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SHERATON MALDIVES FULLMOON RESORT & SPA  

หมูเ่กาะสวรรคท์ะเลมลัดีฟส ์สถานที่ในฝันของใครหลายๆคน พกัผอ่นท่ามกลางธรรมชาติอันอดุมสมบรูณ ์

ปลดปล่อยทกุความรูส้ึก ณ Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa ที่รายลอ้มดว้ยน า้ทะเลใสสีเทอร์

ควอยซส่์องประกายระยิบระยับ หาดทรายสีขาวบริสทุธ์ิ และตน้ปาลม์สีเขยีวที่พลิ้วไหวไปตามสายลมบริเวณหมูเ่กาะ

ปะการังนอรธ์ มาเล่ อะทอลในมลัดีฟส ์รีสอรท์สดุหร ู5 ดาว 
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รายละเอียดท่ีท่านจะไดร้บั 

• ตัว๋เครื่องบิน ชัน้ประหยัด ไป-กลบั  เสน้ทาง ดอนเมือง – มาเล่ (มลัดีฟ) กบัสายการบินแอรน์เอเชีย  รวมน า้หนกั 

กระเป๋าถือขึน้เครื่องบิน 7 ก.ก.  ไม่รวมน ้าหนกัระเป๋า ส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่องบิน 

• หอ้งพกัเริ่มตน้ หอ้งดีลกัซ ์หรือบีชฟรอนทด์ีลกัซ ไอดฺแลนดฺคอทแทค บีชฟรอนท ์คอตเทค โอเชี่ยน พลูวิลล่า ที่ 

“SHERATAN MALDIVES FULL MOON RESORT” ตามที่ทางลกูคา้ไดท้ าการเลือกซ้ือ 

• เดินทาง ไป-กลบั ทีพ่กัและสนามบิน โดยเรือเร็วแบบ SPEED BOAT  

• ท่านสามารถรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

• เล่นกิจกรรมทางน า้ อาท ิเรือคายัค ตลอดการเขา้พกั 

ช าระเพ่ิมเติม กรณีตอ้งการ UPGRADE SUUPLEMENT OF MEAL PLAN *** 

HALF BOARD MEAL PLAN – 3,800/ท่าน *รวมน ้าผลไม,้ Soft Drink, น ้าด่ืม เฉพาะม้ือเท่านัน้ 

   รวมบฟุเฟตอ์าหารเชา้ และ บฟุเฟตอ์าหารเย็น ท่ีรา้นอาหารFeast  

FULL BOARD MEAL PLAN –5,500/ท่าน *รวมน ้าผลไม,้ Soft Drink, น ้าด่ืม เฉพาะม้ือเท่านัน้ 

   รวมอาหารเชา้, กลางวนั และเย็น (อาหารเชา้-บฟุเฟ่ต ์ท่ีรา้นอาหารFeast กลางวนั-ลกูคา้เลือกรา้นอาหารได ้

Chopstix, Anchorage, Kakuni Hut, Malasa Hut or Feast buffet มื้อเย็น-บฟุเฟต ์รา้นFeast 

FULL BOARD + MEAL PLAN –7,900/ท่าน *รวมน ้าผลไม,้ Soft Drink และเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล ์

ตามท่ีรีสอรท์ระบ ุ 

  รวมอาหารเชา้, กลางวนั และเย็น (อาหารเชา้-บฟุเฟตท่ี์รา้นอาหารFeast ลกูคา้สามารถเลือกรา้นอาหารได ้

Chopstix, Anchorage, Kakuni Hut, Malasa Hut หรือ บฟุเฟตท่ี์รา้นอาหาร Feast มื้อเย็น-บฟุเฟ่ตร์า้นอาหาร

Feast  

  รวม**เครื่องด่ีมแอลกอฮอล ์เริ่มเสิรฟ์วนัแรกท่ีมาถึงตัง้แต่เวลา 15.00-23.00, เวลา 10.00-23.00 ทกุวนั 

และ เวลา 10.00-12.00 ส าหรบัวนักลบั   

เสิรฟ์แอลกอฮอล ์: เบียรไ์ม่อัน้ – ไวนเ์สิรฟ์ต่อแกว้ – เหลา้ - ค็อกเทล - น ้าแร ่- น ้าอดัลม - น ้าผลไม ้ 

 

 หมายเหต ุ

         เนื่องจากทางหอ้งอาหารของเรามีราคาท่ีแข่งขนัไดโ้ดยไม่กระทบต่อคณุภาพ หรือ ผลิตภณัฑ์ 

-ตวัเลือกการสัง่อาหารตอนเชา้จ ากดัเพียง 2 คอรส์ส าหรบัมื้อกลางวนั 3 คอรส์ส าหรบัดินเนอร ์และมื้ออาหาร 

1 คน ต่อ 1 มื้อในรอบอาหารเชา้ 7.30am-10.30am มื้อกลาง เท่ียงวนั-บ่ายสาม และดินเนอร ์6.30pmถึง

9.30pm  

-ไดนนิ่งรมู มินิบาร ์เดสสิเนชัน่ไดนน่ิ์ง และกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ จะไม่รวมอย ูใ่น มีลแพลนใดๆ 

-หากตอ้งการรบัประทานอาหารท่ีบา้นไทย หรือ ซีซอลท์ ตอ้งจ่ายเงินเพ่ิม 

-หากตอ้งการเมนเูสริมท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้หข้า้งตน้ ตอ้งจ่ายเงินเพ่ิม 

-การบริโภคน ้าอดัลม น ้าเปลา่ และซอรฟ์ดริ้งต่างๆ รวมอย ูด่ว้ยกบัในมื้ออาหารแลว้  

-ไม่อนญุาตใหคิ้ดค่าธรรมเนียมสถานท่ีในช่วงเวลามื้ออาหารเดียวกนั ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัมื้ออาหารท่ี

รวมอย ูใ่นแพลนอาหาร ไดท่ี้เดียวในมื้ออาหารนัน้ หากตอ้งการรบัประทานมื้ออาหารท่ีสองในมื้อนัน้ อาจมี

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม 

*** ตามเง่ือนไขของทางโรงแรม 
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DELUXE ROOM
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BEACHFRONT DELUXE ROOM 



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

 
 

ISLAND COTTAGE ROOM 
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OCEAN POOL VILLA 
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WATER BUNGALOW  
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