
 

 

รหัสทัวร RCB1902316 
ทัวรมัลดีฟส Adaaran Prestige Vadoo  
3 วัน 2 คืน / 4 วัน 3 คืน (FD) 
Adaaran Prestige Vadoo / South Atolls / การพักผอนริมชายหาดขาว / กีฬาทางน้ํา  
Retreat Water Villa / อางอาบน้ํารอน /  หองฟตเนส /  สระวายน้ํากลางแจง / ดําน้ํา  
ตกปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaaran Prestige Vadoo (อดารัน เพรสทีจ วาดู) รีสอรทหรูแหงน้ีต้ังอยูในมัลดีฟส 
South Atolls อันร่ืนรมยมีทําเลท่ีต้ังอันโดดเดนและมีความโรแมนติก, การพักผอนริมชายหาด
ขาว, กีฬาทางน้ํา ท่ีพักอยูหางจากใจกลางเมืองเพียงไมก่ีกิโล สามารถเดินทางไปสนามบินได
ภายในเวลาประมาณ 15 นาทีดวยสปดโบท ที่พักแหงน้ียังมีเสนหเปนพิเศษ ดวยสภาพแวดลอม
ท่ีสะอาดเรียบรอย 
 
Adaaran Prestige Vadoo เปนรีสอรทสไตลมัลดีฟสที่หรูหราในฐานะ Retreat Water 
Villa ช้ันนําของโลกที่ไดรับรางวัล World Travel Awards ในป 2010 ซึ่งเปนรีสอรทหรูอีก
หน่ึงรีสอรทของมัลดีฟส การบริการที่ดีเลิศและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหนือกวาของอดารัน 



 

 

เพรสทีจ วาดู รีสอรท จะทําใหคุณไดรับความประทับใจแบบไมรูลืม มีบริการรูมเซอรวิส 24 
ช่ัวโมง, ฟรีไวไฟทุกหอง, แผนกตอนรับ 24 ช่ัวโมง และส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน 
 
ขณะเขาพักท่ีน่ี คุณจะไดสัมผัสประสบการณพิเศษสุดกับส่ิงอํานวยความสะดวก ไมวาจะเปน  
ทีวีจอแบน, โทรศัพทในหองน้ํา, พรม, กระจก, รองเทาแตะสําหรับในหอง ส่ิงเหลาน้ีจะชวยชาจ
พลังงานใหแกคุณสําหรับวันพักผอนอันแสนพิเศษ รีสอรทมีส่ิงอํานวยความสะดวกดานสันทนา
การไวคอยบริการ เชน อางอาบน้ํารอน, หองฟตเนส, สระวายน้ํากลางแจง ไมวาทานจะเดินไป
ยังจุดไหนของรีสอรทคุณจะไดรับการพักผอนและเพลิดเพลินกับกล่ินอายของทะเลแบบไมรูจบ 
 
แขกผูเขาพักของรีสอรทสามารถแชตัวในสระวายน้ํากลางแจง สระสปาหรือจะใชบริการสปาใน
หองพักก็ไดเชนกัน รวมท้ังกิจกรรมดําน้ําลึก ดําน้ําต้ืน ตกปลา ปงปอง นอกจากน้ียังมี
หองอาหาร บาร และคาเฟ� การแลกเงิน การบริการซักรีด บริการมุมอาหารจีน ที่พรอม
ใหบริการภายในรีสอรท 
 
Special Offer 
 

โปรโมช่ัน * ตองจองกอนวันท่ี 31 สิงหาคม หากมีโปรโมช่ันท่ีถูกกวาจะไมสามารถยกเลิก
และจองใหมได 

วันน้ี – 31 ตุลาคม 2562 
ราคา/ทาน 
 
 
All Inclusive 3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน 
Sunrise water villa 36,200 46,200 
Sunset water villa 39,400 51,000 

** เช็คต๋ัวเคร่ืองบินและหองพักวางทุกคร้ังท่ีทําการจอง ** 
 
ราคา Package รวม 
 ราคาหองพักตามแพคเกจที่เลือก 
 รวม speedboat รับ – สงสนามบิน 
 รวมต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – มัลดีฟส โดยสายการบิน Air Asia 
 น้ําหนักกระเป�า 20kg 



 

 

