Club Med Finolhu Villas, Maldives







Travelling period
 11 –13 Nov 17
 18 – 20 Nov 17
 25 – 27 Nov 17
30 Sep - 02 Oct 17
 02 – 04 Dec 17
28-30 Oct 17
 09 – 11 Dec 17
04 – 06 Nov 17
 16 – 18 Dec 17
 18 – 20 Nov 17

3DAYS 2NIGHTS AIR PACKAGE WITH AIR ASIA (FD)
Departure: FD177 BANGKOK-MALE 09:30-11:40

Date of Travel
02 - 04 Sep 17
09 – 11 Sep 17
23 – 25 Sep 17
30 Sep - 02 Oct 17

28-30 Oct 17

04 – 06 Nov 17

11 –13 Nov 17
18 – 20 Nov 17
25 – 27 Nov 17

02 – 04 Dec 17

Return: FD178 MALE-BANGKOK 12:30-19:00

Room category

Package/Adult

Sunrise Beach Villa

53,110

Sunset Beach Villa

55,110

Sunrise Overwater Villa

59,110

Sunset Overwater Villa

68,910

Sunrise Beach Villa

53,710

Sunset Beach Villa

55,710

Sunrise Overwater Villa

59,710

Sunset Overwater Villa

69,510

Sunrise Beach Villa

51,910

Sunset Beach Villa

53,510

Sunrise Overwater Villa

58,110

Sunset Overwater Villa

62,910

Sunrise Beach Villa

51,310

Sunset Beach Villa

52,910

Sunrise Overwater Villa

57,510

Sunset Overwater Villa

62,310

Sunrise Beach Villa

57,510

Sunset Beach Villa

57,510

Sunrise Overwater Villa

64,710

09 – 11 Dec 17

16 – 18 Dec 17

Sunset Overwater Villa

69,910

Sunrise Beach Villa

59,910

Sunset Beach Villa

59,910

Sunrise Overwater Villa

67,110

Sunset Overwater Villa

72,310

Sunrise Beach Villa

56,310

Sunset Beach Villa

56,310

Sunrise Overwater Villa

63,510

Sunset Overwater Villa

68,710

Premium All-Inclusive Club Med Package includes:








2 Night accommodation on twin sharing basis
Roundtrip economy air ticket from Air Asia Airlines
Roundtrip transfer by speedboat between airport and Club Med resort
All meals on international buffet
Unlimited flow of alcoholic/ nonalcoholic drink, wines, cocktails, fresh juice served in all day bar with finger food & light
meals (exclude premium spirits, bottled wines & champagnes)
Extensive land and water sporting facilities with expert tuitions
Club Med signature evening entertainment by multicultural G.O. team

Terms & Conditions:












Offer and package price is valid for a minimum of 2 adults travelling together.
Child age 4 – 11 pay Adult prices. Child age under 14 are not allowed to stay in Lagoon Suite
Villas with Panoramic view is subjected to 10% surcharge
Prices are quoted in Thai Baht and valid for Thai Residents only
Connecting rooms are available at 700 THB/ unit/ night
All payments made are non-refundable and non-transferable
NOT Applicable for Group travel
Confirmation is subject to availability.
Offer cannot be used in conjunction with any other promotions.
Airport taxes and fuel surcharge are included and subject to change without prior notice
All prices and terms are subject to change without prior notice

เนรมิ ตฝันของคุณให้เป็ นจริ งที่คลับเมดคานิ มัลดีฟส์

แพคเกจโปรแกรม การเดินทางโดยสายการบิน แอร์เอเซีย
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์
07.30 น.
เช็คอิน อาคารผู ้โดยสารขาออก สนามบินดอนเมือ สายการบินแอร์เอเชีย FD177
** หลังจากผ่านขัน
้ ตอนพิธก
ี าร ตม. **
09.30 น.
เหิรฟ้ าสู่ เมืองมาเล่
11.45 น.
เดินทางถึง สนามบินมาเลย์ สนามบินกลางทะเล ทีม
่ บ
ี รรยากาศทีส
่ วยงาม
หลังผ่านพิธต
ี รวจคนเข ้าเมือง เมือ
่ ออกมาด ้านนอก เจ ้าหน ้าทีถ
่ อ
ื ป้ ายต ้อนรับ CLUB MED และPre
Check-in ที่ เคาร์เตอร์ คลับเมด หมายเลข 61 (หากไม่พบเจ ้าหน ้าที่ สามารถ มาที่ เคาร์เตอร์ คลับ
เมดหมายเลข 61) และ
นาท่านลงเรือเร็วเพือ
่ เดินทางสูเ่ กาะมัลดีฟส์ (ใช ้เวลาประมาณ 30 นาที)

13.30 น.
14.00 น.

