
 

โค้ดทัวร์ CMPC-3 

 

 

 

เนรมิตฝันของคณุให้เป็นจริงท่ีคลบัเมดคานิ มลัดีฟส ์

แพคเกจโปรแกรม การเดินทางโดยสายการบิน ศรีลงักา 

3DAYS 2NIGHTS AIR PACKAGE WITH SRILANKAN AIRLINES (UL-economy S class) 

Departure: UL 403 Bangkok - Colombo : 9.10 - 11.00 / UL 115  Colombo - Male : 13.35 - 14.30  
Return: UL 104 Male - Colombo : 21.00 - 22.55 / UL 402 Colombo - Bangkok : 01.10- 06.15 (+1) 

*The flight schedule might be change without prior notice 
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Date of Travel 

 
Room category 

 
2 Night 3 

Days 

Package/ 
Adult 

 
Extra 

Night/Adult 

 
2 Night 3 

Days 

Package/ 
Teenager 

 
Extra 
night/ 

Teenager 

 
2 Night 3 

Days 

Package/Child 
4-11 yrs 

 
Extra 

Night/Child 

4-11 yrs 

 

12-14 OCT 18 
21-23 OCT 18 

Club Room 33,500 8,600 30,800 7,000 24,900 5,300 

Deluxe 40,800 13,200 36,800 10,700 29,600 8,100 

Overwater 
Suite 

46,100 14,800 
41,000 11,900 

- - 

 

 

วนัที ่1 :  กรงุเทพฯ – สนามบนิโคลมัโบ – สนามบนิมาเลย่ ์ 

07.00 น.            เชค็อนิบัตรโดยสารและสมัภาระ ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประต ู10 เคานเ์ตอร ์“w”  

สายการศรลีงักา 

09.10 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิศรลีงักา เทีย่วบนิที ่UL 403 

11.00 น. แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิโคลมัโบ 

13.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมาเลย่ ์ โดยสายการบนิศรกีา เทีย่วบนิที ่UL 115 

14.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิ มาเลย่ ์ ซ ึง่เป็นสนามบนิกลางทะเลทีม่บีรรยากาศทีส่วยงาม (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) ผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าแลว้ผา่นศลุกากร และจะมเีจา้หนา้ที ่g.o. ถอื

ป้ายรอรับทีท่ีส่นามบนิ (หากไม่เจอเจา้หนา้ทีม่ใหไ้ปทีเ่คารเ์ตอร6์1) น าทา่นลงเรอืเร็วเดนิทางสูเ่กาะมัลดฟีส ์

ระหวา่งทางทา่นสามารถชมน ้าทะเลใสบรสิทุธิ ์พรอ้มทัง้บา้นเรอืนตา่งๆ บรเิวณเกาะบนคาบสมทุรอนิเดยี  ใช ้

เวลาประมาณ 45 นาท ี 

16.00 น. ยนิดตีอ้นรับทา่นสูค่ลบัเมด คาน ิ(Club Med Kani)  พรอ้มการตอ้นรับอนัแสนอบอุ่นจากเจา้หนา้ที่

หลากหลายเชือ้ชาต ิ และการกลา่วตอ้นรับ ทกัทายทกุทา่นโดยผูบ้รหิารจากเกาะจากนัน้เชญิทกุทา่น
พักผ่อนเขา้หอ้งพัก ตามอัธยาศยั ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการรบัประทานอาหารชว่งบ่าย ทางคลบัเมด  

19.30 – 21.30 น.เชญิทา่นรับประทานอาหารเย็นทีห่อ้งอาหารของคลบัเมด หอ้งอาหารหลกั Velhi  ซึง่มอีาหารไวบ้รกิาร

ทา่นอย่างหลากหลายในสไตลบ์ุฟเฟ่ต ์โดยไม่มคีา่ใชจ้่าย   
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21.30 น. ทา่นสามารถสนุกสนานกบักจิกรรมยามค า่คนื และการแสดงทางทีค่ลบัเมดไดเ้ตรยีมไวเ้พือ่ตอ้นรับผูท้ี่

เดนิทางมาเยอืน ทีบ่รเิวณลานกลางแจง้ Shark Bay Stage พรอ้มทัง้บรกิารเครือ่งดืม่ตลอดค า่คนืฟร ีและ

โชวพ์เิศษจากเจา้หนา้ทีค่ลบัเมดส าหรับการตอ้นรับทกุทา่น  

ชว่งดกึ  เชญิทา่นพักผ่อนอสิระตามอธัยาศยั  ราตรสีวัสดิ ์

หมายเหต ุ: ทา่นทีพ่ักหอ้ง Lagoon Suite อย่าลมืเลอืกเมนูอาหารเชา้แลว้น าไปเสยีบไวใ้นกลอ่งหนา้หอ้ง กอ่นเวลา 02.00 

น. (ต ี2) ของวันนัน้ๆ โดยทาง Room Service จะน าอาหารเชา้มาเสรฟิทา่นในเวลา 07.00 – 11.00 น.  

