
Inclusions: 
 • Daily Half Board (breakfast and dinner) at selected resort restaurants, not applicable for In-Villa Dining and Treepod Dining
 • Non-alcoholic beverages during meal times at resort restaurants  
 • Shared return flight transfers between Bangkok and Soneva Kiri on a schedule (private transfers are available upon request at an additional surcharge)  
 • One time 15-minute Treepod Dining Experience for two (2) guests per stay
 • Two pieces of laundry per person per stay
 • Non-alcoholic beverages from the in-villa minibar per stay
 • Barefoot Butler on hand to anticipate and respond to every request during your stay  

Terms & Conditions     
• Rates are in Thai Baht, per villa per package, inclusive of service charge and   
 applicable government tax  
• Package rates are based on two (2) guests sharing per bedroom 
• The above offers are valid for three (3) night stay and longer 
• Valid for Thai Residents or Expatriates residing in Thailand  
 (Proof of a Thai ID card or work permit is required at the reservations stage) 
• This package is exclusive of scuba diving, babysitting and private plane transfers 

All bookings receive two (2) complimentary experiences once per bedroom per stay from the list below:                
 • In-Villa Wine Tasting    • 2 Days, 2 Beaches
 • Movie and Barbecue at Cinema Paradiso • Plant-Based Cooking Class at Colours of the Garden 
 • Krua Mae Tuk Lunch and Kayaking • Fishing and Cooking Experiences
 • Ice Cream Making Class • Floating High Tea at South Beach with Photography Service
 • Pop-up Lunch in Your Villa  • Koh Kood by Sea with Local Lunch at Fisherman Village 
 • Koh Rang Snorkelling  • Shared Sunset Cruise 
 • Sonu’s Picnic • Pick up and Drop off from Home
 • Exclusive Children’s Activities at South Beach by our Den Hosts • Local Clams Hunting Trip Followed by Clams Sashimi Tasting

• This package cannot be combined with any other promotions or packages 
• Booking is subject to resort availability and resort booking conditions 
• The full, non-refundable payment is required upon the purchase of this package  
• A discount of THB 25,000 per bedroom per package will be applied when this   
 package is booked without return flight transfers between Bangkok and Soneva Kiri 
• Please note that Soneva Kiri reserves the right to make changes to your flight   
 itinerary at any time

For reservations please contact  T: 180 001 2068 (Toll-Free), + 91 124 4511000 | E: reservations@soneva.com | soneva.com

Experience Paradise Offer

Adults (15 years old and above) THB 55,500 nett per person THB 15,000 nett per person
Child (7-14 years old)  THB 26,000 nett per person THB 7,000 nett per person
Child (2-6 years old) THB 6,000 nett per person Complimentary
Child (under 2 years old) Complimentary Complimentary

Extra Person 4 Days, 3 Nights Package Extra Night

 4 Days, 3 Nights Package Extra Night

1 Bedroom Bayview Pool Villa Suite  THB 138,000 nett  THB 36,000 nett

1 Bedroom Sunset Ocean View Pool Villa Suite THB 154,200 nett THB 42,000 nett

1 Bedroom Beach Pool Villa Suite  THB 185,000 nett THB 51,000 nett

2 Bedroom Sunset Ocean View Pool Retreat THB 254,200 nett THB 70,000 nett

2 Bedroom Junior Beach Pool Retreat  THB 308,000 nett THB 85,000 nett

3 Bedroom Beach Pool Reserve  THB 563,000 nett THB 150,000 nett

4 Bedroom Bayview Pool Reserve  THB 573,000 nett THB 160,000 nett

4 Bedroom Sunset Ocean View Pool Reserve THB 713,000 nett  THB 190,000 nett

5 Bedroom Bayview Pool Reserve  THB 713,000 nett THB 190,000 nett

5 Bedroom Sunset Ocean View Pool Reserve  THB 751,000 nett THB 198,000 nett

5 Bedroom Beach Pool Reserve  THB 893,000 nett  THB 240,000 nett

6 Bedroom Sunset Ocean View Pool Reserve  THB 893,000 nett THB 240,000 nett

Booking Period: 27 May - 31 July 2021  |  Stay Period: May 27 – September 30, 2021



