รหัสทัวร์ : THCM-FD-MV-30SEP-16DEC17

คลับเมท คานิ มัลดีฟส์ แพ็กเก็จ 3 วัน 2 คืน
ราคาพร้อมตัว๋ เครื่ องบิน สายการบิน Air Asia (FD)
ขาไป FD177 Bangkok – Male DMK – MLE : 09.30-11.40 น.
ขากลับ FD178 Male – Bangkok MLE-DMK : 12.30-19.00 น.
Date of Travel

Room type
Club Room
Deluxe
Overwater Suite
Club Room
Deluxe
Overwater Suite
Club Room
Deluxe
Overwater Suite
Club Room
Deluxe
Overwater Suite
Club Room

3Days 2Night Packagr/Adult
30,550 Baht
40,950 Baht
43,100 Baht
35,850 Baht
45,390 Baht
49,380 Baht
30,100 Baht
39,650 Baht
43,630 Baht
29,950 Baht
39,700 Baht
43,650 Baht
29,400 Baht

Deluxe

37,800 Baht

Overwater Suite

42,800 Baht

Club Room

29,550 Baht

4-6 Nov 2017

Deluxe
Overwater Suite

38,100 Baht
42,600 Baht

11-13 Nov 2017
18-20 Nov 2017
25-27 Nov 2017

Club Room

28,950 Baht

Deluxe
Overwater Suite

37,500 Baht
42,100 Baht

30 Sep-2 Oct 2017

21-23 Oct 2017

27-29 Oct 2017

28-30 Oct 2017
3-5 Nov 2017
10-12 Nov 2017
17-19 Nov 2017

รหัสทัวร์ : THCM-FD-MV-30SEP-16DEC17
Date of Travel

1-3 Dec 2017
2-4 Dec 2017
3-5 Dec 2017
8-10 Dec 2017
9-11 Dec 2017

15-17 Dec 2017

16-18 Dec 2017

Room type
Club Room
Deluxe
Overwater Suite

3Days 2Night Packagr/Adult
32,400 Baht
42,150 Baht
47,350 Baht

Club Room

34,850 Baht

Deluxe
Overwater Suite
Club Room
Deluxe
Overwater Suite
Club Room
Deluxe
Overwater Suite

44,550 Baht
49,750 Baht
31,600 Baht
41,400 Baht
46,600 Baht
31,250 Baht
40,950 Baht
46,150 Baht

Maldives
คลับเมดคานิ มัลดีลฟ์

คลับเมดคานิ ตั้งอยู่บนเกาะคานิ ฟิโนลูห์ ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในหมู่เกาะมัลดี ฟส์ ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็ น “เกาะสวรรค์แห่ ง
สุ ดท้าย” ซึ่ งรายล้อมไปด้วยหาดทรายขาวบริ สุทธิ์ นอกจากที่นี่จะทาให้ทุกวันพักผ่อน ของคุณเป็ นวันสุ ดแสนพิเศษแล้วทางคลับเมด
ยังมีความโดดเด่นที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นอกเหนื อจากบรรยากาศ ที่พกั กิจกรรมครบครันแล้ว ทางเรายังมีเหล่าพนักงานที่ เรี ยก
ติดปากกันว่า G.O. (Gentle Organizer) ที่จะคอยดูแล G.M. (Gentle Member หรื อ หมายถึงลูกค้านัน่ เอง) ด้วยบริ การสุ ดประทับใจ
ทั้งหมดนี้เป็ นภาพที่ผสมผสานกัน อย่างลงตัวบนเกาะซึ่ งตั้งอยูใ่ นแถบเขตร้อนที่ยงั คงความเป็ น ธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์แบบ

รหัสทัวร์ : THCM-FD-MV-30SEP-16DEC17

เนรมิตฝันของคุณให้เป็ นจริ งที่คลับเมดคานิ มัลดีฟส์
แพ็คเกจโปรแกรม การเดินทางโดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD)

รหัสทัวร์ : THCM-FD-MV-30SEP-16DEC17
วันแรกของการเดินทาง กรุ งเทพฯ – มัลดีฟส์

 ( - / กลางวัน / ค่า )

06.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขออก เคาน์เตอร์ Air Asia (FD)

09.30 น.

