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CLUB MED KANI  MALDIVES PACKAGE  3D 2N

  

โดยสายการบนิ Air Asia (FD) 

ดนิแดนสวรรค ์กลางมหาสมทุรอนิเดยี 

ดืม่ด า่กบับรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ 

ทีคู่ร่กัไมค่วรพลาดทกุประการ 
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07 03.  น.           คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขออก เคาน์เตอร์ Air Asia (FD) 

09.30 น.           น าทา่นเหินฟ้าสูเ่มืองมาเล่ย์ สนามบนิกลางทะเล  โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 177 

11.40 น.           เดนิทางถึง สนามบนิมาเลย์ สนามบนิกลางทะเล ท่ีมีบรรยากาศท่ีสวยงาม  
หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง เม่ือออกมาด้านนอก เจ้าหน้าท่ีถือ ป้ายต้อนรับ CLUB MED และ  Pre Check-in ท่ี 
เคาร์เตอร์ คลบัเมด หมายเลข 61 (หากไมพ่บเจ้าหน้าทีสามารถ มาท่ี เคาร์เตอร์ คลบัเมดหมายเลข 61 ) และน า
ทา่นลงเรือเร็วเพ่ือเดนิทางสูเ่กาะมลัดีฟส์ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)                                                    

    
10.03 น.           เดนิทางถึง RESORT พร้อมเช็คอินน์ ให้ทกุทา่นพร้อมกนั ณ บริเวณTHEATER ของ 
                         โรงแรมเพ่ือฟังค าอธิบายแตล่ะสว่นท่ีทางคลบัเมด มีให้บริการ โดย เจ้าหน้าท่ีของโรงแรม 
14.33 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร  KANDU  เปิดให้บริการ 13.30 – 15.30                    

 ทา่นสามารถใช้บริการบาร์ของโรงแรม (SUNSET BAR) หรือ (BEACH BAR) อยูข้่างสระวา่ยน า้ 
เปิดให้บริการตัง้แตเ่วลา 09.00 – 19.00 น.   

 
 

   

 

วนัทีแ่รก  กรุงเทพฯ –มาเล่ย์ – Club Med             (  -  / กลางวนั / ค า่  )     
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ให้ทกุทา่นได้อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
19.03 – 21.03 น.เชิญท่านรับประทานอาหารเย็นท่ีห้องอาหารของคลบัเมด ห้องอาหารหลกั Velhi   

 ซึง่มีอาหารไว้บริการทา่นอย่างหลากหลายในสไตล์บฟุเฟ่ต์ โดยไมมี่คา่ใช้จา่ย  21.00 น.  
ทา่นสามารถเข้าร่วมชมการแสดง ณ บริเวณ THEATER ซึง่เป็นการแสดงท่ีทางโรงแรม 
คดัสรรมาให้ทกุทา่นได้ชม ทกุค ่าคืน  

                         (โชว์การแสดงจะมีการสบัเปล่ียนทกุคืน) การแสดงใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 
21.03 น. ทา่นสามารถสนกุสนานกบักิจกรรมยามค ่าคืน และการแสดงทางท่ีคลบัเมดได้เตรียมไว้เพ่ือต้อนรับผู้ ท่ีเดนิทางมา   

เยือน ท่ีบริเวณลานกลางแจ้ง Shark Bay Stage พร้อมทัง้บริการเคร่ืองดื่มตลอดค ่าคืนฟรี และโชว์พิเศษจาก
เจ้าหน้าท่ีคลบัเมดส าหรับการ ต้อนรับทกุทา่น  

ช่วงดกึ  เชิญทา่นพกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยั  ราตรีสวสัดิ์ 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ท่านท่ีพักห้อง Lagoon Suite อย่าลืมเลือกเมนูอาหารเช้าแล้วน าไปเสียบไว้ในกล่องหน้าห้อง ก่อนเวลา  
                32.33 น. (ตี 2) ของวันนัน้ๆ โดยทาง Room Service จะน าอาหารเช้ามาเสริฟท่านในเวลา 37.33 – 11.33 น. 

