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เงื่อนไขเพิ่มเติม
  

 ราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ (Rack Rate) และราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ (BAR) ซึ่งไม่ใช่ราคาโปรโมชัน (Promotion Rate)

 กรุณาสำ รองห้องพักและบริการต่างๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วัน 
 วิธีชำ ระเงินโปรดสอบถามจากทางโรงแรมโดยตรง และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือคืนเงินได้

 สว่นลดนีไ้มส่ามารถใชไ้ดใ้นวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์วนัหยดุยาวเทศกาล หรอืวนัตามทีโ่รงแรมกำ หนด (โปรดสอบถามจากทางโรงแรมโดยตรง)

 สำ รองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลที่ปรากฏบนบัตร ISUZU MU-X VIP CLUB 

  หรือจองผ่านทางเว็บไซต์เฉพาะโรงแรมที่มีโปรโมชันโค้ดเท่านั้น 

 กรุณาแสดงบัตรต่อพนักงานโรงแรมเมื่อเข้าพักเพื่อขอรับและยืนยันสิทธิ์ทุกครั้ง

 ส่วนลดห้องพักขึ้นอยู่กับจำ นวนห้องว่างในแต่ละวัน

 ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันหรือส่วนลดอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้กับการจองเป็นหมู่คณะ การประชุม หรือการสัมมนา

 เงื่อนไขและข้อกำ หนดต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยทางโรงแรมไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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PREFACE

ตลอดระยะเวลา 60 ปีแห่งการดำ เนินธุรกิจอีซูซุในประเทศไทย 
อีซูซุยึดมั่นในปรัชญาหรือวิถีอีซูซุที่ว่า “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูน
รายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา” มาโดยตลอด ทำ ให้ได้รับความ
ไว้วางใจจากลูกค้าผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างดียิ่ง     
 โอกาสพิเศษนี้ อีซูซุจึงได้จัดทำ พ็อกเก็ตบุ๊คเล่มพิเศษ 60 
Pleasant Places in Thailand รวบรวมสิทธิประโยชน์
สุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP 
CLUB ตอบสนองเอกสิทธิ์ระดับผู้นำ ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น 
และตอกย้ำ ไลฟส์ไตลอ์นัโดดเดน่ของสมาชกิ ISUZU MU-X 
VIP CLUB มอบเปน็ของขวญัอนัล้ำ คา่แทนคำ ขอบคณุลกูคา้
ท่ีไว้วางใจเลือกอีซูซุเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวและการใช้ชีวิต
 โดยอีซูซุขอมอบเอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU 
MU-X VIP CLUB ทั้งส่วนลดห้องพัก ห้องอาหาร และสปา 
จากโรงแรมรสีอร์ทระดบัไฮเอนด์ทัว่ประเทศไทยจำนวน 60 แห่ง 
ซึง่ทุกแห่งพร้อมมอบประสบการณ์สดุพเิศษเพ่ือเตมิเตม็เวลา
แห่งการพกัผ่อนเหนอืระดับของทกุท่านให้สมบรูณ์แบบยิง่ขึน้
ในช่วงเวลาระหว่างปี 2560-2561 
 ทั้งหมดนี้คือเอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์สำ หรับ ISUZU 
MU-X VIP CLUB เท่านั้น
 ขอให้ทุกการเดินทางของท่านเต็มไปด้วยรอยย้ิมและ
ความสุข
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เชื่อว่าเชียงใหม่ยังคงเป็นจังหวัดที่ ไม ่ว ่าจะไปกี่ครั้ง                
ก็ไม่มีเบื่อ ไม่ใช่แค่เพียงสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
แต่เชียงใหม่จะทำให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศ วิถีชีวิต  
ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนภาคเหนือ 
ซึ่งจะสร้างความประทับใจได้ไม่รู้จบ สำหรับผู้ที่ชอบความ
ท้าทาย รักการเดินป่า ลองมาพิชิต ดอยผ้าห่มปก และ     
ดอยหลวงเชียงดาวกันดูซักคร้ัง ถือเป็นยอดดอยที่มี
ความสูงเป็นอันดับ 2 และ 3 ของประเทศไทย ส่วนอันดับ 
1 คอื ดอยอนิทนนท์  อันเป็นทีรู้่จกักนัด ี แต่ถ้าชอบท่องเทีย่ว 
เชิงธรรมชาต ิเกบ็เกีย่วบรรยากาศ เติมพลงัให้กบัร่างกาย
ทีเ่หนือ่ยล้า  โครงการหลวง  เป็นอกีหนึง่ทางเลอืกทีต่อบโจทย์ 
การขึ้นไปสักการะขอพรที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ หรือ 
หลวงพ่อทนัใจท่ีวดัพระธาตดุอยคำ พร้อมทัง้หาร้านอาหาร 
อร่อย บรรยากาศดีริมแม่นํ้าปิง แม่นํ้าสายหลักของชาว
เชียงใหม่ หรือจะไปนั่งจิบกาแฟ ใช้ชีวิต Slow Life 
ถ่ายภาพ เช็คอินที่ร้านคาเฟ่เก๋ๆ ในตัวเมืองหรือย่านถนน
นิมมานเหมินทร์ ก็มีให้เลือกมากมาย นอกจากนี้ทุกเย็น 
วนัเสาร์-อาทติย์ สามารถเดนิชม ชมิ ช้อป สนิค้าแฮนด์เมด 
สินค้าและอาหารพื้นเมืองที่ถนนคนเดินวัวลาย และ ถนน
คนเดนิประตทู่าแพ ถ้าพดูถงึทีพ่กั เชยีงใหม่เป็นอกีจงัหวดั 
ทีม่ทีีพ่กัชคิๆ เปิดให้บรกิารจำนวนมาก ตัง้แต่โฮสเทล ราคา
ประหยัด ยันโรงแรมสุดหรู เรียกได้ว่ามาจังหวัดเดียว 
เที่ยวได้ทั้งวัน ตั้งแต่เช้าจรดคํ่า แถมยังได้ครบทุกรสชาติ  

CHIANG MAI
เชียงใหม่

003-101 artwork ok.indd   17 6/16/2560 BE   14:10



18

001-101 artwork ok.indd   18 4/24/2560 BE   2:37 PM



19

บูติกโฮเทลที่มีชื่อเล่นอย่างไทยๆ ว่าบ้าน 137 เสา ก่อสร้างขึ้น
ต้ังแต่ปี 2432 เพ่ือใช้เป็นบ้านพักของผู้จัดการบริษัท อีสบอร์เนียว จำ กัด
ได้รับการปรับปรุงใหม่ในปี 2545 และกระท่ังเปิดเป็นบูติกโฮเทล
สุดหรูเม่ือไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาน้ีเอง เพียบพร้อมทุกความทันสมัย       
ความสะดวกสบาย มอบประสบการณ์แสนวิเศษสำ หรับช่วงเวลา
แห่งการพักผ่อนเหนือระดับ ท่ามกลางโรงแรมที่เปิดขึ้นมากมาย 
แต่บ้าน 137 เสาหลังนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงแรมที่
ดีที่สุด และน่าเข้าพักที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ 
 บ้าน 137 เสาแห่งนีป้ระกอบด้วยห้องพกั 4 ประเภท แต่ละห้อง 
มีพื้นที่กว่า 70 ตารางเมตร เปิดห้องสูร่ะเบยีงเพือ่รับความสดชืน่
จากอากาศบรสิทุธิ ์ และสามารถเชือ่มต่อ ถงึอกีห้องได้หากมาพกัเป็น
ครอบครวัหรอืกลุม่เพือ่น อสีต์บอร์เนยีวสวที มด้ีวยกนัทัง้หมด 6 ห้อง 
ตกแต่งสวยคลาสสิกและสมบูรณ์แบบ มีให้เลือกทั้งเตียงใหญ่และ
เตยีงคู ่วลิเลยีมเบนเทอเรสสวีท ห้องขนาดใหญ่กว่า 100 ตารางเมตร 
ประกอบด้วยห้องนอนใหญ่และห้องนัง่เล่นกว้างขวาง มรีะเบยีงเปิด
โล่งเช่นเดยีวกับห้องรปูแบบอืน่ๆ ทีส่ำคญัคอืมองเหน็สระว่ายนํา้และ
สวนสวยในโรงแรมได้อย่างชัดเจน และห้องแบบสุดท้าย หลุยส์ลีโอ
โนเวนส์สวีท กับพื้นที่กว่า 135 ตารางเมตร เพิม่เตมิจากห้องนัง่เล่น
กว้างขวาง และห้องนอนขนาดใหญ่ คอืสระว่ายนํา้ส่วนตัวสุดพิเศษ  
ทุกห ้องได ้รับการใส ่ ใจดูแลอย่างพิถีพิถัน ตกแต่งในสไตล์ 
คลาสสิกวินเทจ ท่ามกลางสวนสวยร่มรื่นโดยรอบ  
 รอบๆ โรงแรมยังมีสระว่ายนำ้ ดีไซน์สวยแปลกตา สนามหญ้า
และสวนสวยท่ีมีต้นไม้ใหญ่เก่าแก่ หลายคร้ังท่ีคู่รักใช้เป็นสถานท่ีจัดงาน
แต่งงานและถ่ายภาพพรี เวดดิ้ง เพื่อเก็บเป็นส่วนหนึ่งของ           
ความทรงจำ อกีดว้ย อกีทัง้ยงัมหีอ้งอาหาร บาร์ และเลานจ ์ใหเ้ลอืก      
ใช้บริการ 

137 PILLARS HOUSE 

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 30 ห้อง
ราคา 10,704 - 25,607 บาท
ที่อยู่ 2 ซอย 1 ถนนหน้าวัดเกตุ ตำ บลวัดเกตุ 
อำ เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
โทร. 0 5324 7788  
เฟซบุ๊ก 137pillarshouse
เว็บไซต์ www.137pillarshouse.com
อีเมล stay@137pillarshouse.com

 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด ห้องพักราคาพิเศษ จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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หากต้องการใช้ชีวิตให้ช้าลงอีกนิด ผ่อนคลายความรู้สึกเครียด
จากการทำ งานท่ามกลางธรรมชาติด้วยสปาท่ีพร้อมให้บริการอย่าง
ดท่ีีสดุ ขอแนะนำ ใหม้าทิง้ตัวที ่โอเอซสิ บา้นแสนดอย สปา รสีอรท์ 
 โอเอซิส บ้านแสนดอย สปา รีสอร์ท ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 
ห่างจากอทุยานหลวงราชพฤกษ์ 1.9 กโิลเมตร เป็นทีพ่กัระดบัลกัชวัรี่
ตกแต่งสไตล์ไทยล้านนาในบรรยากาศทีเ่งยีบสงบ พร้อมความเป็นส่วนตวั
สงูสดุ ออกแบบมาเพือ่ความต้องการของแต่ละท่านในขนาดกว้างขวาง 
และใส่ใจในทุกรายละเอียด ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ล้านนาดั้งเดิม 
อาทิ ห้องลักชัวรี่สวีท ห้องสวีทหัวมุมสระนํา้ ห้องคอร์เนอร์สวีท 
ห้องเดอะแกรนด์สวีท และเดอะเพรสซเิดนเชียลพลูวลิล่า ทีม่าพร้อม
สระว่ายนํ้าส่วนตัวและมีพื้นที่ใช้สอยถึง 350 ตารางเมตร
 ท่ีน่ีมีความโดดเด่นด้วยสปาครบวงจรจากผลิตภัณฑ์ระดับลักชัวร่ี 
ซึง่มหีอ้งทรทีเมนท ์5 หอ้ง รวมถึงหอ้งสำ หรบัคูร่กัและบรกิารตา่งๆ 
ได้แก่ การนวดแบบดีพทิชชู การนวดด้วยหินร้อน การนวดไทย นวดเท้า 
นวดคลายเสน้บา่ไหล ่และคอรส์นวดสปาใหบ้รกิารบำ บดัหลากหลาย 
อาทิ นวดอโรมาเธอราพี ทรีทเมนท์อายุรเวท และการนวดกดจุด
เพื่อคลายเส้น พร้อมห้องอบไอน้ำ ที่เปิดให้บริการทุกวัน
 หลงัทำ สปาจนสบายตวัแลว้ หากใครอยากชมความงามรอบๆ 
สถานที่ ทางรีสอร์ทมีบริการจักรยานไว้สำ หรับผู้เข้าพัก ต่อจากนั้น
ไปรับประทานอาหารกันท่ีห้องอาหารแสนคำ เทอเรส ฝีมือเชฟท่ีมีความ
เชีย่วชาญดา้นอาหารไทย โดยเฉพาะอาหารไทยทอ้งถิน่ของชาวเหนอื
ทีน่กัทอ่งเทีย่วตา่งอยากลิม้ลองรสชาตอิาหารเหนอืตน้ตำ รบัสกัครัง้ 
ทัง้นี ้คณุสามารถรบัประทานอาหารพรอ้มมองเหน็ววิสวนโดยรอบ 
ทัง้กลางแจง้และในรม่ พรอ้มทวิทศันด์อยสเุทพและทุ่งข้าวอนังดงาม

OASIS BAAN SAEN DOI SPA RESORT

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 11 ห้อง
ราคา 4,000 - 14,000 บาท
ที่อย ู่ 199/135 (บ้านในฝัน 2) หมู่ 3 
ถนนคันคลองชลประทาน ตำ บลแม่เหียะ 
อำ เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 0 5392 0199
เฟซบุ๊ก oasisluxury
เว็บไซต ์ www.oasisluxury.net
อีเมล res@oasisluxury.net

 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ห้องพักราคาพิเศษ 2,500 บาท จาก 6,474 บาท ต่อ 1 คืน 

ไม่รวมอาหารเช้า (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

TAMARIND VILLAGE

โรงแรมแทมมาริน วิลเลจ นอกจากจะตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าของ
จงัหวดัเชยีงใหม ่ซึง่แวดลอ้มดว้ยวดัวาอารามหลายแหง่ อยูใ่กล้
ประตูท่าแพและถนนคนเดินแล้ว ที่นี่ยังร่มรื่นด้วยร่มเงาไม้ใหญ่
และบรรยากาศอันแสนเงียบสงบ
 ที่มาของชื่อ แทมมาริน วิลเลจ ซึ่งแปลว่าหมู่บ้านมะขามนั้น    
มาจากต้นมะขามใหญ่อายุราว 200 ปีที่ให้ร่มเงาภายในโรงแรม และ
กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของโรงแรมในที่สุด โดยที่นี่เป็นโรงแรม  
ขนาดเล็ก เปิดบริการเมื่อปี 2545 ได้รับการออกแบบโดย อาจารย์
องอาจ สาตรพันธุ์ (ศิลปินแห่งชาติ ประจำ ปี 2552) สถาปนิกและ
หนึง่ในผูร้ว่มกอ่ตัง้โรงแรมทีไ่ดอ้อกแบบอาคารเปน็แบบตกึรว่มสมยั 
โดยมีสวนแบบคอร์ทยาร์ดเขียวขจีอยู่ตรงกลาง สามารถมองเห็น
วัดอุโมงค์ (เล็ก) ได้
 ภายในโรงแรมยังได้นำ วัตถุดิบและภูมิปัญญาพื้นบ้านโบราณ
มาประยุกต์ใช้ให้มีความกลมกลืนกับบรรยากาศล้านนา ซึ่งเป็นที่น่า
ยินดีว่าด้วยการออกแบบที่ลงตัวนี้ ทำ ให้แทมมาริน วิลเลจ ได้รับ
รางวัลการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
จากยูเนสโก ในปี 2550
 สำ หรับห้องพักของโรงแรมเน้นความเรียบง่าย มีการนำ งานส่ิงทอ
ของหลายเช้ือชาติในภาคเหนือของประเทศมาใช้ตกแต่งอย่างกลมกลืน 
โดยมีห้องพัก 42 ห้อง และห้องสวีท 3 ห้อง ประกอบด้วย          
ห้องลานนา ห้องลานนาดีลักซ์ ห้องแทมมารินสวีท และห้องสปาสวีท
 แทมมาริน วิลเลจ ยังมีห้องอาหารบรรยากาศดีช่ือ เรือนแทมมาริน 
ทีบ่รกิารอาหารไทยและนานาชาต ิรวมทัง้อาหารทอ้งถิน่อยา่งน้ำ พริก 
แกงฮังเล ซึ่งเลือกนั่งรับประทานได้ทั้งภายในห้องอาหารหรือ
บรรยากาศสบายๆ กลางแจ้งริมสระน้ำ 
 ส่วนใครที่ต้องการผ่อนคลายก็มี เดอะ วิลเลจ สปา ให้บริการ
นวดตัว นวดหน้า บำ รุงผิว โดยใช้วัตถุดิบจากสมุนไพรที่คัดสรรมา
อยา่งพถิพีถินั นอกจากนี ้ยงัม ีแทมมารนิ บติูก รา้นจำ หนา่ยเสือ้ผา้ 
เครือ่งประดบัและของแต่งบา้น ทีเ่ปน็ฝมีอืของนักออกแบบร่วมสมยั
มาให้เลือกซื้อหาด้วย

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 45 ห้อง
ราคา 5,767 - 12,359 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 50/1 ถนนราชดําเนิน ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 0 5341 8896-9
เฟซบุ๊ก Tamarind Village Chiang Mai 
เว็บไซต์ www.tamarindvillage.com
อินสตาแกรม @tamarindvillage
อีเมล suchatinit@rayavadee.com
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VERANDA CHIANG MAI THE HIGH RESORT

 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 5% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

วรีนัดา เชยีงใหม ่เดอะ ไฮ รสีอรท์ เปน็หนึง่ในรสีอรท์แสนหรทูีม่า
พร้อมวิวสวยงามเป็นเลิศ และการบริการแสนอบอุ่นตามมาตรฐาน
ของเครือเอ็ม แกลเลอรี บาย โซฟิเทล ด้วยความที่รีสอร์ทตั้งอยู่
ในพืน้ทีล่าดเชงิเขาดอยสเุทพในเขตอำ เภอหางดง สภาพแวดลอ้ม
ของที่นี่จึงสดชื่นจากความร่มรื่นของแมกไม้นานาชนิด
 การออกแบบของท่ีน่ีได้แรงบันดาลใจในความเรียบง่ายมาจากเซน 
โดยภาพรวมนัน้แบง่ออกเปน็ 2 โซน แฝงไวซ้ึง่วฒันธรรมประเพณี
ท้องถ่ินล้านนาผสมผสานกับความหลากหลายของชนเผ่าในภาคเหนือ 
แล้วนำ มาประยุกต์เข้ากับความร่วมสมัยในสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์
ของวีรันดา
 เมือ่ผูเ้ขา้พกัเดนิทางถงึรสีอรท์ กจ็ะไดพ้บกบัความต่ืนตาตืน่ใจ
ตั้งแต่แรกเจอ ไม่ว่าจะเป็นทางเดินเข้าสู่ล็อบบี้ที่จําลองมาจาก   
กำ แพงเมืองเชียงใหม่ มุมพักผ่อนเก๋ๆ ภายในล็อบบ้ี รวมถึงสระว่ายน้ำ 
บนชั้น 4 ที่มองออกไปเห็นทิวทัศน์ของทิวเขาสุดอลังการ
 สำหรบัห้องพกัแบ่งเป็น 8 รปูแบบ คอื คอมฟ่ีสตดูโิอ มรีะเบยีง
นั่งชมวิวภูเขา วัลเลย์ดีลักซ์เอสเคป กว้างขวางและตกแต่งอย่างมี
สไตล์ วัลเลย์ดีลักซ์ซีเนอรี่ โดดเด่นตรงมองเหน็ววิของไร่ชาและ 
นาข้าว จากุซซี่พาวิลเลียน ห้องขนาดใหญ่มาพร้อมห้องนั่งเล่น 
รมิระเบยีงและอ่างจากซุซี ่พลนัจ์พลูพาวลิเลยีน ห้องพกัขนาดใหญ่
มีระเบียงเปิดโล่งมาพร้อมสระว่ายนํ้าขนาดเล็ก ลักชัวรี่สวีท 
โดดเด่นด้วยอ่างจากุซซี่นอกระเบียง ลักชัวรี่สวีท พื้นที่กว้างขวาง 
สะดวกสบาย เพรสซิเดนเชียลพูลวิลล่า หรูหราโรแมนติกมาพร้อม
สระว่ายนํ้าและห้องรับประทานอาหาร
 ส่วนห้องอาหารของวีรันดา เชียงใหม่ มีทั้ง เดอะ ไฮเออร์ รูม 
บริการอาหารยุโรปและไวน์ ภายในตกแต่งอย่างสวยงาม ส่วน
ภายนอกมองเห็นวิวสระว่ายน้ำ และทิวเขา ห้องอาหารระเบียงชา    
โดดเด่นด้วยตัวเรือนที่ประยุกต์มาจากบ้านเรือนของภาคเหนือ       
ช้ันล่างมองเห็นวิวนาข้าวและไร่ชา ส่วนช้ันบนในตัวเรือนเป็นห้องแอร์ 
ติดกระจกเห็นวิวได้โดยรอบ บริการอาหารเหนือฟิวชั่น

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 80 ห้อง
ราคา 4,500 – 35,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 192 หมู่ 2 ตำ บลบ้านปง อำ เภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 0 5336 5007, 06 2398 6899
เฟซบุ๊ก Veranda Resort
เว็บไซต์ www.verandaresortandspa.com/
verandachiangmai/
อีเมล rsvn-chiangmai@verandaresort.com
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CHIANG RAI
เชียงราย

เหนือสุดแดนสยาม ทุกคนต่างก็นึกถึงจังหวัดเชียงราย 
แล้วจังหวัดนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง? บางคนอาจใช้เวลาคิด
อยูค่รูห่นึง่กเ็ปน็ได ้ซึง่จรงิๆ แลว้เชยีงรายเปน็เมอืงเกา่แก่
ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยเชียงแสนของ
พญามังราย และได้ชื่อว่าดินแดนแห่งสามเหลี่ยมทองคำ  
อนัเปน็จดุทีแ่มน่้ำ รวกซึง่กัน้พรมแดนระหวา่งไทยและพมา่ 
มาบรรจบกับแม่นำ้ โขงที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยและลาว 
ทำ ให้เชียงรายเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางด้าน
ประชากร เชื้อชาติ และวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่าง    
เป็นเอกลักษณ์ กลายเป็นเสน่ห์อีกอย่างท่ีทำ ให้นักท่องเท่ียว
ทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาตใิหค้วามสนใจ มาแอว่เหนอืทัง้ที
ยังไงก็ต้องได้ขึ้นดอย ไม่ว่าจะเป็น ดอยผาตั้ง ดอยตุง  
ดอยช้าง ดอยวาวี ดอยกาดผี และอีกสารพัดดอยที่จะ
อบอวลไปด้วยบรรยากาศแบบธรรมชาติ รวมทั้งไร่ชา
ขนาดใหญ่บน ดอยแม่สลอง ได้ลิ้มรสทั้งความสวยงาม
และความอร่อยของชากล่ินหอมๆ อีกท้ังยังสามารถซ้ือ   
ผลิตผลจากไร่ชากลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วย ไม่เพียงเท่าน้ี      
บนดอยแม่สลองยังมีหมู่บ้านชาวจีน อย่าง หมู่บ้านสันติคีรี 
ซึ่งมีทัศนียภาพท่ีสวยงามและอากาศเย็นสบายตลอดปี 
นอกจากน้ียังมีแลนด์มาร์คโดดเด่น ใครเห็นเป็นต้องแวะ ได้แก่ 
วัดร่องขุ่น ผลงานพุทธศิลป์สุดลํ้าค่า โดยศิลปินช่ือดัง 
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ วัดร่องเสือเต้น อีกหน่ึง
ผลงานจากลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยท่ีการันตีความ
สวยงามและความประณีตได้ไม่แพ้กัน เพียงเท่าน้ีคุณก็จะ      
รู้จักจังหวัดเชียงรายได้มากกว่าคำ ว่า เหนือสุดแดนสยาม 
อย่างแน่นอน
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 35% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

ภูใจใส เมาน์เทน รีสอร์ท แอนด์ สปา ต้ังอยู่บนยอดดอยริมเส้นทาง
ไปสู่ดอยแม่สลอง เป็นท่ีพักซ่ึงได้รับการโหวตให้เป็นโรงแรมขนาดเล็ก
และเก๋ไก๋ท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย และเป็นโรงแรมบูติก 4 ดาวแห่งแรก
ของจงัหวดัเชยีงรายทีมุ่ง่เนน้เรือ่งความเปน็มติรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 
 โดดเด่นด้วยบ้านพักสไตล์ล้านนาที่ตกแต่งในบรรยากาศ
กระท่อมไม้ไผ่ผสมผสานกับบ้านดิน ให้ความรู้สึกอบอุ่นน่าสัมผัส 
ภายในตกแต่งอย่างเรียบง่ายเพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติ พร้อม
ระเบียงส่วนตัวให้คุณได้ก้าวออกไปสัมผัสกับสายหมอกในยามเช้า 
และชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของดอยแม่สลอง อีกท้ังยังใกล้สถานท่ี
ท่องเที่ยวอย่างไร่ชาฉุยฟง พระตำ หนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง 
วัดถ้ำ ป่าอาชาทอง อีกด้วย
 ห้องพักมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ยกเว้น
โทรทัศน์และนาฬิกาปลุก เพราะทางรีสอร์ทต้องการให้ผู้เข้าพัก 
ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ใช้เวลาอยู่ด้วยกันและคุยกันมากขึ้น ตาม 
คอนเซป็ต์ของรสีอร์ทคอื หลดุพ้นจากความวุน่วาย มาสูค่วามสงบ 
สมาธิ และเมื่อนั้นความสุขจะบังเกิด  
 อิ่มอร่อยกับอาหารไทยและอาหารนานาชาติที่ร้านอาหารภูวิว 
ภายในรา้นเปดิโลง่ใหค้ณุไดส้มัผสักบัธรรมชาตมิากทีส่ดุ สดูอากาศ
ได้เต็มปอดย่ิงข้ึน ย่ิงถ้าได้น่ังจิบกาแฟในช่วงเช้า ท่ามกลางหมอกสีขาว 
ภูเขาสีเขียว จะช่วยให้คุณสดชื่นพร้อมตื่นอย่างเต็มตา
 นอกจากที่พักและร้านอาหารที่คุณจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ
อย่างเต็มที่แล้ว ยังมีพื้นที่บริการอ่ืนๆ อย่างสระว่ายน้ำ กลางแจ้ง   
ที่จะทำ ให้คุณมองเห็นหุบเขาเขียวขจี บริการสปาด้วยผลิตภัณฑ์     
ทีเ่ปน็ออรแ์กนกิ ชว่ยใหค้ณุสบายผอ่นคลายจากความเมือ่ยลา้ และ
ไดส้ดูอากาศบรสิทุธิเ์ขา้ไปบำ บดัภายใน จนทำ ใหค้ณุลมืความวุ่นวาย
ที่คุณจากมา  

PHU CHAISAI MOUNTAIN RESORT & SPA

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 33 ห้อง
ราคา 2,400 – 7,600 บาท
ที่อยู่ 142 หมู่ 8 บ้านแม่สลองนอก ตำ บลศรีค้ำ  
อำ เภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โทร. 0 5391 0500
เฟซบุ๊ก Phuchaisai
เว็บไซต์ www.phu-chaisai.com
อีเมล contact@phu-chaisai.com
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
รับสิทธิ์เข้าพักฟรี ห้องดีลักซ์ ที่โรงแรมบ้านดินสอ ราชดำ เนิน กรุงเทพฯ จำ นวน 1 คืน 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ไม่กำ หนดวันหมดอายุ) เม่ือสำ รองบ้านพักใดๆ ของไร่แสงอรุณ จำ นวน 2 คืน   
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561 เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

ไร่แสงอรุณ รีสอร์ทเล็กๆ เหนือริมฝั่งแม่น้ําโขง เกิดขึ้นจาก      
แรงบันดาลใจที่ต้องการผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร       
กับรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ ท่ามกลางธรรมชาติที่แสนงดงาม และ  
ความยิ่งใหญ่ของลุ่มนํ้าโขง ตลอดจนให้ผู้เข้าพักได้มาสัมผัส            
วิถีชีวิตของเกษตรกรที่เรียบง่าย  
 บ้านพักต่างซ่อนตัวอยู่ตามแนวไม้ และป่าไผ่ ใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการก่อสร้าง ตกแต่งอย่าง
เรียบง่าย เน้นโล่ง โปร่ง สบาย ให้แสงสว่างและอากาศบริสุทธิ์จาก
ธรรมชาติผ่านเข้ามาได้ รวมถึงการนำ เฟอร์นิเจอร์ไม้ท้องถิ่นจัด
ตกแต่งภายในห้องได้อย่างลงตัว พร้อมสิ่งอำ นวยความสะดวกทั้ง
เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำ น้ำ อุ่น โทรทัศน์ มินิบาร์ อุปกรณ์ 
ชงชา-กาแฟ ตู้เย็น เป็นต้น ถือเป็นการตกแต่งบ้านพักที่เอื้อแก่การ
พักผ่อน และทำ ให้รู้สึกผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่ 
 เก๋ไก๋ด้วยทางเดินไม้ยกระดับเหนือท้องนา ทางเดินที่จะพาคุณ
ไปส่งถึงห้องพัก ช่วยให้คุณได้สัมผัสกับธรรมชาติมากที่สุด ทั้งยัง
ได้ชมวิถีชีวิตของเกษตรกร ชมสวนผลไม้ ไร่สตรอว์เบอร์รี่         
(ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) ชมแปลงสวนผักปลอดสารพิษ 
พืน้ทีท่ำเกษตรอนิทรย์ีของรสีอร์ท ซึง่ผลผลติทีไ่ด้จากแปลงเกษตร
จะนำมาปรงุเป็นอาหารและจดัเสร์ิฟผ่านร้านอาหารทีตั่ง้อยูริ่มนํา้โขง 
เมนแูนะนำคอื นํา้พรกิหนุม่ นํา้พรกิอ่อง ยำทะเล ก๋วยเตีย๋วห่อสมนุไพร 
ฯลฯ นอกจากคุณจะได้กินอาหารที่ดี สะอาด ปลอดสารเคมี และ     
มีคุณประโยชน์แล้ว จะได้ชื่นชมกับบรรยากาศเบื้องหน้าที่เห็นเป็น
ภเูขาสเีขยีวสงูใหญ่ในเขตประเทศลาว ตดักบัสขีองท้องฟ้าอนัสดใส
สวยงาม ที่ไม่ว่าใครเห็นเป็นต้องหลงใหลอย่างแน่นอน

RAI SAENG ARUN

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 14 ห้อง
ราคา 2,900 - 5,500 บาท
ที่อยู่ 2 หมู่ 3 บ้านผากุบ ตำ บลริมโขง อำ เภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย
โทร. 09 6565 9495
เฟซบุ๊ก raisaengarun
เว็บไซต์ www.raisaengarun.com
อีเมล info@raisaengarun.com
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 30% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

โรงแรมเดอะ เลเจ้นด์ เชียงราย บูติก ริเวอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ที่พักในเชียงรายริมแม่น้ํากก ที่เหมาะสําหรับการพักผ่อนกับ
บรรยากาศแบบส่วนตัวเป็นอย่างยิ่ง ให้คุณผ่อนคลายไปกับ        
วิวทิวทัศน์ของเทือกเขาที่ทอดตัวไกลสุดสายตา และยังได้เป็น  
สว่นหนึง่ของวฒันธรรมเมอืงเหนอือยา่งสมบรูณแ์บบ เพราะทีน่ี่
เตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรม และงานศลิปะทีส่ะทอ้นถงึกลิน่อายแบบ
ล้านนาอย่างแท้จริง รวมทั้งการออกแบบที่ผสานกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมริมแม่น้ำ กกได้อย่างแนบเนียน
 ห้องพักแบ่งเป็นอาคารสูง 2 ชั้นที่เป็น ห้องสตูดิโอเรียบง่าย 
และแบบวิลล่าพร้อมสระว่ายนํ้าส่วนตัว ซึ่งทุกห้องยังคงไว้ซึ่ง 
คอนเซ็ปต์ของความธรรมดา แต่แฝงไปด้วยความหรูหราร่วมสมัย 
ตัวอาคารสร้างขึ้นจากไม้ธรรมชาติกับอิฐ ดินเผาพื้นบ้าน ส่วนใน
ห้องพักออกแบบให้เป็นลักษณะฉาบไม่เรียบ โทนสีขาวสบายตา  
สร้างความรู ้สึกปลอดโปร่ง โล ่งสบาย อีกทั้ง ยังเลือกใช ้ 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ดีไซน์โดดเด่น เข้ากันได้ดีกับข้าวของ เครื่องใช้อื่นๆ 
ที่มาจากวัสดุธรรมชาติ มีมุมพักผ่อนรับลมด้วยชิงช้า ระเบียงให้ 
นั่งชื่นชมทัศนียภาพแห่งสายนํา้กกและขุนเขาที่สลับซับซ้อน
 นอกจากนั้น มีบริการสปาท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นของ
ต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์  มีบาร์ ผับ ห้องประชุม และร้านอาหาร
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารศาลาริมน้ำ ที่เสิร์ฟทั้งอาหารไทย
พืน้เมอืงและยุโรป คูก่บัววิสวยๆ ของแม่น้ำ กก ไวน ์คาซา่ บาร ์แอนด ์
เรสเทอรองท์ เพลิดเพลินกับอาหารอิตาเลียนแท้ พร้อมจิบไวน์
นานาชาติจากแหล่งไวน์ช้ันดี แต่หากใครอยากล้ิมลองบาร์บีคิวหลากชนิด
ทั้งไทยและนานาชาติพร้อมจิบเครื่องดื่มเย็นๆ ต้องมาที่ห้องอาหาร
สวนชายน้ำ  

THE LEGEND CHIANG RAI 
BOUTIQUE RIVER RESORT & SPA

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 78 ห้อง
ราคา 3,900 – 16,000 บาท
ที่อยู่ 124/15 หมู่ 21 ถนนเกาะลอย ตำ บลรอบเวียง 
อำ เภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร. 0 5391 0400
เฟซบุ๊ก Legend.ChiangRai
เว็บไซต์ www.thelegend-chiangrai.com
อีเมล info@thelegend-chiangrai.com
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MAE HONG SON
แม่ฮ่องสอน

ใครท่ีช่ืนชอบภูเขา หลงรักทะเลหมอก ต้องลองไป แม่ฮ่องสอน
ดูสักคร้ัง แล้วคุณจะพบกับส่ิงท่ีคาดฝันไว้อย่างแน่นอน 
หรืออาจเกินคาดเลยก็ว่าได้ เพราะแม่ฮ่องสอนเป็นหน่ึงใน
จังหวัดชายแดนฝ่ังตะวันตกของภาคเหนือท่ีล้อมรอบไปด้วย
เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนมากมาย อากาศเย็นสบายและมี
หมอกปกคลุมตลอดท้ัง 3 ฤดู จนได้ฉายาว่าเมืองสามหมอก
น่ันเอง แต่กว่าจะไปถึงแม่ฮ่องสอนได้ เตรียมตัวเตรียมใจ
พบกับเส้นทางทรหด 1,864 โค้งกันไว้ได้เลย งานน้ีวัดใจ
ท้ังคนขับรถและผู้โดยสาร ใครจะหวาดเสียวกว่ากันคงต้อง
ไปพิสูจน์กันดู แต่ความเหน็ดเหน่ือยจะหายไปทันทีเม่ือคุณ
ได้มาถึงปลายทางและพบกับทิวทัศน์อันสวยงาม โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตอย่าง เมืองปาย ท่ีไม่ว่าใคร
ได้มาเยือนเป็นอันต้องหลงรักกับความอบอุ่นเป็นกันเอง
ของคนในพ้ืนท่ี อีกท้ังยังมีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย อาทิ 
สะพานประวัติศาสตร์ หมู่บ้านสันติชล วัดน้ำ ฮู ถนนคนเดิน
ปาย เป็นต้น ส่วนใครท่ีอยากเก็บภาพอันสวยงามของไอหมอก
ท่ีลอยเหนือทะเลสาบ กับบรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช้า 
ปางอุ๋ง จะเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีสุดโรแมนติกเปรียบเสมือน           
สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย และพลาดไม่ได้กับการสัมผัส
วิถีชีวิตและล้ิมลองอาหารของชาวจีนยูนนานท่ี หมู่บ้านรักไทย 
ถึงแม้ว่าแม่ฮ่องสอนจะเป็นจังหวัดท่ีมีประชากรเบาบาง        
แต่กลับมีความหลากหลายทางภาษาและเช้ือชาติ มีชนเผ่าต่างๆ 
ท่ีอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเอาไว้เป็นอย่างดี และสามารถ
อยู่ร่วมกับเพ่ือนบ้านได้โดยไม่เกิดความแตกต่างระหว่างภาษา
และวัฒนธรรม นับว่าเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและมีค่าควรแก่การ
ได้ไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆ
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 30% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

