
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

SHERATON MALDIVES FULLMOON RESORT & SPA  

หมู่เกาะสวรรคท์ะเลมลัดีฟส ์สถานท่ีในฝันของใครหลายๆคน พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติอันอดุมสมบรูณ ์

ปลดปล่อยทกุความรูสึ้ก ณ Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa ท่ีรายลอ้มดว้ยน า้ทะเลใสสีเทอร์

ควอยซส่์องประกายระยิบระยับ หาดทรายสีขาวบริสทุธิ์ และตน้ปาลม์สีเขียวท่ีพล้ิวไหวไปตามสายลมบริเวณหมู่เกาะ

ปะการังนอรธ์ มาเล่ อะทอลในมลัดีฟส ์รีสอร์ทสดุหร ู5 ดาว 



 

ชำระเพิม่เตมิ กรณตีอ้งการ UPGRADE SUUPLEMENT OF MEAL PLAN *** 

HALF BOARD MEAL PLAN – 3,800/ทา่น *รวมนำ้ผลไม,้ Soft Drink, นำ้ดืม่ เฉพาะมือ้เทา่นัน้ 

   รวมบฟุเฟตอ์าหารเชา้ และ บฟุเฟตอ์าหารเยน็ ทีร่า้นอาหารFeast  

FULL BOARD MEAL PLAN –5,500/ทา่น *รวมนำ้ผลไม,้ Soft Drink, นำ้ดืม่ เฉพาะมือ้เทา่นัน้ 

   รวมอาหารเชา้, กลางวนั และเยน็ (อาหารเชา้-บฟุเฟต่ ์ทีร่า้นอาหารFeast กลางวนั-ลกูคา้เลอืก

รา้นอาหารได ้Chopstix, Anchorage, Kakuni Hut, Malasa Hut or Feast buffet มือ้เยน็-บฟุเฟต ์

รา้นFeast 

FULL BOARD + MEAL PLAN –7,900/ทา่น *รวมนำ้ผลไม,้ Soft Drink และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

ตามทีร่สีอรท์ระบ ุ 

  รวมอาหารเชา้, กลางวนั และเยน็ (อาหารเชา้-บฟุเฟตท์ีร่า้นอาหารFeast ลกูคา้สามารถเลอืก

รา้นอาหารได ้Chopstix, Anchorage, Kakuni Hut, Malasa Hut หรอื บฟุเฟตท์ีร่า้นอาหาร Feast 

มือ้เยน็-บฟุเฟต่ร์า้นอาหารFeast  

  รวม**เครือ่งดีม่แอลกอฮอล ์เริม่เสริฟ์วนัแรกทีม่าถงึตัง้แตเ่วลา 15.00-23.00, เวลา 10.00-23.00 

ทกุวนั และ เวลา 10.00-12.00 สำหรบัวนักลบั   

เสริฟ์แอลกอฮอล ์: เบยีรไ์มอ่ัน้ – ไวนเ์สริฟ์ตอ่แกว้ – เหลา้ - คอ็กเทล - นำ้แร ่- นำ้อดัลม - นำ้ผลไม ้ 

 

 หมายเหต ุ

เนือ่งจากทางหอ้งอาหารของเรามรีาคาทีแ่ขง่ขนัไดโ้ดยไมก่ระทบตอ่คณุภาพ หรอื ผลติภณัฑ ์

-ตวัเลอืกการสัง่อาหารตอนเชา้จำกดัเพยีง 2 คอรส์สำหรบัมือ้กลางวนั 3 คอรส์สำหรบัดนิเนอร ์และมือ้

อาหาร 1 คน ตอ่ 1 มือ้ในรอบอาหารเชา้ 7.30am-10.30am มือ้กลาง เทีย่งวนั-บา่ยสาม และดนิเนอร ์

6.30pmถงึ9.30pm  

-ไดนนิง่รมู มนิบิาร ์เดสสเินชัน่ไดนน์ิง่ และกจิกรรมพเิศษอืน่ๆ จะไมร่วมอยูใ่น มลีแพลนใดๆ 

-หากตอ้งการรบัประทานอาหารทีบ่า้นไทย หรอื ซซีอลท์ ตอ้งจา่ยเงนิเพิม่ 

-หากตอ้งการเมนเูสรมิทีไ่มไ่ดก้ำหนดไวใ้หข้า้งตน้ ตอ้งจา่ยเงนิเพิม่ 

-การบรโิภคนำ้อดัลม นำ้เปลา่ และซอรฟ์ดริง้ตา่งๆ รวมอยูด่ว้ยกบัในมือ้อาหารแลว้  

-ไมอ่นญุาตใหค้ดิคา่ธรรมเนยีมสถานทีใ่นชว่งเวลามือ้อาหารเดยีวกนั ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบัมือ้

อาหารทีร่วมอยูใ่นแพลนอาหาร ไดท้ีเ่ดยีวในมือ้อาหารนัน้ หากตอ้งการรบัประทานมือ้อาหารทีส่องในมือ้

นัน้ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

*** ตามเงือ่นไขของทางโรงแรม 

 



รายละเอยีดทีท่า่นจะไดร้บั 

• ตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไป-กลับ  เส้นทาง ดอนเมือง – มาเล่ (มัลดีฟ) กับสายการบินแอร์นเอเชีย  รวม

น้ำหนัก กระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน 7 ก.ก.    ไมร่วมนำ้หนกัระเปา๋ สำหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ 

• ห้องพักเริ่มต้น ห้องดีลักซ์ หรือบีชฟรอนท์ดีลักซ ไอดฺแลนดฺคอทแทค บีชฟรอนท์ คอตเทค โอเชี่ยน พูล

วิลล่า ท่ี “SHERATAN MALDIVES FULL MOON RESORT” ตามท่ีทางลูกค้าได้ทำการเลือกซ้ือ 

• เดินทาง ไป-กลับ ที่พักและสนามบิน โดยเรือเร็วแบบ SPEED BOAT  

• ท่านสามารถรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

• เล่นกิจกรรมทางน้ำ อาทิ เรือคายัค ตลอดการเข้าพัก 

• ผ่อนคลาย และร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าท่ีดูแลและให้คำแนะนำ  (ติดต่อสอบถามได้ ณ รีสอร์ท) 
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BEACHFRONT DELUXE ROOM 



 

ISLAND COTTAGE ROOM 



 

BEACHFRONT COTTAGE ROOM



 

OCEAN POOL VILLA 



     



 

 



https://bit.ly/3kJdwJ3 

โปรโมช่ัน โอแพนแชท
https://bit.ly/3iwQOCv

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

บริการของนิดหนอยทราเวล

โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร

รายละเอียดการชําระคาบริการ
ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บจก.นิดหนอยทราเวล
298-2-06049-9

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค
บจก.นิดหนอยทราเวล
053-3-93833-7

ธ.ไทยพาณิชย สาขาหน่ึงพัน
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
175-250172-2

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
922-0-24284-7

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

รับทําวีซาท่ัวโลก / บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรตางเประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติมติม : https://bit.ly/2YkcFWd

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา


