เงื่อนไขเพิ่มเติม

t ราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ (Rack Rate) และราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ (BAR) ซึ่งไม่ใช่ราคาโปรโมชัน (Promotion Rate)
t กรุณาสำรองห้องพักและบริการต่างๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วัน
t วิธีชำระเงินโปรดสอบถามจากทางโรงแรมโดยตรง และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือคืนเงินได้
t ส่วนลดนีไ้ ม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวเทศกาล หรือวันตามทีโ่ รงแรมกำหนด (โปรดสอบถามจากทางโรงแรมโดยตรง)
t สำรองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลที่ปรากฏบนบัตร ISUZU MU-X VIP CLUB
หรือจองผ่านทางเว็บไซต์เฉพาะโรงแรมที่มีโปรโมชันโค้ดเท่านั้น

t กรุณาแสดงบัตรต่อพนักงานโรงแรมเมื่อเข้าพักเพื่อขอรับและยืนยันสิทธิ์ทุกครั้ง
t ส่วนลดห้องพักขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างในแต่ละวัน
t ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันหรือส่วนลดอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
t ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้กับการจองเป็นหมู่คณะ การประชุม หรือการสัมมนา
t เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยทางโรงแรมไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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PREFACE

ตลอดระยะเวลา 60 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจอีซซู ใุ นประเทศไทย
อีซูซุยึดมั่นในปรัชญาหรือวิถีอีซูซุที่ว่า “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูน
รายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา” มาโดยตลอด ทำให้ได้รับความ
ไว้วางใจจากลูกค้าผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างดียิ่ง
โอกาสพิเศษนี้ อีซูซุจึงได้จัดทำพ็อกเก็ตบุ๊คเล่มพิเศษ 60
Pleasant Places in Thailand รวบรวมสิทธิประโยชน์
สุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP
CLUB ตอบสนองเอกสิทธิ์ระดับผู้นำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
และตอกย้ำไลฟ์สไตล์อน
ั โดดเด่นของสมาชิก ISUZU MU-X
VIP CLUB มอบเป็นของขวัญอันล้ำค่าแทนคำขอบคุณลูกค้า
ทีไ่ ว้วางใจเลือกอีซซู เุ ป็นส่วนหนึง่ ของครอบครัวและการใช้ชวี ต
ิ
โดยอีซูซุขอมอบเอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU
MU-X VIP CLUB ทั้งส่วนลดห้องพัก ห้องอาหาร และสปา
จากโรงแรมรีสอร์ทระดับไฮเอนด์ทวั่ ประเทศไทยจำนวน 60 แห่ง
ซึง่ ทุกแห่งพร้อมมอบประสบการณ์สด
ุ พิเศษเพือ
่ เติมเต็มเวลา
แห่งการพักผ่อนเหนือระดับของทุกท่านให้สมบูรณ์แบบยิง่ ขึน
้
ในช่วงเวลาระหว่างปี 2560-2561
ทั้งหมดนี้คือเอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์สำหรับ ISUZU
MU-X VIP CLUB เท่านั้น
ขอให้ทุกการเดินทางของท่านเต็มไปด้วยรอยยิ้มและ
ความสุข
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CHIANG MAI
เชียงใหม่

เชื่ อ ว่ า เชี ย งใหม่ ยั ง คงเป็ น จั ง หวั ด ที่ ไ ม่ ว ่ า จะไปกี่ ค รั้ ง
ก็ไม่มีเบื่อ ไม่ใช่แค่เพียงสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย
แต่ เ ชี ย งใหม่ จ ะทำให้ คุ ณ ได้ สั ม ผั ส บรรยากาศ วิ ถี ชี วิ ต
ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนภาคเหนือ
ซึ่งจะสร้างความประทับใจได้ไม่รู้จบ สำหรับผู้ที่ชอบความ
ท้าทาย รักการเดินป่า ลองมาพิชิต ดอยผ้าห่มปก และ
ดอยหลวงเชียงดาวกันดูซักครั้ง ถือเป็นยอดดอยที่มี
ความสูงเป็นอันดับ 2 และ 3 ของประเทศไทย ส่วนอันดับ
1 คือ ดอยอินทนนท์ อันเป็นทีร่ จ้ ู กั กันดี แต่ถา้ ชอบท่องเทีย่ ว
เชิงธรรมชาติ เก็บเกีย
่ วบรรยากาศ เติมพลังให้กบ
ั ร่างกาย
ทีเ่ หนือ
่ ยล้า โครงการหลวง เป็นอีกหนึง่ ทางเลือกทีต
่ อบโจทย์
การขึ้ น ไปสั ก การะขอพรที่ วั ด พระธาตุ ด อยสุ เ ทพ หรื อ
หลวงพ่อทันใจทีว่ ด
ั พระธาตุดอยคำ พร้อมทัง้ หาร้านอาหาร
อร่อย บรรยากาศดีริมแม่นํ้าปิง แม่นํ้าสายหลักของชาว
เชียงใหม่ หรือจะไปนั่งจิบกาแฟ ใช้ชีวิต Slow Life
ถ่ายภาพ เช็คอินที่ร้านคาเฟ่เก๋ๆ ในตัวเมืองหรือย่านถนน
นิมมานเหมินทร์ ก็มีให้เลือกมากมาย นอกจากนี้ทุกเย็น
วันเสาร์-อาทิตย์ สามารถเดินชม ชิม ช้อป สินค้าแฮนด์เมด
สินค้าและอาหารพื้นเมืองที่ถนนคนเดินวัวลาย และ ถนน
คนเดินประตูทา่ แพ ถ้าพูดถึงทีพ
่ ก
ั เชียงใหม่เป็นอีกจังหวัด
ทีม
่ ท
ี พ
ี่ ก
ั ชิคๆ เปิดให้บริการจำนวนมาก ตัง้ แต่โฮสเทล ราคา
ประหยัด ยันโรงแรมสุดหรู เรียกได้ว่ามาจังหวัดเดียว
เที่ยวได้ทั้งวัน ตั้งแต่เช้าจรดคํ่า แถมยังได้ครบทุกรสชาติ
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137 PILLARS HOUSE

บูติกโฮเทลที่มีชื่อเล่นอย่างไทยๆ ว่าบ้าน 137 เสา ก่อสร้างขึ้น
ตัง้ แต่ปี 2432 เพือ่ ใช้เป็นบ้านพักของผูจ้ ดั การบริษทั อีสบอร์เนียว จำกัด
ได้รับการปรับปรุงใหม่ในปี 2545 และกระทัง่ เปิดเป็นบูตก
ิ โฮเทล
สุ ด หรู เ มื่อ ไม่ ก่ีปีท่ีผ่า นมานี้เ อง เพี ย บพร้ อ มทุ ก ความทั น สมั ย
ความสะดวกสบาย มอบประสบการณ์แสนวิเศษสำหรับช่วงเวลา
แห่งการพักผ่อนเหนือระดับ ท่ามกลางโรงแรมที่เปิดขึ้นมากมาย
แต่บ้าน 137 เสาหลังนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงแรมที่
ดีที่สุด และน่าเข้าพักที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่
บ้าน 137 เสาแห่งนีป้ ระกอบด้วยห้องพัก 4 ประเภท แต่ละห้อง
มีพื้นที่กว่า 70 ตารางเมตร เปิดห้องสูร่ ะเบียงเพือ
่ รับความสดชืน
่
จากอากาศบริสท
ุ ธิ์ และสามารถเชือ
่ มต่อ ถึงอีกห้องได้หากมาพักเป็น
ครอบครัวหรือกลุม่ เพือ
่ น อีสต์บอร์เนียวสวีท มีดว้ ยกันทัง้ หมด 6 ห้อง
ตกแต่งสวยคลาสสิกและสมบูรณ์แบบ มีให้เลือกทั้งเตียงใหญ่และ
เตียงคู่ วิลเลียมเบนเทอเรสสวีท ห้องขนาดใหญ่กว่า 100 ตารางเมตร
ประกอบด้วยห้องนอนใหญ่และห้องนัง่ เล่นกว้างขวาง มีระเบียงเปิด
โล่งเช่นเดียวกับห้องรูปแบบอืน
่ ๆ ทีส
่ ำคัญคือมองเห็นสระว่ายนํา้ และ
สวนสวยในโรงแรมได้อย่างชัดเจน และห้องแบบสุดท้าย หลุยส์ลีโอ
โนเวนส์สวีท กับพื้นที่กว่า 135 ตารางเมตร เพิม
่ เติมจากห้องนัง่ เล่น
กว้างขวาง และห้องนอนขนาดใหญ่ คือสระว่ายนํา้ ส่วนตัวสุดพิเศษ
ทุ ก ห้ อ งได้ รั บ การใส่ ใ จดู แ ลอย่ า งพิ ถี พิ ถั น ตกแต่ ง ในสไตล์
คลาสสิกวินเทจ ท่ามกลางสวนสวยร่มรื่นโดยรอบ
รอบๆ โรงแรมยังมีสระว่ายน้ำดีไซน์สวยแปลกตา สนามหญ้า
และสวนสวยทีม
่ ต
ี น
้ ไม้ใหญ่เก่าแก่ หลายครัง้ ทีค
่ รู่ ก
ั ใช้เป็นสถานทีจ
่ ด
ั งาน
แต่ ง งานและถ่ า ยภาพพรี เ วดดิ้ ง เพื่ อ เก็ บ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ความทรงจำอีกด้วย อีกทัง้ ยังมีหอ
้ งอาหาร บาร์ และเลานจ์ ให้เลือก
ใช้บริการ

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 30 ห้อง
ราคา 10,704 - 25,607 บาท
ที่อยู่ 2 ซอย 1 ถนนหน้าวัดเกตุ ตำบลวัดเกตุ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 0 5324 7788
เฟซบุ๊ก 137pillarshouse
เว็บไซต์ www.137pillarshouse.com
อีเมล stay@137pillarshouse.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด ห้องพักราคาพิเศษ จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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OASIS BAAN SAEN DOI SPA RESORT

หากต้องการใช้ชีวิตให้ช้าลงอีกนิด ผ่อนคลายความรู้สึกเครียด
จากการทำงานท่ามกลางธรรมชาติดว้ ยสปาทีพ
่ ร้อมให้บริการอย่าง
ดีทส
ี่ ด
ุ ขอแนะนำให้มาทิง้ ตัวที่ โอเอซิส บ้านแสนดอย สปา รีสอร์ท
โอเอซิส บ้านแสนดอย สปา รีสอร์ท ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
ห่างจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 1.9 กิโลเมตร เป็นทีพ
่ ก
ั ระดับลักชัวรี่
ตกแต่งสไตล์ไทยล้านนาในบรรยากาศทีเ่ งียบสงบ พร้อมความเป็นส่วนตัว
สูงสุด ออกแบบมาเพือ
่ ความต้องการของแต่ละท่านในขนาดกว้างขวาง
และใส่ใจในทุกรายละเอียด ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ล้านนาดั้งเดิม
อาทิ ห้องลักชัวรี่สวีท ห้องสวีทหัวมุมสระนํ้า ห้องคอร์เนอร์สวีท
ห้องเดอะแกรนด์สวีท และเดอะเพรสซิเดนเชียลพูลวิลล่า ทีม
่ าพร้อม
สระว่ายนํา้ ส่วนตัวและมีพื้นที่ใช้สอยถึง 350 ตารางเมตร
ทีน
่ ม
่ี ค
ี วามโดดเด่นด้วยสปาครบวงจรจากผลิตภัณฑ์ระดับลักชัวรี่
ซึง่ มีหอ
้ งทรีทเมนท์ 5 ห้อง รวมถึงห้องสำหรับคูร่ ก
ั และบริการต่างๆ
ได้แก่ การนวดแบบดีพทิชชู การนวดด้วยหินร้อน การนวดไทย นวดเท้า
นวดคลายเส้นบ่าไหล่ และคอร์สนวดสปาให้บริการบำบัดหลากหลาย
อาทิ นวดอโรมาเธอราพี ทรีทเมนท์อายุรเวท และการนวดกดจุด
เพื่อคลายเส้น พร้อมห้องอบไอน้ำที่เปิดให้บริการทุกวัน
หลังทำสปาจนสบายตัวแล้ว หากใครอยากชมความงามรอบๆ
สถานที่ ทางรีสอร์ทมีบริการจักรยานไว้สำหรับผู้เข้าพัก ต่อจากนั้น
ไปรับประทานอาหารกันทีห
่ อ
้ งอาหารแสนคำเทอเรส ฝีมอ
ื เชฟทีม
่ ค
ี วาม
เชีย
่ วชาญด้านอาหารไทย โดยเฉพาะอาหารไทยท้องถิน
่ ของชาวเหนือ
ทีน
่ ก
ั ท่องเทีย
่ วต่างอยากลิม
้ ลองรสชาติอาหารเหนือต้นตำรับสักครัง้
ทัง้ นี้ คุณสามารถรับประทานอาหารพร้อมมองเห็นวิวสวนโดยรอบ
ทัง้ กลางแจ้งและในร่ม พร้อมทิวทัศน์ดอยสุเทพและทุง่ ข้าวอันงดงาม

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 11 ห้อง
ราคา 4,000 - 14,000 บาท
ที่อยู่ 199/135 (บ้านในฝัน 2) หมู่ 3
ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 0 5392 0199
เฟซบุ๊ก oasisluxury
เว็บไซต์ www.oasisluxury.net
อีเมล res@oasisluxury.net

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก 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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TAMARIND VILLAGE

โรงแรมแทมมาริน วิลเลจ นอกจากจะตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าของ
จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ แวดล้อมด้วยวัดวาอารามหลายแห่ง อยูใ่ กล้
ประตูท่าแพและถนนคนเดินแล้ว ที่นี่ยังร่มรื่นด้วยร่มเงาไม้ใหญ่
และบรรยากาศอันแสนเงียบสงบ
ที่มาของชื่อ แทมมาริน วิลเลจ ซึ่งแปลว่าหมู่บ้านมะขามนั้น
มาจากต้นมะขามใหญ่อายุราว 200 ปีที่ให้ร่มเงาภายในโรงแรม และ
กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของโรงแรมในที่สุด โดยที่นี่เป็นโรงแรม
ขนาดเล็ก เปิดบริการเมื่อปี 2545 ได้รับการออกแบบโดย อาจารย์
องอาจ สาตรพันธุ์ (ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2552) สถาปนิกและ
หนึง่ ในผูร้ ว่ มก่อตัง้ โรงแรมทีไ่ ด้ออกแบบอาคารเป็นแบบตึกร่วมสมัย
โดยมีสวนแบบคอร์ทยาร์ดเขียวขจีอยู่ตรงกลาง สามารถมองเห็น
วัดอุโมงค์ (เล็ก) ได้
ภายในโรงแรมยังได้นำวัตถุดิบและภูมิปัญญาพื้นบ้านโบราณ
มาประยุกต์ใช้ให้มีความกลมกลืนกับบรรยากาศล้านนา ซึ่งเป็นที่น่า
ยินดีว่าด้วยการออกแบบที่ลงตัวนี้ ทำให้แทมมาริน วิลเลจ ได้รับ
รางวัลการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
จากยูเนสโก ในปี 2550
สำหรับห้องพักของโรงแรมเน้นความเรียบง่าย มีการนำงานสิง่ ทอ
ของหลายเชือ
้ ชาติในภาคเหนือของประเทศมาใช้ตกแต่งอย่างกลมกลืน
โดยมี ห้ อ งพั ก 42 ห้ อ ง และห้ อ งสวี ท 3 ห้ อ ง ประกอบด้ ว ย
ห้องลานนา ห้องลานนาดีลก
ั ซ์ ห้องแทมมารินสวีท และห้องสปาสวีท
แทมมาริน วิลเลจ ยังมีหอ
้ งอาหารบรรยากาศดีชอ
่ ื เรือนแทมมาริน
ทีบ
่ ริการอาหารไทยและนานาชาติ รวมทัง้ อาหารท้องถิน
่ อย่างน้ำพริก
แกงฮั ง เล ซึ่ ง เลื อ กนั่ ง รั บ ประทานได้ ทั้ ง ภายในห้ อ งอาหารหรื อ
บรรยากาศสบายๆ กลางแจ้งริมสระน้ำ
ส่วนใครที่ต้องการผ่อนคลายก็มี เดอะ วิลเลจ สปา ให้บริการ
นวดตัว นวดหน้า บำรุงผิว โดยใช้วัตถุดิบจากสมุนไพรที่คัดสรรมา
อย่างพิถพ
ี ถ
ิ น
ั นอกจากนี้ ยังมี แทมมาริน บูตก
ิ ร้านจำหน่ายเสือ
้ ผ้า
เครือ
่ งประดับและของแต่งบ้าน ทีเ่ ป็นฝีมอ
ื ของนักออกแบบร่วมสมัย
มาให้เลือกซื้อหาด้วย

จำนวนห้องพัก/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

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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VERANDA CHIANG MAI THE HIGH RESORT

วีรน
ั ดา เชียงใหม่ เดอะ ไฮ รีสอร์ท เป็นหนึง่ ในรีสอร์ทแสนหรูทม
ี่ า
พร้อมวิวสวยงามเป็นเลิศ และการบริการแสนอบอุน
่ ตามมาตรฐาน
ของเครือเอ็ม แกลเลอรี บาย โซฟิเทล ด้วยความที่รีสอร์ทตั้งอยู่
ในพืน
้ ทีล
่ าดเชิงเขาดอยสุเทพในเขตอำเภอหางดง สภาพแวดล้อม
ของที่นี่จึงสดชื่นจากความร่มรื่นของแมกไม้นานาชนิด
การออกแบบของทีน
่ ไ่ี ด้แรงบันดาลใจในความเรียบง่ายมาจากเซน
โดยภาพรวมนัน
้ แบ่งออกเป็น 2 โซน แฝงไว้ซงึ่ วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิน
่ ล้านนาผสมผสานกับความหลากหลายของชนเผ่าในภาคเหนือ
แล้วนำมาประยุกต์เข้ากับความร่วมสมัยในสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์
ของวีรันดา
เมือ
่ ผูเ้ ข้าพักเดินทางถึงรีสอร์ท ก็จะได้พบกับความตืน
่ ตาตืน
่ ใจ
ตั้ ง แต่ แ รกเจอ ไม่ ว่ า จะเป็ น ทางเดิ น เข้ า สู่ ล็ อ บบี้ ที่ จํ า ลองมาจาก
กำแพงเมืองเชียงใหม่ มุมพักผ่อนเก๋ๆ ภายในล็อบบี้ รวมถึงสระว่ายน้ำ
บนชั้น 4 ที่มองออกไปเห็นทิวทัศน์ของทิวเขาสุดอลังการ
สำหรับห้องพักแบ่งเป็น 8 รูปแบบ คือ คอมฟีส
่ ตูดโิ อ มีระเบียง
นั่งชมวิวภูเขา วัลเลย์ดีลักซ์เอสเคป กว้างขวางและตกแต่งอย่างมี
สไตล์ วัลเลย์ดีลักซ์ซีเนอรี่ โดดเด่นตรงมองเห็นวิวของไร่ชาและ
นาข้าว จากุซซี่พาวิลเลียน ห้องขนาดใหญ่ม าพร้ อ มห้ อ งนั่ ง เล่ น
ริมระเบียงและอ่างจากุซซี่ พลันจ์พล
ู พาวิลเลียน ห้องพักขนาดใหญ่
มี ร ะเบี ย งเปิ ด โล่ ง มาพร้ อ มสระว่ า ยนํ้ า ขนาดเล็ ก ลั ก ชั ว รี่ ส วี ท
โดดเด่นด้วยอ่างจากุซซี่นอกระเบียง ลักชัวรี่สวีท พื้นที่กว้างขวาง
สะดวกสบาย เพรสซิเดนเชียลพูลวิลล่า หรูหราโรแมนติกมาพร้อม
สระว่ายนํ้าและห้องรับประทานอาหาร
ส่วนห้องอาหารของวีรันดา เชียงใหม่ มีทั้ง เดอะ ไฮเออร์ รูม
บริการอาหารยุ โ รปและไวน์ ภายในตกแต่ ง อย่ า งสวยงาม ส่ ว น
ภายนอกมองเห็นวิวสระว่ายน้ำและทิวเขา ห้องอาหารระเบียงชา
โดดเด่ น ด้ ว ยตั ว เรื อ นที่ ป ระยุ ก ต์ ม าจากบ้ า นเรื อ นของภาคเหนื อ
ชัน
้ ล่างมองเห็นวิวนาข้าวและไร่ชา ส่วนชัน
้ บนในตัวเรือนเป็นห้องแอร์
ติดกระจกเห็นวิวได้โดยรอบ บริการอาหารเหนือฟิวชั่น

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 80 ห้อง
ราคา 4,500 – 35,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 192 หมู่ 2 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 0 5336 5007, 06 2398 6899
เฟซบุ๊ก Veranda Resort
เว็บไซต์ www.verandaresortandspa.com/
verandachiangmai/
อีเมล rsvn-chiangmai@verandaresort.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 5% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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CHIANG RAI
เชียงราย

เหนือสุดแดนสยาม ทุกคนต่างก็นึกถึงจังหวัดเชียงราย
แล้วจังหวัดนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง? บางคนอาจใช้เวลาคิด
อยูค
่ รูห
่ นึง่ ก็เป็นได้ ซึง่ จริงๆ แล้วเชียงรายเป็นเมืองเก่าแก่
ที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ย าวนานมาตั้ ง แต่ ส มั ย เชี ย งแสนของ
พญามังราย และได้ชื่อว่าดินแดนแห่งสามเหลี่ยมทองคำ
อันเป็นจุดทีแ่ ม่น้ำรวกซึง่ กัน
้ พรมแดนระหว่างไทยและพม่า
มาบรรจบกับแม่นำ้ โขงที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยและลาว
ทำให้เชียงรายเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางด้าน
ประชากร เชื้อชาติ และวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่าง
เป็นเอกลักษณ์ กลายเป็นเสน่หอ
์ ก
ี อย่างทีท
่ ำให้นก
ั ท่องเทีย
่ ว
ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจ มาแอ่วเหนือทัง้ ที
ยังไงก็ต้องได้ขึ้นดอย ไม่ว่าจะเป็น ดอยผาตั้ง ดอยตุง
ดอยช้าง ดอยวาวี ดอยกาดผี และอีกสารพัดดอยที่จะ
อบอวลไปด้วยบรรยากาศแบบธรรมชาติ รวมทั้งไร่ชา
ขนาดใหญ่บน ดอยแม่สลอง ได้ลิ้มรสทั้งความสวยงาม
และความอร่อยของชากลิ่นหอมๆ อีกทั้งยังสามารถซื้อ
ผลิตผลจากไร่ชากลับไปเป็นของฝากได้อก
ี ด้วย ไม่เพียงเท่านี้
บนดอยแม่สลองยังมีหมูบ
่ า้ นชาวจีน อย่าง หมูบ
่ า้ นสันติครี ี
ซึ่ ง มี ทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศเย็นสบายตลอดปี
นอกจากนี้ยงั มีแลนด์มาร์คโดดเด่น ใครเห็นเป็นต้องแวะ ได้แก่
วัดร่องขุ่น ผลงานพุทธศิลป์สุดล้ําค่า โดยศิลปินชื่อดัง
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์ และ วัดร่องเสือเต้น อีกหนึง่
ผลงานจากลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยที่การันตีความ
สวยงามและความประณีตได้ไม่แพ้กัน เพียงเท่านี้คุณก็จะ
รูจ
้ ก
ั จังหวัดเชียงรายได้มากกว่าคำว่า เหนือสุดแดนสยาม
อย่างแน่นอน
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PHU CHAISAI MOUNTAIN RESORT & SPA

ภูใจใส เมาน์เทน รีสอร์ท แอนด์ สปา ตัง้ อยูบ
่ นยอดดอยริมเส้นทาง
ไปสูด
่ อยแม่สลอง เป็นทีพ
่ ก
ั ซึง่ ได้รบ
ั การโหวตให้เป็นโรงแรมขนาดเล็ก
และเก๋ไก๋ทด
่ี ท
ี ส่ี ด
ุ ในประเทศไทย และเป็นโรงแรมบูตก
ิ 4 ดาวแห่งแรก
ของจังหวัดเชียงรายทีม
่ งุ่ เน้นเรือ
่ งความเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
โดดเด่ น ด้ ว ยบ้ า นพั ก สไตล์ ล้ า นนาที่ ต กแต่ ง ในบรรยากาศ
กระท่อมไม้ไผ่ผสมผสานกับบ้านดิน ให้ความรู้สึกอบอุ่นน่าสัมผัส
ภายในตกแต่งอย่างเรียบง่ายเพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติ พร้อม
ระเบียงส่วนตัวให้คุณได้ก้าวออกไปสัมผัสกับสายหมอกในยามเช้า
และชมวิวทิวทัศน์อน
ั สวยงามของดอยแม่สลอง อีกทัง้ ยังใกล้สถานที่
ท่องเที่ยวอย่างไร่ชาฉุยฟง พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง
วัดถ้ำป่าอาชาทอง อีกด้วย
ห้องพักมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ยกเว้น
โทรทัศน์และนาฬิกาปลุก เพราะทางรีสอร์ทต้องการให้ผู้เข้าพัก
ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ใช้เวลาอยู่ด้วยกันและคุยกันมากขึ้น ตาม
คอนเซ็ปต์ของรีสอร์ทคือ หลุดพ้นจากความวุน
่ วาย มาสูค
่ วามสงบ
สมาธิ และเมื่อนั้นความสุขจะบังเกิด
อิ่มอร่อยกับอาหารไทยและอาหารนานาชาติที่ร้านอาหารภูวิว
ภายในร้านเปิดโล่งให้คณ
ุ ได้สม
ั ผัสกับธรรมชาติมากทีส
่ ด
ุ สูดอากาศ
ได้เต็มปอดยิง่ ขึน
้ ยิง่ ถ้าได้นง่ั จิบกาแฟในช่วงเช้า ท่ามกลางหมอกสีขาว
ภูเขาสีเขียว จะช่วยให้คุณสดชื่นพร้อมตื่นอย่างเต็มตา
นอกจากที่พักและร้านอาหารที่คุณจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ
อย่างเต็มที่แล้ว ยังมีพื้นที่บริการอื่นๆ อย่างสระว่ายน้ำกลางแจ้ง
ที่จะทำให้คุณมองเห็นหุบเขาเขียวขจี บริการสปาด้วยผลิตภัณฑ์
ทีเ่ ป็นออร์แกนิก ช่วยให้คณ
ุ สบายผ่อนคลายจากความเมือ
่ ยล้า และ
ได้สด
ู อากาศบริสท
ุ ธิเ์ ข้าไปบำบัดภายใน จนทำให้คณ
ุ ลืมความวุน
่ วาย
ที่คุณจากมา

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 33 ห้อง
ราคา 2,400 – 7,600 บาท
ที่อยู่ 142 หมู่ 8 บ้านแม่สลองนอก ตำบลศรีค้ำ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โทร. 0 5391 0500
เฟซบุ๊ก Phuchaisai
เว็บไซต์ www.phu-chaisai.com
อีเมล contact@phu-chaisai.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 35% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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RAI SAENG ARUN

ไร่แสงอรุณ รีสอร์ทเล็กๆ เหนือริมฝั่งแม่น้ําโขง เกิดขึ้นจาก
แรงบั น ดาลใจที่ ต้ อ งการผสมผสานการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร
กับรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ ท่ามกลางธรรมชาติที่แสนงดงาม และ
ความยิ่ ง ใหญ่ ข องลุ่ม น้ํา โขง ตลอดจนให้ ผู้เ ข้ า พั ก ได้ ม าสั ม ผั ส
วิถีชีวิตของเกษตรกรที่เรียบง่าย
บ้ า นพั ก ต่ า งซ่ อ นตั ว อยู่ ต ามแนวไม้ และป่ า ไผ่ ใช้ วั ส ดุ จ าก
ธรรมชาติบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการก่อสร้าง ตกแต่งอย่าง
เรียบง่าย เน้นโล่ง โปร่ง สบาย ให้แสงสว่างและอากาศบริสุทธิ์จาก
ธรรมชาติผ่านเข้ามาได้ รวมถึงการนำเฟอร์นิเจอร์ไม้ท้องถิ่นจัด
ตกแต่งภายในห้องได้อย่างลงตัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทั้ง
เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น โทรทัศน์ มินิบาร์ อุปกรณ์
ชงชา-กาแฟ ตู้เย็น เป็นต้น ถือเป็นการตกแต่งบ้านพักที่เอื้อแก่การ
พักผ่อน และทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่
เก๋ไก๋ด้วยทางเดินไม้ยกระดับเหนือท้องนา ทางเดินที่จะพาคุณ
ไปส่งถึงห้องพัก ช่วยให้คุณได้สัมผัสกับธรรมชาติมากที่สุด ทั้งยัง
ได้ ช มวิ ถี ชี วิ ต ของเกษตรกร ชมสวนผลไม้ ไร่ ส ตรอว์ เ บอร์ รี่
(ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) ชมแปลงสวนผักปลอดสารพิษ
พืน
้ ทีท
่ ำเกษตรอินทรียข์ องรีสอร์ท ซึง่ ผลผลิตทีไ่ ด้จากแปลงเกษตร
จะนำมาปรุงเป็นอาหารและจัดเสิรฟ
์ ผ่านร้านอาหารทีต
่ งั้ อยูร่ ม
ิ นํา้ โขง
เมนูแนะนำคือ นํา้ พริกหนุม
่ นํา้ พริกอ่อง ยำทะเล ก๋วยเตีย
๋ วห่อสมุนไพร
ฯลฯ นอกจากคุณจะได้กินอาหารที่ดี สะอาด ปลอดสารเคมี และ
มีคุณประโยชน์แล้ว จะได้ชื่นชมกับบรรยากาศเบื้องหน้าที่เห็นเป็น
ภูเขาสีเขียวสูงใหญ่ในเขตประเทศลาว ตัดกับสีของท้องฟ้าอันสดใส
สวยงาม ที่ไม่ว่าใครเห็นเป็นต้องหลงใหลอย่างแน่นอน

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 14 ห้อง
ราคา 2,900 - 5,500 บาท
ที่อยู่ 2 หมู่ 3 บ้านผากุบ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
โทร. 09 6565 9495
เฟซบุ๊ก raisaengarun
เว็บไซต์ www.raisaengarun.com
อีเมล info@raisaengarun.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
รับสิทธิ์เข้าพักฟรี ห้องดีลักซ์ ที่โรงแรมบ้านดินสอ ราชดำเนิน กรุงเทพฯ จำนวน 1 คืน
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ไม่กำหนดวันหมดอายุ) เมือ
่ สำรองบ้านพักใดๆ ของไร่แสงอรุณ จำนวน 2 คืน
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561 เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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THE LEGEND CHIANG RAI
BOUTIQUE RIVER RESORT & SPA

โรงแรมเดอะ เลเจ้นด์ เชียงราย บูติก ริเวอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ที่ พั ก ในเชี ย งรายริ ม แม่ น้ํ า กก ที่ เ หมาะสํ า หรั บ การพั ก ผ่ อ นกั บ
บรรยากาศแบบส่ ว นตั ว เป็ น อย่ า งยิ่ ง ให้ คุ ณ ผ่ อ นคลายไปกั บ
วิวทิวทัศน์ของเทือกเขาที่ทอดตัวไกลสุดสายตา และยังได้เป็น
ส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมเมืองเหนืออย่างสมบูรณ์แบบ เพราะทีน
่ ี่
เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม และงานศิลปะทีส
่ ะท้อนถึงกลิน
่ อายแบบ
ล้านนาอย่างแท้จริง รวมทั้งการออกแบบที่ผสานกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมริมแม่น้ำกกได้อย่างแนบเนียน
ห้องพักแบ่งเป็นอาคารสูง 2 ชั้นที่เป็น ห้องสตูดิโอเรียบง่าย
และแบบวิ ล ล่ า พร้ อ มสระว่ า ยนํ้ า ส่ ว นตั ว ซึ่ ง ทุ ก ห้ อ งยั ง คงไว้ ซึ่ ง
คอนเซ็ปต์ของความธรรมดา แต่แฝงไปด้วยความหรูหราร่วมสมัย
ตัวอาคารสร้างขึ้นจากไม้ธรรมชาติกับอิฐ ดินเผาพื้นบ้าน ส่วนใน
ห้องพักออกแบบให้เป็นลักษณะฉาบไม่เรียบ โทนสีขาวสบายตา
สร้ า งความรู ้ สึ ก ปลอดโปร่ ง โล่ ง สบาย อี ก ทั้ ง ยั ง เลื อ กใช้
เฟอร์นิเจอร์ไม้ดีไซน์โดดเด่น เข้ากันได้ดีกับข้าวของ เครื่องใช้อื่นๆ
ที่มาจากวัสดุธรรมชาติ มีมุมพักผ่อนรับลมด้วยชิงช้า ระเบียงให้
นั่งชื่นชมทัศนียภาพแห่งสายนํ้ากกและขุนเขาที่สลับซับซ้อน
นอกจากนั้น มีบริการสปาท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นของ
ต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์ มีบาร์ ผับ ห้องประชุม และร้านอาหาร
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารศาลาริมน้ำที่เสิร์ฟทั้งอาหารไทย
พืน
้ เมืองและยุโรป คูก
่ บ
ั วิวสวยๆ ของแม่น้ำกก ไวน์ คาซ่า บาร์ แอนด์
เรสเทอรองท์ เพลิดเพลินกับอาหารอิตาเลียนแท้ พร้อมจิบไวน์
นานาชาติจากแหล่งไวน์ชน้ ั ดี แต่หากใครอยากลิม้ ลองบาร์บคี วิ หลากชนิด
ทั้งไทยและนานาชาติพร้อมจิบเครื่องดื่มเย็นๆ ต้องมาที่ห้องอาหาร
สวนชายน้ำ

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 78 ห้อง
ราคา 3,900 – 16,000 บาท
ที่อยู่ 124/15 หมู่ 21 ถนนเกาะลอย ตำบลรอบเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร. 0 5391 0400
เฟซบุ๊ก Legend.ChiangRai
เว็บไซต์ www.thelegend-chiangrai.com
อีเมล info@thelegend-chiangrai.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 30% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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MAE HONG SON
แม่ฮ่องสอน

