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คลบัเมดคาน ิมลัดลีฟ์ 

คลับเมดคาน ิตัง้อยูบ่นเกาะคาน ิซึง่เป็นหนึง่ในหมูเ่กาะมัลดฟีสท์ีไ่ดร้ับการขนานนามวา่เป็น “เกาะสวรรค์
แหง่สดุทา้ย” ซึง่รายลอ้มไปดว้ยหาดทรายขาวบรสิทุธิ ์นอกจากทีน่ี่จะทําใหท้กุวันพักผอ่น ของคณุเป็นวันสดุแสน
พเิศษแลว้ทางคลับเมดยังมคีวามโดดเดน่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัวทีน่อกเหนือจากบรรยากาศ ทีพั่ก กจิกรรมครบ

ครันแลว้ ทางเรายงัมเีหลา่พนักงานที ่เรยีกตดิปากกันวา่ G.O. (Gentle Organizer) ทีจ่ะคอยดแูล G.M. (Gentle 
Member หรอื หมายถงึลกูคา้น่ันเอง) ดว้ยบรกิารสดุประทับใจทัง้หมดนี้เป็นภาพทีผ่สมผสานกัน อยา่งลงตัวบน

เกาะซึง่ตัง้อยูใ่นแถบเขตรอ้นทีย่ังคงความเป็น ธรรมชาตไิวอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB ROOM  

- Size: 30 sqm  

- Maximum occupancy:  

BEACH CLUB ROOM  

- Size: 30 sqm  

- Maximum occupancy:  

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

- Sea view 

BEACH CLUB CONNECTING ROOM  

CLUB ROOM – RENOVATED 

- Size: 30 sqm  

- Maximum occupancy:  

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

- Sea/Garden view 

CLUB CONNECTING ROOM  

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 

คลับเมดคานิ มัลดีลฟ์ 
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เนรมิตฝันของคณุให้เป็นจริงท่ี คลบัเมดคาน ิ มลัดฟีส ์

Set Departer  FD Direct  2017! 
Special Price แพ็คเกจหอ้งพักพรอ้มตัว๋เครือ่งบนิ 3วัน2คนื Air Asia (FD) 
FD177  DMK- MLE  09.30 – 11.40 น. //FD178  MLE- DMK 12.30-19.00 น. 

 

เดนิทาง :  กนัยายน – ธันวาคม 2560 (พกั2คนื)  
วันที ่1 :        สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ –สนามบนิมาเลย่ ์ - โดยเรอืสปีดโบ๊ท ถงึทีพั่กคลับเมดคาน ิ

07.30 น.         เชค็อนิบัตรโดยสารและสมัภาระ ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ  ประต ู3 

เคานเ์ตอร ์Air Asia สายการศรลีงักาแอรไ์ลน ์

09.30 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิศรลีงักา เทีย่วบนิที ่FD177 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ชม. 10 นาท)ี 

11.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิ มาเลย่ ์ ซ ึง่เป็นสนามบนิกลางทะเลทีม่บีรรยากาศทีส่วยงาม (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า
ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) ผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าแลว้ผา่นศลุกากร และ นําทา่นลงเรอืเร็ว
เดนิทางสูเ่กาะมัลดฟีส ์ระหว่างทางทา่นสามารถชมน้ําทะเลใสบรสิทุธิ ์พรอ้มทัง้บา้นเรอืนตา่งๆ บรเิวณเกาะ

บนคาบสมุทรอนิเดยี  ใชเ้วลาประมาณ 45 นาท ี 

13.30 น. ยนิดตีอ้นรับทา่นสูค่ลบัเมด คาน ิ(Club Med Kani)  พรอ้มการตอ้นรบัอันแสนอบอุ่นจากเจา้หนา้ที่

หลากหลายเชือ้ชาต ิ และการกลา่วตอ้นรับ ทกัทายทกุทา่นโดยผูบ้รหิารจากเกาะจากนัน้เชญิทกุทา่น
พักผ่อนเขา้หอ้งพัก ตามอัธยาศยั สาํหรบัทา่นทีต่อ้งการรบัประทานอาหารชว่งบ่าย ทางคลบัเมดก็มบีรกิาร
ตลอดโดยหอ้งอาหารตา่งๆ มเีวลาเปิด-ปิด การใหบ้รกิาร เจา้หนา้ทีข่องรสีอรท์ หรอื จโีอ ทีม่ารอตอ้นรับ

ทา่นจะเป็นผูแ้นะนําทา่นและดแูลทา่นตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ในรสีอรท์   

19.30 – 21.30 น.เชญิทา่นรับประทานอาหารเย็นทีห่อ้งอาหารของคลบัเมด หอ้งอาหารหลกั Velhi  ซึง่มอีาหารไวบ้รกิาร
ทา่นอย่างหลากหลายในสไตลบ์ุฟเฟ่ต ์โดยไม่มคีา่ใชจ้่าย   

