
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 23254 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

PACKAGE MALDIVES 

OBLU SELECT AT LOBIGILI  

  
Oblu select Lobigili รสีอรท์แหง่ใหม ่ ในเครอื Atmosphere เปิดตัวใหมปี่ 2022 ตัง้อยูบ่นเกาะ

สว่นตัว บนพืน้หาดทรายสขีาวสะอาดตา ทา่มกลางน ้าทะเลสฟ้ีาใสดั่งครสิตลั ณ Male` Atoll ประเทศมัล
ดฟีส ์จดุเดน่ของ Oblu Select Lobigili คอื เป็นรสีอรท์ทีร่ับเฉพาะผูใ้หญอ่าย ุ18 ปี ขึน้ไปเทา่นัน้ หอ้งพัก
ตกแตง่สวยงาม สไตล ์ Modern หอ้งพักกลางน ้ากวา้งถงึ 77 ตารางเมตร มแีพ็กเกจแบบ All Inclusive 
อาหารทกุมือ้+เครือ่งดืม่ แถมกจิกรรมดว้ย เรยีกไดว้า่จา่ยครบจบทีเ่ดยีว 

การเดนิทางโดย Speedboat เขา้ไปยังรสีอรท์ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ี

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรโมช ัน่ OBLU SELECT AT LOBIGILI 

Period 1 Feb - 9 Apr 2023 

Room Type 
4 Days 3 Nights 

ราคาตอ่ทา่น 
5 Days 4 Nights 

ราคาตอ่ทา่น 

Nest Water Villa 56,200 74,900 

Sunnest Beach Pool Villa 63,200 84,100 

Sunnest Water Pool Villa 68,800 91,800 

 
Period 10 Apr - 31 Oct 2023 

Room Type 
4 Days 3 Nights 

ราคาตอ่ทา่น 
5 Days 4 Nights 

ราคาตอ่ทา่น 

Nest Water Villa 47,300 61,900 

Sunnest Beach Pool Villa 54,800 72,900 

Sunnest Water Pool Villa 60,000 78,200 

 
หมายเหต ุ

• ราคาเป็นราคาตอ่ทา่น ส าหรับเขา้พัก 2 ทา่น/หอ้ง 
• หากมโีปรโมชัน่ออกมาใหมไ่มส่ามารถ rebooking ได ้
• โปรโมชัน่อาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

อตัราดงักลา่วนีร้วม 
- คา่ทีพ่ักตามแพคเกจทีเ่ลอืก 
- Speedboat รับสง่ สนามบนิ - รสีอรต์ - สนามบนิ พรอ้มการบรกิารตอ้นรับตัง้แตท่ีส่นามบนิ 
- การบรกิารอาหารแบบ Lobi PLAN (All Inclusive อาหารเชา้-กลางวัน-เย็น + เครือ่งดืม่) 
- เครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละไมม่แีอลกอฮอลท์ีบ่ารไ์มจ่ ากัด 
- Mini Bar ในหอ้งพกัเตมิทกุวัน 
- กจิกรรม Sunset Fishing 1 ครัง้/การเขา้พัก (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 
- กจิกรรม Snorkeling guide 1 ครัง้/การเขา้พกั (ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) 
- ฟร ีใชอ้ปุกรณ์ Kayak , Stand up Paddle Board 
- ฟร ีใชบ้รกิาร Gym 
- ฟร ีใชบ้รกิาร Snorkeling equipment 
- ฟร ีWi-Fi ในหอ้งและสว่นกลาง 
- ประกันการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 3,000,000 บาท 
  



 

 
 
พเิศษ 
- พักขัน้ต ่า 4 คนื ฟร!ี! ทานอาหารทีห่อ้งอาหารใตน้ ้า 1 มือ้ 
 
อตัราดงักลา่วยงัไมร่วม 

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิระหวา่งประเทศ (สอบถามราคาได)้ 
- การรับประทานอาหารภายในหอ้งพัก 
- กจิกรรม, สนัทนาการ, และกฬีาชนดิอืน่ทีม่ไิดร้ะบไุวข้า้งตน้ 
- คา่ใชส้ว่นตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

 

วันแรก: กรุงเทพ- มัลดีฟส์  

 

เช้า  ทุกท่านพร้อมกนั ณ สนามบิน เพื่อท าการเช็คอิน 

---- พร้อมออกเดินทางเหินฟ้าสู่กรุงมาเล่ เมืองหลวงของประเทศมลัดีฟส์ 

----  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ณ กรุงมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ (Velana 

International Airport) 



 

 

 

บ่าย หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ เจา้หนา้ท่ีรีสอร์ทรอตอ้นรับท่าน พร้อมออกเดิน

ทางเขา้สู่ Oblu Select at Lobigili ดว้ย Speed Boat ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที 
 

