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The Westin  Maldives 
Miriandhoo Resort  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Westin Maldives Miriandhoo Resort (เดอะ เวสทนิ มลัดฟีส ์มเิรยีนด ูรสีอรท์) รสีอรท์นีต้ัง้อยูบ่นแนวเกาะ
ทีส่วยงามใน Baa Atoll ใกลก้บัพืน้ทีแ่หลง่ UNESCO ซึง่เป็นเขตชวีพันธส์ตัวน์ ้า แขกผูเ้ขา้พักทีร่สีอรท์แหง่นีจ้ะไดส้มัผัส
ถงึความสงบ ทา่มกลางมหาสมทุรและทวิทัศนอ์นัแสนงดงามของน ้าทะเลสฟ้ีา นอกเหนอืจากนีบ้รเิวณทีต่ัง้ของรสีอร์
ทยงัอยูใ่กลก้บัจดุด าน ้าทีถ่อืวา่เป็นแลนดม์ารค์ของ Baa Atoll อยา่งเชน่ Hanifaru Bay ทีข่ ึน้ชือ่วา่เป็นบรเิวณทีม่ปีลา
กระเบนราห ูหรอืเจา้ Manta ray อยูอ่าศัยกนัอยา่งชกุชมุ 

 
การตกแตง่รสีอรท์ทีไ่ดรั้บแรงบนัดาลใจจากทอ้งทะเล และผสานเขา้กบัความโมเดริน์ การออกแบบทีไ่ดรั้บรางวลั

ชนะเลศิจากสมาคม PEIA ทีม่ลิาน ทีน่ าเอาแรงบนัดาลใจจากมหาสมทุรผสานเขา้กบัจนิตนาการทีต่อ้งการน าไปสูก่าร
พัฒนาสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื ทกุการออกแบบมพีืน้ฐานจากการน าเอาแรงบนัดาลใจเกีย่วกบัธรรมชาตแิละวสัดทุีใ่ชส้รา้ง
ก็ลว้นแลว้แตเ่ป็นวัสดธุรรมชาตเิชน่กนั ยกตัวอยา่งจากรปูทรงของวลิลา่ทีม่เีอกลักษณ์ โดยการน าเอาทา่ทางเคลือ่นไหว
ของสตัวท์ะเลเชน่เตา่และฉลามวาฬใสเ่ขา้ไปในการออกแบบ ท าใหแ้ขกผูเ้ขา้พักรูส้กึถงึกลิน่อายของทะเล ซึง่หากมอง
ภาพรสีอรท์จากมมุสงูเราจะเห็นวา่เป็นรปูทรงของปลาสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความสวยงามของรสีอรท์ทีจ่ะสือ่ใหเ้ห็นถงึการ
ออกแบบทีไ่ดรั้บแรงบนัดาลใจจากสตัวน์ ้าในทอ้งทะเล รวมถงึทางเดนิทีเ่ชือ่มแตล่ะวลิลา่เองก็ถกูสรา้งใหม้ลีักษณะคลา้ย
กบัคลืน่ในทะเลเขา้กบัคอนเซปท ์รสีอรท์แหง่นีม้วีลิลา่ทัง้หมด 70 หอ้งแบง่ออกเป็นวลิลา่บนชายหาด 41 หอ้ง 
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และวลิลา่กลางน ้า 29 หอ้ง แตล่ะวลิลา่มรีปูทรงทีไ่ดรั้บการออกแบบสือ่ใหเ้ห็นถงึความเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม อยา่งการ
มงุหลังคาถงึ 2 ชัน้ เพือ่ทีจ่ะไดส้ามารถระบายอากาศภายในวลิลา่ไดอ้ยา่งดเียีย่ม และในโซนของหอ้งน ้ากลางแจง้ที่
ออกแบบใหเ้หมอืนกบัป่าในเขตรอ้น นอกเหนอืจากนีว้ลิลา่กลางน ้าเองนัน้ก็มขีนาดทีก่วา้งขวางมพีืน้ทีใ่ชส้อยถงึ 200 
ตรม.ในแตล่ะหอ้ง และวลิลา่ทีเ่ป็นหอ้งชนดิ suite นัน้ ก็มขีนาดทีใ่หญท่ีส่ดุทีร่สีอรท์ในบรเิวณ Baa Atoll เคยมมีา 
การเดนิทาง: เพยีง 30 นาทจีากสนามบนินานาชาตมิาเล ดว้ยเครือ่งบนิ Seaplane 
  

