
 

 

  

Club Med Finolhu Villas With Air Asia 
 



คลบัเมดฟิโนลหูว์ลิลา่ มลัดลีฟ์ 3 วนั 2 คนื 
แพ็คเก็จ  พรอ้มต ัว๋เครือ่งบนิสายการบนิ 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 

02 - 04 Sep 17 
09 – 11 Sep 17 
23 – 25 Sep 17 

30 Sep - 02 Oct 17 
 

Sunrise Beach Villa 53,110 

Sunset Beach Villa 55,110 

Sunrise Overwater Villa 59,110 

Sunset Overwater Villa 68,910 

 

28-30 Oct 17 
 

Sunrise Beach Villa 53,710 
Sunset Beach Villa 55,710 

Sunrise Overwater Villa 59,710 

Sunset Overwater Villa 69,510 

   

04 – 06 Nov 17 

Sunrise Beach Villa 51,910 

Sunset Beach Villa 53,510 

Sunrise Overwater Villa 58,110 

Sunset Overwater Villa 62,910 

 

11 –13 Nov 17 
18 – 20 Nov 17 

25 – 27 Nov 17 

Sunrise Beach Villa 51,310 

Sunset Beach Villa 52,910 

Sunrise Overwater Villa 57,510 

Sunset Overwater Villa 62,310 

 

02 – 04 Dec 17 
 

Sunrise Beach Villa 57,510 

Sunset Beach Villa 57,510 

Sunrise Overwater Villa 64,710 

Sunset Overwater Villa 69,910 

 



09 – 11 Dec 17 

Sunrise Beach Villa 59,910 

Sunset Beach Villa 59,910 

Sunrise Overwater Villa 67,110 

Sunset Overwater Villa 72,310 

 

16 – 18 Dec 17 

Sunrise Beach Villa 56,310 

Sunset Beach Villa 56,310 

Sunrise Overwater Villa 63,510 

Sunset Overwater Villa 68,710 

 
*** ยนิดตีอ้นรับแขกตัง้แตอ่ายุ 18 ปีขึน้ไป สําหรับ หอ้งพักแบบ Sunrise Overwater Villa และSunset Overwater Villa 
*** สาํหรับ เด็กอาย ุ12 ปีขึน้ไป สามารถขา้พัก หอ้งพักแบบ Villa Beach Sunrise และ Villa Beach Sunset 

*** ชําระเพิม่ 100% สาํหรับคา่ธรรมเนยีมการเขา้พักเดีย่ว 
 

  



 
 

  
 
• SUNSET OVERWATER VILLAS  

- Size: 168 sqm (indoor : 78 sqm) 

- Max. occupancy per room: 2  (one king size bed in each Villa) 

- Private pool: 1.2m in depth and 28sqm in size 

- Sea view 

 
• SUNRISE OVERWATER VILLAS  

- Size: 151 sqm (indoor: 67 sqm) 

- Max. occupancy per room: 2 (one king size bed in each Villa) 

- Private pool: 1.2m in depth and 16sqm in size 

- Sea view 

 
• BEACH VILLAS  

- Size : 168 sqm (indoor : 67 sqm ) 

- Max. occupancy per room : 3 (one king size bed in each Villa) 

- Private pool : 1.2m in depth and 16sqm in size 

- Sea view 



06 .30 น.           คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขออก เคาน์เตอร์ Air Asia (FD) 

09 .30  น.           นาํท่านเหิรฟ้าสู่เมืองมาเล่ย์ สนามบินกลางทะเล  โดยสายการบิน Air Asia เทีย่วบินที ่FD 177 

11.45 น.           เดินทางถึงสนามบินมาเล่ย์ สนามบินกลางทะเล ท่ีมีบรรยากาศท่ีสวยงาม หลงัตรวจเอกสารเป็นท่ีเรียบร้อย 

เม่ือออกมาด้านนอก เจ้าหน้าท่ีถือ ป้ายต้อนรับ CLUB MED และ  Pre Check-in ท่ี  เคาร์เตอร์ คลับเมด 