ใครทีช่ น่ื ชอบภูเขา หลงรักทะเลหมอก ต้องลองไป แม่ฮอ
่ งสอน
ดูสักครั้ง แล้วคุณจะพบกับสิ่งที่คาดฝันไว้อย่างแน่นอน
หรืออาจเกินคาดเลยก็วา่ ได้ เพราะแม่ฮอ
่ งสอนเป็นหนึง่ ใน
จังหวัดชายแดนฝัง่ ตะวันตกของภาคเหนือทีล่ อ
้ มรอบไปด้วย
เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนมากมาย อากาศเย็นสบายและมี
หมอกปกคลุมตลอดทัง้ 3 ฤดู จนได้ฉายาว่าเมืองสามหมอก
นัน
่ เอง แต่กว่าจะไปถึงแม่ฮอ
่ งสอนได้ เตรียมตัวเตรียมใจ
พบกับเส้นทางทรหด 1,864 โค้งกันไว้ได้เลย งานนีว้ ด
ั ใจ
ทัง้ คนขับรถและผูโ้ ดยสาร ใครจะหวาดเสียวกว่ากันคงต้อง
ไปพิสจ
ู น์กน
ั ดู แต่ความเหน็ดเหนือ
่ ยจะหายไปทันทีเมือ
่ คุณ
ได้มาถึงปลายทางและพบกับทิวทัศน์อน
ั สวยงาม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สถานทีท่ อ
่ งเทีย
่ วยอดฮิตอย่าง เมืองปาย ทีไ่ ม่วา่ ใคร
ได้มาเยือนเป็นอันต้องหลงรักกับความอบอุ่นเป็นกันเอง
ของคนในพืน
้ ที่ อีกทัง้ ยังมีสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วมากมาย อาทิ
สะพานประวัตศ
ิ าสตร์ หมูบ
่ า้ นสันติชล วัดน้ำฮู ถนนคนเดิน
ปาย เป็นต้น ส่วนใครทีอ
่ ยากเก็บภาพอันสวยงามของไอหมอก
ทีล่ อยเหนือทะเลสาบ กับบรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช้า
ปางอุ๋ง จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่สุดโรแมนติกเปรียบเสมือน
สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย และพลาดไม่ได้กบ
ั การสัมผัส
วิถชี วี ต
ิ และลิม้ ลองอาหารของชาวจีนยูนนานที่ หมูบ่ า้ นรักไทย
ถึงแม้ว่าแม่ฮ่องสอนจะเป็นจังหวัดที่มีประชากรเบาบาง
แต่กลับมีความหลากหลายทางภาษาและเชือ
้ ชาติ มีชนเผ่าต่างๆ
ทีอ
่ นุรก
ั ษ์วฒ
ั นธรรมของตนเอาไว้เป็นอย่างดี และสามารถ
อยูร่ ว่ มกับเพือ
่ นบ้านได้โดยไม่เกิดความแตกต่างระหว่างภาษา
และวัฒนธรรม นับว่าเป็นสิง่ ทีน
่ า่ สนใจและมีคา่ ควรแก่การ
ได้ไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆ
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FAMILY HOUSE ZEN BOUTIQUE RESORT

หากคุณกำลังมองหาที่พักสไตล์เรียบง่าย และเงียบสงบ แต่การ
บริการแสนอบอุ่นดุจคนในครอบครัว ที่นี่คือคำตอบ เนื่องจาก
แฟมิลี่ เฮาส์ เซน บูติก รีสอร์ท เป็นธุรกิจในครอบครัวที่มุ่งเน้น
การบริการแบบครอบครัว พร้อมดูแลทุกท่านอย่างใกล้ชด
ิ เหมือน
เครือญาติมาเยี่ยมเยือน
ที่นี่นอกจากจะโดดเด่นในด้านการบริการแล้ว การตกแต่งก็
เรียบหรูในสไตล์โมเดิร์น ซึ่งทางรีสอร์ทยึดตามแนวทางเซน พร้อม
กับมีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง และห้องพักริมสระว่ายน้ำสำหรับผู้ที่ชื่น
ชอบการว่ายน้ำเป็นชีวต
ิ จิตใจ ทีส
่ ำคัญคือมีพน
ื้ ทีจ
่ อดรถกว้างขวาง
สะดวกสบาย
ห้ อ งพั ก ประกอบด้ ว ย ห้ อ งดี ลั ก ซ์ เ ตี ย งแฝด ห้ อ งดี ลั ก ซ์
เตียงใหญ่ ห้องดีลักซ์เตียงแฝดพร้อมวิวสระว่ายน้ำ ห้องดีลักซ์
เตียงใหญ่มว
ี ว
ิ สระว่ายน้ำ และห้องดีลก
ั ซ์สำหรับ 3 ท่าน ห้องพักนัน
้
สวยงาม สะอาด กว้างขวาง และบรรยากาศโดยรอบมอบความรูส
้ ก
ึ
สดชืน
่ ด้วยแมกไม้นานาชนิด เพราะทีน
่ ม
ี่ ส
ี วนสวยให้ออกมานัง่ รับลม
และเพลิดเพลินจากหน้าระเบียงห้อง ส่วนบรรยากาศบริเวณห้อง
อาหารก็สามารถมองเห็นบ้านเรือนและภูเขาสวยสบายตา เหมาะ
สำหรับการชมหมอกยามเช้าในฤดูหนาว และพักผ่อนตลอดทั้งปี
อาหารเช้าของที่นี่ให้บริการแบบบุฟเฟต์ แต่เป็นบุฟเฟต์แบบ
สั่งตามเมนู โดยมีให้เลือกหลากหลายทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่ง
ซึ่งทำให้ทุกท่านได้รับประทานอาหารที่ปรุงสดๆ ร้อนๆ ใหม่ๆ ด้วย
รสมือคุณแม่ของผูบ
้ ริหารรีสอร์ทนี้ สำหรับเมนูทไ่ี ด้รบ
ั ความนิยมมาก
ก็คือ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้ง

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 21 ห้อง
ราคา 2,000 - 4,500 บาท
ทีอ
่ ยู่ 354 หมู่ 1 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮอ
่ งสอน
โทร. 0 5369 9919, 08 3541 3304
เฟซบุ๊ก familyhousezen
อีเมล familyhousezen@hotmail.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 30% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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THE OIA PAI RESORT

หากคุ ณ กํ า ลั ง มองหาที่ พั ก ที่ ต กแต่ ง ด้ ว ยสถาปั ต ยกรรมแบบ
เมดิเตอร์เรเนียน พร้อมกับมีเรือพายบริการคล้ายๆ กับเมืองเวนิส
ในประเทศอิตาลี ปฏิเสธไม่ได้วา่ ดิ เอีย ปาย คือสถานทีท
่ ่ต
ี อบโจทย์นน
้ั
ดิ เอีย ปาย ได้แรงบันดาลใจมาจากประเทศกรีก โดยคำว่า The Oia
เป็นชือ
่ ของหมูบ
่ า้ นชาวประมงในประเทศกรีกทีข่ น
ึ้ ชือ
่ ว่าสวยงามทีส
่ ด
ุ
แต่สำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว คำว่า ดิ เอีย นั้นเป็นคำล้อเลียนความ
รู้สึกของการมาเยือนปาย ซึ่งต้องผ่านหลายพันโค้ง โดยมีที่มาจาก
คำว่า อ้วก+เพลีย = เอีย ซึง่ นักท่องเทีย
่ วทีเ่ ดินทางมาปายต้องเผชิญ
กับด่านทดสอบนี้กันทุกคน
รีสอร์ทแห่งนีต
้ ง้ั อยูต
่ ด
ิ กับแม่นำ้ ปาย และอยูไ่ ม่ไกลจากถนนคนเดิน
รวมทั้งยังจัดเป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่ มีอาณาบริเวณกว้างขวาง
ครอบคลุมเนื้อที่กว่า 22 ไร่ ซึ่งทางรีสอร์ทได้ออกแบบพื้นที่ในการ
ใช้งานอย่างลงตัว ไม่แออัด โดยมีจด
ุ เด่นอยูท
่ ส
ี่ ระน้ำทีข่ ด
ุ ขึน
้ มาล้อม
รอบบริเวณ โดยเฉพาะซุม
้ ประตูโค้งแบบกรีกกับพืน
้ ทีท
่ ต
ี่ กแต่งอย่าง
สวยงาม เหมาะกับการพักผ่อนและถ่ายรูปสวยๆ ซึ่งรวมถึงโรงนา
กับฟาร์มแกะที่เด็กๆ ชื่นชอบเป็นพิเศษ
ส่วนห้องพักหลากหลายรูปแบบ มีทั้งห้องที่สามารถพายเรือ
คายั ค ได้ เ พี ย งเปิ ด ประตู อ อกไป หรื อ ห้ อ งที่ ส ามารถนอนชมวิ ว
พระอาทิตย์ตกหลังทิวเขา ใครชอบความโรแมนติกก็มหี อ
้ งให้สวีทหวาน
กันสองคน จะมากับใครก็มาพักผ่อนได้ตลอดทั้งปีที่ ดิ เอีย ปาย
จำนวนห้องพัก/วิลล่า 49 ห้อง
ราคา 2,700 - 8,000 บาท
ที่อยู่ 254 หมู่ 1 บ้านแม่เย็น ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร. 08 1755 9968, 0 5208 0092
เฟซบุ๊ก TheOiaPai
เว็บไซต์ www.theoiaresort.com
อีเมล oiapaitook@hotmail.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 50% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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SUKHOTHAI
สุโขทัย

รุ่ ง อรุ ณ แห่ ง ความสุ ข คื อ ความหมายของชื่ อ จั ง หวั ด
สุ โ ขทั ย ซึ่ ง เคยเป็ น ราชธานี แ ห่ ง แรกของสยาม และ
มีประวัตศ
ิ าสตร์อน
ั ยาวนานเป็นทีน
่ า่ จดจำ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งยุคสมัยของพ่อขุนรามคำแหง ผู้ทรงประดิษฐ์คิดค้น
อักษรไทย จนกลายเป็นรากฐานที่พัฒนาเป็นภาษาประจำ
ชาติในปัจจุบน
ั สิง่ ทีค
่ ณ
ุ จะได้สม
ั ผัสคือวัฒนธรรมดัง้ เดิม
สถาปัตยกรรมต่างๆ ราวกับได้ย้อนกลับไปในอดีต อีกทั้ง
สถานทีท่ อ
่ งเทีย
่ วหลายแห่งถือได้วา่ เป็นโบราณสถานทีส่ ำคัญ
ไม่ว่าจะเป็น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และ อุทยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ ศ รี สั ช นาลั ย ที่ ยั ง คงไว้ ซึ่ ง ร่ อ งรอยแห่ ง
อารยธรรมทางสั ง คม งานศิ ล ปะ และสถาปั ต ยกรรม
ทรงคุ ณ ค่ า จนได้ รั บ การยกย่ อ งให้ เ ป็ น มรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโก นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยเลย
ที เ ดี ย ว รวมถึ ง เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาอั น ลื อ เลื่ อ งอย่ า ง
เครื่องสังคโลก อัตลักษณ์ของเมืองสุโขทัยที่สืบทอดมา
นานกว่า 700 ปี แต่หากจะพูดถึงความเก่าแก่โบร่ำโบราณนัน
้
มันก็เป็นแค่เพียงส่วนหนึง่ เพราะจริงๆ แล้ว ความน่าสนใจ
ของจังหวัดนี้ยังมีเรื่องของอาหาร ซึ่งถ้าใครมาสุโขทัย
แล้ ว ไม่ ไ ด้ กิ น ก๋ ว ยเตี๋ ย วสุ โ ขทั ย ถื อ ว่ า พลาดมากๆ
ความอร่อยแบบต้นตำรับ บวกกับบรรยากาศแบบดั้งเดิม
ช่วยเพิ่มความคลาสสิกให้กับชีวิตได้เป็นอย่างดี
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LE CHARME SUKHOTHAI RESORT

หากท่านเดินทางไปเยือนจังหวัดสุโขทัย และกำลังมองหาที่พักสัก
แห่งที่ตกแต่งร่วมสมัย เข้ากันกับบรรยากาศเมืองเก่า เลอ ชาร์ม
สุโขทัย รีสอร์ทสไตล์ไทยร่วมสมัยที่แสนร่มรื่นและเงียบสงบ คือ
หนึ่งในหมุดหมายแห่งการพักผ่อนที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง
จุดเด่นของทีน
่ ค
ี่ อ
ื ห้องพักขนาดกว้างขวางทีต
่ งั้ เรียงรายรอบ
สระบั ว จากห้ อ งพั ก มี ร ะเบี ย งส่ ว นตั ว ให้ อ อกมานั่ ง พั ก ผ่ อ น
ชมทิวทัศน์ของสระและสวนเขียวขจี ทางรีสอร์ทมีการออกแบบที่
แตกต่างในรูปแบบของ Emotion Break ซึง่ ช่วยสร้างสีสน
ั ในการ
พักผ่อนให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
สำหรับห้องพักของ เลอ ชาร์ม สุโขทัย ประกอบด้วย ห้องซูพเี รียร์
ตกแต่งสไตล์ไทยร่วมสมัยพร้อมเฟอร์นิเจอร์ไม้ ภายในห้องพักมี
สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมด้วยระเบียงห้องส่วนตัว
ที่ ม องเห็ น สระบั ว และสวนสวย ห้ อ งพั ก นี้ มี ทั้ ง แบบเตี ย งคู่ แ ละ
เตียงเดีย
่ วคิงส์ไซส์ ห้องดีลก
ั ซ์ สามารถชมวิวสระบัวและสวนได้เช่นกัน
นอกจากนี้ ยังมีหอ
้ งทีเ่ ชือ
่ มต่อกัน สำหรับผูท
้ พ
ี่ ก
ั เป็นครอบครัวและ
กลุม
่ เพือ
่ นด้วย พรีเมียร์ดลี ก
ั ซ์ ห้องพักทีม
่ าพร้อมบรรยากาศโรแมนติก
สดชื่น และปิดท้ายด้วยห้องแฟมิลี่สวีท ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มาเป็น
ครอบครัวหรือมากับกลุ่มเพื่อน ภายในที่พักมีขนาดใหญ่ สามารถ
เสริมทีน
่ อนสำหรับเด็กได้มากสุดถึง 2 เตียง รวมทัง้ พืน
้ ทีน
่ งั่ เล่นและ
ระเบียงส่วนตัว
สำหรับผูท
้ ชี่ น
ื่ ชอบกิจกรรมกลางแจ้งจะได้สนุกสนานไปกับการ
ขี่จักรยาน และทัวร์อีโค หรือจะเลือกเพลิดเพลินกับสระว่ายน้ำแบบ
เปิดโล่ง บริการนวดแผนไทยในเรือนริมสระน้ำ ออกกำลังกายใน
ลู่วิ่ง หรือชมสวนสมุนไพรก็ตามอัธยาศัย ใครชอบกิจกรรมเบาๆ
สามารถร่วมกิจกรรมยามว่างอย่างการแกะสลักผลไม้ การจัดดอกไม้
ได้เช่นกัน นอกจากนี้ เลอ ชาร์ม สุโขทัย ยังมีห้องประชุมและ
ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ที่รับรองแขกได้มากถึง 120 คน

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 59 ห้อง
ราคา 2,850 - 4,000 บาท
ที่อยู่ 9/9 ถนนนาโพธิ์-คีรีมาศ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0 5563 3333, 0 2642 5497
เฟซบุ๊ก LecharmeSukhothai
เว็บไซต์ www.lecharmesukhothai.com
อีเมล info@lecharmesukhothai.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 30% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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SRIWILAI SUKHOTHAI RESORT & SPA

หากคุณประทับใจกับความงดงามของอุทยานประวัตศ
ิ าสตร์สโุ ขทัย
โดยเฉพาะบริเวณวัดมหาธาตุซง่ึ มีสระน้ำทีร่ ายรอบด้วยโบราณสถาน
อันงดงาม มุมภาพที่คล้ายกันนี้เราจะพบเห็นได้ที่ ศรีวิไล สุโขทัย
รีสอร์ท แอนด์ สปา
ที่นี่คือรีสอร์ท 4 ดาวเปิดใหม่ ตั้งอยู่ในทำเลใจกลางเมือง โดย
อยูห
่ า่ งจากอุทยานประวัตศ
ิ าสตร์สโุ ขทัยราว 1.8 กิโลเมตร และอยูใ่ น
บริเวณใกล้กบ
ั โบราณสถานวัดช้างล้อม และมีจก
ั รยานให้บริการฟรี
จุดเด่นของรีสอร์ทนี้คือ บรรยากาศอันเงียบสงบ พื้นที่ของ
รีสอร์ทติดกับทุง่ นา สามารถชมวิวทุง่ นา โบราณสถานอย่างวัดและ
เจดีย์ ส่วนทิวทัศน์ไกลๆ จะมองเห็นทิวเขาของเขาหลวงสุโขทัย
สระว่ายน้ำของรีสอร์ท Rimna Infinity Pool มีขนาดใหญ่
สามารถใช้บริการได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เป็นสระว่ายน้ำระบบ Ionic
Eco Smarte ที่ไม่ใช้คลอรีนและเกลือ เป็นระบบรุ่นใหม่ล่าสุดที่ดี
ต่อสุขภาพผิว
ส่วนห้องพักมี 3 ประเภทคือ ห้องซูพเี รียร์เตียงใหญ่หรือเตียง
แฝด ห้องดีลักซ์เตียงใหญ่หรือเตียงแฝดพร้อมระเบียงด้านนอก
และห้องสวีทแบบวิลล่าพร้อมอ่างอาบน้ำส่วนตัวและระเบียงด้าน
นอก ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ ซึ่งทั้งหมดนี้มีอุปกรณ์
ชงกาแฟและชา ห้องน้ำในตัว เสือ
้ คลุมอาบน้ำและเครือ
่ งใช้ในห้องน้ำฟรี
ศรีวิไล สุโขทัย รีสอร์ท แอนด์ สปา ยังมีพื้นที่ที่เหมาะกับการ
จัดงานเลีย
้ งส่วนตัว ทัง้ งานแต่งงานหรืองานเลีย
้ งต่างๆ รวมทัง้ ยัง
สามารถรองรับการจัดประชุมสัมมนา
สำหรับห้องอาหารมีบริการอาหารฟิวชัน
่ สไตล์ยโุ รปและอาหาร
ไทยในบรรยากาศสุดชิค แวดล้อมด้วยสายน้ำและวิวสวยๆ ส่วนที่
ริมสระว่ายน้ำก็มีบาร์บริการ และหากใครต้องการผ่อนคลายก็มี
สปาสร้อยลา ในแบบเฉพาะของศรีวิไล สุโขทัย รีสอร์ท แอนด์ สปา
บริการเช่นกัน

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 54 ห้อง
ราคา 3,900 - 13,000 บาท
ที่อยู่ 214/4 หมู่ 2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย
โทร. 0 5569 7445, 09 4194 4122
เฟซบุ๊ก sriwilai.sukhothai.hotel.thailand
เว็บไซต์ www.sriwilaisukhothai.com
อีเมล info@sriwilaisukhothai.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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NORTH EASTERN
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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BURI RAM
บุรีรัมย์

บุ รี รั ม ย์ แหล่ ง รวมอารยธรรมขอมโบราณ รวบรวม
ที่สุดและความเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น
ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทหินเก่าแก่ศิลปะขอมโบราณ
ตัง้ อยูบ่ นยอดภูเขาไฟทีส่ วยงามทีส่ ด
ุ พร้อมชมปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติอนั น่ามหัศจรรย์ของแสงแรกจากพระอาทิตย์ขนึ้
สาดส่องตรงผ่าน 15 ช่องประตู และปราสาทเมืองตํ่า
หนึ่ ง ในความคลาสสิ ก แห่ ง บุ รี รั ม ย์ ที่ ยื น ยงไร้ ก าลเวลา
ไม่เพียงแต่ปราสาทโบราณสุดลํ้าค่านี้ ปัจจุบันมีปราสาท
ยุคใหม่เกิดขึน
้ นัน
่ ก็คอ
ื ปราสาทสายฟ้า หรือ สนามไอ-โมบาย
สเตเดี ย ม สนามฟุ ต บอลมาตรฐานฟี ฟ ่ า แห่ ง แรกและ
แห่งเดียวในไทย ทำให้บุรีรัมย์ได้รับการขนานนามว่าเป็น
เมืองปราสาทสองยุคนั่นเอง อีกทั้งยังยกระดับสู่ เมือง
กีฬาระดับโลกอีกด้วย นอกจากเรื่องสนามฟุตบอลที่เป็น
เลิศแล้ว สนามแข่งรถก็ไม่เป็นรองเช่นกัน สนามช้าง อิน
เตอร์เนชันแนล เซอร์กิต มอเตอร์สปอร์ตระดับมาตรฐาน
สากลหนึง่ เดียวในไทย ทีจ
่ ด
ั ประลองความเร็วและแรงปาน
สายฟ้าแลบ ส่วนใครที่มีเวลาไม่มากนัก บุรีรัมย์ คาสเซิล
ตอบโจทย์คุณได้มากที่สุด เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่ง
อารยธรรมใหม่ที่รวมหัวใจของบุรีรัมย์เอาไว้ในที่เดียว
อย่าง ปราสาทหินพนมรุง้ จำลอง สวนหิน สวนตะบองเพชร
ขนาดใหญ่ และเป็นคอมมูนต
ิ ม
ี้ อลล์ทท
ี่ ก
ุ คนสามารถมากิน
เทีย
่ ว ช้อป ครบจบในสถานทีเ่ ดียว และทีข่ าดไม่ได้ คือศิลปะ
หัตถกรรมอันลือเลื่อง ผ้าทอภูอัคนี ผ้าไหมหรือผ้าฝ้าย
ย้อมดินภูเขาไฟแห่งเดียวในประเทศไทย เป็นสินค้าโอท็อป
สำคัญของจังหวัดบุรรี ม
ั ย์ ทีไ่ ม่วา่ ใครๆ มาเป็นต้องเสียเงิน
ซื้อกลับบ้านหรือเป็นของฝาก
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X2 VIBE BURIRAM HOTEL

ครอสทู ไวบ์ บุรรี ม
ั ย์ โฮเทล ดีไซน์โฮเทลแห่งแรกของบุรรี ม
ั ย์ เป็น
โรงแรมน้องใหม่ที่แสนจะเก๋ไก๋ และลงตัวอย่างที่สุดสำหรับการ
พักผ่อน เมื่อต้องเดินทางมาเยือนบุรีรัมย์ โดยเฉพาะการมาเป็น
ส่วนหนึง่ ของการแข่งขันกีฬาต่างๆ เพราะตัง้ อยูใ่ กล้สนามแข่งกีฬา
ที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น บุรีรัมย์ยูไนเต็ด สเตเดียม สนามแข่งรถและ
ยิงปืนชื่อดังของบุรีรัมย์
ตัวอาคาร 5 ชั้น ตั้งโดดเด่นท้าทายความสดใสของท้องฟ้าทั้ง
ยามกลางวันและยามคํา่ คืน โดยแบ่งออกเป็น 2 ตึก มีสระนํา้ เอาท์ดอร์
กัน
้ ตรงกลาง ทำให้ทก
ุ ห้องมีระเบียงรับลมและชมวิวในบรรยากาศที่
ไม่ เ หมื อ นกั น ห้ อ งพั ก แบ่ ง ออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แ ก่
ห้องดีลักซ์สไตล์โมเดิร์น ห้องดีลักซ์ติดสระว่ายนํ้า ห้องแกรนด์
ดีลักซ์ติดสระว่ายนํ้า และห้องสวีท 1 เตียงนอน ทุกห้องตกแต่ง
สไตล์โมเดิร์นชิค แต่ละห้องมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างขวาง
นอกจากจะให้บริการห้องพักทีแ่ สนน่าอยูแ่ ล้ว ทีน่ ยี่ งั มี โฟร์เค คาเฟ่
ห้องอาหารสไตล์บิสโทรให้บริการอาหารนานาชาติ เลือกนั่งได้ท้ัง
โซนอินดอร์และเอาท์ดอร์ ใครอยากสัง่ ค็อกเทลสำหรับจิบริมสระนํา้
หรือสั่งขึ้นไปรับประทานที่ วี บาร์ รูฟบาร์สุดฮิปบนชั้นบนซึ่งมีความ
เป็นส่วนตัวสูงก็ได้เช่นกัน คุณจะได้ดื่มดํ่ากับค็อกเทลสูตรพิเศษ
นานาชนิด ท่ามกลางวิวตระการตาที่ห้ามพลาด แนะนำให้เริ่มต้น
ค็อกเทลเบาๆ สำหรับคํ่าคืนแสนผ่อนคลาย เมนูอาหารมีให้เลือก
หลากหลายทั้งไทยและตะวันตก ไม่ต้องออกไปไหนก็มีทั้งอาหารให้
อิ่มท้องและความสุขให้อิ่มใจ
ครอสทู ไวบ์ บุรรี ม
ั ย์ โฮเทล พร้อมมอบประสบการณ์การพักผ่อน
ที่แตกต่างให้แก่นักเดินทางทุกท่าน ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร นักธุรกิจ
นักกีฬา แฟนกีฬา หรือเป็นแฟนนักกีฬา หรือไม่ได้สนใจกีฬาเลยก็ตาม

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

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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HOTEL DE L’AMOUR

หากใครมีโอกาสไปเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ อาจต้องมนต์เสน่ห์เมือง
ตํ า นานแห่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละปราสาทหิ น อั น งดงาม ด้ ว ย
สถาปัตยกรรมแบบเขมรอย่างอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งและ
ปราสาทเมืองต่ำ ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างออกเดินทางเพื่อมา
สัมผัสสถานที่แห่งนี้สักครั้ง
โรงแรม เดอ ลามูร์ จึงพร้อมต้อนรับนักเดินทางด้วยบริการ
ชั้นเลิศ อันดับแรกด้วยทำเลที่ตั้งสะดวกที่สุดในอำเภอประโคนชัย
ที่นี่จึงเหมาะเป็นจุดเริ่มต้นในการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว ชื่นชม
ธรรมชาติ สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาความ
ผ่ อ นคลาย ความบั น เทิ ง ไปกั บ กิ จ กรรมความเร็ ว ก็ ไ ม่ ไ กลจาก
สนามรถแข่งบุรีรัมย์ อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิตมากนัก
โรงแรมแห่ ง นี้ มี ค วามหมายถึ ง ความรั ก (l’amour) ใน
ภาษาฝรั่ ง เศส การตกแต่ ง จึ ง เน้ น ความอบอุ่ น และโรแมนติ ก
ผสมผสานความเก่ า แบบแอนที ค ด้ ว ยอิ ฐ ตามผนั ง ห้ อ งพั ก
เฟอร์นิเจอร์ไม้ เตียง 4 เสาโบราณ อีกทั้งห้องทุกประเภทได้รับการ
ออกแบบให้กว้างขวาง มีมุมพักผ่อนในห้องที่สามารถมองออกไป
เห็นสวนสวยหรือทะเลสาบ อาทิ ห้องเดอลามูรส
์ วีท เหมาะสำหรับ
คู่ รั ก หนุ่ ม สาวที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วหรื อ ฮั น นี มู น หรื อ จะเป็ น
ห้องสวีทพรีเมียร์แบบ 2 เตียงเหมาะสำหรับคนทีม
่ าพักกับคูห
่ ค
ู นสนิท
หรือใครมาเป็นครอบครัว ขอแนะนำห้องรอยัลสวีท 1 ห้องนอนที่
เสริมฟังก์ชั่นภายในมากขึ้น
นอกจากห้องพักสวยงามสุดประทับใจแล้ว คุณยังสามารถ
แหวกว่ายในสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ มีมุมพักผ่อนอันร่มรื่น หรือ
ผ่อนคลายไปกับบริการสปา แอนด์ เวลเนส ด้วยการนวดอโรมา
นวดน้ำมัน นวดไทย บอดี้สครับและแว็กซ์ทั่วเรือนร่าง
สำหรับห้องอาหาร เดอ ลามูร์ ต้องบอกว่าที่นี่ใส่ใจผู้เข้าพัก
จากทั่วทุกมุมโลก ทั้งอาหารยุโรป อาหารท้องถิ่นอีสาน อาหารไทย
ต้นตํ ารับ พร้อมมุ ม รั บ ประทานอาหารริ ม ทะเลสาบสุ ด โรแมนติ ก
ทีค
่ ณ
ุ จะจดจำว่า ณ ดินแดนแห่งเมืองประวัตศ
ิ าสตร์ สถาปัตยกรรม
โบราณ ยังมีสถานที่ที่สื่อความหมายแห่งความรักไว้พักพิงอย่าง
สุดประทับใจ

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 48 ห้อง
ราคา 7,650.50 - 16,478 บาท (ราคาอาจเปลีย
่ นแปลงได้
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 8/8 หมู่ 8 ถนนโชคชัย – เดชอุดม ตำบลประโคนชัย
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 0 4465 1555
เฟซบุ๊ก delamourburiram
เว็บไซต์ www.hotel-delamour.com
อีเมล fo@hotel-delamour.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 50% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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KHON KAEN
ขอนแก่น

ขอนแก่น ศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยีของภูมภ
ิ าค
เนื่ อ งจากเป็ น ที่ ตั้ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มี ร ะบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายใน
อำเภอเมืองครบครัน ทัง้ ทีพ
่ ก
ั หลายระดับและบริการต่างๆ
จำนวนมาก สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
สถานทีท่ อ
่ งเทีย
่ วด้านธรรมชาติ อย่าง อุทยานแห่งชาติภเู วียง
อุทยานแห่งชาติน้ำพอง หรือจะเป็น บางแสน 2 สถานที่
ดับร้อน พักผ่อนหย่อนใจในวันครอบครัวของชาวขอนแก่น
บริเวณปากเขือ
่ นอุบลรัตน์ ใจกลางเมือง บึงแก่นนคร ก็เป็น
อีกหนึง่ แห่งทีเ่ ป็นทัง้ สถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ ว แหล่งรวมร้านอาหาร
พื้ น ที่ อ อกกํ า ลั ง กาย ด้ ว ยบรรยากาศที่ ส บาย มี ผู้ ค น
มาพักผ่อนหย่อนใจเป็นจํานวนมาก ใกล้เคียงกันนั้นมี
วัดมหาธาตุแก่นนคร และ วัดธาตุ พระอารามหลวง ให้เข้าไป
กราบสักการะหลวงพ่อพระลับ พระคูบ
่ า้ นคูเ่ มืองขอนแก่น
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และหน้าที่การงาน มาถึง
ดินแดนไดโนเสาร์ ก็ต้องไปดูให้เห็นกับตาที่ พิพิธภัณฑ์
ไดโนเสาร์ภูเวียง พิพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียน มี
การจัดแสดงนิทรรศการการกำเนิดโลก หิน แร่ ซากดึกดำบรรพ์
และหุน
่ จำลองไดโนเสาร์ ให้เด็กๆ ได้ตน
่ื ตาตืน
่ ใจอย่างไม่รล
ู้ ม
ื
สุดท้ายพลาดไม่ได้กับ ตลาดต้นตาล แหล่งช้อปสุดชิค
แหล่งรวมสินค้า งานประดิษฐ์ ของสะสม อาหารการกิน
มากมาย ที่มีให้เลือกกว่า 400 ร้านค้า และเปิดให้บริการ
ในช่วงเย็นของทุกวัน
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AVANI KHON KAEN
HOTEL & CONVENTION CENTRE
โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน
่ เซ็นเตอร์ ทีพ
่ ก
ั
ใจกลางเมืองขอนแก่น ใกล้บึงทุ่งสร้าง บึงที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ของเมืองนี้ ด้วยทำเลทีด
่ เี ยีย
่ มจึงทำให้โรงแรมแห่งนีไ้ ด้รบ
ั ความนิยม
จากทั้งนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวเสมอมา
โดดเด่ น ด้ ว ยสไตล์ ก ารตกแต่ ง แบบร่ ว มสมั ย ผสมผสาน
ศิลปะไทยอีสานประยุกต์ มองเห็นทัศนียภาพเมืองขอนแก่นได้จาก
มุมสูง ภายในห้องพักครบครันด้วยสิง่ อำนวยความสะดวกมากมาย
บวกกับพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวาง ช่วยให้คุณนอนหลับอย่างเต็มอิ่ม
พิ เ ศษสํ า หรั บ ห้ อ งสวี ท มี อ่ า งอาบน้ํา ระบบฟองพ่ น จากุ ซ ซี่ เพิ่ ม
ความผ่อนคลายสบายตัว เปลี่ยนวันอันแสนเหนื่อยล้าให้กลายเป็น
วันที่สดใส
อีกทั้งยังมากด้วยห้องอาหารหลายสไตล์ มอบประสบการณ์
ความอร่อยหลากรส ทั้งห้องอาหารเดอะ โกลบ ให้บริการทั้งอาหาร
ไทยและนานาชาติ หรือรับประทานติ่มซำสูตรต้นตำรับที่ห้องอาหาร
จู้ ฟาง แต่ถ้าอยากลิ้มลองอาหารพื้นเมือง ต้องมาที่ห้องอาหาร
วอค แอนด์ กริลล์ ส่วนห้องอาหารลอนดอน อินน์ จะทำให้คุณ
ได้สม
ั ผัสถึงรสชาติของความเป็นยุโรปอย่างแท้จริง สุดท้ายหากคุณ
ต้องการเพิม
่ สีสน
ั ให้กบ
ั มือ
้ อาหารด้วยปาร์ตค
้ี าราโอเกะ ต้องเปิดประตู
สู่ห้องอาหารเอนคอร์ คาราโอเกะ
โรงแรมแห่งนีย
้ งั มีหอ
้ งประชุมขนาดใหญ่ จะเรียกว่าขนาดใหญ่
ที่สุดของเมืองนี้เลยก็ได้ รองรับแบบเธียร์เตอร์ได้ถึง 2,000 ที่นั่ง
พร้อมทัง้ แบ่งห้องย่อยได้อก
ี ถึง 3 ห้อง และมีพน
้ื ทีว่ า่ งหน้าห้องประชุม
ขนาด 459 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
โรงแรมมากมาย ไม่วา่ จะเป็น อวานีฟต
ิ ห้องออกกำลังกายพร้อมด้วย
อุปกรณ์ออกกำลังกายครบครัน อวานีสปา สปาที่จะช่วยให้คุณ
ผ่อนคลายจากความตึงเครียดต่างๆ และสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่มี
บาร์เปิดให้บริการเครื่องดื่มบริเวณริมสระอีกด้วย

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 196 ห้อง
ราคา 1,298 – 7,180 บาท
ที่อยู่ 999 หมู่ 4 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร. 0 4320 9888
เฟซบุ๊ก AVANIKhonKaen
เว็บไซต์ www.minorhotels.com/th/avani/khon-kaen
อีเมล khonkaen@avanihotels.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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THE TERMINAL HOTEL

