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นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สาร



(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ซึ่งอุบัติขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2562 และขยายลุกลามไปทั่วโลก ส่งผล
ให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มหดตัวอย่างรุนแรง กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ัวโลก
หยุดชะงัก ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการผลิตการจ้างงาน การบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการส่งออกที่หดตัวในกลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรมหลักและประเทศคู่ค้าของไทยในเอเชีย จนทำาให้เศรษฐกิจ
หลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักมีแนวโน้มเข้าสู่
ภาวะถดถอย อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงมีส่วนสำาคัญในการช่วยประคับ
ประคองเศรษฐกิจไทยไว้ได้ในยามที่เครื่องยนต์หลักของประเทศขัดข้อง
 แม้ว่าต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์และความท้าทายมาอย่างต่อเน่ือง
แต่ก็สามารถกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วทุกครั้ง ทว่าวิกฤติในครั้งนี้
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องเผชิญกับปัญหาที่หนักหน่วงกว่าทุกครั้งจาก
การระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีเหนือความคาดหมาย ทำาให้จำานวนนักท่องเท่ียว
ลดลงมาก ผู้ประกอบการโรงแรมได้รับผลกระทบทางตรง                                                                                    
 รัฐบาลตระหนักถึงความสำาคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ความเก่ียวพันถึงพ่ีน้องร่วมชาติจำานวนหลายสิบล้านคนต้ังแต่ผู้ประกอบการ
ลูกจ้างพนักงาน ผู้คนในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง  จึงพยายามทำาทุกวิถีทาง
เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงโครงการส่งเสริม
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานโรงแรมไทย ตามแผนงาน Recovery “ซ่อมสร้าง”
รวมถึงโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration 
หรือ SHA เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่น  ให้กับ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
                  ขอแสดงความขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วม
มือกับมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย สมาคมโรงแรมไทย ดำาเนินโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานโรงแรมไทย ให้ผู้ประกอบการยกระดับ
มาตรฐานโรงแรมไทย เป็นที่ทราบกันดีว่าโครงการนี้ได้ดำาเนินการตั้งแต่           
เริ่มสถานการณ์โรคโควิด 19 ในช่วงต้นปี เป็นเหตุให้กระบวนการในการ
ตรวจประเมินมาตรฐานโรงแรมต้องสะดุดไปชั่วคราว แต่เมื่อสถานการณ์
เร่ิมคล่ีคลาย คณะกรรมการยังคงมีความเสียสละในการลงพ้ืนท่ีตรวจประเมิน
เพื่อให้โรงแรมต่าง ๆ  ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ต้องขอแสดงความยินดี
และขอชื่นชม 
                  สุดท้ายนี้ ในนามของรัฐบาล ขอแสดงความยินดี และขอบคุณ
ทุกฝ่ายที่ได้ร่วมฟันฝ่าวิกฤติมาด้วยกัน และขอขอบคุณมูลนิธิมาตรฐาน
โรงแรมไทย สมาคมโรงแรมไทย และโรงแรมรีสอร์ททุกแห่งที่ผ่านการยก
ระดับมาตรฐาน และได้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ 



คุณยุทธศักดิ์ สุภสร
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ตามที่มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย สมาคมโรงแรมไทย และการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) มีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างความยั่งยืนให้กับ
การท่องเที่ยวของไทย และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นเสาหลักสำาคัญ
ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์
ครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน อันเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกที่
ไม่สามารถควบคุมได้ เริ่มตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยจากสงคราม
การค้า ตามมาด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
 (โควิด-19) ที่ซ้ำาเติมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่งผลกระทบให้จำานวนนักท่อง
เที่ยวลดลง  
                ททท. จึงได้ปรับเปล่ียนแผนการดำาเนินงานโดยเน้นการสนับสนุน
Supply-side ของการท่องเท่ียวไทย รวมท้ังส่งเสริมการบูรณาการการทำางาน
ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยและมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย ในการดำาเนิน
โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานโรงแรมไทย เพื่อยกระดับ
ผู้ประกอบการโรงแรมให้มีคุณภาพและมาตรฐานด้านสินค้าและบริการ
รวมถึงโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration 
หรือ SHA มุ่งเน้นศักยภาพในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนัก
ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
                 ททท. ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบการโรงแรมและ
รีสอร์ท ทั้ง 98 แห่ง ที่ผ่านการตรวจสอบ และยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
3-5 ดาว ซึ่งนอกจากจะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สร้างความเชื่อมั่นด้าน
สุขอนามัยให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยในยุคปรกติใหม่หรือ New normal
และ ททท. เชื่อมั่นว่ามาตรการทั้งหลายของรัฐบาลจะทำาให้อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว และขอส่งความปรารถนาดี โดยหวังว่าจะ
ได้ทำางานให้กับประเทศไทยร่วมกัน เพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย
เป็นกลไกสำาคัญ

สาร

(นายยุทธศักดิ์ สุภสร)
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย



คุณชนินทธ์ โทณวณิก
ประธานมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย

สาร

(นายชนินทธ์  โทณวณิก)
ประธานมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย

มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย ขอขอบคุณรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้พยายามหา
มาตรการต่างๆ ในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทในยามที่ทุกคนต้องเผชิญกับความยาก
ลำาบากอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
 หนึ่งในมาตรการเหล่านั้น คือ โครงการส่งเสริมพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานโรงแรมไทย ภายใต้แคมเปญ “ซ่อมสร้าง” ซ่ึงการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทยบูรณาการการทำางานร่วมกับ สมาคมโรงแรมไทย และ
มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย จัดพิธีมอบเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานโรงแรม
ประจำาปี ๒๕๖๓ ให้แก่โรงแรมท่ีมีมาตรฐาน 3-5 ดาว จำานวน 98 แห่ง ในคร้ังน้ี
 โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานโรงแรมไทย
นอกจากจะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับโรงแรม และรีสอร์ทที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานแล้วยังสร้างความเชื่อมั่น ให้กับนักท่องเที่ยวในเรื่อง
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในยุคปกติใหม่หรือ New normal 
อันจะยังประโยชน์กับสถานประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทเป็นอย่างย่ิง
เมื่อวิกฤติการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง
 ท้ายสุดนี้ เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปีของมูลนิธิมาตรฐาน
โรงแรมไทย และ 60 ปี ของการสถาปนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
มูลนิธิฯ ขอส่งความปรารถนาดี และมีความยินดีที่จะทำางานร่วมกันเพื่อ
สร้างมาตรฐานโรงแรมไทยให้เป็นที่ยอมรับ อันจะนำาไปสู่การเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย
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วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่2019 หรือ
COVID-19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างไม่เคย
ปรากฏมาก่อน มาตรการล็อคดาวน์ ปิดเมือง ปิดประเทศ นำาความยาก
ลำาบากมาให้ผู้คนแวดวงธุรกิจโรงแรมถ้วนหน้า  จำานวนไม่น้อยต้องล้มหาย
ตายจากไป ที่ยังดำาเนินกิจการอยู่ก็จำาต้องปรับตัวให้สอดรับกับวิถีชีวิต
ปกติใหม่หรือ New Normal 
 รัฐบาล กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ตระหนักดีถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน และได้พยายามหาหนทาง
ช่วยเหลือ กอบกู้ฟ้ืนฟูให้การเดินทางท่องเท่ียวกลับมาเป็นอุตสาหกรรมหลัก
ของระบบเศรษฐกิจไทยอีกคร้ัง
 หนึ่งมาตรการเหล่านั้นก็คือ การบูรณาการร่วมกับสมาคม
โรงแรมไทยและมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย  ทำาโครงการส่งเสริมพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานโรงแรมไทย ภายใต้แคมเปญ “ซ่อมสร้าง” ข้ึนมา
พลิกห้วงเวลาอันวิกฤติให้เป็นโอกาส  ด้วยการพัฒนา ยกระดับโรงแรม
รีสอร์ทไปสู่มาตรฐาน 3-5 ดาว เตรียมความพร้อมรองรับกับการเดินทาง
ท่องเท่ียวภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ หรือ New Normal หลังวิกฤติโควิด-19 
คล่ีคลายลง

INTRODUCTION
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มอบประสบการณ์พักผ่อนวันหยุดอย่างมีสไตล์ในที่พักสุดหรูติดทะเล
พัทยา อาณา อานันท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า พัทยา รีสอร์ทระดับห้าดาวบน
หาดนาจอมเทียน ภายใต้แนวคิด “Pleasure Playground”
 โดดเด่นด้วยสไตล์การตกแต่งที่สะท้อนการผสมผสานอย่าง
ลงตัวระหว่างความหรูหราและความร่มร่ืนของธรรมขาติริมทะเล เหมาะสำาหรับ
การพักผ่อนทั้งแบบครอบครัวกลุ่มเพื่อนและแบบคู่รัก ห้องพักทั้งหมด
263 ห้อง เห็นวิวทะเลสวยแบบเต็มตา พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวกครบ
ครัน  โดยเฉพาะสระว่ายน้ำา Double Decker Pool  ที่เป็นไฮไลต์ของรีสอร์ท
ซึ ่งแบ่งออกเป็นสองชั ้น โดยชั ้นสองสามารถว่ายน้ ำาชมวิวทะเลสวย
ผ่านกระจก นอกจากนี้ยังมีสไลเดอร์ที่ลื่นลงมาจากชั้นสอง พร้อมบริการ
ห้องอาหาร และสปา เติมเต็มความสุขในวันพักผ่อนริมทะเลได้อย่างมีชีวิตชีวา 

ANA ANAN RESORT AND VILLAS PATTAYA
อาณา อานันท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า พัทยา

Hotel information
288 ซ.นาจอมเทียน20 นาจอมเทียน
สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

033 098 888

anaanan.com
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ANANTARA GOLDEN TRIANGLE  ELEPHANT 
CAMP & RESORT  

อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำา แคมป์ช้าง แอนด์ รีสอร์ท

เปิดประสบการณ์ใหม่ในรูปแบบ
การผจญภัยและความหรูหราในป่า
สัมผัสใกล้ชิดกับช้างที่ปางช้างบน
ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำา ชมวิว
แผ่นดิน 3 ประเทศริมแม่น้ำาโขง 

 อนันตรา สามเหลี ่ยมทองคำา แคมป์ช้าง แอนด์ รีสอร์ท
ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมไทยกับศิลปะพ้ืนเมือง มีห้องพัก 40 ห้องและ
ห้องสวีท 15 ห้องรวมห้องแฟมิล่ีสวีท 6 ห้อง ท่ีเพียบพร้อมความสะดวก
สบาย 
 อ่ิมอร่อยกับอาหารนานาชาติและอาหารไทยตลอดวัน ด่ืมดำ่า
ไฟน์ไดน่ิงแบบส่วนตัวในวิวนาข้ันบันไดวิวพระอาทิตย์ตกท่ีพิเศษสุด และ
ต่ืนใจไปกับโปรแกรมสปาในป่า ล่องเรือแม่นำา้โขง หริือร่วมกิจกรรมใกล้ชิด
กับช้าง เปิดประสบการณ์การทำาอาหารและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้อย่างประทับใจไม่รู้ลืม

Hotel information
229 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย 57150

053 784 084

anantara.com
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สถานที่พักผ่อนสุดหรูราวอยู่บนเกาะสวรรค์ สไตล์เมืองชายฝั่งเขตร้อน
บนหาดเฉวง 

 อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย รีสอร์ท ออกแบบเรียบง่าย
หรูหราสไตล์ร่วมสมัยถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมไทย-จีนเลือกสรร
ประสบการณ์การพักผ่อนได้หลากหลายทั้งวิวสวนและวิวทะเลด้วยห้องพัก
122 ห้อง และวิลล่ารายรอบสระน้ำาท่ามกลางสวนปาล์ม พร้อมความต่ืนตา
ตื่นใจไปกับการรับประทานอาหารรสเลิศบนยอดไม้ และโปรแกรมทัวร์
ทางธรรมชาติชายหาด ป่าเขา และชุมชนบนเกาะสมุย

ANANTARA LAWANA KOH SAMUI RESORT
อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย รีสอร์ท 

Hotel information
92/1 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี 84320

077 960 333

anantara.com
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AVANI PATTAYA RESORT 
อวานี พัทยา รีสอร์ท 

Hotel information
218/2-4 ม.10 ถ.เลียบชายหาด 
พัทยากลาง เมืองพัทยา อ.บางละมุง
 จ.ชลบุรี 20260

 038 412 120

avanihotels.com/pattaya
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พักผ่อนร่มรื่นดั่งดินแดนสวรรค์เขตร้อน กับโรงแรมเครืออวานี ในทำาเล
สุดสะดวกสบายกลางเมืองพัทยา 
 อวานี พัทยา รีสอร์ท โรงแรมระดับ 5 ดาว มีห้องพัก 298 ห้อง
ให้ผ่อนคลายด้วยห้องพักระเบียงส่วนตัว ชมวิวท้องทะเลพัทยาสีฟ้าครามได้
เต็มตา เพียงเลือกห้องซีวิว หรือห้องการ์เด้นวิว ร่มร่ืนกับสวนไม้เมืองร้อน 
เขียวชอุ่ม ท่ามกลางการตกแต่งที่งดงามอย่างไทย 
 อีกเสน่ห์หน่ึงคือความหลากหลายของห้องอาหารท่ีพร้อมให้
บริการท้ังอาหารไทยและนานาชาติ อาทิ ห้องอาหาร Benihana บริการสเต็ก
สไตล์ญี่ปุ่น ลิ้มลองบุฟเฟ่ต์จุใจที่ Elephant Bar ชิมสมูทตี้ผลไม้ที่บาร์กลาง
สระว่ายน้ำา Manao Bar พร้อมเมนูผักออร์แกนิกปลูกจากฟาร์มไฮโดรโพนิกส์
ของโรงแรม หรือเพลิดเพลินไปกับการนวดผ่อนคลายแบบไทย หรือทรีทเมนต์
ที่ออกแบบพิเศษโดยเฉพาะ ที่ อวานี สปา



BANGKOK MARRIOTT HOTEL
THE SURAWONGSE 

โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ 

สัมผัสประสบการณ์พักผ่อนใน
โรงแรมสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกระดับ 
5 ดาวใจกลางกรุงเทพฯ 

Hotel information
262 ถ.สุรวงศ์ สี่พระยา บางรัก
กรุงเทพฯ 10110 

0 2088 5666

marriott.com
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 โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ นำาเสนอห้องพักที่
หลากหลายตอบสนองความต้องการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ทั้งห้องพัก
สไตล์โมเดิร์นและห้องพัก แบบเรสซิเดนซ์เชียลสวีท ตั้งแต่ 1 – 3 ห้อง
นอนเหมาะสำาหรับการเข้าพักระยะยาว ทุกห้องตกแต่งให้รู้สึกอบอุ่นดู
สบายตาด้วยโทนสีเอิร์ธโทน ครบสิ่งอำานวยความสะดวกผสมผสานความ
รู้สึกดั้งเดิมและสมัยใหม่ไว้ได้อย่างลงตัว 
 เพลิดเพลินไปกับห้องอาหารและบาร์ภายในโรงแรม ได้แก่
ห้องอาหารไทย พระยา คิทเช่น ห้องอาหาร เย่า เรสเตอรองต์์ ชมวิวตัวเมือง
พร้อมจิบค็อกเทลที่ เย่า รูฟท็อปบาร์ พูล บาร์ และเดอะ ลอบบี้ เลาจน์
นอกจากนี้ยังมีบริการฟิตเนส สะว่ายน้ำากลางแจ้งแบบอินฟินิตี้ชมวิวเมือง
และควอน สปา รวมถึงตอบโจทย์ภาคธุรกิจการประชุมสัมมนาด้วย
สถานที่จัดเลี้ยงหลากหลายรูปแบบเหมาะสำาหรับทุกงานประชุมและ
งานสังสรรค์ 



สัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนเหนือระดับในโรงแรมที่ติดอันดับ
ท็อป 25 โรงแรมธุรกิจที่ดีที่สุดในเอเชีย

BANGKOK MARRIOTT MARQUIS
QUEEN’S PARK

แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

Hotel information
199 ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท22 แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ  10110 

0 2059 5555

bangkokmarriottmarquisqueenspark.com
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 โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ตั้งอยู่ใกล้
กับสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์ และอยู่ท่ามกลางศูนย์กลางการชอปปิ้ง
ระดับโลก อย่าง ดิเอ็มดิสทริค (TheEM District) นำาเสนอความหลากหลายของ
ห้องพักที่ตกแต่งได้อย่างหรูหรา มีห้องพักทั้งหมด 1,388 ห้อง รวมถึง
ห้องอาหารหลากหลายคอนเซ็ปต์ให้เลือกสรร ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลิน
ไปกับการชมวิวทิวทัศน์อันน่าประทับใจของกรุงเทพฯ จากช้ัน 38  

 นอกจากนี้ โรงแรม
ยังมีความโดดเด่นในด้านการจัด
งานสัมมนา เลี้ยงสังสรรค์ โดย
มีพื้นที่จัดประชุมและจัดเลี้ยงที่
สามารถรองรับการจัดงานได้ทุก
ประเภทและทุกขนาดโดยรองรับ
แขกได้มากกว่า 1,000 คน ที่นี่จึงเป็น
มากกว่าโรงแรมท่ัวไปและยังเป็น
จุดหมายปลายทางของเหล่านัก
ท่องเที่ยวจากทั่วโลก 



หลีกหนีความวุ่นวายสู่โลกเงียบสงบในโรงแรมหรูบนเกาะกลางอ่าวไทย
งามดั่งสรวงสวรรค์  
 บันยันทรี สมุย รีสอร์ทหรูต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี 95ไร่ มีห้องพักจำานวน
88 ห้อง ที่สวยสงบท่ามกลางป่าเขียวชอุ่มของอ่าวส่วนตัวของหาดละไม 
ห้องพักมีหลายระดับตั้งแต่ห้องดีลักซ์ ไปจนถึงห้องแฟมิลี่ขนาดใหญ่
สำาหรับทริปครอบครัว ทุกวิลล่ามีระเบียงส่วนตัวและสระว่ายน้ำาสุดหรู
สิ่งอำานวยครบครัน พร้อมบริการโดดเด่น Villa Host คอยให้บริการตลอด
24 ช่ัวโมง และมีโทรศัพท์ (Portier) ท่ีสามารถใช้โทรได้ท้ังภายในและต่าง
ประเทศเป็นบริการท่ีโรงแรมจัดไว้ให้ฟรี
 เลือกคลายเมื่อยล้าที่ บันยันทรี สปา ที่นี่เป็นที่เดียวที่มี
เรนฟอเรสต์( Rainforest) และสปาบำาบัดโดยน้ำาวน (Hydro Spa) ชายหาด
ด้านหน้าของโรงแรม มีปะการัง สามารถดำาน้ำาตื้นชมทัศนียภาพใต้น้ำาได้
โดยไม่ต้องเดินทางไปท่ีอ่ืน และมีทริปท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ Sense of Nature 
Walk ให้ได้ท่องเที่ยวสำารวจเกาะสวยบริสุทธิ์ของอ่าวไทย 

