
ยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นสู่พูลแมน ภูเก็ต พันวา บีช รีสอร์ท!

ดื่มด่ำากับทะเล แสงแดด และหาดทราย
ขับรถหรือนั่งรถเที่ยว และเพลิดเพลินกับกิจกรรม
ต่างๆ ทั่วเกาะภูเก็ตไปกับเรา พร้อมกับแผนการ
ท่องเที่ยวที่ออกแบบให้คุณได้ค้นพบสถานที่ใหม่ๆ 
ที่ทั้งน่าสนใจและน่าสนุก ที่จะทำาให้คุณประทับใจ
ภูเก็ตไม่รู้ลืม
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พักผ่อนหย่อนกาย ปล่อยใจให้ไหลไปกับสายน้ำ  และเติมพลังบวกจากธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ให้ตัวเอง 
ที่พูลแมน ภูเก็ต พันวา

A

 พูลแมน ภูเก็ต พันวา บีช รีสอร์ท

•  ตื่นเช้ามาเพิ่มพลังให้กับร่างกาย กับบริการ
อาหารเช้า ตั้งแต่เวลา 6.00 - 10.30 น. 
(จันทร์ถึงศุกร์) และ 6.00 - 11.00 น. (เสาร์ 
อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

•  ออกกำาลังกายยามเช้าให้ร่างกายสดชื่น  
กระฉับกระเฉง ด้วยบริการคลาสโยคะยาม
เช้า หรือจะคลาสออกกำาลังกายทางน้ำาก็
น่าสนุก และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย! 
สามารถตรวจสอบตารางกิจกรรมประจำา
วันของเราได้ที่ป้ายตารางกิจกรรมบริเวณ
สระว่ายน้ำาริมทะเล หรือสอบถามพนักงาน
ต้อนรับของเราสำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม  
กรุณาสำารองการเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า
และแจ้งวันเวลาที่จะร่วมกิจกรรม (หากท่าน
ต้องการเป็นคลาสส่วนตัว เราก็มีบริการ
เช่นกัน)

•  นอนอาบแดดชิลๆ บ่มให้ผิวสีแทนสวย  
พร้อมกับจิบเครื่องดื่มที่โปรดปราน ที่เอดจ์ 
บีช คลับ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 - 
20.30 น. หรือหากต้องการความเป็นส่วน
ตัวก็สามารถเลือกนั่งที่คาบาน่า (จองล่วง
หน้า) ที่มาพร้อมวิวทะเลสุดลูกหูลูกตาล่วง
หน้ากับเราได้เช่นกัน

•  สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งยามบ่ายกับเรา
ทุกวัน ทั้งวอลเลย์บอลชายหาดริมทะเล  
หรือจะพายเรือคายัค เล่นแพดเดิ้ล บอร์ด 
ในช่วงน้ำาทะเลขึ้นก็น่าสนุกเช่นกัน

•  ผ่อนคลายสบายตัวไปกับบริการนวดสปาที่  
ทะเล สปา กับหลากหลายบริการให้ได้เลือก 
แนะนำาสำารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนใช้บริการ

•  นอนหลับฝันดีไปพร้อมเสียงน้ำาทะเลคลอ  
หากต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมระหว่างพักกับ
เรา กรุณากดหมายเลข 0 แล้วโทรออกเพื่อ
ติดต่อกับแผนกต้อนรับ

สวัสดีครับ/ค่ะ ยินดีต้อนรับสู่

CONFERENCEIN-HOUSE GUESTS

WELCOME TO

PULLMAN PHUKET PANWA BEACH RESORT

USERNAME

PASSWORD

ENTER YOUR ROOM NUMBER

LOGIN

ENTER YOUR LAST NAME

I have read and accepted the
Terms and Conditions

การเชื่อมต่อ WIFI:
1.  เลือกชื่อเครือข่าย WIFI « Pullman » 

เพื่อเชื่อมต่อ
2.  ระบบจะทำาการเชื่อมต่อเบราเซอร์

อัตโนมัติ สำาหรับกรอกหมายเลขห้องพัก
และนามสกุลของผู้เข้าพัก

3.  กดปุ่ม « Login » เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณ
4.  ปฏิบัติตามคำาแนะนำาตามลำาดับ ขณะนี้

