
คลบัเมด ฟิโนลหู ์มลัดฟีส ์
แพ็คเกจโปรโมช ั�นนี� สามารถเดนิทางดว้ยตนเอง 

จองภายใน  31 สงิหาคม 2562 
ราคาหอ้งพกัอยา่งเดยีวเร ิ�มตน้ 3 วนั 2 คนื 

 

 

 

 
 

 

 

วนัแรก         กรุงเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์                                                     ( - / กลางวนั / เย็น) 
06.00 น. ผูโ้ดยสารทําการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ/ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก  
  ระหวา่งประเทศ (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  
..........  ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์
.......... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลาน่า เมอืงหลวงของมาเล ่ ประเทศมัลดฟีส ์ หลงัทําการผา่นดา่นตรวจคน

เขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ เมื6อออกมาดา้นนอก เจา้หนา้ที6ถอืป้ายตอ้นรับ CLUB MED และ Pre 
Check-in ที6 เคานเ์ตอร ์ คลบัเมด หมายเลข 61 (หากไมพ่บเจา้หนา้ที6สามารถมาที6เคานเ์ตอรค์ลับเมดหมาย
เลข 61) และนําทา่นลงเรอืเร็วเพื6อเดนิทางสูเ่กาะมัลดฟีส ์(ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี 

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร Motu  
ใหท้กุทา่นไดอ้สิระพักผอ่นตามอธัยาศัย  

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหาร เชญิทา่นรับประทานอาหารเย็นที6หอ้งอาหารบรกิารอาหารเย็นในแบบ 
  ที6ทา่นจะประทบัใจ พรอ้มบรกิารเครื6องดื6มเบยีรแ์ละไวทร์สเยี6ยมตลอดการรับประทานอาหารมื=อคํ6า 

อสิระเพลนิเพลนิกับดนตรยีามคํ6าคนืของโรงแรม โดยทา่นสามารถสั6งเครื6องดื6มตา่งๆ ไดจ้ากบารเ์ครื6องดื6ม แบบไม่
อั =น ฟร!ี!! (ยกเวน้เครื6องดื6มพเิศษนอกเมนู) 

21.30 น.  จากนั=นทา่นสามารถเลอืกนั6งเรอืมาที6บรเิวณ Iru Bar ที6 Club Med Kani (ฟร)ี ที6นี=ทา่นจะสนุกสนานกับกจิกรรมยาม
คา่คนื และการแสดงจากทางรสีอรท์ที6รอตอ้นรับผูท้ี6เดนิทางมาเยอืน และบรกิารเครื6องดื6มตา่งตลอดยามคา่คนื
มากมายกวา่ 150 รายการ พรอ้มทั =งโชวจ์ากเจา้หนา้ที6สาหรับการตอ้นรับ ลกูคา้ทกุทา่น หรอื ทา่นพักผ่อนตาม
อสิระ หรอืทา่นสามารถกนิลม ชมบรรยากาศพรอ้มเครื6องดื6มชนดิพรเีมี6ยม ไดต้ลอดการพักผ่อน ที6 Pool Bar 
Finohlu Villas 

วนัที�สอง มลัดฟีส ์                                     ( เชา้ / กลางวนั / เย็น) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ หรอื เลอืกทานอาหารเชา้ที�หอ้งพกัได ้ เพยีงแคบ่อกพนักงาน

บรกิารประจาหอ้งพักทา่มกลางบรรยากาศยามเชา้ กลางทะเลที6สวยงาม แสงแดด และ สายลม 
หลงัรับประทานอาหารเชา้ ทา่นที6ตอ้งการไปดานํ=าตื=นพรอ้มกันที6ทา่เรอื ของรสีอรท์ เพื6อร่วมทดสอบการ วา่ยนํ=า 
กอ่นที6จะร่วมออกทรปิ เพื6อไปสมัผัส โลกใตนํ้=า ในมหาสมุทรอนิเดยี (กรณีที6ทา่นไมผ่่านการทดสอบ วา่ยนํ=าทางรี
สอรท์ขอสงวนสทิธิVการใหบ้รกิาร แตส่ามารถเลอืกเลน่กจิกรรรมอื6นไดภ้ายในโรงแรม) 