BANYAN TREE SAMUI 
โรงแรม บันยันทรี สมุย

Hotel information
99/9 ม.4 มะเร็ต หาดละไม 
อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี 84310

077 915 333

banyantree.com
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CAPE DARA RESORT PATTAYA
เคปดารา รีสอร์ท พัทยา

ฟังเสียงคลื่น นอนแช่น้ ำาใน Infinity pool ดูพระอาทิตย์ตกริมทะเล 
ท่ีเคป ดารา รีสอร์ท พัทยา สวรรค์ใกล้กรุงท่ีเต็มไปด้วยความสุขและผ่อนคลาย

 เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา ออกแบบสไตล์โมเดิร์นคอนเทมโพราร่ี
มีห้องพักมากถึง 264 ห้อง และ 13 รูปแบบให้เลือก พักผ่อนแสนสบาย
ในอ่างจากุซซี่ส่วนตัวริมระเบียงในห้อง Dara Beachfront Suite บริการสุด
พิเศษสำาหรับห้องพักแบบ Club Benefits ด้วย Executive Lounge 

 ให้บริการตลอดทั้งวัน
สำาหรับลูกค้าวีไอพี และอ่ิมอร่อยไป
กับห้องอาหารต่างๆ ท้ังอาหารเช้า
นานาชาติ บุฟเฟต์ต่ิมซำาท้ังกลางวัน
และเย็น ชิลกับค็อกเทลสูตรพิเศษ
ท่ีบาร์ยามค่ำาคืน พร้อมบริการห้อง
ฟิตเนส และสปา ให้ออกกำาลังกาย
และผ่อนคลาย

Hotel information
256  ม.5  ซ.นาเกลือ 20  ถ.พัทยา-นา
เกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง
 จ.ชลบุรี 20150 

038 933 888

capedarapattaya.com
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รีสอร์ทหรูแนวสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสคงความคลาสสิกแบบภูเก็ต
ล้อมรอบด้วยสวนน้ำาขนาดใหญ่

 โรงแรมหรูระดับ 5 ดาวติดชายหาดกะรน จำานวน  262 ห้อง
 มีทั้งแบบห้องสวีท และวิลลา แต่ละห้องมีระเบียงชมทัศนียภาพท้องทะเล
อันดามัน ไฮไลต์ห้องพรีเม่ียมสปาดีลักซ์มีอ่างจากุซซ่ีกลางแจ้งให้ผ่อนคลาย

 ส่ิงอำานวยความสะดวก
ครบครันสำาหรับผู้มาพักผ่อนท้ังแบบ
ครอบครัว คู่รัก กิจกรรมเอาท์ดอร์
มีทั้งสนามเทนนิส คลาสสอนมวย
ศูนย์ฟิตเนส ชมวิวชายหาดสุดสายตา
กีฬาทางน้ ำา เช่น พายเรือคายัค 
วินด์เซิร์ฟ แล่นเรือใบ เด็กๆ สามารถ
สนุกสนานกับสไลเดอร์สวนน้ำ า
ขนาดใหญ่ และสปาเซ็นวารีบำาบัด
อบไอน้ำาสมุนไพรแผนโบราณของไทย 

CENTARA GRAND BEACH 
RESORT PHUKET 

เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต

Hotel information
683  ถ.ปฏัก  หาดกะรน อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต 83100

076 201 234

centarahotelsresorts.com
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3

สวรรค์แห่งการพักผ่อนท่ามกลางสวนพืชพรรณเขตร้อนในรีสอร์ทหรู
เมืองกระบี่
 ห่างจากหาดทรายขาวบริสุทธิ์เพียงไม่กี่ก้าว ดุสิตธานี กระบี่ 
รีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่ที่หาดคลองม่วงอันเงียบสงบ กว้างขวางร่มรื่นไปด้วย
ต้นไม้ครึ้มบนพื้นที่ 99 ไร่ ได้พักผ่อนสัมผัสธรรมชาติแท้จริง โรงแรม
มีสระว่ายน้ำากลางแจ้ง 2 แห่งเช่ือมไปยังชายหาด ห้องพัก 240 ห้อง ห้องคลับ
และห้องสวีท บริการสุดพิเศษเช็คอินและเช็คเอาต์ส่วนตัว ฟินไปกับห้องพัก
สวยมองทะลุแบบซีทรูออกไปเห็นวิวทะเลได้จากบนเตียงได้ ท่ีน่ีจึงเหมาะกับ
คู่รัก คู่ฮันนีมูน

 ครบครันด้วยบริการ
ห้องอาหารที่หลากหลาย ทั้งอาหาร
อินเดีย อาหารไทย อาหารอิตาเลียน
ต้นตำารับ รวมถึงสปา Linger Longer 
ระดับเวิลด์คลาส ท่ามกลางบรรยากาศ
รีสอร์ทให้ความรู้สึกเหมือนได้ท้ิง
โลกในเมืองมาอยู่ท่ามกลางป่า

DUSIT THANI KRABI  BEACH RESORT 
ดุสิต ธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท

Hotel information
155 ม. 2 ต.หนองทะเล อ.เมือง 
จ.กระบี่ 81000

075 628 000 

dusit.com/dusitthani-krabibeachresort
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เท่ คลาสสิก ทันสมัย พร้อมส่ิงอำานวยความสะดวกสบายครบครันในใจกลาง
ย่านธุรกิจกรุงเทพฯ
 โรงแรมไฮแอท รีเจนซ่ี กรุงเทพฯ สุขุมวิท ต้ังอยู่บนถนนสุขุมวิท
ใจกลางเมือง มีห้องพักจำานวน 273 ห้อง พร้อมสระว่ายน้ำากลางแจ้งและห้อง
ออกกำาลังกายซ่ึงเปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง การตกแต่งภายในเป็นสไตล์
บ้านทรงไทยสมัยใหม่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากยุคทองของประวัติศาสตร์
ไทยท่ีมีความสวยงามและร่วมสมัย บริเวณภายนอกยังประกอบไปด้วยพ้ืนท่ี
สีเขียวให้ผู้มาเข้าพักได้รู้สึกถึงความสดช่ืนแม้อยู่ใจกลางเมืองกรุง
 โรงแรมมีห้องอาหารท้ังหมด 3 ห้องอาหาร ได้แก่ เดอะ ล็อบบ้ี
เลาจน์ บริการเคร่ืองด่ืมและเบเกอร่ี มาร์เก็ต คาเฟ่ ร้านอาหารไทยต้นตำารับแท้ๆ
พร้อมบริการอาหารเช้า และสเปคทรัม เลาจน์ แอนด์ บาร์ ห้องอาหารรูฟท็อป
เสิร์ฟอาหารสไตล์ตะวันตกพร้อมเคร่ืองด่ืมและวิวเมืองกรุงจากช้ัน 29 และ 30

HYATT REGENCY BANGKOK SUKHUMVIT
ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท

Hotel information
1 ซ.สุขุมวิท 13 ถ.สุขุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110

0 2098 1234

hyattregencybangkoksukhumvit.com
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Hotel information
33/33 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

032 616 999

 ห้องพักฝั่งบีชวิงมี 119 ห้อง  มีทางเชื่อมต่อห้าง Bluport 
Hua Hin ส่วนห้องพักโซนบลูพอร์ตวิง จำานวน  40 ห้อง ตกแต่งสวยงาม
ด้วยหินอ่อน แม้ไม่ติดทะเลแต่สงบร่มรื่นเป็นส่วนตัว  ที่นี่มีฟิตเนสให้
บริการ 24 ช่ัวโมง  และ Kid ‘s Club รวมถึงสปาสุดหรูให้ผ่อนคลายได้เต็มท่ี
เต็มอิ่มกับอาหารเลิศรสตลอดทั้งวันจากห้องอาหารภิรมย์ ครบครันทั้ง
อาหารนานาชาติและอาหารไทย และดื่มด่ำาบรรยากาศริมทะเลกับอาหาร
ซีฟู้ดหลากสไตล์ ท่ีห้องอาหาร Azure และสัมผัสประสบการณ์การตักบาตร
ยามเช้าริมหาดยามเช้าที่หาจากที่อื่นไม่ได้huahin.intercontinental.com

INTERCONTINENTAL HUA HIN RESORT
อินเตอร์ คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท

มนต์เสน่ห์ของเมืองตากอากาศสุดคลาสสิคหัวหิน กับรีสอร์ทหรูสไตล์
โคโลเนียล ท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชวัง มฤคทายวัน สถาปัตยกรรม
ที่งดงามสุดคลาสสิกของเมืองหัวหิน 
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รีสอร์ทสวยในภูเก็ต โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมไทย โชว์ความวิจิตร
ริมหาดทรายขาวละเอียดบนหาดกมลา
 สถาปัตยกรรมสีขาวงามสะดุดตาสร้างขึ้นบนแนวคิด “สวรรค์
บนดิน” มีชื่อว่า “สวรรค์” (Swan) คืออาคารโดดเด่นของโรงแรม อินเตอร์
คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท ที่นี่คือสวรรค์แห่งการพักผ่อนของครอบครัว
หรือเลือกด่ืมด่ำาบรรยากาศกับคนพิเศษก็สุดโรแมนติก โรงแรมติดชายหาด
กมลา เป็นโรงแรมท่ีพร้อมให้บริการเพ่ือคนท้ังมวล Tourism for all  มีห้องพัก
ทั้งแบบห้องสวีท และวิลล่า รวมทั้งหมด  221 ห้อง พร้อมบริการเต็มรูป
แบบจากคลับอินเตอร์คอนติเนนตัล 

 ห้องอาหารมี 3 ห้อง
หลัก คือ ห้องอาหารปิ่นโต ที่ได้รับ
แรงบันดาลใจจากเรื่องราวเมืองเก่า
ภูเก็ต ห้องอาหารจรัส หันหน้าชมวิว
ทะเลอันดามัน หรือเปล่ียนบรรยากาศ
ไปที่ Pine Beach Bar ดื่มด่ำาเครื่อง
ดื่มสุดพิ เศษพร้อมวิวทะเลยาม
พระอาทิตย์ตกดิน

INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT
อินเตอร์ คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท

Hotel information
333 ม.3 หาดกมลา
ต.กมลา อ.กะทู้ 
จ.ภูเก็ต 83150

076 629 999 

ihg.com/intercontinental/hotels
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Hotel information
83 ม.5 หาดเชิงมน บ่อผุด เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี 84320

077 938 899

melia.com/en/hotels/thailand/koh-samui

พักผ่อนริมทะเลอันบริสุทธ์ิของหาดเชิงมน หลบหนีวันวุ่นวายในรีสอร์ทหรู

MELIA KOH SAMUI 
มีเลีย เกาะสมุย

29

 มีเลีย เกาะสมุย ตั้งอยู่บนหาดเชิงมน โรงแรมใกล้สนามบิน
นานาชาติสมุย ห้องพัก 200 ห้อง ท่ีน่ีมีห้องพักหลากหลายรูปแบบท่ีมองเห็น
วิวสวน วิวสระว่ายน้ำา และวิวทะเล หรือห้องพักท่ีเช่ือมต่อกับสระว่ายน้ำา และ
พิเศษด้วยห้องพักแบบ เลเวลโบ้ทสวีท ท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากเรือไทยและ
ดอกหมุยซ่ึงเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของเกาะสมุย
 ลิ้มรสอาหารเมดิเตอร์เรเนียนผสานรสท้องถิ่นลงตัว ที่ KoKo 
Kitchen ร้านอาหารวิวทะเล Breeza และ Boat’s Bar เชี่ยวชาญด้าน farm to 
table cuisine



NORA BURI RESORT & SPA HILLSIDE 
โนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา ฮิลล์ไซด์

วันพักผ่อนแสนสงบบนเกาะสมุยในรีสอร์ท 5 ดาว บนโค้งหาดเฉวง

 เพลินใจไปกับหาดสีขาวสะอาด น้ำาทะเลสีฟ้าใส โนราบุรี
รีสอร์ท แอนด์ สปา ฮิลล์ไซด์ ท่ีพักสวยสงบไม่ไกลความคึกคักจากหาดเฉวง 
ห้องพักมาตรฐาน Deluxe และ Pool Villas Beachside ขนาด 115 ตร.ม.
ปรนเปรอวันพักผ่อนได้ที่ Anodas Spa มีห้องทรีทเมนท์อโรมาเธอราพี
วารีบำาบัด และการนวดกดจุด รวมถึงห้องนวดคู่รัก ครบวงจรท้ังห้องซาวน่า
ฟิตเนส และสระว่ายน้ำาอินฟินิตี้กลางแจ้ง พร้อมบริการอาหารถิ่นและ
อินเตอร์นานาชาติ ท่ีห้องอาหาร Manora และ The Barge บาร์บีคิวอาหารทะเล 
จิบเครื่องดื่มบาร์ริมหาดท่ามกลางเสียงกระซิบเกลียวคลื่นในบรรยากาศ
สุดโรแมนติก เฉพาะคู่รักมีแพ็คเกจฉลองแต่งงานบนเกาะในฝัน

Hotel information
111 ม.5 หาดเฉวง ต.บ่อผุด เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี 84320

077 913 555  

noraburiresort.com
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โรงแรมยอดเยี่ยมใจกลางย่านชอปปิ้งกรุงเทพฯ เชื่อมสู่สถานที่สำาคัญ
ของมหานครได้สะดวกรวดเร็ว 

 เพียงไม่กี่นาทีจากโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส สามารถเดินไป
ยังแหล่งรวมแฟชั่นทันสมัย แหล่งบันเทิงและศิลปะชั้นนำาของเมืองหลวง
ได้ง่ายดาย ห้องพักและห้องสวีทวิวเมืองในมุมกว้างมีให้เลือก 455 ห้อง
ครบครันด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกครบมาตรฐาน 5 ดาว พร้อมห้อง
สัมมนาจัดเลี้ยง ห้องประชุมย่อย ฟิตเนสเซ็นเตอร์ และสปาแผนไทย

PATHUMWAN PRINCESS HOTEL
โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส

 ที่ นี่รวมอาหารเอเชีย
ช่ือดังต้ังแต่ร้านอาหารเกาหลี Kongju 
ได้รับรางวัลเชี่ยวชาญด้านอาหาร
เกาหลีต้นตำารับ ห้องอาหาร Terrazza
ให้บริการอาหารอิตาเล่ียนต้ังอยู่
บริเวณริมสระว่ายน้ำาของโรงแรม
ห้องอาหาร CiTi BiSTRo ให้บริการ
อาหารตลอดทั้งวันด้วยเมนูบุฟเฟ่ต์
แบบครัวเปิด ส่วน t@Lobby นำาเสนอ
กาแฟและชาที่ เ ลือกสรรมาแล้ว
พร้อมด้วยเค้ก ขนมอบและไอศกรีม
โฮมเมด

Hotel information
444 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

0 2216 3700

.pprincess.com
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PULLMAN BANGKOK KING POWER
พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

ความสุขและสะดวกสบายครบครันทันสมัยกับโรงแรมไลฟ์สไตล์
ใจกลางมหานคร ท่ามกลางอาณาจักรชอปปิ้งดิวตี้ฟรี

 โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ออกแบบเป็นรูป
แบบรีสอร์ทในเมือง ด้วยไลฟ์สไตล์ที่เหมาะกับนักธุรกิจ หรือนักเดินทาง
เพี่อการพักผ่อนพร้อมสิ่งอำานวยความสะดวกที่ครบครัน พร้อมให้บริการ
ห้องพักสุดหรูแบบต่างๆ รวมจำานวน 354 ห้อง พร้อมบริการห้องอาหาร
และบาร์ ท่ีพร้อมเสิร์ฟความอร่อยจากทุกมุมโลก ผ่อนคลายไปกับสระว่ายน้ำา
และสปา พร้อมห้องจัดงานประชุมสัมมนาและอีเว้นท์ครบวงจร 20 ห้อง
ที่จะไม่ทำาให้พลาดท้ังการพักผ่อนอย่างสะดวกสบายและดำาเนินธุรกิจได้
อย่างราบรื่น

 พร้อมเพลิดเพลินกับ
การชอปปิ้งสินค้าปลอดภาษีจาก
ดีไซเนอร์และแบรนด์ดังมากมายให้
เลือกสรร 

Hotel information
8/2 ถ.รางน้ำา แขวงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400

0 2680 9999

pullmanbangkokkingpower.com
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RATILANNA RIVERSIDE SPA RESORT,
CHIANGMAI

รติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปารีสอร์ท เชียงใหม่

ดื่มด่ำากับบรรยากาศแห่งการพัก
ผ่อนในมนต์เสน่ห์เมืองเหนือริม
แม่น้ำาปิงใจกลางเมืองเชียงใหม่ 

 รติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ ช่วยทำาให้การพักผ่อน
เต็มไปด้วยความสุข ที่นี่มีห้องพักจำานวน 75 ห้อง การออกแบบตกแต่ง
ถูกถ่ายทอดผ่านสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตชุมชน
ชาววัดเกตในสมัยโบราณ และผสานเอกลักษณ์ของกลุ่มชนทางภาคเหนือ
ได้อย่างลงตัว พรั่งพร้อมด้วยห้องอาหารเลิศรสริมแม่น้ำา บาร์ ห้องประชุม
สัมมนา สระว่ายน้ำาจากุซซี่ ฟิตเนส และสปา 
 ไม่ควรพลาดใช้บริการล่องเรือหางแมงป่องชมความงดงาม
ของแม่น้ำาปิงและเมืองเชียงใหม่ ดื่มด่ำาไปกับวิถีชีวิตยามเช้าด้วยการ
ตักบาตรริมน้ำา

Hotel information
33 ถ.ช้างคลาน  อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

053 999 333

ratilannachiangmai.com
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 บนพื้นที่ริมหน้าผาชายหาดพัทยากว่า 100 ไร่ เป็นที่ตั้งของ
รอยัล คลิฟโฮเต็ล กรุ๊ป ท่ีประกอบด้วย 4 โรงแรมหรู ได้แก่ รอยัล คลิฟ บีช
โฮเต็ล, รอยัล คลิฟ บีช เทอเรส ,รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล  และ รอยัง วิง
สวีท แอนด์ สปา มีห้องพักรวม 1,020 ห้อง พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวก 
ไม่ว่าจะเป็น ห้องอาหารนานาชาติที่มีให้เลือกตามชอบ ถึง 11 ห้องอาหาร
และบาร์เครื่องดื่มให้นั่งชิล หรือสระว่ายน้ำาพร้อมวิวทะเลแบบพาโนรามา 
รวมถึงศูนย์ออกกำาลัง ฟิตเนส สปา และโซนกิจกรรมสำาหรับเด็ก
 นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมจัดเลี้ยง ศูนย์ประชุมสัมมนา
ระดับโลก การันตีด้วยรางวัลเชิดชูเกียรติรับรองด้านการบริการและด้าน
ส่ิงแวดล้อมมากมายกว่า 250 รางวัลจากองค์กรชั้นนำาทั้งในและต่าง
ประเทศ

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป กลุ่มโรงแรม
สุดพรีเมี่ยม ท่ามกลางทัศนียภาพ
ทะเลอ่าวไทย

