
Siam Paragon Luxury Showcase 2022 
โซเนวา คีรี

For reservations please contact  T: + 6682 208 8888 | E: reservations@soneva.com | soneva.com

ค่าบริการเสริม (ที่พักพร้อมอาหารเช้า) ราคาเข้าพักต่อท่าน ต่อคืน 
ผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) 5,000 บาท 
เด็กอายุระหว่าง 7 – 14 ปี 2,500 บาท 
เด็กอายุระหว่าง 2 – 6 ปี ฟรี 
เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ฟรี 

แพ็กเกจพิเศษนี้รวม 
 • อาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ระหว่างมื้ออาหารภายในห้องอาหาร   
  The Dining Room 
 • บริการดเีลิศจาก Barefoot Butler และบริการรถกอลฟ์ส่วนตวัฟรตีลอดการเข้าพัก 
 • โฮมเมดช็อกโกแลตและโฮมเมดไอศกรีม ที่ Ice Cream Parlour  
 • ส่วนลด 10% สําหรับอาหารและเครื่องดื่ม ภายในห้องอาหารของรีสอร์ท   
  (ยกว้นมินิบาร์ In-Villa Dining และ Treepod Dining) 
 • สําหรับลูกค้าที่ต้องการเพ่ิมแพ็กเกจ Half board (อาหารเช้า และอาหารเย็น) 
  ชําระเพ่ิมเพียง 4,000 บาทต่อท่านต่อวัน และแพ็กเกจ Full board (อาหารเช้า   
  อาหารกลางวันและอาหารเย็น) ชําระเพ่ิมเพียง 7,000 บาทต่อท่านต่อวัน 
 • สําหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไป-กลับด้วยเครื่องส่วนตัวของโซเนวาคีรี
  ชําระเพ่ิม 12,500 บาท ต่อท่านสําหรับผู้ใหญ่และ 6,000 บาทต่อท่านสําหรับเด็ก 

เงื่อนไข 
• ราคาต่อคืนนี้เป็นราคาไทยบาทสุทธิต่อวิลล่าต่อแพ็คเกจ ราคาดังกล่าวรวมค่า 

  บริการและภาษีแล้ว 
• ราคาต่อคืนนี้เป็นราคาสําหรับ 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องนอน ต่อการเข้าพัก 
• ราคาต่อคืนนี้สําหรับผู้ที่มีสัญชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติที่พํานักอยู่ในประเทศไทย 

  เท่านั้น (กรุณาแสดงบัตรประชาชน หรือ Work Permit ขณะทําการจองและ
  ลงทะเบียนเข้าพัก) 

• ราคาต่อคืนนี้ไม่รวมค่าใช้บริการโทรศัพท์ กิจกรรมดํานํ้าลึก บริการรับดูแล
  เด็กเล็กและกิจกรรมนันทนาการส่วนตัว 

• ราคาต่อคืนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ 
• ราคาต่อคืนนี้สําหรับชําระเงินเต็มจํานวน ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 

  หรือเลื่อนกําหนดวันที่เข้าพักนอกเหนือจากช่วงเวลาที่ให้เข้าพัก 
• กรุณาทําการสํารองห้องพักล่วงหน้า ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่

  ห้องพักเต็ม 

ช่วงเวลาที่เข้าพัก 14 - 19 กุมภาพันธ์ 2565  |  1 มีนาคม - 5 เมษายน 2565  |  17 เมษายน - 30 กันยายน 2565 
                                                                                   ราคาเข้าพักต่อคืน
1 ห้องนอน เบย์วิวพูลวิลล่าสวีท 26,000 บาท/ วิลล่า
1 ห้องนอน ซันเซ็ตโอเชียนวิวพูลวิลล่าสวีท 31,500 บาท/ วิลล่า
1 ห้องนอน บีชพูลวิลล่าสวีท 41,500 บาท/ วิลล่า
2 ห้องนอน ซันเซ็ตโอเชียนวิวพูลรีทรีท 46,500 บาท/ วิลล่า
2 ห้องนอน จูเนียร์บีชพูลรีทรีท 63,500 บาท/ วิลล่า
3 ห้องนอน บีชพูลรีเสริฟ 128,000 บาท/ วิลล่า
4 ห้องนอน เบย์วิวพูลรีเสริฟ 128,000 บาท/ วิลล่า
4 ห้องนอน ซันเซ็ตโอเชียนวิวพูลรีเสริฟ 140,000 บาท/ วิลล่า
5 ห้องนอน เบย์วิวพูลรีเสริฟ 160,000 บาท/ วิลล่า
5 ห้องนอน ซันเซ็ตโอเชียนวิวพูลรีเสริฟ 180,000 บาท/ วิลล่า
5 ห้องนอน บีชพูลรีเสริฟ  198,500 บาท/ วิลล่า
6 ห้องนอน ซันเซ็ตโอเชียนวิวพูลรีเสริฟ 198,500 บาท/ วิลล่า