21.30 น. ทา่นสามารถสนุกสนานกบักจิกรรมยามคํา่คนื และการแสดงทางทีค่ลบัเมดไดเ้ตรียมไวเ้พือ่ตอ้นรับผูท้ี่
เดนิทางมาเยอืน ทีบ่รเิวณลานกลางแจง้ Shark Bay Stage พรอ้มทัง้บรกิารเครือ่งดืม่ตลอดคํา่คนืฟร ีและ

โชวพ์เิศษจากเจา้หนา้ทีค่ลบัเมดสาํหรับการตอ้นรับทกุทา่น  

ชว่งดกึ  เชญิทา่นพักผ่อนอสิระตามอธัยาศยั  ราตรสีวัสดิ ์

หมายเหต ุ: ทา่นทีพ่ักหอ้ง Lagoon Suite อย่าลมืเลอืกเมนูอาหารเชา้แลว้นําไปเสยีบไวใ้นกลอ่งหนา้หอ้ง กอ่นเวลา 02.00 

น. (ต ี2) ของวันนัน้ๆ โดยทาง Room Service จะนําอาหารเชา้มาเสรฟิทา่นในเวลา 07.00 – 11.00 น.  
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วนัที2่ :  เพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนเกาะมลัดฟีส ์

ชว่งเชา้ ทา่นสามารถรบัประทานอาหารเชา้ไดท้ีห่อ้งอาหารหลกั (Velhi) ตามเวลาใหบ้รกิารของ

หอ้งอาหาร คอื 07.00 – 11.00 น. แตห่ากทา่นไม่สะดวกตามเวลาดงักลา่ว ก็สามารถรับประทานอาหารเชา้
ในชว่งสายไดท้ีห่อ้งอาหารพเิศษ (Kandu) ซึง่ใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 10.00 – 11.00 น. หรอื หอ้ง Kaana ซึง่

ใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 16.00 – 18.30 น. และ 21.30 – 23.00 น. 

จากนัน้เชญิทา่นอสิระเพลดิเพลนิและสนุกสนานกบักจิกรรมมากมายทีท่างคลบัเมด เตรยีมไว ้
ใหบ้รกิารทัง้กจิกรรมทีใ่หบ้รกิารฟร ีและกจิกรรมทีม่คีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ โดยทา่นสามารถตดิตอ่สอบถามได ้

โดยตรงกบัทางทมีงานคลบัเมด หรอืทางเจา้หนา้ทีท่วัร ์ และสามารถดรูายละเอยีดกจิกรรม รวมทัง้ตาราง
การใหบ้รกิาร เงือ่นไข และคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (บางกจิกรรม)  ไดจ้ากคูม่อืฉบับนี้ หรอื ตารางกจิกรรมในแตล่ะ

วัน หนา้หอ้งอาหาร  ซึง่ในทกุๆ กจิกรรมจะมเีจา้หนา้ทีค่ลบัเมดคอยดแูล ใหค้ําแนะนําอย่างใกลช้ดิ  

12.15 – 14.00 น.เชญิทา่นรับประทานอาหารกลางวันไดท้ีห่อ้งอาหารหลกั (Velhi)  แตห่ากทา่นไม่สะดวกตามเวลา
ดงักลา่ว ก็สามารถรับประทานอาหารกลางวนัไดอ้กีชว่งทีห่อ้งอาหารพเิศษ (Kandu) ซึง่ใหบ้รกิารอาหาร

กลางวันตัง้แตเ่วลา 13.30 – 15.30 น. 

ชว่งบ่าย พักผ่อนอสิระเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ รวมทัง้อาหารวา่งทีจ่ะคอยใหบ้รกิารทา่นทีห่อ้งอาหารพเิศษ 
(Kandu) ตัง้แตเ่วลา 15.30 – 18.00 น. 

ทางคลบัเมด มหีอ้งอาหารใหม่ สไตล ์Noodle bar  ทีใ่ห ้บรกิารตัง้แตเ่วลา  16.00-18.00  และ 21.30-
23.00 ซ ึง่ใหบ้รกิาร Noodle ชือ่หอ้ง KAANA RESTAURANT  

19.30 – 21.30 น.เชญิทา่นรับประทานอาหารเย็นทีห่อ้งอาหารของคลบัเมด หอ้งอาหารหลกั Velhi  ซึง่มอีาหารไวบ้รกิาร
ทา่นอย่างหลากหลายในสไตลบ์ุฟเฟ่ต ์โดยไม่มคีา่ใชจ้่าย  สาํหรับทา่นทีต่อ้งการรับประทานอาหารที่
หอ้งอาหารพเิศษ Kandu จะตอ้งทําการจองลว่งหนา้ 1 วัน โดยแจง้ไดท้ีแ่ผนกตอ้นรับ (Reception) *ไม่มี

