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10 Wellness Vacation Trips
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พาย์เรือคาย์ักสำารวัจัควัามอุดิมสมบ่รณ์์ของปิ่าโกงกางและพื�นที�ชุาย์เลนรอบชุุมชุนท่า ตัรไชุย์	หนึ�งในเขต
อุทย์านแห่งชุาติที�ไดิ้ชุื�อว่ัาเปิ็นปิอดิแห่งเกาะภู่เก็ต

Immunity Booster 
Activities

เรีย์นร้่เทคนิคการปิรุงอาหารไทย์ขั�นส่งผ่่านคอร์สเรีย์นสั�น	ๆ	ในระย์ะเวัลาไม่กี�ชัุ�วัโมง	แต่อัดิแน่นด้ิวัย์เคล็ดิลับพิเศษิที� 
จัะทำาให้อาหารทุกจัานทั�งอร่อย์และดิีต่อสุขภูาพ

เรียน ำาอาหาร   เรียน ำาอาหาร   
ท่ี่�อมาธูารา เวลเนสิ ร่สิอร์ตท่ี่�อมาธูารา เวลเนสิ ร่สิอร์ต

กระตุ้นภู่มิคุ้มกันดิ้วัย์ศาสตร์แห่งการกดิจัุดิบำาบัดิตามตำาราโบราณ์	นอกจัากจัะชุ่วัย์ผ่่อนคลาย์ร่างกาย์แล้วั	
ย์ังชุ่วัย์ปิรับสมดิุลร่างกาย์และจัิตใจัอย์่างเปิ็นธูรรมชุาติอีกดิ้วัย์

บ้้านทั�า ัตำร ชุย หม่� 5 ตำำาบ้ลุ่ ม้ าวิ อำำาเภอำถ้ำลุ่าง
จังหวัิดภ่เก็ิตำ 83110
(+66) 87 284 9676
paweerat2504@gmail.com

น ก ุ   น ก ุ   
 ท่ี่� บั้นยันที่ร่ ท่ี่� บั้นยันที่ร่

ชุุมชุนทั�อำงเทีั�ยวิบ้้านทั�า ัตำร ชุย 
Community Based Tourism
www.facebook.com/baanthachatchaiphuket

ายกชมปา กงกางายกชมปา กงกาง

33, 33/27 หม่� 4 ถ้ำนน รีสุนทัร ตำำาบ้ลุ่เชิุงทัะเลุ่ 
อำำาเภอำถ้ำลุ่าง จังหวัิดภ่เก็ิตำ 83110
(+66) 7637 2400
corporate@banyantree.com,
phuket@banyantree.com

84 หม่� 8 ถ้ำนน ักิดิเดชุ ตำำาบ้ลุ่วิิชิุตำ อำำาเภอำเมือำง
ภ่เก็ิตำ จังหวัิดภ่เก็ิตำ 83000
(+66) 7631 8888
reservations.phuket@amataraphuket.com

www.banyantree.com/en/thailand/phuket 
anyan Tree Phuket

www.facebook.com/ anyanTreePhuketT

www.amataraphuket.com 
Amatara Wellness Resort
www.facebook.com/amatarawellnessresort
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เรีย์นเซีิร์ฟู๊บอร์ดิท่ามกลางชุาย์หาดิที�เงีย์บสงบและคลื�นลมที�เหมาะสมกับการทำากิจักรรมทางนำ�าเพื�อใชุ้บำาบัดิ
โรคเครีย์ดิและอาการทางจัิตใจั	โดิย์มีคร่ฝึึกสอนเ พาะทางคอย์ดิ่แลตลอดิวััน

ะเ บำาบ ะเ ร บอร  ะเ บำาบ ะเ ร บอร  
ท่ี่�อมาธูารา เวลเนสิ ร่สิอร์ตท่ี่�อมาธูารา เวลเนสิ ร่สิอร์ต

เพราะสุขภูาพและภู่มิคุ้มกันที�ดิีเริ�มต้นที�อาหาร	คอร์สเวัิร์กชุอปิพร้อมหลักส่ตรเข้าใจัง่าย์นี�	จัึงอย์ากชุวันทุกคน 
ไปิร่จ้ัักสรรพคุณ์ของสมุนไพรไทย์	เพื�อนำามาใชุ้เสริมภู่มิคุ้มกันให้ร่างกาย์แข็งแรง

