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Ramada Khaolak
Khaolak Merlin
Paradise เกาะยาว

ฮีลใจให้ธรรมชาติกอดที่พังงา

4

น�้าตกวังเคียงคู่                
จุดชมวิวเกาะเสม็ดนางชี 

เรอดัง ซีีฟูู้�ด                 

P h a n g n g a
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พังงามีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามทั้งบนบกและทะเล
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ทริปนี้จะพาคุณโลดแล่นไปสัมผััสเสน่ห์์ของพังงา 
ชมทิวทัศน์อันสวยงามตรึงใจ เห์มือนถููกโอบกอด
ด้วยธรรมชาติและดื�มด�ำกับวิถูีชีวิตของผัู้คน ที�จะ

ช่วยชโลมใจอันเห์นื�อยล้า ให์้กลับมาสดใสมีชีวิตชีวา  
ราวกับว่าคุณได้ถููกถููกชาร์จพลังให์ม่อีกครั้ง 

1. Ramada Khaolak
2. Khaolak Merlin
3. Paradise เกาะยาว

L o c a t i o n

P h a n g n g a

ฮีลใจให้ธรรมชาติกอดที่พังงา

6

4. น้ำตกวังเคียงคู่                
5. จุดชมวิวเกาะเสม็ดนางชี
6. เรอดัง ซีีฟูู้�ด                 
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Ramada 
รีสอร์ทเงียบสงบที่ผู้คนไม่พลุกพล่าน

เหมือนได้พักผ่อนในหาดส่วนตัว

Khao Lak Resort

8



รีสอร์ทริมชายห์าดออกแบบร่วมสมัยที�รายล้อมไปด้วย
อุทยานแห์่งชาติและอยู่ใกล้กับเกาะต่างๆ เต็มไปด้วยพรรณไม้                  
เขตร้อนอันเขียวชอุม่ บรรยากาศสบายๆ เห์มือนได้มาบ้านพัก                                                                                                            

ตากอากาศ ให้์คุณได้เปลี�ยนบรรยากาศมาพักผ่ัอน 
ในบรรยากาศสบายๆ ชาร์จพลังเข้าร่างกายได้เต็มที�

9



5 2,000ระดับ
ที�พัก

Free WIFI

check-in check-out เบอร์โทรติดต่อ 

ที�ตั้งราคาเริ�มต้น
ต่อคืน 

ดาว บาท

076 427 77712:0014:00

Fitness Restaurant

ห์มู่ที� 5 , 59 ตำบลคึกคัก 
อำเภอตะกั�วป่า จังห์วัดพังงา

Kid’s Club

www.ramadakhaolak.com www.facebook.com/ramadakhaolak
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https://goo.gl/maps/Evfu8ex7jJ7s1wDa7
https://www.ramadakhaolak.com/
https://www.facebook.com/ramadakhaolak/


ห์้องพักของที�นี�มีทั้งห์มด 5 ประเภท ได้แก่ Deluxe Oasis, Deluxe 
Lanai, Deluxe Jacuzzi, Oceanfront Villa และ Private Pool Villa

11



ส�าห์รับห์้องพักของที�นี�ถููกออกแบบอย่างมินิมอลและมีสไตล์  
ทั้งยังเห์็นวิวทะเลทุกห์้อง เห์มาะส�าห์รับการห์นีความวุ่นวายมา Workcation  
ให์้คุณห์ยิบงานมานั�งท�าริมระเบียงห์รือจะนอนมองวิวชิลๆไปกับทัศนียภาพที�
งดงามตรงห์น้า

12



13

ด้วยห้องพักที่กว้างขวาง 
เริ่มต้นที่ 45 ตร.ม. จนถึง 250 ตร.ม.

ห์้องอาห์ารที�นี�มีถูึง 4 แบบ ได้แก่ The Kitchen เริ�มต้นวันให์ม่อย่างสดใสแบบด้วยบุฟู้เฟู้่ต์
อาห์ารเช้าสไตล์อเมริกัน  Sassi’s Beach Club เป็นบาร์และร้านอาห์ารที�ผัสมผัสาน
อาห์ารไทยและอาห์ารนานาชาติ Mellow Bean เป็นคาเฟู้่และร้านกาแฟู้ และ Pool Bar  
นั�งจิบเครื�องดื�มในสระน้ำใต้ต้นไม้แบบเขตร้อน

13
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ไฮไลต์ของที�นี�คือ ความโรแมนติกเห์มือนเป็นสวรรค์ริมชายห์าด ให์้คุณได้ผั่อนคลายอย่างมีสไตล์                       
จิบค็อกเทลเบาๆ ที�บาร์ริมสระ เดินเล่นลัดเลาะไปตามห์าดบางเนียงที�สวยงาม และมีคลาสท�าอาห์าร                        

ให์้คุณได้ร่วมกิจกรรม เป็นรีสอร์ทที�เห์มาะกับทั้งคู่รักและครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างคุ้มค่า

15



Resort
Khaolak Merlin

16



รีสอร์ทสไตล์รักษ์์ธรรมชาติ 
ที่มีทั้งน้ำตกและทะเลในที่เดียวกัน

Eco Resort ที่่�พัักสบาย ไม่่ที่ำลายธรรม่ชาติิ ที่างร่สอร์ที่ได้้ 
รักษาติ้นไม่้ใหญ่่เอาไว้้เพั่�อคว้าม่ร่ม่ร่��น ม่่ระบบนิเว้ศที่่�สม่บูรณ์์  

คุณ์จะได้้รับการฟื้้�นฟืู้จากธรรม่ชาติิในที่่�ๆ ที่ะเลและป่่าฝน 
ม่าบรรจบกันอย่าสว้ยงาม่  

17



ห้องพัักของที่่�น่้แบ่งออกเป่็น 4 แบบหลัก ค่อ Superior, Deluxe,                     
Pool Access และแบบ Villa

18



ม่่ห้องอาหาร 2 ที่่�ค่อ The Garden ให้บริการอาหารเช้าและม่่้อค��า,                                                  
และ  Veranda Beachside Restaurant ให้บริการอาหารกลางว้ัน                                                                                                                                   
และม่่้อค��าในบรรยากาศโรแม่นติิก และม่่โชว้์ให้คุณ์ได้้ชม่ในบางช่ว้ง 

นอกจากน่้ยังม่่อ่ก 3 บาร์ ค่อ Sunset Hut ได้้นั�งจิบเคร่�องด้่�ม่ริม่หาด้  
Pool Bar ให้นั�งชิลในสระน�า้ และ Lobby Lounge ให้คุณ์จิบเคร่�องด้่�ม่                                                                                                         
ในบรรยากาศสุด้ไพัรเว้ที่ ครบครันที่ั้งอาหารและเคร่�องด้่�ม่ให้บริการติลอด้ที่ั้งว้ัน

19



นับเป็นสวนเขตร้อนที�ดีที�สุดแห์่งห์นึ�งในประเทศไทย ซึี�งรักษาสภาพแวดล้อม                 
ป่าดั้งเดิมของเขาห์ลักเอาไว้ ดังน้ัน นักท่องเที�ยวสายธรรมชาติต้องห์้ามพลาด 

ที�จะเดินชมภายในรีสอร์ทให์้ทั�วพื้นที� ถูึงจะคุ้มค่าที�ได้มาเยือน

20



4
1,000

ระดับ
ที�พัก

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

Restaurant

check-in check-out

ที�ตั้ง

ราคา
เริ�มต้น

ดาว

บาท
ต่อคืน

076 428 300
12:0014:00

Library

7 ถูนนเพชรเกษม ต�าบลล�าแก่น  
อ�าเภอท้ายเห์มือง จังห์วัดพังงา

www.facebook.com/                  
khaolakmerlinresort/

www.merlinkhaolak.com

21

https://goo.gl/maps/WdXKB2EborZGHoQn6
https://www.facebook.com/khaolakmerlinresort/
http://www.merlinkhaolak.com


อีกห์นึ�งไฮไลต์คือสระน้ำที�ถููกออกแบบให์้ไห์ลผั่านลดห์ลั�นเป็นชั้นคลาย
สายน้ำตก รู้สึกราวกับว่าได้พักผั่อนอยู่ในป่าจริงๆ และเพียงไม่กี�ก้าวเรา
ก็จะเจอกับชายห์าดเขาห์ลักเห์มือนมีห์าดส่วนตัวให์้พักผั่อน นอกจากนี้ 
ยังเป็นแห์ล่งเรียนรู้เรื�องพืชและสัตว์นานาชนิด เพราะเต็มไปด้วยพื้นที� 
สีเขียว มีกิจกรรมส่องสัตว์ให์้ตื�นเต้น ห์ากคุณเป็นสายรักธรรมชาติ  
ได้รับครบทุกอารมณ์แน่นอน

T H E  P O O L
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Paradise
พักผ่อนในรีสอร์ทหนึ่งเดียว

แห่งเกาะยาวน้อย

K o h  Ya o

24



บูติครีสอร์ทที�อยู่ทางตอนเห์นือของเกาะยาวน้อยที�มีท่าเรือและชายห์าดส่วนตัวเพียง
แห์่งเดียวบนเกาะ ถููกตกแต่งด้วยสไตล์ทรอปิคอล ที�ห์ยิบเอาวัสดุธรรมชาติต่างๆ         

มาใช้ภายในรีสอร์ท

25



 

4
2,000

ระดับ
ที�พัก

Free WIFI

Restaurant

check-in check-out

ที�ตั้ง

ราคา
เริ�มต้น

ดาว

บาท
ต่อคืน

076 584 450
12:0014:00

 24 ห์มู่ 4 ต�าบลเกาะยาวน้อย 
อ�าเภอเกาะยาว จังห์วัดพังงา

Bar

Fun Zone 

www.facebook.com/
ParadiseKohYao

www.paradise-kohyao.com

26

https://g.page/paradisekohyaohotel?share
http://www.facebook.com/ParadiseKohYao/
https://www.paradise-kohyao.com/


ม่่ห้องพัักที่ั้งหม่ด้ 5 แบบที่ั้งว้ิว้สว้นและที่ะเล 
เป่็นสถานท่ี่�พัักผ่อนบรรยากาศเง่ยบสงบ                                                                                    
เหม่าะกับชาว้ Slowlife ท่ี่�อยากม่าเพัิ�ม่พัลัง                                                 
ช่ว้ิติให้เติ็ม่ท่ี่� ด้้ว้ยการป่ล่อยกาย ป่ล่อยใจ                                                                                              

ไป่กับที่้องฟื้้า สายลม่ และเส่ยงคล่�นที่ะเล

27
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ที�นี�มีห้์องอาห์าร 2 ที� โดยที�แรกจะเป็น Seafood Terrace ให้์คุณได้นั�งทาน
อาห์ารทะเลบนริมห์าด เท้าแตะทรายอย่างผั่อนคลาย ห์รือจะแวะชิม ‘Al Fresco’                   
ห์้องอาห์ารแบบอิตาเลี�ยนแท้ ๆ ที�ต้ังอยู่ริมห์าดกับเมนูที�ห์ลากห์ลาย โดยทาง                                                                                                  
ห์้องอาห์ารใส่ใจเป็นพิเศษกับความสดสะอาดของอาห์าร มีบาร์ 2 บาร์ คือ                                                      
The Beach Club เสิร์ฟู้ทั้งเครื�องดื�มมีแอลกอฮอล์ และมีน้ำผัลไม้ให์้คุณมานั�งชิล 
ได้ท้ังวันห์รือจะนั�งที� Sundowners บาร์ ให์้คุณได้พักผั่อนกับบรรยากาศ
พระอาทิตย์ตกดินแสนโรแมนติก

29



ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผัืนป่า เกาะยาวน้อยจึงยังเป็นถูิ�นที�อยู่ของ
นกเงือก ถู้าโชคดีเราจะได้เห์็นนกเงือกบินไปมาอย่างอิสระ และสำห์รับสาย
กิจกรรม ไม่ต้องกลัวว่าจะเบื�อเพราะมีบริการทั้ง สปา โยคะ ว่ายน้ำ พายเรือ
คายัค ป่�นจักรยานรอบเกาะ ห์รือเดินป่า 

30



อีกห์นึ�งจุดเด่นคือ การดูพระอาทิตย์ตกพร้อมซีุ้มอาห์ารค�ำที�มีทั้งอาห์ารคาว-ห์วาน โดยมีเชฟู้คอย
บริการปิ�งย่างให้์ เห์มือนอยู่สวรรค์บนดนิ ช่วยให้์รูสึ้กคณุผ่ัอนคลายและลมืความเครยีดไปจนห์มดส้ิน

31



Khao Lak

ล่องแพัไม่้ ไผ่ ว้ังเค่ยงคู่

32



ล่องแพไม้ไผั่ในน้ำตกวังเคียงคู่ สามารถูนั�งได้ 2-3 คน 
ต่อลำ ห์รือจะลองเล่นน้ำในน้ำตกธรรมชาติได้ด้วย  

ให์้ร่างกายได้สัมผััสกับความเย็นฉ่�ำสดชื�นแบบเต็มร้อย  
ยิ�งถู้าได้ลงเล่นน้ำกับเพื�อนๆ ก็ได้อารมณ์ปลดปล่อย 

ความสนุกสนานกันอย่างเต็มที�  ห์รืออยากจะมาพักผั่อน
แบบคู่รักก็การันตีความโรแมนติกให์้ 5 ดาวเลยทีเดียว

33



ในการล่องแพเราจะได้เปลี�ยนบรรยากาศไปตลอดเส้นทาง เช่นอยู่ท่ามกลาง
ห์ินก้อนให์ญ่ อุโมงค์ต้นไม้ที�ไม่ว่าจะมาเวลาไห์นก็รู้สึกร่มเย็นตลอดเส้นทาง 
เนื�องจากต้นไม้ได้กรองแสงทอดลงมาเป็นอุโมงค์บังแดดให์้ทั้งวัน และยังมี
แสงลอดผั่านลงมาให์้เราได้เก็บภาพความสวยงามกันอย่างจุใจ

เบอร์โทรติดต่อ 095 410 1988
เปิดทุกวัน 08.30-17.00 น.
ลำ�ละ 500 บ�ท / 2 ท่�น

ที่ตั้ง 17/18 หมู่ 1 ตำ�บลลำ�แก่น อำ�เภอท้�ยเหมือง จังหวัดพังง�

เวลาให้บริการ 

www.facebook.com/KomolCorner
ค่าบริการ

34

https://g.page/komolscorner?share
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* ส�ม�รถเท่�ยวได้ทั�งปี/เวล�ท่�ควรไปล่องแพคือ 09.00 น. หรือ 15.00 น.             
เนื�องจ�กสภ�พอ�ก�ศจะไม่ร้อนม�กจนเกินไป

** ไม่ม่รถประจำ�ท�งเข้�สู่ตัวนำ��ตก ควรขับรถม�เองหรือเร่ยกแพให้ออกไปรับ 

*** แม้ไม่ใช่่เขตอุทย�น ไม่ม่ค่�เข้�ช่ม แต่ต้องช่่วยกันรักษ�คว�มสะอ�ด                          
เพื�อให้ม่พื�นท่�สวยง�มได้เท่�ยวช่มไปอ่กน�น

 ต้องไม่พลาดอาห์ารพื้นเมืองที�มีบริการ ทั้งเมนูอาห์ารตามสั�ง            
และอาห์ารชุดเซี็ต ให์้คุณได้เลือกรับประทานอย่างอิ�มอร่อย
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เสม็ดนางชี ที่นี่สวรรค์อันดามัน

S a m e d  N a n g  C h e e 

เสม่็ด้นางช่
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เสม็ดนางชีเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที�สวยที�สุด
ของอ่าวพังงา ดึงดูดนักท่องเที�ยวให์้ห์ลุดออก
จากชีวิตประจำวันอันจำเจ มาสู่การผัจญภัย 
อันตื�นตา ได้สัมผััสกับจุดชมวิวที� ตั้ งอยู่บน 
ยอดเขา มองเห์็นภาพความงามของธรรมชาติ 
อนักวา้งไกล สลบักบัววิของอา่วพงังา ถูกูลอ้มรอบ 
ด้วยภูเขาห์ินปูนน้อยให์ญ่ ให้์ความรู้สึกเห์มือน 
นั�งมองภาพวาดธรรมชาติจากศิลปินก้องโลก  

ดูจะเป็นคำกล่าวที�ไม่เกินจริง
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จุดเด่นของที�นี�คือ ความเป็นสุดยอดวิวพอยท์ที�เราสามารถูชมวิวทิวทัศน์เกาะแก่ง
ต่างๆ ภูเขาห์ินปูนน้อยให์ญ่ในยามพระอาทิตย์เริ�มเปล่งแสง เป็นอะไรที�ตื�นตาตื�นใจ
มากๆ โดยนักท่องเที�ยวสามารถูจองที�กางเต้นท์ เพื�อรอดูทางช้างเผัือกยามค�ำคืน
ยาวไปจนถูึงพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าได้เลย รับรองว่าคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอน   

มีบริการรถสองแถวรับส่ง ขึ้น-ลง 60 บาท / ท่าน
เสียค่าบำารุงสถานที่ 30 บาท / ท่าน

ที่ตั้ง ตำ�บลคลองเค่ยน อำ�เภอตะกั�วทุ่ง จังหวัดพังง�
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* ช่วงเวลาที�ควรไปเยือน ช่วงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น

** เส้นทางการเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวเสม็ดนางชี อาจไม่ได้ลำบากมากนัก แต่ควรเตรียม 
ของจำเป็นต่าง ๆ ไปให์้พร้อม เช่น ยากันยุง, ขนม, น้ำและเครื�องดื�มต่าง ๆ เป็นต้น 

ห์ลังจากดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว ก็ยังแห์ล่งท่องเที�ยวอันซีีนใกล้กับเสม็ดนางชี  
เช่น "ทะเลแห์วกบ้านห์ินร่ม” ถู้าเราสังเกตจากบริเวณจุดชมวิว 

จะเห์็นจุดกองห์ินที�ห์น้าตาคล้ายร่ม ที�นั�นจึงเรียกว่า ท่าเรือบ้านห์ินร่ม

นอกเห์นือจากการทำอาชีพประมงพื้นบ้านแล้ว ชาวบ้านยังมีอาชีพ
ให์้บริการเรือนำเที�ยว เพื�อพานักท่องเที�ยวไปเยือนยังเกาะแก่งต่าง ๆ 

ภายในอุทยานแห์่งชาติอ่าวพังงาอีกด้วย



Rer Dung Seafood

เรอด้ังซี่ฟืู้้ด้

40



เรอดงั ต้ังอยูร่มิถูนนตรงข้ามที�ท�าการต�าบลล�าแก่น อ�าเภอท้ายเห์มือง 
จังห์วัดพังงา เป็นร้านอาห์ารเล็กๆ ที�มีบรรยากาศและรสชาติแบบ
ดัง้เดมิ วตัถุูดบิของทางร้านสดให์ม่เพราะต�าแห์น่งที�ต้ังอยู่ใกล้กับทะเล 
เน้นการปรุงรสแบบจัดจ้านด้วยเครื�องแกงใต้ ท�าให์้อาห์ารทุกเมนูของ

ที�นี� เป็นที�กล่าวขานของผัู้มาเยือนทุกคนว่า “สุดยอด”
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“อาหารใติ้พั่้นบ้านแบบแที่้ๆ”

ใบเหลียงผัดไข่ หมูทอดเคย แกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าว
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* ร้านเปิดให์้บริการ 2 ช่วงเวลา คือ 10.30-15.00 น. และ 18.00-20.30 น. 
** ร้านน้ีมีนักท่องเที�ยวและคนพื้นที�นิยมไปทานมาก จึงควรเผืั�อเวลา จะได้ไม่ต้องรอโต๊ะนาน

เบอร์โทรติดต่อ 085 691 5821
ที่ตั้ง 55/15 หมู่ 1 ถนนเพช่รเกษม ตำ�บลลำ�แก่น อำ�เภอท้�ยเหมือง จังหวัดพังง�

เวลาให้บริการ เปิดทุกวัน 10.30-15.00 น. / 18.00-21.00 น.
www.facebook.com/เรอดังซ่ฟู�ดอ�ห�รพื�นบ้�น
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Khao Lak Bayfront
Eden beach resort&spa

P h a n g n g a

Beach Hopping เช็คอินทะเลใส 
หาดทรายขาว พังงา
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หมู่่�เกาะสิิมู่ิลััน
หมู่่�เกาะสิุรินทร์
หมู่่�บ้านมู่อแกน
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เสิ้นทางทริปน้�พาคุุณมูุ่�งหน้าออกสิ่�ทะเลัลััดเลัาะตามู่
หมู่่�เกาะต�างๆ โต้คุลั่�นลัมู่ ชื่่�นชื่มู่ธรรมู่ชื่าต ิ
อันน�าต่�นตาต่�นใจทั�งบนบกแลัะใต้ท้องน�ำ
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มู่องเห็นแสิงตกกระทบน�ำทะเลังามู่ระยิิบระยิับ
ได้เดินเท้าเปลั�าเหยิ้ยิบหาดทรายิขาวนุ�มู่เท้า 

พร้อมู่ชื่มู่วิถี้ชื่้วิตชื่าวมู่อแกน คุนทะเลัพ่�นถีิ�นท้�อยิ่�กัน
มู่ายิาวนาน ชื่วนให้เรา เปิดตา เปิดใจ รับสิิ�งสิะท้อน
จากธรรมู่ชื่าติ แลัะอยิากมู่้สิ�วนร�วมู่ในการรักษา

มู่รดกทางธรรมู่ชื่าติน้�เอาไว้ตลัอดไป

1. Khao Lak Bayfront
2. Eden Beach Resort & Spa
3. หมู่่�เกาะสิิมู่ิลััน

L o c a t i o n

P h a n g n g a

Beach Hopping เช็คอินทะเลใส 
หาดทรายขาว พังงา

4. หมู่่�เกาะสิุรินทร์
5. หมู่่�บ้านมู่อแกน
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KhaoLak
Bayfront 
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ท้�พักรมิู่หาดทรายิท้�ทอดยิาวสิุดสิายิตา                                   
เหมู่าะแก�การพักผ�อนหยิ�อนใจเพ่�อเติมู่พลัังชื่้วิต
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3
1,000

ระดับ
ท้�พัก

Free WIFI

Restaurant

check-in check-out

ท้�ตั�ง

ราคุา
เริ�มู่ต้น

ดาว

บาท
ต�อคุ่น

076 485 642
12:0014:00

www.khaolakbayfront.com
www.facebook.com/
KhaolakBayfrontResort

26/12 หมู่่� 7 ตำบลัคุึกคุัก  
อำเภอตะกั�วป่า  จังหวัดพังงา
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https://www.khaolakbayfront.com/
https://www.facebook.com/KhaolakBayfrontResort/
https://goo.gl/maps/SoXLDkkLdXAJRm5q6


เขาหลััก เบยิ์ฟร้อนท์ ร้สิอร์ท ตั�งอยิ่�ในจังหวัดพังงา ติดทะเลัอันดามู่ัน
ทางตอนใต้ ท้�น้�มู่้คุวามู่เง้ยิบสิงบ มู่องเห็นชื่ายิหาดท้�สิวยิงามู่ 

แลัะได้สิัมู่ผัสิคุวามู่สิมู่บ่รณ์แบบของท้องทะเลั 

มู่้ห้องพักทั�งหมู่ด 4 แบบ คุ่อ 
Beach Front Bungalow, Deluxe Seaview Bungalow, 

Deluxe Room, แลัะ Standard Room
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ห้องอาหาร Mujarin ห้องอาหารท�ามู่กลัางป่าเขตร้อน เข้ยิวขจ้  
เสิิร์ฟทั�งอาหารไทยิแลัะยิุโรปสิดใหมู่� ตอบโจทยิ์ทุกคุวามู่ต้องการ 

แลั้วยิังมู่้ Pool Bay ท้�เสิิร์ฟคุ็อกเทลัหลัากหลัายิ คุอยิให้บริการ 
อาหารกลัางวันให้คุุณได้เพลัิดเพลัินกับวิวมู่หาสิมูุ่ทร ได้นอนอาบแดด 

ริมู่สิระว�ายิน�ำ รับรองว�าสิวยิทุกมูุ่มู่ ถี�ายิร่ปเชื่็คุอินอวดเพ่�อน ๆ ให้อิจฉาได้เลัยิ
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ร้สิอร์ทสิามู่ารถีเห็นวิวทะเลัได้แบบเต็มู่ตา ดึงด่ดด้วยิสิระว�ายิน�ำขนาดใหญ่�  
ซึ่ึ�งมู้่สิ�วนแยิกสิำหรับเด็กไว้ให้ด้วยิ ตอบโจทยิ์ผ่้เข้าพักทั�งแบบเด้�ยิวแลัะแบบคุรอบคุรัว 

ตัวร้สิอร์ทเป็นจุดชื่มู่พระอาทิตยิ์ตกท้�สิวยิงามู่ บรรยิากาศตอนเย็ินจึงเหมู่าะแก�การพักผ�อน 
ท้�แสินโรแมู่นติกอยิ�างแน�นอน
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Beach resort & spa
Eden
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ร้สิอร์ทสิวยิท้�จำลัองให้ผ่้เข้าพักร่้สิึกเหมู่่อนอยิ่�ในสิวนสิวรรคุ์ของอดัมู่กับอ้ฟ บนพ่�นท้�กว�า 
30,000 ตารางเมู่ตร ริมู่ชื่ายิหาดสิ�วนตัว ด้วยิคุวามู่สิมู่บ่รณ์ของพรรณไมู่้สิ้เข้ยิวขจ้แลัะอาคุารต�างๆ 

ท้�ออกแบบสิไตลั์บาหลั้ ทำให้ทุกพ่�นท้�ของร้สิอร์ทด่สิวยิงามู่ลังตัว ชื่วนให้ตกหลัุมู่รัก

ใช้วันหยุดพักผ่อนในอุดมคติของคุณ 
ในรีสอร์ทหรูแห่งใหม่ในเขาหลัก 
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เพลิดเพลินไปกับอาหารนานาชาติ ท่ี Genesis Restaurant ห้องอาหารริมสระน�้าเปิดให้
บริการตลอดทั้งวัน ซึ่งมีของว่างเพื่อสุขภาพหลากหลาย  อาหารทะเลย่างและอาหารมื้อเบา 
ซ่ึงแขกสามารถเพลิดเพลินกับความอร่อย ท่ีได้รับการคัดสรรขณะชมพระอาทิตย์ตกดิน
อันตระการตา

58



อ้เดน บ้ชื่ เขาหลััก ร้สิอร์ท แอนด์ สิปา มู้่ห้องพัก 208 ห้อง ห้องพัก                            
ทุกห้องมู้่สิไตล์ัแลัะกว้างขวางด้วยิวสัิดธุรรมู่ชื่าติในสิไตล์ัชื่นบท แขกสิามู่ารถี
เพลิัดเพลิันกบัระเบย้ิงสิ�วนตัวท้�รายิล้ัอมู่ด้วยิสิวนส้ิเขย้ิวหรอ่สิระน��าแบบลัากน่ 
พร้อมู่สิิ�งอ�านวยิคุวามู่สิะดวกมู่ากมู่ายิ มู้่ 6 roomtype Superior Room, 
Deluxe Room, Tropical Garden, Grand Deluxe Lagoon, Eden Suite 
แลัะ Two-Bedroom Private Pool Villa
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5
1,000

ระดับ
ท้�พัก

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

Restaurant

check-in check-out

ท้�ตั�ง

ราคุา
เริ�มู่ต้น

ดาว

บาท
ต�อคุ่น

076 410 186
12:0014:00

Library

www.edenbeachkhaolak.com
www.facebook.com/             
EdenBeachKhaolakResort

12/12 หมู่่�ท้� 2 ตำบลัลัำแก�น 
อำเภอท้ายิเหมู่่อง จังหวัดพังงา
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https://www.edenbeachkhaolak.com/
https://www.facebook.com/EdenBeachKhaolakResort
https://goo.gl/maps/hLKqXsTe8zGoaowX8


สิำหรับสิายิถี�ายิร่ปบอกเลัยิว�าห้ามู่พลัาดท้�จะหยิิบชืุ่ดโทนขาว-คุร้มู่มู่าด้วยิ  
เพราะท้�น้�มูุ่มู่ถี�ายิร่ปเยิอะจุใจ ทุกสิ�วนทุกมุู่มู่ของร้สิอร์ทสิามู่ารถีถี�ายิร่ปเก็บเป็น 
คุวามู่ประทับใจได้ สิามู่ารถีไปนั�งรับลัมู่ทะเลั จิบคุอกเทลัเก๋ ๆ  ท้� Sense Bar หิ�วหนังสิ่อ
ไปนั�งอ�านท้� Deli Cafe หร่อจะไปนอนทำสิปาแบบ Outdoor ท้�น้�ก็มู่้บริการให้เพ่�อ 
ผ�อนคุลัายิร�างกายิแลัะจิตใจ
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“ 
อุทยานแห่งชาติ

หมู่เกาะสิมิลัน พังงา
Similan Islands National Park
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สิมิลัน เกาะสวรรค์แห่งทะเลไทย

สิิมู่ิลััน เป็นภาษายิาว้ แปลัว�า “เก้า” ซึ่ึ�งหมู่ายิถีึงเกาะทั�ง 9 เกาะ                    
ในหมู่่�เกาะสิิมู่ิลัันนั�นเอง แลัะหากใคุรหาสิถีานท้�เท้�ยิวพักผ�อนท้�สิวยิ น��าใสิ 
ทรายินุ�มู่เท้า อากาศบริสิุทธิ์ ท้�น้�ต้องเป็นสิถีานท้�ในดวงใจอยิ�างแน�นอน                  
แลัะคุวามู่พิเศษยิิ�งขึ�นไปอ้กคุ่อเกาะทั�งเก้าในหมู่่�เกาะแห�งน้� ก็มู่้เอกลัักษณ์

ทางธรรมู่ชื่าติแลัะผ่้คุนท้�แตกต�างกัน ถี้าตัดสิินใจมู่าเท้�ยิวสิิมู่ิลััน
ทั�งท้ต้องไปเย่ิอนให้คุรบทั�ง 9 เกาะ ต้องบอกว�า บนหมู่่�เกาะสิิมู่ิลััน                                                                                                       

คุวามู่มู่หัศจรรยิ์มู่้อยิ่�ทุกท้�จริงๆ      
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หมู่่�เกาะสิิมู่ิลััน เป็นหมู่่�เกาะท้�ห�างจากชื่ายิหาดมู่ากท้�สิุดในประเทศไทยิ                    
ยิังมู้่คุวามู่อุดมู่สิมู่บ่รณ์อย่ิ�มู่าก ขวัญ่ใจนักท�องเท้�ยิวท้�รักการด�าน��าลัึกแลัะ
น��าต่�น เพราะน��าใสิจนมู่องเห็นปลัาน้อยิใหญ่�ได้ชื่ดัเจน หรอ่ถ้ีาโชื่คุดอ้าจได้เห็น
เต�าทะเลั ท้�ใกลั้สิ่ญ่พันธุ์ ซึ่ึ�งไมู่�ได้พบเห็นง�ายิๆ ในเกาะอ่�นๆ อ้กด้วยิ 

เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั้ง  93 หมู่ที่ 5 ตำ�บลลำ�แก่น อำ�เภอท้�ยเหมือง จังหวัดพังง� 

เวลาให้บริการ 
ค่าบริการ

15 ตุล�คม-15 พฤษภ�คม ของทุกปี
07 645 3272

www.facebook.com/MuKoSimilanNationalPark

คนไทย ผู้ ใหญ่ร�ค� 100 บ�ท l เด็กร�ค� 50 บ�ท 
ช�วต่�งช�ติ ผู้ ใหญ่ร�ค� 500 บ�ท l เด็กร�ค� 300 บ�ท
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https://goo.gl/maps/AH2YLewog6RhTKc3A
http://www.facebook.com/MuKoSimilanNationalPark


* เปิดการท�องเท้�ยิว15 ตุลัาคุมู่ - 15 พฤษภาคุมู่ของทุกปี

** เร่อไมู่�สิามู่ารถีจอดชื่ิดหาดได้ ต้องเดินลัุยิน��าขึ�นมู่า เพ่�อคุวามู่สิะดวก 
กรุณาเตร้ยิมู่สิัมู่ภาระไปให้เหมู่าะกับการเดินทาง  

หากคุุณเป็นสิายิธรรมู่ชื่าติตัวยิง ยิังมู่้เสิ้นทางธรรมู่ชื่าติให้ไปสิ�ารวจอยิ่�ท้�เกาะสิ้�
อันเป็นท้�ตั�งของอุทยิาน แลัะหากมู่้เวลัามู่ากพอก็สิามู่ารถีพักคุ้างคุ่นได้ด้วยิ 
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หมู่เกาะสุรินทร์
Surin Islands 
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หมู่เกาะสุรินทร์ อลังการโลกใต้น�้า
กับหนึ่งในจุดด�าน�้าตื้นที่สวยที่สุด                    

ในประเทศไทย

หมู่่�เกาะสิริุนทร์ประกอบไปด้วยิ เกาะสิริุนทร์เหนอ่ 
แลัะเกาะสิรุนิทร์ใต ้แลัว้ยิงัมู่เ้กาะรอบๆ อก้หลัายิ
เกาะ อย่ิ�ชื่ิดติดขอบประเทศเพ่�อนบ้านอยิ�าง 

 เมู่้ยินมู่าร์
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ด้วยิน��าทะเลัท้�ใสิสิะอาด จึงเป็นจุดนัดพบของเหลั�านักด�าน��าต่�น ท้�มู่ารวมู่ตัวกัน 
เพ่�อชื่่�นชื่มู่ปะการังแลัะหมู่่�ปลัาสิ้สิันสิดใสิเหมู่่อนมู่องเห็นชื่ัดด้วยิตาเปลั�า

* เปิดการท�องเท้�ยิว15 ตุลัาคุมู่-15 พฤษภาคุมู่ของทุกปี

** มู่้สิัญ่ญ่าณโทรศัพท์ในพ่�นท้�ท้�ท�าการอุทยิานแห�งชื่าติ AIS,TRUE,DTAC

*** คุวรเลั่อกใชื่้คุร้มู่กันแดดท้�ไมู่�มู่้สิารอันตรายิไปท�าลัายิปะการัง

เบอร์โทรติดต่อ 

ที่ตั้ง  ตำ�บลคุระ อำ�เภอคุระบุรี จังหวัดพังง�

เวลาให้บริการ 

ค่าเข้าชม

15 ตุล�คม-15 พฤษภ�คม ของทุกปี

07 647 2145 / 098 061 1541

www.facebook.com/MukosurinNP

คนไทย ผู้ ใหญ่ร�ค� 100 บ�ท l เด็กร�ค� 50 บ�ท 
ช�วต่�งช�ติ ผู้ ใหญ่ร�ค� 500 บ�ท l เด็กร�ค� 300 บ�ท
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https://goo.gl/maps/U9zix9EWGWV35Uxs8
http://www.facebook.com/MukosurinNP/


“ 
หมู่บ้านมอแกน

The Morgan Village
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หมู่บ้านชาวมอแกน                                 
วิถีชีวิตเท่ ๆ ของชาวพื้นเมือง

ท้�น้�เป็นหมู่่�บ้านของ ชื่าวเลั หร่อ ชื่าวมู่อแกน เป็นหนึ�งในชื่าวน��าท้�อาศัยิ
อยิ่�บนหมู่่�เกาะสิุรินทร์นานนับร้อยิปี พวกเขามู่้วิถี้พึ�งธรรมู่ชื่าติ จับปลัา
ในทะเลัเพ่�อยิังชื่้พ แลัะมู่้คุวามู่เชื่้�ยิวชื่าญ่ในการเดินเร่อ แลัะด่ทิศทางโดยิ
อาศัยิดวงดาว เอกลัักษณ์ของชื่าวมู่อแกนท้�สิ�าคุัญ่อ้กสิิ�งหนึ�งคุ่อ อาคุาร
บ้านเร่อน เมู่่�อได้มู่าเท้�ยิวชื่มู่ก็เหมู่่อนได้หลัุดเข้าไปอ้กโลักหนึ�ง ให้เราได้

เจอสิิ�งแปลักใหมู่� ซึ่ึ�งวัฒนธรรมู่แลัะวิถี้ชื่้วิตของพวกเขา ถี่กสิ�งต�อเป็นแรง
บันดาลัใจใหมู่�ๆ ให้นักท�องเท้�ยิวอยิ�างเราได้เป็นอยิ�างด้ 
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คุวามู่เป็นอยิ่�ของชื่าวมู่อแกน ยิังคุงประกอบอาชื่้พประมู่งเป็นหลััก ทั�งงมู่หอยิ ตกปลัา จับป่ 
แลัะสิัตว์ทะเลัต�าง ๆ รวมู่ถีึงยิังใชื่้เร่อหาปลัารับ-สิ�งนักท�องเท้�ยิวท้�เข้ามู่าด�าน��าชื่มู่คุวามู่งามู่
ของปะการังบนเกาะ หร่อหากจะชื่�วยิอุดหนุนซึ่่�อของท้�ระลัึกติดไมู่้ติดมู่่อกลัับบ้านไป ก็จะยิิ�ง
เป็นก�าลัังใจให้ชื่าวบ้าน ชื่�วยิสิร้างรายิได้ให้กับชื่าวมู่อแกนอ้กทางหนึ�งด้วยิ

ที่ตั้ง  หมู่บ้�นมอแกน หมู่เก�ะสุรินทร์ ตำ�บลเก�ะพระทอง อำ�เภอคุระบุรี จังหวัดพังง�
เวลาให้บริการ 15 ตุล�คม-15 พฤษภ�คม ของทุกปี
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https://goo.gl/maps/Fc3mVkY1Tb5FC6Ux9


* เปิดการท�องเท้�ยิว 15 ตุลัาคุมู่-15 พฤษภาคุมู่ของทุกปี
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Jw Marriott Khao Lak
Graceland  Khao Lak
Bangsak Village

P h a n g n g a

เขาหลักสนุกเต็มวัน                 
มันส์เต็มสตรีม

76

หาดทรายด�า
Memories Beach Bar

Bangsak Beach Skate Park By Garang
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เส้นทางนี�เราจะพาคุุณเปลี�ยนบรรยากาศไป
เที�ยวพังงาบนบก ที�เที�ยวสุดคุูล เรียกได้ว่า  

สายฮิิปสเตอร์ไม่คุวรพลาด 

77



นอกจากจะได้เช็็คอินถ่่ายรูปเท่ๆ กันแล้้ว  
ยังได้ออกแรงทำกิจกรรมปล้ดปล้่อยพล้ัง 

กันอย่างเต็็มท่� รับประกันความสนุกเต็็มอิ�ม 
แล้ะยังได้ทิ�งต็ัวผ่่อนคล้ายไปในคราวเด่ยวกัน 
จะถ่นัดแบบอินด่�เท่�ยวคนเด่ยว ไปกับเพ่�อน 

หร่อไปกับครอบครัว พังงาก็ต็อบโจทย์ความสุข
ครบทุกด้านแน่นอน

1. Jw Marriott Khao Lak
2. Graceland  Khao Lak
3. Bangsak Village

L o c a t i o n

P h a n g n g a

เขาหลักสนุกเต็มวัน                 
มันส์เต็มสตรีม

4. หาดทรายดำ
5. Memories Beach Bar
6. Bangsak Beach  

Skate Park by Garang 
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Khao Lak
Jw Marriott
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รีสอร์ทสไตล์รักษ์์ธรรมชาติ ที�มีทั�งน�ำตกและทะเล 
ในที�เดียวกัน รีสอร์ทที�สุดของการพักผ่่อน บรรยากาศสงบ  

 สระว่ายน�ำยาวที�สุดในเอเชียตะวันออกเฉีียงใต้
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ร่สอร์ทแห่งน่� เน้นการพักผ่่อนแบบเต็็มรูปแบบ จัดเต็็มด้วยสิ�งอำนวยความสะดวกครบครัน ร่สอร์ท     
ออกแบบวางผ่ังไว้ให้ผู่้เข้าพัก ได้รับความเป็นส่วนต็ัว แม้จะอยู่ในพ่�นท่�ส่วนกล้างม่การวางผ่ังให้คล้้าย

หมู่บ้านไทยสมัยก่อนเช็่�อมโยงกันด้วยน�ำ พ่�นท่�ร่สอร์ทท่�ขนาดใหญ่่มาก ม่หน้าหาดแบบกว้าง ๆ  
เห็นวิวทะเล้อันดามันได้แบบเต็็มต็า ส่วนวิวพระอาทิต็ย์ต็กยิ�งสวยอล้ังการจนไม่อาจล้ะสายต็า
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5
3,000

ระดับ
ท่�พัก

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

Restaurant

check-in check-out

ท่�ต็ั�ง

ราคา
เริ�มต็้น

ดาว

บาท
ต็่อค่น

076 428 300
12:0014:00

Kid’s Club

www.marriott.com

www.facebook.com/                  
JWMarriottKhaoLakThailand

41/12 หมู่ 3 ต็ำบล้คึกคัก                   
อำเภอต็ะกั�วป่า จังหวัดพังงา
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https://www.marriott.com/hotels/travel/hktkl-jw-marriott-khao-lak-resort-and-spa/
http://www.facebook.com/JWMarriottKhaoLakThailand
https://g.page/JWMarriottKhaoLakThailand?share
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ท่�น่�ม่ 10 ห้องอาหารแล้ะเล้านจ์ท่�ไม่ม่ใครเท่ยบได้ สัมผ่ัสประสบการณ์์
ล้ิ�มรสอาหารนานาช็าต็ิ อาทิ ไทย ญ่่�ปุ่น อิต็าเล้่�ยน แล้ะยังม่บาร์ไว้
บริการอ่กมากมาย ให้คุณ์ได้เล้่อกนั�งช็ิล้กันต็ามสไต็ล้์ ทั�งในสระน�ำ                       

ริมหาดแล้ะในบริเวณ์ล้็อบบ่�ของโรงแรม

ท่�น่�ม่ห้องพักทั�งหมด 6 ประเภท ค่อ Deluxe Lagoon Pool View, 
Deluxe Lagoon Pool Access, Family Lagoon Pool Access, 

Duplex Suite, Executive Suite, Two Bedroom Suite
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ไฮไล้ต็์แรกค่อ ต็่�นต็าต็่�นใจกับสระว่ายน�ำ ท่�ม่ความยาวถ่ึง 2 กิโล้เมต็ร 
ทำสถิ่ต็ิสระว่ายน�ำท่�ยาวท่�สุดในเอเช็่ยแปซิิฟิิกกัน โอบล้้อมไปทั�วทั�งร่สอร์ท 

ม่พ่�นท่�กว้างขวางมาก จนสามารถ่จัดแล้นด์สเคปให้เหม่อนม่เกาะกล้างน�ำได้เล้ยท่เด่ยว
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ท่�น่�ย่นหนึ�งเร่�องความโรแมนต็ิก ต็ัวร่สอร์ทถู่กออกแบบในสไต็ล้์โมเดิร์นทรอปิคอล้ 
สร้างบรรยากาศความหรูหราแล้ะโรแมนต็ิกเหม่อนเทพนิยาย ส่งต็่อแรงบันดาล้ใจจาก 

ความงามของธรรมช็าติ็ ด้วยหาดทรายขาวบริสุทธิ�หน้าร่สอร์ทไล้่เร่ยงเฉดส่ 
จนกล้ายเป็นส่น�ำเงินครามของทะเล้อันดามัน
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Khao Lak
Graceland
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รีสอร์ทสไตล์ทรอปิคุอลบรรยากาศสุดหรู                                  
ในสไตล์ชนเผ่่ามอแกน
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5
1,000

ระดับ
ท่�พัก

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

Restaurant

check-in check-out

ท่�ต็ั�ง

ราคา
เริ�มต็้น

ดาว

บาท
ต็่อค่น

076 584 150
12:0014:00

Library

www.gracelandkhaolak.com
www.facebook.com/
GracelandKhaolak/

30/7 หมู่ 7 ต็ำบล้บางม่วง 
อำเภอต็ะกั�วป่า จังหวัดพังงา
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http://www.gracelandkhaolak.com/
http://www.facebook.com/GracelandKhaolak/
https://goo.gl/maps/W1gMNmEMg7LWM63j8


9292

ท่�น่�ม่ห้องพักหล้ัก 3 ประเภท ค่อ Deluxe, Suites แล้ะ Pool villa

ร่สอร์ทต็ั�งอยู่บนท�าเล้สวยงาม ม่หาดทรายขาวล้ะเอ่ยด ล้้อมด้วยต็้นไม้สูงใหญ่่คอยให้ร่มเงา แล้ะวิวภูเขา
เข่ยวช็อุ่ม คงไว้ซึิ�งเสน่ห์ต็ามธรรมช็าติ็ ออกแบบด้วยสถ่าปัต็ยกรรมแบบผ่สมผ่สานธรรมช็าติ็เข้ากับ       
ความหรูหราได้อย่างแนบเน่ยน เกิดบรรยากาศท่�เป็นเอกล้ักษณ์์ให้ผู่้เข้าพักสามารถ่สูดอากาศบริสุทธิ�       
ให้รู้สึกกระปร่�กระเปร่าอ่กด้วย
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9393

ท่�น่�ม่ห้องอาหาร 3 สไต็ล้์ ได้แก่ Oceano เปิดต็ั�งแต็่กล้างวัน อยู่ริมทะเล้อันดามัน 
เป็นร้านอาหารอิต็าเล้่ยน ม่สเต็็กแล้ะปิ�งย่างริมช็ายหาด ห้องท่�สองค่อ Pla2 เป็น 

ห้องอาหารริมน�ำม่ท่�นั�งในร่มแล้ะกล้างแจ้งไว้บริการ พร้อมช็มวิวทะเล้สาบของร่สอร์ท  
ส่วนห้องสุดท้ายเป็นห้องอาหาร Pakarang เปิดให้บริการทั�งวันในบรรยากาศสุดหรู 
พร้อมวิวต็้นไม้เขต็ร้อน พิเศษสุด คุณ์สามารถ่ขอให้ทางโรงแรมเสิร์ฟิอาหารเช็้าไปยัง 

ห้องพักของคุณ์ได้เพ่�อถ่่ายภาพอาหารเช็้าในน�ำสุดช็ิคได้เต็็มท่�  
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อ่กหนึ�งไฮไล้ต็์ ค่อช็ายหาดทอดยาวไม่ม่ท่�สิ�นสุดช็นประสานเข้ากับน��าทะเล้ส่ฟิ้าคราม
ของทะเล้อนัดามัน ส่สันสวยงามบรรจบกับเส้นขอบฟ้ิา ดูสวยสงบ แล้ะโรแมนติ็กมากๆ 
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Village
Bangsak
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รีสอร์ทริมทะเลวิวดีได้ฟิลล์เหมือนอยู่บาหลี โรแมนติกสุดๆ           
แบบสถาปัตยกรรมเขตร้อน
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4 2,000ระดับ
ท่�พัก

Free WIFI Fitness Mountain 
Biking

check-in check-out เบอร์โทรติดต่อ 

ท่�ต็ั�งราคาเริ�มต็้น
ต็่อค่น 

ดาว บาท

076 584 05012:0014:00

www.bangsakvillage.com www.facebook.com/               
bangsakvillagekhaolak

1, 1 หมู่ 8  ถ่นนเพช็รเกษม  
ต็ำบล้บางม่วง อำเภอต็ะกั�วป่า จังหวัดพังงา
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http://www.bangsakvillage.com/
http://www.facebook.com/bangsakvillagekhaolak
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ท่ามกล้างบรรยากาศอันเง่ยบสงบของช็ายฝั่ั�งอันดามัน ให้คุณ์ได้
สัมผ่ัสสภาพแวดล้้อมสไต็ล้์เอเช็่ยต็ะวันออกเฉ่ยงใต็้เอกล้ักษณ์์
เฉพาะต็ัว ค่อยๆ ปลุ้กความรู้สึกของคุณ์ให้กระปร่�กระเปร่าขึ�น 

เหมาะอย่างยิ�งท่�จะเป็นร่สอร์ทเพ่�อการพักผ่่อน ได้ฟิังเส่ยงคล้่�นน�ำ
เต็ิมพล้ังให้กับร่างกายแล้ะจิต็ใจ
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ที่นี่มีห้องพักหลักๆ อยู่ 5 แบบ ได้แก่ Deluxe,                       
Superior, Pool access, Cottage, Chalet
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ห้องอาหาร Rim Lae Bangsak ท่�เสิร์ฟิอาหารปักษ์ใต็้  
อาหารทะเล้ แล้ะอาหารนานาช็าต็ิ ม่ระเบ่ยงไม้ท่�ย่�นออกไป 
ถ่ึงช็ายหาดแล้ะสามารถ่รองรับแขกได้ถ่ึง 80 ท่านต็่อครั�ง
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ภายในร่สอร์ทนอกจากจะได้เห็นวิวทะเล้สุดอล้ังการแล้้ว ยังม่สระว่ายน�ำขนาดใหญ่่ให้ถ่่ายรูป 
กันอย่างเต็็มท่� ต็อบโจทย์ทั�งผู้่เข้าพักแบบคู่รักแล้ะแบบครอบครัว เพิ�มคุณ์ค่าความสะดวกสบาย

ในวันพักผ่่อนของคุณ์ให้ประทับใจไปอ่กนาน
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Black sand beach 

หาดทรายด�า
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หาดทรายดำ ธรรมชาติิสุุดมหัศจรรย์ของเมืองไทย

หาดทรายดำแห่งน่�ต็ั�งอยู่ท่� หาดนางทอง ทรายส่ดำของท่�น่� ค่อ แร่ด่บุกท่�ม่อยู่ในทะเล้
ย่านแหล่้งท่องเท่�ยวเขาหลั้ก ในอด่ต็สมัยยุคท่�ม่การทำเหม่องแร่ เม่�อคล่้�นซิัดแร่ด่บุก
ขึ�นมาช็าวบ้านจะกรองเอาไปขาย แต็่ภายหลั้งจากหมดยุคการทำเหม่องแร่ จังหวัด
พังงาได้เริ�มเข้าสู่การเป็นเม่องท่องเท่�ยว แต่็คล้่�นทะเล้ต็ามธรรมช็าติ็ ก็ยังคงซัิดเอา
แร่ขึ�นมาบนช็ายหาดแล้ะดึงกล้ับล้งไปในทะเล้เร่�อยมายาวนาน จนกล้ายเป็นสิ�งแปล้ก
ของท่�น่� เพราะม่แค่จุดเด่ยว จึงดึงดูดนักท่องเท่�ยวให้เดินทางดูทรายดำ ให้เห็นกับต็า
ต็ามคำร�ำล้่อ แล้ะไม่ล้่มท่�จะเก็บภาพความแปล้กของหาดทรายดำแห่งน่�เอาไว้ เพ่�อไป

บอกเล้่าให้คนรู้จักได้รับรู้อ่กด้วย
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ไฮไล้ต็์ของท่�น่�ค่อเม็ดทรายส่ดำสนิทสะท้อนแสงระยิบระยับต็ัดกับฟิองคล้่�นขาวๆ 
เป็นท่�ช็่�นช็อบของนักถ่่ายภาพอย่างมาก รวมถ่ึงวิวพระอาทิต็ย์ต็กท่�น่� ก็สวย
อล้ังการมากๆ แทบจะล้ะสายต็าไปไม่ได้เล้ย ดังนั�น นักท่องเท่�ยวจึงต็ั�งหน้าต็ั�งต็า 
เก็บภาพความสวยงามของหาดทรายดำไปให้ครบเท่าท่�จะทำได้เล้ยท่เด่ยว 

ที�ตั�ง 91 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลคึกคัก อำ�เภอตะกั่วป่� จังหวัดพังง�
เวลาให้บริการ เปิดให้เข้�ชมตลอดเวล� 
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https://goo.gl/maps/reD22bGKZcx2tmRR9


* ควรมาในเด่อนสิงหาคม-ต็ุล้าคม ช็่วงหล้ังฝั่นต็ก หร่อ ช็่วงพายุเข้าจะม่
โอกาสเจอหาดทรายด�ามากกว่าปกต็ิ
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B e a c h  B a r

Memories 
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Memories Beach เขาหลัก ที่เที่ยวพังลับๆ ของสุาย Surf  

ร้านอาหารก่อตั็�งขึ�นในไซิต์็เด่ยวกันกับร้านอาหารของครอบครัวท่�เคยถู่ก
ทำล้ายด้วยสึนามิ ร้านอาหารน่�จึงม่ช่็�อท่�แปล้ว่า “ความทรงจำ” ท่�น่�เป็น 
จุดรวมพล้คนเล่้นเซิิร์ฟิจำนวนมาก เพราะม่ Surf School สำหรับม่อใหม่ 

หัดโต็้คล้่�น แล้ะยังเป็น Surf Spot ท่�ด่เป็นอันดับต็้นๆ ในเม่องไทยอ่กด้วย
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ส�าหรบัใครท่�อยากผ่่อนคล้าย เขาก็ม่บรกิารนวดตั็ว นวดเท้า ท�าสปากันรมิทะเล้ บรรยากาศด่มากๆ บรเิวณ์
ทางเข้าเต็็มไปด้วยต็้นไม้เขต็ร้อนเข่ยวขอุ่ม หร่อจะบริเวณ์ริมหาด ยิ�งถ่้าเป็นหน้า Surf School ก็เท่สุดๆ 

ส�าหรับอาหารม่ทั�งอาหารไทยแล้ะอาหารฝั่รั�ง หมึกนึ�งมะนาว ห่อหมกปล้าในลู้กมะพร้าว                                                                                             

เบอร์โทรติดต่อ 
ที�ตั�ง ห�ดปะก�รัง ตำ�บลคึกคัก อำ�เภอตะกั่วป่� จังหวัดพังง�

เวลาให้บริการ เปิดทุกวัน 10.00-21.30 น.
093 578 5846

www.facebook.com/memoriesbeachbar
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* ช็่วงเวล้าท่�เหมาะกับการเล้่น Surf ค่อต็ั�งแต็่เด่อนเมษายน - ต็ุล้าคมของทุกปี

** สำหรับใครท่�ไม่ม่กระดานโต็้คล้่�น ท่�น่�ม่บริการให้เช็่าด้วย 1 ช็ั�วโมง 200 บาท,  
3 ช็ั�วโมง 300 บาท หร่อทั�งวัน 500 บาท เท่านั�น
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Beach Skate Park By Garang

Bangsak
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ท่�น่�ถู่กสร้างขึ�นจากความช็อบส่วนตั็วของ
เจ้าของท่�ต็้องการม่สนามเซิิร์ฟิสเก็ต็ไว้เล้่น
เองโดยเฉพาะ เพ่�อพัฒนาทักษะแล้ะเพิ�มความ
ท้าทายมากกว่าการเล้่นบนพ่�นเร่ยบ โดยม่ 
นักเซิิร์ฟิเป็นผู้่ออกแบบ โดยเน้นจำล้องการ 
โต็ค้ล้่�นดว้ยเวฟิแรมป์ เพิ�มส่สนัความเอ็กซิต์็รม่ 
ด้วย Mini Bowl แล้ะการสร้าง Flow จาก
เวฟิแรมป์ล้งมาล้านเร่ยบ เร่ยกว่า บรรดาม่อ
ใหม่ถ่้ามาท่�น่�จะได้ฝั่ึกเล่้นตั็�งแต่็เริ�มต้็นจนเป็น 

ม่อโปรเล้ยท่เด่ยว

ลานสุเก็ติรมิหาดแห่งแรกในประเทศ พร้อมให้คณุ
มาฟาดลีลาและติีลังกากันนอย่างจุใจ
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ท่�น่�เป็นสนามเซิิร์ฟิสเก็ต็แห่งแรกของพงังา ม่ความโดดเด่นต็รงพ่�นสนามส่แดงเพ้นท์ล้ายปะการงั ให้เข้า
กับบรรยากาศรมิหาดบางสกั เป็นเอกลั้กษณ์์ท่�ไม่เหมอ่นใคร ท�าให้นกัท่องเท่�ยวแล้ะสายเซิิร์ฟิสเก็ต็ ต้็อง
แวะเวย่นมาเช็็กอนิต็ล้อด ล้านแห่งน่�ถ่กูเรย่กว่า “ล้านต่็ลั้งกา” ซิึ�งมท่่�มาจากท่วงท่ายามต็กบอร์ดนั�นเอง

เบอร์โทรติดต่อ 
ที�ตั�ง 7 ตำ�บลบ�งม่วง อำ�เภอตะกั่วป่� จังหวัดพังง�

เวลาให้บริการ เปิดทุกวัน 06.00-22.00 น.
098 324 5629

www.facebook.com/Bangsakbeachskatepark

114

https://goo.gl/maps/6ButGzjPn8yDcsWLA
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ต็ิดกับสนามยังม่คาเฟิ่ด่ไซิน์เก๋ช็่�อ Garang Artisan Icecream  
ท่�เจ้าของเป็นคนเด่ยวกัน ใครเข้ามาต็้องช็ิมไอศกร่มโฮมเมดรสช็าติ็เท่ๆ 
แบบคนพังงา อาทิ ไอศกร่มรสเต็้าส้อไข่เค็ม สับปะรดภูงา พร้อมเสิร์ฟิ
ด้วยขนมแล้ะเคร่�องด่�มมากมาย จัดเต็ร่ยมไว้ให้นักท่องเท่�ยวได้ดับร้อน

ผ่่อนคล้ายจากการเล้่นเซิิร์ฟิสเก็ต็อ่กด้วย 

* ช่วงเวล� 16.00-19.00 น.  สภ�พอ�ก�ศไม่ร้อนม�กเหม�ะกับก�รทำกิจกรรม

** ห�กต้องก�รเรียนที่นี่ยังมีบริก�รสอน  ร�ค� 800 บ�ท (1 ชม. 30 น�ที)  
พร้อมอุปกรณ์์ป้องกัน น้ำด่่ม และสเก็ตแบรนด์ Sunova หร่อหล�กหล�ยแบรนด์ชั้นนำให้เล่อก
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The SIS Kata
Pamookkoo Resort
Avista Grande Phuket Karon
จุดชมวิว 3 อ่าว

P h u k e t 

พักผ่อนหย่อนใจคลายความเมื่อยล้าของดวงตา
ด้วยภาพจิตกรรมที่รังสรรค์มาจากธรรมชาติ

จากเกาะภูเก็ต
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ผาหินด�า
แหลมกระทิง

จุดชมวิวกังหันลม
แหลมพรหมเทพ
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ภููเก็ตคืือเกาะสวรรคื์ขนาดใหญ่่ท่�สุดในประเทศไทย 
ท่�ถููกโอบล้อมด้วยมหาสมุทรอินเด่ย ทำให้ภููเก็ต 

มักเป็นทางเลือกลำดับต้นๆ ท่�คืนรักทะเลเลือกมา
สัมผัสบรรยากาศช่วงซัมเมอร์
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นอกจากจะเป็นสถูานท่�ยอดฮิิต ม่ท่�พักท่�สวยงาม
หรูหรามากมายให้เลือกพักผ่อนแล้ว ก็ยังซ่อนเร้น

ไปด้วยธรรมชาติท่�งดงาม ซ่�งช่วยเล้าโลมจิตใจ 
นักท่องเท่�ยวให้หายเหนื�อยเป็นปลิดทิ�งจากการ

ทำงานหนักเมื�อได้พักอยู่ท่�น่�ด้วย

1. The SIS Kata
2. Pamookkoo Resort
3. Avista Grande Phuket Karon
4. จุดชมวิว 3 อ่าว

L o c a t i o n

P h u k e t 

พักผ่อนหย่อนใจคลายความเมื่อยล้าของดวงตา
ด้วยภาพจิตกรรมที่รังสรรค์มาจากธรรมชาติ

จากเกาะภูเก็ต

5. ผาหินดำ
6. แหลมกระทิง
7. จุดชมวิวกังหันลม
8. แหลมพรหมเทพ
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Kata
The SIS
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‘Stay in Style’  หรือ The SIS kata เป็นโรงแรมสุดชิคืด้วยการออกแบบท่�ทันสมัย ตั�งอยู่            
บนเนินเขาใกล้หาดกะตะ พร้อมสิ�งอำนวยคืวามสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นฟิิตเนส สปา
ห้องอ่านหนังสือ หรือสระว่ายน�ำขนาดใหญ่่ถู่ง 2 สระ (ชั�นบนและชั�นล่าง) จุดเด่นคืือสามารถู
ว่ายน�ำและชื�นชมวิวทะเลแบบพาโนรามา หรือหากจะข่�นไปนั�งริมสระชมพระอาทิตย์ตก 
ก็สุดแสนจะโรแมนติก นอกจากน่� โรงแรมยังม่พื�นท่�ส่วนกลางท่�กว้างขวาง ม่มุมสวยๆ  
ให้ถู่ายรูปอย่างจุใจ  ส่วนห้องอาหารภูายในโรงแรมก็ม่บริการอยู่พร้อม และม่ห้องพัก 

ให้เลือกมากถู่ง 7 ประเภูท ตามคืวามชอบส่วนตัวของผู้เข้าพักอ่กด้วย

Stay In Style เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศการพักผ่อนแบบคนมีสไตล์
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ห้องพักทั�งหมด 124 ห้อง แยกเป็น 7 ประเภูทห้อง ดังน่� Sis On The Hill, 
Sis Over The Stella Pool, Sis Over, The Garden, Sis Jacuzzi 

Pool, Sis Over The Sea, Sis Studio และ The Sis Suite
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4
1,000

ระดับ
ท่�พัก

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

Restaurant

check-in check-out

ท่�ตั�ง

ราคืา
เริ�มต้น

ดาว

บาท
ต่อคืืน

076 609 555
12:0014:00

Library

www.thesiskata.com

www.facebook.com/thesiskata

255 ถูนนโคืกโตนด ต�าบลกะรน               
อ�าเภูอเมืองภููเก็ต จังหวัดภููเก็ต
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จากนิยามของร่สอร์ทให้คืวามใส่ใจในรสสัมผัส (Tasting In Style) จ่งเป็นท่�มา 
ของการออกแบบ คืัดสรรเมนูซ่�งผสมผสานระหว่างคืวามเป็นท้องถูิ�น รสชาติ
อาเซ่ยน และแบบยูโรเปียน จ่งเป็นท่�มาของเมนูพิเศษ ถููกรังสรรคื์ออกมา 
เพื�อนำเสนอให้ผู้เข้าพักได้ลิ�มรสกัน จนติดใจในรสชาติไปตามๆ กันส่วนวิวห้อง 
อาหารของท่�น่� กย็งัคืงสะกดใหมื้�อพเิศษน่�เปน็อก่วนัท่�นา่จดจำบนเกาะภูเูกต็อก่ดว้ย
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จากคืวามโดดเด่นในการออกแบบท่� ทันสมัยของโรงแรม ตัวอาคืารเน้นโทนส่เทาและขาว 
ม่จุด เด่นจากการใช้ลาย Chevron (ลายซิกแซก)  ตกแต่งอยู่ โดยรอบ รวมไปถู่งการ 
นำลวดลายกราฟิฟิิกมาออกแบบร่วมกับรูปทรงของอาคืาร เพื�อให้เกิดมุมเท่ๆ จากฉากหลัง 
ท่� ไม่เหมือนใคืร เหมาะสำหรับคืนชอบถู่ายรูปเซ็คือินลงโซเช่ยล เพื�อเก็บไว้เป็นคืวามทรงจำ 

จนต้องกลับมาเยือนอ่กคืรั�ง 
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จะม่อะไรด่ ไปกว่าการได้จิบเคืรื�องดื�มเย็นๆ ท่�คืุณถููกใจ พร้อมทั�งชมวิวพระอาทิตย์ตกลงสู่
เบื�องล่กของทะเลอันดามันยามเย็นแบบพาโนรามา นอกจากเมนูเคืรื�องดื�มท่�หลากหลายไว้
คือยให้บริการ ในโซน Z BAR PLUS แล้ว ยังม่การคืิดคื้นเมนูเคืรื�องดื�มคื็อกเทลแบบพิเศษ                                             
ซ่�งหาชิมไม่ ได้จากท่� ไหน โดย Mixologist ท้องถูิ�นชื�อดัง เตร่ยมไว้คือยให้บริการแก่เหล่า                        

นักดื�มได้นั�งดื�มชิลกันอ่กด้วย
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Resort
Pamookkoo
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เข้าใกล้อารยธรรมโบราณกับบรรยากาศแนวเมโสโปเตเม่ย         
ปลดปล่อยคืวามเหนื�อยล้าพร้อมสัมผัสประสบการณ ์

ท่�น่าตื�นเต้นและสนุกสุดเหว่�ยงเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอ่กคืรั�ง
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ตั�งอยู่ใจกลางชายหาดกะตะท่�สะดวกสบาย ล้อมรอบไปด้วยร้านคื้า ร้านอาหาร 
และสถูานท่�ท่องเท่�ยวยอดนิยมของภููเก็ต เพื�อสร้างประสบการณ์อันแปลกใหม่สำหรับผู้เข้าพัก  
ทางร่สอร์ทจ่งเนรมิตบรรยากาศแห่งการผจญ่ภูัย จำลองสถูาปัตยกรรมอารยธรรมเมโสโปเตเม่ย 
สร้างสวนน�ำส่ฟิ้าเทอคืวอยซ์ขนาดใหญ่่และสไลด์เดอร์ท่�สูงเท่าต่ก 4 ชั�น อยู่ใจกลางร่สอร์ท 
เหมาะสำหรับคืรอบคืรัวท่�ต้องการพักผ่อน เพราะม่กิจกรรมให้ร่วมสนุกกันได้ทุกเพศทุกวัย  
โดยเฉพาะโซน Kid’s World ท่�ม่ขนาดใหญ่่ถู่ง 135 ตารางเมตร ให้เด็กๆ ได้เพลิดเพลินไปกับ
กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ และเสริมสร้างคืวามแข็งแรงให้ร่างกาย
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ร่สอร์ทตั�งอยู่บนท�าเลสวยงาม ม่หาดทรายขาวละเอ่ยด ล้อมด้วยต้นไม้สูงใหญ่่คือยให้
ร่มเงา และวิวภููเขาเข่ยวชอุ่ม คืงไว้ซ่�งเสน่ห์ตามธรรมชาติ ออกแบบด้วยสถูาปัตยกรรม
แบบผสมผสานธรรมชาติเข้ากับคืวามหรูหราได้อย่างแนบเน่ยน เกิดบรรยากาศท่�เป็น
เอกลักษณ์ให้ผู้เข้าพักสามารถูสูดอากาศบริสุทธิ์ให้รู้ส่กกระปร่�กระเปร่าอ่กด้วย

3
1,000

ระดับ
ท่�พัก

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

Restaurant

check-in check-out

ท่�ตั�ง

ราคืา
เริ�มต้น

ดาว

บาท
ต่อคืืน

076 643 300
12:0014:00

www.pamookkoo.com

www.facebook.com/                     
pamookkooresort

Bar

70/1 ถูนนกะตะ ต�าบลกะรน                  
อ�าเภูอเมืองภููเก็ต จังหวัดภููเก็ต 
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ห้องพักม่จำนวนทั�งหมด 512 ห้อง แบ่งเป็น 3 Room type Deluxe Room, 
Deluxe Premium, Family Room ห้องพักส่วนใหญ่่สามารถูมองเห็นวิวสระว่ายน�ำ 
และสไลเดอร์ขนาดใหญ่่ท่�ดูแปลกตาสวยงาม ของ Pamookkoo Adventure Pool
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ในส่วนของร้านอาหารหลัก ม่บรรยากาศร่มรื�นเต็มไปด้วยต้นไม้แนว 
ป่าด่กดำบรรพ์ เสริมแต่งด้วยแสงไฟิส่เหลืองสะดุดตา พร้อมสัมผัส
ประสบการณ์ลิ�มรสอาหารหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบุฟิเฟิ่ต์ 
นานาชาติในมื�ือเช้าและมื�อคื�ำ รวมถู่งอาหารตามสั�งอื�นๆ ในเมนู 

เช่น อาหารไทย อาหารนานาชาติ และอาหารทะเล เลิศรส
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Pamookkoo Adventure Pool สระว่ายน�ำส่ฟิ้าเทอร์คืวอยส์ขนาดใหญ่่ไม่เหมือนท่�ใด  
ตั�งอยู่ใจกลางร่สอร์ทเป็นศูนย์คืวามสนุกสนานและรอยยิ�มของทุกคืรอบคืรัว  

ท่�ได้ใช้เวลาร่วมกันในวันพักผ่อนอันแสนพิเศษ
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Treasure Island บาร์ริมสระน�ำ ตั�งอยู่กลางสระว่ายน�ำและถููกจัดเตร่ยมไว ้
อย่างด่ เพื�อให้บริการ เบ่ยร์ เคืรื�องดื�ม และน�ำผลไม้ พร้อมของว่างนานาชาต ิ
ด้วยคืวามจุ 25 ท่�นั�ง เปิดรองรับให้นักผจญ่ภูัยทั�งหลายได้พักเหนื�อยจากการ

เล่นสนุกอย่างเต็มอิ�มกับสวนน�ำและเล่นสไลด์เดอร์ยักษ์ของโรงแรม เพ่ยงแคื่ได้นั�ง
ดื�มด�ำกับบรรยากาศแห่งคืวามสุข พร้อมเคืรื�องดื�มรสโปรด ก็ช่วยเติมเต็ม 

การพักผ่อนให้ม่คืวามหมายมากยิ�งข่�น  
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Phuket Karon
Avista Grande
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หลีกหนีความว่่นวาย มาพักผ่อนกับบรรยากาศ 
อันหรูหราในโรงแรมบูติก ระดับ 5 ดาวพร้อมด้วย

ทัศนียภาพอันงดงามแห่งท้องทะเลอันดามัน
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5 1,000ระดับ
ท่�พัก

Free WIFI

check-in check-out เบอร์โทรติดต่อ 

ท่�ตั�งราคืาเริ�มต้น
ต่อคืืน 

ดาว บาท

076 302 66012:0014:00

www.avista-grande-phuket-karon.com
www.facebook.com/                           
AvistaPhuketKaron

Wellness (spa, fitness) Restaurant Library

38 ซอยหลวงพ่อฉ้วน 1 ตำบลกะรน  
อำเภูอเมืองภููเก็ต จังหวัดภููเก็ต
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โรงแรมท่�ได้แรงบันดาลใจมาจาก Phuket Old Town แห่งน่� ตั�งอยู่ใกล้หาดกะรน  
หาดชื�อดังของภููเก็ต ม่ห้องพักให้เลือกหลายแบบหลายราคืา 
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นอกจากจะม่สระว่ายน��าขนาดใหญ่่แล้ว ภูายในโรงแรมยังม่สิ�งอ�านวย
คืวามสะดวกคืรบคืรัน ไม่ว่าจะเป็น ห้องอาหาร สปา ฟิิตเนส หรืออยาก
จะออกมาเดินหาของกินบริเวณใกล้ๆ โรงแรมก็สะดวกสบายมาก        
เพราะเต็มไปด้วยร้านอาหารและคืาเฟิ่ชื�อดังให้เลือกมากมาย 

ยิ�งหากมาเท่�ยวแบบคืู่รักและต้องการคืวามโรแมนติกแบบ 360 องศาของหาดกะรน ก็สามารถูจูงมือคืนรัก       
ข่�นไปรับบรรยากาศของพระอาทิตย์ตก ต่อด้วยการชมวิวกลางคืืนได้ท่� The Dim Sun Rooftop Bar             
ของทางโรงแรม นอกจากน่� ใคืรท่�ชอบถู่ายรูปก็ต้องถููกใจกับมุมถู่ายรูปท่�ม่กระจายอยู่ทั�วไป สามารถู                 
เดินถู่ายรูปได้ทั�งวันตามใจชอบเลยท่เด่ยว
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ม่ห้องพกัทั�งหมด 6 room type ได้แก่ Superior room, Superior family room double bed, 
Deluxe sea view room, Deluxe suite pool access, Jacuzzi suite, Executive suite
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ห้องอาหาร Portosino เป็นห้องอาหารซิกเนเจอร์ของโรงแรม ม่อาหารหลากหลายเชื�อชาติ ไม่ว่าจะเป็น โปรตุเกส 
จ่น และไทย ถููกนำเสนอในรูปแบบของ Fine Dining ท่�ด่ท่�สุดบนหาดกะรน บวกกับบรรยากาศของห้องอาหารท่�
กลมกลืนกับเข้าคืวามสวยงามโดยรอบอย่างลงตัว คืุณจะอิ�มอร่อยไปกับบุฟิเฟิ่ต์อาหารเช้า หรือได้ลิ�มลอง 

อาหารพร้อมเสิร์ฟิตลอดทั�งวัน ท่ามกลางบรรยากาศส่วนตัวของทางโรงแรม 
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ห้องอาหาร Sizzle on Water อ่กหน่�งร้านอาหารสุดพร่� เม่�ยม มาพร้อมกับคือนเซ็ปท์ 
การรับประทานอาหารบนน�ำ ได้สัมผัสคืวามรู้ส่กแปลกใหม่ เพราะคืุณสามารถูนั�งแช่เท้า 
พร้อมลิ�มรสอาหารทะเล กับสเต็กแสนอร่อยได้ในขณะเด่ยวกัน ด้วยบรรยากาศเช่นน่� เหมาะสม 
อย่างยิ�งท่�ทุกคืู ่รัก จะได้มาใช้เวลาดินเนอร์อันแสนโรแมนติกร่วมกันบนหาดกะรนท่�สวยงาม
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Lido Bar บาร์ริมสระว่ายน�ำใจกลางโรงแรมอันเป็นเอกลักษณ์ ซ่�งคือยให้บริการเคืรื�องดื�ม
คื็อกเทล ไปจนถู่งเบ่ยร์เย็นฉ�ำ ช่วยให้คืุณสดชื�นและเพลิดเพลินไปกับแสงแดดยามบ่ายพร้อม
จิบเคืรื�องดื�มแก้วโปรด ท่ามกลางสภูาพแวดล้อมท่�สวยงาม หล่กหน่จากคืวามจำเจและ                           

พักผ่อนได้อย่างเต็มท่�

145



Karon View Point
จุดชมวิว 3 อ่าว
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จ่ดชมวิวที่ตั�งอยู่บนเนินเขาทางฝั่่�งตะวันตก เมื่อมาถึึงภูเก็ตแล้ว
ไม่ควรพลาดภาพที่สวยงามจากจ่ดชมวิวนี�เลย

แลนด์มาร์กท่�สำคัืญ่ของตำบลกะรน ตั�งอยู่บนเนินเขาฝัั่�งตะวันตก จุดชมวิว 
ท่�สามารถูมองเหน็หาดกะตะนอ้ย กะตะ และกะรน โคืง้บรรจบกนัเปน็รปูพระจนัทรเ์ส่�ยว 
พร้อมแนวภููเขาและเกาะปูอย่างสวยงาม อ่กทั�งยังได้พักผ่อนสายตาไปกับโทน 
ของน�ำทะเล ท่�คื่อยๆ ไล่เฉดส่ตั�งแต่เข่ยวอ่อนบริเวณริมชายหาดไล่ส่กลายเป็น 

ส่น�ำเงินเข้มสุดขอบฟิ้า
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สัมผัสภูาพคืวามสวยงามของธรรมชาติอย่าง หาดกะตะน้อย          
อ่าวกะตะ และหาดกะรน ซ่�งเป็นลักษณะเด่นของวิวน่�จะเป็นแบบโคื้ง
แบบเส่�ยวพระจันทร์ติดต่อกัน 3 อ่าว เห็นการไล่โทนส่ของน�ำทะเล
ตั�งแต่เข่ยวอ่อนบริเวณใกล้ชายหาด และเป็นส่น�ำเงินเข้มข่�นเรื�อยๆ 
เป็นสถูานท่�ม่ชื�อเส่ยง และเป็นท่�นิยมสำหรับถู่ายภูาพเก็บไว้เป็น 
ท่�ระล่กอ่กด้วย

ที่ตั�ง 4233 ตำ�บลกะรน อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เวลาให้บริการ  เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง
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* สามารถูท่องเท่�ยวได้ตลอดทั�งวัน                                                                                                                        
** หากอยากได้ภูาพท่�สวยงานแนะน�าให้ไปในวันท่�ท้องฟิ้าปลอดโปร่ง
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ผาหินด�า
B l a c k  r o c k  v i e w p o i n t
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จ่ดชมวิว 360 องศา แลนด์มาร์กใหม่      
ที่ต้องไปเช็คอิน
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เป็นอ่กหน่�งสถูานท่�ชมวิวท่�อยู่ไม่ไกลจากจุดชมวิวสามอ่าวมากนัก 
คืวามพิเศษของท่�น่�คืือเป็นจุดชมวิวแบบท่�เราสามารถูมองเห็นได ้

โดยรอบแบบ 360 องศา 

จุดชมวิวผาหินดำ ท่�นักท่องเท่�ยวไม่คื่อยรู้จักมากนัก ตั�งอยู่ท่� ซอยแหลมมุมนอก ตำบลกะรน อำเภูอเมืองภููเก็ต 
จังหวัดภููเก็ต อยู่ไม่ไกลจากจุดชมวิวสามอ่าว เป็นจุดชมวิวแบบ 360 องศา ท่�จะได้เห็นคืวามงดงามของภููเก็ต
ในมุมท่�อาจจะไม่เคืยได้เห็นมาก่อน เพราะจุดเด่นของท่�น่� นอกจากได้สัมผัสคืวามสวยงามของวิวทิวทัศน์แล้ว 
ยังสามารถูมองเห็น อ่าวฉลอง เกาะเฮิ เกาะโหลน แหลมพรหมเทพ หาดยะนุ้ย จุดชมวิวกังหันลม หาดในหาน 
เกาะแก้วพิสดาร และเกาะไม้ท่อน ได้ในท่�เด่ยว รับรองได้ว่าใคืรท่�แวะมาผาหินดำจะต้องประทับใจอย่างแน่นอน

ที่ตั�ง  ซอยแหลมมุมนอก ตำ�บลกะรน อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เวลาให้บริการ  เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง
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* ช่วงพระอาทิตย์ตกดิน (อย่าลืมเผื�อเวลาในการเดินข่�นไปยังจุดชมวิวในทันก่อนพระอาทิยต์ตก)

** แนะน�าให้จอดรถูเอาไว้บริเวณท่�จอดรถูข้างล่างแล้วเดินข่�นไป/เช่ารถู ATV หากรถูท่�โดยสารมาเป็นรถูยนต์ท่�
ประสิทธิภูาพก�าลังเคืรื�องไม่สูงนัก ไม่แนะน�าให้ขับข่�นไปเพื�อคืวามปลอดภัูย เพราะทางท่�ข่�นไปยังผาหินด�าคื่อน
ข้างขรุขระ

นักท่องเท่�ยวสามารถูเช่ารถู ATV ได้ตรงบริเวณระยะทาง 2 กิโลเมตร
ก่อนข่�นเขา โดยสามารถูเช่ารถู ATV ได้ตามอัตราชั�วโมง ม่ตั�งแต่ 30 นาท่,             
1 ชั�วโมง และ 1 ชั�วโมงคืร่�ง และสามารถูขับข่�ไปยังสถูานท่�อื�นๆ โดยไม่ได้
จ�ากัดอยู่แคื่ผาหินด�าเท่านั�น
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Krating Cape
แหลมกระทิง
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จมดิ่งไปกับ Magic Hour ที่แสนล�ำค่า 
อิ่มเอมด้วยสนธยาอย่างไม่มีสิ่งใดมาขวางกั�น
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อ่กหน่�งจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกท่�สวยงามแห่งหน่�งของภููเก็ต มองเห็นแหลมพรหมเทพ และ 
เกาะน้อยใหญ่่ท่�ตัดกับน�ำทะเลส่น�ำเงินเข้ม ทางเดินท่�ต้องแทรกผ่านคืวามงดงามของทุ่งหญ้่าส่ทอง 
ท่�พริ�วไหว และโขดหินน้อยใหญ่่นั�น ทำให้จุดน่�กลายเป็นบริเวณท่�ไม่ว่าใคืรมาภููเก็ตจะต้องถู่ายรูปไว้
เป็นแลนด์มาร์ก เหมือนกับหลุดมาจากภูาพในนิยาย นอกจากน่�ก้อนหินยอดแหลมท่�ช่�ข่�นฟิ้า โดดเด่น
ยื�นไปทางทะเล ก็เป็นอ่กหน่�งจุดเด่นของจุดชมวิวน่�ท่�สร้างคืวามประทับใจให้นักท่องเท่�ยวท่�มาเย่�ยมชม
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หินเรือใบ ท่�อยู่ตรงปลายทางของแหลม ใช้เวลาเดินประมาณ 30 นาท่ เมื�อเห็นหินเรือใบแล้วนั�นแปล
ว่าได้มาถู่งจุดชมวิวท่�ด่ท่�สุดของแหลมกระทิง ช่วงเวลาท่�พระอาทิตย์กำลังจะตกลงสู่ท้องทะเลถูือ
เป็นไฮิไลต์ขั�นสุดของท่�น่� สายถู่ายรูปอยากได้ภูาพสวยๆจากวิวสวยๆต้อง ห้ามพลาดท่�น่�เด็ดขาด          

* ก่อนพระอาทิตย์ตกดินจนถู่งเวลาท่�ท้องฟิ้าเริ�มเปล่�ยนส่ (แนะนำให้เริ�มออกเดินตั��งแต่ช่วง 16.00-17.00 น.)

