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OBLU SELECT AT SANGELI, MALDIVES 

Location: North Male Atoll                       Transfer: 55 Minutes by Speedboat 
The Prices are quoted in Thai Currency (Baht) 
Prices in these packages are for per person/ Twin Sharing room       
The Company reserves the right to change the price if there’s the significant changing 
 
Special 4 nights Promotion Booking Code: FOCN2021 

FLASH SALE: PACKAGE 4 NIGHTS WITH ALL INCLUSIVE MEAL PLAN + SPEEDBOAT (BOOK BY 31 JUL 
2020) 
TRAVELING PERIOD: 1 JUNE 2020 – 23 DEC 2021 (ไม่สามารถใช้โปรนีส้ าหรับช่วงวันที่ 24 DEC 2020 – 28 
FEB 2021) 
***พเิศษเดก็อายุต ่ากว่า 4.99 ปีพักและทานฟรี เม่ือเข้าพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ช าระเฉพาะค่าภาษีมัลดฟีส์ *** 
หากมีโปรราคาพเิศษกว่านีอ้อกมา จะไม่สามารถ rebook ได้ 

Room type 
(Twin sharing) 

Type of guest 
Special Price 

4 Nights 

Deluxe Overwater Pool Villa 

Adult 12 yrs. and 
above 

39,900.00 

Extra Adult 19,900.00 
Child 5 – 11.99 yrs. 9,900.00 
Child 0 – 4.99 yrs. 900.00 
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Room type 
(Twin sharing) 

Type of guest 
Special Price 

4 Nights 

Beach Villa 2 Nights + Deluxe 
Overwater Pool Villa 2 Nights 

Adult 12 yrs. and 
above 

35,900.00 

Extra Adult 19,900.00 
Child 5 – 11.99 yrs. 9,900.00 
Child 0 – 4.99 yrs. 900.00 

 

Conditions ส าหรับ Package 4 nights Special Code: FOCN2021 

- Black Out Period: 24th December 2020-28th February 2021 

- จองและช าระมดัจ า 50% ภายใน 31 กรกฎาคมนี ้(NON REFUNDABLE) สว่นท่ีเหลือช าระ 45 วนัก่อนเดนิทาง 
- แจ้งวนัท่ีต้องการเข้าพกั 45 วนัก่อนเดนิทางเพ่ือเช็คห้องวา่ง และ Redeem Voucher เม่ือ Redeem Voucher 

แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้  

- ห้องวา่งขึน้อยู่กบัการเช็ค ณ ช่วงเวลานัน้ๆ  
- หากมีสถานการณ์ท่ีไมส่ามารถควบคมุได้เช่น การห้ามการเดนิทางจากภาครัฐจากการแพร่ระบาดของ Covid 19 

ทางรีสอร์ทจะพจิารณาเป็นกรณีๆไป 

- โปรโมชัน่นีไ้มส่ามารถใช้รวมกับโปรโมชัน่อ่ืนได้ 

- ราคานี ้เป็นราคาตอ่ท่าน เดนิทางเข้าพกั 2 ท่าน ตอ่ห้อง / Price per person base on twin sharing basic. 
- ราคาข้างต้นเป็นราคา ณ ปัจจบุนั หากมีโปรโมชัน่ใหมไ่มส่ามารถ re-book ได้  
- ราคาข้างต้นเป็นราคาตามอตัราแลกเปล่ียน ณ ปัจจบุนั หากมีการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนในอตัราท่ีสงู ณ 

ช่วงเวลาท่ีท าการจอง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา 

- ราคาข้างต้นค านวณจากราคาและอตัราภาษีของประเทศมลัดีฟส์ ณ อตัราปัจจบุนั (GST และภาษีอ่ืนๆ) ซึ่งอาจจะมี
การผนัแปรหรือเปล่ียนแปลงตามการเปล่ียนแปลงของรีสอร์ทได้ 
 

Packages Include: 
 คา่รับสง่ สนามบนิ-ท่ีพกั-สนามบนิ ด้วยเรือ Speedboat / Speedboat Transfer Airport - Resort – Airport 
 คา่ท่ีพกัในรีสอร์ท / accommodation at the resort 
 รวมคา่อาหารเช้า กลางวนั เย็น ทกุมือ้ ท่ีห้องอาหารหลกั/ Breakfast, Lunch and Dinner at Main restaurant 
 เคร่ืองดื่มและเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ ในบาร์เคร่ืองดื่มในเวลาท่ีก าหนดท่ีบาร์ ตาม List All 

Inclusive /Beverage: including alcoholic & non-alcoholic drink at Bar 
 อาหารวา่งทกุวนั 16.00 – 18.00 น. ท่ี The SANGS/ Selection of freshly prepared snacks between 16.00 – 

18.00 hrs. at The SANGS 
 มนิิบาร์ เตมิวนัละครัง้/ In villa minibar replenished ONCE DAILY 
 กิจกรรม Sunset Fishing 1ครัง้ตอ่การเข้าพกั (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)/ Sunset Fishing ONCE per guest 

during stay (depends on weather condition) 
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 กิจกรรม Complimentary excursion 1 ครัง้ตาม list กิจกรรม (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศและตารางกิจกรรม)/ ONE 
Complimentary excursion per guest from a selection of excursions per stay (weather permitting and 
activity schedule)  

 การยืมอปุกรณ์ non-motorized water sports อาทิ Kayak, Stand up paddle board 
 ประกนัภยัเดนิทาง / Travel Insurance  
 เจ้าหน้าท่ีต้อนรับท่ีสนามบนิ Male' / Meet and greeting at Male' International Airport 
 GST tax, Service charge, Green tax 

 
 
 
The ‘All Inclusive’ Serenity Plan at OBLU Select at Sangeli, Maldives (End at 11:00 hrs. on check out date) 

 Breakfast, Lunch & Dinner served at THE COURTYARD –– our main restaurant; combination of 
sumptuous buffet, live cooking stations, and theme nights  

 Selection of freshly prepared local snacks served between 1600hrs & 1800hrs at THE SANGS with Mr. 

