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การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจําปี 2564 
Best Travel Trends Content 
Luxury Premium Route : ชลบุรี 
Healthy & Sport Route : ชะอํา-หัวหิน 
Workation Staycation Route : ภูเก็ต-พังงา  
Chic & Chill Route : เชียงใหม่ 
Family Trip : ปากช่อง-โคราช
รายชื่อประเภทและสาขาของผู้ได้รับรางวัล
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13  
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 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดการประกวดรางวัลอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวไทยเป็นครั้งที่ 13 ประจําปี 2564 เพื่อรองรับคุณภาพสินค้าและบริการ
ทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) โดยแบ่งประเภทของรางวัลออกเป็น  
3 ประเภท ได้แก่ Hall Of Fame, Thailand Tourism Gold Award และ Thailand 
Tourism Award

 โดยปีนี้มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 175 ผลงาน แบ่งเป็นประเภท
ที่พักนักท่องเที่ยว 68 ผลงาน ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 80 ผลงาน และประเภท
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 27 ผลงาน ททท. จึงรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการ 
ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ รวมไปถึงการแนะนําเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยรางวัล
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยทั้ง 5 เส้นทาง เพื่อช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการ 
ยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและบริการที่ดี 

 หวังเป็นอย่างย่ิงว่า รางวัลอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย คร้ังท่ี 13 น้ี จะเป็น 
ส่วนหนึ่งของการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน “การท่องเที่ยว 
สีขาว” ท่ีมีท้ังความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
รวมถึงการสร้างคุณค่าและมูลค่าของสินค้าทางการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล
ได้อย่างแท้จริง



THAILAND TOURISM AWARD
“รางวัลแห่งเกียรติยศ” รางวัลนี้มอบให้แก่ผู้ที่มี
คุณภาพสินค้าและบริการที่ดีตามมาตรฐาน พร้อม
นําเสนอคุณค่าด้านการท่องเที่ยวเพื่อทุกคน

THAILAND TOURISM GOLD AWARD
“รางวัลอันทรงคุณค่าแห่งเกียรติยศ” รางวัลนี้มอบให้
แก่ผู้ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม และพร้อมส่งมอบประสบการณ์
อันทรงคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 
ครั้งที่ 13 ประจำาปี 2564

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นรางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการ
ทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการ 
ยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ และบริการที่ดี เพื่อยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยว  

ที่ได้มาตรฐาน “การท่องเที่ยวสีขาว” ที่มีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย  
เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่า 

ของสินค้าทางการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล

HALL OF FAME
“รางวัลอันทรงคุณค่าแห่งเกียรติยศตลอดกาล” 
รางวัลนี้มอบให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวไทยยอดเยี่ยม (THAILAND TOURISM 
GOLD AWARDS) ในประเภทเดียวกัน ติดต่อกัน  
3 ครั้งซ้อน



Best  Travel 
Trends Content

Thailand Tourism Awards

เน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีกำาลังจ่ายสูง เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวในสถานที่
ที่มีความหรูหราและสะดวกสบายรวมถึงความคุ้มค่าจากการใช้บริการต่างๆ

เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพักผ่อนในช่วงวันหยุดและใช้เวลาดื่มด่ำา
ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างประสบการณ์สุดพิเศษกับครอบครัว

เน้นกลุ่มเป้าหมายวัยทำางานที่ต้องการพักผ่อนและเปลี่ยนทุกสถานที่
ให้กลายเป็นห้องทำางานไปพร้อมๆ กับการออกไปท่องเที่ยวได้อีกด้วย

เน้นกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นที่ต้องการพักผ่อนในสถานที่ที่มีเอกลักษณ์ ราคาคุ้มค่า
และกำาลังได้รับความนิยมในหมู่มากจากเทรนด์ท่องเที่ยวในปัจจุบัน

เน้นกลุ่มเป้าหมายที่รักสุขภาพและชื่นชอบในการออกกำาลังกายไปพร้อมกับพักผ่อน
และทำากิจกรรมทางกีฬารวมถึงดูแลร่างกายด้วยโปรแกรม Spa & Wellness

Luxury Premium

Family Trip

Workation Staycation

Chic & Chill

Healthy & Sport



Luxury Premium
ล่องเรือพักผ่อน นอนหรู ลักเชอรี ทุกโมเมนต์

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา

โรงแรมสยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท 
พัทยา

คุซัทสึ ออนเซ็น ชลบุรี

สวนนงนุช

แคสเทลโล ดิ เบลลาจิโอ้

อาร์เบอร์ โฮเทล 
แอนด์ เรสซิเดนซ์ 

Ocean Escape Yacht 
Charter Pattaya Phuket

11

Luxury 
Premium

ชลบุรี

ล่องเรือพักผ่อน 
นอนหรู ลักเชอรี 

ทุกโมเมนต์
เปิดประสบการณ์ใหม่ในการพักผ่อน ด้วยการยกระดับการท่องเที่ยว 
ในแบบฉบับลักเชอรีเน้นความสะดวกสบายในทุกโมเมนต์ ไม่ว่าจะเป็น 

ท่ีพักดีไซน์หรูหรือกิจกรรมล่องเรือดูบรรยากาศยามเย็น เรียกได้ว่าตอบโจทย์
กลุ่มเป้าหมายที่ชื่นชอบการพักผ่อนในสไตล์หรูหรา ให้ได้พาตัวเอง 

มาดื่มด่ํากับทุกสิ่งอํานวยความสะดวกอันคุ้มค่า

10

ทริป 3 วัน 2 คืน ชลบุรี

Route



Luxury 
Premium

ร้านอาหารที่มีดีไซน์เป็นปราสาทโบราณแบบอิตาลี 
เสพบรรยากาศสุดโรแมนติกที่ล้อมรอบด้วยภูเขาแบบ 360 องศา

เสิร์ฟเมนูอาหารคุณภาพดีที่เลือกใช้วัตถุดิบพรีเมียม

สัมผัสกับการพักผ่อนที่แท้จริงท่ามกลางธรรมชาติในโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวเครือ Sukosol
ดีไซน์การตกแต่งเน้นความเรียบหรูแบบคลาสสิกโมเดิร์น ด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ทำาจากหวายและไม้สัก 

สถานที่ที่เป็น ‘โอเอซิสแห่งความสงบ’ และได้รับรางวัลเกียรติยศ (Hall of Fame) ประจำาปี พ.ศ.2564

จัดทริป Private ล่องเรือเรือยอช์ตส่วนตัวกลางทะเลที่ลักเชอรีที่สุดในพัทยา
สนุกกับกิจกรรมดำาน้ำา ปิ้งย่าง BBQ รับประทานอาหาร และจิบเครื่องดื่มสุดพรีเมียม

พร้อมชมพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติกได้จากมุมทานอาหารเย็นสุดพิเศษ

แคสเทลโล ดิ เบลลาจิโอ้

โรงแรมสยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา

Ocean Escape Yacht Charter Pattaya Phuket 

วันที่ 2

13

Luxury 
Premium วันที่ 1

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ได้ติดอันดับ 1 ใน 10 สวนที่สวยที่สุดในโลกจากหลากหลายเว็บไซต์
สวนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก และแหล่งรวมพันธุ์ไม้เขตร้อนมากกว่า 180,000 ชนิด

ไฮไลต์ที่ห้ามพลาดคือสวนลอยฟ้าและหุบเขาไดโนเสาร์

โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ติดชายหาดส่วนตัวที่สวยงามที่สุดในหาดพัทยา
พร้อมบริการที่น่าประทับใจ มีบรรยากาศดีและล้อมรอบด้วยธรรมชาติ
มีห้องพักให้เลือกถึง 13 รูปแบบในสไตล์ Modern Contemporary

โรงแรมดีไซน์ทันสมัย มุมถ่ายรูปเยอะ ถูกใจสายโซเซียล
ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าบนรูฟท็อปชั้น 24 และลิ้มรสอาหารสุดเลิศหรู

นั่งจิบค็อกเทลสูตรพิเศษพร้อมชมวิวทะเลพัทยาได้ที่บีชบาร์

สวนนงนุช

เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา 

อาร์เบอร์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์

12

Thailand 
Tourism 
Gold Awards

Hall of Fame 
Thailand Tourism 

Awards



Luxury Premium Route
ล่องเรือพักผ่อน นอนหรู ลักซูฯ ทุกโมเมนต์

1514

Luxury 
Premium วันที่ 3

แช่ออนเซนท่ามกลางบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นที่ตกแต่งด้วยไม้สนและสวนญี่ปุ่น
สัมผัสความผ่อนคลายจากผงผลึกแร่จากเมืองคุซัทสึ 

ให้บริการบ่อน้ำาร้อนและน้ำาเย็นถึง 9 บ่อ และถังไม้แช่อีก 3 ถัง

คุซัทสึ ออนเซ็น ชลบุรี
Thailand 
Tourism 
Awards

Luxury Premium Route
ล่องเรือพักผ่อน นอนหรู ลักเชอรี ทุกโมเมนต์

สวนนงนุช

เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา

อาร์เบอร์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ 

วันที่ 1

แคสเทลโล ดิ เบลลาจิโอ้

โรงแรมสยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา 
  

Ocean Escape Yacht Charter 
Pattaya Phuket

วันที่ 2 วันที่ 3

คุซัทสึ ออนเซ็น ชลบุรี 

คุซัทสึ ออนเซ็น ชลบุรี

อารเบอร โฮเทล
แอนด เรสซิเดนซ

Ocean Escape
Yacht Charter

Pattaya Phuket

เคป ดารา
รีสอรท พัทยา

โรงแรม
สยามเบยชอร
รีสอรท พัทยา

สวนนงนุช แคสเทลโล
ดิ เบลลาจิโอ

อาวไทย
ชลบุรี



Healthy & Sport
ชะอำ�-หัวหิน อ�ยุยืนขึ้นไปอีกหล�ยปี

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

Pineapple Surf Club

ชีว�ศรม อินเตอร์เนชั่นแนล 
เฮลท์ รีสอร์ต

อุทย�นสิ่งแวดล้อมน�น�ช�ติ
สิรินธร

Cha-Am ATV Park

Ken Diamond Tour & 
Travel Hua Hin

โรงแรมพุทธรักษ�
หัวหิน

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ 
ว�น� น�ว� หัวหิน

17

Healthy
& Sport

ชะอำ�-หัวหิน

ชะอำ�-หัวหิน 
อ�ยุยืนขึ้นไปอีก

หล�ยปี
จัดทริปท่องเที่ยวเอาใจสายกิจกรรมใกล้กรุงเทพมหานคร 3 วัน 2 คืน 

ชะอำา-หัวหิน เมืองท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ โดยทริปนี้เราจะเอาใจคนที่อยาก
ออกมาท่องเที่ยวพร้อมกับทำากิจกรรมที่จะทำาให้คุณได้เพลิดเพลินผ่อน
คลายตลอดทริป ทั้งพักผ่อนที่รีสอร์ตเพื่อสุขภาพแห่งแรกของไทยเล่น

เซิร์ฟที่คาเฟ่ริมหาด และล่องเรือไปกลางทะเลกับกิจกรรมทางน้ำาที่รับรอง
ว่าจะทำาให้คุณเต็มอิ่มจุใจและตกหลุมรักทะเลอ่าวไทยมากขึ้นแน่นอน

16

สาย (เฮล) ตี้ เปิดทริป 3 วัน 2 คืน

Route

Healthy
& Sport

ชะอำา-หัวหิน

3 วัน 2 คืน เที่ยวสนุก
สุขภาพดี แฮปปี้สุดๆ

จัดทริปท่องเที่ยวเอาใจสายกิจกรรมใกล้กรุงเทพมหานคร 3 วัน 2 คืน 
ชะอํา-หัวหิน เมืองท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ โดยทริปนี้เราจะเอาใจคนที่ 

อยากออกมาท่องเที่ยวพร้อมกับทํากิจกรรมที่จะทําให้คุณได้เพลิดเพลิน
ผ่อนคลายตลอดทริป ทั้งพักผ่อนเชิงสุขภาพอย่างการทําสปา เล่นเซิร์ฟ 
ที่คาเฟ่ริมหาด และล่องเรือไปกลางทะเลกับกิจกรรมทางน้ําที่รับรองว่า 

จะทําให้คุณเต็มอิ่มจุใจและตกหลุมรักทะเลอ่าวไทยมากขึ้นแน่นอน

16

เอาใจสาย (เฮล) ตี้! จัดทริปชะอํา - หัวหิน

Route

Healthy & Sport
3 วัน 2 คืน เที่ยวสนุก สุขภาพดี แฮปปี้สุดๆ

วันที่ 1

วันที่ 2

Pineapple Surf ClubTree Top Adventure Park 
Hua Hin

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ
ป่าชายเลนสิรินาถราชินี

Cha-Am ATV Park

เดย์สปา พุทธรักษา หัวหิน

โรงแรมพุทธรักษา
หัวหิน

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ 
วานา นาวา หัวหิน

17

วันที่ 2

17

วันที่ 3



Healthy
& Sport วันที่ 1

แหล่งรวมกิจกรรมสนุกสุดมันส์ เหมาะสำาหรับคนชอบออกกำาลังกาย
มีกิจกรรมให้เลือกหลากหลายทั้งขับรถ ATV เพนต์บอล และยิงธนู ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ

พร้อมการดูแลความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ประจำาสนามและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

พักผ่อนอย่างเรียบง่ายติดหาดหัวหิน พร้อมบริการห้องพักและวิลล่า 67 ห้อง 
ตกแต่งอาคารสไตล์มินิมอล ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ทำาจากไม้ 
ให้ความรู้สึกอบอุ่นเสมือนบ้านพักตากอากาศริมทะเล

บรรยากาศดีอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เหมาะแก่การชมวิวและเดินเล่นริมทะเล

Cha-Am ATV Park

โรงแรมพุทธรักษา หัวหิน

18

Thailand 
Tourism 
Awards

Healthy
& Sport

สปาภายในโรงแรมพุทธรักษา หัวหิน ที่ขึ้นชื่อเรื่องการตกแต่งอย่างมีสไตล์
บริการทรีตเมนต์หลากหลายประเภท ทั้งการดูแลผิวหน้าและผิวกาย

ภายในมีการเลือกใช้แสงไฟที่ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสตามคุณสมบัติเฉพาะของทรีตเมนต์แต่ละประเภท

แหล่งรวมกิจกรรมเอาใจสายแอดเวนเชอร์ท่ามกลางธรรมชาติ
เต็มไปด้วยฐานผจญภัยถึง 25 ฐาน ได้แก่ ซิปไลน์ โหนสลิง สะพานเชือก และกิจกรรมอื่นๆ 

พร้อมการดูแลจากครูฝึกประจำาฐาน และเครื่องเล่นที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากประเทศฝรั่งเศส

เดย์สปา พุทธรักษา หัวหิน

Tree Top Adventure Park Hua Hin

วันที่ 2

1918 19

คาเฟ่วิวทะเล บรรยากาศดีริมหาดเขาตะเกียบ
เน้นเสิร์ฟเมนูสไตล์เฮลตี้ เหมาะสำาหรับคนรักสุขภาพ

มีบริการสอนเล่นเซิร์ฟบอร์ดพร้อมบริการให้เช่า และคลาสโยคะ

Pineapple Surf Club



Luxury Premium Route
ล่องเรือพักผ่อน นอนหรู ลักซูฯ ทุกโมเมนต์
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Healthy
& Sport
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Healthy & Sport Route
3 วัน 2 คืน  เที่ยวสนุก สุขภาพดี แฮปปี้สุดๆ

Cha-Am ATV Park

โรงแรมพุทธรักษา หัวหิน 

วันที่ 1

Day Spa พุทธรักษา หัวหิน 

Tree Top Adventure Park Hua Hin

Pineapple Surf Club

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน

วันที่ 2 วันที่ 3

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ
ป่าชายเลนสิรินาถราชินี

อาวไทย

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ
โรงแรมพุทธรักษา

หัวหิน

โรงแรมฮอลิเดย อินน
วานา นาวา หัวหิน

Tree Top Adventure Park
Hua Hin

ศูนยศึกษาเรียนรูระบบนิเวศ
ปาชายเลนสิรินาถราชินี

Day Spa พุทธรักษา
หัวหิน

Cha-Am 
ATV Park

Pineapple
Surf Club

วันที่ 3

ศูนย์เรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างเป็นแห่งแรกในประเทศไทย 
มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เดินเล่นระยะทาง 850 เมตร 

ชมวิวป่าชายเลนและชุมชนปากน้ำาปราณมุมสูงที่จุดชมวิว ‘หอชะคราม’

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

ที่พักที่มีสวนน้ำาแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย และโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมและสีสันอันสดใส
สามารถชมวิวทะเล ภูเขา และตัวเมืองหัวหินแบบพาโนรามาได้ที่ชั้นดาดฟ้า

มีบริการห้องอาหาร ‘ประมง’ เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน

วันที่ 2

Thailand 
Tourism 
Awards



Workation Staycation
ภูเก็ต-พังงา ฟ้าสวย น้ำาใส เที่ยวได้ ทำางานด้วย !

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 2 วันที่ 3

โรงแรม เดอะ นาคาไอแลนด์ อะ ลักซ์ชัวรี่ 
คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต

มิวเซียมภูเก็ต

ร้านในเหมือง จ.พังงา

โอเอซิส เทอร์ควอยซ์ 
โคฟว สปา

หาดเขาหลัก

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
ย่านเมืองเก่าภูเก็ต

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท 
เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา

23

Workation 
Staycation

ภูเก็ต-พังงา

ภูเก็ต-พังงา 
ฟ้าสวย น้ำาใส 

เที่ยวได้ ทำางานด้วย !
เมื่อทํางานจนเหนื่อยล้า ต้องหาเปลี่ยนที่ทํางาน พาร่างกายไปรีเฟรชกันที่ 
 ‘ภูเก็ต-พังงา’ กับที่เที่ยวสุดชิล เหมาะแก่การผ่อนคลายในช่วงพักเบรก

จากการทํางาน และที่พักสุดปังที่สามารถทํางานพร้อมชาร์ตพลังไปในตัว 
ทริปนี้จะช่วยเพิ่มไฟในการทํางานและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ  

ให้มนุษย์ออฟฟิศที่อยากลองเปลี่ยนที่ทํางานได้เปลี่ยนบรรยากาศ 
การทํางานในรูปแบบ Workation

22

เปลี่ยนที่ทํางาน ไป Workation

Route



Hall of Fame 
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รีสอร์ทหรูแห่งเดียวที่ตั้งอยู่บนเกาะนาคาใหญ่ เกาะที่เงียบสงบนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาะภูเก็ต
ให้บริการห้องพักและพูลวิลล่าส่วนตัวที่มีเอกลักษณ์ 90 ห้อง พร้อมการเดินทางด้วยสปีดโบตส่วนตัว

มีมุมที่เหมาะกับการนั่งทำางานในห้องพัก และผ่อนคลายด้วยการจิบค็อกเทล 
ชมวิวพระอาทิตย์ตกได้ที่บาร์ทะเล

โรงแรม เดอะ นาคาไอแลนด์ อะ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น 
รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต

Thailand 
Tourism 
Awards

Workation 
Staycation วันที่ 1

           สปาท่ามกลางบรรยากาศวิลล่าหรูส่วนตัว เจ้าของรางวัลเกียรติยศ (Hall of Fame) ประจำาปี พ.ศ.2564 
     โดดเด่นด้วยโทนสีฟ้าเทอร์คอยส์ พร้อมการตกแต่งสไตล์เรียบหรูด้วยเฟอร์นิเจอร์แบบเมดิเตอร์เรเนียน

   มีบริการสปาทุกรูปแบบ ได้แก่ นวดน้ำามันอะโรมา นวดแผนไทย รวมไปถึง King of Oasis และ Queen of Oasis

โอเอซิส เทอร์ควอยซ์ โคฟว สปา

24

Workation 
Staycation

เพลิดเพลินไปกับความงดงามของอาคารตึกแถวคลาสสิกสไตล์ชิโน-ยูโรเปียน
สัมผัสวัฒนธรรมประเพณีไทย จีน และมลายู ท่ีก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม ‘เปอรานากัน’ หรือ ‘บาบ๋า-ย่าหยา’
แวะชิมมีอาหารรสด้ังเดิม ท้ังอาหารพ้ืนเมืองของชาวภูเก็ต เช่น โอ้เอ๋ว เต่าแดง เปาลับ และผัดหม่ีฮกเก้ียน

พิพิธภัณฑ์ท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวของเมืองภูเก็ตจากอดีตถึงปัจจุบัน 
จัดแสดงการเรียนรู้ผ่านส่ือเทคโนโลยีและกิจกรรมสร้างสรรค์ในช่ือ ‘ภูเก็ตนครา เพอรานากันนิทัศน์’ 

มีอาคารจัดแสดงแบ่งเป็น2 ส่วน ได้แก่ ภูเก็ตนครา และเพอรานานิทัศน์ ท่ีสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมภูเก็ต

ที่พักที่สง่างามด้วยสถาปัตยกรรมไทยแบบร่วมสมัย พร้อมพื้นที่สีเขียวสไตล์ทรอปิคอล
ภายในห้องพักตกแต่งเน้นความเรียบหรูด้วยไม้สักและผ้าไหม ถูกโอบล้อมด้วยสระว่ายน้ำาทุกห้อง

บรรยากาศเงียบสงบ ติดชายหาดเขาหลัก และสามารถทำากิจกรรมได้ทั้งทางบกและทางน้ำา

วิสาหกิจชุมชมท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต

มิวเซียมภูเก็ต

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา

วันที่ 2
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Supicha Prangchaiwate
ปรับห่างปกติ

Supicha Prangchaiwate
ปรับห่างปกติ
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Workation 
Staycation

วันที่ 3

ร้านอาหารพื้นเมืองที่ได้รับการการันตีความอร่อยระดับมิชิลิน
เน้นการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาประกอบเมนูอาหารเป็นหลัก

รสชาติอร่อยแบบไทยแท้ และจัดจ้านฉบับปักษ์ใต้

ร้านในเหมือง จ.พังงา

ชายหาดที่มีทิวทัศน์สวยงามด้วยทิวสน หาดทรายขาว และน้ำาทะเลใส
บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การเดินพักผ่อน เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติ

มีจุดเล่นเซิร์ฟและโต้คลื่นซึ่งเป็นที่ยอดนิยมแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงา

หาดเขาหลัก

วันที่ 2 Workation Staycation
ภูเก็ต-พังงา ฟ้าสวย น้ำใส เที่ยวได้ ทำงานด้วย !

โอเอซิส เทอร์ควอยซ์ โคฟว สปา 

โรงแรม เดอะ นาคาไอแลนด์ 
อะ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น 
รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต  

วันที่ 1

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
ย่านเมืองเก่าภูเก็ต

มิวเซียมภูเก็ต 

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เขาหลัก 
รีสอร์ท แอนด์ สปา 

หาดเขาหลัก

วันที่ 2 วันที่ 3

ร้านในเหมือง จ.พังงา

ทะเล
อันดามัน

ภูเก็ต

พังงา

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท
เขาหลัก รีสอรท แอนด สปา

หาดเขาหลัก

โอเอซิส เทอรควอยซ
โคฟว สปา

โรงแรม เดอะ นาคาไอแลนด 
อะ ลักซชัวรี่ คอลเลคชั่น 
รีสอรท แอนด สปา ภูเก็ต

สนามบินภูเก็ต

รานในเหมือง จ.พังงา

มิวเซียมภูเก็ต
วิสาหกิจชุมชนทองเที่ยว
ยานเมืองเกาภูเก็ต



Chic & Chill
เที่ยวสไตล์คนชิก ฮิปทุกที่ ทริปนี้ต้องมีรูปอัป !

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

โรงแรมครอสทูเชียงใหม่ 
ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

ไอนาราคาเฟ่

สวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สวนส้มของฉัน

ดงมาดาม

อุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

Mori Natural Farm

29

Chic 
& Chill

เชียงใหม่

เที่ยวสไตล์คนชิก 
ฮิปทุกที่ 

ทริปนี้ต้องมีรูปอัป !
‘เชียงใหม่’ ไปกี่ครั้งก็ยังอินเทรนด์ หากพูดถึงเชียงใหม่ 

ต้องนึกถึงความคูล ความชิก และความชิล ทริปนี้จะพาไปเที่ยวเชียงใหม่
ตามสไตล์คนชิก ทุกโลเคชั่นมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจเหมาะกับ 
การถ่ายรูปสวยๆ ลงโซเซียล ไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวหรือโรงแรม

ก็เช็กอินแบบคนฮิปๆ พร้อมโพสต์ภาพสุดคูลได้เลย

28

3 วัน 2 คืน Slowlife @ เชียงใหม่

Route



Chic 
& Chill วันที่ 1

ร้าน Fusion ทั้งคาวและหวาน ของคุณเดี่ยว มาสเตอร์เซฟไทยแลนด์
โดดเด่นด้วยรสชาติและการตกแต่งร้านด้วยดอกไม้นานาชนิดอย่างมีเอกลักษณ์ 

เน้นการเสิร์ฟอาหารจานใหญ่ ที่จัดจานอย่างสวยงามและอลังการ

ท่ีพักท่ามกลางความเงียบสงบของแม่น้ำาปิง และให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติภายในรีสอร์ท
โดดเด่นด้วยอิฐมอญสีแดง ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและองค์ประกอบล้านนาดั้งเดิม
มีสิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน ห้องพักสะดวกสบาย และมีอ่างจากุชชี่ให้แช่ผ่อนคลาย

   สวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับรางวัลเกียรติยศ (Hall of Fame) ประจำาปีพ.ศ.2564
เดินชมสัตว์ป่าในบรรยากาศทุ่งหญ้าซาวันนาแอฟริกา ระทึกใจกับวิถีชีวิตของสัตว์ดุร้ายอย่างใกล้ชิด 

มีกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น น่ังรถรางชมวิถีชีวิตสัตว์ป่าตอนกลางคืน สัตว์ป่าหายาก และอาบน้ำาให้ช้าง

ดงมาดาม

โรงแรมครอสทูเชียงใหม่ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
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Chic 
& Chill

อุทยานแห่งชาติท่ีประกอบด้วยป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ บนภูเขาสูงสลับซับซ้อนใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่
มีกิจกรรมให้เลือกหลากหลาย เช่น การเล่นน้ำาตกหมอกฟ้า ชมความงามของดงดอกนางพญาเสือโคร่ง เป็นต้น

แล้วยังมีบริการท่ีพัก ท่ีกางเต็นท์พักแรม เดิมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และทิวทัศน์ดอยหัวหมูอีกด้วย

คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น ท่ามกลางบรรยากาศชนบทท่ามกลางทุ่งนาและวิวภูเขา
บริการขนมและเครื่องดื่มราคาเป็นมิตร เหมาะเป็นจุดพักผ่อนระหว่างเดินทาง

มีจุดกางเต็นท์พร้อมห้องน้ำาสะอาดให้เช่าอีกด้วย

ฟาร์มสเตย์ท่ามกลางขุนเขาท่ีผสมผสานกล่ินอายความเป็นญ่ีปุ่นและล้านนาได้อย่างลงตัว
ให้บริการท่ีพักแบบบ้านไม้ท่ีสร้างจากไม้เก่าท่ีหาได้ในภาคเหนือเกือบท้ังหมด

สถานท่ีแห่งการพูดคุย แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์กับผู้คนท่ีแวะเวียนมาใช้บริการ

อุทยานแห่งขาติดอยสุเทพ-ปุย

ไอนาราคาเฟ่

Mori Natural Farm

วันที่ 2
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Chic 
& Chill วันที่ 3

แหล่งรวบรวมพรรณไม้ตามหมวดหมู่ ตามวงศ์สกุลต่างๆ และอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไว้อย่างดี
จุดถ่ายรูปยอดนิยม แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเพลิดเพลินกับการชมสวนดอกไม้ 
มีบริการรถรางนำาเที่ยว ทางเดินลอยฟ้าเหนือเรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

สวนส้มบรรยากาศดี พร้อมวิวสวยบนไหล่เขาม่อนแจ่ม 
พลาดไม่ได้กับเมนูซิกเนเจอร์อย่าง ‘ไอศกรีมส้มโฮมเมด’ ในคาเฟ่ พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ  

กิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชื่นชอบคือ การเก็บส้มสดๆ จากต้นได้ด้วยตนเอง

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

สวนส้มของฉัน

Thailand 
Tourism 
Gold Awards

Chic & Chill
เที่ยวสไตล์คนชิก ฮิปทุกที่ ทริปนี้ต้องมีรูปอัป !

ดงมาดาม

โรงแรมครอสทูเชียงใหม่ 
ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

วันที่ 1

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

ไอนาราคาเฟ่
  

Mori Natural Farm

วันที่ 2 วันที่ 3

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์

สวนส้มของฉัน

อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 

สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสริิกิติ์

เชียงใหมไนทซาฟารี

ดงมาดาม

สนามบินเชียงใหม

โรงแรมครอสทู
เชียงใหม 

ริเวอรไซด รีสอรท

ไอนาราคาเฟ

Mori Natural Farm

สวนสมของฉัน

เชียงใหม

วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3

Supicha Prangchaiwate
Tracking = 0 /ดีมั้ยนะพี่ มันบีบๆ



Family Trip
เขาใหญ่-โคราช เช็กอินฉบับแฟมิลี แฮปปี้ยกบ้าน

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

สวนสัตว์โคราช 

ไร่องุ่นไวน์กราน-มอนเต้ 
ปากช่อง

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. 
ลำาตะคอง

โรงไฟฟ้าลำาตะคอง
ชลภาวัฒนา

Pimpisa 
The Land of Dream

 Primo Piazza

โรงแรมแคนทารี
นครราชสีมา

The Birder’s Lodge
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Family 
Trip

ปากช่อง-โคราช

เขาใหญ่-โคราช 
เช็กอินฉบับแฟมิลี 

แฮปปี้ยกบ้าน
ใช้เวลาในช่วงวันหยุดสุดพิเศษกับการพาครอบครัวเดินทางไปท่องเที่ยว

และทํากิจกรรมร่วมกันใกล้กรุงฯ กับทริป 3 วัน 2 คืน 
ปักหมุดเขาใหญ่-โคราชกับแพลนเช็กอินฉบับแฟมิลี แฮปปี้ยกบ้าน 

ทริปนี้เหมาะกับการมาพักผ่อนของคุณพ่อคุณแม่ และมีกิจกรรมสุดสนุก
ให้คุณลูกได้สนุกสนาน เรียกได้ว่าเป็นทริปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ 

ไปพร้อมกันแบบยกครอบครัว

34

ขับรถเที่ยว 3 วัน 2 คืน

Route



Family 
Trip วันที่ 1

สวนอาหารกลางน้ำา เหมาะแก่การนั่งรับลมทานอาหารชิลๆ พร้อมชมบรรยากาศริมน้ำาเสมือนนั่งอยู่บนแพ
ภายในร้านมีพื้นที่กว้างขวางและมีมุมถ่ายรูปหลากหลายจุด

มีบริการอาหารคาวหวานให้เลือกหลากหลาย พร้อมเสิร์ฟคู่เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ของร้าน

หนึ่งในสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่มีบรรยากาศร่มรื่นและกว้างขวาง
นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถรางเที่ยวชมสัตว์น้อยใหญ่ได้แบบใกล้ชิดตามโซนต่างๆ  

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงโชว์จากสัตว์น่ารักๆ ให้ชมเป็นรอบอีกด้วย

โรงแรมหรูใจกลางเมืองโคราช ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น โทนสีขาว ปลอดโปร่ง และหลังคาสูง
มีสิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน ตั้งอยู่ห่างจากอนุสาวรีย์ย่าโมและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เพียงไม่กี่นาที 

นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบห้องโดยเฉพาะ เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่บุคคลทุพพลภาพอีกด้วย

Pimpisa The Land of Dream

สวนสัตว์โคราช

โรงแรมแคนทารี นครราชสีมา
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ท่ีพักสไตล์กระท่อมด้วยดีไซน์แบบ Tiny House หรือบ้านขนาดกะทัดรัด ท่ีมีส่ิงอำานวยความสะดวกครบครัน
เน้นบรรยากาศการพักผ่อนแบบอบอุ่น เสมือนอยู่ในยุโรป 

บริเวณโดยรอบกว้างขวาง เหมาะแก่การพาครอบครัวมาพักผ่อนในวันหยุด

The Birder’s Lodge

วันที่ 2
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โรงงานไฟฟ้าพลังน้ำาแบบสูบกลับ ท่ีต้ังอยู่ใต้ดินแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย 
ด้านบนท่ีสูงมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน สามารถเท่ียวชมวิวอุทยานธรณีโคราช และชมวิวทิวเขาโคราชรูปอีโต้ได้ 

รวมถึงมีกิจกรรมท่องเท่ียวอ่ืนๆ ได้แก่ ป่ันจักรยานชมวิว 360 องศา ชมทุ่งกังหันลม และปลูกป่าลอยฟ้า

ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านพลังงานไฟฟ้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
แหล่งจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานสะอาดด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในรูปแบบ Interactive Learning 

ภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ แบ่งเป็นทั้งหมด 7 โซน แต่ละโซนเหมาะกับการท่องเที่ยวแบบครอบครัว

โรงไฟฟ้าลำาตะคองชลภาวัฒนา

 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำาตะคอง

Thailand 
Tourism

Gold Awards

Thailand 
Tourism 
Awards

Supicha Prangchaiwate
ปรับห่างปกติ Tracking = 0

Supicha Prangchaiwate
Tracking = 0
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Family 
Trip วันที่ 3 Family Trip

เขาใหญ่-โคราช เช็กอินฉบับแฟมิลี แฮปปี้ยกบ้าน

Pimpisa The Land of Dream

สวนสัตว์โคราช 

โรงแรมแคนทารี นครราชสีมา

วันที่ 1

โรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา  

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลําตะคอง

The Birder's Lodge

วันที่ 2 วันที่ 3

Primo Piazza 

ไร่องุ่นไวน์กราน-มอนเต้ ปากช่อง 

ไรองุนไวนกราน-มอนเต 
ปากชอง

โรงไฟฟาลําตะคอง
ชลภาวัฒนา

 ศูนยการเรียนรู 
กฟผ. ลําตะคอง

 Primo Piazza

The Birder's Lodge

Pimpisa
The Land of Dream

โรงแรมแคนทารี 
นครราชสีมา 

สวนสัตวโคราช

นครราชสีมา

ร้านอาหารที่ตกแต่งด้วยแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมของหมู่บ้านในประเทศอิตาลี
มีบรรยากาศดี โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของผืนป่าเขาใหญ่

พร้อมกิจกรรมสนุกๆ อย่างการให้อาหารอัลปาก้า

ไร่องุ่นที่เป็นมากกว่าแหล่งผลิตไวน์ชั้นดีท่ามกลางหุบเขาบนเนื้อที่กว่า 100 ไร่
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรไวน์ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมโรงบ่มไวน์ และเรียนรู้ขั้นตอนการทำาไวน์ได้

แหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียง จนได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในฐานะ ‘ไวน์เขาใหญ่’

Primo Piazza

ไร่องุ่นไวน์กราน-มอนเต้ ปากช่อง
Thailand 
Tourism 
Awards



รายชื่อประเภทและสาขา
ของผู้ได้รับรางวัล

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 13

 การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเป็นครั้งที่ 13 ประจําปี  
2564 มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 175 ผลงาน โดยมีการเรียงลําดับ 
ผลการประกวดตามประเภทรางวัลทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ Hall of Fame, 
Thailand Tourism Gold Award และ Thailand Tourism Award 

 และแบ่งประเภทของผู้ได้รับรางวัลออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท 
ที่พักนักท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว  และประเภทการท่องเที่ยวเชิง 
สุขภาพ พร้อมเรียงลําดับตามสาขาในแต่ละประเภท 

ทั้งหมด 27 แห่ง
โดยแบ่งเป็น 3 สาขา ดังนี้

 สาขาสปา
 สาขาเวลเนส รีทรีต
 สาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ

รางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ทั้งหมด 68 แห่ง
โดยแบ่งเป็น 4 สาขา ดังนี้

 สาขารีสอร์ท
 สาขาโลเคชั่น โฮเทล 
 สาขาลักเชอรี โฮเทล
 สาขาดีไซน์ โฮเทล

รางวัลประเภทที่พักนักท่องเที่ยว

ทั้งหมด 80 แห่ง
โดยแบ่งเป็น 6 สาขา ดังนี้

 สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย
 สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
 สาขาแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการและความบันเทิง
 สาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
 สาขาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
 สาขาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว



รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
ครั้งที่ 13

ประเภท
การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ



Thailand Tourism Awards

สปา 
สระว่ายน้ำา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

การนวดผ่อนคลาย
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ

กิจกรรม

Hall of Fame
Thailand Tourism Gold Awards

สาขา สปา

ฟ้าล้านนา สปา
ฟ้า ล้านนา ได้รับรางวัลเกียรติยศ (Hall of Fame) รางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการ
ทางการท่องเที่ยวจากรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) 
โดดเด่นด้วยการนําภูมิปัญญาล้านนามาผสมผสานกับศาสตร์การฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม  
ได้แก่ นวดไทยพ้ืนบ้านล้านนา นวดประคบใบพลับพลึง และนวดประคบหน้าใบเม่ียง สถาปัตยกรรม 
และการตกแต่งสไตล์ล้านนาประยุกต์ และห้องนวดที่ตกแต่งด้วยเครื่องปั่นด้าย อันเป็นอาชีพ
ดั้งเดิมของชาวล้านนา มีบริการร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านขายของที่ระลึก

www.fahlanna.com

Fah Lanna Spa

fahlannaspa

08 8804 9984

57, 57/1 ถ.จ่าบ้าน 
ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่

การนวดผ่อนคลาย
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ

กิจกรรม

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map
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สาขา สปา

ระรินจินดา เวลเนส สปา เชียงใหม่
ระรินจินดา เวลเนส สปา เชียงใหม่ โอเอซิสของคนรักสุขภาพ ใจกลางเมืองเชียงใหม่ สัมผัส 
ประสบการณ์อันผ่อนคลาย จากเจ้าของรางวัลเกียรติยศ (Hall of Fame) จากรางวัลอุตสาหกรรม 
ท่องเท่ียวไทย (Thailand Tourism Awards) ประจําปี พ.ศ. 2564 นําเสนอสปาท่ีมีเอกลักษณ์ 
และทันสมัยที่สุดด้วยเทคโนโลยีสปา สร้างสรรค์ขึ้นจากการผสมผสานศาสตร์ในการบําบัด 
ตามองค์ความรู้ตะวันออก เทคนิคการนวดท่ีพิถีพิถันตามภูมิปัญญาไทยกับนวัตกรรมตะวันตก 
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลที่ให้คําปรึกษาและคําแนะนํา

www.RarinJinda.com

RarinJinda Wellness Spa and Resort

rarinjinda.official

0 2091 9088

14 ถ.เจริญราษฎร์ 
ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map
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การนวดผ่อนคลาย
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ

กิจกรรม

https://fahlanna.com/
https://www.facebook.com/fahlannaspa
https://www.instagram.com/fahlannaspa/
https://g.page/fahlannaspa-old-city?share
http://www.rarinjinda.com/
https://www.facebook.com/rarinjinda.official
https://www.instagram.com/rarinjinda.official/
https://goo.gl/maps/wzrxTavzaK3NG1hk8
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สาขา สปา

โอเอซิสสปา พัทยา
โอเอซิสสปา พัทยา โดดเด่นด้วยโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแบบรูปทรงสิบสองปันนาเรือนใหญ่  
ท่ีรายล้อมด้วยต้นไม้อันแสนร่มร่ืน ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย การันตีคุณภาพด้วยรางวัลเกียรติยศ  
(Hall of Fame) รางวัลท่ีรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียวจากรางวัลอุตสาห- 
กรรมท่องเท่ียวไทย (Thailand Tourism Awards) มีโปรแกรมทรีตเมนต์ให้เลือกหลากหลาย  
ซึ่งล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยการนําเอาศาสตร์แห่งการนวดโบราณที่มีสูตรลับเฉพาะของ
ล้านนา มาผสมผสานกับทรีตเมนต์สมัยใหม่ได้อย่างลงตัว 

www.oasisspa.net

Oasis Spa (Pattaya, Jomtien)

oasisspathailand

0 3811 5888

322 โครงการชาโตเดล 
ถ.ทัพพระยา ต.หนองปรือ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

การนวดผ่อนคลาย 
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ

กิจกรรม

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map
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บันยันทรี สปา สมุย
บันยันทรี สปา สมุย เจ้าของรางวัลเกียรติยศ (Hall of Fame) รางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้า 
และบริการทางการท่องเที่ยวจากรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism  
Awards) ประจําปี พ.ศ. 2564 ให้บริการสปาสูตรต้นตํารับของเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น สปาโคลน 
แบบชาวตุรกี ห้องอาบนํ้าแบบฝักบัวจากถังไม้ การประคบผิวหลังซาวน่าด้วยนํ้าแข็ง ห้องอาบ 
ฝักบัวแบบสวิส พร้อมเพลิดเพลินไปกับวิวของหาดทรายขาวตลอดการใช้บริการ ราวกับได้
ผ่อนคลายอยู่ในสวรรค์เขตร้อนที่มีเสน่ห์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

www.banyantree.com

Banyan Tree Samui

banyan_tree_samui

0 7791 5333

99/9 ม.4 หาดละไม 
ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย  
จ.สุราษฎร์ธานี

การนวดผ่อนคลาย 
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ

กิจกรรม

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map
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https://www.oasisspa.net/en/destination/pattaya/Pattaya_Jomtien/
https://www.facebook.com/OSPattaya
https://www.instagram.com/oasisspathailand/
https://goo.gl/maps/RsApG3W7iovvGUoPA
https://www.banyantree.com/thailand/samui
https://www.facebook.com/BanyanTreeSamui.Thailand/
https://www.instagram.com/banyan_tree_samui/
https://g.page/banyan-tree-samui-493?share
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สาขา สปา

โอเอซิส เทอร์ควอยซ์ โคฟว สปา
โอเอซิส เทอร์ควอยซ์ โคฟว สปา โดดเด่นด้วยโทนสีฟ้าเทอร์คอยส์ ตกแต่งสวยงามสไตล์  
Morocco เรียบหรูด้วยเฟอร์นิเจอร์แบบเมดิเตอร์เรเนียน ให้บริการสปาทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น  
นวดน้ํามันอะโรมา นวดแผนไทย และที่พลาดไม่ได้ คือ King of Oasis และ Queen of Oasis  
ที่ได้ผสมผสานเทคนิคการนวดแผนไทยเข้ากับการนวดอะโรมาเทอราปี ช่วยขจัดความเครียด  
และฟ้ืนฟูร่างกาย นอกจากน้ียังได้รับรางวัลเกียรติยศ (Hall of Fame) รางวัลท่ีรับรองคุณภาพ 
สินค้าและบริการทางการท่องเท่ียวจากรางวัลอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย (Thailand Tourism  
Awards) 

www.oasisspa.net

Oasis Spa Thailand

oasisspathailand

0 5392 0111

71/10 ม.5 
ถ.ซอยภูเก็ตแฟนตาซี 
ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

การนวดผ่อนคลาย 
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ

กิจกรรม

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map
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สาขา สปา

บันยันทรี สปา ภูเก็ต
บันยันทรีสปา ภูเก็ต สัมผัสความผ่อนคลายอันลึกล้ําจากสปามาตรฐานระดับโลก การันตีด้วย
รางวัลเกียรติยศ (Hall of Fame) รางวัลท่ีรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียว 
จากรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) เน้นการบําบัดแบบ 
องค์รวม จากสมุนไพรและเครื่องเทศจากธรรมชาติ มีโปรแกรมการให้บริการที่ออกแบบมา 
เพื่อตอบสนองความหลากหลายของการใช้ชีวิตและความชื่นชอบการทําสปาที่แตกต่างกันไป
แต่ละบุคคล (Retreat for The Senses) ภายใต้บรรยากาศอันร่มรื่น และการตกแต่งที่เน้น
ธรรมชาติ 

www.banyantree.com

Banyan Tree Phuket

banyantreephuket

0 7637 2400

33 ม.4 ถ.ศรีสุนทร 
ต.เชิงทะเล อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต

การนวดผ่อนคลาย 
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ

กิจกรรม

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map
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http://www.oasisspa.net/
https://www.facebook.com/Oasisfanpage
https://www.instagram.com/oasisspathailand/
https://goo.gl/maps/HvkLKF9xgWaYbkcT9
http://www.banyantree.com/en/thailand/phuket
https://www.facebook.com/BanyanTreePhuketTH
https://www.instagram.com/banyantreephuket/
https://g.page/BanyanTreePhuketTH?share
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โอเอซิสสปา แอท นิมมาน
โอเอซิสสปา แอท นิมมาน ได้รับการขนานนามว่าเป็นสปารูปแบบใหม่ของโอเอซิสสปาท่ีโดดเด่น 
ไม่ซํ้าใคร ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่น เน้นสีสันสดใส อย่างโทนดํา-แดง  
ต้ังเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ บนถนนสุดชิกอย่างถนนนิมมานเหมินท์ มอบประสบการณ์ 
การนวดแบบผสมผสานระหว่างการนวดน้ํามันและการใช้ลูกประคบร้อนแบบไทย มีห้องสปา 
ทรีตเมนต์ภายในที่หรูหรา จํานวน 8 ห้อง มีอ่างอาบน้ํา ห้องอบสมุนไพรไทย และห้องอาบน้ํา
แบบส่วนตัว รวมถึงมีที่จอดรถและมีบริการรถรับ-ส่งฟรีในเมืองเชียงใหม่

www.oasisspa.net

Oasis Spa

oasisspathailand

0 2262 2122

11 ถ.นิมมานเหมินท์ ซอย7 
ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่

การนวดผ่อนคลาย 
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ

กิจกรรม

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map
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ศิรา สปา
ศิรา สปา ชวนคุณมาอาบนํ้าแร่จากธรรมชาติ ผ่อนคลายไปในทุกมิติแห่งรูป รส กล่ิน เสียง และ 
สัมผัสที่สปาขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ออกแบบและตกแต่งด้วยศิลปะล้านนาประยุกต์
ผสมผสานกับสไตล์โคโลเนียล ให้บริการสปาที่หลากหลาย สามารถรองรับการให้บริการแบบ
ส่วนตัวและคู่รัก หรือแบบครอบครัว ใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น ทั้งน้ํามันหอมระเหย
และทรีตเมนต์ต่างๆ ให้บริการโดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกฝนศาสตร์การนวดจาก
ภูมิปัญญาล้านนา ผนวกกับตําราเครื่องประทินผิวประยุกต์จากภูมิปัญญาดั้งเดิม

www.ziraspa.com

Zira Spa

ziraspa_chiangmai

0 5322 2288

8/1 ถ.ราชวิถี 
ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่

การนวดผ่อนคลาย 
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ

กิจกรรม

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map
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http://www.oasisspa.net/
https://www.facebook.com/Oasisspapage
https://www.instagram.com/oasisspathailand/
https://goo.gl/maps/f5qtHzWA6nDiMqSL9
http://www.ziraspa.com/
https://www.facebook.com/ziraspa
https://www.instagram.com/ziraspa_chiangmai/
https://g.page/ziraspa?share
Patcharee Ngamsomchat
ฝากเช็คสีฟอนต์หน่อยค่ะ
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รติล้านนา สปา
รติล้านนา สปา มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นในเรื่องของการถ่ายทอดวัฒนธรรมล้านนาผ่านการ 
ตกแต่งภายในอาคาร ซ่ึงประกอบด้วย 6 ห้องทรีตเมนต์ ทุกห้องให้บริการเตียงคู่ มีห้องอบไอนํ้า  
และอ่างจากุซซ่ีส่วนตัว มีบริการนวดผ่อนคลายแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทรีตเมนต์บํารุงผิวกาย  
ผิวหน้า และ ‘กุหลาบแห่งรติล้านนา’ ซ่ึงเป็นทรีตเมนต์ซิกเนเชอร์ยอดนิยมท่ีสุดของท่ีน่ี อุดมไป 
ด้วยสารสกัดอันล้ําค่าจากดอกกุหลาบ กระเจี๊ยบแดง และกรดผลไม้อื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้รู้สึก
ผ่อนคลาย พร้อมปรับสมดุลของร่างกาย คลายความตึงเครียด

www.ratilannachiangmai.com

RatiLanna Riverside Spa Resort, 

Chiang Mai

ratilannacm

0 5399 9333

33 ถ.ช้างคลาน 
ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่ 

การนวดผ่อนคลาย 
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ

กิจกรรม

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map
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ดีวานา เนเชอ สปา
ดีวานา เนเชอ สปา ให้บริการทรีตเมนต์ที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน ภายใต้หลักของการ 
บูรณาการศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ ศาสตร์ไทยโบราณ ภูมิปัญญาตะวันออก และการแพทย์สมัยใหม่  
มาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมเฉพาะ โดยมีโปรแกรมซิกเนเชอร์์ 3 โปรแกรม ซึ่งได้นําเอา 
ส่วนประกอบต่างๆ ของดอกบัวที่มีคุณประโยชน์ทางยา ผสานกับศาสตร์แบบไทยโบราณ เช่น  
การนวดแผนไทย ภูมิปัญญาตะวันออก เช่น การนวดแบบอายุรเวท และเทคโนโลยีทางการแพทย์  
เช่น เครื่องยกกระชับ มาใช้สอดแทรกเข้าไปในทุกซิกเนเชอร์โปรแกรม

divanaspa.com

Divana Nurture Spa

divananurturespa

0 2651 2916

71 ซ.สุขุมวิท 11 
แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

การนวดผ่อนคลาย 
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ 

การทําจักระบําบัดและ
การบําบัดด้านอื่นๆ

กิจกรรม

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map
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http://www.ratilannachiangmai.com/
https://web.facebook.com/RatiLannaCM/reviews/?ref=page_internal
https://web.facebook.com/RatiLannaCM/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/ratilannacm/
https://goo.gl/maps/nR8Xuz2c11inRSUH9
http://divanaspa.com/
https://web.facebook.com/divananurturespa/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/divananurturespa/
https://goo.gl/maps/WbBiSg7Mr1hn6uyh8
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บันยันทรี สปา กรุงเทพ
บันยันทรี สปา กรุงเทพ สปาท่ีมีการออกแบบและตกแต่งสถานท่ีอย่างพิถีพิถัน ต้ังอยู่บนตึกระฟ้า 
ของโรงแรมใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้านในสปามีการตกแต่งแบบไทยคลาสสิกที่ผสมผสาน 
ความร่วมสมัยของตะวันตกและตะวันออก ผ่านการใช้แสงและสีที่สร้างความอบอุ่น ให้ความ 
รู้สึกผ่อนคลายแต่ยังคงความหรูหรา เพ่ิมความโดดเด่นด้วยต้นไผ่จําลองและแสงสีนวลสบายตา  
ให้บริการทรีตเมนต์ที่มีความหลากหลายตามแบบฉบับเอเชีย เพื่อช่วยขจัดความตึงเครียดของ
กล้ามเนื้อ สร้างความสดชื่นและฟื้นฟูร่างกายให้ได้ผลอย่างน่าประทับใจ

www.banyantree.com/thailand/

bangkok

Banyan Tree Bangkok

banyantreebangkok

0 2679 1200

21/100 ถ.สาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร

การนวดผ่อนคลาย 
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ

กิจกรรม

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map
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ดีวานา เวอชู สปา
หลีกหนีจากชีวิตประจําวันอันตึงเครียด มาผ่อนคลายด้วยแพ็กเกจสปาสุดพิเศษท่ี ดีวานา เวอชู  
สปา สีลม ตั้งอยู่ในบ้านโบราณ อายุกว่า 100 ปี ของอดีตเจ้าพระยา ซ่ึงได้รับการดัดแปลงเป็น 
สปาเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ ห้องทรีตเมนต์มีการตกแต่งอย่างคลาสสิกและหรูหรา ผสมผสาน 
การบําบัดด้วยโฮมีโอพาที เน้นการใช้วัตถุดิบออร์แกนิกชั้นดี จากแหล่งผลิตภายในประเทศ 
ท่ีได้รับมาตรฐานระดับสากล มีช่ือเสียงด้านการใช้กล่ินบําบัด และการสร้างประสบการณ์การรับรู้  
ผ่าน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส จิตวิญญาณ และจินตนาการ

www.divanaspa.com/branch/

virtuespa

Divana Virtue Spa

divanavirtuespa

0 2236 6788

10 ถ.ศรีเวียง 
แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร

การนวดผ่อนคลาย 
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ

กิจกรรม

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map
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https://www.banyantree.com/thailand/bangkok
https://www.banyantree.com/thailand/bangkok
https://www.facebook.com/BanyanTree.Bangkok/
https://www.instagram.com/banyantreebangkok/
https://goo.gl/maps/9Zp37eeAbujwHAk36
https://www.divanaspa.com/branch/virtuespa
https://www.divanaspa.com/branch/virtuespa
https://web.facebook.com/Divana-Virtue-Spa-1577583992305146/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/divanavirtuespa/
https://goo.gl/maps/toaoGd24HHieyrtW8
Patcharee Ngamsomchat
ฝากเช็คสีฟอนต์หน่อยค่ะ

Patcharee Ngamsomchat


Patcharee Ngamsomchat
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เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา แอนด์ ออนเซน ทองหล่อ
เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา แอนด์ ออนเซน ที่สุดของสองศาสตร์แห่งเอเชีย ทั้งการนวดแบบไทยและ 
ออนเซนสไตล์ญี่ปุ่น ผ่อนคลายด้วยบริการนวดสปาและออนเซนใจกลางทองหล่อ สัมผัส 
ประสบการณ์การพักผ่อนอย่างเหนือระดับ ให้เวลาได้ผ่านไปอย่างช้าๆ พร้อมปลดปล่อยให ้
ร่างกายได้รับความสงบท่ีแท้จริง บนพ้ืนท่ีกว่า 1,800 ตารางเมตร คุณจะได้สัมผัสจิตวิญญาณ 
แห่งความสงบ ด้วยบริการหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแช่ออนเซน นวดสปาด้วยสมุนไพร  
นวดแผนไทย นวดตัวด้วยหินร้อน ขัดผิว และนวดน้ํามันอะโรมา เป็นต้น

www.letsrelaxspa.com

Let’s Relax Onsen and Spa Thonglor

letsrelaxspa.official

0 2042 8045

300 (ช้ัน 5 โรงแรมแกรนด์
เซ็นเตอร์พ้อยท์) ซ.สุขุมวิท 55 
แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

การนวดผ่อนคลาย 
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ 

การแช่ออนเซน

กิจกรรม

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map
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สปาเซ็นวารี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 
มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา

สปาเซ็นวารีหัวหิน ราวกับเป็นโอเอซิสแห่งความเงียบสงบที่ให้คุณหลีกหนีจากความกังวลใน 
ชีวิตประจําวัน และสัมผัสกับการพักผ่อนได้อย่างขั้นสุด ดื่มด่ํากับช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน 
จากความเมื่อยล้า ด้วยบริการสปาที่ผสมผสานเอกลักษณ์ของสปาบําบัดในเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้รวมกับสปา Ayurvedic และ Balinese โดยเน้นการบําบัดแบบวิถีคนไทย เช่น ดีท็อก 
ร่างกายด้วย วานารี ‘รอยัลทรีต’ ที่ใช้คุณประโยชน์จากสมุนไพรธรรมชาติ ได้แก่ ข่า ขมิ้น และ
พริกไทยดํา ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญของชั้นใต้ผิวหนังและล้างสารพิษ

www.spacenvaree.com

SPA Cenvaree

spacenvaree

0 2769 1234

277 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลือ 
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี

การนวดผ่อนคลาย 
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ

กิจกรรม

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map
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http://www.letsrelaxspa.com/
https://web.facebook.com/letsrelaxonsenthonglor/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/letsrelaxspa.official/
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http://www.spacenvaree.com/
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https://goo.gl/maps/dDsoBMZuH7iw56b39
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เรนฟอเรส สปา
เรนฟอเรส สปา เกาะช้าง เหมาะแก่ผู้รักสันโดษ ที่ต้องการผ่อนคลายกายใจจากความเครียด 
และความวุ่นวายในเมือง ด้วยทําเลที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าฝนริมน้ําตกธรรมชาติบนเกาะช้าง 
อันเงียบสงบ โดดเด่นด้านการบําบัดและฟ้ืนฟูร่างกายท้ังภายในและภายนอก ด้วยการผสมผสาน 
ของศาสตร์การบําบัดแบบไทยและตะวันตกอย่างลงตัว และมีบริการวารีบําบัดด้วยอุปกรณ์
อันทันสมัยจากเยอรมัน และทรีตเมนต์หลากหลายโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นห้องอบซาวน่าไม้สน 
ห้องอบไอน้ํา การบําบัดร่างกายด้วยน้ําท่ามกลางบรรยากาศของความสวยงามจากธรรมชาติ

www.seaviewkohchang.com

Rainforest Spa

seaviewkohchang

0 3955 2815

63 ม.4 
ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง 
จ.ตราด

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map

การนวดผ่อนคลาย 
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ

กิจกรรม
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โอเอซิส ทรอปิคอล รีทรีท สปา
โอเอซิส ทรอปิคอล รีทรีท สปา ต้ังอยู่ในโครงการลากูน่า ภูเก็ต ติดทะเลสาบลากูน่า พร้อมห้อง 
สปาทรีตเมนต์แบบวิลล่าหรูหรา กว้างขวาง จํานวนทั้งหมด 8 ห้อง ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร ์
ไม้สักอันหรูหรา มีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีครบครัน และสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม  
บริการสปาทรีตเมนต์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโอเอซิสสปา ไม่ว่าจะเป็น นวดตัว พอกผิว  
นวดประคบสมุนไพรไทยและเนื้อมะพร้าว สครับขัดผิวกาย และทรีตเมนต์หลากหลายสไตล ์
ทั้งแบบเอเชียและตะวันตก เพื่อคลายเครียดและเพิ่มพลังให้ร่างกาย

www.oasisspa.net

Oasis Spa (Tropical Retreat Spa, 

Laguna)

oasisspathailand

0 7633 7777

29 ม.4 ถ.ศรีสุนทร 
ต.เชิงทะเล อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต

การนวดผ่อนคลาย 
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ

กิจกรรม

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map
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http://www.seaviewkohchang.com/
https://web.facebook.com/Rainforestspa.Seaview/reviews/?ref=page_internal
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https://goo.gl/maps/nFuaijfJnh4H8pgB8
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วารีรัก ฮ็อต สปริง แอนด์ เวลเนส
วารีรัก ฮ็อต สปริง แอนด์ เวลเนส สวรรค์บนดินท่ีแขกผู้เข้าพักจะได้ผ่อนคลายและรับประโยชน์ 
จากน้ําแร่ธรรมชาติจากน้ําพุร้อน ผสมผสานศาสตร์วารีบําบัดและภูมิปัญญาไทยโบราณมาไว้ 
ในบริการสปาได้อย่างลงตัว ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติริมคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เน้นการใช้ 
สรรพคุณของน้ําแร่ธรรมชาติเพื่อการบําบัด และส่งเสริมสุขภาพในลักษณะแบบวารีบําบัด  
ซึ่งผสมผสานกับการออกกําลังกายระหว่างการลงแช่น้ํา โดยพัฒนามาจากท่าฤๅษีดัดตน 
และท่ารํามโนราห์ มรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้

www.wareerak.co.th

Wareerak Hot Spring and Wellness

wareerakhotspringandwellness

06 2457 6350

18 ม.7 
ต.คลองท่อมเหนือ 
อ.คลองท่อม จ.กระบี่

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map

การนวดผ่อนคลาย 
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ 

แช่น้ําร้อนธรรมชาติ

กิจกรรม
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สาขา เวลเนส รีทรีต

ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท
ชีวาศรม อินเตอร์เนช่ันแนล เฮลท์ รีสอร์ท รีสอร์ทเพ่ือสุขภาพแห่งแรกในเอเชีย ต้ังอยู่ริมชายหาด 
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริการท่ีพักพร้อมให้คําแนะนําด้านสุขภาพ แพ็กเกจท่ีพลาดไม่ได้ 
ก็คือ ‘Thai Wellness Tourism’ ซ่ึงผู้เข้าพักจะได้พักผ่อนในห้องโอเชียนวิว รับวิวทะเลสดช่ืน  
แถมยังได้รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและรสชาติอร่อย 3 มื้อ ชุดน้ําชาและของว่างยามบ่าย  
นอกจากน้ียังจะได้รับคําปรึกษาด้านสุขภาพจากผู้เช่ียวชาญ และสามารถร่วมคลาสออกกําลังกาย 
แบบกลุ่มระหว่างวันได้ด้วย

www.chivasom.com

Chiva-Som International Health 

Resort

chivasom_international_spa

0 3253 6536

73/4 ถ.เพชรเกษม 
ต.หนองแก อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map

การนวดผ่อนคลาย 
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ 

การกายภาพบําบัด

กิจกรรม
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คามาลายา เกาะสมุย
คามาลายา เกาะสมุย มอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่คุณ เร่ิมต้นด้วยการให้คําปรึกษาเบ้ืองต้น 
ด้านสุขภาพ เพ่ือแนะนําโปรแกรมให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ซ่ึงจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด 
และคืนความมีชีวิตชีวาได้อย่างแท้จริง โปรแกรมมีให้เลือกหลากหลาย ซึ่งนํางานวิจัยสมัยใหม่ 
และเทคนิคการรักษาแบบโบราณผสานเข้าด้วยกัน เช่น การนวดหน้าท้องชิเนจัง ศาสตร์นวด 
ไทย-จีนที่จะช่วยบรรเทาความตึงเครียดผ่านท้อง และ Lymphatic Drainage Therapy  
การบําบัดเน้นไปที่ระบบไหลเวียนน้ําเหลืองทําให้ผิวดูเปล่งประกาย เป็นต้น

www.kamalaya.com

Kamalaya Koh Samui

kamalayakohsamui

0 7742 9800

102/9 ม.3 ถ.แหลมเส็ด 
ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map

การนวดผ่อนคลาย 
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ

กิจกรรม
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สาขา นวดไทยเพื่อสุขภาพ

ลีลานวดไท เจดีย์หลวง
ลีลานวดไท เจดีย์หลวง สัมผัสประสบการณ์การนวดที่นอกจากจะให้ความผ่อนคลายแล้ว  
ยังช่วยสร้างอาชีพให้แก่ผู้พ้นโทษอีกด้วย ด้วยความมุ่งมั่นของเจ้าของร้านที่อยากให้โอกาส 
ผู้พ้นโทษได้มีอาชีพ ทําความคุ้นเคยกับสังคมภายนอก และเพื่อให้แขกที่มาใช้บริการ ได้ปรับ 
มุมมองใหม่ที่มีต่อผู้ต้องขัง พนักงานทุกคนผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี มั่นใจได้กับฝีมือ 
การนวดที่จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคุณได้อย่างแท้จริง มีโปรแกรมนวดแผนไทยครบทุกวงจร  
ไม่ว่าจะเป็นนวดไทยประคบ นวดเท้า นวดน้ํามัน ขัดผิว บํารุงผิวหน้าและผิวกาย 

www.lilathaimassage.com

Lila Thai Massage ลีลานวดไท

lilathaimassage

0 5311 1598

162/5 ถ.พระปกเกล้า 
ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map

การนวดผ่อนคลาย 
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ

กิจกรรม
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https://www.kamalaya.com/
https://www.facebook.com/kamalayakohsamui
https://www.instagram.com/kamalayakohsamui/
https://g.page/kamalaya-thailand?share
http://www.lilathaimassage.com/
https://web.facebook.com/LilathaimassageChiangmai/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/lilathaimassage/
https://goo.gl/maps/oPicKEkJZzYw4gvz6
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การนวดผ่อนคลาย
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กิจกรรม
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สาขา นวดไทยเพื่อสุขภาพ

ลีลานวดไท ท่าแพ
ลีลานวดไท ท่าแพ ไม่เหมือนร้านนวดท่ัวไป เพราะเป็น ‘ศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพผู้พ้นโทษ  
(Ex-Inmate Employment and Skill Development Center)’ ท่ีให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ 
นวดโดยผู้พ้นโทษ ที่ผ่านการฝึกฝนและอบรมมาแล้วไม่ต่ํากว่า 180 ชั่วโมง มีโปรแกรมนวด
หลากหลายท่ีจะช่วยให้คุณผ่อนคลายกล้ามเน้ือและฟ้ืนฟูสุขภาพได้อย่างแท้จริง ท่ีแห่งน้ียังข้ึนช่ือ 
เรื่องฝีมือการนวด การบริการ ความสะอาด และราคาที่ย่อมเยา มีร้านถึง 7 สาขาในเชียงใหม ่
และโด่งดังอย่างยิ่งในหมู่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ 

www.lilathaimassage.com

Lila Thai Massage ลีลานวดไท

lilathaimassage

08 3154 8455

31-33 ถ.ราชดําเนิน 
ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map

การนวดผ่อนคลาย 
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ

กิจกรรม
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สาขา สปา

ดีวานา เซนทัวร่า สปา
ดีวานา เซนทัวร่า สปา สาขาชิดลม อีกหนึ่งสปาที่เป็นจุดหมายอันโด่งดังในหมู่นักท่องเที่ยว 
ต่างชาติ ที่แห่งนี้คุณจะได้สัมผัสถึงกลิ่นอันหอมละมุนของน้ํามันหอมระเหยทันทีที่ก้าวเข้าไปใน 
สปา ให้ความรู้สึกน่าค้นหาและผ่อนคลาย มีบริการสปาและทรีตเมนต์ให้เลือกหลากหลายรูปแบบ  
เพื่อฟื้นฟูสภาพกายและใจอันเหนื่อยล้า พร้อมห้องสวีตสําหรับคู่รัก แพ็กเกจยอดนิยม ได้แก่  
สครับผิวด้วยสมุนไพรไทย นวดแผนไทย นวดหินร้อน นวดกดจุด และนวดอะโรมา โดยพนักงาน 
และนักบําบัดที่มากประสบการณ์

www.divanaspa.com

Divana Scentuara Spa

divanascentuara

0 2661 6785

16/15 ซ.สมคิด 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map

การนวดผ่อนคลาย 
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ

กิจกรรม
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http://www.lilathaimassage.com/
https://web.facebook.com/LilathaimassageChiangmai/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/lilathaimassage/
https://goo.gl/maps/GnucSfLbpz2vPNZK9
https://www.divanaspa.com/
https://web.facebook.com/divanascentuara/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/divanascentuara/
https://goo.gl/maps/SL45QtHhZZfVHzsC9
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สาขา สปา

คุซัทสึ ออนเซ็น ชลบุรี
คุซัทสึออนเซ็น ถูกออกแบบให้ได้กลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นให้มากที่สุด เสมือนยกออนเซน 
จากเมืองคุซัทสึมาไว้ท่ีชลบุรี โดยใช้ผงผลึกแร่จากเมืองคุซัทสึ จังหวัด กุนมะ ซ่ึงเป็นเมืองออนเซน 
ท่ีติด 1 ใน 3 ของประเทศญ่ีปุ่น ด้านสรรพคุณของแร่ธาตุในนํ้าแร่และความสวยงามของธรรมชาติ 
ในบ่อออนเซน ให้บริการบ่อนํ้าร้อนและนํ้าเย็นรวมท้ังหมด 9 บ่อและถังไม้แช่อีก 3 ถัง มีบ่อนํ้าร้อน  
น้ําเย็น ซาวน่า และสตีม ท่ามกลางบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นที่ตกแต่งด้วยไม้สนและสวนญี่ปุ่น  
เหมาะแก่การผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ

www.onsenkusatsu.com

Kusatsu Onsen Chonburi

kusatsuonsenchonburi

06 2590 9111

97/15 
ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี 
จ.ชลบุรี

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map

การนวดผ่อนคลาย 
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ 

การแช่ออนเซน

กิจกรรม

66

Thailand Tourism Awards

สาขา สปา

จาราสปา

www.trisara.com

Trisara

trisararesort

0 7631 0100

60/1 ม.6 ถ.ศรีสุนทร 
ต.เชิงทะเล อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map

การนวดผ่อนคลาย 
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ 

กิจกรรมกีฬาริมทะเล

กิจกรรม

67

ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจกับสปาบําบัดริมทะเลที่ ‘จาราสปา’  บริเวณภายนอกโอบล้อมด้วย 
ธรรมชาติอันแสนสงบท่ามกลางป่าทึบและอากาศบริสุทธิ์ ให้บริการห้องนวดรูปแบบของวิลล่า
ทรงไทยทั้งหมด 5 ห้อง โดยห้องนวดทุกห้องได้รับการตกแต่งแบบไทยพื้นเมือง มีห้องอาบน้ํา 
และห้องน้ําในตัว ให้ความเป็นส่วนตัวและสะดวกสบาย ด้านนอกระเบียงมีอ่างอาบน้ําพร้อมวิว
ทะเลที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นได้อย่างงดงาม ด้านล่างยังมีห้องนวดอีก 2 ห้อง ซึ่ง
เป็นแบบวิวสวน เงียบสงบเหมาะกับคนที่ต้องการพักผ่อนและดื่มด่ํากับบรรยากาศ 

http://www.onsenkusatsu.com/
https://web.facebook.com/KusatsuOnsenChonburi/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/kusatsuonsenchonburi/
https://g.page/Onsen-Chonburi?share

http://www.trisara.com/
https://web.facebook.com/trisararesort/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/trisararesort/
https://goo.gl/maps/Ajcr81dE5V5CAzrK6
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การนวดผ่อนคลาย
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ

กิจกรรม

Thailand Tourism Awards

สาขา นวดไทยเพื่อสุขภาพ

เล็ทส์ รีแลกซ์ วัน นิมมาน เชียงใหม่
เล็ทส์ รีแลกซ์ วัน นิมมาน เชียงใหม่ ตกแต่งด้วยแนวคิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม
เชียงใหม่และไลฟ์สไตล์คนเมือง ให้บริการแพ็กเกจทรีตเมนต์ที่มอบความผ่อนคลายแบบ 
เหนือระดับ มีทั ้งศาสตร์นวดแผนไทยและนวัตกรรมสมัยใหม่  เช่น  กอล์ฟเฟอร์ส เฮฟเว่น  
แพ็กเกจ ซึ่งจะช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง ด้วยการนวดกดจุดฝ่าเท้าเพื่อกระตุ้น 
การทํางานของอวัยวะภายในร่างกาย แล้วนําหินร้อนวางตามส่วนต่างๆ พร้อมนวดนํ้ามันหอมระเหย 
เพื่อบรรเทาอาการเมื่อยล้าและคืนความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าให้กับร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยม

letsrelaxspa.com/branch/chiang-

mai-one-nimman

Let’s Relax Spa

letsrelaxspa.official

0 5208 0918

1 ถ.นิมมานเหมินท์ 
ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map

การนวดผ่อนคลาย 
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ

กิจกรรม
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สาขา นวดไทยเพื่อสุขภาพ

เล็ทส์ รีแลกซ์เทอร์มินอล 21 พัทยา
เล็ทส์ รีแลกซ์เทอร์มินอล 21 พัทยา เดินทางสะดวก เช่ือมต่อกับโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์  
พัทยา ให้บริการนวดและสปาหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการนวดแบบ 10-Step Facial 
Soothing Massage ที่เป็นการทําความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ําลึก พร้อมมอบความชุ่มชื้น 
สุขภาพดี คืนให้แก่ผิวหน้า หรือดรีมแพ็กเกจ สําหรับผู้ท่ีต้องการสัมผัสประสบการณ์แห่งศาสตร์ 
และศิลป์ของการนวดกดจุด และกระตุ้นจุดต่างๆ ในเวลาอันจํากัด ซ่ึงจะช่วยดูแลระบบหมุนเวียน 
ต่างๆ ในร่างกาย และคลายเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

letsrelaxspa.com/branch/pattaya-

terminal21-grande-centre-point

Let’s Relax Spa (Pattaya North)

letsrelaxspa.official

0 3325 2329

777 ถ.พัทยาเหนือ 
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map

การนวดผ่อนคลาย 
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ

กิจกรรม
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https://letsrelaxspa.com/branch/chiang-mai-one-nimman/
https://letsrelaxspa.com/branch/chiang-mai-one-nimman/
https://www.facebook.com/letsrelaxspa.official
https://www.instagram.com/letsrelaxspa.official/
https://goo.gl/maps/buQ4EiPyiWyn8GvM6
https://letsrelaxspa.com/branch/pattaya-terminal21-grande-centre-point/
https://letsrelaxspa.com/branch/pattaya-terminal21-grande-centre-point/
https://www.facebook.com/Letsrelaxpattaya
https://www.instagram.com/letsrelaxspa.official/
https://g.page/letsrelaxspa-pattaya-terminal21?share
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เล็ทส์ รีแลกซ์ โบ๊ต ลากูน ภูเก็ต
สัมผัสบรรยากาศผ่อนคลายที่ เล็ทส์ รีแลกซ์ โบ๊ต ลากูน ภูเก็ต คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับ 
ประสบการณ์การทําสปาที่ปลดปล่อยความเมื่อยล้าได้อย่างแท้จริง ให้บริการตั้งแต่การนวด 
แผนไทยไปจนถึงการนวดนํ้ามันอะโรมา ท่ามกลางสนามหญ้าอันเขียวขจีรอบบริเวณร้าน รวมถึง 
การตกแต่งที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของไม้และซีเมนต์ ภายใต้แนวคิด ‘Blissful Escape’ 
มอบบรรยากาศสุดผ่อนคลายที่ได้เสน่ห์ไม่เหมือนใคร ทําให้การทําสปาในภูเก็ตครั้งนี้ของคุณ
ได้ทั้งการพักผ่อนและได้ซึมซับกับบรรยากาศสุดพิเศษอย่างแท้จริง

letsrelaxspa.com/branch/phuket-

boat-lagoon

Let’s Relax Spa (Phuket Boat Lagoon)

letsrelaxspa.official

076 601 328

20/64 ถ.เทพกษัตรี 
ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต 
จ.ภูเก็ต