หมายเลข 61 (หากไม่พบเจา้หนา้ท่ี สามารถ มาท่ี เคาร์เตอร์ คลบัเมดหมายเลข 61 ) 

 
 

นาํท่านลงเรือเร็วเดินทางสู่เกาะมลัดีฟ ระหว่างทางท่านสามารถชมนาํทะเลใสบริสุทธ์ิ พร้อมทั้งบา้นเรือน

ต่างๆบริเวณเกาะ บนคาบมหาสมุทรอินเดียไดอี้กดว้ย )ใชเ้วลาเดินทาง 20 นาที สู่รีสอร์ท (แลว้เชิ ญท่านเขา้สู่

คลับเมด  Club Med F( www.clubmed.com) พร้อมการต้อนรับอันแสนอบอุ่นจากเจ้าเจ้าหน้าท่ี  Goes 

หลากหลายเช้ือชาติ พร้อมทั้งพกัผอ่นเขา้หอ้งพกั ตามอธัยาศยั 

กลางวนั              บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  )เบียร์และนํา้ด่ืมบริการฟรี(  

ใหท้่านไดพ้กัผอ่นเขา้หอ้งพกั ตามอธัยาศยั และทาํกิจกรรม หรือ ใชบ้ริการส่ิงอาํนวยความความสะดวกต่างๆภายในรีสอร์ท  

คํ่า บริการอาหารเยน็ในแบบท่ีท่านจะประทบัใจ  พร้อมบริการเคร่ืองด่ืม เบียร์ และไวทร์สเยี่ยมตลอดการรับประทาน

อาหารม้ือคํ่า (ในกรณีท่ีเกิดการล่าช้าและถึงไม่ทนัเวลาการใช้บริการอาหารม้ือเยน็ท่ีภตัตาคาร   ทางคลบัเมดจะ

จดัเป็นม้ืออาหารวา่งบริการไวใ้หใ้นห้องพกัแทน) 

21.30 น. จากนั้นท่านสามารถเลือกนัง่เรือมาท่ีบริเวณ Iru Bar ท่ี Club Med Kani (ฟรี)  ท่ีน้ีท่านจะสนุกสนานกบักิจกรรมยาม

คํ่าคืน และการแสดงจากทางรีสอร์ทท่ีรอตอ้นรับผูท่ี้เดินทางมาเยอืน และบริการเคร่ืองด่ืมต่างตลอดยามคํ่าคืนมากมาย

กวา่ 150 รายการ พร้อมทั้งโชวจากเจา้หนา้ท่ีสาํหรับการตอ้นรับ ลูกคา้ทุกท่าน หรือ ท่านพกัผอ่นตามอิสระ หรือท่าน

สามารถกินลม ชมบรรยากาศพร้อมเคร่ืองด่ืมชนิด พรีเม่ียม ไดต้ลอดการพกัผอ่น ท่ี Pool Bar ของ Finohl Villas 

หมายเหตุ เรือข้ามเกาะมจีนถึง เวลา เทีย่งคืน ของแต่ละวนั 

 

 

  

วนัทีแ่รก  กรุงเทพฯ – โคลมัโบ – มาเลย่์ – Finohlu Villas              (  -  
   ่              

http://www.clubmed.com/


 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หรือ เลือกทานอาหารเช้าที่ห้องพักได ้เพียงแค่บอก พนกังานบริการ

ประจาํหอ้งพกั  ท่ามกลางบรรยากาศยามเชา้ กลางทะเลท่ีสวยงาม แสงแดด และ สายลม 

หลงัรับประทานอาหารเชา้ หากท่านท่ีตอ้งการไปดาํนํ้ าต้ืนพร้อมกนัท่ีท่าเรือ ของรีสอร์ท เพื่อร่วมทดสอบการวา่ย

นํ้า ก่อนท่ีจะร่วมออกทริป เพื่อไปสัมพสั โลกใตน้ํ้า ในมหาสมุทรอินเดีย (กรณีท่ีท่านไม่ผา่นการทดสอบวา่ยนํ้าทาง

