
โครงการข้อมูลและเส้นทางการท่องเที่ยว ส่งเสริมสินค้าแบบหรูหรากลุ่มตลาด Luxury Tourism เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

THAILAND
Luxury Guide



ร้านอาหาร โรงแรมและรีสอร์ต แหล่งช็อปปิง แหล่งท่องเที่ยว ยานพาหนะ

10 เส้นทางท่องเที่ยวที่มีความหรูหรา

50 สินค้าท่องเที่ยวที่มีความหรูหรา



50 สินค้าท่องเที่ยวที่มีความหรูหรา





ดื่มดํ่ากับบรรยากาศและประสบการณ์สุดพิเศษในการรับประทานอาหารไทย Fine Dining ที่ปรุงแต่งอย่างพิถีพิถันจากวัตถุดิบชั้นเลิศของประเทศไทย ซึ่งเน้นความสดใหม่ตามฤดูกาล
มาเพื่อนําเสนอรสชาติของอาหารไทยแท้ที่ชัดเจนที่สุด โดยการรังสรรค์ของเชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟระดับ 2 ดาวมิชลิน ไม่ว่าจะเป็น “เดอะสํารับ” คอร์สอาหารที่เสิร์ฟตํารับคาวหวาน
ซึ่งชูคอนเซปต์ “แอ่วเหนือ เที่ยวกลาง ยามอีสาน ล่องใต้” ให้คุณลิ้มรสอาหารได้ครบทุกภูมิภาค หรือจะเป็น “อาหารชาววังฤดูร้อน” แบบ à la carte ที่จัดเสิร์ฟทุกเมนูอย่างหรูหรา

และวิจิตรบรรจงบนภาชนะเขียนลายโดยฝีมือช่างชั้นสูงซึ่งถอดแบบจากเครื่องต้นที่ถูกใช้ในพระราชวังในสมัยรัตนโกสินทร์และยากที่จะได้ชม  

R-HAAN
กรุงเทพมหานคร



ที่อยู่ : 131 ซอยสุขุมวิท 53 (ซอยไปดีมาด)ี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

เบอร์โทร : +66 2 059 0433, +66 2 059 0434, +669 5141 5524, +666 4194 6416 

ช่องทางติดต่อ :  

Website : www.r-haan.com 

Facebook : www.facebook.com/RHAANThai 

GPS : 13.731879, 100.579551

กิจกรรมไฮไลต์ : รับประทานอาหารไทย Fine Dining ระดับ 2 ดาวมิชลิน  

โดยเชฟชุมพล (เชฟกระทะเหล็ก) 

R-HAAN
กรุงเทพมหานคร



สวนกระแสความเร่งรีบและไลฟ์สไตล์คนเมืองด้วยมื้ออาหาร Fine Southern Cuisine ภายใต้บรรยากาศ Luxury Exotic ในบ้านไม้อายุเกือบร้อยปีย่านสุขุมวิทที่ได้รับการรีโนเวทใหม่
และตกแต่งในสไตล์ Mini Museum พร้อมด้วยการนําเสนอมิติที่แตกต่างให้ทุกคนได้ซึมซับรสชาติอาหารใต้ต้นตํารับในระดับ 2 ดาวมิชลินที่เต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมของ

 14 จังหวัดภาคใต้ รายการเมนูจะมีการปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลและเน้นการคัดเลือกวัตถุดิบสดใหม่ในทุกจาน เพื่อสื่อถึงวิถีชีวิตชาวประมงและเกษตรกรภาคใต้ อาทิ จั๊กจั่นทะเลจากหาดไม้ขาว 
เมนูนํ้าพริกกาหยู วัตถุดิบหลักจากมะม่วงหิมพานต์จากจังหวัดระนอง เมนูเนื้อกอและ ปรุงจากเนื้อวัวที่เลี้ยงโดยชาวมุสลิมพัทลุง และมังคุดจากคีรีวง เป็ นต้น 

ผสมผสานด้วยเทคนิคการปรุงทั้งการหุง เคี่ยว คั้น คั่วสดใหม่อย่างที่คนรุ่นปู่ย่าตายายใช้เพื่อดึงเอกลักษณ์ของวัตถุดิบออกมาให้ชัดเจนที่สุ ด 

Sorn
กรุงเทพมหานคร



ที่อยู่ : 56 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

เบอร์โทร : +669 9081 1119 

ช่องทางติดต่อ :

Facebook : www.facebook.com/Sorn-852134098291382 

Instagram : Sornfinesouthern 

GPS : 13.723118, 100.568490

กิจกรรมไฮไลต์ : รับประทานอาหารใต้ของไทย สไตล์ Fine Dining ระดับ 2 ดาวมิชลิน 

Sorn
กรุงเทพมหานคร



มีเพียงไม่กี่แห่งในกรุงเทพมหานครที่คุณจะได้นั่งรับประทานอาหารมื้อคํ่าไปพร้อมกับการยลความวิจิตรอลังการของหมู่พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
ในช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดตั้งแต่ยามเย็นไปจนถึงคํ่าคืน ได้สัมผัสกับชีวิตชีวาของสายนํ้าเจ้าพระยาจากเหล่าเรือที่สัญจรผ่านและบรรยากาศเก่าแก่ของย่านท่าเตียน 

ผสานไปกับความมีรสนิยมของการนําเสนออาหารไทย ไม่ว่าจะเป็นมัสมั่นขาแกะ พล่าหอยนางรม ยําปูนิ่ม หมูสามชั้นอบกรอบและอีกมากมาย 
ที่สามารถจับคู่กับไวน์ระดับพร ีเมียมได้อย่างลงตัว บรรยากาศของร้านตกแต่งสไตล์ไทยคลาสสิก มีกระจกบานกว้างให้สามารถชมวิวริมแม่นํ้าเจ้าพระยาในมุมกว้างอย่างชัดเจน 

 และยังมีโซนกลางแจ้งอย่างเดอะรูฟที่สามารถเลือกเครื่องดื่มอย่างต้มยํามาร ์ตินี่หรอืม ็อกเทลเสาวรส มานั่งจิบในบรรยากาศที่โรแมนติกเป็นอย่างยิ่ง 

sala rattanakosin eatery and bar
กรุงเทพมหานคร



ที่อยู่ : 39 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

เบอร์โทร : +66 2 622 1388, +668 1936 1388, F +66 2 622 1389 

ช่องทางติดต่อ :

Website : www.salahospitality.com/rattanakosin 

Facebook : www.facebook.com/salarattanakosin 

GPS : 13.754985, 100.489078

กิจกรรมไฮไลต์ :  

• รับประทานอาหารไทยริมแม่นํ้าเจ้าพระยา

พร้อมชมความอลังการของพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

• ชมวิวพระอาทิตย์ตกยามเย็น 

sala rattanakosin eatery and bar
กรุงเทพมหานคร



พิสูจน์ความอร่อยของ Fine Dining Thai Cuisine สไตล์เชฟส์ เทเบิลโดยเซเลบริต้ีเชฟ ต้น ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร ภายใต้คอนเซปต์ Twist Authentic ซึ่งเล่าเรื่องราวตํารับตําราอาหารไทยโบราณ
ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณยาย ควบคู่กับการใช้วัตถุดิบชั้นเลิศที่คัดเลือกจากทั่วประเทศมาถ่ายทอดรสชาติด้วยเทคนิคการทําอาหารไทยสไตล์โมเดิร์นได้อย่างเหนือชั้น
แล้วจัดเสิร์ฟบนภาชนะสีทองอันหรูหรา ไม่ว่าจะเป็นแสร้งว่าปลาเก๋า อ่องปูนาอินทรีย์ แนม ข้าวมัน คอหมูย่างพริกแกงสด ต้มข่าปลาสลิดฟู พร้อมกับการนําเสนอลิสต์ไวน์

ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีในบรรยากาศร้านสไตล์โมเดิร์นบนชั้นสองของอาคารอนุรักษ์จากสมัยรัชกาลที่ 5 ใจกลางย่านเก่าแก่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์  

Nusara
กรุงเทพมหานคร



ที่อยู่ : 22 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

เบอร์โทร : +669 7293 5549 

ช่องทางติดต่อ : 

Facebook : www.facebook.com/nusarabkk 

GPS : 13.745918, 100.491415

กิจกรรมไฮไลต์ : รับประทานอาหารไทยโบราณสไตลเ์ชฟส์ เทเบิล  

Nusara
กรุงเทพมหานคร



สัมผัสกับรสชาติอันลํ้าลึกของ New German Cuisine ระดับ 2 ดาวมิชลินที่รังสรรค์โดยเชฟคู่แฝดชาวเยอรมันซึ่งคัดเลือกเมนูคุ้นเคยตั้งแต่วัยเด็กจากสมุดจดสูตรดั้งเดิมของบรรพบุรุษ 
ร่วมด้วยอาหารท้องถิ่นของแคว้นต่าง ๆ ในเยอรมนีและประเทศใกล้เคียงอย่างฝรั่งเศสและอิตาลี มาผสมผสานกับเทคนิคใหม่ ๆ ซึ่งสามารถทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นได้ตั้งแต่ 

Welcome Drink การเรียกนํ้าย่อยด้วย Savory Cookie และยังมีความสนุกของ Brotzeit for Sharing หรือ Bread Time ก่อนการเสิร์ฟจานหลัก ซึ่งเมนูจะเปลี่ยนไปตามวัตถุดิบสดใหม่
ที่เชฟหาได้ในแต่ละวัน ภายในร้านได้รับการตกแต่งอย่างเรียบหรู ให้กลิ่นอายยุโรปยุคเก่า นอกจากนี้ยังมีโซนเคาน์เตอร์บาร์ติดห้องครัวเป ิดให้ชมเชฟทําอาหารอย่างใกล้ชิด 

Sühring
กรุงเทพมหานคร



ที่อยู่ : 10 ซอยเย็นอากาศ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

เบอร์โทร : +66 2 107 2777 

ช่องทางติดต่อ :  

 Website : restaurantsuhring.com 

Facebook : www.facebook.com/suhringtwins 

GPS : 13.71080, 100.54549

กิจกรรมไฮไลต์ : รับประทานอาหารสไตล์เยอรมัน Fine Dining สูตรดั้งเดิม ระดับ 2 ดาวมิชลิน 

Sühring
กรุงเทพมหานคร



อีกหนึ่งจุดหมายที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นสีสันของวงการอาหารในประเทศไทยคืออาหารฝรั่งเศส Fine Dining คอนเซปต์ “Riviera to the River” 
ของเชฟ Mauro Colagreco เชฟระดับ 3 ดาวมิชลินและเจ้าของรางวัลระดับโลกมากมาย ซึ่งนําเสนออาหารสไตล์ริเวียร่า รังสรรค์จากสูตรดั้งเดิมของแคว้น 

ริมชายฝั่งทะเลฝรั่งเศสและอิตาลีให้ออกมาร่วมสมัยและมีรายละเอียดสูง เสิร์ฟคู่กับไวน์ชั้นเลิศและหายาก มีไฮไลต์อยู่ที่ Carte Blanche หรือมื้ออาหารเย็นทั้ง 9 คอร์ส 
ซึ่งเชฟจะเลือกเมนูตามวัตถุดิบที่น่าสนใจของแต่ละวัน ภายใต้บรรยากาศร้านที่เรียบโก้ เน้นสีเอิร์ธโทน มีการประดับที่ลงตัวด้วยโคมไฟและแจกันที่สื่อถึงเมืองตากอากาศริมทะเล 

แต่เป็นวิวพาโนรามาของแม่นํ้าเจ้าพระยาซึ่งเป็นแลนด์มาร์กของประเทศไทย 

Côte by Mauro Colagreco
กรุงเทพมหานคร



ที่อยู่ : 300/2 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

เบอร์โทร : +66 2 098 3818 

ช่องทางติดต่อ :  

Website : www.cotebkk.com 

 Facebook : www.facebook.com/cote.bangkok 

GPS : 13.713156, 100.510879

กิจกรรมไฮไลต์ : รับประทานอาหารสไตล์ฝรั่งเศส Fine Dining สูตรดั้งเดิม ระดับ 3 ดาวมิชลิน 

Côte by Mauro Colagreco
กรุงเทพมหานคร



ชมทัศนียภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าสุดโรแมนติกบนชายหาดส่วนตัวพร้อมรับประทานอาหารไทย Fine Dining รางวัลระดับ 1 ดาวมิชลิน  
พ่วงรางวัลมิชลินรักษ์โลก โดยเชฟ Jim Ophorst ซึ่งได้คัดสรรวัตถุดิบจาก “พรุจําปา” หรือฟาร์มออร์แกนิก ส่วนตัวตามแนวคิด Farm to Table ที่มีความสดใหม ่

ช่วยลดระยะทางขนส่ง ลดคาร์บอนฟุตพรินต์ ร่วมด้วยอาหารทะเลที่ไม่ออกทําการประมงในช่วงฤดูวางไข่ และวัตถุดิบที่ดีที่สุดของฤดูกาลจากแหล่งต่าง ๆ ภายในประเทศไทยเท่านั้น 
อาทิ เนื้อปูดําพังงา ไข่เป็ดสุราษฎร์ธานี แก่นตะวันหัวหิน เนื้อแพะปากช่อง ลิ้นจี่เชียงใหม่ ฯลฯ มาปรุงอย่างใส่ใจ เน้นการใช้วัตถุดิบโดยไม่เหลือทิ้ง (Zero Waste) 

และทุกจานยังสามารถเล่าเรื่องราววัฒนธรรมดั้งเดิมของอาหารไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

PRU
ภูเก็ต



ที่อยู่ : 60/1 หมู่ 6 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 

เบอร์โทร : +66 76 31 0232 

ช่องทางติดต่อ :

Website : www.prurestaurant.com 

 Facebook : www.facebook.com/PruRestaurant 

GPS : 8.03570, 98.27589

กิจกรรมไฮไลต์ : รับประทานอาหารไทย Fine Dining ระดับ 1 ดาวมิชลิน 

PRU
ภูเก็ต



สัมผัสกับประสบการณ์และความเป็นที่สุดของอาหารอ ิตาเลียน Fine Dining บนเกาะภูเก็ตผ่านฝีมือของเชฟชาวซาร์ดิเนียที่เน้นการด ึงอัตลักษณ์ของเมนูอิตาเลียนดั้งเดิมให้ดูน่าสนใจ 
และยังคงรสชาติแบบอ ิตาเลียนแท้ ๆ ไว้ด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูงที่นําเข้าจากยุโรปและการปรุงอย่างสร้างสรรค์ ตั้งแต่ Amuse-bouche ไปจนถึงจานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสลัดล ็อบสเตอร ์  
คารปัชโชหอยเชลล์ รีซอตโตปูอลาสก้า พาสต้าเทรเนตเต และอีกมากมายที่สามารถเลือกจับคู่กับไวน์ได้อย่างลงตัว โดยนอกจากจะมีเมนู à la carte จํานวนมากแล้วยังสามารถเลือก 

Acqua Signatures จํานวน 8 คอร์ส ที่คัด Signature Dish ของเชฟมารวมไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ที่นี่ยังมีมุมนั่งชมการทําอาหารอันน่าตื่นตาของเชฟจากห้องครัวเปิดอีกด้วย 

Acqua
ภูเก็ต



ที่อยู่ : 324/15 ถนนพระบารมี หาดกะหลิม ตําบลป่าตอง อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 

เบอร์โทร : +66 76 61 8127, +668 7270 5929 

ช่องทางติดต่อ : 

Website : www.acquarestaurantphuket.com 

 Facebook : www.facebook.com/acqua.phuket 

GPS : 7.916794, 98.290858

กิจกรรมไฮไลต์ : รับประทานอาหารอ ิตาเลียน สไตล์ Fine Dining สูตรดั้งเดิม 

พร้อมกับชมเทคนิคการทําอาหารจานเด็ดจากครัวเปิดในเวลาเดียวกัน 

Acqua
ภูเก็ต



ดื่มดํ่ากับบรรยากาศภายใน Glass House ที่ให้ความรู้สึกเสมือนนั่งอยู่ภายใต้ต้นมะขามใหญ่ในสวน และมีทัศนียภาพของแม่นํ้าปิงให้ชื่นชมขณะรับประทานอาหาร 
ซึ่งเป็นการผสมผสานรสชาติของอาหารไทยร่วมกับเทคนิคการปรุงแบบฝรั่งเศสของเชฟวาทิตย์ รุ่งโรจน์วัฒนา มีทั้งเมนู à la carte และคอร์สอาหารพร้อมไวน์ แพร์ริ่ง  

ความแตกต่างของรสชาติและสัมผัสมีให้เลือกทั้งจากคอร์ส Thai Menu ซึ่งโดดเด่นที่ ลาบปลาแมคเคอเรล กุ้งโสร่งเสิร์ฟกับผักเชียงดา 
คอร์ส Degustation Menu โดดเด่นด้วยฟัวกราส์พีชซอส สลัดปูแอปเปิ้ล หรืออาจเลือกคอร์ส Experience Menu  

ซึ่งมีทาร์ตกุ้งมังกรอบควันไม้ลําไย ทารท์ารเ์นื้อปรุงรสแบบเมืองเหนือ และอีกหลากหลายที่เรียกได้ว่าดีงามสมคําแนะนําของมิชลิน ไกด์ และการเป็น Fine Dining ที่ยืนหนึ่งของเชียงใหม่ 

Oxygen Dining Room
เชียงใหม่



ที่อยู่ : 369/1 ถนนเจริญราษฎร์ ตําบลวัดเกต อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

เบอร์โทร : +66 53 93 1999 

ช่องทางติดต่อ :  

Website : crosshotelsandresorts.com 

Facebook : www.facebook.com/Oxygendiningroom 

GPS : 18.801786, 99.004583

กิจกรรมไฮไลต์ : รับประทานอาหารสไตล์ฝรั่งเศสร่วมสมัยโดยคําแนะนําจากมิชลิน ไกด์ 

พร้อมทั้งชมทัศนียภาพริมแม่นํ้าปิง 

Oxygen Dining Room
เชียงใหม่



ลิ้มรสชาติอาหารไทยชาววังที่หารับประทานได้ยากไปพร้อม ๆ กับการยลความงามของเหล่ากลีบดอกไม้และใบตองที่ถูกร้อยเรียงเป็นพวงมาลัย 
ผักและผลไม้ที่แกะสลักจัดวางคู่อาหารบนจานชามเบญจรงค์ จานชามทองเหลือง หรือจานชามศิลาดลที่จะเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา ภายในร้านอาหารมิชลินไกด์ 

ที่สืบสานรสชาติและศิลปะไทยจากอาจารย์สายหยุดสู่หมอทรายผู้เป็นลูกสาว นําเสนออาหารเมนูคาว หวาน และทานเล่นด้วยความประณีตและวิจิตร  
ไม่ว่าจะเป็นหรุ่ม การเวกสอดสี สกุณาชมสวน นํ้าพริกไข่ปู เมี่ยงปลาทูทรงเครื่อง แกงรัญจวน 

และต้องไม่พลาดปิดท้ายด้วยของหวานแนะนําที่งามแปลกตาอย่างมันเชื่อมราดกะทิที่ตัวเนื้อมันแกะสลักมาอย่างอลังการ   

ครัวอาจารย์สายหยุดและหมอทราย 
เชียงใหม่



ที่อยู่ : 32 ถนนศรีลานนา ตําบลป่าตัน อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

เบอร์โทร : +668 1530 1172  

ช่องทางติดต่อ : 

Website : saiyudkitchenbydoctorsai.wordpress.com 

Facebook : www.facebook.com/Saiyudkitchen 

GPS : 18.821960, 98.987028

กิจกรรมไฮไลต์ :  

• รับประทานอาหารไทยตํารับชาววัง  

• ชมความวิจิตรและรังสรรค์อาหารไทยโบราณ 

ครัวอาจารย์สายหยุดและหมอทราย 
เชียงใหม่





ปรับนาฬิกาให้เป็น Soneva Time แล้วดื่มดํ่าไปกับการพักผ่อนในอาณาจักรอันหรูหรา เงียบสงบ และสวยกลมกลืนไปกับธรรมชาติบนเกาะกูด ใช้ช่วงเวลาดี ๆ 
ภายในพูลวิลล่าที่มีสระว่ายนํ้าส่วนตัว ห้องอาบนํ้ากลางแมกไม้ เตียงอาบแดด หยุดรับเรื่องราววุ่นวายจากโลกภายนอกด้วย สวิตช์ Wi-Fi ที่คุณสามารถเลือกเวลาเปิดปิดเองได้ 

ฝากรองเท้าในถุงผ้าแล้วยํ่าเท้าเปล่าเดินสัมผัสธรรมชาติได้ทั่วรีสอร์ตตามสโลแกน No News, No Shoes! เพลิดเพลินไปกับบริการของห้องอาหาร
ที่มีให้เลือกหลากหลายคอนเซปต์ ห้องสมุด ห้องโยคะ สปา โรงภาพยนตร์กลางแจ้ง หรือกิจกรรมทางนํ้ามากมายที่ North Beach ภายใต้การดูแล

และอํานวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมงจากบัตเลอร์ส่วนตัวในนามของมิสเตอร์หรือมิสฟรายเดย์  

Soneva Kiri 
ตราด



ที่อยู่ : 110 หมู่ 4 ตําบลเกาะกูด อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 23000 

เบอร์โทร : +668 2208 8888, +66 2 631 9698, +66 2 631 9699 

ช่องทางติดต่อ :

Website : soneva.com 

Facebook : www.facebook.com/discoversoneva 

GPS : 11.698559, 102.531215

กิจกรรมไฮไลต์ :  

• Bird's Nest Restaurant 

• ดํานํ้าชมปะการังนํ้าตื้น 

• พายเรือแคน ู 

• โรงภาพยนตร์แบบเปิดโล่ง (Private Cinema Paradiso) 

Soneva Kiri 
ตราด



รสีอร์ตระดับโลกที่ถูกปักหมุดเป็น Dream Destination สําหรับการพักผ่อนในอ้อมกอดของภูเขาและทะเลซึ่งผสานความสวยงามไปกบัอัตลักษณ์สถาปัตยกรรมแบบงานศิลป์ชิ้นเอก 
ที่เปี่ยมกลิ่นอายวัฒนธรรมจากการด ิไซน์ของคุณเมธา บุนนาค ศิลปินแห่งชาติ ภายในห้องพักดึงดูดตาด้วยภาพจิตรกรรมและ การตกแต่งแบบ Overscale 

ที่ให้ความรู้สึกหรูหรายิ่งใหญ่ มี “ต้นห้อง” เป็นบัตเลอร์ส่วนตัวคอยดูแล ส่วนกลางมี Infinity Pool ให้ว่ายนํ้าพร้อมชมวิวมุมกว้าง 180 องศา มี Vitality Pool สระสปานํ้าอุ่น 
ช่วยคลายความเมื่อยล้า มีบริการเรือพาไปปิกนิกบนเกาะห้อง และยังมีไฮไลต์ของการเลือกพื้นที่จัด Dining Beyond แบบส่วนตัว หนึ่งในนั้นคือบริเวณศาลาศรีจันทร์  

เรือนไทยกลางนํ้าที่เป็นมุมแลนด์มาร์กสุดโรแมนติกซึ่งจะพร่างพราวด้วยดวงดาวและแสงเทียนยามคํ่าคืน  

Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve
กระบี่



ที่อยู่ : 111 หมู่ 3 ตําบลหนองทะเล อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180 

เบอร์โทร : +66 75 62 8111 

ช่องทางติดต่อ :  

Website : www.ritzcarlton.com/PhulayBay 

Facebook : www.facebook.com/phulaybayritzcarltonreserve 

GPS : 8.084563, 98.745658

กิจกรรมไฮไลต์ :  

• รับประทานอาหารคํ่าสุดโรแมนติกแบบส่วนตัว  

• นั่งเรือหางยาวชมความงามของเกาะห้อง 

• พายเรือคายัก 

• พายแพดเดิลบอร์ด  

• ชมพระอาทิตย์ตกริมทะเล 

• รับประทานอาหารเช้าแบบลอยนํ้า (Floating Breakfast) 

Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve
กระบี่



ความหรูหราที่กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติของห้องพักด ิไซน์เต็นท์หรือกระท่อมที่หลบซ่อนในป่าใหญ่ และเชื่อมจากโลกภายนอกด้วยการล่องเรือหางยาวเข้าทางแม่นํ้า โขง 
อาจเป็นประสบการณ์ใหม่ที่หลายคนใฝ่ฝันสําหรับการหนีจากความวุ่นวายไปพักผ่อน โดยไม่มีต้องโทรทัศน์ ฟิตเนส หรือสระว่ายนํ้าขนาดใหญ่ 

 แต่สามารถเพลิดเพลินไปกับการแช่บ่อนํ้าอุ่นที่ระเบียงห้องพักพร้อมชมทิวทัศน์พรมแดนธรรมชาติไทย-พม่า-ลาว การส่องสัตว์จากห้องพักอาจได้เห็นฝูงควายออกมาแช่นํ้า 
 และยังมีกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นสําหรับให้บริการแก่ลูกค้าอีกมากมาย 

Four Seasons Tented Camp Golden Triangle
เชียงราย



ที่อยู่ : 499 หมู่ 1 ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 

เบอร์โทร : +66 53 91 0200 

ช่องทางติดต่อ : 

Website : www.fourseasons.com/goldentriangle 

Facebook : www.facebook.com/FourSeasonsTentedCampGoldenTriangle 

GPS : 20.373229, 100.076924

กิจกรรมไฮไลต์ :  

• เรียนรู้วิถีการเลี้ยงช้าง 

• การนวดแบบเปิดโล่งท่ามกลางยอดไม ้

• ปั่นจักรยาน 

• เรียนรู้การตกปลาแบบชาวบ้าน 

• ปิกนิกหรือ Afternoon Tea กลางป่า ชิมไวน์และชีสใน Wine Cellar แบบพื้นเมือง  

• จิบค็อกเทลพร้อมชมพระอาทิตย์ตกในมุมที่สวยที่สุด 

Four Seasons Tented Camp Golden Triangle
เชียงราย



ค้นหาความหมายของ Place of Peace ซึ่งแปลมาจากชื่อของโรงแรมได้จากบรรยากาศการพักผ่อนแบบ Hi-End ท่ามกลางความสวยงามสไตล์ไทยวิจิตร 
ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง Ed Tuttle ห้องพักทั้งพาวิลเลียนและวิลล่าครบครันด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกแบบ First Class และระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ควบคุมผ่านแท็บเล็ต  

ด้านนอกมีมุมซิกเนเชอร ์คือสระว่ายนํ้าซึ่งรายล้อมด้วยต้นมะพร้าวสูง เดินต่ออีกไม่กี่ก้าวมีบันไดทอดยาวสู่หาดพันทรีซึ่งเป็นชายหาดส่วนตัว  
มีกีฬาทางนํ้าที่น่าตื่นเต้นให้เลือกเล่นทั้งฟลายบอร์ด เวคบอร์ด วอเตอร์สเก็ต ฯลฯ หรือจะเลือกเอนกายชิลชมวิวทะเลจากมุมสงบในศาลาทรงไทย พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย 

Amanpuri
ภูเก็ต



ที่อยู่ : 118/1 หมู่ 3 ถนนศรีสุนทร ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 

เบอร์โทร : +66 76 32 4333 

ช่องทางติดต่อ : 

Website : www.aman.com/resorts/amanpuri 

Facebook : www.facebook.com/amanpuriresort 

GPS : 7.984244, 98.276563

กิจกรรมไฮไลต์ :  

• ศูนยด์ูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Wellness Centre)  