หากคุณกำ ลังมองหาที่พักสไตล์เรียบง่าย และเงียบสงบ แต่การ
บริการแสนอบอุ่นดุจคนในครอบครัว ที่นี่คือคำ ตอบ เนื่องจาก 
แฟมิลี่ เฮาส์ เซน บูติก รีสอร์ท เป็นธุรกิจในครอบครัวที่มุ่งเน้น
การบรกิารแบบครอบครวั พรอ้มดแูลทกุทา่นอยา่งใกลช้ดิเหมอืน
เครือญาติมาเยี่ยมเยือน
 ที่น่ีนอกจากจะโดดเด่นในด้านการบริการแล้ว การตกแต่งก็
เรียบหรูในสไตล์โมเดิร์น ซึ่งทางรีสอร์ทยึดตามแนวทางเซน พร้อม
กับมีสระว่ายน้ำ กลางแจ้ง และห้องพักริมสระว่ายน้ำ สำ หรับผู้ที่ชื่น
ชอบการวา่ยน้ำ เปน็ชวีติจติใจ ทีส่ำ คญัคอืมพีืน้ทีจ่อดรถกวา้งขวาง 
สะดวกสบาย 
 ห้องพักประกอบด้วย ห้องดีลักซ์เตียงแฝด ห้องดีลักซ์ 
เตียงใหญ่ ห้องดีลักซ์เตียงแฝดพร้อมวิวสระว่ายน้ำ  ห้องดีลักซ์
เตยีงใหญม่วีวิสระวา่ยน้ำ  และหอ้งดลีกัซส์ำ หรบั 3 ทา่น ห้องพกันัน้
สวยงาม สะอาด กวา้งขวาง และบรรยากาศโดยรอบมอบความรูส้กึ
สดชืน่ดว้ยแมกไมน้านาชนดิ เพราะทีน่ีม่สีวนสวยใหอ้อกมานัง่รบัลม
และเพลิดเพลินจากหน้าระเบียงห้อง ส่วนบรรยากาศบริเวณห้อง
อาหารก็สามารถมองเห็นบ้านเรือนและภูเขาสวยสบายตา เหมาะ
สำ หรับการชมหมอกยามเช้าในฤดูหนาว และพักผ่อนตลอดทั้งปี
 อาหารเช้าของที่นี่ให้บริการแบบบุฟเฟต์ แต่เป็นบุฟเฟต์แบบ    
สั่งตามเมนู โดยมีให้เลือกหลากหลายทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่ง 
ซึ่งทำ ให้ทุกท่านได้รับประทานอาหารที่ปรุงสดๆ ร้อนๆ ใหม่ๆ ด้วย
รสมือคุณแม่ของผู้บริหารรีสอร์ทน้ี สำ หรับเมนูท่ีได้รับความนิยมมาก
ก็คือ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ กุ้ง 
 

FAMILY HOUSE ZEN BOUTIQUE RESORT 

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 21 ห้อง
ราคา 2,000 - 4,500 บาท
ทีอ่ยู ่354 หมู ่1 ตำ บลแมฮ่ี ้อำ เภอปาย จงัหวดัแม่ฮอ่งสอน
โทร. 0 5369 9919, 08 3541 3304 
เฟซบุ๊ก familyhousezen
อีเมล familyhousezen@hotmail.com
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 50% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

หากคุณกําลังมองหาที่พักที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
เมดเิตอรเ์รเนยีน พรอ้มกบัมเีรอืพายบรกิารคลา้ยๆ กบัเมอืงเวนสิ
ในประเทศอิตาลี ปฏิเสธไม่ได้ว่า ดิ เอีย ปาย คือสถานท่ีท่ีตอบโจทย์น้ัน
 ดิ เอีย ปาย ได้แรงบันดาลใจมาจากประเทศกรีก โดยคำ ว่า The Oia 
เป็นชือ่ของหมูบ่า้นชาวประมงในประเทศกรกีทีข้ึ่นช่ือวา่สวยงามทีส่ดุ 
แต่สำ หรับนักท่องเที่ยวแล้ว คำ ว่า ดิ เอีย นั้นเป็นคำ ล้อเลียนความ
รู้สึกของการมาเยือนปาย ซึ่งต้องผ่านหลายพันโค้ง โดยมีที่มาจาก
คำ วา่ อว้ก+เพลยี = เอยี ซึง่นกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาปายตอ้งเผชญิ
กับด่านทดสอบนี้กันทุกคน
 รีสอร์ทแห่งน้ีต้ังอยู่ติดกับแม่น้ำ ปาย และอยู่ไม่ไกลจากถนนคนเดิน 
รวมทั้งยังจัดเป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่ มีอาณาบริเวณกว้างขวาง
ครอบคลุมเนื้อที่กว่า 22 ไร่ ซึ่งทางรีสอร์ทได้ออกแบบพื้นที่ในการ
ใชง้านอยา่งลงตวั ไม่แออดั โดยมจีดุเดน่อยูท่ีส่ระน้ำ ทีข่ดุขึน้มาลอ้ม
รอบบรเิวณ โดยเฉพาะซุม้ประตโูคง้แบบกรกีกบัพืน้ทีท่ีต่กแตง่อย่าง
สวยงาม เหมาะกับการพักผ่อนและถ่ายรูปสวยๆ ซึ่งรวมถึงโรงนา
กับฟาร์มแกะที่เด็กๆ ชื่นชอบเป็นพิเศษ
 ส่วนห้องพักหลากหลายรูปแบบ มีทั้งห้องที่สามารถพายเรือ
คายัคได้เพียงเปิดประตูออกไป หรือห้องที่สามารถนอนชมวิว
พระอาทิตย์ตกหลังทิวเขา ใครชอบความโรแมนติกก็มีห้องให้สวีทหวาน
กันสองคน จะมากับใครก็มาพักผ่อนได้ตลอดทั้งปีที่ ดิ เอีย ปาย 
  

THE OIA PAI RESORT

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 49 ห้อง
ราคา 2,700 - 8,000 บาท 
ที่อยู่ 254 หมู่ 1 บ้านแม่เย็น ตำ บลแม่ฮี้ อำ เภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โทร. 08 1755 9968, 0 5208 0092 
เฟซบุ๊ก TheOiaPai
เว็บไซต์ www.theoiaresort.com 
อีเมล oiapaitook@hotmail.com
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SUKHOTHAI
สุโขทัย

รุ่งอรุณแห่งความสุข คือความหมายของชื่อจังหวัด
สุโขทัย ซึ่งเคยเป็นราชธานีแห่งแรกของสยาม และ             
มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานเป็นท่ีนา่จดจำ  โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งยุคสมัยของพ่อขุนรามคำ แหง ผู้ทรงประดิษฐ์คิดค้น
อักษรไทย จนกลายเป็นรากฐานที่พัฒนาเป็นภาษาประจำ 
ชาตใินปจัจบุนั สิง่ทีค่ณุจะไดส้มัผสัคอืวฒันธรรมดัง้เดมิ 
สถาปัตยกรรมต่างๆ ราวกับได้ย้อนกลับไปในอดีต อีกทั้ง
สถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่งถือได้ว่าเป็นโบราณสถานท่ีสำ คัญ  
ไม่ว่าจะเป็น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และ อุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ที่ยังคงไว้ซึ่งร่องรอยแห่ง
อารยธรรมทางสังคม งานศิลปะ และสถาปัตยกรรม      
ทรงคุณค่า จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดย    
องค์การยูเนสโก นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยเลย
ทีเดียว รวมถึงเครื่องปั้นดินเผาอันลือเลื่องอย่าง      
เครื่องสังคโลก อัตลักษณ์ของเมืองสุโขทัยที่สืบทอดมา
นานกว่า 700 ปี แต่หากจะพูดถึงความเก่าแก่โบร่ำ โบราณน้ัน 
มนักเ็ปน็แคเ่พยีงส่วนหนึง่ เพราะจรงิๆ แลว้ ความนา่สนใจ
ของจังหวัดน้ียังมีเรื่องของอาหาร ซึ่งถ้าใครมาสุโขทัย
แล้วไม่ ได้ กิน ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย ถือว่าพลาดมากๆ          
ความอร่อยแบบต้นตำ รับ บวกกับบรรยากาศแบบดั้งเดิม 
ช่วยเพิ่มความคลาสสิกให้กับชีวิตได้เป็นอย่างดี  
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 30% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

หากท่านเดินทางไปเยือนจังหวัดสุโขทัย และกำ ลังมองหาที่พักสัก
แห่งที่ตกแต่งร่วมสมัย เข้ากันกับบรรยากาศเมืองเก่า เลอ ชาร์ม 
สุโขทัย รีสอร์ทสไตล์ไทยร่วมสมัยที่แสนร่มรื่นและเงียบสงบ คือ
หนึ่งในหมุดหมายแห่งการพักผ่อนที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง
 จดุเด่นของทีน่ี่คอื ห้องพกัขนาดกว้างขวางทีต่ัง้เรยีงรายรอบ
สระบัว จากห้องพักมีระเบียงส่วนตัวให้ออกมานั่งพักผ่อน             
ชมทิวทัศน์ของสระและสวนเขียวขจี ทางรีสอร์ทมีการออกแบบที่
แตกตา่งในรูปแบบของ Emotion Break ซึง่ชว่ยสรา้งสสีนัในการ
พักผ่อนให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
 สำ หรับห้องพักของ เลอ ชาร์ม สุโขทัย ประกอบด้วย ห้องซูพีเรียร์ 
ตกแต่งสไตล์ไทยร่วมสมัยพร้อมเฟอร์นิเจอร์ไม้ ภายในห้องพักมี   
สิ่งอำ นวยความสะดวกครบครัน พร้อมด้วยระเบียงห้องส่วนตัว    
ที่มองเห็นสระบัวและสวนสวย ห้องพักนี้มีทั้งแบบเตียงคู่และ       
เตียงเด่ียวคิงส์ไซส์ ห้องดีลักซ์ สามารถชมวิวสระบัวและสวนได้เช่นกัน 
นอกจากนี ้ยงัมหีอ้งทีเ่ชือ่มตอ่กนั สำ หรบัผูท้ีพ่กัเปน็ครอบครวัและ
กลุ่มเพ่ือนด้วย พรีเมียร์ดีลักซ์ ห้องพักท่ีมาพร้อมบรรยากาศโรแมนติก 
สดชื่น และปิดท้ายด้วยห้องแฟมิลี่สวีท ซึ่งเหมาะสำ หรับผู้ที่มาเป็น
ครอบครัวหรือมากับกลุ่มเพื่อน ภายในที่พักมีขนาดใหญ่ สามารถ
เสรมิทีน่อนสำ หรบัเดก็ไดม้ากสดุถงึ 2 เตยีง รวมทัง้พืน้ทีน่ัง่เลน่และ
ระเบียงส่วนตัว
 สำ หรบัผูท้ีช่ืน่ชอบกจิกรรมกลางแจง้จะไดส้นกุสนานไปกบัการ
ขี่จักรยาน และทัวร์อีโค หรือจะเลือกเพลิดเพลินกับสระว่ายน้ำ แบบ
เปิดโล่ง บริการนวดแผนไทยในเรือนริมสระน้ำ  ออกกำ ลังกายใน     
ลู่ว่ิง หรือชมสวนสมุนไพรก็ตามอัธยาศัย ใครชอบกิจกรรมเบาๆ    
สามารถร่วมกิจกรรมยามว่างอย่างการแกะสลักผลไม้ การจัดดอกไม้
ได้เช่นกัน นอกจากนี้ เลอ ชาร์ม สุโขทัย ยังมีห้องประชุมและ         
ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ที่รับรองแขกได้มากถึง 120 คน

LE CHARME SUKHOTHAI RESORT

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 59 ห้อง
ราคา 2,850 - 4,000 บาท
ที่อยู่ 9/9 ถนนนาโพธิ์-คีรีมาศ ตำ บลเมืองเก่า อำ เภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย 
โทร. 0 5563 3333, 0 2642 5497 
เฟซบุ๊ก LecharmeSukhothai
เว็บไซต์ www.lecharmesukhothai.com
อีเมล info@lecharmesukhothai.com
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561 
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

หากคุณประทับใจกับความงดงามของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
โดยเฉพาะบริเวณวัดมหาธาตุซ่ึงมีสระน้ำ ท่ีรายรอบด้วยโบราณสถาน
อันงดงาม มุมภาพที่คล้ายกันนี้เราจะพบเห็นได้ที่ ศรีวิไล สุโขทัย 
รีสอร์ท แอนด์ สปา 
 ที่นี่คือรีสอร์ท 4 ดาวเปิดใหม่ ตั้งอยู่ในทำ เลใจกลางเมือง โดย
อยู่ห่างจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยราว 1.8 กิโลเมตร และอยู่ใน
บรเิวณใกลก้บัโบราณสถานวดัชา้งลอ้ม และมจัีกรยานใหบ้รกิารฟรี
 จุดเด่นของรีสอร์ทนี้คือ บรรยากาศอันเงียบสงบ พื้นที่ของ
รสีอรท์ตดิกบัทุง่นา สามารถชมววิทุง่นา โบราณสถานอยา่งวดัและ
เจดีย์ ส่วนทิวทัศน์ไกลๆ จะมองเห็นทิวเขาของเขาหลวงสุโขทัย
 สระว่ายน้ำ ของรีสอร์ท Rimna Infinity Pool มีขนาดใหญ่ 
สามารถใช้บริการได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เป็นสระว่ายน้ำ ระบบ Ionic 
Eco Smarte ที่ไม่ใช้คลอรีนและเกลือ เป็นระบบรุ่นใหม่ล่าสุดที่ดี
ต่อสุขภาพผิว
 สว่นหอ้งพกัม ี3 ประเภทคอื หอ้งซพูเีรยีรเ์ตยีงใหญห่รอืเตยีง
แฝด ห้องดีลักซ์เตียงใหญ่หรือเตียงแฝดพร้อมระเบียงด้านนอก 
และห้องสวีทแบบวิลล่าพร้อมอ่างอาบน้ำ ส่วนตัวและระเบียงด้าน
นอก ภายในมีส่ิงอำ นวยความสะดวกครบ ซึ่งทั้งหมดนี้มีอุปกรณ์
ชงกาแฟและชา ห้องน้ำ ในตัว เส้ือคลุมอาบน้ำ และเคร่ืองใช้ในห้องน้ำ ฟรี
 ศรีวิไล สุโขทัย รีสอร์ท แอนด์ สปา ยังมีพื้นที่ที่เหมาะกับการ
จดังานเลีย้งสว่นตวั ทัง้งานแตง่งานหรอืงานเลีย้งต่างๆ รวมทัง้ยัง
สามารถรองรับการจัดประชุมสัมมนา 
 สำ หรบัหอ้งอาหารมบีรกิารอาหารฟวิชัน่สไตลย์โุรปและอาหาร
ไทยในบรรยากาศสุดชิค แวดล้อมด้วยสายน้ำ และวิวสวยๆ ส่วนที่
ริมสระว่ายนำ้ ก็มีบาร์บริการ และหากใครต้องการผ่อนคลายก็มี      
สปาสร้อยลา ในแบบเฉพาะของศรีวิไล สุโขทัย รีสอร์ท แอนด์ สปา 
บริการเช่นกัน

SRIWILAI SUKHOTHAI RESORT & SPA

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 54 ห้อง
ราคา 3,900 - 13,000 บาท
ที่อยู่ 214/4 หมู่ 2 ตำ บลเมืองเก่า อำ เภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย 
โทร. 0 5569 7445, 09 4194 4122
เฟซบุ๊ก sriwilai.sukhothai.hotel.thailand
เว็บไซต์ www.sriwilaisukhothai.com
อีเมล info@sriwilaisukhothai.com
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NORTH EASTERN
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

001-101 artwork ok.indd   46 4/24/2560 BE   2:39 PM



47

001-101 artwork ok.indd   47 4/24/2560 BE   2:39 PM



48

001-101 artwork ok.indd   48 4/24/2560 BE   2:39 PM



49

BURI RAM
บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ แหล่งรวมอารยธรรมขอมโบราณ รวบรวม     
ที่สุดและความเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น 
ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทหินเก่าแก่ศิลปะขอมโบราณ 
ตัง้อยูบ่นยอดภเูขาไฟทีส่วยงามทีส่ดุ พร้อมชมปรากฏการณ์
ทางธรรมชาตอินัน่ามหศัจรรย์ของแสงแรกจากพระอาทติย์ขึน้ 
สาดส่องตรงผ่าน 15 ช่องประตู และปราสาทเมืองตํ่า   
หนึ่งในความคลาสสิกแห่งบุรีรัมย์ที่ยืนยงไร้กาลเวลา         
ไม่เพียงแต่ปราสาทโบราณสุดลํ้าค่านี้ ปัจจุบันมีปราสาท  
ยคุใหม่เกดิขึน้ นัน่กค็อื ปราสาทสายฟ้า หรอื สนามไอ-โมบาย 
สเตเดียม สนามฟุตบอลมาตรฐานฟีฟ่าแห่งแรกและ        
แห่งเดียวในไทย ทำให้บุรีรัมย์ได้รับการขนานนามว่าเป็น 
เมืองปราสาทสองยุคนั่นเอง อีกทั้งยังยกระดับสู่ เมือง
กีฬาระดับโลกอีกด้วย นอกจากเรื่องสนามฟุตบอลที่เป็น
เลิศแล้ว สนามแข่งรถก็ไม่เป็นรองเช่นกัน สนามช้าง อิน
เตอร์เนชันแนล เซอร์กิต มอเตอร์สปอร์ตระดับมาตรฐาน
สากลหนึง่เดยีวในไทย ทีจ่ดัประลองความเรว็และแรงปาน
สายฟ้าแลบ ส่วนใครที่มีเวลาไม่มากนัก บุรีรัมย์ คาสเซิล 
ตอบโจทย์คุณได้มากที่สุด เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่ง
อารยธรรมใหม่ที่รวมหัวใจของบุรีรัมย์เอาไว้ในที่เดียว 
อย่าง ปราสาทหนิพนมรุง้จำลอง สวนหนิ สวนตะบองเพชร
ขนาดใหญ่ และเป็นคอมมนูติีม้อลล์ทีทุ่กคนสามารถมากนิ 
เทีย่ว ช้อป ครบจบในสถานทีเ่ดียว และทีข่าดไม่ได้ คอืศลิปะ
หัตถกรรมอันลือเลื่อง ผ้าทอภูอัคนี ผ้าไหมหรือผ้าฝ้าย
ย้อมดินภูเขาไฟแห่งเดียวในประเทศไทย เป็นสินค้าโอท็อป
สำคญัของจงัหวดับรุรีมัย์ ท่ีไม่ว่าใครๆ มาเป็นต้องเสยีเงนิ
ซื้อกลับบ้านหรือเป็นของฝาก
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

ครอสท ูไวบ ์บรุรีมัย ์โฮเทล ดไีซนโ์ฮเทลแหง่แรกของบรุรีมัย ์เปน็
โรงแรมน้องใหม่ที่แสนจะเก๋ไก๋ และลงตัวอย่างที่สุดสำ หรับการ  
พักผ่อน เมื่อต้องเดินทางมาเยือนบุรีรัมย์ โดยเฉพาะการมาเป็น
ส่วนหน่ึงของการแข่งขันกีฬาต่างๆ เพราะต้ังอยู่ใกล้สนามแข่งกีฬา
ที่สำ คัญ ไม่ว่าจะเป็น บุรีรัมย์ยูไนเต็ด สเตเดียม สนามแข่งรถและ
ยิงปืนชื่อดังของบุรีรัมย์ 
 ตัวอาคาร 5 ชั้น ตั้งโดดเด่นท้าทายความสดใสของท้องฟ้าทั้ง
ยามกลางวนัและยามคํา่คนื โดยแบ่งออกเป็น 2 ตกึ มสีระนํา้เอาท์ดอร์
กัน้ตรงกลาง ทำให้ทกุห้องมรีะเบยีงรับลมและชมวิวในบรรยากาศที่
ไม ่ เหมือนกัน ห ้องพัก แบ ่งออกเป ็น 4 ประเภท ได ้แก ่  
ห้องดีลักซ์สไตล์โมเดิร์น ห้องดีลักซ์ติดสระว่ายนํ้า ห้องแกรนด ์
ดีลักซ์ติดสระว่ายนํ้า และห้องสวีท 1 เตียงนอน ทุกห้องตกแต่ง
สไตล์โมเดิร์นชิค แต่ละห้องมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างขวาง  
 นอกจากจะให้บรกิารห้องพกัท่ีแสนน่าอยูแ่ล้ว ทีน่ีย่งัม ีโฟร์เค คาเฟ่ 
ห้องอาหารสไตล์บิสโทรให้บริการอาหารนานาชาติ เลือกนั่งได้ทั้ง     
โซนอนิดอร์และเอาท์ดอร์ ใครอยากสัง่คอ็กเทลสำหรบัจบิรมิสระนํา้
หรือสั่งขึ้นไปรับประทานที่ วี บาร์ รูฟบาร์สุดฮิปบนชั้นบนซึ่งมีความ
เป็นส่วนตัวสูงก็ได้เช่นกัน คุณจะได้ด่ืมดํ่ากับค็อกเทลสูตรพิเศษ  
นานาชนิด ท่ามกลางวิวตระการตาที่ห้ามพลาด แนะนำให้เริ่มต้น
ค็อกเทลเบาๆ สำหรับคํ่าคืนแสนผ่อนคลาย เมนูอาหารมีให้เลือก
หลากหลายทั้งไทยและตะวันตก ไม่ต้องออกไปไหนก็มีทั้งอาหารให้
อิ่มท้องและความสุขให้อิ่มใจ
 ครอสทู ไวบ์ บุรีรัมย์ โฮเทล พร้อมมอบประสบการณ์การพักผ่อน
ที่แตกต่างให้แก่นักเดินทางทุกท่าน ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร นักธุรกิจ 
นกักฬีา แฟนกฬีา หรอืเปน็แฟนนกักฬีา หรอืไมไ่ดส้นใจกฬีาเลยกต็าม 

X2 VIBE BURIRAM HOTEL

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 68 ห้อง
ราคา 1,700 – 5,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 405 หมู่ 10 ตำ บลอิสาณ อำเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 0 4463 4678
เฟซบุ๊ก X2VibeBuriram
เว็บไซต์ www.x2vibe.com/hotel/buriram 
อินสตาแกรม @x2vibeburiram
อีเมล book.br@x2vibe.com

003-101 artwork ok.indd   51 6/28/2560 BE   16:57



52

001-101 artwork ok.indd   52 4/24/2560 BE   2:39 PM



53

HOTEL DE L’AMOUR

หากใครมีโอกาสไปเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ อาจต้องมนต์เสน่ห์เมือง
ตํานานแห่งประวัติศาสตร์และปราสาทหินอันงดงาม ด้วย
สถาปัตยกรรมแบบเขมรอย่างอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งและ
ปราสาทเมืองต่ำ  ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างออกเดินทางเพื่อมา
สัมผัสสถานที่แห่งนี้สักครั้ง
 โรงแรม เดอ ลามูร์ จึงพร้อมต้อนรับนักเดินทางด้วยบริการ
ชั้นเลิศ อันดับแรกด้วยทำ เลที่ตั้งสะดวกที่สุดในอำ เภอประโคนชัย    
ที่นี่จึงเหมาะเป็นจุดเริ่มต้นในการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว ชื่นชม
ธรรมชาติ สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาความ  
ผ่อนคลาย ความบันเทิงไปกับกิจกรรมความเร็ว ก็ไม่ไกลจาก     
สนามรถแข่งบุรีรัมย์ อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิตมากนัก
 โรงแรมแห่งนี้มีความหมายถึง ความรัก (l’amour) ใน         
ภาษาฝร่ังเศส การตกแต่งจึงเน้นความอบอุ่นและโรแมนติก          
ผสมผสานความเก่าแบบแอนทีคด้วยอิฐตามผนังห้องพัก 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ เตียง 4 เสาโบราณ อีกทั้งห้องทุกประเภทได้รับการ
ออกแบบให้กว้างขวาง มีมุมพักผ่อนในห้องที่สามารถมองออกไป
เห็นสวนสวยหรือทะเลสาบ อาทิ ห้องเดอลามูร์สวีท เหมาะสำ หรับ  
คู่รักหนุ่มสาวที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือฮันนีมูน หรือจะเป็น        
ห้องสวีทพรีเมียร์แบบ 2 เตียงเหมาะสำ หรับคนท่ีมาพักกับคู่หูคนสนิท 
หรือใครมาเป็นครอบครัว ขอแนะนำ ห้องรอยัลสวีท 1 ห้องนอนที่
เสริมฟังก์ชั่นภายในมากขึ้น 
 นอกจากห้องพักสวยงามสุดประทับใจแล้ว คุณยังสามารถ
แหวกว่ายในสระว่ายน้ำ ขนาดใหญ่ มีมุมพักผ่อนอันร่มร่ืน หรือ    
ผ่อนคลายไปกับบริการสปา แอนด์ เวลเนส ด้วยการนวดอโรมา 
นวดน้ำ มัน นวดไทย บอดี้สครับและแว็กซ์ทั่วเรือนร่าง
 สำ หรับห้องอาหาร เดอ ลามูร์ ต้องบอกว่าที่นี่ใส่ใจผู้เข้าพัก
จากทั่วทุกมุมโลก ทั้งอาหารยุโรป อาหารท้องถิ่นอีสาน อาหารไทย
ต้นตํารับ พร้อมมุมรับประทานอาหารริมทะเลสาบสุดโรแมนติก         
ทีค่ณุจะจดจำ วา่ ณ ดนิแดนแหง่เมอืงประวตัศิาสตร ์สถาปตัยกรรม
โบราณ ยังมีสถานที่ที่สื่อความหมายแห่งความรักไว้พักพิงอย่าง   
สุดประทับใจ

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 48 ห้อง
ราคา 7,650.50 - 16,478 บาท (ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 8/8 หมู่ 8 ถนนโชคชัย – เดชอุดม ตำ บลประโคนชัย
อำ เภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 0 4465 1555
เฟซบุ๊ก delamourburiram
เว็บไซต์ www.hotel-delamour.com
อีเมล fo@hotel-delamour.com

 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 50% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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KHON KAEN
ขอนแก่น

ขอนแก่น ศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยีของภูมิภาค 
เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งอำ นวยความสะดวกต่างๆ ภายใน
อำ เภอเมอืงครบครนั ทัง้ทีพั่กหลายระดบัและบรกิารตา่งๆ 
จำ นวนมาก  สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวด้านธรรมชาติ อย่าง อุทยานแห่งชาติภูเวียง 
อุทยานแห่งชาติน้ำ พอง หรือจะเป็น บางแสน 2 สถานที่    
ดับร้อน พักผ่อนหย่อนใจในวันครอบครัวของชาวขอนแก่น 
บริเวณปากเข่ือนอุบลรัตน์ ใจกลางเมือง บึงแก่นนคร ก็เป็น
อีกหน่ึงแห่งท่ีเป็นท้ังสถานท่ีท่องเท่ียว แหล่งรวมร้านอาหาร 
พื้นท่ีออกกําลังกาย ด้วยบรรยากาศที่สบาย มีผู้คน         
มาพักผ่อนหย่อนใจเป็นจํานวนมาก ใกล้เคียงกันนั้นมี        
วัดมหาธาตุแก่นนคร และ วัดธาตุ พระอารามหลวง ให้เข้าไป
กราบสกัการะหลวงพอ่พระลบั พระคูบ่า้นคูเ่มอืงขอนแกน่  
เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และหน้าที่การงาน มาถึง
ดินแดนไดโนเสาร์ ก็ต้องไปดูให้เห็นกับตาที่ พิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์ภูเวียง พิพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียน มี
การจัดแสดงนิทรรศการการกำ เนิดโลก หิน แร่ ซากดึกดำ บรรพ์ 
และหุ่นจำ ลองไดโนเสาร์ ให้เด็กๆ ได้ต่ืนตาต่ืนใจอย่างไม่รู้ลืม 
สุดท้ายพลาดไม่ได้กับ ตลาดต้นตาล แหล่งช้อปสุดชิค  
แหล่งรวมสินค้า งานประดิษฐ์ ของสะสม อาหารการกิน
มากมาย ที่มีให้เลือกกว่า 400 ร้านค้า และเปิดให้บริการ
ในช่วงเย็นของทุกวัน
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

โรงแรมอวาน ีขอนแกน่ โฮเทล แอนด ์คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร ์ทีพ่กั
ใจกลางเมืองขอนแก่น ใกล้บึงทุ่งสร้าง บึงที่มีขนาดใหญ่ที่สุด    
ของเมืองน้ี ด้วยทำ เลท่ีดีเย่ียมจึงทำ ให้โรงแรมแห่งน้ีได้รับความนิยม
จากทั้งนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวเสมอมา
 โดดเด่นด้วยสไตล์การตกแต่งแบบร่วมสมัย ผสมผสาน         
ศิลปะไทยอีสานประยุกต์ มองเห็นทัศนียภาพเมืองขอนแก่นได้จาก
มมุสงู ภายในหอ้งพกัครบครนัดว้ยสิง่อำ นวยความสะดวกมากมาย 
บวกกับพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวาง ช่วยให้คุณนอนหลับอย่างเต็มอิ่ม 
พิเศษสําหรับห้องสวีท มีอ่างอาบน้ําระบบฟองพ่นจากุซซี่ เพิ่ม 
ความผ่อนคลายสบายตัว เปลี่ยนวันอันแสนเหนื่อยล้าให้กลายเป็น
วันที่สดใส  
 อีกทั้งยังมากด้วยห้องอาหารหลายสไตล์ มอบประสบการณ์
ความอร่อยหลากรส ทั้งห้องอาหารเดอะ โกลบ ให้บริการทั้งอาหาร
ไทยและนานาชาติ หรือรับประทานติ่มซำ สูตรต้นตำ รับที่ห้องอาหาร
จู้ ฟาง แต่ถ้าอยากลิ้มลองอาหารพื้นเมือง ต้องมาที่ห้องอาหาร   
วอค แอนด์ กริลล์ ส่วนห้องอาหารลอนดอน อินน์ จะทำ ให้คุณ     
ไดส้มัผสัถงึรสชาตขิองความเปน็ยโุรปอยา่งแทจ้รงิ สดุท้ายหากคณุ
ต้องการเพ่ิมสีสันให้กับม้ืออาหารด้วยปาร์ต้ีคาราโอเกะ ต้องเปิดประตู
สู่ห้องอาหารเอนคอร์ คาราโอเกะ 
 โรงแรมแหง่นีย้งัมหีอ้งประชมุขนาดใหญ ่จะเรยีกวา่ขนาดใหญ่
ที่สุดของเมืองนี้เลยก็ได้ รองรับแบบเธียร์เตอร์ได้ถึง 2,000 ที่นั่ง 
พร้อมท้ังแบ่งห้องย่อยได้อีกถึง 3 ห้อง และมีพ้ืนท่ีว่างหน้าห้องประชุม
ขนาด 459 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
โรงแรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น อวานีฟิต ห้องออกกำ ลังกายพร้อมด้วย
อุปกรณ์ออกกำ ลังกายครบครัน อวานีสปา สปาที่จะช่วยให้คุณ  
ผ่อนคลายจากความตึงเครียดต่างๆ และสระว่ายน้ำ กลางแจ้งที่มี
บาร์เปิดให้บริการเครื่องดื่มบริเวณริมสระอีกด้วย

AVANI KHON KAEN 
HOTEL & CONVENTION CENTRE 

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 196 ห้อง 
ราคา 1,298 – 7,180 บาท 
ที่อยู่ 999 หมู่ 4 ถนนประชาสโมสร ตำ บลในเมือง 
อำ เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร. 0 4320 9888
เฟซบุ๊ก AVANIKhonKaen
เว็บไซต์  www.minorhotels.com/th/avani/khon-kaen
อีเมล khonkaen@avanihotels.com
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 40% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

โรงแรมเดอะ เทอร์มินอล ต้ังอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น เป็นโรงแรม
ทีม่ขีนาดไมใ่หญน่กั แตไ่ดร้บัความนยิมจากเหลา่ดารา นกัรอ้ง และ
ผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก ด้วยสไตล์การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ท้ังรูปทรงของตัวตึกและการดีไซน์ห้องพัก ซ่ึงออกแบบมา
เสมือนว่าอยู่ที่สถานีหรือบนรถไฟกันเลยทีเดียว 
 ไม่ว่าจะเป็นแผนกต้อนรับที่ตกแต่งให้เหมือนห้องขายตั๋วรถไฟ 
หรือการนำ ตัวเบาะที่นั่งในตู้รถไฟมาไว้ที่ห้องพัก เก้าอี้ไม้สำ หรับนั่ง
รอรถไฟทีช่านชาลา กระดิง่ทองเหลอืงทีเ่ปน็สญัญาณในการปลอ่ย
ขบวนรถไฟ หรือกระทั่งไม้หมอนรถไฟ ก็ถูกนำ มาตกแต่งอยู่ภายใน
ล็อบบ้ีของโรงแรม ให้ความรู้สึกไม่ต่างจากการรอรถไฟอยู่ท่ีชานชาลา
ของสถานีรถไฟ ทั้งยังมีมุมถ่ายภาพชิคๆ มากมาย ตั้งแต่บริเวณ
ล็อบบี้ไปจนถึงห้องพัก 
 ห้องพักเปิดให้บริการแบบตู้นอน ชั้น 1 (เตียงเดี่ยว) ตู้นอน 
ชั้น 2 (เตียงคู่) ตู้นอนชั้น 3 (เตียง 2 ชั้น 2 เตียง พักได้ 4 ท่าน) 
ภายในตกแต่งให้อารมณ์เสมือนนอนอยู่บนขบวนรถไฟท่ีกำ ลังจะ
ออกเดินทางท่องเที่ยวจริงๆ ด้วยการนำ เอาตัวเบาะที่นั่งในตู้รถไฟ
มาไว้แทนโซฟา ด้านบนเบาะนั่งมีชั้นสแตนเลสไว้สําหรับวางของ  
ด้านข้างมีภาพติดผนังเป็นรูปบานหน้าต่างที่มีวิวทิวทัศน์ริมทางให้
เราได้ชมอีกด้วย 
 ส่วนเตียงนอนถูกจําลองจากเบาะนั่งที่ถูกเลื่อนปรับโดย        
เจ้าหน้าที่บนรถไฟ พร้อมสําหรับการนอนในยามค่ําคืน บวกกับ        
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีครบครัน เพื่อให้คุณได้ผ่อนคลายและ 
สบายทีส่ดุตลอดการพกัผอ่นอยูท่ีน่ี ่นอกจากนี ้ยงัไดอ้ิม่อรอ่ยและ
เพลิดเพลินไปกับม้ืออาหารบนตู้เสบียงรถไฟ ท่ีห้องอาหารเทอร์มินอล 
คาเฟ่ ที่มีทั้งอาหารจานหลัก จานรอง กาแฟ และเบเกอรี่สดใหม่      
ให้ได้ลิ้มลองกันทุกวัน

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 43 ห้อง 
ราคา 1,800 – 3,500 บาท 
ที่อยู่ 181/44 ถนนเหล่านาดี ตำ บลในเมือง 
อำ เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร. 0 4322 7000
เฟซบุ๊ก TheTerminalHotel
เว็บไซต์ www.theterminalkhonkaen.com
อีเมล theterminalhotel@gmail.com

THE TERMINAL HOTEL
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NAKHON RATCHASIMA
นครราชสีมา

นครราชสีมา หรือ โคราช ประตูสู่ภาคอีสาน จังหวัดที่มี
ขนาดใหญท่ีส่ดุของประเทศไทย จดุหมายปลายทางในการ
ท่องเท่ียวพักผ่อนวันหยุดท่ีเป็นท่ีนิยมอันดับต้นๆ แห่งหน่ึง
ของชาวเมืองกรุงและจังหวัดใกล้เคียง เพราะที่นี่มีทั้ง
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ผืนป่า และสัตว์ป่าที่ยังคงอุดม
สมบูรณ์ อย่าง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แวะท่องเที่ยว
ตามจุดต่างๆ ได้ เช่น จุดชมวิว น้ำ ตกเหวนรก น้ำ ตกเหว
สุวัต หรือจะเดินป่า กางเต็นท์ ส่องสัตว์ ดูนก ก็ได้เช่นกัน 
อีกหน่ึงแห่งท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเท่ียว คือ วังนํ้าเขียว 
อากาศที่บริสุทธิ์ เย็นสบาย จนได้รับสมญานามว่าเป็น     
สวติเซอรแ์ลนดแ์ดนอสีาน นอกจากนีย้งัมแีหลง่ท่องเทีย่ว
ชิคๆ อีกมากมาย เช่น จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม, เดอะ บลูม บาย 
ทีวีพูล, พรีโม เพียซซ่า, ปาลิโอ, ตลาดน้ำ เขาใหญ่, เขาใหญ่ 
อาร์ต มิวเซียม, เขาใหญ่ พาโนรามา ฟาร์ม, โบนันซ่า               
แอดเวนเจอร์ ปาร์ค, ฟาร์มโชคชัย ฯลฯ พร้อมอ่ิมอร่อยกับ
อาหารอีสานต้นตํารับ และไม่พลาดที่จะแวะจิบกาแฟ       
ถ่ายภาพที่ร้านคาเฟ่เก๋ๆ มากมาย หรือพร้อมช่ืนชม      
ความย่ิงใหญ่ของอารยธรรมขอมโบราณท่ี ปราสาทหินพิมาย 
ปราสาทหนิทีมี่ขนาดใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย และเปน็แหลง่
รวบรวมโบราณวัตถุศิลปะขอมไว้จำ นวนมาก มาถึงแดน
หญงิกลา้ ตอ้งไมล่มืทีจ่ะไปสกัการะ อนสุาวรยีท์า้วสรุนาร ี
หรือ ย่าโม สักการะหลวงพ่อโตที่วัดโนนกุ่ม ปิดท้ายด้วย
การเลือกซื้อหาสินค้าเกษตรและหัตถกรรมพื้นบ้าน อย่าง
ผ้าไหม หรือ หมี่โคราช เป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน
อีกด้วย
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 20% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

