วันแรก : ของการเดินทาง กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์
07.30 น.

เช็คอิน อาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์ เอเชีย FD177
** หลังจากผ่านขันตอนพิ
้
ธีการ ตม. **

09.30 น.

เหินฟ้าสู่ เมืองมาเล่โดยสายการบินแอร์ เอเชียเที่ยวบินที่ FD177

11.45 น.

เดินทางถึง สนามบินมาเล สนามบินกลางทะเล ที่มีบรรยากาศที่สวยงาม
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง เมือ่ ออกมาด้ านนอก เจ้ าหน้ าที่ถือ ป้ายต้ อนรับ CLUB MED และ Pre Check-in
ที่ เคาน์เตอร์ คลับเมด หมายเลข 61 (หากไม่พบเจ้ าหน้ าที่ สามารถ มาที่ เคาน์เตอร์ คลับเมดหมายเลข 61 )
และ นาท่านลงเรื อเร็ วเพื่อเดินทางสูเ่ กาะมัลดีฟส์ (ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที)

13.30 น.

เดินทางถึง RESORT พร้ อมเช็คอิน

14.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร Motu และให้ ทกุ ท่านได้ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.30 – 21.30 น. เชิญท่านรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารบริ การอาหารเย็นในแบบที่ทา่ นจะประทับใจ

21.30 น.

พร้ อม บริ การ เครื่ องดื่มเบียร์ และไวน์รสเยี่ยมตลอดการรับประทานอาหารมื ้อคา่
(ในกรณีทเี่ กิดการล่าช้ าและถึงไม่ทนั เวลาการใช้ บริ การอาหาร มื ้อเย็นที่ภตั ตาคารทางคลับเมดจะจัดเป็ นมื ้อ
อาหารว่างบริการไว้ ให้ ในห้ องพักแทน)
จากนันท่
้ านสามารถเลือกนัง่ เรื อมาที่บริ เวณ Iru Bar ที่ ClubMed Kani (ฟรี ) ที่นี ้ท่านจะสนุกสนานกับกิจกรรม
ยามค่าคืน และการแสดงจากทางรี สอร์ ทที่รอต้ อนรับผู้ที่เดินทางมาเยือน และบริ การเครื่ องดื่มต่างๆตลอดยาม
ค่าคืนมากมายกว่า 150 รายการ พร้ อมทังโชว์
้ จากเจ้ าหน้ าที่สาหรับการต้ อนรับลูกค้ าทุกท่าน หรื อ ท่านพักผ่อน
ตามอิสระ ท่านสามารถกินลม ชมบรรยากาศพร้ อมเครื่ องดื่มชนิดพรี เมี่ยม ได้ ตลอดการพักผ่อน ที่ Pool Bar
Finohl Villas
***หมายเหตุ เรื อข้ ามเกาะมีจนถึง เวลา เที่ยงคืน ของแต่ละวัน***

วันที่สอง : ของการเดินทางสนุกสนานกับกิจกรรมในโรงแรม
เช้ า

บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของรี สอร์ ท หรื อ เลือกทานอาหารเช้ าที่ห้องพักได้ เพียงแค่บอก พนักงาน
บริ การประจาห้ องพัก ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้ า กลางทะเลที่สวยงาม แสงแดด และ สายลม
หลังรับประทานอาหารเช้ า หากท่านที่ต้องการไปดาน ้าตื ้นพร้ อมกันที่ทา่ เรื อ ของรี สอร์ ท เพื่อร่วมทดสอบการ
ว่ายน ้า ก่อนที่จะร่วมออกทริ ป เพือ่ ไปสัมผัส โลกใต้ น ้า ในมหาสมุทรอินเดีย (กรณีที่ทา่ นไม่ผา่ นการทดสอบว่าย
น ้าทางรี สอร์ ทขอสงวนสิทธิ์การให้ บริ การ แต่สามารถเลือกเล่นกิจกรรรมอื่นได้ ภายในโรงแรม)

09.30 น.