คา่ใชจ้่าย  รับ เพยีง 75 ทา่นตอ่วนั สาํหรับ เมนู Lobster มคีา่ใชเ้จ่าย สามารถเชค เรทราคาไดท้ี ่
Reception 

21.30 น. ทา่นสามารถสนุกสนานกบักจิกรรมยามคํา่คนื และการแสดงทางทีค่ลบัเมดไดเ้ตรยีมไวเ้พือ่ตอ้นรับผูท้ี่
เดนิทางมาเยอืน ทีบ่รเิวณลานกลางแจง้ Shark Bay Stage พรอ้มทัง้บรกิารเครือ่งดืม่ตลอดคํา่คนืฟร ีและ
โชวพ์เิศษจากเจา้หนา้ทีค่ลบัเมดสาํหรับการตอ้นรับทกุทา่น  

ชว่งดกึ  เชญิทา่นพักผ่อนอสิระตามอธัยาศยั  ราตรสีวัสดิ์

 

หมายเหต ุ: ทา่นทีพ่ักหอ้ง Lagoon Suite อย่าลมืเลอืกเมนูอาหารเชา้แลว้นําไปเสยีบไวใ้นกลอ่งหนา้หอ้ง กอ่นเวลา 02.00 
น. (ต ี2) ของวันนัน้ๆ โดยทาง Room Service จะนําอาหารเชา้มาเสรฟิทา่นในเวลา 07.00 – 11.00 น. 
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วนัที3่ :  เพลดิเพลนิกจิกรรมทีเ่กาะมลัดฟี / เดนิทางกลบั มาเลย่ ์– สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

ชว่งเชา้ ทา่นสามารถรบัประทานอาหารเชา้ไดท้ีห่อ้งอาหารหลกั (Velhi) ตามเวลาใหบ้รกิารของหอ้งอาหาร 

คอื 07.00 – 11.00 น. แตห่ากทา่นไม่สะดวกตามเวลาดงักลา่ว ก็สามารถรับประทานอาหารเชา้ในชว่งสาย
ไดท้ีห่อ้งอาหารพเิศษ (Kandu) ซึง่ใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 10.00 – 11.00 น. 

09.00 น. เก็บสมัภาระ เชค็เอา้ทจ์ากหอ้งพัก โดยทา่นยังสามารถเลน่กจิกรรมและใชส้ ิง่อํานวยความสะดวกตา่ง 

09.30 น. พบกนัทีจุ่ดนัดพบกอ่นออกเดนิทาง (บรเิวณทา่เทยีบเรอืหรอืเปลา่) เพือ่เชค็กระเป๋าสมัภาระของทา่นกอ่น
เดนิทางออกจากรสีอรท์ไปยังสนามบนิมาเลย่ ์

12.30 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ Air Asia  เทีย่วบนิที ่FD178 

19.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 
 

 ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 

 
 

 
    Special Price แพ็คเกจหอ้งพกัพรอ้มต ัว๋เครือ่งบนิ (FD) 3วนั2คนื  

เดนิทาง :  กนัยายน – ธันวาคม 2560 (พกั2คนื)   
 

วันเดินทาง 

ราคาแพ็คเกจ 3 วัน 2 คนื ต่อท่าน 

 (พัก 2 คน/ห้อง) 

Club Room 

 
Deluxe  Lagoon Suite 

2-4 Sep 17 28,350.- 
37,150.- 42,950.- 

9-11 Sep 17 28,350.- 
37,150.- 42,950.- 

23-25 Sep 17 28,350.- 
37,150.- 42,950.- 

30 Sep -2 Oct 17 30,550.- 
40,950.- 43,100.- 

28 -30 Oct 17 29,950.- 
39,700.- 43,650.- 

4-6 Nov 17 29,550.- 
38,100.- 42,600.- 

11-13 Nov 17 28,950.- 
37,500.- 42,100.- 
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18-20 Nov 17 28,950.- 
37,500.- 42,100.- 

25-27 Nov 17 28,950.- 
37,500.- 42,100.- 

2-4 Dec 17 32,400.- 
42,150.- 47,350.- 

9-11 Dec 17 34,850.- 
44,550.- 49,750.- 

16-18 Dec 17 31,250.- 
40,950.- 46,150.- 

 
*Note There are 26 seats available/ period 
*Please kindly check available seats with Reservation Team 
 
คา่ใชจ้า่ยนีร้วม: 

