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10 am – 6 pmDINNER DAILY 6 – 10 pm RESTAURANT 
BAR

10 am – 5 pm 
10 am – 7 pm

BREAKFAST WEEKDAY 
BREAKFAST WEEKEND
DINNER DAILY

6 – 10.30 am 
6 – 11 am
6 – 10 pm

3 – 11 pm

IN-ROOM DINING SERVICE is available 24/7.

• Sliced Bacon
• Caesar Dressing
• Parmigiano Reggiano Cheese

• Premium Avocado Pulp
• Mozzarella Cheese
• Spring Onion

 VeggieVeggie

 Caesar
Caesar

THB 280

• Premium Avocado Pulp
• Mozzarella Cheese
• Spring Onion

SPECIAL OF THE MONTH



ทุกวันอังคาร – โตเกียวแจม
เราขอนำาเสนอเมนูอาหารญี่ปุ่นเลิศรส ที่คัดสรรวัตถุดิบ
มาอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นซูชิ หรือกุ้งเทมปุระ
ให้บริการ ณ ห้องอาหารอะควา เวลา 18.00 – 21.30 น.
750 บาทสุทธ ิ/ ผู้ใหญ่ 
ลด 50% สำาหรับเด็ก 6 – 12 ปี*

EVERY TUESDAY – TOKYO JAM
Offer you an abundance of gastronomical delights  
of Japanese cuisine with seasonal dishes such as  
Sushi and Tempura Prawn.
Available from 6 – 9.30 pm at Aqua Restaurant 
THB 750 net / adult | 50% off for 6 – 12 years old*

ทุกวันเสาร์ – บาร์บีคิวริมทะเล
อิ่มอร่อยกับบาร์บีคิวอาหารทะเลสดๆ และของหวานแบบไม่อั้น 
พร้อมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลและเสียงเพลงตลอดค่ำาคืน1

ให้บริการ ณ เอดจ์ บีช คลับ เวลา 18.00 – 21.30 น.
890 บาทสุทธ ิ/ ผู้ใหญ่ 
ลด 50% สำาหรับเด็ก 6 – 12 ปี*

ทุกวันอาทิตย์ – บอลลีวู้ด ไบท์
นมัสเต! มาลิ้มลองอาหารอินเดียแท้ๆ จากฝีมือเชฟราจู 
เมนูสุดฮิตอย่างบัตเตอร์ชิกเก้น กุ้งมาซาล่า พุดดิ้งคีร์
ให้บริการ ณ ห้องอาหารอะควา เวลา 18.00 – 21.30 น.
750 บาทสุทธ ิ/ ผู้ใหญ่  
ลด 50% สำาหรับเด็ก 6 – 12 ปี*

ทุกวันพฤหัสบดี – เทสต์ ออฟ ไทย
อิ่มเอมไปกับเมนูอาหารไทยต้นตำารับ พร้อมเพลิดเพลิน
ไปกับบรรยากาศสบายๆ
ให้บริการ ณ ห้องอาหารอะควา เวลา 18.00 – 21.30 น.
750 บาทสุทธ ิ/ ผู้ใหญ่ 
ลด 50% สำาหรับเด็ก 6 – 12 ปี*

ทุกวันจันทร์ – เบลล่า อิตาเลียโน่
สัมผัสรสชาติที่แท้จริงของอาหารอิตาเลี่ยน ที่เราผสมผสาน
ความเป็นอิตาเลี่ยนไว้ในทุกจานทั้งรสชาติ กลิ่น สี และรูปลักษณ์
ให้บริการ ณ ห้องอาหารอะควา เวลา 18.00 – 21.30 น.
750 บาทสุทธิ / ผู้ใหญ่ 
ลด 50% สำาหรับเด็ก 6 – 12 ปี*

EVERY MONDAY – BELLA ITALIANO
Experience the authentic and enriching flavor of Italian 
cuisine with a great melding of flavors, aromas, colors, 
textures, and virtually every dish.
Available from 6 – 9.30 pm at Aqua Restaurant 
THB 750 net / adult | 50% off for 6 – 12 years old*

