
VANA BELLE, A LUXURY COLLECTION RESORT 
KOH SAMUI

WELLNESS PACKAGE
Retreat, recharge and relax your body and mind with a stress-free luxury island 

stay at Vana Belle, A Luxury Collection Resort. 
Vana Belle Wellness Package is priced at THB 49,000 net for 2 nights.

Stay period: 1st April – 31st October 2021  

For more information or to make a reservation, please contact call +66 77–915–555 
email: Reservations.vanabelle@marriott.com

TERMS & CONDITIONS
• A minimum of 2 consecutive nights is required
• Use promo code WVB21 for reservation
• Full advance payment is required
• Booking is subject to room availability

•  Purchased package cannot be cancelled, refunded, 
exchanged into cash or applied with other promotions

• Applicable for “We Travel Together” discounts

LINE OA

INCLUDED PRIVILEGES
• A stay in Grand Ocean View Pool Suite 
• Daily wellness set breakfast for 2 persons
•  One 120-minute spa treatment per person 

(up to 2 persons per room) with the choice of
 - 1 Signature Natural Facial Treatment (60 minutes)
 - 1 Foot Reflexology Treatment (60 minutes)
 - 1 Signature Oil Massage (90 minutes)
 - 1 Thai Herbal Compress (90 minutes)
 - 1 Signature Body Scrub (30 minutes)
•  One-time personal fitness consultation 

(subject to hotel’s availability) 

• One complimentary yoga class
• One complimentary signature juice or smoothie 
•  One complimentary amenity upon departure 

(in-room amenities include shampoo, body cream, bath gel etc) 
•  Round trip airport transfer between 

Samui International Airport and the resort 
•  20% Discount at VitalLife Wellness Center 

at Bumrungrad International Hospital (now until 30 June 2021) 
•  10% Discount on full-day and half-day wellness program at 

Chiva-Som International Health Resort (now until 30 April 2021) 
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VANA BELLE, A LUXURY COLLECTION RESORT 
KOH SAMUI

WELLNESS PACKAGE
ดููแลร่่างกายและจิิตใจิอย่างหรู่หร่าเหนืือร่ะดัูบท่ี่� วนืาเบลล์ เอ ลักซ์์ซู์ร่่� คอลเลคชัั่�นื ร่่สอร์่ที่ เกาะสมุุย 

กับแพ็็กเกจิเพื็�อสุขภาพ็ร่าคาพิ็เศษ เริ่�มุต้นืเพ่็ยง 49,000 บาที่สุที่ธิิ สำาหรั่บการ่เข้าพั็ก 2 คืนื
ช่ั่วงวันืท่ี่�เข้าพั็ก 1 เมุษายนื ถึึง 31 ตุลาคมุ 2564  

สอบถามข้้อมูลเพ่ิ่�มเต่ิมหรืือสำารืองห้องพัิ่กได้้ท่ี่�+66 77–915–555 
หรืืออ่เมล Reservations.vanabelle@marriott.com LINE OA

สิิทธิิพิิเศษในแพ็ิกเกจมีีดัังนี�
• ห้้องพัักประเภท Grand Ocean View Pool Suite
• เซตอาห้ารเพ่ั�อสุุขภาพั 3 ม่ื้�อ ตลอดการเข้าพััก สุำาห้รับ 2 ท่าน
•  สุปาทรีตเมื้นต์ 120 นาทีต่อท่าน สุำาห้รับ 2 ท่าน 
โดยเล่อกจากรายการด้านล่าง 

 - ซิกเนเจอร์ เนเซอรัล เฟเชีียล ทรีตเมื้นต์ (60 นาที)
 - การนวดฝ่า่เท้าเพ่ั�อสุุขภาพั (30 นาที)
 - ซิกเนเจอร์ ออย มื้าสุสุาจ (90 นาที)
 - การนวดประคบสุมุื้นไพัรไทย (90 นาที)
 - การขัดผิิวกายด้วยสุมุื้นไพัร (30 นาที)

•  ฟรี บริการให้้คำาปรึกษาด้านการออกกำาลังกายสุ่วนบุคคล 
1 ครั�งต่อการเข้าพััก (ขึ�นกับตารางเวลาขณะนั�น) 

• ฟรี คลาสุโยคะ 1 ครั�ง ต่อการเข้าพััก สุำาห้รับ 2 ท่าน
• ฟรี วนาเบลล์ ซิกเนเจอร์ เฮอร์เบิ�ล ดริงค์ 1 ครั�งต่อการเข้าพััก 
• ฟรี ของสุมื้นาคุณในวันเช็ีคเอาท์
• บริการรับสุ่งไป-กลับสุนามื้บินนานาชีาติสุมุื้ย
•  สุ่วนลด 20% สุำาห้รับบริการที�ศููนย์สุ่งเสุริมื้สุุขภาพัไวทัลไลฟ ์
โรงพัยาบาลบำารุงราษฎร์ (ตั�งแต่วันนี� ถึึง 30 มิื้ถุึนายน 2564) 

•  สุ่วนลด 10% สุำาห้รับโปรแกรมื้การดูแลสุุขภาพัแบบเต็มื้วัน 
และแบบครึ�งวันที�ชีีวาศูรมื้ (ตั�งแต่วันนี� ถึึง 30 เมื้ษายน 2564)

เง่�อนไขและข้อบัังคัับั
• สุำารองห้้องพัักขั�นตำ�าจำานวน 2 ค่นติดต่อกัน
• โปรดระบุโค้ด WVB21 เม่ื้�อทำาการสุำารองห้้องพััก
• ชีำาระค่าห้้องพัักเต็มื้จำานวน ณ วันที�ทำาการสุำารองห้้องพััก 

• การสุำารองห้้องพัักขึ�นอยู่กับจำานวนห้้องว่าง
•  แพ็ักเกจไม่ื้สุามื้ารถึยกเลิก ค่นเงิน แลกเปน็เงินสุด 
ห้ร่อใช้ีร่วมื้กับโปรโมื้ชัี�นอ่�นได้
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