
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 13938 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

Adaaran Prestige Vadoo ( อดารัน เพรสทีจ วาดู รีสอร์ท ) 
  

 
 

Adaaran Prestige Vadoo ตั้ งอยู่บนเกาะ Vaadhoo ใน South Malé 

Atoll รีสอร์ตแห่งน้ีได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับความหรูหรา ห้องพักมีทั้ งหมด 50 ห้อง ทุกห้องเป็น
ห้องพักกลางน ้าท่ีมาพร้อมผู ้ดูแลส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง อุปกรณ์ในการท าสปา เคร่ืองเล่นดีวีดีและ
ระบบโฮมเธียเตอร์ เคร่ืองชงกาแฟ และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

  
 

 ท่ีตั้ ง: Vaadhoo Island, South Malé Atoll 

 ระยะทาง: 10 กิโลเมตร จากสนามบินมาเล่ 

 การเดินทาง: 15 นาที โดย Speedboat 

 ห้องพัก: 3 แบบ ทั้ งหมด 44 ห้อง แบบกลางน ้าเท่านั้ น 

 ห้องอาหาร: 2 ห้องอาหาร และ 2 บาร์ 
 สปา 



ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วนัทีห่นึ่ง   กรุงเทพฯ – มาเล่ (มลัดฟีส์)  

……..  ผูโ้ดยสารท าการเช็คอินดว้ยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ระหวา่งประเทศ 
ช้ัน 4 (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง)  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

..........  ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมลัดฟีส์ 

.......... เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมลัดีฟส์ หลงัท าการผา่นด่านตรวจ
คนเขา้เมืองและพิธีการทางศุลกากรแลว้ ใหท่้านติดต่อท่ี เคาน์เตอร์หมายเลข E2 ของ Adaaran และเจา้หนา้ท่ีน าท่าน
เดินทางเขา้สู่รีสอร์ท 
อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยักบัทิวทศัน์อนัสวยงามของมลัดีฟส์ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
สมควรแก่เวลาพกัผอ่นตามอธัยาศยั ฝันดี ราตรีสวสัด์ิ 

วนัทีส่อง  มลัดฟีส์  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 
อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ด าน ้ าต้ืน , เรือใบ, วอลเล่ยบ์อลชายหาด, 
สระวา่ยน ้ า  หรือเลือกซ้ือ Option Tour โดยตรงกบัทางรีสอร์ทเช่น ด าน ้ าลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอ่ืนๆ  อีก
มากมาย  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  
  อิสระใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยักบัทิวทศัน์อนัสวยงามของมลัดีฟส์ 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  

สมควรแก่เวลาพกัผอ่นตามอธัยาศยั ฝันดี ราตรีสวสัด์ิ 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัทีส่อง  กรุงเทพฯ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ด าน ้ าต้ืน , เรือใบ, วอลเล่ยบ์อลชายหาด, 
สระวา่ยน ้ า  หรือเลือกซ้ือ Option Tour โดยตรงกบัทางรีสอร์ทเช่น ด าน ้ าลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอ่ืนๆ  อีก
มากมาย   

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  

  ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานดัหมายการเดินทางไปสนามบินใหผู้โ้ดยสารทราบล่วงหนา้  

........  ออกเดินทางไปยงัสนามบินมาเล่เพ่ือเดินทางกลบั 

.........  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

.........  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

                                                                        ************************* 

 

 

สายการบินบางกอก แอร์เวย์ ออกเดินทางทุกวนั  
ออกเดนิทาง PG 711 กรุงเทพฯ – มาเล่ (มลัดฟีส์)  09.30-11.45 

เดนิทางกลบั PG 712  มาเล่ (มลัดฟีส์)– กรุงเทพฯ  12.40-19.05 

สายการบินศรีลงักันแอร์ไลน์ ออกเดินทางทุกวนั ต่อเคร่ืองทีเ่มืองโคลอมโบ ประเทศศรีลงักา 
ออกเดนิทาง UL403  กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรีลงักา) 09.00 - 10.50 