ทุกวันศุกร์ – แลนด์ แอนด์ ซี
เพลิดเพลินไปกับเมนูเนื้อและอาหารทะเลที่จะเติมความ
พิเศษให้กับมื้อเย็นของคุณ
ให้บริการ ณ ห้องอาหารอะควา เวลา 18.00 – 21.30 น.
750 บาทสุทธ ิ/ ผู้ใหญ่ 
ลด 50% สำาหรับเด็ก 6 – 12 ปี*

EVERY FRIDAY – LAND AND SEA
Enjoy your evening with a wide selection of cooked and 
chilled seafood, beef, and many more.
Available from 6 – 9.30 pm at Aqua Restaurant 
THB 750 net / adult 
50% off for 6 – 12 years old*

EVERY SATURDAY – RIM TALAY BBQ
Serving you BBQ seafood with selection of salad and sweet 
treats while enjoying the groove music with a sea breeze 
around the Pool.
Available from 6 – 9.30 pm at Edge Beach Club
THB 890 net / adult | 50% off for 6 – 12 years old*

EVERY SUNDAY – BOLLYWOOD BITE
Namaste! Enjoy the full flavor of authentic Indian  
Cuisine by our new Chef, Raju. Delightful Butter Chicken,  
Prawn Masala, Chicken Tikka, Gulab Jamun and Kheer.
Available from 6 – 9.30 pm at Aqua Restaurant 
THB 750 net / adult | 50% off for 6 – 12 years old*

EVERY THURSDAY – TASTE OF THAI
Satisfy with the authentic flavor of assorted  
Thai cuisine.
Available from 6 – 9.30 pm at Aqua Restaurant 
THB 750 net / adult 
50% off for 6 – 12 years old*

ทุกวันพุธ – ฟังก์กี้ เฟียสต้า
เพลิดเพลินไปกับความหลากหลายของอาหารเม็กซิโก 
ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรสชาติและสีสันอันน่าตื่นตาตื่นใจ
ให้บริการ ณ ห้องอาหารอะควา เวลา 18.00 – 21.30 น.
750 บาทสุทธ ิ/ ผู้ใหญ่ 
ลด 50% สำาหรับเด็ก 6 – 12 ปี*

EVERY WEDNESDAY  
FUNKY FIESTA
Enjoy a variety of spicy, rich, hearty Mexican food in 
which you can be excited with our colorful dish.
Available from 6 – 9.30 pm at Aqua Restaurant 
THB 750 net / adult | 50% off for 6 – 12 years old*

*Kids under 6 years old eat FREE (1 child per 1 adult). 1Prices are includes free flow soft drinks.*เด็กอายุต่ำากว่า 6 ปี รับประทานฟรี! 1ราคาข้างต้นรวมฟรีโฟล์วซอฟท์ดริ๊งค์

ทุกวันพฤหัสบดี – เทสต์ ออฟ ไทย
อิ่มเอมไปกับเมนูอาหารไทยต้นตำารับ พร้อมเพลิดเพลิน
ไปกับบรรยากาศสบายๆ
ให้บริการ ณ ห้องอาหารอะควา เวลา 18.00 – 21.30 น.
750 บาทสุทธ ิ/ ผู้ใหญ่ 
ลด 50% สำาหรับเด็ก 6 – 12 ปี*

EVERY THURSDAY – TASTE OF THAI
Satisfy with the authentic flavor of assorted  
Thai cuisine.
Available from 6 – 9.30 pm at Aqua Restaurant 
THB 750 net / adult 
50% off for 6 – 12 years old*

EVERY SATURDAY – RIM TALAY BBQ
Serving you BBQ seafood with selection of salad and sweet 
treats while enjoying the groove music with a sea breeze 
around the Pool.1

Available from 6 – 9.30 pm at Edge Beach Club
THB 890 net / adult | 50% off for 6 – 12 years old*

