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MALDIVES 
CLUB MED FINOLHU VILLAS 

 

 

 

 
3 DAYS 2 NIGHTS  |  20 MAY – 31 JULY 2019  |  AIR ASIA   

 
 MALDIVES 

เมืองหลวงของมัลดีฟส์ คือ 
Male (มาเล่) ซึ่งเป็นเมือง
หลวงที่มีขนาดเล็กที่สุดใน
โลกอีกด้วย 

 
   

 

PARADISE 

เที่ยวสบายที่เกาะสวรรค์  
มัลดีฟส์ ให้คุณอิสระพักผ่อน
ชิลๆ กับน ้าทะเลใส หาด
ทรายสวย บรรยากาศดีดี  
ที่รีสอร์ทหรูสุดฮิต 

 

PACKAGE DETAIL 
         

 

      Club Med Finolhu Villas (คลับเมด ฟิโนลู 
วิลล่า) เป็น Luxury Honeymoon Resort 
Maldives ของ Club Med กับความเป็น 
Exclusive กับท่ีพัก 52 หลังบนเกาะส่วนตัว 
ส้าหรับการพักผ่อนและฉลองฮันนมีูนเป็นอย่าง
มาก เพลิดเพลินไปกับ Premium All Inclusive 
Resort ไม่ว่าจะเป็นบริการเรื่องของการเดินทาง 
โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาวสดุหรู อ่ิมอร่อยกับ
อาหาร ของว่าง เครื่องดื่มต่างๆ และ แอลกอฮอล์ 
ที่มีให้ท่านได้รับประทานกันตลอดทั งวันไม่จ้ากัด  

Club Med Finolhu Villas ถือได้ว่าเป็นรสีอร์ท 
Green Resort โดยมีการออกแบบท่ีช่วยส่งเสรมิ 
การประหยัดพลังงานภายในรสีอรท์และได้มีการ
ติดตั งแผงโซลาร์เซลลต์ามจดุต่างๆ ท้าให้ฟิโนลูห์  
วิลล่าแห่งนี  สามารถใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์
ได้ 100% ห้องพักที ่Club Med Finolhu Villas  
แต่ละห้องมรีะเบียงส่วนตัวและสระว่ายน ้าส่วนตัว 

AIR ASIA 

บินตรงจากไทยสู่มัลดีฟส์ 
ด้วยสายการบิน Air Asia  
ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง  
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Food&Dinner 

Motu Restaurant 
เพลิดเพลินใจไปกับวิวทิวทัศน์อันงดงามของมหาสมุทร 
อันเดียวพร้อมกับการรับประทานอาหารชั นดีและการ
บริการของทางร้าน จะมหี้องอาหารให้รับประทานอาหาร 
2 ห้อง ซึ่งจะมีหนึ่งห้องเป็นแบบปรับอากาศ 

Kandu Restaurant 
พบกับประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดกับการคัดเลือกสรรค์
สร้างเมนสูุดพเิศษ ร้านอาหารแห่งนี จัดให้บริการอาหาร
เช้า อาหารกลางวัน และอาหารว่างในระหว่างวัน 

 

Velhi Restaurant 
     จัดให้บริการบุฟเฟ่ต์นานาชาตแิละให้บริการอาหารแบบเอเชียดั งเดิม ร้านอาหารมรีะเบยีงท่ีท่าน
สามารถทานอาหารแบบกลางแจ้งได้และพื นท่ีส้าหรับการสูบบุหรี ่
Sunset Bar 
     บาร์จะตั งอยู่ที่ริมสระน ้าพร้อมด้วยวิวทิวทัศน์เหนือบังกาโลว์บนเสาสูง สามารถดื่มเครื่องดื่มได้
ทีน่ี่เพราะบาร์เปิดให้บริการแบบตลอดวันและในช่วงตอนเย็นท่านสามารถเพลิดเพลินใจไปกับการ
รับชมวิวทิวทัศน์ของแสงยามพระอาทิตย์ตกดิน 
Iru Bar 
     บาร์ติดริมชายหาด อยู่ใกล้กับร้านอาหาร Kandu บาร์แห่งนี จัดให้บริการเครื่องดื่มครบครัน 
มองเห็นวิวทิวทัศน์ท่ีน่ามหัศจรรยใ์จของทะเลสาบและผืนน ้าสเีขียวมรกตภายใต้ของต้นมะพร้าว 
Pool bar 
     บาร์ริมสระน ้าและเป็นศูนย์รวมที่ดีเยี่ยมส้าหรับการผ่อนคลายเปน็ทางเลือกชั นดีของเครื่องดื่ม
มากมาย ( เครื่องดืม่แบบมีแอลกอฮอล์และแบบไม่มีแอลกอฮอล์ ) จดัให้บริการแชมเปญแบบแก้ว
ตั งแต่เวลา 6 โมงเย็น แบรนดร์ะดบัสากลที่มคีวามหลากหลายที่ดีเยีย่มของการให้บริการค็อกเทล 
 

