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10 am – 8.30 pm 10 am – 6 pmDINNER DAILY: 6 – 10 pm

Grated Coconut

Ginger
Betel

Green Mango
Thai Chili

Red Onion

Dry Shrimps

Peanuts

BREAKFAST WEEKDAY 
BREAKFAST WEEKEND

6 – 10.30 am 
6 – 11 am

10 am – 10 pm

IN-ROOM DINING SERVICE will be available from 5 am – 1 am and from 1 – 5 am only beverages service will be available.

SPECIAL OF THE MONTHSPECIAL OF THE MONTH

THB 350 NET

MAKE YOUR OWN 

M I A N G 
K H A M

THB 350 NET



บุฟเฟ่ต์อาหารเช้า คนแรก 750 บาท 

คนที่สองเพียง 1 บาท

ให้บริการเวลา 6.00 – 10.30 น.

ที่ห้องอาหารอะควา

1st person at THB 750 net 

Second at only 1 baht!

Available from 6 – 10.30 am

At Aqua restaurant

EVERYDAY!

 B Y  T H E  P O O L

Date: Sunday 24 Oct 2021
Time: 12 pm – 3 pm

•  THB 999 net / person  
(food & free flow soft drinks)

• 6 – 12 years old at THB 350 net / person
• Under 6 years old eat FREE! 

Book and pay before 22 Oct get 1 complimentary glass 
of "Hollow Hollow" Halloween Cocktail per person!

 B Y  T H E  P O O L

วันอาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม 2564 นี้
เวลา 12.00 – 15.00 น.

•  ราคา 999 บาทสุทธ ิ/ ท่าน  
(อาหารและฟรีโฟลว์น้ำาอัดลม)

• เด็ก 6 – 12 ปี ราคา 350 บาทสุทธิ / ท่าน 
• เด็กอายุต่ำากว่า 6 ปี รับประทานฟรี! 
จองและชำาระเงินภายใน 22 ตุลาคม รับฟรี  
ค็อกเทลฮาโลวีน Hollow Hollow 1 แก้ว / 1 ท่าน

Sun, 24

•  THB 999 net / person (food & free flow soft drinks)
•   6 – 12 years old at THB 450 net / person
•   Under 6 years old eat FREE! 

•  ราคา 999 บาทสุทธิ / ท่าน  
(อาหารและฟรีโฟลว์น้ำาอัดลม)

•  เด็ก 6 – 12 ปี ราคา 450 บาทสุทธิ / ท่าน 
•  เด็กอายุต่ำากว่า 6 ปี รับประทานฟรี! 

ทริก หรือ ทรีตส์!  
สุขสันต์วันฮาโลวีน

  

  

วันที่ 31 ตุลาคม นี้มาอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อาหาร
นานาชาติ พร้อมกิจกรรมสนุกๆ สำาหรับเด็กๆ 
มากมาย ที่ ห้องอาหารอะควา 18.00 – 22.00 น.

•  ราคา 999 บาทสุทธิ / ท่าน  
(อาหารและฟรีโฟลว์น้ำาอัดลม)

•  เด็ก 6 – 12 ปี ราคา 450 บาทสุทธิ / ท่าน 
•  เด็กอายุต่ำากว่า 6 ปี รับประทานฟรี! 
จองและชำาระเงินภายใน 29 ตุลาคม รับฟรี 
ค็อกเทลฮาโลวีน Hollow Hollow 1 แก้ว / 1 ท่าน!

Lobster Bites
Savor our new special dish at 
Edge Beach Club! Enjoy fried 
Phuket Lobster bite - sized 
with Chef’s signature lemon 
confit for the whole month!

Time: 10 am – 8.30 pm

Only THB 850 net / dish

อิ่มอร่อยกับเมนูสุดพิเศษตลอด
เดือนตุลาคม กับล็อบสเตอร์ภูเก็ต
ทอดกรอบพอดีคำา เสิร์ฟพร้อม
มะนาวหวาน เมนูซิกเนเจอร์ของเชฟ

ให้บริการที่เอดจ์ บีช คลับ  
เวลา 10.00 – 20.30 น.

ราคา 850 บาทสุทธิ / จาน

 Breakfast Buffet
บุฟเฟ่ต์อาหารเช้า บาทเดียวเท่านั้น

This 31 October, enjoy the night with our  
international buffet and many activities designed  
for you. At Aqua restaurant from 6 – 10 pm.