เ รกชอปเรียนรู้สมุน พรเพ่อสุ ภาพ เ รกชอปเรียนรู้สมุน พรเพ่อสุ ภาพ 
ท่ี่�อมาธูารา เวลเนสิ ร่สิอร์ตท่ี่�อมาธูารา เวลเนสิ ร่สิอร์ต

84 หม่� 8 ถ้ำนน ักิดิเดชุ ตำำาบ้ลุ่วิิชิุตำ อำำาเภอำเมือำง
ภ่เก็ิตำ จังหวัิดภ่เก็ิตำ 83000
(+66) 7631 8888
reservations.phuket@amataraphuket.com

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

84 หม่� 8 ถ้ำนน ักิดิเดชุ ตำำาบ้ลุ่วิิชิุตำ อำำาเภอำเมือำง
ภ่เก็ิตำ จังหวัิดภ่เก็ิตำ 83000
(+66) 7631 8888
reservations.phuket@amataraphuket.com

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

ห้องอาหารพรุห้องอาหารพรุ

ลิ�มรสมื�อพิเศษิที�รังสรรค์โดิย์เชุฟู๊จิัมมี�	เชุฟู๊ปิระจัำาห้องอาหารพรุที�คัดิสรรวััตถึุดิิบจัากเกษิตรกรทั�วัภู่มิภูาค
และปิรุงอาหารตามหลักสมดิุลระหวั่างวััตถึุดิิบ	รสชุาติ	และควัามรัก

ร้านตา ยร้านตา ย ร้าน ี นร้าน ี น

ร้านตาทวัย์	ร้านอาหารไทย์พื�นบ้านเลิศรสบนเกาะภู่เก็ต	
ใชุ้วััตถุึดิิบหลักมาจัากของในท้องถิึ�น	มีอาหารไทย์ 
รสชุาติถึึงเครื�องจััดิจ้ัาน	ท่ามกลางสวัน	มีต้นไม้ร่มรื�น	
พร้อมนำ�าตกชิุล	ๆ	

อร่อย์แบบปิลอดิสารพิษิได้ิตั�งแต่มื�อเชุ้าย์ันมื�อเย์็น 
ดิ้วัย์เมน่ออร์แกนิกจัากร้านดิีไวัน์ที�เลือกใชุ้เ พาะไข่สดิ 
จัากฟู๊าร์มออร์แกนิก	ปิลาท้องถึิ�น	และขนมปิ่งโฮมเมดิ

ร้านตำาทัวิย สะพานสารสิน ตำำาบ้ลุ่ ม้ าวิ 
อำำาเภอำถ้ำลุ่าง จังหวัิดภ่เก็ิตำ 83110
(+66) 86 470 4807
ร้านตำาทัวิย official
www.facebook.com/ร้านตำาทัวิย official-
109813120659539/

60/1 หม่� 6 ถ้ำนน รีสุนทัร ตำำาบ้ลุ่เชิุงทัะเลุ่ 
อำำาเภอำถ้ำลุ่าง จังหวัิดภ่เก็ิตำ 83110
(+66) 7631 0100
pru@trisara.com

www.prurestaurant.com 
PRU Restaurant
www.facebook.com/PruRestaurant/ าเ  บูสาเ  บูส

คาเฟู่๊ไซีส์เล็กพร้อมเมน่เครื�องดืิ�มส่ตรพิเศษิและขนมขบเคี�ย์วัจัากวััตถุึดิิบธูรรมชุาติ	ให้คุณ์ได้ิพักจิับกาแฟู๊ไปิพร้อม	ๆ	 
กับการชุมบรรย์ากาศสุดิร่มรื�นของสวันด้ิานนอก

