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เช้้า 
•	เดิินทางถึึงจัังหวััดิชุุมพร
•	เปิิดิปิระสบการณ์์ท่องระบบนิเวัศ 
ในชุุมชุนโฮมสเตย์์บ้านท้องตมใหญ่่ 
ด้ิวัย์การพาย์เรือคายั์ก

Day 1

เช้้า 
•	รับปิระทานอาหารเชุ้า	ณ์	รีสอร์ตที�พัก
•	ร่วัมทริปิดิำานำ�าชุมปิะการัง	สำารวัจัโลกใต้ทะเล 
ในแถึบอุทย์านแห่งชุาติหม่่เกาะชุุมพร

เท่ี่�ยง
•	รับปิระทานอาหารกลางวััน	เมน่อาหารทะเล 
ที�ร้านพนังตัก	ซีีฟู่๊�ดิ

เย็น
•	เปิิดิปิระสบการณ์์เพลงบำาบัดิในคลาส	Music	
Therapy	ที�ธู่ษิิฏา	เวัลเนส	รีสอร์ต

•	รับปิระทานอาหารเย็์น	และพักผ่่อนตามอัธูย์าศัย์

Day 2
เช้้า 
•	รับปิระทานอาหารเชุ้า	ณ์	รีสอร์ตที�พัก
•	เที�ย์วัชุุมชุนบ้านถึำ�าสิงห์	เพลิดิเพลินกับการชุมไร่กาแฟู๊ 
โรบัสตา	

เท่ี่�ยง
•	รับปิระทานอาหารกลางวััน	ในบรรย์ากาศริมหาดิ 
ที�ร้านภู่ผ่าหน้าเล

•	เพลิดิเพลินกับบริการทรีตเมนต์สปิาบำาบัดิ	Floatation	
Session	ที�อาร์โมเนีย์	วิัลเลจั	รีสอร์ต	แอนด์ิ	สปิา		

เย็น
•	รับปิระทานอาหารเย็์น	และพักผ่่อนตามอัธูย์าศัย์

Day 3

เท่ี่�ยง
•	รับปิระทานอาหารกลางวััน 
เมน่สุขภูาพตำารับชุาวัใต้ 
ณ์	ร้านสวันนาย์ดิำา			

•	ผ่่อนคลาย์กับทรีตเมนต์ขัดิผิ่วักระตุ้น
เซีลล์ผิ่วัให้มีชีุวิัตชีุวัาด้ิวัย์ทราย์ทะเล 
ณ์	อาร์โมเนีย์	วิัลเลจั	รีสอร์ต	แอนด์ิ	สปิา

เย็น
•	เช็ุกอิน	ที�ธู่ษิิฏา	เวัลเนส	รีสอร์ต
•	รับปิระทานอาหารเย็์น 
และพักผ่่อนตามอัธูย์าศัย์ เช้้า 

•	รับปิระทานอาหารเชุ้า	ณ์	รีสอร์ตที�พัก
•	เข้าร่วัมโปิรแกรมบำาบัดิฝึึกสมาธิู	 
ในคลาสโย์คะริมทะเล

Day 4
เท่ี่�ยง
•	รับปิระทานอาหารกลางวััน	ที�ร้านลุงเผ่ล็นกุ้งหลวัง			
•	ป่ิ�นจัักรย์านเที�ย์วัชุมวัิวัอันซีีนริมทะเลปิากนำ�าชุุมพร	ที�สย์าม	คาตามารัน
•	เดิินทางกลับ

ประสบการณ์์ ใหม่่ของการท่่องเท่่�ยวเพ่ื่�อสุขภาพื่ กระตุุ้�นอะดร่นาล่ีนให� หัวใจสูบฉ่ีด 
กับการพื่ายเร่อคายัก ดำานำ� าชม่ปะการังแลีะฝููงปลีาในท่ะเลีชุม่พื่ร ป่� นจักรยานชม่วิว 

สุดอันซ่ีน พัื่กเบรกให� ใจผ่่อนคลีายกับคลีาสดนตุ้ร่บำาบัด Music Therapy ท่ร่ตุ้เม่นต์ุ้สปา 
Floatation Session แลีะขัดผิ่วด�วยท่รายท่ะเลีกระตุุ้�นเซีลีล์ีผิ่วให� ม่่ช่วิตุ้ช่วา 
อิ�ม่เอม่ไปกับเม่นูหลีากหลีายทั่�งซ่ีฟูู้� ดสดใหม่่แลีะอาหารตุ้�นตุ้ำารับชาวป่กษ์์ ใตุ้�

Trip Idea
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ชม่ไร่กาแฟู้  ชม่ไร่กาแฟู้  
ท่ี่� ชุุมชุนบ้้านถ้ำำ�าสิิงห์์ท่ี่� ชุุมชุนบ้้านถ้ำำ�าสิิงห์์

ให้วัันหย์ุดิของคุณ์หอมกรุ่นไปิดิ้วัย์กลิ�นกาแฟู๊	กับทริปิชุมไร่กาแฟู๊ของชุุมชุนบ้านถึำ�าสิงห์ที�ชุาวับ้านร่วัมใจักัน
สร้างสรรค์อุตสาหกรรมกาแฟู๊ขนาดิเล็กเพื�อหล่อเลี�ย์งชุุมชุน	ในราคาสบาย์กระเปิ๋า	อีกทั�งคุณ์ย์ังสามารถึเรีย์นร่้
วัิธูีการชุงกาแฟู๊ที�ถึ่กปิากคุณ์

tumsingcoffee.blogspot.com
วิิสาหกิิจชุุมชุนกิลุุ่�มกิาแฟบ้้านถ้ำำ�าสิงห์
www.facebook.com/ThamsingcoffeeforSocial

18 หม่� 1 ตำำาบ้ลุ่ถ้ำำ�าสิงห์ อำำาเภอำเมือำงชุุมพร 
จังหวัิดชุุมพร 86100
(+66) 82 480 2131, (+66) 89 292 1919
coffeethamsing@gmail.com

Adventure 
Activities

ดำานำ� าชม่ปะการังดำานำ� าชม่ปะการัง
อุท่ยานแห่งชาติุ้หมู่่เกาะชุม่พื่รอุท่ยานแห่งชาติุ้หมู่่เกาะชุม่พื่ร
โดย SC ทัี่วร์ดำานำ� า ตกห์มึก ชุุมพรโดย SC ทัี่วร์ดำานำ� า ตกห์มึก ชุุมพร

พื่ายเร่อคายักพื่ายเร่อคายัก
ท่ี่� ชุุมชุนท้ี่องตมให์ญ่่โฮมสิเตย์ท่ี่� ชุุมชุนท้ี่องตมให์ญ่่โฮมสิเตย์

ป่� นจักรยานป่� นจักรยาน
เท่่�ยวริม่ท่ะเลีปากนำ�าชุม่พื่รเท่่�ยวริม่ท่ะเลีปากนำ�าชุม่พื่ร

โดยสิยาม คาตามารันโดยสิยาม คาตามารัน

ลงเรือออกทริปิท่องโลกใต้นำ�าไปิกับนักดิำานำ�ามืออาชุีพ	
เดิินทางดิ้วัย์เรือสำาราญ่สุดิหร่	พร้อมอุปิกรณ์์ดิำานำ�าตื�น
สำาหรับการผ่จัญ่ภูัย์ที�สมบ่รณ์์แบบ	ออกสำารวัจั 
เกาะต่าง	ๆ	ในจัังหวััดิชุุมพร	ชุมควัามอุดิมสมบ่รณ์ ์
ของปิะการังในแถึบอุทย์านแห่งชุาติหม่่เกาะชุุมพร	
พร้อมกิจักรรมตกหมึกจัากบนเรือ	

พาย์เรือคาย์ักสำารวัจัเส้นทางการวัางไข่ของเต่า 
หลากสาย์พันธูุ์	พร้อมร่วัมสร้างปิราการปิ้องกัน 
ไข่เต่าจัากภูัย์ธูรรมชุาติเพื�อส่งเสริมการอนุรักษิ์เต่า
และระบบนิเวัศอย์่างย์ั�งย์ืน

ป่ิ�นจัักรย์านเพิ�มควัามแข็งแรงให้ร่างกาย์	พร้อมอิ�มเอม 
ไปิกับวิัวัริมทะเลปิากนำ�าชุุมพรที�จัะเติมเต็มจิัตวิัญ่ญ่าณ์
ของคุณ์ให้กลับมาสดิชุื�นอีกครั�ง	และชุุมพรย์ังเปิ็น 
หนึ�งในสถึานที�ที�ย์อดิเย์ี�ย์มในการทำากิจักรรม 
กลางแจั้งอีกดิ้วัย์

52/3 หม่� 6 ตำำาบ้ลุ่ปากินำ�า อำำาเภอำเมือำงชุุมพร 
จังหวัิดชุุมพร 86100
(+66) 93 387 3110
sc.chumphon@gmail.com
ทััวิร์ดำานำ�า ตำกิหมึกิ ชุุมพร SC World Express
www.facebook.com/sctourchumphon

212 หม่� 10 ตำำาบ้ลุ่ทั�ายาง อำำาเภอำเมือำงชุุมพร 
จังหวัิดชุุมพร 86120
(+66) 7755 3123
info@siamcatamarantours.com
www.siamcatamarantours.com
Siam Catamaran Tours ดำานำ�าชุุมพร
www.facebook.com/SiamCatamaran

โฮมสเตำย์ท้ัอำงตำมใหญ่� หม่� 1 ตำำาบ้ลุ่ด�านสวีิ 
อำำาเภอำสวีิ จังหวัิดชุุมพร 86130
(+66) 81 345 6743
watcharin1@msn.com
www.TongTomYai.com
โฮมสเตำย์ท้ัอำงตำมใหญ่� จังหวัิดชุุมพร
www.facebook.com/tongtomyaihomestay
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Wellness 
Food & Coffee

ร�านภูผ่าหน�าเลี ร�านภูผ่าหน�าเลี 

ให้รางวััลตัวัเองดิ้วัย์กาแฟู๊แก้วัโปิรดิ	หย์ุดิคิดิเรื�องงานแล้วัดิื�มดิำ�ากับวัิวัสุดิฟู๊ินตรงหน้าของขุนเขา	หาดิทราย์ 
และท้องทะเล	พร้อมส่ดิอากาศบริสุทธูิ�ให้เต็มปิอดิ

11 ตำำาบ้ลุ่ปากิคลุ่อำง อำำาเภอำปะทิัวิ จังหวัิดชุุมพร 86210
(+66) 82 529 2871
ภ่ผาหน้าเลุ่ PhuPha-NaLay Cafe'n Camping
www.facebook.com/cafephulay

ร�านสวนนายดำาร�านสวนนายดำา ร�านอาหารพื่นังตัุ้ก ซ่ีฟูู้� ดร�านอาหารพื่นังตัุ้ก ซ่ีฟูู้� ด

สวันสุดิแปิลกที�รวับรวัมสุขาแบบต่าง	ๆ	ให้นักเดิินทาง
ไดิ้ตื�นตะลึงและแวัะถึ่าย์ร่ปิ	พร้อมห้องอาหารส่วันตัวั 
ที�เสิร์ฟู๊เมน่เพื�อสุขภูาพตำารับชุาวัใต้ขนานแท้

ชิุมเมน่อาหารทะเลรสเด็ิดิที�ปิรุงสดิจัากวััตถุึดิิบท้องถิึ�น
สดิใหม่	อาหารทะเลแบบดัิ�งเดิิมและเมน่สไตล์ท้องถิึ�น
ภูาคใต้	ท่ามกลางบรรย์ากาศสบาย์	ๆ	ริมชุาย์ทะเล
เปิ็นอีกหนึ�งพิกัดิปิ่กหมุดิที�ใครมาชุุมพรไม่ควัรพลาดิ	199 หม่� 7 ตำำาบ้ลุ่ตำะโกิ อำำาเภอำทุั�งตำะโกิ 

จังหวัิดชุุมพร 86220
(+66) 89 652 0736 
Suannaidum@yahoo.com
สวินนายดำา เมือำงส้วิมแปลุ่กิ Suan Nai Dum 
Amazing Toilet
www.facebook.com/SuannaidumChumphon

ร�านลุีงเผ่ล็ีนกุ�งหลีวงร�านลุีงเผ่ล็ีนกุ�งหลีวง

อีกหนึ�งขุมทรัพย์์ควัามอร่อย์ที�ซี่อนตัวัอย์่่ในชุุมพร	เมน่สไตล์โฮมเมดิโดิย์	“ลุงเผ่ล็น”	เมน่ขึ�นชุื�อของร้านคือกุ้ง 
และป่ิขนาดิใหญ่่ยั์กษ์ิ	นำ�าจิั�มซีีฟู้่๊ดิส่ตรเด็ิดิ	นอกจัากนี�ยั์งมีห่อหมกปิลาที�ขึ�นชืุ�อ	ด้ิวัย์รสชุาติเข้มข้นของเครื�องแกง

ร้านลุุ่งเผล็ุ่นกุ้ิงหลุ่วิง ตำำาบ้ลุ่บ้างหมากิ 
อำำาเภอำเมือำงชุุมพร จังหวัิดชุุมพร 86000
(+66) 89 921 8927

ร้านอำาหารพนังตัำกิ ซีีฟ่�ด ตำำาบ้ลุ่นาทุั�ง 
อำำาเภอำเมือำงชุุมพร จังหวัิดชุุมพร 86000
(+66) 83 312 1472
ร้านอำาหารพนังตัำกิ ซีีฟ่�ด
www.facebook.com/ร้านอำาหารพนังตัำกิ-ซีีฟ่�ด
-1532422147013619

kanokkan7059@gmail.com
ร้านอำาหารลุุ่งเผลุ่็นกิุ้งหลุ่วิง
www.facebook.com/ร้านอำาหารลุุ่งเผลุ่็นกิุ้งหลุ่วิง
-820991334595529/
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Wellness 
Activities

ดนตุ้ร่บำาบัด  ดนตุ้ร่บำาบัด  
ท่ี่� ธููษิิฏา เวลเนสิ ร่สิอร์ตท่ี่� ธููษิิฏา เวลเนสิ ร่สิอร์ต

ผ่่อนคลาย์ไปิกับเสีย์งเพลงที�ขับกล่อมโดิย์เครื�องดินตรีหลากหลาย์ชุนิดิ	เป็ินการบำาบัดิจิัตใจัเพื�อบรรเทาควัามเหนื�อย์ล้า
และเปิิดิโสตปิระสาทการรับร่้	โดิย์ใชุ้เสีย์งดินตรีในการบำาบัดิ

info@tusitawellness.com
www.tusitawellness.com
Tusita Wellness Resort
www.facebook.com/TusitaWellnessResort

259/9 หม่� 1 ตำำาบ้ลุ่ปากิตำะโกิ อำำาเภอำทุั�งตำะโกิ 
จังหวัิดชุุมพร 86220
(+66) 7763 0920, (+66) 7751 0452,  
(+66) 89 789 1716

ฟู้้� นฟูู้ร่างกายฟู้้� นฟูู้ร่างกาย
ท่ี่�อาร์ โมเน่ย วิลเลจ ร่สิอร์ต แอนด์ สิปาท่ี่�อาร์ โมเน่ย วิลเลจ ร่สิอร์ต แอนด์ สิปา

สปาท่รายขัดผิ่วจากท่ะเลีสปาท่รายขัดผิ่วจากท่ะเลี
ท่ี่�อาร์ โมเน่ย วิลเลจ ร่สิอร์ต แอนด์ สิปาท่ี่�อาร์ โมเน่ย วิลเลจ ร่สิอร์ต แอนด์ สิปา

โยคะบำาบัดริม่ท่ะเลีโยคะบำาบัดริม่ท่ะเลี
โดยโยคะฟลายชุุมพรโดยโยคะฟลายชุุมพร

เพราะการกำาหนดิลมหาย์ใจัที�ถึ่กต้องคือกุญ่แจัลับ 
ส่่สุขภูาพที�แข็งแรง	คลาสนี�จัึงใชุ้ศาสตร์แห่งการบำาบัดิ
ดิ้วัย์นำ�ามาชุ่วัย์ฝึึกสมาธูิและชุำาระล้างควัามหม่นหมอง
ของจัิตใจั	ทำาให้คุณ์ร่้สึกดิีขึ�นทั�งทางร่างกาย์และจัิตใจั	
คลาย์ควัามเครีย์ดิจัากโลกภูาย์นอกที�กดิดิัน	อีกทั�ง 
ย์ังชุ่วัย์ให้มีภู่มิคุ้มกันที�แข็งแรง

มอบรางวััลให้ตัวัเองเปิ็นผ่ิวัที�เปิล่งปิลั�งสุขภูาพดิีจัากการขัดิผ่ิวัดิ้วัย์ทราย์ทะเลเนื�อละเอีย์ดิ	ชุ่วัย์ผ่ลัดิเซีลล์ผ่ิวั 
ที�ตาย์แล้วัพร้อมกระตุ้นการไหลเวัีย์นของโลหิต	การบำาบัดิดิ้วัย์ทราย์เปิ็นแนวัทางปิฏิบัติเพื�อสุขภูาพแบบโบราณ์ 
ที�ชุ่วัย์รักษิาและผ่่อนคลาย์ร่างกาย์	เปิ็นการบำาบัดิทางธูรรมชุาติที�รักษิาอาการปิ่วัย์

คลาสโย์คะริมทะเล	ให้หาดิทราย์และเกลีย์วัคลื�นชุ่วัย์
ปิรับจั่น	พลังงานบวักของร่างกาย์	และฝึึกสมาธูิไปิกับ
ท่าโย์คะที�ชุ่วัย์ให้คุณ์ค้นพบกับควัามสงบภูาย์ในตัวัเอง

Studio S ตำำาบ้ลุ่ทั�าตำะเภา อำำาเภอำเมือำงชุุมพร 
จังหวัิดชุุมพร 86000
(+66) 90 545 0555
Studio S - Yogafly Chumphon : โยคะฟลุ่ายชุุมพร
www.facebook.com/Studio-S-Yogafly-
Chumphon-โยคะฟลุ่ายชุุมพร-1886847334896146

85 หม่�ทีั� 5 ตำำาบ้ลุ่นาชุะอัำง อำำาเภอำเมือำงชุุมพร 
จังหวัิดชุุมพร 86000
(+66) 7762 2899
office@armoniavillage.com
armoniavillage.com
Armonia Village Resort And Spa,ชุุมพร
www.facebook.com/armoniavillage2

85 หม่�ทีั� 5 ตำำาบ้ลุ่นาชุะอัำง อำำาเภอำเมือำงชุุมพร 
จังหวัิดชุุมพร 86000
(+66) 7762 2899
office@armoniavillage.com

armoniavillage.com
Armonia Village Resort And Spa,ชุุมพร
www.facebook.com/armoniavillage2
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Wellness 
Stays

ธููษิ์ฏา เวลีเนส ร่สอร์ตุ้ธููษิ์ฏา เวลีเนส ร่สอร์ตุ้

รีสอร์ตดิ้านการดิ่แลสุขภูาพที�ครบวังจัรที�สุดิแห่งหนึ�งในชุุมพร	โอบล้อมดิ้วัย์ต้นไม้น้อย์ใหญ่่และควัามเงีย์บสงบ 
ของหาดิอรุโณ์ทัย์ที�ชุ่วัย์อุ้มชุ่จัิตใจัให้ไดิ้พักผ่่อนอย์่างเต็มที�	อีกทั�งย์ังสามารถึออกไปิสำารวัจัเกาะ	อาณ์าจัักรใต้นำ�า	
หรือนอนพักผ่่อนบนชุาย์หาดิอีกดิ้วัย์

www.tusitawellness.com
Tusita Wellness Resort
www.facebook.com/TusitaWellnessResort

259/9 หม่� 1 ตำำาบ้ลุ่ปากิตำะโกิ อำำาเภอำทุั�งตำะโกิ 
จังหวัิดชุุมพร 86220
(+66) 7763 0920, (+66) 7751 0452
(+66) 89 789 1716
info@tusitawellness.com

อาร์ โม่เน่ย วิลีเลีจอาร์ โม่เน่ย วิลีเลีจ
ร่สอร์ตุ้ แอนด์ สปาร่สอร์ตุ้ แอนด์ สปา

อิ�มเอมกับบริการที�ไม่มีใครเทีย์บและทำาเล 
ที�ตั�งใกล้กับหาดิทุ่งวััวัแล่นแสนเงีย์บสงบ 
ทำาให้โรงแรมแห่งนี�มีเสน่ห์และเหมาะสำาหรับ 
นักเดิินทางผ่่้รักสุขภูาพตัวัจัริง	มีสิ�งอำานวัย์ 
ควัามสะดิวักและการบริการอย์่างครบครัน

85 หม่�ทีั� 5 ตำำาบ้ลุ่นาชุะอัำง 
อำำาเภอำเมือำงชุุมพร จังหวัิดชุุมพร 86000
(+66) 7762 2899
office@armoniavillage.com
armoniavillage.com
Armonia Village Resort And Spa,ชุุมพร
www.facebook.com/armoniavillage2



Adventure Wellness I ชุุมพร 2019 Adventure Wellness I ชุุมพร



Adventure Wellness I เกาะช้้าง 2221 Adventure Wellness I เกาะช้้าง

Ad ve n t u r e 
We l l n e s s

เกาะช้้างเกาะช้้าง
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เช้้า 
•	พร้้อมกัันที่่�ที่่าเร้ือเฟอร้์ร้่ 
อ่าวธร้ร้มชาติิ	

•	ออกัเดิินที่างสู่่่เกัาะช้าง	ใช้เวลา
ปร้ะมาณ	30-45	นาที่่

•	เริ้�มที่ริ้ปด้ิวยกิัจกัร้ร้มพายเรื้อคายักั	
ชมป่าโกังกัาง

Day 1

เช้้า 
•	ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เช้า	ณ	โร้งแร้มที่่�พักั
•	ล่องเร้ือสู่่่เกัาะหวาย	ใช้เวลาปร้ะมาณ	1	ชั�วโมง

เท่ี่�ยง
•	ร้ับปร้ะที่านอาหาร้กัลางวันบนเร้ือ
•	ดิำานำ�าชมความงามของฝู่งปลาหายากัและปะกัาร้ัง
ในแถบเกัาะหวาย

•	เข้าร้ับบร้ิกัาร้โปร้แกัร้มนวดิบำาบัดิ	ที่่�สู่ปาเซ็็นวาร้่

เย็น
•	ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เย็น	สู่ไติล์ฟาร้์ม	ที่่	เที่เบิล 
โดิยเชฟชื�อดิัง	ที่่�ร้้านเชฟสู่ติ่ดิิโอ	เกัาะช้าง

Day 2
เช้้า 
•	ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เช้า	ณ	โร้งแร้มที่่�พักั
•	เติิมเติ็มปร้ะสู่บกัาร้ณ์โยคะบนหาดิที่ร้าย	
•	ป่�นจักัร้ยาน	สู่ำาร้วจเสู่้นที่างอันซ็่น	บร้ิเวณโดิยร้อบ
ชุมชนบ้านดิ่านใหม่

เท่ี่�ยง
•	เติิมพลังมื�อเที่่�ยง	พร้้อมเคร้ื�องดิื�มแกั้วโปร้ดิในคาเฟ่
สูุ่ดิฮิิป	ที่่�ฟิกัคาเฟ่

•	เดิินที่างกัลับสู่่่ฝู่�งดิ้วยเร้ือเฟอร้์ร้่

Day 3

เท่ี่�ยง
•	อิ�มอร้่อยมื�อกัลางวันกัับเมน่ซ็่ฟ่�ดิ 
สู่ดิใหม่	ที่่�ร้้านสู่ลักัเพชร้ซ็่ฟ่�ดิ				

•	เย่�ยมชมฟาร้์มสู่เติย์	 
ที่่�บ้านสู่วนสู่มโภชน์

•	ผ่่อนคลายดิ้วยคอร้์สู่นวดิแผ่นไที่ย
ติำาร้ับโบร้าณ	ที่่�เร้น	ฟอเร้สู่ที่์	สู่ปา

เย็น
•	เช็กัอิน	โร้งแร้มอาน่า	เกัาะช้าง
•	ดิินเนอร้์มื�อคำ�า	

สนุุก ท้้าท้าย ผจญภััยไปกับกิจกรรมแอดเวนุเจอร์หลากสไตล์บนุเกาะช้้าง จังหวัดตราด 
ทั้�งพายเรือคายัก ช้มป่าโกงกาง ดำานุำ� าช้มความงามใต้ท้้องท้ะเลท่้� เกาะหวาย  

เติมเต็มประสบการณ์์ โยคะบนุหาดท้ราย ป่� นุจักรยานุ สำ ารวจเส้นุท้างอันุซ่ีนุเกาะช้้าง 
รับประท้านุอาหารสไตล์ฟาร์ม ทู้ เท้เบิล เมนูุซ่ีฟู� ดสดใหม่ และปิดท้้ายด้วยโปรแกรม 

ปรับสมดุลร่างกายด้วยนุวดแผนุไท้ยตำารับโบราณ์ อันุเลื�องชื้�อของเกาะช้้าง 

Trip Idea
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เกาะชา้ง

ทา่เรอืเฟอรร์ี
ฟารม์สเตย์

บา้นสวนสมโภชน์

ชมุชนบา้นดา่นใหม่
อานา่ เกาะชา้ง

สปา เซน็วารี
(เซ็นทารา รสีอรต์)

