วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – โซเนวา คีรี )โดยเครื่องบินส่วนตัว( – สนามบินเกาะไม้ซี้ – อิสระกับกิจกรรมของรีสอร์ท
XX.XX น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกในประเทศ ชัน้ เชอคอานที่เคาเตอรเ 4
ขอขSoneva Kiri ชั้น 4( Counter E )42หลัขจากเชคอานท่านสามารถใช้บราการห้อขรับรอขระหว่าขรอ
ขึน้ เครื่อข (การเปา ดบราการขอขห้อขรับรอขขึน้ อยูก่ บั นโยบายการป้อขกัน Covid-19)

XX.XX น.
XX.XX น.

นาท่า นเดาน ทาขสู่ เกาะกู ด จั งหวั ด ตราด ด้ ว ยเครื่ อ งบิ น เล็ ก ส่ ว นตั ว ( โดยสารขนาด ที่ น่ ัข ใช้ 8
(นาที 11 ชั่วโมข 1 ระยะเวลาประมาณ
เดานทาขถึข สนามบินเกาะไม้ซี้ Koh Mai Si Airport) เกาะกูด จากนัน้ นาท่านนั่ขรถบักกีม้ าท่าเทียบ
เรือใช้เวลาประมาณ 3 นาที เพื่อนั่ขเรือเรอวเรอวอีก 5 นาทีเพื่อยัขท่าเทียบเรือ Soneva Kiri สะพานไม้
ทอดตัวเปอ นแลนมารเคที่แสดขให้เหอนว่านีค้ ือท่าเทียบเรือของSoneva Kiri

โดย Barefoot Butler หรือ บัทเลอรเเท้าเปล่า ที่จะคอยดูแลแขกประจาวาลล่าตลอดช่วขเวลาแห่ขการ
พักผ่อนที่พาเศษไม่เหมือนที่อ่ืนๆ คือ การเชาญชวนให้แขกผูม้ าเยือน “ No Shoes” คือถอดรอขเท้าแล้วเดาน
เท้าเปล่าเข้าไปสัมผัสกับธรรมชาตาท่ีลอ้ มรอบเราอยู่อย่าขใกล้ชาด และปรับ Soneva Timeเวลาที่โซเนว่า
คีรี จะเรอวกว่าเวลาในประเทศไทยไป 1 ชั่วโมข ไม่ได้เปลี่ยนไปตามเส้นรุ ข้ เส้นแวขขอขโลกหรอก ที่อ่ืนๆ
บนเกาะกูดยัขคขรันไปตามเวลาปกตา เฉพาะรีสอรเทโซเนว่าเท่านัน้ ที่ใช้เวลาขอขตัวเอขจุดประสขคเน่ นั กอ
คือเพื่อที่จะให้แขกได้ต่ืนเรอวขึน้ เพื่อมาสัมผัสกับอากาศดีในยามเช้าเข้านอนไวขึน้ เพื่อ การพักผ่อนอย่าข
เตอมที่ เชื่อไหมว่าการปรับเวลาให้เรอวขึน้ หนึ่ขชั่วโมข เรารับรู ไ้ ด้ดว้ ยความรูส้ ึกขอขร่าขกายขอขเราว่ามันดี
สดชื่นขึน้ จราขจนเราคาดว่านี่คือเวลาร่าขกายจราขๆที่รา่ ขกายเราต้อขการอยูร่ เึ ปล่า
กรณีหอ้ ขว่าขลูกค้าสามารถเชอคอานเข้าห้อขได้เลย กรณีหอ้ ( ขคืนก่อนหน้าไม่วาขลูกค้าสามารถพักผ่อน
ในห้อขพักรับรอขก่อน
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เทีย่ ง
ช่วงบ่าย