ทุกวันอาทิตย์ – บอลลีวู้ด ไบท์
นมัสเต! มาลิ้มลองอาหารอินเดียแท้ๆ จากฝีมือเชฟราจู 
เมนูสุดฮิตอย่างบัตเตอร์ชิกเก้น กุ้งมาซาล่า พุดดิ้งคีร์
ให้บริการ ณ ห้องอาหารอะควา เวลา 18.00 – 21.30 น.
750 บาทสุทธ ิ/ ผู้ใหญ่  
ลด 50% สำาหรับเด็ก 6 – 12 ปี*

PANWA SUNSETPANWA SUNSET buffet



สัมผัสประสบการณ์โลกใต้น้ำาด้วย
อันเดอร์วอเตอร์ สกู๊ตเตอร์

กิจกรรมทางน้ำาชนิดใหม่ที่รีสอร์ทของ
เรา ในราคาเริ่มต้นเพียง 300 บาทต่อ 
30 นาที สามารถร่วมสนุกได้ทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ที่สระว่ายน้ำา

กรุณาสำารองกิจกรรมล่วงหน้า

Are you ready to experience new 
innovative Underwater Scooters 
at our resort? Starting from 
THB 300 net only for 30 mins 
and suitable for both adults and 
kids to enjoy. You can explore 
underwater with our scooter 
available at the pools.

Advance booking required.

Underwater Scooters

SEASIDE POOL

EVE
RYD

AY!

พบกับโปรโมชั่นเครื่องดื่มประจำาเดือนกับ
ค็อกเทล ‘มิราเคิลไนท์’ ด้วยส่วนผสมที่
ลงตัวของบลูเบอร์รี่ มะนาว ไข่ขาว ไซรัป
ดอกไม้หวาน และเหล้า Maraschino 
หรือเหล้าเชอร์รี่ เติมความหวานให้การ
เข้าพักของคุณได้ตลอดทั้งเดือน

ราคา 290 บาทสุทธ ิ/ แก้ว

Making your holiday with us a more 
miracle one with our special cocktail of 
the month ‘Miracle Night’. The ideally 
perfect blending of infused blueberry, 
elderflower syrup, lime juice, egg 
white and maraschino liqueur.

THB 290 net / glass

มาฉลองกัน! กับโปรโมชั่นเบียร์ทาวน์เวอร์
แค่ 1,299 บาท ที่เอดจ์ บีช คลับ ได้ทุกวัน 
เวลา 10.00 - 19.00 น.! 

ที่จับคู่กันได้อย่างลงตัว กับเมนูสุดร้อนแรง
อย่าง พิซซ่ากะเพราไก่

Cheers! with our special beer tower 
promotion at THB 1,299, 10 am – 7 pm 
every day at Edge Beach club! 

That's a perfect combination with  
hot-selling Kaphrao Pizza (Chicken).

BEER TOWER

มาฉลองกัน! กับโปรโมชั่นเบียร์ทาวน์เวอร์
แค่ 1,299 บาท ที่เอดจ์ บีช คลับ ได้ทุกวัน 
เวลา 10.00 - 19.00 น.! 

ที่จับคู่กันได้อย่างลงตัว กับเมนูสุดร้อนแรง
อย่าง พิซซ่ากะเพราไก่

Cheers! with our special beer tower 
promotion at THB 1,299, 10 am – 7 pm 
every day at Edge Beach club! 

That's a perfect combination with  
hot-selling Kaphrao Pizza (Chicken).
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Romantic Dinner Under the Stars
สัมผัสประสบการณ์สุดโรแมนติกสำาหรับ
คุณและคนพิเศษด้วยมื้ออาหารค่ำาริม
ทะเล ไม่ว่าจะเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 
หรือโอกาสพิเศษใดๆ ดินเนอร์ริมหาดส่วน
ตัวที่หาดพันวาของเรา ก็สามารถสร้าง
ความประทับใจให้ทั้งคุณและคนที่คุณรัก
ไม่รู้ลืม
ราคาพิเศษเพียง 5,885 บาทสุทธ ิ/ คู่ 
รวมไวน์ขาวหรือไวน์แดง หรือไวน์โรเซ่

Having a Romantic Dinner under 
the stars with your loved one at our 
beautiful private beach is something 
you can’t miss! Enjoy the most 
romantic dinner with a seductive 
and exquisite chef’s inspiration with 
a sultry culinary experience on a 
memorable special day with us. 

