปยังเกาะ ฟิโนลูไ่ด ้ใชเ้วลาเพยีงไมถ่งึ 10 นาทก็ีน าทา่นถงึเกาะ 

Activity 

 กจิกรรมบนชายหาด 

 กจิกรรม ปิงปอง 

 กจิกรรม โยคะ 

 กจิกรรม แบดมนิตนั 

 กจิกรรม ฟุตบอลชายหาด 

 กจิกรรม วอลเลยบ์อลชายหาด 

 กจิกรรม เทนนสิ 

** กจิกรรมบนรสีอรท์ และชายหาด อนญุาตใิหเ้ด็กอาย ุ12 ปีข ึน้ไปเขา้รว่มกจิกรรมได ้** 

 กจิกรรมทางน า้ 

 กจิกรรม เวกบอรด์ 

 กจิกรรม การเลน่เรอืไบกจิกรรม 

 กจิกรรม กระดานโตค้ลืน่ 

 กจิกรรม โปโลน า้ 

 กจิกรรม พายเรอืคายคั 

** กจิกรรมทางน า้ อนุญาตใิหเ้ด็กอาย ุ12 ปีข ัน้ไปเขา้รว่มกจิกรรมได ้** 

ผูเ้ขา้พัก ทวิทศัน ์ สิง่อ านวยความสะดวก 
 ผูใ้หญ ่2 ทา่น (เตยีงคงิไซส)์ 

 

ววิทะเล  มนิบิาร ์อปุกรณ์ชงกาแฟ  
 โทรทศันใ์นหอ้งนอนและใน 
 หอ้งน ัง่เลน่ พรอ้มเครือ่งเลน่ดวีดี ี  
 ชุดคลมุอาบน า้ รองเทา้แตะ 
 ผา้เช็ดตวัชายหาด ไดรเ์ป่าผม  
 ทีร่องรดี อปุกรณ์กนัยงุ 
 โทรศพัท ์กาตม้น า้ชา  
 กาแฟ น า้ด ืม่   
 เครือ่งปรบัอากาศ 
 อนิเตอรเ์น็ต 
 รมูเซอรว์สิ 
 บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งพกั 
 บรกิารผา้ปเูตยีง 



 หมายเหต ุ ในสว่นของกจิกรรมทางน า้ส าหรบัผูท้ ีต่อ้การเขา้รว่มกจิกรรม จะตอ้งรว่มทดสอบการ 

          วา่ยน า้จากทางรสีอรท์ เพือ่ป้องกนัความปลอดภยัของทุกทา่นในระดบัหนึง่ 

กจิกรรมทีไ่มร่วมอยูใ่นแพ็คเก็จทวัร ์

 กจิกรรมทีใ่ชเ้ครือ่งยนตท์ุกชนดิ 

 กจิกรรมด าน า้ลกึ 

 เจ็ทสก ี

 ฟลายบอรด์ 

 

 



แพ็คเกจทวัร ์3 วนั 2 คนื เฉพาะทีพ่กั 
วนัเดนิทาง ประเภทหอ้งพกั ราคาผูใ้หญ่ 

/ทา่น 
พกัเพิม่ 

/ทา่น/คนื 
ราคาเด็ก/ทา่น 
(12-17 ปี) 

พกัเพิม่/ทา่น/คนื 

 
25 สงิหาคม – 28 กนัยายน 2561 

Sunrise Beach Villa 47,200 20,000 39,400 16,100 

Sunset Beach Villa 49,200 21,000 41,000 16,900 

Sunrise Overwater Villa 55,200 24,000 45,800 19,300 

Sunset Overwater Villa 61,000 26,900 50,400 21,600 
วนัเดนิทาง ประเภทหอ้งพกั ราคาผูใ้หญ่ 

/ทา่น 
พกัเพิม่ 

/ทา่น/คนื 
ราคาเด็ก/ทา่น 
(12-17 ปี) 

พกัเพิม่/ทา่น/คนื 

 
30 มถินุายน – 24 สงิหาคม 2561 

Sunrise Beach Villa 49,400 21,100 41,200 17,000 

Sunset Beach Villa 51,600 22,200 43,000 17,900 

Sunrise Overwater Villa 57,800 25,300 47,800 20,300 

Sunset Overwater Villa 64,000 28,400 52,800 22,800 
วนัเดนิทาง ประเภทหอ้งพกั ราคาผูใ้หญ่ 

/ทา่น 

พกัเพิม่ 

/ทา่น/คนื 

ราคาเด็ก/ทา่น 

(12-17 ปี) 

พกัเพิม่/ทา่น/คนื 

 
29 กนัยายน – 5 ตลุาคม 2561 

Sunrise Beach Villa 54,200 23,500 45,000 18,900 

Sunset Beach Villa 56,600 24,700 47,000 19,900 

Sunrise Overwater Villa 63,600 28,200 52,600 22,700 

Sunset Overwater Villa 70,600 31,700 58,200 25,500 
วนัเดนิทาง ประเภทหอ้งพกั ราคาผูใ้หญ่ 

