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10 Wellness Vacation Trips



Family Wellness Holiday I ชุะอำำา 7877 Family Wellness Holiday I ชุะอำำา



Family Wellness Holiday I ชุะอำำา 8079 Family Wellness Holiday I ชุะอำำา

ออกไปิสัมผั่สวิัวัสวัย์	ๆ	ของหาดิชุะอำาบนหลังม้า	กับกิจักรรมกึ�งผ่จัญ่ภัูย์ที�จัะทำาให้ทุกคนในครอบครัวัได้ิกินลมชุมวิัวั 
จัากมุมส่งผ่า่นการขี�ม้าเลีย์บหาดิชุะอำา

Family 
Activities

ชุายหาดชุะอำำา
(+66) 95 845 2282
ี�ม้าชุายหาดชุะอำำา

www.facebook.com/ ี�ม้าชุายหาดชุะอำำา-104710441768899/

เที�ย์วัฟู๊าร์มผ่ักสวันครัวัแสนน่ารักที�เปิรีย์บเสมือนซี่เปิอร์มาร์เก็ตผ่ักผ่ลไม้ปิลอดิสารพิษิขนาดิใหญ่	่ภูาย์ในไร่ย์ังมี
ร้านอาหารเล็ก	ๆ	ไวั้คอย์ต้อนรับผ่่้มาเย์ือนดิ้วัย์เมน่รักสุขภูาพที�หลากหลาย์

389/9 ตำำาบ้ลุ่ทัับ้ใต้ำ อำำาเภอำหัวิหิน 
จังหวัิดประจวิบ้คีรี ัน ์ 77110
(+66) 95 494 6556

่อง ี เก ตร  ่อง ี เก ตร  
ท่ี่� ร่พลิ าท่ี่� ร่พลิ า

ร�พลิุ่ า
www.facebook.com/PALISAFARM/

ปิ่�นจัักรย์านตามรอย์เสีย์งคลื�น	ผ่่อนคลาย์กับบรรย์ากาศงดิงามริมชุาย์หาดิชุะอำา	เพลิดิเพลินไปิกับสวันงดิงามตา

849/21 ถ้ำนนเพชุรเกิ ม ตำำาบ้ลุ่ชุะอำำา 
อำำาเภอำชุะอำำา จังหวัิดเพชุรบุ้รี 76120
(+66) 3245 1240
reservation@regent-chaam.com

ป่น กรยาน ป่น กรยาน 
โดยร่เจนท์ี่ ชุะอำาโดยร่เจนท์ี่ ชุะอำา

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

ี ่ ม้า  ี ่ ม้า  
ชุายห์าดชุะอำาชุายห์าดชุะอำา



Family Wellness Holiday I ชุะอำำา 8281 Family Wellness Holiday I ชุะอำำา

เอาใจัครอบครัวัสาย์แอดิเวันเจัอร์	กับ	 T 	 ar 	ขนาดิใหญ่่ใจักลางชุะอำา	พบกับหลากหลาย์เส้นทางสุดิท้าทาย์ 
ให้เลือกขับภูาย์ใต้การดิ่แลของทีมงานผ่่้เชุี�ย์วัชุาญ่

อีกหนึ�งปิระสบการณ์์ที�หาจัากที�อื�นไม่ไดิ้	กับกิจักรรมที�จัะปิล่อย์ให้เท้าของเดิ็ก	ๆ	ไดิ้สัมผ่ัสผ่ืนดิิน	พร้อมกิจักรรม 
เชุิงอนุรักษิ์เพื�อให้เข้าใจัเรื�องธูนาคารปิ่มากย์ิ�งขึ�น

ป ่อยปูม้า ป ่อยปูม้า 
อุที่ยานสิิ� งแวดล้อมนานาชุาติสิิรินธูรอุที่ยานสิิ� งแวดล้อมนานาชุาติสิิรินธูร

ตะ ุยเส้น าง ตะ ุยเส้น าง 
ท่ี่�ชุะอำา เอท่ี่ว่ ปาร์คท่ี่�ชุะอำา เอท่ี่ว่ ปาร์ค

760/7 ซีอำยบ้�อำแ ม ตำำาบ้ลุ่ชุะอำำา 
อำำาเภอำชุะอำำา จังหวัิดเพชุรบุ้รี 76120
(+66) 95 828 9454
ChaAmATVpark@gmail.com

