
ANANTARA VACATION CLUB FAMILY 
FUN PROGRAMME
โปรแกรมความสนุุกสำาหรับครอบครัว ท่ี่�อนัุนุตรา เวเคชัั่�นุ คลัับ

Anantara Vacation Club Mai Khao Phuket offers the ideal resort 
destination for families to indulge in fun, relaxation and memorable 
local experiences.

อนัุนุตรา เวเคชัั่�นุ คลัับ ภููมิใจนุำาเสนุอประสบการณ์์การพัักผ่่อนุท่ี่�ดี่เลิัศ ณ์ จุดีหมายปลัายที่าง
สำาหรับครอบครัว เพั่�อให้ที่่านุไดี้ดี่�มดีำ�ากับความสนุุกสนุานุ ความผ่่อนุคลัาย แลัะกิจกรรมในุ
ท้ี่องถิิ่�นุอันุนุ่าจดีจำา



KIDS
FUN FOR

ความสนุุกสนุานุสำาหรับคุณ์หนุูๆ



KIDS CLUB
คิดีส์คลัับ

The Kids Club keeps little ones entertained with 
interesting activities and exciting adventures in a safe 
environment, while parents have the chance to relax 
and unwind at the nearby spa or beach. Children can 
enjoy arts & crafts, play energising indoor and outdoor 
games and make use of beachfront sports at our 
family-friendly resort.

ให้้น้้องๆห้นู้ๆได้้สนุ้กสน้าน้ไปกับกิจกรรมท่ี่�น่้าสน้ใจและการผจญภััยท่ี่�น่้า
ต่ื่�น้เต้ื่น้ใน้สภัาพแวด้ล้อมท่ี่�ปลอด้ภััย ใน้ขณะท่ี่�ผู้ปกครองได้้พักผ่อน้และ
ผ่อน้คลายท่ี่�สปาห้ร่อชายห้าด้ใกล้เค่ยง โด้ยเด็้กๆ สามารถเพลิด้เพลิน้
กับการวาด้รูประบายส่และงาน้ฝีีม่อ เคล่�อน้ไห้วร่างกายขณะเล่น้เกมทัี่�ง
ใน้ร่มและกลางแจ้ง ห้ร่อออกไปเล่น้ก่ฬาท่ี่�ริมชายห้าด้ ณ ร่สอร์ที่ท่ี่�เห้มาะ
สำาห้รับทุี่กคน้ใน้ครอบครัวแห่้งน่้�



KIDS CLUB MEMBERSHIP
สมาชั่ิกจักก้าคิดีส์คลัับ
Join the Kids Club to access fantastic membership benefits 
throughout your stay. Kids will receive a branded adventure bag 
containing a cap, water bottle and Jakka keychain so everybody 
will recognize them as a member! You’ll also get to enjoy a 50% 
discount on the tasty kids’ menu items at the resort’s food and 
beverage venues.

One child (under 12 years old)
THB 500 net/per child 

Membership benefits cannot be combined with other special offers

For reservations and more information, please visit the Kids Club Team or dial 0.

ชวน้คุณห้นู้ๆ สมัครเข้าร่วมเป็น้สมาชิกจักก้าคิด้ส์คลับ เพ่�อรับสิที่ธิิ
ประโยชน้์สุด้พิเศษตื่ลอด้การเข้าพัก โด้ยคุณห้นู้ๆ จะได้้รับกระเป๋าลาย
ปูจักก้าแสน้สด้ใส ภัายใน้กระเป๋าประกอบไปด้้วย ห้มวก ขวด้น้ำ�า และพวง
กุญแจรูปปูจักก้าซ่ึ่�งเป็น้สัญลักษณ์แที่น้ความเป็น้สมาชิกตัื่วน้้อยของคลับ! 
น้อกจากน่้�ท่ี่าน้ยังจะได้้รับส่วน้ลด้ 50% สำาห้รับเมนู้อาห้ารและเคร่�องด่้�ม
สำาห้รับเด็้กแสน้อร่อยท่ี่�ร้าน้อาห้ารภัายใน้โรงแรมอ่กด้้วย

ราคาสมาชิิก 500 บาทสุทธิิ/ เด็็ก 1 คน (อายุุต่ำำ�ากว่่า 12 ปีี)

สิที่ธิิประโยชน์้ของสมาชิกคิด้ส์คลับไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสน้อพิเศษอ่�น้ๆได้้

สำารองท่ี่�นัุ�งแลัะสอบถิ่ามข้้อมูลัเพิั�มเติมไดี้ท่ี่� ท่ี่มคิดีส์คลัับ หร่อกดี 0 จากโที่รศัพัท์ี่ภูายในุห้องพัักข้องท่ี่านุสำารองท่ี่�นัุ�งแลัะสอบถิ่ามข้้อมูลัเพิั�มเติมไดี้ท่ี่� ท่ี่มคิดีส์คลัับ หร่อกดี 0 จากโที่รศัพัท์ี่ภูายในุห้องพัักข้องท่ี่านุ



FUN PIZZA COOKING CLASS
พัิซซ่าฝีีม่อคุณ์หนุู
Our Fun Pizza Cooking Class gives kids the chance to express 
themselves in the kitchen and develop a healthy interest in food. 
One of our fantastic chefs teaches Little Chefs to make their own 
yummy pizza!

The fun starts daily 2.00pm. – 3.00 pm.

THB 490++ per child, including Little Chef certificate with photo.

For reservations and more information, please visit the Kids Club Team or dial 0.

เปิด้โอกาสให้้คุณห้นู้ๆ ได้้ลองที่ำาพิซึ่ซ่ึ่าแสน้อร่อยด้้วยตัื่วเอง ไม่เพ่ยงแต่ื่
คุณห้นู้ๆ จะได้้โชว์สกิลการที่ำาอาห้าร กิจกรรมน่้�ยังช่วยเพิ�มความสน้ใจ
ของเด็้กๆ ต่ื่อการที่าน้อาห้ารท่ี่�ด่้ต่ื่อร่างกายอ่กด้้วย ห้น่้�งใน้เชฟท่ี่�เก่งกาจ
ของเราจะช่วยสอน้เชฟตัื่วน้้อยให้้ที่ำาพิซึ่ซ่ึ่าแสน้อร่อยด้้วยตัื่วเอง!

ความสนุ้กเริ�มทุี่กวัน้ ตัื่�งแต่ื่ 14.00 น้. – 15.00 น้.

ราคา 490++ บาที่/ เด็้ก 1 คน้ พร้อมรับใบประกาศน่้ยบัตื่รเชฟตัื่วน้้อยและรูปถ่าย

RECOMMENDED!

