
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – มลัดฟีส ์

07.30 น. เช็คอนิที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ประตู 1 เคานเ์ตอร ์

1-2 สายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD177 เช็คอนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ พรอ้ม

โหลดสมัภาระเดนิทาง  

09.30 น.   น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD177 

11.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมาเล ่(สนามบนิกลางทะเล ทีม่บีรรยากาศทีส่วยงาม) หลังผา่นพธิี

ตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย จะมเีจา้หนา้ทีถ่อืป้ายตอ้นรบั “CLUB MED” และ “Pre 

Check-in ที ่เคารเ์ตอร ์คลบัเมด หมายเลข 61” ** (ในกรณีทีไ่มพ่บเจา้หนา้ที ่

สามารถไปยงั เคารเ์ตอร ์คลบัเมด หมายเลข 61) ** จากนัน้น าทา่นลงเรอืเร็ว หรอื 

Speed Boat เพือ่เดนิทางสู ่เกาะมลัดฟีส ์(ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี  

13.30 น.  เดนิทางถงึทีพั่ก RESORT พรอ้มเช็คอนิเขา้สูห่อ้งพัก  

 
14.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร KANDU (เปิดใหบ้รกิารเวลา 13.30 – 

15.30 น.) 

- ทา่นสามารถอสิระพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั – 

(ทา่นสามารถใชบ้รกิารบารข์องทางโรงแรม Sunset Bar หรอื Beach Bar เปิดใหบ้รกิารเวลา 09.00 

– 19.00 น.)  

19.30 - 21.30 น. เชญิทา่นรบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารหลกั Velhi ซึง่มอีาหารไวบ้รกิารท่าน

อยา่งหลากหลายในสไตลบ์ฟุเฟ่ต ์พเิศษ!! โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย   

21.00 น.  ท่านสามารถเขา้ร่วมชมการแสดง ณ บรเิวณ THEATER ซึง่เป็นการแสดงทีท่างโรงแรม

คัดสรรมาใหท้กุทา่นไดช้ม ทกุค า่คนื (โชวก์ารแสดงจะมกีารสบัเปลีย่นทกุคนื) การแสดง

ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

21.30 น. ท่านสามารถสนุกสนานกับกจิกรรมยามค ่าคนื และการแสดงทางทีค่ลับเมดไดเ้ตรยีมไว ้

เพือ่ตอ้นรับผูท้ีเ่ดนิทางมาเยอืน ทีบ่รเิวณ THEATER พเิศษ!! บรกิารเครือ่งดืม่ตลอด

ค า่คนืฟร ีและโชวพ์เิศษจากเจา้หนา้ทีค่ลบัเมดส าหรบัการตอ้นรบัทกุทา่น  



 

หมายเหต ุ:  ทา่นทีพ่กัหอ้ง Overwater Suite เลอืกเมนอูาหารเชา้แลว้น าไปเสยีบไวใ้นกลอ่ง

หนา้หอ้ง กอ่นเวลา 02.00 น. (ต ี2) ของวนัน ัน้ๆ โดยทาง Room Service จะน า

อาหารเชา้มาเสรฟิทา่นในเวลา 07.00 – 11.00 น. 

วนัทีส่อง  สนกุสนานกบักจิกรรมภายในโรงแรม 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกั Velhi (เปิดใหบ้รกิารเวลา 07.00 – 11.00 

น.) หรอืหากทา่นไมส่ะดวกในช่วงเวลาดงักลา่ว ทา่นสามารถรบัประทานอาหาร

เชา้ในช่วงสายไดท้ีห่อ้งอาหารพเิศษ Kandu (เปิดใหบ้รกิารเวลา 10.00 – 

11.00 น.)  

จากนั้นเชญิท่านอสิระเพลดิเพลนิและสนุกสนานกับกจิกรรมมากมายที่ทางคลับเมด 

เตรยีมไวใ้หบ้รกิารทัง้กจิกรรมทีใ่หบ้รกิารฟร ีและกจิกรรมทีม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ โดยทา่น

สามารถตดิต่อสอบถามไดโ้ดยตรงกับทางทมีงานคลับเมด และสามารถดูรายละเอยีด

กจิกรรม รวมทัง้ตารางการใหบ้รกิาร เงือ่นไข และค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (บางกจิกรรม) หรอื

ตารางกจิกรรมในแต่ละวันหนา้หอ้งอาหาร  ซึง่ในทุกๆ กจิกรรมจะมเีจา้หนา้ทีค่ลับเมด

คอยดแูล ใหค้ าแนะน าอยา่งใกลช้ดิ  

12.15 - 14.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกั Velhi หรอืหากท่านไม่สะดวกใน

ชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นสามารถรบัประทานอาหารเชา้ในชว่งสายไดท้ีห่อ้งอาหาร

พเิศษ Kandu (เปิดใหบ้รกิารเวลา 13.30 – 15.30 น.) 