ราคาพิเศษน้ีรวม: 
 • อาหารเช้า และ อาหารเย็นพร้อมเคร่ืองด่ืมไม่มี แอลกอฮอล์ระหว่างม้ืออาหารภายในห้องอาหารของรีสอร์ท (ยกเว้นรูมเซอร์วิส และ Treepod Dining)   
 • ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับจากกรุงเทพฯถึงสนามบินโซเนวา คีรี ตามตารางบินของทางรีสอร์ท 
 • กิจกรรม Treepod Dining 15 นาที 1 คร้ัง สําหรับ 2 ท่าน ต่อการเข้าพัก    
 • บริการซักรีด 2 ช้ินต่อการเข้าพัก      
 • เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ในมินิบาร์ตลอดการเข้าพัก      
 • บริการดีเลิศจาก Barefoot Butler และบริการรถกอล์ฟส่วนตัวฟรี ตลอดการเข้าพัก

เง่ือนไข:
• ราคาแพ็คเกจน้ีเปน็ราคาไทยบาทสุทธิต่อวิลล่าต่อแพ็คเกจราคาดังกล่าวรวมค่าบริการ
 และภาษีแล้ว
• ราคาแพ็คเกจน้ีเปน็ราคาสําหรับ 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องนอน ต่อการเข้าพัก
• ราคาแพ็คเกจน้ีสําหรับผู้ท่ีมีสัญชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติท่ีพํานักอยู่ในประเทศไทยเท่าน้ัน 
 (กรุณาแสดงบัตรประชาชน หรือ Work Permit ขณะทําการจองและลงทะเบียนเข้าพัก) 
• ราคาแพ็คเกจน้ีไม่รวมค่าใช้บริการโทรศัพท์ กิจกรรมดําน้ําลึก บริการรับดูแลเด็กเล็ก
 และกิจกรรมนันทนาการส่วนตัว
• ราคาแพ็คเกจน้ีไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ

สิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าท่ีซ้ือแพ็คเกจน้ี สามารถเลือกรับ 2 กิจกรรมสุดพิเศษฟรี! ต่อห้องนอน ต่อการเข้าพัก ตามรายการด้านล่างน้ี                
 • ไวน์ เทสต้ิงในวิลล่า • ทริปเท่ียวทะเล 2 วัน 2 หาด  
 • บาร์บีคิวดินเนอร์พร้อมชมภาพยนตร์ท่ี Cinema Paradiso • คลาสเรียนทําอาหารจาก Plant-Based ท่ีร้านอาหารคัลเลอร์ ออฟ เดอะ การ์เด้นท์  
 • รับประทานอาหารกลางวันท่ีครัวแม่ตุ๊กพร้อมกิจกรรมพายเรือคายัค • ทริปออกเรือตกปลาและทําอาหาร  
 • คลาสเรียนโฮมเมดไอศกรีม • ชุดน้ําชายามบ่ายลอยน้ําท่ี South Beach พร้อมด้วยบริการถ่ายภาพ 
 • อาหารเท่ียงในวิลล่า • ล่องเรือชมเกาะกูด พร้อมด้วยอาหารเท่ียงท่ีหมู่บ้านชาวประมง  
 • ทริปดําน้ําท่ีเกาะรัง • แชร์ทริปล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน  
 • โซนุปคินิค • รถรับส่งไปกลับระหว่างบ้านและสนามบิน
 • กิจกรรมสําหรับเด็กท่ี South Beach โดย Den Hosts  • กิจกรรมหาหอยทะเลพร้อมซาชิมิ