รีสอร์ทขอสงวนสิทธ์ิการใหบ้ริการ แต่สามารถเลือกเล่นกิจกรรรมอ่ืนไดภ้ายในโรงแรม) 

09.30 น. สําหรับท่านท่ีผา่นการทดสอบ ร่วมทริปดาํนํ้ า ท่านสามารถ ร่วมการเดินทางไปกบัเรือท่ีบริการฟรี พร้อมอุปกรณ์

การต่างๆ เช่น หน้ากากดาํนํ้ า เส้ือชูชีพ หรือตีนกบ (กรณีที่ท่านต้องการดํานํ้าลึก ท่านสามารถติดต่อซ้ือบริการ

เพิม่เติม โดยมีค่าใช้จ่ายตามทริปทีท่่านต้องการ)  สาํหรับการดาํนํ้าต้ืนใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.  

สาํหรับท่านท่ีไม่ออกไปร่วมทริปดาํนํ้ า ท่านสามารถ นัง่เรือขา้มไปท่ีเกาะ Kani เพื่อร่วม สนุกสนานกบักิจกรรม ท่ี 

สระว่ายนํ้ ากบัการออกกาํลงักาย แบบ Aqua Gym ท่ีเนน้ความสนสนุก ในสระว่ายนํ้ าหรือท่านสามารถอิสระกบั

กิจกรรมต่างๆมากมายบนเกาะ ท่ีท่านเกือบจะไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนๆอาทิ เรือแคนู,เรือถีบ, วนิดเ์ซิร์ฟ, กระดานโต้

คล่ืน (ชนิดไม่มีเคร่ืองยนต์) เป็นต้น สามารถติดต่อโดยตรงท่ีเจา้หน้าประจาํเกาะ หรือ ท่านสามารถใช้บริการ 

กิจกรรม  ของ Finolhu Villas ได้  อาทิ เช่น   Tennis, Volleyball, Badminton,Weights & Cardio Room  และ  

Yoga เป็นต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

กลางวนั               บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร Motu 

บ่าย ท่านสามารถสนุกสนานกบัคอร์สต่างๆมากมายท่ีทางClub Med เตรียมไวส้ําหรับท่านโดยท่านสามารถสอบถามได้

โดยตรงกบัทางทีมงาน Club Med ทั้งเกาะ Kani และ เกาะ Finolhu Villas 

คํ่า                    บริการอาหารคํ่าเริศรส ท่ามกลางบรรยากาศสุดหรู โดยจะเสิร์ฟ เป็นเมนู a la carte แต่สามารถ สั่งเพิ่มไดต้ลอด  หรือ 

เลือกทานอาหาร บุฟเฟ่ต ์นานาชาติ ณ หอ้งอาหาร Velhi ท่ี เกาะ Kani  

21.30 น. ท่านสามารถกินลม ชมบรรยากาศพร้อมเคร่ืองด่ืมชนิด พรีเม่ียม ไดต้ลอดการพกัผอ่น ท่ี Pool Bar Finohlu หรือท่าน

สามรถ ขา้มมาเกาะ Kani เพื่อร่วม สนุกกบัปาร์ต้ี ดนตรีกิจกรรมยามคํ่าคืนในแบบ Club Med ท่ีบริเวณ ห้องการ

แสดง (Theater) ท่านสามารถ ชอบการแสดงต่างๆ ไดฟ้รี ไดทุ้กคํ่าคืน กบัการแสดงท่ีไม่ซํ้ ากบัทีม GO’s ท่ีมากมาย

ความสามารถ และบริเวณน้ีท่านสามารถเลือกเคร่ืองท่ีท่านช่ืนชอบ อาทิ คอคเทลต่างๆ ไวทแ์ดง ไวทข์าว เบียร์ หรือ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์มากมายกวา่ 150 ชนิด ตลอดคืน (บาร์จะปิดบริการประมาณ 01.00 น. ) 

หมายเหตุ เรือข้ามเกาะมีจนถึง เวลา เทีย่งคืน ของแต่ละวนั 

 

  

