
 

 

                                                    



 

 

รหสัโปรแกรม : PIT1902268  OBLU SELECT AT SANGELI  ( JUN – OCT 2562) 
- คา่ที�พักตามแพคเกจที�เลอืก 
- Speedboat รับสง่ สนามบนิ - รสีอรต์ - สนามบนิ พรอ้มการบรกิารตอ้นรับตั �งแตท่ี�สนามบนิ 
- การบรกิารอาหารแบบ SERENITY PLAN (All Inclusive อาหารเชา้-กลางวนั-เย็น + เครื�องดื�ม) 
- เครื�องดื�มไมจํ่ากดั (นํ�าแร,่ นํ�าอดัลม, เครื�องดื�มแอลกอฮอล,์ ไวน,์ เบยีร,์ คอ็กเทล)  
- Mini Bar ในหอ้งพกั ( Beer,Wine,Soft Drink) เตมิทกุวนั 
- ฟร ีใชอ้ปุกรณ ์Kayak , Paddle Board , Pedalos 
- ฟร ีกจิกรรมจากทางรสีอรท์ 1 ครั �ง (Guide Snorkeling , Full moon cruise , Local Island 
ขึ�นอยูก่บัตารางเวลาและสภาพอากาศที�รสีอรท์) 
- ฟร ีWifi ในหอ้งและสว่นกลาง 
 
    

OBLU SELECT AT SANGELI 
รสีอรท์นี�อนญุาตใหเ้ด็ก พกัหอ้งกลางนํ �าได ้

แพ็คเกจโปรโมช ั�นนี� สามารถเดนิทางดว้ยตนเองทกุวนั                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
สายการบนิที�นยิมเดนิทาง 
 

สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์ออกเดนิทางทกุวนั  
ออกเดนิทาง PG 711   กรุงเทพฯ – มาเล ่(มัลดฟีส)์      09.30 - 11.45 
เดนิทางกลบั PG 712    มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ      12.40 - 19.05 
 
สายการบนิศรลีงักนัแอรไ์ลน ์ออกเดนิทางทกุวนั ตอ่เครื�องที�เมอืงโคลอมโบ ประเทศศรลีงักา 
ออกเดนิทาง UL403   กรุงเทพฯ – โคลอมโบ(ศรลีงักา)            09.00 - 10.50  
ตอ่เครื�อง UL115   โคลอมโบ(ศรลีงักา) – มาเล(่มัลดฟีส)์      13.35  - 14.30  
เดนิทางกลบั UL104   มาเล ่(มัลดฟีส)์– โคลอมโบ(ศรลีงักา)      20.35  -  22.35  
ตอ่เครื�อง UL402   โคลอมโบ(ศรลีงักา) – กรุงเทพฯ      01.15  -  06.15 (วนัรุ่งขึ�น) 
 
สายการบนิแอรเ์อเชยี ออกเดนิทางทกุวนั (โปรดเช็คไฟลท์บนิกบัพนกังานขายกอ่นทําการจองต ั�วทุกคร ั�ง) 
จันทร ์พุธ ศกุร ์อาทติย ์
ออกเดนิทาง FD175  กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 09.25 - 11.50 
เดนิทางกลบั FD176  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) 12.35 - 19.05 
 
องัคาร พฤหัสบด ีเสาร ์
ออกเดนิทาง FD177  กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) – มาเล ่(มัลดฟีส)์ 20.00 - 22.15 
เดนิทางกลบั FD178  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) 19.35 - 02.15 
เดนิทางกลบั FD178  มาเล ่(มัลดฟีส)์– กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) 23.10 - 05.40       
วนัแรกของการเดนิทาง  กรงุเทพฯ – มาเล ่(มลัดฟีส)์  
06.00 น. ผูโ้ดยสารทําการเชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ/ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก

ระหวา่งประเทศ (ควรถงึสนามบนิ 2-3 ชม. กอ่นการเดนิทาง)  
 

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

.......... เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิวลาน่า เมอืงหลวงของมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์หลังทําการผา่นดา่น 
ตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากรแลว้ ใหท้า่นตดิตอ่ที� เคานเ์ตอร ์Oblu select at Sangeli และ
เจา้หนา้ที�นําทา่นเดนิทางเขา้สูร่สีอรท์ 

 

อสิระใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศัยกบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมลัดฟีส ์
 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
ทา่นสามารถสั�งเครื�องดื�มตา่งๆไดไ้มอ่ั �น ฟร!ี!! (ยกเวน้เครื�องดื�มพเิศษนอกเมนู)  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอธัยาศัย ฝันด ีราตรสีวัสดิ� 

 
วนัที�สอง (สาม) ของการเดนิทาง  มลัดฟีส ์  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 
 

อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิดํานํ�าตื�น , ฟิสเนส, พายเรอื, สระ
วา่ยนํ�า, กจิกรรมตกปลา  หรอืเลอืกซื�อ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ดํานํ�าลกึ า และกจิกรรม
อื�นๆ  อกีมากมาย  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
 

  อสิระใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศัยกบัทวิทศันอ์นัสวยงามของมลัดฟีส ์
 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
ทา่นสามารถสั�งเครื�องดื�มตา่งๆไดไ้มอ่ั �น ฟร!ี!! (ยกเวน้เครื�องดื�มพเิศษนอกเมนู)  
สมควรแกเ่วลาพักผอ่นตามอธัยาศัย ฝันด ีราตรสีวัสดิ� 



 

 

 
วนัที�สาม(สี�)ของการเดนิทาง  มาเล ่(มลัดฟีส)์ – กรงุเทพฯ  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ 

อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืจะรว่มกจิกรรมตา่งๆ ของทางรสีอรท์ อาท ิดํานํ�าตื�น , ฟิสเนส, พายเรอื, สระ
วา่ยนํ�า, กจิกรรมตกปลา  หรอืเลอืกซื�อ Option Tour โดยตรงกบัทางรสีอรท์เชน่ ดํานํ�าลกึ และกจิกรรมอื�นๆ  
อกีมากมาย  

 
 

 เก็บสมัภาระเพื�อทําการ Check Out ออกจากรสีอรท์ 
 

ทางโรงแรมจะทําการแจง้เวลานัดหมายการเดนิทางไปสนามบนิใหผู้โ้ดยสารทราบลว่งหนา้ 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  
 

.........  ออกเดนิทางไปยงัสนามบนิมาเลเ่พื�อเดนิทางกลับ 
 

.........  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ 
 

......... เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู/ิสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

 
 
 
 

 
Oblu Select at Sangeli by Atmosphere 

รสีอรท์นี�อนญุาตใหเ้ด็ก พกัหอ้งกลางนํ �าได ้
แพ็คเกจโปรโมช ั�นนี� สามารถเดนิทางดว้ยตนเองทกุวนั 

 
โปรโมช ั�นพเิศษ Oblu Sangeli, Maldives 
 

PERIOD: 8 May - 20 July  2019 

Room Type 
  

3 Days 2 
Nights  

(2 Persons) 
ต่อท่าน 

4 Days 3 
Nights  

(2 Persons) 
ต่อท่าน 

3 Days 2 
Nights  

(3 Persons) 
ต่อท่าน 

4 Days 3 
Nights  

(3 Persons) 
ต่อท่าน 

Child   2-
11.99  

3 Days 2 
Nights 

Child   2-
11.99  

4 Days 3 
Nights 

Beach Villa 28,300 37,400 25,400 34,400 13,900 17,900 
Water Villa 28,300 37,400 25,400 34,400 13,900 17,900 
Beach Villa 
with pool 33,500 44,400 29,900 40,500 13,900 17,900 

Water Villa 
with pool 33,500 44,400 29,900 40,500 13,900 17,900 

 

PERIOD: 21 July - 31 Oct  2019 

Room Type 
  

3 Days 2 
Nights  

(2 Persons) 
ต่อท่าน 

4 Days 3 
Nights  

(2 Persons) 
ต่อท่าน 

3 Days 2 
Nights  

(3 Persons) 
ต่อท่าน 

4 Days 3 
Nights  

(3 Persons) 
ต่อท่าน 

Child   2-
11.99  

3 Days 2 
Nights 

Child   2-
11.99  

4 Days 3 
Nights 

Beach Villa 29,900 40,600 27,500 36,900 14,500 19,700 
Water Villa 29,900 40,600 27,500 36,900 14,500 19,700 



 

 

Beach Villa 
with pool 35,100 48,400 30,900 41,500 14,500 19,700 

Water Villa 
with pool 35,100 48,400 30,900 41,500 14,500 19,700 

 
*Child 0 - 1.99 ปี พกัฟรี  
  

Honeymoon suite with pool 

Room Type 

  

4 Days 3 Nights  
(2 Persons) 

ต่อท่าน 

5 Days 4 Nights  
(2 Persons) 

ต่อท่าน 

8 May - 20 July  2019 55,800 70,900 

21 July - 31 Oct 2019 64,900 83,700 
 

Honey moon Suite Policy 
-Honeymoon suite with pool for couples only (Maximum 2 person) 
-พกั 3 คนืขึ�นไป 
 
อตัราดงักลา่วนี�รวม 
- คา่ที�พักตามแพคเกจที�เลอืก 
- Speedboat รับสง่ สนามบนิ - รสีอรต์ - สนามบนิ พรอ้มการบรกิารตอ้นรับตั �งแตท่ี�สนามบนิ 
- การบรกิารอาหารแบบ SERENITY PLAN (All Inclusive อาหารเชา้-กลางวนั-เย็น + เครื�องดื�ม) 
- เครื�องดื�มไม่จํากดั (นํ�าแร่, นํ�าอดัลม, เครื�องดื�มแอลกอฮอล,์ ไวน,์ เบยีร,์ ค็อกเทล)  
- Mini Bar ในหอ้งพัก ( Beer,Wine,Soft Drink) เตมิทกุวนั 
- ฟร ีกจิกรรม Sunset Fishing 1 ครั�ง/การเขา้พัก (ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ) 
- ฟร ีใชอ้ปุกรณ์ Kayak , Paddle Board , Pedalos 
- ฟร ีกจิกรรมจากทางรสีอรท์ 1 ครั�ง (Guide Snorkeling , Full moon cruise , Local Island ขึ�นอยูก่ับตารางเวลาและสภาพอากาศที�รี
สอรท์) 
* Guide Snorkeling อนุญาตสาํหรับเด็กอายมุากกวา่ 12 ปีเทา่นั�น 
- ฟร ีการใชง้านหอ้งฟิตเนส 
- ฟร ีใชบ้รกิารอปุกรณ์ดํานํ�า  
- ฟร ีWifi ในหอ้งและสว่นกลาง 
- ฟร ีใชบ้รกิาร Kids Club 
- ประกนัการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 
 
