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MALDIVES CLUBMED KANI
ซุปตาร์ ฮูลา ฮูลา
่
กําหนดการเดินทางเดือนมิถน
ุ ายน-ธ ันวาคม 2561
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คลับ เมดคานิ มัล ดีล ฟ์

Maldives
เกาะสวรรค์ของใครหลายๆคน เนรมิตรฝันทุกท่านให้เป็ นจริง ก ับการพ ักผ่อนสุด Executive และการ
ี ้ าใสจนเห็ นเม็ ดทรายละเอียด ห้องพ ักทีค ัด
บริการเครืองดืมหลากหลายชนิด ก ับบรรยากาศนําทะเลสฟ
สรรค์สําหร ับลูกค้าคนพิเศษทุกท่าน บรรจบก ับแสงอาทิตย์ล ับขอบฟ้าทีปลายหาด จะนํ าท่านไปพบก ับ
ความสวยงามสุดประท ับใจทีอยากจะนําท่านกล ับมากอีกครงที
ั
‘’ ม ัลดีฟส ์ ’’ Club Med Kani ตงอยู
ั
ใ่ น
้
ื า North Male Atoll ท่านสามารถเดินทางเข้าสู่รส
ึ
บริเวณ Atoll ทีช อว่
ี อร์ตด้วย Speedboat ซงจะใช
เวลาในการเดินทางเพียง 25 นาทีเท่านน
ั พร้อมทงย
ั ังมี G.O. (Gentle Organizer) ชาวไทย คอยให้การ
ั
ต้อนร ับและอํานวยความสะดวกในเรืองต่างๆ ตลอดระยะเวลาทีเข้าพ ักอาศย

Restaurant ห ้องอาหารหลั ก ของทาง

Club Med คือ Veli บริก ารอาหารและเครืองดืม
ื Kandu ซงจะบริ
ึ
นานาชาติแบบ Buffet ในมือ เชา้ กลางวัน เย็น นอกจากนั น ยังมีห ้องอาหารอีกหนึงแห่งชอ
การ
อาหารมือสายและมือบ่าย รวมถึง Find Dining dinner ในมือคําด ้วย สําหรับบาร์เครืองดืม ที Club Med Kani จะมี
บาร์ให ้บริการ 3 จุด คือ Sunset Bar, Iru Bar (เปิ ดบริการชว่ งเย็นถึงคํา) และ Manta Lounge (สําหรับลูกค ้าทีพัก
ั
ห ้อง Lagoon Suite) ลูกค ้าสามารถสงเครื
องดืมทีอยูใ่ นเมนูได ้ฟรี และไม่จํากัด บาร์จะเปิ ดบริการตังแต่เวลา 09:00
-23:00 น. ค่ะ

บริษัท สุมต
ิ รา แทรเวล แอนด์ เวเคชัน จํากัด (ใบอนุญาตฯ เลขที 11/08005)
•54 ม.5 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี 11120 •Tel. 02-981-7759, 087-019-9992 •www.sumitratravel.com

Sumitra Travel & Vacation Co., Ltd

Room Type

Club Room

ั หรือ 2 ชน
ั หันหน ้าเข ้าสูท
่ ะเล วิวทิวทัศน์รม
ห ้องพักตังอยูใ่ นบังกะโล 1 ชน
่ รืนไปด ้วย
ี
ต ้นมะพร ้าว สามารถเดินลงไปเล่นหรือทํากิจกรรม
ยังชายหาดได ้ เสยงคลืนนํ าทะเลทีและทรายละเอียดนุ่มเท ้า
บรรยายกาศสุดโรแมนติกอยูร่ อบตัวคุณในสวรรค์ฝังตะวันออกแห่งนี

Deluxe ห ้องพักทีอยูต
่ ด
ิ กับชายหาด เม็ดทรายละเอียดละมุนนุ่มเท ้าอยูแ
่ ค่หน ้าประตูห ้อง เป็ น

ั ผัส
การพักผ่อนทีสุดแสนจะเพอร์เฟค ระเบียงสว่ นตัว อ่างอาบนํ า บรรยากาศริมชายหาดทีรอคุณมาเปิ ดสม