** แนะนำให้ใส่รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าท่�พื�นด่ๆ เพราะต้องเดินบนหินและท่�ลาดชัน และหยิบน�ำดื�มติดมาด้วย
สักขวด เนื�องจากเป็นพื�นท่�โล่งไม่ม่ร่มไม้แดดจะคื่อนข้างแรง

*** ถู้าใคืรอยากอยู่ดูฟิ้าเปล่�ยนส่อ่กนานๆ หรืออยู่ถู่ายภูาพ แนะนำให้พกไฟิฉายไว้ส่องทางเพราะไม่ม่ไฟิฟิ้า
ช่วยให้คืวามสว่างในระหว่างเดินกลับ

ที่ตั�ง  ตำ�บลกะรน อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เวลาให้บริการ  เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

157

https://goo.gl/maps/aUK13cjbFHPYgMV69


Windmill Viewpoint 
จุดชมวิวกังหันลม
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ดื่มด�่าวิวทะเลสีมรกต โอบล้อมด้วยแหลมกระทิงและแหลมพรหมเทพ
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จุดชมวิวกังหันลม หรือ Windmill Viewpoint ท่�ตั�งอยู่ห่างจากแหลมพรหมเทพเพ่ยงนิดเด่ยว 
แต่กลับเป็นจุดชมวิวท่�จะสร้างคืวามประทับใจให้กับทุกคืนท่�ได้แวะมาเยือนไม่น้อยกว่ากัน เพราะเดิมท่ 
พื�นท่�ตรงน่�เป็นเพ่ยงสถูานท่�ตั�งของสถูาน่ไฟิฟิ้าพลังงานทดแทน แต่ด้วยคืวามงดงามของทำเล 
ไม่ว่าจะเป็นวิวท้องทะเลท่�ไล่เฉดส่ได้อย่างบรรจงงดงามไปจรดกับขอบฟิ้า แนวสันภููเขาท่�ล้อมรอบ  
หรือเหล่ากังหันลมท่�ถููกตั�งเร่ยงราย ทำให้ทัศน่ยภูาพตรงน่�ดูแตกต่างจากท่�อื�นจนได้กลายเป็น 
จุดชมวิวท่�สวยงามราวกับอยู่ต่างประเทศ 
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จากจุดชมวิวกังหันลมจะสามารถูเห็นแหลมพรหมเทพ โดยม่หาดยะนุ้ยอยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจน 
เป็นวิวท่�สวยงาม เหมาะมากสำหรับการแวะมาเก็บภูาพเช็คือิน เพราะอยู่ใกล้กับสถูานท่�ท่องเท่�ยว
อ่กหลายๆ แห่ง สามารถูแวะชมวิวสวยๆ ได้ก่อนไปเท่�ยวสถูานท่�ต่อไปอย่างไม่รู้ส่กเส่ยดายเวลา 

เพราะได้วิวท่�คืุ้มคื่ามากจริงๆ

* ช่วงเวล�ที่ควรไป 16.00 น. - เวล�พระอ�ทิตย์ตกดิน

*เนื่องจ�กเป็นพื�นที่โล่งแนะนำให้ไปในช่วงเวล�ที่แดดร่มลงสัักหน่อย หรือพกแว่นกันแดดติดตัวลงไปด้วย 
เพื่อป้องกันดวงต�จ�กแสังจ้�จ�กแดด

**ท�งขึ�นจุดชมวิวสั�ม�รถขึ�นด้วยก�รเดิน-วิ่ง ขี่มอเตอร์ไซค์ หรือขับรถยนต์ขึ�นได้ทุกประเภท มีบริเวณ
สัำ�หรับจอดรถได้จำ�นวนหนึ่ง

ที่ตั�ง ซอยแหลมมุมนอก ตำ�บลกะรน อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เวลาให้บริการ  เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง
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https://goo.gl/maps/Em4y4tXkRhCgwVPQ8


Laem phrom thep
แหลมพรหมเทพ
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หลงใหลไปกบัชว่งเวลาตอ้งมนตรส์ด่โรแมนตกิ 
ด่ำดิ่งลงสู่ก้นบึ�งของความทรงจำ
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จุดท่�ใช้อ้างอิงเวลาพระอาทิตย์ตกดินของประเทศไทยแห่งน่� เป็นจุดชมวิวท่�ไม่ว่าใคืรท่�มาภููเก็ตก็ต่างพูดเส่ยง
เด่ยวกันว่า ต้องมาสักคืรั�ง เพราะการมานั�งดูพระอาทิตย์ตกดินท่�น่� นอกจากบรรยากาศอบอุ่นแสนโรแมนติก
ไม่แพ้ใคืรแล้ว ยังสามารถูเดินลงไปสำรวจด้านล่าง เพื�อชมคืวามสวยงามของน�ำทะเลส่เข่ยวมรกตท่�ตัดกับ
ฟิองส่ขาวของคืลื�นกระทบหินเป็นจังหวะเหมือนเส่ยงดนตร่ได้อ่กด้วย
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บริเวณแหลมพรหมเทพจะม่ขอบปูนเตร่ยมไว้ให้สำหรับการนั�งชมพระอาทิตย์ตกดินอยู่แล้ว แต่หากถู้าใคืร
ยังรู้ส่กไม่จุใจเป็นสายลุยก็สามารถูเดินเท้าลงไปได้ถู่งปลายแหลมได้เลย โดยจะม่ทางเดินลงไปท่�ด้านล่าง 
เมื�อลงไปจนใกล้สุดทางของแหลมจะเห็นน�ำทะเลส่เข่ยวมรกต เวลาท่�ฟิองคืลื�นซัดเข้ามากระทบจะตัดกับ
ก้อนหินส่เข้มเป็นภูาพท่�สวยงามและด่งดูดสายตาพอๆ กันกับภูาพของแสงสุดท้ายของวันทางทิศตะวันตก                        

สุดขอบฟิ้าส่คืรามท่�ถููกตัดเส้นด้วยส่ทองส่องสว่างและลาลับไป

* ช่วงเวล�ที่ควรไป ก่อนพระอ�ทิตย์ตกดิน - ท้องฟ้�เริ่มเปลี่ยนสัี

** แนะนำ�ว่�ควรจะไปก่อนพระอ�ทิตย์ตกดินอย่�งน้อย 1 ชั่วโมง เพร�ะห�ที่จอดรถย�กพอสัมควร

*** ห�กตั�งใจเพื่อจะลงไปให้สัุดปล�ยแหลม แนะนำให้ใสั่รองเท้�ผ้้�ใบหรือรองเท้�ที่มีก�รเก�ะยืดได้อย่�งดี 
เนื่องจ�กท�งลงค่อนข้�งแคบ ลื่น และล�ดชันม�ก (ใช้เวล� 30 น�ทีโดยประม�ณจะถึงใกล้ๆ กับปล�ยแหลม) 
พกไฟฉ�ยไปด้วยในกรณีที่อย�กอยู่จนท้องฟ้�เปลี่ยนสัี เนื่องจ�กไม่มีแสังไฟฟ้�ในระหว่�งเดินท�งกลับ

ที่ตั�ง ตำ�บลร�ไวย์ อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เวลาให้บริการ  เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง
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https://goo.gl/maps/UYGtwuBBsRnoWEPu9


Renaissance Phuket Resort&Spa
Crest Resort
Seabed Grand Hotel Phuket

P h u k e t 

สร้างทริปสุดประทับใจให้ครบรสกับกิจกรรมสุด 
Extreme ที่สายลุยพลาดไม่ได้
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Phuket Wake Park
Hanuman World

Wale surf kata 
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ท่องเที่ยวในเมืองที่ครบครันไปด้วย ที่พักสวยๆ 
อาหารท้องถิ่นแสนอร่อย และธรรมชาติ              

สุดตระการตา
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อีีกสิ่่�งที่ี�ไม่่ควรพลาดคือี ก่จกรรม่ลุยๆ  
ที่ี�หาไม่่ได้ง่ายๆ จากที่ี�อีื�น โอีกาสิ่ดีขอีงคนรัก
การที่่อีงเที่ี�ยว ที่ี�จะได้เล่นสิ่นุกไปกับน�้าที่ะเล
และหาดที่รายขาว หากคุณเป็นคนหนึ�งที่ี�รอี

เวลานี้ม่านาน จัดกระเป๋าให้พร้อีม่ และเตรียม่
อีอีกเด่นที่างมุ่่งหน้าสิู่่ภูเก็ตกันได้เลย

1. Renaissance Phuket Resort & Spa
2. Crest Resort
3. Seabed Grand Hotel Phuket

L o c a t i o n

P h u k e t 

สร้างทริปสุดประทับใจให้ครบรสกับกิจกรรมสุด 
Extreme ที่สายลุยพลาดไม่ได้

4. Phuket Wake Park
5. Hanuman World
6. Wale Surf Kata 
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Phuket Resort&Spa
Renaissance
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เคล็ดไม่่ลับกับการอีอีกตาม่หา Inspirations  ณ ชายหาดไม่้ขาว
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รีสิ่อีร์ที่ห้าดาว ตัง้อียูใ่กล้สิ่นาม่บน่ สิ่ดุยอีดขอีงความ่เงยีบสิ่งบและการบร่การ บวกกบัความ่สิ่วย
ขอีงชายหาด ถอืีเป็นจดุเด่นขอีงรสีิ่อีร์ที่แห่งน้ี เพราะม่ชีายหาดส่ิ่วนตัว คนไม่่พลกุพล่าน สิ่าม่ารถ

ลงเล่นน�้าที่ะเลได้อีย่างสิ่บาย แค่เพียงไม่่กี�ก้าวจากห้อีงพักเที่่านั้น  

คุณจะรู้สึิ่กร่ม่รื�นกับต้นไม้่ในโครงการ นอีกจากน้ี ยังม่ีห้อีงพักให้เลือีกหลายสิ่ไตล์ ไม่่ว่าจะเป็น 
ห้อีงแบบ Deluxe, Pool Villa หรือีห้อีงว่วสิ่วยสิุ่ดอีย่าง Oceanfront  พร้อีม่สิ่่�งอีำนวยความ่
สิ่ะดวกภายในครบครัน ไม่่ว่าจะเป็นฟิิตเนสิ่ สิ่ปา สิ่ระว่ายน้ำส่ิ่วนกลาง  Kid’s Club และจักรยานให้ยมื่ 
ป่�นในโครงการ ย่�งถ้าหากใครที่ี�ชอีบที่ำก่จกรรม่ที่างน้ำ ที่างรีสิ่อีร์ที่ก็ม่ี Supboard และคายัค
ไว้บร่การ สิ่่วนเรื�อีงอีาหารการก่นก็ม่ีพร้อีม่สิ่รรพ เพราะมี่ห้อีงอีาหารไว้คอียให้บร่การลูกค้า 
ถึง 4 ห้อีงด้วยกัน 
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ที่ี�พักม่ีที่ั้งที่ี�เป็นแบบ ห้อีงพัก และ Villa ที่ี�แบ่งอีอีกม่าได้ 8 รูปแบบ ด้วยกัน Deluxe room 
with garden view (with balcony / without balcony), Deluxe room  with lagoon 

view (with balcony / without balcony),  1 Bedroom Suite,  Pool Villa, Oceanfront 
Pool Villa, Oceanfront Villa (3 Bedroom Villa) 
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5
2,000

ระดับ
ที่ี�พัก

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

Restaurant

check-in check-out

ที่ี�ตั้ง

ราคา
เริ�ม่ต้น

ดาว

บาที่
ต่อีคืน

076 363 999
12:0015:00

Kid’s Club

www.marriott.com

www.facebook.com/                    
renphuket/

555 ต�าบลไม่้ขาว  
อี�าเภอีถลาง จังหวัดภูเก็ต
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https://www.marriott.com/en-us/hotels/hktbr-renaissance-phuket-resort-and-spa/overview/
https://www.facebook.com/renphuket/
https://goo.gl/maps/N1wcQjoymq1pyBAU9


ห้อีงอีาหาร Laca vore ถือีเป็นห้อีงอีาหารหลักขอีงทีี่�นี� ซึ่ึ�งบรรยากาศ 
โดยรอีบก็ให้ความ่สิ่ดชื�นจากสิ่ระบัวและกระจกความ่งาม่โดยรอีบขอีง 
ห้อีงอีาหาร ที่ำให้รู ้สิ่ึกปลอีดโปร่งไปพร้อีม่อี่�ม่อีร่อียกับม่ื้อีเช้าคุณภาพ  

การันตีจากการบร่การม่าตรฐานในเครือี Marriott  

175



หากเด่นให้ลึกเข้าม่าในบร่เวณรีสิ่อีร์ที่อีีกสิ่ักน่ด จะพบกับชายหาดสิ่่วนตัวอัีนเงียบสิ่งบ ด้วยที่ำเล
ที่ี�อียู่ต่ดกับหาดไม่้ขาว จนสูิ่ดหายใจรับลม่ที่ะเลได้อีย่างเต็ม่อ่ี�ม่ หรือีจะเด่นเล่นเลียบชายหาด                        

ดูพระอีาท่ี่ตย์ตกลาลับขอีบฟิ้าสูิ่่ที่ะเลในบรรยากาศสุิ่ดโรแม่นต่ก
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สิ่่วนในโซึ่น Takieng ห้อีงอีาหารไที่ยม่ื้อีเย็นขอีงโรงแรม่ ต้ังอียู่ชั้นบนขอีง Sand Box บรรยากาศ
โดยรวม่ขอีงห้อีงอีาหารให้ความ่รู้สึิ่ก Luxury ที่ี�สิุ่ดในโรงแรม่ โดยจะเน้นอีาหารไที่ยและอีาหาร
พื้นบ้านเป็นหลัก  หากใครอียากล้่ม่รสิ่อีาหารประจ�าเม่ือีงภูเก็ต โดยไม่่ต้อีงอีอีกจากที่ี�พัก                           
ก็สิ่าม่ารถม่าแวะม่าห้อีงอีาหารแห่งน้ีได้ สิ่่วนรสิ่ชาต่อีาหารก็อีร่อียเที่ียบกับร้านอีาหารดังๆ          

ในภูเก็ตเลยที่ีเดียว
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Resort
Crest

178



ถูกโอบล้อมด้วยภาพวาดจากอันดามัน ใจกลางเมือง
แห่งสีสันย่านป่าตอง
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5
1,000

ระดับ
ที่ี�พัก

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

Restaurant

check-in check-out

ที่ี�ตั้ง

ราคา
เริ�ม่ต้น

ดาว

บาที่
ต่อีคืน

076 310 088
12:0015:00

Library

www.crestphuket.com

www.facebook.com/crestphuket

95 ถนนหม่ื�นเงิน ต�าบลป่าตอีง                        
อี�าเภอีกะทีู่้ จังหวัดภูเก็ต
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รีสิ่อีร์ที่หรูดีไซึ่น์สิ่วย ต้ังอียู่บนเน่นเขาใกล้ย่านแหล่งท่ี่อีงเที่ี�ยวสิ่ำคัญขอีงภูเก็ตอีย่างป่าตอีง  
ภายใต้คอีนเซ็ึ่ปต์ Sky, Earth and Ocean ม่ีจุดเด่นตรงสิ่ระะว่ายน้ำ Infinity Pool ขนาดใหญ่  
และ Sky Lounge ชัน้ดาดฟิา้ ใหผูู้้้เขา้พกัไดเ้พล่ดเพล่นชม่วว่พาโนราม่าขอีงภเูกต็  ภายในรสีิ่อีรท์ี่ยังม่ี 
ฟิิตเนสิ่ และสิ่ปาให้บร่การตลอีดท้ัี่งวัน หรือีใครอียากจะเอี็นจอียไปกับ H2O บาร์เก๋ร่ม่สิ่ระน้ำสิ่ดชื�น  

ในสิ่่วนขอีงห้อีงพัก ก็ม่ีให้เลือีกหลายราคา ตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหม่ื�นที่ีเดียว
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รูปแบบขอีงห้อีงพัก ม่ีอียู่ 4 Room Type ด้วยกัน คือี 
Deluxe Rooms, Deluxe Sea View Rooms, Deluxe Pool Access Sea         
View Rooms, Deluxe Pool Access Panorama View Rooms 
และม่ี Villa อีีก 4 รูปแบบ คือี Deluxe Pool Villa, Premier Pool Villa,                   
Premier Panorama Pool Villa, Family Pool Villa  
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ATMOS เป็นห้อีงอีาหารหลักขอีงที่ี�นี� ถูกแบ่งเป็น 2 โซึ่น โซึ่นโอีเพ่นแอีร์ และโซึ่นในห้อีงปรับอีากาศ 
ซึ่ึ�งบุฟิเฟิ่ต์อีาหารเช้าจะจัดให้บร่การอียู่ทีี่�นี� รวม่ไปถึงเม่นูอีาหารอีีกม่ากม่ายขอีงที่างโรงแรม่ก็ม่ี
ให้เลือีกสิ่รร ไม่่ว่าจะเป็นอีาหารที่้อีงถ่�น ซึ่ีฟิู้ด และอีาหารฝรั�งก็ม่ีพร้อีม่เส่ิ่ร์ฟิให้บร่การตลอีดวัน 
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การอีอีกแบบขอีงรีสิ่อีร์ที่ผู้สิ่านเข้ากับที่ำเลที่ี�อียู่บร่เวณเน่นเขา                  
ความ่พ่เศษขอีงรีสิ่อีร์ที่แห่งน้ี คือีท่ี่วที่ัศน์สิ่ะดุดตา ทีี่�สิ่าม่ารถม่อีงเห็น
สิ่ีเขียวขจีขอีงภูเขาตัดกับสิ่ีฟิ้าน้ำที่ะเล 2 ฝ่�ง ซึึ่�งความ่โดดเด่นขอีงทีี่�นี� 
เห็นจะเป็นภาพวาดธรรม่ชาต่ใน Art Gallery ซึ่ึ�งหาชม่ได้ยาก เป็นจุด

สิ่นใจขอีงผูู้้เข้าพักได้แวะเวียนม่าชม่ภาพสิ่วยๆ กันอีย่างม่ีความ่สิุ่ข
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เม่ื�อีได้ม่าเยือีนเมื่อีงแสิ่งสีิ่ที่ั้งทีี่ ต้อีงเอีาใจสิ่ายปาร์ต้ีด้วย DIVA Sky Lounge                
โซึ่น Roof Top ยาม่เย็น จะมี่บร่การเครื�อีงดื�ม่ค็อีกเที่ลและม็่อีกเที่ลให้เหล่า                     
นกัดื�ม่ได้เลอืีกดื�ม่ปลดปลอ่ียอีารม่ณ์ในบรรยากาศสิ่ดุหร ูสิ่ดชื�นไปกบัวว่ธรรม่ชาต่
แบบพาโนราม่่า ไม่่ว่าจะหันไปที่างไหนก็จะเห็นภูเขาและน้ำที่ะเลสิ่ีคราม่ล้อีม่รอีบ                           

ดูสิ่บายตาย่�งนัก
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Hotel Phuket
Seabed Grand
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พักผ่อนใกล้เมืองเก่าภูเก็ต ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศ
การตกแต่งระดับ 5 ดาว
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ตั้งอียู่ใกล้ร้านอีาหารดังและแหล่งที่่อีงเที่ี�ยวสิ่ำคัญ เช่น เม่ือีงเก่าภูเก็ต, บ้านช่นประชา, King Power 
หรือี หาดกะรน การเด่นที่างสิ่ะดวกสิ่บายเพราะอียู่ในเม่ือีง ที่ี�นี�เป็นโรงแรม่ห้าดาวแห่งใหม่่ ดีไซึ่น์สิ่วย 
ที่ันสิ่ม่ัย พร้อีม่ส่ิ่�งอีำนวยความ่สิ่ะดวกครบครันภายในโรงแรม่ ไม่่ว่าจะเป็นฟิิตเนสิ่ สิ่ปา สิ่ระว่ายน้ำ
กลางแจ้ง  สิ่ระว่ายน้ำสิ่ำหรับเด็ก  พร้อีม่อี่�ม่อีร่อียกับอีาหารนานาชาต่ ในห้อีงอีาหาร Cafe & Bar  
ซึ่ึ�งเป็นรูม่เซึ่อีร์ว่สิ่ขอีงโรงแรม่ ไว้คอียบร่การผูู้้เข้าพักอีย่างเต็ม่ใจ
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ห้อีงพักม่ีที่ั้งหม่ด 116 ห้อีง แบ่งอีอีกเป็น 7 รูปแบบ คือี Superior Room, Deluxe 
Room, Deluxe Pool View Room, Deluxe Pool Access Room, Deluxe 

Triple Room, Family Deluxe Room, Grand Suite
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5 1,000ระดับ
ที่ี�พัก

Free WIFI

check-in check-out เบอร์โทรติดต่อ 

ที่ี�ตั้งราคาเริ�ม่ต้น
ต่อีคืน 

ดาว บาที่

076 684 29912:0014:00

www.seabedhotelphuket.com
www.facebook.com/                    
seabedgrandhotel/

Wellness (spa, fitness) Restaurant Coffee        
Shop

63/63 หมู่่ที่ี� 2 ถนนเจ้าฟิ้า               
สิ่วนหลวง ต�าบลวิช่ต จังหวัดภูเก็ต
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นอีกจากจะม่ีสิ่ระว่ายน้ำขนาดใหญ่แล้ว ภายในโรงแรม่ยังม่ีสิ่่�งอีำนวย 
ความ่สิ่ะดวกครบครัน ไม่่ว่าจะเป็น ห้อีงอีาหาร สิ่ปา ฟิิตเนสิ่  
หรือีอียากจะอีอีกม่าเด่นหาขอีงก่นบร่เวณใกล้ๆ โรงแรม่ก็สิ่ะดวกสิ่บายม่าก  
เพราะเต็ม่ไปด้วยร้านอีาหารและคาเฟิ่ชื�อีดังให้เลือีกม่ากม่าย 

ย่�งหากม่าเที่ี�ยวแบบคู่รักและต้อีงการความ่โรแม่นต่กแบบ 360 อีงศาขอีงหาดกะรน ก็สิ่าม่ารถจูงม่ือีคนรัก  
ขึ้นไปรับบรรยากาศขอีงพระอีาที่่ตย์ตก ต่อีด้วยการชม่ว่วกลางคืนได้ที่ี� The Dim Sun Rooftop bar  
ขอีงที่างโรงแรม่ นอีกจากนี้ ใครที่ี�ชอีบถ่ายรูปก็ต้อีงถูกใจกับมุ่ม่ถ่ายรูปที่ี�ม่ีกระจายอียู่ที่ั�วไป  
สิ่าม่ารถเด่นถ่ายรูปได้ที่ั้งวันตาม่ใจชอีบเลยที่ีเดียว
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S.E.A RESTAURANT คอืีห้อีงอีาหารที่ี�ให้ความ่รูส้ิ่กึโปร่งโล่งสิ่บายในการ 
เร่�ม่ต้นบุฟิเฟิต์ขอีงม้ื่อีเช้าแสิ่นสิ่ดใสิ่จากการตกแต่งในโที่นไม่้สิ่ีสิ่ว่างตัดกับ
ภาพปะการังใต้ที่้อีงที่ะเลจากผู้นังอีีกฝ่�งด้านหนึ�งช่วยให้รู้สึิ่กสิ่บายตา
เสิ่ม่ือีนได้ดื�ม่ด�ำอียู่ในบรรยากาศขอีงที่้อีงที่ะเลอีันกว้างไกล
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โรงแรม่แห่งใหม่่ที่ี�ตั้งอียู่ในตัวเม่ือีงขอีงภูเก็ต ให้บร่การในระดับ 5 ดาว พร้อีม่ด้วยที่ำเลสิ่ะดวกสิ่บาย 
สิ่าม่ารถเดน่เที่ี�ยวเลน่ในยา่น Old Phuket Town จบ่กาแฟิพกัผู้อ่ีนหยอ่ีนใจในคาเฟิห่ลากสิ่ไตล ์ โดย
ใช้เวลาเพียงไม่่ถึง 10 นาที่ี จากโรงแรม่เที่่านั้น  เหม่าะกับนักที่่อีงเที่ี�ยวสิ่าย workation ที่ี�กำลังม่อีงหา
แรงบันดาลใจใหม่่ๆ ได้ม่าเที่ี�ยวพักผู้่อีนและสิ่ัม่ผู้ัสิ่บรรยากาศสิ่ีสิ่ันขอีงเม่ือีงภูเก็ตอีีกด้วย

SEASTAR POOL ถือีเป็นจุดดึงดูดสิ่ายตาขอีงโรงแแรม่เลยก็ว่าได้ เพราะความ่ยาวขอีงสิ่ระว่ายน้ำ 
36 เม่ตรนี้สิ่ะที่้อีนแสิ่งเล่นไปกับแสิ่งแดดตลอีดแนว บรรยากาศเหม่ือีนได้โต้คลื�นยาม่เย็น ผู้่วน้ำพราว
ระยับดูสิ่วยงาม่ เป็นรางวัลสิ่ะกดทีุ่กสิ่ายตาขอีงผูู้้ม่าเข้าพักที่ี�โรงแรม่ได้ประที่ับใจกันถ้วนหน้า
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Phuket 
Wake Park
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รับประสบการณ์์สุดสนุกจากสวนเวกบอร์ดขนาดใหญ่่ที่มีกิจกรรม
วิบากให้เลือกสรร ผ่่านการสอนจากผ่้้เชี่ยวชาญ่โดยเฉพาะ

ใครทีี่�ชอีบกีฬาผู้าดโผู้นต้อีงม่าทีี่�บึงขนาดใหญ่แห่งน้ี  แหล่งรวม่พลคนรักกีฬาที่าง
น้ำทีี่�เรียกว่า “เวกบอีร์ด” ไม่่ต้อีงรอีค่วนานก็สิ่าม่ารถลงเล่นเวกกันได้ที่ีละหลายคน 
และม่ีความ่ปลอีดภัย เพราะม่ีการต่ดต้ังเคเบ้่ลและอีุปกรณ์ต่างๆ ม่ีม่าตรฐาน  

ได้รับการยอีม่รับจากนักกีฬาม่ือีอีาชีพม่ากม่าย 
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สิ่่วนใครที่ี�เป็นม่ือีใหม่่หัดเล่น ก็จะม่ีเจ้าหน้าที่ี�คอียแนะนำอีย่างใกล้ช่ดและสิ่อีนว่ธีเล่นต้ังแต่ 
พื้นฐาน ต้ังแต่รู้จักอีุปกรณ์ไปจนถึงการเล่นทีี่�ชำนาญขึ้นได้เลย นอีกจากน้ียังม่ีบร่การอีาหาร                           
ห้อีงพัก และสิ่ระว่ายน้ำสิ่ำหรับเด็กเล็ก ซึึ่�งเหม่าะกับครอีบครัวหรือีกลุ่ม่เพื�อีน ทีี่�อียากจะใช้เวลา
ร่วม่กันในวันหยุดแบบ Extream

แหล่งรวม่คนรักกีฬาที่างน้ำในภูเก็ต ม่ีบึงน้ำขนาดใหญ่ที่ี�ม่ีเคเบ่้ล 3 เสิ่้น ที่ำให้สิ่าม่ารถเล่น 
พร้อีม่กันได้หลายคน ไม่่เสิ่ี�ยงต่อีการเก่ดอีันตราย ม่ีอีุปกรณ์เช่าแบบครบชุด  

ไปจนถึงจำหน่ายอีุปกรณ์สิ่ำหรับกีฬาที่างน้ำที่ี�ได้ม่าตรฐานสิ่ากล

เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั้ง 86 ถนนวิชิตสงคราม ตำาบลกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

เวลาให้บริการ 
ราคาเริิ่มต้น

วันจันทร์-วันพฤหัส 12.00-18.00 น. / วันศุกร์-วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.
550 บาท / ผู้ ใหญ่ และ 350 บาท / เด็ก  
(สำาหรับการเล่น 2 ชั่วโมง ฟรี เวคบอร์ด เสื้อชูชีพและหมวกป้องกัน)

089 873 0187

www.facebook.com/PhuketWakePark
www.phuketwakepark.com
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ต้อีงแวะที่านอีาหารทีี่� Pwp International Restaurant ร้านอีาหารไที่ย ยุโรป และรัสิ่เซีึ่ย ปรุงจากวัตถุด่บที่ี�สิ่ด
ใหม่่ด้วยความ่ใสิ่่ใจ และมี่ประโยชน์ต่อีสุิ่ขภาพขอีงลูกค้า (มี่บร่การสิ่่งฟิรีในโซึ่นอี�าเภอีกะทูี่้) และ ม่ีบร่การทีี่�พัก 
ด้วยห้อีง Standard Rooms, Standard Rooms, Family Room และ Hostel

* สามารถไปได้ทุกช่วงเวลา ตามที่สถานที่ได้ระบุไว้                                                                                                                                            
** โปรดปฎิบัติตามคำาแนะนำาของเจ้าหน้าที่ขณะทำากิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
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Hanuman World
Kata
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หนุม่านเว่ลด์ ภูเก็ต สิ่ถานทีี่�แห่งความ่ท้ี่าที่าย 
สิุ่ดมั่นสิ่์ด้วยซึ่่ปไลน์ม่ากถึง 32 ฐาน รับประกัน
ความ่สิ่นุกสิ่นาน ตื�นเต้นทุี่กจังหวะขอีงการ
ก้าวเด่นบน Skywalk สิู่ง 40 เม่ตรเหนือีพ้ืนด่น 
พร้อีม่ชม่ว่วภูเก็ตและสิู่ดอีากาศสิ่ดชื�นขอีง
ธรรม่ชาต่ หรือีจะโชว์ลีลาผู้าดโผู้นไปกับการ
เล่นโรลเลอีร์ โคสิ่เตอีร์ ฐานที่ี�ที่ำให้คุณโหนตัว
ไปตาม่เสิ่้นที่างคดเคี้ยวใจกลางป่าด้วยระยะ
ที่างสิุ่ดระที่ึกกว่า 800 เม่ตร หรือีหากม่ากัน
เป็นครอีบครัว ก็อีาจจะเด่นป่าระยะที่างส้ัิ่น ๆ                                                                            
พรอ้ีม่กบัที่มี่งานม่อืีอีาชพีคอียแนะนำเปน็อียา่งดี

ท่องเท่ียวเชงิผ่จญ่ภยัในป่ากว้าง ทางเดินเหนอื
ยอดไม้ และซิปไลน์สุดสนุกสุดเหวี่ยง
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เปิดโลกแห่งการผู้จญภัยแบบไร้ขีดจ�ากัดกับก่จกรรม่แบบแอีดเวนเจอีร์ ที่ี�สิ่าม่ารถเล่นได้ที่ั้งครอีบครัว การันตี
เรื�อีงความ่ปลอีดภัย ด้วยระบบ safety ที่ี�ได้ม่าตรฐานสิ่ากล บรรยากาศโดยรวม่คล้ายกับการได้เข้าไปผู้จญภัย
ในป่าดงด่บแบบสิ่ม่จร่งม่ากๆ Sky Walk (เด่นสิ่ะพาน) ที่ี�ม่ีระยะที่างกว่า 200 เม่ตร ให้เราได้สัิ่ม่ผู้ัสิ่กับธรรม่ชาต่
อีันอีุดม่สิ่ม่บูรณ์ และในขณะทีี่�เด่นชม่ธรรม่ชาต่ เราจะได้เห็นการเล่นก่จกรรม่การโหนสิ่ล่งอีย่างใกล้ช่ดไปด้วย

เบอร์โทรติดต่อ 

ที่ตั้ง 105 หมู่ 4 ถนนเหมืองเจ้าฟ้า ตำาบลวิชิต ตำาบลวิชิต อำาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

เวลาให้บริการ 
ราคาเริ่มต้น

ทุกวัน 08.00-17.00 น.
1,100 บาท / คน

062 979 5533

www.facebook.com/HanumanWorld
www.hanumanworldphuket.com
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https://goo.gl/maps/D9x5rZfk6EEmQZ426
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* สิ่าม่ารถไปได้ทีุ่กช่วงเวลาตาม่ที่ี�ได้ระบุไว้ 

** เลือีกการแต่งกายที่ี�ที่ะม่ัดที่ะแม่งและปฎิ่บัต่ตาม่ที่ี�เจ้าหน้าบอีกอีย่างเคร่งครัด เพื�อีลดความ่เสิ่ี�ยงในการเก่ด
อีุบัต่เหตุ

โปรแกรมซิปไลน์ที่มีให้เลือก 3 ร้ปแบบด้วยกัน 

โปรแกรม WC+ (Zipline 10 Platforms)                        
โปรแกรม WB+ (Zipline 18 Platforms)                       
โปรแกรม WA+ (Zipline 32 Platforms)
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 Whale Surf 
Kata
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หัดเซิร์ฟตามความฝัน เริ่มต้นความมันส์กับ Whale Surf Kata          
โดยโค้ชผ่้้สอนจากท้องถิ่น

เวลล์ เซึ่่ร์ฟิ กะตะ ภูเก็ต เปิดคอีร์สิ่สิ่อีนว่ธีการเล่น สิ่ำหรับมื่อีใหม่่ทีี่� ไม่่มี่ 
พื้นฐาน ไม่่ว่าจะเป็น เด็ก วัยรุ่น หรือีบุคคลที่ี�สิ่นใจยังสิ่าม่ารถเลือีกเรียน
เป็นกรุ�ปเเบบส่ิ่วนตัวได้ด้วย โดยโค้ชผูู้้สิ่อีนเซึ่่ร์ฟิเป็นคนที่้อีงถ่�น เล่นเซึ่่ร์ฟิ
ระดบัม่อืีอีาชพี ม่คีวาม่ชำนาญ และไดร้บัการอีบรม่ว่ชาชพีการด์รกัษาความ่
ปลอีดภยั ซึ่ึ�งการเรยีนเซึ่ร่ฟ์ิที่ี�นี�เน้นแบบสิ่บายๆ สิ่นกุสิ่นาน แตบ่รรลเุปา้หม่าย
ในเเต่ละบที่เรียนภายใต้ความ่ปลอีดภัย โดยจะเรียนกันที่ี�หาดกะตะ หาดยอีด
น่ยม่ที่ี�เหม่าะสิ่ำหรับม่าเล่นเซึ่่ร์ฟิได้ตลอีดที่ั้งปี นอีกจากความ่สิ่นุกสิ่นานแล้ว                              
ยังได้ชื�นชม่ความ่สิ่วยงาม่ขอีงหาดที่รายขาว ที่ี�ที่อีดเป็นแนวยาวตัดกับความ่
ระย่บระยับขอีงน้ำที่ะเล ดังน้ัน นักที่่อีงเทีี่�ยวจึงต้อีงป่กหมุ่ดเพื�อีม่าเซึ่่ร์ฟิ                                                                                                                

ที่ี�นี�สิ่ักครั้ง โดยเฉพาะในช่วงเวลาพระอีาที่่ตย์ตกด่น 
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ครบวงจรสิ่อีนการเซึ่ร์่ฟิเต็ม่รปูแบบ ม่คีอีรส์ิ่สิ่อีนวธี่การเซึ่ร่ฟ์ิ สิ่ำหรบัม่อืีใหม่่เร่�ม่เซึ่ร์่ฟิ, เด็ก, วยัรุน่ หรือี
สิ่าม่ารถเลือีกได้ตาม่ความ่ต้อีงการ โค้ชผูู้ส้ิ่อีนเซึ่ร์่ฟิเป็นคนท้ี่อีงถ่�น ม่คีวาม่ชำนาญ ม่ากประสิ่บการณ์ 
และได้รับการอีบรม่ว่ชาชีพการ์ดรักษาความ่ปลอีดภัย เรียนอีย่างสิ่บายๆ สิ่นุกสิ่นาน ภายใต้ 

ความ่ปลอีดภัย ทีุ่กคนจะได้เรียนกันที่ี�หาดกะตะ ซึ่ึ�งเหม่าะสิ่ำหรับการม่าเซึ่่ร์ฟิได้ตลอีดปี 
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สิ่าม่ารถเลือีกเรียนคอีร์สิ่ว่ธีการเซึ่่ร์ฟิเบ้ือีงต้น หรือี การฝึกยืนบนบอีร์ด และคอีร์สิ่             
ระดับเเอีดวานซึ่์ โดยม่ีคอีร์สิ่ 1 ชม่. และ 2 ชม่.ให้เลือีก โดยเวลาน้ียังไม่่รวม่สิ่อีนที่ฤษฎิีอีีก
ประม่าณ 15-20 นาที่ีก่อีนปฏิ่บัต่จร่ง เมื่�อีจบคอีร์สิ่โค้ชสิ่อีนเที่คน่คเพื�อีให้ไปฝึกเอีงต่อีได้ 
ม่ีบร่การรับสิ่่งในพื้นทีี่�บร่ เวณใกล้ เคียงหาดกะรนและหาดกะตะ รวม่ไปถึงบร่การ                  
ห้อีงอีาบน้ำ เ ส้ืิ่อีผู้้า  ผู้้าขนหนู  และบร่การถ่ายรูปเก็บโม่เม่้นที่์ความ่ที่รงจำดีๆ                            

ขณะเซึ่่ร์ฟิให้ โดยไม่่ม่ีค่าใช้จ่ายเพ่�ม่เต่ม่

* ช่วงเวลาที่ี�ควรไป ช่วงบ่ายถึงเย็น 15.00-18.00 น.
** ปฎิ่บัต่ตาม่ค�าบอีกขอีงผูู้้เชี�ยวชาญอีย่างเคร่งครัด เพื�อีลดความ่เสิ่ี�ยงจากการเก่ดอีุบัต่เหตุ

เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั้ง 85 ถนนท้ายนา ตำาบลกะรน อำาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

เวลาให้บริการ 
ราคาเริ่มต้น

ทุกวัน 08.00-18.00 น.
1.30 ชั่วโมง / 1,200 บาท

086 357 9690

www.facebook.com/whalesurfschool
www.whalesurfing.com
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Phahee Valley
บ้้านหอมหม่�นลี้้�
อาสาฟาร์์มสเตย์์ 

208

ไร์่ชาฉุุย์ฟง
สวนคุุณปู่่�

สัมผัสชีวิตสบายๆ 
ไม่เร่งรีบที่เชียงราย

C h i a n g  R a i
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หากคุุณเหน่�อย์เพร์าะคุวามเร์่งร์้บ้ในช้วิตปู่ร์ะจำวัน 
เร์าอย์ากให้คุุณหย์ุดพัก ให้เวลี้าเดินช้าลี้งที่้�เช้ย์งร์าย์
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ชาร์์จพลี้ังช้วิตด้วย์การ์ผ่่อนคุลี้าย์ ปู่ลี้่อย์ให้ธร์ร์มชาติบ้ำบ้ัด 
ที่่ามกลี้างหุบ้เขา แลี้ะใช้ช้วิตแบ้บ้ Slow Life  
เนิบ้ช้าแลี้ะเร์้ย์บ้ง่าย์ตามวิถี้ช้วิตชาวเหน่อ  

ได้เสพที่ัศน้ย์ภาพที่้�งดงาม พร์้อมจิบ้กาแฟแก้วโปู่ร์ดในม่อ 
 อบ้อุ่น แลี้ะสงบ้ คุวามสุขอิ�มเอมแบ้บ้น้�ม้ที่้�เช้ย์งร์าย์เที่่านั�น

1. Phahee Valley
2. บ้้านหอมหม่�นลี้้�
3. อาสาฟาร์์มสเตย์์

L o c a t i o n

C h i a n g  R a i

สัมผัสชีวิตสบายๆ 
ไม่เร่งรีบที่เชียงราย

4. ไร์่ชาฉุุย์ฟง
5. สวนคุุณปู่่�
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Village
Phahee
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ท้ี่�พักแสนสงบ้ที่่ามกลี้างธร์ร์มชาติ ท้ี่�เพ้ย์งแคุ่เปู่ิดปู่ร์ะต่ก็ ได้ฟินกับ้ที่ะเลี้หมอก                          
ที่้�ไหลี้ผ่่านหุบ้เขา มากองร์วมกันตร์งหน้า
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4
900

ร์ะดับ้
ที่้�พัก

Free WIFI

Restaurant

check-in check-out

ที่้�ตั�ง

ร์าคุา
เร์ิ�มต้น

ดาว

บ้าที่
ต่อคุ่น

095 680 2219
12:0014:00

www.facebook.com/                         
Phahee-Valley/

บ้้านผ่าฮี้้� 19 หม่่ 10 ตำบ้ลี้โปู่�งงาม 
อำเภอแม่สาย์ จังหวัดเช้ย์งร์าย์
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https://www.facebook.com/Phahee-Valley-106237204079756
https://g.page/phahee-valley-cafe-homestay?share


ท้ี่�พกัโฮี้มสเตย์์สุดพเิศษ ที่ั�งโคุร์งการ์มเ้พ้ย์ง 4 หลี้งั จงึมอบ้คุวามเง้ย์บ้
สงบ้ให้กับ้ผ้่่มาเย์อ่นได้อย่์างเต็มท้ี่�  ย์งัมบ้้ริ์การ์อาหาร์ 2 ม่�อ ม่�อเช้าแลี้ะ
ม่�อเย็์น ด่�มคุวามสุขไปู่กับ้กาแฟดริ์ปู่หอมกร์ุน่ให้ลิี้�มลี้อง เหมาะส�าหรั์บ้

การ์เดินที่างมาพักผ่่อนกับ้คุร์อบ้คุร์ัวแลี้ะเพ่�อนฝ่งในวันหย์ุด 
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ม้บ้้านพักที่ั�งหมด 4 หลี้ัง  

ผ่าฮี้้�วัลี้เลี้่ย์์ เปู่็นโฮี้มสเตย์์ลี้ักษณะเหม่อนหม่่บ้้านเลี้็ก ๆ บ้นดอย์ ด้ไซน์เปู่็นร์่ปู่ที่ร์งอาคุาร์
สามเหลี้้�ย์ม ชวนให้ได้จินตนาการ์ถีึงพ่�นที่้�ด้านใน ตั�งอย์่่ใจกลี้างวิวที่ะเลี้หมอกที่้�ถี่กปู่�าเขา               
โอบ้ลี้้อมอย์่่ ส่วนใคุร์ที่้�ชอบ้สัมผ่ัสกับ้วิถี้ช้วิตของชาวพ่�นถีิ�น ก็สามาร์ถีออกไปู่เดินเลี้่นในหม่่บ้้าน          
ใช้ช้วิตแบ้บ้สโลี้ไลี้ฟ์แบ้บ้คุนบ้นดอย์ได้ง่าย์ๆ       
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โซนคุาเฟ�แลี้ะร์้านอาหาร์เปู่ิดให้ได้สัมผ่ัสธร์ร์มชาติสวย์ๆ ไม่แพ้วิวจาก   
ห้องพัก ม้เมน่ให้เลี้่อกหลี้ากหลี้าย์ อาที่ิ พิซซ่าแปู่้งบ้างที่้�เปู่็นซิกเนเจอร์์ 

พิเศษกับ้เมน่ชนเผ่่า ให้ผ่่้เข้าพักได้เปู่ิดลี้ิ�มลี้อง หร์่อจะด่�มกาแฟดร์ิปู่          
จากผ่ลี้ผ่ลี้ิตของชาวบ้้านในพ่�นที่้� พร์้อมชมวิวที่ะเลี้หมอกสุดตร์ะการ์ตา 

ส�าหร์ับ้นักเที่้�ย์วสาย์กิน ต้องห้ามพลี้าดกับ้เมน่ซิกเนเจอร์์ พิซซ่าแปู่้ง
บ้างหน้าแน่น อบ้ด้วย์เตาถี่านหอมๆ  ร์วมถีึงเมน่ชนเผ่่าซึ�งหาที่านได้              
เฉุพาะท้ี่�น้�เที่่านั�น ตบ้ที่้าย์ด้วย์การ์จิบ้กาแฟดร์ิปู่ท้ี่�ชาวบ้้านปู่ล่ี้กเอง                                                                                                        
พร์้อมนั�งชมวิวที่ะเลี้หมอกอย์่าสบ้าย์ตา  จนคุุณร์่้สึกเปู่็นส่วนหนึ�ง              

ของธร์ร์มชาติอันสวย์งาม
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ส�าหร์ับ้นักเที่้�ย์วสาย์กิน ต้องห้ามพลี้าดกับ้เมน่ซิกเนเจอร์์ พิซซ่าแปู่้งบ้างหน้าแน่น 
อบ้ด้วย์เตาถี่านหอมๆ  ร์วมถีึงเมน่ชนเผ่่าซึ�งหาที่านได้เฉุพาะที่้�น้�เที่่านั�น ตบ้ที่้าย์

ด้วย์การ์จิบ้กาแฟดร์ิปู่ที่้�ชาวบ้้านปู่ลี้่กเอง พร์้อมนั�งชมวิวที่ะเลี้หมอกอย์่าสบ้าย์ตา             
จนคุุณร์่้สึกเปู่็นส่วนหนึ�งของธร์ร์มชาติอันสวย์งาม
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Baanhommuenlee

บ้านหอมหมื่นลี้

220



บ้้านพักสไตลี้์จ้นใจกลี้างหม่่บ้้านคุนจ้นบ้นดอย์แม่สลี้อง                           
ม้อ่างจากุชช้� วิวด้แบ้บ้ไม่ม้อะไร์กั�น
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3
1,000

ร์ะดับ้
ที่้�พัก

Free WIFI

Restaurant

check-in check-out

ที่้�ตั�ง

ร์าคุา
เร์ิ�มต้น

ดาว

บ้าที่
ต่อคุ่น

053 765 271
12:0014:00

www.reservation.roomscope.com

www.facebook.com/    
baanhommuenlee/

Airport Shuttle

90 หม่่ 1 ตำบ้ลี้แม่สลี้องนอก 
อำเภอแม่ฟ้าหลี้วง จังหวัดเช้ย์งร์าย์
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https://reservation.roomscope.com/1654
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โร์งแร์มตกแต่งสไตลี้์จ้นปู่ร์ะย์ุกต์ ออกแบ้บ้เพ่�อร์องร์ับ้ที่ั�งนักเดินที่างเพ่�อ
ธุร์กิจแลี้ะการ์พักผ่่อน ผ่สมผ่สานเสน่ห์ของวัฒนธร์ร์มจ้นเข้ากับ้วิถี้ช้วิต
คุวามเร์้ย์บ้ง่าย์แลี้ะเปู่็นธร์ร์มชาติของดอย์แม่สลี้อง ท้ี่�พักย์ังตั�งอย์่่ในบ้ร์ิเวณท้ี่�
สามาร์ถีเข้าออกไปู่ที่่องเท้ี่�ย์วในตัวเม่องได้สะดวกสบ้าย์ สถีานที่้�ตั�งโร์งแร์มอย่์่
ท้ี่�ร์ะดับ้คุวามสง่ 1,500 เมตร์จากน��าที่ะเลี้ ววิทัี่วที่ศัน์จงึสวย์งามจนถึีงย์กนิ�วให้                                  

เร์้ย์กว่า งดงามแบ้บ้ไม่ม้อะไร์มากั�นของจร์ิง
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ห้องพักม้ที่ั�งหมด 5 ปู่ร์ะเภที่ Jacuzzi Suite,Deluxe King Bed,                                
Superior Corner,Garden Superior King Bed,Family Double King Bed
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ห้องพักม้ให้เลี้่อกหลี้าย์แบ้บ้ สามาร์ถีมองเห็นไร์่ชา             
แลี้ะดอย์ต่างๆ ได้จากมุมห้อง เปู่ิดโอกาสให้คุุณได้เลี้่อก            

แลี้ะลี้องชิมชาร์สด้ ม้เอกลี้ักษณ์ของที่้องถีิ�นอ้กด้วย์
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อาหาร์ของที่้�พักจะจัดเซ็ตเสิร์์ฟมาให้ถีึงห้อง สามาร์ถีนั�งที่านอาหาร์เช้า พร์้อมมองวิว
ขุนเขาสุดสาย์ตา ในส่วนร์้านอาหาร์ก็จะม้ชาบ่้หม้อไฟ สไตลี้์ย่์นนาน ได้ซดน�ำซุปู่ร์้อนๆ                                               

เร์้ย์กคุวามอบ้อุ่นให้ร์่างกาย์ 
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อาสาฟาร์มสเตย์
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ชิมอาหารพื้นเมืองสูตรเด็ด พร้อมใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ท่ามกลางทุ่งนาข้าว 

ท้ี่�น้�โดดเด่นด้วย์วิวทุี่่งนาในบ้ร์ร์ย์ากาศเปู่็นกันเอง ม้การ์ด้ไซน์อาคุาร์แบ้บ้
พ่�นบ้้าน เหมาะส�าหร์ับ้มาพักผ่่อนแลี้ะที่�ากิจกร์ร์มแบ้บ้ชาวบ้้านในที่้องถิี�น 
อาที่ิเช่น การ์ปู่ลี้่กข้าว เก็บ้ไข่ เก็บ้เห็ด แลี้ะเอร์็ดอร์่อย์ไปู่กับ้อาหาร์พ่�นเม่อง
แที่้ๆ มาเช้ย์งร์าย์ที่ั�งท้ี่ต้องไม่พลี้าด มาท้ี่�ร์้านอาหาร์ The ahsa cuisine  

แลี้้วจะติดใจในร์สชาติแลี้ะบ้ร์ร์ย์ากาศไม่ร์่้ลี้่ม
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เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั้ง แม่สลี้องใน ซอย์ 1 ตำบ้ลี้ปู่�าซาง อำเภอแม่จััน จัังหวัดเช้ย์งร์าย์

เวลาให้บริการ เปู่ิดทุุกวัน 10.00-16.00 น.
097 248 4674

www.facebook.com/ahsafarmsta
www.ahsafarmstay.com
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ม้เมน่พ่�นเม่องดั�งเดิม เช่น ข้าวเหน้ย์วสามส้อุ๊บ้ไก่  ไว้คุอย์บ้ร์ิการ์ในช่วงวันหย์ุด                           
(สามาร์ถีโที่ร์สอบ้ถีามที่างฟาร์์มก่อนได้) ที่ั�งย์ังม้ปู่ิ่นโตชาวนา แลี้ะปู่ิ่นโตเด็ก เพ่�อให้สัมผ่ัสวิถี้ช้วิต
ชาวนาพ่�นเม่องอย์่างแที่้จร์ิง อ้กไฮี้ไลี้ต์หากได้มาเย์่อนอาสาฟาร์์มสเตย์์คุ่อสปู่าสุ่มไก่ หร์่อการ์ใช้        

สุ่มไก่มาอบ้สมุนไพร์พ่�นบ้้านอย์่าง ไพลี้ ขมิ�นชัน ใบ้เปู่ลี้้าแที่นต่้อบ้ไอน��า เพ่�อผ่่อนคุลี้าย์แลี้ะช่วย์บ้�าร์ุง
ผ่ิวพร์ร์ณได้เปู่็นอย์่างด้ นอกจากน้�ย์ังม้บ้ร์ิการ์พอกหน้าด้วย์สมุนไพร์แลี้ะบ้ร์ิการ์นวดแผ่นไที่ย์อ้กด้วย์

 ช่วงเวลี้าที่้�คุวร์ไปู่ ช่วงเช้า 10.00-12.00 น.

* แม้อากาศจะไม่ร์้อนมาก แต่แดดคุ่อนข้างแร์ง  
พย์าย์ามหลี้้กเลี้้�ย์งไปู่ในช่วงเวลี้าที่้�แดดจัด
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ไร่ชาฉุยฟง
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ไร์่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร์่ ท้ี่�ตั�งอย่์่บ้นภ่เขาส่ง ตั�งอย่์่ในอ�าเภอแม่จัน จังหวัดเช้ย์งร์าย์ ลี้้อมร์อบ้ไปู่ด้วย์ธร์ร์มชาติ
แลี้ะที่วิเขาที่้�สวย์งาม นอกจากจะเป็ู่นสถีานที่้�ท่ี่องเที่้�ย์วให้ทีุ่กคุนได้เข้ามาสัมผ่ัสกบั้ไร์่ชาแล้ี้ว ที่้�น้�ย์งัมร้์้านอาหาร์
แลี้ะคุาเฟ�ท้ี่�ออกแบ้บ้โดย์สถีาปู่นิกชั�นน�าของปู่ร์ะเที่ศไที่ย์ บ้อกได้เลี้ย์ว่า คุุ้มคุ่าท้ี่�ได้มาเย์่อน เพร์าะสภาพพ่�นท้ี่�
ม้คุวามสวย์งาม อัดแน่นด้วย์มุมถี่าย์ร์่ปู่สวย์ๆ อาหาร์อร์่อย์ นักที่่องเท้ี่�ย์วสาย์ช้อปู่ปู่ิ้งย์ังจะได้เล่ี้อกของถี่กใจ
จากร้์านขาย์ของฝาก ใคุร์ท้ี่�ชอบ้ด่�มชา ที่างไร่์กม็ ้ชาหลี้าย์ชนิดให้เล่ี้อกตามคุวามพอใจ หร์อ่จะซ่�อเป็ู่นของฝาก          

คุนที่้�ร์ัก ก็ไม่ผ่ิดหวังแน่นอน 

เพลี้ิดเพลี้ินไปู่กับ้อาหาร์แสนอร์่อย์ เคุร์่�องด่�มหอมๆ ไปู่พร์้อมกับ้วิวสวย์ของไร์่ชา
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ร์้านอาหาร์จะอย์่่ที่างด้านบ้นสุดของไร์่ ที่�าให้สามาร์ถี
มองที่อดย์าวเห็นไร์่ชา ท้ี่�ไลี้่ร์ะดับ้ได้อย์่างสวย์งาม                                                               
พร์้อมที่ั�งม้ shop ที่้�สามาร์ถีซ่�อของฝากได้อ้กด้วย์ 

เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั้ง 97 หม่่ 8 บ้้านปู่�าซาง อำเภอแม่จััน จัังหวัดเช้ย์งร์าย์

เวลาให้บริการ เปู่ิดทุุกวัน 08.30-17.30 น.
05 377 1563

www.facebook.com/ChouiFongTea
www.chouifongtea.com
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อาหาร์เปู่็น อาหาร์ไที่ย์-ฟิวชั�น (เมน่ส่วนใหญ่่ผ่สมชาเข้ย์ว)                       
ชาเข้ย์วปู่่่น,หมั�นโถีวชาเข้ย์ว,ใบ้ชาที่อดกร์อบ้               

มุมที่้�ถี่าย์ร์่ปู่ในร์้านสามาร์ถีเห็นที่ัศน้ย์ภาพที่้�งดงามของไร์่ชาได้                 
แบ้บ้เต็มตา หร์่อจะไปู่แที่ร์กตัวถี่าย์กับ้ต้นชาในไร์่ ก็สวย์ได้ฟีลี้สดช่�นไปู่อ้กแบ้บ้                                

 ช่วงเวลี้าที่้�คุวร์ไปู่ 08.30-10.00 น. เเลี้ะ 15.30-17.30 น. 
* ที่างเดินขึ�นร์้านคุ่อนข้างชัน ไม่คุ่อย์เหมาะกับ้การ์พาผ่่้ส่งอาย์ุไปู่ด้วย์
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สวนคุณปู่  
Life Musuem

236236



สัมผ่ัสกับ้คุาเฟ� กลี้างหุบ้เขา ที่ิวที่ัศน ์
อันแสนพิเศษ กับ้ธร์ร์มชาติที่้�แสนจะสงบ้ 

คุาเฟ�ลัี้บ้ท้ี่�ถี่กซ่อนอย์่่ที่่ามกลี้างหุบ้เขาผ่าหม้ ห้อมลี้้อมไปู่ด้วย์ภ่เขา แลี้ะธร์ร์มชาติ โดย์ม้บ้่อน��า
ขนาดใหญ่่แลี้ะฝ่งปู่ลี้าคุาร์์พส้สันสวย์งาม เปู่็นเหม่อนจุดเด่นของคุาเฟ� เหมาะแก่การ์มานั�ง               
จบิ้กาแฟที่อดอาร์มณ์ ที่านขนมอร่์อย์ๆ ฟ่งเพลี้งสบ้าย์ ๆ   หร์อ่ถ่ีาย์ร์ปู่่เล่ี้น ในวนัพกัผ่่อนอนัม้คุ่า
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กาแฟของที่้�น้�ปู่ลี้่กเอง ม้เคุร์่�องคุั�วเอง แลี้ะใช้เคุร์่�องที่�ากาแฟชั�นด้ ถี่กใจคุอกาแฟอย์่างแน่นอน ลี้ักษณะอาหาร์ 
ที่างร์้านเสิร์์ฟ อาหาร์ไที่ย์, อาหาร์ตามสั�ง, ของหวานแลี้ะเคุร์่�องด่�ม เมน่กาแฟ เอสเพร์สโซ่,คุาปู่่ชิโน่ เคุ้กส้ม            
แลี้ะอาหาร์จ�าพวกย์�า มุมนั�งร์ิมร์ะเบ้้ย์งสามาร์ถีหย์่อนขา ถี่าย์ร์่ปู่กับ้วิวบ้่อน��าแลี้ะภ่เขาได้อย์่างเต็มตา

มุมนั�งร์ิมร์ะเบ้้ย์งสามาร์ถีหย์่อนขา ถี่าย์ร์่ปู่กับ้วิวบ้่อน��าแลี้ะภ่เขาได้อย์่างเต็มตา

เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั้ง ซอย์ 8 หม่่บ้้านผาหม้ ตำบ้ลี้เว้ย์งพางคุำ อำเภอแม่สาย์ จัังหวัดเช้ย์งร์าย์

เวลาให้บริการ 
www.facebook.com/Paiboon6688

061 267 8868
09.00-18.00 น. (ปู่ิดทุุกวันอังคุาร์)
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 ช่วงเวลาที่ควรไป ตลอดทั้งวัน 

* เส้นทางมาค่อนข้างลาดชัน ต้องขับด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะรถ
มอเตอร์ไซต์
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เชียงรายเรียวกัง
Le Meridien
Eat sleep cafe &bed
The riverie By katathani
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วัดร่องเสือเต้น
วัดร่องขุ่น

วัดห้วยปลากั้ง
วัดพระแก้ว เชียงราย

ไหว้พระเสริมบุญหนุนดวง
ที่เชียงราย

C h i a n g  R a i
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หากใครเป็นสาย “มููเตลู” หรืออยากหาสถานที่ี�สงบจิิตใจิ  
เข้าวัดเพื�อสักการะบูชาสิ�งศัักดิ�สิที่ธิ์ิ� ขอความูเป็นสิริมูงคล 

ให้ตัวเองต้องมูาเยือนเชียงราย
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จิังหวัดที่ี�เป็นศัูนย์รวมูวัดที่ี�มูีสถาปัตยกรรมูสวยงามู 
ให้คุณได้ศัึกษาและเที่ี�ยวชมูอย่างจิุใจิ

1. เชีียงรายเรียวกััง
2. Le Meridien
3. Eat sleep cafe &bed
4. The riverie By katathani

L o c a t i o n

C h i a n g  R a i

ไหว้พระเสริมบุญหนุนดวง
ที่เชียงราย

5. วัดร่องเสืือเต้้น
6. วัดร่องขุ่่่น
7. วัดห้้วยปลากัั�ง
8. วัดพระแกั้ว เชีียงราย

242



4

1
2 3

7

8

6

5

CHIANG RAI

131

131

1

1

1

1

1233

1232

5023

5023

1020

1152

1211

1022

Ph
ah

on
yo

th
in

 R
oa

d

Ph
ah

on
yo

th
in

 R
oa

d

Phahonyothin Road

243



Chiang Rai Ryokan

เชียงรายเรียวกัง
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“เชียงรายเรียวกัง” ที่ี�พักสุดน่ารักที่ี�เหมูือนได้พาตัวเองไปอยู่ในชนบที่ญี�ปุ่น
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5
3,000

ระดับ
ที่ี�พัก

Free WIFI

Restaurant

check-in check-out

ที่ี�ตั้ง

ราคา
เริ�มูต้น

ดาว

บาที่
ต่อคืน

081 868 3010
12:0014:00

www.ryokancafe.com

www.facebook.com/RyokanCafe

134 หมูู่ 4 ตำบลบัวสล ี
อำเภอแมู่ลาว จิังหวัดเชียงราย

246

http://www.ryokancafe.com/
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ที่ี�พกัมีูความูเป็นส่วนตัว เหมืูอนพาตัวเองพักผ่่อนเดินเทีี่�ยวในหมูู่บา้น
ชนบที่ของญี�ปุ่น มูีสถาปัตยกรรมูเป็นเอกลักษณ์ เช่น ตกแต่งด้วย 
เสื�อที่าที่ามูิ  ประตูเลื�อนโชจิิแบบญี�ปุ่นแท้ี่ๆ เปิดประสบการณ์ใหมู่ 
แห่งการพักผ่่อนไมู่เหมูือนใคร นอกจิากน้ี ยังมูีอ่างแช่น้ำร้อนให้คุณ 
ไดน้อนแชอ่ยา่งสบายใจิ รูสึ้กผ่่อนคลาย รูสึ้กเปน็อสิระจิากความูวุน่วาย   
ความูพิเศัษอยู่ทีี่�การได้สวมูชุดยูกาตะ เดินเล่นในบริเวณรีสอร์ที่แบบ

ชาวญี�ปุ่นแที่้ๆ 
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มูีบ้านพักที่ั้งหมูด 4 หลัง สุดยอดที่ี�พักแบบบูติครีสอร์ที่ ถอดแบบสไตล์ญี�ปุ่นแที่้ๆ 
สัมูผ่ัสกลิ�นอายแบบวัฒนธิ์รรมูจิากแดนอาที่ิตย์อุที่ัย เป็นประสบการณ์อันล้ำค่า 

แที่บไมู่เชื�อว่าที่ี�นี�คือ เชียงราย
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ด้านหน้าของที่ี�พัก จิะเป็นคาเฟ่่มูีทีุ่่งนาล้อมูรอบคล้ายกับพื้นที่ี�ในแถบ
ชนบที่ของญี�ปุ่น ให้นักที่่องเที่ี�ยวที่ี�มูาเยือนได้ดื�มูด�ำกับบรรยากาศั 
แสนสวยงามู ซึ่ึ�งอาหารจิะถูกจิัดมูาเป็นเช็ตแบบญี�ปุ่นแที่้ พร้อมูชา 

 ขนมู และผ่ลไมู้อีกชุดใหญ่ ให้ผู่้เข้าพักลิ้มูลองแบบเต็มูอิ�มู
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ด้านหลังของที่ี�พักเป็นเหมูือนอุโมูงค์ป่าไผ่่ ที่ี�มูี “เรียวกัง อาร์ต เซึ่็นเตอร์” แกลเลอรี�สุดเที่่
ซึ่่อนตัวอยู่กลางป่า มูีภาพวาดและงานศัิลปะ จิากฝีมูือเจิ้าของที่ี�พัก ซึ่ึ�งเป็นศัิลปินชื�อดัง