 

 

 

Activities 

มีกิจกรรมให้ท้ามากมาย ทั ง Fitness 

หรือจะเป็นกิจกรรมทางน ้า Scuba, 
Water Skiing, Sailling อีกทั งยังมี 
Karaoke ให้เพลิดเพลินอีกด้วย 

 

ROOM TYPE 
 

    

01 
Sunrise  

Beach Villa 

 

02  
Sunset  

Beach Villa 

03 
Sunrise Over 

Water Villa 

 

04 
Sunset Over 

Water Villa 
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ราคาห้องพัก Sunrise Beach Villa 

 

 

ราคาห้องพัก Sunrise Beach Villa 

 

 

ราคาห้องพัก Sunrise Beach Villa 

 

 

ราคาห้องพัก Sunrise Beach Villa 

 

 

 

 

 

แพ็คเกจห้องพักพร้อมตั๋วแอร์เอเชีย (ราคาต่อท่าน) 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ เด็กอายุ 12-17 ป ี เด็กอายุ 8-11 ป ี

20-22 May 2019 44,895 40,100 - 

10-12 Jun 2019 
17-19 Jun 2019 
24-26 Jun 2019 

44,090 39,300 - 

29-31 Jul 2019 47,160 41,800 - 

แพ็คเกจห้องพักพร้อมตั๋วแอร์เอเชีย (ราคาต่อท่าน) 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ เด็กอายุ 12-17 ป ี เด็กอายุ 8-11 ป ี

20-22 May 2019 46,370 41,300 36,200 

10-12 Jun 2019 
17-19 Jun 2019 
24-26 Jun 2019 

45,565 40,500 35,400 

29-31 Jul 2019 48,865 43,100 37,400 

แพ็คเกจห้องพักพร้อมตั๋วแอร์เอเชีย (ราคาต่อท่าน) 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ เด็กอายุ 12-17 ป ี เด็กอายุ 8-11 ป ี

20-22 May 2019 52,365 - - 

10-12 Jun 2019 
17-19 Jun 2019 
24-26 Jun 2019 

51,560 - - 

29-31 Jul 2019 55,630 - - 

แพ็คเกจห้องพักพร้อมตั๋วแอร์เอเชีย (ราคาต่อท่าน) 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ เด็กอายุ 12-17 ป ี เด็กอายุ 8-11 ป ี

20-22 May 2019 56,875 - - 

10-12 Jun 2019 
17-19 Jun 2019 
24-26 Jun 2019 

56,070 - - 

29-31 Jul 2019 60,690 - - 
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เงื่อนไขและข้อก ำหนดของแพก็เกจทัวร์ 
อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 

 คา่รถรับสง่ระหวา่งสนามบิน-โรงแรมที่พกั 

 คา่อาหารตามที่ระบไุว้ในรายการ 

 คา่บตัรโดยสารเคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพ-มาเล ่สายการบินแอร์เอเชีย 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

 คา่ทิปพนกังาน คา่อาหาร และคา่ใช้จ่ายสว่นตวัอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบไุว้ในรายการ 

 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง และคา่ธรรมเนียมวีซา่ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่บริการหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ภาษีสนามบิน คา่ธรรมเนยีมน า้มนั และคา่ประกนัภยัสายการบิน 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดนิทำง กำรเข้ำพัก และกำรบริกำร 

 ราคาแพคเกจทวัร์นีส้ าหรับการซือ้ระหวา่ง 01 มี.ค. 2019 - 30 เม.ย. 2019 และเดินทางระหวา่งวนัที่ 08 มี.ค. 2019 - 31 ก.ค. 

