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Club Med Finolhu Villas , Maldives   คลบัเมด ฟิโนลหู ์วลิลา่ , มลัดฟีส ์
 

Travelling Period  วนัเดนิทาง 
 
 

 02 - 04 Sep 17   11 - 13 Nov 17   

 09 - 11Sep 17  18 - 20 Nov 17  

 23 - 25 Sep 17  25 - 27 Nov 17  

 30 Sep - 02 Oct 17  02 - 04 Dec 17  

 28 - 30 Oct 17  09 - 11 Dec 17 

 04 - 06 Nov 17  16 - 18 Dec 17 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 สดุพเิศษกบั Club Med Finolhu Villas ทีพ่กัสดุ
หรรูะดบั World Class Resort 

 อาหารบฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิและเครือ่งดืม่ไวน ์, เบยีร ์
เสริฟ์ตลอดชว่งทีท่อ่งเทีย่วพกัผอ่น 

 กจิกรรม สดุสนกุสนาน ระหวา่งเขา้พกั เชน่ เทนนสิ 
ปิงปอง แบดมนิตนั ด าน า้ลกึ ด าน า้ต ืน้  สกนี า้ เจ็ต
สก ีโยคะ และอืน่ๆ พรอ้มผูฝึ้กสอนและอปุกรณ ์ 

 ความบนัเทงิหลากหลายรปูแบบทกุวนัต ัง้แตช่ว่ง
เชา้ไปจนถงึชว่งค า่  
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3DAYS 2NIGHTS + AIR PACKAGE  with  AIR ASIA (FD) 
Departure: FD177 ดอนเมอืง(DMK)-มาเล(่MLE)09:30-11:40 Return: FD178 มาเล(่MLE)-ดอนเมอืง(DMK)12:30-19:00 

 

 
วนัเดนิทาง 

 
ประเภทหอ้งพัก 

2 คนื 3 วนัราคา
โปรโมชัน่ผูใ้หญ,่ เด็ก

14ปีขึน้ไป/ทา่น 

2 คนื 3 วนัราคา
โปรโมชัน่สาํหรับ

เด็ก 4-11ปี/ทา่น 

2 คนื 3 วนัราคา
โปรโมชัน่เด็ก 2-3

ปี/ทา่น 

ราคาหอ้งพัก
เพิม่/ 

ทา่น/คนื 

02 - 04 Sep 17 
 
 

09 - 11 Sep 17 
 
 

23 - 25 Sep 17 
 

30Sep – 02Oct 17 

Sunrise Beach Villas 53,110฿ - - - 

Sunset Beach Villas 55,110฿ - - - 

Sunrise Overwater Villas 59,110฿ - - - 

Sunset Overwater Villas 68,910฿    

 

28 - 30 Oct 17 

Sunrise Beach Villas 53,710฿ - - - 

Sunset Beach Villas 55,710฿ - - - 

Sunrise Overwater Villas 59,710฿ - - - 

Sunset Overwater Villas 69,510฿    

 

04 - 06 Nov 17 

Sunrise Beach Villas 51,910฿ - - - 

Sunset Beach Villas 53,510฿ - - - 

Sunrise Overwater Villas 58,110฿ - - - 

Sunset Overwater Villas 62,910฿    

 

11 - 13 Nov 17 
 
 

  18 - 20  Nov 17 
 
 

25 - 27 Nov 17 

Sunrise Beach Villas 51,310฿ - - - 

Sunset Beach Villas 52,910฿ - - - 

Sunrise Overwater Villas 57,510฿ - - - 

Sunset Overwater Villas 62,310฿    

 

02 - 04 Dec 17 

Sunrise Beach Villas 57,510฿ - - - 

Sunset Beach Villas 59,510฿ - - - 

Sunrise Overwater Villas 64,710฿ - - - 

Sunset Overwater Villas 69,910฿    

 

09 - 11 Dec 17 

Sunrise Beach Villas 59,910฿ - - - 

Sunset Beach Villas 61,910฿ - - - 

Sunrise Overwater Villas 67,110฿ - - - 

Sunset Overwater Villas 72,310฿    

 

