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WONDERFUL  MALDIVES 
CLUB MED  FINOLHU  

3 Days 2 Nights 

HIGHLIGHT 

 ประสบการณ์สุดพเิศษเหนือระดับ กบัรีสอร์ทระดับ Luxury ห้องพกัสุดหรูโรแมนตกิพร้อมสระว่ายน า้ส่วนตัวทุกห้องที ่
Club Med Finolhu 

 เดินทาง ไป-กลบั ที่พกั-สนามบิน โดย Speed Boat รวดเร็วและตื่นเต้นเร้าใจไปกบัการเดินทาง 

 สะดวกสบายตลอดการเข้าพกัด้วย “พนักงานต้อนรับ หรือ บัทเลอร์ส่วนตัว” ที่วิลล่าแต่ละหลงั 

 พเิศษ! อิม่อร่อยไม่อั้น ด้วยอาหารและเคร่ืองดื่ม ณ ห้องอาหารของโรงแรม ทั้งวนัตลอดการเข้าพกั (All Inclusive) แบบ 
A la Carte Service 

 ฟรี! Wifi ทุกพืน้ทีร่อบเกาะ 

 ฟรี! อุปกรณ์ด าน า้ตืน้ชมปะการัง ดื่มด ่าความงามใต้ท้องทะเลรอบๆ เกาะ 

 เด็กอายุ 12-17 ปี สามารถพกัห้อง Beach Villa ได้ / ไม่สามารถพกัห้อง Overwater Villa ได้ 

 เด็กอายุ 18 ปีขึน้ไป สามารถเข้าพกัห้อง Overwater Villa ได้ 
 
 

เดนิทางระหว่าง:  วนันี ้ –  31 ตุลาคม 2563 
ยกเว้นเทศกาลและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

 39,500.- 
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วนัทีห่น่ึง  กรุงเทพฯ - มัลดฟีส์                           (  -  / - / D  )      
 เช็คอินบตัรโดยสารและสมัภาระ ณ สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง เคานเ์ตอร์สายการบินท่ีท่าน

เลือก ผูโ้ดยสารขาออกออกเดินทางสู่มลัดีฟส์ 
ถึงสนามบนิมาเลย์ (Male International Airport) ประเทศมลัดีฟส์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
น าท่านเดินทางโดย Speedboat (ใช้เวลาประมาณ 40 นาท)ี ไปยงั CLUB MED FINOLHU VILLAS , 
MALDIVES รีสอร์ทหรูระดบั 5 ดาว 

15.30 น.  เช็คอนิเข้าสู่ทีพ่กั จากน้ันให้ท่านอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย 
*พบกบัพนกังานตอ้นรับ ท่ีคอยใหบ้ริการและความช่วยเหลือแก่ลูกคา้ตลอดการเขา้พกั 
* อ่ิมอร่อยไม่อั้นกบัอาหารหลากหลายเมนู บริการท่านแบบ A-la-carte service  
อาหารเชา้ 07.00 น. – 11.00 น. / อาหารกลางวนั 12.00 น. – 14.30 น. / อาหารเยน็ 18.30 น. – 21.45 น. 
* เตม็อ่ิมกบัเคร่ืองด่ืมท่ี Pool Bar ตั้งแต่ 08.30 น. ไปจนถึง 01.30 น. 
บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหาร ของโรงแรมทีพ่กั 
ช่วงเยน็ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆยามเยน็ริมชายหาด เช่น ภาพยนตร์ริมชายหาด ดนตรีสด 

 

วนัทีส่อง มัลดฟีส์ – อสิระเลอืกท ากจิกรรมต่างๆ ตามอธัยาศัย                                (B / L / D)   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมทีพ่กั 