• กีฬาทางนํ้า  

• จิบชายามบ่ายพร้อมขนมครกที่ริมสระว่ายนํ้า 

• เรียนมวยไทยริมชายหาด 

Amanpuri
ภูเก็ต



เพลิดเพลินกับการพักผ่อนแบบ Ultra-Luxury ในบรรยากาศอันสวยงามแบบไทยร่วมสมัย ห้องพักทั้งพูลพาวิลเลียนและวิลล่า สร้างจุดเด่นด้วยการออกแบบ 
คุมโทนสีนํ้าตาลและสีงาช้าง ตกแต่งด้วยหินและไม้ จัดวางเครื่องใช้ที่มีระดับและชิ้นงานศิลปะร่วมกันอย่างลงตัว พร้อมด้วยทัศนียภาพของชายหาดไตรตรังหรือ 

The Emerald Bay ที่มีนํ้าทะเลสีมรกตสวยสมชื่อ พลาดไม่ได้กับ 2 ห้องอาหารขึ้นชื่อจากมิชลิน ไกด์ ฉบับภูเก็ต ทั้งอาหารอ ิตาเลียนที่ Red Sauce 
และอาหารไทยที่ร้านตาข่ายในส่วนของ Asaya (อาสยะ) เป็นศูนย์รวมศาสตร์บําบัดสุขภาพที่สามารถออกแบบโปรแกรมได้เฉพาะบุคคล  

ไมเ่พียงเท่านั้น ที่นี่ยังเป็นรีสอร์ตรักษ์โลกที่เหมาะกับการพาเด็ก ๆ มาเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถต้อนรับสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณได้อีกด้วย  

Rosewood Phuket
ภูเก็ต



ที่อยู่ : 88/28 ถนนหมื่นเงิน ตําบลป่าตอง อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 

เบอร์โทร : +66 76 35 6888 

ช่องทางติดต่อ : 

Website : www.rosewoodhotels.com/en/phuket 

Facebook : www.facebook.com/RosewoodPhuket 

GPS : 7.885102, 98.274181 

กิจกรรมไฮไลต์ :  

• พายแพดเดิลบอร์ด  

• พายซัพบอร์ด  

• พายเรือคายัก  

• โยคะ  

• คลาสทําอาหาร 

• ห้องสันทนาการเด็ก 

Rosewood Phuket
ภูเก็ต



สัมผัสอีกหนึ่งมิติของการพ ักรีสอร์ตหรูด้วยการนอนบ้านต้นไม้ที่รายล้อมด้วยผืนป่า ภูเขา และท้องทะเลของอ่าวพังงาซึ่งสวยเกินกว่าในจินตนาการ 
 มีความสงบและอุดมสมบูรณ์ขนาดที่สามารถเห็นนกเงือกที่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะยาวได้จากระเบียงห้องพัก หนึ่งในรูปแบบห้องพักอย่าง TreeHouse Villa  

มีห้องนอนที่สามารถมองวิวธรรมชาติได้แบบ 360 องศา พร้อมด้วย Plunge Pool ส่วนตัว ทางด้านส่วนกลางมีไฮไลต์ของ Grotto Pool หรือสระว่ายนํ้าสไตล์ถํ้านํ้าตก 
มีบริการสปาธรรมชาติ ซาวน่าสมุนไพร นวดตัว โยคะ สอนเพนต์ผ้าบาติก รวมไปถึงการพาทัวร์ดํานํ้าชมปะการัง และยังสามารถเนรมิต Candle Light Dinner 

ใหบ้รรยากาศที่สุดของความโรแมนติกและเป็นส่วนตัวท่ามกลางแสงเทียนบนชายหาดและดวงดาวที่เต็มท้องฟ้ายามคํ่าคืน  

TreeHouse Villas
พังงา



ทีอ่ยู่ : 24/21 หมู่ 4 ตําบลเกาะยาวน้อย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160 

เบอร์โทร : +66 76 58 4460 

ช่องทางติดต่อ : 

Website : www.treehouse-villas.com 

Facebook : www.facebook.com/TreeHouseKohYao 

GPS : 8.176265, 98.634361 

กิจกรรมไฮไลต์ :  

• โยคะ  

• ทัวรร์อบเกาะ  

• จักรยานให้เช่า 

• พายเรือคายัก 

• ทําสปาแบบธรรมชาติ ซาวน่าหอมสมุนไพร  

• เพนตผ์้าบาติก 

• ดํานํ้าดปูะการัง 

TreeHouse Villas
พังงา



รสีอร์ตหนึ่งเดียวบนเกาะนาคาใหญ่ที่รองรับได้ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าคุณจะมองหาความหรูหรา ความส่วนตัว ใกล้ชิดธรรมชาติ สีสันยามคํ่าคืน หรือวัฒนธรรม  
มีการต้อนรับโดยให้แขกตีฆ้องสองครั้งเป็นซิกเนเชอร ์ ภายในเน้นครีเอทีฟดิไซน์เพื่อมอบประสบการณ์แบบช่วงเวลาในฝัน ห้องพักกว้างขวางและสะดวกสบาย  

มีความเก๋ของแชมเปญแบบลอยนํ้า (Floating Champagne) ที่สามารถสั่งมาชิลส่วนตัวได้ สระว่ายนํ้าใหญ่ของรีสอร์ตเป็น Infinity Pool ให้ความเพลิดเพลินด้วยวิวทะเลพาโนรามา  
มีไอศกรีมโฮมเมดสลับรสชาติมาให้ชิมทุกบ่าย มีกีฬาทางนํ้าหลากรูปแบบ ฟิตเนส สปา บาร์ และห้องอาหารที่เสิร์ฟเมนูชั้นเลิศจากวัตถุดิบท้องถิ่น  

ยามว่างสามารถปั่นจักรยานชมชุมชนรอบ ๆ ที่มีชื่อเสียงในการเลี้ยงหอยมุกและผลิตเครื่องประดับมุกได้อีกด้วย  
 

The Naka Island, a Luxury Collection Resort & Spa Phuket
ภูเก็ต



ที่อยู่ : 32 หมู่ 5 ตําบลป่าคลอก อําเภอถลาง เกาะนาคาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต 83110 

เบอร์โทร : +66 76 37 1400 

ช่องทางติดต่อ : 

Website : www.marriott.com 

Facebook : www.facebook.com/thenakaisland 

GPS : 8.057544, 98.458400 

กิจกรรมไฮไลต ์: 

• เสิร์ฟแชมเปญแบบลอยนํ้า (Floating Champagne) 

• พายเรือคายัก 

• พายแพดเดิลบอร์ด 

The Naka Island, a Luxury Collection Resort & Spa Phuket
ภูเก็ต



หากใครกําลังรู้สึกเหนื่อย เมื่อยล้า หรือต้องการรีชาร์จทั้งร่างกายและจิตใจ ที่แห่งนี้สามารถตอบโจทย์ได้ด้วยประสบการณ์พักผ่อนแบบ All in One Wellness ที่ครบครันและสมบูรณ์แบบ 
ห้องพักสุดหรูมีทั้งดีลักซ์สวีท บ้านต้นไม้ และพูลวิลล่าที่คุณสามารถเลือกกลิ่นอะโรมาสําหรับห้องพักได้ด้วยตัวเอง และยังมากมายด้วยสิ่งอํานวยความสะดวก  

อาทิ เครื่องประทินผิวจากแบรนด์ THANN ให้เลือกใช้ ทางด้าน Spa Complex มีไฮไลต์ของ Aromatherapy Bath ใช้อุณหภูมิ 3 ระดับกระตุ้นการทํางานของระบบในร่างกาย 
ที่แตกต่างกัน และ Salt Therapy Room ที่ใช้อณูเกลือบริสุทธิ์ดีท็อกซ์สิ่งสกปรกในร่างกาย มี Aqua Exercise และกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เลือกอีกกว่า 20 คลาส  

ห้องอาหารทั้ง 3 แห่งเน้นใช้ส่วนประกอบของอาหารจากพืชผักสวนครัวที่ปลูกเองและปลอดจากสารเคมี พร้อมด้วยวิวสวยของสระนํ้าหรือแม่นํ้าน้อยให้ชื่นชม 

THANN Wellness Destination
พระนครศรีอยุธยา 



ที่อยู่ : 1 หมู่ 5 ตําบลกระแซง อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190 

เบอร์โทร : +66 35 91 0910 

ช่องทางติดต่อ : 

Website : www.thannwellness.com 

Facebook : www.facebook.com/THANNWellnessDestination 

GPS : 14.294824, 100.490087

กิจกรรมไฮไลต์ :  

• ฝึกโยคะ  

• เรียนมวยไทย 

• เรียนรู้คลาสทําอาหาร  

• เก็บผัก เก็บไข่มาเข้าคลาสทําอาหาร 

• จักรยานนํ้า 

THANN Wellness Destination
พระนครศรีอยุธยา 



จุดหมายปลายทางสําหรับการพักผ่อนเหนือระดับของคนรักสุขภาพที่ครบและจบในที่เดียวด้วยการนําศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่และศาสตร์การแพทย์แบบองค์รวมมาผสมผสานกัน 
ซึ่งทุกคนจะได้รับการตรวจสุขภาพเพื่อวิเคราะห์และดิไซน์โปรแกรมเฉพาะบุคคล มีความโดดเด่นของ VitalLife Scientific Wellness Clinic ที่เน้นใช้เครื่องมือทันสมัย 

อาทิ เครื่องบําบัดด้วยแสงสามสี เครื่องปล่อยออกซิเจนบริสุทธิ์ ฯลฯ ทางด้าน RAKxa Jai เน้นการบําบัดโดยแพทย์ทางเลือกที่มีทั้งแผนไทย จีน และอินเดีย  
ส่วน RAKxa Gaya ให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายเพื่อแก้ปัญหาและถนอมร่างกายให้ดียาวนานโดยนักกายภาพบําบัด มีห้องอาหารที่นําเสนอเมนูจากวัตถุดิบออร์แกนิก 

ซึ่งคิดค้นโดยเชฟร่วมกับนักโภชนาการ ห้องพักมีทั้งการ ์เดนวิลล่า พูลวิลล่า และเรสซิเดนซ์ ที่เน้นความสะดวกสบายและมอบความสุขอย่างไร้ขีดจํากัด 

RAKxa Wellness
สมุทรปราการ 



ที่อยู่ : 28/8 หมู่ 9 ซอยวัดบางนํ้าผึ้ง ตําบลบางนํ้าผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

เบอร์โทร : +66 2 055 3100 

ช่องทางติดต่อ : 

Website : www.rakxawellness.com 

Facebook : www.facebook.com/RAKxawellness 

GPS : 13.674160, 100.576462

กิจกรรมไฮไลต์ :  

• ทรีตเมนต์แบบเอกซ์คลูซิฟเฉพาะบุคคล 

• การบําบัดด้วยแสง (Photo-Light Therapy) 

• ศูนยด์ูแลสุขภาพแบบองค์รวม (RAKxa Jai) 

• การตรวจประเมินร่างกายและแนะนําการออกกําลังกายเฉพาะบุคคล (RAKxa Gaya – Medical Gym) 

RAKxa Wellness
สมุทรปราการ 



พิกัด Staycation นอนชิลกลางกรุงที่เน้นการด ิไซน์หรูหราภายใต้แนวคิด Urban Oasis โดดเด่นด้วยการจัดสรรพื้นที่สําหรับการพักผ่อน 
มีอ่างอาบนํ้าแบบจากุซซี่ส่วนตัวพร้อมทัศนียภาพงดงามของแม่นํ้าเจ้าพระยาในทุกห้องพัก และยังสามารถพาสุนัขแสนรักในขนาดที่กําหนดเข้าพักร่วมได้  

อํานวยความสะดวกตลอดการพักและเฟ้นหาประสบการณ์เฉพาะบุคคลโดย “Capella Culturist” มีไฮไลต์ของห้องอาหารบรรยากาศเรียบโก้ที่เสิร์ฟอาหารสไตล์ริเวียร่า 
โดยเชฟระดับ 3 ดาวมิชลิน และห้องอาหารไทยที่นําเสนอรสชาติเอกลักษณ์ของอาหารจากย่านเจริญกรุงได้อย่างละเมียดละไม และยังพลาดไม่ได้กับบริการ  

Auriga Wellness ที่เปิดประสบการณ์ให้สัมผัสสุนทรียภาพขั้นสุดของการนวดตอกเส้นแบบโบราณ พร้อมด้วยกิมมิกผลิตภัณฑ์สปาจากถั่วเขียว งาดํา และข้าวไรซ์เบอร์รี ่ 

Capella Bangkok
กรุงเทพมหานคร 



ที่อยู่ : 300/2 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

เบอร์โทร : +66 2 098 3888 

ช่องทางติดต่อ : 

Website : www.capellahotels.com 

Facebook : www.facebook.com/CapellaBangkok 

GPS : 13.712818, 100.510864

กิจกรรมไฮไลต์ : 

• บริการออกแบบการท่องเที่ยวส่วนตัว (Capella Culturist) 

• ชมผลงานศิลปะที่ตั้งอยู่ภายในโรงแรม (Art Tour) 

• นั่งเรือชมพระอาทิตยต์ก 

Capella Bangkok
กรุงเทพมหานคร 





ตื่นตาตื่นใจกับมัลติมีเดียของหนึ่งในลิฟต์โดยสารที่รวดเร็วที่สุดในโลก ซึ่งสามารถพาคุณเดินทางเพียง 50 วินาทีจากชั้น 1 สู่ชั้น 74 ไปพบกับโถงชมวิว 360 องศา 
และเทคโนโลยีสุดลํ้าในการท่องเที่ยวเสมือนจริง (AR : Augmented Reality) ทั่วกรุงเทพมหานคร แล้วต่อลิฟต์กระจกสู่ชั้น 78 หรือดาดฟ้าของตึกที่มีความสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของไทย 
ซึ่งมีไฮไลต์ที่จุด The Peak ในระดับความสูงเหนือพื้นดิน 314 เมตรให้ชมวิวรอบทิศทางได้อย่างไม่มีสิ่งใดบดบังสายตา ท้าทายความกล้าด้วยการเดินบนพื้นกระจก หรือเพลิดเพลินไปกับ

ค็อกเทลสูตรพิเศษจากรูฟท็อปบาร์ที่สูงที่สุดท่ามกลางช่วงเวลาที่สวยงามยามอาทิตย์อัสดงก่อนแปรเปลี่ยนเป็นบรรยากาศมหานครยามราตรีที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันของแสงไฟ 

Mahanakhon SkyWalk
กรุงเทพมหานคร 



ที่อยู่ : ชั้น 1, 74, 75 และ 78 ของโครงการคิง เพาเวอร์ มหานคร 

114 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

เบอร์โทร : +66 2 677 8721 

ช่องทางติดต่อ : 

Website : kingpowermahanakhon.co.th 

Facebook : www.facebook.com/KingPowerMahanakhon 

GPS : 13.72354, 100.52822 

กิจกรรมไฮไลต์ : ชมทิวทัศน์ 360 องศาของกรุงเทพมหานครจากหนึ่งในตึกที่สูงที่สุด 

เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย พร้อมกับจิบค็อกเทลสูตรพิเศษที่รฟูทอ็ปบาร์ 

Mahanakhon SkyWalk
กรุงเทพมหานคร 



เพลิดเพลินกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สัมผัสกับธรรมชาติและสนุกไปกับกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถเลือกใช้บริการรถฟาร์มทัวร์ไปชมไร่ชา 
ทะเลสาบ ทุ่งดอกไม้ที่ผลัดเปลี่ยนตลอดปี ชมชีวิตสัตว์ในบรรยากาศซาฟารี และ Mini Zoo ที่มากมายด้วยสัตว์เล็กน่าเอ็นดูอย่างหมูเเคระ เเพะเเคระ และหนเูเกสบี้  

ปั่นจักรยานบนเส้นทางธรรมชาติ หรือท่องไปด้วยสกู๊ตเตอร ์ไฟฟ้า มีกิจกรรมแอดเวนเจอร ์ทั้งโหนสลิงชมวิวดอยช้างบนความสูงเทียบเท่าตึก 8 ชั้น ท้าทายร่างกายกับการปีนผาจําลอง  
พายซัพบอร์ด หรือเซิร์ฟสเก็ต เติมพลังด้วยมื้ออร่อยกับอาหารนานาชาติที่เน้นใช้วัตถุดิบสดจากไร่พร้อมชมทิวทัศน์สวย ๆ นอกจากนี้แล้วยังสามารถติดตาม 

และปักหมุดเดินทางมาในช่วงเทศกาลบอลลูนนานาชาติที่จัดอย่างยิ่งใหญ่เป็นงานประจําปีได้ด้วย 

Singha Park
เชียงราย 



ที่อยู่ : 99 หมู่ 1 ตําบลแม่กรณ ์ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 

เบอร์โทร : +66 53 16 0636 - 7 

ช่องทางติดต่อ : 

Website : www.singhapark.com 

Facebook : www.facebook.com/SinghaparkChiangrai 

GPS : 19.85314, 99.74302 

กิจกรรมไฮไลต์ :  

• นั่งรถฟาร์มทัวร์สิงห์ปาร์ค ชมทุ่งดอกไม้ ไร่ชา สวนสัตว์ บ่อหงส์  

• ปั่นจักรยาน เล่นสกู๊ตเตอร ์ไฟฟ้า และชมธรรมชาติแบบใกล้ชิด  

• ปีนผา  

• โหนสลิง ชมวิวดอยช้าง 

• พายซัพบอร์ด 

Singha Park
เชียงราย 



แลนด์มาร์กแห่งเชียงคานที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาพิชิตให้ได้! กับการเดินชมทัศนียภาพบนสกายวอล์คหรือทางเดินพื้นกระจกที่สร้างยื่นออกมาจากหน้าผาด้วยความสูงเหนือระดับแม่นํ้าโขง
กว่า 80 เมตร หรือเทียบเท่ากับตึก 30 ชั้น ถึงแม้จะรู้สึกหวาดเสียวแต่ก็จะได้ชมทัศนียภาพธรรมชาติอันสวยงามแบบพาโนรามาที่คุ้มค่า โดยสามารถมองเห็นแม่นํ้าสองสายคือแม่นํ้าเห ืองและ 

แม่นํ้าโขง และมองเห็นแผ่นดินของประเทศไทยและสปป.ลาวได้อย่างชัดเจน ช่วงเวลาไฮไลต์คือการชมทะเลหมอกอันสวยงามในตอนเช้าตรู่และการชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าในยามเย็น 
นอกจากนี้บริเวณสกายวอล์คยังประดิษฐานพระใหญ่ภูคกงิ้ว พระพุทธรูปปางลีลาประทานพรสูง 19 เมตร ให้ทุกคนได้สักการะขอพรรับสิริมงคลกันในสถานที่ที่สวยงามแห่งนี้ด้วย 

Skywalk เชียงคาน
เลย 



ที่อยู่ : 128 หมู่ 4 ตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110 

เบอร์โทร : +666 5990 9385 

ช่องทางติดต่อ : 

Website : www.loeipao.go.th 

Facebook : www.facebook.com/skywalkthadimi 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 

GPS : 17.819459, 101.554358

กิจกรรมไฮไลต์ :  

• ชมทิวทัศน์แม่นํ้า 2 สาย ชายฝั่งไทย-ลาว บนพื้นกระจกใสความสูง 80 เมตร จากระดับแม่นํ้าโขง 

• ชมทะเลหมอกยามเช้า 

• ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น 

Skywalk เชียงคาน
เลย 



ชื่นชมความ UNSEEN แห่งท้องทะเลระนองที่มีทั้งความสวยงามและแปลกตาภายในอุทยานแห่งชาติแหลมสนกับปรากฏการณ์ธรรมชาติของเวิ้งอ่าวรูปครึ่ง วงกลม 
ที่มีลักษณะคล้ายกับเขาควายอันเป็นที่มาของชื่อสถานที่ และยังมีนํ้าทะเลที่มองดูเป็นสีฟ้า ตัดกับชายหาดที่ปูด้วยผืนทรายสีขาวเนื้อเนียนละเอียด มีร่มเงาจากเหล่า

ต้นสน ต้นหูกวาง และต้นจิกทะเลที่ขึ้นเรียงรายสลับกันไป น่าประทับใจด้วยบรรยากาศอันเงียบสงบจากการที่ไม่มีร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก หรือแหล่งบันเทิง  
ผู้มาเยือนจึงสามารถเอนกายพักผ่อน ชมวิว ตลอดจนดื่มดํ่ากับกิจกรรมดํานํ้าชมหมู่ปะการังที่อุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเลได้อย่างเพลิดเพลินใจ 

อ่าวเขาควาย เกาะกําตก 
ระนอง 



ที่อยู่ : ตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 85120 

เบอร์โทร : +66 77 86 1431 

ช่องทางติดต่อ : www.facebook.com/laemson.nationalpark 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อุทยานแห่งชาติแหลมสน 

GPS : 9.512271, 98.357881 

กิจกรรมไฮไลต์ : 

• ดํานํ้าชมปะการังใต้ท้องทะเล 

• ชมวิวทิวทัศน์อ่าวเขาควาย 

อ่าวเขาควาย เกาะกําตก 
ระนอง 



พิกัดท่องเที่ยวทะเลกระบี่ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นดั่งสวรรค์ของอันดามัน มีชายหาดที่สวยงามพร้อมด้วยกิจกรรมสนุก ๆ ที่สามารถเลือกได ้ตามไลฟ์สไตล์  
ไมว่่าจะเป็นพายเรือคายักออกไปชมวิว ล่องเรือดื่มดํ่าบรรยากาศ ดํานํ้าชมปะการัง แต่ที่มีชื่อเสียงที่สุดและนักท่องเที่ยวสายแอดเวนเจอร  ์ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งก็คือ 

การปีนหน้าผาถํ้าพระนาง ซึ่งบริเวณพื้นที่เดียวกันก็ยังมีเส้นทางเดินป่าสํารวจธรรมชาติที่ระหว่างทางอาจได้พบกับลิง ชะนี และที่พิเศษคือค่างแว่น ปลายทางเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นหาดไร่เลย ์
ในมุมสูงได้อย่างสวยงาม ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก เป็นจุดชมพระอาทิตย์ยามเย็นที่สวยงาม ส่วนใครเป็นสายชิลบริเวณหาดยังมีคาเฟ่ลับบรรยากาศดีให้เลือกพักผ่อนด้วย 

หาดไร่เลย ์ 
กระบี่ 



ที่อยู่ : ตําบลอ่าวนาง อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 

เบอร์โทร : +66 75 66 1145, +66 75 65 6150 

ช่องทางติดต่อ : www.facebook.com/Hatnoppharatthara.Nationalpark 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพ ี

GPS : 8.012962, 98.836876 

กิจกรรมไฮไลต์ : 

• ปีนหน้าผา 

• จุดชมพระอาทิตย์ตก 

• เส้นทางเดินป่า 

หาดไร่เลย ์ 
กระบี่ 



ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าสีเหลืองทองผืนใหญ่ที่ปลิวไสวตามแรงลม มีกลุ่มต้นเสม็ดโบราณและสัตว์ประจําถิ่นที่สามารถพบเห็นได้อย่างเหยี่ยวขาวหรือนกแก๊ก ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ที่ทําให้ที่นี่ 
เป็นหนึ่งในจุดหมายแหล่งท่องเที่ยว UNSEEN ซึ่งนักท่องเที่ยวผู้หลงใหลในธรรมชาติควรจะต้องปักหมุดมาเยือน และอีกด้านที่อันโดดเด่นคือชายหาดที่สวยงามและเงียบสงบ  

แบบที่สามารถพบปูเสฉวนขนาดใหญ่เดินกันขวักไขว่บนผืนทราย และยังเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลตามฤดูกาลอีกด้วย นอกจากนี้บนเกาะยังมีชุมชนท่ีชาวบ้านอยู่อาศัยกันอย่างอบอุ่น 
ส่วนที่พักบนเกาะสามารถเลือกสรรได้ทั้งรีสอร์ตและโฮมสเตย ์ บรรยากาศดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตรักษ์โลกอีกด้วย  

เกาะพระทอง 
 พังงา 



ที่อยู่ : ตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150 

เบอร์โทร : +668 1797 6566 

ช่องทางติดต่อ : 

Website : kohprathong.go.th 

Facebook : www.facebook.com/kohprathong1234 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะพระทอง 

GPS : 9.093312, 98.295217 

กิจกรรมไฮไลต์ :  

• เที่ยวชมความอุดมสมบูรณ์ของทุ่งหญ้าสะวันนาและชมสัตว์ป่าหายากนานาชนิด  

• พักโฮมสเตย์และเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน 

เกาะพระทอง 
พังงา 



ดื่มดํ่ากับบรรยากาศความเงียบสงบของท้องทะเลอันบริสุทธิ์เสมือนเป็นเกาะส่วนตัว หาดทรายที่มีความเนียนละเอียด ผืนนํ้าทะเลใสสะอาด และลึกลงไปยังเต็มไปด้วยสีสันจากปะการัง กัลปังหา
ดอกไม้ทะเล ฝูงปลาการ์ตูน ปลาสิงโต ฯลฯ ส่วนบนเกาะมีภูมิทัศน์ที่สวยงามของภูเขาซึ่งปกคลุมด้วยความเขียวขจี เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของเหล่าลิง รวมถึงนกเงือกที่เป็นสัญลักษณ์

ความอุมดมสมบูรณ์ของผืนป่า ใครที่มาเยือนต้องห้ามพลาดไฮไลต์ของเส้นทางเดินสํารวจธรรมชาติที่จะพาไปสู่จุดชมวิว “ผาชะโด” เพื่อชื่นชมกับความสวยงามของท้องทะเลจากมุมสูง  
ซึ่งจะมองเห็นทิวสนและแหลมทรายสีขาวของเกาะอาดัง เห็นเกาะหลีเป๊ะที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง และทัศนียภาพยามเย็นที่สวยงามเลื่องชื่อ  

เกาะอาดัง 
สตูล 



ที่อยู่ : ตําบลเกาะตะรุเตา อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 

เบอร์โทร : +66 74 78 3485, +66 74 78 3579 

ช่องทางติดต่อ :  

Facebook : www.facebook.com/TarutaoNationalParkSatun 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อุทยานแห่งชาติตะรุเตา 

GPS : 6.541904, 99.295249 

กิจกรรมไฮไลต์ : 

• พายเรือคายกั 

• ดํานํ้าตื้น 

• ชมพระอาทิตย์ตกริมผา 

• เที่ยวชมเกาะอื่น ๆ รอบเกาะอาดัง 

เกาะอาดัง 
สตูล 



หนีความวุ่นวายและมลพิษของเมืองใหญ่ไปสูดโอโซนบนเกาะเล็ก ๆ กลางอ่าวไทย สัมผัสกับเสน่ห์ของธรรมชาติ ทัศนียภาพของต้นมะพร้าว สวนผลไม้  
และสวนยางพาราบนเกาะที่รายล้อมด้วยผืนนํ้าทะเลสีฟ้าสวยและใสสะอาด บรรยากาศที่เงียบสงบจากการที่ชาวเกาะร่วมใจกันอนุรักษ์วิถีความเป็นอยู่ดั้งเดิมซึ่งมีความเรียบง่าย 

ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นและเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมรักษ์โลกไปกับการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon สามารถเพลิดเพลินไปกับการเล่นนํ้าทะเล 
ดํานํ้าชมปะการัง รวมถึงการพายเรือคายักข้ามไปยังเกาะขามที่อยู่ใกล้เคียง พักผ่อนในรีสอร์ต บังกะโล หรือโฮมสเตย ์ที่หันหน้าออกรับลมทะเล  