รา้นฟิกคาเฟ่
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สลกัเพชรซฟีู๊ ด เกาะหวาย

ชมุชนสลกัเพชร
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ดำานุำ� า  ดำานุำ� า  
ท่ี่� เกาะหวายท่ี่� เกาะหวาย

ฟาร์มสเตย์บ้านุสวนุสมโภัช้น์ุฟาร์มสเตย์บ้านุสวนุสมโภัช้น์ุ
ผ่จญภัยใต้ิผื่นนำ�าใสู่สู่่คร้าม	ชมความงามของฝู่งปลาหายากัและปะกัารั้งสู่่สู่วย	พร้้อมเร่้ยนร้่้ช่วิติของสัู่ติว์โลกัใต้ิที่ะเล 
ในแถบฝู่�งอ่าวไที่ย	หน่�งในนั�นคือกัาร้ดิำานำ�าตืิ�น	เป็นกิัจกัร้ร้มท่ี่�ช่วยให้ผ่่อนคลาย	เหมาะสู่ำาหรั้บกัลุ่มเพื�อนและคร้อบครั้ว ชวนคุณและคร้อบครั้วไปสัู่มผั่สู่ความเร่้ยบง่ายของกัาร้ใช้ช่วิติ	ผ่่านกัาร้ออกัแบบฟาร์้มสู่เติย์ท่ี่�คำาน่งถ่งหลักัธร้ร้มชาติิ 

ร้อบติัวและวิถ่ช่วิติติามแนวเศร้ษฐกัิจพอเพ่ยง

Adventure 
Activities

ป่� นุจักรยานุป่� นุจักรยานุ
ท่ี่� บ้้านด่่านใหม่่ท่ี่� บ้้านด่่านใหม่่

พายเรือคายักพายเรือคายัก
ท่ี่� ชุ้ม่ช้นสลัักเพช้รท่ี่� ชุ้ม่ช้นสลัักเพช้ร

ออกัเดิินที่างสู่ำาร้วจวิถ่ช่วิติชุมชนผ่่านเสู่้นที่างป่�น 
จักัร้ยานท่ี่�ม่ความยากัหลากัหลายร้ะดัิบ	พร้้อมค้นพบ 
วิวอันซ็่นที่่�ไม่เหมือนจุดิที่่องเที่่�ยวที่ั�วไปบนเกัาะช้าง 
ลมที่่�พัดิมาจะช่วยให้คุณกัร้ะปร้่�กัร้ะเปร้่าขณะป่�น 
จักัร้ยาน

เติิมเติ็มปร้ะสู่บกัาร้ณ์วันหยุดิ	ดิ้วยกัิจกัร้ร้มใกัล้ชิดิ
ธร้ร้มชาติิที่่�จะชวนคุณไปพายเร้ือคายักั	เข้าไปใน 
ป่าโกังกัาง	ลัดิเลาะไปติามคลองนำ�าเค็มเพื�อพบกัับ 
วิวสูุ่ดิอันซ็่น	และร้่วมที่ำากัิจกัร้ร้มกัับคนในพื�นที่่�

เกาะหวาย ตำำาบลเกาะช้้างใต้ำ อำำาเภอำเกาะช้้าง จัังหวัดตำราด 23170
(+66) 64 054 3651
ดำานำา้ดูปะการัง เกาะช้้าง
www.facebook.com/ดำานำา้ดูปะการัง-เกาะช้้าง-1410498635893877/

43 หมูู่� 2 ตำำาบลเกาะช้้างใต้ำ อำำาเภอำเกาะช้้าง 
จัังหวัดตำราด 23170
(+66) 3955 3099
info@kohchangsalakphet.com
kohchangsalakphet@gmail.com
www.kohchangsalakphet.com
สลักเพช้รซีีฟูู้�ด แอำนด์ รีสอำร์ท
www.facebook.com/slpkohchang

43 หมูู่� 2 ตำำาบลเกาะช้้างใต้ำ อำำาเภอำเกาะช้้าง 
จัังหวัดตำราด 23170
(+66) 3955 3099
info@kohchangsalakphet.com
kohchangsalakphet@gmail.com
www.kohchangsalakphet.com
สลักเพช้รซีีฟูู้�ด แอำนด์ รีสอำร์ท
www.facebook.com/slpkohchang

49/2 หมูู่� 2 ตำำาบลเกาะช้้างใต้ำ อำำาเภอำเกาะช้้าง 
จัังหวัดตำราด 23170
(+66) 86 022 6346

thecop.kang@gmail.com
สวนสมู่โภช้น์เกาะช้้าง
www.facebook.com/somphochgarden/
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Wellness 
Food & Coffee

ร้านุสลักเพช้รซ่ีฟู� ดร้านุสลักเพช้รซ่ีฟู� ด

อิ�มอร่้อยไปกัับเมน่ซ่็ฟ่�ดิคัดิคุณภาพท่ี่�สู่่งติร้งมาจากัแพปลาชั�นเย่�ยม	ปรุ้งด้ิวยสู่มุนไพร้หลากัหลายโดิยฝีูมือเชฟชุมชน
ในร้สู่ชาติิแบบคนที่้องถิ�นแที่้	ๆ	เพลิดิเพลินไปกัับที่ิวที่ัศน์ที่่�สู่วยงาม	เหมาะสู่ำาหร้ับถ่ายร้่ปลงโซ็เช่ยลม่เดิ่ย

ร้านุเช้ฟสตูดิโอ เกาะช้้างร้านุเช้ฟสตูดิโอ เกาะช้้าง

มื�อพิเศษในสู่ไติล์ฟาร้์ม	ที่่	เที่เบิลที่่�ร้ังสู่ร้ร้ค์โดิยเชฟรุ้่นใหม่	ม่จุดิเดิ่นอย่่ที่่�กัาร้นำาวัติถุดิิบที่้องถิ�นมาผ่สู่มผ่สู่าน 
กัับเที่คนิคแบบโมเดิิร้์นเพื�อมื�ออาหาร้ที่่�ดิ่ติ่อสูุ่ขภาพ

19/5 หมูู่� 4 หาดคลอำงพร้าว อำำาเภอำเกาะช้้าง 
จัังหวัดตำราด 23170
(+66) 85 875 5323

chefbill.kohchang@gmail.com
Chef Studio Koh Chang เช้ฟู้สตูำดิโอำ เกาะช้้าง
www.facebook.com/chefstudiokohchang

Fig Cafe
www.facebook.com/figcafekohchang

43 หมูู่� 2 ตำำาบลเกาะช้้างใต้ำ อำำาเภอำเกาะช้้าง 
จัังหวัดตำราด 23170
(+66) 3955 3099
info@kohchangsalakphet.com
kohchangsalakphet@gmail.com

www.kohchangsalakphet.com
สลักเพช้รซีีฟูู้�ด แอำนด์ รีสอำร์ท
www.facebook.com/slpkohchang

ร้านุฟิกคาเฟ่ร้านุฟิกคาเฟ่

คาเฟ่สูุ่ดิฮิิปภายใติ้บร้ร้ยากัาศแบบสู่โลว์ไลฟ์ที่่�ใคร้ไม่แวะเช็กัอินถือว่าพลาดิ	คัดิสู่ร้ร้เมล็ดิกัาแฟหายากัมาให ้
ไดิ้ลองสู่ั�งพร้้อมเมน่อาหาร้สูุ่ขภาพอ่กัมากัมาย

51/62 หมูู่� 4 อำำาเภอำเกาะช้้าง จัังหวัดตำราด 23170
(+66) 81 410 4747
kohchangresidence@gmail.com
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Wellness 
Activities

นุวดไท้ย นุวดไท้ย 
ท่ี่� เรน ฟอเรสท์ี่ สปาท่ี่� เรน ฟอเรสท์ี่ สปา

คอร้์สู่นวดิแผ่นไที่ยติำาร้ับโบร้าณที่่�จะช่วยบำาบัดิความเหนื�อยล้าของร้่างกัายที่่ามกัลางธร้ร้มชาติิที่่�งดิงามของป่าฝูน
บนพื�นที่่�เกัาะช้าง

seaviewkohchang.com/spa
Rainforest Spa
www.facebook.com/Rainforestspa.Seaview

โยคะบนุหาดท้รายโยคะบนุหาดท้ราย
ท่ี่�อาน่า เกาะช้้างท่ี่�อาน่า เกาะช้้าง

สปาสปา
เซ็็นวาร่เซ็็นวาร่

ค้นพบความสู่งบจากัภายในติัวคุณเอง	ดิ้วยคลาสู่เร้่ยนโยคะแบบดิั�งเดิิมที่่�ช่วยจัดิกัาร้พลังงานแห่งร้่างกัาย	จิติใจ	
และจิติวิญญาณให้กัลับคืนสู่่่สู่ภาวะปกัติิอ่กัคร้ั�ง

สู่ปาขนาดิใหญ่ที่่�ผ่สู่มผ่สู่านศาสู่ติร้์กัาร้นวดิบำาบัดิจากัติำาร้ับไที่ยและติ่างปร้ะเที่ศ	ให้คุณผ่่อนคลายไปกัับ 
กัาร้ติกัแติ่งสู่ถานที่่�ดิ้วยสู่วนเขติร้้อนและศาลานวดิบนชายหาดิสู่่วนติัว

19/2 ตำำาบลเกาะช้้างใต้ำ อำำาเภอำเกาะช้้าง
จัังหวัดตำราด 23170
(+66) 92 802 5611, (+66) 81 702 2455
rsvn@aanaresort.com

26/3 หมูู่� 4 อำำาเภอำเกาะช้้าง จัังหวัดตำราด 23170
(+66) 3955 7122, (+66) 3955 7124
ckc@chr.co.th

www.aanaresort.com
AANA Villas Koh Chang
www.facebook.com/AANAVilla

www.centarahotelsresorts.com/centara/th/ckc/สปา
Centara Koh Chang Tropicana Resort
www.facebook.com/centara.ckc

63 หมูู่� 4 ตำำาบลเกาะช้้างใต้ำ อำำาเภอำเกาะช้้าง 
จัังหวัดตำราด 23170
(+66) 3955 2815
spa@seaviewkohchang.com
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Wellness 
Stays

เซีนุท้ารา เกาะช้้าง ท้รอปิคัล ร่สอร์ตเซีนุท้ารา เกาะช้้าง ท้รอปิคัล ร่สอร์ต

ให้ร้างวัลติัวเองดิ้วยห้องพักัสู่ไติล์ที่ร้อปิคัลที่่�จะที่ำาให้คุณไดิ้ใกัล้ชิดิกัับธร้ร้มชาติิและชมวิวสู่วนปาล์มสู่วย	ๆ	 
ติิดิหาดิคลองพร้้าว	เหมาะสู่ำาหร้ับผ่่้เข้าพักัแบบคร้อบคร้ัว	พร้้อมบร้ิกัาร้ดิ้านสูุ่ขภาพอย่างคร้บคร้ัน	โดิยกัาร้ผ่สู่มผ่สู่าน
ร้ะหว่างกัาร้บำาบัดิแบบร้่วมสู่มัยและแบบดิั�งเดิิม

www.centarahotelsresorts.com/centara/th/ckc
Centara Koh Chang Tropicana Resort
www.facebook.com/centara.ckc

26/3 หมูู่� 4 อำำาเภอำเกาะช้้าง จัังหวัดตำราด 23170
(+66) 3955 7122, (+66) 3955 7124
ckc@chr.co.th

อานุ่า เกาะช้้างอานุ่า เกาะช้้าง

หน่�งในร่้สู่อร์้ติหร่้ร้ะดัิบ	5	ดิาว	บนเกัาะช้างท่ี่�ให้
บริ้กัาร้ด้ิานสุู่ขภาพและความงามอย่าง
เต็ิมร่้ปแบบ	โอบล้อมด้ิวยอ้อมกัอดิของขุนเขา 
และที่ะเล	สู่ำาหรั้บวันหยุดิพักัผ่่อนท่ี่�แท้ี่จริ้ง	
ม่อ่างจากุัชช่�และสู่ร้ะว่ายนำ�าสู่่วนตัิวในห้องพักั 
เพื�อให้คุณได้ิผ่่อนคลายและม่ความเป็นสู่่วนตัิว 
อย่างแท้ี่จริ้ง

19/2 ตำำาบลเกาะช้้าง อำำาเภอำเกาะช้้าง
จัังหวัดตำราด 23170
(+66) 92 802 5611, (+66) 81 702 2455
rsvn@aanaresort.com
www.aanaresort.com
AANA Villas Koh Chang
www.facebook.com/AANAVilla/
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ระนองระนอง
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เช้้า 
•	ต้้อนรัับนักเดิินทางท่�สนามบินรัะนอง
•	เรัิ�มทรัิปแวะสักการัะหลวงพ่่อดิ่บุก
ท่�ใหญ่่ท่�สุดิในโลก	ณ	วัดิบ้านหงาว	
เพ่่�อความเป็นสิรัิมงคล	

Day 1

เช้้า 
•	รัับปรัะทานอาหารัเช้้า	ณ	โรังแรัมท่�พ่ัก
•	เยื่อนบ้านเก่าอายืุกว่า	150	ปี	มรัดิกวัฒนธรัรัม
	 แห่งเม่องรัะนอง	ณ	บ้านรั้อยืปี	เท่ยืนส่อ
•	พ่รั้อมช้มความงามของพ่รัะรัาช้วังรััต้นรัังสรัรัค์ 
ท่�สรั้างข้�นจากไม้สักและไม้ต้ะเค่ยืนทองทั�งหลัง

เท่ี่�ยง
•	รัับปรัะทานอาหารักลางวันท่�ร้ัานอาหารัฟาร์ัมเฮ้้าส์	รัะนอง

เท่ี่�ยง
•	รัับปรัะทานอาหารักลางวัน 
เมนูจากผัักออรั์แกนิกปลูกเอง 
ท่�รั้านรััช้ช้า	ฟารั์ม

เย็น
•	แช้่นำ�าพุ่รั้อนธรัรัมช้าต้ิท่� 
นำ�านองฮ้อทสปา

•	รัับปรัะทานอาหารัเยื็น	ท่�ห้องอาหารั
นำ�าใสเขาสวยื	รั่สอรั์ต้

•	เช้็กอินเข้าท่�พ่ัก	ท่�นำ�าใสเขาสวยื 
รั่สอรั์ต้	พ่ักผั่อนต้ามอัธยืาศััยื

ท่่องเท่่�ยวเชิิงสุุขภาพไปพร้้อมกัับกัาร้สุำ าร้วจมร้ดกัท่างวัฒนธร้ร้มของเมืองร้ะนอง
ยลพร้ะร้าชิวังรั้ตนรั้งสุร้ร้ค์์ เยือนบ้านร้้อยปี เท่่ยนสืุอ ย้อนร้อยเร่้ยนร้้้เรื้�องร้าวบร้ร้พชินไท่ย-จ่น

รุ่้นแร้กัท่่�มาลงหลักัปักัฐาน สุนุกัสุนานกัับกัาร้เร่้ยนร้้้วัฒนธร้ร้มกัาร้ร่้อนแร่้ธร้ร้มชิาติ 
ในชุิมชินหาดสุ้มแป้น ผ่่อนค์ลายร่้างกัายกัับโปร้แกัร้มสุปาบำาบัด ด้วยนำ�าพุร้้อนธร้ร้มชิาติ 

ซิิกัเนเจอร์้แห่งเมืองร้ะนอง 

Trip Idea

บ่่าย
•	เร่ัยืนรู้ัวัฒนธรัรัมการัร่ัอนแร่ัธรัรัมช้าติ้	และทดิลองร่ัอนแร่ั 
ณ	ชุ้มช้นหาดิส้มแป้น

เย็น
•	ผั่อนคลายืความเม่�อยืล้าดิ้วยืโปรัแกรัมสปานำ�าแรั่บำาบัดิ	
	 ท่�ธารัิน	ฮ้อทสปรัิง
•	รัับปรัะทานอาหารัเยื็นท่�รั้านคุ้นลิ�น

เช้้า 
•	รัับปรัะทานอาหารัเช้้า	ณ	โรังแรัมท่�พ่ัก
•	เข้าคอรั์สเรั่ยืนทำาอาหารัเพ่่�อสุขภาพ่จากผัักท้องถิ่ิ�น
และสมุนไพ่รัไทยื	ท่�นำ�าใสเขาสวยื	รั่สอรั์ต้

•	เช้็กอิน	แวะจิบกาแฟ	ท่�บ้านในหมงคาเฟ่

Day 3
บ่่าย
•	เดิินทางกลับ	

Day 2
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พร้ะร้าชิวังรั้ตนรั้งสุร้ร้ค์์พร้ะร้าชิวังรั้ตนรั้งสุร้ร้ค์์

วัดบ้านหงาววัดบ้านหงาว

ยืลโฉมความวิจิต้รับรัรัจงของพ่รัะรัาช้วังรััต้นรัังสรัรัค์	พ่รัะรัาช้วังแห่งเดิ่ยืวของเม่องรัะนองท่�สรั้างข้�นจากไม้สัก 
และไม้ต้ะเค่ยืนทองทั�งหลัง	โดิดิเดิ่นดิ้วยือาคารัทรังแปดิเหล่�ยืมสวยืแปลกต้า

สักการัะ	‘หลวงพ่่อดิ่บุก’	พ่รัะพุ่ทธรัูปปางมารัวิช้ัยื	สิ�งศัักดิิ�สิทธิ�คู่บ้านคู่เม่องรัะนอง	ถิ่่อเป็นพ่รัะพุ่ทธรัูปดิ่บุก 
องค์ใหญ่่ท่�สุดิในโลกและควรัค่าแก่การัขอพ่รัเพ่่�อความเป็นสิรัิมงคล

Cultural
Activities

เชิิงเขารัตนรังสรรค์์ ตำาบลเขานิเวศน์ อำาเภอเมืืองระนอง จัังหวัดระนอง 85000
(+66) 7781 1422

วัดบ้านหงาว หม่ื� 1 ตำาบลหงาว อำาเภอเมืืองระนอง 
จัังหวัดระนอง 85000
+66) 84 630 0788

bigjodss@hotmail.com
วัดบ้านหงาว จั.ระนอง
www.facebook.com/watbaanngao/
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บ้านร้้อยปี เท่่ยนสืุอ มร้ดกัวัฒนธร้ร้มร้ะนองบ้านร้้อยปี เท่่ยนสืุอ มร้ดกัวัฒนธร้ร้มร้ะนอง

ยื้อนอดิ่ต้ผั่านบ้านเก่าอายืุกว่า	150	ปี	อันเปรั่ยืบเสม่อนพ่ิพ่ิธภัณฑ์์ม่ช้่วิต้ท่�บอกเล่าเรั่�องรัาวในอดิ่ต้ของช้าวไทยื 
เช้่�อสายืจ่นท่�ยื้ายืมาต้ั�งถิ่ิ�นฐานในจังหวัดิรัะนองต้ั�งแต้่สมัยืรััช้กาลท่�	5

คลาสเรั่ยืนทำาอาหารัท่�จะพ่าคุณไปเปิดิโลกแห่งวัต้ถิุ่ดิิบท้องถิ่ิ�น	ไม่ว่าจะเป็นผัักและผัลไม้ท่�ล้วนแล้วแต้่เต้็มไปดิ้วยื
สรัรัพ่คุณหลากหลายืสำาหรัับคนรัักสุขภาพ่ต้ัวจรัิง

เปิดิปรัะสบการัณ์ใหม่และสนุกสนานไปกับกิจกรัรัมเช้ิงอนุรัักษ์์ท่�จะช้วนคุณไปทดิลองรั่อนแรั่ธรัรัมช้าต้ิท่� 
ชุ้มช้นหาดิส้มแป้น	เพ่่�อต้รัะหนักถิ่้งคุณค่าของทรััพ่ยืากรัและสิ�งแวดิล้อม	เรั่ยืนรัู้วิถิ่่ช้่วิต้ท้องถิ่ิ�นและสนุกกับ 
การัทำากิจกรัรัม	เช้่น	การัป้�นดิินเหน่ยืวและเครั่�องป้�นดิินเผัา

ชุิมืชินหาดส้มืแป้น้ ตำาบลหาดส้มืแป้น้ 
อำาเภอเมืืองระนอง จัังหวัดระนอง 85000
(+66) 7786 1623

บ้านหาดส้มืแป้น้ BaanHatsompaen
www.facebook.com/BaanHatsompaen/

7 ถนนดับค์ดี ตำาบลเขานิเวศน์ อำาเภอเมืืองระนอง 
จัังหวัดระนอง 85000
(+66) 81 088 2629

บ้านร้อยปี้เทีียนสือ
www.facebook.com/บ้านร้อยปี้เทีียนสือ
-1754373078155022/

ร่้อนแร่้  ร่้อนแร่้  
ท่ี่� วิิสาหกิิจชุุมชุนหาดส้มแป้้นท่ี่� วิิสาหกิิจชุุมชุนหาดส้มแป้้น

ค์อร์้สุท่ำาอาหาร้ ค์อร์้สุท่ำาอาหาร้ 
ท่ี่�นำ� าใสเขาสวิย ร่สอร์ตท่ี่�นำ� าใสเขาสวิย ร่สอร์ต

14/19 ถนนเพิิ่�มืผล ตำาบลเขานิเวศน์
อำาเภอเมืืองระนอง จัังหวัดระนอง 85000
(+66) 7798 9855
info@numsaikhaosuay.com

www.numsaikhaosuay.com 
Numsai Khaosuay Resort Ranong
www.facebook.com/Numsai-Khaosuay
-Resort-Ranong-111862737274972
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Wellness 
Food & Coffee

ร้้านบ้านในหมงค์าเฟ่่ร้้านบ้านในหมงค์าเฟ่่

สายืกาแฟจะต้้องห้ามพ่ลาดิ	กับคาเฟ่กาแฟสุดิครัาฟต้์ท่�จะช้วนคุณไปทดิลองช้ิมเมนูโปรัดิจากเมล็ดิกาแฟรัะนอง 
ของแท้ท่�ผั่านกรัรัมวิธ่คั�วบดิดิ้วยืม่อ

ร้้านอาหาร้ฟ่าร์้มเฮาส์ุร้้านอาหาร้ฟ่าร์้มเฮาส์ุ

ร้ัานอาหารัฟาร์ัมเฮ้้าส์	ม่เมนูให้เล่อกหลากหลายื	ทั�งของคาวและของหวาน	ตั้�งอยู่ืในตั้วเม่องรัะนอง	บรัรัยืากาศัด่ิ	
ต้กแต้่งรั้านสไต้ล์ยืุโรัป	ใช้้วัต้ถิุ่ดิิบท่�ม่คุณภาพ่ในการัทำาอาหารั

311/1 ถนนเรืองราษฎร์ ตำาบลเขานิเวศน์ 
อำาเภอเมืืองระนอง จัังหวัดระนอง 85000
(+66) 89 202 0738
thefarmhouse.hotel@gmail.com

บ้านในหมืงค์าเฟ่ ่ตำาบลบางนอน อำาเภอเมืืองระนอง จัังหวัดระนอง 85000
(+66) 93 387 9955
บ้านในหมืง treehouse
www.facebook.com/bannaimong/

www.farmhouseranong.com 
ฟ่าร์มืเฮ้้าส์ ระนอง FarmHouse Ranong
www.facebook.com/FarmHouseRestaurant 
Ranong/
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ทุกเมนูของร้ัานรััช้ช้าฟาร์ัม	เล่อกใช้้ผัักไฮ้โดิรัโปนิกส์เพ่่�อสุขภาพ่ท่�ด่ิของทุกคน	ซ้ึ่�งลูกค้าสามารัถิ่เข้าไปเล่อกผัักสดิ	ๆ	 
เพ่่�อใช้้ทำาอาหารัไดิ้เองถิ่้งในโรังเรั่อน

รั้านเล็ก	ๆ	ใช้้ช้่�อบอกความเป็นไทยืว่า	“คุ้นลิ�น”	เปิดิมายืาวนานเก่อบ	20	ปี	ม่เมนูเดิ็ดิ	ๆ	มากมายื	เมนูผัักเหล่ยืง 
รัาช้ิน่ผัักพ่่�นบ้านของจังหวัดิรัะนอง	หลากหลายืเมนู	จ้งทำาให้ทางรั้านคัดิสรัรัและปรัุงแต้่งเพ่่�อรัองรัับนักท่องเท่�ยืว 
เช้่น	ผัักเหล่ยืงผััดิไข่	ผัักเหล่ยืงทอดิยืำา	ไข่กรัะทะผัักเหล่ยืง

ร้านอาหารคุ้์นลิ�น ตำาบลเขานิเวศน์
อำาเภอเมืืองระนอง จัังหวัดระนอง 85000
(+66) 7782 2863

รัชิชิาฟ่าร์มื
www.facebook.com/รัชิชิาฟ่าร์มื-14340
77953288221/

ร้้านคุ้์นลิ�นร้้านคุ้์นลิ�น

ชิิมอาหาร้วัฒนธร้ร้มท้่องถิิ่�น ชิิมอาหาร้วัฒนธร้ร้มท้่องถิิ่�น 
ท่ี่�นำ� าใสเขาสวิย ร่สอร์ตท่ี่�นำ� าใสเขาสวิย ร่สอร์ต