เดินทางถึง RESORT พร ้อมเช็คอินน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห ้องอาหาร Motu
ให ้ทุกท่านได ้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.30 – 21.30 น.เชิญท่านรับประทานอาหารเย็นทีห
่ ้องอาหารบริการอาหารเย็นในแบบทีท
่ ่านจะประทับใจ พร ้อมบริการ
เครือ
่ งดืม
่ เบียร์ และไวท์รสเยีย
่ มตลอดการรั บประทานอาหารมือ
้ ค่า (ในกรณีทเี่ กิด การล่าช ้าและถึงไม่
ทั นเวลาการใช ้บริก ารอาหารมื้อ เย็ นที่ภัต ตาคารทางคลั บ เมดจะจั ด เป็ นมื้อ อาหารว่า งบริก ารไว ้ให ้ใน
ห ้องพักแทน)
21.30 น.
จากนั น
้ ท่านสามารถเลือกนั่ งเรือมาทีบ
่ ริเวณ Iru Bar ที่ ClubMed Kani (ฟรี) ทีน
่ ี้ท่านจะสนุกสนานกับ
กิจกรรมยามค่าคืน และการแสดงจากทางรีสอร์ททีร่ อต ้อนรับผู ้ทีเ่ ดินทางมาเยือน และบริการเครือ
่ งดืม
่
ต่างตลอดยามค่าคืนมากมายกว่า 150 รายการ พร ้อมทัง้ โชวจากเจ ้าหน ้าทีส
่ าหรับการต ้อนรับ ลูกค ้าทุก
ท่าน หรือ ท่านพักผ่อนตามอิสระ หรือท่านสามารถกินลม ชมบรรยากาศพร ้อมเครือ
่ งดืม
่ ชนิดพรีเมีย
่ ม ได ้
ตลอดการพักผ่อน ที่ Pool Bar Finohl Villasหมายเหตุ เรือข ้ามเกาะมีจนถึง เวลา เทีย
่ งคืน ของแต่ละวัน

วันทีส
่ องของการเดินทาง สนุกสนานกับกิจกรรมในโรงแรม
เช ้า
บริก ารอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของรีส อร์ท หรือ เลือ กทานอาหารเช ้าที่ห ้องพั ก ได ้ เพีย งแค่ บ อก
พนักงานบริการประจาห ้องพัก ท่ามกลางบรรยากาศยามเช ้า กลางทะเลทีส
่ วยงาม แสงแดด และ สายลม
หลังรับประทานอาหารเช ้า หากท่านทีต
่ ้องการไปดาน ้าตืน
้ พร ้อมกันทีท
่ า่ เรือ ของรีสอร์ท เพือ
่ ร่วมทดสอบ
การว่ายน ้า ก่อนทีจ
่ ะร่วมออกทริป เพือ
่ ไปสัมพัส โลกใต ้น ้า ในมหาสมุทรอินเดีย (กรณีทท
ี่ ่านไม่ผ่านการ
ทดสอบว่ า ยน า้ ทางรีส อร์ท ขอสงวนสิท ธิก
์ ารให ้บริก าร แต่ ส ามารถเลือ กเล่ น กิจ กรรรมอื่น ได ้ภายใน
โรงแรม)
09.30 น.

สาหรับท่านทีผ
่ า่ นการทดสอบ ร่วมทริปดาน ้า ท่านสามารถ ร่วมการเดินทางไปกับเรือทีบ
่ ริการฟรี พร ้อม
้ ชูชพ
ี หรือตีนกบ (กรณีทท
อุปกรณ์การต่างๆ เช่น หน ้ากากดาน ้า เสือ
ี่ ่านต ้องการด่านา่ ้ ลึก ท่านสามารถ
้ บริการเพิม
ติดต่อซือ
่ เติม โดยมีคา่ ใช ้จ่ายตามทริปทีท
่ า่ นต ้องการ) สาหรับการดาน ้าตืน
้ ใช ้เวลาประมาณ 2
ชม.
สาหรับท่านทีไ่ ม่ออกไปร่วมทริปดาน ้า ท่านสามารถ นั่ งเรือข ้ามไปทีเ่ กาะ Kani เพือ
่ ร่วม สนุกสนานกับ
กิจกรรม ที่ สระว่ายน ้ากับการออกกาลังกาย แบบ Aqua Gym ทีเ่ น ้นความสนสนุก ในสระว่ายน ้าหรือท่าน
สามารถอิสระกับกิจกรรมต่างๆมากมายบนเกาะ ทีท
่ า่ นเกือบจะไม่ต ้องเสียค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆอาทิ เรือแคนู,เรือ
ถีบ, วินด์เซิรฟ
์ , กระดานโต ้คลืน
่ (ชนิดไม่มเี ครือ
่ งยนต์) เป็ นต ้น สามารถติดต่อโดยตรงทีเ่ จ ้าหน ้าประจา
เกาะ หรือ ท่านสามารถใช ้บริการ กิจกรรม ของ Finolhu Villas ได ้ อาทิเช่น – Tennis, Volleyball,
Badminton,Weights & Cardio Room และ Yoga เป็ นต ้น โดยไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ห ้องอาหาร Motu

