
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
สายการบนิแอรเ์อเชยี  
ออกเดนิทาง FD175  กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มลัดฟีส)์ 09.15 - 11.50 
เดนิทางกลบั FD176   มาเล ่(มลัดฟีส)์– กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) 12.35 - 19.05 
ออกเดนิทาง FD177  กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มลัดฟีส)์ 09.55 – 12.30 
เดนิทางกลบั FD178   มาเล ่(มลัดฟีส)์– กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) 13.20 - 19.40 

วนัแรกของการเดนิทาง        กรุงเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์                           ( - / กลางวนั / เย็น) 
06.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขออก เคานเ์ตอร ์Air Asia (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่น

การเดนิทาง) 
09.30 น. นําทา่นเหนิฟ้าสูเ่มอืงมาเลย่ ์โดยสายการบนิ Air Asia เที-ยวบนิที- FD 175 
11.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมาเลย่ ์สนามบนิที-มบีรรยากาศที-สวยงาม  

หลงัผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง เมื-อออกมาดา้นนอก เจา้หนา้ที-ถอื ป้ายตอ้นรับ CLUB MED และ Pre Check-in ที- 
เคานเ์ตอร ์คลบัเมด หมายเลข 61 (หากไมพ่บเจา้หนา้ที-สามารถมาที-เคานเ์ตอรค์ลบัเมด หมายเลข 61) และนําทา่น
ลงเรอืเร็วเพื-อเดนิทางสูเ่กาะมัลดฟีส ์(ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี 

13.30 น. เดนิทางถงึ RESORT พรอ้มเชค็อนิ 
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร Motu  

ใหท้กุทา่นไดอ้สิระพักผอ่นตามอธัยาศัย  
คํIา  บรกิารอาหารคํIา ณ หอ้งอาหาร เชญิทา่นรับประทานอาหารเย็นที-หอ้งอาหารบรกิารอาหารเย็นในแบบ 
  ที-ทา่นจะประทบัใจ พรอ้มบรกิารเครื-องดื-มเบยีรแ์ละไวทร์สเยี-ยมตลอดการรับประทานอาหารมื@อคํ-า 

อสิระเพลนิเพลนิกับดนตรยีามคํ-าคนืของโรงแรม โดยทา่นสามารถสั-งเครื-องดื-มตา่งๆ ไดจ้ากบารเ์ครื-องดื-ม แบบไม่อั @น 
ฟร!ี!! (ยกเวน้เครื-องดื-มพเิศษนอกเมนู) 

21.30 น.  จากนั@นทา่นสามารถเลอืกนั-งเรอืมาที-บรเิวณ Iru Bar ที- Club Med Kani (ฟร)ี ที-นี@ทา่นจะสนุกสนานกับกจิกรรมยามคา่
คนื และการแสดงจากทางรสีอรท์ที-รอตอ้นรับผูท้ี-เดนิทางมาเยอืน และบรกิารเครื-องดื-มตา่งตลอดยามคา่คนืมากมาย
กวา่ 150 รายการ พรอ้มทั @งโชวจ์ากเจา้หนา้ที-สาหรับการตอ้นรับ ลกูคา้ทกุทา่น หรอื ทา่นพักผอ่นตามอสิระ หรอืทา่น
สามารถกนิลม ชมบรรยากาศพรอ้มเครื-องดื-มชนดิพรเีมี-ยม ไดต้ลอดการพักผอ่น ที- Pool Bar Finohlu Villas 
สมควรแกเ่วลาพักผ่อนตามอธัยาศยั ฝันด ีราตรสีวสัดิZ 
 

วนัทีIสองของการเดนิทาง มลัดฟีส ์          ( เชา้ / กลางวนั / เย็น) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ หรอื เลอืกทานอาหารเชา้ทีIหอ้งพกัได ้เพยีงแคบ่อก พนักงาน
บรกิารประจาหอ้งพักทา่มกลางบรรยากาศยามเชา้ กลางทะเลที-สวยงาม แสงแดด และ สายลม 
หลงัรับประทานอาหารเชา้ ทา่นที-ตอ้งการไปดานํ@าตื@นพรอ้มกันที-ทา่เรอื ของรสีอรท์ เพื-อร่วมทดสอบการ วา่ยนํ@า กอ่นที-
จะร่วมออกทรปิ เพื-อไปสมัผัส โลกใตนํ้@า ในมหาสมุทรอนิเดยี (กรณีที-ทา่นไมผ่่านการทดสอบ วา่ยนํ@าทางรสีอรท์ขอ
สงวนสทิธิZการใหบ้รกิาร แตส่ามารถเลอืกเลน่กจิกรรรมอื-นไดภ้ายในโรงแรม) 