16 - 18 Dec 17 

Sunrise Beach Villas 56,310฿ - - - 

Sunset Beach Villas 58,310฿ - - - 

Sunrise Overwater Villas 63,510฿ - - - 

Sunset Overwater Villas 68,710฿    
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Maldives 
คลบัเมดฟิโนลหู ์วลิลา่ มลัดฟีส ์

คลบัเมดคาน ิตัง้อยูบ่นเกาะฟิโนลหู ์ซึง่เป็นหนึง่ในหมูเ่กาะมัลดีฟสท์ีไ่ดรั้บการขนานนามวา่เป็น “เกาะสวรรคแ์หง่สดุทา้ย” 

ซึง่รายลอ้มไปดว้ยหาดทรายขาวบรสิทุธิ ์นอกจากทีน่ีจ่ะทําใหท้กุวนัพักผอ่น ของคณุเป็นวนัสดุแสนพเิศษแลว้ทางคลบัเมดยังมคีวาม
โดดเดน่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีน่อกเหนอืจากบรรยากาศ ทีพั่ก กจิกรรมครบครันแลว้ ทางเรายังมเี หลา่พนักงานที ่เรยีกตดิปาก

กนัวา่ G.O. (Gentle Organizer) ทีจ่ะคอยดแูล G.M. (Gentle Member หรอื หมายถงึลกูคา้น่ันเอง) ดว้ยบรกิารสดุประทบัใจทัง้หมด

นีเ้ป็นภาพทีผ่สมผสานกนั อยา่งลงตวับนเกาะซึง่ตัง้อยูใ่นแถบเขตรอ้นทียั่งคงความเป็น ธรรมชาตไิวอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ  

คลับเมดฟิโนลูห์ วลิล่า มัลดีฟส์ 
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เนรมิตฝันของคณุใหเ้ป็นจรงิท่ีคลบัเมดฟิโนลหู ์วิลลา่ มลัดีฟส ์

แพกเก็จโปรแกรม การเดินทางโดยสายการบิน แอรเ์อเชีย 
 

วันแรกของการเดนิทาง สนามบนิดอนเมอืง(กรงุเทพฯ) – สนามบนิมาเล(่มลัดฟีส)์ – สนุกสนานกบักจิกรรมในโรงแรม  
 

07.30 น.       เชค็อนิ ณ สนามบนิดอนเมอืง (DMK) อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี AIR 
ASIA เทีย่วบนิที ่FD177 

** หลงัจากผา่นข ัน้ตอนพธิกีาร ตรวจคนออกนอกประเทศฯ (ตม.) ** 

09.30  น. เหริฟ้าสู ่มลัดฟีส ์
11.45  น.      เดนิทางถงึ สนามบนิมาเล ่สนามบนิกลางทะเล ทีม่บีรรยากาศทีส่วยงาม  

หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง เมือ่ออกมาดา้นนอก โปรดสงัเกตเุจา้หนา้ทีถ่อื ป้ายตอ้นรับ  
และ Pre Check-in ที ่เคานเ์ตอร ์คลบัเมด หมายเลข 61 (หากไมพ่บเจา้หนา้ที ่สามารถ มาที ่
เคานเ์ตอร ์คลบัเมดหมายเลข 61 ไดเ้ลยคะ่)  
จากนัน้ นําทา่นลงเรอืเร็วเพือ่เดนิทางสูเ่กาะมลัดฟีส ์(ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี ระหวา่งทางทา่น
สามารถชม้ําทะเลใสบรสิทุธิ ์พรอ้มทัง้บา้นเรอืนตา่ง  ๆบรเิวณเกาะบนคาบสมทุรอนิเดยีไดอ้กีดว้ย 
 

 
 

