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รหัสโปรแกรม : 13612 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUB MED FINOLHU เนรมติรฝนัทกุทา่นใหเ้ป็นจรงิ 
Transfer: Speedboat 30-40 mins 
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วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบนิมาเล ่(มลัดฟีส)์ 
07.00 น.     คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้4 ประตู3

เคา้เตอร์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) เช็คอนิรับบัตรที่น่ังบนเครื่องบนิ พรอ้ม
โหลดสมัภาระเดนิทาง เชญิทา่นพักผอ่นจบิชา กาแฟ ระหวา่งรอขึน้เครือ่ง ทางสายการบนิมี
เลานจใ์หบ้รกิาร 

09.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์ดว้ยเทีย่วบนิที ่PG711 
11.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมาเล่ ซึง่เป็นสนามบนิกลางทะเลที่มบีรรยากาศที่สวยงาม (เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และผ่านพธิกีารทาง  
ศลุกรแลว้ ท่านจะไดพ้บกับ เจา้หนา้ที ่G.O. คอยใหก้ารตอ้นรับท่านทีส่นามบนิ (หากไม่
เจอเจา้หนา้ทีร่บกวนเดนิไปไปทีเ่คารเ์ตอร ์61 จะมเีจา้หนา้ทีเ่ช็คชือ่ลกูคา้อยู)่  
จากนัน้น าทา่นลงเรอืเร็ว (Speed Boat) น าท่านเดนิทางสูร่สีอรท์ ระหวา่งทางท่านจะไดช้ม
น ้าทะเลใสบรสิทุธิ ์พรอ้มทัง้บา้นเรอืนต่าง ๆ บรเิวณเกาะบนคาบสมุทรอนิเดยี  ใชเ้วลาใน
การเดนิทางประมาณ 30-40 นาท ี 
 

13.30 น. เดนิทางถงึCLUB MED FINOLHU VILLAS , MALDIVES รสีอรท์หรูระดับ 5 ดาวพรอ้ม
เช็คอนิ  

 
......... น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร Motu  ซึง่เปิดใหบ้รกิาร 12.15 – 14 .30 น  และ

ใหท้กุทา่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัย 
 

19.30-21.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหาร  A la carte พรอ้มบรกิาร เครือ่งดืม่เบยีรแ์ละ ไวน์รส
เยีย่ม ตลอดการรับประทานอาหารมือ้ค า่ 

 

21.30 น. ทา่นสามารถเลอืกน่ังเรอืมาที ่บรเิวณ Iru Bar ที ่ClubMed Kani (ฟร)ี ทีน่ีท่า่นจะสนุกสนาน
กับ กจิกรรมยามค ่าคนื และการแสดงจากทางรสีอรท์และบรกิารเครือ่งดืม่ ตา่งๆตลอดยาม
ค่าคนืมากมายกวา่150 รายการ พรอ้มทัง้โชวจ์ากเจา้หนา้ทีส่ าหรับการตอ้นรับลูกคา้ทุก 
ท่าน หรอืท่านสามารถพักผ่อนตามอสิระ รับลมชมบรรยากาศพรอ้มเครือ่งดืม่ชนดิพรเีมีย่ม
ได ้ตลอดการพักผอ่น ที ่Pool Bar Finohl Villas 
(การแสดงและธมีงานแตล่ะคนืจะไมซ่ า้กนั ดงัน ัน้ถา้ทา่นตอ้งการแตง่ตวัใหเ้ขา้กบัธี
มงานของแตล่ะคนื กรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นเดนิทาง 1 อาทติย ์เพือ่เตรยีมตวั)  

** หมายเหต ุเรอืขา้มเกาะมจีนถงึ เวลา เทีย่งคนื ของแตล่ะวัน ** 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

วนัทีส่อง สนกุสนานกบักจิกรรมภายในรสีอรท์ 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ ซึง่อาหารเชา้จะเปิดบรกิารท่านที่

หอ้งอาหาร (A la carte) 07.00–11.00 หรอืเลอืกทานอาหารเชา้ทีห่อ้งพักไดเ้พยีงแจง้
กับพนักงานบรกิารประจ าหอ้งพัก 
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 หลังจากทา่นไดรั้บประทานอาหารเชา้ หากทา่นทีต่อ้งการไปด าน ้าตืน้พรอ้มกันทีท่่าเรอืของ
รสีอรท์ เพือ่รว่ม ทดสอบการวา่ยน ้า กอ่นทีจ่ะร่วมออกทรปิ เพือ่ออกไปสัมผัส โลกใตน้า้ ใน
มหาสมุทรอนิเดยี (กรณีที่ท่าน ไม่ผ่านการทดสอบวา่ยน ้าทางรสีอรท์ ขอสงวนสทิธิก์าร
ใหบ้รกิารแตส่ามารถเลอืกเลน่กจิกรรมอืน่ๆได ้ภายในโรงแรม)  

