
Located in one of the world’s most beautiful tropical beach destinations, Sofitel Krabi Phokeethra 
Golf & Spa Resort is a premier venue for meetings, events, weddings and parties. 

Our luxurious rooms and suites, state-of-the-art facilities, seamless organisation, secretarial 
services, and our unique InspiredMeetingsTM concept combine to ensure a truly magnifique 

experience for you and your guests. 
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Phokeethra Grand Ballroom with colonial style

Refined Meeting Room

âÀ¤Õ¸ÃÒ á¡Ã¹´� ºÍÅÃÙÁ ´ŒÇÂ¡ÒÃµ¡áµ‹§áººâ¤âÅà¹ÕÂÅÊäµÅ�

Whether hosting an intimate meeting or grand event, our dedicated 

InspiredMeetingsTM team and unique venues wired with the latest 

technology are the key to your success. Options include a pre-function 

room, three meetings rooms, and the largest and most impressive 

pillarless Grand Ballroom in Krabi, complete with a vaulted ceiling 

and chandeliers. A highlight is our elegant 1,000 sq.m. air-conditioned 

marquee that can accommodate up to 950 guests at a dream wedding, 

banquet or garden party. 
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ä»¡ÑºÍÒËÒÃÍÔµÒÅÕ·ÕèËŒÍ§ÍÒËÒÃàÇà¹à«ÕÂ ºÃÔ¡ÒÃàÁ¹ÙËÅÒ¡ËÅÒÂ¢Í§ÍÒËÒÃÍÔµÒÅÕá·Œæ ¾ÃŒÍÁ·Ñé§äÇ¹�
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Unique & Tailor-Made Banqueting
Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort features six renowned

restaurants and bars for gourmet dining, entertaining, and relaxation.

Our all-day dining venue, Maya, offers an array of contemporary

international cuisines for breakfast, lunch and dinner. At White Lotus,

discover local flavours with delicious Thai cuisine and exotic Indian

delights, or enjoy a taste of Italy at Venezia with home-style classics

and modern dishes complemented by Sofitel’s special “Voyage du Vin”

selection of wines. Unwind day or night at Explorer Bar, savour freshly

brewed coffees and teas, patisserie, and ice creams at Café Vienna,

relax at Koh Poda’s swim-up pool bar while watching a beautiful

Andaman sunset. 



Inspired by you,Staged by us
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ÊÑÁ¼ÑÊ¤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§¾ÃÐÍÒ·ÔµÂ�µ¡´Ô¹ ËÃ×Í¡ÒÃà´Ô¹·Ò§áººà»š¹Ê‹Ç¹µÑÇà¾×èÍ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇª×è¹ªÁ
·ÑÈ¹ÕÂÀÒ¾¢Í§ËÁÙ‹à¡ÒÐµ‹Ò§æ

Magnifique Facilities

Th e largest Swimming Pool in Thailand

So SPA with L’Occitane

luxury Phokeethra Speedboat

Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort’s outstanding facilities 

are designed to make each experience unforgettable. From the minute 

you arrive, your stay is enhanced by our signature Leisure Butler 

service providing unique treats and personal insight into the region’s 

best attractions and activities. At the luxurious resort guests can 

relax beside the largest free-form swimming pool in Thailand, find 

sanctuary at So SPA with L’Occitane, workout at the fitness centre, 

or enjoy a choice of daily activities while youngsters have fun at 

the Kid’s Club. Premium services also include our luxury Phokeethra 

speedboat for sunset cruises or personalised excursions to nearby 

tropical islands. 
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Sofitel InspiredMeetingsTM are organised by experts who transform your personal vision into reality. Committed to creating rewarding meetings and events, talk-of-the-town weddings, impressive banquets and chic parties, your dedicated InspiredMeetingsTM team provide the detail-oriented approach required to delight you and your guests. At Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort events, Life is Magnifique.



sofitel Krabi PhoKeethra Golf & sPa resort 

faCilities

276 Guest rooms:

220 suPerior rooms

33 luxury rooms

5 Junior suites

10 PrestiGe suites

7 oPera suites

1 Presidential suite

6 restaurants and bars

4 meetinG rooms

air-Conditioned marquee

so sPa with l’oCCitane

9-hole Golf Course

tennis Court

swimminG Pool (7,000 sq.m.)