ROYAL CLIFF HOTELS GROUP
รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป

Hotel information
353 ถ.พระตำาหนัก
เมืองพัทยา อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150

038 250 421

royalcliff.com
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โรงแรมหรูริมแม่น้ำาเจ้าพระยาใจกลาง
ย่านธุรกิจ เช่ือมต่อแหล่งท่องเท่ียว
มีชื่อเสียงเมืองไทย

ROYAL ORCHID SHERATON
HOTEL & TOWERS

รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮลเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส

 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ริมฝั่ง
แม่นำ้าเจ้าพระยา โดดเด่นด้วยตัวอาคารห้องพักที่สามารถชมทัศนียภาพ
ความงามของแม่น้ำาเจ้าพระยาได้ทั้ง 726 ห้อง ภายในโรงแรมแวดล้อม
ไปด้วยความร่มรื่นของต้นไม้สีเขียว สามารถเลือกผ่อนคลายที่สระน้ำาสไตล์
รีสอร์ท คอร์ทเทนนิส หรือฟิตเนสเซ็นเตอร์
 นอกจากนี้ยังมีบริการห้องอาหารนานาชาติและบาร์ 4 แห่ง  
ที่มีรูปแบบเอกลักษณ์แตกต่างกันเหมาะกับการร่วมรับประทานอาหารทั้ง
กับครอบครัว เพื่อนสนิท หรือติดต่อเพื่อธุรกิจ

Hotel information
2 ตรอกกัปตันบุช ถ.เจริญกรุง 
แขวงบางรัก เขตบางรัก 
กรุงเทพ 10500

0 2266 0123

royalorchidsheraton.com
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SHERATON HUA HIN RESORT & SPA
เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

รีสอร์ทหรูท่ามกลางความร่มรื่น
ของแมกไม้และสระว่ายน้ำาลากูน
ริมหาดหัวหิน

 เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นหนึ่งในโรงแรมที่
ห้องพักถูกออกแบบให้สัมผัสกับวิวทะเลหัวหิน ท่ีน่ีมีห้องพัก 240 ห้อง
ไฮไลต์อยู่ท่ี สระว่ายน้ำาแบบลากูนท่ีมีความยาวมากท่ีสุดแห่งหน่ึงซ่ึงผู้เข้าพัก
สามารถสัมผัสใกล้ชิดได้จากห้องพักแบบ Lagoon Access   
 นอกจากน้ีมีบริการสปา และสตาร์คลับ สำาหรับเด็กๆ ได้สนุกกัน
ทั้งวัน รวมถึงห้องอาหารที่เปิดให้บริการถึง 5 แห่ง เพื่อได้ลิ้มรสอาหาร
หลากหลายรสชาติ อาทิ เดอะ เดค  ห้องอาหารนานาชาติและอิตาเล่ียน  ห้อง
อาหารซาลาส ให้บริการอาหารอิตาเล่ียน และอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเน่ียน
สูตรโฮมเมด  หรือห้องอาหารอินเอเชีย ท่ีผสมผสานเมนูอาหาร 3 สัญชาติ
อินเดีย ญี่ปุ่นและจีน   

Hotel information
1573 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำา อ.หัวหิน 
จ.เพชรบุรี 76120

032 708 000

marriott.com/hhqsi
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SHERATON SAMUI RESORT 
เชอราตัน สมุย รีสอร์ท 

 เชอราตัน สมุย รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทท่ีตกแต่งสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน
และต้ังอยู่บนไหล่เขาริมหาดเฉวงน้อย ห้องพัก 141 ห้อง มีหลายรูปแบบท้ัง
ห้องซูพีเรียร์ ดีลักซ์ จูเนียร์สวีท และแฟมิลี่สวีท ทุกห้องตกแต่งด้วยโทน
สีพาสเทล และเคร่ืองนอนระดับพรีเมียมเชอราตันซิกเนเจอร์ ช่วยเพิ่มความ
รู้สึกผ่อนคลายเติมเต็มความสุขในวันหยุดพักผ่อน 
 รีสอร์ทเหมาะสำาหรับครอบครัว มีสระว่ายน้ำาริมหาด บาร์ริมหาด
และสระน้ำาเกลือ พร้อมสระน้ำาสำาหรับสปา และคิดส์คลับที่ออกแบบอย่าง
เฉพาะตัว พร้อมบริการห้องอาหารให้อิ่มอร่อยไปกับอาหารท้องถิ่นและ
อาหารนานาชาติ นอกจากน้ี โรงแรมยังต้ังอยู่ใกล้แหล่งชอปป้ิงและย่าน
บันเทิงที่หาดเฉวง และสนามบินนานาชาติสมุย

Hotel information
86 ม.3 หาดเฉวงน้อย ต.บ่อผุด
 อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี 84320

077 422 020

marriott.com

ร ีสอร์ทร ิมหาดสวย จ ุดหมาย
ของนักเดินทางผู้ชื่นชอบความ
หรูหราของห้องพักทันสมัยสไตล์
เมดิเตอร์เรเนียน
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 โซ โซฟิเทล แบงคอก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ บนทำาเล
ที่ดีที่สุดระหว่างถนนสาทร และถนนพระรามสี่ ตรงข้ามสวนลุมพินี จุดเด่น
ของโรงแรมสามารถมองเห็นวิวจากมุมกว้างได้ทั้งจากฝั่งสวนลุมพินีและ
วิวเมือง  ซ่ึงสามารถชมวิวได้ท้ังจากห้องอาหาร บุฟเฟ่ต์นานาชาติ เร้ด โอเว่น
บาร์ริมสระน้ำา เดอะ วอเตอร์คลับ รวมถึงรูฟท็อปพาร์ค โซไซต้ี และรูฟท็อปบาร์
ไฮ-โซ โซ 
 โรงแรมถูกการออกแบบให้เหมาะสมกับชีวิตสไตล์คนเมือง 
โดยนำาคอนเซ็ปต์ที่ประกอบด้วยธาตุทั้ง 5 เข้ามาเป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ คือ ดิน น้ำา ไม้ โลหะ และไฟ จากนักออกแบบชั้นนำาของเมือง
ไทย โรงแรมมีห้องพักและห้องสวีททั้งหมด 237 ห้อง อีกทั้งโรงแรมยังอยู่
ใกล้เคียงจุดสำาคัญต่างๆ เช่น ย่านธุรกิจ สถานบันการเงิน แหล่งชอปปิ้ง 
และสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำาคืน

SO BANGKOK
โซ แบงคอก

Hotel information
2 ถ.สาทร บางรัก
กรุงเทพฯ 10500 

0 2624 0000

so-bangkok.com

ดีไซน์โฮเต็ลหรูระดับ 5 ดาว สัมผัส
ความมีชีวิตชีวาในมุมมองพาโนรามา
 ชมสวนสาธารณะใหญ่กลางกรุง 
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THE ATHENEE HOTEL,
A LUXURY COLLECTION HOTEL, BANGKOK 

ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี่ คอลเล็คชั่น โฮเทล

 ความสง่างามในวัฒนธรรมไทยแท้คือเสน่ห์มัดใจนักเดินทาง
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูร่ี คอลเล็คช่ัน โฮเทล มีห้อง
พัก 374 ห้อง ทุกห้องเน้นเอกลักษณ์เตียง Luxury Collection ผ้าฝ้ายสีขาว
บริสุทธิ์ หมอนขนเป็ดและผ้านวมน้ำาหนักเบา ห้องน้ำามีอ่างอาบน้ำาขนาด
ใหญ่และห้องอาบน้ำาแยกเพ่ืออำานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพัก
 โรงแรมยินดีต้อนรับสัตว์เลี้ยงน้ำาหนักไม่เกิน 15 ปอนด์ 1 ตัว
ต่อห้อง มีบริการ Concierge ทีมงานมืออาชีพหลายภาษา และศูนย์
ธุรกิจผสานเทคโนโลยีทันสมัยเชื่อมต่อกับสำานักงานทั่วโลกได้ง่ายดาย
ห้องประชุม 28 ห้องบนพื้นที่ 5,600 ตรม. บริการห้องอาหารบุฟเฟ่ต์
นานาชาติ เดอะ เรนทรี คาเฟ่, ห้องอาหารจีนกวางตุ้ง, ห้องอาหารญี่ปุ่น 
และไทยครบต้นตำารับทุกรสชาติ

โรงแรมหรูหราคลาสสิกงดงาม
เหนือกาลเวลาใจกลางย่านธุรกิจ 

Hotel information
61 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

0 2650 8800

theatheneehotel.com
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โรงแรมหรูสไตล์โมเดิร์นคอนเทมโพรารี่ โดดเด่นเป็นศูนย์รวมห้อง
ประชุมสัมมนาของกรุงเทพฯ โซนฝั่งตะวันออก

THE GRAND FOURWINGS CONVENTION
BANGKOK

เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น  มีห้องบอลรูม
และห้องประชุมสัมมนากว่า 20 ห้อง ตอบโจทย์ทุกการจัดงานหรูเต็มรูป
แบบ ห้อง Pavilion Hall และ Foyer ยิ่งใหญ่รองรับแขกได้จำานวนมาก
โรงแรมใกล้สนามบินสุวรรณภูมิเพียง 45 นาที เน้นความกว้างขวาง
อลังการ ห้องพัก 450 ห้อง มีห้องระดับ Deluxe , Suite และ Grand Suite 
มีถึง 2 ห้องนอนและมีส่วนกลางเช่ือมระหว่างห้อง เหมาะกับมาพักเป็นหมู่คณะ  ภายในโรงแรมมีบริการ

ห้องอาหารนานาชาติ ห้องอาหารจีน
และไวน์บาร์ สระว่ายน้ำากลางแจ้ง
ฟิตเนส บริการนวดแผนไทย และ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ในพื้นที่
สาธารณะ รวมทั้งบริการที่จอดรถ
กว่า400คัน

Hotel information
333 ถ.ศรีนครินทร์  แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ  10240

0 2378 8000

grandfourwings.com
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โรงแรมแห่งแรกในกลุ่มเพรสทีจ ท่ีนำาหลักการ “วะ” ของญ่ีปุ่นมาผสาน
เข้ากับปรัชญา “Best A.C.S.” ของโอกุระซ่่งมีความหมายถ่งความมุ่งม่ัน
ที่จะมีห้องพักที่ดีที่สุด มีการบริการอาหารและเครื่องดื่มที่ดีที่สุด  และ
มีการบริการท่ีดีท่ีสุด 
 ตัวอาคารถูกการออกแบบตามมาตรฐานอาคารอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อม ทำาเลท่ีต้ังเช่ือมตรงจากรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต
ช่วยลดปริมาณการใช้รถยนต์ของผู้อยู ่อาศัย และมีการนำานำ ้าที ่ใช้
แล้วภายในอาคารมาบำาบัดและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 
 ห้องพัก 240 ห้อง มีกระจกหน้าต่างพาโนราม่าแบบทริปเปิล
เกลซอีโค๊ทเพ่ือป้องกันท้ังความร้อนและเสียง แต่ยังคงไว้ซ่ึงทัศนียภาพ
อันสวยงาม และมีบริการห้องอาหาร Elements ท่ีได้รับรางวัล Michelin 1 
ดาว (2018 - 2020) และ Yamazato ท่ีได้รับ Michelin Plate (2018-2020).

THE OKURA PRESTIGE BANGKOK HOTEL
โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ

Hotel information
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 
57 ถนนวิทยุ 
กรุงเทพฯ 10330

0 2687 9000

okurabangkok.com
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Hotel information

 บรรยากาศหรูหราสงบงามของ โรงแรม สุโขทัย กรุงเทพฯ
รายล้อมด้วยหมู่แมกไม้บนพื้นที่ 17 ไร่ เพียง 10 นาทีเดินจากรถไฟฟ้า
ใต้ดินลุมพินี ที่นี่มีห้องพัก 210 ห้อง ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและ
ผ้าไหมไทย เพดานสูงแบบวัดโบราณ ลงตัวด้วยอุปกรณ์เครื่องใช้ภายใน
ห้องพักทันสมัย อาทิ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สาย อุปกรณ์เชื่อม
ต่อไอพอด ผู้เข้าพักได้รับความสะดวกสบาย

 บริการอาหารนานาชาติ
ยุโรปและเอเชีย ห้องอาหารศิลาดล
บริการอาหารไทยแท้แบบต้นตำารับ
ในบรรยากาศศาลาไทยกลางน้ำา
รายล้อมสระบัวบานสะพรั่ง อาหาร
อิตาเลียนต้นตำารับที่ห้องอาหาร ลา 
สกาล่า หรือถ้าต้องการผ่อนคลาย
ปรับสมดุลสุขภาพ สปาโบทานิก้า
มีโปรแกรมเด็ดสูตรเฉพาะตัวจาก
เทอราปีสต์มืออาชีพ

โรงแรมหรูย่านสาทร ถ่ายทอดความวิจิตรงดงามแห่งยุคทองสุโขทัย 
พร้อมพรั่งความสะดวกทันสมัยในแบบไฮเอนท์

THE SUKHOTHAI BANGKOK
เดอะ สุโขทัย กรุงเทพฯ

13/3 ถ.สาทรใต้  ทุ่งมหาเมฆ สาทร  
กรุงเทพฯ 10120 

0 2344 8888 

sukhothai.com
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VANA BELLE A LUXURY COLLECTION 
RESORT, KOH SAMUI 

วนาเบลล์  เอ ลักซ์ชูรี่  คอลเลคชั่น รีสอร์ท เกาะสมุย

 สถานท่ีพักผ่อนริมชายหาดมอบความเป็นส่วนตัวได้สมบูรณ์แบบ
วนาเบลล์  เอ ลักซ์ชูร่ี  คอลเลคช่ัน รีสอร์ท เกาะสมุย ห่างจากสนามบิน
นานาชาติเกาะสมุย 15 นาที และท่าเรือเฟอร์รี่หน้าทอน 40 นาที สัมผัส
หาดทรายขาวละเอียดบริสุทธิ์ใกล้ชิดห้องพูลสวีท และพูลวิลล่าขนาด
กว้างขวาง 80 ห้อง ห้องวานาเบลล์โอเช่ียนวิวพูลสวีท ดีไซน์สง่างามแบบ
ไทยมองเห็นทิวทัศน์สวยงามของน้ำาทะเลสีฟ้าใสของอ่าวไทยจากระเบียง
กว้างขวาง ผ่อนคลายกับ Vana Spa มีห้องทรีทเมนท์ 4 ห้อง อ่างพอกโคลน 
ห้องอบไอน้ำา ชาร์จพลังกับคลาสพิลาทิส คลาสโยคะ
 แพ็คเกจคู่รักเลือกจัดงานแต่งงานมีฉากหลังสระว่ายน้ำาแบบ
อินฟินิต้ีริมชายหาด พร้อมทิวทัศน์มุมกว้างตระการตาเหนือหาดทรายขาว
ของหาดเฉวงน้อย น้ำาทะเลอ่าวไทยสีส่องประกายระยิบระยับ

รีสอร์ทหรูบนโค้งอ่าวเงียบสงบ
และหาดทรายขาวบริสุทธิ์ของหาด
เฉวงน้อย แวดล้อมสวนสวยเขียวชอุ่ม 

Hotel information
9/99 ม.3 หาดเฉวงน้อย เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี 84320

077 915 555

marriott.com
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ระยะทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เพียง 3 ชั่วโมง อมารี หัวหิน จ่งเป็น
ตัวเลือกที่ดีในช่วงวันหยุดพักผ่อน 

 โรงแรมดีไซน์สไตล์โมเดิร์นโคโลเนียลโทนสีขาวฟ้า ด้วยธีม
Colours & Rhythms of Modern Asia เข้ากับบรรยากาศเมืองตากอากาศ
ริมทะเลอย่างหัวหิน มีห้องพักให้บริการรวม 223 ห้อง หลากหลายรูปแบบ
สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้มาเยือน พร้อมระเบียงส่วนตัวทุกห้องรับ
ลมชมวิว มีห้องอาหารชอร์ไลน์ บีช คลับ ริมทะเลและสระว่ายน้ำา ให้บริการ
อาหารไทยและนานาชาติสไตล์ฟิวชั่น และอิตาเลี่ยนแท้เสิร์ฟพิซซ่าร้อนๆ
จากเตา  หรือเลือก All Day Dining ท่ีห้องอาหาร รีฟ เดล่ี แอนด์ ไวท์เลาจน์
นั่งดื่มชิลริมสระน้ำารับลมฟังเสียง คลื่นที่ อะควา บาร์  นอกจากนี้ยังมี บรีซ 
สปา ให้ได้ใช้เวลาผ่อนคลายไปกับทรีทเม้นต์ที่เลือกสรร

AMARI HUA HIN
อมารี หัวหิน

Hotel information
117/74 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

032 616 600

amari.com/huahin 
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วิวท้องทะเลงดงามของหาดป่าตองด้วยมุมมอง 270 องศา เมื่อมองเห็น
จากระเบียงส่วนตัวในห้องพักท่ีประกอบด้วยห้องพักแบบซูพีเรียร์ ดีลักซ์
 และสวีท รวม 380 ห้อง

 สัมผัสประสบการณ์พักผ่อนชมวิวทะเล สนุกเพลิดเพลินใน
สระว่ายน้ำาแบบอินฟินิตี้ ใช้บริการห้องออกกำาลังกาย อิ่มอร่อยกับค็อกเทล 
คานาเป้ ที่โวยาจเจอร์ เลานจ์ ก่อนมื้อดินเนอร์ 
 เติมเต็มช่วงเวลาผ่อนคลายกับทรีตเมนต์ท่ีบรีซ สปา หรือดำาน้ำาต้ืน
ชมโลกใต้ทะเลที่ปลายสะพาน เดอะ เจ็ตตี้ แล้วแวะเติมความสุขกับอาหาร
และเครื่องดื่มรสเลิศด่ืมด่ำาบรรยากาศอันแสนโรแมนติกได้ทุกห้องอาหาร
และบาร์ของอมารี ภูเก็ต ที่ซึ่งความสุขถูกแบ่งปันได้ไม่รู้จบ

AMARI PHUKET
อมารี ภูเก็ต

Hotel information
 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ 
จ.ภูเก็ต 83150

076 340 106

amari.com/phuket
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 โรงแรมต้ังอยู่ศูนย์กลางย่านชอปป้ิงและแหล่งบันเทิงยามค่ำาคืน
ใช้เวลาเดินไปหาดป่าตองเพียง 13 นาที เน้นส่ิงแวดล้อมธรรมชาติในแบบ
โรงแรมสีเขียว  ห้องพัก 174 ห้อง เรียบหรูตกแต่งทันสมัย พร้อมส่ิงอำานวย
ความสะดวกสบายครบทุกห้อง อาทิ ห้องพักแบบ Deluxe Pool Access สามารถ
ลงสระว่ายน้ำาจากในห้องได้ ห้องสวีทหรู พักได้ 4 คนเหมาะสำาหรับครอบครัว 

 ทุ ก ค น จ ะ ไ ด้ สั ม ผั ส
ธรรมชาติท่ีแตกต่าง เพลิดเพลินกับ
สระว่ายน้ำา พร้อมบาร์ริมสระบนช้ัน 3 
หรือผ่อนคลายในการทำาสปาได้อย่าง
มีความสุข