09.30 น.  สาํหรับทา่นที-ผา่นการทดสอบ ร่วมทรปิดํานํ@า ทา่นสามารถ ร่วมการเดนิทางไปกับเรอืที-บรกิารฟร ีพรอ้ม อปุกรณ์การ
ตา่งๆ เชน่ หนา้กากดํานํ@า เสื@อชชูพี หรอืตนีกบ (กรณีที-ทา่นตอ้งการดํานํ@าลกึ ทา่นสามารถตดิตอ่ ซื@อบรกิารเพิ-มเตมิ 
โดยมคีา่ใชจ้า่ยตามทรปิที-ทา่นตอ้งการ) สาหรับการดํานํ@าตื@นใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. สาหรับทา่นที-ไม่ออกไปร่วมทรปิ
ดํานํ@า ทา่นสามารถ นั-งเรอืขา้มไปที-เกาะ Kani เพื-อร่วม สนุกสนานกบักจิ กรรม ที-สระวา่ยนํ@ากับการออกกาลงักาย แบบ 
Aqua Gym ที-เนน้ความสนสนุกในสระวา่ยนา้ หรอืทา่น สามารถอสิระกบักจิกรรมตา่งๆมากมายบนเกาะ ที-ทา่นเกอืบจะ
ไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้่ายอื-นๆ อาท ิเรอืแคนู, เรอืถบี, วนิดเ์ซริฟ์, กระดานโตค้ลื-น (ชนดิไมม่เีครื-องยนต)์ เป็นตน้ สามารถ
ตดิตอ่โดยตรงที-เจา้หนา้ที-ประจํา เกาะ หรอื ทา่นสามารถใชบ้รกิาร กจิกรรม ของ Finolhu Villas ได ้อาทเิชน่ – 
Tennis,Volleyball, Badminton, Weights & Cardio Room และ Yoga เป็นตน้ โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร Motu 
ทา่นสามารถสนุกสนานกบัคอรส์ตา่งๆมากมายที-ทาง Club Med เตรยีมไวส้าหรับทา่นโดยทา่นสามารถสอบถามได ้
โดยตรงกับทางทมีงาน Club Med ทั @งเกาะ Kani และ เกาะ Finolhu Villas 

คํIา บรกิารอาหารคา่เลศิรส ทา่มกลางบรรยากาศสดุหรู โดยจะเสริฟ์ เป็นเมนู a la carte แตส่ามารถสั-ง เพิ-มไดต้ลอด 
หรอื เลอืกทานอาหาร บฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิณ หอ้งอาหาร Velhi ที- เกาะ Kani 
อสิระเพลนิเพลนิกับดนตรยีามคํ-าคนืของโรงแรม โดยทา่นสามารถสั-งเครื-องดื-มตา่งๆ ไดจ้ากบารเ์ครื-องดื-ม แบบไม่อั @น 
ฟร!ี!! (ยกเวน้เครื-องดื-มพเิศษนอกเมนู) 

21.30 น.  ทา่นสามารถกนิลม ชมบรรยากาศพรอ้มเครื-องดื-มชนดิ พรเีมี-ยม ไดต้ลอดการพักผ่อน ที- Pool Bar Finohlu หรอืทา่น
สามรถ ขา้มมาเกาะ Kani เพื-อร่วม สนุกกับปารต์ี@ ดนตรกีจิกรรมยามคา่คนืในแบบ Club Med ที-บรเิวณ หอ้งการแสดง 
(Theater) ทา่นสามารถ ชอบการแสดงตา่งๆ ไดฟ้ร ีไดท้กุคา่คนื กบัการแสดงที-ไม ่ซํ@ากับทมี GO’s ที-มากมาย
ความสามารถ และบรเิวณนี@ทา่นสามารถเลอืกเครื-องที-ทา่นชื-นชอบ อาท ิค๊อกเทล ตา่งๆ ไวทแ์ดง ไวทข์าว เบยีร ์หรอื
เครื-องดื-มแอลกอฮอล ์มากมายกวา่ 150 ชนดิ ตลอดคนื (บารจ์ะปิด บรกิารประมาณ 01.00 น.) 
 