ชิลที่บาร์กลางนํ้าหรือร้านอาหารที่เสิร์ฟเมนูแสนอร่อยจากซีฟูดสด ๆ และผักออร์แกนิกที่ปลูกเองบนเกาะ 

เกาะหมาก 
ตราด 



ที่อยู่ : 34/2 หมู่ 1 ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 23000 

เบอร์โทร : +66 39 51 0748 

ช่องทางติดต่อ : 

Website : kohmaksao.go.th 

Facebook : www.facebook.com/abt.kohmak 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะหมาก 

GPS : 11.823925, 102.477898 

กิจกรรมไฮไลต์ :  

• พายเรือคายักข้ามเกาะ 

• ทานอาหารทะเลสด ๆ และผักออร์แกนิกที่ปลูกขึ้นเองในรสีอร์ต 

เกาะหมาก 
ตราด 



พาร่างกายและจิตใจออกไปรับพลังงานและความสุข สูดอากาศบริสุทธิ์ สัมผัสสายลมเย็น แสงแดดอ่อน และเพลิดเพลินไปกับการมองดูความเขียวขจ ีของบรรดาพืชพรรณ 
หรือรวงข้าวสีเหลืองทองยามถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเปิดให้ทุกคนได้เข้ามาพบกับกิจกรรมท่องเที่ยวแบบออร ์แกนิกเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาท้องถิ่น 
อย่างการทํานา การสีข้าว ไฮไลต์คือเอกลักษณ์ของเมืองเพชรอย่างการทํานํ้าตาลโตนด การทําขนมตาล รวมไปถึงการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การชงชา และอื่น ๆ อีกมากมาย  

ไม่เพียงเท่านั้น ที่นี่ยังมีร้านอาหารและคาเฟ่ที่เต็มไปด้วยเมนูอร่อย มีมุมถ่ายรูปหลากหลายทั้งในกระท่อมกลางนา หรือกลางแจ้งกับฉากหลังที่เป็นทิวต้นตาลสูงใหญ่ 

หลงรักนา 
เพชรบุรี 



ที่อยู่ : 339 หมู่ 10 ตําบลท่ายาง อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130 

เบอร์โทร : +668 1856 7598 

ช่องทางติดต่อ : 

Facebook : www.facebook.com/LongRakNaBotanic 

GPS : 12.92825, 99.92014 

กิจกรรมไฮไลต์ : 

• กิจกรรมท่องเที่ยววิถีออร์แกนิก 

• สาธิตทํานํ้าตาลโตนด 

• เรียนรู้วิธีการทําขนมตาล 

• สาธิตสีข้าวออร์แกนิก 

หลงรักนา 
เพชรบุรี 



อีกหนึ่งที่สุดของความชิลซึ่งมาในคอนเซปต์ Café Timeo หรือคาเฟ่บ้านซุงไม้สนหลังสวยที่นําเข้าจากสแกนดิเนเวียแท้ ๆ ทั้งหลัง 
พร้อมด้วยบรรยากาศริมทะเลสาบ มีมุมสวยมากมายให้เลือกนั่งทั้งกลางแจ้งและในร่ม บริการเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ และนํ้าผลไม้ อาหารว่างสําหรับรับประทานเล่น เค้ก  

และเบเกอรี หอมกรุ่นตลอดวัน ไม่เพียงเท่านั้นในบริเวณเดียวกันยังมีสวนหินขนาดใหญ่สไตล์ยุโรปที่ผสานไปกับความร่มรื่นของแมกไม้ประดับและ ไม้ดอกหลากสีสัน  
นํ้าตกขนาดย่อม และศาลาสําหรับการนั่งเล่นพักผ่อน สูดกลิ่นอากาศบริสุทธิ์ ดื่มดํ่าไปกับความร่มรื่นได้อย่างเพลิดเพลินเสมือนเป็น Wonderland 

Lago di Khao Yai
นครราชสีมา 



ที่อยู่ : 888 หมู่ 10 ตําบลหมูสี อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 

เบอร์โทร : +669 7058 7936 

ช่องทางติดต่อ :

Facebook :  www.facebook.com/LagoKhaoYai 

GPS : 14.54269, 101.31200

กิจกรรมไฮไลต์ : ชมความสวยงามของสวนขนาดใหญ่สไตล์ยุโรป  

Lago di Khao Yai
นครราชสีมา 





เที่ยวภูเก็ตต้องห้ามพลาด! แต่งชุดพื้นเมือง “บ่าบ๋า” หรือ “ย่าหยา” มาถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับถนนที่เรียงรายด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนยูโรเปียน หรือสตรีทอาร์ตสีสันสดใส 
ที่บอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบสานมาอย่างยาวนานของภูเก็ต แวะชมของดีจากยุคเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูที่จัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ ลองลิ้มชิมอาหารขึ้นชื่ออย่าง 

หมี่หุ้นนํ้าซุปกระดูกหมู หมี่ฮกเกี้ยน โรตีนํ้าแกงกับไข่ดาว และอีกมากมายให้สมกับการมาเยือน City of Gastronomy แวะเช็กอินคาเฟ่สวยหรือร้านไอศกรีมน่ารักซึ่งตั้งอยู่สลับไปกับ 
ร้านค้าที่จําหน่ายสินค้าท้องถิ่น เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับสวย ๆ รวมไปถึงของที่ระลึกและงานแฮนด์เมดมากมายที่ให้คุณได้เลือกอย่างเพลิดเพลินตลอดทาง 

ย่านเมืองเก่าภูเก็ต  
ภูเก็ต 



ที่อยู่ : ถนนถลาง (ซอยรมณีย)์ ถนนกระบี่ ถนนสตูล ถนนดีบุก ถนนพังงา ถนนเยาวราช ถนนรัษฎา ถนนระนอง  

ถนนภูเก็ตบางส่วน ถนนเทพกษัตรีย์บางส่วน ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 

เบอร์โทร : +66 76 21 4306 

ช่องทางติดต่อ : 

Website : www.phuketcity.go.th 

Facebook : www.facebook.com/prpkcity1 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานเทศบาลนครภูเก็ต 

GPS : 7.886437, 98.387513

กิจกรรมไฮไลต์ :  

• เดินชมย่านเมืองเก่าภูเก็ต  

• ถ่ายรูปตึกโบราณ 

• ชิมอาหารพื้นเมือง  

• เช็กอินร้านคาเฟ่เก๋ ๆ 

ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
ภูเก็ต 



แหล่งช็อปปิงสินค้าพร ีเมียมและท้องถิ่นอย่างมีสไตล์ ท่ามกลางสีสันของศิลปวัฒนธรรมและความร่วมสมัยภายในแหล่งท่องเที่ยวและช็อปปิงที่ขึ้นชื่อซึ่งมีพิกัดตั้งอยู่กลางเมืองเชียงใหม่ 
 มีโครงสร้างสถาปัตยกรรมอย่างอาคารก่ออิฐดินเผาที่มีซุ้มประตูโค้ง บวกรวมด้วยการออกแบบที่ผสานกันอย่างลงตัวกันระหว่างความรุ่มรวย ของศิลปะล้านนาและตะวันตก 

มีกลิ่นอายแบบจัตุรัสกลางเมืองที่โดดเด่นด้วยหอนาฬิกา เสาเรียงแบบโคลอนเนด หลังคากระจก โคมไฟ และเส้นสายการตกแต่งที่สวยงามแบบที่ต้องบอกเลยว่า 
พลาดไม่ได้กับการพกกล้องมาเดินเล่นถ่ายรูป เช็กอินคาเฟ่และร้านอาหารสุดชิกระดับซิกเนเชอร ์เชียงใหม่ แถมบางช่วงยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อป กิจกรรมสร้างสรรค์ 

ตลาดนัดสินค้าหัตถกรรม หรือการแสดงดนตรีสดอีกด้วย 
 

One Nimman
เชียงใหม่ 



ที่อยู่ : 1 ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1 ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

เบอร์โทร : +66 52 08 0900 

ช่องทางติดต่อ : 

Website : www.onenimman.com 

Facebook : www.facebook.com/onenimman 

GPS : 18.80017, 98.96830 

กิจกรรมไฮไลต์ :  

• ถ่ายรูป 

• ช็อปปิง 

• เช็กอินร้านคาเฟ่และร้านอาหาร 

One Nimman
เชียงใหม ่



เพลิดเพลินกับประสบการณ์ช็อปปิงในเอาต์เล็ตที่ดีที่สุดของประเทศไทย เดินทางง่ายและสะดวกสบาย ใช้เวลาเพียง 30 นาทีจากใจกลางเมือง หรือ 15 นาทีจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ภายใต้การออกแบบที่มีด ิไซน์ หรูหรา และมีไลฟ์สไตล์ที่ลงตัว ตอบโจทย์ที่สุดสําหรับคนยุคใหม่ซึ่งมองหาสถานที่ช็อปสินค้าแบรนด์ดังชั้นนําระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่นและงานออกแบบ

ของด ิไซเนอร ์ที่ได้รับความนิยม สินค้าสปอร์ต สินค้าไอที และอีกมากมาย ครบครันด้วยบริการที่เรียกได้ว่าให้มากกว่าการช็อปปิง ทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้องรับรองบุคคลสําคัญ 
(VIP Lounge) สําหรับพักผ่อน ห้องสันทนาการสําหรับเด็ก ๆ (Kids’ Room) พร้อมด้วยมุมถ่ายรูปสวยทั้งภายในหรือภายนอกอาคารที่เน้นบรรยากาศธรรมชาติ พื้นที่สีเขียว และสายนํ้า 

Siam Premium Outlet
สมุทรปราการ 



ที่อยู่ : 989 หมู่ 14 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 

เบอร์โทร : +66 2 082 8998 

ช่องทางติดต่อ : 

Website : www.siampremiumoutlets.com 

Facebook : www.facebook.com/SiamPremiumOutletsBangkok 

GPS : 13.694526, 100.830199 

กิจกรรมไฮไลต์ :  

• ช็อปปิงสินค้าแบรนด์เนม สินค้าแฟชั่น และงานออกแบบของด ิไซน์เนอร ์ที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก 

• จุดถ่ายรูปที่สวยงามทั้งภายในและภายนอกของเอาต์เล็ต 

Siam Premium Outlet
สมุทรปราการ 



แลนด์มาร์กแห่งสยามริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยาที่คุณจะได้ครบทั้งการช็อป ชม ชิม และชิล เพราะที่นี่คือแหล่งรวมสินค้าทั้งแบรนด์ดังระดับโลก 
และสินค้าท้องถิ่นที่เป็นความภาคภูมิใจจากทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย บริการด้านความงาม โชว์รูมรถหรู ร้านอาหารขึ้นชื่อจากทั่วทุกมุมโลก ภายในบรรยากาศอันทันสมัยแบบสากล 
และการตกแต่งอย่างวิจิตรที่สื่อถึงวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมไทย มีพื้นที่ River Park ซึ่งสามารถชมความตระการของสถาปัตยกรรมด ิไซน์จากการพับจีบกระทงหรือสไบหญิงไทย  

พร้อมด้วยการแสดงระบําสายนํ้าประกอบมัลติมีเดียที่ยาวที่สุดในอาเซียนซึ่งการันตีด้วยรางวัลจากเวทีระดับโลก ไม่เพียงเท่านั้นยังมีสีสัน และความยิ่งใหญ่ของการจัดกิจกรรม 
เฉลิมฉลองเทศกาลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ งานลอยกระทง เป็นต้น  

ICONSIAM
กรุงเทพมหานคร 



ที่อยู่ : 299 ซอยเจริญนคร 5 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 

เบอร์โทร : +66 2 495 7080, 1338 (สายด่วน โทรภายในประเทศไทย) 

ช่องทางติดต่อ :

Website : www.iconsiam.com 

Facebook : www.facebook.com/ICONSIAM 

GPS : 13.72673, 100.51009 

กิจกรรมไฮไลต์ :  

• โซนกลางแจ้งริมนํ้า (River Park) ริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยาขนาดใหญ่กว่า 10,000 ตารางเมตร  

• การจัดแสดงระบําสายนํ้าที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

• ตลาดนัดย้อนยุคสุขสยาม 

• ศูนย์ประชุมมาตรฐานระดับโลก (TRUE ICON HALL) 

ICONSIAM
กรุงเทพมหานคร 



สัมผัสสุนทรียภาพแห่งการช็อปปิงภายใต้คอนเซปต์ Urban Village ซึ่งรองรับรสนิยมที่หลากหลายของคนเมืองและเป็นจุดนัดพบสุดเอกซ์คลูซิฟของคนรักแฟชั่น 
โดดเด่นด้วย Designer’s Lane ที่รวมมาตั้งแต่แบรนด์ Hi-End ไปจนถึงสตรีทแฟชั่นและ Artisan Lane ที่เน้นงานสร้างสรรค์ของแบรนด์จิวเวลรี่และนาฬิกา  

ฟูดวิลเลจ ที่คัดสรรร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ ไวน์บาร์ โอมากาเสะ และห้องนํ้าชายามบ่าย สามารถเลือกความผ่อนคลายจากหลากหลายบริการและนวัตกรรมระดับโลกซึ่งช่วยฟื้นฟู 
ได้ทั้งร่างกายและจิตใจ ดื่มดํ่ากับพื้นที่สีเขียวบนสวนลอยฟ้าพร้อมชมทัศนียภาพเมืองอันตระการตาจากมุมสูง หรือพักผ่อนที่ Diamond Lounge อันแสนสะดวกสบาย

พร้อมด้วยบริการผู้ช่วยส่วนบุคคล (Personal Assistant) ซึ่งตอบโจทย์ได้แบบเฉพาะบุคคลในทุกเรื่องที่คุณต้องการจากอาณาจักรแห่งนี้   

Gaysorn Village
กรุงเทพมหานคร 



ที่อยู่ : 999 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

เบอร์โทร : +66 2 656 1149 

ช่องทางติดต่อ :

Website : www.gaysornvillage.com 

Facebook : www.facebook.com/GaysornVillage 

GPS : 13.74494, 100.54080 

กิจกรรมไฮไลต์ : ช็อปปิงสินค้าแบรนด์เนม สินค้าแฟชั่น และงานออกแบบของด ิไซน์เนอร ์ 

Gaysorn Village
กรุงเทพมหานคร 



Jets • Limo + Car Rent • Yachts



โรแมนติกแบบ Hi-Class นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิว 360 องศา ดื่มดํ่าบรรยากาศช่วงตะวันลับฟ้าและยามราตรีเหนือมหานครกรุงเทพฯ ซึ่งคุณจะได้ยลทั้งแลนด์มาร์ก
และสถานที่สําคัญอันคุ้นตาในมุมมองที่แตกต่างออกไป พิเศษกว่านั้นยังสามารถเลือกแพ็กเกจรวมดินเนอร์สุดหรูริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา หรือยกระดับการเดินทางท่องเที่ยว

ด้วยบริการที่รวดเร็วและเอกซ์คลูซิฟได้จากหลากหลายจุดบริการ มอบประสบการณ์ได้ทั้งการบินชมทัศนียภาพบริเวณอ่าวพัทยา บินสู่รีสอร์ตในฝันบนเกาะกูด
จัดทริปไหว้พระลอยฟ้าเหนืออยุธยาเมืองเก่า ดื่มดํ่ากับบรรยากาศล้านนาและธรรมชาติของขุนเขาเชียงใหม่ สัมผัสท้องทะเลสวยกลางอันดามันที่เกาะไ ม้ท่อน

รวมไปถึงบริการเครื่องบินส่วนตัว ซูเปอร์คาร์ ปาร์ตี้บนเรือยอช์ต ที่พักสุดหรู และการถ่ายพรเีวดดิ้ง  

Helicopterbangkok
กรุงเทพมหานคร 



ที่อยู่ : 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

เบอร์โทร : +666 2289 9668, +669 5036 3666 

ช่องทางติดต่อ :  

Website : www.helicopterbangkok.com 

GPS : 13.89791, 100.59120

บริการไฮไลต์ : นั่งเฮลิคอปเตอร์ บินชมทัศนียภาพกรุงเทพ ฯ

และเดินทางไปยังจุดหมายอื่น ๆ อย่างเป็นส่วนตัว 

Helicopterbangkok
กรุงเทพมหานคร 



สัมผัสความ Hi-End เหนือฟากฟ้ากับการเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์แบบส่วนตัว พร้อมด้วยการบริการแบบฟูลเซอร์วิส ที่สามารถปรับให้ตรงตามความต้องการได้
 ไม่ว่าจะเป็นการบินชมทัศนียภาพ ท่องเที่ยว หรือทําธุรกิจ สามารถต้อนรับคุณจากดาดฟ้าตึกสูงหรือศูนย์ประจําการทั้งในกรุงเทพ ฯ ภูเก็ต และเชียงใหม่ 

สู่เครือข่ายเส้นทางที่ครอบคลุมกว่า 150 จุดหมายทั่วประเทศ ด้วยอากาศยานมาตรฐานสากลที่มาพร้อมเทคโนโลยีการบินที่ทันสมัย ภายในห้องโดยสารด ิไซน์สไตล์โมเดิร์น 
หรูหรา ที่นั่งตกแต่งด้วยวัสดุหนังแท้ จัดวางแบบวีไอพี สําหรับผู้โดยสารจํานวน 5-6 ท่าน นอกจากนั้นยังมีการให้บริการเครื่องบินกัลฟ์สตรีมเจ็ตสุดหรู

แบบส่วนตัวที่รองรับผู้โดยสารได้ถึง 10 ท่าน สําหรับการเดินทางที่ไกล รวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น สามารถมอบความบันเทิง บริการข่าวสาร โทรศัพท์ดาวเทียม
 บริการอาหารระดับพร ีเมียม บริการสําหรับสัตว์เลี้ยง รวมถึงบริการเชื่อมต่อการเดินทางสู่รีสอร์ต สปา และสนามกอล์ฟชั้นนําได้ 

Advance Aviation
กรุงเทพมหานคร 



ที่อยู่ : 294/129 ถนนร่มเกล้า หมู่ 5 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 

เบอร์โทร : +668 5055 4444 

ช่องทางติดต่อ :  

Website : www.advanceaviation.co.th 

GPS : 13.78421, 100.74599

บริการไฮไลต์ : เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์แบบส่วนตัวสไตล์โมเดิร์น

หรูหรา ที่ครอบคลุมกว่า 150 จุดหมายทั่วประเทศไทย 

Advance Aviation
กรุงเทพมหานคร 



เดินทางเหนือระดับแบบ Hassle-Free Experience ด้วยเครื่องบินเจ็ตที่หรูสุด ทันสมัยสุด ทั้งตระกูลเซสนาและกัลฟ์สตรีม ซึ่งสามารถต้อนรับกรุ๊ปส่วนตัวได้ตั้งแต่ 7-14 ท่าน
พร้อมด้วยการอํานวยความสะดวกสบายแบบวีไอพี ภายในอาคารผู้โดยสารส่วนบุคคลซึ่งมีให้บริการเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

สามารถจัดการโหลดกระเป๋าเดินทางและเช็กอินได้อย่างเป็นส่วนตัว รวมถึงกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองในเวลาอันรวดเร็วสําหรับเที่ยวบินขาเข้า มี Luxurious Executive Lounge
ให้บริการเพื่อการพักผ่อนก่อนออกเดินทาง มีบริการที่ตอบโจทย์ระหว่างเที่ยวบินไม่ว่าจะเป็นความบันเทิงบนหน้าจอส่วนตัว ปลั๊กไฟ ห้องอาบนํ้า เตียงนอน อาหารเลิศรสจากโรงแรม 5 ดาว 

และพนักงานต้อนรับที่ผ่านการฝึกอบรมระดับเฟิร์สคลาส ไปจนถึงปลายทางซึ่งสามารถเลือกบริการเสริมอื่น ๆ หรือการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลได้แบบครบวงจร 

Mjets
กรุงเทพมหานคร 



ที่อยู่ : อาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล ท่าอากาศยานดอนเมือง  

222 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

เบอร์โทร : +66 2 034 5678, +668 6991 7512 

ช่องทางติดต่อ :

Website : www.mjets.com/th/mjets 

Facebook : www.facebook.com/FlyMJETS 

GPS : 13.897043, 100.592361 

บริการไฮไลต์ : เดินทางโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวสุดหรูตระกูลเซสนา

และกัลฟ์สตรีม พร้อมการบริการที่เหนือระดับ  

Mjets
กรุงเทพมหานคร 



พบกับการบินท่องเที่ยวที่ตรงใจที่สุดด้วยบริการแบบตามคําขอเฉพาะบุคคล ที่เพียงแค่บอกความต้องการว่าจะบินไปที่ไหนและเมื่อไหร่คุณก็จะได้รับความสะดวกสบาย
ตามกําหนดการนั้น ภายใต้มาตรฐานสากลในการบินซึ่งเน้นความปลอดภัย บวกความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบายบนเครื่องบินเซลนาสมรรถนะสูง 

ภายในติดตั้งเบาะหนังนุ่มสบาย มีสีครีมที่คุมโทนกับห้องโดยสารสําหรับผู้โดยสาร 4 ท่าน ให้ความรู้สึกที่หรูหรา มีบรรยากาศที่เงียบ
มีช่องประตูที่สามารถมองเห็นการทํางานของนักบิน และด้วยพิสัยบินตํ่าของอากาศยานขนาดเล็กยังทําให้สามารถชมทัศนียภาพอันตระการตาเบื้องล่างได้อย่างชัดเจน

ตลอดการเดินทาง ซึ่งนอกจากเส้นทางยอดนิยมจากกรุงเทพฯ สู่ภูเก็ตแล้ว ยังสามารถเชื่อมต่อการเดินทางจากพิกัดอื่น ๆ ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย  

VIP Jets
กรุงเทพมหานคร 



ที่อยู่ : 161/1 อาคารเอสจีทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนราชดําริ ซอยมหาดเล็กหลวง 3 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

เบอร์โทร : +668 1823 0660, +668 1844 6759, +666 2236 1946, +669 3287 0978 

ช่องทางติดต่อ :

Website : www.vip-jets.net 

Facebook : www.facebook.com/vip.jets.asia 

GPS : 13.73853, 100.54234 

บริการไฮไลต์ : บริการเครื่องบินเซสนาสมรรถนะสูง ที่มีความหรูหราแบบ 4 ที่นั่ง 

VIP Jets
กรุงเทพมหานคร 



ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบด้านการเดินทางด้วยรถลีมูซีนพร้อมคนขับที่ให้บริการอย่างเหนือระดับและได้รับมาตรฐาน SHA มอบความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
ด้วยการทําความสะอาดภายในรถทั้งก่อนและหลังบริการ และติดตั้งเครื่องฟอกอากาศที่ช่วยกําจัดฝุ่นและเชื้อโรค มีบริการทั้งการรับ -ส่งที่ท่าอากาศยาน การเดินทางสู่จุดหมายต่าง ๆ 
รวมถึงการเดินทางสู่โรงพยาบาลที่สามารถเลือกบริการเสริมอย่าง Health Butler ให้เป็นผู้ดูแลและอํานวยความสะดวกขณะอยู่ที่โรงพยาบาลได้ ไม่เพียงเท่านั้นยังสามารถตอบสนอง

ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองด้วยการบริการในรูปแบบของ White Glove Delivery หรือการส่งอาหารมื้อพิเศษจากร้านดังและโรงแรมชั้นนําโดยรถซีดานที่ควบคุมอุณหภูมิ 
รวมถึงการส่งสินค้ามูลค่าสูงหรือเน้นการดูแลพิเศษได้อย่างรวดเร็วในหนึ่งวันและเช็กสถานะได้แบบเรียลไทม์ โดยมีพื้นที่บริการที่ครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 

Silver Voyage Club
กรุงเทพมหานคร 



ที่อยู่ : THE MASTER @ BTS อุดมสุข  

818/57 ซอยอุดมสุข 34-36 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

เบอร์โทร : +66 2 016 9975 

ช่องทางติดต่อ :

Website : silvervoyageclub.com 

Facebook : www.facebook.com/Silvervoyage.Club 

GPS : 13.678071, 100.627148 

บริการไฮไลต์ :  

• นั่งรถหรูพร้อมคนขับที่ได้มาตรฐาน SHA บริการมาตรฐานบัตเลอร์  

• บริการส่งสินค้าสุดพิเศษ (White Glove Delivery) 

Silver Voyage Club
กรุงเทพมหานคร 



มอบประสบการณ์ให้คุณได้สัมผัสกับความหรูหรา ความเหนือระดับ และความใส่ใจในทุกรายละเอียดผ่านบริการเช่ารถหรูพร้อมคนขับ 
ซึ่งเน้นการคัดเลือกรถมาเฉพาะรุ่นที่ให้ความสะดวกสบายในการเดินทาง มีห้องโดยสารที่กว้างขวาง บรรยากาศทันสมัย มีระบบการขับเคลื่อนด้วยสมรรถนะสูง 

และให้ความรู้สึกที่นิ่มนวล พร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยที่เข้มงวด การันตีด้วยตราสัญลักษณ์ SHA สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้อย่างหลากหลาย 
ไมว่่าจะเป็นบริการรับ-ส่งที่ท่าอากาศยาน หรือจุดหมายอื่น ๆ รวมทั้งการจัดเดย์ทริปในแบบที่ต้องการ ทั้งการท่องเที่ยว ฮอปปิงคาเฟ่หรือร้านอาหาร เดินสายทําบุญ 

ซึ่งนอกจากพื้นที่กรุงเทพฯ แล้วยังครอบคลุมการบริการในเขตปริมณฑลและต่างจังหวัดในภูมิภาคต่าง ๆ ด้วย 

BLACK TIE Limousine
กรุงเทพมหานคร 



ที่อยู่ : 408/53 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 12 ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

เบอร์โทร : +66 2 494 9175 

ช่องทางติดต่อ : 

Website : www.blacktie-limousine.com 

Facebook : www.facebook.com/Blacktielimousine.service 

GPS : 13.78291, 100.54621

บริการไฮไลต์ :  

• บริการรับส่งด้วยรถสุดหรูพร้อมคนขับ มีทั้งบริการรับ-ส่ง สนามบิน  

• บริการท่องเที่ยวแบบเดย์ทริปไปยังที่ต่าง ๆ 

BLACK TIE Limousine
กรุงเทพมหานคร 



มั่นใจในความปลอดภัยและประสบการณ์ที่ดีที่สุดของการเช่ารถหรูซึ่งการันตีรถใหม่ออกจากศูนย์โดยตรงพร้อมให้บริการทุกปี มีมาตรฐานการบํารุงรักษาตามระยะ 
พร้อมด้วยการตรวจเช็กสภาพเครื่องยนต์และทําความสะอาดก่อนส่งมอบรถ เพื่อให้คุณได้รับความประทับใจสูงสุดในการบริการ มีรถหลากหลายรูปแบบทั้งรถยนต์ไฮบริด อีโคคาร ์
รถตู้แบบวีไอพี รถมินิบัส รวมไปถึงมอเตอร์ไซค์ สําหรับการเช่ารถยนต์พร้อมคนขับจะได้พบกับคนขับที่เชี่ยวชาญเส้นทาง ผ่านการอบรมและการสอบวัดคุณภาพภายในของบริษัท  

พร้อมให้บริการทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลักอื่น ๆ อย่างเช่นจังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุดรธานี และกรุงเทพฯ 
เลือกใช้บริการได้ทั้งแบบรายวัน รวมถึงการเช่าระยะยาวรายเดือนหรือรายปี 

Siam Auto Rent
เชียงใหม่ 



ที่อยู่ : 99/68 หมู่ 3 ตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 

เบอร์โทร : +668 9345 2345 

ช่องทางติดต่อ : 