1281 ค�ายพระรามหกิ ตำำาบ้ลุ่ชุะอำำา อำำาเภอำชุะอำำา
จังหวัิดเพชุรบุ้รี 76120
(+66) 3250 8352
siep@sirindhornpark.or.th

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

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

ชุวันสมาชุิกในครอบครัวัมาเติมควัามหวัานให้กัน	ดิ้วัย์กิจักรรมน่ารัก	ๆ	ในสวันปิาล์มที�เปิิดิโอกาสให้คุณ์ไดิ้เรยี์นร่้
ขั�นตอนการทำานำ�าตาล	ขนมหวัาน	และอาหารไทย์หลากหลาย์ชุนิดิ

สวินตำาลุ่ลุุ่งถ้ำนอำม
www.facebook.com/
สวินตำาลุ่ลุุ่งถ้ำนอำม-108201257466788/

หอมห นก นตา ุง นอมหอมห นก นตา ุง นอม

สวินตำาลุ่ลุุ่งถ้ำนอำม ตำำาบ้ลุ่ถ้ำำ�ารงค์ 
อำำาเภอำบ้้านลุ่าด จังหวัิดเพชุรบุ้รี 76150
(+66) 7795 2621



Family Wellness Holiday I ชุะอำำา 8483 Family Wellness Holiday I ชุะอำำา

Wellness 
Food & Coffee

ชี า รม อนเตอรเนช่น น  เ  รีสอรตชี า รม อนเตอรเนช่น น  เ  รีสอรต

ชุิมเมน่อาหารสุขภูาพดิีตามหลักชุีวัจัิตจัากห้องอาหาร	พร้อมบรรย์ากาศริมทะเลส่วันตัวั	ที�จัะทำาให้มื�อธูรรมดิากลาย์
เปิ็นมื�อพิเศษิ

ร้าน ู ส เชน บารร้าน ู ส เชน บาร

ห้องอาหารในโทนสีสบาย์ตา	ให้ควัามร่้สึกอบอุ่นเหมือนอย์่่บ้าน	กลมกลืนไปิกับดิีไซีน์โรงแรมแสนเกอย์่าง	 
ala	 uahin	เลือกใชุ้วััตถุึดิิบท้องถิึ�นคุณ์ภูาพดีิมาปิระกอบเป็ินเมน่สุขภูาพแสนอร่อย์

849/21 ถ้ำนนเพชุรเกิ ม ตำำาบ้ลุ่ชุะอำำา 
อำำาเภอำชุะอำำา จังหวัิดเพชุรบุ้รี 76120
(+66) 2651 9080

73/4 ตำำาบ้ลุ่หนอำงแกิ อำำาเภอำหัวิหิน 
จังหวัิดประจวิบ้คีรี นั  ์77110
(+66) 3253 6536
reservation@chivasom.com

www.valahuahin.com 
www.facebook.com/valahuahinT

www.chivasom.com
Chiva-Som nternational ealth Resort
www.facebook.com/ChivaSomResort

ร้านเ อ ี  ออ กนก ารม ห หนร้านเ อ ี  ออ กนก ารม ห หน ร้าน รป รม เ  าเร้าน รป รม เ  าเ

จัากคอนเซีปิต์	 ปิล่ก	เก็บ	ปิรุง 	ส่่การเปิ็นฟู๊าร์ม
และคาเฟู่๊ผ่ักออร์แกนิกเปิ�ย์มคุณ์ภูาพ	ท่ามกลาง
บรรย์ากาศสวันสีเขีย์วัที�ราย์ล้อมดิ้วัย์ธูรรมชุาต ิ
ที�สวัย์แบบไม่ปิรุงแต่ง

เอ็นจัอย์ไปิกับควัามสโลวั์ไลฟู๊ของคาเฟู๊่กาแฟู๊ดิริปิ 
ริมทะเลที�อบอวัลไปิดิ้วัย์กลิ�นกาแฟู๊หอม	ๆ 
พร้อมเมน่อาหารเพื�อสุขภูาพที�ปิรุงในสไตล์โฮมเมดิ