Siam Paragon Luxury Showcase 2022 
โซเนวา ฟูชิ แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

Booking Code: SF3N22

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คนื  พักตอ่แพ็คแกจจา่ยเพ่ิมตอ่คนื  แพ็คเกจ 3 วัน 2 คนื   พักต่อแพ็คแกจจา่ยเพ่ิมต่อคนื

For reservations please contact  T: + 6682 208 8888 | E: reservations@soneva.com | soneva.com

9 พฤษภาคม – 22 กรกฎาคม 2565
23 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565

23 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2565 
9 ตุลาคม – 17 ธันวาคม 2565

แพ็กเกจพิเศษนี้รวม 
• อาหารเช้าที่โซเนวาฟูชิ ที่ Mihiree Mitha และอาหารเย็น ที่ Down To Earth,   
 Fresh in the Garden และ Out of the Blue หรือ อาหารเช้าและอาหารเย็นที่   
 Down to Earth ที่โซเนวา จานี ยกเว้นรูมเซอร์วิส 
• ตั๋วเครื่องบินวีลเพลนไป-กลับจากสนามบินนานาชาติมาเล่ถึงสนามบินดาราวานดู
 ต่อด้วย  สปีดโบ็ท ถึงโซเนวาฟูชิ หรือถึงสนามบินนมาฟารูต่อด้วยต่อด้วยสปีดโบ็ท 
 ถึงโซเนวาจานี 
• บรกิารดีเลศิจาก Barefoot Butler และบรกิารรถกอล์ฟสว่นตัวฟรตีลอดการเขา้พัก 
• โฮมเมดช็อกโกแลต และโฮมเมดไอศกรีม ที่ Ice Cream Parlour 
• ส่วนลด 10% สําหรับอาหารและเครื่องดื่ม ภายในห้องอาหารของรีสอร์ทและ In-Villa  
 Dining (ยกเว้นมินิบาร์)  

เงื่อนไข: 
• ราคาแพ็คเกจนี้เป็นราคาดอลลาร์สหรัฐสุทธิต่อวิลล่าต่อแพ็คเกจ ราคาดังกล่าวรวม
 ค่าบริการและภาษีแล้ว 
• ราคาแพ็คเกจนี้เป็นราคาสําหรับ 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องนอน ต่อการเข้าพัก 
• ราคาแพ็คเกจนี้สําหรับผู้ที่มีสัญชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติที่พํานักอยู่ในประเทศไทย 

เท่านัน้ (กรุณาแสดงบตัรประชาชน หรอื Work Permit ขณะทาํการจองและลงทะเบยีนเข้าพัก) 
• ราคาแพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ 
• ราคาแพ็คเกจนี้สําหรับชําระเงินเต็มจํานวนภายในงาน ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธ์ิใน
 การคืนเงิน หรือเลื่อนกําหนดวันที่เข้าพักนอกเหนือแพ็คเก 
• กรุณาทําการสํารองห้องพักล่วงหน้า ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธ์ิในกรณีที่ห้องพักเต็ม 
• วอชเช่อนี้ไม่สามารถใช้ได้ในระหว่างวันที่ 1-8 และ 22-29 ตุลาคม 2565 สําหรับ
 โซเนวา จานี 
• วอชเช่อนี้ไม่สามารถใช้ได้ในระหว่างวันที่ 13-22 พฤษภาคม, 1-8 และ 22-29   
 ตุลาคม 2565 สําหรับโซเนวา ฟูชิ