วนัทีIสามของการเดนิทาง มาเล ่(มลัดฟีส)์ – กรุงเทพฯ           ( เชา้ / - / - ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 
08.00 น. วางกระเป๋าสมัภาระบรเิวณหนา้หอ้งพัก  
09.00 น. เชค็เอา้ทอ์อกจากโรงแรมที-พัก  
09.30 น. พรอ้มกนัที- ทา่เทยีบเรอืของคลบัเมดคาน ิและเดนิทางออกจากคลบัเมดคาน ิโดย Speed boat สูส่นามบนิมาเล ่ 
12.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ Air Asia เที-ยวบนิที- FD176 
19.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
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SONGKRAN  
Club Med Finolhu Villas, Maldives 

แพ็คเกจโปรโมช ัIนนี ̂สามารถเดนิทางดว้ยตนเอง 
จองภายใน 29 กมุภาพนัธ ์2563  

 

3DAYS 2NIGHTS AIR PACKAGE WITH AIR ASIA (FD) 
Departure: FD175 DONMUEANG-MALE 09:30-11:40                    Return: FD176  MALE- DONMUEANG 12:25-19:10  

 

 
วนัเดนิทาง 

 
ประเภทหอ้งพัก 

ราคาแพ็คเกจ 3 วนั 2 คนื/
ทา่น 

ราคาแพ็คเกจสาํหรับ
เด็กโต(12-17ปี)/ทา่น 

 
*** ตั{วชดุนี@ เป็นตั{วเดนิทางแบบหมูค่ณะ ซึ-งจะถกูจัดเรยีงที-นั-งมาจากสายการบนิแอรเ์อเชยีร ์ทางคลบัเมดจะไม่สามารถคอนเฟิรม์ใหก้บั
ลกูคา้ ที-ตอ้งการนั-งตดิกนัได ้ ซึ-งหลงัจากออกตั{วแลว้นั@น ลกูคา้ทา่นใดที-ประสงค ์ตอ้งการ นั-งตดิกนั  สามารถแจง้กับทางคลบัเมด เพื-อ
เปลี-ยนแปลงที-นั-งและ มคีา่สว่นตา่งในการเปลี-ยนแปลง *** 
 
ราคาแพ็คเกจนีร̂วม: 

• ที-พักเริ-มตน้ 2 คนืพรอ้มตั{วเครื-องบนิไป-กลับ สายการบนิแอรเ์อเชยี  
• เจา้หนา้ที-ตอ้นรับที-สนามบนิมาเลย่ ์
• Welcome Drink 
• บรกิารรับสง่โดยเรอืสปีตโบท๊ ไป-กลับ ระหวา่งสนามบนิ-คลับเมด 
• อาหารนานาชาตทิั @งเชา้ กลางวัน เย็น พรอ้มทั @งเครื-องดื-ม เบยีร ์ไวน ์นํ@าผลไมแ้ละอื-นๆ 
• บรกิารเครื-องดื-มทั @งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอลต์ลอดวนั  (ยกเวน้เครื-องดื-มแอลกอฮอลช์นดิ พรเีมี-ยม, ไวน ์และ แชมเปญแบบ

ทั @งขวด)  
• กจิกรรมกฬีาทั @งบนบกและทางนํ@า  พรอ้มผูฝึ้กสอนที-เชี-ยวชาญ เฉพาะรสีอรท์ ที-มกีารเรยีนการสอนและอปุกรณ์ 
• กจิกรรมดํานํ@า ตามตารางที-ทางรสีอรท์กําหนด 
• พนักงานบรกิารประจําหอ้งพัก (butler service) 
• ฟรคีา่เชา่ยมือปุกรณ์ดํานํ@าและกจิกรรมทางนํ@าที-ไมใ่ชเ้ครื-องยนต ์เชน่กระดานโตค้ลื-น เรอืถบี เรอืแคนนู 
• ประกนัอบุัตเิหตกุารเดนิทางทา่นละ 1,000,000 บาท 

ราคาแพ็คเกจนีไ̂มร่วม 
• คา่ทปิพนักงาน (ตามความพงึพอใจ)  
• คา่กจิกรรมและคา่ใชจ้า่ยอื-นๆนอกเหนอืรายการ  
• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอื-นๆ  
• คา่ภาษีมลูคา่เพิ-ม 7% และภาษีหัก ณ ที-จา่ย 3% (ในกรณีที-ตอ้งการใบกํากบัภาษี) 

 
 
 
 

 
10 -12 Apr 20 

 

Sunrise Beach Villa 52,750 47,200 

Sunset Beach Villa 54,200 48,400 

Sunrise Overwater Villa 64,000 - 

Sunset Overwater Villa 68,300 - 

12 -14 Apr 20 
 

Sunrise Beach Villa 58,000 52,000 

Sunset Beach Villa 59,600 53,400 

Sunrise Overwater Villa 70,000 - 

Sunset Overwater Villa 74,600 - 

13 – 15 Apr 20 

Sunrise Beach Villa 58,600 52,600 

Sunset Beach Villa 60,200 54,000 

Sunrise Overwater Villa 70,600 - 

Sunset Overwater Villa 75,200 - 

14 – 16 Apr 20 

Sunrise Beach Villa 56,300 50,300 

Sunset Beach Villa 57,900 51,700 

Sunrise Overwater Villa 68,300 - 

Sunset Overwater Villa 72,900 - 



 

