
 

 

รหัสทัวร JWT 1901434 
ทัวรมัลดีฟส Clubmed Finolhu Villas Maldivas 3 วัน 2 คืน 
(PG) 
CLUB MED FINOLHU VILLAS / ทริปดําน้ํา / Pool Bar Finohl Villas 
 
พายเรือแคนู เลนวินเซิรฟ  
 
พิเศษ ! Speedboat 30 - 40 mins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
   วันแรก   กรุงเทพฯ – สนามบินมาเล (มัลดีฟส) 

07.00 น.     คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 
ช้ัน4 ประตู3เคาเตอรF สายการบินบางกอกแอรเวย (PG) เช็คอินรับบัตรที่น่ังบน
เคร่ืองบิน พรอมโหลดสัมภาระเดินทาง เชิญทานพักผอนจิบชา กาแฟ ระหวางรอ
ข้ึนเคร่ือง ทางสายการบินมีเลานจใหบริการ 

09.20 น. ออกเดินทางสู เมืองมาเล ประเทศมัลดีฟส ดวยเท่ียวบินที่ PG711 
11.55 น. เดินทางถึง สนามบินมาเล ซ่ึงเปนสนามบินกลางทะเลที่มีบรรยากาศท่ีสวยงาม 

(เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และ
ผานพิธีการทาง  ศุลกรแลว ทานจะไดพบกับ เจาหนาท่ี G.O. คอยใหการตอนรับ
ทานที่สนามบิน (หากไมเจอเจาหนาท่ีรบกวนเดินไปไปที่เคารเตอร 61 จะมี
เจาหนาที่เช็คช่ือลูกคาอยู)  
จากน้ันนําทานลงเรือเร็ว (Speed Boat) นําทานเดินทางสูรีสอรท ระหวางทาง
ทานจะไดชมน้ําทะเลใสบริสุทธ์ิ พรอมท้ังบานเรือนตาง ๆ บริเวณเกาะบน
คาบสมุทรอินเดีย  ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 30-40 นาที  
 

13.30 น. เดินทางถึงCLUB MED FINOLHU VILLAS , MALDIVES รีสอรทหรูระดับ 5 
ดาวพรอมเช็คอิน  

 
......... น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร Motu  ซ่ึงเปดใหบริการ 12.15 – 14 

.30 น  และใหทุกทานไดพักผอนตามอัธยาศัย 
 

 19.30-21.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหาร  A la carte พรอมบริการ 
เคร่ืองด่ืมเบียรและ ไวนรสเยี่ยม ตลอดการรับประทานอาหารมื้อค่ํา 

 
21.30 น. ทานสามารถเลือกน่ังเรือมาที่ บริเวณ Iru Bar ที ่ClubMed Kani (ฟรี) ที่น่ีทาน

จะสนุกสนานกับ กิจกรรมยามค่ําคืน และการแสดงจากทางรีสอรทและบริการ
เคร่ืองด่ืม ตางๆตลอดยามคาคืนมากมายกวา150 รายการ พรอมทั้งโชวจาก
เจาหนาที่สําหรับการตอนรับลูกคาทุก ทาน หรือทานสามารถพักผอนตามอิสระ 
รับลมชมบรรยากาศพรอมเคร่ืองด่ืมชนิดพรีเมี่ยมได ตลอดการพักผอน ที่ Pool 
Bar Finohl Villas 



 

 

(การแสดงและธีมงานแตละคืนจะไมซ้ํากัน ดังน้ันถาทานตองการแตงตัวใหเขากับธี
มงานของแตละคืน กรุณาเช็คกับเจาหนาที่กอนเดินทาง 1 อาทิตย เพ่ือเตรียมตัว)  
** หมายเหตุ เรือขามเกาะมีจนถึง เวลา เท่ียงคืน ของแตละวัน ** 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 วันท่ีสอง สนุกสนานกับกิจกรรมภายในรีสอรท 

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท ซ่ึงอาหารเชาจะเปดบริการทาน

ทีห่องอาหาร (A la carte) 07.00–11.00 หรือเลือกทานอาหารเชาที่หองพักได
เพียงแจงกับพนักงานบริการประจําหองพัก 

