
Package 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)

� Barefoot Butler on hand to anticipate and respond to every request   

 during your stay

� Complimentary access to our chocolate, ice cream and deli parlours

� 10% reduction on food and beverages at all resort outlets and In-Villa
 Dining (excludes minibar and Treepod Dining)

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 reservation stage
� This package does not include of scuba diving, babysitting, in-villa minibar and private   
 plane transfer 
• 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 purchase of this package
• A discount of THB 25,000 per bedroom per package will be applied when the   
 Nature Speaks 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.

Songkran Splash – Soneva Kiri, Koh Kood

 **Prices are quoted for 2 hours service for maximum 4 people per time. (except for High Tea Price is quoted for 1 hour)

Adult (15 years old and above) THB 39,000 THB 15,000
Child (7 - 14 years old) THB 19,000 THB 7,000

Child (2 - 6 years old) THB 6,000 Complimentary

Extra Person 3 Days, 2 Nights Package Extra Night

Treepod Dining Time Price Extra person

Breakfast Start from 9:00 hrs. 

Lunch Start from 12:00 hrs. THB 14,000 / 2 persons THB 3,000 / person
Dinner Start from 18:00 hrs. 

High Tea Start from 16:00 hrs. THB 10,000 / 2 persons THB 2,000 / person

April 9 - 16, 2022 

3 Days, 2 Nights Package Extra Night

1 Bedroom Bayview Pool Villa Suite  THB 120,000 / villa THB 52,000 / villa
1 Bedroom Sunset Ocean View Pool Villa Suite  THB 132,200 / villa THB 55,000 / villa
1 Bedroom Beach Pool Villa Suite   THB 150,000 / villa THB 66,000 / villa
2 Bedroom Sunset Ocean View Pool Retreat  THB 292,500 / villa THB 131,500 / villa
2 Bedroom Junior Beach Pool Retreat  THB 351,500 / villa THB 158,000 / villa
3 Bedroom Beach Pool Reserve  THB 527,000 / villa THB 237,000 / villa
4 Bedroom Bayview Pool Reserve  THB 551,000 / villa THB 248,000 / villa
4 Bedroom Sunset Ocean View Pool Reserve  THB 585,000 / villa THB 265,000 / villa
5 Bedroom Bayview Pool Reserve  THB 614,500 / villa THB 278,000 / villa
5 Bedroom Sunset Ocean View Pool Reserve  THB 651,000 / villa THB 317,000 / villa
5 Bedroom Beach Pool Reserve  THB 690,000 / villa THB 393,000 / villa
6 Bedroom Sunset Ocean View Pool Reserve  THB 690,000 / villa THB 393,000 / villa

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



9 - 16 เมษายน 2565

สงกรานต์ สแปลช กบัโซเนวา คีรี – เกาะกดู

ชั่วโมง2ดสุงสูด้ไรากริบช้ใgniniDdopeerT*** ชั่วโมง1ดสุงูส้ดไรากริบ้ชใทีฮไนว้เกย(รากริบ้ชใรากอต่นาท่4ดสุงสูด้ไรากริบ้หใะลแรากริบ้ชใรากอต่ )รากริใช้บริรากอต่

ขีึป51ยุาอ(ญ่หใ้ผู ้นไป) 39,000 บาท / ท่าน / แพ็คเกจ นาท่/ทาบ000,51
ปี41–7งาว่หะรยุาอกด็เ จกเคพ็แ/นาท่/ทาบ000,91 นาท่/ทาบ000,7
ปี6–2งาว่หะรยุาอกด็เ จกเคพ็แ/นาท่/ทาบ000,6 ฟรี

มริสเรากริบาค่ นคื2นวั3จกเคพ็แ พักต่อจากแพ็คเกจจ่ายเพ่ิม ต่อคืน

Treepod Dining เวลา ราคา ค่าบริการสําหรับท่านที่ 3-4
มือ้เช้า เริ่ม 9:00 น. 
มือ้กลางวัน เริ่ม 12:00 น. นา่ท/ทาบ000,3นา่ท2/ทาบ000,41

มือ้เย็น เริ่ม 18:00 น. 
ทีฮไ เริ่ม 16:00 น. นา่ท/ทาบ000,2นา่ท2/ทาบ000,01

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

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน  พักต่อจากแพ็คเกจจ่ายเพ่ิม ต่อคืน

