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10 am – 9 pm 10 am – 6 pmDINNER DAILY: 6 – 10 pm BREAKFAST WEEKDAY 
BREAKFAST WEEKEND

6 – 10.30 am 
6 – 11 am

10 am – 10 pm

IN-ROOM DINING SERVICE is available 24/7.
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AY! Romantic Dinner Under the Stars
สัมผัสประสบก�รณ์สุดโรแมนติกสำ�หรับ
คุณและคนพิเศษด้วยมื้ออ�ห�รค่ำ�ริม
ทะเล ไม่ว่�จะเนื่องในโอก�สวันครบรอบ 
หรือโอก�สพิเศษใดๆ ดินเนอร์ริมห�ดส่วน
ตัวที่ห�ดพันว�ของเร� ก็ส�ม�รถสร้�ง
คว�มประทับใจให้ทั้งคุณและคนที่คุณรัก
ไม่รู้ลืม
ราคาพิเศษเพียง 5,885 บาทสุทธิ / คู่ 
รวมไวน์ขาวหรือไวน์แดง หรือไวน์โรเซ่

Having a Romantic Dinner under 
the stars with your loved one at our 
beautiful private beach is something 
you can’t miss! Enjoy the most 
romantic dinner with a seductive 
and exquisite chef’s inspiration with 
a sultry culinary experience on a 
memorable special day with us. 

At THB 5,885 net per couple 
including red, white or rosé wine.

Road to upcoming Pride Month 
next month, we proudly present 
our LGBT Drink of the month under 
the concept of ‘Contrast but not 
Different’. We perfectly blend such 
differ ingredients together, Vodka 
and Sparkling Rose

Only THB 350 net / glass!

ร่วมเฉลิมฉลอง Pride Month ใน
เดอืนหน�้กับเมนูเครือ่งดืม่ประจำ�เดอืน
นี้อย่�ง LGBT Drink ภ�ยใน 
คอนเซปต์ แตกต่างอย่างลงตัว จ�ก
ก�รผสมผส�นสองเครื่องดื่มหลักที่
ต่�งกันอย่�งวอดก้�และสป�ร์คกลิ้ง 
โรเซ่ได้อย่�งลงตัว

ในร�ค�เพียงแก้วละ  350 บ�ทสุทธิ
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หนึ่งในกิจกรรมที่ไม่ควรพล�ดเมื่อม�
เยือนรีสอร์ทของเร� ได้แก่คล�สเรียน
อ�ห�รไทย 3 เมนูสุดพรีเมียม! ส�ม�รถ
ร่วมสนุกได้ทุกวันตั้งแต่เวล� 14.00-
16.00 น. ที่ห้องอ�ห�รอะคว�

ร�ค� 2,500 บ�ทสุทธิ / ท่�น 

ขั้นต่ำ� 2 ท่�น และ ไม่เกิน 4 ท่�น 
กรุณ�สำ�รองคล�สล่วงหน้�

One of the activity you shouldn’t miss 
when visiting our resort is Thai Cooking 
Class! The class can be organized 
daily from 2 – 4 pm with full premium 
of 3 dishes at Aqua Restaurant

THB 2,500 net / person 

2 – 4 persons per class only. 
Advance reservation is required.

เครื่องดื่มประจำ�เดือนท่ีคอก�แฟและส�วก
ค็อกเทลไม่ควรพล�ด ได้แก่ ‘มอคค่� ม�ร์ตินี่’ 
เป็นส่วนผสมที่ลงตัวของช็อกโกแลต ครีม  
วอดก้�และก�แฟ หน้�ร้อนแบบนี้ ต้องลองจิบ
สักหน่อยแล้วล่ะ!

ร�ค� 250 บ�ทสุทธิ / แก้ว

An ideal drink for coffee and cocktail lovers 
‘Mocha Martini’ is a perfect combination 
of Coffee liqueur, chocolate, cream and 
vodka. The drink itself is definitely cocktail 
of the season you don’t want to miss!

THB 250 net / glass

เครื่องดื่มประจำ�เดือนท่ีคอก�แฟและส�วก
ค็อกเทลไม่ควรพล�ด ได้แก่ ‘มอคค่� ม�ร์ตินี่’ 
เป็นส่วนผสมที่ลงตัวของช็อกโกแลต ครีม  
วอดก้�และก�แฟ หน้�ร้อนแบบนี้ ต้องลองจิบ
สักหน่อยแล้วล่ะ!

ร�ค� 250 บ�ทสุทธิ / แก้ว

An ideal drink for coffee and cocktail lovers 
‘Mocha Martini’ is a perfect combination 
of Coffee liqueur, chocolate, cream and 
vodka. The drink itself is definitely cocktail 
of the season you don’t want to miss!

THB 250 net / glass

EVERYDAY!

EVERYDAY!



สัมผัสประสบการณ์โลกใต้น้ำา - 
อันเดอร์วอเตอร์ สกู๊ตเตอร์

คุณพร้อมหรือยังที่จะสัมผัส
ประสบก�รณ์สกู๊ตเตอร์ใต้น้ำ� กิจกรรม
ท�งน้ำ�ชนิดใหม่ที่รีสอร์ทของเร� ใน
ร�ค�เริ่มต้นเพียง 300 บ�ทต่อ 30 น�ที 
ส�ม�รถร่วมสนุกได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่
สระว่�ยน้ำ�

กรุณ�สำ�รองกิจกรรมล่วงหน้�

Are you ready to experience new 
innovative Underwater Scooters 
at our resort? Starting from 
THB 300 net only for 30 mins 
and suitable for both adults and 
kids to enjoy. You can explore 
underwater with our scooter 
available at the pools.

