
ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 65
2 - 5 มีนาคม 2566
บูท A01 & A58
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

สำรองห้องพัก: โทร: +66 82 208 8888
E: reservation-kiri@soneva.com
soneva.com
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ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 65 – โซเนวา คีรี เกาะกูด 

 24 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2566 และ 19 เมษายน – 30 กันยายน 2566 

ราคาพิเศษนี้รวม: 
• อาหารเช้า และ อาหารเย็น ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (ยกเว้นการบริการอาหารในห้องพัก  
 และ Treepod Dining) 
• เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (นํ้าอัดลม) ระหว่างมื้อรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร
 ของรีสอร์ท 
• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับจากกรุงเทพฯถึงสนามบินโซเนวา คีรี ตามตารางบินของทาง 
 รีสอร์ท 
• บริการดีเลิศจาก Barefoot Guardian ตลอดการเข้าพัก 
• โฮมเมดช็อกโกแลต และโฮมเมดไอศกรีม ท่ี Chocolate Room และ Ice Cream Parlour 
• บริการห้องออกกําลังกาย พร้อมอุปกรณ์ครบครัน และ สนามเทนนิส 
• ส่วนลด 10% สําหรับอาหารและเครื่องดื่ม ภายในห้องอาหารของรีสอร์ทและ In-Villa   
 Dining (ยกเว้นมินิบาร์ และ Treepod Dining) 

เงื่อนไข: 
• ราคาแพ็คเกจนี้เป็นราคาไทยบาทสุทธิต่อ วิลล่าต่อแพ็คเกจ ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการและภาษีแล้ว 
• ราคาแพ็คเกจนี้เป็นราคาสําหรับ 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องนอน ต่อ การเข้าพัก 
• ราคาแพ็คเกจนี้สําหรับผู้ที่มีสัญชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติที่พํานักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น   
 (กรุณาแสดงบัตรประชาชน หรือ Work Permit ขณะทําการจองและลงทะเบียนเข้าพัก) 
• ราคาแพ็คเกจนี้ไม่รวมค่าใช้บริการโทรศัพท์ กิจกรรมดํานํ้าลึกบริการรับดูแลเด็กเล็ก มินิบาร์  
 และกิจกรรมนันทนาการส่วนตัว 
• ราคาแพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ 
•  ราคาแพ็คเกจนี้สําหรับชําระเงินเต็มจํานวนภายในงาน ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 หรือเลื่อนกําหนดวันที่เข้าพักนอกเหนือแพ็คเกจ 
• กรุณาทําการสํารองห้องพักล่วงหน้า ทางรีสีอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ห้องพักเต็ม 
• สําหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการเดินทางไป-กลับด้วยเครื่องส่วนตัวของโซเนวาา คีรี จะได้รับส่วนลด   
 25,000 บาทต่อ ห้องนอน ต่อ แพ็คเกจ 
• ทางรีสอร์ท มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงตารางเวลาการเดินทางของเครื่องบินโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

ค่าบริการเสริม แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน แพ็คเกจจ่ายเพ่ิมต่อคืน 
ผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) 39,000 บาท 15,000 บาท/ 
เด็กอายุระหว่าง 7 – 14 ปี 19,000 บาท 7,000 บาท 
เด็กอายุระหว่าง 2 – 6 ปี 8,000 บาท ฟรี 

สํารองห้องพัก: โทร: +66 82 208 8888 | LINE: @discoversoneva | E: reservation-kiri@soneva.com | soneva.com 

Booking Code: SKRTTT65

วิลล่า แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน แพ็คเกจจ่ายเพ่ิมต่อคืน 
1 ห้องนอน เบย์วิวพูลวิลล่าสวีท 95,000 บาท 33,500 บาท 
1 ห้องนอน ซันเซ็ตโอเชียนวิวพูลวิลล่าสวีท 99,000 บาท 35,000 บาท 
1 ห้องนอน บีชพูลวิลล่าสวีท 118,000 บาท 42,000 บาท 
2 ห้องนอน ซันเซ็ทโอเชียนวิวพูลรีทรีท 195,000 บาท 68,500 บาท 
2 ห้องนอน จูเนียร์บีชพูลรีทรีท 233,000 บาท 82,000 บาท 
3 ห้องนอน บีชพูลรีเสริฟ 363,000 บาท 127,000 บาท



ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 65 เทศกาลสงกรานต์
โซเนวา คีรี เกาะกูด 

