


	

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



	

PACKAGE MALDIVES 
OBLU SELECT AT LOBIGILI  

 
Oblu select Lobigili รสีอรท์แหง่ใหม ่ ในเครอื Atmosphere เปิดตวัใหมปี่ 2022 ตั Kงอยูบ่นเกาะ

สว่นตวั บนพืKนหาดทรายสขีาวสะอาดตา ทา่มกลางนํKาทะเลสฟ้ีาใสดัXงครสิตลั ณ Male` Atoll ประเทศมลั
ดฟีส ์จดุเดน่ของ Oblu Select Lobigili คอื เป็นรสีอรท์ทีXรับเฉพาะผูใ้หญอ่าย ุ18 ปี ขึKนไปเทา่นัKน หอ้งพัก
ตกแตง่สวยงาม สไตล ์ Modern หอ้งพักกลางนํKากวา้งถงึ 77 ตารางเมตร มแีพ็กเกจแบบ All Inclusive 
อาหารทกุมืKอ+เครืXองดืXม แถมกจิกรรมดว้ย เรยีกไดว้า่จา่ยครบจบทีXเดยีว 
การเดนิทางโดย Speedboat เขา้ไปยงัรสีอรท์ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรโมช ั'น 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 สําหรับเขา้พัก 2 ทา่น/หอ้ง 
• หากมโีปรโมชัXนออกมาใหมไ่มส่ามารถ rebooking ได ้
• โปรโมชัXนอาจมกีารเปลีXยนแปลงโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

อตัราดงักลา่วนี.รวม 
- คา่ที(พักตามแพคเกจที(เลอืก 
- Speedboat รับสง่ สนามบนิ - รสีอรต์ - สนามบนิ พรอ้มการบรกิารตอ้นรับตั Dงแตท่ี(สนามบนิ 
- การบรกิารอาหารแบบ Lobi PLAN (All Inclusive อาหารเชา้-กลางวนั-เย็น + เครื(องดื(ม) 
- เครื(องดื(มแอลกอฮอลแ์ละไมม่แีอลกอฮอลท์ี(บารไ์มจํ่ากดั 
- Mini Bar ในหอ้งพักเตมิทกุวนั 
- กจิกรรม Sunset Fishing 1 ครั Dง/การเขา้พัก (ขึDนอยูก่บัสภาพอากาศ) 
- กจิกรรม Snorkeling guide 1 ครั Dง/การเขา้พัก (ขึDนอยูก่บัสภาพอากาศ) 
- ฟร ีใชอ้ปุกรณ์ Kayak , Stand up Paddle Board 
- ฟร ีใชบ้รกิาร Gym 
- ฟร ีใชบ้รกิาร Snorkeling equipment 
- ฟร ีWi-Fi ในหอ้งและสว่นกลาง 
- ประกนัการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 3,000,000 บาท 
 
พเิศษ 
- พักขั Dนตํ(า 4 คนื ฟร!ี! ทานอาหารที(หอ้งอาหารใตนํ้Dา 1 มืDอ 

ตราดงักลา่วยงัไมร่วม 
- คา่ตัuวเครืXองบนิระหวา่งประเทศ (สอบถามราคาได)้ 
- การรับประทานอาหารภายในหอ้งพัก 
- กจิกรรม, สนัทนาการ, และกฬีาชนดิอืXนทีXมไิดร้ะบไุวข้า้งตน้ 
- คา่ใชส้ว่นตวันอกเหนอืจากในแพคเกจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมการเดินทาง 
 

วันแรก: กรุงเทพ- มัลดีฟส  

 

เชา  ทุกทานพรอมกัน ณ สนามบิน เพ่ือทําการเช็คอิน 

---- พรอมออกเดินทางเหินฟาสูกรุงมาเล เมืองหลวงของประเทศมัลดีฟส 

----  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ณ กรุงมาเล ประเทศมัลดีฟส (Velana 

International Airport) 

บาย หลังผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองแลว เจาหนาท่ีรีสอรทรอตอนรับทาน พรอมออกเดินทางเขาสู Oblu 

Select at Lobigili ดวย Speed Boat ใชเวลาประมาณ 15 นาที 

 บริการทานดวยอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของรีสอรท พรอมเคร่ืองด่ืม เบียร และไวนตางๆ จากน้ัน 

ใหทานไดพักเหน่ือยจากการเดินทางดวยบริการท่ียอดเย่ียมจากทางรีสอรท 

 เขาเช็คอิน ณ หองพักและเตรียมตัวใหพรอมใน การด่ืมด่ําไปกับบรรยากาศพระอาทิตยตกยามเย็น 



	

เย็น บริการอาหารเย็น ในแบบท่ีทานจะประทับใจ พรอมดวยบริการเคร่ืองด่ืม ท้ังเบียรและไวนรสเลิศตลอด

การรับประทานอาหารม้ือค่ํา 

 พักผอนตามอัธยาศัย หรือทานสามารถกินลมชมบรรยากาศ พรอมรับประทานเคร่ืองด่ืมเย็นไดตลอดการ

พักผอน 

    วันท่ีสอง :  มัลดีฟส  
 

 