บา่ย พักผ่อนอสิระเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ รวมทัง้อาหารว่างทีจ่ะคอยใหบ้รกิารท่านที่

หอ้งอาหารพเิศษ Kandu ตัง้แตเ่วลา (เปิดใหบ้รกิารเวลา 15.30 – 18.00 น.) ** (ทาง

คลบัเมด มหีอ้งอาหารใหม ่สไตล ์Noodle bar ทีใ่หบ้รกิารต ัง้แตเ่วลา 16.00-

18.00 และ 21.30-23.00 ชือ่หอ้ง Kaana Restaurant) ** 

19.30 – 21.30 น. บรกิารอาหารค ่า  ณ ห้องอาหารหลกั Velhi ซึ่งมีอาหารไวบ้ริการท่านอย่าง

หลากหลายในสไตล์บุฟเฟ่ต์ พเิศษ!! โดยไม่มคี่าใช้จ่าย  ** (ส าหรบัท่านที่

ตอ้งการรบัประทานอาหารทีห่อ้งอาหารพเิศษ Kandu จะตอ้งท าการจองลว่งหนา้ 

1 วนั โดยแจง้ไดท้ีแ่ผนกตอ้นรบั รบัเพยีง 75 ทา่นตอ่วนั ส าหรบัเมนู Lobster มี

คา่ใชจ้า่ย สามารถตรวจสอบราคาไดท้ีแ่ผนกตอ้นรบั) ** 

21.30 น. ท่านสามารถสนุกสนานกับกจิกรรมยามค ่าคนื และการแสดงทีท่างคลับเมดไดเ้ตรยีมไว ้

เพือ่ตอ้นรับผูท้ีเ่ดนิทางมาเยอืน ทีบ่รเิวณ Theater พเิศษ!! พรอ้มท ัง้บรกิารเครือ่งดืม่

ตลอดค า่คนืฟร ีและโชวพ์เิศษจากเจา้หนา้ทีค่ลบัเมดส าหรบัการตอ้นรบัทกุทา่น  

หมายเหต ุ:  ท่านทีพ่กัหอ้ง Lagoon Suite เลอืกเมนูอาหารเชา้แลว้น าไปเสยีบไวใ้นกล่อง

หนา้หอ้ง กอ่นเวลา 02.00 น. (ต ี2) ของวนัน ัน้ๆ โดยทาง Room Service จะน า

อาหารเชา้มาเสรฟิทา่นในเวลา 07.00 – 11.00 น. 

วนัทีส่าม  มลัดฟีส ์– กรงุเทพฯ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น.  เช็คเอาทอ์อกจากโรงแรมทีพั่ก 

09.30 น. พรอ้มกันที่ ท่าเทยีบเรอืของคลบัเมดคาน ิและเดนิทางออกจากคลับเมดคานิ โดย 

Speed Boat สูส่นามบนิมาเล ่

12.30 น. ออกเดนทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี  เทีย่วบนิที ่FD178 

19.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่น

ท าการออกต ัว๋ 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 



 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นข ึน้อยูก่บัความเหมาะสม และ

ค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 

 

อตัตราคา่บรกิาร 
 

 
วนัทีเ่ดนิทาง 

 
ประเภทหอ้งพกั 

ราคา
ผูใ้หญ ่
/ทา่น 

ราคาเด็ก
อาย ุ12 – 
18 ปี  
/ทา่น 

ราคาเด็ก  
อาย ุ4 – 11 

ปี 
/ทา่น 

ราคาเด็กอาย ุ 
อาย ุ2 - 3 ปี 

 /ทา่น 

 

15 – 17 กมุภาพนัธ ์
2562 

Superior Room 35,999 30,999 27,999  
 

16,999 
Deluxe 42,999 37,999 32,999 

Overwater 
Suite 

50,999 43,999 37,999 

 

22 – 24 กมุภาพนัธ ์
2562 

 

Superior Room 34,999 30,999 26,999  
 

16,999 
Deluxe 42,999 37,999 32,999 

Overwater 
Suite 

47,999 41,999 35,999 

 

