‘ Tis the Season
Celebrate in the heart of Bangkok

ENCHANTING FESTIVE AND
NEW YEAR’S CELEBRATIONS AT
ANANTARA SIAM BANGKOK HOTEL
Enjoy a holiday period full of seasonal cheer at Anantara Siam Bangkok Hotel, with a dazzling line up of
events for the whole family. Gather with loved ones for a traditional Christmas feast, indulge in our special
holiday afternoon tea and toast to 2020 in a decadent New Year’s Eve celebration.

ค้นพบมหัศจรรย์แห่งการเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ
เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ ดืม่ ด�ำ่ กับบรรยากาศแห่งความสุข เฉลิมฉลองอาหารแบบดัง้ เดิมและนานาชาติ
ร่วมกับครอบครัวและเพือ่ นฝูง เพือ่ ความสุขในช่วงเวลาทีย่ อดเยีย่ มทีส่ ดุ แห่งปี

FABULOUS FESTIVE PACKAGE
Embrace the spirit of the season with great offers this season at
Anantara Siam Bangkok Hotel.
Christmas/New Year package includes:
• Minimum 2 nights’ luxurious accommodation
• One bottle of wine upon arrival
• Daily buffet breakfast for 2 guests
• Kasara Lounge access for 2 guests
• THB 4,000 credit on food & beverage during the stay
From THB 9,300++ per room per night
Validity: 20 December 2019 to 5 January 2020

แพ็คเกจห้องพักฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่
โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ ขอมอบเครดิตมูลค่า 4,000 บาทเพื่อใช้จ่ายในโรงแรมฯ และไวน์ 1 ขวด เมื่อจองแพ็คเกจห้องพักตั้งแต่ 2 คืน ขึ้นไป
ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ถึง 5 มกราคม 2563 ราคาห้องพักเริ่มตั้งแต่ 9,300 บาท++ ต่อคืน รวมอาหารเช้าส�ำหรับ 2 ท่าน

To reserve your package, please call reservation at +66 (0) 2126 8866 or Email: reservations.asia@anantara.com
Prices are subject to 10% service charge and 7% applicable government tax.

CHRISTMAS TREE LIGHTING
CEREMONY
Anantara Siam Bangkok’s Christmas tree lighting ceremony takes place annually in early December.
Attracting more than 500 guests each year, the event sets to bring exquisite Thai inspired festive cheer
to the City of Angels.
We kick off this most wonderful time of the year with our annual Christmas Tree Lighting Ceremony,
accompanied by an angelic performance by members of The Royal Bangkok Symphony Orchestra
Children’s Choir.

พิธีเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ
พิธเี ปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส ทีโ่ รงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ จะจัดขึน้ ในต้นเดือนธันวาคม เป็นธรรมเนียมปฎิบตั ทิ กุ ปี โดยจะมีการแสดงคณะนักร้องประสานเสียง
และการจัดประกวดการตกแต่งต้นคริสมาสต์เพือ่ การกุศล ซึง่ แขกผูม้ เี กียรติกว่า 500 ท่านมาร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขนีท้ กุ ปี

CHRISTMAS CAROLING

คริสต์มาส แครอล

Bask in the holiday atmosphere with a medley of Christmas
carols and songs performed by a charming children’s choir.
Revel in the magic of Christmas with a special appearance
from Santa.

ฉลองเทศกาลคริสต์มาสปีนี้ พร้อมรับชมการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียง
คริสต์มาส แครอล และการมาเยือนของซานตาคลอส เพือ่ มอบของขวัญและ
ความสุขให้แก่เด็กๆ

Venue:
Time:

สถานที่:
เวลา:

The Lobby, all hotel restaurants and bar
24 December from 7.30 pm onwards
25 December from 12.00 noon onwards

เดอะ ล็อบบี้ และ ห้องอาหารทุกห้อง
24 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป
25 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

Call our Festive Desk +66 (0) 2126 8866 or Email: festivedesk.asia@anantara.com
Prices are subject to 10% service charge and 7% applicable government tax.
Anantara Siam Bangkok Hotel