Website : www.siamautorent.com 

Facebook : www.facebook.com/siamautorent 

GPS : 18.755798, 98.994503 

บริการไฮไลต์ : บริการเช่ารถหรู ทั้งขับเองและพร้อมคนขับ 

โดยมีรถหลายแบบให้เลือกใช้บริการ 

Siam Auto Rent
เชียงใหม ่



ยกก๊วนไปท่องเที่ยวเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างสบายใจ หมดปัญหาเรื่องการเดินทางด้วยบริการเช่า รถพร้อมคนขับที่เชี่ยวชาญ 
มีให้เลือกทั้งรถตู้วีไอพี รถยนต์อเนกประสงค์ (PPV) และรถมินิบัสที่ใหม่เอี่ยม สภาพดี มีการบํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ และอายุการใช้งานไม่เกิน 3-4 ปี 

มีตัวเลือกบริการทั้งการรับ-ส่งที่ท่าอากาศยานและจุดหมายต่าง ๆ ได้อย่างเป็นส่วนตัว รวมไปถึงบริการท่องเที่ยวแบบเดย์ทริปโดยทีมงานมืออาชีพของบริษัท 
ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในพื้นที่ เน้นความตระหนักและมีความรับผิดชอบในการบริการ ให้ความสําคัญในการดูแลแบบวีไอพีเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดของลูกค้าทุกคน 

 

Samui Welcome Transport
สรุาษฎร์ธานี 



ที่อยู่ : 122 หมู่ 2 ตําบลบ่อผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320 

เบอร์โทร : +668 9593 0789 

ช่องทางติดต่อ : 

Website : www.alphardkohsamui.com 

Facebook : www.facebook.com/Samui-welcome-transport-584119488460395 

GPS : 9.53355, 100.04664 

บริการไฮไลต์ :  

• บริการรถรับส่งไปยังสนามบินด้วยรถตู้วีไอพี  

• บริการท่องเที่ยวแบบเดย์ทริปไปยังที่ต่าง ๆ 

Samui Welcome Transport
สุราษฎร์ธานี 



ใหก้ารเดินทางท่องเที่ยวของคุณมีความพิเศษและเอกซ์คลูซิฟไปกับบริการเดินทางแบบ Luxury Transfer จากท่าอากาศยานภูเก็ตเข้าสู่ที่พักในตัวเมือง ท่าเรือ หรือพิกัดต่าง ๆ 
ที่ต้องการ รวมถึงบริการเช่ารถท่องเที่ยวรอบเกาะภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ หรือเดินทางในเส้นทางไกลจากภูเก็ตสู่กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ  

ได้อย่างเป็นส่วนตัวที่สุด ด้วยพาหนะหรูที่มีให้เลือกทั้งรถซีดาน รถตู้อัลพาร์ด รถตู้คอมมูเตอร ์ และรถตู้เวนจูรี ่ พร้อมทั้งมอบประสบการณ์พักผ่อนและสะดวกสบาย 
ด้วยบริการคนขับที่มีความชํานาญเส้นทาง มีการดูแลเอาใจใส่ในแบบวีไอพี เน้นความสะอาดของรถ และมีความปลอดภัยระดับดีเยี่ยม 

Phuket Luxury Transfers
ภูเก็ต 



ที่อยู่ : 131/111 ถนนวิชิตสงคราม ตําบลกะทู้ อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 

เบอร์โทร : +666 2242 6477 

ช่องทางติดต่อ : 

Website : plt.limo/th 

Facebook : www.facebook.com/plt.limo 

GPS : 7.893640, 98.342564 

บริการไฮไลต์ : บริการรถหรูพร้อมคนขับที่มีประสบการณ์และความชํานาญเส้นทาง 

Phuket Luxury Transfers
ภูเก็ต 



ท่องเที่ยวแบบ Eco Luxury บนเรือหางยาวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นําเสนอประสบการณ์ให้คุณได้สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งผสมผสานอย่างลงตัวกับความหรูหรา 
 ให้ความเป็นส่วนตัวสําหรับการเดินทาง 2-6 ท่าน มีความสะดวกสบาย มีบัตเลอร์อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และยังมีธรรมชาติสวยให้ดื่มดํ่าจากทัวร์ ชมแหล่งท่องเที่ยว 

ที่เป็นไฮไลต์แห่งท้องทะเลกระบี่ อาทิ ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ ถํ้าพระนาง เกาะห้อง และอ่าวห้องลากูน คัดสรรแหล่งดํานํ้าที่สวยงาม จุดปีนผาที่เลื่องชื่อ  
และแหล่งตกปลาจากบนเรือมารวมไว้ในโปรแกรม ไม่เพียงเท่านั้นในส่วนการด ิไซน์ของชั้นดาดฟ้าเรือยังมอบความเพลิดเพลินสําหรับการชมวิวแบบ 360 องศา  

นั่งชิลจิบแชมเปญเย็น ๆ หรือนอนอาบแดดอีกด้วย  

Blue Voyage Thailand
กระบี่ 



ที่อยู่ : ท่าเรือตะโกลา 

252 หมู่ 6 ตําบลไสไทย อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 

เบอร์โทร : +66 2 254 8908-09 (Head Office), +669 4784 2226 

ช่องทางติดต่อ : 

Website : www.bluevoyagethailand.com 

Facebook : www.facebook.com/bluevoyageyachtingthailand 

GPS : 8.04367, 98.89591 

กิจกรรมไฮไลต์ :  

• ล่องเรือหางยาวที่หรูที่สุดในโลก  

• ดํานํ้าตื้นทะเลกระบี ่

• ชมแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงท้องทะเลกระบี่ 

Blue Voyage Thailand
กระบี่ 



พักผ่อนพร้อมล่องทะเลแบบหรูหราด้วยทริปเดย์แอนด์ไนต์ บนเรือยอช์ตที่คนรักทะเลและคาดหวังประสบการณ์ Hi-End ต้องมาสัมผัส ตัวเรือเน้นดิไซน์และการอํานวยความสะดวก 
เหมือนโรงแรมชั้นนําไม่ว่าจะเป็นห้องนอนสบาย ห้องนํ้าสะอาด และบริการอาหารรสเลิศจากวัตถุดิบที่สดใหม่ ่แบบเป็นส่วนตัวแต่แตกต่างที่สามารถพาออกเดินทางท่องเที่ยวชมธรรมชาติ 

อันสวยงามจากภูเขาหินปูนสูงตระหง่านท่ามกลางผืนนํ้าทะเล ท้องฟ้า และสายลม ซึ่งให้บรรยากาศแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลามีกิจกรรมแวะเทียวเกาะ ดํานํ้าชมปะการัง 
และพายเรือแคน ู ส่วนในยามกลางคืนนอกจากจะได้สัมผัสกับความเงียบสงบแล้วยังปราศจากแสงไฟรบกวนทําให้ดื่มดํ่ากับบรรยากาศของดวงดาวที่เต็มฟากฟ้าได้ อย่างโรแมนติก 

Discover Catamaran
ภูเก็ต 



ที่อยู่ : 1/15-16 หมู่ 9 ถนนวิเศษ ตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130 

เบอร์โทร : +669 4597 6111 

ช่องทางติดต่อ :  

Facebook : www.facebook.com/discovercatamaran 

GPS : 7.82170, 98.34173 

กิจกรรมไฮไลต์ : 

• ล่องเรือยอช์ต 

• นอนค้างคืนบนเรือ  

• ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตยต์ก 

Discover Catamaran
ภูเก็ต 



สนุกกับ Luxury Party กลางทะเลบนเรือใบปาร์ตี้ดิไซน์สวย กางใบสีดํา ที่หรูและดีที่สุดของภูเก็ต มอบประสบการณ์เดย์ทริปที่ครบครันทั้งด้านการบริการบนเรือให้คุณรู้สึกเป็นคนสําคัญ
ตลอดเวลา ด้านอาหารได้เลือกสรรความอร่อยนานาชาติมาทั้งคลับแซนด์วิช ซูชิ พาสต ้า เมนูอาหารไทย พร้อมด้วยซอฟต์ดร งิก ์ที่มีให้เลือกจิบเพลิน ๆ ท่ามกลางบรรยากาศท้องทะเล 

ที่รายล้อมและเสียงเพลงบนเรือในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทาง แวะพักผ่อนบนชายหาดที่เกาะเฮ ดํานํ้าที่เกาะราชาใหญ่ และ ไฮไลต์คือช่วงเย็นที่เรือจะล่องไปทางแหลมพรหมเทพ
ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดภูเก็ตเพื่อชมตะวันลับฟ้าอันเลื่องชื่อไปพร้อมกับเสียงจังหวะดนตรีมัน ๆ จากดีเจ และแสงสีสําหรับปาร์ตี้ส่งท้าย 

Hype Luxury Boat Club
ภูเก็ต 



ที่อยู่ : 82/41 หมู่ 4 ตําบลราไวย์ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130 

เบอร์โทร : +66 76 38 3141, +666 1220 5898 

ช่องทางติดต่อ : 

Website : www.hypeboatclub.com 

GPS : 7.82372, 98.33323

กิจกรรมไฮไลต์ : 

• ดํานํ้าตื้นและพักผ่อนที่เกาะ  

• ปาร์ตี้บนเรือ 

Hype Luxury Boat Club
ภูเก็ต 



ดื่มดํ่ากับทุกวินาทีในคํ่าคืนอันแสนพิเศษด้วยบริการ The Best Luxury Dining Cruise หนึ่งเดียวของการเสิร์ฟ Fine Dining ภายในห้องอาหารสุดหรูกลางสายนํ้าเจ้าพระยา 
โดยเชฟมิชลิน 3 ท่าน ที่คุณสามารถร่วมรังสรรค์เมนูได้ ท่ามกลางบรรยากาศความคลาสสิกเหนือกาลเวลาของเรือยอช์ตไม้สักทองที่มีความสูงถึง 8 เมตร 

ซึ่งจะล่องผ่านสถานที่สําคัญ อาทิ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เอเชียทีค สถานทูตโปรตุเกส ล้ง 1919 ที่ต่างงดงามด้วยสีสันของแสงไฟ 
มีไฮไลต์อยู่ที่การชมทัศนียภาพทุกทิศทาง 360 องศาจากบนชั้นดาดฟ้าของเรือ ไม่เพียงเท่านั้นเรือลํานี้ยังสามารถเนรมิตบรรยากาศให้เหมาะสมกับโอกาสพิเศษตามต้องการได้  

ไมว่่าจะเป็นการจัดเซอร์ไพรส ์ขอแต่งงาน กิจกรรมปาร์ตี้สละโสด หรือการฉลองวาเลนไทน ์

Pruek Cruise
กรุงเทพมหานคร 



ที่อยู่ : ICONSIAM  

299 ซอยเจริญนคร 5 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 

เบอร์โทร : +668 8080 1800 

ช่องทางติดต่อ : 

Website : www.pruekcruise.com/the-cruise 

Facebook : www.facebook.com/PruekCruise 

GPS : 13.726601, 100.511673 

กิจกรรมไฮไลต์ :  

• ล่องเรือยอช์ตในแม่นํ้าเจ้าพระยา  

• สนุกกับปาร์ตี้และสังสรรค์แบบส่วนตัว  

• ชมวิวพระอาทิตย์ตกแบบ 360 องศา 

Pruek Cruise
กรุงเทพมหานคร 



ล่องเรือย้อนรอยอดีตตามสายนํ้าจากกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรุงเก่า สัมผัสกับธรรมชาติ อาหาร วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของไทย 
บนเรือไม้ลําหรูที่ดัดแปลงมาจากเรือบรรทุกข้าวสารโบราณ ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามแบบไทยที่ผสมผสานไปกับความสะดวกสบาย และความทันสมัย 

มอบประสบการณ์ที่น่าจดจําด้วยการให้บริการระดับโรงแรม 5 ดาว มีเชฟรังสรรค์อาหารไทยชาววังฟิวชั่นกับอาหารตะวันตก ชุดนํ้าชายามบ่าย และค็อกเทลกับคานาเป้ระหว่างชมพระอาทิตย์
ลับฟ้า ตลอดวันมีกิจกรรมใส่บาตร โยคะ นวดสปา ชมการแสดงมวยไทย รวมถึงมีมัคคุเทศก์ส่วนตัวพาเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งได้รับการรับรองจาก 

องค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก เที่ยวชมโบราณสถานและพระอารามหลวงอีกมากมายตามโปรแกรมของทริปซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกระยะเวลาได้ตั้งแต่ 2 วัน 1 คืน เป็นต้นไป 

Loy Pela Voyages
กรุงเทพมหานคร 



ที่อยู่ : 257, 1-3 ถนนเจริญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 

เบอร์โทร : +66 2 467 0022 

ช่องทางติดต่อ : 

Website : www.loypelavoyages.com 

Facebook : www.facebook.com/loypelavoyages 

GPS : 13.70431, 100.49316 

กิจกรรมไฮไลต์ :  

• เส้นทางล่องเรือท่องเที่ยวแบบ Private Luxury กรุงเทพฯ-อยุธยา ตั้งแต่ 2 วัน 1 คืน เป็นต้นไป 

• อาหารไทยชาววังแบบฟิวชั่น 

• ชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โบราณสถาน และพระอารามหลวง 

Loy Pela Voyages
กรุงเทพมหานคร 



สัมผัสนิยาม Taste of Luxury Vibe กลางท้องทะเลพัทยาบนเรือยอช์ตปาร์ตี้ที่ฟูลอ็อปชันทั้งความชั้นนําและสะดวกสบาย สามารถเลือกเรือที่เหมาะสมได้ 
ไมว่่าจะท่องเที่ยวแบบกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ มอบความประทับใจได้ทั้งการจัดปาร์ตี้และงานฉลองแบบส่วนตัว มีการให้บริการอุปกรณ์และ เครื่องเล่นทั้งสไลเดอร์ สระว่ายนํ้า  

พายเรือคายักใส เจ็ตสกี บานาน่าโบต มีกิจกรรมแวะดํานํ้าใสที่เกาะคราม แวะให้อาหารน้องลิงที่เกาะลิง ตกปลาทําซาชิม ิ หรือย่างบาร์บีคิว ชิลชมพระอาทิตย์ลับฟ้ากับเครื่องดื่มแก้วโปรด  
เรียกได้ว่าบรรยากาศดีแบบที่ลั่นชัตเตอร ์ได้อย่างไม่รู้เบื่อ เลือกความสนุกได้ทั้งแบบครึ่งวัน เต็มวัน หรือล่องเรือยามคํ่าคืน เพื่อเพิ่มความทรงจํากับการชมดาวและการตกหมึกเ รืองแสง 

Once Yachting
ชลบุรี 



ที่อยู่ : Ocean Marina Yacht Club 

274/1 ถนนสุขุมวิท แขวงนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 

เบอร์โทร : +669 7803 4444 

ช่องทางติดต่อ : 

Website : www.onceyachting.co.th 

Facebook : www.facebook.com/onceyachting 

GPS : 12.827744, 100.910656 

กิจกรรมไฮไลต์ :  

• ล่องเรือยอช์ตไปปาร์ตี้ส่วนตัวกลางทะเล  

• ว่ายนํ้า  

• เล่นเจ็ตสกี  

• พายเรือคายักใส 

Once Yachting
ชลบุรี 



10 เส้นทางท่องเที่ยวที่มีความหรูหรา



Your Timeless Experience… 
No News No Shoes

Route 1: TRAT (3 วัน 2 คืน) 
DIGITAL DETOX

โรงแรม: Soneva Kiri จ.ตราด  
ร้านอาหาร: Treepod Dining /  
ครัวแม่ตุ๊ก / The View / So Spirited / 
So Chilled / The Dining Room
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ:  
Six Senses Spa
แหล่งท่องเที่ยว: South Beach



ปรับนาฬิกาให้เป็น Soneva Time แล้วเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมตามไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นโยคะหรือสปาที่ Six Senses Spa สนุกกับการดํานํ้าใส แล่นเรือใบ และพายเรือคายักที่ชายหาดส่วนตัว 
หรือเลือกทํากิจกรรมแบบคาร์บอนตํ่า ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ด้วยการแวะเที่ยวนํ้าตกและเดินป่าชมผีเสื้อด้วยกล้องคาไลโดสโคปบนเกาะกูด นําโดยไกด์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศน์วิทยา
เขตร้อนของ Saneva Kiri หลังจากนั้น เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมง พร้อมจ่ายตลาดที่หมู่บ้านอ่าวสลัดเพื่อหาปลาที่ชาวบ้านจับมาสด ๆ และส่วนผสมอื่น ๆ ก่อนมาเรียนการทําอาหาร 
ส่วนในยามคํ่าคืนยังสามารถย้อนเวลาไปกับ Cinema Paradiso ชมหนังกลางแปลงสุดคลาสสิกภายใต้ท้องฟ้าพร่างดาว  
 

มาเยือนอาณาจักรแห่งนี้แล้วพลาดไม่ได้กับประสบการณ์สุดพิเศษที่ Treepod Dining หรือการนั่งรับประทานอาหารในกระเช้ารังนกที่ระดับความสูงเกือบ 10 เมตรบนยอดไม้ พร้อมชื่นชม 
ความสวยงามของชายฝั่งจากมุมที่คัดเลือกมาแล้วว่าดีที่สุด สูดกลิ่นอากาศบริสุทธิ์ ฟังเสียงธรรมชาติรอบตัว และตื่นตาไปกับการโหนสลิงเสิร์ฟอาหาร หรือสัมผัสอีกหนึ่งบรรยากาศที่ครัวแม่ตุ๊ก 
ซึ่งนําเสนอความโลคอลและการใช้ชีวิตอย่างเนิบช้าด้วยการเสิร์ฟอาหารรสอร่อยสไตล์ Mom's Cook ซึ่งปรุงจากวัตถุดิบท้องถิ่นและซีฟูดสด ๆ ของชาวประมงที่หาได้ในแต่ละวัน 
เคล้าด้วยวิวธรรมชาติของป่าโกงกาง  

“บอร์ดดิ้งเครื่องบินส่วนตัวสู่ Soneva Kiri จุดหมายในฝันบนเกาะกูด 
ที่คุณจะได้ดื่มดํ่าวิถีสโลวไ์ลฟแ์ละการพักผ่อนเพื่อชาร์จพลังงานชีวิต 

อย่างแนบชิดกับธรรมชาติ หยุดรับข่าวสารและเรื่องราววุ่นวาย 
จากโลกภายนอก พร้อมสัมผัสกับประสบการณ์  Barefoot Luxury  

เดินเท้าเปล่าบนทางเดินไม้ พื้นหญ้า ผืนทราย
ทั่วรีสอร์ตตามคอนเซปต ์No News, No Shoes!” 

Your Timeless Experience… 
No News No Shoes





สนามบินสุวรรณภูมิ  
การเดินทางไปยัง Soneva Kiri จะเป็นเครื่องบินส่วนตัวของทางรีสอร์ต โดยเช็กอินสัมภาระที่ แถว D24 เที่ยวบินที่ TFT207 หลังจากเช็กอินสามารถเข้าไปใช้บริการ 
ห้องรับรองของสายการบินไทย ความพิเศษ คือ การไม่ต้องต่อแถวรอ เจ้าหน้าที่จะพาเดินขึ้นรถ และรถจะขับพาทุกท่านส่งตรงถึงหน้าบันไดขึ้นเครื่อง โดยใช้เวลาเดินทาง 
จากสนามบินสุวรรณภูมิถึงเกาะไม้ชี้ 1 ชั่วโมง 10 นาที และจากเกาะไม้ชี้ต้องนั่งสปีดโบตต่ออีกประมาณ 5 นาที แล้วเทียบท่าสู่ท่าเรือของ Soneva Kiri 
 
Soneva Kiri  
รีสอร์ตหรูระดับ 6 ดาว ประสบการณ์เหนือราคาที่เป็นมากกว่าการพักผ่อน บัตเลอร์จะนําถุงผ้าที่เขียนว่า “No News No Shoes” โดยทุกคนจะต้องถอดรองเท้าใส่ถุงผ้า 
ซึ่งเป็นหนึ่งในคอนเซปต์ของ Soneva Kiri ที่อยากให้ทุกคนได้แนบชิดกับธรรมชาติและหยุดรับเรื่องราววุ่นวายจากโลกภายนอกด้วยสวิตช์ Wi-Fi ที่คุณสามารถเลือกเวลา 
เปิดปิดเองได้เพื่อการพักผ่อนอย่างเต็มที่ 
 
ครัวแม่ตุ๊ก 
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารไทยที่ตั้งอยู่ริมป่าโกงกาง ที่นี่จะเล่าเรื่องราวท้องถิ่นผ่านอาหารโดยจะไม่มีเมนู ทําให้ไม่สามารถคาดเดาเมนูอาหารได้เลย  
เพราะจะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบในแต่ละวัน ที่สําคัญต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น 
 
Six Senses Spa 
ซิกซ์เซนซ์ สปา (Six Senses Spa) แบรนด์สปาขึ้นชื่อระดับโลก มีเมนูสปาให้เลือกหลากหลายแบบ เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพของแต่ละคน ที่นี่เน้นการใช้สมุนไพร 
และวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติมาบําบัด 
 
The View 
สายอาหารญี่ปุ่นห้ามพลาดกับ The View ดื่มดํ่าทั้งบรรยากาศอันสวยงามกับวิวพระอาทิตย์ตกยามเย็น อาหารแสนเลิศรสสไตล์ญี่ปุ่นแท้ที่นํามาผสมผสานกับ 
รสชาติแบบเปรู 
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10:00 น. 
 
 
 
 

11:30 น. 
 
 
 
 

12:00 น. 
 
 
 

15:00 น. 
 
 
 

18:00 น. 
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Six Senses Spa 
หลีกหนีความวุ่นวายจากโลกภายนอกและอยู่กับตัวเองด้วยการทําโยคะในตอนเช้า ฝึกกําหนดลมหายใจ สูดอากาศบริสุทธ์ท่ามกลางธรรมชาติ 

Treepod Dining 
หนึ่งในไฮไลต์ของที่นี่คือ Treepod Dining มีลักษณะที่นั่งเป็นแบบรังนกที่มีความสูงกว่า 10 เมตร มองเห็นวิวทะเล โดยเสิร์ฟอาหารผ่านการโหนสลิง  

South Beach 
หาดส่วนตัวของ Soneva Kiri ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความใสของนํ้าและมีกิจกรรมให้ทํามากมาย แต่ที่พลาดไม่ได้เลย คือ การพายเรือคายักใส และเล่นเรือใบ และอย่าลืมถ่ายรูปกับ
ชิงช้ากลางนํ้าซึ่งเป็นมุมไฮไลต์ของที่นี่ 

So Spirited 
ห้องอาหารสําหรับมื้อกลางวัน บริเวณสระว่ายนํ้าที่เป็นส่วนกลางและที่นั่งกลางแจ้งเพื่อรับลม

กิจกรรมเดินป่า / ชมวิถีชีวิตของชาวประมง / เรียนทําอาหาร
ทํากิจกรรมแบบคาร์บอนตํ่า ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนด้วยการเดินป่าชมผีเสื้อบนเกาะกูด นําโดยไกด์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศน์วิทยาเขตร้อนของ Soneva Kiri 
แวะเที่ยวนํ้าตกก่อนไปส่องผีเสื้อด้วยกล้องคาไลโดสโคป หลังจากนั้น เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมง จ่ายตลาดที่หมู่บ้านอ่าวสลัดเพื่อหาปลาที่ชาวบ้านจับมาสด ๆ 
และส่วนผสมอื่น ๆ ก่อนมาเรียนการทําอาหาร 

So Chilled 
ห้องอาหาร So Chilled โลกของคนรักขนมหวาน เสิร์ฟเซตนํ้าชายามบ่ายที่มีทั้งช็อกโกแลตและไอศกรีม (มีมากกว่า 20 รสชาติ) 

The Dining Room 
เมนูอาหารแต่ละสเตชันที่จัดเตรียมขึ้นสําหรับอาหารมื้อคํ่า จัดไว้อย่างยิ่งใหญ่ โดยเน้นความสดใหม่ของวัตถุดิบและความหลากหลายของเมนูอาหาร 

Private Cinema Paradiso 
ไฮไลต์ของที่นี่อีกอย่างคือการนั่งดูหนังกลางแปลงสุดคลาสสิก บรรยากาศดี ๆ ริมนํ้า กนิพ ็อปคอร์น เป็นทีเด็ดส่งท้ายก่อนเข้านอน 

Your Timeless Experience…No News No Shoes
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09:00 น.
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เดินทางไปยังเกาะไม้ซี้ และขึ้นเครื่องบินส่วนตัวเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

Your Timeless Experience…No News No Shoes

12:00 น.

Route 1: TRAT
(3 วัน 2 คืน)
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Beyond Luxury
Phuket Experience

Route 2: PHUKET (3 วัน 2 คืน) 
ADVENTURE / SPORT

โรงแรม: Rosewood Phuket จ.ภูเก็ต 
ร้านอาหาร: ห้องอาหารตาข่าย / 
Acqua Restaurant / ร้านอาหารชมจันทร์ / 
Red Sauce / ไม้บาร์ 
แหล่งท่องเที่ยว: Banana Beach /
หาดไตรตรัง 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ:  
Suuko Wellness & Spa Resort
แหล่งชอ็ปปิง: ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 



“ท่องเที่ยวภูเก็ตในมิติที่ครบครันทั้งความหรูหรา สะดวกสบาย และประสบการณ์อันน่าตื่นใจจาก
หลากหลายกิจกรรมแอดเวนเจอร ์ เริ่มต้นด้วยการบินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานภูเก็ตกับเครื่องบินเจ็ต

แบบส่วนตัว แล้วเดินทางต่ออย่างมีระดับด้วยบริการ Luxury Transfer ไปยัง Rosewood Phuket 
ที่พักสุดหรูซึ่งสามารถมอบประสบการณ์ให้คุณได้ดื่มดํ่ากับการพักผ่อนแบบ Ultra Luxury 
ริมชายหาดไตรตรัง หนึ่งใน Hidden Place ของภูเก็ตที่ขึ้นชื่อในเรื่องทัศนียภาพอันงดงาม

 นํ้าทะเลสสีวยดั่งมรกต และยังมีกีฬาทางนํ้าทั้งการพายแพดเดิลบอร์ด ซัพบอร์ด และเรือคายัก”

ทริปนี้รวมกิจกรรมล่องเรือยอช์ตให้คุณได้สัมผัสกับบรรยากาศของท้องทะเลอันดามันที่สวยงามเลื่องชื่อใน
ระหว่างการเดินทางสู่หาดกล้วยบนเกาะเฮ พิกัดซึ่งจะมอบประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวภูเก็ตด้วย
หลากหลายกีฬาสุดเอ็กซ์ตรีม ไม่ว่าจะเป็นการลอยโต้ลมเหนือผืนนํ้าทะเลพร้อมชื่นชมกับวิวสวยรอบทิศทาง
จากบนพาราเซลลิ่ง โต้คลื่นสุดมันกับบานาน่าโบต หรือพายเรือคายักใสชมปะการังและฝูงปลาหลากสีสันจาก
บนเรือ  
 
เติมเต็มทริปท่องเที่ยวครั้งนี้ให้สมบูรณ์แบบด้วยมื้ออาหารเลิศรสที่ Acqua Restaurant ร้านอาหารสไตล์  
Fine-Dining ที่รังสรรค์เมนูอิตาเลียนแบบดั้งเดิมได้อย่างโดดเด่นและน่าสนใจ 
ออกแบบและปรุงอย่างพิถีพิถันโดยเชฟชาวซาร์ดิเนียซึ่งคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพสูงนําเข้าจากยุโรป 
หรือลองลิ้มชิมรสเมนูท้องถิ่นอย่างแกงปูใบชะพลูและหมูฮ้องที่ร้านอาหารชมจันทร ์
ภายใต้กลิ่นอายจากเอกลักษณ์ของอาคารแบบชิโน-โปรตุกีสที่ผสานลงตัวไปกับการตกแต่งแบบวินเทจ 

Beyond Luxury Phuket Experience





สนามบินดอนเมือง 
ผ่อนคลายไปกับการเดินทาง ด้วยห้องโดยสารส่วนตัวและสะดวกสบายของ M Jets เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งการบริการที่ยอดเยี่ยม
ตลอดการเดินทาง
 
กรุงเทพฯ - ภูเก็ต 
ออกเดินทางไปยังสนามบินภูเก็ตใช้เวลา 1 ชั่วโมง 25 นาที 

สนามบินภูเก็ต 
เดินทางไปยัง Rosewood Phuket ด้วยบริการของ Phuket Luxury Transfer ที่ให้บริการรถหรูระดับพร ีเมียม พร้อมคนขับที่ได้มาตรฐานและชํานาญเส้นทาง
โดยสามารถเลือกใช้บริการรถ Mercedes Benz หรือ Toyota Alphard ได้ตามความเหมาะสม ใช้เวลาเดินทางเป็นเวลา 45 นาทีถึง 1 ชั่วโมง 

Rosewood Phuket 
โรงแรมหรูระดับ Ultra Luxury แห่งแรกในเอเชีย ที่ผสมผสานความหรูหราเรียบง่ายให้กลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว

Red Sauce  
รับประทานอาหารเที่ยงที่ห้องอาหาร Red Sauce ซึ่งจะมีอาหารไทยและอิตาเลียนบริการในช่วงกลางวัน ที่สําคัญห้องอาหาร Red Sauce เป็นห้องอาหารที่มิชลิน ไกด์ 
แนะนําติดต่อกันถึง 2 ปี

Beyond Luxury Phuket Experience

10:00 น. 
 