นาท่านเหิ รฟ้าสู่ เมืองมาเล่ย ์ สนามบินกลางทะเล โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 177

11.45 น.

เดินทางถึงสนามบินมาเล่ย ์ สนามบินกลางทะเล ที่มีบรรยากาศที่สวยงาม หลังตรวจเอกสารเป็ นที่

เรี ยบร้อย นาท่านลงเรื อเร็ วเดินทางสู่ เกาะมัลดีฟ ระหว่างทางท่านสามารถชมนาทะเลใสบริ สุทธิ์ พร้อมทั้งบ้านเรื อน
ต่างๆบริ เวณเกาะ บนคาบมหาสมุทรอินเดียได้อีกด้วย (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที สู่ รีสอร์ ท) แล้วเชิญท่านเข้าสู่ Club
Med Kani พร้อมการต้อนรับอันแสนอบอุ่นจากเจ้าเจ้าหน้าที่ Goes หลากหลายเชื้อชาติ พร้อมทั้งพักผ่อนเข้าห้องพัก
ตามอัธยาศัย
กลางวัน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท (เบียร์และน้ าดื่มบริ การฟรี )

คา่

บริ การอาหารเย็นในแบบที่ท่านจะประทับใจ พร้อมบริ การเครื่ องดื่ม เบียร์ และไวท์รสเยี่ยมตลอด

การรับประทานอาหารมื้อค่า (ในกรณี ที่เกิดการล่าช้าและถึงไม่ทนั เวลาการใช้บริ การอาหารมื้อเย็นที่ภตั ตาคาร ทาง
คลับเมดจะจัดเป็ นมื้ออาหารว่างบริ การไว้ให้ในห้องพักแทน)
21.30 น.

จากนั้นนาท่านมาที่บริ เวณ Shark Bay Stage ที่เป็ นลานกลางแจ้ง ที่น้ ีท่านจะสนุกสนานกับกิจกรรม

ยามค่าคืน และการแสดงจากทางรี สอร์ ทที่รอต้อนรับผูท้ ี่เดินทางมาเยือน และบริ การเครื่ องดื่มต่างตลอดยามค่าคืน
มากมายกว่า 150 รายการ พร้อมทั้งโชว์จากเจ้าหน้าที่สาหรับการต้อนรับ ลูกค้าทุกท่าน
22.30 น.

เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ หรื อท่านสามารถกินลม ชมบรรยากาศพร้อมเครื่ องดื่มเย็นได้ตลอดการ

พักผ่อน
หมายเหตุ

ท่านสามารถเลือกรับบริ การ เครื่ องดื่มกว่า 150 รายการ อาทิ เหล้า เบียร์ ไวท์ หรื อคอลเทลต่างๆ ได้

โดยไม่จากัด จานวนครั้งฟรี โดยคลับเมดเปิ ดบริ การต่อเนื่องตั้งแต่ 09.00 – 24.00 น. ของทุกวัน

รหัสทัวร์ : THCM-FD-MV-30SEP-16DEC17
วันที่สองของการเดินทาง สนุกสนานกับกิจกรรมในโรงแรม
เช้ า

 ( เช้า / กลางวัน / ค่า )

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้า กลางทะเลที่สวยงามหลัง

รับประทานอาหารเช้า ท่านที่ตอ้ งการไปดาน้ าตื้นพร้อมกันที่ท่าเรื อ ของรี สอร์ท เพื่อร่ วมทดสอบการว่ายน้ า ก่อนที่จะ
ร่ วมออกทริ ป เพื่อไปสัมพัส โลกใต้น้ า ในมหาสมุทรอินเดีย (กรณี ที่ท่านไม่ผ่านการทดสอบว่ายน้ าทางรี สอร์ ทขอ
สงวนสิ ทธิ์การให้บริ การ แต่สามารถเลือกเล่นกิจกรรรมอื่นได้ภายในโรงแรม)
09.30 น.