/ทา่น 
พกัเพิม่ 

/ทา่น/คนื 
ราคาเด็ก/ทา่น 
(12-17 ปี) 

พกัเพิม่/ทา่น/คนื 

 
6 ตลุาคม – 2 พฤศจกิายน 2561 

Sunrise Beach Villa 50,000 21,400 41,600 17,200 

Sunset Beach Villa 52,200 22,500 43,400 18,100 

Sunrise Overwater Villa 58,600 25,700 48,600 20,700 

Sunset Overwater Villa 64,800 28,800 53,400 23,100 

แพ็คเกจทวัร ์3 วนั 2 คนื 
Departure : FD177 Bangkok – Male 09:30 – 11:40      พรอ้มต ัว๋ไป-กลบั สายการบนิ แอรเ์อเชยี   Return : FD178 Male – Bangkok 12:30 – 19:00 

วนัเดนิทาง ประเภทหอ้งพกั ราคาผูใ้หญ่ 

/ทา่น 

พกัเพิม่ 

/ทา่น/คนื 

ราคาเด็ก/ทา่น 

(12-17 ปี) 

พกัเพิม่/ทา่น/คนื 

17-19 สงิหาคม 2561 

24-26 สงิหาคม 2561 

Sunrise Beach Villa 52,800 - 46,200 - 

Sunset Beach Villa 55,000 - 47,800 - 

Sunrise Overwater Villa 61,800 - - - 

Sunset Overwater Villa 67,200 - - - 
วนัเดนิทาง ประเภทหอ้งพกั ราคาผูใ้หญ่ 

/ทา่น 
พกัเพิม่ 

/ทา่น/คนื 
ราคาเด็ก/ทา่น 
(12-17 ปี) 

พกัเพิม่/ทา่น/คนื 

 
31 สงิหาคม – 2 กนัยายน 2561 

Sunrise Beach Villa 51,700 - 44,900 - 

Sunset Beach Villa 53,900 - 46,700 - 

Sunrise Overwater Villa 60,300 - - - 

Sunset Overwater Villa 66,500 - - - 
วนัเดนิทาง ประเภทหอ้งพกั ราคาผูใ้หญ่ 

/ทา่น 

พกัเพิม่ 

/ทา่น/คนื 

ราคาเด็ก/ทา่น 

(12-17 ปี) 

พกัเพิม่/ทา่น/คนื 

 
07 – 09 กนัยายน 2561 
14 – 16 กนัยายน 2561 
21 – 23 กนัยายน 2561 

Sunrise Beach Villa 50,800 - - 44,600 

Sunset Beach Villa 52,800 - - 46,200 

Sunrise Overwater Villa 58,800 - - - 

Sunset Overwater Villa 64,600 - - - 
วนัเดนิทาง ประเภทหอ้งพกั ราคาผูใ้หญ่ 

/ทา่น 
พกัเพิม่ 

/ทา่น/คนื 
ราคาเด็ก/ทา่น 
(12-17 ปี) 

พกัเพิม่/ทา่น/คนื 

 
28 – 30 กนัยายน 2561 

Sunrise Beach Villa 54,700 - 47,300 - 

Sunset Beach Villa 57,100 - 49,200 - 

Sunrise Overwater Villa 64,100 - - - 

Sunset Overwater Villa 70,900 - - - 
วนัเดนิทาง ประเภทหอ้งพกั ราคาผูใ้หญ่ 

/ทา่น 

พกัเพิม่ 

/ทา่น/คนื 

ราคาเด็ก/ทา่น 

(12-17 ปี) 

พกัเพิม่/ทา่น/คนื 

 
05 – 07 ตลุาคม 2561 

Sunrise Beach Villa 55,800 - 47,800 - 

Sunset Beach Villa 58,000 - 49,600 - 

Sunrise Overwater Villa 63,800 - - - 

Sunset Overwater Villa 70,400 - - - 
วนัเดนิทาง ประเภทหอ้งพกั ราคาผูใ้หญ่ 

/ทา่น 
พกัเพิม่ 

/ทา่น/คนื 
ราคาเด็ก/ทา่น 
(12-17 ปี) 

พกัเพิม่/ทา่น/คนื 

 
26 – 28 ตลุาคม 2561 

Sunrise Beach Villa 53,200 - 46,400 - 

Sunset Beach Villa 55,400 - 48,200 - 

Sunrise Overwater Villa 61,800 - - - 

Sunset Overwater Villa 68,000 - - - 
วนัเดนิทาง ประเภทหอ้งพกั ราคาผูใ้หญ่ 

/ทา่น 

พกัเพิม่ 

/ทา่น/คนื 

ราคาเด็ก/ทา่น 

(12-17 ปี) 

พกัเพิม่/ทา่น/คนื 

 
09 – 11 พฤศจกิายน 2561 
16 – 18 พฤศจกิายน 2561 

Sunrise Beach Villa 52,000 - 45,600 - 

Sunset Beach Villa 54,000 - 47,200 - 

Sunrise Overwater Villa 60,000 - - - 

Sunset Overwater Villa 65,800 - - - 
วนัเดนิทาง ประเภทหอ้งพกั ราคาผูใ้หญ่ 

/ทา่น 
พกัเพิม่ 

/ทา่น/คนื 
ราคาเด็ก/ทา่น 
(12-17 ปี) 