 หลังจากทานไดรับประทานอาหารเชา หากทานที่ตองการไปดําน้ําต้ืนพรอมกันท่ี
ทาเรือของรีสอรท เพ่ือรวม ทดสอบการวายน้ํา กอนท่ีจะรวมออกทริป เพ่ือ
ออกไปสัมผัส โลกใตนา ในมหาสมุทรอินเดีย (กรณีที่ทาน ไมผานการทดสอบวาย
น้ําทางรีสอรท ขอสงวนสิทธ์ิการใหบริการแตสามารถเลือกเลนกิจกรรมอ่ืนๆได 
ภายในโรงแรม)  

 
9.30 น. สําหรับทานที่ผานการทดสอบรวมทริปดําน้ํา ทานสามารถรวมการเดินทางไปกับ

เรือท่ีบริการฟรีพรอมอุปกรณ เชน หนากากดํา เส้ือชูชีพ หรือตีนกบ (กรณีที่ทาน
ตองการดําน้ําลึกทานสามารถติดตอ ซ้ือบริการเพ่ิมเติม โดยมีคาใชจายตามทริปที่
ทานตองการ) สําหรับการดําน้ําต้ืนใชเวลาประมาณ 2 ชม. สําหรับทานที่ไม
ออกไปรวมทริปดําน้ํา ทานสามารถ น่ังเรือขามไปท่ีเกาะ Kani เพ่ือรวม 
สนุกสนาน กับ กิจกรรม ท่ี สระวายน้ํากับ การออกกําลังกาย แบบ Aqua Gym 
ที่เนนความสนุก ในสระวายน้ํา หรือทาน สามารถอิสระ กับกิจกรรม ตางๆ 
มากมาย บนเกาะ ที่ทานไมตองเสียคาใชจายอ่ืนๆ อาทิ เรือแคนู,เรือ ถีบ,วินเซิรฟ 
, กระดานโตคล่ืน (ชนิดไมมีเคร่ืองยนต) เปนตน สามารถติดตอโดยตรงท่ีเจาหนา



 

 

ประจําเกาะ หรือ ทานสามารถใชบริการของกิจกรรม Finolhu Villasได อาทิ
เชน Tennis,Volleyball, Badminton,Weights & Cardio Room และ 
Yoga เปนตนโดยไมมีคาใชจายเพ่ิมเติม 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหาร Motu ต้ังแตชวง 12.15 – 14.30 น.  
 
บาย ใหทานอิสระพักผอนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับกิจกรรมตาง ๆ ทานสามารถ

สนุกสนาน กับคอรส ตางๆมากมาย ที่ทางClub Med เตรียมไวสําหรับทาน โดย
ทานสามารถ สอบถามไดโดยตรงกับทางทีมงาน Club Med ทั้งเกาะ Kani และ 
เกาะ Finolhu Villas 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ําเลิศรส ชวงเวลา 19.15 – 21.30 น. ทามกลางบรรยากาศสุดหรู

โดยจะเสริฟ เปนเมนู a la carte แตสามารถ ส่ังเพ่ิมไดตลอด หรือ เลือกทาน
อาหาร บุฟเฟ�ตนานาชาติ ณ หองอาหาร Velhi ที่เกาะ Kani  

 
21.30 น. ทานสามารถชมบรรยากาศพรอมเคร่ืองด่ืมชนิดพรีเม่ียมไดตลอดการพักผอนท่ี 

Pool Bar Finolhu หรือทานสามารถขามเกาะ Kani เพ่ือรวมสนุกกับปารต้ี 
ดนตรีกิจกรรมยามค่ําคืน ในแบบ Club Med ท่ี บริเวณ หองการแสดง 
(Theater) ทานสามารถ ชมการแสดงตางๆ ไดฟรี  ที่ไมซ้ํากับทีม GO’s ที่
มากมายความสามารถและบริเวณน้ีทานสามารถเลือกเคร่ืองด่ืมไดตามอัธยาศัย 
อาท ิคอคเทล ตางๆ ไวนแดง ไวนขาว เบียร หรือ เคร่ืองด่ืม แอลกอฮอล 
มากมาย กวา 150 ชนิด ตลอดคืน (บารจะปดใหบริการประมาณ 00.00 น.)  

