
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CLUB MED FINOLHU MALDIVES 
เนรมิตฝันของคุณให้เป็นจริง 



แพคเกจโปรแกรม การเดนิทาง 
โดยสายการบนิ แอร์เอเชีย 

สวรรค์แห่งมหาสมุทร อนิเดยี  

 

วันแรก : ของการเดินทาง กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์ 

 
07.30 น. เช็คอิน อาคารผู้โดยสารขาออก สนามบนิดอนเมือง สายการบนิแอร์เอเชีย FD177 

** หลงัจากผา่นขัน้ตอนพธีิการ ตม. **  
 

09.30  น. เหินฟา้สู ่เมืองมาเลโ่ดยสายการบนิแอร์เอเชียเท่ียวบนิท่ี FD177 
 
11.45  น. เดนิทางถึง สนามบนิมาเล สนามบนิกลางทะเล ท่ีมีบรรยากาศท่ีสวยงาม  

หลงัผา่นพธีิตรวจคนเข้าเมือง เม่ือออกมาด้านนอก เจ้าหน้าท่ีถือ ปา้ยต้อนรับ CLUB MED และ  Pre Check-in 
ท่ี เคาน์เตอร์ คลบัเมด หมายเลข 61 (หากไมพ่บเจ้าหน้าท่ี สามารถ มาท่ี เคาน์เตอร์คลบัเมดหมายเลข 61 ) 
และ นําท่านลงเรือเร็วเพ่ือเดนิทางสูเ่กาะมลัดีฟส์  (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) 
 

13.30 น.  เดนิทางถึง RESORT พร้อมเช็คอิน 
 
14.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร  Motu และให้ทกุท่านได้อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
 
19.30 – 21.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารเย็นท่ีห้องอาหารบริการอาหารเย็นในแบบท่ีท่านจะประทบัใจ  

 พร้อม บริการ เคร่ืองดื่มเบียร์ และไวน์รสเย่ียมตลอดการรับประทานอาหารมือ้คํ่า  
(ในกรณีท่ีเกิดการลา่ช้าและถึงไมท่นัเวลาการใช้บริการอาหาร มือ้เย็นท่ีภตัตาคารทางคลบัเมดจะจดัเป็นมือ้
อาหารวา่งบริการไว้ให้ในห้องพกัแทน) 

21.30 น.  จากนัน้ท่านสามารถเลือกนัง่เรือมาท่ีบริเวณ Iru Bar ท่ี ClubMed Kani (ฟรี) ท่ีนีท้่านจะสนกุสนานกบักิจกรรม
ยามคํ่าคืน และการแสดงจากทางรีสอร์ทท่ีรอต้อนรับผู้ ท่ีเดนิทางมาเยือน และบริการเคร่ืองดื่มตา่งๆตลอดยาม
คํ่าคืนมากมายกวา่ 150 รายการ พร้อมทัง้โชว์จากเจ้าหน้าท่ีสําหรับการต้อนรับลกูค้าทกุท่าน หรือ ท่านพกัผอ่น
ตามอิสระ ท่านสามารถกินลม ชมบรรยากาศพร้อมเคร่ืองดื่มชนิดพรีเม่ียม ได้ตลอดการพกัผอ่น ท่ี Pool Bar 
Finohl Villas 

***หมายเหต ุเรือข้ามเกาะมีจนถึง เวลา เท่ียงคืน ของแตล่ะวนั*** 



 

วันที่สอง : ของการเดินทางสนุกสนานกับกิจกรรมในโรงแรม 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หรือ เลือกทานอาหารเช้าท่ีห้องพกัได้ เพียงแคบ่อก   พนกังาน

บริการประจําห้องพกั ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้า กลางทะเลท่ีสวยงาม แสงแดด และ สายลม  
หลงัรับประทานอาหารเช้า หากท่านท่ีต้องการไปดํานํา้ตืน้พร้อมกนัท่ีท่าเรือ ของรีสอร์ท เพ่ือร่วมทดสอบการ
วา่ยนํา้ ก่อนท่ีจะร่วมออกทริป เพ่ือไปสมัผสั โลกใต้นํา้ ในมหาสมทุรอินเดีย (กรณีท่ีท่านไมผ่า่นการทดสอบวา่ย
นํา้ทางรีสอร์ทขอสงวนสทิธ์ิการให้บริการ แตส่ามารถเลือกเลน่กิจกรรรมอ่ืนได้ภายในโรงแรม ) 
 

