
พริวิลเลจ ไลฟ 

(iGrow)
2559 Privilege

Life



ยิ้มไมหยุด
กับสวนลดสุดพิเศษ

สิทธิพิเศษ

iGrow
INSURED CARD

เพียงแสดงบัตร ไอโกรว

ที่จุดบริการรานคาที่เขารวมโครงการ

สิทธิประโยชนจากบัตร iGrow • รับสวนลดหรือสิทธิพิเศษอ�นๆ เม�อซื้อสินคา/บริการ จากรานคาที่รวมรายการ ที่มีสัญลักษณ iGrow Card เทานั้น 

โดยแสดงบัตร iGrow แกพนักงานทุกคร้ังเม�อใชบริการ • สิทธิพิเศษของบัตรจะมีการเปล่ียนแปลงในแตละป โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชนไดท่ี 

www.krungthai-axa.co.th/th/privileged • บัตร iGrow ไมใชบัตรเครดิตและไมสามารถโอนสิทธิไปยังผูอ�น • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง

สิทธิพิเศษขอกำหนดและเง�อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และเง�อนไขเปนไปตามท่ีบริษัทฯกำหนด กรณีมีขอพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเปนท่ีส้ินสุด

ศูนยลูกคาสัมพันธ

1159



โรงแรมราวินทรา บีช 

รีสอรท แอนด สปา

สวนลด

สำหรับหองพักทุกประเภท จากราคาเวปไซตโรงแรม

• กรุณาสำรองหองพักลวงหนาอยางนอย 7 กอนวันเขาพัก และชำระคาใชจายโดยตรงกับทางโรงแรม/รีสอรท

• โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองหองพัก ขึ้นอยูกับจำนวนหองพักที่วางในขณะนั้น

• กรุณาแจงสิทธิ์ผูถือบัตร Krungthai-AXA Life Insurance เม�อสำรองหองพักทุกครั้ง

• ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอ�นๆ ได

• โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

10% 

โรงแรมวินทรา บีช รีสอรท แอนด สปา 

246 หมู 4 ถนนสุขุมวิท ก.ม. 157 ต.นาจอมเทียน 

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 โทร 038 235 777

www.pattaya-hotel.com

www.facebook.com/ravindraresort



สวนลด

สำหรับหองพักทุกประเภท จากราคาเวปไซตโรงแรม

• กรุณาสำรองหองพักลวงหนาอยางนอย 7 กอนวันเขาพัก และชำระคาใชจายโดยตรงกับทางโรงแรม/รีสอรท

• โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองหองพัก ขึ้นอยูกับจำนวนหองพักที่วางในขณะนั้น

• กรุณาแจงสิทธิ์ผูถือบัตร Krungthai-AXA Life Insurance เม�อสำรองหองพักทุกครั้ง

• ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอ�นๆ ได

• โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

10% 

โรงแรมซันไชน วัน

358/11-18 หมู 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 

โทร 038 250 663

www.pattaya-hotel.com

https://www.facebook.com/sunshineonehotel

โรงแรมซันไซน วัน



สวนลด

สำหรับหองพักทุกประเภท จากราคาเวปไซตโรงแรม

• กรุณาสำรองหองพักลวงหนาอยางนอย 7 กอนวันเขาพัก และชำระคาใชจายโดยตรงกับทางโรงแรม/รีสอรท

• โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองหองพัก ขึ้นอยูกับจำนวนหองพักที่วางในขณะนั้น

• กรุณาแจงสิทธิ์ผูถือบัตร Krungthai-AXA Life Insurance เม�อสำรองหองพักทุกครั้ง

• ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอ�นๆ ได

• โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

10% 

โรงแรมเดอะ ซัน เอ็กซคลูซีฟ

358/27 หมู 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร 038 250 234

www.pattaya-hotel.com

www.facebook.com/SunshineHotelsResorts

โรงแรมเดอะ ซน 

เอ็กซคลูซีฟ



สวนลด

สำหรับหองพักทุกประเภท จากราคาเวปไซตโรงแรม

• กรุณาสำรองหองพักลวงหนาอยางนอย 7 กอนวันเขาพัก และชำระคาใชจายโดยตรงกับทางโรงแรม/รีสอรท

• โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองหองพัก ขึ้นอยูกับจำนวนหองพักที่วางในขณะนั้น

• กรุณาแจงสิทธิ์ผูถือบัตร Krungthai-AXA Life Insurance เม�อสำรองหองพักทุกครั้ง

• ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอ�นๆ ได

• โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

10% 

โรงแรมซันไซน โฮเทล เรสซิเดนซ

217/1 หมู 10  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

โทร 038 414 175-9

www.pattaya-hotel.com

www.facebook.com/SunshineHotelsResorts

โรงแรมซันไซน โฮเทล 

เรสซิเดนซ



สวนลด

สำหรับหองพักทุกประเภท จากราคาเวปไซตโรงแรม

• กรุณาสำรองหองพักลวงหนาอยางนอย 7 กอนวันเขาพัก และชำระคาใชจายโดยตรงกับทางโรงแรม/รีสอรท

• โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองหองพัก ขึ้นอยูกับจำนวนหองพักที่วางในขณะนั้น

• กรุณาแจงสิทธิ์ผูถือบัตร Krungthai-AXA Life Insurance เม�อสำรองหองพักทุกครั้ง

• ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอ�นๆ ได

• โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

10% 

โรงแรมซันไซน วิสตา

201/1 หมู 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร 038 414 760-7

www.pattaya-hotel.com

www.facebook.com/SunshineHotelsResorts

โรงแรมซันไซน วิสตา



สวนลด

สำหรับหองพักทุกประเภท จากราคาเวปไซตโรงแรม

• กรุณาสำรองหองพักลวงหนาอยางนอย 7 กอนวันเขาพัก และชำระคาใชจายโดยตรงกับทางโรงแรม/รีสอรท

• โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองหองพัก ขึ้นอยูกับจำนวนหองพักที่วางในขณะนั้น

• กรุณาแจงสิทธิ์ผูถือบัตร Krungthai-AXA Life Insurance เม�อสำรองหองพักทุกครั้ง

• ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอ�นๆ ได

• โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

10% 

โรงแรมโลมา รีสอรท

193 หมู 5 ซอยวงศอมาตย ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร 038 426 027-8

www.pattaya-hotel.com

www.facebook.com/SunshineHotelsResorts

โรงแรมโลมา รีสอรท



สวนลด

สำหรับหองพักทุกประเภท จากราคาเวปไซตโรงแรม

• กรุณาสำรองหองพักลวงหนาอยางนอย 7 กอนวันเขาพัก และชำระคาใชจายโดยตรงกับทางโรงแรม/รีสอรท

• โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองหองพัก ขึ้นอยูกับจำนวนหองพักที่วางในขณะนั้น

• กรุณาแจงสิทธิ์ผูถือบัตร Krungthai-AXA Life Insurance เม�อสำรองหองพักทุกครั้ง

• ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอ�นๆ ได

• โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

10% 

โรงแรมซันไซน การเดน รีสอรท

240/3 หมู 5 ซอยนาเกลือ 22 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร 038 421 300-1

www.pattaya-hotel.com

www.facebook.com/SunshineHotelsResorts

โรงแรมซันไซน การเดน 

รีสอรท



สวนลด

สำหรับหองพักทุกประเภท จากราคาเวปไซตโรงแรม

• กรุณาสำรองหองพักลวงหนาอยางนอย 7 กอนวันเขาพัก และชำระคาใชจายโดยตรงกับทางโรงแรม/รีสอรท

• โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองหองพัก ขึ้นอยูกับจำนวนหองพักที่วางในขณะนั้น