 
9.30 น. ส าหรับทา่นทีผ่า่นการทดสอบรว่มทรปิด าน ้า ทา่นสามารถรว่มการเดนิทางไปกับเรอืทีบ่รกิาร

ฟรพีรอ้มอุปกรณ์ เชน่ หนา้กากด า เสือ้ชชูพี หรอืตนีกบ (กรณีทีท่่านตอ้งการด าน ้าลกึท่าน
สามารถตดิตอ่ ซือ้บรกิารเพิม่เตมิ โดยมคีา่ใชจ้า่ยตามทรปิทีท่า่นตอ้งการ) ส าหรับการด าน ้า
ตืน้ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. ส าหรับท่านทีไ่มอ่อกไปร่วมทรปิด าน ้า ท่านสามารถ น่ังเรอืขา้ม
ไปทีเ่กาะ Kani เพือ่ร่วม สนุกสนาน กับ กจิกรรม ที ่สระวา่ยน ้ากับ การออกก าลังกาย แบบ 
Aqua Gym ทีเ่นน้ความสนุก ในสระวา่ยน ้า หรอืท่าน สามารถอสิระ กับกจิกรรม ต่างๆ 
มากมาย บนเกาะ ทีท่า่นไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ อาท ิเรอืแคนู,เรอื ถบี,วนิเซริฟ์ , กระดาน
โตค้ลืน่ (ชนิดไม่มเีครือ่งยนต)์ เป็นตน้ สามารถตดิต่อโดยตรงทีเ่จา้หนา้ประจ าเกาะ หรือ 
ท่านสามารถใชบ้รกิารของกจิกรรม Finolhu Villasได ้อาทเิชน่ Tennis,Volleyball, Bad-
minton,Weights & Cardio Room และ Yoga เป็นตน้โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร Motu ตัง้แตช่ว่ง 12.15 – 14.30 น.  
 
บา่ย ใหท้า่นอสิระพักผอ่นตามอัธยาศัย เพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่ง ๆ ทา่นสามารถสนุกสนาน กับ

คอรส์ ตา่งๆมากมาย ทีท่างClub Med เตรยีมไวส้ าหรับท่าน โดยท่านสามารถ สอบถามได ้
โดยตรงกับทางทมีงาน Club Med ทัง้เกาะ Kani และ เกาะ Finolhu Villas 

 
ค า่ บรกิารอาหารค ่าเลศิรส ชว่งเวลา 19.15 – 21.30 น. ท่ามกลางบรรยากาศสดุหรูโดยจะเส

รฟิ เป็นเมนู a la carte แต่สามารถ สั่งเพิม่ไดต้ลอด หรอื เลอืกทานอาหาร บุฟเฟ่ต์
นานาชาต ิณ หอ้งอาหาร Velhi ทีเ่กาะ Kani  

 
21.30 น. ท่านสามารถชมบรรยากาศพรอ้มเครือ่งดืม่ชนดิพรเีมีย่มไดต้ลอดการพักผ่อนที่ Pool Bar 

Finolhu หรอืทา่นสามารถขา้มเกาะ Kani เพือ่รว่มสนุกกับปารต์ี ้ดนตรกีจิกรรมยามค ่าคนื ใน
แบบ Club Med ที ่บรเิวณ หอ้งการแสดง (Theater) ท่านสามารถ ชมการแสดงตา่งๆ ได ้
ฟร ี ทีไ่มซ่ ้ากับทมี GO’s ทีม่ากมายความสามารถและบรเิวณนี้ท่านสามารถเลอืกเครือ่งดืม่
ไดต้ามอัธยาศัย อาท ิ คอคเทล ตา่งๆ ไวน์แดง ไวน์ขาว เบยีร ์หรอื เครือ่งดืม่ แอลกอฮอล ์
มากมาย กวา่ 150 ชนดิ ตลอดคนื (บารจ์ะปิดใหบ้รกิารประมาณ 00.00 น.)  