 
เง ืIอนไขการจอง 

• ชาํระคา่บรกิารเต็มจํานวน100% หลงัจากไดรั้บการยนืยันการจองจากทางบรษัิท ฯ ภายใน 1 วนั ***ทั @งนี@ข ึ@นกบัปรมิาณการเขา้
พักในชว่งเวลาดงักลา่ว ซึ-งทางบรษัิทขอสงวนสทิธิZปรับเปลี-ยนตามเงื-อนไขที-ไดรั้บจากทางรสีอรท์*** 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
**บรษิทัขอสงวนสทิธิmการคนืเงนิบางสว่นหรอืท ัง̂หมด (โดยเป็นไปตามเงืIอนไขของทางรสีอรท์)** 
-  ยกเลกิกะทนัหัน หรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วนัหยดุยาว, พักไมค่รบตามที-จองบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทกุกรณีทั @งนี@ข ึ@นกบัปรมิาณ
การเขา้พักในชว่งเวลาดงักลา่ว ซึ-งทางบรษัิทขอสงวนสทิธิZปรับเปลี-ยนตามเงื-อนไขที-ไดรั้บ จากทางรสีอรท์*** 
 
เง ืIอนไขและขอ้กําหนด:   

• ใชไ้ดส้าํหรับเขา้พักอยา่งนอ้ย 2 คนื 
• คลบัเมดฟิโนลหูว์ลิลา่ อนุญาตใหเ้ขา้พักสาํหรับผูเ้ดนิทางที-อาย ุ8 ปีขึ@นไปเทา่นั@น เริ-มตั @งแตก่มุภาพันธน์ี@เป็นตน้ไป 
• ลกูคา้อายตุั @งแต ่8 - 12 ปี สามารถเขา้พักไดเ้ฉพาะหอ้ง Sunset Beach Villa เทา่นั@น และสามารถเขา้พักได ้3 ทา่นตอ่หอ้ง 
• ลกูคา้อายตุั @งแต ่12 – 17 ปี สามารถเขา้พักไดเ้ฉพาะหอ้ง Beach Villa เทา่นั@น และสามารถเขา้พักได ้3 ทา่นตอ่หอ้ง 
• หากยนืยันการจองแลว้ไมส่ามารถสง่ตอ่ คนื หรอืเปลี-ยนแปลงได ้และ ไมส่ามารถใชร้่วมกับโปรโมชั-นอื-นได ้
• ราคานี@ไม่สามารถใชไ้ดก้บักรุ๊ปเหมา 

 
หมายเหตุ 
• ราคานี@ใชส้าํหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัอย่างนอ้ย 2 ทา่นขึ@นไป ถอืสญัชาตไิทยและมวีัตถปุระสงคเ์พื-อการทอ่งเที-ยวเทา่นั@น  
• อตัราคา่บรกิารคดิคํานวณจากอตัราแลกเปลี-ยน ณ ปัจจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิZในการปรับเปลี-ยนราคาคา่บรกิารในกรณีที-มกีารขึ@น

ราคาคา่ตั{วเครื-องบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภัย คา่ธรรมเนยีมนํ@ามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลี-ยนไดป้รับขึ@น
ในชว่งใกลว้นัที-คณะจะเดนิทาง   

• หากทา่นถกูเจา้หนา้ที-ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั@นๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุล ซึ-งอยู่
นอกเหนอือํานาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิZที-จะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทั @งหมด 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีที-กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาตหิรอื คนตา่งดา้ว 
ที-พํานัก อยูใ่นประเทศไทย อํานาจสทิธิZขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิZที-จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีที-เกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้ของสาย การบนิ เรอื 
รถไฟ อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิ-งของสญูหายตามสถานที-ตา่งๆ ที-เกดิเหนอือํานาจควบคมุของบรษัิทฯ  

• ในระหวา่งการทอ่งเที-ยวนี@ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทั @งหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิZ ไมส่ามารถเรยีกรอ้ง ขอคนื
คา่บรกิารได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ี-จะเปลี-ยนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทั @งนี@ ทางบรษัิทฯ จะยดึถอื และ
คํานงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