หลงัรับประทานอาหารเชา้ สามารถเลือกพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือเลือกท ากิจกรรมท่ีทางรีสอร์ทเตรียม
ไวท้ั้งกีฬาทางน ้า (เฉพาะประเภทไม่ใช่เคร่ืองยนต)์ และทางบก โดยมีผูเ้ช่ียวชาญคอยดูแล  หรือสามารถ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ อาทิเช่น ด าน ้ า, โยคะ, นัง่สมาธิ, เทนนิส, แบดมินตนั, ท าอาหาร, เตน้ 
(กรุณาเช็คตารางเวลากบัเจา้หนา้ท่ีรีสอร์ทอีกคร้ัง)  
รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ลูกคา้ท่ีเขา้พกัท่ี Club Med Finolhu สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมท่ี Club Med Kani ไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย 
โดยมีเรือคอยบริการทุกตน้ชัว่โมง จนถึง 00.00 น. 

  
วนัทีส่าม มัลดฟีส์ – สนามบนิมาเล่ย์ – โคลอมโบ                                                 (B / L / - ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมทีพ่กั 

หลงัอาหารเชา้ ... ท่านสามารถเลือกสนุกกบักิจกรรมต่างๆ  ไดต้ามปกติ 
12.00 น.   เช็คเอาท์ออกจากห้องพกั (ท่านสามารถฝากสัมภาระไว้ทีเ่คาน์เตอร์ของรีสอร์ทได้) 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร โรงแรมท่ีพกั 
อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั หากใครท่ียงัไม่ตอ้งการเดินทางไปท่ีสนามบิน ยงัคงสามารถท ากิจกรรมต่างๆ 
หรือทานอาหารภายในโรงแรมไดต้ามปกติยกเวน้การใชห้อ้งพกั 
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น าท่านเดินทางโดย SPEED BOAT สู่สนามบิน (กรุณาเช็ครอบเรือกบัเจ้าหน้าทีโ่รงแรมอกีคร้ังหน่ึง) 
ออกเดนิทางสู่กรุงเทพมหานคร 
เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

อตัราค่าบริการ  ยกเว้นเทศกาลและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 

 
 

Sunrise Beach Villa 

 

ช่วงเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
ท่านละ (บาท) 

ผู้ใหญ่ พกัเพิม่  
ต่อคนื / ต่อท่าน 

เดก็อายุ 12-17 ปี 
ท่านละ (บาท) 

เดก็อายุ 12-17  ปี 
พกัเพิม่ ต่อคนื/ต่อท่าน 

08 - 28 ก.พ.63 46,500 19,700 38,700 15,800 

29 ก.พ. - 03 เม.ย.63 39,500 16,200 33,700 13,300 

18 - 30 เม.ย.63 39,500 16,200 33,700 13,300 

04 - 17 เม.ย.63 43,100 18,000 35,900 14,400 

18 – 31 ต.ค.63 43,100 18,000 35,900 14,400 
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Sunset Beach Villa 

 
 

ช่วงเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
ท่านละ (บาท) 

ผู้ใหญ่ พกัเพิม่  
ต่อคนื / ต่อท่าน 

เดก็อายุ 12-17 ปี 
ท่านละ (บาท) 

เดก็อายุ 12-17  ปี 
พกัเพิม่ ต่อคนื/ต่อท่าน 

08 - 28 ก.พ.63 46,500 19,700 38,700 15,800 

29 ก.พ. - 03 เม.ย.63 39,500 16,200 33,700 13,300 

18 - 30 เม.ย.63 39,500 16,200 33,700 13,300 

04 - 17 เม.ย.63 43,100 18,000 35,900 14,400 

18 เม.ย. - 31 ต.ค.63 43,100 18,000 35,900 14,400 
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Sunrise Overwater Villa 

 
 

ช่วงเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
ท่านละ (บาท) 

ผู้ใหญ่ พกัเพิม่  
ต่อคนื / ต่อท่าน 

เดก็อายุ 12-17 ปี 
ท่านละ (บาท) 

เดก็อายุ 12-17  ปี 
พกัเพิม่ ต่อคนื/ต่อท่าน 

08 - 28 ก.พ.63 57,500 25,200 - - 

29 ก.พ. - 03 เม.ย.63 
18 - 30 เม.ย.63 

53,700 23,300 - - 

04 - 17 เม.ย.63 57,700 25,300 - - 

18 เม.ย. – 31 ต.ค.63 57,700 25,300 - - 
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Sunset Overwater Villa 

