
 

MALDIVES CLUBMED KANI 
 ซุปตาร ์ฮลูา ฮลูา่ 

ก าหนดการเดนิทางเดอืน กมุภาพนัธ ์- เมษายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

เนรมติฝนัของคณุใหเ้ป็นจรงิทีค่ลบัเมดคาน ิมลัดฟีส ์

แพคเกจโปรแกรม การเดนิทางโดยสายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club Med Kani 
 

Maldives 
        เกาะสวรรค์ของใครหลายๆคน เนรมติรฝันทุกท่านให ้

เ ป็นจริง  กับการพักผ่อนสุด Executive และการบริการ

เครือ่งดืม่หลากหลายชนดิ กับบรรยากาศน ้าทะเลสฟ้ีาใสจน

เห็นเม็ดทรายละเอียด หอ้งพักที่คัดสรรค์ส าหรับลูกคา้คน

พเิศษทุกท่าน บรรจบกับแสงอาทติยล์ับขอบฟ้าทีป่ลายหาด 

จะน าท่านไปพบกับความสวงามสุดประทับใจที่อยากจะน า

ท่านกลับมากอกีครัง้ที ่‘’ มัลดฟีส ์’’ Club Med Kani ตัง้อยูใ่น

บริเวณ Atoll ที่ชื่อว่า North Male Atoll ท่านสามารถเดิน

ทางเขา้สู่รีสอร์ตดว้ย Speedboat ซึ่งจะใชเ้วลาในการ

เดนิทางเพียง 25 นาทีเท่านัน้ พรอ้มทัง้ยังม ีG.O. (Gentle 

Organizer) ชาวไทย คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกในเรือ่งตา่งๆ ตลอดระยะเวลาทีเ่ขา้พักอาศัย 

“Dream holidays made easy” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant  
 

หอ้งอาหารหลักของทาง Club Med  คอื Veli บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ นานาชาตแิบบ Buffet ในมือ้ 

เชา้ กลางวัน เย็น นอกจากนั้น ยังมหีอ้งอาหารอกีหนึ่งแห่งชือ่ Kandu ซึง่จะบรกิารอาหารมือ้สายและมือ้บ่าย 

รวมถงึ Find Dining dinner ในมือ้ค ่าดว้ย ส าหรับบาร์เครือ่งดืม่ ที่ Club Med Kani จะมบีาร์ใหบ้รกิาร 3 จุด คอื 

Sunset Bar, Iru Bar (เปิดบรกิารชว่งเย็นถงึค ่า) และ Manta Lounge (ส าหรับลูกคา้ทีพั่กหอ้ง Lagoon Suite) 

ลกูคา้สามารถสัง่เครือ่งดืม่ทีอ่ยูใ่นเมนูไดฟ้ร ีและไมจ่ ากัด บารจ์ะเปิดบรกิารตัง้แตเ่วลา 09:00 -23:00 น. คะ่ 



 

Room Type 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Room Type 

        Club Room   หอ้งพักตัง้อยูใ่นบังกะโล 1 

ชัน้ หรอื 2 ชัน้ หันหนา้เขา้สูท่ะเล ววิทวิทัศน์ร่ม

รืน่ไปดว้ยตน้มะพรา้ว สามารถเดนิลงไปเลน่หรอื

ท ากจิกรรมยังชายหาดได ้เสยีงคลืน่น ้าทะเลที

และทรายละเอยีดนุ่มเทา้ บรรยายกาศสดุโรแมน

ตกิอยูร่อบตัวคณุในสวรรคฝ่ั์งตะวนัออกแหง่นี้ 

1. Club Room 



 

 

                

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Deluxe 
         Deluxe หอ้งพักทีอ่ยูต่ดิกับชายหาด เม็ด