Advance booking required.

Underwater Scooters
SEASIDE POOL

โซเชียล อ�วร์ สำ�หรับส�ยดริงก์ม�แล้ว! 
เพลิดเพลินกับโปรโมชั่นที่ เอดจ์ บีช คลับ

ซื้อ 1 แถม 1

*เฉพ�ะเครื่องดื่มที่ร่วมร�ยก�ร

ให้บริการทุกวัน เวลา 16.00 – 18.00 น.

It’s a social hour for drinks lovers! Enjoy 
our special promotion at Edge Beach Club!

BUY ONE GET ONE FREE!

*On selected drinks.

Available Daily from 4 – 6 pm
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มะข�ม เป็นส่วนผสมหลักของค็อกเทล
ประจำ�เดือนนี้ ‘เทล ออฟ มะข�ม’ ด้วย
รสช�ติที่โดดเด่น และถูกสร้�งสรรค์ม�
เพื่อดับร้อนให้ซัมเมอร์นี้โดยเฉพ�ะ

ร�ค� 250 บ�ทสุทธิ / แก้ว

Having Makham or Tamarind as the main 
ingredient making the ‘Tale of Makham’ one 
of the go-to summer drink. And it does heat 
up your day at the beach ten times spicier!

THB 250 net / glass

วันหยุดนี้ ให้เร�ได้ดูแลคุณและคนรักกับ
โปรโมชั่นสป�คอมโบ ผสมผส�นก�ร
นวดประคบด้วยน้ำ�มันมะพร้�ว หรือ  
สครับครีมมะพร้�ว  
คู่กับก�รทำ�ทรีตเมนต์สำ�หรับผิวหน้�

เปิดบริก�รทุกวัน 10.00 – 18.00 น.

ร�ค� 2,400 บ�ทสุทธิ / ท่�น / 2.5 ชม.

กรุณ�กด 44 เพื่อสำ�รองก�รใช้บริก�ร

Rewarding yourself and your 
beloved one with our Combo 
Spa Promotion: choose Herb Ball 
Compress with coconut oil or Allure 
coco and Qi Facial Treatment.

Everyday from 10 am – 6 pm

THB 2,400 net / person / 2.5 hrs

For reservation: please dial 44

EVERYDAY!



ไอเท็มต้องมีสำ�หรับส�ยถ่�ยรูป

ทำ�ให้ก�รเล่นน้ำ�ในอ่�งอ�บน้ำ�ของเร�
พิเศษและผ่อนคล�ยม�กขึ้น โดยก�ร
ใช้บับเบิล บ�ธ ฟองฟูทำ�ให้ผิวของคุณ
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

SEAGRASS FARM
เร�ภูมิใจนำ�เสนอนิทรรศก�รฟ�ร์มหญ้�
ทะเล ซึ่งได้มีก�รเก็บม�จ�กอ่�วฉลอง 
เพื่อนำ�ม�เลี้ยงในตู้กระจกใสพร้อมดูแล
รักษ�เป็นอย่�งดี หญ้�ทะเลเป็นแหล่งที่
อยู่อ�ศัยของสัตว์น้ำ�ใต้ทะเลขน�ดเล็ก 
เมื่อเร�ได้ทำ�ก�รดูแลจนหญ้�ทะเลเติบโต
เต็มที่แล้ว จะส�ม�รถนำ�หญ้�ทะเลเหล่�
นี้ไปปลูกบริเวณหน้�ห�ด เพื่อช่วยรักษ�
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. 

สำ�หรับผม ก�รได้เป็นเจ้�บ้�นที่ดี และสร้�ง
ก�รเข้�พักที่สมบูรณ์แบบให้แขก คือหน้�ที่
หลักในก�รทำ�ง�นเป็นพนักง�นฝ่�ยต้อนรับ 
ผมอย�กให้แขกผู้เข้�พักเดินท�งกลับไป
พร้อมด้วยรอยยิ้มและคว�มประทับใจจ�ก
โรงแรม ซึ่งคว�มสุขและรอยยิ้มของแขกคือ
กำ�ลังใจในก�รทำ�ง�นที่ดีที่สุดของผม 

ตี๋ เแผนกต้อนรับ

Making guests feel like home is my first 
priority as a Welcomer at Pullman Phuket 
Panwa Beach Resort. I want to make sure 
they depart from our hotel with lots of smiles 
on their faces and lots of impressions in their 
bags. And I want to be a part of their 5-Star 
experiences. My motivation of everyday at 
work is to bring happiness to all visitors. 
Tee Welcomer

SEAGRASS PLANTING
ด้วยคว�มยึดมั่นในหลัก Planet 21 และ
คว�มร่วมกับมูลนิธิ Oceans for All 
Foundation ก�รปลูกหญ้�ทะเลเป็น
หนึ่งในกิจกรรมที่เร�มุ่งหวังที่จะช่วย
รักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติเอ�ไว้ให้
สมบูรณ์อย่�งที่สุด โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งที่
หน้�ห�ดพันว�ของเร�!

As committed to Planet 21 campaign 
and together with Oceans for All 
Foundation, Seagrass Planting is one 
of the activity we aim to help saving 
the natural resources. We take this 
opportunity to create an amazing 
and informative exhibition about sea 
grass, how it grows, how it can help 
save the ocean and save us too!




