
maldivesmaldives

สาธารณรัฐมัลดีฟส์ 
เป็นประเทศหมู่เกาะ 
ตัง้อยู่ในมหาสมุทร
อินเดีย ประกอบด้วย
หมู่เกาะปะการังจ�านวน
มากกว่า 1,000 เกาะ

สนามบินหลักของมัลดีฟส์ 
คือ Ibrahim Nasir 
International Airport 
ป็นเกาะที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นสนามบินโดยเฉพาะ 

เมืองหลวงของมัลดีฟส์ 
คือ มาเล (Male) เป็นเกาะ
ตัง้อยู่ใกล้กับสนามบิน
อิบราฮิม นาเซอร์ 
โดยมีเรือโดยสารรับส่ง
ถึงกัน นอกจากนี้ มาเล 
ยังนับเป็นเมืองหลวงที่มี
ขนาดเล็กที่สุดในโลกด้วย

มัลดีฟส์ ถือเป็นประเทศที่มีพื้นที่ต�่า
ที่สุดในโลก มีความสูงจากระดับน�้า
ทะเลเพียง 2.3 เมตร จึงเป็นที่มาของ

กระแสความเช่ือที่ว่า อีกไม่นาน
มัลดีฟส์อาจจะจมหายไปในมหาสมุทร

อินเดียในที่สุด

คนมัลดีฟส์นับถือ
ศาสนาอิสลาม ฉะนัน้
จึงไม่อนุญาตให้น�าหมู
หรืออาหารที่มี
ส่วนประกอบของหมู
เข้าประเทศ และควร
แต่งตัวมิดชิดในกรณี
ที่เดินเที่ยวในมืองมาเล 
หรือสถานที่อื่นๆ ที่

ไม่ใช่บริเวณชายหาด

รายได้หลักของมัลดีฟส์มาจาก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีเกาะที่ได้รับ
การพัฒนาเป็นรีสอร์ทส�าหรับพักผ่อน

มากเกือบ 100 เกาะเลยทีเดียว

ฤดูลมตะวันออกเฉียงเหนือ
พฤศจิกายน – เมษายน
ช่วงไฮซีซ่ันของมัลดีฟส์ 
เพราะเป็นฤดูฝนน้อย อากาศแจ่มใส 
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง และแดดจ้า อุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ 29 -32 องศาเซลเซียส

ฤดูลมตะวันตกเฉียงใต้
พฤษภาคม - กันยายน
ฤดูฝนของมัลดีฟส์ เป็นช่วงโลว์ซีซ่ัน
อาจมีฝนตกชุก และมีคลื่นลมแรง ท้องฟ้า
ไม่ปลอดโปร่งเท่าช่วงไฮ อุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ 29 - 32 องศาเซลเซียสเช่นกัน

สกุลเงินที่ใช้คือ 
Rufiyaa แต่รีสอร์ท 
และร้านค้าในสนามบิน
ส่วนใหญ่รับเงินดอลลาร์
สหรัฐ (USD) ฉะนัน้
สามารถแลกเงิน USD 
ติดตัวไปใช้ได้เลย 

เกาะต่างๆ ของ
มัลดีฟส์เรียกว่า 
อะทอล (Atoll) 
เป็นหมู่เกาะที่เกิดขึ้น
จากการทับถมของ
ปะการัง มีทัง้หมด 26 
อะทอล ตัง้อยู่เรียงกัน
จากแนวเหนือจรดใต้

วีซ่า คนไทยสามารถ
เดินทางเข้าประเทศ
มัลดีฟส์ได้โดยไม่ต้อง
ขอวีซ่า สามารถอยู่ได้
ไม่เกิน 30 วัน 
และอายุพาสปอร์ตต้อง
ไม่ต�่ากว่า 6 เดือน
ก่อนการเดินทาง