1. ทีพ่ัก 2 คนื สาํหรับ 2 ทา่นตอ่หอ้ง  

2. รวมตัว๋เครือ่งบนิ ไป – กลบั  (ชัน้ประหยัด) สายการบนิ Air Asia  
3. บรกิารรับสง่ ไป-กลบั ระหว่างสนามบนิ-รสีอรท์ โดยเรอืสปีดโบ๊ต 
4. อาหารบุฟเฟตน์านาชาตทิัง้เชา้ กลางวนั เย็น พรอ้มทัง้เครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์น้ําผลไมแ้ละอืน่ๆ 

5. บรกิารเครือ่งดืม่ทัง้ผสมและไม่ผสมแอลกอฮอลต์ลอดทัง้วันพรอ้มกบัของวา่ง (ยกเวน้เครือ่งดืม่แอลกอฮอลช์นดิ พรี
เมีย่ม ไวน ์และแชมเปญแบบขวด) 

6. กจิกรรมกฬีาทัง้บนบกและทางน้ํา  พรอ้มผูฝึ้กสอนทีเ่ชีย่วชาญ เฉพราะรสีอรท์ ทีม่กีารเรยีนการสอนและอปุกรณ ์
7. การแสดงโชวเ์อกลกัษณ์ของคลบัเมดทกุคํา่คนื โดยทมีคลบัเมดจโีอนานาชาต ิ

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนด: 
 เด็กอายุระหว่าง 2-3 ปี เขา้พักคลบัเมดฟร ีและเพยีง ชาํระคา่ตัว๋เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

สาํหรับเด็กอายุ 4-11 ปีชาํระในราคาเทา่ผูใ้หญ ่
 กรณีพักเดีย่วชาํระเพิม่อกี 80% 

 เด็กอายุ 4-14 ปี ไม่อนุญาตใหเ้ขา้พักทีห่อ้งลากูน  

 ราคานี้สาํหรับลกูคา้คนไทยเทา่นัน้ 
 สาํหรับหอ้ง Connecting room มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 700 บาท /หอ้ง /คนื    

 ราคานี้เป็นโปรโมชัน่พเิศษสามารถเดนิทางไดต้ามวันทีก่ําหนดเทา่นัน้ 
 หากยนืยนัการจองแลว้ไม่สามารถสง่ตอ่ คนื หรอืเปลีย่นแปลงได ้และ ไม่สามารถใชร้่วมกบัโปรโมชัน่อืน่ได ้

 รวมคา่ภาษีสนามบนิและคา่น้ํามันเชือ้เพลงิ และอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 ราคาและเงือ่นไขทัง้หมดอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 
 

เง ือ่นไขการสารองทีน่ ัง่และการชาระเงนิ 
1. ทา่นสามารถจองผา่น www.packageclubmed.com ในเบือ้งตน้ และรอเจา้หนา้ทีต่ดิตอ่กลบั หรอื

ตดิตอ่บรษิทัทวัรใ์กลบ้า้นทา่น 
2. สง่หนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง มาทาการส ารองทีน่ ัง่ต ัว๋เครือ่งบนิ/หอ้งพกั เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีย่นืยนัราคาที่

แนน่อนใหท้า่นอกีคร ัง้ 

3. ช าระเงนิเต็มจานวน ภายในระยะเวลาก าหนด หลงัจากไดร้บัการยนืยนัการส ารองทีน่ ัง่จากเจา้หนา้ที ่
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ข่าวประชาสัมพนัธ์จาก คลับเมดมัลดีฟ (คานิ)  

Thai G.O. 
พนกังานจีโอไทยมี ให้บริการท่ี รีสอร์ท  

   

ข้อมูลทั่วไปของโรงแรม 

    Reception แผนกต้อนรับ: เปิดบริการ 24 ชม ./ โทรศพัท์ กด 9 (หรือกด 4 ส าหรับแขกท่ีพกัห้อง Lagoon Suite) 

สอบถามข้อมลูทั่วไป 
 แลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศเป็นเงินสกลุท้องถิ่น (MVR) โดยอตัราแลกเปล่ียนอยู่ท่ี 1 USD = 14.30 MVR  
 รับ ฝาก-ถอน ทรัพย์สนิมีคา่โดยตดิตอ่ขอใช้บริการได้ระหวา่งเวลาท าการของธนาคารคลับเมด  10:00-12:00 และ 17:00-19:00 

(บริการนีเ้หมาะส าหรับผู้ ท่ีไมต้่องการน าของมีคา่ตดิตวัตลอดเวลา)  
 อปุกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

Deposit Card/ Club Med Pass  ใช้ส าหรับกรณีท่ีท่านมีคา่ใช้จ่ายเพิม่เติมจาก Boutique / Excursion / Spa / Scuba Diving) สามารถท าได้โดย