  
 ** หมายเหตุ เรือขามเกาะมีจนถึง เวลา เท่ียงคืน ของแตละวัน ** 

 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 วันท่ีสาม มาเล (มัลดีฟส) - กรุงเทพฯ 
 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร (A la carte) 07.00–11.00 น. หลัง

อาหารเชา ใหทานวางกระเป�าสัมภาระบริเวณหนาหองพัก จากน้ันนําทาน 
CHECK-OUT ออกจากที่พัก จากน้ันพรอมกันท่ีจุดนัดพบ (บริเวณทาเทียบเรือ
หรือเจาหนาที่จะแจงอีกคร้ัง) เพ่ือเช็คกระเป�าสัมภาระของทานกอนเดินทางออก
จากรีสอรทไปยังสนามบินมาเลย 

09.30 น. ถึงสนามบินมาเลย นําทานเช็คอิน  
12.45 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินบางกอกแอรเวย (PG) เที่ยวบิน 

PG712 
19.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
CLUB MED FINOLHU MALDIVES 
 
 
       
       
              
              
      
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 

 

Sunrise Beach Villa 

หอ้งพักขนาด 168 ตารางเมตร พักไดส้งูสดุ 3 ทา่น 
 เตยีงคงิไซส ์หรอื เตยีงใหญ่ 1 เตยีง ขนาดหอ้ง 42 ม. 
หอ้งเตยีงใหญม่รีะเบยีงววิชายหาดและหอ้งนํ�าสว่นตัว

ทนัสมัย 
 รวมอาหารและเครื�องดื�ม แบบ All-Inclusive 
Free Wifi ในรสีอรท์ 
ตูน้ริภัย โทรทัศน์ เตยีงอาบแดดสว่นตัว , ชดุชา/กาแฟ 

 

Sunset Beach Villa 

 หอ้งพักขนาด 168 ตารางเมตร พักไดส้งูสดุ 3 ทา่น 
 เตยีงคงิไซส ์หรอื เตยีงใหญ่ 1 เตยีง ขนาดหอ้ง 42 ม. 
 หอ้งเตยีงใหญม่รีะเบยีงววิชายหาดและหอ้งนํ�าสว่นตัว

ทนัสมัย 
 รวมอาหารและเครื�องดื�ม แบบ All-Inclusive 
 Free Wifi ในรสีอรท์ 
 ตูน้ริภัย โทรทัศน์ เตยีงอาบแดดสว่นตัว , ชดุชา/กาแฟ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราคาบริการ 
 
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 - 

Sunrise Overwater Villa 

   หอ้งพักขนาด 151 ตารางเมตร พักไดส้งูสดุ 2 ทา่น 
 เตยีงคงิไซส ์หรอื เตยีงใหญ่ 1 เตยีง ขนาดหอ้ง 42 ม. 
 หอ้งเตยีงใหญม่รีะเบยีงววิชายหาดและหอ้งนํ�าสว่นตัว

ทนัสมัย 
 รวมอาหารและเครื�องดื�ม แบบ All-Inclusive 
 Free Wifi ในรสีอรท์ 
 ตูน้ริภัย โทรทัศน์ เตยีงอาบแดดสว่นตัว , ชดุชา/กาแฟ 

 

Sunset Overwater Villa 

   หอ้งพักขนาด 168 ตารางเมตร พักไดส้งูสดุ 2 ทา่น 
 เตยีงคงิไซส ์หรอื เตยีงใหญ่ 1 เตยีง ขนาดหอ้ง 42 ม. 
 หอ้งเตยีงใหญม่รีะเบยีงววิชายหาดและหอ้งนํ�าสว่นตัว

ทนัสมัย 
 รวมอาหารและเครื�องดื�ม แบบ All-Inclusive 
 Free Wifi ในรสีอรท์ 
 ตูน้ริภัย โทรทัศน์ เตยีงอาบแดดสว่นตัว , ชดุชา/กาแฟ 

 



 

 

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 - 

 ***หมายเหตุ*** 
 -ราคาน้ีรวมต๋ัวสายการบินบางกอก แอรเวย แตละพีเรียดสามารถจองไดสูงสุดพีเรียดละ
20ทาน ท้ังน้ีสามารถเช็คที่น่ังกับเจาหนาที่อีกคร้ัง 
 -ราคาน้ีเปนราคาเร่ิมตนและเปล่ียนแปลงไดข้ึนอยูกับชวงเวลาการเดินทาง 
 -ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงท้ังน้ีโปรดตรวจสอบโดยตรงกับฝ�ายขาย 