บ่าย

ท่านสามารถสนุกสนานกับคอร์สต่างๆมากมายทีท
่ างClub Med เตรียมไว ้สาหรับท่านโดยท่านสามารถ
สอบถามได ้โดยตรงกับทางทีมงาน Club Med ทัง้ เกาะ Kani และ เกาะ Finolhu Villas
ค่า่ บริการอาหารค่าเริศรส ท่ามกลางบรรยากาศสุดหรู โดยจะเสิรฟ
์ เป็ นเมนู a la carte แต่สามารถ สั่ง
เพิม
่ ได ้ตลอด หรือ เลือกทานอาหาร บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ ณ ห ้องอาหาร Velhi ที่ เกาะ Kani

21.30 น.

ท่า นสามารถกินลม ชมบรรยากาศพร ้อมเครือ
่ งดื่ม ชนิด พรีเ มีย
่ ม ได ้ตลอดการพัก ผ่อน ที่ Pool Bar
Finohlu หรือท่านสามรถ ข ้ามมาเกาะ Kani เพือ
่ ร่วม สนุกกับปาร์ต ี้ ดนตรีกจิ กรรมยามค่าคืนในแบบ Club
Med ทีบ
่ ริเวณ ห ้องการแสดง (Theater) ท่านสามารถ ชอบการแสดงต่างๆ ได ้ฟรี ได ้ทุกค่าคืน กับการ
่ ชอบ
แสดงทีไ่ ม่ซ ้ากับทีม GO’s ทีม
่ ากมายความสามารถ และบริเวณนี้ท่านสามารถเลือกเครือ
่ งทีท
่ ่านชืน
อาทิ คอคเทลต่างๆ ไวท์แดง ไวท์ขาว เบียร์ หรือเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ มากมายกว่า 150 ชนิด ตลอด
คืน (บาร์จะปิ ดบริการประมาณ 01.00 น.)

หมายเหตุ เรือข ้ามเกาะมีจนถึง เวลา เทีย
่ งคืน ของแต่ละวัน
วันทีส
่ ามของการเดินทาง มัลดีฟส์ - กรุงเทพฯ
เช ้า
รับประทานอาหารเช ้า
8.00 น.
วางกระเป๋ าสัมภาระบริเวณหน ้าห ้องพัก
9.00 น.
เช็คเอ ้าท์ออกจากโรงแรมทีพ
่ ัก
09.30 น.
พร ้อมกันที่ ท่าเทียบเรือของคลับเมดคานิ และเดินทางออกจากคลับเมดคานิ โดย Speed boat
สนามบินมาเล่
่ รุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชียเทีย
12.40 น.
ออกเดินทางสูก
่ วบินที่ FD178
19.05 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
***** เวลา และ กิจกรรม อาจมีการปรับเปลีย
่ น ได ้ตามความสะดวกของท่านเป็ นหลัง***

