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คลบัเมดคาน ิมลัดลีฟ์ 

คลับเมดคาน ิตัง้อยูบ่นเกาะคานฟิิโนลหู ์ซึง่เป็นหนึง่ในหมูเ่กาะมัลดฟีสท์ีไ่ดรั้บการขนานนามวา่เป็น “เกาะ
สวรรคแ์หง่สดุทา้ย” ซึง่รายลอ้มไปดว้ยหาดทรายขาวบรสิทุธิ ์นอกจากทีน่ีจ่ะท าใหท้กุวนัพักผอ่น ของคณุเป็นวนั
สดุแสนพเิศษแลว้ทางคลบัเมดยังมคีวามโดดเดน่ทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีน่อกเหนอืจากบรรยากาศ ทีพั่ก 
กจิกรรมครบครันแลว้ ทางเรายังมเีหลา่พนักงานที ่เรยีกตดิปากกันวา่ G.O. (Gentle Organizer) ทีจ่ะคอยดแูล 
G.M. (Gentle Member หรอื หมายถงึลกูคา้น่ันเอง) ดว้ยบรกิารสดุประทับใจทัง้หมดนีเ้ป็นภาพทีผ่สมผสานกัน 
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 

คลับเมดคานิ มัลดีลฟ์ 
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เนรมิตฝันของคณุให้เป็นจริงท่ีคลบัเมดคาน ิ มลัดฟีส ์

Crazy Summer Deal  2017! 
Special Price แพ็คเกจหอ้งพักพรอ้มตั๋วเครือ่งบนิ 3วัน2คนื Srilankan Airlines (UL) 

UL 405 Bangkok-Colombo 13:10-15:00 & UL115 Colombo-Male 18:55-19:50 
UL104 Male-Colombo 21:00-22:55 & UL402 Colombo-Bangkok 01:15-06:15 (+1) 

เดนิทาง :  21-23 ก.ค. / 4-6 ส.ค. / 8-10 ก.ย. / 22-24 ก.ย. 60  (พกั2คนื)  
วนัที ่1 :        กรงุเทพฯ – สนามบนิโคลัมโบ – สนามบนิมาเลย่ ์ 

06.30 น.         เชค็อนิบตัรโดยสารและสมัภาระ ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประต ู10 เคานเ์ตอร ์“W”  

สายการศรลีังกาแอรไ์ลน ์

13.10 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิศรลีังกา เทีย่วบนิที ่UL 405 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.20 ชม.ถงึโคลัมโบ) 

15.00 น. แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิโคลัมโบ  (เวลาทีโ่คลมัโบชา้กวา่ไทยประมาณ 1.20 ชม) 

18.55 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมาเลย่ ์ เทีย่วบนิที ่UL 115 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.25 ชม.) 

19.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิ มาเลย่ ์ ซึง่เป็นสนามบนิกลางทะเลทีม่บีรรยากาศทีส่วยงาม (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่
ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) ผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าแลว้ผา่นศลุกากร และ น าทา่นลงเรอืเร็ว
เดนิทางสูเ่กาะมลัดฟีส ์ระหวา่งทางทา่นสามารถชมน ้าทะเลใสบรสิทุธิ ์พรอ้มทัง้บา้นเรอืนตา่งๆ บรเิวณเกาะ
บนคาบสมทุรอนิเดยี  ใชเ้วลาประมาณ 45 นาท ี 

20.30 น. ยนิดตีอ้นรับทา่นสูค่ลบัเมด คาน ิ(Club Med Kani)  พรอ้มการตอ้นรับอนัแสนอบอุน่จากเจา้หนา้ที่
หลากหลายเชือ้ชาต ิ และการกลา่วตอ้นรับ ทักทายทกุทา่นโดยผูบ้รหิารจากเกาะจากนัน้เชญิทกุทา่น
พักผอ่นเขา้หอ้งพัก ตามอธัยาศัย ส าหรับทา่นทีต่อ้งการรับประทานอาหารชว่งบา่ย ทางคลับเมด  

  เชญิทา่นรับประทานอาหารค ่าทีห่อ้งอาหารของคลบัเมด หอ้งอาหารหลัก Velhi  ซึง่มอีาหารไวบ้รกิารทา่น
อยา่งหลากหลายในสไตลบ์ฟุเฟ่ต ์โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย   