หลายคนเข้าใจว่ามัลดีฟส์เป็นหมู่เกาะ
ส่วนหนึ่งของประเทศศรีลังกา 
แท้จริงแล้วมัลดีฟส์เป็นประเทศ

ที่ตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
ประเทศศรีลังกา ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

ของศรีลังกาแต่อย่างใด

ภาษาที่ใช้คือ Dhivehi ซ่ึงเป็นตระกูล
ภาษาอินโด - อารยัน แต่คนมัลดีสฟ์
ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะพนักงานตาม
รีสอร์ทต่างๆ สามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้อย่างดีมากทีเดียว

Did you Know?
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W H E N  T O  V I S I T

ว่ากันว่ามัลดีฟส์เที่ยวได้ตลอดทัง้ปี เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเล ฝนจึงพัดมาและพัดไปในระยะสัน้ๆ ตกไม่นาน แค่ประมาณ 15 - 30 นาที 
แต่จากประสบการณ์พบว่าแม้ฝนจะหยุดแล้ว แต่คลื่นลมในทะเลจะค่อนข้างแรงกว่าปกติพอสมควร ฉะนัน้อาจเป็นอุปสรรคในการเล่นน�้าเล็กน้อย 

ทัง้นี้แม้จะเป็นช่วงไฮซีซ่ันก็ยังมีโอกาสเจอฝน ฉะนัน้สามารถเลือกเดินทางตามความสะดวกเลย

ข้อดีของการเดินทางช่วงไฮซีซ่ัน (พ.ย. – เม.ย.)
น�้านิ่ง ท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใส มีโอกาสเจอฝนน้อยกว่าช่วงโลว์

ข้อเสียของการเดินทางช่วงไฮซีซ่ัน (พ.ย. – เม.ย.)
ราคาที่พักแพงถึงแพงมาก หากต้องการเดินทางอย่างสบายกระเป๋า 
แนะน�าว่าควรเลือกช่วงโลว์ซีซ่ันจะสบายใจกว่า

ข้อดีของการเดินทางช่วงโลว์ซีซ่ัน (พ.ค. – ก.ย.)
ค่าที่พักถูกลงมาก บางรีสอร์ทเรียกว่าถูกลงเกือบเท่าตัวเลยทีเดียว 
นับเป็นเคล็ดลับในการช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้ดีทีเดียว

ข้อเสียของการเดินทางช่วงโลว์ซีซ่ัน (พ.ค. – ก.ย.)
มีโอกาสเจอฝนมากกว่าช่วงไฮซีซ่ัน ต้องยอมรับว่าทะเลมัลดีฟส์ เวลามี
แดดส่องกระกายนัน้สวยงามกว่าตอนท้องฟ้ามืดครึ้มมากพอสมควร 

มัลดีฟส์...พอสังเขป
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Snorkeling
ไปทะเลต้องด�าน�้า! ยิ่งเป็นทะเลมัลดีฟส์ยิ่งห้ามพลาด เพราะสามารถ
กระโดดลงน�้าได้จากหน้าที่พัก โดยรีสอร์ทส่วนใหญ่จะมีอุปกรณ์ด�าน�้าตื้น
ให้ยืม (บางรีสอร์ทคิดค่ายืม) ทัง้นี้ทัศนียภาพใต้น�้าอาจขึ้นอยู่กับรีสอร์ท
ที่เลือก เพราะบางที่จะอุดมไปด้วยปะการังรอบเกาะของรีสอร์ท แต่บางที่

อาจมีแค่เศษปะการังเล็กน้อย แต่รับรองว่าน�้าใสกิ๊กทุกที่ และอาจมีโอกาส
ได้ทักทายกับฉลามและปลากระเบนที่ว่ายมาเซย์ไฮถึงหน้าบ้านด้วย!