ทรายละเอยีดละมุนนุ่มเทา้อยู่แค่หนา้ประตูหอ้ง 

เป็นการพักผ่อนที่สุดแสนจะเพอร์เฟค ระเบียง

ส่วนตัว อ่างอาบน ้า บรรยากาศรมิชายหาดทีร่อ

คณุมาเปิดสมัผัส 

3. Overwater Suite   

         Overwater Suite หอ้งพักสวยหรทูีอ่ยูบ่น

กลางน ้ าทะเล ที่ร่ายลอ้มไปดว้ยวิวทิศทัศน์

มหาสมุทรอินเดียแบบสุดลูกหูลูกตา และมี

ระเบียงใหคุ้ณสามารถลงไปเล่นในน ้าไดอ้ย่าง

ง่ายดายสามารถมองเห็นสิง่ที่มีชวีติในน ้า ดว้ย

บรรยายสุดแสนจะโรแมนตกิเหมาะที่กับอยู่กับ

คนรูใ้จของคณุ 

 Activity 



 

           

 

 

 

 

 

             Activity ทาง Club Med มกีจิกรรม

ดีๆ สนุกๆ ใหเ้ลน่มากมาย หากเป็นกจิกรรม

ที่ไม่ใชเ้ครื่องยนต์เราสามารถเล่นไดฟ้รี 

โดยทาง  Club Med จะมีก า รทดสอบ

สมรรถภาพกันก่อนไปด าน ้าจรงิดว้ยนะค่ะ 

นอกจากด าน ้าก็ยังมกีจิกรรมอืน่ๆ อกีเพยีบ

ทัง้ เรอืใบ เรอืคายัค เซริฟ์บอรด์ ฟตุซอล 

วอลเลย์บอลชายหาด บาสเกตบอล 

ปิงปอง โยคะ ฟิตเนส โรงยมิ เป็นตน้สว่น

ถ า้อยากผ่อนคลายไปกั บสปาต่ า งๆ

สามารถ เข า้ ใช บ้ ริก า รและสอบถาม

คา่บรกิารไดเ้ลยคะ่ 



 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง / ชนดิหอ้ง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก อาย ุ
12-17 ปี 

ราคาเด็ก อาย ุ
4-11 ปี 

ราคาเด็ก 
อาย ุ2-3 ปี 

15-17 กมุภาพนัธ ์2562     

Club Room 36,600.- 31,800.- 28,200.- 17,600.- 

Deluxe 43,000.- 38,200.- 33,000.- 17,600.- 

Overwater Suite 51,400.- 44,800.- 38,000.- - 

22-24 กมุภาพนัธ ์2562     

Club Room 35,900.- 31,200.- 27,800.- 17,600.- 

Deluxe 43,000.- 38,200.- 33,000.- 17,600.- 

Overwater Suite 48,600.- 42,600.- 36,400.- - 

1-3 มนีาคม 2562 
8-10 มนีาคม 2562 
15-17 มนีาคม 2562  

 
  

Club Room 35,200.- 30,600.- 27,400.- 17,600.- 

Deluxe 43,000.- 38,200.- 33,000.- 17,600.- 

Overwater Suite 48,600.- 42,600.- 36,400.- - 

21-23 มนีาคม 2562     

Club Room 36,200.- 34,100.- 29,200.- 18,600.- 

Deluxe 43,000.- 38,400.- 33,400.- 18,600.- 

Overwater Suite 49,000.- 43,000.- 37,000.- - 

05-07 เมษายน 2562     

Club Room 37,200.- 34,000.- 30,800.- 21,000.- 

Deluxe 46,400.- 41,600.- 36,400.- 21,000.- 

Overwater Suite 52,000.- 46,000.- 39,800.- - 

SONGKARN !!! SUPER SPLASH !!! 