14/19 ถนนเพิิ่�มืผล ตำาบลเขานิเวศน์
อำาเภอเมืืองระนอง จัังหวัดระนอง 85000
(+66) 7798 9855
info@numsaikhaosuay.com

www.numsaikhaosuay.com 
Numsai Khaosuay Resort Ranong
www.facebook.com/Numsai-Khaosuay
-Resort-Ranong-111862737274972

www.kunlinrestaurant.com
ร้านอาหารคุ้์นลิ�น ระนอง
www.facebook.com/kunlinrestaurant/

อาหาร้ออร์้แกันิกัเพื�อสุุขภาพ อาหาร้ออร์้แกันิกัเพื�อสุุขภาพ 
ท่ี่� ร้านรัชุชุา ฟาร์มท่ี่� ร้านรัชุชุา ฟาร์ม

23/256 ตำาบลบางริ�น อำาเภอเมืืองระนอง 
จัังหวัดระนอง 85000
(+66) 89 569 2494
maytanan@hotmail.com

รัับปรัะทานอาหารัจากสมุนไพ่รั	คัดิสรัรัวัต้ถิุ่ดิิบจากธรัรัมช้าต้ิท่�มาจากฟารั์ม	ผัักผัลไม้ออรั์แกนิกต้่าง	ๆ	เก็บกันสดิ	ๆ 
และนำามาปรัะกอบอาหารัเพ่่�อสุขภาพ่ในรัสช้าต้ิ	พ่่�นบ้าน	ม่บรัิการัอาหารัท้องถิ่ิ�นท่�ดิ่ท่�สุดิแห่งหน้�งในรัะนอง	
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Wellness 
Activities

สุปาบำาบัดสุปาบำาบัด
ท่ี่�ธาริน ฮอที่สป้ริงท่ี่�ธาริน ฮอที่สป้ริง

ผั่อนคลายืรั่างกายืจากความเหน่�อยืล้า	และลดิทอนความต้้งเครั่ยืดิจากหน้าท่�การังาน	ผั่านโปรัแกรัมสปาบำาบัดิ 
ดิ้วยืนำ�าแรั่เพ่่�อสุขภาพ่	สำาหรัับการัพ่ักผั่อนอยื่างแท้จรัิง

124 ตำาบลบางริ�น อำาเภอเมืืองระนอง
จัังหวัดระนอง 85000
(+66) 7782 6726

ปล่อยืความเคร่ัยืดิให้สลายืไปง่ายื	ๆ	ด้ิวยืการัลงแช่้ในบ่อนำ�าพุ่ร้ัอนธรัรัมช้าติ้	พ่ร้ัอมบริัการันวดิและบรัรัเทาอาการัต้่าง	ๆ	
ต้ามต้ำารัับภูมิป้ญ่ญ่าพ่่�นบ้านช้าวรัะนอง

Namnong Hot Spa นำ�านองฮ้อทีสป้า
www.facebook.com/NamNongHotSpa/

แช่ินำ� าพุร้้อน แช่ินำ� าพุร้้อน 
ท่ี่�นำ� านองฮอที่สป้าท่ี่�นำ� านองฮอที่สป้า

นำ�านองฮ้อทีสป้า ตำาบลเขานิเวศน์ 
อำาเภอเมืืองระนอง จัังหวัดระนอง 85000
(+66) 84 625 3444

tarynhotsprings.ranong@gmail.com
Taryn Hot Springs ธาริน ฮ้อทีสป้ริง
www.facebook.com/tarynhotsprings/
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Wellness 
Stays

นำ�าใสุเขาสุวย ร่้สุอร์้ตนำ�าใสุเขาสุวย ร่้สุอร์้ต

หน่ความวุ่นวายืในเม่องหลวงมานอนพ่ักใกล้ช้ิดิธรัรัมช้าต้ิกันท่�โรังแรัมสไต้ล์บูท่ค	ให้คุณไดิ้ดิ่�มดิำ�าไปกับบรัรัยืากาศั
ห้องพ่ักดิ่ไซึ่น์เก๋ท่�โอบล้อมดิ้วยืภูเขาและลำาธารั

www.numsaikhaosuay.com
Numsai Khaosuay Resort Ranong
www.facebook.com/Numsai-Khaosuay
-Resort-Ranong-111862737274972

14/19 ถนนเพิิ่�มืผล ตำาบลเขานิเวศน์
อำาเภอเมืืองระนอง จัังหวัดระนอง 85000
(+66) 7798 9855
info@numsaikhaosuay.com

ฟ่าร์้มเฮาส์ุ ร้ะนองฟ่าร์้มเฮาส์ุ ร้ะนอง

ท่�พั่กสไต้ล์โมเดิิร์ันใจกลางเม่องรัะนองท่�ต้อบโจทย์ืทุกช่้วงวัยืด้ิวยืสิ�งอำานวยืความสะดิวกครับครััน	ทำาเลใกล้ถิ่นนคนเดิิน	
พ่ร้ัอมห้องอาหารัส่วนตั้วและคาเฟ่ภายืในท่�พั่ก

311/1 ถนนเรืองราษฎร์ ตำาบลเขานิเวศน์ 
อำาเภอเมืืองระนอง จัังหวัดระนอง 85000
(+66) 89 202 0738
thefarmhouse.hotel@gmail.com

www.farmhouseranong.com
ฟ่าร์มืเฮ้้าส์ ระนอง FarmHouse Ranong
www.facebook.com/FarmHouseRestaurant
Ranong/
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Eco
Wellness 

Travel
กระบ่ี่�กระบ่ี่�
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เช้้า 
•	ต้้อนรัับคณะนักเดิินทาง 
ท่�สนามบินนานาชาต้ิกรัะบ่�

•	ปั่่�นจัักรัยานต้ามเส้นทางธรัรัมชาต้ิ
โดิย	Eco	Cycling	Tour	to 
Na-teen	by	The	Tubkaak 
Krabi	Boutique	Resort

•	พัักจัิบกาแฟและชิมขนมอรั่อย	ๆ	 
ท่�รั้านบ้านต้้นไม้	คาเฟ่

Day 1
เท่ี่�ยง
•	รัับปั่รัะทานอาหารัม้�อเท่�ยง 
เมนูอาหารัใต้้รัสเดิ็ดิท่�	 
รั้านดิิ	อรัุณดิิน่า

บ่่าย
•	โปั่รัแกรัมนวดิบำาบัดิดิ้วยคล้�นเส่ยง
ครัิสต้ัล	ณ	โรังแรัมเดิอะทับแขก 
บูท่ค	รั่สอรั์ต้

กระบ่ี่�...ดิินแดินแห่่งวิิถ่ีรักษ์์ โลกเพราะผู้้�คนท่ี่� น่� ท่่ี่มเที่ใจให่� สิิ่� งแวิดิล�อมและเก้�อก้ลชุ่มชุน 
ที่ริปส่ิ่ขภาพท่ี่�กระบ่ี่� จึงเป่� ยมส่ิ่ขทัี่�งกายและใจ เช็ุกอินโรงแรมอ่โคเฟรนด์ิล่

ป่� นจักรยานชุมธรรมชุาติิให่� หั่วิใจส้ิ่บี่ฉ่ีดิ พายคายักชุมวิิวิซัันเซัติ ปลดิล็อคควิามเคร่ยดิทัี่�งปวิง  
ผู่้อนคลายไปกับี่การนวิดิบี่ำาบัี่ดิดิ�วิยคล้�นเส่ิ่ยงคริสิ่ตัิล ต้ิ�นเชุ�าไปล่องเร้อส่ิ่ดิฮิิป Krabira 
ชุมอ่โมงค์ป่าโกงกางอันซ่ันของที่ะเลอันดิามัน แวิะเดิินเล่นชิุล ๆ ในชุ่มชุน ที่ำาศิิลปะบี่ำาบัี่ดิ 

ดิ�วิยการเข่ยนผู้�าบี่าติิก วิาร่บี่ำาบัี่ดิดิ�วิยสิ่ปานำ�าติกร�อนห่ร้อจะแชุ่นำ� าพ่ร�อนเค็ม
แบี่บี่ส่ิ่วินตัิวิในร่สิ่อร์ติห่ร้ส่ิ่ดิร้�นรมย์

Trip Idea

เช้้า 
•	ออกเดิินทางเพ้ั�อข้�นเร้ัอหางยาว	
Krabira	ชมอุโมงค์ปั่่าโกงกาง

•	รัับปั่รัะทานม้�อเช้าบนเรั้อ 
ดิ้วยเซต้อาหารัสุขภาพัจัาก 
รั้านโทบิโกะ

•	แวะเย่�ยมชุมชนเกาะกลาง 
เข้ากิจักรัรัมเวิรั์กชอปั่

•	เข่ยนลายบาต้ิกบนผ้้า
•	ปั่ลูกข้าวอินทรั่ย์
•	ฝึึกทำาเรั้อหัวโทงจัำาลอง

เย็น
•	รัับปั่รัะทานอาหารัเย็น	ณ	โรังแรัม
ท่�พััก	พัักผ้่อนต้ามอัธยาศััย

•	กิจักรัรัมภายในท่�พััก
•	พัายเรั้อคายักชมวิวพัรัะอาทิต้ย์
ต้กดิินเล่ยบชายหาดิส่วนต้ัวของ
โรังแรัม

•	ว่ายนำ�าในสรัะว่ายนำ�าขนาดิใหญ่่
ภายใต้้บรัรัยากาศัรั่มรั้�นของต้้นไม้
เข่ยวชอุ่ม

เช้้า 
•	รัับปั่รัะทานอาหารั	ณ	โรังแรัมท่�พััก
•	แช่นำ�าพุัร้ัอนเค็มในสรัะส่วนตั้วของโรังแรัมเพ้ั�อผ่้อนคลาย
กล้ามเน้�อและกรัะตุ้้นการัไหลเว่ยนของโลหิต้

Day 3
เท่ี่�ยง
•	รัับปั่รัะทานอาหารักลางวัน	ท่�รั้านเสน่ห์ย่า	
•	เดิินทางกลับ

Day 2

เย็น
•	เช็กอิน	โรังแรัมเดิอะทับแขก	 
บูท่ค	รั่สอรั์ต้	

•	รัับปั่รัะทานอาหารัเย็น	ณ	โรังแรัม
ท่�พััก	พัักผ้่อนต้ามอัธยาศััย

เท่ี่�ยง
•	รัับปั่รัะทานอาหารัม้�อเท่�ยง
ท่ามกลางสายนำ�าแรั่ธรัรัมชาต้ิ 
ณ	นำ�าพัุรั้อนวารั่รััก

•	ผ้่อนคลายรั่างกายท่�เหน็ดิเหน้�อย
จัากการัเดิินทางมาต้ลอดิทั�งวัน 
ดิ้วยวารั่บำาบัดิ	ท่�สปั่านำ�าต้กรั้อน 
ณ	นำ�าพัุรั้อนวารั่รััก
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ออกเดิินทางสำารัวจัสายนำ�าและป่ั่าโกงกางบนเร้ัอหางยาวต้ามวิถ่ีธรัรัมชาติ้ท่�ยังคงความอุดิมสมบูรัณ์	พัร้ัอมรัับปั่รัะทาน 
ม้�อพัิเศัษบนเรั้อดิ้วยเซต้อาหารัสุขภาพัจัากรั้านโทบิโกะ

Eco Activities/
Responsible/Low carbon

ปั่่�นจัักรัยานต้ามเส้นทางธรัรัมชาต้ิแสนงดิงาม	เรั่ยนรัู้พั้ชท้องถีิ�น	และวิถี่ช่วิต้รัิมปั่่าโกงกาง	จัากท่มงานท่�ม่ความรัู้

ป่� นจักรยานชุมธรรมชุาติิ  ป่� นจักรยานชุมธรรมชุาติิ  
โดยเดอะ ทัับี่แขก กระบ่ี่�  บูี่ท่ัค ร่สอร์ตโดยเดอะ ทัับี่แขก กระบ่ี่�  บูี่ท่ัค ร่สอร์ต

123 หมู่่� 3 ตำำ�บี่ลหนองทะเล
อำ�เภอเมืู่องกระบ่ี่� จัังหวััดกระบ่ี่� 81180
(+66) 7562 8456

www.tubkaakresort.com
The Tubkaak Krabi Boutique Resort
www.facebook.com/thetubkaakkrabiboutiqueresort

ปิกนิกบี่นเร้อห่างยาวิ ปิกนิกบี่นเร้อห่างยาวิ 
โดยกราบ่ี่ร่าโดยกราบ่ี่ร่า

สัมผ้ัสวิถี่ช่วิต้ชาวบ้านเกาะกลางดิ้วยการัรั่วม 
กิจักรัรัมเวิรั์กชอปั่เข่ยนลายบาต้ิก	ปั่ลูกข้าวอินทรั่ย ์
และทำาเรั้อหัวโทงจัำาลอง

เอาใจัคนรัักการัออกกำาลังกายดิ้วยกิจักรัรัม 
พัายเรั้อคายักท่ามกลางบรัรัยากาศัแสนสวยของ
ทะเลกรัะบ่�ท่�ม่วิวเบ้�องหลังเปั่็นรั่สอรั์ต้สุดิหรัูอย่าง
เดิอะ	ทับแขก	กรัะบ่�	บูท่ค	รั่สอรั์ต้

111 หมู่่� 1 ตำำ�บี่ลคลองประสงค์
อำ�เภอเมืู่องกระบ่ี่� จัังหวััดกระบ่ี่� 81000
(+66) 83 391 9103

Krabira
www.facebook.com/Krabira-
106408991755091

เข�ขน�บี่นำ�� ตำำ�บี่ลป�กนำ�� อำ�เภอเมืู่องกระบ่ี่� 
จัังหวััดกระบ่ี่� 81000
(+66) 85 589 1743

ชุมวิิถ่ีเกษ์ติรชุ่มชุนบี่�านเกาะกลางชุมวิิถ่ีเกษ์ติรชุ่มชุนบี่�านเกาะกลาง พายเร้อคายัก  พายเร้อคายัก  
ท่ั� เดอะ ทัับี่แขก กระบ่ี่�  บูี่ท่ัค ร่สอร์ตท่ั� เดอะ ทัับี่แขก กระบ่ี่�  บูี่ท่ัค ร่สอร์ต

123 หมู่่� 3 ตำำ�บี่ลหนองทะเล
อำ�เภอเมืู่องกระบ่ี่� จัังหวััดกระบ่ี่� 81180
(+66) 7562 8456
www.tubkaakresort.com
The Tubkaak Krabi Boutique Resort
www.facebook.com/
thetubkaakkrabiboutiqueresort
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Wellness
Food Locally

sourced food

ร�านบี่�านติ�นไม�  คาเฟ่ ร�านบี่�านติ�นไม�  คาเฟ่ 

แวะพัักปั่ล่อยกายปั่ล่อยใจัภายใต้้บรัรัยากาศัชวนอบอุ่นของคาเฟ่บนบ้านต้้นไม้	ให้คุณไดิ้สั�งกาแฟมาจัิบสักแก้ว
พัรั้อมเค้กสักก้อน	แบบฟิน	ๆ	ล้มเวลา

ร�านเสิ่น่ห์่ย่าร�านเสิ่น่ห์่ย่า

รัับปั่รัะทานอาหารัทะเลสดิ	ๆ	จัากหมู่บ้านชาวปั่รัะมงมุสลิม	คนเกาะกลาง	พัรั้อมชิมเมนู	เชฟชุมชนท่�เล้อกใช้
สมุนไพัรัพั้�นบ้านเพั้�อสุขภาพัท่�ดิ่และความอรั่อยท่�ยั�งย้น

102 ถนนพิิศ�ลภพิ ตำำ�บี่ลป�กนำ��
อำ�เภอเมืู่องกระบ่ี่� จัังหวััดกระบ่ี่� 81000
(+66) 81 080 7799

218 หมู่่� 6 อ��วัน�ง อำ�เภอเมืู่องกระบ่ี่�
จัังหวััดกระบ่ี่� 81180
(+66) 81 891 4849

เสน�ห์ย่��-Sanehya
www.facebook.com/search/top/?q=% 
09เสน�ห์ย่��-Sanehya

บ้ี่�นต้ำนไมู้่ ค�เฟ่ ่กระบ่ี่� 
Baan Ton Mai Cafe' Krabi
www.facebook.com/baantonmaicafekrabi

ร�านดิิ อร่ณดิิน่า ร�านดิิ อร่ณดิิน่า ร�านโที่บิี่โกะร�านโที่บิี่โกะ

อิ�มท้องแบบฟิน	ๆ	ไปั่กับอาหารัใต้้รัสเดิ็ดิ	ทั�งนำ�าพัรัิก 
และเมนูผ้ักหลากหลายจัากฝึีม้อเชฟช้�อดิังแห่ง 
ร้ัาน	The	Arundina	ท่ามกลางบรัรัยากาศัริัมหาดิส่วนตั้ว

คาเฟ่อาหารัคล่นช้�อดิังปั่รัะจัำาจัังหวัดิกรัะบ่�	นำาเสนอ
เมนู	Box	Set	ท่�คร่ัเอต้ข้�นมาสำาหรัับคนรุ่ันใหม่	ทั�งอร่ัอย	
หน้าต้าดิ่	และเหมาะสำาหรัับคนรัักสุขภาพัแบบสุดิ	ๆ

239/2-3 ถนนอุตำรกิจั ตำำ�บี่ลป�กนำ�� 
อำ�เภอเมืู่องกระบ่ี่� จัังหวััดกระบ่ี่� 81000
(+66) 95 421 9423
Tobikosushi Krabi
facebook.com/Tobikosushi.K

123 หมู่่� 3 ตำำ�บี่ลหนองทะเล
อำ�เภอเมืู่องกระบ่ี่� จัังหวััดกระบ่ี่� 81180
(+66) 7562 8456
www.tubkaakresort.com
The Tubkaak Krabi Boutique Resort
www.facebook.com/
thetubkaakkrabiboutiqueresort
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Wellness Activities 
Natural made

บี่ำาบัี่ดิเร้อนร่าง บี่ำาบัี่ดิเร้อนร่าง 
ท่ั� เดอะ ทัับี่แขก กระบ่ี่�  บูี่ท่ัค ร่สอร์ตท่ั� เดอะ ทัับี่แขก กระบ่ี่�  บูี่ท่ัค ร่สอร์ต

แชุ่ออนเซ็ันนำ�าพ่ร�อนเค็มแชุ่ออนเซ็ันนำ�าพ่ร�อนเค็ม
ท่ั� เดอะ ทัับี่แขก กระบ่ี่�  บูี่ท่ัค ร่สอร์ตท่ั� เดอะ ทัับี่แขก กระบ่ี่�  บูี่ท่ัค ร่สอร์ต

นวดิบำาบัดิดิ้วยเทคนิคสุดิลำ�าจัากสปั่าของรั่สอรั์ต้	5	ดิาว	อย่าง	The	Tubkaak	Krabi	ท่�ผ้สมผ้สานการันวดิต้ำารัับ
โบรัาณเข้ากับการัใช้คล้�นเส่ยงครัิสต้ัลเพั้�อลดิความเหน้�อยล้าและปั่รัับสมดิุลในรั่างกาย	และยังม่โปั่รัแกรัมสปั่าท่�ผ้สม
ผ้สานการับำาบัดิแบบต้ะวันออกและไทยดิั�งเดิิม	ช่วยให้เล้อดิไหลเว่ยนดิ่ข้�น	ผ้่อนคลายความเครั่ยดิ	และรัักษาผ้ิวท่�
ไหม้จัากการัโดินแดิดิเผ้า

ผ้่อนคลายความเหน้�อยล้าจัากการัเดิินทางดิ้วยการัแช่นำ�าพัุรั้อนภายใต้้วิวอลังการัของรั่สอรั์ต้รัะดิับ	5	ดิาว	ซ้�งม ่
ส่วนช่วยกรัะตุ้้นการัไหลเว่ยนของโลหิต้และคลายความเม้�อยล้า

มิต้ิใหม่ของสายสุขภาพั	สปั่านำ�าพัุรั้อนแบบไทยท่ามกลางแมกไม้รั่มรั้�นเข่ยวขจั่	ม่จัุดิเดิ่นค้อการัใช้นำ�าแรั่ธรัรัมชาต้ิ
ท่�ดิ่ต้่อสุขภาพั

นำ�าพ่ร�อนวิาร่รักนำ�าพ่ร�อนวิาร่รัก

18 หมู่่� 7 ตำำ�บี่ลคลองท�อมู่เหนือ 
อำ�เภอคลองท�อมู่ จัังหวััดกระบ่ี่� 81120
(+66) 62 457 6350, (+66) 98 017 9680,
(+66) 7563 7130

123 หมู่่� 3 ตำำ�บี่ลหนองทะเล
อำ�เภอเมืู่องกระบ่ี่� จัังหวััดกระบ่ี่� 81180
(+66) 7562 8456

123 หมู่่� 3 ตำำ�บี่ลหนองทะเล
อำ�เภอเมืู่องกระบ่ี่� จัังหวััดกระบ่ี่� 81180
(+66) 7562 8456

www.tubkaakresort.com
The Tubkaak Krabi Boutique Resort
www.facebook.com/
thetubkaakkrabiboutiqueresort

www.tubkaakresort.com
The Tubkaak Krabi Boutique Resort
www.facebook.com/
thetubkaakkrabiboutiqueresort

www.wareerak.co.th
Wareerak Hot Spring and Wellness
www.facebook.com/
Wareerakhotspringandwellness
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เดิอะ พาวิิลเล่�ยน อันนานา กระบ่ี่�  เดิอะ พาวิิลเล่�ยน อันนานา กระบ่ี่�  

หน้�งในโรังแรัมสายรัักษ์โลกท่�คำาน้งถี้งหลักการัออกแบบท่�ไม่รับกวนธรัรัมชาต้ิ	เปั่ิดิต้้อนรัับผู้้เข้าพัักดิ้วยบรัิการั 
เหน้อรัะดิับ	สิ�งอำานวยความสะดิวกสุดิหรัู	และบรัรัยากาศัเข่ยวชอุ่มใจักลางขุนเขา

www.pavilionshotels.com/anana-krabi
The Pavilions Anana Krabi
www.facebook.com/ThePavilionsAnanaKrabi

1004 หมู่่� 2 ซอย่สวันทุเร่ย่น ตำำ�บี่ลอ��วัน�ง 
อำ�เภอเมืู่องกระบ่ี่� จัังหวััดกระบ่ี่� 81000
(+66) 7568 0580

เดิอะ ทัี่บี่แขก กระบ่ี่�  บ้ี่ท่ี่ค ร่สิ่อร์ติเดิอะ ทัี่บี่แขก กระบ่ี่�  บ้ี่ท่ี่ค ร่สิ่อร์ติ

ใกล้ชิดิธรัรัมชาต้ิแบบ	360	องศัากับรั่สอรั์ต้รัะดิับ	5	ดิาวท่�ซ่อนต้ัวอยู่ภายใต้้รั่มเงาปั่่าเขต้รั้อนอันอุดิมสมบูรัณ์	 
โอบล้อมดิ้วยวิวหมู่เกาะท่�มองเห็นไดิ้จัากหาดิส่วนต้ัว

Eco Friendly 
Wellness Resorts

123 หมู่่� 3 ตำำ�บี่ลหนองทะเล
อำ�เภอเมืู่องกระบ่ี่� จัังหวััดกระบ่ี่� 81180
(+66) 7562 8456

www.tubkaakresort.com
The Tubkaak Krabi Boutique Resort
www.facebook.com/
thetubkaakkrabiboutiqueresort
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Fa m i l y
We l l n e s s
H ol i d ay

ชะอำำ �ชะอำำ �
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เช้้า 
•	พร้้อมกัันท่ี่�จุุดนัดพบ	อำ�เภอชะอำ�	
ต้้อนรั้บนักัเดินที่�งด้วยอ�ห�ร้ว่�ง
ม้�อเช้�

•	เร้ิ�มต้้นวันด้วยกัิจุกัร้ร้มสนุกัที่่�สวน
ต้�ลลุงถนอมให้เด็กั	ๆ	เดินเล่น 
ในดงต้�ล	เกั็บลูกัต้�ลที่ำ�ขนมต้�ล

Day 1
เท่ี่�ยง
•	ร้ับปร้ะที่�นอ�ห�ร้กัล�งวนัเมนู
เฮลธี่ที่่�ร้้�นวูดส์	คิิที่เชน	บ�ร้์

บ่่าย
•	เช็กัอินเข้�ที่่�พักั 
ณ	ร้่เจุนที่์	ชะอำ�	หัวหิน

ครอบครัวหรรษาสายเฮลธีีสนุุกได้้ครบสูตรทัั้�งโลคอลและลักซููรีสไตล์ทีั้�ชะอำา 
แวะเทีั้�ยวสวนุตาลลุงถนุอมให้เด็้ก ๆ เดิ้นุเล่นุในุด้งตาล เก็บลูกตาลสด้ ลองทั้ำาขนุมตาล 
สนุุกกับการขี� ม้าชมวิวทั้ะเล ตะลุยขับ ATV พร้อมหนุ้าทัั้�งคุณพ่อคุณลูก และมีโปรแกรม 

สปาทั้รีตเมนุต์นุวด้บำาบัด้สำ าหรับคุณแม่โด้ยเฉพาะ เพลิด้เพลินุกับคลาสทั้ำาอาหาร 
และขนุมไทั้ยในุรีสอร์ตสุขภาพสุด้ลักซููรีช่�อดั้งระดั้บโลก ทั้ริปนีุ� จึึงเพียบพร้อมครบ 