คาเวอร์น่า เขาใหญ่ รีสอร์ท เป็นคำ ตอบสำ หรับคนชอบความ
สวยงามแปลกตา ด้วยห้องพัก 9 ห้องสุดไพรเวท บริเวณที่พัก
ด้านหน้าเป็นอาคารชั้นเดียวมีดาดฟ้า สอดรับกับอาคารด้านหลัง 
2 ชั้นที่ได้รับการออกแบบอย่างลงตัว
 ตัวอาคารโอบล้อมรอบสระน้ำ ขนาดใหญ่ ทำ ให้ทุกครั้งที่คุณ
ตื่นขึ้นมาจะได้ไอเย็นๆ จากสระน้ำ และแสงของวันใหม่สะท้อนอย่าง
สวยงาม ภายในห้องพักมีความเป็นเอกลักษณ์ราวกับคุณพักผ่อน
อยูใ่นถ้ำ  เพราะแตล่ะหอ้งตกแตง่ดว้ยธมีสตัวป์า่นา่รกั อาท ิหอ้งเสอื 
แรด สิงโต กวาง โดยจะมีเจ้าตุ๊กตาของสัตว์นั้นๆ ไว้คอยต้อนรับ
การมาเยือนของคุณ ที่สําคัญห้องพักชั้นล่างทุกห้องติดสระน้ํา      
เล่นระดับราวกับพักผ่อนอยู่ในวิลล่าส่วนตัว ก่อนกระโจนลงน้ำ      
คุณสามารถจิบกาแฟพร้อมจุ่มเท้าลงในสระน้ำ เย็นๆ ในยามเช้า ก็ให้
อารมณ์ฟินเวอร์ไม่น้อย
 จุดเด่นของโรงแรมคาเวอร์น่าแห่งนี้ นอกจากที่พักแสนน่ารัก
และบรกิารอยา่งอบอุน่แลว้ ทีน่ีย่งัมีรา้นอาหารเดียร ์แอนด ์ โด คาเฟ ่
หรือ D.A.D. ของคุณเอกชยา สุขศิริ อดีตบรรณาธิการบริหาร
นิตยสาร Volume ซึ่งใช้เวลาว่างจากการเป็นนักเขียนบทละคร
โทรทัศน์มาสร้างสรรค์เมนูแสนอร่อยด้วยตัวเอง เช่น ตำ โด เป็น     
ซิกเนเจอร์เมนูของ D.A.D. ความพิเศษอยู่ท่ีเส้นมะละกอกรอบนำ มา
ตำ คลุกเคล้าจนเข้ากับน้ำ กะปิรสแซ่บ รับประทานกับกองทัพเคร่ืองเคียง
อย่างปูม้า กุ้งสด หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ ไก่อบโอ่ง คอหมูย่าง 
ขนมจนี และเส้นมาม่า หรือ ตำ กะปิ รสชาติเด็ดดวง และเมนูสร้างสรรค์           
อีกหลายจานที่รับรองว่าจะต้องติดใจ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องดื่ม
หลายชนิด ทั้งกาแฟสดและขนมหวานไว้คอยบริการอีกด้วย

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 9 ห้อง
ราคา 3,000 - 3,500 บาท
ที่อยู่ ตำ บลหนองน้ำ แดง อำ เภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 08 6245 6699  
เฟซบุ๊ก cavernakhaoyai, deeranddoecafe
อีเมล nexteak@yahoo.com

CAVERNA KHAOYAI
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 30% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

จากความประทบัใจเมือ่ครัง้ไปเทีย่วสวติเซอรแ์ลนดก์บัครอบครวั 
บวกกบัความฝนัอยากมโีรงแรมบรรยากาศอบอุน่เสมอืนพกัผอ่น
อยู่ในบ้าน คุณสัณชัย เองตระกูล จึงพัฒนาพื้นที่บนเขาใหญ่ให้
กลายเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว สูง 6 ช้ัน ในช่ือ เลอ มอนเต้ เขาใหญ่ 
โรงแรมสไตล์สแปนิช พร่ังพร้อมด้วยบริการเพียงก้าวแรกเม่ือไปถึง
 เลอ มอนเต้ เขาใหญ่ แต่ละห้องได้รับการตกแต่งด้วย
เฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยไม่ซ้ำ กัน จากไอเดียของคุณสัณชัยที่ลงมือ
เลือกสรรเฟอร์นิเจอร์ทุกช้ินมาตกแต่งอย่างพิถีพิถัน โดยเฉพาะชั้น
ล็อบบี้ที่ใครมาเยือนก็จะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและน่ารัก แถม 
ในห้องพักยังบอกต่อถึงความนุ่มสบายของเตียงนอน เช่น ห้องดีลักซ์
ทีม่ทีัง้แบบเตยีงใหญแ่ละเตยีงแฝด ใหค้ณุเลอืกไดต้ามความตอ้งการ 
หรือจะเป็นห้องดีลักซ์พร้อมทางเข้าสระว่ายน้ำ  ห้องนี้เหมาะสำ หรับ
ครอบครัวที่อยากจะพาเด็กๆ มาสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ จนที่พัก
แห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นโรงแรม 4 ดาวที่ดีที่สุดบนเขาใหญ่
 นอกจากน้ี ยังมีส่ิงอำ นวยความสะดวกครบครัน ท้ังสระว่ายน้ำ    
คอฟฟ่ีช็อป ร้านอาหารโคเซ่ เรสเทอรองท์ แอนด์ บาร์ ซ่ึงเปิดตลอดวัน 
โดยเฉพาะบุฟเฟต์อาหารเช้าที่ทําเอาหลายคนติดอกติดใจใน        
ความอรอ่ย และเมนทูีม่ใีหเ้ลอืกหลากหลาย อยา่งกว๋ยเตีย๋วในกะลา 
รสชาติไทยๆ แสนอร่อยในไอเดียแสนเก๋ หรือจะเป็นไข่กระทะแบบ     
ฟูลออปชั่น เครื่องแน่นจนอิ่มท้อง ก่อนจะท่องเท่ียวไปยังสถานท่ี     
ใกล้เคียง เพราะโรงแรม เลอ มอนเต้ เขาใหญ่ ใกล้สวนน้ำ และสวนสนุก 
Scenical World  เพียงไม่กี่ก้าว หรืออยากจะไปเท่ียวโบนันซ่า    
ปางช้าง ก็มีรถรับ-ส่งอย่างสะดวกสบาย ท่ีน่ีจึงเหมาะสําหรับ             
วันพักผ่อนของครอบครัวท่ีต้องการความอบอุ่นและผ่อนคลาย       
ไปพร้อมกับความสุขด้วยรอยยิ้ม

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 44 ห้อง
ราคา 3,500 – 23,500 บาท
ที่อยู่ 882 หมู่ 5 ถนนธนะรัชต์ ตำ บลหมูสี อำ เภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4407 7770–5
เฟซบุ๊ก LeMonteHotel
เว็บไซต์ www.lemontekhaoyai.com
อีเมล info@lemontekhaoyai.com

LE MONTE HOTEL KHAO YAI
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

หากเป้าหมายการเดินทางของคุณคือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ ค้นหาคําตอบแห่งศิลปะพร้อมการพักผ่อนท่ามกลาง
ธรรมชาติ หน้าผา เขาใหญ่ รีสอร์ท คือคำ ตอบแห่งการปล่อยใจ
ท่ามกลางทัศนียภาพของหุบเขาอันเงียบสงบงดงาม ด้วย
สถาปัตยกรรมรูปทรงสมัยใหม่เหนือดินแดนของเวิ้งหิน 
 หน้าผา เขาใหญ่ รีสอร์ท ถูกเนรมิตข้ึนโดยผสมผสานความงาม
ทางสถาปัตยกรรมเข้ากับผลงานศิลปะจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับ
นานาชาติ เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำ นวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่า
จะเป็น ห้อง แกรนด์วิลล่า ชมหินผา 3 ห้อง ซึ่งตกแต่งสไตล์                
โมเดิร์นโปร่งสบาย ผนังด้านหน่ึงกรุกระจกสามารถมองเห็นธรรมชาติ
เวลากลางวันหรือนอนดูดาวยามค่ำ คืน หรือจะเป็นห้อง วิลล่า พิงผาหิน       
5 ห้อง ที่ให้ความรู้สึกเหมือนได้นอนในถ้ำ หินและบางห้องล้อมรอบ
ด้วยสวนสวย ส่วนใครมาทั้งครอบครัวหรือเพื่อนกลุ่มใหญ่             
ก็สามารถเลือกเข้าพักที่ห้องหน้าผาอาร์ตสเปซ พื้นที่กว้างถึง 150 
ตารางเมตร รองรับผู้เข้าพักได้ถึง 6 คนอย่างสะดวกสบาย  
 นอกจากน้ี ยังมีร้านอาหารภายในรีสอร์ทไว้คอยบริการตลอดวัน 
ท้ังอาหารไทย อาหารยุโรป อีกท้ังยังมีร้านกาแฟและร้านขายของท่ีระลึก 
ทั้งหมดตกแต่งให้อารมณ์เหมือนได้นั่งผ่อนคลายพร้อมชมผลงาน
ชิ้นเยี่ยมหลากหลายรูปแบบ ที่กล่อมเกลาให้บรรยากาศของสถานที่
อบอวลไปด้วยสุนทรียะแห่งศิลปะอันบริสุทธิ์ รวมไปถึงกิจกรรม
นันทนาการ อาทิ อ่างอาบน้ำ ร้อน สระว่ายน้ำ กลางแจ้ง บริการนวดไทย 
พร้อมให้คุณและครอบครัวได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ 
 ไม่ว่าจุดมุ่งหมายในการเดินทางของท่านคืออะไร หน้าผา เขาใหญ่ 
รีสอร์ท คือสถานที่ที่คุณจะได้เสพศิลปะ สัมผัสกับธรรมชาติและ   
การผจญภัยเพื่อการพักผ่อนอันสมบูรณ์แบบที่สุดในเขาใหญ่

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 9 ห้อง
ราคา 8,000 - 22,000 บาท
ที่อยู่ 187-189 หมู่ 14 ถนนบุ่งเตย-คลอง ตำ บลหมูสี 
อำ เภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4493 8806, 09 3636 9999
เฟซบุ๊ก nhaphakhaoyai
เว็บไซต์ www.nhapha-khaoyai.com
อีเมล nhapha.khaoyai@gmail.com

NHAPHA KHAO YAI RESORT
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 20% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

โรงแรม ยู เขาใหญ่ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาวน้องใหม่ในเครือ      
ยู โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ที่เพิ่งเปิดทำ การในปี 2559 ที่ผ่านมา    
ที่นี่โดดเด่นด้วยการตกแต่งอย่างหรูหราคลาสสิกในสไตล์หมู่บ้าน
ย่านชนบทของฝรั่งเศส ซ่ึงมีจุดให้ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ
มากมาย
 นอกจากตัวอาคารที่ดูคลาสสิกแล้ว การวางผังของโรงแรม     
ก็มีความสวยงามลงตัว มีสวนสวยและธารน้ำ ใสทอดยาวลดหลั่น
คั่นระหว่างหมู่ตึก 2 ฝั่ง พร้อมกับมีทิวทัศน์ของแนวทิวเขา
สันกําแพงทอดตัวอยู่ไกลๆ โดยบริเวณต้นธารน้ํามีการตกแต่ง   
อย่างน่ารักไว้ให้ผู้มาเยี่ยมเยือนเก็บภาพความประทับใจ
 สำ หรับหอ้งพกันัน้มหีอ้งพกัแบบซพีูเรียร์ ดลีกัซ ์และหอ้งสวที 
ภายในห้องตกแต่งอย่างเรียบหรู เรียบง่าย ห้องซูพี เรียร์ 
ตกแต่งในโทนสีเขียวสดใส พร้อมพ้ืนท่ีน่ังเล่นชมวิวสวน ห้องดีลักซ์
สวยหวานในโทนสีม่วงลาเวนเดอร์โรแมนติก ส่วนห้องสวีทตกแต่ง
ในโทนสีขาว-ครีมแลดูอบอุ่นและชวนผ่อนคลาย ภายในห้องพัก          
มีส่วนของห้องนั่งเล่นและโต๊ะรับประทานอาหารเป็นสัดส่วน 
 ความพิเศษของ ยู เขาใหญ่ ยังไม่หมดเพียงเท่าน้ี เพราะผู้ท่ีเข้าพัก
ยังจะได้รับการบริการเฉพาะบุคคลอันเป็นเอกลักษณ์ของโรงแรมยู 
น่ันคือ U Choose Programme ซ่ึงสามารถเลือกประเภทของหมอน 
สบู่ ชา เพลง และเครื่องดื่มต้อนรับได้ตามความชอบของตนเอง 
 และหากมองหาเมนูอร่อยๆ ชวนประทับใจ ที่นี่ก็มีห้องอาหาร
ปาปิญอง เฟรนช์ บิสโทร ที่ตกแต่งอย่างสวยหวานโรแมนติกใน
บรรยากาศแบบฝรัง่เศสชนบท โดยบรกิารอาหารสไตลเ์ฟรนชบ์สิโทร
และอาหารไทยตลอดวัน ส่วนใครท่ีมองหาเครื่องดื่มและของว่าง     
ก็มีบริการที่ล็อบบี้ เลานจ์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนสไตล์ฝรั่งเศส        
ของโรงแรม 
 นอกจากนี ้ย ูเขาใหญ ่ยงัมหีอ้งรบัรองสำ หรบัการจดังานเลีย้ง 
งานประชุมสัมมนา และงานแต่งงานอีกด้วย รวมถึงพื้นที่กลางแจ้ง
ที่สามารถรองรับการจัดงานได้เช่นกัน ส่วนการบริการเพื่อมอบ
ความผ่อนคลายอย่างสปา ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการได้ที่ ยู สปา 
โดย เต๋า การ์เด้น ซ่ึงแสนพิเศษด้วยการบริการท่ีมุ่งเน้นการขจัดสารพิษ
และคืนความสมดุลของธาตุภายในร่างกาย 

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 63 ห้อง
ราคา 3,099 – 5,099 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 99/22 หมู่ 1 ตำ บลหมูสี อำ เภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4407 9999
เฟซบุ๊ก U Khao Yai
เว็บไซต์ www.uhotelsresorts.com/ukhaoyai/
อีเมล reserve@ukhaoyai.com

U KHAO YAI
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UBON RATCHATHANI
อุบลราชธานี

ชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทยกันที่
อุบลราชธานี จังหวัดที่อยู่ภาคตะวันออกสุดของแดน
อีสาน และเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่ท ่องเที่ยว          
น่ามหศัจรรย์อยูม่ากมาย ความมหศัจรรย์แรก แก่งชมดาว 
จุดท่ีเขาเล่าว่า...คุณสามารถชมท้องฟ้าทั้งแสงแรกแห่ง
รุง่อรณุ และทะเลดวงดาวระยบิระยบัเตม็ท้องฟ้าในยามคํา่คนื
ได้ในสถานที่แห่งนี้ หรือชมพระอาทิตย์ข้ึนได้ก่อนใคร ณ 
อทุยานแห่งชาตผิาแต้ม และบรเิวณผนงัหน้าผา ยงัปรากฏ
ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์เรียงรายให้ได้เห็นอยู่กว่า 
300 ภาพ ยังมีจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดและ
เหมาะแก่การดูดาวมากที่สุดอีกหนึ่งแห่ง คือ วัดสิรินธร    
วรารามภูพร้าว ซึ่งไฮไลท์อยู่ที่ด้านหลังของพระอุโบสถ    
มีงานศิลปกรรมอันโดดเด่นด้วยภาพของต้นกัลปพฤกษ์
ในตอนกลางคืนท่ีจะเรืองแสงออกมา เป็นอีกความ
มหัศจรรย ์ของสิ่งปลูกสร ้างท ่ามกลางธรรมชาติ             
อนังดงาม พระธาตเุจดย์ีศรมีหาโพธิ ์พระธาตทุีจ่ำลองแบบ
มาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ภายในบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ สามารถเข้าไปกราบสักการะได้ที่       
วัดพระธาตุหนองบัว หรือล่องเรือไปตามลำนํ้ามูลซึ่งไหล
มาบรรจบกับแม่นํา้โขง เกิดเป็นแม่นํา้สองสี ที่เรียกกันว่า 
โขงสีปูน มูลสีคราม ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมฝั่งแม่นํ้า
ทัง้ 2 ฟากฝ่ัง พร้อมชมิอาหารทีท่ำจากปลาสดๆ  คนชอบ
ถ่ายภาพต้องไม่พลาด ถ่ายภาพคู่แก่งหินใต้ลำนํ้าโขง         
รูปมิกกี้เม้าส์ที่ สามพันโบก ถ่ายภาพกระโดดบนเนนิทราย
ที่หาดหงส์ ยิ่งช่วงเวลาพระอาทิตย์ตก แสงแดดส่อง
กระทบทรายสีขาวระยิบระยับสวยงามไม่แพ้ที่ไหนๆ
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลดราคาพิเศษจากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

โรงแรมเดอ พราวด ์คอือกีหนึง่จดุมุง่หมายของคนมาเยอืนอสีาน
ที่ต้องการสถานที่พักอันทันสมัย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นความสะดวก
สบายสำ หรับการเที่ยวชมจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากโรงแรม
แห่งนี้อยู่ห่างจากกลางใจเมืองเพียง 1.5 กิโลเมตร คุณจึง
สามารถเดนิทางไปยงัสถานท่ีทอ่งเทีย่วยอดนยิมตา่งๆ ในเมอืงได้
อย่างรวดเร็วและง่ายดาย 
 ที่นี่เป็นโรงแรม 4 ชั้น ตกแต่งอย่างทันสมัย สวยงาม พื้นที่
ภายในกว้างขวาง โปร่งสบาย ห้องพักแต่ละห้องของที่นี่แฝงด้วย
กลิน่อายของวฒันธรรมทอ้งถิน่ ซึง่เปน็ความตัง้ใจนำ เสนอหอ้งพกั
ในรูปแบบใหม่ๆ หลายสไตล์ เช่น ห้องมาตรฐาน ห้องซูพีเรียร์       
ห้องดีลักซ์ และห้องเวิร์ลพูลสวีท เตียงคิงไซส์ ซึ่งหากเป็นห้องพัก
สำ หรบัครอบครวัหรอืผูใ้หญ ่จะมกีารนำ เอาเครือ่งจกัสานมาตกแตง่
อย่างสวยเก๋ หรือบางห้องเป็นผนังปูนเปลือยให้อารมณ์ดิบๆ      
เหมาะกับวัยรุ่นหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  
 ส่ิงอำ นวยความสะดวกครบครันของโรงแรมแห่งน้ีประกอบไปด้วย 
ห้องฟิตเนสที่กว้างสบาย อินเทอร์เน็ตไร้สาย เครื่องปรับอากาศ 
โทรทัศน์จอแบน แต่ละห้องมีห้องน้ำ ส่วนตัว อ่างอาบน้ำ  (บางห้อง) 
เครื่องใช้ในห้องน้ำ ฟรี เครื่องเป่าผม บริการโทรปลุก เพื่อความ
สะดวกสบายของผู้เข้าพัก รวมทั้งพื้นที่นั่งเล่นเพื่อการผ่อนคลาย          
หลังวันที่วุ่นวาย พร้อมระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง บริการ
อาหารเช้าและอาหารท้องถิ่นอีสานรสชาติแซ่บสะใจ
 ท่ีสำ คัญอยู่ห่างจากสนามบินอุบลราชธานีเพียง 3 กิโลเมตรเท่าน้ัน 
โรงแรมเดอ พราวด์ จึงเป็นตัวเลือกช้ันยอดสำ หรับนักท่องเท่ียวทุกคน
ท่ีต้องการท่ีพักสะดวกสบายในการเร่ิมต้นสํารวจดินแดนอีสานโดย
เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 53 ห้อง
ราคา 800 - 3,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่  42/4 ซอยชยางกูร 40 ถนนชยางกูร ตำ บลในเมือง 
อำ เภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 09 5620 1919
เฟซบุ๊ก deproudhotel
เว็บไซต ์ www.deproudhotel.com
อีเมล deproudhotel@gmail.com

DE’ PROUD HOTEL
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 50% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

TOHSANG KHONGJIAM RESORT

ด้วยพลังแห่งมนต์เสน่ห์ของแม่นำ้ โขง จึงเกิดแรงบันดาลใจให้ 
ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท ถูกเนรมิตขึ้นเพื่อหล่อหลอมเอา
วัฒนธรรม ประเพณีและประวัติศาสตร์ รวมเป็นหนึ่งในสถานที่
ทอ่งเทีย่ว เกดิเปน็ทีพ่กัอันสวยงามบนพืน้ที ่33 ไร ่ตัง้อยู่ใจกลาง
ธรรมชาติของอำ เภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
 ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท โอบล้อมด้วยความงดงามของ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ อาทิ แม่น้ำ  2 สีหน้ารีสอร์ท จุดที่คุณ
จะไดเ้หน็พระอาทติยข์ึน้กอ่นใครในสยาม สมัผสัไอเยน็จากแมน่้ำ โขง
ที่กั้นกลางระหว่างไทย-ลาว ชายแดนท่ีผู้คนต่างหลั่งไหลมาค้นหา
ความมหศัจรรย ์อกีทัง้อิม่เอมกบัความงดงามของน้ำ ตกแสงจนัทร ์
น้ำ ตกสร้อยสวรรค์ เย่ียมชมวัดภูพร้าวและท่องเท่ียวแกรนด์แคนยอน
เมืองไทยอย่าง สามพันโบก
 ทอแสง โขงเจยีม รสีอร์ท ใหบ้รกิารหอ้งพกัหลากหลายประเภท 
เร่ิมต้นด้วยห้องซูพีเรียร์ ซ่ึงได้รับการออกแบบอย่างเรียบหรู โปร่งสบาย
ชมวิวริมแม่น้ำ โขง เช่นเดียวกับ ห้องดีลักซ์ริเวอร์วิว ที่มาพร้อม
ระเบียงกว้างๆ ให้คุณนอนเล่นรับลมเย็นสบาย สัมผัสธรรมชาติได้
อย่างใกล้ชิด ไม่แพ้ห้องพักแบบการ์เด้นวิลล่า ที่รายล้อมสวนสวย
สไตลบ์าหล ีและสำ หรบัผูท้ีต่อ้งการความพเิศษข้ันสดุ ห้องพกัแมโ่ขง 
วลิลา่สดุหรูกส็ามารถตอบโจทยใ์ห้การพักผ่อนแบบสว่นตวัสมบรูณ์
แบบยิ่งขึ้น  
 นอกจากนี้ ทอแสงสปายังมีบริการสปาด้วยสมุนไพรโบราณ 
และการนวดแผนไทย หรือคนรักกิจกรรมแอดเวนเจอร์ คุณจะได้
เพลิดเพลินกับการพายเรือคายัคไปตามแม่น้ำ  สำ รวจพื้นที่โดยรอบ
ด้วยการปั่นจักรยาน หรือใช้เวลาทั้งวันกับการตกปลา และกลับมา
อ่ิมอร่อยท่ีห้องอาหารเวินบึก ให้บริการท้ังอาหารท้องถ่ิน อาหารไทย 
และอาหารนานาชาติ และหากต้องการสัมผัสบรรยากาศของแม่น้ำ โขง
และภูเขาของประเทศลาว พลาดไม่ได้กับ คาเฟ่ เดอ โขง สถานที่       
ท่ีคุณจะได้เพลิดเพลินกับอาหารและเคร่ืองด่ืมให้คุณได้ปล่อยอารมณ์
ไปกับธรรมชาติอย่างแท้จริง

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 55 ห้อง
ราคา 4,500 - 11,200 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 68 หมู่ 7 บ้านห้วยหมากใต้ ตำ บลโขงเจียม 
อำ เภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
โทร. 0 4535 1174-6
เฟซบุ๊ก TohsangKhongjiamResort
เว็บไซต์ www.tohsang.com/khongjiam
อินสตาแกรม @tohsangkhongjiamresort
อีเมล tohsang@tohsang.com
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UDON THANI
อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการ
คมนาคมและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อดุมสมบรูณไ์ปดว้ยธรรมชาต ิวัฒนธรรม และโบราณคดี
อันเก่าแก่  อย่างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง  ร่องรอย
ของอารยธรรมมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  
วดัวาอารามตา่งๆ อาท ิวดัโพธสิมภรณ ์ภายในประดษิฐาน
หลวงพ่อพระพุทธรัศมี อายุกว่า 600 ปี สร้างในสมัยสุโขทัย  
พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ        
อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และปูชนียวัตถุมหามงคล     
อกีหนึง่วดัทีต่ัง้อยูท่า่มกลางธรรมชาต ิและมชีือ่เสยีงทีส่ดุ
ในด้านความสวยงามคือ วัดป่าภูก้อน นอกจากจะมา       
สดูอากาศทีบ่รสิทุธิ ์อยา่ลมืกราบนมสัการขอพร พระพทุธ
ไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี ที่สร้างขึ้นด้วยหินอ่อน    
สีขาวจากประเทศอิตาลี รวมถึงองค์พระปฐมรัตน
บูรพาจารย์มหาเจดีย์ ที่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  
แต่ถ้าเป็นนักเดินทางสายหวานและโรแมนติกควรมาเยือน
ช่วงเดือนมกราคม ชมดอกบัวชูช่อเบ่งบานเต็มบึงท่ีทะเลบัวแดง 
ปิดท้ายด้วย ตลาดผ้านาข่า ตลาดขายผ้าพ้ืนเมืองจาก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เขาเล่าว่าเป็นผ้าผิวสวย ผ้าท่ี        
เกิดจากการหมักโคลน ย้อมสีธรรมชาติกลายมาเป็น       
ผ้าหมี่-ขิด สินค้าโอท็อปของชาวอุดร มีความมันวาว    
เป็นเอกลักษณ์ของผ้าแบบอีสาน ใครมาเป็นต้องซื้อ        
ติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝากอย่างแน่นอน ส่วน         
นักช้อปท้ังหลายต้องไม่พลาดไปเยือนศูนย์การค้า                         
UD Town แหล่งช้อปปิ้งแบบโอเพ่นแอร์ที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย สารพัดสินค้าและร้านอาหาร
มากมายถูกรวบรวมมาอยู่ที่นี่ที่เดียว

003-101 artwork ok.indd   77 6/15/2560 BE   14:59



78

001-101 artwork ok.indd   78 4/24/2560 BE   2:41 PM



79

 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด ห้องพักราคาพิเศษ จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

โรงแรมบราวนเ์ฮาส ์มแีรงบนัดาลใจจากบา้นไมห้ลังเกา่ทรงอสีาน 
เน้นความเรียบง่าย ตามการดำ รงชีวิตของคนท้องถิ่น และอาศัย
จารีตประเพณีด้ังเดิมของชาวอีสานนั่นคือ ฮีต 12 ครอง 14     
ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมตามแบบฉบับจารีตประเพณีในเดือนนั้นๆ 
ดว้ย โดดเด่นดว้ยการนำ อตัลกัษณข์องชาวอดุรมาผสมผสานกบั
สไตล์โมเดิร์น จึงเกิดเป็นโรงแรมสไตล์อีสานร่วมสมัยแห่งแรก   
ในจังหวัดอุดรธานี
 ภายในห้องพักได้รับการตกแต่งอย่างเรียบง่าย เน้นโทนสี
น้ำ ตาลเปน็หลกั เพ่ือเพิม่กลิน่อายธรรมชาตแิละบรรยากาศทีด่อูบอุน่ 
มีโต๊ะทำ งานขนาดใหญ่ และสิ่งอำ นวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน 
เพิ่มความเก๋ด้วยหน้าต่างไม้เก่า 1 บาน ที่มาพร้อมกับข้อความด้าน
ข้างที่สื่อถึงประเพณีต่างๆ ของภาคอีสาน เพื่อให้ผู้เข้าพักได้สัมผัส
ถงึความเปน็อสีานและความเปน็อุดรอยา่งแทจ้รงิ ตรงตามสโลแกน
ของโรงแรมที่ว่า มาอุดรฯ ต้องมานอนบราวน์เฮาส์ 
 ไมเ่พยีงแตห้่องพกัทีม่คีวามโดดเดน่ อาหารเชา้กเ็ป็นอกีหนึง่สิง่
ที่หลายๆ คนต่างพูดถึง เพราะมีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร         
เป็นอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่มีทั้งอาหารรับประทานง่าย และอาหาร
พื้นถิ่นของชุมชนในย่านนี้ เช่น ขนมปังญวน ข้าวต้มมัด ขนมใส่ไส้ 
และผลไม้ตามฤดูกาล ท่ีสำ คัญรับประทานได้ต้ังแต่ 07.00 – 12.00 น. 
หลังจากนั้นยังมีบริการขนมและเครื่องดื่มฟรีตลอด 24 ชั่วโมง     
อีกด้วย และท่ีห้องอาหารบราวน์ฮอบซ่ึงอยู่ติดกับสระว่ายน้ำ  พร้อมเปิด
ให้บริการอาหารไทยและยุโรปตลอดทั้งวันเช่นกัน
 นอกจากนี ้ยงัมหีอ้งประชมุทีม่ขีนาดกวา้งสามารถรองรบัแขก
ได้มากถึง 70 ท่าน ซ่ึงมาพร้อมกับอุปกรณ์เคร่ืองเสียงและจอภาพยนตร์
ทีท่นัสมยั จดังานสมัมนา งานเลีย้ง และงานแตง่งานไดอ้ยา่งสบายๆ 
หรือจะเลือกจัดงานบริเวณสวนของโรงแรม ริมบึงหนองเหล็ก       
ก็เก๋ไก๋น่ารักเช่นกัน

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 74 ห้อง 
ราคา 1,300 – 2,200 บาท 
ที่อยู่ 234/5 หมู่ 1 ซอยริมหนองบัว 6 ตำ บลหมากแข้ง 
อำ เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โทร. 0 4232 2888, 06 3369 9888
เฟซบุ๊ก brownhousehotel
เว็บไซต์ www.brownhousehotel.com/th
อีเมล booking@brownhousehotel.com

BROWN HOUSE HOTEL 

003-101 artwork ok.indd   79 6/15/2560 BE   15:05



80

001-101 artwork ok.indd   80 4/24/2560 BE   2:41 PM



81

 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี เป็นโรงแรม
ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุดรธานี ที่มีความสะดวกสบายและยัง
อยู่ในทำ เลที่ดี ย่านใจกลางตัวเมือง โดยเชื่อมต่อกับศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี แหล่งช้อปปิ้งอันทันสมัย
 สำหรับห ้องพักของโรงแรมนั้นได ้รับการปรับปรุงใหม ่  
ประกอบด้วย ห้องสแตนดาร์ด ห้องซูพีเรียร ์ ห้องดีลักซ  ์ 
ห้องเพอทิทสวีท ห้องจูเนียร์สวีท และห้องเอ็กเซ็กคิวทีฟสวีท 
ตกแต่งแบบไทยร่วมสมัย เน้นโทนอบอุ่นด้วยสีนํา้ตาล-ครีม เพื่อให้
ผู้เข้าพักรู้สึกผ่อนคลาย 
 ภายในห้องพักมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบครัน พร้อมทั้งบริการ
อนิเทอรเ์นต็ ตูน้ริภยั และมนิบิาร ์นอกจากนี ้ทางโรงแรมยงัมบีรกิาร
โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศไว้บริการในห้องพักอีกด้วย 
 ส่วนห้องอาหารก็มีให้บริการ 2 ห้องอาหาร ประกอบด้วย ห้องอาหาร
บ้านเชียงที่เสิร์ฟอาหารไทยและนานาชาติ เปิดบริการตั้งแต่เช้าตรู่   
ถึงเที่ยงคืน และห้องอาหารจีนหลกฟัต ส่วนร้านเบเกอรี่และคาเฟ่ 
เดลิคอร์นเนอร์ พร้อมให้บริการของว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเย็นย่ำ 
ที่ไม่รู้จะไปไหน ลองดื่มด่ำ กับเครื่องดื่มเบาๆ ที่ล็อบบี้เลานจ์ เคล้า
เสียงเพลงท่ีพร้อมขับกล่อมตลอดท้ังคืน หรือร้องคาราโอเกะท่ีแอททูน 
รวมทัง้มบีรกิารรมูเซอรว์สิเสริฟ์อาหารถงึหอ้งพกัตลอด 24 ชัว่โมง 
 ภายในโรงแรมยังมีสระว่ายน้ำ กลางแจ้งและฟิตเนสให้ไว้ออก
กำ ลังกายเรียกเหงื่อ หากต้องการความผ่อนคลาย ทางโรงแรมมี
ห้องสตรีม ห้องซาวน่าไว้บริการ และบ่อน้ำ ร้อนสวยๆ ให้ลงแช่ได้ 
ท้ังตัว แต่ถ้าต้องการการปรนนิบัติในระดับลึกแล้ว ยังมีบริการสปาหรู
ระดับ 5 ดาว ทีส่ปาเซน็วาร ีสำ หรบัการบำ บดัและใหค้วามผอ่นคลาย 
 โรงแรมแห่งน้ียังมีห้องประชุมขนาดใหญ่ท่ีมาพร้อมทีมงานมืออาชีพ 
สำ หรับการจัดงานเลี้ยงและงานแต่งงาน ห้องประชุมขนาดใหญ่
สามารถรองรับแขกได้สูงสุดถึง 2,500 คน และยังมีบริการ         
ห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางกว่า 11 ห้อง ไว้รองรับตาม
ความต้องการของลูกค้า 

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 259 ห้อง
ราคา 3,100 - 9,500 บาท
ที่อยู่ 277/1 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำ บลหมากแข้ง
อำ เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โทร. 0 4234 3555 
เว็บไซต์ www.centarahotelsresorts.com/centara/cud
อีเมล cud@chr.co.th

CENTARA HOTEL & CONVENTION CENTRE 
UDON THANI

003-101 artwork ok.indd   81 6/15/2560 BE   16:53



82

CENTRAL & EASTERN
ภาคกลางและภาคตะวันออก
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BANGKOK
กรุงเทพมหานคร

เมืองหลวงของประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ศูนย์กลาง
ความเจริญทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการศึกษา คมนาคมขนส่ง 
มีสิ่งอำ นวยความสะดวกมากมายที่เอ้ือประโยชน์แก่ผู้คน
ที่มาเยี่ยมเยือน สถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาคุณไปเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ก่อนจะมาเป็นกรุงเทพฯ ท้ังนิทรรศ
รัตนโกสินทร์ และ มิวเซียมสยาม พร้อมเข้ากราบสักการะ
พระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย
ท่ีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว หรือจะไปเดิน
ทอดน่องสัมผัสชุมชนย่านเก่าสุดคลาสสิก ริมแม่น้ำ เจ้าพระยา 
ชิมขนมฝรั่งโปรตุเกสที่ ย่านกุฎีจีน พักผ่อน จิบกาแฟ   
อ่านหนังสือชิลๆ ที่ร้านคาเฟ่เก๋ๆ พร้อมถ่ายภาพชิคๆ       
ลงโซเชียล หรือจะไปเช็คอินตามคอมมูนิตี้ มอลล์ฮิปๆ     
ทั้ง ท่ามหาราช เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์,  เดอะ แจม 
แฟคตอรี่, เดอะ คอมมอนส์ เป็นต้น  และพลาดไม่ได้กับ
สวนจตุจักร แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตของชาวไทยและ       
ชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ 
สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ก็มีอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็น 
ท้องฟ้าจำ ลอง, Dinosaur Planet, Sea Life Bangkok 
Ocean World, Snow Town หรือจะเป็น สวนสัตว์
เขาดนิ และมอีกีหนึง่แห่งทีเ่ปน็แหลง่เรยีนรูท้างการเกษตร 
สวนจิตรลดา สถานท่ีทดลองโครงการส่วนพระองค์       
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ทางดา้นการเกษตรมากมาย เปน็อีกหนึง่สถานทีท่ีค่ณุควร
ไปสัมผัสและเยี่ยมชมให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

 (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตึกระฟ้าความสูง 33 ชั้น ตั้งอยู่
ใจกลางแหล่งธุรกิจของกรุงเทพฯ เหมาะสำ หรับผู้มาเยือนท่ีต้องการ
พักผ่อนหรือติดต่อธุรกิจ คุณสามารถเดินทางจากโรงแรมไปยัง
สถานท่ีต่างๆ อย่างสะดวกสบายด้วยบริการรถไฟฟ้า BTS ท่ีเช่ือมต่อ
ระหว่างสถานีสุรศักด์ิกับโรงแรมโดยตรง ในการเข้าพักท่ีน่ี คุณจะได้
เพลิดเพลินกับการบริการและสิ่งอำ นวยความสะดวกเหนือระดับ 
ตามมาตรฐานโรงแรมดีลักซ์ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ
 ด้วยห้องพักที่แบ่งเป็น 6 ประเภท คือ ห้องซูพี เรียร์  
ห้องซูพีเรียร์สกาย ห้องเอ็กเซ็กคิวทีฟซูพีเรียร์สกาย ห้องเอ็กเซ็ก
คิวทีฟดีลักซ์ ห้องพรีเมียมดีลักซ์ และห้องจูเนียร์สวีท ทุกห้อง 
ล้วนแต่ได้รับการออกแบบและตกแต่งแบบเรียบหรู เพื่อมอบ
ประสบการณ์การพักผ่อนท่ีเงียบสงบและผ่อนคลายที่สุดให้แก่คุณ 
อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้ได้เลือกทำ  ไม่ว่าจะเป็นการออกกำ ลัง
กายที่ฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ครบครัน ห้องคิดส์คลับที่จัดสรรไว้คอย
เอาใจหนูน้อยนักเดินทาง
 แต่ถ้าใครอยากสัมผัสวิวกรุงเทพฯ ในมุมสูง ต้องไปท่ีสระว่ายน้ำ 
อินฟินิตี้บริเวณชั้น 14 ซึ่งเป็นไฮไลท์ของโรงแรม ที่นี่คุณสามารถ
ว่ายน้ำ ไป พร้อมจิบเคร่ืองด่ืมจากพูลบาร์ รวมถึงชมวิวของมหานคร
แห่งนี้ได้อย่างเอ็กซ์คลูซีฟ
 นอกจากนี้ บริเวณริมสระยังมีเก้าอี้รังนกแสนสบายให้ได้นอน
อาบแดด และนัง่เลน่ในบรรยากาศรมิสระสดุโรแมนตกิ ทีข่าดไมไ่ดใ้น
การมาเยือนโรงแรมแห่งนี้คือ การลองลิ้มชิมรสอาหารหลากหลาย
เมนูกับบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารเดอะกลาสเฮ้าส์ ชั้น 5 
ตระการตาไปกับเมนูอาหารนานาชนิดท้ังคาวหวาน ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย 
ญี่ปุ่น หรือฝรั่ง ล้วนจัดหนักจัดเต็ม โดยเฉพาะไฮไลท์เด็ดอย่าง        
ซีฟู้ดสดๆ ทั้งปูอลาสก้าก้ามโต กุ้งแม่น้ำ  หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์     
ปลาหิมะ อีกทั้งยังมีตับห่าน พร้อมเสิร์ฟเติมกันได้ไม่อั้น และอย่าลืม
ปิดท้ายกันด้วยของหวานที่น่าจะถูกใจเด็กๆ อย่าง Chocolate 
Fountain กับผลไม้สด งานนี้รับรองอิ่มฟินทั้งครอบครัว

