ANNOUNCEMENT
Change the name of Pier
Dear Value Customers,
We are pleased to inform you that Samed Resorts Group changes the name of PIER which the details are as
follow;
Effective
Original Pier’s Name

:
:

15 December 2017 onwards
Seree Ban Phe Pier

NEW PIER’S NAME

:

AO PRAO PIER

Telephone number
Open time
Location

:
:
:

(66) 038 651 134, Mobile: (66) 061 413 8473, (66) 084-102-0021
07:00 hrs. – 18:00 hrs.
Latitude 12.627322, Longitude 101.437494

Please kindly update in your travel plan accordingly.
Please be noted that the location of pier, other services and telephone numbers have still remain unchanged.
We apologize for any inconvenience which may cause you.
Should you have any enquiries or need further assistance, please feel free to contact us immediately.
Thank you for your kind understanding and we look forward to welcoming you to Koh Samed in the near future.
Best regards,
SAMED RESORTS GROUP
Bangkok Office : Tel. 02 438 9771 to 2 Fax: 02 439 0352
Email: rsvn@samedresorts.com, sales@samedresorts.com
Office Hours on Monday –Friday : 8.30 hrs. – 17.30 hrs., on Saturday : 8:30 hrs. – 16:00 hrs.
Closed on Sunday and Public Holiday

ประกาศ
แจ้ งเปลี่ยนชื่อท่ าเรื อ
เรี ยน ลูกค้ าผู้มีอปุ การะคุณทุกท่าน
ทาง เสม็ด รี สอร์ ท กรุ๊ป ขอเรี ยนแจ้ งทุกท่าน เกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงชื่อท่าเรื อของรี สอร์ ท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
มีผลการเปลีย่ นแปลง
:
ชื่อเดิม
:
ชื่อใหม่
:
เบอร์ ติดต่อ
:
เวลาเปิ ดทาการ
:
ที่ตงเพื
ั ้ ่อการค้ นหาในกูเกิ ้ลแมป:

ตังแต่
้ วนั ที่ 15 ธันวาคม 2560 เป็ นต้ นไป
ท่ าเรือเสรีบ้านเพ
ท่ าเรืออ่ าวพร้ าว
(66) 038 651 134, มือถือ : (66) 061 413 8473, (66) 084-102-0021
07:00 น. – 18:00 น.
ละติจดู 12.627322, ลองติจดู 101.437494

ขอให้ ทกุ ท่านได้ อพั เดทข้ อมูลข้ างต้ นให้ กบั ลูกค้ าที่จะเดินทางมาใช้ บริ การและเข้ าพักกับทางรี สอร์ ท ตังแต่
้ วนั ที่ 15 ธันวาคม 2560 เป็ นต้ นไป
ทางรี สอร์ ทขอขอบคุณทีใ่ ห้ การสนับสนุน เสม็ด รี สอร์ ท กรุ๊ป ด้ วยดีเสมอมา และต้ องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี ้ด้ วย
หากต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ ที่ฝ่ายขายและการตลาด หรื อ ฝ่ ายสารองห้ องพัก สานักงานกรุงเทพฯ ในวันและเวลาทาการ
ขอแสดงความนับถือ
SAMED RESORTS GROUP
สานักงานกรุงเทพฯ : โทร 02 438 9771 ถึง 2

แฟกซ์: 02 439 0352

อีเมล์: rsvn@samedresorts.com, sales@samedresorts.com
เวลาทาการ ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น., วันเสาร์ เวลา : 8:30 น. – 16:00 น.
ปิ ดทาการ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