บริษัท สุมต
ิ รา แทรเวล แอนด์ เวเคชัน จํากัด (ใบอนุญาตฯ เลขที 11/08005)
•54 ม.5 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 •Tel. 02-981-7759, 087-019-9992 •www.sumitratravel.com

Sumitra Travel & Vacation Co., Ltd

Overwater Suite

หอ
้ งพั ก สวยหรู ท ี อยู่ บ นกลางนํ าทะเล ที ร่ า ยล อ
้ มไปด ว้ ยวิว ทิศ ทั ศ น์
มหาสมุทรอินเดียแบบสุดลูกหูลก
ู ตา และมีระเบียงให ้คุณสามารถลงไปเล่นในนํ าได ้อย่างง่ายดายสามารถมองเห็น
ิ มีชวี ต
สงที
ิ ในนํ า ด ้วยบรรยายสุดแสนจะโรแมนติกเหมาะทีกับอยูก
่ บ
ั คนรู ้ใจของคุณ

Activity

ทาง Club Med มี ก ิจ กรรมดี ๆ สนุ ก ๆ ให เ้ ล่ น
้ องยนต์เราสามารถเล่นได ้ฟรี โดยทาง
มากมาย หากเป็ นกิจกรรมทีไม่ใชเครื
Club Med จะมี ก ารทดสอบสมรรถภาพกั น ก่ อ นไปดํ า นํ าจริ ง ด ว้ ยนะค่ ะ
นอกจากดํานํ าก็ยังมีกจิ กรรมอืนๆ อีกเพียบทัง เรือใบ เรือคายัค เซริ ฟ
์ บอร์ด
ฟุตซอล วอลเลย์บอลชายหาด บาสเกตบอล ปิ งปอง โยคะ ฟิ ตเนส โรงยิม
้ ก ารและ
เป็ นต ้นส ่ว นถ ้าอยากผ่อ นคลายไปกับ สปาต่า งๆสามารถเข ้าใช บริ
สอบถามค่าบริการได ้เลยค่ะ

บริษัท สุมต
ิ รา แทรเวล แอนด์ เวเคชัน จํากัด (ใบอนุญาตฯ เลขที 11/08005)
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ว ันแรก

กรุงเทพฯ – ม ัลดีฟส ์

07.30 น.

ี FD177
็ อิน อาคารผู ้โดยสารขาออก สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชย
เชค
** หลังจากผ่านขันตอนพิธก
ี าร ตม. **

09.30 น.

เหิรฟ้ าสู่ เมืองมาเล่

11.45 น.

เดินทางถึง สนามบินมาเลย์ สนามบินกลางทะเล ทีมีบรรยากาศทีสวยงาม
หลังผ่านพิธต
ี รวจคนเข ้าเมือง เมือออกมาด ้านนอก เจ ้าหน ้าทีถือ ป้ ายต ้อนรับ CLUB MED และ Pre
Check-in ที เคาร์เตอร์ คลับเมด หมายเลข 61 (หากไม่พบเจ ้าหน ้าที สามารถ มาที เคาร์เตอร์ คลับ
้
เมดหมายเลข 61 ) และ นํ าท่านลงเรือเร็วเพือเดินทางสูเ่ กาะมัลดีฟส ์ (ใชเวลาประมาณ
30 นาที)

13.30 น.

็ อินน์ ให ้ทุกท่านพร ้อมกัน ณ บริเวณ THEATER ของโรงแรม
เดินทางถึง RESORT พร ้อมเชค
เพือฟั งคําอธิบายแต่ละสว่ นทีทางคลับเมด มีให ้บริการ โดยเจ ้าหน ้าทีของโรงแรม

14.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร KANDU เปิ ดให ้บริการ 13.30 – 15.30 น.
้ การบาร์ของโรงแรม (SUNSET BAR) หรือ (BEACH BAR) อยูข
ท่านสามารถใชบริ
่ ้างสระว่ายนํ า
เปิ ดให ้บริการตังแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. จากนันให ้ทุกท่านได ้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.30–21.30น.