ต่อเคร่ือง   UL115   โคลอมโบ(ศรีลงักา) – มาเล่(มลัดฟีส์) 13.35 - 14.30  

เดนิทางกลบั UL104   มาเล่ (มลัดฟีส์)– โคลอมโบ(ศรีลงักา) 20.35 - 22.35 

ต่อเคร่ือง                UL402   โคลอมโบ(ศรีลงักา) – กรุงเทพฯ 01.15 - 06.15 

สายการบินแอร์เอเชีย ออกเดินทางทุกวนั  

เวลาเดินทางวนัจนัทร์ พธุ ศุกร์ อาทิตย ์ 
ออกเดนิทาง FD175 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – มาเล่ (มลัดฟีส์)    09.20 - 11.40      

เดนิทางกลบั FD176 มาเล่ (มลัดฟีส์)– กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 12.25 - 19.10 

เวลาเดินทางวนัองัคาร พฤหสั เสาร์   

ออกเดนิทาง FD177 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – มาเล่ (มลัดฟีส์)    17.05 - 19.30      

เดนิทางกลบั FD178 มาเล่ (มลัดฟีส์)– กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 20.25 - 02.55 (+1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunrise Water Villas 

 

http://www.adaaran.com/prestigevadoo/accommodation/sunrise-water-villas.html


 

 



 

 

 

Kithajima Restaurant - หอ้งอาหารน้ีเช่ียวชาญดา้นอาหารญ่ีปุ่น ใหบ้ริการอาหารเยน็เท่านั้น ตอ้งจองโตะ๊ล่วงหนา้ เปิดทุกวนั  

http://www.adaaran.com/prestigevadoo/dining/farivalhu-restaurant.html


 

 
DINING : All Inclusive Gold Plan 
 

http://www.adaaran.com/prestigevadoo/dining/all-inclusive-gold-plan.html


Farivalhu Restaurant - หอ้งอาหารริมชายหาดแห่งน้ีเช่ียวชาญดา้นอาหารทะเลและมีอาหารเชา้ บรันช ์ อาหารกลางวนั และอาหารเยน็ใหบ้ริการ ผูเ้ขา้พกั
สามารถสัง่เคร่ืองด่ืมไดท่ี้บาร์และเพลิดเพลินกบัการรับประทานอาหารกลางแจง้ (ถา้สภาพอากาศเอ้ืออ านวย) ตอ้งจองโต๊ะล่วงหนา้ เปิดทุกวนั  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.adaaran.com/prestigevadoo/dining/farivalhu-restaurant.html


Main Bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adaaran.com/prestigevadoo/dining/main-bar.html


รายละเอยีดเวลาห้องอาหาร 

ใหบ้ริการอาหารเชา้ตั้งแต่ 07:30 AM - 09:30 AM 

ใหบ้ริการม้ือกลางวนัตั้งแต่ 12:30 PM - 02:30 PM 

ใหบ้ริการอาหารค ่าตั้งแต่ 07:30 PM - 09:30 PM 

น ้าชา คุกก้ี และกบัแกลม้จะใหบ้ริการท่ีหอ้งอาหารหรือในวลิลาเวลา 05:00 PM 

เคร่ืองด่ืมทั้งหมดรวมทั้งเหลา้ ไวน์ น ้ าอดัลม คอ็กเทลบางรายการ มอ็กเทล เบียร์ และน ้ าแร่จะใหบ้ริการเป็นแกว้ 

สิทธิประโยชน์ในแพค็เกจออล อินคลูซีฟจะส้ินสุดในวนัเช็คเอาตเ์วลา 12:00 PM 

ท่ีพกัจะไม่ใหบ้ริการเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลแ์ก่ผูท่ี้อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Special Promotion 
Book before 31 July 2019 
 

Period : 8 May - 31 July 2019 

Room Type 
3 Days 2 Nights 
พกั 2 ทา่น/หอ้ง 

4 Days 3 Nights 
พกั 2 ทา่น/หอ้ง 

3 Days 2 Nights 
พกั 3 ทา่น/หอ้ง 

4 Days 3 Nights 
พกั 3 ทา่น/หอ้ง 

Sunrise Water Villa  25,000 35,500 23,000 32,500 

Sunset Water Villa 44,000 62,000 39,000 55,000 

Honeymoon Water 
Villa 

46,000 64,000 40,000 57,000 

  