21.30 น. ทา่นสามารถสนุกสนานกบักจิกรรมยามค า่คนื และการแสดงทางทีค่ลับเมดไดเ้ตรยีมไวเ้พือ่ตอ้นรับผูท้ี่
เดนิทางมาเยอืน ทีบ่รเิวณลานกลางแจง้ Shark Bay Stage พรอ้มทัง้บรกิารเครือ่งดืม่ตลอดค ่าคนืฟร ีและ
โชวพ์เิศษจากเจา้หนา้ทีค่ลบัเมดส าหรับการตอ้นรับทกุทา่น  
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ชว่งดกึ  เชญิทา่นพักผอ่นอสิระตามอธัยาศัย  ราตรสีวสัดิ ์

หมายเหต ุ: ทา่นทีพ่กัหอ้ง Lagoon Suite อยา่ลมืเลอืกเมนูอาหารเชา้แลว้น าไปเสยีบไวใ้นกลอ่งหนา้หอ้ง กอ่นเวลา 02.00 
น. (ต ี2) ของวันนัน้ๆ โดยทาง Room Service จะน าอาหารเชา้มาเสรฟิทา่นในเวลา 07.00 – 11.00 น.  

 

วนัที2่ :  เพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนเกาะมัลดฟีส ์

ชว่งเชา้ ทา่นสามารถรับประทานอาหารเชา้ไดท้ีห่อ้งอาหารหลัก (Velhi) ตามเวลาใหบ้รกิารของ
หอ้งอาหาร คอื 07.00 – 11.00 น. แตห่ากทา่นไมส่ะดวกตามเวลาดังกลา่ว 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. 

จากนัน้เชญิทา่นอสิระเพลดิเพลนิและสนุกสนานกบักจิกรรมมากมายทีท่างคลับเมด เตรยีมไว ้
ใหบ้รกิารทัง้กจิกรรมทีใ่หบ้รกิารฟร ีและกจิกรรมทีม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ โดยทา่นสามารถตดิตอ่สอบถามได ้
โดยตรงกบัทางทมีงานคลับเมด หรอืทางเจา้หนา้ทีท่วัร ์ และสามารถดรูายละเอยีดกจิกรรม รวมทัง้ตาราง
การใหบ้รกิาร เงือ่นไข และคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (บางกจิกรรม)  ไดจ้ากคูม่อืฉบบันี ้หรอื ตารางกจิกรรมในแตล่ะ
วัน หนา้หอ้งอาหาร  ซึง่ในทกุๆ กจิกรรมจะมเีจา้หนา้ทีค่ลับเมดคอยดแูล ใหค้ าแนะน าอยา่งใกลช้ดิ  

12.15 – 14.00 น.เชญิทา่นรับประทานอาหารกลางวันไดท้ีห่อ้งอาหารหลัก (Velhi)  แตห่ากทา่นไมส่ะดวกตามเวลา
ดังกลา่ว กส็ามารถรับประทานอาหารกลางวันไดอ้กีชว่งทีห่อ้งอาหารพเิศษ (Kandu) ซึง่ใหบ้รกิารอาหาร
กลางวันตัง้แตเ่วลา 13.30 – 15.30 น. 

ชว่งบา่ย พักผอ่นอสิระเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ รวมทัง้อาหารวา่งทีจ่ะคอยใหบ้รกิารทา่นทีห่อ้งอาหารพเิศษ 
(Kandu) ตัง้แตเ่วลา 15.30 – 18.00 น. 

ทางคลับเมด มหีอ้งอาหารใหม ่สไตล ์Noodle bar  ทีใ่ห ้บรกิารตัง้แตเ่วลา  16.00-18.00  และ 21.30-
23.00 ซึง่ใหบ้รกิาร Noodle ชือ่หอ้ง KAANA RESTAURANT  

19.30 – 21.30 น.เชญิทา่นรับประทานอาหารเย็นทีห่อ้งอาหารของคลับเมด หอ้งอาหารหลัก Velhi  ซึง่มอีาหารไวบ้รกิาร
ทา่นอยา่งหลากหลายในสไตลบ์ฟุเฟ่ต ์โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย  ส าหรับทา่นทีต่อ้งการรับประทานอาหารที่
หอ้งอาหารพเิศษ Kandu จะตอ้งท าการจองลว่งหนา้ 1 วัน โดยแจง้ไดท้ีแ่ผนกตอ้นรับ (Reception) *ไมม่ี
คา่ใชจ้า่ย  รับ เพยีง 75 ทา่นตอ่วัน ส าหรับ เมนู Lobster มคีา่ใชเ้จา่ย สามารถเชค เรทราคาไดท้ี ่
Reception 

