
FAREWELL TO 2020

SEASONAL CELEBRATIONS
IN SAMUI



ISLAND SPARKLE
Escape from worldly worries to an island paradise, 
for an end-of-year escape filled with magic and marvels
to keep the whole gang in the spirit through Christmas
and into the New Year. 

เทศกาลแหง่ความสุข
บนเกาะสมยุอันเปล่งประกาย
ค้นพบมหัศจรรย์แห่งเกาะสมุย เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ 

ณ อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย รีสอร์ท ด่ืมด่ำากับบรรยากาศในงานรื่นเริงกับเพื่อน 

และครอบครัว เพื่อความสุขในชว่งเวลาท่ียอดเยี่ยมท่ีสุดแห่งปี



TREE LIGHTING
Kick off your holidays with a traditional tree lighting 
ceremony in our very own tropical canopy. Enjoy Christmas 
carols as well as a visit from Santarina to welcome the 
festive season.

Venue: Tree Tops
Time: 5.00 pm – 6.00 pm
Price: Complimentary

CHRISTMAS EVE IN THE SKY
Dining at Tree Tops is a once-in-a-lifetime experience, with 
only eight tables suspended amidst the trees. Savour the 
chef’s tasting menu of fresh fusion cuisine, with selections 
from land and sea paired with Old and New World Wines.

Venue: Tree Tops
Time: 6.00 pm – 8.30 pm or 8.30 pm – 11.00 pm
Price: THB 2,900++ per person

พิธเีปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส
ต้อนรับเทศกาลด้วยพิธปีระดับไฟรว่มกับเหล่าซานตาริน่า 
ชมการแสดงคณะนักร้องประสานเสียง และการจัดตกแต่งต้น
คริสต์มาสบนยอดไม้ ณ ทรี ท็อปส์

สถานท่ี: ทรี ท็อปส์ บาร์
เวลา: 17.00 - 18.00 น.
ราคา: แขกผู้เข้าพักรว่มงานฟรี โดยไมม่ีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม

คริสต์มาสอีฟ ดินเนอร์ บนยอดไม้
ครั้งหน่ึงในชีวิตกับประสบการณ์การรับประทานอาหาร
บนยอดไม้ ล้ิมลองอาหารเลิศรสในศาลาสว่นตัว เมนูอาหารท่ีถูก
รังสรรค์โดยเชฟยอดฝีมือ ผู้มากประสบการณ์ในร้านอาหาร
ระดับมิชลินสตาร์

สถานท่ี: ทรี ท็อปส์ บาร์
เวลา: 18.00 - 20.30 น. หรือ 20.30 - 23.00 น.
ราคา: 2,900 บาท++ ต่อท่าน

THURSDAY, 24 DECEMBER 2020 วันพฤหัสบดีท่ี 24 ธนัวาคม 2563



SANTA’S ARRIVAL
Join us as Santa makes an entrance at the beach 
by kayak! A Jingle Bells parade to the kids’ club follows, 
where presents will be handed out for all.

Venue: Beach
Time: 10.30 am onwards
Price: Complimentary

CHRISTMAS LUNCH
Wake up at your leisure, then head down to the beach. 
An international extravaganza is laid before you, with 
flavours from around the world, to be shared with family in 
celebration of a tropical Christmas.

Venue: Beach
Time: 12.00 pm – 3.00 pm
Price: THB 3,200++ for two persons

CHRISTMAS DINNER IN THE SKY
Prepare for a golden Christmas with a magical meal at Tree 
Tops. Take your seat in the jungle canopy for a sumptuous 
set dinner.

Venue: Tree Tops Sky Dining & Bar
Time: 6.00 pm – 8.30 pm or 8.30 pm – 11.00 pm
Price: THB 2,900++ per person

งานเล้ียงต้อนรับซานต้า
ฉลองเทศกาลคริสต์มาสน้ีด้วยการต้อนรับการมาเยือนของ
ซานตาคลอส ณ ชายหาด และรว่มเดินขบวนพาเหรด เพื่อมอบ 
ของขวัญและความสขุให้แก่เด็ก ๆ ณ คลับ ‘ชา้งน้อย’ สำาหรบัเด็ก

สถานท่ี: ชายหาดและคลับ ‘ช้างน้อย’ สำาหรับเด็ก
เวลา: 10.30 น. เป็นต้นไป
ราคา: แขกผู้เข้าพักรว่มงานฟรี โดยไมม่ีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม

คริสต์มาส ล้ันช์
อาหารนานาชาติจากท่ัวทกุมุมโลกมาเรยีงราย จัดสไตล์แฟมิล่ีเซต็ 
เพื่อให้คณุได้ด่ืมด่ำาในวันครสิต์มาส

สถานท่ี: ชายหาด
เวลา: 12.00 - 15.00 น.
ราคา: 3,200 บาท++ สำาหรับ 2 ท่าน

คริสต์มาส ดินเนอร์ บนยอดไม้
ฉลองวันครสิต์มาสพรอ้มครอบครวั และคนท่ีคณุรกักับอาหาร
ม้ือค่ำาสดุแสนพเิศษบนยอดไม้ ล้ิมลองอาหารเลิศรสในศาลาสว่นตัว 
เมนูพิเศษท่ีถูกรังสรรค์โดยเชฟยอดฝีมือ ผู้มากประสบการณ์ใน
รา้นอาหารระดับมิชลินสตาร์

สถานท่ี: ทรี ท็อปส์ สกาย ไดนิ่ง แอนด์ บาร์
เวลา: 18.00 - 20.30 น. หรือ 20.30 - 23.00 น.
ราคา: 2,900 บาท++ ต่อท่าน

FRIDAY, 25 DECEMBER 2020 วันศุกร์ท่ี 25 ธนัวาคม 2563



NEW YEAR ON TOP 
OF THE WORLD
Celebrations meet the height of sophistication at Tree Tops. 
Explore the chef’s tasting menu of fresh fusion cuisine, 
with selections from land and sea paired with Old and New 
World Wines.

Venue: Tree Tops Sky Dining & Bar
Time: 6.00 pm – 8.30 pm or 8.30 pm – 11.00 pm
Price: THB 3,500++ per person

THAI BEACH BUFFET
The New Year’s Eve celebrations begin with canapés 
and a welcome drink. Explore the sizzling flavours of 
Thai-style barbecue, as a live band and the lull of the
 ocean set the scene.

Venue: Beach
Time: 7.00 pm – 10.00 pm
Price: THB 1,900++ per person

COUNTDOWN TO 2021
The sky sparkles with stars overhead and the twirl of a fire 
show. Dance to the beats of the live band, soft sand under 
your feet. As the clock strikes midnight, the beach lights up 
with a fire show. The perfect start of a new decade and new 
beginnings.

Venue: Beach
Time: 11.30 pm – 12.30 am
Price: Complimentary

สุดยอดม้ือค่ำาฉลองสง่ท้ายปีสูวั่นขึ้นปีใหม่
สง่ท้ายปีเก่า เพื่อต้อนรบัปีใหม ่ด้วยสดุยอดเมนูอาหารม้ือค่ำา 
บนยอดไม้สว่นตัว ด้วยวัตถดิุบท่ีคัดสรรมาอยา่งพเิศษ และการปรุง
อยา่งพถีิพถัิน ให้คณุได้ฉลองค่ำาคืนแห่งเทศกาลแบบเอ็กซค์ลซูฟี
กับอนันตรา

สถานท่ี: ทรี ท็อปส์ สกาย ไดนิ่ง แอนด์ บาร์
เวลา: 16.00 - 18.30 น. หรือ 20.30 - 23.00 น.
ราคา: 3,500 บาท++ ต่อท่าน

บุฟเฟ่ต์ม้ือค่ำาแบบไทย ฉลองเทศกาลปีใหม่
เสริฟ์บุฟเฟต์ม้ือค่ำาในสไตล์ไทยบารบี์คิวสดุอลังการสง่ท้ายปี 
เพลิดเพลินกับดนตรสีดในบรรยากาศสดุพเิศษแหง่ค่ำาคืน
ของท้องทะเล

สถานท่ี: ชายหาด
เวลา: 19.00 - 22.00 น.
ราคา: 1,900 บาท++ ต่อท่าน

เฉลิมฉลองนับถอยหลังวันข้ึนปีใหม ่ปี 2564
ฉลองค่ำาคืนแห่งเทศกาลท่ีเต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับ 
เพลิดเพลินไปกับการแสดงไฟสุดอลังการ ด่ืมด่ำากับการเต้นรำาบน
ชายหาดพร้อม วงดนตรีสดท่ีบรรเลงเพลงอยา่งครื้นเครง รว่มกัน
นับถอยหลัง เพื่อต้อนรับปีใหม่น้ีเป็นอยา่งสมบูรณ์แบบ

สถานท่ี: ชายหาด
เวลา: 23.30 - 00.30 น.
ราคา: แขกผู้เข้าพักรว่มงานฟรี โดยไมม่ีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม

THURSDAY, 31 DECEMBER 2020 วันพฤหัสบดีท่ี 31 ธนัวาคม 2563



MERIT FOR THE NEW YEAR
Start the new year auspiciously with a traditional Buddhist 
alms ceremony. As Saffron-robed monks file past the resort, 
offer up food prepared in advance and receive blessings 
in return. 