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map

การนวดผ่อนคลาย 
สปาทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพ

กิจกรรม
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รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
ครั้งที่ 13

ประเภท
ที่พักนักท่องเที่ยว

https://letsrelaxspa.com/branch/phuket-boat-lagoon/
https://letsrelaxspa.com/branch/phuket-boat-lagoon/
https://www.facebook.com/Lets-Relax-Spa-268239017035830
https://www.instagram.com/letsrelaxspa.official/
https://g.page/letsrelaxspa-boatlagoon?share
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สาขา รีสอร์ท สาขา โลเคชั่น โฮเทล

โรงแรมสยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
สัมผัสกับการพักผ่อนที่แท้จริงท่ามกลางธรรมชาติและพันธุ์ไม้นานาชนิด พร้อมการตกแต่ง 
ที่ผสมผสานความเป็นไทยไว้อย่างลงตัว ด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ทําจากหวายและไม้สัก ทําให ้
สยามเบย์ชอร์รีสอร์ท งดงามด้วยความคลาสสิก เปรียบเสมือนโอเอซิสแห่งความสงบ ท่ีจะทําให้ 
คุณได้ผ่อนคลายจากความวุ่นวายในเมืองหลวงอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล 
เกียรติยศ (Hall of Fame) รางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวจาก 
รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards)

ชมวิวดอยสุเทพ พร้อมด้วยอ่างอาบน้ําทุกห้องที่ ‘เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่’ เจ้าของรางวัล 
Thailand Tourism Awards ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
สะดุดตาด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาผสมผสานกับศิลปะคลาสสิกแบบยุโรป โอบล้อมด้วย
ธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นเจดีย์เก่าแก่และวัดโบราณ ตั้งอยู่ในย่านชุมชนเก่าแก่
บนถนนช้างคลาน ใกล้แหล่งท่องเที่ยวและตลาดไนท์บาซาร์ เพลิดเพลินไปกับแสงสีของเมือง
ยามค่ําคืน

www.siambayshorepattaya.com

Siam Bayshore Resort, Pattaya

siambayshorepattaya

0 3842 8678

www.marriott.com

Le Méridien Chiang Mai

lemeridienchiangmai

0 5325 3666

559 หมู่ที่ 10
 ถ.พระตําหนัก ต.หนองปรือ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

108 ถ.ช้างคลาน 
ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

72 73

สปา สระว่ายน้ํา
ฟิตเนส เซนเตอร์

กีฬาในร่ม

กิจกรรม

สปา 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

Hall of Fame
Thailand Tourism Gold Awards

https://www.siambayshorepattaya.com/
https://web.facebook.com/SiamBayshorePattaya/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/siambayshorepattaya/
https://www.marriott.com/en-us/hotels/cnxmd-le-meridien-chiang-mai/overview/
https://web.facebook.com/lemeridienchiangmai/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/lemeridienchiangmai/
https://goo.gl/maps/477w1TQvtcDjNFb29
https://g.page/lemeridienchiangmai?share
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สาขา โลเคชั่น โฮเทล สาขา โลเคชั่น โฮเทล

โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ
ราวกับได้ย้อนวันวานเข้าไปในช่วงสมัยรัชกาลท่ี 6 ‘โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ’ ต้ังอยู่ใจกลาง 
กรุงเทพ เพียง 350 เมตรจากรถไฟฟ้า BTS สถานีพญาไท และเดินเพียง 7 นาทีถึง King Power  
Rangnam โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและการตกแต่งแบบร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็นพื้นสีขาวดํา
ลายตารางหมากรุกท่ีคล้ายภาพสามมิติ และเรือนโคโลเนียลสไตล์คลาสสิกท่ีตกแต่งแบบวินเทจ  
เพลิดเพลินไปกับภาพวาดและของสะสม ซึ่งถูกจัดวางไว้อย่างประณีตในทุกบริเวณโดยรอบ
ของโรงแรม ได้แก่ เครื่องเคลือบลายคราม โถเบญจรงค์ และเครื่องดนตรีโบราณ 

พักผ่อนหย่อนใจพร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารรสชาติหลากหลายจากรอบโลก ไม่ว่าจะเป็นอาหาร
อิตาเลียน อาหารตํารับเอเชีย อาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน เสิร์ฟในห้องอาหารสุดหรู และ
เพลิดเพลินไปกับเครื่องดื่มค็อกเทลริมสระว่ายน้ําบนดาดฟ้า ท่ามกลางความสุนทรีย์ของย่าน
ธุรกิจใจกลางกรุงเทพอย่างสุขุมวิท ท่ี ‘ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ’ โรงแรมท่ีถูกออกแบบอย่าง 
พิถีพิถันในสไตล์อิตาเลียน-อเมริกัน พร้อมเพนท์เฮาส์สไตล์นิวยอร์ก เดินเพียง 5 นาท ี
จากรถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์ และ 1 นาทีจากย่านศูนย์การค้า ดิ เอ็มดิสทริค

www.thesukosol.com/th

The Sukosol Hotel, Bangkok

thesukosol

0 2247 0123

www.hilton.com/en/hotels/bkk-

suhi-hilton-sukhumvit-bangkok/

Hilton Sukhumvit Bangkok Hotel

hiltonsukhumvitbkk

0 2620 6666

477 ถ.ศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร

11 ถ.สุขุมวิท24 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

74 75

สระว่ายน้ํา 
ฟิตเนส เซนเตอร์ 

สปาและเรียนนวดแผนไทย

กิจกรรม

สระว่ายน้ํา 
ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

http://www.thesukosol.com/th/
https://www.facebook.com/TheSukosolBangkok
https://www.instagram.com/thesukosol/
https://www.hilton.com/en/hotels/bkksuhi-hilton-sukhumvit-bangkok/
https://www.hilton.com/en/hotels/bkksuhi-hilton-sukhumvit-bangkok/
https://www.facebook.com/HiltonSukhumvit
https://www.instagram.com/hiltonsukhumvitbkk/?fbclid=IwAR3dReiw8UnMQxqcVGDKWMA2Ye2fT6OCqdnBVlJv_wUs_vdphKqrUgreSW8
https://g.page/TheSukosolBangkok?share
https://g.page/HiltonSukhumvitBangkok?share
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สาขา โลเคชั่น โฮเทล สาขา โลเคชั่น โฮเทล

โรงแรมศิวาเทลกรุงเทพฯ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ
โด่งดังจากสระว่ายน้ําอินฟินิตี้ระบบเกลือที่สวยติดอันดับของกรุงเทพ ใจกลางย่านเพลินจิต 
‘โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ’ คุณจะไม่ได้เป็นเพียงแค่แขกผู้เข้าพักเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการสร้างรายได้ให้เกษตรกรท้องถิ่นและไม่ทอดทิ้งความสําคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ไปพร้อมกัน เพราะวัตถุดิบที่นํามาปรุงอาหารทุกเมนูล้วนมาจากเกษตรกรทั่วไทย มั่นใจได้ว่า 
ปลูกด้วยใจ ปลอดภัยจากสารพิษ หมดกังวลเรื่อง Food Waste เพราะโรงแรมมีนโยบาย 
ลดขยะ รวมทั้งระบบเครื่องปรับอากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด 

ชมวิวแม่น้ําเจ้าพระยาแบบ 360 องศา ที่รูฟท็อปบาร์และแจซเลานจ์ บนดาดฟ้าสุดโรแมนติกที่  
‘มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ’ ต้ังอยู่ใจกลางแหล่งวัฒนธรรมเก่าแก่ไทย-จีนริมแม่นํ้าเจ้าพระยา  
ด้านซ้ายมองเห็นโค้งน้ําฝั่งเกาะรัตนโกสินทร์ วิวทิวทัศน์อันงดงามวิจิตรของพระบรมมหาราช
วังและวัดอรุณฯ ห้องพักและตัวอาคารถูกรีโนเวทให้มีความเรียบหรูด้วยสไตล์ Modern Thai 
Contemporary สอดแทรกเอกลักษณ์ไทยด้วยลวดลายและองค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างลงตัว   
มีบริการเรือรับ-ส่งไป ICONSIAM และสถานที่ใกล้เคียง

www.sivatelbangkok.com

Sivatel Bangkok Hotel

sivatelbangkok

0 2309 5000

www.hilton.com/en/hotels/bkkhitw

-millennium-hilton-bangkok

Millennium Hilton Bangkok  

(Bangkok, Thailand)

millenniumhiltonbangkok

0 2442 2000

53 ถ.วิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

123 ถ.เจริญนคร 
แขวงคลองต้นไทร 
เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

76 77

สปา 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

สปา 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

https://www.sivatelbangkok.com/
https://web.facebook.com/SivatelBangkokHotel/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/sivatelbangkok/
https://www.hilton.com/en/hotels/bkkhitw-millennium-hilton-bangkok/
https://www.hilton.com/en/hotels/bkkhitw-millennium-hilton-bangkok/
https://web.facebook.com/Hiltonbangkok?_rdc=1&_rdr#
https://web.facebook.com/Hiltonbangkok?_rdc=1&_rdr#
https://www.instagram.com/millenniumhiltonbangkok/
https://goo.gl/maps/gekmY5PYavtnpkab8
https://g.page/MillenniumHiltonBangkok?share
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สาขา โลเคชั่น โฮเทล สาขา โลเคชั่น โฮเทล

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และ บางกอก 
คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  มีสิ่งอํานวยความสะดวก
ครบครัน ไม่ว่าจะเป็น ห้องนวดส่วนตัว สระสปาเพ่ือการผ่อนคลาย สนามเทนนิส และบาร์ช้ันดาดฟ้า 
ที่ชมวิวเมืองได้ 360 องศา ผู้เข้าพักสามารถใช้ลิฟต์เชื่อมต่อไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และ 
ไหว้ขอพรท่ีศาลพระตรีมูรติและศาลพระพิฆเนศวร นอกจากน้ียังมีสกายวอล์กเช่ือมไปยังสถานท่ี 
ท่องเท่ียวอ่ืนๆ เช่น ประตูนํ้า มาบุญครอง สยามพารากอน สยามสแควร์ และหอศิลปวัฒนธรรม 
แห่งกรุงเทพมหานคร 

โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เหมาะสําหรับนักเดินทางหลากหลายสไตล์ ตั้งอยู่ใกล ้
รถไฟฟ้า BTS สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์สถานีพญาไท  
เดินทางสะดวก ติดต่อธุรกิจได้ง่าย ออกจากห้องพักเพียงไม่ก่ีก้าวก็สามารถช็อปแบบปลอดภาษี 
ท่ี King Power Rangnam และด่ืมดํ่าอาหารญ่ีปุ่นเลิศรสท่ีร้านโอมากาเสะช่ือดังอย่าง Tenko 
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงแรม ภายในห้องพักตกแต่งด้วยเฉดสีอบอุ่นโทนดําหรือเทา พร้อมด้วย
งานศิลปะตกแต่งผนังและโต๊ะงานไม้ ทําให้รู้สึกผ่อนคลายอย่างแท้จริง

www.centarahotelsresorts.com/

centaragrand

Centara Grand at CentralWorld

centaragrand_centralworld

0 2100 1234

www.pullmanbangkokkingpower.com

Pullman Bangkok King Power

pullmanbangkokkingpower

0 2680 9999

999/99 ถ.พระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

8/2 ถ.รางน้ํา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

78 79

สปา 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม
สระว่ายน้ํา 

สปาและศูนย์บริการด้านความงาม 
ฟิตเนส เซนเตอร์ 

และโปรแกรมการดูแลสุขภาพ

กิจกรรม

https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/
https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/
https://web.facebook.com/centara.cgcw/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/centaragrand_centralworld/
https://www.pullmanbangkokkingpower.com/
https://web.facebook.com/PullmanBangkokKingPower/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/pullmanbangkokkingpower/
https://goo.gl/maps/31ZF1Kft38kHsYp48
https://goo.gl/maps/XzvXoFxaiqRFkm6X6
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สาขา ลักเชอรี โฮเทล สาขา ลักเชอรี โฮเทล

โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก,
อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล

โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดดเด่นทั้งทําเลที่ตั้งซึ่งอยู่ใจกลางเมือง การออกแบบที่
วิจิตรงดงาม และการบริการที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของอนันตรา อาคารรับรองประดับ
ด้วยโคมไฟระย้า เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก และจิตรกรรมบนผืนผ้าไหมที่วาดลวดลายด้วยมือ มีพื้นที่
สีเขียวให้พักผ่อนหย่อนใจยามบ่าย และมีบริการนมสําหรับดื่มก่อนนอนและคุกกี้สําหรับเด็ก 
รวมทั้งมีเครื่องใช้ในห้องน้ําสําหรับเด็ก สามารถเดินทางไปศูนย์การค้าหรือสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นได้ง่าย อยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีราชดําริเพียง 1 นาที 

อดีตที่ตั้ง ‘วังคันธวาส’ โรงแรมแห่งนี้ซ่อนตัวอยู่บนทําเลใจกลางย่านสถานทูต ถนนวิทยุ  
ใกล้ศูนย์กลางค้าและรถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต เดินเพียง 3 นาที เหมาะกับผู้เข้าพักที ่
อยากผ่อนคลายในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว พร้อมความหรูหราที่ได้กลิ่นอายแบบไทย-ยุโรป  
การตกแต่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระตําหนักฤดูร้อนของเจ้าฟ้าหญิงวไลยอลงกรณ์  
ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ ลวดลายบนผ้า หมอน และของตกแต่งภายในห้อง ผสานกับดีไซน์ 
แบบตะวันตก พร้อมโทนสีขาว เทา และแดงเข้มยิ่งทําให้ห้องพักดูคลาสสิกและมีเสน่ห์

www.anantara.com/th/siam-

bangkok

Anantara Siam Bangkok Hotel

anantarasiambangkok

0 2126 8866

www.marriott.com

The Athenee Hotel, a Luxury 

Collection Hotel, Bangkok 

theatheneehotel

0 2650 8800

155 ถ.ราชดําริ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

61 ถ.วิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

80 81

สปา 
สระว่ายน้ํา

กิจกรรม
สปา 

สระว่ายน้ํา 
ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

https://www.anantara.com/th/siam-bangkok
https://www.anantara.com/th/siam-bangkok
https://web.facebook.com/AnantaraSiamBangkokHotel/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/anantarasiambangkok/
https://www.marriott.com/en-us/hotels/bkkla-the-athenee-hotel-a-luxury-collection-hotel-bangkok/overview/
https://web.facebook.com/theatheneehotel/reviews/?ref=page_internal
https://web.facebook.com/theatheneehotel/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/theatheneehotel/?fbclid=IwAR07JuEnIhNpuLD8f2ItCB91-JJtWXO9Du3C9jqSWNPBam-X7Pw6WPP2wso
https://goo.gl/maps/DmRaBX4Kaw2KBZYMA
https://g.page/theatheneehotel?share
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สาขา ลักเชอรี โฮเทล สาขา ลักเชอรี โฮเทล

โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, 
เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล 

โรงแรมวนาเบลล์ เอ ลักซ์ซูรี่ คอลเลคชั่น 
รีสอร์ท เกาะสมุย

โรงแรมหรูระดับ 5 ดาวใจกลางกรุงเทพฯ เดินทางสะดวก เพียง 1 นาทีจากรถไฟฟ้า BTS  
สถานีอโศกซึ่งเป็นสถานีเชื ่อมต่อรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสุขุมวิท ตั้งอยู่ใกล้สถานที ่
ท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น ศูนย์การค้า Terminal 21 สวนเบญจกิติ และโคเรียทาวน์ เป็นต้น  
เพิ่มความหรูหราด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอคลาสสิกผสมผสานกับความร่วมสมัย มีบาร์ 
และห้องอาหารซึ่งได้รับรางวัลมิชลินเพลต พร้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย เช่น 
สระว่ายน้ํา สปา ฟิตเนส และอื่นๆ อีกมากมาย

วนาเบลล์ เอ ลักซ์ซูรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท เกาะสมุย ตั้งอยู่บนหาดเฉวงน้อย ห่างจากสนามบิน 
เพียง 20 นาที  โอบล้อมด้วยทัศนียภาพอันงดงามของทะเลอ่าวไทย ใกล้แหล่งช็อปปิงและ 
สถานที่ท่องเที่ยวอย่างวัดพระใหญ่และหินตาหินยาย เหมาะแก่การพักผ่อนและสร้างความ 
โรแมนติก ห้องพักทุกหลังมาพร้อมกับสระว่ายน้ํากลางแจ้งและระเบียงส่วนตัวขนาดใหญ่ที ่
แวดล้อมไปด้วยทิวทัศน์สวยงามของชายหาดและป่าอันอุดมสมบูรณ์ พร้อมด้วยสิ่งอํานวย 
ความสะดวกแบบครบครัน ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารภายในรีสอร์ท สปา และบัตเลอร์ส่วนตัว

www.marriott.com

Sheraton Grande Sukhumvit,  

A Luxury Collection Hotel, Bangkok

sheratongrandesukhumvit

0 2649 8888

www.marriott.com

Vana Belle, A Luxury Collection 

Resort, Koh Samui

vanabelle.kohsamui

0 7791 5555

250 ถ.สุขุมวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร

9/99 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี 
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

82 83

สปาและสระว่ายน้ํา 
ฟิตเนส เซนเตอร์ 

ห้องเรียนทําอาหารไทย

กิจกรรม

สปา 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

http://www.marriott.com/en-us/hotels/bkklc-sheraton-grande-sukhumvit-a-luxury-collection-hotel-bangkok/overview
https://web.facebook.com/sheratongrandesukhumvit/reviews/?ref=page_internal
https://web.facebook.com/sheratongrandesukhumvit/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/sheratongrandesukhumvit/
https://www.marriott.com/en-us/hotels/usmvl-vana-belle-a-luxury-collection-resort-koh-samui/overview/
https://web.facebook.com/vanabellekohsamui/reviews/?ref=page_internal
https://web.facebook.com/vanabellekohsamui/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/vanabelle.kohsamui/
https://goo.gl/maps/MxqpvSbyTo58nFbQ8
https://g.page/VanaBelle?share
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สาขา ลักเชอรี โฮเทล สาขา ลักเชอรี โฮเทล

โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, 
ในยาง บีช 

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เขาหลัก 
รีสอร์ท แอนด์ สปา

เดินทางด้วยรถยนต์เพียง 10 นาทีจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต คุณก็จะได้สัมผัสธรรมชาต ิ
อันเงียบสงบ นํ้าทะเลใส และหาดทรายขาวบริสุทธ์ิท่ี ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดในยาง  
ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น ผสมผสานความเป็นไทยและทรอปิคอลเข้าไปอย่างลงตัว ภายในโรงแรม 
มีกิจกรรมให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นจิบค็อกเทลยามพระอาทิตย์ตก กีฬาทางนํ้า โยคะ ป่ันจักรยาน  
หรือใครที่ชอบการสํารวจและการผจญภัยท่ามกลางธรรมชาติ ก็สามารถเดินลัดเลาะไปจน 
สุดหาด จะพบเกาะเล็กๆ ชื่อว่าเกาะปลิง ที่สวยงามไม่แพ้กัน 

เจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา สง่างามด้วยสถาปัตยกรรมไทยแบบร่วมสมัย  
ภายในห้องพักตกแต่งเน้นความเรียบหรูด้วยไม้สักและผ้าไหม พร้อมพื้นที่สีเขียวที่ถูกจัดไว ้
อย่างประณีตในสไตล์ทรอปิคอล ห้องพักทุกห้องถูกโอบล้อมด้วยสระว่ายนํ้าท่ียาวท่ีสุดในเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่ือมต่อยาวถึง 1.93 กิโลเมตร มีกิจกรรมตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัย ท้ังกิจกรรม 
ทางบกและทางน้ํา ทําเลที่ตั้งอยู่ริมหาดที่สงบ กว้าง และโล่ง สามารถชมวิวทะเลอันดามัน 
ดื่มด่ําพระอาทิตย์ตกยามเย็นแสนโรแมนติกได้แบบ 360 องศา  

www.marriott.com

Phuket Marriott Resort and 

Spa, Nai Yang Beach

phuketmarriott_naiyang

0 7662 5555

www.marriott.com 

JW Marriott Khao Lak Resort & Spa 

jwmarriottkhaolak

0 7658 4888

92, 92/1 ถ.อะดามาส 
ต.สาคู อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต

41/12 ถ.เพชรเกษม 
ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า 
จ.พังงา

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

84 85

สปา 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

สปา 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

https://www.marriott.com/en-us/hotels/hktnb-phuket-marriott-resort-and-spa-nai-yang-beach/overview/
https://web.facebook.com/PhuketMarriottNaiYang/reviews/?ref=page_internal
https://web.facebook.com/PhuketMarriottNaiYang/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/PhuketMarriott_NaiYang/?fbclid=IwAR2xV7mTTCOG3ImyxqoG2Kv4fIjSjLFrfkSt93fzAqm6ViUOCSQNrZneLck
https://www.marriott.com/en-us/hotels/hktkl-jw-marriott-khao-lak-resort-and-spa/experiences/
https://web.facebook.com/JWMarriottKhaoLakThailand/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/jwmarriottkhaolak/?fbclid=IwAR3Gc3NsvQ1sfK4gPdGMgM-grWP076AwCT8FZv0ilhkeCJ59mVp7xzvcYYU
https://goo.gl/maps/uomNTThkDm3qe1KGA
https://g.page/JWMarriottKhaoLakThailand?share
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สาขา รีสอร์ท สาขา รีสอร์ท

โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
โรงแรมหรูระดับ 5 ดาวริมแม่นํ้ากก ตกแต่งสไตล์ Classic Contemporary ผสมผสานความ 
ทันสมัยควบคู่กับกลิ่นอายล้านนาได้อย่างลงตัว มีห้องพักกว่า 271 ห้อง และห้องอาหารถึง  
3 ห้อง บริเวณล็อบบี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาว 
เชียงราย ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินเชียงรายเพียง 20 นาที ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว 
และวัดสําคัญของเชียงรายอยู่หลายแห่ง เช่น วัดพระแก้ว วัดพระสิงห์ วัดห้วยปลาก้ัง ท่ีสามารถ 
มองเห็นได้จากห้องพักวิวแม่น้ําของโรงแรม

โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน ตั้งอยู่บนหาดที่เงียบสงบราวกับหาดส่วนตัว ตัวอาคารและห้องพัก 
ถูกรีโนเวทอย่างพิถีพิถันเพื่อให้มีความทันสมัย และยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรม 
ที่งดงามเหนือกาลเวลา  ในรูปแบบโคโลเนียลผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบไทยสมัยยุค 
รัชกาลท่ี 6 ด้วยพ้ืนท่ีรีสอร์ทท่ีมีขนาดกว่า 100 ไร่ ทําให้โรงแรมแห่งน้ีมีพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างอเนกประสงค์ ได้แก่ สระบัว ทะลสาบ สวนเขตร้อน สวนผักปลอดสารพิษ และแปลงข้าว  
ทําให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสบรรยากาศร่มรื่น พร้อมวิวทะเลที่สวยงาม  

www.theriverie.com/the-facilities.php

The Riverie by Katathani

theriverie

0 5360 7999

www.dusit.com/dusitthani-huahin/th

Dusit Thani Hua Hin

dusitthanihuahin 

0 3252 0009

1129 ถ.ไกรสรสิทธิ์ 
ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

1349 ถ.เพชรเกษม 
ต.ชะอํา อ.ชะอํา 
จ.เพชรบุรี

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

86 87

สปา 
สระว่ายน้ําและคิดส์คลับ 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม
สปา 

สระว่ายน้ํา 
มวยไทย โยคะ การทําสมาธิ

และฝึกสติ

กิจกรรม

https://www.theriverie.com/the-facilities.php
https://web.facebook.com/theriverie/reviews/?ref=page_internal
http://instagram.com/theriverie/
https://www.dusit.com/dusitthani-huahin/th/
https://web.facebook.com/DusitThaniHuaHin/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/dusitthanihuahin/?fbclid=IwAR3JdH9i6-xtMqlNqaGgsdcrFTZLKy1eNgVejk-ExduZEVIC6vLcwdqlC4g
https://g.page/theriverie_hotel?share
https://goo.gl/maps/vPdWPNgzNK8WbCB77
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สาขา รีสอร์ท สาขา รีสอร์ท

โรงแรมเคป ดารา รีสอร์ท พัทยา โรงแรมดุสิตธานี พัทยา
โรงแรมเคป ดารา รีสอร์ท พัทยา โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ต้ังอยู่ริมทะเล โดดเด่นด้านความเป็น 
ส่วนตัว และความงดงามของการตกแต่ง พร้อมด้วยการบริการท่ีน่าประทับใจ รวมถึงบรรยากาศ 
และธรรมชาติที่รายล้อม มีห้องพักมากถึง 264 ห้อง และมีห้องพักให้เลือกถึง 13 รูปแบบใน
สไตล์ Modern Contemporary ภายในห้องพักมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะ
เป็นทีวี ชุดคลุม รองเท้าสลิปเปอร์ ตู้เซฟ ไดร์เป่าผม กระติกน้ําร้อน รวมทั้งมินิบาร์ที่สามารถ
ทานฟรี และยังสามารถชมวิวหาดดาราได้จากห้องพัก

ดุสิตธานี พัทยา มีห้องพัก 400 กว่าห้อง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้เข้าพักทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น 
คู่รัก ครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน การตกแต่งภายในอาคารและห้องพักงดงามสไตล์ไทยผสม
ผสานความโมเดิร์นลงไปอย่างลงตัว ตั้งอยู่บนทําเลที่ดี ชายหาดติดริมทะเล มีความสงบ และ 
เป็นส่วนตัว คล้ายได้พักผ่อนที่พักตากอากาศริมทะเล บรรยากาศรอบๆ โรงแรมโอบล้อมด้วย 
ธรรมชาติ และโซนสีเขียว มีนํ้าตก ต้นไม้ลําธาร สวยงามเหมือนยกป่าขนาดย่อมมาวางไว้กลาง 
โรงแรม ให้ความรู้สึกที่สดชื่น ผ่อนคลาย อบอุ่น และร่มรื่น

www.capedarapattaya.com 

Cape Dara Resort, Pattaya 

capedara 

0 3893 3888

www.dusit.com/dusitthani-

pattaya/th

โรงแรมดุสิตธานีพัทยา

dusitthanipattaya 

0 3842 5611

256 ถ.พัทยา-นาเกลือ 
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี

240/2 ถ.เลียบชายหาด-
พัทยาเหนือ ต.บางละมุง 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

88 89

สปา 
สระว่ายน้ําและคิดส์คลับ 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม
สปาและฟิตเนส เซนเตอร์ 

คิดส์คลับและสนามเด็กเล่น 
สระว่ายน้ํา สนามเทนนิส 

สนามกอล์ฟ

กิจกรรม

https://www.capedarapattaya.com/
https://web.facebook.com/CapeDaraPattaya/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/capedara/
https://www.facebook.com/dtpahotel
https://www.facebook.com/dtpahotel
https://www.facebook.com/dtpahotel
https://www.instagram.com/dusitthanipattaya/
https://g.page/CapeDara?share
https://g.page/dusitthanipattaya?share
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สาขา รีสอร์ท สาขา รีสอร์ท

โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต 
รีสอร์ท แอนด์ สปา

โรงแรมหรูระดับ 5 ดาวในจังหวัดกระบี่พร้อมชายหาดส่วนตัวที่มีความยาวถึง 1.8 กิโลเมตร  
ต้ังอยู่ท่ามกลางสวนเขตร้อนขนาดใหญ่ ห่างจากหาดทรายขาวบริสุทธ์ิของชายหาดคลองม่วง 
เพียงไม่ก่ีก้าว อยู่ไม่ไกลจากผาอันสวยงามท่ีเกิดจากการกัดเซาะ ป่าเขียวขจี นํ้าตก และถํ้าต่างๆ  
ผู้เข้าพักจะได้ผ่อนคลายพร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง มีบริการแพดเดิลบอร์ด 
และเรือคายักสําหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมทางน้ํา และมีร้านอาหารถึง 3 ร้าน 3 สไตล์ให้ลิ้มลอง 
ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย อาหารอินเดีย และอิตาเลียน

โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่พักสุดหรูที่อยู่เคียงคู่กับหาดไม้ขาว 
มานานกว่า 20 ปี โอบล้อมด้วยธรรมชาติร่มร่ืนพร้อมส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน บนพ้ืนท่ี  
66 ไร่ และชายหาดส่วนตัวที่ยาวถึง 1.5 กิโลเมตร ติดกับอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ประกอบด้วย 
ห้องพักจํานวน 262 ห้อง และห้องอาหารจํานวน 9 ห้อง มีฟิตเนสที่เปิดให้บริการตลอด 24  
ช่ัวโมง เหมาะกับครอบครัวและคู่รัก ด้วยบรรยากาศโรแมนติก เงียบสงบ เป็นส่วนตัว เหมาะแก่ 
การพักผ่อนในวันหยุด เพียง 15 นาทีจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต

www.dusit.com/dusitthani- 

krabibeachresort/th

Dusit Thani Krabi Beach Resort 

dusitthanikrabi

0 7562 8000

www.marriott.com

JW Marriott Phuket Resort & Spa

jwmarriottphuket

0 7633 8000

155 ต.หนองทะเล 
อ.เมืองกระบี่ 
จ.กระบี่

231 ถ.เทพกระษัตรี 
ต.ไม้ขาว อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

90 91

สปา 
สระว่ายน้ําและฟิตเนส เซนเตอร์ 

พายเรือคายัก ปิงปอง สนามแบดมินตัน 
สนามเทนนิส และวอลเลย์บอลชายหาด

กิจกรรม

สปา 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

https://www.dusit.com/dusitthani-krabibeachresort/th/
https://www.dusit.com/dusitthani-krabibeachresort/th/
https://web.facebook.com/DusitKrabi/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/dusitthanikrabi/
https://www.marriott.com/en-us/hotels/hktjw-jw-marriott-phuket-resort-and-spa/overview/
https://web.facebook.com/jwmarriottphuket/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/jwmarriottphuket/
https://g.page/dusitkrabi?share
https://g.page/dusitkrabi?share
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สาขา รีสอร์ท สาขา รีสอร์ท

โรงแรมสันธิญา เกาะยาวใหญ่ 
รีสอร์ท แอนด์ สปา

โรงแรมเมืองสมุย สปา รีสอร์ท

โรงแรมสันธิญา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความงดงามของ 
ธรรมชาติ ตกแต่งด้วยไม้สักทองที่งดงาม ให้ความรู้สึกหรูหราและอบอุ่น ผู้เข้าพักสามารถ 
ชื่นชมความสวยงามของท้องทะเลได้แบบ 180 องศา และชื่นชมความงดงามของทัศนียภาพ
ภูเขาอันเขียวขจีท่ีทอดยาวขนาบกับชายหาดสีขาว มีส่ิงอํานวยความสะดวกมากมาย ตอบโจทย์ 
ผู้เข้าพักทุกเพศทุกวัย สระว่ายนํ้าขนาดใหญ่พร้อมนํ้าตกขนาดยักษ์ โปรแกรมสปาแสนผ่อนคลาย 
ร้านอาหารระดับนานาชาติ 7 ร้าน มีบริการรถรับ-ส่งฟรีสําหรับผู้เข้าพักทุกท่าน 

โรงแรมเมืองสมุย สปา รีสอร์ท เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวท่ีมีสระว่ายนํ้ากลางแจ้ง ต้ังอยู่ห่างจาก 
สนามบินนานาชาติสมุยเพียง 3 กิโลเมตร หรือ 10 นาทีโดยรถยนต์ และอยู่ไม่ไกลจากเรือข้ามฟาก  
โดดเด่นด้วยการตกแต่งแนวบูทีกประยุกต์แบบไทย ให้บริการห้องพัก 53 ห้อง ทุกห้องมีระเบียง 
ส่วนตัว ท่ามกลางแมกไม้เขตร้อนอันเขียวชอุ่ม ด้วยวิวทิวทัศน์ของสวนธรรมชาติและวิวทะเล  
ท่ีพักอยู่ติดหาดเฉวง ท่ีคึกคักและมีชีวิตชีวา เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ และชมพระอาทิตย์ 
ตกยามเย็นที่แสนโรแมนติก 

www.santhiya.com/kohyaoyai 

Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa

santhiyatreekohchang 

0 7659 2888

www.muangsamui.com 

Muang Samui Spa Resort 

muangsamuisparesort

0 7742 9700

88 ม.7 
ต.พรุใน อ.เกาะยาว 
จ.พังงา

13/1  ม.2 ต.บ่อผุด 
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

92 93

สปา 
สระว่ายน้ํา 

มวยไทย โยคะ พายเรือคายัก 
รําไทยและเรียนทําอาหารไทย

กิจกรรม

สปา 
สระว่ายน้ําและฟิตเนส เซนเตอร์ 

โยคะ ฟุตชายหาด เพนท์ผ้าบาติก 
และเรียนทําอาหารไทย

กิจกรรม

https://www.santhiya.com/kohyaoyai/
https://web.facebook.com/santhiyakohyaoyai/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/santhiyatreekohchang/
https://www.muangsamui.com/
https://web.facebook.com/Muangsamuisparesort/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/muangsamuisparesort/
https://goo.gl/maps/B7EBZKxigBHUuGnH9
https://goo.gl/maps/TF1ckHXSHefZtVkD9
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สาขา รีสอร์ท สาขา รีสอร์ท

โรงแรมเรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา 
เมอร์ลินบีช

เรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่พักระดับ 5 ดาวในเครือแมริออท ตั้งอยู่บนหาดไม้ขาว  
ติดกับอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตเพียง 20 นาที ห้องพักมีให ้
เลือกทั้งแบบห้องดีลักซ์และพูลวิลล่าส่วนตัว ทุกห้องพักมีอ่างอาบน้ํา มีห้องอาหารให้เลือก 
ล้ิมลองท้ังอาหารนานาชาติและอาหารท้องถ่ิน รวมถึงห้องอาหารไทยท่ีได้รับรางวัลเป็นหน่ึงใน  
25 ห้องอาหารชั้นนําในภูเก็ต มีควอนสปาที่มาพร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ให้คุณได้
ผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง

โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช ต้ังอยู่ท่ามกลางความงดงามทางธรรมชาติ 
ของหาดไตรตรัง หน่ึงในชายหาดท่ีเงียบสงบและเป็นส่วนตัวท่ีสุดในภูเก็ต แวดล้อมด้วยธรรมชาติ 
ร่มรื่นและวิวทะเลอันดามัน เปิดประสบการณ์การพักผ่อนเหนือระดับ ให้คุณใกล้ชิดธรรมชาติ 
มากกว่าท่ีเคย ด้วยห้องพักและห้องสวีทจํานวน 414 ห้อง พร้อมส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน 
เช่น สระว่ายน้ําขนาดใหญ่ 3 สระ ร้านอาหารและบาร์จํานวน 8 แห่ง คอฟฟี่ช็อป สปา ฟิตเนส 
คิดส์คลับ และกิจกรรมมากมายสําหรับทุกคนในครอบครัว

www.marriott.com

Renaissance Phuket Resort&Spa 

renaissancephuket

0 7636 3999

www.marriott.com 

Phuket Marriott Resort & Spa, 

Merlin Beach

marriottphuketmerlinbeach 

0 7633 5300

555 ม.3 
ต.ไม้ขาว อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต

99 ถ.หมื่นเงิน 
ต.ป่าตอง อ.กะทู้ 
จ.ภูเก็ต

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

94 95

สปา 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

สปา 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

https://www.marriott.com/en-us/hotels/hktbr-renaissance-phuket-resort-and-spa/overview/
https://www.facebook.com/pages/Renaissance-Phuket-ResortSpa/169878753131704
https://www.instagram.com/renaissancephuket/
http://www.marriott.com/en-us/hotels/hktmb-phuket-marriott-resort-and-spa-merlin-beach/overview/
https://web.facebook.com/phuketmarriottmerlinbeach/reviews/?ref=page_internal
https://web.facebook.com/phuketmarriottmerlinbeach/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/marriottphuketmerlinbeach/
https://goo.gl/maps/dAVVnnmGNpVrg4xj9
https://g.page/phuketmarriottmerlinbeach?share
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สาขา ดีไซน์ โฮเทล สาขา ดีไซน์ โฮเทล