21.30 น. ทา่นสามารถสนุกสนานกบักจิกรรมยามค า่คนื และการแสดงทางทีค่ลับเมดไดเ้ตรยีมไวเ้พือ่ตอ้นรับผูท้ี่
เดนิทางมาเยอืน ทีบ่รเิวณลานกาลางแจง้ Shark Bay Stage พรอ้มทัง้บรกิารเครือ่งดืม่ตลอดค า่คนืฟร ีและ
โชวพ์เิศษจากเจา้หนา้ทีค่ลบัเมดส าหรับการตอ้นรับทกุทา่น  
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ชว่งดกึ  เชญิทา่นพักผอ่นอสิระตามอธัยาศัย  ราตรสีวสัดิ์

 

หมายเหต ุ: ทา่นทีพ่กัหอ้ง Lagoon Suite อยา่ลมืเลอืกเมนูอาหารเชา้แลว้น าไปเสยีบไวใ้นกลอ่งหนา้หอ้ง กอ่นเวลา 02.00 
น. (ต ี2) ของวันนัน้ๆ โดยทาง Room Service จะน าอาหารเชา้มาเสรฟิทา่นในเวลา 07.00 – 11.00 น. 

วนัที3่ :  เพลดิเพลนิกจิกรรมทีเ่กาะมัลดฟี / เดนิทางกลับ มาเลย่ ์– โคลัมโบ – กรงุเทพฯ 

ชว่งเชา้ ทา่นสามารถรับประทานอาหารเชา้ไดท้ีห่อ้งอาหารหลัก (Velhi) ตามเวลาใหบ้รกิารของหอ้งอาหาร 
คอื 07.00 – 11.00 น. แตห่ากทา่นไมส่ะดวกตามเวลาดงักลา่ว ก็สามารถรับประทานอาหารเชา้ในชว่งสาย
ไดท้ีห่อ้งอาหารพเิศษ (Kandu) ซึง่ใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 10.00 – 11.00 น. 

11.00 น. เก็บสมัภาระ เชค็เอา้ทจ์ากหอ้งพัก โดยทา่นยงัสามารถเลน่กจิกรรมและใชส้ ิง่อ านวยความสะดวกตา่งได ้
ยกเวน้หอ้งพัก  ซึง่ทางคลับเมดมหีอ้งอาบน ้ามไีวบ้รกิารดา้นนอก) 

12.15 – 14.00 น.เชญิทา่นรับประทานอาหารกลางวันไดท้ีห่อ้งอาหารหลัก (Velhi)  แตห่ากทา่นไมส่ะดวกตามเวลา
ดังกลา่ว กส็ามารถรับประทานอาหารกลางวันไดอ้กีชว่งทีห่อ้งอาหารพเิศษ (Kandu) ซึง่ใหบ้รกิารอาหาร
กลางวันตัง้แตเ่วลา 13.30 – 15.30 น. 

ชว่งบา่ย พักผอ่นอสิระเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ รวมทัง้อาหารวา่งทีจ่ะคอยใหบ้รกิารทา่นทีห่อ้งอาหารพเิศษ 
(Kandu) ตัง้แตเ่วลา 15.30 – 18.00 น. 

ทางคลับเมด มหีอ้งอาหารใหม ่สไตล ์Noodle bar  ทีใ่ห ้บรกิารตัง้แตเ่วลา  16.00-18.00  และ 21.30-23.00 ซึง่ใหบ้รกิาร 
Noodle ชือ่หอ้ง KAANA RESTAURANT 

17.00 น. พบกนัทีจ่ดุนัดพบกอ่นออกเดนิทาง (บรเิวณทา่เทยีบเรอืหรอืเปลา่) เพือ่เชค็กระเป๋าสมัภาระของทา่นกอ่น
เดนิทางออกจากรสีอรท์ไปยงัสนามบนิมาเลย่ ์

18.00 น. เชค็อนิ ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิศรลีังกาแอรไ์ลน ์

21.00 น. เดนิทางออกจากสนามบนิมาเลย่ ์ โดยสายการบนิศรลีังกาแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่UL104 

22.55 น. แวะตอ่เครือ่งทีส่นามบนิโคลัมโบ  

วนัที ่4 : โคลัมโบ – กรงุเทพฯ 

01.15 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิศรลีังกา แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่UL402 

06.15 น. (วันรุง่ขึน้) เดนิทางถงึทา่อากาศสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 
 ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 
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For reservation, please contact  Line ID : @rakyimtour 
Office Tel: 02-1717961-3 , e-mail:rakyimtour@gmail.com 

Mobile: 085-0654433, 061-3934433, 081-8171514, 097-1031333, 087-5894554 

 

 
    Special Price แพ็คเกจหอ้งพกัพรอ้มต ัว๋เครือ่งบนิ (UL) 3วนั2คนื  

เดนิทาง : 21-23 ก.ค. / 4-6 ส.ค. / 8-10 ก.ย. / 22-24 ก.ย. 60  (พกั2คนื)   
 