สาหรับท่านที่ผา่ นการทดสอบ ร่วมทริ ปดาน ้า ท่านสามารถ ร่วมการเดินทางไปกับเรื อที่บริ การฟรี พร้ อม
อุปกรณ์กรต่างๆ เช่น หน้ ากากดาน ้า เสื ้อชูชีพ หรื อตีนกบ (กรณีทที่ า่ นต้ องการดาน ้าลึก ท่านสามารถติดต่อซื ้อ
บริ การเพิ่มเติม โดยมีคา่ ใช้ จา่ ยตามทริ ปที่ทา่ นต้ องการ) สาหรับการดาน ้าตื ้นใช้ เวลาประมาณ 2 ชม.
สาหรับท่านที่ไม่ออกไปร่วมทริ ปดาน ้า ท่านสามารถ นัง่ เรื อข้ ามไปที่เกาะ Kani เพื่อร่วม สนุกสนานกับกิจกรรม
ที่ สระว่ายน ้ากับการออกกาลังกาย แบบ Aqua Gym ที่เน้ นความสนุก ในสระว่ายน ้าหรื อท่านสามารถอิสระกับ
กิจกรรมต่างๆมากมายบนเกาะ ที่ทา่ นเกือบจะไม่ต้องเสียค่าใช้ จา่ ยอื่นๆอาทิ เรื อแคนู,เรื อถีบ, วินด์เซิร์ฟ,
กระดานโต้ คลืน่ (ชนิดไม่มีเครื่ องยนต์) เป็ นต้ น สามารถติดต่อโดยตรงที่เจ้ าหน้ าประจาเกาะ หรื อ ท่านสามารถ
ใช้ บริ การ กิจกรรม ของ Finolhu Villas ได้ อาทิเช่น – Tennis, Volleyball, Badminton,Weights & Cardio
Room และ Yoga เป็ นต้ น โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่าย

บ่าย

บริ การอาหารกลางวัน ณ ห้ องอาหาร Motu

ท่านสามารถสนุกสนานกับคอร์ สต่างๆมากมายที่ทาง Club Med เตรี ยมไว้ สาหรับท่านโดยท่านสามารถ
สอบถามได้ โดยตรงกับทางทีมงาน Club Med ทังเกาะ
้
Kani และ เกาะ Finolhu Villas
ช่ วงค่า

บริ การอาหารเลิศรส ท่ามกลางบรรยากาศสุดหรู โดยจะเสิร์ฟ เป็ นเมนู a la carte แต่สามารถ สัง่ เพิม่ ได้ ตลอด
หรื อ เลือกทานอาหาร บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ ณ ห้ องอาหาร Velhi ที่ เกาะ Kani

21.30 น.

ท่านสามารถกินลม ชมบรรยากาศพร้ อมเครื่ องดื่มชนิด พรี เมี่ยม ได้ ตลอดการพักผ่อน ที่ Pool Bar Finohlu
หรื อท่านสามรถ ข้ ามมาเกาะ Kani เพื่อร่วม สนุกกับปาร์ ตี ้ ดนตรี กิจกรรมยามคา่ คืนในแบบ Club Med ที่
บริ เวณ ห้ องการแสดง (Theater) ท่านสามารถ ชมการแสดงต่างๆ ได้ ฟรี ได้ ทกุ ค่าคืน กับการแสดงที่ไม่ซ ้ากับ
ทีม GO’s ที่มากมายความสามารถ และบริ เวณนี ้ท่านสามารถเลือกเครื่ องดื่มที่ทา่ นชื่นชอบ อาทิ ค็อกเทลต่างๆ
ไวน์แดง ไวน์ขาว เบียร์ หรื อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มากมายกว่า 150 ชนิด ตลอดคืน (บาร์ จะปิ ดบริ การ
ประมาณ 01.00 น. )
***หมายเหตุ เรื อข้ ามเกาะมีจนถึง เวลา เที่ยงคืน ของแต่ละวัน***

วันที่สามของการเดินทาง มัลดีฟส์ - กรุ งเทพฯ
เช้ า
8.00 น.
9.00 น.
09.30 น.
12.40 น.
19.05 น.