โรงแรมเดอะ เทอร์มน
ิ อล ตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองขอนแก่น เป็นโรงแรม
ทีม
่ ขี นาดไม่ใหญ่นก
ั แต่ได้รบ
ั ความนิยมจากเหล่าดารา นักร้อง และ
ผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก ด้วยสไตล์การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ทัง้ รูปทรงของตัวตึกและการดีไซน์หอ
้ งพัก ซึง่ ออกแบบมา
เสมือนว่าอยู่ที่สถานีหรือบนรถไฟกันเลยทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็นแผนกต้อนรับที่ตกแต่งให้เหมือนห้องขายตั๋วรถไฟ
หรือการนำตัวเบาะที่นั่งในตู้รถไฟมาไว้ที่ห้องพัก เก้าอี้ไม้สำหรับนั่ง
รอรถไฟทีช่ านชาลา กระดิง่ ทองเหลืองทีเ่ ป็นสัญญาณในการปล่อย
ขบวนรถไฟ หรือกระทั่งไม้หมอนรถไฟ ก็ถูกนำมาตกแต่งอยู่ภายใน
ล็อบบีข้ องโรงแรม ให้ความรูส
้ ก
ึ ไม่ตา่ งจากการรอรถไฟอยูท
่ ช่ี านชาลา
ของสถานีรถไฟ ทั้งยังมีมุมถ่ายภาพชิคๆ มากมาย ตั้งแต่บริเวณ
ล็อบบี้ไปจนถึงห้องพัก
ห้องพักเปิดให้บริการแบบตู้นอน ชั้น 1 (เตียงเดี่ยว) ตู้นอน
ชั้น 2 (เตียงคู่) ตู้นอนชั้น 3 (เตียง 2 ชั้น 2 เตียง พักได้ 4 ท่าน)
ภายในตกแต่งให้อารมณ์เสมือนนอนอยู่บนขบวนรถไฟที่กำลังจะ
ออกเดินทางท่องเที่ยวจริงๆ ด้วยการนำเอาตัวเบาะที่นั่งในตู้รถไฟ
มาไว้แทนโซฟา ด้านบนเบาะนั่งมีชั้นสแตนเลสไว้สําหรับวางของ
ด้านข้างมีภาพติดผนังเป็นรูปบานหน้าต่างที่มีวิวทิวทัศน์ริมทางให้
เราได้ชมอีกด้วย
ส่ ว นเตี ย งนอนถู ก จํ า ลองจากเบาะนั่ ง ที่ ถู ก เลื่ อ นปรั บ โดย
เจ้าหน้าที่บนรถไฟ พร้อมสําหรับการนอนในยามค่ําคืน บวกกับ
สิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบครัน เพื่อให้คุณได้ผ่อนคลายและ
สบายทีส
่ ด
ุ ตลอดการพักผ่อนอยูท
่ น
ี่ ี่ นอกจากนี้ ยังได้อม
ิ่ อร่อยและ
เพลิดเพลินไปกับมือ
้ อาหารบนตูเ้ สบียงรถไฟ ทีห
่ อ
้ งอาหารเทอร์มน
ิ อล
คาเฟ่ ที่มีทั้งอาหารจานหลัก จานรอง กาแฟ และเบเกอรี่สดใหม่
ให้ได้ลิ้มลองกันทุกวัน

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 43 ห้อง
ราคา 1,800 – 3,500 บาท
ที่อยู่ 181/44 ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร. 0 4322 7000
เฟซบุ๊ก TheTerminalHotel
เว็บไซต์ www.theterminalkhonkaen.com
อีเมล theterminalhotel@gmail.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 40% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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NAKHON RATCHASIMA
นครราชสีมา

นครราชสีมา หรือ โคราช ประตูสู่ภาคอีสาน จังหวัดที่มี
ขนาดใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ของประเทศไทย จุดหมายปลายทางในการ
ท่องเทีย
่ วพักผ่อนวันหยุดทีเ่ ป็นทีน
่ ย
ิ มอันดับต้นๆ แห่งหนึง่
ของชาวเมืองกรุงและจังหวัดใกล้เคียง เพราะที่นี่มีทั้ง
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ผืนป่า และสัตว์ป่าที่ยังคงอุดม
สมบูรณ์ อย่าง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แวะท่องเที่ยว
ตามจุดต่างๆ ได้ เช่น จุดชมวิว น้ำตกเหวนรก น้ำตกเหว
สุวัต หรือจะเดินป่า กางเต็นท์ ส่องสัตว์ ดูนก ก็ได้เช่นกัน
อีกหนึ่งแห่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว คือ วังน้ําเขียว
อากาศที่บริสุทธิ์ เย็นสบาย จนได้รับสมญานามว่าเป็น
สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสาน นอกจากนีย
้ งั มีแหล่งท่องเทีย
่ ว
ชิคๆ อีกมากมาย เช่น จิม ทอมป์สน
ั ฟาร์ม, เดอะ บลูม บาย
ทีวีพูล, พรีโม เพียซซ่า, ปาลิโอ, ตลาดน้ำเขาใหญ่, เขาใหญ่
อาร์ต มิวเซียม, เขาใหญ่ พาโนรามา ฟาร์ม, โบนันซ่า
แอดเวนเจอร์ ปาร์ค, ฟาร์มโชคชัย ฯลฯ พร้อมอิม
่ อร่อยกับ
อาหารอี ส านต้ น ตํ า รั บ และไม่ พ ลาดที่ จ ะแวะจิ บ กาแฟ
ถ่ า ยภาพที่ ร้ า นคาเฟ่ เ ก๋ ๆ มากมาย หรื อ พร้ อ มชื่ น ชม
ความยิง่ ใหญ่ของอารยธรรมขอมโบราณที่ ปราสาทหินพิมาย
ปราสาทหินทีม
่ ขี นาดใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในประเทศไทย และเป็นแหล่ง
รวบรวมโบราณวัตถุศิลปะขอมไว้จำนวนมาก มาถึงแดน
หญิงกล้า ต้องไม่ลม
ื ทีจ
่ ะไปสักการะ อนุสาวรียท
์ า้ วสุรนารี
หรือ ย่าโม สักการะหลวงพ่อโตที่วัดโนนกุ่ม ปิดท้ายด้วย
การเลือกซื้อหาสินค้าเกษตรและหัตถกรรมพื้นบ้าน อย่าง
ผ้าไหม หรือ หมี่โคราช เป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน
อีกด้วย
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CAVERNA KHAOYAI

คาเวอร์น่า เขาใหญ่ รีสอร์ท เป็นคำตอบสำหรับคนชอบความ
สวยงามแปลกตา ด้วยห้องพัก 9 ห้องสุดไพรเวท บริเวณที่พัก
ด้านหน้าเป็นอาคารชั้นเดียวมีดาดฟ้า สอดรับกับอาคารด้านหลัง
2 ชั้นที่ได้รับการออกแบบอย่างลงตัว
ตัวอาคารโอบล้อมรอบสระน้ำขนาดใหญ่ ทำให้ทุกครั้งที่คุณ
ตื่นขึ้นมาจะได้ไอเย็นๆ จากสระน้ำและแสงของวันใหม่สะท้อนอย่าง
สวยงาม ภายในห้องพักมีความเป็นเอกลักษณ์ราวกับคุณพักผ่อน
อยูใ่ นถ้ำ เพราะแต่ละห้องตกแต่งด้วยธีมสัตว์ปา่ น่ารัก อาทิ ห้องเสือ
แรด สิงโต กวาง โดยจะมีเจ้าตุ๊กตาของสัตว์นั้นๆ ไว้คอยต้อนรับ
การมาเยือนของคุณ ที่สําคัญห้องพักชั้นล่างทุกห้องติดสระน้ํา
เล่นระดับราวกับพักผ่อนอยู่ในวิลล่าส่วนตัว ก่อนกระโจนลงน้ำ
คุณสามารถจิบกาแฟพร้อมจุ่มเท้าลงในสระน้ำเย็นๆ ในยามเช้า ก็ให้
อารมณ์ฟินเวอร์ไม่น้อย
จุดเด่นของโรงแรมคาเวอร์น่าแห่งนี้ นอกจากที่พักแสนน่ารัก
และบริการอย่างอบอุน
่ แล้ว ทีน
่ ย
ี่ งั มีรา้ นอาหารเดียร์ แอนด์ โด คาเฟ่
หรือ D.A.D. ของคุณเอกชยา สุขศิริ อดีตบรรณาธิการบริหาร
นิตยสาร Volume ซึ่งใช้เวลาว่างจากการเป็นนักเขียนบทละคร
โทรทัศน์มาสร้างสรรค์เมนูแสนอร่อยด้วยตัวเอง เช่น ตำโด เป็น
ซิกเนเจอร์เมนูของ D.A.D. ความพิเศษอยูท
่ เ่ี ส้นมะละกอกรอบนำมา
ตำคลุกเคล้าจนเข้ากับน้ำกะปิรสแซ่บ รับประทานกับกองทัพเครือ
่ งเคียง
อย่างปูม้า กุ้งสด หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ ไก่อบโอ่ง คอหมูย่าง
ขนมจีน และเส้นมาม่า หรือ ตำกะปิ รสชาติเด็ดดวง และเมนูสร้างสรรค์
อีกหลายจานที่รับรองว่าจะต้องติดใจ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องดื่ม
หลายชนิด ทั้งกาแฟสดและขนมหวานไว้คอยบริการอีกด้วย

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 9 ห้อง
ราคา 3,000 - 3,500 บาท
ที่อยู่ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 08 6245 6699
เฟซบุ๊ก cavernakhaoyai, deeranddoecafe
อีเมล nexteak@yahoo.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 20% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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LE MONTE HOTEL KHAO YAI

จากความประทับใจเมือ
่ ครัง้ ไปเทีย
่ วสวิตเซอร์แลนด์กบ
ั ครอบครัว
บวกกับความฝันอยากมีโรงแรมบรรยากาศอบอุน
่ เสมือนพักผ่อน
อยู่ในบ้าน คุณสัณชัย เองตระกูล จึงพัฒนาพื้นที่บนเขาใหญ่ให้
กลายเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว สูง 6 ชัน
้ ในชือ
่ เลอ มอนเต้ เขาใหญ่
โรงแรมสไตล์สแปนิช พรัง่ พร้อมด้วยบริการเพียงก้าวแรกเมือ
่ ไปถึง
เลอ มอนเต้ เขาใหญ่ แต่ ล ะห้ อ งได้ รั บ การตกแต่ ง ด้ ว ย
เฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยไม่ซ้ำกัน จากไอเดียของคุณสัณชัยที่ลงมือ
เลือกสรรเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นมาตกแต่งอย่างพิถีพิถัน โดยเฉพาะชั้น
ล็อบบี้ที่ใครมาเยือนก็จะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและน่ารัก แถม
ในห้องพักยังบอกต่อถึงความนุม
่ สบายของเตียงนอน เช่น ห้องดีลก
ั ซ์
ทีม
่ ท
ี งั้ แบบเตียงใหญ่และเตียงแฝด ให้คณ
ุ เลือกได้ตามความต้องการ
หรือจะเป็นห้องดีลักซ์พร้อมทางเข้าสระว่ายน้ำ ห้องนี้เหมาะสำหรับ
ครอบครัวที่อยากจะพาเด็กๆ มาสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ จนที่พัก
แห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นโรงแรม 4 ดาวที่ดีที่สุดบนเขาใหญ่
นอกจากนี้ ยังมีสง่ิ อำนวยความสะดวกครบครัน ทัง้ สระว่ายน้ำ
คอฟฟีช่ อ
็ ป ร้านอาหารโคเซ่ เรสเทอรองท์ แอนด์ บาร์ ซึง่ เปิดตลอดวัน
โดยเฉพาะบุ ฟ เฟต์ อ าหารเช้ า ที่ ทํ า เอาหลายคนติ ด อกติ ด ใจใน
ความอร่อย และเมนูทม
ี่ ใี ห้เลือกหลากหลาย อย่างก๋วยเตีย
๋ วในกะลา
รสชาติไทยๆ แสนอร่อยในไอเดียแสนเก๋ หรือจะเป็นไข่กระทะแบบ
ฟูลออปชั่น เครื่องแน่นจนอิ่มท้อง ก่อนจะท่องเทีย
่ วไปยังสถานที่
ใกล้เคียง เพราะโรงแรม เลอ มอนเต้ เขาใหญ่ ใกล้สวนน้ำและสวนสนุก
Scenical World เพียงไม่กี่ก้าว หรืออยากจะไปเที่ยวโบนันซ่า
ปางช้ า ง ก็ มี ร ถรั บ -ส่ ง อย่ า งสะดวกสบาย ที่ น่ี จึ ง เหมาะสํ า หรั บ
วันพักผ่อนของครอบครัวที่ต้องการความอบอุ่นและผ่ อ นคลาย
ไปพร้อมกับความสุขด้วยรอยยิ้ม

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 44 ห้อง
ราคา 3,500 – 23,500 บาท
ที่อยู่ 882 หมู่ 5 ถนนธนะรัชต์ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4407 7770–5
เฟซบุ๊ก LeMonteHotel
เว็บไซต์ www.lemontekhaoyai.com
อีเมล info@lemontekhaoyai.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 30% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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NHAPHA KHAO YAI RESORT

หากเป้าหมายการเดินทางของคุณคือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ ค้นหาคําตอบแห่งศิลปะพร้อมการพักผ่อนท่ามกลาง
ธรรมชาติ หน้าผา เขาใหญ่ รีสอร์ท คือคำตอบแห่งการปล่อยใจ
ท่ า มกลางทั ศ นี ย ภาพของหุ บ เขาอั น เงี ย บสงบงดงาม ด้ ว ย
สถาปัตยกรรมรูปทรงสมัยใหม่เหนือดินแดนของเวิ้งหิน
หน้าผา เขาใหญ่ รีสอร์ท ถูกเนรมิตขึน
้ โดยผสมผสานความงาม
ทางสถาปัตยกรรมเข้ากับผลงานศิลปะจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับ
นานาชาติ เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่า
จะเป็น ห้อง แกรนด์วิลล่า ชมหินผา 3 ห้อง ซึ่งตกแต่งสไตล์
โมเดิรน
์ โปร่งสบาย ผนังด้านหนึง่ กรุกระจกสามารถมองเห็นธรรมชาติ
เวลากลางวันหรือนอนดูดาวยามค่ำคืน หรือจะเป็นห้อง วิลล่า พิงผาหิน
5 ห้อง ที่ให้ความรู้สึกเหมือนได้นอนในถ้ำหินและบางห้องล้อมรอบ
ด้ ว ยสวนสวย ส่ ว นใครมาทั้ ง ครอบครั ว หรื อ เพื่ อ นกลุ่ ม ใหญ่
ก็สามารถเลือกเข้าพักที่ห้องหน้าผาอาร์ตสเปซ พื้นที่กว้างถึง 150
ตารางเมตร รองรับผู้เข้าพักได้ถึง 6 คนอย่างสะดวกสบาย
นอกจากนี้ ยังมีรา้ นอาหารภายในรีสอร์ทไว้คอยบริการตลอดวัน
ทัง้ อาหารไทย อาหารยุโรป อีกทัง้ ยังมีรา้ นกาแฟและร้านขายของทีร่ ะลึก
ทั้งหมดตกแต่งให้อารมณ์เหมือนได้นั่งผ่อนคลายพร้อมชมผลงาน
ชิ้นเยี่ยมหลากหลายรูปแบบ ที่กล่อมเกลาให้บรรยากาศของสถานที่
อบอวลไปด้วยสุนทรียะแห่งศิลปะอันบริสุทธิ์ รวมไปถึงกิจกรรม
นันทนาการ อาทิ อ่างอาบน้ำร้อน สระว่ายน้ำกลางแจ้ง บริการนวดไทย
พร้อมให้คุณและครอบครัวได้พักผ่อนอย่างเต็มที่
ไม่วา่ จุดมุง่ หมายในการเดินทางของท่านคืออะไร หน้าผา เขาใหญ่
รีสอร์ท คือสถานที่ที่คุณจะได้เสพศิลปะ สัมผัสกับธรรมชาติและ
การผจญภัยเพื่อการพักผ่อนอันสมบูรณ์แบบที่สุดในเขาใหญ่

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

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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U KHAO YAI

โรงแรม ยู เขาใหญ่ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาวน้องใหม่ในเครือ
ยู โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ที่เพิ่งเปิดทำการในปี 2559 ที่ผ่านมา
ที่นี่โดดเด่นด้วยการตกแต่งอย่างหรูหราคลาสสิกในสไตล์หมู่บ้าน
ย่านชนบทของฝรั่งเศส ซึ่งมีจุดให้ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ
มากมาย
นอกจากตัวอาคารที่ดูคลาสสิกแล้ว การวางผังของโรงแรม
ก็มีความสวยงามลงตัว มีสวนสวยและธารน้ำใสทอดยาวลดหลั่น
คั่ น ระหว่ า งหมู่ ตึ ก 2 ฝั่ ง พร้ อ มกั บ มี ทิ ว ทั ศ น์ ข องแนวทิ ว เขา
สันกําแพงทอดตัวอยู่ไกลๆ โดยบริเวณต้นธารน้ํามีการตกแต่ง
อย่างน่ารักไว้ให้ผู้มาเยี่ยมเยือนเก็บภาพความประทับใจ
สำหรับห้องพักนัน
้ มีหอ
้ งพักแบบซูพเี รียร์ ดีลก
ั ซ์ และห้องสวีท
ภายในห้ อ งตกแต่ ง อย่ า งเรี ย บหรู เรี ย บง่ า ย ห้ อ งซู พี เ รี ย ร์
ตกแต่งในโทนสีเขียวสดใส พร้อมพืน
้ ทีน
่ ง่ั เล่นชมวิวสวน ห้องดีลก
ั ซ์
สวยหวานในโทนสีม่วงลาเวนเดอร์โรแมนติก ส่วนห้องสวีทตกแต่ง
ในโทนสีขาว-ครีมแลดูอบอุ่นและชวนผ่อนคลาย ภายในห้องพัก
มีส่วนของห้องนั่งเล่นและโต๊ะรับประทานอาหารเป็นสัดส่วน
ความพิเศษของ ยู เขาใหญ่ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะผูท
้ เ่ี ข้าพัก
ยังจะได้รับการบริการเฉพาะบุคคลอันเป็นเอกลักษณ์ของโรงแรมยู
นัน่ คือ U Choose Programme ซึง่ สามารถเลือกประเภทของหมอน
สบู่ ชา เพลง และเครื่องดื่มต้อนรับได้ตามความชอบของตนเอง
และหากมองหาเมนูอร่อยๆ ชวนประทับใจ ที่นี่ก็มีห้องอาหาร
ปาปิญอง เฟรนช์ บิสโทร ที่ตกแต่งอย่างสวยหวานโรแมนติกใน
บรรยากาศแบบฝรัง่ เศสชนบท โดยบริการอาหารสไตล์เฟรนช์บส
ิ โทร
และอาหารไทยตลอดวัน ส่วนใครที่มองหาเครื่องดื่มและของว่าง
ก็ มี บ ริ ก ารที่ ล็ อ บบี้ เลานจ์ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ภ ายในสวนสไตล์ ฝ รั่ ง เศส
ของโรงแรม
นอกจากนี้ ยู เขาใหญ่ ยังมีหอ
้ งรับรองสำหรับการจัดงานเลีย
้ ง
งานประชุมสัมมนา และงานแต่งงานอีกด้วย รวมถึงพื้นที่กลางแจ้ง
ที่สามารถรองรับการจัดงานได้เช่นกัน ส่วนการบริการเพื่อมอบ
ความผ่อนคลายอย่างสปา ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการได้ที่ ยู สปา
โดย เต๋า การ์เด้น ซึง่ แสนพิเศษด้วยการบริการทีม
่ งุ่ เน้นการขจัดสารพิษ
และคืนความสมดุลของธาตุภายในร่างกาย

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

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 20% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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UBON RATCHATHANI
อุบลราชธานี

ชมพระอาทิ ต ย์ ขึ้ น ก่ อ นพื้ น ที่ อื่ น ๆ ในประเทศไทยกั น ที่
อุบลราชธานี จังหวัดที่อยู่ภาคตะวันออกสุดของแดน
อี ส าน และเป็ น อี ก หนึ่ ง จั ง หวั ด ที่ มี ส ถานที่ ท ่ อ งเที่ ย ว
น่ามหัศจรรย์อยูม
่ ากมาย ความมหัศจรรย์แรก แก่งชมดาว
จุดที่เขาเล่าว่า...คุณสามารถชมท้องฟ้าทั้งแสงแรกแห่ง
รุง่ อรุณ และทะเลดวงดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้าในยามคํา่ คืน
ได้ในสถานที่แห่งนี้ หรือชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ก่อนใคร ณ
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม และบริเวณผนังหน้าผา ยังปรากฏ
ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์เรียงรายให้ได้เห็นอยู่กว่า
300 ภาพ ยังมีจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดและ
เหมาะแก่การดูดาวมากที่สุดอีกหนึ่งแห่ง คือ วัดสิรินธร
วรารามภูพร้าว ซึ่งไฮไลท์อยู่ที่ด้านหลังของพระอุโบสถ
มีงานศิลปกรรมอันโดดเด่นด้วยภาพของต้นกัลปพฤกษ์
ในตอนกลางคื น ที่ จ ะเรื อ งแสงออกมา เป็ น อี ก ความ
มหั ศ จรรย์ ข องสิ่ ง ปลู ก สร้ า งท่ า มกลางธรรมชาติ
อันงดงาม พระธาตุเจดียศ
์ รีมหาโพธิ์ พระธาตุทจ
ี่ ำลองแบบ
มาจากเจดี ย ์ ที่ พุ ท ธคยา ประเทศอิ น เดี ย ภายในบรรจุ
พระบรมสารี ริ ก ธาตุ สามารถเข้ า ไปกราบสั ก การะได้ ที่
วัดพระธาตุหนองบัว หรือล่องเรือไปตามลำนํา้ มูลซึ่งไหล
มาบรรจบกับแม่นาํ้ โขง เกิดเป็นแม่นาํ้ สองสี ที่เรียกกันว่า
โขงสีปูน มูลสีคราม ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมฝั่งแม่นาํ้
ทัง้ 2 ฟากฝัง่ พร้อมชิมอาหารทีท
่ ำจากปลาสดๆ คนชอบ
ถ่ า ยภาพต้ อ งไม่ พ ลาด ถ่ า ยภาพคู ่ แ ก่ ง หิ น ใต้ ลำนํ้ า โขง
รูปมิกกี้เม้าส์ที่ สามพันโบก ถ่ายภาพกระโดดบนเนินทราย
ที่หาดหงส์ ยิ่งช่วงเวลาพระอาทิตย์ตก แสงแดดส่อง
กระทบทรายสีขาวระยิบระยับสวยงามไม่แพ้ที่ไหนๆ
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DE’ PROUD HOTEL

โรงแรมเดอ พราวด์ คืออีกหนึง่ จุดมุง่ หมายของคนมาเยือนอีสาน
ที่ต้องการสถานที่พักอันทันสมัย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นความสะดวก
สบายสำหรับการเที่ยวชมจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากโรงแรม
แห่ ง นี้ อ ยู่ ห่ า งจากกลางใจเมื อ งเพี ย ง 1.5 กิ โ ลเมตร คุ ณ จึ ง
สามารถเดินทางไปยังสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วยอดนิยมต่างๆ ในเมืองได้
อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ที่นี่เป็นโรงแรม 4 ชั้น ตกแต่งอย่างทันสมัย สวยงาม พื้นที่
ภายในกว้างขวาง โปร่งสบาย ห้องพักแต่ละห้องของที่นี่แฝงด้วย
กลิน
่ อายของวัฒนธรรมท้องถิน
่ ซึง่ เป็นความตัง้ ใจนำเสนอห้องพัก
ในรูปแบบใหม่ๆ หลายสไตล์ เช่น ห้องมาตรฐาน ห้องซูพีเรียร์
ห้องดีลักซ์ และห้องเวิร์ลพูลสวีท เตียงคิงไซส์ ซึ่งหากเป็นห้องพัก
สำหรับครอบครัวหรือผูใ้ หญ่ จะมีการนำเอาเครือ
่ งจักสานมาตกแต่ง
อย่ า งสวยเก๋ หรื อ บางห้ อ งเป็ น ผนั ง ปู น เปลื อ ยให้ อ ารมณ์ ดิ บ ๆ
เหมาะกับวัยรุ่นหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
สิง่ อำนวยความสะดวกครบครันของโรงแรมแห่งนีป้ ระกอบไปด้วย
ห้องฟิตเนสที่กว้างสบาย อินเทอร์เน็ตไร้สาย เครื่องปรับอากาศ
โทรทัศน์จอแบน แต่ละห้องมีห้องน้ำส่วนตัว อ่างอาบน้ำ (บางห้อง)
เครื่องใช้ในห้องน้ำฟรี เครื่องเป่าผม บริการโทรปลุก เพื่อความ
สะดวกสบายของผู้เข้าพัก รวมทั้งพื้นที่นั่งเล่นเพื่อการผ่อนคลาย
หลังวันที่วุ่นวาย พร้อมระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง บริการ
อาหารเช้าและอาหารท้องถิ่นอีสานรสชาติแซ่บสะใจ
ทีส่ ำคัญอยูห่ า่ งจากสนามบินอุบลราชธานีเพียง 3 กิโลเมตรเท่านัน
้
โรงแรมเดอ พราวด์ จึงเป็นตัวเลือกชัน
้ ยอดสำหรับนักท่องเทีย
่ วทุกคน
ที่ต้องการที่พักสะดวกสบายในการเริ่มต้นสํารวจดินแดนอีสานโดย
เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 53 ห้อง
ราคา 800 - 3,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 42/4 ซอยชยางกูร 40 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 09 5620 1919
เฟซบุ๊ก deproudhotel
เว็บไซต์ www.deproudhotel.com
อีเมล deproudhotel@gmail.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลดราคาพิเศษจากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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ด้วยพลังแห่งมนต์เสน่ห์ของแม่นำ้ โขง จึงเกิดแรงบันดาลใจให้
ทอแสง โขงเจี ย ม รี ส อร์ ท ถู ก เนรมิ ต ขึ้ น เพื่ อ หล่ อ หลอมเอา
วัฒนธรรม ประเพณีและประวัติศาสตร์ รวมเป็นหนึ่งในสถานที่
ท่องเทีย
่ ว เกิดเป็นทีพ
่ ก
ั อันสวยงามบนพืน
้ ที่ 33 ไร่ ตัง้ อยูใ่ จกลาง
ธรรมชาติของอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท โอบล้อมด้วยความงดงามของ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ อาทิ แม่น้ำ 2 สีหน้ารีสอร์ท จุดที่คุณ
จะได้เห็นพระอาทิตย์ขน
ึ้ ก่อนใครในสยาม สัมผัสไอเย็นจากแม่น้ำโขง
ที่กั้นกลางระหว่างไทย-ลาว ชายแดนที่ผู้คนต่างหลั่งไหลมาค้นหา
ความมหัศจรรย์ อีกทัง้ อิม
่ เอมกับความงดงามของน้ำตกแสงจันทร์
น้ำตกสร้อยสวรรค์ เยีย
่ มชมวัดภูพร้าวและท่องเทีย
่ วแกรนด์แคนยอน
เมืองไทยอย่าง สามพันโบก
ทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท ให้บริการห้องพักหลากหลายประเภท
เริม่ ต้นด้วยห้องซูพเี รียร์ ซึง่ ได้รบั การออกแบบอย่างเรียบหรู โปร่งสบาย
ชมวิวริมแม่น้ำโขง เช่นเดียวกับ ห้องดีลักซ์ริเวอร์วิว ที่มาพร้อม
ระเบียงกว้างๆ ให้คุณนอนเล่นรับลมเย็นสบาย สัมผัสธรรมชาติได้
อย่างใกล้ชิด ไม่แพ้ห้องพักแบบการ์เด้นวิลล่า ที่รายล้อมสวนสวย
สไตล์บาหลี และสำหรับผูท
้ ต
ี่ อ
้ งการความพิเศษขัน
้ สุด ห้องพักแม่โขง
วิลล่าสุดหรูกส
็ ามารถตอบโจทย์ให้การพักผ่อนแบบส่วนตัวสมบูรณ์
แบบยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ทอแสงสปายังมีบริการสปาด้วยสมุนไพรโบราณ
และการนวดแผนไทย หรือคนรักกิจกรรมแอดเวนเจอร์ คุณจะได้
เพลิดเพลินกับการพายเรือคายัคไปตามแม่น้ำ สำรวจพื้นที่โดยรอบ
ด้วยการปั่นจักรยาน หรือใช้เวลาทั้งวันกับการตกปลา และกลับมา
อิม
่ อร่อยทีห
่ อ
้ งอาหารเวินบึก ให้บริการทัง้ อาหารท้องถิน
่ อาหารไทย
และอาหารนานาชาติ และหากต้องการสัมผัสบรรยากาศของแม่นำ้ โขง
และภูเขาของประเทศลาว พลาดไม่ได้กับ คาเฟ่ เดอ โขง สถานที่
ทีค
่ ณ
ุ จะได้เพลิดเพลินกับอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ให้คณ
ุ ได้ปล่อยอารมณ์
ไปกับธรรมชาติอย่างแท้จริง

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 55 ห้อง
ราคา 4,500 - 11,200 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 68 หมู่ 7 บ้านห้วยหมากใต้ ตำบลโขงเจียม
อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 0 4535 1174-6
เฟซบุ๊ก TohsangKhongjiamResort
เว็บไซต์ www.tohsang.com/khongjiam
อินสตาแกรม @tohsangkhongjiamresort
อีเมล tohsang@tohsang.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 50% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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UDON THANI
อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการ
คมนาคมและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ วัฒนธรรม และโบราณคดี
อันเก่าแก่ อย่างพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติบา้ นเชียง ร่องรอย
ของอารยธรรมมนุ ษ ย์ ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของโลก
วัดวาอารามต่างๆ อาทิ วัดโพธิสมภรณ์ ภายในประดิษฐาน
หลวงพ่อพระพุทธรัศมี อายุกว่า 600 ปี สร้างในสมัยสุโขทัย
พระบรมธาตุ ธ รรมเจดี ย์ บรรจุ พ ระบรมสารี ริ ก ธาตุ
อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และปูชนียวัตถุมหามงคล
อีกหนึง่ วัดทีต
่ งั้ อยูท
่ า่ มกลางธรรมชาติ และมีชอ
ื่ เสียงทีส
่ ด
ุ
ในด้านความสวยงามคือ วัดป่าภูก้อน นอกจากจะมา
สูดอากาศทีบ
่ ริสท
ุ ธิ์ อย่าลืมกราบนมัสการขอพร พระพุทธ
ไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี ที่สร้างขึ้นด้วยหินอ่อน
สี ข าวจากประเทศอิ ต าลี รวมถึ ง องค์ พ ระปฐมรั ต น
บูรพาจารย์มหาเจดีย์ ที่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
แต่ถ้าเป็นนักเดินทางสายหวานและโรแมนติกควรมาเยือน
ช่วงเดือนมกราคม ชมดอกบัวชูชอ
่ เบ่งบานเต็มบึงทีท่ ะเลบัวแดง
ปิดท้ายด้วย ตลาดผ้านาข่า ตลาดขายผ้าพื้นเมืองจาก
ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า น ที่ เ ขาเล่ า ว่ า เป็ น ผ้ า ผิ ว สวย ผ้ า ที่
เกิ ด จากการหมั ก โคลน ย้ อ มสี ธ รรมชาติ ก ลายมาเป็ น
ผ้าหมี่-ขิด สินค้าโอท็อปของชาวอุดร มีความมันวาว
เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องผ้ า แบบอี ส าน ใครมาเป็ น ต้ อ งซื้ อ
ติ ด ไม้ ติ ด มื อ กลั บ ไปเป็ น ของฝากอย่ า งแน่ น อน ส่ ว น
นั ก ช้ อ ปทั้ ง หลายต้ อ งไม่ พ ลาดไปเยื อ นศู น ย์ ก ารค้ า
UD Town แหล่งช้อปปิ้งแบบโอเพ่นแอร์ที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย สารพัดสินค้าและร้านอาหาร
มากมายถูกรวบรวมมาอยู่ที่นี่ที่เดียว
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โรงแรมบราวน์เฮาส์ มีแรงบันดาลใจจากบ้านไม้หลังเก่าทรงอีสาน
เน้นความเรียบง่าย ตามการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่น และอาศัย
จารีตประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานนั่นคือ ฮีต 12 ครอง 14
ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมตามแบบฉบับจารีตประเพณีในเดือนนั้นๆ
ด้วย โดดเด่นด้วยการนำอัตลักษณ์ของชาวอุดรมาผสมผสานกับ
สไตล์โมเดิร์น จึงเกิดเป็นโรงแรมสไตล์อีสานร่วมสมัยแห่งแรก
ในจังหวัดอุดรธานี
ภายในห้ อ งพั ก ได้ รั บ การตกแต่ ง อย่ า งเรี ย บง่ า ย เน้ น โทนสี
น้ำตาลเป็นหลัก เพือ
่ เพิม
่ กลิน
่ อายธรรมชาติและบรรยากาศทีด
่ อ
ู บอุน
่
มีโต๊ะทำงานขนาดใหญ่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน
เพิ่มความเก๋ด้วยหน้าต่างไม้เก่า 1 บาน ที่มาพร้อมกับข้อความด้าน
ข้างที่สื่อถึงประเพณีต่างๆ ของภาคอีสาน เพื่อให้ผู้เข้าพักได้สัมผัส
ถึงความเป็นอีสานและความเป็นอุดรอย่างแท้จริง ตรงตามสโลแกน
ของโรงแรมที่ว่า มาอุดรฯ ต้องมานอนบราวน์เฮาส์
ไม่เพียงแต่หอ
้ งพักทีม
่ ค
ี วามโดดเด่น อาหารเช้าก็เป็นอีกหนึง่ สิง่
ที่ ห ลายๆ คนต่ า งพู ด ถึ ง เพราะมี ค วามแปลกใหม่ ไ ม่ เ หมื อ นใคร
เป็นอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่มีทั้งอาหารรับประทานง่าย และอาหาร
พื้นถิ่นของชุมชนในย่านนี้ เช่น ขนมปังญวน ข้าวต้มมัด ขนมใส่ไส้
และผลไม้ตามฤดูกาล ทีส่ ำคัญรับประทานได้ตง้ั แต่ 07.00 – 12.00 น.
หลังจากนั้นยังมีบริการขนมและเครื่องดื่มฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
อีกด้วย และทีห่ อ
้ งอาหารบราวน์ฮอบซึง่ อยูต
่ ด
ิ กับสระว่ายน้ำ พร้อมเปิด
ให้บริการอาหารไทยและยุโรปตลอดทั้งวันเช่นกัน
นอกจากนี้ ยังมีหอ
้ งประชุมทีม
่ ขี นาดกว้างสามารถรองรับแขก
ได้มากถึง 70 ท่าน ซึง่ มาพร้อมกับอุปกรณ์เครือ
่ งเสียงและจอภาพยนตร์
ทีท
่ น
ั สมัย จัดงานสัมมนา งานเลีย
้ ง และงานแต่งงานได้อย่างสบายๆ
หรือจะเลือกจัดงานบริเวณสวนของโรงแรม ริมบึงหนองเหล็ก
ก็เก๋ไก๋น่ารักเช่นกัน