ิ ท่านรับประทานอาหารเย็นทีห ้องอาหารของคลับเมด ห ้องอาหารหลัก Velhi
เชญ
ึ อาหารไว ้บริการท่านอย่างหลากหลายในสไตล์บฟ
ซงมี
ุ เฟ่ ต์ โดยไม่มค
ี า่ ใชจ่้ าย 21.00 น.
ึ นการแสดงทีทางโรงแรมคัดสรรมาให ้ทุก
ท่านสามารถเข ้าร่วมชมการแสดง ณ บริเวณ THEATER ซงเป็
ั เปลียนทุกคืน) การแสดงใชเวลาประมาณ
้
ั
ท่านได ้ชม ทุกคําคืน (โชว์การแสดงจะมีการสบ
1 ชวโมง

21.30 น.

ท่านสามารถสนุ กสนานกับกิจกรรมยามคํ าคืน และการแสดงทางทีคลับเมดได ้เตรียมไว ้เพือต ้อนรั บผู ้ที
เดิน ทางมาเยือ น ทีบริเ วณลานกลางแจ ้ง Shark Bay Stage พร ้อมทั งบริก ารเครืองดืมตลอดคํ าคืนฟรี
และโชว์พเิ ศษจากเจ ้าหน ้าทีคลับเมดสําหรับการต ้อนรับทุกท่าน
ิ ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศย
ั ราตรีสวัสดิ
เชญ

ชว่ งดึก

หมายเหตุ : ท่านทีพักห ้อง Lagoon Suite อย่าลืมเลือกเมนูอาหารเช ้าแล ้วนํ าไปเสียบไว ้ในกล่องหน ้าห ้อง ก่อน
เวลา 02.00 น. (ตี 2) ของวันนันๆ โดยทาง Room Service จะนํ าอาหารเช ้ามาเสริฟท่านในเวลา 07.00–11.00 น.

บริษัท สุมต
ิ รา แทรเวล แอนด์ เวเคชัน จํากัด (ใบอนุญาตฯ เลขที 11/08005)
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ว ันที2

อิสระพ ักผ่อนและสนุกสนานก ับกิจกรรมในโรงแรม

้
ท่ า นสามารถรั บ ประทานอาหารเช าได
้ที ห้อ งอาหารหล ก
ั Velhi แต่ ห ากท่ า นไม่ ส ะดวกตามเวลา
้
่
ึ
ดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหารเชาในชวงสายได ้ทีห ้องอาหารพิเศษ (Kandu) ซงให
้บริการตังแต่
ึ
้บริการตังแต่เวลา16.00–18.30 น. และ 21.30–23.00น.
เวลา10.00–11.00 น. หรือห ้อง Kaana ซงให
ิ ท่านอิสระเพลิดเพลินและสนุกสนานกับกิจกรรมมากมายทีทางคลับเมด เตรียมไว ้ให ้บริการ
จากนั นเชญ
ทังกิจกรรมทีให ้บริการฟรี และกิจกรรมทีมีคา่ ใชจ่้ ายเพิมเติม โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามได ้โดยตรง
กับทางทีมงานคลับเมด หรือทางเจ ้าหน ้าทีทัวร์ และสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม รวมทังตารางการ
ให ้บริการ เงือนไข และค่าใชจ่้ ายเพิมเติม (บางกิจกรรม) ได ้จากคูม
่ อ
ื ฉบับนี หรือ ตารางกิจกรรมในแต่ละ
ึ
ิ
วัน หน ้าห ้องอาหาร ซงในทุ
กๆ กิจกรรมจะมีเจ ้าหน ้าทีคลับเมดคอยดูแล ให ้คําแนะนํ าอย่างใกล ้ชด
ิ ท่า นรั บ ประทานอาหารกลางวั น ได ้ที ห้อ งอาหารหล ก
12.15–14.00น. เช ญ
ั Velhi แต่ห ากท่า นไม่ส ะดวกตามเวลา
ึ
ดังกล่าว ก็สามารถรับประทานอาหารกลางวันได ้อีกชว่ งทีห ้องอาหารพิเศษ (Kandu) ซงให
้บริการอาหาร
กลางวันตังแต่เวลา 13.30 – 15.30 น.
07.00-11.00น.

