Back to Nature Plus Offer 2022

April 17 – August 31, 2022
3 Days, 2 Nights Package

Extra Night

1 Bedroom Bayview Pool Villa Suite

Villa type

THB 99,500 nett

THB 36,000 nett

1 Bedroom Sunset Ocean View Pool Villa Suite

THB 119,500 nett

THB 42,000 nett

1 Bedroom Beach Pool Villa Suite

THB 143,000 nett

THB 51,000 nett

2 Bedroom Sunset Ocean View Pool Retreat

THB 201,500 nett

THB 70,000 nett

2 Bedroom Junior Beach Pool Retreat

THB 241,500 nett

THB 85,000 nett

3 Bedroom Beach Pool Reserve

THB 445,500 nett

THB 150,000 nett

4 Bedroom Bayview Pool Reserve

THB 453,500 nett

THB 160,000 nett

4 Bedroom Sunset Ocean View Pool Reserve

THB 502,500 nett

THB 190,000 nett

5 Bedroom Bayview Pool Reserve

THB 571,500 nett

THB 190,000 nett

5 Bedroom Sunset Ocean View Pool Reserve

THB 602,500 nett

THB 198,000 nett

5 Bedroom Beach Pool Reserve

THB 704,500 nett

THB 240,000 nett

Package inclusions:
• Daily Half Board (breakfast and dinner) at selected resort restaurants, not applicable
for In-Villa Dining and Treepod Dining
• Shared return scheduled ﬂight transfers between Bangkok and Soneva Kiri
(private transfers are available upon request at an additional surcharge)
• Non-alcoholic beverages (soft drinks) during meal times at resort restaurants
• Barefoot Butler on hand to anticipate and respond to every request during your stay
• Complimentary chocolate, ice cream and deli items from the chocolate room,
ice cream parlour and deli room
• A 10% reduction on food and beverages at all resort outlets and In-Villa Dining
(excludes minibar and Treepod Dining)
• A 20% reduction on all experiences and treatments at Soneva Kiri Spa
• A reduction of THB 3,000 per person, per trip, is applied when they choose the
following ﬂights: SVB-MSI TFT 209 14:40 & TFT 211 15:40
MSI-SVB TFT 202 8:30 & TFT 204 9:30

Extra person
Adults (15 years old and above)
Child (7-14 years old)
Child (2-6 years old)

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 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 the
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

3 Days 2 Nights Package
THB 39,000 nett per person
THB 19,000 nett per person
THB 8,000 nett per person
Treepod
Gourmet Picnic in the Air
Luxury Picnic in the Air
Luxury Picnic in the Air
with Champagne

Extra Night
THB 15,000 nett per person
THB 7,000 nett per person
Complimentary

THB 11,500 / 2 person
THB 19,000 / 2 person

Price**
THB 14,000 / 3 person
THB 25,000 / 3 person

THB 16,500 / 4 person
THB 31,000 / 4 person

THB 26,000 / 2 person

THB 31,000 / 3 person

THB 37,000 / 4 person

**Prices are for 2 hours’ service for a maximum 4 people per experience (except for Gourmet Picnic in the Air which is for 1 hour)

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

Escape & Retreat Offer

May 10 – September 30, 2022
Package

3 Days 2 Nights Half board Package

4 Days 3 Nights Half board Package

1 Bedroom based on double occupancy

THB 45,000 nett per person

THB 58,000 nett per person

1 Bedroom based on single occupancy

THB 65,000 nett per person

THB 78,000 nett per person

Package Inclusions

Terms & Conditions:

• Private Pool Villa, subject to availability
• 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
• One 50-minute Spa Treatment per person per stay
• 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 chocolate, ice cream and deli items from the chocolate
room, ice cream parlour and deli room
• Additional lunch price THB 2,500 per person per meal at So Spirited or South Beach

Extra person
Adults (15 years old and above)
Child (7-14 years old)
Child (2-6 years old)

• The group rate applies for a minimum of 6 villas or 6 bedrooms per night.
• Private pool villa arrangement on this package subject to Run of House is a mix
of pool villas subject to availability and resort.
• Rates are in Thai Baht, per person per package, inclusive of service charge and
applicable government tax
• 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 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 12,500 per person per package will be applied when the
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

