
 
 

   
  

บัตรกํานัลแพ็คเกจ ภูเก็ต สเตย์เคชั่น (Phuket Staycation Gift Voucher) 
บัตรกํานัลแพ็คเกจห้องพัก 2 คืนสุดคุ้ม - ซ้ือก่อนและสามารถเลือกวันพักทีหลัง 

 

พักผ่อนอย่างผ่อนคลายท่ีภูเก็ตท่ี อมาธารา เวลเนส รีสอร์ท รีสอร์ทเพ่ือสุขภาพสุดหรู ด้วยโปรโมช่ันบัตรกํานัลแพ็คเกจห้องพัก 2 คืน  
ในราคาเร่ิมต้นเพียง 8,000 บาท พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายระหว่างการเข้าพัก อาทิ อาหารเช้าตามจํานวนคืนท่ีเข้าพัก อาหารเท่ียงหรือ
อาหารเย็นจํานวน 1 ม้ือ เข้าร่วมคลาสออกกาลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ค็อกเทล เซ็ตน้ําชายามบ่าย และส่วนลดพิเศษสําหรับรับประทาน
อาหารและเข้า ใช้บริการทรีทเม้นต์ เพ่ือการบําบัดอาการเม่ือยล้าและการปรับสมดุลของร่างกายท่ี อมาธารา เวลเนส เซ็นเตอร์ ศูนย์ส่งเสริม 
สุขภาพของอมาธารา เวลเนส รีสอร์ท 
 

ระยะเวลาการจอง:  ต้ังแต่วันน้ี ถึง 30 เมษายน 2564 
ระยะเวลาการเข้าพัก:  ต้ังแต่วันน้ี ถึง 31 ตุลาคม 2564  

  

ราคาบัตรของขวัญท่ีร่วมรายการ (ต่อ 1 ใบ) (ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีท้องถ่ิน และเซอร์วิสชาร์ต) 

ประเภทห้องพัก ราคารวมภาษีและเซอร์วิสชาร์ต 

Bay View Suite 9,496 บาท 
Sea View Suite 11,496 บาท 
Pool Pavilion 14,244 บาท 

Bay View Pool Villa 16,618 บาท 
Ocean View Pool Villa 19,618 บาท 

 

สําหรับบัตรกํานัล 1 ใบจะได้รับ 
• ห้องพักตามประเภทห้องพักท่ีเลือกจํานวน 2 คืน 
• อาหารเช้าสําหรับ 2 ท่านตามจํานวนคืนท่ีเข้าพัก 
• เซ็ตอาหารสําหรับ 2 ท่านจํานวน 1 เซ็ต (เลือกรับระหว่างอาหารเท่ียงหรืออาหารเย็นจากเมนูท่ีร่วมรายการ) 
• เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพจํานวน 1 คลาส สาหรับ 2 ท่าน 
• เคร่ืองด่ืมประเภทค็อกเทลหรือเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ผสมแอลกอฮอล์จานวน 1 แก้วต่อท่าน 
• พิเศษเด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักและรับประทานอาหารเช้าฟรี เม่ือแชร์เตียงนอนกับผู้ปกครอง 
• พิเศษส่วนลดอาหารและเคร่ืองด่ืม 25% (ไม่รวมแอลกอฮอล์) 
• พิเศษส่วนลดบริการเวลเนส 35% (ไม่รวมแพ็คเกจ วิตามิน และอาหารเสริม) 

 



 
 

• ฟรี บริการรถรับและ/หรือส่ง ระหว่างสนามบินภูเก็ตและอมาธารา เวลเนส รีสอร์ท ตามประเภทห้องพักท่ีจอง ดังน้ี 
o สําหรับจองและพักห้องประเภท Bay View Suite, Sea View Suite และ Pool Pavilion 

รับฟรี บริการรถรับ หรือส่ง จากสนามบินภูเก็ตและอมาธารา เวลเนส รีสอร์ท จํานวน 1 เท่ียวต่อห้อง 
o สําหรับจองและพักห้องประเภท Bay View Pool Villa และ Ocean View Pool Villa  