สำารองท่ี่�นัุ�งแลัะสอบถิ่ามข้้อมูลัเพิั�มเติมไดี้ท่ี่� ท่ี่มคิดีส์คลัับ หร่อกดี 0 จากโที่รศัพัท์ี่ภูายในุห้องพัักข้องท่ี่านุ



KIDS THAI BOXING
มวยไที่ยสำาหรับคุณ์หนุู
Our friendly boxing coach turns fitness training into a playful 
activity to keep youngsters motivated and full of energy.
Kids Thai Boxing is a fun and engaging activity that develops 
coordination, strength, flexibility and endurance, while boosting 
self-confidence! 

The fun happens every day from 4.00 pm – 5.00 pm.

For reservations and more information, please visit the Kids Club Team or dial 0.

คุณครูผู้ฝีึกสอน้มวยไที่ยใจด้่จะช่วยเปล่�ยน้การออกกำาลังกายสุด้ห้ิน้ให้้
กลายเป็น้กิจกรรมแสน้สนุ้ก กระตืุ่้น้ให้้คุณห้นู้ๆ เกิด้แรงบัน้ด้าลใจและม่
พลังเต็ื่มเปี�ยมใน้การออกกำาลังกาย
มวยไที่ยสำาห้รับคุณห้นู้ๆ เป็น้กิจกรรมท่ี่�สนุ้กสน้าน้และยังช่วยส่งเสริม
พัฒน้าการด้้าน้การเติื่บโตื่ สร้างความแข็งแรงและความย่ด้ห้ยุ่น้ให้้ร่างกาย 
เพิ�มความอด้ที่น้ และเสริมสร้างความมั�น้ใจใน้ตื่น้เองให้้กับเด็้กๆ!

ความสนุ้กม่ได้้ทุี่กวัน้ ตัื่�งแต่ื่ 16.00 – 17.00 น้.

สำารองท่ี่�นัุ�งแลัะสอบถิ่ามข้้อมูลัเพิั�มเติมไดี้ท่ี่� ท่ี่มคิดีส์คลัับ หร่อกดี 0 จากโที่รศัพัท์ี่ภูายในุห้องพัักข้องท่ี่านุ



KIDS TENNIS LESSON
คลัาสเร่ยนุเที่นุนุิสสำาหรับเดี็ก
Tennis isn’t the easiest sport for youngsters to learn, but if they 
start young - they’re likely to become lifelong players. The best 
way for little ones to enjoy being active and learning new skills 
is for them to experience success with a Kids Tennis Lesson.

THB 1,000++ per child per hour

For reservations and more information, please visit the Kids Club Team or dial 0.

เที่น้นิ้สไม่ใช่ก่ฬาท่ี่�ง่ายท่ี่�สุด้สำาห้รับเด็้กๆ ใน้การท่ี่�จะเร่ยน้รู้ แต่ื่ห้ากพวกเขา
เริ�มต้ื่น้ตัื่�งแต่ื่ยังเด็้ก พวกเขาก็อาจเติื่บโตื่ไปเป็น้นั้กเที่น้นิ้สม่อโปรได้้ไม่ยาก! 
วิธ่ิท่ี่�ด่้ท่ี่�สุด้ท่ี่�เด็้กๆ จะได้้สนุ้กไปกับการเล่น้เที่น้นิ้ส ค่อการได้้เข้าร่วมฝึีกฝีน้
ใน้คลาสเร่ยน้แสน้สนุ้ก เพ่�อท่ี่�เขาจะได้้เพลิด้เพลิน้ไปกับการเร่ยน้รู้ทัี่กษะ
ให้ม่ๆ และกระต่ื่อร่อร้น้ท่ี่�จะประสบความสำาเร็จใน้ก่ฬาเที่น้นิ้สด้้วยตัื่วเอง

ราคา 1,000++ บาที่ / เด็้ก 1 คน้ / 1 ชั�วโมง
สำารองท่ี่�นัุ�งแลัะสอบถิ่ามข้้อมูลัเพิั�มเติมไดี้ท่ี่� ท่ี่มคิดีส์คลัับ หร่อกดี 0 จากโที่รศัพัท์ี่ภูายในุห้องพัักข้องท่ี่านุ



ROCK CLIMBING WALL
ปีนุหนุ้าผ่าจำาลัอง
Test your strength on our Rock Climbing Walls. Adults and children alike can 
rise to meet the challenge of our outdoor wall, or your little ones can enjoy an 
indoor wall made exclusively for them. Rest assured, our team is trained in all 
safety aspects to keep climbers out of harm’s way.

Hours of operation:
3.00 pm - 4.00 pm daily (Outdoor Wall)
4.00 pm - 5.00 pm daily. (Indoor Wall)
For reservations and more information, please visit the Kids Club Team or dial 0.

มาที่ด้สอบความแข็งแกร่งของร่างกายบน้ห้น้้าผาจำาลองไปด้้วยกัน้! ผู้ให้ญ่และเด็้กๆ 
สามารถสัมผัสความท้ี่าที่ายของการปีน้ห้น้้าผาจำาลองได้้ท่ี่�ลาน้กลางแจ้งของเรา ห้ร่อ
ปล่อยให้้ลูกน้้อยของท่ี่าน้ได้้เพลิด้เพลิน้ไปกับการปีน้ห้น้้าผาจำาลองใน้ร่มท่ี่�ออกแบบเป็น้
พิเศษสำาห้รับพวกเขาโด้ยเฉพาะ วางใจได้้เลย ท่ี่มงาน้ของเราได้้รับการฝึีกอบรมด้้าน้ความ
ปลอด้ภััยใน้ทุี่กๆ ด้้าน้มาเป็น้อย่างด่้ เพ่�อป้องกัน้นั้กปีน้ผาทุี่กคน้ให้้ปลอด้ภััยจากอัน้ตื่ราย

เวลาที่ำาการ:
15.00 น้. - 16.00 น้. ทุี่กวัน้ (ห้น้้าผากลางแจ้ง)
16.00 น้. - 17.00 น้. ทุี่กวัน้ (ห้น้้าผาใน้ร่ม)

RECOMMENDED!

