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สายการบนิทีน่ยิมเดนิทาง 

สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์ออกเดนิทางทกุวนั  

ออกเดนิทาง PG 711  กรงุเทพฯ – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 09.30-11.45 

เดนิทางกลับ PG 712   มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรงุเทพฯ 12.40-19.05 
 

สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ออกเดนิทางทกุวนั ตอ่เครือ่งทีเ่มอืงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักา 
ออกเดนิทาง UL403  กรงุเทพฯ – โคลอมโบ(ศรลีงักา)  09.00 - 10.50  
ตอ่เครือ่ง UL115   โคลอมโบ(ศรลีังกา) – มาเล(่มัลดฟีส)์ 13.35 - 14.30  

 
เดนิทางกลับ UL104   มาเล ่(มัลดฟีส)์– โคลอมโบ(ศรลีังกา) 20.35 - 22.35  
ตอ่เครือ่ง UL402   โคลอมโบ(ศรลีังกา) – กรงุเทพฯ  01.15 - 06.15 (วันรุง่ข ึน้) 

 
สายการบนิแอรเ์อเชยี ออกเดนิทางทกุวนั  
ออกเดนิทาง FD175  กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 09.25 - 11.50 

เดนิทางกลับ FD176  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) 12.35 - 19.05 
หรอื 

ออกเดนิทาง FD177  กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 17.05 - 19.30 

เดนิทางกลับ FD178  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) 20.25 - 02.15 
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วนัแรกของการเดนิทาง  กรงุเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์  
06.00 น. ผูโ้ดยสารท าการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ/ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก 
  ระหวา่งประเทศ (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  
 

..........  ออกเดนิทางสู ่เมอืงมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์
 

.......... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลาน่า เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมัลดฟีส ์หลงัท าการผ่านดา่น 
ตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที ่เคานเ์ตอร ์ADAARAN PRESTIGE 
VADOO และเจา้หนา้ทีน่ าทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์ 

 

อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศยักบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
สมควรแกเ่วลาพักผ่อนตามอัธยาศยั ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

วนัทีส่อง (สาม) ของการเดนิทาง มลัดฟีส ์  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 
 

อสิระพักผ่อนตามอัธยาศยั หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , เรอืใบ, วอลเลย่ ์บอล

ชายหาด, สระวา่ยน ้า  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้าลกึ กจิกรรมตก ปลา 
และกจิกรรมอืน่ๆอกีมากมาย  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
 

  อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศยักบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมัลดฟีส ์
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

สมควรแกเ่วลาพักผ่อนตามอัธยาศยั ฝันด ีราตรสีวัสดิ ์

วนัทีส่าม(สี)่ของการเดนิทาง  มาเล ่(มลัดฟีส)์ – กรงุเทพฯ  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 
 

อสิระพักผ่อนตามอัธยาศยั หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิด าน ้าตืน้ , เรอืใบ, วอลเลย่ ์บอล

ชายหาด, สระวา่ยน ้า  หรอืเลอืกซือ้ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ด าน ้าลกึ กจิกรรมตก ปลา 
และกจิกรรมอืน่ๆ  อกีมากมาย  

 

 เก็บสมัภาระเพือ่ท าการ Check Out ออกจากรสีอรท์ 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
 

  ทางโรงแรมจะท าการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้  

.........  ออกเดนิทางไปยังสนามบนิมาเลเ่พือ่เดนิทางกลบั 

.........  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 

.........  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู/ิสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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ADAARAN PRESTIGE VADOO MALDIVES  
BY SPEEDBOAT 15 MINUTE + ALL INCLUSIVE 