วางเงินสดมดัจ า 055 ดอลลาร์หรือจากการการันตีโดยบตัรเครดติ ภายหลงัจากท่ีท าการสมคัรใช้บริการนี ้ คา่ใช้จ่ายทกุอย่างจะถกูบนัทึกไว้ใน

บวัชีเเละท่านสามารถช าระทกุรายการได้ในวนัท่ีเดนิทางกลบั ขอเเนะน าวิธีีนี ้   เพราะง่ายเเละรวดเร็ว เเตห่ากท่านต้องการช าระคา่ใช้จ่าย

ตา่งๆด้วยเงินสดนัน้ สามารถท าได้คะ่ เเตต้่องเเลกเปล่ียนจากเงินดอลลา่ร์มาเป็นสกุลเงินท้องถิ่นก่อน (MVR : Maldivian Rufiyaa) 

INTERNET/ WiFi/ โทรศัพท์ * 

 INTERNET/WiFi สามารถใช้บริการได้จากห้องอินเตอร์เน็ต หรือ ระบบWirelessบริเวณแ  ีาผนกทวัร์ อิรูบาร์ บีชบาร์ ส าหรับแขกท่ี
พกัห้อง Lagoon Suite สามารถใช้บริการได้ท่ี Manta Lounge 

 โทรศัพท์ หลงัจากเปิดบวัชี(Deposit Card )สามารถตดิตอ่ขอโค้ดได้จากแผนกต้อนรับ (โทรศพัท์ระหวา่งประเทศ กด 0 +โค้ด+ 00+66 )  

# โทรศัพท์ระหว่างห้อง กด 2 ตามด้วยหมายเลขห้อง 3 หลกั 

   Restaurant ห้องอาหารมีทัง้หมด 2 ท่ี ได้แก่ 

 Velhi restaurant (งรัหรางารงอห้ ) ตัง้อยู่ตรงข้ามแผนกต้อนรับ 
           อาหารเช้า 07.00 - 10.00 / อาหารกลางวนั 12.15 – 14.00  /อาหารค ่า 19.15 – 21.00 

 Kandu restaurant   (งรัหรางารงอ้ห) ตัง้อยู่บริเวณข้าง Iru bar   บริการอาหารวา่ง รวมทัง้อาหารค ่า* 
อาหารเช้า (Late Breakfast)  เวลา 10.00 - 11.00  

อาหารเท่ียง (Late Lunch)                      เวลา     13.30 - 15.30 

 อาหารวา่งช่วงบา่ย   เวลา 00.55 - 18.00  
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 อาหารค ่าเมนปูกต ิและเมนกูุ้งมงักร* เวลา 19.30 - 21.00 (ตรัหจรหอ่วหงนาั) 

* เมนูกุ้งมังกร มีคา่ใช้จ่าย  68 ดอลลาร์ตอ่ท่าน ท าการจองลว่งหน้าได้ท่ีห้องอาหาร Kandu เวลา 02 .55 –  05.55 ของ  

  ทกุวนั และช าระเงินได้ท่ีรีเซฟชัน่  

เมนูปกติ (ีรฟ)า้ดหงอทฟ่ ที้ดไนอา 1 ้ัน (ทั้ด  2 เมนูร้มกันา ากังแคท้ันีะ 70 ททาน) 

COOKING CLASS เรียนท าอาหารมีทกุๆวนัจนัทร์ พธุ เสาร์ เวลา 15:00 สามารถจองลว่งหน้าได้ท่ีแผนกต้อนรับก่อนเท่ียงของวนัท่ีต้องการจะ

เรียน (แตล่ะครัง้ต้องมีผู้เรียน 4 คนขึน้ไป) 

Breakfast Room Service  ส าหรับห้อง Lagoon Suite ตัง้แตเ่วลา 07:00 – 11:00 โดยกรอกข้อมลู และเบอร์ห้องลงบนเมนอูาหาร วางไว้ในหน้า

ห้องก่อน 2 นาฬกิาของวนันัน้ๆ หรือโทรไปท่ีหมายเลข 3339 ในช่วงเวลา 07:00-11:00 

 

   Infirmary* ห้องพยาบาล 

เปิด 09:00 – 10:00/ 12:00 – 13:00/ 17:30 – 19:30 (กรณีฉกุเฉินตดิตอ่รีเซฟชัน่หมายเลข 9) 

 

ClubMed Show: 21:30 ทกุวนัท่ีโรงละคร สามารถเช็คโปรแกรมได้ท่ีบอร์ดหน้าห้องอาหาร 

     Bars บาร์ 

     Boutique* ร้านขายของท่ีระลกึ ทัง้สนิค้าของคลบัเมด และสนิค้าท้องถิ่น 

เปิด 09:00 – 20:00  รับช าระด้วยบตัรคลบัเมด (Deposite Card) หรือหรือบตัรเครดติท่ีมียอดช าระเกิน 10 USD เท่านัน้  