 
10:45 น.

12:00 น.

13:00 น.

14:00 น.
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Rosewood Phuket  
ออกเดินทางไป Suuko Wellness & Spa Resort โดย Phuket Luxury Transfer ใช้เวลา 30 นาที 

Suuko Wellness & Spa Resort 
ผู้ร่วมก่อตั้งสุโขสปามีความสนใจในแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยเป็นอย่างมาก จึงได้ศึกษาค้นคว้าอย่างลงลึกไปถึงต้นกําเนิดของศาสตร์แห่งการบําบัดรักษา
สุขภาพหลาย ๆ แขนง และนํามาต่อยอดเป็นวิถีแห่งการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในแบบฉบับของสุโขสปา โดยมีองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทยเป็นพื้นฐานสําคัญทั้ง
การแพทย์แผนไทย การนวดไทย การใช้สมุนไพรไทย การบริการแบบไทย และการตกแต่งสถานที่ด้วยศิลปะไทย ทุกองค์ประกอบผสมผสานกันอย่างลงตัวภายใน
บรรยากาศร่มรื่น 

ออกเดินทางกลับ Rosewood Phuket โดย Phuket Luxury Transfer ใช้เวลา 30 นาที 

ไมบ้าร ์
นั่งชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ไม้บาร์ ริมสระว่ายนํ้าพร้อมจิบเครื่องดื่ม อาเปร ิติฟ ค็อกเทล หรือ ม็อกเทล ก่อนรับประทานอาหารเย็น
 
ห้องอาหารตาข่าย 
รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารที่ดีที่สุดอีกร้านใน Rosewood Phuket ซึ่งได้รับรางวัลมิชลิน ไกด์ 2 ปี ซ้อน 
ที่นี่จะรังสรรค์เมนูอาหารตามวัตถุดิบที่ชาวประมงท้องถิ่นหาได้ในแต่ละวัน โดยส่งตรงความสดใหม่จากท้องทะเลถึงโต๊ะอาหาร ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความภาคภูมิใจนี้ คือ 
ลุงนูนและป้าใหญ่ คู่สามีภรรยาที่ต่างเป็นเชฟและมีความหลงใหลในอาหารพื้นเมืองปักษ์ใต้ โดยทั้งคู่ได้สั่งสมประสบการณ์ร่วมกันมากว่า 30 ปี 
อาหารจานเด็ดที่ห้ามพลาด คือ “แกงป”ู ที่ใช้เครื่องแกงสูตรดั้งเดิม รวมถึง “ห่อหมกทะเล” ที่ใช้เนื้อปลาทิลาเนีย เป็นปลานิลชนิดหนึ่ง 
ผสมผสานกันอย่างกลมกล่อมกับเครื่องแกงรสเด็ด นอกจากนี้ ในร้านยังมีสวนครัวซึ่งเต็มไปด้วยพืชผักและสมุนไพรท้องถิ่น รวมถึงบ่อปลาเป็นของตนเอง 
ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตลาดพื้นบ้านอีกด้วย 

Beyond Luxury Phuket Experience
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17:00 น.

17:30 น.

18:30 น.

vDAY 1 

Route 2: PHUKET
(3 วัน 2 คืน)

ADVENTURE / SPORT



Red Sauce  
รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหาร Red Sauce ซึ่งเสิร์ฟแบบบุฟเฟต์ และสามารถสั่งเมนู à la carte ได้ เมนูที่แนะนํา คือ ไข่เจียวปู ที่ใช้วัตถุดิบอย่างดี  

ออกเดินทางไปยังท่าเรืออ่าวฉลองเพื่อขึ้นเรือไป Banana Beach ใช้เวลา 30 นาที โดยรถจาก Phuket Luxury Transfer 

ท่าเรืออ่าวฉลอง 
ล่องเรือยอช์ตไปยัง Banana Beach บนเกาะเฮ หรือเกาะคอรัล อันเลื่องชื่อ 

Banana Beach เกาะเฮ 
เพลิดเพลินไปกับความงามของ Banana Beach หรือหาดกล้วย ที่มีชายหาดที่สวยงามและนํ้าทะเลใสอย่างไม่น่าเชื่อ รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ ที่เสิร์ฟ
อาหารซีฟูดสดจากทะเล ไมว่่าจะเป็นกุ้งลอ็บสเตอร ์หรือหอยนางรม และอีกมากมาย พร้อมกิจกรรมให้เลือกสนุก เช่น การดํานํ้าตื้น หรือการเล่นพาราเซลลิ่ง  
กิจกรรมท้าทายสุดตื่นเต้น เหมาะกับผู้ชื่นชอบกีฬาแบบเอ็กซ์ตรีมที่ความสูงเหนือผืนนํ้ากว้างและท้าทายด้วยกระแสลมทะเลที่พัดแรง แต่ปลอดภัยภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด 
และมีพนักงานมืออาชีพคอยให้บริการตลอดการเดินทาง  

กลับถึงโรงแรมเพื่อพักผ่อนด้วยบริการจาก Phuket Luxury Transfer 

Beyond Luxury Phuket Experience

08:00 น.

09:30 น.

10:00 น.

10:30 น.

14:30 น.
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Red Sauce  
พักผ่อนริมสระพร้อมกับจิบนํ้าชายามบ่ายที่มาพร้อมกับขนมหวานโฮมเมด ช็อกโกแลต และอาหารคาวหลากหลายเมนูที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี จับคู่กับชา กาแฟ  
หรือม ็อกเทลนํ้าชาที่ใช้ชาระดับพร ีเมียม และรังสรรค์อย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน 

หาดไตรตรัง 
สนุกกับกิจกรรมกีฬาทางนํ้า ที่ทาง Rosewood มีบริการให้ไม่ว่าจะเป็น  พายแพดเดิลบอร์ด  พายซัพบอร์ด พายเรือคายัก หรือดื่มดํ่ากับความสวยงามของหาดไตรตรังที่มี
ชื่อเรียกอีกชื่อว่า Emerald Bay 

เดินทางไปยังร้านอาหาร Acqua โดย Phuket Luxury Transfer ใช้เวลา 15 นาที 

Acqua Restaurant 
เป็นอีกร้านที่ได้รับรางวัลมิชลิน ไกด์ โดยเชฟ Alessandro เจ้าของร้าน Acqua นําอาหารอ ิตาเลียนมาตีความใหม่พร้อมใส่ความคิดสร้างสรรค์และลูกเล่นได้อย่างน่าสนใจ 
การตกแต่งร้านในโทนสีขาวให้ความรู้สึกร่วมสมัย ทั้งยังมีรายการอาหารให้เลือกหลากหลาย แนะนําเมนูซิกเนเชอร์ของร้านอย่าง Lobster Salad ตามด้วย Slow-cooked 
egg on cheese fondue และ Raw Sicilian red prawns จับคู่กับไวน์อิตาลีที่คัดสรรมาอย่างดี พร้อมบริการที่อบอุ่นและใส่ใจในรายละเอียด 

Beyond Luxury Phuket Experience

15:30 น.

17:00 น.

18:30 น.

19:00 น.
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ออกเดินทางไปยังย่านเมืองเก่าโดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง โดย Phuket Luxury Transfer  

ร้านอาหารชมจันทร ์
ร้านอาหารสไตล์พื้นเมืองในจังหวัดภูเก็ต ที่มีรางวัลบิบ กรู์มองด ์ จากมิชลินการันตีความอร่อยด้วยวัตถุดิบที่อัดแน่นด้วยคุณภาพและหาทานได้ยาก ภายในร้านตกแต่ง
สไตล์วินเทจในกลิ่นอายชิโน-โปรตุกีสที่แวดล้อมด้วยสวนสวย เมนูเด็ดที่ต้องลอง คือ ไข่ปูผัดพริกเกลือ หมูสับนึ่งไข่เค็ม และหมูฆ้องเกลือ 

ย่านเมืองเก่าภูเก็ต / Torry’s Ice Cream 
เดินเล่นย่านเมืองเก่าภูเก็ต ย่านชุมชนที่เต็มไปด้วยอาคารสไตล์ชิโน-โปรตุกีส ที่ผสมผสานความเป็นศิลปะตะวันตกและตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน และแวะชิม
ร้านไอศกรีมโฮมเมดแบบพร ีเม ียมที่มีรสชาติไม่เหมือนใคร ไอศกรีมโฮมเมดที่ทางร้านคิดค้นขึ้นนั้น ไดผ้สมผสานกับรสชาติขนมท้องถิ่นของชาวภูเก็ต
รวมถึงไอศกรีมที่ผลิตจากวัตถุดิบต่าง ๆ กว่า 70 รสชาติ เช่น ไอศกรีมกะทิอัญชัน คู่กับรสชาติของ 'บีโกหมอย' 
ขนมชื่อแปลกหรือที่เรียกว่าข้าวเหนียวดําของชาวพื้นเมืองภูเก็ต ไอศกรีมนํ้าเต้าหู้หอมงาดํา ทานคู่กับขนมขี้มันชิ้นพอดีคํา โอ้ เอ๋วซอร์เบต์ อีกหนึ่งขนมพื้นเมืองภูเก็ต 
ที่นํามาทําเป็นไอศกรีม เคี้ยวเพลินด้วยวุ้นโอ้เอ๋วและถั่วแดง บรรยากาศภายในร้านตกแต่งในสไตล์วินเทจ เน้นเฟอร์นิเจอร์สีเข้มขรึม
เครื่องทองเหลืองหรูหราอย่างกานํ้าชา จาน ชามต่าง ๆ ที่ทางร้านเลือกหยิบนํามาใช้ ใครที่ชื่นชอบงานสถาปัตยกรรมเก่าแก่
และบรรยากาศวินเทจในย่านเมืองเก่า คาเฟ่ไอศกรีมแห่งนี้นับเป็นจุดหมายที่ไม่ควรพลาด 

ออกเดินทางจากย่านเมืองเก่าภูเก็ตไปยังสนามบินภูเก็ต  

สนามบินภูเก็ต 
เช็กอินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย M Jets ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 25 นาที 
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Embracing The Nature In 
The Hidden Place

Route 3: CHIANG RAI (3 วัน 2 คืน) 
NATURE LOVER

โรงแรม: Four Seasons Tented Camp 
Golden Triangle จ.เชียงราย
ร้านอาหาร: ห้องอาหารนงเยาว์ /  
Burma Bar / Wine Cellar /  
Elephant Camp Dinner /  
Locus Native Food Lab
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ:  
Golden triangle Spa and Wellness
แหล่งท่องเที่ยว: สิงห์ปาร์ค/ วัดร่องขุ่น / 
แม่นํ้าโขง



ในสถานที่ซึ่งห่างไกลจากความวุ่นวายและสิ่งรบกวนจากโลกภายนอกแห่งนี้ 
คุณสามารถเลือกใช้เวลาไปกับการชมทัศนียภาพและการส่องสัตว์จาก
ห้องพัก สนุกกับการเรียนรู้วิถีชีวิตและการเล่นกับช้างที่ร่าเริงแบบใกล้ชิด 
ผ่อนคลายกับการนวดอะโรมาท่ามกลางแมกไม้ ปิกนิกหรือนั่งจิบนํ้าชายาม
บ่ายในอ้อมกอดของธรรมชาติ ชมตะวันลับฟ้าจากบาร์ซึ่งตั้งอยู่ในพิกัดที่ดี
ที่สุด รับประทานมื้อคํ่าใต้แสงเทียนและแสงดาวกลางป่าที่ Elephant Camp 
Dinner ก่อนปิดท้ายด้วยการปล่อยโคมลอยตามประเพณีล้านนา

เชื่อมต่อการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายด้วยพร ีเมียมคารไ์ปยัง
วัดร่องขุ่น เพื่อชมความน่าตื่นตาในงานพุทธศิลป์ของศิลปินแห่งชาติ 
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ สัมผัสกับธรรมชาติที่สิงห์ปาร์คด้วย 
การปั่นจักรยานหรือนั่งรถรางชมทุ่งดอกไม้ แวะเก็บชาในไร่ เพลิดเพลินไปกับ
ความน่ารักในสวนสัตว์เล็ก และยังพลาดไม่ได้กับ Fine-Dining 
ยืนหนึ่งในเชียงรายที่ Locus Native Food Lab ซึ่งเสิร์ฟความอร่อย
ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างอาหารล้านนาและการปรุงแบบฝรั่งเศส
โดยเชฟก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยเครื่องบิน
ส่วนตัวเช่นเดียวกับการเดินทางขามา 

Embracing The Nature In 
The Hidden Place

"เส้นทาง Hidden Place ที่คนรักธรรมชาติตัวจริงต้องมาสัมผัสกับประสบการณ์ล่องเรือท้องแบน
ผ่านแม่นํ้าโขงเพื่อไปนอนเต็นท์หรือกระท่อมสุดหรูซึ่งหลบซ่อนอยู่ท่ามกลางป่าไม้สมบูรณ์ของ

สามเหลี่ยมทองคํา ดินแดนที่ผู้มาเยือนจะได้ดื่มดํ่ากับความเป็นธรรมชาติพร้อมความสะดวกสบาย
และการบริการในระดับของ Four Seasons Tented Camp Golden Triangle Chiang Rai” 





สนามบินดอนเมือง 
เดินทางอย่างเหนือระดับด้วยเครื่องบินส่วนตัว M Jets เข้าเช็กอินที่ Private Terminal 1 แห่งเดียวในประเทศไทยที่สนามบินดอนเมือง รวมทั้งเข้าใช้บริการใน 
Luxurious Executive Lounge และสัมผัสประสบการณ์แบบ Hassle-Free Experience  

ออกเดินทางไปยังสนามบินเชียงรายใช้เวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที  

สนามบินแม่ฟ้าหลวง 
จากสนามบินแม่ฟ้าหลวง เดินทางไปยัง Four Seasons Golden Triangle ด้วยบริการของ Siam Auto Rent ที่ให้บริการรถหรูระดับพร ีเมียม พร้อมคนขับมืออาชีพ 
ที่ผ่านการอบรมอย่างดีเพื่อต้อนรับแขกคนสําคัญด้วย Mercedes Benz หรือ Toyota Alphard ตามความเหมาะสม โดยใช้เวลาเดินทางเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที 

ท่าเรือสามเหลี่ยมทองคํา 
เดินทางเข้าเช็กอิน โดยจะต้องขึ้นเรือหางยาวจากท่าเรือบริเวณสามเหลี่ยมทองคํา ผ่านแม่นํ้าโขง เรือจะแล่นสู่แม่นํ้ารวกซึ่งเป็นแม่นํ้าสาขา ก่อนไปจอดยังท่าเรือเชิงเขา 
ตรงข้ามประเทศพม่า  

Four Seasons Tented Camp Golden Triangle  
Four Seasons Tented Camp Golden Triangle ตั้งอยู่บนเนินเขาในผืนป่าใกล้สามเหลี่ยมทองคํา อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ความหรูหราที่กลมกลืนเป็นหนึ่ง
เดียวกับธรรมชาติของห้องพักด ิไซน์เต็นท์หรือกระท่อมที่หลบซ่อนในป่าใหญ่ ที่ซึ่งในทุกห้องพักจะมีระเบียงที่เผยให้เห็นทิวทัศน์ของทั้งประเทศพม่าและประเทศลาวไปพร้อมกัน 
ที่นี่เป็นรีสอร์ตหรูที่ไม่มีโทรทัศน์ ไม่มีฟิตเนส หรือสระว่ายนํ้าขนาดใหญ่แบบที่เราคุ้นเคย โดยมีกิจกรรมไฮไลต์ คือ กิจกรรมเรียนรู้วิถีการเลี้ยงช้าง 

Embracing The Nature In The Hidden Place
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ห้องอาหารนงเยาว์ 
นงเยาว์ เป็นห้องอาหารหลักของที่นี่ ซึ่งผสมผสานวัฒนธรรมของไทย ลาว พม่า และ ยุโรปได้อย่างลงตัว เนื่องจากการเข้าพักที่ Four Seasons Tented Camp Golden 
Triangle เป็นแบบ All Inclusive จึงสามารถจะสั่งอาหาร เป็นแบบ Lunch Set หรือ à la carte ก็ได้ หลังจากรับประทานอาหาร สามารถพักผ่อนชื่นชมธรรมชาติที่
สวยงามภายในบริเวณโรงแรม 

Burma Bar 
Burma Bar ค็อกเทลบาร์ในกระท่อมบนไหล่เขา เหมาะกับคนรักธรรมชาติ เพราะเป็นจุดนั่งชมพระอาทิตย์ตกที่ดีที่สุดของรีสอร์ต ที่จะได้นั่งรับลมเย็น ๆ จิบชา หรือค็อกเทล 
และรับประทานอาหารว่างในบรรยากาศ Open Air 

ห้องอาหารนงเยาว์ 
ห้องอาหารที่มีทั้ง ไทย ลาว พม่า และยุโรป ในที่เดียวกัน สําหรับอาหารคํ่า ที่นี่จะเสิร์ฟเป็นแบบ Set Menu ที่ทางเชฟจะคัดสรรมาให้เพื่อให้เข้ากัน สามารถเลือกชิมได้ตาม
ชอบใจ แต่เมนูไฮไลต์ คือ ปลากระบอกราดซอสสมุนไพร เพราะเป็นวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงราย และวัตถุดิบทั้งหมดมาจากธรรมชาติ รับประกันความสด สะอาด และ
บริการชั้นเยี่ยมตามมาตรฐาน Four Seasons 

Wine Cellar  
จบมื้อคํ่าไปแล้ว แต่หากใครชื่นชอบการดื่มไวน์และชีส ต้องห้ามพลาด Wine and Cheese Pairing ที่ห้อง Wine Cellar เพราะมีไวน์และชีส  ให้เลือกชิมมากมาย 
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Morning Yoga กิจกรรมยามเช้าที่ทางโรงแรมจัดไว้ให้ 

ห้องอาหารนงเยาว์ 
รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารนงเยาว์ 

Camp Elephant 
Four Seasons Tented Camp Golden Triangle ไม่ใช่แค่การตั้งชื่อตามด ิไซน์ แต่ที่นี่เป็นแคมป์เลี้ยงช้างจริง ๆ โดยช้างที่นี่มีด้วยกัน 6 เชือก ทั้งหมดเป็นช้างพัง 
(เพศเมีย) จากมูลนิธิ Golden Triangle Asian Elephant มูลนิธิที่อุปการะช้างเร่ร่อน ช้างที่ปลดประจําการจากปางช้าง หรือจากการใช้แรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ  
เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด ช้างทั้ง 6 เชือกของ Four Seasons ล้วนอยู่ภายใต้การดูแลของควาญช้างมืออาชีพ 
ทุกตัวร่าเริง เป็นมิตร โดยกิจกรรม My Elephant & I มีทั้งการเดินเล่นกับช้าง ป้อนอาหารช้าง และอาบนํ้าให้ช้าง 

ห้องอาหารนงเยาว์ 
รับประทานอาหารกลางวัน ชมวิวแม่นํ้ารวก 

Golden Triangle Spa and Wellness  
ปลดปล่อยความตึงเครียดเมื่อยล้าของร่างกาย ด้วยทรีตเมนต์ 90 นาที ท่ามกลางสปาที่อยู่ท่ามกลางป่าไม้และธรรมชาติอย่างแท้จริง  

Elephant Camp Dinner 
Dinner ของที่นี่จะเสิร์ฟอาหารเป็นแบบเซตเมนู โดยจัดขึ้นบริเวณแคมป์ช้าง ท่ามกลางธรรมชาติด้วยบรรยากาศใต้แสงเทียนและ Live Music พื้นเมือง 
โดยมีช้างมาต้อนรับอย่างใกล้ชิด พร้อมเพลิดเพลินกับการดูดาวในป่าใหญ่ จบท้ายด้วยการปล่อยโคมลอยตามประเพณีล้านนา 

Embracing The Nature In The Hidden Place

07:00 น.

08:30 น.

09:30 น.

12:00 น.

16:00 น.

18:30 น.

vDAY 2 

Route 3: CHIANG RAI
(3 วัน 2 คืน)

NATURE LOVER



รับประทานอาหารเช้าแบบส่วนตัวในวิลล่าที่พัก (In Room Breakfast) 

ล่องเรือแม่นํ้าโขง 
ดื่มดํ่ากับวิถีชีวิตท้องถิ่นและสํารวจความรื่นรมย์ทางวัฒนธรรมของภูมิภาค พร้อมด้วยไกด์แคมป์ผู้รอบรู้ของทางโรงแรม เริ่มต้นการเดินทางด้วยการล่องเรือ
ไปตามแม่นํ้าโขงอันยิ่งใหญ่บนเรือหางยาวที่ทําด้วยมือแบบดั้งเดิม ลัดเลาะเข้าไปในใจกลางสามเหลี่ยมทองคําที่ซึ่งประเทศไทย พม่า และลาวมาบรรจบกัน
มีทัศนียภาพอันตระการตา เดินเล่นตลาดท้องถิ่นและชมความสวยงามของวัดโบราณเจดีย์หลวง 

ออกเดินทางจากโรงแรมไปยังวัดร่องขุ่นด้วยบริการของ Siam Auto Rent ที่ให้บริการรถหรูระดับพร ีเมียมพร้อมคนขับมืออาชีพที่ผ่านการอบรมอย่างดีเพื่อต้อนรับ 
แขกคนสําคัญด้วย Mercedes Benz หรือ Toyota Alphard ตามความเหมาะสม โดยใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที 
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วัดร่องขุ่น 
ผลงานการออกแบบและก่อสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรไทยที่มีผลงานจิตรกรรมไทยหลากหลาย จนได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ
ซึ่งตั้งความปรารถนาที่จะถวายชีวิตใช้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของตนเอง สร้างงานพุทธศิลป์เพื่อเป็นงานประจํารัชกาลที่ 9  

สิงหป์าร์ค 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม ภายในสิงห์ปาร์คมีการจัดแต่งสวนดอกไม้เมืองหนาวสีสันสวยงามนานาชนิด มีพื้นที่เกษตรกรรมและไร่ชากวา่ 600 ไร่ โดยจัดเป็น
รูปแบบฟาร์มทัวร์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม ที่นี่ปลูกพืชหลากชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน 
มีชาพันธุ์อู่หลง รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส  

Locus Native Food Lab 
Locus ร้านอาหารรูปแบบ Fine Dining เสิร์ฟอาหารที่ได้แรงบันดาลใจจากอาหารแถบล้านนาและอาหารเก่าแก่ที่ยังสืบต่อมาถึงปัจจุบัน ในรูปแบบอาหารพื้นบ้าน  
ปรุงอาหารแบบศึกษาจากตําราอาหารล้านนาด้วยพื้นฐานอาหารฝรั่งเศส โดยเชฟก้อง-ก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร ใชว้ัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ และบอกเล่าเรื่องราวของภูมิปัญญา
อาหารของคนเชียงรายโดยเฉพาะ Locus จึงเป็นร้านที่มีชื่อเสียง เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมืองและนักชิมทั่วโลก 

เดินทางไปสนามบินแม่ฟ้าหลวงด้วยบริการของ Siam Auto Rent ที่ให้บริการรถหรูระดับพร ีเมียม พร้อมคนขับมืออาชีพที่ผ่านการอบรมอย่างดีเพื่อต้อนรับ 
แขกคนสําคัญ ใช้เวลาเดินทางเป็นเวลา  30 นาที 

สนามบินแม่ฟ้าหลวง 
เช็กอินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย M Jets ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 10 นาที 
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Discover Long Lasting 
Cultural Heritage

Route 4: CHIANG MAI (3 วัน 2 คืน) 
HERITAGE / CULTURAL

โรงแรม: 137 Pillars House Chiang Mai
ร้านอาหาร: Oxygen Dining Room / 
Palette Restaurant /  
The House By Ginger /  
ครัวอาจารย์สายหยุดและหมอทราย /  
The Dining Room
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ:  
Anantara Spa
กิจกรรม: พระธาตุดอยสุเทพ / ไร่ชาอรักษ
แหล่งท่องเที่ยว: วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร / 
MAIIAM Contemporary Art Museum
แหล่งช็อปปิง: One Nimman



ออกเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถหรูพร้อมบริการคนขับมืออาชีพไปกราบสักการะรับสิริมงคลจาก พระพุทธสิหิงค์ องค์พระศรีสรรเพชญ ์ และครูบาศรีวิชัย พร้อมชมความงดงามของวิหารหลวงศิลปะ
ล้านนาผสมรัตนโกสินทร์ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพลิดเพลินไปกับการช็อปปิงสินค้าหลากสไตล์ทั้งระดับพร  ีเมียมและท้องถิ่นท่ามกลางบรรยากาศความร่วมสมัยของสถาปัตยกรรมที่  
One Nimman เยี่ยมชมแหล่งผลิตชาออร์แกนิกที่ผสานวัฒนธรรมการคั่วชาของชาวเขาซึ่งสืบสานมานานกว่าพันปีพร้อมเรียนรู้การชงชาที่ ไร่ชาอรักษ  
 
ตามรอยความอร่อยของร้านอาหารที่ได้รับการแนะนําจากมิชลิน ไกด์ ที่ Oxygen Dining Room ซึ่งฟิวชันสตรีตฟูดเข้ากับเทคนิคการปรุงอาหารแบบฝรั่งเศสโดยเชฟวาทิตย์ รุ่งโรจน์วัฒนา 
ภายใน Glass House ที่เผยให้เห็นสวนอันร่มรื่นและแม่นํ้าปิงในขณะนั่งรับประทานอาหาร และสัมผัสกับรสชาติของอาหารไทยชาววังที่ครัวอาจารย์สายหยุดและหมอทรายซึ่งนอกจากความอร่อยแล้ว 
ยังเน้นการนําเสนอความวิจิตรของศิลปะ ทั้งการจัดดอกไม้ การแกะสลัก ควบคู่ไปกับการเสิร์ฟอาหารบนภาชนะที่มีอัตลักษณ์พิเศษด้วย 