ทุั้กกิจึกรรมเพ่�อทุั้กคนุในุครอบครัวอย่างแท้ั้จึริง

Trip Idea

เย็น
•	ดินเนอร้์ม้�อคิำ��

เช้้า 
•	ร้ับปร้ะที่�นอ�ห�ร้เช้�	ณ	โร้งแร้มที่่�พักั
•	ชวนคิุณแม่ผ่่อนคิล�ยไปกัับที่ร้่ต้เมนต้์ขัดผ่ิว 
ด้วยที่ร้�ยละเอ่ยดและโปร้แกัร้มนวดบำ�บัดในสป�
ของโร้งแร้ม	

เท่ี่�ยง
•	ร้ับปร้ะที่�นอ�ห�ร้กัล�งวันเมนูอร้่อยปรุ้งจุ�กั 
ผ่ักัปลอดส�ร้ในฟ�ร้์มออร้์แกันิกั	ร้้�นเลอล่ฟ 
ออแกันิกัฟ�ร้์ม	หัวหิน	

บ่่าย
•	พ�เด็กั	ๆ	กัินลมชมวิวจุ�กัมุมสูงผ่่�นกั�ร้ข่�ม้� 
เล่ยบห�ดชะอำ�

•	คิุณพ่อนำ�ที่่มลูกั	ๆ	ต้ะลุยขับ	ATV	สุดมันไปกัับ
ชะอำ�	เอที่่ว่	ป�ร้์คิ

เย็น
•	อ�ห�ร้คิำ��ม้�อพิเศษที่่�โร้งแร้ม

Day 2
เช้้า 
•	ร้ับปร้ะที่�นอ�ห�ร้เช้�	ณ	โร้งแร้มที่่�พักั
•	คิร้อบคิร้ัวร้่วมที่ำ�กัิจุกัร้ร้มปล่อยปูม้� 
ณ	อุที่ย�นสิ�งแวดล้อมน�น�ช�ต้ิสิร้ินธีร้

•	ชวนเด็กั	ๆ	เพลิดเพลินสนุกักัับคิล�สเร้่ยนที่ำ�อ�ห�ร้
และขนมไที่ย	ณ	ช่ว�ศร้ม	อินเต้อร้์เนชั�นแนล 
เฮลที่์	ร้่สอร้์ต้

เท่ี่�ยง
•	ร้ับปร้ะที่�นอ�ห�ร้กัล�งวัน	ที่่�ช่ว�ศร้ม	อินเต้อร้์
เนชั�นแนล	เฮลที่์	ร้่สอร้์ต้

บ่่าย
•	แวะจุิบกั�แฟสำ�หร้ับผู่้ใหญ่่	และร้ับปร้ะที่�น 
ขนมหว�นเมนูหล�กัหล�ยให้เด็กั	ๆ	ได้เล้อกัสร้ร้ 
ที่่�ร้้�น	ดร้ิป	ร้ิม	เล	คิ�เฟ่

•	เดินที่�งกัลับ	

Day 3
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ออกัไปสัมผั่สวิวสวย	ๆ	ของห�ดชะอำ�บนหลังม้�	กัับกิัจุกัร้ร้มก่ั�งผ่จุญ่ภัยท่ี่�จุะที่ำ�ให้ทุี่กัคินในคิร้อบคิรั้วได้กิันลมชมวิว 
จุ�กัมุมสูงผ่่�นกั�ร้ข่�ม้�เล่ยบห�ดชะอำ�

Family 
Activities

ช�ยห�ดชะอำำ�
(+66) 95 845 2282
ข่ี่�ม้้�ช�ยห�ดชะอำำ�
www.facebook.com/ข่ี่�ม้้�ช�ยห�ดชะอำำ�-104710441768899/

เที่่�ยวฟ�ร้์มผ่ักัสวนคิร้ัวแสนน่�ร้ักัที่่�เปร้่ยบเสม้อนซููเปอร้์ม�ร้์เกั็ต้ผ่ักัผ่ลไม้ปลอดส�ร้พิษขน�ดใหญ่่	ภ�ยในไร้่ยังม่
ร้้�นอ�ห�ร้เล็กั	ๆ	ไว้คิอยต้้อนร้ับผู่้ม�เย้อนด้วยเมนูร้ักัสุขภ�พที่่�หล�กัหล�ย

389/9 ตำำ�บลทัับใต้ำ อำำ�เภอำหัวหิน 
จัังหวัดประจัวบค่ีร่ขัี่นธ์์ 77110
(+66) 95 494 6556

ท่ั้องวิถีเกษตร  ท่ั้องวิถีเกษตร  
ท่ี่� ไร่่พลิิศ�ท่ี่� ไร่่พลิิศ�

ไร่พลิศ�
www.facebook.com/PALISAFARM/

ป่�นจุักัร้ย�นต้�มร้อยเส่ยงคิล้�น	ผ่่อนคิล�ยกัับบร้ร้ย�กั�ศงดง�มร้ิมช�ยห�ดชะอำ�	เพลิดเพลินไปกัับสวนงดง�มต้�

849/21 ถนนเพชรเกษม้ ตำำ�บลชะอำำ� 
อำำ�เภอำชะอำำ� จัังหวัดเพชรบุร่ 76120
(+66) 3245 1240
reservation@regent-chaam.com

ป่� นุจัึกรยานุ ป่� นุจัึกรยานุ 
โดยร่่เจนท์ี่ ชะอำำ�โดยร่่เจนท์ี่ ชะอำำ�

regent-chaam.com/th 
The Regent Cha Am Beach Resort
www.facebook.com/theregent 
chaambeachresort/

ขี� ม้า  ขี� ม้า  
ช�ยห�ดชะอำำ�ช�ยห�ดชะอำำ�
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เอ�ใจุคิร้อบคิร้ัวส�ยแอดเวนเจุอร้์	กัับ	ATV	Park	ขน�ดใหญ่่ใจุกัล�งชะอำ�	พบกัับหล�กัหล�ยเส้นที่�งสุดที่้�ที่�ย 
ให้เล้อกัขับภ�ยใต้้กั�ร้ดูแลของที่่มง�นผู่้เช่�ยวช�ญ่

อ่กัหน่�งปร้ะสบกั�ร้ณ์ที่่�ห�จุ�กัที่่�อ้�นไม่ได้	กัับกัิจุกัร้ร้มที่่�จุะปล่อยให้เที่้�ของเด็กั	ๆ	ได้สัมผ่ัสผ่้นดิน	พร้้อมกัิจุกัร้ร้ม 
เชิงอนุร้ักัษ์เพ้�อให้เข้�ใจุเร้้�องธีน�คิ�ร้ปูม�กัยิ�งข่�น

ปล่อยปูม้า ปล่อยปูม้า 
อุำที่ย�นสิิ่� งแวดล้ิอำมน�น�ช�ติิสิิ่ริ่นธร่อุำที่ย�นสิิ่� งแวดล้ิอำมน�น�ช�ติิสิิ่ริ่นธร่

ตะลุยเส้นุทั้าง ตะลุยเส้นุทั้าง 
ท่ี่�ชะอำำ� เอำท่ี่ว่ ป�ร์่คท่ี่�ชะอำำ� เอำท่ี่ว่ ป�ร์่ค

760/7 ซอำยบ่อำแขี่ม้ ตำำ�บลชะอำำ� 
อำำ�เภอำชะอำำ� จัังหวัดเพชรบุร่ 76120
(+66) 95 828 9454
ChaAmATVpark@gmail.com

1281 ค่ี�ยพระร�ม้หก ตำำ�บลชะอำำ� อำำ�เภอำชะอำำ�
จัังหวัดเพชรบุร่ 76120
(+66) 3250 8352
siep@sirindhornpark.or.th

www.cha-amatvpark.net/en/index.php
Cha-Am ATV Park
www.facebook.com/ChaAmATV
parkThailand/

sirindhornpark.or.th
The Sirindhorn International 
Environmental Park
www.facebook.com/siepchaam

ชวนสม�ชิกัในคิร้อบคิร้ัวม�เต้ิมคิว�มหว�นให้กััน	ด้วยกัิจุกัร้ร้มน่�ร้ักั	ๆ	ในสวนป�ล์มที่่�เปิดโอกั�สให้คิุณได้เร้่ยนรู้้
ขั�นต้อนกั�ร้ที่ำ�นำ��ต้�ล	ขนมหว�น	และอ�ห�ร้ไที่ยหล�กัหล�ยชนิด

สวนตำ�ลลุงถนอำม้
www.facebook.com/
สวนตำ�ลลุงถนอำม้-108201257466788/

หอมหวนุกวนุตาลลุงถนุอมหอมหวนุกวนุตาลลุงถนุอม

สวนตำ�ลลุงถนอำม้ ตำำ�บลถำ��รงค์ี 
อำำ�เภอำบ้�นล�ด จัังหวัดเพชรบุร่ 76150
(+66) 7795 2621
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Wellness 
Food & Coffee

ชีวาศรม อินุเตอร์เนุชั�นุแนุล เฮลท์ั้ รีสอร์ตชีวาศรม อินุเตอร์เนุชั�นุแนุล เฮลท์ั้ รีสอร์ต

ชิมเมนูอ�ห�ร้สุขภ�พด่ต้�มหลักัช่วจุิต้จุ�กัห้องอ�ห�ร้	พร้้อมบร้ร้ย�กั�ศร้ิมที่ะเลส่วนต้ัว	ที่่�จุะที่ำ�ให้ม้�อธีร้ร้มด�กัล�ย
เป็นม้�อพิเศษ

ร้านุวูด้ส์ คิทั้เชนุ บาร์ร้านุวูด้ส์ คิทั้เชนุ บาร์

ห้องอ�ห�ร้ในโที่นส่สบ�ยต้�	ให้คิว�มรู้้ส่กัอบอุ่นเหม้อนอยู่บ้�น	กัลมกัล้นไปกัับด่ไซูน์โร้งแร้มแสนเกั๋อย่�ง	 
Vala	Huahin	เล้อกัใช้วัต้ถุดิบท้ี่องถิ�นคุิณภ�พด่ม�ปร้ะกัอบเป็นเมนูสุขภ�พแสนอร่้อย

849/21 ถนนเพชรเกษม้ ตำำ�บลชะอำำ� 
อำำ�เภอำชะอำำ� จัังหวัดเพชรบุร่ 76120
(+66) 2651 9080

73/4 ตำำ�บลหนอำงแก อำำ�เภอำหัวหิน 
จัังหวัดประจัวบค่ีร่ขัี่นธ์์ 77110
(+66) 3253 6536
reservation@chivasom.com

www.valahuahin.com 
www.facebook.com/valahuahinTH

www.chivasom.com
Chiva-Som International Health Resort
www.facebook.com/ChivaSomResort

ร้านุเลอลีฟ ออแกนิุกฟาร์ม หัวหินุร้านุเลอลีฟ ออแกนิุกฟาร์ม หัวหินุ ร้านุ ด้ริป ริม เล คาเฟ่ร้านุ ด้ริป ริม เล คาเฟ่

จุ�กัคิอนเซูปต้์	‘ปลูกั	เกั็บ	ปรุ้ง’	สู่กั�ร้เป็นฟ�ร้์ม
และคิ�เฟ่ผ่ักัออร้์แกันิกัเป่�ยมคิุณภ�พ	ที่่�มกัล�ง
บร้ร้ย�กั�ศสวนส่เข่ยวที่่�ร้�ยล้อมด้วยธีร้ร้มช�ต้ ิ
ที่่�สวยแบบไม่ปรุ้งแต้่ง

เอ็นจุอยไปกัับคิว�มสโลว์ไลฟ์ของคิ�เฟ่กั�แฟดร้ิป 
ร้ิมที่ะเลที่่�อบอวลไปด้วยกัลิ�นกั�แฟหอม	ๆ 
พร้้อมเมนูอ�ห�ร้เพ้�อสุขภ�พที่่�ปรุ้งในสไต้ล์โฮมเมด

42/51 ตำำ�บลหินเหล็กไฟ อำำ�เภอำหัวหิน 
จัังหวัดประจัวบค่ีร่ขัี่นธ์์ 77110
(+66) 90 978 5839
Leleaf Organic Farm HuaHin 
เลอำล่ฟอำอำแกนิกฟ�ร์ม้ หัวหิน
www.facebook.com/leleaforganicfarm/

ซอำยหัวหิน 67 ตำำ�บลหัวหิน อำำ�เภอำหัวหิน 
จัังหวัดประจัวบค่ีร่ขัี่นธ์์ 77110
(+66) 85 114 0829
DRIP RIM LAY
www.facebook.com/DRIP-RIM-LAY-
101281201875722
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Wellness 
Activities

จึากุชชี�สปาจึากุชชี�สปา
ท่ี่� ร่่เจนท์ี่ ชะอำำ� หัวหินท่ี่� ร่่เจนท์ี่ ชะอำำ� หัวหิน

โปร้แกัร้มนวดเพ้�อกั�ร้พักัผ่่อนของทีุ่กัคินในคิร้อบคิร้ัว	ด้�มดำ��ไปกัับชั�วโมงอันแสนผ่่อนคิล�ยที่่�ช่วยบร้ร้เที่�คิว�ม
เหน้�อยล้�จุ�กัหน้�ที่่�กั�ร้ง�นได้เป็นอย่�งด่

เคิล็ดท่ี่�ไม่ลับของกั�ร้ขัดผิ่วด้วยเกัล้อสมุที่ร้ม�ผ่สมผ่ส�นกัับสมุนไพร้น�น�ชนิดเพ้�อให้ได้ผ่ลิต้ภัณฑ์์ที่ำ�คิว�มสะอ�ด
ผิ่ว	และช่วยให้ผิ่วเร่้ยบเน่ยนด้วยวัต้ถุดิบจุ�กัธีร้ร้มช�ติ้ต้�มแบบภูมิป่ญ่ญ่�ช�วบ้�น	นอกัจุ�กัจุะช่วยขับผิ่วพร้ร้ณให้
เปล่งปลั�งแล้ว	ยังช่วยกัร้ะตุ้้นเล้อดลมได้เป็นอย่�งด่

ขัด้ผิิวด้้วยเกล่อสมุทั้ร ขัด้ผิิวด้้วยเกล่อสมุทั้ร 
โดยกลุ่ิมอำ�ช่พกังหันที่อำงโดยกลุ่ิมอำ�ช่พกังหันที่อำง

90 หม่่้ 7 ตำำ�บลบ�งแก้ว อำำ�เภอำบ้�นแหลม้ 
จัังหวัดเพชรบุร่ 76110
(+66) 91 705 0926

849/21 ถนนเพชรเกษม้ ตำำ�บลชะอำำ� อำำ�เภอำชะอำำ�
จัังหวัดเพชรบุร่ 76120
(+66) 3245 1240
reservation@regent-chaam.com

regent-chaam.com
The Regent Cha Am Beach Resort
www.facebook.com/theregent
chaambeachresort/

www.kanghuntong.com
www.facebook.com/เกลือำสป�
กังหันทัอำง-103619297699847/

ฝึึกัเสน่ห์ปล�ยจุวักัไปกัับคิล�สเร้่ยนที่ำ�อ�ห�ร้และ
ขนมไที่ย	คิอร้์สสั�น	ๆ	ที่่�จุะช่วยร้ังสร้ร้คิ์จุ�นโปร้ด 
จุ�นใหม่ให้ทีุ่กัคินในคิร้อบคิร้ัวได้สุขภ�พด่กัันที่ั�งบ้�น

เรียนุทั้ำาอาหารและขนุมเรียนุทั้ำาอาหารและขนุม
ท่ี่�ช่ว�ศร่ม อิำนเติอำร์่เนชั�นแนลิ เฮลิท์ี่ ร่่สิ่อำร์่ติท่ี่�ช่ว�ศร่ม อิำนเติอำร์่เนชั�นแนลิ เฮลิท์ี่ ร่่สิ่อำร์่ติ

อ่กัหน่�งคิอร้์สคิว�มง�มสุดเอ็กัซู์คิลูซู่ฟ	มอบคิว�ม
ผ่่อนคิล�ยและผ่ิวพร้ร้ณที่่�นุ่มนวลด้วยที่ร้�ยที่ะเล
แสนละเอ่ยดที่่�ช่วยที่ั�งเร้้�องผ่ิวพร้ร้ณและบำ�บัด 
กั�ร้ไหลเว่ยนโลหิต้

849/21 ถนนเพชรเกษม้ ตำำ�บลชะอำำ� 
อำำ�เภอำชะอำำ� จัังหวัดเพชรบุร่ 76120
(+66) 3245 1240
reservation@regent-chaam.com
The Regent Cha Am Beach Resort
www.facebook.com/theregent
chaambeachresort/

ทั้รายบำาบัด้ทั้รายบำาบัด้
ท่ี่� ร่่เจนท์ี่ ชะอำำ� หัวหินท่ี่� ร่่เจนท์ี่ ชะอำำ� หัวหิน

73/4 ตำำ�บลหนอำงแก อำำ�เภอำหัวหิน 
จัังหวัดประจัวบค่ีร่ขัี่นธ์์ 77110
(+66) 3253 6536
reservation@chivasom.com
www.chivasom.com
Chiva-Som International Health Resort
www.facebook.com/ChivaSom
Resortchaambeachresort/
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Wellness 
Stays

เด้อะ ปาลายานุา หัวหินุเด้อะ ปาลายานุา หัวหินุ

ที่่�พักัอันกัว้�งขว�งโอ่โถงที่่�ผ่สมผ่ส�นคิว�มง�มแบบไที่ยเข้�กัับสถ�ป่ต้ยกัร้ร้มร้่วมสมัยได้อย่�งลงต้ัว	ร้�ยล้อม
ไปด้วยห�ดที่ร้�ยข�วของที่ะเลอ่�วไที่ยและเนินเข�เข่ยวชอุ่มกัว้�งขว�ง	เหม�ะสำ�หร้ับช่วงเวล�ของคิร้อบคิร้ัว
อย่�งแที่้จุร้ิง

www.thepalayana.com
The Palayana
www.facebook.com/thepalayana

1390/19 ถนนเพชรเกษม้ ตำำ�บลชะอำำ�
อำำ�เภอำชะอำำ� จัังหวัดเพชรบุร่ 76120
(+66) 63 212 2535
booking@thepalayana.com

รีเจึนุท์ั้ ชะอำา หัวหินุรีเจึนุท์ั้ ชะอำา หัวหินุ

เอช ออฟ หัวหินุ รีสอร์ตเอช ออฟ หัวหินุ รีสอร์ต

ที่่�พักัสุดหรู้ขน�ดใหญ่่กัว่�	50	ไร้่	มอบวิวสุดอลังกั�ร้ด้วยช�ยห�ดส่วนต้ัวต้ิดที่ะเลชะอำ�	สนุกัสน�นกัับกัิจุกัร้ร้ม 
หล�กัหล�ย	เติ้มเต็้มคิว�มสุขให้แก่ักัันและกััน

ร่้สอร์้ต้แนวรั้กัษ์โลกั	ไลฟ์สไต้ล์สุดหรู้ติ้ดช�ยห�ด	สำ�หรั้บนักัเดินที่�งท่ี่�ค้ินห�สุดยอดปร้ะสบกั�ร้ณ์แห่งกั�ร้พักัผ่่อนแบบ
สุดคูิลบนช�ยห�ดชะอำ�-หัวหิน	ต้้�นต้�ต้้�นใจุกัับสถ�ป่ต้ยกัร้ร้มและภูมิทัี่ศน์ของโร้งแร้มท่ี่�ม่เอกัลักัษณ์	โดดเด่น	เหม�ะกัับ
กั�ร้ถ่�ยรู้ปเก๋ั	ๆ	เท่ี่	ๆ	เพ้�อแชร์้ไลฟ์สไต้ล์ท่ี่�น่�อิจุฉ�ของคุิณในโลกัโซูเช่ยล

849/21 ถนนเพชรเกษม้ ตำำ�บลชะอำำ� 
อำำ�เภอำชะอำำ� จัังหวัดเพชรบุร่ 76120
(+66) 3245 1240
reservation@regent-chaam.com

1392 ถนนเพชรเกษม้ ตำำ�บลชะอำำ�
อำำ�เภอำชะอำำ� จัังหวัดเพชรบุร่ 76120
(+66) 3242 1777
info_aohh@mhg.co.th

regent-chaam.com
The Regent Cha Am Beach Resort
www.facebook.com/theregentchaambeachresort/

www.aceofhuahinresort.com
Ace of Hua Hin Resort
www.facebook.com/aceofhuahinresort
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เช้้า 
• ต้้อนรัับนักเดิินทางท่� 

สนามบินนานาชาต้ิเช่ยงใหม่
• รั่วมกิจกรัรัมเพนต้์ส่

เครั่�องปั้้�นดิินเผาล้้านนาท่� 
เช่ยงใหม่ ศิิล้าดิล้

เท่ี่�ยง
• รัับปั้รัะทานอาหารักล้างวัน 

เมนูออรั์แกนิกท่�รั้านออแกนิค 
ฟารั์ม เช่ยงใหม่ 

Day 1
บ่่าย
• ผจญภััยทั�งครัอบครััวขี่่�ม้า 

ชมความงามขี่องขีุ่นเขี่าแล้ะ
ธรัรัมชาต้ิท่�ปั้งยั�งม้า 

เย็น
• รัับปั้รัะทานอาหารัเย็นท่� 

รั้านจินเจอรั์ ฟารั์ม คิทเช่น

ค่ำำ�า
• เช็กอินเขี่้าท่�พัก ณ ออนเซ็็น 

แอท ม่อนแจ่ม

กิิจกิรรมท่ี่�พัักิ
• แช่ออนเซ็็น (บรัิการับ่อแช่  

ทั�งแบบ Indoor แล้ะ 
 Outdoor โดิยแยกบ่อชาย-หญิง)
• นวดิผ่อนคล้าย
• ห้องอาหารัสไต้ล้์ญ่�ปัุ้�น

เชีียงใหม่่ ดิินแดินแห่งความ่สุุขของครอบครัวรักสุุขภาพ หลากหลายกิจกรรม่เวลเนสุ
ทีี่�ที่ำาได้ิทัี่�งครอบครัว ยกขบวนออกเดิินป่่าศึึกษาธรรม่ชีาติิ ขี� ม้่าชีม่ความ่งาม่ของขุนเขา 

พาเด็ิก ๆ เดิินเล่นเก็บผัักป่ลอดิสุาร อิ�ม่อร่อยกับเม่นูสุุขภาพจากร้านอาหารออร์แกนิกช่ี�อดัิง 
เสุริม่จินตินาการสุร้างสุรรค์ ให้เด็ิก ๆ ลองที่ำากระดิาษสุาจากมู่ลช้ีาง

เพนต์ิสีุเคร่�องป้่� นดิินเผัาศิึลาดิล ผ่ัอนคลายอย่างมี่ความ่สุุขไป่กับการแช่ีนำ� าพุร้อน
ออนเซ็็น ซิ็กเนเจอร์ ณ ออนเซ็็น แอที่ ม่่อนแจ่ม่

Trip Idea

เช้้า 
• รัับปั้รัะทานอาหารัเช้า 

ณ โรังแรัมท่�พัก
• ผ่อนคล้ายกับกิจกรัรัมในโรังแรัม

Day 4
เท่ี่�ยง
• รัับปั้รัะทานอาหารักล้างวัน 

แบบออรั์แกนิก ท่�รั้านม่นา ม่ขี่้าว

บ่่าย
• จิบกาแฟยามบ่ายท่� 

รั้านเฟิรั์น ฟอเรัสต้์ คาเฟ�
• ไปั้ยังสนามบินแล้ะเดิินทางกล้ับ 

เช้้า 
• รัับปั้รัะทานอาหารั ณ โรังแรัมท่�พัก
• สนุกสนานกับการัสำารัวจเส้นทางธรัรัมชาต้ิในปั้�า

เขี่ต้รั้อนท่�โฟรั์ซ็่ซ็ั�นส์ รั่สอรั์ต้ เช่ยงใหม่ 

เท่ี่�ยง
• กิจกรัรัมสำาหรัับคุณหนู ๆ กับการัเล้่อกสรัรัวัต้ถุุดิิบ 

ท่�อุดิมไปั้ดิ้วยสารัอาหารัเพ่�อจานพิเศิษขี่องทุกคน 
ในครัอบครััว ในกิจกรัรัมทำาอาหารัไทยโบรัาณ 

บ่่าย
• ชวนเดิ็ก ๆ สนุกกับกิจกรัรัมทำากรัะดิาษจากมูล้ช้าง 

ท่�เอเล้เฟ�น พูพูเปั้เปั้อรั์ ปั้ารั์ค 

เย็น
• นวดิผ่อนคล้ายแล้ะแช่นำ�าพุรั้อน ณ ออนเซ็็น 

แอท ม่อนแจ่ม
• กล้ับเขี่้าท่�พัก พักผ่อนต้ามอัธยาศิัย

Day 2
เช้้า 
• รัับปั้รัะทานอาหารัเช้า ณ โรังแรัมท่�พัก
• เย่�ยมชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนรั่มบ่อสรั้าง 