09.30 น.  สําหรับท่านท่ีผา่นการทดสอบ ร่วมทริปดํานํา้ ท่านสามารถ ร่วมการเดนิทางไปกบัเรือท่ีบริการฟรี พร้อม
อปุกรณ์กรตา่งๆ เช่น หน้ากากดํานํา้ เสือ้ชชีูพ หรือตีนกบ (กรณีท่ีท่านต้องการดํานํา้ลกึ ท่านสามารถตดิตอ่ซือ้
บริการเพิม่เตมิ โดยมีคา่ใช้จ่ายตามทริปท่ีท่านต้องการ) สําหรับการดํานํา้ตืน้ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 
สําหรับท่านท่ีไมอ่อกไปร่วมทริปดํานํา้ ท่านสามารถ นัง่เรือข้ามไปท่ีเกาะ Kani เพ่ือร่วม สนกุสนานกบักิจกรรม 
ท่ี สระวา่ยนํา้กบัการออกกาลงักาย แบบ Aqua Gym ท่ีเน้นความสนกุ ในสระวา่ยนํา้หรือท่านสามารถอิสระกบั
กิจกรรมตา่งๆมากมายบนเกาะ ท่ีท่านเกือบจะไมต้่องเสียคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆอาทิ เรือแคนู,เรือถีบ, วนิด์เซิร์ฟ, 
กระดานโต้คล่ืน (ชนิดไมมี่เคร่ืองยนต์) เป็นต้น สามารถตดิตอ่โดยตรงท่ีเจ้าหน้าประจําเกาะ หรือ ท่านสามารถ
ใช้บริการ กิจกรรม ของ Finolhu Villas ได้ อาทิเช่น – Tennis, Volleyball, Badminton,Weights & Cardio 
Room และ Yoga เป็นต้น โดยไมมี่คา่ใช้จ่าย 
 

บา่ย  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหาร Motu 
 ท่านสามารถสนกุสนานกบัคอร์สตา่งๆมากมายท่ีทาง Club Med เตรียมไว้สําหรับท่านโดยท่านสามารถ

สอบถามได้โดยตรงกบัทางทีมงาน Club Med ทัง้เกาะ Kani และ เกาะ Finolhu Villas 
 
ช่วงค ่า  บริการอาหารเลศิรส ท่ามกลางบรรยากาศสดุหรู โดยจะเสร์ิฟ เป็นเมน ูa la carte แตส่ามารถ สัง่เพิม่ได้ตลอด 

หรือ เลือกทานอาหาร บฟุเฟ่ต์ นานาชาต ิณ ห้องอาหาร Velhi ท่ี เกาะ Kani 
 

21.30 น.  ท่านสามารถกินลม ชมบรรยากาศพร้อมเคร่ืองดื่มชนิด พรีเม่ียม ได้ตลอดการพกัผอ่น ท่ี Pool Bar Finohlu 
หรือท่านสามรถ ข้ามมาเกาะ Kani เพ่ือร่วม สนกุกบัปาร์ตี ้ดนตรีกิจกรรมยามคํ่าคืนในแบบ Club Med ท่ี
บริเวณ ห้องการแสดง (Theater) ท่านสามารถ ชมการแสดงตา่งๆ ได้ฟรี ได้ทกุคํ่าคืน กบัการแสดงท่ีไมซํ่า้กบั
ทีม GO’s ท่ีมากมายความสามารถ และบริเวณนีท้่านสามารถเลือกเคร่ืองดื่มท่ีท่านช่ืนชอบ อาทิ คอ็กเทลตา่งๆ 
ไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ หรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ มากมายกวา่ 150 ชนิด ตลอดคืน        (บาร์จะปิดบริการ
ประมาณ 01.00 น. ) 