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย หรือทากิจกรมต่างๆภายในรีสอร์ท
ทัวรเรีสอรเทตึกขอข Ever soneva so chilled ซึ่ขเปอ นตึกไฮไลทเท่ีทกุ ท่านที่เดานทาขมาพักที่นีแ้ ล้ว สนุกกับ
การได้ลิม้ ลองช็อคโกแลตและไอศครีมมากกว่ า 60 ชนิ ดที่ทาสดใหม่ ทุกวั นที่เปา ดบราการตัข้ แต่
11.00-23.00 น .จากนัน้ นาท่านเดานทาขสู่ ตึกขอข Ever soneva so spirited ตัข้ อยู่บราเวณรามสระว่ายนา้
กลาขขอขรีสอรเทที่สามารถมอขเหอนวาวทะเลจากมุมนีไ้ ด้อย่าขสวยขามเปา ดในบราการตัข้ แต่ 12.00 – 24.00 น.
และเดานทาขสูห่ ้องนั่งดูทวี ีส่วนกลาง โต๊ะสนุ๊กเกอร์ขนาดใหญ่ จากนัน้ นาท่านเดานทาขสู่ ตึกห้องสมุด
สาหรับท่านไหนที่ตอ้ ขการความเขียบสขบและความเปอ นส่วนตัว จากนัน้ นาทุกท่านเดานทาขสู่ South Beach
โดยรถ Buggy ส่วนตัวขอขทุกท่านแต่ละวาลล่าทาข Butlerจะพาทุกท่านชมธรรมชาตาสอขข้าขจนถึขที่
หมาย South Beach เปอ นหาดส่วนตัวขอขคนที่มาพักที่รีสอรเทนีเ้ ท่านัน้ ที่จะทากาจกรรมทาขนา้ ต่าขๆเปา ด
ให้บราการตัข้ แต่ 10.00 – 18.00 น.
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ให้ทกุ ท่านพักผ่อนอาสระตามอัธยาศัยในวิลล่าส่วนตัว ซึ่งเป็ นรีสอร์ทสุดหรู ระดับ 6 ดาวคอนเซปที่รี
สอรเทนีค้ ือ “No News , No Shoes” ไม่ตอ้ ขการรับข้อมูลข่าวสารจากโลกภายนอกที่ท่ีเราจะสามารถถอด
รอขเท้า เดานเท้าเปล่าได้ท่ วั ทัข้ รีสอรเทเพื่อให้เท้าเราได้สมั ผัสพืน้ ไม้ ดาน ทราย หญ้าและนา้ ทะเลเราจะได้พกั
เรื่อขวุน่ วายจากโลกภายนอก เปา ดใจรับธรรมชาตาอย่าขเตอมที่
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก Soneva Kiri Resort **ขึน้ อยู่กับลูกค้าเลือกประเภทห้องพัก **
https://soneva.com/soneva-kiri
Type : 1 Bedroom Bay View Pool Villa Suite

Type : 1 Bedroom Sunset Ocean View Pool Villa Suite
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Type : 1 Bedroom Beach Pool Villa Suite

16.00-17.00 นาทุกท่านลาม้ ลอข Afternoon Tea ที่รขั สรรคเเมนูนานาชนาดทัข้ ขอขคาว ขอขหวานแต่ละวันไม่ซา้ กัน ที่
ตึก Ever soneva so chilled และทุกท่านสามารถที่จะเลือกลิม้ ลองช็อคโกแลตและไอศครีมรส
ต่างๆได้แบบไม่อนั้ อาสระตามอัธยาศัย **เปา ดทุกวัน **
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม **เลือกห้อขอาหารได้ 1 ห้อข**
- Took’s Restaurant : ร้านอาหารไทยกับเมนูอาหารไทยจากวัตถุดาบท้อขถา่นขอขเกาะกูดและเกาะ
ช้าข ตัข้ อยู่บราเวณรามป่ าโกขกาขขอขคลอขยายกี๋ เปา ดให้บราการตัข้ แต่เวลา 19:00 น -.22:30 นและ .
ปา ดทุกวันพุธและวันอาทาตยเ

- The View Restaurant : ตัข้ อยูบ่ ราเวณรามผาอันขดขามให้บราการเฉพาะอาหารเยอน เปา ดให้บราการเวลา
18:30 น. - 22:00 น. และปา ดทุกวันพุธและวันอาทาตยเ
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- Dining Room : บราการอาหารเช้าแบบบุปเฟ่ ตเเปา ดให้บราการเวลา 7:30 น. - 11:00 น. และอาหารเยอน
เปา ดให้บราการ 19:30 น. - 22:00 น. (เฉพาะวันพุธเท่านัน้ ที่เปอ นอาหารแบบบบุปเฟ่ ตเ(
**ร้านอาหารข้าขต้นวันเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลขขึน้ อยูก่ บั นโยบายขอขรีสอรเทในช่วข
สถานการณเขอขโควาด-19 **
หลัขอาหารค่าให้ทา่ นอาสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ไม่วา่ จะเดานเล่นชมบรรยากาศสุดโรแมนตากยามค่าคืน
นอนดูดาว อีกหนึ่ขไฮไลทเท่ีเราประทับใจคือการได้ดหู นัขกลาขแจ้ข ชวนให้ระลึกถึขยุคสมัยอดีตที่นายมดู
หนังฉายกลางแปลง ด้านหน้ามีบอร์ดไม้แจ้งเวลาฉายหนังในแต่ละรอบ ( Cinema Paradiso –
Private Cinema มี 2 รอบ 19.30 น. และ 21.30 น.)