”เพลิดเพลินไปกับความหรูหราและสะดวกสบายตลอดการเดินทางจาก
กรุงเทพฯ สู่เชียงใหม่ด้วยเครื่องบินส่วนตัว แล้วเช็กอินเข้าพักที่  
137 Pillars House Chiang Mai บูตกิโฮเทลสุดหรูซึ่งดีที่สุด 

ติดอันดับที่ 13 ของโลก ดึงดูดสายตาด้วยดิไซนข์องสถาปัตยกรรม 
เรือนไม้ที่มีเสามากถึง 137 ต้นกับกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ 

ที่คงอยู่มายาวนานกว่า 130 ปี การันตีความน่าสนใจด้วยรางวัล 
อาคารอนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์” 

Discover Long Lasting 
Cultural Heritage





สนามบินดอนเมือง 
เดินทางอย่างเหนือระดับด้วยเครื่องบินส่วนตัว M Jets เข้าเช็กอิน ที่ Private Terminal 1 แห่งเดียวในประเทศไทยที่สนามบินดอนเมืองรวมทั้งเข้าใช้บริการใน Luxurious 
Executive Lounge และสัมผัสประสบการณ์แบบ Hassle-Free Experience  

กรุงเทพฯ - เชียงใหม ่
ออกเดินทางไปยังสนามบินเชียงใหม่ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที  

สนามบินเชียงใหม ่
จากสนามบินเชียงใหม่ เดินทางไปยัง 137 Pillars House Chiang Mai ด้วยบริการของ Siam Auto Rent ที่ให้บริการรถหรูระดับพร ีเมียม พร้อมคนขับมืออาชีพที่ผ่าน
การอบรมอย่างดีเพื่อต้อนรับแขกคนสําคัญ โดยสามารถเลือกรถ Mercedes Benz หรือ Toyota Alphard ตามความเหมาะสม ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที 

137 Pillars House Chiang Mai  
สถาปัตยกรรมล้านนาโคโลเนียล สมัยรัชกาลที่ 5 อายุกว่า 130 ปี ที่เก็บรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่ดินเก่าแก่ผืนนี้เคยเป็นที่ทําการบริษัทบอร์เนียว กิจการสัมปทานไม้
แห่งแรกของสยาม ซึ่งมีนายหลุยส์ ที. ลีโอโนเวนส์ ลูกชายของแอนนา ลีโอโนเวนส์ หรือแหม่ม แอนนา พระอาจารย์สอนภาษาอังกฤษของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เป็นผู้จัดการคนแรก ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น Luxury Boutique Hotel ที่เก็บรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติศาสตร์ ซึ่งยังคง
เก็บคุณค่าและร่องรอยทางประวัติศาสตร์เอาไว้อย่างครบถ้วน จนได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์  
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The House by Ginger 
ร้านอาหารไทยที่รังสรรค์เมนูอาหารแบบดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยใช้เทคนิคการปรุงอาหารแบบโบราณ เมนูหาทานได้ยาก เน้นการใช้ วัตถุดิบออร์แกนิกจากฟาร์ม 
จึงทั้งอร่อยและสดสะอาด แถมยังมีรางวัลมิชลิน ไกด์ ปี 2020 มารับประกันความอร่อยอีกด้วย เมนูแนะนํา คือ เซตอาหารว่างตํารับชาววัง 

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สร้างขึ้นเมือปี พ .ศ. 1888 โดย พญาผาย ู กษัตริย์เชียงใหม่องค์ที่ 5 ของราชวงศ์มังราย เพื่อบรรจุ
พระอัฐิของ พญาคําฟู พระราชบิดาของพระองค์ วิหารหลวงสร้างในสมัยของครูบาเจ้าศรีวิชัย เมื่อปี พ.ศ. 2467 วิหารหลวงแห่งนี้มีการผสมผสานกันระหว่างศิลปะแบบ
ล้านนาและรัตนโกสินทร์ ด้านในเป็นที่ประดิษฐานของพระศรีสรรเพชญ ์ (หลวงพ่อโต) พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่เป็นพระประธาน 
ส่วนด้านหน้าตรงวงเวียนของพระวิหารจะมีอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย สร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงครูบาเจ้าศรีวิชัยอดีตเจ้าอาวาสของวัดพระสิงห ์
อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญอย่าง พระพุทธสิหิงค์ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไทยนิยมไปกราบไหว้กัน 

One Nimman 
แลนด์มาร์กใหม่ล่าสุด ที่ตั้งอยู่ในย่านนิมมานเหมินท์ ย่านที่ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวรู้จักในฐานะแหล่งช็อปปิงสินค้าไลฟส์ไตล์และงานออกแบบ แหล่งรวมคาเฟ่และ
ร้านอาหารด ิไซน์เก๋ ด้วยโครงสร้างอาคารที่ก่อด้วยอิฐดินเผา มีซุ้มประตูโค้ง ได้กลิ่นอายล้านนาผสมสถาปัตยกรรมยุโรป สวยสะดุดตา มีมุมสําหรับถ่ายภาพมากมาย 

Palette Restaurant  
รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหาร Palette ของโรงแรม 137 Pillars House เป็นหนึ่งในร้านที่ผ่านการเลือกเฟ้นจากรางวัลมิชลิน เพลท 
ถึง 2 ปีซ้อน ได้คัดเลือก Michelin Plate Tasting Menu เป็นเมนูสุดพิเศษของห้องอาหาร จุดเด่นของห้องอาหาร Palette คือ ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ สดใหม่ 
และปรุงรสอย่างพิถีพิถัน ทั้งยังสะท้อนเอกลักษณ์ของห้องอาหารด้วยรสชาติที่โดดเด่นจากวัตถุดิบออร์แกน ิกที่หาได้ในท้องถิ่น 
จนเกิดเป็นเซตเมนูที่เปี่ยมด้วยความสร้างสรรค์และมีความหลากหลายในรสชาติ 
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The Dining Room 
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร 

ออกเดินทางไปยัง Araksa Tea Garden หรือ ไร่ชาอรักษ ด้วยบริการของ Siam Auto Rent ที่ให้บริการรถหรูระดับพร ีเมียม พร้อมคนขับมืออาชีพที่ผ่านการอบรม 
อย่างดีเพื่อต้อนรับแขกคนสําคัญ ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที  

ไรช่าอรักษ 
ไร่ชาอรักษที่มีกรรมวิธีการปลูกชาออร์แกนิกตั้งแต่ต้นทางสู่ปลายทาง ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกและวัฒนธรรมการคั่วชาแบบวิถีชาวเขาท้องถิ่น ชาในไร่
ยังคงสายพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิม ที่มีต้นกําเนิดมากกว่า 1,000 ปี จากตอนล่างของประเทศจีน สู่ภาคเหนือของประเทศไทย กิจกรรมเริ่มจากการพาชมสวนชา การเก็บชา
อย่างถูกวิธี เรียนรู้วิธีการชงชาโดยผู้เชี่ยวชาญ ตบท้ายด้วยการชิมชาที่ดีที่สุดของที่นี่ และยังสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากก่อนกลับได้อีกด้วย 

ห้องนํ้าชา  
รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารห้องนํ้าชาในไร่ชาอรักษ ที่บริการอาหารไทยและดัดแปลงเอาใบชามาเป็นส่วนผสมเข้าไปในหลาย ๆ เมนู โดยวัตถุดิบที่นํามาปรุงนั้น
ล้วนแต่เป็นแบบออร์แกนิกที่ปลูกในไร่ของทางร้านนั่นเอง 
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ออกเดินทางเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อเข้าชม MAIIAM Contempolary Art Museum 

MAIIAM Contemporary Art Museum  
พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งใหม่ล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่บนถนนสายเชียงใหม่-สันกําแพง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีสถาปัตยกรรมโดดเด่นจนขึ้นชื่อว่าเป็นแลนด์มาร์กแห่ง
ใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ เดินชมนิทรรศการและงานศิลปะที่ทางตระกูลบุนนาคสั่งสมไว้กว่า 30 ปี โดยสามารถเลือกซื้อของหรืองานศิลปะกลับไปเป็นที่ระลึกได้ 

ออกเดินทางไปยัง Oxygen Dining room ใช้เวลา 30 นาที 

Oxygen Dining Room 
ห้องอาหารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ Cross Chiang Mai Riverside Resort ท่ามกลางทิวทัศน์ริมแม่นํ้าปิง บุกเบิกโดย Nicolas Isnard เชฟระดับ 1 ดาวมิชลิน และยังเป็นอีก
ร้านที่ได้รับรางวัลมิชลิน ไกด์ อีกด้วย 
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137 Pillars House 
กิจกรรมไทชิบําบัด (Tai Chi Therapy) หรือ มวยจีนบําบัดที่โดดเด่นด้วยคุณสมบัติในการบําบัดโรคทางกายและใจ (Mind-Body Therapy) ซึ่งเป็นที่นิยมแก่ผู้คนทั่วทั้ง
โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัย 

รับประทานอาหารเช้าและเตรียมเช็กเอาต์ 

ออกเดินทางจาก 137 Pillars House โดยบริการของ Siam Auto Rent ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที  

พระธาตุดอยสุเทพ 
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุดอยสุเทพเป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีความสูงจาก
ระดับที่ราบเชียงใหม่ราว 689 เมตร ลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ 

ครัวอาจารย์สายหยุดและหมอทราย 
ร้านอาหารมิชลิน ไกด์ ที่สืบสานรสชาติและศิลปะไทยจากอาจารย์สายหยุดสู่หมอทรายผู้เป็นลูกสาว นําเสนออาหารเมนูคาว หวาน และทานเล่นด้วยความประณีตและวิจิตร 
ไม่ว่าจะเป็นหรุ่ม การเวกสอดสี สกุณาชมสวน นํ้าพริกไข่ปู เมี่ยงปลาทูทรงเครื่อง แกงรัญจวน  
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เดินทางไป Anantara Spa ริมปิง ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที 

Anantara Spa  
ดื่มดํ่ากับโปรแกรมที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการและได้รับแรงบันดาลใจจากกรรมวิธีแบบล้านนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ปล่อยกายปล่อยใจไปกับการบําบัดเพื่อ
บรรเทาความตึงเครียดด้วยการนวดศิโรธระแบบไทยหรือใช้หินร้อน  

Anantara Afternoon Tea 
ชุดนํ้าชายามบ่ายที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของเชียงใหม่ จุดเด่นของที่นี่ คือ ขนมหอมหวานแสนอร่อยที่ถูกจัดเรียงอย่างมีศิลปะ ออกแบบโดยนักทําขนมชื่อดังระดับโลก 
และเชฟระดับมิชลินสตาร์ Roger Van Damme จากประเทศเบลเยียม ลิ้มรสพายกูร์เมต์และคีชที่ตกแต่งได้อย่างสวยงาม และสโคนผลไม้ทานคู่กับคล็อตเตด ครีม 
จิบเครื่องดื่มร้อนที่สามารถเลือกได้ ไม่ว่าจะเป็นชาใบเกรดพร ีเมียมของ Ronnefeldt หรือกาแฟคุณภาพพร ีเมียมบดสด ๆ 

เดินทางไปยังสนามบินเชียงใหม่ด้วยบริการของ Siam Auto Rent ที่ให้บริการรถหรูระดับพร ีเมียม พร้อมคนขับมืออาชีพที่ผ่านการอบรมอย่างดีเพื่อต้อนรับ
แขกคนสําคัญ ใช้เวลาเดินทางเป็นเวลา 15 นาที 

สนามบินเชียงใหม ่
เช็กอินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย M Jets ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 10 นาที 

Discover Long Lasting Cultural Heritage

14:30 น. 

15:00 น.

16:30 น.

17:30 น. 

21:00 น. 

vDAY 3 

Route 4: CHIANG MAI
(3 วัน 2 คืน)

HERITAGE / CULTURAL



Magnificent Blue Voyage

Route 5: KRABI (3 วัน 2 คืน) 
NATURE LOVER

โรงแรม: Phulay Bay, a Ritz-Carlton  
Reserve จ.กระบี่ 
ร้านอาหาร: Sri Trang by The Sea /  
Lae Lay Grill / ห้องอาหารจําปูน /  
ชมตะวันบาร์ / ห้องอาหารปลายฟ้า 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ: The Spa 
แหล่งท่องเที่ยว: เกาะกลาง / หาดไร่เลย ์  
กิจกรรม: เขาหงอนนาค / ป่าโกงกาง /  
เขาขนาบนํ้า / ชุมชนเกาะกลาง 



ออกเดินทางไปเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งท้องทะเลด้วยทริปล่องเรือหางยาวไปปิกนิกที่เกาะห้อง ท่องชมป่าโกงกางที่เขาขนาบนํ้าสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ ชมนกทะเล 
และนกชายเลนในแหล่งที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย สัมผัสกับวิถีปักษ์ใต้ที่น่าสนใจของชาวชุมชนบนเกาะกลาง และอีกหนึ่งทริปที่ให้ประสบการณ์เดินทางแบบ Eco Luxury ด้วยเรือหางยาว 
ซึ่งรีโนเวทใหม่อย่างหรูหราและครบครันความสะดวกสบาย ออกไปดํานํ้าชมความสวยงามใต้ท้องทะเล เยือนทะเลแหวกจุดหมายอันซีนที่มีสันทรายกลางทะเลเชื่อมระหว่างสามเกาะ พักผ่อนที่เกาะปอดะ 
และปีนผาที่หาดไร่เลย ์ 

“บินส่วนตัวไปพักผ่อนในอ้อมกอดของภูเขาและทะเลที่  
Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve หนึ่งใน Dream Destination 
 ของคนรักธรรมชาติที่มีห้องพักให้เลือกทั้งพาวิลเลียนและวิลล่าสุดหรู 
พร้อมด้วย “ต้นห้อง” เป็นบัตเลอร์ส่วนตัวคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง  

และยังมีไฮไลต์ของสระว่ายนํ้าส่วนกลางแบบ Infinity Pool  
พร้อมวิวธรรมชาติสุดตระการในมุมกว้าง 180 องศา”

สัมผัสกับความพิเศษของห้องอาหารหลากสไตล์ภายในรสีอร์ต ไม่ว่าจะเป็น
เชฟส์ เทเบิล แบบส่วนตัวที่ห้องอาหารจําปูน ดื่มดํ่ากับซิกเนเชอร ์ค็อกเทล
ท่ามกลางบรรยากาศสุดผ่อนคลายริมสระที่ห้องอาหารปลายฟ้า และ
ประสบการณ์ Dining Beyond ซึ่งนําเสนอรสชาติอาหารไทยที่ผ่านการปรุง
อย่างพิถีพิถันโดยห้องอาหาร Sri Trang by The Sea แล้วจัดเสิร์ฟบริเวณ
ริมชายหาดหรือในมุมโรแมนติกของรีสอร์ตที่คุณสามารถเลือกได้  

Magnificent Blue Voyage





สนามบินดอนเมือง 
ผ่อนคลายไปกับการเดินทาง ด้วยห้องโดยสารส่วนตัวและสะดวกสบายของ VIP Jets เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งการบริการที่ยอดเยี่ยม
ตลอดการเดินทาง 

กรุงเทพฯ - กระบี ่
ออกเดินทางไปยังสนามบินกระบี่ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที  

สนามบินกระบี ่
จากสนามบินกระบี่ เดินทางไปยัง Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve ด้วยบริการของ  Phuket Luxury Transfer ที่ให้บริการรถหรูระดับพร ีเมียม 
พร้อมคนขับมืออาชีพที่ผ่านการอบรมอย่างดีเพื่อต้อนรับแขกคนสําคัญ สามารถเลือกรถ Mercedes Benz หรือ Toyota Alphard ตามความเหมาะสม 
ใชเ้วลาเดินทางเป็นเวลา 50 นาที 

Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve  
ด้วยโลเคชั่นที่ตั้งอันโดดเด่นที่มีภูเขาและทะเลอยู่เบื้องหน้า ที่นี่จึงเป็นรีสอร์ต 5 ดาว อีกแห่งในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก นักท่องเที่ยวต่างชาติต่างนิยมมาพักผ่อน
เพราะเอกลักษณก์ารด ิไซน์เฉพาะตัว โดยมีลักษณะเรือนทรงไทยร่วมสมัย ท่ามกลางธรรมชาติที่ยังคงรักษาพืชพันธุ์ไม้นานาชนิด ประกอบกับการใช้ศิลปะแบบล้านนา 
ในการออกแบบโครงสร้างและอาคาร พร้อมทั้งภาพวาดและงานจิตรกรรมฝาผนัง หน้าบานประตูของแต่ละวิลล่า ช่วยให้เกิดสถาปัตยกรรมร่วมสมัยบนความดั้งเดิม
และทําให้บรรยากาศโดยรอบโดดเด่น หรูหรามากยิ่งขึ้น 
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ห้องอาหารจําปูน 
ห้องอาหารนานาชาติที่มีกลิ่นอายความเป็นเอเชีย นอกจากนี้ยังมีเชฟส์ เทเบิล ขนาด 12 ที่นั่ง สําหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ชมเชฟขณะทําอาหารอย่างใกล้ชิด 

ห้องอาหารปลายฟ้า 
ดื่มดํ่ากับซิกเนเชอร ์ ค็อกเทลริมสระนํ้า และถ่ายภาพตามมุมต่าง ๆ ภายในโรงแรม พร้อมทั้งทํากิจกรรมชายหาด ที่ทางโรงแรมมีบริการไว้ให้ ไม่ว่าจะเป็น 
พายแพดเดิลบอร์ด พายเรือคายัก หรือนอนอาบแดดชมวิวทะเล 

ชมตะวันบาร ์
จิบแชมเปญ ณ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในจังหวัดกระบี่ 

Sri Trang by The Sea 
สัมผัสประสบการณ์ Dining Beyond ซึ่งเป็นการรับประทานอาหารส่วนตัวสุดแสนโรแมนติกที่ Sri Trang by The Sea โดยเสิร์ฟอาหารไทยต้นตํารับในแบบฉบับที่ 
ร่วมสมัย ด้วยวัตถุดิบชั้นเยี่ยม เมนูที่แนะนําคือ หมี่แกงปู 
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อาหารเช้าในสระนํ้าแบบส่วนตัว แบบ à la carte (In Room Floating Breakfast) 

ออกเดินทางไปท่าเรือตะโกลา โดย Phuket Luxury Transfer 

Port Takola Yacht Marina 
เดินทางด้วยเรือหางยาวสุดหรู โดย Blue Voyage Thailand เติมเต็มประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบ Eco Luxury ให้ท่านได้ยลโฉมท้องทะเลกระบี่แบบที่ไม่มีใครเทียบ 

ทริปครึ่งวัน ทะเลแหวก หาดไร่เลย ์ 
ออกเดินทางจาก Port Takola Yacht Marina เดินทางสู่ทะเลแหวกซึ่งเป็น Unseen ของกระบี่ หาดทรายขาวที่ทอดเชื่อมระหว่างเกาะหม้อ เกาะไก่ และเกาะทับ ล่องเรือ
ชมทัศนียภาพ เดินทางสู่หาดลับ ลงเดินเล่นชายหาด และทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก หลังจากนั้นเดินทางสู่หน้าชายหาดปอดะ และหาดไร่เลย ์ จากนั้นเดินทางกลับท่าเรือ
ตะโกลา 

เดินทางกลับโรงแรม โดย Phuket Luxury Transfer 

The Spa 
เปิดประสบการณ์การนวดแผนไทยท่ามกลางสวนเขตร้อนของจังหวัดกระบี่ ที่จะทําให้ร่างกายและจิตใจมีความสมดุล 

Lae Lay Grill  
ลิ้มรสอาหารทะเลสด ๆ ท่ามกลางบรรยากาศทิวเขาและทะเลที่งดงาม 
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เขาหงอนนาค 
เขาหงอนนาค ตั้งชื่อตามหินที่ยื่นออกมาบนยอดเขาซึ่งมีลักษณะคล้ายหัวของมังกร ทุกวันนี้ชาวบ้านยังคงเชื่อว่ามังกรตัวนี้เป็นเทพเจ้าที่ปกป้องดินแดนโดยรอบ 
การปีนขึ้นไปบนยอดเขาหงอนนาคเป็นประสบการณ์ที่ไม่ซํ้าแบบใคร 

Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve 
รับประทานอาหารเช้า 

ออกเดินทางจาก Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve โดย Phuket Luxury Transfer ไปยังท่าเรือเจ้าฟ้า 

ล่องเรือป่าโกงกาง เขาขนาบนํ้า และชุมชนเกาะกลาง 
นั่งเรือหางยาวชมบรรยากาศป่าโกงกางยักษ์ ชมเขาขนาบนํ้า สัญลักษณ์แห่งเมืองกระบี่ ซ่ึงมีทัศนียภาพที่สวยงามจับใจ ด้วยภูเขาหินปูน 2 ลูก สูงประมาณ 100 เมตร  
ตั้งโดดเด่นขนาบกับแม่นํ้ากระบี่ด้านหน้าตัวเมือง แวดล้อมด้วยป่าชายเลนขนาดใหญ่นับแสนไร่ที่ยังคงความสมบูรณ์ โถงถํ้าที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม  
และยังเป็นแหล่งดูนกทะเล นกชายเลนที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศ เยือนชุมชนชาวเกาะกลาง สัมผัสวิถีพื้นบ้านปักษ์ใต้ที่น่ารัก ชมหอพิพิธภัณฑ์ 
และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านที่จัดแสดงเครื่องใช้สมัยโบราณ สนุกกับการเพนต์ผ้าปาเต๊ะและทําเรือ หัวโทงจําลอง ทอผ้าฝ้าย และเรียนรู้บทเรียนจากกระชังปลา 
รับประทานอาหารเที่ยงในร้านอาหารพื้นบ้านในชุมชนเกาะกลาง 

Magnificent Blue Voyage

07:00 น.

08:00 น.

09:00 น.

10:00 น.

vDAY 3 

Route 5: KRABI
(3 วัน 2 คืน)
NATURE LOVE



ท่าเรือเจ้าฟ้า 
เดินทางกลับโรงแรมใช้เวลาเดินทาง 40 นาที 

เช็กเอาต์ออกเดินทางไปสนามบินกระบี่

เดินทางไปสนามบินกระบี่ด้วยบริการของ Phuket Luxury Transfer ที่ให้บริการรถหรูระดับพร ีเมียม ใชเ้วลาเดินทาง 20 นาที 

สนามบินกระบี ่
เช็กอินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย VIP Jets ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 20 นาที 

Magnificent Blue Voyage

14:00 น.

15:00 น.

15:30 น. 

16:00 น.

vDAY 3 

Route 5: KRABI
(3 วัน 2 คืน)
NATURE LOVE



Romantic Escape, 
Enchanted Tree House

Route 6: PHANG NGA (3 วัน 2 คืน) 
ROMANTIC

โรงแรม: TreeHouse Villas จ.พังงา  
ร้านอาหาร: Al Fresco / The Roots / 
Sundowners Bar
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ: Serenity Spa
แหล่งท่องเที่ยว: อ่าวพังงา



“เริ่มต้นการเดินทางเหนือระดับแบบ Hassle-Free Experience ด้วยเที่ยวบินส่วนตัวเชื่อมต่อสูป่ลายทาง
บนเกาะยาวน้อยเพื่อดื่มดํ่ากับการพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศสุดสงบและโรแมนติก ซึ่งออกแบบมาเพื่อคู่รัก
ภายในบ้านต้นไม้ที่ TreeHouse Villas เพลิดเพลินกับการชมวิว 360 องศาที่มีทั้งผืนป่า ภูเขา และท้องทะเล
รายล้อม พร้อมด้วย Plunge Pool ที่สามารถแช่ได้แบบส่วนตัวภายในห้องพัก และอีกหลากหลายกิจกรรม 

ที่เลือกทําร่วมกันได้ตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นโยคะ สปาธรรมชาติ อบซาวน่าสมุนไพร  
ปั่นจักรยาน พายเรือคายักสํารวจรอบเกาะ รวมไปถึงเพนตผ์้าบาติก”

พลาดไม่ได้กับออกไปท่องเที่ยวอ่าวพังงาด้วยเรือหางยาวหรือเรือคาตามารันของทางรสีอร์ต ชื่นชมกับความ
มหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สร้างสรรค์เหล่าภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตาสูงตระหง่านกลางผืนนํ้าทะเล แวะดํานํ้า
ชมปะการังและฝูงปลาหลากสีสันในจุดที่ขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของอันดามัน ต่อด้วยการปิกนิกมื้อ
กลางวันแบบส่วนตัวบนเกาะลาดิง 
 
เก็บบันทึกช่วงเวลาสุดประทับใจกับคนที่คุณรักในบรรยากาศยาม Golden Hour ด้วยการชมทัศนียภาพตะวัน
ลับฟ้าที่สวยเกินพรรณาพร้อมจิบซิกเนเจอร์ค็อกเทลที่ Sundowners Bar ลองลิ้มเมนูอาหารไทยและ
นานาชาติเลิศรสที่ห้องอาหาร The Roots สัมผัสกับรสชาติอันมีเอกลักษณ์ของอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน
ที่ห้องอาหาร Al Fresco ไม่เพียงเท่านั้นที่นี่ยังสามารถเนรมิต In-Villa Dining แบบส่วนตัวในห้องพัก 
หรือ Candle Light Dinner สุดโรแมนติกและเป็นส่วนตัวบนชายหาดคุณได้อีกด้วย  

Romantic Escape, 
Enchanted Tree House





สนามบินดอนเมือง 
เดินทางอย่างเหนือระดับด้วยเครื่องบินส่วนตัว M Jets เข้าเช็กอินที่ Private Terminal 1 แห่งเดียวในประเทศไทยที่สนามบินดอนเมือง รวมทั้งเข้าใช้บริการใน Luxurious 
Executive Lounge และสัมผัสประสบการณ์แบบ Hassle-Free Experience  

กรุงเทพฯ - ภูเก็ต 
ออกเดินทางไปยังสนามบินภูเก็ตใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที  

สนามบินภูเก็ต 
จากสนามบินภูเก็ต เดินทางไปยัง TreeHouse Villas ด้วยบริการของ Phuket Luxury Transfer ที่ให้บริการรถหรูระดับพร ีเมียม พร้อมคนขับมืออาชีพที่ผ่านการอบรม
อย่างดีเพื่อต้อนรับแขกคนสําคัญ โดยสามารถเลือกรถ Mercedes Benz หรือ Toyota Alphard ตามความเหมาะสม ใช้เวลาเดินทางเป็นเวลา 50 นาที 

Yacht Heaven Marina 
เดินทางไปยัง TreeHouse Villas ด้วยสปีดโบตใช้เวลาเดินทาง 50 นาที 

Romantic Escape, Enchanted Tree House

08:30 น. 

09:00 น. 

10:30 น. 