@AnantaraSiamBangkok

A VERY MERRY CHRISTMAS FROM
THE HEART OF THE CITY
TUESDAY, 24 DECEMBER 2019

CHRISTMAS EVE DINNER BUFFET
Join us for a lavish Christmas buffet celebrating a world
of festive flavours. Indulge in all your favourites, including
roast turkey, fresh seafood, charcoal grill, foie gras and
classic Yuletide desserts. A live band completes this
magical occasion.
Venue:
Time:
Price:

Parichart Court (Aqua, Madison, Spice Market)
7.00 pm – 10.00 pm
THB 4,900++ per person, including house
beverages and free-flowing sparkling wine
THB 2,450++ per child under 12, including soft
beverages

อาหารนานาชาติจากทั่วทุกมุมโลกมาเรียงราย จัดสไตล์บุฟเฟ่ต์ให้คุณได้
อิ่มเอม ณ บริเวณปาริชาติ คอร์ท เมนูไฮไลท์ อาทิ ไก่งวงอบ ซีฟู้ด ฟัวกราส์
สเต๊ก พร้อมของหวานและเครื่องดื่มนานาชนิด เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก
วงดนตรีสดให้ท่านได้รื่นเริง
สถานที่:
เวลา:
ราคา:

ห้องอาหารเมดิสัน ห้องอาหารสไปซ์ มาร์เก็ต และอควา บาร์
19.00 - 22.00 น.
4,900 บาท++ รวมเครื่องดื่ม และสปาร์คกลิ้งไวน์ไม่จ�ำกัด
2,450 บาท++ ส�ำหรับเด็กอายุต�่ำกว่า 12 ปี รวมเครื่องดื่ม

CHRISTMAS EVE DINNER

คริสต์มาสอีฟ ดินเนอร์

Enjoy an unforgettable meal on the night before Christmas.
Dine on signature offerings from a special menu at awardwinning Italian restaurant Biscotti, or head to Shintaro for a
special selection of fresh fish dishes and fine Japanese sake.

เพลิดเพลินกับเมนูอิตาเลียนเซ็ตคริสต์มาสสุดพรีเมี่ยม พร้อมไวน์คัดสรรพิเศษ
ให้คุณได้ฉลองในค�่ำคืนแห่งเทศกาลสุขสันต์ หรือเลือกเพลิดเพลินไปกับอาหาร
ญี่ปุ่น ทั้งอาหารทะเลสด ปลาดิบ และสาเกเกรดพรีเมี่ยมจากญี่ปุ่น

Venue & Time:
		
Menu:		
Price:		

CHRISTMAS
EVE

คริสต์มาสอีฟ ดินเนอร์ บุฟเฟต์

Shintaro from 5.00 pm – 10.30 pm
Biscotti from 6.00 pm – 10.30 pm
Festive set menu and à la carte offerings
THB 2,850++ for 5-course festive menu

สถานที่/เวลา:
		
เมนู:		
ราคา:

ห้องอาหาร ชินทาโร่ เวลา 17.00 – 22.30 น.
ห้องอาหาร บิสคอตติ เวลา 18.00 – 22.30 น.
เมนูเฉลิมฉลองแบบเซ็ต และ เมนูอะลาคาร์ท
2,850 บาท++ ส�ำหรับเมนูดินเนอร์ 5 คอร์ส

Call our Festive Desk +66 (0) 2126 8866 or Email: festivedesk.asia@anantara.com
Prices are subject to 10% service charge and 7% applicable government tax.
Anantara Siam Bangkok Hotel

@AnantaraSiamBangkok

WEDNESDAY, 25 DECEMBER 2019

CHRISTMAS BRUNCH

คริสต์มาส บรั้นช์

Indulge in an extravagant Christmas Day buffet with
seasonal delights from roasted turkey and ham on the
bone to apple crumble with spiced ice cream. Get into the
merriment with our local choir and a visit from Santa Claus.