39/38 หม่� 1 ตำำาบ้ลุ่รา วิย์
อำำาเภอำเมือำงภ่เก็ิตำ จังหวัิดภ่เก็ิตำ 83120
(+66) 65 264 9792
boostcafephuket@gmail.com

www.boostcafethailand.com 
ST Phuket

www.facebook.com/boostphuket/

120/1 หม่� 7 ถ้ำนนเทัพกิระ ัตำรี ตำำาบ้ลุ่เทัพกิระ ัตำรี 
อำำาเภอำถ้ำลุ่าง จังหวัิดภ่เก็ิตำ 83110
(+66) 7633 6000
info@thanyapura.com
www.thanyapura.com/resorts/phuket/
facilities/dining/
Thanyapura
www.facebook.com/thanyapura/
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Wellness 
Activities

ฟู๊นฟู๊่ร่างกาย์และจัิตวัิญ่ญ่าณ์ดิ้วัย์ศาสตร์แห่งจัักระ	ระบบพลังงานโบราณ์ที�มีต้นกำาเนิดิจัากอินเดิีย์และเปิ็น 
องค์ปิระกอบหลักของโย์คะอาย์ุรเวัท	เพื�อควัามสมบ่รณ์์แบบของร่างกาย์

กระ  กระ  
ท่ี่�อนันตรา ม้ าว ู เกต วิลล่าท่ี่�อนันตรา ม้ าว ู เกต วิลล่า

888 หม่� 3 ตำำาบ้ลุ่ ม้ าวิ
อำำาเภอำถ้ำลุ่าง จังหวัิดภ่เก็ิตำ 83110
(+66) 7633 6100
phuket@anantara.com

www.anantara.com/th/mai-khao-phuket 
Anantara ai hao Phuket Villas
www.facebook.com/Anantara ai haoPhuket/

ดิื�มดิำ�าไปิกับการทรีตเมนต์อันหลากหลาย์ 
เริ�มตั�งแต่นวัดิแผ่นไทย์ไปิจันถึงึสครับผ่ิวัส่ตรพิเศษิ 
ภูาย์ใต้บรรย์ากาศสปิา	สีเทอร์ควัอย์ส์ที�ตกแต่ง 
ในสไตล์โมร็อกโก

ปิรนนิบัติร่างกาย์ท่ามกลางแมกไม้เขีย์วัขจัีและ 
พาวัิลเลีย์นส่วันตัวัหลังงาม	ปิระคบสมุนไพรส่ตรลับ 
ที�จัะชุ่วัย์บำารุงผ่ิวัพรรณ์ให้เปิล่งปิลั�ง

ผ่่อนคลาย์ควัามเหนื�อย์ล้าดิ้วัย์การบำาบัดิจัากโสต
ปิระสาททั�ง	 	อันไดิ้แก่	ร่ปิ	รส	กลิ�น	เสีย์ง	และสัมผ่ัส	
อันเปิ็นภู่มิปิ่ญ่ญ่าพื�นบ้านตามแบบ บับไทย์ล้านนา

ปิรับจั่นอารมณ์์ดิ้วัย์การอาบคลื�นเสีย์ง	ศาสตร์โบราณ์ 
ที�ชุ่วัย์กระตุ้นการทำางานของสมอง	 	ซีีกให้สอดิคล้องกัน 
ถึือเปิ็นการบำาบัดิทั�งในแง่ของร่างกาย์และจัิตวัิญ่ญ่าณ์

71/10 หม่� 5 ตำำาบ้ลุ่กิมลุ่า
อำำาเภอำกิะท้่ั จังหวัิดภ่เก็ิตำ 83120
(+66) 7633 7777
cs@oasisspa.net
www.oasisspa.net/th/destination/
phuket/Tur uoise Cove Spa/
asis Spa Thailand

www.facebook.com/ asisfanpage

33, 33/27 หม่� 4 ถ้ำนน รีสุนทัร ตำำาบ้ลุ่เชิุงทัะเลุ่ 
อำำาเภอำถ้ำลุ่าง จังหวัิดภ่เก็ิตำ 83110
(+66) 7637 2400
phuket@banyantree.com
www.banyantree.com/en/thailand/phuket
anyan Tree Phuket

www.facebook.com/ anyanTreePhuketT

88 หม่� 8 ถ้ำนน ักิดิเดชุ ตำำาบ้ลุ่วิิชิุตำ อำำาเภอำเมือำง
ภ่เก็ิตำ จังหวัิดภ่เก็ิตำ 83000
(+66) 7637 1000
chill@sripanwa.com
www.coolspaphuket.com
Sri panwa
www.facebook.com/SripanwaPhuket

