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เงื่อนไขการเขาพัก
• มีคาใชจายเพิ่มเติมสำหรับเตียงเสริม
• มีคาใชจายเพิ่มเติมสำหรับเด็กอายุมากกวา 12 ป
• กรุณาสำรองหองพักลวงหนาที่ reservations@trisara.com
• โปรดแสดงบัตรกำนัลหองพักกับพนักงานเมื่อเขาพัก
• การยกเลิกการเขาพักโดยไมแจงใหทราบลวงหนา หรือไมแสดงตัวเขาพักในวันที่แจง 
 บัตรกำนัลของทานจะถูกยกเลิกอัตโนมัติและไมสามารถแลกเงินคืนได
• สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงวันเขาพักไดโดยไมเสียคาธรรมเนียม
 กอนวันเขาพัก 7 วันลวงหนาที่ reservations@trisara.com
• บัตรกำนัลนี้สำหรับใชเพียงครั้งเดียวเทานั้น ไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดหรือแลกคืนได

• กรณีบัตรสูญหาย หรือถูกขโมย ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรใหมและ
 การชดเชยมูลคาคงเหลือในบัตร
• บัตรกำนัลนี้สามารถใชไดถึง 30 กันยายน 2564
• ทางโรมแรมขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการรับบัตรกำนัลที่หมดอายุและคิดคาใชจายเต็มจำนวน
• ทางโรมแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
• ราคากอนหักสวนลดโครงการ เราเที่ยวดวยกัน 3,000 บาทตอคืน
• โปรโมชั่น Villa Mid-Week Escape สำหรับการเขาพักในวันอาทิตยถึงวันพฤหัสบดี
• มีคาใชจายเพิ่มเติม 15,000 บาทตอหองตอคืนสำหรับการเขาพักระหวางวันที่ 24 ธันวาคม 2563 
 ถึงวันที่ 05 มกราคม 2564  และมีคาใชจายเพิ่มเติม 10,000 บาทตอหองตอคืนสำหรับการเขาพัก
 ระหวางวันที่ 11-17 กุมภาพันธ 2564 ขึ้นอยูกับอัตราหองวางขณะนั้น

STAY 3 PAY 2
สัมผัสประสบการณการพักผอนระดับ 6 ดาว

กับโปรโมชั่น พัก 3 คืนจาย เพียง 2 คืน

ทามกลางบรรยากาศอันสวยงามและเงียบสงบของตรีสรา รีสอรทหรูแหงเกาะภูเก็ต 

ที่โอบลอมดวยธรรมชาติอันงดงาม เห็นทิวทัศนและวิวแบบพาโนรามาของทะเล

อันดามัน เปรียบเสมือนพักบนเกาะสวนตัว ใหคุณพักผอนและถายรูปไดไมรูเบื่อ 

อีกทั้งยังเพียบพรอมไปดวยกิจกรรมสำหรับทุกเพศทุกวัย  

ปดทายวันดวยการรับประทานอาหารรสเลิศที่ราน PRU 

รานอาหารรางวัลดาวมิชลินแหงเดียวในภูเก็ตที่ตั้งอยูภายในรีสอรท

ตรีสราขอมอบสิทธิพิเศษเขาพักคืนที่ 3 ฟรี เพียงสำรองหองพัก 2 คืน 

เริ่มตน 35,610 บาทสุทธิ* 

รวมอาหารเชาสำหรับ 2 ทาน และรถรับ-สงจากสนามบินภูเก็ต

บรรยากาศอันเปนสวนตัวของ Trisara 
กับหองพักสไตลพูลวิลลาสุดหรู

ที่โอบลอมดวย ธรรมชาติและทะเล

หองพักราคาเริ่มตน 14,244 บาทสุทธิตอคืน* 

(จากปกติ 41,700 บาทสุทธิตอคืน) 

รวมอาหารเชาสำหรับ 2 ทาน 

และรถรับ-สงจากสนามบินภูเก็ต 

สำหรับเขาพัก วันอาทิตย - วันพฤหัสบดี

เช็คเอาทไดจนถึงเวลา 16.00 น. (ขึ้นอยูกับอัตราหองวางขณะนั้น)

VILLA MID-WEEK ESCAPE

Scan to 
Trisara Website
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FAMILY RETREAT OFFER 
พาครอบครัวมาพักผอนสุด exclusive กับบรรยากาศหรูหราเงียบสงบของตรีสรา กับหองพักพูลวิลลาขนาดใหญ 

ตั้งแต 2 ถึง 8 หองนอน ในราคาสุดพิเศษ เริ่มตน 2 หองนอน 40,952 บาทสุทธิ รวมอาหารเชาและ

รถรับ-สงจากสนามบินภูเก็ต รวมไปถึง Late Check-Out เวลา 16.00 น. ใหคุณไดใชเวลารวมกันมากขึ้น 

GIFT CARD 
บัตรกำนัลราคาพิเศษ สำหรับใชภายในตรีสรา รีสอรท ใชไดทั้งกับรานอาหารทั้งหมด

และบริการสปารวมไปถึงโปรแกรม Wellness ตางๆ 

Gift Card ราคา 1,000 บาท มูลคา 1,250 บาท  |  Gift Card ราคา 2,000 บาท มูลคา  2,500 บาท 

วิลลา ประเภทของวิลลา ราคาหองพัก(บาท)

9  2 หองนอน วิวสวน            40,952

20, 21, 23, 24, 34, 36, 38  2 หองนอน            54,602

22, 32,  33 , 39 3 หองนอน  (2 หองนอนใหญ และ 1 หองนอนเล็ก)            70,983

12, 17  3 หองนอน             81,903

25, 31  4 หองนอน           109,204

4, 6  5 หองนอน (4 หองนอนใหญ และ 1 หองนอนเล็ก)          125,585

29, 30  6 หองนอน (4 หองนอนใหญ และ 2 หองนอนเล็ก)          141,965

2, 18  6 หองนอน (5 หองนอนใหญ และ 1 หองนอนเล็ก)          152,886

5  7 หองนอน (5 หองนอนใหญ และ 2 หองนอนเล็ก)          169,266

8 8 หองนอน (5 หองนอนใหญ และ 3 หองนอนเล็ก)          185,647

เงื่อนไขการใชบัตรกำนัล 
• บัตรกำนัลหนึ่งใบ สามารถเลือกใชบริการไดอยางใดอยางหนึ่ง  
• บัตรกำนัลหนึ่งใบสามารถใชไดเพียงหนึ่งครั้ง ไมสามารถเก็บไวใชครั้งถัดไปและไมสามารถแลกเปลี่ยน

หรือทอนเปนเงินสดได 
• บัตรกำนัลนี้ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ หรือสวนลดอื่นๆ
• บัตรกำนัลนี้ไมสามารถใชกับกิจกรรมพิเศษตางๆได

• ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอกำหนดและเงื่อนไข โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• หากยอดที่ตองชำระ เกินกวามูลคาที่ระบุไวบนบัตรกำนัล ทานสามารถชำระสวนตางเพิ่มเติมไดดวยเงินสด 
 หรือบัตรเครดิต
• โปรดแสดงบัตรกำนัลนี้แกพนักงานเมื่อมาใชบริการ หรือแสดงขอความการสงตอบัตรกำนัลจากผูซื้อ
• หากบัตรกำนัลสูญหาย ถูกขโมย จะไมสามารถออกใหใหม หรือคืนมูลคาบนบัตรได