  
 ** หมายเหต ุเรอืขา้มเกาะมจีนถงึ เวลา เทีย่งคนื ของแตล่ะวนั ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม มาเล ่(มลัดฟีส)์ - กรงุเทพฯ 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร (A la carte) 07.00–11.00 น. หลังอาหารเชา้ 

ใหท้า่นวางกระเป๋าสัมภาระบรเิวณหนา้หอ้งพัก จากนัน้น าท่าน CHECK-OUT ออกจากทีพั่ก 
จากนัน้พรอ้มกันทีจ่ดุนัดพบ (บรเิวณทา่เทยีบเรอืหรอืเจา้หนา้ทีจ่ะแจง้อกีคร ัง้) เพือ่เช็ค
กระเป๋าสมัภาระของทา่นกอ่นเดนิทางออกจากรสีอรท์ไปยังสนามบนิมาเลย่ ์
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09.30 น. ถงึสนามบนิมาเลย ์น าทา่นเช็คอนิ  
12.45 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูมโิดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) เทีย่วบนิ 

PG712 
19.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

CLUB MED FINOLHU MALDIVES 
 
 
       

       

              
              

      

 

 

 

 

 
                                                          

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Sunrise Beach Villa 

หอ้งพักขนาด 168 ตารางเมตร พักไดส้งูสดุ 3 ทา่น 

 เตยีงคงิไซส ์หรอื เตยีงใหญ ่1 เตยีง ขนาดหอ้ง 42 ม. 

หอ้งเตยีงใหญม่รีะเบยีงววิชายหาดและหอ้งน ้าสว่นตวั

ทนัสมัย 
 รวมอาหารและเครือ่งดืม่ แบบ All-Inclusive 

Free Wifi ในรสีอรท์ 

ตูน้ริภัย โทรทศัน์ เตยีงอาบแดดสว่นตวั , ชดุชา/กาแฟ 

 

Sunset Beach Villa 

 หอ้งพักขนาด 168 ตารางเมตร พักไดส้งูสดุ 3 ทา่น 

 เตยีงคงิไซส ์หรอื เตยีงใหญ ่1 เตยีง ขนาดหอ้ง 42 ม. 

 หอ้งเตยีงใหญม่รีะเบยีงววิชายหาดและหอ้งน ้าสว่นตวั

ทนัสมัย 
 รวมอาหารและเครือ่งดืม่ แบบ All-Inclusive 

 Free Wifi ในรสีอรท์ 

 ตูน้ริภัย โทรทศัน์ เตยีงอาบแดดสว่นตวั , ชดุชา/กาแฟ 

 
   

 

Sunrise Overwater Villa 

   หอ้งพักขนาด 151 ตารางเมตร พักไดส้งูสดุ 2 ทา่น 

 เตยีงคงิไซส ์หรอื เตยีงใหญ ่1 เตยีง ขนาดหอ้ง 42 ม. 

 หอ้งเตยีงใหญม่รีะเบยีงววิชายหาดและหอ้งน ้าสว่นตวั

ทนัสมัย 
 รวมอาหารและเครือ่งดืม่ แบบ All-Inclusive 

 Free Wifi ในรสีอรท์ 

 ตูน้ริภัย โทรทศัน์ เตยีงอาบแดดสว่นตวั , ชดุชา/กาแฟ 
 

 

Sunset Overwater Villa 

   หอ้งพักขนาด 168 ตารางเมตร พักไดส้งูสดุ 2 ทา่น 

 เตยีงคงิไซส ์หรอื เตยีงใหญ ่1 เตยีง ขนาดหอ้ง 42 ม. 

 หอ้งเตยีงใหญม่รีะเบยีงววิชายหาดและหอ้งน ้าสว่นตวั

ทนัสมัย 
 รวมอาหารและเครือ่งดืม่ แบบ All-Inclusive 

 Free Wifi ในรสีอรท์ 

 ตูน้ริภัย โทรทศัน์ เตยีงอาบแดดสว่นตวั , ชดุชา/กาแฟ 
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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 

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 
48,900 43,725 

Sunset Beach Villa 
50,725 45,125 

Sunrise Overwater Villa 
57,325 - 

Sunset Overwater Villa 

62,325 - 

26 – 28 Jul 19 

27-29 Jul 19 

28-30 Jul 19 

9-11 Aug 19 

10-12 Aug 19 

 