รสีอรท์นีอ้นุญาตใหเ้ด็ก พกัหอ้งกลางน า้ได ้
 

23 กรกฎาคม – 31 ตลุาคม 2562 

   ประเภทหอ้ง 

3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

พกัคู ่ พกัสาม พกัเดีย่ว 2-12 ปี พกัคู ่ พกัสาม พกัเดีย่ว 2-12 ปี 

Sunrise Water Villa 23,500 22,000 37,000 20,000 33,500 30,500 53,000 28,000 

Sunset Water Villa 26,800 24,200 43,600 20,000 38,500 33,800 62,900 28,000 

Honeymoon Villa 28,500 25,400 47,000 20,000 41,000 35,500 68,000 28,000 

 

* ฟร ีกจิกรรม Marine Life excursion 1 ครัง้ตอ่การเขา้พัก (กจิกรรมขึน้อยูก่บัทีว่า่งและสภาพอากาศและตอ้งส ารองกจิกรรม ณ วันเขา้

พัก) 
 

1 พฤศจกิายน – 26 ธนัวาคม 2562 

   ประเภทหอ้ง 

3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

พกัคู ่ พกัสาม พกัเดีย่ว 2-12 ปี พกัคู ่ พกัสาม พกัเดีย่ว 2-12 ปี 

Sunrise Water Villa 31,000 30,000 52,000 22,000 44,000 41,000 72,500 31,500 

Sunset Water Villa 34,300 32,200 58,600 22,000 49,000 44,300 82,400 31,500 

Honeymoon Villa 41,000 33,400 62,000 22,000 51,500 46,000 87,500 31,500 

 
* ฟร ีกจิกรรมลอ่งเรอืชมพระอาทติยต์ก 1 ครัง้ตอ่การเขา้พัก (subject to availability and weather conditions) 
** ฟร ีดนิเนอรพ์รอ้มเซทอาหารทะเล 1 ครัง้ตอ่การเขา้พัก (Fish/ Cuttlefish/ Prawns – excluded Lobster) 

*** Breakfast around the clock (24 hours breakfast will be served in the villa) 
(กจิกรรมขึน้อยูก่ับทีว่า่งและสภาพอากาศและตอ้งส ารองกจิกรรม ณ วันเขา้พัก) 
***ส าหรับหอ้งพัก 3 ทา่น ทา่นทีส่าม พักเป็น Sofa bed* 

 
ราคาแพ็คเกจนีร้วม 
- ราคาหอ้งพักตามทีท่า่นเลอืก 

– บรกิารอาหารเชา้ กลางวัน เยน็ทีห่อ้งอาหารหลัก 

– บรกิารเครือ่งดืม่ทัง้แบบมแีละไมม่แีอลกอฮอล ์

– เมนูอาหารวา่ง หลากหลายชนดิอกีหนึง่ทางเลอืกส าหรับมือ้กลางวันทีร่า้นอาหารหลกั 

– ฟร ีสปารค์กลิง้ไวน ์1 ขวด 

– ฟร ีกระเชา้ผลไม ้เสริฟ์ถงึในหอ้ง 

– ฟร ีแคร็กเกอร ์ทกุเยน็ 

– ฟร ีชอ็กโกแลตกอ่นนอนทกุคนื 

– น ้าดืม่สะอาดภายในหอ้งพัก เตมิทกุวัน 

– ฟร ีกาแฟเอสเพรสโซก่ึง่ส าเร็จรปูในหอ้งพัก พรอ้มชงดืม่ตลอด 24 ชัว่โมง 

– ฟร ีเซท็น ้าชาพรอ้มคกุกีแ้ละอาหารวา่ง เสริฟ์ในรา้นอาหารหรอืในหอ้งพัก 

– Free Wi-Fi access 

– ฟร ีอปุกรณ์ด าน ้าตืน้ 

– Japanese Set Menu ส าหรับมือ้เย็นจากหอ้งอาหารญีปุ่่ น (ตอ้งท าการส ารองทีน่ั่ง และเขา้พักอยา่งนอ้ย 3 คนื) 