Special Promotion Free!upgrade to Half Board  
 

Promotion : (หากมโีปรโมชัน่ใหมต่า่กวา่ทีแ่สดง ไม่สามารถ re-booking ได)้** 

1 พฤศจกิายน - 23 ธนัวาคม 2562 
ราคาโปรโมชัน่  ฟร!ี! อพัเกรดเป็น แพคเกจ Half Board เมือ่พักขึน้ต า่ 3 คนื 

จองภายในวนัที ่23 ธนัวาคม 2562 
 

Room Type 4 วนั 3 คนื 5 วนั 4 คนื 6 วนั 5 คนื 

Beach Villa Pool 55,500 68,000 81,500 

Deluxe Beach Villa Pool 59,500 75,000 90,500 

Overwater Villa 59,500 75,000 90,500 

Overwater Villa Pool 65,500 83,000 99,500 

 

ราคาพกัเสรมิ 
 

อาย ุ/ วัน 4 วนั 3 คนื 5 วนั 4 คนื 6 วนั 5 คนื 

ผูใ้หญ ่(อาย ุ12 ปีขึน้ไป) 43,000 52,000 61,000 

เด็กโต (อาย ุ2 – 11.99 ปี) เขา้พักฟร!ี! ช าระ Seaplane ทา่นละ 6,600 บาท 

เด็กเล็ก (อายไุมเ่กนิ 2 ปี) เขา้พักฟร!ี! // Green tax 200 บาท/คนื 

- เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี เขา้พกัฟร ีสงูสดุ 2 ทา่น 
- อพัเกรดมือ้อาหารเป็น Full Board : ผูใ้หญเ่พิม่ทา่นละ 1,600 บาท/คน/คนื 

เด็กเล็ก 2 – 11.99 ปี เพิม่ทานละ 800 บาท/คน/คนื 
 
 

Promotion : (หากมโีปรโมชัน่ใหมต่า่กวา่ทีแ่สดง ไม่สามารถ re-booking ได)้** 

07 มกราคม - 29 กมุภาพนัธ ์2563 
ราคาโปรโมชัน่  ฟร!ี! อพัเกรดเป็น แพคเกจ Half Board เมือ่พักขึน้ต า่ 3 คนื 

จองภายในวนัที ่31 มนีาคม 2563 
 

Room Type 3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื 5 วนั 4 คนื 

Beach Villa Pool 40,000 50,500 61,000 

Deluxe Beach Villa Pool 43,500 55,500 67,500 

Overwater Villa 44,000 56,500 69,000 

Overwater Villa Pool 46,500 60,000 74,000 
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ราคาพกัเสรมิ 
 

อาย ุ/ วัน 3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื 5 วนั 4 คนื 

ผูใ้หญ ่(อาย ุ12 ปีขึน้ไป) 29,500 36,000 16,500 

เด็กโต (อาย ุ2 – 11.99 ปี) 13,000 14,500 16,500  

เด็กเล็ก (อายไุมเ่กนิ 2 ปี) เขา้พักฟร!ี! // Green tax 200 บาท/คนื 

 
 

01 มนีาคม - 15 เมษายน 2563 
ราคาโปรโมชัน่  ฟร!ี! อพัเกรดเป็น แพคเกจ Half Board เมือ่พักขึน้ต า่ 3 คนื 

จองภายในวนัที ่31 มนีาคม 2563 
 

Room Type 3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื 5 วนั 4 คนื 

Beach Villa Pool 37,000 46,000 55,000 

Deluxe Beach Villa Pool 39,500 49,500 59,500 

Overwater Villa 39,500 49,500 59,500 

Overwater Villa Pool 41,500 53,000 64,000 

 
 

ราคาพกัเสรมิ 
 

อาย ุ/ วัน 3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื 5 วนั 4 คนื 

ผูใ้หญ ่(อาย ุ12 ปีขึน้ไป) 29,500 36,000 16,500 

เด็กโต (อาย ุ2 – 11.99 ปี) 13,000 14,500 16,500  

เด็กเล็ก (อายไุมเ่กนิ 2 ปี) เขา้พักฟร!ี! // Green tax 200 บาท/คนื 

 
 

16 เมษายน – 30 กนัยายน 2563 
ราคาโปรโมชัน่  ฟร!ี! อพัเกรดเป็น แพคเกจ Half Board เมือ่พักขึน้ต า่ 3 คนื 

จองภายในวนัที ่31 มนีาคม 2563 
 

Room Type 3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื 5 วนั 4 คนื 

Beach Villa Pool 36,500 46,000 55,000 

Deluxe Beach Villa Pool 39,000 49,500 59,500 

Overwater Villa 39,000 49,500 59,500 

Overwater Villa Pool 41,500 53,000 64,000 
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ราคาพกัเสรมิ 
 