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 390 ห้อง
ราคา 3,500 – 5,500 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทร. 0 2210 8100 
เฟซบุ๊ก EastinGrandSathorn
เว็บไซต์ www.eastinhotelsresidences.com
อินสตาแกรม @eastingrandsathorn
อีเมล rsvn@eastingrandsathorn.com

EASTIN GRAND HOTEL SATHORN
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

ถนนวิทยุเปรียบเสมือนฟิฟท์ อเวนิว ของมหานครนิวยอร์ก อีกท้ัง
ที่ตั้งยังใกล้กับสวนสาธารณะใหญ่ใจกลางเมือง อันเป็นปอดของ
กรุงเทพมหานคร โดยสามารถมองเห็นได้จากวิวห้องพักทำ ให้      
โอเรยีนเตล็ เรสซเิดนซ ์กรงุเทพ เปน็โรงแรมทีตั่ง้อยูใ่นทำ เลสำ คญั
ใจกลางเมืองแห่งนี้ 
 โอเรยีนเตล็ เรสซเิดนซ ์กรงุเทพ โรงแรมหรหูราคลาสสกิ ดว้ย
การผสมผสานความแตกต่างระหว่างตะวันออกและความสะดวกสบาย
ทันสมัยอย่างกลมกลืน ด้วยห้องสวีทหรูหราพรั่งพร้อมด้วย 
สิ่งอำ นวยความสะดวกครบครัน ประกอบด้วย ห้องแกรนด์ดีลักซ์
ที่ตกแต่งอย่างโปร่งสบายและสง่างาม ด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบ
พิเศษ โคมไฟฝังเพดาน และพื้นไม้เนื้อแข็งสีเข้มที่ตัดกันกับหินอ่อน
สีครีม ห้องสวีท 1 ห้องนอนที่หรูหราและกว้างขวาง โดยคุณ
สามารถเลอืกวา่อยากชมทวิทศันข์องเมอืงหลวงประเทศไทยในหอ้ง
ทิวทัศน์เมือง หรือจะหลีกหนีความวุ่นวายไปกับความเขียวขจีของ
สวนลุมพินีของห้องทิวทัศน์สวน หรือใครที่รักพี่เสียดายน้อง ที่นี่ก็
มีห้องสวีท 1 ห้องนอน ห้องมุมที่โดดเด่นด้วยระเบียงกว้างเปิด 
รับทัศนียภาพของทั้งตัวเมืองและสวนสาธารณะ 
 ความพเิศษอยา่งโดดเดน่ของ โอเรยีนเตล็ เรสซเิดนซ ์กรงุเทพ 
คือ การให้บริการห้องพักในระยะยาว เร่ิมต้นที่เดือนละ 90,000 
บาท หอ้งพักทกุห้องประกอบดว้ยครวัและอปุกรณค์รบครนั สะดวก
ในการเดินทาง มีรถรับ-ส่งท่ีสถานีรถไฟฟ้าชิดลม ใกล้สถานท่ีสำ คัญต่างๆ 
สถานทูตของนานาประเทศ ไม่ไกลจากแหล่งช้อปปิ้ง มีสระว่ายน้ำ  
และฟิตเนสเซ็นเตอร์ไว้บริการ
 ไม่เพียงแต่ความสบายยามพักผ่อน หากโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ 
กรุงเทพ ยังมีห้องอาหารและบาร์พร้อมบริการทุกท่าน คาเฟ่ แคลร์ 
คือความสง่างามแบบคลาสสิกที่ผสานด้วยแรงบันดาลใจแห่ง         
ยุคสมัยใหม่ที่รอบริการทั้งอาหารมื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น 
หรือถ้าต้องการลิ้มลองอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากกว่า 26 ปี         
ซาเวิลเบิร์ก ไทยแลนด์ ร้านอาหารกูร์เมต์ตำ รับฝรั่งเศสที่ส่งตรง    
มาถึงใจกลางมหานครกรุงเทพฯ ก็พร้อมบริการ 

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 145 ห้อง
ราคา 9,200 – 22,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 110 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
โทร. 0 2125 9000
เฟซบุ๊ก OrientalResidenceBKK
เว็บไซต์ www.oriental-residence.com
อินสตาแกรม @orientalresidencebkk
อีเมล email@oriental-residence.com

ORIENTAL RESIDENCE BANGKOK
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

พลาซ่า แอทธินี  รอยัล เมอริเดียน โรงแรมสุดหรูตั้งอยู่บนถนน
วิทยุ ถนนที่ร่มรื่นอันดับต้นๆ ของกรุงเทพฯ และถึงแม้จะอยู่
ใจกลางเมอืงแหง่สสีนั แตภ่ายในโรงแรมพลาซา่ แอทธนิ ีกลบัเปน็
สวรรค์แห่งความเงียบสงบ การตกแต่งที่ให้ความรู้สึกหรูหรา 
สวยงาม และการบริการดุจญาติมิตร ทำ ให้ที่นี่เหมาะแก่การพัก
ผ่อนในวันหยุดกับคนรักหรือครอบครัวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้
 หอ้งพักของโรงแรมไดร้บัรางวลัชนะเลศิระดบั 5 ดาว ดา้นการ
ตกแต่งภายในยอดเย่ียมจากการประกวด Asia Pacific Property 
Award 2015-2016 สาขาโรงแรม การออกแบบเป็นไปอย่าง
พิถีพิถันในทุกรายละเอียด ความสวยงามในสไตล์ไทย-โคโลเนียล 
ผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความทันสมัยและความงามสง่า        
ในแบบไทย พร้อมสิ่งอำ นวยความสะดวกครบครัน ด้วยเตียงนอน
ขนาดใหญ่และหมอนเกรดพรีเมียม ให้ท่านนอนหลับพักผ่อนอย่าง
แสนสบายและมีความสุข
 ในส่วนของห้องอาหารทีน่ีม่ใีห้บรกิารถงึ 8 ห้องอาหารด้วยกนั 
ที่ห้ามพลาด ได้แก่ ซิลค์ โร้ด ห้องอาหารจีนชื่อดังที่พร้อมเสิร์ฟ
อาหารจีนหลากชนิด รวมถึงติ่มซำสดใหม่แสนอร่อย เพราะใช้
วัตถุดิบคุณภาพดี ปลอดสารพิษ ถ้าใครอยากรับประทานบุฟเฟต์
นานาชาติ สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ เดอะ เรนทรี คาเฟ่ พร้อม
เพลิดเพลินกับบุฟเฟต์สุดอลังการที่เสิร์ฟอาหารสดใหม่ให้อิ่มไม่อั้น
 ผอ่นคลายสบายๆ กบัสปาระดบัหา้ดาว ตกแตง่สไตลร์ว่มสมยั 
บริการเหนือระดับโดยเทอราปิสมืออาชีพกับหลากหลายแพ็คเกจ      
สปาทรีทเมนท์ท่ีออกแบบมาให้คุณได้ผ่อนคลายอย่างตรงจุด รวมถึง
สปาตามกรุ๊ปเลือดเพียงแห่งเดียวในกรุงเทพฯ เพ่ือเติมเต็มวันพักผ่อน
ให้สมบูรณ์แบบที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 374 ห้อง
ราคา 5,100 – 13,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทร. 0 2650 8800 
เฟซบุ๊ก plazaatheneebangkok
เว็บไซต์ www.plazaatheneebangkok.com
อินสตาแกรม @plazaatheneebangkok
อีเมล reservations.bangkok@lemeridien.com

PLAZA ATHÉNÉE BANGKOK, 
A ROYAL MÉRIDIEN HOTEL
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CHON BURI
ชลบุรี

ถ้าจะให้พดูถงึเมอืงแห่งชายทะเลตะวนัออก จงัหวดัชลบุรี
นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมสำหรับ      
การพักผ่อนตากอากาศมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็น
แหล่งเกษตรกรรมปลกูพชืเศรษฐกจิ เป็นทีต่ัง้ท่าเรอืนํา้ลกึ
แหลมฉบัง รวมไปถึงแหล่งอุตสาหกรรมโรงงานทีส่ำคัญ 
และสำหรบัสถานทีท่่องเทีย่วกม็ใีห้เลอืกมากมายหลากหลาย
บรรยากาศ สำหรบัผูท้ีต้่องการความเงยีบสงบเป็นส่วนตวั 
เกาะสีชัง อำเภอศรีราชา ก็นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้
บรรยากาศสบายๆ แค่เช่ารถจกัรยานยนต์กส็ามารถเทีย่วชม
ได้รอบเกาะแล้ว หรือจะเลือกเป็น เกาะขาม เกาะแสมสาร
ส่วนพัทยาก็ยังคงเป็นทางเลือกที่มีท้ังธรรมชาติและ    
ความสะดวกสบาย อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมกิจกรรม
สำหรับทุกวัย ไม ่ว ่าจะเป ็นสวนนํ้า สวนสนุก หรือ 
กิจกรรมแอดเวนเจอร์ท่ีมีให้เลือกมากมาย เรื่องอาหาร 
ก็ไม่แพ้จังหวัดไหน มีทั้งร้านอาหารทะเล คาเฟ่เก๋ๆ              
ทีก่ระจายตวัอยูท่ัว่เมอืง ไม่ว่าจะหวิตอนไหน อยากนัง่ชลิ
เมื่อไร ก็แวะพักแวะอร่อยกันได้ทุกเวลา
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 30% จากราคา อวานี เฟล็คซี่ เรท (AVANI Flexi Rate) บนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561 
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

อวาน ีพทัยา รสีอรท์ แอนด ์สปา โรงแรมนอ้งใหมใ่นเครอืไมเนอร ์
ท่ีเพ่ิงได้รับการรีแบรนด์เม่ือปลายปี 2559 ท่ีผ่านมา ด้วยทำ เลท่ีต้ัง
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเท่ียวสำ คัญ เช่น พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ 
และรอยลั การเ์ดน้ พลาซา่ ทำ ใหร้สีอรท์แหง่นีเ้ปน็อกีหนึง่ตวัเลือก
ที่น่าสนใจสำ หรับการพักผ่อนในเมืองพัทยา
 ภายในรีสอร์ทเปรียบเสมือนโอเอซิสให้คุณได้คลายร้อน        
จากภายนอก ภายใต้บรรยากาศเงียบสงบและร่มร่ืน ห้องพักท่ีอวานี 
พัทยา รีสอร์ทแห่งนี้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ อวานี              
การ์เด้นวิว อวานีซีวิว อวานีเทอเรสจูเนียร์สวีท อวานีสวีท 1 ห้องนอน 
และอวานีเพรสซิเดนเชียลสวีท การตกแต่งภายในใช้คอนเซ็ปต์ร่วม
สมัย เน้นสีสันสดใสผสมผสานกับไม้สัก ได้เป็นความงามที่ลงตัว 
พร้อมอุปกรณ์อำ นวยความสะดวกที่ทันสมัยและครบครัน ส่วน
ความพเิศษอกีอยา่งหนึง่ของรีสอรท์แหง่นีค้อื ทกุหอ้งพกัมรีะเบยีง
ส่วนตัวพร้อมวิวสวนและวิวทะเล ทำ ให้ห้องโปร่งโล่ง มีแสงธรรมชาติ
สาดส่องเข้ามาอย่างเต็มที่ 
 สำ หรับคนรักสุขภาพ ที่นี่คุณจะได้สนุกไปกับคลาสแอโรบิก      
ทีส่ตดูโิอบนชัน้ลอย รวมถงึเครือ่งเลน่แบบคารด์โิอ พรอ้มอปุกรณ์
สร้างกล้ามเน้ืออย่างครบครัน ส่วนคนท่ีชอบกีฬากลางแจ้ง สระว่ายน้ำ 
กลางสวน และสนามเทนนิส 2 สนามบนดาดฟ้า ก็พร้อมให้คุณ       
ได้ปลดปล่อยพลัง
 การพักผ่อนที่อวานี พัทยา รีสอร์ท จะไม่สมบูรณ์แบบ ถ้าคุณ
ยังไม่ได้ลิ้มลองอาหารรสเลิศ ซึ่งมีให้เลือกถึง 5 ห้องอาหาร เริ่ม
จากไฮไลทเ์ดด็ เดอะ การเ์ดน้ บุฟเฟตอ์าหารไทยและอาหารนานาชาต ิ
ที่ไลน์อาหารอลังการจนต้องร้องว้าว เอเลเฟ่น บาร์ เสิร์ฟค็อกเทล
สูตรพิเศษพร้อมของว่างแสนอร่อย เคล้าเสียงเปียโนที่เล่นสดใน
บรรยากาศผ่อนคลาย เบนิฮานา ห้องอาหารญ่ีปุ่นท่ีเชฟเทปันยากิ      
จะแสดงการหัน่และยา่งเนือ้ใหค้ณุไดด้กูนัแบบใกลช้ดิ มะนาวบาร ์บาร์
รมิสระวา่ยน้ำ สดุชลิ ให้คณุได้อาบแดดพรอ้มจบิเครือ่งดืม่เย็นๆ และ 
ศาลาริมน้ำ  ศาลาไม้กลางแจ้งที่อยู่ท่ามกลางสวนเขียวชอุ่ม ให้คุณ
ได้ดื่มด่ำ กับอาหารไทยรสดั้งเดิมในบรรยากาศไทยๆ

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 298 ห้อง
ราคา 3,300 – 20,700 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 218/2-4 หมู่ 10 ถนนเลียบชายหาด 
ตำ บลหนองปรือ อำ เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร. 0 3841 2120
เฟซบุ๊ก AVANIPattaya
เว็บไซต์ www.minorhotels.com/en/avani/pattaya
อินสตาแกรม @avanipattaya
อีเมล pattaya@avanihotels.com

AVANI PATTAYA RESORT & SPA
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

ไม่ว่าคุณจะเดินทางมาศรีราชาเพื่อติดต่อธุรกิจ พักสุดสัปดาห์ 
หรือพักระยะยาว หนึ่งในที่พักซึ่งเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยว 
คือ โรงแรมเคป ราชา โรงแรมสไตล์โมเดิร์น ตัวอาคารได้รับ      
การออกแบบให้สูงโปร่ง สบาย ตกแต่งในบรรยากาศเรียบหรู ที่นี่
ให้บริการห้องพักโรงแรมและอพาร์ทเมนท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟใน        
รูปแบบสตูดิโอ โดยแบ่งเป็นห้องสวีท 1-2 ห้องนอน
 เสน่ห์ของเคป ราชา คือการบริการห้องพักแบบผสมผสานใน
สไตลโ์รงแรม มหีอ้งน้ำ  หอ้งนอน หอ้งนัง่เลน่แยกเปน็สดัสว่นในแบบ
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ภายในห้องพักมีส่ิงอำ นวยความสะดวกครบครัน 
ไม่ว่าจะเป็นโซนห้องครัวขนาดเล็กที่ครบครันด้วยอุปกรณ์ครัวและ
เครือ่งดดูควนั คณุจงึสามารถประกอบอาหารไดอ้ยา่งสะดวกสบาย
เสมือนบ้านของตนเอง สำ หรับในโซนพักผ่อน คุณสามารถผ่อนคลาย
ไปกับความบันเทิงทั้งไทยและเทศด้วยโทรทัศน์ LCD ขนาด 42 นิ้ว 
ที่มาพร้อมช่องสัญญาณผ่านดาวเทียม 
 บริเวณชั้น M บริการห้องเอ็กเซ็กคิวทีฟเลานจ์ ตกแต่งอย่าง
โมเดิร์นกว้างขวางสบายตา จึงเหมาะแก่การพักผ่อนด่ืมชา กาแฟ 
พรอ้มอาหารวา่ง หรอืหากตอ้งการผอ่นคลายรา่งกาย ทีน่ีม่บีรกิาร
นวดสปา นวดน้ำ มัน นวดเท้า ห้องซาวน่าแยกชาย-หญิง ฟิตเนส 
บิสซิเนสเซ็นเตอร์ และสระว่ายน้ำ บนดาดฟ้าสวยงาม ใกล้กับสระ     
จากุซซี่น้ำ อุ่นให้นอนแช่ดูดาวอย่างสุดแสนโรแมนติก 
 นอกจากนี ้คณุยงัสามารถแวะพกัผอ่นทีร่า้นกาแฟสดุชิคอยา่ง 
คาเฟ่ แคนทารี ท่ีให้บริการเบเกอร่ีโฮมเมด พร้อมเคร่ืองด่ืมแสนอร่อย 
ภายในโรงแรมยงัมบีรกิารหอ้งอาหาร เลอ มาแรงน ์ภตัตาคารดไีซน์
หรสูไตลเ์มดิเตอรเ์รเนยีนใหบ้รกิารอาหารนานาชาต ิหรือจะพกัผอ่น
นั่งฟังเสียงเปียโนบริเวณล็อบบี้เคล้ากับบรรยากาศดีๆ ที่ได้รับ
บริการจากโรงแรมเคป ราชา 

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 40 ห้อง
ราคา 3,600 - 6,700 บาท
ที่อยู่ 35/1 ถนนเจิมจอมพล ตำ บลศรีราชา 
อำ เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
โทร. 0 3831 4288, 0 2253 3791-7 
เฟซบุ๊ก capekantaryhotels
เว็บไซต ์ www.capekantaryhotels.com, 
www.capecollection.com
อินสตาแกรม @capeandkantary
อีเมล reservations@caperacha.com

CAPE RACHA HOTEL & SERVICED APARTMENTS 
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

โนโวเทล พัทยา โมดัส บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท ตั้งอยู่อย่างเงียบสงบ
เป็นส่วนตัว ริมหาดวงศ์อมาตย์ทางตอนเหนือของพัทยา อยู่ติดกับ
สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังห้ามพลาดอย่างปราสาทสัจธรรม
 ภายในรีสอร์ทเน้นความโปร่งโล่ง ตกแต่งสไตล์อินดัสเทรียล
สุดเก๋ไก๋ เข้ากับองค์ประกอบของเฟอร์นิเจอร์สไตล์วินเทจย้อนยุค 
เป็นการสร้างบรรยากาศเฉพาะตัวและให้ความรู้สึกแปลกใหม่ในการ
เขา้พกัไดเ้ปน็อยา่งด ี ในสว่นหอ้งพกั  มอีปุกรณ์อำ นวยความสะดวก
ครบครัน พร้อมบรรยากาศแสนสบายเหมาะแก่การพักผ่อน 
 ความโดดเด่นของท่ีพักแห่งน้ีคือ มีสระว่ายนํ้าหลายสระ 
ให้คุณว่ายน้ำ ได้อย่างสบายอารมณ์ โดยเฉพาะสระที่ติดกับชายหาด
มีทั้งจากุซซี่และพูลบาร์ให้คุณได้แช่น้ําพร้อมจิบเคร่ืองดื่มเย็นๆ       
เติมความสดชื่น ส่วนใครอยากผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าและ
ความเครียด โมดัสสปามีเทอราปิสคอยให้บริการ โดยคุณสามารถ
เลือกสูตรน้ำ มันนวดได้เองด้วย
 ในส่วนของห้องอาหารมีให้บริการทั้งอาหารไทยและอาหาร
นานาชาติหลากหลาย คุณสามารถเพลิดเพลินกับเคร่ืองด่ืมนานาชนิด
ได้ท่ี บรีซ บีช เรสเทอรองท์ แอนด์ พูล บาร์ ซ่ึงอยู่ติดกับสระว่ายน้ำ  
มีวิวอ่าวไทยเป็นโฟร์กราวด์ เหมาะกับการรับประทานอาหารว่างริมสระ 
และล้ิมลองค็อกเทลสูตรพิเศษหรือสมูทต้ีแสนอร่อย และปิดท้าย       
ม้ือค่ำ กนัที ่ทไวไลท์ เทอเรส บาร ์จดุชมววิพระอาทติยต์กทีส่วยทีส่ดุ 
คุณจะได้ชมวิวพาโนรามาของอ่าวไทย พร้อมด่ืมด่ำ กับค็อกเทลรสเลิศ
และไวน์ระดับพรีเมียม

 
 
 
 
 
 

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 130 ห้อง
ราคา 3,000 – 7,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 381 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ถนนพัทยา-นาเกลือ 
ตำ บลนาเกลือ อำ เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร. 0 3300 7888
เฟซบุ๊ก NovotelPattayaModus
เว็บไซต์ www.accorhotels.com/gb/hotel-A537-  
novotel-pattaya-modus-beachfront-resort/  
index.shtml 
อินสตาแกรม @novotelpattaya
อีเมล HA537-RE@accor.com

NOVOTEL PATTAYA MODUS BEACHFRONT RESORT
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 5% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

วีรันดา รีสอร์ท พัทยา บูติกรีสอร์ทสุดเก๋อีกแห่งหนึ่งในเครือเอ็ม 
แกลเลอรี บาย โซฟิเทล ตั้งอยู่บนหาดนาจอมเทียน ซึ่งอยู่ไม่ไกล
จากสถานท่ีท่องเท่ียวสำ คัญต่างๆ ของพัทยา อาณาบริเวณของรีสอร์ท
โดดเดน่ดว้ยความสงบและผอ่นคลาย ใหค้ณุไดป้ลดปลอ่ยกายใจ
ในบรรยากาศส่วนตัว และชิลไปกับวิวทะเลแบบสุดลูกหูลูกตา
 ทีพ่กัแหง่นีไ้ดร้บัการออกแบบในสไตลโ์มเดิรน์ร่วมสมยั บรเิวณ
ลอ็บบีด้ไีซนอ์ยา่งเรยีบงา่ย มกีารใชเ้ฟอรน์เิจอรไ์มแ้ละหวายเปน็หลกั 
เนน้ความโปรง่โลง่สบาย มลีมทะเลพดัเอือ่ยๆ ใหเ้ยน็ชืน่ใจทัง้วนัโดย
ไม่ต้องพึ่งพาเครื่องปรับอากาศ ในส่วนของห้องพักแบ่งออกเป็น  
6 ประเภท ไลเ่รยีงตัง้แตห่อ้งซสีเคป ไปจนถงึสกายพลูวลิลา่ ทัง้หมด
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้มาเยือน ให้การ
พักผ่อนของคุณสมบูรณ์แบบที่สุด 
 นอกจากนี้ คุณยังจะได้พบกับกิจกรรมมากมายในรีสอร์ท      
ไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสแบบครบวงจรให้คุณได้ออกกำ ลังกายแบบจัดเต็ม 
อีกทั้งสระว่ายน้ำ กลางแจ้งขนาดใหญ่ในรูปแบบอินฟินิตี้ฟรีฟอร์ม 
พรอ้มบารร์มิสระวา่ยน้ำ ทีใ่หบ้รกิารเคร่ืองด่ืมเยน็สดชืน่ และของวา่ง
แสนอร่อยตลอดทั้งวัน หรือจะเลือกผ่อนคลายความเมื่อยล้าที่       
วรีนัดาสปา ดว้ยทรทีเมนทส์ตูรพิเศษและเทอราปสิฝมีอืเยีย่ม กเ็ปน็
อีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กัน
 หลงัจากสนกุสนานกบัการทำ กจิกรรมตา่งๆ แลว้ กถ็งึเวลาหา
ของอร่อยรับประทานกัน ห้องอาหาร เดอะ เดค มีเมนูมากมายให้คุณ
เลือกรับประทานทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ เข้ามาเติมพลัง
กันได้ท้ังวัน และสำ หรับม้ือค่ำ  สกู้ป บีช คาเฟ่ ชวนคุณพร้อมคนพิเศษ
มาเปลีย่นบรรยากาศ กนิลมชมพระอาทติยต์กดนิกนัทีบ่ซีบารส์ดุชลิ
แห่งใหม่ล่าสุดของวีรันดา รีสอร์ท พัทยา
 สำ หรับท่านที่เข้าพักในวันศุกร์และวันเสาร์ ที่นี่ยังมีกิจกรรม
พิเศษเอาใจคนชอบดูหนังกับกิจกรรม Movie on the Beach 
ซึ่งทางรีสอร์ทได้คัดสรรภาพยนตร์หลากหลายรูปแบบมาให้คุณ      
ได้รับชมแบบชิลๆ ริมทะเล พร้อมจิบเครื่องดื่มสูตรเฉพาะจาก       
สกู้ป บีช คาเฟ่ รับรองว่าการพักผ่อนของคุณในครั้งนี้ จะได้รับ
ความประทับใจและเป็นช่วงเวลาแสนพิเศษที่น่าจดจำ อย่างแน่นอน

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 145 ห้อง
ราคา 6,500 – 15,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 211 หมู่ 1 นาจอมเทียน ซอย 4 ตำ บลนาจอมเทียน 
อำ เภอศรัทธาทิพย์ จังหวัดชลบุรี
โทร. 0 3811 1899 
เฟซบุ๊ก verandaresort
เว็บไซต์ www.verandaresort.com/verandapattaya
อินสตาแกรม @verandaresort
อีเมล Ha0e9-re@accor.com

VERANDA RESORT PATTAYA 
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KANCHANABURI
กาญจนบุรี

ดนิแดนแห่งธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ไปด้วยป่า พรรณไม้ 
และนํา้ตก ตลอดจนวฒันธรรมและประเพณทีีก่ลมเกลยีว
กนัของผูค้นหลากหลายเชือ้ชาติทีอ่าศยัอยูร่่วมกนั  แหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติสำหรับขาลุย ได้แก่ เขาสันหนอกวัว 
ยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ในอำเภอ
สังขละบุรี เป็นป่าฝั่งตะวันตกของพื้นที่อุทยานฯ ที่ติดกับ
พืน้ทีป่่าในเขตทุง่ใหญ่นเรศวร เขาช้างเผือก ทีต่ัง้อยู่ในเขต
อทุยานแห่งชาตทิองผาภมู ิซึง่จะเปิดให้เข้าไปท่องเทีย่วแค่
ปีละไม่กี่เดือนเท่านั้น นั่นก็เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของ
ธรรมชาติ ส่วนที่เที่ยวโด่งดังทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
แวะมาไม่ขาดสาย เห็นจะเป็นนํ้าตกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น     
นํ้าตกไทรโยค นํ้าตกเอราวัณ หรือนํ้าตกห้วยแม่ขมิ้น       
ทีเ่ป็น Unseen Thailand หากใครทีไ่ม่ใช่ขาลยุกไ็ปใช้ชวีติ
แบบ Slow Life ได้ที่สังขละบุรี ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห ์
ที่ใครต่างเข้ามาก็เป็นอันต้องหลงรัก ด้วยวิถีชีวิตและ
บรรยากาศของหมูบ้่านชาวมอญแบบเรยีบง่าย ใกล้ชดิกบั
ธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์มากมาย หรือจะเป็นการศึกษา
เรือ่งราวทางประวตัศิาสตร์ทีน่่าสนใจ โดยเฉพาะเหตกุารณ์
ที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็สามารถเที่ยวชม
อนุสรณ์สถานที่ปรากฏไว้เป็นหลักฐาน ทั้งสะพานข้าม 
แม่นํา้แคว สสุานทหารสมัพนัธมติร พพิธิภณัฑ์ช่องเขาขาด  
และสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุด เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124   
หรืออีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตสำหรับการมาท่องเที่ยว      
ทีจ่งัหวดักาญจนบรีุกค็งหนไีม่พ้น การล่องแพ กระโดดนํา้     
ชมธรรมชาตสิองข้างทางของแม่นํา้แคว ดืม่ดํา่ธรรมชาติ
กันได้อย่างเต็มอิ่ม
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 40% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 

ไม่รวมอาหารเช้า (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท เปรียบดั่งสวรรค์ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ 
ซึ่งรีสอร์ทระดับ 5 ดาวแห่งนี้ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมไทย       
โคโลเนียลด้วยสีที่น่ารื่นรมย์ อย่างสีเขียวและสีเหลืองอมชมพู
ผสมผสานศิลปะงานสลักไม้แบบไทยอย่างมีเสน่ห์ โดยปรากฏอยู่
ทุกมุมของโรงแรมและห้องพัก อีกทั้งสถานที่ตั้งยังโอบล้อมด้วย

สวยงาม สามารถรับไอเย็นๆ ยามลม

ในส่วนของห้องพักของเทวมันตร์ทรา เน้นความเป็นไทยงาม
ำมาตกแต่งเครื่อง

นอน เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ โดยที่นี่มีห้องพักให้เลือกหลากหลายถึง 7 
แบบ ตั้งแต่ห้องซูพีเรียร์ ห้องดีลักซ์ สามารถชื่นชมกับความเขียว

แควใหญ่ 
และเพ่ิมความโอ่โถงมากขึน้กับห้องแฟมิลีด่ลีกัซ์และห้องจเูนยีร์สวที 

ำ ให้
เขา้พักทีห่อ้งเพรสทจีสวทีและแกรนดส์วที หอ้งโปรง่สบายตอบโจทย์
ในทุกความต้องการ และสุดท้ายกับความพิเศษระดับลักชัวรี่ด้วย
หอ้งเพรสซิเดนท์เชียลสวีท ซ่ึงกว้างถึง 232 ตารางเมตร คุณจึงสัมผัส
ได้ถึงความหรูหราประกอบด้วย ห้องนอนใหญ่ ห้องน่ังเล่น อ่างจากุซซี่ 

ในส่วนของห้องอาหารและบาร์ คุณจะได้อิ่มอร่อยอาหารไทย
ท่ีแพอาหารไรซ์บาร์จ หรือ

ำหรับคนรักไวน์     
อย่าลืมแวะไปที่บาร์พรีเว่ ที่อัดแน่นด้วยไวน์ชั้นดีจากทั่วโลก พร้อม
ห้องคาราโอเกะบรกิารแบบส่วนตวั และพลูบาร์ทีเ่สร์ิฟเครือ่งดืม่และ

 นอกจากนีย้งัมบีริการนวดสปาให้คณุได้ผ่อนคลาย
ชายามบ่ายที่เดอะเทอเรส คลอกับ

ชวนพาให้สะกดใจ

DHEVA MANTRA RESORT 

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 104 ห้อง
ราคา 5,500 - 46,000 บาท
ที่อยู่ 9/99 หมู่ 3 ตำ บลท่ามะขาม อำ เภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี 
โทร. 0 3461 5999
เฟซบุ๊ก DhevaMantraResort                                                                                                                        
เว็ปไซต์ www.dhevamantra.com
อินสตาแกรม @dhevamantra
อีเมล info@dhevamantra.com

เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท เปรียบดั่งสวรรค์ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ 
ซึ่งรีสอร์ทระดับ 5 ดาวแห่งนี้ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมไทย       
โคโลเนยีลดว้ยสทีีน่า่รืน่รมย ์ผสมผสานศลิปะงานสลกัไมแ้บบไทย
อยา่งมเีสนห่ ์โดยปรากฏอยูท่กุมมุของโรงแรมและหอ้งพัก อกีทัง้
สถานที่ตั้งยังโอบล้อมด้วยแมกไม้เขียวขจีและวิวแม่น้ำ สวยงาม 
สามารถรับไอเย็นๆ ยามลมกระทบสายน้ำ           
 ในส่วนของห้องพักของเทวมันตร์ทรา เน้นความเป็นไทยงาม
วิจิตร โดดเด่นด้วยงานผ้าไหมไทยอันงดงามที่นำมาตกแต่งเครื่อง
นอน เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ โดยที่นี่มีห้องพักให้เลือกหลากหลายถึง 7 
แบบ ตั้งแต่ห้องซูพีเรียร์ ห้องดีลักซ์ สามารถชื่นชมกับความเขียว
ขจขีองธรรมชาตกัิบระเบยีงส่วนตวัด้วยบรรยากาศรมิแม่น้ําแควใหญ่ 
และเพิม่ความโอ่โถงมากขึน้กับห้องแฟมิลีด่ลีกัซ์และห้องจเูนยีร์สวที 
 หากต้องการความหรูหรามีพื้นที่เป็นสัดส่วนมากขึ้น แนะนำ ให้
เขา้พักทีห่อ้งเพรสทจีสวทีและแกรนดส์วที หอ้งโปรง่สบายตอบโจทย์
ในทุกความต้องการ และสุดท้ายกับความพิเศษระดับลักชัวรี่ด้วย
หอ้งเพรสซิเดนท์เชียลสวีท ซ่ึงกว้างถึง 232 ตารางเมตร คุณจึงสัมผัส
ได้ถึงความหรูหราประกอบด้วย ห้องนอนใหญ่ ห้องน่ังเล่น อ่างจากุซซี่ 
ที่ให้คุณผ่อนคลายในทุกช่วงเวลาของการพักผ่อน
 ในส่วนของห้องอาหารและบาร์ คุณจะได้อิ่มอร่อยอาหารไทย
รสเลิศ พร้อมสัมผัสบรรยากาศริมนํ้าท่ีแพอาหารไรซ์บาร์จ หรือ
ห้องอาหารเทียร่าที่ให้บริการเมนูอาหารนานาชาติ สำหรับคนรักไวน์     
อย่าลืมแวะไปที่บาร์พรีเว่ ที่อัดแน่นด้วยไวน์ชั้นดีจากทั่วโลก พร้อม
ห้องคาราโอเกะบรกิารแบบส่วนตวั และพลูบาร์ทีเ่สร์ิฟเครือ่งดืม่และ
ขนมรมิสระว่ายนํา้ นอกจากนีย้งัมบีรกิารนวดสปาให้คณุได้ผ่อนคลาย
ที่ เลอ เดวา สปา ต่อด้วยจิบนํา้ชายามบ่ายที่เดอะเทอเรส คลอกับ
เสียงดนตรีเบาๆ แถมด้วยสายลมเย็นจากแม่นํ้าชวนพาให้สะกดใจ
ยิ่งนัก 
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 30% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

รีสอร์ทลอยน้ำ เมืองกาญจน์ พร้อมห้องพักวิลล่าลอยน้ำ สุดอลังการ 
ที่พักเเพอีกระดับบนเเม่น้ำ เเควน้อย ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
ท่ามกลางขุนเขาอันเขียวขจี 
 ที่นี่ให้บริการห้องพักระดับวิลล่าพร้อมพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง
กว่า 90 ตารางเมตร สร้างจากไม้ทั้งหลัง มุงหลังคาด้วยหญ้าแฝก
สไตล์ที่ตอบรับกับธรรมชาติ พร้อมยกเพดานให้สูงขึ้นเพื่อให้ภายใน
ห้องรู้สึกโปร่งโล่งสบาย มาพร้อมเฟอร์นิเจอร์ไม้ช้ันดีส่ังทำ ข้ึนเป็นพิเศษ 
เครือ่งปรบัอากาศ หอ้งน้ำ ในตวัทีม่ฝีกับวัแบบ Rain Shower เเละ
ระเบียงส่วนตัวพร้อมเก้าอี้ชิงช้าริมเเม่น้ำ สุดชิล ที่สำ คัญสามารถ
มองเห็นวิวเเม่น้ำ แควน้อยได้จากทุกห้อง
 เดอะ โฟลทเฮ้าส์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ได้แรงบันดาลใจมาจาก
แพลอยน้ำ  หรือท่ีพักของชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ริมน้ำ  เพราะการสร้างบ้าน
ในลักษณะดังกล่าว นอกจากจะช่วยป้องกันสัตว์หรือแมลงต่างๆ   
ในภมูปิระเทศแบบรอ้นชืน้แลว้ สายน้ำ ทีไ่หลวนอยูด่า้นลา่งนัน้ยงัทำ ให้
ภายในบ้านเย็นสบาย สดชื่น
 รอบๆ บริเวณรีสอร์ทลอยน้ำ เเห่งน้ียังเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียว
สำ คัญของกาญจนบุรี สองฝั่งน้ำ เป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์
สมัยสงครามโลก อุดมสมบูรณ์ด้วยผืนป่าเขียวขจี เเละเทือกเขา
หินปูนสวยงามซับซ้อน บรรยากาศท่ีผ่อนคลายและเย็นสบายตลอดท้ังปี
 มีกิจกรรมที่ เพลิดเพลินได้ทั้งครอบครัว เช่น พายเเคนู 
ชมความสวยงามของสายน้ำ แควน้อย ข่ีจักรยานเสือภูเขาชมสวนผลไม้ 
ชมน้ำ ตกในอทุยานเเหง่ชาตไิทรโยค เทีย่วชมพพิธิภณัฑช์อ่งเขาขาด 
เที่ยวชมหมู่บ้านมอญ เดินป่า ดูนก ฯลฯ ที่จะทําให้วันหยุดนี้            
ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 30 ห้อง
ราคา 7,950 - 14,500 บาท
ที่อยู่ 55 หมู่ 5 ตำ บลวังกระแจ อำ เภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี 
โทร. สำ นักงานกรุงเทพฯ 0 2642 5497 
รีสอร์ท 08 4725 8686 
เฟซบุ๊ก TheFloatHouse
เว็บไซต์ www.thefloathouseriverkwai.com
อินสตาแกรม @thefloathouseriverkwai
อีเมล info@thefloathouseriverkwai.com

THE FLOAT HOUSE RIVER KWAI RESORT 
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PHETCHABURI &
PRACHUAP KHIRI KHAN

เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

สองเมืองในฝันของวันหยุดสุดสัปดาห์ และแหล่งบ้านพัก
ตากอากาศที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมไปเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจมาอย่างยาวนาน หาดชะอำ  ครึกคร้ืนด้วย
ร้านอาหารทะเล ที่พักริมหาด รวมทั้งกิจกรรมแสนสนุก 
ป่ันจักรยาน บานาน่าโบ้ท  ไม่ใช่แค่มานอนรับลมเท่าน้ัน ท่ีน่ี
มทีัง้วดัวาอาราม อาท ิวดัพทุธไสยาสน ์หรือ วดัพระนอน 
วัดเก่าแก่ที่มีพระพุทธไสยาสน์สมัยอยุธยา อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครคีรี หรือ เขาวัง โบราณสถาน 
ที่เก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ 3 ยอด  
พระราชวังรามราชนิเวศน์  หรือ พระราชวังบ้านปืน 
พระราชวังแบบยุโรปที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็น
พระราชวังที่งดงามสวยแปลกตาอีกแห่งหนึ่ง หรือ         
เขาพะเนินทุ่ง จุดชมทะเลหมอกที่สวยงามตลอดทั้งปี   
เขื่อนแก่งกระจาน สำ หรับนักแคมป์ปิ้ง ตกปลา ชมผีเสื้อ 
อีกทั้ง โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำ ริ  แหล่งเรียนรู้
ทีคุ่ม้คา่ตอ่การทศันาจร สว่นประจวบครีขีนัธก์ต็อ้งยกให ้
หัวหิน เมืองสุดชิคที่เต็มไปด้วยความคลาสสิกและความ  
โรแมนติกอย่างไม่เคยเสื่อมคลาย มีปราณบุรีชายหาด  
ที่เงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัว วัด   
ห้วยมงคล ท่ีประดิษฐานหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก 
อุทยานราชภักดิ์ สถานที่ตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระบูรพกษัตริย์แห่งสยามท้ัง 7 พระองค์ และ ถ้ำ พระยานคร 
ถ้ำ ขนาดใหญ่ท่ีมี พระท่ีน่ังคูหาสวรรค์ พลับพลาแบบจตุรมุข 
ที่สวยงามจับใจยามเม่ือต้องแสงพระอาทิตย์ท่ีลอดผ่าน
ช่องเขาลงมา เป็นต้น
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