อำาเภัอสันกำาแพง
• ชวนเดิ็ก ๆ สนุกกับกิจกรัรัมเพนต้์ล้ายวาดิภัาพบน

รั่มกรัะดิาษ

เท่ี่�ยง
• รัับปั้รัะทานอาหารักล้างวันในชุมชน 

เย็น
• แวะฟารั์มสุดิฮิิปั้ท่�ปั้้นผล้ฟารั์ม เพ่�อเรั่ยนรัู ้

การัปั้ลู้กผักออรั์แกนิก
• เดิินทางกล้ับมายังโรังแรัมท่�พัก

Day 3



Family Wellness Holiday I เชีียงใหม่่ 9695 Family Wellness Holiday I เชีียงใหม่่



Family Wellness Holiday I เชีียงใหม่่ 9897 Family Wellness Holiday I เชีียงใหม่่

แต้่งแต้้มล้วดิล้ายในแบบฉบับขี่องต้ัวเองล้งบนเครั่�องปั้้�นดิินเผาล้้านนา หน่�งในกิจกรัรัมส่งเสรัิมจินต้นาการั 
ท่�ทำาให้ครัอบครััวไดิ้ใกล้้ชิดิกันมากขี่่�น

เชีียงใหม่่ศิึลาดิลเชีียงใหม่่ศิึลาดิล

Family
Activities

รั่วมอนุรัักษ์ภัูมิปั้้ญญาท้องถุิ�นแล้ะความภัูมิใจขี่องคนเช่ยงใหม่ โดิยการัแวะเย่�ยมวิสาหกิจชุมชนรั่มบ่อสรั้างเรั่ยนรัู ้
ขี่ั�นต้อนการัผล้ิต้แล้ะอุดิหนุนรั่มล้วดิล้ายสวยงามเพ่�อเปั้็นขี่องท่�รัะล้่ก

วิสุาหกิจชุีม่ชีนร่ม่บ่อสุร้างวิสุาหกิจชุีม่ชีนร่ม่บ่อสุร้าง

ปั้้นผล้ฟารั์มค่อ ฟารั์มเพ่�อความยั�งย่นในรัูปั้แบบใหม่ท่�เขี่้าใจคนรัุ่นใหม่ท่�อยากกล้ับบ้านแล้ะทำางานต้ามท่�ต้ัวเอง
ชอบแล้ะถุนัดิไดิ้ดิ่ในแบบขี่องต้ัวเอง เรัาปั้้นความรัู้ เรัาปั้้นความสุขี่ ปั้้นพ่�นท่�ให้มาใช้ ให้มาเรั่ยนรัู้ไปั้ดิ้วยกันกับเรัา 
หวังเล้็ก ๆ ว่าสิ�งท่�เรัาทำาจะม่ปั้รัะโยชน์ต้่อใครับ้างไม่มากก็น้อย

105 หม่่่ 5 ตำำ�บลป่�่บง
อำำ�เภอำส�รภี จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50140
(+66) 93 192 4951

ป้่นผัลฟาร์ม่ป้่นผัลฟาร์ม่

siamceladon.com
Siam Celadon Pottery - Since 1978
www.facebook.com/SiamCeladon

handmade-umbrella.com
ร่ม่บ่อำสร้�ง โดย Umbrella Making Centre
ศู่นย์อุำตำส�หกรรม่ทำำ�ร่ม่, ร่ม่ถวิัล
www.facebook.com/UmbrellaMaking
CentreChiangMai

38 หม่่่ทีำ� 10 ตำำ�บลต้ำนเป่�
อำำ�เภอำสันกำ�แพง เชีียงใหม่่ 50130
(+66) 5333 1526
siam-celadon@hotmail.com

111/2 หม่่่ 3 ถนนบ่อำสร้�ง-ดอำยสะเก็ด ตำำ�บลต้ำนเป่� 
อำำ�เภอำสันกำ�แพง จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50130
(+66) 5333 8195 
romborsang@yahoo.com

Punpon Farm 
www.facebook.com/punponfarm/
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ผจญภััยบนเส้นทางขี่่�ม้าแสนต้่�นเต้้นไปั้พรั้อม ๆ กับทุกคนในครัอบครััว กับกิจกรัรัมขี่่�ม้าชมวิวธรัรัมชาต้ิท่�สามารัถุ 
เขี่้ารั่วมไดิ้ทุกเพศิทุกวัย

เพรัาะปั้รัะสบการัณ์ท่�ดิ่ท่�สุดิเกิดิจากการัไดิ้ล้งม่อทำา วันหยุดิน่�จ่งเหมาะแก่การัพาครัอบครััวไปั้ล้งม่อทำากรัะดิาษ
จากมูล้ช้างเพ่�อเรั่ยนรัู้วิถุ่การัอนุรัักษ์อย่างยั�งย่น

เอเลเฟ่น พูพูเป่เป่อร์ ป่าร์คเอเลเฟ่น พูพูเป่เป่อร์ ป่าร์ค

ป่งยั�งม้่าป่งยั�งม้่า

119 หม่่่ 1 ตำำ�บลบ้�นป่ง
อำำ�เภอำห�งดง จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50230
(+66) 81 882 8899
infoponghorsepark@gmail.com

502 ตำำ�บลริม่ใต้ำ อำำ�เภอำแม่่ริม่
จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50180
(+66) 5329 8181
reservations.thailand@fourseasons.com

87 หม่่่ 10 ตำำ�บลแม่่แรม่ อำำ�เภอำแม่่ริม่ 
จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50180
(+66) 5329 9565
info@poopoopaperpark.com

www.horsethai.com
Pong Horse Park ป่งยั�งม้่� ขีี่�ม้่�เชีียงใหม่่
Trail Ride 骑马 清迈

www.facebook.com/ponghorsepark/

www.fourseasons.com/chiangmai
Four Seasons Resort Chiang Mai
www.facebook.com/FourSeasonsResort 
ChiangMai

www.poopoopaper.com/pages/poopoopaper-
park-chiang-mai-thailand
Elephant Poopoopaper Park
www.facebook.com/PoopoopaperPark/

ครับเครั่�องเรั่�องงานครััว กับศิาสต้รั์อาหารัไทยโบรัาณท่�เรั่ยบง่าย แต้่เปั้่�ยมไปั้ดิ้วยองค์ความรัู้เรั่�องการัเล้่อกสรัรั
วัต้ถุุดิิบท่�อุดิมไปั้ดิ้วยสารัอาหารัเพ่�อจานพิเศิษขี่องทุกคนในครัอบครััว

คลาสุที่ำาอาหารทัี่�งครอบครัว คลาสุที่ำาอาหารทัี่�งครอบครัว 
ทีี่� โฟร์์ซีีซ่ี�นส์์ รี์ส์อร์์ต เชีียงใหม่่ทีี่� โฟร์์ซีีซ่ี�นส์์ รี์ส์อร์์ต เชีียงใหม่่
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ร้านเฟิร์น ฟอเรสุต์ิ คาเฟ่ร้านเฟิร์น ฟอเรสุต์ิ คาเฟ่

แวะจิบกาแฟท่ามกล้างความร่ัมร่ั�นขี่องเงาแมกไม้แล้ะวิวขุี่นเขี่าส่เข่ี่ยว ชิมเคร่ั�องด่ิ�มหอมกรุ่ันแล้ะเมนูขี่องรัับปั้รัะทานเล่้น 
เพ่�อสุขี่ภัาพท่�สามารัถุรัับปั้รัะทานไดิ้ทั�งครัอบครััว

ร้านจินเจอร์ ฟาร์ม่ คิที่เช่ีนร้านจินเจอร์ ฟาร์ม่ คิที่เช่ีน

เต้ิมพล้ังดิ้วยม่�อสุขี่ภัาพสุดิพิเศิษจาก Ginger Farm Kitchen ท่�ทุกจานอาหารัปั้รัะกอบขี่่�นจากวัต้ถุุดิิบธรัรัมชาต้ ิ
ขี่องทางฟารั์มเพ่�อสุขี่ภัาพท่�ดิ่ขี่องทุกคน

ร้านมี่นา มี่ข้าวร้านมี่นา มี่ข้าว ร้านออแกนิค ฟาร์ม่ เชีียงใหม่่ร้านออแกนิค ฟาร์ม่ เชีียงใหม่่

ร้ัานอาหารัเล็้ก ๆ ท่�ใส่ใจในสุขี่ภัาพขี่องลู้กค้าทุกคน 
จ่งเกิดิเป็ั้นเมนูอาหารัปั้รัะจำาภัาคท่�ปั้รุังด้ิวยผัก 
แล้ะสมุนไพรัท่�ทางร้ัานปั้ลู้กเอง พร้ัอมวิวหุบเขี่า 
บนอุทยานแห่งชาติ้

รั้านอาหารัท่�มุ่งมั�นนำาวัต้ถุุดิิบออรั์แกนิกจากในฟารั์ม 
มารัังสรัรัค์เปั้็นเมนูเพ่�อสุขี่ภัาพ พรั้อมพ่�นท่�ส่เขี่่ยว 
ให้เดิินศิ่กษาธรัรัมชาต้ิหล้ังอิ�มอรั่อยจากม่�อพิเศิษ

13 ตำำ�บลสันกล�ง อำำ�เภอำสันกำ�แพง 
จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50130
(+66) 87 177 0523
Meena rice based cuisine มี่น� มี่ข้ี่�วั
www.facebook.com/meena.rice.based/

Wellness 
Food & Coffee

54/1 ถนนสิงหร�ชี ตำำ�บลศูรีภ่มิ่
อำำ�เภอำเมื่อำงเชีียงใหม่่ จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50200
(+66) 84 616 1144

fernforestcofe.restaurantwebexperts.com
FERN FOREST CAFÉ
www.facebook.com/fernforestcafe

www.gingerfarmkitchen.com
Ginger Farm Kitchen
www.facebook.com/gingerfarmkitchen

One Nimman ถนนนิม่ม่�นเหมิ่นทำร์ ตำำ�บลสุเทำพ 
อำำ�เภอำเมื่อำงเชีียงใหม่่ จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50200
(+66) 5208 0928
gingerkitchenbkk@gmail.com

153 หม่่่ 2 ตำำ�บลแม่่โป่ง่ อำำ�เภอำดอำยสะเก็ด 
จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50220
(+66) 84 368 6682
organicfarmchiangmai@hotmail.com
organicfarmchiangmai.com
Organic Farm Chiangmai Doisaket Ivy Hill
ดอำยรักนิรันดร์
www.facebook.com/organicfarmdoisaket/
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ศึึกษาธรรม่ชีาติิ ศึึกษาธรรม่ชีาติิ 
 โดยโฟร์์ซีีซ่ี�นส์์ รี์ส์อร์์ต เชีียงใหม่่ โดยโฟร์์ซีีซ่ี�นส์์ รี์ส์อร์์ต เชีียงใหม่่

ออกเดิินทางไปั้กับไกดิ์ผู้ชำานาญการั ผ่านเส้นทางศิ่กษาธรัรัมชาต้ิท่�จะทำาให้คุณไดิ้สัมผัสกับความอุดิมสมบูรัณ ์
ขี่องปั้�าไม้เขี่ต้รั้อนช่�นไดิ้อย่างใกล้้ชิดิกว่าท่�เคย

ท่�สุดิแห่งการันวดิด้ิวยศิาสต้ร์ัล้้านนาโบรัาณ มาพร้ัอมคอร์ัสฟ้�นฟูสุขี่ภัาพแบบองค์รัวม อาทิ นวดิต้อกเส้น นวดิกดิจุดิ 
สะท้อนเท้า แล้ะบำาบัดิดิ้วยโสต้ปั้รัะสาททั�ง 5 เพ่�อความผ่อนคล้ายอย่างถุ่งท่�สุดิ

www.fourseasons.com/chiangmai
Four Seasons Resort Chiang Mai
www.facebook.com/FourSeasons
ResortChiangMai

www.rarinjinda.com/resort
RarinJinda Wellness Spa and Resort
www.facebook.com/rarinjinda.official/

หน่�งในสปั้าอันเล้่�องช่�อขี่องเช่ยงใหม่ท่ามกล้าง 
การัต้กแต่้งสวยงามสไต้ล์้ล้้านนาโมเดิิร์ัน ผ่อนคล้ายด้ิวย
ศิาสต้ร์ัขี่องการับำาบัดิจากองค์ปั้รัะกอบทั�ง 5 ผสมผสาน 
กับวิถุ่การับำาบัดิดิ้วยสมุนไพรัไทย

ออนเซ็็นแห่งแรักในเช่ยงใหม่ท่�เปั้ิดิโอกาสให้คุณไดิ้ให้
รัางวัล้ตั้วเองแล้ะครัอบครััวด้ิวยบ่อนำ�าพุร้ัอนจากธรัรัมชาติ้ 
พรั้อมดิ่�มดิำ�ากับห้องพักท่�ไดิ้แรังบันดิาล้ใจมาจาก 
ปั้รัาสาทญ่�ปัุ้�นโบรัาณ

57/1 ถนนเวีัยงแก้วั ตำำ�บลศูรีภ่มิ่ อำำ�เภอำเมื่อำง 
จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50200
(+66) 88 804 9984
fahlannaspa@gmail.com
fahlanna.com
Fah Lanna Spa
www.facebook.com/fahlannaspa

293 ตำำ�บลโป่ง่แยง อำำ�เภอำแม่่ริม่
จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50180
(+66) 5211 1606
reservations@onsenmoncham.com
www.onsenmoncham.com
Onsen At Moncham
www.facebook.com/OnsenAtMoncham/

Wellness 
Activities

นวดิแบบล้านนา นวดิแบบล้านนา 
ทีี่�ร์ะริ์นจิินดา เวลเนส์ ส์ปา รี์ส์อร์์ตทีี่�ร์ะริ์นจิินดา เวลเนส์ ส์ปา รี์ส์อร์์ต

1 ถนนเจัริญรัตำน์ 14 ตำำ�บลช้ี�งม่่อำย 
อำำ�เภอำเมื่อำงเชีียงใหม่่ จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50000
(+66) 5324 7000, (+66) 5330 3030,
(+66) 20 91 9088
rsvn@rarinjinda.com

502 ตำำ�บลริม่ใต้ำ อำำ�เภอำแม่่ริม่
จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50180
(+66) 5329 8181
reservations.thailand@fourseasons.com

นวดิสุมุ่นไพรนวดิสุมุ่นไพร
ทีี่� ฟ้าล้านนาทีี่�ฟ้าล้านนา

พักผ่ัอนร่างกายพักผ่ัอนร่างกาย
ทีี่�ออนเซ็ีน แอที่ ม่่อนแจ่ิม่ทีี่�ออนเซ็ีน แอที่ ม่่อนแจ่ิม่
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โฟร์ซี็ซั็�นส์ุ รีสุอร์ติ เชีียงใหม่่โฟร์ซี็ซั็�นส์ุ รีสุอร์ติ เชีียงใหม่่

สวรัรัค์แห่งความอยู่ดิ่ม่สุขี่ในภัาคเหน่อ ปั้รัะเทศิไทยโฟรั์ซ็่ซ็ั�นส์ รั่สอรั์ต้เช่ยงใหม่ ต้ั�งอยู่ท่ามกล้างทุ่งนาส่เขี่่ยว
มรักต้ เปั้็นสถุานท่�สรั้างความสุขี่โดิยสมบูรัณ์แบบ เหมาะสำาหรัับการัพักผ่อน เพ่�อผ่อนคล้าย เต้ิมพล้ัง แล้ะเต้ิมเต้็ม
ปั้รัะสบการัณ์การัพักผ่อนใหม่ ๆ

www.fourseasons.com/chiangmai
Four Seasons Resort Chiang Mai
www.facebook.com/FourSeasonsResort 
ChiangMai

Wellness 
Stays

ระรินจินดิา เวลเนสุ สุป่า รีสุอร์ติระรินจินดิา เวลเนสุ สุป่า รีสุอร์ติ

ออนเซ็็น แอที่ ม่่อนแจ่ม่ ออนเซ็็น แอที่ ม่่อนแจ่ม่ 

พักผ่อนในแบบล้้านนาสไต้ล้์ท่�ทั�งครัอบครััวสามารัถุเอ็นจอยไปั้กับวิวรั่มรั่�นขี่องต้้นไม้เขี่่ยวชอุ่มรัอบบรัิเวณรั่สอรั์ต้ 
รัวมถุ่งใช้เวล้าว่างไปั้กับสปั้าส่วนต้ัวขี่องโรังแรัมไดิ้อ่กดิ้วย

ท่�พักใจกล้างเท่อกเขี่าอันเข่ี่ยวขี่จ่ขี่องม่อนแจ่ม ท่�จะมอบปั้รัะสบการัณ์กับผู้ท่�เข้ี่าพักให้รู้ัส่กเป็ั้นหน่�งเด่ิยวกับธรัรัมชาติ้ 
ออกแบบโดิยศิิล้ปิั้นแห่งชาติ้ คุณกฤษฎา โรัจนกรั พร้ัอมให้แขี่กทุกคนได้ิมาสัมผัสกับวัฒนธรัรัมการัแช่ออนเซ็็นขี่อง
ปั้รัะเทศิญ่�ปุั้�นแล้ะวัฒนธรัรัมขี่องชาวไทยภัาคเหน่อท่�ผสมผสานเข้ี่าด้ิวยกันอย่างล้งตั้ว

1 ถนนเจัริญรัตำน์ 14 ตำำ�บลช้ี�งม่่อำย 
อำำ�เภอำเมื่อำงเชีียงใหม่่ จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50000
(+66) 5324 7000, (+66) 5330 3030,
(+66) 20 91 9088
rsvn@rarinjinda.com

293 ตำำ�บลโป่ง่แยง อำำ�เภอำแม่่ริม่
จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50180
(+66) 5211 1606
reservations@onsenmoncham.com

www.rarinjinda.com/resort
RarinJinda Wellness Spa and Resort
www.facebook.com/rarinjinda.official/

www.onsenmoncham.com
Onsen At Moncham
www.facebook.com/OnsenAtMoncham/

502 ตำำ�บลริม่ใต้ำ อำำ�เภอำแม่่ริม่
จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50180
(+66) 5329 8181
reservations.thailand@fourseasons.com
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Healthy
Honeymoon

ปราณบุุรีปราณบุุรี
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เช้้า 
•	พร้้อมกัันท่ี่�จุุดนัดพบ	อำ�เภอปร้�ณบุร่้
•	เร่้�มต้้นวัันด้วัยกัล่ิ่�นกัรุ้�นกั�แฟหอม	กัับเคร่้�องด่�ม 
แก้ัวัโปร้ดท่ี่�ค�เฟ่แกัลิ่มป์ปิง	ณ	ร้้�นอ�ห�ร้ไร้�ที่ว่ักั�ญจุน์

เท่ี่�ยง
•	ร้ับปร้ะที่�นอ�ห�ร้กัลิ่�งวััน	เมนูร้ักัสุุขภ�พ 
ในบร้ร้ย�กั�ศฟ�ร์้มสุเต้ย์ของร้้�นอ�ห�ร้ไร้�ที่ว่ักั�ญจุน์

Day 1

Romance & Healthy เปิิดปิระสบการณ์์ Honeymoon ให้้ทุุกคู่่� รัก 
สัมผััสคู่วามสุขเต็็มอ่ิ่�ม 3 วัน 2 คืู่น ดื�มดำ�าบรรยากาศทุ้อิ่งทุะเล สายลม แสงแดด และเสียงคู่ลื�น 

ทีุ�ปิราณ์บุรี เก็บคู่วามทุรงจำำาไปิกับไพรเวต็ด่นเนอิ่ร์ร่มห้าดส� วนตั็ว ป่ิ� นจัำกรยาน 
ลัดเลาะรอิ่บเมือิ่ง เข้าคู่ลาสซััปิบอิ่ร์ดฝึึกสก่ล เรียนร้่การปิรุงอิ่าห้ารกับคู่อิ่ร์สข้าวให้ม�ปิลามัน 

จำากเชฟวี พร้อิ่มทุำาทุรีต็เมนต์็ ดีท็ุอิ่กซ์ั และศาสต็ร์แห้�งดนต็รีบำาบัด

Trip Idea

บ่่าย
•	เช็็กัอ่นเข้�ท่ี่�พักั	ณ	อล่ิ่นต้�	หัวัห่น	ปร้�ณบุร่้	ร่้สุอร์้ต้	แอนด์	สุป�
•	โปร้แกัร้มที่ร้่ต้เมนต้์แลิ่ะด่ที่็อกัซ์์ผิ่วัสุำ�หร้ับคู�ร้ักั	Couple	Spa	
Treatment	ณ	อลิ่่นต้�	หัวัห่น	ปร้�ณบุร้่	ร้่สุอร้์ต้	แอนด์	สุป�

เย็น
•	ม่�อคำ��สุุดช็่ลิ่	ที่่�	ร้้�นเลิ่	ค�เฟ่	ปร้�ณบุร้่

เช้้า 
•	ร้ับปร้ะที่�นอ�ห�ร้เช็้�	ณ	โร้งแร้มที่่�พักั
•	ฝึึกัสุกั่ลิ่กั่ฬ�กัลิ่�งแจุ้งด้วัยคลิ่�สุเร้่ยนซ์ัปบอร้์ด
•	เร้่ยนที่ำ�อ�ห�ร้กัับเช็ฟวั่ในคอร้์สุข้�วัใหม�ปลิ่�มัน	
	 ณ	อลิ่่นต้�	หัวัห่น	ปร้�ณบุร้่	ร้่สุอร้์ต้	แอนด์	สุป�	

เท่ี่�ยง
•	ร้ับปร้ะที่�นอ�ห�ร้กัลิ่�งวัันจุ�กัวััต้ถุุด่บปลิู่กัเอง 
ที่่�ร้้�นช็่กัเกั้น	แอนด์	บ่	

บ่่าย
•	ป่�นจุักัร้ย�นลิ่ัดเลิ่�ะร้อบเม่องปร้�ณบุร้่

เย็น
•	ไพร้เวัต้ด่นเนอร้์สุุดโร้แมนต้่กัร้่มห�ดสุ�วันต้ัวั	
	 ณ	อลิ่่นต้�	หัวัห่น	ปร้�ณบุร้่	ร้่สุอร้์ต้	แอนด์	สุป�

Day 2
เช้้า 
•	ร้ับปร้ะที่�นอ�ห�ร้เช็้�	ณ	โร้งแร้มที่่�พักั
•	โปร้แกัร้มด่ที่็อกัซ์์สุ�ร้พ่ษออกัจุ�กัร้��งกั�ย 
พร้้อมผิ�อนคลิ่�ยกัับกั�ร้บำ�บัดด้วัยเสุ่ยง 
ณ	อลิ่่นต้�	หัวัห่น	ปร้�ณบุร้่	ร้่สุอร้์ต้	แอนด์	สุป�

เท่ี่�ยง
•	ร้ับปร้ะที่�นอ�ห�ร้กัลิ่�งวัันภ�ยใต้้ค�เฟ่ไม้หลิ่ังง�ม
	 สุุดคลิ่�สุสุ่กัที่่�	ร้้�นศร้่เสุน�ะ	ค�เฟ่

บ่่าย
•	เด่นที่�งกัลิ่ับ	

Day 3
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ม่�ออ�ห�ร้สุุดโร้แมนต้่กัที่��มกัลิ่�งบร้ร้ย�กั�ศช็วันฝึ่นภ�ยใต้้ฟ้�คร้�มแลิ่ะที่ะเลิ่สุวัย	ให้คู�ร้ักัจุูงม่อกัันไปนั�งช็่มอ�ห�ร้ 
จุ�นโปร้ดที่่�ด่ต้�อสุุขภ�พกั�ยแลิ่ะใจุ

Honeymoon 
Activities

จุะม่อะไร้ด่ไปกัวั��กั�ร้ได้ที่อดกั�ยมองดูสุ�ยนำ��ลิ่ำ�คลิ่องไปพร้้อม	ๆ	กัับจุ่บกั�แฟหอม	ๆ	สุักัแกั้วัภ�ยใต้้
บร้ร้ย�กั�ศบ้�นสุวันสุุดแสุนน��ร้ักั

ไร่ทวีีกาญจน์์ ตำำาบุลห้้วียสััตำว์ีให้ญ่ อำำาเภอำหั้วีหิ้น์ 
จังห้วัีดประจวีบุคีีรีขััน์ธ์์ 77110
(+66) 62 136 1362

จ่ำบกาแฟแกลมป์ิปิิง  จ่ำบกาแฟแกลมป์ิปิิง  
ทีี่� ไร่ที่วีีกาญจน์์ ทีี่� ไร่ที่วีีกาญจน์์ 

ไร่ทวีีกาญจน์์ Taweekarn Farm
www.facebook.com/taweekarnfarm/

ป่�นจุักัร้ย�นลิ่ัดเลิ่�ะร้อบเม่องปร้�ณบุร้่ต้�มเสุ้นที่�งสุ�ยปร้ะวััต้่ศ�สุต้ร้์ที่่�ม�พร้้อมเร้่�องเลิ่��แสุนสุนุกัที่่�จุะที่ำ�ให้
กั�ร้ออกักัำ�ลิ่ังกั�ยคร้ั�งน่�ไม�น��เบ่�อเหม่อนเคย

183 ห้มู่่่ 4 ตำำาบุลปากน์ำ�าปราณ อำำาเภอำปราณบุุรี 
จังห้วัีดประจวีบุคีีรีขััน์ธ์์ 77220
(+66) 3261 8333
fom.ahh@aleenta.com