วันเดนิทาง ประเภทห้องพกั 

ราคาแพค็เกจ 3 วนั 2 คนื ต่อท่าน 

 (พกั 2 คน/ห้อง) 

 

 

21-23  JUL 17 

 4-6  AUG 17 

8-10 SEP 17 

22-24 SEP 17 

 

Club Room 26,990 

Deluxe 36,100 

Lagoon Suite 38,800 

*Note There are 30 seats available/ period 
*Please kindly check available seats with Reservation Team 
 
คา่ใชจ้า่ยนีร้วม: 

1. ทีพั่ก 2 คนื ส าหรับ 2 ทา่นตอ่หอ้ง  
2. รวมตั๋วเครือ่งบนิ ไป – กลับ  (ชัน้ประหยดั)สายการบนิ Srilankan Airlines 
3. บรกิารรับสง่ ไป /กลบั ระหวา่งคลับเมด-สนามบนิ  โดยเรอืสปีดโบต๊ 
4. อาหารบฟุเฟตน์านาชาตทิัง้เชา้ กลางวัน เย็น พรอ้มทัง้เครือ่งดืม่ เบยีร ์ไวน ์น ้าผลไมแ้ละอืน่ๆ 
5. บรกิารเครือ่งดืม่ทัง้ผสมและไมผ่สมแอลกอฮอลต์ลอดทัง้วันพรอ้มกบัของวา่ง (ยกเวน้เครือ่งดืม่แอลกอฮอลช์นดิ พรี

เมีย่ม ไวน ์และแชมเปญแบบขวด) 
6. กจิกรรมกฬีาทัง้บนบกและทางน ้า  พรอ้มผูฝึ้กสอนทีเ่ชีย่วชาญ เฉพราะรสีอรท์ ทีม่กีารเรยีนการสอนและอปุกรณ์ 
7. การแสดงโชวเ์อกลักษณ์ของคลับเมดทกุค ่าคนื โดยทมีคลับเมดจโีอนานาชาต ิ

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการช าระเงนิ   

1. โดยทา่นสามารถจองโดยการสง่หนา้พาสปอรต์มาส ารองทีน่ ัง่กอ่น และรอทางเจา้หนา้ทีย่นืยนักลบั 
2. ช าระเงนิเต็มจ านวน หลงัจากไดร้บัการยนืยนัการส ารองทีน่ ัง่จากเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ  

ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบริษัท รกัยิ้ มทวัร ์ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยำ  บรรเจดิศิริ 

- ธนำคำรกสิกรไทย   เลขที่   067-2-67420 –7 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

- ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขที่   474-7-64746-4  สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั ) 

- ธนำคำร กรุงเทพ   เลขที่   631-4-46773 –4 สำขำอินทำมระ    
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- ธนำคำรกรุงไทย  เลขที่   144-7-66226-4  สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

- ธนำคำรทหำรไทย  เลขที่   262-2-72642-2  สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนงัสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ดิตอ่กลบัระบุ

โปรแกรม วนัเดินทำงมำที่ Line ID: @rakyimtour  /rakyimtour /  6 

7161606464 / 7663334433 7306736333/  E-Mail: rakyimtour@gmail.com  

เงือ่นไขและขอ้ก าหนด: 
 เด็กอายรุะหวา่ง 2-3 ปี เขา้พักคลับเมดฟร ีและเพยีง ช าระคา่ตั๋วเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

ส าหรับเด็กอาย ุ4-11 ปีช าระในราคาเทา่ผูใ้หญ ่

 กรณีพักเดีย่วช าระเพิม่อกี 00 %  
 เด็กอาย ุ4-14 ปี ไมอ่นุญาตใหเ้ขา้พกัทีห่อ้งลากนู  
 ราคานีส้ าหรับลกูคา้คนไทยเทา่นัน้ 
 ส าหรับหอ้ง Connecting room มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 700 บาท /หอ้ง /คนื    
 ราคานีเ้ป็นโปรโมชัน่พเิศษสามารถเดนิทางไดต้ามวันทีก่ าหนดเทา่นัน้ 
 หากยนืยนัการจองแลว้ไมส่ามารถสง่ตอ่ คนื หรอืเปลีย่นแปลงได ้และ ไมส่ามารถใชร้ว่มกบัโปรโมชัน่อืน่ได ้
 รวมคา่ภาษีสนามบนิและคา่น ้ามนัเชือ้เพลงิ และอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 ราคาและเงือ่นไขทัง้หมดอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ข่าวประชาสัมพนัธ์จาก คลับเมดมัลดีฟ (คานิ)  

    Thai G.O. 