รับฟรี บริการรถรับ-ส่ง จากสนามบินภูเก็ตและอมาธารา เวลเนส รีสอร์ท จํานวน 2 เท่ียวต่อห้อง 
• พิเศษสุดสําหรับท่านท่ีพักห้องพักประเภท Bay View Pool Villa และ Ocean View Pool Villa รับฟรี นวดน้ํามัน 

สไตล์อมาธารา ระยะเวลา 60 นาที สําหรับ 2 ท่าน จํานวน 1 คร้ังต่อการเข้าพัก 
 

เง่ือนไขและข้อตกลง: 
• โปรโมช่ันพิเศษน้ีสําหรับการซ้ือตรงกับ อมาธารา เวลเนส รีสอร์ท เท่าน้ัน ไม่จํากัดจํานวนการซ้ือต่อท่าน 
• บัตรกํานัลน้ีใช้สําหรับการเข้าพัก 2 คืนติดต่อกันสําหรับ 1 ห้องต่อใบ 
• บัตรกํานัลน้ีไม่สามารถแลก/เปล่ียน/คืนเป็นเงินสดได้ หากไม่มาใช้บริการภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2564  

บัตรกํานัลน้ีจะหมดอายุการใช้งาน 
• โปรโมช่ันพิเศษน้ีไม่สามารถใช้ร่วมกับการเข้าพักพร้อมกันต้ังแต่ 10 ห้องได้ 
• โปรดสํารองห้องพักก่อนเข้าพักอย่างน้อย 5 วัน โดยแขกผู้เข้าพักสามารถใช้บัตรกํานัลได้ไม่จํากัดจํานวน 

และสามารถเปล่ียนแปลงวันเข้าพักได้เม่ือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันเข้าพัก 
• ผู้ท่ีสนใจซ้ือบัตรกํานัลน้ี สามารถติดต่อซ้ือได้ทางช่องทางการติดต่อของ อมาธารา เวลเนส รีสอร์ท ผ่านทางช่องทาง

ดังต่อไปน้ี 
o Line@: @amatararesort 
o Email: reservations.phuket@amataraphuket.com 
o Tel: 076 318 888 

 

การชําระเงิน: 
• โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ช่ือบัญชี บริษัท แปซิฟิค ภูเก็ต จํากัด เลขบัญชี 633-275953-3 สาขาถนนเจ้าฟ้า 

(ภูเก็ต) พร้อมท้ังส่งสลิปการชําระเงินพร้อม ช่ือ นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ประเภทห้องพักและจํานวนของบัตรกํานัล 
มาท่ีอีเมล์ reservations.phuket@amataraphuket.com หรือ Line@: @amatararesort 

• ชําระเงินด้วยวิธีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแบบออนไลน์คร้ังละ 1 ใบผ่านล้ิงค์ดังต่อไปน้ี 
ประเภทห้องพัก ล้ิงค์สําหรับชําระเงิน 

Bay View Suite https://t.2c2p.com/qp/W58H 

Sea View Suite https://t.2c2p.com/qp/W58K 

Pool Pavilion https://t.2c2p.com/qp/W58M 

Bay View Pool Villa https://t.2c2p.com/qp/W58N 

Ocean View Pool Villa https://t.2c2p.com/qp/W58P 

 

วิธีการสํารองห้องพัก:  
เม่ือได้รับบัตรกํานัลและหมายเลขของบัตรกํานัลแล้ว โปรดทําการสํารองห้องพักผ่านช่องทางดังน้ี 

• Email: reservations.phuket@amataraphuket.com 
• Line@: @amatararesort 
• Tel: 076 318 888 

โดยแนบรูปถ่ายหรือส่งไฟล์บัตรกํานัลท่ีได้รับ พร้อมแจ้งวันท่ีต้องการจะสํารองห้องพัก (โปรดสํารองห้องพักก่อนเข้าพัก
อย่างน้อย 5 วัน โดยแขกผู้เข้าพักสามารถใช้บัตรกํานัลได้ไม่จํากัดจํานวน และสามารถเปล่ียนแปลงวันเข้าพักได้เม่ือแจ้ง
ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันเข้าพัก) 