09.30 น.  สาํหรับทา่นที6ผา่นการทดสอบ ร่วมทรปิดํานํ=า ทา่นสามารถ ร่วมการเดนิทางไปกับเรอืที6บรกิารฟร ี พรอ้ม อปุกรณ์
การตา่งๆ เชน่ หนา้กากดํานํ=า เสื=อชชูพี หรอืตนีกบ (กรณีที6ทา่นตอ้งการดํานํ=าลกึ ทา่นสามารถตดิตอ่ ซื=อบรกิาร
เพิ6มเตมิ โดยมคีา่ใชจ้่ายตามทรปิที6ทา่นตอ้งการ) สาหรับการดํานํ=าตื=นใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. สาหรับทา่นที6ไม่
ออกไปร่วมทรปิดํานํ=า ทา่นสามารถ นั6งเรอืขา้มไปที6เกาะ Kani เพื6อร่วม สนุกสนานกบักจิ กรรม ที6สระวา่ยนํ=ากบัการ
ออกกาลงักาย แบบ Aqua Gym ที6เนน้ความสนสนุกในสระวา่ยนา้ หรอืทา่น สามารถอสิระกับกจิกรรมตา่งๆมากมาย
บนเกาะ ที6ทา่นเกอืบจะไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยอื6นๆ อาท ิ เรอืแคนู, เรอืถบี, วนิดเ์ซริฟ์, กระดานโตค้ลื6น (ชนดิไมม่ี
เครื6องยนต)์ เป็นตน้ สามารถตดิตอ่โดยตรงที6เจา้หนา้ที6ประจํา เกาะ หรอื ทา่นสามารถใชบ้รกิาร กจิกรรม ของ 
Finolhu Villas ได ้อาทเิชน่ – Tennis,Volleyball, Badminton, Weights & Cardio Room และ Yoga เป็นตน้ 
โดยไมม่คีา่ใชจ้่าย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร Motu 
ทา่นสามารถสนุกสนานกบัคอรส์ตา่งๆมากมายที6ทาง Club Med เตรยีมไวส้าหรับทา่นโดยทา่นสามารถสอบถามได ้
โดยตรงกับทางทมีงาน Club Med ทั =งเกาะ Kani และ เกาะ Finolhu Villas 

คํ�า บรกิารอาหารคา่เลศิรส ทา่มกลางบรรยากาศสดุหรู โดยจะเสริฟ์ เป็นเมนู a la carte แตส่ามารถสั6ง เพิ6มได ้
ตลอด หรอื เลอืกทานอาหาร บฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิณ หอ้งอาหาร Velhi ที6 เกาะ Kani 
อสิระเพลนิเพลนิกับดนตรยีามคํ6าคนืของโรงแรม โดยทา่นสามารถสั6งเครื6องดื6มตา่งๆ ไดจ้ากบารเ์ครื6องดื6ม แบบไม่
อั =น ฟร!ี!! (ยกเวน้เครื6องดื6มพเิศษนอกเมนู) 

21.30 น.  ทา่นสามารถกนิลม ชมบรรยากาศพรอ้มเครื6องดื6มชนดิ พรเีมี6ยม ไดต้ลอดการพักผอ่น ที6 Pool Bar Finohlu หรอื
ทา่นสามรถ ขา้มมาเกาะ Kani เพื6อร่วม สนุกกบัปารต์ี= ดนตรกีจิกรรมยามคา่คนืในแบบ Club Med ที6บรเิวณ หอ้งการ
แสดง (Theater) ทา่นสามารถ ชอบการแสดงตา่งๆ ไดฟ้ร ี ไดท้กุคา่คนื กับการแสดงที6ไม ่ ซํ=ากบัทมี GO’s ที6
มากมายความสามารถ และบรเิวณนี=ทา่นสามารถเลอืกเครื6องที6ทา่นชื6นชอบ อาท ิคอ๊กเทล ตา่งๆ ไวทแ์ดง ไวทข์าว 
เบยีร ์หรอืเครื6องดื6มแอลกอฮอล ์มากมายกวา่ 150 ชนดิ ตลอดคนื (บารจ์ะปิด บรกิารประมาณ 01.00 น.) 