Paf Paf *  ร้านประดษิฐ์เสือ้ สามารถซือ้เสือ้ยืดสีขาวล้วนได้จากบตูคิราคา 555 MRFและ  

คปูอง 18 USD เวลาท าการ 9:30-12:30 และ16:00 – 19:00 ปิดทกุๆวนัเสาร์ 

    Excursions* ทวัร์ 

บริการน าเท่ียวสถานท่ีต่างๆ นอกโรงแรม  สามารถสอบถามข้อมลูและจองได้ท่ีส านกังาน เปิดท าการระหว่าง 10:00 – 13:00 /13:30 – 14:30 

และ 18:00 – 20:00  รับเฉพาะบตัรคลบัเมด 

 Sunset bar  หรือ Beach Bar อยู่ข้างสระวา่ยน า้  เปิดให้บริการช่วงเวลา 09.00 - 19.00 
 Iru Bar ตัง้อยู่ข้างโรงละคร เปิดให้บริการเวลา 18.00 -  01.00 

(สามารถสัง่เคร่ืองดื่มทกุอย่างได้โดยไม่ต้องเสียคา่ใช้จ่ายเพิม่ ไมว่า่จะเป็นน า้ผลไม้ น า้อดัลม กาแฟ เบียร์ คอ็กเทล  จิน วอ็ดการ์ ไวน์ตา่งๆ 
ยกเว้นเคร่ืองดื่มท่ีมีราคาระบไุว้ในเมน ูซึ่งสามารถช าระได้ด้วยบตัรคลบัเมด) 
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   Euro Divers* ด าน า้ลกึ 

ส าหรับท่านท่ีสนใจด าน า้ลกึ สอบถามรายละเอียดโดยตรงตัง้แตเ่วลา 16:30 – 18:00 โดยเข้ารับค าแนะน าและท าการจองอย่างน้อยลว่งหน้า

อย่างน้อย 1 วนั รับเฉพาะบตัรคลบัเมด 

   Spa*  สปา 

สามารถตดิตอ่ได้โดยตรงเพ่ือเข้ารับบริการนวดแบบฉบบับาหลีแท้ เปิดบริการเวลา 10:00-13:00 และ 14:00–20:00 

    Towel Counter เคาน์เตอร์แลกผ้าเช็ดตวัชายหาด 

0355-03355/05355-00355 สามารถขอรับได้ท่ีเคาน์เตอร์ใกล้สระน า้  หรือถ้าหากเคาน์เตอร์ปิด  สามารถขอรับได้ท่ีแผนกต้อนรับ  

SPORT กีฬา 

Fitness ห้องฟิตเนส : เปิดบริการ 07:00 – 20:00 ผูงัขาัใชับริหารตรัหสวมรรหงทาัหีฬา แอะมีมีรายงุหิน 16 ปีงท่าน้น้ 

09:00 Yoga                                       10:00  Abs & Bums         11:45  Water Aerobic (สระวา่ยน า้)         

16:00 Zumba                                   17:00 Yoga  

* Lagoon suite Yoga ทกุ ๆ วนัจนัทร์และวนัพฤหัสบดี 

สามารถเชค็ตาราด Tournament แีะ ตาราดกฟฬา้่ืนๆ หงอทฟ่บ้ร์งไนอาไอ้ด้าไาร  

Snorkeling ด าน า้ตืน้ :  ให้บริการทกุวนั วนัละ 3 ทริป คือ  ช่วงเช้าเปิดลงช่ือท่ีท่าเรือ(jetty  )9.55 น  .และช่วงบา่ย เปิดลงช่ือ 00.55น.ทัง้นี ้จะมี
การทดสอบวา่ยน า้ส าหรับท่านท่ีใช้บริการในครัง้เเรก ส าหรับอปุกรณ์ส าหรับด าน า้ทกุอย่าง ทางเรามีให้บริการ เพียงเเตน่ าผ้าเช็ดตวั น า้ดื่ม และ

ครีมกนัแดดตดิตวัไปด้วยเท่านัน้ ส าไรับเงก็ตอ้ดมฟ้ายุ 8 ข้บขึน้หป 

Water Sport กีฬาทางน า้ Kayaking / Sailing 

เปิดให้บริการตัง้เเตเ่วลา 9.30 –  03.55 และ 00.55- 0 7.0 5 กรุณาลงช่ื อ (ไมรั่บจองข้ามวนั)รับเสือ้ชชีูพก่อนท ากิจกรรม ทางเรามีพนกังานคอยให้