Fry    
 ONE a la carte Fine‐dining experience per guest during stay at each of the following specialty restaurant 

with MINIMUM 4 NIGHTS STAY: 
 SIMPLY VEG: Gourmet Vegetarian Cuisine (Open for Lunch & Dinner on pre‐bookings) 
 JUST GRILL: Fresh Seafood & Meat Grills (Open for Lunch & Dinner on pre‐bookings) 

**Children under 16 years can ONLY dine at these specialty restaurants during Dinner. Until Sundown, 
ONE Banyan is an Adults ONLY island!**  
**The a la carte dining experience is based on availability** 
**Eligibility for Additional fine dining experience is for every 7 Nights stay** 
**Below 4 Nights stay is entitled for ONE dining experience in one of the specialty restaurants** 

 BEVERAGES  
- UNLIMITED consumption of Regular International brands from a selection of Spirits, Wines & Beers 
available at: THE COURTYARD, SIMPLY VEG, JUST GRILL, THE SANGS, ONE BANYAN BAR 
- UNLIMITED consumption of Signature Cocktails from a selection: 

 THE SANGS (Main bar): 16 cocktails and 10 mocktails 
 ONE BANYAN Bar, Simply Veg, Just Grill: 10 cocktails, 10 mocktails 
 THE ROCK (bar) – 1 cocktail of the day, 1 mocktail of the dau, beer, wines and softdrink 

Available at: THE SPICE, SIMPLY VEG, JUST GRILL, THE SANGS 
- Soft drinks, Mineralized water, selection of tea & coffee at all outlets 

 ACTIVITES & ADVENTURE:  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- Music & DJ Nights – THRICE in a week & ‘LIVE’ Music ONCE a week   

- Sunset fishing ONCE per guest during stay (weather permitting)   
- ONE Complimentary excursion per guest from a selection of excursions per stay (weather permitting) 

- An array of daily organized activities for Children & Young Adults at THE KIDS CLUB   

- COMPLIMENTARY Snorkeling equipment for each guest for duration of stay   
- FULL ACCESS to Fully Equipped Gymnasium & Recreation Centre with weekly & seasonal group 

 activities   

- COMPLIMENTARY selection of non‐motorized watersports (Stand‐Up Paddle board, 
Kayak) during stay 

 OTHER SERVICES:  
 - In- villa minibar stocked with beer/wine/soft drinks & selection of snacks – replenished ONCE 

DAILY   
 - ‚Indian Ocean Gala Dinner‛ – Every Friday at THE COURTYARD (all other dining outlets will be 

closed) 
  

Packages DO NOT Include: 
 บตัรโดยสารเคร่ืองบนิไปและกลบั เส้นทางกรุงเทพฯ – มาเล่/ Round trip air ticket BKK - MALE 
 การรับประทานอาหารภายในวลิลา่/ Dining in the Villa 
 ด าน า้ลกึ, การรับประทานอาหาร หรือกิจกรรมสนัทนาการใดๆ ท่ีไมไ่ด้ระบุไว้ข้างต้น / Scuba diving, other meals or 

activities that do not mentioned in the package 
 
Check In / Check Out: 

 Check in: 14.00 hrs. (เช็คอินช่วงเช้าได้ ในกรณีมีห้องพกัวา่ง) / Early check-in: possible when room is 
available. 

 Check out: 12.00 hrs. 
 หากต้องการใช้ห้องพกัตอ่ ระหวา่งเวลา 12.00 น. ถึง 18.00 น. คดิคา่บริการ 50% ของราคาห้องพกั / Day Use: 

12.00 -18.00, room charge 50%. 
 หากใช้ห้องพกัเกิน 18.00 น. คดิคา่บริการ 100% ของราคาห้องพกั / Day use: over 18.00, room charge 100%. 

 
CANCELLATION POLICY: 

 มากกวา่ 45 วนัก่อนการเดนิทาง: หกัคา่มดัจ า 5,000 บาทตอ่ท่าน / More than 45 days before arrival: 
cancellation charge 5,000 baht per person 

 45 – 31 วนัก่อนเดนิทาง: หกัคา่มดัจ า 50% ของราคาห้องพกัท่ีจองเข้าพกัรวมทัง้หมด / 45 - 31 Days before 
arrival: cancellation charge 50%. 
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 30 วนัก่อนเดนิทาง: เสียคา่บริการ 100% ตามราคาแพ็คเกจท่ีจองเข้าพกัรวมทัง้หมด / 30 days before arrival: 
cancellation charge 100%. 

 ยกเลกิกระทนัหนั: หรือ พกัไมค่รบตามท่ีจองไมส่ามารถเรียกเงินคืนได้ / No show & early departure from the 
resort : charge 100%. 

 
 

For reservation, please contact 081 701-0091 or 02 538-1374 

Facebook: All About Maldives 

www.maldiveslover.com 

 

http://www.maldiveslover.com/