โรงแรมครอสทูเชียงใหม่ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท โรงแรม เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท
ครอสทู เชียงใหม่ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ําปิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นทําเลที ่
สมบูรณ์แบบ ท่ามกลางความเงียบสงบของแม่น้ําปิง ซึ่งไหลผ่านเป็นฉากหลังอันงดงามให้กับ
รีสอร์ท สร้างความเป็นเอกลักษณ์ด้วยการผสมผสานความเป็นธรรมชาติและองค์ประกอบ
ล้านนาดั้งเดิม ที่พักแห่งนี้ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติภายในรีสอร์ท ด้วยการ
อนุรักษ์ต้นมะขามดั้งเดิมซึ่งมีอายุกว่า 100 ปี มีการออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างและภูมิทัศน์ให้
กลมกลืนไปกับธรรมชาติ ให้ร่มเงาและความผ่อนคลายแก่ผู้เข้าพัก 

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทแนวไลฟ์สไตล์สุดหรู ติดชายหาดสําหรับผู้ที่ค้นหาสุดยอด 
ประสบการณ์แห่งการพักผ่อนบนชายหาดชะอํา-หัวหิน ตื่นตาตื่นใจไปกับสถาปัตยกรรมและ 
การตกแต่งของโรงแรมท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่น มีหลายมุมเหมาะแก่การถ่ายรูป รวมถึงสระว่ายนํ้า 
สีน้ําเงินเข้ม 4 สระที่ทอดยาวจากใจกลางโรงแรมไปจนถึงริมหาดทรายสีขาวของทะเลชายฝั่ง
อ่าวไทย เพิ่มอรรถรสให้การพักผ่อนด้วยกิจกรรมไม่ซ้ําใคร เช่น สัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมง
ในท้องถิ่น หรืออิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองของชาวชะอํา หัวหิน และเพชรบุรี

crosshotelsandresorts.com 

Cross Chiang Mai Riverside 

cross.chiangmai 

0 5393 1999

www.aceofhuahinresort.com 

Ace of Hua Hin Resort 

aceofhuahinresort

0 3242 1777

369/1 ถ.เจริญราษฎร์ 
ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่

1392 ถ.เพชรเกษม 
ต.ชะอํา อ.ชะอํา 
จ.เพชรบุรี

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

96 97

สปาและสระว่ายน้ํา 
ฟิตเนส เซนเตอร์ 

พายเรือคายัก

กิจกรรม

สระว่ายน้ํา 
ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

https://www.crosshotelsandresorts.com/
https://www.facebook.com/cross.chiangmai
https://www.instagram.com/cross.chiangmai/
https://www.aceofhuahinresort.com/
https://web.facebook.com/aceofhuahinresort/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/aceofhuahinresort/
https://g.page/X2chiangmairiversideresort?share
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สาขา โลเคชั่น โฮเทล สาขา โลเคชั่น โฮเทล

โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ โรงแรมแคนทารีโคราช
โรงแรมแคนทารีฮิลล์เชียงใหม่ ห่างจากสนามบินเชียงใหม่เพียง 10 นาที ตั้งอยู่ใจกลางเมือง 
ถนนนิมมานเหมินท์ศูนย์กลางย่านธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งร้านอาหาร ความบันเทิง  
และสถานท่ียอดนิยมอ่ืนๆ ของชาวเชียงใหม่และนักท่องเท่ียวจากท่ัวประเทศ เต็มอ่ิมกับบุฟเฟต์ 
สลัดบาร์มื้อค่ํา ผักปลอดสารพิษสดกรอบจากโครงการหลวง น้ําสลัดสูตรพิเศษหลากหลาย  
บริเวณด้านหน้าโรงแรมออกแบบเป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ มีร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านค้า และบริการ
ต่างๆ มากมาย

โรงแรมแคนทารี โคราช ท่ีพักหรู ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น โทนสีขาว ปลอดโปร่ง หลังคาสูง ต้ังอยู่ 
ติดริมถนนมิตรภาพใจกลางเมือง เดินทางสะดวก สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ห่างจาก 
อนุสาวรีย์ย่าโมและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เพียงไม่กี่นาที ทําเลพื้นที่กว้างขวาง มีให้เลือกพักได้ 
ทั้งในรูปแบบของโรงแรมและเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 
24 ชั่วโมง นอกจากนี้โรงแรมยังคํานึงถึงความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย จึงได ้
ออกแบบห้องโดยเฉพาะเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่บุคคลทุพพลภาพอีกด้วย

www.kantaryhills-chiangmai.com

Kantary Hills Hotel, Chiang Mai

capeandkantary

0 5322 2111

www.kantaryhotel-korat.com 

โรงแรมแคนทารี โคราช

capeandkantary 

0 4435 3011

44 ถ.นิมมานเหมินท์ 
ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่

899/1, 899/2 ถ.มิตรภาพ 
ต.ในเมือง อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

98 99

ห้องอบซาวน่า 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

ห้องอบซาวน่า 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

https://www.kantaryhills-chiangmai.com/
https://www.facebook.com/Kantaryhills/
https://www.instagram.com/capeandkantary/
https://www.kantaryhotel-korat.com/
https://www.facebook.com/kantaryhotelkorat
https://www.instagram.com/capeandkantary/
https://goo.gl/maps/2vyJiEj6GYVik1f6A
https://goo.gl/maps/svTriGNtKZMrHuMw8
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โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ 
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช

โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
อุดรธานี

โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช โรงแรมทันสมัยในใจกลาง
เมืองโคราช ให้บริการห้องพักที่สะดวกสบาย สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เหมาะสําหรับ
ทั้งนักธุรกิจและนักเดินทางที่มาพักผ่อนในวันหยุด ตั้งอยู่ใจกลางเมือง รายล้อมไปด้วยศูนย์ 
การค้าชั้นนํา ตลาดกลางคืนที่มีชีวิตชีวา และร้านอาหารประจําถิ่น การพักผ่อนในห้องพัก 
ให้ความสะดวกสบายและเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง นอกจากนี้โรงแรมยังเป็นศูนย์กลางในการ 
จัดงานประชุมสัมมนา ทั้งระดับจังหวัดและระดับนานาชาติ

โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ห่างจากสนามบินนานาชาติอุดรเพียง 20 นาที อยู ่
ใกล้สถานีขนส่งและสถานีรถไฟ ใกล้ร้านอาหารและแหล่งช็อปปิงอย่างเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี  
ศูนย์การค้าและไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าว ให ้
บริการห้องพักและห้องสวีทขนาดกว้างขวางจํานวน 259 ห้อง โรงแรมยังมีสถานท่ีอเนกประสงค์ 
สําหรับการประชุมขนาด 2,900 ตารางเมตร ทั้งยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อน
เต็มรูปแบบ รวมถึงสปา สระว่ายน้ํากลางแจ้ง และฟิตเนส

www.imperialkorat.com

The Imperial Hotel and Convention 

Centre Korat

imperialkorat

0 4425 6629 

www.centarahotelsresorts.com/centara

Centara Hotel and Convention 

Centre Udon Thani

centaraudon

0 4234 3555

1137 ถ.สุรนารายณ์ 
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา

277/1 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม 
ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี 
จ.อุดรธานี

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

100 101

สระว่ายน้ํา 
ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม
สปา 

สระว่ายน้ํา 
ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

https://www.imperialkorat.com/th
https://web.facebook.com/ImperialKorat/reviews/?ref=page_internal
https://web.facebook.com/ImperialKorat/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/imperialkorat/?fbclid=IwAR3KWqSR0IsdozRteT5xXff9ssMM7Y3qnVs44hv02Cr7_AGwGd4XeMau8M0
https://www.centarahotelsresorts.com/centara/
https://web.facebook.com/centaraudon/reviews/?ref=page_internal
https://web.facebook.com/centaraudon/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/centaraudon/
https://goo.gl/maps/svTriGNtKZMrHuMw8
https://g.page/ImperialKorat?share
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โรงแรมคอร์ทยาร์ด โดยแมริออท กรุงเทพฯ โรงแรมแคนทารี อยุธยา
โรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ ต้ังอยู่ใจกลางเมืองบนถนนราชดําริ ใกล้ศูนย์การค้า 
ช้ันนํา เช่น เซ็นทรัลเวิลด์ สยามพารากอน และอ่ืนๆ อีกมากมาย มีบริการรถรับ-ส่งจากรถไฟฟ้า  
BTS สถานีราชดําริและสถานีชิดลม มีบริการห้องพักท้ังหมด 316 ห้อง มีส่ิงอํานวยความสะดวก 
ครบครัน มีห้องสําหรับจัดงานประชุมและงานเล้ียง ติดต้ังอุปกรณ์ทันสมัยพร้อมด้วยการบริการ 
จากพนักงานมืออาชีพ ห้องอาหารโมโม่ คาเฟ่ เปิดให้บริการอาหารนานาชาติ ไวน์ และเคร่ืองด่ืม 
นานาชนิด ในบรรยากาศสบายๆ แบบเป็นกันเอง

โรงแรมแคนทารี อยุธยา เหมาะสําหรับผู้เข้าพักแบบระยะสั้น และระยะยาว เพราะเป็นโรงแรมที ่
ให้บริการในรูปแบบเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ ตั้งอยู่ในทําเลดี ใจกลางเมืองอยุธยา เชื่อมต่อกับ 
ศูนย์การค้า และสถานที่สําคัญในละแวกใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็น สวนประวัติศาสตร์อยุธยา  
วัดเจ้าปราบ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา การตกแต่งเน้นความเรียบง่าย ใช้โทนสี 
สบายตา แต่แฝงไว้ซึ่งความหรูหราและเป็นเอกลักษณ์ ให้ความรู้สึกผ่อนคลายอย่างแท้จริง  
มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน และการบริการที่น่าประทับใจ 

www.marriott.com

Courtyard by Marriott Bangkok, 

courtyardbangkok

0 2690 1888

www.kantaryhotel-ayutthaya.com

Kantary Hotel Ayutthaya

0 3533 7177

155/1 ถ.ราชดําริ 
ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

168 ถ.โรจนะ 
ต.ธนู อ.อุทัย 
จ.พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

102 103

สระว่ายน้ํา 
ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม
ห้องอบซาวน่า 

สระว่ายน้ํา 
ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

https://www.marriott.com/en-us/hotels/bkkcy-courtyard-bangkok/overview/
https://www.traveloka.com/th-th/hotel/thailand/courtyard-by-marriott-bangkok-1000000256444
https://www.instagram.com/courtyardbangkok/
https://www.kantaryhotel-ayutthaya.com/
https://www.agoda.com/th-th/kantary-hotel-ayutthaya/hotel/ayutthaya-th.html?finalPriceView=1&isShowMobileAppPrice=false&cid=1841722&numberOfBedrooms=&familyMode=false&adults=1&children=0&rooms=1&maxRooms=0&checkIn=2021-07-11&isCalendarCallout=false&childAges=&numberOfGuest=0&missingChildAges=false&travellerType=-1&showReviewSubmissionEntry=false&currencyCode=THB&isFreeOccSearch=false&tag=ac0333b5-5e02-8b3f-b04f-476251310e3e&los=1&searchrequestid=092438a6-7876-4f88-9a37-a8fe3b6e1090
https://goo.gl/maps/3UqgFrG7iTmYvMGi8
https://goo.gl/maps/jpABi7WAw4oXChGs9
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โรงแรม เดอะ เบย์วิว พัทยา โรงแรมเเคนทารี เบย์ ระยอง
เดอะเบย์วิว โรงแรมสไตล์บูทีก ริมอ่าวพัทยา จะทําให้คุณเพลิดเพลินไปกับวิวทะเลไกลสุดลูกห ู
ลูกตาและแสงสีในเมืองพัทยา ทําเลดี ง่ายต่อการเดินทางสํารวจและร่ืนรมย์ไปกับชายหาดพัทยา 
อันเลื่องชื่อที่ไม่เคยหลับใหลแห่งนี้ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ขึ้นชื่อในการจัดกิจกรรมกีฬา  
มีสวนสนุก ร้านอาหาร บาร์ และร้านค้าต่างๆ อีกนับไม่ถ้วน แต่เมื่อก้าวเข้ามาที่เดอะ เบย์วิว  
คุณจะรู้สึกเสมือนอยู่ในโอเอซิสที่แยกออกมาจากความพลุกพล่านและแสงสีของถนนเลียบ 
หาดพัทยา ซึ่งคุณจะได้พักผ่อนอย่างสงบและสบายที่สุด

โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง มีห้องพักขนาดใหญ่ พร้อมส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน เหมาะ 
สําหรับการเข้าพักระยะยาวหรือมาพักผ่อนเป็นครอบครัวในช่วงวันหยุด ต้ังอยู่ติดทะเลใจกลาง 
เมืองระยอง ริมหาดแสงจันทร์ มีลานโบว์ลิ่งสามเลน ห้องคาราโอเกะหรูหรา ห้องสนุกเกอร์ 
สระว่ายน้ําริมชายหาด และห้องออกกําลังกายพร้อมวิวทะเล มีคาเฟ่ แคนทารี ริมทะเล ตั้งอยู่
หน้าโรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง ให้บริการเครื่องดื่มและของว่างที่น่ารับประทานพร้อมชมวิว
ทะเลได้ตลอดทั้งวัน

www.thebayviewpattaya.com

The Bayview Hotel, Pattaya 

thebayviewpattaya

0 3842 3877

www.kantarybay-rayong.com 

Kantary Bay Hotel, Rayong 

capeandkantary

0 3880 4844

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

50,50/2 ถ.เลียบชายฝั่ง 
ต.ปากน้ํา อ.เมืองระยอง 
จ.ระยอง

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

104 105

สระว่ายน้ํา  
ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม สระว่ายน้ํา  
ฟิตเนส เซนเตอร์ 

ลานโบว์ลิง โต๊ะพูล ปิงปอง 
และห้องคาราโอเกะ

กิจกรรม

https://www.thebayviewpattaya.com/
https://web.facebook.com/BayviewPattaya/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/thebayviewpattaya/
https://www.kantarybay-rayong.com/
https://www.facebook.com/Kantarybayrayong/
https://www.instagram.com/capeandkantary/
https://goo.gl/maps/NDP8et8b8Hyoo2u59
https://goo.gl/maps/uHmNc1ppXdFZP9Xw9
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โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า 
รีสอร์ทแอนด์สปา

โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ห่างจากสนามบินหาดใหญ่ 20 นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์ โรงแรม 
แห่งนี้ตั้งอยู่บนศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ ให้บริการสปาเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ ความงาม  
และสระว่ายน้ํากลางแจ้ง ให้บริการห้องพักปรับอากาศ มีทิวทัศน์มุมกว้างของเมือง พร้อม 
โทรทัศน์ระบบช่องสัญญาณดาวเทียม มินิบาร์ ตู้นิรภัยส่วนบุคคล และห้องน้ําในตัวพร้อม 
ฝักบัวน้ําอุ่น มีห้องอาหารหลากหลาย ทั้งไทย จีน ญี่ปุ่น และอาหารนานาชาติ นอกจากนี้ยัง
เป็นแลนด์มาร์กของท้องถิ่นและเป็นสถานที่จัดงานอิเวนต์ต่างๆ ของบริษัท 

อ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ทแอนด์สปา เจ้าของรางวัล ‘รีสอร์ทรักษ์สิ่งแวดล้อม’ ระดับ 
อาเซียน ASEAN Green Hotel Standard ตั้งอยู่หาดอ่าวนาง ซึ่งเป็นหาดที่มีชื่อเสียงระดับ 
โลกของจังหวัดกระบ่ี ออกแบบโดยผสมผสานเอกลักษณ์ของภาคใต้เข้ากับสไตล์บูทีกได้อย่าง 
ลงตัว บรรยากาศภายในร่มรื่นเขียวขจีด้วยพันธุ์ไม้พื้นเมืองรายล้อมรอบสระว่ายน้ําที่มีดีไซน์
โดดเด่น สัมผัสความงดงามของท้องทะเลอันดามัน หาดทรายขาว และน้ําทะเลสีครามอย่าง
ใกล้ชิด พร้อมบริการรถรับ-ส่งสําหรับผู้เข้าพัก

www.centarahotelsresorts.com/

centara

Centara Hotel Hat Yai

centarahatyai

0 7435 2222

www.aonangprinceville.com 

Aonang Princeville Villa Resort & 

Spa - อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์วิลล่ารีสอร์ท

aonangprinceville  

0 7563 7971

3 ถ.เสน่หานุสรณ์ 
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา

164 ถ.อ่าวนาง 
ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 
จ.กระบี่

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

106 107

สปา 
สระว่ายน้ําและคิดส์คลับ 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม
สปา สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์ คิดส์คลับ 
โยคะ พายเรือคายัก 
รําไทยและมโนราห์

กิจกรรม

https://www.centarahotelsresorts.com/centara/
https://www.centarahotelsresorts.com/centara/
https://web.facebook.com/CentaraHotelHatYai/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/centarahatyai/
https://www.aonangprinceville.com/
https://web.facebook.com/Princeville/reviews/?ref=page_internal
https://web.facebook.com/Princeville/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/aonangprinceville/
https://goo.gl/maps/XAGoSmhYi9FwNTKR8
https://goo.gl/maps/CtePqGC4oWpgctxT7
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โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง โรงแรมอ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท
โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง ห่างจากสนามบินนานาชาติกระบี่เพียง 30 นาที ได้รับ 
แรงบันดาลใจจากความงามของธรรมชาติอันงดงามของจังหวัดกระบ่ี และความอุดมสมบูรณ์ 
ของสัตว์ป่าที่ได้รับการอนุรักษ์อยู่ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากหาดอ่าวนาง 
และหาดนพรัตน์ธารา รอบๆ มีร้านอาหารทะเล ตลาดในท้องถิ่นที่น่าสนใจ สถานบันเทิงยาม
ค่ําคืนที่มีชีวิตชีวา และอื่นๆ อีกมากมาย ห้องพักตกแต่งในโทนสีกลางและแสงไฟอบอุ่น มีร้าน
อาหาร บาร์สระว่ายน้ํากลางแจ้ง สระว่ายน้ําเด็ก และสปา

อ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท ตั้งอยู่ห่างจากหาดอ่าวนางเพียงไม่กี่ก้าว ให้บริการห้องพักสว่างสดใส 
และกว้างขวาง พร้อมระเบียงส่วนตัวสําหรับชมทิวทัศน์ของทะเลอันดามัน บางห้องอยู่ห่างจาก 
สระว่ายน้ําเพียงไม่กี ่ก้าว ทําเลสะดวกสบาย ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที ่ยว ร้านอาหาร และ 
ร้านสะดวกซื้อ ภายในโรงแรมมีศูนย์ออกกําลังกาย และอ่างอาบน้ําอุ่น พร้อมด้วยเดอะวิลล่า 
สปา ให้บริการนวดแผนไทยและทรีตเมนต์ นอกจากน้ียังมีบริการรถรับ-ส่งสนามบิน บริการเช่า 
รถยนต์ และบริการนําเที่ยวอีกด้วย

www.deevanahotels.com/

deevanakrabiresort

Deevana Krabi Resort

deevanakrabiresort

0 7563 9988

www.aonangvilla.com

Aonang Villa Resort I อ่าวนางวิลล่า 

รีสอร์ท

aonangvillakrabi

0 7563 7271

186 ม.3 ซอยอ่าวนาง8 
ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 
จ.กระบี่

113 ม.2 ถ.อ่าวนาง 
ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 
จ.กระบี่

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

108 109

สระว่ายน้ํา 
ห้องสมุด

กิจกรรม
สปา 

สระว่ายน้ําและคิดส์คลับ 
ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

https://www.deevanahotels.com/deevanakrabiresort/
https://www.deevanahotels.com/deevanakrabiresort/
https://www.facebook.com/DeevanaKrabiResort/
https://www.instagram.com/deevanakrabiresort/
https://www.aonangvilla.com/
https://web.facebook.com/aonangvillakrabi/reviews/?ref=page_internal
https://web.facebook.com/aonangvillakrabi/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/aonangvillakrabi/
https://g.page/DeevanaPlazaKrabiAonang?share
https://goo.gl/maps/EgwVGYagBTzbofae8
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โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ ปาร์ค 
ค้นพบความสงบสุขท่ามกลางขุนเขาในดินแดนอารยธรรมล้านนาที่โรงแรมเลอ เมอริเดียน 
เชียงราย รีสอร์ท พร้อมระเบียงส่วนตัวท่ีให้ทัศนียภาพกว้างไกลของธรรมชาติท่ีสวยงามริมฝ่ัง 
แม่นํ้ากก ต้ังอยู่ใกล้สถานท่ีท่องเท่ียวสําคัญของจังหวัดเชียงราย มีบริการอาหารและไวน์ช้ันเลิศ 
จากยุโรป มีห้องอาหารริมแม่น้ําและอาหารนานาชาติให้บริการตลอดทั้งวัน ห้องพักทุกห้อง 
ได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราพร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน มีห้องประชุมและพื้นที ่
กลางแจ้งเพื่อรองรับงานประชุมและงานเลี้ยงทั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อม

โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค มีช่ือเสียงในเร่ืองบริการท่ีน่าเช่ือถือและพนักงาน 
มืออาชีพ ให้บริการห้องพักหรูหราพร้อมวิวเมือง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบนถนนสุขุมวิท ใกล้กับ 
รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์ รายล้อมไปด้วยแหล่งช็อปปิง ร้านอาหารนานาชาติ และความ 
บันเทิงอันเปี่ยมไปด้วยสีสันของเมือง สามารถเดินไปศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมและศูนย์การค้า 
เอ็มควอเทียร์ ได้ใน 10 นาที มีสไตล์การออกแบบท่ีทันสมัย และนําเทคโนโลยีมาสร้างประสบการณ์ 
การบริการระดับเวิลด์คลาส 

www.marriott.com

Le Méridien Chiang Rai Resort, 

lemeridienchiangrai

0 5360 3333

www.marriott.com

Bangkok Marriott Marquis 

Queen’s Park

marriottmarquisbkk

0 2059 5555

221/2 ม.20 ถ.แควหวาย 
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

199 ถ.สุขุมวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

110 111

สปา 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

สปา 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

https://www.marriott.com/en-us/hotels/ceimd-le-meridien-chiang-rai-resort-thailand/overview/
https://web.facebook.com/LeMeridienChiangRaiResort/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/lemeridienchiangrai/
https://www.marriott.com/en-us/hotels/bkkqp-bangkok-marriott-marquis-queens-park/overview/
https://web.facebook.com/bangkokmarriottmarquis/reviews/?ref=page_internal
https://web.facebook.com/bangkokmarriottmarquis/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/marriottmarquisbkk/
https://g.page/LeMeridienChiangRaiResort?share
https://goo.gl/maps/746iNzEA5pvGUBW97
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โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท
อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา เหมาะแก่การเดินเยี่ยมชม 
วัดและพระราชวัง มอบประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ด้วยการล่องเรือชมเมือง พร้อมกูร ู
ผู้ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองเก่าผ่านถนนหนทางและคลองต่างๆ ที่คุณจะได้พบเห็น 
ระหว่างล่องเรือ ภายในโรงแรมมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ํา 
กลางแจ้งขนาดใหญ่พร้อมหัวเจ็ทสปา และห้องพักขนาดกว้างขวางซ่ึงได้รับการตกแต่งแบบไทย 
มีบาร์บีคิวอาหารทะเลริมแม่น้ําและบริการเทปันยากิญี่ปุ่น 

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท หน่ึงในท่ีพักริมชายหาดท่ีสวยท่ีสุดในหัวหิน ต้ังอยู่ 
ใกล้แหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญของหัวหินหลายแห่ง ให้บริการห้องพักหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นท่ีพัก 
หรูหราพูลวิลล่า ริมทะเลพร้อมสระว่ายน้ําส่วนตัว หรือห้องพักที่กว้างขวางสไตล์โคโลเนียล  
ห้องพักทุกห้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน มีระบบเสียง BOSE พร้อมแท่นวาง iPod 
รวมถึงให้บริการห้องอาหาร 8 ห้อง ทั้งอาหารไทย อาหารนานาชาติ และบาร์ดังระดับโลก  
มีบริการสปาพร้อมทรีตเมนต์นวด และสระว่ายน้ํากลางแจ้งขนาดใหญ่

www.anantara.com/en/river-

side-bangkok

Anantara Riverside Bangkok Resort

anantarariverside 

0 2476 0022

www.ihg.com/intercontinental/

hotels/us/en/reservation 

InterContinental Hua Hin Resort

intercontinentalhuahin

0 3261 6999

257/1 ถ.เจริญนคร 
ต.สําเหร่ อ.ธนบุรี 
จ.ธนบุรี

33/33 ถ.เพชรเกษม 
ต.หนองแก อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

112 113

สปา 
สระว่ายน้ําและคิดส์คลับ 

ตักบาตรยามเช้าและ
เดินเท่ียวชุมชน

กิจกรรม

สปา 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/reservation
https://web.facebook.com/interconhuahin/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/intercontinentalhuahin/
https://goo.gl/maps/UcjfbSCNop2Cr1d26
https://goo.gl/maps/EtRtPjCtZciBvvoG6
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โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท และสปา โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์
หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา ตั้งอยู่ริมชายหาดหัวหิน ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น ผสมผสาน
กับความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยและโคโลเนียล สลับกับสีเขียวของต้นไม้ที่ให้ความรู้สึก
ร่มรื่น พร้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกที่ตอบโจทย์การพักผ่อนของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ 
เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการความเงียบสงบและความเป็นส่วนตัว ให้บริการห้องพักและห้องชุด
สุดหรูหลากหลายรูปแบบ มีบริการเครื่องเล่นและกิจกรรมสําหรับเด็ก นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ 
จัดงานประชุม แบบบอลรูมและกลางแจ้ง รวมทั้งสระว่ายน้ําระบบเกลือถึง 5 สระ

โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ ตั้งอยู่บนถนนสุรวงศ์ ทําเลย่านประวัติศาสตร์ที่ 
รายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็น ห้องสมุดเนียลสัน เฮส์ 
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก) สัมผัสความทันสมัยของกรุงเทพที่จุดชมวิวตึกมหานคร 
พร้อมด่ืมดํ่ากับชีวิตความเป็นอยู่และบรรยากาศริมแม่นํ้าเจ้าพระยา ผ่อนคลายไปกับซิกเนเชอร์ 
สปาและทรีตเมนต์หลากหลายรูปแบบ ที่จะปลุกพลังให้กับร่างกายและฟื้นฟูจิตใจจากความ
ตึงเครียด มีสระว่ายน้ํา และฟิตเนสที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

www.marriott.com 

Hua Hin Marriott Resort & Spa 

huahinmarriott

0 3290 4666

www.marriott.com

Bangkok Marriott Hotel 

The Surawongse

marriottsurawongse

0 2088 5666

107/1 ถ.เพชรเกษม 
ต.หัวหิน อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

262 ถ.สุรวงศ์ 
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

114 115

สปา 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

สปา 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

http://www.marriott.com/en-us/hotels/hhqmr-hua-hin-marriott-resort-and-spa/overview/
https://web.facebook.com/Huahinmarriott/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/huahinmarriott/
https://www.marriott.com/en-us/hotels/bkkwo-bangkok-marriott-hotel-the-surawongse/overview/
https://www.facebook.com/marriottsurawongse/
https://www.facebook.com/marriottsurawongse/
https://www.instagram.com/marriottsurawongse/
https://goo.gl/maps/YmzDaNWWR5kp1Bek9
https://goo.gl/maps/uNAzaacPVtbatmTN7
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โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ
โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ภายในอาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ใจกลาง 
ย่านธุรกิจบนถนนวิทยุ มีทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ใกล้สถานทูตและศูนย ์
การค้าช้ันนําอย่าง เซ็นทรัล เอ็มบาสซี และ เซ็นทรัลเวิล์ด ห้องพักทุกห้องมีหน้าต่างพาโนรามา 
แบบทริปเปิลเกลซอีโค๊ท เพื่อป้องกันความร้อนและเสียงภายในห้อง นอกจากนี้ยังมีบุฟเฟ่ต ์
มื้อสายให้บริการ เอเลเมนท์ (Elements) ห้องอาหารระดับ 1 ดาวมิชลิน 3 ปีซ้อน จากคู่มือ
แนะนําร้านอาหารและที่พักระดับโลก ‘มิชลิน ไกด์’ ประเทศไทย

โรงแรมคอนราด กรุงเทพ ตั้งอยู่ย่านใจกลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร แวดล้อมไปด้วย
ศูนย์การค้า อาคารสํานักงาน อาคารท่ีพักอาศัย และสวนสาธารณะลุมพินีท่ีเหมาะแก่การพักผ่อน  
สะดวกสบายด้วยบริการระดับ 5 ดาว พร้อมห้องประชุมจํานวน 22 ห้อง อีกทั้งสิ่งอํานวย
ความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็น สระว่ายน้ําขนาดใหญ่รูปทรงอิสระกลางแจ้ง สนามเทนนิส 
สปา และฟิตเนส นอกจากนี้ยังประกอบด้วยห้องอาหารนานาชาติและบาร์ รวมถึงซีซัน สปา  
สปาสุดหรูพร้อมห้องอบไอน้ําและห้องน้ําส่วนตัวในทุกห้องนวดทรีตเมนต์

www.okurabangkok.com 

The Okura Prestige Bangkok 

okuraprestigebkk 

0 2687 9000

www.conradbangkok.com 

Conrad Bangkok

conradbangkokhotel

0 2690 9999

57 ถ.วิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

87/3 ถ.วิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

116 117

สปา 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

สปาและสระว่ายน้ํา 
สนามเทนนิส 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

https://www.okurabangkok.com/
https://web.facebook.com/TheOkuraPrestigeBangkok/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/okuraprestigebkk/
"
http://www.conradbangkok.com/"
https://www.facebook.com/conradbangkokhotel/
https://www.instagram.com/conradbangkokhotel/
https://goo.gl/maps/se1zoE4m9a38ksTi9
https://g.page/ConradBangkok?share
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สาขา ลักเชอรี โฮเทล สาขา ลักเชอรี โฮเทล

โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ โรงแรม ระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา 
โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ เป็นโรงแรม Flagship ของแบรนด์เลอ เมอริเดียน ได้รับการ
ออกแบบและตกแต่งด้วยสไตล์ที่ทันสมัย ผสมผสานกับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมท้องถิ่น  
ต้ังอยู่ในย่านสีลม ซ่ึงเป็นย่านธุรกิจท่ีสําคัญของกรุงเทพมหานคร มีศูนย์การค้าและร้านอาหาร 
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารท้องถ่ิน อาหารนานาชาติ อาหารสตรีตฟูด พร้อมเปิดประสบการณ์ 
ในยามค่ําคืนไปกับสถานบันเทิงและตลาดกลางคืนบนถนนพัฒน์พงษ์ สามารถเดินถึงรถไฟฟ้า 
BTS สถานีศาลาแดงและรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสามย่านได้เพียงไม่กี่นาที

โรงแรม ระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่ริมทะเล แหลมแม่พิมพ์ อําเภอแกลง ม ี
ขนาดกว้างขวางตั้งอยู่ท่ามกลางสวนและธรรมชาติอันร่มรื่น เป็นโรงแรมที่พร้อมรองรับ 
นักท่องเที่ยวที่มีระดับและเพรียบพร้อมไปด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็น  
สระว่ายน้ําวิวทะเล คิดส์คลับ สปา ฟิตเนส และห้องประชุม เหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม  
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว คู่รัก กลุ่มเพื่อน ผู้สูงวัย หรือการจัดประชุมสัมมนา แวดล้อมไปด้วย 
สถานที่ท่องเที่ยวหลักของจังหวัด และง่ายต่อการเดินทาง 

le-meridien-bangkok-hotel.

chillholiday.com

Le Méridien Bangkok

lemeridienbangkok

0 2232 8888

www.marriottrayongresort.com

Rayong Marriott Resort and Spa

rayongmarriott

0 3899 8000

40/5 ถ.ถนนสุรวงศ์ 
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร

99/5 ถ.เพ แกลง กร่ํา 
ต.ชากพง อ.แกลง 
จ.ระยอง

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

118 119

สปา 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

สปา 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

http://le-meridien-bangkok-hotel.chillholiday.com/about
http://le-meridien-bangkok-hotel.chillholiday.com/about
https://www.facebook.com/LeMeridienBangkok/
https://www.instagram.com/lemeridienbangkok/
http://www.marriottrayongresort.com/
https://www.facebook.com/MarriottRayong/
https://www.instagram.com/rayongmarriott/
https://g.page/LeMeridienBangkok?share
https://g.page/RayongMarriott?share
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สาขา ลักเชอรี โฮเทล สาขา ลักเชอรี โฮเทล

โรงแรมเมสัน โรงแรมเมลาตี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
โรงแรมริมชายหาดในเมืองพัทยา ที่คุณสามารถชมความงดงามของท้องทะเลอ่าวไทยจาก 
วิลล่าสุดหรู ในสไตล์ Ultra-Modern บนชายหาดส่วนตัวอันแสนสงบ ผสมผสานวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นและการออกแบบที่สร้างการกระตุ้นความคิดผ่านทางสถาปัยกรรมที่โดดเด่นและ 
มีเอกลักษณ์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจการออกแบบจากเอกลักษณ์ของช่างหินแกะสลักโบราณ  
ผสมผสานกับรูปแบบวัฒนธรรมการแกะสลักหินของชุมชนอ่างศิลา โดยเป็นผลงานการออกแบบ 
สถาปัตยกรรมชิ้นเอกโดยคุณวสุ วิรัชศิลป์ จาก Vaslab นักสถาปนิกมากด้วยรางวัลและ 
ผลงานการออกแบบ 

โรงแรมเมลาตี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ต้ังอยู่บนหาดท้องสน หาดส่วนตัวท่ีเงียบสงบและงดงาม  
ให้บริการห้องวิลล่าพร้อมสระว่ายนํ้าส่วนตัว ได้รับการันตีจาก Trip Advisor 5 ปีซ้อน และ  
รางวัล Best Seaside Hotel in Thailand 2020 จาก Haute Grandeur Global Hotel  
Award อีกหนึ่งความโดดเด่นของที่นี่คือ สระว่ายน้ําอินฟินิตี้ขนาดใหญ่ที่ขนานไปกับท้องทะเล 
เบื้องหน้า สามารถว่ายน้ําพร้อมชมวิวเกาะพะงันได้ และยังมีสระว่ายนํ้า Sanctuary Pool 
สไตล์บาหลี ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นของที่พัก

www.masonpattaya.com 

MASON PATTAYA

masonpattaya

0 3819 4699

www.melatiresort.com

Melati Beach Resort & Spa

melatibeachresort

0 7791 3400

285 ม.3 ถ.สุขุมวิท 
ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ 
จ.ชลบุรี

9/99 ม.5 
ต.บ่อผุด อ.ท้องสน 
จ.สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

120 121

สปา 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

ห้องสมุด 
สปาและสระว่ายน้ํา 
ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

http://www.masonpattaya.com/
https://web.facebook.com/MASON-PATTAYA-478810812608343/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/masonpattaya/
https://www.melatiresort.com/
https://web.facebook.com/melati.resort/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/melatibeachresort/
https://goo.gl/maps/duvLaSpsQJptq8Qu6
https://goo.gl/maps/Jrz5Rc8NGAcUeqJC8
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สาขา ลักเชอรี โฮเทล สาขา ลักเชอรี โฮเทล

โรงแรม เดอะเชลซี กระบี่ โรงแรมคอนราด เกาะสมุย
โรงแรม เดอะเชลซี กระบ่ี ต้ังอยู่ริมทะเล ทําให้สามารถมองเห็นวิวของท้องทะเลอันดามันได้อย่าง 
เต็มอิ่ม มีจุดเด่นคือตั้งใกล้กับสุสานหอย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่งของกระบี่ 
ตกแต่งสไตล์มินิมอล เรียบง่ายแต่กลับให้ความรู้สึกหรูหรา เน้นรูปทรงโค้งเว้าเปรียบเหมือน 
เกลียวคลื่น มีงานศิลปะอย่างแกลเลอรีภาพวาดของศิลปินให้เดินชมภายในตัวอาคาร ภายใน 
ห้องพักมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน มีเตียงนอนขนาดใหญ่ โซฟา โต๊ะทํางาน ห้องน้ํา 
แยกส่วนแห้งและเปียก พร้อมระเบียงออกไปนั่งชมสวน

