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Club Med Finolhu villas  
ดินแดนแห่งสวรรค ์The Finolhu villas หนคีวามวุ่นวายไปพกัผอ่นในดินแดนสดุแสนจะโรแมนติกใจกลาง  

หมูเ่กาะมลัดีฟส ์ที่คลบัเมดฟิโนลนูว์ิลล่า สมัผสักบัประสบการณแ์สนประทบัใจไมว่่า  

จะเป็นทศันยีภ์าพอันงดงาม ความอัศจรรยใ์ตผ้นืน า้ ที่คณุจะตอ้งหลงรัก ใหเ้ราพาคณุไป 

พบกบัความผจญภยัที่ใครๆจะตอ้งอิจฉา อย่างที่วันหยดุพกัผอ่นในฝันควรจะเป็น  
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รายละเอียดที่ท่านจะไดร้ับ 

• ตัว๋เครื่องบิน ชัน้ประหยัด ไป-กลบั  เสน้ทาง ดอนเมือง – มาเล (มลัดีฟ) กบัสายการบินแอรเ์อเชีย  รวมน า้หนกักระเป๋า

ถือขึน้เครื่องบิน 7 ก.ก. ไมร่วมน ้ำหนกัระเป๋ำ ส ำหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่องบิน  

• หอ้งพกัเริ่มตน้ แบบบีช ลกัชรูี่ วิลล่า ซันเซ็ต หรือ หอ้งพกัแบบบีช ลกัซรูี่ วิลลา ซันไรต ์หรือ หอ้งพกัแบบกลางทะเล ฝัง่

พระอาทิตยข์ึน้ และฝัง่พระอาทิตยต์กที่ “CLUB MED FINOLHU VILLAS” ตามทีท่างลกูคา้ไดท้ าการเลือกซ้ือ 

• เดินทาง ไป-กลบั ทีพ่กัและสนามบิน โดยเรือเร็วแบบ SPEED BOAT  

• ท่านสามารถรับประทาน อาหาร และ รับเครื่องดื่ม ณ หอ้งอาหารโรงแรม ทัง้วันตลอดการเขา้พกั  

• มีกิจกรรมบันเทิง และ กิจกรรมสนัทนาการโดยพนกังาน G.O. พรอ้มการดหูนงัภายใตแ้สงดาว และ การรอ้งเพลงคารา

โอเกะไดท้กุคืน 

• เล่นกิจกรรมทางน า้อาทิ เรอืคายัคทอ้งกระจก, วินดเ์ซิรฟ์.กระดานโตค้ลื่น ตลอดการเขา้พกั 

• มีอปุกรณด์าน า้ตื้นชมประการัง ไดฟ้รี และสามารถชมความงามใตท้อ้งทะเล หรือรอบๆ เกาะได ้

• ผอ่นคลาย และร่วมกิจกรรมตา่งๆ โดยมีเจา้หนา้ที่ดแูล และใหค้ าแนะน า  

• เด็กอาย ุ8 ปีขึน้ไป อนญุาตใหเ้ขา้พกัหอ้ง 

OVERWATER SUITE 

• เด็กอายตุ า่กว่า 4 ปีเขา้พกัที่คลบัเมด ฟรี 

• ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กว่า 2 ปีเขา้พกั  

 

 
 
 
 
 
 

CLUB MED FINOLHU VILLAS   ALL-INCLUSIVE 

พกัผอ่นแบบออลอินคลซีูฟ – กินดื่มไมอ่ั้นตลอดการพกั 

เราเขา้ใจดี วันหยดุพกัผอ่นควรเป็นชว่งเวลาที่ควรจะไดเ้ที่ยวอย่างสบายใจ ไรค้วามกงัวล ตัง้แตว่ินาทีที่คณุกา้วเทา้ออก

จากบา้น...นัน่คือความหมายของการเขา้พกัแบบออลอนิคลซีูฟที่คลบัเมด เพราะเราหมายความตามนัน้จริงๆ ไมว่่าจะเป็น

ตวัเลือกขนาดหอ้งพกัที่หลากหลายตัง้แต่หอ้งขนาดใหญ่โอ่อ่า หรือขนาดย่อมๆแบบหอ้งซันเซต แอนด ์ซันไรส ์วิลล่า 

 มื้ออาหาร ทกุมื้อไดร้วมอยู่ในแพ็กเกจสามารถรับประทานไดต้ลอดเวลา บารเ์ปิดแบบพรีเมียม อาหารชัน้เลิศหลากหลาย

คอรส์ของมื้อเย็น เครื่องดื่มตลอดทัง้วัน เครื่องดื่มแอลกอฮอลส์ดุพิเศษก่อนมื้ออาหารเย็น หรือจะเป็นเครื่องดื่มผสม

แอลกอฮอลห์รือบรัน่ดีสกัแกว้หลงัมื้อเย็น 

กีฬาและกิจกรรม หลากหลายไมต่ า่กว่า 60 ประเภททีร่อคอยคณุอยู่ ตลอดจนความบันเทิงดหูนงัภายใตแ้สงดาว ยามค า่

คืนทัง้การการรอ้งเพลงคาราโอเกะ การเรียนท าอาหาร  คณุจะไดก้า้วเขา้สู่โลกทีม่ีความสนกุสนานมากมายแทบไมม่ีที่

สิ้นสดุ และเพื่อใหก้ารเดินทางของคณุสะดวกสบายย่ิงขึน้ เราสามารถชว่ยจองเที่ยวบินรวมถึงบริการรับส่งไดด้ว้ย ดงันัน้ 

แค่ท าตวัสบายๆ เราจดัการทกุอย่างใหเ้อง 

 

 

https://www.clubmed.co.th/l/foodies-delight?locale=th-TH
https://www.clubmed.co.th/l/sports?locale=th-TH
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BEACH LUXURY VILLA SUNRISE  
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BEACH LUXURY VILLA SUNSET  
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OVERWATER LUXURY VILLA SUNRISE 
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OVERWATER LUXURY VILLA SUNSET