***หมายเหต ุเรือข้ามเกาะมีจนถึง เวลา เท่ียงคืน ของแตล่ะวนั*** 
 

 



วันที่สามของการเดินทาง มัลดีฟส์ - กรุงเทพฯ 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า 
8.00 น.  วางกระเป๋าสมัภาระบริเวณหน้าห้องพกั  
9.00 น.  เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมท่ีพกั  
09.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าเทียบเรือของคลบัเมดคานิ และเดนิทางออกจากคลบัเมดคานิ โดย Speed boat สู ่ สนามบนิมา

เล ่ 
12.40 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร์เอเชียเท่ียวบนิท่ี FD178 
19.05 น.  เดนิทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ 
 

***** เวลา และ กิจกรรม อาจมีการปรับเปล่ียน ได้ตามความสะดวกของท่านเป็นหลกั  ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง : 

 กระเป๋าเดนิทางสําหรับฝากใต้ท้องเคร่ือง  

 จ านวน :  ไมจํ่ากดั   น า้หนัก : ไมเ่กิน 20  กิโลกรัม 

 สิง่ท่ีบรรจภุายใน : นอกเหนือจากเสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย และของใช้อ่ืนๆ  ข้อควรปฎิบตัอิย่างเคร่งครัดสําหรับสิง่ของท่ี

บรรจไุว้ภายในกระเป๋าเดนิทางฝากใต้ท้องเคร่ืองมีดงันี ้  

 ห้าม  นําผลติภณัฑ์อดัอากาศใสก่ระเป๋าใบใหญ่ เพราะอาจเกิดอนัตรายระหวา่งเดนิทาง เช่น กระป๋องสเปรย์ตา่งๆ  

 ห้าม นําหนงัสือเดนิทางใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และกรุณาเก็บรักษาไว้อย่างดี เพ่ือปอ้งกนัการสญูหาย  

 ห้าม นําท่ีชาร์จแบตเตอร่ีสํารอง (Power Bank)   ทกุขนาด และทกุชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบใหญ่โดยเดด็ขาด  

 ห้าม นําอาวธุทกุชนิดใสใ่นกระเป๋าใบใหญ่โดยเดด็ขาด  

 กระเป๋าเดนิทางท่ีถือตดิตวัขึน้เคร่ือง ( Hand Carry / Hand Bag)  

 จํานวน :  ต้องไมเ่กิน 2 ใบ ตอ่ท่าน โดยแบง่เป็น กระเป๋าเดนิทางใบเลก็สําหรับถือขึน้เคร่ือง (Hand Carry) 1ใบ และ

กระเป๋าสะพาย (Hand Bag)  1 ใบ 

 ขนาด :  ของกระเป๋าเดนิทางใบเลก็ (Hand Carry ) ต้องมีขนาด 58 x 34 x 23 ซม.  

 นํา้หนกั :  กระเป๋าเดนิทางใบเลก็ (Hand Carry) ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม ตอ่ 1 ใบ 

 สิง่ท่ีบรรจภุายใน  : ควรเป็นของใช้ท่ีจําเป็นระหวา่งการเดนิทาง อาทิ แปรงสีฟัน ยาประจําตวั ทัง้นีส้ายการบนิมี

ข้อกําหนดเคร่งครัด สําหรับสิง่ของท่ีบรรจภุายในกระเป๋าถือตดิตวัตวัขึน้เคร่ือง ดงันี ้ 

 - ของเหลว หรือ ของกึ่งเหลวทกุชนิด อาทิ เจล สเปรย์ท่ีไมใ่ช่วสัดอุนัตราย และนํา้ เคร่ืองดื่ม โลชัน่ ออยล์ นํา้หอม โฟม 

ยาสีฟัน นํา้ยากําจดักลิน่ตวั (ยกเว้น นม อาหารสําหรับเดก็ และยานํา้ในปริมาณท่ีพอเหมาะ ) ต้องมีขนาดบรรจไุมเ่กิน 