โรงแรมคอนราด เกาะสมุย ตั้งอยู่ในทําเลที่ดี บนชายฝั่งของเกาะในฝันของไทยที่เขียวชอุ่ม 
ไปด้วยต้นปาล์ม ถือเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่แสนโรแมนติก และเหมาะแก่การชมวิว 
ทิวทัศน์อันน่าเคลิบเคลิ้มของเกาะสมุย ที่พักวางตัวอยู่บนยอดเขา สามารถมองลงมาเห็น 
แนวปะการังสีฟ้าของอ่าวไทย มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ผู้เข้าพักสามารถฝึกโยคะ 
กลางแจ้งหรือดําน้ ําตื ้นไปตามแนวปะการังในน้ ําใส สปามีทรีตเมนต์ความงามเพื่อการ 
ผ่อนคลายและบําบัดด้วยการนวดหลากหลายรายการพร้อมวิวมุมกว้างของทะเล

www.theshellseakrabi.com/

room-and-villas/

The ShellSea Krabi 

theshellseakrabi

0 7581 9519

www.hilton.com/en/conrad 

Conrad Koh Samui 

conradhotels

0 7791 5888

999 ม.6 
ถ.บ้านแหลมโพธิ์พัฒนา 1 
ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ 
จ.กระบี่

49/8-9 ถ.ฮิลล์เครส 
ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

122 123

สปา 
สระว่ายน้ําและคิดส์คลับ 

ปั่นจักรยาน พายเรือคายัก 
และกิจกรรมกีฬาประจําวัน

กิจกรรม

สปา 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

https://www.theshellseakrabi.com/room-and-villas/
https://www.theshellseakrabi.com/room-and-villas/
https://web.facebook.com/TheShellSeaKrabi/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/theshellseakrabi/
https://www.hilton.com/en/conrad/
https://web.facebook.com/conradkohsamui/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/conradhotels/
https://goo.gl/maps/cdnKHZem3198jLaH9
https://g.page/ConradKohSamui?share
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สาขา ลักเชอรี โฮเทล สาขา ลักเชอรี โฮเทล

โรงแรม เดอะ นาคาไอแลนด์ อะ ลักซ์ชัวรี่ 
คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต

โรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท

เดอะ นาคาไอแลนด์ อะ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต รีสอร์ทหรูแห่งเดียว 
บนเกาะนาคาใหญ่ มอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่ผู้เข้าพักทุกเพศทุกวัย ให้บริการห้องพัก 
และพูลวิลล่าส่วนตัวที่มีเอกลักษณ์ 90 ห้อง ตั้งอยู่บนเกาะที่เงียบสงบนอกชายฝั่งตะวันออก 
ของเกาะภูเก็ต เดินทางด้วยเรือสปีดโบตและดื่มด่ํากับความงามอันน่าหลงใหลของเกาะที ่
อุดมสมบูรณ์ หาดทรายสีงาช้าง หน้าผาหินงอกหินย้อย และดื่มด่ําไปตามเกลียวคลื่นรอบ 
เกาะนาคา ผ่อนคลายด้วยการจิบค็อกเทลกับวิวพระอาทิตย์ตกที่บาร์ทะเล 

อนันตรา ลายัน ภูเก็ต ต้ังอยู่ห่างจากหาดลายันโดยใช้เวลาเดินเพียง 2 นาที สัมผัสประสบการณ์ 
การพักผ่อนแสนเงียบสงบในโรงแรมท่ีเปรียบเสมือนเกาะสวรรค์ ท่ามกลางเนินเขาอันเขียวชอุ่ม  
หาดทรายงดงามละเอียดดุจแป้ง เหมาะสําหรับผู้เข้าพักทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะมาเป็นคู่รักหรือ 
ครอบครัว เพลิดเพลินไปกับความงามของโบสถ์ริมหน้าผา ดื่มด่ําไปกับวิวทะเลอันกว้างใหญ่  
เรียนรู้ศิลปะมวยไทย และผ่อนคลายไปกับการนวดบําบัดท่ีอนันตรา สปา นอกจากน้ียังมีกิจกรรม 
กลางแจ้งมากมาย เช่น พายเรือแคนู วินด์เซิร์ฟ และสน็อกเกิล

www.marriott.com/default.mi

The Naka Island, a Luxury Collection 

Resort & Spa, Phuket

nakaislandphuket

0 7637 1400

www.anantara.com/en/layan-phuket

Anantara Layan Phuket Resort

anantaralayanphuket

0 7631 7200

99/5 ถ.เพ แกลง กร่ํา 
ต.ชากพง อ.แกลง 
จ.ระยอง

168 ม.6 หาดลายัน ซอย 4 
ต.เชิงทะเล อ.ลายัน 
จ.ภูเก็ต

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

124 125

สปา 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม
สปา 

สระว่ายน้ํา 
มวยไทย นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมภูเก็ต

และห้องเรียนทําอาหารไทย

กิจกรรม

https://www.marriott.com/default.mi
https://web.facebook.com/thenakaisland/reviews/?ref=page_internal
https://web.facebook.com/thenakaisland/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/nakaislandphuket/
https://www.anantara.com/en/layan-phuket
https://web.facebook.com/AnantaraLayanPhuket/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/anantaralayanphuket/
https://g.page/thenakaisland?share
https://g.page/anantaralayanphuket?share
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สาขา รีสอร์ท สาขา รีสอร์ท

โรงแรมสปริงฟิลด์ แอทซี รีสอร์ทแอนด์สปา โรงแรมพุทธรักษา หัวหิน
สปริงฟิลด์ แอทซี รีสอร์ท แอนด์ สปา รีสอร์ทริมหาดชะอํา ที่ต้องการมอบประสบการณ์แห่ง 
ท้องทะเลที่มีคุณค่าให้แก่ผู้เข้าพัก และมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งแวดล้อม  พร้อมสนับสนุนชาวบ้าน 
และชุมชนของจังหวัดเพชรบุรีให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งจะทําให้การพักผ่อนของคุณเต็มไปด้วย 
ความสุข คุณค่าและความหมาย โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมตึกแนวราบที่เห็นวิวทะเลทุกห้อง 
และการตกแต่งด้วยเอกลักษณ์ท้องถ่ินผสมผสานไปกับบรรยากาศทะเล ตลอดจนการออกแบบ 
ประสบการณ์ให้คุณได้สัมผัสเอกลักษณ์ทะเลชะอําและบําบัดใจด้วยคลื่นทะเล

สัมผัสประสบการณ์ของการพักผ่อนอย่างมีสไตล์ที่โรงแรมพุทธรักษา บนชายฝั่งที่เงียบสงบ 
ของหัวหิน ตั้งอยู่ในทําเลที่ดี ห่างจากตลาดโต้รุ่งหัวหินเพียง 900 เมตร เหมาะแก่การชมวิว 
และเดินเล่นริมทะเล ให้บริการห้องพักและวิลล่า 67 ห้อง ซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ รายล้อม 
ด้วยพืชพรรณเขียวขจี แบ่งออกเป็นสามโซนท่ีแตกต่างกันและมีความเป็นส่วนตัว การตกแต่ง 
ภายในอาคารและที่พักเน้นความเรียบง่าย ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ทําจากไม้ ให้ความรู้สึกอบอุ่นและ
ผ่อนคลายราวกับได้พักผ่อนที่บ้านพักตากอากาศริมทะเล

www.springfieldresort.com/atsea/

Springfield at Sea Resort & Spa, 

Hua Hin - Cha Am

springfieldatsea

0 3270 9300

Putahracsa Hua Hin Resort 

putahracsa

0 3253 1470

858 ถ.จํานงภูมิเวท 
ต.ชะอํา อ.ชะอํา 
จ.เพชรบุรี

22/65 ถ.เเนบเคหาสน์ 
ต.หัวหิน อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

126 127

สปา 
สระว่ายน้ํา 

สนามเด็กเล่น

กิจกรรม
สปาและสระว่ายน้ํา 
ฟิตเนส เซนเตอร์ 

ปั่นจักรยานและห้องเรียน
ทําอาหารไทย

กิจกรรม

http://www.springfieldresort.com/atsea/
https://web.facebook.com/springfieldatsea/reviews/?ref=page_internal
https://web.facebook.com/springfieldatsea/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/springfieldatsea/?fbclid=IwAR3PoWW0o3JIx9rQwGpSoJuGgFnbEPymqLve5EvsHE46kAbU6tKQHYvXIek
https://web.facebook.com/putahracsa/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/putahracsa/
https://goo.gl/maps/cWuxcetUwR6Wa9xdA
https://goo.gl/maps/8MEzcYynycuX79h76
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สาขา รีสอร์ท สาขา รีสอร์ท

โรงแรมเมอเวนพิคอัสสรา 
รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน

โรงแรมเมอเวนพิคอัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน แบรนด์โรงแรมสัญชาติสวิตเซอร์แลนด ์
ที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก ตั้งอยู่ริมชายหาดหัวหิน ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้น้อยใหญ่นานาพันธุ์  
ปลูกรายล้อมอยู่รอบรีสอร์ทอย่างรื่นรมย์ มอบความผ่อนคลายและความเป็นส่วนตัวให้แก่ 
ผู้เข้าพักอย่างแท้จริง ให้บริการห้องสวีตกว้างขวาง และวิลล่าพร้อมสระว่ายนํ้าส่วนตัวท้ังหมด  
96 ห้อง เสิร์ฟอาหารเมดิเตอร์เรเนียนและอาหารไทยปรุงด้วยวัตถุดิบสดใหม่จากตลาด  
ให้บริการสถานที่จัดประชุมริมทะเลรับแสงธรรมชาติ

ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน รีสอร์ท ท่ีพักท่ีมีสวนนํ้าแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ออกแบบและ 
ตกแต่งได้อย่างสวยงาม ทันสมัย และมีสีสันท่ีฉูดฉาด โดดเด่นด้วยรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม 
และสีสันอันสดใสท่ีสะท้อนถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของหมู่บ้านชาวประมง ผู้เข้าพักสามารถ 
ชมวิวทะเล ภูเขา และตัวเมืองหัวหินแบบพาโนรามา ว่ายนํ้าไปกับวิวทิวทัศน์ท่ีงดงามท่ีสระว่ายนํ้า 
อินฟินิตี้บนชั้นดาดฟ้าที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในหัวหิน มีบริการห้องพักหลากหลายสไตล์ เหมาะ 
สําหรับครอบครัว คู่รัก และกลุ่มเพื่อน

www.movenpick.com/en/asia/

thailand/hua-hin

Mövenpick Asara Resort & Spa Hua Hin

movenpickhuahin

0 3252 0777

www.ihg.com/holidayinnresorts/

hotels/th/th/reservation 

Holiday Inn Resort Vana Nava Hua Hin 

holidayinnvananava

0 3280 9999

53 ซอย 5
ต.หัวหิน อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

129/129 ถ.เพชรเกษม 
ต.หนองแก อ.หัวหิน 
จ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

128 129

สปา 
สระว่ายน้ํา 
คิดส์คลับ

กิจกรรม

สปา 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

https://www.movenpick.com/en/asia/thailand/hua-hin/
https://www.movenpick.com/en/asia/thailand/hua-hin/
https://web.facebook.com/MovenpickHuaHin/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/MovenpickHuahin/?fbclid=IwAR03vIR5yqESKRkE-e4JQkgwAoaAHuerTSoXj_qHg0WaZ30GpdEg5VBqjd8
https://www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/th/th/reservation
https://www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/th/th/reservation
https://web.facebook.com/HolidayInnVanaNavaHuaHin/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/holidayinnvananava/?fbclid=IwAR0w8ljdpFHj7-pJuaOWNyqQW6TdqunMEXKLqmPGLLjFntkv3PoEOVcMRNU
https://g.page/movenpick-hua-hin?share
https://goo.gl/maps/XuCyFVFvpsF9SjmA9
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สาขา รีสอร์ท สาขา รีสอร์ท

โรงแรมบ้านทะเลดาว โรงแรมอาณา อานันท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า 
พัทยา

โรงแรมบ้านทะเลดาว ต้ังอยู่ห่างจากตัวเมืองหัวหินและเขาตะเกียบเพียงไม่ก่ีนาที ตกแต่งสไตล์ 
บูทีก ท่ามกลางธรรมชาติ ภายในสวนมีต้นไม้ใหญ่ อายุมากกว่า 40 ปี เช่น ต้นมะขาม ตะแบก  
พะยอม ปีบ มะค่าแต้ และหางนกยูงฝรั่ง ที่แผ่กิ่งก้านใบกรองแสงแดดไว้ ทําให้เกิดเป็นร่มเงา 
บางๆ ไปท่ัวท้ังบริเวณ ทางขวามือใกล้ริมทะเลเป็นสระว่ายนํ้าทรงเหล่ียมขนาดกะทัดรัด มีคลับเฮาส์  
ซึ่งเป็นบ้านโบราณอายุกว่า 90 ปี การตกแต่งเน้นความเรียบง่าย เพื่อให้ผู้เข้าพักได้ความรู้สึก 
ราวกับอยู่บ้านของตัวเอง

อาณา อานันท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า พัทยา ต้ังอยู่ ณ ริมฝ่ังทะเลของอ่าวไทย ท่ีพักสไตล์มินิมอล  
ให้ความรู้สึกเรียบหรู เน้นการสัมผัสถึงธรรมชาติด้วยวัสดุอย่างหิน ไม้ และกระจก พื้นที ่
ส่วนกลางล้วนใช้น้ําเป็นองค์ประกอบ เช่น ในล็อบบี้สระว่ายน้ําสองชั้น ‘Double Decker’  
เสียงของน้ําเป็นจังหวะที่สร้างบรรยากาศอันสงบ และยังให้ความสําคัญกับหลักการบริหาร 
จัดการอย่างยั่งยืน ทั้งในเรื่องทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตร 
และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อสิ่งแวดล้อม

www.baantalaydao.com

Baan Talay Dao Resort 

บ้านทะเลดาว รีสอร์ท

0 2751 6854

www.anaanan.com

ANA ANAN Resort & Villas Pattaya

ana.anan.pattaya

0 3309 8888

2/10  ซอยม.บ้านตะเกียบ 
ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก 
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

288 ซอยนาจอมเทียน20 
ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ 
จ.ชลบุรี

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

130 131

สระว่ายน้ํา

กิจกรรม สปา 
สระว่ายน้ําและคิดส์คลับ 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

https://www.baantalaydao.com/
https://web.facebook.com/baantalaydao/reviews/?ref=page_internal
https://web.facebook.com/baantalaydao/reviews/?ref=page_internal
https://www.anaanan.com/
https://web.facebook.com/ana.anan.pattaya/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/ana.anan.pattaya/
https://g.page/BaanTalayDao?share
https://goo.gl/maps/TgiDB8dvFxGnRKw69
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สาขา รีสอร์ท สาขา รีสอร์ท

โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต พันวา บีช รีสอร์ท
โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ต้ังอยู่ในอาคารทรงเต้ียสไตล์โคโลเนียล ภายในได้รับ 
การออกแบบในสไตล์ไทยคลาสสิก พร้อมธรรมชาติโดยรอบ โดดเด่นด้วยทิวต้นตาลหน้าชายหาด 
และวิวท่าจอดเรือยอร์ต มีระเบียงส่วนตัวซึ่งสามารถมองเห็นวิวสวนหรือทะเล ผ่อนคลายและ 
ด่ืมดํ่าไปกับแสงอาทิตย์ริมสระว่ายนํ้า หรือบนชายหาดจอมเทียนท่ีทอดตัวยาว ซ่ึงอยู่ห่างออกไป 
เพียงระยะเดินเท้าใกล้ๆ เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีห้องอาหารหลายสไตล์ ห้องคาราโอเกะ บริการ
รับเลี้ยงเด็ก และสปาที่มีเอกลักษณ์หลายรูปแบบให้ท่านได้ผ่อนคลาย

พูลแมน ภูเก็ต พันวา บีช รีสอร์ท ตกแต่งแบบร่วมสมัยพร้อมกลิ่นอายความเป็นไทย ตั้งอยู ่
บริเวณอ่าวมะขาม มีทิวทัศน์อันสวยงาม เหมาะสําหรับพักผ่อนอย่างเงียบสงบบนหาดส่วนตัว 
ท่ีมาพร้อมกับกิจกรรมทางทะเลมากมาย เช่น เรือคายัก แพดเดิลบอร์ด และเรือใบ เปิดประสบการณ์ 
ชมสัตว์ทะเลกว่า 100 สายพันธุ์ ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามของหาดพันวา ซึ่งเป็นหาดที่
ยังคงรักษาไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเล มีบริการไกด์ท้องถิ่นพาเดินทัวร์ดูสัตว์ทะเล
และให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์พันธุ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ 

www.ravindraresort.com 

Ravindra Beach Resort and Spa, 

Najomtien

ravindraresort

0 3823 5777

www.pullmanphuketpanwa.com

Pullman Phuket Panwa Beach Resort

pullmanphuketpanwa

0 7660 2500

246 ม.4 ถ.สุขุมวิท 
ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ 
จ.ชลบุรี 

44/5 ม.8 ถ.ถนนศักดิเดช 
ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต 
จ.ภูเก็ต

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

132 133

สปา 
สระว่ายน้ําและโยคะ 
ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

สปา 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

https://www.ravindraresort.com/contact.php
https://web.facebook.com/ravindraresort/reviews/?ref=page_internal
https://web.facebook.com/ravindraresort/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/ravindraresort/
https://www.pullmanphuketpanwa.com/
https://web.facebook.com/pullmanphuketpanwa/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/pullmanphuketpanwa/
https://g.page/Ravindraresort?share
https://g.page/Pullmanphuketpanwa?share
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สาขา รีสอร์ท สาขา รีสอร์ท

โรงแรมเชอราตัน สมุย รีสอร์ท โรงแรมสันธิญา เกาะพะงัน รีสอร์ท แอนด์ สปา
เชอราตัน สมุย รีสอร์ท ตั้งอยู่บนหาดเฉวงน้อยที่เงียบสงบ ห่างจากสนามบินนานาชาติสมุย 
เพียง 15 นาที ตกแต่งแบบผสมผสานระหว่างความทันสมัยและสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน พร้อม 
รองรับครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ด้วยคิดส์คลับขนาดใหญ่ริมชายหาด ห้องพักถูกตกแต่งอย่าง 
ทันสมัย มีเตียงนอนหนานุ่มที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเชอราตัน เพลิดเพลินกับสระว่ายน้ํา 2 สระ 
ท่ีออกแบบให้เหมือนอยู่ในสวนเขตร้อนและสระว่ายนํ้าริมชายหาด หรือผ่อนคลายไปกับโปรแกรม 
การนวดต่างๆ กับทาง Glow Spa ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์บาหลี

สันธิญา เกาะพะงัน รีสอร์ท แอนด์ สปา ต้ังอยู่บนเกาะพะงันอันงดงามราวเกาะสวรรค์ ห่างจาก 
หาดท้องนายปานน้อยท่ีได้รับความนิยมเพียง 160 เมตร ให้บริการห้องพักปรับอากาศอันทันสมัย 
มีการตกแต่งสไตล์ไทยคลาสสิก และเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอันสวยงาม ห้องพักอันสวยงามทุกห้อง 
ตั้งอยู่บนหน้าผา เหมาะสําหรับผู้เข้าพักที่ต้องการดื่มด่ํากับธรรมชาติอย่างเต็มอิ่ม มีศูนย์กีฬา
ทางน้ําในสถานที่พร้อมกิจกรรมต่างๆ เช่น การพายเรือแคนู การพายเรือคายัก และวินด์เซิร์ฟ 
มีบริการรถรับ-ส่งผู้เข้าพักตลอด 24 ชั่วโมง

www.marriott.com

Sheraton Samui Resort

sheratonsamui

0 7742 2020

www.santhiya.com/kohphangan

Santhiya Koh Phangan Resort & Spa

santhiyaresorts

0 7742 8999

86 ม.3 หาดเฉวงน้อย 
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี 

22/7 
ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน 
จ.สุราษฎร์ธานี 

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

134 135

สปา 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

สปา 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

https://www.marriott.com/en-us/hotels/usmss-sheraton-samui-resort/overview/
https://web.facebook.com/sheratonsamuiresort/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/sheratonsamui/
https://www.santhiya.com/kohphangan/
https://web.facebook.com/santhiyakohphangan/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/santhiyaresorts/
https://goo.gl/maps/rBmMF25dhwhksFKW6
https://goo.gl/maps/gLf2uvL85pwEzSC56
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สาขา รีสอร์ท สาขา รีสอร์ท

โรงแรมไม้ขาว ปาล์ม บีช รีสอร์ท โรงแรมอมารี เกาะสมุย
ไม้ขาวปาล์มบีชรีสอร์ท ท่ีพักริมหาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต การตกแต่งมีความหรูหราผสมผสาน 
ความเป็นล้านนาอย่างลงตัว ตั้งอยู่บนทําเลที่สวยงามริมชายหาด มอบบรรยากาศเงียบสงบ 
ท่ามกลางสวนที่ตกแต่งอย่างร่มรื่น ใกล้ป่าชายเลนที่เขียวชอุ่มของเขตร้อน เหมาะสําหรับการ 
พักผ่อน มีห้องพักที่หรูหรา 225 ห้อง พร้อมสระว่ายน้ําแบบฟรีฟอร์มขนาดใหญ่ สระเด็ก บาร ์
ริมสระ และนํ้าตก มีห้องสําหรับเด็กพร้อมสนามเด็กเล่นในร่มและกลางแจ้งท่ีกว้างขวาง รวมท้ัง 
สปาทรีตเมนต์ ฟิตเนส เซนเตอร์ ร้านอาหาร และห้องประชุม

โรงแรมอมารี เกาะสมุย ท่ีพักติดชายหาดเฉวงอันเงียบสงบและงดงาม ต้ังอยู่ห่างจากสนามบิน 
เกาะสมุยเพียง 5 กิโลเมตร ห่างจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุยโดยใช้เวลาเดินเพียง  
15 นาที ไม่ไกลจากวัดปลายแหลมและหมู่บ้านชาวประมงบ่อผุด ซึ่งทุกเย็นวันศุกร์จะมีตลาด 
ถนนคนเดินที่คึกคัก โรงแรมได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อการพักผ่อนที่สะดวกสบาย 
ราวกับอยู่บ้าน โดยให้บริการห้องพักที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบสไตล์ไทยร่วมสมัย
ในสวนเขตร้อน มีสระว่ายน้ํา ฟิตเนส และสปา

www.maikhaopalmbeachresort.com

Maikhao Palm Beach Resort

maikhaopalmbeachresort

0 7661 6341

www.amari.com/koh-samui 

Amari Koh Samui

amarikohsamui

0 7730 0306

126/5 ถ.ไม้ขาว ซอย 8 
ต.ไม้ขาว อ.ถลาง 
จ.ภูเก็ต

14/3 หาดเฉวง 
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

136 137

สปาและสระว่ายน้ํา 
ปั่นจักรยานและคิดส์คลับ 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

สปา 
สระว่ายน้ําและคิดส์คลับ 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

http://www.maikhaopalmbeachresort.com/
https://web.facebook.com/maikhaopalmbeach.resort/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/maikhaopalmbeachresort/
https://www.amari.com/koh-samui
https://web.facebook.com/AmariKohSamui/reviews/?ref=page_internal
http://instagram.com/amarikohsamui/
https://goo.gl/maps/cc6CNkPprynAQh3q6
https://g.page/AmariKohSamui?share
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สาขา ดีไซน์ โฮเทล สาขา ดีไซน์ โฮเทล

โรงแรมอวิสต้า แกรนด์ ภูเก็ต 
กะรน - เอ็ม แกลเลอรี

โรงแรมรอยัล เมืองสมุย วิลล่า

โรงแรมอวิสต้า แกรนด์ ภูเก็ต กะรน – เอ็ม แกลอรี โรงแรมบูทีก ระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่ใกล้ภูเขา 
เขียวชอุ่มบนหาดกะรน หาดท่ีเงียบและสวยท่ีสุดหาดหน่ึงของจังหวัดภูเก็ต คุณจะได้พบกับการ 
ผสมผสานบรรยากาศของวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับชิโน-โปรตุกีสได้อย่างลงตัว พร้อมชื่นชม
การออกแบบท่ีมีเสน่ห์สวยงามไร้ท่ีติ และน่าต่ืนตาต่ืนใจ ไม่ว่าจะเป็นห้องพักและห้องสวีตสุดหรู  
ที่ได้รับการออกแบบจากแรงบันดาลใจผ่านยุคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของภูเก็ตในสมัยก่อน 
เต็มเปี่ยมไปด้วยความหรูหราน่าหลงไหล

โรงแรมรอยัล เมืองสมุย วิลล่า ตั้งอยู่ริมหาดทรายสีขาวและน้ําทะเลใสของหาดเชิงมน ใกล้ 
บ่อผุด หาดพระใหญ่ และหาดแม่น้ํา ห่างจากแหล่งช็อปปิงและสถานบันเทิงยามค่ําคืนบริเวณ 
หาดเฉวง 10 นาที ให้บริการห้องพัก 79 ห้อง ออกแบบและตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์ ภายใต ้
แนวคิดท่ีมาจากหลักความเช่ือทางพุทธศาสนา ให้ความรู้สึกสงบและผ่อนคลาย ผู้เข้าพักสามารถ 
สัมผัสกับการบําบัดด้วยกลิ่นหอมและทรีตเมนต์หลากหลายที่ Cave Rai Ra Beach Spa 
และดื่มด่ํารสชาติอาหารไทยและอาหารอิตาเลียน พร้อมทั้งอาหารทะเลสดใหม่ริมทะเล

www.avista-grande-phuket-karon.com

Avista Grande Phuket Karon - 

MGallery

avistagrandephuket

0 7630 2660

www.muangsamui.com 

Royal Muang Samui Villas 

royalmuangsamuivillas

0 7742 8700

38 ถ.ซอยหลวงพ่อฉวน 
ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต 
จ.ภูเก็ต

89 ม.5 
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

138 139

สปา 
สระว่ายน้ํา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม

สปาและสระว่ายน้ํา 
ฟิตเนส เซนเตอร์ 

ตลาดน้ํา

กิจกรรม

https://www.avista-grande-phuket-karon.com/
https://web.facebook.com/AvistaPhuketKaron/reviews/?ref=page_internal
https://web.facebook.com/AvistaPhuketKaron/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/avistagrandephuket/?fbclid=IwAR2SoIM0JNyziR514IuwLp8XPWaS6n7SuGN6khi9MQbt6jeYMoR-MF_LGLE
https://www.muangsamui.com/
https://web.facebook.com/Royalmuangsamuivillas/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/royalmuangsamuivillas/
https://g.page/AvistaGrandePhuketKaron?share
https://goo.gl/maps/LdojbVgHEVVQLVzx9


รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
ครั้งที่ 13

ประเภท
เเหล่งท่องเที่ยว



สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับรางวัลเกียรติยศ (Hall 
of Fame) รางวัลท่ีรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียวจากรางวัลอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) เปิดประสบการณ์เดินชมสัตว์ป่าในบรรยากาศ
ทุ่งหญ้าซาวันนาแอฟริกา และระทึกใจไปกับวิถีชีวิตของสัตว์ดุร้ายอย่างใกล้ชิด มีกิจกรรม
มากมาย ได้แก่ น่ังรถรางชมวิถีชีวิตสัตว์ป่าตอนกลางคืน ชมสัตว์ป่าหายาก เช่น ควายป่าไบซัน  
แรด เลียงผา ร่วมอาบน้ําให้ช้าง และเรียนรู้เตาเผาขยะรักษ์โลก 

chiangmainightsafari.com 

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai 

Night Safari

chiangmainightsafari

0 5399 9000

33 ม.12 ถ.ราชพฤกษ์ 
ต.หนองควาย อ.หางดง 
จ.เชียงใหม่

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map

143

นั่งรถชมสัตว์กลางคืน (Night Safari) 
นั่งรถชมสัตว์กลางวัน (Day Safari) 

เดินชมสัตว์ Jaguar Trail

กิจกรรม

สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย 

ฟลายอิ้ง หนุมาน
‘ฟลายอ้ิง หนุมาน’ ได้รับรางวัลเกียรติยศ (Hall of Fame) รางวัลท่ีรับรองคุณภาพสินค้าและ 
บริการทางการท่องเท่ียวจากรางวัลอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย (Thailand Tourism Awards)  
เหมาะกับนักท่องเที่ยวสายผจญภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยรูปแบบการดีไซน์ภายใต้แนวคิด
ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ผสมผสานกับการผจญภัยทั้งหมด 42 ฐาน ผู้เล่นจะได้สัมผัสความ
สวยงามของวิวทิวทัศน์โดยรอบของจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งยังได้สัมผัสความสนุกสนาน ตื่นเต้น 
และท้าทาย จากการผจญภัย นอกจากนี้ ยังมีสวนผลไม้ท้องถิ่นให้คุณได้ชมและชิมก่อนกลับ

hanumanworldphuket.com

Flying Hanuman

flying_hanuman

0 7632 3264

89/16 ม.6 ซอยน้ําตกกะทู้ 
ต.กะทู้ อ.กะทู้ 
จ.ภูเก็ต

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map

142

โปรแกรมซิปไลน์กลางป่า  
โปรแกรมโรลเลอร์  

เดินชมป่าบนสกายวอล์ก

กิจกรรม

Hall of Fame
Thailand Tourism Gold Awards

Hall of Fame
Thailand Tourism Gold Awards

https://chiangmainightsafari.com/th/
https://www.facebook.com/chiangmainightsafarifanclub/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/chiangmainightsafarifanclub/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/chiangmainightsafari/
https://goo.gl/maps/t9KPM4oEHie89HbZ9
https://hanumanworldphuket.com/
https://www.facebook.com/FlyingHanuman/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/flying_hanuman/?hl=en
https://goo.gl/maps/ZX9PKX6NqoFhniM56


Thailand Tourism Gold Awards

สาขา แหล่งท่องเที่ยวนันทนาการและความบันเทิง สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนตำาบลบ่อสวก
ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา การแสดงคาบาเรต์คณะแรกของประเทศไทย เป็นคาบาเรต์โชว์สาวประเภท 
สองที่สวยงาม อลังการและมีชื่อเสียงมากที่สุดในทวีปเอเชีย มีโรงละครขนาดใหญ่สองชั้น 
สามารถรองรับผู้ชมได้ถึง 1,000 ที่นั่ง มีชุดการแสดงมีหลากหลาย ผสมผสานกับการใช ้
เทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งยังคงรักษามาตรฐานการแสดงระดับยอดเยี่ยมจนได้รับรางวัล  
Gold Awards อย่างต่อเน่ืองถึง 3 ปีซ้อน และได้รับรางวัลเกียรติยศ (Hall of Fame) ซ่ึงเป็น 
รางวัลท่ีรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียวจากรางวัลอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย  
(Thailand Tourism Awards)

หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนตําบลบ่อสวก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน เคยเป็นแหล่งโบราณคดี
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่สําคัญของเมืองน่าน เมื่อ 600-700 ปีมาแล้ว ซึ่งยังปรากฏหลักฐาน 
เตาโบราณจ่ามนัสที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ พร้อมกับพิพิธภัณฑ์เฮือนบ้านสวกแสนชื่น  
ภายในชุมชนมีที่พักแบบโฮมสเตย์ บริการอาหารพื้นเมืองรสชาติดั้งเดิม มีลานวัฒนธรรม 
และฐานกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และซื้อหาสินค้าพื้นเมือง อาทิ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา  
กลุ่มทอผ้า กลุ่มกิจกรรมผลิตภัณฑ์และกิจกรรมเชิงสุขภาพ

www.cabaretshowthailand.com

Tiffany’s Show Pattaya

tiffanysshowpattaya

0 3842 1700

โฮมสเตย์บ้านบ่อสวก จังหวัดน่าน 

06 3784 4456

464 ถ.พัทยาสาย 2 
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี

147 ม.10 
ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน 
จ.น่าน

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map

144 145

คาบาเรต์โชว์

กิจกรรม ชมเฮือนอุ๊ยดี เตาเผาเก่าแก่และ
เครื่องใช้โบราณ เรียนรู้วิธีทอผ้าที่

บ้านซาวหลวง และงานจักสานบ้านต้าม 
กิจกรรมทําลูกประคบสมุนไพร

สุมยาใบหน้าและสปาเท้าด้วยสมุนไพร

กิจกรรม

Hall of Fame
Thailand Tourism Gold Awards

https://www.cabaretshowthailand.com/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2/
https://www.facebook.com/tiffanyshowpattaya/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/tiffanysshowpattaya/
https://www.facebook.com/homestaybaanbosuak/reviews/?ref=page_internal
https://goo.gl/maps/3jmHwboURvb8W8cb6
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนบ้านไร่กองขิง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยว
โดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ

บ้านไร่กองขิง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนเพื่อสุขภาพกายและใจ มีศูนย์บริการ
สุขภาพด้วยการนวดประคบสมุนไพร ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ปลูกในท้องถิ่น สอนทําลูกประคบ นวด
แบบตอกเส้น และท่ีพิเศษท่ีสุดคือ การนวดยํ่าขาง ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านด้ังเดิมของล้านนา  
เพ่ือรักษาอาการปวดเม่ือยโดยใช้เท้าและความร้อน ชิมอาหารท้องถ่ิน เช่น ยําผลไม้สด ยํามะม่วง 
ทรงเครื่อง คั่วหมี่ล้านนา ไข่ป่าม และข้าวซอยไก่ล้านนา ชมการตีกลองสะบัดชัย การฟ้อนรํา
แบบล้านนา พร้อมทั้งมีโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ชุมชนไตล้ือเมืองลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม สัมผัสความอบอุ่นด้วยการต้อนรับแบบ ‘กําปอนมัดมือ’ หรือการผูกข้อมือรับขวัญ  
เรียนรู้การปั่นฝ้ายทอผ้า การทําตุ๊กตาไม้ ชิมอาหารถิ่นขึ้นชื่อ ได้แก่ ผัดไทไตลื้อ ข้าวฟืนทอด 
โสะบะก้วยเต้ด และข้าวแคบ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดภูมิปัญญาของชุมชน ปิดท้าย
ด้วยการไหว้พระที่วัดศรีมุงเมือง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ประจําชุมชนที่มีมาตั้งแต่ย้ายชุมชนมาจาก
แคว้นสิบสองปันนาเมื่อ 600 กว่าปีมาแล้ว

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

บ้านไร่กองขิง 

0 5343 1305

cbtchiangmai.org 

CBT Tailue Luangnue

08 6919 1915

102 ถ.หางดง-สะเมิง 
ต.หนองควาย อ.หางดง 
จ.เชียงใหม่

142 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย 
ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

146 147

สปาชุมชนบ้านไร่กองขิง 
กิจกรรมทําลูกตุ้มใบเตย ลูกประคบ

สมุนไพร และปลูกผักสวนครัว 
เส้นทางปั่นจักรยานลอดอุโมงค์ต้นไม้

กิจกรรม

ชมแหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิต  
และพักผ่อนในโฮมสเตย์ชุมชน 

ชมวิธีการทําและรับประทานอาหารไตลื้อ 
เรียนรู้งานจักสานและผ้าทอในชุมชน

กิจกรรม

https://www.facebook.com/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%87-276209225916988/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%87-276209225916988/reviews/?ref=page_internal
http://cbtchiangmai.org/detail.php?id=17
https://www.facebook.com/CBTTaiLueLuangnue#
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น หมู่บ้านท่องเที่ยวไหมสนวนนอก
โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น เป็นชุมชนดั้งเดิมอพยพมาจากเมืองเหนือ และเมืองลับแล ตั้งอยู่ใน 
หมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งชาวบ้านประกอบอาชีพทํานา ทําไร่ และทําสวน มีอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อคือ  
‘ข้าวเปิ๊บ’ หรือ ‘ก๋วยเตี๋ยวพระร่วง’ มีกิจกรรมปั่นจักรยานชมวิถีชุมชน  เรียนรู้การทําผ้า 
หมักโคลน สาธิตทําตุ๊กตาบาร์โหน การทอผ้ายกดอกลายขิดหมักโคลน รับประทานอาหารท้องถ่ิน  
และฝึกทําข้าวเปิ๊บเอง พร้อมมีบริการที่พักโฮมสเตย์ในบรรยากาศของชนบทและธรรมชาต ิ
ป่าเขาที่น่าประทับใจ

แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตผลิตไหม บ้านสนวนนอก เป็นชุมชนโบราณที่ใช้ภาษาพื้นถิ่นเขมร และ 
สืบสานการปลูกหม่อนเล้ียงไหมมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ้าไหมลายด้ังเดิมท่ีตกทอดกันมา 
แต่โบราณ คือ ผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง ซึ่งถือเป็นลายเอกลักษณ์ของผ้าไหมบ้านสนวน 
นอก มีกิจกรรมนั่งรถกระสวยอวกาศหนึ่งเดียวในโลก ชมการละเล่นพื้นบ้านอีสานโบราณ 
ซึ่งนิยมจัดขึ้นในงานบุญ ชิมอาหารพื้นบ้านรสแซ่บ อาทิ แกงกล้วยใส่ไก่ บวดบุก ส้มตําดักแด้  
ขนมจีนน้ํายา ขนมตดหมา รวมถึงชาใบหม่อนเครื่องดื่มรสเลิศ

โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย 

08 8495 7738

หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม”บ้านสนวนนอก” 

อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 

08 5411 4435 

09 5801 1693 

08 7435 3237

74 ต.บ้านตึก 
อ.ศรีสัชนาลัย 
จ.สุโขทัย

5 ม.2 บ้านสนวนนอก 
ต.สนวน อ.ห้วยราช 
จ.บุรีรัมย์ 

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

148 149

ปั่นจักรยานชมวิธีการทอผ้าใต้ถุนบ้าน 
ชมวิธีการทําตุ๊กตาบาร์โหน (บ้านตาวงศ์) 

ชมการทําผ้าหมักโคลน

กิจกรรม
ชมวิธีการทอผ้าไหมแบบดั้งเดิม 

กิจกรรมเก็บหม่อนเลี้ยงไหม 
นั่งรถกระสวยอวกาศและ

ปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตชุมชน

กิจกรรม

https://www.facebook.com/HomeStayBannaTonChan/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/BanSanuanNokVillage/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/BanSanuanNokVillage/?ref=page_internal
https://goo.gl/maps/tsXJzER6ALjJ52jAA
https://goo.gl/maps/CgWCA1Xogjyj1oLE7
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ท่องเที่ยวจักรยานในวิถีชุมชนบ้านหนองขาว 
โดย บริษัท จัมโบ้ เจอร์นี่ย์ แอนด์ อีเว้นท์ จำากัด

ตลาดหัวปลี สระบุรี

การท่องเที่ยวโดยจักรยานหมู่บ้านหนองขาว อําเภอท่าม่วง จังหวดกาญจนบุรี ชุมชนแห่ง 
วัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางทิวทัศน์ของทุ่งนา ดงตาล และบ้านเรือนชนบท  
เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งกาลเวลาแทบไม่สามารถทําให้เปลี่ยนแปลงได้  
เช่น การทอผ้าขาวม้าร้อยสีที่เป็นทั้งอาชีพหลัก และยังเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้าน  
อาหารการกินอยู่ตามวิถีดั้งเดิม เช่น ขนมตาล น้ําตาลสด ข้าวเกรียบว่าว แวดล้อมไปด้วย 
ผักปลอดสารพิษที่ปลูกไว้เพื่อนํามาทําอาหาร มั่นใจในความสะอาดและปลอดภัย

เดินช็อป ชิม อ่ิมแบบจุใจท่ี ‘ตลาดหัวปลี’ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี สินค้าส่วนใหญ่ 
ของที่นี่ทํามาจากกล้วยและหัวปลีเป็นหลัก เพราะเป็นบริเวณที่มีการปลูกกล้วยมาก โดดเด่น
ด้วยแนวคิดตลาดรักษ์โลก มีตะกร้าให้นําไปใส่ของ มีร้านค้าจําหน่ายพืชผัก ผลไม้ปลอดสาร 
ซุ้มขายพันธ์ุไม้ ซุ้มขายอาหารและขนมอร่อยๆ ที่ปรุงกันสดๆ เป็นแหล่งรวมของกินของฝาก
และสินค้า OTOP ของจังหวัดสระบุรี โซนด้านในจะมีการจัดซุ้มทางเดินท่ีร่มร่ืนด้วยต้นไผ่ สระบัว  
มีมุมถ่ายรูป และบริเวณนั่งพักผ่อนหย่อนใจใต้ร่มไม้

www.jumboriverkwai.com 

Jumbo Travel & Events Local 

Boutique DMC Tel 081-763 7413 

08 1763 7413

www.otopcomplex.com

ตลาดหัวปลี ตลาดสร้างสุข

ชุมชนร่วมสร้าง

08 5123 7365

ชุมชนหมู่บ้านหนองขาว 
ถ.กาญจนบุรี-อู่ทอง 
ต.หนองขาว อ.เมืองกาญจนบุรี 
จ.กาญจนบุรี

15/1 ม.1 ถ.สระบุรี-หล่มสัก 
ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ 
จ.สระบุรี

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map
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ปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตชุมชน  
เรียนรู้การทําขนมไทย

และรับประทานอาหารท้องถิ่นในทุ่งนา 
เดินชมตลาดปากแพรก

กิจกรรม

รับประทานอาหารท้องถิ่น 
ช็อปปิงของดีเมืองสระบุรี

กิจกรรม

http://www.jumboriverkwai.com/
https://www.facebook.com/jumboevents/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/jumboevents/reviews/?ref=page_internal
https://www.otopcomplex.com/
https://www.facebook.com/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5-%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-1457569027713768/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5-%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-1457569027713768/reviews/?ref=page_internal
https://goo.gl/maps/3sW4bnTPAsjSWumHA
https://goo.gl/maps/Lu27Wsb7GikF74nM9
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนไทยพวนจังหวัดนครนายก

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต

เแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวน 4 ชุมชน ในพื้นที่อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
ได้แก่ ชุมชนบ้านฝ่ังคลอง บ้านเกาะหวาย บ้านท่าแดง และบ้านใหม่ เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
อันเป็นเอกลักษณ์ ท้ังด้านภาษาไทยพวน การแต่งกายไทยพวน การทอผ้า ร่วมทํากิจกรรมต่างๆ  
กับคนในชุมชน ชมพิพิธภัณฑ์ ‘มิวเซียม ปะพวน ท่ีปากพลี’ ท่ีวัดฝ่ังคลอง แวะเท่ียวศาสนสถาน 
สําคัญของชาวไทยพวน ได้แก่ วัดท่าแดง วัดเกาะหวาย วัดปทุมวงษาวาส พร้อมสัมผัสการใช้
ชีวิตเรียบง่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพลิดเพลินไปกับความงดงามของอาคารตึกแถวคลาสสิกสไตล์ชิโน-ยูโรเปียน ที่ผสมผสาน 
ศิลปะตะวันตกและตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง 
ในยุคเหมืองแร่ดีบุก สมัยรัชกาลที่ 5 การหลอมรวมวัฒนธรรมประเพณีไทย จีน และมลายู  
ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม ‘เปอรานากัน’ หรือ ‘บาบ๋า-ย่าหยา’ มีอาหารรสด้ังเดิมสไตล์เปอรานากัน  
รวมท้ังอาหารพ้ืนเมืองของชาวภูเก็ต เช่น โอ๊ะเอ๋ว เต่าแดง เปาลับ และผัดหม่ีฮกเก้ียน ให้บริการ 
อย่างเป็นมิตรและต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเยือนตลอดทั้งปี

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

ไทยพวน จ.นครนายก

09 5986 8983

www.takemetour.com 

ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต 

08 4305 3960

213 ม.4 ถ.สุวรรณศร 
ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี 
จ.นครนายก

49 ถ.ถลาง 
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต 
จ.ภูเก็ต

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

152 153

เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน นอนพักโฮมสเตย์ 
และชิมอาหารท้องถิ่น  

ชมการแสดงพื้นบ้านไทยโพน 
ชมสวนมะยงชิด มะปรางหวาน

กิจกรรม

ชมสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส 
ชมวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิม 

ช็อปปิงซื้อของฝากและ
ชิมอาหารท้องถิ่นภูเก็ต

กิจกรรม

https://www.facebook.com/AMPORNTHAIPHUAN/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/AMPORNTHAIPHUAN/reviews/?ref=page_internal
https://www.takemetour.com/local-community/community/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=fbaboutphuketoldtown
https://www.facebook.com/oldphukettowncbt/reviews/?ref=page_internal
https://goo.gl/maps/dWW76xoXSSnkwAn36
https://goo.gl/maps/esAhzwGuhEc618sk8
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

ชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 9 
โดย บริษัท โลเคิล อไลค์ จำากัด

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 9 เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดยะลา เดิมเป็นหมู่บ้านที ่
รัฐบาลจัดให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยได้อยู่อาศัยและมีพ้ืนท่ีทํากิน สภาพโดยรอบหมู่บ้านเป็นป่าเขา 
ท่ีอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกยางพารา นักท่องเท่ียวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตท่ีสงบ  
และได้เรียนรู้แง่มุมของอดีตผ่านพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่มีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์
และเครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งได้เยี่ยมชมอนุสาวรีย์วีรชน มีลานกางเต็นท์ และเกสต์เฮาส์ชุมชนไว้
คอยบริการนักท่องเที่ยว

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งรวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิด 
จากท่ัวทุกมุมโลก สถานท่ีสําคัญท่ีห้ามพลาดคือ หอคําหลวง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมท้องถ่ิน 
ล้านนาภายใต้แนวคิดว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ ศูนย์รวมจิตใจ 
ของปวงชนชาวไทย” ภายในอุทยานฯ ได้แบ่งโซนออกเป็นสวนไทย สวนนานาชาติ และสวนองค์กร 
ต่างๆ มีจุดเที่ยวชมและจุดให้ความรู้ พื้นที่สวนนานาชาติซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศต่างๆ 
เช่น โมร็อกโก ภูฏาน ญี่ปุ่น จีน เนเธอร์แลนด์ ลาว และเวียดนาม

yala.mots.go.th

ชุมชนท่องเที่ยวจุฬาภรณ์พัฒนา๙ 

จ.ยะลา

09 7117 5567

www.royalparkrajapruek.org

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ : Royal Park 

Rajapruek

royalparkrajapruek

0 5311 4110

ชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา9 
ต.แม่หวาด อ.ธารโต 
จ.ยะลา

334 ม.3 ถ.เลียบคลอง
ชลประทาน ต.แม่เหียะ  
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

154 155

กิจกรรมเดินป่า เล่นน้ํา และล่องเรือ
ชมผืนป่าฮาลาบาลา 

ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 
และทิวทัศน์รอบชุมชน 

รับประทานอาหารท้องถิ่น

กิจกรรม

เดินชมพรรณไม้นานาชนิดจากทั่วโลก 
ปั่นจักรยานชมสวนต่างๆ 

ชมหอคําหลวง สถาปัตยกรรมแบบล้านนา

กิจกรรม

https://yala.mots.go.th/news_view.php?nid=682
https://www.facebook.com/Chulaborn9/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Chulaborn9/reviews/?ref=page_internal
https://www.royalparkrajapruek.org/
https://www.facebook.com/rprp.cnx#
https://www.facebook.com/rprp.cnx#
https://www.instagram.com/royalparkrajapruek/
https://goo.gl/maps/ECARWcCQZaGYniqA6
https://goo.gl/maps/S3EnsDyVi1jhNuHy6
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี รวบรวมเรื่องราวความเป็นต้นกําเนิดของเครื่องปั้นเซรามิกลําปาง  
และตํานาน ‘ชามไก่แห่งธนบดี’ หน่ึงเดียวท่ียังคงอนุรักษ์ประวัติความเป็นมาแห่งความภาคภูมิใจ 
ของจังหวัดลําปาง ซึ่งเป็นเมืองแห่งเซรามิกของประเทศไทย ชมการสาธิตการผลิตชามไก่
แบบโบราณ รวมถึงสามารถชมกระบวนการผลิตเซรามิกสมัยใหม่ได้อย่างใกล้ชิด ชมเตามังกร 
โบราณ เตาเผาเซรามิกที่เก่าแก่ที่สุดในลําปาง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน 
ชามไก่จิ๋วเล็กที่สุดในโลก ชามไก่ทองคํา ขลุ่ยเซรามิกเลาแรกของโลก 

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่อนุรักษ์ 
และรวบรวมพรรณไม้หลากหลายชนิดโดยจัดแสดงให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากท่ีสุด สามารถ 
เดินชมความร่มรื่นของยอดไม้บนทางเดินลอยฟ้าที่ทอดยาวระยะทางกว่า 400 เมตร ระดับ 
ความสูงกว่า 20 เมตร ออกแบบให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ บางช่วงยังมีพื้นกระจกใส  
สามารถมองเห็นลงไปชมยอดไม้ด้านล่าง ถือว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวและสถานท่ีศึกษาธรรมชาติ 
ที่น่าสนใจ เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ไม้นานาชนิดที่น่าสนใจ

dhanabadee.com

มิวเซียมธนบดี

museumdhanabadee

06 1273 3344

www.qsbg.org

สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

botanicthailand

0 5384 1234

32 ถ.วัดจองคํา 
ต.พระบาท อ.เมืองลําปาง 
จ.ลําปาง

100 ม.9 ถ.แม่ริม-สะเมิง 
ต.แม่แรม อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

156 157

ชมพิพิธภัณธ์เซรามิก 
ชมการสาธิตปั้นเซรามิก 

กิจกรรมทาสีลงบนเซรามิก

กิจกรรม

ถ่ายรูปและเดินชม
พรรณไม้ต่างๆ ในสวน 
ชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

กิจกรรม

https://dhanabadee.com/index
https://www.facebook.com/CeramicMuseum/reviews/?ref=page_internal
https://instagram.com/museumdhanabadee?utm_medium=copy_link
http://www.qsbg.org/webBGO/highlight.html
https://www.facebook.com/qsbgcm/reviews/?ref=page_internal
https://instagram.com/botanicthailand?utm_medium=copy_link
https://g.page/MuseumDhanabadee?share
https://goo.gl/maps/tDG64Q8pQ8pShT2h8
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โรงไฟฟ้าลำาตะคองชลภาวัฒนา

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ต้ังอยู่ภายในสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
จัดแสดงเรือนโบราณจํานวน 10 หลังและยุ้งข้าวอีก 4 หลัง แต่ละหลังมีประวัติความเป็นมา 
และลักษณะสถาปัตยกรรมแบบด้ังเดิม นับเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมท่ีควรค่าแก่การศึกษา 
และอนุรักษ์ ได้แก่ เรือนเคร่ืองผูก เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ เรือนกาแล เรือนไทล้ือ เรือนพ้ืนบ้าน 
ล้านนา เรือนพ้ืนถ่ินแม่แตง เรือนทรงป้ันหยา เรือนฝาไหลของแม่นายคําเท่ียง เรือนทรงอาณานิคม  
ยุ้งข้าวเปลือย และยุ้งข้าวเรือนกาแลพญาวงศ์ เป็นต้น

โรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบ 
สูบกลับ จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดที่ใช้เทคโนโลยีล้ําสมัย ตั้งอยู่ใต้ดินและใช้พลัง 
น้ําจากลําตะคอง ด้านบนที่สูงมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เที่ยวชมวิวอุทยานธรณีโคราช ซึ่งมอง 
ออกไปจากหน้าผาจะเป็นวิวทิวเขาโคราชเป็นสัณฐานรูปอีโต้ และมีกิจกรรมท่องเท่ียวและเรียนรู้ 
อ่ืนๆ ได้แก่ ป่ันจักรยานชมวิว 360 องศา ชมทุ่งกังหัน ปลูกป่าลอยฟ้าหรือปลูกป่าบนท่ีสูง และ 
ศึกษาธรณีวิทยาของที่ราบสูงโคราช เป็นต้น

art-culture.cmu.ac.th/Museum 

CMU Lanna House Museum 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 

0 5394 3626

lamtakong.egat.co.th

กฟผ.โรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา

0 4422 2572

239 ถ.ห้วยแก้ว 
ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่

399 ม.12 ถ.มิตรภาพ 
ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

158 159

ชมเรือนโบราณล้านนา 
ชมพรรณไม้นานาชนิด

รอบพิพิธภัณฑ์

กิจกรรม

ปั่นจักรยานชมวิวบนสันเขื่อน 
ชมทิวทัศน์ที่ผายายเที่ยง

กิจกรรม

https://art-culture.cmu.ac.th/Museum
https://www.facebook.com/CMULHM/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/CMULHM/reviews/?ref=page_internal
http://lamtakong.egat.co.th/
https://www.facebook.com/EGATLamtakong/reviews/?ref=page_internal
https://g.page/ane3145a?share
https://goo.gl/maps/WmDEvg3eBitoV9Bs9
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

สวนสัตว์ขอนแก่น ใจฟ้าฟาร์ม 
โดย บริษัท นัตตี้ส์ แอดเวนเจอร์ส์ จำากัด

สวนสัตว์ขอนแก่น อําเภอสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตสัตว์ป่านานาชนิด 
ตามธรรมชาติ เน้นการจัดพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้มีลักษณะใกล้เคียงและกลมกลืนกับ 
ธรรมชาติ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์อย่างเสือโคร่งอินโดจีนและ 
สิงโตขาวในช่วงการให้อาหาร โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ  
ได้แก่ การเรียนรู้และนันทนาการ การแสดงความสามารถของแมวน้ําเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม 
สัตว์ การให้บริการบ้านพัก และการให้บริการสวนน้ํา เป็นต้น

ศูนย์ท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้ ‘ใจฟ้าฟาร์ม’ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นสถานท่ีเรียนรู้เกษตร 
อินทรีย์ ปลูกผักออร์แกนิก ปราศจากการใช้สารเคมีใด สัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมเรียนรู้หลากหลาย เช่น การปลูกข้าว การทําปุ๋ยอินทรีย์ ป่ันจักรยาน  
นั่งรถอีแต๋น ชมหมู่บ้าน เรียนรู้การจัดสรรพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานที่มีพืชและสมุนไพร
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ข้าวหอมอุบล ผักเคล คาโมมายล์ เก๊กฮวย และถั่วดาวอินคา อีกทั้งการ
เลี้ยงสัตว์ มีทั้งแพะ และแกะ เป็นต้น

khonkaen.zoothailand.org

สวนสัตว์ขอนแก่น khonkaen zoo

khonkaenzoo

08 6459 4192

jaifafarm.com

ใจฟ้าฟาร์ม

jaifahfarm 

08 7662 6644

88 ม.8 ถ.มิตรภาพ 
ต.คําม่วง อ.เขาสวนกวาง 
จ.ขอนแก่น

125/6 ม.6 ถ.ถนนวังน้ําดํา-
หนองถ้ํา ต.นิคมสร้างตนเอง 
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

160 161

นั่งรถชมสัตว์นานาชนิด 
เดินสกายวอล์ก ชมสวนดอกไม้ 

สวนน้ําทะเลบนภูเขา

กิจกรรม

เรียนรู้วิถีเกษตรและให้อาหารวัวในฟาร์ม
ซื้อผักปลอดสารพิษ
และนมสดจากฟาร์ม

กิจกรรม

https://khonkaen.zoothailand.org/intro.php
https://www.facebook.com/Khonkaenzoo/reviews/?ref=page_internal
https://instagram.com/khonkaenzoo?utm_medium=copy_link
https://jaifafarm.com/
https://www.facebook.com/jaifafarm/reviews/?ref=page_internal
https://instagram.com/jaifahfarm?utm_medium=copy_link
https://goo.gl/maps/Hm9JMKG7s5YV14vQ7
https://goo.gl/maps/CjZhGnwi845dykHT7
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน
สิรินาถราชินี

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง เป็นโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในท่ีดินของ ปตท. เกิดจากแนวทาง PTT  
Green in the City หรือการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง โดยการเปิดโอกาสให้คนทั่วไป 
ศึกษาเก่ียวกับป่าในเมือง บ่มเพาะให้เกิดความเช่ือมโยงและสร้างความใกล้ชิดระหว่างคนกับป่า  
ภายใต้แนวทางการศึกษาและทฤษฏีการฟ้ืนฟูป่าธรรมชาติของ ศาสตราจารย์ ดร.อาคิระ มิยาวากิ  
โดยมีการออกแบบอาคารที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแบบนวัตกรรมอาคารเขียว เพื่อให้
เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่า และการปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืน

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลน 
จากนากุ้งร้าง ต้ังอยู่ท่ีอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือฟ้ืนฟูป่าตามโครงการปลูกป่า 
ถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร โดยการเปิดให้นักท่องเท่ียวสามารถเท่ียวชมและเรียนรู้พ้ืนท่ีระบบนิเวศป่าชายเลน  
มีศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และหอสูงชมทิวทัศน์ 
รวมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนชาวประมง

learningcenter.pttreforestation.com

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่า

เเละระบบนิเวศ ปตท.

pttmetroforest

06 1385 4414

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน

สิรินาถราชินี

ptt.sirinartmangroveforest 

0 3263 2255

08 6607 7712

81 ถ.สุขาภิบาล 2 
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร

ต.ปากน้ําปราณ 
อ.ปราณบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

162 163

เดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 
ชมนิทรรศการป่าชายเลน

กิจกรรม
เดินชมป่าในกรุง 

เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้
การปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืน

กิจกรรม

https://learningcenter.pttreforestation.com/
https://www.facebook.com/pttmetroforest/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pttmetroforest/reviews/?ref=page_internal
https://instagram.com/pttmetroforest?utm_medium=copy_link
https://g.page/PTTmetroforest?share
https://g.page/Sirinartmangroveforest?share
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ สาขา แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

สวนสุภัทราแลนด์ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
สวนสุภัทราแลนด์ ตั้งอยู่ที่อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นสวนผลไม้ขนาดใหญ่ที่มีผลไม้ 
เมืองร้อนมากกว่า 25 ชนิด และมีกิจกรรมท่องเท่ียวหลากหลาย อาทิ ศึกษาการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  
การใช้ชีวิตชาวไร่ชาวสวน การผลิตน้ําผึ้งธรรมชาติ ทําน้ําส้มควันไม้ รับประทานบุฟเฟต์ผลไม้  
สนุกเพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นั่งรถรางชมสวนพร้อมเจ้าหน้าที่บรรยาย 
ให้ความรู้ การทําสวนผลไม้และสวนสมุนไพรตลอดการเดินทาง พร้อมทั้งมีการจัดฝึกอบรม 
และสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านการทําเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร ประกอบด้วย 
ลักษณะธรรมชาติอันโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็น ป่า เขา นํ้าตก นํ้าพุร้อน พืชพันธ์ุ และสัตว์ป่า มีบริการ 
อาหาร บ้านพัก ลานกางเต็นท์ และบริการห้องอาบน้ําแร่ที่ได้มาตรฐาน ทั้งห้องน้ําส่วนตัว  
และห้องน้ํารวม สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ล้วนถูกออกแบบมาอย่างสวยงามและกลมกลืน 
กับธรรมชาติ นอกจากน้ียังมีบ่อสําหรับแช่นํ้ากลางแจ้ง เหมาะแก่ผู้ท่ีต้องการพักผ่อนท่ามกลาง 
ธรรมชาติ สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

www.suphattraland.com/th 

สวนสุภัทราแลนด์ / Suphattraland 

Rayong

suphattra_land 

0 3889 2048-9

nps.dnp.go.th

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

08 9851 3355

70 ถ.บ้านค่าย-หนองละลอก 
ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย 
จ.ระยอง

343 
ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน 
จ.ลําปาง

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

164 165

บุฟเฟต์ผลไม้ 
นั่งรถรางชมสวน

กิจกรรม

บริการอาบน้ําแร่แช่น้ําร้อน 
เดินศึกษาธรรมชาติ

กิจกรรม

https://www.suphattraland.com/th
https://www.facebook.com/suphattraland/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/suphattraland/?ref=page_internal
https://instagram.com/suphattra_land?utm_medium=copy_link
https://nps.dnp.go.th/parksdetail.php?id=139
https://www.facebook.com/Chaesonnationnalpark/
https://goo.gl/maps/VruKpRMumBuxzHM8A
https://goo.gl/maps/Rr5QJyqEhf99gzKb7
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สาขา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง
การท่องเที่ยวโดยชุมชน

หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่จัดแสดงเรื่องราวทาง 
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดเพชรบูรณ์ ต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี  
สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และรัตนโกสินทร์ มีวิธีการนําเสนอท่ีน่าสนใจและทันสมัย ภายในอาคาร 
มีห้องสมุดทางวัฒนธรรมของเพชรบูรณ์และห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียน เช่น การจําลอง 
โรงหนังแห่งแรงของเพชรบูรณ์ รวมทั้งเป็นศูนย์บริการการท่องเที่ยวจังหวัด นอกจากนี้ยังม ี
การจัดแสดงศิลปหัตถกรรมและอาหารประจําพื้นถิ่นที่น่าตื่นตาตื่นใจ

บ้านท่าขันทอง เป็นชุมชนท่ีเต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมท่ีงดงาม ต้ังอยู่ริมแม่นํ้าโขง ตําบลบ้านแซว  
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนท่ีมีเอกลักษณ์ ด้วยการผสมผสานกันของวัฒนธรรม 
อีสานและล้านนา โดยสะท้อนผ่านวิถีชีวิตการแต่งกาย อาหาร รวมถึงดนตรีและการฟ้อนรํา  
มีการเกษตรปลอดภัยวิถีไทยล้านนา มีบริการบ้านพักโฮมสเตย์และกิจกรรมน่าสนใจต่างๆ  
เช่น การทําข้าวกล้องโบราณ การทอผ้าลายตาหม่อง เก็บผลไม้ น่ังเรือล่องแม่นํ้าโขง ชมการแสดง 
ทางวัฒนธรรม และการทําสปาแบบพื้นบ้าน เป็นต้น

www.museumthailand.com

หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย 

0 5672 1523

indoor-lodging-819.business.site 

โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง Homestay 

ที่พัก เชียงราย

08 1952 7058

หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย 
ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง 
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

32 ม.3 
ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

166 167

เรียนรู้ประวัติศาสตร์
จังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรม นั่งรถอีต๊อกท่องเที่ยวชุมชน 
ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน 

และสปาเท้าบนหาดหิน 
รับประทานอาหารท้องถิ่น

กิจกรรม

https://www.museumthailand.com/th/museum/Phetchabun-Intrachai-Archaeology-Hall
https://www.facebook.com/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-1417077835227409/
https://indoor-lodging-819.business.site/
https://www.facebook.com/BanSaeoVillage/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/BanSaeoVillage/reviews/?ref=page_internal
https://goo.gl/maps/5YHR8gfPoPfJw994A
https://goo.gl/maps/PvFDMfDmF7MnesZu8
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

อมก๋อยโฮมสเตย์ โดย บริษัท ดิสโคว่า จำากัด ชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือ
อมก๋อยโฮมสเตย์ โดย บริษัท ดิสโคว่า จํากัด จัดบริการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างรับผิดชอบ 
และมีความเป็นมืออาชีพในการพานักท่องเท่ียวไปสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนกะเหร่ียง 
ในพ้ืนท่ีอําเภออมก๋อย ซ่ึงมีความโดดเด่นด้วยภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสูงลดหล่ันกันไป และสภาพ 
อากาศเย็นสบายตลอดท้ังปี นักท่องเท่ียวจะได้เรียนรู้การประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทอผ้า 
ด้วยกี่เอว งานหัตถกรรมพื้นบ้าน และการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีโฮมสเตย์
พร้อมอาหารพื้นบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนใจอีกด้วย

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่โด่งดังระดับประเทศ โอบล้อม 
ด้วยทิวเขาหินปูนอายุกว่า 360 ล้านปี มีถ้ํานางสิบสองตามตํานานพื้นบ้าน ทุกวันในช่วงเวลา 
ที่พระอาทิตย์ใกล้ตกดิน ฝูงค้างคาวนับล้านตัวจะพร้อมใจกันบินออกจากถ้ําเพื่อหากิน ซึ่งเป็น 
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ มีกิจกรรมใส่บาตรช่วงเช้า  
ณ ถนนใจกลางหมู่บ้าน เรียนรู้วิถีชนบทอย่างใกล้ชิด พร้อมพักโฮมสเตย์ที่ได้รับขนานนามว่า  
‘ที่พักราคาหลักร้อย วิวหลักล้าน’

www.omkoiresort.com

อมก๋อยรีสอร์ท omkoiresort

08 6185 5442

www.noenmaprang.org 

เนินมะปราง บ้านมุงเหนือ หมู่1 

ชุมชนท่องเที่ยวotopนวัตวิถี

08 4223 7650

362 ม.1 
ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย 
จ.เชียงใหม่

ม.1 ถ.สากเหล็ก-บ้านมุง 
ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง 
จ.พิษณุโลก

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

168 169

เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 
รับประทานอาหารท้องถิ่นและ

พักผ่อนในโฮมสเตย์ 
เรียนรู้วิธีการทอผ้าด้วยกี่เอว

กิจกรรม

เรียนรู้ถีชีวิตและ
พักผ่อนในโฮมสเตย์ชุมชน 

ชมฝูงค้างคาวและท่องเที่ยวถ้ําในชุมชน 
รับประทานอาหารท้องถิ่น

กิจกรรม

http://www.omkoiresort.com/?fbclid=IwAR2LSymvGMNoyyC46zI8s60UjbKtCZPBtU37RX-e3WpPnmvzp4qfTMpEtCo
https://www.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97-omkoiresort-306493079514835/
http://www.noenmaprang.org
https://www.facebook.com/mungnuer01/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/mungnuer01/reviews/?ref=page_internal
https://goo.gl/maps/cALu8rB8cEPE2pFy7
https://goo.gl/maps/5ZXprUqS2Ce7sAXm9
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนตำาบลในเวียง-บ้านหนองเต่า

ย่านเก่าวังกรด

ชุมชนตําบลในเวียง-บ้านหนองเต่า เปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสกลิ่นอายความเป็นเอกลักษณ์ 
ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวน่านอย่างใกล้ชิด แวะเที่ยววัดภูมินทร์ วัดสวนตาล  
วัดศรีพันต้น วัดน้อย วัดพระธาตุช้างค้ํา และตึกรังสีเกษม ร่วมทํากิจกรรมกับชุมชน เช่น  
กิจกรรมการทําตุงค่าคิง การทําตุงไส้หมู การทําแกงสะนัด สูตรลับสํารับเจ้านาย การทํา 
ไข่งามงอน สูตรโบราณตํารับเจ้าโฮงฟองคํา รับประทานอาหารขันโตก ชมการแสดงฟ้อนล่อง 
น่านและรําวงมะเก่า และกิจกรรมการเขียนตั๋วเมืองหรือภาษาล้านนา

ชุมชนท้องมังกร ริมลําน้ําน่าน ย่านพาณิชยกรรมเก่าแก่ของจังหวัดพิจิตร แม้ปัจจุบันไม่ได้มี 
การสัญจรคับค่ังเหมือนในอดีต แต่บ้านเรือนท่ีมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและความเป็นมาของ 
ชาวชุมชนย่านเก่าวังกรดยังถูกรักษาไว้เป็นอย่างดี เช่น บ้านหลวงประเทืองคดี อาคารเรือนแถว 
ไม้เก่า สถานีรถไฟวังกรด สัญลักษณ์หอนาฬิกาประจําเมือง ทุกวันเสาร์ตลาดร้อยปีย่านเก่า
วังกรดจะถูกทําให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกคร้ังด้วยตลาดนัดขายของชุมชน ท่ีมีท้ังกิจกรรมบันเทิง  
การรําวงย้อนยุค และการจําหน่ายอาหาร-สินค้าในราคาย่อมเยา 

cbtthailand.dasta.or.th

ชมรมส่งเสริม การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ตําบลในเวียง-หนองเต่า

08 4046 6516

ย่านเก่าวังกรด ชมรมส่งเสริม

การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวังกรด

08 9856 8945

316 ถ.มหายศ 
ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน 
จ.น่าน

999 
ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร 
จ.พิจิตร

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map

170 171

เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและรับประทาน
อาหารพื้นเมือง 

กิจกรรมการเขียนตั๋วเมือง  
กิจกรรมการทําสวยดอกไม้ และ

ทําตุงค่าคิง ตุงไส้หมู

กิจกรรม
เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและ

รับประทานอาหารท้องถิ่น 
รําวงย้อนยุค 

ช็อปปิงสินค้าพื้นเมือง

กิจกรรม

https://cbtthailand.dasta.or.th/webapp/community/content/41/
https://www.facebook.com/naiwiangnan
https://www.facebook.com/naiwiangnan
https://www.facebook.com/%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94-%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94-175253126376508/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94-%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94-175253126376508/reviews/?ref=page_internal
https://goo.gl/maps/6T3Cr3R7ZsB5akiQA
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ชุมชนกกสะทอน  ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง
ชุมชนกกสะทอน ตําบลกกสะทอน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีบริการ 
โฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อน พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตชนบทอย่างใกล้ชิด ชิมอาหารพื้นถิ่น  
เช่น อาหารปรุงรสด้วยน้ําใบต้นสะทอน เครื่องดื่มปรุงด้วยขิง ซึ่งเป็นสมุนไพรที่นิยมปลูกกัน 
มากในพ้ืนท่ี และซ่ัวไก่ดํา อาหารบํารุงสุขภาพ เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมีบริการรถแบบแอดเวนเชอร์ 
นําขึ้นภูลมโล ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เพื่อชมรอยเท้าไดโนเสาร์ และป่า
นางพญาเสือโคร่ง ซึ่งจะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาว 

ชุมชนท่องเท่ียวบ้านโคกเมือง ต้ังอยู่ท่ีตําบลจระเข้มาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ต้ังอยู่ 
ใกล้ปราสาทเมืองต่ําและอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เป็นชุมชนที่มีการผสมผสานของ 
ศิลปวัฒนธรรมชาวอีสานและชาวไทยเชื้อสายเขมร มีที่พักโฮมสเตย์ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว 
ด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ เสิร์ฟอาหารพ้ืนเมืองรสชาติอร่อย มีการทํานาข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟท่ี 
อุดมด้วยแร่ธาตุ การเดินป่าชมปราสาทเขาปลายบัด เรียนรู้หัตถกรรมที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ ผ้าไหม 
ลายผักกูด ผ้าไหมหมักโคลนบารายพันปี และการทอเสื่อกก

cbtthailand.dasta.or.th

ภูลมโล,ซากุระเมืองไทย,นางพญาเสือ

โคร่ง,กกสะทอน

06 2557 0912

www.bankokmuang.in.th 

ชุมชนบ้านโคกเมือง

09 6796 6127

291 
ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย 
จ.เลย

239 ถ.พรศักดิ์ 
ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย 
จ.บุรีรัมย์

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

172 173

ท่องเที่ยวภูลมโล ภูพระ และ
อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง 

ชมสวนดอกไม้และเกษตรที่สูง 
เวิร์กช็อปขิงผงและชิมอาหารท้องถิ่น

กิจกรรม

เรียนรู้การทอผ้า ย้อมผ้า ทําเกษตร
และจับปลา ชมวิธีการทําและรับประทาน
อาหารท้องถ่ิน ท่องเท่ียวปราสาทเขาพนมรุ้ง  
ปราสาทเขาปลายบัด และปราสาทเมืองตํ่า

กิจกรรม

https://cbtthailand.dasta.or.th/webapp/community/content/36/
https://www.facebook.com/phulomlo.koksathon/#
https://www.facebook.com/phulomlo.koksathon/#
https://www.bankokmuang.in.th/
https://www.facebook.com/bankokmuang/reviews/?ref=page_internal
https://goo.gl/maps/EWjEgtokx8rKWUTUA
https://goo.gl/maps/cvnDwdH2MCiMPzN2A
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโพธิ์กอง ชุมชนตำาบลบ้านแหลมสุพรรณ
ชุมชนท่องเท่ียวบ้านโพธ์ิกอง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านเพ่ือการท่องเท่ียวเชิง 
อนุรักษ์ที่มีชื่อเสียงด้านการทอผ้าไหม ซึ่งเป็นเส้นไหมขั้นหนึ่งหรือไหมน้อย มีลักษณะพิเศษ
ตรงท่ีเส้นเล็ก เรียบ น่ิม ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมน้อยมีข้ันตอนสลับซับซ้อน ต้องอาศัยช่างทอ 
ที่ชํานาญ และการทอในลักษณะนี้มีที่เดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีบริการโฮมสเตย์  
เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม การอนุรักษ์ภาษาเขมรถิ่นไทย  
อาหารพื้นบ้าน และชมการแสดงรํากะโน๊บติงต็อง

ชุมชนตําบลบ้านแหลมสุพรรณ เป็นชุมชนเรือนไทยเก่าแก่ริมแม่นํ้า อําเภอบางปลาม้า มีบริการ 
โฮมสเตย์ ซ่ึงนักท่องเท่ียวจะได้พักในเรือนไทยและสัมผัสวิถีไทยกับสายนํ้าเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ  
เช่น ตําน้ําพริกเผาสมุนไพรโบราณสูตรแม่โสภา (น้ําพริกไปนา) ทําขนมกแลแปะ (ขนมทองพับ 
พลัดถิ่น) ทําลูกประคบสมุนไพร ทําภาชนะใส่อาหารจากผักตบชวาหรือจักสานผักตบชวา  
ทําต้มโคล้งปลาม้า ทําธูปหอมพรหมเศรษฐี นั่งเรือท่องเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พร้อม 
อ่ิมตาอิ่มใจกับการล่องเรือรับประทานอาหารและฟังเพลงพื้นบ้าน

cbtthailand.dasta.or.th 

ชุมชนบ้านโพธิ์กอง Ban Pho Kong 

Community

08 1383 1985

www.suphan.biz/banleam.html

ชุมชนบ้านแหลมสุพรรณ

08 0073 7397

ม.3 
ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท 
จ.สุรินทร์

147/1 ถ.หมายเลข 3351 
ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า 
จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