ฉลองวันคริสต์มาสพร้อมครอบครัวและมิตรสหาย กับบุฟเฟต์มื้อสาย
แสนอร่อย พร้อมเครื่องดื่มเสิร์ฟตลอดแบบไม่จ�ำกัด ขับกล่อมด้วยเสียงเพลง
จากคณะนักร้องเด็กประสานเสียง และการมาเยือนของซานตาคลอส
ในบรรยากาศอบอุ่นของวันคริสต์มาส

Venue:
Time:
Price:

Parichart Court (Aqua, Madison, Spice Market)
11.30 am – 3.30 pm
THB 5,100++ per person, including
free-flowing champagne and alcoholic beverages
From THB 3,700++ per person, including
free-flowing non-alcohol beverages
THB 2,450++ per child under 12 years old,
including soft beverages

ห้องอาหารเมดิสัน ห้องอาหารสไปซ์ มาร์เก็ต และอควา บาร์
11.30 - 15.30 น.
5,100 บาท++ รวมแชมเปญและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3,700 บาท++ รวมเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์)
2,450 บาท++ ส�ำหรับเด็กอายุต�่ำกว่า 12 ปี รวมเครื่องดื่ม

*Christmas set lunch available at Biscotti and Shintaro
restaurants

*อาหารเซ็ตคริสต์มาส มีให้บริการที่ห้องอาหารบิสคอตติ และ ชินทาโร่

CHRISTMAS AFTERNOON TEA BUFFET

บุฟเฟ่ต์น�้ำชายามบ่ายในช่วงเทศกาลคริสต์มาส

Indulge in a special Christmas afternoon tea buffet
featuring our finest gourmet treats paired with premium
Mariage Frères teas. Enjoy an array of Christmas sweets
and savoury delights against a backdrop of live piano.
Time:
Price:

CHRISTMAS
DAY

สถานที่:
เวลา:
ราคา:

2.00 pm – 6.00 pm
THB 1,100++ per person
THB 1,750++ per person including one glass of
Champagne

จิบน�้ำชายามบ่ายในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ณ บริเวณ เดอะล็อบบี้
เพลิดเพลินกับเสียงเปียโน ตื่นตาตื่นใจไปกับขนมหวานนานาชนิด
ทานคู่กับชาสัญชาติฝรั่งเศส มาคิยาจ แฟรส์
เวลา:
ราคา:

14.00 - 18.00 น.
1,100 บาท++ ต่อท่าน
หรือ 1,750 บาท++ ต่อท่าน พร้อมแชมเปญ 1 แก้ว

Call our Festive Desk +66 (0) 2126 8866 or Email: festivedesk.asia@anantara.com
Prices are subject to 10% service charge and 7% applicable government tax.
Anantara Siam Bangkok Hotel

@AnantaraSiamBangkok

NEW YEAR’S EVE DINNER BUFFET
TUESDAY, 31 DECEMBER 2019
Ring in the New Year in with an indulgent dinner buffet in the tropical surrounds of Parichart Court.
Enjoy free-flowing Champagne to accompany this heavenly gourmet fare and kick off 2020 on a high note.
Venue:
Time:
Price:

Parichart Court (Aqua, Madison, Spice Market)
6.00 pm – 10.00 pm
THB 6,200++ per person, including free-flowing Champagne, cocktails, beer and house beverages
THB 3,250++ per child under 12 years old, including soft beverages

FESTIVE À LA CARTE MENU’S AVAILABLE AT BISCOTTI AND SHINTARO RESTAURANTS

บุฟเฟต์มื้อค�่ำฉลองส่งท้ายปีสู่วันขึ้นปีใหม่
เสิร์ฟบุฟเฟ่ต์นานาชาติมื้อค�่ำในสไตล์เดียวกับซันเดย์บรั้นช์สุดอลังการส่งท้ายปี พร้อมแชมเปญ ค็อกเทล เบียร์ และเครื่องดื่ม เสิร์ฟไม่จ�ำกัด
สถานที่:
เวลา:
ราคา:

ห้องอาหารเมดิสัน ห้องอาหารสไปซ์ มาร์เก็ต และอควา บาร์
18.00 - 22.00 น.
6,200 บาท++ รวมเครื่องดื่ม เบียร์, สปาร์คกลิ้งไวน์ และ แชมเปญ เสิร์ฟไม่จ�ำกัด
3,250 บาท++ ส�ำหรับเด็กอายุต�่ำกว่า 12 ปี รวมเครื่องดื่ม

เมนูอะลาคาร์ท มีให้บริการที่ห้องอาหารบิสคอตติ และ ชินทาโร่

NEW YEAR’S
EVE

Call our Festive Desk +66 (0) 2126 8866 or Email: festivedesk.asia@anantara.com
Prices are subject to 10% service charge and 7% applicable government tax.
Anantara Siam Bangkok Hotel

@AnantaraSiamBangkok

FESTIVE GROUP GATHERINGS
PRIVATE CHRISTMAS BREAKFAST
Date:
Venue:
Time:
Price:

Daily from 4 - 23 December 2019
Biscotti
Between 7.00 am – 10.30 am
600++ per person

วันที่:
สถานที่:
เวลา:
ราคา:

ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 4 - 23 ธันวาคม
ห้องอาหารบิสคอตติ
7.00 - 10.30 น.
600 บาท++ ต่อท่าน

Minimum guaranteed 10 persons
Book minimum 3 days in advance

จ�ำนวนแขกตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
ส�ำรองที่นั่งล่วงหน้า 3 วัน

4-COURSE CHRISTMAS CORPORATE
PRIVATE GROUP DINNER

มื้ออาหาร 4 คอร์ส ส�ำหรับคริสต์มาสดินเนอร์

Date:
Venue:
Time:
Price:

Daily from 4 - 23 December 2019
Biscotti or Madison
6.00 pm – 10.00 pm
From THB 2,250++ per persons
From THB 28,000++ for private room at Madison

Minimum guaranteed 6 persons
Maximum 18 persons in private room

FESTIVE DRINKS RECEPTION WITH
SELECTION OF CANAPÉS

วันที่:
สถานที่:
เวลา:
ราคา:

ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 4 - 23 ธันวาคม
ห้องอาหารบิสคอตติ หรือ ห้องอาหารเมดิสัน
18.00 - 22.00 น.
2,250 บาท++ ต่อท่าน
28,000 บาท++ ส�ำหรับห้องส่วนตัว ห้องอาหารเมดิสัน

จ�ำนวนแขกอย่างน้อย 6 ท่าน
จ�ำนวนแขกสูงสุด 18 ท่าน ส�ำหรับห้องส่วนตัว

เฉลิมฉลองเทศกาลด้วยเครื่องดื่มพร้อมคานาเป้
วันที่:

Canape selection:
Price:
THB 800++ per person

ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 4 - 23 ธันวาคม ระหว่างเวลา
18.00 - 1.00 น.
สถานที่: อควา บาร์
เลือกเบียร์, ไวน์ หรือ เครื่องดื่มน�้ำอัดลม
ราคา:
ชั่วโมงแรก 550++ บาท, ชั่วโมงที่ 2 ราคา 410++ บาท
ชั่วโมงที่ 3 และชั่วโมงต่อไป 275++ บาท ต่อท่าน ต่อชั่วโมง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มเติม
ราคา:
ชั่วโมงแรก 850++ บาท, ชั่วโมงที่ 2 ราคา 640++ บาท
ชั่วโมงที่ 3 และชั่วโมงต่อไป 425++ บาท ต่อท่าน ต่อชั่วโมง
เมนูคานาเป้
ราคา:
800++ บาท ต่อท่าน

Maximum guaranteed 120 persons

จ�ำนวนแขกสูงสุด 120 ท่าน

Date:
Venue:

Daily from 4 - 23 December 2019 between:
6.00 pm – 1.00 am
Aqua

Choose one from Beer, selected wines or soft drinks
Price:
1 st hour THB 550++, 2 nd hour THB 410++,
3 rd and more hours THB 275++ per person per hour
Additional selected international spirits
Price:
1 st hour THB 850++, 2 nd hour THB 640++,
3 rd and more hours THB 425++ per person per hour