13.30 น.       เดนิทางถงึ CLUB MED FINOLHU VILLAS (www.clubmed.com) พรอ้มเชค็อนิ ใหท้กุทา่นพรอ้ม
กนั ณ บรเิวณ Theater ของโรงแรม เพือ่ฟังคําอธบิายแตล่ะสว่นทีท่างคลับเมด มใีหบ้รกิาร โดย
เจา้หนา้ทีข่องโรงแรม พรอ้มการตอ้นรับอนัแสนอบอุน่จาก
เจา้หนา้ที ่G.O. Team หลากหลายเชือ้ชาต ิ

14.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหาร  Motu จากนัน้ให ้
ทกุทา่นไดอ้สิระพักผอ่นตามอธัยาศัย  

19.30 – 21.30 น.    เชญิทา่นรับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารหลัก
บรกิารอาหารคํ่าในแบบทีท่า่นจะประทับใจ พรอ้มบรกิาร
เครือ่งดืม่เบยีร ์และไวนร์สเยีย่มตลอดการรับประทานอาหาร
มือ้คํ่า (ในกรณีทีเ่กดิการลา่ชา้และถงึไมท่ันเวลาการใชบ้รกิาร
อาหารมือ้คํ่า ณ หอ้งอาหาร ทางคลับเมดจะจัดเป็นมือ้อาหาร
วา่งบรกิารไวใ้หใ้นหอ้งพักแทน) 

21.30 น.      จากนัน้ทา่นสามารถเลอืกน ัง่เรอืมาทีบ่รเิวณ Iru Bar ที ่
ClubMed Kani (ฟร)ี ทีน่ีท่า่นจะสนุกสนานกบักจิกรรมยามคํ่าคนื และการแสดงจากทางรสีอรท์ทีร่อ
ตอ้นรับผูท้ีเ่ดนิทางมาเยอืน และบรกิารเครือ่งดืม่ตา่งๆ ตลอดยามคํ่าคนืมากมายกวา่ 150 รายการ อาท ิ
เหลา้ เบยีร ์ไวน ์หรอืค็อกเทลตา่งๆ พรอ้มทัง้โชวจ์ากเจา้หนา้ที ่หรอืทา่นพักผอ่นตามอสิระ หรอืทา่น
สามารถกนิลม ชมบรรยากาศพรอ้มเครือ่งดืม่ชนดิพรเีมีย่ม ไดต้ลอดการพักผอ่น ที ่Pool Bar Finolhu 
Villas 

**หมายเหต*ุ*  เรอืขา้มเกาะมจีนถงึ เวลา เทีย่งคนื ของแตล่ะวนั 
 
 
 

 

http://www.clubmed.com/
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วันทีส่องของการเดนิทาง   สนุกสนานกบักจิกรรมในโรงแรม    
 

ชว่งเชา้ ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารหลักของรสีอรท์ หรอื เลอืก
ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งพักได ้ทา่มกลางบรรยากาศยามเชา้ กลางทะเลทีส่วยงาม 
แสงแดด และ สายลม (เพยีงแคบ่อก พนักงานบรกิารประจําหอ้งพัก) 
หลังรับประทานอาหารเชา้ หากทา่นทีต่อ้งการไปดําน้ําตืน้พรอ้มกนัทีท่า่เรอืของรี
สอรท์ เพือ่รว่มทดสอบการวา่ยน้ํา กอ่นทีจ่ะรว่มออกทรปิ เพือ่ไปสมัผัสโลกใตน้ํ้า 
แหง่มหาสมทุรอนิเดยี (กรณีทีท่า่นไมผ่า่นการทดสอบวา่ยน้ําทางรสีอรท์ขอ
สงวนสทิธิก์ารใหบ้รกิาร แตส่ามารถเลอืกเลน่กจิกรรรมอืน่ไดภ้ายในรสีอรท์) 

09.30 น. สําหรับทา่นทีผ่า่นการทดสอบ รว่มทรปิดําน้ํา ทา่นสามารถ รว่มการเดนิทางไป
กบัเรอืทีบ่รกิารฟร ีพรอ้มอปุกรณ์การตา่งๆ เชน่ หนา้กากดําน้ํา เสือ้ชชูพี 
หรอืตนีกบ (กรณีทีท่า่นตอ้งการดําน้ําลกึ ทา่นสามารถตดิตอ่ซือ้บรกิาร
เพิม่เตมิ โดยมคีา่ใชจ้า่ยตามทรปิทีท่า่นตอ้งการ) สําหรับการดําน้ําตืน้ใช ้

