
For reservations please contact  T:+660 82 208 8888, LINE: @discoversoneva | E: reservations-kiri@soneva.com | soneva.com

Dazzling Dining Offer 2022/23
November 1, 2022 - April 8, 2023

1 Bedroom Bayview Pool Villa Suite THB 99,500  THB 36,000 

1 Bedroom Sunset Ocean View Pool Villa Suite THB 119,500  THB 42,000 

1 Bedroom Beach Pool Villa Suite THB 143,000  THB 51,000 

2 Bedroom Sunset Ocean View Pool Retreat THB 201,500  THB 70,000 

2 Bedroom Junior Beach Pool Retreat  THB 241,500  THB 85,000 

3 Bedroom Beach Pool Reserve THB 445,500  THB 150,000 

 Villa type 3 days, 2 nights Package Extra Night 

Adults (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 8,000  Complimentary

 Extra person 3 days, 2 nights Package Extra Night 

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  

� Non-alcoholic beverages (soft drinks) during mealtimes at resort   

 restaurants 

� Barefoot Guardian on hand to anticipate and respond to guest's

 every request

� 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, excluding minibar and Treepod Dining 

� A 20% reduction on all experiences and Soneva Kiri Spa  

� The supplement charge for dinner with a visiting chef is THB 750   

 nett per person per meal. Discover more about the visiting chefs

 at this link https://soneva.com/resorts/soneva-kiri/events/

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 
�  Blackout dates: 18 December 2022 - 13 January 2023
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Dazzling Dining Offer 2022/23
1 พฤศจิกายน 2565 - 8 เมษายน 2566

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

ค่าบรกิารเสรมิ แพ็คเกจ 3 วนั 2 คืน พักตอ่แพ็คแกจจ่ายเพ่ิมตอ่คืน 

ราคาพิเศษน้ีรวม: 
• อาหารเช้าและอาหารเย็นพร้อมเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ (น้ําอัดลม) ระหว่าง
 ม้ืออาหาร ภายในห้องอาหารของรีสอร์ท (ยกเว้นรูมเซอร์วิส และ Treepod   
 Dining) 
• ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับจากกรุงเทพฯถึงสนามบินโซเนวา คีรี ตามตารางบิน
 ของทางรีสอร์ท 
• บริการดีเลิศจาก Barefoot Guardian และบริการรถกอล์ฟส่วนตัวฟรี
 ตลอดการเข้าพัก 
• โฮมเมดช็อกโกแลต และโฮมเมด ไอศกรีม ท่ี Ice Cream Parlour 
• ส่วนลด 10% สําหรับอาหารและเคร่ืองด่ืม ภายในห้องอาหารของรีสอร์ท
 และIn-Villa Dining (ยกเว้นมินิบาร์ และ Treepod Dining) 
• ส่วนลด 20% สําหรับกิจกรรมของรีสอร์ทและโซเนวา คีรี สปา 
• สําหรับท่านท่ีสนใจรับประทานดินเนอร์โดยเชฟรับเชิญพิเศษ ชําระเพ่ิมเพียง 
   750 บาท ต่อท่าน ต่อม้ือ เเละอ่านข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเชฟได้ท่ีลิงค์
 https://soneva.com/resorts/soneva-kiri/events/

เง่ือนไข: 
• ราคาแพ็คเกจน้ีเปน็ราคาไทยบาทสุทธิต่อวิลล่าต่อแพ็คเกจ ราคาดังกล่าว
 รวมค่าบริการและภาษีแล้ว 
• ราคาแพ็คเกจน้ีเปน็ราคาสําหรับ 2 ท่านต่อ 1 ห้องนอนต่อการเข้าพัก 
• ราคาแพ็คเกจน้ีสําหรับผู้ท่ีมีสัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติท่ีพํานักอยู่ใน 
 ประเทศไทยเท่าน้ัน (กรุณาแสดงบัตรประชาชนหรือ Work Permit ขณะทํา
 การจองและลงทะเบียนเข้าพัก) 
• ราคาแพ็คเกจน้ีไม่รวมค่าใช้บริการโทรศัพท์ กิจกรรมดําน้ําลึกบริการรับดูแล
 เด็กเล็ก มินิบาร์ และกิจกรรมนันทนาการส่วนตัว 
• ราคาแพ็คเกจน้ีไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอ่ืน ๆ 
• ราคาแพ็คเกจน้ีสําหรับชําระเงินเต็มจํานวน ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธ์ิในการ
 คืนเงินหรือเล่ือนกําหนดวันท่ีเข้าพักนอกเหนือแพ็คเกจ 
• กรุณาทําการสํารองห้องพักล่วงหน้าทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธ์ิในกรณีท่ีห้องพักเต็ม 
• สําหรับลูกค้าท่ีไม่ต้องการเดินทางไป-กลับด้วยเคร่ืองบินส่วนตัวของโซเนวา คีรี 
 จะได้รับส่วนลด 25,000 บาทต่อ ห้องนอน ต่อ แพ็คเกจ 
• ทางรีสอร์ท มีสิทธ์ิเปล่ียนแปลงตารางเวลาการเดินทางของเคร่ืองบินโดยไม่ต้อง
 แจ้งล่วงหน้า
•  เเพคเก็จน้ีไม่สามารถใช้ได้ระหว่างวันท่ี 18 ธันวาคม 2565 - 13 มกราคม 2566

 วลิลา่ แพ็คเกจ 3 วนั 2 คืน พักตอ่แพ็คแกจจ่ายเพ่ิมตอ่คืน 

1 ห้องนอน เบย์วิวพูลวิลล่าสวีท 99,500 บาท  36,000 บาท
1 ห้องนอน ซันเซ็ตโอเชียนวิวพูลวิลล่าสวีท  119,500 บาท  42,000 บาท
1 ห้องนอน บีชพูลวิลล่าสวีท 143,000 บาท  51,000 บาท
2 ห้องนอน ซันเซ็ตโอเชียนวิวพูลรีทรีท 201,500 บาท  70,000 บาท
2 ห้องนอน จูเนียร์บีชพูลรีทรีท 241,500 บาท  85,000 บาท
3 ห้องนอน บีชพูลรีเสริฟ 445,500 บาท  150,000 บาท

ผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปข้ึีนไป) 39,000 บาท  15,000 บาท
เด็กอายระหว่าง 7 – 14 ป ี 19,000 บาท  7,000 บาท
เด็กอายุระหว่าง 2 – 6 ป ี 8,000 บาท  ฟรี