อาย ุ/ วัน 3 วนั 2 คนื 4 วนั 3 คนื 5 วนั 4 คนื 

ผูใ้หญ ่(อาย ุ12 ปีขึน้ไป) 29,500 36,000 16,500 

เด็กโต (อาย ุ2 – 11.99 ปี) 13,000 14,500 16,500  

เด็กเล็ก (อายไุมเ่กนิ 2 ปี) เขา้พักฟร!ี! // Green tax 200 บาท/คนื 

 
- อพัเกรดมือ้อาหารเป็น Full Board : ผูใ้หญเ่พิม่ทา่นละ 1,600 บาท/คน/คนื 

เด็กเล็ก 2 – 11.99 ปี เพิม่ทานละ 800 บาท/คน/คนื 
 
แพคเกจ รวม 

 หอ้งพักตามแพ็กเกจ 
 บรกิารรับสง่ระหวา่งสนามบนิ รสีอรต์ ดว้ยเครือ่งบนิ Seaplane พรอ้ม Lounge 
 รวมบรกิารอาหารเชา้ (ไมร่วมเครือ่งดืม่) ทีห่อ้งอาหาร Island Kitchen 

พเิศษฟรอีพัเกรดเป็น Half Board ตามโปรโมชัน่ขา้งตน้ 
**เด็กสามารถเลอืกสัง่อาหารจาก Kids เมนู เมือ่รับประทานอาหารพรอ้มผูป้กครองทีห่อ้งอาหาร** 

 Half Board สามารถทานอาหารเย็นไดท้ีห่อ้งอาหาร Hawker หรอื Island Kitchen ไดท้กุวัน 
 สทิธิก์ารรับประทานอาหารเย็นทีห่อ้งอาหาร The Pearl ได ้1 ครัง้ตอ่การเขา้พกั 
 สว่นลด 50% ส าหรับการรับประทานอาหารและเครือ่งดืม่ซอฟดริง้คท์ี ่In Villa Dinning และรายการอาหารเพิม่เตมิ

ที ่The Pearl ในมือ้เย็น 
 ฟร ีWi-Fi 
 ฟร ีอปุกรณ์ด าน ้าตืน้ 2 ชัว่โมงตอ่วัน 
 ฟร ีบรกิารเชา่เรอืคายกั 2 ชัว่โมง 
 Welcome Drink พรอ้มผา้เย็นตอ้นรับ 
 สทิธกิารเขา้ใชฟิ้ตเนส 
 ฟรชีา และ กาแฟ 
 พนักงานตอ้นรับสนามบนิ 
 ประกนัการเดนิทาง 3,000,000 บาท 

 
แพคเกจ ไมร่วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ เสน้ทางกรงุเทพฯ-มาเล-่กรงุเทพฯ     
 คา่ภาษีสนามบนิและคา่เชือ้เพลงิของสายการบนิ  
 กจิกรรมกฬีา และสนัทนาการอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวข้า้งตน้ 
 คา่ใชส้ว่นตวันอกเหนอืจากในแพคเกจ 
 การรับประทานอาหารภายในหอ้งพัก และมนิบิารภ์ายในหอ้งพัก 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% / คา่ภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
 คา่ภาษีพัฒนาสนามบนิทีม่ลัดฟีส ์USD25 ตอ่ทา่น โดยช าระเองทีส่นามบนิมลัดฟีสใ์นวันทีเ่ดนิทางกลับ (ขณะนี้

มกีารยกเวน้คา่ภาษีดังกลา่ว แตอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต) 
 
 
เงือ่นไขการจอง 

- กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 35-45 วันกอ่นการเดนิทาง 
- หากท าการจองนอ้ยกวา่ 35 วัน กรณุาช าระคา่บรกิารเต็มจ านวน 

ราคาโปรโมช ัน่ ช าระคา่บรกิารเต็มจ านวน หลังจากไดรั้บการยนืยนัการจองจากทางบรษัิท ฯ  
กรณีเป็นราคาปกต ิช าระมดัจ า 50% ของราคาหอ้งพกั สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นการเดนิทาง 45 วัน 
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กรณุาท าการจองโดยการสง่หนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทางมาท าจองกอ่นเทา่นัน้ ทางเราจงึจะยนืยนัการจองใหท้า่นได*้*
ทัง้นีข้ ึน้กบัปรมิาณการเขา้พักในชว่งเวลาดังกลา่ว ซึง่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิป์รับเปลีย่นตามเงือ่นไขทีไ่ดรั้บจาก
ทางรสีอรท์*** 
 

ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบริษัท รกัยิ้ มทวัร ์ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยำ  บรรเจดิศิริ 

ธนำคำรกสิกรไทย  เลขที่  760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขที่  405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

ธนำคำร กรุงเทพ   เลขที่  919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77(ประเวศ)    

ธนำคำรกรุงไทย  เลขที่  845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

ธนำคำรทหำรไทย  เลขที่  262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนงัสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ดิตอ่กลบั

ระบุโปรแกรม วนัเดินทำงมำที่ไลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour  /rakyimtour  / rakyimtour2 / rakyimtour3  

0613934433 / 0818171514 /0936952758  E-Mail: rakyimtour@gmail.com 
 
การยกเลกิ 
- 45-36 วันกอ่นเดนิทาง : หกัคา่บรกิาร 50% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พกัรวมทัง้หมด 
- 35 วันกอ่นเดนิทาง : เสยีคา่บรกิาร 100% ตามราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พกัรวมทัง้หมด  
- ยกเลกิกะทันหัน หรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วันหยดุยาว, พกัไมค่รบตามทีจ่องบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทกุกรณี 

 
หมายเหต ุ

- ราคานีใ้ชส้ าหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัอยา่งนอ้ย 2 ทา่นขึน้ไปถอืสญัชาตไิทยและมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  

- อตัราคา่บรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น ณ ปัจจบุนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคาคา่บรกิาร 

ใน กรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตัว๋เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนยีมน ้ามนั หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิ

บาท หรอื อตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง   

- หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆกต็าม ถอืเป็น

เหตผุล ซึง่อยูน่อกเหนอือ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่น

หรอืทัง้หมด 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาติ

หรอื คนตา่งดา้ว ทีพ่ านัก อยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้ของ

สาย การบนิ เรอื รถไฟ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ที่

เกดิเหนอื อ านาจควบคมุของบรษัิทฯ  

- ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี ้หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถ

เรยีกรอ้ง ขอคนืคา่บรกิารได ้

 
หอ้งอาหาร Island Kitchen 

สมัผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารในบรรยากาศสดชืน่ ณ หอ้งอาหาร Island Kitchen กบัสไตลก์ารตกแตง่
แนวโมเดริน์ พรอ้มบรกิารอาหารทีจ่ะพาทกุทา่นเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ  โดยหอ้งอาหารนีต้ัง้อยูบ่รเิวณรอบสระวา่ยน ้า 
ใหบ้รกิารอาหารแบบฟิวชัน่และมกีลิน่อายแบบอาหารจนี มลัดเิวีย่น และอนิเดีย่น ทีเ่ชฟมอือาชพีพรอ้มรังสรรคท์กุเมนูอาหาร
ใหส้ าหรับทกุทา่นทีม่าใชบ้รกิาร พรอ้มดว้ยความอรอ่ยและคณุคา่ทางอาหารครบถว้น อกีทัง้ยงัไดล้ิม้รสชาตทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์
ทีม่เีฉพาะที ่The Westin เทา่นัน้ หอ้งอาหารนีเ้ปิดท าการในชว่งเวลาเชา้ กลางวัน และเย็น ทา่มกลางบรรยากาศทีส่วยงาม
รมิสระวา่ยน ้าและการตกแตง่อยา่งหรูหรา 
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หอ้งอาหาร The Pearl 
ดืม่ด า่กบัการรับประทานอาหารกบับรรยากาศกลางมหาสมทุรอนิเดยี ณ หอ้งอาหาร The Pearl หอ้งอาหารกลางน ้า

ทีม่เีอกลกัษณ์และหรหูราไมเ่หมอืนใคร ใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ทีม่แีรงบนัดาลใจจากอาหารญีปุ่่ น ววิสวยแบบพาโนรา
มา 360 องศา เหนอืกวา่บรรยากาศกลางทะเลทีห่อ้งอาหารนีต้ัง้อยูนั่น้ คอื ความสามารถพเิศษในหลายๆ ดา้นของเชฟ
ผูเ้ชีย่วชาญ ทีผ่สมผสานลลีาการปรงุอาหารและเมนูตา่งๆ ไดอ้ยา่งลงตวั ทา่นจะไดท้านอาหารซฟีู๊ ดทีส่ดใหม ่พรอ้มกบั
เครือ่งเทศแบบพืน้เมอืง ทีผ่า่นกรรมวธิลีับจนออกมาเป็นอาหารจานพเิศษ รสชาตดิเียีย่มทีจ่ะท าใหท้กุทา่นจดจ าไดอ้ยา่งด ี
 