42/51 ตำำาบ้ลุ่หินเหล็ุ่กิ ฟ อำำาเภอำหัวิหิน 
จังหวัิดประจวิบ้คีรี นั  ์77110
(+66) 90 978 5839
Leleaf rganic arm ua in 
เลุ่อำลีุ่ฟอำอำแกินิกิฟาร์ม หัวิหิน
www.facebook.com/leleaforganicfarm/

ซีอำยหัวิหิน 67 ตำำาบ้ลุ่หัวิหิน อำำาเภอำหัวิหิน 
จังหวัิดประจวิบ้คีรี นั  ์77110
(+66) 85 114 0829
DRIP RIM LAY
www.facebook.com/DR P-R -LAY-
101281201875722



Family Wellness Holiday I ชุะอำำา 8685 Family Wellness Holiday I ชุะอำำา

Wellness 
Activities

ากุชช่ีสปาากุชช่ีสปา
ท่ี่� ร่เจนท์ี่ ชุะอำา หั์วหิ์นท่ี่� ร่เจนท์ี่ ชุะอำา หั์วหิ์น

โปิรแกรมนวัดิเพื�อการพักผ่่อนของทุกคนในครอบครัวั	ดิื�มดิำ�าไปิกับชุั�วัโมงอันแสนผ่่อนคลาย์ที�ชุ่วัย์บรรเทาควัาม
เหนื�อย์ล้าจัากหน้าที�การงานไดิ้เปิ็นอย์่างดิี

เคล็ดิที�ไม่ลับของการขัดิผิ่วัด้ิวัย์เกลือสมุทรมาผ่สมผ่สานกับสมุนไพรนานาชุนิดิเพื�อให้ได้ิผ่ลิตภัูณ์ ท์ำาควัามสะอาดิ
ผิ่วั	และชุ่วัย์ให้ผิ่วัเรีย์บเนีย์นด้ิวัย์วััตถุึดิิบจัากธูรรมชุาติตามแบบภู่มิป่ิญ่ญ่าชุาวับ้าน	นอกจัากจัะชุ่วัย์ขับผิ่วัพรรณ์ให้
เปิล่งปิลั�งแล้วั	ยั์งชุ่วัย์กระตุ้นเลือดิลมได้ิเป็ินอย่์างดีิ

้ ยเก อสมุ ร ้ ยเก อสมุ ร 
โดยกลุ่มอาชุ่พกังหั์นที่องโดยกลุ่มอาชุ่พกังหั์นที่อง

90 หม่� 7 ตำำาบ้ลุ่บ้างแก้ิวิ อำำาเภอำบ้้านแหลุ่ม 
จังหวัิดเพชุรบุ้รี 76110
(+66) 91 705 0926

849/21 ถ้ำนนเพชุรเกิ ม ตำำาบ้ลุ่ชุะอำำา อำำาเภอำชุะอำำา
จังหวัิดเพชุรบุ้รี 76120
(+66) 3245 1240
reservation@regent-chaam.com

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

www.kanghuntong.com
www.facebook.com/เกิลืุ่อำสปา
กัิงหันทัอำง-103619297699847/

ฝึึกเสน่ห์ปิลาย์จัวัักไปิกับคลาสเรยี์นทำาอาหารและ
ขนมไทย์	คอร์สสั�น	ๆ	ที�จัะชุ่วัย์รังสรรค์จัานโปิรดิ 
จัานใหม่ให้ทุกคนในครอบครัวัไดิ้สุขภูาพดิีกันทั�งบ้าน

เรียน ำาอาหาร ะ นมเรียน ำาอาหาร ะ นม
ท่ี่�ชุ่วา รม อินเตอร์เนชัุ�นแนล เฮลท์ี่ ร่สิอร์ตท่ี่�ชุ่วา รม อินเตอร์เนชัุ�นแนล เฮลท์ี่ ร่สิอร์ต

อีกหนึ�งคอร์สควัามงามสุดิเอ็กซี์คล่ซีีฟู๊	มอบควัาม
ผ่่อนคลาย์และผ่ิวัพรรณ์ที�นุ่มนวัลดิ้วัย์ทราย์ทะเล
แสนละเอยี์ดิที�ชุ่วัย์ทั�งเรื�องผ่ิวัพรรณ์และบำาบัดิ 
การไหลเวัีย์นโลหิต