ของเชียงรายให้ชมูอีกด้วย เสพงานศัิลป์อิงแอบธิ์รรมูชาติอย่างอบอุ่น
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Chiang Rai Resort 
Le Meridien
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Le Meridien Chiang Rai Resort ให้บริการโรงแรมูสุดหรูในจิังหวัดเชียงราย
ที่่ามูกลางขุนเขา รายล้อมูด้วยวัดพุที่ธิ์เก่าแก่และหมูู่บ้านชาวเขาข้างเคียง
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โรงแรมูสุดหรู มูีสระว่ายน้ำสองชั้นกลางแจิ้ง ได้สัมูผ่ัสวิวที่ิวที่ัศัน์อันสวยงามูของแมู่น้ำกก            
ให้คุณได้พักผ่่อนอย่างหรูหรา ช่วยสร้างแรงบันดาลใจิใหมู่ๆ ในการใช้ชีวิต หรือจิะเลือกใช้
บริการสปานวดที่รีที่เมูนที่์ผ่่อนคลายร่างกาย พร้อมูห้องพักที่ี�มูีระเบียงขนาดใหญ่ และโซึ่ฟ่า

พร้อมูวิวที่ี�สวยงามูของพืชเขตร้อน และแมู่น้ำกกอันสวยงามู
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5
3,000

ระดับ
ที่ี�พัก

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

Restaurant

check-in check-out

ที่ี�ตั้ง

ราคา
เริ�มูต้น

ดาว

บาที่
ต่อคืน

053 603 333
12:0014:00

www.marriott.com

www.facebook.com/
LeMeridienChiangRaiResort

Bar

221 / 2 หมูู่ 20 ถนนแควหวาย  
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมูือง จิังหวัดเชียงราย

255

https://www.marriott.com/hotels/travel/ceimd-le-meridien-chiang-rai-resort-thailand
https://www.facebook.com/LeMeridienChiangRaiResort
https://g.page/LeMeridienChiangRaiResort?share


รีสอร์ที่ได้รักษาต้นไมู้ใหญ่ซึึ่�งเป็นจิุดเด่นไว้ด้วย ประกอบด้วย 
ต้นจิามูจิุรียักษ์ 2 ต้น ต้ังอยู่บนลานมูะเมูียะ ที่ี�เป็นสนามูหญ้า
กว้างขวาง ส่วนอีกต้นอยู่ที่ี�บริเวณสระว่ายน้ำ ซึึ่�งคนเก่าแก่ของ 
โรงแรมูเชื�อว่า รากของต้นไมู้ท้ัี่งสองต้นน้ันมูีความูผู่กพันและ 

เชื�อมูต่อถึงกันอย่างแน่นแฟ่้น
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มูีห้องพัก 3 รูปแบบหลัก Deluxe, Grande Deluxe และ Grande Suite
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ห้องอาหารภายในโรงแรมูจิะมีูท้ัี่งห้องอาหารไที่ย และห้องอาหารอิตาเลียน ต้ังอยู่ริมูแมู่น้ำกก  
ในบรรยากาศัสุดโรแมูนติก ตอบโจิที่ย์ท้ัี่งนักที่่องเที่ี�ยวที่ี�มูาเป็นครอบครัวและแบบคู่รัก
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ส่วนนักเทีี่�ยวสายบุญ ห้ามูพลาดกับกิจิกรรมูใส่บาตรทุี่กเช้าวันอาที่ิตย์ ซึึ่�งโรงแรมูจิะนิมูนต์พระ
มูาบิณฑบาต ให้แขกที่ี�มูาพัก ได้ที่ำบุญร่วมูกัน พร้อมูบริการเตรียมูชุดใส่บาตรไว้ให้อีกด้วย 
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Chiang Rai

Eat sleep 
cafe & bed
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ที่ี�พักสุดน่ารักขวัญใจินักเดินที่าง ที่ี�ไมู่ว่าจิะมูาเพื�อพักผ่่อนหรือพา
ตัวเองมูาหาแรงบันดาลใจิใหมู่ๆ เมืู�อมูาพักทีี่�นี�แล้วต้อง เป็นหลงรัก
ในบรรยากาศับ้านพักในสวนริมูแมู่น�้ากกสุดร่มูรื�นในสไตล์ Bed 
and Breakfast ที่ี�มูาพร้อมูทีี่�พกัและคาเฟ่่สวยใจิกลางเมืูองเชยีงราย
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3
1,000

ระดับ
ที่ี�พัก

Free WIFI

Restaurant

check-in check-out

ที่ี�ตั้ง

ราคา
เริ�มูต้น

ดาว

บาที่
ต่อคืน

091 067 8272
12:0014:00

www.facebook.com/
Eat-Sleep-Cafe-Bed

58/9 หมูู่ที่ี� 20 ถนนแควหวาย  
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมูือง จิังหวัดเชียงราย

Cafe

https://www.facebook.com/eatsleepcafeandbed
https://goo.gl/maps/GQXos38cBUQGZmnS6
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ที่ี�พักบรรยากาศัอบอุ่น ได้รับการรีโนเวที่มูาจิากบ้านเก่าของครอบครัว ต้ังอยู่ในชุมูชนริมูแมู่น้ำกก 
โดยที่ี�พักมูีพื้นที่ี�ส่วนกลางบริเวณห้องนั�งเล่น ในบรรยากาศัแสนสบาย เหมืูอนอยู่บ้านหลังทีี่�สองทีี่�ทีุ่กคน 
ได้มูาใช้เวลาร่วมูกัน มูีที่ั้งหมูด 5 ห้อง แบ่งออกตามูขนาดพื้นที่ี� เล็ก กลาง ใหญ่
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ส่วนอาหารก็เป็นอาหารง่ายๆ ตามูสไตล์ Bed and Breakfast ให้ความูรู้สึกอบอุ่นเหมืูอนได้ที่านข้าวทีี่�บ้าน 
ภายในบริเวณทีี่�พักเปิดเป็นคาเฟ่่เล็กๆ ให้ท้ัี่งแขกทีี่�มูาพักและแขกภายนอก ได้มูานั�งจิิบกาแฟ่ในสวนสวย 
สไตล์อังกฤษ  มูีเครื�องดื�มูและเบเกอรี�อร่อยให้เลือกที่านแบบจุิใจิ และยังมีูพื้นทีี่�ให้ถ่ายรูปสวยๆ เรียกได้ว่ามูาทีี่�นี�
ได้ ชิมู แช๊ะ ชิล กันอย่างเต็มูอิ�มูแน่นอน
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By Katathani

The Riverie 
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The Riverie by Katathani Chiang Rai ตั้งอยู่ใจิกลาง 
เมูืองเชียงราย ริมูแมู่น้ำกก สัมูผ่ัสบรรยากาศัสดชื�นริมูแมู่น้ำกก        
ล้อมูรอบด้วยต้นไมู้และภูเขา การเดินที่างสะดวกสบาย ไมู่ว่าจิะไป

ไหว้พระ หรือไปคาเฟ่่ช็อปปิ�งในตัวเมูือง ก็เดินที่างไปได้ง่ายๆ
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การตกแต่งของ The Riverie by Katathani Chiang Rai เป็นสไตล์ร่วมูสมูัยโดดเด่น
ผ่สานวัฒนธิ์รรมูล้านนา ซึึ่�งเป็นพุที่ธิ์สัญลักษณ์สำคัญของล้านนา เข้าไปในงานตกแต่งทีุ่ก 
รายละเอียดของโรงแรมู ที่ำให้การเข้าพักที่ี�โรงแรมูน้ี นอกจิากได้พักผ่่อนอย่างหรูหรา 

แล้วยังได้เสพงานศัิลป์อันที่รงคุณค่าอีกด้วย
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มูีห้องพักให้เลือกถึง 271 ห้อง 6 รูปแบบ ได้แก่ Deluxe Room,              
Deluxe Garden, Deluxe River, Family Suite, Riverie Suite      

และ Royal Suite

271271



ที่ี�พักต้ังอยู่บนเกาะกลางแมู่น้ำกก ให้บริการห้องพักอันหรูหรา               
ลอ้มูรอบดว้ยสวนอนัเขยีวชอุมู่และพืชหลากหลายชนดิ รวมูถึงดอกไมู้
ตามูฤดูกาล ทีี่�พักต้ังอยู่ในที่ำเลเดินที่างสะดวกสบายใจิกลางเมืูอง 
เชียงราย  รวมูถึงสถานทีี่�สำคัญที่างธิ์รรมูชาติ วัดโบราณ และ
แหล่งวัฒนธิ์รรมูชาวเขา นอกจิากน้ีในรีสอร์ที่ยังมูีสระว่ายน้ำ  

ศัูนย์ออกกำลังกาย และห้องอาหารหลากหลายประเภที่อีกด้วย
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5 3,000ระดับ
ที่ี�พัก

Free WIFI

check-in check-out เบอร์โทรติดต่อ 

ที่ี�ตั้งราคาเริ�มูต้น
ต่อคืน 

ดาว บาที่

053 607 999 12:0014:00

www.theriverie.com www.facebook.com/theriverie

Restaurant Library

1129 ถนนไกรสรสิที่ธิ์ิ� ต�าบลเวียง 
อำเภอเมูืองเชียงราย จิังหวัดเชียงราย 

Wellness
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http://www.theriverie.com/
http://www.facebook.com/theriverie
https://g.page/theriverie_hotel?share


ห้องอาหารทีี่�นี�มูีให้เลือกถึง 3 ห้อง 3 สไตล์ ได้แก่ ห้องอาหารบลอสซึ่ั�มู ที่ี�ให้คุณได้ล้ิมูรสอาหารเช้า
ที่ี�ดีที่ี�สุดของเมูืองเชียงราย พร้อมูอาหารนานาชาติและอาหารพ้ืนเมูืองระดับพรีเมูี�ยมู นอกจิากนี้  
ยังมีูห้องอาหาร ไชน่า การ์เด้น ให้ ได้เพลิดเพลินกับติ�มูซึ่ำทีี่�ดีที่ี�สุดในภาคเหนือ ที่่ามูกลาง

บรรยากาศัของแมู่น้ำกกไปพร้อมูกัน
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มูีกิจิกรรมูให้ผู่ ้เข้าพักได้ผ่่อนคลายมูากมูาย เช่น บริการนวดแผ่นไที่ย หรือผ่่อนคลายในอ่าง
น�้าอุ่น ส่วนใครที่ี�ชอบออกก�าลังกาย ก็มีูสระว่ายน�้า สนามูเที่นนิสให้ปลดปล่อยพลังกันเต็มูทีี่�
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Rong Khun Temple

วัดร่องขุ่น
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วัดชื�อเสียงโด่งดัง ทีี่�สร้างและออกแบบโดย อาจิารย์เฉลิมูชัย  
โฆษิตพพิฒัน์ อาคารท้ัี่งหมูดภายในวดัเปน็สขีาวบรสิทุี่ธิ์ิ� นกัที่อ่งเทีี่�ยว 
ชาวต่างชาติเรียกวัดร่องขุ่นว่า วัดขาว (Thailand White Temple)  
ประดับประดาด้วยช่อฟ่้าใบระกาอย่างวิจิิตรอลังการ ตามูด้วย
ลวดลายออ่นชอ้ยอื�น ๆ  อกีมูากมูายเปน็เชงิชัน้ลดหลั�นกนัลงมูาหนา้บนั 

ประดับด้วยพญานาคและติดกระจิกระยิบระยับ 

โดยความูต้ังใจิของผู้่สร้างน้ันต้องการสื�อสัญลักษณ์ต่าง ๆ ใน 
พทุี่ธิ์ศัาสนา โดยสีขาวหมูายถึงพระบริสทุี่ธิิ์คณุ สว่นกระจิกหมูายถึง
พระปญัญาธิ์คิณุของพระพทุี่ธิ์เจิา้ที่ี�สอ่งแสงโชตชิว่งชชัวาล นอกจิากน้ี 
ตวัพระอโุบสถยงัสรา้งอยู่บนเนนิเตีย้ๆ ที่ี�มูทีี่ะเลสาบใสสะอาดสะที่อ้นเงา
อาคารได้อยา่งชดัเจิน และที่างเดินเขา้อโุบสถที่ี�เปน็สะพานที่อดยาวน้ัน 
ก็หมูายถึงการเดินข้ามูวัฏสงสารมุู่งสู่พุที่ธิ์ภูมิู ส่วนบนของหลังคา 
ได้นำหลกัธิ์รรมูอนัสำคญัยิ�งคอื สมูาธิ์ปิญัญามูาแสดงออกในรปูของ

สัตว์ในช่อฟ่้าชั้นต่างๆ

ชมความงามวัดสุดตระการตาแห่งเชียงราย
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นอกจิากสถาปัตยกรรมูทีี่�โดดเด่นแล้ว วัดร่องขุ่นยังมีูภาพจิิตรกรรมู       
ฝาผ่นังทีี่�อ่อนช้อยและงดงามูภายในอุโบสถ ซึึ่�งเป็นงานฝีมืูออันล้ำค่า
ที่ี�กลั�นจิากจิากใจิของอาจิารย์เฉลิมูชัย ศัิลปินแห่งชาติสาขาที่ัศันศิัลป์ 
อยู่ด้วย นักที่่องเที่ี�ยวจิึงต้องเดินชมูความูงามูให้ครบที่ั้งข้างในและนอก
อุโบสถ ถึงจิะได้สัมูผ่ัสงานพุที่ธิ์ศัิลป์อย่างลึกซึ่ึ้ง
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สืามารถมาเที่ี�ยวชีมได้ที่ั�งวัน แต้่เนื�องจากัวัด 
เป็นลานกัว้าง ชี่วงกัลางวันอาจจะร้อนสืักัห้น่อย                                                         

* แต้่งกัายชี่ดสื่ภาพเที่่านั�น (ห้้ามใสื่กัางเกังขุ่าสืั�น/กัระโปรงสืั�น)

ที่ตั�ง 306 ห้ม่่ 2 ต้ำบลริมกักั อำเภอเมืองเชีียงราย จังห้วัดเชีียงราย 

เวลาให้บริการ
เบอร์โทรติดต่อ

เปิดที่่กัวัน ต้ั�งแต้่เวลา 06.30-18.00 น.
05 367 3967

www.facebook.com/วัดร่องขุ่่่น
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https://goo.gl/maps/aoDZUzLpSKpMY8vL7
https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-1448015885417979


วัดร่องเสือเต้น
Rong Seur Ten Temple

ชมความงามวัดสุดตระการตา เช็คอินแลนด์มาร์ก 
สักการะวัดสีน�ำเงินแห่งความศรัทธาแห่งเชียงราย
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จิัดเป็นวัดสวยอันดับต้น ๆ ของเชียงราย อดีตสถานที่ี�แห่งน้ีเคยเป็นที่ี�ต้ังของวัดร้าง เมืู�อ 80-100 ปีก่อน 
จิากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เล่าว่าในสมูัยน้ันยังไมู่มีูบ้านเรือนและผู้่คนอาศััยอยู่มูากนัก สัตว์ป่า 
จิึงมีูจิำนวนมูากโดยเฉพาะเสือ ชาวบ้านทีี่�ผ่่านแถวน้ันมัูกชอบเห็นเสือกระโดดข้ามูร่องน้ำไปมูาจึิงเรียก

บริเวณนี้ต่อๆ กันมูาว่า “ร่องเสือเต้น” 
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วัดแห่งนี้โดดเด่นด้วยวิหารสีน้ำเงินฟ่้าตัดกับสีที่อง โดยสีน้ำเงินฟ่้าของตัววิหารนั้นแสดงถึงธิ์รรมูะของ 
องค์สมูเด็จิพระพุที่ธิ์เจิ้าที่ี�ขจิรขจิายไปที่ั�วโลก ซึ่ึ�งเป็นหลักคำสอนที่ี�เป็นความูจิริงตามูหลักเหตุและผ่ล  
เปรียบเสมูือนดังที่้องฟ่้าที่ี�สดใส เป็นศัิลปะแนวพุที่ธิ์ศัิลป์ร่วมูสมูัยที่ี�แฝงด้วยธิ์รรมูของพุที่ธิ์องค์ 
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เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั�ง 60 ห้ม่่ที่ี� 1 ถนนพห้ลโยธิิน ต้ำบลป่าอ้อดอนไชีย อำเภอเมืองเชีียงราย จังห้วัดเชีียงราย 

เวลาให้บริการ เปิดบริกัารที่่กัวัน 07.00-20.00 น.
064 347 3636

สืามารถไปได้ที่่กัช่ีวงเวลา แต่้ห้ากัไปชี่วงพลบค่�ำจะได้เห้็นแสืงที่ี�สื่อง
วัดสืวยงามวิจิต้ร เป็นม่มมองที่ี�แปลกัและแต้กัต้่างจากัชี่วงกัลางวัน                                             

* แต้่งกัายชี่ดสื่ภาพเที่่านั�น (ห้้ามใสื่กัางเกังขุ่าสืั�น/กัระโปรงสืั�น)

www.facebook.com/RSTBlueTemple

ภายในวัดมูีสถาปัตยกรรมูและการตกแต่งแบบพุที่ธิ์ศัิลป์ที่ี�งดงามู วิจิิตร
ตระการตา ถูกออกแบบโดย คุณพุที่ธิ์า กาบแก้ว (ลูกศัิษย์ของอ.เฉลิมูชัย) 
ภายในวิหารเป็นที่ี�ประดิษฐานของ พระพุที่ธิ์รัชมูงคลบดีตรี โลกนาถ        
พระพุที่ธิ์รูปที่ี�สีขาวมูุก และมูีจิิตรกรรมูฝาผ่นังสวยงามูที่ี�แสดงพุที่ธิ์ประวัติ 
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https://goo.gl/maps/dCn3CVSTWrDmTYE1A
http://www.facebook.com/RSTBlueTemple


Huay Pla Kan Temple

วัดห้วยปลากั้ง
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วัดห้วยปลาก้ัง เป็นวัดใหญ่ที่ี�ต้ังอยู่ในต�าบลริมูกก โดยวัดน้ีต้ังอยู่บนเนินภูเขา ที่�าให้สามูารถ
มูองเห็นที่ิวที่ัศัน์บนเนินเขาเขียวขจิีโดยรอบได้

จิดุเด่นที่ี�ส�าคญัของวดัน้ีก็คอื พบโชคธิ์รรมูเจิดย์ี ซึ่ึ�งเป็นเจิดย์ีเอกที่ี�มูคีวามูสูงถงึ 9 ชัน้ มูรีปูที่รง
แปลกตาถกูสร้างด้วยศิัลปะแบบจีินผ่สมูกับแบบล้านนา มูคีวามูวจิิิตรงดงามูเป็นเอกลกัษณ์และ
ไมู่เหมูือนที่ี�ไหนนับเป็นสถาปัตยกรรมูที่ี�หาชมูได้ยากยิ�ง

ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ชมปูชนียสถานที่ผสมผสานระหว่างศิลปะจีนและล้านนา
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ไฮไลต์ของที่างวัดคือองค์เจิ้าแมู่กวนอิมูขนาดใหญ่ที่ี�สุดในประเที่ศัไที่ย มูีความูสูงประมูาณ 79 เมูตร                 
เที่ียบเที่่ากับตึกสูง 25-26 ชั้น ตั้งเด่นสง่า ให้คนได้แวะเวียนมูาสักการะบูชา ที่ี�เชื�อกันว่าหากใครมูา                      
ขอพรในเรื�องสุขภาพ การเงิน การงาน ก็จิะประสบกับความูสุขสมูหวังและได้รับพรนั้นกลับไปอย่างอิ�มูบุญ
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ชี่วงเวลาที่ี�ค่วรไป ชี่วงเชี้า 07.30-10.00 น. ห้รือ 
17.00 น. ขุ่้�นไปจะได้อีกับรรยากัาศห้น้�งทีี่�แต้กัต้่าง                                                          

* แต้่งกัายชี่ดสื่ภาพเที่่านั�น (ห้้ามใสื่กัางเกังขุ่าสืั�น/กัระโปรงสืั�น)

เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั�ง 553 ห้ม่่ที่ี� 3 ต้ำบลริมกักั อำเภอเมืองเชีียงราย จังห้วัดเชีียงราย

เวลาให้บริการ เปิดที่่กัวัน ต้ั�งแต้่เวลา 07.30-21.30 น.
05 315 0274
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อิ่มบุญเสริมสิริมงคล ไหว้พระแก้วมรกตในฉบับล้านนา

วัดพระแก้วเชียงราย
Phra Kaew Chiang Rai  Temple
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วัดสำคัญอีกแห่งของเมูืองเชียงรายที่ี�นักที่่องเที่ี�ยวและผู้่มูาเยือน 
ไมู่ควรพลาด เพราะเป็นวัดทีี่�มีูความูสวยงามูในแบบฉบับล้านนาแที่้ๆ  
โดยมูอีงค์พระเจิดย์ีที่ี�ถกูขึน้ที่ะเบียนเป็นโบราณสถานสำคญัของชาต ิและ
พระอุโบสถ วหิารที่รงเชยีงแสนที่ี�มูพีระประธิ์านปางมูารวิชยัประดิษฐานอยู่  
เป็นที่ี�เคารพบูชาของชาวบ้านอย่างมูาก ซึ่ึ�งนับเป็นอีกหนึ�งผ่ลงาน 

ช่างศัิลปะที่ี�ใหญ่ และสวยงามูที่ี�สุดในประเที่ศัไที่ย  
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นอกจิากความูสวยงามูของวัดและพระพุที่ธิ์รูปแล้ว ที่ี�นี�ยังมูี ‘โฮงหลวงแสงแก้ว’  
 ซึ่ึ�งเป็นพิพิธิ์ภัณฑ์ที่รงล้านนา ที่ี�ตกแต่งด้วยไมู้สักที่ั้งหลัง ประมูาณค่ามูิได้ ให้คนได้เยี�ยมูชมู  
ศัึกษาหาความูรู้ และได้ย้อนรอยประวัติศัาสตร์ของเชียงรายอีกด้วย
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                               * แต้่งกัายชี่ดสื่ภาพเที่่านั�น (ห้้ามใสื่กัางเกังขุ่าสืั�น/กัระโปรงสืั�น)

เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั�ง 19 ห้ม่่ที่ี� 1 ถนนไต้รรัต้น์ ต้ำบลเวียง อำเภอเมืองเชีียงราย จังห้วัดเชีียงราย

เวลาให้บริการ เปิดบริกัารที่่กัวัน 08.00-18.00 น.
05 371 1385

www.watphrakaew-chiangrai.com
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The Tubkaak Boutique resort
ท่าปอมคลองสองน�้า
อ่าวท่าเลน

K r a b i

กระบี่ บนบก 
เข้าป่าหาพิกัดอันซีน
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คลองหรูด
สระแก้วมรกต
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เส้นทางในกระบี่นั้น เป็นอีกแห่งที่ควรค่าแก่การขับรถ
มาลัดเลาะ เพื่อชมความงามของธรรมชาติตามจุด
หมายปลายทางที่ตั้งใจ หรือเพียงแค่ชื่นชมระหว่าง

เส้นทาง ก็ได้สัมผัสเสน่ห์ของกระบี่ไม่แพ้กัน 
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ทริปนี้จะพาคุณขับรถตะลอนไปยังผืนน้ำที่นับได้ว่า 
เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ได้พบและดื่มด่ำ 

กับสถานที่ Unseen สุดประทับใจแห่งเมืองกระบี ่
ความสดชื่นของสายน้ำและอากาศบริสุทธิ�  
เป็นความลงตัวที่หาไม่ได้ง่ายๆ จากที่ไหน 

เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติมอบให้เราอย่างแท้จริง

1. The Tubkaak Boutique Resort
2. ท่าปอมคลองสองน้ำ
3. อ่าวท่าเลน           

L o c a t i o n

K r a b i

กระบี่ บนบก 
เข้าป่าหาพิกัดอันซีน

4. คลองหรูด
5. สระแก้วมรกต
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The Tubkaak
สถานที่พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเขียวขจี

Boutique Resort
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รี ส อ ร์ ท ต้ั ง อ ยู่ บ น ช า ย ห า ด ท่ี ถู ก ซ่่ อ น ตั ว
จากภายนอก ด้านหน้าเป็นทะเลอันดามัน                     
อันสวยงามและเงียบสงบ มองเห็นหมู่ เกาะ                
ท้ัง 13 เกาะท่ีทอดตัวเรียงรายอยู่หน้าหาด        
ด้านหลังคือภู เขาหางนาคท่ีมีธรรมชาติ                                                                      
เขียวชอุ่ม เป็นการผสมผสานที่ลงตัวเหมาะ
อย่างย่ิงท่ีจะเป็นรีสอร์ทเพื่อการพักผ่อน           

อย่างแท้จริง
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5 9,000ระดับ
ที่พัก

Free WIFI

check-in check-out เบอร์โทรติดต่อ 

ที่ตั้งราคาเริ่มต้น
ต่อคืน 

ดาว บาท

075 628 45612:0014:00

www.tubkaakresort.com/

Fitness RestaurantMeeting room 
& Library

123 หมู่ 3 ตำบลหนองทะเล 
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

www.facebook.com/thetubkaakkrabiboutiqueraesort
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มีห้องพักท้ังหมด 9 ประเภท คือ Garden Room,Superior Room,                        
Deluxe Room,Seaview Room,Premier Pool Villa,Seaview Suite 

Ocean View Pool Villa,Haven Suite,Tubkaak Suite
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เสน่ห์แห่งความงามของหาดทับแขก คือการท่ีมีเกาะขนาดใหญ่่ 2 เกาะ คือเกาะยาวใหญ่่ และ 
เกาะยาวน้อย ต้ังอยู่ในระยะท่ีเหมาะเจาะราวกับเป็นกำแพงธรรมชาติ เพื่อหลบลมมรสุม
ตะวันตกเฉีียงใต้ จึงทำให้หาดทับ เป็นชายหาดท่ีปลอดภัย และมีทะเลอันเงียบสงบตลอด ตัว
รีสอร์ทเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกท่ีสวยท่ีสุด และได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่ึงในรีสอร์ทท่ี                                                                                                                                              
โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งในกระบี่
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ห้องอาหารมีถึง 3 สไตล์ ห้องแรกคือ The Arundina ห้องอาหารท่ีออกแบบให้มีความกลมกลืน 
กบัธรรมชาติ แฝงความโรแมนตกิไว้แบบจดัเต็ม อกีห้องคือ Di Mare หอ้งอาหารที่ไดร้บัแรงบันดาลใจ 
จากอาหารทะเลสดใหม่จากทะเลอันดามัน และร้านอาหารอิตาเลียนแบบดั้งเดิม มีความโรแมนติก
และเป็นกันเอง ส่วนห้องสุดท้ายคือ Romantic Dinner เรียกได้ว่าเป็นไฮไลต์สำคัญ่ ท่ีทางรีสอร์ท
สามารถจดัโตะ๊อาหารบนหาดทราย ทานอาหารไปพรอ้มชมพระอาทติยต์ก บรรยากาศโรแมนตกิสดุๆ  
จนมีคู่รักมาใช้เป็นที่ขอแต่งงาน

302



303



Tha Pom Klong Song Nam
ท่าปอมคลองสองน�า้

คลองน�้าจืดแห่งเมืองทะเล ความอัศจรรย์
ที่ควรค่าแก่การมาเยือน

304



“ท่าปอมคลองสองน้ำ” ตั้้้งอยู่่่ท่�  ตั้ำบล 
เขาคราม อำเภอเมืองกระบ่� จ้ังหวั้ดกระบ่�            
ท่าปอม เป็นชื่ื�อของคลองสายู่ส้้น ๆ ยู่าวั
ประมาณ 5 กิโลเมตั้ร ม่ตั้้นน้ำเป็นน้ำผุุด 
บนเขาช่ื่องพระแก้วั ปลายู่ทางของน้ำใน 
คลองน้่จัะออกส่่ทะเลอ้นดาม้น ในชื่่วังท่� 
น้ำทะเลลง น้ำจืัดจัากคลองจัะไหลส่่ทะเล 
ทำให้คลองแห่งน้่กลายู่เป็นคลองน้ำจืัด 
และเป็นสถานท่�ท่องเท่�ยู่วัสำค้ญในกระบ่� 
ท่�ม่ควัามสวัยู่งามและอ้นซี่นเป็นอยู่่างมาก 

ถ้าใครท่�ชืื่�นชื่อบท่องเท่�ยู่วัชื่มควัามสวัยู่งาม
ของธรรมชื่าติั้ ขอแนะนำให้มาท่�ทา่ปอมคลอง
สองน้ำแห่งน้่ น้บเป็นอ่กสถานท่� ในดวังใจั 

ท่�ตั้้องเก็บบ้นทึกไวั้ในควัามทรงจัำแน่นอน
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อีกหนึ่งความพิเศษของที่นี่คือ สะพานยาว 700 เมตร ซ่ึ่งเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติแบบ
วงกลม สองข้างทางจะเป็นป่าดิบชื้น ป่าพรุน�้าจืด และป่าชายเลน  ซ่ึ่งเมื่อเดินไปได้ไม่นาน ก็จะเจอ

กับบ่อน�้าใส ให้คุณได้พักผ่อนจนรู้สึกเย็นสบาย เป็นการศึกษาธรรมชาติที่ไม่มีเบื่อจริงๆ   

จุดเด่นของที่นี่คือน�้าในคลองที่ใสราวกับกระจก มีสีเขียวอมฟ้า ยังมีความสมบูรณ์
ของระบบนิเวศ สวยงามลงตัวอย่างน่าอัศจรรย์ ใครมองแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายและ
สบายตา ควรค่าแก่การมาสัมผัสสักครั้ง  

เบอร์โทรติดต่อ 099 372 6989  l  เวลาให้บริการ 09.00-18.00 น.
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท

ที่ตั้ง ตำาบลเขาคราม อำาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
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https://goo.gl/maps/QQqkj9PoiqixxT5e8


** ถึงแม้ว่าน้ำจะดูใสสะอาด แต่ห้ามนำมาดื่ม  
เพราะน้ำมีปริมาณหินปูนสูงมาก 

อาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้
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ผจญภัยไปกับเรือคายัค ออกตามหาความมหัศจรรย์
ของธรรมชาติที่ก�าลังรอให้คุณไปสัมผัส

อ่าวัท่าเลน
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“อ่าวท่าเลน” อ่าวขนาดเล็กที่อยู ่ทางทิศ
ตะวันตก ห่างจากตัวเมืองกระบ่ีประมาณ 35 
กิโลเมตร เป็นสถานท่ีพายเรอืคายัคท่ีมีชือ่เสียง
มาก เพราะมีระยะทางไม่ไกลเกินไป เริ่มต้นที่ 
4 – 6 กิโลเมตร ถึงแม้จะเป็นมือใหม่ท่ียังไม่มี
ประสบการณ์ ก็สามารถสนุกกับกิจกรรมน้ีได้
ไม่ยาก ได้รับทั้งความสนุกสนานตื่นเต้น และได้
ค้นพบความมหัศจรรย์ท่ีซ่่อนอยู่ ถอืเป็นความ
สุขใจของผู้ท่ีได้มาเยือนเป็นครั้งแรก จะต้องหา

โอกาสมาเที่ยวอีกเป็นครั้งที่สองให้ได้
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จุดเด่นของที่นี่คือการพายเรือคายัคไปพบกับวิวหลักล้านสุดอลังการที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้อย่าง
ใกล้ชิด เช่น ถ�้าลอด ลากูนกลางทะเล ชายหาดส่วนตัว โตรกผา ป่าเกาะหินปูน ที่เคยใช้ถ่ายท�าโฆษณา หรือ
ภาพยนตร์มาหลายเรื่อง โดยเส้นทางพายเรือ จะมี 2 เส้นทางด้วยกัน เส้นทางแรกระยะทาง 7 กิโลเมตร โดย
ประมาณ และเส้นทางที่สองระยะทาง 4 กิโลเมตร ซ่ึ่งจะพายเป็นวงกลม คุณสามารถเลือกได้ตามความถนัด

และความต้องการเพื่อความรื่นรมย์ในการพาย
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** ควรปฎิิบัติตามกฎิและข้อห้ามในการพายเรือคายัค ระมัดระวังและไม่ควรสัมผัส
สัตว์ต่างๆ ที่อย่่บริเวณนั้นเพราะอาจจะทำให้สัตว์ตกใจและเกิดอันตรายได้

เบอร์โทรติดต่อ 093 728 1495
เวลาให้บริการ   08.00-17.00 น.

ที่ตั้ง ตำาบลเขาทอง อำาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
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https://goo.gl/maps/8ssfVzVH6zt5twE3A


Klong Root Nong Thale
คลองหร่ด

พายเรือชมคลองน�้าจืด ว่ายน�้าเพิ่มความสดชื่น 
สัมผัสฝ่งปลาน้อยใหญ่ที่แสนน่ารัก
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อีกหน่ึงสถานท่ีเท่ียวท่ีสวยงามในจังหวัดกระบ่ีก็คือ “คลองหรูด” หรือ “คลองหนองทะเล” 
แหล่งท่องเท่ียวใหม่ซ่ึ่งต้ังอยู่ท่ีตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบ่ี เป็นคลองน้ำจืดสายเล็ก ๆ  
ที่มีลักษณะคล้ายกับป่าพรุ เต็มไปด้วยเหล่าต้นไม้น้อยใหญ่่นานาชนิด เมื่อราว 10 ปีก่อนได้มี
การก่อสร้างฝายน้ำล้นท่ีบริเวณกลางลำคลอง เพื่อชะลอน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งและนำน้ำมา
ผลติน้ำประปาแก้ปญั่หาความเดือดร้อนของประชาชน ทำให้ดา้นบนของฝาย กลายเป็นแอ่งน้ำ
ขนาดใหญ่่มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ ความลึกประมาณ 5 เมตร และกว้างประมาณ 200 เมตร 

ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเที่ยวชมในพื้นที่แห่งนี้จำนวนมาก
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* แนะน�าให้ทาครีมกันแดด และพกน�้าดื่มติดตัวไปด้วย

ที่นี่นอกจากความสดชื่นจากการลงว่ายน�้าในล�าคลองที่ใสราวกับกระจก และ
สนุกสนานไปกับเหล่าฝูงปลาที่แสนน่ารักแล้ว คุณยังสามารถพายเรือคายัคลัดเลาะ
ขึ้นไปชมต้นน�้าของคลองหนองทะเล ซ่ึ่งมีความงามและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
ให้ได้ดูระหว่างทางอีกด้วย

เบอร์โทรติดต่อ 093 256 0993  l  เวลาให้บริการ 08.00-17.00 น.
ค่าเรือคายัค ลำาละ 300 บาท

ที่ตั้ง ตำาบลหนองทะเล อำาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

314

https://goo.gl/maps/6q6FZizEvnDCECyq7


315

** แนะน�าให้ไปท่องเที่ยวในช่วงเช้าเพราะน�้าจะใสมาก และยังไม่ค่อยมี                
นักท่องเที่ยว สามารถเล่นน�้าได้อย่างเป็นส่วนตัว
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พาร่างกายออกไปเติมความสดชื่น 
ณ สระน�้าสีสวย สุดยอด unseen แห่งแดนใต้

สระมรกตั้

316



จังหวัดกระบ่ี นอกจากจะมีความสวยงาม
ของท้องทะ เล ท่ีติดอันดับ โลกแล้ว  ยั งมี 
สถาน ท่ี ท่อง เที่ ยวทางธรรมชาติอ ยู่ อีก 
มากมาย และหน่ึงในน้ันคือ “สระมรกต”  
สุดยอด unseen แดนใต้ ซ่ึ่งใครหลายคน 

อยากไปสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้ง 

“สระมรกต” เป็นสระน้ำสวยใสที่ซ่่อนตัวอยู่
ใจกลางป่า ต้ังอยู่ท่ีอำเภอคลองท่อม จังหวัด
กระบ่ี  ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาประ- 
บางคราม มีต้นกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น 

ในผืนป่าท่ีราบต่ำภาคใต้ 
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จุดเด่นสำคัญ่ของท่ีน่ีคือ สระน้ำใสสีเขียวมรกต ซ่ึ่งให้ความสดชื่นและเย็นสบาย มีลักษณะเป็น
บอ่หนิปนูท่ีสามารถลงเลน่น้ำได ้นำ้ในสระจะสามารถเปล่ียนสีไปตามวนัเวลาและสภาพแสงแดด 
สรา้งความประทบัใจทีอ่าจจะแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะครัง้ท่ีไดม้าเยอืน นบัเปน็ความมหศัจรรย์

ของธรรมชาติที่ควรค่าแก่การมาพักผ่อนเติมพลังให้แก่ชีวิตเป็นอย่างยิ่ง

318



** หากต้องการลงเล่นน้ำในสระควรเตรียมชุดไปเปลื่ยน สามารถลงเล่นน้ำได้                   
ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.

เบอร์โทรติดต่อ 098 041 8171 l เวลาให้บริการ 08.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม คนไทยผู้ ใหญ่ 20 บาท, เด็ก 10 บาท l ต่างชาติ ผู้ ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท

ที่ตั้ง ตำาบลคลองท่อมเหนือ อำาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นแหล่งด่นกหายาก ไม่ว่าจะเป็นนกแต้วแร้วท้องดำ นกเงือกดำ  
นกกระเต็นสร้อยคำสีน้ำตาล นับเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความสมบ่รณ์                  

ทำให้นักด่นกจากทั่วสารทิศจะต้องจัดทริปมาด่นกให้ได้ถึงที่นี่เลยทีเดียว
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Saii Phi Phi Island
จุดวิว 360 องศาเกาะห้อง        
เกาะผักเบี้ย    

K r a b i

ลงเรืือ ทััวรื์เกาะเลาะหาด
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อ่าวห้อง (ลากูน)
เกาะเหลาลาดิง
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ทริิปนี้จะพาคุุณแล่นออกสูู่่ทะเลอันดามัันไปสู่ัมัผัสู่เสู่น่ห ์
แห่งเมัืองกริะบี� หน่�งในเมัืองใต้้ที�ขึ้่้นชื่ื�อเริื�องทะเลสู่วยน้ำใสู่
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พบกับคุวามังดงามัที�แสู่นมัหัศจริริย์ขึ้องเกาะ 
ทั้ง 4  แห่ง 4 สู่ไต้ล์ เหมัาะแก่การิมัาพักผ่อน ดื�มัด�ำ 
คุวามัสู่วยงามัและใกล้ชื่ิดกับธริริมัชื่าต้ิอย่างแท้จริิง

1. Saii Phi Phi island
2. จุดชื่มัวิว 360 องศาเกาะห้อง
3. เกาะผักเบี้ย

L o c a t i o n

K r a b i

ลงเรืือ ทััวรื์เกาะเลาะหาด

4. อ่าวห้อง (ลากูน)
5. เกาะเหลาลาดิง
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5

4

3

2

1

Hong Island

Koh Lao Ka

Ko Lao Riam

Lao Lading Island

Koh Ya La Hu Tang

Ko Han Tu

Koh Phakbia

Koh Aleil

Ko Cha Bang

Koh Ka Mit

Koh Pa Hu Sia

Koh Pak Ka

Gaya Island

Sayatasing Island

Phi Phi Islands

Bamboo Island

ANDAMAN SEA
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รืีสอรื์ทัสุดหรืูทัี�มีีชายหาดส่วนตััว
เหมีือนสวรืรืค์์ของค์นรืักทัะเล

Island Village
SAII Phi Phi 
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ริีสู่อร์ิทวิวดีมัากสุู่ดๆ แห่งหน่�งบนเกาะพีพี
ที�มีัท้ังวิวทะเลกว้างใหญ่่และป่าชื่ายเลนที�มัี
น้ำใสู่เหมัือนอยู่ในสู่ริะว่ายน้ำ ริีสู่อริ์ทมัีพ้ืนที�
กว้างขึ้วาง แต่้ยังสู่ร้ิางบริริยากาศเหมืัอน
หมู่ับ้านบนเกาะอันอบอุ่น ให้นักท่องเที�ยว 
ไ ด้ ผ่ อ น คุ ล า ย แ ล ะ ชื่ า ริ์ จ พ ลั ง กั น เ ต้็ มั ที�  
ต้อบโจทย์สู่ายกิจกริริมั เพริาะมัีสิู่�งอำนวย
คุวามัสู่ะดวกคุริบคุรินั เชื่น่ สู่ริะวา่ยนำ้อนิฟิินต้ีิ้,                                                    
Paddleboard, ดำนำ้ต้ื้น คุริบริสู่ถูกูใจทุกเพศ

ทุกวัยอย่างแน่นอน
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3
3,000

ริะดับ
ที�พัก

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

Restaurant

check-in check-out

ที�ต้ั้ง

ริาคุา
เริิ�มัต้้น

ดาว

บาท
ต้่อคุืน

075 628 900
12:0014:00

www.saiiresorts.com/phiphiisland

www.facebook.com/                   
saii.phiphiislandvillage

Airport Shuttle

49 หมัู่ 8 ต้ำบลอ่าวนาง           
อำเภอเมัืองกริะบี� จังหวัดกริะบี�
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มัีท้ังหมัด 8 ปริะเภท Superior Garden Bungalow Deluxe                     
Garden Bungalow, Deluxe Premium Bungalow, Deluxe Sea 
View Bungalow, 2 Bedroom Family Bungalow, Beachfront 
Junior Suite, Oceanview Hillside Pool Villa, 2 Bedroom                

Oceanview Hillside Pool Villa
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ริ้านอาหาริให้มัีเลือกใชื่้บริิการิถู่ง 3 สู่ไต้ล์ ได้แก่ API Restaurant &Bar 
เปน็หอ้งอาหารินานาชื่าติ้ที�นั�งทานได้ท้ังวนั ออกแบบให้กลมักลืนเหมัอืน
เป็นบ้านบนเกาะอย่างแท้จริิง สู่่วนที�สู่องคุือThe Beach Grill House & 
Bar เป็นสู่ว่นที�ออกแบบเหมืัอนบา้นกะลาสีู่เริอื ให้ทานอาหาริทะเลปิ�งยา่ง
พริ้อมัเมันูเคุริื�องดื�มั เสู่ิริ์ฟิริิมัหาด และสูุ่ดท้าย RuanThai Restaurant 
เปน็หอ้งอาหาริไทยที�ออกแบบเหมัอืนเริอืนไทย ใหคุ้ณุไดเ้สู่พบริริยากาศ

และริสู่ชื่าต้ิอาหาริจัดจ้านแบบดั้งเดิมั



ทางริีสู่อริ์ทสู่ามัาริถูต้ิดต้่อเริือหางยาวนำเที�ยวขึ้องชื่าวบ้านแบบวันเดย์ทริิป  
ให้เริาไปเที�ยวจุดไฮไลต้์ที�สู่วยสูุ่ดๆ กลางทะเล ให้ได้ถู่ายริูปเล่นน้ำแบบไพริเวท 
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ภายในริีสู่อริ์ทมัีศูนย์การิคุ้นพบทางทะเล The Marine Discovery Centre 
เปิดให้เริาได้เขึ้้าไปเริียนริู้กิจกริริมัการิอนุริักษ์์สู่ัต้ว์ทะเลที�ใกล้สูู่ญ่พันธุ์ขึ้อง
ปริะเทศไทย
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“ 
จุดชมวิว 360 
องศาเกาะห้อง

Hong Island Panoramic View Point 
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ชมีวิว 360 องศา ยืนมีองทั้องฟ้้า 
สลับกับผืืนน้ำแห่งอันดามีัน

ต้ื�นต้าต้ื�นใจไปกับแลนด์มัาริ์กแห่งใหมั่ล่าสูุ่ด จุดชื่มัวิว 360 องศา ทางเดินชื่มัยอดไมั้  
ณ จุดสูู่งสูุ่ดบนเกาะ ต้ลอดริะยะทาง 239 เมัต้ริ มัีบันไดทั้งหมัด 419 ขึ้ั้น และแบ่ง 

ลานพักออกเป็น 6 จุด ซึ่่�งหน้าที�เป็นทั้งจุดหลบภัยสู่่นามัิและลานชื่มัวิว เหมัาะอย่างยิ�ง 
แก่การิเดินทางมัาพักผ่อนดื�มัด�ำบริริยากาศ ถู่ายภาพสู่วยๆ และได้ใชื่้เวลา 

ทำคุวามัริู้จักเกาะอันงดงามัต้่างๆ ที�อยู่ริอบด้าน แล้วคุุณจะหลงริักผืนน้ำแห่งนี้
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* ควรไปท่่องเท่่�ยวในช่่วงเช่้า เน่�องจากอากาศไม่่ร้อนม่ากและนักท่่องเท่่�ยวยังไม่่เยอะ    
** ด้้านบนจุด้ช่ม่วิวไม่่ม่่ห้้องน้ำ ก่อนเด้ินขึ้้้นจ้งควรเขึ้้าห้้องน้ำให้้เร่ยบร้อยเสี่ยก่อน
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จุดเด่นขึ้องที�นี�คุือลานชื่มัวิว 4 ทิศทาง โดยทิศเหนือมัองเห็น 13 เกาะ เชื่่น เกาะเหลากา, 
เกาะปากกะ, เกาะยะลาอูต้ัง, เกาะเหลาลาดิง, เกาะเหลาเหริียมั, เกาะผักเบี้ย ฯลฯ ด้านทิศ
ต้ะวันต้กมัองเห็นเกาะยาวน้อย ทิศใต้้มัองเห็นเกาะยาวใหญ่่ เกาะพีพี และเกาะเหลาหัง และ
ทิศต้ะวันออกมัองเห็นเกาะหงอนนาคุ, เกาะปอดะ, เกาะไก่, หาดทับแขึ้ก, อ่าวท่าเลน ฯลฯ                                                 

เริียกได้ว่ามัาเยือนเพียงหน่�งที� ก็ได้ริับปริะสู่บการิณ์ท่องเที�ยวแบบ 360 องศา  

เบอรื์โทัรืตัิดตั่อ 075 681 096 (อุท่ยานแห้่งช่าติธารโบกขึ้รณ่) | เวลาให้บรืิการื 08.30-16.30 น.
ค์่าเข้าชมี ค่าเขึ้้าช่ม่ ผู้ ให้ญ่ 60 บาท่, เด้็ก 30 บาท่ | ผู้ ให้ญ่ต่างช่าติ 300 บาท่, เด้็ก 100 บาท่

ทัี�ตัั้ง  2/2 ห้มู่่ท่่� 2 ตำาบลอ่าวล้กใต้ อำาเภออ่าวล้ก จังห้วัด้กระบ่�
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เกาะผักเบี้ย
Pak Bia Island

พัักกายพัักใจ สัมีผืัสน้ำใส 
เดินย�ำบนหาดทัรืายขาว
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“เกาะผักเบี้ย” เป็นเกาะเล็ก ๆ อยู่ทางด้านหลังขึ้องเกาะห้อง น้ำทะเลที�นี�ใสู่สู่ะอาด เหมัาะแก่การิลง
เล่นน้ำเพิ�มัคุวามัสู่ดชื่ื�นให้กับริ่างกาย อีกทั้งยังให้คุุณได้สู่ัมัผัสู่กับบริริยากาศเงียบสู่งบริ่มัริื�นไป

กับต้้นไมั้น้อยใหญ่่ที�อยู่ริิมัหาด ถู่งแมั้ว่าที�นี�จะมัีแนวชื่ายหาดที�ไมั่กว้างมัากนัก แต้่ก็มัีทริายที� 
ขึ้าวสู่ะอาดไมั่แพ้กับหาดอื�นๆ  ริับริองว่าได้ใจนักท่องเที�ยวที�ริักคุวามัสู่งบไปแบบเต้็มัๆ 
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คุวามัพิเศษ์ขึ้องที�นี�ก็คุือ เมัื�อน้ำลงสู่ันทริายที�เกาะผักเบี้ยนี้จะปริากฏเป็นแนวยาวไปจนจริดอีก
เกาะหน่�ง ซึ่่�งเริียกว่า เกาะผักเบี้ย เชื่่นกัน และสู่ามัาริถูเดินถู่งกันได้ในเวลาน้ำลงเต้็มัที�เท่านั้น 

เพริาะในเวลาที�น้ำขึ้่้น น้ำก็จะแยกเกาะผักเบี้ยออกเป็นสู่องเกาะ ใคุริที�ได้มัาเที�ยวก็ต้้องต้ะล่งไปกับ
ปริากฏการิณ์ธริริมัชื่าต้ินี้ และต้้องริีบเก็บภาพไว้ทันที

เบอรื์โทัรืตัิดตั่อ 075 681 096 (อุท่ยานแห้่งช่าติธารโบกขึ้รณ่)
ทัี�ตัั้ง ตำาบล ห้นองท่ะเล อำาเภอเม่่องกระบ่� จังห้วัด้กระบ่�
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https://goo.gl/maps/CsRjpgNiBAQXFJPZ8


อ่าวห้อง
ลากูน

Hong Lagoon
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ล่องเรืือผื่านผืาสูงใหญ่ 
สัมีผืัสน�้าใสแวะทัักทัายฝูงปลา

“อ่าวห้อง” (ลากูน) หริือ ทะเลใน เป็นน�้าเคุ็มัที�เชื่ื�อมัต้่อกับทะเล                        
มัีปากทางเขึ้้าไมั่ถู่ง 10 เมัต้ริ ด้านในเป็นเหมัือนห้องโถูงกว้างกลาง
ทะเล มัีป่าโกงกาง โอบล้อมัด้วยป่าเขึ้าและผาสูู่ง เกาะห้องเริียกอีก
ชื่ื�อหน่�งว่าเกาะเหลาบิเละ ที�เริือสู่ามัาริถูแล่นเขึ้้าไปได้เมืั�อน�้าขึ้่้น โดยมีั
ทางเขึ้้าออกเพียงทางเดียว จ่งชื่วนให้นักท่องเที�ยวอยากเขึ้้าไปสัู่มัผัสู่        

คุวามัล่กลับที�ซึ่่อนอยู่ภายในห้องโถูงน�้าเป็นอย่างมัาก
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เบอรื์โทัรืตัิดตั่อ 075 681 096 (อุท่ยานแห้่งช่าติธารโบกขึ้รณ่)
ทัี�ตัั้ง 2/2 ห้มู่่ท่่� 2 ตำาบลอ่าวล้กใต้ อำาเภออ่าวล้ก จังห้วัด้กระบ่�

342

https://goo.gl/maps/ZAtsdMqwiUCW1dBt6


ไฮไลต้์ขึ้องที�นี�คุือการิล่องเริือผ่านชื่่องผา ที�พาสูู่่ห้องริโหฐาน คุล้ายกับ        
ปากปล่องภูเขึ้าไฟิ ภายในเป็นน้ำทะเลใสู่สู่ีมัริกต้ ซึ่่�งไมั่ล่กมัาก สู่ามัาริถู         
ว่ายน้ำเล่นได้ ท่ามักลางฝููงปลาหลากสู่ีสู่ันที�เขึ้้ามัาทักทายและว่ายน้ำ 

เป็นเพื�อนคุุณ จนอดไมั่ได้ที�ได้เก็บภาพสู่วยๆ กลับไปอย่างเต้็มัอิ�มั

* ช่่วงกลางเด้อ่นพฤศจิกายน-ต้นเด้อ่นพฤษภาคม่                                             
** ควรดู้ตารางน้ำขึ้้้น-ลงก่อนไป ห้ร่อสีอบถาม่คนเร่อ
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Lao Lading Island

เกาะเหลาลาดิง
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เกาะละดิง หริือ เกาะเหลาลาดิงต้ั้งอยู่ในอุทยานแห่งชื่าต้ิธาริโบกขึ้ริณี 
ใชื่้เวลาเดินทางจากเกาะห้องปริะมัาณ 10 นาที ซ่ึ่�งถููกซึุ่กซ่ึ่อนโดย
ธริริมัชื่าต้ิและมีัลักษ์ณะเป็นภูผา แฝูงเร้ินไว้ด้วยคุวามัสู่วยงามัขึ้องป่า
เกาะและหาดทริายโคุ้งเว้าดูสู่วยงามั มัีคุวามัเงียบสู่งบเป็นสู่่วนต้ัว ที�นี�
เป็นที�พักอาศัยขึ้องกลุ่มัสู่ัมัปทาน เก็บริังนก แต้่ก็ยังเปิดเกาะให้นักท่อง

เที�ยวเขึ้้าไปเที�ยวชื่มัและสู่ัมัผัสู่ธริริมัชื่าต้ิบนเกาะได้

สวรืรืค์์ของค์นรืักค์วามีสงบ 
พัักผื่อนกับน�้าทัะเลใสและหาดทัรืายขาว
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จุดเด่นขึ้องที�นี�ก็คุือ น้ำทะเลที�ใสู่สู่ะอาด หาดที�ทริายขึ้าวละเอียด 
พริ้อมัท้ังหมู่ัปลาและปะการิังที�สู่วยงามั  ใคุริที�ได้มัาสู่ัมัผัสู่ก็ล้วน
ขึ้นานนามัให้เป็น “เกาะสู่วริริคุ์” ที�สู่วยงามัและมัีคุวามัสุู่ขึ้ริาวกับ
อยู่บนสู่วริริคุ์นั�นเอง
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วิธีที�สู่ะดวกที�สูุ่ดในการิท่องเที�ยวคุือ ซึ่ื้อแพ็กเกจท่องเที�ยวเกาะห้อง 
หริือเชื่่าเหมัาเริือหางยาวเดินทางมัา ริาคุาเหมัาเริือล�าละปริะมัาณ 

3,000-4,000 บาท

เบอรื์โทัรืตัิดตั่อ 075 681 096 (อุท่ยานแห้่งช่าติธารโบกขึ้รณ่)
ทัี�ตัั้ง ตำาบล ห้นองท่ะเล อำาเภอเม่่องกระบ่� จังห้วัด้กระบ่�
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Ao nang Cliff view
Railay  Bay
ทิวเลบาร์

K r a b i

ไร่เลย์...สวรรค์ของนักปีนผา

จุดชมวิวอ่าวไร่เลย์
Railay rock Climing

Princess Lagoon
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หากพููดถึึง “หาดไร่เลย์” ทุกคนก็คงจะคิดถึึงน้ำใสๆ 
ทะเลสวยๆ กับวิวทิวทัศน์ท่�งดงามและน่าประทับใจ 
แต่่ความสวยงามบางอย่าง ก็มักจะต่้องแลกมากับ

ความอดทนและความพูยายาม
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ทริปน่้จะพูาคุณไปทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายและ
จิต่ใจ ด้วยการปีนผาท้าทายใจต่นเอง เพูื�อขึ้นไปยังจุดหมาย 

ท่�บอกเลยว่า เมื�อได้เห็นแล้ว จะรู้สึกว่าคุ้มค่า หายเหนื�อย 
และม่พูลังขึ้นมาอย่างบอกไม่ถึูก 

1. Ao nang Cliff view
2. Railay  Bay
3. ทิวเลบาร์

L o c a t i o n

K r a b i

ไร่เลย์...สวรรค์ของนักปีนผา

4. จุดชมวิวอ่าวไร่เลย์
5. Railay Rock Climing
6. Princess Lagoon
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Cliff View

Ao Nang
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Ao Nang Cliff View สถานท่ี่�พัักผ่อนท่ี่�            
ให้้คุณได้้ห้ลบมาพับความสงบ

ร่สอร์ทให้บริการบังกะโลทรงไทย ท่ามกลาง
พูรรณพืูชเขต่ร้อนอันเข่ยวขจ่ ภายในร่สอร์ท              
ม่สัต่ว์เล้่ยงหลากหลาย เช่น กระต่่าย นกยูง 
ให้ ผู้ เ ข้ าพูักได้ ใกล้ชิดกับธรรมชาต่ิสุดๆ  
ฉากหลังของร่สอร์ท เป็นหน้าผาอันม่ชื�อเส่ยง
ของอ่าวนาง ทำให้เหมือนได้เป็นส่วนหนึ�ง 
กับธรรมชาต่ิ  พูักผ่อนให้ป่าเขาโอบกอด 

ชาร์จพูลังกลับไปเต็่มๆ
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3
800

ระดับ
ท่�พูัก

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

Restaurant

check-in check-out

ท่�ต่ั้ง

ราคา
เริ�มต่้น

ดาว

บาท
ต่่อคืน

087 913 2000 
12:0014:00

www.aonangcliffviewresort.com
www.facebook.com/ 
aonangcliffviewresort

10/5 ซอย 11 หมู่ 2 ต่ำบลอ่าวนาง 
อำเภอเมืองกระบ่� จังหวัดกระบ่�
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http://www.aonangcliffviewresort.com/
http://www.facebook.com/aonangcliffviewresort
https://goo.gl/maps/SxkGizGGezUaMnfK6


ห้องพูักม่ทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ Bungalow with Fan,  
Superior Bungalow, Deluxe Bungalow, Triple Bungalow, 

Family Bungalow, Pool View Bungalow, Tree House
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ห้องอาหารอยู่ท่ามกลางต้่นไม้นานาพูรรณ ต่กแต่่งด้วยวัสดุธรรมชาติ่ 
เมนูอาหารเป็นแบบง่ายๆ ทานได้ทุกเพูศทุกวัย
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ท่�พูักแทรกต่ัวอยู่ในธรรมชาต่ิ พูร้อมทั้งจ�าลองน�้าต่ก ยกต่้นไม้
เขต่ร้อนเข้ามาจัดเร่ยงอย่างสวยงาม เร่ยกว่าสายธรรมชาต่ิต่้อง

ห้ามพูลาดท่�จะไปสัมผัสด้วยต่ัวเอง
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ท่�พูักอยู่ห่างจากถึ�้าพูระนาง 5 กิโลเมต่ร และห่างจากสนามบินกระบ่� 30 นาท่ 
หากเดินทางโดยรถึยนต่์ เร่ยกได้ว่าเดินทางสะดวกสบายสุดๆ 
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Railay  Bay
Railay Bay

 ร่สอร์ที่วิวด้่ที่่�สุด้บนห้าด้ไร่เลย์
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Railay Bay เปน็รส่อร์ทท่�ออกแบบในสไต่ล์โมเดริน์ทรอปปคิอล ท่�แสดง
ให้เหน็ถึงึความหรหูราในต่ะวนัออก ท่�พูกัต่ัง้อยู่บนพูืน้ท่� ท่�เรย่กวา่เปน็
สุดยอดทำเล ให้คุณได้อยู่ริมหาดส่วนต่ัวของโรงแรม รายล้อมไปด้วย

ความร่มรื�นของสวนและหาดทรายท่�ขาวสะอาด
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362

4
1,300

ระดับ
ท่�พูัก

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

Restaurant

check-in check-out

ท่�ต่ั้ง

ราคา
เริ�มต่้น

ดาว

บาท
ต่่อคืน

075 819 401
12:0014:00

www.krabi-railaybay.com

www.facebook.com 
RailayBayResort

Airport Shuttle

145 หมู่ 2 ต่ำบลอ่าวนาง         
อำเภอเมืองกระบ่� จังหวัดกระบ่� 
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http://www.krabi-railaybay.com/
http://www.facebook.com/RailayBayResort/
https://g.page/RailayBayResort?share


ม่ห้องพูักทั้งหมด 126 ห้อง แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ                                            
Luxury Suite Pool Villa, Family Pool Villa (2 Bedrooms), Railay Privacy 
Cottage, Railay Deluxe Double, Railay Deluxe Cottage
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ท่�น่�ม่ห้องอาหารคุณภาพูถึึงสองห้อง คือ Railay Restaurant  
ห้องอาหารหลกัท่�เปิดให้บรกิารอาหารท้ังวนั และ Beach Front Restaurant 

 ห้องอาหารริมหาดท่�เสิร์ฟทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาต่ิ
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Railay Bay เป็นร่สอร์ทเพู่ยงไม่ก่�แห่งท่�ต่ิดไปยังหาดไร่เลย์  อันเลื�องชื�อของกระบ่�  
ต่ั้งอยู่บนหาดทรายส่ขาวท่�ม่น้ำทะเลใสดุจคริสต่ัล สิ�งม่ช่วิต่ใต่้ท้องทะเลท่�แปลกใหม่                  

และแนวปะการังหลากส่สัน
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อ่กไฮไลต์คือ ไม่ว่าคุณจะรับประที่านอาห้ารในร้านอาห้ารไร่เลย์ พัักผ่อนบนชายห้าด้ ห้รือ
เพัลิด้เพัลินกับวิวจากระเบ่ยงส่วนตัวที่่�กว้างขวางของแต่ละห้้อง คุณจะไม่ม่วันพัลาด้ชม

พัระอาที่ิตย์ขึ้นและตกที่่�น่าตื�นตาตื�นใจ อิ�มเอมห้ัวใจแบบสุด้ๆ แน่นอน
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ทิวเลบาร์
Pak Bia Island
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จิบกาแฟ ไป รับลมที่ะเลไป 
น้ำใสๆ อย่่ใกล้แค่เอื้อมมือ
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ใครไปถึงห้าด้ไร่เลย์ต้องห้้ามพัลาด้ “Tew Lay Bar” คาเฟ่และบาร์ริมที่ะเลใน                 
บรรยากาสแสนสบาย พัร้อมวิวที่ิวที่ัศน์ที่่�สวยงามเห้มาะแก่การมานั�งพัักผ่อนนอน       
รับลมที่ะเลแบบชิลๆ จิบเครื�องด้ื�มที่่�ชอบให้้สด้ชื�น ช่วยความผ่อนคลายได้้เป็นอย่างด้่

* ควรเดินทางไปช่วงน�้าขึ้น 

** การไปท่�น่�ต่้องนั�งเรือไปลงท่�หาดไร่เลย์ แล้วเดินต่่อไปท่�ร้าน ห่างจากจุด
ขึ้นเรือประมาณ 1 กิโลเมต่ร เป็นคาเฟ่ท่�อยู่เกือบขวาสุดของหาดไร่เลย์
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เบอร์ติด้ต่อ 075 661 145 (อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี)
ที่่�ตั้ง ตำาบลอ่าวนาง อำาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ภายในร้านม่ท่�นั�งให้เลือกอยู่หลายมุม แต่่มุมถึ่ายรูปท่�เป็นมุมไฮไลต่์
ของร้านก็คือ กิ�งไม้ใหญ่ซึ�งม่ท่�นั�งยื�นออกไปกลางทะเล ให้คุณได้
รู้สึกใกล้ชิดกับน�้าทะเลมากยิ�งขึ้น ถึูกใจสายเช็คอินด้วยภาพูสวย 
มุมด่ วิวแจ่ม มาครบต่อบโจทย์แน่นอน
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https://goo.gl/maps/MKhNhzUHynG3wADq5


จุดชมวิว
อ่าวไร่เลย์
Railay Viewpoint
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ที่ด้สอบความที่้าที่าย มุ่งส่่จุด้ห้มายอันงด้งามที่่�สุด้แห้่งไร่เลย์

จุดชมวิวอ่าวไร่ เลย์สามารถึมองเห็นได้ ท้ัง  2 หาด คือไร่ เลย์ 
ฝ่ั่�งต่ะวันออก และฝ่ั่�งต่ะวันต่ก ม่ทิวทัศน์ภูเขาหินปูนไล่ระดับกันไป
คล้ายๆ กับจุดชมวิวเกาะพู่พู่ดอน ท่�น่�คุณจะได้พูบกับทัศน่ยภาพูของ                                                                                                         
หาดไร่เลย์จากมุมสูง  น้ำทะเลส่ฟ้าท่�ต่ัดกับหาดทรายขาวและต่้นไม้
เข่ยวขจ่รวมถึึงธรรมชาต่ิโดยรอบ วิวหลักล้านท่�นักท่องเท่�ยวต้่องมา
สมัผัสด้วยตั่วเอง แม้ภาพูถ่ึายก็ยงัไม่สวยเท่าของจริงท่�อยูต่่รงหน้าเลย
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ความพูิเศษของท่�น่�คือการเดินขึ้นผา ซึ�งค่อนข้างล�าบากและท้าทาย เราจะต่้องเกาะเชือกปีนขึ้นไป ด้วย
องศาท่�ชันแบบต่ั้งฉากกับพูื้น ใช้เวลาประมาณครึ�งชั�วโมงก็จะถึึงทางแยก ก่อนจะเล่้ยวขวาเพูื�อไปชม

ความสวยงามของลากูน ซึ�งการเดินขึ้นทางน่้จะท�าได้ค่อนข้างช้าเพูราะขึ้นลงทางเด่ยวกัน โดยต่้องรอ
ให้คนสวนทางไปหมดก่อนถึึงปีนต่่อได้ วัดความแข็งแกร่งของร่างกายได้เป็นอย่างด่
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QR

* สิ�งท่�ควรเต่ร่ยมไปคือ รองเท้าผ้าใบ เสื้อผ้าท่�สามารถึเป้�อนได้ น้ำเปล่า                       
เพูื�อนร่วมเดินทาง สุดท้ายคือร่างกายและจิต่ใจท่�แข็งแรง

เบอร์ติด้ต่อ 06 2959 9395
ที่่�ตั้ง ตำาบลอ่าวนาง อำาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
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https://goo.gl/maps/e4T85rennv45Uaxw8


Climbing

Railay Rock
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สำหรับใครท่� เ ป็นสายรักความตื่�นเต่้นท้าทาย ก็ ไม่ควรพูลาด 
ท่�  Railay Rock Climbing Shop แห่งน้่ ด้วยหาดไร่เลย์ น้ันม่ 
ลักษณะเป็นผาน้อยใหญ่ ทำให้เป็นจุดหมายระดับต่้นๆ ของประเทศ 
ท่�ม่เสน้ทางปนีผากวา่ 600 เสน้ทาง เยา้ยวนใจนกัปนีผาจากทั�วสารทศิ                                                    
ซึ�งท่�น่�เป็นสถึานท่�ยอดนิยม เพูื�อใช้ทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกาย
และจิต่ใจ ส่วนวิวทิวทัศน์อันสวยงามคือกำไรท่�สร้างความประทับใจ

ไปพูร้อม ๆ กัน 

ที่ด้สอบความแข็งแกร่ง 
พัิส่จน์ความคุ้มค่า สวมบที่นักปีนผาแห้่งไร่เลย์
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เบอร์ติด้ต่อ 08 1797 2517
ค่าเช่าอุปกรณ์และรองเที่้า คนละ 1,000 บาท

ที่่�ตั้ง ตำาบลอ่าวนาง อำาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
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https://goo.gl/maps/8maagwnipdwTM8A4A


ไฮไลต่์ของท่�น่�คือกิจกรรมปีนผา ท่�ม่ชื�อเส่ยงอันโด่งดังของหาดไร่เลย์               
คุณสามารถึมาฝั่ึกปีนผาในสถึานท่�จริง ม่ทั้งระดับเบื้องต่้น จนถึึงระดับยาก
นอกจากความสนุกท้าทายของการปีนผา คุณยังสามารถึชมวิวทิวทัศน์ของ
หาดไร่เลย์ ด้วยความรู้สึกเป็นอิสระ ได้ทั้งประสบการณ์และความท้าทาย 
พูร้อมรับประกันว่า ปลอดภัยจากการดูแลของนักปีนผามืออาช่พู

* ควรเตรียมน้ำดื่มไปด้วย                                                                                          
** ไม่เหมาะกับเด็กเล็กและผูู้้สููงอายุ
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Lagoon

Princess
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ปีนผาผจญภัยที่ะเลในถ�้า                                                                                    
สัมผัสความงามด้ั�งต้องมนตร์

“ลากูน” เป็นทะเลปิดกลางหุบเขา การขึ้นมาท่�น่�น้ันค่อน
ข้างยากลำบาก และท้าทายมาก ต่้องผ่านท้ังการปีน  
การรอดรู และการโรยต่ัว เหมาะแก่คนท่�รักการผจญภัย
พูร้อมลุย ถึึงแม้ทางเข้าจะค่อนข้างแคบ แต่่ความสวยงาม
ของมันก็เร้าใจเราให้ลองไปสัมผัสกับประสบการณ์พิูเศษ
แบบน้่สายแอดเวนเจอรเ์ต่รย่มต่วัใหพู้รอ้ม แลว้ไปลยุไดเ้ลย  
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จุดเด่นของท่�น่�คือ ทะเลกลางถึ้ำ ด้านบนเปิดโล่งมองเห็นท้องฟ้า         
เหมือนปล่องภูเขาไฟ ม่สระน้ำส่สวยสุดอลังการให้คุณได้เพูลิดเพูลิน
และคลายความเหนื�อยล้าได้เป็นอย่างด่ อ่กหนึ�งความพูิเศษของท่�น่�
คือ หากเราว่ายไปอยู่กลางสระ แล้วต่ะโกนออกมาดังๆ เส่ยงจะสะท้อน                         
ดังก้องไปทั�วหุบเขา ทั้งสนุก ต่ื�นเต่้น และน่าประทับใจมาก
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* ควรตรวจสูอบช่วงเวลานำ้าขึ้นนำ้าลงให้ดี                               
เนื่องจากช่วงนำ้าลงนำ้าจะสูีขุ่นและเป็นโคลน

เบอร์ติด้ต่อ 07 566 1145 (อุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี)
ที่่�ตั้ง ตำาบลอ่าวนาง อำาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
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https://goo.gl/maps/Fic3PkrfdAJRj3s58


K h o n  K a e n

สัมผัสธรรมชาติแห่ง
ขอนแก่นแดนอีสาน

Avani Khon kaen hotel & Convention Centre
Nadee 10 Resort & Hotel
Le Cassia Hotel
The Terminal

จุุดชมวิิวิหิินช้างสีี
Monanza

บ้านนอกคอกควิาย 
วิัดพระบาทภูพานค�า
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เสี้นทางที�จุะพาคุณต้้องมนต้์ธรรมชาต้ิของผืืนป่่าแดนอีสีาน  
ชวินลััดเลัาะท่องไป่ยังหิน้าผืา ป่่า น้ำต้ก พบกับควิามงามที�ซ่่อนอยู่  

เพื�อดื�มด�ำกับควิามสีดชื�นแลัะรับพลัังจุากธรรมชาต้ิอย่างเต้็มที�
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1. Avani Khon Kaen Hotel &  
Convention Centre

2. Nadee 10 Resort & Hotel
3. Le Cassia Hotel
4. The Terminal

L o c a t i o n

ขอนแก่นเป่็นจุังหิวิัดที�เต้็มไป่ด้วิยมนต้์เสีน่หิ์ วิัฒนธรรม
อันเป่็นเอกลัักษณ์ โดดเด่นทั้งด้านภาษา อาหิาร แลัะวิิถีชีวิิต้ 

ไป่จุนถึงสีถานที�ท่องเที�ยวิที�ทางธรรมชาต้ิที�สีวิยแป่ลักต้า 
น่าป่ระทับใจุ เสี้นทางนี้เราจุะพาคุณไป่ท�าควิามรู้จุักกับ 

8 ที�เที�ยวิที�พักสีุดสีวิย Unseen แหิ่งแดนอีสีาน 
ที�ควิรค่าแก่การมาเยือนสีักครั้งในชีวิิต้

K h o n  K a e n

สัมผัสธรรมชาติแห่ง
ขอนแก่นแดนอีสาน

5. จุุดชมวิิวิหิินช้างสีี
6. Monanza
7. บ้้านนอกคอกควิาย 
8. วิัดพระบ้าทภููพานคำ
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Avani 
Khon Kaen 

H o t e l  &  C o n v e n t i o n  C e n t r e

พัักผ่่อนสบายสไตล์์พัรีีเมี่ี�ยมี่ ชมี่ความี่งามี่สถาปััตยกรีรีมี่อีสาน
รี่วมี่สมี่ัย พัรี้อมี่วิวบึงใหญ่่ใจกล์างเมี่ืองขอนแก่น
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โรงแรมในเครืออวิานี โฮเทลัสี์ แอนด์ รีสีอร์ท มีขนาดใหิญ่่แลัะสีูงถึง 12 ชั้น บนเนื้อที�กวิ่า 
12 ไร่ ต้ั้งอยู่ใจุกลัางเมืองขอนแก่น ใกลั้กับบึงทุ่งสีร้าง บึงขนาดใหิญ่่ที�สีุดของเมือง 
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5
1,000

