
 
 
 
 
 
 

CLUBMED KANI MALDIVES 3D2N 
โดยสายการบนิ บางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน 62 - เดอืนเมษายน 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

CLUB MED KANI สวรรคข์องนกัเดนิทาง 
Transfer: Speedboat 25-30 mins 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิมาเล ่(มลัดฟีส)์ 

07.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้4 
ประตู3เคา้เตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 
พรอ้มโหลดสัมภาระเดนิทาง เชญิท่านพักผอ่นจบิชา กาแฟ ระหวา่งรอขึน้เครือ่ง ทางสายการ

บนิมเีลาจน์ใหบ้รกิาร 
09.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์ดว้ยเทีย่วบนิที ่PG711 



 
 
 
 
 
 

11.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมาเล ่ซึง่เป็นสนามบนิกลางทะเลทีม่บีรรยากาศทีส่วยงาม (เวลาทอ้งถิน่
ชา้กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และผ่านพธิกีารทาง  ศลุกรแลว้ 

ท่านจะไดพ้บกับ เจา้หนา้ที ่G.O. คอยใหก้ารตอ้นรบัท่านทีส่นามบนิ  
(หากไม่เจอเจา้หนา้ทีร่บกวนเดนิไปไปทีเ่คารเ์ตอร ์61 จะมเีจา้หนา้ทีเ่ช็คชือ่ลกูคา้อยู่) 

จากนัน้น าท่านลงเรอืเร็ว (Speed Boat) น าท่านเดนิทางสูร่สีอรท์ ระหวา่งทางท่านจะไดช้ม
น ้าทะเลใสบรสิทุธิ ์พรอ้มทัง้บา้นเรอืนตา่ง ๆ บรเิวณเกาะบนคาบสมุทรอนิเดยี ใชเ้วลาในการ
เดนิทางประมาณ 25-30 นาท ี

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

13.30 น. เดนิทางถงึ คลบัเมด คาน ิ(Club Med Kani) พรอ้มเช็คอนิ ใหท้่านพรอ้มเพยีงกนั บรเิวณ 
THEATER ของโรงแรมเพือ่ฟังค าอธบิายแตล่ะสว่นทีท่างคลับเมดมใีหบ้รกิาร 

 
……… น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร KANDU ซึง่เปิดใหบ้รกิาร 13.30-15.30 น. 

ท่านสามารถใชบ้รกิารบารข์องโรงแรม SUNSET BAR หรอื BEACH BAR ซึง่ใหบ้รกิารตัง้แต่
เวลา 09.00-19.00 น. และใหท้กุท่านไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัย 

 

19.30-21.30 น.รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของคลบัเมด หอ้งอาหารหลกั Velhi  ซึง่มี
อาหารไวบ้รกิารท่านอย่างหลากหลายในสไตลบ์ฟุเฟ่ต ์โดยไมม่คีา่ใชจ่้าย   

 
21.30 น. ใหท้่านไดส้นุกสนานกบักจิกรรมยามค ่าคนื และการแสดงทีค่ลับเมดไดเ้ตรยีมไวเ้พือ่ตอ้นรับผูท้ี่

เดนิทางมาเยอืน บรเิวณ Iru Bar พรอ้มทัง้บรกิารเครือ่งดืม่ตลอดค ่าคนื พรอ้มชมโชวพ์เิศษ

จากเจา้หนา้ทีค่ลับเมด แลว้ใหท้่านไดพั้กผอ่นอสิระตามอัธยาศัย  
(การแสดงและธมีงานแตล่ะคนืจะไมซ่ า้กนั ดงัน ัน้ถา้ทา่นตอ้งการแตง่ตวัใหเ้ขา้กบัธี

มงานของแตล่ะคนื กรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นเดนิทาง 1 อาทติย ์เพือ่เตรยีมตวั)  
หมายเหตุ: ส าหรบัทา่นทีพ่กัหอ้ง Overwater Suite อยา่ลมืเลอืกเมนูอาหารเชา้แลว้

น าไปเสยีบไวใ้นกลอ่งหนา้หอ้ง กอ่นเวลา 02.00 น. (ต ี2) ของวนัน ัน้ ๆ โดยทาง Room 
Service จะน าอาหารเชา้มาเสริฟ์ทา่นในเวลา 07.00 – 11.00 น. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง สนุกสนานกบักจิกรรมภายในรสีอรท์ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