06-08 เมษายน 2562 (20 Seat)     

Club Room 37,000.- 34,000.- 30,800.- 17,600.- 

Deluxe 45,600.- 41,000.- 36,000.- 17,600.- 

Overwater Suite 51,600.- 45,600.- 39,600.- - 

12-15 เมษายน 2562 (30 Seat) 4 Days 3 Nights 

Club Room 50,500.- 45,100.- 39,700.- 23,200.- 

Deluxe 60,900.- 53,800.- 46,100.- 23,200.- 

Overwater Suite 69,500.- 60,500.- 51,300.- - 

14-17 เมษายน 2562 (40 Seat) 4 Days 3 Nights 

Club Room 48,900.- 43,200.- 37,500.- 20,400.- 

Deluxe 58,500.- 51,300.- 43,500.- 20,400.- 

Overwater Suite 66,900.- 57,900.- 48,600.- - 

15-17 เมษายน 2562 (28 Seat)     

Club Room 39,100.- 35,300.- 31,500.- 20,100.- 

Deluxe 45,500.- 40,700.- 35,500.- 20,100.- 

Overwater Suite 51,100.- 45,100.- 38,900.- - 

o ราคาเด็ก 2-3 ปี เป็นราคาเฉพาะตั๋วเครือ่งบนิอยา่งเดยีว 

หอ้งพักเขา้พักฟร!ี!  

o ส าหรับเด็กอาย ุ8 ปี ขึน้ไป สามารถพักหอ้งกลางน ้าได ้

o ฟร ีมนิบิารไ์มอ่ัน้ตลอดทัง้ทรปิ 

o ราคาแพ็คเกจทัวรน์ีใ้ชไ้ดถ้งึ “วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561” 

*หมายเหต*ุ 



 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

07.30 น. ผูเ้ดนิทางมาพรอ้มกันทีท่า่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 3 เคาทเ์ตอร์
เชค็อนิ สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี      

 

09.30 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองสู่ สนามบนิมาเล่ มลัดฟีส ์โดยสายการบิน      
THAI AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD177 

 

11.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมาเล่ สนามบนิกลางทะเลแห่งเกาะมัลดฟีส ์หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง เดนิ
ออกมาดา้นนอกจะมเีจา้หนา้ทีถ่อื ป้ายตอ้นรับ CLUB MED และน าท่าน Pre Check-in ทีเ่คาทเ์ตอร ์
ของทางคลับเมด หมายเลข 61 (หากไมพ่บเจา้หนา้ที ่สามารถเดนิไปทีเ่คาทเ์ตอร์คลับเมดหมายเลข 
61 ไดเ้ลยคะ่) เจา้หนา้ทีจ่ะน าทา่นลงเรอืเร็วเพือ่เดนิทางสูเ่กาะโรงแรมทีพ่ัก (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
13.30 น. เดนิทางถงึ CLUB MED KANI RESORT พรอ้มเช็คอนิ ใหทุ้กท่านพรอ้มกัน ณ บรเิวณ THEATER 

ของโรงแรม เพือ่ฟังค าแนะน าจากเจา้หนา้ทีถ่งึบรกิารทีท่างรสีอรท์ไดจั้ดเตรยีมไวใ้ห ้รวมไปถงึสิง่อ านวย
ความสะดวกตา่งๆ ภายในทัง้หมดทีท่กุทา่นสามารถใชบ้รกิารได ้ 
 

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ KANDU หอ้งอาหารนี้เปิดใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 
13.30 – 15.30 น. นอกจากนัน้ท่านสามารถใชบ้รกิารบาร์ SUNSET BAR หรือ BEACH BAR โดย
ตัง้อยู่บรเิวณขา้งสระว่ายน ้าเปิดใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 09.00 – 19.00 น. จากนัน้ใหทุ้กท่านไดอ้สิระ
พักผอ่นตามอธัยาศัย 
  

19.30 น. เชญิท่านรับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารหลกัของคลบัเมด Velhi ซึง่มอีาหารไวบ้รกิารท่าน
อยา่งหลากหลายในสไตลบ์ฟุเฟ่ต ์โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย    
 

 

วนัแรก           กรงุเทพมหานคร – เกาะมลัดฟีส ์
 

Program 



 