Kid’s Club

3 PhoKeethra sPeedboats

leisure butlers
Stretching out into the alluring blue sea is a small peninsula which according 
to local legend was formed by the tail of the serpent spirit named “PHOKEE” 
and from which Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort takes its name. 

An untouched paradise of tranquility and majestic beauty, the area has been imbued 
with the spirit of “PHOKEE” for centuries to the present day.

Sofitel Krabi

Phokeethra

Golf & Spa Resort

Welcome  Sawasdee

Colonial elegance

Indulgent dining affairs

Serenity unfolds at So SPA

ปล่อยอารมณ์ให้ล่องลอยสู่ความเย้ายวนของมนต์สะกดแห่งท้องทะเลอันดามัน ณ ดินแดนท่ีซ่ึงตามตำานานเล่าขานแต่กาลก่อน
กล่าวว่า เป็นดินแดนอันศักด์ิสิทธ์ิแห่งพญานาค มีนามว่า “โภคี” ซ่ึงมีความสอดคล้องกับช่ือของโรงแรม โซฟิเทล กระบ่ี โภคีธรา 

กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท ท่ีเปรียบเสมือนด่ังสรวงสวรรค์ท่ียังคงไว้ซ่ึงมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนอันงดงาม เงียบสงบ 
และน่าอัศจรรย์ใจ อันเป่ียมไปด้วยความศักด์ิสิทธ์ิของพญานาคโภคีมานานหลายศตวรรษจวบจนปัจจุบัน

A luxurious tropical resort in idyllic surroundings
รีสอร์ทหรูในเมืองร้อนที่รายล้อมไปด้วยความงดงามเหนือคำาบรรยาย

Address
Situated just north of Ao Nang, Sofitel Krabi Phokeethra Golf 

& Spa Resort is surrounded by verdant tropical flora and over-

looks the Andaman Sea. The resort is a short drive from Krabi 

Town, 40 minutes from Krabi International Airport, and 2 hours 

from Phuket International Airport.

Island Life 
Krabi; the emerald of the Andaman Sea. Dramatic limestone cliffs veil the mystery of ancient sea caves. The rise and fall of the ocean along a secluded white sand beaches. A panorama of crystal-clear waters that stretch to the horizon, unhindered save for the dotting of uninhabited islands. The waters of Krabi sparkle like gems. Spend a leisurely day riding the waves in the luxurious Phokeethra speedboat, designed for comfort to whisk you safely to Phi Phi’s hidden alcoves. The underwater world of the nearby Similan Islands reveals a blanket of corals and colourful marine life. Discover Hong Island  (10 minutes), Bamboo Island (35 minutes), and many more all within 40 minutes of the resort by speedboat.

ชื่นชมทิวทัศน์ท้องทะเลอันดามันสีเขียวมรกตสลับกับภูเขาหินปูนและถำ้าต่างๆที่ตั้งตระหง่านของจังหวัดกระบี่ สัมผัสท่วงทำานองของเกลียวคลื่นจากท้องทะเลท่ีขับกล่อมไปตามหาดทรายขาวละเอียด ตื่นตาไปกับทัศนียภาพอันงดงามของนำ้าทะเลสีฟ้าใสที่ทอดตัวยาวจรดเส้นขอบฟ้าสุดลูกหูลูกตา และหมู่เกาะต่างๆที่ตั้งอยู่รายล้อม  พักผ่อนหย่อนใจไปกับผืนนำ้าที่แวววับดุจอัญมณีลำ้าค่า เพลิดเพลินไปกับเกลียวคลื่นแห่งท้องทะเลอันดามัน สัมผัสและชมความงดงามแห่งธรรมชาติของหมู่เกาะพีพีโดยการนั่งเรือสปีดโบ๊ทสุดหรูที่ได้รับการออกแบบมาเพ่ืออำานวยความสะดวกสบายและความปลอดภัย ออกสำารวจความสวยงามของเกาะต่างๆ หรือไปเยี่ยมชมอาณาจักรใต้ท้องทะเลบริเวณโดยรอบของหมู่เกาะสิมิลันท่ีแสนงดงามด้วยเหล่าปะการังและสัตว์นำ้านานาชนิด ทั้งยังสามารถเดินทางจากโรงแรมไปยังหมู่เกาะต่างๆได้อย่างง่ายดาย อาทิเช่น เกาะห้อง (10 นาที)  เกาะไผ่ (35 นาที) และหมู่เกาะอื่นๆ ภายในระยะเวลาเพียง 40 นาที

