
 

 

รหัสทัวร RCB1901590 

ทัวรมัลดฟีส Adaaran Prestige Vadoo Maldive 
3 วัน ถึง 5 วัน (UL) 
Adaaran Prestige Vadoo / South Atolls / ดําน้ํา /เรือใบ /  
เรือแคนู / บาบานาโบท / วินเซิรฟ / การเลนสก ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Adaaran Prestige Vadoo Maldives 
 
Adaaran Prestige Vadoo (อดารัน เพรสทีจ วาดู) รีสอรทหรูแหงน้ีตั้งอยูในมัลดีฟส 
South Atolls อันร่ืนรมยมีทําเลท่ีตั้งอันโดดเดนและมีความโรแมนติก, การพักผอนริมชายหาด
ขาว, กีฬาทางน้ํา ที่พักอยูหางจากใจกลางเมืองเพียงไมกี่กิโล สามารถเดินทางไปสนามบินได
ภายในเวลาประมาณ 15 นาทีดวยสปดโบท ที่พักแหงน้ียังมีเสนหเปนพิเศษ ดวยสภาพแวดลอม
ที่สะอาดเรียบรอย 
 
Adaaran Prestige Vadoo เปนรีสอรทสไตลมัลดีฟสท่ีหรูหราในฐานะ Retreat Water 
Villa ชั้นนําของโลกที่ไดรบัรางวัล World Travel Awards ในป 2010 ซึ่งเปนรีสอรทหรูอีก
หน่ึงรีสอรทของมัลดีฟส การบริการทีด่เีลิศและส่ิงอํานวยความสะดวกที่เหนือกวาของอดารัน 
เพรสทีจ วาดู รีสอรท จะทําใหคุณไดรับความประทับใจแบบไมรูลมื มีบริการรูมเซอรวิส 24 
ชั่วโมง, ฟรีไวไฟทุกหอง, แผนกตอนรับ 24 ชั่วโมง และสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน 
 
ขณะเขาพักที่น่ี คุณจะไดสัมผัสประสบการณพิเศษสุดกับสิง่อํานวยความสะดวก ไมวาจะเปน  
ทีวีจอแบน, โทรศัพทในหองน้ํา, พรม, กระจก, รองเทาแตะสําหรับในหอง สิ่งเหลาน้ีจะชวยชาจ
พลังงานใหแกคุณสําหรับวันพักผอนอันแสนพิเศษ รีสอรทมีสิ่งอํานวยความสะดวกดานสันทนา
การไวคอยบริการ เชน อางอาบน้ํารอน, หองฟตเนส, สระวายน้ํากลางแจง ไมวาทานจะเดินไป
ยังจุดไหนของรีสอรทคุณจะไดรับการพักผอนและเพลิดเพลินกับกลิ่นอายของทะเลแบบไมรูจบ 
 
แขกผูเขาพักของรีสอรทสามารถแชตัวในสระวายน้ํากลางแจง สระสปาหรือจะใชบรกิารสปาใน
หองพักก็ไดเชนกัน รวมท้ังกิจกรรมดําน้ําลึก ดําน้ําต้ืน ตกปลา ปงปอง นอกจากน้ียังมี
หองอาหาร บาร และคาเฟ� การแลกเงิน การบริการซักรดี บรกิารมมุอาหารจีน ที่พรอม
ใหบริการภายในรีสอรท 

 
 



 

 

 
 

Special Promotion 
รวมตั๋ว Srilankan Airlines  

Flight Detail 
 

UL 403 BKK - CMB 09.10 - 11.00  UL 115 CMB - MLE 13.35 - 14.30 
UL 104 MLE - CMB 21.00 - 22.55  UL 402 CMB - BKK 01.10 - 06.15 

 
โปรโมชั่น * ตองจองกอนวันที่ 31 ตุลาคม 2562 หากมีโปรโมช่ันที่ถูกกวาจะไมสามารถยกเลิก
และจองใหมได 

1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2019 
 

(ราคา/ทาน) 

All Inclsuive 3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน 5 วัน 4 คืน 
พักคู พักสาม พักคู พักสาม พักคู พักสาม 

หองกลางน้ํา 
Sunrise Water 

Villas 
36,900 34,900 47,500 44,500 57,500 53,500 

เด็ก อายุ 2 - 
11.99 ป 34,900 43,900 52,500 

 
ราคา Package รวม 

 ราคาหองพักตาม Sunrise Water Villas 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั เสนทางกรุงเทพฯ-มาเล-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน 

Srilanlan Airlines   
 บริการ All Inclusive inอาหารเชา กลางวัน เย็นที่หองอาหารหลัก 
 บริการเครื่องดื่มท้ังแบบมแีละไมมีแอลกอฮอล 



 

 

