
 

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

WWW.VANABELLEKOHSAMUI.COM 

 

Vana Belle Exclusive Family Package 

พบกบัโปรโมช ัน่พเิศษส ำหรบัครอบครวั กบัทศันียภำพอนัน่ำหลงใหลของทะเลอ่ำวไทย บนชำยหำดทีส่วยทีสุ่ดบนเกำะสมุย พรอ้ม

หอ้งพกัพูลสวทีและพูลวลิล่ำกบัรสีอรท์ระดบัท็อปสูงสุดในเครอืแมรอิอท อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ที ่วนำเบลล ์เอ ลกัซซ์รู ี ่คอลเลคช ัน่ ร ี

สอรท์ เกำะสมุย 

เร ิม่ตน้เพยีง 8,999 บำทสุทธ ิต่อหอ้ง ต่อคนื 

ราคาพเิศษเมือ่จองต ัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม – 30 มถินุายน 2565 

แพ็กเกจรวมไปดว้ย* 

 อำหำรเชำ้ส ำหรบัสองท่ำน (เด็กอำยุไม่เกนิ 12 ปี ทำนฟร)ี 

 ส่วนลด 30% ส ำหรบั สปำ อำหำรและเครือ่งดืม่ 

 Buy 1 Get 1 ซือ้ 1 แถม 1 เมนูเครือ่งดืม่ตลอดวนั 

รบัฟรทีนัท!ี เมือ่เขา้พกั 2 คนืขึน้ไป  

 รสีอรท์เครดติ มูลค่ำ 1,000 บำท ต่อหอ้ง ต่อกำรเขำ้พกั 

เง่ือนไข 

 สำมำรถสะสมคะแนน MARRIOTT BONVOY ได ้และ สำมำรถรบัสทิธพิเิศษจำกบตัรไดต้ำมประเภทของบตัร 

 ส ำรองหอ้งพกัอย่ำงนอ้ย 7 วนัล่วงหนำ้ และขึน้อยู่กบัจ ำนวนหอ้งพกัทีว่่ำงไดท้ี ่อเีมล ์

reservations.vanabelle@marriott.com หรอื โทร +66(0) 77 915 555 

 หอ้งพกัรำคำพเิศษ เขำ้รว่มโครงกำรเรำเทีย่วดว้ยกนัของทำงรฐับำล 

 แพ็กเกจนีไ้ม่สำมำรถยกเลกิ, คนืเงนิ, แลกเปลีย่นเป็นเงนิสด หรอืใชร้ว่มกบัโปรโมช ัน่อืน่ๆได ้

 แพ็กเกจนีไ้ม่สำมำรถใชไ้ดก้บักำรจองหอ้งพกัตัง้แต่ 10 หอ้งขึน้ไป 

 ส่วนลด 30% ส ำหรบั สปำ อำหำรและเครือ่งดืม่ รวมทัง้สทิธิ ์ซ ือ้ 1 แถม 1 เมนูเครือ่งดืม่ สำมำรถใชไ้ดก้บั เมนู a la 

carte ทีร่ว่มรำยกำรเท่ำน้ัน 

 ทำงรสีอรท์ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขต่ำงๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

 โปรดตรวจสอบเงือ่นไขกบัทำงรสีอรท์กอ่นท ำกำรจอง 

ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ: รำคำหอ้งพกัเป็นรำคำต่อหอ้ง ต่อคนื (เขำ้พกัได ้2 ท่ำน) และรำคำผูเ้ขำ้พกัท่ำนที ่3 สำมำรถสอบถำมได ้

จำกทำงรสีอรท์โดยตรงที ่โทร 077 915 555 
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Indulge in a memorable vacation with our “Vana Belle Exclusive Family Package” promotion to fascinate 

with the best beach in the Gulf of Thailand and a beachfront hotel nestled on beautiful pristine white sand 

with all pool suites and villas at Vana Belle, a Luxury Collection Resort, Koh Samui with starting price at 

THB 8,999 net per room per night. 

Validity: 1 May - 30 June 2022 

Package Benefits are inclusive of: 

 Daily breakfast for up to two persons (kids under 12 years of age can dine for free with a special 

kids' menu) 

 30% discount on Spa and F&B (a la carte menu only) 

 Buy 1 Get 1 Free on drinks (a la carte menu only) 

Special Bonus for 2-night stay receives Resort Credit values THB 1,000 net per stay 

Terms and Conditions 

 Eligible to earn Marriott Bonvoy points and benefits 

 Minimum of 7 days advance reservation and based on room availability, email at 

reservations.vanabelle@marriott.com or call +66(0) 77 915 555 

 This offer cannot be cancelled, refunded, redeemed, exchanged into cash or any terms on credit 

 This offer is applicable for government campaign (We Travel Together, Rao Tiew Duay Gan) 

 This offer does not apply to groups of 10 or more rooms. 

 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: Please contact hotel directly for more details at 077 915 555 

Explore more: www.vanabellekohsamui.com  
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