วนัที�สาม มาเล ่(มลัดฟีส)์ – กรุงเทพฯ                                                 ( เชา้ / - / - ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 
 เก็บสมัภาระเพื6อทําการ Check Out ออกจากรสีอรท์ 

ทางโรงแรมจะทําการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้ 
.........  ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พื6อเดนิทางกลบั 
.........  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 
.........  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู/ิสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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วนัเดนิทาง 
 

ประเภทหอ้งพัก 
ราคาแพ็คเกจ  

3 วนั 2 คนื/ทา่น 
ราคาหอ้งพัก
เพิ6ม/ทา่น/คนื 

ราคาแพ็คเกจ
สาํหรับเด็กโต

(12-17ปี)/ทา่น 

ราคาหอ้งพัก
เพิ6ม/ทา่น/คนื 

 

 
คา่ใชจ้า่ยนี�รวม: 

� แพคเก็จที6พักเริ6มตน้ 2 คนื 
� เจา้หนา้ที6ตอ้นรับที6สนามบนิมาเล ่
� Welcome Drink 
� บรกิารรับสง่โดยเรอืสปีตโบท๊ ไป-กลับ ระหวา่งสนามบนิ-คลับเมด 
� อาหารนานาชาตทิั =งเชา้ กลางวัน เย็น พรอ้มทั =งเครื6องดื6ม เบยีร ์ไวน ์นํ=าผลไมแ้ละอื6นๆ 
� บรกิารเครื6องดื6มทั =งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอลต์ลอดวนั  (ยกเวน้เครื6องดื6มแอลกอฮอลช์นดิ พรเีมี6ยม, ไวน ์และ แชมเปญ

แบบทั =งขวด)  
� กจิกรรมกฬีาทั =งบนบกและทางนํ=า พรอ้มผูฝึ้กสอนที6เชี6ยวชาญ เฉพาะรสีอรท์ ที6มกีารเรยีนการสอนและอปุกรณ์ 
� กจิกรรมดํานํ=าตื=น ตามตารางที6ทางรสีอรท์กําหนด 
� พนักงานบรกิารประจําหอ้งพัก (butler service) 
� ประกนัอบุัตเิหตกุารเดนิทางทา่นละ 1,000,000 บาท 

 
 

24 AUG – 27 Sep 
5 – 31 Oct 19  

Sunrise Beach Villa 40,600 16,800 33,800 13,400 

Sunset Beach Villa 42,200 17,600 35,200 14,100 

Sunrise Overwater Villa 48,800 20,900 - - 

Sunset Overwater Villa 53,300 23,400 - - 

20 Jul – 23 AUG 

Sunrise Beach Villa 44,400 18,700 37,400 15,000 

Sunset Beach Villa 46,200 19,600 38,800 15,700 

Sunrise Overwater Villa 53,600 23,300 - - 

Sunset Overwater Villa 59,200 26,100 - - 

28 Sep – 4 Oct 19 

Sunrise Beach Villa 41,400 17,200 34,600 13,800 

Sunset Beach Villa 43,000 18,000 35,800 14,400 

Sunrise Overwater Villa 49,800 21,400 - - 

Sunset Overwater Villa 55,000 24,000 - - 

2 Nov - 6 Dec 19 

Sunrise Beach Villa 35,500 14,200 29,900 11,400 

Sunset Beach Villa 36,900 14,900 31,100 12,000 

Sunrise Overwater Villa 46,500 19,700 - - 
Sunset Overwater Villa 50,700 21,800 - - 

7 - 20 Dec 19 

Sunrise Beach Villa 40,100 16,500 33,500 13,200 

Sunset Beach Villa 41,700 17,300 34,900 13,900 

Sunrise Overwater Villa 53,100 23,000 - - 
Sunset Overwater Villa 57,900 25,400 - - 

21 - 27 Dec 19 

Sunrise Beach Villa 53,400 23,000 44,200 18,400 

Sunset Beach Villa 55,800 24,200 46,200 19,400 

Sunrise Overwater Villa 71,600 32,100 - - 

Sunset Overwater Villa 78,400 35,500 - - 

28 Dec 19 - 
 3 Jan 20 

Sunrise Beach Villa 59,500 24,100 45,700 19,300 

Sunset Beach Villa 62,300 25,300 47,700 20,300 

Sunrise Overwater Villa 60,700 33,600 - - 

Sunset Overwater Villa 66,300 37,200 - - 
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คา่ใชจ้า่ยนี�ไมร่วม: 

� คา่ทปิพนักงาน (ตามความพงึพอใจ) 
� คา่กจิกรรมและคา่ใชจ้า่ยอื6นๆนอกเหนอืรายการ  
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอื6นๆ  
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ6ม 7% และภาษีหัก ณ ที6จา่ย 3% (ในกรณีที6ตอ้งการใบกํากบัภาษี) 