ท่านสามารอเลือกรับบริการ เอร่ืองดื่มกว่า                150 รายการ อาท ิเหล้า เบียร์ ไวท์ หรือออลเทลต่างๆ ได้โดยไม่  
                จ ากัด จ านวนอรัง้ฟรี โดยอลับเมดเปิดบริการต่อเน่ืองตัง้แต่ 09.00 – 24.00 น. ของทุกวัน   
       

 

 
วนัทีส่อง  อทสรตเลรอกท ากทกกรรมะ่างอ ะามอธัยามัย                      (เช้า / กลางวนั / ค า่)  
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ช่วงเช้า ทา่นสามารถรับประทานอาหารเช้าได้ท่ีห้องอาหารหลกั (Velhi) ตามเวลา
ให้บริการของห้องอาหาร คือ  
07.00 – 11.00 น. แตห่ากท่านไมส่ะดวกตามเวลาดงักล่าว ก็สามารถ
รับประทานอาหารเช้าในชว่งสายได้ท่ีห้องอาหารพิเศษ (Kandu) ซึง่
ให้บริการตัง้แตเ่วลา 10.00 – 11.00 น. หรือ ห้อง Kaana ซึง่ให้บริการ
ตัง้แตเ่วลา 16.00 – 18.30 น. และ 21.30 – 23.00 น. 
จากนัน้เชิญทา่นอิสระเพลิดเพลินและสนกุสนานกบักิจกรรมมากมายท่ีทางคลบัเมด เตรียมไว้ให้บริการทัง้กิจกรรม
ท่ีให้บริการฟรี และกิจกรรมท่ีมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ โดยทา่นสามารถติดตอ่สอบถามได้โดยตรงกบัทางทีมงานคลบั
เมด หรือทางเจ้าหน้าท่ีทวัร์  และสามารถดรูายละเอียดกิจกรรม รวมทัง้ตารางการให้บริการ เง่ือนไข และคา่ใช้จา่ย
เพิ่มเตมิ (บางกิจกรรม)  ได้จากคูมื่อฉบบันี ้หรือ ตารางกิจกรรมในแตล่ะวนั หน้าห้องอาหาร  ซึง่ในทกุๆ กิจกรรมจะ
มีเจ้าหน้าท่ีคลบัเมดคอยดแูล ให้ค าแนะน าอยา่งใกล้ชิด 

12.15 – 14.00 น.เชิญทา่นรับประทานอาหารกลางวนัได้ท่ีห้องอาหารหลกั (Velhi) แตห่ากทา่นไมส่ะดวกตามเวลาดงักลา่ว ก็
สามารถรับประทานอาหารกลางวนัได้อีกชว่งท่ีห้องอาหารพิเศษ (Kandu) ซึง่ให้บริการอาหารกลางวนัตัง้แตเ่วลา 
13.30 – 15.30น. 

ช่วงบ่าย  พกัผอ่นอิสระเพลิดเพลินกบักิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้อาหารวา่งท่ีจะคอยให้บริการทา่นท่ีห้องอาหารพิเศษ (Kandu)        
 ตัง้แต ่เวลา 15.30 – 18.00 น. ทางคลบัเมด มีห้องอาหารใหม ่สไตล์ Noodle bar  ท่ีให้ บริการตัง้แตเ่วลา   
 16.00-18.00  และ 21.30-23.00 ซึง่ให้บริการ Noodle ช่ือห้อง KAANA RESTAURANT  

19.30 – 21.30 น.เชิญทา่นรับประทานอาหารเย็นท่ีห้องอาหารของคลบัเมด ห้องอาหารหลกั Velhi  ซึง่มีอาหารไว้บริการทา่นอยา่ง                                
หลากหลายในสไตล์บฟุเฟ่ต์ โดยไมมี่คา่ใช้จา่ย  ส าหรับท่านท่ีต้องการรับประทานอาหารท่ีห้องอาหารพิเศษ Kandu 
จะต้องท าการ            จองล่วงหน้า 1 วนั โดยแจ้งได้ท่ีแผนกต้อนรับ (Reception) *ไมมี่คา่ใช้จา่ย  รับ เพียง 75 ทา่น
ตอ่วนั ส าหรับ เมน ูLobster มี     คา่ใช้จา่ย สามารถเชค เรทราคาได้ท่ี Reception 