ป่ิ� นจัำกรยานชมเมือิ่ง  ป่ิ� นจัำกรยานชมเมือิ่ง  
 ทีี่�อลีีน์ตา หััวีหิัน์ - ปราณบุุรี ทีี่�อลีีน์ตา หััวีหิัน์ - ปราณบุุรี

www.aleenta.com/huahin 
Aleenta Hua Hin - Pranburi
www.facebook.com/aleentahuahin/

ข้าวให้ม�ปิลามัน  ข้าวให้ม�ปิลามัน  
 ทีี่�อลีีน์ตา หััวีหิัน์ - ปราณบุุรี ทีี่�อลีีน์ตา หััวีหิัน์ - ปราณบุุรี

183 ห้มู่่่ 4 ตำำาบุลปากน์ำ�าปราณ อำำาเภอำปราณบุุรี 
จังห้วัีดประจวีบุคีีรีขััน์ธ์์ 77220
(+66) 3261 8333
fom.ahh@aleenta.com

www.aleenta.com/huahin 
Aleenta Hua Hin - Pranburi
www.facebook.com/aleentahuahin/
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ฝึึกัสุกั่ลิ่กั่ฬ�กัลิ่�งแจุ้งด้วัยคลิ่�สุเร้่ยน	Sup	Board	ที่่�ม่ให้เลิ่่อกัต้ั�งแต้�ขั�นพ่�นฐ�นไปจุนถุึงขั�นแอดวั�นซ์์	
ร้วัมที่ั�งเสุ้นที่�งพ�ยบอร้์ดที่่�แต้กัต้��งกัันออกัไปต้�มควั�มช็ำ�น�ญของแต้�ลิ่ะคน

ซััปิบอิ่ร์ด ซััปิบอิ่ร์ด 
โดยซััป ปราณบุุรี โดยซััป ปราณบุุรี 

ไพร้เวัต้ด่นเนอร้์ม่�อพ่เศษที่่�ให้คุณได้ลิ่ะเม่ยดอ�ห�ร้ต้ร้งหน้�ไปพร้้อมกัับวั่วัพร้ะอ�ที่่ต้ย์ต้กัร้่มห�ดสุ�วันต้ัวั 
พร้้อมเมนูอ�ห�ร้เพ่�อสุุขภ�พจุ�กัฝึีม่อเช็ฟช็่�อดัง

ไพรเวต็ด่นเนอิ่ร์ ร่มชายห้าดปิราณ์บุรีไพรเวต็ด่นเนอิ่ร์ ร่มชายห้าดปิราณ์บุรี
ทีี่�อลีีน์ตา หััวีหิัน์ - ปราณบุุรีทีี่�อลีีน์ตา หััวีหิัน์ - ปราณบุุรี

SUP Pranburi
www.facebook.com/SUP-
Pranburi-106769404276524/

ปขั. 4020 ตำำาบุลสัามู่ร้อำยยอำด
อำำาเภอำสัามู่ร้อำยยอำด จังห้วัีดประจวีบุคีีรีขััน์ธ์์ 77120
(+66) 89 107 9044

183 ห้มู่่่ 4 ตำำาบุลปากน์ำ�าปราณ อำำาเภอำปราณบุุรี 
จังห้วัีดประจวีบุคีีรีขััน์ธ์์ 77220
(+66) 3261 8333
fom.ahh@aleenta.com

www.aleenta.com/huahin 
Aleenta Hua Hin - Pranburi
www.facebook.com/aleentahuahin/
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Wellness 
Food & Coffee

ร้านอิ่าห้าร อิ่ลีนต็าร้านอิ่าห้าร อิ่ลีนต็า

ช็่มเมนูอ�ห�ร้ที่่�ด่ต้�อสุุขภ�พม่ให้เลิ่่อกัหลิ่�กัหลิ่�ย	ร้ังสุร้ร้ค์โดยเช็ฟฝึีม่อด่ภ�ยใต้้บร้ร้ย�กั�ศแสุนสุงบของโร้งแร้ม 
ด่ไซ์น์สุวัยหนึ�งในไม�กั่�แห�งของปร้�ณบุร้่

ร้านช่กเก้น แอิ่นด์ บี ร้านช่กเก้น แอิ่นด์ บี 

ร้านศรีเสนาะ คู่าเฟ่ ร้านศรีเสนาะ คู่าเฟ่ 

ร้านอิ่าห้าร ไร�ทุวีกาญจำน์ร้านอิ่าห้าร ไร�ทุวีกาญจำน์

ร้านเล คู่าเฟ่ ปิราณ์บุรีร้านเล คู่าเฟ่ ปิราณ์บุรี

ถุูกัใจุคู�ร้ักัสุ�ยออร้์แกัน่กัอย��งแน�นอน	กัับม่�ออ�ห�ร้
ที่่�อร้�อยอย��งลิ่งต้ัวัด้วัยวััต้ถุุด่บปลิ่อดสุ�ร้ที่่�ปลิู่กัเอง
ในฟ�ร์้ม	พร้้อมนำ�ม�ปรุ้งอย��งพ่ถุ่พ่ถัุนเพ่�อสุุขภ�พท่ี่�ด่

ลิ่ะเม่ยดเคร้่�องด่�มแกั้วัโปร้ดพร้้อมช็่มขนมแลิ่ะ 
อ�ห�ร้วั��งหลิ่�กัเมนูท่ี่�คนรั้กัสุุขภ�พจุะต้้องปร้ะทัี่บใจุ	
ที่��มกัลิ่�งบร้ร้ย�กั�ศค�เฟ่อบอุ�นภ�ยในอ�ค�ร้ไม้
หลิ่ังง�มสุุดคลิ่�สุสุ่กั

เต่้มพลัิ่งด้วัยม่�อสุุขภ�พแสุนอร้�อยในฟ�ร์้มสุเต้ย์สุ�วันตั้วั
ที่��มกัลิ่�งบร้ร้ย�กั�ศแบบสุโลิ่วั์ไลิ่ฟ์ของไร้�ที่วั่กั�ญจุน์	
เพลิ่่ดเพลิ่่นกัับร้�ยกั�ร้อ�ห�ร้ค�วัหวั�นแลิ่ะเคร้่�องด่�ม
หลิ่�กัหลิ่�ย

ฝึ�กัที่้องให้อ่�มอร้�อยแบบสุุขภ�พด่ไปกัับร้้�นอ�ห�ร้
สุไต้ลิ่์ค�เฟ่ที่่�พร้้อมต้้อนร้ับนักัเด่นที่�งด้วัยเมนูซ์่ฟู้ด
สุดใหม�ในร้�ค�สุบ�ยกัร้ะเป๋�

Chicken and Bee ตำำาบุลสัามู่ร้อำยยอำด
อำำาเภอำสัามู่ร้อำยยอำด จังห้วัีดประจวีบุคีีรีขััน์ธ์์ 77120
(+66) 92 054 5645
Chicken and Bee : good food & organic farm
www.facebook.com/chickenandbee

ไร่ทวีีกาญจน์์ ตำำาบุลห้้วียสััตำว์ีให้ญ่
อำำาเภอำหั้วีหิ้น์ จังห้วัีดประจวีบุคีีรีขััน์ธ์์ 77110
(+66) 62 136 1362
ไร่ทวีีกาญจน์์ Taweekarn Farm
www.facebook.com/taweekarnfarm/

169/5 ถน์น์ปากน์ำ�าปราณ ตำำาบุลปากน์ำ�าปราณ 
อำำาเภอำปราณบุุรี จังห้วัีดประจวีบุคีีรีขััน์ธ์์ 77220
(+66) 3263 0564
LEY Paknampran
www.facebook.com/leycafepranburi

217 ถน์น์ส้่ัศึึก ตำำาบุลประจวีบุคีีรีขััน์ธ์์
อำำาเภอำเมืู่อำงประจวีบุคีีรีขััน์ธ์์
จังห้วัีดประจวีบุคีีรีขััน์ธ์์ 77000
(+66) 61 524 2626
srisanorpc@gmail.com
ศึรีเสัน์าะ Srisanor Cafe
www.facebook.com/ศึรีเสัน์าะ-Srisanor-
Cafe-112040300237648/

183 ห้มู่่่ 4 ตำำาบุลปากน์ำ�าปราณ อำำาเภอำปราณบุุรี 
จังห้วัีดประจวีบุคีีรีขััน์ธ์์ 77220
(+66) 3261 8333
fom.ahh@aleenta.com

www.aleenta.com/huahin 
Aleenta Hua Hin - Pranburi
www.facebook.com/aleentahuahin/
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Wellness 
Activities

ให้ร้�งวััลิ่ต้ัวัเองแลิ่ะคนที่่�คุณร้ักัด้วัยโปร้แกัร้มด่ที่็อกัซ์์สุ�ร้พ่ษออกัจุ�กัร้��งกั�ย	พร้้อมผิ�อนคลิ่�ยกัับกั�ร้บำ�บัด 
ด้วัยเสุ่ยง	เพ่�อพัฒน�คุณภ�พช็่วั่ต้แลิ่ะสุุขภ�พอย��งยั�งย่น

ขับสารพ่ษและบำาบัดด้วยเสียง  ขับสารพ่ษและบำาบัดด้วยเสียง  
ทีี่�อลีีน์ตา หััวีหิัน์ - ปราณบุุรีทีี่�อลีีน์ตา หััวีหิัน์ - ปราณบุุรี

ฟ้�นฟูร้��งกั�ยท่ี่�เหน่�อยล้ิ่�จุ�กักั�ร้ที่ำ�ง�นหนักัด้วัย
โปร้แกัร้มที่ร้่ต้เมนต้์แลิ่ะด่ที่็อกัซ์์ผิ่วัสุำ�หร้ับคู�ร้ักั	
โดยเป็นหนึ�งในสุป�ที่่�ด่ที่่�สุุดของปร้�ณบุร้่

183 ห้มู่่่ 4 ตำำาบุลปากน์ำ�าปราณ
อำำาเภอำปราณบุุรี จังห้วัีดประจวีบุคีีรีขััน์ธ์์
77220
(+66) 3261 8333
fom.ahh@aleenta.com
www.aleenta.com/huahin 
Aleenta Hua Hin - Pranburi
www.facebook.com/aleentahuahin/

สปิาคู่่� รัก สปิาคู่่� รัก 
 ทีี่�อลีีน์ตา หััวีหิัน์ - ปราณบุุรี ทีี่�อลีีน์ตา หััวีหิัน์ - ปราณบุุรี

183 ห้มู่่่ 4 ตำำาบุลปากน์ำ�าปราณ อำำาเภอำปราณบุุรี 
จังห้วัีดประจวีบุคีีรีขััน์ธ์์ 77220
(+66) 3261 8333
fom.ahh@aleenta.com

www.aleenta.com/huahin 
Aleenta Hua Hin - Pranburi
www.facebook.com/aleentahuahin/
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Wellness 
Stays

ภู่ร่มันต็รา รีสอิ่ร์ต็ แอิ่นด์ สปิา ภู่ร่มันต็รา รีสอิ่ร์ต็ แอิ่นด์ สปิา 

ค้นพบควั�มสุงบของกั�ร้พักัผิ�อนในวัันหยุด	ด้วัยห้องพักัสุวัยสุไต้ลิ่์บูที่่คที่��มกัลิ่�งบร้ร้ย�กั�ศที่่�เป็นสุ�วันต้ัวัแลิ่ะ 
โปร้แกัร้มสุป�ที่่�ออกัแบบม�สุำ�หร้ับคู�ร้ักัสุ�ยสุุขภ�พโดยเฉพ�ะ

www.purimuntra.com
Purimuntra Resort and Spa
www.facebook.com/purimuntra

97 ห้มู่่่ 4 ตำำาบุลปากน์ำ�าปราณ อำำาเภอำปราณบุุรี 
จังห้วัีดประจวีบุคีีรีขััน์ธ์์ 77220
(+66) 3263 0550 3
info@purimuntra.com, rsvn@purimuntra.com

อิ่ลีนต็า หั้วห่้น-ปิราณ์บุรี รีสอิ่ร์ต็ แอิ่นด์ สปิาอิ่ลีนต็า หั้วห่้น-ปิราณ์บุรี รีสอิ่ร์ต็ แอิ่นด์ สปิา

ท่ี่�พักัด่ไซ์น์สุวัยท่ี่�ออกัแบบม�ให้กัลิ่มกัล่ิ่นไปกัับพ่�นท่ี่�แลิ่ะธร้ร้มช็�ต่้อันงดง�มของห�ดนำ��ปร้�ณ	ภ�ยใต้้สุถุ�ป่ต้ยกัร้ร้ม
โดดเด�นแลิ่ะสุ่�งอำ�นวัยควั�มสุะดวักัคร้บครั้น

183 ห้มู่่่ 4 ตำำาบุลปากน์ำ�าปราณ อำำาเภอำปราณบุุรี 
จังห้วัีดประจวีบุคีีรีขััน์ธ์์ 77220
(+66) 3261 8333
fom.ahh@aleenta.com

www.aleenta.com/huahin 
Aleenta Hua Hin - Pranburi
www.facebook.com/aleentahuahin/
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เช้้า 
•	ต้้อนรัับนักเดิินทาง	ณ	ท่าอากาศยานนานาชาติ้ภููเก็ต้
•	เวิิร์ักชอปอาหารัสุุขภูาพเสุริัมภููมิและวิิธีีคััดิสุรัรัสุ่วิน
ปรัะกอบสุำาคััญสุำาหรัับอาหารัเพ่�อสุุขภูาพ

•	เวิิร์ักชอปปรุังอาหารัไทยเพ่�อสุุขภูาพผ่่านคัอร์ัสุ 
Thai Healthy Cooking Class by Amatara 
Wellness Resort

Day 1
เท่ี่�ยง
•	รัับปรัะทานอาหารักลางวิันม่�อเบา	ๆ	ที�คัาเฟ่่	บูสุท์
•	ทรัีต้เมนต้์บำาบัดิดิ้วิยสุายนำ�าในสุปาสุไต้ล์โมรั็อกโก	
	 ที�เทอรั์คัวิอยซ์์	โคัฟ่วิ	สุปา	

เย็น
•	เช็กอิน	ณ	ต้รัีสุรัา		
•	รัับปรัะทานอาหารัเย็นที�โรังแรัม

เสริิมภููมิเพ่ื่�อสุขภูาพื่ กริะตุุ้�นภููมิคุุ้�มกัน บููสต์ุ้พื่ลัังให้� ร่ิางกายด้�วยทริิป Immunity Booster  
ในจัังห้วัด้ภููเก็ตุ้ ออกไปพื่ายเร่ิอคุ้ายักพัื่กสมอง สัมผััสอะโริมาธริริมชาติุ้แห่้งป่า

แลัะท�องทะเลั ฟ้ื้� นฟูื้พื่ลัังงานด้�วยศาสตุ้ร์ิจัักริะแลัะคุ้ล่ั�นเสียง ปลุักกลั�ามเน่�อให้� ตุ่้�นตัุ้ว
แข็งแกร่ิงกับูเซิิร์ิฟื้บูอร์ิด้กลัางทะเลั ปลัด้ปล่ัอยคุ้วามอ่อนลั�าด้�วยทรีิตุ้เมนต์ุ้บูำาบัูด้ 

รีิบููตุ้ร่ิางกายด้�วยการิฝัังเข็ม แลัะนวด้ปริะคุ้บูสมุนไพื่ริในรีิสอร์ิตุ้ห้รูิ

Trip Idea

เช้้า 
•	รัับปรัะทานอาหารั	ณ	โรังแรัมที�พัก
•	เปิดิปรัะสุบการัณ์บำาบัดิด้ิวิยศาสุต้ร์ัแห่งจัักรัะ	ฟ้่�นฟู่
	 รัะบบพลังงานร่ัางกาย	ณ	อนันต้รัา	ไม้ขาวิ	ภููเก็ต้	วิิลล่า

Day 4
เท่ี่�ยง
•	รัับปรัะทานอาหารัใต้้และอาหารัทะเล	ที�รั้านต้าทวิย
•	พักผ่่อนต้ามอัธียาศัย

บ่่าย
•	เดิินทางกลับโดิยสุวิัสุดิิภูาพ

เช้้า 
•	รัับปรัะทานอาหารัเช้า	ณ	โรังแรัมที�พัก
•	เข้าคัอรั์สุบำาบัดิคัวิามเคัรัียดิเสุรัิมภููมิบนเซ์ิรั์ฟ่บอรั์ดิ	
•	เข้ารัับการับำาบัดิดิ้วิยโปรัแกรัมคัล่�นเสุียง	ที�อมาธีารัา	
	 เวิลเนสุ	

เท่ี่�ยง
•	อรั่อยแบบปลอดิสุารัพิษกับอาหารัม่�อกลางวิัน	
	 ณ	รั้านดิีไวิน์

บ่่าย
•	ผ่่อนคัลายไปกับการันวิดิปรัะคับสุมุนไพรั	ณ	ศรีัพันวิา

เย็น
•	ดิินเนอรั์ม่�อพิเศษ	ณ	ห้องอาหารัปรัะจัำาโรังแรัม

Day 2
เช้้า 
•	รัับปรัะทานอาหารัเช้า	ณ	โรังแรัมที�พัก
•	สุนุกกับการัพายเรั่อคัายัก	สุำารัวิจัป่าโกงกาง 
และวิิถีีชีวิิต้ชุมชน	ที�ชุมชนท่าฉััต้รัไชย

เท่ี่�ยง
•	รัับปรัะทานอาหารักลางวิันฝีีม่อเชฟ่จัิมมี� 
ณ	ห้องอาหารัพรัุ

•	นวิดิผ่่อนคัลายดิ้วิยศาสุต้รั์บำาบัดิแห่งล้านนา 
ที�ชีวิามาสุสุาจั	บันยันทรัี	

เย็น
•	เข้ารัับบรัิการันวิดิกดิจัุดิกรัะตุ้้นภููมิคัุ้มกันรั่างกาย 
ที�บันยันทรัี

•	รัับปรัะทานอาหารัเย็น	ณ	ต้รัีสุรัา	และพักผ่่อน
	 ต้ามอัธียาศัย

Day 3
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พายเรั่อคัายักสุำารัวิจัคัวิามอุดิมสุมบูรัณ์ของป่าโกงกางและพ่�นที�ชายเลนรัอบชุมชนท่าฉััต้รัไชย	หน่�งในเขต้
อุทยานแห่งชาต้ิที�ไดิ้ช่�อวิ่าเป็นปอดิแห่งเกาะภููเก็ต้

Immunity Booster 
Activities

เรีัยนรู้ัเทคันิคัการัปรุังอาหารัไทยขั�นสูุงผ่่านคัอร์ัสุเรีัยนสัุ�น	ๆ	ในรัะยะเวิลาไม่กี�ชั�วิโมง	แต่้อัดิแน่นด้ิวิยเคัล็ดิลับพิเศษที� 
จัะทำาให้อาหารัทุกจัานทั�งอรั่อยและดิีต้่อสุุขภูาพ

เรีิยนทำาอาห้าริ   เรีิยนทำาอาห้าริ   
ท่ี่�อมาธารา เวลเนส ร่สอร์ตท่ี่�อมาธารา เวลเนส ร่สอร์ต

กรัะตุ้้นภููมิคัุ้มกันดิ้วิยศาสุต้รั์แห่งการักดิจัุดิบำาบัดิต้ามต้ำารัาโบรัาณ	นอกจัากจัะช่วิยผ่่อนคัลายรั่างกายแล้วิ	
ยังช่วิยปรัับสุมดิุลรั่างกายและจัิต้ใจัอย่างเป็นธีรัรัมชาต้ิอีกดิ้วิย

บ้้านท่่าฉััตรไชย หมูู่่ 5 ตำาบ้ลไมู้่ขาว อำำาเภูอำถลาง
จัังหวัดภููเก็็ต 83110
(+66) 87 284 9676
paweerat2504@gmail.com

นวด้กด้จุัด้  นวด้กด้จุัด้  
 ท่ี่� บัันยัันที่ร่ ท่ี่� บัันยัันที่ร่

ชุมู่ชนท่่อำงเท่่�ยวบ้้านท่่าฉััตรไชย 
Community Based Tourism
www.facebook.com/baanthachatchaiphuket

คุ้ายักชมป่าโกงกางคุ้ายักชมป่าโกงกาง

33, 33/27 หมูู่่ 4 ถนนศร่สุุนท่ร ตำาบ้ลเชิงท่ะเล 
อำำาเภูอำถลาง จัังหวัดภููเก็็ต 83110
(+66) 7637 2400
corporate@banyantree.com,
phuket@banyantree.com

84 หมูู่่ 8 ถนนศัก็ดิเดช ตำาบ้ลวิชิต อำำาเภูอำเมืู่อำง
ภููเก็็ต จัังหวัดภููเก็็ต 83000
(+66) 7631 8888
reservations.phuket@amataraphuket.com

www.banyantree.com/en/thailand/phuket 
Banyan Tree Phuket
www.facebook.com/BanyanTreePhuketTH

www.amataraphuket.com 
Amatara Wellness Resort
www.facebook.com/amatarawellnessresort
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เรัียนเซ์ิรั์ฟ่บอรั์ดิท่ามกลางชายหาดิที�เงียบสุงบและคัล่�นลมที�เหมาะสุมกับการัทำากิจักรัรัมทางนำ�าเพ่�อใช้บำาบัดิ
โรัคัเคัรัียดิและอาการัทางจัิต้ใจั	โดิยมีคัรัูฝีึกสุอนเฉัพาะทางคัอยดิูแลต้ลอดิวิัน

ทะเลับูำาบัูด้แลัะเซิิร์ิฟื้บูอร์ิด้ ทะเลับูำาบัูด้แลัะเซิิร์ิฟื้บูอร์ิด้ 
ท่ี่�อมาธารา เวลเนส ร่สอร์ตท่ี่�อมาธารา เวลเนส ร่สอร์ต

เพรัาะสุุขภูาพและภููมิคัุ้มกันที�ดิีเรัิ�มต้้นที�อาหารั	คัอรั์สุเวิิรั์กชอปพรั้อมหลักสุูต้รัเข้าใจัง่ายนี�	จั่งอยากชวินทุกคัน 
ไปรัู้จัักสุรัรัพคัุณของสุมุนไพรัไทย	เพ่�อนำามาใช้เสุรัิมภููมิคัุ้มกันให้รั่างกายแข็งแรัง

เวิร์ิกชอปเรีิยนรูิ�สมุนไพื่ริเพ่ื่�อสุขภูาพื่ เวิร์ิกชอปเรีิยนรูิ�สมุนไพื่ริเพ่ื่�อสุขภูาพื่ 
ท่ี่�อมาธารา เวลเนส ร่สอร์ตท่ี่�อมาธารา เวลเนส ร่สอร์ต

84 หมูู่่ 8 ถนนศัก็ดิเดช ตำาบ้ลวิชิต อำำาเภูอำเมืู่อำง
ภููเก็็ต จัังหวัดภููเก็็ต 83000
(+66) 7631 8888
reservations.phuket@amataraphuket.com

www.amataraphuket.com 
Amatara Wellness Resort
www.facebook.com/amatarawellnessresort

84 หมูู่่ 8 ถนนศัก็ดิเดช ตำาบ้ลวิชิต อำำาเภูอำเมืู่อำง
ภููเก็็ต จัังหวัดภููเก็็ต 83000
(+66) 7631 8888
reservations.phuket@amataraphuket.com

www.amataraphuket.com 
Amatara Wellness Resort
www.facebook.com/amatarawellnessresort
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Wellness 
Food & Coffee

ห้�องอาห้าริพื่รุิห้�องอาห้าริพื่รุิ

ลิ�มรัสุม่�อพิเศษที�รัังสุรัรัคั์โดิยเชฟ่จัิมมี�	เชฟ่ปรัะจัำาห้องอาหารัพรัุที�คััดิสุรัรัวิัต้ถีุดิิบจัากเกษต้รักรัทั�วิภููมิภูาคั
และปรัุงอาหารัต้ามหลักสุมดิุลรัะหวิ่างวิัต้ถีุดิิบ	รัสุชาต้ิ	และคัวิามรััก

ริ�านตุ้าทวยริ�านตุ้าทวย ริ�านดี้ไวน์ริ�านดี้ไวน์

ร้ัานต้าทวิย	ร้ัานอาหารัไทยพ่�นบ้านเลิศรัสุบนเกาะภููเก็ต้	
ใช้วัิต้ถุีดิิบหลักมาจัากของในท้องถิี�น	มีอาหารัไทย 
รัสุชาติ้ถ่ีงเคัร่ั�องจััดิจ้ัาน	ท่ามกลางสุวิน	มีต้้นไม้ร่ัมร่ั�น	
พร้ัอมนำ�าต้กชิล	ๆ	

อรั่อยแบบปลอดิสุารัพิษไดิ้ต้ั�งแต้่ม่�อเช้ายันม่�อเย็น 
ดิ้วิยเมนูออรั์แกนิกจัากรั้านดิีไวิน์ที�เล่อกใช้เฉัพาะไข่สุดิ 
จัากฟ่ารั์มออรั์แกนิก	ปลาท้องถีิ�น	และขนมปังโฮมเมดิ

ร้านตาท่วย สุะพานสุารสิุน ตำาบ้ลไมู้่ขาว 
อำำาเภูอำถลาง จัังหวัดภููเก็็ต 83110
(+66) 86 470 4807
ร้านตาท่วย_official
www.facebook.com/ร้านตาท่วย_official-
109813120659539/

