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วนัแรก   กรุงเทพฯ – มลัดฟีส ์

07.30 น. เชค็อนิที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ประตู 1 เคานเ์ตอร ์1-2 สายการบนิ 

แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD177 เชค็อนิรับบัตรทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ พรอ้มโหลดสมัภาระเดนิทาง  

09.30 น.   นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD177 

11.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมาเล ่(สนามบนิกลางทะเล ทีม่บีรรยากาศทีส่วยงาม) หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

เรยีบรอ้ย จะมเีจา้หนา้ทีถ่อืป้ายตอ้นรบั “CLUB MED” และ “Pre Check-in ที ่เคารเ์ตอร ์คลบั

เมด หมายเลข 61” ** (ในกรณีทีไ่มพ่บเจา้หนา้ที ่สามารถไปยงั เคารเ์ตอร ์คลบัเมด หมายเลข 

61) ** จากนัน้นําทา่นลงเรอืเร็ว หรอื Speed Boat เพือ่เดนิทางสู ่เกาะมลัดฟีส ์(ใชเ้วลาประมาณ 30 

นาท)ี  

13.30 น.  เดนิทางถงึทีพั่ก RESORT พรอ้มเชค็อนิเขา้สูห่อ้งพัก  

 
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. เชญิทา่นรบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารหลกั Velhi ซึง่มอีาหารไวบ้รกิารทา่นอยา่งหลากหลาย

ในสไตลบ์ฟุเฟ่ต ์พเิศษ!! โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย   

21.00 น.  ทา่นสามารถเขา้ร่วมชมการแสดง ณ บรเิวณ THEATER ซึง่เป็นการแสดงทีท่างโรงแรมคัดสรรมาใหทุ้ก

ทา่นไดช้ม ทกุคํ่าคนื (โชวก์ารแสดงจะมกีารสบัเปลีย่นทกุคนื) การแสดงใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 
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21.30 น. ท่านสามารถสนุกสนานกับกจิกรรมยามคํ่าคนื และการแสดงทางทีค่ลับเมดไดเ้ตรียมไวเ้พือ่ตอ้นรับผูท้ี่

เดนิทางมาเยอืน ทีบ่รเิวณ THEATER พเิศษ!! บรกิารเครือ่งดืม่ตลอดคํา่คนืฟร ีและโชวพ์เิศษจาก

เจา้หนา้ทีค่ลบัเมดสําหรบัการตอ้นรบัทกุทา่น  
หมายเหต ุ:  ทา่นทีพ่กัหอ้ง Overwater Suite เลอืกเมนูอาหารเชา้แลว้นําไปเสยีบไวใ้นกล่องหนา้หอ้ง ก่อน

เวลา 02.00 น. (ต ี2) ของวนัน ัน้ๆ โดยทาง Room Service จะนําอาหารเชา้มาเสรฟิทา่นในเวลา 

07.00 – 11.00 น. 

วนัทีส่อง  สนุกสนานกบักจิกรรมภายในโรงแรม 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลกั Velhi (เปิดใหบ้รกิารเวลา 07.00 – 11.00 น.) หรอืหาก

ท่านไม่สะดวกในช่วงเวลาดงักล่าว ท่านสามารถรบัประทานอาหารเช้าในช่วงสายได้ที่

หอ้งอาหารพเิศษ Kandu (เปิดใหบ้รกิารเวลา 10.00 – 11.00 น.)  