21.30 น. ทา่นสามารถสนกุสนานกบักิจกรรมยามค ่าคืน และการแสดงทางท่ีคลบัเมดได้เตรียมไว้เพ่ือต้อนรับผู้ ท่ีเดนิทางมา
เยือน ท่ีบริเวณลานกาลางแจ้ง Shark Bay Stage พร้อมทัง้บริการเคร่ืองด่ืมตลอดค ่าคืนฟรี และโชว์พิเศษจาก
เจ้าหน้าท่ีคลบัเมดส าหรับการต้อนรับทกุทา่น  
ช่วงดกึ เชิญทา่นพกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยั  ราตรีสวสัดิ ์  
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หมายเหตุ : ท่านท่ีพักห้อง Lagoon Suite อย่าลืมเลือกเมนูอาหารเช้าแล้วน าไปเสียบไว้ในกล่องหน้าห้อง ก่อนเวลา  
                32.33 น. (ตี 2) ของวันนัน้ๆ โดยทาง Room Service จะน าอาหารเช้ามาเสริฟท่านในเวลา 37.33 – 11.33 น. 

ท่านสามารอเลือกรับบริการ เอร่ืองดื่มกว่า                150 รายการ อาท ิเหล้า เบียร์ ไวท์ หรือออลเทลต่างๆ ได้โดยไม่  
                จ ากัด จ านวนอรัง้ฟรี โดยอลับเมดเปิดบริการต่อเน่ืองตัง้แต่ 09.00 – 24.00 น. ของทุกวัน  
           

 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร  VELHI RESTAURANT (INTERNATIONAL BUFFET) 
8.33 น.  วางกระเป๋าสมัภาระบริเวณหน้าห้องพกั 
9.33 น.  เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมท่ีพกั  
39.03 น. พร้อมกนัท่ี ท่าเทียบเรือของคลบัเมดคานิ และเดินทางออกจากคลบัเมดคานิ โดย Speed boat สู ่สนามบนิมาเล่ย์  
12.43 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเอเชียเท่ียวบินท่ี FD178 
19.35 น. เดนิทางถึงทา่นอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดภิาพ 
                                                  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม  Club Med –  มาเล่ย์  –  กรุงเทพฯ                 (เช้า / กลางวนั / ค า่ ) 
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accommodation 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUB ROOM  

- Size: 30 sqm  

- Maximum occupancy:  
  3 (2 adults + 1 child under 12 years old) 

- Sea/Garden view 

BEACH CLUB ROOM  

- Size: 30 sqm  

- Maximum occupancy:  

  3 (2 adults + 1 child under 12 years old) 

- Sea view 

BEACH CLUB CONNECTING ROOM  

- Size: 60 sqm  

- Maximum occupancy:  
  6 (4 adults + 2 children, each under 12 years old) 

- Sea view 

CLUB ROOM – RENOVATED 

- Size: 30 sqm  

- Maximum occupancy:  

  3 (2 adults + 1 child under 12 years old) 

- Sea/Garden view 

CLUB CONNECTING ROOM  

- Size: 60 sqm  

- Maximum occupancy:  
  6 (4 adults + 2 children, each under 12 years old) 

- Sea/Garden view 

GARDEN CLUB ROOM  

- Size: 32 sqm  

- Maximum occupancy:  

  3 (2 adults + 1 child under 12 years old) 

- Garden view 

GARDEN CLUB CONNECTING  

ROOM  

- Size: 64 sqm  

- Maximum occupancy:  

  6 (3 adults + 2 children, each under 12 years old) 