 บริการท่านด้วยอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท พร้อมเคร่ืองด่ืม เบียร์ และไวน์
ต่างๆ จากนั้น ใหท่้านไดพ้กัเหน่ือยจากการเดินทางดว้ยบริการท่ียอดเยีย่มจากทางรีสอร์ท 

 เขา้เช็คอิน ณ หอ้งพกัและเตรียมตวัใหพ้ร้อมใน การด่ืมด ่าไปกบับรรยากาศพระอาทิตยต์ก
ยามเยน็ 

 

เยน็ บริการอาหารเย็น ในแบบท่ีท่านจะประทบัใจ พร้อมดว้ยบริการเคร่ืองด่ืม ทั้งเบียร์และไวน์
รสเลิศตลอดการรับประทานอาหารม้ือค ่า 

 

 พกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือท่านสามารถกินลมชมบรรยากาศ พร้อมรับประทานเคร่ืองด่ืมเยน็
ไดต้ลอดการพกัผอ่น 

 

 

    วันที่สอง/สาม :  มัลดีฟส์  
 

 

เช้า อรุณสวสัด์ิยามเชา้กลางทะเลท่ีสวยงาม บริการท่านด้วยอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท 
และใหท่้านมีอิสระในการท ากิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ 

 

เที่ยง บริการท่านด้วยอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ต พร้อมเคร่ืองด่ืม เบียร์ และไวน์
ต่างๆ พร้อมใหท่้านอิสระกบักิจกรรมยามบ่าย 

 

เย็น บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท อาหารมากมายรอใหท่้านเลือกทาน นอกจากน้ี 
ท่านยงัสามารถเลือกเคร่ืองด่ืมต่างๆ ไม่วา่จะเป็นไวน์แดง ไวน์ขาว หรือเบียร์ ตลอดจน
เคร่ืองด่ืมซอฟทด์ร้ิงต่างๆ ไดโ้ดยไม่มีค่าใชเ้พิ่มเติม และไม่จ ากดัจ านวนในการบริการ 

 



 

 

วันสุดท้าย :  มัลดีฟส์ – สนามบินมาเล่ - กรุงเทพฯ  
 

เช้า อรุณสวสัด์ิยามเชา้กลางทะเลท่ีสวยงาม บริการท่านด้วยอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท 
และใหท่้านมีอิสระในการพกัผอ่นตามอธัยาศยั ช่ืนชมความงามของหาดทรายขาวรอบๆ ท่ี
พกัของท่าน หรือท่านยงัสามารถออกเดินชมความสวยงามโดยรอบเกาะได ้ หรือหากท่านยงั
สนุกไม่เตม็อ่ิม ก็ยงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ีท่านสามารถเขา้ร่วมได ้

 
--- เตรียมตวัเก็บสัมภาระเพื่อท าการเช็คเอา้ท ์ 
 
--- น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ กรุงมาเล่ อ าลามลัดีฟส์ ออกเดินทางกลบัประเทศไทย  
 เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมเก็บความประทบัใจน้ีไว้

ตลอดไป 
 
 

The Lobi Plan at OBLU SELECT at Lobigili 
 
DINING EXPERIENCES 

Ylang – Ylang (All-Day Dining Restaurant) 
Opening Hours: Breakfast: 07:00hrs – 10:00hrs | Lunch: - 12:30hrs –15:00hrs | Dinner: 
19:00hrs – 22:00hrs 
 
Ambiance: Fresh, contemporary décor with comfortable seating overlooking the ocean. 
Both indoor and outdoor dining spaces and a library zone for a unique reading and dining 
experience. Global flavours with a spin on Italian cuisine is sure to win your taste buds 
over. (Choose from à la carte menu with a choice of interactive live cooking stations, 
pizzas, tandoors, an air-conditioned salad zone and an extensive dessert bar.) 
 
The Swing Bar (Pool Bar) 
Opening Hours: 10:00hrs - 00:45hrs 
 
Ambiance: Vibrant beachside bar with a sprawling infinity pool, intimate cabanas, 
hammocks and swings – all evoking a chic European beach vibe. A glow in the golden light 
of the fading day, nights come alive with hypnotic DJ and Live Band performances that 
spark passion! 



 

 

 
- Traditional Maldivian Snacks Open from 16:00hrs to 18:00hrs 
- Selection of delicious deep-fried snacks, made from local ingredients such as 

coconut, onion, chili, lime, fish and vegetables 
- UNLIMITED consumption of regular international brands from a selection of spirits, 

wines and beers 
- UNLIMITED orders of signature cocktails and mocktails from a menu of 10 cocktails 

and 10 mocktail 
- Choice of paid **Sheesha and **Cigar available for couples to enjoy at the designated 

smoking area 
** On chargeable basis 

 
Dining Experiences - Specialty Fine Dining  
Only BLU (Underwater Restaurant) 
Opening Hours: Lunch: 12:30hrs – 15:00hrs | Dinner: 18:30hrs – 22:00hrs 
 
Ambiance: Culinary extravaganza in a dream-like underwater setting with window tables 
in this charming 
horseshoe-shaped restaurant. 