84 หม่� 8 ถ้ำนน ักิดิเดชุ ตำำาบ้ลุ่วิิชิุตำ อำำาเภอำเมือำง
ภ่เก็ิตำ จังหวัิดภ่เก็ิตำ 83000
(+66) 7631 8888
reservations.phuket@amataraphuket.com
www.amataraphuket.com
Amatara Wellness Resort
www.facebook.com/
amatarawellnessresort

าราบำาบ   าราบำาบ   
ท่ี่�  โอเอ ิสิ เที่อร์ควอย ์  โคฟว สิปาท่ี่�  โอเอ ิสิ เที่อร์ควอย ์  โคฟว สิปา

ประ บสมุน พร ประ บสมุน พร 
 ท่ี่� คูลสิปา  ท่ี่� คูลสิปา 

ชี ามาสสา    ชี ามาสสา    
 ท่ี่� บั้นยันที่ร่ ท่ี่� บั้นยันที่ร่

บำาบ ้ ยเสียง   บำาบ ้ ยเสียง   
ท่ี่�อมาธูารา เวลเนสิ ร่สิอร์ตท่ี่�อมาธูารา เวลเนสิ ร่สิอร์ต
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Wellness 
Stays

ตรีสราตรีสรา

รีสอร์ตสดุิหร่ริมหาดิแห่งนี�ตั�งอย์่่ระหว่ัางป่ิาเขตร้อนอันเขีย์วัชุอุ่มและทะเลอันดิามัน	รวัมถึึงอย์่่ไม่ไกลจัาก
ลาก่น่ากอล์ฟู๊		พร้อมสิ�งอำานวัย์ควัามสะดิวักดิ้านสุขภูาพครบครัน

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

60/1 หม่� 6 ถ้ำนน รีสุนทัร ตำำาบ้ลุ่เชิุงทัะเลุ่ 
อำำาเภอำถ้ำลุ่าง จังหวัิดภ่เก็ิตำ 83110
(+66) 7631 0100
reservations@trisara.com

บนยน รีบนยน รี

อมา ารา เ เนส รีสอรตอมา ารา เ เนส รีสอรต

หนีไปิพักผ่่อนที�บันยั์นทรี	รีสอร์ตที�มีรางวััลการันตีตั�งอย่่์บนเกาะภู่เก็ต	เป็ินสวัรรค์สำาหรับผ้่่ที�ต้องการพักผ่่อนใน 
พ่ลวิัลล่าส่วันตัวั	หร่หราและมีระดัิบมองเห็นวิัวัทะเลสาบและล้อมรอบด้ิวัย์ต้นไม้เขีย์วัขจีั

อมาธูารา	เวัลเนส	รีสอร์ต	โรงแรมเพื�อสุขภูาพระดัิบห้าดิาวั	มอบบริการด้ิวัย์ห้องพักที�กว้ัางขวัางพร้อมวิัวัทะเล 
และสิ�งอำานวัย์ควัามสะดิวักครบครัน	รวัมทั�งบริการโปิรแกรมเพื�อปิรับสมดุิลทางด้ิานสุขภูาพกาย์และใจั

33, 33/27 หม่� 4 ถ้ำนน รีสุนทัร ตำำาบ้ลุ่เชิุงทัะเลุ่ 
อำำาเภอำถ้ำลุ่าง จังหวัิดภ่เก็ิตำ 83110
(+66) 7637 2400
corporate@banyantree.com,
phuket@banyantree.com

84 หม่� 8 ถ้ำนน ักิดิเดชุ ตำำาบ้ลุ่วิิชิุตำ 
อำำาเภอำเมือำงภ่เก็ิตำ จังหวัิดภ่เก็ิตำ 83000
(+66) 7631 8888
reservations.phuket@amataraphuket.com

www.banyantree.com/en/thailand/phuket 
anyan Tree Phuket 

www.facebook.com/ anyanTreePhuketT

www.amataraphuket.com 
Amatara Wellness Resort
www.facebook.com/amatara 
wellnessresort
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