่ งบ่าย
ชว

พักผ่อนอิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ รวมทังอาหารว่างทีจะคอยให ้บริการท่านทีห ้องอาหารพิเศษ
(Kandu) ตังแต่เวลา 15.30 – 18.00 น.
ทางคลับเมด มีห ้องอาหารใหม่ สไตล์ Noodle bar ทีให ้บริการตังแต่เวลา 16.00-18.00 น. และ 21.30ึ
ื ้อง KAANA RESTAURANT
23.00 น. ซงให
้บริการ Noodle ชอห

19.30–21.30น.

ิ ท่านรับประทานอาหารเย็นทีห ้องอาหารของคลับเมด ห้องอาหารหล ัก Velhi ซงมี
ึ อาหารไว ้บริการท่าน
เชญ
อย่างหลากหลายในสไตล์บฟ
ุ เฟ่ ต์ โดยไม่มค
ี ่าใชจ่้ าย สําหรับท่านทีต ้องการรับประทานอาหารทีห ้องอาหาร
พิเศษ Kandu จะต ้องทําการจองล่วงหน ้า 1 วัน โดยแจ ้งได ้ทีแผนกต ้อนรับ (Reception) *ไม่มค
ี า่ ใชจ่้ าย รับ
้ าย สามารถเชค เรทราคาได ้ที Reception
เพียง 75 ท่านต่อวัน สําหรับ เมนู Lobster มีคา่ ใชเจ่

21.30 น.

ท่านสามารถสนุ กสนานกับกิจกรรมยามคํ าคืน และการแสดงทางทีคลับเมดได ้เตรียมไว ้เพือต ้อนรั บผู ้ที
เดินทางมาเยือน ทีบริเวณลานกาลางแจ ้ง Shark Bay Stage พร ้อมทังบริการเครืองดืมตลอดคําคืนฟรี
และโชว์พเิ ศษจากเจ ้าหน ้าทีคลับเมดสําหรับการต ้อนรับทุกท่าน

่ งดึก
ชว

ิ ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ
เชญ
หมายเหตุ : ท่านทีพักห ้อง Lagoon Suite อย่าลืมเลือกเมนูอาหารเช ้าแล ้วนํ าไปเสียบไว ้ในกล่องหน ้าห ้อง ก่อน
เวลา 02.00 น. (ตี 2) ของวันนันๆ โดยทาง Room Service จะนํ าอาหารเช ้ามาเสริฟท่านในเวลา 07.00–11.00 น.

ว ันที3

กรุงเทพฯ – ม ัลดีฟส ์

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหาร VELHI RESTAURANT (INTERNATIONAL BUFFET)

08.00 น.

ั ภาระบริเวณหน ้าห ้องพัก
วางกระเป๋ าสม

09.00 น.

็ เอ ้าท์ออกจากโรงแรมทีพัก
เชค

09.30 น.

พร ้อมกั น ที ท่ า เทีย บเรือ ของคลั บ เมดคานิ และเดิน ทางออกจากคลั บ เมดคานิ โดย Speed boat สู่
สนามบินมาเล่

12.40 น.

ี เทียวบินที FD178
่ รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชย
ออกเดินทางสูก

19.05 น.

เดินทางถึงท่านอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
**************************
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Sumitra Travel & Vacation Co., Ltd

อ ัตราค่าบริการ
ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็ก อายุ
12-17 ปี