พนกังานจีโอไทยมี ให้บริการท่ี รีสอร์ท  

   

ข้อมูลทั่วไปของโรงแรม 

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

สอบถามข้อมลูทัว่ไป 
 แลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศเป็นเงินสกลุท้องถ่ิน (MVR) โดยอตัราแลกเปลีย่นอยูท่ี่ 1 USD = 14.30 MVR  

 รับ ฝาก-ถอน ทรัพย์สนิมีคา่โดยติดตอ่ขอใช้บริการได้ระหวา่งเวลาท าการของธนาคารคลับเมด  10:00-12:00 และ 17:00-19:00 
(บริการนี วเหมาะส าหรับผู้ที่ไมต้่องการน าของมีคา่ติดตวัตลอดเวลา)  

 อปุกรณ์ปฐมพยาบาลเบอ วองต้น 

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

วางเงินสดมดัจ า 055 ดอลลาร์หรออจากการการันตีโดยบตัรเครดิต ิายหลงัจากที่ท าการสมคัรใช้บริการนี ว คา่ใช้จ่ายทกุอยา่งจะถกูบนัทจกไว้ใน

บวัชีเเละทา่นสามารถช าระทกุรายการได้ในวนัท่ีเดินทางกลบั ขอเเนะน าวิบีีนี ว    เพราะงา่ยเเละรวดเร็ว เเตห่ากทา่นต้องการช าระคา่ใช้จา่ย
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ตา่งๆด้วยเงินสดนั วน สามารถท าได้คะ่ เเตต้่องเเลกเปลีย่นจากเงินดอลลา่ร์มาเป็นสกลุเงินท้องถ่ินกอ่น (MVR : Maldivian Rufiyaa) 

INTERNET/ WiFi/ โทรศัพท์ * 

 INTERNET/WiFi สามารถใช้บริการได้จากห้องอินเตอร์เนต็ หรออ ระบบWirelessบริเวณแ  ีาผนกทวัร์ อิรูบาร์ บีชบาร์ ส าหรับแขกที่
พกัห้อง Lagoon Suite สามารถใช้บริการได้ที่ Manta Lounge 

 โทรศัพท์ หลงัจากเปิดบวัชี(Deposit Card )สามารถติดตอ่ขอโค้ดได้จากแผนกต้อนรับ (โทรศพัท์ระหวา่งประเทศ กด 0 +โค้ด+ 00+66 )  
# โทรศัพท์ระหว่างห้อง กด 2 ตามด้วยหมายเลขห้อง 3 หลกั 

   Restaurant ห้องอาหารมีทั วงหมด 2 ที่ ได้แก่ 

 Velhi restaurant (งรัหรางาองอห้ ) ตั วงอยูต่รงข้ามแผนกต้อนรับ 
           อาหารเช้า 07.00 - 10.00 / อาหารกลางวนั 12.15 – 14.00  /อาหารค า่ 19.15 – 21.00 

 Kandu restaurant   (งรัหรางาองอ้ห) ตั วงอยูบ่ริเวณข้าง Iru bar   บริการอาหารวา่ง รวมทั วงอาหารค ่า* 
อาหารเช้า (Late Breakfast)  เวลา 10.00 - 11.00  

อาหารเทีย่ง (Late Lunch)                      เวลา     13.30 - 15.30 

 อาหารวา่งช่วงบา่ย   เวลา 50.05 - 18.00  

 อาหารค า่เมนปูกติ และเมนกูุ้ งมงักร* เวลา 19.30 - 21.00 (ตรัหจรหอ่วหงนาั) 

* เมนูกุ้งมังกร มคีา่ใช้จา่ย  68 ดอลลาร์ตอ่ทา่น ท าการจองลว่งหน้าได้ที่ห้องอาหาร Kandu เวลา 52 .55 –  50.55 ของ  

  ทกุวนั และช าระเงินได้ที่รีเซฟชัน่  

เมนูปกติ (ีรฟ)า้ดหงอ่ฟ่ ที้ดไนอจ 1 ้ัน (่ััด  2 เมนูร้มกันา จกังแคท้ันีะ 70 ท่จน) 

COOKING CLASS เรียนท าอาหารมีทกุๆวนัจนัทร์ พบุ เสาร์ เวลา 15:00 สามารถจองลว่งหน้าได้ที่แผนกต้อนรับก่อนเที่ยงของวนัที่ต้องการจะ

เรียน (แตล่ะครั วงต้องมีผู้ เรียน 4 คนขจ วนไป) 

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

ห้องก่อน 2 นาฬิกาของวนันั วนๆ หรออโทรไปท่ีหมายเลข 3339 ในช่วงเวลา 07:00-11:00 

 