 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนด:   

� ใชไ้ดส้าํหรับเขา้พักอยา่งนอ้ย 2 คนื 
� คลบัเมดฟิโนลูหว์ลิลา่ อนุญาตใหเ้ขา้พกัสําหรบัผูเ้ดนิทางที�อายุ 12 ปีข ึ�นไปเทา่น ั�น 
� ลกูคา้อายตุั =งแต ่12 – 17 ปี สามารถเขา้พักไดเ้ฉพาะหอ้ง Beach Villa เทา่นั=น และสามารถเขา้พักได ้3 ทา่นตอ่หอ้ง 
� หากยนืยันการจองแลว้ไมส่ามารถสง่ตอ่ คนื หรอืเปลี6ยนแปลงได ้และ ไมส่ามารถใชร้่วมกับโปรโมชั6นอื6นได ้
� ราคานี=ไม่สามารถใชไ้ดก้บักรุ๊ปเหมา 

 
เง ื�อนไขการจอง 

� ชาํระคา่บรกิารเต็มจํานวน100% หลงัจากไดรั้บการยนืยันการจองจากทางบรษัิท ฯ ภายใน 2 วนั ***ท ั�งนี�ข ึ�นกบัปรมิาณ
การเขา้พกัในชว่งเวลาดงักลา่ว ซึ�งทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ]ปรบัเปลี�ยนตาม เงื�อนไขที�ไดร้บัจากทางรสีอรท์*** 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง **บรษัิทขอสงวนสทิธิVการคนืเงนิบางสว่นหรอืทั =งหมด (โดยเป็นไปตามเงื6อนไขของทางรสีอรท์)** 

� ยกเลกิกะทนัหนั หรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วนัหยดุยาว, พกัไมค่รบตามที�จองบรษิทัขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิ ทุก
กรณี 
 

หมายเหตุ 
� ราคานี=ใชส้าํหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัอย่างนอ้ย 2 ทา่นขึ=นไป ถอืสญัชาตไิทยและมวีัตถปุระสงคเ์พื6อการทอ่งเที6ยวเทา่นั=น  
� เพื6อความปลอดภัยของนักทอ่งเที6ยว รสีอรท์สว่นใหญท่ี6มัลดฟีสไ์ม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุตํ6ากวา่ 12 ปีเขา้พักหอ้ง Water 

Bungalow หอ้งพัก 1 หอ้ง พักไดส้งูสดุ 3 ทา่น หรอื ผูใ้หญ ่2 ทา่นพักกับเด็ก 1 ทา่น (เด็กตอ้งมอีายตํุ6ากวา่ 12 ปี) 
� อตัราคา่บรกิารคดิคํานวณจากอตัราแลกเปลี6ยน ณ ปัจจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิVในการปรับเปลี6ยนราคาคา่บรกิาร ใน กรณี

ที6มกีารขึ=นราคาคา่ตั~วเครื6องบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภัย คา่ธรรมเนยีมนํ=ามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัรา
แลกเปลี6ยนไดป้รับขึ=นในชว่งใกลว้นัที6คณะจะเดนิทาง   

� หากทา่นถกูเจา้หนา้ที6ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั=นๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหต ุผลซึ6ง
อยูน่อกเหนอือํานาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิVที6จะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทั =งหมด 

� บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีที6กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิ หรอืคน
ตา่งดา้วที6พํานักอยูใ่นประเทศไทย อํานาจสทิธิVขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิVที6จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีที6เกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้ของสาย การ
บนิ เรอื รถไฟ อบุตัเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล หรอืสิ6งของสญูหายตามสถานที6ตา่งๆ ที6เกดิเหนอื อํานาจ
ควบคมุของบรษัิทฯ  

� ในระหวา่งการทอ่งเที6ยวนี= หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไม่วา่ทั =งหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิV ไม่สามารถเรยีกรอ้ง ขอ
คนืคา่บรกิารได ้

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ี6จะเปลี6ยนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทั =งนี= ทางบรษัิทฯ จะยดึ ถอื
และคํานงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั 
 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ]ในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง โรคระบาด 
สายการบนิ ราคาเปลี�ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนของสกุลเงนิ 

 

 

 

 

 

 