ราคาเด็ก อายุ
4-11 ปี

*ราคาเด็ก
อายุ 2-3 ปี

30,300.37,900.43,500.-

27,700.33,900.38,300.-

24,900.29,500.32,700.-

16,300.16,300.16,300.-

30,300.37,900.43,500.-

27,700.33,900.38,300.-

24,900.29,500.32,700.-

16,300.16,300.16,300.-

30,400.39,000.45,000.-

27,400.34,200.39,000.-

24,200.29,400.33,200.-

15,200.15,200.-

33,900.42,500.48,500.-

30,900.37,700.42,500.-

27,700.32,900.36,700.-

18,700.18,700.-

29,900.37,500.43,100.-

27,300.33,500.37,900.-

24,500.29,100.32,300.-

15,900.15,900.15,900.-

37,600.46,200.52,200.-

34,600.41,400.46,200.-

31,400.36,600.40,400.-

22,400.22,400.-

35,800.44,400.50,400.-

32,800.39,600.44,400.-

29,600.34,800.38,600.-

20,600.20,600.-

30,100.37,900.43,900.-

27,300.33,900.38,300.-

24,700.29,300.33,100.-

15,900.15,900.15,900.-

33,200.42,000.48,400.-

30,200.37,200.42,200.-

27,200.32,200.36,000.-

17,600.17,600.-

30,500.38,500.44,300.-

27,500.34,100.38,500.-

24,700.29,500.32,900.-

15,900.15,900.15,900.-

30,700.39,500.45,900.-

27,700.34,700.39,700.-

24,700.29,700.33,500.-

15,100.15,100.-

30 มิถน
ุ ายน-02 กรกฎาคม 2561

Club Room
Deluxe
Overwater Suite
07-09 กรกฎาคม 2561

Club Room
Deluxe
Overwater Suite
13-15 กรกฎาคม 2561

Club Room
Deluxe
Overwater Suite
14-16 กรกฎาคม 2561

Club Room
Deluxe
Overwater Suite
20-22 กรกฎาคม 2561

Club Room
Deluxe
Overwater Suite
27-29 กรกฎาคม 2561

Club Room
Deluxe
Overwater Suite
28-30 กรกฎาคม 2561

Club Room
Deluxe
Overwater Suite
03-05 สงิ หาคม 2561

Club Room
Deluxe
Overwater Suite
12-14 สงิ หาคม 2561

Club Room
Deluxe
Overwater Suite
17-19 สงิ หาคม 2561
24-26 สงิ หาคม 2561

Club Room
Deluxe
Overwater Suite
31 สงิ หาคม – 02 ก ันยายน 2561

Club Room
Deluxe
Overwater Suite
07-09 ก ันยายน 2561
14-16 ก ันยายน 2561
21-23 ก ันยายน 2561
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30,500.38,500.44,300.-

Sumitra Travel & Vacation Co., Ltd
27,500.24,700.15,900.34,100.29,500.15,900.38,500.32,900.15,900.-

Club Room
Deluxe
Overwater Suite

30,700.39,700.46,300.-

27,900.35,100.40,100.-

24,700.29,700.32,500.-

15,100.15,100.-

05-07 ตุลาคม 2561
Club Room
Deluxe
Overwater Suite
21-23 ตุลาคม 2561

30,700.39,700.46,300.-

27,900.35,100.40,100.-

24,700.29,700.32,500.-

15,900.15,900.15,900.-

Club Room
Deluxe
Overwater Suite

35,000.43,800.50,200.-

32,000.39,000.44,000.-

28,200.33,200.36,600.-

19,400.19,400.-

36,200.45,000.51,400.-

33,200.40,800.45,200.-

30,200.35,200.39,000.-

15,900.15,900.15,900.-

29,100.36,500.
40,700.-

26,500.32,500.35,700.-

23,900.28,300.30,900.-

15,900.15,900.15,900.-

31,000.38,400.42,600.-

28,400.34,400.37,600.-

25,800.30,200.32,800.-

17,800.17,800.17,800.-

32,800.36,400.46,000.-

29,800.36,400.40,400.-

31,800.34,800.36,200.-

17,800.17,800.17,800.-

Club Room
Deluxe
Overwater Suite
28-30 ก ันยายน 2561

26-28 ตุลาคม 2561

Club Room
Deluxe
Overwater Suite
02-04 พฤศจิกายน 2561
09-11 พฤศจิกายน 2561
16-18 พฤศจิกายน 2561
23-25 พฤศจิกายน 2561

Club Room
Deluxe
Overwater Suite
01-03 ธ ันวาคม 2561

Club Room
Deluxe
Overwater Suite
14-16 ธ ันวาคม 2561

Club Room
Deluxe
Overwater Suite

*หมายเหตุ ราคาเด็ก 2-3 ปี เป็ นราคาเฉพาะตัวเครืองบินอย่างเดียว ห ้องพักเข ้าพักฟรี!!

ํ หร ับเด็กอายุ 6 ปี ขึนไป สามารถพ ักห้องพ ักกลางนําได้ ***
*** สา
ฟรี มินบ
ิ าร์ไม่อนตลอดท
ั
งทริ
ั
ป
ั ัพเกรดห้องพ ักในราคาพิเศษหากจองบุคกิงภายใน
พิเศษสุดก ับโปรโมชนอ
ว ันที 30 มิถน
ุ ายน 2561
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้ า
ค่าใชจ
่ ยนีรวม

Sumitra Travel & Vacation Co., Ltd

1.
2.
3.
4.