วันทีส่ อง
โซเนวา คีรี )เกาะกูด( – อิสระกับกิจกรรมของรีสอร์ทตามอัธยาศัย
07.30 -11.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
ให้ทกุ ท่านพักผ่อนอาสระตามอัธยาศัยสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนสดชื่นในยามเช้าที่วาลล่าส่วนตัว
- Treepod Dining : ให้บราการอาหารเช้า อาหารกลาขวันและอาหารเยอนแบบส่วนตัวบนต้นไม้สขู ที่
คุณจะได้เหอนวาวทะเลเกาะกูดได้อย่าขกว้าขไกล เสารฟเ อาหารอันเลาศรสด้วยบราการส่วนตัว
- (มีคา่ ใช้จา่ ยเพา่มเตาม(

- The Den สโมสรเด็ก
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- กีฬาทางนา้ เช่น คายัค เรือแคนู โต้คลื่น ตกปลา ดานา้ เล่นเรือใบและเดินเล่นชายหาดส่วนตัว

*** หมายเหตุบางกิจกรรมมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม หรือต้องจองรอบเวลาก่อนใช้บริการ
)บางกิจกรรมการเปิ ด-ปิ ดบริการขึน้ อยู่กับมาตรการเรื่อง Covid-19) ***
เทีย่ ง
ช่วงบ่าย

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย หรือทากิจกรมต่างๆภายในรีสอร์ท

8

16.00-17.00 นาทุกท่านลาม้ ลอข Afternoon Tea ที่รขั สรรคเเมนูนานาชนาดทัข้ ขอขคาว ขอขหวานแต่ละวันไม่ซา้ กัน ที่
ตึก Ever soneva so chilled และทุกท่านสามารถที่จะเลือกลิม้ ลองช็อคโกแลตและไอศครีมรส
ต่างๆได้แบบไม่อนั้ อาสระตามอัธยาศัย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลัขรับประทานอาหารค่า นาทุกท่านเดานทาขสู่ หอดูดาว เพื่อชมดาวในยามค่าคืนระยาบระยับบน
ท้อขฟ้าที่สวยขามและสัมผัสกลา่นอายขอขอากาศที่สดชื่นและให้ทกุ ท่านพักผ่อนอาสระตามอัธยาศัย

พักที่ Soneva Kiri Resort **ขึน้ อยู่กับลูกค้าเลือกประเภทห้องพัก **
https://soneva.com/soneva-kiri
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วันทีส่ าม
โซเนวา คีรี )เกาะกูด( – พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย – สนามบินเกาะไม้ซี้
สนามบินสุวรรณภูมิ )โดยเครื่องบินเล็กส่วนตัว(
07.30 -11.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
ให้ทกุ ท่านพักผ่อนอาสระตามอัธยาศัยสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนสดชื่นในยามเช้าท่านไหนที่สนใจเกี่ยวกับ
กาจกรรมเพื่อสุขภาพนาท่านสัมผัสกับ การเล่นโยคะ ,Himalayan Singing Bowl class,Spa (มีคา่ ใช้จา่ ย
เพา่มเตาม((ตาราขกาจกรรมจะอัพเดทอีกครัข้ )หรือปั่ นจักรยานเล่นรอบรีสอร์ท

*** (Check out 12.00 น*** ).
เทีย่ ง

XX.XX น.
XX.XX น.
XX.XX น.