ระดับ
ที�พัก

Wellness (spa, fitness)

check-in check-out

ที�ต้ั้ง

ราคา
เริ�มต้้น

ดาวิ

บาท
ต้่อคืน

043-209-888
12:0014:00

www.avanihotels.com

https://www.facebook.com/
avanikhonkaen/

999 หิมู่ 4 ถนนป่ระชาสีโมสีร  
อ�าเภอเมืองขอนแก่น จุังหิวิัดขอนแก่น

Free WIFI
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https://www.avanihotels.com/th/khon-kaen
https://www.facebook.com/avanikhonkaen/
https://goo.gl/maps/d9ib7rLBckLWoUG66


หิ้องพักบรรจุุไป่ด้วิยสีิ�งอำนวิยควิามสีะดวิกครบครัน
คอยใหิ้บริการจุำนวิน 196 หิ้อง แบ่งออกเป่็น 

หิ้อง Standard, Junior Suite แลัะ Premium Suite
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ล้ิัมลัองอาหิารจุานโป่รดที�คุ้นเคยหิรืออาหิารแป่ลักใหิม่ในบรรยากาศเป่็นกันเองที�  
The Globe  นอกจุากน้ียังมีหิ้องอาหิารป่ระจุำชาติ้อย่างจุู้ฟาง (อาหิารจีุน) ลัอนดินอิน 
(อาหิารยุโรป่) แลัะคาเฟ่ชิคๆ ใหิ้บริการอีกด้วิย หิรือหิากใครอยากได้บรรยากาศชิลัๆ 

ขอแนะนำ บรีซ่เซ่สีพูลับาร์ ใหิ้คุณได้ดื�มด�ำกับเครื�องดื�มริมสีระน้ำ
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โรงแรมถูกออกแบบมาเพื�อต้อบสีนองควิามต้้องการของนักท่องเที�ยวิแลัะนักธุรกิจุ  
ด้วิยสีไต้ลั์การต้กแต้่งแบบสีถาป่ัต้ยกรรมอีสีานร่วิมสีมัย สีามารถมองเหิ็นทัศนียภาพ 

ของบึงทุ่งสีร้างแลัะเมืองขอนแก่นจุากมุมสีูงได้ 

นอกจุากการได้พักผ่ือนท่ามกลัางกลิั�นอายของควิามเป็่นอีสีานแล้ัวิ ที�นี�ยังถือเป็่น 
อีกหินึ�งตั้วิเลืัอกที�ดีในการ workation ช่วิยเพิ�มไอเดียในการทำงาน หิรือทำให้ิการ 

คุยธุรกิจุเป่็นไป่อย่างราบรื�นแลัะผื่อนคลัาย             
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Nadee 10
R e s o r t  &  H o t e l

พัักผ่่อนสัมี่ผ่ัสกล์ิ�นอายความี่เปั็นอีสาน 
ท่่ามี่กล์างธรีรีมี่ชาติ ณ ใจกล์างเมี่ืองขอนแก่น
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5
800

ระดับ
ที�พัก

Wellness (spa, fitness)

check-in check-out

ที�ต้ั้ง

ราคา
เริ�มต้้น

ดาวิ

บาท
ต้่อคืน

06-1759-8333
12:0014:00

www.nadee10.com

www.facebook.com/nadee10hotel

95/59 ต้�าบลัในเมือง  
อ�าเภอเมืองขอนแก่น จุังหิวิัดขอนแก่น 

Free WIFI

http://www.nadee10.com/
https://www.facebook.com/nadee10hotel/
https://goo.gl/maps/fgJMZCEFX2VAMSzQA


โรงแรมนาดี 10 ใหิ้บริการหิ้องพักที�โมเดิร์นแลัะสีะดวิกสีบาย 70 หิ้อง ด้วิยการออกแบบ
ที�มีสีไต้ลั์แลัะเป่็นเอกลัักษณ์ เพื�อต้อบโจุทย์นักเดินทางสีมัยใหิม่ มีหิ้องพัก 4 ป่ระเภท         

Standard room, Deluxe room,Garden room ,Suite
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บ้านนาดีร้านอาหิารสีไต้ลั์ลัอฟท์ของทางโรงแรม ถูกต้กแต้่งอย่างทันสีมัย เป่ิดใหิ้บริการ
สีำหิรับมื้อกลัางวิันแลัะมื้อค�ำ ด้วิยอาหิารแลัะเครื�องดื�มที�สีร้างสีรรค์ในบรรยากาศสีบาย ๆ 
ป่รุงด้วิยวิัต้ถุดิบสีดใหิม่แลัะรสีชาต้ิดั้งเดิม อีกทั้งบรรยากาศที�ได้เหิ็นทั้งวิิวิสีวินของรีสีอร์ท

แลัะวิิวิเมืองขอนแก่นอันศิวิิไลัซ่์
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ภายในโรงแรมมีสีิ�งอ�านวิยควิามสีะดวิกครบครัน ไม่วิ่าจุะเป่็นสีระวิ่ายน�้าแลัะ                                                                                                                             
บาร์ริมสีระ อาหิารรสีเลัิศที�หิ้องอาหิารสีไต้ลั์ลัอฟต้์ ใหิ้คุณได้สีนุกสีนาน
เพลัิดเพลัินระหิวิ่างวิัน มีพลัังในการท�างานต้่อได้อย่างมีควิามสีุขสีดชื�น                    
อีกทั้งยังมีบริการหิ้องป่ระชุม ซ่ึ�งเพรียบพร้อมไป่ด้วิยอุป่กรณ์ที�มีคุณภาพ
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ต้ัวิโรงแรมได้รับการออกแบบด้วิยดีไซ่น์ที�เป่็นเอกลัักษณ์ มีควิามทันสีมัยแลัะโดดเด่น                     
เหิมาะสี�าหิรบัท้ังผู้ืที�มาท่องเที�ยวิพกัผ่ือนไม่ว่ิาจุะส่ีวินตั้วิหิรอืมาเป็่นหิมู่คณะ แลัะผู้ืที�มาท�างาน 
หิรือต้ิดต้่อธุรกิจุ  โรงแรมนาดี10 จุึงเป่็นที�พักราคาย่อมเยา แต้่มีบริการพร้อมในทุกอย่าง                         

ที�คุณต้้องการ หินึ�งในเหิตุ้ผืลัหิลัักซ่ึ�งท�าใหิ้หิลัายคนเลัือกที�จุะกลัับมาพักที�นี�อีกครั้ง     
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Le Cassia
พัักผ่่อนแสนสบาย ปัรีะท่ับใจไปักับการีสื�อความี่หมี่าย 

ผ่่านเอกล์ักษณ์ปัรีะจำาจังหวัดขอนแก่น

H o t e l
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“ โรงแรมเลัอ แคสีเ ซี่ย”  คือการสีะท ้อน                
ควิามเป่็นเอกลัักษณ์จุังหิวิัดขอนแก่นผื่าน            
อตั้ลัักษณ์สีเีหิลัอืง สีขีองดอกคนูอนัเป็่นดอกไม้
ป่ระจุ�าจุังหิวิัดที�พักต้ั้งอยู่ใจุกลัางเมืองจุังหิวิัด
ขอนแก่น สีะดวิกสีบายในการเดนิทาง อยู่ไม่ไกลั

จุากสีนามบินแลัะสีถานีขนสี่งขอนแก่น 
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3 700ระดับ
ที�พัก

Free WIFI

check-in check-out เบอรี์โท่รีติดต่อ 

ที�ต้ั้งราคาเริ�มต้้น
ต้่อคืน 

ดาวิ บาท

043 333 66612:0014:00

www.lecassiahotel.com www.facebook.com/lecassiakk

Wellness (spa, fitness)

68 ถนนพิมพสีุต้ ต้�าบลัในเมือง  
อ�าเภอเมืองขอนแก่น จุังหิวิัดขอนแก่น

http://www.lecassiahotel.com/
https://www.facebook.com/lecassiakk/
https://g.page/lecassia?share


มีหิ้องพักไวิ้บริการทั้งหิมด 152 หิ้อง แบ่งเป่็นหิ้องซู่พีเรียร์แลัะหิ้องดีลัักซ่์ ด้วิยการออกแบบ
ที�เรียบง่าย แต้่ยังแฝงเอกลัักษณ์พื้นเมืองขอนแก่นลังไป่ในของต้กแต้่ง นอกจุากนี้ยังมี
พื้นที�ใหิ้ได้นั�งชิลัลั์ภายในหิ้องพร้อมโต้๊ะท�างาน ที�สีามารถหิยิบ laptop มาสีร้างสีรรค์                     

ไอเดียได้อีกด้วิย
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คุณสีามารถอิ�มอร่อยกับอาหิารเช้า อาหิารกลัางวิัน แลัะอาหิารเย็น 
ได้ที�หิ้องอาหิาร @ขอน  หิ้องอาหิารนานาชาต้ิ จุากเชฟฝีมือเยี�ยม 

ที�ทางโรงแรมคัดสีรรวิัต้ถุดิบอย่างดีมาใหิ้คุณลัิ้มลัอง
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โรงแรมแหิ่งน้ีมีสิี�งอำนวิยควิามสีะดวิกครบครัน มีหิ้องป่ระชุมแลัะจุัดเล้ีัยง  
รองรับการจุัดงานต้ั้งแต้่ 20 – 400 ท่าน ในบรรยากาศสีวิยสีะอาด แลัะทันสีมัย

ที�นี�มีบริการนวิดแลัะคาราโอเกะให้ิคุณได้พักผื่อนสีนุกสีนาน รวิมถึงที�จุอดรถ
กวิ้างขวิาง ป่ลัอดภัยด้วิยระบบกลั้องวิงจุรป่ิดโรงแรมแหิ่งน้ี ถือเป่็นอีกหินึ�ง
สีถานที� ที�คุณสีามารถพักผื่อน เป่ลัี�ยนบรรยากาศเพื�อเพิ�มพลัังในการทำงาน              

เพิ�มควิามมีชีวิิต้ชีวิา แลัะทำควิามรู้จุักกับจุังหิวิัดขอนแก่นไป่พร้อม ๆ กัน
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เปัล์ี�ยนบรีรียากาศในการีพัักผ่่อน ให้เสมี่ือน
นอนอยู่ในรีถไฟอย่างแท่้จรีิง

The Terminal

“เดอะ เทอมินอลั โฮเต็้ลั” อยู่หิ่างจุากสีนามบินขอนแก่นเพียง 15 นาที เป่็นที�พัก
ที�จุ�าลัองบรรยากาศรถไฟ เพื�อใหิ้กลัมกลัืนกับบรรยากาศการเดินทางบนราง 

พร้อมทั้งได้ยินเสีียงรถไฟ ซ่ึ�งช่วิยเพิ�มบรรยากาศใหิ้เหิมือนจุริงมากกวิ่าเดิม
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4
1,000

ระดับ
ที�พัก

Free WIFI

check-in check-out

ที�ต้ั้ง

ราคา
เริ�มต้้น

ดาวิ

บาท
ต้่อคืน

043 227 000
12:0014:00

181/44 ถนนเหิลั่านาดี ต้�าบลัในเมือง    
อ�าเภอเมืองขอนแก่น จุังหิวิัดขอนแก่น 

www.facebook.com/                    
theterminalhotel/

https://goo.gl/maps/Wbj3Rik2bXr5SKgw8
http://www.facebook.com/theterminalhotel/


มี 3 Room type King size bed, Twin bed แลัะ Classic 4 bed 
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ต้ัวิที�พักออกแบบในสีไต้ลั์ลัอฟต้์ ผืสีมผืสีานควิามเป่็นรถไฟอังกฤษแลัะไทยเข้าด้วิยกัน 
จุุดเด่นของหิ้องพักก็คือ ภายในที�มีลัักษณะเหิมือนที�นั�งหิ้องโดยสีาร ไม่วิ่าจุะเป่็นเต้ียง
หิรือเฟอร์นิเจุอร์ แลัะของต้กแต้่งต้่างๆ รวิมถึงโซ่นหิ้องอาหิารก็ออกแบบได้เหิมือนรถไฟ
เป่็นอย่างมาก เป่็นเอกลัักษณ์ที�ไม่ต้่างกับรถไฟจุริง เพียงแต้่ขบวินรถไฟที�พักแหิ่งน้ีจุอด

อยู่กับที�เท่านั้น
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แลัะถึงแม้วิ่าจุะสีร้างในรูป่แบบของรถไฟ แต้่ที�นี�ก็ยังมีสิี�งอ�านวิยควิามสีะดวิกที�                  
ครบครัน ไวิ้คอยบริการอย่างไม่ขาดต้กบกพร่อง หิากคุณได้มาพักผื่อน รับรองวิ่า
จุะต้้องต้ื�นเต้้นแลัะป่ระทับใจุอย่างแน่นอน  ก็ถือวิ่าเป่็นป่ระสีบการณ์ที�แป่ลักใหิม่แลัะ    

น่าสีนใจุไป่อีกแบบหินึ�ง



จุดุชมวิวิิ 
หินิช้างสีี

ต้ื�นเต้้นไป่กับก้อนหิินรูป่ร่างแป่ลักต้า 
ดื�มด��าไป่กับธรรมชาต้ิแลัะวิิวิเขื�อนที�น่าป่ระทับใจุ 
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* สีามารถเที�ยวิได้ต้ลัอดทั้งป่ี แต้่ฤดูหินาวิจุะสีวิยที�สีุด                      
เพราะสีามารถมองเหิ็นวิิวิทะเลัหิมอกแบบอลัังการได้

เบอรี์โท่รีติดต่อ 
ท่ี�ตั้ง ตำาบ้ลโคกงาม อำาเภูอบ้้านฝาง จุังหิวิัดขอนแก่น

เวล์าให้บรีิการี 
ชาวิไทย ผู้ ใหิญ่ 20 บ้าท, เด็ก 10 บ้าท | ชาวิต่างชาติ ผู้ ใหิญ่ 100 บ้าท, เด็ก 50 บ้าท
ทุกวิัน 08.00-16.30 น.
096 739 7920

www.facebook.com/namphong.np

ค่าเข้าชมี่
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https://goo.gl/maps/NWxJ4Ax83hPQWk4YA
http://www.facebook.com/namphong.np


จุุดชมวิิวิหิินช้างสีี สีามารถมองเหิ็นวิิวิทิวิทัศน์ของเขื�อนอุบลัรัต้น์ที�อยู่เบื้องล่ัางได้อย่างชัดเจุน ต้ั้งอยู่หิ่างจุากต้ัวิ
เมืองขอนแก่นป่ระมาณ 60 กิโลัเมต้ร อยู่ในพื้นที�การดูแลัของอุทยานแหิ่งชาต้ิน�้าพอง หิ่างจุากที�ท�าการอุทยานฯ 
25 กิโลัเมต้ร ป่ัจุจุุบันทางอุทยาน ฯ ได้ท�าการป่รับป่รุงภูมิทัศน์ใหิม่ท้ังหิมด โดยจัุดท�าเสี้นทางศึกษาธรรมชาติ้ 
รวิมท้ังระเบียงชมวิิวิไวิ้หิลัายจุุด ใครที�หิลังใหิลัในควิามสีวิยงามที�ธรรมชาต้ิ ที�นี�ก็เป่็นอีกหินึ�งต้ัวิเลัือกที�ควิรค่า

แก่การมาเยือนสีักครั้ง               
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ระหิว่ิางทางคณุจุะได้สัีมผืสัีกบัทิวิทศัน์ของเขื�อนแบบพาโนรามา แลัะวิิวิผืนืป่่าอนัสีวิยงามสีลัับกับหิมู่ก้อนหิินที�เกิด
จุากการกัดเซ่าะของน�้าฝนจุนมีรูป่ร่างแป่ลักต้า ไม่วิ่าจุะเป่็นซุ่้มโพรงหิินขนาดใหิญ่่ หิินรูป่หิัวิกะโหิลัก แลัะก้อนหิิน
ที�เป่็นจุุดเด่นของที�นี� นั�นก็คือหิินช้างสีี ซ่ึ�งมีลัักษณะเป่็นหิินผืาขนาดใหิญ่่ที�มีร่องรอยโคลันดินแลัะขนช้างเป่ื้อนอยู่ 

โดยเกิดจุากการเสีียดสีีผืิวิหินังของช้างป่่า ท�าใหิ้กลัายเป่็นที�มาของชื�อจุุดชมวิิวิ ”หิินช้างสีี”
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แวะจิบกาแฟท่ักท่ายกับสัตว์น้อยใหญ่ ่
ณ แล์นด์มี่ารี์กใหมี่่แห่งแดนอีสาน

“โมนันซ่่า” คาเฟ่ซ่ึ�งเป่็นแลันด์มาร์กแหิ่งใหิม่ของเมืองขอนแก่น บริเวิณร้านต้กแต่้งด้วิยก้อนหิินแลัะเสีาหิิน                       
ขนาดใหิญ่่ ซ่ึ�งด้านบนเป็่นพื้นที�ของร้านกาแฟ สีำหิรับนั�งพักผื่อนชมวิิวิ สี่วินด้านลั่างน้ันเป่็นเหิมือนฟาร์ม 
ขนาดย่อม ซ่ึ�งมีเหิลั่าแพะ แกะ แลัะกระต้่ายแสีนน่ารัก กำลัังรอใหิ้คุณไป่ใหิ้อาหิารแลัะเลั่นด้วิย นับเป่็นอีกหินึ�ง 

ต้ัวิเลัือกที�ดีในการแวิะเต้ิมพลััง ก่อนที�จุะเดินทางท่องเที�ยวิในจุุดต้่อไป่

Monanza
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เบอรี์โท่รีติดต่อ 
ท่ี�ตั้ง 88 หิมู่ 7 บ้้านทุ่งโป่ง ตำาบ้ลทุ่งโป่ง อำาเภูออุบ้ลรัตน์ จุังหิวิัดขอนแก่น

เวล์าให้บรีิการี ทุกวิัน 08.00-16.30 น.
083 144 1222

www.facebook.com/MonanzaCafe
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https://goo.gl/maps/RevHnUY6d3eAxF1r5
http://www.facebook.com/MonanzaCafe/


จุุดเด่นของที�นี�คือ ต้้นไม้ที�อยู่ต้รงกลัางซึ่�งคุณสีามารถป่ีนบันไดขึ้นไป่ชมวิิวิบนต้้นไม้ได้ ใหิ้ควิามรู้สึีกเหิมือนคุณ
ก�าลังัปี่นอยู่บนต้้นไม้จุรงิ ๆ  นอกจุากน้ียังมีกาแฟรสีชาต้ดิแีลัะขนมเป๊ี่ยะแสีนอร่อยที�ใครได้ลัองก็ต้้องต้ดิใจุแน่นอน
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จิบกาแฟชมี่วิว สูดอากาศบรีิสุท่ธิ์ท่่ามี่กล์างท่ิวเขาท่ี�โอบล์้อมี่                               
นั�งเล์่นพัักผ่่อนใกล์้ชิดฝูงควายท่ี�แสนน่ารีัก  

บ้านนอกคอกควิาย คาเฟ่บรรยากาศลูักทุ่ง ต้กแต้่งเรียบง่าย แต้่น่าป่ระทับใจุ ควิามพิเศษคือมาพร้อมกับวิิวิ
ธรรมชาต้ิ 360 องศา ท่ามกลัางทุ่งนาสีีเขียวิที�รายลั้อมด้วิยภูเขาแลัะแม่น�้า ใครที�รักการใกลั้ชิดแลัะเป่็นหินึ�งเดียวิ

กับธรรมชาต้ิ จุะต้้องถูกใจุ แลัะจุดบันทึกควิามป่ระทับใจุไวิ้พร้อมกับภาพวิิวิสีวิยๆ แน่นอน

บ้้านนอก 
คอกควิาย
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บริเวิณร้านแบ่งเป่็น 2 โซ่น คือโซ่นคาเฟ่ด้านหิน้า แลัะโซ่นซุ่้มอาหิารที�เป่็นแบบกระท่อมกลัางทุ่ง สีามารถรับ
ป่ระทานอาหิารท่ามกลัางวิวิิทุง่นาเขยีวิขจุ ีแลัะดฝููงควิายที�ก�าลังัเลัม็หิญ้่าด้วิยควิามสีบายใจุ ซ่ึ�งร้านน้ีมีอาหิารแลัะ                                                                
เครื�องดื�มจุ�าหิน่ายในราคาย่อมเยา อาหิารอร่อย บรรยากาศดีรวิมอยู่ด้วิยกันอย่างลังต้ัวิ ดึงดูดใหิ้เราอยาก                                                                                                                         

ใช้เวิลัากับที�นี�เพื�อนึกถึงควิามทรงจุ�าในวิัยเยาวิ์ แลัะได้เก็บเกี�ยวิควิามสีุขกลัับไป่อย่างคุ้มค่า

421



เบอรี์โท่รีติดต่อ 
ท่ี�ตั้ง 89 บ้้านแก่งศิลา ตำาบ้ลเขื่อนอุบ้ลรัตน์ อำาเภูออุบ้ลรัตน์ จุังหิวิัดขอนแก่น

เวล์าให้บรีิการี ทุกวิัน 09.00-20.00 น.
082 091 5981

www.facebook.com/บ้้านนอก-คอกควิาย
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https://goo.gl/maps/nGuH3UuR7LCu2XFJ6
https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2-273894063288243
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ท่ดสอบความี่แข็งแกรี่งของรี่างกาย                           
สักการีะพัรีะพัุท่ธรีูปัองค์ใหญ่่ท่ี�แสนสง่างามี่

วิัดพระพุทธบาทภูพานคำ เป่็นที�ป่ระดิษฐานรอยพระพุทธบาทจุำลัอง แลัะหิลัวิงพ่อพระใหิญ่่                                                       
พระพุทธอุต้รมหิามงคลัอุบลัรัต้น์ องค์สีีขาวิ ชาวิบ้านจุึงนิยมเรียกกันวิ่า หิลัวิงพ่อขาวิ หิรือหิลัวิงพ่อภูพานคำ 

ป่ระดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวิสีีชมพู ควิามสีูงขององค์พระ 14 เมต้ร สีร้างเสีร็จุเมื�อป่ี พ.ศ. 2514 

วิดัพระพทุธบ้าท  
ภพูานค�า
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เบอรี์โท่รีติดต่อ 
ท่ี�ตั้ง 40250 ตำาบ้ลเขื่อนอุบ้ลรัตน์ อำาเภูออุบ้ลรัตน์ จุังหิวิัดขอนแก่น 

เวล์าให้บรีิการี ทุกวิัน 07.00-17.00 น.
04 344 6102

www.facebook.com/วิัดพระบ้าทภููพานคำา-เขื่อนอุบ้ลรัตน์-ขอนแก่น

* สีามารถขับ้รถขึ้นไปด้านบ้นยอดเขาได้
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https://goo.gl/maps/YmsS7iYevAXCLrrt9
https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B3-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99-1629975070579398


ภาพของพระพุทธรูป่สีีขาวิองค์ใหิญ่่ ต้ั้งเด่นอยู่กลัางเขาโดยมีทะเลัสีาบเขื�อนอุบลัรัต้น์เป่็นฉากหิลััง ลั้วินสีร้าง
ควิามป่ระทับใจุ แลัะอิ�มเอมใจุอย่างไม่น่าเชื�อ แต้่ก่อนที�จุะได้ข้ึนไป่สัีกการะแลัะชมควิามสีวิยงามของทิวิทัศน์น้ัน  
จุะต้้องเดินขึ้นบันไดซ่ึ�งสีูงถึง 1,049 ขั้น เพื�อเป่็นบททดสีอบควิามแข็งแรงของร่างกายแลัะจุิต้ใจุ ถึงแม้วิ่า                                                                          
จุะต้้องใช้เวิลัาแลัะพลัังในการเดินขึ้นไป่ แต่้เมื�อได้เห็ินควิามสีวิยงาม ณ จุุดหิมายป่ลัายทาง รับรองว่ิา 

ควิามเหินื�อยลั้าทั้งหิลัายจุะหิายเป่็นป่ลัิดทิ้งอย่างแน่นอน
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บันไดพญ่านาค 1,049 ขั้น ที�แค่ยืนมองจุากข้างล่ัางก็จุะเห็ินหิลัวิงพ่อองค์ใหิญ่่อยู่ไกลัๆ แต่้ถ้าใครไม่สีามารถ
เดินขึ้นได้จุริงๆ ก็ไม่ต้้องเสีียใจุ เพราะสีามารถขับรถยนต้์ขึ้นไป่ถึงยอดเขาก็ได้เหิมือนกัน โดยจุะมีป่้ายคอยบอก
ทางขึ้นเขา แต้่ทางค่อนข้างลัาดชัน แลัะคดเคี้ยวิ จุึงควิรขับรถด้วิยควิามระมัดระวิัง แลัะเมื�อถึงด้านบนก็จุะได้ 

ชมวิิวิ 360 องศาอย่างเต้็มต้า 
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K h o n  K a e n

เยือนแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิป
รอบเขื่อนอุบลรัตน์

ภูผาม่านโฮมสเตย์
Rachawadee Resort & Hotel

น�้าตกตาดฟ้า 
ผาชมตะวัน

ป่าสนดงลาน 
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เส้นทางสายเท่ที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสกับ 
5 สถานที่ 5 บรรยากาศ รอบเขื่อนอุบลรัตน์
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1. ภููผาม่่านโฮม่สเตย์์
2. Rachawadee Resort & Hotel 
3. น้ำตกตาดฟ้้า

L o c a t i o n

ตามคำขวัญ “ทะเลน้ำจืดอีสาน สวยตระการเขื่อนอุบลรัตน์ 
นมัสการองค์พระใหญ่ หย่อนใจบางแสนสอง ล้้มลองปลารสเด็ด” 
เส้นทางนี้เราจะพาคุณออกเด้นทางและตามรอยที่พัก ที่ก้น ที่เที่ยว

แบบฮ้ปๆรอบเขื่อนอุบลรัตน์ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้ง 
ภูเขา วัด ธรรมชาต้ ที่จะทำให้คุณตกหลุมรักขอนแก่นแบบไม่รู้ตัว

K h o n  K a e n

เยือนแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิป
รอบเขื่อนอุบลรัตน์

4. ผาชม่ตะวััน
5. ป่่าสนดงลาน 
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ภผูาม่าน
พัักกายพัักใจท่่ามกลางธรรมชาติิแดนอีีสาน 

ด่�มด�ำกับสายหมอีกยามเช้าท่ี�จะพัา 
ความสดช่�นมาส่่คุณ
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4 1,000ระดับ
ที่พัก

Free WIFI

check-in check-out เบอีร์โท่รติิดติ่อี 

ที่ตั้ง
ราคาเร้่มต้น
ต่อคืน 

ดาว บาท

043 333 66612:0014:00

www.facebook.com/                                                           
ภูผาม่าน-โฮมสเตย์

บ้านนาน้ำซำ หมู่ 5 ซอยโยธาธ้การ 
ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน 
จังหวัดขอนแก่น

https://www.facebook.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C-103494604417187
https://goo.gl/maps/eJtkmrdKszq8bFKFA


ที่พักบรรยากาศดี ยังคงไว้ซึ่งความบร้สุทธ้์ของธรรมชาต้                           
รายล้อมด้วยเทือกเขาห้นปูนที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเขตอ�าเภอภูผาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวเมืองประมาณ 2 ชั่วโมง



ห้องพักมีทั้งหมด 4 แบบ คือ กระท่อมร้มทุ่ง ภายในมีพร้อมทั้งเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ชา กาแฟ         
และที่นั่งร้มระเบียง แต่จะไม่มีห้องน้ำในตัว ส่วนอีก 3 แบบคือบ้าน Mountain View, กระโจมเต็นท์         
และเรือนใหญ่ ซึ่งมีห้องน้ำในตัวทั้งหมด
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ในส่วนของอาหารเช้าและกลางวันที่นี่จะเส้ร์ฟเมนูแบบพื้นบ้าน  
และในมื้อเย็นขอแนะนำหมูกระทะ (ชุดละ 250บาท) 

ให้คุณได้รับประทานแบบฟินๆ กลางท้องทุ่งนาเลย
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มีสะพานไม้ ไผ่ที่ทอดยาวไว้ส�าหรับเด้นเล่นชมว้วและถ่ายภาพ รวมถึงโซนคาเฟ่                     
ท่ีตกแต่งสไตล์โมเด้ร์น ท่ีมองเห็นว้วภเูขา เหมาะแก่การพกัผ่อน หรอืใครท่ีอยากเปล่ียน

บรรยากาศการท�างานก็สามารถท�าได้อย่างสบายใจ
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อกีไฮไลต์คอืในยามเช้าคณุจะได้พบกับสายหมอกท่ีลอยคลอเคลียอยู่
ตามหุบเขา ไม่ว่าจะมาพักผ่อนหรือท�างาน รับรองได้ว่าคุณจะได้รับ

พลังงานเต็มเปี่ยมกลับไปอย่างแน่นอน
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Rachawadee 
พัักผ่อีนสัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติิ 

ในบรรยากาศส่วนติัวท่่ามกลางสวนสวย             
ท่ี�มาพัร้อีมกับสัติว์น้อียใหญ่ 

R e s o r t  &  H o t e l

440



โรงแรมแสนร ่มร่�นในจังหวัดขอีนแก ่น                 
อีย่่ห่างจากสนามบินเพัียง 5 นาท่ี สามารถ
เช่ารถยนต์ิหร่อีจกัรยานเพั่�อีไปเที่�ยวชมเม่อีง

และบริเวณใกล้เคียงได้ 
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4 900ระดับ
ที่พัก

Free WIFI Wellness (spa, fitness)

check-in check-out เบอีร์โท่รติิดติ่อี 

ที่ตั้งราคาเร้่มต้น
ต่อคืน 

ดาว บาท

043 468 22212:0014:00

www.facebook.com/                           
rachawadeehotelkhonkaen

99 หมู่ 20 ตำบลบ้านเป็ด  
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

www.rachawadeehotel.com/

Fitness Pet-
Friendly

https://www.facebook.com/rachawadeehotelkhonkaen
https://g.page/rachawadeeresortandhotel?share
http://www.rachawadeehotel.com/
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มีประเภทห้องพักไว้บร้การทั้งหมด 5 แบบ
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Deluxe, Grand Deluxe, Luxury Grand Deluxe Double bed, 
Luxury Twin with Breakfast และ Grand Superior
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ท่ีนีค่ณุจะได้สัมผสักับธรรมชาต้ ซึง่มีทัง้สวนนก บ่อปลาคาร์ฟ กระต่าย รวมทัง้สวนกวางและครอบครวั
ควายไทย นอกจากนี้ยังมีส้่งอ�านวยความสะดวกอีกมากมาย เช่น สระว่ายน�้า ห้องออกก�าลังกายและ
บร้การนวดแผนไทย ถ้าได้มีโอกาสมาพักผ่อนหรือน่ังท�างานในบรรยากาศสบายแบบน้ี ก็คงจะเพ่้ม

ความสุขและสมาธ้ในการท�างานได้เป็นอย่างดี
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อีกหน่ึงจุดเด่นของท่ีน่ีคือ ส่้งท่ีโรงแรมปฏิ้บัต้เพื่อช่วยรักษาส่้งแวดล้อม ได้แก่การใช้พลังงาน 
แสงอาท้ตย์ในการทำน้ำร้อน และการนำถุงบรรจุเส้ือผ้าสำหรับซักรีดกลับมาใช้ใหม่ ราชาวดี   
รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล ห้องพักราคาย่อมเยา เป็นม้ตรกับส่้งแวดล้อม รู้สึกผ่อนคลายเม่ือเข้าพัก  

เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุ้มค่า เมื่อคุณได้มาเยือนภาคอีสาน
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น�า้ตกตาดฟ้า

เติิมเติ็มความสดช่�นด้วยสายน�้าสีขาวติัดกับผ่นป่าสีเขียว  
ความงดงามท่ี�ธรรมชาติิสรรสร้าง 

อีอีกมาได้อีย่างลงติัว
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เบอีร์โท่รติิดติ่อี 
ท่ี�ติั้ง อุทย์านแห่งชาติภููเวัีย์ง หมู่่บ้านโนนสูง ต�าบลในเม่ือง อ�าเภูอเวัีย์งเก่า จังหวััดขอนแก่น

เวลาให้บริการ 
ช่วงท่ี�ควรไป

08.30-16.30 น. 
 ฤดูฝน ช่วังเดือนพฤษภูาคม่-เดือนตุลาคม่

04 343 8333 

จดุเด่นของท่ีน่ีอยู่ท่ีสายน�า้สีขาวไหลลดหล่ันลงมาเป็นชัน้อย่างสวยงาม ประกอบกับ
ผืนป่าและต้นไม้เขยีวขจีท่ีรายล้อมตัวน�า้ตกไว้ ช่วยเพ้ม่ความสดชืน่และผ่อนคลายได้
อย่างมาก  ย้่งถ้ามาเที่ยวในช่วงหน้าฝน นอกจากจะได้สัมผัสความชุ่มฉ�่าแล้ว ยังจะ

ได้ชมทัศนียภาพของน�้าตกที่สวยงามอีกด้วย
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https://goo.gl/maps/mnA75gMgXDyqzUjr8


“น้ำตกตาดฟ้า” ต้ังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาต้ภูเวียง เป็นน้ำตกขนาดกลาง ซึ่งมีเพียงชั้นเดียว  
สูงราว 30 เมตร และกว้างราว 30 เมตรเช่นกัน มีต้นกำเน้ดมาจาก ลำห้วยตาดฟ้า ซ่ึงเป็นรอยต่อ
ระหว่าง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น และอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ไหลลัดเลาะตาม 
ป่าเขาลงสู่แอ่งน้ำเบ้ืองล่าง หากใครท่ีรู้สึกเหน่ือยล้าจากส้่งต่าง ๆ ท่ีแห่งน้ีเป็นตัวเลือกที่ดีของ 
นักท่องเที่ยว และคุ้มค่าแก่การจัดตารางเวลาเพื่อมาเที่ยวชมแน่นอน
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ช่�นชมความงามขอีงเขื�อีนอีุบลรัติน์ 
แวะท่ักท่ายพัระอีาท่ิติย์ท่ี�ขึ้นมาพัร้อีมกับท่ะเลหมอีกสุดอีลังการ 

ความงดงามท่ี�รวมกันอีย่่ในท่ี�เดียว

ผาชมตะวนั
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ความโดดเด่นของท่ีน่ีคือจุดชมพระอาท้ตย์ขึ้น 
ท่ีให้คุณได้สัมผัสและต้อนรับวันใหม่ไปด้วยกัน
ในยามเช้า พร้อมท้ังทัศนียภาพอันสวยงาม
ของอ่างเก็บน�้าเขื่อนอุบลรัตน์ท่ีอยู่เบ้ืองล่าง 
หากวันไหนที่สภาพอากาศเป็นใจ คุณจะได้
พบกับทะเลหมอกท่ีแสนงดงาม จนเรียกได้ว่า
เป็น “จุดชมทะเลหมอกอันซีนแห่งขอนแก่น” 

เลยก็ว่าได้ 
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เบอีร์โท่รติิดติ่อี 
ท่ี�ติั้ง อุทย์านแห่งชาติภููเวัีย์ง ต�าบลในเม่ือง อ�าเภูอเวัีย์งเก่า จังหวััดขอนแก่น

เวลาให้บริการ
ค่าเข้าชม

08.30-16.30 น.
04 343 8333, 04 335 8073

ชาวัไทย์ ผู้ ใหญ่่40 บาท เด็ก 20 บาท | ชาวัต่างชาติ  ผู้ ใหญ่่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
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https://goo.gl/maps/wbt2RxDDtf9Vc6ry5
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ผาชมตะวัน (Pha Chom Tawan) เป็นสถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาต้ที่มีความ
สวยงามของจงัหวดัขอนแก่น อยูห่่างจากน�า้ตกตาดฟ้าประมาณ 2.5 กโ้ลเมตรเส้นทาง             
สะดวกสบายใครท่ีหลงรักทะเลหมอกและความอบอุ่นของแสงอาท้ตย์ยามเช้า ต้องหา
จังหวะมาเฝ้าชม เพราะทะเลหมอกจะปรากฏิในบางวันเท่านั้นจึงไม่ควรพลาดอย่างย้่ง 



เพัิ�มสุนท่รียภาพัให้กับชีวิติ
ด้วยการด่�มด�ำความร่�นรมย์ขอีงแนวป่าสน 

ท่ี�เรียงรายกันเป็นท่ิวแถวได้อีย่างงดงาม

ป่าสนดงลาน
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ป่าสนแห่งน้ีเป็นแปลงงานว้จัยของส�านักว้จัยและนักพัฒนาป่าไม้ ของกรมป่าไม้         
ที่ทดลองปลูกจนกลายเป็นป่าสนสูงแสนร่มรื่น บนผืนหญ้าสีเขียว ซึ่งไม่ว่าจะมอง
ไปทางไหนก็รู้สึกสบายตาและสบายใจ ความพ้เศษอีกอย่างคือ โต๊ะเก้าอี้ท่ีท�าจาก
ไม้สน และแคร่น่ังไม้ไผ่ ถกูจดัไว้ตามจดุต่าง ๆ  ใต้ร่มเงาไม้สน นักท่องเท่ียวสามารถ

แวะเวียนเข้ามาเที่ยวชม หรือนั่งพักผ่อน และเลือกเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกได้ 



“ป่าสนดงลาน” ต้ังอยู่ในเขตต้ดต่อระหว่างอำเภอชุมแพและอำเภอสีชมภู จังหวัดขอนแก่น ห่างจากอุทยาน                 
แห่งชาต้ภูผาม่านประมาณ 5 - 6 ก้โลเมตร สำหรับใครท่ีเด้นทางมาท่องเท่ียวในเขตอำเภอภูผาม่านหรือผ่าน
ในเส้นทางน้ีเพื่อไปต่อยังภูกระดึง ป่าสนแห่งน้ีถือจุดแวะพักผ่อนเต้มพลังก่อนออกเด้นทางต่อซ่ึงสวยงาม 

ไม่แพ้ที่ท่องเที่ยวใดเลย          
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เบอีร์โท่รติิดติ่อี 
ท่ี�ติั้ง ตำบลนาหนองทุ่ม่ อำเภูอชุม่แพ จังหวััดขอนแก่น

ควรไปช่วงเวลา 15.00-17.00 น. (สาม่ารถเที�ย์วัได้ทั้งป่ี)
04 300 1753
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https://goo.gl/maps/5NQBzE7kUsuWXquB9


Verso
Sheraton Huahin Pranburi
Marrakesh Huahin
Putahracsa Hua Hin Resort 
La a natu bed&bakery

Aleenta Huahin
The barai

Euraka beach Huahin
Pineapple surf club

Top seacret Beach cafe

460

P r a c h u a p  K h i r i  K h a n

หัวหิน One day เช็คอินพิกัดชิค 
แวะพิกัดชิล ชาร์จพลังฟังเสียง 

คลื่นที่หัวหิน



ประจวบคีีรีขัันธ์์ เป็นจุดหมายปลายทางที� 
ใคีรต่่อใคีรต่่างหลงรัก เพราะเป็นเมืองชายทะเล 
จัดเป็นแดนสวรรคี์แห่งการพักผ่่อนอย่่ไม่ไกล 
จากกรุงเทพ สะดวกสบายในการเดินทางไม ่

เมื�อยล้า ไม่ว่าจะขัับรถมาเองหรือนั�งรถโดยสาร 

461



1. Verso
2. Sheraton Huahin Pranburi
3. Marrakesh Huahin
4. Putahracsa Hua Hin Resort 
5. La A Natu Bed&Bakery

P r a c h u a b  K h i r i  K h a n

L o c a t i o n

นักท่องเที�ยวต่่างมุ่งหน้ามาชาร์จพลังพร้อมฟื้้�นฟื้่ร่างกาย 
และจิต่ใจกันที�นี� ได้ฟื้ังเสียงคีลื�นจากชายหาดแสนสวย  

พร้อมสัมผ่ัสประสบการณ์์การทำสปาสุดเอ็กซ์์คีล่ซ์ีฟื้ที�ขั้�นชื�อ 
รวมถ้งเสน่ห์ขัองคีาเฟื้่หลายสไต่ล์ ที�เปิดให้นักท่องเที�ยว 

ไปแวะเช็คีอินได้ต่ลอดเส้นทาง 

6. Aleenta Huahin
7. The Bwarai
8. Euraka Beach Huahin
9. Pineapple Surf Club               
10. Top Seacret Beach Cafe
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หัวหิน One day เช็คอินพิกัดชิค 
แวะพิกัดชิล ชาร์จพลังฟังเสียง 

คลื่นที่หัวหิน
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ท่่องเท่่�ยวสุุดชิิคกัับบูท่่ครี่สุอรี์ท่ใหม่่แห่งหัวหิน

Verso

โรงแรมสไต่ล์มินิมอลแห่งใหม่ ที�มาในคีอนเซ็์ปต่์ ‘Indigo Splash’ ด้วยการ
ต่กแต่่งโทนสีฟื้้าขัาว สะดุดต่า ให้คีุณ์ได้พักผ่่อนไปกับบ่ทีคีรีสอร์ทในเคีรือวีรันดา 

ที�มีหาดอันเงียบสงบและเป็นส่วนต่ัว ต่ั�งอย่่กับทางขั้�นเขัาต่ะเกียบ
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5 3,000ระดับ
ที�พัก

Free WIFI

check-in check-out เบอรี์โท่รีติดต่อ 

ที�ต่ั�งราคีาเริ�มต่้น
ต่่อคีืน 

ดาว บาท

032 682 02112:0014:00

www.versohuahin.com www.facebook.com/versohuahin 

Restaurant

122/211 ซ์อยหม่่บ้านต่ะเกียบ  
ต่ำบลหนองแก อำเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีีรีขัันธ์์

https://www.versohuahin.com/
https://www.facebook.com/versohuahin
https://goo.gl/maps/RK5xsCGqstBScACbA
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ส่วนขัองห้องพักทางรีสอร ์ทมีเพียง 39 ห ้องที�ถ่กดี ไซ์น ์ ไว ้สวยงามและมีสิ�งอ�านวย                                    
คีวามสะดวกที�คีรบคีรัน สามารถให้คุีณ์หยิบหนังสือหรืองานมานั�งท�าได้สบาย กับห้องกว้าง
ขัวางที�มีขันาดเริ�มตั่�งแต่่ 41 ต่ารางเมต่ร แบ่งออกเป็น 4 Room Type คีือ  Deluxe room, 
Family Deluxe, Ocean Front, Sky Pool Suite 2 Bedrooms        

467



468



The dining room ห้องอาหารขัองทางโรงแรม ที�รังสรรคี์เมน่อาหารไทยและอาหารต่ะวันต่ก 
ให้คีุณ์ได้ลิ�มรสอาหารชั�นเลิศ กับทัศนียภาพท้องทะเล และการต่กแต่่งสไต่ล์กะลาสีเรือ 

เวลาทำการ 10.30-21.00 น. (สำหรับอาหารเช้า 06.30-10.30 น.)
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จุดเด่นขัองที�พักแห่งนี�คีือมีสระว่ายน��าสีฟื้้าใสตั่ดกับหินอ่อนสีขัาว ให้คุีณ์เลือกได้ถ้ง 4 สระ 
และยังมีสไลด์เดอร์ ให้เด็กๆ ได้สนุกสนานอย่างเต็่มที�  นอกจากนี�ยังมี Page Beach Bar 
บาร์ริมทะเลสุดเก๋  ที�มีบริการทั�งอาหารและเคีรื�องดื�มให้คีุณ์ได้สัมผ่ัสบรรยากาศผ่่อนคีลาย 

พร้อมวิวทะเลที�งดงาม
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สำหรับสายคีาเฟื้่ ขัอเชิญพบกับ Skoop beach cafe คีาเฟื้่ฮอต่ฮิต่ต่ลอดกาลที�อย่่บริเวณ์หน้า
หาดขัองที�พัก ให้คีุณ์ได้ทานขันม ไอศคีรีม และจิบเคีรื�องดื�มเย็นๆ พร้อมมุมสวยๆ ให้ถ่ายร่ป 

โพสต่์ลงโซ์เชียลเพียบ!
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Sheraton 
Huahin 

สุัม่ผัสุปรีะสุบกัารีณ์ใชิ้ชิ่วิตใน 
พูลวิลล่ารีะดับห้าดาว

P r a n b u r i
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เชอราต่นัหัวหิน ปราณ์บุร ีวลิล่า เป็นจุดหมายปลายทางที�มเีสน่ห์
พรอ้มสิ�งอำนวยคีวามสะดวกสบาย ให้คีณุ์ไดร้บัประสบการณ์์ใหม่ 

พร้อมการพักผ่่อนแสนสงบด้วยพ่ลวิลล่าระดับห้าดาว

473



474

5 2,000ระดับ
ที�พัก

Free WIFI

check-in check-out เบอรี์โท่รีติดต่อ 

ที�ต่ั�งราคีาเริ�มต่้น
ต่่อคีืน 

ดาว บาท

032 708 00012:0014:00

www.sheratonhuahinpranburivillas.com www.facebook.com/sheratonhuahinpranburi

Wellness ( spa, fitness ) Kids club Library

9/22 หม่่ที� 5  ต่ำบลปากน�ำปราณ์  
อำเภอปราณ์บุรี จังหวัดประจวบคีีรีขัันธ์์

http://www.sheratonhuahinpranburivillas.com/
https://www.facebook.com/sheratonhuahinpranburi/
https://goo.gl/maps/GQAo2FnRu2ZME83v6


สัมผ่ัสบรรยากาศไทยต่้นต่ำรับ ณ์ Luna La Pran ห้องอาหาร                   
ที�สามารถมองเห็นวิวอ่าวไทยอันต่ระการต่า พร้อมอิ�มอร่อยไปกับ

อาหารหลากหลายรสชาต่ิสไต่ล์ไทยแท้ และเมน่ซ์ิกเนเจอร์อีกมากมาย     
ที�ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนานาชาต่ิ ปรุงด้วยส่วนผ่สมที�ดีที�สุด 

ในท้องถิ�นจากปราณ์บุรี 
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โดยที�นี�แบ่งห้องพักเป็น 3 แบบคีือ Duplex pool villa, Pool villa, Pool villa suite
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หลีกหนีคีวามวุ่นวาย พักสมองจากการท�างาน แล้วมาพบกับวิลล่าหร่อันเงียบ
สงบที�คีัดสรรมาอย่างดีจ�านวน 53 หลังให้คีุณ์ได้ดื�มด��ากับทิวทัศน์ธ์รรมชาต่ิ 
หรือจะผ่่อนคีลายด้วยการนอนแช่ในอ่างอาบน��ากลางแจ้ง อีกหน้�งเอกลักษณ์์ขัอง                         

ที�นี�ก็สุดฟื้ิน
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รีสอร์ทแห่งนี�เป็นสวรรคี์แห่งการพักผ่่อนอย่างแท้จริง อีกหน้�งในที�พักที�ใคีรต่่างหลงรักและ 
แวะเวียนกลับมาอีกคีรั�งเพราะบรรยากาศและคีวามใส่ใจขัองพนักงาน หากใคีรที�กำลังมองหาที�พัก                            
ที�มีคีวามเป็นส่วนต่ัวส่ง หรืออยากจะเปลี�ยนบรรยากาศการทำงาน ให้หัวสมองไหลลื�น และได้รับ                                                                   

คีวามสุขั แบบเต่็มๆ ที�นี�เป็นอีกหน้�งต่ัวเลือกที�คีุณ์ต่้องไม่พลาด 
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หน่เท่่�ยวไปพักัใจ ณ รี่สุอรี์ท่สุุดเกั๋ 
สุไตล์โม่รี็อคโค

Marrakesh 
Huahin

มาราเกซ์ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั่�งอย่่บนผื่นดินที�สวยงามต่ามธ์รรมชาติ่ 
บนหาดทรายขัาวละเอียด บนถนนสายหลักที�มุ่งส่่ต่ัวเมืองและต่ลาดใกล้กับสถานที� 
ท่องเที�ยวมากมาย เช ่น สนามกอล์ฟื้ระดับเฟื้ิร ์สคีลาส สวนน�ำและศ่นย์การคี้า
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5
1,000

ระดับ
ที�พัก

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

Kids club

check-in check-out

ที�ต่ั�ง

ราคีา
เริ�มต่้น

ดาว

บาท
ต่่อคีืน

032 616 777
12:0014:00

www.marrakeshresortandspa.com

www.facebook.com/
marrakeshresortandspa

Library

63/411 ถนนเพชรเกษม ต่ำบลหนองแก 
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีีรีขัันธ์์ 

http://www.marrakeshresortandspa.com/
https://www.facebook.com/marrakeshresortandspa/
https://g.page/marrakeshresortandspa?share


ห้องพักที�นี�มีทั� งหมด 8 แบบ ด้วยสองโทนสีคีือแดงและน�ำเงิน ออกแบบต่ามหลัก 
คีวามเชื�อขัองชาวอาหรับในเรื�องขัองแสงแดดและทะเล ให้คีุณ์ได้มา Staycation  

หรือจะ Workcation ก็ได้หลายสไต่ล์
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ล็อบบี�เป็นจุดเริ�มต้่นขัองการเดินทางส่่โลกมหัศจรรย์ ด้วยเสียงน�ำพุอันเงียบสงบ ผ่้าไหมเนื�อนุ่ม                
และม่านโปร่งที�พริ�วไหวไปต่ามสายลม ให้กลิ�นอายเสมือน เมืองมาราเกซ์ เมืองริมทะเลในประเทศ                

โมรอคีโคี ที�เราไม่ต่้องเดินทางไปไกลแต่่ยังได้ประสบการณ์์สุดประทับใจ
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อีกหน้�งคีวามประทับใจ Al bahr beach bar ที�บีช บาร์ ที�มีคีวามโดดเด่นในเรื�องขัอง
โลเคีชั�นภายใต่้แนวคีิด ต่ามองดาวเท้าเหยียบหญ้า ที�ให้บริการทั�งอาหารและเคีรื�องดื�ม                 

สัมผ่ัสบรรยากาศสุดพิเศษ รับลมเย็นและปลดปล่อยจินต่นาการไปกับเกลียวคีลื�นขัองทะเล              
โรแมนต่ิกสมกับเป็นสวรรคี์ต่ามชื�อบาร์ในภาษาอาหรับจริงๆ
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ห้องอาหาร Alhamra  ให้บริการอาหารโมร็อกโก อาหารเมดิเต่อร์เรเนียน อาหารไทยฟื้ิวชั�น และ        
อาหารนานาชาติ่พร้อมไวน์ชั�นน�าจากทั�วโลก เสิร์ฟื้ทั�งแบบ A-la-Carte และแบบบุฟื้เฟื้่ต่์ สามารถ        

รับประทานได้ทั�งใน indoor กลางแจ้งริมสระน��า หรือจัดเลี�ยงในห้องพาวิลเลี�ยนส่วนต่ัว
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Hua Hin Resort 
Putahracsa 

รีสอร์ทที่จะพาคุณไปสัมผัสกับเสน่ห ์
อันอบอุ่นแห่งเมืองหัวหิน
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5 3,000ระดับ
ที�พัก

Free WIFI

check-in check-out เบอรี์โท่รีติดต่อ 

ที�ต่ั�งราคีาเริ�มต่้น
ต่่อคีืน 

ดาว บาท

032 531 47012:0014:00

www.putahracsa.com www.facebook.com/putahracsa

Wellness ( spa, fitness )

22/65 ถนนแนบเคีหาสน์ ต่ำบลหัวหิน 
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีีรีขัันธ์์ 

http://www.putahracsa.com/
https://www.facebook.com/putahracsa
https://goo.gl/maps/wGDzH1eAZYVefGAn6


ห้องพักฝั่ั�ง Beachside Villas มีห้องพักเป็นวิลล่า 4 แบบ Beachfront Pool Villa, Pool Villa, Oceanbed Poolvillas  
และ Oceanbed Jacuzzi Villas  และในส่วนขัองฝั่ั�ง  Sandside จะเป็นห้องพักแบบ Deluxe ที�ถ่กต่กแต่่งด้วยสไต่ล์ 

มินิมอล-ทรอปิคีอล
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รีสอร์ทที� ตั่�งอย่่ ในต่ัวเมืองหัวหินห่างจาก        
ต่ลาดโต้่รุ่งเพียง 900 เมต่รเป็นรีสอร์ทหร ่
ที�ด้งเสน่ห์และคีวามอบอุ่นขัองเมืองหัวหิน 
ออกมาได้อย่างลงตั่ว ด้วยการดีไซ์น์แบบ 
มินิมอล คีล้ ายกับการพักผ่่อนอ ย่่บ้ าน  
ห รื อ เ ป ลี� ย น ส ถ า น ที� ท ำ ง า น แ บ บ เ ดิ ม ๆ  
มา Workcation ด้วยบรรยากาศแสนสบาย 

ต่ิดทะเล
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Oceanside beach club & Restaurant ร้านอาหารขั้�นชื�อขัองรีสอร์ท ที�หากไม่ได้เขั้าพักก็สามารถจองมารับประทานได ้
อาหารที�มีให้ เลือกหลากหลายทั�งไทย ฝั่รั�ง หรือซ์ีฟื้่้ด พร้อมสัมผั่สบรรยากาศชิลๆ โดยเฉพาะทุกคืีนวันศุกร์เสาร์               

เพราะมีดนต่รีแจ๊สเพราะๆ ให้ได้ชมวิวฟื้ังเพลงเคีล้าบรรยากาศที�สวยงามขัองท้องทะเล
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รีสอร์ทจะมีการแบ่งห้องพักเป็นสองฝั่ั�ง คีือ Beachside ที�เป็นห้องพักแบบวิลล่าต่ิดทะเล
ทั�งหมด 15 หลัง และ Sandside ห้องพักฟื้ีลหาด ที�อย่่ฝั่ั�งต่รงขั้ามฟื้ากถนน 100 เมต่ร                                

ด้วยการต่กแต่่งภายในอย่างอบอุ่น ใช้วัสดุไม้แบบโมเดิร์นฟื้ีลอย่่บ้านหร่  
พร้อมสิ�งอำนวยคีวามสะดวกภายในที�พักมากมาย
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ไม่ได้มีดีแค่ีที�พัก เพราะสายคีาเฟ่ื้ต่้องถ่กใจ ‘อบอุ่น’ ร้านอาหารและขันมหวาน ที�มี
บรรยากาศโล่งโปรง่สบาย เหมาะจะไปนั�งชิมขันมหวาน ถา่ยรป่เก ๋ๆ  หรอืพกแลป็ทอ็ป

ไปนั�งทำงานพร้อมดื�มกาแฟื้ร้อนๆ ให้สมองได้ลื�นไหลก็ดีไม่แพ้กัน
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La a natu
นอนดูดาวกลางทุ่งนา 

กับบรรยากาศสุดพิเศษริมทะเล

 b e d & b a k e r y
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ลา เอ นาต่่ บ่ทีคีรีสอร์ทขันาดเล็ก  
ริมชายหาดส่วนต่ัวที�มีสไต่ล์โดดเด่นจาก

อาคีารหลังคีาลอมฟื้างกลางทุ่งนา 
ด้วยห้องพักเพียง 12 ห้อง ทำให้ที�นี� 
เงียบสงบและเหมาะสุดๆ สำหรับคีน 

ที�ต่้องการคีวามเป็นส่วนต่ัว 
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4 1,000ระดับ
ที�พัก

Free WIFI

check-in check-out เบอรี์โท่รีติดต่อ 

ที�ต่ั�งราคีาเริ�มต่้น
ต่่อคีืน 

ดาว บาท

038 226 24112:0014:00

www.laanatu.com www.facebook.com/laanatubb

Restaurant Bar

234 หม่่ 2 ต่ำบลสามร้อยยอด 
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีีรีขัันธ์์

498

http://www.laanatu.com/
http://www.facebook.com/laanatubb
https://g.page/laanatu?share


รีสอร์ทที� เต่็มอิ�มด้วยสองบรรยากาศแห่งนี� เหมาะสำหรับใคีรที�กำลังมองหา
รีสอร์ทเล็กๆ และเงียบสงบเพื�อจะพักผ่่อนในวันหยุด สามารถจ่งมือคีนรัก 

มาเสพบรรยากาศพระอาทิต่ย์ต่กยามเย็นอันแสนโรแมนติ่กได้เลย
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ในส่วนขัองบ้านพักที�นี�ได้แบ่งเป็น 3 แบบ 3 อารมณ์์ ทรอปิคีอลวิลล่า ที�พักในโซ์นทุ่งนา  
ใคีรที�อยากสัมผั่สวิถี ชี วิต่ไทยแท้ๆ แนะนำเลยทรอปิคีอลคีอทเทจ บ้านพักที� ใช้                             
คีวามกลมกลืนกับธ์รรมชาต่ิ จำลองบรรยากาศบ้านเรือนชาวประมง ที�เน้นคีวามโอ่โถง 
ถ่ายเทสะดวก ตั่�งอย่่ต่ิดริมหาด Loft & Vanilla Suite บ้านสองชั�นที�ผ่สมผ่สาน 

คีวามโมเดิร์นให้คีุณ์ได้เห็นวิวน�ำทะเลใสๆ หรือจะนอนแช่น�ำในสระส่วนต่ัว
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ห้องอาหารขัองทางรีสอร์ทอย่่บนชั�นดาดฟื้้า นอกจากนั�ง Indoor แล้วยังสามารถนั�ง Outdoor  
รับลมทะเลได้อีกด้วย ส่วนเมน่อาหารก็มีหลากหลายทั�งไทยและยุโรป ส่วนเมน่แนะนำคีือผ่ัดไทยกุ้งสด                                             

เส้นหมี�เขัียวหวานป่ รสชาต่ิเขั้มขั้นอร่อยจนต่ิดใจ
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นอกจากชื�นชมคีวามสวยงาม ต่้องไม่พลาดกับเซ์็ต่ Afternoon tea ที�ประกอบไปด้วย ชาร้อนเสิร์ฟื้
พร้อมกับเบเกอรี�แสนอร่อย เพราะนอกจากที�พักสุดเลิศแล้ว เรื�องเบเกอรี�ขัองลา เอ นา ต่่ ก็เด่น                                     

ไม่แพ้ใคีรถ้าหากไม่ได้ลองชิม ก็เหมือนมาไม่ถ้ง

503



Huahin
Aleenta

รีับลม่ท่ะเลกัับรี่สุอรี์ท่สุไตล์บาหล่ พรี้อม่เปิดปรีะสุบกัารีณ์
ด้วยสุปาจากัสุมุ่นไพรีธรีรีม่ชิาติ 
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อลีนต่า หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา รีสอร์ทบ่ต่ิกสุดหร่ที� ได้รับรางวัลมากมาย              
ด้วยห้องพักเพียง 25 ห้องแต่่มีเอกลักษณ์์เฉพาะตั่ว ทำให้นี�คีือสวรรค์ีแห่งการ
ฟื้้�นฟื้่จิต่ใจ และชาร์จพลังชีวิต่ เพียงแคี่ 2 ชั�วโมงคีร้�งจากทางใต้่ขัองกรุงเทพ                           

คีุณ์จะได้พักผ่่อนไปกับธ์รรมชาต่ิขัองชายหาดขัาวอันแสนสงบ
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5 4,000ระดับ
ที�พัก

Free WIFI

check-in check-out เบอรี์โท่รีติดต่อ 

ที�ต่ั�งราคีาเริ�มต่้น
ต่่อคีืน 

ดาว บาท

032 618 33312:0014:00

www.aleenta.com www.facebook.com/aleentahuahin

Restaurant Bar

183 ต่ำบลปากน�ำปราณ์  
อำเภอปราณ์บุรี จังหวัดประจวบคีีรีขัันธ์์

Wellness (spa, fitness)
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เปิดประสบการณ์์ใหม่เพื�อคีุณ์ เพราะที�อลีนต่า มีกิจกรรมมากมายให้ได้เลือกสรร 
ไม่ว่าจะเป็นบริการพาไปจุดชมวิว เยี�ยมชมม่ลนิธ์ิอนุรักษ์สัต่ว์ป่า ปั�นจักรยาน 

ริมหาด หรือจะเอ็กซ์์ต่รีมไปกับกีฬาไคีท์เซ์ิร์ฟื้ ใช้ชีวิต่ 
แบบไม่มีเบื�อต่้องที�นี�เท่านั�น 
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ในส่วนขัองห้องพักที�นี�มีให้เลือกหลากหลายแบบ  ถ้ง 9 แบบ ต่ั�งแต่่                        
ห้อง deluxe จนไปถ้ง Pool Villa ไม่ว่าจะมาเป็นคี่่ หรือคีรอบคีรัว              
ก็ต่อบโจทย์ แถมที�นี�ยังเน้นการต่กแต่่งแบบ Open-air ท�าให้ไม่ว่า             

มุมไหนแสงก็ส่องเขั้าถ้ง จะถ่ายร่ปโพสต่์ลงโซ์เชียลได้สวยไม่แพ้ใคีร
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ร้านอาหารอลีนต่าอาหารไทยสมัยใหม่และอาหารนานาชาติ่ในปราณ์บุรี หัวหินนำเสนอ 
อาหารไทยและอาหารนานาชาติ่แบบดั�งเดิมและสมัยใหม่ที�อร่อย โดยใช้วัต่ถุดิบสดใหม่  
สมุนไพรและผั่กออร์แกนิกจากสวนขัองทางรีสอร์ทเอง เปิดให้บริการอาหารเช้า  
07.00-11.00 น. มื�อกลางวัน-มื�อคี�ำ 11.00-22.30 น. และห้ามพลาดกับบริการสปา  
ที� ใ ช้สมุนไพรจากทางสวนขัองรีสอร์ทเอง หรือทำกิจกรรมมากมายเอาใจสาย 
สุขัภาพ เช่น โยคีะในต่อนเช้า เพื�อฟื้้�นฟื้่ เยียวยาจิต่ใจและร่างกายในช่วงวันหยุด 

เพื�อกลับไปทำงานอย่างเต็่มพลัง
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The Barai
รีทรีทร่างกาย ผ่อนคลายไปกับ 

สปาที่ดีสุดในหัวหิน

เริ�มต่้นการเดินทางเพื�อสุขัภาพที� เดอะ บาราย สปา สปาที�มีชื�อเสียงและได้รับรางวัลการันตี่มากมาย ต่ั�งอย่่ริมชายหาด

อันเงียบสงบ ถัดจากโรงแรมไฮแอท รีเจนซ์ี� หัวหิน ให้คีุณ์เปิดประสบการณ์์ผ่่อนคีลายสุดเอ็กซ์์คีล่ซี์ฟื้ที�สัมผ่ัสได้จริง                         

จากมืออาชีพและได้รับการยอมรับในระดับสากล
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เดอะบาราย สปา สร้างขั้�นโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากนคีรวัด ประเทศกัมพ่ชา เป็นสถานที�อันเงียบสงบ เพื�อหลบ

หลีกคีวามวุ่นวายจากโลกภายนอก เขั้าส่่เส้นทางเพื�อสุขัภาพอย่างแท้จริง เน้นการบ�าบัดอย่างล��าล้กเพื�อฟื้้�นฟื้่ร่างกาย                  

และจิต่ใจ นอกจากนี� ยังมีคีลาสโยคีะ ไทเก๊ก ให้เป็นทางเลือกขัองคีนรักสุขัภาพอีกด้วย
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* ช่วงนี�ทางสปาจำกัดจำนวนคีน Walk-in มาเขั้ารับบริการ                     
กรุณ์าโทรสอบถามและจองคีิวไว้ล่วงหน้า

เบอรี์โท่รีติดต่อ 
ท่่�ตั�ง 91 หััวหัิน ถนนเขาตะเกีียบ ตำบลหันองแกี อำเภอหััวหัิน จัังหัวัดประจัวบคีีรีขันธ์์

เวลาให้บรีิกัารี
www.thebarai.com
www.facebook.com/thebarai

10.00-19.00 น.
03 2511234
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สถาปัต่ยกรรมขัองเดอะ บาราย สปา ถ่กออกแบบ                    
ให้เป็นเขัาวงกต่ โดยใช้ล่กเล่นจากแสงธ์รรมชาติ่ เพื�อสร้าง
ประสบการณ์์ใหม่ๆ ได้ไม่ซ์��ากันในแต่่ละคีรั�งที�มาใช้บรกิาร 
นอกจากจะได้รับการผ่่อนคีลายแล้ว ทุกมุมภายในสปา            

ยังสวยโดนใจจนอดเก็บภาพไว้ไม่ได้

นอกจากทรีทเม้นท์สปาที� มีคีวามโดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ์แ์ล้ว ที�นี�ยงัมีโปรแกรม ‘ ไลฟ์ื้สไต่ล์ คีอลเลคีชั�น’ 
โปรแกรมที�ถ่กออกแบบมา เพื�อแนะนำวิธ์ีการด่แล
สุขัภาพเฉพาะต่ัวขัองแต่่ละบุคีคีล ให้สามารถนำกลับไป 
ประยุกต่์ใช้ หลังจากการพักผ่่อนวันหยุด เพื�อให้คีุณ์ 

เริ�มต่้นการทำงานได้อย่างมีประสิทธ์ิภาพ!



ชิารี์จพลังแวะแชิะภาพ ท่่�คาเฟ่ลับ 
สุไตล์บาหล่

คีาเฟื้่ลับสไต่ล์บาหลีแห่งนี� เป็นคีาเฟื้่เปิดใหม่ ซ์้�งหากใคีรได้ไปคีรั�งแรก ต่่างก็พ่ดเป็นเสียงเดียวกันว่า ลับสมชื�อจริงๆ  
เพราะคีวามสวยสุดชิคีนี� ตั่�งอย่่ล้กสุดภายในซ์อยหัวหิน 75/2 ซ์อยเล็กๆ แต่่กลับมีจุดหมายปลายทางการค้ีนหา 

ที�สายคีาเฟื้่ต่้องไม่พลาด!

Top
Seacret Beach

Cafe
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เมื�อเดินเขั้ามาในร้านจะพบกับการต่กแต่่งแบบ              
ทรอปิคีอลต่ัดกับสีชมพ่หวานแหวว มีโดมสองชั�น
สไต่ล์บาหลีที�ทำจากไม้ไผ่่ นอกจากนี� ยังมีรังนก
ยักษ์ประดับต่ามทางเดิน ให้เราเข้ัาไปนั�งถ่ายร่ป                              

เช็คีอินเรียกน�ำย่อยได้ตั่�งแต่่มาถ้งเลย

ลักษณ์ะร้านเป็น Open-air โปร่งสบาย มีทั�งโซ์นอาคีาร
และโซ์นที�นั�งรมิหาด พร้อมเปลต่าข่ัายกับ Bean Bag นุ่มๆ   

ให้คีุณ์ได้เอ็นจอยไปกับวิวสีฟื้้าขัองท้องทะเล



เบอรี์โท่รีติดต่อ 
ท่่�ตั�ง 1,9 ซอย หััวหัิน 75/2 ตำบลหััวหัิน อำเภอหััวหัิน จัังหัวัดประจัวบคีีรีขันธ์์

เวลาให้บรีิกัารี
www.facebook.com/topseacretbeachcafe

* ร้านอย่่ล้ก ต่้องสังเกต่ดีๆ ซ์อยเล็กมีรถสวนเขั้า-ออกต่ลอดเวลา

10.00-18.00 น.
065 517 3989
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ลักัษณะสุไตล์อาหารี เคีรื�องดื�ม เบเกอรี� ขัองหวาน 

เม่นูขึ้้�นชิ่�อ  สำหรับเมน่อาหาร ที�นี�มีทั�งเคีรื�องดื�ม เบเกอรี�และขัองทานเล่น ให้เลือกหลากหลาย   
  เมน่แนะนำที�คีวรลองคีือ คีรัฟื้เฟื้ิล ที�กรอบนอกนุ่มใน บอกเลยว่าอร่อยทุกรสชาต่ิ! 
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Eureka Nitro
พักัผ่อนรีิม่หาดกัับรีถบ้าน 

สุไตล์แคม่ป์ปิ้ง

Eureka Beach Cafe เป็นเคีรือเดียวกันกับ Eureka Coffee Tap ร้านกาแฟื้ดังในกรุงเทพฯ ที�มาเปิดสาขัาริมหาดให้คีุณ์
ได้เสพบรรยากาศชิวๆ ริมทะเล ได้จิบกาแฟื้ฟื้ังเสียงคีลื�นชวนให้ร่้ส้กผ่่อนคีลายในวันพักผ่่อน 

 C o f f e e
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เบอรี์โท่รีติดต่อ 
ท่่�ตั�ง 888/324 หัมู่่� 1 ถนนปากีน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จัังหัวัดประจัวบคีีรีขันธ์์

เวลาให้บรีิกัารี
www.facebook.com/eurekanitrocoffee
เปิดบริกีารทุุกีวัน 08.00-19.00 น.
095 454 9441

521

https://goo.gl/maps/fPuTN1tauvnGxVNo8
http://www.facebook.com/eurekanitrocoffee


ทางร้านมีโซ์นบริการให้เลือกทั�งแบบอินดอร์ และเอ้าท์ดอร์ ให้คีุณ์ดื�มด�ำไปกับสายลม และเสียงคีลื�น พักเอนกาย 
ลงที� Bean Bag สีฟื้้าขัาวสดใส หรือถ้าจะให้สนุกสามารถไปเล่นที�แคีมป์ริมทะเลได้ เพราะมีพร็อบเก๋ๆ ให้บริการ 

เอาใจนักท่องเที�ยวสายถ่ายร่ปอีกด้วย
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ลักัษณะสุไตล์อาหารี  อาหารฟื้ิวส์ชั�น เบเกอรี� เคีรื�องดื�ม

เม่นูขึ้้�นชิ่�อ  เมน่จานหลักที�แนะนำ คีือพิซ์ซ์่าปราณ์บุเรียน พิซ์ซ์่าที�รวมคีวามโดดเด่นขัองวัต่ถุดิบท้องถิ�น                        
  เช่น ปลาหม้กหัวหิน และสับปะรดปราณ์บุรี ให้คีุณ์ได้ลิ�มลองรสชาต่ิใหม่ไม่ซ์�ำใคีร 

เห็นวิวบรรยากาศรถบ้านชายทะเล ก็ต่้องไม่พลาดที�จะนั�งจิบกาแฟื้แก้วโปรดอย่าง ‘ไข่ัเค็ีมลาเต้่’ เมน่สร้างชื�อขัองทางร้าน 
ที�นำไซ์รัปไข่ัเค็ีมผ่สมเขั้ากับกาแฟื้ลาเต้่ได้อย่างลงตั่ว ซ์้�งหาดื�มกาแฟื้สไต่ล์นี�ไม่ได้จากที�ไหนแน่นอน บอกเลยว่าคีุณ์จะต้่อง
ประทับใจทั�งบรรยากาศและต่ิดใจรสชาต่ิกาแฟื้จนต่้องกลับมาอีก
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เสุพบรีรียากัาศคาเฟ่สุุดชิิล 
พรี้อม่ผจญภัยไปกัับเซิรี์ฟ!