   Infirmary* ห้องพยาบาล 

เปิด 09:00 – 10:00/ 12:00 – 13:00/ 17:30 – 19:30 (กรณีฉกุเฉินติดตอ่รีเซฟชัน่หมายเลข 9) 
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ClubMed Show: 21:30 ทกุวนัท่ีโรงละคร สามารถเช็คโปรแกรมได้ที่บอร์ดหน้าห้องอาหาร 

     Bars บาร์ 

     Boutique* ร้านขายของที่ระลจก ทั วงสนิค้าของคลบัเมด และสนิค้าท้องถ่ิน 

เปิด 09:00 – 20:00  รับช าระด้วยบตัรคลบัเมด (Deposite Card) หรออหรออบตัรเครดิตทีม่ียอดช าระเกิน 10 USD เทา่นั วน  

Paf Paf *  ร้านประดิษฐ์เสอ วอ สามารถซอ วอเสอ วอยอดสขีาวล้วนได้จากบตูิคราคา 055 MRFและ  

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

    Excursions* ทวัร์ 

บริการน าเทีย่วสถานท่ีตา่งๆ นอกโรงแรม  สามารถสอบถามข้อมลูและจองได้ที่ส านกังาน เปิดท าการระหว่าง 10:00 – 13:00 /13:30 – 14:30 

และ 18:00 – 20:00  รับเฉพาะบตัรคลบัเมด 

 

   Euro Divers* ด าน วาลจก 

ส าหรับทา่นท่ีสนใจด าน วาลจก สอบถามรายละเอยีดโดยตรงตั วงแตเ่วลา 16:30 – 18:00 โดยเข้ารับค าแนะน าและท าการจองอยา่งน้อยลว่งหน้า

อยา่งน้อย 1 วนั รับเฉพาะบตัรคลบัเมด 

 

   Spa*  สปา 

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

    Towel Counter เคาน์เตอร์แลกผ้าเช็ดตวัชายหาด 

8:05-51:05/50:05-58:05 สามารถขอรับได้ที่เคาน์เตอร์ใกล้สระน วา  หรออถ้าหากเคาน์เตอร์ปิด  สามารถขอรับได้ที่แผนกต้อนรับ  

     

 Sunset bar  หรออ Beach Bar อยูข้่างสระวา่ยน วา  เปิดให้บริการชว่งเวลา 09.00 - 19.00 
 Iru Bar ตั วงอยูข้่างโรงละคร เปิดให้บริการเวลา 18.00 -  01.00 

(สามารถสัง่เครอ่องดอ่มทกุอยา่งได้โดยไมต้่องเสยีคา่ใช้จา่ยเพิม่ ไมว่า่จะเป็นน วาผลไม้ น วาอดัลม กาแฟ เบียร์ ค็อกเทล  จิน ว็อดการ์ ไวน์ตา่งๆ 
ยกเว้นเครอ่องดอ่มทีม่ีราคาระบไุว้ในเมน ูซจง่สามารถช าระได้ด้วยบตัรคลบัเมด) 



                                                                                                                                                                                                                   -9- 

 
 

 

SPORT กีฬา 

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

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

16:00 Zumba                                   17:00 Yoga  

* Lagoon suite Yoga ทกุ ๆ วนัจนัทร์และวนัพฤหสับดี 

สจมจรถเช็คตจรจด Tournament แีะ ตจรจดกฟฬจ้ื่นๆ หงอ่ฟ่บ้ร์งไนอจไอ้ด้จไจร  

Snorkeling ด าน า้ตืน้ :  ให้บริการทกุวนั วนัละ 1 ทริป คออ  ชว่งเช้าเปิดลงชอ่อที่ทา่เรออ(jetty  )9.05 น  .และช่วงบา่ย เปิดลงชอ่อ 51.55น.ทั วงนี ว จะมี
การทดสอบวา่ยน วาส าหรับทา่นท่ีใช้บริการในครั วงเเรก ส าหรับอปุกรณ์ส าหรับด าน วาทกุอยา่ง ทางเรามีให้บริการ เพียงเเตน่ าผ้าเช็ดตวั น วาดอ่ม และ

ครีมกนัแดดติดตวัไปด้วยเทา่นั วน ส จไรับเงก็ตอ้ดมฟ้จยุ 8 ข้บขึนัหป 

Water Sport กีฬาทางน วา Kayaking / Sailing 

เปิดให้บริการตั วงเเตเ่วลา 9.30 –  51.55 และ 51.55- 5 7.0 5 กรุณาลงชอ่ อ (ไมรั่บจองข้ามวนั)รับเสอ วอชชีูพก่อนท ากิจกรรม ทางเรามีพนกังานคอยให้