100 มลิลลิติรตอ่ชนิด และบรรจรุวมกนัไมเ่กิน 1,000 มลิลลิติร และหากบรรจเุกินจาก 100 มลิลลิติร ต้องเก็บไว้ใน

กระเป๋าฝากใต้ท้องเคร่ืองเท่านัน้ 

 สําหรับของเหลว หรือ ของกึ่งเหลว อาทิ เจล หรือสเปรย์ ซึ่งซือ้จากร้านปลอดภาษีอากรท่ีสนามบนิ หรือบนเคร่ืองบนิต้อง

บรรจใุนถงุพลาสตกิใสปิดผนึกปากถุง ไมมี่ร่องรอยผดิปกตใิห้สงสยัวา่มีการเปิดปากถงุหลงัจากการซือ้ และมีหลกัฐาน

แสดงวา่ซือ้จากร้านค้าปลอดภาษีสนามบนิหรือบนเคร่ืองบนิในวนัเดนิทางเท่านัน้ โดยตรวจสอบข้อมลูเก่ียวกบัการ

ปฏิบตัติอ่ของเหลว เจล หรือสเปรย์ท่ีสนามบนิซึ่งเป็นจดุปลายทางของการเดนิทาง  

 กรณีท่ีนําของเหลวและกึ่งเหลวบรรจไุว้ในกระเป๋าถือตดิตวัขึน้เคร่ืองต้องแสดงถงุพลาสตกิใสซึ่งใสภ่าชนะบรรจขุองเหลว 

เจล หรือสเปรย์ รวมทัง้เคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบพกพาและเสือ้คลมุ เม่ือถึงจดุตรวจค้น  

 - สําหรับเคร่ืองใช้ไฟฟา้สว่นตวั วสัดอุปุกรณ์ของมีคมอนัสามารถก่อให้เกิดอนัตร ายได้เช่น มีดพบั มีดปอกผลไม้ ตะไบขดั

เลบ็ ไฟแช็ค มีด กรรไกร หรือ ของมีคมทกุชนิดท่ีสามารถทําเป็นอาวธุได้ ไมอ่นญุาตให้บรรจไุว้ในกระเป๋าถือ ดงันัน้กรุณา

ใสไ่ว้ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ท่ีจะฝากลงใต้ท้องเคร่ืองบนิ มฉิะนัน้อาจถกูยึดไว้โดยไมไ่ด้รับคืน  

 หมายเหต ุหากขนาดและนํา้หนกัของกระเป๋าตดิตวัขึน้เคร่ืองเกินกวา่ท่ีกําหนด สายการบนิจะไมย่ินยอมให้นํากระเป๋า

ดงักลา่วขึน้เคร่ืองโดยเดด็ขาด 

 



 

 

ข้อมูลอ่ืนๆ  : 

 1. สิง่ท่ีห้ามนําเข้าประเทศมลัดีฟส์ 

 - วตัถท่ีุส่ือถึงการตอ่ต้านศาสนาอิสลาม  

 - วตัถบุชูา 

 - หนงัสือ สิง่พมิพ์ลามก 

 - แอลกอฮอล์และเหล้า 

 - สตัว์อนัตราย อาวธุสงคราม และระเบดิ  

 - เนือ้หม ูและผลติภณัฑ์ท่ีทําจากหมู 

 2.  อณุหภมูชิ่วงปลายเดือนสงิหาคม  โดยประมาณ  26 - 35 องศาเซลเซียส 

      หมายเหต ุ ก่อนออกเดนิทางกรุณาตรวจเช็คอณุหภมูอีิกครัง้  

 3.  เวลา  จะช้ากวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

 4.  ภาษา  ภาษาท้องถิ่นคือ Dhivehi และภาษาองักฤษ 

 5.  เงินตรา อตัราแลกเปล่ียน อยู่ท่ีประมาณ  12  รูเฟีย (Rufiyaa/MVR)  ตอ่ 1 ดอลลา่ร์สหรัฐ  หรือ  1 รูเฟีย เท่ากบั 3-4 