•  THB 999 net / person (food & free flow soft drinks)
•   6 – 12 years old at THB 450 net / person
•   Under 6 years old eat FREE! 

Book and pay before 29 October  
get 1 complimentary glass of  
"Hollow Hollow" cocktail per person!

บุฟเฟ่ต์อาหารเช้า บาทเดียวเท่านั้น

บุฟเฟ่ต์ซันเดย์บรันช์ริมสระน้ำาวิวทะเล

Date: Sunday 24 Oct 2021
Time: 12 pm – 3 pm

•  THB 999 net / person  
(food & free flow soft drinks)

• 6 – 12 years old at THB 350 net / person
• Under 6 years old eat FREE! 

Book and pay before 22 Oct get 1 complimentary glass 
of "Hollow Hollow" Halloween Cocktail per person!

วันอาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม 2564 นี้
เวลา 12.00 – 15.00 น.

•  ราคา 999 บาทสุทธ ิ/ ท่าน  
(อาหารและฟรีโฟลว์น้ำาอัดลม)

• เด็ก 6 – 12 ปี ราคา 350 บาทสุทธิ / ท่าน 
• เด็กอายุต่ำากว่า 6 ปี รับประทานฟรี! 
จองและชำาระเงินภายใน 22 ตุลาคม รับฟรี 
ค็อกเทลฮาโลวีน Hollow Hollow 1 แก้ว / 1 ท่าน

Sun, 31

EVERYDAY!



พบกับแพ็กเกจสมาชิกรายปีวีไอพีสุด
เอ็กซ์คลูซีฟ ที่คุณสามารถเพลิดเพลิน
กับกิจกรรมต่างๆ ในโรงแรม ไม่ว่า
ฟิตเนส สระว่ายน้ำา และกิจกรรมอื่นๆ 
ตลอดปี! รวมทั้งส่วนลดพิเศษอีก
มากมายทั้งห้องอาหารและสปา

เริ่มต้นเพียง 5,000 บาทสุทธิ / ป ี

ติดต่อแผนกต้อนรับเพื่อสมัครเลย

Are you a fan of our fitness,  
swimming pool or beach activities? 
Check out our exclusive one year 
VIP Membership package, starting 
from THB 5,000 net / year, and 
enjoy our facilities, activities, special 
discounts in our restaurants, spa 
and much more! 

Contact our front desk to apply now.

ไอเท็มต้องมีสำาหรับสายถ่ายรูป

ทำาให้การเล่นน้ำาในอ่างอาบน้ำาของเรา
พิเศษและผ่อนคลายมากขึ้น โดยการ
ใช้บับเบิล บาธ ฟองฟูทำาให้ผิวของคุณ
เนียนนุ่ม

ราคา 150 บาทสุทธิ / ชุด

INSTAGRAMER ITEM NEEDED! 

Make your bathing night more 
special and relaxing with our 
bubble bath to make your skin feel 
soft and supple.

THB 150 NET / SET

REFRESH ING  B U B B L E  B AT H

วันหยุดนี้ ให้เราได้ดูแลคุณกับโปรโมชั่น 
สปาคอมโบ ผสมผสานการนวดประคบ 
ด้วยน้ำามันมะพร้าว หรือ สครับครีม
มะพร้าว  
คู่กับการทำาทรีตเมนต์สำาหรับผิวหน้า

เปิดบริการทุกวัน 10.00 – 18.00 น.

ราคา 1,900 บาทสุทธิ / ท่าน / 2.5 ชม.

กรุณากด 44 เพื่อสำารองการใช้บริการ

Rewarding yourself with our  
Combo Spa Promotion: choose 
Herb Ball Compress with coconut oil  
or Allure of Coco  
and Qi Facial Treatment.

Everyday from 10 am – 6 pm

THB 1,900 net / person / 2.5 hrs

For reservation: please dial 44

VIP MEMBERSHIP P A C K A G E

It’s a happy hour for drink lovers!  
Enjoy our special promotion on selected 
drinks available daily for all outlets!