จากนัน้เชญิทา่นอสิระเพลดิเพลนิและสนุกสนานกับกจิกรรมมากมายทีท่างคลับเมด เตรยีมไวใ้หบ้รกิารทัง้

กจิกรรมทีใ่หบ้รกิารฟร ีและกจิกรรมทีม่คีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ โดยท่านสามารถตดิต่อสอบถามไดโ้ดยตรงกับ

ทางทีมงานคลับเมด และสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม รวมทัง้ตารางการใหบ้รกิาร เงื่อนไข และ

คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (บางกจิกรรม) หรอืตารางกจิกรรมในแตล่ะวันหนา้หอ้งอาหาร  ซึง่ในทุกๆ กจิกรรมจะมี

เจา้หนา้ทีค่ลับเมดคอยดแูล ใหคํ้าแนะนําอยา่งใกลช้ดิ  

12.15 - 14.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารหลกั Velhi หรอืหากทา่นไม่สะดวกในช่วงเวลาดงักล่าว 

ทา่นสามารถรบัประทานอาหารเชา้ในชว่งสายไดท้ีห่อ้งอาหารพเิศษ Kandu (เปิดใหบ้รกิารเวลา 

13.30 – 15.30 น.) 

บา่ย พักผ่อนอสิระเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ รวมทัง้อาหารว่างทีจ่ะคอยใหบ้รกิารท่านทีห่อ้งอาหารพเิศษ 

Kandu ตัง้แตเ่วลา (เปิดใหบ้รกิารเวลา 15.30 – 18.00 น.) ** (ทางคลบัเมด มหีอ้งอาหารใหม ่สไตล ์

Noodle bar ที่ให้บรกิารต ัง้แต่เวลา 16.00-18.00 และ 21.30-23.00 ชื่อห้อง Kaana 

Restaurant) ** 

19.30 – 21.30 น. บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารหลกั Velhi ซึง่มอีาหารไวบ้รกิารท่านอย่างหลากหลายในสไตลบ์ุฟ

เฟ่ต ์พเิศษ!! โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย  ** (สําหรบัทา่นทีต่อ้งการรบัประทานอาหารทีห่อ้งอาหารพเิศษ 

Kandu จะตอ้งทําการจองล่วงหนา้ 1 วนั โดยแจง้ไดท้ีแ่ผนกตอ้นรบั รบัเพยีง 75 ทา่นตอ่วนั 

สําหรบัเมนู Lobster มคีา่ใชจ้า่ย สามารถตรวจสอบราคาไดท้ีแ่ผนกตอ้นรบั) ** 

21.30 น. ท่านสามารถสนุกสนานกับกจิกรรมยามคํ่าคนื และการแสดงทีท่างคลับเมดไดเ้ตรียมไวเ้พือ่ตอ้นรับผูท้ี่

เดนิทางมาเยอืน ทีบ่รเิวณ Theater พเิศษ!! พรอ้มท ัง้บรกิารเครือ่งดืม่ตลอดคํ่าคนืฟร ีและโชว ์

พเิศษจากเจา้หนา้ทีค่ลบัเมดสําหรบัการตอ้นรบัทกุทา่น  

หมายเหต ุ:  ทา่นทีพ่กัหอ้ง Lagoon Suite เลอืกเมนูอาหารเชา้แลว้นําไปเสยีบไวใ้นกลอ่งหนา้หอ้ง ก่อนเวลา 

02.00 น. (ต ี2) ของวนัน ัน้ๆ โดยทาง Room Service จะนําอาหารเชา้มาเสรฟิท่านในเวลา 

07.00 – 11.00 น. 

วนัทีส่าม  มลัดฟีส ์– กรุงเทพฯ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.00 น.  เชค็เอาทอ์อกจากโรงแรมทีพั่ก 

09.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่เทยีบเรอืของคลบัเมดคาน ิและเดนิทางออกจากคลับเมดคานิ โดย Speed Boat สู่

สนามบนิมาเล ่

12.30 น. ออกเดนทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี  เทีย่วบนิที ่FD178 

19.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทาํการออกต ัว๋ 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

อตัตราคา่บรกิาร 
 

 
วนัทีเ่ดนิทาง 

 
ประเภทหอ้งพกั 

ราคาผูใ้หญ ่
/ทา่น 

ราคาเด็กอาย ุ
12 – 18 ปี  

/ทา่น 

ราคาเด็ก  
อาย ุ4 – 11 ปี 

/ทา่น 

ราคาเด็กอาย ุ 
อาย ุ2 - 3 ปี 

 /ทา่น 
 

15 – 17 กุมภาพนัธ ์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 กุมภาพนัธ ์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 
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05 – 07 เมษายน 2562 