ค าเเนะน า 

 Sailing lesson  10.00 ทกุวนั และ 15.00 ทกุวนั ยกเว้นวนั องัคารและพฤหัสบดี  

  

    **ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง : 

 กระเป๋าเดนิทางสาํหรับฝากใตท้อ้งเครือ่ง น้ําหนัก : ไม่เกนิ 20  กโิลกรัม 

 สิง่ทีบ่รรจุภายใน : นอกเหนอืจากเสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย และของใชอ้ืน่ๆ  ขอ้ควรปฎบิัตอิย่างเคร่งครัดสาํหรับส ิง่ของที่

บรรจุไวภ้ายในกระเป๋าเดนิทางฝากใตท้อ้งเครือ่งมดีงันี้  

 หา้ม  นําผลติภณัฑอ์ัดอากาศใสก่ระเป๋าใบใหญ ่เพราะอาจเกดิอันตรายระหว่างเดนิทาง เชน่ กระป๋องสเปรยต์า่งๆ  
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 หา้ม นําหนังสอืเดนิทางใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และกรุณาเก็บรักษาไวอ้ย่างด ีเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

 หา้ม นําทีช่ารจ์แบตเตอรีส่าํรอง (Power Bank)   ทกุขนาด และทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบใหญโ่ดยเด็ดขาด  

 หา้ม นําอาวุธทกุชนดิใสใ่นกระเป๋าใบใหญ่โดยเด็ดขาด 

กระเป๋าเดนิทางทีถ่อืตดิตวัข ึน้เครือ่ง ( Hand Carry / Hand Bag)  

จํานวน :  ตอ้งไม่เกนิ 2 ใบ ตอ่ทา่น โดยแบ่งเป็น กระเป๋าเดนิทางใบเล็กสาํหรับถอืข ึน้เครือ่ง (Hand Carry ขนาดไม่เกนิ 

58 x 34 x 23 ซม.) และน้ําหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม จํานวน 1ใบ และกระเป๋าสะพาย (Hand Bag)  1 ใบ  

 สิง่ทีบ่รรจุภายใน  : ควรเป็นของใชท้ีจํ่าเป็นระหว่างการเดนิทาง อาท ิแปรงสฟัีน ยาประจําตวั ทัง้นี้สายการบนิมี

ขอ้กําหนดเคร่งครัด สาํหรับส ิง่ของทีบ่รรจุภายในกระเป๋าถอืตดิตวัตวัข ึน้เครือ่ง ดงันี้  

 - ของเหลว หรอื ของกึง่เหลวทกุชนดิ อาท ิเจล สเปรยท์ีไ่ม่ใชว่ัสดอุันตราย และน้ํา เครือ่งดืม่ โลชัน่ ออยล ์น้ําหอม โฟม 

ยาสฟัีน นํายากาํจัดกลิน่ตวั (ยกเวน้ นม อาหารสาํหรับเด็ก และยาน้ําในปรมิาณทีพ่อเหมาะ) ตอ้งมขีนาดบรรจุไม่เกนิ 

100 มลิลลิติรตอ่ชนดิ และบรรจรุวมกนัไม่เกนิ 1,000 มลิลเิมตร และหากบรรจุเกนิจาก 100 มลิลลิติร ตอ้งเก็บไวใ้น

กระเป๋าฝากใตท้อ้งเครือ่งเทา่นัน้ 

 สาํหรับของเหลว หรอื ของกึง่เหลว อาท ิเจล หรอืสเปรย ์ซึง่ซือ้จากรา้นปลอดภาษีอากรทีส่นามบนิ หรอืบนเครือ่งบนิ

ตอ้งบรรจุในถงุพลาสตกิใสปิดผนกึปากถงุ ไม่มรี่องรอยผดิปกตใิหส้งสยัว่ามกีารเปิดปากถงุหลงัจากการซือ้ และมี

หลกัฐานแสดงว่าซือ้จากรา้นคา้ปลอดภาษีสนามบนิหรอืบนเครือ่งบนิในวันเดนิทางเทา่นัน้ โดยตรวจสอบขอ้มูลเกีย่วกบั

การปฏบิัตติอ่ของเหลว เจล หรอืสเปรยท์ีส่นามบนิซึง่เป็นจุดปลายทางของการเดนิทาง 

 กรณีทีนํ่าของเหลวและกึง่เหลวบรรจุไวใ้นกระเป๋าถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งตอ้งแสดงถงุพลาสตกิใสซึง่ใสภ่าชนะบรรจขุองเหลว 

เจล หรอืสเปรย ์รวมทัง้เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบพกพาและเสือ้คลมุ เมือ่ถงึจุดตรวจคน้ 