174 175

เรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนใน
โฮมสเตย์ชุมชน เรียนรู้การทอผ้าไหม 

และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
ชมการแสดงพื้นบ้าน

กิจกรรม

เรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนในโฮมสเตย์ชุมชน 
เรียนรู้การทําไข่เข็มใบเตย ต้มโคล้งปลาม้า 

ขนมและน้ําพริกเผาสูตรโบราณ  
กิจกรรมพายเรือและปั่นจักรยานน้ํา

กิจกรรม

http://cbtthailand.dasta.or.th
https://www.facebook.com/banphokongcommunity/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/banphokongcommunity/reviews/?ref=page_internal
http://www.suphan.biz/banleam.html
https://www.facebook.com/banleamsuphan/reviews/?ref=page_internal
https://goo.gl/maps/ABvYubZbc5y4tN7z6
https://goo.gl/maps/fJLPrz9cDdcwEnx79
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดีอู่ทอง

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งประดู่

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอู่ทองโบราณทวารวดี ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของ 
แม่น้ําจระเข้สามพัน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดให้มีบริการรถรางนํานักท่องเที่ยวนั่ง 
เย่ียมชมสถานท่ีต่างๆ และมีกิจกรรมท่องเท่ียวโดยชุมชน เช่น ชมพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ 
ที่แกะสลักจากภูเขา วัดเขาพระศรีสรรเพชร สวนหินโบราณพุหางนาค ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร  
กิจกรรมหล่อเหรียญโบราณ ระบายสีหัวตุ๊กตาคนโบราณ ทํากาละแมสมุนไพร เล้ียงไก่อารมณ์ดี 
และเก็บผักปลอดภัย สานตาเหลว และทําขนมจีนโบราณ เป็นต้น

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งประดู่ เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนบน 
พื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมของชุมชน มีจุดเด่น คือ  
เป็นชุมชนวิถีมะพร้าว การประมงชายฝั่ง และการท่องเที่ยวสุขภาพดี มีกิจกรรมหลากหลาย  
ซึ่งสามารถนําความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ 
จัดการการท่องเที่ยวได้อย่างสร้างสรรค์ อาทิ การห่มทรายเพื่อสุขภาพ เรียนรู้การผสมเกสร 
มะพร้าวกะทิ การทําผ้ามัดย้อมจากกาบมะพร้าว และการเรียนรู้เกษตรพอเพียง 

cbtthailand.dasta.or.th

เที่ยวชุมชนอู่ทอง

09 6747 8800

cbtthailand.dasta.or.th

หมู่บ้าน CIV บ้านทุ่งประดู่

08 1572 9665

651 ถ.วินยานุโยค 
ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง 
จ.สุพรรณบุรี

100/2 ม.3 
ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map

176 177

นั่งรถรางชมวิถีชีวิตและบ้านเรือน 
ในเมืองโบราณ ชมสาธิตงานจักสาน 
ตําข้าวซ้อมมือ และการทําลูกปัดแก้ว 
ลูกปัดหิน ชมการหล่อเหรียญศรีวัตสะ 

(โรงหล่อพระวิเชียร)

กิจกรรม

ชมวิถีชีวิตชาวประมงท้องถิ่น 
เรียนรู้การทํามะพร้าวกะทิ

และอัญมณีนกคุ้ม 
การทําสปาทราย

กิจกรรม

https://cbtthailand.dasta.or.th/webapp/community/content/46/
https://www.facebook.com/uthongcbt/reviews/?ref=page_internal
https://cbtthailand.dasta.or.th/webapp/community/content/50/
https://www.facebook.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-CIV-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%88-1896644457310438/reviews/?ref=page_internal
https://goo.gl/maps/9mNjAgyZEFYC5zJdA
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนตำาบลบางกอบัว 

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำาเชี่ยว

ท่องเท่ียววิถีคลอง ริมนํ้าริมคุ้งบางกะเจ้า ท่ีชุมชนบางกอบัว จังหวัดสมุทรปราการ ชุมชนท่ียังคง 
รักษาวิถีชีวิตตามแบบไทยแท้ได้อย่างดีเยี่ยม เรียนรู้การทําเกษตรกรรม ล่องเรือชมธรรมชาต ิ
สองฝ่ังคลอง และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น เก็บขยะริมคลอง ทําผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ  
นวดและแช่เท้าด้วยนํ้าสมุนไพรพ้ืนบ้าน ทําลูกประคบสมุนไพรสด ป่ันจักรยานสูดอากาศบริสุทธ์ิ  
แวะกราบสักการะหลวงปู่เหมือน วัดบางกอบัว ปิดท้ายด้วยการชิมอาหารจานเด็ดปรุงจาก 
‘กรุบมะพร้าว’ วัตถุดิบท้องถิ่นที่หารับประทานได้ยาก

บ้านนํ้าเช่ียว เป็นชุมชนริมคลองออกสู่ทะเล ต้ังอยู่ในอําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ด้วยประวัติ 
ความเป็นมายาวนานจากการตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวไทย ชาวจีน และชาว 
มุสลิม จึงได้สมญาว่า ‘ชุมชนสองศาสนา สามวัฒนธรรม’ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทําประมง 
และทําสวนผลไม้ ใจกลางชุมชนมีสะพานสูงให้เดินเชื่อมระหว่างสองฝั่งคลอง เรียกว่า สะพาน 
วัดใจ มีบริการท่ีพักโฮมสเตย์และกิจกรรมต่างๆ อาทิ ล่องเรือชมป่าชายเลน ดูนก งมหอยปากเป็ด 
และชิมอาหารประจําถิ่น เช่น ข้าวเกรียบยาหน้า ตังเม และอาหารทะเล 

cbtthailand.dasta.or.th

ท่องเที่ยวบางกอบัว คุ้งบางกะเจ้า

09 0986 7987

cbtthailand.dasta.or.th

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว บ้านน้ําเชี่ยว 

จ.ตราด

06 1660 0955

10 ม.10 ถ.เพชรหึงส์ 
ต.บางกอบัว อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ

175/5 
ต.น้ําเชี่ยว อ.แหลมงอบ 
จ.ตราด

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

178 179

ล่องเรือและพายเรือคายักในคลองแพ 
การทําผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ลูกประคบ

สมุนไพร และเม่ียงกลีบบัวพริกเกลือ 
รับประทานอาหารท้องถ่ิน

กิจกรรม
ล่องเรือชมป่าชายเลน ชมนก และงม

หอยปากเป็ด เดินชมวิถีชุมชน 2 ศาสนา 
3 วัฒนธรรม ชมสาธิตการทํางอบ 

ใบจาก ตังเมกรอบ และข้าวเกรียบยาหน้า

กิจกรรม

https://cbtthailand.dasta.or.th/webapp/community/content/1/
https://www.facebook.com/pg/evi1039e/posts/
https://cbtthailand.dasta.or.th/webapp/community/content/21/
https://www.facebook.com/NamchieoCommunity/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/NamchieoCommunity/reviews/?ref=page_internal
https://goo.gl/maps/jtUYeYzFqwzJ4pKZ6
https://goo.gl/maps/PXnAamzPz5UNP87Q8
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนตำาบลตะเคียนเตี้ย

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อยระยองฮิ

ชุมชนตะเคียนเตี้ย อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นอีกสถานที่ที่มีเสน่ห์น่าค้นหา เพราะเป็น 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงวิถีชุมชนด้วย ‘มะพร้าว’ มีกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีสําคัญ  
คอื ชมบ้านร้อยเสา พิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิต ป่ันจักรยานชมสวนมะพร้าว เรียนรู้เร่ืองราวนํ้ามันมะพร้าว 
สกัดเย็น ชิมกาแฟมะพร้าวและขนมพื้นบ้านที่ทําจากมะพร้าว อร่อยกับเมนูอาหารพื้นถิ่น 
สูตรเฉพาะของชุมชน ผ่อนคลายด้วยการนวดกัวซาเพ่ือสุขภาพ ทําสบู่มะพร้าว ทําเส้ือมัดย้อม 
จากเปลือกมะพร้าว และเล่นกีฬา Disc Golf 

บ้านทะเลน้อย ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นชุมชนท่องเท่ียวปากนํ้าประแสร์ 
ที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจหลายประการ ได้แก่ เคยเป็นสถานที่พักทัพของพระยาตากใน 
สมัยอยุธยา และมีพระอุโบสถเก่าแก่กว่า 300 ปี มีกิจกรรมหลากหลายสําหรับนักท่องเท่ียว อาทิ  
นั่งรถรางชมหมู่บ้าน ล่องเรือชมธรรมชาติปากน้ําประแสร์และเหยี่ยวแดง ชิมอาหารอร่อย  
เช่น อาหารทะเลสด ผักกระชับ ซึ่งเป็นผักต้นอ่อนที่เพาะจากเมล็ดสามารถนําไปปรุงอาหารได ้
หลายเมนู และกล้วยน้ําหว้าสามน้ํา ที่มีรสชาติหวานอร่อยอย่างมีเอกลักษณ์ 

cbtthailand.dasta.or.th

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ตําบลตะเคียนเตี้ย

08 6699 9039

www.surprise-rayong.com

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อยระยองฮิ

08 1864 9086

33 ม.3 ถ.หนองพลับ 
ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี

4/1 
ต.ทางเกวียน อ.แกลง 
จ.ระยอง

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map

180 181

รับประทานอาหารท้องถิ่นจากเชฟชุมชน 
ชิมกาแฟมะพร้าวและทํากัวซาเพ่ือสุขภาพ  

กิจกรรมการตัดพวงมโหตรและ 
พับกุหลาบใบเตย

กิจกรรม
ล่องเรือชมวิถีชาวประมงและลํานํ้าประแส 

รับประทานอาหารจากผักพ้ืนบ้าน 
และชิมกล้วยนํ้าว้าสามนํ้า 

เรียนรู้วิธีการทําปลาเค็มและทํางอบใบจาก

กิจกรรม

https://cbtthailand.dasta.or.th/webapp/community/content/14/
https://www.facebook.com/CBTTakhiantia
https://www.facebook.com/CBTTakhiantia
http://www.surprise-rayong.com/th/travel_rayong/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80/
https://www.facebook.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AE%E0%B8%B4-880380325688310/reviews/?ref=page_internal
https://goo.gl/maps/MpZiCmmkSPFLFPNMA
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

กลุ่มท่องเที่ยวบ้านน้ำาเชี่ยว วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก
บ้านน้ําเชี่ยว อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เพียงข้ามสะพานไม้สูงเชื่อมสองฝั่งคลองหรือ 
สะพานวัดใจ จะพบกับชุมชน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม คือ ไทย มุสลิม และ จีน ที่ตั้งถิ่นฐานอยู ่
ร่วมกันอย่างกลมเกลียวและร่มเย็นมาต้ังแต่ในสมัยรัชกาลท่ี 3 มีท่ีพักโฮมสเตย์ให้เรียนรู้วิถีชีวิต 
ชาวบ้าน ล่องเรือชมป่าชายเลน รับประทานอาหารทะเล และอาหารพื้นบ้าน ชิมและลองทําขนม
โบราณขึ้นชื่อ เช่น ตังเมกรอบ น้ําตาลชัก และข้าวเกรียบยาหน้า งมหอยปากเป็ด และทดลอง
ลงมือทํางอบจากใบจาก เพื่อเป็นของฝากติดไม้ติดมือ

ชุมชนแหลมสัก อําเภอแหลมสัก จังหวัดกระบี่ มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่าร้อยปี เป็น 
ชุมชนท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคน 3 เชื้อสาย ได้แก่ ไทยพุทธ ไทยมุสลิม 
และไทยเชื้อสายจีน มีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ วัดมหาธาตุแหลมสัก  
มัสยิดซอลาฮุดดิน และศาลเจ้าซกโป้ซี ่เอี ๋ย นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิถีการทําประมง 
เชิงอนุรักษ์ผ่านการนั่งเรือหัวโทงเยี่ยมชมกระชังปลา ฟาร์มกุ้งมังกร แหล่งผลิตกะปิคุณภาพ  
และเยี่ยมชมถ้ําชาวเล ซึ่งมีภาพเขียนสีโบราณอายุกว่าสามพันปี 

กลุ่มท่องเที่ยวบ้านน้ําเชี่ยว

bannamchieotrs

08 4892 5374

cbtthailand.dasta.or.th

ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก Laemsak CBT

06 4562 8794

42 ม.1 ถ.ตราด 
ต.น้ําเชี่ยว อ.แหลมงอบ 
จ.ตราด 

208 ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก 
ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก 
จ.กระบี่

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

182 183

เดินชมชุมชนและล่องเรือชมป่าชายเลน 
รับประทานอาหารทะเลสดและ

ข้าวเกรียบยาหน้า 
เรียนรู้วิธีการทํางอบใบจาก

กิจกรรม

ล่องเรือชมวิถีประมงและท้องทะเล 
ชมตุกนทรายกลางทะเล 

กิจกรรมทําขนมโกซุ้ยและ
ระบายสีผ้าบาติก

กิจกรรม

https://www.facebook.com/BaanNamchieo/reviews/?ref=page_internal
https://instagram.com/bannamchieotrs?utm_medium=copy_link
https://cbtthailand.dasta.or.th/webapp/community/content/54/
https://www.facebook.com/LaemsakCBT/reviews/?ref=page_internal
https://goo.gl/maps/ZBDXAn4FTJhG1Qh37
https://goo.gl/maps/kN4yuCR5qu3LMd357
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย 

วสิาหกิจชมุชนทอ่งเทีย่วชมุชนตำาบลมว่งกลวง 
(ล่องแพเปียกคลองลัดโนด)

บานาน่าบีช เกาะเฮ

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตําบลม่วงกลวง ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาต ิ
และส่ิงแวดล้อม ชุมชนมีการดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร โดยใช้การท่องเท่ียว 
เป็นเครื่องมือสร้างความยั่งยืนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่คนในชุมชน เช่น กิจกรรม
ล่องแพเปียกคลองลัดโนด ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ปลูกป่าโกงกาง นอกจากน้ียังมีบริการ 
อาหารทะเลบนกระชังเลี้ยงปลา เล่นน้ําทะเลแหวก ชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน เยือนชุมชน 
ไร้แผ่นดิน และทํากิจกรรม CSR ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 

บานาน่าบีช เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวธรรมชาติทางทะเลท่ีเงียบสงบ มีธรรมชาติ 
ท่ีสมบูรณ์ หาดทรายขาวละเอียด และนํ้าทะเลใสสะอาด มีกิจกรรมท่องเท่ียวท้ังบนบกและในทะเล  
นักท่องเท่ียวสามารถสัมผัสความสมบูรณ์และความสวยงามธรรมชาติควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ 
อย่างย่ังยืน เช่น ดํานํ้าดูปะการัง พายเรือคายัก บานาน่าโบ๊ต กระโดดร่มลอยฟ้า สวิงชิงช้า และ 
โหนสลิง รวมทั้งมีกิจกรรมศึกษาข้อมูลนกเงือกสายพันธุ์แก๊ก ที่อาศัยอยู่เองตามธรรมชาติ
บนเกาะเฮ และพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่ขึ้นบนเกาะ

ranong.mots.go.th

ระนองล่องแพเปียกคลองลัดโนด

08 7885 7965

bananabeachkohhey.com

Banana Beach

bananabeachphuket

08 1416 7555

97/10 ม.3 ถ.เพชรเกษม 
ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ 
จ.ระนอง

44/1 ถ.วิเศษ 
ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต 
จ.ภูเก็ต

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map
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ท่องเที่ยวเกาะและดําน้ําในทะเลระนอง  
ล่องแพเปียกคลองลัดโนด 

รับประทานอาหารทะเลท้องถิ่น

กิจกรรม

ล่องเรือยอร์ตชมพระอาทิตย์ตก 
พายเรือคายักท้องใส  

เดินเล่นถ่ายรูปริมชายหาดสีขาว

กิจกรรม

https://ranong.mots.go.th/news_view.php?nid=458
https://www.facebook.com/preecharanong/
https://bananabeachkohhey.com/
https://www.facebook.com/bananabeachkohhey/reviews/?ref=page_internal
https://instagram.com/bananabeachphuket?utm_medium=copy_link
https://goo.gl/maps/itgw6DosEqasN8oD6
https://goo.gl/maps/krPRR223QfxsURBF8
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย

หนุมานเวิลด์ มหัศจรรย์อันดามันตรัง
โดยบริษัท เลตรังไดฟ์วิ่ง จำากัด

หนุมานเวิลด์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวผจญภัยเชิงอนุรักษ์ โดยมีรูปแบบ 
การก่อสร้างภายใต้แนวคิดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มีกิจกรรมให้นักท่องเท่ียวเลือกหลากหลาย  
โดยนําตัวละครเอกจากวรรณคดีไทยเร่ืองรามเกียรต์ิมาเป็นตัวนําในกิจกรรม เช่น Zipline และ  
Roller Zipline มีตัวแทนสัญลักษณ์ของกิจกรรมคือ ‘หนุมาน’ ซ่ึงมีความแข็งแรง ปราดเปรียว  
และผาดโผน ส่วนสะพานทางเดินลอยฟ้า ให้ตัวแทนสัญลักษณ์คือ ‘อสุรผัด’ ผู้ดูแลป่าไม้และ 
สรรพสัตว์ทั้งหลายให้ผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์ 

มหัศจรรย์อันดามันตรัง โดย บริษัท เลตรังไดฟ์วิ่ง จํากัด พาคุณไปดําน้ําชมความงามและ
ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลอันดามันบริเวณเกาะชายฝั่งจังหวัดตรัง นักท่องเที่ยวจะได้ดําน้ํา 
ดูปะการังบริเวณเกาะแหวนและเกาะกระดาน ภายใต้มาตรการดูแลการดํานํ้าระดับสากล มีกิจกรรม 
ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ทดลองดูแลปะการัง เก็บเศษปะการังหักไปเสียบ
ปลูกใหม่ และเก็บขยะใต้น้ําเข้าสู่ฝั่ง ตลอดจนการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน พร้อมทั้งช่วยสนับสนุน
ซื้ออาหารทะเลจากหมู่บ้านชาวประมงเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

hanumanworldphuket.com

Hanuman World

hanumanworldphuket

06 2979 5533

Laytrang Diving PADI 5 Star 

Dive Center

laytrangdiving

08 1968 7597

105 ม.4 
ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต 
จ.ภูเก็ต

3/2 ถ.นางน้อย 
ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง 
จ.ตรัง

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map
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โปรแกรมซิปไลน์กลางป่า 
เดินชมป่าบนสกายวอล์ก

กิจกรรม
กิจกรรมดําน้ําตื้นและ

ลึกในทะเลตรัง 
กิจกรรมวิวาห์ใต้สมุทร 

กิจกรรม

https://hanumanworldphuket.com/
https://www.facebook.com/HanumanWorld/reviews/?ref=page_internal
https://instagram.com/hanumanworldphuket?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/Laytrangdiving/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Laytrangdiving/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/laytrangdiving/
https://goo.gl/maps/5XYCwhZg7TXLkbbx9
https://goo.gl/maps/pfKkEdkuLWdhwfJy7
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

โกโก้ วัลเล่ย์ เอเลฟเฟ่น พูพูเปเปอร์ พาร์ค
โกโก้ วัลเล่ย์ อําเภอปัว จังหวัดน่าน เปรียบได้กับสวรรค์สําหรับผู้รักโกโก้ เพราะคุณจะได้ลองชิม 
เคร่ืองด่ืมและขนมนานาชนิด ซ่ึงเป็นผลผลิตท่ีทางครอบครัวช่วยกันปลูกและแปรรูปด้วยความ 
เอาใจใส่ของคนในพื้นที่ จึงมั่นใจได้ว่าเป็นโกโก้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชม 
สวนโกโก้ และร่วมทํากิจกรรมเวิร์กช็อปช็อกโกแลต และทําผ้าย้อมสีโกโก้ นอกจากนี้ยังม ี
แหล่งท่องเท่ียวชุมชนชาวไทยล้ือในบริเวณใกล้เคียง ซ่ึงสามารถสัมผัสวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม  
วัดไทยลื้อ และผ้าทอของชาวไทยลื้อได้อีกด้วย

เอเลเฟ่น พูพูเปเปอร์ ปาร์ค เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน มีกิจกรรม 
ที่น่าสนใจมากมาย ตั้งอยู่ในอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ชิมเมนูซิกเนเจอร์ ยอดฮิตอย่าง 
‘คุกกี้ขี้ช้าง’ อาหาร เครื่องดื่มอีกหลากหลายเมนู และผักผลไม้ออร์แกนิกจากสวน ที่บ้านดิน 
คาเฟ่เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างงานศิลปะจากกระดาษมูลช้าง มูลควาย มูลวัว มูลม้า และกากใย 
ธรรมชาติ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ฝึกทํางานฝีมือจากกระดาษมูลช้าง เช่น ทําการ์ด  
ทําปกสมุดบันทึก และพัดกระดาษ เป็นต้น

www.cocoavalleygroup.com

Cocoa Valley Resort

cocoavalley2017

06 3791 1619

www.poopoopaper.com

Elephant Poopoopaper Park

POOPOOPAPERPARK

0 5329 9565

339 ม.8 ถ.ฐานบ้านปรางค์ 
ต.ปัว อ.ปัว 
จ.น่าน

87 ถ.เชียงใหม่-ฝาง 
ต.แม่แรม อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map
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กิจกรรมเก็บและชิมโกโก้สดในสวน 
เวิร์กช็อปแต่งหน้าช็อกโกแลตบาร์

กิจกรรม

กิจกรรมกระดาษมูลช้าง 
ช็อปปิงสินค้าหัตถกรรมชาวบ้าน

กิจกรรม

http://www.cocoavalleygroup.com/
https://www.facebook.com/cocoavalleyresort
https://www.instagram.com/cocoavalley2017/
https://www.poopoopaper.com/pages/poopoopaper-park-chiang-mai-thailand
https://www.facebook.com/PoopoopaperPark/reviews/?ref=page_internal
https://instagram.com/poopoopaperpark?utm_medium=copy_link
https://goo.gl/maps/LBoScPdD9wjKxAwm9
https://g.page/ElephantPOOPOOPAPERPark?share
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

ศูนย์อุตสาหกรรมทำาร่ม โฮงเจ้าฟองคำา
ศูนย์อุตสาหกรรมทําร่มบ้านบ่อสร้าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน 
ศิลปวัฒนธรรมการทําร่มพื้นบ้าน ซึ่งอนุรักษ์และรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่นในการทําร่ม 
พื้นบ้านอย่างครบวงจร เปิดนิทรรศการร่มนานาชาติ ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเรียนรู้ 
ประวัติความเป็นมาของการทําร่มอย่างใกล้ชิด พร้อมสาธิตกระบวนการผลิตร่มที่ต้องใช้ 
ความประณีตในทุกขั้นตอน ปัจจุบันยังมีการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบให้เข้ากับยุคสมัย 
ย่ิงข้ึน เช่น ร่มผ้าแพร ร่มผ้าฝ้าย ร่มสนาม โคมไฟ และออกแบบการเขียนลวดลายหลากหลาย

โฮงเจ้าฟองคํา เป็นบ้านไม้สักหลังใหญ่ในสไตล์ล้านนา ที่มีความเก่าแก่มากถึง 150 ปี และเคย 
ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทบ้านพักอาศัย (คุ้มเจ้า) ในปี พ.ศ. 2555  
จากสมาคมสถาปนิกสยาม เดิมเป็นบ้านของเจ้าศรีตุมมา ภายในอาคารประกอบด้วยเรือน 4 หลัง  
มีของสะสมและเครื่องใช้จัดแสดงไว้อย่างสวยงาม สําหรับไม้สักที่ใช้สร้างบ้านนั้น ใช้วิธีการผ่า
และซ้อมถากด้วยขวานและมีด บริเวณโดยรอบร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาชนิด มีกิจกรรมต่างๆ  
เช่น ทําไข่งามงอน ทําสวยดอก และสาธิตการทอผ้า เป็นต้น 

handmade-umbrella.com

ร่มบ่อสร้าง โดย Umbrella Making 

Centre ศูนย์อุตสาหกรรมทําร่ม, ร่มถวิล

0 5333 8195

www.nannoblehouse.com

The Noble House โฮงเจ้าฟองคํา

0 5471 0537

111/2 ถ.บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด 
ต.ต้นเปา อ.สันกําแพง 
จ.เชียงใหม่

8 ถ.สุมนเทวราช 
ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน 
จ.น่าน

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map
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เรียนรู้ภูมิปัญญาการทําร่ม 
และงานฝีมือด้านต่างๆ 

ช็อปปิงสินค้าหัตถกรรมชาวบ้าน

กิจกรรม

เรียนรู้ประวัติศาสตร์เจ้าฟองคํา 
ชมเคร่ืองเงินโบราณจากฝีมือ 15 สกุลช่าง 

ชมเงินตราเมืองน่านในอดีต

กิจกรรม

http://handmade-umbrella.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%88/
https://www.facebook.com/UmbrellaMakingCentreChiangMai/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/UmbrellaMakingCentreChiangMai/reviews/?ref=page_internal
http://www.nannoblehouse.com/nan-noble-house.htm
https://www.facebook.com/noblehousenan/
https://g.page/HandmadeUmbrella?share
https://goo.gl/maps/auV4MeAk9LHuxg5r5
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านผารังหมี ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 

ชุมชนบ้านผารังหมี ตําบลไทรย้อย อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โอบล้อมไปด้วยทุ่งนา 
และทิวเขาหินปูนใหญ่น้อย เป็นชุมชนที่ชาวภาคกลางและอีสานเข้ามาตั้งถิ่นฐานผสมผสานกัน  
จึงมีศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสานสืบทอดอยู่ ได้แก่ อาชีพการทอผ้าไหมผ้าฝ้าย อาหารพ้ืนบ้าน  
และการทํานาข้าวหอมมะลิ นอกจากน้ียังมีวัดผารังหมีวนาราม และถํ้าประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ 
หลวงพ่อเพชรมุณี ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ผู้มาเยือนจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาว 
ชนบทและมีที่พักโฮมสเตย์ซึ่งได้รับมาตรฐานแล้วอีกด้วย

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพ่ือการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้ทาง 
วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจุดเด่นคือ ท้องฟ้าจําลองที่ทันสมัยที่สุดใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่านจะได้ท่องไปในอวกาศ สัมผัสและเรียนรู้กลุ่มดาวต่างๆ บนท้องฟ้า  
และชมภาพยนตร์สารคดีทางดาราศาสตร์ มีนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมท่ี 
หลากหลาย จัดแสดงภายในอาคารท่ีมีระบบปรับอากาศ อาทิ นิทรรศการนิทานจักรวาล นิทรรศการ 
โลกล้านปี และนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ข้าวหอมมะลิโลก เป็นต้น 

cbtthailand.dasta.or.th

บ้านผารังหมีน่าอยู่

08 9269 0301

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

0 4356 9340

ม.3 ถ.บ้านน้อย-ไทรย้อย 
ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง 
จ.พิษณุโลก

32 ม.2 ถ.แจ้งสนิท 
ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี 
จ.ร้อยเอ็ด

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

192 193

นั่งรถรางท่องเที่ยวและสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน รับประทานอาหาร
ท้องถิ่นและพักผ่อนในโฮมสเตย์ชุมชน 

ช็อปปิงสินค้าหัตถกรรมชาวบ้าน

กิจกรรม

ชมท้องฟ้าจําลองนิทรรศการ
ดาราศาสตร์และอวกาศ   

ชมนิทรรศการท่องแดนเอกภพ 
ชมนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ

กิจกรรม

https://cbtthailand.dasta.or.th/webapp/community/content/31/
https://www.facebook.com/Banparungmee?_rdc=1&_rdr#
https://www.facebook.com/101sci/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/101sci/reviews/?ref=page_internal
https://goo.gl/maps/eVJhWT71NBrCkTzM6
https://goo.gl/maps/XVhxcVe8LWL7yxsi9
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ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำาตะคอง ไร่องุ่นไวน์กราน-มอนเต้
ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลําตะคอง ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านพลังงานไฟฟ้า 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานสะอาดด้วยเทคโนโลยีทันสมัย  
เปิดให้เรียนรู้แบบ Interactive Learning พร้อมชมแอนิเมชั่นอธิบายหลักการผลิตไฟฟ้าโดย 
ใช้พลังงานจากไฮโดรเจนที่แยกออกมาจากน้ํา มีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมงานประดิษฐ์ 
เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งโครงการอนุรักษ์และรักษา 
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ และการท่องเที่ยวในชุมชนใกล้เคียง

ไร่องุ่นไวน์กราน-มอนเต้ ผลิตไวน์รสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จนได้สร้างชื่อเสียงให้กับ 
ประเทศไทย และได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในฐานะ ‘ไวน์เขาใหญ่’ นอกจากนี้ ยังเป็น 
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรไวน์ นักท่องเท่ียวสามารถชมความงดงามของไร่องุ่นท่ีปลูกเรียงราย 
เป็นแถวยาวไปจนสุดสายตาบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ พร้อมไกด์ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทํา 
ไร่องุ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เรื่องพันธุ์องุ่นที่ใช้ทําไวน์ ถังไม้โอ๊กที่ใช้หมัก ไปจนถึง 
เทคนิคการชิมไวน์อย่างถูกวิธี

llc.egat.co.th

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลําตะคอง

0 4498 4007

www.granmonte.com

GranMonte Vineyard and Winery

granmontewines

09 2806 7755

301 
ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว 
จ.นครราชสีมา

52 ถ.ผ่านศึก-กุดคล้า 
ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

194 195

เรียนรู้ด้านพลังงานสะอาด 
ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย  

ชมวิวอ่างเก็บน้ําบนเขายายเที่ยง 
ชมวิวแนวกังหันลมลําตะคอง

กิจกรรม

เรียนรู้วิถีเกษตรการทําไร่องุ่น
เรียนรู้เทคนิคการชิมไวน์อย่างถูกวิธี

ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผลองุ่น

กิจกรรม

https://llc.egat.co.th/
https://www.facebook.com/EGATLearningcenterLAMTAKONG/reviews/?ref=page_internal
http://www.granmonte.com/
https://www.facebook.com/granmonte/reviews/?ref=page_internal
https://instagram.com/granmontewines?utm_medium=copy_link
https://goo.gl/maps/YQPRYKFmMwz71q6j6
https://g.page/granmonte?share
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ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ 
(พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง)

เพ ลา เพลิน

ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ หรือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง เป็นสถานที่จัดแสดง 
กระดูกไดโนเสาร์ช้ินแรกท่ีค้นพบในประเทศไทย มีนิทรรศการให้ความรู้เร่ืองการกําเนิดจักรวาล  
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เรื่องราวของไดโนเสาร์ โดยเฉพาะไดโนเสาร์สกุลใหม่และชนิดใหม่  
5 สายพันธุ์ของโลกที่ค้นพบบนเทือกเขาภูเวียง มีสวนไดโนเสาร์เสมือนจริง ซึ่งจําลองสภาพ 
แวดล้อมและการดําเนินชีวิตของไดโนเสาร์เมื่อ 130 ล้านปีที่แล้ว และมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ 
การฝึกเป็นนักสํารวจในโรงเรียนฝึกนักล่าไดโนเสาร์

เพ ลา เพลิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ที่ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ที่อําเภอ 
คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นักท่องเที่ยวสามารถชมนิทรรศการ The Power Art Recycle และ  
Global Warming สัมผัสพรรณไม้สวยงาม ชมเรือนตํารับสํารับไทย ร.ศ.123 และผ่อนคลาย 
ไปกับศูนย์สุขภาพองค์รวม Arokaya Wellness Sala นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายได้ให ้
แก่ชุมชนด้วยการอุดหนุนอาหารที่ทําจากวัตถุดิบท้องถิ่นปลอดสารพิษ เปิดให้เข้าชมทุกวัน  
ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.

vrsiam.org/museums_virtual

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง - Phuwi-

ang Dinosaur Museum

08 1845 8628

www.playlaploen.com

Play La Ploen

playlaploen_buriram

08 7798 1039

247 ถ.อุทยานแห่งชาติ
ภูเวียง-ภูเวียง ต.ในเมือง 
อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

252 ม.7 ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง 
ต.หนองขมาร อ.คูเมือง 
จ.บุรีรัมย์

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

196 197

เรียนรู้วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตและ
เรื่องราวของไดโนเสาร์ทั่วโลก  
ชมซากดึกดําบรรพ์ไดโนเสาร์

ชิ้นแรกของไทย

กิจกรรม

ศูนย์ Arokaya Wellness Sala 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม

อุทยานดอกไม้นานาพรรณ
ชมเรือนต้นตํารับสํารับไทย ร.ศ.123

กิจกรรม

https://vrsiam.org/museums_virtual/phu-wiang-dinosaur-museum/
https://www.facebook.com/pdm.dmr/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pdm.dmr/reviews/?ref=page_internal
https://www.playlaploen.com/
https://th-th.facebook.com/PlayLaPloen/
https://instagram.com/playlaploen_buriram?utm_medium=copy_link
https://goo.gl/maps/6hLSCfPHYdABhSHS6
https://goo.gl/maps/dTuEquirFRNQQpnC6
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

ไดโนซอร์ เจอนี่ โดย
บริษัท คัลเลอร์ฟูล ฮอลิเดย์ ทราเวล จำากัด

ฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม 
ราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดเพชรบุรี เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้านการประมงแก่เกษตรกร มีกิจกรรม 
ให้ความรู้มากมาย อาทิ สาธิตการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้าเค็ม เช่น ปลานวลจันทร์ ปลาช่อนทะเล และ 
หอยเป๋าฮื้อ ภายใต้การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ สาธิตการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก 
การเพาะสาหร่ายพวงองุ่น การทํานาเกลือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ไดโนซอร์ เจอนี่ เป็นโปรแกรมสําหรับเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพฯ และ พิพิธภัณฑ์สถาน 
แห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี เพ่ือให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้เก่ียวกับไดโนเสาร์  
และปลูกฝังความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ผ่านการทํากิจกรรมท่ีน่าสนใจ 
ต่างๆ เช่น กิจกรรม DIY การทําไข่ไดโนเสาร์ กิจกรรมเวิร์กช็อปขุดซากฟอสซิล และกิจกรรม 
พับกระดาษเป็นรูปไดโนเสาร์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

www.modelseafarm.com

ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ จังหวัดเพชรบุรี

0 3278 3529

colorfulholidaytour.com

คัลเลอร์ฟูล ฮอลิเดย์ทราเวล

colorfulholidaytravel

08 1466 1335

ฟาร์มทะเลตัวอย่างฯ ม.5 

ถ.เรียบชายทะเลบ้านแหลม-ชะอํา 

ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม 

จ.เพชรบุรี

12 ถ.รามอินทรา 
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

198 199

เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
แบบผสมผสาน 

ชมฟาร์มทะเลตัวอย่าง

กิจกรรม
ชมพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพฯ 

ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยา
เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี  

เวิร์กช็อปขุดซากฟอสซิล  ทําไข่ไดโนเสาร์ 
และพับกระดาษเป็นรูปไดโนเสาร์

กิจกรรม

http://www.modelseafarm.com/index2.php
https://www.facebook.com/royalseafarm/reviews/?ref=page_internal
https://colorfulholidaytour.com/?fbclid=IwAR0km6YUsLOvFj1xtAuBj5HMtWeMumD3xui3LN9lN2hDyTazijBdYLcW7e4
https://www.facebook.com/ColorfulHolidayTravel/reviews_given
https://www.instagram.com/colorfulholidaytravel/?fbclid=IwAR1rl6iQQUPGwfZGXHP69MvF80aeiQlQRe8ieQ0MXwiqLyGZWZIuOLz74EE
https://goo.gl/maps/F8CsKMhQsbDPuZ7T8
https://goo.gl/maps/7owYgrsZwFmgGL3f9
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ศูนย์การเรียนรู้เต่าทะเล ณ เกาะทะลุ
โดย บริษัท สาริกา ทราเวล จำากัด

