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Code: IG04-MDV-QQMLE_PK001-Lobigili-Now-Oct-29-55-A220715 

 

 

PACKAGE MALDIVES 

OBLU SELECT AT LOBIGILI  

  

Oblu select Lobigili รสีอรท์แหง่ใหม ่ ในเครอื Atmosphere เปิดตัวใหมปี่ 2022 ตัง้อยูบ่นเกาะสว่นตัว บนพืน้

หาดทรายสขีาวสะอาดตา ทา่มกลางน ้าทะเลสฟ้ีาใสดั่งครสิตัล ณ Male` Atoll ประเทศมลัดฟีส ์จดุเดน่ของ Oblu Select 

Lobigili คอื หอ้งพกัตกแตง่สวยงาม สไตล ์Modern หอ้งพักกลางน ้ากวา้งถงึ 77 ตารางเมตร 

 แพ็กเกจแบบ All Inclusive อาหารทกุมือ้+เครือ่งดืม่ แถมกจิกรรมดว้ย เรยีกไดว้า่จา่ยครบจบทีเ่ดยีว 

 การเดนิทางโดย Speedboat เขา้ไปยงัรสีอรท์ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ี

 รสีอรท์รับเฉพาะผูใ้หญอ่าย ุ18 ปี ขึน้ไปเทา่นัน้ 
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วนัแรก กรงุเทพ- มลัดฟีส ์

เชา้ ทกุทา่นพรอ้มกนั ณ สนามบนิ ท าการเช็คอนิดว้ยตวัทา่นเอง 

 พรอ้มออกเดนิทางสูก่รงุมาเล ่เมอืงหลวงของประเทศมลัดฟีส ์

 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิณ กรงุมาเล ่ประเทศมลัดฟีส ์(Velana International 

Airport) 

 หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ เจา้หนา้ทีร่สีอรท์รอตอ้นรับทา่น พรอ้มออกเดนิทางเขา้สู ่

Oblu Select at Lobigili ดว้ย Speed Boat ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ี

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ พรอ้มเครือ่งดืม่ เบยีร ์และไวนต์า่งๆ จากนัน้ 

ใหท้า่นไดพ้ักเหนือ่ยจากการเดนิทางดว้ยบรกิารทีย่อดเยีย่มจากทางรสีอรท์ 

บา่ย เขา้เช็คอนิ ณ หอ้งพกัและเตรยีมตวัใหพ้รอ้มใน การดืม่ด ่าไปกบับรรยากาศพระอาทติยต์กยามเย็น 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ในแบบทีท่า่นจะประทับใจ พรอ้มดว้ยบรกิารเครือ่งดืม่ ทัง้เบยีรแ์ละไวนร์ส

เลศิตลอดการรับประทานอาหารมือ้ค ่า 

 พักผอ่นตามอธัยาศัย หรอืทา่นสามารถกนิลมชมบรรยากาศ พรอ้มรับประทานเครือ่งดืม่เย็นไดต้ลอด

การพักผอ่น 

  

วนัทีส่อง/สาม มลัดฟีส ์

เชา้ อรณุสวัสดิย์ามเชา้กลางทะเลทีส่วยงาม รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ และให ้

ทา่นมอีสิระในการท ากจิกรรมตา่งๆ มากมายบนเกาะ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของรสีอรต์ พรอ้มเครือ่งดืม่ เบยีร ์และไวนต์า่งๆ พรอ้มให ้

ทา่นอสิระกบักจิกรรมยามบา่ย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ อาหารมากมายรอใหท้า่นเลอืกทาน นอกจากนี ้

ทา่นยงัสามารถเลอืกเครือ่งดืม่ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นไวนแ์ดง ไวนข์าว หรอืเบยีร ์ตลอดจนเครือ่งดืม่

ซอฟทด์ริง้ตา่งๆ ไดโ้ดยไมม่คีา่ใชเ้พิม่เตมิ และไมจ่ ากดัจ านวนในการบรกิาร 

  

วนัสดุทา้ย มลัดฟีส ์– สนามบนิมาเล ่- กรงุเทพฯ 

เชา้ อรณุสวัสดิย์ามเชา้กลางทะเลทีส่วยงาม รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ และให ้

ทา่นมอีสิระในการพักผอ่นตามอธัยาศัย ชืน่ชมความงามของหาดทรายขาวรอบๆ ทีพั่กของทา่น หรอื

ทา่นยงัสามารถออกเดนิชมความสวยงามโดยรอบเกาะได ้หรอืหากทา่นยงัสนุกไมเ่ต็มอิม่ ก็ยงัมี

กจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย ทีท่า่นสามารถเขา้รว่มได ้

 เตรยีมตวัเก็บสมัภาระเพือ่ท าการเชค็เอา้ท ์

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาต ิกรงุมาเล ่มลัดฟีส ์ออกเดนิทางกลับประเทศไทย 

 เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง/สวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ พรอ้มเก็บความประทับใจนีไ้วต้ลอดไป 
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โปรโมช ัน่ 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 

 

หมายเหต ุ

- ราคาเป็นราคาตอ่ทา่นส าหรับเขา้พัก 2 ทา่น/หอ้ง 

- หากมโีปรโมชัน่ออกมาใหมไ่มส่ามารถ rebooking ได ้

- โปรโมชัน่อาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- ราคาหอ้งพกัประเภทอืน่ ราคาพักเสรมิ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

 