ด้วยชื่อเสียงของโรงแรมในเครืออมารีที่มีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคใน
ประเทศไทย รวมถึงสาขาในต่างประเทศ ทำ ให้คุณมั่นใจได้ว่าหาก
ไดเ้ขา้พกั ณ โรงแรมแหง่นีแ้ลว้ คณุจะไดส้มัผสัความสะดวกสบาย
และการบริการระดับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะ อมารี หัวหิน 
โรงแรมในเมืองตากอากาศยอดนิยมที่หลายคนตกหลุมรัก 
 อมารี หัวหิน ต้ังอยู่บริเวณเขาตะเกียบ ในบรรยากาศท่ีเงียบสงบ 
โอบล้อมด้วยต้นไม้นานาพรรณ ทำ ให้สถานที่แห่งนี้ร่มรื่นเหมาะแก่
การพักผ่อน การตกแต่งภายในโรงแรมโดดเด่นด้วยโทนสีขาวและ
น้ำ เงิน ให้ความรู้สึกถึงเกลียวคลื่นและความสดชื่นจากท้องทะเล 
 ห้องพักแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ตั้งแต่ห้องดีลักซ์ไปจนถึง 
ห้องสวีทที่หรูหราและกว้างขวาง ภายในห้องตกแต่งแบบร่วมสมัย
พร้อมอุปกรณ์อำ นวยความสะดวกครบครัน เตียงนอนนุ่มๆ ทำ ให้
คุณได้ชาร์จพลังจากการพักผ่อนอย่างเต็มที่ ท่ีสำ คัญทุกห้องมี
ระเบียงส่วนตัวพร้อมวิวธรรมชาติให้คุณได้ดื่มด่ำ จนจุใจ
 ภายในโรงแรมยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้ได้เลือกทำ อีกมากมาย    
ไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำ ในสระน้ำ ขนาดใหญ่ ท่ีมีความกว้างกว่า 40 เมตร 
หรอืจะเลอืกผอ่นคลายไปกบัการนวดสปาทีบ่รซีสปา สว่นใครมากบั
ครอบครัวที่มีเด็กๆ ด้วย ก็ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะที่นี่มีคิดส์คลับไว้
ตอ้นรบัเจา้ตวัเลก็ และสำ หรบัคณุพอ่คณุแมท่ีอ่ยากจะขอเวลาสวที
หรือพักผ่อนแบบส่วนตัว ก็สามารถใช้บริการพี่เลี้ยงเด็กจากทาง
โรงแรมได้เช่นกัน
 ในส่วนของห้องอาหารและเมนูพิเศษที่ไม่อยากให้คุณพลาด   
เริ่มจาก อควาพูลบาร์ บาร์ริมสระน้ำ  นอกจากจะเสิร์ฟเครื่องดื่ม
นานาชนิดและค็อกเทลแล้ว ที่นี่ยังมีอาหารว่างสไตล์ฟิวชั่น           
ผสมผสานความเป็นไทยและนานาชาติไว้อย่างลงตัว แต่ถ้าเป็น       
มื้อค่ำ สุดพิเศษแนะนำ ให้ไปที่ ชอร์ไลน์ บีช คลับ คุณจะได้เพลิดเพลิน
กับบรรยากาศริมทะเล น่ังฟังเพลงสบายๆ พร้อมจิบเคร่ืองด่ืมรสเลิศ 
ชวนกันรับประทานเมนูป้ิง ย่าง หรือบาร์บีคิว รวมถึงอาหารทะเลสดๆ 
และอาหารไทยที่มีให้เลือกหลากหลาย เป็นการปิดท้ายวันพักผ่อน    
ที่แสนลงตัว

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 223 ห้อง
ราคา 4,000 – 7,900 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 117/74 ถนนตะเกียบ ตำ บลหนองแก 
อำ เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทร. 0 3261 6600
เฟซบุ๊ก amarihuahin
เว็บไซต์ www.amari.com/huahin
อินสตาแกรม @amarihuahin
อีเมล reservations.huahin@amari.com

AMARI HUA HIN
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โรงแรมติดชายหาดท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของอ่าวไทย โดดเด่นด้วยการตกแต่งสไตล์ไทยคลาสสิก บวกกับ
แนวคิดทางสถาปัตยกรรมที่มีความอ่อนช้อยของช่างศิลป์ไทย    
ซึง่เหน็ไดโ้ดยรอบบรเิวณโรงแรม และยงัสะทอ้นภาพหวัหนิในอดตี
เมื่อครั้งเป็นสถานตากอากาศของเชื้อพระวงศ์ไทยได้เป็นอย่างดี
 ห้องพักตกแต่งในสไตล์คลาสสิกผสมผสาน กับความสง่างาม
แบบไทยโบราณทีเ่ปน็เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ดดูมีีรสนยิม และมาพรอ้ม
ระเบียงส่วนตัว มองเห็นทัศนียภาพมุมกว้างของทะเลหรือสวน
สวยๆ ของโรงแรมไดอ้ยา่งเต็มอ่ิม ทัง้ยงัครบครนัไปดว้ยสิง่อำ นวย
ความสะดวกระดับพรีเมียม 
 อิ่มอร่อยไปกับอาหารหลากประเภทจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น 
เดอะ เรสเทอรองท ์บรกิารอาหารนานาชาตแิละอาหารพืน้เมอืงตลอด
ทั้งวัน หรือลิ้มลองอาหารไทยตำ รับชาววังแท้ๆ ที่ บ้านเบญจรงค์ 
เพลิดเพลินกับชายามบ่ายหรือเครื่องดื่มยามดึกที่ล็อบบี้เลานจ์ 
แอนด์ บาร์ หรือนั่งชิลๆ จิบเครื่องดื่มไป ฟังเพลงแบบไลฟ์มิวสิคไป 
ทีโ่ปโล บาร ์หากตอ้งการนัง่รมิหาด รบัลมชมววิ ชมิอาหารทะเลสดๆ 
ต้องมาท่ี ริมทะเล บาร์ แอนด์ กริลล์ หรือเลือกพักผ่อนริมสระว่ายน้ำ  
จิบเคร่ืองด่ืมเย็นๆ อาหารว่างทานเล่นท้ังไทยและนานาชาติ ท่ีศาลาทิพย์ 
พูลไซด์เทอเรส แต่ถ้าอยากทานอาหารอิตาเลียนต้นตํารับแท้ๆ   
พร้อมไวน์ชั้นดีหลากหลายชนิด ต้องมาที่ ซาน มาร์โค
 นอกจากนีย้งัมหีอ้งประชมุ หอ้งจดัเลีย้งขนาดใหญ ่รองรบัได้
ถงึ 1,000 คน  ทัง้ยังมกีจิกรรมมากมายใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิตลอด
การเข้าพัก สระว่ายน้ำ กลางแจ้ง 2 สระ จากุซซี่ เดอะ พาวิลเลียน 
ศูนย์ฟิตเนสเซ็นเตอร์ดีฟิต คอร์ทเทนนิส สควอช และแบดมินตัน 
รวมถงึเทวารัณย์ สปา ทีส่งบเงยีบ ชว่ยใหค้ณุผอ่นคลาย เหมาะกบั
การเติมพลังให้ชีวิตและจิตใจ 

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 296 ห้อง 
ราคา 3,800 – 33,800 บาท 
ที่อยู่ 1349 ถนนเพชรเกษม ตำ บลชะอำ  อำ เภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี
โทร. 0 3252 0009
เฟซบุ๊ก  DusitThani.HuaHin
เว็บไซต์ www.dusit.com/dusitthani/huahin
อีเมล dthh@dusit.com

DUSIT THANI HUA HIN 
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 60% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

มาราเกช หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา รีสอร์ทท่ีจะทำ ให้คุณตกหลุมรัก
ต้ังแต่แรกเห็น ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โมร็อกโกท่ีหรูหรา โดดเด่น 
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะมุมไหนก็สวยงามตระการตา เหมาะแก่
การเก็บภาพบรรยากาศ ที่นี่จึงถือได้ว่าเป็นสวรรค์น้อยๆ ของ    
คนชอบถ่ายรูป 
 ในสว่นของหอ้งพกั ทีน่ีจ่ดัเปน็หอ้งสวทีทัง้หมด ใหค้ณุไดด้ืม่ด่ำ 
ผ่อนคลายกับอ่างจากุซซี่ขนาดใหญ่พิเศษหรือสระส่วนตัว อีกทั้ง
ระเบียงด้านนอกยังมีเตียงเดย์เบดขนาดใหญ่ให้คุณได้ท้ิงตัวลงน่ังพัก 
นอนเอกเขนกอ่านหนังสือรับลมเย็นๆ ด้วยเสน่ห์แห่งห้องพักของ
มาราเกช หัวหิน ทำ ให้หลายคนตกหลุมรักจนไม่อยากออกจากห้อง
ไปไหน เพราะนี่คือโอเอซิสแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริง
 แต่หากใครอยากสัมผัสกับธรรมชาติแบบแนบชิด ที่นี่ก็มี       
สระวา่ยน้ำ สไตลอ์นิฟนิต้ีิววิทะเลทีต่ดักบัเสน้ขอบฟา้ ให้คณุไดช้ลิกนั
อย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะว่ายน้ำ และอาบแดดในช่วงกลางวัน หรือแหวกว่าย
ในบรรยากาศโรแมนติกยามค่ำ คืนก็ไม่มีปัญหา เพราะสระว่ายน้ำ     
เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 นอกจากนี้ อีกหนึ่งสิ่งที่ห้ามพลาดในการมาเยือนมาราเกช 
หวัหนิ คอื ฮมัมมั สปา ผอ่นคลายอยา่งลกึล้ำ กบันำ้ มนัสกดัสตูรลบั
จากธรรมชาติ 100% และขั้นตอนการปรนนิบัติผิวที่พิถีพิถันด้วย
ประสบการณ์สปาสไตล์อาราเบี้ยนที่มีเพียงแห่งเดียวในหัวหิน
 และในช่วงเย็นย่ําหลังพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า หลังจากจบ
ดนิเนอร ์ใครอยากชลิตอ่ตอ้งไปที ่อลั บาห ์บชี บาร ์หรอื มหาสมทุร 
ในความหมายภาษาอาหรับ บาร์ริมชายหาดในคอนเซ็ปต์นอนดูดาว 
เท้าย่ำ หญ้า ที่ไม่ว่าใครได้มาสัมผัสต่างก็ตกหลุมรัก ที่นี่คุณจะได้
ดืม่ด่ำ กบัคอ็กเทลและมอ็กเทลสไตลใ์หม ่ทีม่เีอกลกัษณเ์ฉพาะตัวตาม
แบบฉบับของมาราเกช หัวหิน และเอกเขนกบนบีนแบ็กนุ่มๆ เพลิดเพลิน
ไปกับดนตรีสดสไตล์ Easy Listening ที่จะช่วยเติมเต็มช่วงเวลา
พักผ่อนที่หัวหินของคุณให้สมบูรณ์ที่สุด

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 76 ห้อง
ราคา 5,000 – 18,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 63/411 ถนนเพชรเกษม 
ตำ บลหนองแก อำ เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทร. 0 3261 6777
เฟซบุ๊ก marrakeshresortandspa
เว็บไซต์ www.marrakeshresortandspa.com
อินสตาแกรม @marrakeshhuahin
อีเมล reservations@marrakeshresortandspa.com

MARRAKESH HUA HIN RESORT & SPA

102-193 artwork ok.indd   115 6/15/2560 BE   17:16



116

102-193 artwork ok.indd   116 5/4/2560 BE   9:46 AM



117

 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 40% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

เดอะ ร็อค หัวหิน บูติกรีสอร์ทชื่อดังแห่งเมืองหัวหิน ท่ีเพ่ิง 
ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้เก๋ไก๋ทันสมัยมากข้ึน ต้อนรับผู้มาเยือน 
ด้วยบรรยากาศสุดหรู เป็นส่วนตัว พร้อมสิ่งอำ นวยความสะดวก
ที่ครบครัน ให้กลิ่นอายบรรยากาศแบบบูติกโมเดิร์น 
 ทีน่ีแ่บง่หอ้งพกัออกเปน็ 5 ประเภท ไดแ้ก ่กาลา่ดลีกัซ์ โดดเดน่
ดว้ยการตกแต่งทันสมยัลงตวั แบง่พืน้ทีใ่ชง้านเปน็สดัสว่น พรเีมยีร์
กาล่าดีลักซ์ ยกระดับการพักผ่อนของคุณให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น 
ในบรรยากาศเงียบสงบ และการตกแต่งอย่างมีระดับ เพิร์ลสวีท โดดเด่น
ด้วยการตกแต่งภายใต้แนวคิดอัญมณีแห่งท้องทะเล เพียบพร้อม
ดว้ยเฟอรน์เิจอรแ์นวบตูกิคณุภาพสงู และยงัมพีืน้ทีใ่หค้ณุไดส้มัผสั
ววิชายหาดหวัหนิ เซนจากซุซีพ่ลูสวที หอ้งพกัทีไ่ดร้บัแรงบนัดาลใจ
จากแนวคิดเชิงปรัชญา เพียงไม่กี่ก้าวจากระเบียง คุณจะได้ผ่อน
คลายไปกับจากุซซี่ส่วนตัวโอบล้อมด้วยธรรมชาติในบรรยากาศ
เงียบสงบอย่างแท้จริง ควอเลียจากุซซี่พูลวิลล่า วิลล่าสุดหรูที่       
ได้รับการตกแต่ง โดยเน้นความรู้สึกอบอุ่นโรแมนติกเป็นหลัก        
เพื่อเนรมิตให้วันหยุดพักผ่อนของคุณเป็นวันพิเศษที่น่าจดจำ 
 นอกจากน้ี ยังมี อินฟินิต้ีพูล สระว่ายน้ำ ท่ียาวขนานไปกับท้องทะเล
ให้คุณได้แหวกว่ายอย่างเพลิดเพลิน ส่วนใครที่กำ ลังมองหาสปา    
เพือ่ผอ่นคลาย เดอะ รอ็ค หวัหนิ กม็บีรกิารนวดหลากหลายรปูแบบ 
ซิกเนเจอร์ท่ีไม่ควรพลาด คือการนวดตามธาตุเจ้าเรือน ดิน น้ำ  ลม ไฟ 
โดยเทอราปิสผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ร่างกายของคุณได้ผ่อนคลาย    
และกลับคืนสู่ความสมดุลอีกครั้ง
 ผ่อนคลายร่างกายกันไปแล้ว ก็ถึงเวลาเติมพลังด้วยอาหาร  
รสเลิศท่ามกลางบรรยากาศสุดพิเศษ เริ่มจากห้องอาหารซี เชลล์    
ที่พร้อมเสิร์ฟอาหารหลากหลายเมนูโดยเชฟมากฝีมือ และยังมีไวน์
หลากประเภทให้คุณได้ส่ังมาด่ืมในม้ือพิเศษ แต่ถ้ายามเย็นแดดร่มลมตก 
คงไมม่ทีีไ่หนเหมาะไปกวา่พลูบารร์มิหาด ทีพ่รอ้มใหบ้รกิารเครือ่งดืม่
หลากรสชาติ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของทะเลหัวหินแบบพาโนรามา

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 26 ห้อง
ราคา 2,990 – 7,990 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 4/44 หมู่บ้านถนนตะเกียบ ตำ บลหนองแก 
อำ เภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 
โทร. 0 3253 7100, 08 1942 9904
เฟซบุ๊ก therockhuahin
เว็บไซต์ www.therockhuahin.com
อินสตาแกรม @therockhuahin
อีเมล reservation@therockhuahin.com

THE ROCK HUA HIN
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 5% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน ชะอำ  บูติกรีสอร์ทสุดหรู        
ในเครอืเอ็ม แกลเลอร ีบาย โซฟเิทล ตัง้อยูร่มิชายหาดทีเ่งยีบสงบ
ระหว่างชะอําและหัวหิน สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คน      
ทุกยุคทุกสมัย โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเอเชียที่ทันสมัย 
ออกแบบมาเพือ่ความสะดวกสบาย เหมาะสำ หรบัการพกัผอ่นของ
ทุกคนในครอบครัว 
 ห้องพักของโรงแรมได้รับการออกแบบอย่างลงตัว เพ่ือเติมเต็ม
การพกัผอ่น เนน้ความโปรง่โลง่และตกแตง่อยา่งทนัสมยั โดยเฉพาะ
ห้องพักรูปแบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามา คือ แฟมิลี่จากุซซี่สวีท ห้องพัก
สำ หรับครอบครัว แบ่งพ้ืนท่ีใช้สอยอย่างเป็นสัดส่วน มีเตียงขนาดใหญ่
สำ หรับคุณพ่อคุณแม่ และเตียง 2 ชั้นสำ หรับเจ้าตัวเล็ก สไลเดอร์
พูลสวีท ห้องพูลสวีทขนาดกว้างขวาง ไฮไลท์เด็ดอยู่ที่สไลเดอร์
บริเวณสระว่ายน้ำ ส่วนตัวภายในห้องพัก ไม่ว่าจะมากับครอบครัว
หรือเพื่อนฝูง งานนี้สนุกสุดเหวี่ยงจนไม่อยากออกจากห้องพัก
แน่นอน
 ห้องพูลสวีทตกแต่งสไตล์โมเดิร์น ใช้โทนสีขาวดําเป็นหลัก         
มีลูกเล่นอยู่ที่ไฟ LED เปลี่ยนสีได้ ให้คุณเปลี่ยนบรรยากาศภายใน
ห้องพักได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ ยังมี พูลเรสซิเดนซ์ 3 ห้องนอน 
สําหรับครอบครัวใหญ่ ที่ให้บรรยากาศอบอุ่นและสะดวกสบาย   
อย่างเหนือระดับ
 ที่สำ คัญภายในรีสอร์ทยังจัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัว มอบ
ความประทับใจในทุกย่างก้าว มีมุมถ่ายรูปชิคๆ ให้สาวๆ ได้เซลฟี่กัน
ตลอดทาง ไม่ว่าจะเป็นบริเวณสระว่ายน้ําแบบอินฟินิตี้พูลที่มี        
ม่านน้ำ ตกสุดเก๋ และมุมห้ามพลาดท่ี ไอซี บีช บาร์ แอนด์ เรสเทอรองท์
ทางเดินลอยฟ้าพร้อมกับกำ แพงกระจก ให้ได้ออกไปรับลมทะเล 
พร้อมชมวิวแบบพาโนรามาอย่างจุใจ 
 นอกจากนี้ บริเวณดาดฟ้าของบาร์ยังมีบีนแบ็กแสนนุ่ม            
ไว้บริการ ให้คุณได้หยุดผ่อนคลายไปกับท้องฟ้าใสๆ และท้องทะเลสีคราม 
ส่วนใครอยากจิบกาแฟยามบ่าย ต้องไปท่ีเดอะ กลาส รูม – เอสเพรสโซ 
บาร์ แค่ก้าวเท้าเข้าไปก็ได้กลิ่นกาแฟหอมกรุ่นและเบเกอรี่นานาชนิด 
ที่จะมาเติมความหวานในทริปพิเศษของคุณให้พิเศษยิ่งขึ้น 

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 143 ห้อง
ราคา 5,500 – 47,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 737/12 ถนนมุงทะเล ตำ บลชะอำ  อำ เภอชะอำ  
จังหวัดเพชรบุรี 
โทร. 0 3270 9000
เฟซบุ๊ก verandaresort
เวบ็ไซต ์www.verandaresort.com/verandahuahin
อินสตาแกรม @verandaresort
อีเมล rsvn@verandaresort.com

VERANDA RESORT AND SPA HUA HIN-CHA AM 
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จังหวัดเล็กๆ ที่ เรียกได้ว่าเล็กพริกขี้หนู เพราะที่นี่ 
นอกจากจะเป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมลุ่มน้ําแม่กลอง   
และสายหมอกแหง่ขนุเขาตะนาวศรแีลว้ ยงัประกอบไปดว้ย
ผู้คนหลากหลายชาติพันธ์ุ เต็มไปด้วยเร่ืองราวทาง
ประวัติศาสตร์ ศลิปะ วฒันธรรม และประเพณทีีผ่สมผสาน  
อกีทัง้ยงัมคีวามหลากหลายในเรือ่งของสถานทีท่อ่งเทีย่ว
ทีเ่ตมิเต็มความตอ้งการไดท้กุชว่งวยั ถ้ำ เขาบนิ เตม็ไปดว้ย
หินงอกหินย้อยที่มีความสวยงาม อุทยานหินเขางู        
สวนสาธารณะและสถานท่ีท่องเท่ียวทางโบราณคดี  ธารน้ำ ร้อน
บอ่คลงึ ธารน้ำ รอ้นเลก็ๆ ในอำ เภอสวนผึง้ ทีเ่กดิจากน้ำ แร่
ไหลซึมจากนํ้าใต้ดินผ่านซอกหินจากเทือกเขาตะนาวศรี    
ไหลลงมาไม่ขาดสายตามลำ ธาร ผ่านก้อนหินกรวดทราย
และป่าไม้เบญจพรรณ เป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร 
ลงมายังบ่อน้ำ ร้อนด้านล่าง หรือจะเลือกเป็นท่ีเท่ียวแบบชิคๆ 
ทีม่ากไปดว้ยกิจกรรมอยา่ง Veneto สวนผึง้ สถานทีพั่ก
ผ่อนและแหล่งช้อปปิ้งอันแสนโรแมนติกในสวนผึ้ง The 
Scenery Vintage Farm สถานที่ยอดฮิตโด่งดังใน
สวนผ้ึงท่ีต้องแวะถ่ายรูป ให้อาหารแกะ และทำ กิจกรรมต่างๆ 
ในหมูบ่า้นชาวฟารม์สไตลว์นิเทจ สว่นใครชอบวฒันธรรม
ก็ไม่ควรพลาดวัดขนอน ที่อนุรักษ์หนังใหญ่ สมบัติทาง
วฒันธรรมไทยซึง่ไดร้บัการยกยอ่งว่าเปน็การแสดงชัน้สูง 
และใครชอบหามุมบ้านเก่าถ่ายรูปแบบฮิปสเตอร์ แนะนำ      
ให้ลองเดินเล่นในเมือง มีเรือนไม้เก่าซ่อนตัวอยู่หลายแห่ง
รวมทั้งร้านกาแฟน่ารักๆ ด้วย

RATCHABURI
ราชบุรี
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

ณ เวลา คือชื่อโรงแรมแห่งใหม่ในจังหวัดราชบุรี ความสวยงาม
ของงานสถาปัตยกรรม รวมทั้งการตกแต่งอย่างไทยๆ ในสไตล์
โมเดิร์น เกิดจากแรงบันดาลใจที่ต้องการสร้างหมุดหมายในการ
พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ชมทิวทัศน์ทุ่งนาที่อยู่รายรอบ 
 ณ เวลา เปน็สถานทีท่ีช่วนใหค้ณุมาหยุดเวลา ใชเ้วลาอยา่งชา้ๆ 
แตแ่ชม่ชืน่ไปกบัความนา่รกัของเมอืงราชบรีุ ไดส้มัผสักบัอตัลกัษณ์
ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาของชาวเมืองราชบุรี ซ่ึงซ่อนอยู่
ในรายละเอียดของห้องพักและรอบๆ โรงแรม ไม่ว่าจะเป็นลายผ้าพ้ืนเมือง
ท่ีนำ มาเป็นต้นแบบพ้ืนกระเบ้ืองบนพ้ืนรอบๆ และในสระว่ายน้ำ  โอ่งมังกร
ที่นำ มาดัดแปลงเป็นโต๊ะกลางที่บาร์ริมสระน้ำ  หมอนขวานอย่างไทย
วางประดับที่โถงล็อบบี้ หนังใหญ่วัดขนอนที่นำ มาเป็นต้นแบบใน    
การฉลุลวดลายผ้ากับแผงระแนงกั้นตกแต่งบริเวณสระว่ายน้ํา     
เม่ือเล่นกับแสงเกิดเป็นเงาลายสวยบนพ้ืน ส่วนห้องอาหารศาลาทอข้าว
ได้จำ ลองโรงทอผ้า สร้างบรรยากาศท้องถ่ินในการรับประทานอาหาร 
เป็นการหยิบความเป็นราชบุรีมาเล่าได้อย่างไม่น่าเบื่อ 
 ห้องพัก แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ชั้นล่างเป็นห้องซูพีเรียร์ที่มี
ระเบียงให้คุณออกมานั่งเล่นชมวิวทุ่งนา ชั้น 2 และชั้น 3 เป็น 
ห้องซูพีเรียร์ทวินหรือดับเบิ้ล ส่วนชั้นบนสุดหรือชั้น 4 เป็นห้อง 
พักประเภทสวีทพร้อมระเบียงส่วนตัว สำ หรับเข้าพักได้ 3 ท่าน 
นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพให้ทุกคน ได้สูดออกซิเจน 
เข้าปอด อย่างคอร์สจัดสอนโยคะในสวน บริการนวดแผนไทย 
ริมสระว่ายน้ำ  ให้ได้พักผ่อนทั้งกายและจิตวิญญาณ ไปพร้อมๆ กัน 
  หากมองหาสถานที่พักผ่อน สูดอากาศบริสุทธิ์ เดินทางง่าย  
อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ใช้เวลากับตัวเอง ให้ธรรมชาติบําบัด       
ลองมาหยุดเวลาที่ ณ เวลา แห่งนี้สักครั้ง

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 46 ห้อง
ราคา 2,500 – 19,000 บาท
ทีอ่ยู ่9/9 หมู ่5 ตำ บลดอนตะโก อำ เภอเมอืง จงัหวดัราชบรุ ี
โทร. 0 3220 6599 
เฟซบุ๊ก NavelaHotel 
เว็บไซต์ www.navelahotel.com
อีเมล info@navelahotel.com

NAVELA HOTEL & BANQUET RATCHABURI
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 30% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

ทิวทัศน์อันสวยงามบนพื้นที่ 80 กว่าไร่ ที่มีถนนหลักอ้อมผ่านถึง
สองด้าน และยังห้อมล้อมด้วยทิวเขาที่มองเห็นได้ทั้งในระยะใกล้
และไกล อีกทั้งลมที่พัดจากอันดามันผ่านทิวเขาและป่าดงดิบนำ 
ความสดช่ืนและเย็นสบายมาสู่สวนผ้ึง พร้อมท้ังแนวคิดท่ีจะให้คนไทย 
ไม่ต้องบินไปไกลเพ่ือพักผ่อนถึงต่างประเทศ ประกอบกับความใส่ใจ
ในบริการเพื่อให้ลูกค้าได้มีความสุขทุกครั้งที่ได้มาเยือนสวนผึ้ง    
จงึเกดิเปน็ สวสิ วลัเลย ์ฮพิ รสีอรท์ บา้นพกัและสถานทีท่อ่งเทีย่ว
ซึ่งออกแบบตกแต่งแนวยุโรปชนบท
 ผู้เข้าพักและนักเดินทางจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแสนร่มรื่น 
สูดกล่ินไอธรรมชาติอันแสนบริสุทธ์ิ และความหนาวเย็นตลอดปี       
ซ่ึงท้ังหมดน้ีไม่สามารถหาได้จากในเมือง ตัวบ้านพักได้รับการออกแบบ
ในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนและการตกแต่งภายในให้ความรู้สึกแปลก
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะหลงั เพือ่แตล่ะครัง้ทีล่กูคา้มาพกัผอ่นกเ็ทา่กบั
ไดเ้ปลีย่นบรรยากาศไปในทกุคร้ัง มทีัง้บรรยากาศแบบยโูรเปีย้นสไตล ์
แนวฝร่ังเศสและสเปนท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพ่ือสร้างประสบการณ์
ที่หลากหลาย แต่ยังคงความเป็นส่วนตัว เงียบสงบ รวมทั้ง            
สิง่อำ นวยความสะดวกในวนัพกัผอ่นตา่งๆ อาท ิสระวา่ยน้ำ  ฟิตเนส 
ซาวน่า ร้านอาหาร มุมกาแฟ ร้านขายของท่ีระลึก เพ่ือเติมเต็ม
ประสบการณ์ของวันพักผ่อน  ท่ีสำ คัญคือมีการจัดโครงการส่งเสริม
การอนุรกัษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในรีสอร์ทดว้ย เพื่อให้ทุกคน
มสีว่นรว่มในการรณรงคล์ดโลกรอ้น ชว่ยใหโ้ลกสวยดว้ยธรรมชาติ
 นอกจากบา้นพักทีส่วยงามและนา่อยูแ่ลว้ บรรยากาศโดยรอบ
ยังเปรียบเสมือนการพักผ่อนในชนบทของต่างประเทศ เพราะมี
กิจกรรมกลางแจ้งท่ีน่าสนใจมากมาย ต้ังแต่ฟาร์มแกะพันธ์ุคอร์ริเดล 
และพันธุ์บอนด์เกือบร้อยตัวที่ออกมาเล็มหญ้าในทุ่งกว้าง สลับกับ
ม้าแสนรู้ 6-7 ตัวที่ทดลองขี่เล่นในบริเวณรีสอร์ทได้ รวมทั้ง
กจิกรรมขีจั่กรยาน ไตเ่นนิ และยงัมสีนามยงิธนทูดลองความแมน่ยำ  
แบง่พืน้ทีด่ว้ยแนวถนนภายในสนามซ้อมกอล์ฟ หรือใครชอบยืดเส้น
ยืดสายก็มีสระว่ายน้ำ ส่วนกลางไว้บริการ
 

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 18 ห้อง
ราคา 3,900 - 18,500 บาท
ที่อยู่ 7/7 หมู่ 7 ตำ บลสวนผึ้ง อำ เภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี
โทร. 08 7773 3950, 08 1995 6162
เฟซบุ๊ก swissvalleyhipresort
เว็บไซต์ www.swissvalleyhipresort.com
อีเมล swissvalleyhip@gmail.com

SWISS VALLEY HIP RESORT
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RAYONG
ระยอง

มีท้ังน้ำ ทะเลใสๆ ชายหาดสวยๆ การเดินทางท่ีแสนจะง่ายดาย 
โดยเฉพาะ เกาะเสม็ด สีสันแห่งความสนุกในยามค่ำ คืน       
กบัปารต์ีท้ีส่ดุเหวีย่ง หรอืความเงยีบสงบของ หมูเ่กาะมนั 
ที่ยังคงไว้ซึ่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์พร้อมกับแหล่ง  
ดำ น้ำ ชมปะการังน้ำ ตื้นที่สมบูรณ์ไม่แพ้ที่ใด หาดแม่รำ พึง 
หาดแม่พิมพ์ แหล่งรวมที่พักราคาย่อมเยา และร้านอาหาร
ราคาสบายกระเป๋าตั้งเรียงรายริมชายหาดเป็นแนวยาว      
หรือจะเลอืกเปลีย่นบรรยากาศไปสมัผสัความคลาสสกิกบั 
ถนนยมจินดา ถนนสายแรกของเมืองระยอง ที่ทอดยาว
ขนานไปกับแม่น้ําระยอง เป็นชุมชนค้าขายเก่าแก่ที่มี
สถาปัตยกรรมบ้านเรือนโบราณ พิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี่ 
ร้านกาแฟ และร้านสะสมของโบราณ หรือไปรับพลังแห่ง
ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ กับพื้นที่ป่าชายเลนกว่า 6,000 ไร่ 
ของ ทุ่งโปรงทอง ที่ เต็มไปด้วยความงดงามของ            
ต้นโกงกางและแสงธรรมชาติที่ช่วยกันเติมเต็มให้สถานที่
แห่งนี้เหมาะแก่การมาชาร์จพลังให้กับร่างกาย จิตใจ และ
ความคิด เป็นอย่างย่ิง ก่อนกลับต้องไม่ลืมแวะซ้ือของฝาก  
ติดไม้ติดมือกันท่ี ตลาดบ้านเพ แหล่งจำ หน่ายสินค้าพ้ืนเมือง
และผลิตภัณฑ์อาหารจากทะเลแหล่งใหญ่ ของถูกและดีมีจริง    
ต้องลองมาชม
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

สุดสายปลายทางของหาดแหลมแม่พิมพ์คือ อ่าวไข่ อันเงียบสงบ
ที่นักเดินทางจำ นวนน้อยนักจะพากันเดินทางมาถึง แต่สำ หรับผู้ที่
แสวงหาความสงบ แต่ยังคงรักความสวยงาม ทันสมัย สะดวก
สบาย ที่สำ คัญคือการได้แนบชิดกับหาดทรายขาวสะอาดแล้วละก็ 
เซ็นทาราคิวรีสอร์ท รีสอร์ทขนาดเล็กกะทัดรัดแห่งนี้คือท้ังหมด  
ที่คุณปรารถนา 
 ห้องพักทุกห้องมีวิวท้องทะเลอ่าวไทยให้ชื่นชมทุกครั้ง 
ที่ลืมตาตื่นและก่อนหลับตานอน ตัวอาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ด้วยกัน อาคารด้านหน้าสีขาวอยู่ใกล้กับทะเลเพียงไม่กี่ก้าว มีเพียง
สระว ่ ายนํ้ ากลางแจ ้งกั้น ไว ้ เท ่ านั้น โดยเป ็นห ้องประ เภท 
ดีลักซ์โอเชี่ยนเฟสซิ่ง ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมทันสมัยได้รับ 
การปรับปรุงโฉมใหม่ มีการเล่นระดับลดหลั่นกันเป็นลำดับสวยงาม 
ภายในห ้องกว ้างขวาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน 
มีอ่างอาบนํ้าสำหรับนอนแช่ตัว เหมาะแก่การเป็นหมุดหมายสำหรับ
วันพักผ่อนในฝันอย่างแท้จริง
 อาคารด้านหลังเป็นอาคารใหม่ สร้างข้ึนโดยเน้นความอบอุ่น
ใกล้ชิด ห้องพักประเภทซูพีเรียร์โอเชี่ยนเฟสซิ่ง ขนาดกะทัดรัด         
ใชพ้ืน้ทีอ่ยา่งคุม้ค่า ตกแตง่เรยีบงา่ยสวยงาม คอนเซ็ปตน์อ้ยแตม่าก 
แต่ไม่ได้ทำ ให้ความสะดวกสบายลดลงเลย ที่สำ คัญทุกห้องหันหน้า
รับลมท่ีพัดมาจากทะเล ซ่ึงการน่ังชมวิวจากริมระเบียงก็ให้ความสดช่ืน
ไม่แพ้การลงไปเดินเล่นริมชายหาด 
 นอกจากห้องพักและบรรยากาศที่เหมาะแก่การพักผ่อนอย่าง
เต็มรูปแบบแล้ว ท่ีน่ียังมีสปาเซ็นวารีท่ีมีบริการสปาให้เลือกหลากหลาย 
มีสระว่ายน้ำ ขนาดใหญ่ มี คิวบ์ พูลบาร์ ท่ีเปิดให้บริการส่ังเคร่ืองด่ืมเย็นๆ 
สําหรับนั่งเล่นริมสระหรือถือลงไปนั่งเตียงผ้าใบริมชายหาดที่มี   
ความเป็นส่วนตัวไม่วุ่นวาย 

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 41 ห้อง 
ราคา 2,500 - 7,000 บาท
ที่อยู่ 215/3 หมู่ 3 แหลมแม่พิมพ์ ตำ บลเนินฆ้อ
อำ เภอแกลง จังหวัดระยอง 
โทร. 0 3865 7378
เฟซบุ๊ก centara.q.rayong
อีเมล ddcrr@chr.co.th