อีกหน้�งคีาเฟื้่น้องใหม่ขัองหัวหิน ที�มีเอกลักษณ์์ไม่ซ์�ำใคีร เพราะเป็นทั�งคีาเฟื้่และเซ์ิร์ฟื้คีลับ  
ให้ทุกคีนได้มานั�งชิลหรือจะสนุกไปกับกิจกรรมทางน�ำก็มีให้บริการ 

Pineapple
s u r f  c l u b
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ทำเลร้านต่ั�งอย่่ริมหาดเขัาต่ะเกียบ โดดเด่นด้วยซ์ุ้มสไต่ล์ทรอปิคีอลบีช คีล้ายบาร์ให้มานั�งชิล  
โดยพื�นที�ขัองทางร้านทั�งหมดจะเป็น Open-air เปิดให้รับลมทะลเย็นๆ ได้ต่ลอดทั�งวัน
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เบอรี์โท่รีติดต่อ 
ท่่�ตั�ง ซอยอ�าวหััวดอน 5 ตำบลหันองแกี อำเภอหััวหัิน จัังหัวัดประจัวบคีีรีขันธ์์

เวลาให้บรีิกัารี

www.facebook.com/PineappleSurfClub

095 192 1990
วันจัันทุร์-พฤหััส 10.00-18.00 น. (ปิดวันพุธ์)
วันศุุกีร์-อาทุิตย์ 10.00-21.00 น.
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ลักัษณะสุไตล์อาหารี  เคีรื�องดื�ม เบเกอรี� 

เม่นูขึ้้�นชิ่�อ  Berry paradise และเมน่น��าผ่ลไม้ปั�นอื�นๆ

มุ่ม่ถ่ายรีูป  ส่วนใคีรที�ชื�นชอบการถ่ายร่ป รับรองไม่ผ่ิดหวัง เพราะมีมุมถ่ายร่ปให้เลือกเยอะมาก ใช้แสง  
  ธ์รรมชาต่ิได้ต่ลอดทั�งวัน แต่่อยากแนะน�าบรรยากาศช่วงเย็น ให้นั�งด่พระอาทิต่ย์ต่กต่ัดกับท้องฟื้้า 
  แบบ Vanilla Sky อันแสนโรแมนต่ิก จนอยากจ่งมือใคีรสักคีนให้มาเที�ยวด้วยกัน

นอกจากเซิ์ร์ฟื้ ทางร้านยงัมี Sup Board และ Paddle คีอยให้บรกิารอกีด้วย โดยมีค่ีาใช้จ่ายอย่่ที�ชั�วโมงละ 400 บาทเท่านั�น 
ถ้าเป็นมือใหม่ไม่ต่้องกังวล เพราะที�นี�มีบริการสอนต่ั�งแต่่เริ�มต่้น จนคีุณ์สามารถเล่นได้อย่างสนุกสนาน
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S u r a t t h a n i

มาสมุย ต้องมาเสมอ เช็คอินพิกัดชิล
ถ่ายรูปชิคแบบ 1 Day trip 

Hansar Samui
Melati Samui
Khwan Beach Samui

SUMMER by Coco Tam’s 
เกาะมัดสุม 

The Jungle club
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 เส้นทางเอาใจสายชิค ที่จะพาคุณไปเช็คอิน                 
กิน เที่ยว กับ 3 สถานที่สุดคูล ซึ่งถ้าไม่ได้มาเยือน        

ก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองสมุย!
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1. Hansar Samui
2. Melati Samui
3. Khwan Beach Samui 

4. SUMMER by Coco Tam’s
5. เกาะมััดสุุมั
6. The Jungle Club

L o c a t i o n

ให้คุณได้เต็มอิ่มไปกับการจิบเครื่องดื่ม ชิมอาหารทะเล 
 เซลฟี่กับเหล่าน้องหมู พักผ่อนสัมผัสเสียงคลื่น พร้อมแจ้งพิกัด

มุมสวย ๆ ส�าหรับเก็บภาพความประทับใจไว้ ให้ได้อัพเดตลง              
โซเชียลกันไปยาว ๆ เก็บกระเป๋าเตรียมตัวให้พร้อมแล้ว                    

เดินทางไปเช็คอินกับทริปนี้ได้เลย

S u r a t t h a n i

มาสมุย ต้องมาเสมอ เช็คอินพิกัดชิล
ถ่ายรูปชิคแบบ 1 Day trip 
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Hansar 
Samui

ดื่มด�่ำกับบรรยำกำศริมชำยหำด
พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตชำวประมง
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หรรษา สมุย  รีสอร ์ท  แอนด ์สปา  ห ่ างจากสนามบินเพียง  10  นาที 
เป็นรสีอร์ทสวยสไตล์ Modern Tropical ท่ีเน้นความโปร่งโล่งสบายและใกล้ชดิกบั 

ธรรมชาติ  มอบประสบการณ์รีสอร์ทและสปาสุดหรู
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4 2,000ระดับ
ที่พัก

Free WIFI Wellness (spa,massage) Library

check-in check-out เบอร์โทรติดต่อ 

ที่ตั้งราคาเริ่มต้น
ต่อคืน 

ดาว บาท

062 565 0796

101/28 หมู่ 1 ตำบลบ่อผุด  
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

12:0014:00

www.hansarsamui.com https://www.facebook.com/
HansarSamui

https://goo.gl/maps/TLGNDaUyAqsUPekS6
https://www.hansarsamui.com/
https://www.facebook.com/HansarSamui


โดยมีพื้นที่ส่วนกลางที่กว้างขวางและเอ็นจอยกับบรรยากาศได้อย่างเต็ม
ที่ ไม่ว่าจะเป็นบาร์และสระว่ายน�้าที่ตั้งอยู่ติดชายหาด หรือห้องอาหารแบบ 

Open air ที่สามารถนั่งรับลมทะเล พร้อมจิบเครื่องดื่มชิลๆ ได้ตลอดวัน
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ประสบการณ์การรับประทานอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ของรีสอร์ท H Bistro ร้านอาหารที่ได้รางวัล
มากมาย ให้บริการเมนูอาหารฝรั่งเศสเมดิเตอร์เรเนียนท่ีสดใหม่ และรายการไวน์สุดพิเศษ เพลิดเพลิน

กับเครื่องเทศเมดิเตอร์เรเนียนแท้ๆ 

536



สายแอคทีฟ ก็ ไม่ต้องกลัวเบ่ือ เพราะท่ีน่ีมีกิจกรรมให้ผู้เข้าพักได้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการ            
พายSUP ออกกำลังกายในฟิตเนส หรือไปนอนทำสปา  นอกจากความสะดวกสบายภายในท่ีพักแล้ว 
รีสอร์ทยังอยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และคาเฟ่ชื่อดังอีกด้วย หรือจะเดินเพียงแค่ 500 เมตร                               

ไปที่ Fisherman’s Village เพื่อดื่มด่ำวิถีชีวิตชาวบ้านซึ่งเป็นเสน่ห์ของชายหาดแห่งนี้อีกด้วย

537



538



ห้องพกัพร้อมระเบียงส่วนตัวขนาดใหญ่พเิศษ พร้อมส่ิงอ�านวยความสะดวกครบครนั มห้ีอง
พักทั้งหมด 3 Room type ได้แก่ Sea view, Sea view XL, Beach front
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ดื่มด�่ำกับกำรพักผ่อนด้วยกลิ่นหอมโชยชวนของดอกมะล ิ
กับท�ำเลติดชำยหำดที่สวยงำมเพื่อสัมผัสประสบกำรณ ์

สุดหรูบนเกำะสมุย

Melati 
Samui
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เมลาติ แปลว่าดอกมะลิในภาษาอินโดนิเซีย จึงไม่แปลกท่ีรีสอร์ทหรูติดชายหาดแห่งนี้ จะหอมอบอวล
ไปด้วยกล่ินของดอกมะลิหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งนอกจากการเดินทางท่ีสะดวก เพราะทางท่ีพักมีรถ
รับ-ส่งจากสนามบินสมุย การตกแต่งของท่ีพักสไตล์ไทย - ทรอปิคอล ก็เป็นอีกเหตุผล ที่ช่วยดึงดูด
นักท่องเท่ียวมากมาย เพราะอากาศสดชื่นสามารถเดินเล่นได้ภายในท่ีพักได้ตลอดท้ังวัน และยังมี                            

บ่อปลาคาร์พ น�้าตกสวยๆ ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยทีเดียว
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5 2,000ระดับ
ที่พัก

Free WIFI

check-in check-out เบอร์โทรติดต่อ 

ที่ตั้งราคาเริ่มต้น
ต่อคืน 

ดาว บาท

077 913 40012:0014:00

www.melatiresort.com www.facebook.com/melati.resort

Wellness (spa, fitness) Kid’s club

9/99 หมู่ 5  ตำบลบ่อผุด  
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

http://www.melatiresort.com/
https://goo.gl/maps/SvkjPdt78BkbCFze6


ด้วยพื้นที่ส่วนกลาง พร้อมท่ีน่ังชิลมากมาย ให้คุณได้หลีกหนีความวุ่นวายมาน่ังทำงาน หรืออ่าน
หนังสือให้คิดไอเดียไปพร้อมกับการฟังเสียงน้ำตก สัมผัสสายลมและแสงแดดอุ่นๆ
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ห้องพักของที่นี่มีทั้งหมด 6 Room Type ถูกตกแต่งได้
อย่างสวยงามพร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน ได้แก่            

Grand Deluxe, Private Garden Pool, Pool Villa, Pool Villa 
Suite, Family Pool Villa และ Presidential Suite 
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ที่นี่มีห้องอาหารหลากหลายให้บริการ ทั้ง The View Restaurant ห้องอาหารเช้า,               
Round The Clock Room Service ห้องอาหารที่สามารถสั่งอาหารได้ตลอดวัน นอกจากนี้                
ยังสามารถสั่งบาร์บีคิวไปเสิร์ฟ และปิ้งย่างในบริเวณที่พักอันเป็นส่วนตัวของคุณได้อีกด้วย
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สำหรับสระว่ายน้ำส่วนกลางของที่พักมีทั้งหมด 2 สระ ซึ่งมีโซนสระปกติและ 
โซนสระสำหรับผู้ใหญ่ และมีห้องพักให้เลือกหลายแบบรวมถึง Pool Villa ไฮไลต์

คอืสามารถอพัเกรดอาหารเช้าเป็นแบบ Floating Breakfast เพือ่มาถ่ายรูปสวยๆ  
เช็คอินลงโซเชียลได้เลย! นอกจากนี้ ทางที่พักยังมีกิจกรรม พายเรือคายัค  

พาย SUP สปา และ kids club ไว้คอยบริการทุกไลฟ์สไตล์ เนื่องจากหาดที่นี่
ค่อนข้างส่วนตัวและคนไม่พลุกพล่านจึงเหมาะนั่งดินเนอร์ใต้แสงเทียน  

พร้อมชมวิวทะเล บอกเลยว่าบรรยากาศดีและโรแมนติกมากๆ  
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Khwan 
Beach Samui

หยิบงำนไป Workcation ในบรรยำกำศแสนโรแมนติก 
พร้อมเสพศิลปะไปกับ Art Gallery 
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วิลล่าหรูระดับไฮเอนด์ท่ีห่างจากหาดแม่น้ำ เพียง         
50 เมตร ด้วยกล่ินอายความเป็นธรรมชาติ วิลล่า
สวยพร้อมสระว่ายน้ำหรือเต็นท์ทั้งหมดที่ถูกตกแต่ง
ด้วยศิลปะไทยและการออกแบบสมัยใหม่ จึงเป็น

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ ขวัญ บีช รีสอร์ท  
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4 2,000ระดับ
ที่พัก

Free WIFI

check-in check-out เบอร์โทรติดต่อ 

ที่ตั้งราคาเริ่มต้น
ต่อคืน 

ดาว บาท

062 565 079612:0014:00

www.khwanbeachresort.com www.facebook.com/Khwanbeachresort

Wellness (Spa,massage) Library

67/61 หมู่ 1 ตำบลแม่น้ำ  
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

https://www.khwanbeachresort.com/
https://www.facebook.com/Khwanbeachresort
https://goo.gl/maps/tL3iTiVhJQsAuaMy7
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โดยที่พักมีให้เลือกหลาย Type เพื่อตอบโจทย์ตามไลฟ์สไตล์                             
เข้าพักได้ตั้งแต่ 2-4 คน 
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Luxury Double Room 
 Luxury Villa 

Luxury Two-Bedroom Villa 
Luxury One-Bedroom Villa

Pool Villa 
Duplex Villa 

Pool Duplex Villa 
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ส�าหรับห ้องพักจะมีบริ เวณน่ังเล ่นพร้อมกับส่ือเพื่อความบันเทิง รวมท้ังห ้องครัวท่ีมี
อุปกรณ์ครบครัน สามารถจัดปาร์ต้ีเล็ก ๆ ได้ โดยพื้นท่ีส่วนกลางท่ีกว้างขวาง พร้อมสระ
ว่ายน�้า และสวนท่ีถูกจัดแต่งอย่างร่มรื่น ท�าให้คุณใช้ชีวิตภายในท่ีพักได้อย่างเพลิดเพลิน  
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ผ่อนคลายไปกับบริการนวด ทรีทเมนท์สปาในวิลล่า  และบริการอำนวยความสะดวก
อื่น ๆ เช่น บริการรถยนต์ เช่า  เพื่อไปสถานท่ีท่องเ ท่ียวใกล้ เคียงมากมาย ติดชายหาด
และหาดค่อนข้างส่วนตัวคนไม่พลุกพล่าน เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจอย่างแท้จริง 
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SUMMER
ชวนไปเช็คอินกับบีชบำร์สุดชิค 

ชิดริมหมู่บ้ำนชำวประมง

b y  C o c o  Ta m’s

ในอดีตหาดบ่อผุด มีแค่ร้านอาหารทะเลพื้นบ้านอยู่ไม่ก่ีร้าน เทียบกับตอนน้ีกลับกลายเป็น              
แลนด์มาร์คส�าคัญ ท่ีไม่ว่าใครได้มาเท่ียวเกาะสมุยต่างก็ต้องแวะมาเช็คอินรายงานตัว ถ่ายรูป         

อยู่ริมหาดกับร้านสุดเก๋อย่าง Summer by Coco Tam’s
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ที่ตั�ง 62 หมั่�ที่่� 1 ตำบลบ�อผุุด อำเภอเกาะสุมัุย จัังหวััดสุุราษฎร์ธานี่ 
เบอร์โทรติดต่อ 
เวลำให้บริกำร เปิิดทีุ่กวัันี  09.00-18.00 นี.

091 915 5664

www.facebook.com/summer.bycocotam
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https://g.page/summer-by-coco-tam-s?share
http://www.facebook.com/summer.bycocotam/


บีชบาร์ชื่อดังของสมุย บาร์ริมชายหาดบรรยากาศสุดชิลที่ตกแต่งสไตล์บาหลีผสมผสานความมนิมิอลออกมาได้
อย่างลงตัว ต้ังอยูริ่มทะเลในหมู่บ้านชาวประมง Fisherman Village ชายหาดบอ่ผดุ ขึน้ชือ่วา่เปน็ชายหาดท่ีเงยีบสงบ
และมีชือ่เสียงด้านอาหารทะเล แค่น้ีก็รูแ้ลว้ว่าอาหารต้องสด และอร่อยชวัร์!  พร้อมน่ังผ่อนคลายกบัลมทะเลท่ีพดัมา 

ให้รู้สึกเย็นสบายตลอดเวลา
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ลักษณะสไตล์อำหำร  สุ�าหรับเมันี่ของที่่�นี่�ก็มั่ให้เลือกหลากหลาย ที่ั้งอาหารคาวัหวัานี อาหารฟิวัชั�นี และเครื�องดื�มั 

เมนูข้�นชื่อ  สุายรักสุุขภาพ เราขอแนีะนีำ Smoothie Bowls ดื�มัให้สุดชื�นีคลายร้อนีให้สุดใจัมั่ช่วัิตช่วัาอ่กครั้ง

มุมถ่ำยรูป  สุ�าหรับสุายไอจั่ต้องถ่กใจับ่ชบาร์แห�งนี่้แนี�นีอนี เพราะที่างร้านีได้จััดโซนีและที่่�นีั�งหลากหลายที่ั้ง  
  indoor และ outdoor ให้คุณได้ไปิเลือกแชะภาพตามัใจัชอบ พร้อมักับโที่นีสุ่และแสุงของที่างร้านี            
  ที่่�ไมั�วั�าจัะถ�ายออกมัาแบบไหนี ก็สุวัยถ่กใจัทีุ่กมัุมัแนี�นีอนี
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เช็คอินนี�แสนน่ำรัก 
ได้ค้กคักกับเหล่ำหมูทะเล

เกาะมัดสมุ

อูด๊อูด๊ หมูมาแล้ว ! ส�าหรบัใครท่ีเคยใฝ่ฝันอยากไปถ่ายรปูเล่นกับเหล่าหมูบนเกาะฮามาส บอกเลยว่าไม่ต้องถ่อไป
ไกล เพราะที่ไทยเราก็มเีกาะหมู หรอื ‘เกาะมัดสมุ’ เกาะท่ีมหีาดทรายขาวละเอยีด กับน�า้ใสแจ๋วแล้ว แถมยงัมีเจ้าถิน่

อย่างหมูมากกว่าสิบตัวมารอต้อนรับอยู่ !
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เกาะมัดสุมเป็นเกาะเล็กๆ ท่ีต้ังอยู่ทางบริเวณทะเล
ทางตอนใต้ของเกาะสมุย ใกล้เคียงกับเกาะแตน 
และเกาะส่ี-เกาะห้า สามารถเดินทางไปได้โดยเรือ
หางยาว และเรือสปีดโบ๊ท ในตอนแรกเป็นเกาะ
เล็กๆ ท่ีชาวประมงไว้ใช้อยู่อาศัยเวลาออกหาปลา 
ต่อมาได้มีการน�าหมูมาเล้ียงบนเกาะและเกิดการ
ขยายพันธุ ์ท�าให้มีจ�านวนมากขึ้น จึงเป็นความ
แปลกตาอย่างหน่ึง ประกอบกับสภาพแวดล้อม
ท่ีสวยงาม ท�า ให ้ เริ่ม มี นักท ่องเ ท่ียวมากมาย
ต่างพากันสนใจและแวะมาเท่ียวชมไม่ขาดสาย  



ที่ตั�ง 18 หมั่� 2 ตำบลตลิ�งงามั อำเภอเกาะสุมัุย จัังหวััดสุุราษฎร์ธานี่
* สามารถดูตารางเวลาเรือไปเกาะมัดสุมได้จากบริษัทเรือน�าเที่ยว
 ราคาเรือน�าเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาท (สามารถนั่งได้ 6 ท่าน)
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ป้อนอาหารน้องหมู จากตอนแรกชาวประมง          
เพียงแค่นำหมูข้ามฝ่ังมาเล้ียงเอง แต่ตอนน้ี          
เหลา่หมเูซเลบ็กดั็งจนตอ้งมชีดุขา้วเกรยีบในราคา 
50 บาท ให้สำหรับนักท่องเท่ียวท่ีเอ็นดูและอยาก
ให้อาหารมัน บอกเลยว่าระหว่างรอเจ้าหมูเคี้ยว 

คุณจะแชะรูปคู่ได้เป็นร้อยเลย

ก่อนจะกลับอย่าลืมไปแวะถ่ายรูปตรงชิงช้า
ของเกาะ ท่ีหมูมักจะชอบมานอนหลับหลบแดด
อยู่ใกล้ๆ นอกจากความน่ารักท่ีจะได้ถ่ายรูป
กับหมูแล้ว วิวของเกาะน้ีก็สวยงามมาก มีทะเล                          
สีฟ้าใส พร้อมแสงสวยๆ ให้ ได้โพสต์ท่ากันจน
เบื่อ เรียกได้ว่าหากเป็นสายไอจี ต้องห้ามพลาด! 



The
Jungle Club

ชมทิวทัศน์เมืองสมุย 
ถ่ำยรูปเช็คอินวิวหลักล้ำน

หนึ่งจุดชมวิวท่ีห้ามพลาด ! เดอะจังเก้ิล คลับ จุดชมวิวยอดนิยมของเมืองสมุย ท่ีจริงๆ แล้วเป็นท้ังท่ีพัก 
และรา้นอาหาร อยูท่่ามกลางภเูขากบับรรยากาศธรรมชาตแิสนรม่รืน่ พรอ้มเปิดใหค้ณุไดช้มววิสมยุท่ีสวยหลกัลา้น ! 
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เน่ืองจากร้านต้ังอยู่บนเขา จึงสามารถชมวิวจากมุมสูงของเกาะสมุย
ได้อย่างสวยงาม ด้วยแนวต้นไม้จรดหาดทรายขาว ก่อนจะเริ่มไล่โทน 
สฟีา้ครามของน้ำทะเล ทำให้ทศันียภาพของพืน้ท่ีตรงน้ี เป็นท่ีโปรดปราน
ของใครต่อใครเม่ือมาเยือน หากแค่มาน่ังดื่มกาแฟพร้อมแชะภาพ 
กับวิวเบ้ืองหลังนี้ ก็มีรูปไว้โพสต์ลงโซเชียลเรียกยอดไลค์ได้แล้ว
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เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั�ง 44/11 หมั่� 3 ตำบลบ�อผุุด อำเภอเกาะสุมัุย จัังหวััดสุุราษฎร์ธานี่

เปิดบริกำรทุกวัน
www.facebook.com/jungleclubsamui
09.00-21.00 นี.
081 891 8263
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https://g.page/jungleclubsamui?share
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http://www.jungleclubsamui.com
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ลักษณะสไตล์อำหำร  อาหารฟิวัสุ์ชั�นี เครื�องดื�มั เบเกอร่� 

เมนูข้�นชื่อ  ถ้าอยากเนี้นีอิ�มัอร�อยก็ต้องเปิ็นีพิซซ�าถาดใหญ่� สุั�งมัากินีกันีแบบจัุกๆ หรือถ้าใครเปิ็นีสุายคาเฟ่  
  ที่่�นี่�ก็มั่เครื�องดื�มัสุายหวัานีอย�างช็อคโกแลตเย็นี หรือจัะสุายเข้มัอย�างกาแฟก็มั่บริการไวั้ให้พร้อมั
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S u r a t t h a n i

เที่ยวเส้นทางธรรมชาติ
บนเกาะสมุย

Celes Beachfront Resort
Silavadee Samui
Chaweng Regent Beach Resort

จุุดชมวิิวิลาดเกาะ
หิินตาหิินยาย

Namtok Tar Nim & Magic Garden
Overlap Stone

น้ำตกหิน้าเมือง 1
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‘พาเที่่�ยวิเส้้นที่างธรรมชาติบนเกาะส้มุย’
     เกาะส้มุย หิน่�งในที่่�เที่่�ยวิที่างที่ะเลยอดฮิิต 

ในช่วิงสุ้ดส้ัปดาหิ์และลองวิ่คเอนด์ซี่ซีั�น 
แหิ่งการที่่องเที่่�ยวิ ที่ะเลจุะเต็มไปด้วิย 

ผู้้้คนมากมายที่ั้งชาวิไที่ยและชาวิต่างชาต ิ
ที่่�มักแวิะมาไม่ขาดส้าย
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1. Celes Beachfront Resort
2. Silavadee Samui
3. Chaweng Regent Beach Resort 
4. จุุดชมวิิวิลาดเกาะ

5. หิินตาหิินยาย
6. Namtok Tar Nim & Magic Garden
7. Overlap Stone
8. น้ำตกหิน้าเมือง 1

L o c a t i o n

S u r a t t h a n i

นอกจุากควิามส้วิยงามของที่ะเลแล้วิ ยังม่ควิามอุดมส้มบ้รณ์ ์
ของธรรมชาติอ่กมากมาย รอใหิ้คุณ์มาส้ัมผู้ัส้และเก็บเก่�ยวิ 
ควิามประที่ับใจุไวิ้ในบันที่่กการเดินที่างไปอ่กนานแส้นนาน 
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Celes 
Beachfront

นอนพูลวิลล่าท่ามกลางธรรมชาติ 
ให้ร่างกายสดชื่น ไปกับบรรยากาศเรียบง่าย

และเป็นส่วนตัว

R e s o r t



บ้ท่ี่คร่ส้อร์ที่ส้ไตล์มินิมอล ท่ี่�ม่ควิามเร่ยบ
ง่ายและเป็นส้่วินตัวิ ต้ังอย่้ที่่�บ่อผูุ้ด ชายหิาด
ตอนเหินือของส้มุย ชวินคุณ์ผู้่อนคลายไปกับ
ลมที่ะเลและอากาศบริส้ทุี่ธิ� ดว้ิยพืน้ที่่�ส่้วินกลาง
แบบ Open Air ท่ี่�ม่แส้งธรรมชาติส้่องผู่้านเข้า
มาตลอดวัิน ที่ำให้ิม่มุมถ่่ายร้ปส้วิยๆ เพ่ยบ  
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5 2,000ระดับ
ที่่�พัก

Free WIFI

check-in check-out เบอร์โทรติดต่อ 

ที่่�ตั้ง
ราคาเริ�มต้น
ต่อคืน 

ดาวิ บาที่

077 900 999

175/3 หิม้่ 1 ตำบลบ่อผูุ้ด  
อำเภอเกาะส้มุย จุังหิวิัดสุ้ราษฎร์ธาน่

12:0014:00

www.celesresorts.com www.facebook.com/celesresorts

Wellness (spa, fitness) Library

https://g.page/celesresorts?share
http://www.celesresorts.com/
https://www.facebook.com/celesresorts/


อ่กไฮิไลต์คือส้ระว่ิายน้ำ Infinity Edge Pool ใหิ้ผู้้้เข้าพักได้ดื�มด�ำกับการวิ่ายน้ำ พร้อมมองเหิ็นเกล่ยวิคลื�นบรรจุบ 
เส้้นขอบฟ้้า เหิมาะอย่างยิ�งท่ี่�จุะหิยิบเอาหินังส้ือเล่มโปรดมานั�งอ่านริมส้ระ หิรือนำแท็ี่บเล็ตมานั�งที่ำงานก็ได้บรรยากาศด ่
ไม่แพ้กัน
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หิ้องพักของท่ี่�น่�ถ่้กตกแต่งอย่างที่ันส้มัยและม่ใหิ้เลือกถ่่ง 8 room type ตามควิามต้องการ Deluxe Botanical, 
Deluxe Botanical Pool View, Pool Villa, Junior Pool Villa, Beachfront Pool Villa, Two Bedroom 
Connecting Double Pool Villa และ Three Bedroom Connecting Triple Pool Villa ท่ี่�ม่ขนาดใหิญ่ถ่ง่ 180 ตรม.
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ส้่วินเรื�องการกินก็ไม่ต้องหิ่วิงเพราะม่หิ้องอาหิาร  Sea Grille Restaurant ที่่�ม่ที่ั้ง
อาหิารไที่ย อาหิารที่ะเล และอาหิารฟิ้วิส์้ชั�น รงัส้รรค์เมนแ้ปลกใหิม่ให้ิคณุ์ได้ล้ิมลอง 

เปิดใหิ้บริการตั้งแต่ 07.00-22.30น. 
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จุุดเด่นของท่ี่�น่� คือการวิางอาคารหิลังคาจุั�วิ คล้ายกับหิม่้บ้านชาวิประมงตั้งเร่ยงรายกระจุาย 
ตามที่างเดินเข้าส้้่ชายหิาดส้่ขาวิ ที่่�ม่ที่ั้งน้ำส้วิยและที่รายขาวิส้ะอาด
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หนีความเหนื่อยล้า พักสายตาไปกับธรรมชาต ิ
ด้วยความเป็นส่วนตัวที่โรงแรมสุดฮอตของสมุย

Silavadee 
Samui
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ศลิาวิด ่อก่หิน่�งที่่�พักท่ี่�ฮิอตฮิติแหิง่เกาะส้มุย เพราะไม่วิา่จุะเป็นเหิล่าดารา เซีเลบริต่้ 
หิรอืนกัที่อ่งเท่ี่�ยวิทัี่�วิโลกมกัจุะจุองมาพกัผู้อ่นในชว่ิงวินัหิยดุเส้มอ ดว้ิยที่ศัน่ยภาพ
ท่ี่�ส้วิยงาม การออกแบบท่ี่�ม่ส้ไตล์ เน้นการส้ร้างควิามประทัี่บใจุในด้านบริการ 

อ่กด้วิย หิากใครได้มาเยือน จุะร้้ส้่กเหิมือนเป็นคนส้ำคัญที่่�พิเศษจุริงๆ

581



582

5
5,000

ระดับ
ที่่�พัก

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

Pet allowed

check-in check-out

ที่่�ตั้ง

ราคา
เริ�มต้น

ดาวิ

บาที่
ต่อคืน

038 225 097
12:0014:00

www.silavadeeresort.com

www.facebook.com/
silavadeeresort/

208/66 หิม้่ 4 ตำบลมะเร็ด  
อำเภอเกาะส้มุย จุังหิวิัดสุ้ราษฎร์ธาน่

https://www.silavadeeresort.com/
https://www.facebook.com/silavadeeresort/
https://g.page/silavadeeresort?share


ร่ส้อร์ที่แหิ่งน่้ยังเป็นหิน่�งใน  Honeymoon Destination ของหิลายๆ คน ด้วิยควิามโรแมนติกและ    
หิอ้งพกัแบบพล้วิลิลา่ พรอ้มเหิน็วิวิิที่ะเลกวิา้ง จุนเราร้ส่้้กกลมกลนืไปกบัธรรมชาต ิดว้ิยการตกแตง่
แบบโมเดิรน์ที่รอปิคอล ที่่�หิยิบเอาวิสั้ดุธรรมชาติมาใช้อย่างลงตัวิ ท่ี่�น่�ยงัเป็นอก่ที่างเลือกที่่�เหิมาะจุะมา 
workcation นั�งที่�างานพร้อมมองขอบฟ้้าและน�า้ส่้คราม ปล่อยใจุให้ิล่องลอยไปกับควิามงามส้ดุพเิศษน่้ 
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หิ้องพักของที่่�น่�ม่ใหิ้เลือกด้วิยกัน 4 Room type ที่่�ได้เหิ็นวิิวิส้วิยและม่ส้ิ�งอ�านวิยควิามส้ะดวิกครบครัน 
Pool villa, Ocean view, One-bedroom, Two-bedroom
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ท่ี่�น่�จุะไม่ที่�าให้ิคณุ์ร้้ส้ก่เบื�อในเรื�องการกิน เพราะม่ห้ิองอาหิารให้ิบรกิารถ่ง่ 3 ห้ิอง ด้วิย
ชื�อแต่ละหิ้องก็ได้หิยิบน�าองค์ประกอบของที่้องฟ้้ามาใช้ อย่าง Sun หิ้องอาหิารเช้าที่่�
ให้ิได้รบัแส้งแดดอ่อนๆ, Moon All-day dining ส้ามารถ่ส้ั�งอาหิารได้ตลอดวินั, Star 

ส้ร้างควิามโรแมนติกในยามค��าคืนด้วิยบรรยากาศ Roof-top ที่่�ส้วิยงาม
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นอกจุากน่้ ยังม่กิจุกรรมพายเรือคายัค และส้ปาระดับพร่เม่�ยมใหิ้คุณ์ได้ผู้่อนคลายควิามเหินื�อยล้า 
พักผู้่อนได้อย่างเง่ยบส้งบและเป็นส้่วินตัวิ 
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Chaweng 
Regent

ชาร์จพลัง เพิ่มความผ่อนคลาย 
ริมหาดเฉวง

B e a c h  R e s o r t

588588



เฉวิง ร่เจุนที่์ บ่ช ร่ส้อร์ที่ ร่ส้อร์ที่ส้วิยท่ี่�ตกแต่งส้ไตล์ไที่ย-ที่รอปิคอล  
ต้ั งอ ย่้ริมชายหิาดท่ี่�ส้วิยงามและม่ชื� อ เ ส่้ยงอันโด่ งดั ง  อย่าง                                      
‘หิาดเฉวิง’ ด้วิยที่ำเลยอดเย่�ยม ที่่ามกลางสิ้�งอำนวิยควิามส้ะดวิก
มากมาย อย่างร้านอาหิาร หิรือแหิล่งชอปปิ�ง เหิมาะแก่การมาพัก
ระยะส้ั้น หิรือมา Workcation ระยะยาวิ รับรองไม่ม่เบื�ออย่างแน่นอน 
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5 2,000ระดับ
ที่่�พัก

Free WIFI

check-in check-out เบอร์โทรติดต่อ 

ที่่�ตั้งราคาเริ�มต้น
ต่อคืน 

ดาวิ บาที่

077 300 50012:0014:00

www.chawengregent.com www.facebook.com/ChawengRegent.resort

Wellness (spa, fitness)

155/4 หิม้่ 2 ถ่นนเฉวิง-เชิงมน ตำบลบ่อผูุ้ด 
อำเภอเกาะส้มุย จุังหิวิัดสุ้ราษฎร์ธาน่

http://www.chawengregent.com/
https://www.facebook.com/ChawengRegent.resort/
https://goo.gl/maps/cFe1qXZ4S4QEzq4S6


พักผู้่อนบนดาดฟ้้าระหิวิ่างวิัน ได้ลิ้มลองอาหิารนานาชาติและอาหิารไที่ยยอดนิยม ใช้เวิลาจุิบเครื�อง
ดื�มเย็นฉ�ำและไวิน์ชั้นด่นานาชนิด  ได้ที่่� CHOM TALAY RESTAURANT หิ้องอาหิารของร่ส้อร์ที่  

บอกเลยวิ่าการรังส้รรค์เมน้รส้จุัดจุ้านของที่่�น่� จุะที่ำใหิ้คุณ์ประที่ับใจุอย่างแน่นอน  
เมน้แนะนำ กุ้งมังกรเที่อมิโด, ปลากระพงแดง, อกเป็ดมัส้ตาร์ด
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หิ้องพักได้ถ่้กตกแต่งอย่างหิร้หิราระดับ 5 ดาวิ ด้วิยการผู้ส้มผู้ส้านควิามเป็นไที่ยเข้ากับส้ไตล์            
ที่รอปิคอล ที่่�กวิ้างขวิางส้งบเง่ยบและเป็นส้่วินตัวิ เพ่ยบพร้อมด้วิยส้ิ�งอ�านวิยควิามส้ะดวิก                   
อันที่ันส้มัย ที่่ามกลางต้นไม้ที่่�รายล้อมด้วิยควิามร่มรื�น และส้้ดอากาศอันบริสุ้ที่ธิ�  
โดยหิ้องพักม่ถ่่ง 137 หิลัง และม่ 3 Type ใหิ้เลือกด้วิยกัน
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Superior Room 
 Deluxe Room 

Royal Suite Room
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นอกจุากน่้ ยังม่ส้ระวิ่ายน้ำขนาดใหิญ่ 2 ส้ระ ในบรรยากาศริมที่ะเลและส้วินส้วิย  
ผู้่อนคลายควิามเหิน็ดเหินื�อยด้วิย Escape Spa ส้ปาที่่�คัดส้รรส้มุนไพรชั้นด่มามอบใหิ้คุณ์ 
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และพลาดไม่ได้กับ Beach pool bar บาร์อันโดดเด่นพร้อมทิี่วิที่ัศน์ของหิาดเฉวิง เป็นจุุดท่ี่�เหิมาะส้�าหิรับ
การนั�งพักผู้่อนริมส้ระน�้า ผู้่อนคลายไปกับเครื�องดื�มแก้วิโปรด
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Lat Koh
Viewpoint

สุดยอดจุดชมวิว 
ที่สวยงามที่สุดแห่งเกาะสมุย

จุุดชมวิิวิลาดเกาะ  เป็นจุุดชมวิิวิส้วิยงามและม่ชื�อ เ ส่้ยงท่ี่�สุ้ดบนเกาะส้มุย  อ ย่้ระหิวิ่างหิาด
เฉวิงกับหิาดละ ไม  ม่ลักษณ์ะ เป็นหิน้ าผู้าหิินติดริมที่ะ เล  และ ม่ที่าง เ ดิน ไปตามหิน้าผู้าหิิน 
ลงส่้้ที่ะเล มองเหิ็นเฉดน้ำส่้ฟ้้าใส้ไล่ ไปจุนถ่่งส่้ครามสุ้ดส้ายตา งดงามดุจุภาพวิาดเลยที่่เด่ยวิ  
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ที่ตั�ง ตำบลบ่อผุุด อำเภอเกาะสมุย จุังหิวิัดสุราษฎร์ธานี
เวลาให้บริการ สามารถเข้้าชมได้ทั้ั้งวิันเพราะบรรยากาศดีและวิิวิสวิย  

ยกเวิ้นช่วิงหิน้ามรสุม (เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์)                                                                      
หิากมีผุ้้ส้งอายุมาด้วิยแนะนำใหิ้จุอดใกล้ศาลา แวิะพักก่อนได้
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https://goo.gl/maps/RxBV2eBddXJ3AvUt6


เพื�อใหิ้นักที่่องเท่ี่�ยวิเดินลงไปชมวิิวิ และถ่่ายร้ปได้อย่างส้ะดวิกส้บาย จุ่งม่ที่างลาดพร้อมท่ี่�จัุบและ   
จุดุแวิะพกัให้ิตลอดที่างเดนิ ส้�าหิรบัครอบครวัิท่ี่�พาผู้้้ส้้งอายุมาด้วิยไม่ต้องเป็นกังวิล ส้ามารถ่ค่อยๆ 

พากันเดินข่้นไปชมวิิวิแบบพาโนรามาที่ั้งครอบครัวิได้อย่างส้บาย 
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นอกจุากน่้ยังม่ศาลาหิลังคาเรือนป้�นหิยาริมที่ะเล ส้ำหิรับใหิ้นักที่่องเที่่�ยวิได้นั�งพักผู้่อน  
ชมวิิวิฟ้้งเส้่ยงคลื�นกระที่บฝั่้�งและรับลมที่ะเลได้อย่างผู้่อนคลาย
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แวะชมหินตาหินยาย 
ต�านานแห่งค�ามั่นสัญญา

หนิตาหนิยาย

หิินตาหิินยาย โขดหิินขนาดใหิญ่ม่ร้ปร่างหิน้าตาแปลกๆ ต้ังอย้่ริมหิาดละไม ต�าบลมะเร็ต นับเป็นอ่กส้ถ่านท่ี่�ที่่องเท่ี่�ยวิยอด
นิยมของเกาะส้มุย ท่ี่�ใครๆ ต่างพด้กันว่ิาเป็นหินิท่ี่�ส้ะท้ี่อนให้ิเหิน็ถ่ง่ปรากฎการณ์์ธรรมชาติส้ร้างข่น้อย่างน่าอศัจุรรย์ บวิกกับ
จุนิตนาการท่ี่�มองหินิเป็นรป้ต่างๆ ของมนุษย์ ที่�าให้ิบรเิวิณ์หินิตาหินิยายเป็นท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยวิติดอนัดับที่่�ต้องมาเยือนของเกาะส้มุย 
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‘หิินตา’ เป็นหิินขนาดใหิญ่ท่ี่�ถ่้กกัดเซีาะโดยน�้าที่ะเล 
ส้ายลม และแส้งแดด จุนมลั่กษณ์ะคล้ายอวิยัวิะเพศชายต้ัง
ช่ฟ้้้าอย้ ่ และม ่‘หินิยาย’ ซี่�งเป็นก้อนขนาดมห่ิมา มลั่กษณ์ะ
เหิมือนร่างของผู้้้หิญงิตัง้แต่ช่วิงเอวิลงไป นอนที่อดตัวิลง
ไปในที่ะเล ด้วิยจิุนตนาการเหิล่าน้่ที่�าใหิ้ม่ต�านาน เหิตุเรือ
ล่มของค่้ตายายขณ์ะเดนิที่าง จุนไม่ส้ามารถ่ไปส่้้ขอภรรยา
ใหิ้ล้กชายได้  จุ่งอธิษฐานใหิ้ได้เป็นส้ัญลักษณ์์เพื�อยืนยัน
ส้ัจุจุะ และกล้ันใจุกระโดดน�้าจุบช่วิิตลงท่ี่�หิาดละไม กลาย

เป็นหิินตาหิินยายจุนทีุ่กวิันน่้
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ที่ตั�ง 126/92 หิม้่ 3 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จุังหิวิัดสุราษฎร์ธานี
เวลาให้บริการ ทั้ั้งวิัน 08.30-18.30 น.
สามารถเข้าชมได้ทั�งวันเพราะบรรยากาศดีและวิวสวย                         
ยกเว้นช่วงหน้ามรสุม (เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์)
ถ้าอยากถ่ายร้ปมุมสวิยๆ ใกล้โข้ดหิิน แนะนำใหิ้ใส่ชุดลำลอง+รองเทั้้า                  
ทั้ี�ทั้ะมัดทั้ะแมง เนื�องจุากหิินมีควิามลาดชัน
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https://goo.gl/maps/FApqCC7GtXZWjKvn6


เรื�องเล่าท่ี่�เป็นตำนานเล่าขาน ชวินให้ิต้องมาเย่�ยมชม 
ให้ิเหิน็กับตาตัวิเอง และยังม่ควิามงดงามขอธรรมชาติ 
โอบล้อมหิินตาหิินยายให้ิเราได้ชื�นชมอก่ด้วิย
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Namtok Tar Nim
เดินชมธรรมชาติพร้อมเสพศิลปะ 

รูปปั้นใกล้น��าตก

น�้าตกตานิ�ม อ่กหิน่�งในส้ถ่านท่ี่�ที่่องเท่ี่�ยวิลับๆ ท่ี่�คนยังไม่ค่อยร้้จุักมากนัก คุณ์จุะได้ส้้ดอากาศใหิ้เต็มปอดกับธรรมชาติ
อันอุดมส้มบ้รณ์์ น�้าตกต้ังอย้่บนเขาป้อม ซี่อนตัวิอย้ ่กลางป่าเข่ยวิขจุ่ เป็นเส้น่หิ์ล�้าล่กของน�้าตกแหิ่งน่้ท่ี่�ค่อยๆ 

เผู้ยโฉมใหิ้เราได้เหิ็นกัน 

An d  M a g i c  G a r d e n
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หิากได้ไปท่ี่�น�า้ตกแห่ิงน่แ้ล้วิ ที่กุคนต้องชอบและประที่บัใจุมากแน่นอน โดยเฉพาะคนที่่�ชอบถ่่ายรป้ เพราะไม่ว่ิาจุะถ่่ายมุมไหิน
ก็ได้ฟ้ีลเหิมือนไปบาหิล่ หิรือป่าแถ่บอเมซีอน เพราะชุ่มช้ืนและเต็มไปด้วิยไม้นานาพันธุ์  ที่�าใหิ้อากาศเย็นส้บาย เดินเล่นได้

แบบไม่เหินื�อยกันเลย
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ที่ตั�ง 150 ถนนธ้ปะเตมีย์ ตำบลตลิ�งงาม อำเภอเกาะสมุย จุังหิวิัดสุราษฎร์ธานี 
เวลาให้บริการ ทัุ้กวิัน 09.00-18.00 น.

40 บาทั้ค่าเข้าชม
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https://goo.gl/maps/xNBdaUjnhQE9jPMX9


หิากเดินไปล่กข่้นเรื�อยๆ จุะพบกับควิามงามของของเหิล่าร้ปป ้ �นเที่วิดาที่ั้งชาย หิญิง ในที่่าร ่ายร�าบรรเลง
ดนตร่ รวิมถ่่งยักษ์และส้ัตวิ์ต่างๆ ท่ี่�ผู้ส้มผู้ส้านรวิมตัวิกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวิ จุนชาวิต่างชาติประที่ับใจุ 

ขนานนามใหิ้เป็น Magic garden
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Overlap
Stone

หินซ้อน ซ่อนอีกหนึ่งวิวสวย 
ที่น่าค้นหา

Overlap Stone หิรือท่ี่�คนไที่ยเร่ยกกันวิ่า หิินซี้อน คือจุุดชมวิิวิท่ี่�ม่หิินซี้อนกัน ม่ทิี่วิทัี่ศน์ของต้นไม้
ใหิญ่เข่ยวิขจุ่ ตัดกับภาพที่้องที่ะเลส่้ฟ้้าครามอย่้เบ้ืองหิลัง เป็นอ่กหิน่�งท่ี่�เท่ี่�ยวิชมวิิวิยอดฮิิต ของ 
นักที่่องเที่่�ยวิชาวิไที่ยและต่างชาติ เพราะม่มุมถ่่ายร้ปแบบ unseen อย้่มากมาย ใหิ้เลือกเก็บภาพกันเต็มที่่�  
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ที่ตั�ง 438/34 หิม้่1 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จุังหิวิัดสุราษฎร์ธานี 
เวลาให้บริการ ทัุ้กวิัน 05.00-18.00 น.

50 บาทั้ค่าเข้าชม
* เวิลา 06.00 น. / 17.00 น.  ช่วิงเวิลาพระอาทั้ิตย์ข้้้น-ตก ทั้ี�จุุดชมวิิวิหิินซ้้อนจุะสวิยมาก                                          
ทั้างเดินค่อนข้้างลาดชัน และต้องเดินข้้้นไปประมาณ 500 เมตร
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https://g.page/overlap-stone?share


แม้ที่างเดินไปใกล้กับหิินซี้อนจุะต้องเดินผู้่านบันไดไม้ แต่เป็นอ่กหิน่�งควิามส้นุกและน่าตื�นเต้น        
ที่่�หิาไม่ได้จุากที่่�ไหินง่ายๆ ซี่�งเชื�อวิ่าหิากใครได้มาจุะต้องประที่ับใจุอย่างแน่นอน  
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ด้วิยจุุดหิินซี้อนอย้่เหินือระดับน�้าที่ะเลกวิ่า 150 ม. ที่�าใหิ้จุากจุุดน่้ส้ามารถ่มองเห็ินอ่าวิละไม                 
แบบพาโนราม่าส้วิยตร่งใจุเป็นอย่างมาก
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น��าตกขวัญใจนักท่องเที่ยว 
พักผ่อนใกล้ชิดช้างและธรรมชาติ

น�้าตกหิน้าเมือง หิรือน�้าตกผู้าหิลวิง หิน่�งในน�้าตกท่ี่�ม่ชื�อเส่้ยงแหิ่งหิน่�งบนเกาะส้มุย ด้วิยควิามส้วิยงามของน�้าตกท่ี่�อย้่
ที่่ามกลางธรรมชาติและส้ามารถ่เล่นน�้ากันได้อย่างส้นุกส้นาน  ถ่้กใจุนักที่่องเที่่�ยวิจุนต้องแวิะเวิ่ยนมาเที่่�ยวิเล่นอย้่เส้มอ 

น�า้ตก             
หน้าเมือง 
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โดยน�้าตกแบ่งออกเป็น 2 ส้่วินคือ น�้าตกหิน้าเมือง1  ท่ี่�เดินที่างง่ายไม่ล�าบาก ด้วิยควิามส้้งของหิน้าผู้าท่ี่�มากถ่่ง                              
30-40 เมตร ในฤด้ฝั่นกระแส้น�้าท่ี่�ไหิลลงมาจุากหิน้าผู้าจุะม่ควิามส้วิยงามมาก บริเวิณ์ด้านล่างเป็นแอ่งน�้าขนาดเล็ก             

ที่่�ส้ามารถ่ลงเล่นน�้าได้
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ที่ตั�ง ตำบลหิน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จุังหิวิัดสุราษฎร์ธานี 
เวลาให้บริการ ทัุ้กวิัน 09.00-17.00 น.
สามารถไปได้ตลอดทั�งวันเพราะร่มรื่นและอากาศเย็นสบาย 
ควรมาช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม เพราะเป็นช่วงที่มีน�ำมาก
ควิรใส้่ชุดและรองเที่้าลำลอง เพราะที่างเดินค่อนข้างลาดชัน 
(หิากเล่นน้ำตกอย่าลืมนำชุดมาเปล่�ยนด้วิย)
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https://goo.gl/maps/1vGPRPhFM7F8cC3k9


น้ำตกหิน้าเมือง2 จุะม่ เ ส้้นที่างท่ี่�ยากลำบากกว่ิา  
ม่ จุ ำ น วิ น ชั้ น ที่่� ส้้ ง ก ว่ิ า  เ หิ ม า ะ กั บ ส้ า ย ผู้ จุ ญ ภั ย  
ท่ี่�อยากจุะเดินและปีนป่ายเพื�อข่้นไปชมควิามงาม  

นอกจุากน้่ ยังม่บริการข่�ช้างชมรอบน้ำตก เป็นหิน่�ง
กิจุกรรมยอดฮิิต ให้ิคุณ์ได้เย่�ยมชมธรรมชาติพร้อม 

ใกล้ชิดพ่�ช้างใจุด่ที่่�รอต้อนรับพวิกเราทีุ่กคน



S u r a t t h a n i

เติมพลังชีวิตด้วยพลังธรรมชาติ 
บนเกาะพะงัน

Panviman Phangan
Seagarden2 Koh Phangan
เกาะราฮัม

Orion Healing Center
Malibu Beach

Sand & Tan Cafe
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ตามหาพลัังชีีวิิตบนเกาะพะงัน หากคุุณกำลััง 
ร้�สึึกหมดพลััง ลัองหลัีกหนีคุวิามวิุ�นวิาย พักจาก 

คุวิามเหน่�อยลั�าต�างๆ แลั�วิมาเสึพบรรยากาศ 
เงียบสึงบ พร�อมตามหาจิตวิิญญาณไป 

กับธรรมชีาติ คุลั่�นทะเลั แลัะสึายลัมของเกาะพงัน 
ที�จะชี�วิยเรียกพลัังสึดชี่�นให�คุุณได�อีกคุรั�ง 
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1. Panviman Phangan
2. Seagarden2 Koh Phangan
3. เกาะราฮััม

4. Orion Healing Center
5. Malibu Beach
6. Sand & Tan Cafe

L o c a t i o n

เตรียมพร�อมกลัับมาใชี�ชีีวิิตได�อย�าง Feel Good 
โดยสึถานที�เหลั�านี�นอกจากที�จะสึวิยงามแลั�วิ 

ยังให�คุวิามประทับใจไม�ร้�ลั่มอีกด�วิย

S u r a t t h a n i

เติมพลังชีวิตด้วยพลังธรรมชาติ 
บนเกาะพะงัน

618



619



ทิ้้�งความเหนื่่�อยล้้า 
แล้ะใช้้ช้่วงเวล้าแห่งความสุุขในื่ปานื่ว้มานื่

Panviman 
Phangan
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         หากใคุรกำลัังคุ�นหาหาดขาวิที�มีน�ำทะเลัสึีฟ้้าใสึ ลั�อมรอบไปด�วิยภู้เขา เพราะ
นี�คุ่อจุดเด�นของ ‘หาดท�องนายปานน�อย’ หาดที�เป็นที�นิยมของนักท�องเที�ยวิ 
เม่�อมาพะงัน ด�วิยคุวิามสึวิยของหาดแลั�วิ ยงัมทีี�พกัระดับ 5 ดาวิ ซ่�อนอย้�บนเนนิเขา  

ที�สึวิยราวิกับสึวิรรคุ์บนดินอย�าง ‘ปานวิิมาน’
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5
2,000

ระดับ
ที�พัก

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

Library

check-in check-out

ที�ตั�ง

ราคุา
เริ�มต�น

ดาวิ

บาท
ต�อคุ่น

077 445 101

22/1 หม้� 5 หาดท�องนายปานน�อย ตำบลับ�านใต� 
อำเภูอเกาะพะงัน จังหวิัดสึุราษฎร์ธานี 

12:0014:00

www.panvimanresortkohphangan.com

Kids club

www.facebook.com/                                          
PanvimanResortKohPhangan

https://g.page/PanvimanResortKohPhangan?share
https://www.panvimanresortkohphangan.com/
https://www.facebook.com/PanvimanResortKohPhangan/


สึดุผ�อนคุลัายไปกับสึปาที�ตั�งอย้�บนเนนิเขา สึามารถมองเห็นชีายหาดขาวิ พร�อมคุอร์สึบ�าบัด
มากมาย หร่อจะร�วิมท�ากิจกรรมโยคุะ ด�าน��า แลัะพายเร่อคุายัคุ ให�คุุณได�ใชี�ชี�วิงเวิลัาภูายใน

ปานวิิมานแห�งนี�อย�างมีคุวิามสึุข

623



624



ปานวิิมานมีห�องพักให�เลั่อกถึง 11 ร้ปแบบ เรียกได�วิ�าตอบโจทย์ทุกไลัฟ้์สึไตลั์ 
ไม�วิ�าจะมาเป็นคุ้� คุรอบคุรวัิ หร่อหนมีาท�างานเดี�ยวิเงยีบๆ กมี็คุวิามสุึขไม�แพ�กัน 
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รีสึอร์ทตั�งแต�บนเนินเขามาถึงหาดทรายขาวิ  
สึามารถมองเห็นวิิวิสึวิยงามได�อย�างชีัดเจน
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สึำหรับห�องอาหารที�นี�มีให�บริการด�วิยกัน 2 ที� คุ่อ Pansea restaurant ที�จะเน�นอาหารเชี�า 
แบบบุฟ้เฟ้ต์พร�อมให�คุุณได�รับลัมแลัะแสึงแดดยามเชี�า หร่อจะต่�นตาไปกับ Stone Beach 

สึามารถนั�งทานริมทะเลั  พร�อมด้โชีวิ์คุวิงกระบองไฟ้ หร่อรำไทยในยามคุ�ำคุ่น 
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Seagarden 2
พัักผ่่อนื่สุุดช้้ล้
ร้มหาดเจ้าเภา

 K o h  P h a n g a n
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รีสึอร์ทสึุดชีิคุสึไตลั์โมเดิร์นทรอปิคุอลั ทำเลั
ตั�งอย้�ที�ริมหาดเจ�าภูา รีสึอร์ทที�สึามารถเห็น
ทัศนียภูาพของท�องทะเลัแบบวิิวิพาโนรามา 

พร�อมบรรยากาศแห�งคุวิามเป็นสึ�วินตัวิ
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3 1,000ระดับ
ที�พัก

Free WIFI

check-in check-out เบอร์โทิ้รต้ดต่อ 

ที�ตั�งราคุาเริ�มต�น
ต�อคุ่น 

ดาวิ บาท

077 349 33312:0014:00

Co-working space

81/16 ตำบลัเกาะพะงัน 
อำเภูอเกาะพะงัน จังหวิัดสึุราษฎร์ธานี 

Wellness (spa, fitness)

www.facebook.com/seagarden2

https://goo.gl/maps/izdawe7tpfQr9gZy8
https://www.facebook.com/seagarden2/


บรรยากาศภูายในรีสึอร์ทเป็นกันเองแลัะอบอุ�น ตั�งแต�โซ่นต�อนรับ 
จนไปถึงพ่�นที�ใชี�สึอยต�างๆ มีมุมให�ถ�ายร้ปมากมาย นอกจากนี� ใคุรที�

จะมารวิมตัวิท�างานเป็นกลัุ�ม ทางที�พักก็มี Co-working space  
ให�รวิมกลัุ�มท�ากิจกรรมร�วิมกันอีกด�วิย  
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สึำหรบัใคุรที�อยากมา workcation หรอ่ขนหนงัส่ึอมาอ�าน ขอแนะนำห�องพักแบบ Sea View ให�คุณุได�นอน
เปลัพร�อมอ�านหนังส่ึอเลั�มโปรด หรอ่จะนั�งทำงานที�โต๊ะรมิระเบยีงรบัลัมได�แบบชีลิัๆ มบีรกิารอนิเตอร์เนต็ฟ้รี               
แลัะวิวิิหลัักลั�านของป่าไม�กบัท�องทะเลั นอกจากนี�ยงัมหี�องพกัหลัายร้ปแบบ ให�คุณุได�เล่ัอกสึรรแลัะเพลัดิเพลันิ

ไปกบัทัศนียภูาพที�แตกต�างกันออกไป

632



633



ห�องอาหารมีพ่�นที�กวิ�างขวิาง แลัะมีอาหารหลัากหลัายสึไตลั์ให�เล่ัอกสึรร          
ทั�งไทย-พ่�นบ�าน แลัะอาหารตะวัินตก  นอกจากนี� ยงัสึามารถนั�งได�ทั�ง indoor 

แลัะ outdoor เพ่�อรับลัมสึ้ดอากาศสึดชี่�นตลัอดทั�งวิัน
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สึำหรับสึายชิีลั ขอแนะนำสึระวิ�ายน�ำแบบ Infinity pool มองเห็นท�องทะเลัอันกวิ�างใหญ� 
พร�อมกับจิบคุ็อกเทลั ซ่ึ�งมีบริการอย้�ที�ซุ่�มบาร์ริมสึระ บอกเลัยวิ�ายิ�งถ�าเป็นชี�วิงเวิลัาเย็น                          

วิิวิพระอาทิตย์ตกจากมุมนี�สึวิยเกินคุำบรรยายจริงๆ

635635



“ เกาะราฮัม ” ไม�ใชี�เกาะ แต�เป็นชี่�อร�านอาหารแลัะบาร์ติดทะเลั ตั�งอย้�บน
หน�าผาริมหาดสึน หนึ�งในจุดชีมวิิวิพระอาทิตย์ตกที�สึวิยที�สึุดบนเกาะพะงัน 
มีอาหารเลิัศรสึให�ลิั�มลัอง พร�อมกับเสึพบรรยากาศอันแสึนอบอุ�นได�อีกด�วิย 

ช้มว้วพัระอาทิ้้ตย์ตกสุวย 
ไปกับอาหารแสุนื่อร่อย

เกาะราฮมั
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เบอร์โทิ้รต้ดต่อ 
ทิ้่�ตั�ง 85 หม่� 8 ตำบลเกาะพะงััน อำเภอเกาะพะงััน จัังัหวััดสุุราษฎร์ธานี

เวล้าให้บร้การ ทุุกวััน 08.00-24.00 น. 
ช่�วังัเวัลาเย็็นๆ เพราะวัิวัพระอาทุิตย็์ตกจัากมุมของัทุางัร้านสุวัย็มาก 
เหมาะสุำหรับมาเป็็นกลุ�ม และสุามารถจัองัก�อนเข้าใช่้บริการได้

089 873 0187

www.facebook.com/Kohrahambeachclub

https://goo.gl/maps/cBGRwRCcEdhXLcq79
http://www.facebook.com/Kohrahambeachclub/


การตกแต�งของทางร�านได�หยิบเอาเอกลัักษณ์
ของชีาวิประมงมาผสึมผสึานเข�ากับของเหล่ัอใชี�
จากธรรมชีาติ ชี�วิยลัดโลักร�อนด�วิยขยะจากทะเลั  
ทำให�ร�านด้แปลักแลัะเท�ไม�เหม่อนใคุร แลัะกลัายเป็น 
จุดเช็ีคุอินช่ี�อดัง ที�หากได�มาเที�ยวิพะงันแลั�วิ  

ต�องไม�พลัาดมาร�านนี�แน�นอน

บรรยากาศของร�านโปร�งสึบาย มีพ่�นที�นั�งมากมาย
แลัะเป็นแบบ Open-air เปิดให�รับลัมทะเลักับแบบเต็มๆ 
นอกจากนี� ยังมีอีกไฮไลัต์คุ่อ เปลัริมน�ำ ที�สึามารถไป
นอนเกล่ัอกกลิั�งได� หร่อเล่ัอกด่�มกาแฟ้เพ่�อรออาหาร
จานอร�อย ก็แลั�วิแต�อารมณ์สึบายใจยามนั�นของคุุณ  



ล้ักษณะสุไตล้์อาหาร  อาหารไทุย็-อาหารทุะเล / เมน่เครื่องัดื่ม

เมนืู่ข้�นื่ช้่�อ  ต้มย็ำกุ้งัรสุจััดจั้าน กับเซ็็ตป็้�งัย็�างัทุะเลเผา ทุี่บอกเลย็วั�าสุด อิ่ม อร�อย็ !
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Orion Healing 
Center

ศูนื่ย์โยคะทิ้่�บ�าบัดจ้ตใจด้วยพัล้ังธรรมช้าต้ 
โอบล้้อมไปด้วยหาดทิ้รายสุ่ขาวแล้ะนื่��าทิ้ะเล้ใสุ

โอเรียน เป็นสึถานที�ที�คุนไทยไม�คุ�อยร้�จักมากนัก เป็นศ้นย์โยคุะ ชี�วิยให�คุุณผ�อนคุลัายไปพร�อมกับการท�าคุวิาม
ร้�จักตนเอง กระตุ�นเต่อนให�เราด้แลัสุึขภูาพมากขึ�น สึ�วินใหญ�คุนที�มาใชี�บริการจะเป็นชีาวิต�างชีาติ แลัะคุนที�เป็น             

สึายเฮลัตี�ตัวิยง มักจะเข�ามาลัองท�ากิจกรรมใหม�ๆ สึร�างสึีสึันให�กับการท�องเที�ยวิในพ่�นที�ได�อย�างดี 
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ที�นี�มีคุลัาสึให�เลั่อกมากมาย สึลัับไปตามแต�ลัะวิัน (สึามารถเชี็คุด้ได�ที�หน�าเพจ facebook )  
นอกจากนี�ยังมีกิจกรรมประจำทุกเด่อนด�วิย หากคุุณมีวิันหยุดทั�งที อยากให�ลัองแวิะมาที�โอเรียน  

เพราะเป็นการใชี�เวิลัาอย�างคุุ�มคุ�า เพ่�อด้แลัตัวิเองอย�างแท�จริง
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เบอร์โทิ้รต้ดต่อ 
ทิ้่�ตั�ง 15/2 หม่� 8 ศรีธน่ ตำบลเกาะพะงััน อำเภอเกาะพะงััน จัังัหวััดสุุราษฎร์ธานี

เวล้าให้บร้การ ทุุกวััน 08.30-22.00 น.
มีค�าคอร์สุขั�นต่ำ 300 บาทุ / ครั�งั 

083 602 9176

www.facebook.com/OrionHealingCenter
ค่าบร้การ

www.orionhealing.com
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https://goo.gl/maps/rV1GgkNfwjm57r8R9
http://www.facebook.com/OrionHealingCenter
https://www.orionhealing.com/


เปิดให�คุุณได�บำบัดตัวิเองด�วิยกิจกรรมต�างๆ เชี�นโยคุะ นั�งสึมาธิ ในบรรยากาศดีๆ ได�รับประทานอาหารสุึขภูาพ 
ชี�วิยดีท็อกซ่์สึมอง ร�างกาย จิตใจ ไปพร�อมๆ กัน 
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นื่อนื่อาบแดด สุัมผ่ัสุความนืุ่่ม
ของเม็ดทิ้ราย

หาดโฉลักหลัำ หร่อหาดมาลัิบ้ เป็นหาดที�ตั�งอย้�ในอ�าวิโฉลักหลัำในเกาะพะงัน ชีายหาดมีทรายขาวิ                                                 
จนอยากสึัมผัสึคุวิามนุ�มของเม็ดทราย แลัะมีบรรยากาศร�มร่�น เต็มไปด�วิยต�นสึนร้ปร�างคุลั�ายเห็ดน�ารัก  
ขึ�นเรียงรายอย้�ตามชีายหาด เป็นอีกจุดไฮไลัต์โปรดที�นักท�องเที�ยวิให�คุวิามสึนใจมาเที�ยวิชีมจำนวินมาก

Malibu
Beach
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หาดแห�งนี�เหมาะจะมานอนอาบแดดบริเวิณชีายหาด 
นั�งเลั�นชีมวิิวิทัศนียภูาพที�งดงาม หร่อจะเดินให�
เท�าจุ�มเลั�นน�ำใสึๆ ก็ร้�เย็นสึบาย ด�วิยองค์ุประกอบ 
ทางธรรมชีาติที�แสึนลังตัวิ จงึเป็นอกีหนึ�งหาด ที�ได�รับ
คุวิามนิยมแลัะขึ�นช่ี�อเร่�องคุวิามสึวิยงามของชีายหาด 



ทิ้่�ตั�ง 65/1 หม่� 7 อ�าวัโฉลกหลำ ตำบลเกาะพะงััน อำเภอเกาะพะงััน จัังัหวััดสุุราษฎร์ธานี

เวล้าให้บร้การ ทุุกวััน 08.30-18.00 น.