• ราคาแพ็คเกจน้ีสําหรับชําระเงินเต็มจํานวน ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินหรือ
 เล่ือนกําหนดวันที่เข้าพักนอกเหนือแพ็คเกจ
• กรุณาทําการสํารองห้องพักล่วงหน้า ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธ์ิในกรณีท่ีห้องพักเต็ม 
• สําหรับลูกค้าท่ีไม่ต้องการเดินทางไป-กลับด้วยเคร่ืองส่วนตัวของโซเนวาคีรี
 จะได้รับส่วนลด 25,000 บาท ต่อ ห้องนอน ต่อ แพ็คเกจ
• ทางรีสอร์ทมีสิทธ์ิเปล่ียนแปลงตารางเวลาการเดินทางของเคร่ืองบิน
 โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า         

For reservations please contact  T: 180 001 2068 (Toll-Free), + 91 124 4511000 | E: reservations@soneva.com | soneva.com

แพ็คเกจ เอ็กซ์พีเรียนซ์ พาราไดซ์

ผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปข้ึีนไป) 55,500 บาท / ท่าน / แพ็คเกจ 15,000 บาท/ ท่าน
เด็กอายุระหว่าง 7 – 14 ปี 26,000 บาท / ท่าน / แพ็คเกจ 7,000 บาท/ ท่าน
เด็กอายุระหว่าง 2 – 6 ปี 6,000 บาท / ท่าน / แพ็คเกจ ฟรี
เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ฟรี ฟรี

ค่าบริการเสริม แพ็คเกจ 4 วัน 3 คืน พักต่อจากแพ็คเกจจ่ายเพ่ิม ต่อคืน

 แพ็คเกจ 4 วัน 3 คืน พักต่อจากแพ็คเกจจ่ายเพิ่ม ต่อคืน

เบย์วิวพูลวิลล่าสวีท 1 ห้องนอน  138,000 บาท / วิลล่า 36,000 บาท / วิลล่า
ซันเซ็ตโอเชียนวิวพูลวิลล่าสวีท 1 ห้องนอน 154,200 บาท / วิลล่า 42,000 บาท / วิลล่า
บีชพูลวิลล่าสวีท 1 ห้องนอน 185,000 บาท / วิลล่า 51,000 บาท / วิลล่า
ซันเซ็ตโอเชียนวิวพูลวิลล่ารีทรีท 2 ห้องนอน 254,200 บาท / วิลล่า 70,000 บาท / วิลล่า
จูเนียร์บีชพูลรีทรีท 2 ห้องนอน 308,000 บาท / วิลล่า 85,000 บาท / วิลล่า
บีชพูลรีเสริฟ 3 ห้องนอน  563,000 บาท / วิลล่า 150,000 บาท / วิลล่า
เบย์วิวพูลรีเสริฟ 4 ห้องนอน 573,000 บาท / วิลล่า 160,000 บาท / วิลล่า
ซันเซ็ตโอเชียนวิวพูลรีเสริฟ 4 ห้องนอน 713,000 บาท / วิลล่า 190,000 บาท / วิลล่า
เบย์วิวพูลรีเสริฟ 5 ห้องนอน 713,000 บาท / วิลล่า 190,000 บาท / วิลล่า
ซันเซ็ตโอเชียนวิวพูลรีเสริฟ 5 ห้องนอน  751,000 บาท / วิลล่า 198,000 บาท / วิลล่า
บีชพูลรีเสริฟ 5 ห้องนอน 893,000 บาท / วิลล่า 240,000 บาท / วิลล่า
ซันเซ็ตโอเชียนวิวพูลรีเสริฟ 6 ห้องนอน  893,000 บาท / วิลล่า 240,000 บาท / วิลล่า

ช่วงเวลาจองระหว่างวันท่ี 27 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2564  |  ช่วงเวลาเข้าพักระหว่างวันท่ี 27 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2564