โรงแรม 4 ดาวใจกลางหาดป่าตอง ที่พกพาความค่กคักมาพร้อม
กับความร่มรื่น โดดเด่นด้วยการออกแบบภูมิทัศน์ที่สวยงาม เน้นการ
อนุรักษ์พลังงานในแบบโรงแรมสีเขียว

ANDAKIRA HOTEL
โรงแรม อันดาคีรา

Hotel information
222,222/1-2  ถ.ผังเมืองสาย ก 
ต.ป่าตอง อ.กะทู้ 
จ.ภูเก็ต 83150

076 366 188 

andakirahotel.com
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เ ปิ ด ป ร ะ ตู สู่ ท ะ เ ล อั น ด า มั น กั บ
รีสอร์ทหรู ดีไซน์สถาปัตยกรรม
ชิโนโปรตุกีสสไตล์เมืองเก่าคลาส
สิกของภูเก็ต 

ANDAMAN EMBRACE PATONG
อันดามัน เอมเบรส ป่าตอง

 อันดามัน เอมเบรส ป่าตอง ที่นี่มีห้องพักสำาหรับครอบครัว
คู่รัก และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบสีสันการท่องเที่ยวยามค่ำาคืนที่อยู่
ไม่ไกลจากโรงแรม ห้องพักจำานวน 222 ห้อง ตกแต่งด้วยสไตล์ชิโนโปรตุกีส
ผสานความทันสมัยเรียบหรู และกว้างขวาง มีสระว่ายน้ ำากลางแจ้ง
ที่ออกแบบมาอย่างสวยงาม สำาหรับคู่รักแนะนำาจูเนียร์สวีท 1 ห้องนอน
เอมเบรสสวีท ห้องพัก 2 ห้องนอน มีประตูเชื่อมกว้างขวางเหมาะกับ
ครอบครัวมีระเบียงพร้อมอ่างจากุซซี่กลางแจ้งให้ดื่มด่ำาวิวทะเลเต็มอิ่ม 
พร้อมบริการห้องอาหารนานาชาติ บาร์ริมหาดในทำาเลดีเลิศอีกแห่งของ
อันดามัน 

Hotel information
2 ถ.หาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ 
จ.ภูเก็ต 83150

076 370 000

andamanembrace.com
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โรงแรมบูติกสไตล์ชิโน-โปรตุกิสบนหาดกะรน สัมผัสกล่ินอายน่าหลงใหล
ที่ได้รับอิทธิพลของเกาะภูเก็ตในอดีต
 เพียงเดินข้ามถนนห่างจากใจกลางหาดกะรนไปเพียง 2-3 นาที
เท่านั้น โรงแรม อันดามัน ซีวิว พร้อมบริการห้องพัก 161ห้อง ทุกห้อง
หันหน้าสู่ทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวทุกช่วงเวลาไม่มีวันลืมเลือน มีห้องพักสุพีเรียร์
ดีลักซ์ จนกระทั่งห้องสวีทแฟมิลี่ และมีให้เลือกในแบบ Pool Access 
ครบครัน สิ่งอำานวยความสะดวกทันสมัยมาตรฐาน  อาทิ ห้องสัมมนา
เต็มรูปแบบรองรับการประชุมคณะใหญ่ ร้านอาหารไทยและนานาชาติ ที่
สระว่ายน้ำากลางแจ้ง 2 สระ สปาสมุนไพรไทย ร้านเสริมสวย ห้องฟิตเนส
ครบครันบริการหรูริมชายหาด  เหมาะกับทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคู่รัก ครอบครัว
หรือหมู่คณะ

ANDAMAN SEAVIEW HOTEL
โรงแรม อันดามัน ซีวิว

Hotel information
1 กะรน ซอย 4 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต
 จ.ภูเก็ต 83100

076 398 111

andamanphuket.com
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รีสอร์ทบูติกตกแต่งสไตล์ไทยบนหาดอ่าวนาง แวดล้อมทิวทัศน์สวน
สวยบรรยากาศร่มคร่้ม 
 อ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา ตั้งอยู่หาดอ่าวนาง 
รีสอร์ทผสมผสานศิลปะการออกแบบโดยนำาเอากลิ่นอายของศิลปะทาง
ใต้มาเติมแต่งให้กลายเป็นบูทีคหรูสัมผัสความงามของท้องทะเลอันดามัน
ท่ามกลางบรรยากาศในรีสอร์ทร่มร่ืนเขียวขจีด้วยพรรณไม้พ้ืนเมืองรายล้อม
รอบสระว่ายน้ำาที่มีดีไซน์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
 ที่นี่มีห้องพักประเภทต่างๆ เช่น Deluxe Boutique, Deluxe 
Jacuzzi Pool, Deluxe Pool Access,Grand Deluxe Family, Duplex Suite, 
Pool Villa รวมถึงส่ิงอำานวยความสะดวกและบริการเพ่ิมเติม เช่น สระว่ายน้ำา
ระบบน้ำาเกลือ Fitness, Kid’s Club, Spa และประชุมสัมมนา นอกจากนี้
บริการต่างๆของรีสอร์ทน้ันผ่านมาตรฐานท้ังไทยและสากล รวมถึงมาตรฐาน 
“รีสอร์ทรักษ์สิ่งแวดล้อม” ระดับอาเซี่ยนอีกด้วย

AONANG PRINCEVILLE  RESORT AND SPA
อ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์  รีสอร์ท แอนด์ สปา

Hotel information
164 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 
จ.กระบี่ 81180

075 637 971-3

aonangprinceville.com
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ARECA LODGE 
อริกา ลอดจ์

Hotel information
198/21, 198/23 ม.9 ซ.ไดอาน่าอินน์ 
ถ.พัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
 จ.ชลบุรี 20260 

038 410 123 

arecalodge.com

52

โรงแรมสวยร่มรื่นทันสมัย ใกล้ย่านชอปปิ้งพลาซ่า แหล่งสีสันยามค่ำาคืน
ของพัทยาใต้ 
 โรงแรมต้ังอยู่ใจกลางเมืองพัทยา โอบล้อมด้วยสวนสงบร่มคร้ึม
อริกา ลอดจ์  มีห้องพักดีไซน์ทันสมัย 216 ห้อง ออกแบบตกแต่งอย่าง
พิถีพิถัน มีห้องพักให้เลือกหลายรูปแบบ ภายในโรงแรมเต็มไปด้วยแมก
ไม้นานาพันธ์ุ โดยมีจุดเด่นคือ ทำาเลท่ีต้ังใกล้กับห้างสรรพสินค้าและชายหาด
และด้วยความสะดวกครบครันของห้องพัก และห้องประชุม อริกา ลอดจ์ 
จึงเหมาะทั้งกับกลุ่มคู่รักฮันนีมูน  นักท่องเที่ยว และกลุ่มสัมมนา 
 นอกจากน้ี บริการร้านอาหาร 3 ห้อง ได้แก่ The Marble 
Cafe&Restaurant, Baimai Kitchen, April Room และสระว่ายน้ำากลางแจ้ง
ขนาดใหญ่ 2 สระ พร้อมจากุซซ่ี สปา ฟิตเนส



โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวใจกลางย่านธุรกิจ เดินทางสะดวกสบายใกล้
สถานีรถไฟฟ้าและแหล่งศูนย์รวมความบันเทิงท่ีเต็มไปด้วยสีสันของ
กรุงเทพฯ
 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ จัดเป็นที่พักโลเกชั่นเยี่ยมใกล้แหล่ง
ชอปปิ้ง และย่านธุรกิจชั้นนำาของเมืองหลวง ห้องพัก 601 ห้อง โอ่งโถง
กว้างขวาง พร้อมสิ่งจำาเป็นพื้นฐาน 
 ที่นี่โดดเด่นด้วยห้องอาหารหลากหลายให้เลือกในเมนูต้น
ตำารับ อาทิ ห้องอาหารจีนเดอะเกรทวอลล์ อร่อยกับติ่มซำาสไตล์ฮ่องกงแท้
อาหารเวียดนามที่ห้องอาหารไซ่ง่อน บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์บราซิลเลี่ยน
ดั้งเดิมคัดสรรเนื้อคุณภาพดี ปิดท้ายด้วยเมนูของหวานครบทุกรสชาติ

ASIA HOTEL BANGKOK
โรงแรม เอเชีย กรุงเทพ

Hotel information
296 ถ.พญาไท 
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400

0 2217 0808

asiahotel.co.th
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ย้อนบรรยากาศสู่วิถีริมน้ำาแม่กลองในรีสอร์ทห้องพักเรือนไทยท่ามกลาง
แมกไม้ในสวนวรรณคดี ในระยะทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ 
 ห้องพักทั้งแบบเรือนไทยและวิลล่าต่างๆ รวม 59 ห้อง ของ
โรงแรม บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา ทำาให้วันพักผ่อนที่มีนั้นได้ใกล้ชิด
กับธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบไทยริมแม่น้ำา นักท่องเที่ยวสามารถเปิด
ประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบหนีกรุงไปสัมผัสชีวิตย้อนยุคใน
แบบง่ายๆ  ได้พบเจอความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมน่าสนใจ
อาทิ ล่องเรือชมบรรยายกาศสองฟากฝั่งริมน้ำาแม่กลองเที่ยวตลาดน้ำา
อัมพวา  ตลาดน้ำาดำาเนินสะดวก วัดบางกุ้ง อุทยาน ร.๒  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
สยาม และบริการล่องเรือพาชมหิ่งห้อยยามค่ำาคืน 

BAAN AMPHAWA RESORT & SPA
บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา

Hotel information
22 ถ.บางกะพ้อม-แก้วฟ้า 
ต.อัมพวา อ.อัมพวา 
จ.สมุทรสงคราม 75110

034 752 228

baanamphawa.com
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ท่ีพักริมชายหาดเฉวง ในบรรยากาศ
ส่วนตัว

 บานานา แฟนซี รีสอร์ท
ตั้งอยู่ริมชายหาดเฉวง หาดทรายที่
สวยที่สุดบนเกาะสมุย  สามารถพัก
ผ่อนเดินเล่นริมชายหาด เสมือน
หาดส่วนตัว  และอยู ่ไม่ไกลห้าง
สรรพสินค้า แหล่งชอปปิ ้ง และ
สถานบันเทิง เน้นการให้บริการดูแล
อย่างความเป็นมิตรเพ่ือให้ลูกค้า
รู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน 

 รีสอร์ทจำานวน 73 ห้อง 
ห้องพักมีระเบียงนั่งเล่น เหมาะแก่
การรับลมทะเล สูดอากาศบริสุทธิ์
พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวก อาทิ
บริการห้องอาหาร  สระว่ายน้ำากลาง
แจ้งขนาดใหญ่  รวมถึงสระว่ายน้ำา
สำาหรับเด็ก ครบครันเหมาะสำาหรับ
ก า ร ม า พั ก ผ่ อ น ข อ ง ทุ ก ค น ใ น
ครอบครัว

BANANA FAN SEA RESORT 
บานานา แฟนซี รีสอร์ท

Hotel information
201 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 84320

077 413 483-6

bananafansea.com



โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวใจกลางย่านธุรกิจ เดินทางสะดวกสบายใกล้
แหล่งศูนย์รวมความบันเทิงท่ีเต็มไปด้วยสีสันของกรุงเทพฯ
 ย่านชอปป้ิงเป็นหน่ึงในตัวเลือกสำาคัญของการเลือกท่ีพักของ
นักเดินทาง โรงแรม แบงค็อก โฮเทล โลตัส สุขุมวิท ในเครือ Accor คือ
หน่ึงในโรงแรมช้ันนำาท่ีต้องอยู่ใจกลางเมือง ท่ามกลางย่านชอปป้ิงสุดหรู
เชื่อมต่อการเดินทางอย่างสะดวกสบายด้วยระบบรถไฟฟ้า ด้วยจำานวน
ห้องพัก 224 ห้องท่ีพร้อมสรรพส่ิงอำานวยความ สะดวกต่างๆ  อาทิ บริการ
ห้องอาหารร้านเบเกอร่ี บาร์ สระว่ายนำ้า ฟิตเนส สปา พร้อมบริการห้อง
จัดเล้ียง หลากหลายรูปแบบท้ัง Indoor และ Outdoor รองรับการจัดงาน
ขนาดใหญ่ได้

BANGKOK HOTEL LOTUS SUKHUMVIT
โรงแรม แบงค็อก โฮเทล โลตัส สุขุมวิท

Hotel information
เลขที่ 1 สุขุมวิท 33 (แดงอุดม) ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110

0 2610 0111

hotellotussukhumvit.com
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CENTARA SONRISA 
RESIDENCES AND SUITES SRIRACHA

เซ็นทารา ซันไรซ่า เรสซิเดนซ์ แอนด์ สวีท ศรีราชา

จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนในวันหยุดท่ีไม่ต้องเดินทางไกลจาก
กรุงเทพฯ 
 เซ็็นทารา ซั็นไรซ่็า เรสซิ็เดนซ์็ แอนด์ สวีีท ศรีราชา มีีห้้องพััก
145 ห้้อง ครบครันสิ�งอำานวียควีามีสะดวีก พัิเศษสุดมีีห้้องสำาห้รับ
ครอบครัวี แฟมิีลีี่�เรสซิ็เดนซ์็แบบ 2 ห้้องนอน มีีครัวีสำาห้รับทำาอาห้าร  
แลี่ะมีี Kid’s Club สำาห้รับเด็กๆ พัร้อมีสนุกสนานในสระว่ีายนำ�าที�มีีทั�งโซ็น
เด็กแลี่ะผู้้้ให้ญ่่ ผู่้อนคลี่ายสไตล์ี่ญี่�ปุุ่�นในออนเซ็็น แลี่ะสปุ่าเซ็็นวีารี

 มีีบริการห้้องอาห้าร
ห้ลี่ากห้ลี่าย อาทิ ซิ็งค์คาเฟ� เสิร์ฟ
เมีน้ขนมี เคร่�องด่�มี แลี่ะเมีน้กลี่างวัีน
ง่ายๆ ห้ร่ออิ�มีอร่อยกับบรรยากาศ
วิีวีทะเลี่บนชั�นบนสุดที�ห้้องอาห้าร 
Umi พัร้อมีเสิร์ฟควีามีอร่อย สไตล์ี่
ญี่�ปุุ่�นแลี่ะอาห้ารนานาชาติ

Hotel information
59 ม.4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 20110

038 316 888

centarahotelsandresorts.com
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โดดเด่นด้วยบริการจัดเลี้ยงและประชุมสัมมนา ด้วยห้องประชุมหลาย
รูปแบบ รองรับได้ถ่ง 1,000 คน
 อีกตัวเลือกยอดเย่ียมเม่ือมาเยือนเมืองหลวง กับการเลือกท่ีพัก
โลเกช่ันใจกลางเมืองในย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
ศูนย์การค้า และร้านค้าปลอดภาษีคิงพาวเวอร์ 
 โรงแรมเซ็นจูร่ีพาร์ค กรุงเทพฯ มีห้องพัก 380 ห้อง หลากหลาย
รูปแบบ เช่น ห้องดีลักซ์ จูเนียร์ สวีท พร้อมส่ิงอำานวยความสะดวกครบครัน
อาทิ ห้องสัมมนา และห้องจัดเล้ียงทันสมัย รวม 11 ห้อง การตกแต่งโรงแรม
เป็นสไตล์ไทยร่วมสมัย สระว่ายนำา้กลางแจ้งท่ีเป็นเอกลักษณ์ สวนเขียวชอุ่ม
พร้อมวิวเมืองให้เพลิดเพลินไปกับสระว่ายนำา้บนดาดฟ้าชมวิวพาโนรามา
ใจกลางกรุง 

CENTURY PARK HOTEL
โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค

Hotel information
9 ถ.ราชปรารภ 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

0 2246 7800

centuryparkhotel.com
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เปิดประตูสู่เมืองท่องเท่ียวหลักของอีสาน พร่ังพร้อมความสะดวกสบาย
มาตรฐานโรงแรม 4 ดาว 
 โรงแรม เจริญธานี ขอนแก่น ต้ังอยู่ใจกลางตัวเมือง มีห้องพัก
ขนาดใหญ่ และห้องชุด ถึง 320 ห้อง ประกอบไปด้วย ห้องสุพีเรียร์ ห้องดีลักซ์
ห้องคอนเนอร์ และห้องสวีท สิ่งอำานวยความสะดวกสบายครบครันพร้อม
สระว่ายนำา้ลอยฟ้า ฟิตเนส สปา ภัตตาคารไทคูน บริการอาหารจีนเลิศรสมีช่ือ
ท่ีสุดในภาคอีสาน ห้องอาหารเกรซแลนด์บริการอาหารนานาชาติ และศูนย์รวม
ความบันเทิง ห้องคาราโอเกะ สนุกเกอร์เซ็นเตอร์ ห้องบอลรูมรองรับงาน
ประชุมและงานจัดเล้ียงทุกขนาด โดยมีบริการอุปกรณ์การประชุมครบครัน
จัดเป็นหน่ึงในผู้นำาท่ีให้บริการด้านงานประชุมสัมมนาและจัดเล้ียงในภาคอีสาน

CHAROENTHANI KHONKAEN HOTEL
โรงแรม เจริญธานี ขอนแก่น

Hotel information
260 ถ.ศรีจันทร์ ต. ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000

043 220 400-14

charoenthanikhonkaen.com
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โรงแรมทำาเลดีเย่ียมใจกลางเมืองเชียงใหม่ พักผ่อนห้องพักสุดหรูพร้อม
ส่ิงอำานวยความสะดวกมาตรฐาน 4 ดาว 
 ความงดงามของตัวเมืองเชียงใหม่ ธรรมชาติอันร่มร่ืนของทิวเขา
พระธาตุดอยสุเทพ และบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกของแสงสียามคำา่คืน
ของเมืองเชียงใหม่อยู่ใกล้เคียงกัน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ มีห้องพัก 
512 ห้อง มีให้เลือกหลากหลายต้ังแต่ห้องซูพีเรียร์ ดีลักซ์ บิสสิเนส จูเนียร์สวีท
ครบส่ิงอำานวยความสะดวก และบริการแพ็กเกจจัดงานประชุมสัมมนา

 ไฮไลต์ห้องฮอร์ริซอน
คลับเลาจน์ บนช้ัน 23 สำาหรับ
รับรองแขกพิเศษ บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม มุมอ่านหนังสือ เต็มอ่ิม
กับทิวทัศน์มุมกว้างบริเวณระเบียง
สระว่ายนำ้าท่ีมองเห็นวิวดอยสุเทพ
ชัดเจนเบ้ืองหน้า

DUANGTAWAN HOTEL CHIANGMAI 
โรงแรม ดวงตะวันเชียงใหม่

Hotel information
132 ถ.ลอยเคราะห์ 
ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่ 50100