 แพคเกจ All inclusive บริการอาหารเชา กลางวัน เย็นท่ีหองอาหารหลัก 
 บริการเคร่ืองด่ืมทั้งแบบมีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล 
 เมนูอาหารวาง หลากหลายชนิดอีกหน่ึงทางเลือกสําหรับมื้อกลางวันที่รานอาหารหลัก 
 ฟรี สปารคกล้ิงไวน 1 ขวด 
 ฟรี กระเชาผลไม เสิรฟถึงในหอง 
 ฟรี แคร็กเกอร ทุกเย็น 
 ฟรี ช็อกโกแลตกอนนอนทุกคืน 
 น้ําด่ืมสะอาดภายในหองพัก เติมทุกวัน 
 ฟรี กาแฟเอสเพรสโซก่ึงสําเร็จรูปในหองพัก พรอมชงด่ืมตลอด 24 ช่ัวโมง 
 ฟรี เซ็ทน้ําชาพรอมคุกก้ีและอาหารวาง เสิรฟในรานอาหารหรือในหองพัก 
 Free Wi-Fi access 
 ฟรี อุปกรณดําน้ําต้ืน 
 ฟรี กิจกรรมลองเรือชมพระอาทิตยตก 1 คร้ังตอการเขาพัก 
 ฟรี Seafood Dinner  1 คร้ังตอการเขาพัก (Fish/ Cuttlefish/ Prawns - excluded 

Lobster) 
 Japanese Set Menu สําหรับมื้อเย็นจากหองอาหารญ่ีปุ�น (ตองทําการสํารองท่ีน่ัง) 
 ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท 
 
อัตราดังกลาวยังไมรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – มัลดีฟส 
 กิจกรรมกีฬา และสันทนาการอ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวขางตน 
 คาใชสวนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ 
 การรับประทานอาหารภายในหองพัก และมินิบารภายในหองพัก 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% / คาภาษี ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบกํากับภาษี) 
 
เง่ือนไขการจอง 
 หากทําการจองนอยกวา 35 วัน กรุณาชําระคาบริการเต็มจํานวน 

ราคาโปรโมช่ัน ชําระคาบริการเต็มจํานวนเทาน้ัน หลังจากไดรับการยืนยันการจอง
จากทางบริษัท ฯ  
กรุณาทําการจองโดยการสงหนาพาสปอรตผูเดินทางมาทําจองกอนเทาน้ัน ทางเราจึง
จะยืนยันการจองใหทานได**ท้ังน้ีข้ึนกับปริมาณการเขาพักในชวงเวลาดังกลาว ซึ่ง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปล่ียนตามเง่ือนไขท่ีไดรับจากทางรีสอรท*** 



 

 

การยกเลิก 
- 45-36 วันกอนเดินทาง: หักคาบริการ 50% ของราคาหองพักที่จองเขาพักรวม

ทั้งหมด 
- 35 วันกอนเดินทาง: เสียคาบริการ 100% ตามราคาหองพักที่จองเขาพักรวม

ทั้งหมด  
- ยกเลิกกะทันหัน หรือยกเลิกชวงเทศกาล,วันหยุดยาว, พักไมครบตามท่ีจองบริษัท

ขอสงวนสิทธิไมคืนเงินทุกกรณี 
 
หมายเหตุ 
- ราคาน้ีใชสําหรับผูเดินทางพรอมกันอยางนอย 2 ทานข้ึนไปถือสัญชาติไทยและมี

วตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เทาน้ัน  
- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนราคาคาบริการ ใน กรณีท่ีมีการข้ึนราคาคาต๋ัวเคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง คา
ประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ อัตราแลกเปล่ียน
ไดปรับข้ึนในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง   

- หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวย
เหตุผลใดๆก็ตาม ถือเปนเหตุผล ซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนเงินบางสวนหรือท้ังหมด 

- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสาร
เขาเมืองใหกับชาวตางชาติหรือ คนตางดาว ที่พํานัก อยูในประเทศไทย อํานาจสิทธิ์ขาด
เปนของทางกองตรวจคนเขาเมือง   

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน 
การยกเลิก หรือลาชาของสาย การบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 
การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ท่ีเกิดเหนือ อํานาจควบคุมของบริษัทฯ  

- ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวา
ทานสละสิทธ์ิ ไมสามารถเรียกรอง ขอคืนคาบริการได 

 
 
 
 



 

 

หองอาหาร ท่ี Adaaran Prestige Vadoo 
 
* รานอาหาร Farivalhu Fine Dinning : เพลิดเพลินกับอาหารทะเลสดใหมทุกวันจากนานน้ํา
รอบ ๆ เกาะ ล้ิมรสกุงกามกรามที่อรอยหรืออาหารทะเลท่ีปรุงอยางพิถีพิถันภายใตการแนะนํา
ของทีมงานผูมีประสบการณของเรา ด่ืมด่ําไปกับบรรยากาศอันอบอุนของรานอาหารท่ีมีวิว
ทิวทัศนอันงดงามของมหาสมุทร ขณะที่คุณเพลิดเพลินกับม้ืออาหารแสนอรอยและบริการอยาง
พิถีพิถัน ในชวงเย็นเพลิดเพลินกับเสียงเพลงเบา ๆ และช่ืนชมวิวมหาสมุทรทามกลางแสงจันทร 
Farivalhu ไดผสมผสานความงามแบบด้ังเดิมของมัลดีฟสรวมกับการออกแบบที่ทันสมัย 
(ม้ือเชา: 06:30 – 10:00 น. | มื้อกลางวัน: 12:30 – 14:30 น. | มื้อเย็น: 18:30 – 22:30 
น.) 
 