8 เมษายน – 17 เมษายน 2566

ราคาพิเศษนี้รวม: 
• อาหารเช้า และ อาหารเย็น ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (ยกเว้นการบริการอาหารในห้องพัก   
และ Treepod Dining) 
• เครือ่งด่ืมทีไ่ม่มแีอลกอฮอล์ (นํา้อัดลม) ระหวา่งมือ้รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของ 
 รสีอร์ท 
• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับจากกรุงเทพฯถึงสนามบินโซเนวา คีรี ตามตารางบินของทาง 
 รีสอร์ท 
• บริการดีเลิศจาก Barefoot Guardian ตลอดการเข้าพัก 
• โฮมเมดช็อกโกแลตและโฮมเมดไอศกรีม ที่ Chocolate Room และ Ice Cream   
 Parlour 
• บริการห้องออกกําลังกาย พร้อมอุปกรณ์ครบครันและสนามเทนนิส 
• ส่วนลด 10% สําหรับอาหารและเครื่องดื่ม ภายในห้องอาหารของรีสอร์ทและ In-Villa   
 Dining (ยกเว้นมินิบาร์ และ Treepod Dining)

เงื่อนไข: 
• ราคาแพ็คเกจนี้เป็นราคาไทยบาทสุทธิต่อวิลล่าต่อแพ็คเกจ ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการและภาษีแล้ว 
• ราคาแพ็คเกจนี้เป็นราคาสําหรับ 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องนอน ต่อ การเข้าพัก 
• ราคาแพ็คเกจนี้สําหรับผู้ที่มีสัญชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติที่พํานักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น   
 (กรุณาแสดงบัตรประชาชน หรือ Work Permit ขณะทําการจองและลงทะเบียนเข้าพัก) 
• ราคาแพ็คเกจนี้ไม่รวมค่าใช้บริการโทรศัพท์ กิจกรรมดํานํ้าลึกบริการรับดูแลเด็กเล็ก มินิบาร์  และ 
 กิจกรรมนันทนาการส่วนตัว 
• ราคาแพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ 
• ราคาแพ็คเกจนี้สําหรับชําระเงินเต็มจํานวนภายในงาน ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเลื่อน  
กําหนดวันที่เข้าพักนอกเหนือแพ็คเกจ 
• กรุณาทําการสํารองห้องพักล่วงหน้า ทางรีสีอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ห้องพักเต็ม 
• สําหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการเดินทางไป-กลับด้วยเครื่องส่วนตัวของโซเนวาา คีรี จะได้รับส่วนลด   
 25,000 บาทต่อ ห้องนอน ต่อ แพ็คเกจ
• ทางรีสอร์ทมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงตารางเวลาการเดินทางของเครื่องบินโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

สํารองห้องพัก: โทร: +66 82 208 8888 | LINE: @discoversoneva | E: reservation-kiri@soneva.com | soneva.com 

Booking Code: SKRPEAKTTT65

วิลล่า แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน แพ็คเกจจ่ายเพ่ิมต่อคืน 
1 ห้องนอน เบย์วิวพูลวิลล่าสวีท 120,000 บาท 52,000 บาท 
1 ห้องนอน ซันเซ็ตโอเชียนวิวพูลวิลล่าสวีท 132,000 บาท 55,000 บาท 
1 ห้องนอน บีชพูลวิลล่าสวีท 150,000 บาท 66,000 บาท 
2 ห้องนอน ซันเซ็ตโอเชียนวิวพูลรีทรีท 292,500 บาท  131,500 บาท 
2 ห้องนอน จูเนียร์บีชพูลรีทรีท  351,500 บาท  158,000 บาท 
3 ห้องนอน บีชพูลรีเสริฟ  527,000 บาท  237,000 บาท

ค่าบริการเสริม แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน แพ็คเกจจ่ายเพ่ิมต่อคืน 
ผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) 39,000 บาท 15,000 บาท 
เด็กอายุระหว่าง 7 – 14 ปี 19,000 บาท 7,000 บาท 
เด็กอายุระหว่าง 2 – 6 ปี 8,000 บาท ฟรี 



ราคาพิเศษนี้รวม:
• อาหารเช้า (โซเนวาฟูชิ ที่ Mihiree Mitha และโซเนวาจานี่ ที่ Down to Earth) และ อาหารเย็น   
 (โซเนวาฟูชิ ที่ Down To Earth, Fresh in the Garden หรือ Out of the Blue และโซเนวาจานี่ ที่   
 Down to Earth) ยกเว้นบริการอาหารในห้องพัก (เฉพาะอาหารเท่านั้น)
• ตั๋วเครื่องบินวีลเพลนไป-กลับจากสนามบินนานาชาติมาเล่ถึงสนามบินดาราวานดูต่อด้วยสปีดโบ็ท
 ถึงโซเนวาฟูชิ / สนามบินมาฟารูต่อด้วยสปีดโบ็ทถึงโซเนวาจานี่
• บริการดีเลิศจาก Barefoot Guardian ตลอดการเข้าพัก
• โฮมเมดช็อกโกแลต และโฮมเมดไอศกรีม ที่ Chocolate Room และ Ice Cream Parlour
• ส่วนลด 10% สําหรับอาหารและเครื่องดื่ม ภายในห้องอาหารของรีสอร์ทและ In-Villa Dining   
 (ยกเว้นมินิบาร์)

