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LUXURY PHASE

R
AW

AI VIP VILLAS KIDS PARK
&

SP
A



Welcome to 
Rawai

awai District is located in the south of Phuket. 
The area is famous for its attractions, magnifi-
cent beaches, view points. New project by Phuket9 
Company - Rawai VIP Villas Phase Luxury Phase is 

located 300 meters from the Rawai Promenade. The new 
phase of the village is a continuation of the development 
of a family resort, which has gained popularity among 
visitors to the island of Phuket. On the territory of the 
family resort is the famous kid’s entertainment complex 
Rawai Park, a family restaurant, a spa center, a medical 
wellness clinic. The infrastructure of the village allows 
you to feel at home here, and spend an unforgettable va-
cation with those whom you love most.

We are pleased to present you a brand new, modern luxu-
ry villa. Each villa is a unique unity of functionality, mod-
ern Thai architecture and home comfort.

拉威 区 位 于 普 吉 岛 南 部 。 该 地 区 以 其
充 满 魅 力 ， 令 人 心 旷 神 怡 的 海 滩 和
景点而闻名。 Phuket9公司的新项
目-Rawai VIP Villas Phase Luxury 

Phase距离拉崴海滩仅300米。度假村的新项目是普
吉九公司家庭度假理念的延续，在普吉岛的游客中越
来越受欢迎。在我们旨在建立家庭度假胜地的度假村
里，有著名的儿童娱乐中心拉威公园，家庭餐馆，水
疗中心和医疗保健诊所。度假村完善的基础设施可以
使您在这里感到宾至如归，并与最爱的人度过一个难
忘的假期。
我们很高兴为您介绍我们的现代豪华的别墅。这里的
每栋别墅都是现代泰式风格建筑和实用性居家性的完
美结合。

Promthep Cape Windmill Viepoint Naiharn Beach

Rawai Beach

Yanui Beach



ราไวย์ตั้งอยู่ทางใต้ของภูเก็ต  มีชื่อเสียงด้านสถานที่
ท่องเที่ยว ชายหาดและจุดชมวิวที่สวยงาม โครงการ
ใหม่สร้างโดยบริษัทภูเก็ต 9 คือราไวย์วีไอพีวิลล่าลัก
ซ์เชอรี่ ตั้งอยู่ห่างจากหาเราไวย์เพียง300เมตร วิลล่า

ใหม่ของโครงการเราได้มีการพัฒนามาจากรีสอร์ทสําหรับ
ครอบครัวซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมของผู้มาเยือนภูเก็ต  ใน
บริเวณรีสอร์ทเรามีศูนย์รวมความบันเทิงสําหรับเด็กคือราไวย์
ปาร์ค ร้านอาหารสําหรับครอบครัว สปาและคลินิกเพื่อสุขภาพ
  บรรยากาศ วิลล่าของเราทําให้คุณรู้สึกเหมือนที่นี่คือบ้านของ
คุณ อยู่บ้านและใช้วันหยุดทํากิจกรรมที่น่าจดจํากับคนที่คุณ
รักมากที่สุด
เรามีความยินดีที่จะนําเสนอวิลล่าหรูแห่งใหม่ให้กับคุณ วิลล่า
แต่ละหลังมีเอกลักษณ์คือการใช้สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่
และความสะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บ้าน

Район Раваи расположен на юге острова Пхукет. 
Район знаменит своими достопримечательно-
стями, великолепными пляжами, вью поинтами. 
Новый проект компании Пхукет9 - Раваи ВИП 

Виллас Фаза Лакшери располагается в 300 метрах 
от набережной Раваи. Новая фаза поселка является 
продолжением развития семейного резорта, который 
снискал огромную популярность среди гостей острова 
Пхукет. На территории семейного резорта находится 
знаменитый детский развлекательный центр Раваи 
Парк, семейный ресторан, спа центр, медицинская кли-
ника омоложения. Инфраструктура поселка позволяет 
чувствовать себя здесь как дома, и проводить незабы-
ваемый отдых с теми, кого вы любите больше всего. 

Мы рады представить вам абсолютно новые, современ-
ные виллы класса люкс. Каждая вилла - это уникальное 
единство функциональности, современной тайской ар-
хитектуры и домашнего уюта. 