3 Days 2 Nights Package
THB 39,000 nett per person
THB 19,000 nett per person
THB 8,000 nett per person
Treepod
Gourmet Picnic in the Air
Luxury Picnic in the Air
Luxury Picnic in the Air
with Champagne

Extra Night
THB 13,000 nett per person
THB 7,000 nett per person
Complimentary

THB 11,500 / 2 person
THB 19,000 / 2 person

Price**
THB 14,000 / 3 person
THB 25,000 / 3 person

THB 16,500 / 4 person
THB 31,000 / 4 person

THB 26,000 / 2 person

THB 31,000 / 3 person

THB 37,000 / 4 person

**Prices are for 2 hours’ service for a maximum 4 people per experience (except for Gourmet Picnic in the Air which is for 1 hour)

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

แพ็ กเกจ แบ็ค ทูเนเจอร์พลัส

17 เมษายน – 31 สิงหาคม 2565
วิลล่า

แพ็ คเกจ 3 วัน 2 คืน

พั กต่อแพ็ คแกจจ่ายเพิ่ มต่อคืน

1 ห้องนอน เบย์วิวพู ลวิลล่าสวีท

99,500 บาท / วิลล่า

36,000 บาท / วิลล่า

1 ห้องนอน ซันเซ็ตโอเชียนวิวพู ลวิลล่าสวีท

119,500 บาท / วิลล่า

42,000 บาท / วิลล่า

1 ห้องนอน บีชพู ลวิลล่าสวีท

143,000 บาท / วิลล่า

51,000 บาท / วิลล่า

2 ห้องนอน ซันเซ็ตโอเชียนวิวพู ลรีทรีท

201,500 บาท / วิลล่า

70,000 บาท / วิลล่า

2 ห้องนอน จูเนียร์บีชพู ลรีทรีท

241,500 บาท / วิลล่า

85,000 บาท / วิลล่า

3 ห้องนอน บีชพู ลรีเสริฟ

445,500 บาท / วิลล่า

150,000 บาท / วิลล่า

4 ห้องนอน เบย์วิวพู ลรีเสริฟ

453,500 บาท / วิลล่า

160,000 บาท / วิลล่า

4 ห้องนอน ซันเซ็ตโอเชียนวิวพู ลรีเสริฟ

502,500 บาท / วิลล่า

190,000 บาท / วิลล่า

5 ห้องนอน เบย์วิวพู ลรีเสริฟ

571,500 บาท / วิลล่า

190,000 บาท / วิลล่า

5 ห้องนอน ซันเซ็ตโอเชียนวิวพู ลรีเสริฟ

602,500 บาท / วิลล่า

198,000 บาท / วิลล่า

704,500 บาท / วิลล่า

240,000 บาท / วิลล่า

5 ห้องนอน บีชพู ลรีเสริฟ
ราคาพิ เศษนี้รวม:
• อาหารเช้าและอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (นํ้าอัดลม) ระหว่างมื้ออาหาร
ภายในห้องอาหารของรีสอร์ท (ยกเว้นรูมเซอร์วิส และTreepod Dining)
• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับจากกรุงเทพฯถึงสนามบินโซเนวา คีรี ตามตารางบินของทางรีสอร์ท
• บริการดีเลิศจาก Barefoot Butler และบริการรถกอล์ฟส่วนตัวฟรีตลอดการเข้าพั ก
• โฮมเมดช็อกโกแลต และโฮมเมด ไอศกรีม ที่ Ice Cream Parlour
• ส่วนลด 10% สําหรับอาหารและเครื่องดื่ม ภายในห้องอาหารของรีสอร์ทและ In-Villa Dining
(ยกเว้นมินิบาร์ และ Treepod Dining)
• ส่วนลด 20% สําหรับกิจกรรมจากทางรีสอร์ทและโซเนวา คีรี สปา
• รับส่วนลด 3,000 บาทต่อท่านต่อเที่ยวบินหากท่านเดินทางโดยไฟล์ทที่ระบุน้ี
SVB-MSI TFT 209 14:40 & TFT 211 15:40 MSI-SVB TFT 202 8:30 & TFT 204 9:30