Venue: Sand Deck
Time: 6.30 am onwards
Price: Complimentary

ทำาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
ฤกษ์งานยามดีในวาระขึ้นปีใหม่ ปี 2564 ขอเชิญรว่มทำาบุญ
ตักบาตรยามเช้า ด้วยชุดอาหารจากทางรีสอร์ท เพื่อเสริมความ
เป็นสิริมงคล และรับพรปีใหม่จากพระภิกษุสงฆ์

สถานท่ี: แซนด์ เด็ค (บริเวณสระว่ายน้ำาหลัก)
เวลา: 6.30 น. เป็นต้นไป
ราคา: แขกผู้เข้าพักรว่มงานฟรี โดยไมม่ีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม

FRIDAY, 1 JANUARY 2021 วันศุกร์ท่ี 1 มกราคม 2564



FACIAL SPARKLE
Look your best for the new year, with a tailored Elemis facial 
that targets signs of ageing or sun damage. Anantara Spa 
introduces the HD Skin Reveal Camera, which goes beyond 
the surface to map enlarged pores, wrinkles, pimples, 
dryness and pigmentation. Address problem areas with 
a complimentary consultation when you book a Radiant 
Relaxation package.

RADIANT RELAXATION
•	 Body Scrub, Oriental Foot Massage or Tension  

Release Massage (30 mins)

•	 Tailored Elemis Facial (60 mins)

•	 Complimentary Anantara Spa product

Price: THB 4,500 net per person
 THB 8,500 net per couple

ใบหน้าอันเปล่งประกาย
มอบของขวัญท่ีดีท่ีสุดให้กับผิวหน้า ด้วยผลิตภัณฑ์จาก Elemis 
สุดยอดครีมบำารุง เพื่อลดเลือนริ้วรอย และปัญหาจากแสงแดด 
แก้ไขปัญหาอยา่งถูกจุด ด้วยการตรวจวัดสภาพผิวโดยเครื่อง HD 
Skin Reveal Camera จากอนันตราสปา ท้ังสภาพรูขุมขน ริ้วรอย 
สิว ความแห้ง รวมท้ังเม็ดสีผิวด้วย ให้คำาปรึกษาฟรี เม่ือซื้อแพ็กเกจ 
Radiant Relaxation

RADIANT RELAXATION
• สครับผิวกาย, นวดเท้า หรือนวดผ่อนคลาย 30 นาที
• ทรีทเม้นท์หน้าด้วยผลิตภัณฑ์จาก Elemis 60 นาที
• เซ็ตผลิตภัณฑ์อนันตราสปา

ราคา: 4,500 บาทสุทธิ ต่อท่าน
  8,500 บาทสุทธิสำาหรับ 2 ท่าน

ANANTARA SPA SPECIALS 

1 – 31 DECEMBER 2020

อนันตราสปา สเปเชี่ยล 
1 - 31 ธนัวาคม 2563



WEEKLY ACTIVITIES  ตารางกิจกรรม
MONDAY  วันจันทร์

8.00 am – 9.00 am 11.00 am – 12.00 pm 1.00 pm – 1.45 pm 2.00 pm – 2.45 pm 4.00 pm – 5.00 pm