พกัเพิม่/ทา่น/คนื 

 
14 – 16 ธนัวาคม 2561 

Sunrise Beach Villa 53,900 - 47,500 - 

Sunset Beach Villa 55,900 - 49,100 - 

Sunrise Overwater Villa 61,900 - - - 

Sunset Overwater Villa 67,700 - - - 



 

 
 

*** ราคานีส้ าหรบัผูท้ ีท่ าการจองบคุกิง้ภายในวนัที ่31 สงิหาคม 2561 นีเ้ทา่น ัน้ *** 

*** หมายเหต ุราคาแพ็คเกจทวัรจ์ะปรบัเปลีย่นราคาทกุๆ เดอืน เนือ่งจากเป็นไปตาม

เงือ่นไขของรสีอรท์ *** 

** ส าหรบัเด็กอาย ุ18 ปี ข ึน้ไป สามารถพกัหอ้งพกักลางน า้ได ้** 

ฟร ีมนิบิารไ์มอ่ ัน้ตลอดท ัง้ทรปิ 

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

แพ็คเกจทวัร ์3 วนั 2 คนื  
Departure : PG711 Bangkok – Male 09:30 – 11:45      พรอ้มต ัว๋ไป-กลบั สายการบนิ บางกอกแอรเ์วย ์  Return : PG712 Male – Bangkok 12:40 – 19:05 

วนัเดนิทาง ประเภทหอ้งพกั ราคาผูใ้หญ ่
/ทา่น 

พกัเพิม่ 
/ทา่น/คนื 

ราคาเด็ก/ทา่น 
(12-17 ปี) 

พกัเพิม่/ทา่น/คนื 

 
25 สงิหาคม – 28 กนัยายน 2561 

Sunrise Beach Villa 64,000 20,000 57,700 16,100 

Sunset Beach Villa 66,000 21,000 59,300 16,900 

Sunrise Overwater Villa 72,000 24,000 64,100 19,300 

Sunset Overwater Villa 77,800 26,900 68,700 21,600 

วนัเดนิทาง ประเภทหอ้งพกั ราคาผูใ้หญ ่
/ทา่น 

พกัเพิม่ 
/ทา่น/คนื 

ราคาเด็ก/ทา่น 
(12-17 ปี) 

พกัเพิม่/ทา่น/คนื 

 
 
30 มถินุายน – 24 สงิหาคม 2561 

Sunrise Beach Villa 65,800 21,100 59,300 17,000 

Sunset Beach Villa 68,000 22,200 60,900 17,900 

Sunrise Overwater Villa 74,200 25,300 65,900 20,300 

Sunset Overwater Villa 80,400 28,400 70,900 22,800 

วนัเดนิทาง ประเภทหอ้งพกั ราคาผูใ้หญ ่
/ทา่น 

พกัเพิม่ 
/ทา่น/คนื 

ราคาเด็ก/ทา่น 
(12-17 ปี) 

พกัเพิม่/ทา่น/คนื 

 
 

29 กนัยายน – 5 ตลุาคม 2561 

Sunrise Beach Villa 69,600 23,500 62,300 18,900 

Sunset Beach Villa 72,000 24,700 64,100 19,900 

Sunrise Overwater Villa 79,000 28,200 69,700 22,700 

Sunset Overwater Villa 86,000 31,700 75,300 25,500 

วนัเดนิทาง ประเภทหอ้งพกั ราคาผูใ้หญ ่
/ทา่น 

พกัเพิม่ 
/ทา่น/คนื 

ราคาเด็ก/ทา่น 
(12-17 ปี) 

พกัเพิม่/ทา่น/คนื 

 
 
6 ตลุาคม – 2 พฤศจกิายน 2561 

Sunrise Beach Villa 66,200 21,400 59,500 17,200 

Sunset Beach Villa 68,400 22,500 61,300 18,100 

Sunrise Overwater Villa 74,800 25,700 66,500 20,700 

Sunset Overwater Villa 81,000 28,800 71,300 23,100 

แพ็คเกจทวัร ์3 วนั 2 คนื  
Departure : UL403 Bangkok – Colombo 09:10 – 11:00      พรอ้มต ัว๋ไป-กลบั สายการบนิ ศรลีงักาแอรไ์ลน ์     Return : UL104 Male – Colombo 20:35 – 22.30 

Connecting Flight : UL115 Colombo – Male 13.35 – 14.30                                                                                        Connecting Flight : UL402 Colombo – Bangkok 01.15 – 06.15 
วนัเดนิทาง ประเภทหอ้งพกั ราคาผูใ้หญ ่

/ทา่น 
พกัเพิม่ 

/ทา่น/คนื 
ราคาเด็ก/ทา่น 
(12-17 ปี) 