 เมนูอาหารวาง หลากหลายชนิดอีกหน่ึงทางเลือกสําหรับมื้อกลางวันทีร่านอาหารหลัก 
 ฟรี สปารคกลิ้งไวน 1 ขวด 
 ฟรี กระเชาผลไม เสิรฟถึงในหอง 
 ฟรี แคร็กเกอร ทุกเย็น 
 ฟรี ช็อกโกแลตกอนนอนทุกคืน 
 น้ําด่ืมสะอาดภายในหองพัก เติมทุกวัน 
 ฟรี กาแฟเอสเพรสโซกึ่งสําเร็จรูปในหองพัก พรอมชงดื่มตลอด 24 ชั่วโมง 
 ฟรี เซ็ทน้ําชาพรอมคุกกี้และอาหารวาง เสิรฟในรานอาหารหรือในหองพัก 
 Free Wi-Fi access 
 ฟรี อุปกรณดําน้ําต้ืน 
 ฟรี ทริปทัศนศึกษาใหความรูเกี่ยวกบัทะเล 1 ครั้งตอการเขาพัก (ตองทําการจองทริป

เม่ือถึงรสีอรท) 
 Japanese Set Menu สําหรับมื้อเย็นจากหองอาหารญี่ปุ�น (ตองทําการสํารองที่

น่ัง และเขาพักอยางนอย 3 คืน) 
 สวนลด 25% สําหรับการทําสปา 
 สวนลด 20% สําหรับกิจกรรมและอุปกรณทางน้ําอ่ืนๆ ที่ Dive Center 
 ประกันภัยการเดินทาง 3,000,000 บาท 

 
อัตราดังกลาวยังไมรวม 

 คาภาษีสนามบินและคาเชื้อเพลิงของสายการบิน  
 กิจกรรมกีฬา และสันทนาการอ่ืนๆ ทีม่ิไดระบุไวขางตน 
 คาใชสวนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ 
 การรบัประทานอาหารภายในหองพัก และมินิบารภายในหองพัก 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% / คาภาษี ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบกํากับภาษี) 
 คาภาษีพัฒนาสนามบินที่มัลดีฟส USD25 ตอทาน โดยชําระเองท่ีสนามบินมัลดีฟส

ในวันที่เดินทางกลับ (ขณะน้ีมีการยกเวนคาภาษีดังกลาว แตอาจมีการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต) 

 



 

 

เงื่อนไขการจอง 

 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 35-45 วันกอนการเดินทาง 
ราคาโปรโมชั่น ชําระคาบริการเต็มจํานวนเทานั้น! หลังจากไดรบัการยืนยันการ
จองจากทางบริษัท ฯ  
กรุณาทําการจองโดยการสงหนาพาสปอรตผูเดินทางมาทําจองกอนเทาน้ัน ทางเราจึง
จะยืนยันการจองใหทานได**ทั้งน้ีขึ้นกบัปริมาณการเขาพักในชวงเวลาดังกลาว ซึ่ง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลีย่นตามเงื่อนไขที่ไดรับจากทางรีสอรท*** 

 
การยกเลิก 

- 45-36 วันกอนเดินทาง: หักคาบริการ 50% ของราคาหองพักที่จองเขาพักรวม
ทั้งหมด 

- 35 วันกอนเดินทาง: เสียคาบริการ 100% ตามราคาหองพักทีจ่องเขาพักรวม
ทั้งหมด  

- ยกเลิกกะทันหัน หรือยกเลิกชวงเทศกาล,วันหยุดยาว, พักไมครบตามท่ีจองบริษัท
ขอสงวนสิทธิไมคืนเงินทุกกรณี 

 
หมายเหต ุ
- ราคาน้ีใชสําหรับผูเดินทางพรอมกันอยางนอย 2 ทานขึ้นไปถือสัญชาติไทยและมี

วัตถปุระสงคเพ่ือการทองเท่ียว เทาน้ัน  
- เด็กสามารถเขาพักกลางน้ําได มีบริการเตียงเสริม 
- อัตราคาบรกิารคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนราคาคาบรกิาร ใน กรณีที่มีการขึ้นราคาคาต๋ัวเครื่องบิน ภาษีเดินทาง คา
ประกันภยั คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยน
ไดปรบัขึ้นในชวงใกลวนัที่คณะจะเดินทาง   

- หากทานถกูเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวย
เหตุผลใดๆก็ตาม ถือเปนเหตุผล ซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบรษิัทฯ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนเงินบางสวนหรือทั้งหมด 



 

 

- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสาร
เขาเมืองใหกับชาวตางชาติหรือ คนตางดาว ท่ีพํานัก อยูในประเทศไทย อํานาจสิทธิ์ขาด
เปนของทางกองตรวจคนเขาเมือง   

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน 
การยกเลิก หรือลาชาของสาย การบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยดุงาน 
การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ท่ีเกิดเหนือ อํานาจควบคุมของบริษัทฯ  

- ในระหวางการทองเทีย่วน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวา
ทานสละสิทธ์ิ ไมสามารถเรียกรอง ขอคืนคาบริการได 

 
 