และทา่นสามารถเขา้รว่มชมการแสดง ณ บรเิวณ THEATER ซึง่เป็นการแสดงทีท่างโรงแรมคัดสรรมาให ้
ทกุทา่นไดช้มในทกุค ่าคนื (การแสดงมกีารสบัเปลีย่นทกุคนืไมซ่ ้ากนั) ใชเ้วลาแสดงประมาณ 1 ชัว่โมง 

 

21.30 น. ท่านสามารถสนุกสนานกับกจิกรรมยามค ่าคนื และการแสดงทางทีค่ลับเมดไดเ้ตรยีมไวเ้พือ่ตอ้นรับผูท้ี่
เดนิทางมาเยอืน ทีบ่รเิวณลานกลางแจง้ Shark Bay Stage พรอ้มทัง้บรกิารเครือ่งดืม่ตลอดค ่าคนืฟร ี
และโชวพ์เิศษจากเจา้หนา้ทีค่ลับเมดส าหรับการตอ้นรับทกุทา่น  

   

เชญิทา่นพกัผอ่นอสิระตามอธัยาศยั  ราตรสีวสัด ิ ์
หมายเหตุ : ท่านทีพั่กหอ้ง Lagoon Suite อย่าลมืเลอืกเมนูอาหารเชา้แลว้น าไปเสยีบไวใ้นกล่องหนา้หอ้ง ก่อน
เวลา 02.00 น. (ต ี2) ของวนันัน้ๆ โดยทาง Room Service จะน าอาหารเชา้มาเสรฟิทา่นในเวลา 07.00–11.00 น.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัทีส่อง      อสิระพกัผอ่นและสนกุสนานกบักจิกรรมในรสีอรท์ 
 

เชา้ ท่านสามารถรับประทานอาหารเชา้ไดท้ี่ หอ้งอาหารหลกั Velhi แต่หากท่านไม่สะดวกตามเวลา
ดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหารเชา้ในชว่งสายไดท้ีห่อ้งอาหารพเิศษ Kandu ซึง่ใหบ้รกิารตัง้แต่
เวลา10.00–11.00 น. หรอืหอ้ง Kaana ซึง่ใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา16.00–18.30 น. และ 21.30–23.00น. 

   

จากนัน้เชญิท่านอสิระเพลดิเพลนิและสนุกสนานกับกจิกรรมมากมายทีท่างรสีอรท์เตรยีมไวใ้หบ้รกิารทัง้
กจิกรรมทีใ่หบ้รกิารฟร ีและกจิกรรมทีม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ โดยทา่นสามารถตดิตอ่สอบถามไดโ้ดยตรงกับ
ทางเจา้หนา้ทีค่ลับเมด หรือทางเจา้หนา้ทีท่ัวร์ และสามารถดูรายละเอยีดกจิกรรม รวมทัง้ตารางการ
ใหบ้รกิาร เงือ่นไข และค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (บางกจิกรรม) ไดจ้ากคูม่อืหรอืตารางกจิกรรมในแตล่ะวัน หนา้
หอ้งอาหาร ซึง่ในทกุๆ กจิกรรมจะมเีจา้หนา้ทีค่ลับเมดคอยดแูล ใหค้ าแนะน าอยา่งใกลช้ดิ  
 

เทีย่ง เชญิท่านรับประทานอาหารกลางวันไดท้ี่ หอ้งอาหารหลกั Velhi แต่หากท่านไม่สะดวกตามเวลา
ดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหารกลางวันไดอ้กีชว่งทีห่อ้งอาหารพเิศษ Kandu ซึง่ใหบ้รกิารอาหาร
กลางวันตัง้แตเ่วลา 13.30 – 15.30 น. 