สทิธพิเิศษสําหรบัลกูคา้ที�เขา้พกัหอ้ง Honeymoon suite with pool 
- Direct Check-In at Villa 
- Welcome bottle of Champagne in the villa with canapés and fruit platter 
- FREE Dine-around in ALL THREE restaurants – The Courtyard, Just Grill and Simply VEG throughout stay 
(available for LUNCH and DINNER) 
- SPECIAL EVENING turn-down service on ALL nights of stay. 
- พัก 4 คนืขึ�นไป, TWO Couple’s Massages at the ELENA Spa during stay 

ราคาแพ็คเกจนี�ไมร่วม 
 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบั (กรุงเทพ-มัลดฟีส-์กรุงเทพ)  
 คา่ทปิพนักงาน (ตามความพงึพอใจ)  
 คา่กจิกรรมและคา่ใชจ้า่ยอื�นๆนอกเหนอืรายการ  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอื�นๆ  
 Vat 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% (ในกรณีที�ตอ้งการใบกํากับภาษี) 

 
 
 
 
 



 

 

Activity Schedule duration 

Sunset Cruise Fishing Eveyday 90 Min 

Local Island Visit Wed , Fri , Sun Half day 

Guided Snorkeling Tue , Thu , Sat 90 Min 

Full Moon Cruise Full Moon Night 90 Min 
 

Restaurant & Bar Schedule 

The Courtyard (Main) Breakfast 7:00-10:00 ，lunch 12:30-15:00      dinner 19:00-22:00 

Just Grill & Simply Veg lunch 12:30-15:00 ，dinner 19:00-22:00 

The Sangs Bar 10:00-01.00 

Rock bar 17:00-19.00 

Banyan island adult pool bar 10:00-17.00 

 
เงื�อนไขการจองและชําระเงนิ 

 ชาํระมัดจํา 50% หลงัจากไดรั้บยนืยันการจองจากทางบรษัิทฯ ภายใน 2 วนัและทําการชําระเงนิสว่นที�เหลอืลว่งหนา้กอ่น
เดนิทาง 30-45 วนั (ตามเงื�อนไขของทางรสีอรท์) 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�การคนืเงนิบางสว่นหรอืทั �งหมด (*โดยเป็นไปตามเงื�อนไขของทางรสีอรท์*) 
 การยกเลกิกะทนัหนัหรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วนัหยุดยาว,พักไมค่รบตามที�จองทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิทกุกรณี 

 
เวลา Check In และ Check Out 
- Check In เวลา 15:00 น. หรอืกอ่นหนา้ ในกรณีที�มหีอ้งวา่ง  
- Check Out เวลา 12:00 น. 
- หากตอ้งการ Check Out ในชว่งเวลา 12:00 - 18:00 น. ทางรสีอรท์จะคดิคา่บรกิาร 50% จากราคาหอ้งพัก และตอ้งแจง้พนักงาน
ตอ้นรับลว่งหนา้ 
 
หมายเหตุ 
 ราคานี�ใชส้าํหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัอย่างนอ้ย 2 ทา่นขึ�นไปถอืสญัชาตไิทยและมวีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เทา่นั�น  
 อตัราคา่บรกิารคดิคํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยน ณ ปัจจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนราคาคา่บรกิาร ใน กรณีที�มกีารขึ�น

ราคาคา่ตั�วเครื�องบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภัย คา่ธรรมเนยีมนํ�ามัน หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอื อตัราแลกเปลี�ยนไดป้รับ
ขึ�นในชว่งใกลว้นัที�คณะจะเดนิทาง   

 หากทา่นถกูเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั�นๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ถอืเป็นเหตผุล ซึ�งอยู่
นอกเหนอือํานาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทั �งหมด 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาตหิรอื คนตา่งดา้ว 
ที�พํานัก อยูใ่นประเทศไทย อํานาจสทิธิ�ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้ของสาย การบนิ เรอื 
รถไฟ อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ตา่งๆ ที�เกดิเหนอือํานาจควบคมุของบรษัิทฯ  



 

 

 ในระหวา่งการทอ่งเที�ยวนี� หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมส่ามารถเรยีกรอ้ง ขอคนื
คา่บรกิารได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธท์ี�จะเปลี�ยนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทั �งนี�ทางบรษัิทฯจะยดึถอื และคํานงึถงึ
ความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