Sunrise Beach Villa 57,675 51,875 

Sunset Beach Villa 59,675 53,275 

Sunrise Overwater Villa 67,075 - 

Sunset Overwater Villa 

72,475 - 

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 - 

 ***หมายเหต*ุ** 
 -ราคานีร้วมต ัว๋สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์แตล่ะพเีรยีดสามารถจองไดส้งูสดุ
พเีรยีดละ20ทา่น ท ัง้นีส้ามารถเช็คทีน่ ัง่กบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ 
 -ราคานีเ้ป็นราคาเร ิม่ตน้และเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัชว่งเวลาการเดนิทาง 
 -ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงท ัง้นีโ้ปรดตรวจสอบโดยตรงกบัฝ่ายขาย 
  
 
 
 
 

Club Med Finolhu Villas, Maldives 
Booking by 31 May 19 
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อตัราดงักลา่วนีร้วม 
- ทีพั่กตามแพคเกจทีเ่ลอืก 
- ตั๋วเครือ่งบนิไป - กลับ  
- Welcome Drink 
- อาหารนานาชาตทัิง้เชา้ กลางวนั เย็น พรอ้มทัง้เครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์น ้าผลไมแ้ละอืน่ๆ 
- บรกิารเครือ่งดืม่ทัง้ผสมและไมผ่สมแอลกอฮอลต์ลอดวนั  (ยกเวน้เครือ่งดืม่แอลกอฮอลช์นดิ พรเีมีย่ม, 
ไวน ์และ แชมเปญแบบทัง้ขวด) 
- กจิกรรมกฬีาทัง้บนบกและทางน ้า  พรอ้มผูฝึ้กสอนทีเ่ชีย่วชาญ เฉพราะรสีอรท์ ทีม่กีารเรยีนการสอนและ
อปุกรณ ์
- กจิกรรมด าน ้า ตามตารางทีท่างรสีอรท์ก าหนด 
- การแสดงโชวเ์อกลกัษณ์ของคลับเมดทกุค า่คนืโดยจโีอนานาชาต ิ
- พนักงานบรกิารประจ าหอ้งพัก (butler service) 
- ฟรคีา่เชา่ยมือปุกรณ์ด าน ้าและกจิกรรมทางน ้าทีไ่มใ่ชเ้ครือ่งยนต ์เชน่กระดานโตค้ลืน่ เรอืถบี เรอืแคนนู 
- ประกันภัยการเดนิทางทา่นละ 1,000,000 บาท 

 
อตัราดงักลา่วไมร่วม 
-Vat7% และภาษีหักณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากับภาษี) 
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากทีร่ะบขุา้งตน้ 
- กจิกรรมอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 
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เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาช าระเงนิเต็มจ านวน พรอ้มกับเตรยีม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้  
 ราคาเสนอ และราคาแพ็คเกจสามารถใชไ้ดก้ับผูใ้หญ ่2 ทา่นทีเ่ดนิทางดว้ยกัน 

 คลบัเมดฟิโนลหูว์ลิลา่ ยนิดตีอ้นรบัแขกต ัง้แตอ่ายุ 12 ปีข ึน้ไป 
 แขกอายุต ัง้แต ่12 – 17 ปี สามารถเขา้พกัไดเ้ฉพาะหอ้ง Sunrise/Sunset Beach Villa 
เทา่น ัน้ และสามารถเขา้พกัได ้3 ทา่นตอ่หอ้ง 

 ราคานีเ้ป็นราคาสกลุเงนิไทย และมผีลบังคับใชก้ับชาวไทยเทา่นัน้ 
 เมือ่ทา่นตกลงท าการช าระเงนิทัง้หมด หรอืบางสว่นแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่ง  ๆ
ทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด และจะไมส่ามารถคนืเงนิ หรอื เปลีย่นผูเ้ดนิทางได ้

 แพ็คเกจนีไ้มส่ามารถใชไ้ดก้ับกรุ๊ปทัวร ์
 หากยนืยันการจองแลว้ไมส่ามารถสง่ตอ่ คนื หรอืเปลีย่นแปลงได ้และไมส่ามารถใชร้่วมกับโปรโมชั่นอืน่ๆได ้
 ราคาดังกลา่วนีเ้ป็นโปรโมชัน่พเิศษสามารถเดนิทางไดต้ัง้แตว่ันทีท่ีร่ะบไุวเ้ทา่นัน้ 
 ภาษีสนามบนิและคา่ธรรมเนียมน ้ามันจะรวมอยูแ่ละอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 ราคาและเงือ่นไขทัง้หมดอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง : 
 กระเป๋าเดนิทางส าหรับฝากใตท้อ้งเครือ่ง จ านวน :  ไมจ่ ากัด   น ้าหนัก : ไมเ่กนิ 20  กโิลกรัม 
 สิง่ทีบ่รรจุภายใน : นอกเหนือจากเสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย และของใชอ้ืน่ ๆ  ขอ้ควรปฎบิัตอิยา่งเคร่งครัด
ส าหรับสิง่ของทีบ่รรจไุวภ้ายในกระเป๋าเดนิทางฝากใตท้อ้งเครือ่งมดีังนี ้ 