พกัเพิม่/ทา่น/คนื 

 
25 สงิหาคม – 28 กนัยายน 2561 

Sunrise Beach Villa 54,400 20,000 48,100 16,100 

Sunset Beach Villa 56,400 21,000 49,700 16,900 

Sunrise Overwater Villa 62,400 24,000 54,500 19,300 

Sunset Overwater Villa 68,200 26,900 59,100 21,600 

วนัเดนิทาง ประเภทหอ้งพกั ราคาผูใ้หญ ่
/ทา่น 

พกัเพิม่ 
/ทา่น/คนื 

ราคาเด็ก/ทา่น 
(12-17 ปี) 

พกัเพิม่/ทา่น/คนื 

 
 

30 มถิุนายน – 24 สงิหาคม 2561 

Sunrise Beach Villa 56,200 21,100 49,700 17,000 

Sunset Beach Villa 58,400 22,200 51,300 17,900 

Sunrise Overwater Villa 64,600 25,300 56,300 20,300 

Sunset Overwater Villa 70,800 28,400 61,300 22,800 

วนัเดนิทาง ประเภทหอ้งพกั ราคาผูใ้หญ ่
/ทา่น 

พกัเพิม่ 
/ทา่น/คนื 

ราคาเด็ก/ทา่น 
(12-17 ปี) 

พกัเพิม่/ทา่น/คนื 

 
 
29 กนัยายน – 5 ตลุาคม 2561 

Sunrise Beach Villa 60,000 23,500 52,700 18,900 

Sunset Beach Villa 62,400 24,700 54,500 19,900 

Sunrise Overwater Villa 69,400 28,200 60,100 22,700 

Sunset Overwater Villa 76,400 31,700 65,700 25,500 

วนัเดนิทาง ประเภทหอ้งพกั ราคาผูใ้หญ ่
/ทา่น 

พกัเพิม่ 
/ทา่น/คนื 

ราคาเด็ก/ทา่น 
(12-17 ปี) 

พกัเพิม่/ทา่น/คนื 

 
6 ตลุาคม – 2 พฤศจกิายน 2561 

Sunrise Beach Villa 56,600 21,400 49,900 17,200 

Sunset Beach Villa 58,800 22,500 51,700 18,100 

Sunrise Overwater Villa 65,200 25,700 56,900 20,700 

Sunset Overwater Villa 71,400 28,800 61,700 23,100 



รายละเอยีดแพ็คเกจทวัร ์

 
วนัแรก    กรงุเทพฯ – มลัดฟีส ์
 

 
07.30 น. น าทา่นเชค็อนิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ Bangkok Airway เทีย่วบนิ

ที ่PG711 
กรณีบนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยี ขาไปจะเป็น Flight FD177 0930-1140 // ขากลบัจะเป็น Flight FD178 1230-1900 
กรณีบนิดว้ยสายการบนิ ศรลีงักาแอรไ์ลน ์

 ขาไปจะเป็น Flight UL403  เวลา 09.10-1100 /  แวะตอ่เครือ่งทีโ่คลมัโบ 13.35-14.30 
ขากลบัจะเป็น Flight UL104 เวลา 20.35-22.30 / แวะตอ่เครือ่งทีโ่คลมัโบ 01.15-06.15 

** หลังจากผา่นขัน้ตอนพธิกีาร ตม. ** 

 
 

09.30 น. ออกเดนิทางจากทา่อากาศยานดอนเมอืงสูส่นามบนิ เมอืงมาเล ่ 
 
11.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมาเลย ์สนามบนิกลางทะเลทีม่บีรรยากาศทีส่วยงาม หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง 

เมือ่ออกมาดา้นนอก เจา้หนา้ทีถ่อื ป้ายตอ้นรับ CLUB MED และ  Pre Check-in ที ่เคานเ์ตอร ์คลับเมด 
หมายเลข 61 (หากไมพ่บเจา้หนา้ทีส่ามารถมาทีเ่คานเ์ตอรค์ลับเมดหมายเลข61) และน าทา่นลงเรอืเร็ว
เพือ่เดนิทางสูเ่กาะมลัดฟีส ์ (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี 
     

13.30 น. เดนิทางถงึ RESORT พรอ้มเชค็อนิน ์ 
 
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร  Motu 

ใหท้กุทา่นไดอ้สิระพักผอ่นตามอธัยาศัย  
  

19.30น. เชญิท่านรับประทานอาหารเย็นทีห่อ้งอาหารบรกิารอาหารเย็นในแบบทีท่่านจะประทับใจ พรอ้มบรกิาร        
เครือ่งดืม่เบยีร ์และ ไวน์รสเยีย่ม ตลอดการรับประทานอาหารมือ้ค่า (ในกรณีทีเ่กดิการล่าชา้และถงึไม่
ทันเวลา การใชบ้รกิารอาหารมือ้เย็น ทีภ่ัตตาคาร ทางคลับเมด จะจัดเป็นมือ้อาหารว่างบรกิาร ไวใ้หใ้น
หอ้งพักแทน) 



 
21.30 น. จากนัน้ท่านสามารถเลอืกน่ังเรอืมาที่ บรเิวณ Iru Bar ที ่ClubMed Kani (ฟร)ี ทีน่ี่ท่านจะสนุกสนานกับ