เชา อรุณสวัสด์ิยามเชากลางทะเลท่ีสวยงาม บริการทานดวยอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท และใหทาน

มีอิสระในการทํากิจกรรมตางๆ มากมายบนเกาะ 

เท่ียง บริการทานดวยอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของรีสอรต พรอมเคร่ืองด่ืม เบียร และไวนตางๆ พรอมให

ทานอิสระกับกิจกรรมยามบาย 

 

เย็น บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของรีสอรท อาหารมากมายรอใหทานเลือกทาน นอกจากน้ี ทานยัง

สามารถเลือกเคร่ืองด่ืมตางๆ ไมวาจะเปนไวนแดง ไวนขาว หรือเบียร ตลอดจนเคร่ืองด่ืมซอฟทดร้ิงตางๆ 

ไดโดยไมมีคาใชเพ่ิมเติม และไมจํากัดจํานวนในการบริการ 

    วันท่ีสาม :  มัลดีฟส  
 

 

เชา อรุณสวัสด์ิยามเชากลางทะเลท่ีสวยงาม บริการทานดวยอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท และใหทาน

มีอิสระในการทํากิจกรรมตางๆ มากมายบนเกาะ 

เท่ียง บริการทานดวยอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของรีสอรต พรอมเคร่ืองด่ืม เบียร และไวนตางๆ พรอมให

ทานอิสระกับกิจกรรมยามบาย 

 

เย็น บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของรีสอรท อาหารมากมายรอใหทานเลือกทาน นอกจากน้ี ทานยัง

สามารถเลือกเคร่ืองด่ืมตางๆ ไมวาจะเปนไวนแดง ไวนขาว หรือเบียร ตลอดจนเคร่ืองด่ืมซอฟทดร้ิงตางๆ 

ไดโดยไมมีคาใชเพ่ิมเติม และไมจํากัดจํานวนในการบริการ 

 

วันสุดทาย :  มัลดีฟส – สนามบินมาเล - กรุงเทพฯ  

 



	

เชา อรุณสวัสด์ิยามเชากลางทะเลท่ีสวยงาม บริการทานดวยอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท และใหทาน

มีอิสระในการพักผอนตามอัธยาศัย ช่ืนชมความงามของหาดทรายขาวรอบๆ ท่ีพักของทาน หรือทานยัง

สามารถออกเดินชมความสวยงามโดยรอบเกาะได หรือหากทานยังสนุกไมเต็มอ่ิม ก็ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีก

มากมาย ท่ีทานสามารถเขารวมได 

--- เตรียมตัวเก็บสัมภาระเพ่ือทําการเช็คเอาท  

--- นําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติ กรุงมาเล อําลามัลดีฟส ออกเดินทางกลับประเทศไทย  

 เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมเก็บความประทับใจน้ีไวตลอดไป 

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 

 

 

 
 

หมายเหตุ 

● น้ําหนักกระเปาโหลดใตทองเคร่ือง 20 กิโลกรัม น้ําหนักกระเปาถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม  

บนเคร่ืองบินมีบริการอาหารม้ือหลักและของวาง กทม มัลดีฟส / มัลดีฟส กทม 

● Power bank และ Notebook, laptop ใหถือติดตัวข้ึนเคร่ือง หาม โหลดใตทองเคร่ือง 

● คาทิปพนักงาน ข้ึนอยูกับความพึงพอใจในบริการไมมีข้ันต่ํา 
● รีสอรทมีบริการดําน้ําแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาไดท่ีรีสอรท  

   ขอควรระวัง หากเดินทางโดยเคร่ืองบินตองใหรางกายไดปรับตัว 24 ชม.กอนและหลังเดินทาง 



	

● หากทานถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง เน่ืองดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ถือเปนเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนือจากอํานาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม

คืนเงินบางสวนหรือท้ังหมด 

● บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ
หรือคนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย อํานาจสิทธ์ิขาดเปนของกองตรวจคนเขาเมือง 

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไมรับผิดชอบคาใชจายๆ ใดๆ ท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชน การยกเลิกหรือความลาชาของ
สายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ นัดหยุดงาน การจราจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีตางๆ ท่ีเกิด

เหนืออํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

● ในระหวางการทองเท่ียว หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือแคบางสวน ถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมสามารถ
เรียกรองขอคาบริการคืนได 

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ  
ท้ังน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

 

หลักฐานการจอง 

● หนาพาสสปอรต ท่ีอายุเหลือไมตํากวา 6 เดือน 

● อีเมลล  
● เบอรโทรศัพท 

 

การยกเลิก 

- กอน 45 วันกอนเดินทาง: หักคามัดจํา 50% ของราคาหองพักท่ีจองเขาพักรวมท้ังหมด 

- 35-45 วันกอนเดินทาง: หักคามัดจํา 100% ของราคาหองพักท่ีจองเขาพักรวมท้ังหมด 

- ต่ํากวา 35 วันกอนเดินทาง: เสียคาบริการ 100% ตามราคาหองพักท่ีจองเขาพักรวมท้ังหมด  

- ยกเลิกกระทันหัน: หรือ พักไมครบตามท่ีจองไมสามารถเรียกเงนิคนืได ้