FESTIVE GROUP
GATHERINGS

อาหารเช้าช่วงเทศกาลคริสต์มาส

Call our Festive Desk +66 (0) 2126 8866 or Email: festivedesk.asia@anantara.com
Prices are subject to 10% service charge and 7% applicable government tax.
Anantara Siam Bangkok Hotel

@AnantaraSiamBangkok

ONE NIGHT IN SIAM

PRIVATE YEAR-END EVENT SPECIAL OFFER
Celebrate your year-end event in style and give your special occasion an extra
dash of dazzle at Bangkok’s most prestigious address.
Our fully customisable celebration packages offer glitz, glamour and
everything you need to create special New Year’s memories. Indulge in
gourmet cuisine, celebrate with a buffet carvery or delight your guests with an
elegant cocktail reception; however you say goodbye to 2019, let us handle
the details with our bespoke personal service.
Thai and International Buffet Menu starts from THB 1,200 net per person
Inclusive of:
• Free flow of soft drinks and mixers throughout the event
• Standard decors at the venue
• One (1) unit of LCD projector with screen
• Special price on House Wine starting from THB 850 net per bottle
• Special corkage fee at THB 600 net per bottle of wine
Add THB 300 net per person and choose to enjoy two (2) more benefits:
• One (1) Barrel of Draught Beer
• Karaoke Set
• Two (2) Vouchers of Sunday Brunch for two (2) persons at Anantara Siam Bangkok
• One (1) Voucher of One night stay in deluxe room including breakfast for two (2) persons at Anantara Siam Bangkok
Terms & Conditions:
• This promotion is valid until 31 January 2020
• All prices are inclusive of 10% service charge and applicable government tax
• Minimum guarantee of fifty (50) persons

แพ็คเกจงานจัดเลี้ยงส่วนตัวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ONE NIGHT
IN SIAM

เฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีอย่างมีสไตล์ ใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยแพ็คเกจการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่วนตัวกับเพื่อนร่วมงานหรือญาติมิตร ที่สามารถเนรมิตได้
ตามความต้องการของท่าน ดื่มด�่ำไปกับอาหารรสเลิศ ด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์อาหารไทยหรืออาหารนานาชาติเริ่มต้นที่ 1,200 บาทสุทธิ ต่อท่าน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2126 8866 ต่อ 1532-1533 หรือ อีเมล catering.asia@anantara.com
For more information or to book your year-end event or special occasion,
please contact our Event Specialists at +66 (0) 2126 8866 Ext 1532-1533 or Email catering.asia@anantara.com
Anantara Siam Bangkok Hotel

@AnantaraSiamBangkok

FESTIVE HAMPERS
Give the perfect gift with our indulgent European hampers, featuring homemade German stollen,
Italian panettone, cookies and macarons, plus fine wines and Champagne. Tailor your own or
select from our customised hampers.
Date:
Venue:
Time:
Price:

11 November 2019 – 5 January 2020
Mocha & Muffins
7.00 am – 8.00 pm
Holiday Hamper: THB 2,999+ or THB 3,999+ including a bottle of wine
Make It Festive Hamper: THB 4,999+ or THB 5,999+ including a bottle of wine
Exclusive Celebration Hamper: THB 5,999+ or THB 9,499+ including a bottle of champagne
Or from THB 3,250+ for your personalised hamper.

จัดกระเช้าของขวัญและกิฟท์เซ็ต
ร้านเบเกอรี่ มอคค่า แอนด์ มัฟฟินส์ ได้จัดของขวัญรับคริสต์มาสและปีใหม่ ด้วย ขนมโฮมเมดที่นิยมในเทศกาล อาทิ ขนมปังสโตเลน, ขนมปังปาเนตโตน คุกกี้ และ
มาการอง รวมถึงไวน์ และ แชมเปญ ระดับพรีเมี่ยม ซึ่งเลือกจัดเซ็ตได้เอง ตั้งแต่ 3,250 บาท+ ขึ้นไป หรือเลือกเซ็ตกระเช้าของขวัญ ตั้งแต่ 2,999 บาท+ ขึ้นไป