1 ห้องนอน เบย์วิวพูลวิลล่าสวีท 120,000 บาท / วิลล่า  52,000 บาท / วิลล่า
1 ห้องนอน ซันเซ็ตโอเชียนวิวพูลวิลล่าสวีท  132,200 บาท / วิลล่า 55,000 บาท / วิลล่า
1 ห้องนอน บีชพูลวิลล่าสวีท  150,000 บาท / วิลล่า 66,000 บาท / วิลล่า
2 ห้องนอน ซันเซ็ตโอเชียนวิวพูลวิลล่ารีทรีท  292,500 บาท / วิลล่า 131,500 บาท / วิลล่า
2 ห้องนอน จูเนียร์บีชพูลรีทรีท  351,500 บาท / วิลล่า 158,000 บาท / วิลล่า
3 ห้องนอน บีชพูลรีเสริฟ  527,000 บาท / วิลล่า 237,000 บาท / วิลล่า
4 ห้องนอน เบย์วิวพูลรีเสริฟ  551,000 บาท / วิลล่า 248,000 บาท / วิลล่า
4 ห้องนอน ซันเซ็ตโอเชียนวิวพูลรีเสริฟ  585,000 บาท / วิลล่า 265,000 บาท / วิลล่า
5 ห้องนอน เบย์วิวพูลรีเสริฟ  614,500 บาท / วิลล่า 278,500 บาท / วิลล่า
5 ห้องนอน ซันเซ็ตโอเชียนวิวพูลรีเสริฟ  651,000 บาท / วิลล่า 317,000 บาท / วิลล่า
5 ห้องนอน บีชพูลรีเสริฟ  690,000 บาท / วิลล่า 393,000 บาท / วิลล่า
6 ห้องนอน ซันเซ็ตโอเชียนวิวพูลรีเสริฟ  690,000 บาท / วิลล่า 393,000 บาท / วิลล่า

ราคาพิเศษน้ีรวม:
 • อาหารเช้า และ อาหารเย็น พรอ้มเครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์ระหวา่งม้ืออาหาร
  ภายในห้องอาหารของรสีอรท์ (ยกเวน้รูมเซอรว์สิ และ Treepod Dining)
 • ต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับจากกรงุเทพฯถงึสนามบินโซเนวา ครี ีตามตารางบิน
  ของทางรีสอรท์
 • บรกิารดีเลิศจาก Barefoot Butler และบรกิารรถกอล์ฟส่วนตวัฟรตีลอดการ
  เขา้พัก
 • โฮมเมดช็อกโกแลต และโฮมเมดไอศกรมี ท่ี Ice Cream Parlor
 • ส่วนลด 10% สําหรบัอาหารและเคร่ืองดืม่ ภายในห้องอาหารของรสีอรท์ และ
  In-Villa Dining (ยกเวน้มินิบาร ์และ Treepod Dining)

เงือ่นไข:
• ราคาแพ็คเกจนีเ้ป็นราคาไทยบาทสทุธติอ่วลิล่าตอ่แพ็คเกจ ราคาดงักล่าวรวมคา่บริการและภาษแีล้ว
• ราคาแพ็คเกจนีเ้ป็นราคาสําหรบั 2 ท่าน ตอ่ 1 ห้องนอน ต่อ การเขา้พัก
• ราคาแพ็คเกจนีส้าํหรับผูท่ี้มีสญัชาตไิทย หรอืชาวตา่งชาตท่ีิพํานักอยู่ในประเทศไทยเท่านัน้
 (กรณุาแสดงบตัรประชาชน หรอื Work Permit ขณะทาํการจองและลงทะเบียนเขา้พัก)
• ราคาแพ็คเกจนีไ้ม่รวมค่าใชบ้รกิารโทรศัพท ์กจิกรรมดาํน้ําลึก บรกิารรบัดแูลเดก็เล็ก มินิบาร ์และ
 กจิกรรมนันทนาการสว่นตวั
• ราคาแพ็คเกจนีไ้ม่สามารถใช้รว่มกบัรายการสง่เสรมิการขายอืน่ ๆ
• ราคาแพ็คเกจนีส้าํหรับชําระเงินเตม็จํานวนภายในงาน ทางรีสอรท์ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงินหรอืเลือ่นกาํหนด
 วนัทีเ่ขา้พักนอกเหนือแพ็คเกจ
• กรณุาทําการสาํรองห้องพักลว่งหน้า ทางรสีอรท์ขอสงวนสิทธิใ์นกรณีทีห่อ้งพักเต็ม
• สาํหรบัลูกคา้ทีไ่ม่ตอ้งการเดนิทางไป-กลับดว้ยเคร่ืองสว่นตวัของโซเนวา ครี ีจะไดร้บัสว่นลด 25,000 บาท
 ตอ่ ห้องนอน ตอ่ แพ็คเกจ
• ทางรสีอรท์มีสทิธิเ์ปลีย่นแปลงตารางเวลาการเดนิทางของเครือ่งบิน โดยไม่ตอ้งแจ้งล่วงหน้า