11:30 น. 

vDAY 1 

Route 6: PHANG NGA
(3 วัน 2 คืน)

ROMANTIC



TreeHouse Villas 
รีสอร์ตสุดโรเเมนติกตั้งอยู่บนเกาะยาวน้อย ซึ่งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติพังงา ห้องพักสุดหรูของที่นี่คือ TreeHouse Villa ที่สามารถมองเห็นวิวธรรมชาติ
ไดแ้บบ 360 องศา พร้อมด้วย Plunge Pool ส่วนตัว เหมาะสําหรับคู่รักที่ต้องการใช้เวลาร่วมกันท่ามกลางผืนป่า ภูเขา และท้องทะเล 

The Roots 
รับประทานอาหารกลางวันที่ The Roots หรือห้องอาหารราก ที่นี่เปรียบเสมือนศูนย์กลางของรีสอร์ตเพราะนอกจากจะเป็นร้านอาหารแล้วยังเป็นบาร์และล็อบบี้ 
ที่ซึ่งแขกทุกคนจะมารวมตัวเพื่อสังสรรค์และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกด้วย 

พายเรือคายัก / เพนต์ผ้าบาติก 
ทํากิจกรรมภายในโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นพายเรือคายัค ชมวิวอ่าวพังงา หรือทํากิจกรรมเพนต์ผ้าบาติก 

Candle Light Dinner 
มอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับคู่รักในบรรยากาศสุดโรแมนติกและเป็นส่วนตัว ท่ามกลางแสงเทียนบนชายหาดและดวงดาวที่เต็มท้องฟ้ายามคํ่าคืน 

Romantic Escape, Enchanted Tree House

12:00 น.

13:00 น.

15:00 น.

19:00 น.

vDAY 1 

Route 6: PHANG NGA
(3 วัน 2 คืน)

ROMANTIC



The Roots 
รับประทานอาหารเช้า 

Phang Nga Bay Tour (เที่ยวรอบอ่าวพังงา) 
เที่ยวชมเกาะที่สวยงามรอบเกาะยาวน้อย ด้วยเรือหางยาวหรือเรือคาตามารันของทางรีสอร์ต เพลิดเพลินไปกับการเที่ยวชมเกาะต่าง ๆ และดํานํ้าตื้นชมปะการังที่สวยงาม 
บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิกบนเกาะลาดิง 

Serenity Spa 
สปาที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีทั้งถํ้าอบสมุนไพร และสระว่ายนํ้าสไตล์ถํ้านํ้าตก (Grotto Pool)  ที่สามารถลงไปนอนแช่ตัวในบรรยากาศที่ไม่เหมือนใคร 
ก่อนที่จะนวดผ่อนคลายในห้องทรีตเมนต์ส่วนตัวและเพลิดเพลินไปกับเสียงคลื่นและเสียงธรรมชาติกลางป่าในป่าเขตร้อน 

Sundowners Bar 
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวพังงาในยามเย็น พร้อมจิบค็อกเทลสูตรพิเศษ 

Al Fresco 
ห้องอาหาร Al Fresco ตั้งอยู่บนชายหาดที่รายล้อมไปด้วยผืนทรายและต้นปาล์มในบรรยากาศสบาย ๆ แต่ยังคงความหรูหรา เหมาะกับคู่รักที่ต้องการความโรแมนติก 
และสร้างความทรงจําที่จะไม่มีวันลืมเลือน เมนูขึ้นชื่อของที่นี่คือพิซซาที่ใช้เตาอบแบบพิเศษที่ทําขึ้นจากไม้และพาสตาสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน 

Romantic Escape, Enchanted Tree House

07:30 น.

10:00 น.

14:00 น.

16:00 น.

18:00 น.

vDAY 2 

Route 6: PHANG NGA
(3 วัน 2 คืน)

ROMANTIC



The Roots 
รับประทานอาหารเช้า 

ออกเดินทางไปสนามบินภูเก็ต โดยใช้เวลา 30 นาที 

สนามบินภูเก็ต 
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย M Jets ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที  

Romantic Escape, Enchanted Tree House

08:00 น.

13:00 น.

14:00 น.

vDAY 3 

Route 6: PHANG NGA
(3 วัน 2 คืน)

ROMANTIC



The Ultimate Island Retreat

Route 7: PHUKET (3 วัน 2 คืน) 
COUPLE RETREAT

โรงแรม: The Naka Island, a Luxury 
Collection Resort & Spa Phuket 
จ.ภูเก็ต 
ร้านอาหาร: ห้องอาหารต้นไทร /  
ห้องอาหาร My Grill / ร้านอาหารพรุ / 
ร้านอาหารวันจันทร์ / Café ‘In Premium 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ: Spa Naka 
แหล่งท่องเที่ยว: เกาะไม้ท่อน / เกาะราชา /  
พิพิธภัณฑ์ไทยหัว 



คู่รักสายเอ็กซ์ตรีมพลาดไม่ได้กับหลากหลายกีฬาทางนํ้าไม่ว่าจะเป็นวินด์เซิร์ฟ เรือใบ เรือคายัก แพดเดิลบอร์ด และซัพบอร์ด ไม่เพียงเท่านั้นยังมีทริปล่องเรือยอช์ตสุดหรูสู่เกาะไม้ท่อน 
เพื่อให้คุณได้ดื่มดํ่ากับบรรยากาศท่ามกลางท้องทะลอันดามัน ดํานํ้าตื้นชมปะการัง แวะจุดชมโลมา และ Sunset Dinner บนเรือ หรือเลือกปิดท้ายวันให้สมบูรณ์แบบและน่าประทับใจที่สุดด้วย 
Private Dinner ในศาลาริมหาด รับประทานอาหาร 4 คอร์สสุดพิเศษใต้แสงเทียนเคล้าเสียงคลื่นทะเล หรือภายในห้องอาหาร My Grill ที่เน้นการเสิร์ฟอาหารด้วยเอกลักษณ์ของการปิ้ง ย่าง 
 หรือบาร์บีคิวที่จับคู่ไวน์ชั้นเลิศได้อย่างลงตัว 
 
ท่องเที่ยวเมืองภูเก็ตด้วยบริการ Luxury Transfer ไปจูงมือเดินเล่นชมสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสของย่านเมืองเก่า เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวที่เล่าเรื่องราวของชาวจีนฮกเกี้ยน 
ซึ่งเดินทางข้ามทะเลมาสู่เกาะภูเก็ต และเป็นจุดกําเนิดของวัฒนธรรมประเพณีแบบเปอรานากัน แล้วแวะพักเติมความสดชื่นที่ Café’In Premium  
กับเมนูโอ้เอ๋วขนมหวานท้องถิ่นรสฮันนี่เลมอนที่ผสานความเปรี้ยว หอม หวาน และเย็นอย่างลงตัว 

“ชวนคนรักบินลัดฟ้ากับ Private Jet ไปใช้ช่วงเวลาในฝันบนเกาะแบบหรู ๆ  
ด้วยกันที่ The Naka Island, a Luxury Collection Resort & Spa Phuket  

รีสอร์ตเพียงหนึ่งเดียวบนเกาะนาคาใหญ่ที่ครบครัน 
ทั้งทัศนียภาพธรรมชาติ ความสงบ และบริการสุดครีเอทีฟให้คุณสามารถ 
สั่งเซตนํ้าชายามบ่ายหรือแชมเปญแบบลอยนํ้า (Floating Champagne)  

พร้อมคานาเป้มาชิลแบบส่วนตัวภายในพูลวิลล่า  
รวมถึงบริการ Couple's Massage ของสปานาคาที่สามารถเลือก 

ทรีตเมนตท์ี่เหมาะสมได้แบบเฉพาะตัว” 

The Ultimate Island Retreat





สนามบินดอนเมือง 
เดินทางอย่างเหนือระดับด้วยเครื่องบินส่วนตัว VIP Jets เข้าเช็กอินที่ Private Terminal 1 ที่เดียวในประเทศไทยที่สนามบินดอนเมือง รวมทั้งเข้าใช้บริการใน Luxurious 
Executive Lounge และสัมผัสประสบการณ์แบบ Hassle-Free Experience  

กรุงเทพฯ - ภูเก็ต 
ออกเดินทางไปยังสนามบินภูเก็ตใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที  

สนามบินภูเก็ต 
เดินทางไปขึ้นเรือที่ อ่าวปอ แกรนด์ มารีนา ด้วยบริการของ  Phuket Luxury Transfer ที่ให้บริการรถหรูระดับพร ีเมียม พร้อมคนขับมืออาชีพที่ผ่านการอบรมอย่างดีเพื่อ
ต้อนรับแขกคนสําคัญ สามารถเลือกรถ Mercedes Benz หรือ Toyota Alphard ตามความเหมาะสม ใช้เวลาเดินทางเป็นเวลา 30 นาที 

อ่าวปอ แกรนด์ มารีนา 
เดินทางไปยัง The Naka Island a Luxury Collection Resort & Spa, Phuket ด้วยสปีดโบต ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที 
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The Naka Island a Luxury Collection Resort & Spa, Phuket 
เช็กอินที่ The Naka Island a luxury Collection Resort & Spa, Phuket ตั้งอยู่บนเกาะนาคาใหญ่ ที่เงียบสงบนอกชายฝั่งตะวันออกของจังหวัดภูเก็ต เข้าพักใน 
Seaview Pool Villa ที่ออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์และกลมกลืนกับธรรมชาติเหมาะกับการหลีกหนีความวุ่นวายและไปพักผ่อนกับคนรักอย่างแท้จริง 

ห้องอาหารต้นไทร 
รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารต้นไทร ซึ่งให้บริการตลอดทั้งวัน (All-Day Dining) พร้อมวิวทะเลแบบพาโนรามา ให้ประสบการณ์การรับประทานอาหาร 
แบบใกล้ชิดธรรมชาติกับอาหารไทยรสชาติท้องถิ่นแท้ ๆ อิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูบนเกาะนาคา 

จิบนํ้าชายามบ่ายในห้องพัก 
พักผ่อนยามบ่ายในพูลวิลล่า เพลิดเพลินกับชุดนํ้าชายามบ่าย เสิร์ฟพร้อมแชมเปญบนเรือลอยนํ้าในสระส่วนตัว 

ห้องอาหาร My Grill  
รับประทานอาหารเย็นสุดพิเศษที่ห้องอาหาร My Grill คัดเฉพาะวัตถุดิบสดใหม่ ทั้งอาหารทะเลและสเต็กคุณภาพดี เมนูแนะนําคือ Seafood Platter ที่เหมือนยกมาทั้งทะเล
ภูเก็ต ทั้งลอ็บสเตอร ์ หอยเชลล์ ปลาหมึก กุ้ง และปลา เสิร์ฟพร้อมนํ้าจิ้มซีฟูดสูตรพิเศษ 
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ห้องอาหารต้นไทร 
รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ที่ห้องอาหารต้นไทร 

เล่นวินดเ์ซิร์ฟ  
เริ่มต้นวันด้วยกิจกรรมหน้าหาดด้วยการเล่นวินด์เซิร์ฟ ที่ทางโรงแรมมีอุปกรณ์ให้บริการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงแรมดูแลตลอดการทํากิจกรรม 

เดินทางไปขึ้นเรือยอช์ตที่ท่าเรืออ่าวฉลอง ด้วยบริการของ Phuket Luxury Transfer 

ล่องเรือยอช์ตไป เกาะไม้ท่อน เกาะราชา ชมพระอาทิตย์ตก Sunset Dinner 
ทํากิจกรรมกับคนพิเศษด้วยการล่องเรือยอช์ตแบบทริปครึ่งวันของ Discover Catamaran ชมทิวทัศน์บริเวณเกาะไม้ท่อน ชมปลาโลมาที่แสนน่ารัก 
ดํานํ้าชมแนวปะการังนํ้าตื้นที่สมบูรณ์ ชมปะการังและฝูงปลาอย่างใกล้ชิด รับประทานอาหารมื้อพิเศษบนเรือยอช์ตลําหรู ชมวิวทะเลสวยงาม เยี่ยมชมเกาะราชา  
หาดทรายขาว นํ้าทะเลสีฟ้าใส สนุกกับกิจกรรมเล่นนํ้า พายเรือคายัก เล่นสไลเดอรจ์ากบนเรือ ปิดท้ายวันด้วยการรับประทานอาหารเย็นพร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า 
บรรยากาศสวยที่สุดในทะเลอันดามัน 

เดินทางกลับโรงแรมด้วยบริการของ Phuket Luxury Transfer 
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Floating Breakfast 
รับประทานอาหารเช้าแบบลอยนํ้า (Floating Breakfast) ภายในวิลล่าในบรรยากาศส่วนตัว 

Spa Naka 
ใช้เวลาผ่อนคลายกับคนที่รัก ด้วย Couple's Massage โดยมีทรีตเมนต์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้เลือกตามความต้องการ โดยแต่ละทรีตเมนต์ ถูกคิดค้นโดยนักบําบัด
ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ผลิตภัณฑ์สปาสุดหรูจากทั้งในท้องถิ่นและต่างประเทศ 

เดินทางกลับด้วยเรือสปีดโบตสู่ อ่าวปอ แกรนด์ มารีนา โดยมีรถของทาง Phuket Luxury Transfer รอให้บริการ  

ร้านอาหารวันจันทร์  
ร้านอาหารชื่อดังที่ได้รับรางวัลมิชลิน ไกด์ ถึง 3 ปีซ้อน ซึ่งตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าภูเก็ต ภายใต้ตึกเก่าสุดคลาสสิก มีบรรยากาศแบบย้อนยุคตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล ์
วินเทจ ซึ่งเข้ากับอาหารใต้แท้ ๆ สูตรโบราณที่สืบทอดมาหลายรุ่น เมนูเด็ดของที่นี่ต้องยกให้ เส้นหมี่เนื้อปูใบชะพลู นํ้าพริกกุ้งเสียบ หมูฮ้อง และกุ้งคุณย่า 

พิพิธภัณฑไ์ทยหัว 
ท่องประวัติศาสตร์ภูเก็ต ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ในอดีตที่นี่เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต ในปัจจุบันนั้นเป็นพ ิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวของ 
ชาวจีนฮกเกี้ยน ไม่ว่าจะเป็น ประเพณี อาชีพ ภูมิปัญญา และประวัติของปูชนียบุคคลที่สําคัญ และยังมีมุมสวย ๆ ให้ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกด้วย 
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Cafe ‘In Premium 
ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ไทยหัวจะมีร้านคาเฟ่เล็ก ๆ น่ารัก ที่ใคร ๆ ต้องแวะไปชิมโอ้เอ๋ว ขนมพื้นเมืองยอดฮิตของเมืองภูเก็ต ความพิเศษของร้านนี้คือได้รับคัดเลือก 
ใหน้ําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จเยือนภูเก็ต ซึ่งเมนูที่ได้รับคัดเลือกนั้นคือ 
โอ้วเอ๋วนํ้าผึ้งเลมอน ซึ่งเป็นเมนูซิกเนเชอร ์ ของ Café In Premium  นอกจากเมนูขนมขึ้นชื่อแล้ว ยังมีอาหารคาวและเครื่องดื่มอีกมากมายไว้ให้ลิ้มลอง 

ออกเดินทางไปยังร้านอาหารพรุ ซึ่งตั้งอยู่ใน ตรีสรา รีสอร์ต (Trisara Resort) บนหาดในทอน ใช้เวลาในการเดินทาง  40 นาที 

ร้านอาหารพรุ  
ชมทัศนียภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าสุดโรแมนติกบนชายหาดส่วนตัวพร้อมรับประทานอาหารไทย Fine Dining รางวัลระดับ 1 ดาวมิชลิน พ่วงรางวัลมิชลินรักษ์โลก 
โดยเชฟ Jim Ophorst ซึ่งได้คัดสรรวัตถุดิบจาก “พรุจําปา” หรือออร์แกนิกฟาร์มส่วนตัวและวัตถุดิบที่ดีที่สุดของฤดูกาลจากแหล่งต่าง ๆ ภายในประเทศไทยเท่านั้น 
อาทิ เนื้อปูดําพังงา ไข่เป็ดสุราษฎร์ธานี แก่นตะวันหัวหิน เนื้อแพะปากช่อง ลิ้นจี่เชียงใหม่ และอีกมากมาย มาปรุงอย่างใส่ใจ ทุกจานยังสามารถเล่าเรื่องราววัฒนธรรม
ดั้งเดิมของอาหารไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ  

เดินทางไปยังสนามบินภูเก็ต ด้วยรถของทาง Phuket Luxury Transfer โดยใช้เวลา 15 นาที 

สนามบินภูเก็ต 
เช็กอินเพื่อออกเดินทางกลับ โดย VIP Jets ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที  
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Revitalize Your Body, 
Mind and Soul

Route 8: PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA (2 วัน 1 คืน) 
WELLNESS RELAXATION

โรงแรม: THANN Wellness Destination 
จ.พระนครศรีอยุธยา 
ร้านอาหาร: ห้องอาหาร Tea Room /  
Riverfront Restaurant /  
ร้านสุริยันจันทรา / ร้านเรือนไทยกุ้งเผา 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ:  
Spa Complex & Wellness 
แหล่งท่องเที่ยว: วัดไชยวัฒนาราม  

Revitalize Your Body, Mind And Soul



พบกับ All in One Wellness ที่ครบครันทั้งห้องพักสุดหรูและสปาคอมเพล็กซ์ซึ่งมีไฮไลต์อยู่ที่ Aromatherapy Bath เพื่อการฟื้นฟูและกระตุ้นการทํางานของระบบต่าง ๆ การอบไอนํ้าอะโรมาเพื่อ
ผ่อนคลายความตึงเครียด และการใช้อณูเกลือบริสุทธิ์จากเทือกเขาหิมาลัยดีท็อกซ์สารพิษและขับสิ่งสกปรกจากทางเดินหายใจ มีกิจกรรมอีกกว่า 20 คลาสให้เลือก อาทิ การปั่นจักรยานนํ้า  
การปรุงนํ้ามันหอมระเหย ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีห้องอาหาร Riverfront เสิร์ฟเมนูสุขภาพที่ปรุงจากวัตถุดิบออร์แกนิค และห้องอาหาร Tea Room ที่มีความโดดเด่นด้วยเซตนํ้าชายามบ่าย  
สูตรเฉพาะ ซึ่งผสานความเป็นไทยลงไปและนําเสนอแบบรักสุขภาพ 
  
ออกเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์และสัญลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างวัดไชยวัฒนารามที่ยังคงร่องรอยความสวยงามของสถาปัตยกรรมและความยิ่งใหญ่ 
ริมสายนํ้า สัมผัสธรรมชาติและชมวิถีชีวิตชาวกรุงเก่าริมสองฝั่งแม่นํ้าน้อย ด้วยทริปล่องเรือสุริยันจันทรา เรือไม้โบราณที่รีโนเวทใหม่อย่างหรูหรา แล้วปิดท้ายด้วยมื้ออาหารสุดพิเศษจาก 
ร้านสุริยันจันทราที่ปรุงด้วยเสน่ห์ปลายจวักแบบไทยแท้ อาทิ ล่าเตียง ห่อหมกบัวหลวง แกงรัญจวน และขนมไทยอีกมากมายที่จัดเสิร์ฟมาในสํารับอย่างสวยงาม  

“ท่องเที่ยว พักผ่อน รีชาร์จทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณไปพร้อม ๆ 
 กันด้วยทริปสุดพิเศษที่อยู่ห่างออกไปเพียง 1 ชั่วโมงเศษจากกรุงเทพฯ 

เดินทางได้อย่างสะดวกสบายกับ Luxury Car พร้อมการบริการ 
แบบพ่อบ้านสไตล์อังกฤษ (White Glove Service) สู่  

THANN Wellness Destination จุดหมายที่เป็นดั่งสวรรค์ของคนรักสุขภาพ” 

Revitalize Your Body, Mind And Soul





กรุงเทพฯ - อยุธยา 
เดินทางด้วย Luxury Car ของ Silver Voyage โดยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมแบบ White glove service with white glove butler สไตล์พ่อบ้านอังกฤษ
เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดของคุณ ใช้เวลาเดินทางเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

THANN Wellness Destination  
เพียงหนึ่งชั่วโมงเศษจากกรุงเทพฯ เราจะถึงที่พักแห่งใหม่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่าง THANN Wellness Destination ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผืนนาอันเขียวชอุ่ม 
ที่มีความเงียบสงบจนแทบไม่น่าเชื่อว่าอยู่ไม่ไกลจากความวุ่นวายในเมืองกรุง เน้นการฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ ภายใต้แนวคิดที่เน้นความสมดุล ทําให้แขกที่เข้ามาพัก
รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขกับวันพักผ่อนอย่างแท้จริง ที่นี่จะเป็นแบบ All Inclusive ทั้งอาหารและทรีตเมนต์ต่าง ๆ สามารถเลือกทํากิจกรรมได้ตามใจชอบ 

Tea Room 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Tea Room บรรยากาศสไตล์ไทยโมเดิร์น ซึ่งที่นี่จะเสิร์ฟอาหารหลากหลายเป็นแบบเซตเมนู และใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
สําหรับมื้อกลางวันแนะนําให้ชิมผัดไทยล ็อบสเตอร ์ เรียกว่าเป็นเมนูไฮไลต์ของที่นี่เลยทีเดียว 

Tea Room 
รับประทาน Set Afternoon Tea ชุดนํ้าชาเพื่อสุขภาพที่เป็นสูตรของที่นี่โดยเฉพาะ พร้อมด้วยของว่างที่ทาง THANN Wellness Destination จัดไว้ให้ในช่วงบ่าย 
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Facial Workshop / Salt Therapy Room 
เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการบํารุงผิวหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ของ THANN Wellness Destination ที่มีผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนําในการดูแลผิวหน้า
ตั้งแต่ทําความสะอาดและพอกหน้าด้วยการทํามาสก ์สด ที่ผสมกลิ่นสมุนไพรของ THANN Wellness Destination และระหว่างที่พอกหน้าสามารถเข้าไปนั่งรอในห้อง 
Salt Therapy เพื่อช่วยทําความสะอาดทางเดินหายใจได้พร้อม ๆ กัน  

Aqua Exercise / Water Bike 
ในช่วงเย็นก่อนรับประทานอาหาร THANN Wellness Destination ยังมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพอีกมากมายให้ทําตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะไฮไลต์อย่าง Water Bike 
ที่ช่วยกระตุ้นความกระฉับกระเฉงแบบ Cardio Exercise พร้อมสร้างเสริมความแข็งแรงของปอด และหัวใจและยังได้ชมวิวสองฝั่งแม่นํ้าน้อยไปพร้อม ๆ กัน

Riverfront Restaurant 
เสิร์ฟอาหารมื้อคํ่าที่คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ตามฤดูกาล ใช้ผักพื้นบ้านและดอกไม้ปลอดสารพิษภายในรีสอร์ต เพื่อใช้ในการปรุงและตกแต่งจานอาหาร โดยจะเสิร์ฟเป็น 
3 คอร์ส มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งปลา เนื้อ หมู ไก่ เป็นต้น ตบท้ายด้วยเมนูของหวานที่รังสรรค์พิเศษจากผลผลิตปลอดสารพิษที่ปลูกในรสีอร์ต อาทิ เค้กใบบัวบก  
เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมมัทจะที่ใช้นํ้าผึ้งแทนนํ้าตาล 

Aromatherapy Bath / Salt Therapy Treatment 
ก่อนเข้านอนต้องห้ามพลาดกับบ่อออนเซ็นซึ่งมีด้วยกัน 3 บ่อ แต่ละบ่อจะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ใช้นํ้าจากกระบวนการสกัดนํ้ามันหอมระเหย ประกอบไปด้วย 
บ่ออาบนํ้าเย็นที่ 25 องศาเซลเซียส จะช่วยกระตุ้นระบบนํ้าเหลืองและภูมิคุ้มกัน บ่ออาบนํ้าอุ่นที่ 30 องศาเซลเซียส ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและข้อต่อ 
และบ่ออ่างนํ้าร้อนที่ 39 องศาเซลเซียส ช่วยเพิ่มการไหลเวียนและเร่งการเผาผลาญ อีกทั้งยังมีห้องบําบัดด้วยเกลือที่ช่วยบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้หวัด 
หรือไข้หวัดใหญ่อีกด้วย 
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Route 8: AYUTTHAYA
(2 วัน 1 คืน)
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โยคะริมแม่นํ้า 
สร้างสมดุลให้กับตัวเองด้วยการฝึกโยคะ การออกกําลังกายที่ช่วยคืนความยืดหยุ่นของร่างกาย พร้อมกับการสร้างสมาธิ ปรับสมดุลอารมณ์และจิตใจ 

Garden Tour  
เยี่ยมชมสวนผักออร์แกนิกของ THANN Wellness Destination และยังนํามาให้เชฟทําอาหารเช้าให้ทานได้อีกด้วย 

Riverfront Restaurant  
นั่งชมวิวแม่นํ้าน้อย พร้อมจิบชา กาแฟ และรับประทานครัวซองต์สดใหม่หอมกรุ่นกับแยมโฮมเมด และผักออร์แกนิกที่เก็บจากสวนมาทําเป็นอาหารกันสด ๆ ที่นี่จะเสิร์ฟเป็น
ชุดอาหารเช้าและข้าวต้มหอยเชลล์ ที่เสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวตอกสาหร่าย เมนูนี้ได้ทานตอนเช้าบอกเลยว่า โล่งคอ แถมรสชาติยังอร่อยและดีต่อสุขภาพมาก ๆ 

THANN SPA 
บริการทรีตเมนต์ของ THANN Sanctuary มีหลากหลายแบบ โดยอยู่บนพื้นฐานปรัชญาธรรมชาติบําบัดที่ช่วยสร้างสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจ ตลอด 90 นาทีของ
โปรแกรมการนวด จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีโดย Therapist ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมและมีใบรับรองความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)  
และการใช้กลิ่นบําบัด (Aromatherapy) เพื่อสร้างความสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจแก่ผู้เข้ารับบริการ สําหรับโปรแกรมสปาที่เป็นที่นิยม ขอแนะนํา Swedish Massage
ซึ่งเน้นการนวดเพื่อคลายความตึงตัวของกล้ามเนื้อด้วยเทคนิคการ กด คลึง ทุบ 

เช็กเอาต์ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่เรือนไทยกุ้งเผา เดินทางโดย Silver Voyage ใช้เวลาเดินทางเป็นเวลา 30 นาที 

ร้านเรือนไทยกุ้งเผา 
อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คงหนีไม่พ้นกุ้งแม่นํ้าตัวใหญ่ผ่าครึ่งซีกย่างบนเตาถ่านหอม ๆ เนื้อสดหวาน สุกกําลังดี อุดมไปด้วยมันกุ้งสีเหลืองอร่ามอมส้ม 
มากเสียจนไหลทะลักล้นออกมา ทานคู่กับข้าวหอมมะลิร้อน ๆ และเมนูอาหารไทยดั้งเดิมอีกมากมาย 
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วัดไชยวัฒนาราม 
เดินทางมาถ่ายรูปและชมสถานที่สําคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองอยุธยา วัดไชยวัฒนารามเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง 
ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมพระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ เป็นปรางค์ประธานของวัดที่ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมและ
มุมฐานมีปรางค์ทิศประจําอยู่ทั้งสี่มุม และมีเจดีย์เรียงรายรอบพระปรางค์ 

ล่องเรือโบราณสุริยันจันทรา 
เติมเต็มประสบการณ์ท่องเที่ยวเมืองไทยด้วยการออกไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทยกรุงเก่า ที่อยู่อาศัยและพึ่งพิงสายนํ้าตามริมฝั่งแม่นํ้าน้อยกับเรือสุริยันจันทรา เรือไม้
โบราณที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าจากวันวาน เติมเสน่ห์แบบไทย ๆ แฝงไปด้วยความหรูหราเพื่อต้อนรับและพาคุณออกเดินทางไปไหว้พระ สักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ชมโบราณสถาน
ในวัดเก่าแก่  