 

 

อัตราดังกลาวน้ีรวม 
 
- ที่พักตามแพคเกจที่เลือก 
- ต๋ัวเคร่ืองบินไป - กลับ  
- Welcome Drink 
- อาหารนานาชาติท้ังเชา กลางวัน เย็น พรอมทั้งเคร่ืองด่ืม เบียร ไวน น้ําผลไมและอ่ืนๆ 
- บริการเคร่ืองด่ืมท้ังผสมและไมผสมแอลกอฮอลตลอดวัน  (ยกเวนเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลชนิด 
พรีเมี่ยม, ไวน และ แชมเปญแบบทั้งขวด) 
- กิจกรรมกีฬาท้ังบนบกและทางน้ํา  พรอมผูฝกสอนที่เช่ียวชาญ เฉพราะรีสอรท ที่มีการเรียน
การสอนและอุปกรณ 
- กิจกรรมดําน้ํา ตามตารางที่ทางรีสอรทกําหนด 
- การแสดงโชวเอกลักษณของคลับเมดทุกค่ําคืนโดยจีโอนานาชาติ 
- พนักงานบริการประจําหองพัก (butler service) 
- ฟรีคาเชายืมอุปกรณดําน้ําและกิจกรรมทางน้ําท่ีไมใชเคร่ืองยนต เชนกระดานโตคล่ืน เรือถีบ 
เรือแคนนู 
- ประกันภัยการเดินทางทานละ 1,000,000 บาท 

 
อัตราดังกลาวไมรวม 
 
-Vat7% และภาษีหักณ ที่จาย 3% (ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี) 
- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากที่ระบุขางตน 
- กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตน 
 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาชําระเงินเต็มจํานวน พรอม

กับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว  
 ราคาเสนอ และราคาแพ็คเกจสามารถใชไดกับผูใหญ 2 ทานที่เดินทางดวยกัน 
 คลับเมดฟโนลูหวิลลา ยินดีตอนรับแขกต้ังแตอาย ุ12 ปข้ึนไป 
 แขกอายุต้ังแต 12 – 17 ป สามารถเขาพักไดเฉพาะหอง Sunrise/Sunset Beach Villa 

เทาน้ัน และสามารถเขาพักได 3 ทานตอหอง 
 ราคาน้ีเปนราคาสกุลเงินไทย และมีผลบังคับใชกับชาวไทยเทาน้ัน 



 

 

 เมื่อทานตกลงทําการชําระเงินทั้งหมด หรือบางสวนแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรบในเงือนไข
ขอตกลงตางๆ  ท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด และจะไมสามารถคืนเงิน หรือ เปล่ียนผูเดินทางได 

 แพ็คเกจน้ีไมสามารถใชไดกับกรุปทัวร 
 หากยืนยันการจองแลวไมสามารถสงตอ คืน หรือเปลี่ยนแปลงได และไมสามารถใชรวมกับโปรโมช่ัน

อ่ืน ไๆด 
 ราคาดังกลาวน้ีเปนโปรโมช่ันพิเศษสามารถเดินทางไดต้ังแตวันท่ีที่ระบุไวเทาน้ัน 
 ภาษีสนามบินและคาธรรมเนียมน้ํามันจะรวมอยูและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา 
 ราคาและเง่ือนไขทั้งหมดอาจมีการเปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง  
 กระเป�าเดินทางสําหรับฝากใตทองเคร่ือง จํานวน :  ไมจํากัด   น้ําหนัก : ไมเกิน 20  กิโลกรัม 
 ส่ิงที่บรรจุภายใน : นอกเหนือจากเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย และของใชอ่ืน ๆ  ขอควรปฎิบัติอยาง

เครงครัดสําหรับส่ิงของที่บรรจุไวภายในกระเป�าเดินทางฝากใตทองเคร่ืองมีดังน้ี  
 หาม!! นําผลิตภัณฑอัดอากาศใสกระเป�าใบใหญ เพราะอาจเกิดอันตรายระหวางเดินทาง เชน 

กระป�องสเปรยตาง ๆ  
 หาม!! นําหนังสือเดินทางใสกระเป�าใบใหญ และกรุณาเก็บรักษาไวอยางดี เพ่ือป�องกันการ