 หา้ม!! น าผลติภัณฑอ์ัดอากาศใสก่ระเป๋าใบใหญ ่เพราะอาจเกดิอันตรายระหวา่งเดนิทาง เชน่ กระป๋อง

สเปรยต์า่ง ๆ  

 หา้ม!! น าหนังสอืเดนิทางใสก่ระเป๋าใบใหญ ่และกรณุาเก็บรักษาไวอ้ยา่งด ีเพือ่ป้องกันการสญูหาย 

 หา้ม!! น าทีช่ารจ์แบตเตอรีส่ ารอง (Power Bank) ทุกขนาด และทุกชนดิใสใ่นกระเป๋าใบใหญ่โดย

เด็ดขาด  

 หา้ม!! น าอาวธุทกุชนดิใสใ่นกระเป๋าใบใหญโ่ดยเด็ดขาด 

 สิง่ทีบ่รรจุภายใน  : ควรเป็นของใชท้ีจ่ าเป็นระหวา่งการเดนิทาง อาท ิแปรงสฟัีน ยาประจ าตัว ทัง้นี้สาย
การบนิมขีอ้ก าหนดเครง่ครัด ส าหรับสิง่ของทีบ่รรจภุายในกระเป๋าถอืตดิตัวตัวขึน้เครือ่ง ดังนี ้ 
ของเหลว หรือ ของกึง่เหลวทุกชนิด อาท ิเจล สเปรย์ที่ไม่ใช่วัสดุอันตราย และน ้า เครื่องดืม่ โลชั่น 
ออยล ์น ้าหอม โฟม ยาสฟัีน น ้ายาก าจัดกลิน่ตัว (ยกเวน้ นม อาหารส าหรับเด็ก และยาน ้าในปรมิาณที่
พอเหมาะ) ตอ้งมขีนาดบรรจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนดิ และบรรจุรวมกันไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร และ
หากบรรจเุกนิจาก 100 มลิลลิติร ตอ้งเก็บไวใ้นกระเป๋าฝากใตท้อ้งเครือ่งเทา่นัน้ 
ส าหรับของเหลว หรอื ของกึง่เหลว อาท ิเจล หรอืสเปรย ์ซึง่ซือ้จากรา้นปลอดภาษีอากรทีส่นามบนิ หรอื
บนเครือ่งบนิตอ้งบรรจุในถุงพลาสตกิใสปิดผนกึปากถุง ไมม่รี่องรอยผดิปกตใิหส้งสัยวา่มกีารเปิดปากถุง
หลังจากการซือ้ และมหีลักฐานแสดงวา่ซือ้จากรา้นคา้ปลอดภาษีสนามบนิหรอืบนเครือ่งบนิในวันเดนิทาง
เท่านั้น โดยตรวจสอบขอ้มูลเกี่ยวกับการปฏบิัตติ่อของเหลว เจล หรือสเปรย์ที่สนามบนิซึง่เป็นจุด
ปลายทางของการเดนิทาง 

 กรณีที่น าของเหลวและกึง่เหลวบรรจุไวใ้นกระเป๋าถือตดิตัวขึน้เครื่องตอ้งแสดงถุงพลาสตกิใสซึง่ใส่

ภาชนะบรรจขุองเหลว เจล หรอืสเปรย ์รวมทัง้เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบพกพาและเสือ้คลมุ เมือ่ถงึจดุตรวจ
คน้ 

 ส าหรับเครือ่งใชไ้ฟฟ้าสว่นตัว วสัดอุปุกรณ์ของมคีมอันสามารถกอ่ใหเ้กดิอันตรายไดเ้ชน่ มดีพับ มดีปอก
ผลไม ้ตะไบขัดเล็บ ไฟแช็ค มดี กรรไกร หรอื ของมคีมทุกชนดิทีส่ามารถท าเป็นอาวธุได ้ไมอ่นุญาตให ้
บรรจุไวใ้นกระเป๋าถอื ดังนัน้กรุณาใสไ่วใ้นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ทีจ่ะฝากลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ มฉิะนัน้
อาจถกูยดึไวโ้ดยไมไ่ดรั้บคนื 
หมายเหต:ุ หากขนาดและน ้าหนักของกระเป๋าตดิตัวขึน้เครือ่งเกนิกวา่ทีก่ าหนด สายการบนิจะไมย่นิยอม
ใหน้ ากระเป๋าดังกลา่วขึน้เครือ่งโดยเด็ดขาด 
 