Period : 1 - 31 Aug 2019 

Room Type 3 Days 2 Nights 4 Days 3 Nights 

Sunrise Water Villa  44,000 63,000 

Sunset Water Villa 48,000 67,000 

Honeymoon Water Villa  49,000 70,000 

  

Period : 1 Sep - 31 Oct 2019 

Room Type 3 Days 2 Nights 4 Days 3 Nights 

Sunrise Water Villa  43,000 61,000 

Sunset Water Villa 46,000 66,000 

Honeymoon Water Villa  48,000 68,000 

 



 



 
อตัราดังกล่าวรวม 
– ราคาหอ้งพกัตามแพคเกจท่ีเลือก 
– บริการอาหารเชา้ กลางวนั เยน็ท่ีหอ้งอาหารหลกั 
– บริการเคร่ืองด่ืมทั้งแบบไม่และไม่มีแอลกอฮอลท่ี์บาร์ 
– เมนูอาหารวา่ง หลากหลายชนิดอีกหน่ึงทางเลือกส าหรับม้ือกลางวนัท่ีบาร์ 
– ฟรี Mini bar ใหห้อ้งพกั (เบียร์ น ้าผลไม ้น ้าอดัลม ช็อคโกแลตบาร์ น ้าด่ืม) 
– ฟรี ไอศกรีมท่ีหอ้งอาหารหลกั เวลากลางวนั 
– ฟรี เซ็ทน ้าชาพร้อมคุกก้ีและอาหารวา่ง เสิร์ฟท่ีหอ้งอาหารหรือในหอ้งพกัเวลา 17.00 
– ฟรี กระเชา้ผลไม ้เสิร์ฟถึงในหอ้ง 
– ฟรี แคร็กเกอร์ ทุกเยน็ 
– ฟรี ช็อกโกแลตก่อนนอนทุกคืน 
– Free Wi-Fi access 
– ฟรี อุปกรณ์ด าน ้าต้ืน 



– ประกนัภยัการเดินทาง 3,000,000 บาท 
อตัราดังกล่าวยงัไม่รวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (สอบถามราคาได)้| 
- การรับประทานอาหารภายในหอ้งพกั และมินิบาร์ 
- กิจกรรมด าน ้า, สันทนาการ, และกีฬาชนิดอ่ืนท่ีมิไดร้ะบุไวข้า้งตน้ 
- ค่าใชส่้วนตวันอกเหนือจากในแพคเกจ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 GOLD ALL INCLUSIVE FACILITIES 
OUR ALL INCLUSIVE DINE AROUND MEAL OFFERING IS SERVED AT THE MAIN RESTAURANT,  

PLEASE REFER OPERATIONAL HOURS MENTIONED BELOW : 

A la carte breakfast served around the clock ( 24 hours )  

A la carte lunch served from 12:30 – 14:30 Hrs 

A la carte dinner served from 18:30 – 22:30 Hrs  

• We offer our guests a set menu option for dinner at the Japanese restaurant as an alternate  

to dinner at the main restaurant (please note that the above is subject to prior reservation)  

• We offer a snack menu option for lunch at the main bar as an alternate to lunch  

at the main restaurant  

• High Tea, cookies and savouries will be served at the Restaurant, with the option  

of in villa service at 17.00 Hrs  

• Ice cream will be served at the Main Restaurant in the afternoon 

 
MINI BAR ITEMS - THE BELOW ITEMS WILL BE REPLENISHED ONCE A DAY 

Carlsberg Beer - 4 cans  

Orange and Mango Juice - 2 packs each 

Soft drinks (Fanta, Cola, Sprit, Tonic, Soda, Bitter Lemon) - 1 bottle each  

Chocolate - 2 bars  

Mineral water - 2 bottles 

Fresh Milk -1 packet 

 
 ALL INCLUSIVE BEVERAGES - SERVED AT THE MAIN BAR, BEACH BAR & MAIN RESTAURANT  

FROM 10.00 HRS - 00.00 HRS 

SPIRITS (Served by the glass)  