- Garden view 

OVERWATER SUITE  

- Size: 98 sqm (indoor: 76 sqm) 

- Maximum occupancy per room: 2 adults 

- Sea view 

OVERWATER SUITE  

PANORAMIC VIEW  

- Size: 98 sqm (indoor: 76 sqm) 

- Maximum occupancy per room: 2 adults 

- Sea view  

BEACH DELUXE ROOM WITH  

TERRACE- RENOVATED 

- Size: 74 sqm (indoor: 54 sqm) 

- Maximum occupancy: 2 adults 

- Sea view 

BEACH DELUXE ROOM WITH  

TERRACE 

- Size: 74 sqm (indoor: 54 sqm) 

- Maximum occupancy: 2 adults 

- Sea view 
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คา่ใชจ้า่ยนีร้วม: 
- ทีพั่ก 2 คนื พรอ้มตั๋วเครือ่งบนิสายการบนิ สายการบนิ Air Asia 

- บรกิารรับสง่ ไป /กลับ ระหวา่งคลบัเมด-สนามบนิ  โดยเรอืสปีดโบ๊ต 
- อาหารบฟุเฟตน์านาชาตทิัง้เชา้ กลางวนั เย็น พรอ้มทัง้เครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์น ้าผลไมแ้ละอืน่ๆ 

- บรกิารเครือ่งดืม่ทัง้ผสมและไมผ่สมแอลกดฮอลต์ลอดทัง้วนัพรอ้มกบัของวา่ง (ไมร่วมเครือ่งดืม่แอลกอฮอลช์นดิพรเีมีย่ม ไวน ์

และแชมเปญแบบขวด)  
- กจิกรรมกฬีาทัง้บนบกและทางน ้า พรอ้มผูฝึ้กสอนทีเ่ชีย่วชาญ  

- การแสดงโชวข์องคลับเมดทกุค า่คนืโดย ทมีคลับเมดจโีอนานาชาต ิ
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

- กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 02 กโิลกรัมตอ่ทา่น  

- คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
- คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่  ,คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง ,คา่โทรัพัท์ ,คา่ซักรดีคลค  

- คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
- คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทัของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% )กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี( และคา่ภาษีบรกิารหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

- ไมร่วมทปิพนักงานบรกิาร ณ รสีอรท์ 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนด: 

- ใชไ้ดส้ าหรับเขา้พักอยา่งนอ้ย 2 คนื  

- เด็กอายตุ า่กวา่ 41 ปี  ไม่อนุญาตใิหเ้ขา้พักทีห่อ้งลากนู 

- คลบัเมดคดิราคาเป็นเงนิบาทตอ่ทา่น 
- ส าหรับหอ้ง Connecting room มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 700 บาท /หอ้ง /คนื  

- ราคานีเ้ป็นโปรโมชัน่พเิัษสามารถเดนิทางได ้ 5 ชว่งเวลา ตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้เทา่นัน้  

- หากยนืยันการจองแลว้ไม่สามารถสง่ตอ่ คนื หรอืเปลีย่นแปลงได ้และ ไม่สามารถใชร้่วมกับโปรโมชัน่อืน่ได ้

- แพ็คเกจนีส้ามารถใชไ้ดก้ับกรุ๊ปทวัร ์
      - ราคาและขอ้ก าหนดอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง : 

- กระเป๋าเดนิทางส าหรับฝากใตท้อ้งเครือ่ง 

- จ านวน :  ไมจ่ ากดั น ้าหนัก : ไมเ่กนิ 30  กโิลกรัม 

- สิง่ทีบ่รรจภุายใน : นอกเหนอืจากเสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย และของใชอ้ืน่ๆ  ขอ้ควรปฎบิตัอิยา่งเคร่งครัดส าหรับสิง่ของทีบ่รรจ ุ   ไวภ้ายใน