Superior Room 36,999 33,999 29,999  

 
20,999 Deluxe 45,999 40,999 35,999 

Overwater Suite 51,999 45,999 38,999 

 

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 

 

** ราคานีส้ําหรบั สํารองหอ้งพกัภายใน วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 เทา่น ัน้ ** 
 

** หลงัจากทําการจองเรยีบรอ้ยแลว้ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะทําการคอนเฟิรม์การจองของทา่น ท ัง้นีโ้ปรด
ตรวจสอบการคอนเฟิรม์การจองของทา่นทุกคร ัง้กอ่นทําการชําระเงนิ ** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ   

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  

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

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ    

 บรกิารอาหารนานาชาตติามทีร่ะบใุนรายการ พรอ้มเครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน์ น้ําผลไม ้หรอืชา กาแฟ 

 บรกิารเครือ่งดืม่ทัง้ผสมและไมผ่สมแอลกอฮอลต์ลอดวัน (ยกเวน้เครือ่งดืม่แอลกอฮอลช์นดิพรเีมีย่ม, ไวน์ และแชมเปญแบบทัง้

ขวด) 

 กจิกรรมกฬีาทัง้บนบก และทางน้ํา พรอ้มครฝึูกสอนทีเ่ชีย่วชาญเฉพาะรสีอรท์ทีม่กีารเรยีนการสอน และอปุกรณ ์

 การแสดงโชวเ์อกลักษณข์องคลับเมดทกุคํ่าคนืโดยจโีอระดับนานาชาต ิ

 พนักงานบรกิารประจําหอ้งพัก (Butler Service) 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพท ์ทางไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกั

รดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร)  

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิเป็นเงนิจํานวนเต็มเพือ่สํารองทีน่ ัง่  
2. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารท ัง้หมดหลงัวนัทําจอง 3 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ชําระเงนิ 

หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธิ
การเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
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3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีน่กัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ และทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธ ิใ์นการคนืเงนิใหใ้นทกุกรณี 

2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํา นําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง

บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิ  
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะคํานึงถงึ ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น

ใหญ่เป็นสําคัญ  
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่ว ที่มไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง  หรอืการบรกิารของสาย การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้    

6. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา   ดังนั้น  ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตรา  แลกเปลีย่น เงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่า
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ      

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง  

 กระเป๋าเดนิทางสําหรับฝากใตท้อ้งเครือ่ง 

o จํานวน :  ไมจํ่ากัด  

o น้ําหนัก : ไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม 

 สิง่ทีบ่รรจุภายใน : นอกเหนือจากเสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย และของใชอ้ืน่ๆ  ขอ้ควรปฎบิัตอิยา่งเคร่งครัดสําหรับสิง่ของทีบ่รรจุ

ไวภ้ายในกระเป๋าเดนิทางฝากใตท้อ้งเครือ่งมดีังนี้  

o หา้ม นําผลติภัณฑอ์ัดอากาศใสก่ระเป๋าใบใหญ่ เพราะอาจเกดิอันตรายระหวา่งเดนิทาง เชน่ กระป๋องสเปรยต์า่งๆ 

o หา้ม นําหนังสอืเดนิทางใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และกรณุาเก็บรักษาไวอ้ยา่งด ีเพือ่ป้องกันการสญูหาย 

o หา้ม นําทีช่ารจ์แบตเตอรีสํ่ารอง (Power Bank)   ทกุขนาด และทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบใหญ่โดยเด็ดขาด  

o หา้ม นําอาวธุทกุชนดิใสใ่นกระเป๋าใบใหญ่โดยเด็ดขาด 

 กระเป๋าเดนิทางทีถ่อืตดิตัวขึน้เครือ่ง ( Hand Carry / Hand Bag)  