053 905 000

duangtawanhotelchiangmai.com
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สะดวกครบครันสำาหรับนักธุรกิจและนักเดินทางท่ีเดินทางจากสนามบินเข้า
เช็คอินท่ีโรงแรม และเดินทางไปชอปป้ิงได้สะดวกสบาย 
 โรงแรม อิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ต้ังอยู่ใจกลางย่านการค้าและ
แหล่งชอปป้ิงของกรุงเทพฯ สะดวกสบายในการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า
และบริการตุ๊กตุ๊กรับส่งฟรีจากโรงแรม ให้บริการด้วยห้องพักสไตล์โมเดิร์น
จำานวน 278 ห้องในรูปแบบต่างๆ ครบครันความส่ิงอำานวยความสะดวก ให้
เลือกสรรตาม ความต้องการ อาทิ ฟิตเนสและซาวน่า สระว่ายนำา้บนช้ัน 10 ให้
ชมวิวกรุงเทพฯ สปา คิดส์คลับสำาหรับคุณหนู และเพียบพร้อมด้วยห้องประชุม
หลากหลายสำาหรับจัดงานต่างๆ  รวมถึงบริการห้องอาหารตลอดท้ังวัน และ
สามารถดินเนอร์ชมวิวสวยบนช้ัน 23 ท่ีห้องอาหารแอตติก้า สกาย เลานจ์

EASTIN HOTEL MAKKASAN BANGKOK
โรงแรม อิสติน มักกะสัน กรุงเทพ

Hotel information
1091/343 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ10400

0 2651 7600

eastinhotelsresidences.com
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GRAND PACIFIC SOVEREIGN
RESORT AND SPA

แกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา
สัมผัสวิวทะเลอ่าวไทยบนหาดชะอำา ในโรงแรมหรู
 โดดเด่นด้วยคอนเซ็ปต์ดีไซน์สถาปัตยกรรมแบบศิลปะไทย
ประยุกต์ผสมผสานสมัยใหม่ ที่สวยงามรับวิวทะเลอ่าวไทยริมหาดชะอำา 
โรงแรม แกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา  มีห้องพักมากถึง
224 ห้อง พร้อมพร่ังส่ิงอำานวยความสะดวก อาทิ  Kid’s Club สระว่ายน้ำาเด็ก
สระว่ายน้ำาขนาดใหญ่กลางแจ้ง 3 สระ สปา ฟิตเนส ให้ได้ใช้เวลาพักผ่อน
กับครอบครัวได้ครบทุกความต้องการ
 เพิ่มด้วยประสบการณ์การรับประทานอาหารหลากหลาย
สัญชาติ ไม่ว่าจะเป็นอาหารจีน  ญี่ปุ่น อิตาเลี่ยน และนานาชาติให้เลือกชิม
อย่างจุใจ ทำาให้วันหยุดของครอบครัวเป็นวันพักผ่อนอันแสนพิเศษ

Hotel information
334/1 ถ.ร่วมจิตร ต.ชะอำา อ.ชะอำา 
จ.เพชรบุรี 76120

032 709 899

sovereignresortandspa.com
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Hotel information
41 ถ.ทวีวงศ์ ต. ป่าตอง อ. กระทู้ 
จ.ภูเก็ต 83150

076 340 138 

phukethotels.impiana.com.my

ด่ืมด่ำาวิวทะเลอันดามันยามพระอาทิตย์ตกในห้องพักท่ีมีลานเฉลียงส่วนตัว 
 อิมเพียน่า รีสอร์ท ป่าตอง ภูเก็ต ต้ังอยู่บนหาดป่าตอง ท่ีพักให้
บริการห้องพักพร้อมลานเฉลียงส่วนตัว สามารถชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน
ท่ีสวยงาม และวิวสวนเขตร้อนท่ามกลางธรรมชาติเงียบสงบสวนสวยเขียวขจี
ของรีสอร์ท
 รีสอร์ทมีห้องพัก 71 ห้อง พร้อมบริการสิ่งอำานวยความสะดวก
อาทิ สปา กับไฮไลต์นวดหินร้อนคลายความเมื่อยล้าที่ Swasana Spa หรือ
เลือกทำาทรีทเมนท์ นวดสวีดิช นวดกดจุด รวมถึงการสัมผัสประสบการณ์
ดินเนอร์ใต้แสงดาว ท่ีห้องอาหาร Sala Bua หรือล้ิมรสอาหารเมนูเด็ดท้องถ่ิน
ที่ห้องอาหาร 3 Spices ซึ่งหันหน้าสู่ถนนเลียบชายหาดป่าตอง ชมสีสัน
ยามราตรี

IMPIANA RESORT PATONG, PHUKET
โรงแรม อิมเพียน่า รีสอร์ท ป่าตอง ภูเก็ต
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รีสอร์ทสวย สงบ ท่ามกลางธรรมชาติและวิถีชาวบ้านบนเกาะกลาง จ.กระบ่ี  
 อัยลันดา ไฮด์อเวย์ รีสอร์ท บริการห้องพักสไตล์บังกะโลแบบ
หมู่บ้านชาวประมงพ้ืนเมืองภาคใต้ 29 หลัง สร้างข้ึนด้วยแรงบันดาลใจจาก
วัฒนธรรมไทยภาคใต้ โดยคำานึงถึงความเรียบง่ายมีรสนิยม และครบครันด้วย
ส่ิงอำานวยความสะดวกสบายขณะเข้าพัก 
 โดดเด่นด้วยห้อง Ocean Breeze Bungalow สามารถชมวิวทะเล
สวยและทัศนียภาพป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ ห้อง Ocean Family Bungalow 
สำาหรับครอบครัวใหญ่ คู่รักแนะนำาห้อง Ocean Front bungalow สุดโรแมนติก
กับสปาริมหาด รวมถึงบริการอาหารทะเลสดๆ จากหมู่บ้านชาวประมง ท่ีร้าน
อาหารซี บรีซ ท้ังอาหารไทย และนานาชาติ 

ISLANDA HIDEAWAY RESORT
อัยลันดา ไฮด์อเวย์ รีสอร์ท

Hotel information
177-177/1 ม.3.ต.คลองประสงค์  อ.เมือง
 จ.กระบี่ 81000

086 636 7887

islandahideaway.com
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อบอวลความเป็นไทยที ่ชวนให้หลงใหลท่ามกลางสวนเขตร้อนบน
เกาะสวรรค์ภูเก็ต
 โรงแรม กะตะ ปาล์ม รีสอร์ท แอนด์ สปา ต้ังอยู่ทางด้านตะวันตก
 ของตัวเกาะภูเก็ต ใกล้หาด กะตะ เป็นโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว ในบรรยากาศ
แบบไทยๆ มีสวนและบริเวณที่ร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้หลากหลาย ที่นี่มี
ห้องพัก 184 ห้อง พร้อมส่ิงอำานวยความสะดวก ห้องพักมีระเบียงเปิดรับ
วิวสระว่ายนำ้า มีบริการฟิตเนส คาเฟ่ สปา และบาร์ริมสระนำ้า 

 เ ต็ ม อ่ิม กั บ บุ ฟ เ ฟ่ ต์
อาหารเช้า ท่ี ห้องอาหารปาล์มลีฟ ให้
บริการท้ังอาหารไทยและนานาชาติ
เพลิดเพลินกับเคร่ืองด่ืมและของว่าง
ที ่ห้องอาหารอังกอร์ ร ิมสระนำ ้า
ท่ามกลางสวนสวย หรือเลือกดินเนอร์
ใต้แสงเทียนล้ิมรสเมนูอาหารทะเล
ช้ันเลิศท่ี ห้องอาหารเดอะปาล์ม

KATA PALM RESORT & SPA
โรงแรม กะตะปาล์ม รีสอร์ท แอนด์ สปา

Hotel information
60 ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต 83100

076 333 389

katapalmresort.com
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สวรรค์ในป่าฝนเขตร้อนริมหาดทรายขาวและวิวงดงามของอ่าวพังงาและ
หมู่เกาะพีพี ทำาให้วันหยุดพักผ่อนสงบส่วนตัวและประทับใจ
 เกาะยาวใหญ่ วิลเลจ ออกแบบเป็นบังกะโลด้วยโทนสีขาวและ
ตกแต่งด้วยหัตถกรรมท้องถ่ินเพ่ือสัมผัสได้ถึงบรรยากาศและวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านอันเป็นเสน่ห์ของวิถีชาวเกาะ ท่ีน่ีมีห้องพักแบบวิลล่าขนาดใหญ่
มีระยะห่างกันเพื่อความเป็นส่วนตัว ภายในมีพื้นที่กว้างขวางมีระเบียง
ส่วนตัวชมวิวทะเลและวิวสวน มีสระว่ายนำ้าแบบอินฟินิต้ีพูล ท่ีให้ความรู้สึก
เช่ือมต่อกับท้องทะเล และวิวอันดามันท่ีงดงาม นอกจากน้ียังมีสปา ห้องสมุด 
ร้านขายของท่ีระลึก ห้องอาหารท่ีมีอาหารหลากหลายและอาหารทะเลสดๆ
ให้ได้ล้ิมลอง

KOH YAO YAI VILLAGE
เกาะยาวใหญ่ วิลเลจ

Hotel information
78 ม.4 ต.เกาะยาวใหญ่  อ.เกาะยาว
 จ.พังงา 82160

076 584 500

kohyaoyaivillage.com
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สะดวกครบครันทันสมัยในสไตล์โมเดิร์นมินิมอล ใกล้ทะเลพัทยาใกล้
กรุงเทพฯ 
 เอ็ม พัทยา โฮเท็ล แม้ไม่ติดทะเลแต่ก็โดดเด่นในด้านความ
ร่วมสมัยของสไตล์การออกแบบห้องพัก ด้วยโทนสีสดใสแต่เรียบง่าย
ถูกใจคนชอบสไตล์มินิมอล พร้อมบริการห้องฟิตเนส สระว่ายนำา้กลางแจ้ง 
ห้องอาหาร M Cafe  ให้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติและอาหารทะเลสด
หรือเลือกรีแลกซ์สบายๆ ในวันพักผ่อน ท่ี Copper Bar กับเคร่ืองด่ืมแก้ว
โปรด โลเกช่ันท่ีต้ังของโรงแรมอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเท่ียวมากมาย  อาทิ 
เซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินัล21 walking street
ทิฟฟาน่ีโชว์ อัลคาซาร์ ตลาดอาหารทะเลลานโพธ์ิ และชายหาดพัทยา

M HOTEL PATTAYA
โรงแรม เอ็ม พัทยา โฮเต็ล

Hotel information
571/112 ม.5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
 จ.ชลบุรี 20150

038 422 506-9

mhotel.co.th
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สัมผัสกล่ินอายล้านนาเมืองเหนือบนเกาะแดนใต้ทะเลอันดามัน ท่ี ริมหาด
ไม้ขาว จ.ภูเก็ต
 ไม้ขาว ปาล์ม บีช รีสอร์ท ถ่ายทอดเอกลักษณ์ศิลปะแบบล้านนา
มาไว้ท่ีภูเก็ต ท่ามกลางสวนสวยริมหาดไม้ขาว ห้องพัก 225 ห้องมีท้ังแบบดีลักซ์
และแฟมิล่ีรูมให้เลือกตามต้องการ ห้องพักมีระเบียงส่วนตัวพร้อมอ่างอาบน้ำา
ให้นอนแช่ชมวิว มีสระว่ายน้ำาขนาดใหญ่ สระเด็ก บาร์ริมสระน้ำา สนามเด็กเล่น
ฟิตเนส สปา บาร์ มีห้องอาหาร ชมทะเลเป็นห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
นานาชาติให้บริการท้ัง อาหารเช้าและค่ำา พร้อมบริการห้องสำาหรับจัดงาน
ประชุมสัมมนา 

MAIKHAO PALM BEACH RESORT
โรงแรม ไม้ขาว ปาล์ม บีช รีสอร์ท

Hotel information
126/5 ไม้ขาวซอย 8 ม.4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง
 จ.ภูเก็ต 83110

076 616 340-4

maikhaopalmbeachresort.com
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โรงแรมสไตล์ร่วมสมัย โอบล้อมด้วยธรรมชาติ นำาเสนอประสบการณ์
ท่องเท่ียวในวิถีเมืองจันท์ 
 ที่พักใจกลางเมืองจันทบุรี แวดล้อมด้วยธรรมชาติสวนสวย 
การตกแต่งภายในห้องพัก ล็อบบ้ี และพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปให้ความรู้สึกสะดวก
สบาย ในทุกห้องพักสามารถชื่นชมธรรมชาติสวนสวยได้อย่างใกล้ชิดจาก
ระเบียงส่วนตัวห้องพัก

 ความประทับใจเร่ิมต้น
ต้ังแต่ล็อบบ้ีท่ีต้อนรับนักท่องเท่ียว
ด้วยการเสิร์ฟน้ำาสมุนไพร และผลไม้
ท้องถิ่น ห้องพักตกแต่งในสไตล์
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย พร้อมสิ่ง
อำานวยความสะดวกครบครัน อาทิ
สระว่ายน้ำา Fitness สปา Kidszone 
Shuttle Bus รับส่งตามสถานท่ีต่างๆ
ในเมือง
 นอกจากน้ียังมีพ้ืนท่ี
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนยกระดับ
สู่โรงแรมห้องอาหาร ครัวมณีจันท์
บริการอาหารท้องถ่ินหลากหลาย
เมนู ห้องประชุมสัมมนา และห้องจัด
เล้ียงดีเย่ียมท่ีสุดของภาคตะวันออก

MANEECHAN RESORT
มณีจันท์รีสอร์ท

Hotel information
110 หมู่ 11 ต. พลับพลา อ. เมือง 
จ.จันทบุรี 22000

039 373 666

maneechan.com
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โรงแรม 4 ดาวดีไซน์ทันสมัย ใกล้ศูนย์ประชุมแสดงสินค้า ศูนย์ราชการ
 ความลงตัวของท่ีพักกลางเมืองให้ความเป็นส่วนตัว 
 ไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต เป็นโรงแรมกลางเมืองท่ีมี
บรรยากาศอบอุ่น สบายๆ และสงบ ต้ังอยู่ห่างจากความขวักไขว่วุ่นวาย
บนถนนใหญ่ ตกแต่งด้วยสไตล์ Contemporary ท่ีทันสมัยแต่เรียบง่าย
คล้ายอยู่บ้าน อบอุ่นทว่ามีชีวิตชีวาด้วยโทนสีร้อนและยังสามารถรับแสง
ธรรมชาติผ่านเข้ามาได้ตลอดวัน พร้อมท้ังมีวิวสวนสีเขียวแบบย่อมๆ ให้พอ
สบายตา ภายในโรงแรมมีบริการครบครันท้ังห้องพักมาตรฐานสากลห้อง
อาหารนานาชาติ ฟิตเนส สระว่ายนำ้า ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ที่ทันสมัย
พร้อมทีมจัดเล้ียงมืออาชีพ ฯลฯ และทำาเลท่ีอยู่ใกล้ท่าอากาศยานดอนเมือง
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และอิมแพคเมืองทองธานี 

MIDA HOTEL DON MUEANG AIRPORT
โรงแรม ไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต

Hotel information
99/401-486 ถ.แจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210

0 2574 1648

midahoteldonmueangairport.com

70



พักผ่อนในเมืองบรรยากาศส่วนตัวในโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว 
 โรงแรมต้ังอยู่ไม่ไกลจากศูนย์ราชการนนทบุรีและกระทรวง
สาธารณสุข โรงแรม ไมด้า งามวงศ์วาน มีห้องพัก 138 ห้อง ให้ความเป็น
ส่วนตัวในบรรยากาศสบายเหมือนพักผ่อนอยู่ท่ีบ้านในราคามิตรภาพด้วย
การออกแบบตกแต่งทันสมัย พร้อมบริการฟิตเนส สระว่ายนำ้ากลางแจ้ง
ห้องอาหาร ที่สามารถรองรับได้ถึง 150 ท่าน และ 60 ท่าน รวมไปถึงห้อง
ประชุม ห้องจัดเล้ียงงานแต่งงานที่ทางโรงแรมมีไว้บริการสำาหรับลูกค้า
บริษัท หรือหน่วยงานราชการ หรือบุคคลท่ัวไป จำานวน 7 ห้อง สามารถ
รองรับได้ต้ังแต่ 10 ท่านข้ึนไปจนถึง 250 ท่าน

MIDA HOTEL NGAMWONGWAN
โรงแรม ไมด้า งามวงศ์วาน

Hotel information
29/67 ถ.งามวงศ์วาน
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 11000

0 2591 7227 

midahotelngamwongwan.com  
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หลีกหนีความวุ่นวายสู่อ้อมกอดธรรมชาติท่ี ปกาสัยรีสอร์ต ด้วยห้องพัก
กว้างขวางระเบียงขนาดใหญ่ ร่ืนรมย์กับพรรณไม้ในสวนสวยและความงาม
ของทะเลอันดามัน สะดวกสบายด้วยส่ิงอำานวยความสะดวกครบครันและ
ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานโรงแรมใบไม้เขียว และรางวัลระดับ
อาเซียน ASEAN Green Hotel Award
 โรงแรม ปกาสัย รีสอร์ต  ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ลดหลั่นมีต้นไม้
ใหญ่ครึ้ม ห้องพักสไตล์โมเดิร์นโทนขาวนวล  เน้นพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง
พร้อมระเบียงชมวิวทะเล มีสระน้ำา Infinity Pool บนชั้นรูฟท็อปมองเห็นวิว
ธรรมชาติได้รอบด้าน

 รี สอร์ตแห่ งนี้ ยั ง ได้
รับรางวัล Thailand Energy Award 
2019, ASEAN Energy Award 
2019 (อาคารเขตร้อน) เรียกได้ว่า
การ ได้ เข้ าพัก ในรี สอร์ตแห่ งนี้         
เปรียบเสมือนการได้ร่วมเป็นส่วน
หนึ่งของการช่วยประหยัดพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง

PAKASAI RESORT
ปกาสัย รีสอร์ต 

Hotel information
88 ม. 3 ต.อ่าวนาง อ.เมือง
จ.กระบี่  81000

075 637 777

pakasai.com
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โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว ใจกลางหาดป่าตองมองเห็นวิวทะเลอันดามัน 
 ป่าตอง พารากอน รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่บริเวณหัวหาด
ป่าตอง มีห้องพัก 121 ห้อง ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์ไทยร่วมสมัย
แบ่งห้องพักออกเป็น 3 ระดับเริ่มต้นที่ห้องดีลักซ์  ห้องดีลักซ์พูลแอสเสส 
และห้องสวีท ห้องน้ำาแยกอ่างอาบน้ำาและห้องอาบฝักบัว ทุกห้องพักมี
ระเบียงและสามารถมองเห็นวิวสระน้ำา วิวทะเล วิวภูเขา
 นอกจากนี้มีบริการสปาครบวงจร บาร์ริมสระว่ายน้ำา และ
ล้ิมรสชาติอาหารทะเลสดใหม่และสเต็กได้ท่ี ห้องอาหาร Catch and Grill 
Restaurant และห้องอาหาร Coffee House บริการอาหารไทยและยุโรป
ตลอดท้ังวัน  

