
 
 

 
 



 



 

วันแรก : ของการเดนิทาง กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์ 

 
07.30 น. เช็คอิน อาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย FD177 

** หลงัจากผา่นขัน้ตอนพิธีการ ตม. **  
 

09.30  น. เหินฟา้สู ่เมืองมาเลโ่ดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD177 
 
11.45  น. เดินทางถงึ สนามบินมาเล สนามบินกลางทะเล ท่ีมีบรรยากาศที่สวยงาม  

หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง เมือ่ออกมาด้านนอก เจ้าหน้าที่ถือ ปา้ยต้อนรับ CLUB MED และ  Pre Check-in 
ที่ เคาน์เตอร์ คลบัเมด หมายเลข 61 (หากไมพ่บเจ้าหน้าที่ สามารถ มาที่ เคาน์เตอร์คลบัเมดหมายเลข 61 ) 
และ น าทา่นลงเรือเร็วเพื่อเดินทางสูเ่กาะมลัดีฟส ์(ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) 
 

13.30 น.  เดินทางถงึ RESORT พร้อมเช็คอนิ 
 
14.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร  Motu และให้ทกุทา่นได้อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
 
19.30 – 21.30 น. เชิญทา่นรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารบริการอาหารเย็นในแบบท่ีทา่นจะประทบัใจ 

 พร้อม บริการ เคร่ืองดื่มเบยีร์ และไวน์รสเยี่ยมตลอดการรับประทานอาหารมือ้ค า่ 
(ในกรณีทีเ่กิดการลา่ช้าและถึงไมท่นัเวลาการใช้บริการอาหาร มือ้เย็นที่ภตัตาคารทางคลบัเมดจะจดัเป็นมือ้
อาหารวา่งบริการไว้ให้ในห้องพกัแทน) 

21.30 น.  จากนัน้ทา่นสามารถเลอืกนัง่เรือมาที่บริเวณ Iru Bar ที่ ClubMed Kani (ฟรี) ท่ีนีท้า่นจะสนกุสนานกบักิจกรรม
ยามค ่าคืน และการแสดงจากทางรีสอร์ทท่ีรอต้อนรับผู้ที่เดินทางมาเยือน และบริการเคร่ืองดื่มตา่งๆตลอดยาม
ค ่าคืนมากมายกวา่ 150 รายการ พร้อมทัง้โชว์จากเจ้าหน้าที่ส าหรับการต้อนรับลกูค้าทกุทา่น หรือ ทา่นพกัผอ่น
ตามอิสระ ทา่นสามารถกินลม ชมบรรยากาศพร้อมเคร่ืองดื่มชนิดพรีเมี่ยม ได้ตลอดการพกัผอ่น ที่ Pool Bar 
Finohl Villas 

***หมายเหต ุเรือข้ามเกาะมีจนถงึ เวลา เที่ยงคืน ของแตล่ะวนั*** 
 
 
 
 
 

 



 

วันที่สอง : ของการเดนิทางสนุกสนานกับกจิกรรมในโรงแรม 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หรือ เลอืกทานอาหารเช้าที่ห้องพกัได้ เพยีงแคบอ่ก  พนกังาน 

บริการประจ าห้องพกัทา่มกลางบรรยากาศยามเช้า กลางทะเลที่สวยงาม แสงแดด และ สายลม หลงั
รับประทานอาหารเช้า หากทา่นท่ีต้องการไปด าน า้ตืน้พร้อมกนัท่ีทา่เรือ ของรีสอร์ท เพื่อร่วมทดสอบการ วา่ยน า้
ก่อนที่จะร่วมออกทริป เพื่อไปสมัผสั โลกใต้น า้ ในมหาสมทุรอินเดยี (กรณีที่ทา่นไมผา่นการทดสอบวา่ยน า้ทาง
รีสอร์ทขอสงวนสทิธ์ิการให้บริการ แตส่ามารถเลอืกเลน่กิจกรรรมอื่นได้ภายในโรงแรม) 