- 7 – 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์ CZMLE04 CLUB MED KANI  APR19-FD-W12 

o จํานวน :  ตอ้งไมเ่กนิ 2 ใบ ตอ่ทา่น โดยแบง่เป็น กระเป๋าเดนิทางใบเล็กสําหรับถอืขึน้เครือ่ง (Hand Carry) 1ใบ 

และกระเป๋าสะพาย (Hand Bag)  1 ใบ 

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

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

o สิง่ทีบ่รรจุภายใน  : ควรเป็นของใชท้ีจํ่าเป็นระหว่างการเดนิทาง อาท ิแปรงสฟัีน ยาประจําตัว ทัง้นี้สายการบนิมี

ขอ้กําหนดเครง่ครัด สําหรับสิง่ของทีบ่รรจุภายในกระเป๋าถอืตดิตัวตัวขึน้เครือ่ง ดังนี้  

 ของเหลว หรอื ของกึง่เหลวทุกชนดิ อาท ิเจล สเปรยท์ีไ่ม่ใชวั่สดุอันตราย และน้ํา เครือ่งดืม่ โลชั่น 

ออยล ์น้ําหอม โฟม ยาสฟัีน นํายากําจัดกลิน่ตัว (ยกเวน้ นม อาหารสําหรับเด็ก และยาน้ําในปรมิาณที่

พอเหมาะ) ตอ้งมขีนาดบรรจุไมเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนดิ และบรรจุรวมกันไม่เกนิ 1,000 มลิลเิมตร และ

หากบรรจุเกนิจาก 100 มลิลลิติร ตอ้งเก็บไวใ้นกระเป๋าฝากใตท้อ้งเครือ่งเทา่นัน้ 

 สําหรบัของเหลว หรอื ของกึง่เหลว อาท ิเจล หรือสเปรย ์ซึง่ซือ้จากรา้นปลอดภาษีอากรที่

สนามบนิ หรอืบนเครือ่งบนิตอ้งบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุง ไม่มีร่องรอยผดิปกตใิห ้

สงสัยว่ามีการเปิดปากถุงหลังจากการซือ้ และมีหลักฐานแสดงว่าซือ้จากรา้นคา้ปลอดภาษี

สนามบนิหรือบนเครื่องบนิในวันเดนิทางเท่านั้น โดยตรวจสอบขอ้มูลเกี่ยวกับการปฏบิัตติ่อ

ของเหลว เจล หรอืสเปรยท์ีส่นามบนิซึง่เป็นจุดปลายทางของการเดนิทาง 

 กรณีที่นําของเหลวและกึง่เหลวบรรจุไว้ในกระเป๋าถือตดิตวัขึ้นเครื่อง  ตอ้งแสดง

ถงุพลาสตกิใสซึง่ใสภ่าชนะบรรจุของเหลว เจล หรอืสเปรย ์รวมทัง้เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบพกพา

และเสือ้คลมุ เมือ่ถงึจุดตรวจคน้ 

 สําหรบัเครือ่งใชไ้ฟฟ้าส่วนตวั วัสดุอุปกรณ์ของมคีมอันสามารถก่อใหเ้กดิอันตรายไดเ้ชน่ มดีพับ มดี

ปอกผลไม ้ตะไบชดัเล็บ ไฟแชค็ มดี กรรไกร หรอื ของมคีมทกุชนดิทีส่ามารถทําเป็นอาวธุได ้ไม่อนุญาต

ใหบ้รรจุไวใ้นกระเป๋าถอื ดังนัน้กรณุาใสไ่วใ้นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ทีจ่ะฝากลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ มฉิะนั้น