โซเนวา จานี แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

*โซเนวา จาน ีเเชปเตอร ์2: โซเนวา จานี เเชปเตอร ์2: ราคาน้ีมาพรอ้ม Soneva Unlimited ซึง่รวมอาหารและเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล ์กจิกรรมพรเีม่ียม เเละ บรกิารสปาทรทีเมนท์ 
เเบบไม่มีจาํกดั พรอ้มตัว๋เครือ่งบินไป-กลับซแีพลนระหว่าง โซเนวา จานีและสนามบินนานาชาติมาเล 

1 หอ้งนอนวอเตอรร์ทีรทีวธิสไลด์ 6,620 ดอลลาร ์/ วิลล่า 2,760 ดอลลาร ์/ วลิล่า 8,380 ดอลลาร ์/ วิลล่า 3,640 ดอลลาร ์/ วิลล่า 
1 หอ้งนอนวอเตอรร์เีสรฟิ* 7,600 ดอลลาร์ / วิลล่า 3,800 ดอลลาร์ / วิลล่า 11,600 ดอลลาร ์/ วิลล่า 5,800 ดอลลาร์ / วิลล่า 
2 หอ้งนอนวอเตอรร์ทีรีทวิธสไลด์ 14,040 ดอลลาร ์/ วิลล่า 5,920 ดอลลาร ์/ วิลล่า 20,120 ดอลลาร์ / วิลล่า 8,960 ดอลลาร ์/ วิลล่า 

 ค่าบริการเสริม แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน พักต่อแพ็คเกจจ่ายเพ่ิมต่อคืน
ผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) 1,800 ดอลลาร์ / ท่าน 580 ดอลลาร์ / ท่าน 
เด็กอายุระหว่าง 7 – 14 ปี 900 ดอลลาร์ / ท่าน 290 ดอลลาร์ / ท่าน 
เด็กอายุระหว่าง 2-6 ปี 275 ดอลลาร์ / ท่าน ฟรี 

  แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน พักต่อแพ็คเกจจ่ายเพ่ิมต่อคืน
ผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) 2,400 ดอลลาร์ / ท่าน 1,200 ดอลลาร์ / ท่าน 
เด็กอายุระหว่าง 7 – 14 ปี 1,200 ดอลลาร์ / ท่าน 600 ดอลลาร์ / ท่าน 
เด็กอายุระหว่าง 2-6 ปี ฟรี ฟรี

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คนื  พักตอ่แพ็คแกจจา่ยเพ่ิมตอ่คนื  แพ็คเกจ 3 วัน 2 คนื   พักต่อแพ็คแกจจา่ยเพ่ิมต่อคนื

9 พฤษภาคม – 22 กรกฎาคม 2565
23 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565

23 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2565 
9 ตุลาคม – 17 ธันวาคม 2565

1 หอ้งนอนพูลวิลล่า 4,100 ดอลลาร ์/ วิลล่า 1,800 ดอลลาร ์/ วิลล่า 4,550 ดอลลาร ์/ วิลล่า  1,960 ดอลลาร ์/ วิลล่า 
1 หอ้งนอนพูลวิลล่าสวีท 4,550 ดอลลาร/์ วิลล่า 2,000 ดอลลาร/์ วิลล่า 5,850 ดอลลาร/์ วิลล่า 2,600 ดอลลาร ์/ วิลล่า 
2 หอ้งนอนพูลวิลล่า 7,350 ดอลลาร์/ วิลลา่ 3,100 ดอลลาร/์ วิลล่า 9,100 ดอลลาร/์ วิลล่า 3,920 ดอลลาร/์ วิลล่า 
2 หอ้งนอนพูลวิลล่าสวีท 10,400 ดอลลาร/์ วลิล่า 4,600 ดอลลาร/์ วิลล่า 13,740 ดอลลาร/์ วิลล่า 6,250 ดอลลาร/์ วิลล่า 

คา่บริการเสริม (1 ห้องนอนวอเตอร์รีสิร์ฟ)