 
09.30 น.  ส าหรับทา่นท่ีผา่นการทดสอบ ร่วมทริปด าน า้ ทา่นสามารถ ร่วมการเดินทางไปกบัทางเรือที่บริการฟรี พร้อม 

อปุกรณ์กรตา่งๆ เช่น หน้ากากด าน า้ เสือ้ชชีูพ หรือตีนกบ (กรณีทีท่า่นต้องการด าน า้ลกึ ทา่นสามารถติดตอ่ซือ้ 
บริการเพิ่มเตมิ โดยมีคา่ใช้จา่ยตามทริปท่ีทา่นต้องการ) ส าหรับการด าน า้ตืน้ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. ส าหรับ
ทา่นท่ีไมอ่อกไปร่วมทริปด าน า้ ทา่นสามารถ นัง่เรือข้ามไปที่เกาะ Kani เพื่อร่วม สนกสุนานกบักิจกรรม ที่ สระ
วา่ยน า้กบัการออกกาลงักาย แบบ Aqua Gym ที่เน้นความสนก ุในสระวา่ยน า้หรือทา่นสามารถอิสระกบั 
กิจกรรมตา่งๆ มากมายบนเกาะ ที่ทา่นเกือบจะไม่ตองเสยีคา่ใช้จา่ยอื่นๆอาทิ เรือแคน,ูเรือถีบ, วินด์เซิร์ฟ, 
กระดานโต้คลืน่ (ชนิดไมม่ีเคร่ืองยนต์) เป็นต้น สามารถติดตอ่โดยตรงที่เจ้าหน้าประจ าเกาะ หรือ ทา่นสามารถ 
ใช้บริการ กิจกรรม ของ Finolhu Villas ได้ อาทิเช่น – Tennis, Volleyball, Badminton,Weights & Cardio 
Room และ Yoga เป็นต้น โดยไมม่ีคา่ใช้จ่าย 

บา่ย  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร Motu 
 ทา่นสามารถสนกุสนานกบัคอร์สตา่งๆมากมายที่ทาง Club Med เตรียมไว้ส าหรับทา่นโดยทา่นสามารถ

สอบถามได้โดยตรงกบัทางทมีงาน Club Med ทัง้เกาะ Kani และ เกาะ Finolhu Villas 
 
ช่วงค ่า  บริการอาหารเลศิรส ทา่มกลางบรรยากาศสดุหรู โดยจะเสร์ิฟ เป็นเมน ูa la carte แตส่ามารถ สัง่เพิม่ได้ตลอด 

หรือ เลอืกทานอาหาร บฟุเฟ่ต์ นานาชาติ ณ ห้องอาหาร Velhi ที่ เกาะ Kani 
 

21.30 น.  ทา่นสามารถกินลม ชมบรรยากาศพร้อมเคร่ืองดื่มชนิด พรีเมี่ยม ได้ตลอดการพกัผอ่น ที่ Pool Bar Finohlu 
หรือทา่นสามรถ ข้ามมาเกาะ Kani เพื่อร่วม สนกุกบัปาร์ตี ้ดนตรีกิจกรรมยามค า่คืนในแบบ Club Med ที่
บริเวณ ห้องการแสดง (Theater) ทา่นสามารถ ชมการแสดงตา่งๆ ได้ฟรี ได้ทกุค ่าคืน กบัการแสดงที่ไมซ่ า้กบั
ทีม GO’s ที่มากมายความสามารถ และบริเวณนีท้า่นสามารถเลอืกเคร่ืองดื่มที่ทา่นช่ืนชอบ อาทิ ค็อกเทลตา่งๆ 
ไวน์แดง ไวน์ขาว เบยีร์ หรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ มากมายกวา่ 150 ชนิด ตลอดคืน        (บาร์จะปิดบริการ
ประมาณ 01.00 น. ) 

***หมายเหต ุเรือข้ามเกาะมีจนถงึ เวลา เที่ยงคืน ของแตล่ะวนั*** 
 

 



 