60/1 หมูู่่ 6 ถนนศร่สุุนท่ร ตำาบ้ลเชิงท่ะเล 
อำำาเภูอำถลาง จัังหวัดภููเก็็ต 83110
(+66) 7631 0100
pru@trisara.com

www.prurestaurant.com 
PRU Restaurant
www.facebook.com/PruRestaurant/ คุ้าเฟ่ื้ บููสท์คุ้าเฟ่ื้ บููสท์

คัาเฟ่่ไซ์ส์ุเล็กพร้ัอมเมนูเคัร่ั�องด่ิ�มสูุต้รัพิเศษและขนมขบเคีั�ยวิจัากวัิต้ถุีดิิบธีรัรัมชาติ้	ให้คุัณได้ิพักจิับกาแฟ่ไปพร้ัอม	ๆ	 
กับการัชมบรัรัยากาศสุุดิร่ัมร่ั�นของสุวินด้ิานนอก

39/38 หมูู่่ 1 ตำาบ้ลราไวย์
อำำาเภูอำเมืู่อำงภููเก็็ต จัังหวัดภููเก็็ต 83120
(+66) 65 264 9792
boostcafephuket@gmail.com

www.boostcafethailand.com 
BOOST Phuket
www.facebook.com/boostphuket/

120/1 หมูู่่ 7 ถนนเท่พก็ระษััตร่ ตำาบ้ลเท่พก็ระษััตร่ 
อำำาเภูอำถลาง จัังหวัดภููเก็็ต 83110
(+66) 7633 6000
info@thanyapura.com
www.thanyapura.com/resorts/phuket/
facilities/dining/
Thanyapura
www.facebook.com/thanyapura/
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Wellness 
Activities

ฟ่้�นฟู่รั่างกายและจัิต้วิิญญาณดิ้วิยศาสุต้รั์แห่งจัักรัะ	รัะบบพลังงานโบรัาณที�มีต้้นกำาเนิดิจัากอินเดิียและเป็น 
องคั์ปรัะกอบหลักของโยคัะอายุรัเวิท	เพ่�อคัวิามสุมบูรัณ์แบบของรั่างกาย

จัักริะ  จัักริะ  
ท่ี่�อนันตรา ไม้ขาว ภููเก็็ต วิลล่าท่ี่�อนันตรา ไม้ขาว ภููเก็็ต วิลล่า

888 หมูู่่ 3 ตำาบ้ลไมู้่ขาว
อำำาเภูอำถลาง จัังหวัดภููเก็็ต 83110
(+66) 7633 6100
phuket@anantara.com

www.anantara.com/th/mai-khao-phuket 
Anantara Mai Khao Phuket Villas
www.facebook.com/AnantaraMaiKhaoPhuket/

ดิ่�มดิำ�าไปกับการัทรัีต้เมนต้์อันหลากหลาย 
เรัิ�มต้ั�งแต้่นวิดิแผ่นไทยไปจันถี่งสุคัรัับผ่ิวิสุูต้รัพิเศษ 
ภูายใต้้บรัรัยากาศสุปา	สุีเทอรั์คัวิอยสุ์ที�ต้กแต้่ง 
ในสุไต้ล์โมรั็อกโก

ปรันนิบัต้ิรั่างกายท่ามกลางแมกไม้เขียวิขจัีและ 
พาวิิลเลียนสุ่วินต้ัวิหลังงาม	ปรัะคับสุมุนไพรัสุูต้รัลับ 
ที�จัะช่วิยบำารัุงผ่ิวิพรัรัณให้เปล่งปลั�ง

ผ่่อนคัลายคัวิามเหน่�อยล้าดิ้วิยการับำาบัดิจัากโสุต้
ปรัะสุาททั�ง	5	อันไดิ้แก่	รัูป	รัสุ	กลิ�น	เสุียง	และสุัมผ่ัสุ	
อันเป็นภููมิปัญญาพ่�นบ้านต้ามแบบฉับับไทยล้านนา

ปรัับจัูนอารัมณ์ดิ้วิยการัอาบคัล่�นเสุียง	ศาสุต้รั์โบรัาณ 
ที�ช่วิยกรัะตุ้้นการัทำางานของสุมอง	2	ซี์กให้สุอดิคัล้องกัน 
ถี่อเป็นการับำาบัดิทั�งในแง่ของรั่างกายและจัิต้วิิญญาณ

71/10 หมูู่่ 5 ตำาบ้ลก็มู่ลา
อำำาเภูอำก็ะทู้่ จัังหวัดภููเก็็ต 83120
(+66) 7633 7777
cs@oasisspa.net
www.oasisspa.net/th/destination/
phuket/Turquoise_Cove_Spa/
Oasis Spa Thailand
www.facebook.com/Oasisfanpage

33, 33/27 หมูู่่ 4 ถนนศร่สุุนท่ร ตำาบ้ลเชิงท่ะเล 
อำำาเภูอำถลาง จัังหวัดภููเก็็ต 83110
(+66) 7637 2400
phuket@banyantree.com
www.banyantree.com/en/thailand/phuket
Banyan Tree Phuket
www.facebook.com/BanyanTreePhuketTH

88 หมูู่่ 8 ถนนศัก็ดิเดช ตำาบ้ลวิชิต อำำาเภูอำเมืู่อำง
ภููเก็็ต จัังหวัดภููเก็็ต 83000
(+66) 7637 1000
chill@sripanwa.com
www.coolspaphuket.com
Sri panwa
www.facebook.com/SripanwaPhuket

84 หมูู่่ 8 ถนนศัก็ดิเดช ตำาบ้ลวิชิต อำำาเภูอำเมืู่อำง
ภููเก็็ต จัังหวัดภููเก็็ต 83000
(+66) 7631 8888
reservations.phuket@amataraphuket.com
www.amataraphuket.com
Amatara Wellness Resort
www.facebook.com/
amatarawellnessresort

ธาริาบูำาบัูด้  ธาริาบูำาบัูด้  
ท่ี่�  โอเอซิิส เที่อร์ควอยัซ์ิ โคฟว สปาท่ี่�  โอเอซิิส เที่อร์ควอยัซ์ิ โคฟว สปา

ปริะคุ้บูสมุนไพื่ริ ปริะคุ้บูสมุนไพื่ริ 
 ท่ี่� คูลสปา  ท่ี่� คูลสปา 

ชีวามาสสาจั   ชีวามาสสาจั   
 ท่ี่� บัันยัันที่ร่ ท่ี่� บัันยัันที่ร่

บูำาบัูด้ด้�วยเสียง   บูำาบัูด้ด้�วยเสียง   
ท่ี่�อมาธารา เวลเนส ร่สอร์ตท่ี่�อมาธารา เวลเนส ร่สอร์ต
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Wellness 
Stays

ตุ้รีิสริาตุ้รีิสริา

รัีสุอรั์ต้สุุดิหรัูรัิมหาดิแห่งนี�ต้ั�งอยู่รัะหวิ่างป่าเขต้รั้อนอันเขียวิชอุ่มและทะเลอันดิามัน	รัวิมถี่งอยู่ไม่ไกลจัาก
ลากูน่ากอล์ฟ่		พรั้อมสุิ�งอำานวิยคัวิามสุะดิวิกดิ้านสุุขภูาพคัรับคัรััน

www.trisara.com
Trisara
www.facebook.com/trisararesort

60/1 หมูู่่ 6 ถนนศร่สุุนท่ร ตำาบ้ลเชิงท่ะเล 
อำำาเภูอำถลาง จัังหวัดภููเก็็ต 83110
(+66) 7631 0100
reservations@trisara.com

บัูนยันทรีิบัูนยันทรีิ

อมาธาริา เวลัเนส รีิสอร์ิตุ้อมาธาริา เวลัเนส รีิสอร์ิตุ้

หนีไปพักผ่่อนที�บันยันทรีั	รีัสุอร์ัต้ที�มีรัางวัิลการัันตี้ตั้�งอยู่บนเกาะภููเก็ต้	เป็นสุวิรัรัค์ัสุำาหรัับผู้่ที�ต้้องการัพักผ่่อนใน 
พูลวิิลล่าสุ่วินตั้วิ	หรูัหรัาและมีรัะดัิบมองเห็นวิิวิทะเลสุาบและล้อมรัอบด้ิวิยต้้นไม้เขียวิขจีั

อมาธีารัา	เวิลเนสุ	รีัสุอร์ัต้	โรังแรัมเพ่�อสุุขภูาพรัะดัิบห้าดิาวิ	มอบบริัการัด้ิวิยห้องพักที�กว้ิางขวิางพร้ัอมวิิวิทะเล 
และสิุ�งอำานวิยคัวิามสุะดิวิกคัรับคัรััน	รัวิมทั�งบริัการัโปรัแกรัมเพ่�อปรัับสุมดุิลทางด้ิานสุุขภูาพกายและใจั

33, 33/27 หมูู่่ 4 ถนนศร่สุุนท่ร ตำาบ้ลเชิงท่ะเล 
อำำาเภูอำถลาง จัังหวัดภููเก็็ต 83110
(+66) 7637 2400
corporate@banyantree.com,
phuket@banyantree.com

84 หมูู่่ 8 ถนนศัก็ดิเดช ตำาบ้ลวิชิต 
อำำาเภูอำเมืู่อำงภููเก็็ต จัังหวัดภููเก็็ต 83000
(+66) 7631 8888
reservations.phuket@amataraphuket.com

www.banyantree.com/en/thailand/phuket 
Banyan Tree Phuket 
www.facebook.com/BanyanTreePhuketTH

www.amataraphuket.com 
Amatara Wellness Resort
www.facebook.com/amatara 
wellnessresort
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Immunity
Booster
Holiday

สมุุยสมุุย
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เช้้า 
• เดิินทางถึึงเกาะสมุุย
• ชมุสวนฟาร์์มุเกษตร์วิถีึมุะพร้์าวสมุุย 

ณ ชุมุชนท่องเที�ยวเกษตร์ลิิปะใหญ่่ 

Day 1
เท่ี่�ยง
• ร์ับปร์ะทานอาหาร์กลิางวัน 

ตำาร์ับโบร์าณ ที�ร์้านกามุาสูตร์า 
• เปิดิปร์ะสบการ์ณ์การ์ขัับสาร์พิษ 

ออกจากร์่างกายดิ้วยคอร์์สดิีท็อกซ์์
ที�ดีิที�สุดิกับโปร์แกร์มุ Detoxication 
Therapy แลิะ Relax & Renew 
ที�คามุาลิายา 

เสริิมภููมิกดปุ่่� มรีิเฟริซร่ิางกายด้วยโปุ่ริแกริมดีท็็อกซ์ล้้างพิิษในรีิสอร์ิตส่ขภูาพิหรูิริะดับโล้ก 
บนเกาะสม่ย เดินเล่้นชมสวนเกษตริ ท่็ามกล้างเสียงคล่้�น แล้ะทิ็วมะพิร้ิาว 

เดินออกกำาลั้งบนพ่ิ�นท็ริายเติมวิตามินดีจากแดดอ่่น ๆ ยามเช้า ท็ดสอบความฟิต 
กับคล้าสมวยไท็ย ฝึึกสกิล้การิท็ริงตัวกับโยคะบนแพิดเดิล้บอร์ิด ฟ้� นฟูร่ิางกาย

ให้ลึ้กถึึงริะดับเซล้ล์้ด้วยท็รีิตเมนต์ โอโซนบำาบัด นอนชมวิวพิริะอาทิ็ตย์ตกปุ่รัิบคล่้�นสมอง
ให้ผ่่อนคล้ายด้วยเสียงคล่้�นจากท้็องท็ะเล้

Trip Idea

เช้้า 
• รั์บปร์ะทานอาหาร์ ณ โร์งแร์มุที�พัก
• สำาร์วจความุสมุบูร์ณ์บนเกาะสมุุยผ่่านเส้นทาง
 ศึึกษาธร์ร์มุชาติ เที�ยวนำ�าตกหน้าเมืุอง

Day 4
เท่ี่�ยง
• ร์ับปร์ะทานอาหาร์กลิางวัน ในคาเฟ่สุดิชิคปร์ะจำา
 เกาะสมุุยที�ร์้านซ์ัมุเมุอร์์ โดิยโคโค่ แทมุส์ 
• เดิินทางกลิับ

เช้้า 
• ร์ับปร์ะทานอาหาร์เช้า ณ โร์งแร์มุที�พัก
• ออกกำาลิังกายในคลิาสมุวยไทย กับคร์ูมุวยมุืออาชีพ
 ที�ยอดิยุทธมุวยไทย

เท่ี่�ยง
• ร์ับปร์ะทานอาหาร์กลิางวันสไตลิ์เฮลิท ี

ที�ร์้านเดิอะ เนเจอร์์ สมุุย

เย็น
• ผ่่อนคลิายไปกับการ์นอนอาบแดิดิยามุเย็น 

ชมุวิวพร์ะอาทิตย์ตกไปพร์้อมุกับการ์บำาบัดิ 
ดิ้วยพลิังแห่งแสงที�โร์งแร์มุคอนร์าดิ เกาะสมุุย

Day 2
เช้้า 
• ร์ับปร์ะทานอาหาร์ ณ โร์งแร์มุที�พัก
• ฝึึกสมุาธิแลิะการ์ทร์งตัว ในคลิาสโยคะบน 

แพดิเดิิลิบอร์์ดิ ที�คามุาลิายา 
• ผ่่อนคลิายกลิ้ามุเนื�อแลิะร์่างกายดิ้วยการ์ 

นวดินำ�ามุันมุะพร์้าว ที�อนันตร์า เกาะสมุุย 

เท่ี่�ยง
• ร์ับปร์ะทานอาหาร์กลิางวัน ที�ร์้านฟิชเชอร์์แมุน 

เฮาส์ คาเฟ่ แอนดิ์ แกลิเลิอร์ี
• เปิดิปร์ะสบการ์ณ์การ์บำาบัดิแลิะฟ้�นฟูร์่างกายดิ้วย

ทร์ีตเมุนต์ธาร์าบำาบัดิ ที�บันยันทร์ี 

เย็น
• ร์ับปร์ะทานอาหาร์เย็น ณ  ห้องอาหาร์แซ์ฟฟร์อน 

บันยันทร์ี
• กลิับเขั้าที�พัก ณ โร์งแร์มุคอนร์าดิ เกาะสมุุย 

พักผ่่อนตามุอัธยาศึัย

Day 3

เย็น
• เช็กอินเขั้าที�พัก 

ณ โร์งแร์มุคอนร์าดิ เกาะสมุุย 
• เพลิิดิเพลิินกับกิจกร์ร์มุภายในที�พัก 

อาทิ เดิินเลิ่น เลิียบชายหาดิ 
ทร์ีตเมุนต์นวดิผ่่อนคลิาย
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เส้นทางศึึกษาธร์ร์มุชาติที�จะพาคุณไปสำาร์วจความุสมุบูร์ณ์ขัองต้นไมุ้เมืุองร้์อนแลิะสัตว์ป่านานาพร์ร์ณ พร้์อมุ ๆ กับ
ไดิ้ชื�นชมุความุงามุขัองนำ�าตกหน้าเมุืองที�ซ์่อนอยู่ในหุบเขัา

Immunity Booster 
Activities

ศึึกษาเส้นท็างธริริมชาตินำ� าตกหน้าเม่องศึึกษาเส้นท็างธริริมชาตินำ� าตกหน้าเม่อง

ชมสวนฟาร์ิมเกษตริ ชมสวนฟาร์ิมเกษตริ 
ท่ี่� ชุุมุชุนท่ี่องเท่ี่�ยวเกษตรลิิปะใหญ่่ท่ี่� ชุุมุชุนท่ี่องเท่ี่�ยวเกษตรลิิปะใหญ่่

ท่องเที�ยวเชิงอนุร์ักษ์ไปตามุเส้นทางป่�นจักร์ยานสุดิชิลิ แวะทักทายชาวบ้านที�ชุมุชนลิิปะใหญ่่ แลิะเยี�ยมุเยียน 
ฟาร์์มุมุะพร์้าวอันเป็นความุภาคภูมุิใจขัองชาวเกาะสมุุย

ออกกำาลิังเร์ียกเหงื�อแลิะกร์ะตุ้นการ์ไหลิเวียน 
ขัองเลืิอดิลิมุด้ิวยคอร์์สมุวยไทยร์ะดัิบพื�นฐาน ฝึึกสอนโดิย 
คร์ูมุวยมุืออาชีพ เพื�อเป็นอีกหนึ�งปร์ะสบการ์ณ ์
การ์ออกกำาลิังกายที�ไมุ่เหมุือนใคร์

เสร์ิมุสร์้างสมุดิุลิขัองร์่างกาย ฝึึกสมุาธิ แลิะกร์ะตุ้น 
การ์ทำางานขัองสมุองให้พร้์อมุรั์บวันใหมุ่ ด้ิวยคอร์์สโยคะ
ยามุเช้าบนกร์ะดิาน Paddle Board สุดิแสน 
จะท้าทายความุสามุาร์ถึ

76/77 หมุ่� 5 ถนนเชิิงมุวน ตำำ�บลบ�อผุุด 
อำ�เภอเก�ะสมุุย จัังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 84320
(+66) 7795 2621
yodyutmuaythai@gmail.com
www.yodyutmuaythai.com
Yodyut Muaythai Gym
www.facebook.com/yodyutmuaythaithailand

102/9 หมุ่� 3 ถนนแหลมุเส็ด ตำำ�บลหน้�เมืุอง
อำ�เภอเก�ะสมุุย จัังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 84140
(+66) 7742 9800
info@kamalaya.com
www.kamalaya.com
Kamalaya Koh Samui
www.facebook.com/kamalayakohsamui

(+66) 86 120 4118

(+66) 7742 4098

ยอดย่ท็ธมวยไท็ยยอดย่ท็ธมวยไท็ยแพิดเดิล้บอร์ิดโยคะแพิดเดิล้บอร์ิดโยคะ
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ร์ับปร์ะทานอาหาร์ท่ามุกลิางวิวแสนงดิงามุขัองเกาะสมุุย ดิื�มุดิำ�ากับอาหาร์ทะเลิแลิะเคร์ื�องดิื�มุหลิากหลิาย 
เป่�ยมุลิ้นดิ้วยคุณภาพ

ห้องอาหาริแซฟฟริอน บันยันท็รีิ สม่ยห้องอาหาริแซฟฟริอน บันยันท็รีิ สม่ย

99/9 หมุ่� 4 ตำำ�บลมุะเร็ตำ อำ�เภอเก�ะสมุุย 
จัังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 84310
(+66) 7791 5333
samui@banyantree.com

www.banyantree.com/en/thailand/samui 
Banyan Tree Samui
https://www.facebook.com/BanyanTreeSamui.
Thailand/

เอ็นจอยไปกับร์สชาติความุอร์่อยที�แทบไมุ่ต้องปร์ุงเพิ�มุ
ขัองวัตถึุดิิบสดิใหมุ่ ทั�งผ่ักสลิัดิอินทร์ีย์ที�ปลิูกในฟาร์์มุ
บนเกาะสมุุยแห่งนี� แลิะอาหาร์ทะเลิคุณภาพดิี

เปิดิโลิกอาหาร์เพื�อสุขัภาพที�ปร์ุงตามุกร์ร์มุวิธีโบร์าณ 
ร์้านนี�โดิดิเดิ่นเร์ื�องการ์คัดิสร์ร์เนื�อสัตว์แลิะผ่ักผ่ลิไมุ้
หลิากหลิายชนิดิที�หายากแลิะร์สชาติแปลิกใหมุ่
ไมุ่ซ์ำ�าใคร์

ร์้านอาหาร์ฟิวชั�นแห่งใหมุ่บนเกาะสมุุย คุณจะพบกับ
อาหาร์หลิากหลิายร์วมุถึึงสลิัดิคีนัวเพื�อสุขัภาพ 
พาสต้าเอเชียฟิวชั�นอาหาร์เช้าตลิอดิวัน เบอร์์เกอร์ ์
ขัองหวาน คร์าฟท์ กาแฟ ชานมุพิเศึษ ผ่ลิไมุ้สดิ 
แลิะอีกมุากมุาย

อิ�มุเอมุไปกับร์ายการ์อาหาร์ที�เอาใจคนร์ักสุขัภาพ 
ทุกเพศึทุกวัย มุีให้เลิือกทั�งฝึ่�งอาหาร์คาวที�หน้าตาดิ ี
แลิะร์สชาติถูึกปาก ร์วมุถึึงกาแฟแลิะเครื์�องดืิ�มุอีกเพียบ

112/9 หมุ่� 1 เก�ะสมุุย 
จัังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 84320
(+66) 81 564 8489
The Nature Samui
www.facebook.com/thenaturesamui/

62 หมุ่� 1 ตำำ�บลบ�อผุุด อำ�เภอเก�ะสมุุย 
จัังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 84320
(+66) 91 915 5664
summer.by.cocotams@gmail.com
www.summer-by-coco-tams.business.site 
SUMMER by Coco Tam's
www.facebook.com/summer.bycocotam

37 หมุ่� 1 ฟิชิิเชิอร์แมุน วิลเลจั ตำำ�บลบ�อผุุด 
อำ�เภอเก�ะสมุุย จัังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 84320
(+66) 88 751 8674
karmasutrasamui@gmail.com
www.karmasutrasamui.com
Karma Sutra bar and kitchen
www.facebook.com/karmasutrarestaurant/

2/52 หมุ่� 1 ตำำ�บลบ�อผุุด อำ�เภอเก�ะสมุุย 
จัังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 84320
(+66) 62 220 6091
fishermanhousehotel@gmail.com
Fisherman's House x Sasatorn Coffee
www.facebook.com/fisherman
housekohsamui/

ร้ิานเดอะ เนเจอร์ิ สม่ยร้ิานเดอะ เนเจอร์ิ สม่ย

ร้ิานกามาสูตริาร้ิานกามาสูตริา

ร้ิานซัมเมอร์ิ โดยโคโค่ แท็มส์ร้ิานซัมเมอร์ิ โดยโคโค่ แท็มส์

ร้ิานฟิชเชอร์ิแมน เฮาส์ ร้ิานฟิชเชอร์ิแมน เฮาส์ 
คาเฟ�  แอนด์ แกล้เล้อรีิคาเฟ�  แอนด์ แกล้เล้อรีิ

Wellness 
Food & Coffee
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หนึ�งในคอร์์สที�ไดิ้ร์ับความุนิยมุสูงสุดิ โดิยการ์ใช้แสงบำาบัดิ ควบคู่การ์นวดิที�ช่วยให้ร์่างกายผ่่อนคลิาย สดิชื�น 
แลิะสดิใสกว่าที�เคย 

49/8 ถนนฮิิลล์เครส ตำำ�บลตำลิ�งง�มุ 
อำ�เภอเก�ะสมุุย จัังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 84140
(+66) 7791 5888
conrad_koh_samui@conradhotels.com

www.hiltonhotels.com/th_TH/thailand/
conrad-koh-samui/ 
Conrad Koh Samui
www.facebook.com/conradkohsamui/

Wellness 
Activities

99/9 ตำำ�บลบ�อผุุด อำ�เภอเก�ะสมุุย
จัังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 84320
(+66) 7742 8300
bophutsamui@anantara.com

102/9 หมุ่� 3 ถนนแหลมุเส็ด ตำำ�บลหน้�เมืุอง 
อำ�เภอเก�ะสมุุย จัังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 84140
(+66) 7742 9800
info@kamalaya.com

www.anantara.com/th/bophut-koh-samui
Anantara Bophut Koh Samui Resort
www.facebook.com/AnantaraBophutResort/

www.kamalaya.com
Kamalaya Koh Samui
www.facebook.com/kamalayakohsamui

เขั้าสู่โลิกแห่งการ์พักผ่่อนที�เกินคำาบร์ร์ยาย  มุีห้องทร์ีตเมุนต์ สวีทแยกเดิี�ยวหลิายหลิังสำาหร์ับให้บร์ิการ์บำาบัดิ 
แบบส่วนตัว การ์นวดินำ�ามุันมุะพร์้าวที�เป็นยาอายุวัฒนะเพื�อผ่ิวเร์ียบเนียนแลิะมุีสุขัภาพดิี การ์นวดิที�นุ่มุนวลิ 
ผ่สมุผ่สานกับคุณสมุบัติการ์ร์ักษาขัองเจลิว่านหางจร์ะเขั้ เพื�อปลิอบปร์ะโลิมุผ่ิวที�โดินแสงแดิดิ

คลิายกลิ้ามุเนื�ออย่างมุีปร์ะสิทธิภาพดิ้วยโปร์แกร์มุการ์บำาบัดิพิเศึษที�ออกแบบมุาเฉพาะสำาหร์ับลิูกค้าแต่ลิะคน 
ผ่สมุผ่สานเทคนิคแลิะเทคโนโลิยีสุดิลิำ�าเพื�อกร์ะตุ้นการ์ไหลิเวียนขัองโลิหิต

นวดนำ�ามันมะพิร้ิาว นวดนำ�ามันมะพิร้ิาว 
 ท่ี่�อนันตรา เกาะสมุุย ท่ี่�อนันตรา เกาะสมุุย