วนัทีส่อง  อสิระเลือกทาํกจิกรรมตา่งๆ ตามอธัยาศยั                    (เชา้ / กลางวนั 
 ่      



 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  ทา่มกลางบรรยากาศยามเช้า ริมทะเลท่ีสวยงาม 

09.00 น. เก็บสมัภาระ เช็คเอ้าท์ จากห้องพกั (เพียงนํากระเป๋าสําภาระออกมาวางหน้าห้องพกัเท่านัน้) แตต่วัท่านเองส่ามา

รถเล่นกิจกรรมและใช้สิ่งอํานวยความสะดวกตา่งๆ ได้ ยกเว้นห้องพกั ทางคลบัเมด มีห้องอาบนํา้มีไว้บริการด้าน

นอก 

09.40 น.            เช็คอิน ณ เคาเตอร์ ของสายการบนิ Air Asia  

12. 40 น.          นําทา่นเหิรฟ้าสู ่ดอนเมือง สนามบนิกลางทะเล  โดยสายการบิน Air Asia เท่ียวบินท่ี FD 178 

19.05 น.        เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม  มลัดฟีส์ – อสิระเลอืกทาํกจิกรรมตา่งๆ ตามอธัยาศยั -โคลมัโบ –กรุงเทพ   
 ( ้  / ั  ) 



 

 
คา่ใชจ้า่ยนีร้วม: 

• พัก 2 คนื พรอ้มตั๋วเครือ่งบนิสายการบนิ สายการบนิ Air Asia 

• บรกิารรับสง่ ไป/กลับ ระหวา่งคลับเมด-สนามบนิ โดยเรอืสปีดโบต๊ 

• อาหารนานาชาตทัิง้เชา้ กลางวนั เย็น พรอ้มทัง้เครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์น้ําผลไมแ้ละอืน่ๆ 

• บรกิารเครือ่งดืม่ทัง้ผสมและไมผ่สมแอลกดฮอลต์ลอดทัง้วนัพรอ้มกับของวา่ง (ไมร่วมเครือ่งดืม่
แอลกอฮอลช์นดิพรเีมีย่ม ไวน ์และแชมเปญแบบขวด) 

• กจิกรรมกฬีาทัง้บนบกและทางน้ํา พรอ้มผูฝึ้กสอนทีเ่ชีย่วชาญ  

• กจิกรรมบันเทงิยามคํา่คนือาทเิชน่ ฉายหนังรมิหาด ดนตรสีด และ กจิกรรมสนัทนาการ 

• พนักงานบรกิารประจําหอ้งพัก (Butler) 
 

 
เง ือ่นไขและขอ้กาํหนด: 

• ใชไ้ดส้ําหรับเขา้พักอยา่งนอ้ย 2 คนื  
• คลับเมดคดิราคาเป็นเงนิบาทตอ่ทา่น 
• ราคานีเ้ป็นโปรโมชัน่พเิศษสามารถเดนิทางได ้ตามวนัและเวลาทีร่ะบ ุเทา่นัน้ 
• หากยนืยันการจองแลว้ไมส่ามารถสง่ตอ่ คนื หรอืเปลีย่นแปลงได ้และ ไมส่ามารถใชร้ว่มกับโปรโมชัน่อืน่ได ้
• ราคาและขอ้กําหนดอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

  



ข้อแนะนําก่อนการเดนิทาง : 
กระเป๋าเดินทางสาํหรับฝากใต้ท้องเคร่ือง 

จํานวน :  ไมจํ่ากดั นํา้หนกั : ไมเ่กิน 20  กิโลกรัม 

สิง่ท่ีบรรจภุายใน : นอกเหนือจากเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย และของใช้อ่ืนๆ  ข้อควรปฎิบตัิอยา่งเคร่งครัดสาํหรับสิง่ของท่ีบรรจไุว้ภายในกระเป๋าเดินทาง

ฝากใต้ท้องเคร่ืองมดีงันี ้ 

ห้าม  นําผลติภณัฑ์อดัอากาศใสก่ระเป๋าใบใหญ่ เพราะอาจเกิดอนัตรายระหวา่งเดินทาง เช่น กระป๋องสเปรย์ตา่งๆ  

ห้าม นําหนงัสอืเดินทางใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และกรุณาเก็บรักษาไว้อยา่งดี เพ่ือปอ้งกนัการสญูหาย 

ห้าม นําท่ีชาร์จแบตเตอร่ีสาํรอง (Power Bank)   ทกุขนาด และทกุชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบใหญ่โดยเด็ดขาด  

ห้าม นําอาวธุทกุชนิดใสใ่นกระเป๋าใบใหญ่โดยเด็ดขาด 

กระเป๋าเดินทางท่ีถือติดตวัขึน้เคร่ือง ( Hand Carry / Hand Bag)  

จํานวน :  ต้องไมเ่กิน 2 ใบ ตอ่ทา่น โดยแบง่เป็น กระเป๋าเดินทางใบเลก็สาํหรับถือขึน้เคร่ือง (Hand Carry) 1ใบ และกระเป๋าสะพาย (Hand Bag)  1 

ใบ 

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

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

สิง่ท่ีบรรจภุายใน  : ควรเป็นของใช้ท่ีจําเป็นระหวา่งการเดินทาง อาทิ แปรงสฟัีน ยาประจําตวั ทัง้นีส้ายการบินมีข้อกําหนดเคร่งครัด สาํหรับสิง่ของท่ี

บรรจภุายในกระเป๋าถือตดิตวัตวัขึน้เคร่ือง ดงันี ้ 

- ของเหลว หรือ ของกึ่งเหลวทกุชนิด อาทิ เจล สเปรย์ท่ีไมใ่ช่วสัดอุนัตราย และนํา้ เคร่ืองดื่ม โลชัน่ ออยล์ นํา้หอม โฟม ยาสฟัีน นํายากําจดักลิน่ตวั 

(ยกเว้น นม อาหารสาํหรับเด็ก และยานํา้ในปริมาณท่ีพอเหมาะ) ต้องมีขนาดบรรจไุมเ่กิน 100 มิลลลิติรตอ่ชนิด และบรรจรุวมกนัไมเ่กิน 1,000 

มิลลเิมตร และหากบรรจเุกินจาก 100 มิลลลิติร ต้องเก็บไว้ในกระเป๋าฝากใต้ท้องเคร่ืองเทา่นัน้ 

สาํหรับของเหลว หรือ ของกึ่งเหลว อาทิ เจล หรือสเปรย์ ซึง่ซือ้จากร้านปลอดภาษีอากรท่ีสนามบิน หรือบนเคร่ืองบินต้องบรรจใุนถงุพลาสติกใสปิด

ผนกึปากถงุ ไมม่ีร่องรอยผิดปกตใิห้สงสยัวา่มกีารเปิดปากถงุหลงัจากการซือ้ และมีหลกัฐานแสดงวา่ซือ้จากร้านค้าปลอดภาษีสนามบินหรือบน

เคร่ืองบินในวนัเดินทางเทา่นัน้ โดยตรวจสอบข้อมลูเก่ียวกบัการปฏิบตัิตอ่ของเหลว เจล หรือสเปรย์ท่ีสนามบินซึง่เป็นจดุปลายทางของการเดินทาง 

กรณีท่ีนําของเหลวและกึง่เหลวบรรจไุว้ในกระเป๋าถือติดตวัขึน้เคร่ืองต้องแสดงถงุพลาสตกิใสซึง่ใสภ่าชนะบรรจขุองเหลว เจล หรือสเปรย์ 

รวมทัง้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาและเสือ้คลมุ เมื่อถงึจดุตรวจค้น 

- สาํหรับเคร่ืองใช้ไฟฟา้สว่นตวั วสัดอุปุกรณ์ของมคีมอนัสามารถก่อให้เกิดอนัตรายได้เช่น มีดพบั มีดปอกผลไม้ ตะไบชดัเลบ็ ไฟแช็ค มีด กรรไกร หรือ 