– สว่นลด 25% ส าหรับการท าสปา 
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– สว่นลด 20% ส าหรับกจิกรรมและอปุกรณ์ทางน ้าอืน่ๆ ที ่Dive Center 

– ประกันภัยการเดนิทาง 1,000,000 บาท 

 
โปรโมช ัน่ใหม!่ จองกอ่น 31 ตลุาคม 2562 
 

27 ธนัวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563 

   ประเภทหอ้ง 

3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

พกัคู ่ พกัสาม พกัเดีย่ว 2-12 ปี พกัคู ่ พกัสาม พกัเดีย่ว 2-12 ปี 

Sunrise Water Villa 46,500 42,000 82,500 10,500 66,500 60,000 120,500 14,000 

Sunset Water Villa 49,500 44,000 88,500 10,500 71,000 63,000 129,500 14,000 

 

11 มกราคม – 31 มนีาคม 2563 

   ประเภทหอ้ง 

3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

พกัคู ่ พกัสาม พกัเดีย่ว 2-12 ปี พกัคู ่ พกัสาม พกัเดีย่ว 2-12 ปี 

Sunrise Water Villa 44,500 40,000 78,000 10,500 63,000 57,000 114,000 14,000 

Sunset Water Villa 47,500 42,000 84,000 10,500 67,000 60,000 123,000 14,000 

 

1 – 30 เมษายน 2563 

   ประเภทหอ้ง 

3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

พกัคู ่ พกัสาม พกัเดีย่ว 2-12 ปี พกัคู ่ พกัสาม พกัเดีย่ว 2-12 ปี 

Sunrise Water Villa 40,000 36,000 69,500 10,500 56,500 51,000 100,500 14,000 

Sunset Water Villa 43,000 38,000 80,000 10,500 61,000 53,500 109,500 14,000 

 

1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2563 

   ประเภทหอ้ง 

3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

พกัคู ่ พกัสาม พกัเดีย่ว 2-12 ปี พกัคู ่ พกัสาม พกัเดีย่ว 2-12 ปี 

Sunrise Water Villa 37,500 34,000 64,000 4,500 53,000 47,500 93,000 5,000 

Sunset Water Villa 40,500 35,500 70,000 4,500 57,000 50,000 102,000 5,000 

 

1 – 31 สงิหาคม 2563 

   ประเภทหอ้ง 

3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

พกัคู ่ พกัสาม พกัเดีย่ว 2-12 ปี พกัคู ่ พกัสาม พกัเดีย่ว 2-12 ปี 

Sunrise Water Villa 40,500 36,500 70,500 4,500 57,500 52,000 103,000 5,000 
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Sunset Water Villa 43,000 38,500 76,500 4,500 62,000 55,000 111,500 5,000 

 

 
 

1 กนัยายน – 31 ตลุาคม 2563 

   ประเภทหอ้ง 

3 วนั 2 คนื ราคาทา่นละ 4 วนั 3 คนื ราคาทา่นละ 

พกัคู ่ พกัสาม พกัเดีย่ว 2-12 ปี พกัคู ่ พกัสาม พกัเดีย่ว 2-12 ปี 

Sunrise Water Villa 39,500 36,000 68,500 4,500 56,000 50,500 99,500 5,000 

Sunset Water Villa 42,500 38,000 74,500 4,500 60,500 53,500 108,500 5,000 

 

*ส าหรับหอ้งพัก 3 ทา่น ทา่นทีส่าม พักเป็น Sofa bed* 
 

ราคาแพ็คเกจนีร้วม 
* ทีพั่กตามประเภทหอ้งทีท่า่นเลอืก 2 คนืขึน้ไป  
* Speed Boat (เรอืเร็ว) รับ-สง่ ระหวา่งสนามบนิมาเล-่โรงแรม-สนามบนิมาเล ่

 * คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามทีร่ะบใุนรายการ ตามเงือ่นไขของ All Inclusive 
* บรกิารเครือ่งดืม่ตอ้นรับและผา้เยน็เมอืเดนิทางถงึรสีอรท์ 
* บรกิาร Wi-Fi ทั่วรสีอรท์  

