


วนัทีหนึง กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์                                   (  -  / - / D  ) 

07.00 น. เช็คอินบัตรโดยสารและสัมภาระ ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน 4 ผู ้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ “F”  
สายการบิน BANGKOK AIRWAYS   

09.30 น. ออกเดินทางสู่มัลดีฟส์ โดยเทียวบินที PG711 
11.45 น. ถึงสนามบินมาเล่ย์ (Male International Airport) ประเทศมัลดีฟส์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

นําท่านเดินทางโดย  Speed Boat  (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) ไปย ัง  “CLUB MED FINOLHU
VILLAS , MALDIVES ”   รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว (กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ โรงแรม  CLUB
MED  ณ สนามบินมาเล่ย)์  

 15.30 น. เช็คอินเข้าสู่ทีพัก ห้องพัก  ... จากนั นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  
*พบกับพนักงานต้อนรับ หรือ บัทเลอร์ส่วนตัว   ทีคอยให้บริการและความช่วยเหลือแก่ลูกค้า
ตลอดการเข้าพัก
*อิมอร่อยไม่อันกับอาหารหลากหลายเมนู  บริการท่านแบบ  A-la-carte  service 
- อาหารเช้า   07.00 น. – 11.00 น.
- อาหารกลางวัน  12.00 น. – 14.30 น. 
- อาหารเย็น  18.30 น. – 21.45 น.
*เต็มอิมกับเครืองดืมที Pool  Bar  ตั งแต่  08.30 น. ไปจนถึง  01.30  น.

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร ของโรงแรมทีพัก
ช่วงเย็นท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆยามเย็นริมชายหาด  เช่น  ภาพยนตร์ริมชายหาด , 
ดนตรีสด

 

วันทีสอง มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทํากิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย                                     (เช้า / เทียง / เย็น)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมทีพัก
หลังรับประทานอาหารเช้า   สามารถเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย   หรือเลือกทํากิจกรรมทีทาง
รีสอร์ทเตรียมไว้ทั งกีฬาทางนํ า (เฉพาะประเภทไม่ใช่เครืองยนต)์ และทางบก โดยมีผู ้ เชียวชาญ
คอยดูแล  หรือสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ  อาทิเช่น  ด ํานํ า , โยคะ , นั งสมาธิ , 
เทนนิส , แบดมินตัน , ทําอาหาร , เต้น
(กรุณาเช็คตารางเวลากับเจ้าหน้าทีรีสอร์ทอีกครัง)

กลางวัน - เย็น บริการอาหารกลางวันและอาหารคํา ณ ห้องอาหารโรงแรม
ลูกค้าทีเข้าพักที Club  Med  Finolhu  สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมที Club Med  Kani ได้      
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย   โดยมีเรือคอยบริการทุกต้นชัวโมง จนถึง 00.00 น. 

วันทีสาม มัลดีฟส์ – กรุงเทพฯ                     (เช้า/-/- )

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมทีพัก
หลังอาหารเช้า ... อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย .... 

09.00 น. นําท่านเดินทางโดยเรือ SPEED BOAT สู่สนามบิน (  กรุณาเช็ครอบเรือกับเจ้าหน้าทีโรงแรมอีกครัง
หนึง  )

12.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที PG 712  
19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



***** www.wonderfulpackage.com *****

โรงแรมทีพัก ช่วงเดินทาง ประเภทห้องพัก

อัตราค่าบริการ

ผู ้ใหญ่ท่านละ พักเดียวเพิม

ต่อห้อง / ต่อคืน

พักเพิม

ต่อห้อง / ต่อคืน

CLUBMED  

FINOHLU  VILLA,

MALDIVES

1 พ.ค. - 15 ก.ค. 59

Sunrise  Beach  Villa 63,900 30,000 36,000

Sunset  Beach  Villa 65,900 32,000 39,000

Sunrise  Lagoon  Villa 67,900 34,000 40,000

Sunset  Lagoon  Villa 76,900 40,000 49,000

16 ก.ค. - 30 ก.ย. 59

8 – 31 ต.ค. 59

Sunrise  Beach  Villa 67,900 33,000 41,000

Sunset  Beach  Villa 70,900 35,000 43,000

Sunrise  Lagoon  Villa 73,900 38,000 46,000

Sunset  Lagoon  Villa 83,900 46,000 57,000

ค่าบริการนีรวม ตัวเครืองบินไป-กลับ สายการบินบางกอก  แอร์เวยส์ ( V Class Only ), ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียม

ต่างๆ ทีเรียกเก็บโดยสายการบิน / โรงแรมทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน เท่านั น) / เรือเร็ว  Speed Boat 

รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินและโรงแรมทีพัก / ค่าอาหารและค่าเครืองดืมทุกมือตามทีระบุใน

โปรแกรม ALL   INCLUSIVE   MEAL 

ค่าบริการนีไม่รวม   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าอาหาร และค่าเครืองดืม ทีนอกเหนือจากรายการ ALL  INCLUSIVE  

MEAL / ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% / ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง  

เงือนไข    - ค่าบริการกรณีพักเพิม  เป็นราคาสําหรับห้องละ 2 ท่านเท่านัน 

- ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตํากว่า 12 ปีเข้าพัก

- เด็กอายุ   12 – 17   ปี  เข้าพักได้เฉพาะห้อง  Sunrise & Sunset  Beach  Villa  เท่านัน

                      - ราคาอาจมีการเปลียนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า    

       - เดินทางตรงกับ วันพฤหัส , ศุกร์ , เสาร์  ชําระเพิม  2,500  บาท/ท่าน