ซึง่อาหารเชา้จะเปิดบรกิารท่านทีห่อ้งอาหารหลกั (VELHI) เปิดใหบ้รกิารตัง้แต ่07.00–
11.00 น. แตห่ากท่านไม่สะดวกตามเวลาดังกลา่ว สามารถรับประทานอาหารเชา้ในชว่งสายได ้

ทีห่อ้งอาหารพเิศษ (KANDU) เปิดบรกิารตัง้แต ่10.00–11.00 น. หรอื หอ้ง KAANA เปิด
ใหบ้รกิารตัง้แต ่16.00 – 18.30 น. และ 21.30 – 23.00 น. ท่านสามารถเลอืกไดอ้สิระตาม
อัธยาศัยเพือ่ความสะดวกในการพักผอ่น 

จากนัน้ใหท้่านอสิระเพลดิเพลนิ และสนุกสนานกับกจิกรรมมากมายทีท่างคลับเมด จัดเตรยีมไว ้
บรกิารทุกท่าน ทัง้กจิกรรมทีใ่หบ้รกิารฟร ีและกจิกรรมทีม่คีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ โดยท่านสามารถ

ตดิตอ่สอบถามไดโ้ดยตรงกับทางทมีงานคลับเมด หรอืทางเจา้หนา้ทีท่ัวร ์ และสามารถดู
รายละเอยีดกจิกรรม รวมทัง้ตารางการใหบ้รกิาร เงือ่นไข และคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ (บางกจิกรรม)  
ไดจ้ากคูม่อืฉบับนี้ หรอื ตารางกจิกรรมในแตล่ะวัน หนา้หอ้งอาหาร  ซึง่ในทุก ๆ กจิกรรมจะมี

เจา้หนา้ทีค่ลับเมดคอยดแูล ใหค้ าแนะน าอย่างใกลช้ดิ 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกั (Velhi) ตัง้แตช่ว่ง 12.15 – 14.00 น.แตห่าก
ท่านไม่สะดวกตามเวลาดังกลา่ว ก็สามารถรับประทานอาหารกลางวันไดอ้กีชว่งทีห่อ้งอาหาร

พเิศษ (Kandu) ซึง่ใหบ้รกิารอาหารกลางวันตัง้แตเ่วลา 13.30 – 15.30 น. 
 
บา่ย ใหท้่านอสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่ง ๆ รวมทัง้อาหารวา่งทีจ่ะคอย

ใหบ้รกิารท่านทีห่อ้งอาหารพเิศษ (Kandu) ตัง้แตเ่วลา 15.30 – 18.00 น. ทางคลับเมด มี
หอ้งอาหารใหม่สไตล ์Noodle bar  ทีใ่ห ้บรกิารตัง้แตเ่วลา 16.00-18.00  และ 21.30-

23.00 ซึง่ใหบ้รกิาร Noodle ชือ่หอ้ง KAANA RESTAURANT 
 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารหลกั Velhi ชว่งเวลา 19.30 – 21.30 น. ซึง่จะมี
อาหารเตรยีมไวบ้รกิารท่านอย่างหลากหลายในสไตลบ์ฟุเฟ่ต ์

 

21.30 น. ใหท้่านไดส้นุกสนานกบักจิกรรมยามค ่าคนื และการแสดงทีค่ลับเมดไดเ้ตรยีมไวเ้พือ่ตอ้นรับผูท้ี่
เดนิทางมาเยอืน บรเิวณ Iru Bar พรอ้มทัง้บรกิารเครือ่งดืม่ตลอดค ่าคนื พรอ้มชมโชวพ์เิศษ

จากเจา้หนา้ทีค่ลับเมด แลว้ใหท้่านไดพั้กผอ่นอสิระตามอัธยาศัย  
(การแสดงและธมีงานแตล่ะคนืจะไม่ซ า้กนั)  
หมายเหตุ: ส าหรบัทา่นทีพ่กัหอ้ง Overwater Suite อยา่ลมืเลอืกเมนูอาหารเชา้แลว้

น าไปเสยีบไวใ้นกลอ่งหนา้หอ้ง กอ่นเวลา 02.00 น. (ต ี2) ของวนัน ัน้ ๆ โดยทาง Room 
Service จะน าอาหารเชา้มาเสริฟ์ทา่นในเวลา 07.00 – 11.00 น. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม มาเล ่(มลัดฟีส)์ – กรุงเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร VELHI RESTAURANT (INTER BUFFET) 

เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ 07.00–11.00 น. หลังอาหารเชา้ ใหท้่านวางกระเป๋าสัมภาระบรเิวณหนา้
หอ้งพัก จากนัน้น าท่าน CHECK-OUT ออกจากทีพั่ก จากนัน้พรอ้มกันทีจุ่ดนัดพบ (บรเิวณท่า

เทยีบเรอืหรอืเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้อกีครัง้) เพือ่เช็คกระเป๋าสัมภาระของท่านกอ่นเดนิทางออกจาก 
รสีอรท์ไปยังสนามบนิมาเลย่ ์

09.30 น. ถงึสนามบนิมาเลย ์น าท่านเช็คอนิ 

12.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูมโิดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) เทีย่วบนิ 
PG712 

19.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ 
 
 

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

**** ราคานีร้วมต ัว๋สายการบนิบางกอก แอรเ์วยแ์ลว้ และเนือ่งจากเป็น
ราคาเร ิม่ตน้ของแตล่ะพเีรยีต ท ัง้นีส้ามารถเช็คทีน่ ัง่และราคา 
กบัแผนกเซลลอ์กีคร ัง้ (ซึง่ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง)**** 

 

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

 

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

Package/Child 
4-11 yrs 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62 

Superior Room 38,800 35,800 32,800 

Deluxe 44,400 40,400 36,200 

Overwater Suite 49,600 44,600 39,400 

05 – 07 ธนัวาคม 62 

Superior Room 40,300 37,300 34,300 

Deluxe 45,900 41,900 37,700 

Overwater Suite 51,100 46,100 40,900 

06 – 08 ธนัวาคม 62 

Superior Room 40,800 37,700 34,600 

Deluxe 47,600 43,200 38,700 

Overwater Suite 53,200 47,700 42,100 

07 – 09 ธนัวาคม 62 
08 – 10 ธนัวาคม 62 

Superior Room 41,300 38,100 34,900 

Deluxe 49,300 44,500 39,700 

Overwater Suite 55,300 49,300 43,300 

17 – 19 มกราคม 63 

Superior Room 42,000 38,300 34,400 

Deluxe 49,900 44,500 47,500 

Overwater Suite 56,700 49,900 43,100 

24 – 26 มกราคม 63 

31 ม.ค. – 02 ก.พ. 63 

Superior Room 45,700 41,100 36,500 

Deluxe 57,700 50,700 43,700 

Overwater Suite 66,700 57,900 49,100 

07 – 09 กุมภาพนัธ ์63 
08 – 10 กุมภาพนัธ ์63 

Superior Room 43,200 39,800 37,000 

Deluxe 54,100 48,100 42,600 

Overwater Suite 59,300 52,500 45,700 

14 – 16 กุมภาพนัธ ์63 

Superior Room 40,900 36,700 33,900 

Deluxe 51,500 45,900 40,100 

Overwater Suite 55,700 49,100 42,500 



 
 
 
 
 
 

21 – 23 กุมภาพนัธ ์63 

Superior Room 45,700 38,900 34,900 

Deluxe 51,500 45,900 40,100 

Overwater Suite 55,700 49,100 42,500 

28 ก.พ. – 01 ม.ีค. 63 

Superior Room 42,300 37,300 33,700 

Deluxe 49,400 44,100 38,800 

Overwater Suite 54,500 48,200 41,800 

06 – 08 มนีาคม 63 

Superior Room 41,500 38,300 35,100 

Deluxe 49,900 44,900 40,100 

Overwater Suite 55,900 49,900 43,700 

13 – 15 มนีาคม 63 
20 – 22 มนีาคม 63 

Superior Room 38,900 35,700 32,500 

Deluxe 47,300 42,300 37,500 

Overwater Suite 53,300 47,300 41,100 

27 – 29 มนีาคม 63 

Superior Room 45,700 35,700 32,500 

Deluxe 57,700 42,300 37,500 

Overwater Suite 66,700 47,300 41,100 

03 – 05 เมษายน 63 

04 – 06 เมษายน 63 
24 – 26 เมษายน 63 

Superior Room 42,900 39,700 35,900 

Deluxe 49,870 44,900 40,100 

Overwater Suite 55,900 49,900 43,700 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
1.คา่ทีพั่กจ านวน 2 คนื ตามประเภทหอ้งพักทีท่่านเลอืก (หอ้งพักคู)่  

2.ตั๋วเครือ่งบนิ ไป – กลับ  
3.คา่ภาษีภาษีสนามบนิ และธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
4.คา่เรอืเร็ว Speed Boat บรกิารรบั-สง่ ระหวา่งสนามบนิมาเล ่– รสีอรท์ Club Med - สนามบนิมาเล ่