Sunset Cruise
ดื่มด�่ากับบรรยากาศยามอาทิตย์
อัสดงบนเรือโดนี่ (เรือท้องถิ่น
ประจ�าเกาะมัลดีฟส์) โลดแล่นไป
บนมหาสมุทรอินเดียอันกว้างใหญ่
พร้อมกับโอกาสที่จะเห็นโลมานับสิบ
กระโดดมาแหวกว่ายล้อเล่นขนาบ 
ทัง้สองข้างของเรือ โดยบางรีสอร์ท
จะแถมบริการนี้รวมกับแพ็กเกจ  
All Inclusive แต่บางรีสอร์ทก็ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Seaplane
Seaplane หรือ เครื่องบินน�้า คือ การเดินทางอีกหนึ่งรูปแบบของ
ประเทศมัลดีฟส์ เพื่อบริการรับส่งนักท่องเที่ยวระหว่างเกาะสู่เกาะ นับเป็น 

อีกประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด เพราะสามารถมองลงมาเห็นทัศนียภาพ
อันสวยงามของอะทอลต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ทัง้นี้จะได้นั่ง Seaplane  
หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการเลือกรีสอร์ทด้วย เพราะบางรีสอร์ทที่อยู่ไม่ไกลจาก
สนามบินจะเดินทางด้วย Speed Boat แทน

Sunbathe and Relax
อยู่เมืองไทยอาจวิ่งหลบแดดกันพัลวัน แต่ไปถึงมัลดีฟส์เกาะสวรรค์ จะมานอนหลบแดด พิมพ์ไลน์ เล่นเฟสบุ๊ก 
อยู่แต่ในห้องไม่ได้! ลองสวมวิญญาณเป็นฝรั่งใส่บิกินี่หรือกางเกงว่ายน�้าตัวโปรดออกมานอนอาบแดดรับ Vitamin Sea  

กันดูสักหน่อย หรือจะพกหนังสือสักเล่มไปนั่งอ่านรับลมที่ชายหาดก็ได้ ปิดเครื่องมือสื่อสาร และใช้ชีวิตโดยปราศจาก 

โซเชียลสัก 2-3 วัน เพื่อการพักผ่อนและได้ดื่มด�่ากับธรรมชาติอย่างแท้จริงนะ :)

อาหารมัลดีฟส์รสชาติยูนีคมาก มีกลิ่น
และรสชาติเฉพาะตัวสุดๆ อาจไม่
ถูกปากคนไทยเท่าไรนัก แต่รีสอร์ท 
ส่วนใหญ่จะปรุงรสชาติกลางๆ เพื่อให้
ถูกปากชาวต่างชาติมากขึ้น รวมถึงยัง
พอมีอาหารแนวฟิวช่ันหรืออาหารฝรั่ง
ให้ลิ้มลองบ้าง แต่ส�าหรับนักเดินทาง 
การลองกินอาหารประจ�าถิ่นของ
ประเทศต่างๆ ที่มีโอกาสไปเยือนก็นับ
เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาดนะ 

อะทอลต่างๆ จะไล่เรียงสี
จากอ่อนไปเข้ม ซ่ึงบ่งบอก
ถึงระดับความลึกของน�้า 
โดยพื้นที่น�้าตื้นจะมีสีอ่อน
และใสดุจคริสตัลจน
สามารถเห็นฝูงปลาและ
ปะการังได้อย่างชัดเจน 

30 day

ตื้น ลึก ลึกมาก

2.3 m

Dhivehi

*ค่าเดินทางด้วย Seaplane มีราคาแพงกว่า Speed Boat พอสมควร 
ฉะนัน้หากเลือกรีสอร์ทที่เดินทางด้วย Seaplane ก็อาจต้องท�าใจกับ
ค่าใช้จ่ายที่แพงกว่า แต่กระซิบไว้ว่าคุ้มค่าแน่นอน!

Roshi 
แผ่นแป้งบางๆ คล้ายจปาตี

ของประเทศอินเดีย 

Mas Riha  
แกงกะรี่ปลา นิยมใช้ปลาทูน่า

เป็นส่วนผสมหลัก
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