
Package Inclusions    
• Daily breakfast at The Dining Room
• Non-alcoholic beverages during meal times at resort restaurants     
• Barefoot Butler on hand to anticipate and respond to every request during your stay  
• Complimentary bespoke chocolate, ice creams and deli items from the chocolate room, ice cream parlor and deli room     
• A 10% discount on food and beverages in all resort outlets (excludes In-Villa Dining, the in-villa minibar and Treepod Dining) 
• The supplement charge for the Half Board package is THB 3,600 per person per day, and the Full Board package is THB 5,400 per person per day  
• The supplement charge for return flight transfers between Bangkok and Soneva Kiri is THB 12,000 per adult and THB 6,000 per child

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     
• 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 excludes scuba diving, babysitting and private plane transfers 
• 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 
• Blackout periods: October 1-7 and 23-31, 2021

For Reservations please contact  T: +66 82 208 8888 | E: reservations@soneva.com | soneva.com

Long Stay Offer

Adults (15 years old and above) THB 56,000 nett per person THB 8,000 nett per person
Child (7-14 years old)  THB 28,000 nett per person THB 4,000 nett per person
Child (2-6 years old) Complimentary Complimentary
Child (under 2 years old) Complimentary Complimentary

Extra Person (Bed and Breakfast) 8 Days, 7 Nights Package Extra Night

 8 Days, 7 Nights Package Extra Night

1 Bedroom Bayview Pool Villa Suite  THB 150,000 nett THB 18,000 nett
1 Bedroom Sunset Ocean View Pool Villa Suite THB 178,000 nett THB 22,000 nett
1 Bedroom Beach Pool Villa Suite  THB 220,000 nett THB 28,000 nett

Stay Period: June 14 – December 17, 2021

Room Type : All 1 Bedroom Villas  |  Booking Code : SKLS2021TH



แพ็กเกจพิเศษน้ีรวม
• อาหารเช้าพร้อมเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ระหว่างม้ืออาหารภายในห้องอาหาร The Dining Room
• บริการดีเลิศจาก Barefoot Butler และบริการรถกอล์ฟส่วนตัวฟรีตลอดการเข้าพัก  
• โฮมเมดช็อกโกแลตและโฮมเมดไอศกรีม ท่ี Ice Cream Parlor      
• ส่วนลด 10% สําหรับอาหารและเคร่ืองด่ืม ภายในห้องอาหารของรีสอร์ท (ยกเว้นมินิบาร์ In-Villa Dining และ Treepod Dining) 
• สําหรับลูกค้าท่ีต้องการเพ่ิมแพ็กเกจ Half board (อาหารเช้าและอาหารเย็น) ชําระเพ่ิมเพียง 3,600 บาทต่อท่านต่อวัน และแพ็กเกจ Full board
 (อาหารเช้า อาหารกลางวันและอาหารเย็น) ชําระเพ่ิมเพียง 5,400 บาทต่อท่านต่อวัน
• สําหรับลูกค้าท่ีต้องการเดินทางไป-กลับด้วยเคร่ืองส่วนตัวของโซเนวาคีรี  ชําระเพ่ิม 12,000 บาท ต่อท่านสําหรับผู้ใหญ่และ 6,000 บาทต่อท่านสําหรับเด็ก

เง่ือนไข
• ราคาแพ็คเกจน้ีเป็นราคาไทยบาทสุทธิต่อวิลล่าต่อแพ็คเกจ ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการและภาษีแล้ว
• ราคาแพ็คเกจน้ีเป็นราคาสําหรับ 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องนอน ต่อการเข้าพัก
• ราคาแพ็คเกจน้ีสําหรับผู้ท่ีมีสัญชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติท่ีพํานักอยู่ในประเทศไทยเท่าน้ัน (กรุณาแสดงบัตรประชาชน หรือ Work Permit ขณะทําการจองและลงทะเบียนเข้าพัก) 
• ราคาแพ็คเกจน้ีไม่รวมค่าใช้บริการโทรศัพท์ กิจกรรมดําน้ําลึก บริการรับดูแลเด็กเล็กและกิจกรรมนันทนาการส่วนตัว
• ราคาแพ็คเกจน้ีไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ
• ราคาแพ็คเกจน้ีสําหรับชําระเงินเต็มจํานวน ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินหรือเล่ือนกําหนดวันที่เข้าพักนอกเหนือแพ็คเกจ
• กรุณาทําการสํารองห้องพักล่วงหน้า ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธ์ิในกรณีท่ีห้องพักเต็ม
• ราคาแพ็กเกจน้ีไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันท่ี 1-7 ตุลาคม และ 23-31 ตุลาคม 2564

For Reservations please contact  T: +66 82 208 8888 | E: reservations@soneva.com | soneva.com

โซเนวา คีรี แพกเกจพักระยะยาว

ผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปข้ึีนไป) 56,000 บาท / ท่าน / แพ็คเกจ 8,000 บาท/ ท่าน
เด็กอายุระหว่าง 7 – 14 ปี 28,000 บาท / ท่าน / แพ็คเกจ 4,000 บาท/ ท่าน
เด็กอายุระหว่าง 2 – 6 ปี ฟรี ฟรี
เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ฟรี ฟรี

ค่าบริการเสริม (ท่ีพักพร้อมอาหารเช้า) แพ็คเกจ 8 วัน 7 คืน พักต่อจากแพ็คเกจจ่ายเพ่ิม ต่อคืน

 แพ็คเกจ 8 วัน 7 คืน พักต่อจากแพ็คเกจจ่ายเพ่ิม ต่อคืน
เบย์วิวพูลวิลล่าสวีท 1 ห้องนอน 150,000 บาท / วิลล่า 18,000 บาท / วิลล่า
ซันเซ็ตโอเชียนวิวพูลวิลล่าสวีท 1 ห้องนอน 178,000 บาท / วิลล่า 22,000 บาท / วิลล่า
บีชพูลวิลล่าสวีท 1 ห้องนอน  220,000 บาท / วิลล่า 28,000 บาท / วิลล่า

 ช่วงเวลาเข้าพักระหว่างวันท่ี 14 กรกฎาคม – 17 ธันวาคม 2564

Room Type : All 1 Bedroom Villas  |  Booking Code : SKLS2021TH