01 – 03 มนีาคม 2562 
 

Superior Room 34,999 29,999 26,999  
 

16,999 
Deluxe 42,999 37,999 32,999 

Overwater 
Suite 

47,999 41,999 35,999 

 

08 – 10 มนีาคม 2562 
 

Superior Room 34,999 29,999 26,999  
 

16,999 
Deluxe 42,999 37,999 32,999 

Overwater 
Suite 

47,999 41,999 35,999 

 

15 – 17 มนีาคม 2562 

Superior Room 34,999 29,999 26,999  
 

16,999 
Deluxe 42,999 37,999 32,999 

Overwater 
Suite 

47,999 41,999 35,999 

 

21 – 23 มนีาคม 2562 
 

Superior Room 35,999 33,999 28,999  
 

17,999 
Deluxe 42,999 37,999 32,999 

Overwater 
Suite 

48,999 42,999 36,999 

 

23 – 25 มนีาคม 2562 
 

Superior Room 35,999 33,999 28,999  
 

17,999 
Deluxe 42,999 37,999 32,999 

Overwater 
Suite 

48,999 42,999 36,999 

 

05 – 07 เมษายน 2562 
Superior Room 36,999 33,999 29,999  

 
Deluxe 45,999 40,999 35,999 



 

Overwater 
Suite 

51,999 45,999 38,999 20,999 

 

06 – 08 เมษายน 2562 

Superior Room 36,999 33,999 29,999  
 

16,999 
Deluxe 44,999 40,999 35,999 

Overwater 
Suite 

50,999 44,999 38,999 

 

** ราคานีส้ าหรบั ส ารองหอ้งพกัภายใน วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 
เทา่น ัน้ ** 

 
** หลงัจากท าการจองเรยีบรอ้ยแลว้ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะท าการคอนเฟิรม์การ
จองของทา่น ท ัง้นีโ้ปรดตรวจสอบการคอนเฟิรม์การจองของทา่นทกุคร ัง้

กอ่นท าการช าระเงนิ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ   

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  

 คา่รถรับ-สง่ โดยเรอื Speed Boat ไป - กลับ ระหวา่งสนามบนิ - คลับเมด 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ    

 บรกิารอาหารนานาชาตติามทีร่ะบใุนรายการ พรอ้มเครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์น ้าผลไม ้หรอืชา กาแฟ 

 บรกิารเครือ่งดืม่ทัง้ผสมและไมผ่สมแอลกอฮอลต์ลอดวนั (ยกเวน้เครือ่งดืม่แอลกอฮอลช์นดิพรเีมีย่ม, ไวน์ 

และแชมเปญแบบทัง้ขวด) 

 กจิกรรมกฬีาทัง้บนบก และทางน ้า พรอ้มครฝึูกสอนทีเ่ชีย่วชาญเฉพาะรสีอรท์ทีม่กีารเรยีนการสอน และ

อปุกรณ ์

 การแสดงโชวเ์อกลักษณ์ของคลับเมดทกุค า่คนืโดยจโีอระดับนานาชาต ิ

 พนักงานบรกิารประจ าหอ้งพัก (Butler Service) 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล 

ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิเป็นเงนิจ านวนเต็มเพือ่ส ารองทีน่ ัง่  
2. นกัทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิคา่บรกิารท ัง้หมดหลงัวนัท าจอง 3 วนั กรณีนักท่องเทีย่วไมช่ าระเงนิ หรอื

ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 



 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีน่กัทอ่งเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่ว(ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทาง
โทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิใหใ้นทกุกรณี 

2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่า
บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค า น าหนา้
ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยว มไิดส้่งหนา้
หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ  

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้ง กับ
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึ ความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ  

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่ว 
ทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุ 
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย 
การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้    

6. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนัน้  
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตรา  แลกเปลีย่น 
เงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ
ฯลฯ      

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง  

 กระเป๋าเดนิทางส าหรับฝากใตท้อ้งเครือ่ง 

o จ านวน :  ไมจ่ ากัด  

o น ้าหนัก : ไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม 

 สิง่ทีบ่รรจุภายใน : นอกเหนือจากเสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย และของใชอ้ืน่ๆ  ขอ้ควรปฎบิัตอิยา่งเคร่งครัด

ส าหรับสิง่ของทีบ่รรจไุวภ้ายในกระเป๋าเดนิทางฝากใตท้อ้งเครือ่งมดีังนี ้ 

o หา้ม น าผลติภัณฑอ์ัดอากาศใส่กระเป๋าใบใหญ่ เพราะอาจเกดิอันตรายระหว่างเดนิทาง เช่น 