ค่าบริการเสริม
ผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีข้น
ึ ไป)
เด็กอายระหว่าง 7 – 14 ปี
เด็กอายุระหว่าง 2 – 6 ปี

เงื่อนไข:
• ราคาแพ็ คเกจนี้เป็นราคาไทยบาทสุทธิต่อวิลล่าต่อแพ็ คเกจ ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการ
และภาษีแล้ว
• ราคาแพ็ คเกจนี้เป็นราคาสําหรับ 2 ท่านต่อ 1 ห้องนอนต่อการเข้าพั ก
• ราคาแพ็ คเกจนี้สําหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติที่พํานักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
(กรุณาแสดงบัตรประชาชนหรือ Work Permit ขณะทําการจองและลงทะเบียนเข้าพั ก)
• ราคาแพ็ คเกจนี้ไม่รวมค่าใช้บริการโทรศัพท์ กิจกรรมดํานํ้าลึก บริการรับดูแลเด็กเล็ก มินิบาร์
และกิจกรรมนันทนาการส่วนตัว
• ราคาแพ็ คเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ
• ราคาแพ็ คเกจนี้สําหรับชําระเงินเต็มจํานวน ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือ
เลื่อนกําหนดวันที่เข้าพั กนอกเหนือแพ็ คเกจ
• กรุณาทําการสํารองห้องพั กล่วงหน้าทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ห้องพั กเต็ม
• สําหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการเดินทางไป-กลับด้วยเครื่องบินส่วนตัวของโซเนวา คีรี จะได้รับ
ส่วนลด 25,000 บาทต่อ ห้องนอน ต่อ แพ็ คเกจ
• ทางรีสอร์ท มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงตารางเวลาการเดินทางของเครื่องบินโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

แพ็ คเกจ 3 วัน 2 คืน
39,000 บาท / ท่าน / แพ็ คเกจ
19,000 บาท / ท่าน / แพ็ คเกจ
8,000 บาท / ท่าน / แพ็ คเกจ
Treepod
Gourmet Picnic in the Air
Luxury Picnic in the Air
Luxury Picnic in the Air
with Champagne

พั กต่อแพ็ คแกจจ่ายเพิ่ มต่อคืน
15,000 บาท / ท่าน
7,000 บาท / ท่าน
ฟรี

11,500 บาท / 2 ท่าน
19,000 บาท / 2 ท่าน

ราคา**
14,000 บาท / 3 ท่าน
25,000บาท / 3 ท่าน

16,500 บาท / 4 ท่าน
31,000 บาท / 4 ท่าน

26,000 บาท / 2 ท่าน

31,000 บาท / 3 ท่าน

37,000 บาท / 4 ท่าน

**Treepod ใช้บริการได้สง
ู สุด 2 ชัว
ู สุด 4 ท่าน ต่อการใช้บริการ (ยกเว้น Gourmet Picnic in the Air ใช้บริการได้สง
ู สุด 1 ชัว
่ โมง ต่อการใช้บริการ และให้บริการได้สง
่ โมง ต่อการใช้บริการ)