อาจถกูยดึไวโ้ดยไมไ่ดรั้บคนื  

** (หมายเหต ุหากขนาดและนํา้หนกัของกระเป๋าตดิตวัขึน้เครือ่งเกนิกวา่ทีก่ําหนด สายการบนิจะไมย่นิยอมใหน้ํากระเป๋า

ดงักลา่วขึน้เครือ่งโดยเด็ดขาด) ** 

ขอ้มูลอืน่ๆ  

 สิง่ทีห่า้มนําเขา้ประเทศมัลดฟีส ์

1. วัตถทุีส่ ือ่ถงึการตอ่ตา้นศาสนาอสิลาม  

2. วัตถบุชูา 

3. หนังสอื สิง่พมิพล์ามก 

4. แอลกอฮอลแ์ละเหลา้ 

5. สตัวอ์ันตราย อาวธุสงคราม และระเบดิ 

6. เนื้อหม ูและผลติภัณฑท์ีทํ่าจากหมู 

7. เวลา  จะชา้กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

8. ภาษา  ภาษาทอ้งถิน่คอื Dhivehi และภาษาอังกฤษ 

9. เงนิตรา   อัตราแลกเปลีย่น อยูท่ีป่ระมาณ  12  รเูฟีย (Rufiyaa/MVR)  ตอ่ 1 ดอลลา่รส์หรัฐ  หรอื  1 รเูฟีย เทา่กับ 

3-4 บาท แต่ท่านอาจจะไม่จําเป็นตอ้งแลกเงนิรูเฟีย ไวม้ากนักเพราะทีค่ลับเมด คานิ ยนิดรัีบเงนิดอลล่ารส์หรัฐ  

หรอืท่านสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดติ ซึง่ค่าใชจ้่ายทัง้หมดจะถูกบันทกึเอาไว ้คดิบัญชรีวมกันเมือ่ท่านเช็คเอาท ์  

(บัตร VISA / JCB / American Express / Eurocard และ Master Card )  

10. เสือ้ผา้ การแตง่กาย และของใชต้า่งๆ    
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11. การเตยีมตัว : ควรเตรยีมเสือ้ผา้ทีเ่ป็นผา้ฝ้าย ผา้ลนินิ เสือ้ยดืเนื้อบางสวมใสส่บาย รองเทา้แตะ หรอื รองเทา้ทีส่วม 

ใส่สบายกางเกงว่ายน้ํา ชุดว่ายน้ํา ครีมกันแดด แว่นตากันแดด หรืออุปกรณ์กันแดดในแบบของท่านเอง  

เนื่องจากมัลดฟีสอ์ากาศรอ้นทัง้ปี รองเทา้ผา้ใบสําหรับทา่นทีช่อบออกกําลังกายในหอ้งฟิตเนส หรอืออกกําลังกาย 

แอโรบคิ/โยคะกลอ้งถา่ยรปูและอปุกรณ์เก็บภาพ  

12. กระแสไฟฟ้า : ระบบไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลับ 230-240 Volts -AC **ปลั๊กเป็นแบบ 3 ขา ควรพก adapter ตดิ

ตัวไปดว้ย  

13. การเขา้ประเทศ : ทา่นสามารถเดนิทางเขา้สูม่ัลดฟีสโ์ดยไมต่อ้งใชว้ซีา่  โดยสามารถพักอาศัยอยู่ไดไ้ม่เกนิ 30 วัน  

และ  พาสปอรต์ตอ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 6 เดอืนขึน้ไป 

14. การใชโ้ทรศัพท์ : โทรศัพท์กลับเมืองไทย ใหก้ด  001 หรือ 002 หรือ 008  + 66 + 2 หรือ 8  หมายเลข 

โทรศัพท ์7 ตัว 

15. ของมคีา่ไมค่วรนําของมคีา่ตดิตัวมากเกนิไป เพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งสบายใจ 

16. คลับเมด จะมีการแต่งกายเพื่อร่วม ธีมปารตี้ ในแต่ละวัน สามารถโทรเชค ล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 5 วัน               

ทีค่ลับเมดกรงุเทพ 

 
 
 

 