* ถ้าอย็ากมาอาบแดดแนะนำให้มาช่�วังัเวัลา 08.30-13.00 น. เพราะทุ้องัฟ้้าโป็ร�งัใสุกำลังัดี
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https://goo.gl/maps/JkxF5zWoxx2Lr5Nv9


ใคุรที�ชี่�นชีอบการถ�ายร้ปก็ต�องประทับใจ เพราะนอกจากจะมีทรายขาวิแลัะน��าใสึแลั�วิ                  
ยังมีบางมุมที�สึามารถถ�ายให�เห็นกลัุ�มเร่อที�ลัอยอย้�ริมหาดเป็นฉากหลัังได�อีกด�วิย 
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Sand&Tan
ช้้มอาหารฟิิวสุ์ช้ั�นื่ แล้ะเมนืู่สุุขภาพัมากมาย 
กับร้านื่อาหารสุวยแล้ะว้วทิ้ะเล้สุุดม้นื่้มอล้

คุาเฟ้่ บรรยากาศดีตกแต�งสึไตลั์มินิมอลัผสึมผสึานกับธรรมชีาติด�วิยวิัสึดุสึีน�ำตาลัอ�อนตัดกับสึีขาวิ  
เนรมิตให�เป็นคุาเฟ้่ริมทะเลัหาดริ�น ชีายหาดอันเลั่�องชี่�อของการจัด Fullmoon Party

 c a f e
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เบอร์โทิ้รต้ดต่อ 
ทิ้่�ตั�ง 141 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงััน จัังัหวััดสุุราษฎร์ธานี 

เวล้าให้บร้การ 
ช้่วงเวล้าทิ้่�ควรไป

ทุุกวััน  08.00-19.00 น.
07 737 5224

www.facebook.com/sand.and.tan.haadrin
ช่�วังัเวัลาบ�าย็-เย็็น
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https://goo.gl/maps/MV74YAXmPwobmoJj6
http://www.facebook.com/sand.and.tan.haadrin


ที�นี�เป็นทั�งคุาเฟ้่แลัะร�านอาหาร มีอาหารสึ�าหรับคุนรักโลัก พิเศษเพ่�อชีาวิมังสึวิิรัติไวิ�บริการด�วิย พร�อมทั�ง
น��าผลัไม�คุั�นสึด แลัะอาหารสึุขภูาพให�เลั่อกสึรรคุ์ ชี�วิยรีเฟ้รชีร�างกายให�สึดชี่�นอีกคุรั�ง ตบท�ายด�วิยการนั�งให�

ลัมทะเลัพัดตึงผิวิหน�า ชี�วิยผ�อนคุลัายร�างกายที�อ�อนลั�า  
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ล้ักษณะสุไตล้์อาหาร  อาหารฟ้้วัสุ์ช่ั่นและเมน่สุุขภาพ 

เมนืู่ข้�นื่ช้่�อ  House salad, Pulled beef burger, Carbonara spaghetti,  
  Soft shell crab egg benedict และเมน่เครื่องัดื่ม กาแฟ้ House blend หรือ  
  Smoothies ผลไม้ไวั้ดีทุ็อกซ็์ร�างักาย็ 

มุมถ่ายรูป  นอกจัากร้านจัะสุวัย็งัามแล้วั แสุงัธรรมช่าติทุี่สุ�องัผ�านเข้ามา ทุ�าให้ร่้สุึกอบอุ�น จัึงัมีมุมให้  
  เราเลือกสุรร ถ�าย็ร่ป็เก๋ๆ ออกมาได้หลาย็มุม เสุีย็งักดช่ัตเตอร์รัวัแทุบไม�ทุัน ย็ิ่งัถ้ามาช่�วังั   
  3-4 โมงัเย็็น ต้องับอกเลย็วั�า มีร่ป็โพสุต์ลงัโซ็เช่ีย็ลไม�เหมือนใครแน�นอน
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N a k h o n  R a t c h a s i m a

เดินทางโร้ดทริปเขาใหญ ่
ลุยพิกัดสายธรรมชาติ

The Gallery Khaoyai
Hotel Labaris
Thames Valley
Veravian
Movenpick

อ่่างเก็็บน้้ำสายศร
หอ่ดููสัตว์์หน้อ่งผััก็ชีี

น้้ำผัุดูธรรมชีาติบ้าน้ท่่าชี้าง        
Varin Onsen Wellness Spa        
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เส้น้ท่างใน้ท่ริปน้ี้ชีว์น้คน้สายรัก็ธรรมชีาติ ให้อ่อ่ก็มาท่่อ่งเท่ี�ยว์          
จน้ชีุ่มฉ่�ำใจ เพราะแหล่่งท่่อ่งเท่ี�ยว์ท่ี�ไปน้ั้น้ เต็มไปดู้ว์ยต้น้ไม ้

สัตว์์ป่า แหล่่งน้�้า อ่ัน้อุ่ดูมสมบูรณ์ บอ่ก็ไดู้เล่ยว์่า 
มาท่ริปน้ี้จะชี่ว์ยฟื้น้ฟูร่างก็ายจิตใจ จน้หายเหน้ื�อ่ย 

ให้คุณก็ล่ับไปพร้อ่มลุ่ยก็ับทุ่ก็เรื�อ่งใน้ชีีว์ิต 
อ่ย่างแน้่น้อ่น้
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1. The Gallery Khaoyai 
2. Hotel Labaris
3. Thames Valley
4. Veravian
5. Movenpick

L o c a t i o n

เขาใหญ่เป็น้สถาน้ท่ี�ไม่ไก็ล่จาก็ก็รุงเท่พมาก็น้ัก็ น้อ่ก็จาก็อ่าก็าศท่ี�ดูี
จน้ติดูอ่ัน้ดูับโล่ก็แล่้ว์ ยังมีท่ี�พัก็เปิดูใหม่สว์ยงามแล่ะมีเสน้่ห์           

เหมาะแก็่ก็ารเดูิน้ท่างมาพัก็ผั่อ่น้เปล่ี�ยน้บรรยาก็าศ ให้คุณไดู ้
พัก็ผั่อ่น้จน้แท่บไม่อ่ยาก็น้ั�งเครื�อ่งบิน้ไปไหน้ไก็ล่เล่ย

N a k h o n  R a t c h a s i m a

เดินทางโร้ดทริปเขาใหญ ่
ลุยพิกัดสายธรรมชาติ

6. อ่่างเก็็บน้้ำสายศร
7. หอ่ดููสัตว์์หน้อ่งผััก็ชีี
8. น้้ำผัุดูธรรมชีาติบ้าน้ท่่าชี้าง        
9. Varin Onsen Wellness Spa        
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The gallery 
khaoyai

พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติด้วยบรรยากาศอบอุ่น
เหมือนอยู่บ้าน เปลี่ยนที่ท�างานมาชาร์จพลังชีวิต
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  โรงแรมเปิดูใหม่ ท่ี�มีห้อ่งพัก็ก็ว์้างขว์าง            
แล่ะ สิ�งอ่�าน้ว์ยคว์ามสะดูว์ก็ครบครนั้                                                                 

เหมาะส�าหรับก็ารเข้าพัก็แบบครอ่บครัว์    
โรงแรมน้ี้อ่อ่ก็แบบเพื�อ่ให้ทุ่ก็คน้ไดู้ใชี้เว์ล่าร่ว์ม
ก็ัน้ดู้ว์ยแน้ว์คิดู “สะดูว์ก็สบายเหมือ่น้อ่ยู่บ้าน้” 
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3 2,000ระดูับ
ท่ี�พัก็

Free WIFI Fitness Running Path

check-in check-out เบอร์โทรติดต่อ 

ท่ี�อ่ยู่
 219 ถน้น้3052 หมู่ท่ี� 6 ตำบล่โป่งตาล่อ่ง 
อ่ำเภอ่ปาก็ชี่อ่ง จังหว์ัดูน้ครราชีสีมา

ราคาเริ�มต้น้
ต่อ่คืน้ 

ดูาว์ บาท่

065 554 461512:0014:00

www.thegallerykhaoyai.com www.facebook.com/thegallerykhaoyaihotel
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มีห้อ่งพัก็ท่ั้งหมดู 29 ห้อ่งแบ่งเป็น้ 3 Room type
มีให้เล่ือ่ก็ท่ั้งว์ิว์ภูเขาแล่ะท่ะเล่สาบ The Deluxe, The Suit, The Penthouse
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โรงแรม เดูอ่ะแก็ล่เล่อ่รี� เขาใหญ่ ต้ังใจอ่อ่ก็แบบพื้น้ที่�ก็ารพัก็ผ่ัอ่น้ให้มีพ้ืน้ท่ี� สีเขียว์
มาก็ท่ี�สุดู พร้อ่มท่ะเล่สาบส่ว์น้ตัว์ ให้ลู่ก็ค้าไดู้สัมผััสธรรมชีาติอ่ย่างใก็ล่้ชีิดูดู้ว์ย
ท่ัศน้ียภาพอ่ัน้สว์ยงาม มอ่งเห็น้ขุน้เขาแล่ะท่ะเล่สาบชีัดูเจน้ ให้คว์ามสงบเป็น้               

ส่ว์น้ตัว์ เป็น้ก็ารพัก็ผั่อ่น้แบบ exclusive จริงๆ 
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สำหรับสายอ่าร์ตต้อ่งห้ามพล่าดู เพราะบน้ผันั้งใน้โรงแรม ประดัูบดู้ว์ยผัล่งาน้ขอ่งศิล่ปิน้ไท่ยแน้ว์หน้้า 
3 ท่่าน้ คือ่ Gongkan, Suntur, Gun ที่�ไดู้มาสร้างสรรค์ผัล่งาน้ศิล่ปะไว้์บน้ก็ำแพงอ่ย่างสว์ยงาม              
ท่ำให้ที่�นี้�มี แตก็ต่างไม่เหมือ่น้ใคร ซ่ึ่�งน้อ่ก็จาก็จะไดู้ชีมธรรมชีาติที่�สว์ยงามแล่้ว์ ยังเหมือ่น้ไดู้ มาพัก็           

ใน้อ่าร์ตแก็ล่อ่รี�อ่ีก็ดู้ว์ย
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Khao Yai

Hotel Labaris
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โรงแรมแห่งใหม่ใจกลางเขาใหญ่ที่จะพาทุกคนไปสัมผัส           
กับประสบการณ์เหนือจินตนาการ
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5
3,000

ระดูับ
ท่ี�พัก็

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

Kid’s club

check-in check-out

ท่ี�ตั้ง

ราคา
เริ�มต้น้

ดูาว์

บาท่
ต่อ่คืน้

064 430 0999
12:0014:00

www.hotellabaris.com

www.facebook.com/                   
hotellabaris/

Bar

9/9 หมู่ 4 ตำบล่หมูสี  
อ่ำเภอ่ปาก็ชี่อ่ง จังหว์ัดูน้ครราชีสีมา
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รีสอ่ร์ท่สว์ยท่ี�ถูก็ซึ่่อ่น้ตัว์อ่ยู่ท่่ามก็ล่างหุบเขา โดูยน้ำคอ่น้เซึ่็ปต์ดูิน้แดูน้เท่พน้ิยาย                   
ใน้จิน้ตน้าก็าร มาผัสมผัสาน้เข้าก็ับสถาปัตยก็รรมก็ล่ิ�น้อ่ายอ่ังก็ฤษยุคเก็่าไดู้อ่ย่างล่งตัว์ 
แว์ดูล่้อ่มดู้ว์ยแมก็ไม้ใหญ่น้้อ่ยน้าน้าพรรณ ให้ทุ่ก็คน้ไดู้เพล่ิดูเพล่ิน้ไปก็ับก็ารเล่่าเรื�อ่งราว์

ขอ่งสถาน้ท่ี� ให้คุณเอ่น้ก็ายพัก็ผั่อ่น้ แล่ะสูดูล่มหายใจรับอ่าก็าศธรรมชีาติท่ี�แสน้สดูชีื�น้
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The Fable Feast : Meat & More ร้าน้อ่าหารใน้แน้ว์ Grill Bar and European Twist โดูยมีเชีฟโอ่ม                                                                     
Creative Chef  ท่ี�มาก็ประสบก็ารณ์ใน้สายอ่าหาร Gastronomy ท่ี�ไม่เพียงสร้างสรรค์อ่าหารรสเล่ิศ แต่ยัง
ค้น้หาแล่ะเลื่อ่ก็สรรวั์ตถุดูิบไม่ว์่าจะเป็น้วั์ตถุดูิบท้่อ่งถิ�น้ แล่ะวั์ตถุดูิบจาก็ทั่�ว์ทุ่ก็มุมโล่ก็มาปรุงแต่ง จน้ก็ล่าย
มาเป็น้เมนู้พิเศษเฉ่พาะขอ่งท่ี�น้ี� เมนู้แน้ะน้ำ ไดู้แก็่ บาริสพิซึ่ซึ่่า,ซึุ่ปมะเขือ่เท่ศโฮมเมดู,ก็ุ้งแม่น้้ำท่อ่ดูซึ่อ่สมะขาม                                                                              
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ถ้าอ่ยาก็น้ั�งชีิล่หรือ่เป็น้สายเชี็คอ่ิน้ถ่ายรูป ขอ่แน้ะน้�า Rabbit Cafe บ้าน้หล่ังน้้อ่ยขอ่งเหล่่าสัตว์์ว์ิเศษ                            
ซึ่่อ่น้ตัว์อ่ยู่ใต้เนิ้น้เขา ท่่ามก็ล่างบรรยาก็าศทุ่่งดูอ่ก็ไม้ที่�แสน้สว์ย ให้คุณไดู้ถ่ายรูปสว์ยบรรยาก็าศเหมือ่น้อ่ยู่ใน้
เท่พน้ิยาย พร้อ่มบริก็ารขน้มสดูใหม่แล่ะเครื�อ่งดูื�มอ่ัน้เป็น้เอ่ก็ลั่ก็ษณ์ อ่าท่ิ Jack Lapin, Matoom Thai Tea,                                            

Nutella White Malt, Coconut Cake แล่ะ Labaris Waffle 
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อ่ีก็ไฮไล่ต์ขอ่งท่ี�น้ี�คือ่สระว์่ายน้้ำ ที่�ถูก็อ่อ่ก็แบบมาให้เหมือ่น้ก็ับล่ำธาร ไหล่ยาว์คดูเคี้ยว์แบบไม่มีท่ี� ส้ิน้สุดู 
น้้ำสีฟ้าใส แท่รก็ตัว์อ่ยู่กั็บต้น้ไม้ ให้เราไดู้แหว์ก็ว่์ายไปพร้อ่มก็ับชีื�น้ชีมธรรมชีาติ ท่ำให้ที่�นี้�แตก็ต่างไม่เหมือ่น้ใคร

หรือ่จะน้ั�งริมสระ พร้อ่มอ่่าน้หน้ังสือ่เล่่มโปรดู ก็็ผั่อ่น้คล่ายไม่แพ้ก็ัน้
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Thames Valley

พักกายสบายใจ ในสไตล์อังกฤษที่        
Thames Valley Khaoyai Hotel

K h a o y a i  H o t e l
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Thames Valley Khao Yai รีสอ่ร์ท่สว์ยสุดู
คล่าสสิก็ซึ่่�งไดู้แรงบัน้ดูาล่ใจใน้ก็ารอ่อ่ก็แบบ
สถาปัตยก็รรมจาก็หมู่บ้าน้เล็่ก็ ๆ ใน้ชีน้บท่    
แถบลุ่ ่มแม ่น้�้ า เท่มส ์ขอ่งประ เท่ศอ่ังก็ฤษ                  
ดู้ว์ยโล่เคชีั�น้ท่ี�โอ่บล้่อ่มไปดู้ว์ยภเูขา บรรยาก็าศ
ท่ี�เงียบสงบ แล่ะอ่าก็าศเย็น้สบายตล่อ่ดูท้ั่งปี
ขอ่งเขาใหญ่ พร้อ่มให้คุณไดู้เปิดูประสบก็ารณ์         
ก็ารพัก็ผั ่อ่น้แสน้สบายไปก็ับสว์น้สว์ย                                                        
สไตล์่อ่งัก็ฤษ ราว์ก็บัอ่ยู่ต่างประเท่ศเล่ยท่เีดูยีว์
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รีสอ่ร์ท่แห่งน้ี้ตอ่บโจท่ย์ทุ่ก็ไล่ฟ์สไตล่์ ไม่ว์ ่าจะมาคน้เดีูยว์ มาเป็น้คู ่  หรือ่ครอ่บครัว์                             
เพราะส่ว์น้ก็ล่างขอ่งท่ี�นี้�ก็ว์้างขว์าง ร่มรื�น้ แล่ะเป็น้ส่ว์น้ตัว์ มีมุมเงียบสงบมาก็มายให้ไดู้มา       
น้ั�งเล่่น้ อ่่าน้หน้ังสือ่ หรือ่จะเดูิน้ชีมสว์น้ดููฝูงปล่าคาร์พก็็แสน้เพล่ิดูเพล่ิน้ น้อ่ก็จาก็น้ี้ยังมี             

สระว์่ายน้�้าส่ว์น้ก็ล่างท่ี�มีบริก็ารท่ั้งสระเดู็ก็แล่ะผัู้ใหญ่อ่ีก็ดู้ว์ย
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ท่างรีสอ่ร์ท่ยังเอ่าใจชีาว์ Pet lover ดู้ว์ยก็ารอ่นุ้ญาติให้แขก็ผู้ัเข้าพัก็ สามารถน้ำสัตว์์เล่ี้ยง
มามคีว์ามสุข เดิูน้เล่่น้ แล่ะสูดูอ่าก็าศโอ่โซึ่น้ดีูๆ ไปดู้ว์ยก็นั้ไดูอ้่ยา่งเตม็ปอ่ดู ภายใน้รีสอ่รท์่แสน้

อ่บอุ่่น้แห่งน้ี้ ใครมาท่ี�น้ี�ต้อ่งประท่ับใจจน้ต้อ่งก็ล่ับมาเยือ่น้อ่ีก็ครั้งหน้่�ง 
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4
2,000

ระดูับ
ท่ี�พัก็

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

Restaurant

check-in check-out

ท่ี�ตั้ง

ราคา
เริ�มต้น้

ดูาว์

บาท่
ต่อ่คืน้

044 009 999
12:0015:00

www.thamesvalleykhaoyai.com

www.facebook.com/
ThamesValleyKhaoyaiHotel/

999 หมู่ 4 ตำบล่หมูสี อ่ำเภอ่ปาก็ชี่อ่ง  
จังหว์ัดูน้ครราชีสีมา

Outdoor Swimingpool
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https://goo.gl/maps/M659fTi37B8h4xex7
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ร้าน้อ่าหารสไตล่์อ่ังก็ฤษท่ี�มีเมนู้หล่าก็หล่ายให้ไดู้เล่ือ่ก็ท่าน้ ตามชีื�อ่
ขอ่งร้าน้ ท่�าให้ก็ารอ่อ่ก็แบบเป็น้ปราสาท่ ให้คุณไดู้รับประท่าน้อ่าหาร               
ใน้บรรยาก็าศสบายๆ เหมือ่น้อ่ยู่ต่างประเท่ศ แถมที่�น้ี�ยังเปิดูให้ผัู้ท่ี�              
ไม่ไดู้เข้าพัก็ที่�น้ี� สามารถเข้ามารับประท่าน้อ่าหารไดู้อ่ีก็ดู้ว์ย ส่ว์น้
เมนู้แน้ะน้�าคือ่ สเต็ก็อ่ัน้หล่าก็หล่ายขอ่งท่างร้าน้ เพราะไดู้คัดูสรรเน้ื้อ่                              
เก็รดูพรีเมี�ยม มาให้ล่ิ้มรส ก็่อ่น้จะจบดู้ว์ยขน้มหว์าน้ บอ่ก็เล่ยว์่า                                                                                                 
คุณต้อ่งเพล่ิดูเพล่ิน้ก็ับอ่าหารขอ่งท่ี�น้ี�แน้่น้อ่น้
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Resort Khaoyai

Veravian
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ปลดเปลื้องความเหนื่อยล้า สู่ช่วงเวลาที่มีธรรมชาติ          
เป็นเพื่อนคู่กาย  ปล่อยเวลาให้ไหลไปที่ เวลาเวียน
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4 1,000ระดูับ
ท่ี�พัก็

Free WIFI

check-in check-out เบอร์โทรติดต่อ 

ท่ี�ตั้งราคาเริ�มต้น้
ต่อ่คืน้ 

ดูาว์ บาท่

083 111 567812:0014:00

www.veravianresorts.com www.facebook.com/veravianresort

Near Attractions Outdoor Swimingpool

98 หมู่ 15 ตำบล่ว์ังน้้ำเขียว์  
อ่ำเภอ่ว์ังน้้ำเขียว์ จังหว์ัดูน้ครราชีสีมา
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http://www.veravianresorts.com/
https://www.facebook.com/veravianresort
https://goo.gl/maps/ekAAeDds5tReB1PYA


รีสอ่ร์ท่ท่่ามก็ล่างคว์ามเขียว์ขจีแห่งขุน้เขา ผัสมผัสาน้คว์ามท่ัน้สมัย 
ก็ับสิ�งแว์ดูล่้อ่มไดู้ล่งตัว์ ต้น้แบบรีสอ่ร์ท่แน้ว์คิดู Modern – Green Resort  
แห่งแรก็ใน้เขตเขาใหญ่ ว์ังน้้ำเขียว์ ที่� ให้ท่่าน้สัมผััสคว์ามผั่อ่น้คล่าย  
หรือ่ย้ายสถาน้ที่� ไป Workcat ion ก็็ ใก็ล่้แค่ เ อ้ื่อ่ม เพียง 3 ชีั�ว์ โมง  
จาก็ก็รุงเท่พฯ
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ที่�นี้�มีห้อ่งอ่าหารชีื�อ่ The Clockwise Restaurant ซึ่่�งอ่ยู่ใก็ล่้ก็ับสระว์่ายน้้ำส่ว์น้ก็ล่างขอ่ง
รีสอ่ร์ท่ ไดู้เห็น้วิ์ว์ทิ่ว์เขาสุดูลู่ก็หูลู่ก็ตา พร้อ่มมีท้ั่งอ่าหารไท่ย แล่ะอ่าหารฝรั�งให้เลื่อ่ก็สั�ง
ส่ว์น้สายเฮล่ท่์ต้ี ต้อ่งถูก็ใจก็ับเหล่่าเมนู้เห็ดู ไม่ว์่าจะเป็น้เห็ดูหอ่มอ่บซึ่ีอ่ิ้ว์ เห็ดูหอ่มอ่บชีีส                                                                                            
ยำเห็ดูแซึ่ล่ม่อ่น้ย่าง น้อ่ก็จาก็น้ี้ ยังมีเมนู้สุขภาพอ่ีก็มาก็มายให้ไดู้เล่ือ่ก็ชิีม แล่ะยังมีผััก็สดู                                                                        
ปล่อ่ดูสารท่ี�ท่างรีสอ่ร์ท่ปลู่ก็เอ่ง มาใชี้ปรุงอ่าหารอ่ีก็ดู้ว์ย

ห้อ่งพกั็ท่ี�น้ี�มีท่ั้งหมดู 38 ห้อ่ง แบ่งเป็น้ 7 ไท่ป์คือ่ Time Village, Moment Pool Access,                                                                                                                                          
Second Deluxe, Minute Suite, Hour Sky Villa, Hour Pool Villa แล่ะ                                                     
A Day Pool House
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รีสอ่ร์ท่อ่ยู่บน้เน้ิน้เขา ท่่ามก็ล่างธรรมชีาติไดู้เห็น้ว์ิว์สว์ยงาม แล่ะยังมีห้อ่งพัก็                     
อ่ยู่หล่าก็หล่ายประเภท่ให้ไดู้เลื่อ่ก็พัก็ตามไล่ฟ์สไตล่์ รว์มถ่งคาเฟ่สว์ยๆ ไดู้นั้�งพัก็แล่ะ 

พื้น้ท่ี�ส่ว์น้ก็ล่างให้เดูิน้เล่่น้อ่ย่างสบายอ่ีก็ดู้ว์ย
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ดู้ว์ยที่�ต้ังขอ่งรีสอ่ร์ท่น้ั้น้มีล่มพัดูตล่อ่ดูปี ท่างรีสอ่ร์ท่จ่งใชี้ก็ังหัน้ล่ม
ชี่ว์ยผัล่ิตก็ระแสไฟฟ้า ท่ำให้เราไดู้เห็น้ก็ังหัน้ล่มเรียงรายอ่ยู่ทั่�ว์รีสอ่ร์ท่        
ก็ล่ายเป็น้มุมถ่ายรูปยอ่ดูฮิตอ่ีก็แห่ง น้อ่ก็จาก็น้ี้ ท่างรีสอ่ร์ท่ยังหว์ัง
ให้ก็ังหัน้ล่มน้ี้ เป็น้แรงบัน้ดูาล่ใจให้ผู้ัเข้าพัก็มอ่งเห็น้คุณค่า แล่ะหัน้มา
ประหยัดูพล่ังงาน้ ตามคอ่น้เซึ่็ปต์ขอ่งรีสอ่ร์ท่ท่ี�เป็น้ระบบ Sustainable
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Movenpick
มาสูดอากาศบริสุทธิ�ด้วยบรรยากาศสไตล์
ทัสคานี ปล่อยใจให้โอบล้อมไปด้วยขุนเขา       

และธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของเขาใหญ่

K h a o y a i
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รีสอ่ร์ท่อ่ัน้มีเอ่ก็ล่ัก็ษณ์ดู้ว์ยสถาปัตยก็รรม
สไตล่์ท่ัสคาน้ี บน้ท่ี�ดูิน้ก็ว์้างขว์างเขียว์ขจี 
พร้อ่มมอ่บก็ารพัก็ผ่ัอ่น้แสน้พิเศษให้คุณต้ัง
อ่ยู่ท่่ามก็ล่างหน่้�งใน้สถาน้ที่�ท่างธรณีว์ิท่ยา
แล่ะระบบน้ิเว์ศที่�น้่าตร่งใจที่�สุดูใน้โล่ก็ ให้คุณ 
ไดู้สัมผััสกั็บคว์ามงามธรรมชีาติขน้าน้แท้่
ขอ่งเขาใหญ่  ท้ั่งอ่าก็าศสดูชีื�น้จาก็ภูเขา 
ท่ิว์ท่ัศน้์ป่าไม้ตระก็ารตา แล่ะสว์น้ดูอ่ก็ไม้ที่�มี                              

ก็ล่ิ�น้อ่ัน้หอ่มหว์น้
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5
3,000

ระดูับ
ท่ี�พัก็

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

Restaurant

check-in check-out

ท่ี�ตั้ง

ราคา
เริ�มต้น้

ดูาว์

บาท่
ต่อ่คืน้

044 009 100
12:0015:00

www.movenpick.com

www.facebook.com/
movenpickkhaoyairesort

Bar

334 หมู่ 6 ตำบล่ว์ังไท่ร  
อ่ำเภอ่ปาก็ชี่อ่ง จังหว์ัดูน้ครราชีสีมา

692692

https://www.movenpick.com/en/asia/thailand/khao-yai/resort-khao-yai/overview/
https://www.facebook.com/movenpickkhaoyairesort
https://g.page/movenpickkhaoyai?share
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ใน้ทุ่ก็วั์น้ที่มครัว์ขอ่งห้อ่งอ่าหาร Flavours of Khao Yai จะเตรยีมพร้อ่มรงัสรรค์อ่าหารรสอ่ร่อ่ยจาก็
ท่ั�ว์ทุ่ก็มุมโล่ก็ โดูยใชี้ว์ัตถุดูิบสดูใหม่ใน้ท่้อ่งถิ�น้ เอ่าใจรสน้ิยมท่ี�หล่าก็หล่ายขอ่งแขก็ท่ี�มา น้อ่ก็จาก็น้ี้  
ยังสามารถเพล่ิดูเพล่ิน้ก็ับเครื�อ่งดูื�มแล่ะขน้มอ่บแสน้อ่ร่อ่ยที่� Castleton Cafe หรือ่เล่ือ่ก็เติม 
คว์ามสดูชีื�น้ดู้ว์ยเครื�อ่งดูื�มไร้แอ่ล่ก็อ่ฮอ่ล่์หรือ่ค็อ่ก็เท่ล่ริมสระว์่ายน้้ำ ก็็ไดู้บรรยาก็าศดูีไปอ่ีก็แบบ
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ห้อ่งพัก็ถูก็ตก็แต่งให้ก็ล่มก็ลื่น้กั็บธรรมชีาติดู้ว์ยสไตล์่ท่ัสคานี้ น้อ่ก็จาก็คว์ามสว์ยงาม
ยังท่ำให้รู้ส่ก็ใก็ล่้ชีิดูธรรมชีาติ พร้อ่มตอ่บโจท่ย์ทุ่ก็ไล่ฟ์สไตล่์ ไม่ว์่าจะหน้ีมา Workcation  
คน้เดูียว์ หรือ่ ปาร์ตี้ก็ลุ่่มเพื�อ่น้ พัก็ผั่อ่น้ครอ่บครัว์ใหญ่ ก็็สบายไดู้ทุ่ก็แบบ เพราะมีห้อ่งพัก็ 
ใหเ้ล่อื่ก็ตามสไตล์่ ไมว่์า่จะเป็น้หอ้่งพืน้้ท่ี�ใหญข่น้าดูเพน้ท์่เฮา้ส ์ท้ั่งยงัมพีืน้้ที่�สว่์น้ก็ล่างก็ว์า้งขว์าง 

ให้สูดูอ่าก็าศธรรมชีาติไดู้เต็มปอ่ดู
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น้อ่ก็จาก็จะไดู้สัมผััสบริก็ารระดูับโล่ก็แล่้ว์ สำหรับสายสุขภาพ ยังมี                                                     
คล่าสโยคะ ฟติเน้สครบว์งจร สปา แล่ะโปรแก็รมรที่รที่ฟืน้้ฟสูขุภาพรา่งก็าย 
รว์มบริก็ารสปาที่�เน้้น้คล่ายเครียดูจาก็ภายใน้สู่ภายน้อ่ก็ดู้ว์ยเท่คน้ิคขอ่ง 

ผัู้เชีี�ยว์ชีาญ ให้คุณไดู้ชีาร์จพล่ังชีีว์ิตอ่ย่างแท่้จริง
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อ่างเก็บน�า้
สายศร
อ่างเก็บน�้าสายศร นั่งชมท้องฟ้าสะท้อนผืนน�้า 

กลางป่าเขา แบบฟินๆ
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ไฮไล่ต์คือ่ตอ่น้พระอ่าท่ิตย์ตก็ดูิน้ เพราะเรา
จะไดู้ชีมแสงสุดูท่้ายขอ่งวั์น้ ก็ล่างป่าเขาที่�มอ่ง
ดููล่่ก็ลั่บ แต่ถ้าโชีคดีูเราอ่าจไดู้เห็น้บรรดูา            
สัตว์์น้้อ่ยใหญ่ ไม่ว์่าจะเป็น้ เก็้ง ก็ว์าง ล่ิง แล่ะ

น้ก็ มาก็ิน้น้�้าก็ัน้บริเว์ณน้ี้ดู้ว์ย 
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ที่ตั้ง อุ่ท่ยาน้แห่งชีาติเขาใหญ่่ ตำบลหิน้ตั้ง อ่ำเภอ่เมือ่งน้ครน้ายก็ จัังหว์ัดูน้ครน้ายก็
เปิดบริการทุกวัน

www.facebook.com/KhaoYaiNationalPark1962/

อ่่างเก็็บน้้ำสายศร ต้ังอ่ยู่ไม่ไก็ล่จาก็บริเว์ณท่างเข้าอุ่ท่ยาน้แห่งชีาติเขาใหญ่ 
เป็น้อ่่างเก็็บน้้ำธรรมชีาติที่�บรรยาก็าศดีูมาก็ๆ มีคว์ามอุ่ดูมสมบูรณ์ 
เหมาะส�าหรับก็ารมานั้�งเล่่น้เพลิ่น้ๆหรือ่จะมาเก็็บภาพบรรยาก็าศสุดูชิีล่ 

ก็ับเพื�อ่น้ๆ ก็็ไดู้

www.khaoyainationalpark.com

* หาก็ไปตอ่น้เย็น้ก็็อ่ย่าลืมพก็ยาก็ัน้ยุงติดูไปดู้ว์ย 
เพราะยุงใน้ป่าน้ี้ดูุอ่ย่าบอ่ก็ใครเลยท่ีเดูียว์

06.00-19.00 น้.
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หอดสูตัว์หนองผักชี

หอดูสัตว์หนองผักชีเขาใหญ่ ทุ่งสะวันนาแดนอีสาน 
ที่ไม่ควรมองข้าม
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ท่ี�น้ี�เราสามารถชีมสัตว์์ป่าท่ี�อ่อ่ก็มาก็ิน้ดูิน้โป่ง โดูยสัตว์์ท่ี�จะพบเห็น้
ส่ว์น้ใหญ่จะเป็น้ ก็ว์าง ชี้าง น้ก็ แล่ะหาก็ใครมาแล่้ว์เจอ่แรร์ไอ่เท่ม 

อ่ย่างก็ระท่ิง ถือ่ว์่าคุณดูว์งดูีสุดูๆ
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ที่ตั้ง อุ่ท่ยาน้แห่งชีาติเขาใหญ่่ ตำบลหิน้ตั้ง อ่ำเภอ่เมือ่งน้ครน้ายก็ จัังหว์ัดูน้ครน้ายก็

เปิดบริการทุกวัน
www.facebook.com/KhaoYaiNationalPark1962

086 092 6529
06.00-19.00 น้.

เบอร์โทรติดต่อ 

www.khaoyainationalpark.com/

* คว์รมาชี่ว์งฤดููฝน้ชีอ่บเพราะทุ่่งหญ้าจะมีสีเขียว์ อ่าก็าศสดูชีื�น้เย็น้สบาย 
แล่ะ คว์รปฏิบัติตามค�าแน้ะน้�าขอ่งอุ่ท่ยาน้อ่ย่างเคร่งครัดู
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ท่ี�น้ี�เป็น้หอ่ดููสัตว์์ ตั้งอ่ยู่ท่างดู้าน้ท่ิศเหน้ือ่ขอ่งอุ่ท่ยาน้แห่งชีาติเขาใหญ่เป็น้หอ่ไม้สูงๆ เหมือ่น้ข่้น้ไปอ่ยู่บน้บ้าน้ต้น้ไม้ 
ท่างเดิูน้เข้าไปเป็น้เส้น้ท่างศ่ก็ษาธรรมชีาติสภาพเส้น้ท่างโดูยทั่�ว์ไปเป็น้ก็ารเดิูน้บน้ป่าพ้ืน้ราบ ผั่าน้ป่าดูิบแล้่ง 
ที่�ค่อ่น้ข้างสมบูรณ์ ท่ำให้ ไดู้สัมผััสบรรยาก็าศก็ารเดูิน้ป่าอ่ย่างแท่้จริง เพราะไม่ว์่าคุณจะเป็น้สายลุ่ย 

หรือ่สายคอ่น้เท่น้ต์ ก็็ต้อ่งชีื�น้ชีอ่บอ่ย่างแน้่น้อ่น้
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ที่เที่ยวเขาใหญ่ 
ให้เล่นน�้าใสกลางป่าเขียว

น�า้ผุดธรรมชาติ 
บ้านท่าช้าง
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ไฮไล่ต์ขอ่งที่�น้ี�คอื่ คว์ามใสขอ่งน้�า้ ใสจน้มอ่งเห็น้
ล่่ก็ล่งไปถ่งพื้น้ บริเว์ณน้ี้จะมีน้�้าไหล่อ่ยู่ตล่อ่ดู
เว์ล่า ถ้าเป็น้ช่ีว์งหน้้าฝน้ก็็จะมีน้�า้เยอ่ะก็ว่์าปก็ติ 
น้�า้เป็น้สีเขยีว์อ่มฟ้า สว์ยเหมอื่น้อ่ยู่ใน้ภาพว์าดู 
อ่ยาก็จะว์่ายน้�้าเล่่น้ให้เย็น้ชืี�น้ใจหรือ่จะนั้�งแชี่
เท่้าให้น้�้าไหล่ผั่าน้ ก็็เหมือ่น้ไดู้อ่ยู่ใน้สระธารา
บ�าบัดู โดูยมีท้ั่งบริเว์ณน้�้าต้ืน้มาก็ๆ ไปจน้ถ่ง
น้�า้ท่ี�ล่่ก็จน้สามารถนั้�งแช่ีไดู้ท่ัง้ตัว์ น้กั็ท่่อ่งเท่ี�ยว์          
ส ่ว์น้ใหญ่มัก็ใชี้เว์ล่าอ่ยู ่ท่ี� นี้�น้าน้เป็น้พิเศษ                                                                           

เพราะคว์ามเย็น้สบายขอ่งน้�้าน้ั�น้เอ่ง 
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* คว์รไปชี่ว์ง 07.00-10.00 น้. เน้ื�อ่งจัาก็คน้จัะลงเล่น้น้้ำไม่เยอ่ะ ท่ำให้น้้ำใน้สระไม่ขุ่น้                  
** สามารถลงเล่น้น้�้าไดู้คว์รหาชีุดูมาเปลื�ยน้/ ห้ามดูื�มน้�้าใน้สระ

ที่ตั้ง ซอ่ยโยธาธิก็าร ตำบลหมูสี อ่ำเภอ่ปาก็ชี่อ่ง จัังหว์ัดูน้ครราชีสีมา
เปิดบริการทุกวัน 08.00-17.00 น้.
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ที่�นี้�เป็น้แหล่่งน้้ำผุัดูจาก็ใต้ดูิน้ จ่งท่ำให้น้้ำที่�ผัุดูข่้น้มามีคว์ามใสมาก็ สามารถเดิูน้เล่่น้ชีมแหล่่งน้้ำไดู้
สบายๆ หรอื่จะอ่ยาก็ใหร่้างก็ายไดูแ้ตะสมัผััสน้้ำเยน็้ ที่�น้ี�เขาก็็มกี็ารสรา้งสะพาน้ให้ไดู้เดูนิ้ขา้มแหล่่งน้้ำ  
โดูยสามารถน้ั�งเล่่น้เอ่าเท่้าแชี่น้้ำหรือ่จะเดูิน้ชีมเส้น้ท่างธรรมชีาติ ก็็ ไดู้บรรยาก็าศสบายตาก็ับ 
คว์ามเขียว์ขจีขอ่งต้น้ไม้ ส่ว์น้ดู้าน้ใน้มีบริก็ารให้เชี่าเส้ือ่ชีูชีีพ มีร้าน้อ่าหารไว์้บริก็าร เมื�อ่เล่่น้น้้ำก็ัน้

เสร็จแล่้ว์ ก็็สามารถพุ่งตัว์มาเติมพล่ังก็ัน้ไดู้ท่ัน้ท่ี
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Wellness Spa

Varin 
Onsen 
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สถานที่เอาใจคนรักสุขภาพ
ใจกลางเขาใหญ่ 

ท่ี�พัก็ส�าหรับสายสุขภาพท่ี�ผัสมผัสาน้ว์ัฒน้ธรรมดูั้งเดูิม 
ให้ก็ล่มก็ล่ืน้ก็ับธรรมชีาติ โดูยน้ำว์ิถีก็ารดูำรงชีีว์ิตแบบเซึ่น้เน้้น้ก็ารใชี้สมาธ ิ
อ่ยูกั่็บปัจจุบนั้แล่ะธรรมชีาติ เข้ามาเป็น้ส่ว์น้สำคัญใน้ก็ารดูแูล่ผู้ัเข้าพกั็ท่กุ็คน้ 

 เสน่้ห์ขอ่งที่�นี้�คอื่ก็ารไดู้พกั็ผ่ัอ่น้อ่ยูก่็ล่างเขาใหญ่สุขภาพไดู้รบัก็ารดูแูล่อ่ย่างดีู 
ชี่ว์ยฟื้น้ฟูร่างก็ายแล่ะจิตใจให้ก็ล่ับมาสดูใสอ่ีก็ครั้ง
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* มีก็ารให้บริก็ารท่างก็ารแพท่ย์ ดู้ว์ยก็ารตรว์จัว์ิน้ิจัฉััย รัก็ษา และก็ารป้อ่งก็ัน้โรค        
ท่ี�สามารถท่ำไดู้ใน้ว์ัน้พัก็ผั่อ่น้ขอ่งคุณ โดูยไม่จัำเป็น้ต้อ่งไปโรงพยาบาล

เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั้ง 369/41 หมู่ 4 ถน้น้ธน้รัตน้์ ตำบลหมูสี อ่ำเภอ่ปาก็ชี่อ่ง จัังหว์ัดูน้ครราชีสีมา 

เปิดบริการทุกวัน
www.facebook.com/varinwellness

087 780 5858
10.00-19.00 น้.

www.varinwellnesskhaoyai.com
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ไฮไล่ต์ขอ่งที่�นี้�คือ่ ผู้ัเข้าใช้ีบริก็ารจะไดู้รับก็าร
ดููแล่จาก็ผู้ัเชีี�ยว์ชีาญที่�มีท่ัก็ษะ ประสบก็ารณ์ 
แล่ะฝีมือ่เฉ่พาะท่าง ดู้ว์ยบริก็ารเท่คโน้โล่ยีชีั้น้
สูงท่างก็ารแพท่ย์ คอ่ยตรว์จ ให้คำปร่ก็ษา
ดู้าน้สุขภาพแบบอ่งค์รว์ม เรียก็ไดู้ว่์า ครบ จบ  
ใน้ท่ี�เดูยีว์แล่้ว์หาก็จะแว์ะมาเพื�อ่พัก็ผั่อ่น้ไม่น้าน้  
ก็็มีบริก็ารให้แช่ีอ่อ่น้เซึ่น้แบบเอ็่ก็ซ์ึ่คลู่ซึ่ีฟ 
ท่่ามก็ล่างแหล่่งโอ่โซึ่น้ธรรมชีาติ รว์มถ่ง 
ก็ารน้ว์ดูสปา มุ่งเน้้น้ให้ก็ารพัก็ผ่ัอ่น้ขอ่งคุณ

เก็ิดูคว์ามสมดูุล่ ท่ั้งดู้าน้ร่างก็ายแล่ะจิตใจ

713



Vayna Boutique Koh Chang
The Dewa Koh Chang
Seaview Koh Chang 
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เกาะมัันใน
เกาะหยวก

เกาะง่่ามั

T r a t

Island Hopping ตะลุยเกาะน้อยใหญ่ 
รอบเกาะช้าง                        
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หากไปเที่่�ยวเมัือง่ตราด ใครๆ ต่าง่ก็ร้�จัักและอยากไปเที่่�ยว 
เกาะช้�าง่ แต่อาจัไมั่ค่อยมั่ใครร้�ว่ารอบๆ เกาะช้�าง่ยัง่มั่เกาะน�อย

ใหญ่่ที่่�มั่ความัสวยง่ามั และบรรยากาศด่ให�เราเดินที่าง่ไปเที่่�ยวช้มั
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หลัง่จัากพัักผ่่อนที่่�เกาะช้�าง่แล�ว ยัง่สามัารถผ่จัญ่ภััยดำน้ำ 
บนเกาะอื�นๆ ได�ด�วย ซึ่่�ง่ที่ำให�ได�บรรยากาศการเที่่�ยวที่ะเล 

ที่่�สนุกสนานและแตกต่าง่ไปจัากเดิมั

1. Vayna Boutique Koh Chang
2. The Dewa Koh Chang
3. Seaview Koh Chang 

L o c a t i o n

T r a t

Island Hopping ตะลุยเกาะน้อยใหญ่ 
รอบเกาะช้าง                        

4. เกาะมัันใน
5. เกาะหยวก
6. เกาะง่่ามั 
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Vayna
Koh Chang
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ที่�าง่านก็เที่่�ยวได� จั้ง่มัือคนรักไปพัักผ่่อน                          
ณ ริมัหาดคลอง่พัร�าว
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3
1,000

ระดับ
ที่่�พััก

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

Library

check-in check-out

ที่่�ตั้ง่

ราคา
เริ�มัต�น

ดาว

บาที่
ต่อคืน

098-830-9336, 039-557-163
12:0014:00

www.vaynakohchang.com

www.facebook.com/
vaynakohchang/

Bar

34/2/3 หมั้่ 4 ตำบลเกาะช้�าง่  
อำเภัอเกาะช้�าง่ จััง่หวัดตราด

http://www.vaynakohchang.com/
https://www.facebook.com/vaynakohchang/
https://g.page/vaynakohchang?share
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บ้ที่่คร่สอร์ที่ริมัหาดคลอง่พัร�าว ที่่�ได�นำเครื�อง่จัักสานมัาสะที่�อนผ่่านด่ไซึ่น์ด�วยวัสดุพัื้นถิ�น ให�สมักับช้ื�อ VAYNA    
ท่ี่�แปลวา่เครื�อง่จักัสานในภัาษาสนัสกฤต นอกจัากความัสวยง่ามัแล�ว เฟอรน์เิจัอรต์า่ง่ๆ รวมัไปถง่่ข้�าวข้อง่เครื�อง่
ใช้�ภัายในร่สอร์ที่ล�วนเป็นง่านฝีีมัือข้อง่คนไที่ย ที่่�นำมัาปรับให�ที่ันสมััยถ้กใจัวัยรุ่น



ที่านอาหารเหมัือนคนในที่�อง่ถิ�น พัร�อมัประสบการณ์รับประที่านอาหารอาหาร 
ริมัช้ายหาดที่่�ไมั่เหมัือนใครภัายใต�แนวคิด TALAY-TO-TABLE โดยใช้�วัตถุดิบ 

ที่่�คัดสรรในที่�อง่ถิ�นตั้ง่แต่อาหารที่ะเลสดใหมั่ในที่�อง่ถิ�น ไปจันถ่ง่ส้ตรโฮมัเมัดลับเฉพัาะ 
เพัลิดเพัลินกับค็อกเที่ลนานาช้นิดที่่�บาร์ริมัช้ายหาด 

ซึ่่�ง่เปิดทีุ่กวัน ตั้ง่แต่ 11.00 น. ถ่ง่ 23.00 น.
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หากต�อง่การสัมัผ่ัสบรรยากาศสุดพัิเศษ ข้อแนะน�าให�ไปนั�ง่จัิบ cocktail ที่่� Bamboo vana 
บาร์ริมัหาดข้อง่ที่าง่ร่สอร์ที่ตอนพัระอาที่ิตย์ตก เพัราะบรรยากาศโรแมันติกอย่าบอกใคร 
และห�อง่พัักข้อง่ที่่�น่� มั่ให�เลือกหลายแบบตกแต่ง่สไตล์มัินิมัอล ที่่�ด้อบอุ่น ที่�าให�เหมัาะกับ
การพัาคนรักไปพัักกายพัักใจัให�แสนสบายอ่กด�วย  
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การออกแบบภัายในห�อง่พัักได�ผ่สมัผ่สานวัสดุธรรมัช้าติท่ี่�มัาจัากที่�อง่ถิ�นเพัื�อสะที่�อน 
จัิตวิญ่ญ่าณความัเป็นไที่ย โดยมั่ที่ั้ง่หมัด 4  Room Type  Simple Thai Room, Local Thai 

Room, Tropical Thai Room,Tropical Thai Room With Seaview

724



ไฮไลต์ข้อง่ที่่�น่�คือ Infinity pool ที่่�มัอง่เห็นสระว่ายน้ำ เส�นที่ะเลกับข้อบฟ้ามัาบรรจับกัน 
นอกจัากสิ�ง่อำนวยความัสะดวกครบครันแล�ว ที่าง่ที่่�พัักยัง่มั่กิจักรรมัต่าง่ๆ  
ให�ผ่้�เข้�าพัักได�ผ่จัญ่ภััย เช้่น ดำน้ำ พัายซึ่ับ หรือคายัค 
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พักเหนื่อยจากการท�างาน 
พักผ่อนแดนสวรรค์บนเกาะช้าง

The Dewa
Koh Chang

726726



รส่อร์ที่ตอบโจัที่ย์คนรกัธรรมัช้าติด�วยบรรยากาศ
ท่ี่�ร ่มัรื�นบนพัื้นที่่�กว ่า 7 ไร ่  ต้ัง่อย้ ่ริมัช้ายหาด                 
ที่อดยาว เหมัาะกับคนรักความัสง่บ ด�วยการ
ออกแบบได�อย่าง่ลง่ตัว เพัื�อการพักัผ่่อนท่ี่ามักลาง่

ธรรมัช้าติที่่�สมับ้รณ์แบบ 

727727



โดดเด่นด�วยสถาปัตยกรรมัและการตกแต่ง่สไตล์โมัเดิร์น-รัสติค และหลัง่คาท่ี่�มุัง่ด�วย       
หญ่�าคาเป็นเอกลักษณ์ ราวกับหลุดเข้�าไปในโลกแห่ง่  ‘เที่วะ’ ไมั่ว่าจัะเดินไปส่วนไหนข้อง่
ที่่�พััก ก็สวยตราตร่ง่ใจัไปเส่ยหมัด 
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ห้องพักของทางรีสอร์ทมีให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ ห้องดีลักซ์                     
ห้องพักแบบวิลล่า และแกรนด์วิลล่า
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4
1,000

ระดับ
ที่่�พััก

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

check-in check-out

ที่่�ตั้ง่

ราคา
เริ�มัต�น

ดาว

บาที่
ต่อคืน

085 573 3944 / 039 557 339
12:0014:00

www.thedewakohchang.com

www.facebook.com/
thedewakohchang

Library

24/1/1 หมั้่ 4 ตำบลเกาะช้�าง่                  
อำเภัอเกาะช้�าง่ จััง่หวัดตราด
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นอกจัากน่้ ในร่สอร์ที่ยัง่มั่คาเฟ่ ให�ไปนั�ง่อ่านหนัง่สือพัร�อมัจัิบกาแฟ 
ได�นวดอโรมั่าในสปาระดับโลก รวมัถ่ง่บริการพัาที่ัวร์เกาะช้�าง่ แต่ถ�า
จัะให�จับที่ริปที่่�พัักแห่ง่น่้แบบเพัอร์เฟก ข้อแนะนำ Signature Dishes 
Menu Dinner เซึ่็ตอาหารเมัน้แนะนำที่่�ไปนั�ง่รับประที่านริมัช้ายหาด
พัร�อมัวิวพัระอาที่ิตย์ตก 

ห�อง่อาหารหลักข้อง่ที่าง่ร่สอร์ที่ ที่่�ให�บริการอาหารเช้�าแบบบุฟเฟต์ 
ตลอดจันอาหารไที่ยและอาหารนานาช้าติ ที่่�รัง่สรรค์จัากวัตถุดิบ
ช้ั้นด่เปี�ยมัด�วยประโยช้น์เพัื�อสุข้ภัาพั เป็นห�อง่อาหารที่่�สามัารถ
รอง่รับได�ถ่ง่ 100 ที่่าน ด�วยบรรยากาศโปร่ง่โล่ง่สบายริมัสระว่ายน้ำ                          
เปิดบริการ : 7.00 น. ถ่ง่ 22.30 น.

เดอะ เรสเตอรองท์
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Seaview
Koh Chang
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ชมวิวแบบพาโนรามาของเกาะช้าง                                        
บนชายหาดอันเงียบสงบ

ร่สอร์ที่สุดหร้ ตั้ง่อย้่ริมัหาดไก่แบ�ช้ายหาดน้ำใสที่่�เง่่ยบสง่บข้อง่เกาะช้�าง่ ด�วยที่่�พััก 
อย้่บนเนินเข้า มัอง่เห็นวิวสวยแบบพัาโรนามั่า เพัราะจัุดเด่นข้อง่ที่่�น่�คือ ห�อง่พัักทีุ่กห�อง่

สามัารถมัอง่เห็นวิวที่ะเลได� ซึ่่�ง่สมักับช้ื�อ ซึ่่วิวร่สอร์ที่ 
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4 2000ระดับ
ที่่�พััก

Free WIFI

check-in check-out เบอร์โทรติดต่อ 

ที่่�ตั้ง่ราคาเริ�มัต�น
ต่อคืน 

ดาว บาที่

033 078 88812:0014:00

www.seaviewkohchang.com www.facebook.com/seaviewkohchang

Restaurant LibraryKid’s Club

63 หมั้่ 4 ต�าบลเกาะช้�าง่                    
อ�าเภัอเกาะช้�าง่ จััง่หวัดตราด

http://www.seaviewkohchang.com/
https://www.facebook.com/seaviewkohchang/
https://g.page/seaviewkohchang?share




สำหรับห�อง่พัักที่่�น่�มั่ให�เลือกหลาย ได�แก่ Deluxe , Family Deluxe, 
Pool Villa Suite, Honeymoon Suite, Ocean Suites รวมัไปถ่ง่             
พั้ลวิลล่าที่่�เพัิ�ง่เปิดใหมั่ล่าสุด พัร�อมัให�ลง่ไปแช้่น้ำ เพัื�อช้มัวิวหลักล�าน

ดื�มัด�ำกับบรรยากาศอันเง่่ยบสง่บที่่�ร�านอาหาร บาร์ และร�านอาหารข้อง่ซึ่่วิว เกาะช้�าง่ 
คุณจัะได�พับกับสถานท่ี่�รับประที่านอาหารที่่�ไม่ัเหมัือนใคร และสัมัผั่สกับกลิ�นอาย
ข้อง่เกาะช้�าง่ด�วยวิวที่ะเลอันน่าที่่�ง่ คัดสรรวัตถุดิบสดใหมั่ในที่�อง่ถิ�นมัาปรุง่อาหาร 
เพัื�อสุข้ภัาพั ดื�มัด�ำกับเครื�อง่ดื�มัเข้ตร�อนและข้อง่ว่าง่เย็นๆ ท่ี่� Sea View 1989  
และ Sunset Restaurant หรือจัะสั�ง่อาหารไปปิกนกิท่ี่�เกาะ ที่าง่โรง่แรมัก็ม่ับรกิารให�ด�วย
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เพัื�อการพักัผ่่อนแบบเตม็ัรป้แบบ ที่าง่รส่อรท์ี่ยงั่ม่ับรกิาร สปา ฟติเนสและสระวา่ยนำ้ 
ถ่ง่ 2 สระ โดยผ่้�เข้�าพััก สามัารถใช้�รถเคเบ้ิลหรือรถกอล์ฟรับส่ง่ได� เร่ยกได�ว่าเป็น 

ร่สอร์ที่อ่กหน่�ง่แห่ง่ที่่�ต�อง่ไปสักครั้ง่หากได�ไปเยือนเกาะช้�าง่
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เกาะมันใน
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เดินเล่นทะเลแหวก ชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

อุที่ยานแห่ง่ช้าติ “หม้ั่เกาะมััน” จััง่หวัดตราด นับเป็นหม้ั่เกาะเล็กๆ ท่ี่�อย้่ใกล�กับเกาะช้�าง่มัากท่ี่�สุด 
ภัายในบริเวณหม้ั่เกาะแห่ง่น่้ ม่ั “เกาะมัันใน” ท่ี่�อย้่ใกล�กับช้ายฝีั�ง่  เป็นเกาะท่ี่�เดินที่าง่มัาได�อย่าง่

สะดวกสบาย เพัราะอย้่ฝีั�ง่ตรง่ข้�ามัเกาะช้�าง่ ห่าง่กันเพั่ยง่ 500 เมัตรเที่่านั้น
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เกาะมัันใน หรอืในอ่กช้ื�อที่่�ช้าวบ�านเร่ยกกันว่า “เกาะจัระเข้�” อย่้ตรง่ข้�ามัหาดไก่แบ� เมืั�อน�า้ลดจัะม่ัหาด
อย้่รอบเกาะ ที่�อง่น�้าบริเวณเกาะมัันในค่อนข้�าง่ต้ืน เป็นอ่กเกาะท่ี่�ได�รับความันิยมัจัากนักที่่อง่เท่ี่�ยว
อย่าง่มัาก เป็นเกาะท่ี่�ม่ัหาดที่รายส่ข้าวที่อดยาว ตัดกับน�้าส่ฟ้าใส ม่ัดง่ปะการัง่ท่ี่�ม่ัความัสมับ้รณ์ 
นอกจัากน่้ สภัาพัป่าบนเกาะยัง่คง่ด�ารง่พัฤกษ์ศาสตร์ข้อง่ป่าไมั�เข้ตร�อนไว�ได�ด่มัาก ที่�าให�ท่ี่�น่�ม่ันก
น�อยนานาพัันธุ์ ป้พัันธุ์หายาก และเป็นที่่�ตั้ง่ข้อง่ศ้นย์อนุรักษ์พัันธุ์เต่าที่ะเลอ่กด�วย

*ควรที่่อง่เที่่�ยว ในเดือนพัฤศจัิกายน-กลาง่พัฤษภัาคมั เพัราะช้่วง่
น้่อากาศจัะแจั่มัใสโอกาสเกิดฝีนน�อยมัากและลมัที่ะเลค่อนข้�าง่นิ�ง่                                                                             
** ควรนำอาหารและเครื�อง่ดื�มัมัารับประที่าน เนื�อง่จัากบนเกาะไมั่มั่สินค�าจัำหน่าย
และอย่าลืมัช้่วยกันเก็บข้ยะกลับไปที่ิ้ง่ เพัื�อไมั่ให�เป็นปัญ่หาสิ�ง่แวดล�อมัและรักษา
ช้ายหาดให�สวยง่ามัอย่าง่ยั�ง่ยืน
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สามัารถพัายเรือคายัคจัากหาดไก่แบ� ข้่้นมัานั�ง่ปิคนิคหรือนอนอาบแดดก็ได�              
เพัราะที่่�น่�เง่่ยบสง่บและคนไมั่พัลุกพัล่านมัากนัก

เปิดให้บริการ ทุุกวัน 08.00-18.00 น.
ที่ตั�ง  ตำบลเกาะช้้าง่ อำเภอเกาะช้้าง่ จััง่หวัดตราด
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https://goo.gl/maps/r6EkrQEhnVBvQt9s6


เกาะหยวก
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ด�าน��าดูปะการัง                                                                              
นั่งชิงช้าถ่ายรูปเล่น
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คนที่่�มั่เวลาจัำกัดในการพัักพั่อน เกาะหยวกอาจัเป็นสถาน
ท่ี่�ตอบโจัที่ย์ ให�คุณตะลุยที่ำกิจักรรมัเอ�าที่์ดอร์อย่าง่เต็มัท่ี่�  
โดยเฉพัาะ ‘กจิักรรมัดำนำ้ดป้ะการงั่ แบบคร่�ง่วนั’ ท่ี่�พัาคณุ
เดินที่าง่โดยเรือ Speed Boat ไปเปิดประสบการณ์ผ่จัญ่ภัยั

กับโลกใต�ที่ะเลอันน่าตื�นตาตื�นใจั

นับเป็นเกาะที่่�ม่ัความัสมับ้รณ์ข้อง่แนวปะการงั่ แหล่ง่รวมัฝ้ีง่
สัตว์ที่ะเล ไมั่ว่าจัะเป็น หอยเมั่น ปลานกแกว หม่ักกระดอง่
และปลิง่ที่ะเล นอกจัากน้่ ยัง่เห็นแนวต�นไมั�เข้่ยวช้อุ่มัตัดกับ
น�้าส่ฟ้าใส จันร้�ส่กตัวเรากลมักลืนและเป็นส่วนหน่�ง่ข้อง่

ธรรมัช้าติ
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เปิดให้บริการ ทุุกวัน 08.00-18.00 น.
ที่ตั�ง  ตำบลเกาะช้้าง่ อำเภอเกาะช้้าง่ จััง่หวัดตราด

*ควรที่่อง่เที่่�ยว ในเดือนพัฤศจัิกายน-กลาง่พัฤษภัาคมั เพัราะช้่วง่น่้อากาศจัะแจั่มัใสโอกาสเกิดฝีนน�อยมัากและลมัที่ะเลค่อนข้�าง่นิ�ง่                                                                             
** ควรนำอาหารและเครื�อง่ดื�มัมัารับประที่าน เนื�อง่จัากบนเกาะไมั่มั่สินค�าจัำหน่ายและอย่าลืมัช้่วยกันเก็บข้ยะต่าง่ๆ กลับไปที่ิ้ง่  
เพัื�อไมั่ให�เป็นปัญ่หาสิ�ง่แวดล�อมัและรักษาช้ายหาดให�สวยง่ามัอย่าง่ยั�ง่ยืน

สามัารถด�าน�้าจัากหน�าช้ายหาดที่รายท่ี่�สวยง่ามัข้อง่เกาะหยวกได�เลย 
แค่เดินลง่ไมั่เกินสิบก�าวก็เจัอปลานับร�อยท่ี่�ว่ายมัาที่ักที่าย ส่วนคนท่ี่�
ไมั่ม่ัประสบการณ์ด�าน�้าก็ไมั่ต�อง่กัง่วล เพัราะเราสามัารถเห็นปลาได�
จัากน�้าต้ืนริมัหาด ได�เดินเหย่ยบที่รายข้าวละเอ่ยด และยัง่ม่ัมัุมัช้ิง่ช้�า             

กับต�นไมั�ใหญ่่ให�เดินถ่ายร้ปเล่นจันเพัลินอ่กด�วย
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https://goo.gl/maps/okSj58yEfSGsWP6e6


ตะลอนเช็คอินกับเกาะลับที่ซ่อนตัวอยู่ใกล้เกาะช้าง 

เกาะง่าม
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เกาะง่่ามัเป็นแหล่ง่ท่ี่อง่เที่่�ยวท่ี่�ม่ัเสน่ห์น่าค�นหาอ่กท่ี่�หน่�ง่ข้อง่จััง่หวัดตราด ซึ่่�ง่เป็นเกาะลับท่ี่�ซ่ึ่อนตัว
อย่้ใกล�ๆ  เกาะช้�าง่ ม่ัไฮไลตท่์ี่�โดดเดน่คอื ช้ายหาด 2 ฝัี�ง่เปน็อา่วที่่�โค�ง่เว�าเข้�าหากนัเป็นรป้คร่�ง่วง่กลมั 
รับกับที่ิวมัะพัร�าวท่ี่�ข้่้นเร่ยง่ราย พัร�อมัสายลมัเย็นๆ ให�ผ่่อนคลาย ถ้กใจัคนช้อบถ่ายร้ปแน่นอน
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เปิดให้บริการ ทุุกวัน 08.00-18.00 น.
ที่ตั�ง  ตำบลเกาะช้้าง่ใต้ อำเภอเกาะช้้าง่ จััง่หวัดตราด

*ควรที่่อง่เที่่�ยว ในเดือนพัฤศจัิกายน-กลาง่พัฤษภัาคมั เพัราะช้่วง่
น้่อากาศจัะแจั่มัใสโอกาสเกิดฝีนน�อยมัากและลมัที่ะเลค่อนข้�าง่นิ�ง่                                                                             
** ควรนำอาหารและเครื�อง่ดื�มัมัารับประที่าน เนื�อง่จัากบนเกาะไมั่มั่สินค�าจัำหน่าย
และอย่าลืมัช้่วยกันเก็บข้ยะต่าง่ๆ กลับไปที่ิ้ง่ เพัื�อไมั่ให�เป็นปัญ่หาสิ�ง่แวดล�อมัและ
รักษาช้ายหาดให�สวยง่ามัอย่าง่ยั�ง่ยืน

นอกจัากน้่ยัง่ม่ัที่ะเลสาบบนเกาะ ซึ่่�ง่เกิดจัากแนวเข้าท่ี่�โอบล�อมัน้ำที่ะเลไว� จ่ัง่เป็นบริเวณ 
คลื�นลมัสง่บ เหมัาะกับการเดินเล่น ปล่อยใจัรับความัสดช้ื�น และเป็นอก่มุัมัท่ี่�ถ่ายรป้ได�สวยสุดๆ 
เหมัือนอย้่แดนสวรรค์เลยที่่เด่ยว
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https://goo.gl/maps/dFJXRGPULYehNaEy8
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Trat city
พบทะเล (Meet the sea Resort)
Restsea Koh Kood
Koh Kood Resort

พระจมน�้ำ
เกี๊ยวหนองบัว

หำดบำนชื่น
ชโรมคำเฟ่

T r a t

พาย SUP ชมพระจมน�้า                         
หนึ่งในอันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดตราด
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ตรำด จังหวัดที่ใครไปเท่ำไหร่ก็ไม่เบื่อ เพรำะไม่ว่ำจะชมเมือง         
ชมหำด หรือชมเกำะ ก็มีทัศนียภำพที่สวยงำมน่ำค้นหำ ให้เรำได้
สัมผัสครบจบในที่เดียว ช่วยให้คุณได้ท่องเที่ยวอย่ำงมีควำมสุข 

คุ้มค่ำทั้งเงินและเวลำที่เสียไปอย่ำงแน่นอน
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อีกหนึ่งกิจกรรมใหม่ หำกได้มำเมืองตรำด           
พบกับเส้นทำงพำย SUP ไหว้พระ                          

ไปลิ้มรสอำหำรแสนอร่อย พร้อมท่องเที่ยว           
ทั่วเมืองสุดประทับใจ 

1. Trat city
2. พบทะเล (Meet the sea Resort)
3. Restsea Koh Kood
4. Koh Kood Resort

5. พระจมน้้ำ
6. เกี๊๊�ยวหน้องบัว
7. หาดบาน้ชื่่�น้
8. ชื่โรมคาเฟ่่

L o c a t i o n

T r a t

พาย SUP ชมพระจมน�้า                         
หนึ่งในอันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดตราด
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5. พระจมน้้ำ
6. เกี๊๊�ยวหน้องบัว
7. หาดบาน้ชื่่�น้
8. ชื่โรมคาเฟ่่
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Trat city
โรงแรมตราดซิตี้ จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยว                                

ค้นหา และผจญภัยในเมืองตราด
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โ ร ง แ ร ม เ อ ำ ใ จ นั ก ท ่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี ชื่ น ช อ บ                      
กำรเดินทำงสะดวกสบำย เพรำะท�ำเลของ
ท่ีพักน้ันอยู ่ใจกลำงเมืองตรำด นอกจำกนี้
ยังอยู่ใกล้ส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เช่น                                                       
แหล่งช้อปปิ้ง ร้ำนอำหำร ท่ีมีให้เลือกอย่ำง
หลำกหลำย จึงไม่ต้องสรรหำ ร้ำนอำหำรหรือ
ออกไปช้อปปิ้งท่ีไหนไกล เพรำะมีอำหำรอร่อย

ให้เลือกมำกมำยในบริเวณรอบๆ ที่พัก
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2 800ระดับ
ที่พัก

Free WIFI

check-in check-out เบอร์โทรติดต่อ 

ที่ตั้งรำคำเริ่มต้น
ต่อคืน 

ดำว บำท

033 078 88812:0014:00

www.tratcityhotel.com www.facebook.com/TratcityHotel/

Restaurant Library

411/17 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ 
อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด

Fitness
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http://www.tratcityhotel.com/
http://www.facebook.com/TratcityHotel/
https://goo.gl/maps/zFJrS7ri6vCQy9f6A


โรงแรมตรำดซิิตี้ มีควำมสูง 5 ชั้น และมีห้องพักทั้งหมด 71 ห้อง โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
Studio Double Room, Studio Twin Room, Connecting Room, Junior Suite Room
เปน็โรงแรมท่ีสำมำรถรองรบัลกูคำ้หลำกหลำยกลุ่ม ไม่วำ่จะมำพกัผอ่นทอ่งเท่ียวแบบสว่นตวั 

ลูกค้ำนักธุุรกิจ และกลุ่มประชุมสัมมนำ ก็มีพื้นที่รองรับกำรทำกิจกรรมทุกรูปแบบ
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แม้จะเป็นโรงแรมรำคำประหยัด แต่บอกได้เลยว่ำท้ังสะอำด และมีส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก           
ครบครัน กำรเดินทำงไปยังสถำนท่ีส�ำคัญต่ำงๆ ของเมืองได้อย่ำงง่ำยดำย หำกต้องกำร
ไปท่ำเรือแหลมงอบ หรือท่ำเรือข้ำมฟำกแหลมศอก ขอแนะน�ำให้ลองแวะพักที่โรงแรมแห่งน้ี                
ก่อนออกเดินทำง แล้วคุณจะประทับใจในบริกำรและควำมใส่ใจของโรงแรม ท่ีน่ีจึงเป็นเหมือน

จุดเริ่มต้นประสบกำรณ์อันน่ำรื่นรมย์แห่งเมืองตรำด 
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Meet the Sea Resort

พบทะเล 
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หนีความวุ่นวาย ไปนอนฟังเสียงคล่ืนทะเล                                           
เดินเล่นบนชายหาดส่วนตัว
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ท่ีพักติดทะเล บรรยำกำศดี โดยไม่ต้องข้ำมไปเกำะช้ำงก็ ได้บรรยำกำศหำดทรำย                 
ส่วนตัว ไม่ว่ำจะเป็นกำรบริกำรท่ียอดเยี่ยม หรือส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก สถำนท่ี                  
แห่งน้ีก็พร้อมมอบประสบกำรณ์ล�ำ้ค่ำ เพือ่กำรพกัผ่อนอนัแสนสงบของคณุอย่ำงแน่นอน
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ดว้ยดีไซิน์สขีำวตดักบัสีสนัสดใสของรสีอรท์ ทำใหรู้สึ้กสดชืน่ต้ังแตก่ำ้วเขำ้สู่
ท่ีพัก กำรได้สูดอำกำศบรสุิทธุิ�และเฝ้ำ้มองพระอำทิตยต์กบนชำยหำดสว่นตวั 
ก็เป็นอีกหน่ึงควำมผ่อนคลำยท่ีได้รับแน่นอนจำกท่ีน่ี และยังมีท่ีน่ังริมหำด          

ให้คุณได้นั่งพักผ่อน พร้อมรับลมทะเลอันสดชื่นอีกด้วย
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ส�ำหรับที่พักมีท้งหมด 32 ห้อง ประกอบด้วย 4 room type ได้แก่                
Standard,Seaview,Family,Honeymoon
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3
2,000

ระดับ
ที่พัก

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

check-in check-out

ที่ตั้ง

รำคำ
เริ่มต้น

ดำว

บำท
ต่อคืน

061 662 6166
12:0014:00

Library

89 ตำบลคลองใหญ่  
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตรำด

www.facebook.com/
meetthesea/
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https://goo.gl/maps/CpNSxMBV15iD6RdH7
http://www.facebook.com/meetthesea/


Restsea
Koh Kood

 Feel good นอนเปล ปล่อยอิสระ                     
กลางทะเลน�้าใส
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ท่ีพักขึ้นชื่อของจังหวัดตรำด เรสท์ซิี เกำะกูด รีสอร์ท ท่ีพักสไตล์บำหลี     
ผสมผสำนกับวสัดุธุรรมชำติท่ีขึน้ชือ่ของชำวจังหวัดตรำดอย่ำง หวำยสำน 
ไม้ไผ่ และกระจูด ได้อย่ำงทันสมัยและอบอุ่น ท้ังกำรออกแบบท่ีเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม ให้คุณได้รับประสบกำรณ์แบบไทยได้อย่ำงประทับใจ
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3
1,000

ระดับ
ที่พัก

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

check-in check-out

ที่ตั้ง

รำคำ
เริ่มต้น

ดำว

บำท
ต่อคืน

065 506 7444
12:0014:00

www.restseakohkood.com

www.facebook.com/
restseakohkood

Library

134 หมู่ 2 ตำบลเกำะกูด                 
อำเภอเกำะกูด จังหวัดตรำด
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http://www.restseakohkood.com/
http://www.facebook.com/restseakohkood
https://goo.gl/maps/XKqpuzP4PpS4WXq76
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ห้องพักที่นี่เป็นห้องแบบวิลล่ำทั้งหมด ประกอบด้วย 3 room type ได้แก่                                
Deluxe pool villa (วิลล่ำพร้อมสระน้ำส่วนตัว) Deluxe villa (วิลล่ำพร้อมเตียงคิงส์ไซิส์)  
Twin villa (วิลล่ำพร้อมเตียงทวิน) ภำยในห้องพักมีสิ่งอำนวยควำมสะดวกครบครัน         
พร้อมทั้ง Daybed และพื้นที่เฉลียงหน้ำวิลล่ำตอบโจทย์กำรนั่งทำงำนในบรรยำกำศสบำยๆ
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หำกต้องกำรผ่อนคลำยสำมำรถว่ำยน้ำในสระว่ำยน้ำกลำงแจ้ง ซิึ่งอยู่
ติดริมหำด พร้อมท่ีนอนใต้ต้นมะพร้ำวให้เอนกำยพักผ่อน นอกจำกน้ี                        
ทำงรีสอร์ทยังมีกิจกรรมให้ได้ทำเรียกพลัง เช่น พำยเรือ พำย Sup และ

ดำน้ำ
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Koh Kood 
Resort
ปล่อยเวลาเดินให้ช้าลง สัมผัสความโรแมนติก                      

ที่บรรจบกับธรรมชาติ
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3
1,000

ระดับ
ที่พัก

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

check-in check-out

ที่ตั้ง

รำคำ
เริ่มต้น

ดำว

บำท
ต่อคืน

087-785-7695 , 087-026-5515
12:0014:00

www.kokoodresort.com

www.facebook.com/
kohkoodresortofficial/

Library

45 หมู่ 5 ตำบลเกำะกูด                     
อำเภอเกำะกูด จังหวัดตรำด 
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http://www.kokoodresort.com/
https://www.facebook.com/kohkoodresortofficial/
https://goo.gl/maps/KuqFaY1EipekXFgVA


สไตล์บ้ำนพักของเกำะกูดรีสอร์ท จะเป็นบ้ำนบังกะโลหลังเล็กๆ สไตล์ญ่ีปุ่น ท่ีแทรกตัวสลับกับต้นไม้แสน
ร่มรื่น ทำให้มีท้ังวิวสวนและวิวทะเล แม้ท่ีพักจะมีเวลำจำกัดในกำรเปิดแอร์ (18.00-06.00 น.) แต่ไม่ต้องกังวล  

เพรำะยังมีพัดลมและลมธุรรมชำติจำกทะเลให้คุณได้สัมผัสอำกำศเย็นอย่ำงแน่นอน 
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ที่พักบริเวณอ่ำวบำงเบ้ำ อยู่ติดชำยหำดที่ขำวสะอำด และสวยที่สุดบนเกำะกูด         
ที่พักแห่งนี้สำมำรถต่อเรือจำกเกำะอื่นมำลงได้ เพรำะมีสะพำนท่ำเทียบเรือส่วนตัว 
และด้วยสวนพรรณไม้นำนำพรรณในรีสอร์ท คุณจะได้ใกล้ชิด และรู้สึกว่ำเป็นส่วน

หนึ่งของธุรรมชำติ พร้อมรับควำมสดชื่นได้อย่ำงเต็มที่ 
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ไฮไลต์ของที่นี่คือ พื้นที่ส่วนกลำงอันกว้ำงขวำงติดทะเล 
สำมำรถเดินเล่นได้ไปยำวๆ จนสุดหำด พร้อมลมเย็นสบำยสดชื่น
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กิจกรรมของรีสอร์ทก็มีให้เลือกหลำกหลำยไม่ว่ำจะเป็น พำยเรือคำยัค แพดเดิลบอร์ด  
ดำน้ำ หรือถ้ำอยำกไปเที่ยวรอบเกำะ ที่นี่ยังมีบริกำรเช่ำรถนำเที่ยวหรือรถมอเตอร์ไซิค์ 

ก่อนจะจบวันด้วยกำรนั่งดูพระอำทิตย์ตก บริเวณหน้ำหำดหรือสะพำนไม้ ที่ยื่นไปในท้องทะเล 
บรรยำกำศโรแมนติกแบบนี้ เหมำะจะสะกิดคนพิเศษไปเสพบรรยำกำศด้วยกัน
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พายซับไปไหว้พระกลางน�้า unseen ใหม่ของเมืองไทย 

พระจมน้้ำ
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หน่ึงใน 25 Unseen Thailand New Series 
ประจำปี 2564 ท่ีบำงคนเพิ่งรู้  จังหวัดตรำด
ชึ้นชื่อเร่ืองควำมงำมของท้องทะเล จนต้องหำ
โอกำสไปเท่ียวสักครั้ง และยังมีอีกจุดหมำย
หน่ึง ท่ี ถูกเ ลือกว่ำ ควรไปดู ใ ห้ เ ห็นกับตำ 

กับควำมงำมอันน่ำทึ่งของ ‘พระจมน้ำ’ 

787



ถือเป็นกิจกรรมไฮไลต์ที่น่ำสนใจส�ำหรับนักท่องเท่ียวท่ีชื่นชอบ
ควำมแปลกใหม่ ท้ำทำย และต่ืนตำตื่นใจ เพรำะคุณจะต้องทรงตัว
ไปบนผิวน�้ำ ผ่ำนป่ำไม้อันเขียวขจีตลอดสองข้ำงทำง เพื่อไปพบ                                                                                                         
องค์พระใหญ่สีขำวกลำงน�้ำ อันเป็นจุดหมำยส�ำคัญของกิจกรรมน้ี                                                                       
สำมำรถแวะเก็บภำพสวยๆ ได้ระหว่ำงกำรเดินทำง เพื่อเก็บไว้ใน                                                                       
ควำมทรงจ�ำตลอดไป 

ช่วงเวลาที่ควรไป เด่อน้กี๊ัน้ยายน้–กีุ๊มภาพัน้ธ์์ - น้้ำขึ้้้น้ต้้องพายเร่อไปสัักี๊กี๊าระ
  เด่อน้ม๊น้าคม-พฤษภาคม - น้้ำลงสัามารถขึ้ับรถไปจอดและเดิน้ไปสัักี๊กี๊าระได้
* สัามารถเชื่่า SUP ได้ท๊� SUP Aholic Trat ค่าบริกี๊าร 700 บาท
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เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั้ง ต้ำบลหน้องโสัน้ อำเภอเม่องต้ราด จังหวัดต้ราด

เวลาให้บริการ      
083 959 7259
08.00-18.00 น้.
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 อิ่มอร่อยไปกับบะหมี่เจ้าแรกชื่อดังแห่งจังหวัดตราด 

เกี๊ยวหน้องบัว
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ถ้ำใครผ่ำนไปมำ แทบจะดูไม่ออกว่ำ ร้ำนสไตล์มินิมอลสุดชิคสีขำวแห่งน้ี 
คือร้ำน “เก๊ียวหนองบัว”  ร้ำน“บะหม่ีเจ้ำแรกของจังหวัดตรำด” ท่ีมีประวัติ
ยำวนำนมำกกว่ำ 50 ปี  บะหมี่เจ้ำดั้งเดิมที่เริ่มจำกป่�นรถสำมล้อถีบตระเวน
ขำย มำต้ังแต่ปี พ.ศ. 2514 และได้เปิดร้ำนครั้งแรกท่ี บ้ำนหนองบัว จึงเป็น

ที่มำของชื่อร้ำนจนถึงป่จจุบัน 
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ทำงร้ำนมีโซิน Indoor ท่ีออกแบบได้สุดชิค เอำใจสำวกถ่ำยภำพ เพรำะร้ำนถูก
ออกแบบด้วยสไตล์มินิมอลผสมผสำนกับควำมเก่ำแก่ในอดีต  ทำให้ผู้มำเยือน
ต้องหลงใหล นอกจำกจะได้ชิมบะหม่ีระดับตำนำนแสนอร่อยแล้ว ยังได้รูปสวยๆ                                                        
ไปโพสต์กันอย่ำงจุใจแน่นอน! 

