


		

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PACKAGE MALDIVES 
OBLU XPERIENCE AILAFUSHI 

 
Oblu Xperience Ailafushi รสีอรท์เปิดใหม ่ในเครอื Atmosphere พึHงเปิดตวัเดอืนมถินุายนปี 

2022 ตั Sงอยูบ่นเกาะสว่นตวั บนพืSนหาดทรายสขีาวสะอาดตา ทา่มกลางนํSาทะเลสฟ้ีาใสดัHงครสิตลั 
ณ Male` Atoll ประเทศมลัดฟีส ์หอ้งพักตกแตง่สวยงาม สไตล ์Modern มแีพ็กเกจแบบ All Inclusive 
อาหารทกุมืSอ+เครืHองดืHม แถมกจิกรรมดว้ย เรยีกไดว้า่จา่ยครบจบทีHเดยีว เดนิทางโดย Speedboat เขา้
ไปยงัรสีอรท์ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ี

 
 



		

	

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



		

	
 

โปรโมช ั(น OBLU XPERIENCE AILAFUSHI 
Period : 9 Jan - 9 Apr 2023 

Room Type 
4 Days 3 Nights 

ราคาต่อท่าน 
5 Days 4 Nights 

ราคาต่อท่าน 

Ocean View Room 28,900 37,900 

Ocean View Family Room 34,800 41,700 

Beach Villa 33,400 40,100 

Water Villa 36,800 44,100 

Extra Person 

Extra Adult 12 yrs+ 17,100 20,000 

Extra Child 5-11.99 yrs 9,000 10,500 

Extra Infant 0-4.99 yrs 800 1,000 

Period : 10 Apr - 31 Oct 2023 

Room Type 4 Days 3 Nights 
ราคาต่อท่าน 

5 Days 4 Nights 
ราคาต่อท่าน 

Ocean View Room 24,600 27,900 

Ocean View Family Room 31,200 35,400 

Beach Villa 29,900 33,900 

Water Villa 33,200 37,700 

Extra Person 

Extra Adult 12 yrs+ 17,100 20,000 

Extra Child 5-11.99 yrs 9,000 10,500 

Extra Infant 0-4.99 yrs 800 1,000 

 



		

	
หมายเหตุ 

• ราคาเปนราคาตอทานสําหรับพัก 2 ทาน/หอง 

• หากมีโปรโมช่ันออกมาใหมไมสามารถ rebooking ได 

• โปรโมช่ันอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

 อัตราดังกลาวน้ีรวม 

- คาท่ีพักตามแพคเกจท่ีเลือก 

- Speedboat รับสง สนามบิน - รีสอรท - สนามบิน พรอมการบริการตอนรับต้ังแตท่ีสนามบิน 

- การบริการอาหารแบบ Fushi PLAN (All Inclusive อาหารเชา-กลางวัน-เย็น + เคร่ืองด่ืม) 

- ฟรี ใชบริการ Gym, Kids club 

- ฟรี Live music performance and DJ at X360 Bar 

- ฟรี WIFI ในหองและสวนกลาง 

- ประกันการเดินทาง วงเงินทานละ 3,000,000 บาท 

 

อัตราดังกลาวยังไมรวม 

•  คาต๋ัวเคร่ืองบินระหวางประเทศ (มีบริการจองต๋ัวให) 

•  การรับประทานอาหารนอกเหนือจากแพ็คเกจ 

•  กิจกรรม, สันทนาการ, และกีฬาชนิดอ่ืนท่ีมิไดระบุไวขางตน 

•  คาใชสวนตัวนอกเหนือจากในแพ็กเกจ 

การยกเลิก 

- กอน 45 วันกอนเดินทาง: หักคามัดจํา 50% ของราคาหองพักท่ีจองเขาพักรวมท้ังหมด 

- 35-45 วันกอนเดินทาง: หักคามัดจํา 100% ของราคาหองพักท่ีจองเขาพักรวมท้ังหมด 

- ต่ํากวา 35 วันกอนเดินทาง: เสียคาบริการ 100% ตามราคาหองพักท่ีจองเขาพักรวมท้ังหมด  

- ยกเลิกกระทันหัน: หรือ พักไมครบตามท่ีจองไมสามารถเรียกเงินคืนได 

 



		

	

โปรแกรมการเดินทาง 
 

วันแรก: กรุงเทพ- มัลดีฟส  

เชา  ทุกทานพรอมกัน ณ สนามบิน เพ่ือทําการเช็คอิน 

---- พรอมออกเดินทางเหินฟาสูกรุงมาเล เมืองหลวงของประเทศมัลดีฟส 

----  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ณ กรุงมาเล ประเทศมัลดีฟส (Velana 