กระป๋องสเปรยต์า่งๆ 

o หา้ม น าหนังสอืเดนิทางใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และกรุณาเก็บรักษาไวอ้ย่างด ีเพือ่ป้องกันการสญู

หาย 



 

o หา้ม น าทีช่ารจ์แบตเตอรีส่ ารอง (Power Bank)   ทุกขนาด และทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบใหญ่

โดยเด็ดขาด  

o หา้ม น าอาวธุทกุชนดิใสใ่นกระเป๋าใบใหญโ่ดยเด็ดขาด 

 กระเป๋าเดนิทางทีถ่อืตดิตัวขึน้เครือ่ง ( Hand Carry / Hand Bag)  

o จ านวน :  ตอ้งไม่เกนิ 2 ใบ ต่อท่าน โดยแบ่งเป็น กระเป๋าเดนิทางใบเล็กส าหรับถอืขึน้เครื่อง 

(Hand Carry) 1ใบ และกระเป๋าสะพาย (Hand Bag)  1 ใบ 

o ขนาด :  ของกระเป๋าเดนิทางใบเล็ก (Hand Carry ) ตอ้งมขีนาด 58 x 34 x 23 ซม.  

o น ้าหนัก :  กระเป๋าเดนิทางใบเล็ก (Hand Carry) ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม ตอ่ 1 ใบ 

o สิง่ทีบ่รรจุภายใน  : ควรเป็นของใชท้ีจ่ าเป็นระหวา่งการเดนิทาง อาท ิแปรงสฟัีน ยาประจ าตัว 

ทัง้นี้สายการบนิมขีอ้ก าหนดเครง่ครัด ส าหรับสิง่ของทีบ่รรจภุายในกระเป๋าถอืตดิตัวตัวขึน้เครือ่ง 

ดังนี ้ 

 ของเหลว หรอื ของกึง่เหลวทุกชนดิ อาท ิเจล สเปรยท์ีไ่ม่ใชว่ัสดุอันตราย และน ้า 

เครือ่งดืม่ โลชั่น ออยล ์น ้าหอม โฟม ยาสฟัีน น ายาก าจัดกลิน่ตัว (ยกเวน้ นม อาหาร

ส าหรับเด็ก และยาน ้าในปรมิาณทีพ่อเหมาะ) ตอ้งมขีนาดบรรจุไมเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่

ชนิด และบรรจุรวมกันไม่เกนิ 1,000 มลิลเิมตร และหากบรรจุเกนิจาก 100 มลิลลิติร 

ตอ้งเก็บไวใ้นกระเป๋าฝากใตท้อ้งเครือ่งเทา่นัน้ 

 ส าหรบัของเหลว หรอื ของกึง่เหลว อาท ิเจล หรอืสเปรย ์ซึง่ซือ้จากรา้นปลอด

ภาษีอากรทีส่นามบนิ หรอืบนเครือ่งบนิตอ้งบรรจใุนถงุพลาสตกิใสปิดผนกึปากถงุ 

ไมม่รี่องรอยผดิปกตใิหส้งสัยวา่มกีารเปิดปากถุงหลังจากการซือ้ และมหีลักฐาน

แสดงวา่ซือ้จากรา้นคา้ปลอดภาษีสนามบนิหรอืบนเครือ่งบนิในวันเดนิทางเท่านัน้ 

โดยตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกับการปฏบิัตติอ่ของเหลว เจล หรอืสเปรยท์ีส่นามบนิ

ซึง่เป็นจดุปลายทางของการเดนิทาง 

 กรณีทีน่ าของเหลวและกึง่เหลวบรรจไุวใ้นกระเป๋าถอืตดิตวัข ึน้เครือ่ง ตอ้ง

แสดงถุงพลาสตกิใสซึง่ใสภ่าชนะบรรจุของเหลว เจล หรอืสเปรย ์รวมทัง้เครือ่ง

คอมพวิเตอรแ์บบพกพาและเสือ้คลมุ เมือ่ถงึจดุตรวจคน้ 

 ส าหรบัเครือ่งใชไ้ฟฟ้าสว่นตวั วัสดอุปุกรณ์ของมคีมอันสามารถก่อใหเ้กดิอันตรายได ้

เชน่ มดีพับ มดีปอกผลไม ้ตะไบชัดเล็บ ไฟแช็ค มดี กรรไกร หรอื ของมคีมทุกชนดิที่

สามารถท าเป็นอาวธุได ้ไมอ่นุญาตใหบ้รรจุไวใ้นกระเป๋าถอื ดังนัน้กรุณาใสไ่วใ้นกระเป๋า