สู่

ข้อแนะนำก่อนกำรเดินทำง :
 กระเป๋ าเดินทางสาหรับฝากใต ้ท ้องเครือ
่ ง
 จานวน : ไม่จากัด น้ าหนัก : ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
้ ผ ้าเครือ
 สิง่ ทีบ
่ รรจุภายใน : นอกเหนือจากเสือ
่ งแต่งกาย และของใช ้อืน
่ ๆ ข ้อควรปฎิบต
ั อ
ิ ย่างเคร่งครัดสาหรับสิง่ ของทีบ
่ รรจุไว ้
ภายในกระเป๋ าเดินทางฝากใต ้ท ้องเครือ
่ งมีดงั นี้
 ห ้าม นาผลิตภัณฑ์อด
ั อากาศใส่กระเป๋ าใบใหญ่ เพราะอาจเกิดอันตรายระหว่างเดินทาง เช่น กระป๋ องสเปรย์ตา่ งๆ
 ห ้าม นาหนังสือเดินทางใส่กระเป๋ าใบใหญ่ และกรุณาเก็บรักษาไว ้อย่างดี เพือ
่ ป้ องกันการสูญหาย
 ห ้าม นาทีช
่ าร์จแบตเตอรีส
่ ารอง (Power Bank) ทุกขนาด และทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบใหญ่โดยเด็ดขาด
 ห ้าม นาอาวุธทุกชนิดใส่ในกระเป๋ าใบใหญ่โดยเด็ดขาด
 กระเป๋ าเดินทางทีถ
่ อ
ื ติดตัวขึน
้ เครือ
่ ง ( Hand Carry / Hand Bag)
 จานวน : ต ้องไม่เกิน 2 ใบ ต่อท่าน โดยแบ่งเป็ น กระเป๋ าเดินทางใบเล็กสาหรับถือขึน
้ เครือ
่ ง (Hand Carry) 1ใบ และกระเป๋ า
สะพาย (Hand Bag) 1 ใบ
 ขนาด : ของกระเป๋ าเดินทางใบเล็ก (Hand Carry ) ต ้องมีขนาด 58 x 34 x 23 ซม.
 น้ าหนัก : กระเป๋ าเดินทางใบเล็ก (Hand Carry) ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ต่อ 1 ใบ
 สิง่ ทีบ
่ รรจุภายใน : ควรเป็ นของใช ้ทีจ
่ าเป็ นระหว่างการเดินทาง อาทิ แปรงสีฟัน ยาประจาตัว ทัง้ นีส
้ ายการบินมีข ้อกาหนด
เคร่งครัด สาหรับสิง่ ของทีบ
่ รรจุภายในกระเป๋ าถือติดตัวตัวขึน
้ เครือ
่ ง ดังนี้
่ ออยล์ น้ าหอม โฟม ยาสีฟัน
 ของเหลว หรือ ของกึง่ เหลวทุกชนิด อาทิ เจล สเปรย์ทไี่ ม่ใช่วส
ั ดุอน
ั ตราย และน้ า เครือ
่ งดืม
่ โลชัน
นายากาจัดกลิน
่ ตัว (ยกเว ้น นม อาหารสาหรับเด็ก และยาน้ าในปริมาณทีพ
่ อเหมาะ) ต ้องมีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ รต่อ
ชนิด และบรรจุรวมกันไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตร และหากบรรจุเกินจาก 100 มิลลิลต
ิ ร ต ้องเก็บไว ้ในกระเป๋ าฝากใต ้ท ้องเครือ
่ ง
เท่านัน
้
้ จากร ้านปลอดภาษี อากรทีส
 สาหรับของเหลว หรือ ของกึง่ เหลว อาทิ เจล หรือสเปรย์ ซึง่ ซือ
่ นามบิน หรือบนเครือ
่ งบินต ้องบรรจุ
้ และมีหลักฐานแสดงว่าซือ
้ จาก
ในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึกปากถุง ไม่มรี ่องรอยผิดปกติให ้สงสัยว่ามีการเปิ ดปากถุงหลังจากการซือ
ร ้านค ้าปลอดภาษี สนามบินหรือบนเครือ
่ งบินในวันเดินทางเท่านัน
้ โดยตรวจสอบข ้อมูลเกีย
่ วกับการปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ของเหลว เจล หรือ
สเปรย์ทส
ี่ นามบินซึง่ เป็ นจุดปลายทางของการเดินทาง
 กรณีทน
ี่ าของเหลวและกึง่ เหลวบรรจุไว ้ในกระเป๋ าถือติดตัวขึน
้ เครือ
่ งต ้องแสดงถุงพลาสติกใสซึง่ ใส่ภาชนะบรรจุของเหลว เจล
้ คลุม เมือ
หรือสเปรย์ รวมทัง้ เครือ
่ งคอมพิวเตอร์แบบพกพาและเสือ
่ ถึงจุดตรวจค ้น
 สาหรับเครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าส่วนตัว วัสดุอป
ุ กรณ์ของมีคมอันสามารถก่อให ้เกิดอันตรายได ้เช่น มีดพับ มีดปอกผลไม ้ ตะไบชัดเล็บ ไฟ
แช็ค มีด กรรไกร หรือ ของมีคมทุกชนิดทีส
่ ามารถทาเป็ นอาวุธได ้ ไม่อนุญาตให ้บรรจุไว ้ในกระเป๋ าถือ ดังนัน
้ กรุณาใส่ไว ้ในกระเป๋ า
เดินทางใบใหญ่ทจ
ี่ ะฝากลงใต ้ท ้องเครือ
่ งบิน มิฉะนัน
้ อาจถูกยึดไว ้โดยไม่ได ้รับคืน
 หมายเหตุ หากขนาดและน้ าหนักของกระเป๋ าติดตัวขึน
้ เครือ
่ งเกินกว่าทีก
่ าหนด สายการบินจะไม่ยน
ิ ยอมให ้นากระเป๋ าดังกล่าวขึน
้
เครือ
่ งโดยเด็ดขาด
ข้อมูลอืน
่ ๆ
1. สิง่ ทีห
่ ้ามนาเข ้าประเทศมัลดีฟส์
ื่ ถึงการต่อต ้านศาสนาอิสลาม
- วัตถุทส
ี่ อ
- วัตถุบช
ู า
- หนังสือ สิง่ พิมพ์ลามก
- แอลกอฮอล์และเหล ้า
- สัตว์อน
ั ตราย อาวุธสงคราม และระเบิด
- เนือ
้ หมู และผลิตภัณฑ์ทท
ี่ าจากหมู
2. อุณหภูมช
ิ ว่ งปลายเดือนสิงหาคม โดยประมาณ 26 - 35 องศาเซลเซียส
หมายเหตุ ก่อนออกเดินทางกรุณาตรวจเช็คอุณหภูมอ
ิ ก
ี ครัง้
3. เวลา จะช ้ากว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง
4. ภาษา ภาษาท ้องถิน
่ คือ Dhivehi และภาษาอังกฤษ
5. เงินตรา อัตราแลกเปลีย
่ น อยู่ทป
ี่ ระมาณ 12 รูเฟี ย (Rufiyaa/MVR) ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือ 1 รูเฟี ย เท่ากับ 3-4 บาท แต่ทา่ น
อาจจะไม่จ าเป็ นต ้องแลกเงินรู เฟี ย ไว ้มากนั ก เพราะทีค
่ ลับเมด คานิ ยินดีรั บเงิน ดอลล่าร์ส หรั ฐ หรือ ท่าน สามารถจ่ายผ่า นบัต ร