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ศูนย์การเรียนรู้เต่าทะเล ณ เกาะทะลุ เป็นโปรแกรมนําเท่ียวท่ีส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวรู้จักคุณค่า 
ของทรัพยากรทางทะเล เหมาะสําหรับกลุ่มครอบครัวที่ต้องการปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ ์
ให้แก่ลูกหลาน โดยการลงมือทําจริงกับคนในพ้ืนท่ี มีกิจกรรมสําคัญ คือ การเรียนรู้ในโครงการ 
อนุรักษ์เต่าทะเล เช่น กิจกรรมขัดบ่อเต่า กิจกรรมขัดกระดองเต่า การปลูกปะการัง และกิจกรรม 
เก็บขยะชายหาด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดําน้ําชมปะการัง และตกหมึก ซึ่งใช้วัสดุท้องถิ่น 
ที่หาได้ตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม  
มีทั้งพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ และห้องเรียนธรรมชาติของจริงให้ได้สัมผัส อาทิ นิทรรศการ 
เก่ียวกับนวัตกรรมพลังงาน วิกฤตพลังงานและวิกฤตโลกร้อน รวมถึงจุดสาธิตการใช้พลังงาน 
สะอาดรอบๆ ตัวอาคาร ได้แก่ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานคลื่น และพลังงาน 
ชีวมวล มีเส้นทางเดินศึกษาป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ ดูนก และพายเรือคายัก 
ล่องไปตามลําน้ํา เพื่อศึกษาระบบนิเวศวิทยาที่ได้รับการฟื้นฟูจนอุดมสมบูรณ์

www.taluisland.com

Koh Talu Island Resort เกาะทะลุ 

ไอส์แลนด์ รีสอร์ท ประจวบคีรีขันธ์

kohtalu

08 9810 1266

sirindhornpark.or.th

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

siepofficial

0 3250 8352

111/1 ม.10 ต.บางสะพาน 
อ.บางสะพานน้อย 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

1281 ค่ายพระรามหก 
ถ.เพชรเกษม ต.ชะอํา 
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

200 201

การเรียนรู้ในโครงการอนุรักษ์เต่าทะเล  
กิจกรรมขัดบ่อเต่าและขัดกระดองเต่า  

กิจกรรมปลูกปะการัง ดําน้ําและตกหมึก

กิจกรรม
เดินศึกษาป่าชายเลน ดูนก 

และพายเรือคายักชมนิทรรศการเก่ียวกับ
นวัตกรรมพลังงาน วิกฤตพลังงานและ
วิกฤตโลกร้อน ชมสาธิตการใช้พลังงาน

สะอาดรอบๆ ตัวอาคาร

กิจกรรม

https://www.taluisland.com/
https://www.facebook.com/kohtaluvillage/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/kohtaluvillage/reviews/?ref=page_internal
https://instagram.com/kohtalu?utm_medium=copy_link
https://sirindhornpark.or.th/2019/
https://www.facebook.com/siepchaam/reviews/?ref=page_internal
https://instagram.com/kohtalu?utm_medium=copy_link
https://g.page/koh-talu-island-resort?share
https://goo.gl/maps/nzF43Me6JHWVgKsu7
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ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
เพื่อการเรียนรู้เชิงเกษตรที่ช่วยพลิกฟื้นผืนดินให้อุดมสมบูรณ์ และส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืนให้ 
เกษตรกรไทย มีจุดเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ ได้แก่ อ่างเก็บนํ้าเขาชะงุ้ม บ่อกักเก็บนํ้า สระเก็บนํ้า และพลับพลา 
ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งอยู่ด้านหน้าเขาเขียวบริเวณอ่างเก็บน้ํา สัมผัส 
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าเขาเขียว 
ที่มีระยะทาง 1,170 เมตร

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เขตพระนคร เป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ท่ีจัดแสดงเงินตราโบราณ  
เหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก เงินตราต่างประเทศ และเผยแพร่ภารกิจของกรมธนารักษ ์
ด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์  การอนุรักษ์เงินตราโบราณ และเป็นแหล่งเรียนรู้เฉพาะด้าน 
เกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์และเงินตราสําหรับนักสะสม เยาวชน และประชาชนทั่วไป นอกจากนี ้
ยังเป็นพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สําหรับนักสะสมเหรียญและผู้สนใจท่ัวไป ในการพบปะแลกเปล่ียนความรู้  
ข้อมูล ตลอดจนการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ทั้งของไทยและต่างประเทศ

r10.ldd.go.th

ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม

เขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

0 3224 0803

coinmuseum.treasury.go.th

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

coinmuseumthailand

0 2282 0818

ต.เขาชะงุ้ม 
อ.โพธาราม 
จ.ราชบุรี

ถ.จักรพงษ์ 
แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

202 203

เรียนรู้วิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุ้ม ชมอ่างเก็บน้ําเขาชะงุ้ม 

บ่อกักเก็บน้ํา และสระเก็บน้ํา  
เดินศึกษาธรรมชาติในป่าเขาเขียว

กิจกรรม

ชมการจัดแสดงเหรียญกษาปณ์ 
เงินตราไทยโบราณและเงินตราต่างประเทศ  

เรียนรู้การผลิตเหรียญกษาปณ์ 
และการอนุรักษ์เงินตราโบราณ 

กิจกรรม

http://r10.ldd.go.th/Web_Station/chg01/KHG_Index.php
https://www.facebook.com/Khaochangoom
https://www.facebook.com/Khaochangoom
http://coinmuseum.treasury.go.th/
https://www.facebook.com/TheCoinMuseumThailand/reviews/?ref=page_internal
https://instagram.com/coinmuseumthailand?utm_medium=copy_link
https://goo.gl/maps/z4BeQfZe9qhFGvg56
https://goo.gl/maps/D12fKmZpPHyJzgJp9
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บ้านริมคลองโฮมสเตย์ วาริมันตรา ไทยโซน 
ณ เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค

บ้านริมคลองโฮมสเตย์ เป็นชุมชนชาวสวนมะพร้าวท่ีมีวิถีชีวิตเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์ มีการ 
จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวสวนมะพร้าว ซึ่งเป็นแหล่ง 
เรียนรู้แบบ New Normal จํานวน 7 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก 
น้ําตาลมะพร้าว ฐานกิจกรรมเรียนรู้การทําอาหารขนมไทยโบราณ ฐานเรียนรู้การทําเกษตร 
ปลอดสารพิษ ฐานเรียนรู้การทําผ้ามัดย้อมพิมพ์ลายธรรมชาติ ฐานสปาเกลือเพื่อสุขภาพ และ
ฐานกิจกรรมปลูกต้นไม้ด้วยกระถางขุยมะพร้าว DIY

วาริมันตรา ไทยโซน มนต์เสน่ห์สายนํ้าแห่งชาวสยาม เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีสะท้อน 
วิถีชีวิตชาวสองฝ่ังคลอง ต้ังอยู่ในโครงการ เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค ‘เดอะศาลายา’ จังหวัด 
นครปฐม เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมทั้ง 4 โซน ได้แก่ โซนกิน โซนเที่ยว โซนเรียน และโซนเล่น  
ท่ีคุณจะได้เรียนรู้อาหารไทยตามรอยประวัติศาสตร์ สาธิตการยกยอริมคลอง ชม Cave Show  
ถ้ําหนุมาน เรียนการเขียนหัวโขน ทําผ้ามัดย้อมไทยโทน ทําดินไข่มุกอะโรมา และเล่นการละเล่น
เพื่อสุขภาพ เช่น เล่นกับเกลือหิมาลัย ดินหอม และน้ําแร่

www.baanrimklong.net

บ้านริมคลองโฮมสเตย์ - Baanrimk-

long Homestay

baanrimklonghomestay

08 9170 2904

www.thesalaya.com

Varimantra Thaizone - วาริมันตรา ไทยโซน

the.salaya.leisure.park

08 1727 2500

43/1 ม.6 ต.บ้านปรก 
อ.เมืองสมุทรสงคราม 
จ.สมุทรสงคราม

88/8 ถ.ศาลายา-บางภาษี 
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

204 205

เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวสวนมะพร้าว 
รับประทานอาหารท้องถิ่น

และพักผ่อนในโฮมสเตย์ชาวบ้าน 
กิจกรรมสปาเกลือเพื่อสุขภาพ และปลูก

ต้นไม้ด้วยกระถางขุยมะพร้าว

กิจกรรม

เรียนรู้อาหารไทยตามรอยประวัติศาสตร์
และการละเล่นเพื่อสุขภาพ 

ชมการยกยอริมคลอง และชมถ้ํา
หนุมานที่พิพิธภัณฑ์หนุมานนคร  

เรียนการเขียนหัวโขน ทําผ้ามัดย้อม 
ไทยโทน และทําดินไข่มุกอะโรมา

กิจกรรม

http://www.baanrimklong.net/
https://www.facebook.com/BaanrimklongHomestay/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/BaanrimklongHomestay/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/baanrimklonghomestay/
https://www.thesalaya.com/
https://www.facebook.com/varimantrathaizone/
https://instagram.com/the.salaya.leisure.park?utm_medium=copy_link
https://g.page/BaanrimklongHomestay?share
https://g.page/varimantrathaizone?share


Thailand Tourism AwardsThailand Tourism Awards
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สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น วันเดียวเที่ยวสีชัง โดย
บจก.พอลล่าแอนด์ โค ดีเอ็มซี (ประเทศไทย) 

สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น จังหวัดระยอง เหมาะสําหรับผู้ชื่นชอบการรับประทานผลไม้ท่ามกลาง 
บรรยากาศในสวน สวนน้ีปลูกผลไม้ไว้หลากหลายชนิด ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง สละ 
พันธุ์สุมาลี และพืชสมุนไพร พริกไทย กระวาน กระทือ และขมิ้น เป็นต้น ภายใต้คําขวัญ ‘สวนนี้ 
ปลูกไว้แบบรกรุงรัง แต่ได้สตางค์ทุกต้น’ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้ารับประทานผลไม้แบบ 
บุฟเฟต์ เดินชมสวนตามเส้นทางด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่น พร้อมวิทยากรแนะนําให้ได้รับความรู้
เรื่องการเกษตร การทําสวนผลไม้ และการขยายพันธุ์พืชชนิดต่างๆ

วันเดียวเที่ยวสีชัง เป็นโปรแกรมนําเที่ยวในระยะเวลา 1 วันที่จะทําให้คุณได้ตื่นตาตื่นใจไปกับ 
การเดินทางด้วยรถสกายแลป เริ่มจากแวะชิมขนมปัง 100 ปี เจ้าเดียวบนเกาะสีชัง สักการะ 
ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ตั้งอยู่บนเขาคยาศิระ นั่งรถชมวิวช่องเขาขาด ทําพวงกุญแจกระรอกขาว  
ซึ่งเป็นสัตว์ท้องถิ่นประจําเกาะสีชัง ชมการปลูกปะการังอ่อน ปล่อยปูคืนสู่ทะเล ชมพิพิธภัณฑ ์
พระจุฑาธุชราชฐาน ท่ีสร้างในสมัยรัชกาลท่ี 5 ปิดท้ายด้วยการชมพระอาทิตย์ตกท่ีแหลมจักรเพชร  
นับเป็น 1 วันที่คุ้มค่าและน่าจดจํา ณ เกาะสีชัง 

www.surprise-rayong.com

สวนยายดา - เจ๊บุญชื่น (Suan-Yai-Da)

08 9099 1297

Paula & Co. DMC Thailand

0 2048 5838

30 ถ.ตะพงยายดา 
ต.ตะพง อ.เมืองระยอง 
จ.ระยอง

111/11 ม.3 
ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง 
จ.ชลบุรี

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map

206 207

บุฟเฟต์ผลไม้ท่ามกลางบรรยากาศในสวน  
เดินชมสวนผลไม้แบบผสมผสาน พร้อม
วิทยากรแนะนําความรู้เรื่องการเกษตร  
ช็อปปิงของฝากจากวัตถุดิบในชุมชน

กิจกรรม

น่ังรถสกายแลปเท่ียวรอบเกาะสีชัง และ
ชมวิวช่องอิศริยาภรณ์ (ช่องเขาขาด) 
สักการะศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ แวะชิม
ขนมปัง 100 ปี และชมพิพิธภัณฑ์

พระจุฑาธุชราชฐาน 
เวิร์กช็อปทําพวกกุญแจกระรอกขาว

กิจกรรม

https://www.facebook.com/954777201271124/posts/3469742356441250/
https://goo.gl/maps/JAqM7mcEtmxUtUpK9
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เรือนจำาชั่วคราวเขาไม้แก้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และวัฒนธรรมบ้านวังหว้า 

เรือนจําชั่วคราวเขาไม้แก้ว อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สถานกักกันที่ไม่มีการกั้นรั้วเหมือน 
อย่างเรือนจําทั่วไป ภายในสถานที่แห่งนี้เรียก ‘ผู้ต้องขังชั้นดี’ ว่า ‘นักเรียน’ และเรียก ‘เรือนจํา 
ช่ัวคราวเขาไม้แก้ว’ ว่า ‘ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา’ มีกิจกรรมการเรียนรู้เชิงเกษตรมากมาย  
เช่น โคกหนองนาโมเดล ฐานสาธิตเกษตรอินทรีย์ ฐานปศุสัตว์และประมง ฐานผักปลอดสารพิษ  
ฐานเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตให้กับ
ผู้ต้องขัง และเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังหว้า จังหวัดระยอง เป็นการรวมกลุ่มของคน 
ในชุมชนเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตของชุมชน มีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้มากมาย เช่น ฐานนวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากเปลือกทุเรียนหรือขยะทุกประเภท ฐานเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงบน 
สมาร์ตโฟน และฐานทําเกษตรแบบสมาร์ตฟาร์ม ใช้สมาร์ตโฟนเปิด-ปิดปั๊มน้ํา นอกจากนี้ยังม ี
อาหารถ่ินโบราณ เช่น ข้าวตังโบราณ กะราง (รสชาติคล้ายเนยถ่ัว) และผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากต้นคล้า  
ซึ่งเป็นไม้ป่าขึ้นอยู่ในชุมชน นํามาจักสานเป็นของใช้ในครัวเรือน

www.surprise-rayong.com

เรือนจําช่ัวคราวเขาไม้แก้ว จังหวัดระยอง

0 3863 7760

sites.google.com/view/wangwa 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิง

เกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังหว้า 

08 9931 5800

355 ม.9 
ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย 
จ.ระยอง

23 ถ.หนองสนมสุนทรภู่ 
ต.วังหว้า อ.แกลง 
จ.ระยอง

ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

208 209

เรียนรู้ศาสตร์พระราชาพร้อม
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงเกษตร 

กิจกรรมเป็ดปั่นชมบรรยากาศรอบๆ 
และให้อาหารปลานานาชนิด

กิจกรรม
ชมนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์จากเปลือก

ทุเรียนหรือขยะทุกประเภท  
ชมการทําเกษตรแบบสมาร์ตฟาร์ม  

รับประทานอาหารถิ่นโบราณและช็อปปิง
ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากต้นคล้า

กิจกรรม

http://www.surprise-rayong.com/th/travel_rayong/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100028586371050&sk=reviews_given
https://sites.google.com/view/wangwa
https://www.facebook.com/WangwaGoGreen
https://www.facebook.com/WangwaGoGreen
https://goo.gl/maps/hm3tBDj2CLJRCV2k9
https://goo.gl/maps/PdPkVpZ7svisXzWE9
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

อควาเรียภูเก็ต โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่
อควาเรียภูเก็ต พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําและสวนสัตว์ภายในห้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู ่
ใจกลางเมืองภูเก็ต ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า ต่ืนตาต่ืนใจไปกับสัตว์นํ้าและสัตว์บก 
กว่า 25,000 สายพันธุ์ ในแทงค์น้ําเค็มขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ชมการแสดงนางเงือก 
ท่ีร่ายรําอยู่ใต้นํ้าอย่างใกล้ชิด และชมสัตว์หายาก เช่น ปลาช่อนยักษ์อะเมซอน ปลาฉลามครีบดํา  
ปลากระเบน และนกเพนกวิน แบ่งการนําเสนอออกเป็นหลากหลายโซน เช่น โซนสวรรค์แห่ง
ท้องทะเล โซนอ่าวปลากระเบน และโซนสถานีวิจัยโลกใต้น้ํา เป็นต้น

โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ เป็นชุมชนเล็กๆ ในอําเภอสวี จังหวัดชุมพร ที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายและม ี
หัวใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ชุมชนมีกิจกรรมการท่องเท่ียวหลากหลาย เช่น เรียน 
คอร์สดําน้ําในมาตรฐานสากล ดําน้ําตื้น ดําน้ําลึก ชมสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด พายเรือคายัก  
กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน เช่น การตกหมึกในยามคํ่าคืน การแปรรูปอาหารทะเลตากแห้ง รวมถึง 
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างบ้านปลาและม้าน้ําจากซั้งปลา  
การปลูกป่าชายเลน และการอนุบาลสัตว์น้ําขนาดเล็กในธรรมชาติ

www.aquaria-phuket.com 

Aquaria Phuket

aquaria.phuket

0 7662 9800

tongtomyai.com

โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ จังหวัดชุมพร

tongtomyaihomestay

08 1345 6743

199 ถ.วิชิตสงคราม 
ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต 
จ.ภูเก็ต

31/2 
ต.ด่านสวี อ.สวี 
จ.ชุมพร

ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map
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ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําและสวนสัตว์ 
ชมการแสดงนางเงือกและสัตว์หายาก  

เวิร์กช็อปเทียนเจล

กิจกรรม
เรียนคอร์สดําน้ําตื้นและดําน้ําลึก  

พายเรือคายัก ตกหมึก และเรียนรู้การ
แปรรูปอาหารทะเลตากแห้ง  

รับประทานอาหารทะเลท้องถิ่นและ
พักผ่อนในโฮมสเตย์ชุมชน

กิจกรรม

https://www.aquaria-phuket.com/
https://www.facebook.com/Aquawalk/reviews/?ref=page_internal
https://instagram.com/aquaria.phuket?utm_medium=copy_link
http://tongtomyai.com/
https://www.facebook.com/tongtomyaihomestay/reviews/?ref=page_internal
https://instagram.com/tongtomyaihomestay?utm_medium=copy_link
https://g.page/aquariaphuket?share
https://goo.gl/maps/C7tSGDo6cvppb7i6A
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ สาขา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

มิวเซียมภูเก็ต สลามตานีกรุ่นกลิ่นวิถีผ่านเสน่ห์เปอรานากัน 
โดย หจก. ฮาลาฮับ

มิวเซียมภูเก็ต พิพิธภัณฑ์ท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวของเมืองภูเก็ตจากอดีตถึงปัจจุบัน ผ่านส่ือเทคโนโลยี 
และกิจกรรมสร้างสรรค์ในช่ือ ‘ภูเก็ตนครา เพอรานากันนิทัศน์’ โดยนําเทคโนโลยีและกลไกดึงชัก 
ผลักโยกมาใช้สร้างความน่าสนใจและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น ประกอบด้วย 2 อาคาร 
จัดแสดง ได้แก่ อาคารภูเก็ตนครา จัดแสดงเร่ืองราวการกําเนิดของเมืองภูเก็ตผ่านพัฒนาการ 
เมือง 4 ยุค และอาคารเพอรานากันนิทัศน์ จัดแสดงเรื่องราวของลูกครึ่งจีนกับคนภาคใต้ และ
มลายู ที่สะท้อนผ่านรูปแบบวิถีชีวิตในหลากหลายแง่มุม

สลามตานีกรุ่นกล่ินวิถีผ่านเสน่ห์เปอรานากัน เป็นการจัดนําเท่ียวท่ีถ่ายทอดความเป็น ‘ปัตตานี’  
ในมุมมองใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อถึงคุณค่าและความมีเสน่ห์ของเรื่องราวในพื้นที่  
นักท่องเที่ยวจะได้นั่งรถสามล้อถีบโบราณ หรือปั่นจักรยาน ผ่านถนนเส้นพหุวัฒนธรรม 3 วิถี  
ไทย มุสลิม และจีน ลงมือทําของท่ีระลึกผ่านงานศิลปหัตถกรรมร่วมกับคนในชุมชน ลองแต่งกาย 
ชุดบาบ๋า-ย่าหยา ล่องเรือชมวิถีสองริมฝั่งแม่น้ําสายหลักของเมืองปัตตานี พร้อมจิบชาเบาๆ 
และรับประทานอาหารท้องถิ่นที่ปรุงโดยคนในพื้นที่

www.museumthailand.com

มิวเซียมภูเก็ต Museum Phuket

museumphuket

09 4807 7873

Halahub

halahub_official

09 8140 3057

34 ถ.ภูเก็ต 
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต 
จ.ภูเก็ต

1 ซ.3 
ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี 
จ.ปัตตานี

ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

212 213

เรียนรู้เรื่องราวของเมืองภูเก็ตจากอดีต
ถึงปัจจุบัน ชมนิทรรศการกําเนิดของ
เมืองภูเก็ตผ่านพัฒนาการเมือง 4 ยุค  

ชมการจัดแสดงเรื่องราวของลูกครึ่งจีน
กับคนในภาคใต้ และมลายู

กิจกรรม

น่ังรถสามล้อถีบโบราณ หรือป่ันจักรยาน
ผ่านถนนเส้นพหุวัฒนธรรม 3 วิถี 
เวิร์กช็อปทําของที่ระลึกผ่านงาน 

ศิลปหัตถกรรมร่วมกับคนในชุมชน  
ทดลองใส่ชุดบาบ๋า-ย่าหยา พร้อมจิบชา

และรับประทานอาหารท้องถิ่น

กิจกรรม

https://www.museumthailand.com/th/museum/Museum-Phuket
https://www.facebook.com/museumphuket/reviews/?ref=page_internal
https://instagram.com/museumphuket?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/halahub/reviews/?ref=page_internal
https://instagram.com/halahub_official?utm_medium=copy_link
https://goo.gl/maps/bwJAYJUVPTsbh1XN6
https://goo.gl/maps/yJyVEZYPyHyzFujR9
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวนันทนาการและความบันเทิง สาขา แหล่งท่องเที่ยวนันทนาการและความบันเทิง

ผ่อบ้านแอ่วเวียงแพร่ยามค่ำาคืน
โดย แพร่ทราเวล

มหานคร สกายวอล์ค

ผ่อบ้านแอ่วเวียงแพร่ยามค่ําคืน เป็นโปรแกรมนําเที่ยวโดยการนั่งรถรางสัมผัสบรรยากาศ 
เมืองแพร่ยามค่ําคืน ผ่านพระอารามที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม 
แห่งเมืองไม้สักทอง ชมวิถีชีวิต การแสดงดนตรีพ้ืนเมือง และศิลปะพม่าแบบมัณฑะเลย์ อันเป็น 
ความงดงามภายในวัดจอมสวรรค์ ร่วมประสบการณ์ทําบุญแห่ครัวตาน และลอดซุ้มอธิษฐาน  
ณ วิหารม่ิงเมือง ชมรูปป้ันพญานาคพ้ืนเมือง และเจดีย์ช้างคํ้าอิทธิพลศิลปะสุโขทัย คุ้มเจ้าหลวง  
ศาลหลักเมือง ประตูชัย และปิดรายการด้วยตลาดโต้รุ่งใจกลางตัวเมืองแพร่

มหานคร สกายวอล์ค ตั้งอยู่ที ่ชั ้น 74, 75 และ 78 ของอาคารคิง เพาเวอร์ มหานคร เปิด 
ประสบการณ์ทะยานขึ้นสู่ฟ้าไปยังชั้น 74 ในเวลาเพียงเสี้ยวนาทีโดยลิฟต์มัลติมีเดียที่เร็วที่สุด 
ในประเทศไทย มีจุดชมวิวบนดาดฟ้าที่สูงที่สุดเป็นพื้นกระจกลอยฟ้าขนาดใหญ่ สามารถเดิน 
ชมวิว บนระเบียงพื้นกระจกใส และมองเห็นวิวตัวเมืองด้านล่างอย่างชัดเจน ชมภาพความ 
สวยงามเหนือกรุงเทพมหานครแบบพาโนรามา 360 องศา เล่นเครื่องเล่น VR จําลองการ 
กระโดดร่มเสมือนจริงได้อย่างตื่นตาตื่นใจ พร้อมช็อปปิงสินค้าทั่วโลกที่ Duty Free

www.phraetravel.com

ผ่อบ้านแอ่วเวียงแพร่ยามค่ําคืน/

Phrae Sightseeing Night Tour

09 2262 8782

kingpowermahanakhon.co.th 

King Power Mahanakhon 

kingpowermahanakhon

0 2677 8721

94/1 ถ.เจริญเมือง 
ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ 
จ.แพร่

114 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 
แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

214 215

นั่งรถรางชมบรรยากาศเมืองแพร่
ยามค่ําคืน ชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ 
และสถาปัตยกรรมแห่งเมืองไม้สักทอง  

ช็อปปิงสินค้าท้องถิ่นที่ตลาดโต้รุ่ง

กิจกรรม

ชมวิวกรุงเทพมหานครแบบ 360 องศา 
บนดาดฟ้าที่มีระเบียงกระจกใส 

ทดลองเล่นเครื่องเล่น VR จําลองการ
กระโดดร่มเสมือนจริง  

ช็อปปิงสินค้าจากทั่วโลกที่ Duty Free

กิจกรรม

https://www.phraetravel.com/
https://www.facebook.com/%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87Phrae-Sight-seeing-Night-Tour-1824994151079406/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87Phrae-Sight-seeing-Night-Tour-1824994151079406/reviews/?ref=page_internal
https://kingpowermahanakhon.co.th/
https://www.facebook.com/KingPowerMahanakhon/reviews/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/kingpowermahanakhon/
https://g.page/phrae-travel?share
https://g.page/KingPowerMahanakhon?share
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวนันทนาการและความบันเทิง สาขา แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 

สวนน้ำา วานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
สวนนํ้า วานา นาวา วอเตอร์ จังเก้ิล เป็นสวนนํ้าแห่งแรกในเอเชียท่ีถูกสร้างภายใต้แนวความคิด  
‘วอเตอร์ จังเกิ้ล’ โดยได้รับการออกแบบให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ มีการผสมผสาน 
ระหว่างความเป็นสวนน้ําและป่าเมืองร้อนเข้าด้วยกัน เนรมิตพื้นที่โล่งใจกลางเมืองหัวหิน ให ้
ปกคลุมไปด้วยต้นไม้กว่า 200,000 ต้น ปลูกแทรกไปกับสไลเดอร์และเคร่ืองเล่นมาตรฐานระดับ 
โลก 20 ชนิด ท่ีแปลกใหม่และมีสีสันสะดุดตา พลิกนิยามของคําว่าสวนนํ้า เป็นแหล่งนันทนาการ 
สําหรับครอบครัวและมีกิจกรรมไลฟ์สไตล์นานาชนิดไว้อย่างครบครัน

อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ครอบคลุมพื้นที่ใน 3 อําเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อําเภอ
แม่อาย อําเภอฝาง และอําเภอไชยปราการ มีแหล่งธรณีวิทยาสําคัญคือ บ่อน้ําพุร้อนฝาง เป็น
บ่อน้ําพุร้อนธรรมชาติที่เกิดจากความร้อนใต้ดิน นักท่องเที่ยวสามารถอาบน้ําแร่ อบไอน้ํา และ
ทดลองต้มไข่ หรือเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพ่ือไปชมพระอาทิตย์ข้ึนและพระอาทิตย์ตก  
บนยอดดอยผ้าห่มปก มีบ้านพัก ลานกางเต็นท์ และกิจกรรมท่องเท่ียวมากมาย อาทิ ศึกษาสภาพ 
ธรณีวิทยา ชมพรรณไม้ ดูนก ผีเสื้อ ส่องสัตว์ พายเรือล่องแก่ง เป็นต้น 

www.vananavahuahin.com 

Vana Nava Water Jungle 

vananavawaterjungle

0 3290 9606

park.dnp.go.th

อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก

08 4483 4689

129/99 ถ.เพชรเกษม 
ต.หนองแก อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

224 
ต.โป่งน้ําร้อน อ.ฝาง 
จ.เชียงใหม่

ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

216 217

ท่องเท่ียวสวนนํ้าและสไลเดอร์ขนาดใหญ่ 
สนุกสนานกับเครื่องเล่นมาตรฐานระดับ

โลก 20 ชนิด 

กิจกรรม
แช่บ่อน้ําพุร้อนฝาง อาบน้ําแร่ อบไอน้ํา 
และทดลองต้มไข่ เดินศึกษาธรรมชาติ 

เพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกบนยอด
ดอยผ้าห่มปก ชมพรรณไม้ ดูนก ผีเสื้อ 

ส่องสัตว์ และพายเรือล่องแก่ง

กิจกรรม

https://www.vananavahuahin.com/
https://www.facebook.com/VanaNavaHuaHin/reviews/?ref=page_internal
https://instagram.com/halahub_official?utm_medium=copy_link
http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1097&searchword=%B4%CD%C2%BC%E9%D2%CB%E8%C1%BB%A1&category=%CD%D8%B7%C2%D2%B9%E1%CB%E8%A7%AA%D2%B5%D4
https://www.facebook.com/Doiphahompok
https://g.page/Vana-Nava-Water-Jungle-Hua-Hin?share
https://goo.gl/maps/hJLDmxC5f5fvmjXX7
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ สาขา แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อุทยานแห่งชาติน้ำาตกเจ็ดสาวน้อย
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม 
ด้วยภูมิประเทศป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ มีกิจกรรมให้เลือกทํามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ําตก  
เช่น นํ้าตกแม่สา นํ้าตกห้วยแก้ว นํ้าตกมณฑาธาร นํ้าตกหมอกฟ้า และนํ้าตกศรีสังวาลย์ เป็นต้น  
ชมความงามของดงดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือดอกซากุระเมืองไทย ท่ีสถานีวิจัยและศูนย์ฝึก 
อบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน (ในช่วงฤดูหนาว) มีบริการที่พัก ที่กางเต็นท์พักแรม เดิมชม
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ และทิวทัศน์ดอยหัวหมู เป็นต้น

นํ้าตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีโอบล้อมด้วยป่าโปร่ง มีต้นนํ้าธรรมชาติ 
ที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กลายเป็นน้ําตกทั้งหมด 7 ชั้น จึงเป็นที่มาของคําว่า  
‘นํ้าตกเจ็ดสาวน้อย’ ตามช่ือของหมู่บ้านและจํานวนช้ันของนํ้าตกท่ีได้ค้นพบ มีเส้นทางเดินเลียบ 
น้ําตกและสะพานข้ามน้ําตกที่สะดวกสบาย บริการที่พักค้างคืนในอุทยานฯ ณ จุดกางเต็นท์
ลานนับดาว และมีกิจกรรมท่องเที่ยวมากมาย เช่น ทัศนศึกษา ปลูกต้นไม้ (ช่วงฤดูฝน) สร้าง
ฝายชะลอน้ํา เก็บขยะ และทําความสะอาดลําน้ํา เป็นต้น 

park.dnp.go.th

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  

Doi Suthep-Pui National Park

0 5321 0244

portal.dnp.go.th

อุทยานแห่งชาติน้ําตกเจ็ดสาวน้อย  

Namtok Chet Sao Noi National Park

0 3634 6586

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
ถ.ศรีวิชัย ต.ช้างเผือก 
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

140 ถ.หมายเลข 2224 
ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก 
จ.สระบุรี

ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

218 219

ท่องเที่ยวและเล่นน้ําตกในอุทยานฯ   
ชมดอกนางพญาเสือโคร่งในช่วงฤดูหนาว  

เดิมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติและ
ทิวทัศน์ดอยหัวหมู

กิจกรรม

ท่องเที่ยวและเล่นน้ําตกในอุทยานฯ 
เดินชมเส้นทางเดินเลียบน้ําตก

และสะพานข้ามน้ําตก 
ชมดาวและกางเต็นท์พักผ่อนในอุทยานฯ

กิจกรรม

http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1024
https://th-th.facebook.com/DoiSuthepPuiNP
https://th-th.facebook.com/DoiSuthepPuiNP
http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=891
https://www.facebook.com/chetsaonoi.np/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/chetsaonoi.np/reviews/?ref=page_internal
https://goo.gl/maps/Tifb8zygQ8UFXkVN7
https://goo.gl/maps/1SH7u1JcceTPoBvE6
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ สาขา แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 

ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ถ้ำาเล สเตโกดอน
ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ เป็นสถาบันปลูกป่าของ ปตท. ท่ีได้ปรับปรุงและฟ้ืนฟูจากพ้ืนท่ีเส่ือมโทรม 
สู่การพัฒนาเป็นแหล่งความรู้และวิจัยด้านการฟ้ืนฟูป่า พร้อมการอนุรักษ์พันธ์ุพืช และเป็นแหล่ง 
พักผ่อนหย่อนใจสําหรับประชาชนทั่วไป มีห้องนิทรรศการทั้งหมด 3 ห้อง นอกจากนี้ยังมีการ 
จัดกิจกรรมให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เช่น กิจกรรมดูนก กิจกรรมอาบป่า กิจกรรมแคมป์ปิง รวมท้ัง 
เปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับธรรมชาติ พืชพันธุ์ และการเกษตรกรรม เช่น หลักสูตร 
นักเพาะกล้า และหลักสูตรนิเวศท้องถิ่น เป็นต้น

สนุกสนานในการล่องเรือชมถํ้า ควบคู่กับการเรียนรู้เร่ืองราวของธรรมชาติท่ี ‘ถํ้าเล สเตโกดอน’  
หน่ึงในพ้ืนท่ีอุทยานธรณีโลกท่ีรับรองโดย UNESCO แหล่งท่องเท่ียวน้ีมีความโดดเด่นทางด้าน 
ธรณีวิทยา โดยมีลักษณะเป็นถ้ําหินปูนยุคออร์โดวิเชียน และเป็นถ้ําเลที่ยาวที่สุดในประเทศไทย 
และในคาบสมุทรไทย-มลายู โดยมีความยาวถึง 3.5 กิโลเมตร และมีการค้นพบซากฟอสซิลของ 
ช้างดึกดําบรรพ์สเตโกดอน แรดโบราณ ฟันกรามช้างเอลิฟาสหรือบรรพบุรษของช้างเอเชีย 
ซากสัตว์ทะเลดึกดําบรรพ์หมึกทะเลโบราณ และอื่นๆ อีกมากมาย

learningcenter.pttreforestation.com

ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่า

และระบบนิเวศ ปตท.

09 8283 1857

www.satun-geopark.com

ถ้ําเล สเตโกดอน

06 2298 8928

222 ม.1 
ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ 
จ.ระยอง

ม.7 ถ.ตรัง-สตูล 
ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า 
จ.สตูล

ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ

Google Map Google Map

220 221

ชมนิทรรศการอนุรักษ์พันธุ์พืชและการ
ฟื้นฟูป่า กิจกรรมดูนก อาบป่า  
และแคมปิงใกล้ชิดธรรมชาติ  

เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ พืชพันธุ์ 
และการเกษตรกรรม

กิจกรรม

เรียนรู้ข้อมูลด้านธรณีวิทยาผ่าน
ห้องเรียนธรรมชาติ ล่องเรือชมซาก

ฟอสซิลของช้างดึกดําบรรพ์สเตโกดอน 
ฟันกรามช้างเอลิฟาส และอื่นๆ

กิจกรรม

https://learningcenter.pttreforestation.com/center/2
https://www.facebook.com/Wangchanforest/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Wangchanforest/reviews/?ref=page_internal
http://www.satun-geopark.com/
https://www.facebook.com/thamlestegodon/reviews/?ref=page_internal
https://goo.gl/maps/hWW75E8ZoHK6Q7pK7
https://goo.gl/maps/Xbz8Q28Unn4aTfpM8


รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
ครั้งที่ 13

ประเภท
สุขภาพ
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สาขา แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

โรงแรมสยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา
เมื่อคุณมาพักที่สยามเบย์ชอร์รีสอร์ท คุณจะได้สัมผัสกับการพักผ่อนที่แท้จริง  ท่ามกลาง
ธรรมชาติ แมกไม้ในบรรยากาศรีสอร์ทที่สวยงาม พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน  โรง
แรมสยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ทางใต้สุดของอ่าวพัทยา  เราเป็นเสมือนโอเอซิสแห่ง ความ
สงบ และผ่อนคลายท่ามกลางความวุ่นวายของสัมคมในเมือง  เพียงคุณก้าวออกจากที่พัก
เพียงไม่กี่ก้าวคุณจะได้สัมผัสกับสังคมที่ทันสมัย มีชีวิตชีวาในเมืองท่องเที่ยวอันสวยงาม ที่
เรียกว่า “พัทยา”

www.siambayshorepattaya.com

Siam Bayshore Resort, Pattaya

siambayshorepattaya

038 428 678

559 หมู่ที่ 10
 ถ.พระตำาหนัก ต.หนองปรือ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ข้อมูลการติดต่อ

Google Map

224

สปา 
สระว่ายน้ำา 

ฟิตเนส เซนเตอร์

กิจกรรม
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