เดนิทางใบใหญท่ีจ่ะฝากลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ มฉิะนัน้อาจถกูยดึไวโ้ดยไมไ่ดรั้บคนื  

** (หมายเหต ุหากขนาดและน า้หนกัของกระเป๋าตดิตวัข ึน้เครือ่งเกนิกวา่ทีก่ าหนด สายการบนิจะไม่

ยนิยอมใหน้ ากระเป๋าดงักลา่วข ึน้เครือ่งโดยเด็ดขาด) ** 

ขอ้มลูอืน่ๆ  

 สิง่ทีห่า้มน าเขา้ประเทศมัลดฟีส ์

1. วตัถทุีส่ ือ่ถงึการตอ่ตา้นศาสนาอสิลาม  

2. วตัถบุชูา 

3. หนังสอื สิง่พมิพล์ามก 

4. แอลกอฮอลแ์ละเหลา้ 

5. สตัวอ์ันตราย อาวธุสงคราม และระเบดิ 

6. เนือ้หม ูและผลติภัณฑท์ีท่ าจากหม ู

7. เวลา  จะชา้กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

8. ภาษา  ภาษาทอ้งถิน่คอื Dhivehi และภาษาอังกฤษ 



 

9. เงนิตรา   อัตราแลกเปลีย่น อยู่ที่ประมาณ  12  รูเฟีย (Rufiyaa/MVR)  ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ  

หรอื  1 รูเฟีย เท่ากับ 3-4 บาท แต่ท่านอาจจะไม่จ าเป็นตอ้งแลกเงนิรูเฟีย ไวม้ากนักเพราะที่

คลับเมด คานิ ยนิดรัีบเงนิดอลล่าร์สหรัฐ  หรือท่านสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดติ ซึง่ค่าใชจ้่าย

ทัง้หมดจะถูกบันทกึเอาไว ้คดิบัญชรีวมกันเมือ่ท่านเช็คเอาท ์  (บัตร VISA / JCB / American 

Express / Eurocard และ Master Card )  

10. เสือ้ผา้ การแตง่กาย และของใชต้า่งๆ    

11. การเตยีมตัว : ควรเตรยีมเสือ้ผา้ทีเ่ป็นผา้ฝ้าย ผา้ลนินิ เสือ้ยดืเนื้อบางสวมใสส่บาย รองเทา้แตะ 

หรอื รองเทา้ทีส่วม ใสส่บายกางเกงวา่ยน ้า ชดุวา่ยน ้า ครมีกันแดด แวน่ตากันแดด หรอือปุกรณ์

กันแดดในแบบของทา่นเอง  เนื่องจากมัลดฟีสอ์ากาศรอ้นทัง้ปี รองเทา้ผา้ใบส าหรับทา่นทีช่อบ

ออกก าลังกายในหอ้งฟิตเนส หรอืออกก าลังกาย แอโรบคิ/โยคะกลอ้งถ่ายรูปและอุปกรณ์เก็บ

ภาพ  

12. กระแสไฟฟ้า : ระบบไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลับ 230-240 Volts -AC **ปลั๊กเป็นแบบ 3 ขา ควร

พก adapter ตดิตัวไปดว้ย  

13. การเขา้ประเทศ : ท่านสามารถเดนิทางเขา้สูม่ัลดฟีสโ์ดยไมต่อ้งใชว้ซีา่  โดยสามารถพักอาศัย

อยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30 วนั  และ  พาสปอรต์ตอ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 6 เดอืนขึน้ไป 

14. การใชโ้ทรศัพท ์: โทรศัพทก์ลับเมอืงไทย ใหก้ด  001 หรอื 002 หรอื 008  + 66 + 2 หรอื 8  

หมายเลข โทรศัพท ์7 ตัว 

15. ของมคีา่ไมค่วรน าของมคีา่ตดิตัวมากเกนิไป เพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งสบายใจ 

16. คลับเมด จะมกีารแต่งกายเพื่อร่วม ธมีปารตี ้ในแต่ละวัน สามารถโทรเชค ล่วงหนา้ก่อนการ

เดนิทาง 5 วนั              ทีค่ลับเมดกรงุเทพ 

 
 
 

 