5.คา่อาหารบฟุเฟตน์านาชาต ิพรอ้มทัง้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล,์เครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล,์ไวน์,ค็อกเทล, น ้า
ผลไมเ้สริฟ์ตลอดทัง้วันพรอ้มอาหารวา่ง(ยกเวน้เครือ่งดืม่แอลกอฮอลร์ะดับพรเีมีย่ม,ไวน์,แชมเปญ) 

6.กจิกรรมกฬีาทางบก และทางน ้าทีก่วา้งขวาง พรอ้มกับผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสอน 
7.การแสดง และความบันเทงิยามราตรขีอง Club Med โดยทมีงานทีม่วีัฒนธรรมหลากหลายของ G.O. หรอื

เจา้หนา้ทีข่อง Club Med 
 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

1.คา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซักรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
2.คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 

3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
4.คา่ประกันการเดนิทาง 
5.คา่ธรรมเนียมน ้ามัน และภาษีสนามบนิในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาช าระเงนิเต็มจ านวน พรอ้มกับเตรยีมเอกสาร
สง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลงัจากท าการจองแลว้  

2.ราคาเสนอ และราคาแพ็คเกจสามารถใชไ้ดก้ับผูใ้หญ ่2 ท่านทีเ่ดนิทางดว้ยกัน 
3.เด็กอายุต ่ากวา่ 8 ปีไมไ่ดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้พักใน Overwater Suite ที ่Club Med Kani (ตัง้แตว่ันที ่1 
พฤษภาคม 2018)  

4.หอ้งลากนูสวทีพาโนราม่าววิ ทีส่ามารถมองเห็นทวิทัศน์มุมกวา้งจะคดิคา่บรกิารเพิม่ 10% 
5.ราคานี้เป็นราคาสกลุเงนิไทย และมผีลบงัคับใชก้ับชาวไทยเท่านัน้ 

6.หอ้งเชือ่มถงึกันมรีาคา 1,800 บาท / หอ้ง / คนื (ส าหรับ Kani) 
7.เมือ่ท่านตกลงท าการช าระเงนิทัง้หมด หรอืบางสว่นแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบในเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด และจะไม่สามารถคนืเงนิ หรอื เปลีย่นผูเ้ดนิทางได ้



 
 
 
 
 
 

8.แพ็คเกจนี้ไม่สามารถใชไ้ดก้ับกรุ๊ปทัวร ์
9.หากยนืยันการจองแลว้ไม่สามารถสง่ตอ่ คนื หรอืเปลีย่นแปลงได ้และไม่สามารถใชร้่วมกับโปรโมชัน่อืน่ๆได ้

10.ราคาดังกลา่วนีเ้ป็นโปรโมชัน่พเิศษสามารถเดนิทางไดต้ัง้แตวั่นทีท่ีร่ะบไุวเ้ท่านัน้ 
11.ภาษีสนามบนิและคา่ธรรมเนียมน ้ามนัจะรวมอยู่และอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

12.ราคาและเงือ่นไขทัง้หมดอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง : 

กระเป๋าเดนิทางส าหรับฝากใตท้อ้งเครือ่ง น ้าหนัก : ไมเ่กนิ 20  กโิลกรัม 
สิง่ทีบ่รรจุภายใน : นอกเหนอืจากเสือ้ผา้เครือ่ตง่กาย และของใชอ้ืน่ ๆ  ขอ้ควรปฎบิตัอิย่างเครง่ครัดส าหรับ

สิง่ของทีบ่รรจุไวภ้ายในกระเป๋าเดนิทางฝากใตท้อ้งเครือ่งมดีังนี้  
หา้ม!! น าผลติภัณฑอ์ัดอากาศใสก่ระเป๋าใหญ่ เพราะอาจเกดิอันตรายระหวา่งเดนิทาง เชน่ กระป๋องสเปรย์

ตา่ง ๆ  

หา้ม!! น าหนังสอืเดนิทางใสก่ระเป๋าใบญ ่และกรุณาเก็บรักษาไวอ้ย่างด ีเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 
หา้ม!! น าทีช่ารจ์แบตเตอรีส่ ารอง (Power Bank) ทุกขนาด และทุกชนดิใสใ่นกระเป๋าใบใหญโ่ดยเด็ดขาด  

หา้ม!! น าอาวธุทุกชนดิใสใ่นกระเป๋าใบใหญ่โดยเด็ดขาด 
สิง่ทีบ่รรจุภายใน  : ควรเป็นของใชท้ีจ่ าเป็นระหวา่งการเดนิทาง อาท ิแปรงสฟัีน ยาประจ าตัว ทัง้นี้สายการ