 

ช่วงเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
ท่านละ (บาท) 

ผู้ใหญ่ พกัเพิม่  
ต่อคนื / ต่อท่าน 

เดก็อายุ 12-17 ปี 
ท่านละ (บาท) 

เดก็อายุ 12-17  ปี 
พกัเพิม่ ต่อคนื/ต่อท่าน 

08 - 28 ก.พ.63 62,900 27,900 - - 

29 ก.พ. - 03 เม.ย.63 
18 - 30 เม.ย.63 

58,500 25,700 - - 

04 - 17 เม.ย.63 63,100 28,000 - - 

18 เม.ย.- 31 ต.ค.63 63,100 28,000 - - 
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อตัราค่าบริการรวม 
 ท่ีพกั 2 คืน 
 Speed Boat รับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม 
 อาหารนานาชาติทั้งเชา้ กลางวนั เยน็ พร้อมทั้งเคร่ืองด่ืม เบียร์ ไวน ์น ้ าผลไมแ้ละอ่ืนๆ 
 บริการเคร่ืองด่ืมทั้งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอลต์ลอดวนั (ยกเวน้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ชนิด พรีเม่ียม,ไวน์ และ 

แชมเปญแบบทั้งขวด) 
 กิจกรรมกีฬาทั้งบนบกและทางน ้า(ท่ีไม่ใช่เคร่ืองยนต)์  พร้อมผูฝึ้กสอนท่ีเช่ียวชาญ เฉพาะรีสอร์ท ท่ีมีการเรียนการ

สอนและอุปกรณ์ 
 การแสดงโชวเ์อกลกัษณ์ของคลบัเมดทุกค ่าคืนโดยจีโอนานาชาติ ปาร์ต้ียามค ่าคืน 
 พนกังานบริการประจ าหอ้งพกั (butler service) 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั กรุงเทพฯ – มลัดีฟส์ และค่าธรรมเนียมน ้ามนัสายการบิน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ทิปพนกังาน สปา ค่าอาหาร และค่าเคร่ืองด่ืม ท่ีนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ถา้ตอ้งการ) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 

 
หมายเหตุ 
 คลบัเมดฟิโนลูห์วิลล่า ยนิดีตอ้นรับผูเ้ขา้พกัตั้งแต่อาย ุ12 ปีข้ึนไป 
 ผูเ้ขา้พกัอายตุั้งแต่ 12 – 17 ปี สามารถเขา้พกัไดเ้ฉพาะหอ้ง Beach Villa เท่านั้น และสามารถเขา้พกัได ้3 ท่านต่อ

หอ้ง 
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ช่องทางติดต่อ 
หากมีข้อสงสยัใดๆ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจ้าหน้าที่ ฝา่ยชว่ยเหลือและส ารองทีน่ั่ง ตลอดเวลาท าการ
ของบรษิทัฯ  ระหวา่งเวลา 10.00 - 18.00 น. ของวนัจันทร์-วนัศุกร ์และ เวลา 10.00-17.00 
น. ของวนัเสาร ์ไดท้างหมายเลขโทรศพัท ์02–963-0414 หรือ 092-405-4546 , 086-
321-8269 และทาง  Line Official : @stdtravel (ท าการตลอดเวลา) วนัอาทติยห์ยดุท าการ 
 

 

ช่องทางการจ่ายเงนิ 

 
 
 
 

 
 

 

ธนาคารกรุงไทย  
ชื่อบัญช ี: บรษิัทศรไีทยเดิม กรุป๊. จ ากดั(สาขาปากเกร็ด) 
เลขบัญชี : 123-0-18724-3 

ธนาคารกสกิรไทย 
ชือ่บญัช ีบรษิทั ศรีไทยเดิม กรุป๊ จ ากัด(สาขาถนนรชัดา-ห้วยขวาง) 
เลขทีบ่ญัชี : 089-1113-23-4 