• กรุณาแจงสิทธิ์ผูถือบัตร Krungthai-AXA Life Insurance เม�อสำรองหองพักทุกครั้ง

• ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอ�นๆ ได

• โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

10% 

โรงแรมเดอะ กรีนพารค รีสอรท

240/5 หมู 5 ซอยนาเกลือ 22 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร 038 426 356-7

www.pattaya-hotel.com

www.facebook.com/SunshineHotelsResorts

โรงแรมเดอะ กรีนพารค 

รีสอรท



สวนลด

สำหรับคาอาหารเทานั้น

• สำรองที่นั่งไดตั้งแตเวลา 15.00 น. ที่เบอร 02 860 3700

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

5% 

รานอาหารปริ้นเซสเทอเรส ผับแอน เรสเตอรรองท

94 ซอยเจริญนคร 21 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูลาง เขตคลองสาร กรุงเทพฯ 10600

โทร 02 860 3700

www.princessterrace.com

www.facebook.com/PrincessTerracePbu&Restaurnat

รานอาหารปริ้นเซส

เทอเรส ผับแอน

เรสเตอรรองท



เดอะฟรอนทวิลเลจ

566 ถนนปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

โทร 076 398 200-5

www.frontvillage.com

https://www.facebook.com/TheFrontVillage

เดอะฟรอนทวิลเลจ

สวนลด

35%
รับสวนลด 35% คาหองพักจากราคาปกติ ชวงเขาพัก 

1 พฤศจิกายน -  19 ธันวาคม / 11 มกราคม-31 มีนาคม

รับสวนลด 60% คาหองพักจากราคาปกติชวงเวลาเขาพัก 

1 เมษายน - 31 ตุลาคม 

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

60%



สวนลด

55%
รับสวนลด 35% คาหองพักจากราคาปกติ ชวงเขาพัก 

1 พฤศจิกายน -  19 ธันวาคม / 11 มกราคม-31 มีนาคม

รับสวนลด 60% คาหองพักจากราคาปกติชวงเวลาเขาพัก 

1 เมษายน - 31 ตุลาคม  

 

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

60%

เดอะวิลเลจ รีสอรท แอนด สปา

566/1 ถนนปฏัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

โทร 076 398 339

www.thevillageresortandspa.com

https://www.facebook.com/TheVillageResortSpa

เดอะวิลเลจ รีสอรท 

แอนด สปา



โรงแรมเดอะบาลโคนี่ เชียงใหมวิลเลจ

12 หมู 5 ต.ฟาฮาม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000

โทร 053 241 678

www.balconyvillage.com

www.facebook.com/balconyvillage

โรงแรมเดอะบาลโคนี่

เชียงใหมวิลเลจ

สวนลด

คาหองพักจากราคาปกติ

• ไมสามารถใชสวนลดในวันหยุดเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษได

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

30% 



เดอะกีรีสอรท แอนด สปา

152/1 ถนนทวีวงศ ต.ปาตอง กระทู ภูเก็ต 83150

โทร 076 335 888

www.thekeeresort.com

www.facebook.com/thekeeresort

เดอะกี รีสอรท 

แอนด สปา

สวนลด

• ผูถือบัตรสามารถจองหองพักไดตั้งแต 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

• Black out period 1 มกราคม 2559 - 20 มกราคม 2559, 20 ธันวาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559

• วันหยุดนักขัตฤกษและเทศกาลสงกรานต 12-16 เมษายน 2559 คิดคาบริการเพิ่ม 800 บาท/หอง/คืน

• จองที่พักลวงหนาอยางนอย 14 วัน

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

40% คาหองพักจากราคา Rack Rate

คาอาหารและเคร�องด�ม ณ หองอาหาร KEE Kitchen และ KEE Sky Lounge15%
รับสวนลด 30% จากเมนูกีสปา30%