เวลาประมาณ 2 ชม. 
สําหรับทา่นทีไ่มอ่อกไปรว่มทรปิดําน้ํา ทา่นสามารถ น่ังเรอืขา้มไปทีเ่กาะ 
Kani เพือ่รว่ม สนุกสนานกบักจิกรรม ที ่Clubmed Kani Resort อาท ิ
สระวา่ยน้ํากบัการออกกําลังกาย แบบ Aqua Gym ทีเ่นน้
ความสนุก ในสระวา่ยน้ํา หรอืทา่นสามารถอสิระกบักจิกรรม
ตา่งๆ มากมายบนเกาะ ทีท่า่นเกอืบจะไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย
อืน่ๆ อาท ิเรอืแคนู , เรอืถบี , วนิดเ์ซริฟ์, กระดานโตค้ลืน่ 
(ชนดิไมม่เีครือ่งยนต)์ เป็นตน้ สามารถตดิตอ่โดยตรงทีเ่จา้
หนา้ประจําเกาะ หรอื ทา่นสามารถใชบ้รกิาร กจิกรรม ของ 
Finolhu Villas ได ้อาทเิชน่  Tennis , Volleyball , 
Badminton , Weights & Cardio Room และ Yoga เป็นตน้ 

โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
กลางวนั        เชญิทา่นรับประทานอาหารกลางวันไดท้ีห่อ้งอาหารหลัก Motu  
 

ชว่งบา่ย         พักผอ่นอสิระเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ทา่นสามารถสนุกสนานกบัคอรส์ตา่ง  ๆมากมายทีท่าง Club 
Med เตรยีมไวสํ้าหรับทา่นโดยทา่นสามารถสอบถามไดโ้ดยตรงกบัทางทมีงาน Club Med ทัง้เกาะ 
Kani และ เกาะ Finolhu Villas 

19.30 – 21.30 น. เชญิทา่นรับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารหลัก บรกิาร
อาหารคํ่าในแบบทีท่า่นจะประทับใจ พรอ้มบรกิารเครือ่งดืม่เบยีร ์
และไวนร์สเยีย่มตลอดการรับประทานอาหารมือ้คํ่า  

21.30 น.      จากนัน้ทา่นสามารถเลอืกน ัง่เรอืมาทีบ่รเิวณ Iru Bar ที ่ClubMed 
Kani (ฟร)ี ทีน่ีท่า่นจะสนุกสนานกบักจิกรรมยามคํ่าคนื และการ
แสดงจากทางรสีอรท์ทีร่อตอ้นรับผูท้ีเ่ดนิทางมาเยอืน และบรกิาร
เครือ่งดืม่ตา่งๆ ตลอดยามคํ่าคนืมากมายกวา่ 150 รายการ อาท ิ
เหลา้ เบยีร ์ไวน ์หรอืค็อกเทลตา่งๆ พรอ้มทัง้โชวจ์ากเจา้หนา้ที ่
หรอื ทา่นพักผอ่นตามอสิระ หรอืทา่นสามารถกนิลม ชมบรรยากาศ
พรอ้มเครือ่งดืม่ชนดิพรเีมีย่ม ไดต้ลอดการพักผอ่น ที ่Pool Bar Finolhu Villas 

**หมายเหต*ุ*  เรอืขา้มเกาะมจีนถงึ เวลา เทีย่งคนื ของแตล่ะวัน 
 

 
 

วันทีส่ามของการเดนิทาง สนามบนิมาเล ่(มลัดฟีส)์ – สนามบนิดอนเมอืง (กรงุเทพฯ)    
 