* รานอาหารญ่ีปุ�น Kithajima : สําหรับผูที่ตองการเปล่ียนรสชาติและบรรยากาศ คุณสามารถ
ลองอาหารญ่ีปุ�นแบบด้ังเดิมที่รานอาหารญ่ีปุ�นมัลดีฟสต้ังแตซูชิสดไปจนถึงเทมปุระฉ่ําท่ี
รานอาหาร Kithajima อาหารญี่ปุ�นยอดนิยมด้ังเดิมต้ังแตถ่ัวแระญี่ปุ�นและปอเปم�ยะไปจนถึงซูชิ 
เทมปุระและซาชิมิเสิรฟพรอมซอสปรุงพิเศษและอาหารวาง น่ีเปนเพียงสวนหน่ึงของอาหารที่
นําเสนอเพ่ือตอบสนองความอยากของคุณ เบียรและสาเกญ่ีปุ�นหลายชนิดมีไวเพ่ือเสริม
ประสบการณการรับประทานอาหาร การตกแตงรานอาหารแหงน้ีผสมผสานการออกแบบทั้ง
สมัยใหมและแบบด้ังเดิมเขาดวยกันเพ่ือสรางประสบการณการรับประทานอาหารที่หรูหรา 
(ม้ือกลางวัน: 11:00  – 15:00 น. | ม้ือเย็น 18:00 – 22:00 น.) 
 
* Kandolhi Bar: มีดาดฟ�าท่ีเปนพื้นไมสามารถมองวิวท่ีไมส้ินสุดของมหาสมุทรอินเดียมันทํา
ใหเปนสถานที่ท่ีนาสนใจทั้งกลางวันและกลางคืน จองมองไปท่ีความกวางใหญของมหาสมุทรใน
ขณะท่ีคุณจิบค็อกเทลเย็นๆ ภายใตทองฟ�ายามค่ําคืนท่ีใสราวกับน้ําไหลเลียบชายฝم�ง 
(08:00 – 00:00 น. | 10:00 – 00:00 น.) 
 
* Dhoni Bar : น่ีคือสถานท่ีที่จะดับความกระหายของคุณหลังจากด่ืมด่ํากับแสงแดดอันอบอุน
ในเขตรอนช้ืนหรือหลังจากกิจกรรมที่กระฉับกระเฉงท่ีบาร dhoni แหงน้ี สามารถจิบชาท่ีชงสด
ใหมทุกวันหรือเพลิดเพลินกับค็อกเทลหรือน้ําผลไมและน้ําอัดลมของเราเพ่ือคลายรอนในยาม



 

 

เท่ียง จิบเคร่ืองด่ืมเบา ๆ ระหวางมื้ออาหารเพ่ือป�องกันความหิวหลังจากด่ืมด่ํากับแสงแดดหรือ
น้ําทะเลสีฟ�าอบอุน 
(10:00 – 18:00 น. | 20:30 – 00:00 น.) 
 
สปา 

ทรีทเมนตเพ่ือความงามท่ีหลากหลายโดย Elemis สปาบริติชสุดหรูและแบรนด
ผลิตภัณฑดูแลผิวที่ใหบริการ ออกแบบมาเพ่ือสรีรวิทยาท่ีซับซอนของรางกาย การบําบัดดวยส
ปาของ Elemis น้ันเปนการทํางานรวมกันอยางเปนธรรมชาติกับผิวพรรณและจิตใจ การรักษา
ทุกคร้ังไดรับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือมอบประสบการณที่ไมเหมือนใครโดยใชลําดับการ
นวดทีท่รงพลังและส่ิงที่มีศักยภาพมากท่ีสุดในโลกในปจจุบัน สวนผสมแบบไดนามิก เปนสูตร
ทางการแพทยและการวิจัยเฉพาะไดรวมเขาดวยกันเพ่ือนําเสนอการบําบัดดวยสปาหลากหลาย
ประเภทท่ีนําเสนอทางเลือกทางวิทยาศาสตรสําหรับทุกปญหาผิวกายหรือไลฟ�สไตล 
 