สูญหาย 
 หาม!! นําที่ชารจแบตเตอร่ีสํารอง (Power Bank) ทุกขนาด และทุกชนิดใสในกระเป�าใบ

ใหญโดยเด็ดขาด  
 หาม!! นําอาวุธทุกชนิดใสในกระเป�าใบใหญโดยเด็ดขาด 
 ส่ิงที่บรรจุภายใน  : ควรเปนของใชที่จําเปนระหวางการเดินทาง อาทิ แปรงสีฟน ยาประจําตัว 

ทั้งน้ีสายการบินมีขอกําหนดเครงครัด สําหรับส่ิงของที่บรรจุภายในกระเป�าถือติดตัวตัวข้ึน
เคร่ือง ดังน้ี  
ของเหลว หรือ ของก่ึงเหลวทุกชนิด อาทิ เจล สเปรยท่ีไมใชวัสดุอันตราย และน้ํา เคร่ืองด่ืม 
โลช่ัน ออยล น้ําหอม โฟม ยาสีฟน น้ํายากําจัดกล่ินตัว (ยกเวน นม อาหารสําหรับเด็ก และยา
น้ําในปริมาณที่พอเหมาะ) ตองมีขนาดบรรจุไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชนิด และบรรจุรวมกัน
ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร และหากบรรจุเกินจาก 100 มิลลิลิตร ตองเก็บไวในกระเป�าฝากใต
ทองเคร่ืองเทาน้ัน 
สําหรับของเหลว หรือ ของก่ึงเหลว อาท ิเจล หรือสเปรย ซ่ึงซ้ือจากรานปลอดภาษีอากรที่
สนามบิน หรือบนเคร่ืองบินตองบรรจุในถุงพลาสติกใสปดผนึกปากถุง ไมมีรองรอยผิดปกติให
สงสัยวามีการเปดปากถุงหลังจากการซ้ือ และมีหลักฐานแสดงวาซ้ือจากรานคาปลอดภาษี



 

 

สนามบินหรือบนเคร่ืองบินในวันเดินทางเทาน้ัน โดยตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตอ
ของเหลว เจล หรือสเปรยที่สนามบินซึ่งเปนจุดปลายทางของการเดินทาง 

 กรณีท่ีนําของเหลวและก่ึงเหลวบรรจุไวในกระเป�าถือติดตัวข้ึนเคร่ืองตองแสดงถุงพลาสติกใส
ซ่ึงใสภาชนะบรรจุของเหลว เจล หรือสเปรย รวมทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาและเส้ือ
คลุม เมื่อถึงจุดตรวจคน 

 สําหรับเคร่ืองใชไฟฟ�าสวนตัว วัสดุอุปกรณของมีคมอันสามารถกอใหเกิดอันตรายไดเชน มีด
พับ มีดปอกผลไม ตะไบขัดเล็บ ไฟแช็ค มีด กรรไกร หรือ ของมีคมทุกชนิดท่ีสามารถทําเปน
อาวุธได ไมอนุญาตใหบรรจุไวในกระเป�าถือ ดังน้ันกรุณาใสไวในกระเป�าเดินทางใบใหญที่จะ
ฝากลงใตทองเคร่ืองบิน มิฉะน้ันอาจถูกยึดไวโดยไมไดรับคืน 
หมายเหตุ: หากขนาดและน้ําหนักของกระเป�าติดตัวข้ึนเคร่ืองเกินกวาที่กําหนด สายการบินจะ
ไมยินยอมใหนํากระเป�าดังกลาวข้ึนเคร่ืองโดยเด็ดขาด 
 

ขอมูลอ่ืนๆ  
1. ส่ิงที่หามนําเขาประเทศมัลดีฟส 
 วัตถุที่ส่ือถึงการตอตานศาสนาอิสลาม  
 วัตถุบูชา 
 หนังสือ ส่ิงพิมพลามก 
 แอลกอฮอลและเหลา 
 สัตวอันตราย อาวุธสงคราม และระเบิด 
 เน้ือหมู และผลิตภัณฑที่ทําจากหม ู