* สปารค์กลิง้ไวน์ฟร ี1ขวด 
* ผลไมร้วม 1จาน เสริฟ์ถงึหอ้งพัก 

* ถ่ัวตา่งๆฟรเีมือ่ไปถงึรสีอรท์ 
* ฟร ีบรกิารกจิกรรมทอ่งเทีย่ว Marine Life Excursion 1 ครัง้ตอ่การเขา้พัก (ตอ้งท าการจองลว่งหนา้) 
* บอกฝันดดีว้ยชอ็กโกแลตฟรทีกุคนื 

* น ้าเปลา่ในหอ้งพักฟร ีวันละ 2 ขวด 
* ฟร ีอปุกรณ์ด าน ้าตืน้ 
* เมนูอาหารเป็นเซตอาหารมือ้เย็นทีร่า้นอาหารญีปุ่่ น อกีทางเลอืกทดแทนมือ้เย็นทีห่อ้งอาหารหลัก (ตอ้งท าส ารองทีน่ั่ง

ลว่งหนา้และเขา้พักอยา่งนอ้ย3คนื) 
* ลด 25% ส าหรับการท าสปา 
* ลด 20% ส าหรับด าน ้าลกึ 

* ฟร ีเซตน ้าชาพรอ้มคกุกีอ้าหารวา่ง เสริฟ์ในรา้นอาหารหรอืหอ้งพักเวลา17.00น. 
* คา่ประกันอบุัตเิหต ุวงเงนิ 1,000,000 บาท 

 

ราคาแพ็คเกจนีไ้มร่วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (กรงุเทพ-มัลดฟีส-์กรงุเทพ)  
• คา่ทปิพนักงาน (ตามความพงึพอใจ)  

• คา่กจิกรรมและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆนอกเหนอืรายการ  
• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ  

• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากับภาษี) 
 

เงือ่นไขการจองและช าระเงนิ 

• ช าระมัดจ า 50% หลังจากไดรั้บยนืยันการจองจากทางบรษัิทฯ ภายใน 2 วันและท าการช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้กอ่น
เดนิทาง 30-45 วัน (ตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์) 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

• บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด (*โดยเป็นไปตามเงือ่นไขของทางรสีอรท์*) 

• การยกเลกิกะทนัหนัหรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วนัหยดุยาว,พกัไมค่รบตามทีจ่องทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืเงนิทกุ
กรณี 

 
Late Check-out Policy: On Availability 

• Until 15.00 hrs.30% of 1 days charge 

• Until18.00 hrs.50% of 1days charge 
• After18.00 hrs.100% of1days charge 

 



 
 
 
 
 

CODE: VL Adaaran Prestige Vadoo ไมร่วมตั๋วเครือ่งบนิ 

AMD001-03 

CHECK-IN / CHECK-OUT Standard check in time of the resort is 13:00hrs Check out time is 12:00hrs 
 

 
 
 

หมายเหต ุ

• ราคานี้ใชส้ าหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกันอยา่งนอ้ย 2 ทา่นขึน้ไปถอืสญัชาตไิทยและมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้  
• อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคาคา่บรกิาร ใน กรณีทีม่กีารขึน้

ราคาคา่ตั๋วเครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกันภัย คา่ธรรมเนียมน ้ามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอื อัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้

ในชว่งใกลวั้นทีค่ณะจะเดนิทาง   

• หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ถอืเป็นเหตผุล ซึง่อยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวตา่งชาตหิรอื คนตา่งดา้ว 
ทีพ่ านัก อยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้ของสาย การบนิ เรอื 
รถไฟ อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคมุของบรษัิทฯ  

• ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี้ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้ง ขอคนื
คา่บรกิารได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะยดึถอื และค านงึถงึ
ความปลอดภัย รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 