 
หองอาหาร ที่ Adaaran Prestige Vadoo 

 
* รานอาหาร Farivalhu Fine Dinning: เพลิดเพลินกับอาหารทะเลสดใหมทุกวันจากนานน้ํา
รอบ ๆ เกาะ ลิ้มรสกุงกามกรามที่อรอยหรืออาหารทะเลที่ปรุงอยางพิถีพิถันภายใตการแนะนํา
ของทีมงานผูมีประสบการณของเรา ดื่มด่ําไปกบับรรยากาศอันอบอุนของรานอาหารที่มีวิว
ทิวทัศนอันงดงามของมหาสมุทร ขณะที่คุณเพลิดเพลินกับมื้ออาหารแสนอรอยและบริการอยาง
พิถีพิถัน ในชวงเย็นเพลิดเพลินกับเสียงเพลงเบา ๆ และช่ืนชมวิวมหาสมุทรทามกลางแสงจันทร 
Farivalhu ไดผสมผสานความงามแบบดั้งเดิมของมัลดีฟสรวมกับการออกแบบที่ทันสมัย 
(ม้ือเชา: 06:30 – 10:00 น. | มื้อกลางวัน: 12:30 – 14:30 น. | มื้อเย็น: 18:30 – 22:30 
น.) 
 
* รานอาหารญี่ปุ�น Kithajima: สําหรับผูท่ีตองการเปลี่ยนรสชาติและบรรยากาศ คุณสามารถ
ลองอาหารญี่ปุ�นแบบดัง้เดิมที่รานอาหารญี่ปุ�นมัลดีฟสตั้งแตซูชิสดไปจนถึงเทมปุระฉํ่าที่
รานอาหาร Kithajima อาหารญี่ปุ�นยอดนิยมด้ังเดิมต้ังแตถั่วแระญีปุ่�นและปอเปم�ยะไปจนถงึซูชิ 
เทมปุระและซาชิมิเสิรฟพรอมซอสปรุงพิเศษและอาหารวาง น่ีเปนเพียงสวนหนึ่งของอาหารที่
นําเสนอเพื่อตอบสนองความอยากของคุณ เบียรและสาเกญี่ปุ�นหลายชนิดมีไวเพื่อเสริม



 

 

ประสบการณการรับประทานอาหาร การตกแตงรานอาหารแหงน้ีผสมผสานการออกแบบทั้ง
สมัยใหมและแบบดั้งเดิมเขาดวยกันเพ่ือสรางประสบการณการรับประทานอาหารที่หรูหรา 
(ม้ือกลางวัน: 11:00  – 15:00 น. | มื้อเย็น 18:00 – 22:00 น.) 
 
* Kandolhi Bar: มดีาดฟ�าท่ีเปนพื้นไมสามารถมองวิวที่ไมสิ้นสุดของมหาสมุทรอินเดียมันทํา
ใหเปนสถานที่ท่ีนาสนใจทั้งกลางวันและกลางคืน จองมองไปที่ความกวางใหญของมหาสมุทรใน
ขณะที่คุณจิบค็อกเทลเย็นๆ ภายใตทองฟ�ายามค่ําคืนที่ใสราวกับน้ําไหลเลียบชายฝم�ง 
(08:00 – 00:00 น. | 10:00 – 00:00 น.) 
 
 
* Dhoni Bar : น่ีคือสถานที่ที่จะดับความกระหายของคุณหลังจากดื่มด่ํากับแสงแดดอันอบอุน
ในเขตรอนช้ืนหรือหลังจากกิจกรรมท่ีกระฉับกระเฉงที่บาร dhoni แหงน้ี สามารถจิบชาท่ีชงสด
ใหมทุกวันหรือเพลิดเพลินกับค็อกเทลหรือน้ําผลไมและน้ําอัดลมของเราเพ่ือคลายรอนในยาม
เท่ียง จิบเครื่องด่ืมเบา ๆ ระหวางมื้ออาหารเพื่อป�องกันความหิวหลังจากดื่มด่ํากบัแสงแดดหรือ
น้ําทะเลสีฟ�าอบอุน 
(10:00 – 18:00 น. | 20:30 – 00:00 น.) 
 
 
สปา 
 
ทรีทเมนตเพ่ือความงามท่ีหลากหลายโดย Elemis สปาบริติชสุดหรูและแบรนดผลิตภัณฑดูแล
ผิวที่ใหบริการ ออกแบบมาเพ่ือสรีรวิทยาท่ีซับซอนของรางกาย การบําบัดดวยสปาของ Elemis 
น้ันเปนการทํางานรวมกันอยางเปนธรรมชาติกับผิวพรรณและจิตใจ การรกัษาทุกครั้งไดรับการ
ออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือมอบประสบการณที่ไมเหมือนใครโดยใชลําดับการนวดที่ทรงพลัง
และสิ่งที่มีศักยภาพมากทีสุ่ดในโลกในปจจบุัน สวนผสมแบบไดนามิก เปนสูตรทางการแพทย
และการวิจัยเฉพาะไดรวมเขาดวยกันเพ่ือนําเสนอการบําบัดดวยสปาหลากหลายประเภทท่ี
นําเสนอทางเลือกทางวิทยาศาสตรสําหรับทุกปญหาผิวกายหรือไลฟ�สไตล 
 


