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วันเดนิทาง ประเภทหอ้งพกั แพ็คเกจ/ผู้ใหญ่ พักเพิ่ม/คนื/คน แพ็คเกจ/เด็กอายุ  
12-17ปี 

พักเพิ่ม/คนื/คน 

 
 

22 Mar – 10 Apr 20 
15 Apr – 30 Oct 20 

Sunrise Overwater Villa 41,700 17,300 - - 

Sunset Overwater Villa 44,700 18,800 - - 

 

Club Med The Finolhu Villas, Maldives 

 

ส ารองทีพ่กัภายในวันที ่27 กุมภาพันธ ์– 19 มีนาคม 2563 

      

แพ็คเกจทีพ่กัAll Inclusive 3 วนั 2 คนื **ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ** 
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ค่าใช้จ่ายนีร้วม: 

 แพค็เกจท่ีพกั 3 วนั 2คืน  
 บริการรับส่งโดยเรือสปีดโบ๊ท ไป-กลบั ระหวา่งสนามบิน-คลบัเมด 
 อาหารบุฟเฟตน์านาชาติทั้งเชา้ กลางวนั เยน็ พร้อมทั้งเคร่ืองด่ืม เบียร์ ไวน์ น ้าผลไมแ้ละ

อ่ืนๆ 
 บริการเคร่ืองด่ืมทั้งผสมและไม่ผสมแอลกอฮอลต์ลอดวนั  (ยกเวน้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ชนิด พรีเม่ียม, ไวน์ และแชมเปญแบบทั้งขวด) 
 พนกังานบริการประจ าห้องพกั (butler service) 
 กิจกรรมกีฬาทั้งบนบกและทางน ้า  พร้อมผูฝึ้กสอนท่ีเช่ียวชาญ เฉพาะรีสอร์ท ท่ีมีการเรียน

การสอนและอุปกรณ์ 
 การแสดงโชวเ์อกลกัษณ์ของคลบัเมดทุกค ่าคืนโดยจีโอนานาชาติ 
 แพคเกจน้ีไม่สามารถใชไ้ดก้บักรุ๊ปทวัร์ /โปรโมชัน่น้ีไม่สามารถใชไ้ดต้รงกบักรุ๊ปซีรีส์ 
 กีฬาและกิจกรรมสันทนาการบางอยา่งอาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามท่ีหนา้

เคาน์เตอร์เช็คอิน 
 

เง่ือนไขและข้อก าหนด: 

 ใชไ้ดส้ าหรับเขา้พกัอยา่งนอ้ย 2 คืน 
 คลบัเมดฟิโนลูห์วลิล่า อนุญาตใหเ้ขา้พกัส าหรับแขกตั้งแต่อาย ุ12 ปีข้ึนไปเท่านั้น 
 แขกอายตุั้งแต่ 12 – 17 ปี สามารถเขา้พกัไดเ้ฉพาะหอ้ง Beach Villa เท่านั้น และสามารถเขา้

พกัได ้3 ท่านต่อหอ้ง 
 หากยนืยนัการจองแลว้ไม่สามารถส่งต่อ คืน หรือเปล่ียนแปลงได ้และ ไม่สามารถใช้

ร่วมกบัโปรโมชัน่อ่ืนได ้
 แพค็เกจน้ีไม่สามารถใชไ้ดก้บักรุ๊ปทวัร์และโปรโมชัน่น้ีไม่สามารถใชไ้ดต้รงกบักรุ๊ปซีรีส์ 
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เง่ือนไขการจอง :    
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเข้าพกัอย่างน้อย 30 วนั  ช าระเต็มจ านวน  
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง มาทีเ่จ้าหน้าที ่ 
3. Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่งต ่า 

2 หนา้และไม่ช ารุด หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ 

 เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถยกเลิก และขอคืนเงินไม่ได ้(Non 
Change /Non Refund) และมีการเก็บหรือหกัใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่า
มดัจ าท่ีพกัโดยตรง หรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้
รวมถึงเท่ียวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่มีการคืน
เงินทุกกรณี ทั้งมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
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หมายเหตุ:  
1. การจอง ขั้นต ่า 2 ท่านข้ึนไป ราคาน้ีส าหรับคนไทยเท่านั้น   ชาวต่างชาติโปรดสอบถามราคา

ใหม่ 
2. ใชไ้ดส้ าหรับเขา้พกัอยา่งนอ้ย 2 คืน 
3. Club Med ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงใดๆ ในระยะและเง่ือนไขโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ 
4. ไม่สามารถใชร่้วมกบัขอ้เสนอ หรือส่วนลด อ่ืน ๆ ส าหรับกลุ่มเดินทางและใชส้ าหรับการจอง

เขา้มาใหม่เท่านั้น 
5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, 

การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ี
ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความ
รับผดิชอบ 

6. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. หากยนืยนัการจองแลว้ไม่สามารถส่งต่อ คืน หรือเปล่ียนแปลงได ้และ ไม่สามารถใชร่้วมกบั
โปรโมชัน่อ่ืนได ้ 

8. non-refundable & non-transferable 
9. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้

ยอมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้และขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนเงินทุกกรณี 
 
 

*** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่อใจ 
แล้วจึงวางมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง *** 
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