สำารองท่ี่�นัุ�งแลัะสอบถิ่ามข้้อมูลัเพิั�มเติมไดี้ท่ี่� ท่ี่มคิดีส์คลัับ หร่อกดี 0 จากโที่รศัพัท์ี่ภูายในุห้องพัักข้องท่ี่านุ



ใช้เวลายามเย็น้เพ่�อสัมผัสกับธิรรมชาติื่ – ผ่อน้คลายสไตื่ล์อนั้น้ตื่รา เวเคชั�น้ 
คลับ เพลิด้เพลิน้กับแคมป์สำาห้รับครอบครัวท่ี่�ประกอบด้้วย เต็ื่น้ท์ี่ แคมป์ไฟ 
ฮอที่ด้อก และมาร์ชเมลโลว์ย่าง ปิด้ที่้ายคำ�าค่น้ด้้วยเร่�องเล่าล่�ลับที่่ามกลาง
แสงไฟริบห้ร่� ต่ื่�น้ข่�น้ใน้ตื่อน้เช้าพร้อมเริ�มต้ื่น้วัน้ให้ม่ด้้วยอาห้ารเช้ารสเลิศ
โปรแกรมประกอบด้้วย:
•  เต็ื่น้ท์ี่และเคร่�องน้อน้
•  ฮอที่ด้อกไก่และมาร์ชเมลโลว์
•  อาห้ารเช้า (ให้้บริการท่ี่�ร้าน้อาห้ารที่อรัส ห้ร่อบรรจุใน้กล่องสำาห้รับน้ำากลับ)
•  ชุด้ของท่ี่�ระล่กสำาห้รับเด็้ก – พร้อมห้มวก ขวด้น้ำ�า ไฟฉาย และผลิตื่ภััณฑ์์
    สเปรย์กัน้แมลง
ราคา 12,000++ บาที่ต่ื่อค่น้ (จำาน้วน้สูงสุด้: 4 ท่ี่าน้)

สำารองท่ี่�นัุ�งแลัะสอบถิ่ามข้้อมูลัเพิั�มเติมได้ีท่ี่� ท่ี่มคิดีส์คลัับ หร่อกดี 0 จากโที่รศัพัท์ี่ภูายในุห้องพัักข้องท่ี่านุ

FAMILY CAMP OUT
แฟมิลั่� แคมป์ เอาที่์
Spend an evening getting in touch with nature – Anantara Vacation Club 
style. Enjoy a family camp out complete with tents, campfire, 
hot dogs and roasted marshmallows. Cap off the evening with 
some spooky tales by torchlight, then wake up in the morning and 
start your day with a gourmet breakfast.
Includes:
•  Tent and bedding
•  Chicken hot dogs and marshmallows
•  Breakfast (served at Taurus or in a take-away box)
•  Kids Gift Pack – with cap, water bottle, torch and insect repellant

THB 12,000++ per night (Max: 4 people)

For reservations and more information, please visit the Kids Club Team or dial 0.



สำารองท่ี่�นัุ�งแลัะสอบถิ่ามข้้อมูลัเพิั�มเติมไดี้ท่ี่� ท่ี่มคิดีส์คลัับ หร่อกดี 0 จากโที่รศัพัท์ี่ภูายในุห้องพัักข้องท่ี่านุFor reservations and more information, please visit the Kids Club Team or dial 0.

พิคเคิลบอลเป็น้ก่ฬาท่ี่�สนุ้กสำาห้รับทุี่กเพศทุี่กวัย ผสมผสาน้ระห้ว่างเที่น้นิ้ส 
แบด้มิน้ตัื่น้ และปิงปอง เล่น้โด้ยใช้ไม้พายและลูกวิฟเฟิล ด้้วยกฎและกติื่กาง่ายๆ 
จ่งที่ำาให้้เป็น้ก่ฬาที่่�ยอด้เย่�ยมสำาห้รับทีุ่กคน้ ไม่ว่าจะที่ักษะใด้ก็ตื่าม สัมผัส
ความสนุ้กด้้วยตัื่วท่ี่าน้เองท่ี่�สน้ามพิคเคิลบอลของอนั้น้ตื่รา เวเคชั�น้ คลับ 
ไม้ขาว ภูัเก็ตื่!
•  ให้้บริการทุี่กวัน้ตัื่�งแต่ื่ 9.00 น้. – 20.00 น้.
•  กรุณาจองสน้ามล่วงห้น้้า
•  ม่อุปกรณ์และสิ�งอำาน้วยความสะด้วกให้้บริการฟร่

ต้ื่องการผู้เล่น้? เรายิน้ด่้อย่างยิ�งท่ี่�จะเป็น้คู่เล่น้ให้้ท่ี่าน้
บริการผู้เล่น้: 800++ บาที่ต่ื่อชั�วโมง

Pickleball is a fun sport for all age groups that combines elements 
of tennis, badminton, and ping-pong. It’s played using a paddle 
and wiffle ball, and with its very simple rules, it a makes for a great 
introductory sport – regardless of skill level. Experience the fun for 
yourself at Anantara Vacation Club Mai Khao Phuket’s very own 
Pickleball Court!
•  Available daily from: 9.00 am – 8.00 pm
•  Reservations are required
•  Equipment and facilities are provided free of charge 

Need a partner? We’re happy to play with you!
Partner: THB 800++ per hour

PICKLEBALL COURT
สนุามพัิคเคิลับอลั



MINI-SOCIAL ARCHERY
ชั่มรมยิงธนุูรุ่นุเยาว์
This ‘mini’ version of archery provides a child-friendly environment
to get your children started quickly and easily. Let our trained staff 
introduce your little ones to archery concepts and skills through fun
and safe activities rather than technical instruction. These activities 
also provide an alternative and complementary way of developing 
movement skills (such as coordination, balance, and strength), 
and personal, social and mental skills – and is suitable for all ages.

Available daily from 12.00 noon – 1.00 pm (for adults), 
and from 1.00 pm – 2.00 pm (for kids)

For reservations and more information, please visit the Kids Club Team or dial 0.

KIDS’ BIRTHDAY PARTY PACKAGE
แพั็คเกจงานุเลั่�ยงวันุเกิดีสำาหรับเดี็ก
Celebrate your little one’s special day – in Anantara Vacation 
Club-style! Let us host your child’s birthday party – and we’ll make 
sure everything is just the way they want it. From decorations to 
fun games, we have everything you need to ensure that it will be
a birthday celebration not soon forgotten! 

Starting from THB 9,000++ per party  
inquire for more details
(A minimum of 10 children is required. Piñatas available for 
additional cost.)