บนิมขีอ้ก าหนดเคร่งครัด ส าหรับสิง่ของทีบ่รรจุภายในกระเป๋าถอืตดิตัวตัวขึน้เครือ่ง ดังนี้  
ของเหลว หรอื ของกึง่เหลวทกุชนดิ อาท ิเจล สเปรยท์ีไ่ม่ใชวั่สดอุันตราย และน ้า เครือ่งดืม่ โลชัน่ ออยล ์
น ้าหอม โฟม ยาสฟัีน น ้ายาก าจัดกลิน่ตัว (ยกเวน้ นม อาหารส าหรับเด็ก และยาน ้าในปรมิาณทีพ่อเหมาะ) ตอ้ง

มขีนาดบรรจุไม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนดิ และบรรจุรวมกนัไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร และหากบรรจุเกนิจาก 100 
มลิลลิติร ตอ้งเก็บไวใ้นกระเป๋าฝากใตท้อ้งเครือ่งเท่านัน้ 

ส าหรับของเหลว หรอื ของกึง่เหลว อาท ิเจล หรอืสเปรย ์ซึง่ซือ้จากรา้นปลอดภาษีอากรทีส่นามบนิ หรอืบน
เครือ่งบนิตอ้งบรรจุในถุงพลาสตกิใสปิดผนกึปากถุง ไม่มรี่องรอยผดิปกตใิหส้งสัยวา่มกีารเปิดปากถุงหลังจาก

การซือ้ และมหีลักฐานแสดงวา่ซือ้จากรา้นคา้ปลอดภาษีสนามบนิหรอืบนเครือ่งบนิในวันเดนิทางเท่านัน้ โดย
ตรวจสอบขอ้มูลเกีย่วกบัการปฏบิัตติอ่ของเหลว เจล หรอืสเปรยท์ีส่นามบนิซึง่เป็นจุดปลายทางของการ
เดนิทาง 

กรณีทีน่ าของเหลวและกึง่เหลวบรรจุไวใ้นกระเป๋าถอืตดิตัวขึน้เครือ่งตอ้งแสดงถุงพลาสตกิใสซึง่ใสภ่าชนะ
บรรจุของเหลว เจล หรอืสเปรย ์รวมทัง้เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบพกพาและเสือ้คลมุ เมือ่ถงึจุดตรวจคน้ 

ส าหรับเครือ่งใชไ้ฟฟ้าสว่นตัว วัสดอุปุกรณ์ของมคีมอนัสามารถกอ่ใหเ้กดิอันตรายไดเ้ชน่ มดีพับ มดีปอก
ผลไม ้ตะไบขัดเล็บ ไฟแช็ค มดี กรรไกร หรอื ของมคีมทุกชนดิทีส่ามารถท าเป็นอาวธุได ้ไม่อนุญาตใหบ้รรจุไว ้
ในกระเป๋าถอื ดงันัน้กรุณาใสไ่วใ้นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ทีจ่ะฝากลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ มฉิะนัน้อาจถูกยดึไวโ้ดย

ไม่ไดร้ับคนื 
 

หมายเหต:ุ หากขนาดและน ้าหนักของกระเป๋าตดิตัวขึน้เครือ่งเกนิกวา่ทีก่ าหนด สายการบนิจะไม่ยนิยอมใหน้ า
กระเป๋าดังกลา่วขึน้เครือ่งโดยเด็ดขาด 

 
ขอ้มูลอืน่ๆ : 
1. สิง่ทีห่า้มน าเขา้ประเทศมัลดฟีส ์

•วัตถุทีส่ือ่ถงึการตอ่ตา้นศาสนาอสิลาม  
•วัตถุบชูา 

•หนังสอื สิง่พมิพล์ามก 
•แอลกอฮอลแ์ละเหลา้ 

•สัตวอ์ันตราย อาวธุสงคราม และระเบดิ 
•เนื้อหมู และผลติภัณฑท์ีท่ าจากหม ู

2.อณุหภมูชิว่งปลายเดอืนสงิหาคม  โดยประมาณ  26 - 35 องศาเซลเซยีส  

หมายเหตุ: กอ่นออกเดนิทางกรุณาตรวจเช็คอุณหภูมอิกีคร ัง้  
3.เวลาจะชา้กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 



 
 
 
 
 
 