วันที่สามของการเดนิทาง มัลดีฟส์ - กรุงเทพฯ 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า 
8.00 น.  วางกระเป๋าสมัภาระบริเวณหน้าห้องพกั 
9.00 น.  เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พกั  
09.30 น. พร้อมกนัท่ี ทา่เทียบเรือของคลบัเมดคานิ และเดินทางออกจากคลบัเมดคานิ โดย Speed boat สู ่ สนามบินมา

เล ่ 
12.40 น.  ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD178 
19.05 น.  เดินทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ 
 

***** เวลา และ กิจกรรม อาจมีการปรับเปลีย่น ได้ตามความสะดวกของทา่นเป็นหลกั ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง : 

 กระเป๋าเดินทางส าหรับฝากใต้ท้องเคร่ือง 

 จ านวน :  ไมจ่ ากดั   น า้หนัก : ไมเ่กิน 20  กิโลกรัม 

 สิง่ที่บรรจภุายใน : นอกเหนือจากเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย และของใช้อื่นๆ  ข้อควรปฎิบตัิอยา่งเคร่งครัดส าหรับสิง่ของที่

บรรจไุว้ภายในกระเป๋าเดินทางฝากใต้ท้องเคร่ืองมีดงันี ้ 

 ห้าม  น าผลติภณัฑ์อดัอากาศใสก่ระเป๋าใบใหญ่ เพราะอาจเกิดอนัตรายระหวา่งเดินทาง เช่น กระป๋องสเปรย์ตา่งๆ  

 ห้าม น าหนงัสอืเดินทางใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และกรุณาเก็บรักษาไว้อยา่งดี เพื่อปอ้งกนัการสญูหาย 

 ห้าม น าที่ชาร์จแบตเตอร่ีส ารอง (Power Bank)   ทกุขนาด และทกุชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบใหญ่โดยเด็ดขาด  

 ห้าม น าอาวธุทกุชนิดใสใ่นกระเป๋าใบใหญ่โดยเด็ดขาด 

 กระเป๋าเดินทางที่ถือติดตวัขึน้เคร่ือง ( Hand Carry / Hand Bag)  

 จ านวน :  ต้องไมเ่กิน 2 ใบ ตอ่ทา่น โดยแบง่เป็น กระเป๋าเดินทางใบเลก็ส าหรับถือขึน้เคร่ือง (Hand Carry) 1ใบ และ

กระเป๋าสะพาย (Hand Bag)  1 ใบ 

 ขนาด :  ของกระเป๋าเดินทางใบเลก็ (Hand Carry ) ต้องมีขนาด 58 x 34 x 23 ซม.  

 น า้หนกั :  กระเป๋าเดินทางใบเลก็ (Hand Carry) ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม ตอ่ 1 ใบ 

 สิง่ที่บรรจภุายใน  : ควรเป็นของใช้ที่จ าเป็นระหวา่งการเดินทาง อาทิ แปรงสฟัีน ยาประจ าตวั ทัง้นีส้ายการบินมี

ข้อก าหนดเคร่งครัด ส าหรับสิง่ของที่บรรจภุายในกระเป๋าถือติดตวัตวัขึน้เคร่ือง ดงันี ้ 

 - ของเหลว หรือ ของกึ่งเหลวทกุชนิด อาทิ เจล สเปรย์ที่ไมใ่ช่วสัดอุนัตราย และน า้ เคร่ืองดื่ม โลชัน่ ออยล์ น า้หอม โฟม 

ยาสฟัีน น า้ยาก าจดักลิน่ตวั (ยกเว้น นม อาหารส าหรับเด็ก และยาน า้ในปริมาณที่พอเหมาะ) ต้องมีขนาดบรรจไุมเ่กิน 

100 มิลลลิติรตอ่ชนิด และบรรจรุวมกนัไมเ่กิน 1,000 มิลลลิติร และหากบรรจเุกินจาก 100 มิลลลิติร ต้องเก็บไว้ใน

กระเป๋าฝากใต้ท้องเคร่ืองเทา่นัน้ 

 ส าหรับของเหลว หรือ ของกึ่งเหลว อาทิ เจล หรือสเปรย์ ซึง่ซือ้จากร้านปลอดภาษีอากรที่สนามบิน หรือบนเคร่ืองบินต้อง