 

บา่ย พักผ่อนอสิระเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ รวมทัง้อาหารว่างทีจ่ะคอยใหบ้รกิารท่านทีห่อ้งอาหารพเิศษ 
Kandu ตัง้แต่เวลา 15.30 – 18.00 น. ทางคลับเมด มหีอ้งอาหารใหม ่สไตล ์Noodle bar ทีใ่หบ้รกิาร
ตัง้แตเ่วลา 16.00-18.00 น. และ 21.30-23.00น. ซึง่ใหบ้รกิาร Noodle ชือ่หอ้งอาหาร KAANA  
 

ค า่ เชญิทา่นรับประทานอาหารเย็นทีห่อ้งอาหารของคลบัเมด หอ้งอาหารหลกั Velhi  ซึง่มอีาหารไวบ้รกิาร
ท่านอย่างหลากหลายในสไตลบ์ุฟเฟ่ต ์โดยไม่มคี่าใชจ้่าย  ส าหรับท่านทีต่อ้งการรับประทานอาหารที่
หอ้งอาหารพเิศษ Kandu จะตอ้งท าการจองล่วงหนา้ 1 วัน โดยแจง้ไดท้ีแ่ผนกตอ้นรับ Reception    
*ไม่มคี่าใชจ้่าย*  หอ้งอาหารนี้รับเพยีง 75 ท่านต่อวัน ส าหรับ เมนู Lobster มคี่าใชจ้่ายสามารถเช็ค 
เรทราคาไดท้ี ่Reception 

 

21.30 น. ท่านสามารถสนุกสนานกับกจิกรรมยามค ่าคนื และการแสดงทางทีค่ลับเมดไดเ้ตรยีมไวเ้พือ่ตอ้นรับผูท้ี่
เดนิทางมาเยอืน ทีบ่รเิวณลานกาลางแจง้ Shark Bay Stage พรอ้มทัง้บรกิารเครือ่งดืม่ตลอดค ่าคนืฟร ี
และโชวพ์เิศษจากเจา้หนา้ทีค่ลับเมดส าหรับการตอ้นรับทกุทา่น  

   

เชญิทา่นพกัผอ่นอสิระตามอธัยาศยั  ราตรสีวสัด ิ ์
หมายเหตุ : ท่านทีพั่กหอ้ง Lagoon Suite อย่าลมืเลอืกเมนูอาหารเชา้แลว้น าไปเสยีบไวใ้นกล่องหนา้หอ้ง ก่อน
เวลา 02.00 น. (ต ี2) ของวนันัน้ๆ โดยทาง Room Service จะน าอาหารเชา้มาเสรฟิทา่นในเวลา 07.00–11.00 น.  

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

วนัทีส่าม      เกาะมลัดฟีส ์– กรงุเทพมหานคร 
 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร  VELHI RESTAURANT (INTERNATIONAL BUFFET) 
 

08.00 น. วางกระเป๋าสมัภาระบรเิวณหนา้หอ้งพัก 
 

09.00 น. เชค็เอา้ทอ์อกจากโรงแรมทีพั่ก  
 

09.30 น. พรอ้มกันที่ ท่าเทียบเรือของคลับเมดคานิ และเดนิทางออกจากคลับเมดคานิ โดย Speed boat สู่  
สนามบนิมาเล ่ 

 

12.40 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืงโดย สายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD178 
 

19.05 น. เดนิทางถงึทา่นอากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

 
 
คา่ใชจ้า่ยนีร้วม 

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

แชมเปญแบบทัง้ขวด)  
5. กจิกรรมกฬีาทัง้บนบกและทางน ้า พรอ้มผูฝึ้กสอนทีเ่ชีย่วชาญ เฉพาะรสีอรท์ ทีม่กีารเรยีนการสอนและอปุกรณ์ 
6. การแสดงโชวเ์อกลักษณ์ของคลับเมดทกุค ่าคนืโดยจโีอนานาชาต ิ

     7.   สนุกผอ่นคลายกบักจิกรรมตา่งๆ โดยผูเ้ชีย่วชาญมากประสบการณ์ เก็บทกุความประทับใจไดท้กุวัน อาท ิสระวา่ย