กจิกรรมยามค่าคนื และการแสดงจากทางรสีอรท์ที่ รอตอ้นรับผูท้ีเ่ดนิทางมาเยอืน และบรกิารเครือ่งดืม่
ตา่งๆตลอดยามคา่คนืมากมายกว่า150 รายการ พรอ้มทัง้โชวจ์ากเจา้หนา้ทีส่ าหรับการตอ้นรับลูกคา้ทุก
ทา่น หรอืทา่นพักผอ่นตามอสิระ หรอืทา่นสามารถน่ังรับลมชมบรรยากาศพรอ้มเครือ่งดืม่ชนดิพรเีมีย่มได ้
ตลอดการพักผอ่น ที ่Pool Bar Finohl Villas 

 
** หมายเหต ุเรอืขา้มเกาะมจีนถงึ เวลา เทีย่งคนื ของแตล่ะวนั ** 
 

 

วนัที ่2           สนกุสนานกบักจิกรรมในรสีอรท์ 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์หรอืเลอืกทานอาหารเชา้ทีห่อ้งพักไดเ้พยีงแจง้กับพนักงาน
บรกิารประจ าหอ้งพัก บรรยากาศยามเชา้ ท่ามกลางทะเลทีส่วยงาม ทัง้แสงแดด และ สายลม หลังจาก
นัน้ใหท้า่นไดรั้บประทานอาหารเชา้ หากทา่นทีต่อ้งการไปด าน ้าตืน้พรอ้มกนัทีท่า่เรอืของรสีอรท์ เพือ่รว่ม
ทดสอบการวา่ยนา้ กอ่นทีจ่ะรว่มออกทรปิ เพือ่ออกไปสมัผัส โลกใตน้า้ ในมหาสมทุรอนิเดยี (กรณีทีท่า่น
ไม่ผ่านการทดสอบว่ายน ้าทางรสีอรท์ขอสงวนสทิธิก์ารใหบ้รกิารแต่สามารถเลอืกเล่นกจิกรรรมอืน่ๆได ้
ภายในโรงแรม) 

09.30 น. ส าหรับทา่นที ่ผา่นการทดสอบ รว่มทรปิด าน ้า ทา่นสามารถ รว่มการเดนิทางไปกับเรอืทีบ่รกิารฟรี พรอ้ม
อปุกรณ์ตา่งๆ เชน่ หนา้กากดานา้ เสือ้ชชูพี หรอืตนีกบ (กรณีทีท่า่นตอ้งการดา่น ้าลกึทา่น สามารถตดิตอ่
ซือ้บรกิารเพิม่เตมิ โดยมคีา่ใชจ้า่ยตามทรปิทีท่า่นตอ้งการ) ส าหรับ การด าน ้าตืน้ใชเ้วลา ประมาณ 2 ชม.
ส าหรับทา่นที ่ไมอ่อกไปรว่มทรปิด าน ้า ทา่นสามารถ น่ังเรอืขา้ม ไปทีเ่กาะ Kani เพือ่ร่วม สนุกสนาน กับ
กจิกรรม ที ่สระวา่ยน ้า กบั การออกก าลังกาย แบบ Aqua Gym ทีเ่นน้ความสนุก ในสระว่ายนา้ หรอืท่าน
สามารถอสิระ กบักจิกรรม ตา่งๆ มากมาย บนเกาะ ทีท่า่น ไมต่อ้ง เสยีคา่ใชจ้า่ย อืน่ๆ  อาท ิ เรอืแคนู,เรอื
ถบี,วนิดเ์ซริฟ์, กระดานโตค้ลืน่ (ชนดิไมม่เีครือ่งยนต)์ เป็นตน้ สามารถตดิต่อโดยตรงทีเ่จา้หนา้ประจ า
เกาะ หรอื ท่านสามารถใชบ้รกิาร กจิกรรม ของ Finolhu Villas ได ้อาทเิชน่ – Tennis,Volleyball, 
Badminton,Weights & Cardio Room และ Yoga เป็นตน้ โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร Motu 
 
บา่ย ทา่นสามารถสนุกสนาน กบัคอรส์ ตา่งๆมากมาย ทีท่างClub Med เตรยีมไวส้ าหรับทา่นโดยท่านสามารถ

สอบถามไดโ้ดยตรงกบัทางทมีงาน Club Med ทัง้เกาะ Kani และ เกาะ Finolhu Villas 
 
ค า่  บรกิารอาหารค ่าเลศิรส ทา่มกลางบรรยากาศสดุหร ูโดยจะเสริฟ์ เป็นเมนู a la carte แต่สามารถ สั่งเพิม่
  ไดต้ลอด หรอื เลอืกทานอาหาร บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ หอ้งอาหาร Velhi ทีเ่กาะ Kani 

 
21.30 น.  ทา่นสามารถรับลมชมบรรยากาศพรอ้มเครือ่งดืม่ชนดิพรเีมีย่มไดต้ลอดการพักผ่อนที่ Pool Bar Finolhu 