ทีพัก 2 คืนพร ้อมตัวเครืองบินไปกลับ สายการบิน Air Asia
บริการรับสง่ โดยเรือสปี ดโบ๊ท ไป-กลับ ระหว่างสนามบิน-คลับเมด
อาหารบุฟเฟต์นานาชาติทังเชา้ กลางวัน เย็น พร ้อมทังเครืองดืม เบียร์ ไวน์ นํ าผลไม ้และอืนๆ
บริการเครืองดืมทังผสมและไม่ผสมแอลกอฮอล์ตลอดวัน (ยกเว ้นเครืองดืมแอลกอฮอล์ชนิด พรีเมียม, ไวน์ และ
แชมเปญแบบทังขวด)
ี
5. กิจกรรมกีฬาทังบนบกและทางนํ า พร ้อมผู ้ฝึ กสอนทีเชยวชาญ
เฉพาะรีสอร์ท ทีมีการเรียนการสอนและอุปกรณ์
6. การแสดงโชว์เอกลักษณ์ของคลับเมดทุกคําคืนโดยจีโอนานาชาติ

เงือนไขและข้อกําหนด:








้ ้สําหรับเข ้าพักอย่างน ้อย 2 คืน
ใชได
เด็กอายุตํากว่า 4 ปี เข ้าพักทีคลับเมด ฟรี!
เด็กอายุตํากว่า 14 ปี ไม่อนุญาติให ้เข ้าพักทีห ้องลากูน
สําหรับห ้อง Connecting room มีคา่ ใชจ่้ ายเพิมเติม 700 บาท /ห ้อง /คืน
ห ้องลากูนสวีทพาโนรามาวิว ชาํ ระเพิม 10%
ั นได ้
หากยืนยันการจองแล ้วไม่สามารถสง่ ต่อ คืน หรือเปลียนแปลงได ้ และ ไม่สามารถใชร่้ วมกับโปรโมชนอื
้ ้กับกรุ๊ปทัวร์
แพ็คเกจนีไม่สามารถใชได

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง :





















