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Get yourselves out of the city and enjoy the beautiful white sand beach, stay safe at Vana Belle, a Luxury 

Collection Resort, Koh Samui with our exclusive promotion. 

Special Long Stay Package of minimum 7 nights starting from THB 43,000++ per room per stay. 

Booking Period:                Now - 31 May 2022 

Stay Period:                      Now – 30 June 2022 

Package Benefits for stay period until 31 December 2021: 

 Daily breakfast for up to two persons 

 2 Kgs. of laundry service (washing and pressing) per week 

 Drop to Samui International airport on departure   

 One time two ways transfers from resort to hospital for RT-PCR test 

 Guests to settle RT-PCR test charges directly at hospital 

 Wi-Fi throughout resort during stay 

 25% discount on food and beverages in any outlets 

 25% discount on a la cart spa menu 

Package Benefits for stay period 1 January 2022 - 30 June 2022: 

 Roundtrip Samui International Airport transfer 

 Daily breakfast for up to two persons 

 2 Kgs. of laundry service (washing and pressing) per week 

 Wi-Fi throughout resort during stay 

 25% discount on food and beverages in any outlets 

 25% discount on a la cart spa menu 

Terms and Conditions 

 Minimum 7 nights stay  

 Non-refundable if cancelled less than 7 days prior to arrival 

 An Early check-out full stay charges will apply 

 A stay is defined as consecutive nights spent in the same hotel, regardless of check in/check out 

activities. Check out and check in cannot be on the same day 

 Offer does not apply to groups of 10 or more rooms 
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 This offer may not be combined with other select promotions, offers and discounts, cash 

vouchers, Megatix or Klook voucher 

 Resort reserves the right to change terms and conditions at any time without prior notice. 

Additional charge: Extra person with inclusions at THB 2,800++ per person per night 

Reservation link: https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-

link.mi?id=1624432841101&key=CORP&app=resvlink  

Contact details: 

Contact hotel for further conditions in advance Tel:  077 915 555 

E-mail: reservations.vanabelle@marriott.com 

 

หลกีหนีความวุ่นวายในเมอืงแลว้ไปพกัผ่อนกบัหาดสวย ทรายขาวสะอาดที ่วนาเบลล ์เอ ลกัซซ์รู ี ่คอลเลคช ัน่ รสีอรท์ เกาะสมุย  

ราคาพเิศษส าหรบัการเขา้พกัตัง้แต่ 7 คนืขึน้ไป เร ิม่ตน้เพยีง 43,000++ บาท ต่อการเขา้พกั 

ราคาพเิศษเมือ่จอง: วนันี ้– 31 พฤษภาคม 2565 

ชว่งวนัทีเ่ขา้พกั: วนันี ้– 30 มถินุายน 2565  

แพ็คเกจรวมไปดว้ย (ส ำหรบักำรเขำ้พกัต ัง้แตว่นัน้ี – 31 ธนัวำคม 2564) 

 อาหารเชา้ส าหรบัสองท่าน 

 ฟร ีบรกิารท าความสะอาดเสือ้ผา้ 2 กโิลต่ออาทติย ์(ไม่รวมซกัแหง้) 

 ฟรี รถสง่สนำมบนิเกำะสมยุ (เฉพำะขำกลบั)  

 ฟรี รถรบัสง่ ไป-กลบัระหว่ำงรีสอร์ทและโรงพยำบำลส ำหรบักำรตรวจ RT-PCR Test (ช ำระคำ่ตรวจโดยตรงกบัรพ.) 

 ฟรี Wi-Fi ตลอดกำรเขำ้พกั 

 ส่วนลด 25% ส าหรบัอาหารและเครือ่งดืม่ (ไม่รว่มรายการส าหรบัโปรโมช ัน่หรอืแพ็กเกจ) 

 ส่วนลด 25% ส าหรบัสปา (ไม่รว่มรายการส าหรบัสปาโปรโมช ัน่หรอืแพ็กเกจ) 
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แพ็คเกจรวมไปดว้ย (ส ำหรบักำรเขำ้พกัต ัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม – 30 มถิุนำยน 2565) 

 ฟร ีรถรบัส่ง ไป-กลบัสนามบนิเกาะสมุย 

 อาหารเชา้ส าหรบัสองท่าน 

 ฟร ีบรกิารท าความสะอาดเสือ้ผา้ 2 กโิลต่ออาทติย ์(ไม่รวมซกัแหง้) 

 ฟร ีWi-Fi ตลอดการเขา้พกั 

 ส่วนลด 25% ส าหรบัอาหารและเครือ่งดืม่ (ไม่รว่มรายการส าหรบัโปรโมช ัน่หรอืแพ็กเกจ) 

 ส่วนลด 25% ส าหรบัสปา (ไม่รว่มรายการส าหรบัสปาโปรโมช ัน่หรอืแพ็กเกจ) 

เง่ือนไข 

 ส ารองหอ้งพกัขัน้ต ่าจ านวน 7 คืนขึน้ไป 

 แพ็คเกจนีไ้ม่สามารถยกเลกิ, คนืเงนิ, แลกเปลีย่นเป็นเงนิสด หรอืใชร้ว่มกบัโปรโมช ัน่อืน่ๆได ้

 กรณีเชค็เอา้ทก์อ่นเวลา ไม่สามารถเรยีกเงนิคนืหรอืหกัลดหย่อนจ านวนวนัเขา้พกัทีเ่หลอืได ้(ช าระเต็มจ านวน) 

 แพ็คเกจนีส้ าหรบัการเขา้พกัแบบต่อเน่ืองเท่าน้ัน 

 แพ็คเกจนีไ้ม่สามารถใชไ้ดก้บัการจองหอ้งพกัตัง้แต่ 10 หอ้งขึน้ไป 

 การส ารองหอ้งขึน้อยู่กบัจ านวนหอ้งว่าง 

 ทางรสีอรท์ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ: ราคาหอ้งพกัเป็นราคาต่อหอ้ง ต่อคนื (เขา้พกัได ้2 ท่าน) และคดิราคาผูเ้ขา้พกัท่านที ่3 เป็นตน้ไป 

2,800++ บาท ต่อคน ต่อคนื 

ลิง้คส์ าหรบัการจอง: https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-

link.mi?id=1624432841101&key=CORP&app=resvlink  

โปรดตรวจสอบเงือ่นไขกบัทำงโรงแรมกอ่นท ำกำรจอง 

โทร: 077-915-555  

อเีมล์: reservations.vanabelle@marriott.com 
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