PATONG PARAGON RESORT & SPA
ป่าตอง พารากอน รีสอร์ท แอนด์ สปา 

Hotel information
280 ถ.พระบารมี 
ต.ป่าตอง อ.กะทู้ 
จ.ภูเก็ต 83150

076 685 170-5

patongparagon.com
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รีสอร์ทแสนสบายใจกลางป่าตอง ทำาเลดีที่สุดของการเลือกพักผ่อนบน
เกาะสวรรค์เมืองภูเก็ต 
 ท่ีพักระดับหรู 4 ดาวในทำาเลริมชายหาดสุดของ โรงแรม ป่าตอง
รีสอร์ท โฮเต็ล คือตัวเลือกสมบูรณ์แบบ ห้องพัก 325 ห้อง ห้องซูพีเรียร์
ดีลักซ์ พรีเมียมดีลักซ์ เอ็กเซ็กคูทีฟ และแกรนด์สวีท พร้อมบริการสระว่ายน้ำา
กลางแจ้งและจากุซซี่ ซาวน่า สนามเทนนิส ที่นี่ยังโดดเด่นด้านการจัดเลี้ยง
ประชุมสัมมนา และมีห้องอาหาร Pavarotti บริการอาหารอิตาเลี่ยนโดย
เชฟต้นตำารับ The Roof Top Steak House ครัวเตาถ่านสเต็กรสเลิศ
ห้องอาหารญี่ปุ่น Yuri และ The Marble Lounge มีรายการไวน์มากมาย
สามารถผ่อนคลายท่ีสถานเสริมความงาม หรือแวะชมร้านขายของที่ระลึก
ในโรงแรม

PATONG RESORT HOTEL
โรงแรม ป่าตอง รีสอร์ท 

Hotel information
208 ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ปี 
ต. ป่าตอง อ.กระทู้ 
 จ.ภูเก็ต 83150 

076 340 551-4

patongresorthotel.com

74



สัมผัสวิวทะเลอันดามันเต็มตาในโรงแรมพูลวิลล่าบรรยากาศสวย  
 โรงแรมพีชบลอสซั่ม ตั้งอยู่ระหว่างหาดกะตะและหาดกะรน 
ห่างจากหาดกะตะประมาณ 400 เมตร อยู่ใกล้แหล่งร้านค้าและร้านอาหาร
โรงแรมเหมาะสำาหรับผู้เดินทางครอบครัว หรือคณะประชุม ระยะทางห่าง
จากป่าตองประมาณ 7 กม และห่างจากในเมืองภูเก็ตประมาณ 17 กม

 ห้ อ ง พั ก ส ไ ต ล์ บู ติ ก 
จำานวน 95 ห้อง สำาหรับวันพักผ่อน
ของครอบครัว หรือทริปโรแมนติก
ห้องแกรนด์ดีลักซ์ ห้องสวีท ห้องวิลล่า
มีสระว่ายน้ำาและจากุซซ่ีส่วนตัวทุก
ห้องมีระเบียงสูดอากาศริมทะเล
และสิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน 

PEACH BLOSSOM RESORT
โรงแรม พีชบลอสซั่ม

Hotel information
23 /12  ถ.กระรน ต.กะรน อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต 83100

076 371 611

phuket-peachblossom.com
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รีสอร์ทหรูบนเนินเขามองเห็นแสงแวววาวของท้องทะเลอันดามัน ใกล้หาด
กะตะและกะรน อีกตัวเลือกแสนสะดวกสบายใจกลางเมืองท่องเท่ียว
 โรงแรมพีชฮิลล์ อยู่ไม่ไกลชายหาดกะตะ และหาดกะรน ห่างจาก
หาดป่าตองเพียง 10 นาที  และห่างจากตัวเมืองภูเก็ตเพียง 20 นาที โลเกช่ัน
เช็คอินได้ครบจุดท่องเท่ียวยอดนิยม ท่ีน่ีมีห้องพัก 57 ห้องสไตล์วิลล่า
พร้อมสระจากุซซ่ีให้แช่เป็นส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติ ห้องรอยัลสวีทสุดหรู
ขนาด 82 ตร.ม.มีเพียง 1 ห้องอยู่ช้ันบนสุดพร้อมชมวิวทิวทัศน์ท้องทะเล 
ห้องดีลักซ์ ห้องซูพีเรียร์มีระเบียงส่วนตัวเลือกชมวิวสวนสวย วิวทะเล หรือ
วิวสระว่ายนำ้าท่ีมีถึง 3 สระ พร้อมบาร์จิบค็อกเทลเพลินอารมณ์ 

PEACH HILL HOTEL 
โรงแรม พีชฮิลล์ 

Hotel information
2 ถ.แหลมไทร ต. กะรน อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต 83100 

076 371 600

peach-hill.com
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รีสอร์ทมาตรฐาน 4 ดาวสัมผัสความสวยงามบนเกาะพีพี
 พีพี เนเจอรัล รีสอร์ท ตั้งอยู่บนหาดแหลมตง เกาะพีพี เป็น
จุดที่สามารถชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ทั้งชายหาดทางตะวันออกและ
หน้าผาทางด้านตะวันตก ชายหาดส่วนตัวสวยงามเงียบสงบ มีแนวปะกะรัง
ตามชายฝั่งที่อยู่ห่างออกไปจากหน้าหาดเพียง 50 เมตร และแปลงผัก
ออร์แกนิกที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะพีพี

 รี ส อ ร์ ท ส ไ ต ล์ ใ น รู ป
แ บ บ ก ร ะ ท่ อ ม ช า ว เ ล ก ล ม ก ลื น
ธรรมชาติ จำานวน 160 หลัง พร้อม
สระว่ายน้ำา 2 สระที่สามารถชมวิว
ได้แบบ 360 องศา  และมีบริการ
กระท่อมนวดไทยแบบเปิดโล่ง
สุดผ่อนคลาย และห้องอาหารให้
บริการ 4 ห้อง ทั้งอาหารไทย จีน
ตะวันตก และอิตาเลี่ยน นอกจาก
นี้ยังมีกิจกรรมเน้นการได้พักผ่อน
และอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติอีกมากมาย

PHI PHI NATURAL RESORT
พีพี เนเจอรัล รีสอร์ท

Hotel information
53 ม.8 ต.อ่าวนาง อ. เมือง
 จ.กระบี่ 81210 

075 818 706-7  

phiphinatural.com
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บีชรีสอร์ทสวยงามบนหาดราไวย์ 
 ราไวย์ ปาล์ม บีช รีสอร์ท เป็นอาคาร 5 ช้ันทันสมัย มีห้องพัก
สวยงาม198 ห้อง ตกแต่งแบบไทยร่วมสมัยอย่างประณีตและให้บริการ
ที่พักหรูหราห่างจากหาดราไวย์เพียง 200 เมตร ห้องพักประกอบด้วย
พื้นที่กว้างขวาง มีระเบียงส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็น ห้องดีลักซ์พูลวิลล่า และห้อง
ดีลักซ์พูลแอสเสส พร้อมสระว่ายน้ำาส่วนตัวด้านหน้าห้องพัก เชื่อมต่อสระ
ใหญ่ 3 สระกลางแจ้ง
 รีสอร์ทได้รับการออกแบบอย่างหรูหรา มีบรรยากาศผ่อนคลาย 
อาทิ สระว่ายน้ำาแบบฟรีฟอร์ม สวนเขตร้อนสวยงาม และมีบริการห้องอาหาร 
3 แห่ง ท่ีให้บริการอาหารไทยและอาหารนานาชาติหลากหลาย

RAWAI PALM BEACH RESORT
โรงแรม ราไวย์ ปาล์ม บีช รีสอร์ท

Hotel information
66/2 ถ.วิเศษ ม.6  ต.ราไวย์ อ.เมือง
 จ.ภูเก็ต 83130

076 613 509-14

rawaipalmbeachresort.com
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โรงแรมทันสมัยตกแต่งสไตล์คลาสสิก มองเห็นวิวตัวเมืองรอบภูเก็ต
 โรงแรมต้ังอยู่ใจกลางตัวเมืองภูเก็ต  รอยัล ภูเก็ต ซิต้ีแวดล้อม
ไปด้วยความคึกคักของตลาดร้านรวง ห้างสรรพสินค้า และสถานบันเทิง 
ท่ามกลางตึกโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า 
 ห้องพักจำานวน 251 ห้อง มีให้เลือกพักท้ังแบบห้องซูพีเรียร์
ห้องดีลักซ์ ห้องบิสซิเนส พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวก ห้องพักทุกห้อง
สามารถมองเห็นวิวของเมืองภูเก็ต หรือทะเลอันดามัน

 แขกผู้เข้าพักสามารถ
ผ่อนคลายกับบริการนวดสปา ฟิตเนส
ห้องซาวน่าอบไอนำ้า และสระว่ายนำ้า
กลางแจ้ง โรงแรมมีห้องประชุม
สัมมนา และห้องจัดเลี้ยงงานแต่ง
ดีท่ีสุดอีกแห่งในภูเก็ต 

ROYAL PHUKET CITY HOTEL
โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้

Hotel information
154 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
 จ.ภูเก็ต 83000

076 233 333

royalphuketcity.com
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พักร้อนนอนสบายในรีสอร์ทสวย
เงียบสงบบนเกาะสมุย

 โรงแรม สมุยบุรี บีช รีสอร์ท ต้ังอยู่บนพ้ืนท่ีเงียบสงบของหาด
แม่น้ำาสามารถว่ายน้ำาได้ตลอดท้ังปี และสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม
ของเกาะพะงันและเกาะเล็กเกาะน้อยอ่ืน ๆ เหมาะสำาหรับการพักผ่อนและ
หลบหนีจากชีวิตประจำาวันท่ีวุ่นวาย
 ห้องพักจำานวน  84 ห้อง  พร้อมส่ิงอำานวยความสะดวกครบ
ครันห้องพักมีท้ังแบบวิลล่าท่ีออกแบบตกแต่งแบบไทยให้ความรู้สึกอบอุ่น
แบบส่วนตัว สระว่ายน้ำาอินฟินิตี้กลางแจ้งสวนที่ร่มรื่น พร้อมบริการสปา 
สปอร์ตคลับ คิดส์คลับ รวมทั้งห้องประชุมจัดงานสังสรรค์

SAMUI BURI BEACH RESORT
สมุยบุรี บีช รีสอร์ท

Hotel information
26/24 ม.4 หาดแม่น้ำา อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎธานี 84330

077 447 275

samuiburi.com
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โรงแรม สมุยรีโซเทล บีช รีสอร์ท
ต้ังอยู่ริมหาดทรายสีขาวท่ีทอดยาว
กว่า 200 เมตร บนส่วนท่ีเงียบสงบ
ทางทิศใต้ของหาดเฉวงทำาให้วัน
พักผ่อนเป็นช่วงเวลาแห่งความ
ประทับใจ 

 ที่นี่โดดเด่นด้วยความงามในด้านสถาปัตยกรรมและดีไซน์
ทันสมัยภายใต้โทนสีขาวสะอาดตาทำาให้รู้สึกได้ถึงความผ่อนคลาย ห้องพัก
79 ห้องครบครันด้วยส่ิงอำานวยความสะดวก ท่ามกลางวิวท้องทะเลสุดแสน
โรแมนติก พิเศษสุดด้วยห้อง Ocean Pool Villa พร้อมอ่างอาบนำา้จากุซซ่ีชมวิว
ทะเลแบบส่วนตัวนอกจากน้ียังมีสระว่ายนำ้า กลางแจ้ง ห้องออกกำาลังกาย
และสปาให้บริการแม้รีสอร์ทจะอยู่ห่างจากใจกลางหาดเฉวงท่ีพลุกพล่าน
แต่ยังสามารถเดินเท้าเพ่ือไปยังแหล่งชอปป้ิงและย่านสถานบันเทิงได้ใน
ระยะทางส้ัน

SAMUI RESOTEL BEACH RESORT
สมุย รีโซเทล บีช รีสอร์ท

Hotel information
17 ม.3 หาดเฉวง อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี 84320

077 422 374

samuiresotel.com
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สะดวกสบายในย่านเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา
 โรงแรม เอสซี ปาร์ค ต้ังอยู่เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา
บริการห้องพักมาตรฐาน 4 ดาว มีบริการห้องอาหารนานาชาติพร้อม
บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันเปิดให้บริการทุกวันในราคาคุ้มค่า และภัตตาคารจีน
ระดับพรีเม่ียมท่ีข้ึนช่ือท้ังเมนูต่ิมซำาและเป็ดปักก่ิง  พร้อมบริการแบบบุฟเฟ่ต์
ท้ังม้ือกลางวันและม้ือเย็น

 นอกจากนั้นยังมีคาเฟ่
บรรยากาศด ีท ี ่ ม ีห ้ องประช ุม
ขนาดเล็กให้บริการสำาหรับกลุ ่ม
นักธุรกิจ พร้อมบริการห้องจัดเลี้ยง
ที่รองรับงานประชุมสัมมนา และ
งานแต่งงานได้มากกว่า 400 ท่าน 
พร้อมที่จอดรถสะดวกสบาย รองรับ
ได้ถึง 300 คัน 
 นอกเหนือจากน้ียังมี
สระว่ายน้ำากลางแจ้ง ห้องฟิตเนส
พร้อมบริการซักรีดสำาหรับลูกค้า
ภายในโรงแรมและลูกค้าท่ัวไปได้ใช้
บริการ

SC PARK HOTEL
โรงแรม เอสซี ปาร์ค

Hotel information
474 ถ. ประดิษฐ์มนูญธรรม 
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310

0 2530 0560-79

scparkhotel.com
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เงียบสงบ สูดความสดชื่น กลิ่นทะเล พักผ่อนในห้องพักสไตล์รีสอร์ท
ใกล้ชายหาดป่าตอง 
 โรงแรมระดับ 4 ดาว ส่ิงอำานวยความสะดวกครบครัน มีจำานวน
ห้องพัก 141 ห้อง ตั้งแต่ห้องสุพีเรียร์ จนกระทั่งห้องสวีทแฟมิลี่ โรงแรมมี
สระว่ายน้ำากลางแจ้ง 2 แห่ง ฟิตเนส บาร์ สามารถเดินไปยังหาดป่าตองได้
และมีบริการสปามาตรฐาน Araya Spa นวดผ่อนคลาย พร้อมมีมุมเงียบ
สงบ เอาใจผู้ที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือ ภายในห้องพัก มีระเบียงส่วนตัว
เพื่อน่ังรับลมชมวิวและมีบริการห้องอาหารของโรงแรมให้บริการอาหาร
นานาชาติ และเคร่ืองด่ืมจากบาร์สระว่ายน้ำา หรือบาร์ชายหาด

SEAVIEW PATONG HOTEL
โรงแรม ซีวิว ป่าตอง

Hotel information
 2  ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กระทู้ 
จ.ภูเก็ต 83150

076 303 400-14

seaviewphuket.com
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รีสอร์ทหรูบรรยากาศส่วนตัวราวกับ
เป็นโอเอซิสใจกลางเมืองพัทยา 
 สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท
รีสอร์ทระดับ 4 ดาว ต้ังอยู่ทางตอนใต้
ของชายหาดพัทยา ออกแบบแนว
ไทยร่วมสมัย มีห้องพัก 270 ห้อง
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย พร้อมให้
บริการรูมเซอร์วิส 24 ช่ัวโมง 

 ส่ิงอำานวยความสะดวกในโซนสาธารณะ มีสระว่ายน้ำาขนาดใหญ่
และมีสระว่ายน้ำาสำาหรับเด็ก รวมถึงสไลเดอร์ เพิ่มความสนุกให้คุณหนูๆ
และครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกัน พร้อมบริการสนามเทนนิส ฟิตเนส 
และสปา บริการนวดและทรีทเมนท์ต่างๆครบครัน และสามารถผ่อนคลาย
ในสวนอันกว้างขวางหรือเดินออกไปเพียงไม่กี่ก้าวจากด้านล็อบบี้ก็สัมผัส
ได้ถึงสีสันความมีชีวิตชีวาเมืองพัทยาได้อย่างง่ายดาย

SIAM BAYSHORE RESORT 
สยาม เบย์ชอร์ รีสอร์ท 

Hotel information
559 ม.10 ถ.พระตำาหนัก อ.เมือง 
จ.ชลบุรี 20150

 038 428 678

siambayshorepattaya.com
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โรงแรมทันสมัยใกล้ประตูท่าแพจุดหมายการท่องเที่ยวแสวงหา
วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ใกล้แค่เอื้อม
 ท่ีพักกล่ินอายไทยแท้ใกล้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โรงแรม
สมายล์ ล้านนา โลเกช่ันเย่ียมติดสถานท่ีท่องเท่ียวสำาคัญ เช่น ประตูท่าแพ
วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง ถนนคนเดินตลาดนัดวัวลาย และแหล่งชอปป้ิง
เซ็นเตอร์ช้ันนำา ห้องพัก 63 ห้อง มีให้เลือกต้ังแต่ระดับแกรนด์ดีลักซ์ ขนาด
กว้างขวาง และคำานึงถึงผู้พิการ มีห้องดีลักซ์ออกแบบประตูขนาดใหญ่สะดวก
ต่อผู้ใช้รถเข็น พร้อมห้องน้ำาพิเศษมีฝักบัวและห้องสุขาบริเวณเดียวกัน สำาหรับ
ทริปครอบครัวมีห้องสวีท 48 ตร.ม. 3 เตียงเด่ียว ให้เลือกพักได้ 4 คน 

ร้านอาหารสมายล์ล้านนาบริการ
บุฟเฟ่ต์อาหารไทยและนานาชาติ
บาร์ริมสระใต้ยุ้งข้าวคัดสรรค็อกเทล
ให้จิบเพลินท่ามกลางนาข้าวรายล้อม
โรงแรมหรู

SMILE LANNA HOTEL
โรงแรม สมายล์ ล้านนา

Hotel information
129/1 ถ.ช่างหล่อ 
ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่ 50100

053 282 899

smilelanna.com
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พักผ่อนชมวิวความงดงามของพัทยา สงบส่วนตัวราวอยู่ท่ามกลางโอเอซิส 
 โรงแรม เดอะเบย์วิว พัทยา สไตล์บูทีคทันสมัยริมอ่าวพัทยา
 เพลิดเพลินไปกับวิวทะเลไกลสุดสายตา ห้องพัก 260 ห้องพัก พร้อมส่ิงอำานวย
ความสะดวก สระนำา้ สวนสนุกในสระนำา้และคิดส์คลับสำาหรับเด็กๆ เพลิดเพลิน
ไปกับเครื่องดื่มและของว่างที่บาร์ริมสระนำ้า พร้อมดินเนอร์มื้อคำ่าที่ห้อง
The Exotica Bar Lounge สัมผัสการบริการแบบไทยๆท่ีแสนอบอุ่น 
 พร้อมเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของโรงแรมท่ีตกแต่ง
ดีไซน์ทันสมัยและได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีชีวิตชีวา

THE BAYVIEW HOTEL PATTAYA
โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยา

Hotel information
310/2 ถ.เลียบชายหาด
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี 20150