ค าเเนะน า 

 Sailing lesson  10.00 ทกุวนั และ 15.00 ทกุวนั ยกเว้นวนั องัคารและพฤหสับดี  

 
     **ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง : 

 กระเป๋าเดนิทางส าหรับฝากใตท้อ้งเครือ่ง น ้าหนัก : ไมเ่กนิ 30  กโิลกรัม 

 สิง่ทีบ่รรจภุายใน : นอกเหนอืจากเสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย และของใชอ้ืน่ๆ  ขอ้ควรปฎบิตัอิยา่งเครง่ครัดส าหรับสิง่ของที่

บรรจไุวภ้ายในกระเป๋าเดนิทางฝากใตท้อ้งเครือ่งมดีังนี ้ 

  หา้ม  น าผลติภณัฑอ์ดัอากาศใสก่ระเป๋าใบใหญ ่เพราะอาจเกดิอนัตรายระหวา่งเดนิทาง เชน่ กระป๋องสเปรยต์า่งๆ  

  หา้ม น าหนังสอืเดนิทางใสก่ระเป๋าใบใหญ ่และกรณุาเกบ็รักษาไวอ้ยา่งด ีเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

  หา้ม น าทีช่ารจ์แบตเตอรีส่ ารอง (Power Bank)   ทกุขนาด และทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบใหญโ่ดยเด็ดขาด  

 หา้ม น าอาวธุทกุชนดิใสใ่นกระเป๋าใบใหญโ่ดยเด็ดขาด 

กระเป๋าเดนิทางทีถ่อืตดิตวัขึน้เครือ่ง ( Hand Carry / Hand Bag)  

จ านวน :  ตอ้งไมเ่กนิ 2 ใบ ตอ่ทา่น โดยแบง่เป็น กระเป๋าเดนิทางใบเล็กส าหรับถอืขึน้เครือ่ง (Hand Carry) 1ใบ และ

กระเป๋าสะพาย (Hand Bag)  1 ใบ 

 ขนาด :  ของกระเป๋าเดนิทางใบเล็ก (Hand Carry ) ตอ้งมขีนาด 50 x 34 x 23 ซม.  

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

 สิง่ทีบ่รรจภุายใน  : ควรเป็นของใชท้ีจ่ าเป็นระหวา่งการเดนิทาง อาท ิแปรงสฟัีน ยาประจ าตวั ทัง้นีส้ายการบนิมี

ขอ้ก าหนดเครง่ครัด ส าหรับสิง่ของทีบ่รรจภุายในกระเป๋าถอืตดิตวัตวัขึน้เครือ่ง ดังนี ้ 

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

โฟม ยาสฟัีน น ายาก าจัดกลิน่ตัว (ยกเวน้ นม อาหารส าหรับเด็ก และยาน ้าในปรมิาณทีพ่อเหมาะ) ตอ้งมขีนาดบรรจไุม่
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เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนดิ และบรรจรุวมกนัไมเ่กนิ 1,000 มลิลเิมตร และหากบรรจเุกนิจาก 100 มลิลลิติร ตอ้งเก็บไวใ้น

กระเป๋าฝากใตท้อ้งเครือ่งเทา่นัน้ 

  ส าหรับของเหลว หรอื ของกึง่เหลว อาท ิเจล หรอืสเปรย ์ซึง่ซือ้จากรา้นปลอดภาษีอากรทีส่นามบนิ หรอืบน

เครือ่งบนิตอ้งบรรจใุนถงุพลาสตกิใสปิดผนกึปากถุง ไมม่รีอ่งรอยผดิปกตใิหส้งสยัวา่มกีารเปิดปากถงุหลังจากการซือ้ และ

มหีลกัฐานแสดงวา่ซือ้จากรา้นคา้ปลอดภาษีสนามบนิหรอืบนเครือ่งบนิในวันเดนิทางเทา่นัน้ โดยตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกบั

การปฏบิตัติอ่ของเหลว เจล หรอืสเปรยท์ีส่นามบนิซึง่เป็นจดุปลายทางของการเดนิทาง 

  กรณีทีน่ าของเหลวและกึง่เหลวบรรจไุวใ้นกระเป๋าถอืตดิตวัขึน้เครือ่งตอ้งแสดงถงุพลาสตกิใสซึง่ใสภ่าชนะบรรจุ

ของเหลว เจล หรอืสเปรย ์รวมทัง้เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบพกพาและเสือ้คลมุ เมือ่ถงึจดุตรวจคน้ 

  - ส าหรับเครือ่งใชไ้ฟฟ้าสว่นตัว วัสดอุปุกรณ์ของมคีมอนัสามารถกอ่ใหเ้กดิอนัตรายไดเ้ชน่ มดีพับ มดีปอกผลไม ้

