บัตรกํานัลแพ็คเกจ ภูเก็ต สเตย์เคชั่น (Phuket Staycation Gift Voucher)
บัตรกํานัลแพ็คเกจห้องพัก 2 คืนสุดคุ้ม - ซื้อก่อนและสามารถเลือกวันพักทีหลัง
พั กผ่ อนอย่ างผ่ อนคลายที่ ภูเก็ ตที่ อมาธารา เวลเนส รีสอร์ท รีสอร์ทเพื่ อสุขภาพสุดหรู ด้ วยโปรโมชั่นบั ตรกํ านั ลแพ็ คเกจห้ องพั ก 2 คื น

ในราคาเริ่มต้นเพียง 8,000 บาท พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายระหว่างการเข้าพัก อาทิ อาหารเช้าตามจํานวนคืนที่เข้าพัก อาหารเที่ยงหรือ
อาหารเย็นจํานวน 1 มื้อ เข้าร่วมคลาสออกกาลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ค็อกเทล เซ็ตนํ้าชายามบ่าย และส่วนลดพิเศษสําหรับรับประทาน

อาหารและเข้า ใช้บริการทรีทเม้นต์ เพื่อการบําบัดอาการเมื่อยล้าและการปรับสมดุลของร่างกายที่ อมาธารา เวลเนส เซ็นเตอร์ ศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพของอมาธารา เวลเนส รีสอร์ท
ระยะเวลาการจอง:

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2564

ระยะเวลาการเข้าพัก:

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2564

ราคาบัตรของขวัญทีร่ ่วมรายการ (ต่อ 1 ใบ) (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิม
่ ภาษีท้องถิน
่ 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

•

ห้องพักตามประเภทห้องพักที่เลือกจํานวน 2 คืน

•

อาหารเช้าสําหรับ 2 ท่านตามจํานวนคืนที่เข้าพัก

•

เซ็ตอาหารสําหรับ 2 ท่านจํานวน 1 เซ็ต (เลือกรับระหว่างอาหารเที่ยงหรืออาหารเย็นจากเมนูที่ร่วมรายการ)

•

เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจํานวน 1 คลาส สาหรับ 2 ท่าน

•

เครื่องดื่มประเภทค็อกเทลหรือเครื่องดืม
่ ที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์จานวน 1 แก้วต่อท่าน

•

พิเศษเด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี พักและรับประทานอาหารเช้าฟรี เมื่อแชร์เตียงนอนกับผู้ปกครอง

•

พิเศษส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม 25% (ไม่รวมแอลกอฮอล์)

•

พิเศษส่วนลดบริการเวลเนส 35% (ไม่รวมแพ็คเกจ วิตามิน และอาหารเสริม)

•

ฟรี บริการรถรับและ/หรือส่ง ระหว่างสนามบินภูเก็ตและอมาธารา เวลเนส รีสอร์ท ตามประเภทห้องพักที่จอง ดังนี้
o

สําหรับจองและพักห้องประเภท Bay View Suite, Sea View Suite และ Pool Pavilion

รับฟรี บริการรถรับ หรือส่ง จากสนามบินภูเก็ตและอมาธารา เวลเนส รีสอร์ท จํานวน 1 เที่ยวต่อห้อง
o

สําหรับจองและพักห้องประเภท Bay View Pool Villa และ Ocean View Pool Villa
รับฟรี บริการรถรับ-ส่ง จากสนามบินภูเก็ตและอมาธารา เวลเนส รีสอร์ท จํานวน 2 เที่ยวต่อห้อง

•

พิเศษสุดสําหรับท่านที่พก
ั ห้องพักประเภท Bay View Pool Villa และ Ocean View Pool Villa รับฟรี นวดนํ้ามัน
สไตล์อมาธารา ระยะเวลา 60 นาที สําหรับ 2 ท่าน จํานวน 1 ครั้งต่อการเข้าพัก

เงื่อนไขและข้อตกลง:

•

โปรโมชั่นพิเศษนี้สําหรับการซื้อตรงกับ อมาธารา เวลเนส รีสอร์ท เท่านั้น ไม่จํากัดจํานวนการซื้อต่อท่าน

•

บัตรกํานัลนี้ใช้สําหรับการเข้าพัก 2 คืนติดต่อกันสําหรับ 1 ห้องต่อใบ

•

บัตรกํานัลนี้ไม่สามารถแลก/เปลี่ยน/คืนเป็นเงินสดได้ หากไม่มาใช้บริการภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
บัตรกํานัลนี้จะหมดอายุการใช้งาน

•

โปรโมชั่นพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเข้าพักพร้อมกันตั้งแต่ 10 ห้องได้

•

โปรดสํารองห้องพักก่อนเข้าพักอย่างน้อย 5 วัน โดยแขกผู้เข้าพักสามารถใช้บัตรกํานัลได้ไม่จํากัดจํานวน
และสามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักได้เมื่อแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันเข้าพัก

•

ผู้ที่สนใจซื้อบัตรกํานัลนี้ สามารถติดต่อซื้อได้ทางช่องทางการติดต่อของ อมาธารา เวลเนส รีสอร์ท ผ่านทางช่องทาง
ดังต่อไปนี้
o

Line@: @amatararesort

o

Email: reservations.phuket@amataraphuket.com

o

Tel: 076 318 888

การชําระเงิน:

•

โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท แปซิฟิค ภูเก็ต จํากัด เลขบัญชี 633-275953-3 สาขาถนนเจ้าฟ้า
(ภูเก็ต) พร้อมทั้งส่งสลิปการชําระเงินพร้อม ชื่อ นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ประเภทห้องพักและจํานวนของบัตรกํานัล
มาทีอ
่ ีเมล์ reservations.phuket@amataraphuket.com หรือ Line@: @amatararesort

•

ชําระเงินด้วยวิธีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแบบออนไลน์ครั้งละ 1 ใบผ่านลิ้งค์ดังต่อไปนี้
ประเภทห้องพัก

ลิ้งค์สําหรับชําระเงิน

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:

เมื่อได้รับบัตรกํานัลและหมายเลขของบัตรกํานัลแล้ว โปรดทําการสํารองห้องพักผ่านช่องทางดังนี้
•

Email: reservations.phuket@amataraphuket.com

•

Line@: @amatararesort

•

Tel: 076 318 888

โดยแนบรูปถ่ายหรือส่งไฟล์บัตรกํานัลที่ได้รับ พร้อมแจ้งวันที่ต้องการจะสํารองห้องพัก (โปรดสํารองห้องพักก่อนเข้าพัก
อย่างน้อย 5 วัน โดยแขกผู้เข้าพักสามารถใช้บัตรกํานัลได้ไม่จํากัดจํานวน และสามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักได้เมื่อแจ้ง
ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันเข้าพัก)