รับประทานอาหารเช้ า
วางกระเป๋ าสัมภาระบริ เวณหน้ าห้ องพัก
เช็คเอ้ าท์ออกจากโรงแรมที่พกั
พร้ อมกันที่ ท่าเทียบเรื อของคลับเมดคานิ และเดินทางออกจากคลับเมดคานิ โดย Speed boat สู่ สนามบินมา
เล่
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชียเที่ยวบินที่ FD178
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
***** เวลา และ กิจกรรม อาจมีการปรับเปลีย่ น ได้ ตามความสะดวกของท่านเป็ นหลัก *****

ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง :
 กระเป๋ าเดินทางสาหรับฝากใต้ ท้องเครื่ อง
 จานวน : ไม่จากัด นา้ หนัก : ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 สิง่ ที่บรรจุภายใน : นอกเหนือจากเสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกาย และของใช้ อื่นๆ ข้ อควรปฎิบตั ิอย่างเคร่งครัดสาหรับสิง่ ของที่
บรรจุไว้ ภายในกระเป๋ าเดินทางฝากใต้ ท้องเครื่ องมีดงั นี ้
 ห้ าม นาผลิตภัณฑ์อดั อากาศใส่กระเป๋ าใบใหญ่ เพราะอาจเกิดอันตรายระหว่างเดินทาง เช่น กระป๋ องสเปรย์ตา่ งๆ
 ห้ าม นาหนังสือเดินทางใส่กระเป๋ าใบใหญ่ และกรุณาเก็บรักษาไว้ อย่างดี เพื่อป้องกันการสูญหาย
 ห้ าม นาที่ชาร์ จแบตเตอรี่ สารอง (Power Bank) ทุกขนาด และทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบใหญ่โดยเด็ดขาด

 ห้ าม นาอาวุธทุกชนิดใส่ในกระเป๋ าใบใหญ่โดยเด็ดขาด
 กระเป๋ าเดินทางที่ถือติดตัวขึ ้นเครื่อง ( Hand Carry / Hand Bag)
 จานวน : ต้ องไม่เกิน 2 ใบ ต่อท่าน โดยแบ่งเป็ น กระเป๋ าเดินทางใบเล็กสาหรับถือขึ ้นเครื่ อง (Hand Carry) 1ใบ และ
กระเป๋ าสะพาย (Hand Bag) 1 ใบ
 ขนาด : ของกระเป๋ าเดินทางใบเล็ก (Hand Carry ) ต้ องมีขนาด 58 x 34 x 23 ซม.
 น ้าหนัก : กระเป๋ าเดินทางใบเล็ก (Hand Carry) ไม่เกิน 7 กิโลกรัม ต่อ 1 ใบ
 สิง่ ที่บรรจุภายใน : ควรเป็ นของใช้ ที่จาเป็ นระหว่างการเดินทาง อาทิ แปรงสีฟัน ยาประจาตัว ทังนี
้ ้สายการบินมี
ข้ อกาหนดเคร่งครัด สาหรับสิง่ ของที่บรรจุภายในกระเป๋ าถือติดตัวตัวขึ ้นเครื่ อง ดังนี ้
 - ของเหลว หรื อ ของกึ่งเหลวทุกชนิด อาทิ เจล สเปรย์ที่ไม่ใช่วสั ดุอนั ตราย และน ้า เครื่ องดื่ม โลชัน่ ออยล์ น ้าหอม โฟม
ยาสีฟัน น ้ายากาจัดกลิน่ ตัว (ยกเว้ น นม อาหารสาหรับเด็ก และยาน ้าในปริ มาณที่พอเหมาะ) ต้ องมีขนาดบรรจุไม่เกิน
100 มิลลิลติ รต่อชนิด และบรรจุรวมกันไม่เกิน 1,000 มิลลิลติ ร และหากบรรจุเกินจาก 100 มิลลิลติ ร ต้ องเก็บไว้ ใน
กระเป๋ าฝากใต้ ท้องเครื่ องเท่านัน้
 สาหรับของเหลว หรื อ ของกึ่งเหลว อาทิ เจล หรื อสเปรย์ ซึง่ ซื ้อจากร้ านปลอดภาษี อากรที่สนามบิน หรื อบนเครื่ องบินต้ อง
บรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึกปากถุง ไม่มีร่องรอยผิดปกติให้ สงสัยว่ามีการเปิ ดปากถุงหลังจากการซื ้อ และมีหลักฐาน
แสดงว่าซื ้อจากร้ านค้ าปลอดภาษี สนามบินหรื อบนเครื่ องบินในวันเดินทางเท่านัน้ โดยตรวจสอบข้ อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิตอ่ ของเหลว เจล หรื อสเปรย์ที่สนามบินซึง่ เป็ นจุดปลายทางของการเดินทาง
 กรณีที่นาของเหลวและกึง่ เหลวบรรจุไว้ ในกระเป๋ าถือติดตัวขึ ้นเครื่องต้ องแสดงถุงพลาสติกใสซึง่ ใส่ภาชนะบรรจุของเหลว
เจล หรื อสเปรย์ รวมทังเครื
้ ่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพาและเสื ้อคลุม เมื่อถึงจุดตรวจค้ น
 - สาหรับเครื่ องใช้ ไฟฟ้าส่วนตัว วัสดุอปุ กรณ์ของมีคมอันสามารถก่อให้ เกิดอันตรายได้ เช่น มีดพับ มีดปอกผลไม้ ตะไบขัด
เล็บ ไฟแช็ค มีด กรรไกร หรื อ ของมีคมทุกชนิดที่สามารถทาเป็ นอาวุธได้ ไม่อนุญาตให้ บรรจุไว้ ในกระเป๋ าถือ ดังนันกรุ
้ ณา
ใส่ไว้ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ทจี่ ะฝากลงใต้ ท้องเครื่ องบิน มิฉะนันอาจถู
้
กยึดไว้ โดยไม่ได้ รับคืน
 หมายเหตุ หากขนาดและน ้าหนักของกระเป๋ าติดตัวขึ ้นเครื่ องเกินกว่าที่กาหนด สายการบินจะไม่ยินยอมให้ นากระเป๋ า
ดังกล่าวขึ ้นเครื่ องโดยเด็ดขาด