สาหรั บท่านที่ตอ้ งการ ร่ วมทริ ปแรกท่านสามารถ ร่ วมการเดิ นทางไปกับเรื อที่บริ การฟรี พร้ อม

อุปกรณ์การต่างๆ เช่ น หน้ากากดาน้ า เสื้ อชู ชีพ หรื อตีนกบ (กรณี ที่ท่านต้องการดาน้ าลึก ท่านสามารถติดต่อซื้ อ
บริ การเพิม่ เติม โดยมีค่าใช้จ่ายตามทริ ปที่ท่านต้องการ) สาหรับการดาน้ าตื้นใช้เวลาประมาณ 2 ชม. สาหรับท่านที่ไม่
ออกไปร่ วมทริ ปดาน้ า ท่านสามารถ สนุกสนานกับกิจกรรม ที่ สระว่ายน้ ากับการออกกาลังกาย แบบ Aqua Gym ที่
เน้นความสนสนุก ในสระว่ายน้ าหรื อท่านสามารถอิสระกับกิจกรรมต่างๆมากมายบนเกาะ ที่ท่านเกือบจะไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆอาทิ เรื อแคนู ,เรื อถีบ, วินด์เซิ ร์ฟ, กระดานโต้คลื่น (ชนิดไม่มีเครื่ องยนต์) เป็ นต้น สามารถติดต่อโดย
ตรงที่เจ้าหน้าประจาเกาะ
กลางวัน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท (เบียร์และน้ าดื่มบริ การฟรี )

บ่ าย

ท่านสามารถสนุ กสนานกับคอร์ สต่างๆมากมายที่ทางClub Med เตรี ยมไว้สาหรับท่านโดยท่าน

สามารถสอบถามได้โดยตรงกับทางทีมงาน Club Med
ค่ า

บริ การอาหารและปาร์ ต้ ีสุดสนุ กแบบปาร์ ต้ ีที่ไม่ซ้ าใคร พร้อมอาหารมากมายเมนู ที่รอท่านให้เลือก

และท่านสามารถเลือกเครื่ องดื่ม ไวท์แดง ไวท์ขาว หรื อเบียร์ ตลอดจนเครื่ องดื่มซอฟดริ้ งต่างๆ ได้โดยไม่มีค่าใช่จ่าย
และไม่จากัดจานวนในการให้บริ การ
21.30 น.

สนุกกับปาร์ต้ ี ดนตรี กิจกรรมยามค่าคืนในแบบ Club Med ที่บริ เวณ ห้องการแสดง (Theater) ท่าน

สามารถ ชอบการแสดงต่างๆ ได้ฟรี ได้ทุกค่าคืน กับการแสดงที่ไม่ซ้ ากับทีม GO’s ที่มากมายความสามารถ และ
บริ เ วณนี้ ท่ า นสามารถเลื อ กเครื่ อ งที่ ท่ า นชื่ น ชอบ อาทิ คอคเทลต่ า งๆ ไวท์แ ดง ไวท์ข าว เบี ย ร์ หรื อ เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ มากมายกว่า 150 ชนิด ตลอดคืน (บาร์จะปิ ดบริ การประมาณ 01.00 น. )
หมายเหตุ

ท่านสามารถเลือกรับบริ การ เครื่ องดื่มกว่า 150 รายการ อาทิ เหล้า เบียร์ ไวท์ หรื อคอลเทลต่างๆ ได้

โดยไม่จากัดจานวนครั้ง โดยคลับเมดเปิ ดบริ การน่อเนื่องตั้งแต่ 09.00 – 24.00 น. ของทุกวัน

รหัสทัวร์ : THCM-FD-MV-30SEP-16DEC17
วันที่สามของการเดินทาง มัลดีฟส์ - กรุ งเทพฯ
เช้ า

 ( เช้า / - / - )