200 moo 3, KlonG muanG beaCh, tambon nonGtalay,
amPhur muanG, Krabi 81000 thailand

tel: +66 (0) 75 627 800 fax: +66 (0) 75 627 899
email: rsVn@sofitelPhoKeethraKrabi.Com

www.sofitel.Com/6184

โรงแรม โซฟิเทล กระบ่ี โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท ได้รับการออกแบบและ
การตกแต่งในสไตล์โคโลเนียล ประกอบด้วยสระว่ายนำา้ขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 
พร้อมด้วยสปาหรูเพ่ือการผ่อนคลายและห้องประชุมอันโอ่อ่าสง่างาม สำาหรับจัดงานแต่งงาน 
งานจัดเล้ียง และการประชุม รวมถึงมีสนามกอล์ฟ 9 หลุม นอกจากน้ียังมีกิจกรรมอันหลาก
หลายเพ่ือการพักผ่อนแบบครอบครัว อีกท้ังทางโรงแรมยังมีบริการสุดพิเศษจากบัตเลอร์ 
ต้ังแต่ก้าวย่างแรกของการมาเยือน จวบจนให้การแนะนำาและให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ี 
ท่องเที่ยว เพื่ออำานวยความสะดวกและให้บริการอย่างใกล้ชิด

Live a Magnifique Experience 
Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort is inspired by colonial 

splendour and features one of the largest lagoon-style swimming 

pools in Thailand, a tranquil spa retreat, an impressive Grand 

Ballroom and its own 9-hole golf course. The family-friendly resort 

includes exciting activities for youngsters and adults alike,  

complemented by our signature Leisure Butler service with personal 

insight into the region’s best-kept secrets and adventures.

Sleep soundly, awake refreshed with MyBed™
All 276 rooms, including 220 Superior Rooms, 33 Luxury Rooms, 

5 Junior Suites, 10 Prestige Suites and 7 Opera Suites, feature 

wooden floors, colonial-style furnishings, and balconies overlooking 

the Andaman Sea, pool or garden. Relax on Sofitel’s signature ‘

MyBedTM and take in the views of paradise. 

Gourmet Dining
Experience all-day dining with contemporary international 

โรงแรม โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ
ของอ่าวนาง ล้อมรอบไปด้วยพันธุ์ไม้เขตร้อนเขียวชอุ่มที่ทอดยาวสุดสายตา
สู่ทะเลอันดามัน โรงแรมตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่เพียงไม่กี่อึดใจ ในขณะ
เดียวกันยังสามารถเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติจังหวัดกระบี่ภายในเวลา 
40 นาที และสามารถไปยังสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ตได้ภายใน 2 ชั่วโมง

พร่ังพร้อมด้วยห้องพักสุดหรูจำานวน 276 ห้อง ประกอบด้วยห้องซูพีเรีย จำานวน 220 ห้อง 
ห้องลักซูรีจำานวน 33 ห้อง ห้องจูเนียร์ สวีท จำานวน 5 ห้อง ห้องเพรสทีจ สวีท 
จำานวน 10 ห้อง และห้องโอเปร่า สวีท จำานวน 7 ห้อง ท่ีผสมผสานความเป็นไทยด้วย
พ้ืนไม้กับเฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์โคโลเนียล เพ่ิมความหรูหราด้วยอ่างอาบนำา้หินอ่อนและ
ระเบียงขนาดใหญ่ท่ีหันหน้าสู่ท้องทะเลอันดามัน สระว่ายนำา้หรือสวนไม้นานาพันธ์ุ 
ทอดกายลงบนเตียงนอนท่ีแสนนุ่มสบายอันเป็นเอกลักษณ์ของโซฟิเทล และด่ืมดำา่กับ
ทรรศนียภาพอันงดงาม