บรรจใุนถงุพลาสติกใสปิดผนกึปากถงุ ไมม่ีร่องรอยผดิปกตใิห้สงสยัวา่มกีารเปิดปากถงุหลงัจากการซือ้ และมีหลกัฐาน

แสดงวา่ซือ้จากร้านค้าปลอดภาษีสนามบินหรือบนเคร่ืองบินในวนัเดินทางเทา่นัน้ โดยตรวจสอบข้อมลูเก่ียวกบัการ

ปฏิบตัิตอ่ของเหลว เจล หรือสเปรย์ที่สนามบินซึง่เป็นจดุปลายทางของการเดินทาง 

 กรณีที่น าของเหลวและกึง่เหลวบรรจไุว้ในกระเป๋าถือติดตวัขึน้เคร่ืองต้องแสดงถงุพลาสตกิใสซึง่ใสภ่าชนะบรรจขุองเหลว 

เจล หรือสเปรย์ รวมทัง้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาและเสือ้คลมุ เมื่อถงึจดุตรวจค้น 

 - ส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟา้สว่นตวั วสัดอุปุกรณ์ของมคีมอนัสามารถก่อให้เกิดอนัตรายได้เช่น มีดพบั มีดปอกผลไม้ ตะไบขดั

เลบ็ ไฟแช็ค มีด กรรไกร หรือ ของมีคมทกุชนดิที่สามารถท าเป็นอาวธุได้ ไมอ่นญุาตให้บรรจไุว้ในกระเป๋าถือ ดงันัน้กรุณา

ใสไ่ว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ทีจ่ะฝากลงใต้ท้องเคร่ืองบิน มิฉะนัน้อาจถกูยดึไว้โดยไมไ่ด้รับคืน 

 หมายเหต ุหากขนาดและน า้หนกัของกระเป๋าตดิตวัขึน้เคร่ืองเกินกวา่ที่ก าหนด สายการบินจะไมย่ินยอมให้น ากระเป๋า

ดงักลา่วขึน้เคร่ืองโดยเดด็ขาด 



 

ข้อมูลอื่นๆ  : 

 1. สิง่ที่ห้ามน าเข้าประเทศมลัดีฟส์ 

 - วตัถทุี่สือ่ถึงการตอ่ต้านศาสนาอิสลาม  

 - วตัถบุชูา 

 - หนงัสอื สิง่พิมพ์ลามก 

 - แอลกอฮอล์และเหล้า 

 - สตัว์อนัตราย อาวธุสงคราม และระเบิด 

 - เนือ้หม ูและผลติภณัฑ์ที่ท าจากหม ู

 2.  อณุหภมูิช่วงปลายเดือนสงิหาคม  โดยประมาณ  26 - 35 องศาเซลเซยีส 

      หมายเหต ุ ก่อนออกเดินทางกรุณาตรวจเช็คอณุหภมูิอกีครัง้  

 3.  เวลา  จะช้ากวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

 4.  ภาษา  ภาษาท้องถ่ินคือ Dhivehi และภาษาองักฤษ 

 5.  เงินตรา อตัราแลกเปลีย่น อยูท่ี่ประมาณ  12  รูเฟีย (Rufiyaa/MVR)  ตอ่ 1 ดอลลา่ร์สหรัฐ  หรือ  1 รูเฟีย เทา่กบั 3-4 

บาท   แตท่า่นอาจจะไมจ่ าเป็นต้องแลกเงินรูเฟีย ไว้มากนกัเพราะที่คลบัเมด คานิ ยินดีรับเงินดอลลา่ร์สหรัฐ หรือ            

ทา่นสามารถจา่ยผา่นบตัรเครดติ ซึง่คา่ใช้จ่ายทัง้หมดจะถกูบนัทกึเอาไว้ คดิบญัชีรวมกนัเมื่อทา่นเช็คเอาท์   