4.ภาษา  ภาษาทอ้งถิน่คอื Dhivehi และภาษาอังกฤษ 
5.เงนิตรา อัตราแลกเปลีย่น อยู่ทีป่ระมาณ 12 รูเฟีย (Rufiyaa/MVR) ตอ่ 1 ดอลลา่รส์หรัฐ หรอื 1 รูเฟีย  

เท่ากับ 3-4 บาท แตท่่านอาจจะไม่จ าเป็นตอ้งแลกเงนิรูเฟีย ไวม้ากนักเพราะทีค่ลบัเมด คาน ิยนิดรีับเงนิดอล
ลา่รส์หรัฐ หรอืท่านสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดติ ซึง่คา่ใชจ่้ายทัง้หมดจะถูกบันทกึเอาไว ้คดิบัญชรีวมกนัเมือ่

ท่านเช็คเอาท ์(บัตร VISA /JCB / American Express / Eurocard และ Master Card ) 
6. เสือ้ผา้ การแตง่กาย และของใชต้า่งๆ   
- ควรเตรยีมเสือ้ผา้ทีเ่ป็นผา้ฝ้าย ผา้ลนินิ เสือ้ยดืเนื้อบางสวมใสส่บายเนื่องจากมัลดฟีสอ์ากาศรอ้นทัง้ปี 

- รองเทา้แตะ หรอื รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 
- กางเกงวา่ยน ้า  ชดุวา่ยน ้า   

- ครมีกันแดด 
- แวน่ตากนัแดด หรอือปุกรณ์กันแดดในแบบของท่านเอง 
- รองเทา้ผา้ใบส าหรับท่านทีช่อบออกก าลงักายในหอ้งฟิตเนส หรอืออกก าลังกายแอโรบคิ/โยคะ 

- กลอ้งถ่ายรูปและอปุกรณ์เก็บภาพ 
7.กระแสไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลับ230-240 Volts -AC ปลั๊กเป็นแบบ 3 ขา ควรพกadapter ตดิตัว

ไปดว้ย 
8.การเขา้ประเทศ ท่านสามารถเดนิทางเขา้สู ่มัลดฟีสโ์ดยไม่ตอ้งใชว้ซีา่ โดยสามารถพักอาศัยอยู่ไดไ้ม่เกนิ 30 

วัน และ  พาสปอรต์ตอ้งมอีายุอย่างนอ้ย 6 เดอืนขึน้ไป 
9.การใชโ้ทรศัพท ์โทรศัพทก์ลับเมอืงไทย ใหก้ด  001 หรอื 002 หรอื 008  + 66 + 2 หรอื 8  หมายเลข 
โทรศัพท ์7 ตัว 

10.ของมคีา่ไม่ควรน าของมคีา่ตดิตัวมากเกนิไป เพือ่การทอ่งเทีย่วอย่างสบายใจ 
11. Club Med resort จะมกีารแตง่กายเพือ่รว่ม ธมีปารตี ้ในแตล่ะวนั ทา่นสามารถโทรเช็ค ลว่งหนา้

กอ่นการเดนิทาง 5 วนั กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ 
 

หมายเหตุ 
-ราคานี้ใชส้ าหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกันอย่างนอ้ย 2 ท่านขึน้ไป ถอืสัญชาตไิทย และมวีตัถุประสงคเ์พือ่การ
ท่องเทีย่วเท่านัน้  

-เพือ่ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว รสีอรท์สว่นใหญ่ทีม่ัลดฟีส ์ไม่อนุญาต ใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปีพักแบบ 
Water Bungalow  

- หอ้งพัก 1 หอ้ง สามารถพักไดส้งูสดุ 3 ทา่น หรอื ผูใ้หญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน (เด็กตอ้งมอีายุ 2-11 ปี
หรอือายุไม่เกนิ 12 ปี กอ่นวันออกเดนิทาง) 
-อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคา

คา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตั๋วเครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกันภัย คา่ธรรมเนยีมน ้ามัน หรอืมกีาร
ประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลวั้นทีค่ณะจะเดนิทาง   

-หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอื
เป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอือ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิ

บางสว่นหรอืทัง้หมด 
-บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั
ชาวตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว ทีพ่ านัก อยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

-บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ่้ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสัิย เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้
ของสายการบนิ เรอื รถไฟ อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานที่

ตา่งๆ ทีเ่กดิเหนอือ านาจควบคมุของบรษัิทฯ  
-ในระหวา่งการท่องเทีย่วนี ้หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้
-บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ ทางบรษัิท
ฯ จะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

 