กระเป๋าเดนิทางฝากใตท้อ้งเครือ่งมดีงันี ้ 

- หา้ม  น าผลติภัณฑอ์ดัอากาัใสก่ระเป๋าใบใหญ ่เพราะอาจเกดิอนัตรายระหวา่งเดนิทาง เชน่ กระป๋องสเปรยต์า่งๆ  

- หา้ม น าหนังสอืเดนิทางใสก่ระเป๋าใบใหญ ่และกรุณาเก็บรักษาไวอ้ย่างด ีเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

- หา้ม น าทีช่ารจ์แบตเตอรีส่ ารอง )Power Bank(   ทกุขนาด และทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบใหญโ่ดยเด็ดขาด  

- หา้ม น าอาวธุทกุชนดิใสใ่นกระเป๋าใบใหญโ่ดยเด็ดขาด 

- กระเป๋าเดนิทางทีถ่อืตดิตัวขึน้เครือ่ง ) Hand Carry / Hand Bag(  

- จ านวน :  ตอ้งไมเ่กนิ 2 ใบ ตอ่ทา่น โดยแบง่เป็น กระเป๋าเดนิทางใบเล็กส าหรับถอืขึน้เครือ่ง )Hand Carry( 1ใบ และกระเป๋าสะพาย 

)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 าตวั ทัง้นี้สายการบนิมขีอ้ก าหนดเคร่งครัด 

ส าหรับสิง่ของทีบ่รรจภุายในกระเป๋าถอืตดิตัวตวัขึน้เครือ่ง ดงันี้  

- ของเหลว หรอื ของกึง่เหลวทกุชนดิ อาท ิเจล สเปรยท์ีไ่มใ่ชว่สัดอุนัตราย และน ้า เครือ่งดืม่ โลชัน่ ออยล ์น ้าหอม โฟม ยาสฟัีน น ายา

ก าจัดกลิน่ตวั )ยกเวน้ นม อาหารส าหรับเด็ก และยาน ้าในปรมิาณทีพ่อเหมาะ( ตอ้งมขีนาดบรรจไุมเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนดิ และบรรจุ

รวมกนัไมเ่กนิ 1,000 มลิลเิมตร และหากบรรจเุกนิจาก 100 มลิลลิติร ตอ้งเก็บไวใ้นกระเป๋าฝากใตท้อ้งเครื่องเทา่นัน้ 

- ส าหรับของเหลว หรอื ของกึง่เหลว อาท ิเจล หรอืสเปรย ์ซึง่ซือ้จากรา้นปลอดภาษีอากรทีส่นามบนิ หรอืบนเครือ่งบนิตอ้งบรรจใุน

ถงุพลาสตกิใสปิดผนกึปากถงุ ไมม่รี่องรอยผดิปกตใิหส้งสยัวา่มกีารเปิดปากถงุหลงัจากการซือ้ และมหีลักฐานแสดงวา่ซือ้จากรา้นคา้
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ปลอดภาษีสนามบนิหรอืบนเครือ่งบนิในวนัเดนิทางเทา่นัน้ โดยตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกับการปฏบิตัติอ่ของเหลว เจล หรอืสเปรยท์ีส่นามบนิ

ซึง่เป็นจดุปลายทางของการเดนิทาง 

- กรณีทีน่ าของเหลวและกึง่เหลวบรรจุไวใ้นกระเป๋าถอืตดิตัวขึน้เครือ่งตอ้งแสดงถงุพลาสตกิใสซึง่ใสภ่าชนะบรรจขุองเหลว เจล หรอื

สเปรย ์รวมทัง้เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบพกพาและเสือ้คลมุ เมือ่ถงึจดุตรวจคน้ 

- ส าหรับเครือ่งใชไ้ฟฟ้าสว่นตวั วสัดอุปุกรณ์ของมคีมอนัสามารถกอ่ใหเ้กดิอนัตรายไดเ้ชน่ มดีพับ มดีปอกผลไม ้ตะไบชดัเล็บ ไฟแช็ค มดี 

กรรไกร หรอื ของมคีมทกุชนดิทีส่ามารถท าเป็นอาวธุได ้ไมอ่นุญาตใหบ้รรจุไวใ้นกระเป๋าถอื ดงันัน้กรุณาใสไ่วใ้นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ที่

จะฝากลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ มฉิะนัน้อาจถกูยดึไวโ้ดยไมไ่ดรั้บคนื 

- หมายเหต ุ: หากขนาดและน ้าหนักของกระเป๋าตดิตวัขึน้เครือ่งเกนิกวา่ทีก่ าหนด สายการบนิจะไมย่นิยอมใหน้ ากระเป๋าดงักลา่วขึน้เครือ่ง

โดยเด็ดขาด 

- ขอ้มลูอืน่ๆ  

1. สิง่ทีห่า้มน าเขา้ประเทัมัลดฟีส ์

*วตัถุทีส่ ือ่ถงึการตอ่ตา้นัาสนาอสิลาม  

* วตัถบุชูา 

* หนังสอื สิง่พมิพล์ามก 

*แอลกอฮอลแ์ละเหลา้ 

* สตัวอ์นัตราย อาวธุสงคราม และระเบดิ 

* เนือ้หม ูและผลติภัณฑท์ีท่ าจากหมู 

2.  อณุหภมูชิว่งปลายเดอืนสงิหาคม  โดยประมาณ  :  26 - 35 องัาเซลเซยีส 

     หมายเหต ุ: กอ่นออกเดนิทางกรุณาตรวจเชค็อณุหภมูอิกีครัง้  

3.  เวลา : จะชา้กวา่ประเทัไทย 2 ชัว่โมง 

4.  ภาษา : ภาษาทอ้งถิน่คอื Dhivehi และภาษาองักฤษ 

5.  เงนิตรา :  อตัราแลกเปลีย่น อยู่ทีป่ระมาณ  12  รูเฟีย )Rufiyaa/MVR(  ตอ่ 1 ดอลลา่รส์หรัฐ  หรอื  1 รูเฟีย เทา่กบั 3- 

     4 บาท   แตท่า่นอาจจะไม่จ าเป็นตอ้งแลกเงนิรูเฟีย ไวม้ากนักเพราะทีค่ลบัเมด คาน ิยนิดรัีบเงนิดอลลา่รส์หรัฐ  หรอืทา่น    

     สามารถจา่ยผา่นบตัรเครดติ ซึง่คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดจะถกูบันทกึเอาไว ้คดิบญัชรีวมกนัเมือ่ทา่นเชค็เอาท ์ )บตัร VISA /       
 

JCB / American Express / Eurocard และ Master Card ( 

6. เสือ้ผา้ การแตง่กาย และของใชต้า่งๆ :   

*  ควรเตรยีมเสือ้ผา้ทีเ่ป็นผา้ฝ้าย ผา้ลนินิ เสือ้ยดืเนือ้บางสวมใสส่บาย เนื่องจากมัลดฟีสอ์ากาัรอ้นทัง้ปี 

*  รองเทา้แตะ หรอื รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

* กางเกงวา่ยน ้า  ชดุวา่ยน ้า   

* ครมีกนัแดด 

* แวน่ตากนัแดด หรอือปุกรณ์กนัแดดในแบบของทา่นเอง 

* รองเทา้ผา้ใบส าหรับทา่นทีช่อบออกก าลงักายในหอ้งฟิตเนส หรอืออกก าลงักายแอโรบคิ/โยคะ 

* กลอ้งถา่ยรูปและอปุกรณ์เก็บภาพ 

7.  กระแสไฟฟ้า  :  ระบบไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลบั 230-240 Volts -AC **ปลั๊กเป็นแบบ 3 ขา ควรพก adapter ตดิตวั  ไดว้ย 

8.  การเขา้ประเทั  :  ทา่นสามารถเดนิทางเขา้สูม่ัลดฟีสโ์ดยไมต่อ้งใชว้ซีา่  โดยสามารถพักอาัยัอยู่ไดไ้มเ่กนิ 30 วนั และ  พาสปอรต์