 

ขอ้มลูอืน่ๆ : 
1. สิง่ทีห่า้มน าเขา้ประเทศมัลดฟีส ์

 วตัถทุีส่ ือ่ถงึการตอ่ตา้นศาสนาอสิลาม  
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 วตัถบุชูา 

 หนังสอื สิง่พมิพล์ามก 
 แอลกอฮอลแ์ละเหลา้ 
 สตัวอ์ันตราย อาวธุสงคราม และระเบดิ 
 เนือ้หม ูและผลติภัณฑท์ีท่ าจากหม ู

2.อณุหภมูชิว่งปลายเดอืนสงิหาคม  โดยประมาณ  26 - 35 องศาเซลเซยีส  
หมายเหต:ุ กอ่นออกเดนิทางกรณุาตรวจเช็คอณุหภมูอิกีคร ั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 แต่ท่านอาจจะไม่จ าเป็นตอ้งแลกเงนิรูเฟีย ไวม้ากนักเพราะที่คลับเมด คานิ ยนิดรัีบ
เงนิดอลลา่รส์หรัฐ หรอืทา่นสามารถจา่ยผา่นบัตรเครดติ ซึง่คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดจะถูกบันทกึเอาไว ้คดิบัญชี

รวมกันเมือ่ทา่นเช็คเอาท ์(บัตร VISA /JCB / American Express / Eurocard และ Master Card ) 
6. เสือ้ผา้ การแตง่กาย และของใชต้า่งๆ   

- ควรเตรยีมเสือ้ผา้ทีเ่ป็นผา้ฝ้าย ผา้ลนินิ เสือ้ยดืเนือ้บางสวมใสส่บายเนือ่งจากมัลดฟีสอ์ากาศรอ้นทัง้ปี 
- รองเทา้แตะ หรอื รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 
- กางเกงวา่ยน ้า  ชดุวา่ยน ้า   
- ครมีกันแดด 
- แวน่ตากันแดด หรอือปุกรณ์กันแดดในแบบของทา่นเอง 
- รองเทา้ผา้ใบส าหรับทา่นทีช่อบออกก าลังกายในหอ้งฟิตเนส หรอืออกก าลังกายแอโรบคิ/โยคะ 
- กลอ้งถา่ยรปูและอปุกรณ์เก็บภาพ 

7.กระแสไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลับ230-240 Volts -AC ปลั๊กเป็นแบบ 3 ขา ควรพกadapter 
ตดิตัวไปดว้ย 

8.การเขา้ประเทศ ท่านสามารถเดนิทางเขา้สู ่มัลดฟีสโ์ดยไม่ตอ้งใชว้ซีา่ โดยสามารถพักอาศัยอยูไ่ดไ้ม่
เกนิ 30 วนั 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. Club Med resort จะมกีารแตง่กายเพือ่รว่ม ธมีปารตี ้ในแตล่ะวนั ทา่นสามารถโทรเช็ค 
ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 5 วนั กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ 

หมายเหต ุ
- ราคานี้ใชส้ าหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกันอยา่งนอ้ย 2 ท่านขึน้ไป ถอืสัญชาตไิทย และมวีัตถุประสงคเ์พือ่การ

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

- เพือ่ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว รสีอรท์สว่นใหญ่ทีม่ัลดฟีส ์ไม่อนุญาต ใหเ้ด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี
พักแบบ Water Bungalow  

-  หอ้งพัก 1 หอ้ง สามารถพักไดส้งูสดุ 3 ท่าน หรอื ผูใ้หญ ่2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน (เด็กตอ้งมอีายุ 2-11 
ปีหรอือายไุมเ่กนิ 12 ปี กอ่นวนัออกเดนิทาง) 

- อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจบุัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคา
คา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาค่าตั๋วเครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน ้ามัน หรอืมี
การประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง   

- หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอือ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่
จะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว ทีพ่ านัก อยู่ในประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้
เมอืง   

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัย เชน่ การยกเลกิ หรอื
ลา่ชา้ของสายการบนิ เรอื รถไฟ อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหาย
ตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนอือ านาจควบคมุของบรษัิทฯ  

- ในระหวา่งการท่องเทีย่วนี้ หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้
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- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ ทาง
บรษัิทฯ จะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

 
 