ชว่งเชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารหลัก 
08.00 น. วางกระเป๋าสมัภาระบรเิวณหนา้หอ้งพัก 
09.00 น. check-out เชค็เอา้ท ์ออกจากโรงแรมทีพ่ัก  
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99/3 Lumpini Place Rama 9- Ratchada , Tower C ,Rama 9 Rd.,  HuayKwang  , Bangkok Thailand 10310 

Tel: +662 169 3838 (auto.)  Fax: +662 169 3811 ,+662 169 3822  E-mail: 2pmholiday@gmail.com 

09.30 น.       พรอ้มกนัที ่ทา่เทยีบเรอืของคลบัเมดฟิโนลหู ์และเดนิทางออกจากคลับเมดฟิโนลหู ์โดย Speed 
Boat สูส่นามบนิมาเล ่(MLE) 

12.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี AIR ASIA 
เทีย่วบนิที ่FD178 

19.05 น.       เดนิทางถงึทา่นอากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภีาพ 
 
  
 

คา่ใชจ้า่ยนีร้วม: 
1. ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี Air Asia (FD) 
2. ทีพ่ัก 2 คนื / เขา้พักแบบ 2ทา่น ตอ่ 1หอ้ง 

3. บรกิารรับสง่โดยเรอืสปีดโบท๊ ไป-กลับ ระหวา่งสนามบนิ-คลับเมด(ราคา 6,000 บาท/ทา่น) 
4. อาหารบฟุเฟตน์านาชาตทิัง้เชา้ กลางวัน เย็น พรอ้มทัง้เครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์น้ําผลไมแ้ละอืน่ๆ  
5. บรกิารเครือ่งดืม่ทัง้ผสมและไมผ่สมแอลกอฮอลต์ลอดวัน  (ยกเวน้เครือ่งดืม่แอลกอฮอลช์นดิ พรเีมีย่ม, ไวน ์และ แชมเปญแบบทัง้ขวด)  
6. กจิกรรมกฬีาทัง้บนบกและทางน้ํา  พรอ้มผูฝึ้กสอนทีเ่ชีย่วชาญ เฉพาะรสีอรท์ ทีม่กีารเรยีนการสอนและอปุกรณ์ 
7. การแสดงโชวเ์อกลักษณ์ของคลับเมดทกุค่ําคนืโดยจโีอนานาชาต ิ

 

หมายเหต:ุ 
 สมาชกิคลับเมดมอีาย ุ1ปี โดยเริม่นับตัง้แตวั่นทีชํ่าระ 
 ราคาทีเ่สนอขา้งตน้ยังไมร่วมคา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์ คา่ทอ่งเทีย่ว คา่แพ็กเก็ตดําน้ํา   
 มือ้อาหาร: มือ้แรกจะเป็นมือ้เย็นในวันทีเ่ขา้พักและมือ้สดุทา้ยจะเป็นมือ้กลางวันในวันทีอ่อกจากทีพั่ก  สําหรับมือ้อาหารพเิศษใดๆ 

ทางคลับเมดจะคดิคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
   
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนด: 

 โปรโมชัน่นีใ้ชไ้ดสํ้าหรับการเดนิทางผูใ้หญ ่2 ทา่นขึน้ไปและ เขา้พัก 2 คนื  

 เด็กอายต่ํุากวา่ 4 ปีเขา้พักทีค่ลับเมด ฟร!ี ชําระเพยีงคา่ต๋ัว และเรอืรับสง่ 
 เด็กอายรุะหวา่ง 4-11 ปีเขา้พักทีค่ลับเมด ชําระเหมอืนผูใ้หญ่ 
 รสีอรท์ไมส่ามารถใหบ้รกิารเด็กอายต่ํุากวา่ 2 ขวบได ้และสําหรับหอ้งพักแบบ Lagoon Suite ไมส่ามารถใหบ้รกิารเด็กอายต่ํุากวา่ 14 ปี 
 สําหรับหอ้ง Connecting room มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 700 บาท /หอ้ง /คนื 
 ราคานีเ้ป็นโปรโมชัน่พเิศษสามารถเดนิทางไดต้ามวันทีร่ะบไุวเ้ทา่นัน้ 