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

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด ห้องพักราคาพิเศษ จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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CENTARA HOTEL & CONVENTION CENTRE
UDON THANI
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี เป็นโรงแรม
ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุดรธานี ที่มีความสะดวกสบายและยัง
อยู่ในทำเลที่ดี ย่านใจกลางตัวเมือง โดยเชื่อมต่อกับศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี แหล่งช้อปปิ้งอันทันสมัย
สำหรั บ ห้ อ งพั ก ของโรงแรมนั้ น ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ใหม่
ประกอบด้ ว ย ห้ อ งสแตนดาร์ ด ห้ อ งซู พี เ รี ย ร์ ห้ อ งดี ลั ก ซ์
ห้องเพอทิทสวีท ห้องจูเนียร์สวีท และห้องเอ็กเซ็กคิวทีฟสวีท
ตกแต่งแบบไทยร่วมสมัย เน้นโทนอบอุ่นด้วยสีนาํ้ ตาล-ครีม เพื่อให้
ผู้เข้าพักรู้สึกผ่อนคลาย
ภายในห้องพักมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบครัน พร้อมทั้งบริการ
อินเทอร์เน็ต ตูน
้ ริ ภัย และมินบ
ิ าร์ นอกจากนี้ ทางโรงแรมยังมีบริการ
โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศไว้บริการในห้องพักอีกด้วย
ส่วนห้องอาหารก็มใี ห้บริการ 2 ห้องอาหาร ประกอบด้วย ห้องอาหาร
บ้านเชียงที่เสิร์ฟอาหารไทยและนานาชาติ เปิดบริการตั้งแต่เช้าตรู่
ถึงเที่ยงคืน และห้องอาหารจีนหลกฟัต ส่วนร้านเบเกอรี่และคาเฟ่
เดลิคอร์นเนอร์ พร้อมให้บริการของว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเย็นย่ำ
ที่ไม่รู้จะไปไหน ลองดื่มด่ำกับเครื่องดื่มเบาๆ ที่ล็อบบี้เลานจ์ เคล้า
เสียงเพลงทีพ
่ ร้อมขับกล่อมตลอดทัง้ คืน หรือร้องคาราโอเกะทีแ่ อททูน
รวมทัง้ มีบริการรูมเซอร์วส
ิ เสิรฟ
์ อาหารถึงห้องพักตลอด 24 ชัว่ โมง
ภายในโรงแรมยังมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งและฟิตเนสให้ไว้ออก
กำลังกายเรียกเหงื่อ หากต้องการความผ่อนคลาย ทางโรงแรมมี
ห้องสตรีม ห้องซาวน่าไว้บริการ และบ่อน้ำร้อนสวยๆ ให้ลงแช่ได้
ทัง้ ตัว แต่ถา้ ต้องการการปรนนิบต
ั ใิ นระดับลึกแล้ว ยังมีบริการสปาหรู
ระดับ 5 ดาว ทีส
่ ปาเซ็นวารี สำหรับการบำบัดและให้ความผ่อนคลาย
โรงแรมแห่งนีย้ งั มีหอ
้ งประชุมขนาดใหญ่ทม่ ี าพร้อมทีมงานมืออาชีพ
สำหรับการจัดงานเลี้ยงและงานแต่งงาน ห้องประชุมขนาดใหญ่
สามารถรองรั บ แขกได้ สู ง สุ ด ถึ ง 2,500 คน และยั ง มี บ ริ ก าร
ห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลางกว่า 11 ห้อง ไว้รองรับตาม
ความต้องการของลูกค้า

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 259 ห้อง
ราคา 3,100 - 9,500 บาท
ที่อยู่ 277/1 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โทร. 0 4234 3555
เว็บไซต์ www.centarahotelsresorts.com/centara/cud
อีเมล cud@chr.co.th

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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CENTRAL & EASTERN
ภาคกลางและภาคตะวันออก
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BANGKOK
กรุงเทพมหานคร

เมืองหลวงของประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ศูนย์กลาง
ความเจริญทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการศึกษา คมนาคมขนส่ง
มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้คน
ที่มาเยี่ยมเยือน สถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาคุณไปเรียนรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ ก่ อ นจะมาเป็ น กรุ ง เทพฯ ทั้ ง นิ ท รรศ
รัตนโกสินทร์ และ มิวเซียมสยาม พร้อมเข้ากราบสักการะ
พระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย
ทีว่ ด
ั พระศรีรต
ั นศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว หรือจะไปเดิน
ทอดน่องสัมผัสชุมชนย่านเก่าสุดคลาสสิก ริมแม่นำ้ เจ้าพระยา
ชิมขนมฝรั่งโปรตุเกสที่ ย่านกุฎีจีน พักผ่อน จิบกาแฟ
อ่านหนังสือชิลๆ ที่ร้านคาเฟ่เก๋ๆ พร้อมถ่ายภาพชิคๆ
ลงโซเชียล หรือจะไปเช็คอินตามคอมมูนิตี้ มอลล์ฮิปๆ
ทั้ง ท่ามหาราช เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์, เดอะ แจม
แฟคตอรี่, เดอะ คอมมอนส์ เป็นต้น และพลาดไม่ได้กับ
สวนจตุ จั ก ร แหล่ ง ช้ อ ปปิ้ ง ยอดฮิ ต ของชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ความรู้
สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ก็มีอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็น
ท้องฟ้าจำลอง, Dinosaur Planet, Sea Life Bangkok
Ocean World, Snow Town หรือจะเป็น สวนสัตว์
เขาดิน และมีอก
ี หนึง่ แห่งทีเ่ ป็นแหล่งเรียนรูท
้ างการเกษตร
สวนจิ ต รลดา สถานที่ ท ดลองโครงการส่ ว นพระองค์
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทางด้านการเกษตรมากมาย เป็นอีกหนึง่ สถานทีท
่ ค
ี่ ณ
ุ ควร
ไปสัมผัสและเยี่ยมชมให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต
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EASTIN GRAND HOTEL SATHORN

โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตึกระฟ้าความสูง 33 ชั้น ตั้งอยู่
ใจกลางแหล่งธุรกิจของกรุงเทพฯ เหมาะสำหรับผูม
้ าเยือนทีต
่ อ
้ งการ
พักผ่อนหรือติดต่อธุรกิจ คุณสามารถเดินทางจากโรงแรมไปยัง
สถานทีต
่ า่ งๆ อย่างสะดวกสบายด้วยบริการรถไฟฟ้า BTS ทีเ่ ชือ
่ มต่อ
ระหว่างสถานีสรุ ศักดิก
์ บ
ั โรงแรมโดยตรง ในการเข้าพักทีน
่ ่ี คุณจะได้
เพลิดเพลินกับการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเหนือระดับ
ตามมาตรฐานโรงแรมดีลักซ์ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ
ด้ ว ยห้ อ งพั ก ที่ แ บ่ ง เป็ น 6 ประเภท คื อ ห้ อ งซู พี เ รี ย ร์
ห้องซูพีเรียร์สกาย ห้องเอ็กเซ็กคิวทีฟซูพีเรียร์สกาย ห้องเอ็กเซ็ก
คิวทีฟดีลักซ์ ห้องพรีเมียมดีลักซ์ และห้องจูเนียร์สวีท ทุกห้อง
ล้ ว นแต่ ไ ด้ รั บ การออกแบบและตกแต่ ง แบบเรี ย บหรู เพื่ อ มอบ
ประสบการณ์การพักผ่อนที่เงียบสงบและผ่อนคลายที่สุดให้แก่คุณ
อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้ได้เลือกทำ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลัง
กายที่ฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ครบครัน ห้องคิดส์คลับที่จัดสรรไว้คอย
เอาใจหนูน้อยนักเดินทาง
แต่ถา้ ใครอยากสัมผัสวิวกรุงเทพฯ ในมุมสูง ต้องไปทีส
่ ระว่ายน้ำ
อินฟินิตี้บริเวณชั้น 14 ซึ่งเป็นไฮไลท์ของโรงแรม ที่นี่คุณสามารถ
ว่ายน้ำไป พร้อมจิบเครือ
่ งดืม
่ จากพูลบาร์ รวมถึงชมวิวของมหานคร
แห่งนี้ได้อย่างเอ็กซ์คลูซีฟ
นอกจากนี้ บริเวณริมสระยังมีเก้าอี้รังนกแสนสบายให้ได้นอน
อาบแดด และนัง่ เล่นในบรรยากาศริมสระสุดโรแมนติก ทีข่ าดไม่ได้ใน
การมาเยือนโรงแรมแห่งนี้คือ การลองลิ้มชิมรสอาหารหลากหลาย
เมนูกับบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารเดอะกลาสเฮ้าส์ ชั้น 5
ตระการตาไปกับเมนูอาหารนานาชนิดทัง้ คาวหวาน ไม่วา่ จะเป็นอาหารไทย
ญี่ปุ่น หรือฝรั่ง ล้วนจัดหนักจัดเต็ม โดยเฉพาะไฮไลท์เด็ดอย่าง
ซีฟู้ดสดๆ ทั้งปูอลาสก้าก้ามโต กุ้งแม่น้ำ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์
ปลาหิมะ อีกทั้งยังมีตับห่าน พร้อมเสิร์ฟเติมกันได้ไม่อั้น และอย่าลืม
ปิดท้ายกันด้วยของหวานที่น่าจะถูกใจเด็กๆ อย่าง Chocolate
Fountain กับผลไม้สด งานนี้รับรองอิ่มฟินทั้งครอบครัว

จำนวนห้องพัก/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

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
(ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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ORIENTAL RESIDENCE BANGKOK

ถนนวิทยุเปรียบเสมือนฟิฟท์ อเวนิว ของมหานครนิวยอร์ก อีกทัง้
ที่ตั้งยังใกล้กับสวนสาธารณะใหญ่ใจกลางเมือง อันเป็นปอดของ
กรุงเทพมหานคร โดยสามารถมองเห็นได้จากวิวห้องพักทำให้
โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ เป็นโรงแรมทีต
่ งั้ อยูใ่ นทำเลสำคัญ
ใจกลางเมืองแห่งนี้
โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ โรงแรมหรูหราคลาสสิก ด้วย
การผสมผสานความแตกต่างระหว่างตะวันออกและความสะดวกสบาย
ทั น สมั ย อย่ า งกลมกลื น ด้ ว ยห้ อ งสวี ท หรู ห ราพรั่ ง พร้ อ มด้ ว ย
สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ประกอบด้วย ห้องแกรนด์ดีลักซ์
ที่ตกแต่งอย่างโปร่งสบายและสง่างาม ด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบ
พิเศษ โคมไฟฝังเพดาน และพื้นไม้เนื้อแข็งสีเข้มที่ตัดกันกับหินอ่อน
สีครีม ห้องสวีท 1 ห้องนอนที่หรูหราและกว้างขวาง โดยคุณ
สามารถเลือกว่าอยากชมทิวทัศน์ของเมืองหลวงประเทศไทยในห้อง
ทิวทัศน์เมือง หรือจะหลีกหนีความวุ่นวายไปกับความเขียวขจีของ
สวนลุมพินีของห้องทิวทัศน์สวน หรือใครที่รักพี่เสียดายน้อง ที่นี่ก็
มีห้องสวีท 1 ห้องนอน ห้องมุมที่โดดเด่นด้วยระเบียงกว้างเปิด
รับทัศนียภาพของทั้งตัวเมืองและสวนสาธารณะ
ความพิเศษอย่างโดดเด่นของ โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ
คือ การให้บริการห้องพักในระยะยาว เริ่มต้นที่เดือนละ 90,000
บาท ห้องพักทุกห้องประกอบด้วยครัวและอุปกรณ์ครบครัน สะดวก
ในการเดินทาง มีรถรับ-ส่งทีส่ ถานีรถไฟฟ้าชิดลม ใกล้สถานทีส่ ำคัญต่างๆ
สถานทูตของนานาประเทศ ไม่ไกลจากแหล่งช้อปปิ้ง มีสระว่ายน้ำ
และฟิตเนสเซ็นเตอร์ไว้บริการ
ไม่เพียงแต่ความสบายยามพักผ่อน หากโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์
กรุงเทพ ยังมีห้องอาหารและบาร์พร้อมบริการทุกท่าน คาเฟ่ แคลร์
คื อ ความสง่ า งามแบบคลาสสิ ก ที่ ผ สานด้ ว ยแรงบั น ดาลใจแห่ ง
ยุคสมัยใหม่ที่รอบริการทั้งอาหารมื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น
หรือถ้าต้องการลิ้มลองอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากกว่า 26 ปี
ซาเวิลเบิร์ก ไทยแลนด์ ร้านอาหารกูร์เมต์ตำรับฝรั่งเศสที่ส่งตรง
มาถึงใจกลางมหานครกรุงเทพฯ ก็พร้อมบริการ

จำนวนห้องพัก/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

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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PLAZA ATHÉNÉE BANGKOK,
A ROYAL MÉRIDIEN HOTEL
พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน โรงแรมสุดหรูตั้งอยู่บนถนน
วิทยุ ถนนที่ร่มรื่นอันดับต้นๆ ของกรุงเทพฯ และถึงแม้จะอยู่
ใจกลางเมืองแห่งสีสน
ั แต่ภายในโรงแรมพลาซ่า แอทธินี กลับเป็น
สวรรค์แห่งความเงียบสงบ การตกแต่งที่ให้ความรู้สึกหรูหรา
สวยงาม และการบริการดุจญาติมิตร ทำให้ที่นี่เหมาะแก่การพัก
ผ่อนในวันหยุดกับคนรักหรือครอบครัวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้
ห้องพักของโรงแรมได้รบ
ั รางวัลชนะเลิศระดับ 5 ดาว ด้านการ
ตกแต่งภายในยอดเยีย
่ มจากการประกวด Asia Pacific Property
Award 2015-2016 สาขาโรงแรม การออกแบบเป็นไปอย่าง
พิถีพิถันในทุกรายละเอียด ความสวยงามในสไตล์ไทย-โคโลเนียล
ผสมผสานอย่ า งลงตั ว ระหว่ า งความทั น สมั ย และความงามสง่ า
ในแบบไทย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ด้วยเตียงนอน
ขนาดใหญ่และหมอนเกรดพรีเมียม ให้ท่านนอนหลับพักผ่อนอย่าง
แสนสบายและมีความสุข
ในส่วนของห้องอาหารทีน
่ ม
่ี ใี ห้บริการถึง 8 ห้องอาหารด้วยกัน
ที่ห้ามพลาด ได้แก่ ซิลค์ โร้ด ห้องอาหารจีนชื่อดังที่พร้อมเสิร์ฟ
อาหารจี น หลากชนิ ด รวมถึ ง ติ่ ม ซำสดใหม่ แ สนอร่ อ ย เพราะใช้
วัตถุดิบคุณภาพดี ปลอดสารพิษ ถ้าใครอยากรับประทานบุฟเฟต์
นานาชาติ สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ เดอะ เรนทรี คาเฟ่ พร้อม
เพลิดเพลินกับบุฟเฟต์สุดอลังการที่เสิร์ฟอาหารสดใหม่ให้อิ่มไม่อั้น
ผ่อนคลายสบายๆ กับสปาระดับห้าดาว ตกแต่งสไตล์รว
่ มสมัย
บริการเหนือระดับโดยเทอราปิสมืออาชีพกับหลากหลายแพ็คเกจ
สปาทรีทเมนท์ทอ
่ี อกแบบมาให้คณ
ุ ได้ผอ
่ นคลายอย่างตรงจุด รวมถึง
สปาตามกรุป
๊ เลือดเพียงแห่งเดียวในกรุงเทพฯ เพือ
่ เติมเต็มวันพักผ่อน
ให้สมบูรณ์แบบที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน

จำนวนห้องพัก/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

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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CHON BURI
ชลบุรี

ถ้าจะให้พด
ู ถึงเมืองแห่งชายทะเลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
นั บ ได้ ว ่ า เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและเป็ น ที่ นิ ย มสำหรั บ
การพักผ่อนตากอากาศมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็น
แหล่งเกษตรกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจ เป็นทีต
่ งั้ ท่าเรือนํา้ ลึก
แหลมฉบัง รวมไปถึงแหล่งอุตสาหกรรมโรงงานที่สำคัญ
และสำหรับสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วก็มใี ห้เลือกมากมายหลากหลาย
บรรยากาศ สำหรับผูท
้ ต
ี่ อ
้ งการความเงียบสงบเป็นส่วนตัว
เกาะสีชัง อำเภอศรีราชา ก็นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้
บรรยากาศสบายๆ แค่เช่ารถจักรยานยนต์กส็ ามารถเทีย
่ วชม
ได้รอบเกาะแล้ว หรือจะเลือกเป็น เกาะขาม เกาะแสมสาร
ส่ ว นพั ท ยาก็ ยั ง คงเป็ น ทางเลื อ กที่ มี ทั้ ง ธรรมชาติ แ ละ
ความสะดวกสบาย อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น แหล่ ง รวมกิ จ กรรม
สำหรั บ ทุ ก วั ย ไม่ ว ่ า จะเป็ น สวนนํ้ า สวนสนุ ก หรื อ
กิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่มีให้เลือกมากมาย เรื่องอาหาร
ก็ ไ ม่ แ พ้ จั ง หวั ด ไหน มี ทั้ ง ร้ า นอาหารทะเล คาเฟ่ เ ก๋ ๆ
ทีก
่ ระจายตัวอยูท
่ ว
ั่ เมือง ไม่วา่ จะหิวตอนไหน อยากนัง่ ชิล
เมื่อไร ก็แวะพักแวะอร่อยกันได้ทุกเวลา
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AVANI PATTAYA RESORT & SPA

อวานี พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมน้องใหม่ในเครือไมเนอร์
ทีเ่ พิง่ ได้รบ
ั การรีแบรนด์เมือ
่ ปลายปี 2559 ทีผ
่ า่ นมา ด้วยทำเลทีต
่ ง้ั
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น พิพิธภัณฑ์ริบลีส์
และรอยัล การ์เด้น พลาซ่า ทำให้รส
ี อร์ทแห่งนีเ้ ป็นอีกหนึง่ ตัวเลือก
ที่น่าสนใจสำหรับการพักผ่อนในเมืองพัทยา
ภายในรี ส อร์ ท เปรี ย บเสมื อ นโอเอซิ ส ให้ คุ ณ ได้ ค ลายร้ อ น
จากภายนอก ภายใต้บรรยากาศเงียบสงบและร่มรืน
่ ห้องพักทีอ
่ วานี
พั ท ยา รี ส อร์ ท แห่ ง นี้ แบ่ ง ออกเป็ น 5 ประเภท ได้ แ ก่ อวานี
การ์เด้นวิว อวานีซวี วิ อวานีเทอเรสจูเนียร์สวีท อวานีสวีท 1 ห้องนอน
และอวานีเพรสซิเดนเชียลสวีท การตกแต่งภายในใช้คอนเซ็ปต์ร่วม
สมัย เน้นสีสันสดใสผสมผสานกับไม้สัก ได้เป็นความงามที่ลงตัว
พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและครบครัน ส่วน
ความพิเศษอีกอย่างหนึง่ ของรีสอร์ทแห่งนีค
้ อ
ื ทุกห้องพักมีระเบียง
ส่วนตัวพร้อมวิวสวนและวิวทะเล ทำให้หอ
้ งโปร่งโล่ง มีแสงธรรมชาติ
สาดส่องเข้ามาอย่างเต็มที่
สำหรับคนรักสุขภาพ ที่นี่คุณจะได้สนุกไปกับคลาสแอโรบิก
ทีส
่ ตูดโิ อบนชัน
้ ลอย รวมถึงเครือ
่ งเล่นแบบคาร์ดโิ อ พร้อมอุปกรณ์
สร้างกล้ามเนือ
้ อย่างครบครัน ส่วนคนทีช่ อบกีฬากลางแจ้ง สระว่ายน้ำ
กลางสวน และสนามเทนนิส 2 สนามบนดาดฟ้า ก็พร้อมให้คุณ
ได้ปลดปล่อยพลัง
การพักผ่อนที่อวานี พัทยา รีสอร์ท จะไม่สมบูรณ์แบบ ถ้าคุณ
ยังไม่ได้ลิ้มลองอาหารรสเลิศ ซึ่งมีให้เลือกถึง 5 ห้องอาหาร เริ่ม
จากไฮไลท์เด็ด เดอะ การ์เด้น บุฟเฟต์อาหารไทยและอาหารนานาชาติ
ที่ไลน์อาหารอลังการจนต้องร้องว้าว เอเลเฟ่น บาร์ เสิร์ฟค็อกเทล
สูตรพิเศษพร้อมของว่างแสนอร่อย เคล้าเสียงเปียโนที่เล่นสดใน
บรรยากาศผ่อนคลาย เบนิฮานา ห้องอาหารญี่ป่น
ุ ที่เชฟเทปันยากิ
จะแสดงการหัน
่ และย่างเนือ
้ ให้คณ
ุ ได้ดก
ู น
ั แบบใกล้ชด
ิ มะนาวบาร์ บาร์
ริมสระว่ายน้ำสุดชิล ให้คณ
ุ ได้อาบแดดพร้อมจิบเครือ
่ งดืม
่ เย็นๆ และ
ศาลาริมน้ำ ศาลาไม้กลางแจ้งที่อยู่ท่ามกลางสวนเขียวชอุ่ม ให้คุณ
ได้ดื่มด่ำกับอาหารไทยรสดั้งเดิมในบรรยากาศไทยๆ

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

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 30% จากราคา อวานี เฟล็คซี่ เรท (AVANI Flexi Rate) บนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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CAPE RACHA HOTEL & SERVICED APARTMENTS

ไม่ว่าคุณจะเดินทางมาศรีราชาเพื่อติดต่อธุรกิจ พักสุดสัปดาห์
หรือพักระยะยาว หนึ่งในที่พักซึ่งเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยว
คือ โรงแรมเคป ราชา โรงแรมสไตล์โมเดิร์น ตัวอาคารได้รับ
การออกแบบให้สูงโปร่ง สบาย ตกแต่งในบรรยากาศเรียบหรู ที่นี่
ให้ บ ริ ก ารห้ อ งพั ก โรงแรมและอพาร์ ท เมนท์ สุ ด เอ็ ก ซ์ ค ลู ซี ฟ ใน
รูปแบบสตูดิโอ โดยแบ่งเป็นห้องสวีท 1-2 ห้องนอน
เสน่ห์ของเคป ราชา คือการบริการห้องพักแบบผสมผสานใน
สไตล์โรงแรม มีหอ
้ งน้ำ ห้องนอน ห้องนัง่ เล่นแยกเป็นสัดส่วนในแบบ
เซอร์วสิ อพาร์ทเมนท์ ภายในห้องพักมีสง่ิ อำนวยความสะดวกครบครัน
ไม่ว่าจะเป็นโซนห้องครัวขนาดเล็กที่ครบครันด้วยอุปกรณ์ครัวและ
เครือ
่ งดูดควัน คุณจึงสามารถประกอบอาหารได้อย่างสะดวกสบาย
เสมือนบ้านของตนเอง สำหรับในโซนพักผ่อน คุณสามารถผ่อนคลาย
ไปกับความบันเทิงทั้งไทยและเทศด้วยโทรทัศน์ LCD ขนาด 42 นิ้ว
ที่มาพร้อมช่องสัญญาณผ่านดาวเทียม
บริเวณชั้น M บริการห้องเอ็กเซ็กคิวทีฟเลานจ์ ตกแต่งอย่าง
โมเดิร์นกว้างขวางสบายตา จึงเหมาะแก่การพักผ่อนดื่มชา กาแฟ
พร้อมอาหารว่าง หรือหากต้องการผ่อนคลายร่างกาย ทีน
่ ม
ี่ บ
ี ริการ
นวดสปา นวดน้ำมัน นวดเท้า ห้องซาวน่าแยกชาย-หญิง ฟิตเนส
บิสซิเนสเซ็นเตอร์ และสระว่ายน้ำบนดาดฟ้าสวยงาม ใกล้กับสระ
จากุซซี่น้ำอุ่นให้นอนแช่ดูดาวอย่างสุดแสนโรแมนติก
นอกจากนี้ คุณยังสามารถแวะพักผ่อนทีร่ า้ นกาแฟสุดชิคอย่าง
คาเฟ่ แคนทารี ทีใ่ ห้บริการเบเกอรีโ่ ฮมเมด พร้อมเครือ
่ งดืม
่ แสนอร่อย
ภายในโรงแรมยังมีบริการห้องอาหาร เลอ มาแรงน์ ภัตตาคารดีไซน์
หรูสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนให้บริการอาหารนานาชาติ หรือจะพักผ่อน
นั่ ง ฟั ง เสี ย งเปี ย โนบริ เ วณล็ อ บบี้ เ คล้ า กั บ บรรยากาศดี ๆ ที่ ไ ด้ รั บ
บริการจากโรงแรมเคป ราชา

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 40 ห้อง
ราคา 3,600 - 6,700 บาท
ที่อยู่ 35/1 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทร. 0 3831 4288, 0 2253 3791-7
เฟซบุ๊ก capekantaryhotels
เว็บไซต์ www.capekantaryhotels.com,
www.capecollection.com
อินสตาแกรม @capeandkantary
อีเมล reservations@caperacha.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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NOVOTEL PATTAYA MODUS BEACHFRONT RESORT

โนโวเทล พัทยา โมดัส บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท ตั้งอยู่อย่างเงียบสงบ
เป็นส่วนตัว ริมหาดวงศ์อมาตย์ทางตอนเหนือของพัทยา อยูต
่ ด
ิ กับ
สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังห้ามพลาดอย่างปราสาทสัจธรรม
ภายในรีสอร์ทเน้นความโปร่งโล่ง ตกแต่งสไตล์อินดัสเทรียล
สุดเก๋ไก๋ เข้ากับองค์ประกอบของเฟอร์นิเจอร์สไตล์วินเทจย้อนยุค
เป็นการสร้างบรรยากาศเฉพาะตัวและให้ความรู้สึกแปลกใหม่ในการ
เข้าพักได้เป็นอย่างดี ในส่วนห้องพัก มีอป
ุ กรณ์อำนวยความสะดวก
ครบครัน พร้อมบรรยากาศแสนสบายเหมาะแก่การพักผ่อน
ความโดดเด่ น ของที่ พั ก แห่ ง นี้ คื อ มี ส ระว่ า ยน้ํ า หลายสระ
ให้คุณว่ายน้ำได้อย่างสบายอารมณ์ โดยเฉพาะสระที่ติดกับชายหาด
มี ทั้ ง จากุ ซ ซี่ แ ละพู ล บาร์ ใ ห้ คุ ณ ได้ แ ช่ น้ํ า พร้ อ มจิ บ เครื่ อ งดื่ ม เย็ น ๆ
เติมความสดชื่น ส่วนใครอยากผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าและ
ความเครียด โมดัสสปามีเทอราปิสคอยให้บริการ โดยคุณสามารถ
เลือกสูตรน้ำมันนวดได้เองด้วย
ในส่วนของห้องอาหารมีให้บริการทั้งอาหารไทยและอาหาร
นานาชาติหลากหลาย คุณสามารถเพลิดเพลินกับเครือ
่ งดืม
่ นานาชนิด
ได้ท่ี บรีซ บีช เรสเทอรองท์ แอนด์ พูล บาร์ ซึง่ อยูต
่ ด
ิ กับสระว่ายน้ำ
มีววิ อ่าวไทยเป็นโฟร์กราวด์ เหมาะกับการรับประทานอาหารว่างริมสระ
และลิ้มลองค็อกเทลสูตรพิเศษหรือสมูทตี้แสนอร่อย และปิดท้าย
มือ
้ ค่ำกันที่ ทไวไลท์ เทอเรส บาร์ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกทีส
่ วยทีส
่ ด
ุ
คุณจะได้ชมวิวพาโนรามาของอ่าวไทย พร้อมดืม
่ ด่ำกับค็อกเทลรสเลิศ
และไวน์ระดับพรีเมียม

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 130 ห้อง
ราคา 3,000 – 7,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 381 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ถนนพัทยา-นาเกลือ
ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร. 0 3300 7888
เฟซบุ๊ก NovotelPattayaModus
เว็บไซต์ www.accorhotels.com/gb/hotel-A537novotel-pattaya-modus-beachfront-resort/
index.shtml
อินสตาแกรม @novotelpattaya
อีเมล HA537-RE@accor.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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VERANDA RESORT PATTAYA

วีรันดา รีสอร์ท พัทยา บูติกรีสอร์ทสุดเก๋อีกแห่งหนึ่งในเครือเอ็ม
แกลเลอรี บาย โซฟิเทล ตั้งอยู่บนหาดนาจอมเทียน ซึ่งอยู่ไม่ไกล
จากสถานทีท่ อ
่ งเทีย่ วสำคัญต่างๆ ของพัทยา อาณาบริเวณของรีสอร์ท
โดดเด่นด้วยความสงบและผ่อนคลาย ให้คณ
ุ ได้ปลดปล่อยกายใจ
ในบรรยากาศส่วนตัว และชิลไปกับวิวทะเลแบบสุดลูกหูลูกตา
ทีพ
่ ก
ั แห่งนีไ้ ด้รบ
ั การออกแบบในสไตล์โมเดิรน
์ ร่วมสมัย บริเวณ
ล็อบบีด
้ ไี ซน์อย่างเรียบง่าย มีการใช้เฟอร์นเิ จอร์ไม้และหวายเป็นหลัก
เน้นความโปร่งโล่งสบาย มีลมทะเลพัดเอือ
่ ยๆ ให้เย็นชืน
่ ใจทัง้ วันโดย
ไม่ต้องพึ่งพาเครื่องปรับอากาศ ในส่วนของห้องพักแบ่งออกเป็น
6 ประเภท ไล่เรียงตัง้ แต่หอ
้ งซีสเคป ไปจนถึงสกายพูลวิลล่า ทัง้ หมด
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้มาเยือน ให้การ
พักผ่อนของคุณสมบูรณ์แบบที่สุด
นอกจากนี้ คุณยังจะได้พบกับกิจกรรมมากมายในรีสอร์ท
ไม่วา่ จะเป็นฟิตเนสแบบครบวงจรให้คณ
ุ ได้ออกกำลังกายแบบจัดเต็ม
อีกทั้งสระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ในรูปแบบอินฟินิตี้ฟรีฟอร์ม
พร้อมบาร์รม
ิ สระว่ายน้ำทีใ่ ห้บริการเครือ
่ งดืม
่ เย็นสดชืน
่ และของว่าง
แสนอร่อยตลอดทั้งวัน หรือจะเลือกผ่อนคลายความเมื่อยล้าที่
วีรน
ั ดาสปา ด้วยทรีทเมนท์สต
ู รพิเศษและเทอราปิสฝีมอ
ื เยีย
่ ม ก็เป็น
อีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กัน
หลังจากสนุกสนานกับการทำกิจกรรมต่างๆ แล้ว ก็ถงึ เวลาหา
ของอร่อยรับประทานกัน ห้องอาหาร เดอะ เดค มีเมนูมากมายให้คณ
ุ
เลือกรับประทานทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ เข้ามาเติมพลัง
กันได้ทง้ั วัน และสำหรับมือ
้ ค่ำ สกูป
้ บีช คาเฟ่ ชวนคุณพร้อมคนพิเศษ
มาเปลีย
่ นบรรยากาศ กินลมชมพระอาทิตย์ตกดินกันทีบ
่ ซี บาร์สด
ุ ชิล
แห่งใหม่ล่าสุดของวีรันดา รีสอร์ท พัทยา
สำหรับท่านที่เข้าพักในวันศุกร์และวันเสาร์ ที่นี่ยังมีกิจกรรม
พิเศษเอาใจคนชอบดูหนังกับกิจกรรม Movie on the Beach
ซึ่งทางรีสอร์ทได้คัดสรรภาพยนตร์หลากหลายรูปแบบมาให้คุณ
ได้ รั บ ชมแบบชิ ล ๆ ริ ม ทะเล พร้ อ มจิ บ เครื่ อ งดื่ ม สู ต รเฉพาะจาก
สกู้ป บีช คาเฟ่ รับรองว่าการพักผ่อนของคุณในครั้งนี้ จะได้รับ
ความประทับใจและเป็นช่วงเวลาแสนพิเศษที่น่าจดจำอย่างแน่นอน

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

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 5% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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KANCHANABURI
กาญจนบุรี

ดินแดนแห่งธรรมชาติทอ
ี่ ด
ุ มสมบูรณ์ไปด้วยป่า พรรณไม้
และนํา้ ตก ตลอดจนวัฒนธรรมและประเพณีทก
ี่ ลมเกลียว
กันของผูค
้ นหลากหลายเชือ
้ ชาติทอ
ี่ าศัยอยูร่ ว่ มกัน แหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติสำหรับขาลุย ได้แก่ เขาสันหนอกวัว
ยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ในอำเภอ
สังขละบุรี เป็นป่าฝั่งตะวันตกของพื้นที่อุทยานฯ ที่ติดกับ
พืน
้ ทีป
่ า่ ในเขตทุง่ ใหญ่นเรศวร เขาช้างเผือก ทีต
่ งั้ อยูใ่ นเขต
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ซึง่ จะเปิดให้เข้าไปท่องเทีย
่ วแค่
ปีละไม่กี่เดือนเท่านั้น นั่นก็เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของ
ธรรมชาติ ส่วนที่เที่ยวโด่งดังทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
แวะมาไม่ ข าดสาย เห็ น จะเป็ น นํ้ า ตกต่ า งๆ ไม่ ว ่ า จะเป็ น
นํ้าตกไทรโยค นํ้าตกเอราวัณ หรือนํ้าตกห้วยแม่ขมิ้น
ทีเ่ ป็น Unseen Thailand หากใครทีไ่ ม่ใช่ขาลุยก็ไปใช้ชวี ต
ิ
แบบ Slow Life ได้ที่สังขละบุรี ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์
ที่ ใ ครต่างเข้ามาก็เป็นอันต้องหลงรัก ด้วยวิถีชีวิตและ
บรรยากาศของหมูบ
่ า้ นชาวมอญแบบเรียบง่าย ใกล้ชด
ิ กับ
ธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์มากมาย หรือจะเป็นการศึกษา
เรือ
่ งราวทางประวัตศ
ิ าสตร์ทน
ี่ า่ สนใจ โดยเฉพาะเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็สามารถเที่ยวชม
อนุสรณ์สถานที่ปรากฏไว้เป็นหลักฐาน ทั้งสะพานข้าม
แม่นาํ้ แคว สุสานทหารสัมพันธมิตร พิพธ
ิ ภัณฑ์ชอ
่ งเขาขาด
และสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุด เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124
หรืออีกหนึ่ง กิ จ กรรมยอดฮิ ตสำหรั บ การมาท่ อ งเที่ ย ว
ทีจ
่ งั หวัดกาญจนบุรก
ี ค
็ งหนีไม่พน
้ การล่องแพ กระโดดนํา้
ชมธรรมชาติสองข้างทางของแม่นาํ้ แคว ดืม
่ ดํา่ ธรรมชาติ
กันได้อย่างเต็มอิ่ม
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DHEVA MANTRA RESORT

เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท เปรียบดั่งสวรรค์ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ
ซึ่งรีสอร์ทระดับ 5 ดาวแห่งนี้ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมไทย
โคโลเนียลด้วยสีทน
ี่ า่ รืน
่ รมย์ ผสมผสานศิลปะงานสลักไม้แบบไทย
อย่างมีเสน่ห์ โดยปรากฏอยูท
่ ก
ุ มุมของโรงแรมและห้องพัก อีกทัง้
สถานที่ตั้งยังโอบล้อมด้วยแมกไม้เขียวขจีและวิวแม่น้ำสวยงาม
สามารถรับไอเย็นๆ ยามลมกระทบสายน้ำ
ในส่วนของห้องพักของเทวมันตร์ทรา เน้นความเป็นไทยงาม
วิจิตร โดดเด่นด้วยงานผ้าไหมไทยอันงดงามที่นำมาตกแต่งเครื่อง
นอน เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ โดยที่นี่มีห้องพักให้เลือกหลากหลายถึง 7
แบบ ตั้งแต่ห้องซูพีเรียร์ ห้องดีลักซ์ สามารถชื่นชมกับความเขียว
ขจีของธรรมชาติกบ
ั ระเบียงส่วนตัวด้วยบรรยากาศริมแม่นาํ้ แควใหญ่
และเพิม
่ ความโอ่โถงมากขึน
้ กับห้องแฟมิลด
ี่ ล
ี ก
ั ซ์และห้องจูเนียร์สวีท
หากต้องการความหรูหรามีพื้นที่เป็นสัดส่วนมากขึ้น แนะนำให้
เข้าพักทีห
่ อ
้ งเพรสทีจสวีทและแกรนด์สวีท ห้องโปร่งสบายตอบโจทย์
ในทุกความต้องการ และสุดท้ายกับความพิเศษระดับลักชัวรี่ด้วย
ห้องเพรสซิเดนท์เชียลสวีท ซึง่ กว้างถึง 232 ตารางเมตร คุณจึงสัมผัส
ได้ถงึ ความหรูหราประกอบด้วย ห้องนอนใหญ่ ห้องนัง่ เล่น อ่างจากุซซี่
ที่ให้คุณผ่อนคลายในทุกช่วงเวลาของการพักผ่อน
ในส่วนของห้องอาหารและบาร์ คุณจะได้อิ่มอร่อยอาหารไทย
รสเลิศ พร้อมสัมผัสบรรยากาศริมนํ้าที่แพอาหารไรซ์บาร์จ หรือ
ห้องอาหารเทียร่าที่ให้บริการเมนูอาหารนานาชาติ สำหรับคนรักไวน์
อย่าลืมแวะไปที่บาร์พรีเว่ ที่อัดแน่นด้วยไวน์ชั้นดีจากทั่วโลก พร้อม
ห้องคาราโอเกะบริการแบบส่วนตัว และพูลบาร์ทเี่ สิรฟ
์ เครือ
่ งดืม
่ และ
ขนมริมสระว่ายนํา้ นอกจากนีย
้ งั มีบริการนวดสปาให้คณ
ุ ได้ผอ
่ นคลาย
ที่ เลอ เดวา สปา ต่อด้วยจิบนํ้าชายามบ่ายที่เดอะเทอเรส คลอกับ
เสียงดนตรีเบาๆ แถมด้วยสายลมเย็นจากแม่นํ้าชวนพาให้สะกดใจ
ยิ่งนัก

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 104 ห้อง
ราคา 5,500 - 46,000 บาท
ที่อยู่ 9/99 หมู่ 3 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี
โทร. 0 3461 5999
เฟซบุ๊ก DhevaMantraResort
เว็ปไซต์ www.dhevamantra.com
อินสตาแกรม @dhevamantra
อีเมล info@dhevamantra.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 40% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
ไม่รวมอาหารเช้า (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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THE FLOAT HOUSE RIVER KWAI RESORT

รีสอร์ทลอยน้ำเมืองกาญจน์ พร้อมห้องพักวิลล่าลอยน้ำสุดอลังการ
ที่พักเเพอีกระดับบนเเม่น้ำเเควน้อย ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ท่ามกลางขุนเขาอันเขียวขจี
ที่นี่ให้บริการห้องพักระดับวิลล่าพร้อมพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง
กว่า 90 ตารางเมตร สร้างจากไม้ทั้งหลัง มุงหลังคาด้วยหญ้าแฝก
สไตล์ที่ตอบรับกับธรรมชาติ พร้อมยกเพดานให้สูงขึ้นเพื่อให้ภายใน
ห้องรูส้ ก
ึ โปร่งโล่งสบาย มาพร้อมเฟอร์นเิ จอร์ไม้ชน
้ั ดีสง่ั ทำขึน
้ เป็นพิเศษ
เครือ
่ งปรับอากาศ ห้องน้ำในตัวทีม
่ ฝ
ี ก
ั บัวแบบ Rain Shower เเละ
ระเบียงส่วนตัวพร้อมเก้าอี้ชิงช้าริมเเม่น้ำสุดชิล ที่สำคัญสามารถ
มองเห็นวิวเเม่น้ำแควน้อยได้จากทุกห้อง
เดอะ โฟลทเฮ้าส์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท ได้แรงบันดาลใจมาจาก
แพลอยน้ำ หรือทีพ
่ ก
ั ของชาวบ้านทีอ
่ าศัยอยูร่ ม
ิ น้ำ เพราะการสร้างบ้าน
ในลักษณะดังกล่าว นอกจากจะช่วยป้องกันสัตว์หรือแมลงต่างๆ
ในภูมป
ิ ระเทศแบบร้อนชืน
้ แล้ว สายน้ำทีไ่ หลวนอยูด
่ า้ นล่างนัน
้ ยังทำให้
ภายในบ้านเย็นสบาย สดชื่น
รอบๆ บริเวณรีสอร์ทลอยน้ำเเห่งนีย
้ งั เป็นหนึง่ ในแหล่งท่องเทีย
่ ว
สำคัญของกาญจนบุรี สองฝั่งน้ำเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์
สมัยสงครามโลก อุดมสมบูรณ์ด้วยผืนป่าเขียวขจี เเละเทือกเขา
หินปูนสวยงามซับซ้อน บรรยากาศทีผ
่ อ
่ นคลายและเย็นสบายตลอดทัง้ ปี
มี กิ จ กรรมที่ เ พลิ ด เพลิ น ได้ ทั้ ง ครอบครั ว เช่ น พายเเคนู
ชมความสวยงามของสายน้ำแควน้อย ขีจ
่ ก
ั รยานเสือภูเขาชมสวนผลไม้
ชมน้ำตกในอุทยานเเห่งชาติไทรโยค เทีย
่ วชมพิพธ
ิ ภัณฑ์ชอ
่ งเขาขาด
เที่ ย วชมหมู่ บ้ า นมอญ เดิ น ป่ า ดู น ก ฯลฯ ที่ จ ะทํ า ให้ วั น หยุ ด นี้
ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 30 ห้อง
ราคา 7,950 - 14,500 บาท
ที่อยู่ 55 หมู่ 5 ตำบลวังกระแจ อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
โทร. สำนักงานกรุงเทพฯ 0 2642 5497
รีสอร์ท 08 4725 8686
เฟซบุ๊ก TheFloatHouse
เว็บไซต์ www.thefloathouseriverkwai.com
อินสตาแกรม @thefloathouseriverkwai
อีเมล info@thefloathouseriverkwai.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 30% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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PHETCHABURI &
PRACHUAP KHIRI KHAN
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

สองเมืองในฝันของวันหยุดสุดสัปดาห์ และแหล่งบ้านพัก
ตากอากาศที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมไปเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจมาอย่างยาวนาน หาดชะอำ ครึกครืน
้ ด้วย
ร้านอาหารทะเล ที่พักริมหาด รวมทั้งกิจกรรมแสนสนุก
ปัน
่ จักรยาน บานาน่าโบ้ท ไม่ใช่แค่มานอนรับลมเท่านัน
้ ทีน
่ ี่
มีทงั้ วัดวาอาราม อาทิ วัดพุทธไสยาสน์ หรือ วัดพระนอน
วั ด เก่ า แก่ ที่ มี พ ระพุ ท ธไสยาสน์ ส มั ย อยุ ธ ยา อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พระนครคีรี หรือ เขาวัง โบราณสถาน
ที่เก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ 3 ยอด
พระราชวั ง รามราชนิ เ วศน์ หรื อ พระราชวั ง บ้ า นปื น
พระราชวั ง แบบยุ โ รปที่ ส ร้ า งในสมั ย รั ช กาลที่ 5 เป็ น
พระราชวั ง ที่ ง ดงามสวยแปลกตาอี ก แห่ ง หนึ่ ง หรื อ
เขาพะเนิ น ทุ่ ง จุ ด ชมทะเลหมอกที่ ส วยงามตลอดทั้ ง ปี
เขื่อนแก่งกระจาน สำหรับนักแคมป์ปิ้ง ตกปลา ชมผีเสื้อ
อีกทั้ง โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ แหล่งเรียนรู้
ทีค
่ ม
ุ้ ค่าต่อการทัศนาจร ส่วนประจวบคีรขี น
ั ธ์กต
็ อ
้ งยกให้
หัวหิน เมืองสุดชิคที่เต็มไปด้วยความคลาสสิกและความ
โรแมนติกอย่างไม่เคยเสื่อมคลาย มีปราณบุรีชายหาด
ที่เงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัว วัด
ห้วยมงคล ทีป
่ ระดิษฐานหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ทส
่ี ด
ุ ในโลก
อุทยานราชภักดิ์ สถานที่ตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระบูรพกษัตริยแ์ ห่งสยามทัง้ 7 พระองค์ และ ถ้ำพระยานคร
ถ้ำขนาดใหญ่ทม
่ี ี พระทีน
่ ง่ั คูหาสวรรค์ พลับพลาแบบจตุรมุข
ที่สวยงามจับใจยามเมื่อต้องแสงพระอาทิตย์ที่ลอดผ่าน
ช่องเขาลงมา เป็นต้น
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AMARI HUA HIN

ด้วยชื่อเสียงของโรงแรมในเครืออมารีที่มีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคใน
ประเทศไทย รวมถึงสาขาในต่างประเทศ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าหาก
ได้เข้าพัก ณ โรงแรมแห่งนีแ
้ ล้ว คุณจะได้สม
ั ผัสความสะดวกสบาย
และการบริการระดับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะ อมารี หัวหิน
โรงแรมในเมืองตากอากาศยอดนิยมที่หลายคนตกหลุมรัก
อมารี หัวหิน ตัง้ อยูบ
่ ริเวณเขาตะเกียบ ในบรรยากาศทีเ่ งียบสงบ
โอบล้อมด้วยต้นไม้นานาพรรณ ทำให้สถานที่แห่งนี้ร่มรื่นเหมาะแก่
การพักผ่อน การตกแต่งภายในโรงแรมโดดเด่นด้วยโทนสีขาวและ
น้ำเงิน ให้ความรู้สึกถึงเกลียวคลื่นและความสดชื่นจากท้องทะเล
ห้ อ งพั ก แบ่ ง เป็ น ประเภทต่ า งๆ ตั้ ง แต่ ห้ อ งดี ลั ก ซ์ ไ ปจนถึ ง
ห้องสวีทที่หรูหราและกว้างขวาง ภายในห้องตกแต่งแบบร่วมสมัย
พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน เตียงนอนนุ่มๆ ทำให้
คุณได้ชาร์จพลังจากการพักผ่อนอย่างเต็มที่ ที่สำคัญทุกห้องมี
ระเบียงส่วนตัวพร้อมวิวธรรมชาติให้คุณได้ดื่มด่ำจนจุใจ
ภายในโรงแรมยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้ได้เลือกทำอีกมากมาย
ไม่วา่ จะเป็นการว่ายน้ำในสระน้ำขนาดใหญ่ ทีม
่ ค
ี วามกว้างกว่า 40 เมตร
หรือจะเลือกผ่อนคลายไปกับการนวดสปาทีบ
่ รีซสปา ส่วนใครมากับ
ครอบครัวที่มีเด็กๆ ด้วย ก็ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะที่นี่มีคิดส์คลับไว้
ต้อนรับเจ้าตัวเล็ก และสำหรับคุณพ่อคุณแม่ทอ
ี่ ยากจะขอเวลาสวีท
หรือพักผ่อนแบบส่วนตัว ก็สามารถใช้บริการพี่เลี้ยงเด็กจากทาง
โรงแรมได้เช่นกัน
ในส่วนของห้องอาหารและเมนูพิเศษที่ไม่อยากให้คุณพลาด
เริ่มจาก อควาพูลบาร์ บาร์ริมสระน้ำ นอกจากจะเสิร์ฟเครื่องดื่ม
นานาชนิ ด และค็ อ กเทลแล้ ว ที่ นี่ ยั ง มี อ าหารว่ า งสไตล์ ฟิ ว ชั่ น
ผสมผสานความเป็ น ไทยและนานาชาติ ไ ว้ อ ย่ า งลงตั ว แต่ ถ้ า เป็ น
มื้อค่ำสุดพิเศษแนะนำให้ไปที่ ชอร์ไลน์ บีช คลับ คุณจะได้เพลิดเพลิน
กับบรรยากาศริมทะเล นัง่ ฟังเพลงสบายๆ พร้อมจิบเครือ
่ งดืม
่ รสเลิศ
ชวนกันรับประทานเมนูปง้ิ ย่าง หรือบาร์บค
ี วิ รวมถึงอาหารทะเลสดๆ
และอาหารไทยที่มีให้เลือกหลากหลาย เป็นการปิดท้ายวันพักผ่อน
ที่แสนลงตัว

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

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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DUSIT THANI HUA HIN

โรงแรมดุสต
ิ ธานี หัวหิน โรงแรมติดชายหาดทีง่ ดงามทีส
่ ด
ุ แห่งหนึง่
ของอ่าวไทย โดดเด่นด้วยการตกแต่งสไตล์ไทยคลาสสิก บวกกับ
แนวคิดทางสถาปัตยกรรมที่มีความอ่อนช้อยของช่างศิลป์ไทย
ซึง่ เห็นได้โดยรอบบริเวณโรงแรม และยังสะท้อนภาพหัวหินในอดีต
เมื่อครั้งเป็นสถานตากอากาศของเชื้อพระวงศ์ไทยได้เป็นอย่างดี
ห้องพักตกแต่งในสไตล์คลาสสิกผสมผสาน กับความสง่างาม
แบบไทยโบราณทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดูดม
ี รี สนิยม และมาพร้อม
ระเบียงส่วนตัว มองเห็นทัศนียภาพมุมกว้างของทะเลหรือสวน
สวยๆ ของโรงแรมได้อย่างเต็มอิม
่ ทัง้ ยังครบครันไปด้วยสิง่ อำนวย
ความสะดวกระดับพรีเมียม
อิ่มอร่อยไปกับอาหารหลากประเภทจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น
เดอะ เรสเทอรองท์ บริการอาหารนานาชาติและอาหารพืน
้ เมืองตลอด
ทั้งวัน หรือลิ้มลองอาหารไทยตำรับชาววังแท้ๆ ที่ บ้านเบญจรงค์
เพลิ ด เพลิ น กั บ ชายามบ่ า ยหรื อ เครื่ อ งดื่ ม ยามดึ ก ที่ ล็ อ บบี้ เ ลานจ์
แอนด์ บาร์ หรือนั่งชิลๆ จิบเครื่องดื่มไป ฟังเพลงแบบไลฟ์มิวสิคไป
ทีโ่ ปโล บาร์ หากต้องการนัง่ ริมหาด รับลมชมวิว ชิมอาหารทะเลสดๆ
ต้องมาที่ ริมทะเล บาร์ แอนด์ กริลล์ หรือเลือกพักผ่อนริมสระว่ายน้ำ
จิบเครือ
่ งดืม
่ เย็นๆ อาหารว่างทานเล่นทัง้ ไทยและนานาชาติ ทีศ
่ าลาทิพย์
พู ล ไซด์ เ ทอเรส แต่ ถ้ า อยากทานอาหารอิ ต าเลี ย นต้ น ตํ า รั บ แท้ ๆ
พร้อมไวน์ชั้นดีหลากหลายชนิด ต้องมาที่ ซาน มาร์โค
นอกจากนีย
้ งั มีหอ
้ งประชุม ห้องจัดเลีย
้ งขนาดใหญ่ รองรับได้
ถึง 1,000 คน ทัง้ ยังมีกจ
ิ กรรมมากมายให้คณ
ุ ได้เพลิดเพลินตลอด
การเข้าพัก สระว่ายน้ำกลางแจ้ง 2 สระ จากุซซี่ เดอะ พาวิลเลียน
ศูนย์ฟิตเนสเซ็นเตอร์ดีฟิต คอร์ทเทนนิส สควอช และแบดมินตัน
รวมถึงเทวารัณย์ สปา ทีส
่ งบเงียบ ช่วยให้คณ
ุ ผ่อนคลาย เหมาะกับ
การเติมพลังให้ชีวิตและจิตใจ

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 296 ห้อง
ราคา 3,800 – 33,800 บาท
ที่อยู่ 1349 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี
โทร. 0 3252 0009
เฟซบุ๊ก DusitThani.HuaHin
เว็บไซต์ www.dusit.com/dusitthani/huahin
อีเมล dthh@dusit.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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MARRAKESH HUA HIN RESORT & SPA

มาราเกช หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา รีสอร์ททีจ
่ ะทำให้คณ
ุ ตกหลุมรัก
ตัง้ แต่แรกเห็น ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โมร็อกโกทีห
่ รูหรา โดดเด่น
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่วา่ จะมุมไหนก็สวยงามตระการตา เหมาะแก่
การเก็บภาพบรรยากาศ ที่นี่จึงถือได้ว่าเป็นสวรรค์น้อยๆ ของ
คนชอบถ่ายรูป
ในส่วนของห้องพัก ทีน
่ จ
ี่ ด
ั เป็นห้องสวีททัง้ หมด ให้คณ
ุ ได้ดม
ื่ ด่ำ
ผ่อนคลายกับอ่างจากุซซี่ขนาดใหญ่พิเศษหรือสระส่วนตัว อีกทั้ง
ระเบียงด้านนอกยังมีเตียงเดย์เบดขนาดใหญ่ให้คณ
ุ ได้ทง้ิ ตัวลงนัง่ พัก
นอนเอกเขนกอ่านหนังสือรับลมเย็นๆ ด้วยเสน่ห์แห่งห้องพักของ
มาราเกช หัวหิน ทำให้หลายคนตกหลุมรักจนไม่อยากออกจากห้อง
ไปไหน เพราะนี่คือโอเอซิสแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริง
แต่ ห ากใครอยากสั ม ผั ส กั บ ธรรมชาติ แ บบแนบชิ ด ที่ นี่ ก็ มี
สระว่ายน้ำสไตล์อน
ิ ฟินต
ิ วี้ วิ ทะเลทีต
่ ด
ั กับเส้นขอบฟ้า ให้คณ
ุ ได้ชล
ิ กัน
อย่างเต็มที่ ไม่วา่ จะว่ายน้ำและอาบแดดในช่วงกลางวัน หรือแหวกว่าย
ในบรรยากาศโรแมนติกยามค่ำคืนก็ไม่มีปัญหา เพราะสระว่ายน้ำ
เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ อีกหนึ่งสิ่งที่ห้ามพลาดในการมาเยือนมาราเกช
หัวหิน คือ ฮัมมัม สปา ผ่อนคลายอย่างลึกล้ำกับน้ำมันสกัดสูตรลับ
จากธรรมชาติ 100% และขั้นตอนการปรนนิบัติผิวที่พิถีพิถันด้วย
ประสบการณ์สปาสไตล์อาราเบี้ยนที่มีเพียงแห่งเดียวในหัวหิน
และในช่ ว งเย็ น ย่ํ า หลั ง พระอาทิ ต ย์ ลั บ ขอบฟ้ า หลั ง จากจบ
ดินเนอร์ ใครอยากชิลต่อต้องไปที่ อัล บาห์ บีช บาร์ หรือ มหาสมุทร
ในความหมายภาษาอาหรับ บาร์ริมชายหาดในคอนเซ็ปต์นอนดูดาว
เท้าย่ำหญ้า ที่ไม่ว่าใครได้มาสัมผัสต่างก็ตกหลุมรัก ที่นี่คุณจะได้
ดืม
่ ด่ำกับค็อกเทลและม็อกเทลสไตล์ใหม่ ทีม
่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัวตาม
แบบฉบับของมาราเกช หัวหิน และเอกเขนกบนบีนแบ็กนุม
่ ๆ เพลิดเพลิน
ไปกับดนตรีสดสไตล์ Easy Listening ที่จะช่วยเติมเต็มช่วงเวลา
พักผ่อนที่หัวหินของคุณให้สมบูรณ์ที่สุด

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 76 ห้อง
ราคา 5,000 – 18,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 63/411 ถนนเพชรเกษม
ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทร. 0 3261 6777
เฟซบุ๊ก marrakeshresortandspa
เว็บไซต์ www.marrakeshresortandspa.com
อินสตาแกรม @marrakeshhuahin
อีเมล reservations@marrakeshresortandspa.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 60% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ

115

116

THE ROCK HUA HIN

เดอะ ร็อค หัวหิน บูติกรีสอร์ทชื่อดังแห่งเมืองหัวหิน ที่เพิ่ง
ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้เก๋ไก๋ทันสมัยมากขึ้น ต้อนรับผู้มาเยือน
ด้วยบรรยากาศสุดหรู เป็นส่วนตัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่ครบครัน ให้กลิ่นอายบรรยากาศแบบบูติกโมเดิร์น
ทีน
่ แี่ บ่งห้องพักออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ กาล่าดีลก
ั ซ์ โดดเด่น
ด้วยการตกแต่งทันสมัยลงตัว แบ่งพืน
้ ทีใ่ ช้งานเป็นสัดส่วน พรีเมียร์
กาล่าดีลักซ์ ยกระดับการพักผ่อนของคุณให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น
ในบรรยากาศเงียบสงบ และการตกแต่งอย่างมีระดับ เพิรล์ สวีท โดดเด่น
ด้วยการตกแต่งภายใต้แนวคิดอัญมณีแห่งท้องทะเล เพียบพร้อม
ด้วยเฟอร์นเิ จอร์แนวบูตก
ิ คุณภาพสูง และยังมีพน
ื้ ทีใ่ ห้คณ
ุ ได้สม
ั ผัส
วิวชายหาดหัวหิน เซนจากุซซีพ
่ ล
ู สวีท ห้องพักทีไ่ ด้รบ
ั แรงบันดาลใจ
จากแนวคิดเชิงปรัชญา เพียงไม่กี่ก้าวจากระเบียง คุณจะได้ผ่อน
คลายไปกับจากุซซี่ส่วนตัวโอบล้อมด้วยธรรมชาติในบรรยากาศ
เงียบสงบอย่างแท้จริง ควอเลียจากุซซี่พูลวิลล่า วิลล่าสุดหรูที่
ได้ รั บ การตกแต่ ง โดยเน้ น ความรู้ สึ ก อบอุ่ น โรแมนติ ก เป็ น หลั ก
เพื่อเนรมิตให้วันหยุดพักผ่อนของคุณเป็นวันพิเศษที่น่าจดจำ
นอกจากนี้ ยังมี อินฟินต
ิ พ
้ี ลู สระว่ายน้ำทีย
่ าวขนานไปกับท้องทะเล
ให้คุณได้แหวกว่ายอย่างเพลิดเพลิน ส่วนใครที่กำลังมองหาสปา
เพือ
่ ผ่อนคลาย เดอะ ร็อค หัวหิน ก็มบ
ี ริการนวดหลากหลายรูปแบบ
ซิกเนเจอร์ทไ่ี ม่ควรพลาด คือการนวดตามธาตุเจ้าเรือน ดิน น้ำ ลม ไฟ
โดยเทอราปิสผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ร่างกายของคุณได้ผ่อนคลาย
และกลับคืนสู่ความสมดุลอีกครั้ง
ผ่อนคลายร่างกายกันไปแล้ว ก็ถึงเวลาเติมพลังด้วยอาหาร
รสเลิศท่ามกลางบรรยากาศสุดพิเศษ เริ่มจากห้องอาหารซี เชลล์
ที่พร้อมเสิร์ฟอาหารหลากหลายเมนูโดยเชฟมากฝีมือ และยังมีไวน์
หลากประเภทให้คณ
ุ ได้สง่ั มาดืม
่ ในมือ
้ พิเศษ แต่ถา้ ยามเย็นแดดร่มลมตก
คงไม่มท
ี ไี่ หนเหมาะไปกว่าพูลบาร์รม
ิ หาด ทีพ
่ ร้อมให้บริการเครือ
่ งดืม
่
หลากรสชาติ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของทะเลหัวหินแบบพาโนรามา

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

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 40% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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VERANDA RESORT AND SPA HUA HIN-CHA AM

วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน ชะอำ บูติกรีสอร์ทสุดหรู
ในเครือเอ็ม แกลเลอรี บาย โซฟิเทล ตัง้ อยูร่ ม
ิ ชายหาดทีเ่ งียบสงบ
ระหว่างชะอําและหัวหิน สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คน
ทุกยุคทุกสมัย โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเอเชียที่ทันสมัย
ออกแบบมาเพือ
่ ความสะดวกสบาย เหมาะสำหรับการพักผ่อนของ
ทุกคนในครอบครัว
ห้องพักของโรงแรมได้รบ
ั การออกแบบอย่างลงตัว เพือ
่ เติมเต็ม
การพักผ่อน เน้นความโปร่งโล่งและตกแต่งอย่างทันสมัย โดยเฉพาะ
ห้องพักรูปแบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามา คือ แฟมิลี่จากุซซี่สวีท ห้องพัก
สำหรับครอบครัว แบ่งพืน
้ ทีใ่ ช้สอยอย่างเป็นสัดส่วน มีเตียงขนาดใหญ่
สำหรับคุณพ่อคุณแม่ และเตียง 2 ชั้นสำหรับเจ้าตัวเล็ก สไลเดอร์
พูลสวีท ห้องพูลสวีทขนาดกว้างขวาง ไฮไลท์เด็ดอยู่ที่สไลเดอร์
บริเวณสระว่ายน้ำส่วนตัวภายในห้องพัก ไม่ว่าจะมากับครอบครัว
หรือเพื่อนฝูง งานนี้สนุกสุดเหวี่ยงจนไม่อยากออกจากห้องพัก
แน่นอน
ห้องพูลสวี ทตกแต่ งสไตล์ โ มเดิ ร์ น ใช้ โ ทนสี ข าวดําเป็ น หลั ก
มีลูกเล่นอยู่ที่ไฟ LED เปลี่ยนสีได้ ให้คุณเปลี่ยนบรรยากาศภายใน
ห้องพักได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ ยังมี พูลเรสซิเดนซ์ 3 ห้องนอน
สํ า หรั บ ครอบครั ว ใหญ่ ที่ ใ ห้ บ รรยากาศอบอุ่ น และสะดวกสบาย
อย่างเหนือระดับ
ที่สำคัญภายในรีสอร์ทยังจัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัว มอบ
ความประทับใจในทุกย่างก้าว มีมุมถ่ายรูปชิคๆ ให้สาวๆ ได้เซลฟี่กัน
ตลอดทาง ไม่ ว่ า จะเป็ น บริ เ วณสระว่ า ยน้ํ า แบบอิ น ฟิ นิ ตี้ พู ล ที่ มี
ม่านน้ำตกสุดเก๋ และมุมห้ามพลาดที่ ไอซี บีช บาร์ แอนด์ เรสเทอรองท์
ทางเดินลอยฟ้าพร้อมกับกำแพงกระจก ให้ได้ออกไปรับลมทะเล
พร้อมชมวิวแบบพาโนรามาอย่างจุใจ
นอกจากนี้ บริ เ วณดาดฟ้ า ของบาร์ ยั ง มี บี น แบ็ ก แสนนุ่ ม
ไว้บริการ ให้คณ
ุ ได้หยุดผ่อนคลายไปกับท้องฟ้าใสๆ และท้องทะเลสีคราม
ส่วนใครอยากจิบกาแฟยามบ่าย ต้องไปทีเ่ ดอะ กลาส รูม – เอสเพรสโซ
บาร์ แค่ก้าวเท้าเข้าไปก็ได้กลิ่นกาแฟหอมกรุ่นและเบเกอรี่นานาชนิด
ที่จะมาเติมความหวานในทริปพิเศษของคุณให้พิเศษยิ่งขึ้น

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 143 ห้อง
ราคา 5,500 – 47,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 737/12 ถนนมุงทะเล ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี
โทร. 0 3270 9000
เฟซบุ๊ก verandaresort
เว็บไซต์ www.verandaresort.com/verandahuahin
อินสตาแกรม @verandaresort
อีเมล rsvn@verandaresort.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 5% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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RATCHABURI
ราชบุรี

จั ง หวั ด เล็ ก ๆ ที่ เ รี ย กได้ ว่ า เล็ ก พริ ก ขี้ ห นู เพราะที่ นี่
นอกจากจะเป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมลุ่มน้ําแม่กลอง
และสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรีแล้ว ยังประกอบไปด้วย
ผู้ ค นหลากหลายชาติ พั น ธุ์ เต็ ม ไปด้ ว ยเรื่ อ งราวทาง
ประวัตศ
ิ าสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีทผ
ี่ สมผสาน
อีกทัง้ ยังมีความหลากหลายในเรือ
่ งของสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ ว
ทีเ่ ติมเต็มความต้องการได้ทก
ุ ช่วงวัย ถ้ำเขาบิน เต็มไปด้วย
หิ น งอกหิ น ย้ อ ยที่ มี ค วามสวยงาม อุ ท ยานหิ น เขางู
สวนสาธารณะและสถานทีท่ อ
่ งเทีย่ วทางโบราณคดี ธารน้ำร้อน
บ่อคลึง ธารน้ำร้อนเล็กๆ ในอำเภอสวนผึง้ ทีเ่ กิดจากน้ำแร่
ไหลซึมจากน้ําใต้ดินผ่านซอกหินจากเทือกเขาตะนาวศรี
ไหลลงมาไม่ขาดสายตามลำธาร ผ่านก้อนหินกรวดทราย
และป่าไม้เบญจพรรณ เป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร
ลงมายังบ่อน้ำร้อนด้านล่าง หรือจะเลือกเป็นทีเ่ ทีย
่ วแบบชิคๆ
ทีม
่ ากไปด้วยกิจกรรมอย่าง Veneto สวนผึง้ สถานทีพ
่ ก
ั
ผ่อนและแหล่งช้อปปิ้งอันแสนโรแมนติกในสวนผึ้ง The
Scenery Vintage Farm สถานที่ยอดฮิตโด่งดังใน
สวนผึง้ ทีต
่ อ
้ งแวะถ่ายรูป ให้อาหารแกะ และทำกิจกรรมต่างๆ
ในหมูบ
่ า้ นชาวฟาร์มสไตล์วน
ิ เทจ ส่วนใครชอบวัฒนธรรม
ก็ไม่ควรพลาดวัดขนอน ที่อนุรักษ์หนังใหญ่ สมบัติทาง
วัฒนธรรมไทยซึง่ ได้รบ
ั การยกย่องว่าเป็นการแสดงชัน
้ สูง
และใครชอบหามุมบ้านเก่าถ่ายรูปแบบฮิปสเตอร์ แนะนำ
ให้ลองเดินเล่นในเมือง มีเรือนไม้เก่าซ่อนตัวอยู่หลายแห่ง
รวมทั้งร้านกาแฟน่ารักๆ ด้วย
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NAVELA HOTEL & BANQUET RATCHABURI

ณ เวลา คือชื่อโรงแรมแห่งใหม่ในจังหวัดราชบุรี ความสวยงาม
ของงานสถาปัตยกรรม รวมทั้งการตกแต่งอย่างไทยๆ ในสไตล์
โมเดิร์น เกิดจากแรงบันดาลใจที่ต้องการสร้างหมุดหมายในการ
พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ชมทิวทัศน์ทุ่งนาที่อยู่รายรอบ
ณ เวลา เป็นสถานทีท
่ ชี่ วนให้คณ
ุ มาหยุดเวลา ใช้เวลาอย่างช้าๆ
แต่แช่มชืน
่ ไปกับความน่ารักของเมืองราชบุรี ได้สม
ั ผัสกับอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม วิถชี วี ต
ิ ภูมป
ิ ญ
ั ญาของชาวเมืองราชบุรี ซึง่ ซ่อนอยู่
ในรายละเอียดของห้องพักและรอบๆ โรงแรม ไม่วา่ จะเป็นลายผ้าพืน้ เมือง
ทีน
่ ำมาเป็นต้นแบบพืน
้ กระเบือ
้ งบนพืน
้ รอบๆ และในสระว่ายน้ำ โอ่งมังกร
ที่นำมาดัดแปลงเป็นโต๊ะกลางที่บาร์ริมสระน้ำ หมอนขวานอย่างไทย
วางประดับที่โถงล็อบบี้ หนังใหญ่วัดขนอนที่นำมาเป็นต้นแบบใน
การฉลุ ล วดลายผ้ า กั บ แผงระแนงกั้ น ตกแต่ ง บริ เ วณสระว่ า ยน้ํ า
เมือ
่ เล่นกับแสงเกิดเป็นเงาลายสวยบนพืน
้ ส่วนห้องอาหารศาลาทอข้าว
ได้จำลองโรงทอผ้า สร้างบรรยากาศท้องถิน
่ ในการรับประทานอาหาร
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
อยู่ ไ ม่ ไ กลจากกรุ ง เทพฯ ใช้ เ วลากั บ ตั ว เอง ให้ ธ รรมชาติ บํ า บั ด
ลองมาหยุดเวลาที่ ณ เวลา แห่งนี้สักครั้ง

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 46 ห้อง
ราคา 2,500 – 19,000 บาท
ทีอ
่ ยู่ 9/9 หมู่ 5 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โทร. 0 3220 6599
เฟซบุ๊ก NavelaHotel
เว็บไซต์ www.navelahotel.com
อีเมล info@navelahotel.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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SWISS VALLEY HIP RESORT