อตัราดงักลา่วนีร้วม 

- คา่ทีพ่ักตามแพคเกจทีเ่ลอืก 

- Speedboat รับสง่ สนามบนิมาเล ่- รสีอรต์ - สนามบนิมาเล ่พรอ้มการบรกิารตอ้นรับตัง้แตท่ีส่นามบนิ 

- การบรกิารอาหารแบบ Lobi PLAN (All Inclusive อาหารเชา้-กลางวัน-เย็น + เครือ่งดืม่) 

- เครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละไมม่แีอลกอฮอลท์ีบ่ารไ์มจ่ ากดั 

- Mini Bar ในหอ้งพกัเตมิทกุวัน 

- กจิกรรม Sunset Fishing 1 ครัง้/การเขา้พัก (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

- กจิกรรม Snorkeling guide 1 ครัง้/การเขา้พกั (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

- ฟร ีใชอ้ปุกรณ์ Kayak, Stand up Paddle Board 

- ฟร ีใชบ้รกิาร Gym 

- ฟร ีใชบ้รกิาร Snorkeling equipment 

- ฟร ีWifi ในหอ้งและสว่นกลาง 

- ประกนัการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 3,000,000 บาท 

 

อตัราดงักลา่วยงัไมร่วม 

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิระหวา่งประเทศ (สอบถามราคาได)้ 

- การรับประทานอาหารภายในหอ้งพกั 

- กจิกรรม, สนัทนาการ, และกฬีาชนดิอืน่ทีม่ไิดร้ะบไุวข้า้งตน้ 

- คา่ใชส้ว่นตัวนอกเหนอืจากในแพคเกจ 



Page 4 of 10 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

- Power bank และ Notebook, laptop ใหถ้อืตดิตัวขึน้เครือ่ง หา้ม โหลดใตท้อ้งเครือ่ง 

- คา่ทปิพนักงาน ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิารไมม่ขีัน้ต ่า 

- รสีอรท์มบีรกิารด าน ้าแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาไดท้ีร่สีอรท์ 

 ขอ้ควรระวงั หากเดนิทางโดยเครือ่งบนิตอ้งใหร้า่งกายไดป้รับตวั 24 ชม.กอ่นและหลังเดนิทาง 

- หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง เนือ่งดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามถอืเป็น

เหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอืจากอ านาจและความรับผดิชอบของทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่น

หรอืทัง้หมด 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาตหิรอื

คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของกองตรวจคนเขา้เมอืง 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยๆ ใดๆ ทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสาย

การบนิ เรอื รถไฟ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ินัดหยดุงาน การจราจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิเหนอื

อ านาจควบคมุของบรษัิทฯ 

- ในระหวา่งการทอ่งเทีย่ว หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืแคบ่างสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถ

เรยีกรอ้งขอคา่บรกิารคนืได ้

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ 

ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 

หลกัฐานการจอง 

- หนา้พาสสปอรต์ ทีอ่ายเุหลอืไมต่ ากวา่ 6 เดอืน 

- อเีมลล ์

- เบอรโ์ทรศพัท ์

 

การยกเลกิ 

- กอ่น 45 วันกอ่นเดนิทาง: หักคา่มดัจ า 60% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พกัรวมทัง้หมด 

- 35-45 วันกอ่นเดนิทาง: หกัคา่มดัจ า 100% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พกัรวมทัง้หมด 

- ต ่ากวา่ 35 วันกอ่นเดนิทาง: เสยีคา่บรกิาร 100% ตามราคาหอ้งพกัทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด  

- ยกเลกิกระทันหัน: หรอื พกัไมค่รบตามทีจ่องไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้

 

การเขา้ประเทศมลัดฟีส ์

- วัคซนีไมต่รวจ เขา้ไดเ้ลยไมจ่ ากดั 

- ลงิคส์ าหรับลงทะเบยีน เขา้มลัดฟีส ์Departure / Arrival ขาออกและขาเขา้

https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create 
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หมายเหต ุ

- ควิอารโ์คด๊อยูไ่ด ้72 ชัว่โมงเทา่นัน้ ในการแนะน าลกูคา้ใหด้ชูว่งวันเขา้ออกมลัดฟีส ์

- ขาเขา้-ออก จะตรวจควิอารโ์ค๊ด 

- ในการลงทะเบยีน จะตอ้งมรีปูถา่ย สามารถถา่ยบนพืน้หลังสวา่งๆ ไดเ้ลย จากโทรศัพทก์็ได ้

 

The Lobi Plan at OBLU SELECT at Lobigili 

 

 

Nest Water Villa 

 ขนาดหอ้ง: 75 ตารางเมตร  

 เป็นวิลล่ากลางน ้า ไดด้ื่มด ่ากับวิวทะเล  

 พักไดสู้งสุด 2 ท่าน 

 

Sunnest Beach Pool Villa 

 ขนาดหอ้ง: 62 ตารางเมตร 

 วิลล่าริมชายหาดแบบหนึ่งหอ้งนอน  

 พักไดสู้งสุด 2 ท่าน 
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Sunnest Water Pool Villa 

 ขนาดหอ้ง: 62 ตารางเมตร 

 วิลลากลางน ้าพรอ้มสระน ้า 

 พักไดสู้งสุด 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 
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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 
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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 
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- 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. 
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The ‘Lobi Plan’ privileges will stop at 11:00HRS on CHECK-OUT DAY 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