อำหำรแนะนำคงจะหนีไม่พ้นบะหม่ีเก๊ียวสูตรด้ังเดิม และยังมีเมนูอ่ืนๆ จำกทำงร้ำน 
มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นอำหำรซีิฟู้ด อำหำรจำนเดียว หรือของหวำนให้คุณได้กิน 
อิ่มท้องแบบครบรส

* ที่จอดรถจะหำยำกนิดนึง เนื่องจำกอยู่หน้ำเมืองและรถเยอะ
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เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั้ง 121-123 ถน้น้สัุขึุ้มวิท ต้ำบลวังกี๊ระแจะ อำเภอเม่อง จังหวัดต้ราด 

เวลาให้บริการ เปิดทุกี๊วัน้ 06.00-21.00 น้. 
092 988 8597

www.facebook.com/kiewnongbua
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นั่งชิลริมหาด ผ่อนคลายกับลมทะเล

หาดบาน้ชื่น้
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หำดสวยของจังหวัดตรำด ต้ังอยู่ใน ต�ำบล
ไม้รูด อ�ำเภอคลองใหญ่ มีชื่อท่ีชำวบ้ำนเรียก
กันว่ำ หำดมะโร ชำยหำดน�้ำใสท่ีมีเม็ดทรำย
ขำวละเอียด และยังเป็นชำยหำดแสนสงบ โดย
ส่วนมำกนักท่องเท่ียวท่ีมำจะเป็นคนในพ้ืนท่ี
มำกกว่ำคนต่ำงถิ่น เพรำะยังไม่ค่อยรู้กันว่ำ
ตัวเมอืงตรำด ก็มีหำดท่ีสวยมำกไม่แพ้บนเกำะ
อื่นๆ เลย ท่ีนี่จึงกลำยเป็นท่ีพักหลบมุมจำก

ควำมวุ่นวำยของคนในพื้นที่
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เป็นสถำนที่พักผ่อน เหมำะส�ำหรับวันหยุดสบำยๆ มำนั่งรับลมริมทะเล และเล่นน�้ำได้อย่ำง
สนุกสนำน ให้คุณได้สัมผัสบรรยำกำศสุดโรแมนติก

ซิึ่งหำดบำนชื่นมีร้ำนอำหำรอยู่มำกมำยรอบๆ บริเวณชำยหำด ที่ขอบอกเลยว่ำอร่อยแทบทุกร้ำน 
นอกจำกนี้ยังสำมำรถนั่งดื่มด�่ำ พร้อมสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกมำกมำย

เบอร์โทรติดต่อ 05 331 5111, 089 559 4797
ที่ตั้ง ต้ำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่่ จังหวัดต้ราด
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ชมวิวแบบ 360 องศาไปกับชโรมคาเฟ่ 

ชโรมคาเฟ่
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คำเฟ่ท่ีต้ังอยู่กลำงทะเล ไฮไลตแ์รกทีท่ำให้ท่ีน่ีแตกตำ่งและไมเ่หมอืนใครกลำย
เป็นคำเฟ่สุดชิค ท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวท้องถิ่นและต่ำงจังหวัดได้มำแวะชิมและ
ชมววิกนัอยำ่งหนำแนน่ เรยีกวำ่เปน็คำเฟส่ดุฮอตของจงัหวดัตรำดในเวลำน้ี
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คำเฟ่ออกแบบในสไตล์มินิมอล โดยนำไม้ไผ่มำผสมผสำนกำรตกแต่ง ทำให้เป็นคำเฟ่ท่ีสวย 
อบอุ่น จนอดใจไม่ไหวอยำกมำน่ังเช็กอิน ชมวิวทะเลพร้อมจิบกำแฟเย็นๆ ให้ผ่อนคลำยจำก
ควำมเหนื่อยล้ำในชีวิตประจำวัน  ทำงร้ำนเสิร์ฟ เครื่องดื่ม เบเกอรี่ และ อำหำรจำนเดียว  
เมนูแนะนำ ข้ำวขยำปลำทู และเก๊ียวชโรมท่ีมำกับแป้งบำง ไส้แน่นๆ เต็มคำ แนะนำให้มำตอนเย็น 
เพื่อจะได้สัมผัสกับบรรยำกำศแสงพระอำทิตย์ท่ีทอดยำวกระทบกับผิวน้ำทะเลงำมระยิบระยับ  

เป็นซิีนแห่งควำมโรแมนติกที่ทุกคนจะต้องประทับใจ
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เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั้ง อ่าวคลองใหญ่่ อำเภอคลองใหญ่่ จังหวัดต้ราด

เวลาให้บริการ เปิดทุกี๊วัน้ 08.00-20.00 น้. 
063 449 4636

www.facebook.com/Charometrat
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พิกัดถ่ายรูปสวย ตัวอยู่ที่ไทย 
แต่เหมือนไปเมืองนอก 

Z Through by the ine 
Kram
Ana Anan
Fat Coco Cafe        

C h o n b u r i

พิกัดถ่ายรูปสวย ตัวอยู่ที่ไทย 
แต่เหมือนไปเมืองนอก 

802

3 Mermaids Cafe & Restaurant
Great & Grand Sweet Destination        

Castello Di Bellagio
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‘คาเฟ่’ เป็นอีกหนึ่งสถานที่หนึ่งที่เรียกว่าฮอตฮิต
มากในปัจจุบันไม่ว่าจะไปพักผ่อน ทำางาน นั่งชิล                                        
หรือถ่ายรูปเก๋ ๆ หากปีนี้ใครที่ยังไม่ได้ไปเที่ยว                       

ต่างประเทศ แค่ขับรถไม่ก่ีชั่วโมงแวะมาเมืองพัทยา                                                                                              
ก็เหมือนได้ไปต่างประเทศแล้ว  เพราะเราจะยก                                                                      

เมืองนอกมาอยู่ที่พัทยาแทน! 

พัทยาเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวอันดับต้นๆ                                                                
ของประเทศท่ีไม่ว่าจะมาก่ีครั้งก็ไม่เคยพอ                                                 

สวรรค์ใกล้กรุงเทพเดินทางง่ายสะดวกสบาย                           
ไม่ว่าจะฤดูไหนก็เที่ยวได้ เปล่ียนบรรยากาศหยุด                                                                                                

ที่แสนน่าเบื่อให้มีสีสันเพิ่มความสุขและรอยยิ้มง่ายๆ            
เพียงขับรถไม่ก่ีชั่วโมง                                                                                                      
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โดยทริปนี้เราจะพาคุณมาพบกับ 4 คาเฟ่พัทยา         
ที่ให้ฟีลเหมือนอยู่เมืองนอก แต่รับรองได้ว่า

รสชาติอาหารและเครื่องดื่มถูกปากคนไทยแน่นอน            
เพราะแต่ละร้านมีอาหาร ขนม เครื่องดื่ม                                                                        

อาหารจานเด็ด มาเสิร์ฟแบบจัดเต็ม                                  
ทำาให้คุณได้เพลิดเพลินอร่อยไปตลอดทริป

1. Z Through by the Zine 
2. Kram
3. Ana Anan
4. Fat Coco Cafe        

C h o n b u r i

L o c a t i o n

พิกัดถ่ายรูปสวย ตัวอยู่ที่ไทย 
แต่เหมือนไปเมืองนอก 

5. 3 Mermaids Cafe & Restaurant
6. Great & Grand Sweet Destination        
7. Castello Di Bellagio
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สวรรค์ของคนชอบเล่นน�้า  
ชุ่มฉ�่าและเพลิดเพลินไปกับพูลวิลล่าหลังใหญ่

B y  T h e  Z i g n  H o t e l

Z Through
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บู ที ค รี ส อ ร์ ท ท่ี ไ ด้ รั บ แ ร ง บั น ด า ล ใ จ จ า ก
วิลล่าเหนือน้ำของมัลดีฟส์  อีกหน่ึงท่ีพัก
ยอดฮิตบนหาดพัทยาสำหรับนักท่องเท่ียว                                                         
ท่ีพักแห่งนี้ เป็นเหมือนสวรรค์ของคนชอบ
เล่นน้ ำ  เพราะ เป็นพูลวิลล่ าขนาดใหญ่่                                         
จุดเด่นคือสระว่ายน้ำส่วนกลางท่ีสามารถ
ล ง เ ล่ น จ า ก ห้ อ ง พั ก ไ ด้ เ ล ย  ห รื อ จ ะ น่ั ง                                                                        
อ่านหนังสือทำงานริมระเบียง บอกเลยว่า
เหมาะ เพราะระเบียงกว้างขวางพร้อมเห็นวิว 

สระว่ายนำ้าทุกห้อง
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808808

4
1,000

ระดับ
ที่พัก

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

Restaurant

check-in check-out

ที่ตั้ง

ราคา
เริ่มต้น

ดาว

บาท
ต่อคืน

038 225 097
12:0014:00

www.zthroughhotel.com

www.facebook.com/
ZThroughByTheZign

Bar

555/74 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 เมืองพัทยา 
อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

808

http://www.zthroughhotel.com/
http://www.facebook.com/ZThroughByTheZign
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แถมยังมีเกาะกลางเป็นที่นอนอาบแดดหรือจะสั่งอาหาร 
และเครื่องดื่มมานั่งดริ้งค์ชิวๆ มุมนี้ก็ได้อีกด้วย

สระว่ายนำ้าส่วนกลางแบบ lagoon ของ 
ที่พักมี ขนาดใหญ่่มหึมา โอบล้อมห้องพักต่างๆ 
เอาไว้เรียกได้ว่าได้ว่ายนำ้าสนุกสุดๆ 

809809



สำหรับตัวห้องพักถูกออกแบบเป็น 4 โซนภายใต้คอนเซ็ปต์ L.O.V.E. โดยมีห้องพัก
ท้ังแบบสวีท แบบ Deluxe ,Standard ให้คุณได้เลือกสรรตามไลฟ์สไตล์ โดยเน้นไปท่ี        

ความหรูหรา และสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร
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ไฮไลต์อยู่ท่ีห้องพักแบบ Pool Access ท่ีมีพื้นกระจกใสแบบ ‘ซีทรู’ สามารถมองลงไปเห็น               
สระว่ายนำ้าสีฟ้าใส อาหารเช้ามีแบบ floating breakfast ให้ได้ถ่ายรูปสวยๆกันด้วย โรงแรม
มี Free shuttle service ไปยังชายหาดของโรงแรมในเครือเดียวกัน แต่พักในรีสอร์ทก็เล่นนำ้า        

ที่สระถ่ายรูปกันจนอิ่มได้ตลอดเพราะมุมสวยเพียบ

812



ห้องอาหารของที่พัก ที่เสิร์ฟอาหารเช้าด้วยบุฟเฟต์นานาชาต ิ
แบบจัดเต็ม จัดมาให้ครบกันทุกเมนู ทั้งบรรยากาศภายในร้านและรสชาติอาหาร 

ที่ถูกปาก รู้ได้เลยว่าเขาคัดสรรแต่วัตถุดิบที่ดี และมีคุณภาพจริงๆ

อิ่มท้องไปกับ Spazio
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Kram 
Pattaya

หนีไปพักกายพักใจ นั่งรับลมทะเลที่รีสอร์ทสุดชิค
กับกลิ่นอายของซานโตรินีในพัทยา
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โรงแรมย ่านพัทยานาเกลือท่ีมีกล่ินอาย 
ข อ ง ซ า น โ ต ริ นี ด ้ ว ย ธี ม สี นำ้ า เ งิ น - ข า ว 
ต้ั ง อ ยู ่ ท า ง ต อ น เ ห นื อ ข อ ง พั ท ย า ด ้ ว ย
บรรยากาศอันเงียบสงบพร ้อมต ้อนรับ
แขกด ้วยพื้นท่ีส ่วนกลางและการตกแต ่ง 

อาคารที่น่าประทับใจ
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4 1,000ระดับ
ที่พัก

Free WIFI

check-in check-out เบอร์โทรติดต่อ 

ที่ตั้งราคาเริ่มต้น
ต่อคืน 

ดาว บาท

038 226 24112:0014:00

www.krampattaya.com www.facebook.com/krampattayaresort

Fitness Restaurant Bar

88/17-18  ตำาบลนาเกลือ          
อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
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http://www.krampattaya.com/
http://www.facebook.com/krampattayaresort
https://g.page/krampattaya?share


817



818



ในส่วนของห้องพักที่นี่ได้ถูกตกแต่งแบบมินิมอล ที่เรียบง่ายและเรียบหรูในคราวเดียวกัน มี
ทั้งหมด 75 ห้อง ทั้งแบบ Deluxe Pool View , Deluxe Garden View และ Deluxe Pool 

Access ที่สามารถเดินลงเล่นน้ำสระจากห้องพักได้เลยและถ้ามีโอกาสอย่าลืมลองสั่ง 
Floating Breakfast มาทานในสระเก๋ๆ ที่ถือว่าเป็นอีกจุดไฮไลต์ของที่พักแห่งนี้
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ไฮไลต์ของโรงแรมคือสระว่ายรูปทรงโค้งอิสระขนาดใหญ่่ 
ที่มีนำ้าสีฟ้าใสตัดกับกระเบื้องลายหินอ่อนที่อยู่ใจกลางของโรงแรม 

หรือจะไปบริเวณสระที่ 2 หน้าหาดเพราะมี Kloud Beach Bar และเก้าอี้
สีชมพูที่โดดเด่นเพราะไม่ว่าจะถ่ายรูปมุมไหนก็สวย หรือจะนั่งจิบเครื่องดื่ม 

รับลมก็ได้ความรู้สึกผ่อนคลายไปอีกแบบ
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และสำาหรับคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลหากจะหยิบงานมานั่งทำาริมชายหาด 
เพราะทางโรงแรมมีพื้นที่เล่นทรายเตรียมไว้ให้เด็กๆ ด้วย เรียกได้ว่าจะมา

แบบชิวๆ เป็นคู่หรืออบอุ่นแบบครอบครัวก็เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์เลย
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Ana Anan
สวรรค์อันเงียบสงบ

ให้คุณได้ผ่อนคลายในสไตล์มินิมอล

R e s o r t  a n d  Vi l l a  P a t t a y a

824



รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ท่ีต้ังอยู่ติดชายทะเล          
หาดนาจอมเทียน ท่ีพักแห่งใหม่บนพื้นที่กว่า         
6 ไร่แห่งน้ี มีห้องพักท้ังหมด 263 ห้อง และ          
มากถึง 16 แบบ ให้คุณได้เลือกสรร เพ่ือมา    
ผ่อนคลายบนริมชายหาดแสนสงบและเป็น        

ส่วนตัว พร้อมสระว่ายนำ้าแบบ 2 ชั้น
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สำาหรับห้องพักของที่นี่ถูกออกแบบอย่างมินิมอลและมีสไตล์  
ทั้งยังเห็นวิวทะเลทุกห้อง เหมาะสำาหรับการหนีความวุ่นวายมา Workcation  
ให้คุณหยิบงานมานั่งทำาริมระเบียงหรือจะนอนมองวิวชิลๆไปกับทัศนียภาพที่งดงามตรงหน้า
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ด้วยห้องพักที่กว้างขวาง 
เริ่มต้นที่ 45 ตร.ม. จนถึง 250 ตร.ม.
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ไฮไลต์ของที่พักคือสระว่ายน้ำที่มีถึง 3 สระ ถูกดีไซน์เป็นกระจกใสกับสไลเดอร์สุดชิค 
ที่เป็นเอกลักษณ์ และยังมี Splash Bar บาร์เก๋ริมสระน้ำ 
ท่ีให้คุณได้จิบเครือ่งดื่มเย็นๆ หลากสีสันพร้อมกับการแช่น้ำ                                                                                                    
บอกเลยว่าสุดฟิน!
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5
3,000

ระดับ
ที่พัก

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

Restaurant

check-in check-out

ที่ตั้ง

ราคา
เริ่มต้น

ดาว

บาท
ต่อคืน

033 098 888
12:0014:00

www.anaanan.com

www.facebook.com/                
ana.anan.pattaya

Bar

288 ซอยนาจอมเทียน 20 ตำาบลนาจอมเทียน 
อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

Kid’s Club
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http://www.anaanan.com/
http://www.facebook.com/ana.anan.pattaya
https://goo.gl/maps/kqD7qgJX4kCKXztXA
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บาร์ที่ถูกตกแต่งด้วยสไตล์ที่โมเดิร์นลอยตัวอยู่บนชั้นสูงสุดของรีสอร์ท 
นอกจากเครื่องดื่มที่หลากหลายรวมไปถึงคราฟต์เบียร์กว่า 50 ชนิด 
ตัวบาร์ยังมีการแสดงดนตรีสดซึ่งทำให้กลายเป็นจุดที่เหมาะสำหรับ 

การชมพระอาทิตย์ตก และชนแก้วให้กับทัศนียภาพที่สวยงาม 
ของมหาสมุทรที่ทอดตัวยาวอยู่ด้านหน้า

O V E R  T H E  M O O N
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ถ่ายรูปสุดชิค เช็กอินที่คาเฟ่่สีสันสไตล์บาหลี

Fat coco
Cafe
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เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั้ง 499 ถนนเลียบชายหาด เมืองพัทยา อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เวลาให้บริการ เปิดทุกวัน 11.00-21.00 น.
03 825 9577

www.facebook.com/FatCocoTH
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จุดเด่นคือ Pool Party สระว่ายนำ้าบริเวณกลางคาเฟ่ ท่ีมีโซนเครื่องด่ืมให้                                                                       
นั่งจิบริมสระ หรือจะลงไปเล่นนำ้าชิลๆ ในสระก็สบาย เพราะที่นี่มีบริการ
ผ้าเช็ดตัวให้ฟรีสำาหรับลูกค้าทุกท่านอีกด้วย 

**ควรเตรียมชุดว่ายนำ้าไป มีห้องอาบนำ้าและห้องเปลี่ยนชุดให้บริการ

คาเฟ่สีสันสดใสสไตล์ทรอปิคอล แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ต้องมาเช็กอิน! เพราะเหมือนได้ไปนั่งชิลริม           
ชายหาดบาหลี ด้วยการตกแต่งสุดชิค ให้คุณได้มาพักผ่อนเสพบรรยากาศแห่งความสุข ร้านตั้งอยู่                  
ริมถนนเลียบชายหาดพัทยาเหนือ  ในโครงการ A-ONE The Royal Cruise Hotel

  

เมื่อก้าวเข้ามาภายในร้าน รู้สึกถึงความสดใส ด้วยการตกแต่งสไตล์ Beach Tropical ที่มี
สีสันพร้อมมุมเก๋ๆ ให้ถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลเพียบ พื้นท่ีส่วนใหญ่่เป็น Open-air มีหลายโซน                                                                                                                                   
กว้างขวางตัดความกังวลเรื่องที่นั่งไม่พอไปได้เลย
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ลักษณะสไตล์อาหารเสิร์ฟแบบเอเชียนฟิวชั่นสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนเมนูที่นี่มี
ความหลากหลายในสไตล์ฟิวชั่นที่ผสมผสานความเป็นบาหลี เข้ากันกับการ
ตกแต่งของร้าน และมีอาหารคาวหวาน พร้อมเครื่องดื่มสีสันสดใสให้เลือก
มากมาย

ส่วนเมนูที่อยากแนะนำาให้สั่งคือ ‘พิซซ่าเตาถ่าน’ พิซซ่าแป้งบางกรอบสไตล์
อิตาลี ที่มีหน้าให้เลือกมากมาย ซึ่งรสชาติอร่อยมาก แถมยัง มิกซ์ แอนด์ แมทช์
ผสมหน้าได้ตามใจชอบ บอกเลยว่าต้องลอง
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3 Mermaid
นัง่คาเฟ่่สุดชิล พร้อมชมวิวทะเล                                                     

ไปกับนางเงือก

c a f e
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อีกหน่ึงแลนด ์มาร ์คแห ่ ง ใหม ่ของพัทยา                      
ตั้งอยู่บนเขาพระตำาหนัก ที่มีทั้งร้านอาหารและ
คาเฟ่ ให้คุณได้โลดแล่นจินตนาการไปในโลก                 
ใต้ท้องทะเล เพียงแค่ลงจากรถ ก็เปิดประตูสู่
บาดาลไปกบัเหล่านางเงอืกท่ีว่ายนำา้มาต้อนรบั 

พร้อมมุมถ่ายรูปสุดชิคตั้งแต่ทางเข้าร้าน

คาเฟ ่นางเงือกแห ่ง น้ี เหมาะสำาหรับคู ่ รัก                 
ก ลุ ่ ม เ พื่ อ น ห รื อ ค ร อ บ ค รั ว  ที่ อ ย า ก ม า                        
รับประทานอาหารพร้อมชมวิวพระอาทิตย์
ตกดิน ด้วยบรรยากาศอบอุ ่นและงดงาม                                                                
หากมาช ่วงกลางวันก็ ไม ่ต ้องกลัวร ้อน                             
เพราะมี โซนห ้องแอร ์ ให ้บริการ นั่ งทาน                                                                         

ได้อย่างมีความสุขแน่นอน
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** สำหรับเปลและรังนกยักษ์์                                                                
ควรโทรสอบถามโต๊๊ะว่างกับทางร้านก่อน

จดุไฮไลตเ์ดน่ท่ีสดุคอื หุ่นจำลองนางเงอืกแสนสวยขนาดใหญ่ ่ท่ีสามารถขึน้ไปถา่ยรปูบนมอืได ้เป็น
อีกจุดที่ผู้คนต่างพากันมาถ่ายรูปเช็คอิน  และเมื่อเดินผ่านเข้าไป จะพบกับวิวทะเลแบบพาโรนามา
ที่สวยสุดสายตา

ลักษณะอาหารเสิร์ฟ  ขนม และ เครื่องดื่ม สไตล์ฟิวชั่น 
แนะนำให้มาช่วงเย็นตอนพระอาทิตย์ตก
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เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั้ง 286/5 ซอยเกษ์ต๊รสิน 11 เมืองพัทยา อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เวลาให้บริการ เปิดทุกวัน 09.00-23.00 น.
098 516 0227

www.facebook.com/3MermaidsPattaya
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https://g.page/3Mermaids?share
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ท่องโลกขนมหวานไปกับคาเฟ่่ ไอศกรีมยักษ์

Great&Grand
Sweet Destination
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ใครท่ีหลงใหลในความหวาน ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการตกแต่ง
ร้านหรือรสชาติอาหาร รับรองว่าต้องถูกใจกับคาเฟ่น้ีแน่นอน 
เพราะ Great & Grand Sweet Destination ได้นำาธีม “ดินแดน
ขนมหวาน” เข้ามาเป็นคอนเซ็ปต์หลักของร้าน พร้อมพาทุกคน

จินตนาการไปในเมืองไอศกรีมยักษ์ 

โดยทางร้านจะแบ่งโซนให้บริการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ร้านขาย
ไอศกรมีและร้านขายขนมกบัเครือ่งดืม่ ตกแต่งร้านด้วยสีสันสดใส 
พร้อมท้ังขนมหวานขนาดใหญ่่ จนทำาให้เรารู้สึกกลายเป็นมดตัว

เล็กที่โหยหาขนมหวานเมื่อได้มาที่นี่ 
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อีกจุดที่ทุกคนต้องชื่นชอบ คือโซนบริการด้านขนมและเครื่องดื่ม ได้ตกแต่งภายในร้าน
แบบชิคๆคุมโทนด้วยสีชมพูอ่อนแสนหวาน ขอแนะนำาว่าให้แต่งตัวธีมสีขาวหรือโทน            
สีพาสเทล จะถ่ายรูปเข้ากับบรรยากาศของที่นี่ได้ทุกมุม

ภายร้านขายไอศกรีมถูกตกแต่งด้วยสีเหลืองสดใส                
มีท่ีน่ังท้ังแบบโซฟาและชงิช้าให้ได้เอน็จอยไปกับไอศกรมี               
โฮมเมด สูตรเฉพาะของทางร้านท่ีมีถึง 48 รสชาติ              
เรียกได้ว่านอก จากอร่อยแล้วยังมีให้เลือกจนตาลาย

** ควรพกร่มไปเพราะเป็นสถานที่กลางแจ้ง
มีค่าบริการ (หากสนใจเข้าชมโซนขนมหวานยักษ์์)                                                                    

ผู้ ใหญ่ วันธรรมดา 99 บาท วันเสาร์อาทิต๊ย์และนักขัต๊ฤกษ์์ 120 บาท                                                                                                               
เด็กที่สูงต๊ำ่ากว่า 100 ซ.ม. เข้าฟรีทุกวัน 
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เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั้ง 73, 12 หมู่ 3 หนองหัวแรด 6 เมืองพัทยา อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เวลาให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น. / วันเสาร์-อาทิต๊ย์ 08.30-19.00 น.
097 469 9919

www.facebook.com/greatandgrandsweetdestination
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Castello
D i  B e l l a g i o

อิม่อร่อยพร้อมชมวิวหลักล้าน                                                            
เสพบรรยากาศในปราสาทโบราณ
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“Castello Di Bellagio” (แคสเทลโล ดิ  
เบลลาจิโอ้) ร้านอาหารสไตล์เวสเทิร์น อีกหน่ึง
แลนด์มาร์คใหม่ ณ เขาชีจรรย์ เมืองพัทยา  
ท่ีจะทำให้เหล่าบรรดานักท่องเท่ียวหลงใหล 
ไปกับรสชาติอาหารในปราสาทท่ีบรรยากาศ
สุดโรแมนติก ซ่ึงได้แรงบันดาลใจในการสร้าง

จากประเทศอิตาลี

ภายในร้านถูกตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์แอนทีค        
โบราณ เช่น หินประดับต่างๆ ไฟแชนเดอเรีย 
ไฟก่ิง หรือโต๊ะทานอาหาร ท้ังหมดได้ถูก 
สง่ตรงมาจากฝรัง่เศส อติาล ีองักฤษ เบลเยีย่ม 
เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 

50-200 ปี 
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นอกจากความคุ้มค่าท่ีจะได้ชมเฟอร์นิ เจอร์โบราณแล้ว ภายในร้านยังมีห้องต่างๆ                                     
ไว้คอยบริการ พร้อมให้ทุกคนมาเช็คอินเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองพัทยา จุดเด่น
คืออาหารเลิศรส กับวิวหลักล้านท่ีมีภูเขาล้อมรอบ 360 องศา สวยงาม โดดเด่น ด้วยงบ
ลงทุนกว่าหลายร้อยล้านบาท เพื่อสร้างประสบการณ์แก่ลูกค้าด้วยไลฟ์สไตล์ท่ีแตกต่าง
จากร้านอาหารท่ัวไป นอกจากความคุ้มค่าท่ีจะได้ชมเฟอร์นิเจอร์โบราณแล้ว ภายในร้าน                                                                                    
ยงัมีหอ้งตา่งๆ ไว้คอยบรกิาร พรอ้มให้ทกุคนมาเช็คอินเปน็แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องเมอืงพทัยา

** แนะนำให้มาช่วงเย็น ยิ่งถ้าเป็นหน้าหนาวบอกเลยว่า บรรยากาศดีเหมือนอยู่ต๊่างประเทศ
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เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั้ง 9/9 หมู่ 6 ต๊ำาบลนาจอมเทียน อำาเภอสัต๊หีบ จังหวัดชลบุรี 

เวลาให้บริการ เปิดทุกวัน 11.00-20.00 น.
064 694 6699

www.facebook.com/CastelloDiBellagio
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https://goo.gl/maps/tTQ61YR5DfN7EZxV6
http://www.facebook.com/CastelloDiBellagio/


พิกัดถ่ายรูปสวย ตัวอยู่ที่ไทย 
แต่เหมือนไปเมืองนอก 

X2 Vibes
Kept Bansaray
Movenpick Siam Na Jommtien Pattaya

C h o n b u r i

ทริปล่องเรือลอยใจ ที่พัทยา                        

Blue Voyage Yachting
เกาะครามน้อย

Tappia Floating Cafe
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หน่�มสาวออฟฟิศอย�างเรา วันว�างมีน้อย ลางานก็ยาก 
ไม�อยากเดิินทางไกล ทริปนี�เราขอพาไปเที�ยวใกล้ๆ แบบมีวันหย่ดิ

แค�วันเดิียวก็เที�ยวไดิ้ กับทริปล�องเรือเก๋ๆ ทั�งวันในพัทยา 

เปิดิประสบการณ์์เป็นของขวัญวันเงินเดิือนออก เปลี�ยนการ 
เที�ยวพัทยา One Day Trip แบบเดิิมๆ ให้ Exclusive ยิ�งข้�น 
กับการล�องเรือกลางทะเล สน่กสนานครบรสดิ้วยกิจกรรม

มากมาย เช่�น ปาร์ตี้ี�บนเรือ ดิำน�ำดิูปะการัง บริเวณ์เกาะคราม
น้อย เดิินช่มความสวยงามของทะเลแหวก นอนอาบแดิดิบนทราย

ละเอียดินวลขาว หรือจะนั�งช่ิลทำงานบนเรือจิบเครื�องดิื�มเย็นๆ
แก้วโปรดิของค่ณ์ และยังไดิ้ถ่�ายรูปไปโพสตี้์ลงโซเช่ียลส่ดิช่ิค  

แถ่มบนเรือยังครบครันไปดิ้วยอ่ปกรณ์์และ 
สิ�งอำนวยความสะดิวกตี้�างๆ
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1. X2 Vibes
2. Kept Bansaray
3. Movenpick Siam Na  

Jommtien Pattaya

C h o n b u r i

L o c a t i o n

ตี้อนเย็นเพิ�มความสน่กดิ้วยการล�องเรือไปตี้กหม้ก 
กลางทะเลพัทยา พร้อมช่มวิวเมืองแบบ 360 องศา 

หรือจะนอนดิูดิาวกินช่มช่ิลๆ  กินแกล้มดิ้วยปลาหม้ก 
ที�ตี้กเองสดิๆ  มีน�ำจิ�มรสเดิ็ดิ ทั�งหมดินี�คือประสบการณ์์

ใหม�แห�งการพักผ่�อนที�แท้จริงไม�ว�าจะมาเป็นกล่�ม  
หรือเป็นคู�ก็ตี้้องประทับใจอย�างแน�นอน

ทริปล่องเรือลอยใจ ที่พัทยา                        

4. Blue Voyage Yachting
5. เกาะครามน้อย
6. Tappia Floating Cafe
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Pattaya Seaphere Residence
X2 Vibe 

852



853



854

4
1,000

ระดิับ
ที�พัก

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

Restaurant

check-in check-out

ที�ตี้ั�ง

ราคา
เริ�มตี้้น

ดิาว

บาท
ตี้�อคืน

038 237 815
12:0015:00

www.crossvibepattaya 
seaphere.com

www.facebook.com/x2vibepattaya

Bar

223 หมู� 3 ซอยนาจอมเทียน 32                   
เมืองพัทยา อำาเภอสัตี้หีบ จังหวัดิช่ลบ่รี

https://crosshotelsandresorts.com/cross-vibe/resorts/cross-vibe-pattaya-seaphere
https://www.facebook.com/x2vibepattaya
https://g.page/x2vibepattaya?share


โรงแรมสไตี้ล์โมเดิิร์นที�ตี้ั�งอยู�บริเวณ์หาดิบ้านอำเภอ อยู�ห�างจากตี้ัวเมือง
พัทยาประมาณ์คร้�งช่ั�วโมง ทำให้ที�นี�ค�อนข้างสงบและไม�ว่�นวาย สามารถ่เดิิน
ไปหาดิบ้านอำเภอไดิ้เพียง 150 เมตี้ร และมีสิ�งอำนวยความสะดิวกมากมาย
ภายในที�พัก ให้ค่ณ์ไดิ้มาพักผ่�อนหรือเปลี�ยนสถ่านที�ทำงานเพื�อสร้างสรรค์

ไอเดิียและ Workcation ไดิ้ยาวๆ

855855



ถู่กตี้กแตี้�งอย�างเรียบหรูดิ้วยโทนสีขาวดิำา 
ที�มีพื�นที�แยกเป็นสัดิส�วน กับพื�นที�ครัวพร้อมอ่ปกรณ์์ครบครัน 

พร้อมรับลมจากระเบียงส�วนตี้ัวที�แสนสบาย

ตื่นและชาร์จพลังการท�างานด้วยทิวทัศน์ของภูเขา
และชายหาดของพัทยาด้วยห้องพัก 
กว้างขวางที่ทันสมัย

856



ไฮไลตี้์ของที�นี�คือสระว�ายน�ำอินฟินิตี้ี�บนช่ั�น 8 ให้ผู่้เข้าพักดิื�มดิ�ำกับ
ทัศนียภาพอันเขียวช่อ่�มของตี้้นไม้และทะเลอันเงียบสงบของพัทยา พร้อม

บาร์ริมสระน�ำดิ้วยการออกแบบที�เป็นเอกลักษณ์์ ทำให้พื�นที�นี�เป็นสถ่านที�ที�
เหมาะสำหรับการพักผ่�อนตี้ลอดิทั�งวันตี้ั�งแตี้� 07.00 น. - 21.00 น.
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ผ่�อนคลายไปกับวิวอันงดิงามของท้องทะเล 
ขณ์ะจิบเครื�องดิื�มที�บาร์บนช่ั�นดิาดิฟ้าอันทันสมัยของ X2 Vibe Pattaya Seaphere 

ที�มีการเสิร์ฟทั�งของว�าง เครื�องดิื�ม และค็อกเทลมากมาย

S K Y  V I B E  R O O F T O P  B A R 
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Hotel Pattaya

Kept 
Bangsaray 
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ฟังเสียงคลื�นท�ามกลางบรรยากาศหมู�บ้านช่าวประมง 
ไปกับทำาเลริมช่ายหาดิของ Kept Bangsaray 

ที�พักสไตี้ล์มัลดิีฟแห�งเมืองไทย

861



4 2,000ระดิับ
ที�พัก

Free WIFI

check-in check-out เบอร์โทรติดต่อ 

ที�ตี้ั�ง
ราคาเริ�มตี้้น
ตี้�อคืน 

ดิาว บาท

033 048 33012:0014:00

www.keptbangsaray.com/ www.facebook.com/keptbangsaray

RestaurantNear Attractions Fun Zone 

ซอย 4/2 ตี้ำาบลบางเสร�         
อำาเภอสัตี้หีบ จังหวัดิช่ลบ่รี 

862

http://www.keptbangsaray.com/
http://www.facebook.com/keptbangsaray
https://g.page/keptbangsaray?share


 โรงแรมที�ตี้ั�งอยู�ท�ามกลางช่่มช่นช่าวประมงบางเสร�ไดิ้อย�างกลมกลืน ดิ้วย
ห้องพักที�ถู่กทอดิยาวลงไปในทะเลทำาให้ที�นี�ถู่กเรียกว�ามัลดิีฟของเมืองไทยจ่ดิเดิ�นที�

นอกจากตี้ัวอาคารของโรงแรมแล้ว การตี้กแตี้�งภายในยังนำากลิ�นอายของช่าวประมง
มาผ่สมผ่สานกับความโมเดิิร์นไดิ้อย�างลงตี้ัว

863863



ห้องพักถู่กตี้กแตี้�งให้มีโทนสีฟ้าดิูสบายตี้า มาพักแล้วสบายใจ ส�วนตี้ัวห้องก็กว้างใหญ�ทำให้                   
ไม�รู้ส้กอ้ดิอัดิ สำหรับ Amenities ตี้�างๆ ที�เคบ บางเสร� ที�พักช่ลบ่รีจัดิไว้ให้ภายในห้องก็ครบครัน 
ไม�ว�าจะเป็นตีู้้เย็น น�ำเย็น น�ำร้อน ไดิร์เป่าผ่ม อ�างอาบน�ำ

ห้องพักมีให้เลือกสรรถ่้ง 7 แบบ 
และท่กแบบมอบวิวทะเลให้กับนักเดิินทาง 
ไม�ว�าจะเข้าพักที�ห้องพักไหน

864



 นอกจากนั�นยังมีช่่ดิ Welcome Set  
เป็นช่็อคโกแลตี้น�ารักๆ เตี้รียมไว้ให้ผู่้เข้าพัก 

เป็นของขวัญตี้้อนรับนักท�องเที�ยวท่กคน

865



ขอแนะนำ Kept Pier Cafe คาเฟ่ของโรงแรมที�มีเปลและที�นั�งหย�อนขาลงทะเล 
สามารถ่ช่มวิวได้ิรอบทิศแบบ 360 องศา ให้ค่ณ์ผ่�อนคลายสมองด้ิวยเสียงลมและ
เกลียวคลื�น สามารถ่หยิบงานมานั�งทำหรืออ�านหนังสือ พร้อมจิบเครื�องดิื�มเย็นๆ 

ไดิ้ช่าร์จพลังช่ีวิตี้อย�างแน�นอน

อีกจ่ดิเดิ�นของที�นี�คือ Fun Zone ม่มสิ�งบันเทิง ที�มีโตี้๊ะพูล โต๊ี้ะบอล และของเล�นตี้�างๆ 
เป็นกิจกรรมยามว�างไว้คอยบริการ เรียกไดิ้ว�าจะมาเป็นคู� หรือกล่�มคณ์ะ ก็มา

สน่กสนานที�ม่มนี�ไดิ้ไม�มีเบื�อ
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ห้องอาหารของที�นี�มีทั�งแบบ Indoor และ Outdoor เพื�อรับลมเย็นๆ 
และเสพบรรยากาศในธีีมกะลาสีเรือ ที�ขณ์ะนั�งรับประทานอาหาร ค่ณ์
จะไดิ้เพลิดิเพลินไปกับความสวยงามของการตี้กแตี้�ง และดิ้วยอาหาร 
ทะเลสดิ เสิร์ฟร้อนจากเตี้า แถ่มอร�อยจนไม�ต้ี้องออกไปหาทานที�ไหนไกล
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Movenpick
Siam

พักผ่อนอย่างสมบูรณ์แบบ 
ที่โรงแรมหรูในเครือระดับโลกติดทะเลพัทยา

N a  J o m t i e n  P a t t a y a

868868



ที�พักส่ดิหรูห้าดิาวในเครือของสวิสเซอร์แลนดิ์ 
ดิ้วยบรรยากาศส่ดิร�มรื�นริมหาดินาจอมเทียน 
แม้จะอยู�ไม�ไกลจากกลางเมืองพัทยา แตี้�กลับ
เงียบสงบและมีความเป็นส�วนตัี้วเหมาะแก�การ

มาพักผ่�อนที�ส่ดิ พร้อมบริการที�เป็นเลิศ

869869



4 1,000ระดิับ
ที�พัก

Free WIFI

check-in check-out เบอร์โทรติดต่อ 

ที�ตี้ั�ง
ราคาเริ�มตี้้น
ตี้�อคืน 

ดิาว บาท

033 078 88812:0014:00

www.all.accor.com www.facebook.com/movenpickpattaya/

Restaurant LibraryNear Attractions

55 หมู� 2 ตี้ำบลนาจอมเทียน                
อำเภอสัตี้หีบ จังหวัดิช่ลบ่รี
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https://all.accor.com/hotel/B4J6/index.en.shtml
http://www.facebook.com/movenpickpattaya/
https://g.page/movenpick-pattaya?share
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ห้องพักของที�นี�สามารถ่มองเห็นวิวทะเลไดิ้ท่กห้อง และยังมีอ�างแช่�น�ำให้ไดิ้ผ่�อนคลาย  
ขอบอกเลยว�าถ่้าใครยังตี้้องกังวลเรื�องงานอยู�ให้รีบจองและหยิบแล็ปท็อป 
มานั�งทำางานพร้อมมองวิวพระอาทิตี้ย์ตี้กที�ระเบียง

872



รับรองว�าตี้้องไดิ้ไอเดิียใหม�ๆ 
พร้อมไดิ้เตี้ิมพลังช่ีวิตี้อย�างแน�นอน

873



บาร์ริมทะเลที�มอบโอกาสที�สมบูรณ์์แบบให้แขกได้ิพักผ่�อนและเพลิดิเพลิน ผ่�านเครื�องดิื�ม
คอ็กเทลซกิเนเจอร์ และอาหารในบรรยากาศที�ผ่�อนคลาย พรอ้มรบัความรูส้้กของลมทะเลเบาๆ  

กับเครื�องดิื�มแก้วโปรดิในมือ

L A  C O S TA  B A R 
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โดิยสิ�งอำนวยความสะดิวกของโรงแรมมีทั�งฟิตี้เนส สปา สระว�ายน�ำส�วนกลางขนาดิใหญ�พร้อม
เครื�องเล�นตี้�างๆ บริเวณ์ริมช่ายหาดิยังมีม่มถ่�ายรูปเก๋และ Bean Bag Chair ให้ไดิ้นั�งผ่�อนคลาย 
อีกไฮไลต์ี้สำคัญของที�นี�คือ อาหารนานาช่าติี้ที�หลากหลาย และ Chocolate Hour ที�ให้ผู้่เข้าพัก
สามารถ่มาทานช่็อคโกแลตี้ 1 ช่ั�วโมงเตี้็มฟรีๆ พลาดิไม�ไดิ้กับการโช่ว์ ควงกระบองไฟ ริมช่ายหาดิ

ที�สร้างความตี้ื�นตี้าตี้ื�นใจยามค�ำคืน

876



ยามบ�ายเติี้มความสดิช่ื�นกันคลายเครียดิจากงาน ดิ้วยการลงสระว�ายน�ำริมหาดิซ้�งเป็นสระกลาง
ของโรงแรมมีความล้ก 1.2 เมตี้ร พร้อมสระเดิ็กล้ก 60 ซม. ประกอบดิ้วยสไลเดิอร์ 2 ตี้ัวและ
น�ำตี้กจำลอง มีพื�นที�ตี้ิดิกันเป็น Wet Zone สวนสน่กน�ำสำหรับให้เดิ็กๆ ไดิ้เล�นอย�างเพลิดิเพลิน 

เปิดิให้บริการท่กวันตัี้�งแตี้�เวลา 07.00- 20.00 น.
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Yacht Life

BlueVoyage 
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ส่ดิผ่�อนคลาย หนีไปใช่้ช่ีวิตี้หรูบนเรือยอร์ช่

หากใครอยากสัมผ่ัสช่ีวิตี้หรูหราส่ดิ                         
เอ็กซ์คลูซีฟบนเรือยอร์ช่ที�ไดิ้ท�องเที�ยวไป             

บนพื�นนำ�ามหาสม่ทรใกล้กร่งเทพ

 ขอแนะนำา Blue Voyage Yacht Life               
เรือยอร์ช่ที�ให้ค่ณ์ไดิ้เปิดิประสบการณ์์ใหม�ไป

กับอ�าวไทยที�สวยงาม 
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เมื�อไดิ้เริ�มออกเดิินทางจะมีพนักงานคอยให้บริการดิูแลค่ณ์ประหน้�งค่ณ์เป็น
เจ้าของเรือ พร้อมพาค่ณ์ล�องไปเหนือผ่ืนนำ�า สัมผ่ัสวิวสวยแบบพาโนรามา          
โตี้้ลมเบาๆ แสงแดิดิอ�อนๆ แตี้�ยังคงความสะดิวกสบายหรูหราและครบครัน    

ตี้ามมาตี้รฐานสากล

เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั้ง 167 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลน�จอมเทียน อำ�เภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เวลาให้บริการ เปิดทุกวัน 09.00-18.00 น. 
086 826 5656

www.facebook.com/bluevoyagethailand
www.bluevoyagethailand.com

https://g.page/BlueVoyageThailand?share
http://www.facebook.com/bluevoyagethailand
http://www.bluevoyagethailand.com/
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ดิ้านในแบ�งโซนเป็นห้องนั�งเล�น มินิบาร์ให้ค่ณ์ไดิ้จิบเครื�องดิื�ม พร้อมเอ็นจอย              
ไปกับววิมหาสมท่ร พร้อมทั�งห้องนอนที�กว้างขวางให้คณ่์ได้ิพกัผ่�อนคลายความ
เหนื�อยล้าในช่ีวิตี้ประจำาวัน และทริปล�องเรือแสนหรูหรานี� ยังพาค่ณ์ไปสัมผ่ัสกับ
ใต้ี้ทะเลที�เกาะครามน้อย ตี้�อด้ิวยกิจกรรมทางนำ�าให้คณ่์ได้ิสนก่สนานเพลิดิเพลิน
กับวันอันแสนส่ข เช่�น Water Tambourine Sea Bike หรือ Fly Board เรียกว�า

สร้างความประทับใจตี้ั�งแตี้�เริ�มลงเรือ จนเดิินทางกลับถ่้งฝั่ง

* ถ้�จะล่องเต็มวันแนะนำให้ม�ตั�งแต่เช้� หรือถ้�สนใจคร่�งวันให้ม�ช่วง
บ่�ย (14.00-19.00 น.) เพร�ะจะได้เห็นวิวพระอ�ทิตย์ตกแบบฟิินๆ                                                           

** ควรม�ช่วงเดือนพฤศจิก�ยน-กุมภ�พันธ์์ เพร�ะท้องฟิ้�สวยและไม่มีมรสุม
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เกาะ
ครามน้อย

Kramnoi Island
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พักผ่อนบนเกาะอันเงียบสงบ 
ไปกับน�้าทะเลใสและหาดทรายขาว“ 

“ 
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ที่ตั้ง  ตำ�บลสัตหีบ อำ�เภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เวลาให้บริการ เปิดทุกวัน 08.00-19.00 น.

https://goo.gl/maps/WdY88g77qZroukCk8


เมื�อเรือล�องออกมาจากพัทยาประมาณ์ 40 นาที เราก็เดิินทางมาถ่้งที�เกาะครามน้อย 
เกาะที�เราไม�เคยรูม้าก�อนเลยว�าในทะเลอ�าวไทยอนัเงยีบสงบจะมคีวามงดิงาม และทะเล
แหวกที�ถู่กซ�อนอยู�ภายในสถ่านที�แห�งนี�

เกาะครามน้อยเป็นเกาะที�ปกครองโดิยทหารเรือ พื�นที�ภายในเกาะมีขนาดิไม�ใหญ�มาก
มีหาดิทรายเล็กๆ บรเิวณ์หน้าเกาะสามารถ่นั�งเรอืเล็กเข้าไปช่มได้ิ และสิ�งที�ทำาให้ตี้ราต้ี้ง
ใจที�สด่ิ คงเป็นนำ�าทะเลของที�นี� ที�สวยและใสมาก เหมือนกบัทะเลฝ่ังอนัดิามนั เรยีกได้ิว�า
สำาหรับใครที�เคยบอกว�าทะเลฝั่งอ�าวไทยไม�สวยจะตี้้องยอมจำานน

เนื�องจากคนยังไม�ค�อยรู้จักที�นี�มากนักทำาให้เกาะแห�งนี�ยังคงอ่ดิมสมบูรณ์์และเตี้็มไป
ดิ้วยความหลากหลายทางธีรรมช่าตี้ิ ทั�งหาดิทรายขาวละเอียดิ ตี้้นไม้เขียวร�มรื�น หรือ

ปะการังกับฝูงปลาที�สามารถ่มองเห็นไดิ้จากบนเรือ

* มาไดิ้ตี้ลอดิทั�งวันแตี้�ถ่้าอยากเห็นฝูงปลาแนะนำาให้มาตี้ั�งแตี้�ช่�วงเช่้าๆ

** ควรมาช่�วงเดิือน พฤศจิกายน-ก่มภาพันธี์ เพราะท้องฟ้าสวยและไม�มีมรส่ม



Tappia
เปิดประสบการณ์ตกหมึก                                                               

บนคาเฟ่ลอยน�้าสไตล์ทรอปิคอล

F l o a t i n g  c a f e
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ลอยนำ�ากลางทะเลไปกับ Tappia Floating 
Cafe Pattaya คาเฟ่แนวใหม�ที�เพิ�งจะเปิดิให้
บรกิารได้ิไม�นาน คาเฟ่ตี้กหมก้แห�งเมอืงพทัยา
ที�เสียค�าใช่้จ�ายเพียงคนละ 400 บาท ก็จะพา

ค่ณ์โลดิแล�นเปิดิประสบการณ์์ส่ดิประทับใจ!

ไฮไลต์ี้ของที� นี�คือการตี้กหม้ก มากินสดิๆ 
พร้อมน�ำจิ�มซีฟู้ดิรสเดิ็ดิ การนั�งตี้กหม้ก 
พร้อมมองพระอาทิตี้ย์ตี้กในวิวทะเลแบบ  
360 องศา บอกเลยว�า Tappia Floating 
Cafe จะเติี้มเต็ี้มความส่ขของผู่้มาเยือน 

อย�างแน�นอน
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** ควรม�ช่วงเดือนพฤศจิก�ยน-กุมภ�พันธ์์ 
เพร�ะท้องฟิ้�สวยและไม่มีมรสุม

การเดิินทางไปจะตี้้องนั�งสปีดิโบ๊ทประมาณ์ 5 นาที เพื�อไปที�คาเฟ่แห�งนี�เพราะเนื�องจาก 
เป็นเรือจอดิลอยลำกลางทะเล โดิยตี้้องไปข้�นที�บริเวณ์แหลมบาลีฮาย  พัทยา 

* เริ่มเปิดให้เช็็กอิน 16.00 น. เป็นต้นไป

ค่าบริการ ผู่้ใหญ� 400 บาท / คน 
เดิ็กสูง 71-120 ซม. 200 บาท / ตี้�อคน 
(เดิ็กสูงไม�เกิน 70 ซม. ไม�มีค�าบริการ)
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เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั้ง ท่�เรือแหลมบ�ลีฮ�ย ถนนพัทย�ใต้ เมืองพัทย� อำ�เภอบ�งละมุง จังหวัดชลบุรี

เวลาให้บริการ เปิดทุกวัน 16.00-00.00 น.
092 909 8874

www.facebook.com/Tappiapattaya
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https://goo.gl/maps/3ayPMjFT1dKaRs8DA
https://goo.gl/maps/TythQ5P5dAGZhpSY6
http://www.facebook.com/Tappiapattaya
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B a n g k o k

สายมูไหว้เสริมดวง 
รอบกรุงเทพฯ 

Sala Rattanakosin
Hotel Once
U Sathorn
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
วัดอรุณราชวราราม



เส้นทางเอาใจสายมูเตลู กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจ�าวัดยอดนิยมทั้ง 5 แห่งในกรุงเทพฯ              

เพิ่มความเป็นสิริมงคลให้ชีวิต พร้อมกับชื่นชม            
ความงดงามอันทรงคุณค่าของ 

สถาปัตยกรรมโบราณ
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1. Sala Rattanakosin
2. Hotel Once
3. U Sathorn 
4. วััดเบญจมบพิิตรดุสิิตวันาราม
5. วััดพิระศรีรัตนศาสิดาราม

6. วััดพิระเชตุพินวัิมลมังคลาราม 
ราชวัรมหาวัิหาร

7. วััดราชบพิิธสิถิิตมหาสิีมาราม
8. วััดอรุณราชวัราราม

L o c a t i o n

ชวนคุณพักผ่่อนในโรงแรมหรูใจกลางเมือง 
พร้อมบริการระดับยอดเยี่ยม ครบครัน 

ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและร้านอาหารแสนอร่อย 
 ที่ทำให้คุณมีความสุขจนลืมความวุ่นวายของกรุงเทพฯ ไปเลย

B a n g k o k

สายมูไหว้เสริมดวง 
รอบกรุงเทพฯ 
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Sala 
Rattankosin

พักผ่อนสไตล์บูติก ชมวิวริมแม่น�้ำ
อิ่มใจกลำงประวัติศำสตร์กรุงเทพ
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ศาลารัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ เป็นสถานท่ีพักผ่่อนสไตล์บูติก ต้ังอยู่ริมแม่น�้า  
ใจกลางย่านประวัติศาสตร์ สามารถมองเห็นวัดอรุณฯ จุดแลนด์มาร์คส�าคัญ

ของกรุงเทพมหานครได้อย่างชัดเจน 
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5 2,000ระดับ
ที่พัก

Free WIFI

check-in check-out เบอร์โทรติดต่อ 

ที่ตั้ง
ราคาเริ่มต้น
ต่อคืน 

ดาว บาท

02 622 138812:0014:00

www.salarattanakosin.com www.facebook.com/salarattanakosin

Wellness (spa, massage)

39 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

https://www.salahospitality.com/rattanakosin/
http://www.facebook.com/Salarattanakosin/
https://goo.gl/maps/YZ36kpb5bH8y4fV99


ศาลารัตนโกสินทร์อีทเทอรี่ แอนด์ บาร์ – ร้านอาหารที่มีทัศนียภาพอันสวยงาม ด้วยวิวแม่น�้าเจ้าพระยาและ
วดัอรณุราชวรารามแบบเต็มตา กลายเป็นหนึง่ในประสบการณ์การรบัประทานอาหารสุดโรแมนติก ชวนคณุ

ได้ลิ้มลองอาหารนานาชาติรสเลิศและอาหารไทยต้นต�ารับ ให้ได้อิ่มเอมใจไปกับบาร์
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ที่พักถูกออกแบบสไตล์โมเดิร์น ผ่สมผ่สานกับความเป็นไทยได้อย่างลงตัวและ                          
ทันสมัย มีทั้งหมด 5 Room Type ดังนี้ Standard | Deluxe Wat Pho Deluxe 

Wat Arun River View Deluxe | Wat Arun River View Suite
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หากอยากชมบรรยากาศแบบเต็มตา ขอแนะนำบาร์บนชั้นดาดฟ้้า-บาร์
และเลานจแ์บบมสีไตล ์สถานท่ีเหมาะสำหรบัการพกัผ่อ่นกบัเพือ่นและคน
พิเศษของคุณ ได้เพลิดเพลินกับเครื่องดื่ม สัมผ่ัสลมเย็น และอิ่มสุขไปกับ
วิวงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน

โรงแรมริมแม่น�้าแห่งน้ีมีห้องพักเพียง 15 ห้องท่ีสามารถมองเห็นวิวแม่น�้าเจ้าพระยาได้จากบนเตียงนุ่มๆ 
พร้อมแสงแดดอนัอบอุน่ และส่ิงอ�านวยความสะดวกครบครนั ให้คณุได้ย้ายชวีติจากบ้านมาพกัผ่่อน หรอื
เปล่ียนสถานท่ีท�างานได้อย่างสบาย บนท�าเลท่ีไม่มีใครเทียบได้ เพียงเดินจากสถานีเอ็มอาร์ทีสนามไชย       
ไม่กี่นาที ก็ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอีกมากมาย ให้คุณได้แวะชิมชอปได้รอบที่พักอย่างจุใจ
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ชวนคุณย้อนวันวำน ชมเสน่ห์สุดคลำสสิค 
แห่งย่ำนเจริญกรุง

Hotel once

โรงแรมต้ังอยู่ย่านเจริญกรุง ท่ีจะพาคุณย้อนวันวานด้วยการตกแต่งภายในแบบ 
Neo Classic สีขาวโปร่งสะอาดตา เป็นเสน่ห์ของท่ีน่ี จนไม่แปลกใจท่ีใครๆ ต่าง

แวะเวียนมาพักผ่่อนเปลี่ยนบรรยากาศในช่วงวันหยุด 

B a n g k o k
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4
1,000

ระดับ
ที่พัก

Free WIFI

Lounge

check-in check-out

ที่ตั้ง

ราคา
เริ่มต้น

ดาว

บาท
ต่อคืน

02 688 2596
12:0014:00

www.hotelonce.com

www.facebook.com/                    
HotelOnceBangkok

2074/99 ซอยเจริญกรุง 72/2  
แขวงวัดพระยาไกร  เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 

http://www.hotelonce.com/
http://www.facebook.com/HotelOnceBangkok/
https://goo.gl/maps/92QQNLfpSyjRmmW98


ส่วนของห้องพักมีให้เลือกหลากหลายแบบ ท้ังกว้างขวาง ราคาไม่แพง และมี  
Private Working Space อีกหน่ึงพื้นท่ีภายในห้องพัก เพื่อตอบโจทย์สำหรับ 
การมา Workcation โดยห้องมีเริ่มต้ังแต่ Deluxe room, Exclusive studio  
หรือจะนอนแช่น้ำในอ่างจากุชซี่กับห้อง Exclusive jacuzzi
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TopKnot Rooftop Bar & Restaurant บาร์ที่ถูกออกแบบไว้อย่างลงตัวเมืองเก่า  วิวตัวเมืองย่านเศรษฐกิจ  
และวิวฝั่ั�งธนบุรีอีกฟ้ากหน่ึงของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยทำเลท่ีต้ังของโรงแรมอยู่บริเวณ โค้งน้ำเจ้าพระยา                                      
พอดิบพอดี ทำให้เห็นวิวแม่น้ำสวยงาม เหมาะแก่การมาน่ังจิบค็อกเทล ชื่นชมบรรยากาศ ยามพระอาทิตย์ตก  

และชมแสงไฟ้ยามค่ำคืน
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โรงแรมได้ออกแบบจำลองไปรษณีย์กลางบางรักในอดีต ให้คนได้ชื่นชมการตกแต่งผ่่านศิลปะร่วมสมัย                     
พร้อมภาพขาวดำท่ีประดับไว้ตามกำแพงตลอดทางเดิน คล้ายเป็น Art gallery ท่ีมีมุมให้คุณได้ถ่ายรูป                                  
ต้ังแต่ก้าวขาแวะมาพักในโรงแรม ส่ิงท่ีทำให้โดดเด่นอีกอย่างคือ การร่วมกันกับผ่ลิตภัณ์บำรุงผิ่วและเครื่องหอม
ชื่อดัง Erb แบรนด์ ไทยชั้นนำ ซึ่งทำให้สบู่และความหอมภายในโรงแรมมีกล่ินเป็นเฉพาะตัว ทำให้คุณหลงใหล             

ไปกับกลิ่นหอมไม่รู้ลืม
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ชิมอาหารระดับเชฟมิชลิน และผ่อนคลายที่ Oasis 
ใจกลางกรุงเทพฯ

U Sathorn

ยู สาทร กรุงเทพฯ โรงแรมสไตล์รีสอร์ท ที่ตั้งอยู่ในย่านบรรยากาศแสนสงบ แต่ยังอยู่ใจกลาง
กรุงเทพ   ด้วยการออกแบบสไตล์โคโรเนียล โดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก ท�าให้ที่พักแห่งนี้ได้รับรางวัล
ด้านสถาปัตยกรรมมากมาย พร้อมกับบริการชั้นเลิศ จึงไม่แปลกใจที่เป็นสถานที่ในใจของใครหลายคน                                            

เมื่ออยากพักความเหนื่อยล้ามาผ่่อนคลาย
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5 1,000ระดับ
ที่พัก

Free WIFI

check-in check-out เบอร์โทรติดต่อ 

ที่ตั้งราคาเริ่มต้น
ต่อคืน 

ดาว บาท

02 119 488824 hrs24 hrs

www.usathornbangkok.com www.facebook.com/USathornBangkok

Kids club LibraryWellness (spa, fitness)

105,105/1 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

https://www.uhotelsresorts.com/usathornbangkok/
http://www.facebook.com/USathornBangkok/
https://g.page/USathornBangkok?share


มีห้องพกัแบบ Superior, Deluxe Garden และ Suite รายล้อมไปด้วยพืน้ท่ีสีเขยีวสดชืน่ 
พร้อมสระว่ายน�้าที่เป็นหัวใจหลัก ท�าให้พื้นที่ภายในโรงแรมกลมกลืนกันอย่างสวยงาม 
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J’AIME by Jean-Michel Lorain ห้องอาหารของโรงแรมที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์ คิดค้น
และรังสรรค์โดยเชฟ้มิชลินอย่าง Jean-Michel Lorain โดยน�าองค์ประกอบใหม่ ผ่่านการ
ผ่สมผ่สานระหว่างฝั่รั่งเศสสุดคลาสสิคและกล่ินอายของเอเชีย ให้คุณได้ดื่มด�่าและประทับใจ

ไปกับอาหารชั้นเลิศ 
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นอกจากนี้ยังเป็น ‘ 24 Hour Use of Room’ ให้เราได้ใช้ห้องอย่างคุ้มค่า ที่เมื่อเช็คอินเวลาใด ก็สามารถ                                             
เช็คเอาท์ได้ในเวลาเดียวกัน และอาหารเช้าที่สามารถเสิร์ฟ้ได้ทุกที่ทุกเวลาตลอดการเข้าพัก 
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ที่ ยู สาทร ยังมีบริการรถตุ�ก ตุ�ก ไปยังสถานี MRT ลุมพินี ทุกวัน เวลา 10.30 น., 14.00 น. และ 19.30 น.              
และจักรยาน ไว้บริการให้ผู่้เข้าพักได้ยืมสำรวจย่านสาทรที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกด้วย
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ชื่นชมความงามของสถาปัตยกรรมไทยโบราณ         
สักการะขอพรพระพุทธชินราชจ�าลอง

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นวัดท่ีต้ังอยู่ในเขตดุสิต แต่เดิมน้ันมีชื่อว่า วัดแหลม หรือ วัดไทรทอง                               
อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักของนักท่องเท่ียวท่ัวโลกว่า “The Marble Temple” หรือ “วัดหินอ่อน” หากใครท่ีชื่นชอบ 
ในสถาปัตยกรรมไทย รวมถึงการสักการะขอพรจากส่ิงศัก ด์ิ สิท ธ์ิ ท่ีศาสนิกชนให้ความเ ล่ือมใส
ศรัทธา ดังน้ันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม จึงเป็นหน่ึงในวัดดังท่ีสายธรรมะเข้ามาเย่ียมชมอยู่เสมอ  

วดัเบญจมบพติร
ดุสติวนาราม
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เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั้ง 69 ถินนพิระรามที่ 5 แขวังดุสิิต เขตดุสิิต กรุงเทพิมหานคร

เวลำให้บริกำร ทุกวััน 08.30-17.30 น.
ชาวัไทย ฟรี / ชาวัต่างชาติ 50 บาท

02 282 2667

ค่ำเข้ำชม
* ควรแต่งกำยให้สุภำพเหมำะสม
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https://goo.gl/maps/MkciEWhjcqyKdzXv9


พระอุโบสถสร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี เป็นแบบจตุรมุข ด้านในปูด้วยหินแกรนิตสีชมพูอ่อนและสีเทา    
เปี�ยมไปด้วยเสน่ห์แห่งความวิจิตรงดงามของศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณ ภายในวัดยังมีพระพุทธชินราช
จ�าลองที่ตัวองค์เป็นเนื้อทองอร่าม  ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามและกราบไหว้ขอพรมาอย่างยาวนาน
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เยี่ยมชมในเขตพระบรมมหาราชวัง กราบไหว้พระแก้วมรกต                                              
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมาอย่างช้านาน

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เป็นส่วนหนึ่งของพระบรมมหาราชวัง ถือได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งที่ต้อง
มีในการจัดทริปไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพมหานคร เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี เพราะความงดงาม
ของสถาปัตยกรรมราวกับเมืองสวรรค์ของเหล่าเทพเทวดา  และยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ี

ส�าคัญของประเทศอีกด้วย

วดัพระ
ศรรีตันศาสดาราม
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ภายในวดัเป็นท่ีประดษิฐานของพระพทุธมหามณรีตันปฏมิากร หรอืพระแก้วมรกต พระพทุธรปูคูบ้่านคูเ่มืองท่ีท�า
จากมรกตน�้างาม ซึ่งอัญเชิญมาจากกรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว และเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมอันวิจิตร

งดงาม ซึ่งไม่ว่าจะนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ต่างก็ได้รับความประทับใจเมื่อได้มาเยือน
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เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั้ง ถินนหน้าพิระลาน แขวังพิระบรมมหาราชวััง เขตพิระนคร กรุงเทพิมหานคร 

เวลำให้บริกำร ทุกวััน 08.30-16.30 น.
02 224 3290

ชาวัไทย ฟรี / ชาวัต่างชาติ 500 บาทค่ำเข้ำชม
*ควรแต่งกำยให้สุภำพเหมำะสม / ไม่ควรใช้แฟลชในกำรถ่ำยภำพจิตรกรรมฝำผนัง 
และไม่อนุญำตให้ถ่ำยภำพภำยในพระอุโบสถ

www.royalgrandpalace.th
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https://goo.gl/maps/1ZFzcCL9N7pKtn5E6
https://www.royalgrandpalace.th/th/home
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สัมผ่ัสเสน่ห์ของมรดกความทรงจ�าโลก ตระการตา
ไปกับพระนอนองค์ใหญ่ กราบไหว้ขอพรเสริมดวง

และเพิ่มความเป็นสิริมงคล

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ เป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน ์                              
หรอืพระนอน ซึง่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ วดัแห่งน้ีเป็นวดัประจ�ารชักาลท่ี 1 และเปรยีบเสมือนมหาวทิยาลยั

แห่งแรกของประเทศไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ส�าคัญด้านการนวดแผ่นโบราณตามต�าราโดยแท้

วดัพระเชตพุนวมิล
มังคลารามราช

วรมหาวหิาร
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เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั้ง 2 ถินนสินามไชย แขวังพิระบรมมหาราชวััง เขตพิระนคร กรุงเทพิมหานคร

เวลำให้บริกำร ทุกวััน 08.30-17.00 น.
02 226 0335, 02 226 0369

*ควรแต่งกำยให้สุภำพเหมำะสม 
www.watpho.com

องค์การยูเนสโก ได้ท�าการขึ้นทะเบียนให้วัดโพธ์ิ เป็นมรดกความทรงจ�าโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟ้ิก เนื่องจาก
เป็นศนูย์รวมสรรพวชิาหลากหลายแขนง โดยเฉพาะการนวดเพือ่สขุภาพ หรอืการนวดเพือ่บ�าบดัอาการเจบ็ป่วย

ต่าง ๆ ซึ่งชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทย นิยมมาเรียนรู้และใช้บริการนวดของที่นี่เป็นอย่างมาก
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https://goo.gl/maps/v2oEhDZCHpJsiBqV6
http://www.watpho.com/


ถือเป็นหนึ่งในวัดยอดนิยมอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ผู่้คนมักจะมากราบไหว้ขอพร                                                            
เพื่อเสริมดวง และ สร้างสิริมงคลแก่ตนเอง
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เคารพบูชาพระพุทธอังคีรส ชื่นชมความงาม      
พระอารามหลวงชั้นเอกกับสถาปัตยกรรมที่       

ผ่สมผ่สานได้อย่างลงตัว 

วดัราชบพิธสถิต
มหาสมีาราม



วัดราชบพิธ พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เป็นหน่ึงในวัดท่ีสวยงามของกรุงเทพฯ ต้ังอยู่ที่ถนน
เฟ้ื�องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ผ่สมผ่สานกันระหว่าง
ไทยและตะวันตก ปัจจุบัน เป็นวัดที่เหล่าดารานักแสดง บุคคลมีชื่อเสียงต่าง ๆ  หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไป มักจะแต่ง

ชุดไทยมาท�าบุญ รวมถึงถ่ายรูปและน�าไปลงโซเชียลมีเดียกันอยู่บ่อยครั้ง
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เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั้ง 2 ถินนเฟื่องนคร แขวังวััดราชบพิิธ เขตพิระนคร กรุงเทพิมหานคร

เวลำให้บริกำร ทุกวััน 09.00-17.00 น.
02 221 0904, 02 222 3930

*ควรแต่งกำยให้สุภำพเหมำะสม 
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https://goo.gl/maps/jdjYfquiCz8pSdjJA


ภายในอโุบสถเป็นท่ีประดษิฐาน “พระพทุธองัครีส” ต้ังอยู่บนฐานชกุชหิีนอ่อนจากประเทศอติาลี มีความสวยสง่า 
น่าเลื่อมใสและเป็นที่ศรัทธาของประชาชนเป็นอย่างมาก

929



เดินเล่นถ่ายรูป ชื่นชมความงามของพระปรางค์        
วัดอรุณฯ กราบไหว้ขอพรเสริมชีวิตให้รุ่งโรจน์

หากกล่าวถงึการไหว้พระ 9 วดั หน่ึงในวดัยอดนิยมทีมั่กจะมีรายชือ่อยู่ในรายการเสมอกค็อื วดัอรณุราชวราราม 
หรือ วัดแจ้ง เน่ืองจากคนไทยมีคติความเชื่อท่ีว่า การได้มาไหว้พระท่ีวัดอรุณฯ จะท�าให้ “ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน” 

นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งใน Bucket list ยอดนิยมของทุกคน เมื่อวางแผ่นที่จะมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 

วดัอรณุ
ราชวราราม
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วัดอรุณฯ เป็นสถานท่ีสำคัญที่มีชื่อเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงเทพมหานคร จุดเด่นของวัดก็คือ พระปรางค์
ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นหอคอยริมฝั่ั�งแม่น้ำเจ้าพระยาท่ีสร้างข้ึนในรูปแบบสถาปัตยกรรมขอม นักท่องเท่ียว 
ท้ังไทยและต่างประเทศ รวมถึงคนดังของโลก เม่ือมาเยือนประเทศไทย จะต้องมาถ่ายรูปและชมความงาม 

ของ พระปรางค์วัดอรุณฯ อยู่เสมอ
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เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั้ง 158 ถินนวัังเดิม แขวังวััดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพิมหานคร 

เวลำให้บริกำร ทุกวััน 07.30-17.30 น.
ชาวัไทย ฟรี / ชาวัต่างชาติ 50 บาท

02 446 3167

ค่ำเข้ำชม
*ควรแต่งกำยให้สุภำพเหมำะสม 

www.watarun1.com
932

https://goo.gl/maps/dVicpnwoomCmDgVx6
http://www.watarun1.com


933



B a n g k o k

ตะลุยกิน Street Food 
ที่ได้มิชลิน

W Bangkok
Bangkok Marriott Sukhumvit
Amaranta
Skyview
นายอ้้วนเย็นตาโฟ

ก.พานิช ข้้าวเหนียวมะม่วง
ร้้านเจ๊๊ไฝ

ร้้านเอ้ลวิล สุุกี�
ก๋วยเตี�ยวคั่่�วไก่สุวนมะลิ
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เปิดเสุ้นทางข้อ้งอ้ร้่อ้ยในกรุ้งเทพ 
พาคัุ่ณตะลุยชิม 5 ร้้านอ้าหาร้ยอ้ดนิยมที�เหมือ้น       

จ๊ะธร้ร้มดา แต่คัุ่ณภาพไม่ธร้ร้มดา 
ด้วยร้างว่ลการ้่นตีจ๊าก 

Michelin-star!
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ไม่ต้อ้งเดินทางไปไหนไกลก็ได้เพลิดเพลินและผ่อ้นคั่ลาย 
ก่บโร้งแร้มร้ะด่บพร้ีเมี�ยมในเมือ้ง นอ้กจ๊ากจ๊ะได้ร้่บบร้ิการ้           
ร้ะด่บยอ้ดเยี�ยมแล้ว ย่งมีสุิ�งอ้�านวยคั่วามสุะดวกมากมาย              

และอ้าหาร้แสุนอ้ร้่อ้ย เพิ�มเติมคั่วามสุุข้ให้คัุ่ณได้ผ่อ้นคั่ลาย             
ก่บชีวิตในเมือ้งอ้่นแสุนวุ่นวาย 

B a n g k o k

ตะลุยกิน Street Food 
ที่ได้มิชลิน

1. W Bangkok
2. Bangkok Marriott Sukhumvit
3. Amaranta
4. Skyview 
5. นายอ้้วนเย็นตาโฟ

L o c a t i o n

6. ก.พานิช ข้้าวเหนียวมะม่วง        
7. ร้้านเจ๊๊ ไฝ
8. ร้้านเอ้ลวิล สุุกี�
9. ก๋วยเตี�ยวคั่่�วไก่สุวนมะลิ       
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พาสัตว์เล้ียงคู่ใจมาเปล่ียนบรรยากาศ                                          
การท�างานแบบเอ็กซ์คลูซีฟ

W Bangkok

โร้งแร้มในเคั่ร้ือ้ Marriott โร้งแร้มร้ะด่บLuxury ที�มีคั่วามโดดเด่นเฉพาะต่ว 
เน้นดีไซน์ด้วยการ้ใช้แสุงสุีพร้้อ้มก่บต่วอ้่กษร้ W ที�เป็นเอ้กล่กษณ์ข้อ้งแบร้นด์          
เหมาะสุ�าหร้่บการ้พ่กผ่อ้นสุุดหรู้ และโร้งแร้มย่งอ้นุญาตให้น�าสุ่ตว์เลี�ยงเข้้ามา            

พ่กได้อ้ีกด้วย ถูกใจ๊สุาย Pet Lover อ้ย่างแน่นอ้น
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5 2,000ร้ะด่บ
ที�พ่ก

Free WIFI

check-in check-out เบอร์โทรติดต่อ 

ที�ต่�งร้าคั่าเร้ิ�มต้น
ต่อ้คั่ืน 

ดาว บาท

02 344 400012:0014:00

www.marriott.com/hotels/travel/
bkkwb-w-bangkok/

www.facebook.com/          
WBangkok/

Kid’s clubWellness (spa, fitness)

106 ถนนสุาทร้เหนือ้ แข้วงสุีลม 
เข้ตบางร้่ก กรุ้งเทพมหานคั่ร้

http://www.marriott.com/hotels/travel/bkkwb-w-bangkok/
https://www.facebook.com/WBangkok
https://goo.gl/maps/mU9zpbZcvgoXV5Bj6


ห้อ้งพ่กและห้อ้งสุวีทอ้่นท่นสุม่ยที� W Bangkok สุามาร้ถร้่บปร้ะทานอ้าหาร้ในห้อ้งพ่ก
ตลอ้ด 24 ช่�วโมง ซึ�งห้อ้งพ่กมีให้เลือ้กหลากหลายแบบ เร้ิ�มต่�งแต่ห้อ้ง Guest room    

จ๊นไปถึง Presidential Suite  
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แวะอ้ิ�มอ้ร้่อ้ยที� The Kitchen Table ห้อ้งอ้าหาร้ที�การ้ตกแต่งได้แร้งบ่นดาลใจ๊จ๊ากนิทาน
เร้ื�อ้งชาละว่น-ไกร้ทอ้ง นอ้กจ๊ากเป็น all day dining แล้ว ทางห้อ้งอ้าหาร้แห่งนี�ย่งมีบุฟเฟต์

สุุดพร้ีเมี�ยม ที�สุามาร้ถสุ่�งคั่็อ้กเทลได้ไม่อ้่�นอ้ีกด้วย 
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สุ�าหร้่บคั่นที�ร้่กการ้ท�างาน ในห้อ้งพ่กมีโต๊ะท�างานข้นาดใหญ่ ให้สุามาร้ถน่�งท�างาน ดื�มด��าบร้ร้ยากาศ           
ใจ๊กลางเมือ้ง ถือ้ว่าเป็นช่วงเวลาที�คัุ่้มคั่่า 
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ไฮไลต์แร้กเมื�อ้ก้าวเข้้ามาที�นี�คั่ือ้ล็อ้บบี�ข้อ้งโร้งแร้ม โดดเด่นด้วยสุีม่วงสุะดุดตา ต่ดก่บพื�นหล่งลวดลายที�             
ได้ร้่บแร้งบ่นดาลใจ๊มาจ๊ากว่ฒนธร้ร้มไทยมาผสุมผสุานให้มีคั่วามท่นสุม่ยมากข้ึ�น เพียงแคั่่ก้าวเข้้ามาในโร้งแร้ม            

ก็รู้้สุึกได้การ้ต้อ้นร้่บอ้ย่าง Luxury 
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Bangkok 
Marriott

สัมผัสความหรูหราย่านสุขุมวิท 
ด้วยบริการพรีเมียมระดับโลก

S u k h u m v i t
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ที� พ่ ก  5  ด า ว ร้ ะ ด่ บ จ๊ า ก เ คั่ ร้ื อ้ แ ม ร้ิ อ้ อ้ ท 
กลุ่มโร้งแร้มที�มีข้นาดใหญ่ที�สุุดในโลก ต่�งอ้ยู่
บร้ิเวณปากซอ้ยสุุขุ้มวิท 57 ใกล้ก่บร้ถไฟฟ้า 
BTS สุถานีทอ้งหล่อ้ ที�ใช้เวลาเดินทางจ๊าก
สุถานีเพียงแคั่่ 2-3 นาที ให้คัุ่ณได้พ่กผ่อ้น 
สุ่มผ่สุคั่วามหรู้หร้าบนทำเลใจ๊กลางกรุ้งเทพ
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5 1,000ร้ะด่บ
ที�พ่ก

Free WIFI

check-in check-out เบอร์โทรติดต่อ 

ที�ต่�งร้าคั่าเร้ิ�มต้น
ต่อ้คั่ืน 

ดาว บาท

02 797 000012:0014:00

www.marriott.com www.facebook.com/MarriottSukhumvit/

Kids clubWellness (spa, fitness)

2 ซอ้ยสุุขุ้มวิท 57 แข้วงคั่ลอ้งต่นเหนือ้ 
เข้ตว่ฒนา กรุ้งเทพมหานคั่ร้ 

http://www.marriott.com/hotels/travel/bkkms-bangkok-marriott-hotel-sukhumvit/
http://www.facebook.com/MarriottSukhumvit/
https://goo.gl/maps/xoCUUpZg8qB8GmPo8


ห้อ้งพ่กข้อ้งที�นี�ถูกอ้อ้กแบบอ้ย่างสุวยงามด้วยสุไตล์ modern-luxury และมีให้เลือ้ก        
หลากหลาย room type เร้ิ�มต่�งแต่ห้อ้ง Guest room จ๊นไปถึง Presidential Suite  
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ก่อ้นจ๊บว่นที� Octave Rooftop Lounge & Bar ไฮไลต์เด่นข้อ้งที�นี� ต่�งอ้ยู่สุ่วนบนสุุดข้อ้งโร้งแร้ม                   
เร้ิ�มต่�งแต่ ช่�น 45-49 ที�สุามาร้ถชมวิวข้อ้งย่านสุุขุ้มวิทได้แบบ 360 อ้งศา 

ชวนคัุ่ณไปดื�มด�ำบร้ร้ยากาศ สุุดโร้แมนติก อ้าหาร้อ้ร้่อ้ย และเคั่ร้ื�อ้งดื�มหลากหลาย                                    
เหมาะจ๊ะพาคั่นร้่กมาดินเนอ้ร้์ หร้ือ้แฮงคั่์เอ้้าท์ก่บกลุ่มเพื�อ้นเพื�อ้สุร้้างคั่วามทร้งจ๊ำแสุนปร้ะท่บใจ๊!