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

ได้เวลาสมควรนาท่านเดานทาขสู่ สนามบินเกาะไม้ซี้ (Koh Mai Si Airport) เพื่อเตรียมสัมภาระเดานทาข
กลับ
นาท่านเดานทาขกลับสู่ กรุ งเทพ โดยเครื่องบินเล็กส่วนตัวจานวน 8 ทีน่ ่ัง
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ
10

กาหนดการเดินทาง และอัตราค่าบริการ
กาหนดเดินทางวันที่ 01 – 08 เมษายน,17 เมษายน – 31 สิงหาคม 2565
แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน / วิลล่า
กาหนดเดินทางวันที่ 01 – 08 เมษายน,17 เมษายน – 31 สิงหาคม 2565

ประเภทวิลล่า
ราคาแพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน/วิลล่า

ราคาพักต่อจากแพ็คเกจ/คืน/วิลล่า

99,500 บาท/วาลล่า

36,000 บาท/วาลล่า

119,500 บาท/วาลล่า

42,000 บาท/วาลล่า

143,000 บาท/วาลล่า

51,000 บาท/วาลล่า

201,500 บาท/วาลล่า

70,000 บาท/วาลล่า

241,500 บาท/วาลล่า

85,000 บาท/วาลล่า

445,500 บาท/วาลล่า

150,000 บาท/วาลล่า

453,500 บาท/วาลล่า

160,000 บาท/วาลล่า

502,500 บาท/วาลล่า

190,000 บาท/วาลล่า

571,500 บาท/วาลล่า

190,000 บาท/วาลล่า

602,500 บาท/วาลล่า

198,000 บาท/วาลล่า

704,500 บาท/วาลล่า

240,000 บาท/วาลล่า

เบยเวาวพูลวาลล่าสวีท
1 ห้อข (2ท่าน(
ซันเซอตโอเชียนวาวพูลวาลล่าสวีท
1 ห้อข (2ท่าน(
บีชพลูวาลล่าสวีท
1 ห้อข (2ท่าน(
ซันเซอตโอเชียนวาวพูลวาลล่ารีทรีท
2 ห้อข (4ท่าน(
จูเนียรเบีชพูลรีทรีท
2 ห้อข (4ท่าน(
บีชพูลรีเสราฟ
3 ห้อข (6 ท่าน(
เบยเวาวพูลรีเสราฟ
4 ห้อข (8 ท่าน(
ซันเซอตโอเชียนวาวพูลีเสราฟ
4 ห้อข (8 ท่าน(
เบยเวาวพูลรีเสราฟ
5 ห้อข (10 ท่าน(
ซันเซอตโอเชียนวาวพูลรีเสราฟ
5 ห้อข (10 ท่าน(
บีชพูลรีเสรีฟ
5 ห้อข (10 ท่าน(
หมายเหตุ : *** พักได้สขู สุด 3 ท่าน / ห้อข ***
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ราคาสาหรับท่านทีส่ าม
ค่าบริการเสริม

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน

พักต่อจากแพ็คเกจจ่ายเพิ่ม / คืน

ผูใ้ หญ่ (อายุ 15 ปี ขนึ ้ ไป(

39,000 บาท / ท่าน / แพอคเกอจ

15,000 บาท / ท่าน

เดอกอายุระหว่าข 7-14 ปี

19,000 บาท / ท่าน / แพอคเกอจ

7,000 บาท / ท่าน

เดอกอายุ 2 - 6 ปี

8,000 บาท / ท่าน / แพอคเกอจ

ฟรี

รายละเอียดสาหรับการจอง Treepod Dinning
มือ้ อาหาร

เวลา
เราม่

น

เราม่

น

เมือ้ เยอน

เราม่

น

ไฮที

เราม่

น

มือ้ เช้า
มือ้ กลาขวัน

ราคา

ค่าบริการสาหรับท่านที่ 3 - 4

14,000 บาท / 2 ท่าน

3,000 บาท/ท่าน

10,000 บาท / 2 ท่าน

2,000 บาท/ท่าน

** Treepod Dinning ใช้บริการสูงสุดได้ 2 ชัวโมง
่ ต่อการใช้บริการ และให้บริการสูงสุดได้ 4 ท่าน ต่อการใช้บริการ )ยกเว้นไฮที ใช้
บริการได้สงู สุด 1 ชัวโมงต่
่
อการใช้บริการ) **

