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PACKAGE MALDIVES 
OBLU SELECT AT LOBIGILI 

  
Oblu select Lobigili รีสอร์ทแห่งใหม่ ในเครือ Atmosphere เปิดตัวใหม่ปี 2022 ตั้งอยู่บนเกาะส่วนตัว บนพ้ืนหาด

ทรายสีขาวสะอาดตา ท่ามกลางน ้าทะเลสีฟ้าใสดั่งคริสตัล ณ Male` Atoll ประเทศมัลดีฟส์ จุดเด่นของ Oblu Select Lobigili 
คือ ห้องพักตกแต่งสวยงาม สไตล์ Modern ห้องพักกลางน ้ากว้างถึง 77 ตารางเมตร 

 แพ็กเกจแบบ All Inclusive อาหารทุกม้ือ+เครื่องดื่ม แถมกิจกรรมด้วย เรียกได้ว่าจ่ายครบจบที่เดียว 

 การเดินทางโดย Speedboat เข้าไปยังรีสอร์ทใช้เวลาประมาณ 15 นาท ี

 รีสอร์ทรับเฉพาะผู้ใหญ่อายุ 18 ปี ขึ้นไปเท่านั้น 
 

 
 
วันแรก กรุงเทพ- มัลดีฟส์ 
เช้า ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบิน ท าการเช็คอินด้วยตัวท่านเอง 
 พร้อมออกเดินทางสู่กรุงมาเล่ เมืองหลวงของประเทศมัลดีฟส์ 
 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ณ กรุงมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ (Velana International Airport) 
 หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เจ้าหน้าที่รีสอร์ทรอต้อนรับท่าน พร้อมออกเดินทางเข้าสู่ 

Oblu Select at Lobigili ด้วย Speed Boat ใช้เวลาประมาณ 15 นาที 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท พร้อมเครื่องดื่ม เบียร์ และไวน์ต่างๆ จากนั้น ให้

ท่านได้พักเหนื่อยจากการเดินทางด้วยบริการที่ยอดเยี่ยมจากทางรีสอร์ท 
บ่าย เข้าเช็คอิน ณ ห้องพักและเตรียมตัวให้พร้อมใน การดื่มด ่าไปกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกยามเย็น 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ในแบบที่ท่านจะประทับใจ พร้อมด้วยบริการเครื่องดื่ม ทั้งเบียร์และไวน์รสเลิศ

ตลอดการรับประทานอาหารมื้อค ่า 



 พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถกินลมชมบรรยากาศ พร้อมรับประทานเครื่องดื่มเย็นได้ตลอดการ
พักผ่อน 

  
วันที่สอง/สาม มัลดีฟส ์
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากลางทะเลที่สวยงาม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท และให้ท่านมี

อิสระในการท ากิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ต พร้อมเครื่องดื่ม เบียร์ และไวน์ต่างๆ พร้อมให้ท่าน

อิสระกับกิจกรรมยามบ่าย 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อาหารมากมายรอให้ท่านเลือกทาน นอกจากนี้ ท่านยัง

สามารถเลือกเครื่องดื่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไวน์แดง ไวน์ขาว หรือเบียร์ ตลอดจนเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งต่างๆ 
ได้โดยไม่มีค่าใช้เพิ่มเติม และไม่จ ากัดจ านวนในการบริการ 

  
วันสุดท้าย มัลดีฟส ์– สนามบินมาเล่ - กรุงเทพฯ 
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากลางทะเลที่สวยงาม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท และให้ท่านมี

อิสระในการพักผ่อนตามอัธยาศัย ชื่นชมความงามของหาดทรายขาวรอบๆ ที่พักของท่าน หรือท่านยัง
สามารถออกเดินชมความสวยงามโดยรอบเกาะได้ หรือหากท่านยังสนุกไม่เต็มอ่ิม ก็ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีก
มากมาย ที่ท่านสามารถเข้าร่วมได้ 

 เตรียมตัวเก็บสัมภาระเพ่ือท าการเช็คเอ้าท์ 
 น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ กรุงมาเล่ มัลดีฟส ์ออกเดินทางกลับประเทศไทย 
 เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความประทับใจนี้ไว้ตลอดไป 
 
โปรโมชั่น OBLU SELECT AT LOBIGILI 
 

Period 1 May - 31 Oct 2022 

Room Type 
3 Days 2 Nights 

ราคาต่อท่าน  
4 Days 3 Nights 

ราคาต่อท่าน  
5 Days 4 Nights 

ราคาต่อท่าน  

Nest Water Villa  29,500 42,500 55,600 

Sunnest Beach Pool Villa  32,900 47,900 62,600 

Sunnest Water Pool Villa  35,900 51,900 68,000 

 
หมายเหตุ 
- ราคาเป็นราคาต่อท่านส าหรับเข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง 
- หากมีโปรโมชั่นออกมาใหม่ไม่สามารถ rebooking ได ้
- โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- ราคาห้องพักประเภทอ่ืน ราคาพักเสริม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 