 - สาํหรับเครือ่งใชไ้ฟฟ้าสว่นตวั วัสดอุุปกรณ์ของมคีมอันสามารถกอ่ใหเ้กดิอันตรายไดเ้ชน่ มดีพับ มดีปอกผลไม ้ตะไบชดั

เล็บ ไฟแชค็ มดี กรรไกร หรอื ของมคีมทกุชนดิทีส่ามารถทําเป็นอาวุธได ้ไม่อนุญาตใหบ้รรจไุวใ้นกระเป๋าถอื ดงันัน้

กรุณาใสไ่วใ้นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ทีจ่ะฝากลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ มฉิะนัน้อาจถกูยดึไวโ้ดยไม่ไดร้ับคนื 

 ขอ้มูลอืน่ๆ  

1. ส ิง่ทีห่า้มนําเขา้ประเทศมัลดฟีส ์ไดแ้กว่ัตถทุีส่ ือ่ถงึการตอ่ตา้นศาสนาอสิลาม,วัตถบุูชา,หนังสอื ส ิง่พมิพล์ามก,

แอลกอฮอลแ์ละเหลา้,สตัวอ์ันตราย อาวุธสงคราม และระเบดิ,เนื้อหมู และผลติภณัฑท์ีทํ่าจากหมู 

2.  อุณหภมูชิว่งปลายเดอืนสงิหาคม  โดยประมาณ  :  26 - 35 องศาเซลเซยีส 

     หมายเหต ุ: กอ่นออกเดนิทางกรณุาตรวจเชค็อุณหภมูอิกีครัง้  

3.  เวลา : มัลดฟีจะชา้กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

4.  ภาษา : ภาษาทอ้งถิน่คอื Dhivehi และภาษาอังกฤษ 

5.  เงนิตรา:  อัตราแลกเปลีย่น อยู่ทีป่ระมาณ 12 รูเฟีย (Rufiyaa/MVR) ตอ่ 1ดอลลา่รส์หรฐั  หรอื  

    1รูเฟีย เทา่กบั 3-4 บาท   แตท่า่นอาจจะไมจํ่าเป็นตอ้งแลกเงนิรูเฟีย ไวม้ากนัก 

    เพราะทีค่ลบัเมด คาน ิยนิดรีับเงนิดอลลา่รส์หรัฐ  หรอืทา่น สามารถจา่ยผ่านบัตรเครดติ ซึง่คา่ใชจ้่ายทัง้หมดจะถกู   

   บันทกึเอาไว ้คดิบัญชรีวมกนัเมือ่ทา่นเชค็เอาท(์บัตร VISA/JCB / American Express/EurocardและMaster Card ) 

6. เสือ้ผา้ การแตง่กาย และของใชต้า่งๆ :   

-  ควรเตรยีมเสือ้ผา้ทีเ่ป็นผา้ฝ้าย ผา้ลนินิ เสือ้ยดืเนื้อบางสวมใสส่บาย เนื่องจากมัลดฟีสอ์ากาศรอ้นทัง้ปี 

-  รองเทา้แตะ หรอื รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย, กางเกงว่ายน้ํา,ชดุว่ายน้ํา,ครมีกนัแดด,แวน่ตากนัแดด หรอือุปกรณ์กนัแดด 

- รองเทา้ผา้ใบสาํหรบัทา่นทีช่อบออกกําลงักายในหอ้งฟิตเนส หรอืออกกําลงักายแอโรบคิ/โยคะ 

- กลอ้งถา่ยรูปและอุปกรณ์เก็บภาพ 

7.  ระบบไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลบั 230-240 Volts -AC *ปลั๊กเป็นแบบ 3ขา ควรพกadapter ตดิตวัไปดว้ย 

8.  การเขา้ประเทศ  :  ทา่นสามารถเดนิทางเขา้สูม่ัลดฟีสโ์ดยไม่ตอ้งใชว้ซีา่  โดยสามารถพักอาศยัอยู่ไดไ้ม่เกนิ 30 วัน 

และ  พาสปอรต์ตอ้งมอีายุอยา่งนอ้ย 6 เดอืนขึน้ไป 

9.  การใชโ้ทรศพัท ์:  โทรศพัทก์ลบัเมอืงไทย ใหก้ด 001 หรอื002 หรอื 008+66+2หรอื8 หมายเลขโทรศพัท ์7 ตวั 

10. ของมคีา่ :  ไม่ควรนําของมคีา่ตดิตวัมากเกนิไป เพือ่การทอ่งเทีย่วอย่างสบายใจ11. คลบัเมด จะมกีารแตง่กายเพือ่

ร่วม ธมีปารตี ้ในแตล่ะวนั สามารถโทรเชค/ดจูากเวปไซต ์ลว่งหนา้ประมาณ 5วันกอ่นเดนิทาง 