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้า ริ มทะเลที่สวยงามสาหรับ

ท่านที่ตอ้ งการ ร่ วมทริ ปอีกครั้งท่านสามารถ ร่ วมการเดินทางไปกับเรื อที่บริ การฟรี พร้อมอุปกรณ์การต่างๆ เช่ น
หน้ากากดาน้ า เสื้ อชู ชีพ หรื อตี นกบ (กรณี ที่ท่านต้องการดาน้ าลึ ก ท่านสามารถติ ด ต่อซื้ อบริ การเพิ่มเติ ม โดยมี
ค่าใช้จ่ายตามทริ ปที่ท่านต้องการ) สาหรับการดาน้ าตื้นใช้เวลาประมาณ 2 ชม. หรื อท่านใดต้องการ เล่นกิจกรรม
ท้องถิ่น ( Katamaran) สามารถทดสอบและเรี ยนรู ้ทกั ษะ ณ บริ เวณริ มหาดจุดให้บริ การ
09.00 น.

เก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ จากห้องพัก (แต่ตวั ท่านเองส่ ามารถเล่นกิ จกรรมและใช้สิ่งอานวยความ

สะดวกต่างๆ ได้ ยกเว้นห้องพัก ทางคลับเมด มีหอ้ งอาบน้ ามีไว้บริ การด้านนอก)
09.40 น.

เช็คอิน ณ เคาเตอร์ ของสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD178

19.05 น.

เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

รหัสทัวร์ : THCM-FD-MV-30SEP-16DEC17
ค่ าใช้ จ่ายนีร้ วม:
1.

ที่พกั 2 คืนพร้อมตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ สายการบิน Air Asia (FD)

2.

บริ การรับส่ งโดยเรื อสปี ดโบ๊ท ไป-กลับ ระหว่างสนามบิน-คลับเมด

3.

อาหารบุฟเฟต์นานาชาติท้ งั เช้า กลางวัน เย็น พร้อมทั้งเครื่ องดื่ม เบียร์ ไวน์ น้ าผลไม้และอื่นๆ

4.

บริ การเครื่ องดื่มทั้งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอล์ตลอดวัน (ยกเว้นเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ชนิด พรี เมี่ยม, ไวน์

และ แชมเปญแบบทั้งขวด)
5.

กิจกรรมกีฬาทั้งบนบกและทางน้ า พร้อมผูฝ้ ึ กสอนที่เชี่ยวชาญ เฉพราะรี สอร์ท ที่มีการเรี ยนการสอนและ

อุปกรณ์
6.

การแสดงโชว์เอกลักษณ์ของคลับเมดทุกค่าคืนโดยจีโอนานาชาติ

เงื่อนไขและข้ อกาหนด:
•

ใช้ได้สาหรับเข้าพักอย่างน้อย 2 คืน

•

เด็กอายุต่ากว่า 4 ปี เข้าพักที่คลับเมด ฟรี !

•

เด็กอายุต่ากว่า 14 ปี ไม่อนุญาติให้เข้าพักที่หอ้ งลากูน

•

สาหรับห้อง Connecting room มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 700 บาท /ห้อง /คืน

•

ห้องลากูนสวีทพาโนรามาวิว ชาระเพิ่ม 10%

•

หากยืนยันการจองแล้วไม่สามารถส่ งต่อ คืน หรื อเปลี่ยนแปลงได้ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน่ อื่น

ได้
•

แพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ได้กบั กรุ๊ ปทัวร์

ข้ อแนะนาก่อนการเดินทาง :
•

กระเป๋ าเดินทางสาหรับฝากใต้ทอ้ งเครื่ อง

•

จานวน : ไม่จากัด น้ าหนัก : ไม่เกิน 20 กิโลกรัม

•

สิ่ งที่บรรจุภายใน : นอกเหนือจากเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย และของใช้อื่นๆ ข้อควรปฎิบตั ิอย่างเคร่ งครัดสาหรับ

สิ่ งของที่บรรจุไว้ภายในกระเป๋ าเดินทางฝากใต้ทอ้ งเครื่ องมีดงั นี้
•

ห้าม นาผลิตภัณฑ์อดั อากาศใส่ กระเป๋ าใบ เพราะอาจเกิดอันตรายระหว่างเดินทาง เช่น กระป๋ องสเปรย์ต่างๆ