• Whisky (Johnny Walker Black Label / Jack Daniel / Chives Regal / Glenfiddich)  

• Gin (Gordon’s / Beefeater)  

• Rum (Bacardi - White & Gold / Captain Morgan Dark Rum)  

• Vodka (Absolute Blue / Smirnoff Red / Stolichnaya)  

• Brandy (Napoleon / St. Remy Authentic VSOP) 

SPARKLING WINE (Served by the glass)  

• De Bortoli Sparkling Brut - Australia  

• Jaume Serra Cava Sparkling – France 

HOUSE WINE - ROSE (Served by the glass)  

• B&G Partagar - France  

• Gallo California  

• Garland Crest Grenache Rosé - Spain  

HOUSE WINE - RED / WHITE (Served by the glass)  

• Robertson - South Africa  

• B&G Partagar - France  

• Gallo - California  

• Garland Crest - Shiraz - Spain  

• Casa Subercaseaux Cabernet Sauvignon - Chile  

• Two Oceans - South Africa  

• MoscatoPlatino - Itali  

• Chucaro– Chile 

 

 

 



 

 
BEER (Served by the glass)  

Lion beer cans / Carlsberg beer cans / Heineken beer /  

Corona beer bottle 

SEASONAL FRESH FRUIT JUICES (Served by the glass based on availability)  

Papaya / Banana / Pineapple / Watermelon / Orange  

SOFT DRINKS (Served by the glass)  

Coca Cola / Sprit / Fanta / Soda / Tonic / Bitter Lemon / Ginger Ale  

AN ARRAY OF LOCALLY AND INTERNATIONALLY INSPIRED  

COCKTAILS AND MOCKTAILS  

Classic Martini / Margarita / Pina Colada / Silver Sunset / Caipirinha / Midori Illusion / Planters Punch /  

Coconut Daiquiri / Mojito / Sex on the Beach /  

Yellow Bird / Lime Breeze / Long Tall Tower / Melon Ball / Passion Dry / Arrack Cocktail (Old Arrack) /  

Lime Breeze (Lemon Arrack) /  

Tropical Pina Colada (Mango Arrack) / Dhonmanje (Apple Arrack) / Banana Lada (Rum) /  

Cinderella / Fruit Cup / Jungle Cooler /  

Mickey Mouse / Orange Fizz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมำยเหตุ 

● Power bank และ Notebook, laptop ให้ถือติดตวัขึน้เคร่ือง หา้ม โหลดใต้ท้องเคร่ือง 

● รีสอร์ทมีบริการด าน า้แบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาได้ที่รีสอร์ท  

    ข้อควรระวงั หากเดินทางโดยเคร่ืองบินต้องให้ร่างกายได้ปรับตวั 24 ชม.ก่อนและเดินทาง 

● หากทา่นถกูเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง เนื่องด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามถือ

เป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนือจากอ านาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนเงินบางสว่น

หรือทัง้หมด 

● บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ

หรือคนตา่งด้าวท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธ์ิขาดเป็นของกองตรวจคนเข้าเมือง 

● บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะไมรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยๆ ใดๆ ที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลกิหรือความลา่ช้าของ

สายการบิน เรือ รถไฟ อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ นดัหยดุงาน การจราจล หรือสิง่ของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจ

ควบคมุของบริษัทฯ 

● ในระหวา่งการทอ่งเท่ียว หากทา่นไมใ่ช้บริการใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรือแคบ่างสว่น ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมส่ามารถ

เรียกร้องขอคา่บริการคืนได้ 

● บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ  

ทัง้นีท้างบริษัทฯจะยดึถือและค านงึถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สงูสดุของลกูค้าสว่นมากเป็นส าคญั 

หลักฐำนกำรจอง 

● หน้าพาสสปอร์ต ที่อายเุหลอืไมต่ า่กวา่ 6 เดือน 

● อีเมล์  + เบอร์โทรศพัท์ 

 