Soneva Unlimited: แพ็คเก็จเสริมที่ชวนให้คุณเพลิดเพลินไปกับทุกแง่มุมของโซเนวา ฟูชิ และ โซเนวา จานี่ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมรายวัน USD 920 ต่อท่าน สําหรับ ผู้ใหญ่ และ USD 460 ต่อท่าน 
สําหรับเด็ก เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่มีขีดจํากัดกับทุกบริการของรีสอร์ท อาทิเช่น; รับประทานอาหาร ของว่างและเครื่องดื่ม ไม่จํากัดทุกที่ในรีสอร์ท (รวมถึงอาหารมื้อคํ่า โดยเชฟรับเชิญที่ได้รับ
รางวัลการันตีจาก Michelin Star), เลือกผ่อนคลายกับสปาได้ทุกเมนู พร้อมกิจกรรมและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย   

สํารองห้องพัก: โทร: +960 660 4300 | WhatsApp: +960 722 3378 I E: reservations@soneva.com | soneva.com

ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 65 โซเนวา ฟูชิ Booking Code: SFRTTT65

Booking Code: SJRTTT65

เงื่อนไข:
• ราคาแพ็คเกจนี้เป็นราคาดอลลาร์สหรัฐสุทธิต่อวิลล่าต่อแพ็คเกจ ราคาดังกล่าว
 รวมค่าบริการและภาษีแล้ว
• ราคาแพ็คเกจนี้เป็นราคาสําหรับ 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องนอน ต่อการเข้าพัก
• ราคาแพ็คเกจนี้สําหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือชาวต่างชาติที่พํานักอยู่ในประเทศไทย 
 เท่านั้น (กรุณาแสดงบัตรประชาชน หรือ Work Permit ขณะทําการจองและลง 
 ทะเบียนเข้าพัก)
• ราคาแพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ
• ราคาแพ็คเกจนี้สําหรับชําระเงินเต็มจํานวนภายในงาน ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ใน 
 การคืนเงินหรือเลื่อนกําหนดวันที่เข้าพักนอกเหนือแพ็คเกจ
• กรณุาทําการสาํรองห้องพักล่วงหนา้ ทางรีสีอร์ทขอสงวนสิทธ์ิในกรณทีีห่อ้งพักเตม็
• ไม่สามารถคืนเงินได้ เมื่อซื้อแพ็คเกจนี้แล้ว

ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 65 โซเนวา จานี่

7 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2566 1 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2566

7 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2566 1 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2566
 แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน แพ็คเกจจ่ายเพ่ิมต่อคืน แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน แพ็คเกจจ่ายเพ่ิมต่อคืน
1 ห้องนอนวอเตอร์รีทรีท วิทสไลด์ USD 4,800 USD 2,200 USD 6,800 USD 3,200
1 ห้องนอนวอเตอร์รีเซิร์ฟ วิทสไลด์  USD 5,300 USD 2,500 USD 7,700 USD 3,700
2 ห้องนอนวอเตอร์รีทรีท วิทสไลด์ USD 13,200 USD 6,300 USD 19,400 USD 9,400
2 ห้องนอนวอเตอร์รีเซิร์ฟ วิทสไลด์ USD 14,800 USD 7,000 USD 22,200 USD 10,700

ค่าบริการเสริม แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน แพ็คเกจจ่ายเพ่ิมต่อคืน
ผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) USD 1,800 USD 700
เด็กอายุระหว่าง 7 – 14 ปี USD  900   USD 350
เด็กอายุระหว่าง 2 – 6 ปี USD 300 ฟรี

วิลล่า แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน แพ็คเกจจ่ายเพ่ิมต่อคืน แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน แพ็คเกจจ่ายเพ่ิมต่อคืน
1 ห้องนอนพูลวิลล่า USD 3,000 USD 1,200 USD 4,000 USD 2,100
1 ห้องนอนพูลวิลล่าสวีท USD 4,000 USD 1,700 USD 5,600 USD 2,900
2 ห้องนอนพูลวิลล่า USD 6,300 USD 2,500 USD 8,200 USD 4,300
2 ห้องนอนพูลวิลล่าสวีท USD 9,500 USD 4,000 USD 13,200 USD 6,800