หรอืทา่นสามรถ ขา้มมาเกาะ Kani เพือ่รว่มสนุกกับปารต์ี ้ดนตรกีจิกรรมยามค่าคนื ในแบบ Club Med ที่
บรเิวณ หอ้งการแสดง (Theater) ทา่นสามารถ ชมการแสดงตา่งๆ ไดฟ้ร ีไดท้กุค ่าคนื กบัการแสดง ทีไ่ม่
ซ ้ากับทมี GO’s ทีม่ากมายความสามารถและบรเิวณนี้ท่านสามารถเลอืกเครือ่งดืม่ทีท่่านชืน่ชอบ อาท ิ
คอคเทล ตา่งๆ ไวนแ์ดง ไวนข์าว เบยีร ์หรอื เครือ่งดืม่ แอลกอฮอล ์มากมาย กว่า 150 ชนดิ  ตลอดคนื 
(บารจ์ะปิดใหบ้รกิารประมาณ 00.00 น.) 

 
  ** หมายเหต ุเรอืขา้มเกาะมจีนถงึ เวลา เทีย่งคนื ของแตล่ะวนั ** 
 
 

วนัที ่3         มัลดฟีส ์- กรงุเทพฯ 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ 
 
8.00 น. วางกระเป๋าสมัภาระบรเิวณหนา้หอ้งพัก 
 
9.00 น. เชค็เอา้ทอ์อกจากโรงแรมทีพั่ก  
 
09.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่เทยีบเรอืของคลับเมดฟิโนลหู ์และเดนิทางออกจากคลับเมดฟิโนลหู ์โดย Speed boat  

สูส่นามบนิมาเล ่ 
 
12.40 น. น าทา่นออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ Bangkok Airway เทีย่วบนิที ่PG712 



   กรณีบนิดว้ยสายการบนิ แอรเ์อเชยี ขาไปจะเป็น Flight FD177 0930-1140 // ขากลบัจะเป็น Flight FD178 1230-1900 
กรณีบนิดว้ยสายการบนิ ศรลีงักาแอรไ์ลน ์

 ขาไปจะเป็น Flight UL403  เวลา 09.10-1100 / แวะตอ่เครือ่งทีโ่คลมัโบ 13.35-14.30 
ขากลบัจะเป็น Flight UL104 เวลา 20.35-22.30 / แวะตอ่เครือ่งทีโ่คลมัโบ 01.15-06.15 

 
19.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

 

***** เวลา และ กจิกรรม อาจมกีารปรบัเปลีย่น ไดต้ามความสะดวกของทา่นเป็นหลงั*** 

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

 
คา่ใชจ้า่ยนีร้วม 

1. ราคานีร้วมทีพ่ัก 2 คนืพรอ้มตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ สายการบนิตามทีเ่ลอืกในแพ็คเกจทวัร ์
2. บรกิารรับสง่โดยเรอืสปีดโบท๊ ไป-กลับ ระหวา่งสนามบนิมาเล-่คลับเมด 
3. อาหารบฟุเฟตน์านาชาตทิัง้เชา้ กลางวัน เย็น พรอ้มทัง้เครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์น ้าผลไมแ้ละอืน่ๆ 
4. บรกิารเครือ่งดืม่ทัง้ผสมและไมผ่สมแอลกอฮอลต์ลอดวัน (ยกเวน้เครือ่งดืม่แอลกอฮอลช์นดิ พรเีมีย่ม, ไวน์ และ 

แชมเปญแบบทัง้ขวด)  
5. กจิกรรมกฬีาทัง้บนบกและทางน ้า พรอ้มผูฝึ้กสอนทีเ่ชีย่วชาญ เฉพาะทีร่สีอรท์เทา่นัน้ นอกจากนีย้งัมกีารเรยีนการ

สอนใหค้วามรูเ้รือ่งอปุกรณ์อปุกรณ์ 
6. การแสดงโชวเ์อกลักษณ์ของคลับเมดทกุค ่าคนืโดยจโีอนานาชาต ิ

     7.   สนุกผอ่นคลายกบักจิกรรมตา่งๆ โดยผูเ้ชีย่วชาญมากประสบการณ์ เก็บทกุความประทับใจไดท้กุวัน อาท ิสระวา่ย

 น ้า,สปา,เทนนสิ , ฟิตเนส และ อืน่ๆ อกีมากมาย 

     8.   บรกิาร Wifi บรเิวณรอบเกาะ 

 

คา่ใชจ้า่ยนีไ้มร่วม 

1. ไมร่วมต๋ัวเครือ่งบนิ (เฉพาะลกูคา้ทีซ่ ือ้แพคเกจทัวรห์อ้งพักอยา่งเดยีว) 
2. การรับประทานอาหารนอกเหนือจากรายการทีร่ะบไุวใ้นรายการแพคเก็จทัวร ์
3. กจิกรรมชนดิอืน่ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นแพคเก็จทัวร ์เชน่ กจิกกรรมทีป่ระกอบไปดว้ยเครือ่งยนต ์เป็นตน้ 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากในแพคเกจของรายการเดนิทาง 
5. Vat 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี) 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนด: 