หอ้งอาหาร The Hawker 

แหลง่เตมิพลังงานและพละก าลัง หอ้งอาหาร The Hawker มาพรอ้มบรเิวณบารน่ั์งเลน่ ตัง้อยูท่า่มกลางตน้ปาลม์ที่
เรยีงรายกนัอยูร่อบๆ เกาะ พรอ้มทัศนยีภาพทีส่ามารถมองเห็นมหาสมทุรไดอ้ยา่งชดัเจน ชือ่หอ้งอาหารนีไ้ดรั้บการขนานนาม
มาจากผูจ้ าหน่ายอาหารแนว Street Food ทีเ่ดนิทางจ าหน่ายอาหารมาแลว้จากทั่วทกุมมุโลก การรับประทานอาหารทีน่ีจ่ะ
ไมเ่หมอืนเดมิอกีตอ่ไป ทา่นจะรูส้กึครกึครืน้ มพีลังพรอ้มทีล่ยุกนัตอ่หลังจากทานอาหาร สสีนัและความความสนุกนีท้ าให ้
The Hawker เป็นหอ้งอาหารทีเ่หมอืนมชีวีติ เชฟผูเ้ชีย่วชาญจะมาโชวล์ลีาในการปรงุอาหารหลากหลายแนวแบบ Asian 
Street Food ทีรั่งสรรคร์สชาตมิาจากทัว่ทกุประเทศ 
 
บาร ์Sunset 

มองออกไปสูท่อ้งทะเล สถานทีท่ีค่ลู บาร ์Sunset ตัง้อยูบ่รเิวณเดยีวกนักบัแผนกตอ้นรับ อยูใ่นทีท่ีจ่ะท าใหท้กุทา่น
ผอ่นคลาย สนุกสนาน เฮอาสงัสรรคต์ลอดทัง้วัน บารแ์หง่นีม้ดีเีจทีค่ดัสรรคม์าอยา่งดเียีย่ม เปิดโลกทศัน ์และเป็นพืน้ทีท่ีจ่ะ
ไดพ้บปะกบัผูค้นใหม่ๆ อกีดว้ย เลอืกสัง่ค็อกเท็ลดีๆ  สกัแกว้แลว้มาดืม่ด ่ากบัววิพระอาทติยต์ก ทอ้งฟ้าสชีมพอูมสม้ ทีเ่หมอืน
หลดุออกมาจากภาพวาด 
 
สิง่อ านวยความสะดวกภายในรสีอรท์ 

นอกจากบรรยากาศทีส่งบสขุและสวยงาม ทางรสีอรท์ยงัมบีรกิารอืน่ๆ ส าหรับทกุทา่นทีเ่ขา้พักทีร่สีอรท์อกีดว้ย  The 
Heavenly Spa by Westin สปาทีเ่ป็นแบรนดเ์ฉพาะของทางรสีอรท์ บรกิารครบวงจร พรอ้มใหท้กุทา่นไดร้เีฟรชรา่งกายจาก
การตะลยุกจิกรรมมาตลอดทัง้วัน สปาออกแบบใหม้คีวามเป็นสว่นตัว บรรยากาศเปิดโลง่ พรอ้มท าใหท้กุทา่นผอ่นคลาย
เชน่เดยีวกบับรรยากาศของสปา ทัง้นีท้างสปายงัรวมรวบนวัตกรรมการบ ารงุผวิพรรณแบบใหม ่และ ยงัมพีืน้ทีส่ว่นตวัส าหรับ
คูรั่กสดุโรแมนตกิดว้ยอา่งจากซุซีแ่ละววิแบบ 360 องศาอกีดว้ย นอกจากนีย้งัมบีรกิารศนูยอ์อกก าลังกายครบวงจร  The 
Westin WORKOUT พรอ้มบรกิารทกุทา่นตลอด 24 ชัว่โมง และพืน้ทีส่นามเด็กเลน่ Westin Kids Club พรอ้มสระวา่ยน ้าเด็ก 
กจิกรรมแสนเพลนิเพลดิส าหรับเด็กๆ ทกุทา่นทีเ่ขา้พักทีร่สีอรท์ดว้ย นอกเหนอืไปจากนี ้ทางรสีอรท์ The Westin Maldives 
Miriandhoo ยงัพรอ้มจัดงานและสรา้งสรรคส์ าหรับอเีวน้ทต์า่งๆ ไมว่า่จะเป็นขอแตง่งาน งานเลีย้งสงัสรรค ์วันครบรอบตา่งๆ 
และนอกเหนอืจากนีย้งัมจีดุด าน ้าทีน่่าสนใจและอดุมสมบรูณ์มากเชน่เดยีวกนัดว้ย 