Rawai Pier

Rawai Seafood Market
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Rawai VIP Villas Phase Luxury Phase

• Great Location - Walking Distance to Rawai
• Modern Thai Architecture
• Private pool 
• High Quality Materials 
• Full set of furniture and equipment
• Hotel management and marketing
• Kids Park & Family Restaurant 
• Spa 
• Wellness Clinic 

拉威VIP别墅新项目  拉崴豪华别墅

• 绝佳位置-步行可至拉威海滩
• 泰国现代建筑
• 私人泳池
• 优质建材
• 全套家具和设备
• 酒店式管理与营销
• 儿童公园和家庭餐厅
• 水疗
• 健康诊所



ราไวยวีไอพีวิลลาลักชูรี่โซนใหม

• ทําเลดี - สามารถเดินไปหาดราไวย์
• สถาปัตยกรรมไทยแบบโมเดิร์น
• สระน้ําส่วนตัว
• ใช้วัสดุคุณภาพสูง
• เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ครบชุด
• การจัดการโรงแรมและการตลาด
• คิดส์ปาร์คและร้านอาหารสําหรับครอบครัว
• สปา
• คลินิกเพื่อสุขภาพ

Раваи ВИП Виллас Фаза Лакшери

• Локация рядом с набережной Раваи
• Современная Тайская архитектура
• Бассейн на каждой вилле
• Строительные материалы высшего качества 
• Полный комплект мебели и бытовой техники
• Отельное управление и маркетинг
• Детский парк и семейный ресторан 
• Спа
• Клиника омоложения  



Stay like 
home
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• 18 new villas 
• Private pool
• 2,3,4 Bedroom Villas 
• Private parking with gates
• BBQ zone 

• วิลล่าใหม่ 18 หลัง
• สระว่ายน้ําส่วนตัว
• วิลล่า 2,3,4 ห้องนอน
• ที่จอดรถส่วนตัวพร้อมประตูอัตโนมัติ
• โซนบาบีคิว

• 18座新别墅
• 私人泳池
• 两卧，三卧，四卧户型皆有
• 私人停车位
• 烧烤区域

• 18 новых вилл
• Личный бассейн
• 2,3,4 спальные виллы
• Парковка с воротами
• Зона для барбекю 



Luxury Phase

Masterplan
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Head Offi  ce



Head Offi  ce Luxury Phase Villas Types J

Total Area 166 Sq.m.

• Building Area 111,8 Sq.m. 
• Private pool 20,80 Sq.m.
• Terrace 33,40 Sq.m
• Private parking with gates



Luxury Phase Villas TypesM
• Building Area 100 Sq.m. 
• Private pool 20,90 Sq.m.
• Terrace 29,10 Sq.m
• Private parking with gates

Total Area 150 Sq.m.



Luxury Phase Villas Types K

Total Area 244 Sq.m.

• Building Area 158,3 Sq.m. 
• Private pool 37,10 Sq.m.
• Terrace 48,60 Sq.m
• Private parking with gates



Luxury Phase Villas TypesP
• Building Area 142,50 Sq.m. 
• Private pool 39,10 Sq.m.
• Terrace 48,40 Sq.m
• Private parking with gates

Total Area 230 Sq.m.



Luxury Phase Villas Types Q

Total Area 202 Sq.m.

• Building Area 136,70 Sq.m. 
• Private pool 24,80 Sq.m.
• Terrace 41,50 Sq.m
• Private parking with gates



Luxury Phase Villas TypesR
• Building Area 106,40 Sq.m. 
• Private pool 25,40 Sq.m.
• Terrace 40,20 Sq.m
• Private parking with gates

Total Area 172 Sq.m.



Luxury Phase Villas Types S

Total Area 100 Sq.m.

• Building Area 61,90 Sq.m. 
• Private pool 15,00 Sq.m.
• Terrace 23,10 Sq.m
• Private parking with gates



Luxury Phase Villas TypesV

Total Area 210 Sq.m. Total Area 264 Sq.m.

Type 1 Type 2



Luxury Phase Villas Types

Total Area 250 Sq.m.

Type 3
V

• Building Area 152,30 Sq.m. 
• Private pool 27,90 Sq.m.
• Terrace & Sala 69,80 Sq.m
• Private parking with gates
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Rawai Park is a new entertain-
ment family center in southern 
part of Phuket. Park has three 
play areas which are available 
for kids from 1 to 10 years old, 
family restaurant and comforta-
ble space for large family events, 
birthdays with animation, live 
music and shows.

Раваи Парк – крупнейший дет-
ский развлекательный центр 
на Пхукете. В парке несколько 
игровых зон: игровая комната, 
игровые площадки под кры-
шей, водная зона с детскими 
горками и фонтанами, а также 
альпинистская башня для детей 
постарше. Семейный ресторан 
предлагает блюда тайской и ин-
тернациональной кухни в ком-
фортабельной обстановке для 
детей и родителей.

拉威公园是普吉岛南部一个全
新的令人惊艳的家庭公园。公
园有三个活动区域，适宜1到
10岁的儿童，餐厅可提供周末
自助餐，宽敞的空间适宜大型
家庭活动、生日排队、现场音
乐会和表演等。

水深40厘米，总面积达225平
方米的儿童泳池配有水上滑
梯，能让儿童及父母安全、舒
适地一起玩耍。父母也可以
放心地让孩子自己在坐水里游
玩，自己则可以在泳池旁边的
餐厅或者休息室的椅子上坐着
休息。

ราไวย์ปาร์ค คือที่ ที่จะให้ครอบครัว
ได้ใช้เวลาร่วมกันได้อย่างมีความ
สุข โดยราไวย์ปาร์คนั้นประกอบไป
ด้วยกัน 3 สถานี เหมาะสําหรับเด็ก
อายุตั้งเเต่ 1-10 ปี นอกจากนั้นเรา
ยังมีร้านอาหารสําหรับครอบครัวที่
คอยให้บริการรวมไปถึงจัดงานวัน
พิเศษของครอบครัว เพื่อเพิ่มความ
ทรงจําที่ยากจะลืมเลือน



The restaurant offers breakfasts, lunches 
and dinners, what is more, in-room ser-
vice for villas. The main menu includes 
Thai, international and halal food as 
well as soft drinks and selection of wine 
and beer. There are special sets of food 
for children. Dishes for kids are served 
in safe cookware sets with cartoon he-
roes increasing kids interest for food and 
helping parents to feed them.

В нашем ресторане вы можете провести 
семейные обеды и ужины. Меню ресто-
рана - это блюда европейской, тайской 
и китайской кухонь. Специально для 
маленьких гостей мы предлагаем об-
ширный выбор сетов детского меню и 
напитки. 

ร้านอาหารของเราให้บริการตลอดสามช่วง
เวลาหิวทั้งมื้อเช้า,  เที่ยง, เเละมื้อค� า นอกจาก
นั้นยังมีบริการเสิร์ฟถึงวิลล่าอีกด้วยซึ่งเมนู
อาหารที่เรามีนั้นก็ประกอบไปด้วย 
อาหารไทย, อาหารฮาลาล, และอาหารยุโรป
ส่วนเคร่ืองดื่มก็มีให้เลือกทั้งน� าอัดลมหรือ
เครื่องดื่มที่มีเเอลกอฮอลล์ นอกจากนั้นเราก็
ยังมีเมนูเด็กที่คอยให้บริการที่ใส่มาในภาชนะ
ที่น่ารักเเละมีลวดลายสวยงาม ทําให้เด็กๆมี
ความสนใจในการทานอาหารมากขึ้น

餐厅提供早餐、午餐和晚餐，另
外，我们也为别墅提供客房送餐服
务。主要的菜单包括泰餐、国际餐
和清真餐，同时有饮料、红酒和啤
酒可供选择。我们也为儿童准备的
特别的套餐。特别的儿童套餐将用
带有卡通英雄图案的安全餐具供
餐，用于提高儿童用餐兴趣和帮助
父母更好地喂食儿童。



SPA PROGRAMS

SPA program is a multipurpose treatment for 
the body that includes deep relaxation, re-
lieves stress, fatigue and includes cleansing, 
nourishing and moisturizing skin. Various mas-
sage techniques help to release muscular ten-
sion, increase blood fl ow, stimulate endorphins 
and boost immune system restoring balance in 
your body and mind. As a result, you feel full 
of energy and your body is relaxed from top 
to toes. 