อุปกรณ์ได้ถูกเชื่อมต่อสัญญาณแล้ว  
ขอให้เพลิดเพลินกับการท่องเว็บไซต์



B

 เซ็นทรัล ภูเก็ต สายชอปปิงห้ามพลาด สนุกไปกับการชอปปิงที่
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่มีถึง 2 ฝั่งถนนให้เดินเพลิน

C

 เมืองเก่าภูเก็ตและถนนคนเดินหลาดใหญ่วันอาทิตย์ 
สัมผัสเสน่ห์ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เดินเล่นชมสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิก
ในเมือง ความลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และตึกชิโน- 
โปรตุกีสหลากหลายสีสัน ชื่นชมความงามของบ้านชินประชา  
บ้านสไตล์ชิโน-โปรตุกีสหลังแรกของภูเก็ตที่เรียกกันว่า “อังม่อเหลา” 
มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อด้วยเดินชิลที่
ถนนถลางและถนนดีบุก แวะถ่ายรูปกับน้องมาร์ดี ผลงานของคุณ 
อเล็กซ์ เฟซ ที่กระจายตัวอยู่ทั่วย่านเมืองเก่าภูเก็ต

D

 แหลมพรหมเทพ จุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดใน
ประเทศไทย ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของเกาะภูเก็ต ไม่ไกลนักจากหาดในหาน
และหาดราไวย์ นั่งมองอาทิตย์ตกทะเลผ่านแนวดงตาลและปลายแหลม
อันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สามารถเดินไปได้ถึงปลายแหลม เมื่อลงไป
ที่ด้านล่างจะเห็นน้ำาทะเลสีเขียวมรกต เวลามีคลื่นซัดเข้ามากระทบ 
โขดหินจะเป็นฟองสีขาวสวยงาม

E

 ป่าตอง เพลิดเพลินกับศูนย์กลางของชีวิตยามราตรีที่ไม่ 
หลับไหล กับร้านต่างๆ มากมายที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงซึ่งควรไปเยือน
สักครั้ง หลังจากนั้นก็กลับมาพักผ่อนหย่อนใจแบบส่วนตัวได้ที่ย่าน
พันวา

F

 พระใหญ่เมืองภูเก็ต นั่งรถขึ้นเขาไปเยี่ยมชมพระพุทธรูป 
ปางมารวิชัย ศิลปะแบบร่วมสมัยขนาดใหญ่ ที่มองเห็นวิวได้แบบ 360 
องศา ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด เดินทางจาก
โรงแรมประมาณ 40 นาที

G

 โรงกลั่นฉลองเบย์ รัม และ วัดฉลองฉลองเบย์ รัม คือ 
เหล้ารัมสัญชาติไทย ในจังหวัดภูเก็ต ที่เปิดบ้านต้อนรับให้ผู้สนใจ 
เยี่ยมเยือน นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการทำาค็อกเทลจากรัมด้วย ก่อน
จบทริป แวะนมัสการหลวงพ่อแช่ม แห่งวัดไชยธาราราม หรือวัดฉลอง 
ตามที่เรียกกันติดปากสำาหรับคนท้องถิ่น เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อ
เสียงของภูเก็ต มีประวัติความเป็นมายาวนาน เพื่อความเป็นสิริมงคล

H

 ศูนย์อนุรักษ์ช้างทรีท็อปส์ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับ 
ศูนย์อนุรักษ์ช้างที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักพิงของช้างงานที่ปลดเกษียณ
อายุจากการทำางานหนักจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีแนวคิด 
ที่ว่า ช้างทุกเชือกสมควรมีชีวิตที่ดีตามธรรมชาติหลังปลดเกษียณ

I

 ฟลายอิ้งหนุมาน สัมผัสความตื่นเต้นและความสนุกของ 
การผจญภัยกับกิจกรรมซิปไลน์ โหนสลิงจากที่สูงพร้อมรับชม 
ความงามของทะเลและหาดทรายสลับกับต้นไม้มากมายในป่าลึก  
ก่อนกลับแวะทานอาหารที่ทรีมังกี้ ร้านสวยใจกลางเมืองภูเก็ตในฟีล 
แบบทรอปิคอล ใจกลางป่ารายล้อมด้วยธรรมชาติและต้นไม้ใหญ่