เพลิดเพลินไปกับการล้ิมรสอาหารร่วมสมัยและอาหารนานาชาติตลอดท้ังวัน พร้อมชม
วิวทิวทัศน์แห่งท้องทะเลอันดามันท่ีห้องอาหารมาหยา ด่ืมดำา่ไวน์ท่ีคัดสรรมาเป็นอย่างดี
จากแหล่งผลิตไวน์ช้ันนำาท่ัวโลกควบคู่กับอาหารอิตาลีรสเลิศท่ีห้องอาหารเวเนเซีย  
ล้ิมลองอาหารไทยและอาหารอินเดียต้นตำารับแท้ๆโดยเชฟชาวอินเดียผู้เช่ียวชาญ
ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่น ท่ีห้องอาหารไวท์ โลตัส พร้อมท้ังอ่ิมอร่อยกับ 
ขนมหวาน ขนมอบ และแซนวิชสดใหม่หลากหลายชนิดท่ีห้องเบเกอร่ี คาเฟ่ เวียนนา

นอกเหนือจากสนามกอล์ฟมาตรฐานสากล ยังมีสระว่ายนำา้หรูขนาดใหญ่ และส่ิง
อำานวยความสะดวกนานาชนิด รวมถึงการบริการช้ันเลิศท่ี โซ สปา วิท ล็อกซิทาน 
ด้วยโปรแกรมการนวดและการสครับท่ีหลากหลาย เพ่ือความเพลิดเพลินและการ
ผ่อนคลายท่ีจะช่วยเพ่ิมความสดช่ืน และช่วยฟ้ืนฟูร่างกายจากความเหน่ือยล้า
อย่างแท้จริง 

Moments of pure pleasure
In addition to the golf course and swimming pool, Sofitel Krabi 

Phokeethra Golf & Spa Resort offers a wealth of recreational 

facilities. So SPA with L’Occitane is an oasis of tranquillity with an 

extensive menu of treatments for your relaxation and wellbeing.

cuisines and sea views at Maya; gourmet Italian dishes paired 

with an inspired selection of wines at Venezia; authentic Thai 

delights and exquisite Indian creations in elegant surrounds at 

White Lotus; and delectable homemade pastries, sandwiches and 

freshly brewed coffees at Café Vienna.



My Magnifique Voyage

Superior room

Stunning tropical
 evening

Andaman grandeur

sofitel Krabi PhoKeethra Golf & sPa resort

 

200 MOO 3, KLONG MUANG BEACH, TAMBON NONGTALAY,

AMPHUR MUANG, KRABI 81000 THAILAND

TEL: +66 (0) 75 627 800 FAX: +66 (0) 75 627 899

EMAIL: RSVN@SOFITELPHOKEETHRAKRABI.COM

WWW.SOFITEL.COM/6184

EXPERIENCE TIMELESS COLONIAL ELEGANCE AMID THE DRAMATIC BEAUTY OF THE ANDAMAN SEA. LUXURIOUS ROOMS 

AND SUITES OVERLOOKING STUNNING VIEWS OF THE VERDANT GARDENS AND SPRAWLING POOL. SAVOUR A GOLF RESORT

HOLIDAY WITH THRILLING GAMES ON THE COURSE. DISCOVER ALL OUR MAGNIFIQUE ADDRESSES IN OVER 40 COUNTRIES ON 

www.sofitel.com

French art de vivre seamlessly blended with splendour

WWW.FACEBOOK.COM/SOFITELKRABIPHOKEETHRAGOLFANDSPARESORT @SOFITELKRABIPHOKEETHRA
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