 ใชไ้ดส้ าหรับเขา้พักอยา่งนอ้ย 2 คนื  

 เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปีไมส่ามารถเขา้พักไดบ้นเกาะฟิโนลไูด ้
 เด็กอาย ุ18 ปี ขึน้ไป อนุญาตใิหเ้ขา้พักที ่Overwater Suite ได ้
 ส าหรับหอ้ง Connecting room มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 1400 บาท /หอ้ง /คนื 
 ราคานีส้ าหรับลกูคา้คนไทยเทา่นัน้ 



 หากยนืยนัการจองแลว้ไมส่ามารถสง่ตอ่ คนื หรอืเปลีย่นแปลงได ้และ ไมส่ามารถใชร้ว่มกบัโปรโมชัน่อืน่ได ้

 รวมคา่ภาษีสนามบนิและคา่น ้ามนัเชือ้เพลงิ และอาจมกีารเปลีย่นแปลง โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 แพ็คเกจนีไ้มส่ามารถใชไ้ดก้บักรุ๊ปทัวร ์

 ราคาและเงือ่นไขทัง้หมดอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง : 

 กระเป๋าเดนิทางส าหรับฝากใตท้อ้งเครือ่ง 

 จ านวน :  ไมจ่ ากดั น ้าหนัก : ไมเ่กนิ 20  กโิลกรัม 

 สิง่ทีบ่รรจภุายใน : นอกเหนือจากเสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย และของใชอ้ืน่ๆ  ขอ้ควรปฎบิตัอิยา่งเครง่ครัดส าหรับสิง่ของทีบ่รรจุ

ไวภ้ายในกระเป๋าเดนิทางฝากใตท้อ้งเครือ่งมดีังนี้  

 หา้ม  น าผลติภัณฑอ์ดัอากาศใสก่ระเป๋าใบใหญ ่เพราะอาจเกดิอนัตรายระหวา่งเดนิทาง เชน่ กระป๋องสเปรยต์า่งๆ  

 หา้ม น าหนังสอืเดนิทางใสก่ระเป๋าใบใหญ ่และกรณุาเก็บรักษาไวอ้ยา่งด ีเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 หา้ม น าทีช่ารจ์แบตเตอรีส่ ารอง (Power Bank)   ทกุขนาด และทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบใหญโ่ดยเด็ดขาด  

 หา้ม น าอาวธุทกุชนดิใสใ่นกระเป๋าใบใหญโ่ดยเด็ดขาด 

 กระเป๋าเดนิทางทีถ่อืตดิตัวขึน้เครือ่ง ( Hand Carry / Hand Bag)  

 จ านวน :  ตอ้งไม่เกนิ 2 ใบ ต่อท่าน โดยแบง่เป็น กระเป๋าเดนิทางใบเล็กส าหรับถอืขึน้เครื่อง (Hand Carry) 1ใบ และ

กระเป๋าสะพาย (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 ทัง้นี้สายการบนิมขีอ้ก าหนด

เครง่ครัด ส าหรับสิง่ของทีบ่รรจภุายในกระเป๋าถอืตดิตัวตัวขึน้เครือ่ง ดังนี้  

 ของเหลว หรอื ของกึง่เหลวทกุชนดิ อาท ิเจล สเปรยท์ีไ่มใ่ชว่ัสดอุนัตราย และน ้า เครือ่งดืม่ โลชัน่ ออยล ์น ้าหอม โฟม ยา

สฟัีน น ายาก าจัดกลิน่ตัว (ยกเวน้ นม อาหารส าหรับเด็ก และยาน ้าในปรมิาณทีพ่อเหมาะ) ตอ้งมขีนาดบรรจุไมเ่กนิ 100 

มลิลลิติรตอ่ชนดิ และบรรจรุวมกนัไมเ่กนิ 1,000 มลิลเิมตร และหากบรรจเุกนิจาก 100 มลิลลิติร ตอ้งเก็บไวใ้นกระเป๋าฝาก

ใตท้อ้งเครือ่งเทา่นัน้ 

 ส าหรับของเหลว หรอื ของกึง่เหลว อาท ิเจล หรอืสเปรย ์ซึง่ซือ้จากรา้นปลอดภาษีอากรทีส่นามบนิ หรอืบนเครือ่งบนิตอ้ง

บรรจุในถุงพลาสตกิใสปิดผนึกปากถุง ไม่มรี่องรอยผดิปกตใิหส้งสัยว่ามกีารเปิดปากถุงหลังจากการซือ้ และมหีลักฐาน

แสดงวา่ซือ้จากรา้นคา้ปลอดภาษีสนามบนิหรอืบนเครือ่งบนิในวันเดนิทางเทา่นัน้ โดยตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกับการปฏบิัติ

ตอ่ของเหลว เจล หรอืสเปรยท์ีส่นามบนิซึง่เป็นจดุปลายทางของการเดนิทาง 

 กรณีทีน่ าของเหลวและกึง่เหลวบรรจุไวใ้นกระเป๋าถอืตดิตัวขึน้เครือ่งตอ้งแสดงถงุพลาสตกิใสซึง่ใสภ่าชนะบรรจุของเหลว 