เคป ดารา รีสอรท พัทยา

256 หมู 5 ซอย 20 ถนนพัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร 038-933-888

www.capedarapattaya.com

www.facebook.com/CapeDaraPattaya

เคป ดารา รีสอรท 

พัทยา

สิทธิพิเศษ

อัพเกรดหองพัก 1 ระดับ

• ใชไดทุกวันยกเวนวันหยุดตอเน�อง วันหยุดนักขัตฤกษ และ 1-20 มกราคม 2559

   และ 20 ธันวาคม 2559 – 20 มกราคม 2560.และขึ้นอยูกับหองที่วาง ณ ขณะนั้น

• สำรองหองพักลวงหนาอยางนอย 7 วัน

• สำรองหองพักโดยตรงกับทางรีสอรทเทานั้น โทร. 038 933 888 หรือ reservation@capedarapattaya.com

• ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอ�นๆได

• เม�อไดรับการยืนยันการสำรองหองพักแลว ไมสามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือคืนเงินได

• ไมสามารถใชไดกับการจองหองพักประเภท Junior Family Room, Dara Private Pool Suite

   Top Star Duplex Suite และ Top Star Private Pool Residence

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

ฟรี



ซันเซ็ท วิลเลจ บีช รีสอรท

89/5 หมู 8 ซ.นาจอมเทียน 52 ถนนสุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทร 038 237 940

www.sunsetvillage.co.th

www.facebook.com/sunsetvillagebeachresort

ซันเซ็ท วิลเลจ บีช 

รีสอรท

สวนลด

• สิทธิประโยชนนี้สามารถใชไดตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2559

• สำรองหองพักลวงหนากอนเขาพัก

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

40% คาหองพักในวันอาทิตย-วันพฤหัสบดี

คาหองพักในวันศุกร-วันเสาร30%
คาหองพักในวันหยุดตอเน�องและเทศกาล20%
สำหรับอาหาร ณ หองอาหารซี เทอรเรส10%



ซันเซ็ท พารค รีสอรท แอนด สปา

99/19 หมู 3 ซ.นาจอมเทียน 48 ถนนสุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทร 038 235 565

www.sunsetpark.co.th

www.facebook.com/sunsetparkresortandspa

ซันเซ็ท พารค รีสอรท

แอนด สปา

สวนลด

• สิทธิประโยชนนี้สามารถใชไดตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2559

• สำรองหองพักลวงหนากอนเขาพัก         • หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

50% คาหองพักในวันอาทิตย-วันพฤหัสบดี

คาหองพักในวันศุกร-วันเสาร40%
คาหองพักในวันหยุดตอเน�องและเทศกาล30%
สำหรับอาหาร ณ หองอาหารซันเซ็ท เบย15%
สำหรับวนธาราสปา30%



โรงแรมกราเซียร ขอนแกน

141 ถนนประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

โทร 043 334 999

www.glacier-hotel.com

www.facebook.com/theglacierkhonkaen

โรงแรมกราเซียร 

ขอนแกน

สวนลด

สำหรับหองพักจากราคา 1,600 บาทเทานั้น

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

10% 



โรงแรมเจริญธานี ขอนแกน

260 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

โทร 043 220 400

www.charoenthanihotel.com

https://www.facebook.com/charoenthani

โรงแรมเจริญธานี 

ขอนแกน

สวนลด

• สำหรับอาหารยกเวนอาหารบุฟเฟต และอาหารเซ็ท

• ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิตองแจงลวงหนา

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

50%
สำหรับหองพักจากราคาปกติ พรอมอาหารเชา 2 ทาน (ทุกประเภทหองพัก)

สำหรับคาอาหารและเคร�องด�มที่ไมมีแอลกอฮอล ที่หองอาหารเกรซแลนดคอฟฟช็อป 

ภัตตาคารจีนไทคูณ โชวไทมคาราโอเกะ 147 สนุกเกอร ล็อบบี้เลาจน และเจริญธานี เบเกอรี่ช็อป

