
เป็นรีสอรท์ท่ีผสมผสานกบัธรรมชาติได้อย่างลงตวั   

173-4 หมู ่4 ซอยหาดนพรัตน์ธารา 12 ต.อ่าวนาง อ.เมอืง จ.กระบี ่81180
เมลล์ : info @ mandaweeresort.com เวปไซท์ : www.mandaweeresort.com 

โทรศัพท์ : +66 075 661 444-6 แฟ็กซ์ : +66 075 661 448

โรงแรมมณัดาวตี ์รีสอรท์ แอนด ์สปา ตั้งอยูใ่กล้กบัหาดนพรตัน์ธารา

หา่งจากหาดประมาณ 1 กม. เป็นหาดท่ีสวยข้ึนช่ือ  หาดหน่ึงของจงัหวดั

กระบ่ี โรงแรมมณัดาวตีแ์ยกออกเป็นสองส่วนคือ หน่ึงในส่วนท่ีเป็นตวัตึก

จะตกแต่งดว้ยสไตลส์มยัใหม ่จะเป็นหอ้ง Superior,Deluxe,Deluxe Suite 

หอ้งทั้งหมดจะมีระเบ่ียงหลงัซ่ึงสามารถมองเห็นววิทิวเขา ป่าไม ้และทะเล

และสอง ในส่วนของพลูวลิล่า จะตกแต่งแบบผสมผสานระหวา่งแบบไทย

และแบบบาหลี มีสระวา่ยน้ําส่วนตวัในวลิล่าแต่ละหลงั ทั้งหมดในโรงแรม

จะมีเตียงเป็นเตียงใหญ่ เตียงเด่ียวทั้งหมด

แหล่งท่องเท่ียวใกลเ้คียงมีมากมาย เช่น เล่นน้ําชายหาด,ทวัรด์าํน้ํา

ดปูะการงั,พายเรือแคนู,เดินป่า,ข่ีชา้ง,ปีนเขา,น้ําตกและอ่ืนๆอีกมากมาย

โรงแรมมณัดาวตีมี์หอ้งพกัทั้งหมด 90 หอ้ง แยกออกเป็นดั้งน้ี

*ตวัหอ้งพกับนตึกมี 75 หอ้ง

*พลูวลิล่าเป็นหลงั    15  หลง้

ส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในโรงแรม

สระวา่ยน้ํา 3 สระ,หอ้งอาหาร,สปาและฟิตเนต,

หอ้งประชุมจดัเล้ียง,อินเตอรเ์น็ต,บริการทวัร์

รถรบั-ส่ง รถเช่า และอ่ืนๆอีกมากมาย
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สวสัดิการเบ้ืองตน้

1.อาหาร 2 เม้ือ (เท่ียง-เย็น)

2.ท่ีพกัพนักงาน

3.ชุดยนิูฟอรม์ของพนักงาน

4.รถรบั-ส่งพนักงาน

5.สวสัดิการกองทุนกูย้มื สาํหรบัพนักงานท่ีซ่ือสตัยแ์ละขยนั     

มีอายุการทาํงานตามท่ีกาํหนด

6.ประกนัสุภาพ

แผนท่ีโรงแรม
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ประธานกรรมการ

รองประธาน
กรรมการ

กรรมการผู้จดัการ
รองประธาน
กรรมการ

ผู้จดัการแผนก
การตลาด

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการ

ผู้จดัการแผนก
บญัชี

เลขากรรมการ
ผู้จดัการ

ทนายความ

ผู้จดัการแผนก
ต้อนรับ

ผู้จดัการแผนกทวัร์

ผู้จดัการแผนก
แมบ้่าน

ผู้จดัการแผนกช่าง ผู้จดัการแผนกครัว ผู้จดัการแผนกสปา

ผู้จดัการแผนกอาหาร
และเคร่ืองด่ืม

ผู้จดัการแผนกจอง
ห้องพกั

ผู้จดัการแผนกบคุคล ผู้จดัการแผนกคนสวน

         แผนผงัองคก์ร
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         รูปสถานทีภ่ายในโรงแรม
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