ทิวทัศน์อันสวยงามบนพื้นที่ 80 กว่าไร่ ที่มีถนนหลักอ้อมผ่านถึง
สองด้าน และยังห้อมล้อมด้วยทิวเขาที่มองเห็นได้ทั้งในระยะใกล้
และไกล อีกทั้งลมที่พัดจากอันดามันผ่านทิวเขาและป่าดงดิบนำ
ความสดชืน
่ และเย็นสบายมาสูส่ วนผึง้ พร้อมทัง้ แนวคิดทีจ
่ ะให้คนไทย
ไม่ตอ
้ งบินไปไกลเพือ
่ พักผ่อนถึงต่างประเทศ ประกอบกับความใส่ใจ
ในบริการเพื่อให้ลูกค้าได้มีความสุขทุกครั้งที่ได้มาเยือนสวนผึ้ง
จึงเกิดเป็น สวิส วัลเลย์ ฮิพ รีสอร์ท บ้านพักและสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ ว
ซึ่งออกแบบตกแต่งแนวยุโรปชนบท
ผู้เข้าพักและนักเดินทางจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแสนร่มรื่น
สูดกลิ่นไอธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ และความหนาวเย็นตลอดปี
ซึง่ ทัง้ หมดนีไ้ ม่สามารถหาได้จากในเมือง ตัวบ้านพักได้รบ
ั การออกแบบ
ในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนและการตกแต่งภายในให้ความรู้สึกแปลก
แตกต่างกันไปในแต่ละหลัง เพือ
่ แต่ละครัง้ ทีล
่ ก
ู ค้ามาพักผ่อนก็เท่ากับ
ได้เปลีย
่ นบรรยากาศไปในทุกครัง้ มีทงั้ บรรยากาศแบบยูโรเปีย
้ นสไตล์
แนวฝรัง่ เศสและสเปนทีม
่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัวเพือ
่ สร้างประสบการณ์
ที่ ห ลากหลาย แต่ ยั ง คงความเป็ น ส่ ว นตั ว เงี ย บสงบ รวมทั้ ง
สิง่ อำนวยความสะดวกในวันพักผ่อนต่างๆ อาทิ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส
ซาวน่า ร้านอาหาร มุมกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก เพื่อเติมเต็ม
ประสบการณ์ของวันพักผ่อน ทีส
่ ำคัญคือมีการจัดโครงการส่งเสริม
การอนุรก
ั ษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในรีสอร์ทด้วย เพื่อให้ทุกคน
มีสว่ นร่วมในการรณรงค์ลดโลกร้อน ช่วยให้โลกสวยด้วยธรรมชาติ
นอกจากบ้านพักทีส
่ วยงามและน่าอยูแ่ ล้ว บรรยากาศโดยรอบ
ยังเปรียบเสมือนการพักผ่อนในชนบทของต่างประเทศ เพราะมี
กิจกรรมกลางแจ้งทีน
่ า่ สนใจมากมาย ตัง้ แต่ฟาร์มแกะพันธุค
์ อร์รเิ ดล
และพันธุ์บอนด์เกือบร้อยตัวที่ออกมาเล็มหญ้าในทุ่งกว้าง สลับกับ
ม้ า แสนรู้ 6-7 ตั ว ที่ ท ดลองขี่ เ ล่ น ในบริ เ วณรี ส อร์ ท ได้ รวมทั้ ง
กิจกรรมขีจ
่ ก
ั รยาน ไต่เนิน และยังมีสนามยิงธนูทดลองความแม่นยำ
แบ่งพืน
้ ทีด
่ ว
้ ยแนวถนนภายในสนามซ้อมกอล์ฟ หรือใครชอบยืดเส้น
ยืดสายก็มส
ี ระว่ายน้ำส่วนกลางไว้บริการ

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 18 ห้อง
ราคา 3,900 - 18,500 บาท
ที่อยู่ 7/7 หมู่ 7 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี
โทร. 08 7773 3950, 08 1995 6162
เฟซบุก
๊ swissvalleyhipresort
เว็บไซต์ www.swissvalleyhipresort.com
อีเมล swissvalleyhip@gmail.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 30% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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RAYONG
ระยอง

มีทง้ั น้ำทะเลใสๆ ชายหาดสวยๆ การเดินทางทีแ่ สนจะง่ายดาย
โดยเฉพาะ เกาะเสม็ด สีสันแห่งความสนุกในยามค่ำคืน
กับปาร์ตท
ี้ ส
ี่ ด
ุ เหวีย
่ ง หรือความเงียบสงบของ หมูเ่ กาะมัน
ที่ยังคงไว้ซึ่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์พร้อมกับแหล่ง
ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์ไม่แพ้ที่ใด หาดแม่รำพึง
หาดแม่พิมพ์ แหล่งรวมที่พักราคาย่อมเยา และร้านอาหาร
ราคาสบายกระเป๋าตั้งเรียงรายริมชายหาดเป็นแนวยาว
หรือจะเลือกเปลีย
่ นบรรยากาศไปสัมผัสความคลาสสิกกับ
ถนนยมจินดา ถนนสายแรกของเมืองระยอง ที่ทอดยาว
ขนานไปกั บ แม่ น้ํ า ระยอง เป็ น ชุ ม ชนค้ า ขายเก่ า แก่ ที่ มี
สถาปัตยกรรมบ้านเรือนโบราณ พิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี่
ร้านกาแฟ และร้านสะสมของโบราณ หรือไปรับพลังแห่ง
ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ กับพื้นที่ป่าชายเลนกว่า 6,000 ไร่
ของ ทุ่ ง โปรงทอง ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยความงดงามของ
ต้นโกงกางและแสงธรรมชาติที่ช่วยกันเติมเต็มให้สถานที่
แห่งนี้เหมาะแก่การมาชาร์จพลังให้กบ
ั ร่างกาย จิตใจ และ
ความคิด เป็นอย่างยิง่ ก่อนกลับต้องไม่ลม
ื แวะซือ
้ ของฝาก
ติดไม้ตด
ิ มือกันที่ ตลาดบ้านเพ แหล่งจำหน่ายสินค้าพืน
้ เมือง
และผลิตภัณฑ์อาหารจากทะเลแหล่งใหญ่ ของถูกและดีมจ
ี ริง
ต้องลองมาชม
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CENTARA Q RESORT RAYONG

สุดสายปลายทางของหาดแหลมแม่พิมพ์คือ อ่าวไข่ อันเงียบสงบ
ที่นักเดินทางจำนวนน้อยนักจะพากันเดินทางมาถึง แต่สำหรับผู้ที่
แสวงหาความสงบ แต่ยังคงรักความสวยงาม ทันสมัย สะดวก
สบาย ที่สำคัญคือการได้แนบชิดกับหาดทรายขาวสะอาดแล้วละก็
เซ็นทาราคิวรีสอร์ท รีสอร์ทขนาดเล็กกะทัดรัดแห่งนี้คือทั้งหมด
ที่คุณปรารถนา
ห้ อ งพั ก ทุ ก ห้ อ งมี วิ ว ท้ อ งทะเลอ่ า วไทยให้ ชื่ น ชมทุ ก ครั้ ง
ที่ลืมตาตื่นและก่อนหลับตานอน ตัวอาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ด้วยกัน อาคารด้านหน้าสีขาวอยู่ใกล้กับทะเลเพียงไม่กี่ก้าว มีเพียง
สระว่ า ยนํ้ า กลางแจ้ ง กั้ น ไว้ เ ท่ า นั้ น โดยเป็ น ห้ อ งประเภท
ดีลักซ์โอเชี่ยนเฟสซิ่ง ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมทันสมัยได้รับ
การปรับปรุงโฉมใหม่ มีการเล่นระดับลดหลั่นกันเป็นลำดับสวยงาม
ภายในห้ อ งกว้ า งขวาง มี สิ่ ง อำนวยความสะดวกครบครั น
มีอ่างอาบนํ้าสำหรับนอนแช่ตัว เหมาะแก่การเป็นหมุดหมายสำหรับ
วันพักผ่อนในฝันอย่างแท้จริง
อาคารด้านหลังเป็นอาคารใหม่ สร้างขึ้นโดยเน้นความอบอุ่น
ใกล้ชิด ห้องพักประเภทซูพีเรียร์โอเชี่ยนเฟสซิ่ง ขนาดกะทัดรัด
ใช้พน
ื้ ทีอ
่ ย่างคุม
้ ค่า ตกแต่งเรียบง่ายสวยงาม คอนเซ็ปต์นอ
้ ยแต่มาก
แต่ไม่ได้ทำให้ความสะดวกสบายลดลงเลย ที่สำคัญทุกห้องหันหน้า
รับลมทีพ
่ ด
ั มาจากทะเล ซึง่ การนัง่ ชมวิวจากริมระเบียงก็ให้ความสดชืน
่
ไม่แพ้การลงไปเดินเล่นริมชายหาด
นอกจากห้องพักและบรรยากาศที่เหมาะแก่การพักผ่อนอย่าง
เต็มรูปแบบแล้ว ทีน
่ ย
่ี งั มีสปาเซ็นวารีทม
่ี บ
ี ริการสปาให้เลือกหลากหลาย
มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ มี คิวบ์ พูลบาร์ ทีเ่ ปิดให้บริการสัง่ เครือ
่ งดืม
่ เย็นๆ
สํ า หรั บ นั่ ง เล่ น ริ ม สระหรื อ ถื อ ลงไปนั่ ง เตี ย งผ้ า ใบริ ม ชายหาดที่ มี
ความเป็นส่วนตัวไม่วุ่นวาย

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 41 ห้อง
ราคา 2,500 - 7,000 บาท
ที่อยู่ 215/3 หมู่ 3 แหลมแม่พิมพ์ ตำบลเนินฆ้อ
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทร. 0 3865 7378
เฟซบุ๊ก centara.q.rayong
อีเมล ddcrr@chr.co.th

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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LE VIMARN COTTAGES & SPA

หากคุณชืน
่ ชอบความสวยงามของหาดทรายทีท
่ อดยาว เงียบสงบ
และมีความเป็นส่วนตัวสูง เลอวิมาน ค็อทเทจ แอนด์ สปา โรงแรมหรู
ทีต
่ ง้ั อยูบ่ นอ่าวพร้าว คือ อีกหนึง่ หมุดหมายในการพักผ่อนอันแสนสบาย
บนเกาะกลางท้องทะเล ซึ่งขึ้นชื่อในบรรยากาศสุดโรแมนติกและ
เป็นเวิง้ อ่าวแห่งเดียวบนเกาะเสม็ดทีม
่ องเห็นพระอาทิตย์ตกได้อย่าง
สวยงามท่ามกลางบรรยากาศของท้องทะเลไทย
เลอวิมาน ค็อทเทจ แอนด์ สปา เป็นโรงแรมทีอ
่ อกแบบบ้านพัก
อย่างสวยงามในสไตล์กระท่อมค็อทเทจที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก
ที่พักในบาหลี บ้านพักซ่อนตัวอยู่บนเนินเขาลดหลั่นกันไป ท่ามกลาง
ต้นไม้อน
ั เขียวขจีในสวนป่าเขตร้อนสไตล์ทรอปิคอลการ์เด้น บ้านพัก
แต่ละหลังถูกแยกออกเป็นสัดส่วนให้ความรูส
้ ก
ึ ถึงความเป็นส่วนตัว
ทีบ
่ า้ นพักของเลอวิมานทุกห้องจะมุงหลังคาด้วยหญ้าคาเพือ
่ ระบาย
ความร้อนจากแสงแดด และในยามที่ฝนตกก็จะได้กลิ่นหอมอ่อนๆ
ของยอดหญ้า
บ้านพักของเลอวิมานมีความสะดวกสบาย พรีเมียร์วลิ ล่าฮิลไซด์
เป็ น บ้ า นพั ก ที่ มี ส ปา เป็ น ของตั ว เอง เมื่ อ ลู ก ค้ า มองลงไปจาก
อ่ า งอาบนํ้ า ขนาดพิ เ ศษของสปาส่ ว นตั ว ริ ม ระเบี ย ง จะมองเห็ น
ทิวทัศน์ของเวิง้ อ่าวทีส
่ งบงดงาม พืน
้ ทีข่ องโรงแรมเลอวิมานจึงถูก
ออกแบบโดยนำเรื่องราวของพระอภัยมณีและตัวละครในวรรณคดี
มาถ่ายทอดเป็นงานสถาปัตยกรรรมและการตกแต่งส่วนต่างๆ ของ
โรงแรม เช่น รูปปั้นนางยักษ์จำลองซึ่งอยู่บริเวณสระนํ้าของล็อบบี้
ที่เลอวิมานแห่งนี้ นอกจากเป็นโรงแรมที่สุดโรแมนติกในการ
ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น ยังเป็นโรงแรมทีม
่ ค
ี วามโดดเด่นด้านสปา
ทิวาริน สปา เป็นบริการพิเศษด้านสปาทีอ
่ ยูภ
่ ายในโรงแรม นอกจาก
สปาและบ้านพักทีอ
่ อกแบบอย่างสวยงาม เลอ วิมาน ยังเป็นโรงแรม
ที่มีห้องอาหารให้บริการทั้งห้องอาหารนานาชาติโอ และห้องอาหาร
บั ซ ห้ อ งอาห า รไ ทยอี สา น สุ ด โ ม เดิ ร์ น ที่ น อก จ า ก จ ะ มี เ ม นู
หลากหลายทั้ ง อี ส าน ไทย และนานาชาติ ห้ อ งอาหารแห่ ง นี้
ยังออกแบบได้อย่างโรแมนติก มีมม
ุ ให้ครู่ ก
ั ได้ชมความสวยงามของ
ท้องทะเลและพระอาทิตย์ยามเย็น

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 31 หลัง
ราคา 6,810 – 28,100 บาท
ที่อยู่ 40/11 หมู่ 4 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทร. 0 2438 9771-2 (ฝ่ายสำรองห้องพัก
เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เฟซบุ๊ก Samed.resorts
เว็บไซต์ www.samedresorts.com
อีเมล rsvn@samedresorts.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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RAYONG MARRIOTT RESORT & SPA

หลบจากวิถีชีวิตอันวุ่นวายในบางเวลาและชีวิตประจำวันที่จำเจ
สูบ
่ รรยากาศแห่งความผ่อนคลายกับธรรมชาติและทัศนียภาพของ
ท้องทะเลสวย หาดทรายสีขาวสะอาดแวดล้อมด้วยวิวทะเลและ
ขุนเขาอันเขียวขจีและเงียบสงบ
โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่พักริมหาด
ระดับ 5 ดาวแห่งใหม่ ซึง่ ได้รบ
ั การออกแบบอย่างทันสมัย เพียบพร้อม
ด้ ว ยสิ่ง อํ า นวยความสะดวกครบครั น เพื่อ ให้ ก ารพั ก ผ่ อ นได้ รับ
ความสบายอย่างสูงสุด ที่นี่มีห้องพักหลากหลายแบบให้เลือกสรร
พร้อมระเบียงส่วนตัว ตัง้ แต่หอ
้ งมาตรฐานอย่าง ดีลก
ั ซ์ เมาน์เทนวิว
หรือห้องติดวิวทะเลอย่างห้องดีลักซ์ โอเชียนวิว และห้องพรีเมียร์
โอเชียนวิว หากอยากจะเพิม
่ ความส่วนตัวอีกนิดสามารถเลือกพักที่
ห้องสตูดโิ อคอร์เนอร์สวีทและห้องสวีทเตียงเดีย
่ ว สุดท้ายพิเศษสุด
กับห้องโอเชียนสวีทสุดหรูทม
่ี ากด้วยพืน
้ ทีใ่ ช้สอยถึง 130 ตารางเมตร
นอกจากคุ ณ จะได้ สั ม ผั ส ความผ่ อ นคลายและความสุ ข กั บ
บรรยากาศอันเป็นธรรมชาติแล้ว ไม่ควรพลาดที่จะต้องลิ้มลอง
อาหารบุ ฟ เฟ่ ต์ น านาชาติ ขนมอบชั้ น เลิ ศ ที่ ทํ า สดใหม่ ทุ ก วั น จาก
วัตถุดิบธรรมชาติ พร้อมทั้งสดชื่นกับเครื่องดื่มและค็อกเทลจาก
ห้องอาหารและบาร์ทงั้ 6 แห่ง ไม่วา่ จะเป็นห้องอาหารเรียบหรูซซี อลท์
บริการอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ และบาร์ริมชายหาดอย่างฟิชบาร์
ที่คุณจะได้เต็มอิ่มกับอาหารทะเลสดใหม่ รวมถึงอีก 3 บาร์สุดเก๋
ทีใ่ ห้บริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ในบรรยากาศดีๆ ทีแ่ ตกต่างกันอย่าง
เดอะเลานจ์ ซิงค์ และวอเตอร์บาร์ ส่วนคนรักกาแฟต้องแวะไปที่
จาว่าพลัส ให้บริการกาแฟรสเลิศและเครื่องดื่มมากมายพร้อมกับ
ขนมและเบเกอรีอ
่ บใหม่แสนอร่อย ให้คณ
ุ นัง่ ชิลๆ ปล่อยอารมณ์ได้ทง้ ั วัน
อิ่ ม อร่ อ ยก็ อ ย่ า ลื ม ไปผ่ อ นคลายกั บ การนวดแบบต่ า งๆ
จากแผนกสปา หรือสนุกไปกับการว่ายน้ำในสระว่ายน้ำทั้ง 2 แห่ง
อีกทัง้ ยังมีหอ
้ งฟิตเนสให้ทา่ นได้ออกกำลังกาย หรือจัดกิจกรรมสนุกๆ
บนหาดทรายแก้ว รวมถึงแวะไปชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง
มีปลาที่สวยงามและพืชน้ำ ชนิดต่างๆ อันหลากหลาย ซึ่งระยอง
แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ก็พร้อมบริการผูเ้ ข้าพักอย่างสุดพิเศษ

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 205 ห้อง
ที่อยู่ 99/5 หมู่ 2 ถนนเพ-แกลง-กร่ำ ตำบลชากพง
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทร. 0 3899 8000
เฟซบุ๊ก MarriottRayong
เว็บไซต์ www.rayongmarriottresort.co.th
อีเมล rayongreservation@marriott.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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SAI KAEW BEACH RESORT

หากหมุดหมายในการเดินทางพักผ่อน คือ ที่พักที่มีความทันสมัย
และมีเสน่หใ์ นการใช้ชว
ี ต
ิ มีกจ
ิ กรรมและกีฬาทางทะเลให้เลือกเล่น
หลากหลาย แถมยังเป็นที่พักใกล้กรุงเทพฯ เดินทางสะดวกสบาย
ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท คือ ทีพ
่ ก
ั ริมทะเลทีเ่ ราอยากให้คณ
ุ ได้มาสัมผัส
ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทที่มีความหลากหลายใน
สไตล์การออกแบบ ตัง้ อยูบ
่ นหาดทรายแก้ว หาดทรายยอดนิยมของ
เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง แบ่งออกเป็นที่พัก 3 โซน และ 3 รูปแบบ
ภายใต้แนวคิดในการออกแบบพืน
้ ทีใ่ ช้สอย คือ Hip Hup และ Hide
Hip คือ ส่วนของโซนที่พักที่เหมาะกับวัยรุ่นและลูกค้าที่เน้น
ความสนุกสนาน รีสอร์ทจึงเน้นการออกแบบห้องพักและอาคารที่
หรูหรา สะดวกสบาย และมีสีสันในการตกแต่ง ที่พักเป็นอาคารรูป
ตัว U ที่ออกแบบสระว่ายน้ำให้อยู่ตรงกลาง เพื่อให้ลูกค้าโซนนี้ได้
เล่นน้ำทั้งในสระและในทะเล จุดเด่นของ HIP โซนอยู่ที่ห้องอาหาร
เดอะ ซี ทีอ
่ อกแบบให้โปร่ง สบายตา เปิดโล่ง และทอดยาว มองเห็น
หาดทรายแก้ ว หาดทรายที่ ส วยและยาวที่ สุ ด บนเกาะเสม็ ด และ
ซีบาร์ มินิ ดิสโก้ เธค ที่ให้ลูกค้าได้ปาร์ตี้กันอย่างสุดมันส์
Hup คื อ ส่ ว นของห้ อ งพั ก ที่ เ หมาะกั บ ลู ก ค้ า ที่ ยั ง มี ค วาม
ต้ อ งการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ โลกไซเบอร์ ต้ อ งการไวร์ เ ลสและ
อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารที่สะดวกฉับไว ห้องพักของ Hup โซน
เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นที่ส่วนอาคารที่พักเหมาะกับการพักผ่อนแบบ
ครอบครัว มีสระว่ายน้ำ และฟิตเนสเซ็นเตอร์ มีโซนของกิฟ
๊ ช็อปและ
ส่วนของร้านเบเกอรี่
ส่วนโซนสุดท้าย Hide คือ ส่วนของบ้านบังกะโล ท่ามกลาง
สวนต้นไม้นานาชนิด โซน Hide นี้ให้ความความรู้สึกเป็นส่วนตัว
มากกว่าโซนอืน
่ ๆ และมีสนามหญ้าเล็กๆ ติดกับหาดสับปะรด ชายหาด
ที่ มี เ วิ้ ง โค้ ง สวยงามเหมื อ นเป็ น หาดส่ ว นตั ว ซึ่ ง หาดสั บ ปะรด
เป็นชายหาดที่ติดกับหาดทรายแก้ว บริเวณโซนนี้มีผู้นิยมมาจัด
งานแต่งงาน เนื่องจากเป็นชายหาดที่สวยงามมีสนามหญ้ากว้าง
ติดกับหาดทราย

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 158 ห้อง
ราคา 4,940 - 20,200 บาท
ที่อยู่ 8/1 หมู่ 4 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทร. 0 2438 9771-2 (ฝ่ายสำรองห้องพัก
เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เฟซบุ๊ก Samed.resorts
เว็บไซต์ www.samedresorts.com
อีเมล rsvn@samedresorts.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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TRAT & CHANTHABURI
ตราดและจันทบุรี

สองจั ง หวั ด พี่ น้ อ งที่ มี ทั้ ง ความเหมื อ นและความต่ า งที่
ลงตัว ความเหมือนทีว่ า่ คือเป็นจังหวัดอยูต
่ ด
ิ อ่าวไทยทัง้ คู่
เรื่องอาหารทะเลจึงดีเด่นไม่แพ้กัน รวมทั้ง บุฟเฟต์ผลไม้
ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน ที่เชิญชวนทุกคนมา
เลือกสรรผลไม้ได้ตามใจชอบ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ สละ
ลองกอง ฯลฯ ใครชอบความเก่าขอให้ใช้เวลาช้าๆ กับ
ชุมชนริ ม น้ํ า จั น ทบู ร ชุ ม ชนที่ มี เ สน่ ห์ แ ละมนต์ ข ลั ง แห่ ง
เมืองจันท์ และพลาดไม่ได้ที่จะต้องแวะชิม ก๋วยเตี๋ยวกั้ง
ร้านดังในชุมชนสุดคลาสสิก หรือจะไปชมความงดงามของ
อาสนวิหาร พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล โบสถ์คาทอลิก
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หรือออกมานอกเมืองเดินชม
ป่าชายเลน ศูนย์ศก
ึ ษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน อันเนือ
่ ง
มาจากพระราชดำริ และต้องไม่พลาดที่จะขับรถไปชมวิวที่
จุดชมวิวเนินนางพญา อีกหนึง่ สถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วในฝันกับ
การกล่าวขานว่าเป็นจุดชมวิวทีส
่ วยทีส
่ ด
ุ ในภาคตะวันออก
ส่วนตราด หรือเมืองเกาะในฝัน มีเกาะมากมายไม่แพ้ภาคใต้
เช่น เกาะช้าง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเกาะภูเก็ต
เป็นเกาะยอดฮิตของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว กิ จ กรรมผจญภั ย
บนต้นไม้ท่ี Tree Top Adventure Park ปีนเขา เดินป่า
ขี่ช้าง หรือท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่วนทางน้ำ เช่น การเล่น
เรือใบ พายเรือคายัค นั่งเรือกอนโดลาชมป่าชายเลนที่
หมู่บ้านสลักคอก เป็นต้น ทั้งยังมีร้านอาหารทะเลเลิศรส
ให้ได้ลิ้มลองกันมากมาย เกาะขาม เกาะที่ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุก
มรกตแห่งทะเลตราด แต่หากใครรักความสงบ ชอบอยูก
่ บ
ั
ธรรมชาติ อยากใช้ ชี วิ ต เนิบช้าต้องยกให้ เกาะกูด และ
เกาะหมาก เนือ
่ งด้วยบนเกาะนัน
้ มีเพียงธรรมชาติ ท้องทะเล
สุดลูกหูลก
ู ตา และร้านค้าเล็กๆ ของชุมชน ทีม
่ ก
ั จะให้รอยยิม
้
มาเป็นของแถมเสมอ
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PEGGY’S COVE RESORT

เป็กกี้ โคฟ เป็นที่พักติดทะเลที่มีการตกแต่งดีไซน์ไม่เหมือนใคร
ด้วยสไตล์ Fisherman’s village หรือหมู่บ้านชาวประมง
ผสมผสานเข้ากับความสวยงามแบบจันทบุรี ทำให้รส
ู้ ก
ึ ราวกับว่ามา
พักผ่อนอยูท
่ า่ มกลางหมูบ
่ า้ นชาวประมงทีแ่ ท้จริง ซึง่ การออกแบบนี้
ได้รบ
ั แรงบันดาลใจมาจากหมูบ
่ า้ นชาวประมงเป็กกี้ โคฟ บนชายฝัง่
มหาสมุทรแอตแลนติกแห่งโนวาสโกเชียร์ ประเทศแคนาดา
ความโดดเด่นต้องยกให้สส
ี น
ั อันสดใสของบ้าน ตัดกับพืน
้ หญ้า
สีเขียวและผืนน้ำสีฟ้า มีประภาคารสีแดงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ และ
ยังสามารถเดินพักผ่อนหย่อนใจไปพร้อมๆ กับการชมวิวทิวทัศน์
บนสะพานไม้ ซึ่ งเชื่ อ มห้ องพั ก และสิ่ ง อํา นวยความสะดวกต่ า งๆ
เข้าไว้ด้วยกัน
ห้องพักทัง้ หมด ได้รบั การออกแบบตกแต่งอย่างมีระดับ สวยงาม
นอกจากสีสน
ั สะดุดตา มีสไตล์รว่ มสมัยของอาคารทีพ
่ ก
ั แล้ว ภายใน
ห้องพักก็ยังตกแต่งอย่างอบอุ่นด้วยชุดเครื่องนอน เฟอร์นิเจอร์
โทนสีสบายตา แต่ละห้องมีพื้นที่กว้างขวาง แบ่งสัดส่วนของห้อง
ได้อย่างลงตัว ทั้งในรูปแบบดีลักซ์ ดีลักซ์พูลแอคเซส ดีลักซ์จากุซซี่
วิลล่า และทีพ
่ ก
ั พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวอย่างแกรนด์ดล
ี ก
ั ซ์พล
ู วิลล่า
นอกจากการออกแบบทีส่ วยงามและน่าประทับใจแล้ว ยังสามารถ
ดื่มด่ำบรรยากาศไปพร้อมๆ กับเมนูอาหารทะเล พิซซ่าบางกรอบ
อาหารยุโรปนานาชนิด ไปจนถึงอาหารพืน
้ เมืองจันทบุรี จากห้องอาหาร
ไลท์ เฮ้าส์ บาร์ แอนด์ กริลล์ ที่เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน โดยลูกค้า
สามารถเลือกนั่งรับประทานด้านในหรือด้านนอกก็ได้ อีกทั้งยังมี
ร้านคอฟฟี่ โคฟ ร้านคาเฟ่เก๋ๆ ริมทะเลสุดคลาสสิกที่อยู่ติดกับ
ร้านอาหาร ซึง่ มีจด
ุ ชมวิวบนประภาคารให้ขน้ ึ ไปถ่ายรูปชมวิวหาดคุง้ วิมาน
กันอย่างสนุกสนาน
เป๊กกี้ โคฟ รีสอร์ท เปรียบเสมือนอัญมณีเม็ดงามแห่งท้องทะเล
ทีส
่ ะท้อนมุมมองใหม่แห่งการท่องเทีย
่ วจันทบุรไี ด้อย่างสะดุดตา และ
พร้อมยกระดับจันทบุรีสู่ที่สุดแห่งสถานที่พักผ่อนของประเทศไทย
ด้วยคอนเซ็ปต์ทโี่ ดดเด่นไม่เหมือนใคร แฝงไว้ดว้ ยความอบอุน
่ พร้อม
ต้อนรับผู้มาเยือน

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 38 ห้อง
ราคา 3,700 – 10,800 บาท
ที่อยู่ 44 หมู่ 7 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี
โทร. 0 3946 0345, 06 1405 4499
เฟซบุ๊ก peggyscoveresort
เว็บไซต์ peggyscoveresort.com
อีเมล info@peggyscoveresort.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 15% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท) เฉพาะห้องพักประเภทดีลักซ์
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561 เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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SAND DUNES CHAOLAO BEACH RESORT

แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท ตัวเลือกแห่งใหม่ทจ
ี่ ะสร้างความ
ประทับใจตลอดทริปของคุณ ด้วยไลฟ์สไตล์ทผ
่ ี สมผสานความทันสมัย
กับความเรียบง่ายแบบธรรมชาติให้เข้ากันได้เป็นอย่างดี
ห้ อ งพั ก แต่ ล ะห้ อ งได้ รั บ การตกแต่ ง อย่างหรูหรา มีระเบียง
ส่วนตัวสำหรับห้องพักทุกห้อง สามารถมองเห็นวิวทะเลหาดเจ้าหลาว
ในมุมที่แตกต่างกันไป ยิ่งกว่านั้นบางห้องพักสามารถลงเล่นน้ำได้
จากภายในห้องได้อย่างสนุกสนานแบบส่วนตัวสุดๆ และด้วยขนาดของ
แต่ละห้องทีด
่ ก
ู ว้างขวาง โอ่โถ่ง จึงเหมาะกับการมาพักแบบครอบครัว
หรือกลุม
่ เพือ
่ น ทัง้ ยังมีสง่ิ อำนวยความสะดวกระดับท็อปคลาสพร้อม
บริการสำหรับคุณ
สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่พร้อมจะมอบให้ในวันพักผ่อน
ของคุณ คือ แซนด์ ไทย มาสซาจ บริการนวดแผนไทย สัมผัสความ
ผ่อนคลายและการฟืน
้ ฟูรา่ งกายทีเ่ หนือ
่ ยล้าทีส
่ ปาสุดหรู มีสระว่ายน้ำ
ขนาดใหญ่ และบาร์สำหรับรองรับแขกที่เข้าพักได้มานั่งรับประทาน
อาหารค่ำ พร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติก
หากใครอยากเปลี่ ย นบรรยากาศออกไปสั ม ผั ส ธรรมชาติ
และความงดงามของหาดเจ้าหลาว ทางรีสอร์ทมีบริการเช่าจักรยาน
ซึ่งคุณสามารถปั่นเพลินๆ ไปตามเส้นทางชมวิวที่ไม่ควรพลาดเป็น
อย่ า งยิ่ ง นั่ น คื อ ถนนชล - จั น ท์ หรื อ ถนนเฉลิ ม บู ร พาชลทิ ต
เป็นถนนเลียบชายทะเลที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนสวยที่สุด
ในประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเทีย
่ วทางธรรมชาติทส
ี่ ำคัญอยูใ่ กล้
รีสอร์ทอย่างพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนที่อุดม
สมบูรณ์และสวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี มีพันธุ์ไม้ป่าชาย
เลนจำพวกไม้แสม ไม้ลำพู และไม้โกงกางจำนวนกว่า 30 ชนิด
นับว่าเป็นแหล่งท่องเทีย
่ วทีเ่ หมาะกับการศึกษาหาความรูเ้ กีย
่ วกับป่า
ชายเลนอย่างแท้จริง

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

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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THE EMERALD COVE KOH CHANG

ดิ เอมเมอรัลด์ โคฟ เกาะช้าง รีสอร์ทระดับห้าดาว มีห้องพัก
และห้องสวีททีต
่ กแต่งในสไตล์ไทยร่วมสมัย สามารถชมวิวทะเลทาง
ทิศตะวันตก หรือสัมผัสบรรยากาศ อันร่มรื่นของภูเขาที่ปกคลุม
ไปด้วยป่าไม้เขียวขจีทางทิศตะวันออกได้ทก
ุ ห้อง อีกทัง้ ยังมีบริการ
ชัน
้ เลิศทีท
่ ำให้คณ
ุ ประทับใจได้ตลอดเวลา
มีทงั้ ห้องพักทีจ
่ ด
ั ตกแต่งอย่างดีมค
ี ณ
ุ ภาพ และห้องสวีทหรูหรา
ระดับพรีเมียม ซึ่งทุกห้องจะมีระเบียงส่วนตัวสำหรับชมวิวทิวทัศน์
อันงดงามเพลินตา รวมถึงการตกแต่งภายในห้องที่เน้นความเป็น
ธรรมชาติ ทัง้ โทนสี เฟอร์นเิ จอร์ไม้แกะสลักอย่างดี และการประยุกต์
ให้ดูทันสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็น
โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ อ่างอาบน้ำและฝักบัว เครื่องเป่าผม
มิ นิ บ าร์ และอื่ น ๆ อี ก มากมาย ทั้ ง ยั ง มี ห้ อ งประชุ ม ขนาดต่ า งๆ
พร้อมให้บริการอีกด้วย
นอกจากนี้ ทางรีสอร์ทยังมีกิจกรรมและสันทนาการมากมาย
รอให้ คุ ณ มาร่ ว มสนุ ก สนานและสร้ า งสรรค์ วั น พั ก ผ่ อ นให้ คุ้ ม ค่ า
ไม่วา่ จะเป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้งติดกับหาดทราย หรือจะแช่ตวั สบายๆ
ในอ่ า งน้ํ า จากุ ซ ซี่ แต่ ห ากใครชอบความท้ า ทายด้ า นกี ฬ าทางน้ํ า
ต้องไม่พลาดการพายเรือคายัค ชื่นชมธรรมชาติบนเกาะ หรือจะ
ชืน
่ ชมความงามใต้ทอ
้ งทะเล ด้วยบริการคอร์สดำน้ำบริเวณเกาะช้าง
ในราคาย่อมเยา ปิดท้ายด้วยการพักผ่อนจิตใจ ผ่อนคลายอารมณ์
ที่เอมเมอรัลด์สปา สำหรับคนรักสุขภาพอย่างแท้จริง
พร้อมอิม
่ อร่อยกับอาหารมากมายทัง้ อาหารไทยรสชาติดงั้ เดิม
ของร้านจัส ไทย และหลากหลายความอร่อยทีร่ า้ นอาหารนานาชาติ
เดอะ โคฟ เทอเรส ให้คุณได้ลิ้มลองตามความชอบ และเพลิดเพลิน
ไปกับบรรยากาศโดยรอบอันสวยงาม

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 165 ห้อง
ราคา 2,500 – 19,000 บาท
ที่อยู่ 88/8 หมู่ 4 หาดคลองพร้าว ตำบลเกาะช้าง
อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
โทร. 0 3955 2000
เฟซบุ๊ก emeraldcove.kohchang
เว็บไซต์ www.emeraldcovekohchang.com
อีเมล reservations@emeraldcovekohchang.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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KRABI
กระบี่