ข้ อมูลอื่นๆ :
























1. สิง่ ที่ห้ามนาเข้ าประเทศมัลดีฟส์
- วัตถุที่สอื่ ถึงการต่อต้ านศาสนาอิสลาม
- วัตถุบชู า
- หนังสือ สิง่ พิมพ์ลามก
- แอลกอฮอล์และเหล้ า
- สัตว์อนั ตราย อาวุธสงคราม และระเบิด
- เนื ้อหมู และผลิตภัณฑ์ที่ทาจากหมู
2. อุณหภูมิช่วงปลายเดือนสิงหาคม โดยประมาณ 26 - 35 องศาเซลเซียส
หมายเหตุ ก่อนออกเดินทางกรุณาตรวจเช็คอุณหภูมิอกี ครัง้
3. เวลา จะช้ ากว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง
4. ภาษา ภาษาท้ องถิ่นคือ Dhivehi และภาษาอังกฤษ
5. เงินตรา อัตราแลกเปลีย่ น อยูท่ ี่ประมาณ 12 รูเฟี ย (Rufiyaa/MVR) ต่อ 1 ดอลล่าร์ สหรัฐ หรื อ 1 รูเฟี ย เท่ากับ 3-4
บาท แต่ทา่ นอาจจะไม่จาเป็ นต้ องแลกเงินรูเฟี ย ไว้ มากนักเพราะที่คลับเมด คานิ ยินดีรับเงินดอลล่าร์ สหรัฐ หรื อ
ท่านสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิต ซึง่ ค่าใช้ จ่ายทังหมดจะถู
้
กบันทึกเอาไว้ คิดบัญชีรวมกันเมื่อท่านเช็คเอาท์
(บัตร VISA /JCB / American Express / Eurocard และ Master Card )
6. เสื ้อผ้ า การแต่งกาย และของใช้ ตา่ งๆ
- ควรเตรี ยมเสื ้อผ้ าที่เป็ นผ้ าฝ้าย ผ้ าลินิน เสื ้อยืดเนื ้อบางสวมใส่สบาย เนื่องจากมัลดีฟส์อากาศร้ อนทังปี
้
- รองเท้ าแตะ หรื อ รองเท้ าที่สวมใส่สบาย
- กางเกงว่ายน ้า ชุดว่ายน ้า
- ครี มกันแดด
- แว่นตากันแดด หรื ออุปกรณ์กนั แดดในแบบของท่านเอง
- รองเท้ าผ้ าใบสาหรับท่านที่ชอบออกกาลังกายในห้ องฟิ ตเนส หรือออกกาลังกายแอโรบิค/โยคะ
- กล้ องถ่ายรูปและอุปกรณ์เก็บภาพ
7. กระแสไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเป็ นแบบกระแสสลับ230-240 Volts -AC ปลัก๊ เป็ นแบบ 3 ขาควรพก adapter ติดตัวไปด้ วย
8. การเข้ าประเทศ ท่านสามารถเดินทางเข้ าสูม่ ลั ดีฟส์โดยไม่ต้องใช้ วีซา่ โดยสามารถพักอาศัยอยูไ่ ด้ ไม่เกิน 30 วัน และ
พาสปอร์ ตต้ องมีอายุอย่างน้ อย 6 เดือนขึ ้นไป