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

 6. เสือ้ผ้า การแตง่กาย และของใช้ตา่งๆ   

 -  ควรเตรียมเสือ้ผ้าที่เป็นผ้าฝา้ย ผ้าลนิิน เสือ้ยืดเนือ้บางสวมใสส่บาย เนื่องจากมลัดีฟส์อากาศร้อนทัง้ปี 

 -  รองเท้าแตะ หรือ รองเท้าที่สวมใสส่บาย 

 - กางเกงวา่ยน า้  ชดุวา่ยน า้   

 - ครีมกนัแดด 

 - แวน่ตากนัแดด หรืออปุกรณ์กนัแดดในแบบของทา่นเอง 

 - รองเท้าผ้าใบส าหรับทา่นท่ีชอบออกก าลงักายในห้องฟิตเนส หรือออกก าลงักายแอโรบิค/โยคะ 

 - กล้องถา่ยรูปและอปุกรณ์เก็บภาพ 

 7.  กระแสไฟฟา้ระบบไฟฟา้เป็นแบบกระแสสลบั230-240 Volts -AC ปลัก๊เป็นแบบ 3 ขาควรพก adapter ติดตวัไปด้วย 

 8.  การเข้าประเทศ   ทา่นสามารถเดินทางเข้าสูม่ลัดีฟส์โดยไมต้่องใช้วีซา่  โดยสามารถพกัอาศยัอยูไ่ด้ไมเ่กิน 30 วนั และ  

พาสปอร์ตต้องมีอายอุยา่งน้อย 6 เดือนขึน้ไป 

 9.  การใช้โทรศพัท์ โทรศพัท์กลบัเมืองไทย ให้กด  001 หรือ 002 หรือ 008  + 66 + 2 หรือ 8  หมายเลข โทรศพัท์ 7 ตวั 

 10. ของมคีา่ไมค่วรน าของมีคา่ตดิตวัมากเกินไป เพื่อการทอ่งเที่ยวอยา่งสบายใจ 

 11. คลบัเมด จะมกีารแตง่กายเพื่อร่วม ธีมปารตี ้ในแตล่ะวนั สามารถโทรเช็ค ลว่งหน้าก่อนการเดนิทาง 5 วนั   

ที่คลบัเมดกรุงเทพ 



 

หมายเหตุ 

- ราคานีใ้ช้ส าหรับผู้ เดินทางพร้อมกนัอยา่งน้อย 2 ทา่นขึน้ไป ถือสญัชาติไทยและมีวตัถปุระสงค์เพือ่การทอ่งเที่ยว

เทา่นัน้  

- เพื่อความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยว รีสอร์ทสว่นใหญ่ที่มลัดีฟส์ไมอ่นญุาตให้เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปีพกัแบบ Water 

Bungalow ห้องพกั 1 ห้อง พกัได้สงูสดุ 3 ทา่น หรือ ผู้ใหญ่ 2 ทา่นพกักบัเดก็ 1 ทา่น (เดก็ต้องมีอาย ุ2-11 ปีหรืออายุ

ไมเ่กิน 12 ปี ก่อนวนัออกเดินทาง) 

- อตัราคา่บริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นราคาคา่บริการ

ในกรณีที่มีการขึน้ราคาคา่ตัว๋เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนียมน า้มนั หรือมีการประกาศลดคา่เงิน

บาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีคณะจะเดินทาง   

- หากท่านถกูเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเข้า -ออกเมือง ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น

เหตผุลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนเงินบางสว่นหรือ

ทัง้หมด 

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ

หรือคนตา่งด้าว ท่ีพ านกั อยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง   

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลิก หรือลา่ช้าของ

สายการบิน เรือ รถไฟ อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตามสถานที่ต่างๆ ที่

เกิดเหนืออ านาจควบคมุของบริษัทฯ  

- ในระหว่างการท่องเท่ียวนี ้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ

เรียกร้องขอคืนคา่บริการได้ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ที่จะเปลีย่นแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี ้ทางบริษัทฯ จะ

ยดึถือและค านงึถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สงูสดุของลกูค้าสว่นมากเป็นส าคัญ 

 

 