 หอ้งลากนูสวทีพาโนรามาววิ ชําระเพิม่ 10% 

 หากยนืยันการจองแลว้ไมส่ามารถสง่ตอ่ คนื หรอืเปลีย่นแปลงได ้และ ไมส่ามารถใชร้ว่มกับโปรโมชัน่อืน่ได  ้ 

 คา่ประกันภัย, ภาษีเชือ้เพลงิ, คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ตั๋วเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดภ้ายหลังทางคลับเมดสามารถบวกเพิม่จากราคาที่

เสนอแลว้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 การเปลีย่นแปลงต๋ัวเครือ่งบนิไมส่ามารถทําไดห้ลังจากมกีารออกต๋ัวเครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้โดยขอ้กําหนดของสายการบนิ บัตรโดยสารชัน้

ประหยัด ฯลฯ 

 แพกเก็จนีชํ้าระเป็นเงนิบาท และ พเิศษสําหรับ คนไทยหรอืผูถ้อืพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ 
 แพกเก็จนีไ้มส่ามารถใชไ้ดก้ับกรุป๊ทัวร ์

 ผูเ้ขา้พักสามารถลงทะเบยีนเขา้พักไดห้ลงัเวลา 14.00 น. เป็นตน้ไป สาํหรับการออกจากทีพั่ก กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีภ่ายในเวลา 

10.00 น. 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง: 

 กระเป๋าเดนิทางสําหรับฝากใตท้อ้งเครือ่งบนิ  // จํานวน :  ไมจํ่ากัด   // น้ําหนักรวม : ไมเ่กนิ 20  กโิลกรัม 

 สิง่ทีบ่รรจุภายใน : นอกเหนอืจากเสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย และของใชอ้ืน่ๆ  ขอ้ควรปฎบัิตอิยา่งเครง่ครัดสําหรับสิง่ของทีบ่รรจุไวภ้ายในกระเป๋า

เดนิทางฝากใตท้อ้งเครือ่งมดีังนี ้ 

o หา้ม  นําผลติภัณฑอ์ัดอากาศใสก่ระเป๋าใบใหญ ่เพราะอาจเกดิอันตรายระหวา่งเดนิทาง เชน่ กระป๋องสเปรยต์า่งๆ  

o หา้ม นําหนังสอืเดนิทางใสก่ระเป๋าใบใหญ ่และกรณุาเก็บรักษาไวอ้ยา่งด ีเพือ่ป้องกันการสญูหาย 

o หา้ม นําทีช่ารจ์แบตเตอรีสํ่ารอง (Power Bank)   ทกุขนาด และทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบใหญโ่ดยเด็ดขาด  

o หา้ม นําอาวธุทกุชนดิใสใ่นกระเป๋าใบใหญโ่ดยเด็ดขาด 

 กระเป๋าเดนิทางทีถ่อืตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ( Hand Carry / Hand Bag)  // จํานวน :  ตอ้งไมเ่กนิ 2 ใบ ตอ่ทา่น โดยแบง่เป็น กระเป๋าเดนิทางใบ

เล็กสําหรับถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand Carry) 1ใบ และกระเป๋าสะพาย (Hand Bag)  1 ใบ  //ขนาด :  ของกระเป๋าเดนิทางใบเล็ก (Hand Carry ) 

ตอ้งมขีนาด 58 x 34 x 23 ซม.  // น้ําหนัก :  กระเป๋าเดนิทางใบเล็ก (Hand Carry) ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม ตอ่ 1 ใบ 

 สิง่ทีบ่รรจุภายใน  : ควรเป็นของใชท้ีจํ่าเป็นระหวา่งการเดนิทาง อาท ิแปรงสฟัีน ยาประจําตัว ทัง้นีส้ายการบนิมขีอ้กําหนดเครง่ครัด สําหรับ