СПА ПРОГРАММЫ

Спа-программы - это многоцелевые 
процедуры для тела, которые 
способствуют глубокому 
расслаблению, снимают стресс, 
усталость и благоприятно 
воздействуют на кожу, включая этапы 
очищения, питания и увлажнения. 
Различные методы массажа помогают 
снять мышечное напряжение, усилить 
кровоток, стимулируя выработку 
эндорфинов и укрепляя иммунную 
систему. В результате вы чувствуете 
себя полным энергией, а ваше тело - 
расслабленным.

水疗项目

 水疗项目是一项全身的保养，包括身体排
毒，滋养皮肤。选择适合您皮肤需要的磨
砂去角质是第一步，也是香氛蜡烛按摩的
完美基础。我们的蜡烛采用纯精油天然成
分制成，为您提供放松身心的芳香疗法体
验。香薰按摩油用于轻柔按摩您的身体，
从头皮到脚趾的长期滋养。

โปรแกรมการทําสปา

โปรแกรมการทําสปานั้นเป็นการบํารุงรักษา
ร่างกายได้หลากหลาย เช่น ช่วยให้ร่างกายได้รับ
การพักผ่อนอย่างเต็มที่ ลดอาการตึงเครียด ความ
เหนื่อยล้า และยังช่วยให้ผิวกาย
มีความชุ่มชื้น มีน้ํานวล อีกทั้งยังช่วยกําจัดสิ่ง
สกปรกออกจากผิวกายด้วย โดยเทคนิคการนวด
ต่าง ๆ นี้ จะช่วยให้ลดอาการตึงของกล้ามเนื้อ
แล้ว ยังช่วยบํารุงการไหลเวียนของโลหิตอีก
ด้วย อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นสารเอ็นดอร์ฟินช่วย
บรรเทาอาการเจ็บปวดและเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน
ของร่างกายให้ดียิ่งขึ้นด้วย ซึ่งผลลัพธ์ของการ
นวดต่าง ๆ นี้จะคืนความสมดุล ความสดชื่น ให้
ความรู้สึกเหมือนร่างกายได้รับพลังงาน และผ่อน
คลายไปทั่วทั้งร่างกาย และยังช่วยสภาพจิตใจดี
ขึ้นอีกด้วย



MEDICAL WELLNESS

• Diagnostics & Consultations         
• Vitamin Drip
• Antiaging Program
• IV Therapy 
• Facial Plastic Surgery
• Aesthetic & Beauty
• Botox & Collagen

Professional medical team.

医疗健康

· 诊断和咨询
· 维生素点滴
· 抗衰项目
· IV治疗
· 面部微整形手术
· 美容
· 肉毒素和胶原蛋白

专业的医美团队

МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА

• Диагностика и консультации
• Витаминные комплексы
• Возрастные программы
• IV Терапия
• Лицевая пластическая 
         хирургия
• Косметология
• Ботокс и коллаген

Профессиональные медики.

สุขภาพท่ีดี

• ตรวจเช็คเเละให้คําแนะนําเรื่อง
สุขภาพ

• วิตามินบํารุงร่างกาย
• โปรแกรมต่อต้านริ้วรอย
• ไอวี ทรีทเมนท์
• ศัลยกรรมเสริมความงาม
• โบท๊อก เเละ คอลลาเจน

ทีมแพทย์มืออาชีพ



Phuket9 Completed Projects

普吉9公司已完工项目  

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ    
КОМПАНИИ ПХУКЕТ9

• More than 100M USD               
invested in development

• Инвестировано в стро-
ительство более                                
100 млн. Долларов

�� 已投资超过100,000,000美金用于
项目开发



PHUKET9 INTERNATIONAL TEAM

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМАНДА

普吉9国际团队

PHUKET9 WORLDWIDE OFFICES:

• PHUKET (THAILAND)
• BEIJING (CHINA)
• CHENGDU (CHINA)
• MOSCOW (RUSSIA)
• ST. PETERSBURG (RUSSIA)

Experience in development 
and property management 
since 2004 
 
www.phuket9.com
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Phuket9 Sales Department:
RU/ENG +66-62-369-8978
普吉9销售部: 
中文/ไทย: +66-62-242-2735
sales@phuket9.com | www.phuket9.com