กระเป๋ าเดินทางสําหรับฝากใต ้ท ้องเครือง
จํานวน : ไม่จํากัด นํ าหนัก : ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
ิ บรรจุภายใน : นอกเหนือจากเสอผ
ื ้าเครืองแต่งกาย และของใชอื้ นๆ ข ้อควรปฎิบต
ิ
สงที
ั อ
ิ ย่างเคร่งครัดสําหรับสงของที
บรรจุ
ไว ้ภายในกระเป๋ าเดินทางฝากใต ้ท ้องเครืองมีดงั นี
่ ระเป๋ าใบใหญ่ เพราะอาจเกิดอันตรายระหว่างเดินทาง เชน
่ กระป๋ องสเปรย์ตา่ งๆ
ห ้าม นํ าผลิตภัณฑ์อด
ั อากาศใสก
ื
่
ห ้าม นํ าหนังสอเดินทางใสกระเป๋ าใบใหญ่ และกรุณาเก็บรักษาไว ้อย่างดี เพือป้ องกันการสูญหาย
ห ้าม นํ าทีชาร์จแบตเตอรีสํารอง (Power Bank) ทุกขนาด และทุกชนิด ใสใ่ นกระเป๋ าใบใหญ่โดยเด็ดขาด
ห ้าม นํ าอาวุธทุกชนิดใสใ่ นกระเป๋ าใบใหญ่โดยเด็ดขาด
กระเป๋ าเดินทางทีถือติดตัวขึนเครือง ( Hand Carry / Hand Bag)
จํ านวน : ต ้องไม่เกิน 2 ใบ ต่อท่าน โดยแบ่งเป็ น กระเป๋ าเดินทางใบเล็กสําหรับถือขึนเครือง (Hand Carry) 1ใบ และ
กระเป๋ าสะพาย (Hand Bag) 1 ใบ
ขนาด : ของกระเป๋ าเดินทางใบเล็ก (Hand Carry ) ต ้องมีขนาด 58 x 34 x 23 ซม.
นํ าหนัก : กระเป๋ าเดินทางใบเล็ก (Hand Carry) ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ต่อ 1 ใบ
ิ บรรจุภายใน : ควรเป็ นของใชที
้ จําเป็ นระหว่างการเดินทาง อาทิ แปรงสฟ
ี ั น ยาประจําตัว ทังนีสายการบินมีข ้อกําหนด
สงที
ิ
เคร่งครัด สําหรับสงของที
บรรจุภายในกระเป๋ าถือติดตัวตัวขึนเครือง ดังนี
ั ออยล์ นํ าหอม
ี ใชว่ ัสดุอันตราย และนํ า เครืองดืม โลชน
- ของเหลว หรือ ของกึงเหลวทุกชนิด อาทิ เจล สเปรย์ทไม่
ี ั น นํ ายากําจัดกลินตัว (ยกเว ้น นม อาหารสําหรับเด็ก และยานํ าในปริมาณทีพอเหมาะ) ต ้องมีขนาดบรรจุไม่เกิน
โฟม ยาสฟ
ิ ร ต ้องเก็บไว ้ในกระเป๋ า
100 มิลลิลต
ิ รต่อชนิด และบรรจุรวมกันไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตร และหากบรรจุเกินจาก 100 มิลลิลต
ฝากใต ้ท ้องเครืองเท่านัน
ึ อจากร
ื
สําหรับของเหลว หรือ ของกึงเหลว อาทิ เจล หรือสเปรย์ ซงซ
้านปลอดภาษี อากรทีสนามบิน หรือบนเครืองบิน
ั ว่ามีการเปิ ดปากถุงหลังจากการซอ
ื และมีหลักฐาน
ต ้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึกปากถุง ไม่มรี อ
่ งรอยผิดปกติให ้สงสย
ื
แสดงว่าซอจากร
้านค ้าปลอดภาษี สนามบินหรือบนเครืองบินในวันเดินทางเท่านั น โดยตรวจสอบข ้อมูลเกียวกับการปฏิบัต ิ
ึ นจุดปลายทางของการเดินทาง
ต่อของเหลว เจล หรือสเปรย์ทสนามบิ
ี
นซงเป็
ึ
่ภ าชนะบรรจุ
กรณี ท ีนํ า ของเหลวและกึงเหลวบรรจุไ ว ้ในกระเป๋ าถือ ติด ตัว ขึนเครืองต ้องแสดงถุง พลาสติก ใสซ งใส
ื
ของเหลว เจล หรือสเปรย์ รวมทังเครืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาและเสอคลุ
ม เมือถึงจุดตรวจค ้น
ํ
้
่
่ มีดพับ มีดปอกผลไม ้ ตะไบ
- สาหรับเครืองใชไฟฟ้ าสวนตัว วัสดุอป
ุ กรณ์ของมีคมอันสามารถก่อให ้เกิดอันตรายได ้เชน
ชัดเล็บ ไฟแช็ค มีด กรรไกร หรือ ของมีคมทุกชนิดทีสามารถทํ าเป็ นอาวุธได ้ ไม่อนุ ญาตให ้บรรจุไว ้ในกระเป๋ าถือ ดังนั น
กรุณาใสไ่ ว ้ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ทจะฝากลงใต
ี
้ท ้องเครืองบิน มิฉะนันอาจถูกยึดไว ้โดยไม่ได ้รับคืน
หมายเหตุ หากขนาดและนํ าหนั ก ของกระเป๋ าติด ตัว ขึนเครืองเกิน กว่า ทีกํ า หนด สายการบิน จะไม่ย น
ิ ยอมให ้นํ า กระเป๋ า
ดังกล่าวขึนเครืองโดยเด็ดขาด
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ิ รา แทรเวล แอนด์ เวเคชัน จํากัด (ใบอนุญาตฯ เลขที 11/08005)
•54 ม.5 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 •Tel. 02-981-7759, 087-019-9992 •www.sumitratravel.com