บาท   แตท่่านอาจจะไมจํ่าเป็นต้องแลกเงินรูเฟีย ไว้มากนกัเพราะท่ีคลบัเมด คานิ ยินดีรับเงินดอลล่ าร์สหรัฐ หรือ            

ท่านสามารถจ่ายผา่นบตัรเครดติ ซึ่งคา่ใช้จ่ายทัง้หมดจะถกูบนัทึกเอาไว้ คดิบญัชีรวมกนัเม่ือท่านเช็คเอาท์   

 (บตัร VISA /JCB / American Express / Eurocard และ Master Card ) 

 6. เสือ้ผ้า การแตง่กาย และของใช้ตา่งๆ   

 -  ควรเตรียมเสือ้ผ้าท่ีเป็นผ้าฝา้ย ผ้าลนิิน เสือ้ยืดเนือ้บางสวมใสส่บาย เน่ืองจากมลัดีฟส์อากาศร้อนทัง้ปี  

 -  รองเท้าแตะ หรือ รองเท้าท่ีสวมใสส่บาย 

 - กางเกงวา่ยนํา้  ชดุวา่ยนํา้   

 - ครีมกนัแดด 

 - แวน่ตากนัแดด หรืออปุกรณ์กนัแดดในแบบของท่านเอง 

 - รองเท้าผ้าใบสําหรับท่านท่ีชอบออกกําลงักายในห้องฟิตเนส หรือออกกําลงักายแอโรบคิ/โยคะ 

 - กล้องถ่ายรูปและอปุกรณ์เก็บภาพ 

 7.  กระแสไฟฟา้ระบบไฟฟา้เป็นแบบกระแสสลบั230-240 Volts -AC ปลัก๊เป็นแบบ 3 ขาควรพก adapter ตดิตวัไปด้วย 

 8.  การเข้าประเทศ   ท่านสามารถเดนิทางเข้าสู่มลัดีฟส์โดยไมต้่องใช้วีซ่า  โดยสามารถพกัอาศยัอยู่ได้ไมเ่กิน 30 วนั และ  

พาสปอร์ตต้องมีอายอุย่างน้อย 6 เดือนขึน้ไป 

 9.  การใช้โทรศพัท์ โทรศพัท์กลบัเมืองไทย ให้กด  001 หรือ 002 หรือ 008  + 66 + 2 หรือ 8  หมายเลข โทรศพัท์ 7 ตวั 

 10. ของมีคา่ไมค่วรนําของมีคา่ตดิตวัมากเกินไป เพ่ือการท่องเท่ียวอย่างสบายใจ  

 11. คลบัเมด จะมีการแตง่กายเพ่ือร่วม ธีมปารตี ้ในแตล่ะวนั สามารถโทรเช็ค ลว่งหน้าก่อนการเดนิทาง 5 วนั   

ท่ีคลบัเมดกรุงเทพ 



 

หมายเหตุ 

- ราคานีใ้ช้สําหรับผู้เดนิทางพร้อมกนัอย่างน้อย 2 ท่านขึน้ไป ถือสญัชาตไิทยและมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว

เท่านัน้  

- เพ่ือความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว รีสอร์ทสว่นใหญ่ท่ีมลัดีฟส์ไมอ่นญุาตให้เดก็อายตุํ่ากวา่ 12 ปีพกัแบบ Water 

Bungalow ห้องพกั 1 ห้อง พกัได้สงูสดุ 3 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่านพกักบัเดก็ 1 ท่าน (เดก็ต้องมีอาย ุ2-11 ปีหรืออายุ

ไมเ่กิน 12 ปี ก่อนวนัออกเดนิทาง) 

- อตัราคา่บริการคดิคํานวณจากอตัราแลกเปล่ียน ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาคา่บริการ

ในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนียมนํา้มนั หรือมีการประกาศลดคา่เงิน

บาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีคณะจะเดนิทาง   

- หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเข้า -ออกเมือง ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น

เหตผุลซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผดิชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินบางสว่นหรือ

ทัง้หมด 

- บริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ

หรือคนตา่งด้าว ท่ีพํานกั อยู่ในประเทศไทย อํานาจสทิธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง   