สิง่ของทีบ่รรจุภายในกระเป๋าถอืตดิตัวตัวขึน้เครือ่งบนิ ดังนี ้ 

o ของเหลว หรอื ของกึง่เหลวทกุชนดิ อาท ิเจล สเปรยท์ีไ่มใ่ชวั่สดอุันตราย และน้ํา เครือ่งดืม่ โลชัน่ออยล ์น้ําหอม โฟม ยาสฟัีน 

น้ํายากําจัดกลิน่ตัว (ยกเวน้ นม อาหารสําหรับเด็ก และยาน้ําในปรมิาณทีพ่อเหมาะ) ตอ้งมขีนาดบรรจุไมเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่

ชนดิ และบรรจุรวมกันไมเ่กนิ 1,000 มลิลเิมตร และหากบรรจุเกนิจาก 100 มลิลลิติร ตอ้งเก็บไวใ้นกระเป๋าฝากใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

o สําหรับของเหลว หรอื ของกึง่เหลว อาท ิเจล หรอืสเปรย ์ซึง่ซือ้จากรา้นปลอดภาษีอากรทีส่นามบนิ หรอืบนเครือ่งบนิตอ้งบรรจุ

ในถงุพลาสตกิใสปิดผนกึปากถงุ ไมม่รีอ่งรอยผดิปกตใิหส้งสัยวา่มกีารเปิดปากถงุหลังจากการซือ้ และมหีลักฐานแสดงวา่ซือ้



2pM Holiday  ขอนําทา่นเดนิทางสู ่หมูเ่กาะมัลดฟีส ์โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2pm holiday co., ltd. 

99/3 Lumpini Place Rama 9- Ratchada , Tower C ,Rama 9 Rd.,  HuayKwang  , Bangkok Thailand 10310 

Tel: +662 169 3838 (auto.)  Fax: +662 169 3811 ,+662 169 3822  E-mail: 2pmholiday@gmail.com 

จากรา้นคา้ปลอดภาษีสนามบนิหรอืบนเครือ่งบนิในวันเดนิทางเทา่นัน้ โดยตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกับการปฏบัิตติอ่ของเหลว เจล 

หรอืสเปรยท์ีส่นามบนิซึง่เป็นจุดปลายทางของการเดนิทาง 

o กรณีทีนํ่าของเหลวและกึง่เหลวบรรจุไวใ้นกระเป๋าถอืตดิตัวขึน้เครือ่งตอ้งแสดงถงุพลาสตกิใสซึง่ใสภ่าชนะบรรจุของเหลว เจล 

หรอืสเปรย ์รวมทัง้เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบพกพาและเสือ้คลมุ เมือ่ถงึจุดตรวจคน้ 

o สําหรับเครือ่งใชไ้ฟฟ้าสว่นตัว วัสดอุปุกรณ์ของมคีมอันสามารถกอ่ใหเ้กดิอันตรายไดเ้ชน่ มดีพับ มดีปอกผลไม ้ตะไบขดัเล็บ ไฟ

แช็ค มดี กรรไกร หรอื ของมคีมทกุชนดิทีส่ามารถทําเป็นอาวธุได ้ไมอ่นุญาตใหบ้รรจุไวใ้นกระเป๋าถอื ดังนัน้กรณุาใสไ่วใ้น

กระเป๋าเดนิทางใบใหญท่ีจ่ะฝากลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ มฉิะนัน้อาจถกูยดึไวโ้ดยไมไ่ดร้ับคนื 

o หมายเหต ุหากขนาดและน้ําหนักของกระเป๋าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ เกนิกวา่ทีกํ่าหนด สายการบนิจะไมย่นิยอมใหนํ้ากระเป๋า