Sumitra Travel & Vacation Co., Ltd

ข้อมูลอืนๆ
ิ ห ้ามนํ าเข ้าประเทศมัลดีฟส ์
1. สงที
ื งการต่อต ้านศาสนาอิสลาม
- วัตถุทส
ี อถึ
- วัตถุบช
ู า
ื สงพิ
ิ มพ์ลามก
- หนังสอ
- แอลกอฮอล์และเหล ้า
ั ว์อน
- สต
ั ตราย อาวุธสงคราม และระเบิด
- เนือหมู และผลิตภัณฑ์ททํ
ี าจากหมู
ี ส
2. อุณหภูมช
ิ ว่ งปลายเดือนสงิ หาคม โดยประมาณ 26 - 35 องศาเซลเซย

็ อุณหภูมอ
หมายเหตุ ก่อนออกเดินทางกรุณาตรวจเชค
ิ ก
ี ครัง

้ าประเทศไทย 2 ชวโมง
ั
3. เวลา จะชากว่
4. ภาษา ภาษาท ้องถินคือ Dhivehi และภาษาอังกฤษ
5. เงินตราอัตราแลกเปลียน อยูท
่ ประมาณ
ี
12 รูเฟี ย (Rufiyaa/MVR) ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือ1 รูเฟี ย เท่ากับ 3-4 บาทแต่
ท่านอาจจะไม่จําเป็ นต ้องแลกเงินรูเฟี ย ไว ้มากนักเพราะทีคลับเมดคานิ ยินดีรับเงินดอลล่าร์สหรัฐ หรือท่าน สามารถจ่ายผ่าน
ึ า ใช จ่้ า ยทั งหมดจะถูก บั น ทึก เอาไว ้ คิด บั ญ ช รี วมกั น เมือท่า นเช็ ค เอาท์ (บั ต ร VISA/JCB / American
บั ต รเครดิต ซ งค่
Express / Eurocard และ Master Card )
ื ้า การแต่งกาย และของใชต่้ างๆ
6. เสอผ
ื ้าทีเป็ นผ ้าฝ้ าย ผ ้าลินน
ื ดเนือบางสวมใสส
่ บาย เนืองจากมัลดีฟสอ
์ ากาศร ้อนทังปี
- ควรเตรียมเสอผ
ิ เสอยื
่ บาย
- รองเท ้าแตะ หรือ รองเท ้าทีสวมใสส
- กางเกงว่ายนํ า ชุดว่ายนํ า
- ครีมกันแดด
- แว่นตากันแดด หรืออุปกรณ์กน
ั แดดในแบบของท่านเอง
- รองเท ้าผ ้าใบสําหรับท่านทีชอบออกกําลังกายในห ้องฟิ ตเนส หรือออกกําลังกายแอโรบิค/โยคะ
- กล ้องถ่ายรูปและอุปกรณ์เก็บภาพ
7. กระแสไฟฟ้ า ระบบไฟฟ้ าเป็ นแบบกระแสสลับ 230-240 Volts -AC **ปลักเป็ นแบบ 3 ขา ควรพก adapter ติดตัว ไปด ้วย
8. การเข ้าประเทศ ท่า นสามารถเดิน ทางเข ้าสู่มั ล ดีฟ ส โ์ ดยไม่ต ้องใช วี้ ซ ่า โดยสามารถพั ก อาศั ย อยู่ไ ด ้ไม่เ กิน 30 วั น และ
พาสปอร์ตต ้องมีอายุอย่างน ้อย 6 เดือนขึนไป
้
ั ท์ โทรศพ
ั ท์กลับเมืองไทย ให ้กด 001 หรือ 002 หรือ 008 + 66 + 2 หรือ 8 หมายเลข โทรศพ
ั ท์ 7 ตัว
9. การใชโทรศ
พ
10. ของมีคา่ ไม่ควรนํ าของมีคา่ ติดตัวมากเกินไป เพือการท่องเทียวอย่างสบายใจ
11. คลับเมด จะมีการแต่งกายเพือร่วม ธีมปารตี ในแต่ละวัน สามารถโทรเชค ล่วงหน ้าก่อนการเดินทาง 5 วันทีคลับเมดกรุงเทพฯ

บริษัท สุมต
ิ รา แทรเวล แอนด์ เวเคชัน จํากัด (ใบอนุญาตฯ เลขที 11/08005)
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