อัตราดังกล่าวนี้รวม 
- ค่าท่ีพักตามแพคเกจที่เลือก 
- Speedboat รับส่ง สนามบินมาเล่ - รีสอร์ต - สนามบินมาเล่ พร้อมการบริการต้อนรับตั้งแต่ที่สนามบิน 
- การบริการอาหารแบบ Lobi PLAN (All Inclusive อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น + เครื่องดื่ม) 
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ที่บาร์ไม่จ ากัด 
- Mini Bar ในห้องพักเติมทุกวัน 
- กิจกรรม Sunset Fishing 1 ครั้ง/การเข้าพัก (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) 
- กิจกรรม Snorkeling guide 1 ครั้ง/การเข้าพัก (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) 
- ฟรี ใช้อุปกรณ์ Kayak, Stand up Paddle Board 
- ฟรี ใช้บริการ Gym 
- ฟรี ใช้บริการ Snorkeling equipment 
- ฟรี Wifi ในห้องและส่วนกลาง 
- ประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท 
 
อัตราดังกล่าวยังไม่รวม 
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (สอบถามราคาได้) 
- การรับประทานอาหารภายในห้องพัก 
- กิจกรรม, สันทนาการ, และกีฬาชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น 
- ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ 
 
หมายเหตุ 
- Power bank และ Notebook, laptop ให้ถือติดตัวขึ้นเครื่อง ห้าม โหลดใต้ท้องเครื่อง 
- ค่าทิปพนักงาน ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการไม่มีขั้นต ่า 
- รีสอร์ทมีบริการด าน ้าแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาได้ที่รีสอร์ท 
 ข้อควรระวัง หากเดินทางโดยเครื่องบินต้องให้ร่างกายได้ปรับตัว 24 ชม.ก่อนและหลังเดินทาง 
- หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง เนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผล 
ซึ่งอยู่นอกเหนือจากอ านาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่าง
ด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย อ านาจสิทธิ์ขาดเป็นของกองตรวจคนเข้าเมือง 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายๆ ใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน 
เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ นัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ 
- ในระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอ
ค่าบริการคืนได้ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและ
ค านึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส าคัญ 



หลักฐานการจอง 
- หน้าพาสสปอร์ต ที่อายุเหลือไม่ต ากว่า 6 เดือน 
- อีเมลล์ 
- เบอร์โทรศัพท์ 
 
การยกเลิก 
- ก่อน 45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจ า 50% ของราคาห้องพักท่ีจองเข้าพักรวมทั้งหมด 
- 35-45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจ า 100% ของราคาห้องพักท่ีจองเข้าพักรวมทั้งหมด 
- ต ่ากว่า 35 วันก่อนเดินทาง: เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักท่ีจองเข้าพักรวมทั้งหมด  
- ยกเลิกกระทันหัน: หรือ พักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ 
 
การเข้าประเทศมัลดีฟส์ 
- วัคซีนไม่ตรวจ เข้าได้เลยไม่จ ากัด 
- ลิงค์ส าหรับลงทะเบียน เข้ามัลดีฟส์ Departure / Arrival ขาออกและขาเข้า 
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create 
หมายเหตุ 
- คิวอาร์โค๊ดอยู่ได้ 72 ชั่วโมงเท่านั้น ในการแนะน าลูกค้าให้ดูช่วงวันเข้าออกมัลดีฟส์ 
- ขาเข้า-ออก จะตรวจคิวอาร์โค๊ด 
- ในการลงทะเบียน จะต้องมีรูปถ่าย สามารถถ่ายบนพ้ืนหลังสว่างๆ ได้เลย จากโทรศัพท์ก็ได้ 
 
 
The Lobi Plan at OBLU SELECT at Lobigili 
 

 

Nest Water Villa 
 ขนาดห้อง: 75 ตารางเมตร  
 เป็นวิลล่ากลางน ้า ได้ดื่มด ่ากับวิวทะเล  
 พักได้สูงสุด 2 ท่าน 



 

Sunnest Beach Pool Villa 
 ขนาดห้อง: 62 ตารางเมตร 
 วิลล่าริมชายหาดแบบหนึ่งห้องนอน  
 พักได้สูงสุด 2 ท่าน 

 

Sunnest Water Pool Villa 
 ขนาดห้อง: 62 ตารางเมตร 
 วิลลากลางน ้าพร้อมสระน ้า 
 พักได้สูงสุด 2 ท่าน 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 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