เจล หรอืสเปรย ์รวมทัง้เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบพกพาและเสือ้คลมุ เมือ่ถงึจดุตรวจคน้ 

 ส าหรับเครือ่งใชไ้ฟฟ้าสว่นตัว วัสดุอปุกรณ์ของมคีมอันสามารถกอ่ใหเ้กดิอันตรายไดเ้ชน่ มดีพับ มดีปอกผลไม ้ตะไบชัด

เล็บ มดี กรรไกร หรอื ของมคีมทกุชนดิทีส่ามารถท าเป็นอาวธุได ้ไมอ่นุญาตใหบ้รรจุไวใ้นกระเป๋าถอื ดังนัน้กรุณาใสไ่วใ้น

กระเป๋าเดนิทางใบใหญท่ีจ่ะฝากลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ มฉิะนัน้อาจถกูยดึไวโ้ดยไมไ่ดรั้บคนื ในสว่นของ ไฟแช็ค ใหท้า่นถอื

ตดิตัวขึน้เครือ่ง 1 ทา่น ตอ่ ไฟแช็ค 1 อนั 

 หมายเหตุ หากขนาดและน ้าหนักของกระเป๋าตดิตัวขึน้เครื่องเกนิกว่าที่ก าหนด สายการบนิจะไม่ยนิยอมใหน้ ากระเป๋า

ดังกลา่วขึน้เครือ่งโดยเด็ดขาด 

ขอ้มลูอืน่ๆ  

1. สิง่ทีห่า้มน าเขา้ประเทศมัลดฟีส ์

- วัตถทุีส่ ือ่ถงึการตอ่ตา้นศาสนาอสิลาม  

- วัตถบุชูา 

- หนังสอื สิง่พมิพล์ามก 

- แอลกอฮอลแ์ละเหลา้ 

- สตัวอ์นัตราย อาวธุสงคราม และระเบดิ 

- เนื้อหม ูและผลติภัณฑท์ีท่ าจากหม ู

2.  อณุหภมูชิว่งปลายเดอืน กรกฎาคม - สงิหาคม  โดยประมาณ  26 - 35 องศาเซลเซยีส 
     หมายเหต ุ กอ่นออกเดนิทางกรณุาตรวจเชค็อณุหภมูอิกีครัง้  

3.  เวลา  จะชา้กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

4.  ภาษา  ภาษาทอ้งถิน่คอื Dhivehi และภาษาองักฤษ 

5.  เงนิตราอตัราแลกเปลีย่น อยูท่ีป่ระมาณ 12 รูเฟีย (Rufiyaa/MVR) ตอ่ 1 ดอลลา่รส์หรัฐ หรอื1 รูเฟีย เทา่กับ 3-4 บาทแต่

ทา่นอาจจะไมจ่ าเป็นตอ้งแลกเงนิรเูฟีย ไวม้ากนักเพราะทีค่ลับเมดคาน ิยนิดรัีบเงนิดอลลา่รส์หรัฐ หรอืทา่น สามารถจา่ยผา่น



บัตรเครดติ ซึง่ค่าใชจ้่ายทัง้หมดจะถูกบันทกึเอาไว ้คดิบัญชรีวมกันเมื่อท่านเช็คเอาท ์ (บัตร VISA/JCB / American 

Express / Eurocard และ Master Card ) 

6. เสือ้ผา้ การแตง่กาย และของใชต้า่งๆ   

- ควรเตรยีมเสือ้ผา้ทีเ่ป็นผา้ฝ้าย ผา้ลนินิ เสือ้ยดืเนื้อบางสวมใสส่บาย เนื่องจากมัลดฟีสอ์ากาศรอ้นทัง้ปี 

- รองเทา้แตะ หรอื รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

- กางเกงวา่ยน ้า  ชดุวา่ยน ้า   

- ครมีกนัแดด 

- แวน่ตากนัแดด หรอือปุกรณ์กนัแดดในแบบของทา่นเอง 

- รองเทา้ผา้ใบส าหรับทา่นทีช่อบออกก าลังกายในหอ้งฟิตเนส หรอืออกก าลังกายแอโรบคิ/โยคะ 

- กลอ้งถา่ยรปูและอปุกรณ์เก็บภาพ 

7.   กระแสไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลับ 230-240 Volts -AC **ปลั๊กเป็นแบบ 3 ขา ควรพก adapter ตดิตัว ไปดว้ย 

8.   การเขา้ประเทศ ท่านสามารถเดนิทางเขา้สูม่ัลดีฟสโ์ดยไม่ตอ้งใชว้ซี่าโดยสามารถพักอาศัยอยู่ไดไ้ม่เกนิ 30 วัน 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. คลับเมดจะมกีารแตง่กายเพือ่รว่มธมีปารตีใ้นแตล่ะวันสามารถโทรเชค ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 5 ไดท้ีค่ลับเมดกรงุเทพ 

 
 
 