2019 หรือตามชว่งเวลาที่ได้ถกูระบไุว้ในตารางราคา 

 ราคาแพคเกจทวัร์นีอ้าจไมส่ามารถใช้ได้ในชว่งของเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสนิค้า หรือ วาระพิเศษตา่ง ๆ ที่โรงแรมในประเทศนัน้ ๆ 

ได้ก าหนดไว้ โปรดตรวจสอบเพื่อความแนน่อนกบัทางเจ้าหน้าที่ส ารองที่นัง่อกีครัง้ 

o ราคาแพคเกจทวัร์นีส้ าหรับผู้โดยสารท่ีเดินทางพร้อมกนั 2 ทา่น (ทัง้ขาไปและขากลบั) 

o ใช้ได้ส าหรับเข้าพกัอยา่งน้อย 2 คืน 

o ผู้ เข้าพกัที่มอีายตุัง้แต ่18 ปี ขึน้ไป สามารถเข้าพกัห้อง Overwater villas ได้ และ ผู้ เข้าพกัที่มีอายตุัง้แต ่12 - 17 ปี สามารถเข้า

พกั Beach Villa ได้ 

o ราคานีเ้ป็นราคาบาทตอ่ทา่น ส าหรับผู้โดยเดินทางที่อาศยัอยูใ่นไทยเทา่นัน้ 

o ห้องวิลลา่ พาโนรามาวิว ช าระเพิม่ 10% 

o หากยืนยนัการจองแล้วไมส่ามารถสง่ตอ่ คืน หรือเปลีย่นแปลงได้ และ ไมส่ามารถใช้ร่วมกบัโปรโมชัน่อื่นได้ 

o แพ็คเกจนีไ้มส่ามารถใช้ได้กบักรุ๊ปทวัร์ 

o คา่ใช้จา่ยทัง้หมดไมส่ามารถคืนหรือแลกเปลีย่นได้ 

o ราคาและเง่ือนไขอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 ราคาแพคเกจทวัร์นีไ้มร่วมคา่ทิปพนกังาน คา่อาหาร และคา่ใช้จ่ายสว่นตวัอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบไุว้ในรายการ 

 ราคาแพคเกจทวัร์นีไ้มร่วมคา่ท าหนงัสอืเดินทาง และคา่ธรรมเนียมวีซา่ 

 ราคาแพคเกจทวัร์นีไ้มร่วมคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่บริการหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ราคาแพคเกจทวัร์นีไ้มร่วมคา่ภาษีสนามบิน คา่ธรรมเนยีมน า้มนั และคา่ประกนัภยัสายการบิน 

 ราคาแพคเกจทวัร์นีไ้มร่วมคา่ประกนัอบุตัิเหตใุนระหวา่งการเดินทาง 
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กำรส ำรองที่น่ัง และช ำระเงนิ 

 โปรดส ารองที่นัง่ผา่นศนูย์บริการลกูค้า โดยสง่ช่ือผู้ เดินทาง ทาง อีเมล แฟกซ์ หรือ แบบฟอร์มทางเว็บไซต์ ลว่งหน้าเมื่อทราบ

ก าหนดการท่ีแนช่ดัทนัที 

 กรณีที่ส ารองที่นัง่น้อยกวา่ 14วนัท าการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมดัจ าอยา่งน้อย 50% หรือเต็มจ านวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของ

ราคาแพคเกจทวัร์ทัง้หมด กรณีส ารองที่นัง่น้อยกวา่ 7 วนัท าการ ขอเรียกเก็บเงินคา่บริการทัง้หมดทนัที 

 โปรดช าระเงินคา่บริการทัง้หมดให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 7-14 วนั ก่อนการเดินทาง แล้วแตก่รณี 

กำรตรวจสอบชื่อผู้เดนิทำง และ เอกสำรกำรเดินทำง 

 การตรวจสอบช่ือผู้ เดินทางถือเป็นหน้าที่ส าคญัของลกูค้าและตวัแทนลกูค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษให้ตรงกบั 

หนงัสอืเดินทาง ( Passport ) ช่ือ-นามสกลุ ของผู้โดยสารทกุคน, ค าน าหน้านาม, ช่ือชัน้ยศ ทหาร ต ารวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการ

ระบ)ุ, เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีทีส่ามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนท าการส ารองที่นัง่ 

 การตรวจสอบเอกสารวซีา่เข้าออกประเทศวา่ถกูต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายขุองหนงัสอืเดินทาง ( Passport ) ของผู้ เดินทาง 

วา่มีอายเุหลอืใช้งานได้ ณ วนัเดนิทาง อยา่งน้อยมากกวา่ 6 เดือน ขึน้ไป ถือเป็นหน้าที่ส าคญัของลกูค้าและตวัแทนลกูค้า ก่อนท าการ

ส ารองที่นัง่ 

 หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไมถ่กูต้องของช่ือผู้ เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ท่ีลกูค้าได้แจ้งมา คา่ธรรมเนยีมการ

เปลีย่นแปลงใด ๆ หากมเีกิดขึน้ ลกูค้าต้องรับผิดชอบเองทัง้หมด 

กำรยกเลกิและกำรขอคืนเงนิ 

 การขอยกเลกิรายการแพคเกจทวัร์ต้องแจ้งให้ทราบอยา่งน้อยลว่งหน้า 5 วนัท าการ ส าหรับเส้นทางเอเชีย, 7 วนัท าการ ส าหรับเส้นทาง 

ออสเตรเลยี,นิวซีแลนด์ อเมริกา และยโุรป ยกเว้นบางประเทศ เชน่ มลัดีฟส์ อาจต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัท าการขึน้ไป 

 คา่บริการท่ีทา่นช าระแล้ว ทางบริษัทฯได้ช าระให้กบับริษัทตวัแทนทอ่งเที่ยวฯ และ และ สายการบินแตล่ะแหง่เช่นกนั การขอคืนเงิน

คา่บริการจะกระท าได้หรือไมไ่ด้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเง่ือนไขสทิธ์ิขาดขึน้อยูก่บัสายการบิน และ ตวัแทนทอ่งเท่ียวนัน้ ๆ โดย

ปกติสว่นท่ีจะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตัว๋เคร่ืองบิน (เฉพาะกรณีตัว๋อนญุาตให้คืนเงินได้) และ คา่โรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไมไ่ด้) 

เทา่นัน้ สว่นบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทวัร์ จะขอคืนเงินไมไ่ด้ 

 การขอคืนเงินหากสามารถกระท าได้ บริษัทฯ จะเก็บคา่ธรรมเนยีมการด าเนินการ 500 บาท/ทา่น 

เงื่อนไขอื่นๆ 

 ราคาคา่บริการแพคเกจทวัร์ ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่น

ราคาคา่บริการในกรณีที่มีการขึน้ราคาของ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ภาษีสนามบิน คา่ประกนัภยัสายการบิน คา่ธรรมเนยีมน า้มนั การประกาศ

ลดคา่เงินบาท หรือ อตัราแลกเปลีย่นที่ปรับขึน้ แล้วแตก่รณีตามความเป็นจริง 

 บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มวีตัถปุระสงค์เดินทางเพือ่การทอ่งเที่ยว เทา่นัน้ 

 หากระหวา่งการเดินทาง ทา่นถกูเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า 

หรือ ออกเมือง ด้วยเหตผุลใด ๆ ก็ตาม ท าให้ทา่นไมส่ามารถเดินทางตอ่ไปได้ ถือเป็นเหตซุึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบ

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนเงิน คา่แพคเกจทวัร์บางสว่นหรือทัง้หมด 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลกิเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน, 

อบุตัิเหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สนิสญูหายตามสถานท่ีตา่ง ๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

 ในระหวา่งการเดินทางทอ่งเทีย่วนี ้หากทา่นไมใ่ช้บริการใด ๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอคืน

คา่บริการได้ 

 กรณีซือ้แพคเกจทวัร์ ท่ีต้องเดินทางเป็นหมูค่ณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิ หรือเปลีย่นก าหนดการเดินทาง หากมีผู้ ร่วม

เดินทางในคณะทวัร์ ไมค่รบตามที่ก าหนดไว้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัแพคเกจทวัร์นี ้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี ้

ทางบริษัทฯ จะยดึถือและค านงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูค้าเป็นส าคญั 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาและเง่ือนไขตา่งๆโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
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