•

ห้าม นาหนังสื อเดินทางใส่ กระเป๋ าใบใหญ่ และกรุ ณาเก็บรักษาไว้อย่างดี เพื่อป้องกันการสู ญหาย

•

ห้าม นาที่ชาร์จแบตเตอรี่ สารอง (Power Bank) ทุกขนาด และทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบใหญ่โดยเด็ดขาด

•

ห้าม นาอาวุธทุกชนิดใส่ ในกระเป๋ าใบใหญ่โดยเด็ดขาด

•

กระเป๋ าเดินทางที่ถือติดตัวขึ้นเครื่ อง ( Hand Carry / Hand Bag)

รหัสทัวร์ : THCM-FD-MV-30SEP-16DEC17
•

จานวน : ต้องไม่เกิน 2 ใบ ต่อท่าน โดยแบ่งเป็ น กระเป๋ าเดินทางใบเล็กสาหรับถือขึ้นเครื่ อง (Hand Carry) 1

ใบ และกระเป๋ าสะพาย (Hand Bag) 1 ใบ
•

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

•

น้ าหนัก : กระเป๋ าเดินทางใบเล็ก (Hand Carry) ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ต่อ 1 ใบ
สิ่ งที่บรรจุภายใน : ควรเป็ นของใช้ที่จาเป็ นระหว่างการเดินทาง อาทิ แปรงสี ฟัน ยาประจาตัว ทั้งนี้สายการ

•

บินมีขอ้ กาหนดเคร่ งครัด สาหรับสิ่ งของที่บรรจุภายในกระเป๋ าถือติดตัวตัวขึ้นเครื่ อง ดังนี้
•

- ของเหลว หรื อ ของกึ่งเหลวทุกชนิด อาทิ เจล สเปรย์ที่ไม่ใช่วสั ดุอนั ตราย และน้ า เครื่ องดื่ม โลชัน่ ออยล์

น้ าหอม โฟม ยาสี ฟัน นายากาจัดกลิ่นตัว (ยกเว้น นม อาหารสาหรับเด็ก และยาน้ าในปริ มาณที่พอเหมาะ) ต้องมี
ขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชนิด และบรรจุรวมกันไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตร และหากบรรจุเกินจาก 100
มิลลิลิตร ต้องเก็บไว้ในกระเป๋ าฝากใต้ทอ้ งเครื่ องเท่านั้น
•

สาหรับของเหลว หรื อ ของกึ่งเหลว อาทิ เจล หรื อสเปรย์ ซึ่งซื้อจากร้านปลอดภาษีอากรที่สนามบิน หรื อบน

เครื่ องบินต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึกปากถุง ไม่มีร่องรอยผิดปกติให้สงสัยว่ามีการเปิ ดปากถุงหลังจากการ
ซื้อ และมีหลักฐานแสดงว่าซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีสนามบินหรื อบนเครื่ องบินในวันเดินทางเท่านั้น โดยตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิต่อของเหลว เจล หรื อสเปรย์ที่สนามบินซึ่งเป็ นจุดปลายทางของการเดินทาง
•

กรณี ที่นาของเหลวและกึ่งเหลวบรรจุไว้ในกระเป๋ าถือติดตัวขึ้นเครื่ องต้องแสดงถุงพลาสติกใสซึ่งใส่ ภาชนะ

บรรจุของเหลว เจล หรื อสเปรย์ รวมทั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและเสื้ อคลุม เมื่อถึงจุดตรวจค้น
•

- สาหรับเครื่ องใช้ไฟฟ้าส่วนตัว วัสดุอุปกรณ์ของมีคมอันสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้เช่น มีดพับ มีดปอก

ผลไม้ ตะไบชัดเล็บ ไฟแช็ค มีด กรรไกร หรื อ ของมีคมทุกชนิดที่สามารถทาเป็ นอาวุธได้ ไม่อนุญาตให้บรรจุไว้ใน
กระเป๋ าถือ ดังนั้นกรุ ณาใส่ ไว้ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ที่จะฝากลงใต้ทอ้ งเครื่ องบิน มิฉะนั้นอาจถูกยึดไว้โดยไม่ได้
รับคืน
•