 

     

 

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 

ซึง่ใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 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 ใหค้ าแนะน าอย่างใกลช้ดิ  

12.15 – 14.00 น.เชญิทา่นรับประทานอาหารกลางวันไดท้ีห่อ้งอาหารหลกั (Velhi)  แตห่ากทา่นไม่สะดวกตามเวลา

ดงักลา่ว ก็สามารถรับประทานอาหารกลางวนัไดอ้กีชว่งทีห่อ้งอาหารพเิศษ (Kandu) ซึง่ใหบ้รกิารอาหาร

กลางวันตัง้แตเ่วลา 13.30 – 15.30 น. 
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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  ส าหรับทา่นทีต่อ้งการรับประทานอาหารที่

หอ้งอาหารพเิศษ Kandu จะตอ้งท าการจองลว่งหนา้ 1 วัน โดยแจง้ไดท้ีแ่ผนกตอ้นรบั (Reception) *ไม่มี

คา่ใชจ้่าย  รับ เพยีง 75 ทา่นตอ่วนั ส าหรับ เมนู Lobster มคีา่ใชเ้จ่าย สามารถเชค เรทราคาไดท้ี ่

Reception 

21.30 น. ทา่นสามารถสนุกสนานกบักจิกรรมยามค า่คนื และการแสดงทางทีค่ลบัเมดไดเ้ตรยีมไวเ้พือ่ตอ้นรับผูท้ี่

เดนิทางมาเยอืน ทีบ่รเิวณลานกาลางแจง้ Shark Bay Stage พรอ้มทัง้บรกิารเครือ่งดืม่ตลอดค า่คนืฟร ีและ

โชวพ์เิศษจากเจา้หนา้ทีค่ลบัเมดส าหรับการตอ้นรับทกุทา่น  

ชว่งดกึ  เชญิทา่นพักผ่อนอสิระตามอธัยาศยั  ราตรสีวัสดิ ์

หมายเหต ุ: ทา่นทีพ่ักหอ้ง Lagoon Suite อย่าลมืเลอืกเมนูอาหารเชา้แลว้น าไปเสยีบไวใ้นกลอ่งหนา้หอ้ง กอ่นเวลา 02.00 

น. (ต ี2) ของวันนัน้ๆ โดยทาง Room Service จะน าอาหารเชา้มาเสรฟิทา่นในเวลา 07.00 – 11.00 น. 

 

 

 

วนัที3่ : เพลดิเพลนิกจิกรรมทีเ่กาะมลัดฟี / เดนิทางกลบั มาเลย่ ์– โคลมัโบ – กรงุเทพฯ 
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ชว่งเชา้ ทา่นสามารถรบัประทานอาหารเชา้ไดท้ีห่อ้งอาหารหลกั (Velhi) ตามเวลาใหบ้รกิารของหอ้งอาหาร 

คอื 07.00 – 11.00 น. แตห่ากทา่นไม่สะดวกตามเวลาดงักลา่ว ก็สามารถรับประทานอาหารเชา้ในชว่งสาย

ไดท้ีห่อ้งอาหารพเิศษ (Kandu) ซึง่ใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 10.00 – 11.00 น. 

11.00 น. เก็บสมัภาระ เชค็เอา้ทจ์ากหอ้งพัก โดยทา่นยังสามารถเลน่กจิกรรมและใชส้ ิง่อ านวยความสะดวกตา่งได ้

ยกเวน้หอ้งพกั  ซึง่ทางคลบัเมดมหีอ้งอาบน ้ามไีวบ้รกิารดา้นนอก) 

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 

17.00 น. พบกนัทีจุ่ดนัดพบกอ่นออกเดนิทาง (บรเิวณทา่เทยีบเรอืหรอืเปลา่) เพือ่เชค็กระเป๋าสมัภาระของทา่นกอ่น

