Sareeraya

Villas & Suites

ร่วมสร้างช่วงเวลาทีแ่ สนโรแมนติกกับคนพิเศษของคุณที่ “Sareeraya Villas & Suites”
รีสอร์ทหรูบนชายหาดเฉวง ในบรรยากาศส่วนตัวอันเงียบสงบ ท่ามกลางอ้อมกอดแห่ง
ทัศนียภาพอันงดงามแบบพาโนราม่าของน้ำ�ทะเลสีเทอควอยซ์และผืนทรายขาวบริสุทธิ์บน
หาดที่สวยที่สุดของเกาะสมุย
Create a romantic memorable moment with you special one at Sareeraya
Villas & Suites, a luxurious resort on Chaweng Beach with a private
tranquil ambience embraced by the picturesque panoramic scenery of
turquoise ocean and the purest beach in Koh Samui.
รีสอร์ทที่ผสมผสานแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตอันมี
สีสันของคนเมืองร้อนและเสน่ห์ความงามแห่งโลก
ตะวันออกไว้ได้อย่างลงตัว โดยสะท้อนผ่านการ
ตกแต่งห้องพักทีเ่ น้นเฟอร์นเิ จอร์ไม้สเี ข้ม ให้ความ
รู้สึกถึงความสงบเปี่ยมมนต์ขลัง ลายไทยประยุกต์
ที่น�ำมาตกแต่งผนังและชุดเครื่องนอนลายปักสีสัน
สดใสก็ชว่ ยขับให้หอ้ งดูโดดเด่น ภายในมีสงิ่ อ�ำนวย
ความสะดวกครบครันและอ่างจากุซซี่ขนาดใหญ่ที่
ช่ ว ยผ่ อ นคลายอารมณ์ แ ละคื น ความสดชื่ น ให้
ร่างกายได้เป็นอย่างดี
“Sareeraya Villas & Suites” ออกแบบ
มาเพื่อตอบรับความต้องการของผู้ที่รักความเงียบ
สงบและคู่รักที่ต้องการความเป็นส่วนตัว โดยมีพื้นที่
ส�ำหรับทุกการพักผ่อนทั้งเตียงอาบแดด สระว่ายน�้ำ 
พร้ อ ม pool bar เสิ ร ์ ฟ ค็ อ กเทลรสชาติ ดี และ
Chef’s Table ห้องอาหารแบบ open air ที่ให้คุณรับ
ประทานอาหารเลิศรสพร้อมสัมผัสสายลมบริสุทธิ์
จากท้องทะเล
ไม่เพียงเท่านั้น ที่นี่ยังเป็นสถานที่จัดงาน
แต่งงานที่มีบรรยากาศงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะ
และสถานที่ฮันนีมูนสุดโรแมนติกที่จะท�ำให้คุณและ
คนรักรู้สึกราวกับอยู่ในสรวงสรรค์บนดิน
หลีกหนีความวุ่นวายสู่ใจกลางความสงบ
อันเป็นจุดเริ่มต้นความทรงจ�ำอันแสนหวานและ
จุดหมายปลายทางอันแสนสุขของคุณ ที่...
“Sareeraya Villas & Suites”

The resort is the perfect combination of the
colorful tropical lifestyle and the charming
oriental beauty. The dark wooden furniture
in the rooms provides a mystique feeling.
Thai pattern decorated on the wall and
bedding sets with bright colored pattern
also help shining out the rooms. The rooms
are fully equipped with facilities such as a
large Jacuzzi tub to help freshening your
mind and body.
Sareeraya Villas & Suites are designed
for those who seek for private and tranquil
vacation. The extensive facilities include sun
bathing beds, swimming pool and pool bar
serving cocktails and Chef’s Table, the open
air restaurant.
Moreover, it is the venue for organizing a
wedding with the most picturesque atmosphere
of the island. It is also a place for a romantic
honeymoon that will make you feel like being
in a paradise.
Sareeraya Villas & Suites are the perfect
getaway and a destination for your romantic
memorable holiday.

T Bangkok Office: 02-673-9934 Fax: 02-673-9938

Hotel: 077-914-333 Fax: 077-914-349
E rsvn@sareeraya.com
W www.sareeraya.com
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