J

 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำาภูเก็ต ตั้งอยู่ที่แหลมพันวา ห่างจาก
โรงแรมเพียง 1 กิโลเมตร ภายในจัดแสดงปลาใต้ท้องทะเลลึก มีอุโมงค์
ใต้น้ำาจัดแสดงปลาทั้งขนาดเล็กและใหญ่ หลังจากเยี่ยมชมเสร็จแล้ว 
สามารถแวะรับประทานสตรีท ฟู้ดได้ที่ตรงข้ามสถานแสดงพันธุ ์
สัตว์น้ำาภูเก็ต และชมวิวพระอาทิตย์ตกที่อ่าวมะขาม

K

 ทัวร์เกาะต่างๆ

พร้อมสำาหรับทริปทริปดำาน้ำาตื้นและดำาน้ำาลึกที่เกาะชื่อดังต่างๆ ใน
ภูเก็ตแล้วหรือยัง? จองกับเราเลย!
ทริปที่แนะนำา
• เดย์ทริปเต็มวันที่เกาะพีพี
• เดย์ทริปเต็มวันที่อ่าวพังงา และเกาะตาปู (เกาะเจมส์บอนด์)
• เดย์ทริปครึ่งวันที่เกาะเฮ แวะที่ลอง บีช และบานาน่า บีช
•  เดย์ทริปครึ่งวันที่เกาะไม้ท่อน พร้อมโปรแกรมล่องเรือคาตามารัน  

20 ท่าน / ทัวร์

กรุณาติดต่อพนักงานแผนกต้อนรับ 
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการสำารองทริป

อาหารค่ำาริมหาดส่วนตัวสุดโรแมนติก
5,885 บาทสุทธิต่อ 2 ท่าน



ขยายการเข้าพักกับเรา
ยังไม่เต็มอิ่มกับทริปทะเลส่วนตัวที่พูลแมน ภูเก็ต พันวา บีช รีสอร์ท ใช่หรือไม่? ยืดเวลาการเข้าพักกับเราได้ง่ายๆ เพียงติดต่อพนักงานต้อนรับ
ของเรา

 หรือหากต้องการเดินทางไปยังสนามบิน คุณสามารถใช้บริการรถรับส่งกับบริษัทคู่ค้าของเราที่รับประกันความเป็นมิตร ปลอดภัย สะอาด
ถูกสุขอนามัย พนักงานขับรถอย่างมืออาชีพและผ่านมาตรฐานการอบรม

กรุณาติดต่อพนักงานแผนกต้อนรับของเราเพื่อสำารองบริการรถรับส่ง 
(แนะนำาสำารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนใช้บริการ)

รถยนต์ส่วนตัว Toyota Camry  
1,250 บาทสุทธิ / เที่ยว (สูงสุด 2 ท่าน / คัน)

รถตู้ Toyota Commuter  
1,450 บาทสุทธิ / เที่ยว (สูงสุด 6 ท่าน / คัน)

รถยนต์ส่วนตัว Benz E-Class  
2,000 บาทสุทธิ / เที่ยว (สูงสุด 2 ท่าน / คัน)

ขอให้ทุกท่านเข้าพักผ่อนกับเราอย่างเพลิดเพลินใจ

ด้วยความนับถือ

วินเซ็นต์ เดลซอล ผู้จัดการทั่วไป

ติดตามเราได้ที่ Facebook / Instagram / Line Official: @pullmanphuketpanwa
44/5 หมู่ 8 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง ภูเก็ต 83000 – ประเทศไทย | โทร. 76 602 500 | info@pullmanphuketpanwa.com

เซ็นทรัล ภูเก็ต

ป่าตอง

ศูนย์อนุรักษ์ช้างทรีท็อปส์ ทัวร์เกาะต่างๆ

เมืองเก่าภูเก็ต 
และถนนคนเดินหลาดใหญ่วันอาทิตย์

พระใหญ่เมืองภูเก็ต

ฟลายอิ้งหนุมาน

แหลมพรหมเทพ

วัดฉลอง