038 423 877

thebayviewpattaya.com
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สัมผัสมรดกวัฒนธรรมอาณาจักรล้านนาโบราณเหนือสุดแดนสยาม
 โรงแรมหรูใจกลางเมือง  ให้ทุกคนเปิดประตูสู่ ”เชียงราย”
หนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
 ที่พักของโรงแรม จำานวน 321 ห้อง โอบล้อมไปด้วยภาพ
ทิวทัศน์อันกว้างไกลของขุนเขาอันสวยงามเป็นธรรมชาติผสมกลมกลืน
กับความหรูหราแบบยุคสมัยใหม่ และวัฒนธรรมล้านนาได้อย่างลงตัว
 เฮอริเทจ เชียงราย พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในรูปแบบ
ครอบครัว คู่รัก กลุ่มเพื่อนสนิท ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยสิ่งอำานวย
ความสะดวกแบบครบครัน มีห้องประชุมขนาดใหญ่ รองรับแขกได้มากกว่า
2,000 คน  และห้องประชุมหลากหลายขนาด  เหมาะสำาหรับการรับรองแขก
หรือบุคคลสำาคัญการประชุมนานาชาติ  ธุรกิจสัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์ 
งานแต่งงาน  

THE HERITAGE CHIANG RAI
โรงแรม เฮอริเทจ เชียงราย

Hotel information
199 ม. 13 ถ.พหลโยธิน
 ต.สันทราย อ.เมือง 
จ.เชียงราย 57000

052 055 888

heritagechiangrai.com
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ครบครันสะดวกสบายใจกลางเมือง และใกล้ชิดวิถีชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต 
แวดล้อมด้วยย่านการค้าแหล่งชอปปิ้ง 

 โรงแรม เดอะเมโทรโพล ภูเก็ต ตั ้งอยู ่ใจกลางเมือง
ภูเก็ตเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำานวยความสะดวก ให้บริการด้วยห้องพักหรู
248 ห้อง มีบริการซักรีด นวดแผนไทย โปรแกรมท่องเที่ยว สิ่งอำานวย
ความสะดวกสำาหรับผู้พิการ และสามารถนำาสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้  พร้อมมี
บริการห้องอาหาร ห้องจัดเล้ียงประชุมสัมมนา สระว่ายน้ำา สนามเทนนิส และ
ห้องฟิตเนส 

THE METROPOLE PHUKET HOTEL
โรงแรม เดอะ เมโทรโพล ภูเก็ต

Hotel information
1 ซ.สุรินทร์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต 
จ.ภูเก็ต 83000

 076 214 020-9

metropolephuket.com
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รีสอร์ทหรู โอเอซิสแห่งป่าตองใกล้
ศูนย์การค้าจังซีลอน เมืองภูเก็ต

 เดอะเซนส์เซส รีสอร์ท แอนด์ พูลวิลล่า มีห้องพัก 116 ห้อง
 มากถึง 10 รูปแบบ พิเศษสุดกับห้อง Two Bedroom Pool Villa Sea View  
เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำานวยความสะดวก วิลล่าหรูพร้อมสระว่ายน้ำาส่วนตัว
นอกจากนี้ยังมี ห้องอาหาร Eat More ให้บริการอาหารชั้นเยี่ยมบนชั้น
ดาดฟ้าชมวิวเมืองและหาดป่าตอง ตั้งแต่ 6.30 - 23.00 น.พร้อมพื้นที่
ผ่อนคลายกับสระว่ายน้ำาบนชั้นดาดฟ้า สังสรรค์เพลิดเพลินได้ที่ Splash 
Mountain Bar หรือจะเลือกด่ืมสนุกสนานกับเพ่ือนฝูง เล่นพูลท่ีห้อง The Idea 
Bar และสัมผัสที่สุดแห่งความผ่อนคลายที่ Unwind Spa 

THE SENSES RESORT&POOL VILLAS
เดอะเซนส์เซส รีสอร์ท แอนด์ พูลวิลล่า

Hotel information
111/7 ถ.นาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ 
จ.ภูเก็ต 83150

076 336 699

thesensesphuket.com
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 โรงแรมสไตล์ Mordern Luxury  บนถนนแจ้งวัฒนะ 
  โรงแรมสไตล์ Mordern Luxury  บนถนนแจ้งวัฒนะ ใกล้
ศูนย์กลางธุรกิจทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นศูนย์
ราชการ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี สนามบิน
นานาชาติดอนเมือง พร้อมให้บริการห้องพัก ห้องประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง
และกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน 
 นอกจากนี้ ที่นี ่ยังเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงาน
แต่งงาน “Wedding Solutions” โดยมี Wedding Designer & Wedding 
Planner มืออาชีพ พร้อมให้คำาแนะนำา ร่วมออกแบบ และนำาเสนอรูปแบบ
การจัดงาน เพ่ือเป็นของขวัญวันแห่งความทรงจำาของคู่บ่าว-สาวท่านจะได้รับ
ประสบการณ์ และความพึงพอใจแบบเหนือความคาดหมายด้วยบริการ
ที่เป็นมิตรภายใต้แนวคิดนวัตกรรมการบริการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

TK. PALACE HOTEL & CONVENTION
โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

Hotel information
54/7  แจ้งวัฒนะ ซอย 15 แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพ 10210

0 2574 1588

tkpalace.com
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สัมผัสกล่ินอายความคลาสสิกแห่งมนต์เมืองเหนือใจกลางเมืองเชียงราย
 โรงแรมเวียงอินทร์ โรงแรมสุดคลาสสิกของเมืองเชียงราย
ตกแต่งสไตล์ล้านนา ต้ังอยู่ห่างสนามบินเพียง 20 นาที สะดวกในการเดินทาง
และท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ที่นี่มีห้องพัก 257 ห้อง อยู่ห่าง
เพียง 5 นาทีจากตลาดไนท์บาร์ซ่า และถนนคนเดิน หอนาฬิกา รวมทั้งมี
สระว่ายน้ำากลางแจ้งและห้องอาหาร 3 แห่ง ทั้งอาหารไทย จีนและยุโรป
ห้องพักตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์แบบไทยภาคเหนือ แขกผู้เข้าพักสามารถ
ผ่อนคลายด้วยการนวด หรือเพลิดเพลินกับคาราโอเกะในยามค่ำาคืน นอกจากน้ี
โรงแรมยังมีบริการซักรีด และบริการซักแห้ง 

WIANGINN HOTEL
โรงแรม เวียงอินทร์ 

Hotel information
893 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย 57000

053 711 533

wianginn.com
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 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ ต้ังอยู่ศูนย์กลางธุรกิจการค้า
ย่านรามคำาแหง ตกแต่งสไตล์ไทยคลาสสิก ห้องพัก 305 ห้อง เน้นการให้
บริการท่ีอบอุ่นอย่างคนไทย ภายใต้สโลแกน “Always feel at home” เพ่ือ
ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน ท่ีน่ีมีห้องจัดเล้ียงมากถึง 10 ห้อง
สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในหลายรูปแบบ ท้ังเพ่ือการจัดประชุม
สัมมนาองค์กร บริษัท หรือจัดงานแต่งงาน สามารถจัดสถานท่ีให้กับลูกค้าได้
ตามธีมท่ีลูกค้าต้องการ พร้อมบริการห้องฟิตเนส ซาวน่า และสระว่ายน้ำา และ
ร้านอาหารไทย  SALA  ล้ิมรสอาหารไทยสูตรลับเฉพาะของโรงแรม 

สัมผัสกล่ินอายเอกลักษณ์ความเป็น
ไทยอย่างแท้จริงกับห้องพักตกแต่ง
แนวไทยร่วมสมัย

ALEXANDER HOTEL BANGKOK
โรงแรม อเล็กซานเดอร์ กรุงเทพ

Hotel information
1 ซอยรามคำาแหง 83/3 (อเล็กซานเดอร์) 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพ 10240

0 2715 8888

alexanderhotel.co.th
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Hotel information
17/4  ม.3 หาดเฉวง อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี 84320

077 422 509

chawengcove.com

พักผ่อนอย่างแนบชิดธรรมชาติ
ริมทะเลสมุย ที ่หาดเฉวง

 เฉวงโคฟ บีช ที่พักสไตล์รีสอร์ท ออกแบบแนวโมเดิร์น
จำานวน 101 ห้องพัก ตั้งอยู่บนหาดทรายขาวของหาดเฉวง บนเกาะสมุย 
ห้องพักมีบริการหลายรูปแบบ พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน อาทิ
สระว่ายน้ำากลางแจ้งแบบขั้นบันได จำานวน 3 สระ พร้อมสระสำาหรับเด็ก 
ห้องอาหารริมชายหาด บาร์ริมหาดชมวิวทะเลได้ และบริการ WiFi ฟรี
 รีสอร์ทอยู่ไม่ไกลจากสนามบิน ใช้เวลาเพียง 15 นาที สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รอบเกาะ และสามารถ
เยี่ยมชมหรือเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆได้ที่หมู่บ้านชาวประมง

CHAWENG COVE BEACH RESORT
เฉวงโคฟ บีช รีสอร์ท
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เลือกพักโรงแรมสไตล์วินเทจใจกลาง
เมืองเชียงใหม่

 โรงแรมเชียงใหม่ รัตนโกสินทร์ มีบริการห้องพัก 87 ห้อง
พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินเพียง
15 นาที ที่นี่ตั้งอยู่ในย่านช้างม่อย ใกล้ประตูท่าแพ ริมแม่น้ำาปิง ตลาด
ของฝากพื้นเมือง ตลาดวโรรส วัดพระสิงห์ฯลฯ ที่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
สำาคัญของเมืองเชียงใหม่
 ภายในห้องพัก ออกแบบตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไม้สไตล์วินเทจ 
สร้างความรู้สึกอบอุ่นกับผู้เข้าพัก มีห้องจัดเล้ียงประชุมสัมมนา จำานวน 5 ห้อง
 สามารถจัดเลี้ยงได้ตามรูปแบบต่างๆที่ลูกค้าต้องการ รองรับจำานวนคนได้
ตั้งแต่ 50-300 คน และมีบริการนวดแผนไทย ห้องอาหารนพรัตน์บริการ
อาหารไทยพื้นเมือง และมีพื้นที่สำาหรับเต้นลีลาศ รองรับได้ถึง 120 คน 

CHIANGMAI RATTANAKOSIN HOTEL
โรงแรม เชียงใหม่ รัตนโกสินทร์

Hotel information
190 ถ.รัตนโกสินทร์
ต.ช้างม่อย อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300

 053 234 800-3

facebook.com/cmrattanakosin
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ชมพระอาทิตย์ตกท่ีเกาะลันตา ดำาน้ำา
ดูปะการัง ใต้ทะเลอันดามัน

 ที่พักริมทะเล สไตล์บังกะโลบรรยากาศร่มรื่น แวดล้อมด้วย
ต้นไม้ และชายหาด มีจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดบนเกาะลันตา 
มีสระว่ายน้ำากลางแจ้ง 2 สระ สามารถว่ายน้ำาอาบแดด ชมวิวทะเลอันดามัน
แบบพาโนราม่าได้ในเวลาเดียวกัน ท่ีน่ีจึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะแก่วันพักผ่อน
อย่างแท้จริง
 ร้านอาหารโคโค่ เคป คาเฟ่ ให้บริการอาหารไทย อาหารตะวัน
ตก อาหารอินเดีย เค้ก เบเกอรี่ และ ร็อค บีช บาร์ บาร์ริมทะเล ให้บริการ
เครื่องดื่มค็อกเทลหลายชนิด มีบริการนวดผ่อนคลาย และโยคะ  สำาหรับ
คนรักสุขภาพ นอกจากน้ียังมีบริการทัวร์ท่องเท่ียวรอบเกาะ ดำาน้ำา ดูปะการัง
แบบไปเช้าเย็นกลับ

COCO CAPE LANTA RESORT
โคโค่ เคป ลันตา รีสอร์ท

Hotel information
443 ม. 1 ต.สาลาด่าน อ.เกาะลันตา
 จ.กระบี่ 81150

094 429 4249

cococapelantaresort.com
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โรงแรมสไตล์โมเดิร์นใจกลางสาทร
ไม่ไกลจากศูนย์กลางความบันเทิง
แหล่งชอปปิ้ง

 โรงแรมใจกลางสาทร และศูนย์รวมความบันเทิงในบริเวณ
สีลม ใช้เวลาเดินจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสช่องนนทรีเพียง 3 นาที สะดวก
สบายสำาหรับการเดินทางรอบย่านศูนย์กลางทางธุรกิจของกรุงเทพฯ
ชอปปิ้ง และเยี ่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวหลัก อาทิ พระบรมมหาราชวัง 
วัดพระแก้ว ไชน่าทาวน์ ถนนข้าวสาร ตลาดนัดจตุจักร และศาลพระพรหม
เอราวัณ สำารวจร้านอาหารและความบันเทิงทั้งหลายบนถนนสีลม และ
สวรรค์แห่งการช้อปปิ้งที่สยามที่อยู่ใกล้เคียงกัน หรือแม้แต่ออกไปยัง
เอเชียทีค  ริมแม่น้ำาเพื่อชมวิวอันงดงามของแม่น้ำาเจ้าพระยา
 ที่นี่มีห้องพักสไตล์โมเดิร์น ที่ประดับด้วยรูปวาดวิถีชีวิตใน
กรุงเทพฯ แบบไม่เหมือนใครจำานวน 184 ห้อง มีบริการอาหารเช้าแบบ
Express Start ฟรี หรือเลือก Grab and Go

HOLIDAY INN EXPRESS BANGKOK SATHORN 
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร

Hotel information
51 ซอยพิพัฒน์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0 2660 2800

holidayinnexpress.com

98



โรงแรมสไตล์โมเดิร์นเน้นความ
สะดวกทันสมัย ใจกลางเมืองเก่า
เชียงใหม่ 

 เพียง 10 นาทีจากสนามบินนานาชาติ จ.เชียงใหม่ โฮเทล เอ็ม 
เชียงใหม่ โลเกชั่นติดประตูท่าแพ และถนนคนเดินในวันอาทิตย์
 ห้องพักหรูหราสไตล์โมเดิร์น  มีระเบียงชมวิวภูเขา  79 ห้อง
เหมาะกับทุกกลุ่มนักเดินทาง ห้องดีลักซ์ ห้องซูพีเรียร์ และเตียงใหญ่
ห้องพักแฟมิล่ี ดีลักซ์ พร้อมบริการอาหารเช้าในห้องพักเพ่ือลดความแออัด
ของห้องอาหาร มีท้ังอาหารไทยและนานาชาติ โรงแรมมีสระว่ายน้ำากลางแจ้ง 
มีท่ีจอดรถ

HOTEL M CHIANGMAI
โฮเทล เอ็ม เชียงใหม่

Hotel information
2-6 ถ.ราชดำาเนิน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200

053 211 069-70

hotelmchiangmai.com
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ครบรสชาติในวันพักผ่อนที่ ไอบิส 
สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้

 โรงแรมตั ้งอยู ่บริเวณถนนข้าวสาร ใกล้แหล่งท่องเที ่ยว
บรรยากาศภายในเน้นความสงบเงียบ แต่เมื่อก้าวออกจากโรงแรมสัมผัส
ได้ถึงความคึกคักบนถนนข้าวสาร โดดเด่นด้วยสระน้ำาสีรุ้งกลางแจ้ง มุมนั่ง
เล่นสำาหรับเด็ก มีอาคารจอดรถรองรับได้ถึง 150 คัน
 ห้องพัก จำานวน 215 ห้อง มี 3 รูปแบบ ได้แก่ ห้องสแตนดาร์ด
ห้องทริปเป้ิลรูม และห้องแฟมิล่ี ทุกห้อง ออกแบบตกแต่งเน้นความเป็นไทย
ผสมผสานกับความสนุกในแบบฉบับของไอบิส สไตล์  โดยมีเตียง
ไอบิสสวีทเบด (ibis Sweet Bed ™) ที่ถูกออกแบบพิเศษเฉพาะไอบิส

IBIS STYLES BANGKOK KHAOSAN VIENGTAI
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้

Hotel information
42 ซอยรามบุตรี ถ.ตานี แขวงตลาดยอด 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

0 2280 5434

ibisstylesbangkokkhaosan.com
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แอ่วเมืองเชียงใหม่ พักใจกลางเมือง 
ที่  อิมม์ โฮเทล ท่าแพ

 โรงแรมตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่  ใกล้กับประตูเมืองเก่า
ย่านท่องเที่ยวหลักที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ดึงดูดใจกับการผสมผสานระหว่าง
ความเก่าและความใหม่ของแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น วัดเจดีย์หลวง 
วัดพระสิงห์ ประตทู่าแพ ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่ และตลาดวโรรส  นอกจากน้ี 
โรงแรมยังอยู่ใกล้ประตูท่าแพ เพียงเดินแค่ 5 นาที ถึงถนนคนเดินวัวลาย  และ
ห่างจากถนนคนเดินวันอาทิตย์แค่ 850 เมตร 
 ท่ีน่ีมีห้องพัก 106 ห้อง ออกแบบแนวโมเดิร์น ทันสมัย ใช้โทน
สีส้ม เพ่ิมความโดดเด่น และความรู้สึกสดช่ืน สดใส  พร้อมส่ิงอำานวยความ
สะดวกครบครันและราคาท่ีเป็นกันเอง

IMM HOTEL THAPHAE CHIANG MAI 
โรงแรม อิมม์ โฮเทล ท่าแพ เชียงใหม่

Hotel information
17/1 ถ.คชสาร 
ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่ 50100

053 238 999

immhotel.com
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โรงแรมใจกลางเมืองขอนแก่น
สะท้อนเอกลักษณ์ดอกไม้ประจำา
จังหวัดจากความสดใสของดอกคูน 

 LE   CASSIA HOTEL ตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น โลเกชั่น
เหมาะสำาหรับนักเดินทางเพื่อการติดต่อธุรกิจ อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่
มีชื่อเสียงได้แก่วัดวาอารามซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมือง ให้บริการจัดการประชุม
และจัดเล้ียงฉลองวาระสำาคัญต่างๆ  พร้อมห้องพักสะดวกสบายและตกแต่ง
อย่างพิถีพิถัน
 ห้องพัก 151 ห้อง ห้องซูพีเรียร์ ห้องดีลักซ์  มีให้เลือกทั้ง
เตียงคิงส์ไซส์หรือเตียงคู่ ครบสิ่งอำานวยความสะดวก บริการอาหารเช้า
ที่ห้องอาหาร@ขอน ภัตตาคารบุษราคัม เทอเรส พร้อมรองรับได้ตั้งแต่
20-500 ท่าน 

LE CASSIA  HOTEL
โรงแรม เลอ แคสเซีย

Hotel information
68 ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000

043 333 666

lecassiahotel.com
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พักโรงแรม 3 ดาวใจกลางเมือง
บรรยากาศสไตล์บ้านนา 