12

รายละเอียดเที่ยวบินส่วนตัว

อัตรานี้ รวม
 อาหารเช้า และ อาหารเย็น พร้อมเครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ระหว่างมือ้ อาหารภายในห้องอาหารของรีสอร์ท )ยกเว้นรูมเซอร์วสิ
และ Treepod Dining)
 ตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ จากสนามบินสุวรรณภูมถ
ิ งึ สนามบินโซเนวาคีรตี ามตารางบินของทางรีสอร์ท
 บริการดีเลิศจาก Barefoot Butler หรือ บัทเลอร์เท้าเปล่า และบริการรถกอล์ฟส่วนตัวตลอดการเข้าพัก
 โฮมเมดช็อกโกแลต และโฮมเมดไอศกรีม ที่ Ice Cream Parlor
 ส่วนลด 10% สําหรับอาหารเครื่องดื่ม ภายในห้องอาหารของรีสอร์ท และ In-Villa Dining (ยกเว้นมินิบาร์ และ In – Villa
Dining (ยกเว้นมินิบาร์ และ Treepod Dinning) **** อาหารนอกเหนือจากมือ้ หลัก***
อัตรานี้ ไม่รวม
 เจ้าหน้าทีย่ กกระเป๋ าภายในโรงแรม ทิป ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าบริการส่วนอื่นทีไ่ ม่ได้ระบุบนแผนการเดินทาง
 ค่าอาหารและกิจกรรมทีน่ อกเหนือจากทีร่ ะบุในโปรแกรม
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เงือ่ นไขของ SONEVA KIRI












ราคาแพ็คเกจ Nature Speaks นี้เป็ นราคาไทยบาทสุทธิต่อวิลล่าต่อแพ็คเก็จ ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการและภาษีแล้ว
ราคาแพ็คเกจ Nature Speaks ทีร่ ะบุในโปรแกรมข้างต้นรวมตั ๋วเครื่องบินแล้ว
สําหรับการเข้าพักช่วงวันที่ 30 – 31 ธันวาคม 2563 มีขอ้ กําหนดในการเข้าพักอย่างน้อย 3 คืนติดต่อกัน
สาหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการเดินทางไป-กลับด้วยเครือ่ งส่วนตัวของโซเนวา คีรี จะได้รบั ส่วนลด 25,000 บาท ต่อห้อง
ต่อ แพ็คเกจ
ทางโซเนวารีสอร์ท มีสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงตารางเวลาการเดิ นทางของเครือ่ งบิ นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
ราคาแพ็คเกจนี้เป็ นราคาสําหับ 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องนอน ต่อการเข้าพัก
ราคาแพ็คเกจนี้สาํ หรับผูท้ ม่ี สี ญ
ั ชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติทพ่ี าํ นักอยู่ในประเทศไทยเท่านัน้ )กรุณาแสดงบัตรปะชาชน หรือ
work Permit ขณะทําการจองและลงทะเบียนเข้าพัก)
ราคาแพ็คเกจนี้ไม่รวมค่าใช้บริการโทรศัพท์ กิจกรรมดํานํ้าลึก บริการรับดูแลเด็กเล็กมินิบาร์และ กิจกรรมนันทนาการ
ส่วนตัว
ราคาแพ็คเกจนี้ไม่สามารถใช่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
ราคาแพ็คเกจนี้สาํ หรับชําระเงินเต็มจํานวนภายในงาน ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินหรือเลื่อนกําหนดวันทีเ่ ข้าพัก
์
นอกเหนือแพ็คเกจ
กรุณาทําการสํารองห้องพักล่วงหน้า ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิในกณี
ทห่ี อ้ งพักเต็ม
์

หมายเหตุ
 การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารครบตามจํานวนทีร่ ะบุไว้ตามเงื่อนไข
 บริษทั มีสทิ ธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์เมือ่ เกิดเหตสุดวิสยั หรือเหตกุารณ์บางประการ
 บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในกรณีทเ่ี กิดขึนจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คําสังของ
่
เจ้าหน้าทีร่ ฐั และอื่นๆทีอ่ ยู่นอกเหนือ
 บริษทั ไม่รบั ผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําลาย การสํูหาย ความ
ล่าช้า หรือจากอุบตั เิ หตุต่างๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษทั ไม่มสี ทิ ธิในการให้สญ
ั ญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนบริษทั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อํานาจของบริษทั กํากับเท่านัน้
 เมื่อท่านนออกเดินกับทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการ ไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าถ่านสละสิทธิ ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไมว่ากรณีใดทัง้ สิน้
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