หมายเหตุ หากขนาดและน้ าหนักของกระเป๋ าติดตัวขึ้นเครื่ องเกินกว่าที่กาหนด สายการบินจะไม่ยนิ ยอมให้

นากระเป๋ าดังกล่าวขึ้นเครื่ องโดยเด็ดขาด
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ข้ อมูลอื่นๆ
1. สิ่ งที่หา้ มนาเข้าประเทศมัลดีฟส์
- วัตถุที่สื่อถึงการต่อต้านศาสนาอิสลาม
- วัตถุบูชา
- หนังสื อ สิ่ งพิมพ์ลามก
- แอลกอฮอล์และเหล้า
- สัตว์อนั ตราย อาวุธสงคราม และระเบิด
- เนื้อหมู และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากหมู
2. อุณหภูมิช่วงปลายเดือนสิ งหาคม โดยประมาณ 26 - 35 องศาเซลเซียส ก่อนออกเดินทางกรุ ณาตรวจเช็คอุณหภูมิ
อีกครั้ง
3. เวลา จะช้ากว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง
4. ภาษา ภาษาท้องถิ่นคือ Dhivehi และภาษาอังกฤษ
5. เงินตราอัตราแลกเปลี่ยนอยูท่ ี่ประมาณ 12รู เฟี ย (Rufiyaa/MVR) ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ หรื อ 1 รู เฟี ย เท่ากับ 3- 4
บาท แต่ท่านอาจจะไม่จาเป็ นต้องแลกเงินรู เฟี ย ไว้มากนักเพราะที่คลับเมด คานิ ยินดีรับเงินดอลล่าร์สหรัฐ หรื อท่าน
สามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิต ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะถูกบันทึกเอาไว้ คิดบัญชีรวมกันเมื่อท่านเช็คเอาท์ (บัตร VISA /
JCB / American Express / Eurocard และ Master Card )
6. เสื้ อผ้า การแต่งกาย และของใช้ต่างๆ
- ควรเตรี ยมเสื้ อผ้าที่เป็ นผ้าฝ้าย ผ้าลินิน เสื้ อยืดเนื้อบางสวมใส่ สบาย เนื่องจากมัลดีฟส์อากาศร้อนทั้งปี
- รองเท้าแตะ หรื อ รองเท้าที่สวมใส่ สบาย
- กางเกงว่ายน้ า ชุดว่ายน้ า
- ครี มกันแดด
- แว่นตากันแดด หรื ออุปกรณ์กนั แดดในแบบของท่านเอง
- รองเท้าผ้าใบสาหรับท่านที่ชอบออกกาลังกายในห้องฟิ ตเนส หรื อออกกาลังกายแอโรบิค/โยคะ
- กล้องถ่ายรู ปและอุปกรณ์เก็บภาพ
7. กระแสไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าเป็ นแบบกระแสสลับ 230-240 Volts -AC **ปลัก๊ เป็ นแบบ 3 ขา ควรพก adapter ติด
ตัว ไปด้วย
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8. การเข้าประเทศ ท่านสามารถเดินทางเข้าสู่ มลั ดีฟส์โดยไม่ตอ้ งใช้วซี ่า โดยสามารถพักอาศัยอยูไ่ ด้ไม่เกิน 30 วัน
และ พาสปอร์ตต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
9. การใช้โทรศัพท์ โทรศัพท์กลับเมืองไทย ให้กด 001 หรื อ 002 หรื อ 008 + 66 + 2 หรื อ 8 หมายเลข โทรศัพท์ 7
ตัว
10. ของมีค่าไม่ควรนาของมีค่าติดตัวมากเกินไป เพื่อการท่องเที่ยวอย่างสบายใจ
11. คลับเมด จะมีการแต่งกายเพื่อร่ วม ธีมปารตี้ ในแต่ละวัน สามารถโทรเชค ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 5 วัน
ที่คลับเมดกรุ งเทพ