ชมรมยิงธินู้รุ่น้เยาว์น่้�เห้มาะสมสำาห้รับเด็้ก เป็น้กิจกรรมท่ี่�ให้้ลูกน้้อยของท่ี่าน้
เริ�มต้ื่น้ได้้อย่างรวด้เร็วและง่ายด้าย วางใจให้้เจ้าห้น้้าท่ี่�ท่ี่�ผ่าน้การฝึีกอบรมของ
เราแน้ะน้ำาลูกน้้อยของท่ี่าน้ให้้รู้จักกับแน้วคิด้และทัี่กษะการยิงธินู้ ผ่าน้กิจกรรมท่ี่�
สนุ้กและปลอด้ภััยแที่น้การเร่ยน้รู้ที่างเที่คนิ้คขั�น้สูง ซ่ึ่�งกิจกรรมเห้ล่าน่้�ยังเป็น้
ที่างเล่อกเสริมใน้การพัฒน้าทัี่กษะการเคล่�อน้ไห้ว (เช่น้ การประสาน้ร่างกาย 
ความสมดุ้ล และความแข็งแกร่ง) และทัี่กษะส่วน้บุคคล การเข้าสังคม และฝึีก
จิตื่ใจ ซ่ึ่�งเห้มาะสมสำาห้รับทุี่กวัย

ให้้บริการทุี่กวัน้ตัื่�งแต่ื่เวลา 12.00 น้. – 13.00 น้. (สำาห้รับผู้ให้ญ่) 
และตัื่�งแต่ื่เวลา 13.00 น้. – 14.00 น้. (สำาห้รับเด็้ก)

สำารองท่ี่�นัุ�งแลัะสอบถิ่ามข้้อมูลัเพิั�มเติมไดี้ท่ี่� ท่ี่มคิดีส์คลัับ หร่อกดี 0 จากโที่รศัพัท์ี่ภูายในุห้องพัักข้องท่ี่านุ

เฉลิมฉลองวัน้พิเศษของเจ้าตัื่วน้้อยใน้สไตื่ล์อนั้น้ตื่รา เวเคชั�น้ คลับ! มอบให้้เรา
ดู้แลวัน้สำาคัญน่้� แล้วเราจะที่ำาให้้แน่้ใจว่าทุี่กอย่างเป็น้ไปตื่ามท่ี่�พวกเขาต้ื่องการ 
ตัื่�งแต่ื่การประดั้บตื่กแต่ื่งไปจน้ถ่งเกมแสน้สนุ้ก เราม่ทุี่กสิ�งท่ี่�ท่ี่าน้ต้ื่องการเพ่�อ
รังสรรค์งาน้ฉลองวัน้เกิด้ท่ี่�น่้าจด้จำา!

ราคาเริ�มต้ื่น้ท่ี่� 9,000++ บาที่ต่ื่อปาร์ต่ื่� 
กรุณาติื่ด้ต่ื่อเราสำาห้รับรายละเอ่ยด้เพิ�มเติื่ม
(จำาน้วน้เด้็กร่วมงาน้ขั�น้ตื่ำ�า 10 คน้ ม่ปิญญาตื่า (Piñatas) ให้้บริการ
โด้ยม่ค่าใช้จ่ายเพิ�มเติื่ม)



KIDS CLUB ACTIVITIES

Open daily and complimentary 
for in-house guests aged 4-12 years old.

Please note that:
• Daily activities may be cancelled or changed without prior notice due to
   insufficient participants or adverse weather conditions.
• Lunch is available with a chargeable per menu price.
• All activities are available on a first come, first served basis.

For reservations and more information, please visit the Kids Club Team or dial 0.

กิจกรรมภูายในุร่สอร์ที่ ณ์ จักก้าคิดีส์คลัับ

เปิด้บริการทีุ่กวัน้ และไม่ม่ค่าใช้จ่ายเพิ�มเตื่ิม
สำาห้รับบุตื่รห้ลาน้ของที่่าน้ที่่�เข้ามาพัก ตื่ั�งแตื่่ช่วงอายุ 4-12 ปี

Please scan qr code for more detail  กรุณ์าสแกนุ คิวอาร์โค้ดี เพั่�ออ่านุรายลัะเอ่ยดีเพัิ�มเติม 

ห้มายเห้ตุื่:
• กิจกรรมใน้แต่ื่ละวัน้อาจม่การยกเลิกห้ร่อเปล่�ยน้แปลงโด้ยมิต้ื่องแจ้งให้้ที่ราบล่วงห้น้้า ซ่ึ่�งอาจเกิด้จาก
   จำาน้วน้ผู้ร่วมกิจกรรมห้ร่อสภัาพอากาศไม่เอ่�ออำาน้วย
• การสั�งเมนู้อาห้ารกลางวัน้จะม่ค่าใช้จ่ายเพิ�มเติื่ม
• การให้้บริการกิจกรรมทัี่�งห้มด้ขอสงวน้สิที่ธิิ�ให้้กับผู้ท่ี่�จองเข้ามาก่อน้
 
สำารองท่ี่�นั้�งและสอบถามข้อมูลเพิ�มเติื่มได้้ท่ี่� ท่ี่มคิด้ส์คลับ ห้ร่อกด้ 0 จากโที่รศัพท์ี่ภัายใน้ห้้องพักของท่ี่าน้



TEENS
FUN FOR

ความสนุุกสนุานุสำาหรับวัยที่่นุ



TEENS, GET YOUR GAME ON AT THE TEEN ZONE
เหลั่าวัยที่่นุ! เชั่ิญมาเลั่นุเกมสนุุกๆ ที่างนุ่� ที่่�ห้องที่่นุโซนุ

Open daily and complimentary for in-house guests
aged 8 – 16 years old.

Open daily from 10.00 am – 6.00 pm
Located on the 2nd floor of the Kids Club.

For reservations and more information, please visit the Kids Club Team or dial 0.

เปิด้บริการทุี่กวัน้ และไม่ม่ค่าใช้จ่ายเพิ�มเติื่มสำาห้รับบุตื่รห้ลาน้
วัยท่ี่น้ของท่ี่าน้ท่ี่�เข้ามาพัก ตัื่�งแต่ื่ช่วงอายุ 8-16 ปี

เปิด้บริการทุี่กวัน้ ตัื่�งแต่ื่ 10.00 น้. - 18.00 น้.
สถาน้ท่ี่� คิด้ส์คลับ ชั�น้ 2

สำารองท่ี่�นัุ�งแลัะสอบถิ่ามข้้อมูลัเพิั�มเติมไดี้ท่ี่� ท่ี่มคิดีส์คลัับ หร่อกดี 0 จากโที่รศัพัท์ี่ภูายในุห้องพัักข้องท่ี่านุ



• Reading Area

• Desktop Computers for Internet Use

• Air Hockey Table

• Play Station Games

• Dance Night With Free Popcorn

• Theme Night Twice a Week

• Arcade Racing Simulator

and much more...

