Club Med
M
Fino
olhu Villas, Ma
aldives
s
Bookiing by 30J
Jun 19
3
3DAYS
2NIIGHTS AIR
R PACKAGE
E WITH AIR
R ASIA (FD
D)

De
eparture: FD1
175DONMUEAN
NG-MALE 09:3
30-11:40Returrn: FD176 MALE-DONMUEA
ANG 12:25-19:10

D
Date
of Travvel

10-12 Jun19
9
(1 seat)
17-19 Jun 19
(1 seat)
O more se
One
eat
please check

29-31 Jul 19
9

Room catego
ory

Package/A
Adult

Package/Te
eenager
12-17 yrs

Package/Ch
hild
8-11yrs

unrise Beach
h Villa
Su

44,09
90

39,300

-

Sunset Beach Villa

45,56
65

40,500

35,400

Sunrise Overwatter Villa

51,56
60

-

-

56,07
70

-

-

unrise Beach
h Villa
Su

47,16
60

41,800

-

Sunset Beach Villa

48,86
65

43,100

37,400

Sunrise Overwatter Villa

55,63
30

-

-

Sun
nset Overwatter Villa

60,69
90

-

-

Sun
nset Overwatter Villa

ตว๋ ั เดินทางแบบ
บหมูค
่ ณะ ซึง่ จะถู
จ กจ ัดเรียงที
ทีน
่ ง่ ั มาจากสาย
ยการบินแอร์เอเชี
อ ยร์ ทางคลบเมดจะไม่
ับ
สาม
มารถคอนเฟิ ร์ม
*** ตว๋ ั ชุดนี้ เป็นต
่ อ
้ งการนง่ ั ติดก ันไ
ได้ ซึง่ หล ังจากออกตว๋ ั แล้วนน
ั้ ลูกค้าท่านใใดทีป
่ ระสงค์ ต้องการ นง่ ั ติดก ัน สามารถแ
แจ้งก ับทางคล ับเมด
ับ
ให้กบลู
ับ กค้า ทีต
เพือ
่ เปลี
เ ย
่ นแปลงทีน
ี่ ง่ ั และ มีคา่ ส่วนต่
ว างในการเเปลีย
่ นแปลง ***
*

st inclusion :
Cos
1. 2 nightsaccommodattion with Air Asia
ansfer by spe
eedboat
2. Roundtrip airport tra
ational fusion
n food
3. All mealss are interna
4. Unlimite
ed flow of alccoholic and non-alcoholic
n
drinks, wine
es, cocktails, fresh juices served in alll day bar with
finger fo
ood & light meals
m
(exclud
des premium spirits, bottled wines & champagnes
c
s)
5. Host of land & waterr sport facilitties (specific to resorts) with
w tuition and equipmen
nt
ening enterta
ainment : cin
nema under the stars, liv
ve music, dan
nce & beach events
6. Daily eve
7. Personalized service – Villa Host (Butler)
Boo
oking Terms
s &Conditio
ons :
 Offer and pa
ackage pricess are valid fo
or a minimum
m of 2 adults traveling tog
gether and a
applicable forr a minimum
m2
nights stay.
uests from 18
8 years stay in Overwaterr villas & 8-1
17 years stayy in Beach villas
 Welcome gu
w is 10%surccharge
 Villa with panoramic view
n
ble and non-ttransferable
 All paymentss made are non-refundab
e is not valid
d for Group trravel
 This package
n is subject to
t availabilityy. Offer cannot be used in
n conjunction
n with any otther promotions.
 Confirmation