ฟ้� นฟูร่ิางกาย  ฟ้� นฟูร่ิางกาย  
ท่ี่�คามุาลิายา สมุุยท่ี่�คามุาลิายา สมุุย

 พิลั้งแห่งแสง  พิลั้งแห่งแสง 
ท่ี่�คอนราด สมุุยท่ี่�คอนราด สมุุย
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99/9 หมุ่� 4 ตำำ�บลมุะเร็ตำ อำ�เภอเก�ะสมุุย 
จัังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 84310
(+66) 7791 5333
samui@banyantree.com,
reservations-samui@banyantree.com

www.banyantree.com/en/thailand/samui
Banyan Tree Samui
www.facebook.com/BanyanTreeSamui.Thailand

ฟ้�นฟูสุขัภาพแลิะเสร์ิมุภูมุิคุ้มุกันให้ร์่างกายกลิับมุาสดิชื�นอีกคร์ั�ง ดิ้วยเทคนิค Holistic Hydrotherapy สุดิลิำ�า 
ซ์ึ�งเป็นการ์ให้โอโซ์นบร์ิสุทธิ�เพื�อบำาบัดิแลิะฟ้�นฟูร์่างกายในร์ะดิับเซ์ลิลิ์ 

ธาริาบำาบัด  ธาริาบำาบัด  
 ท่ี่� บัันยันที่ร่ ท่ี่� บัันยันที่ร่

คอร์์สขัับสาร์พิษ อันเป็นเอกลิักษณ์หนึ�งเดิียว ใช้ผ่ลิิตภัณฑ์์ที�เลิือกสร์ร์มุาเป็นอย่างดิี จะมุีเอกลิักษณ์ที�มุีส่วนผ่สมุ 
พิเศึษจากธร์ร์มุชาติ เพื�อฟ้�นฟูเติมุพลิังให้กับร์่างกายขัองคุณแลิะร์ู้สึกผ่่อนคลิายอย่างเต็มุที� 

102/9 หมุ่� 3 ถนนแหลมุเส็ด ตำำ�บลหน้�เมืุอง 
อำ�เภอเก�ะสมุุย จัังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 84140
(+66) 7742 9800
info@kamalaya.com

www.kamalaya.com
Kamalaya Koh Samui
www.facebook.com/kamalayakohsamui

ดีท็็อกซ์ ดีท็็อกซ์ 
ท่ี่�คามุาลิายา สมุุยท่ี่�คามุาลิายา สมุุย
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Wellness 
Stays

คอนริาด สม่ย  คอนริาด สม่ย  

หนึ�งในร์ีสอร์์ตที�ดิีที�สุดิบนเกาะสมุุย มุาพร์้อมุบร์ิการ์ดิ้านสุขัภาพคร์บคร์ันโดิยผู่้เชี�ยวชาญ่เร์ื�องการ์บำาบัดิ 
ฟ้�นฟูร์่างกาย พร์้อมุโปร์แกร์มุทร์ีตเมุนต์ให้เลิือกหลิากหลิาย  

คามาล้ายาคามาล้ายา

บันยันท็รีิ สม่ยบันยันท็รีิ สม่ย

ร์ีสอร์์ตสำาหร์ับคนร์ักสุขัภาพที�คร์บวงจร์แลิะมุีชื�อเสียงร์ะดิับโลิก  โดิดิเดิ่นเร์ื�องโปร์แกร์มุสุขัภาพแลิะการ์บำาบัดิ 
เฉพาะดิ้าน เช่น ศึาสตร์์อายุร์เวท ธร์ร์มุชาติบำาบัดิ หร์ือการ์แพทย์แผ่นจีน

รี์สอร์์ตพูลิวิลิล่ิาสุดิหรู์ วิวอ่าวไทย ให้คุณได้ิพักผ่่อนท่ามุกลิางสภาพแวดิล้ิอมุที�สมุบูร์ณ์แบบต่อการ์สร้์างสุขัภาพกาย 
สุขัภาพจิต แลิะสมุดิุลิชีวิตที�ดิี พร์้อมุดิ้วยโปร์แกร์มุสุขัภาพเพื�อฟ้�นฟูทั�งสภาพร์่างกายแลิะจิตใจอย่างมุีคุณภาพ 
ช่วยบร์ร์เทาความุเคร์ียดิ

49/8 ถนนฮิิลล์เครส ตำำ�บลตำลิ�งง�มุ 
อำ�เภอเก�ะสมุุย จัังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 84140
(+66) 7791 5888
conrad_koh_samui@conradhotels.com

www.hiltonhotels.com/th_TH/thailand/
conrad-koh-samui/ 
Conrad Koh Samui
www.facebook.com/conradkohsamui/

102/9 หมุ่� 3 ถนนแหลมุเส็ด ตำำ�บลหน้�เมืุอง 
อำ�เภอเก�ะสมุุย จัังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 84140
(+66) 7742 9800
info@kamalaya.com

www.kamalaya.com
Kamalaya Koh Samui
www.facebook.com/kamalayakohsamui

99/9 หมุ่� 4 ตำำ�บลมุะเร็ตำ อำ�เภอเก�ะสมุุย 
จัังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 84310
(+66) 7791 5333
samui@banyantree.com,
reservations-samui@banyantree.com

www.banyantree.com/en/thailand/samui
Banyan Tree Samui
www.facebook.com/BanyanTreeSamui.Thailand
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Wellness 
Workation 

น่่าน่น่่าน่
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เช้้า 
•	ต้้อนรัับนักเดิินทาง	ณ	จุุดินัดิพบ
•	แวะจุิบกาแฟในกรัะท่อมปลายนา	
ท่�รั้านบ้านนาก๋างโต้้ง

Day 1
เท่ี่�ยง
•	รัับปรัะทานอาหารักลางวัน 
ในฟารั์มออรั์แกนิก 
ท่�รั้านน่านต้ะวันฟารั์ม

•	ทัวรั์สวนโกโก้ปรัะจุำาเมืองน่าน 
ชมวิธี่การัผลิต้	และกิจุกรัรัม 
เวิรั์กชอปทำาโกโก้

เย็น
•	รัับปรัะทานอาหารัเย็น 
ท่�รั้านโว้วล่า	คิิทเช่น	

•	เช็กอินเข้้าท่�พัก	ณ	โกโก้	วัลเลย์	 
รั่สอรั์ต้	อาณาจุักรัโกโก้ใจุกลาง
เมืองน่าน

เท่ี่�ยวด้้วยที่ำ�ง�นได้้ท่ี่� เมืืองน่�น เมืืองแห่่งก�รสร้�งแรงบัันด้�ลใจให้่คนที่ำ�ง�น 
ท่ี่�มืกล�งอ้อมืกอด้ของท้ี่องท่่ี่งและข่นเข� จิบัก�แฟนั�งคร่เอที่ง�นในค�เฟ่ส่ด้เก๋ริมืท่่ี่งน� 
ส่เข่ยว เดิ้นเล่นเพิิ่�มืเอ็นโด้ฟินสมืองในสวนโกโก้ชืื่�อดั้ง ลองที่ำ�เมืนูโกโก้สูตรให่ม่ืให้่ตัวเอง 

บูัสต์พิ่ลังให้่ร่�งก�ยกับัเมืนูส่ด้เฮลต่�จ�กฟ�ร์มืออร์แกนิก พิ่ร้อมืจิบัชื่�ย�มืบ่ั�ยสำ �ร�ญใจกับั 
Afternoon Tea Set ส่ด้เก๋ริมืนำ��ตกศิิล�เพิ่ชื่ร  

Trip Idea

เช้้า 
•	รัับปรัะทานอาหารัเช้า	ณ	โรังแรัมท่�พัก
•	แวะจุิบกาแฟแก้วโปรัดิ	ชมวิวทุ่งนาส่เข้่ยว 
ท่�คิาเฟ่	นาต้าทา

เท่ี่�ยง
•	อิ�มอรั่อยกับสารัพัดิเมนูเห็ดิในมื�อกลางวัน 
ท่�รั้านฟารั์มเห็ดิบ้านหัวนำ�า

•	จุิบชายามบ่าย	ท่�รัิมนำ�าต้กในชุมชนศิิลาเพชรั

บ่่าย
•	กิจุกรัรัมป่�นจุักรัยานลัดิเลาะไปต้ามท้องนา 
รัอบพื�นท่�ชุมชนศิิลาเพชรั

เย็น
•	รัับปรัะทานอาหารัเย็น	ท่�รั้านบ้านบุ๋ม

Day 2
เช้้า 
•	รัับปรัะทานอาหารัเช้า	ณ	โรังแรัมท่�พัก
•	ดิื�มดิำ�าวิวดิอยกิ�วม่วง	ท่�คิาเฟ่กาแฟสุดิเก๋	 
ณ	รั้านน่านเนท่ฟ	กิ�วม่วง	

เท่ี่�ยง
•	รัับปรัะทานอาหารักลางวัน	ในบ้านไม้สไต้ล์คิลาสสิก	
ท่�รั้านนา	เข้า	เรัา	น่าน

•	เท่�ยวชมวัดิภููมินทรั์	วัดิเพ่ยงหน่�งเดิ่ยวในปรัะเทศิไทย
ท่�สรั้างทรังจุตุ้รัมุข้	ภูายในม่ภูาพจุิต้รักรัรัมฝาผนัง 
ปู่ม่านย่าม่าน	หรัือ	ภูาพกรัะซิิบรััก	อันเลื�องลือ

เย็น
•	เดิินทางกลับ

Day 3
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นั�งที่ำ�ง�น จิบัก�แฟชื่มืวิวท่่ี่งน�นั�งที่ำ�ง�น จิบัก�แฟชื่มืวิวท่่ี่งน�
ท่ี่�คาเฟ่่ น่าตาที่าท่ี่�คาเฟ่่ น่าตาที่า

เปล่�ยนจุากนั�งทำางานในคิาเฟ่ต้ิดิแอรั์	ไปดิื�มดิำ�าคิวามหอมกรัุ่นข้องกาแฟแก้วโปรัดิในกรัะท่อมหลังเล็กกลางทุ่งนา 
ท่�รัายล้อมดิ้วยกลิ�นดิินและนาข้้าวส่เข้่ยวข้จุ่

คิาเฟ่ท่�ถููกสรั้างข้่�น	ณ	ก่�งกลางทุ่งนาเข้่ยวข้จุ่พรั้อมมุมถู่ายรัูปท่�สวยเก๋ดิ้วยเฟอรั์นิเจุอรั์ไม้และเมนูข้นมเคิ้กหน้าต้าดิ ่
ให้เลือกชิมจุนพุงกาง

Work from 
the Rice field

91 หมู่่่ 7 บ้้าน่น่่าน่มู่่�น่คง ตำำาบ้ลป่า่แลวหลวง 
อำำาเภอำส่ัน่ติำสุัข จ่ังหว่ดน่่าน่ 55210
(+66) 87 673 8052

444 ตำำาบ้ลไชยสัถาน่ อำำาเภอำเมืู่อำงน่่าน่
จ่ังหว่ดน่่าน่ 55000
(+66) 86 654 4564

บ้้าน่น่าก๋๋างโต้ำง Baan Na Kang Tong
www.facebook.com/บ้้าน่น่าก๋๋างโต้ำง- 
Baan-Na-Kang-Tong-104186131357161

นั�งที่ำ�ง�น จิบัก�แฟชื่มืวิวท่่ี่งน�นั�งที่ำ�ง�น จิบัก�แฟชื่มืวิวท่่ี่งน�
ท่ี่� น่่าน่เน่ท่ี่ฟ่ ก่ิ่�วม่่วงท่ี่� น่่าน่เน่ท่ี่ฟ่ ก่ิ่�วม่่วง

ใช้เวลาวันหยุดิน่�แบบสโลว์ไลฟ์	พรั้อมดิื�มดิำ�ากาแฟ 
และชาแก้วโปรัดิไปพรั้อมชมวิวสุดิเอ็กซิ์คิลูซิ่ฟข้อง
ดิอยกิ�วม่วงท่�รั้านเชฟเทเบิลเปิดิใหม่ในชื�อน่านเนท่ฟ

136 ถน่น่สัายท่่าล่� ตำำาบ้ลใน่เว่ยง
อำำาเภอำเมืู่อำงน่่าน่ จ่ังหว่ดน่่าน่ 55000
(+66) 94 938 6497
Nan Native Kew Muang 
น่่าน่เน่ท่่ฟ กิ๋�วมู่่วง by เชฟเฟร์ิ์สั ธน่ภ่ท่ร์
www.facebook.com/Nan-Native-Kew-
Muang-น่่าน่เน่ท่่ฟ-กิ๋�วมู่่วง-by-เชฟเฟร์ิ์สั-
ธน่ภ่ท่ร์-101702121380631/

นั�งที่ำ�ง�น จิบัก�แฟชื่มืวิวท่่ี่งน�นั�งที่ำ�ง�น จิบัก�แฟชื่มืวิวท่่ี่งน�
ท่ี่� ร้้าน่กิ่าแฟ่ไที่ล้ื้�อท่ี่� ร้้าน่กิ่าแฟ่ไที่ล้ื้�อ

จุิบกาแฟเคิล้าธีรัรัมชาต้ิไปกับคิาเฟ่สุดิฮิิปท่�ม่จุุดิข้าย
เป็นสะพานไม้ท่�ทอดิยาวไปสุดิสายต้าให้คิุณ 
ได้ิเดิินทอดิน่องชมวิวทุ่งนาส่เข่้ยวแบบชิล	ๆ	และยังม่ 
กรัะท่อมสไต้ล์ไทลื�อ	โดิยเชื�อมต้่อกันแต้่ละหลัง 
ดิ้วยสะพานไม้ไผ่

164 หมู่่่ 4 ตำำาบ้ลศิิลาแลง อำำาเภอำป่วั 
จ่ังหว่ดน่่าน่ 55120
(+66) 89 264 6058
ก๋าแฟบ้้าน่ไท่ลื�อำ - ban tai lue cafe’
www.facebook.com/ก๋าแฟบ้้าน่ไท่ลื�อำ-ban-
tai-lue-cafe-1009017247715

น่าตำาท่า Cafe' & Farm Stay
www.facebook.com/Natatha91/

นั�งที่ำ�ง�น จิบัก�แฟชื่มืวิวท่่ี่งน�นั�งที่ำ�ง�น จิบัก�แฟชื่มืวิวท่่ี่งน�
ท่ี่� บ้้าน่น่าก๋ิ่างโต้งท่ี่� บ้้าน่น่าก๋ิ่างโต้ง
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Wellness 
Food & Coffee

ร้�นน� เข� เร� น่�นร้�นน� เข� เร� น่�น

ชุบชูหัวใจุท่�เหนื�อยล้าดิ้วยกลิ�นกาแฟหอมกรัุ่นท่�อบอวลไปทั�วบ้านไม้หลังเล็ก	พรั้อมนั�งทำางานชิล	ๆ	ในบรัรัยากาศิ 
แสนสงบท่�โอบล้อมดิ้วยขุ้นเข้าและธีรัรัมชาต้ิ

ร้�นบ้ั�นบ๋่ัมืร้�นบ้ั�นบ๋่ัมื

ร้�นน่�นตะวัน ฟ�ร์มืร้�นน่�นตะวัน ฟ�ร์มื

ร้ัานอาหารัอารัมณ์บิสโต้รั	พิกัดิป่กหมุดิท่�ใคิรัมาจัุงหวัดิน่านก็ต้้องแวะรัับปรัะทาน	เสิร์ัฟอาหารัไทยรัสอร่ัอยถููกปาก 
คินรุ่ันใหม่พร้ัอมเลือกใช้วัต้ถุูดิิบท่�ด่ิต่้อสุข้ภูาพ

รั้านอาหารัเพื�อสุข้ภูาพท่�เน้นวัต้ถูุดิิบออรั์แกนิกท่�ปลูกเองดิ้วยรัะบบสมารั์ต้ฟารั์มแบบเกษต้รัอินทรั่ย์	มารัังสรัรัคิ์เป็น
เมนูเพื�อสุข้ภูาพ	พรั้อมพื�นท่�ฟารั์มเปิดิให้เดิินเล่น

3/3 ถน่น่วร์วิช่ย ตำำาบ้ลใน่เว่ยง
อำำาเภอำเมืู่อำงน่่าน่ จ่ังหว่ดน่่าน่ 55000
(+66) 91 854 3278
thefarmhouse.hotel@gmail.com

267 หมู่่่ 1 บ้้าน่สัะเน่่ยน่ ตำำาบ้ลสัะเน่่ยน่ 
อำำาเภอำเมืู่อำงน่่าน่ จ่ังหว่ดน่่าน่ 55000
(+66) 83 789 6598
nantawanfarm@gmail.com

website--38906158788405774149-
restaurant.business.site
บ้้าน่บุ๋้มู่ Bar&Bistro
www.facebook.com/BaanBumBarBistro

88 หมู่่่ 5 ตำำาบ้ลวร์น่คร์ อำำาเภอำป่วั
จ่ังหว่ดน่่าน่ 55120
(+66) 61 542 2919
puagallery.28@gmail.com

nakhaoraonan.com
น่า เขา เร์า น่่าน่
www.facebook.com/NaKhaoRaoNan

น่่าน่ตำะว่น่ฟาร์์มู่ NanTawan Farm
www.facebook.com/nantawanfarm/
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อิ�มฟินพรั้อมไดิ้รัูปสวย	ๆ	ไว้ทำาคิอนเทนต้์	กับเมนูอาหารัลูกคิรั่�งไทย-อิต้าเล่�ยนในรัสชาต้ิดิ่ต้่อใจุ	เลือกใช้วัต้ถูุดิิบ
ดิ่ต้่อสุข้ภูาพ	และบรัรัยากาศิดิ่ต้่อการัมาพักผ่อน

ชิมสารัพัดิเมนูจุากเห็ดิท่�ทั�งหน้าต้าดิ่และสุข้ภูาพดิ่	พรั้อมบรัรัยากาศิบ้านไรั่ในฟารั์มเห็ดิท่�ทันสมัยและคิรับวงจุรั 
ท่�สุดิแห่งหน่�งข้องจุังหวัดิน่าน

129 บ้้าน่ห่วน่ำ�า ตำำาบ้ลศิิลาแลง อำำาเภอำป่วั
จ่ังหว่ดน่่าน่ 55120
(+66) 81 005 1533

ฟาร์์มู่เห็ดบ้้าน่ห่วน่ำ�า
www.facebook.com/ฟาร์์มู่เห็ดบ้้าน่ห่วน่ำ�า
-142498919115418/

ร้�นฟ�ร์มืเห็่ด้บ้ั�นหั่วนำ��ร้�นฟ�ร์มืเห็่ด้บ้ั�นหั่วนำ��

ร้�นโว้วล่� คิที่เช่ื่นร้�นโว้วล่� คิที่เช่ื่น

1 ถน่น่มู่หายศิ ตำำาบ้ลใน่เว่ยง
อำำาเภอำเมืู่อำงน่่าน่ จ่ังหว่ดน่่าน่ 55000
(+66) 95 953 3251
noogninew@hotmail.com

voilanirvanan.navithai.com
Voila nirvanan
www.facebook.com/voilanirvanan/

ปล่อยกายและใจุไปกับนำ�าต้กท่�ไหลรัิน	พรั้อมจุิบชาคิู่ข้นมไทยจุากฝีมือชาวบ้านรัิมนำ�าต้กศิิลาเพชรั	เปล่�ยนชั�วโมง 
พักผ่อนในวันธีรัรัมดิาให้กลายเป็นวันหยุดิสุดิพิเศิษ

น่ำ�าตำก๋ศิิลาเพชร์ ตำำาบ้ลศิิลาเพชร์ อำำาเภอำป่วั จ่ังหว่ดน่่าน่ 55120
(+66) 92 257 6499, (+66) 65 939 9015

จิบัชื่�ย�มืบ่ั�ย จิบัชื่�ย�มืบ่ั�ย 
ร่้ม่น่ำ� าตกิ่ศ่ิลื้าเพชร้ร่้ม่น่ำ�าตกิ่ศ่ิลื้าเพชร้
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Wellness 
Activities

เปิดิปรัะสบการัณ์ทัวร์ัสวนโกโก้ปรัะจุำาเมืองน่าน	ชมวิธ่ีการัผลิต้กว่าจุะกลายมาเป็นวัต้ถุูดิิบลำ�าค่ิาในเคิรืั�องดืิ�มยอดิฮิิต้
ติ้ดิอันดัิบโลก	และเวิร์ักชอปทำาโกโก้กับชาวบ้าน

ชื่มืสวนโกโก้ และเวิร์กชื่อปที่ำ�โกโก้ ชื่มืสวนโกโก้ และเวิร์กชื่อปที่ำ�โกโก้ 
โดยโกิ่โก้ิ่ วัลื้เลื้ย์ ร่้สอร์้ตโดยโกิ่โก้ิ่ วัลื้เลื้ย์ ร่้สอร์้ต

www.cocoavalleygroup.com
Cocoa Valley Resort 
www.facebook.com/cocoavalleyresort

339 หมู่่่ 8 ตำำาบ้ลป่วั อำำาเภอำป่วั
จ่ังหว่ดน่่าน่ 55120
(+66) 63 791 1619, (+66) 5471 9599
cocoavalleyresort@hotmail.com

เท่ี่�ยวช่ื่มืชื่นศิิล�เพิ่ชื่ร ข่� จักรย�นชื่มืวิวท่่ี่งน� ที่ำ�ข้�วห่ล�มืเท่ี่�ยวช่ื่มืชื่นศิิล�เพิ่ชื่ร ข่� จักรย�นชื่มืวิวท่่ี่งน� ที่ำ�ข้�วห่ล�มื

เท่ี่�ยวชื่มืวัด้ภููมิืนที่ร์เท่ี่�ยวชื่มืวัด้ภููมิืนที่ร์

เปล่�ยนวันหยุดิธีรัรัมดิาให้เต็้มไปด้ิวยคิวามทรังจุำา	ผ่านทริัปสั�น	ๆ	ท่�จุะพาคุิณไปป่�นจัุกรัยานลัดิเลาะต้ามท้องนาข้อง
ชุมชนศิิลาเพชรัเพื�อคิลายคิวามเคิร่ัยดิจุากช่วิต้ในเมือง

เยือนวัดิภููมินทรั์เพื�อเป็นสิรัิมงคิลในการัทำางาน	คิ้นหาคิวามหมายข้องภูาพกรัะซิิบรัักบันลือโลก 
ต้ำานานคิู่ท้องถูิ�นเมืองน่าน

ชุมู่ชน่ศิิลาเพชร์ ตำำาบ้ลศิิลาเพชร์ อำำาเภอำป่วั จ่ังหว่ดน่่าน่ 55120
(+66) 92 257 6499, (+66) 65 939 9015

ว่ดภ่มิู่น่ท่ร์์ ผาก๋อำง ตำำาบ้ลใน่เว่ยง 
อำำาเภอำเมืู่อำงน่่าน่ จ่ังหว่ดน่่าน่ 55000
(+66) 98 879 3956

วด่ภ่มู่นิ่ท่ร์์
www.facebook.com/phakhruparatAutaiMutkavong/
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Wellness 
Stays

โกโก้ วัลเลย์ ร่สอร์ตโกโก้ วัลเลย์ ร่สอร์ต

ท่�พักท่ามกลางอาณาจัุกรัโกโก้ท่�เล่าเรืั�องรัาวคิวามภูาคิภููมิใจุในช็อกโกแลต้ไทยสู่นักเดิินทางผู้มาเข้้าพักพร้ัอมอิ�มเอม 
ไปกับปรัะสบการัณ์สุดิแปลกใหม่ในไรั่โกโก้

www.cocoavalleygroup.com
Cocoa Valley Resort 
www.facebook.com/cocoavalleyresort

339 หมู่่่ 8 ตำำาบ้ลป่วั อำำาเภอำป่วั
จ่ังหว่ดน่่าน่ 55120
(+66) 63 791 1619, (+66) 5471 9599
cocoavalleyresort@hotmail.com

น่�นนิรันด้ร์น่�นนิรันด้ร์

วางเรืั�องรัาวหนัก	ๆ	ลง	แล้วพาตั้วเองไปนอนพักท่ามกลางแปลงผักและขุ้นเข้า	กับร่ัสอร์ัต้ท่�ออกแบบมาให้เป็นมิต้รักับ 
สิ�งแวดิล้อมและกลมกลืนไปกับชุมชนรัอบข้้าง

น่่าน่นิ่ร่์น่ดร์์ ตำำาบ้ลศิิลาเพชร์ อำำาเภอำป่วั
จ่ังหว่ดน่่าน่ 55120
(+66) 97 289 5946
nannirun.resort@gmail.com

www.nannirun.com
น่่าน่นิ่ร่์น่ดร์์
www.facebook.com/NANNIRUNN

ไร่ต้นรักไร่ต้นรัก

ร่ัสอร์ัต้น่ารััก	ๆ	ในอำาเภูอป่ว	ท่�จุะชวนคุิณมานอนหลับใหลไปในบ้านต้้นไม้ข้นาดิกะทัดิรััดิท่�ซ่ิอนตั้วอยู่ท่ามกลางหุบเข้า	
พร้ัอมสิ�งอำานวยคิวามสะดิวกคิรับคิรััน

309 หมู่่่ 1 ตำำาบ้ลป่วั อำำาเภอำป่วั
จ่ังหว่ดน่่าน่ 55120
(+66) 81 033 8546
raithonrakpua@gmail.com
t3nlove@yahoo.com

raithonrak.com
ไร่์ต้ำน่ร่์ก๋
www.facebook.com/Raithonrug
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