สวรรค์ของคนรั กทะเล ด้ ว ยพื้นที่ริมฝั่ง ทะเลอั นดามั น
แห่งนีร้ ายล้อมไปด้วยหมูเ่ กาะทีเ่ ป็นสถานทีท่ อ
่ งเทีย
่ วยอดนิยม
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เกาะปอดะ หนึ่งในหมู่เกาะยอดนิยม
ทีม
่ ห
ี าดทรายสวย น้ำทะเลใส ร่มรืน
่ ด้วยทิวสน สามารถดำน้ำ
ชมปะการัง พายเรือคายัค หรือแม้แต่นอนอาบแดด เกาะห้อง
เกาะทีง่ ดงามทีส
่ ด
ุ ในบรรดาเกาะของกระบี่ ที่ไม่ว่าใครหาก
มีโอกาสได้มาเยือนก็ต่างอยากแวะเวียนมาพิสูจน์ด้วยตา
ตัวเอง เพราะทีน
่ ม
่ี ท
ี ง้ั ปะการังและพืชทะเลหายาก ทะเลแหวก
Unseen Thailand ทีโ่ ด่งดังไปทัว่ โลกจากความมหัศจรรย์
ของธรรมชาติ ทีเ่ มือ
่ ยามน้ำลดจะเห็นสันทรายสีขาวละเอียด
ทอดตัวเป็นแนวยาว สามารถเดินเชือ
่ มผ่านทะเลถึงกันระหว่าง
3 เกาะ (เกาะไก่ – เกาะหม้อ – เกาะทับ) และค่อยๆ จมหายไป
ใต้ผน
ื น้ำเมือ
่ เข้าสูช่ ว่ งน้ำขึน
้ ในแต่ละวัน หาดไร่เลย์ หาดทราย
เนือ
้ ละเอียดซึง่ เป็นทีร่ จ
ู้ ก
ั กันดีในหมูน
่ ก
ั ท่องเทีย
่ ว โดยเฉพาะ
การปีนหน้าผา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ที่มีให้เลือก
สัมผัสทั้งบรรยากาศของวิถีชีวิตชาวเลแบบดัง้ เดิม และ
ศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ ที่มีบ ริ ก ารการท่ อ งเที่ย วให้ เ ลื อ กอย่ า ง
ครบครัน หมู่เกาะพีพี หมู่เกาะกลางทะเลที่ได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก กระบีย
่ งั มีธรรมชาติบนบก
ที่สวยสดงดงามไม่ต่างกัน อย่างเช่น สระมรกต อีกหนึ่ง
สถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ ว Unseen Thailand โอบล้อมไปด้วยป่า
อันแสนร่มรื่นและเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ
ธารน้ำตกร้อน ผืนป่าราบต่ำทีเ่ หลือเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย
กับน้ำตกขนาดเล็กทีม่ อ
ี ณ
ุ หภูมสิ งู 42 องศาเซลเซียส ด้านใน
มีบอ
่ น้ำร้อนทีส
่ ร้างไว้ให้นก
ั ท่องเทีย
่ วนอนแช่ตวั ผ่อนคลาย
สปาธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยป่าไม้อันร่มรื่น น่าประทับใจ
ไม่แพ้ความสวยของท้องทะเลเลย
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AMARI VOGUE KRABI

โรงแรมอมารี โวค กระบี่ รีสอร์ทติดทะเลระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่
บนหาดทรายสีขาวติดกับทะเลอันดามันสีฟ้าคราม สถานที่พักซึ่ง
ได้รบ
ั การขนานนามว่าเป็นสวรรค์บนหาดทับแขกแห่งนี้ ตกแต่งด้วย
สถาปัตยกรรมแบบไทยล้านนาทีง่ ามสง่า แวดล้อมไปด้วยสวนสวย
พร้อมด้วยการบริการระดับโลกที่ได้รับการยอมรับ เหมาะสำหรับ
ผูท
้ ม
่ี องหาช่วงเวลาพักผ่อนสุดพิเศษ ผ่อนคลายและได้รบ
ั ความบันเทิง
ไปพร้อมๆ กัน
ในส่ ว นของห้ อ งพั ก นั้ น มี ทั้ ง ประเภทดี ลั ก ซ์ แกรนด์ ดี ลั ก ซ์
แกรนด์ดลี ก
ั ซ์จากุซซี่ สปาสวีท และวิลล่า 1 ห้องนอนพร้อมสระว่ายน้ำ
และจากุซซี่ส่วนตัว สำหรับวีคเอนด์ที่แสนสงบ ลองใช้ชีวิตให้ช้าลง
และดืม
่ ด่ำไปกับความงามของทะเลอันดามัน ให้รางวัลแก่ตวั เองด้วย
การผ่อนคลายอย่างเต็มทีก
่ บ
ั บรีซสปา ซึง่ มีหอ
้ ง La Vichy ส่วนตัว
นอกจากนี้ ยังมีบริการนวดและทรีทเมนท์ความงามต่างๆ พร้อม
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกเพื่ อ สุ ข ภาพมากมาย รวมไปถึ ง ห้ อ ง
ออกกำลังกาย และสระว่ายน้ำกลางแจ้งทั้ง 2 แห่ง
นอกจากนี้ คุณไม่ควรพลาดที่จะลิ้มลองอาหารอันเลิศรส ณ
ห้องอาหารโลตัส ให้บริการอาหารนานาชาติ ส่วนห้องอาหารเบลลินี
ซึ่งอยู่ติดริมหาด ให้บริการอาหารอิตาเลียนและอาหารทะเลสดใหม่
ทุกวัน และสนุกกันต่อที่ซันเซ็ต เลานจ์ ให้บริการเครื่องดื่มรสเยี่ยม
และอาหารว่างแสนอร่อย จนอดใจแวะมาอีกครัง้ ไม่ได้ เพราะไม่วา่ คุณ
จะเดินทางไปกระบี่ด้วยจุดประสงค์ใด อมารี โวค กระบี่ คือที่พัก
ที่ดีเยี่ยมที่สุด สำหรับการพักผ่อนแนบพื้นทรายใต้ผืนฟ้าเมืองไทย

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 57 ห้อง
ราคา 5,000 - 25,000 บาท
ที่อยู่ 149 หมู่ 3 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่
โทร. 0 7560 7777
เฟซบุ๊ก AmariVogue
เว็บไซต์ www.amari.com/vogue
อินสตาแกรม @amarivogue
อีเมล reservations.vogue@amari.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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เพียงเดินผ่านทิวมะพร้าวร่มรืน
่ มองทะลุผา่ นไปยังเนินเขาสูงขนาด
ใหญ่ คุณจะหลงรักสถานที่อันงดงามอย่าง บ้านใสใน รีสอร์ท ซึ่ง
ตั้งอยู่บริเวณอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ที่นี่มีบ้านพักน่ารักๆ อย่าง
ค็อทเทจหลังน้อยใหญ่ตกแต่งโดยใช้สัญลักษณ์เป็นต้นมะพร้าว
ตั้ ง ชื่ อ ได้ เ หมาะเจาะลงตั ว เช่ น เดอะโคโคนั ท ค็ อ ทเทจ เดอะ
คลิฟฟ์ค็อทเทจ เดอะพอนด์ค็อทเทจ จนคุณอยากทิ้งตัวลงนอน
ลงบนเตียงหนานุ่มเพื่อตื่นขึ้นมาสูดอากาศสดชื่นเข้าเต็มปอด
ด้วยความที่มีจำนวนห้องพักไม่มากนัก ทำให้รีสอร์ทแห่งนี้มี
ความเป็นส่วนตัว ไม่วุ่นวาย เหมาะแก่การซ่อนตัวเพื่อเติมพลังจาก
ธรรมชาติและความเงียบสงบอันรื่นรมย์ เหมาะสำหรับการแช่ตัว
สบายๆ ในอ่างจากุซซี่ หรือใครชอบสนุกสนานกับครอบครัวหรือ
เพือ
่ นกลุม
่ ใหญ่ ก็เลือกเข้าพักแฟมิลค
ี่ อ
็ ทเทจ และแกรนด์เลควิวค็อท
เทจ ซึ่งค็อทเทจทุกหลังในบ้านใสใน รีสอร์ท ได้รับการออกแบบมา
ให้กลมกลืนกับธรรมชาติ รายล้อมด้วยต้นมะพร้าวและทิวทัศน์อัน
สวยงาม จะเลือกนั่งเล่นที่ระเบียงชมสวน หรือนอนเล่นพักผ่อนใน
บ้านพักก็รื่นรมย์ไม่แพ้กัน
นอกจากการพักผ่อนที่แสนสบายในที่พัก หรือออกกำลังกาย
ในสระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ อย่าลืมที่จะไปค้นหาความอร่อย
ของอาหารที่ พ ร้ อ มให้ บ ริ ก ารจากบ้ า นใสใน เพราะที่ นี่ คุ ณ จะได้
เพลิดเพลินกับอาหารท้องถิ่นที่ห้องอาหารใสใน ให้บริการอาหาร
ทั้งไทยและนานาชาติ ตั้งแต่เวลา 06.30 – 22.00 น. อาหาร
กลางวัน อาหารค่ำ รวมถึงรูมเซอร์วิสที่จะคอยดูแลคุณให้ได้รับ
ความประทับใจตลอดโมงยามในบ้านหลังนี้ ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่
พักผ่อนทำเลดีที่สุดและน่าประทับใจที่สุดแห่งหนึ่งของหาดอ่าวนาง

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 40 ห้อง
ราคา 2,500 - 7,000 บาท
ที่อยู่ 550 หมู่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
โทร. 0 7581 9333, 08 4295 1112
เฟซบุ๊ก BanSainaiResortAonangKrabi
เว็บไซต์ www.bansainairesort.com
อีเมล info@bansainairesort.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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เซ็นทรา บายเซ็นทารา ภูพาโน รีสอร์ท กระบี่ รีสอร์ทแห่งใหม่
ในเครือเซ็นทาราที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าเขตร้อน รายล้อมไปด้วย
เทือกเขาหินปูน โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่สดใหม่ ดูร่วมสมัย นำเอา
ความเป็นไทยแทรกอยูต
่ ามมุมต่างๆ ของรีสอร์ท อีกทัง้ ยังตัง้ อยูบ
่ น
ทำเลทีส
่ ะดวกสบาย ห่างจากชายหาดอ่าวนางเพียง 10 นาทีเท่านัน
้
ภายในห้องพักได้รบ
ั การตกแต่งอย่างเรียบง่าย เน้นสีเอิรธ
์ โทน
ให้ ค วามรู้ สึ ก อบอุ่ น สบายตา ผสานความเป็ น ไทยร่ ว มสมั ย
โดยตกแต่งบริเวณหัวเตียงด้วยเหล็กดัดลวดลายหนุมาน พร้อม
ระเบียงชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติโดยรอบในทุกๆ ห้อง อิม
่ อร่อย
กั บ อาหารไทยและอาหารนานาชาติ ที่ ห้ อ งอาหารมิ ก ซ์ บิ ส โทร
ห้องอาหารแบบ All Day Dining ตั้งแต่บุฟเฟต์มื้อเช้า อาหารจาน
เด็ดมื้อกลางวัน ไปจนถึงมื้อค่ำสุดพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีบริการ
ห้องประชุมที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย สระว่ายน้ำท่าม
กลางวิวภูเขาหินปูน สวนอันร่มรื่น ท้องฟ้าอันสดใส และฟิตเนส
เซ็นเตอร์ที่มาพร้อมอุปกรณ์ที่ครบครัน
ถึ ง แม้ ตั ว โรงแรมจะไม่ ไ ด้ อ ยู่ ติ ด ทะเล แต่ ด้ ว ยการเดิ น ทาง
ที่สะดวก ทั้งยังมีบริการรถรับ-ส่งฟรีจากโรงแรมไปยังชายหาด
เพือ
่ เดินเล่น กินอาหารทะเลสดๆ หรือจะเดินเลือกซือ
้ ของฝากก็ยงั ได้
อีกทั้งยังมีบริการทัวร์ท่องเที่ยวดำน้ำชมปะการังตามหมู่เกาะต่างๆ
หรือจะไปปีนหน้าผาท้าทายความกลัวกันทีห
่ าดถ้ำพระนาง ท่องเทีย
่ ว
ในเมือง ชมสระมรกต ผ่อนคลายกับวารีบำบัดที่น้ำตกร้อน เดินป่า
พิชิตยอดเขาหงอนนาค จะกิจกรรมไหนก็เลือกได้ตามใจชอบ
หากคุณกำลังมองหาที่พักท่ามกลางธรรมชาติ แฝงไปด้วย
เสน่ห์ของความเงียบสงบ แต่ไม่ได้ห่างไกลจากความสะดวกต่างๆ
เซ็นทรา บายเซ็นทารา ภูพาโน รีสอร์ท กระบี่ จะทำให้คุณพบคำตอบ
เหล่านี้ในวันหยุดพักผ่อนของคุณ

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 158 ห้อง
ราคา 4,900 – 30,000 บาท
ที่อยู่ 879 หมู่ 2 ซอยอ่าวนาง 11 ตำบลอ่าวนาง
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
โทร. 0 7560 7888 - 9
เฟซบุ๊ก centralhospitalityinternational
เว็ บ ไซต์ www.centarahotelsresorts.com/th/
centra/cpp
อีเมล cpp@chr.co.th

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 20% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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RAYAVADEE RESORT

รายาวดี รีสอร์ท อิงแอบท่ามกลางธรรมชาติหรูชน
ั้ นำระดับ 5 ดาว
ตั้งอยู่บริเวณแหลมพระนางที่ทอดยาวสู่ท้องทะเลอันดามัน ริม
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท างทะเลจั ง หวั ด กระบี่ ท่ า มกลางแมกไม้
นานาพรรณและสวนมะพร้าวอันร่มรืน
่ ในพืน
้ ทีก
่ ว่า 60 ไร่ โอบล้อม
ด้วยชายหาดสวยทั้งหาดไร่เลย์และหาดพระนาง สถาปัตยกรรม
ภายในโรงแรมได้รับการออกแบบอย่างลงตัว
ในส่วนของห้องพัก 96 ห้อง และวิลล่าส่วนตัวอีก 5 หลัง ได้รบ
ั
การตกแต่งผสมผสานกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ และ
ลักษณะภูมิประเทศโดยรอบ เป็นที่มาของรางวัลเกียรติยศจาก
สถาบันชั้นนำหลายแห่ง บรรยากาศภายในเงียบสงบ สบาย เหมือน
หมู่บ้านเล็กๆ ทางภาคใต้ของไทย
ไม่ว่าจะเป็นห้องพักดีลักซ์พาวิลเลียน 2 ชั้น ภายในตกแต่ง
อย่างสบายด้วยเฟอร์นเิ จอร์บผ
ุ า้ ทอมือสีอบอุน
่ หรือจะเป็นเทอเรส
พาวิลเลียนที่มีความร่วมสมัย โปร่งสบายด้วยห้องนั่งเล่นที่เปิดโล่ง
ออกไปเป็นระเบียง พร้อมมุมบาร์บีคิวส่วนตัว หรืออยากพักผ่อน
แบบรับลมห่มฟ้าด้วยห้องสปาพาวิลเลียน ทีม
่ อ
ี า่ งน้ำวน ห้องอาบน้ำ
กลางแจ้ง เตียงอาบแดดและศาลาพักผ่อน
หากใครต้องการความเป็นส่วนตัว ไร่ทะเลวิลล่าสามารถหยุดคุณ
บนจุดที่งดงามที่สุดบนหาดไร่เลย์กับที่พักขนาดใหญ่ 2 ห้องนอน
หรือจะเป็นรายาวดีวลิ ล่าทีจ่ ะพาคุณเพลิดเพลินไปกับสระน้ำทรงฟรีฟอร์ม
มองเห็นทัศนียภาพหาดพระนางได้โดยรอบ หรือจะเป็นพระนางวิลล่า
ทีซ่ อ
่ นตัวอยูใ่ ต้รม
่ เงาของหน้าผาหินปูนทีโ่ อบล้อม ภายในวิลล่ายังมี
ห้องนอนใหญ่และห้องนอนสำหรับแขกอีก 2 ห้อง
ทีส
่ ำคัญ อย่าลืมฝากท้องไว้ทห
ี่ อ
้ งอาหารรายาไดน์นงิ่ ให้บริการ
กุ้งก้ามกรามที่สดใหม่และอาหารตะวันตก ในขณะที่ครัวพระนางให้
บริการอาหารไทยโบราณ ส่วนไร่ทะเล เทอเรส ให้บริการอาหาร
นานาชาติพร้อมด้วยทัศนียภาพของหาดไร่เลย์ และพิเศษสุดกับร้านอาหาร
เดอะ กร็อตโต ที่แทรกตัวอยู่ภายใต้อ้อมกอดของภูเขาหินปูน บน
หาดพระนาง บรรยากาศถ้ำหินบนพืน
้ ทรายขาวทีไ่ ม่มท
ี ใ่ี ดเหมือนในโลก

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 101 ห้อง
ราคา 11,000 - 106,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 214 หมู่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
โทร. 0 7562 0740-3
เฟซบุ๊ก Rayavadee
เว็บไซต์ www.rayavadee.com
อีเมล suchatinit@rayavadee.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดสำหรับคนไทย
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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SOFITEL KRABI PHOKEETHRA GOLF & SPA RESORT

โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท รีสอร์ทหรู
ในเครือแอคคอร์ กับทำเลใจกลางเมืองกระบี่ ด้วยพืน
้ ทีใ่ นรีสอร์ท
ที่ ก ว้ า งขวางพร้ อ มสนามกอล์ ฟ มาตรฐาน ทํ า ให้ รี ส อร์ ท แห่ ง นี้
เป็ น ที่รู้จัก กั น ดี ใ นหมู่นัก ท่ อ งเที่ย ว ไม่ ว่า คุ ณ จะมาพั ก ผ่ อ นกั บ
ครอบครัวในวันหยุด หรือเดินทางมาติดต่อธุรกิจ ที่พักแห่งนี้ก็
ลงตัวกับทุกไลฟ์สไตล์
ตัวอาคารที่พักเป็นตึก 3 ชั้น ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์
เฟรนซ์โคโลเนียล ให้ความรู้สึกย้อนยุคและมีเสน่ห์ในคราวเดียวกัน
บริเวณรอบๆ รีสอร์ทยังรื่นรมย์สมกับการพักผ่อนทะเลใต้ ด้วย
สนามหญ้าสีเขียวและสวนมะพร้าวทีโ่ อบล้อมบริเวณห้องพัก ส่วนใคร
อยากจะสัมผัสกับทะเลอันดามัน เพียงไม่กก
ี่ า้ วจากรีสอร์ท คุณก็จะ
ได้ดม
่ื ด่ำกับวิวทะเล ชายหาดทีเ่ งียบสงบ เหมาะสำหรับการนัง่ รับลมเย็นๆ
เป็นที่สุด
ห้องพักของโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา ได้รับ
การตกแต่งอย่างเรียบง่ายและสวยงามตามแบบฉบับไทย พร้อม
เฟอร์นเิ จอร์ไม้เป็นหลัก เมือ
่ แดดร่มลมตกคุณจะได้ดม
ื่ ด่ำกับวิวสวน
และวิวทะเล พร้อมซึมซับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินที่สุดแสนจะ
โรแมนติกจากระเบียงห้องพักของคุณได้อย่างเป็นส่วนตัว
อีกหนึง่ ไฮไลท์สำคัญของทีน
่ ค
ี่ อ
ื สระว่ายน้ำขนาดใหญ่บนพืน
้ ที่
กว่า 7,000 ตารางเมตร ทอดยาวท่ามกลางสวนสวยที่ได้รับการ
ดูแลเป็นอย่างดี สระว่ายน้ำแบ่งออกเป็นโซนเด็กและผู้ใหญ่ อีกทั้ง
ยังมีส่วนสำหรับเล่นโปโลน้ำอีกด้วย
สําหรับคนที่มาเป็นครอบครัวใหญ่พร้อมเด็กเล็ก ก็ไม่ต้อง
กังวลว่าเจ้าตัวเล็กจะเบื่อเพราะไม่มีอะไรทำ ที่นี่เขามีคิดส์คลับขนาด
ใหญ่ไว้บริการคุณหนูๆ โดยเฉพาะ ซึ่งพื้นที่ด้านนอกจะมีสนามเด็ก
เล่นกลางแจ้งให้ได้ปีนป่าย ส่วนด้านในเป็นห้องปรับอากาศมีทั้งเกม
และของเล่นมากมายให้เจ้าตัวเล็กได้เพลิดเพลิน และยังมีกิจกรรม
พิเศษที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัน ให้เด็กๆ ได้ร่วมทำตามความสนใจ
นับได้ว่า โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท
เป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวอย่างแท้จริง

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 276 ห้อง
ราคา 5,600 – 20,500 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 200 หมู่ 3 หาดคลองม่วง ตำบลหนองทะเล
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
โทร. 0 2664 9900, 0 7562 7800
เฟซบุก
๊ SofitelKrabiPhokeethraGolfandSpaResort
เว็บไซต์ www.sofitelkrabiphokeethra.com
อินสตาแกรม @sofitelkrabiphokeethra

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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PHANGNGA
พังงา

สุ ด ยอดความสวยงามของโลกใต้ ท้ อ งทะเล อย่ า ง
อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะสุรน
ิ ทร์ โดดเด่นและมีชอ
ื่ เสียงทีส
่ ด
ุ
ในเรือ
่ งของความสวยงามใต้ทอ
้ งมหาสมุทร ปะการังนานาชนิด
ปลาทะเลที่สวยงาม และยังพบสัตว์น้ำทะเลที่หายาก เช่น
เต่าทะเล ฉลามวาฬ ปลากระเบนราหู กุ้งมังกร นอกจากนี้
ยังเป็นทีต
่ ง้ั ของชุมชนชาวมอแกน ยิปซีทะเลทีใ่ ช้ชวี ต
ิ ร่อนเร่
อยู่กลางทะเลอันดามันมาหลายชั่วอายุคนกับเสน่ห์ของ
บ้านไม้กลางทะเล อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ภาพน้ำ
ทะเลสีฟ้าใส หาดทรายขาวละเอียด และสีสันของโลกใต้น้ำ
ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั่วสารทิศให้มาสัมผัสความงาม
แบบใกล้ชด
ิ จนได้รบ
ั การยกย่องว่าเป็นหมูเ่ กาะทีม
่ ค
ี วามงาม
ทั้งบนบกและใต้น้ำ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เป็นอุทยาน
แห่งชาติที่มีความงดงามของทิวทัศน์ชายฝั่งและทิวทัศน์
เหนือผิวน้ำทีอ
่ ด
ุ มสมบูรณ์ไปด้วยป่าชายเลน อีกทัง้ ยังเป็น
แหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำมากมาย และยังเต็มไปด้วยเกาะ
หินปูนสวยงามด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่น ได้แก่ เขาหมาจู
ถ้ำลอด เขาตะปู เขาพิงกัน และเกาะปันหยี เมื่อออกห่าง
จากโลกใต้ท้องทะเลก็ยงั มี จุดชมวิวเสม็ดนางชี จุดชมวิว
สุดฮอตของจังหวัดพังงา ทีส
่ ามารถชมวิวพระอาทิตย์ขน
ึ้
ท่ามกลางภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ของอ่าวพังงา และในยาม
ค่ํ า คื น ยั ง สามารถมองเห็ น ดาวเต็ ม ท้ อ งฟ้ า ได้ อี ก ด้ ว ย
ใครชอบวิถเี มืองสมัยก่อนลองแบ่งเวลาไปเดินชม เมืองเก่า
ตะกัว่ ป่า อีกหนึง่ เสน่หข์ องพังงาในอดีตกับภาพบรรยากาศ
ตึกเก่า อาคาร บ้านเรือน ทีก
่ อ
่ สร้างตามสไตล์ชโิ น-โปรตุกส
ี
แบบโบราณ ให้ความรูส้ ก
ึ คลาสสิกมีเสน่หค
์ ล้ายๆ กับย่านเก่า
เมืองภูเก็ตที่โด่งดัง
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KANTARY BEACH HOTEL VILLAS & SUITE KHAO LAK

ดินแดนแห่งป่าเกาะ สมญานามของจังหวัดนัน
้ เต็มไปด้วยสถานที่
ท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะเกาะสวยงามน้อยใหญ่ในท้องทะเล
อันดามัน ประกอบด้วยพืน
้ ทีป
่ า่ ชายเลนและธรรมชาติอน
ั อุดมสมบูรณ์
จนนักท่องเทีย
่ วทัว่ ทุกมุมโลกต่างเดินทางมาเพือ
่ สัมผัสความงดงามนี้
แคนทารี บีช โฮเทล วิลล่าส์ แอนด์ สวีท เขาหลัก เป็นโรงแรม
ยอดนิยมของเหล่านักท่องเทีย
่ วทีม
่ ากด้วยเสน่ห์ มีความปลอดโปร่ง
สะอาดตา ใกล้กบ
ั หาดทรายขาว ซึง่ ตัง้ อยูบ
่ นทำเลสะดวกสบาย เพราะ
ห่างจากตัวเมืองเพียง 8 กิโลเมตรเท่านัน
้ จึงง่ายต่อการเดินทางไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัด
สำหรับห้องพักของแคนทารี บีช โฮเทล วิลล่าส์ แอนด์ สวีท
สะท้อนเอกลักษณ์ของโรงแรมบนเขาหลักทีล
่ อ
้ มรอบด้วยพรรณไม้
เขตร้อน ด้วยห้องสวีทสำหรับผูใ้ หญ่และห้องสวีททีส
่ ามารถพาเด็ก
ไม่เกิน 11 ปี เข้าพักได้อย่างสะดวกสบาย อีกทัง้ ยังมีวล
ิ ล่าขนาดใหญ่
พร้อมต้อนรับการเข้าพักแบบครอบครัว ซึ่งแต่ละห้องมีโทรทัศน์
ระบบช่องสัญญาณเคเบิ้ล ตู้นิรภัย และโซนครัวขนาดเล็กแยกจาก
ห้องนัง่ เล่น พร้อมอุปกรณ์ชงชาและกาแฟ ตูเ้ ย็น มีสว่ นรับประทานอาหาร
มองออกไปเห็นทัศนียภาพท้องทะเลตัดริมชายหาดอันสวยงาม
แคนทารี บีช โฮเทล วิลล่าส์ แอนด์ สวีท มีแผนกต้อนรับเปิดทำการ
ตลอด 24 ชัว
่ โมง อีกทัง้ มีพนักงานคอยอำนวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมนันทนาการและบริการรถรับ-ส่ง มีชายหาดส่วนตัว
ห้องฟิตเนส สระว่ายน้ำสวยงามกลางแจ้ง สวนพักผ่อน กีฬาทางน้ำ
เหมาะอย่างยิ่งต่อการผ่อนคลายความเหนื่อยล้าและใช้ช่วงเวลาพัก
ผ่อนให้คุ้มค่าที่สุด
หลังกิจกรรมแสนสนุกบนเขาหลัก คุณสามารถอิ่มอร่อยกับ
ห้องอาหารหลากหลาย อาทิ ห้องอาหารคาเฟ่ อันดามัน ให้บริการ
ทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ห้องอาหารสิมิลัน ที่คุณจะได้
สัมผัสรสชาติของอาหารมื้อค่ำสไตล์ยุโรป ส่วนใครที่อยากผ่อน
คลายกับเครือ
่ งดืม
่ ในบรรยากาศชิลๆ ในสวนสวยต้องแวะทีก
่ าร์เด้น
คาเฟ่ และพิเศษสุดกับห้องอาหารออตเตอส์ บาร์ รูฟท็อปบาร์ เหมาะ
สำหรับคู่รักที่ควงคู่กันมารับประทานอาหารและเครื่องดื่มพร้อมชม
วิวแห่งท้องทะเลยามค่ำคืนอย่างสุดโรแมนติก

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 206 ห้อง
ราคา 3,000 - 12,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 64, 65, 72 หมู่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า
จังหวัดพังงา
โทร. 0 7658 4700, 0 2253 3791 -7
เฟซบุ๊ก capekantaryhotels
เว็บไซต์ www.capekantaryhotels.com,
www.kantarycollection.com
อินสตาแกรม @capeandkantary
อีเมล reservations@kantarybeach-khaolak.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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WANAKARN BEACH RESORT & SPA

หากเปรียบที่นี่คือสวรรค์ในจังหวัดพังงา คงจะไม่ผิดนัก วนาคาร
บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา สถานที่พักอันทันสมัย ในขณะเดียวกันก็
สามารถดื่มด่ำกับธรรมชาติ ซึ่งใกล้ทั้งชายหาดสวยงามและริมน้ำ
เพียงแค่เดินถึง
วนาคารเป็นรีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว และเป็นหนึง่ ในสมาชิกของ
Relais & Chateaux มีวิลล่าแบบไทยที่ทันสมัยพร้อมสระว่ายน้ำ
ส่วนตัว มีระเบียงกลางแจ้งและเก้าอีอ
้ าบแดดทุกหลัง ได้แก่ ห้องพูล
วิลล่าขนาด 1 ห้องนอน ภายในตกแต่งสไตล์ไทยโมเดิรน
์ กว้างขวาง
โปร่งสบายพร้อมจากุซซี่ ซึง่ แวดล้อมไปด้วยสวนสวยให้ความสดชืน
่
ส่วนอีกหนึง่ ความพิเศษคือ ห้องแกรนด์โอเชีย
่ นวิลล่าขนาด 2 ห้อง
นอน บนพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยถึ ง 890 ตารางเมตร พรั่ ง พร้ อ มด้ ว ย
สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดดเด่นด้วยมุมของที่พักซึ่งคุณ
สามารถแช่ตัวในสระว่ายน้ำ พร้อมดื่มด่ำไปกับทัศนียภาพของท้อง
ทะเลอันดามันเบื้องหน้าที่งดงาม
สะดวกสบายกับทีพ
่ ก
ั ระดับลักชัวรีแ่ ล้ว วนาคารยังมีโซนให้คณ
ุ
ได้ผอ
่ นคลายไปกับสุขโขสปา ซึง่ มีบริการนวดตัวเพือ
่ การผ่อนคลาย
นวดบำบัด พร้อมห้องซาวน่า ห้องอบไอน้ำ หรืออยากออกกำลังกาย
เพื่อเรียกเหงื่อก็สามารถใช้บริการที่ห้องออกกำลังกาย เล่นเทนนิส
เล่นกีฬาทางน้ำริมชายหาด หรือใครอยากว่ายน้ำพร้อมจิบเครือ
่ งดืม
่
เย็นๆ ที่นี่มีสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้ขนาด 380 ตารางเมตร พร้อม
บาร์ในสระว่ายน้ำให้คุณปล่อยอารมณ์ผ่อนคลายได้อย่างใจ
ในยามค่ำคืน ทั้งเดอะบาร์ ล็อบบี้บาร์ และพูลบาร์ พร้อมให้
บริการเครือ
่ งดืม
่ ระดับพรีเมียม ไม่วา่ จะเป็นชา ค็อกเทล ไวน์ ตรงมุม
ซันเซ็ตเทอเรสในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ก่อนไปรับประทานอาหาร
แสนอร่อยที่ห้องอาหารทวินวอเตอร์ กับอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่น
จากฝีมือปรุงอาหารของเอ็กเซ็กคิวทีฟเชฟของวนาคารรีสอร์ท
นอกจากนี้ ทีน
่ ย
่ี งั มีบริการรับ-ส่งสนามบิน ด้วยรถลีมซู น
ี แบบส่วนตัว
ให้การมาเยือนและพักผ่อนของคุณทีว่ นาคาร บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา
ดัง่ แขกคนสำคัญระดับเฟิรส
์ คลาส

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 15 หลัง
ราคา 35,000 - 73,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 48/2 หมู่ 3 บ้านพอแดง ตำบลท้ายเหมือง
อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
โทร. 0 7658 4300
เฟซบุ๊ก Wanakarn Beach Resort & Spa
เว็บไซต์ www.wanakarnresort.com
อีเมล info@wanakarnresort.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 20-33% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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PHUKET
ภูเก็ต

มุ ก งามเมื อ งไทย หรื อ เมื อ งไข่ มุ ก อั น ดามั น เปรี ย บ
เสมือนดินแดนสวรรค์ทไี่ ม่เคยเงียบเหงา ทัง้ ยังเต็มไปด้วย
วัฒนธรรมประเพณีอน
ั งดงาม อาหารการกินทีห
่ ลากหลาย
โดยเฉพาะเอกลักษณ์ของเมืองเก่าที่น่าประทับใจ อย่าง
ย่ า นเก่ า ในเมื อ ง ตึ ก โบราณสถาปั ต ยกรรมแบบชิ โ นโปรตุกีส มีทั้งสถานที่ราชการ ธนาคาร และอื่นๆ ซึ่ง
สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยร้อยปีมาแล้ว หรือจะแวะสักการะ
สิง่ ศักดิส
์ ท
ิ ธิค
์ บ
ู่ า้ นคูเ่ มืองถลางอย่าง วัดพระทอง (พระผุด)
พระพุทธรูปทองคำจากเมืองจีนอายุกว่า 2,000 ปี เป็น
พระพุทธรูปที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ เป็นที่
น่าแปลกตายิ่งนัก ใครชอบสีสันความสนุก หาดป่าตอง
ชายหาดทีม
่ บ
ี ริการครบครันทัง้ ร้านอาหาร ทีพ
่ ก
ั สถานบันเทิง
หาดกมลา ชายหาดที่ ใ ห้ บ รรยากาศความเงี ย บสงบ
เป็ น ส่ ว นตั ว นอกจากนี้ ยั ง มี อ นุ ส รณ์ ส ถานสึ น ามิ
เป็ น ประติ ม ากรรมชื่ อ ว่ า จิ ต จั ก รวาล ซึ่ ง สร้ า งขึ้ น
เพื่อสะท้อนถึงพิบัติภัยคลื่นยักษ์ที่เคยเกิดขึ้นที่ชาดหาด
แห่งนีอ
้ ก
ี ด้วย หาดกะรน ทีย
่ าวทีส
่ ด
ุ ในเกาะภูเก็ตมีเม็ดทราย
สีขาวละเอียด เหมาะแก่การทำกิจกรรมต่างๆ ก่อนหมดวัน
ก็ไม่ควรพลาดมาชมแสงสุดท้ายยามอาทิตย์อัสดงกันที่
แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินก่อนใคร
ที่ว่ากันว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย
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AMATARA WELLNESS RESORT