10%



โรงแรมโฆษะ 

250-252 ถนนศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000

โทร 043 320 320

โรงแรมโฆษะ 

สวนลด

สำหรับหองพัก

45% 
• สำหรับอาหารยกเวนอาหารบุฟเฟต และอาหารเซ็ท

• ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิตองแจงลวงหนา

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560



ชีวีวนา สวีท รีสอรท เชียงใหม

296,298 ถนนเจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000

โทร 053 240 020

www.shewewanasuite.com

www.facebook.com/sunsetparkresortandspa

ชีวีวนา สวีท รีสอรท 

เชียงใหม

สิทธิพิเศษ

พัก 3 คืน จาย 2 คืน

แพคเกจ

• แพคเกจนี้นำไปใช ในจำนวนที่จำกัดของหองพักและความพรอม ในชวง ระยะเวลาที่กำหนดถึงเดือนเมษายน 2559 

   ที่ ชีวีวนาสวีทรีสอรท

• แพคเกจนี้สำหรับการจองโดยตรงกับทางโรงแรมเทานั้น

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560



โรงแรมพัทยาดิสคอฟเวอรรี่บีช

489 ถนนเลียบหาด พัทยาเหนือ บางละมุง ชลบุรี

โทร 038 413 833

www.pattayadiscoverybeach.com

www.facebook.com/pattayadiscoverybeachhotel

โรงแรมพัทยา

ดิสคอฟเวอรรี่บีช

สวนลด

สำหรับคาอาหาร ไมรวมเคร�องด�ม ที่หองอาหารดีบีช

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

10%



โรงแรมอเดลฟ โฟตี้ไนน

16 ซอยสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

โทร 02 662 7575

www.adelphi49.com

www.facebook.com/AdelphiFortyNine

โรงแรมอเดลฟ โฟตี้ ไนน

ราคาพิเศษ

 3,200 บาทสำหรับหอง One Bedroom Suite รวมอาหารเชาสำหรับ 2 ทาน

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

หองพัก



โรงแรมอเดลฟ พัทยา

390/14 หมู 9 ต.หนองปรีอ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร 033 673 451 

www.adelphipattaya.com

www.facebook.com/Café'GrandePattaya

โรงแรมอเดลฟ พัทยา

สวนลด

สำหรับคาอาหารและเคร�องด�ม ที่หองอาหารคาเฟ แกรนด

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

10%



โรงแรมศรีพันวา

88 หมู 8 ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร 076 371 000

www.sripanwa.com / www.babaphuket.com / www.coolspaphuket.com"

www.facebook.com/sripanwaphuket

โรงแรมศรีพันวา

สวนลด

18%
สำหรับคาอาหาร และเคร�องด�ม ท่ีหองอาหาร บาบา พูลคลับ และ หองอาหาร บาบา โซลฟูด 

สำหรับเมนูปกติ และ รับสวนลด 10% สำหรับราคาแพคเกจท่ี คูลสปา

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

• ยกเวนชวงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 - 10 มกราคม 2560

20%



โรงแรม ดีวาน�า ปาตอง รีสอรท แอนด สปา

43/2 ถ.ราษฎรอุทิศ 200 ป ต.ปาตอง อ.กะทู ภูเก็ต

โทร 076 341 414-5    

www.deevanapatong.com

โรงแรม ดีวานา ปาตอง 

รีสอรท แอนด สปา

สวนลด

10%
                  

คาหองพัก 10% จากราคาแพ็คเก็จ  สำหรับหองพักทุกประเภท ตั้งแต 5 ส.ค. 59 - 31 พ.ค. 60

ฟรี Wi-fi

สำหรับคาอาหาร และเคร�องด�ม ที่หองอาหาร The Balcony

10%

ที่ Orientala Wellness Spa และ Orientala Spa

• กรุณาสำรองหองพักลวงหนา 3 วัน

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

10%



รามาดา ภูเก็ต ดีวาน�า

45/1 ถ.ราษฎรอุทิศ 200 ป ต.ปาตอง อ.กะทู ภูเก็ต

โทร 076 207 500    

www.ramadaphuketdeevana.com

รามาดา ภูเก็ต ดีวานา

สวนลด

10%
                  

คาหองพัก 10% จากราคาแพ็คเก็จ  สำหรับหองพักทุกประเภท ตั้งแต 5 ส.ค. 59 - 31 พ.ค. 60