• มุมนั้�งอ่าน้ห้นั้งส่อ

• คอมพิวเตื่อร์ตัื่�งโต๊ื่ะสำาห้รับใช้บริการอิน้เที่อร์เน็้ตื่

• โต๊ื่ะแอร์ฮอกก่�

• มุมเล่น้เกมเพลย์สเตื่ชั�น้

• เกมเต้ื่น้พร้อมป๊อปคอร์น้ฟร่

• กิจกรรมยามคำ�าค่น้ 2 ครั�งต่ื่อสัปด้าห์้

• เกมจำาลองการแข่งรถ 

และกิจกรรมสนุ้กๆ อ่กมากมาย...

WHAT DOES THE TEEN ZONE OFFER?
เอ๊ะ...กิจกรรมในุห้องที่่นุโซนุม่อะไรบ้างนุะ?



TEEN ZONE MOVIE NIGHT
ชั่มภูาพัยนุตร์แบบคนุวัยที่่นุ

TEEN ZONE DANCE NIGHT 
แดีนุซ์สุดีมันุยามคำ�าค่นุ

Snuggle up in a cosy spot next to fellow film fans, and enjoy
a classic blockbuster or a modern crowd-pleaser, with 
refreshments on hand. 

Date: Every Monday 
Venue: Teen Zone 
Time: 7.00 pm – 9.00 pm. 

Free popcorn, soft drink and water.

Lace up your sneakers, and find out if you have what it takes, as 
you challenge your friends to a fun-filled dance off on PlayStation®4.

Date: Every Thursday
Venue: Teen Zone
Time: 7.00 pm – 8.30 pm

For reservations and more information, please visit the Kids Club Team or dial 0.

ชั่วนุเหล่ัาวัยท่ี่นุท่ี่�ชั่อบดีูหนัุงมารวมตัวกันุ! เพัลิัดีเพัลิันุกับการดูีหนัุง
บล็ัอกบัสเตอร์หร่อจะดูีหนัุงใหม่สุดีฮิิตท่ี่�ทุี่กคนุไม่ควรพัลัาดี พัร้อมข้นุมแลัะ
เคร่�องด่ี�มจัดีเต็ม!

เปิิดให้้บริิการิ: ทุี่กวัน้จัน้ที่ร์
สถานท่ี่�: ห้้องท่ี่น้โซึ่น้
เวลา: 19.00 น้. – 21.00 น้.

ฟร่ป๊อปคอร์น้ น้ำ�าอัด้ลม และน้ำ�าด่้�ม

ผู่กเช่ั่อกรองเท้ี่าให้แนุ่นุแล้ัวลุักข้้�นุมาแดีนุซ์กันุ! ชั่วนุเพ่ั�อนุวัยท่ี่นุมาโลัดี
แล่ันุ เข้ย่าฟลัอร์ดี้วยเกมเต้นุ PlayStation®4 แล้ัวมาดีูกันุว่าใครจะโชั่ว์
ล่ัลัาท่ี่าแดีนุซ์ได้ีเจ๋งท่ี่�สุดีในุคำ�าค่นุนุ่�

เปิิดให้้บริิการิ: ทุี่กวัน้พฤหั้สบด่้
สถานท่ี่�: ห้้องท่ี่น้โซึ่น้
เวลา: 19.00 น้. – 20.30 น้.
สำารองท่ี่�นัุ�งแลัะสอบถิ่ามข้้อมูลัเพิั�มเติมไดี้ท่ี่� ท่ี่มคิดีส์คลัับ หร่อกดี 0 จากโที่รศัพัท์ี่ภูายในุห้องพัักข้องท่ี่านุ



TENNIS
เที่นุนุิส
Tennis fans can enjoy a match at our modern sports facilities, 
regardless of the time of day or evening. Anantara Vacation Club 
Mai Khao Phuket serves tennis experiences for all levels of 
players. Tennis court, racquet and balls are complimentary.

Tennis Partner THB 800++ per person per hour
Tennis Lesson THB 1,500++ per person per hour
New can of 3 balls THB 500 

For reservations and more information, please visit the Kids Club Team or dial 0.

แฟน้ๆ ก่ฬาเที่น้นิ้สสามารถสนุ้กสน้าน้ไปกับการด้วลเกมได้้ท่ี่�สน้ามเที่น้นิ้ส
สมัยให้ม่ของเราท่ี่�มาพร้อมอุปกรณ์ครบครัน้ ไม่ว่าท่ี่าน้จะต้ื่องการออกกำาลังกาย
ใน้ยามเช้าห้ร่อยามเย็น้ ที่างอน้ัน้ตื่รา เวเคชั�น้ คลับ ไม้ขาว ภัูเก็ตื่ พร้อม
มอบประสบการณ์สุด้พิเศษสำาห้รับผู้เล่น้ทุี่กประเภัที่ โด้ยไม่ม่ค่าใช้จ่าย
เพิ�มเติื่มสำาห้รับการใช้บริการสน้ามเที่น้นิ้ส ไม้เที่น้นิ้ส และลูกเที่น้นิ้ส 

บริการคู่เล่น้เที่น้น้ิส 800++ บาที่ / 1 ที่่าน้ / 1 ชั�วโมง
คลาสสอน้เล่น้เที่น้น้ิส 1,500++ / 1 ที่่าน้  / 1 ชั�วโมง 
กระป๋องบรรจุลูกเที่น้น้ิสให้ม่ จำาน้วน้ 3 ลูก ราคา 500 บาที่

สำารองท่ี่�นัุ�งแลัะสอบถิ่ามข้้อมูลัเพิั�มเติมไดี้ท่ี่� ท่ี่มคิดีส์คลัับ หร่อกดี 0 จากโที่รศัพัท์ี่ภูายในุห้องพัักข้องท่ี่านุ



ALL
FUN FOR

ความสนุุกสนุานุสำาหรับทีุ่กเพัศทีุ่กวัย



ACTIVATE ME
จุดีประกายในุตัวเอง



LOCAL BIKE TOUR
กิจกรรมป่�นุจักรยานุชั่มที่ิวที่ัศนุ์

IT’S NOT JUST ABOUT THE TRAILS!

What better way to see the beauty of Mai Khao close up than 
on a local bike tour. Imagine cycling along a quiet trail under the 
shade of rubber plantations while overlooking the clear blue 
waters of the Andaman Sea. Every cycling trip is a journey of 
discovery. Come and explore peaceful Mai Khao with us!

Programme includes:
Bike tour guru, cold towel and drinking water.