เดนิทางออกจากรสีอรท์ไปยังสนามบนิมาเลย่ ์

18.00 น. เชค็อนิ ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิศรลีงักาแอรไ์ลน ์

21.00 น. เดนิทางออกจากสนามบนิมาเลย่ ์ โดยสายการบนิศรลีงักา แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่UL104 

22.55 น. แวะตอ่เครือ่งทีส่นามบนิโคลมัโบ  

วนัที4่ : โคลมัโบ – กรงุเทพฯ 

01.10 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิศรลีงักา แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่UL402 

06.15 น.         (วันรุ่งข ึน้) เดนิทางถงึทา่อากาศสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

 

******** 
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คา่ใชจ้่ายนี้รวม: 

1. ทีพ่ัก 2 คนื พรอ้มตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั สานการบนิ Srilankan Airlines 

2. บรกิารรับสง่โดยเรอืสปีดโบ๊ท ไป-กลบั ระหวา่งสนามบนิ-คลบัเมด 

3. อาหารบุฟเฟตน์านาชาตทิัง้เชา้ กลางวนั เย็น พรอ้มทัง้เครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์น ้าผลไมแ้ละอืน่ๆ 

4. บรกิารเครือ่งดืม่ทัง้ผสมและไม่ผสมแอลกอฮอลต์ลอดวัน  (ยกเวน้เครือ่งดืม่แอลกอฮอลช์นดิ พรเีมีย่ม, ไวน ์และ 

แชมเปญแบบทัง้ขวด)  

5. กจิกรรมกฬีาทัง้บนบกและทางน ้า  พรอ้มผูฝึ้กสอนทีเ่ชีย่วชาญ เฉพราะรสีอรท์ ทีม่กีารเรยีนการสอนและอปุกรณ ์

6. การแสดงโชวเ์อกลกัษณ์ของคลบัเมดทกุค า่คนืโดยจโีอนานาชาต ิ

เงือ่นไขและขอ้ก าหนด: 

 ใชไ้ดส้ าหรับเขา้พักอย่างนอ้ย 2 คนื  

 เด็กอายุต า่กว่า 4 ปีเขา้พักทีค่ลบัเมด ฟร!ี 

 เด็กอายุต า่กว่า 8 ปี ไม่อนุญาตใิหเ้ขา้พักทีห่อ้งลากนู 

 หากยนืยนัการจองแลว้ไม่สามารถสง่ตอ่ คนื หรอืเปลีย่นแปลงได ้และ ไม่สามารถใชร้่วมกบัโปรโมชัน่อืน่ได ้
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง : 

 กระเป๋าเดนิทางส าหรับฝากใตท้อ้งเครือ่ง 

 จ านวน :  ไม่จ ากดั น ้าหนัก : ไม่เกนิ 30  กโิลกรัม 

 สิง่ทีบ่รรจุภายใน : นอกเหนอืจากเสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย และของใชอ้ืน่ๆ  ขอ้ควรปฎบิัตอิย่างเคร่งครัดส าหรับส ิง่ของที่

บรรจุไวภ้ายในกระเป๋าเดนิทางฝากใตท้อ้งเครือ่งมดีงันี้  

  หา้ม  น าผลติภณัฑอ์ัดอากาศใสก่ระเป๋าใบใหญ ่เพราะอาจเกดิอันตรายระหว่างเดนิทาง เชน่ กระป๋องสเปรยต์า่งๆ  

  หา้ม น าหนังสอืเดนิทางใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และกรุณาเก็บรักษาไวอ้ย่างด ีเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

  หา้ม น าทีช่ารจ์แบตเตอรีส่ ารอง (Power Bank)   ทกุขนาด และทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบใหญโ่ดยเด็ดขาด  

  หา้ม น าอาวุธทกุชนดิใสใ่นกระเป๋าใบใหญ่โดยเด็ดขาด 

 กระเป๋าเดนิทางทีถ่อืตดิตวัข ึน้เครือ่ง ( Hand Carry / Hand Bag)  

 จ านวน :  ตอ้งไม่เกนิ 2 ใบ ตอ่ทา่น โดยแบ่งเป็น กระเป๋าเดนิทางใบเล็กส าหรับถอืข ึน้เครือ่ง (Hand Carry) 1ใบ และ

กระเป๋าสะพาย (Hand Bag)  1 ใบ 

 ขนาด :  ของกระเป๋าเดนิทางใบเล็ก (Hand Carry ) ตอ้งมขีนาด 58 x 34 x 23 ซม.  