แฮปปี้ อาวร์ สำาหรับสายดริงก์มาแล้ว! 
เพลิดเพลินกับโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 
เครื่องดื่มที่ร่วมรายการ ให้บริการทุกวัน

รูมเซอร์วิส  เบียร์หรือเฮาส์ไวน์ ตลอด 24 ชม.
In-Room Dining Beer or House Wine 24/7

เอดจ์ บีช คลับ 10.00 – 11.00 น. | 16.00 – 18.00 น.
Edge Beach Club 10 – 11 am | 4 – 6 pm

เดอะ จังก์ชั่น 11.00 -12.00 น. | 18.00 – 19.00 น.
The Junction 11 am – 12 pm | 6 – 7 pm

EVERYDAY!



มาฉลองวันที่พิเศษที่สุดของคุณกับเรา!  
วันสำาคัญของคุณกับคนที่คุณรักจะถูก
เนรมิตออกมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดกับ
แพ็กเกจหมั้นและแต่งงานอันหลากหลาย
ของเรา

ติดต่อสอบถามแพ็กเกจได้ที่  
wedding@pullmanphuketpanwa.com

Live happily ever after when you 
say “I do” with us! Our experienced 
events team is ready to make your 
engagement or wedding full of 
magical moments to remember.

For more info, please email at  
wedding@pullmanphuketpanwa.com

STAY LONGER SAVE MORE
เก็บกระเป๋าให้พร้อม ต้อนรับภูเก็ต 
เเซนด์บ็อกซ์ กับโปรโมชั่น Phuket 
Reawakened ยิ่งเข้าพักหลายคืน 
ส่วนลดยิ่งเยอะ!

เข้าพัก 7 คืน รับส่วนลด 20% 
เริ่มต้นเพียง 2,552 บาทสุทธิ/
ห้อง/คืน (รวมอาหารเช้า)
แอดไลน์ @pullmanphuketpanwa  
เพื่อจองเลย

It is time to pack your bags and head 
to one of the world top destination.
Plan your dream holiday with us by 
Phuket Reawakened offer.

Stay 7 nights get 20% OFF starts 
from THB 2,552 net / room / night.
(Including breakfast)

Contact Line official  
@pullmanphuketpanwa to book now.

SEAGRASS FARM
เราภูมิใจนำาเสนอนิทรรศการฟาร์มหญ้า
ทะเล ซึ่งได้มีการเก็บมาจากอ่าวฉลอง 
เพื่อนำามาเลี้ยงในตู้กระจกใสพร้อมดูแล
รักษาเป็นอย่างดี หญ้าทะเลเป็นแหล่งที่
อยู่อาศัยของสัตว์น้ำาใต้ทะเลขนาดเล็ก 
เมื่อเราได้ทำาการดูแลจนหญ้าทะเลเติบโต
เต็มที่แล้ว จะสามารถนำาหญ้าทะเลเหล่า
นี้ไปปลูกบริเวณหน้าหาด เพื่อช่วยรักษา
สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลต่อไป

We are proudly presenting our Seagrass 
Farm Exhibition. The seagrass seeds 
were collected from Chalong Bay. We 
have seagrass growing in our aquarium 
with a very good care from our team. As 
seagrasses are habitats for small marine 
lives. When they are fully grown, we will 
be able to plant them at our beach to 
help save the oceans. 

หากคุณรู้สึกคุ้นหน้า เจนนี่ หรือป้าเจน แล้วล่ะ
ก็ เพราะเธอคือแม่บ้านผู้ทำาหน้าที่รับผิดชอบ
พื้นที่ส่วนกลางของรีสอร์ท ในทุกๆ วัน ป้าเจน
จะมอบรอยยิ้มให้กับทุกคนตลอดช่วงเวลาการ
ทำางาน แถมเธอยังชอบที่จะได้พูดคุยและสร้าง
บทสนทนากับแขกผู้มาเยือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ทุกท่านจะได้รับประสบการณ์และการบริการที่
ดีที่สุดตลอดการเข้าพัก

เจนนี่ แม่บ้าน

If you’re familiar with Janny’s face, it is 
because she is our Public Area Housekeeper. 
Every day here at the resort, she is ready to 
give everyone a smile whenever she is on 
her duty. She said the best part of her day 
is to interact with the guests and make sure 
they have the happiest stay at Pullman Phuket 
Panwa.

Janny Housekeeper