849/21 ถ้ำนนเพชุรเกิ ม ตำำาบ้ลุ่ชุะอำำา 
อำำาเภอำชุะอำำา จังหวัิดเพชุรบุ้รี 76120
(+66) 3245 1240
reservation@regent-chaam.com
The Regent Cha Am each Resort
www.facebook.com/theregent
chaambeachresort/

รายบำาบรายบำาบ
ท่ี่� ร่เจนท์ี่ ชุะอำา หั์วหิ์นท่ี่� ร่เจนท์ี่ ชุะอำา หั์วหิ์น

73/4 ตำำาบ้ลุ่หนอำงแกิ อำำาเภอำหัวิหิน 
จังหวัิดประจวิบ้คีรี นั  ์77110
(+66) 3253 6536
reservation@chivasom.com
www.chivasom.com
Chiva-Som nternational ealth Resort
www.facebook.com/ChivaSom
Resortchaambeachresort/



Family Wellness Holiday I ชุะอำำา 8887 Family Wellness Holiday I ชุะอำำา

Wellness 
Stays

เ อะ ปา ายานา ห หนเ อะ ปา ายานา ห หน

ที�พักอันกวั้างขวัางโอ่โถึงที�ผ่สมผ่สานควัามงามแบบไทย์เข้ากับสถึาปิ่ตย์กรรมร่วัมสมัย์ไดิ้อย์่างลงตัวั	ราย์ล้อม
ไปิดิ้วัย์หาดิทราย์ขาวัของทะเลอ่าวัไทย์และเนินเขาเขีย์วัชุอุ่มกวั้างขวัาง	เหมาะสำาหรับชุ่วังเวัลาของครอบครัวั
อย์่างแท้จัริง

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

1390/19 ถ้ำนนเพชุรเกิ ม ตำำาบ้ลุ่ชุะอำำา
อำำาเภอำชุะอำำา จังหวัิดเพชุรบุ้รี 76120
(+66) 63 212 2535
booking@thepalayana.com

รีเ น  ชะอำา ห หนรีเ น  ชะอำา ห หน

เอช ออ  ห หน รีสอรตเอช ออ  ห หน รีสอรต

ที�พักสุดิหร่ขนาดิใหญ่ก่ว่ัา	 	ไร่	มอบวัิวัสุดิอลังการดิ้วัย์ชุาย์หาดิส่วันตัวัติดิทะเลชุะอำา	สนุกสนานกับกิจักรรม 
หลากหลาย์	เติมเต็มควัามสุขให้แก่กันและกัน

รีสอร์ตแนวัรักษ์ิโลก	ไลฟู๊สไตล์สุดิหร่ติดิชุาย์หาดิ	สำาหรับนักเดิินทางที�ค้นหาสุดิย์อดิปิระสบการณ์์แห่งการพักผ่่อนแบบ
สุดิค่ลบนชุาย์หาดิชุะอำา หัวัหิน	ตื�นตาตื�นใจักับสถึาป่ิตย์กรรมและภู่มิทัศน์ของโรงแรมที�มีเอกลักษิณ์์	โดิดิเด่ิน	เหมาะกับ
การถ่ึาย์ร่ปิเก	ๆ	เท่	ๆ	เพื�อแชุร์ไลฟู๊สไตล์ที�น่าอิจั าของคุณ์ในโลกโซีเชีุย์ล

849/21 ถ้ำนนเพชุรเกิ ม ตำำาบ้ลุ่ชุะอำำา 
อำำาเภอำชุะอำำา จังหวัิดเพชุรบุ้รี 76120
(+66) 3245 1240
reservation@regent-chaam.com

1392 ถ้ำนนเพชุรเกิ ม ตำำาบ้ลุ่ชุะอำำา
อำำาเภอำชุะอำำา จังหวัิดเพชุรบุ้รี 76120
(+66) 3242 1777
info aohh@mhg.co.th

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

www.aceofhuahinresort.com
Ace of ua in Resort
www.facebook.com/aceofhuahinresort
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