ฟรี Wi-fi

สำหรับคาอาหาร และเคร�องด�ม ที่หองอาหาร The Cafe

10%

ที่ Orientala Wellness Spa

• กรุณาสำรองหองพักลวงหนา 3 วัน

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

10%



โรงแรม ดีวาน�า พลาซา ภูเก็ต ปาตอง

239/14 ถ.ราษฎรอุทิศ 200 ป ต.ปาตอง อ.กะทู ภูเก็ต

โทร 076 302 100 

www.deevanaplazaphuket.com

โรงแรม ดีวานา พลาซา 

ภูเก็ต ปาตอง

สวนลด

10%
                  

คาหองพัก 10% จากราคาแพ็คเก็จ  สำหรับหองพักทุกประเภท ตั้งแต 5 ส.ค. 59 - 31 พ.ค. 60

ฟรี Wi-fi

สำหรับคาอาหาร และเคร�องด�ม ที่หองอาหาร Phuket Cafe

10%

ที่ Orientala Wellness Spa

• กรุณาสำรองหองพักลวงหนา 3 วัน

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

20%



โรงแรม ดีวาน�า พลาซา กระบี่ อาวนาง

186 ม.3 อาวนางซอย 8 หาดอาวนาง เมืองอาวนาง กระบี่

โทร 075 639 999, 02 632 9474-5

www.deevanaplazakrabi.com

โรงแรม ดีวานา พลาซา 

กระบี่ อาวนาง

สวนลด

10%
                  

คาหองพัก 10% จากราคาแพ็คเก็จ  สำหรับหองพักทุกประเภท ตั้งแต 5 ส.ค. 59 - 31 พ.ค. 60

ฟรี Wi-fi

สำหรับคาอาหาร และเคร�องด�ม ที่หองอาหาร Kingfisher

10%

ที่ Swan Spa

• กรุณาสำรองหองพักลวงหนา 3 วัน

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

10%



รีเซ็นตา สวีท ภูเก็ต สวนหลวง

60/80 ถ.เจาฟา-สวนหลวง ต.วิชิต อ.เมือง ภูเก็ต

โทร 076 201 000

www.recentahotels.com

รีเซ็นตา สวีท ภูเก็ต 

สวนหลวง

สวนลด

สากราคา Hotel Website สำหรับหองพักทุกประเภท ตั้งแต 5 ส.ค. 59 - 31 พ.ค. 60 ฟรี Wi-fi

10%

ที่ Orientala Wellness Spa

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

10%



รีเซ็นตา ภูเก็ต สวนหลวง

60/80 ถ.เจาฟา-สวนหลวง ต.วิชิต อ.เมือง ภูเก็ต

โทร 076 201 000

www.recentahotels.com

รีเซ็นตา ภูเก็ต 

สวนหลวง

สวนลด

สากราคา Hotel Website สำหรับหองพักทุกประเภท ตั้งแต 5 ส.ค. 59 - 31 พ.ค. 60 ฟรี Wi-fi

10%

ที่ Orientala Wellness Spa

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560

10%



รีเซ็นตา เอ็กซเพรส ภูเก็ตทาวน

10/1 ถ.รัตนโกสินทร 200 ป ตลาดเหนือ อ.เมือง ภูเก็ต

โทร 076 214 344

www.recentahotels.com

รีเซ็นตา เอ็กซเพรส 

ภูเก็ตทาวน

สวนลด

สากราคา Hotel Website สำหรับหองพักทุกประเภท ตั้งแต 5 ส.ค. 59 - 31 พ.ค. 60 ฟรี Wi-fi

10%
• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560



โรงแรมเวย พัทยา

555/86 หมู 5 ซอยนาเกลือ 12 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร 038 226 300-8

www.way-hotel.com

www.facebook.com/WayHotelPattaya

โรงแรมเวย พัทยา

สวนลด

คาอาหาร ไมรวมเคร�องด�ม ที่หองอาหารอีฟ

15%

• เง�อนไขเปนไปตามที่ทางสถานประกอบการกำหนด

• หมดเขต 30 พฤษภาคม 2560