6.

7.
8.
9.
10.
11.

เครดิต ซึง่ ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดจะถูกบันทึกเอาไว ้ คิดบัญชีรวมกันเมือ
่ ท่านเช็คเอาท์ (บัตร VISA / JCB / American Express /
Eurocard และ Master Card)
้ ผ ้า การแต่งกาย และของใช ้ต่างๆ
เสือ
้ ผ ้าทีเ่ ป็ นผ ้าฝ้ าย ผ ้าลินน
้ ยืดเนือ
- ควรเตรียมเสือ
ิ เสือ
้ บางสวมใส่สบาย เนือ
่ งจากมัลดีฟส์อากาศร ้อนทัง้ ปี
- รองเท ้าแตะ หรือ รองเท ้าทีส
่ วมใส่สบาย
- กางเกงว่ายน้ า ชุดว่ายน้ า
- ครีมกันแดด
- แว่นตากันแดด หรืออุปกรณ์กน
ั แดดในแบบของท่านเอง
- รองเท ้าผ ้าใบสาหรับท่านทีช
่ อบออกกาลังกายในห ้องฟิ ตเนส หรือออกกาลังกายแอโรบิค/โยคะ
- กล ้องถ่ายรูปและอุปกรณ์เก็บภาพ
กระแสไฟฟ้ า ระบบไฟฟ้ าเป็ นแบบกระแสสลับ 230-240 Volts -AC **ปลั๊กเป็ นแบบ 3 ขา ควรพก adapter ติดตัว ไปด ้วย
่ ัลดีฟส์โดยไม่ต ้องใช ้วีซา่ โดยสามารถพักอาศัยอยู่ได ้ไม่เกิน 30 วัน และ พาสปอร์ต
การเข ้าประเทศ ท่านสามารถเดินทางเข ้าสูม
ต ้องมีอายุอย่างน ้อย 6 เดือนขึน
้ ไป
การใช ้โทรศัพท์ โทรศัพท์กลับเมืองไทย ให ้กด 001 หรือ 002 หรือ 008 + 66 + 2 หรือ 8 หมายเลข โทรศัพท์ 7 ตัว
ของมีคา่ ไม่ควรนาของมีคา่ ติดตัวมากเกินไป เพือ
่ การท่องเทีย
่ วอย่างสบายใจ
คลับเมด จะมีการแต่งกายเพือ
่ ร่วม ธีมปารตี้ ในแต่ละวัน สามารถโทรเชค ล่วงหน ้าก่อนการเดินทาง 5 วัน ทีค
่ ลับเมดกรุงเทพ