ตะไบชดัเล็บ ไฟแชค็ มดี กรรไกร หรอื ของมคีมทกุชนดิทีส่ามารถท าเป็นอาวธุได ้ไมอ่นุญาตใหบ้รรจไุวใ้นกระเป๋าถอื 

ดังนัน้กรณุาใสไ่วใ้นกระเป๋าเดนิทางใบใหญท่ีจ่ะฝากลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ มฉิะนัน้อาจถกูยดึไวโ้ดยไมไ่ดรั้บคนื 

 หมายเหต ุ: หากขนาดและน ้าหนักของกระเป๋าตดิตัวขึน้เครือ่งเกนิกวา่ทีก่ าหนด สายการบนิจะไมย่นิยอมใหน้ ากระเป๋า

ดังกลา่วขึน้เครือ่งโดยเด็ดขาด 

 ขอ้มลูอืน่ๆ  

1. สิง่ทีห่า้มน าเขา้ประเทศมลัดฟีส ์ไดแ้กว่ตัถทุีส่ ือ่ถงึการตอ่ตา้นศาสนาอสิลาม,วตัถบุชูา,หนังสอื สิง่พมิพล์ามก,

แอลกอฮอลแ์ละเหลา้,สตัวอ์นัตราย อาวธุสงคราม และระเบดิ,เนือ้หม ูและผลติภณัฑท์ีท่ าจากหม ู

2.  อณุหภมูชิว่งปลายเดอืนสงิหาคม  โดยประมาณ  :  26 - 35 องศาเซลเซยีส 

     หมายเหต ุ: กอ่นออกเดนิทางกรณุาตรวจเชค็อณุหภมูอิกีครัง้  

3.  เวลา : มลัดฟีจะชา้กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

4.  ภาษา : ภาษาทอ้งถิน่คอื Dhivehi และภาษาองักฤษ 

5.  เงนิตรา:  อตัราแลกเปลีย่น อยูท่ีป่ระมาณ 12 รเูฟีย (Rufiyaa/MVR) ตอ่ 1ดอลลา่รส์หรัฐ  หรอื  

    1รเูฟีย เทา่กบั 3-4 บาท   แตท่า่นอาจจะไมจ่ าเป็นตอ้งแลกเงนิรเูฟีย ไวม้ากนัก 

    เพราะทีค่ลับเมด คาน ิยนิดรัีบเงนิดอลลา่รส์หรัฐ  หรอืทา่น สามารถจา่ยผา่นบตัรเครดติ ซึง่คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดจะถกู   

   บนัทกึเอาไว ้คดิบญัชรีวมกนัเมือ่ทา่นเชค็เอาท(์บตัร VISA/JCB / American Express/EurocardและMaster Card ) 

6. เสือ้ผา้ การแตง่กาย และของใชต้า่งๆ :   

-  ควรเตรยีมเสือ้ผา้ทีเ่ป็นผา้ฝ้าย ผา้ลนินิ เสือ้ยดืเนือ้บางสวมใสส่บาย เนือ่งจากมลัดฟีสอ์ากาศรอ้นทัง้ปี 

-  รองเทา้แตะ หรอื รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย, กางเกงวา่ยน ้า,ชดุวา่ยน ้า,ครมีกนัแดด,แวน่ตากนัแดด หรอือปุกรณ์กนัแดด

ในแบบของทา่นเอง 

- รองเทา้ผา้ใบส าหรับทา่นทีช่อบออกก าลังกายในหอ้งฟิตเนส หรอืออกก าลังกายแอโรบคิ/โยคะ 

- กลอ้งถา่ยรปูและอปุกรณ์เก็บภาพ 

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

0.  การเขา้ประเทศ  :  ทา่นสามารถเดนิทางเขา้สูม่ลัดฟีสโ์ดยไมต่อ้งใชว้ซีา่  โดยสามารถพักอาศัยอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30 วัน 

และ  พาสปอรต์ตอ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 6 เดอืนขึน้ไป 

9.  การใชโ้ทรศัพท ์:  โทรศัพทก์ลับเมอืงไทย ใหก้ด 001 หรอื002 หรอื 000+66+2หรอื0 หมายเลขโทรศัพท ์7 ตัว 

10. ของมคีา่ :  ไมค่วรน าของมคีา่ตดิตวัมากเกนิไป เพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งสบายใจ11. คลับเมด จะมกีารแตง่กายเพือ่

รว่ม ธมีปารตี ้ในแตล่ะวัน สามารถโทรเชค/ดจูากเวปไซต ์ลว่งหนา้ประมาณ 5วันกอ่นเดนิทาง 