2.อุณหภูมิชวงปลายเดือนสิงหาคม  โดยประมาณ  26 - 35 องศาเซลเซียส  
หมายเหตุ: กอนออกเดินทางกรุณาตรวจเช็คอุณหภูมิอีกคร้ัง  
3.เวลาจะชากวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง 
4.ภาษา  ภาษาทองถ่ินคือ Dhivehi และภาษาอังกฤษ 
5.เงินตรา อัตราแลกเปล่ียน อยูที่ประมาณ 12 รูเฟย (Rufiyaa/MVR) ตอ 1 ดอลลารสหรัฐ 
หรือ 1 รูเฟย  เทากับ 3-4 บาท แตทานอาจจะไมจําเปนตองแลกเงินรูเฟย ไวมากนักเพราะที่
คลับเมด คานิ ยินดีรับเงินดอลลารสหรัฐ หรือทานสามารถจายผานบัตรเครดิต ซึ่งคาใชจาย
ท้ังหมดจะถูกบันทึกเอาไว คิดบัญชีรวมกันเม่ือทานเช็คเอาท (บัตร VISA /JCB / Ameri-
can Express / Eurocard และ Master Card ) 

6. เส้ือผา การแตงกาย และของใชตางๆ   
- ควรเตรียมเส้ือผาท่ีเปนผาฝ�าย ผาลินิน เส้ือยืดเน้ือบางสวมใสสบายเน่ืองจากมัลดีฟส

อากาศรอนท้ังป 
- รองเทาแตะ หรือ รองเทาที่สวมใสสบาย 



 

 

- กางเกงวายน้ํา  ชุดวายน้ํา   
- ครีมกันแดด 
- แวนตากันแดด หรืออุปกรณกันแดดในแบบของทานเอง 
- รองเทาผาใบสําหรับทานที่ชอบออกกําลังกายในหองฟตเนส หรือออกกําลังกายแอโรบิค/

โยคะ 
- กลองถายรูปและอุปกรณเก็บภาพ 

7.กระแสไฟฟ�าระบบไฟฟ�าเปนแบบกระแสสลับ230-240 Volts -AC ปล๊ักเปนแบบ 3 ขา 
ควรพกadapter ติดตัวไปดวย 

8.การเขาประเทศ ทานสามารถเดินทางเขาสู มัลดีฟสโดยไมตองใชวีซา โดยสามารถพักอาศัย
อยูไดไมเกิน 30 วัน และ  พาสปอรตตองมีอายุอยางนอย 6 เดือนข้ึนไป 

9.การใชโทรศัพท โทรศัพทกลับเมืองไทย ใหกด  001 หรือ 002 หรือ 008  + 66 + 2 หรือ 
8  หมายเลข โทรศัพท 7 ตัว 

10.ของมีคาไมควรนําของมีคาติดตัวมากเกินไป เพ่ือการทองเที่ยวอยางสบายใจ 
11. Club Med resort จะมีการแตงกายเพ่ือรวม ธีมปารต้ี ในแตละวัน ทานสามารถโทรเช็ค 
ลวงหนากอนการเดินทาง 5 วัน กับเจาหนาที่ของบริษัทฯ 

หมายเหตุ 
- ราคาน้ีใชสําหรับผูเดินทางพรอมกันอยางนอย 2 ทานข้ึนไป ถือสัญชาติไทย และมี

วัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน  
- เพ่ือความปลอดภัยของนักทองเท่ียว รีสอรทสวนใหญท่ีมัลดีฟส ไมอนุญาต ใหเด็กอายุต่ํากวา 

12 ปพักแบบ Water Bungalow  
-  หองพัก 1 หอง สามารถพักไดสูงสุด 3 ทาน หรือ ผูใหญ 2 ทานพักกับเด็ก 1 ทาน (เด็กตอง

มีอายุ 2-11 ปหรืออายุไมเกิน 12 ป กอนวันออกเดินทาง) 
- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนราคาคาบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาคาต๋ัวเคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย 
คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปล่ียนไดปรับข้ึนในชวง
ใกลวันที่คณะจะเดินทาง   

- หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวย
เหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนเงินบางสวนหรือท้ังหมด 

- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา
เมืองใหกับชาวตางชาติหรือคนตางดาว ที่พํานัก อยูในประเทศไทย อํานาจสิทธิ์ขาดเปนของ
ทางกองตรวจคนเขาเมือง   



 

 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน การ
ยกเลิก หรือลาชาของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ
จลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริษัทฯ  

- ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทาน
สละสิทธ์ิ ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณ
ตางๆ ทั้งน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของ
ลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

 
 