ของมีคมทกุชนิดท่ีสามารถทําเป็นอาวธุได้ ไมอ่นญุาตให้บรรจไุว้ในกระเป๋าถือ ดงันัน้กรุณาใสไ่ว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ท่ีจะฝากลงใต้ท้องเคร่ืองบิน 

มิฉะนัน้อาจถกูยดึไว้โดยไมไ่ด้รับคืน 

หมายเหต ุ: หากขนาดและนํา้หนกัของกระเป๋าติดตวัขึน้เคร่ืองเกินกวา่ท่ีกําหนด สายการบินจะไมย่นิยอมให้นํากระเป๋าดงักลา่วขึน้เคร่ืองโดยเด็ดขาด 

  



ข้อมูลอ่ืนๆ  
 
1. สิง่ท่ีห้ามนําเข้าประเทศมลัดีฟส์ 

- วตัถท่ีุสือ่ถงึการตอ่ต้านศาสนาอิสลาม  

- วตัถบุชูา 

- หนงัสอื สิง่พิมพ์ลามก 

- แอลกอฮอล์และเหล้า 

- สตัว์อนัตราย อาวธุสงคราม และระเบิด 

- เนือ้หม ูและผลติภณัฑ์ท่ีทําจากหม ู

2.  อณุหภมูิชว่งปลายเดือนสงิหาคม  โดยประมาณ  :  26 - 35 องศาเซลเซียส 

หมายเหต ุ: ก่อนออกเดินทางกรุณาตรวจเช็คอณุหภมูิอีกครัง้  

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   แตท่า่นอาจจะไม่

จําเป็นต้องแลกเงินรูเฟีย ไว้มากนกัเพราะท่ีคลบัเมด คานิ ยินดรัีบเงินดอลลา่ร์สหรัฐ  หรือทา่น    

สามารถจ่ายผา่นบตัรเครดิต ซึง่คา่ใช้จ่ายทัง้หมดจะถกูบนัทกึเอาไว้ คิดบญัชีรวมกนัเมื่อทา่นเช็คเอาท์  (บตัร VISA /  

JCB / American Express / Eurocard และ Master Card ) 

6. เสือ้ผ้า การแตง่กาย และของใช้ตา่งๆ :   

-  ควรเตรียมเสือ้ผ้าท่ีเป็นผ้าฝา้ย ผ้าลนิิน เสือ้ยดืเนือ้บางสวมใสส่บาย เน่ืองจากมลัดีฟส์อากาศร้อนทัง้ปี 

-  รองเท้าแตะ หรือ รองเท้าท่ีสวมใสส่บาย 

- กางเกงวา่ยนํา้  ชดุวา่ยนํา้   

- ครีมกนัแดด 

- แวน่ตากนัแดด หรืออปุกรณ์กนัแดดในแบบของทา่นเอง 

- รองเท้าผ้าใบสาํหรับทา่นท่ีชอบออกกําลงักายในห้องฟิตเนส หรือออกกําลงักายแอโรบิค/โยคะ 

- กล้องถา่ยรูปและอปุกรณ์เก็บภาพ 

7.  กระแสไฟฟา้  :  ระบบไฟฟา้เป็นแบบกระแสสลบั 230-240 Volts -AC **ปลัก๊เป็นแบบ 3 ขา ควรพก adapter ติดตวั ไปด้วย 

8.  การเข้าประเทศ  :  ทา่นสามารถเดินทางเข้าสูม่ลัดีฟส์โดยไมต้่องใช้วีซา่  โดยสามารถพกัอาศยัอยูไ่ด้ไมเ่กิน 30 วนั และ  พาสปอร์ตต้องมีอายอุยา่ง

น้อย 6 เดือนขึน้ไป 

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

10. ของมคีา่ :  ไมค่วรนําของมคีา่ติดตวัมากเกินไป เพ่ือการทอ่งเท่ียวอยา่งสบายใจ 

11. คลบัเมด จะมีการแตง่กายเพ่ือร่วม ธีมปารตี ้ในแตล่ะวนั สามารถโทรเชค ลว่งหน้าก่อนการเดินทาง 5 วนั ท่ีคลบัเมดกรุงเทพ 
 

 