THB 500++ (approx. 90 minutes)

For reservations and more information, please visit the Kids Club Team or dial 0.

จะม่อะไรท่ี่�ด่้ไปกว่าการป่�น้จักรยาน้ชมทิี่วทัี่ศน์้เพ่�อช่�น้ชมความสวยงาม
ของห้าด้ไม้ขาวแบบใกล้ชิด้ธิรรมชาติื่! ลองจิน้ตื่น้าการการป่�น้จักรยาน้
ไปตื่ามเส้น้ที่างอัน้เง่ยบสงบภัายใต่ื่ร่มเงาไม้ให้ญ่ของสวน้ยางพารา 
มองไปเห็้น้น้ำ�าที่ะเลส่ฟ้าสด้ใสของที่ะเลอัน้ด้ามัน้ ทุี่กๆ ที่ริปของการป่�น้
จักรยาน้ค่อการเดิ้น้ที่างท่ี่�น่้าค้น้ห้า มาสำารวจความเง่ยบสงบของห้าด้
ไม้ขาวไปกับเรา!

โปิริแกริมปิริะกอบด้วย:
ผู้น้ำาเส้น้ที่าง ผ้าเย็น้ และน้ำ�าด่้�ม
ราคา 500++ บาที่ (เวลา 90 น้าท่ี่โด้ยประมาณ) 

สำารองท่ี่�นัุ�งแลัะสอบถิ่ามข้้อมูลัเพิั�มเติมไดี้ท่ี่� ท่ี่มคิดีส์คลัับ หร่อกดี 0 จากโที่รศัพัท์ี่ภูายในุห้องพัักข้องท่ี่านุ



DIVE-IN MOVIE
ดีูหนุังกลัางนุำ�า
Enjoy a classic Dive-In Movie experience with a free, 3 times a 
week cinematic show held on a big screen by the pool. Enjoy the 
film while sitting poolside, or on comfy floating seats in the water. 
Complimentary popcorn is served and Happy Hour drinks are 
available until the movie finishes. 

Every Tuesday, Friday and Saturday from 7.00 pm onwards

For reservations and more information, please visit the Kids Club Team or dial 0.

เพลิด้เพลิน้ไปกับประสบการณ์สุด้คลาสสิกใน้การดู้ห้นั้งกลางสระว่ายน้ำ�า 
เปิด้ให้้บริการ 3 ครั�งต่ื่อสัปด้าห์้ ให้้ท่ี่าน้ได้้ด่้�มด้ำ�ากับการชมภัาพยน้ตื่ร์เร่�อง
โปรด้บน้จอภัาพขน้าด้ยักษ์กลางสระว่ายน้ำ�า นั้�งชิลๆ ริมสระ ห้ร่อลอยตัื่วบน้
ห่้วงยางใน้สระว่ายน้ำ�า ม่ป๊อปคอร์น้ให้้บริการฟร่ พร้อมเติื่มความสด้ช่�น้ให้้
กับท่ี่าน้ด้้วยช่วงเวลา HAPPY HOUR ใน้การสั�งเคร่�องด่้�มได้้ตื่ลอด้การฉาย
ภัาพยน้ตื่ร์

เปิด้ให้้บริการทุี่กวัน้อังคาร วัน้ศุกร์ และวัน้เสาร์ ตัื่�งแต่ื่เวลา 19.00 น้. เป็น้ต้ื่น้ไป

สำารองท่ี่�นัุ�งแลัะสอบถิ่ามข้้อมูลัเพิั�มเติมไดี้ท่ี่� ท่ี่มคิดีส์คลัับ หร่อกดี 0 จากโที่รศัพัท์ี่ภูายในุห้องพัักข้องท่ี่านุ



MUAY THAI EXPERIENCE
ประสบการณ์์เร่ยนุมวยไที่ย
Are you looking for an activity that is both challenging and 
rewarding? Muay Thai is a traditional martial art and combat 
sport native to Thailand, played out in a ring with two fighters. 
Learn the unique skills and techniques of this 
adrenaline-fuelled sport with our Muay Thai guru.

Programme includes:
Personal Thai boxing training, Muay Thai shorts, cold towel 
and drinking water

Health benefits:
Increased cardiovascular conditioning, leg strength, core 
strength, increased hip mobility and stress relief 

THB 2,000++ per person per 90 minutes

For reservations and more information, please visit the Kids Club Team or dial 0.

ห้ากท่ี่าน้กำาลังมองห้ากิจกรรมท่ี่�ทัี่�งท้ี่าที่ายและคุ้มค่า มวยไที่ยค่อตัื่วเล่อกท่ี่�
น่้าสน้ใจ เพราะเป็น้ศิลปะการต่ื่อสู้อัน้โด้ด้เด่้น้ของประเที่ศไที่ยท่ี่�ห้ลายคน้ช่�น้
ชอบ คลาสเร่ยน้ของเราจะพาท่ี่าน้ไปค้น้พบศิลปะการต่ื่อสู้อัน้เป็น้เอกลักษณ์ 
เร่ยน้รู้เที่คนิ้คและทัี่กษะท่ี่�จำาเป็น้สำาห้รับการต่ื่อสู้สไตื่ล์มวยไที่ย น้ำาการสอน้
โด้ยผู้เช่�ยวชาญด้้าน้มวยไที่ยของเรา

โปิริแกริมปิริะกอบด้วย:
คลาสเร่ยน้มวยไที่ยแบบส่วน้ตัื่ว, กางเกงมวยไที่ย, ผ้าเย็น้ และน้ำ�าด่้�ม

ปิริะโยชน์ต่่อสุขภาพ:
เพิ�มความแข็งแรงของหั้วใจและห้ลอด้เล่อด้ เพิ�มความแข็งแรงของกล้ามเน่้�อขา 
เสริมความแข็งแรงของแกน้กลางลำาตัื่ว อ่กทัี่�งยังช่วยเพิ�มการเคล่�อน้ไห้ว
ของสะโพกและช่วยผ่อน้คลายความเคร่ยด้

ราคา 2,000++ บาที่ / 1 ท่ี่านุ / เวลัา 90 นุาท่ี่

สำารองท่ี่�นัุ�งแลัะสอบถิ่ามข้้อมูลัเพิั�มเติมไดี้ท่ี่� ท่ี่มคิดีส์คลัับ หร่อกดี 0 จากโที่รศัพัท์ี่ภูายในุห้องพัักข้องท่ี่านุ



PRIVATE YOGA
เร่ยนุโยคะแบบส่วนุตัว
Stretch, strengthen and tone muscles, as well as enhance flexibility and 
posture with our qualified Private Yoga Instructors.