CENTARA Q RESORT RAYONG
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

หากคุณชืน่ชอบความสวยงามของหาดทรายทีท่อดยาว เงยีบสงบ 
และมีความเป็นส่วนตัวสูง เลอวิมาน ค็อทเทจ แอนด์ สปา โรงแรมหรู
ท่ีต้ังอยู่บนอ่าวพร้าว คือ อีกหน่ึงหมุดหมายในการพักผ่อนอันแสนสบาย
บนเกาะกลางท้องทะเล ซ่ึงขึ้นชื่อในบรรยากาศสุดโรแมนติกและ
เป็นเว้ิงอ่าวแห่งเดียวบนเกาะเสม็ดท่ีมองเห็นพระอาทิตย์ตกได้อย่าง
สวยงามท่ามกลางบรรยากาศของท้องทะเลไทย
 เลอวมิาน คอ็ทเทจ แอนด ์สปา เปน็โรงแรมทีอ่อกแบบบา้นพกั
อย่างสวยงามในสไตล์กระท่อมค็อทเทจที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก
ที่พักในบาหลี บ้านพักซ่อนตัวอยู่บนเนินเขาลดหลั่นกันไป ท่ามกลาง
ต้นไม้อันเขียวขจีในสวนป่าเขตร้อนสไตล์ทรอปิคอลการ์เด้น บ้านพัก
แตล่ะหลังถกูแยกออกเปน็สดัสว่นใหค้วามรูส้กึถงึความเปน็สว่นตวั 
ทีบ่า้นพกัของเลอวมิานทกุหอ้งจะมงุหลังคาดว้ยหญา้คาเพือ่ระบาย
ความร้อนจากแสงแดด และในยามที่ฝนตกก็จะได้กลิ่นหอมอ่อนๆ 
ของยอดหญ้า
 บ้านพกัของเลอวมิานมคีวามสะดวกสบาย พรเีมยีร์วลิล่าฮิลไซด์ 
เป็นบ้านพักที่มีสปา เป็นของตัวเอง เมื่อลูกค้ามองลงไปจาก
อ่างอาบนํ้าขนาดพิเศษของสปาส่วนตัวริมระเบียง จะมองเห็น
ทวิทศัน์ของเวิง้อ่าวทีส่งบงดงาม พืน้ท่ีของโรงแรมเลอวมิานจงึถกู
ออกแบบโดยนำเรื่องราวของพระอภยัมณแีละตวัละครในวรรณคดี
มาถ่ายทอดเป็นงานสถาปัตยกรรรมและการตกแต่งส่วนต่างๆ ของ
โรงแรม เช่น รูปปั้นนางยักษจ์ำลองซึ่งอยู่บริเวณสระนํา้ของล็อบบี้  
 ที่เลอวิมานแห่งนี้ นอกจากเป็นโรงแรมที่สุดโรแมนติกในการ  
ชมพระอาทติยต์กยามเยน็ ยงัเปน็โรงแรมทีม่คีวามโดดเดน่ดา้นสปา 
ทวิารนิ สปา เป็นบรกิารพเิศษด้านสปาทีอ่ยูภ่ายในโรงแรม นอกจาก
สปาและบา้นพกัทีอ่อกแบบอย่างสวยงาม เลอ วมิาน  ยงัเปน็โรงแรม
ท่ีมีห้องอาหารให้บริการท้ังห้องอาหารนานาชาติโอ และห้องอาหาร   
บัซ  ห้องอาหารไทยอีสานสุด โม เดิร์นที่ นอกจากจะมี เมนู     
หลากหลายทั้งอีสาน ไทย และนานาชาติ ห้องอาหารแห่งนี้               
ยงัออกแบบไดอ้ยา่งโรแมนตกิ มมีมุใหคู้ร่กัไดช้มความสวยงามของ
ท้องทะเลและพระอาทิตย์ยามเย็น
 

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 31 หลัง
ราคา 6,810 – 28,100 บาท
ที่อยู่ 40/11 หมู่ 4 ตำ บลเพ อำ เภอเมือง จังหวัดระยอง
โทร. 0 2438 9771-2 (ฝ่ายสำ รองห้องพัก 
เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำ การ 08.30 – 17.30 น. 
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เฟซบุ๊ก Samed.resorts
เว็บไซต์ www.samedresorts.com
อีเมล rsvn@samedresorts.com

LE VIMARN COTTAGES & SPA
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

หลบจากวิถีชีวิตอันวุ่นวายในบางเวลาและชีวิตประจำ วันที่จำ เจ   
สูบ่รรยากาศแหง่ความผอ่นคลายกบัธรรมชาตแิละทัศนยีภาพของ
ท้องทะเลสวย หาดทรายสีขาวสะอาดแวดล้อมด้วยวิวทะเลและ
ขุนเขาอันเขียวขจีและเงียบสงบ   
 โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่พักริมหาด
ระดับ 5 ดาวแห่งใหม่ ซ่ึงได้รับการออกแบบอย่างทันสมัย เพียบพร้อม
ด้วยส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน เพ่ือให้การพักผ่อนได้รับ        
ความสบายอย่างสูงสุด ที่นี่มีห้องพักหลากหลายแบบให้เลือกสรร
พร้อมระเบยีงสว่นตวั ตัง้แตห่อ้งมาตรฐานอย่าง ดีลกัซ์ เมานเ์ทนววิ 
หรือห้องติดวิวทะเลอย่างห้องดีลักซ์ โอเชียนวิว และห้องพรีเมียร์ 
โอเชยีนววิ หากอยากจะเพิม่ความสว่นตัวอกีนดิสามารถเลอืกพักที ่
หอ้งสตดูโิอคอรเ์นอรส์วทีและหอ้งสวทีเตยีงเดีย่ว สดุทา้ยพเิศษสดุ
กับห้องโอเชียนสวีทสุดหรูท่ีมากด้วยพ้ืนท่ีใช้สอยถึง 130 ตารางเมตร
 นอกจากคุณจะได้สัมผัสความผ่อนคลายและความสุขกับ
บรรยากาศอันเป็นธรรมชาติแล้ว ไม่ควรพลาดที่จะต้องลิ้มลอง
อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ขนมอบชั้นเลิศที่ทําสดใหม่ทุกวันจาก
วัตถุดิบธรรมชาติ พร้อมทั้งสดชื่นกับเครื่องดื่มและค็อกเทลจาก
หอ้งอาหารและบารท์ัง้ 6 แหง่ ไมว่า่จะเปน็ห้องอาหารเรยีบหรซูซีอลท ์
บริการอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ และบาร์ริมชายหาดอย่างฟิชบาร์     
ที่คุณจะได้เต็มอิ่มกับอาหารทะเลสดใหม่ รวมถึงอีก 3 บาร์สุดเก๋     
ทีใ่หบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่ในบรรยากาศดีๆ  ทีแ่ตกต่างกนัอยา่ง 
เดอะเลานจ์ ซิงค์ และวอเตอร์บาร์  ส่วนคนรักกาแฟต้องแวะไปท่ี   
จาว่าพลัส ให้บริการกาแฟรสเลิศและเครื่องดื่มมากมายพร้อมกับ
ขนมและเบเกอร่ีอบใหม่แสนอร่อย ให้คุณน่ังชิลๆ ปล่อยอารมณ์ได้ท้ังวัน 
 อิ่มอร่อยก็อย่าลืมไปผ่อนคลายกับการนวดแบบต่างๆ         
จากแผนกสปา หรือสนุกไปกับการว่ายน้ำ ในสระว่ายน้ำ ทั้ง 2 แห่ง  
อีกท้ังยังมีห้องฟิตเนสให้ท่านได้ออกกำ ลังกาย หรือจัดกิจกรรมสนุกๆ 
บนหาดทรายแก้ว รวมถึงแวะไปชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง 
มีปลาที่สวยงามและพืชน้ำ ชนิดต่างๆ อันหลากหลาย ซ่ึงระยอง     
แมรอิอท รสีอรท์ แอนด์ สปา กพ็รอ้มบรกิารผูเ้ขา้พกัอยา่งสดุพเิศษ

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 205 ห้อง
ที่อยู่ 99/5 หมู่ 2 ถนนเพ-แกลง-กร่ำ  ตำ บลชากพง 
อำ เภอแกลง จังหวัดระยอง
โทร. 0 3899 8000
เฟซบุ๊ก MarriottRayong
เว็บไซต์ www.rayongmarriottresort.co.th
อีเมล rayongreservation@marriott.com

RAYONG MARRIOTT  RESORT & SPA
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

หากหมุดหมายในการเดินทางพักผ่อน คือ ที่พักที่มีความทันสมัย
และมเีสนห่ใ์นการใชช้วีติ  มกีจิกรรมและกีฬาทางทะเลใหเ้ลอืกเลน่
หลากหลาย แถมยังเป็นที่พักใกล้กรุงเทพฯ เดินทางสะดวกสบาย 
ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท คือ ท่ีพักริมทะเลท่ีเราอยากให้คุณได้มาสัมผัส
 ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท  เป็นรีสอร์ทท่ีมีความหลากหลายใน
สไตลก์ารออกแบบ ตัง้อยูบ่นหาดทรายแกว้ หาดทรายยอดนยิมของ
เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง แบ่งออกเป็นที่พัก 3 โซน และ 3 รูปแบบ  
ภายใตแ้นวคดิในการออกแบบพืน้ทีใ่ชส้อย คอื Hip Hup และ Hide     
 Hip คือ ส่วนของโซนที่พักที่เหมาะกับวัยรุ่นและลูกค้าที่เน้น
ความสนุกสนาน รีสอร์ทจึงเน้นการออกแบบห้องพักและอาคารที่
หรูหรา สะดวกสบาย และมีสีสันในการตกแต่ง ที่พักเป็นอาคารรูป
ตัว U  ที่ออกแบบสระว่ายน้ำ ให้อยู่ตรงกลาง เพื่อให้ลูกค้าโซนนี้ได้
เล่นน้ำ ทั้งในสระและในทะเล จุดเด่นของ  HIP  โซนอยู่ที่ห้องอาหาร 
เดอะ ซี  ท่ีออกแบบให้โปร่ง สบายตา เปิดโล่ง และทอดยาว  มองเห็น
หาดทรายแก้ว หาดทรายที่สวยและยาวที่สุดบนเกาะเสม็ด และ           
ซีบาร์  มินิ ดิสโก้ เธค ที่ให้ลูกค้าได้ปาร์ตี้กันอย่างสุดมันส์ 
 Hup คือ ส่วนของห้องพักที่เหมาะกับลูกค้าที่ยังมีความ
ต้องการติดต่อสื่อสารกับโลกไซเบอร์ ต้องการไวร์เลสและ
อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารที่สะดวกฉับไว ห้องพักของ  Hup  โซน
เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ส่วนอาคารที่พักเหมาะกับการพักผ่อนแบบ
ครอบครวั มสีระวา่ยน้ำ  และฟติเนสเซน็เตอร ์มโีซนของกิฟ๊ชอ็ปและ
ส่วนของร้านเบเกอรี่  
 ส่วนโซนสุดท้าย Hide  คือ ส่วนของบ้านบังกะโล  ท่ามกลาง
สวนต้นไม้นานาชนิด โซน Hide นี้ให้ความความรู้สึกเป็นส่วนตัว
มากกวา่โซนอืน่ๆ และมสีนามหญา้เลก็ๆ ตดิกบัหาดสบัปะรด ชายหาด
ที่มี เวิ้งโค้งสวยงามเหมือนเป็นหาดส่วนตัว ซึ่งหาดสับปะรด           
เป็นชายหาดที่ติดกับหาดทรายแก้ว บริเวณโซนนี้มีผู้นิยมมาจัด     
งานแต่งงาน เนื่องจากเป็นชายหาดที่สวยงามมีสนามหญ้ากว้าง    
ติดกับหาดทราย

       

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 158 ห้อง
ราคา 4,940 - 20,200 บาท
ที่อยู่ 8/1 หมู่ 4 ตำ บลเพ อำ เภอเมือง จังหวัดระยอง
โทร. 0 2438 9771-2 (ฝ่ายสำ รองห้องพัก 
เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำ การ 08.30 – 17.30 น. 
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เฟซบุ๊ก Samed.resorts
เว็บไซต์ www.samedresorts.com
อีเมล rsvn@samedresorts.com

SAI  KAEW BEACH RESORT
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TRAT & CHANTHABURI
ตราดและจันทบุรี

สองจังหวัดพี่น้องที่มีทั้งความเหมือนและความต่างที่
ลงตัว ความเหมือนท่ีว่าคือเป็นจังหวัดอยู่ติดอ่าวไทยท้ังคู่ 
เรื่องอาหารทะเลจึงดีเด่นไม่แพ้กัน รวมทั้ง บุฟเฟต์ผลไม้   
ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน ที่เชิญชวนทุกคนมา
เลอืกสรรผลไมไ้ดต้ามใจชอบ เช่น ทเุรยีน มังคดุ เงาะ สละ 
ลองกอง ฯลฯ  ใครชอบความเก่าขอให้ใช้เวลาช้าๆ กับ 
ชุมชนริมน้ําจันทบูร ชุมชนที่มีเสน่ห์และมนต์ขลังแห่ง    
เมืองจันท์ และพลาดไม่ได้ท่ีจะต้องแวะชิม ก๋วยเตี๋ยวกั้ง 
ร้านดังในชุมชนสุดคลาสสิก หรือจะไปชมความงดงามของ 
อาสนวิหาร พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล โบสถ์คาทอลิก
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หรือออกมานอกเมืองเดินชม  
ป่าชายเลน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ือง
มาจากพระราชดำ ริ และต้องไม่พลาดที่จะขับรถไปชมวิวที่ 
จดุชมววิเนนินางพญา อกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วในฝนักบั
การกลา่วขานวา่เปน็จดุชมววิทีส่วยท่ีสดุในภาคตะวนัออก 
ส่วนตราด หรือเมืองเกาะในฝัน มีเกาะมากมายไม่แพ้ภาคใต้ 
เช่น เกาะช้าง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเกาะภูเก็ต    
เป็นเกาะยอดฮิตของนักท่องเท่ียว กิจกรรมผจญภัย         
บนต้นไม้ท่ี Tree Top Adventure Park ปีนเขา เดินป่า   
ขี่ช้าง หรือท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่วนทางน้ำ  เช่น การเล่น
เรือใบ พายเรือคายัค นั่งเรือกอนโดลาชมป่าชายเลนที่
หมู่บ้านสลักคอก เป็นต้น ทั้งยังมีร้านอาหารทะเลเลิศรส
ให้ได้ลิ้มลองกันมากมาย เกาะขาม เกาะที่ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุก
มรกตแหง่ทะเลตราด แตห่ากใครรกัความสงบ ชอบอยูก่บั
ธรรมชาติ อยากใช้ชีวิตเนิบช้าต้องยกให้ เกาะกูด และ         
เกาะหมาก เน่ืองด้วยบนเกาะน้ันมีเพียงธรรมชาติ ท้องทะเล
สุดลูกหูลูกตา และร้านค้าเล็กๆ ของชุมชน ท่ีมักจะให้รอยย้ิม
มาเป็นของแถมเสมอ 
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 15% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท) เฉพาะห้องพักประเภทดีลักซ์ 
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561 เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

เป็กกี้ โคฟ เป็นที่พักติดทะเลที่มีการตกแต่งดีไซน์ไม่เหมือนใคร 
ด้วยสไตล์ Fisherman’s village หรือหมู่บ้านชาวประมง     
ผสมผสานเข้ากับความสวยงามแบบจันทบุรี ทำ ให้รู้สึกราวกับว่ามา
พักผ่อนอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านชาวประมงท่ีแท้จริง ซ่ึงการออกแบบน้ี
ไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากหมูบ้่านชาวประมงเปก็กี ้โคฟ บนชายฝัง่
มหาสมุทรแอตแลนติกแห่งโนวาสโกเชียร์ ประเทศแคนาดา 
 ความโดดเด่นตอ้งยกใหส้สีนัอนัสดใสของบา้น ตดักบัพืน้หญา้
สีเขียวและผืนน้ำ สีฟ้า มีประภาคารสีแดงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ และ
ยังสามารถเดินพักผ่อนหย่อนใจไปพร้อมๆ กับการชมวิวทิวทัศน์  
บนสะพานไม้ ซึ่งเชื่อมห้องพักและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ       
เข้าไว้ด้วยกัน
 ห้องพักท้ังหมด  ได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างมีระดับ สวยงาม 
นอกจากสีสันสะดุดตา มีสไตล์ร่วมสมัยของอาคารท่ีพักแล้ว ภายใน
ห้องพักก็ยังตกแต่งอย่างอบอุ่นด้วยชุดเคร่ืองนอน เฟอร์นิเจอร์  
โทนสีสบายตา แต่ละห้องมีพื้นที่กว้างขวาง แบ่งสัดส่วนของห้อง   
ได้อย่างลงตัว ทั้งในรูปแบบดีลักซ์ ดีลักซ์พูลแอคเซส ดีลักซ์จากุซซี่
วลิลา่ และทีพ่กัพรอ้มสระวา่ยน้ำ สว่นตวัอยา่งแกรนดด์ลีกัซพ์ลูวลิลา่  
 นอกจากการออกแบบท่ีสวยงามและน่าประทับใจแล้ว ยังสามารถ
ดื่มด่ำ บรรยากาศไปพร้อมๆ กับเมนูอาหารทะเล พิซซ่าบางกรอบ 
อาหารยุโรปนานาชนิด ไปจนถึงอาหารพ้ืนเมืองจันทบุรี จากห้องอาหาร
ไลท์ เฮ้าส์ บาร์ แอนด์ กริลล์ ที่เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน โดยลูกค้า
สามารถเลือกนั่งรับประทานด้านในหรือด้านนอกก็ได้ อีกทั้งยังมี   
ร้านคอฟฟี่ โคฟ ร้านคาเฟ่เก๋ๆ ริมทะเลสุดคลาสสิกที่อยู่ติดกับ      
ร้านอาหาร ซ่ึงมีจุดชมวิวบนประภาคารให้ข้ึนไปถ่ายรูปชมวิวหาดคุ้งวิมาน
กันอย่างสนุกสนาน   
 เป๊กก้ี โคฟ รีสอร์ท เปรียบเสมือนอัญมณีเม็ดงามแห่งท้องทะเล 
ทีส่ะทอ้นมมุมองใหมแ่หง่การทอ่งเท่ียวจนัทบรุไีดอ้ยา่งสะดดุตา และ
พร้อมยกระดับจันทบุรีสู่ท่ีสุดแห่งสถานท่ีพักผ่อนของประเทศไทย 
ดว้ยคอนเซป็ตท์ีโ่ดดเดน่ไมเ่หมอืนใคร แฝงไวด้ว้ยความอบอุน่พรอ้ม
ต้อนรับผู้มาเยือน

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 38 ห้อง 
ราคา 3,700 – 10,800 บาท 
ที่อยู่ 44 หมู่ 7 ตำ บลสนามไชย อำ เภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี 
โทร. 0 3946 0345, 06 1405 4499
เฟซบุ๊ก peggyscoveresort
เว็บไซต์ peggyscoveresort.com
อีเมล info@peggyscoveresort.com

PEGGY’S COVE RESORT
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

แซนด ์ดนูส ์เจ้าหลาว บชี รสีอรท์ ตวัเลอืกแหง่ใหม่ทีจ่ะสรา้งความ
ประทับใจตลอดทริปของคุณ ด้วยไลฟ์สไตล์ท่ีผสมผสานความทันสมัย
กับความเรียบง่ายแบบธรรมชาติให้เข้ากันได้เป็นอย่างดี
 ห้องพักแต่ละห้องได้รับการตกแต่งอย่างหรูหรา มีระเบียง 
ส่วนตัวสำ หรับห้องพักทุกห้อง สามารถมองเห็นววิทะเลหาดเจา้หลาว
ในมุมที่แตกต่างกันไป ยิ่งกว่านั้นบางห้องพักสามารถลงเล่นน้ำ ได้ 
จากภายในห้องได้อย่างสนุกสนานแบบส่วนตัวสุดๆ และดว้ยขนาดของ
แตล่ะหอ้งทีด่กูวา้งขวาง โอโ่ถง่ จงึเหมาะกบัการมาพักแบบครอบครัว
หรือกลุ่มเพ่ือน ท้ังยังมีส่ิงอำ นวยความสะดวกระดบัทอ็ปคลาสพรอ้ม
บริการสำ หรับคุณ
 สิ่งอำ นวยความสะดวกอื่นๆ ที่พร้อมจะมอบให้ในวันพักผ่อน
ของคณุ คอื แซนด ์ไทย มาสซาจ บรกิารนวดแผนไทย สมัผสัความ
ผ่อนคลายและการฟ้ืนฟูร่างกายท่ีเหน่ือยล้าท่ีสปาสุดหรู มีสระว่ายน้ำ 
ขนาดใหญ่ และบาร์สำ หรับรองรับแขกท่ีเข้าพักได้มาน่ังรับประทาน
อาหารค่ำ  พร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติก 
 หากใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศออกไปสัมผัสธรรมชาติ       
และความงดงามของหาดเจา้หลาว ทางรสีอรท์มบีรกิารเชา่จกัรยาน 
ซึ่งคุณสามารถปั่นเพลินๆ ไปตามเส้นทางชมวิวท่ีไม่ควรพลาดเป็น
อย่างยิ่ง น่ันคือ ถนนชล - จันท์ หรือถนนเฉลิมบูรพาชลทิต  
เป็นถนนเลียบชายทะเลที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนสวยท่ีสุด 
ในประเทศ 
 นอกจากนี ้ยงัมแีหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตทีิส่ำ คญัอยูใ่กล้
รีสอร์ทอย่างพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  
อันเนื่องมาจากพระราชดำ ริ เป็นป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนที่อุดม
สมบูรณ์และสวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี มีพันธุ์ไม้ป่าชาย
เลนจำ พวกไม้แสม ไม้ลำ พู และไม้โกงกางจำ นวนกว่า 30 ชนิด  
นบัวา่เปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วทีเ่หมาะกบัการศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบัปา่
ชายเลนอย่างแท้จริง

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 185 ห้อง 
ราคา 2,500 – 7,700 บาท 
ที่อยู่ 75 หมู่ 5 ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ตำ บลคลองขุด 
อำ เภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
โทร. 0 2693 0233, 09 5458 7888
เฟซบุ๊ก sandduneschaolaobeach
เว็บไซต์ www.sandduneschaolao.com
อีเมล rsvn@sanddunes.co.th

SAND DUNES CHAOLAO BEACH RESORT
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

ดิ เอมเมอรัลด์ โคฟ เกาะช้าง รีสอร์ทระดับห้าดาว มีห้องพัก      
และห้องสวีทท่ีตกแต่งในสไตล์ไทยร่วมสมัย สามารถชมววิทะเลทาง
ทิศตะวันตก หรือสัมผัสบรรยากาศ อันร่มรื่นของภูเขาที่ปกคลุม
ไปดว้ยปา่ไมเ้ขียวขจทีางทศิตะวนัออกได้ทุกห้อง อีกท้ังยังมีบริการ
ช้ันเลิศท่ีทำ ให้คุณประทับใจได้ตลอดเวลา
 มทีัง้หอ้งพกัทีจ่ดัตกแตง่อยา่งดมีคีณุภาพ และหอ้งสวทีหรหูรา
ระดับพรีเมียม ซึ่งทุกห้องจะมีระเบียงส่วนตัวสำ หรับชมวิวทิวทัศน์
อันงดงามเพลินตา รวมถึงการตกแต่งภายในห้องที่เน้นความเป็น
ธรรมชาต ิทัง้โทนสี เฟอรน์เิจอรไ์มแ้กะสลกัอย่างด ีและการประยกุต์
ให้ดูทันสมัย  พร้อมสิ่งอำ นวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็น
โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ อ่างอาบน้ำ และฝักบัว เคร่ืองเป่าผม     
มินิบาร์ และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งยังมีห้องประชุมขนาดต่างๆ      
พร้อมให้บริการอีกด้วย
 นอกจากนี้ ทางรีสอร์ทยังมีกิจกรรมและสันทนาการมากมาย 
รอให้คุณมาร่วมสนุกสนานและสร้างสรรค์วันพักผ่อนให้คุ้มค่า         
ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำ กลางแจ้งติดกับหาดทราย หรือจะแช่ตัวสบายๆ 
ในอ่างน้ําจากุซซี่ แต่หากใครชอบความท้าทายด้านกีฬาทางน้ํา       
ต้องไม่พลาดการพายเรือคายัค ชื่นชมธรรมชาติบนเกาะ หรือจะ
ชืน่ชมความงามใตท้อ้งทะเล ด้วยบรกิารคอร์สดำ น้ำ บรเิวณเกาะชา้ง
ในราคาย่อมเยา ปิดท้ายด้วยการพักผ่อนจิตใจ ผ่อนคลายอารมณ์
ที่เอมเมอรัลด์สปา สำ หรับคนรักสุขภาพอย่างแท้จริง
 พร้อมอิม่อรอ่ยกบัอาหารมากมายทัง้อาหารไทยรสชาตด้ัิงเดมิ
ของร้านจัส ไทย และหลากหลายความอร่อยท่ีร้านอาหารนานาชาติ 
เดอะ โคฟ เทอเรส ให้คุณได้ลิ้มลองตามความชอบ และเพลิดเพลิน
ไปกับบรรยากาศโดยรอบอันสวยงาม
 
 

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 165 ห้อง
ราคา 2,500 – 19,000 บาท
ที่อยู่ 88/8 หมู่ 4 หาดคลองพร้าว ตำ บลเกาะช้าง 
อำ เภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
โทร. 0 3955 2000 
เฟซบุ๊ก emeraldcove.kohchang
เว็บไซต์ www.emeraldcovekohchang.com
อเีมล reservations@emeraldcovekohchang.com

THE EMERALD COVE KOH CHANG
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SOUTHERN
ภาคใต้
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KRABI
กระบี่

สวรรค์ของคนรักทะเล ด้วยพ้ืนท่ีริมฝ่ังทะเลอันดามัน 
แห่งน้ีรายล้อมไปด้วยหมู่เกาะท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เกาะปอดะ หนึ่งในหมู่เกาะยอดนิยม
ท่ีมีหาดทรายสวย น้ำ ทะเลใส ร่มร่ืนด้วยทิวสน สามารถดำ น้ำ 
ชมปะการัง พายเรือคายัค หรือแม้แต่นอนอาบแดด เกาะห้อง 
เกาะท่ีงดงามท่ีสุดในบรรดาเกาะของกระบี่ ที่ไม่ว่าใครหาก    
มีโอกาสได้มาเยือนก็ต่างอยากแวะเวียนมาพิสูจน์ด้วยตา
ตัวเอง เพราะท่ีน่ีมีท้ังปะการังและพืชทะเลหายาก ทะเลแหวก 
Unseen Thailand ท่ีโด่งดังไปท่ัวโลกจากความมหัศจรรย์
ของธรรมชาต ิทีเ่มือ่ยามน้ำ ลดจะเหน็สันทรายสีขาวละเอียด
ทอดตัวเป็นแนวยาว  สามารถเดินเช่ือมผ่านทะเลถึงกันระหว่าง 
3 เกาะ (เกาะไก่ – เกาะหม้อ – เกาะทับ) และค่อยๆ จมหายไป  
ใต้ผืนน้ำ เม่ือเข้าสู่ช่วงน้ำ ข้ึนในแต่ละวัน หาดไรเ่ลย ์หาดทราย
เน้ือละเอียดซ่ึงเป็นท่ีรู้จักกันดีในหมู่นักท่องเท่ียว โดยเฉพาะ
การปีนหน้าผา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ที่มีให้เลือก
สัมผัสทั้งบรรยากาศของวิถีชีวิตชาวเลแบบด้ังเดิม และ
ศูนย์กลางธุรกิจท่ีมีบริการการท่องเท่ียวให้เลือกอย่าง          
ครบครัน หมู่เกาะพีพี หมู่เกาะกลางทะเลที่ได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก กระบ่ียังมีธรรมชาติบนบก     
ท่ีสวยสดงดงามไม่ต่างกัน อย่างเช่น สระมรกต อีกหน่ึง      
สถานท่ีท่องเท่ียว Unseen Thailand โอบล้อมไปด้วยป่า
อันแสนร่มรื่นและเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ 
ธารน้ำ ตกร้อน ผืนป่าราบต่ำ ท่ีเหลือเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย 
กับน้ำ ตกขนาดเล็กท่ีมีอุณหภูมิสูง 42 องศาเซลเซียส ด้านใน
มบีอ่น้ำ รอ้นทีส่รา้งไวใ้หน้กัทอ่งเทีย่วนอนแชต่วัผอ่นคลาย 
สปาธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยป่าไม้อันร่มรื่น น่าประทับใจ
ไม่แพ้ความสวยของท้องทะเลเลย
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

โรงแรมอมารี โวค กระบี่ รีสอร์ทติดทะเลระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่    
บนหาดทรายสีขาวติดกับทะเลอันดามันสีฟ้าคราม สถานที่พักซ่ึง
ได้รับการขนานนามว่าเป็นสวรรค์บนหาดทับแขกแห่งน้ี ตกแต่งด้วย
สถาปตัยกรรมแบบไทยลา้นนาทีง่ามสงา่ แวดลอ้มไปดว้ยสวนสวย 
พร้อมด้วยการบริการระดับโลกที่ได้รับการยอมรับ เหมาะสำ หรับ
ผู้ท่ีมองหาช่วงเวลาพักผ่อนสุดพิเศษ ผ่อนคลายและได้รับความบันเทิง
ไปพร้อมๆ กัน 
 ในส่วนของห้องพักนั้นมีทั้งประเภทดีลักซ์ แกรนด์ดีลักซ์         
แกรนด์ดีลักซ์จากุซซ่ี สปาสวีท และวิลล่า 1 ห้องนอนพร้อมสระว่ายน้ำ 
และจากุซซี่ส่วนตัว สำ หรับวีคเอนด์ที่แสนสงบ ลองใช้ชีวิตให้ช้าลง
และด่ืมด่ำ ไปกบัความงามของทะเลอันดามนั ใหร้างวลัแกต่วัเองดว้ย
การผ่อนคลายอย่างเต็มท่ีกับบรีซสปา ซ่ึงมีห้อง La Vichy ส่วนตัว 
นอกจากนี้ ยังมีบริการนวดและทรีทเมนท์ความงามต่างๆ พร้อม   
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสุขภาพมากมาย รวมไปถึงห้อง         
ออกกำ ลังกาย และสระว่ายน้ำ กลางแจ้งทั้ง 2 แห่ง 
 นอกจากนี้ คุณไม่ควรพลาดที่จะลิ้มลองอาหารอันเลิศรส ณ 
หอ้งอาหารโลตสั ใหบ้รกิารอาหารนานาชาต ิสว่นหอ้งอาหารเบลลินี
ซึ่งอยู่ติดริมหาด ให้บริการอาหารอิตาเลียนและอาหารทะเลสดใหม่
ทุกวัน และสนุกกันต่อที่ซันเซ็ต เลานจ์ ให้บริการเครื่องดื่มรสเยี่ยม
และอาหารว่างแสนอร่อย จนอดใจแวะมาอีกคร้ังไม่ได้ เพราะไม่ว่าคุณ
จะเดินทางไปกระบี่ด้วยจุดประสงค์ใด อมารี โวค กระบี่ คือท่ีพัก      
ที่ดีเยี่ยมที่สุด สำ หรับการพักผ่อนแนบพื้นทรายใต้ผืนฟ้าเมืองไทย

AMARI VOGUE KRABI

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 57 ห้อง
ราคา 5,000 - 25,000 บาท
ที่อยู่ 149 หมู่ 3 ตำ บลหนองทะเล อำ เภอเมือง 
จังหวัดกระบี่
โทร. 0 7560 7777  
เฟซบุ๊ก AmariVogue
เว็บไซต์ www.amari.com/vogue
อินสตาแกรม @amarivogue
อีเมล reservations.vogue@amari.com
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

เพยีงเดินผา่นทวิมะพรา้วรม่รืน่ มองทะลผุา่นไปยงัเนนิเขาสงูขนาด
ใหญ่ คุณจะหลงรักสถานที่อันงดงามอย่าง บ้านใสใน รีสอร์ท ซึ่ง
ตั้งอยู่บริเวณอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ที่นี่มีบ้านพักน่ารักๆ อย่าง
ค็อทเทจหลังน้อยใหญ่ตกแต่งโดยใช้สัญลักษณ์เป็นต้นมะพร้าว 
ตั้งชื่อได้เหมาะเจาะลงตัว เช่น เดอะโคโคนัทค็อทเทจ เดอะ              
คลิฟฟ์ค็อทเทจ เดอะพอนด์ค็อทเทจ จนคุณอยากทิ้งตัวลงนอน
ลงบนเตียงหนานุ่มเพื่อตื่นขึ้นมาสูดอากาศสดชื่นเข้าเต็มปอด  
 ด้วยความที่มีจำ นวนห้องพักไม่มากนัก ทำ ให้รีสอร์ทแห่งนี้มี
ความเป็นส่วนตัว ไม่วุ่นวาย เหมาะแก่การซ่อนตัวเพื่อเติมพลังจาก
ธรรมชาติและความเงียบสงบอันรื่นรมย์ เหมาะสำ หรับการแช่ตัว
สบายๆ ในอ่างจากุซซี่ หรือใครชอบสนุกสนานกับครอบครัวหรือ
เพือ่นกลุม่ใหญ่ กเ็ลือกเข้าพกัแฟมลิีค่อ็ทเทจ และแกรนดเ์ลคววิคอ็ท
เทจ ซึ่งค็อทเทจทุกหลังในบ้านใสใน รีสอร์ท ได้รับการออกแบบมา
ให้กลมกลืนกับธรรมชาติ รายล้อมด้วยต้นมะพร้าวและทิวทัศน์อัน
สวยงาม จะเลือกนั่งเล่นที่ระเบียงชมสวน หรือนอนเล่นพักผ่อนใน
บ้านพักก็รื่นรมย์ไม่แพ้กัน
 นอกจากการพักผ่อนที่แสนสบายในที่พัก หรือออกกำ ลังกาย
ในสระว่ายน้ำ กลางแจ้งขนาดใหญ่ อย่าลืมที่จะไปค้นหาความอร่อย
ของอาหารที่พร้อมให้บริการจากบ้านใสใน เพราะที่นี่คุณจะได้
เพลิดเพลินกับอาหารท้องถิ่นที่ห้องอาหารใสใน ให้บริการอาหาร 
ทั้งไทยและนานาชาติ ตั้งแต่เวลา 06.30 – 22.00 น. อาหาร 
กลางวัน อาหารค่ำ  รวมถึงรูมเซอร์วิสที่จะคอยดูแลคุณให้ได้รับ
ความประทับใจตลอดโมงยามในบ้านหลังน้ี ซ่ึงข้ึนช่ือว่าเป็นสถานท่ี   
พักผ่อนทำ เลดีที่สุดและน่าประทับใจที่สุดแห่งหนึ่งของหาดอ่าวนาง

BAN SAINAI RESORT

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 40 ห้อง
ราคา 2,500 - 7,000 บาท
ที่อยู่  550 หมู่ 2 ตำ บลอ่าวนาง อำ เภอเมือง จังหวัดกระบี่
โทร. 0 7581 9333, 08 4295 1112   
เฟซบุ๊ก BanSainaiResortAonangKrabi
เว็บไซต์ www.bansainairesort.com
อีเมล info@bansainairesort.com
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 20% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

เซ็นทรา บายเซ็นทารา ภูพาโน รีสอร์ท กระบี่ รีสอร์ทแห่งใหม่      
ในเครือเซ็นทาราที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าเขตร้อน รายล้อมไปด้วย
เทือกเขาหินปูน โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่สดใหม่ ดูร่วมสมัย นำ เอา 
ความเป็นไทยแทรกอยู่ตามมุมต่างๆ ของรีสอร์ท อีกท้ังยังต้ังอยู่บน
ทำ เลทีส่ะดวกสบาย หา่งจากชายหาดอา่วนางเพยีง 10 นาทเีทา่นัน้
 ภายในหอ้งพักไดร้บัการตกแตง่อยา่งเรยีบงา่ย เนน้สเีอิรธ์โทน 
ให้ความรู้สึกอบอุ่น สบายตา ผสานความเป็นไทยร่วมสมัย  
โดยตกแต่งบริเวณหัวเตียงด้วยเหล็กดัดลวดลายหนุมาน พร้อม
ระเบยีงชมววิทวิทศันข์องธรรมชาตโิดยรอบในทกุๆ หอ้ง อิม่อร่อย
กับอาหารไทยและอาหารนานาชาติที่ห้องอาหารมิกซ์ บิสโทร            
ห้องอาหารแบบ All Day Dining ตั้งแต่บุฟเฟต์มื้อเช้า อาหารจาน
เด็ดมื้อกลางวัน ไปจนถึงมื้อค่ำ สุดพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีบริการ
ห้องประชุมที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย สระว่ายน้ำ ท่าม 
กลางวิวภูเขาหินปูน สวนอันร่มร่ืน ท้องฟ้าอันสดใส และฟิตเนส
เซ็นเตอร์ที่มาพร้อมอุปกรณ์ที่ครบครัน 
 ถึงแม้ตัวโรงแรมจะไม่ได้อยู่ติดทะเล แต่ด้วยการเดินทาง           
ที่สะดวก ทั้งยังมีบริการรถรับ-ส่งฟรีจากโรงแรมไปยังชายหาด    
เพ่ือเดินเล่น กินอาหารทะเลสดๆ หรือจะเดินเลือกซ้ือของฝากก็ยังได้ 
อีกทั้งยังมีบริการทัวร์ท่องเที่ยวดำ น้ำ ชมปะการังตามหมู่เกาะต่างๆ 
หรอืจะไปปนีหนา้ผาทา้ทายความกลวักนัทีห่าดถ้ำ พระนาง ทอ่งเทีย่ว
ในเมือง ชมสระมรกต ผ่อนคลายกับวารีบำ บัดที่น้ำ ตกร้อน เดินป่า
พิชิตยอดเขาหงอนนาค จะกิจกรรมไหนก็เลือกได้ตามใจชอบ
 หากคุณกำ ลังมองหาที่พักท่ามกลางธรรมชาติ แฝงไปด้วย
เสน่ห์ของความเงียบสงบ แต่ไม่ได้ห่างไกลจากความสะดวกต่างๆ 
เซ็นทรา บายเซ็นทารา ภูพาโน รีสอร์ท กระบี่ จะทำ ให้คุณพบคำ ตอบ
เหล่านี้ในวันหยุดพักผ่อนของคุณ 

CENTRA BY CENTARA PHU PANO RESORT KRABI

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 158 ห้อง
ราคา 4,900 – 30,000 บาท
ที่อยู่ 879 หมู่ 2 ซอยอ่าวนาง 11 ตำ บลอ่าวนาง 
อำ เภอเมือง จังหวัดกระบี่
โทร. 0 7560 7888 - 9
เฟซบุ๊ก centralhospitalityinternational
เว็บไซต์ www.centarahotelsresorts.com/th/
centra/cpp
อีเมล cpp@chr.co.th
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดสำ หรับคนไทย