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

แพ็ คเกจเอสเคป แอนท์ รีทรีท

10 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2565
แพ็ กเกจ

แพ็ กเกจ 3 วัน 2 คืน

แพ็ กเกจ 4 วัน 3 คืน

2 ท่านต่อ 1 ห้องนอน

45,000 / ท่าน / เเพ็ คเก็จ

58,000 / ท่าน / เเพ็ คเก็จ

1 ท่านต่อ 1 ห้องนอน

65,000 / ท่าน / เเพ็ คเก็จ

78,000 / ท่าน / เเพ็ คเก็จ

ราคาพิ เศษนี้รวม:
• พู ลวิลล่าส่วนตัวตั้งแต่ 1-5 ห้องนอน ซึ่งรูปแบบของวิลล่า
ที่เข้าพั ก ขึ้นอยู่กับห้องว่างเมื่อทําการจอง
• อาหารเช้าและอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
(นํ้าอัดลม) ระหว่างมื้ออาหาร ภายในห้องอาหารของรีสอร์ท
(ยกเว้นรูมเซอร์วิส และTreepod Dining)
• รับฟรี สปาทรีทเมนท์ 50 นาที 1 ครั้ง ต่อท่าน ต่อการ
เข้าพั ก ที่โซเนวา คีรี สปา
• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับจากกรุงเทพฯถึงสนามบินโซเนวา คีรี
ตามตารางบินของทางรีสอร์ท
• บริการดีเลิศจาก Barefoot Butler และบริการรถกอล์ฟ
ส่วนตัวฟรี ตลอดการเข้าพั ก
• โฮมเมดช็อกโกแลต และโฮมเมดไอศกรีม ที่ Ice Cream
Parlour
• ชําระเพิ่ มสําหรับอาหารมื้อกลางวันที่ราคา 2,500 บาท
ต่อท่าน ต่อมื้อ ที่ร้าน So Spirited และ South Beach

เงื่อนไข:
้ ไปต่อคืน
้ ําหรับการทําการจอง 6 วิลล่าหรือ 6 ห้องนอนขึน
• ราคาพิ เศษนีส
่ ทําการจอง
• วิลล่าทีเ่ ข้าพั กสําหรับแพ็ กเกจนีเ้ ริม
้ แต่ 1-5 ห้องนอน โดยรูปแบบวิลล่าทีเ่ ข้าพั กจะถูกระบุเมือ
่ ต้นตัง
• ราคาแพ็ คเกจนี้เป็นราคาไทยบาทสุทธิต่อวิลล่าต่อแพ็ คเกจ ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการและภาษีแล้ว
• ราคาแพ็ คเกจนี้สําหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติที่พํานักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
(กรุณาแสดงบัตรประชาชนหรือ Work Permit ขณะทําการจองและลงทะเบียนเข้าพั ก)
• ราคาแพ็ คเกจนี้ไม่รวมค่าใช้บริการโทรศัพท์ กิจกรรมดํานํ้าลึก บริการรับดูแลเด็กเล็ก มินิบาร์และกิจกรรม
นันทนาการส่วนตัว
• ราคาแพ็ คเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ
• ราคาแพ็ คเกจนี้สําหรับชําระเงินเต็มจํานวน ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเลื่อนกําหนด
วันที่เข้าพั กนอกเหนือแพ็ คเกจ
• กรุณาทําการสํารองห้องพั กล่วงหน้าทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีท่ห
ี ้องพั กเต็ม
• สําหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการเดินทางไป-กลับด้วยเครื่องบินส่วนตัวของโซเนวา คีรี จะได้รับส่วนลด 12,500
บาทต่อ ท่าน ต่อ แพ็ คเกจ
• ทางรีสอร์ทมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงตารางเวลาการเดินทางของเครื่องบินโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ค่าบริการเสริม
ผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป)
เด็กอายระหว่าง 7 – 14 ปี
เด็กอายุระหว่าง 2 – 6 ปี

แพ็ คเกจ 3 วัน 2 คืน
39,000 บาท / ท่าน / แพ็ คเกจ
19,000 บาท / ท่าน / แพ็ คเกจ
8,000 บาท / ท่าน / แพ็ คเกจ
Treepod
Gourmet Picnic in the Air
Luxury Picnic in the Air
Luxury Picnic in the Air
with Champagne

พั กต่อแพ็ คแกจจ่ายเพิ่ มต่อคืน
13,000 บาท / ท่าน
7,000 บาท / ท่าน
ฟรี

11,500 บาท / 2 ท่าน
19,000 บาท / 2 ท่าน

ราคา**
14,000 บาท / 3 ท่าน
25,000บาท / 3 ท่าน

16,500 บาท / 4 ท่าน
31,000 บาท / 4 ท่าน

26,000 บาท / 2 ท่าน

31,000 บาท / 3 ท่าน

37,000 บาท / 4 ท่าน

**Treepod ใช้บริการได้สง
ู สุด 2 ชัว
ู สุด 4 ท่าน ต่อการใช้บริการ (ยกเว้น Gourmet Picnic in the Air ใช้บริการได้สง
ู สุด 1 ชัว
่ โมง ต่อการใช้บริการ และให้บริการได้สง
่ โมง ต่อการใช้บริการ)

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