ดังกลา่วขึน้เครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 ขอ้มลูอืน่ๆ  

1. สิง่ทีห่า้มนําเขา้ประเทศมัลดฟีส ์

- วัตถทุีส่ ือ่ถงึการตอ่ตา้นศาสนาอสิลาม  

- วัตถบุชูา 

- หนังสอื สิง่พมิพล์ามก 

- แอลกอฮอลแ์ละเหลา้ 

- สัตวอ์ันตราย อาวธุสงคราม และระเบดิ 

- เนือ้หม ูและผลติภัณฑท์ีทํ่าจากหม ู

2.  อณุหภมูชิว่งปลายเดอืนสงิหาคม  โดยประมาณ  26 - 35 องศาเซลเซยีส 

     หมายเหต ุ กอ่นออกเดนิทางกรณุาตรวจเช็คอณุหภมูอิกีครัง้  

3.  เวลา  จะชา้กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

4.  ภาษา  ภาษาทอ้งถิน่คอื Dhivehi และภาษาอังกฤษ 

5.  เงนิตรา   อัตราแลกเปลีย่น อยูท่ีป่ระมาณ  12  รเูฟีย ( Rufiyaa/MVR)  ตอ่ 1 ดอลลา่รส์หรัฐ  หรอื  1 รเูฟีย เทา่กับ 3-4 บาท   แตท่า่น

อาจจะไมจํ่าเป็นตอ้งแลกเงนิรเูฟีย ไวม้ากนักเพราะทีค่ลับเมด คาน ิยนิดรัีบเงนิดอลลา่รส์หรัฐ  หรอืทา่น สามารถจ่ายผา่นบัตรเครดติ ซึง่

คา่ใชจ้่ายทัง้หมดจะถกูบันทกึเอาไว ้คดิบัญชรีวมกันเมือ่ทา่นเช็คเอาท ์ (บัตร VISA / JCB / American Express / Eurocard และ Master 

Card ) 

6. เสือ้ผา้ การแตง่กาย และของใชต้า่งๆ   

-  ควรเตรยีมเสือ้ผา้ทีเ่ป็นผา้ฝ้าย ผา้ลนินิ เสือ้ยดืเนือ้บางสวมใสส่บาย เนือ่งจากมัลดฟีสอ์ากาศรอ้นทัง้ปี 

-  รองเทา้แตะ หรอื รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

- กางเกงวา่ยน้ํา  ชดุวา่ยน้ํา   

- ครมีกันแดด 

- แวน่ตากันแดด หรอือปุกรณ์กันแดดในแบบของทา่นเอง 

- รองเทา้ผา้ใบสําหรับทา่นทีช่อบออกกําลังกายในหอ้งฟิตเนส หรอืออกกําลังกายแอโรบคิ/โยคะ 

- กลอ้งถา่ยรปูและอปุกรณ์เก็บภาพ 

7.  กระแสไฟฟ้า    ระบบไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลับ 230-240 Volts -AC **ปลั๊กเป็นแบบ 3 ขา ควรพก adapter ตดิตัว  ไปดว้ย 

8.  การเขา้ประเทศ   ทา่นสามารถเดนิทางเขา้สูม่ัลดฟีสโ์ดยไมต่อ้งใชว้ซีา่  โดยสามารถพักอาศัยอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30 วัน และ  พาสปอรต์ตอ้งมี

อายอุยา่งนอ้ย 6 เดอืนขึน้ไป 

9.  การใชโ้ทรศัพท ์โทรฯกลับเมอืงไทย ใหก้ด  001 หรอื 002 หรอื 008  + 66 + 2 หรอื 8  หมายเลข โทรศัพท ์7 ตัว  

10. ของมคีา่ไมค่วรนําของมคีา่ตดิตัวมากเกนิไป เพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งสบายใจ 

11. คลับเมด จะมกีารแตง่กายเพือ่รว่ม ธมีปารตี ้ในแตล่ะวัน สามารถโทรฯ เช็ค ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 5 วันทีค่ลับเมดกรงุเทพ 

เง ือ่นไขการจอง  

 ช าระเต็มจ านวน  100 % ณ วนัทีต่กลงซือ้ทวัร ์ 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันกําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีเ่ดนิทางกลับเขา้ประเทศไทย 
 หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง  

 หลังจากชําระเงนิคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ หรอืคนืเงนิ ในทกุกรณี 