เมื�อ้เดินเข้้ามาจ๊ะพบก่บคั่วามสุวยงามข้อ้งล็อ้บบี�สุไตล์โมเดิร้์น                  
ที�ผสุมผสุานคั่วามเป็นไทยผ่านการ้ตกแต่ง ได้อ้ย่างลงต่ว 

สุำหร้่บคั่นที�ต้อ้งการ้เปลี�ยนสุถานที�ทำงาน บอ้กเลยว่าที�นี�ตอ้บโจ๊ทย์
มาก เพร้าะนอ้กจ๊ากห้อ้งพ่กสุุดหรู้จ๊ะมีสุิ�งอ้ำนวยคั่วามสุะดวกคั่ร้บคั่ร้่น
แล้วย่งมีโต๊ะและเก้าอ้ี�ทำงานให้น่�งสุบายอ้ีกด้วย

เปิดให้บร้ิการ้ทุกว่นร้ะหว่าง 16:00 - 21:00 น
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สร้างสรรค์ไอเดีย ภายในโรงแรมหรูย่านห้วยขวาง 
พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกระดับเฟิร์สคลาส

Amaranta 
Hotel

หากคัุ่ณกำล่งมอ้งหาสุถานที�พ่กผ่อ้นหร้ือ้เปลี�ยนสุถานที�ทำงาน อ้มร้่นทา  
เป็นอ้ีกสุถานที�ตอ้บโจ๊ทย์ในกรุ้งเทพที�จ๊ะมอ้บการ้บร้ิการ้และคั่วามสุะดวกสุบาย

ให้คัุ่ณปร้ะท่บใจ๊ได้อ้ย่างแน่นอ้น 
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4
1,000

ร้ะด่บ
ที�พ่ก

Free WIFI

Wellness (spa, fitness)

check-in check-out

ที�ต่�ง

ร้าคั่า
เร้ิ�มต้น

ดาว

บาท
ต่อ้คั่ืน

02 691 1688
12:0014:00

www.amarantahotel.com

www.facebook.com/                   
amarantahotel

2 ถนนปร้ะชาร้าษฎร้์บ�าเพ็ญ แข้วงห้วยข้วาง 
เข้ตห้วยข้วาง กรุ้งเทพมหานคั่ร้ 

http://www.amarantahotel.com/
http://www.facebook.com/amarantahotel
https://g.page/amarantahotel?share


ห้อ้งพ่กถูกอ้อ้กแบบอ้ย่างหรู้หร้าท่นสุม่ยและมีสุิ�งอ้ำนวยคั่วามสุะดวกคั่ร้บคั่ร้่น                  
มีให้เลือ้กท่�งหมด 5 Roomtype เร้ิ�มต่�งแต่ Superior Room, Junior Luxe,  

Deluxe Room,Premier Room,Executive Room
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ไฮไลต์ข้อ้งที�นี�คั่ือ้ร้้านอ้าหาร้ Copper Aquarium ร้้านอ้าหาร้นานาชาติสุุดพร้ีเมี�ยม 
ที�จ๊ะพาคั่ณุไปยง่โลกใต้ท้อ้งทะเลด้วยตู้ปลาข้นาดยก่ษ์ ซึ�งบางเวลาก็จ๊ะได้พบกบ่ Aquaman มา
คั่อ้ยให้อ้าหาร้ปลา นอ้กจ๊ากนี�ยง่มีวงดนตร้บีร้ร้เลงเพลงเพื�อ้สุร้้างบร้ร้ยากาศสุดุแสุนโร้แมนติก
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ASTRO 9 SKYBAR บาร้์ช่�นดาดฟ้าข้อ้งทางโร้งแร้ม ที�จ๊ะให้คัุ่ณดื�มด��าไปก่บบร้ร้ยากาศ
ชมคั่วามสุวยงามข้อ้งท้อ้งฟ้า หร้ือ้จ๊ะนอ้นแช่สุร้ะว่ายน��าพร้้อ้มเคั่ร้ื�อ้งดื�มแก้วโปร้ด

โร้งแร้มห่างจ๊าก Mrt สุถานีห้วยข้วางเพียง 250 เมตร้เท่าน่�น ทำให้การ้เดิน
ทางสุะดวกหร้ือ้จ๊ะไปสุถานที�ใกล้เคั่ียงก็ง่ายดาย ไม่ว่าจ๊ะเป็นศูนย์การ้คั่้า                                                                                                                                    

หร้ือ้ร้้านอ้าหาร้ด่งบนถนนร้่ชดา ให้คัุ่ณได้เพลิดเพลิน                                                         
ก่บสุีสุ่นข้อ้งถนนเสุ้นนี�อ้ย่างเต็มที�
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Skyview
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พักผ่อนให้เต็มที่แบบที่คุณต้องการ และมีชีวิตชีวา 
ไปกับท้องฟ้ากลางกรุงเทพ
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5 1,000ร้ะด่บ
ที�พ่ก

Free WIFI

check-in check-out เบอร์โทรติดต่อ 

ที�ต่�งร้าคั่าเร้ิ�มต้น
ต่อ้คั่ืน 

ดาว บาท

02 011 111112:0014:00

www.skyviewhotel.com
www.facebook.com/                  
Skyviewhotelbangkok

Wellness (spa, fitness)

12 สุุขุ้มวิท 24 แข้วงคั่ลอ้งต่น  
เข้ตคั่ลอ้งเตย กรุ้งเทพมหานคั่ร้

http://www.skyviewhotel.com/
http://www.facebook.com/Skyviewhotelbangkok
https://g.page/Skyviewhotelbangkok?share


Prime ร้้านอ้าหาร้นานาชาติ ในบร้ร้ยากาศสุบายๆ และท่นสุม่ย มีอ้าหาร้อ้ร้่อ้ยหลากหลายไว้บร้ิการ้                                
ต่�งแต่บะหมี�เอ้เชีย แอ้นตี�พาสุตี�อ้ิตาลี ไปจ๊นถึงซ่ลซ่าเม็กซิก่น แซลมอ้นนอ้ร้์เวย์ และร้ิบอ้ายเท็กซ่สุ 
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บอ้กลาคั่วามจ๊�าเจ๊ในชีวิตปร้ะจ๊�าว่น แล้วมาสุ่มผ่สุปร้ะสุบการ้ณ์ใหม่ข้อ้งการ้พ่กผ่อ้นที� SKYVIEW Hotel            
Bangkok Em District ด้วยสุถานที�ต่�งที�อ้ยู่ใจ๊กลางศูนย์ร้วมข้อ้งแฟช่�นอ้ย่างซอ้ยสุุขุ้มวิท 24 ที�ล้อ้มร้อ้บด้วย

สุิ�งอ้�านวยคั่วามสุะดวกอ้ย่างคั่ร้บคั่ร้่น  ให้ได้ชิม ชอ้ป และพ่กผ่อ้นแบบเต็มอ้ิ�ม!
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ห้อ้งพ่กข้อ้งที�นี�บอ้กเลยว่าท่�งสุวย หรู้หร้า กว้างข้วาง และมีถึง 6 Room type พร้้อ้ม
ให้คัุ่ณเลือ้กมาพ่กผ่อ้นตามสุไตล์ และทอ้ดสุายตาชมทิวท่ศน์เสุ้นข้อ้บฟ้าแห่งมหานคั่ร้         
บนเตียงนุ ่มๆ ไม่ว่าจ๊ะพ่กผ่อ้นร้ะยะสุ่�นหร้ือ้ร้ะยาวก็คัุ่ ้มคั่่าก่บคัุ่ณภาพชีวิตดีๆ                                                                                                                                  

อ้ย่างแน่นอ้น
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สุ่ ม ผ่ สุ ก่ บ ม น ต์ เ สุ น่ ห์ ย า ม
คั่�ำคืั่นข้อ้งกรุ้งเทพมหานคั่ร้ ที�           
VANILLA SKY รู้ฟท็อ้ปบาร์้ที�
ร้วมท่�งคั่วามสุนุกและสีุสุ่นข้อ้ง
คั่�ำคั่ืน ให้คัุ่ณได้ดื�มด�ำก่บวิว
แบบ 360 อ้งศา โดยเฉพาะใน
ยามเย็นที�พร้ะอ้าทิตย์กำล่ง                           
จ๊ะตกดนิ ทา่มกลางท้อ้งฟ้าสุสีุม้
ปร้ะกายทอ้ง ที�คัุ่ณสุามาร้ถเห็น
ไดอ้้ยา่งชด่เจ๊นจ๊ากบริ้เวณบาร์้นี� 
จ๊นเปน็ที�มาข้อ้งชื�อ้วนลิลาสุกาย 
และต้อ้งห้ามพลาดก่บค็ั่อ้กเทล
ซกิเนเจ๊อ้ร้ ์อ้ยา่ง Taste of Asia, 
Dark and Dirty ที�จ๊ะทำให้การ้

พ่กผ่อ้นนี�พิเศษกว่าใคั่ร้

สุ่มผ่สุปร้ะสุบการ้ณ์ใหม่ บนช่�น 
32 ให้คุั่ณลืมปาร์้ตี�บร้ร้ยากาศ
แบบเดิม ๆ ไปได้เลย เมื�อ้คัุ่ณ
สุามาร้ถใช้เวลาแสุนพิเศษที� 
MOJJO Rooftop Lounge & 
Bar! บาร์้สุไตล์คิั่วบาที�ฮปิที�สุดุ

ในกรุ้งเทพฯ

961



ลิ้มรสเย็นตาโฟสูตรเด็ดพร้อมวัตถุดิบชั้นเลิศ          
แฟนพันธุ์แท้เย็นตาโฟต้องห้ามพลาด

กว่าจ๊ะเป็นเย็นตาโฟสุูตร้เด็ด ต�านานคั่วามอ้ร้่อ้ยเร้ิ�มข้ึ�นในปี 2513 คัุ่ณพีท เจ๊้าข้อ้งร้้านซึ�งเป็นรุ้ ่นที� 3 เล่าว่า                                                
อ้ากงเป็นน่กชิมต่�งแต่อ้ยู่เมือ้งจี๊น พอ้มาอ้ยู่เมือ้งไทยก็ย่งตร้ะเวนกินข้อ้งอ้ร้่อ้ยอ้ยู่เรื้�อ้ย ๆ อ้ีกท่�งย่งรู้้จ๊่กก่บพ่อ้คั่้าข้ายปลา

และคั่นในวงการ้อ้าหาร้ ท�าให้มีแหล่งว่ตถุดิบช่�นดีอ้ยู่ใกล้ต่ว จ๊ึงต่ดสุินใจ๊เปิดร้้านเล็ก ๆ ในห้อ้งแถวย่านเสุาชิงช้า

นายอ้วนเย็นตาโฟ
เสาชิงช้า
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เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั้ง 41 ซอ้ยนาวา แข้วงเสุาชิงช้า เข้ตพร้ะนคั่ร้ กรุ้งเทพมหานคั่ร้

เวลาให้บริการ ทุกว่น 10.00-20.00 น.
02 622 0701

www.facebook.com/Naiuanyentafo

จุ๊ดเด่นข้อ้งที�นี�คั่ือ้การ้ใสุ่บะเต็งลงไปด้วย กลายเป็นสุูตร้เด็ดข้อ้งร้้านมาจ๊นถึงทุกว่นนี� 
คั่วามหอ้มข้อ้งบะเต็ง ผสุมก่บน��าเย็นตาโฟสุูตร้เข้้มข้้น ร้วมก่บเสุ้นก๋วยเตี�ยวเหนียวนุ่ม

ที�ทางร้้านท�าข้ึ�นเอ้ง จ๊นคั่วามอ้ร้่อ้ยนี�ถูกการ้่นตีด้วยมิชลินไกด์ติดต่อ้ก่นมา 2 ปี 
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ลักษณะสไตล์อาหาร อ้าหาร้จ๊านเดียว
เมนูขึ้นชื่อ ก๋วยเตี�ยวเย็นตาโฟบะเต็ง

965



อิ่มอร่อยไปกับข้าวเหนียวมูนรสชาติกลมกล่อม 
หอม นุ่ม คู่ควรแก่รางวัลที่ได้รับมา

ไม่มีใคั่ร้ไม่รู้้จ๊่ก “ข้้าวเหนียว ก. พานิช” ร้้านด่งย่านศาลเจ๊้าพ่อ้เสุือ้ ถนนตะนาว ที�ย่งคั่งคัุ่ณคั่่าและคั่วามอ้ร้่อ้ย
มาอ้ย่างยาวนาน จ๊ากรุ้่นสุู่รุ้่น สุ่งต่อ้ต�านานคั่วามอ้ร้่อ้ยให้อ้ยู่คัู่่กรุ้งเทพฯ มากว่า 80 ปี เร้ียกว่ามีลูกคั่้ากินก่น

ต่�งแต่รุ้่นปู่ย่าจ๊นถึงรุ้่นหลาน

ข้าวเหนียว 
ก. พานิช
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ร้สุชาติข้อ้งข้้าวเหนียวมูนที�นี� หอ้มอ้ร้่อ้ย กลมกล่อ้ม ข้้าวเหนียวเรี้ยงเม็ดสุวย เหนียวนุ่มก�าล่งดี การ้่นตี                    
คั่วามอ้ร้่อ้ยด้วยร้างว่ล บิบ กูร้์มอ้งด์ จ๊ากหน่งสุือ้มิชลินไกด์ 2 ปีติดต่อ้ก่น และเป็นร้้านในดวงใจ๊ตลอ้ดกาลข้อ้ง

หลายๆ คั่น ที�ติดใจ๊ข้้าวเหนียวมูนหอ้มอ้ร้่อ้ย และยากที�จ๊ะหาร้้านใดเทียบได้
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เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั้ง 431-433 ถนนตะนาว แข้วงศาลเจ๊้าพ่อ้เสุือ้ เข้ตพร้ะนคั่ร้ กรุ้งเทพมหานคั่ร้

เวลาให้บริการ 07.00-17.00 น.
02 221 3554

www.facebook.com/กพานิช
968

https://goo.gl/maps/PCBFF38rajBLYT2i6
https://www.facebook.com/%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A-Kor-Panich-193628510706972


ลักษณะสไตล์อาหาร อ้าหาร้หวาน ข้นมไทย
เมนูขึ้นชื่อ ข้้าวเหนียวมะม่วง
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พิสูจน์ต�านานไข่เจียวปูเจ้าเด็ดเจ้าดัง มาพร้อม
กับปริมาณและคุณภาพที่คับจาน 

อิ่มอร่อยจนต้องยกนิ้วให้

ร้้านด่งย่านปร้ะตูผี ที�เปิดมานานกว่า 35 ปี ก่บเจ๊๊ไฝผู้เป็นท่�งเจ๊้าข้อ้งร้้านและแม่คั่ร้่ว มาพร้้อ้มก่บเอ้กล่กษณ์                      
การ้ท�าอ้าหาร้บนเตาถ่าน เมนูเด็ดข้อ้งร้้านคั่ือ้ร้าดหน้าทะเลสุด และไข้่เจ๊ียวปูที�เน้นเนื�อ้ปูแบบอ้่ดแน่น

ร้านเจ๊ไฝ
Mi c h e l i n  s t a r  r e s t a u r a n t

970



เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั้ง 327 ถนนมหาไชย แข้วงสุำาร้าญร้าษฎร้์ เข้ตพร้ะนคั่ร้ กรุ้งเทพมหานคั่ร้

เวลาให้บริการ 10.00-22.00 น. (ปิดว่นจ๊่นทร้์-อ้่งคั่าร้)
092 724 9633
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จุ๊ดเด่นข้อ้งร้้านเจ๊๊ไฝคั่ือ้คัุ่ณภาพและปร้ิมาณ เลือ้กใช้ว่ตถุดิบที�สุด สุะอ้าด และให้ปร้ิมาณเยอ้ะ สุมก่บร้าคั่าที�ต่�งไว้ ถึงแม้
ร้าคั่าจ๊ะสูุงกว่าร้าดหน้าและไข้่เจี๊ยวท่�วไป แต่ร้่บร้อ้งได้ว่าคุั่้มคั่่าแน่นอ้น เหล่าน่กชิมท่�งคั่นไทยและต่างชาติก็พร้้อ้มเทใจ๊มา
พิสุูจ๊น์คั่วามอ้ร้่อ้ยนี� ยิ�งได้ร้างว่ลมิชลินไกด์มาช่วยการ้่นตี ยิ�งท�าให้ร้้านเจ๊๊ไฝเป็นที�โด่งด่ง และต้อ้งมาเช็คั่อ้ินให้ได้สุ่กคั่ร้่�ง
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ลักษณะสไตล์อาหาร อ้าหาร้ตามสุ่�ง
เมนูขึ้นชื่อ ร้าดหน้าทะเลสุด และไข้่เจ๊ียวปู 
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อิ่มอร่อยกับสุกี้ท่ีมีรสชาติโดดเด่นไม่เหมือนใคร                                                             
การันตีความอร่อยที่แตกต่างด้วยรางวัลมิชลินไกด์

ใคั่ร้ที�ชอ้บทานสุุกี� ไม่คั่วร้พลาดก่บร้้าน สุุกี�เอ้ลวิสุ สุืบทอ้ดสุูตร้คั่วามอ้ร้่อ้ยมานานกว่า 40 ปี ด้วยร้สุชาติที�เป็น
เอ้กล่กษณ์  กลมกล่อ้ม เผ็ดและหวานก�าล่งดี ร้วมถึงเสุ้นที�เหนียวนุ่ม ว่ตถุดิบที�มีคัุ่ณภาพ จ๊นอ้อ้กมาเป็นสุุกี�ร้สุชาติลงต่ว                                  

แวะมาทานก่นได้บ่อ้ยๆ แบบไม่มีเบื�อ้เลย

เอลวสิ สก้ีุ คัว่ไก่
และซีฟู้ด
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สุุกี�มีท่�งแบบน��าและแบบแห้ง แต่เมนูเด็ดที�แนะน�าคั่ือ้สุุกี�แห้ง ที�ได้กลิ�นหอ้มข้อ้งไข้่และเตาถ่าน มาช่วยเพิ�มอ้ร้ร้ถร้สุ
ในการ้ร้่บปร้ะทานมากข้ึ�น นอ้กจ๊ากนี�ย่งมีเมนูหอ้ยเชลล์เผาเนื�อ้แน่น ทานคัู่่ก่บน��าจิ๊�มร้สุเด็ด บอ้กได้เลยว่าอ้ร้่อ้ย
ไม่แพ้ก่น ไม่ว่าจ๊ะเมนูไหน ล้วนแล้วแต่มีร้างว่ลเป็นเคั่ร้ื�อ้งช่วยยืนย่นคัุ่ณภาพคั่วามอ้ร้่อ้ย เชิญชวนให้เหล่า                                            

น่กชิมทุกเพศทุกว่ยต้อ้งมาลอ้งให้ได้
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เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั้ง 200/37 ซอ้ยยศเสุ ถนนพล่บพลาไชย แข้วงว่ดเทพศิร้ินทร้์ แข้วงป้อ้มปร้าบ กรุ้งเทพมหานคั่ร้

เวลาให้บริการ 11.30-20.30 น. (หยุดว่นพุธ-พฤห่สุ)
094 782 8223

www.elvissuki.com
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ลักษณะสไตล์อาหาร สุุกี� - ชาบูและอ้าหาร้ทะเล
เมนูขึ้นชื่อ สุุกี�แห้ง, หอ้ยเชลล์เผา 
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ร้้านก๋วยเตี�ยวคั่่�วไก่เจ๊้าด่งย่านสุวนมะลิ เป็นที�การ้่นตีคั่วามอ้ร้่อ้ยในหมู่น่กชิม ซึ�งไม่ว่าจ๊ะเลือ้กไปทานตอ้นไหน 
ก็จ๊ะเห็นภาพลูกคั่้าที�ร้อ้ก่นจ๊นเต็มร้้านอ้ยู่ตลอ้ด ด้วยร้าคั่าที�เร้ิ�มต้นเพียงเมนูละ 40 – 60 บาท ร้สุชาติอ้ร้่อ้ย 

ร้าคั่าไม่แพงมาทานได้บ่อ้ยๆ สุูตร้เฉพาะแบบไม่เหมือ้นใคั่ร้ ถูกใจ๊สุายชิมแวะมาก่นไม่ข้าดสุาย

ก๋วยเตีย๋วคัว่ไก่
สวนมะลิ
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ที่ตั้ง 260 ซอ้ยเทวีวร้ญาติ แข้วงว่ดเทพศิร้ินทร้์ เข้ตป้อ้มปร้าบศ่ตรู้พ่าย กรุ้งเทพมหานคั่ร้

เวลาให้บริการ 
เบอร์โทรติดต่อ 02 223 7505, 081 444 9970

ว่นจ๊่นทร้์-ศุกร้์ 08.00-21.00 น., ว่นเสุาร้์ 08.00-16.00 น. (หยุดว่นอ้าทิิตย์)
www.facebook.com/KuaKaiSuanMaLi
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สุูตร้เฉพาะข้อ้งที�นี�คั่ือ้การ้คั่่�วว่ตถุดิบที�เป็นอ้าหาร้สุด เช่น เนื�อ้ไก่ หมึกกร้อ้บ จ๊นเกือ้บสุุกก่อ้น
ที�จ๊ะใสุ่เสุ้นลงไปตามด้วยการ้ตอ้กไข้่สุดแล้วผ่ดอ้ย่างร้วดเร้็วปรุ้งร้สุให้กลมกล่อ้ม ได้อ้อ้กมาเป็น

ก๋วยเตี�ยวคั่่�วไก่หอ้มอ้ร้่อ้ย เสุ้นเหนียวนุ่มมากจ๊นอ้ยากสุ่�งเพิ�ม นอ้กจ๊ากนี�ย่งมเีมนูข้้าวหน้าไก่                                                                                                                                             
ก๋วยเตี�ยวน��าไก่ และปอ้เปี๊ยะทอ้ดให้เลือ้กทานก่นอ้ย่างจุ๊ใจ๊
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ลักษณะสไตล์อาหาร อ้าหาร้จ๊านเดียว
เมนูขึ้นชื่อ ก๋วยเตี�ยวคั่่�วไก่ 
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My Cottage Chiangmai
Woo Ma Ca Moo
น�้ำพุร้อนสันก�ำแพง        

หมู่บ้ำนแม่ก�ำปอง        
ระเบียงวิวคำเฟ่
น�้ำตกแม่ก�ำปอง        

C h a i n g  M a i

แช่ออนเซ็นและสัมผัสธรรมชาติ
ในแม่ก�าปอง สไตล์ Zen in the nature    
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เส้นทำงมัดใจสำยรักธรรมชำติ พักกำยพักใจไปกับกำรแช่น้ำอุ่น
ท่ำมกลำงอำกำศหนำว สัมผััสเสน่ห์ของธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด
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ในช่วงเวลำที�เหน่�อยล้ำและรู้สึกหมดพลัง กำรได้ออกไปพักผั่อน 
กับธรรมชำติ ค่อสิ�งที�ตอบโจทย์เป็นอย่ำงมำก ทริปนี้จะพำคุณ

เปลี�ยนบรรยำกำศกำรทำงำน และท่องเที�ยวไปแวะเอนกำย 
กับ 6 ที�พัก ท่ำมกลำงผั่นนำและป่ำเขำ ที�จะช่วยบรรเทำ 

ควำมเหน่�อยล้ำและสร้ำงแรงบันดำลใจ 
ในกำรทำงำนให้กับคุณอีกครั้งหนึ�ง

1. My Cottage Chiangmai
2. Woo Ma Ca Moo
3. น้้ำพุุร้้อน้สััน้กำแพุง        

C h a i n g  M a i

L o c a t i o n

แช่ออนเซ็นและสัมผัสธรรมชาติ
ในแม่กำปอง สไตล์ Zen in the Nature    

4. หมู่่�บ้้าน้แมู่�กำปอง        
5. ร้ะเบ้ียงวิิวิคาเฟ่่
6. น้้ำตกแมู่�กำปอง        
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พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ให้ขุนเขาและสายน�้า                                        
ช่วยสร้างความผ่อนคลาย และเพิ่มไอเดียใหม่ ๆ ในการท�างานให้กับคุณ

My 
Cottage 
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มำย คอทเทจ บ้ำนพักสีขำวสไตล์มินิมอล  
ที�ซ่่อนตัวอยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติ สำยน้ำและ
ขุนเขำใน “บ้ำนแม่ลำย” หมู่บ้ำนเล็กๆ ที�สวย
และมีเสน่ห์ ไม่แพ้แม่กำปอง บรรยำกำศดี  
เงียบสงบ อำกำศเย็นสบำยตลอดท้ังปี ป่ำไม้
อุดมสมบูรณ์ เขียวขจี และมีลำธำรใสไหลเย็น
อยู่ตลอด เป็นบ้ำนพักที�ให้ควำมรู้สึกอบอุ่น 
แต่ละพ่้นที�ถููกจัดเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ต่ำง ๆ                                                            

ครบครัน 
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988988

4
2,000

ระดับ
ที�พัก

Free WIFI

check-in check-out

ที�ตั้ง

รำคำ
เริ�มต้น

ดำว

บำท
ต่อค่น

062 491 4424
11:0014:00

www.facebook.com/
mycottage.cm

33 หมู่ 2  ถูนนห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว  
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
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http://www.facebook.com/mycottage.cm/
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และยังมีบ้ำนพักหลังเล็กอีก 2 หลัง ที�ขนำดก�ำลังดี                                                    
ให้ควำมรู้สึกอบอุ่นเสม่อนเป็นบ้ำนของคุณเอง

บ้ำนพักที�นี�มีทั้งหมด 3 หลัง แบ่งเป็นบ้ำนพักหลังใหญ่ มี 2 ชั้น พักได้ 6-8 คน                  
มีอ่ำงจำกุชชี�ไว้ส�ำหรับแช่น�้ำ ให้ควำมรู้สึกผั่อนคลำยและเป็นหนึ�งเดียวกับธรรมชำติ
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ในยำมเย็นคุณสำมำรถูสั�งชุดหมูกระทะมำนั�งกินริมน�้ำได้อย่ำง
เพลิดเพลิน ในรำคำเพียงชุดละ 350 บำท และในตอนเช้ำยังมี              

ข้ำวต้มไก่ น�้ำเต้ำหู้ และขนมปังปิ้งแสนอร่อยไว้คอยบริกำรอีกด้วย

ที�นี�มีจุดเล่นน�้ำตกให้คุณได้เพลิดเพลิน รวมไปถูึงไฮไลต์ส�ำคัญ ค่อ        
เปลหวำยกลำงน�้ำที�สำมำรถูนอนเอำเท้ำแช่น�้ำเย็น ฟังเสียงน�้ำตก 
เหมำะแก่กำรมำชำร์จพลัง หร่อหลีกหนคีวำมวุน่วำยมำนั�งผ่ัอนคลำย 

ซ่ึมซ่ับควำมสุขสงบ ช่วยจุดประกำยไอเดียใหม่ ๆ ในกำรใช้ชีวิต
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นอกจำกนี้ ยังมีวิวถู่ำยรูปที�สวยงำมมำก ใครที�เป็นสำยธรรมชำติและชอบถู่ำยรูป                         
บอกได้เลยว่ำห้ำมพลำด และถูึงแม้จะอยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติ ก็สำมำรถูเดินเล่นและ                    
หำของกินได้ง่ำยๆ เพียงแค่เดินเท้ำออกจำกที�พักไม่กี�ก้ำว ก็สัมผััสกับควำมสะดวกสบำย                       

ครบจบในที�เดียว นับว่ำเป็นอีกหนึ�งตัวเล่อกที�ควรค่ำแก่กำรกลับมำเย่อนอีกครั้ง 
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Chiang Mai
Woo Ma Ca Moo
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ด่�มด��ำกับธรรมชำติ สัมผััสเสน่ห์ของแม่ก�ำปอง           
และสูดกลิ�นอำยควำมเป็นญี�ปุ่นไปพร้อมกัน
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4
4,000

ระดับ
ที�พัก

Free WIFI

check-in check-out

ที�ตั้ง https://goo.gl/maps/W7ayE1kZFPyrYsrJ6

รำคำ
เริ�มต้น

ดำว

บำท
ต่อค่น

064 334 4135
12:0012:00

ใกล้ร้ำนสะดวกซ่่้อ

4
4,000

ระดับ
ที�พัก

Free WIFI

check-in check-out

ที�ตั้ง

รำคำ
เริ�มต้น

ดำว

บำท
ต่อค่น

062 491 4424
12:0012:00

www.facebook.com/
woomacamoo

33 หมู่ 3 ตำบลห้วยแก้ว  
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

994

http://www.facebook.com/woomacamoo/
https://goo.gl/maps/Sp6xmGzkvT855ikJ7


“วู มะ คำ มู” ที�พักดีไซ่น์อบอุ่นในแม่กำปอง มำพร้อมวิวหลักล้ำน  
รำยล้อมไปด้วยธรรมชำตแิละอำกำศที�เยน็สบำย ห้องพกัมคีวำมเป็นส่วนตวั        

เหมำะแก่กำรพักผั่อนอย่ำงแท้จริง ตัวที�พักห่ำงจำกหมู่บ้ำนแม่กำปอง        
เพียงนิดเดียว สำมำรถูเดินไปเที�ยวในหมู่บ้ำนได้อย่ำงสะดวกสบำย
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ห้องพักของที�นี�มีให้บริกำรท้ังหมด 3 ห้อง ค่อห้องมะหยิบ ห้องมะเหงก และห้อง
มะกอก กำรตกแต่งภำยในห้องพกั เน้นควำมเรยีบง่ำยแต่มีควำมทันสมัย มีสิ�งอ�ำนวย          
ควำมสะดวกครบครนั มรีะเบยีงด้ำนหน้ำไว้ส�ำหรบันั�งรบัลม ชมววิทิวทัศน์ที�สวยงำม
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ที�นี�มีทั้งคำเฟ่และร้ำนอำหำรรวมอยู่ในที�พัก ซ่ึ�งอำหำรจะเน้นปรุงแบบ
สดใหม่ ในครัวแบบเปิด ที�คุณสำมำรถูมองเห็นขั้นตอนกำรท�ำได้อย่ำง
ชัดเจน เพิ�มอรรถูรสในกำรรับประทำนอำหำรได้เป็นอย่ำงดี 

จุดเด่นของที�นี�ค่อล�ำธำรไหลผั่ำนที�พัก คุณจะได้ยินทั้งเสียงน�้ำไหล เสียงนกร้อง และเสียง
สรรพสิ�งจำกธรรมชำติอีกมำกมำย ช่วยเพิ�มควำมรู้สึกผั่อนคลำยได้เป็นอย่ำงดี 

อีกหนึ�งจุดเด่นค่อกลิ�นอำยของควำมเป็นญี�ปุ่นที�ซ่่อนอยู่ในที�พัก ซ่ึ�งใช้ไม้ในกำรสร้ำง    
เป็นหลัก เพ่�อให้รู้สึกเป็นหนึ�งเดียวและกลมกล่นไปกับธรรมชำติได้อย่ำงลงตัว
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แช่น�้าแร่เพื่อสุขภาพท่ามกลางขุนเขาและลมหนาว     
สนุกกับการต้มไข่ในบ่อน�้าร้อนธรรมชาติ 

น�้ำพุร้อน
สันก�ำแพง
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ทริปที�จะพำคุณออกไปชำร์จพลังด้วยกำรแช่ตัวในน�้ำอุ่น ๆ 
พร้อมด่�มด��ำกับววิทิวทัศน์ที�สวยงำม ณ “น�ำ้พรุ้อนสันก�ำแพง” 
น�ำ้พรุ้อนธรรมชำติที�มช่ี�อเสียงของจงัหวดัเชยีงใหม่ ต้ังอยู่ในเขต
อ�ำเภอแม่ออน มีพ้่นที�ท้ังหมด 75 ไร่ เป็นสถูำนที�ท่องเที�ยวแนว
ธรรมชำติที�อยู่ไม่ไกลจำกตัวเม่องเชียงใหม่  เดินทำงสะดวกจึง

เป็นที�ท่องเที�ยวยอดนิยมมำอย่ำงยำวนำน
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** สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่แนะน�าให้มาในช่วงหน้าหนาว 

ไฮไลต์ของที�นี�ก็คอ่น�ำ้พรุ้อน 2 บ่อที�พุง่ขึน้มำจำกใต้ดนิ สูงถูงึ 15 เมตร และบ่อน�ำ้แร่ที�มีไว้ส�ำหรบั
ต้มไข่ด้วยอุณหภูมิที�สูงถูึง 100 องศำเซ่ลเซ่ียส ที�นี�สำมำรถูเที�ยวได้ตลอดทั้งปี แต่แนะน�ำว่ำให้
มำในช่วงหน้ำหนำว เพ่�อสัมผััสบรรยำกำศกำรแช่น�้ำอุ่นท้ำลมหนำว กระตุ้นร่ำงกำยให้สดช่�น 
พร้อมกลับบ้ำนไปด้วยควำมประทับใจ 

เบอร์โทรติดต่อ 

ที่ตั้ง เลขที่ี� 1 หมู่่�ที่ี� 7 ตำบ้ลบ้้าน้สัหกร้ณ์์  อำเภอแมู่�ออน้ จัังหวิัดเชีียงใหมู่�

เวลาให้บริการ 
ค่าเข้าชม

เปิดทีุ่กวิัน้ 07.00-18.00 น้.
ผู้่้ ใหญ่� 40 บ้าที่ ผู้่้สั่งอายุและเด็ก 20 บ้าที่, ชีาวิต�างชีาติ ผู้่้ ใหญ่� 100 บ้าที่ เด็ก 50 บ้าที่
40 บ้าที่ (จัอดด้าน้น้อกไมู่�เสัียค�าใชี้จั�าย)

05 303 7101

www.facebook.com/skponsen

ค่าจอดรถ
www.skphotsprings.com

10001000

https://goo.gl/maps/qaPaysYZC4endpHP8
http://www.facebook.com/skponsen
http://www.skphotsprings.com


ภายในจะแบ่งเป็นบ่อไว้ส�าหรบัแช่น�า้ร้อน มทีัง้แบบตกัอาบและแช่อาบ และ
อีกโซนไว้ส�าหรับนั่งแช่เท้าโดยมีทิวเขาสวยงามโอบล้อมไว้อยู่ 
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นอนฟังเสียงล�ำธำร สัมผััสวิถูีชีวิต          
ใกล้ชิดและเป็นหนึ�งเดียวกับธรรมชำติ

หมู่บ้ำนแม่ก�ำปอง
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แหล่งท่องเที�ยวที�กลำยเป็นกระแสของกำรมำเที�ยวเชียงใหม่ "หมู่บ้ำนแม่ก�ำปอง" หมู่บ้ำน
ที�ชำวบ้ำนอยู่กันมำนำนกว่ำ 100 ปี ตั้งอยู่ท่ำมกลำงหุบเขำ อำกำศเย็นสบำยตลอด

ทั้งปี โดยเฉพำะในช่วงเวลำกลำงค่น ด้วยบรรยำกำศธรรมชำติที�มีเสน่ห์เฉพำะตัว และ
สำมำรถูเดินทำงมำเที�ยว สูดอำกำศบริสุทธิ์ได้ตลอดทั้งปี กลุ่มผัู้น�ำชำวบ้ำนจึงได้เริ�มท�ำ
บ้ำนแม่ก�ำปองให้แหล่งท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ จนกลำยเป็นแหล่งฟอกปอดขนำดใหญ่ดึงให้

ผัู้คนแห่มำเที�ยวชมที�หมู่บ้ำนแม่ก�ำปองจ�ำนวนมำกทุกปี 
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เสน่ห์ของที�นี�ค่อบรรยำกำศที�เงียบสงบ รำยล้อมไปด้วยธรรมชำติ มีกลิ�นอำยของควำมเป็นญี�ปุ่นซ่่อนอยู่ 
รวมไปถึูงสตรีทฟู�ดที�เป็นเอกลักษณ์ อร่อย รำคำประหยัด นอกจำกนี้ ยังได้ยินเสียงลำธำรที�ไหลมำจำก
น้ำตกแม่กำปองที�ไหลผ่ัำนกลำงหมู่บ้ำน ช่วยเยียวยำจิตใจให้ผ่ัอนคลำยและสดช่�นอย่ำงที�ไม่เคยได้สัมผััส
จำกที�ไหนมำก่อน

ไฮไลต์สำหรับที�นี�ค่อ เปิดให้นักท่องเที�ยวได้มำนอนพักที�โฮมสเตย์ของคนในหมู่บ้ำน และทำกิจกรรมต่ำงๆ 
เพ่�อสัมผััสวิถูีชีวิตของคนท้องถูิ�นอย่ำงแท้จริง

เบอร์โทรติดต่อ 05 331 5111, 089 559 4797
ที่ตั้ง ตำบ้ลห้วิยแก้วิ อำเภอแมู่�ออน้ จัังหวิัดเชีียงใหมู่�
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https://goo.gl/maps/9MP4Tm2Ybo2mTE8BA
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นั�งจิบกำแฟ ชมทิวทัศน์มุมสูงของหมู่บ้ำนแม่ก�ำปอง 
สัมผััสเสน่ห์ของควำมเรียบง่ำยที�ไม่ธรรมดำ

ระเบียงวิวคำเฟ่

1006



ภำพหมู่บ้ำนแม่กำปองในมุมสูงที�คุ้นตำ เป็นภำพที�หลำยคนคิดว่ำใช้
โดรนในกำรถูำ่ย ทรปิน้ีจะพำคณุไป “ระเบยีงววิคำเฟ”่ คำเฟท่ี�จะทำให้
คณุรูว่้ำ ไม่ตอ้งมโีดรนก็สำมำรถูถู่ำยมุมนี้ได ้ตวัคำเฟ่ต้ังอยูด้่ำนบนเขำ  
ระหวำ่งทำงไปนำ้ตกแมก่ำปอง สำมำรถูเดนิทำงไดโ้ดยกำรขบัรถู หรอ่
นั�งรถูสองแถูวในหมู่บ้ำนขึ้นไป แล้วจะได้พบควำมงำมของวิวที�เป็นที�

กล่ำวขำนในหมู่นักท่องเที�ยว



เบอร์โทรติดต่อ 
ที่ตั้ง ที่างหลวิงชีน้บ้ที่ เชีียงใหมู่� 4074 ตำบ้ลห้วิยแก้วิ อำเภอแมู่�ออน้ จัังหวิัดเชีียงใหมู่�

เวลาให้บริการ เปิดทีุ่กวิัน้ 08.00-17.00 น้.
093 964 7794

www.facebook.com/ร้ะเบ้ียงวิิวิแมู่�กำปอง
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https://goo.gl/maps/4BMuETTrUDDwgrYu7
https://www.facebook.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%87-329392457823396


ที�นี�เป็นคำเฟ่วิวหลักล้ำนที�เรำสำมำรถูนั�งจิบกำแฟร้อน ๆ คลำยหนำว ไป
พร้อมกับกำรช่�นชมภำพหมู่บ้ำนเล็ก ๆ และวิถีูชีวิตผูั้คน ซ่ึ�งรำยล้อมด้วย

ป่ำเขำ มัดใจสำยคำเฟ่และคนที�ชอบชีวิตแบบ Slow life ได้อยู่หมัด
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เดินป่าศึกษาธรรมชาติ สูดกลิ่นอายของป่าเขา 
พาร่างกายไปสัมผัสกับน�้าใสที่ไหลเย็นชื่นใจ

น�้ำตก
แม่ก�ำปอง
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หลังจำกเต็มอิ�มกับระเบียงวิวคำเฟ ่แล ้ว 
สำมำรถูเดินเลียบถูนนไปอีกประมำณ 400 
เมตร เพ่�อไปยังน�้ำตกแม่ก�ำปอง ตลอดเส้น
ทำงถููกล้อมด้วยบรรยำกำศที�แสนจะสงบและ                                                                             
ผั่อนคลำย ซ่ึ�งน�้ำตกแห่งน้ีเป็นต้นทำงของ
ล�ำธำรที�ไหลผ่ัำนหมู่บ้ำน ฉะน้ัน ไม่ว่ำจะผ่ัำนไป
ทำงไหน คณุก็จะได้ยินเสียงของน�ำ้ตกขบักล่อม

เรำอยู่ตลอดเวลำ
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เบอร์โทรติดต่อ 05 331 5111, 089 559 4797
ที่ตั้ง หมู่่� 3 ตำบ้ลห้วิยแก้วิ อำเภอแมู่�ออน้ จัังหวิัดเชีียงใหมู่�
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https://goo.gl/maps/9MP4Tm2Ybo2mTE8BA


ใครที�เป็นสำยผัจญภัย ที�นี�ยังมีเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ ไว้ส�ำหรับเดินลัดเลำะผ่ันป่ำขึ้นไป
ชมน�้ำตกด้ำนบนกว่ำ 7 ชั้น ทั้งยังมีแอ่งน�้ำตกไว้ส�ำหรับให้นักท่องเที�ยวได้เล่นน�้ำกันอย่ำง

เพลิดเพลินใจ

** ใครที�อยำกมำเล่นน�ำ้ตก หร่อเดนิป่ำ ขอแนะน�ำให้ศกึษำรำยละเอยีด เส้นทำง และเตรยีมควำม
พร้อมร่ำงกำย เพ่�อควำมปลอดภัย และสนุกสนำนได้อย่ำงเต็มที�
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The Grand Moroc
Hillsborough
ภูสันฟ้า
ภูดอยม่อนแจ่ม 

1014

ไร่ชาลุงเดช
I Love Flower Farm

ยิ่งยงสวนดอกไม้
ศููนย์วิจัยข้้าวสะเมิง

C h a i n g  M a i

เก็็บภาพประทัับใจ 4 สวน 4 สไตล์์ในเชีียงใหม่่
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เส้นทางแห่งสีสัน ที่จะพาคุณไปเก็บเกี่ยวความสุข้ ความประทับใจ
ไว้ในรูปถ่าย กับสวน 4 สไตล์ที่แตกต่างกันอย่างลงตัว
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1. The Grand Moroc
2. Hillsborough
3. ภููสัันฟ้้า
4. ภููดอยม่่อนแจ่่ม่ 

C h a i n g  M a i

L o c a t i o n

เก็็บภาพประทัับใจ 4 สวน 4 สไตล์์ในเชีียงใหม่่

ทริปที่จะพาคุณเปลี่ยนบรรยากาศูการทำงาน  
ชวนพักผ่่อนท่ามกลางธรรมชาติ ท่องเที่ยวสวนดอกไม้และป่าเข้า

เพ่่อบรรเทาความเหน่่อยล้า และเติมพลังการทำงานให้กับคุณ 
ได้อย่างเต็มที่

5. ไร่่ชาลุุงเดช
6. I Love Flower Farm
7. ย่�งยงสัวนดอกไม่้
8. ศููนย์ว่จ่ัยข้้าวสัะเม่่ง
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พักผ่อนแบบหรูหรา ดื่มด�่ากับกลิ่นอายแบบโมร็อค ตีตั๋วมาเชียงใหม่ 
เหมือนได้ไปโมร็อกโกในเวลาเดียวกัน

The Grand 
Moroc

1018



ท่ีพักสุดหรูสไตล์โมร็อค ต้ังอยู่ในอ�าเภอแม่ริม 
เชยีงใหม่ มีการเดนิทางท่ีสะดวก อยู่ไม่ไกลจาก
ตัวเม่องเชียงใหม่ และยังง่ายต่อการเดินทาง
ไปยังแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม รวมถึงสถานท่ี

ส�าคัญต่าง ๆ ข้องเม่อง  

ท่ีน่ีมีลักษณะเป็นตึก 3 ชั้น มีบริการห้องพัก
ข้นาดใหญ่สำหรับลูกค้าท่ีมาเป็นคู่ และห้อง
พักสำหรับครอบครัว เพียบพร้อมไปด้วย 
สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีมุมครัวและ
อุปกรณ์เคร่่องครัวไว้สำหรับทำอาหาร อีกท้ัง
ยังมีเคร่่องซัักผ้่าไว้คอยบริการสำหรับผู้่ท่ีมา

พักหลายวันอีกด้วย

The Grand 
Moroc
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053 299 835
12:0014:00

www.facebook.com/grandmorocc

596/2 หมู่ 1 ตำบลริมใต้                     
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Wellness (spa, fitness)
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https://www.facebook.com/grandmorocc/
https://goo.gl/maps/Kw92NGUcSc5fKQDs6


สามารถถ่ายรูปสวย ๆ ลงโซัเชียลได้ทุกมุม หร่อเพลิดเพลินไปกับการ          
จิบชาไป ท�างานไป ราวกับว่าคุณก�าลังนั่งท�างานอยู่ในโมร็อกโก

เดอะ แกรนด์ โมร็อค โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบ
ดีไซัน์ตั้งแต่ภายในจรดภายนอก ภายในตกแต่งอย่างสวยหรู                      
เงียบสงบและเป็นส่วนตัว 
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อกีหน่ึงความพิเศูษก็คอ่ชดุสวยสไตล์อาหรบัพร้อมห้องแต่งตัว ท่ีเตรยีมไว้ให้คณุได้เพลิดเพลิน
กับการใส่ถ่ายรูป พร้อมกับเซ็ัตน�้าชายามบ่าย ให้คุณสวมบทบาทหนุ่ม สาวชาวอาหรับ                  

ได้บรรยากาศูพิเศูษไปอีกแบบ
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Chiang Mai
Hillsborough

1024



สัมผ่ัสเสน่ห์ความ country แบบอังกฤษ ที่โอบล้อม
ไปด้วยธรรมชาติและความงามข้องวิวยอดดอย 
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052 002 811
12:0014:00

www.facebook.com/                          
hillsboroughchiangmai

75 หมู่ 10 ถนนหางดง-สะเมิง  
ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

www.hillsboroughchiangmai.com
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ที่พักสไตล์ Country House แบบอังกฤษ มีช่่อเต็มๆ ว่า Hillsborough 
The English Country House Hotel & Leisure ตั้งอยู่ท่ามกลาง

ธรรมชาติอันเงียบสงบ บนพ่้นที่ 1.5 ไร่ ข้องไร่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์และ
สวนดอกกุหลาบ มาพร้อมสโลแกนที่ว่า “The Peaceful Country House 

With Fresh And Natural Environment”
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ที่นี่ประกอบไปด้วยที่พักวิลล่าทั้งหมด 3 แบบ ค่อ Beatrix, Peter และ Andrew 
รวมกันเป็น 10 ห้อง เข้้าพักได้แบบละ 2-10 คน ซัึ่งความน่ารักข้องที่นี่ ค่อห้อง
ทุกห้อง จะได้รับการตั้งช่่อตามดอกกุหลาบอังกฤษ และสามารถมองเห็นวิว
สวนกุหลาบแสนสวยได้อีกด้วย

จุดเด่นข้องที่นี่ค่อบรรยากาศูที่สงบ สบาย ในสไตล์สวนอังกฤษ พร้อมกับวิวสวย ๆ 
ข้องดอยสุเทพและดอยปุย ที่สามารถมองเห็นได้จากที่พัก เหมาะแก่การมาพักผ่่อน

หย่อนใจ และเพิ่มพลังในการท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ        
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ห้องอาหารที่น่ีมีท้ังหมด 2 ห้อง ค่อ Grandma’s kitchen ซัึ่งเสิร์ฟอาหารเช้าแบบ 
Full English Breakfast ส่วนอาหารกลางวันและเย็นน้ันจะเป็นสไตล์ A La Carte 
เปิดต้ังแต่ 06.00 - 19.00 น. และอีกห้องก็ค่อ Hillsborough Cafe ท่ีต้ังอยู่ใน   
สวนสวย มีทั้งอาหารคาวและหวาน พร้อมท้ังเคร่่องด่่มแสนสดช่่นให้ได้เล่อกด่่ม                          

ในบรรยากาศูแสนอบอุ่น เปิดให้บริการเวลา 08.00 - 19.00 น.

นอกจากน้ียังมส่ิีงอำนวยความสะดวกและกจิกรรมตา่ง ๆ  อาท ิสระวา่ยนำ้กลางแจง้,  
รถ ATV, ข่ี้ช้าง, แคมป์, คลาสทำข้นม และจักรยานให้เช่า อีกท้ังยังมีร้านอาหาร 

และคาเฟ่ไว้คอยให้บริการ

1029



พกั็ผ่อนชีื่นชีม่ความ่เขียวขจีของทัุ่งข้าว                                                    
สนุก็สนานเพล์ิดเพล์ินไปก็ับก็ิจก็รรม่ทัี่หล์าก็หล์าย

ภูสันฟ้า
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ภูสันฟ้า รีสอร์ทสไตล์ล้านนา ซ่ึังมาพร้อมกับวิวทุ่งข้้าว ท่ีโอบล้อม
ด้วยขุ้นเข้าและธรรมชาติ ต้ังอยู่ในอำเภอแม่แตง อยู่ ไม่ไกลจาก 

แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติและสถานท่ีสำคัญต่างๆ                   

ภูสันฟ้า
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062 591 2626
12:0015:00

www.facebook.com/ 
phusanfahresort

222 บ้านปง 2 หมู่ 7 ตำบลอินทข้ิล 
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

www.phusanfah.com

Fitness
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ห้องพักที่น่ีสร้างจากแรงบันดาลใจข้องคนท้องถิ่น มีห้องให้บริการทั้งหมด 5 แบบค่อ Ingna Villa ที่
ให้ความเป็นส่วนตัว และสัมผั่สกับทุ่งข้้าวอย่างใกล้ชิดจากริมระเบียง Luxury room ที่ตกแต่งสไตล์   
ล้านนาอย่างหรหูราและลงตัว Villa Aiyara สไตล์บ้านหลองข้้าวข้องชาวเหน่อ ให้ความรูสึ้กเหม่อนเป็น
บ้านข้องคุณเอง Exclusive Villa บ้านแฝดที่เหมาะกับการมาพักผ่่อนกับครอบครัว และ Phusanfah 

Suite ห้องสวีทพร้อมวิวทุ่งข้้าวที่สวยที่สุด
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 ไฮไลต์ข้องที่นี่ค่อการออกแบบและตกแต่งอย่างพิถีพิถันสวยงาม อบอวลไปด้วยกล่ินอายข้อง
ความเป็นเม่องเหน่อ กลมกล่นไปกับสภาพแวดล้อมโดยรอบได้อย่างลงตัว ในบรรยากาศูแสนสงบ 
ผ่่อนคลาย รายล้อมด้วยวิวทิวทัศูน์อันงดงาม ไม่ว่าจะแค่มาพักผ่่อนหร่อมาเปล่ียนบรรยากาศู               

การท�างาน คุณก็จะได้รับความสดช่่นกลับไปแน่นอน 
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ร้านอาหารมีลักษณะเปิดโล่ง สามารถมองเห็นวิวข้องทุ ่งนาได้ ในมุมกว้าง และศูาลากาแฟ              
ทรงไทยล้านนา ให้คุณได้น่ังรับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพ ชมทิวทัศูน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

นอกจากน้ี ยังมีบริการและส่ิงอำนวยความสะดวก ท่ีได้รับการคัดสรรมาโดยเฉพาะ ให้คุณ
สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การเรียนบินพารามอเตอร์ ข้ึ้นบอลลูน
ชมวิว โปรแกรมเล้ียงช้าง อาบน้ำช้าง ให้อาหารช้าง ข้ี่ ATV ชมป่า ล่องแก่งแม่น้ำแตง พายเร่อ  
ข้ี่จักรยาน คาราโอเกะ พร้อมท้ังสระว่ายน้ำกลางแจ้งกับวิวสุดสวยงามที่จะทำให้คุณประทับใจ 

จนอยากกลับไปเย่ียมเยียนอีกครั้ง
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ภูดอยม่่อนแจ่ม่
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พักผ่่อนท่ามกลางวิวภูเข้าแบบพาโนรามาพร้อม
ทะเลหมอก สุดประทับใจกับดอกไม้สวย ๆ ที่รอให้

คุณไปถ่ายรูปด้วย ที่พักสุดแสนน่ารักและโรแมนติก
ในราคาย่อมเยา ที่มาพร้อมกับวิวหลักล้านบนดอย
ม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเม่องเพียงแค่ 

1 ชั่วโมงเท่านั้น

ภูดอยม่่อนแจ่ม่
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098 792 6492
11:0014:00

www.facebook.com/                        
Phudoihomestay

125 หมู่ 11 ตำบลแม่แรม                         
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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http://www.facebook.com/Phudoihomestay/
https://goo.gl/maps/zfhyLVjFm9JHEDUi8


ห้องพักมีทั้งหมด 2 แบบ ค่อ เต็นท์กระโจมซัึ่งเป็นซัิกเนเจอร์ข้องที่นี่  
และมีบ้านกล่องไม้ ให้คุณได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้อย่างแท้จริง       

ไม่ว่าจะมาเพ่่อพักกาย พักใจ หร่อมาเพ่่อ workcation ก็ไม่มีผ่ิดหวัง 
ได้จิบกาแฟ ชมวิว พร้อมทำงานได้อย่างเต็มที่และมีความสุข้
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ที่นี่คุณสามารถนั่งล้อมวงรับประทานหมูกระทะร้อน ๆ ไปพร้อมกับสัมผ่ัส       
อากาศูหนาวยามใกล้ค�่า  ได้บรรยากาศูสนุกสนานไปกับมิตรภาพและ                  
อิ่มอร่อยไปพร้อมๆ กัน

ความพิเศูษข้องที่นี่ค่อการได้สัมผ่ัสทะเลหมอก ซัึ่งลอยอยู่ตรงหน้าได้อย่าง        
พอดิบพอดี พร้อมกับวิวภูเข้า มองออกไปได้สุดลูกหูลูกตาแบบพาโนรามา           
ให้ความรู้สึกอิสระและเหม่อนได้รับพลังจากทุกทิศูทาง
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นอกจากนี้ยังมีสวนดอกไม้ข้นาดย่อมให้ช่่นชม เหมาะกับการมาเที่ยวในช่วงปลายฝน
ต้นหนาว เพราะนอกจากจะได้ถ่ายรูปกับดอกไม้ที่บานสะพรั่งแล้ว คุณยังได้สัมผ่ัสกับ

บรรยากาศูเย็นสบาย จากลมหนาวตามฤดูกาลอีกด้วย
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จิบชีาอุ่น ๆ พร้อม่แบก็ก็ล์้อง แบก็ตะก็ร้า                                                                   
ล์งไปเก็็บใบชีาควบคู่ไปก็ับก็ารเก็็บภาพ 

  ไร่ชีาล์ุงเดชี
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  ไร่ชีาล์ุงเดชี

ไร่ชาลุงเดชเป็นอีกหน่ึงท่ีเท่ียวข้องจังหวัด
เชียงใหม่ ต้ังอยู่ในเข้ต อ�าเภอแม่แตง ซัึ่งใช้
เวลาเดินทางไม่นานนักจากตัวเม่อง ท่ีน่ีเริ่ม
ปลูกชามาต้ังแต่ปี 2538 ตามการสนับสนุน
ข้องทางโครงการหลวง และเริ่มเป็นท่ีรู้จักข้อง                      
นักท่องเท่ียวมากข้ึ้น เพราะได้เดินเก็บใบชา

ประหนึ่งว่าเราเป็นเจ้าข้องไร่ชาเลยทีเดียว

จุดเด่นข้องที่น่ีค่อบรรยากาศูข้องความเป็น
บ้านอันแสนสุข้ มีตัวเร่อนไม้ท่ีไว้ส�าหรับน่ัง          
จิบชา ทานข้้าว และชมวิวไร่ชาสีเขี้ยวสดช่่น 
ด้านล่างข้องตัวเร่อนมีไร่ชาข้ั้นบันไดท่ีสามารถ
เดินลงไปเก็บภาพได้ ใครที่ชอบด่่มชา หร่อเป็น
สายถ่ายรปู เตรยีมกล้อง เตรยีมชดุมาให้พร้อม 

บอกเลยว่าไม่ควรพลาด
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แนะน�าให้ไปในช่วงเช้าเน่่องจากอากาศูจะยังไม่ร้อนมาก และนักท่องเที่ยวมีปริมาณน้อย
* เส้นทางบางช่วงค่อนข้้างแคบ หากข้ับรถไปเองโปรดใช้ความระมัดระวัง

** ถ้าหากไม่มีรถส่วนตัวสามารถแจ้งให้รถจากไร่ชาลุงเดชไปรับได้ คิดค่าบริการเที่ยวละ 400 บาท

จุดเด่นข้องท่ีน่ีค่อบรรยากาศูข้องความเป็นบ้านอันแสนสุข้ มีตัวเร่อนไม้ท่ีไว้สำหรับ 
น่ังจิบชา ทานข้้าว และชมวิวไร่ชาสีเข้ียวสดช่่น ด้านล่างข้องตัวเร่อนมีไร่ชาข้ั้นบันได 
ท่ีสามารถเดินลงไปเก็บภาพได้ ใครท่ีชอบด่่มชา หร่อเป็นสายถ่ายรูป เตรียมกล้อง  
เตรียมชุดมาให้พร้อม บอกเลยว่าไม่ควรพลาด

เบอร์โทัรติดต่อ 
ทัี่ตั�ง ตำบลุเม่ืองก๋าย อำเภูอแม่่แตง จ่ังหวัดเชียงใหม่่

เวล์าให้บริก็าร เปิิดทุุกวัน 07.30-18.00 น.
081 163 3765

www.facebook.com/lungdat
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 ทางไร่จะมีตะกร้าเก็บใบชาเตรียมไว้ส�าหรับนักท่องเท่ียวท่ีอยากได้
อุปกรณ์เสริมในการถ่ายรูป โดยท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด และนอกจาก            

ใบชาแล้ว ในพ่้นที่ไร่ยังมีผ่ลไม้ที่สามารถเก็บได้ด้วยเช่นกัน
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I Love 
Flower Farm
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อีกหนึ่งท่ีท่องเท่ียวถูกใจสายถ่ายรูปต้องห้ามพลาด I Love Flower Farm  
ทุ่งดอกไม้แสนสวยข้นาด 8 ไร่ ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ คิดค่าเข้้าชม 
ในราคา 90 บาท มาพร้อมกับ Welcome set 1 ชุด ประกอบด้วยน้ำสมุนไพร หร่อ 
น้ำผ่ลไม้ และข้นมพ่้นบ้าน อย่างเช่น ข้นมตองตึง ข้นมวง ข้นมตัวหนอน ข้นมต้ม  
ข้นมข้า้วเปี�ยง ฯลฯ ซัึง่เมนจูะไมซ่ัำ้กนัในแตล่ะวัน ข้ึน้อยู่กับวตัถดุบิท่ีมีในแตล่ะฤดูกาล 

ถ่อว่าราคาไม่แพงและคุ้มค่ากับการต้อนรับอันดี

เตรียมกล้อง เตรียมชุดสวยให้พร้อม ออกมาถ่ายรูปให้เต็มอิ่มกับ                       
ทุ่งดอกไม้หลากสีสัน ที่ผ่สมผ่สานกันอย่างลงตัวและสวยงาม
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ส่วนมากจะเปิดในช่วงฤดูหนาว (ตุลาคม - มีนาคม)                                                                                            
** เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้้าชมปีละครั้ง นักท่องเที่ยวต้องจองคิวล่วงหน้ากับทางสวน

ที่ฟาร์มแห่งนี้เต็มไปด้วยหมู่มวลดอกไม้นานาชนิด ทั้งดอกคัตเตอร์สีข้าวละมุน ดอกลาเวนเดอร์
สีม่วงสดใส ดอกมาร์กาเร็ตสีม่วงอ่อน ดอกซัีโลเซัีย ดอกไฮเดรนเยียสีฟ้า สีม่วง และอ่่น ๆ             
ที่ไม่ว่าจะถ่ายรูปมุมไหนก็ออกมางดงามน่าประทับใจ เรียกว่าถ่ายรูปกันได้ทั้งวันแบบไม่มีเบ่่อเลย

เบอร์โทัรติดต่อ 
ทัี่ตั�ง 33 ตำบลุเหม่ืองแก้ว อำเภูอแม่่ร่่ม่ จ่ังหวัดเชียงใหม่่

เวล์าให้บริก็าร เปิิดทุุกวัน 09.00-18.00 น.
คนลุะ 90 บาทุ (ค่าเข้้าชม่ + ค่าร่ถนั�งเข้้าไปิในสัวน)

082 897 2679

www.facebookcom/I-Love-Flower-Farm/
ค่าเข้าชีม่
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https://g.page/i-love-flower-farm?share
https://www.facebook.com/iloveflowerfarmchiangmai/
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ยิ่งยงสวนดอก็ไม่้
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สวนดอกไม้ในพ่้นที่ใกล้กับม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังอยู่ใกล้กับภูสวรรค์ 
โดยคุณย่ิงยง เ จ้าข้องสวนดอกไ ม้  ไ ด้บอกเหตุผ่ลการทำสวนดอกไ ม้ น้ีข้ึ้ นมาว่ า  
“อยากปลูกดอกไม้ให้นักท่องเท่ียวเข้้ามาเย่ียมชมความสวยงามข้องขุ้นเข้า ได้สัมผั่สถึง
ธรรมชาติและเก็บความประทับใจกลับออกไปพร้อมกับรอยย้ิม และถ้าหากปลูกพ่ชผ่ักต่างๆ 
ต้องใช้สารเคมีเยอะ คนก็เข้้ามาถ่ายรูปไม่ได้ อีกท้ังยังอันตรายอีกด้วย จึงได้ทำสวนดอกไม้นี้ 

ข้ึ้นมา” ด้วยความทุ่มเทข้องเจ้าข้องสวน จึงมีนักท่องเที่ยวเข้้ามาเยี่ยมชมหนาแน่นทุกปี

ถ่ายรูปกับทุ่งดอกไม้ที่บานสะพรั่ง พร้อมฉากหลังที่เป็นวิวเข้า 360 องศูา                       
เพิ่มเสน่ห์ให้รูปถ่ายข้องคุณข้ึ้นเป็นสองเท่า 

ยิ่งยงสวนดอก็ไม่้
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เบอร์โทัรติดต่อ 
ทัี่ตั�ง ตำบลุแม่่แร่ม่ อำเภูอแม่่ร่่ม่ จ่ังหวัดเชียงใหม่่

เวล์าให้บริก็าร 
ค่าเข้าชีม่

เปิิดทุุกวัน 06.00-18.00 น.
คนลุะ 40 บาทุ (หากใช้บร่่การ่ร่ถร่ับสั่งข้องทุางสัวน 50 บาทุ )

061 275 5827

www.facebook.com/Suwimon16353
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https://goo.gl/maps/G9w4ehkbVou4kHSg8
http://www.facebook.com/Suwimon16353


ความพิเศูษข้องท่ีน่ีค่อการพลิกฟื้นพ่้นท่ีธรรมดา ให้กลายเป็นสวนดอกไม้ที่สวยงามกลาง
หุบเข้า สามารถมองเห็นวิวได้แบบ 360 องศูา สัมผ่ัสกับทิวทัศูน์ข้องหุบเข้าท่ีสลับซัับซั้อน
เรียงกันไปเป็นชั้น ๆ คล้ายกับว่าจะช่วยปกป้องความงามข้องดอกไม้ให้คงอยู่ตลอดไป ด้วย
ความสวยงามข้องพ้่นท่ี และความใส่ใจข้องเจ้าข้องสวน รวมกันเป็นเหตุผ่ลท่ีสวนดอกไม้แห่งน้ี                                                                                

ควรค่าแก่การมาเย่อนอย่างยิ่ง

**แนะน�าให้ไปในช่วงหน้าหนาว และหน้าฝน เพราะจะได้สัมผ่ัสกับสายหมอกที่เปิดรอต้อนรับทุกคน
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ศูนย์วิจัยข้าวสะเม่ิง
พริ�วไหวไปก็ับทัุ่งข้าวสีเหล์ืองอร่าม่                                                                  

ชีื่นชีม่ความ่งาม่ทัี่ธรรม่ชีาติสรรสร้างขึ�น
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ทุ่งข้า้วสาลแีละข้า้วบารเ์ลยอ์าจเหน็ได้ไมง่า่ยนกั
ในประเทศูไทย แต่ท่ีอำเภอสะเมิงมีทุ่งข้้าวสาลี
ยอดนยิมทีเ่รามักจะเห็นไดต้ามอนิเทอร์เนต็อยู่
บ่อยคร้ัง ทุ่งข้้าวบาร์เลย์อยู่ในความดูแลข้อง
ศููนย์วิจัยข้้าวสะเมิง สำนักวิจัยและพัฒนาข้้าว 
กรมการข้้าว ซัึ่งเปิดให้นักท่องเท่ียวสามารถ
แวะเข้้าไปเย่ียมชมได้ ส่วนข้้าวสาลีท่ีนี่ เป็น                                                                   
ส่วนหน่ึงข้องการวิจัยข้้าว มีให้เห็นแค่ไม่ก่ีครั้ง
ในหน่ึงปี ค่อระหว่างช่วงเด่อนกุมภาพันธ์ - 
มีนาคม ได้ท้ังความรู้และความงามข้องทุ่งข้้าว

ที่กว้างใหญ่ 
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เบอร์โทัรติดต่อ 
ทัี่ตั�ง 202 หมู่่ทุี� 10 บ้านปิางดะ ตำบลุสัะเม่่งใต้ อำเภูอสัะเม่่ง จ่ังหวัดเชียงใหม่่

เวล์าให้บริก็าร เปิิดทุุกวัน 08.00-16.30 น.
05 337 8093

www.smg-rrc.ricethailand.go.th/
www.facebook.com/ศููนย์ว่จ่ัยข้้าวสัะเม่่ง
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https://goo.gl/maps/oJJZVjbK27sKgCL7A
https://smg-rrc.ricethailand.go.th/
https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87-295650987205360


ในราว ๆ กลางเด่อนมีนาคม ข้้าวสาลีจะกลายเป็นสีทอง เหล่องอร่ามเต็มทุ่งสลับกับสีอ่่นๆ                             
และเน่่องจากทุ่งข้้าวน้ีค่อนข้้างกว้างใหญ่ มักจะมีนักท่องเท่ียวเข้้าไปถ่ายรูปอยู่เป็นประจ�า จุดเด่น
ข้องทุ่งข้้าวสาลีน้ีค่อ ในยามท่ีสายลมพัดผ่่าน ทุ่งข้้าวจะเอนกายพริ้วไหวสลับกันไปดูแล้วเพลินตา                  

ใครที่มาตอนช่วงเย็น จะมีโอกาสได้ถ่ายรูปข้้าวสีทองกระทบกับแสงอาทิตย์อย่างสวยงาม

* ช่วงเวลาที่ควรไป ช่วงกลางเด่อนมีนาคมและโดยเฉพาะในช่วงเย็น
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