At THB 5,885 net per couple 
including red, white or rosé wine.

EVERYDAY!



SEAGRASSSEAGRASS  EXHIBITIONEXHIBITION
นิทรรศการหญ้าทะเล  
เราร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการจัด
ตั้งนิทรรศการหญ้าทะเล ซึ่งหญ้าทะเล
สามารถพบได้ทั่วไปที่ชายหาดส่วนตัว
ของเรา โดยเราได้ทำาการเพาะเลี้ยงหญ้า
ทะเลที่จัดแสดงไว้จนมีอายุโตเต็มที่ จาก
นั้นจึงได้นำาไปปลูกในทะเล เพื่อให้เป็นที่
อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลตัวน้อยต่อไป

As committed to Planet 21 campaign, 
our resort thrive to save the environment 
with our Seagrass Exhibition. As 
Seagrass is commonly found at our 
private beachfront. We exhibit this sea 
plants until they grow enough to be 
released. Then we release them to the 
ocean. So they will become a home for 
small marine lives in the future.

INSTAGRAMER ITEM NEEDED! 

Make your bathing night more 
special and relaxing with our 
bubble bath to make your skin feel 
soft and supple.

THB 150 NET / SET

ไอเท็มต้องมีสำาหรับสายถ่ายรูป

ทำาให้การเล่นน้ำาในอ่างอาบน้ำาของ
เราพิเศษและผ่อนคลายมากขึ้น ด้วย 

บับเบิล บาธ ฟองฟูที่จะทำาให้ผิวของ
คุณเนียนนุ่ม

ราคา 150 บาท
สุทธิ / ชุด

REFRESH ING  B U B B L E  B AT H

ให้รางวัลตัวเองด้วยโปรแกรมนวดจาก
ทะเล สปาของเราหน่อยเป็นไง กับโปร
โมชั่นประจำาเดือนนี้ นวดไทย 60 นาที 
เพียง 1,799 บาทสทุธิ / สองท่าน และ
แพ็กเกจ ทะเลซิกเนเจอร์ 120 นาที 
เพียง 2,300 บาทสุทธิ / ท่าน 

ให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น.

กรุณากด 44 เพื่อสำารองการใช้บริการ

Rewarding yourself with our spa 
promotion of the month: 120 mins 
Talay Signature package only 
at THB 2,300 net / person. And 
60 mins Thai massage is only 
at THB 1,799 net / couple. 

Everyday from 10 am – 6 pm

For reservation: please dial 44

บริการรถรับส่งไปกลับ 
จากรีสอร์ทถึงป่าตอง ในราคา 
เพียง 550 บาทสุทธิ / เที่ยว / ท่าน  
(จองขั้นต่ำาสำาหรับ 2 ท่านขึ้นไปและต้อง
สำารองที่นั่งล่วงหน้าเท่านั้น)  
ออกเดินทางทุกวัน  
เวลา 15:00 น. และ 18:00

Looking to explore the island  
night-life and need a ride?  
Round Trip Shuttle Bus Service  
from the resort to Patong for  
only THB 550 net / trip / person 
(with minimum two persons and 
advance booking is required) 
Departure time at 3 pm and 6 pm 
every day.

TRANSPORTATION SERVICES
บริการรถรับส่งไปกลับ 
จากรีสอร์ทถึงป่าตอง ในราคา 
เพียง 550 บาทสุทธิ / เที่ยว / ท่าน  
(จองขั้นต่ำาสำาหรับ 2 ท่านขึ้นไปและต้อง
สำารองที่นั่งล่วงหน้าเท่านั้น)  
ออกเดินทางทุกวัน  
เวลา 15:00 น. และ 18:00

Looking to explore the island  
night-life and need a ride?  
Round Trip Shuttle Bus Service  
from the resort to Patong for  
only THB 550 net / trip / person 
(with minimum two persons and 
advance booking is required) 
Departure time at 3 pm and 6 pm 
every day.