Yoga is suitable for adults of all ages and fitness levels. The non-strenuous 
nature of our approach means that even those with physical limitations 
or little experience can join in and benefit. Our Hatha Yoga programme 
incorporates special techniques that bring a mind-body connection to 
this rewarding practice.

Programme includes:
Qualified yoga training, cold towel and drinking water

Power Yoga THB 1,000++ per person per hour
Hatha Yoga THB 800++ per person per hour

For reservations and more information, please visit the Kids Club Team or dial 0.

ย่ด้เห้ย่ยด้ เสริมสร้างกล้ามเน้่�อ เพิ�มความย่ด้ห้ยุ่น้ของร่างกาย ตื่ลอด้จน้ปรับ
ที่่าที่างให้้เห้มาะสม ด้้วยคลาสเร่ยน้โยคะแบบส่วน้ตัื่วโด้ยครูผู้เช่�ยวชาญที่่�ได้้รับ
การรับรอง
โยคะ เห้มาะสำาห้รับผู้ให้ญ่ทุี่กเพศทุี่กวัย และทุี่กระดั้บของการออกกำาลังกาย 
ลักษณะการเคล่�อน้ไห้วแบบโยคะท่ี่�สบายๆ ไม่เคร่งเคร่ยด้ ช่วยให้้แม้แต่ื่ผู้ท่ี่�ม่ข้อ
จำากัด้ที่างกายภัาพ ห้ร่อม่ประสบการณ์ใน้การเล่น้โยคะเพ่ยงเล็กน้้อยก็สามารถ
เร่ยน้รู้และปฏิิบัติื่ตื่ามได้้ไม่ยาก อ่กทัี่�งโปรแกรมห้ฐโยคะของเรายังผสาน้รวม
เที่คนิ้คพิเศษเพ่�อเช่�อมโยงจิตื่ใจและร่างกายของท่ี่าน้ให้้สมดุ้ล น้ำามาสู่การฝึีก
ปฏิิบัติื่โยคะได้้อย่างม่ประสิที่ธิิภัาพ

โปิริแกริมปิริะกอบด้วย:
การสอน้โยคะท่ี่�ผ่าน้การรับรอง ผ้าเย็น้ และน้ำ�าด่้�ม

พาวเวอร์โยคะ 1,000++ บาที่ / 1 ท่ี่าน้ / 1 ชั�วโมง
ห้ฐโยคะ 800++ บาที่ / 1 ท่ี่าน้ / 1 ชั�วโมง

สำารองท่ี่�นัุ�งแลัะสอบถิ่ามข้้อมูลัเพิั�มเติมไดี้ท่ี่� ท่ี่มคิดีส์คลัับ หร่อกดี 0 จากโที่รศัพัท์ี่ภูายในุห้องพัักข้องท่ี่านุ



ACTIVE LIFE
ปรับไลัฟ์สไตลั์ให้แอคที่่ฟ
Designed especially to enhance your health and well-being, as 
well as inspire inner energy and strength, our Active Life package 
is a unique combination of a physical fitness experience and 
a relaxing spa recovery.

Programme includes:
Hatha Yoga or Muay Thai, aroma massage (90 minutes), cold 
towel and drinking water

Yoga + aroma massage THB 4,500++
Muay Thai + aroma massage THB 4,800++

For reservations and more information, please visit the Kids Club Team or dial 0.

พบกับโปรแกรมออกกำาลังกายท่ี่�ออกแบบมาเป็น้พิเศษเพ่�อเสริมสร้าง
สุขภัาพและความเป็น้อยู่ท่ี่�ด่้ของท่ี่าน้ รวมถ่งช่วยจุด้ประกายใน้การปรับ
ไลฟ์สไตื่ล์ของท่ี่าน้ให้้แอคท่ี่ฟยิ�งข่�น้ และเพิ�มความแข็งแกร่งจากภัายใน้ 
แพ็กเกจน่้�เป็น้การผสมผสาน้ท่ี่�ลงตัื่วระห้ว่างการเพิ�มสมรรถภัาพที่าง
กายและการฟ้�น้ฟูร่างกายด้้วยสปาสุด้ผ่อน้คลาย

โปิริแกริมปิริะกอบด้วย:
ห้ฐโยคะห้ร่อมวยไที่ย น้วด้อโรม่า (90 น้าท่ี่) ผ้าเย็น้ และน้ำ�าด่้�ม

โยคะ + น้วด้อโรม่า 4,500++ บาที่
มวยไที่ย + น้วด้อโรม่า 4,800++ บาที่

สำารองท่ี่�นัุ�งแลัะสอบถิ่ามข้้อมูลัเพิั�มเติมไดี้ท่ี่� ท่ี่มคิดีส์คลัับ หร่อกดี 0 จากโที่รศัพัท์ี่ภูายในุห้องพัักข้องท่ี่านุ



PERSONAL TRAINER
เที่รนุเนุอร์ส่วนุตัว
PUMP IT UP WITH OUR GYM GURU

Whether you want to lose weight, tone up or energise, let our 
personal trainer help design an individual exercise routine to help 
you reach your goals.

Programme includes:
Personal training, cold towel and drinking water

THB 800++ per person per hour

For reservations and more information, please visit the Kids Club Team or dial 0.

เพิั�มความฟิตให้ร่างกายดี้วยบริการเที่รนุเนุอร์ส่วนุตัว!
ไม่ว่าท่ี่าน้จะต้ื่องการลด้น้ำ�าห้นั้ก กระชับสัด้ส่วน้ ห้ร่อเพิ�มความแข็งแรงให้้
ร่างกาย ท่ี่าน้สามารถให้้เที่รน้เน้อร์ของเราแน้ะน้ำารูปแบบการออกกำาลัง
กายท่ี่�เห้มาะสม เพ่�อให้้ท่ี่าน้บรรลุเป้าห้มายได้้ด่้ยิ�งข่�น้

โปิริแกริมปิริะกอบด้วย:
เร่ยน้รู้วิธ่ิการออกกำาลังกายโด้ยเที่รน้เน้อร์ส่วน้ตัื่ว ผ้าเย็น้ และน้ำ�าด่้�ม

ราคา 800++ บาที่ / 1 ท่ี่าน้ / 1 ชั�วโมง
สำารองท่ี่�นัุ�งแลัะสอบถิ่ามข้้อมูลัเพิั�มเติมไดี้ท่ี่� ท่ี่มคิดีส์คลัับ หร่อกดี 0 จากโที่รศัพัท์ี่ภูายในุห้องพัักข้องท่ี่านุ



3-DAY FAT BURNING
โปรแกรมเผ่าผ่ลัาญไข้มันุในุ 3 วันุ
If you’re ready to get lean, a full body workout is a great way to 
get started. With our 3-Day Fat Burning programme, you will work 
out to tone up and learn a new routine to take home with you.