 น ้า,สปา,เทนนสิ , ฟิตเนส และ อืน่ๆ อกีมากมาย 

     8.   บรกิาร Wifi บรเิวณรอบเกาะ 

 

คา่ใชจ้า่ยนีไ้มร่วม 

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

5. คา่เขา้อทุยานหมูเ่กาะมัลดฟี หากลกูคา้ตอ้งการเดนิทางนอกวันเดนิทางตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนด: 

 ใชไ้ดส้ าหรับเขา้พักอยา่งนอ้ย 2 คนื  

 เด็กอายตุ ่ากวา่ 3 ปีเขา้พักทีค่ลับเมด ฟร!ี ช าระเพยีงแคต่ั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ 
 เด็กอาย ุ8 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) ตอ้งมขีนาดบรรจุไม่เกนิ 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 วัสดอุปุกรณ์ของมคีมอันสามารถกอ่ใหเ้กดิอันตรายไดเ้ชน่ มดีพับ มดีปอกผลไม ้ตะไบชัด

เล็บ ไฟแช็ค มดี กรรไกร หรอื ของมคีมทกุชนดิทีส่ามารถท าเป็นอาวธุได ้ไมอ่นุญาตใหบ้รรจไุวใ้นกระเป๋าถอื ดังนัน้กรณุา

ใสไ่วใ้นกระเป๋าเดนิทางใบใหญท่ีจ่ะฝากลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ มฉิะนัน้อาจถกูยดึไวโ้ดยไมไ่ดรั้บคนื 

 หมายเหตุ หากขนาดและน ้าหนักของกระเป๋าตดิตัวขึน้เครื่องเกนิกว่าทีก่ าหนด สายการบนิจะไม่ยนิยอมใหน้ ากระเป๋า

ดังกลา่วขึน้เครือ่งโดยเด็ดขาด 

ขอ้มลูอืน่ๆ  

1. สิง่ทีห่า้มน าเขา้ประเทศมัลดฟีส ์

- วัตถทุีส่ ือ่ถงึการตอ่ตา้นศาสนาอสิลาม  

- วัตถบุชูา 

- หนังสอื สิง่พมิพล์ามก 

- แอลกอฮอลแ์ละเหลา้ 

- สตัวอ์นัตราย อาวธุสงคราม และระเบดิ 



 
- เนื้อหม ูและผลติภัณฑท์ีท่ าจากหม ู

2.  อณุหภมูชิว่งปลายเดอืนสงิหาคม  โดยประมาณ  26 - 35 องศาเซลเซยีส 
     หมายเหต ุ กอ่นออกเดนิทางกรณุาตรวจเชค็อณุหภมูอิกีครัง้  

3.  เวลา  จะชา้กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

4.  ภาษา  ภาษาทอ้งถิน่คอื Dhivehi และภาษาองักฤษ 

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

ทา่นอาจจะไมจ่ าเป็นตอ้งแลกเงนิรเูฟีย ไวม้ากนักเพราะทีค่ลับเมดคาน ิยนิดรัีบเงนิดอลลา่รส์หรัฐ หรอืทา่น สามารถจา่ยผา่น

บัตรเครดติ ซึง่ค่าใชจ้่ายทัง้หมดจะถูกบันทกึเอาไว ้คดิบัญชีรวมกันเมื่อท่านเช็คเอาท์  (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 ท่านสามารถเดนิทางเขา้สู่มัลดีฟสโ์ดยไม่ตอ้งใชว้ีซ่าโดยสามารถพักอาศัยอยู่ไดไ้ม่เกนิ 30 วันและ 

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. คลับเมด จะมกีารแตง่กายเพือ่รว่ม ธมีปารตี ้ในแตล่ะวัน สามารถโทรเชค ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 5 วัทีค่ลับเมดกรงุเทพ 

 
 
 