 น ้าหนัก :  กระเป๋าเดนิทางใบเล็ก (Hand Carry) ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม ตอ่ 1 ใบ 

 สิง่ทีบ่รรจุภายใน  : ควรเป็นของใชท้ีจ่ าเป็นระหว่างการเดนิทาง อาท ิแปรงสฟัีน ยาประจ าตวั ทัง้นี้สายการบนิมี

ขอ้ก าหนดเคร่งครัด ส าหรับส ิง่ของทีบ่รรจุภายในกระเป๋าถอืตดิตวัตวัข ึน้เครือ่ง ดงันี้  

  - ของเหลว หรอื ของกึง่เหลวทกุชนดิ อาท ิเจล สเปรยท์ีไ่ม่ใชว่ัสดอุันตราย และน ้า เครือ่งดืม่ โลชัน่ ออยล ์น ้าหอม 

โฟม ยาสฟัีน น ายาก าจดักลิน่ตวั (ยกเวน้ นม อาหารส าหรับเด็ก และยาน ้าในปรมิาณทีพ่อเหมาะ) ตอ้งมขีนาดบรรจุไม่

เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนดิ และบรรจุรวมกนัไม่เกนิ 1,000 มลิลเิมตร และหากบรรจุเกนิจาก 100 มลิลลิติร ตอ้งเก็บไวใ้น

กระเป๋าฝากใตท้อ้งเครือ่งเทา่นัน้ 

  ส าหรับของเหลว หรอื ของกึง่เหลว อาท ิเจล หรอืสเปรย ์ซึง่ซือ้จากรา้นปลอดภาษีอากรทีส่นามบนิ หรอืบน

เครือ่งบนิตอ้งบรรจุในถงุพลาสตกิใสปิดผนกึปากถงุ ไม่มรี่องรอยผดิปกตใิหส้งสยัว่ามกีารเปิดปากถงุหลงัจากการซือ้ และ

มหีลกัฐานแสดงว่าซือ้จากรา้นคา้ปลอดภาษีสนามบนิหรอืบนเครือ่งบนิในวนัเดนิทางเทา่นัน้ โดยตรวจสอบขอ้มูลเกีย่วกบั

การปฏบิัตติอ่ของเหลว เจล หรอืสเปรยท์ีส่นามบนิซึง่เป็นจุดปลายทางของการเดนิทาง 

  กรณีทีน่ าของเหลวและกึง่เหลวบรรจุไวใ้นกระเป๋าถอืตดิตวัข ึน้เครือ่งตอ้งแสดงถงุพลาสตกิใสซึง่ใสภ่าชนะบรรจุ

ของเหลว เจล หรอืสเปรย ์รวมทัง้เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบพกพาและเสือ้คลมุ เมือ่ถงึจุดตรวจคน้ 

  - ส าหรับเครือ่งใชไ้ฟฟ้าสว่นตวั วัสดอุุปกรณ์ของมคีมอันสามารถกอ่ใหเ้กดิอันตรายไดเ้ชน่ มดีพับ มดีปอกผลไม ้

ตะไบชดัเล็บ ไฟแชค็ มดี กรรไกร หรอื ของมคีมทกุชนดิทีส่ามารถท าเป็นอาวธุได ้ไม่อนุญาตใหบ้รรจุไวใ้นกระเป๋าถอื 

ดงันัน้กรณุาใสไ่วใ้นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ทีจ่ะฝากลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ มฉิะนัน้อาจถกูยดึไวโ้ดยไม่ไดร้ับคนื 

 หมายเหต ุ: หากขนาดและน ้าหนักของกระเป๋าตดิตวัข ึน้เครือ่งเกนิกว่าทีก่ าหนด สายการบนิจะไม่ยนิยอมใหน้ ากระเป๋า

ดงักลา่วขึน้เครือ่งโดยเด็ดขาด 

 ขอ้มูลอืน่ๆ  

 1. ส ิง่ทีห่า้มน าเขา้ประเทศมัลดฟีส ์

 - วัตถทุีส่ ือ่ถงึการตอ่ตา้นศาสนาอสิลาม  

 - วัตถบุูชา 
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 - หนังสอื ส ิง่พมิพล์ามก 