- A welcome glass of sparkling wine is served on arrival, followed by a selection of the 
finest hot and cold appetizers served on a three-tier stackable platter. 

- Relish impeccable modern gourmet fare and decadent desserts with a pairing of red 
and white wines, beer and beverages. 

- Three-course Prix Fixe menus with the option of Meat, Seafood or Vegetarian and 
Vegan menus. 

- ONE COMPLIMENTARY à la carte fine-dining experience per guest during stay at 
Only BLU with MINIMUM FOUR NIGHTS stay (on pre-booking, based on 
availability) 

 
Gaadiya 17 Food Truck (Chargeable, not included in the Lobi Plan) 
Opening Hours: Dinner: 19:00hrs – 22:30hrs 
 
Ambiance: A casual dining option under the sky, on-board menu served on the beach side 
with sand under your feet. 
 
Beverages 
- UNLIMITED orders from a wide selection of liquor at Ylang Ylang and The Swing Bar 
- Wide selection of premium wines and sparkling wines from the world-over 
- UNLIMITED orders of Signature Cocktails from a selection of: 10 Cocktails and 10 
Mocktails at The Swing Bar 
- Soft drinks, mineralized water, and an assortment of tea and coffee available at all outlets 
  



 

 

 
ACTIVITIES & ADVENTURE 

Entertainment 
- DAILY live music performances at The Swing Bar 

 
Gym and Recreation 

- UNLIMITED access to our fully equipped over water gymnasium 
 
Snorkelling and Water Sports 

- COMPLIMENTARY use of snorkelling equipment throughout the stay 
- COMPLIMENTARY use of non-motorized water sports equipment (Stand-Up Paddle Board 

and Kayak) 
 
Excursions 

- ONE COMPLIMENTARY Sunset Fishing per guest during stay** 
- ONE COMPLIMENTARY Snorkeling guide trip per guest during stay** 
** Weather permitting 

 
 

Other Services 
 
In villa minibar 

- Replenished DAILY with an assortment of alcoholic and non-alcoholic beverages along with 
a selection of snacks 

 
 
 
Spa 

- ELE|NA THE SPA offers a range of holistic treatments inspired by natural elements, that 
nourish the mind, body, and soul. 

**Eligible per person per stay depending on the duration of the stay: 
- Minimum 4 nights stay: ONE 45 minutes spa treatment 
 
 
Resort check-in time is at 2PM and check-out time is at 12NOON. 
Late check-out is subject to availability on the day of departure at an additional cost. 
The ‘Lobi Plan’ privileges will stop at 11:00HRS on CHECK-OUT DAY 

 
 

 
 
  



 

 

หมายเหต ุ

● น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรัม น ้าหนักกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม  

บนเครือ่งบนิมบีรกิารอาหารมือ้หลักและของวา่ง กทม มัลดฟีส ์/ มัลดฟีส ์กทม 

● Power bank และ Notebook, laptop ใหถ้อืตดิตัวขึน้เครือ่ง หา้ม โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 

● คา่ทปิพนักงาน ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิารไมม่ขีัน้ต ่า 

● รสีอรท์มบีรกิารด าน ้าแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาไดท้ีร่สีอรท์  

   ขอ้ควรระวงั หากเดนิทางโดยเครือ่งบนิตอ้งใหร้า่งกายไดป้รับตัว 24 ชม.กอ่นและหลังเดนิทาง 

● หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง เน่ืองดว้ย

เหตผุลใดๆ กต็ามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนือจากอ านาจและความรับผดิชอบของทางบรษัิทฯ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมด 

● บรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง

ใหก้บัชาวตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของกองตรวจคน

เขา้เมอืง 

● บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยๆ ใดๆ ทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอื

ความลา่ชา้ของสายการบนิ เรอื รถไฟ อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ินัดหยดุงาน การจราจล หรอืสิง่ของ

สญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคมุของบรษัิทฯ 

● ในระหวา่งการทอ่งเทีย่ว หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืแคบ่างสว่น ถอืว่าทา่นสละ

สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคา่บรกิารคนืได ้

● บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ  

ทัง้น้ีทางบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็น

ส าคัญ 

 

หลกัฐานการจอง 

● หนา้พาสสปอรต์ ทีอ่ายเุหลอืไมต่ ากวา่ 6 เดอืน 

● อเีมลล ์ 

● เบอรโ์ทรศัพท ์

 

การยกเลกิ 

- กอ่น 45 วันกอ่นเดนิทาง: หักคา่มัดจ า 50% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด 

- 35-45 วันกอ่นเดนิทาง: หักคา่มัดจ า 100% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด 

- ต ่ากวา่ 35 วันกอ่นเดนิทาง: เสยีคา่บรกิาร 100% ตามราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด  

- ยกเลกิกระทันหัน: หรอื พักไมค่รบตามทีจ่องไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