ตอ้งมอีายุอยา่งนอ้ย 6 เดอืนขึน้ไป 

9.  การใชโ้ทรัพัท ์:  โทรัพัทก์ลบัเมอืงไทย ใหก้ด  001 หรอื 002 หรอื 008  + 66 + 2 หรอื 8  หมายเลข โทรัพัท ์7 ตวั 

10. ของมคีา่ :  ไมค่วรน าของมคีา่ตดิตัวมากเกนิไป เพือ่การทอ่งเทีย่วอย่างสบายใจ 

11. คลบัเมด จะมกีารแตง่กายเพือ่ร่วม ธมีปารตี ้ในแตล่ะวนั สามารถโทรเชค ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 5 วนั ทีค่ลบัเมดกรุงเทพ 
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3DAYS 2NIGHTS AIR PACKAGE WITH AIR ASIA (FD) 
Departure: FD177 BANGKOK-MALE 09:30-11:40  Return: FD178 MALE-BANGKOK 12:30-19:00  

 

 

Date of Travel 

 

Room category 

 

Package/Adult 

 

Package/Child 

4-11 yrs 

 

Package/Child 

2-3 yrs 

02 - 04 Sep 17 

23 – 25 Sep 17 

Club Room 28,350 23,910  

16,710 Deluxe 37,150 29,110 

Lagoon Suite 42,950 - - 

 

 

 

30 Sep - 02 Oct 17 

 

Club Room 30,550 25,110  

16,710 Deluxe 40,950 31,310 

Lagoon Suite 43,100 - - 

 

 

21-23 Oct 17 

 

Club Room 35,850 -  

- Deluxe 45,390 - 

Lagoon Suite 49,380 - - 

 

 

27-29 Oct 17 

Club Room 30,100   

Deluxe 39,650   

Lagoon Suite 43,630   
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04 – 06 Nov 17 

Club Room 29,950 25,110  

17,910 Deluxe 38,100 31,910 

Lagoon Suite 42,600 - - 

 

11 –13 Nov 17 

      18 – 20 Nov 17 

 

Club Room 28,950 24,510  

17,310 Deluxe 37,500 31,310 

Lagoon Suite 42,100 - - 

 

02 – 04 Dec 17 

 

Club Room 32,400 27,510  

19,110 Deluxe 42,150 35,110 

Lagoon Suite 47,350 - - 

 
 

09 – 11 Dec 17 

Club Room 34,850 29,910  

21,510 

 
Deluxe 

44,550 
37,510 

Lagoon Suite 49,750 - - 

 

 
Traveling Period: 

FRI-SUN 
03-05 NOV / 10-12 NOV / 17-19 NOV / 24-26 NOV 
01-03 DEC / 03-05 DEC / 08-10 DEC / 15-17DEC 

 

 

Date of Travel 

 

Room category 

 

Package/Adult 

 

Package/Child 

4-11 yrs 

 

Package/Child 

2-3 yrs 

03 –05 Nov 17 

10 – 12 Nov 17 

17 – 19 Nov 17 

24-26 Nov 17 

Club Room 29,400 26,200  

17,800 Deluxe 37,800 32,400 

Lagoon Suite 
42,800 

- 
- 

 

16 – 18 Dec 17 

Club Room 31,250 26,310  

17,910 Deluxe 40,950 33,910 

Lagoon Suite 46,150 - - 
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01 - 03 DEC 17 

03-05 DEC 17 

 

Club Room 32,400 27,510  

19,110 Deluxe 42,150 35,110 

Lagoon Suite 47,350 - - 

 

08 – 10 DEC 17 

Club Room 34,850 29,910  

21,510 

 

Deluxe 44,550 
37,510 

Lagoon Suite 49,750 - - 

 

15 – 17 DEC 17 

Club Room 31,600 28,000  

18,400 Deluxe 41,400 35,000 

Lagoon Suite 46,600 - - 

 


