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HARD ROCK HOTEL MALDIVES 

ฮารด์ร็อค มลัดีฟส ์ รีสอรท์สายเลือกอเมริกนัเหมาะมากส าหรับคอร็อคทัง้หลายตวัหอ้งตกแตง่สไสตโ์มเดิลและใส่

ความเป็นฮารท์ร็อคลงไปทัง้เครื่องดนตรี กีตารท์ี่มีไวใ้นหอ้งใหค้ณุลกูคา้ไดบ้รรเลงเพลงโปรดแบบชิว ๆ ตวัเกาะยังเชื่อม

กบัโปรเจคยักษใ์หญ่อย่าง Crossroad ที่มีพรอ้มทัง้สนัทนาการรา้นอาหารอีกมากมายไวค้อยบริการดีไซนข์องโรงแรมโดด

เดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมยัสไตลท์รอปิคอล ที่ไดร้ับแรงบันดาลใจที่มาจากวัฒนธรรมทอ้งถ่ินรวมไปถึงรสชาติ

ดนตรีแบบตน้ต ารับอันเป็นเอกลกัษณจ์นยากจะลืมเลือน 

ม้ืออาหาร มี 3 รปูแบบเลือกส าหรับ ทานนอ้ย ทานจกุๆทกุมื้อ ทานส าราญอรุาใจ   

กีฬาและกิจกกรรม  แขกผูเ้ขา้พกัจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัขอ้เสนอสดุพิเศษและสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ จากโรงแรม 

อาทิ Sound of Your Stay® โปรแกรมอ านวยความสะดวกดา้นดนตรีที่แขกสามารถเลือกกีตา้รแ์บรนด์ Fender ตวัโปรด 

พรอ้มกบัเครื่องเล่นแผน่เสียง Crosley เพื่อสรา้งประสบการณร็์อคอย่างแทจ้ริง, บริการสปาอันเป็นเอกลกัษณอ์ย่าง Rock 

Spa®, รา้นจ าหนา่ยสินคา้และของที่ระลึกอย่าง Rock Shop® รวมถึงอาณาจกัรของร็อคสตารร์ ุ่นเยาวอ์ย่าง Roxity Kids 

Club® และ Teen Spirit® Club อกีทัง้ยังสามารถเพลิดเพลินไปกบัอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายสไตลท์ี่มีใหเ้ลือกสรร

ตัง้แต ่บารร์ิมสระว่ายน า้, รา้นอาหารที่เปิดใหบ้ริการทัง้วัน, รา้นอาหารสไตลล์าตินอเมริกนั ไปจนถึงอาหารอเมริกนัสตูร

ตน้ต ารับ ท่ามกลางบรรยากาศแบบร็อคที่ ฮารด์ร็อค คาเฟ่ มลัดีฟส ์ซ่ึงอยู่ห่างเพยีงจากตวัโรงแรมเพียงไมก่ี่กา้วเท่านัน้ 

 

HARD ROCK HOTEL MALDIVES 

ท าไม ชาวร็อค ตอ้งอยู่แค่บนเวที หรือในคอนเสริต ์ เราน าเสนอประสบการณแ์บบ ซปุเปอรส์ตาร ์ชาวร็อค  

ที่ทัง้ ดื่มด า่กบับรรยากาศธรรมชาติและ ซเุปเปอร ์คอนเสริต ์และ ปารต์ี้ บนทอ้งทะเลมลัดีฟส ์ ทัง้รปูแบบ 

หอ้งพกั มื้ออาหาร ที่มาเป็นเมน ูหลากหลายใหท้่านเลือกไดอ้ย่างตามใจชอบ รวมไปถึงส่ิงอ านวยความ

สะดวกที่ไมอ่าจเจอไดง้า่ยๆจาก รีสอรท์ท่ีอื่นๆ ตอ้งที ่ฮารด์ร็อค มลัดีฟส ์
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 รายละเอียดท่ีท่านจะไดร้ับ 

• ตัว๋เครื่องบิน ชัน้ประหยัด ไป-กลบั  เสน้ทาง ดอนเมือง – มาเล ่(มลัดีฟ)  กบัสายการบินแอรเ์อเชยี รวม

น า้หนกั กระเป๋าถือขึน้เครื่องบิน 7 ก.ก.ไม่รวมน ้าหนกัระเป๋า ส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่องบิน 

• อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร   

• รวมรับส่งโดย Speed Boat ไป-กลบั จากสนามบิน Male - รีสอรท์ 

• ออกแบบการเป็นซปุเปอรส์ตารต์วัตนของ

ท่านไดเ้อง โดยท่านสามารถเลือก ทัง้

หอ้งพกัและมื้ออาหาร ท่ีท่านตอ้งการ  

• หอ้งพกัเริ่มตน้ แบบ SILVER SKY STUDIO 

หรือจะเลือกอัปเกรดหอ้งพกัแบบ SILVER 

BEACH STUDIO หรือหอ้งพกั GOLDEN 

BEACH VILLA หรือหอ้งพกักลางทะเลแบบ 

ROCK START VILLA ที่ “ฮารด์ร็อค มลั

ดีฟส”์ ตามที่ทางลกูคา้ไดท้ าการเลือกซ้ือ  
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ช าระเพ่ิมเติม กรณีตอ้งการ UPGRADE SUUPLEMENT OF MEAL PLAN *** 

HALF BOARD MEAL PLAN – 3,500/ท่าน 

   รวมบฟุเฟตอ์าหารเชา้ และ อาหารเย็น (อาหารเย็นเลือก 3 จาน จากเมนสูดุอลงัการ A La Carte) 

FULL BOARD MEAL PLAN – 6,500/ท่าน 

   ทานจกุๆ ทกุมื้อ รวมอาหารเชา้, กลางวนั และเย็น (อาหารกลางวนัและเย็น เลือก 3 จาน จากเมน)ู 

FULL BOARD + ALL INCLUSIVE – 8,000/ท่าน 

  ทานส าราญอรุาใจ มากกว่า Full Board ทานจกุๆ ทัง้อาหารเชา้, กลางวนั และเย็น  แลว้ยงัเพ่ิมเครื่องด่ืม

หลากหลายเครื่องด่ิมทัง้ Alcohol และ Non-Alcohol ตามเง่ือนไขของทางโรงแรม 

 

เลือกรา้นอาหารได ้Sessions, The Elephant & The Butterfly, Hard Rock Café , Kebab & Kurry (Indian cuisine), Jiao 

Wu, Ministry of Crab**, Nihonbashi Blue**, Carne Diem** Kalhu odi**   (**เฉพาะอาหารเย็น) 

 

*** ตามเง่ือนไขของทางโรงแรม 
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SILVER SKY STUDIO   
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SILVER BEACH STUDIO   
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GOLD BEACH VILLA  
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PLATINUM OVERWATER VILLA 
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PLATINUM OVERWATER POOL VILLA 
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ROCK STAR VILLA 
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ATTRACTIVE ACTIVITIES 


