
 

VANA BELLE, A LUXURY COLLECTION RESORT, KOH SAMUI 
9/99 MOO3 BOPHUT KOH SAMUI SURAT THANI 84320 

WWW.VANABELLEKOHSAMUI.COM 

 

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

Collection Resort, Koh Samui.  

Special Long Stay Package of 14 nights starting from THB 55,300++ per room per stay or 30 nights 

starting from THB 99,000++ per room per stay” 

Booking Period:                Now - 30 June 2021 

Stay Period:                      Now - 31 July 2021 

This Offer Includes: 

 Accommodation in Jungle One Bedroom Pool Suite 

 Daily breakfast for up to two people 

 Free Wi-Fi throughout the hotel 

 Free 2 kilos weekly for laundry (except dry cleaning) 

 25% Discount on Food and Beverages in any outlets (a la cart menu) 

 20% Discount on Spa (a la cart menu) 

Terms and Conditions: 

 A minimum stay of 14 or 30 consecutive nights is required 

 Require full pre-payment 

 Booking is subject to availability 

 The booking cannot be cancelled, refunded, exchanged into cash, or applied with other 

promotions. 

Contact details: 

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

E-mail: reservations.vanabelle@marriott.com 
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หลกีหนีความวุ่นวายในเมอืงแลว้ไปพกัผ่อนกบัหาดสวย ทรายขาวสะอาดที ่วนาเบลล ์เอ ลกัซซ์รู ี ่คอลเลคช ัน่ รสีอรท์ เกาะสมุย  

ราคาพเิศษส าหรบัการเขา้พกั 14 วนั เร ิม่ตน้เพยีง 55,300++ บาท และ ราคาพเิศษส าหรบัการเขา้พกั 30 วนั เร ิม่ตน้เพยีง 

99,000++ บาท ต่อการเขา้พกั 

ราคาพเิศษเมือ่จอง: วนันี ้– 30 มถินุายน 2564 

ชว่งวนัทีเ่ขา้พกั: วนันี ้– 31 กรกฎาคม 2564  

แพคเกจรวมไปดว้ย: 

 หอ้งพกั จงัเกิล้ วนั เบดรูม พูล สวที 

 อาหารเชา้ส าหรบัสองท่าน 

 ฟร ีWi-Fi ตลอดการเขา้พกั 

 ฟร ีบรกิารท าความสะอาดเสือ้ผา้ 2 กโิลต่ออาทติย ์(ไม่รวมซกัแหง้) 

 ส่วนลด 25% ส าหรบัอาหารและเครือ่งดืม่(ไม่รว่มรายการส าหรบัโปรโมช ัน่หรอืแพ็กเกจ) 

 ส่วนลด 25% ส าหรบัสปา (ไม่รว่มรายการส าหรบัสปาโปรโมช ัน่หรอืแพ็กเกจ) 

เง่ือนไข 

 ส ารองหอ้งพกัขัน้ต ่าจ านวน 14 คืน หรือ 30 คนืขึน้ไป 

 ช าระเต็มจ านวน ณ วนัทีจ่อง  

 การส ารองหอ้งขึน้อยู่กบัจ านวนหอ้งว่าง 

 แพคเกจไม่สามารถยกเลกิ, คนืเงนิ, แลกเปลีย่นเป็นเงนิสด หรอืใชร้ว่มกบัโปรโมช ัน่อืน่ได ้

โปรดตรวจสอบเงือ่นไขกบัทางโรงแรมกอ่นท าจอง 

โทร: 077-915-555  

อเีมล์: reservations.vanabelle@marriott.com 
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