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

รายาวด ีรสีอรท์ องิแอบทา่มกลางธรรมชาติหรชูัน้นำ ระดบั 5 ดาว 
ตั้งอยู่บริเวณแหลมพระนางที่ทอดยาวสู่ท้องทะเลอันดามัน ริม
อุทยานแห่งชาติทางทะเลจังหวัดกระบี่ ท่ามกลางแมกไม้
นานาพรรณและสวนมะพร้าวอันร่มร่ืนในพ้ืนท่ีกว่า 60 ไร่ โอบล้อม
ด้วยชายหาดสวยทั้งหาดไร่เลย์และหาดพระนาง สถาปัตยกรรม
ภายในโรงแรมได้รับการออกแบบอย่างลงตัว 
 ในส่วนของห้องพัก 96 ห้อง และวิลล่าส่วนตัวอีก 5 หลัง ได้รับ
การตกแต่งผสมผสานกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ และ
ลักษณะภูมิประเทศโดยรอบ เป็นท่ีมาของรางวัลเกียรติยศจาก
สถาบันชั้นนำ หลายแห่ง บรรยากาศภายในเงียบสงบ สบาย เหมือน
หมู่บ้านเล็กๆ ทางภาคใต้ของไทย 
 ไม่ว่าจะเป็นห้องพักดีลักซ์พาวิลเลียน 2 ชั้น ภายในตกแต่ง
อยา่งสบายดว้ยเฟอรน์เิจอรบ์ผุา้ทอมอืสอีบอุน่ หรอืจะเปน็เทอเรส
พาวิลเลียนที่มีความร่วมสมัย โปร่งสบายด้วยห้องนั่งเล่นที่เปิดโล่ง
ออกไปเป็นระเบียง พร้อมมุมบาร์บีคิวส่วนตัว หรืออยากพักผ่อน
แบบรับลมห่มฟ้าด้วยห้องสปาพาวิลเลียน ท่ีมีอ่างน้ำ วน ห้องอาบน้ำ 
กลางแจ้ง เตียงอาบแดดและศาลาพักผ่อน
 หากใครต้องการความเป็นส่วนตัว ไร่ทะเลวิลล่าสามารถหยุดคุณ
บนจุดที่งดงามที่สุดบนหาดไร่เลย์กับที่พักขนาดใหญ่ 2 ห้องนอน 
หรือจะเป็นรายาวดีวิลล่าท่ีจะพาคุณเพลิดเพลินไปกับสระน้ำ ทรงฟรีฟอร์ม 
มองเหน็ทศันยีภาพหาดพระนางไดโ้ดยรอบ หรอืจะเปน็พระนางวลิลา่
ทีซ่อ่นตวัอยูใ่ตร้ม่เงาของหนา้ผาหนิปนูทีโ่อบลอ้ม ภายในวลิลา่ยงัมี
ห้องนอนใหญ่และห้องนอนสำ หรับแขกอีก 2 ห้อง  
 ทีส่ำ คญั อยา่ลมืฝากทอ้งไวท้ีห่อ้งอาหารรายาไดนน์ิง่ ใหบ้รกิาร
กุ้งก้ามกรามที่สดใหม่และอาหารตะวันตก ในขณะที่ครัวพระนางให้
บริการอาหารไทยโบราณ ส่วนไร่ทะเล เทอเรส ให้บริการอาหาร
นานาชาติพร้อมด้วยทัศนียภาพของหาดไร่เลย์ และพิเศษสุดกับร้านอาหาร
เดอะ กร็อตโต ที่แทรกตัวอยู่ภายใต้อ้อมกอดของภูเขาหินปูน บน
หาดพระนาง บรรยากาศถ้ำ หินบนพ้ืนทรายขาวท่ีไม่มีท่ีใดเหมือนในโลก 

RAYAVADEE RESORT 

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 101 ห้อง 
ราคา 11,000 - 106,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 214 หมู่ 2 ตำ บลอ่าวนาง อำ เภอเมือง จังหวัดกระบี่
โทร. 0 7562 0740-3 
เฟซบุ๊ก Rayavadee
เว็บไซต์ www.rayavadee.com
อีเมล suchatinit@rayavadee.com
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท รีสอร์ทหรู   
ในเครอืแอคคอร ์กบัทำ เลใจกลางเมอืงกระบี ่ดว้ยพืน้ทีใ่นรสีอรท์
ที่กว้างขวางพร้อมสนามกอล์ฟมาตรฐาน ทําให้รีสอร์ทแห่งนี้     
เป็นท่ีรู้จักกันดีในหมู่นักท่องเท่ียว ไม่ว่าคุณจะมาพักผ่อนกับ
ครอบครัวในวันหยุด หรือเดินทางมาติดต่อธุรกิจ ที่พักแห่งนี้ก็
ลงตัวกับทุกไลฟ์สไตล์ 
 ตัวอาคารที่พักเป็นตึก 3 ชั้น ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์  
เฟรนซ์โคโลเนียล ให้ความรู้สึกย้อนยุคและมีเสน่ห์ในคราวเดียวกัน 
บริเวณรอบๆ รีสอร์ทยังร่ืนรมย์สมกับการพักผ่อนทะเลใต้ ด้วย
สนามหญ้าสีเขียวและสวนมะพร้าวท่ีโอบล้อมบริเวณห้องพัก ส่วนใคร
อยากจะสมัผสักบัทะเลอนัดามนั เพียงไมก่ีก่า้วจากรสีอรท์ คณุกจ็ะ
ได้ด่ืมด่ำ กับวิวทะเล ชายหาดท่ีเงียบสงบ เหมาะสำ หรับการน่ังรับลมเย็นๆ 
เป็นที่สุด
 ห้องพักของโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา ได้รับ
การตกแต่งอย่างเรียบง่ายและสวยงามตามแบบฉบับไทย พร้อม
เฟอรน์เิจอรไ์มเ้ปน็หลกั เมือ่แดดรม่ลมตกคุณจะได้ดืม่ด่ำ กบัววิสวน
และวิวทะเล พร้อมซึมซับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินที่สุดแสนจะ
โรแมนติกจากระเบียงห้องพักของคุณได้อย่างเป็นส่วนตัว
 อกีหนึง่ไฮไลทส์ำ คญัของทีน่ีค่อื สระวา่ยน้ำ ขนาดใหญบ่นพืน้ที่
กว่า 7,000 ตารางเมตร ทอดยาวท่ามกลางสวนสวยที่ได้รับการ
ดูแลเป็นอย่างดี สระว่ายน้ำ แบ่งออกเป็นโซนเด็กและผู้ใหญ่ อีกทั้ง
ยังมีส่วนสำ หรับเล่นโปโลน้ำ อีกด้วย 
 สําหรับคนที่มาเป็นครอบครัวใหญ่พร้อมเด็กเล็ก ก็ไม่ต้อง
กังวลว่าเจ้าตัวเล็กจะเบื่อเพราะไม่มีอะไรทำ  ที่นี่เขามีคิดส์คลับขนาด
ใหญ่ไว้บริการคุณหนูๆ โดยเฉพาะ ซึ่งพื้นที่ด้านนอกจะมีสนามเด็ก
เล่นกลางแจ้งให้ได้ปีนป่าย ส่วนด้านในเป็นห้องปรับอากาศมีทั้งเกม
และของเล่นมากมายให้เจ้าตัวเล็กได้เพลิดเพลิน และยังมีกิจกรรม
พิเศษที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัน ให้เด็กๆ ได้ร่วมทำ ตามความสนใจ 
นับได้ว่า โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท           
เป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทที่เหมาะสำ หรับทุกคนในครอบครัวอย่างแท้จริง

SOFITEL KRABI PHOKEETHRA GOLF & SPA RESORT

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 276 ห้อง
ราคา 5,600 – 20,500 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 200 หมู่ 3 หาดคลองม่วง ตำ บลหนองทะเล 
อำ เภอเมือง จังหวัดกระบี่
โทร. 0 2664 9900, 0 7562 7800 
เฟซบุ๊ก SofitelKrabiPhokeethraGolfandSpaResort
เวบ็ไซต ์www.sofitelkrabiphokeethra.com
อินสตาแกรม @sofitelkrabiphokeethra
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PHANGNGA
พังงา

สุดยอดความสวยงามของโลกใต้ท้องทะเล อย่าง 
อทุยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะสริุนทร ์โดดเดน่และมชีือ่เสยีงทีส่ดุ
ในเร่ืองของความสวยงามใต้ท้องมหาสมุทร ปะการังนานาชนิด 
ปลาทะเลที่สวยงาม และยังพบสัตว์น้ำ ทะเลที่หายาก เช่น 
เต่าทะเล ฉลามวาฬ ปลากระเบนราหู กุ้งมังกร นอกจากนี้ 
ยังเป็นท่ีต้ังของชุมชนชาวมอแกน ยิปซีทะเลท่ีใช้ชีวิตร่อนเร่ 
อยู่กลางทะเลอันดามันมาหลายชั่วอายุคนกับเสน่ห์ของ
บ้านไม้กลางทะเล  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ภาพน้ำ 
ทะเลสีฟ้าใส หาดทรายขาวละเอียด และสีสันของโลกใต้น้ำ 
ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั่วสารทิศให้มาสัมผัสความงาม
แบบใกล้ชิด จนได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่เกาะท่ีมีความงาม   
ทั้งบนบกและใต้น้ำ  อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เป็นอุทยาน
แห่งชาติที่มีความงดงามของทิวทัศน์ชายฝั่งและทิวทัศน์
เหนอืผวิน้ำ ทีอ่ดุมสมบรูณไ์ปดว้ยปา่ชายเลน อกีทัง้ยงัเปน็
แหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำ มากมาย และยังเต็มไปด้วยเกาะ
หินปูนสวยงามด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่น ได้แก่ เขาหมาจู 
ถ้ำ ลอด เขาตะปู เขาพิงกัน และเกาะปันหยี เมื่อออกห่าง
จากโลกใตท้้องทะเลก็ยงัม ีจดุชมวิวเสม็ดนางชี จุดชมววิ
สดุฮอตของจงัหวดัพงังา ทีส่ามารถชมววิพระอาทติยข์ึน้
ท่ามกลางภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ของอ่าวพังงา และในยาม
ค่ําคืนยังสามารถมองเห็นดาวเต็มท้องฟ้าได้อีกด้วย       
ใครชอบวิถีเมืองสมัยก่อนลองแบ่งเวลาไปเดินชม เมืองเก่า
ตะก่ัวป่า อีกหน่ึงเสน่ห์ของพังงาในอดีตกับภาพบรรยากาศ
ตกึเกา่ อาคาร บา้นเรอืน ทีก่อ่สรา้งตามสไตลช์โิน-โปรตกีุส       
แบบโบราณ ให้ความรู้สึกคลาสสิกมีเสน่ห์คล้ายๆ กับย่านเก่า
เมืองภูเก็ตที่โด่งดัง
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

ดนิแดนแหง่ปา่เกาะ สมญานามของจงัหวดันัน้เตม็ไปดว้ยสถานที่
ท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะเกาะสวยงามน้อยใหญ่ในท้องทะเล
อันดามัน ประกอบด้วยพ้ืนท่ีป่าชายเลนและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ 
จนนักท่องเท่ียวท่ัวทุกมุมโลกต่างเดินทางมาเพ่ือสัมผัสความงดงามน้ี
 แคนทารี บีช โฮเทล วิลล่าส์ แอนด์ สวีท เขาหลัก เป็นโรงแรม
ยอดนิยมของเหล่านักท่องเท่ียวท่ีมากด้วยเสน่ห์ มีความปลอดโปร่ง 
สะอาดตา ใกลก้บัหาดทรายขาว ซึง่ตัง้อยูบ่นทำ เลสะดวกสบาย เพราะ
ห่างจากตัวเมืองเพียง 8 กิโลเมตรเท่าน้ัน จึงง่ายต่อการเดินทางไปยัง     
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัด  
 สำ หรับห้องพักของแคนทารี บีช โฮเทล วิลล่าส์ แอนด์ สวีท 
สะทอ้นเอกลกัษณข์องโรงแรมบนเขาหลกัทีล้่อมรอบดว้ยพรรณไม้
เขตร้อน ด้วยห้องสวีทสำ หรับผู้ใหญ่และห้องสวีทท่ีสามารถพาเด็ก     
ไม่เกิน 11 ปี เขา้พกัไดอ้ย่างสะดวกสบาย อกีทัง้ยงัมวีลิลา่ขนาดใหญ่
พร้อมต้อนรับการเข้าพักแบบครอบครัว ซึ่งแต่ละห้องมีโทรทัศน์
ระบบช่องสัญญาณเคเบิ้ล ตู้นิรภัย และโซนครัวขนาดเล็กแยกจาก
ห้องน่ังเล่น พร้อมอุปกรณ์ชงชาและกาแฟ ตู้เย็น มีส่วนรับประทานอาหาร
มองออกไปเห็นทัศนียภาพท้องทะเลตัดริมชายหาดอันสวยงาม
 แคนทารี บีช โฮเทล วิลล่าส์ แอนด์ สวีท มีแผนกต้อนรับเปิดทำ การ
ตลอด 24 ชัว่โมง อกีทัง้มพีนกังานคอยอำ นวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมนันทนาการและบริการรถรับ-ส่ง มีชายหาดส่วนตัว  
ห้องฟิตเนส สระว่ายน้ำ สวยงามกลางแจ้ง สวนพักผ่อน กีฬาทางน้ำ  
เหมาะอย่างยิ่งต่อการผ่อนคลายความเหนื่อยล้าและใช้ช่วงเวลาพัก
ผ่อนให้คุ้มค่าที่สุด 
 หลังกิจกรรมแสนสนุกบนเขาหลัก คุณสามารถอิ่มอร่อยกับ
ห้องอาหารหลากหลาย อาทิ ห้องอาหารคาเฟ่ อันดามัน ให้บริการ
ทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ห้องอาหารสิมิลัน ที่คุณจะได้
สัมผัสรสชาติของอาหารมื้อค่ำ สไตล์ยุโรป ส่วนใครที่อยากผ่อน
คลายกบัเครือ่งดืม่ในบรรยากาศชลิๆ ในสวนสวยตอ้งแวะทีก่ารเ์ดน้ 
คาเฟ ่และพเิศษสดุกบัหอ้งอาหารออตเตอส ์บาร์ รูฟทอ็ปบาร ์เหมาะ
สำ หรับคู่รักท่ีควงคู่กันมารับประทานอาหารและเครื่องดื่มพร้อมชม
วิวแห่งท้องทะเลยามค่ำ คืนอย่างสุดโรแมนติก

KANTARY BEACH HOTEL VILLAS & SUITE  KHAO  LAK

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 206 ห้อง
ราคา 3,000 - 12,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 64, 65, 72 หมู่ 2 ตำ บลคึกคัก อำ เภอตะกั่วป่า 
จังหวัดพังงา 
โทร. 0 7658 4700, 0 2253 3791 -7 
เฟซบุ๊ก capekantaryhotels
เว็บไซต์ www.capekantaryhotels.com, 
www.kantarycollection.com
อินสตาแกรม @capeandkantary
อเีมล reservations@kantarybeach-khaolak.com
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 20-33% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

หากเปรียบที่นี่คือสวรรค์ในจังหวัดพังงา คงจะไม่ผิดนัก วนาคาร 
บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา สถานที่พักอันทันสมัย ในขณะเดียวกันก็
สามารถดื่มด่ำ กับธรรมชาติ ซึ่งใกล้ทั้งชายหาดสวยงามและริมน้ำ 
เพียงแค่เดินถึง
 วนาคารเปน็รสีอรท์หรรูะดับ 5 ดาว และเปน็หนึง่ในสมาชกิของ 
Relais & Chateaux ม ี วิลล่าแบบไทยที่ทันสมัยพร้อมสระว่ายน้ำ 
สว่นตวั มรีะเบยีงกลางแจง้และเกา้อีอ้าบแดดทกุหลงั ไดแ้ก ่หอ้งพลู
วลิลา่ขนาด 1 หอ้งนอน ภายในตกแตง่สไตลไ์ทยโมเดริน์ กวา้งขวาง
โปรง่สบายพรอ้มจากซุซี ่ซึง่แวดลอ้มไปดว้ยสวนสวยใหค้วามสดชืน่ 
สว่นอกีหนึง่ความพเิศษคอื หอ้งแกรนดโ์อเชีย่นวลิลา่ขนาด 2 หอ้ง
นอน บนพื้นที่ใช้สอยถึง 890 ตารางเมตร พรั่งพร้อมด้วย             
สิ่งอำ นวยความสะดวกครบครัน โดดเด่นด้วยมุมของที่พักซึ่งคุณ
สามารถแช่ตัวในสระว่ายน้ำ  พร้อมดื่มด่ำ ไปกับทัศนียภาพของท้อง
ทะเลอันดามันเบื้องหน้าที่งดงาม 
 สะดวกสบายกบัทีพั่กระดบัลักชัวรีแ่ลว้ วนาคารยงัมโีซนใหค้ณุ
ไดผ้อ่นคลายไปกบัสขุโขสปา ซึง่มบีรกิารนวดตวัเพือ่การผอ่นคลาย 
นวดบำ บัด พร้อมห้องซาวน่า ห้องอบไอน้ำ  หรืออยากออกกำ ลังกาย
เพื่อเรียกเหงื่อก็สามารถใช้บริการที่ห้องออกกำ ลังกาย เล่นเทนนิส 
เลน่กฬีาทางน้ำ รมิชายหาด หรือใครอยากวา่ยน้ำ พรอ้มจบิเครือ่งดืม่
เย็นๆ ที่นี่มีสระว่ายน้ำ แบบอินฟินิตี้ขนาด 380 ตารางเมตร พร้อม
บาร์ในสระว่ายน้ำ ให้คุณปล่อยอารมณ์ผ่อนคลายได้อย่างใจ
 ในยามค่ำ คืน ทั้งเดอะบาร์ ล็อบบี้บาร์ และพูลบาร์ พร้อมให้
บริการเคร่ืองด่ืมระดับพรีเมียม ไม่ว่าจะเป็นชา ค็อกเทล ไวน์ ตรงมุม
ซันเซ็ตเทอเรสในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ก่อนไปรับประทานอาหาร
แสนอร่อยที่ห้องอาหารทวินวอเตอร์ กับอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่น   
จากฝีมือปรุงอาหารของเอ็กเซ็กคิวทีฟเชฟของวนาคารรีสอร์ท 
นอกจากน้ี ท่ีน่ียังมีบริการรับ-ส่งสนามบิน ด้วยรถลีมูซีนแบบส่วนตัว 
ใหก้ารมาเยอืนและพกัผอ่นของคณุท่ีวนาคาร บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ด่ังแขกคนสำ คัญระดับเฟิร์สคลาส

WANAKARN BEACH RESORT & SPA

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 15 หลัง
ราคา 35,000 - 73,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 48/2 หมู่ 3 บ้านพอแดง ตำ บลท้ายเหมือง 
อำ เภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
โทร. 0 7658 4300
เฟซบุ๊ก Wanakarn Beach Resort & Spa
เว็บไซต ์  www.wanakarnresort.com
อีเมล info@wanakarnresort.com
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PHUKET
ภูเก็ต

มุกงามเมืองไทย หรือเมืองไข่มุกอันดามัน เปรียบ 
เสมอืนดนิแดนสวรรค์ทีไ่ม่เคยเงยีบเหงา ทัง้ยงัเตม็ไปด้วย
วฒันธรรมประเพณอีนังดงาม อาหารการกนิท่ีหลากหลาย 
โดยเฉพาะเอกลักษณ์ของเมืองเก่าที่น่าประทับใจ อย่าง   
ย่านเก่าในเมือง ตึกโบราณสถาปัตยกรรมแบบชิโน-         
โปรตุกีส มีทั้งสถานที่ราชการ ธนาคาร และอื่นๆ ซึ่ง     
สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยร้อยปีมาแล้ว หรือจะแวะสักการะ   
สิง่ศกัดิส์ทิธิค์ูบ้่านคูเ่มอืงถลางอย่าง วดัพระทอง (พระผดุ) 
พระพุทธรูปทองคำจากเมืองจีนอายุกว่า 2,000 ปี เป็น
พระพุทธรูปที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ เป็นที่      
น่าแปลกตายิ่งนัก ใครชอบสีสันความสนุก หาดป่าตอง 
ชายหาดทีม่บีรกิารครบครนัทัง้ร้านอาหาร ทีพ่กั สถานบนัเทงิ 
หาดกมลา ชายหาดที่ ให ้บรรยากาศความเงียบสงบ         
เป ็นส่วนตัว นอกจากนี้ ยังมีอนุสรณ์สถานสึนามิ          
เป ็นประติมากรรมชื่อว่า จิตจักรวาล ซึ่งสร้างขึ้น           
เพื่อสะท้อนถึงพิบัติภัยคลื่นยักษ์ที่เคยเกิดขึ้นท่ีชาดหาด
แห่งนีอ้กีด้วย หาดกะรน ทีย่าวทีส่ดุในเกาะภเูกต็มเีมด็ทราย
สขีาวละเอยีด เหมาะแก่การทำกจิกรรมต่างๆ ก่อนหมดวนั
ก็ไม่ควรพลาดมาชมแสงสุดท้ายยามอาทิตย์อัสดงกันที่
แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินก่อนใคร       
ที่ว่ากันว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

ความสุขท่ีแท้จริงรอคุณอยู่ท่ี อมาธารา เวลเนส รีสอร์ท สถานท่ี  
พักผ่อนอันแสนสงบและผ่อนคลาย เจ้าของรางวัลสปาหรูแนวใหม่
ของประเทศไทย (Luxury Emerging Spa – Thailand) จากงาน 
2016 World Luxury Spa Awards ท่ียกย่องผู้นำ ธุรกิจสปา
ระดับหรูทั่วโลก 
 สถานที่แห่งนี้เป็นมากกว่าการพักผ่อน ซึ่งได้รับการปรับโฉม
ใหม่เป็นรีสอร์ทสุดหรู ให้บริการทางด้านสุขภาพแบบองค์รวม  ใน
บรรยากาศท่ีผอ่นคลายของววิทะเลอนัดามนั ความหรหูราของหอ้ง
พักและสิ่งอำ นวยความสะดวกต่างๆ  นั้น ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี
แก่ผู้มาเยือนโดยเฉพาะ ด้วยการเสนอกิจกรรมที่สนุก อาหารที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมไปถึงทรีทเมนท์ต่างๆ ให้วันหยุดของคุณ
เป็นวันหยุดที่แสนคุ้มค่าและผ่อนคลาย 
 อมาธารา เวลเนส รีสอร์ท ให้บริการห้องพักหลากสไตล์          
ทีส่ามารถมองเห็นทวิทศันอ์นังดงาม ทัง้นีภ้ายในยงัไดรั้บการตกแต่ง
อย่างหรูหราร่วมสมัยตามแบบฉบับของโรงแรม 5 ดาว โดยมีห้อง
พักประเภทพูลพาวิลเลียน 4 หลัง พูลศาลาพาวิลเลียน 13 หลัง 
ห้องพักพูลวิลล่า 35 ห้อง และประเภทอื่นอีก 48 ห้อง ให้คุณ 
ได้สนุกสดชื่นในสระว่ายน้ำ ส่วนตัวพร้อมชมวิวสวยงามแห่งท้อง 
ทะเลอันดามัน 
 ท่ีน่ีมีห้องอาหารให้เลือกอ่ิมอร่อยหลายร้าน อาทิ เดอะ เรสเทอรองท์ 
บรกิารอาหารไทยและยโุรปตามสัง่เคลา้กลิน่อายของเอเชยี สว่นใคร
อยากลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ และอาหารปิ้งย่างต้องไปที่         
ห้องอาหาร เดอะ กริลล์ ที่เสิร์ฟอาหารทะเลและเนื้อสเต๊กชั้นดี      
หลากรสชาติ ท้ังแบบสากลและไทย รวมถึงเมนูไวน์ ท่ีมีให้ 
เลือกสรรมากมายเพ่ือจับคู่กับอาหารโปรด หรือจะเพลิดเพลินท่ี  
เดอะ ไลบรารี่ เลานจ์ พักผ่อนในบรรยากาศหรูหรา เหมาะสำ หรับ     
การผอ่นคลายทัง้กอ่นและหลงัมือ้อาหารกบัเพือ่นฝงู พรอ้มบรกิาร
เครื่องดื่มหลากหลายชนิด
 ดว้ยความใสใ่จในสขุภาพ ผสานกบับรกิารทีอ่บอุน่และเอาใจใส่
เสมอืนเปน็บคุคลสำ คญั เพ่ือนำ คณุสูด่นิแดนแห่งความสวยงาม ณ 
อมาธารา เวลเนส รีสอร์ทแห่งนี้

AMATARA WELLNESS RESORT

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 105 ห้อง
ราคา 5,000 - 15,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 84 หมู่ 8 ถนนศักดิเดช ตำ บลวิชิต  อำ เภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต
โทร. 0 7631 8888 
เฟซบุ๊ก amatarawellnessresort
เว็บไซต์ www.amataraphuket.com
อินสตาแกรม @amatararesort
อีเมล reservations.phuket@amataraphuket.com
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

ถึงเวลาพักร้อนทีไร หลายคนมักหาโอกาสไปปลดปล่อยอารมณ์
ริมทะเล พร้อมท่ีพักในบรรยากาศดีๆ สักแห่ง และจังหวัดอันดับต้นๆ 
คงหนีไม่พ้นภูเก็ตบ้านเราอย่างแน่นอน
 โรงแรมเคปพนัวาเปน็โรงแรมเกา่แกท่ี่ต้ังอยูใ่นทำ เลทีด่ทีีส่ดุของ
เกาะภูเก็ต บนแหลมพันวา จุดชมพระอาทิตย์ข้ึนท่ีสวยงาม หาดทรายขาว 
น้ำ ทะเลใส รายล้อมไปด้วยต้นปาล์ม พร้อมสิ่งอำ นวยความสะดวก
แบบเฟิร์สคลาส ด้วยบรรยากาศที่หรูหรา คลาสสิก และมีเสน่ห์ที่สดุ 
ที่นี่จึงเป็นโรงแรมเดียวที่ได้รับเลือกให้เป็นโรงแรมที่น่าพักที่สุดของ
ดาราฮอลลีวู้ด 
 โรงแรมแห่งน้ีตกแต่งอย่างทันสมัย สะดวกสบาย ห้องพักทุกห้อง
มีความกว้างขวาง โปร่งสบาย ตั้งแต่ห้องจูเนียร์สวีท ห้องเคปสวีท 
หรือหากมาพักผ่อนกับครอบครัว สามารถเข้าพักในวิลล่าที่มี 2-3 
ห้องนอนพร้อมสระว่ายน้ำ ส่วนตัว และพิเศษสุดกับเคปแอบโซลูทสวีท 
เพนท์เฮ้าส์ชั้นบนสุดขนาด 2 ห้องนอนพร้อมสระว่ายน้ำ ส่วนตัว ที่
สามารถชมพระอาทติย์ขึน้และพระอาทติยต์ก เหน็วิวทะเลจากมมุสงู
ที่สวยงามจากห้องนอน มีสิ่งอำ นวยความสะดวกครบครัน อีกทั้ง
ยังมีบัทเลอร์ส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง 
 สิง่อำ นวยความสะดวกนอกเหนอืจากสระวา่ยน้ำ ทีแ่บง่สดัสว่น
สำ หรับเด็กและผู้ใหญ่ถึง 2 สระแล้ว ยังมีฟิตเนส ซาวน่า กีฬาทาง
น้ำ  บรกิารหอ้งประชมุสำ หรบัคณะสมัมนา และบรกิารจดังานแตง่งาน
ริมชายหาด ที่ด้านหน้าของโรงแรมยังมี เคปสปา สถานดูแลสุขภาพ
เพื่อการผ่อนคลายระดับเอ็กซ์คลูซีฟ เน้นความเรียบง่าย สะดวก
สบาย ในราคาที่เหมาะสม มีผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดสปาโดยเฉพาะ
คอยให้การบริการ โดยมีเมนูสปานานาชนิด อาทิ นวดไทยแผนโบราณ 
นวดศีรษะแบบอินเดีย นวดกดจุด ขัดตัว พร้อมน้ำ มันอโรมากล่ินต่างๆ 
ให้คุณเลือกมากมาย 
 นอกจากนี้ยังมีห้องอาหารหลายแห่ง เช่น คาเฟ่ อันดามัน ให้
บริการอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ส่วนท็อป ออฟ เดอะ รีฟ 
บรกิารอาหารทะเลสดใหม ่ทัง้ยงัสามารถอิม่อร่อยกบัอาหารว่างและ
เครื่องดื่มเพื่อความสดชื่นได้ที่แบมบู บาร์ คาเฟ่น่ารักริมชายหาด 
สำ หรับยามค่ำ คืนไปต่อกันที่ เดอะ ไลท์ เฮ้าส์ ผับสไตล์ยูนีค

CAPE PANWA HOTEL

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 205 ห้อง
ราคา 6,000 - 250,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 27 หมู่ 8 ถนนศักดิเดช แหลมพันวา ตำ บลวิชิต
อำ เภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
โทร. 0 7639 1123-5, 0 2253 3791 -7 
เฟซบุ๊ก capepanwa
เว็บไซต์ www.capepanwa.com, 
www.capekantaryhotels.com
อินสตาแกรม @capeandkantary
อีเมล reservations@capepanwa.com
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ห้องพักราคาพิเศษ 6,999 บาทต่อ 2 คืน 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

หาดป่าตอง สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของภูเก็ต ได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของทวีปเอเชีย
ท่ีได้รับความสนใจสูงสุด ด้วยท้องทะเลสีมรกตท่ีทอดยาว หาดทราย
ละเอียดสีขาว ทั้งสถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า และวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ป่าตองจึงมีทุกส่ิงท่ีสร้างความต่ืนตาต่ืนใจให้กับนักท่องเท่ียว
จากทั่วทุกมุมโลก
 แกรนด์ เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า คือ
หนึ่งในจุดหมายของคนไทยและชาวต่างชาติ ที่ต้องการให้ช่วงเวลา
พกัผ่อนนัน้คุม้คา่และมคีวามหมาย เพราะอยูห่่างจากชวีติยามค่ำ คนื 
อันเป็นสีสันของหาดป่าตองและทะเลอันดามันเพียง 500 เมตร
เท่าน้ัน  ท่ีสำ คัญ แกรนด์ เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง คือโรงแรมระดับสูง
สำ หรับคู่รัก ครอบครัว และเพื่อนฝูง  ซึ่งนำ เสนอสถานที่พักผ่อน
ยุคใหม่ที่ผสานความงามทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม   
เข้าด้วยกันในบรรยากาศเงียบสงบ
 ห้องพกัประกอบไปด้วยห้องพกัแบบซพูเีรยีร์ ดลีกัซ์พลูแอคเซส 
สวีทพร้อมระเบียง และพูลวิลล่าแบบ 1 หรือ 2 ห้องนอน ซึ่งแต่ละ
ห้องจะมสีิง่อำนวยความสะดวกครบครนั ทัง้ทวีผ่ีานดาวเทยีมขนาด 
40 นิ้ว โซฟา มินิบาร์ ห้องอาบนํา้พร้อมอ่างอาบนํา้ อินเทอร์เน็ต 
ไร้สาย และวิวสระว่ายนํ้าที่งดงาม ซึ่งพักได้สูงสุดผู้ใหญ่ 2 คนและ
เด็ก 1 คน อีกทั้งยังมีสปารางวัลระดับโลก ฟิตเนสเซ็นเตอร์  
ห้องกิจกรรมสำหรับเด็ก และอื่นๆ ไว้บริการ
 นอกจากที่พักสุดผ่อนคลายที่เปรียบเสมือนโอเอซิสใจกลาง
เมืองแล้ว ห้องอาหารและบาร์หลากสไตล์ยังขึ้นช่ือในมาตรฐาน     
การบริการแห่งหน่ึงในจังหวัดภูเก็ต เช่น บับเบ้ิลส์ ห้องอาหารนานาชาติ
ซึ่งให้บริการอาหารเช้านานาชนิด และเบเกอรี่สดใหม่ทุกวัน รวมถึง
เมนอูาหารตามสัง่ทีม่ทีัง้อาหารยโุรป เอเชยี ไทย และอาหารพืน้เมอืง 
เช่น หมี่หุ้นแกงปู ก็พร้อมบริการตลอดทั้งวัน
 สำ หรับคนที่ต้องการพักผ่อนพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆ ต้องไป     
นัง่ชลิทีค่ราฟท ์เบยีร์ เลานจ ์ซึง่มเีบยีรใ์หเ้ลอืกดืม่จากทัว่ทกุมมุโลก 
พร้อมค็อกเทลสูตรพิเศษให้จิบเบาๆ กับอาหารว่างและทาปาสที่มี    
ให้เลือกอย่างหลากหลายชนิด เคล้าเสียงดนตรีท่ีจะขับกล่อมผู้มาเยือน
ทุกค่ำ คืน

GRAND MERCURE PHUKET PATONG RESORT & VILLAS

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 314 ห้อง
ราคา 4,000 - 40,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 1 ซอยราษฎร์อุทิศ 200 ปี 2 ตำ บลป่าตอง 
อำ เภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
โทร. 0 7623 1999 
เฟซบุ๊ก grandmercurephuketpatong
เว็บไซต ์ www.grandmercurephuketpatong.com
อีเมล h8109@accor.com
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

หน่ึงในโรงแรมน้องใหม่ที่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อมอบ 
ความสะดวกสบายและบริการดีเยี่ยม คือโรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต  
โภคีธรา ที่พักใจกลางเมืองภูเก็ตซึ่งเป็นตัวเลือกในอันดับต้นๆ  
ที่ว่ากันว่า ดีต่อใจยิ่งนัก
 ดว้ยทำ เลสะดวกสบายในการเดนิทาง ทา่มกลางสสีนัและความ
น่าต่ืนตาต่ืนใจของเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เหมาะอย่างยิ่งสำ หรับ
การสำ รวจชายหาดสวยๆ ของหมูเ่กาะหลายแหง่  รวมถึงรา้นอาหาร
ขึน้ชือ่ แหลง่ทอ่งเทีย่ว และสถานบนัเทงิอนัมชีวีติชวีา โนโวเทล ภเูกต็ 
โภคีธรา จึงเตรียมห้องพักและห้องสวีทสวยงามไว้รองรับนักท่องเท่ียว
ถึง 180 ห้อง พร้อมห้องอาหารท่ีเปิดให้บริการตลอดวัน เช่น ลวั ล็อบบ้ี 
เลานจ์ เอสเทรอลาร  ์สกาย เลานจ์ วิวมุมกว้างของภูเขาและทะเล รวม
ถึงสปา สระว่ายน้ำ  ฟิตเนส สิ่งอำ นวยความสะดวกในการประชุม
สัมมนา และรูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง
 ห้องพักที่โนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา นั้นกว้างขวาง ตกแต่งสไตล์
โมเดิร์นสบายตา มีความแตกต่างกันในพื้นที่ ใช้สอย รูปแบบ
เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะทำ งาน และจำ นวนเตียงนอนในห้องพักมาตรฐาน 
จูเนียร์สวีทและซูพีเรียร์ ที่มีให้เลือกพักแบบ 2 เตียงและเตียงเดี่ยว
ขนาดคิงไซส์ หรือจะพักแบบหรูหราในห้องเอ็กเซ็กคิวทีฟ ห้อง        
เอ็กเซ็กคิวทีฟสวีท และเพรสซิเดนเชียลสวีท นอกจากนี้ โรงแรม    
ยังจัดเตรียมกิจกรรมนันทนาการหลากหลายไว้ให้ผู้เข้าพักได้
เพลิดเพลินอีกด้วย
 ที่สำ คัญห้องอาหารอะมอร์ของโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา ตรง
ช้ันล็อบบ้ี ยังเอาใจนักท่องเท่ียวท่ีต้องการรับประทานอาหารท้องถ่ิน
แบบด้ังเดิมและข้ึนช่ือไว้คอยบริการ อย่างอาหารสไตล์ชิโนโปรตุกีส     
ทีม่กีารผสมผสานวตัถดุบิอยา่งด ีนำ มาประยกุต์ระหวา่งอาหารไทย 
อาหารตะวันตก และอาหารท้องถิ่น  อาทิ สปาเกตตี้หมูฮ้อง และ      
โคโคนัทครีมบรูเล่ เป็นต้น

NOVOTEL PHUKET PHOKEETHRA

จำนวนห้องพัก/วิลล ่า 180 ห้อง
ราคา 2,500 - 5,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 40/5 ถนนชนะเจริญ ตำ บลตลาดใหญ่ อำ เภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
โทร. 0 7639 7777
เฟซบุ๊ก  NovotelPhuketPhokeethra
เว็บไซต์ www.novotel.com/9932
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SURAT THANI
สุราษฎร์ธานี

เมืองร้อยเกาะ  ด้วยพื้นที่ ครอบคลุมติดฝั่ งทะ เล 
อ่าวไทยที่มีเกาะเล็ก เกาะใหญ่ มากกว่า 100 เกาะนั่นเอง 
เพราะฉะน้ันหายห่วงได้เลยว่าแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลของท่ีน่ี
ย่อมสวยงามไม่เป็นรองใคร รวมไปถึงแหล่งธรรมชาติต่างๆ 
เร่ิมจาก เกาะสมุย เกาะสวรรค์ท่ีคงจะไม่มีใครท่ีไม่รู้จัก อีกท้ัง
ยังเป็นเกาะท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเกาะในเมืองไทย
อีกด้วย เกาะเต่า อีกหนึ่งสถานที่ดำ น้ำ ที่สวยที่สุดของโลก 
ด้วยสภาพของธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของปะการังที่มีสีสันสดใส เกาะพะงัน กับสุดยอดปาร์ตี้ที่
คนท่ัวโลกต่างชื่นชอบในเทศกาลฟูลมูน ใครที่ต้องการ   
หลุดจากความจำ เจเดิมๆ ต้องมาลองดูซักคร้ัง เกาะนางยวน 
ติด 1 ใน 10 เกาะที่น่าพักผ่อนมากที่สุดในโลก โดยมี
เอกลกัษณค์อืเกาะท้ัง 3 เกาะ ถกูเชือ่มตอ่กนัดว้ยสนัทราย
สีขาวสะอาด ภูเขาทั้ง 3 ลูกเขียวขจีไปด้วยต้นไม้และ     
ล้อมรอบด้วยน้ำ ทะเลสีฟ้าคราม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
อ่างทอง ภูเขาหินปูนที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้สีเขียวขจี     
และโอบลอ้มไปดว้ยทอ้งทะเลสฟีา้คราม ทีน่ีม่เีส้นทางศกึษา
ธรรมชาติให้ได้เดินเที่ยวชมอย่าง เกาะวัวตาหลับ ท่ีต้อง
ปีนป่ายไปตามภูเขาหินปูนที่แหลมคมพิชิตใจ วัดพลัง      
เพ่ือข้ึนไปยังจุดชมวิวทัศนียภาพของหมู่เกาะต่างๆ ท่ีอยู่
เหนือผืนน้ำ สีเขียวมรกตแบบพาโนรามา ห่างออกจากทะเล        
ก็ยังมี อุทยานแห่งชาติเขาสก ช่วงเวลาของการจมดิ่ง    
อยู่กับธรรมชาติ ลาพักจากโลกอันแสนวุ่นวายภายนอกสักครู่ 
กับการพักผ่อนบนแพท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและ
อากาศบริสุทธิ์ 
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 15% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

โนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่บน
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยการเดินทางสะดวกห่างจาก
สนามบินเพียงแค่ 4 นาที ก็ทำ ให้คุณได้พบกับสวรรค์ของการ     
พักผ่อนอย่างแท้จริง ท่ามกลางหาดทรายสีขาว น้ำ ทะเลสีเขียว  
อมน้ำ เงิน แนวปะการังท่ีดูมีชีวิตชีวา และต้นมะพร้าวเรียงรายดูร่มร่ืน 
จะช่วยให้คุณได้สัมผัสกับชีวิตสโลว์ไลฟ์ติดทะเลได้อย่างเต็มอิ่ม
     รสีอร์ทได้รบัการออกแบบให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมโดยรอบ ซึง่
เป็นเนนิเขาทีต่ดิชายหาดและพยายามรกัษาพืน้ทีส่เีขียวไว้ให้มากทีส่ดุ 
ห้องพักและวิลล่าสไตล์ไทยอันทันสมัย มีหลังคามุงจากอันเป็น
เอกลกัษณ์ เฉดสเีขยีวและสทีองอนัสวยงาม พร้อมผนงัห้องขนาด
กว้างขวาง ตั้งแต่ห้องดีลักซ์ไปยังห้องพูลวิลล่า ห้องพักทุกห้องมี
สระว่ายนํา้ส่วนตวัสดุพเิศษ และเหน็ววิทะเลทีส่วยงามเหนอืชายหาด 
ให้คุณได้พักผ่อนอย่างสะดวกสบาย เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์
อำนวยความสะดวกมากมาย
 ผูเ้ขา้พกัสามารถคงกจิวตัรการออกกำ ลงักายหรอืรบัการฝกึ
อย่างเป็นส่วนตัวกับเทรนเนอร์ที่ศูนย์ออกกำ ลังกาย ส่วนอโนดาส   
สปาให้บริการทรีทเมนท์อันแสนสบาย ผ่อนคลายทั้งกายและจิตใจ 
นอกจากนี ้ทีน่ีย่งัมพีนกังานทีเ่ปน็มติร สามารถอำ นวยความสะดวก
ด้านบริการนำ เท่ียวและดูแลเด็กให้ตามความประสงค์อีกด้วย พลาดไม่ได้
กับ 3 ร้านอาหาร และ 3 บาร์ ท่ีจะช่วยเติมเต็มบรรยากาศวันพักผ่อน
ของคุณให้มีรสชาติมากขึ้น เริ่มกันที่อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์จากร้าน
มโนราห์ ต่อกันด้วยมื้อเที่ยงที่ร้านเดอะ บาร์จ ซึ่งให้บริการอาหาร
ตะวันตกแบบ A La Carte และแบบเซ็ต รวมถึงบาร์บีคิวซีฟู้ดสูตรเด็ด 
ปิดท้ายกันด้วยมื้อเย็นที่ร้านเดอะ ไรซ์ บาร์จ แอนด์ เทอเรส         
พรั่งพร้อมไปด้วยเมนูอาหารไทยจานโปรด รสชาติเยี่ยมที่ไม่ว่า       
คนชาตไิหนกร็บัประทานได ้ในสว่นของบารก์จ็ะมพีลูบาร ์บชีบาร ์และ
ล็อบบี้บาร์ ให้คุณเลือกนั่งชิลได้ตามไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบ
 สำหรับใครที่หลงใหลท้องทะเล แสงแดด และสายลมอ่อนๆ     
รวมทัง้กาํลงัมองหารสีอร์ททีต่อบโจทย์ความต้องการอยูล่่ะก็ รบัรองว่า 
โนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์  
อันยอดเยี่ยม ด้วยบริการที่แสนประทับใจราวกับมีผู้ช่วยส่วนตัว    
มาอยู่ใกล้ๆ คอยมอบความสะดวกสบายตลอดการเข้าพักที่นี่

NORA BURI RESORT & SPA

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 144 ห้อง 
ราคา 5,800 – 36,000 บาท 
ที่อยู่ 111 หมู่ 5 หาดเฉวง ตำ บลบ่อผุด อำ เภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 0 7791 3555
เฟซบุ๊ก  Nora Buri Resort & Spa
เว็บไซต์  www.noraburiresort.com
อีเมล reservation@noraburiresort.com
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 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 15% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

เชอราตัน สมุย รีสอร์ท ท่ีพักมาตรฐานระดับ 5 ดาว ติดชายหาด 
เฉวงน้อย เน้นการตกแต่งแบบเรียบหรูดูโมเดิร์น มองแล้วอบอุ่น 
สบายตา เหมาะสำ หรับกลุ่มครอบครัว ด้วยทำ เลท่ีดีจึงสามารถเดินทาง 
ไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ ได้อย่างสะดวกสบาย เช่น ถนนคนเดิน 
หาดเฉวง ทั้งยังใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยอีกด้วย
 ภายในหอ้งพกัตกแต่งอยา่งเรยีบงา่ย กวา้งขวาง ใหค้วามรูส้กึ
สบาย และผอ่นคลายทกุคร้ังทีไ่ดเ้ขา้พัก เกอืบทุกหอ้งมรีะเบียงหรอื
นอกชานที่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้อย่างชัดเจน พรั่งพร้อมไป
ดว้ยเฟอรน์เิจอร์และสิง่อำ นวยความสะดวก  ทีค่รบครนั ทัง้บรกิาร
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายและมีสายฟรี ทีวีจอ LCD 42 นิ้ว 
พรอ้มชอ่งรายการดาวเทยีมเพือ่ใหค้วามบนัเทงิ หอ้งน้ำ สว่นตวัทีม่ี
อ่างอาบน้ำ สำ หรับแช่ตัวและฝักบัวแยกจากกัน รวมทั้งของใช้ใน
ห้องน้ำ ระดับพรีเมียม
 เต็มอิ่มกับอาหารไทยและนานาชาติที่ห้องอาหารล่องทะเล 
ทา่มกลางบรรยากาศของชายหาด นัง่ฟงัเสยีงคลืน่กระทบฝ่ัง พรอ้ม
ชมวิวทะเลแบบเต็มๆ หรือจะเลือกนั่งชิลริมหาด สูดกลิ่นไอทะเล     
จิบเครื่องดื่มสุดโปรดที่บลู มังกี้ บาร์ ก็ยังได้
 ไฮไลทอ์ยูท่ีส่ระวา่ยน้ำ รปูรา่งแปลกตาไมเ่หมอืนทีไ่หน อยูช่ดิตดิ
ขอบทะเล ซ่ึงสามารถเดินลงไปเล่นน้ำ ในทะเลได้เช่นกัน ท้ังยังมีสวนน้ำ 
สําหรับเด็กและคิดส์โซนที่ใหญ่ไม่เป็นสองรองที่ใด มากไปด้วย
กิจกรรมทั้งในร่มและกลางแจ้งให้คุณหนูๆ ได้สนุกและเพลิดเพลิน
ตลอดทั้งวัน 
 นอกจากนี้ ยังมีบริการสปาที่มาพร้อมคอร์สนวด ทรีทเมนท์
ดูแลผิวกายและทรีทเมนท์ดูแลผิวหน้า ให้คุณได้ผ่อนคลายทั้งกาย
และจิตใจ มีฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่มากไปด้วยอุปกรณ์สุดทันสมัย หรือ
จะเลอืกทำ กจิกรรมกลางแจง้อยา่งการตเีทนนสิ ทีน่ีก่ม็สีนามเทนนสิ
ไว้ให้บริการด้วย
 ที่พักริมชายหาดสุดหรูอย่างโรงแรม เชอราตัน สมุย รีสอร์ท 
จะเป็นอีกหน่ึงทางเลือกของผู้ท่ีต้องการพักผ่อนสบายๆ กับครอบครัว 
แล้ววันหยุดของคุณจะเต็มไปด้วยสีสันแห่งความสนุก ท้ังยังอ่ิมเอมใจ
ไปกับบรรยากาศและการบริการชั้นเยี่ยมของทางโรงแรม

SHERATON SAMUI RESORT

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 141 ห้อง 
ราคา 10,000 – 22,000 บาท 
ทีอ่ยู ่86 หมู ่3 หาดเฉวงนอ้ย ตำ บลบอ่ผดุ อำ เภอเกาะสมยุ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 0 7742 2020
เฟซบุ๊ก sheratonsamuiresort
เว็บไซต์ www.sheratonsamui.com
อีเมล sheraton.kohsamui@sheraton.com

102-193 artwork ok.indd   179 6/15/2560 BE   19:36



180

102-199 artwork ok.indd   180 4/24/2560 BE   2:19 PM



181

 เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB 
ส่วนลด 15% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 

พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

วนา เบลล์ เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท เกาะสมุย รีสอร์ทหรู
มาตรฐาน 5 ดาว ตั้งอยู่บนหาดเฉวงน้อย ใกล้กับโรงพยาบาล   
กรุงเทพสมุยและถนนคนเดินหาดเฉวง ด้วยการตกแต่งที่เน้น
ความเป็นธรรมชาติตามช่ือรีสอร์ท จึงทำ ให้ภายในรีสอร์ทเต็มไปด้วย
ความร่มรื่นของต้นไม้นานาพรรณ นำ ไปสู่ความสดชื่น สงบเงียบ 
เหมาะแก่การพักผ่อนเป็นที่สุด 
 ประกอบด้วยห้องพักหลากหลายรูปแบบทั้งคลาสสิกพูลสวีท  
ดีลักซ์พูลสวีท แกรนด์พูลสวีท ทรอปิคอลพูลวิลล่า และโอเชี่ยนวิว
พูลสวีท ภายในห้องพักได้รับการตกแต่งอย่างหรูหรา มีสไตล์ และ
ทันสมัย เน้นสีนํ้าตาล-ขาว บวกกับพื้นที่กว้างขวาง จึงให้ความรู้สึก
อบอุ่น สบายตา และไม่อึดอัด ห้องพักสามารถมองออกไปเห็น
ทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลและภูเขาในมุมมองที่แตกต่างกัน 
พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน  
 อิ่มอร่อยไปกับอาหารอิตาเลียนที่ห้องอาหารพนาลี หรือจะสั่ง
อาหารมารบัประทานทีห้่อง โดยใช้บรกิารจากรูมเซอร์วสิ 24 ชัว่โมง
กไ็ด้ เลอืกดืม่เครือ่งดืม่แก้วโปรดในบรรยากาศสบายๆ ทีบ่าร์ เลานจ์ 
หรอื บาร์รมิสระว่ายนํา้ พร้อมนัง่อาบแดดชลิๆ ชมวิวทวิทศัน์ทีก่ว้าง
สุดลูกหูลูกตาของทะเลก็ได้เช่นกัน
 นอกจากนี้ ยังมีบริการสระว่ายน้ำ ส่วนกลางในระบบน้ำ เกลือ
และระบบจากุซซี่ อยู่ติดชาดหาดและทะเล ผ่อนคลายร่างกายด้วย
บริการสปาที่ได้รับการกล่าวขานว่าดีเยี่ยม หรือฟื้นฟูร่างกาย         
และจิตใจให้สดชื่น กระปรี้กระเปร่าด้วยโยคะ ท่ามกลางบรรยากาศ   
ที่อบอุ่น พร้อมวิวทะเลอันงดงาม ยังมีฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่มี         
Free Weight Zone และอุปกรณ์ครบครันทันสมัย จึงเหมาะ   
เป็นอย่างยิ่งสำ หรับการออกกำ ลังกาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและ
ความตงึเครียด ทัง้ยงัชว่ยเสรมิสรา้งความสดชืน่ใหร้า่งกาย สมอง
และจิตใจอีกด้วย
 

VANA BELLE, 
A LUXURY COLLECTION RESORT, KOH SAMUI

จำ นวนห้องพัก/วิลล่า 80 ห้อง 
ราคา 18,000 – 87,000 บาท 
ที่อยู่ 9/99 หมู่ 3 หาดเฉวงน้อย ตำ บลบ่อผุด 
อำ เภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 0 7791 5555
เฟซบุ๊ก vanabellekohsamui
เว็บไซต์ www.vanabellekohsamui.com
อีเมล luxurycollection.vanabelle@luxurycollection.
com
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137 Pillars House
ส่วนลด ห้องพักราคาพิเศษ จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท)
เฉพาะห้องพักประเภทราชาบรู๊คสวีท 
12,600 บาท ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2560
และ 14,220 บาท ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 –   
31 พฤษภาคม 2561 
ส่วนลด 10% สำ หรับค่าอาหาร
ส่วนลด 10% สำ หรับบริการสปา
ส่วนลด 15% สำ หรับชุดคลาสสิค อาฟเตอร์นูน ที 
(จากราคาชุดละ 1,200 บาท++)
ส่วนลดอาหารกลางวันและอาหารเย็นแบบขันโตก 
(จากราคาชุดละ 2,000 บาท++)
หมายเหตุ* เข้าพักขั้นต่ำ  2 คืนต่อเนื่องกันขึ้นไป 
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Rai Saeng Arun
รับสิทธิ์เข้าพักฟรี ห้องพักดีลักซ์ ที่โรงแรมบ้านดินสอ 
ราชดำ เนิน กรุงเทพฯ จำ นวน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า 
สำ หรับสองท่าน (ไม่กำ หนดวันหมดอายุ) เมื่อสำ รอง
บ้านพักใดๆ ของไร่แสงอรุณ จำ นวน 2 คืน   
หมายเหตุ* โปรโมชันนี้ สำ หรับเข้าพักที่ไร่แสงอรุณเท่านั้น 
และไม่สามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 –         
28 กมุภาพนัธ ์2561, ผูเ้ขา้พกัตอ้งเปน็เจา้ของ ISUZU 
ตามชื่อในทะเบียนรถ บัตรประชาชนและชื่อทะเบียนรถ   
หรือมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทเจ้าของรถเท่านั้น วันเข้าพัก
ไม่ต้องพักติดต่อกันก็ได้ 
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Veranda Chiang Mai The High Resort
ส่วนลด 5% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
หมายเหตุ* ใส่โปรโมชันโค้ด MUX5 
ผ่านการจองหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Oasis Baan Saen Doi Spa Resort
ห้องพักราคาพิเศษ 2,500 บาทจาก 6,474 บาท/ 1 คืน 
ไม่รวมอาหารเช้า (ห้องพักบางประเภท)
เฉพาะห้องพักประเภทดีลักซ์ 
ส่วนลด 1,000 บาท จากราคาแพ็คเกจสปา
มูลค่า 3,000 บาทขึ้นไป สำ หรับโอเอซิสสปาทุกสาขา
สาขากรุงเทพฯ โทร. 0 2262 2122, สาขาเชียงใหม่ 
โทร. 0 5392 0111 สาขาพัทยา โทร. 0 3836 4070 
และสาขาภูเก็ต โทร. 0 7633 7777 
อีเมล agentbookings@oasisspa.net
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Tamarind Village  
ส่วนลด 10% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ฟร ีเครือ่งดืม่เวลคมัคอ็กเทลสำ หรบัสองทา่นท่ีหอ้งอาหาร
เรือนแทมมารีน
ฟรี รถรับ-ส่งระหว่างสนามบินเชียงใหม่และที่พัก 
ส่วนลด 15% สำ หรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
และสำ หรับบริการสปา
หมายเหตุ* กรุณาสำ รองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน 
และส่วนลดห้องพักไม่สามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 2 - 7 
พฤศจกิายน 2560, 20  ธนัวาคม 2560  – 10 มกราคม 
2561, 14 - 19 กุมภาพันธ์ และ  11 - 15 เมษายน 2561 
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Phu Chaisai Mountain Resort & Spa
ส่วนลด 35% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)   
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2560 
และ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561
ส่วนลด 10% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)     
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 
2561
ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์
ส่วนลด 25% สำ หรับบริการสปา  
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

PRIVILEGES เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB

Chiang Mai

Chiang Rai

โดยทางโรงแรมไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
**ราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ (Rack Rate) และราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ (BAR) 
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The Oia Pai Resort
ส่วนลด 50% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ พร้อมอาหารเช้า
สำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ยกเว้นระหว่างวันที่ 5 - 12 ธันวาคม 2560 และ 
23 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561
ส่วนลด 38% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
หมายเหตุ* รวมรถรับ-ส่งไปในเมือง 
สนามบินปาย ถนนคนเดิน จักรยาน เรือคายัค 
ราคาห้องพัก รวมภาษีและค่าบริการแล้ว และสำ รองห้องพักท่ี 
อีเมล reservationtheoia@hotmail.com 
โทร. 08 9939 3574, 0 5208 0092 
โทรสาร 0 5208 0093
วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561

The Legend Chiang Rai 
Boutique River Resort & Spa
ส่วนลด 30% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
หมายเหตุ* ส่วนลดห้องพักไม่สามารถใช้ได้ระหว่าง
วันที่ 25 ธันวาคม 2560  - 10 มกราคม 2561 และ 
13 - 16 เมษายน 2561
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Le Charme Sukhothai Resort
ส่วนลด 30% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
หมายเหตุ* ส่วนลดห้องพักไม่สามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 
1 - 5 พฤศจิกายน 2560, 25 ธันวาคม 2560 – 
10 มกราคม 2561 และ 13 - 16 เมษายน 2561  
วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561

Family House Zen Boutique Resort
ส่วนลด 30% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561

Sriwilai Sukhothai Resort & Spa
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
รับฟรี เวลคัมไอศกรีม 1 ลูกสำ หรับเด็กอายุต่ำ กว่า 
12 ปี
ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร  
ส่วนลด 10%  สำ หรับบริการสปา 
(ยกเว้น Thai Massage, Oil Massage and 
Foot Massage)
หมายเหตุ* ส่วนลดห้องพักไม่สามารถใช้ได้ระหว่าง           
วันท่ี 1 - 5 พฤศจิกายน 2560 และ 24 ธันวาคม 2560 – 
5 มกราคม 2561  
วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561 

X2 Vibe Buriram Hotel
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561 

Mae Hong Son

Sukhothai Buri Ram

โดยทางโรงแรมไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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Avani Khon Kaen 
Hotel & Convention Centre
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ส่วนลด 10% สำ หรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
(ยกเว้นเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล)์ สำ หรบัหอ้งอาหารทกุหอ้ง
ส่วนลด 15% สำ หรับอวานีสปา 
ส่วนลด 25% สำ หรับบริการซักรีด 
วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561 

Hotel De L’amour
ส่วนลด 50% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท)
หอ้งพกัประเภทเดอลามรูส์วที เหลอืเพยีง 3,825.25 บาท 
จากราคา 7,650.50 บาท 
ห้องพักประเภทพรีเมียร์สวีท เหลือเพียง 4,119.50 บาท
จากราคา 8,239 บาท
ห้องพักประเภทรอยัลสวีท เหลือเพียง 8,239 บาท 
จากราคา 16,478 บาท
วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561

Nhapha Khao Yai Resort
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
หมายเหตุ* โปรดสำ รองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Caverna Khaoyai
ส่วนลด 20% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหารเมื่อรับประทาน
ที่ร้าน เดียร์แอนด์โดคาเฟ่
หมายเหตุ* ส่วนลดห้องพักไม่สามารถใช้ได้ระหว่าง
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 – 1 มีนาคม 2561  
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

The Terminal Hotel
ส่วนลด 40% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร 
เมื่อรับประทานที่เทอร์มินัล คาเฟ่
วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561

Le Monte Hotel Khao Yai
ส่วนลด 30% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท)
เฉพาะห้องพักประเภทซิงเกิ้ลรูมและทวินรูม 
ส่วนลด 20% สำ หรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้น
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อรับประทานอาหาร
ที่ร้านโคเซ่ เรสเทอรองท์ แอนด์ บาร์ 
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

PRIVILEGES เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB

Nakhon Ratchasima

Khon  Kaen

โดยทางโรงแรมไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
**ราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ (Rack Rate) และราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ (BAR)
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Tohsang Khongjiam Resort
ส่วนลด 50% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท)
เฉพาะห้องพักประเภทซูพีเรียร์ริเวอร์วิว 
เหลือเพียง 2,250 บาท จากปกติ 4,500 บาท 
และสว่นลด 35% สำ หรบัหอ้งพกัประเภทดลีกัซร์เิวอรว์วิ 
เหลือเพียง 3,770 บาท จากปกติ 5,800 บาท
หมายเหต*ุ สว่นลดหอ้งพกัไมส่ามารถใชไ้ดใ้นชว่งเทศกาล
เข้าพรรษา และระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2560 – 
2 มกราคม 2561
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

De’ Proud Hotel
ส่วนลด ราคาพิเศษ จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ส่วนลด 30% สำ หรับห้องพักประเภทซูพีเรียร์ 
ส่วนลด 20% สำ หรับห้องพักประเภทดีลักซ์ 
ส่วนลด 20% สำ หรับห้องพักประเภทแฟมิล่ีสวีท   
ส่วนลด 10% สำ หรับห้องพักประเภทสแตนดาร์ด
หมายเหต*ุ สว่นลดหอ้งพกัไมส่ามารถใชไ้ดใ้นชว่งเทศกาล
เข้าพรรษา
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

U Khao Yai
ส่วนลด 20% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ส่วนลด 20% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้นเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
หมายเหตุ* ส่วนลดห้องพักไม่สามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 
5 - 7 พฤษภาคม, 10 - 14 พฤษภาคม, 
8 - 10 กรกฎาคม, 12 - 14 กันยายน, 
21 - 31 ตุลาคม, 9 - 11 ธันวาคม 2560, 
25 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 
และ 13 - 17 เมษายน 2561
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Brown House Hotel
ส่วนลด ห้องพักราคาพิเศษจากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ห้องพักประเภทดีลักซ์เบดรูม เหลือเพียง 1,100 บาท 
จากปกติ 1,300 บาท 
ห้องพักประเภทดีลักซ์พูลแอคเซส เหลือเพียง 1,450 บาท 
จากปกติ 1,700 บาท 
ห้องพักประเภททริปเปิ้ลเบดรูม เหลือเพียง  1,350 บาท 
จากปกติ 1,600 บาท  
ห้องพักประเภทแฟมิลี่รูม เหลือเพียง 1,800 บาท
จากปกติ 2,100 บาท 
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Eastin Grand Hotel Sathorn
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
(ห้องพักทุกประเภท)
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Centara Hotel & Convention Centre
Udon Thani
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ส่วนลด 20% เฉพาะค่าอาหารเมนู A La Carte
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Udon Thani Bangkok

Ubon Ratchathani
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Oriental Residence Bangkok
ส่วนลด 10%  จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
รับฟรี เครื่องดื่มเวลคัมซิกเนเจอร์ที่โอเรียนทอล บาร์
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Veranda Resort Pattaya
ส่วนลด 5% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
หมายเหตุ* ใส่โปรโมชันโค้ด MUX5 
ผ่านการจองหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Cape Racha Hotel & Serviced Apartments
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท)
เฉพาะห้องพักประเภทสตูดิโอ 1 ห้องนอน 
และห้องพักประเภทสตูดิโอ 2 ห้องนอน
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Plaza Athénée Bangkok, 
A Royal Méridien Hotel
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ฟรีอัพเกรดประเภทห้องพัก หากมีห้องว่าง
ส่วนลด 15% สำ หรับค่าอาหารตามสั่งเท่านั้น 
และเครื่องดื่ม ที่ห้องอาหารเดอะ เรนทรี คาเฟ่, 
สมูท เคอร์รี่, ซิลค์โร้ด และอูทาเกะ
ส่วนลด 40% ค่าอาหาร และ 20% ค่าเครื่องดื่ม 
เมื่อมาฉลองวันเกิดตั้งแต่ 4 - 12 ท่าน
ที่ห้องอาหารเดอะ เรนทรี คาเฟ่, สมูท เคอร์รี่, 
ซิลค์โร้ด และอูทาเกะ 
(ใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ภายในเดือนเกิดของสมาชิกเท่านั้น)
ส่วนลด 15% บริการสปาที่สปา แอทธินี สำ หรับเมนูปกติ
ทรีทเมนท์เพื่อปรนนิบัติผิวหน้าและผิวกาย
หมายเหต*ุ กรณุาแสดงบตัรสมาชกิ ISUZU MU-X VIP 
พร้อมบัตรประชาชนของท่านสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ
ในเดือนเกิด วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Avani Pattaya Resort & Spa
ส่วนลด 30% จากราคาอวานี เฟล็คซี่ เรท 
(AVANI Flexi Rate) บนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Novotel Pattaya Modus Beachfront Resort
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ส่วนลด 10% สำ หรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส่วนลด 10% สำ หรับบริการสปา
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

PRIVILEGES เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB

Chon Buri

โดยทางโรงแรมไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**ราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ (Rack Rate) และราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ (BAR) 
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Amari Hua Hin
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) 
ส่วนลด 20% เฉพาะค่าอาหารสำ หรับเมนูตามสั่ง
ส่วนลด 25% สำ หรับบริการสปาทรีทเมนท์
ตั้งแต่ 60 นาทีขึ้นไปที่บรีซ สปา 
หมายเหตุ* ใส่โปรโมชันโค้ด MUXLUVHH17
ผ่านการจองหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Dheva Mantra Resort
ส่วนลด 40% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 
ไม่รวมอาหารเช้า (ห้องพักบางประเภท)
เฉพาะห้องพักประเภทซูพีเรียร์ เหลือเพียง 3,249 บาท
จากปกติ 4,600 บาท และห้องพักประเภทดีลักซ์ 
เหลือเพียง 3,814 บาท จากปกติ 5,400 บาท 
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2560 
และ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561 
และห้องพักประเภทซูพีเรียร์ เหลือเพียง 3,567 บาท
จากปกติ 5,050 บาท และห้องพักประเภทดีลักซ์ 
เหลือเพียง 4,202 บาทจากปกติ 5,950 บาท 
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 มีนาคม 2561
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Dusit Thani Hua Hin
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) 
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

The Float House River Kwai Resort 
ส่วนลด 30% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
หมายเหตุ* ส่วนลดห้องพักไม่สามารถใช้ได้
ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 10 มกราคม 2561 
และ 13 - 16 เมษายน 2561  
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Marrakesh Hua Hin Resort & Spa
ส่วนลด 60% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท)
เฉพาะห้องพักประเภทฟาวน์เทนพูลสวีท 
เหลอืเพยีง 6,000 บาทสทุธ ิจากราคา 15,000 บาทสทุธิ
ส่วนลด 30% สำ หรับบริการสปาปกติที่นูรา สปา
หมายเหตุ* สำ รองห้องพักได้ที่ โทร. 0 3261 6777 
อีเมล reservations@marrakeshresortandspa.com 
หรือ Walk-in เพียงแสดงบัตร ISUZU MU-X VIP 
CLUB เพ่ือเข้าพัก จองและเข้าพักได้ระหว่างวันอาทิตย์ – 
วันศุกร์, ส่วนลดห้องพักไม่สามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 22 
ธันวาคม 2560 – 6 มกราคม 2561 และ 
12 - 16 เมษายน 2561 
วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561

The Rock Hua Hin
ส่วนลด 40% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท)
เฉพาะห้องพักประเภทพรีเมียร์กาลาดีลักซ์
หมายเหตุ* ส่วนลดห้องพักไม่สามารถใช้ได้
ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 10 มกราคม 2561 
และ 13 - 16 เมษายน 2561
วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561

Kanchanaburi Phetchaburi & Prachuap Khiri Khan

โดยทางโรงแรมไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**ราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ (Rack Rate) และราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ (BAR)
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Veranda Resort and Spa Hua Hin - Cha Am
ส่วนลด 5% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) 
หมายเหตุ* ใส่โปรโมชันโค้ด MUX5 
ผ่านการจองหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561

Rayong Marriott Resort & Spa
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Swiss Valley Hip Resort
ส่วนลด 30% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท)  
เฉพาะห้องพักประเภทสวีท
หมายเหตุ* ราคาห้องพักนี้ไม่สามารถใช้ได้ในช่วง
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
และช่วงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Centara Q Resort Rayong
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)  
ส่วนลด 10% สำ หรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส่วนลด 10% สำ หรับบริการสปา
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Le Vimarn Cottages & Spa 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
หมายเหตุ* เข้าพักขั้นต่ำ  2 คืนต่อเนื่องกันขึ้นไป
และส่วนลดห้องพักไม่สามารถใช้ได้
ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 10 มกราคม 2561 
คดิเพิม่ 1,000 บาทตอ่หอ้งในชว่งวนัหยดุยาวสดุสปัดาห ์
และผู้เข้าพักต้องชำ ระค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ
เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดด้วยตนเอง คนไทย 40 บาท 
และชาวต่างชาติ 200 บาท 
สำ รองห้องพัก โทร. 0 2438 9771-2 ต่อ 100-105 
เท่านั้น
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Navela Hotel & Banquet Ratchaburi
ส่วนลด 10% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)  
ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร 
เมื่อรับประทานอาหารที่ห้องอาหารทอข้าว ควิซีน 
และ ณ เวลา พูลบาร์
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

PRIVILEGES เอกสิทธิ์พิเศษสำ หรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB

Ratchaburi

Rayong

โดยทางโรงแรมไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
**ราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ (Rack Rate) และราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ (BAR)
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Sand Dunes Chaolao Beach Resort
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)  
ส่วนลด 10% สำ หรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หมายเหตุ* สามารถใช้ได้ทุกวันยกเว้นเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Sai Kaew Beach Resort 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
หมายเหตุ* เข้าพักขั้นต่ำ  2 คืนต่อเนื่องกันขึ้นไป
และส่วนลดห้องพักไม่สามารถใช้ได้
ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 10 มกราคม 2561 
คดิเพิม่ 1,000 บาทตอ่หอ้งในชว่งวนัหยดุยาวสดุสปัดาห ์
และผูเ้ขา้พกัตอ้งชำ ระคา่ธรรมเนยีมเขา้อทุยานแหง่ชาตเิขา
แหลมหญา้-หมูเ่กาะเสมด็ดว้ยตนเอง คนไทย 40 บาท และ
ชาวต่างชาติ 200 บาท 
สำ รองห้องพัก โทร. 0 2438 9771-2 ต่อ 100-105 
เท่านั้น
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

The Emerald Cove Koh Chang
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)  
ส่วนลด 20% สำ หรับอาหารและเครื่องดื่ม
ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ส่วนลด 20% สำ หรับบริการสปาที่เอมเมอรัลด์ สปา
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Peggy’s Cove Resort
ส่วนลด 15% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท)
เฉพาะห้องพักประเภทดีลักซ์
ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหารเมื่อรับประทานที่
ห้องอาหารไลท์เฮ้าส์ บาร์ แอนด์ กริลล์
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Amari Vogue Krabi
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท)
เฉพาะห้องพักประเภทดีลักซ์  
ส่วนลด 10% สำ หรับอาหารและเครื่องดื่ม 
(ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
ส่วนลด 10% สำ หรับบริการสปาที่บรีซ สปา
หมายเหตุ* ส่วนลดห้องพักไม่สามารถใช้ได้
ระหว่างวันท่ี 20 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 
และ 13 - 17 เมษายน 2561 
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561 

Ban Sainai Resort 
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
วันน้ี - 31 พฤษภาคม 2561

Trat & Chanthaburi

Krabi

โดยทางโรงแรมไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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Centra by Centara Phu Pano Resort Krabi 
ส่วนลด 20% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)  
ส่วนลด 10% สำ หรับอาหารและเครื่องดื่ม
ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ห้องอาหารมิกซ์ บิสโทร 
(ก่อนรวมภาษีและค่าบริการ)
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Amatara Wellness Resort
ส่วนลด 10%  จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)  
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Kantary Beach Hotel  Villas & Suite Khao Lak
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท)  
เฉพาะห้องพักประเภทสวีทและวิลล่า
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Rayavadee Resort
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดสำ หรับคนไทย  
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)  
ฟรี เครื่องดื่มซิกเนเจอร์ซันเซ็ตค็อกเทล
สำ หรับสองท่านที่ห้องอาหารเดอะกร๊อตโต  
ฟรี รถรับ-ส่งระหว่างสนามบินกระบี่และที่พัก
ส่วนลด 15% สำ หรับอาหารและเครื่องดื่ม 

และส่วนลดห้องพักไม่สามารถใช้ได้
ระหว่างวันท่ี 2-7 พฤศจิกายน 2560, 20 ธันวาคม 2560  
– 10 มกราคม 2561, 14-19 กุมภาพันธ์ 
และ 11-15 เมษายน 2561 
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)  
ส่วนลด 20% เฉพาะค่าอาหารสำ หรับเมนูสปา
ส่วนลด 10% สำ หรับแพ็คเกจสปาและทรีทเมนท์ใบหน้า
ที่โซ สปา วิท ล็อกซิทาน
หมายเหตุ* เข้าพักขั้นต่ำ  2 คืนต่อเนื่องกันขึ้นไป
และส่วนลดห้องพักไม่สามารถใช้ได้
ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 20 มกราคม 2561 
และ 11-16 เมษายน 2561  
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Wanakarn Beach Resort & Spa
ส่วนลด 20 - 33% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) 
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

PRIVILEGES 

โดยทางโรงแรมไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 **ราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ (Rack Rate) และราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ (BAR)

Phangnga Phuket
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Novotel Phuket Phokeethra
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)  
ส่วนลด 20% เฉพาะค่าอาหารที่ห้องอาหารอะมอร์
ส่วนลด 20% สำ หรับค็อกเทล และส่วนลด 10% 
สำ หรับเครื่องดื่มไวน์ที่เอสเทรอลาร์ สกาย เลานจ์
หมายเหตุ* ส่วนลดห้องพักไม่สามารถใช้ได้
ระหว่างวันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2560 
และ 20 ธันวาคม 2560 - 20 มกราคม 2561 
และ 11 - 16 เมษายน 2561
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Cape Panwa Hotel
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท)  
เฉพาะห้องพักประเภทจูเนียร์สวีท, เคปสวีท 
และพูลวิลล่า 2 ห้องนอน
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Nora Buri Resort & Spa
ส่วนลด 15% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) 
หมายเหตุ* แจ้งโปรโมชันโค้ด IsuzuMU17 และชื่อ-
นามสกุลที่ปรากฏบนบัตร ISUZU MU-X VIP CLUB 
ผ่านการสำ รองห้องพักได้ที่อีเมล 
reservation@noraburiresort.com 
หรือ โทร. 0 7791 3555 เท่านั้น
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Grand Mercure Phuket Patong Resort & Villas
ห้องพักราคาพิเศษ 6,999 บาท/ 2 คืน 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท)
เฉพาะห้องพักประเภทซูพีเรียร์
ส่วนลด 20% สำ หรับอาหารและเครื่องดื่ม
ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ห้องอาหารบับเบิ้ลส์
หมายเหตุ* สำ รองห้องพักล่วงหน้า 7 วัน ที่อีเมล
h8109@accor.com หรือ โทร. 0 7623 1999 เท่าน้ัน
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,000 บาท 
สำ หรับการเข้าพักระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 
31 มีนาคม 2561
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Sheraton Samui Resort 
ส่วนลด 15% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)  
หมายเหตุ* แจ้งโปรโมชันโค้ด  IsuzuMU17 
และ ชื่อ-นามสกุลที่ปรากฏบนบัตร ISUZU MU-X VIP 
CLUB ผ่านการสำ รองห้องพักได้ที่อีเมล 
reservationskohsamui@sheraton.com 
หรือ โทร. 0 7742 2020 เท่านั้น
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Vana Belle, A Luxury Collection Resort, 
Koh Samui
ส่วนลด 15% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ 
พร้อมอาหารเช้าสำ หรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)  
หมายเหตุ* แจ้งโปรโมชันโค้ด IsuzuMU17 
และ ชื่อ-นามสกุลที่ปรากฏบนบัตร ISUZU MU-X VIP 
CLUB ผ่านการสำ รองห้องพักได้ที่อีเมล 
Reservations.Vanabelle@luxurycollection.com 
หรือ โทร. 0 7791 5555 
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

โดยทางโรงแรมไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 **ราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ (Rack Rate) และราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ (BAR)

Surat Thani
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เงื่อนไขเพิ่มเติม
  

 ราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ (Rack Rate) และราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ (BAR) ซึ่งไม่ใช่ราคาโปรโมชัน (Promotion Rate)

 กรุณาสำ รองห้องพักและบริการต่างๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วัน 
 วิธีชำ ระเงินโปรดสอบถามจากทางโรงแรมโดยตรง และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือคืนเงินได้

 สว่นลดนีไ้มส่ามารถใชไ้ดใ้นวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์วนัหยดุยาวเทศกาล หรอืวนัตามทีโ่รงแรมกำ หนด (โปรดสอบถามจากทางโรงแรมโดยตรง)

 สำ รองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลที่ปรากฏบนบัตร ISUZU MU-X VIP CLUB 

  หรือจองผ่านทางเว็บไซต์เฉพาะโรงแรมที่มีโปรโมชันโค้ดเท่านั้น 

 กรุณาแสดงบัตรต่อพนักงานโรงแรมเมื่อเข้าพักเพื่อขอรับและยืนยันสิทธิ์ทุกครั้ง

 ส่วนลดห้องพักขึ้นอยู่กับจำ นวนห้องว่างในแต่ละวัน

 ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันหรือส่วนลดอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้กับการจองเป็นหมู่คณะ การประชุม หรือการสัมมนา

 เงื่อนไขและข้อกำ หนดต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยทางโรงแรมไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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