Yoga 
Boxing Ring

Resort Tour /  
Fish Feeding

Plaster Doll Painting 
THB 50++ / piece

Thai Language
Body Stretching

Boxing Ring

TUESDAY  วันอังคาร

Mat Pilates 
Boxing Ring

Movie Time
Pizza Making

THB 250++ / session
Face Painting

Muay Thai 
Boxing Ring

WEDNESDAY  วันพุธ

Body Stretching
Boxing Ring

Kids Boxing
Batik Painting

THB 250++ / session
Movie Time

Yoga 
Boxing Ring

THURSDAY  วันพฤหัสบดี

Qigong 
Boxing Ring

Paper Making
Plaster Doll Painting  
THB 50++ / piece

Coconut Leaf Folding
Mat Pilates 
Boxing Ring

FRIDAY  วันศุกร์

_______ Resort Tour /  
Fish Feeding

Bracelet Making
THB 100++ / piece 

Face Painting _______

SATURDAY  วันเสาร์

Yoga 
Boxing Ring

Kids Yoga 
Boxing Ring

Pizza Making
THB 250++ / session

Movie Time
Muay Thai 

Boxing Ring

SUNDAY  วันอาทิตย์

Body Stretching
Boxing Ring

Coconut Leaf Folding
Batik Painting

THB 250++ / session
Thai Language

Qigong 
Boxing Ring

 Kids activity

Private classes are available for Beginners’ Yoga, 
Tai Chi and Pilates at THB 1,000++ per person and 
Muay Thai at THB 1,500++ per person.

* Reservations for activities are required at least one day in advance. 
Prices are subject to 10% service charge and prevailing government tax.

 กิจกรรมสำาหรับเด็ก
สามารถเรียนคลาสสว่นตัวได้สำาหรับโยคะ ไทชิ และพิลาทิส 
ราคา 1,000 บาท ต่อท่าน และมวยไทย 1,500 บาท ต่อท่าน

*โปรดทำ�ก�รจองเข้�รว่มกิจกรรมล่วงหน้� 1 วัน 
ร�ค�ข้�งต้นไม่รวมค่�บรกิ�รและภ�ษีทีร่ฐับ�ลเรยีกเก็บ



ACCOMODATIONS 
Choose your holiday haven from luxurious rooms to spacious villas, perfectly appointed for a romantic end-of-year retreat or 
festive family getaway. Step out onto your balcony or terrace, enjoy your own private pool, lounge by the lagoon or spend 
quality time with those you love in a family-friendly paradise as you welcome 2021 together.

ห้องพักและวิลล่า
พาเพื่อน และครอบครวัมาพกัผ่อนอยา่งหรูหรา ณ อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย รสีอรท์ ด้วยห้องพัก และวิลล่าสว่นตัวบนชายหาด
สำาหรบัเทศกาลครสิต์มาสและปีใหมน้ี่

ROOMS  ห้องพัก

Deluxe Lawana 55 sqm Balcony • Bathtub
ดีลักซ์ ลาวาณา 55 ตร.ม. ระเบียงพักผ่อน • อ่างอาบน้ำา

Deluxe Plunge Pool 89 sqm Private Pool • Terrace
ดีลักซ์ พล้ันจ์ พูล 89 ตร.ม. สระว่ายน้ำาสว่นตัว • ชานพักผ่อน

Deluxe Pool Access 98 sqm Direct Pool Access • Leisure Sala
ดีลักซ์ พูล แอ๊คเซส 98 ตร.ม. เข้าถึงสระว่ายน้ำาได้โดยตรง ศาลาพักผ่อน

VILLAS  วิลล่า

Anantara Pool Villa 160 sqm Private Pool • Terrace • Garden View
อนันตรา พูล วิลล่า 160 ตร.ม. สระว่ายน้ำาสว่นตัว • ชานพักผ่อน • วิวสวน

Anantara Sea ViewPool Villa 160 sqm Private Pool • Terrace • Sea View
อนันตรา ซีวิว พูล วิลล่า 160 ตร.ม. สระว่ายน้ำาสว่นตัว • ชานพักผ่อน • วิวทะเล

Anantara Family Pool Villa 196 sqm Private Pool • Expansive Terrace
อนันตรา แฟมิล่ี พูล วิลล่า 196 ตร.ม. สระว่ายน้ำาสว่นตัว • ชานพักผ่อนขนาดใหญ่

Two Bedroom Lawana Pool Villa 300 sqm Private Pool • Expansive Terrace • Kitchen
ลาวาณา พูล วิลล่า สองห้องนอน 300 ตร.ม. สระว่ายน้ำาสว่นตัว • ชานพักผ่อนขนาดใหญ ่• ห้องครัว

Four Bedroom Private Pool Retreat 680 sqm	 Large	Private	Pool	•	Large	Dining	and	Leisure	Sala
โฟร์ เบดรูม ไพรเวท พูล รีทรีท 680 ตร.ม. สระว่ายน้ำาสว่นตัว • ศาลารับประทานอาหาร และพักผ่อนขนาดใหญ่



LIFE IS A JOURNEY. Visit anantara.com

anantaralawana Anantara Lawana Koh Samui Resort anantaralawana