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผดิช อบตอ่คา่ใช้จ่ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวสิยั เช่น การยกเลกิ หรือลา่ช้าของ

สายการบนิ เรือ รถไฟ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนดัหยดุงาน การจลาจล หรือสิง่ของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ ท่ี

เกิดเหนืออํานาจควบคมุของบริษัทฯ  

- ในระหวา่งการท่องเท่ียวนี ้หากท่านไมใ่ช้บริการใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ถือวา่ท่านสละสทิธ์ิ ไมส่ามารถ

เรียกร้องขอคืนคา่บริการได้ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี ้ทางบริษัทฯ จะ

ยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สงูสดุของลกูค้าสว่นมากเป็นสําคญั 

 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club Med Finolhu Villas, Maldives 
Book By 30 APR 2018 

3DAYS 2NIGHTS AIR PACKAGE WITH AIR ASIA (FD) 
Departure: FD177 BANGKOK-MALE 09:30-11:40                    Return: FD178 MALE-BANGKOK 12:30-19:00  

 
Date of Travel 

 
Room category 

 
Package/Adult 

Package/Teenager 
12-17 yrs 

 

 

13-15 Jul 18 

Sunrise Beach Villa 53,800 46,600 

Sunset Beach Villa 56,000 48,400 

Sunrise Overwater Villa 62,800 - 

Sunset Overwater Villa 69,400 - 

 

27-29 Jul 18 

Sunrise Beach Villa 61,000 53,800 

Sunset Beach Villa 63,200 55,600 

Sunrise Overwater Villa 70,000 - 

Sunset Overwater Villa 76,600 - 

 

28-30 Jul 18 

Sunrise Beach Villa 59,200 52,000 

Sunset Beach Villa 61,400 53,800 

Sunrise Overwater Villa 68,200 - 

Sunset Overwater Villa 74,800 - 

 

 
12-14 Aug 18 

Sunrise Beach Villa 56,200 49,000 

Sunset Beach Villa 58,400 50,800 

Sunrise Overwater Villa 65,200 - 

Sunset Overwater Villa 71,800 - 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
Date of Travel 

 
Room category 

 
Package/Adult 

Package/Teenager 
12-17 yrs 

 

31Aug-02Sep 18 
14-16 Sep 18 

Sunrise Beach Villa 51,700 44,900 

Sunset Beach Villa 53,900 46,700 

Sunrise Overwater Villa 60,300 - 

Sunset Overwater Villa 66,500 - 

 

28-30 Sep 18 

Sunrise Beach Villa 54,700 47,300 

Sunset Beach Villa 57,100 49,200 

Sunrise Overwater Villa 64,100 - 

Sunset Overwater Villa 70,900 - 

 

21-23 Oct 18 

Sunrise Beach Villa 58,600 51,200 

Sunset Beach Villa 60,800 53,000 

Sunrise Overwater Villa 67,600 - 

Sunset Overwater Villa 74,600 - 

 
Cost inclusion : 
 

1. 2 nights accommodation with Air Asia  
2. Roundtrip airport transfer by speedboat  
3. All meals are  international fusion food 
4. Unlimited flow of alcoholic and non-alcoholic drinks, wines, cocktails, fresh juices served in all day 

bar with finger food & light meals (excludes premium spirits, bottled wines & champagnes) 
5. Host of land & water sport facilities (specific to resorts) with tuition and equipment 
6. Daily evening entertainment; cinema under the stars, live music, dance & beach events  
7. Personalized service – Villa Host (butler) 

 

Booking Terms & Conditions : 
 

 Offer and package prices are valid for a minimum of 2 adults traveling together and applicable for a 
minimum 2 nights stay. 

 Welcome guests from 18 years stay in Overwater villas &12-17 years stay in Beach villas 

 Villa with panoramic view is 10%surcharge  

 All payments made are non-refundable and non-transferable 

 This package is not valid for Group travel 

 Confirmation is subject to availability. Offer cannot be used in conjunction with any other promotions. 
 

 