 ผ่อนคลายความเหน่ือยล้า พร้อมสำารวจความคักคักเป่ียมสีสัน
ของหาดป่าตอง ท่ี ใน นา รีสอร์ท แอนด์ สปา รีสอร์ทท่ีรายล้อมด้วยแปลงทุ่ง
นาสีเขียวสูดโอโซนธรรมชาติ  ต้ังอยู่ใกล้แหล่งท่องเท่ียวคึกคักของภูเก็ต 
 ภายในรีสอร์ทเน้นความสงบส่วนตัว ห้องพัก 5 แบบ Superior 
Room ,Deluxe Room,Grand Deluxe Room , Grand Deluxe Room with Pool 
Access และแบบ Family Room ห้องอาหารไทยและนานาชาติ พร้อมบริการท่ี
จอดรถ มีกิจกรรมความสนุกของรีสอร์ท อาทิ เวิร์คช็อปปลูกข้าวดำานา เรียนทำา
อาหารกับเชฟ หรือนวดสปาผ่อนคลาย

NAI NA RESORT AND SPA
ใน นา รีสอร์ท แอนด์ สปา

Hotel information
2/58 ถ.ไสน้ำาเย็น ต.ป่าตอง อ.กะทู้
 จ.ภูเก็ต 83150

076 342 048 -50

nainaresortandspa.com
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นิว ซีซัน ท่ีพักใจกลางเมืองหาดใหญ่  โรงแรมต้ังอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่ใกล้ตลาดกิมหยงและตลาด
สันติสุข ใช้เวลาเดินทางไปยังสนามบินเพียง 20 นาที ที่นี่เหมาะสำาหรับ
นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ  โลเกชั่นแวดล้อมด้วย
ร้านอาหาร สถานบันเทิง แหล่งชอปปิ้งของฝาก
 ห้องพักจำานวน 119 ห้อง แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ Deluxe 
Room และ Junior Suite ภายในห้องพักมีสิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน 
พร้อมมีบริการนวดแผนโบราณเพื่อสุขภาพ และห้องอาหาร

NEW SEASON HOTEL
โรงแรม นิว ซีซัน

Hotel information
106 ถ.ประชาธิปัตย์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

074 352 888

newseasonhotel.com
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หน่่งในทางเลือกเพ่ือวันพักผ่อนใน
กรุงเทพฯ ท่ีแสนคุ้มค่า

 โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว ย่านใจกลางธุรกิจและการคมนาคม
สะดวกสบาย ต้ังอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟใต้ดินซ่ึงเช่ือมต่อกับรถไฟฟ้า ด้วย
การเดินเพียงไม่ก่ีนาที  
 โรงแรม พินนาเคิล พาร์ค ลุมพินี บริการห้องพัก 179 ห้อง
ประกอบด้วย ห้องซูพีเรียร์ ห้องดีลักซ์ และห้องพินนาเคิล พร้อมส่ิงอำานวย
ความสะดวกครบ เช่น บริการรูมเซอร์วิส WIFI มินิบาร์ ทีวี ห้องน้ำาส่วนตัวพร้อม
อ่างอาบน้ำา ฟิตเนส ห้องซาวน่า สระว่ายน้ำากลางแจ้งสัมผัสกับทิวทัศน์ของ
เมือง รวมถึงบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีห้องอาหาร Gallery Cuisine ล็อบบ้ี
บาร์ และบาร์ริมสระว่ายน้ำาให้จิบเคร่ืองด่ืมชมวิวยามค่ำาคืน

PINNACLE LUMPINEE PARK HOTEL
พินนาเคิล ลุมพินี ปาร์ค โฮเต็ล 

Hotel information
17  ซ. งามดูพลี ถ.พระราม4 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพฯ  10120

0 2287 0111-23

pinnaclehotels.com
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โรงแรมโมเดิร์นมาตรฐาน 3 ดาวเหมาะทั้งวันหยุดพักผ่อนของครอบครัว 
หรือติดต่อธุรกิจในเมืองหลวง
 ขับรถเพียง 5 นาทีจากศูนย์การค้าแฟช่ันไอส์แลนด์ และ 15 นาที
จากซาฟารีเวิลด์ โรงแรม คิวบอกซ์แบงคอกบลอสซั่ม บริการห้องพัก
100 ห้อง ห้องพักร่วมสมัยและกว้างขวาง แต่ละห้องมีพื้นที่ใช้สอยแบบ
เปิดโล่ง และห้องพักแบบสองชั้น ตั้งแต่ประเภทเริ่มต้น ทุกห้องมีระเบียง
ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์หรู ครบสิ่งอำานวยความสะดวกมีสระว่ายน้ำากลางแจ้ง
และฟิตเนส 
 เพลิดเพลินกับอาหารรสเลิศพร้อมกาแฟสดและร้านอาหาร
ไทยฟิวชั่น ที่ห้องอาหารรสเมรี ปิดท้ายค่ำาคืนของคุณด้วยค็อกเทลและ
เครื่องดื่มสบาย ๆ ที่บาร์ 

Q-BOX HOTEL BANGKOK BLOSSOM
โรงแรม คิวบอกซ์แบงคอกบลอสซั่ม

Hotel information
90/1 ถ.รัชดา-รามอินทรา 
เขต คันนายาว 
กรุงเทพฯ 10230

061 417 3999

qboxblossom.com
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ใช้เวลาวันหยุดพักผ่อนในทำาเลท่ีดี
ที่สุดแห่งหน่่งในเกาะภูเก็ต ใกล้
ใจกลางเมืองย่านภูเก็ตทาวน์

RECENTA STYLE PHUKET TOWN
โรงแรม รีเซ็นต้า สไตล์ ภูเก็ตทาวน์

Hotel information
10/1 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี
 ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต 
จ.ภูเก็ต 83000

076 201 000

recentahotels.com

 โรงแรม รีเซ็นต้า สไตล์ ภูเก็ตทาวน์   บูทีคโฮเทลที่ออกแบบ
ผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมดั้งเดิมของเมืองเก่าภูเก็ต ตั้งอยู่ในทำาเลท่ี
เดินทางสะดวก สามารถเพลิดเพลินไปกับย่านเมืองเก่าภูเก็ตทาวน์สนุกสนาน
กับความบันเทิงบนหาดป่าตอง หรือเลือกบริการทัวร์ต่างๆได้จากโรงแรม
 ที่นี่พร้อมให้บริการให้ผู้เข้าพักทุกท่านไม่ว่าจะเพื่อธุรกิจหรือ
เพื่อท่องเที่ยวได้เข้าพักอย่างปลอดภัย, สะอาด เพื่อความรื่นรมย์แก่ผู้มา
เยือนภูเก็ตทุกคน
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สีสันบนเกาะสมุย สมุย เวอร์ติคัลเลอร์  โรงแรมตั้งอยู่ห่างจากใจกลางย่านหาดเฉวงเพียง 10 นาที
ไม่ไกลจากโรงแรมสามารถเดินเล่นชมวิถีชีวิตชาวประมง และชอปปิ้งที่
พลาซ่าหมู่บ้านชาวประมงได้
 สมุย เวอร์ติคัลเลอร์ เป็นโรงแรมท่ีพักพร้อมระเบียง ถูกออกแบบ
ตกแต่งโดยใช้สีสันความสดใสช่วยเพิ่มความรู้สึกสนุกให้แก่ผู้เข้าพัก ห้อง
พักจำานวน 151 ห้องมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ฟิตเนส และสระว่ายน้ำา
กลางแจ้ง 2 สระ พร้อมสระว่ายน้ำาสำาหรับเด็ก

SAMUI VERTICOLOR
สมุย เวอร์ติคัลเลอร์

Hotel information
19/16 ม.3 หาดเฉวง อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี 84320

077 914 000

samuiverticolor.com
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โรงแรมสถาปัตยกรรมคลาสสิกย่านถนนข้าวสารใกล้แหล่งท่องเที่ยว
สำาคัญใจกลางกรุงเทพฯ 
 เพียงไม่กี่นาทีจากถนนข้าวสาร โรงแรมศิริ เฮอริทิจ แบงค็อค
ดีไซน์สไตล์วินเทจย้อนอดีตไทยวันวาน จำานวน 48 ห้องพัก อาทิ Deluxe 
Triple Room ,Classic Triple Room และห้อง Tradition Triple หลายเตียง
สำาหรับพักกลุ่มใหญ่ พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวก ใส่ใจทุกรายละเอียด
เคร่ืองนอนนระดับพรีเม่ียมป้องกันสารก่อภูมิแพ้ พร้อมสระว่ายน้ำาและพ้ืนท่ี
ปิกนิก Rooftop picnic area 

SIRI HERITAGE BANGKOK HOTEL 
โรงแรม ศิริ เฮอริทิจ แบงค็อค

Hotel information
10 ซ.ตรอกศิริอำามาตย์  ถ.บุญศิริ
แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200

0 2224 0095

siriheritagebangkok.com
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จุดเริ่มต้นยอดเยี่ยมในการออกสำารวจเกาะรัตนโกสินทร์
 โรงแรมทันสมัยมาตรฐาน 3 ดาว ท่ีเต็มไปด้วยความสะดวก
และความร่ืนรมย์เม่ือได้เข้าพัก
 โรงแรมศิริ โอเรียนเต็ล แบงค็อค เป็นท่ีพักเหมาะกับนักเดิน
ทางทุกประเภท ทั้งคู่รักและหมู่คณะ มีที่พักหลายรูปแบบ จำานวนห้องพัก
36 ห้อง ประกอบด้วย Deluxe Double Room, Standard Twin Room, Deluxe
Triple, Corner Triple Room สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวรอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ มีบริการจักรยานฟรี ฟิตเนส และสามารถอ่ิมอร่อยกับบุฟเฟ่ต์
อาหารเช้าตัวเลือกมากมาย ท้ังอาหารไทย มังสวิรัติ ฮาลาล และนานาชาติ

SIRI ORIENTAL BANGKOK HOTEL
โรงแรม ศิริ โอเรียนเต็ล แบงค็อค 

Hotel information
120 ถ.บุญศิริ 
แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200

0 2622 2935 

siriorientalbangkok.com
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ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ทางเลือกสำาหรับนักเดินทางในสไตล์
POSHTEL 
 โรงแรม ศิริ พอชเทล แบงค็อค  โรงแรมสุดฮิป บรรยากาศ
ชิคๆในย่านการค้าท่ีสามารถด่ืมด่ำาวิถีวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าของกรุงเทพฯ  
และถนนข้าวสารในยามค่ำาคืน  จากโรงแรมสามารถใช้เวลาเดินถึง พระบรม
มหาราชวัง และถนนข้าวสาร ไม่เกิน 10 นาที 
 ห้องพัก 23 ห้อง มีห้องพักส่วนตัว ดีลักซ์ทริปเปิล พัก 3 คน
และห้องพักรวมแบบอีโคโนมี 4 คน ทุกห้องมีพ้ืนท่ีใช้สอย ดีไซน์เก๋ไก๋ มี
รสนิยม ฟังก์ช่ันครบ อัดแน่นด้วยส่ิงอำานวยความสะดวกต่างๆ ตอบสนอง
ไลฟ์สไตล์นักท่องเท่ียว 

SIRI POSHTEL BANGKOK
โรงแรม ศิริ พอชเทล แบงค็อค

Hotel information
114  ซ.แพร่งสรรพศาสตร์ ถ.ตะนาว 
แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200

0 2117 1681  

siriposhtelbangkok.com
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โรงแรม 3 ดาวทันสมัยใจกลางเมือง เดินทางสะดวกใกล้ตลาดนัด
สวนจตุจักร 
 ที่พักย่านธุรกิจยอดนิยมของกรุงเทพฯ โรงแรมศิริ รัชดา
แบงค็อค  มี 50 ห้องพัก ตั้งอยู่ในซอยรัชดาภิเษก 32 (ซอยอาภาภิรมย์)
ดีไซน์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ด้วยแรงบันดาลใจในการออกแบบท่ีเรียบง่าย
มาช่วยให้บรรยากาศดูร่วมสมัย เน้นความเงียบสงบ โปร่งโล่งสบาย 
แวดล้อมด้วยความเป็นธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัว  ผสมผสานท่ามกลางเมือง
ใหญ่ได้อย่างลงตัว
 ห้องพักมี 5 ประเภท พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 26-35 ตารางเมตร 
เตียงนอนทุกห้องเป็นขนาด King Size  หนานุ่มถึง 15 นิ้ว เฟอร์นิเจอร์
บิวท์อินพร้อมสำาหรับทำางาน มีระเบียงพร้อมที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าสามารถ
ออกมานั่งรับลมชมวิวภายรอบโรงแรมได้อย่างเต็มที่ 

SIRI RATCHADA BANGKOK HOTEL
โรงแรม ศิริ รัชดา แบงค็อค

Hotel information
296 ซ.รัชดาภิเษก 32 
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900

0 2117 2800 

facebook.com/siriratchadabangkok
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 ถนนสุขุมวิท นับเป็นศูนย์กลางการค้า และเศรษฐกิจสำาคัญของ
กรุงเทพฯ โรงแรมไทปัน ต้ังอยู่ในทำาเลทอง กลางเมือง เหมาะสำาหรับนักธุรกิจ
และครอบครัว จำานวนห้องพักท้ัง 146 ห้อง พร้อมให้บริการกับลูกค้าท่ีเน้น
ความสะดวกในการเดินทางในเมือง สามารถใช้เวลาเดินเพียง 5 นาที ถึงบีทีเอส
สถานีอโศก หรือรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสุขุมวิท และจากโรงแรมไปยังแอร์พอร์ต
เรล ลิงค์ สถานีมักกะสันเพียง 1.2 กิโลเมตร ใกล้ห้างสรรพสินค้าช้ันนำามากมาย   
 โรงแรมไทปัน ให้ความสำาคัญด้านสุขอนามัย โดยเน้นความ
สะอาด ปลอดภัยในการให้บริการทุกด้าน พร้อมให้บริการห้องอาหาร บาร์
สระว่ายนำา้กลางแจ้ง และฟิตเนส

ท่ีพัก ทำาเลดี ใจกลางเมือง ย่าน
สุขุมวิท

TAI-PAN HOTEL
โรงแรม ไทปัน

Hotel information
25 ซ.สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

0 2260 9888-9898

taipanhotel.com
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 ดิ อิมพีเรียล เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ ต้ังอยู่ไม่ไกล
จากตัวเมืองเชียงใหม่  ห้องพักมีจำานวน 49 ห้อง ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ ห้องพัก
แบบซูพีเรียร์ จำานวน 45 ห้อง ห้องพักแบบดูเพล็กซ์ สวีท จำานวน 3 ห้อง และ
บ้านพักริมแม่นำา้ปิง จำานวน 1 หลัง เพ่ือความหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกเข้าพัก 
 ท่ีน่ีเป็นรีสอร์ทท่ีให้บริการด้านกีฬาแบบครบวงจร มีสระว่ายนำา้
(ขนาดเดียวกับโอลิมปิก) ขนาดใหญ่ท่ีสุดในจ.เชียงใหม่ สนามสควอช สนาม
เทนนิส สนามแบดมินตัน ปิงปอง สนุ๊กเกอร์ ฟิตเนส ซาวน่า เหมาะสำาหรับผู้ท่ี
รักสุขภาพ สามารถออกกำาลังกายไปพร้อมๆกับวันพักผ่อนได้ นอกจากน้ียัง
สามารถเดินทางไปสถานท่ีท่องเท่ียวใกล้เคียง  อาทิ สวนดอกไม้ ปางช้างแม่สา
และแม่แตง ม่อนแจ่ม ไร่สตรอว์เบอร์ร่ีสะเมิง ฯลฯ

ท่ีพักท่ามกลางธรรมชาติพร้อม
บริการด้านกีฬาแบบครบวงจร

THE IMPERIAL CHIANGMAI
RESORT & SPORTS CLUB

ดิ อิมพีเรียล เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ

Hotel information
284 ม.3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่ 50180

053 121 650

imperialchiangmai.com
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 เดอะ รายา เป็นบูทีคโฮเต็ลท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อาคารต้ัง
อยู่ริมถนนย่านสุรวงศ์ การออกแบบภายนอก เน้นความเก๋ไก๋ไม่ซำ้าใคร 
ด้วยการใช้โครงเหล็กมาตกแต่งด้านหน้าของอาคาร เพ่ิมความโดดเด่น
สะดุดตา สามารถเดินไปยังถนนสีลม ถนนแห่งแสงสีแหล่งรวมความ
บันเทิงยามคำ่าคืน และซอยธนิยะ ได้อีกด้วย
 ห้องพักท้ัง 71 ห้อง ออกแบบเน้นความเรียบง่าย สะอาดตา
เน้นสีสันโทนสีอ่อน ให้ความรู้สึกอบอุ่น จุดเด่นของท่ีน่ีคือ ความสะดวก
สบายในการเดินทางสามารถใช้รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต้ดิน เพ่ือ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ในเมืองได้อย่างสะดวกสบาย  

เรียบง่ายมีสไตล์กับโรงแรมแนว
บูทีค  

THE RAYA
โรงแรม เดอะ รายา

Hotel information
24-30 ถ.สุรวงศ์ 
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500

0 2238 0969

therayabangkok.com
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 โรงแรมรอยัล ไดมอน ต้ังอยู่ใจกลางเมือง แวดล้อมด้วยสถานท่ี
ท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ ตลาดอาหาร แหล่งของหวานข้ึนช่ือเมืองเพชร
รวมถึงอาหารทะเลของสด และอาหารทะเลแห้ง สามารถเดินทางได้สะดวกท้ัง
การพักเพ่ือติดต่อธุรกิจหรือท่องเท่ียวในตัวเมือง 
 โรงแรมมีห้องพัก 57 ห้อง ท้ังห้องสแตนดาร์ด ห้องซุพีเรียร์ ฯลฯ
มีสวนพักผ่อนในบริเวณด้านหน้าโรงแรม ภายในโรงแรมมีห้องประชุม
สำาหรับจัดเล้ียงหลายขนาด รองรับได้สูงสุดถึง 1,000 คน พร้อมท่ีจอดรถอย่าง
กว้างขวาง

โรงแรมมาตรฐานใจกลางเมือง
และสถานท่ีประวัติศาสตร์เมือง
เพชรบุรี

THE ROYAL DIAMOND HOTEL
โรงแรม รอยัล ไดมอน

Hotel information
555  หมู่ 1  ต.ไร่ส้ม  อ.เมืองเพชรบุรี   
จ.เพชรบุรี   76000

032 411 061-3  

royaldiamondhotel.com
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 โรงแรมเซ็น นครปฐม ท่ีพักแสนสะดวกในสไตล์โมเดิร์นร่วมสมัย
 ต้ังอยู่ใจกลางจังหวัดนครปฐม บนถนนราชมรรคา ใกล้สถานท่ีสำาคัญไม่ไกล
จากองค์พระปฐมเจดีย์  
 ท่ีน่ีมีห้องพัก 134 ห้อง มีขนาดพ้ืนท่ีต้ังแต่ 26-48 ตร.ม. ห้องพัก
แบ่งโซนเป็นสัดส่วนห้องนอนและห้องน่ังเล่น พร้อมบริการห้องอาหารเซ็น
คาเฟ่ บริการอาหารไทย และนานาชาติบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า

โรงแรมสไตล์โมเดิร์น Contemporary 
ใจกลางนครปฐม

XEN HOTEL NAKHON PATHOM
เซ็น โฮเทล นครปฐม

Hotel information
528/330 ถ.ราชมรรคา
ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000

034 900 500

xenhotel-nakhonpathom.com
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Event photo gallery
Download
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โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานโรงแรมไทย
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