International Airport) 

บาย หลังผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองแลว เจาหนาท่ีรีสอรทรอตอนรับทาน พรอมออกเดินทางเขาสู 

Oblu Xperience Ailafushi ดวย Speed Boat ใชเวลาประมาณ 15 นาที 

 บริการทานดวยอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของรีสอรท พรอมเคร่ืองด่ืมตางๆ จากน้ันใหทานไดพัก

เหน่ือยจากการเดินทางดวยบริการท่ียอดเย่ียมจากทางรีสอรท 

 เขาเช็คอิน ณ หองพักและเตรียมตัวใหพรอมใน การด่ืมด่ําไปกับบรรยากาศพระอาทิตยตกยามเย็น 

เย็น บริการอาหารเย็น ในแบบท่ีทานจะประทับใจ พรอมดวยบริการเคร่ืองด่ืมตลอดการรับประทาน

อาหารม้ือค่ํา 

พักผอนตามอัธยาศัย หรือทานสามารถกินลมชมบรรยากาศ พรอมรับประทานเคร่ืองด่ืมเย็นได 

ตลอดการพักผอน 

 

วันท่ีสอง :  มัลดีฟส 

 

เชา อรุณสวัสด์ิยามเชากลางทะเลท่ีสวยงาม บริการทานดวยอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท และให

ทานมีอิสระในการทํากิจกรรมตางๆ มากมายบนเกาะ 

เท่ียง บริการทานดวยอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของรีสอรต พรอมเคร่ืองด่ืมตางๆ พรอมใหทานอิสระ

กับกิจกรรมยามบาย 

เย็น บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของรีสอรท อาหารมากมายรอใหทานเลือกทาน นอกจากน้ี ทานยัง

สามารถเลือกเคร่ืองด่ืมตางๆไดโดยไมจํากัดจํานวนในการบริการ 

วันท่ีสาม :  มัลดีฟส 

 

เชา อรุณสวัสด์ิยามเชากลางทะเลท่ีสวยงาม บริการทานดวยอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท และให

ทานมีอิสระในการทํากิจกรรมตางๆ มากมายบนเกาะ 



		

	
เท่ียง บริการทานดวยอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของรีสอรต พรอมเคร่ืองด่ืมตางๆ พรอมใหทานอิสระ

กับกิจกรรมยามบาย 

เย็น บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของรีสอรท อาหารมากมายรอใหทานเลือกทาน นอกจากน้ี ทานยัง

สามารถเลือกเคร่ืองด่ืมตางๆไดโดยไมจํากัดจํานวนในการบริการ 

 

วันสุดทาย :  มัลดีฟส – สนามบินมาเล - กรุงเทพฯ  

 

เชา อรุณสวัสด์ิยามเชากลางทะเลท่ีสวยงาม บริการทานดวยอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรท และให

ทานมีอิสระในการพักผอนตามอัธยาศัย ช่ืนชมความงามของหาดทรายขาวรอบๆ ท่ีพักของทาน หรือ

ทานยังสามารถออกเดินชมความสวยงามโดยรอบเกาะได หรือหากทานยังสนุกไมเต็มอ่ิม ก็ยังมี

กิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ีทานสามารถเขารวมได 

--- เตรียมตัวเก็บสัมภาระเพ่ือทําการเช็คเอาท  

--- นําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติ กรุงมาเล อําลามัลดีฟส ออกเดินทางกลับประเทศไทย  

 เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมเก็บความประทับใจน้ีไวตลอดไป 

Water Villa 

 



		

	

 
 

 



		

	

 
The FUSHI plan 

 



		

	

 

 



		

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



		

	
 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 ก็
ตามถือเปนเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนือจากอํานาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ท่ีจะไมคืนเงินบางสวนหรือท้ังหมด 

● บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับ
ชาวตางชาติหรือคนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย อํานาจสิทธ์ิขาดเปนของกองตรวจคนเขาเมือง 

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไมรับผิดชอบคาใชจายๆ ใดๆ ท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชน การยกเลิกหรือความลาชา
ของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ นัดหยุดงาน การจราจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ี

ตางๆ ท่ีเกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

● ในระหวางการทองเท่ียว หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือแคบางสวน ถือวาทานสละสิทธ์ิ ไม
สามารถเรียกรองขอคาบริการคืนได 

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ  
ท้ังน้ีทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

 

หลักฐานการจอง 

● หนาพาสสปอรต ท่ีอายุเหลือไมตํากวา 6 เดือน 

● อีเมลล  
● เบอรโทรศัพท 

 

 