 9. การใช้ โทรศัพท์ โทรศัพท์กลับเมืองไทย ให้ กด 001 หรื อ 002 หรื อ 008 + 66 + 2 หรื อ 8 หมายเลข โทรศัพท์ 7 ตัว
 10. ของมีคา่ ไม่ควรนาของมีคา่ ติดตัวมากเกินไป เพื่อการท่องเที่ยวอย่างสบายใจ
 11. คลับเมด จะมีการแต่งกายเพือ่ ร่วม ธีมปารตี ้ ในแต่ละวัน สามารถโทรเช็ค ล่วงหน้ าก่อนการเดินทาง 5 วัน
ที่คลับเมดกรุงเทพ
หมายเหตุ

- ราคานี ้ใช้ สาหรับผู้เดินทางพร้ อมกันอย่างน้ อย ท่านขึ ้นไป ถือสัญชาติไทยและมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การท่องเที่ยว 2
เท่านัน้

- เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รีสอร์ ทส่วนใหญ่ที่มลั ดีฟส์ไม่อนุญาตให้ เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พกั แบบ Water
Bungalow ห้ องพัก 1 ห้ อง พักได้ สงู สุด 3 ท่าน หรื อ ผู้ใหญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน (เด็กต้ องมีอายุ 2-11 ปี หรื ออายุ
ไม่เกิน 12 ปี ก่อนวันออกเดินทาง)

- อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคาค่าบริ การ
ในกรณีที่มีการขึ ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภาษี เดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน ้ามัน หรื อมีการประกาศลดค่าเงิน
บาท หรื ออัตราแลกเปลีย่ นได้ ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่คณะจะเดินทาง

- หากท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศนันๆ
้ ปฏิเสธการเข้ า ออกเมือง ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรื อ
ทังหมด
้

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ
หรื อคนต่างด้ าว ที่พานัก อยูใ่ นประเทศไทย อานาจสิทธิ์ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้ าเมือง

- บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น การยกเลิก หรื อล่าช้ าของ
สายการบิน เรื อ รถไฟ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรื อสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่
เกิดเหนืออานาจควบคุมของบริ ษัทฯ

- ในระหว่างการท่องเที่ยวนี ้ หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ
เรี ยกร้ องขอคืนค่าบริ การได้

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่ งๆ ทังนี
้ ้ ทางบริ ษัทฯ จะ
ยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าส่วนมากเป็ นสาคัญ

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

Date of Travel

27-29 Jul 18

28-30 Jul 18

12-14 Aug 18

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

Room category

Package/Adult

Package/Teenager
12-17 yrs

Sunrise Beach Villa

61,000

53,800

Sunset Beach Villa

63,200

55,600

Sunrise Overwater Villa

70,000

-

Sunset Overwater Villa

76,600

-

Sunrise Beach Villa

59,200

52,000

Sunset Beach Villa

61,400

53,800

Sunrise Overwater Villa

68,200

-

Sunset Overwater Villa

74,800

-

Sunrise Beach Villa

56,200

49,000

Sunset Beach Villa

58,400

50,800

Sunrise Overwater Villa

65,200

-

Sunset Overwater Villa

Date of Travel

31Aug-02Sep 18
14-16 Sep 18

28-30 Sep 18

21-23 Oct 18

Room category

71,800

Package/Adult

Package/Teenager
12-17 yrs

Sunrise Beach Villa

51,700

44,900

Sunset Beach Villa

53,900

46,700

Sunrise Overwater Villa

60,300

-

Sunset Overwater Villa

66,500

-

Sunrise Beach Villa

54,700

47,300

Sunset Beach Villa

57,100

49,200

Sunrise Overwater Villa

64,100

-

Sunset Overwater Villa

70,900

-

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.
3.
4.

2 nights accommodation with Air Asia
Roundtrip airport transfer by speedboat
All meals are international fusion food
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.