CHRISTMAS CARVERY
• Roasted Whole Turkey
(7-9 kg, serves 8-10 persons)
THB 9,900+ with baked potatoes, cranberry sauce,
giblet sauce, sautéed Brussels sprouts with crispy
pancetta and bread stuffing.
• Honey Glazed Ham (1kg)
THB 1,080+ with baked potatoes and honey mustard

• ไก่งวงอบ เสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งอบโรสแมรี่และซอสแคนเบอร์รี่ ในราคา
9,900 บาท+ ต่อตัว (ขนาด 7-9 กก. ส�ำหรับ 8 -10 ท่าน)
• คริสมาสต์แฮมอบนน�้ำผึ้ง เสิร์ฟพร้อมมันฝรั่งอบโรสแมรี่ราดด้วย
ซอสมัสตาร์ดน�้ำผึ้ง ในราคา 1,080 บาท+ ต่อ 1 กก.
For more information or to pre-order your hamper,
please call +66 (0) 2216 8866 Ext. Mocha & Muffins or email mochamuffins.asia@anantara.com
Anantara Siam Bangkok Hotel

@AnantaraSiamBangkok

SPA GIFT BASKETS

BIOLOGIQUE RECHERCHE – 40 YEARS OF PASSION

ANANTARA SPA GIFT SET
Treat yourself and your loved ones to some well-deserved
pampering this festive season. Anantara Spa offers special
Christmas gift sets for the holidays including:
• Anantara Silky & Smooth Hair Set price THB 1,000
• Anantara Body Blissful Set price THB 1,200
• Anantara Ultimate Jasmine Collection price THB 2,000

มอบเซ็ตของขวัญจากอนันตรา สปา ให้กับคนที่คุณรักหรือลูกค้าคนส�ำคัญ
ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขปีนี้
• เซ็ตของขวัญอนันตรา ซิลกี้ แอนด์ สมูท แฮร์ ราคา 1,000 บาท
• เซ็ตของขวัญอนันตรา บอดี้ บลิสฟูล ราคา 1,200 บาท
• เซ็ตของขวัญอนันตรา อัลติเมท จัสมิน คอลเลคชั่น ราคา 2,000 บาท

For more information, please call +66 (0) 2126 8866 Ext.1191 or email spa.asia@anantara.com

Over more than four decades, Parisian-born Biologique
Recherche has gained a reputation for astounding
effectiveness based on a clinical approach to beauty care
using intentionally pure, concentrated, raw ingredients,
as well as innovative and meticulous protocols and
procedures.

Biologique Recherche เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสูตรเข้มข้นที่อุดมด้วยสารสกัด
ชีวภาพจากประเทศฝรั่งเศส สัมผัสได้ถึงความแตกต่างในครั้งแรกที่ใช้ โดย
เน้นการปรับสมดุลผิว ให้แลดูอ่อนกว่าวัย ไปเกือบ 10 ปี ผลิตภัณฑ์ของ
Biologique Recherche เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ โรงพยาบาล สปาบ�ำบัด
และสปาชั้นน�ำทั่วโลก มากกว่า 40 ปี

• Biologique Recherche trial set with a complimentary
45-minute Tension Relief massage at THB 3,000 net
(usual price THB 7,500)
• Biologique Recherche travel set with a complimentary
90-min Traditional Thai Massage at THB 5,000 net
(usual price THB 14,500)

• Biologique Recherche เซ็ตทดลอง พร้อมอภินันทนาการนวดผ่อนคลาย
(45 นาที) ราคา 3,000 บาทสุทธิ
• Biologique Recherche เซ็ตเดินทาง พร้อมอภินันทนาการนวดแผนไทย
(90 นาที) ราคา 5,000 บาทสุทธิ

For more information, please call +66 (0) 2126 8866 Ext.1191 or email spa.asia@anantara.com

ANANTARA SIAM BANGKOK HOTEL
155 Rajadamri Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
T +66 (0) 2126 8866 E festivedesk.asia@anantara.com
siam-bangkok.anantara.com

Anantara Siam Bangkok Hotel

@AnantaraSiamBangkok

#AnantaraSiam