Day 1 : 90 minutes personal training & full body stretching/one  
 hour abs exercises 
Day 2 : 90 minutes personal training & 30 minutes abs exercises,  
 plus one hour Ashtanga Yoga 
Day 3 : 90 minutes personal training & one hour Thai boxing,  
 plus 90 minutes sports massage 

THB 12,000++ per person

Programme includes:
3 days certified personal training, sports massage (90 minutes), 
Thai boxing shorts, cold towel and drinking water 

Please note that:
• Reservations required at least 1 day in advance.
• Our programme offers customised workouts based on an initial assessment 
 and your fitness needs.

For reservations and more information, please visit the Kids Club Team or dial 0.

พร้อมห้ร่อยังท่ี่�จะม่หุ่้น้สวยและสุขภัาพด่้? มาค้น้พบวิธ่ิออกกำาลังกายแบบ Full 
Body ท่ี่�จะช่วยให้้ทุี่กส่วน้ของร่างกายเบิร์น้ไขมัน้ได้้อย่างม่ประสิที่ธิิภัาพ 
โปรแกรมเผาผลาญไขมัน้ใน้ 3 วัน้ของเราจะช่วยให้้ท่ี่าน้ได้้เร่ยน้รู้วิธ่ิการออก
กำาลังกายท่ี่�ถูกต้ื่อง และสามารถน้ำากลับไปปฏิิบัติื่ท่ี่�บ้าน้ได้้อย่างเห้มาะสม

วัน้ท่ี่� 1 : การฝึีกสอน้ส่วน้ตัื่ว 90 น้าท่ี่ และ ย่ด้เห้ย่ยด้ทัี่�วร่างกาย / 
             ออกกำาลังกายเน้้น้ห้น้้าท้ี่อง 1 ชั�วโมง
วัน้ท่ี่� 2 : การฝึีกสอน้ส่วน้ตัื่ว 90 น้าท่ี่ และ ออกกำาลังกายเน้้น้ห้น้้าท้ี่อง 
             30 น้าท่ี่ และ พาวเวอร์โยคะ 1 ชั�วโมง
วัน้ท่ี่� 3 : การฝึีกสอน้ส่วน้ตัื่ว 90 น้าท่ี่ และ มวยไที่ย 1 ชั�วโมง และ 
             น้วด้สปอร์ตื่ 90 น้าท่ี่

ราคา 12,000++ บาที่ / 1 ท่ี่าน้ 

โปิริแกริมปิริะกอบด้วย:
ผู้ฝึีกสอน้ส่วน้ตัื่วท่ี่�ได้้รับการรับรอง ทัี่�งห้มด้ 3 วัน้, น้วด้สปอร์ตื่ (90 น้าท่ี่), 
กางเกงมวยไที่ย, ผ้าเย็น้ และน้ำ�าด่้�ม
ห้มายเห้ตุื่:
•  กรุณาจองล่วงห้น้้าอย่างน้้อย 1 วัน้
•  โปรแกรมการออกกำาลังกายสามารถปรับเปล่�ยน้ได้้ตื่ามการประเมิน้สมรรถภัาพเบ่�องต้ื่น้ 
    และตื่ามความต้ื่องการใน้การออกกำาลังกายของท่ี่าน้

สำารองท่ี่�นัุ�งแลัะสอบถิ่ามข้้อมูลัเพิั�มเติมไดี้ท่ี่� ท่ี่มคิดีส์คลัับ หร่อกดี 0 จากโที่รศัพัท์ี่ภูายในุห้องพัักข้องท่ี่านุ



FUN FOR ALL WEEKLY PROGRAMME
โปรแกรมความสนุุกประจำาสัปดีาห์ สำาหรับทีุ่กเพัศทีุ่กวัย
Whether you wish to discover a new passion, try a unique local 
experience, get fit or go on an adventure, Anantara Vacation Club 
Mai Khao Phuket offers a wide array of entertaining activities for 
you to choose from.

Please note that:
• All activities are available on a first come, first served basis. 
• Activities may be cancelled without prior notice due to insufficient participants 
   or adverse weather conditions.
* Additional charges may apply.

For reservations and more information, please visit the Kids Club Team or dial 0.

ไม่ว่าท่ี่าน้จะมองห้าแพชชั�น้รูปแบบให้ม่ๆ ให้้ตัื่วเอง ต้ื่องการสัมผัสประสบการณ์ 
ท่ี่องเท่ี่�ยวสไตื่ล์โลคอลท่ี่�ไม่เห้ม่อน้ใคร เสริมสร้างความฟิตื่ให้้ร่างกาย ห้ร่อออก
ไปผจญภััยใน้สถาน้ท่ี่�แปลกให้ม่ อนั้น้ตื่รา เวเคชั�น้ คลับ ไม้ขาว ภูัเก็ตื่ พร้อม
มอบ ประสบการณ์สุด้พิเศษและน้ำาเสน้อกิจกรรมท่ี่�ห้ลากห้ลายให้้ท่ี่าน้ได้้
เล่อกสรร

Please scan qr code for more detail กรุณ์าสแกนุ คิวอาร์โค้ดี เพั่�ออ่านุรายลัะเอ่ยดีเพัิ�มเติม

ห้มายเห้ตุื่:
• การให้้บริการกิจกรรมทัี่�งห้มด้ขอสงวน้สิที่ธิิ�ให้้กับผู้ท่ี่�จองเข้ามาก่อน้
• กิจกรรมอาจม่การยกเลิกห้ร่อเปล่�ยน้แปลงโด้ยมิต้ื่องแจ้งให้้ที่ราบล่วงห้น้้า ซ่ึ่�งอาจเกิด้จาก
   จำาน้วน้ผู้ร่วมกิจกรรมห้ร่อสภัาพอากาศไม่เอ่�ออำาน้วย
*  อาจม่ค่าใช้จ่ายเพิ�มเติื่มใน้การเข้าร่วมกิจกรรม
 
สำารองท่ี่�นั้�งและสอบถามข้อมูลเพิ�มเติื่มได้้ท่ี่� ท่ี่มคิด้ส์คลับ ห้ร่อกด้ 0 จากโที่รศัพท์ี่ภัายใน้ห้้องพักของท่ี่าน้



LIFE IS A JOURNEY.