 - แอลกอฮอลแ์ละเหลา้ 

 - สตัวอ์ันตราย อาวธุสงคราม และระเบดิ 

 - เนื้อหมู และผลติภณัฑท์ีท่ าจากหมู 

 2.  อุณหภมูชิว่งปลายเดอืนสงิหาคม  โดยประมาณ  :  26 - 35 องศาเซลเซยีส 

      หมายเหต ุ: กอ่นออกเดนิทางกรณุาตรวจเชค็อุณหภมูอิกีครัง้  

 3.  เวลา : จะชา้กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

 4.  ภาษา : ภาษาทอ้งถิน่คอื Dhivehi และภาษาอังกฤษ 

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

3- 

      4 บาท   แตท่า่นอาจจะไมจ่ าเป็นตอ้งแลกเงนิรูเฟีย ไวม้ากนักเพราะทีค่ลบัเมด คาน ิยนิดรีบัเงนิดอลลา่รส์หรัฐ  หรอื

ทา่น    

      สามารถจ่ายผ่านบัตรเครดติ ซึง่คา่ใชจ้่ายทัง้หมดจะถกูบนัทกึเอาไว ้คดิบัญชรีวมกนัเมือ่ทา่นเชค็เอาท ์ (บัตร VISA /  

      JCB / American Express / Eurocard และ Master Card ) 

 6. เสือ้ผา้ การแตง่กาย และของใชต้า่งๆ :   

 -  ควรเตรยีมเสือ้ผา้ทีเ่ป็นผา้ฝ้าย ผา้ลนินิ เสือ้ยดืเนื้อบางสวมใสส่บาย เนื่องจากมัลดฟีสอ์ากาศรอ้นทัง้ปี 

 -  รองเทา้แตะ หรอื รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

 - กางเกงว่ายน ้า  ชดุว่ายน ้า   

 - ครมีกนัแดด 

 - แว่นตากนัแดด หรอือุปกรณ์กนัแดดในแบบของทา่นเอง 

 - รองเทา้ผา้ใบส าหรบัทา่นทีช่อบออกก าลงักายในหอ้งฟิตเนส หรอืออกก าลงักายแอโรบคิ/โยคะ 

 - กลอ้งถา่ยรูปและอุปกรณ์เก็บภาพ 

 7.  กระแสไฟฟ้า  :  ระบบไฟฟ้าเป็นแบบกระแสสลบั 230-240 Volts -AC **ปลั๊กเป็นแบบ 3 ขา ควรพก adapter ตดิตวั  

ไปดว้ย 

 8.  การเขา้ประเทศ  :  ทา่นสามารถเดนิทางเขา้สูม่ัลดฟีสโ์ดยไม่ตอ้งใชว้ซีา่  โดยสามารถพักอาศยัอยู่ไดไ้ม่เกนิ 30 วัน 

และ  พาสปอรต์ตอ้งมอีายุอยา่งนอ้ย 6 เดอืนขึน้ไป 

 9.  การใชโ้ทรศพัท ์:  โทรศพัทก์ลบัเมอืงไทย ใหก้ด  001 หรอื 002 หรอื 008  + 66 + 2 หรอื 8  หมายเลข โทรศพัท ์

7 ตวั 

 10. ของมคีา่ :  ไม่ควรน าของมคีา่ตดิตวัมากเกนิไป เพือ่การทอ่งเทีย่วอย่างสบายใจ 

 11. คลบัเมด จะมกีารแตง่กายเพือ่รว่ม ธมีปารตี ้ในแตล่ะวนั สามารถโทรเชค ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 5 วัน ทีค่ลบัเม

ดกรุงเทพ 
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คลบัเมดคาน ิมลัดลีฟ์ 

คลับเมดคาน ิตัง้อยูบ่นเกาะคานฟิิโนลหู ์ซึง่เป็นหนึง่ในหมูเ่กาะมัลดฟีสท์ีไ่ดรั้บการขนานนามวา่เป็น “เกาะสวรรคแ์หง่สดุทา้ย” ซึง่

รายลอ้มไปดว้ยหาดทรายขาวบรสิทุธิ ์นอกจากทีน่ี่จะท าใหท้กุวันพักผ่อน ของคณุเป็นวันสดุแสนพเิศษแลว้ทางคลบัเมดยงัมคีวามโดด

เดน่ทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีน่อกเหนือจากบรรยากาศ ทีพั่ก กจิกรรมครบครันแลว้ ทางเรายังมเีหลา่พนักงานที ่เรยีกตดิปากกันวา่ 

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

ภาพทีผ่สมผสานกัน อยา่งลงตัวบนเกาะซึง่ตัง้อยูใ่นแถบเขตรอ้นทีย่ังคงความเป็น 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 
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