
 

 

Oblu Select at Sangeli Maldives 

3 วัน 2 คืน Serenity Plan (All Inclusive) + Speed boat  

ราคา บาท/ท่าน ส าหรับพกัคู่ 9 Jan - 18 Apr 2022 19 Apr - 31 Oct 2022 

Water Villa 30500 27500 

Water Villa with Pool 35000 32000 

Honeymoon Select Ocean Pool Villa 46500 38500 

4 วัน 3 คืน Serenity Plan (All Inclusive) + Speed boat 

ราคา บาท/ท่าน ส าหรับพกัคู่ 9 Jan - 18 Apr 2022 19 Apr - 31 Oct 2022 

Water Villa 44500 39900 

Water Villa with Pool 51900 47500 

Honeymoon Select Ocean Pool Villa 68900 56500 

 5 วัน 4 คืน Serenity Plan (All Inclusive) + Speed boat 

ราคา บาท/ท่าน ส าหรับพกัคู่ 9 Jan - 18 Apr 2022 19 Apr - 31 Oct 2022 

Water Villa 57900 51900 

Water Villa with Pool 67900 61900 

Honeymoon Select Ocean Pool 

Villa 
90500 74500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รวม (เด็กต ่ำกว่ำ 5 ขวบ พักฟรี) 
- ห้องพกัตามท่ีท่านเลือก 
- อาหารทุกม้ือ เชา้ กลางวนั เยน็ Serenity Meal Plan : All Inclusive 
- เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์นอนแอลกอฮอลไ์ม่อั้น 
- Speed boat รับส่ง 
- พนกังานตอ้นรับและอ านวยความสะดวกที่ท่าอากาศยานมาเล 
- Welcome drink 
- Free Mini Bar เบียร์ ไวน์ soft drink snack เติมวนัละครั้ ง 
- กิจกรรม Sunset Fishing 1 ครั้ ง 
- เลือกกิจกรรม Excursion ได ้1 อย่าง เช่น Guide snorkeling, Full moon cruise, Local Island) ตาม

ตารางกิจกรรมของรีสอร์ท 
- อุปกรณ์ด าน ้า และกิจกรรมทางน ้าท่ีไม่ใชเ้คร่ืองยนต ์ไดแ้ก ่kayak, paddle board, wind surfing 
- WiFi ภายในห้องพกัและบริเวณรีสอร์ท 
- ฟิตเนส / Kid club 
- ประกนัอุบตัิเหตวุงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบตัิเหตุ 500,000 บาท 
- ค่า GST tax, Service charge, Green tax 
- บริการจองตัว๋เคร่ืองบินให้ฟรี 

เงื่อนไขการให้บริการ 
- โปรโมชัน่น้ี เม่ือท าการจองแลว้ไม่สามารถ Rebook ได ้หากมีโปรโมชัน่ท่ีถูกกว่าในภายหลงั 

ค่าบริการไม่รวม 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (กรุงเทพ-มลัดีฟส์-กรุงเทพ)  
• ค่าทิปพนกังาน (ตามความพึงพอใจ)  
• ค่ากิจกรรมและค่าใชจ้่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ  
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% (ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

เงื่อนไขการจองและช าระเงิน 
• ช าระ 100% หลงัจากไดร้ับยืนยนัการจองจากทางบริษทัฯ  

กรณียกเลิกการเดินทาง 

• การยกเลิก การเปลี่ยนแปลง เช่น เลื่อนวนัเดินทาง เปลี่ยนช่ือผูเ้ขา้พกั จะพิจารณาเป็นกรณีตามเง่ือนไขของรีสอร์ท 



 

 

• การยกเลิกกะทนัหันหรือยกเลิกช่วงเทศกาล,วนัหยุดยาว,พกัไม่ครบตามที่จอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน
ทุกกรณี 

หมายเหตุ 

• ราคาน้ีใชส้ าหรับผูเ้ดินทางพร้อมกนัอย่างน้อย 2 ท่านข้ึนไปถือสัญชาติไทยและมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เท่านั้น  

• อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ ใน 

กรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท 

หรือ อตัราแลกเปลี่ยนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดินทาง   

• หากท่านถูกเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็นเหตุผล 

ซ่ึงอยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าชา้ของสาย 

การบิน เรือ รถไฟ อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยุดงาน การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆซ่ึงเป็นเร่ือง

ทีเ่หนืออ านาจควบคุมของบริษทัฯ  

• ในระหว่างการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ

เรียกร้อง ขอคืนค่าบริการได ้

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะ

ยึดถือ และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส าคญั 

กรณีเดินทางดว้ย Seaplane บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิหากมีความล่าชา้ การยกเลิกเที่ยวบิน เน่ืองจากอยู่เหนือการควบคุมของ
บริษทัฯ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะพยายามประสานงานเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้อย่างเต็มความสามารถ  
 