ร้านสุริยันจันทรา 
รับประทานอาหารไทยที่ทางร้านสุริยันจันทราปรุงด้วยเสน่ห์ปลายจวักแบบไทยแท้ ๆ และจัดเสิร์ฟอย่างหรูหรามาในสํารับที่สวยงาม มีทั้งหมูโสร่ง ล่าเตียง 
ห่อหมกบัวหลวง แกงรัญจวนสนทะเล สองเกลอราดซอสฉู่ฉี่ ต้มข่าปลาสลิด ซุปปูเห็ดหอม ร่วมด้วยช่อผกากรอง บุหลันดั้นเมฆ ฝอยทองรังไหม และเสน่ห์จันทร์  
ขนมไทยชื่อไพเราะเป็นของหวานปิดท้าย อิ่มท้องแล้วยังสามารถชวนกันเดินชมและถ่ายรูปโรงสีเก่าที่ถูกแปลงโฉมได้อย่างตระการตา  

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยบริการของ Silver Voyage ใช้เวลาเดินทางเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
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Reward Yourself  
Reset Your Body

Route 9: SAMUT PRAKAN (2 วัน 1 คืน) 
WELLNESS AND MEDICAL

โรงแรม: RAKxa Wellness & Medical 
Retreat จ.สมุทรปราการ
ร้านอาหาร: ห้องอาหารอู่นํ้า / Rakxa Cha / 
มหานคร แบงค็อก สกายบาร์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ: VitalLife
Scientific Wellness Clinic /  
RAKxa Jai-Holistic Wellness Center
แหล่งท่องเที่ยว: Mahanakhon Skywalk /  
คิง เพาเวอร์



เพียง 45 นาทีจากกรุงเทพฯ คุณจะได้พบกับความครบวงจรในคอนเซปต์ Fully Integrative Wellness & Medical Retreat แห่งแรกของเอเชีย เริ่มต้นจากการตรวจสุขภาพแล้ววิเคราะห์เป็น
โปรแกรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะบุคคลซึ่งใช้เวลาตั้งแต่ 1-14 วัน มีการบําบัดที่โดดเด่นอย่างการแช่นํ้าเกลือเอปซอมให้ร่างกายลอยตัวแบบไร้นํ้าหนักเพื่อให้กล้ามเนื้อและข้อต่อทุกส่วนได้พักผ่อนอย่าง
เต็มที่ มีห้องอาหารอู่นํ้าที่จัดเซตเมนูอร่อยจากวัตถุดิบออร์แกนิกซึ่งออกแบบโดยเชฟร่วมกับนักโภชนาการ พร้อมด้วยบริการห้องพักทั้งการ  ์เดนวิลล่า พูลวิลล่า และเรสซิเดนซ์ที่เน้นความ
สะดวกสบายและมอบความสุขอย่างไร้ขีดจํากัดให้คุณได้เลือก 
 
ดูแลสุขภาพอย่างเข้มข้นแล้ว สามารถเพลิดเพลินต่อกับการท่องเที่ยวที่ตึกมหานคร ชมวิวมหานครกรุงเทพฯ สุดตระการตารอบทิศทางในระดับความสูงเหนือพื้นดิน 314 เมตร หรือจากบนดาดฟ้า
ของตึกที่มีความสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของไทย และเพลิดเพลินกับมื้อดินเนอร์สุดหรูในมหานคร แบงค็อก สกายบาร์ ด้วยเมนูอาหารของเชฟ Joshua Cameron ในช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของวัน
ยามตะวันลับขอบฟ้า 

“สัมผัสความเหนือระดับในระหว่างทริปการเดินทางด้วยรถยนต์สุดหร ู
มุ่งหน้าสู่บางกระเจ้า พื้นที่สีเขียวใกล้กรุงที่เปี่ยมด้วยธรรมชาติ 

และอากาศบริสุทธิ์ เหมาะกับการที่คุณจะได้เริ่มต้นฟื้นฟูสุขภาพจากการใช้
ไลฟส์ไตลแ์บบคนยุคเมืองปัจจุบัน หรือดูแลสุขภาพให้ดีต่อเนื่องยาวนาน 

ด้วยศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ร่วมกับศาสตร์การแพทย์แบบองค์ 
รวม ทั้งแพทย์หลวงแผนไทย แพทย์แผนจีน และแพทย์อายรุเวช 

ของอินเดียที่ RAKxa Wellness & Medical Retreat” 

Reward Yourself Reset Your Body





กรุงเทพฯ - บางกระเจ้า 
ออกเดินทางด้วยบริการของ BLACK TIE Limousine ที่ให้บริการลูกค้าในแบบ Exceptional Experience 

RAKxa Wellness & Medical Retreat 
RAKxa Wellness & Medical Retreat ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวมแห่งแรกในเอเชีย ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเขียวชอุ่มและอากาศบริสุทธิ์
ของคุ้งบางกระเจ้าที่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 45 นาที ที่รักษมีทรีตเมนต์การดูแลสุขภาพที่มีความหลากหลายตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพ โดยการนําศาสตร์การแพทย์
หลายแขนง ทั้งเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์อันทันสมัยจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและเวชศาสตร์ชะลอวัย (VitalLife) เข้ามาผสมผสาน กับแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย 
แพทย์แผนจีน แพทย์อายุรเวท แพทย์แผนอินเดีย และการใช้พลังงานบําบัดที่ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสําหรับการเลือกสรรโปรแกรมการรักษาให้เหมาะสมแบบ
รายบุคคล  

ตลอดการเข้าโปรแกรมการฟื้นฟูสุขภาพ ทุกท่านจะได้เข้าพักในวิลล่าส่วนตัว ท่ามกลางธรรมชาติที่แสนสงบ สบาย ผ่อนคลาย และปลอดภัย พร้อมการดูแลเรื่องอาหารเพื่อ
สุขภาพ ที่ดูแลโดยนักโภชนาการทุกมื้อ พร้อมการตรวจ ประเมิน วิเคราะห์ร่างกาย และการออกกําลังกายที่ถูกต้อง จากทีม Medical Gym ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับ
สุขภาพและร่างกายของแต่ละบลุคล

ห้องอาหารอู่นํ้า 
รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารอู่นํ้า โดยให้บริการอาหารตามปรัชญาการต้านการอักเสบภายในร่างกาย แต่ละเมนูช่วยให้ร่างกายขจัดสารพิษที่เป็นอันตราย พร้อม
คืนสมดุลที่ดีต่อสุขภาพ ปรับแต่งเมนูให้เหมาะกับสุขภาพของผู้ใช้บริการ อาหารทุกจานอุดมไปด้วยสารอาหารและปราศจากสารพิษ แถมยังมีรสชาติอร่อยอีกด้วย 
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Vitallife Scientific Wellness Clinic 
เริ่มโปรแกรมแรกโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะนําเอาผลตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น การตรวจเลือด วัดระดับฮอร์โมน รวมไปถึงสภาวะการอักเสบของร่างกาย นําไปออกแบบ
เป็นโปรแกรมทรีตเมนต์ที่เหมาะกับร่างกายของแต่ละคนโดยเฉพาะ โดยทรีตเมนต์ที่น่าสนใจมีมากมาย เช่น Photo - Light Therapy เป็นการใช้เครื่องบําบัดด้วยแสงสามสี 
เพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อหรือข้อต่อที่บาดเจ็บหรืออักเสบ หรือ Cryosauna การใช้ความเย็นเพื่อลดอาการอักเสบของร่างกายด้วยอุณหภูมิ -150 องศาเซลเซียส ไปจนถึงการ
เติมออกซิเจนให้กับร่างกายด้วยเครื่องปล่อยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ซึ่งทั้งหมดนี้ อยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและเวชศาสตร์ชะลอวัยที่มี
ความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังมีทรีตเมนต์ในด้านความงามอีกด้วย เช่น เทอร ์มาจ อัลเทอร่า โบท ็อกซ์ และฟิลเลอร ์ เป็นต้น 

RAKxa Gaya - Medical Gym
โปรแกรมที่สองป็นโปรแกรมที่ให้ความสําคัญกับการออกกําลังกาย ตั้งแต่การทํางานของสมองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวไปจนถึงกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยจะ
ช่วยแก้ปัญหาของผู้ที่มีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วและผู้ต้องการที่จะฟื้นฟูหรือถนอมร่างกายให้ออกกําลังกายได้โดยไม่ทําให้อาการแย่ลง โดยโปรแกรมการออกกําลังกายจะเริ่ม
จากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน จากนั้นจะเริ่มทดสอบอย่างละเอียดตั้งแต่สมองจนถึงทุกข้อต่อ ซึ่งข้อมูลทุกอย่างจะได้รับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ
และนักกายภาพบําบัด เพื่อออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล

RAKxa Cha 
ถึงเวลานํ้าชายามบ่าย คลายเครียดด้วยการดื่มชาสมุนไพร เป็นวิธีที่ดีในการผ่อนคลายด้วยการใช้ช่วงเวลาเล็ก ๆ ระหว่างวันในการสร้างความสงบให้กับกิจวัตรประจําวัน
ตามวิถีเซน ไม่ว่าจะเป็นชาคาโมไมล์ที่นิยมดื่มเพื่อผ่อนคลายทั่วไป หรือชามัทจะ เพื่อการทําสมาธิ ชาทุกแก้วถูกบรรจงชงอย่างพิถีพิถัน เหมาะกับการลดความเครียด ช่วยให้
ผ่อนคลายและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมที่ด ี

ห้องอาหารอู่นํ้า 
รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารอู่นํ้า หลังจากได้เช็คร่างกายตามโปรแกรมต่าง ๆ แล้ว ทางเชฟจะออกแบบคอร์สอาหารให้เข้ากับโปรแกรมสุขภาพของผู้ใช้บริการ 
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ห้องอาหารอู่นํ้า 
รับประทานอาหารเช้าที่เสิร์ฟอาหารตามโปรแกรมสุขภาพที่ออกแบบไว้โดยเฉพาะ 

RAKxa Jai-Holistic Wellness Centre 
โปรแกรมสุดท้ายเป็นศูนย์รวมการบําบัดจากศาสตร์การแพทย์สาขาต่าง ๆ อาทิ การแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน และการใช้พลังงานบําบัดไปจนถึงอายุรเวชศาสตร์ 
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอินเดียมาประจําการ เพื่อให้การรักษาและปรุงนํ้ามันขึ้นเอง โดยมีทรีตเมนต์ที่โดดเด่น ได้แก่ Floatation Room 
ซึ่งเป็นการลอยตัวในแทงก ์นํ้าที่ผสมด้วยเกลือเอปซอม (Epsom Salt) ความเข้มข้นสูงที่จะทําให้ลอยตัวได้ในนํ้า ร่างกายอยู่ในสภาวะไร้นํ้าหนัก และจะส่งผลให้กล้ามเนื้อ
และข้อต่อทุกส่วนได้พักอย่างเต็มที่ การบําบัดด้วยเสียง (Sound Healing) นอกจากนี้ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในโซนธาราบําบัด (Hydro Therapy Area) 
เช่น ห้องอบไอนํ้าสมุนไพร ห้องซาวน่าอินฟราเรด ไอซ์มูนชาวเวอร์ สระนํ้าอุ่น และสระนํ้าเย็นอีกด้วย 

ห้องอาหารอู่นํ้า 
รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารอู่นํ้า ก่อนเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ  
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เดินทางออกจาก RAKxa Wellness & Medical Retreat ด้วยบริการของ BLACK TIE Limousine ที่ให้บริการลูกค้าในแบบ Exceptional Experience ไปยังโครงการ
คิง เพาเวอร์ มหานคร  

Mahanakhon SkyWalk 
เดินทางขึ้นไปยัง Mahanakhon Skywalk แลนด์มาร์กแห่งใหม่ทางสถาปัตยกรรมของประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพฯ นอกจากจะเป็นจุดชมวิวที่ลํ้าสมัยแล้ว 
บริเวณชั้น 4 ของโครงการคิง เพาเวอร์ มหานคร ยังสามารถช็อปปิงสินค้าจากร้านค้าคิง เพาเวอร์ ได้อีกด้วย   

มหานคร แบงคอ็ก สกายบาร ์
มหานคร แบงค็อก สกายบาร์ ห้องอาหารและบาร์สุดหรูบนชั้น 76-77 ของโครงการคิง เพาเวอร์ มหานคร ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น 'ร้านอาหารและบาร์ที่สูงที่สุดในประเทศไทย’ 
เปิดประสบการณ์ดินเนอร์สุดหรูด้วยเมนูอาหารในแบบฉบับของ เชฟ Joshua Cameron ที่ครํ่าหวอดในวงการร้านอาหารชื่อดังระดับมิชลินสตาร์ในนิวยอร์ก 
พร้อมมอบความพิถีพิถันทุกขั้นตอน ผ่านการค้นหาวัตถุดิบที่ดีจากทั่วทุกมุมโลก และเนรมิตออกมาเป็นเมนูสไตล์ตะวันตกและเอเชียอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สําหรับมื้อเย็น
สามารถสั่งเป็นเซตอาหารคํ่า หรือ à la carte ก็ได้ เมนูซิกเนเชอร ์ คือ Uni Panna Cotta  
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Taste Of 
The Glamorous Bangkok

Route 10: BANGKOK (3 วัน 2 คืน) 
GASTRONOMY

โรงแรม: Capella Bangkok 
กรุงเทพมหานคร
ร้านอาหาร: Côte By Mauro Colagreco / 
Tea Lounge / Stella / Sühring /  
sala rattanakosin eatery and bar /  
พระนคร / Pruek Cruise
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ:  
Auriga Wellness
แหล่งท่องเที่ยว: วัดอรุณราชวรารามราช
วรมหาวิหาร
แหล่งช็อปปิง: ICONSIAM



สัมผัสกรุงเทพฯ ในมุมของความอร่อยระดับท ็อปลิสต์ เริ่มต้นที่ห้องอาหารพระนครภายในโรงแรม ซึ่งถ่ายทอดแรงบันดาลใจของเชฟวิเชียร ไตรรัตนวาธิน ผู้เกิดและเติบโตในย่านเจริญกรุง 
ออกมาเป็นจานอร่อยที่ยกระดับเมนูท้องถิ่นให้น่าตื่นตาเคล้าวิวแม่นํ้าเจ้าพระยาที่เป็นแลนด์มาร์ก ออกเดินทางอย่างสะดวกสบายเหนือระดับด้วย Luxury Car สู่ร้านอาหารมิชลินไกด์ Sühring  
ซึ่งเสิร์ฟ Fine-Dining โดยเชฟคู่แฝดชาวเยอรมันที่นําเมนูในความทรงจําวัยเด็กและเมนูดั้งเดิมจากแคว้นต่าง ๆ ของเยอรมันมาผสานกับเทคนิคการปรุงแบบใหม่ แล้วนําเสนอเป็น  
New German Cuisine ที่ไม่เหมือนใคร  

สัมผัสกับคํ่าคืนสุดโรแมนติกบนเรือ Pruek Cruise เรือยอช์ตไม้สักทองที่สูงถึง 8 เมตร ซึ่งให้บริการ The Best Luxury Dining Cruise ในรูปแบบของ Fine-Dining ที่คุณสามารถร่วมรังสรรค์ 
เมนูได้ ในระหว่าง City Cruises ผ่านแลนด์มาร์กสําคัญริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา และยังพลาดไม่ได้กับ ICONSIAM แหล่งช็อปปิงสินค้าทั้งแบรนด์ดังระดับโลกและสินค้าท้องถิ่นที่เป็นความภาคภูมิใจ 
จากทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย เดินเล่นพักผ่อนที่บริเวณ River Park และชมการแสดงระบําสายนํ้าประกอบมัลติมีเดียที่ยาวที่สุดในอาเซียน ซึ่งการันตีด้วยรางวัลจากเวทีระดับโลก 

“ดื่มดํ่ากับช่วงเวลาพิเศษ Staycation สุดชิลกลางกรุงที่  
Capella Bangkok โรงแรมหรูที่เน้นดิไซนส์ําหรับการพักผ่อน 

และการนําเสนอภาพวิถีชีวิตริมสายนํ้า ออกแบบให้ห้องพักทั้ง 101 ห้อง 
มีความตระการตาด้วยวิวแม่นํ้าเจ้าพระยาและมีจากุซซีส่่วนตัว 
อีกทั้งยังมีทีมคาเพลลา คัลเจอร์ริสต ์ เป็นผู้ออกแบบกิจกรรม 
เพื่อความประทับใจแบบเฉพาะบุคคลในตลอดการเข้าพัก”  

Taste Of The Glamorous Bangkok





Capella Bangkok 
เดินทางมาถึงโรงแรมด้วยบริการของ BLACK TIE Limousine ที่ให้บริการลูกค้าในแบบ Exceptional Experience  

Capella Bangkok เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Chao Phraya Estate ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 35 ไร่ ทอดยาวตามแนวแม่นํ้าเจ้าพระยาถึง 350 เมตร ให้บริการห้องพัก
ในรูปแบบวิลล่าและห้องสวีท รวมทั้งสิ้น 101 ห้อง ทุกห้องสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่นํ้าเจ้าพระยาโดยไม่มีอะไรขวางกั้น ภายในครบครันด้วยสิ่งอํานวยความ
สะดวก ทันสมัยเหนือระดับและสมบูรณ์แบบด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Capella ทั้งเรื่องการออกแบบตกแต่งและการบริการ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากตํานานของ
สายนํ้าเจ้าพระยา รวมถึงวิถีชีวิตริมแม่นํ้าย่านเจริญกรุง  แลนด์มาร์กสําคัญของกรุงเทพฯ  

Tea Lounge 
จิบชาหอม ๆ แกล้มขนมหวานที่ทั้งสวยงามและอร่อย เคล้ากับวิวสงบแสนสบายของแม่นํ้าเจ้าพระยา ที่มาในชุด Parisian High Tea ชุดนํ้าชาสไตล์ปารเีซียงฝีมือเชฟหนุ่ม
ชาวฝรั่งเศส Sylvain Constans ที่จะเข็นรถตู้กระจกที่เต็มไปด้วยขนมหน้าตาสวยงามออกมาให้เราเลือก ในชุดนํ้าชาจะมี 3 Courses Dessert Trolley เค้กทําสับเปลี่ยน
หมุนเวียนทุกวัน มีให้เลือกสรร 3 ชนิดจาก 6 ชนิด ขนมสวย ๆ คู่กับชาออร์แกนิกจากไร่ชาทางตอนเหนือของประเทศไทย ที่ใช้ใบชาจากหลายที่เอามาผสมเองเป็นสไตล์พิเศษ
ของ Tea Lounge 

ออกเดินทางไปรับประทานอาหารเย็นที่ Sühring ใช้เวลา 15 นาทีด้วยบริการของ BLACK TIE Limousine  
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Sühring 
ร้านอาหารแนว Fine Dining สไตล์เยอรมัน ที่ได้รับ 2 ดาวมิชลิน และได้รางวัล Asia’s 50 Best Restaurant เป็นอันดับที่ 4 ในเอเชีย ร้านนี้นําโดยเชฟคู่แฝดชาวเยอรมัน 
Mathias Sühring และ Thomas Sühring ที่เคยฝากฝีมือไว้กับ Mezzaluna ร้านอาหารอ ิตาเลียนหรูบนชั้น 65 ของโรงแรมเลอบัว แอท สเตททาวเวอร์ 
และเคยทํางานในร้านอาหารระดับ 3 ดาวมิชลิน อย่าง Aqua ที่เยอรมัน ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมจากร้านอาหารแนวหน้ามามากกว่า 10 ปี ตอนนี้ทั้งสองเชฟพร้อมที่จะแนะนํา
ทุกท่านให้ได้ลิ้มลองอาหารแนว New German Cuisine ที่หลายท่านอาจจะไม่เคยทานที่ไหนมาก่อน เพราะอาหารของที่นี่ล้วนเป็นการนําอาหารดั้งเดิมต่าง ๆ
ที่เชฟคุ้นเคยในวัยเด็กที่เยอรมัน มาผสมผสานกับเทคนิคใหม่ ๆ พร้อมคัดเลือกเฉพาะวัตถุดิบที่ดีที่สุดออกมาเป็นเซตเมนูที่เหมือนกับการรวมอาหารจากแคว ้นต่าง ๆ
ในเยอรมันมาเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีไวน์ชั้นดีให้เลือกจับคู่อีกมากมายด้วย 

เดินทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนด้วยบริการของ BLACK TIE Limousine  
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รับประทานอาหารเช้าในบรรยากาศส่วนตัว ชมวิวแม่นํ้าเจ้าพระยา 

ห้องอาหารพระนคร
รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารพระนคร ด้วยฝีมือการรังสรรค์ความอร่อยโดย เชฟวิเชียร ไตรรัตนวาธิน หรือ เชฟเล็ก หัวหน้าพ่อครัวไทยแห่ง Capella Bangkok 
ผูเ้กิดและเติบโตในย่านเจริญกรุง ซึ่งเป็นแรงบรรดาลใจในการสร้างสรรค์สูตรอาหารที่เน้นให้เห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมในย่านเจริญกรุง
เพื่อยกระดับอาหารท้องถิ่นสู่ระดับโลก และเสิร์ฟเมนูจานอร่อยที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ภายใต้บรรยากาศสุดชิลริมแม่นํ้าเจ้าพระยา 

Auriga Wellness 
ปรนนิบัติผิวอย่างเหนือระดับที่ "Auriga Wellness" ความโดดเด่นของการสร้างสรรค์โปรแกรมสปาและทรีตเมนต์ของ Auriga Wellness คือการผสมผสานองค์ประกอบ
ที่สําคัญของศาสตร์การแพทย์แผนจีน ศาสตร์การบําบัดแบบอินเดีย และเทคนิคการดูแลสุขภาพแผนไทยที่ได้รับการยกย่องและสืบทอดมายาวนาน อาทิ การตอกเส้น 
ซึ่งเป็นรูปแบบการบําบัดที่มีแบบแผนมาจากเมืองเชียงใหม่ เป็นต้น ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ คือ แบรนด์  สกินแคร์ระดับ Luxury ชื่อดัง 111SKIN มาใช้เพื่อมอบ
ประสบการณ์แห่งการปรนนิบัติผิวหน้าและผิวกายแบบเอกซ์คลูซิฟและเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวในประเทศไทย

 
ออกเดินทางไปท่าเรือไอคอนสยามเพื่อขึ้นเรือ Pruek Cruise ใช้เวลา 15 นาทีด้วยบริการของ BLACK TIE Limousine  

Pruek Cruise (ท่าเรือไอคอนสยาม) 
รับประทานอาหารเย็นบน Pruek Cruise ห้องอาหารไทยรูปแบบ Fine Dining ที่นําเสนอเมนูอาหารไทยแบบสร้างสรรค์รสชาติจัดจ้านจํานวน 4 คอร์ส พร้อมด้วยเมนู
คานาเป้สําหรับเรียกนํ้าย่อย และเครื่องดื่ม ทั้งไวน์ ค็อกเทล และม็อกเทลมากมาย ที่สามารถดื่มกันได้แบบไม่จํากัดบนเรือสําราญขนาดเล็กสุดเอกซ์คลูซิฟ 
ที่คอยนําพานักชิมทุกท่าน ล่องไปในแม่นํ้าเจ้าพระยาในช่วงเวลากลางคืนสุดโรแมนติกเป็นระยะเวลานานกว่า 2 ชั่วโมง  

เดินทางกลับถึงโรงแรมด้วยบริการของ BLACK TIE Limousine  
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ห้องอาหารพระนคร 
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารพระนคร  

ออกเดินทางไปยัง วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ใช้เวลา 20 นาที ด้วยบริการของ BLACK TIE Limousine  

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร  
เที่ยวชมถ่ายรูปวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ที่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าริมนํ้าเจ้าพระยา วัดสําคัญคู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน เป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่ สมัย
กรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า “วัดมะกอก” แต่เมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีพระราชประสงค์ย้ายราชธานีมาตั้ง ณ กรุงธนบุรี จึงเปลี่ยนชื่อเป็น
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร สืบมา พระปรางค์วัดอรุณฯ เป็นสถาปัตยกรรมไทยที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งริมแม่นํ้าเจ้าพระยา 

sala rattanakosin eatery and bar 
เดินทางมารับประทานอาหารกลางวันที่ sala rattanakosin eatery and bar พร้อมชมทัศนียภาพที่น่าตื่นตาของวัดอรุณฯ และแม่นํ้าเจ้าพระยา 
รวมไปถึงยังได้ชมวิถีชีวิตการสัญจรทางนํ้าอีกด้วย ส่วนเมนูที่ห้ามพลาดของที่นี่ คือ ข้าวผัดต้มยํากุ้ง เสิร์ฟมาพร้อมกุ้งแม่นํ้าทอดกรอบ 
ผัดด้วยเครื่องต้มยําและไข่ต้มยางมะตูม 
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ICONSIAM 
เดินทางมาช็อปปิงที่ ICONSIAM ศูนย์การค้าที่เป็น New Global Destination สําหรับนักช็อปต้องห้ามพลาด ICON LUXE อาคารสูง 3 ชั้นริมแม่นํ้าเจ้าพระยา
ที่รวบรวมแบรนด์เนมชั้นนําของโลกมาอยู่รวมกัน แต่ละแบรนด์เป็น Flagship Stores ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  

Capella Bangkok 
เดินทางกลับเข้าโรงแรมด้วยบริการของ BLACK TIE Limousine  

Côte by Mauro Colagreco 
ร้านอาหารฝรั่งเศส-อิตาเลียนสไตลร์ิเวียรา ซึ่งสําหรับสายกินแล้ว การมาของ Côte สร้างสีสันให้กับวงการอาหารบ้านเราเป็นอย่างมาก  
เพราะได้รับการสร้างสรรค์โดยเชฟ Mauro Colagreco เชฟชาวอาร์เจนตินา ผู้เป็นเจ้าของร้านอาหาร Mirazur เมืองมองตง ประเทศฝรั่งเศส ร้านอาหารแห่งแรกของเชฟ 
ซึ่งปัจจุบันได้รับดาวมิชลิถึง 3 ดวง พร้อมด้วยตําแหน่งร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลกประจําปี 2019 จากเวที World’s 50 Best Restaurant ซึ่งการมาเปิด Côte by Mauro 
Colagreco ที่กรุงเทพฯ นั้น เชฟ Mauro Colagreco ได้ส่งลูกศิษย์อย่าง เชฟ Davide Garavaglia มายืนเป็นหลัก ซึ่งหลาย ๆ จานที่ห้องอาหารแห่งนี้  
เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของเชฟ Davide Garavaglia นั่นเอง เราสามารถเลือกสั่งได้ทั้ง เซต 5 คอร์ส 9 คอร์ส หรือ à la carte 

Stella 
บาร์ค็อกเทลของโรงแรม Capella Bangkok ที่วางคอนเซปต์ของบาร์เพื่อเชิดชูวีรสตรีจาก 4 ประเทศ อาทิ ย่าโมของไทย Tomoe Gozen ซามูไรสาวชาวญี่ปุ่น  
Zheng Yi Sao โจรสลัดชาวจีน Rani Lakshami Bai ขบถสาวชาวอินเดียที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพ และที่นี่ยังโดดเด่นเรื่องการจับคู่ค็อกเทลกับขนมหวาน 
รวมทั้งมีเมนูโอมากาเสะขนมหวานกับค็อกเทลอีกด้วย 

เดินทางกลับด้วยบริการของ BLACK TIE Limousine ที่รอบริการส่งถึงจุดหมายปลายทาง 
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การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
1600 ถนนเพชรบุรตีัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400