ความสุขทีแ
่ ท้จริงรอคุณอยูท
่ ่ี อมาธารา เวลเนส รีสอร์ท สถานที่
พักผ่อนอันแสนสงบและผ่อนคลาย เจ้าของรางวัลสปาหรูแนวใหม่
ของประเทศไทย (Luxury Emerging Spa – Thailand) จากงาน
2016 World Luxury Spa Awards ทีย
่ กย่องผูน
้ ำธุรกิจสปา
ระดับหรูทั่วโลก
สถานที่แห่งนี้เป็นมากกว่าการพักผ่อน ซึ่งได้รับการปรับโฉม
ใหม่เป็นรีสอร์ทสุดหรู ให้บริการทางด้านสุขภาพแบบองค์รวม ใน
บรรยากาศทีผ
่ อ
่ นคลายของวิวทะเลอันดามัน ความหรูหราของห้อง
พักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ นั้น ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี
แก่ผู้มาเยือนโดยเฉพาะ ด้วยการเสนอกิจกรรมที่สนุก อาหารที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมไปถึงทรีทเมนท์ต่างๆ ให้วันหยุดของคุณ
เป็นวันหยุดที่แสนคุ้มค่าและผ่อนคลาย
อมาธารา เวลเนส รี ส อร์ ท ให้ บ ริ ก ารห้ อ งพั ก หลากสไตล์
ทีส
่ ามารถมองเห็นทิวทัศน์อน
ั งดงาม ทัง้ นีภ
้ ายในยังได้รบ
ั การตกแต่ง
อย่างหรูหราร่วมสมัยตามแบบฉบับของโรงแรม 5 ดาว โดยมีห้อง
พักประเภทพูลพาวิลเลียน 4 หลัง พูลศาลาพาวิลเลียน 13 หลัง
ห้องพักพูลวิลล่า 35 ห้อง และประเภทอื่นอีก 48 ห้อง ให้คุณ
ได้สนุกสดชื่นในสระว่ายน้ำส่วนตัวพร้อมชมวิวสวยงามแห่งท้อง
ทะเลอันดามัน
ทีน่ ม่ี หี อ
้ งอาหารให้เลือกอิม่ อร่อยหลายร้าน อาทิ เดอะ เรสเทอรองท์
บริการอาหารไทยและยุโรปตามสัง่ เคล้ากลิน
่ อายของเอเชีย ส่วนใคร
อยากลิ้ ม ลองอาหารทะเลสดใหม่ และอาหารปิ้ ง ย่ า งต้ อ งไปที่
ห้องอาหาร เดอะ กริลล์ ที่เสิร์ฟอาหารทะเลและเนื้อสเต๊กชั้นดี
หลากรสชาติ ทั้ ง แบบสากลและไทย รวมถึ ง เมนู ไ วน์ ที่ มี ใ ห้
เลือกสรรมากมายเพื่อจับคู่กับอาหารโปรด หรือจะเพลิดเพลินที่
เดอะ ไลบรารี่ เลานจ์ พักผ่อนในบรรยากาศหรูหรา เหมาะสำหรับ
การผ่อนคลายทัง้ ก่อนและหลังมือ
้ อาหารกับเพือ
่ นฝูง พร้อมบริการ
เครื่องดื่มหลากหลายชนิด
ด้วยความใส่ใจในสุขภาพ ผสานกับบริการทีอ
่ บอุน
่ และเอาใจใส่
เสมือนเป็นบุคคลสำคัญ เพือ
่ นำคุณสูด
่ น
ิ แดนแห่งความสวยงาม ณ
อมาธารา เวลเนส รีสอร์ทแห่งนี้

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 105 ห้อง
ราคา 5,000 - 15,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 84 หมู่ 8 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
โทร. 0 7631 8888
เฟซบุ๊ก amatarawellnessresort
เว็บไซต์ www.amataraphuket.com
อินสตาแกรม @amatararesort
อีเมล reservations.phuket@amataraphuket.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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CAPE PANWA HOTEL

ถึงเวลาพักร้อนทีไร หลายคนมักหาโอกาสไปปลดปล่อยอารมณ์
ริมทะเล พร้อมทีพ
่ ก
ั ในบรรยากาศดีๆ สักแห่ง และจังหวัดอันดับต้นๆ
คงหนีไม่พ้นภูเก็ตบ้านเราอย่างแน่นอน
โรงแรมเคปพันวาเป็นโรงแรมเก่าแก่ทต
ี่ งั้ อยูใ่ นทำเลทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ของ
เกาะภูเก็ต บนแหลมพันวา จุดชมพระอาทิตย์ขน้ ึ ทีส่ วยงาม หาดทรายขาว
น้ำทะเลใส รายล้อมไปด้วยต้นปาล์ม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
แบบเฟิร์สคลาส ด้วยบรรยากาศที่หรูหรา คลาสสิก และมีเสน่ห์ที่สด
ุ
ที่นี่จึงเป็นโรงแรมเดียวที่ได้รับเลือกให้เป็นโรงแรมที่น่าพักที่สุดของ
ดาราฮอลลีวู้ด
โรงแรมแห่งนีต
้ กแต่งอย่างทันสมัย สะดวกสบาย ห้องพักทุกห้อง
มีความกว้างขวาง โปร่งสบาย ตั้งแต่ห้องจูเนียร์สวีท ห้องเคปสวีท
หรือหากมาพักผ่อนกับครอบครัว สามารถเข้าพักในวิลล่าที่มี 2-3
ห้องนอนพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว และพิเศษสุดกับเคปแอบโซลูทสวีท
เพนท์เฮ้าส์ชั้นบนสุดขนาด 2 ห้องนอนพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว ที่
สามารถชมพระอาทิตย์ขน
ึ้ และพระอาทิตย์ตก เห็นวิวทะเลจากมุมสูง
ที่สวยงามจากห้องนอน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อีกทั้ง
ยังมีบัทเลอร์ส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง
สิง่ อำนวยความสะดวกนอกเหนือจากสระว่ายน้ำทีแ่ บ่งสัดส่วน
สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถึง 2 สระแล้ว ยังมีฟิตเนส ซาวน่า กีฬาทาง
น้ำ บริการห้องประชุมสำหรับคณะสัมมนา และบริการจัดงานแต่งงาน
ริมชายหาด ที่ด้านหน้าของโรงแรมยังมี เคปสปา สถานดูแลสุขภาพ
เพื่อการผ่อนคลายระดับเอ็กซ์คลูซีฟ เน้นความเรียบง่าย สะดวก
สบาย ในราคาที่เหมาะสม มีผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดสปาโดยเฉพาะ
คอยให้การบริการ โดยมีเมนูสปานานาชนิด อาทิ นวดไทยแผนโบราณ
นวดศีรษะแบบอินเดีย นวดกดจุด ขัดตัว พร้อมน้ำมันอโรมากลิน
่ ต่างๆ
ให้คุณเลือกมากมาย
นอกจากนี้ยังมีห้องอาหารหลายแห่ง เช่น คาเฟ่ อันดามัน ให้
บริการอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ส่วนท็อป ออฟ เดอะ รีฟ
บริการอาหารทะเลสดใหม่ ทัง้ ยังสามารถอิม
่ อร่อยกับอาหารว่างและ
เครื่องดื่มเพื่อความสดชื่นได้ที่แบมบู บาร์ คาเฟ่น่ารักริมชายหาด
สำหรับยามค่ำคืนไปต่อกันที่ เดอะ ไลท์ เฮ้าส์ ผับสไตล์ยูนีค

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 205 ห้อง
ราคา 6,000 - 250,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 27 หมู่ 8 ถนนศักดิเดช แหลมพันวา ตำบลวิชิต
อำเภอเมือง 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

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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GRAND MERCURE PHUKET PATONG RESORT & VILLAS

หาดป่าตอง สถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วยอดนิยมของภูเก็ต ได้รบ
ั การยอมรับ
อย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของทวีปเอเชีย
ทีไ่ ด้รบ
ั ความสนใจสูงสุด ด้วยท้องทะเลสีมรกตทีท
่ อดยาว หาดทราย
ละเอียดสีขาว ทั้งสถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า และวัฒนธรรม
ท้องถิน
่ ป่าตองจึงมีทก
ุ สิง่ ทีส่ ร้างความตืน
่ ตาตืน
่ ใจให้กบ
ั นักท่องเทีย
่ ว
จากทั่วทุกมุมโลก
แกรนด์ เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า คือ
หนึ่งในจุดหมายของคนไทยและชาวต่างชาติ ที่ต้องการให้ช่วงเวลา
พักผ่อนนัน
้ คุม
้ ค่าและมีความหมาย เพราะอยูห
่ า่ งจากชีวต
ิ ยามค่ำคืน
อันเป็นสีสันของหาดป่าตองและทะเลอันดามันเพียง 500 เมตร
เท่านัน
้ ทีส่ ำคัญ แกรนด์ เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง คือโรงแรมระดับสูง
สำหรับคู่รัก ครอบครัว และเพื่อนฝูง ซึ่งนำเสนอสถานที่พักผ่อน
ยุคใหม่ที่ผสานความงามทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
เข้าด้วยกันในบรรยากาศเงียบสงบ
ห้องพักประกอบไปด้วยห้องพักแบบซูพเี รียร์ ดีลก
ั ซ์พล
ู แอคเซส
สวีทพร้อมระเบียง และพูลวิลล่าแบบ 1 หรือ 2 ห้องนอน ซึ่งแต่ละ
ห้องจะมีสงิ่ อำนวยความสะดวกครบครัน ทัง้ ทีวผ
ี า่ นดาวเทียมขนาด
40 นิ้ว โซฟา มินิบาร์ ห้องอาบนํา้ พร้อมอ่างอาบนํา้ อินเทอร์เน็ต
ไร้สาย และวิวสระว่ายนํ้าที่งดงาม ซึ่งพักได้สูงสุดผู้ใหญ่ 2 คนและ
เด็ ก 1 คน อี ก ทั้ ง ยั ง มี ส ปารางวั ล ระดั บ โลก ฟิ ต เนสเซ็ น เตอร์
ห้องกิจกรรมสำหรับเด็ก และอื่นๆ ไว้บริการ
นอกจากที่พักสุดผ่อนคลายที่เปรียบเสมือนโอเอซิสใจกลาง
เมืองแล้ว ห้องอาหารและบาร์หลากสไตล์ยังขึ้นชื่อในมาตรฐาน
การบริการแห่งหนึง่ ในจังหวัดภูเก็ต เช่น บับเบิล้ ส์ ห้องอาหารนานาชาติ
ซึ่งให้บริการอาหารเช้านานาชนิด และเบเกอรี่สดใหม่ทุกวัน รวมถึง
เมนูอาหารตามสัง่ ทีม
่ ท
ี งั้ อาหารยุโรป เอเชีย ไทย และอาหารพืน
้ เมือง
เช่น หมี่หุ้นแกงปู ก็พร้อมบริการตลอดทั้งวัน
สำหรับคนที่ต้องการพักผ่อนพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆ ต้องไป
นัง่ ชิลทีค
่ ราฟท์ เบียร์ เลานจ์ ซึง่ มีเบียร์ให้เลือกดืม
่ จากทัว
่ ทุกมุมโลก
พร้อมค็อกเทลสูตรพิเศษให้จิบเบาๆ กับอาหารว่างและทาปาสที่มี
ให้เลือกอย่างหลากหลายชนิด เคล้าเสียงดนตรีทจ
่ี ะขับกล่อมผูม
้ าเยือน
ทุกค่ำคืน

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 314 ห้อง
ราคา 4,000 - 40,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 1 ซอยราษฎร์อุทิศ 200 ปี 2 ตำบลป่าตอง
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
โทร. 0 7623 1999
เฟซบุ๊ก grandmercurephuketpatong
เว็บไซต์ www.grandmercurephuketpatong.com
อีเมล h8109@accor.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ห้องพักราคาพิเศษ 6,999 บาทต่อ 2 คืน
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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NOVOTEL PHUKET PHOKEETHRA

หนึ่ ง ในโรงแรมน้ อ งใหม่ ที่ ยิ น ดี ต้ อ นรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ มอบ
ความสะดวกสบายและบริการดีเยี่ยม คือโรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต
โภคีธรา ที่พักใจกลางเมืองภูเก็ตซึ่งเป็นตัวเลือกในอันดับต้นๆ
ที่ว่ากันว่า ดีต่อใจยิ่งนัก
ด้วยทำเลสะดวกสบายในการเดินทาง ท่ามกลางสีสน
ั และความ
น่าตื่นตาตื่นใจของเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ
การสำรวจชายหาดสวยๆ ของหมูเ่ กาะหลายแห่ง รวมถึงร้านอาหาร
ขึน
้ ชือ
่ แหล่งท่องเทีย
่ ว และสถานบันเทิงอันมีชวี ต
ิ ชีวา โนโวเทล ภูเก็ต
โภคีธรา จึงเตรียมห้องพักและห้องสวีทสวยงามไว้รองรับนักท่องเทีย
่ ว
ถึง 180 ห้อง พร้อมห้องอาหารทีเ่ ปิดให้บริการตลอดวัน เช่น ล ัว ล็อบบี้
เลานจ์ เอสเทรอลาร ์ สกาย เลานจ์ วิวมุมกว้างของภูเขาและทะเล รวม
ถึงสปา สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุม
สัมมนา และรูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง
ห้องพักที่โนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา นั้นกว้างขวาง ตกแต่งสไตล์
โมเดิ ร์ น สบายตา มี ค วามแตกต่ า งกั น ในพื้ น ที่ ใ ช้ ส อย รู ป แบบ
เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะทำงาน และจำนวนเตียงนอนในห้องพักมาตรฐาน
จูเนียร์สวีทและซูพีเรียร์ ที่มีให้เลือกพักแบบ 2 เตียงและเตียงเดี่ยว
ขนาดคิงไซส์ หรือจะพักแบบหรูหราในห้องเอ็กเซ็กคิวทีฟ ห้อง
เอ็กเซ็กคิวทีฟสวีท และเพรสซิเดนเชียลสวีท นอกจากนี้ โรงแรม
ยั ง จั ด เตรี ย มกิ จ กรรมนั น ทนาการหลากหลายไว้ ใ ห้ ผู้ เ ข้ า พั ก ได้
เพลิดเพลินอีกด้วย
ที่สำคัญห้องอาหารอะมอร์ของโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา ตรง
ชัน
้ ล็อบบี้ ยังเอาใจนักท่องเทีย
่ วทีต
่ อ
้ งการรับประทานอาหารท้องถิน
่
แบบดั้งเดิมและขึ้นชื่อไว้คอยบริการ อย่างอาหารสไตล์ชิโนโปรตุกีส
ทีม
่ ก
ี ารผสมผสานวัตถุดบ
ิ อย่างดี นำมาประยุกต์ระหว่างอาหารไทย
อาหารตะวันตก และอาหารท้องถิ่น อาทิ สปาเกตตี้หมูฮ้อง และ
โคโคนัทครีมบรูเล่ เป็นต้น

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 180 ห้อง
ราคา 2,500 - 5,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
กรุณาสอบถามรายละเอียดกับโรงแรมโดยตรง)
ที่อยู่ 40/5 ถนนชนะเจริญ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
โทร. 0 7639 7777
เฟซบุ๊ก NovotelPhuketPhokeethra
เว็บไซต์ www.novotel.com/9932

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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SURAT THANI
สุราษฎร์ธานี

เมื อ งร้ อ ยเกาะ ด้ ว ยพื้ น ที่ ค รอบคลุ ม ติ ด ฝั่ ง ทะเล
อ่าวไทยที่มีเกาะเล็ก เกาะใหญ่ มากกว่า 100 เกาะนั่นเอง
เพราะฉะนัน
้ หายห่วงได้เลยว่าแหล่งท่องเทีย
่ วทางทะเลของทีน
่ ี่
ย่อมสวยงามไม่เป็นรองใคร รวมไปถึงแหล่งธรรมชาติตา่ งๆ
เริม
่ จาก เกาะสมุย เกาะสวรรค์ทค
่ี งจะไม่มใี ครทีไ่ ม่รจ
ู้ ก
ั อีกทัง้
ยังเป็นเกาะทีม
่ ขี นาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเกาะในเมืองไทย
อีกด้วย เกาะเต่า อีกหนึ่งสถานที่ดำน้ำที่สวยที่สุดของโลก
ด้วยสภาพของธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของปะการังที่มีสีสันสดใส เกาะพะงัน กับสุดยอดปาร์ตี้ที่
คนทั่วโลกต่างชื่นชอบในเทศกาลฟูลมูน ใครที่ต้องการ
หลุดจากความจำเจเดิมๆ ต้องมาลองดูซก
ั ครัง้ เกาะนางยวน
ติด 1 ใน 10 เกาะที่น่าพักผ่อนมากที่สุดในโลก โดยมี
เอกลักษณ์คอ
ื เกาะทัง้ 3 เกาะ ถูกเชือ
่ มต่อกันด้วยสันทราย
สีขาวสะอาด ภูเขาทั้ง 3 ลูกเขียวขจีไปด้วยต้นไม้และ
ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลสีฟ้าคราม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
อ่ า งทอง ภู เ ขาหิ น ปู น ที่ ป กคลุ ม ไปด้ ว ยต้ น ไม้ สี เ ขี ย วขจี
และโอบล้อมไปด้วยท้องทะเลสีฟา้ คราม ทีน
่ ม
ี่ เี ส้นทางศึกษา
ธรรมชาติให้ได้เดินเที่ยวชมอย่าง เกาะวัวตาหลับ ที่ต้อง
ปี น ป่ า ยไปตามภู เ ขาหิ น ปู น ที่ แ หลมคมพิ ชิ ต ใจ วั ด พลั ง
เพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิวทัศนียภาพของหมู่เกาะต่างๆ ทีอ
่ ยู่
เหนือผืนน้ำสีเขียวมรกตแบบพาโนรามา ห่างออกจากทะเล
ก็ยังมี อุทยานแห่งชาติเขาสก ช่วงเวลาของการจมดิ่ง
อยูก่ บั ธรรมชาติ ลาพักจากโลกอันแสนวุน่ วายภายนอกสักครู่
กับการพักผ่อนบนแพท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและ
อากาศบริสุทธิ์
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NORA BURI RESORT & SPA

โนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่บน
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยการเดินทางสะดวกห่างจาก
สนามบินเพียงแค่ 4 นาที ก็ทำให้คุณได้พบกับสวรรค์ของการ
พักผ่อนอย่างแท้จริง ท่ามกลางหาดทรายสีขาว น้ำทะเลสีเขียว
อมน้ำเงิน แนวปะการังทีด
่ ม
ู ชี วี ต
ิ ชีวา และต้นมะพร้าวเรียงรายดูรม
่ รืน
่
จะช่วยให้คุณได้สัมผัสกับชีวิตสโลว์ไลฟ์ติดทะเลได้อย่างเต็มอิ่ม
รีสอร์ทได้รบ
ั การออกแบบให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ซึง่
เป็นเนินเขาทีต
่ ด
ิ ชายหาดและพยายามรักษาพืน
้ ทีส
่ เี ขียวไว้ให้มากทีส
่ ด
ุ
ห้องพักและวิล ล่ าสไตล์ ไ ทยอั นทั น สมัย มี หลั ง คามุ ง จากอั น เป็ น
เอกลักษณ์ เฉดสีเขียวและสีทองอันสวยงาม พร้อมผนังห้องขนาด
กว้างขวาง ตั้งแต่ห้องดีลักซ์ไปยังห้องพูลวิลล่า ห้องพักทุกห้องมี
สระว่ายนํา้ ส่วนตัวสุดพิเศษ และเห็นวิวทะเลทีส
่ วยงามเหนือชายหาด
ให้คุณได้พักผ่อนอย่างสะดวกสบาย เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์
อำนวยความสะดวกมากมาย
ผูเ้ ข้าพักสามารถคงกิจวัตรการออกกำลังกายหรือรับการฝึก
อย่างเป็นส่วนตัวกับเทรนเนอร์ที่ศูนย์ออกกำลังกาย ส่วนอโนดาส
สปาให้บริการทรีทเมนท์อันแสนสบาย ผ่อนคลายทั้งกายและจิตใจ
นอกจากนี้ ทีน
่ ย
ี่ งั มีพนักงานทีเ่ ป็นมิตร สามารถอำนวยความสะดวก
ด้านบริการนำเทีย
่ วและดูแลเด็กให้ตามความประสงค์อกี ด้วย พลาดไม่ได้
กับ 3 ร้านอาหาร และ 3 บาร์ ทีจ
่ ะช่วยเติมเต็มบรรยากาศวันพักผ่อน
ของคุณให้มีรสชาติมากขึ้น เริ่มกันที่อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์จากร้าน
มโนราห์ ต่อกันด้วยมื้อเที่ยงที่ร้านเดอะ บาร์จ ซึ่งให้บริการอาหาร
ตะวันตกแบบ A La Carte และแบบเซ็ต รวมถึงบาร์บค
ี วิ ซีฟด
ู้ สูตรเด็ด
ปิ ด ท้ า ยกั น ด้ ว ยมื้ อ เย็ น ที่ ร้ า นเดอะ ไรซ์ บาร์ จ แอนด์ เทอเรส
พรั่งพร้อมไปด้วยเมนูอาหารไทยจานโปรด รสชาติเยี่ยมที่ไม่ว่า
คนชาติไหนก็รบ
ั ประทานได้ ในส่วนของบาร์กจ
็ ะมีพล
ู บาร์ บีชบาร์ และ
ล็อบบี้บาร์ ให้คุณเลือกนั่งชิลได้ตามไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบ
สำหรับใครที่หลงใหลท้องทะเล แสงแดด และสายลมอ่อนๆ
รวมทัง้ กําลังมองหารีสอร์ททีต
่ อบโจทย์ความต้องการอยูล่ ะ่ ก็ รับรองว่า
โนราบุ รี รี ส อร์ ท แอนด์ สปา จะทำให้ คุ ณ ได้ รั บ ประสบการณ์
อันยอดเยี่ยม ด้วยบริการที่แสนประทับใจราวกับมีผู้ช่วยส่วนตัว
มาอยู่ใกล้ๆ คอยมอบความสะดวกสบายตลอดการเข้าพักที่นี่

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 144 ห้อง
ราคา 5,800 – 36,000 บาท
ที่อยู่ 111 หมู่ 5 หาดเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 0 7791 3555
เฟซบุ๊ก Nora Buri Resort & Spa
เว็บไซต์ www.noraburiresort.com
อีเมล reservation@noraburiresort.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 15% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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SHERATON SAMUI RESORT

เชอราตัน สมุย รีสอร์ท ทีพ
่ ก
ั มาตรฐานระดับ 5 ดาว ติดชายหาด
เฉวงน้อย เน้นการตกแต่งแบบเรียบหรูดโู มเดิรน
์ มองแล้วอบอุน
่
สบายตา เหมาะสำหรับกลุม
่ ครอบครัว ด้วยทำเลทีด
่ จี งึ สามารถเดินทาง
ไปยังสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วอืน
่ ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย เช่น ถนนคนเดิน
หาดเฉวง ทั้งยังใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยอีกด้วย
ภายในห้องพักตกแต่งอย่างเรียบง่าย กว้างขวาง ให้ความรูส
้ ก
ึ
สบาย และผ่อนคลายทุกครัง้ ทีไ่ ด้เข้าพัก เกือบทุกห้องมีระเบียงหรือ
นอกชานที่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้อย่างชัดเจน พรั่งพร้อมไป
ด้วยเฟอร์นเิ จอร์และสิง่ อำนวยความสะดวก ทีค
่ รบครัน ทัง้ บริการ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายและมีสายฟรี ทีวีจอ LCD 42 นิ้ว
พร้อมช่องรายการดาวเทียมเพือ
่ ให้ความบันเทิง ห้องน้ำส่วนตัวทีม
่ ี
อ่างอาบน้ำสำหรับแช่ตัวและฝักบัวแยกจากกัน รวมทั้งของใช้ใน
ห้องน้ำระดับพรีเมียม
เต็ ม อิ่ ม กั บ อาหารไทยและนานาชาติ ที่ ห้ อ งอาหารล่ อ งทะเล
ท่ามกลางบรรยากาศของชายหาด นัง่ ฟังเสียงคลืน
่ กระทบฝัง่ พร้อม
ชมวิวทะเลแบบเต็มๆ หรือจะเลือกนั่งชิลริมหาด สูดกลิ่นไอทะเล
จิบเครื่องดื่มสุดโปรดที่บลู มังกี้ บาร์ ก็ยังได้
ไฮไลท์อยูท
่ ส
ี่ ระว่ายน้ำรูปร่างแปลกตาไม่เหมือนทีไ่ หน อยูช่ ด
ิ ติด
ขอบทะเล ซึง่ สามารถเดินลงไปเล่นน้ำในทะเลได้เช่นกัน ทัง้ ยังมีสวนน้ำ
สํ า หรั บ เด็ ก และคิ ด ส์ โ ซนที่ ใ หญ่ ไ ม่ เ ป็ น สองรองที่ ใ ด มากไปด้ ว ย
กิจกรรมทั้งในร่มและกลางแจ้งให้คุณหนูๆ ได้สนุกและเพลิดเพลิน
ตลอดทั้งวัน
นอกจากนี้ ยังมีบริการสปาที่มาพร้อมคอร์สนวด ทรีทเมนท์
ดูแลผิวกายและทรีทเมนท์ดูแลผิวหน้า ให้คุณได้ผ่อนคลายทั้งกาย
และจิตใจ มีฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่มากไปด้วยอุปกรณ์สุดทันสมัย หรือ
จะเลือกทำกิจกรรมกลางแจ้งอย่างการตีเทนนิส ทีน
่ ก
ี่ ม
็ ส
ี นามเทนนิส
ไว้ให้บริการด้วย
ที่พักริมชายหาดสุดหรูอย่างโรงแรม เชอราตัน สมุย รีสอร์ท
จะเป็นอีกหนึง่ ทางเลือกของผูท
้ ต
่ี อ
้ งการพักผ่อนสบายๆ กับครอบครัว
แล้ววันหยุดของคุณจะเต็มไปด้วยสีสน
ั แห่งความสนุก ทัง้ ยังอิม
่ เอมใจ
ไปกับบรรยากาศและการบริการชั้นเยี่ยมของทางโรงแรม

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 141 ห้อง
ราคา 10,000 – 22,000 บาท
ทีอ
่ ยู่ 86 หมู่ 3 หาดเฉวงน้อย ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 0 7742 2020
เฟซบุ๊ก sheratonsamuiresort
เว็บไซต์ www.sheratonsamui.com
อีเมล sheraton.kohsamui@sheraton.com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 15% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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VANA BELLE,
A LUXURY COLLECTION RESORT, KOH SAMUI
วนา เบลล์ เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น รีสอร์ท เกาะสมุย รีสอร์ทหรู
มาตรฐาน 5 ดาว ตั้งอยู่บนหาดเฉวงน้อย ใกล้กับโรงพยาบาล
กรุงเทพสมุยและถนนคนเดินหาดเฉวง ด้วยการตกแต่งที่เน้น
ความเป็นธรรมชาติตามชือ
่ รีสอร์ท จึงทำให้ภายในรีสอร์ทเต็มไปด้วย
ความร่มรื่นของต้นไม้นานาพรรณ นำไปสู่ความสดชื่น สงบเงียบ
เหมาะแก่การพักผ่อนเป็นที่สุด
ประกอบด้วยห้องพักหลากหลายรูปแบบทั้งคลาสสิกพูลสวีท
ดีลักซ์พูลสวีท แกรนด์พูลสวีท ทรอปิคอลพูลวิลล่า และโอเชี่ยนวิว
พูลสวีท ภายในห้องพักได้รับการตกแต่งอย่างหรูหรา มีสไตล์ และ
ทันสมัย เน้นสีนํ้าตาล-ขาว บวกกับพื้นที่กว้างขวาง จึงให้ความรู้สึก
อบอุ่น สบายตา และไม่อึดอัด ห้องพักสามารถมองออกไปเห็น
ทั ศ นี ย ภาพที่ ส วยงามของทะเลและภู เ ขาในมุ ม มองที่ แ ตกต่ า งกั น
พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน
อิ่มอร่อยไปกับอาหารอิตาเลียนที่ห้องอาหารพนาลี หรือจะสั่ง
อาหารมารับประทานทีห
่ อ
้ ง โดยใช้บริการจากรูมเซอร์วส
ิ 24 ชัว่ โมง
ก็ได้ เลือกดืม
่ เครือ
่ งดืม
่ แก้วโปรดในบรรยากาศสบายๆ ทีบ
่ าร์ เลานจ์
หรือ บาร์รม
ิ สระว่ายนํา้ พร้อมนัง่ อาบแดดชิลๆ ชมวิวทิวทัศน์ทก
ี่ ว้าง
สุดลูกหูลูกตาของทะเลก็ได้เช่นกัน
นอกจากนี้ ยังมีบริการสระว่ายน้ำส่วนกลางในระบบน้ำเกลือ
และระบบจากุซซี่ อยู่ติดชาดหาดและทะเล ผ่อนคลายร่างกายด้วย
บริ ก ารสปาที่ ไ ด้ รั บ การกล่ า วขานว่ า ดี เ ยี่ ย ม หรื อ ฟื้ น ฟู ร่ า งกาย
และจิตใจให้สดชื่น กระปรี้กระเปร่าด้วยโยคะ ท่ามกลางบรรยากาศ
ที่ อ บอุ่ น พร้ อ มวิ ว ทะเลอั น งดงาม ยั ง มี ฟิ ต เนสเซ็ น เตอร์ ที่ มี
Free Weight Zone และอุปกรณ์ครบครันทันสมัย จึงเหมาะ
เป็นอย่างยิ่งสำหรับการออกกำลังกาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและ
ความตึงเครียด ทัง้ ยังช่วยเสริมสร้างความสดชืน
่ ให้รา่ งกาย สมอง
และจิตใจอีกด้วย

จำนวนห้องพัก/วิลล่า 80 ห้อง
ราคา 18,000 – 87,000 บาท
ที่อยู่ 9/99 หมู่ 3 หาดเฉวงน้อย ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 0 7791 5555
เฟซบุ๊ก vanabellekohsamui
เว็บไซต์ www.vanabellekohsamui.com
อีเมล luxurycollection.vanabelle@luxurycollection.
com

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
ส่วนลด 15% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท) วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
เงื่อนไขส่วนลดและรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าพริวิลเลจ
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PRIVILEGES
เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
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PRIVILEGES เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
Chiang Mai

137 Pillars House
ส่วนลด ห้องพักราคาพิเศษ จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท)
เฉพาะห้องพักประเภทราชาบรู๊คสวีท
12,600 บาท ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2560
และ 14,220 บาท ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 –
31 พฤษภาคม 2561
ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร
ส่วนลด 10% สำหรับบริการสปา
ส่วนลด 15% สำหรับชุดคลาสสิค อาฟเตอร์นูน ที
(จากราคาชุดละ 1,200 บาท++)
ส่วนลดอาหารกลางวันและอาหารเย็นแบบขันโตก
(จากราคาชุดละ 2,000 บาท++)
หมายเหตุ* เข้าพักขั้นต่ำ 2 คืนต่อเนื่องกันขึ้นไป
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 สำหรับโอเอซิสสปาทุกสาขา
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
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ฟรี เครือ
่ งดืม
่ เวลคัมค็อกเทลสำหรับสองท่านทีห
่ อ
้ งอาหาร
เรือนแทมมารีน
ฟรี รถรับ-ส่งระหว่างสนามบินเชียงใหม่และที่พัก
ส่วนลด 15% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม
และสำหรับบริการสปา
หมายเหตุ* กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
และส่วนลดห้องพักไม่สามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 2 - 7
พฤศจิกายน 2560, 20 ธันวาคม 2560 – 10 มกราคม
2561, 14 - 19 กุมภาพันธ์ และ 11 - 15 เมษายน 2561
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Chiang Rai

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

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

Rai Saeng Arun
รับสิทธิ์เข้าพักฟรี ห้องพักดีลักซ์ ที่โรงแรมบ้านดินสอ
ราชดำเนิน กรุงเทพฯ จำนวน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า
สำหรับสองท่าน (ไม่กำหนดวันหมดอายุ) เมื่อสำรอง
บ้านพักใดๆ ของไร่แสงอรุณ จำนวน 2 คืน
หมายเหตุ* โปรโมชันนี้ สำหรับเข้าพักที่ไร่แสงอรุณเท่านั้น
และไม่สามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 –
28 กุมภาพันธ์ 2561, ผูเ้ ข้าพักต้องเป็นเจ้าของ ISUZU
ตามชื่อในทะเบียนรถ บัตรประชาชนและชื่อทะเบียนรถ
หรือมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทเจ้าของรถเท่านั้น วันเข้าพัก
ไม่ต้องพักติดต่อกันก็ได้
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
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**ราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ (Rack Rate) และราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ (BAR)

Mae Hong Son

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

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

Sukhothai

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

The Oia Pai Resort
ส่วนลด 50% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ พร้อมอาหารเช้า
สำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ยกเว้นระหว่างวันที่ 5 - 12 ธันวาคม 2560 และ
23 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561
ส่วนลด 38% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
หมายเหตุ* รวมรถรับ-ส่งไปในเมือง
สนามบินปาย ถนนคนเดิน จักรยาน เรือคายัค
ราคาห้องพัก รวมภาษีและค่าบริการแล้ว และสำรองห้องพักที่
อีเมล reservationtheoia@hotmail.com
โทร. 08 9939 3574, 0 5208 0092
โทรสาร 0 5208 0093
วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561

Buri Ram

Sriwilai Sukhothai Resort & Spa
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
รับฟรี เวลคัมไอศกรีม 1 ลูกสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า
12 ปี
ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร
ส่วนลด 10% สำหรับบริการสปา
(ยกเว้น Thai Massage, Oil Massage and
Foot Massage)
หมายเหตุ * ส่ ว นลดห้ อ งพั ก ไม่ ส ามารถใช้ ไ ด้ ร ะหว่ า ง
วันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2560 และ 24 ธันวาคม 2560 –
5 มกราคม 2561
วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561

X2 Vibe Buriram Hotel
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561
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PRIVILEGES เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
Khon Kaen

Hotel De L’amour
ส่วนลด 50% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท)
ห้องพักประเภทเดอลามูรส
์ วีท เหลือเพียง 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

Avani Khon Kaen
Hotel & Convention Centre
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม
(ยกเว้นเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์) สำหรับห้องอาหารทุกห้อง
ส่วนลด 15% สำหรับอวานีสปา
ส่วนลด 25% สำหรับบริการซักรีด
วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561

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

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

Nhapha Khao Yai Resort
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
หมายเหตุ* โปรดสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Nakhon Ratchasima

Caverna Khaoyai
ส่วนลด 20% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหารเมื่อรับประทาน
ที่ร้าน เดียร์แอนด์โดคาเฟ่
หมายเหตุ* ส่วนลดห้องพักไม่สามารถใช้ได้ระหว่าง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 1 มีนาคม 2561
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
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**ราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ (Rack Rate) และราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ (BAR)

Ubon Ratchathani

U Khao Yai
ส่วนลด 20% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (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

De’ Proud Hotel
ส่วนลด ราคาพิเศษ จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ส่วนลด 30% สำหรับห้องพักประเภทซูพีเรียร์
ส่วนลด 20% สำหรับห้องพักประเภทดีลักซ์
ส่วนลด 20% สำหรับห้องพักประเภทแฟมิล่ีสวีท
ส่วนลด 10% สำหรับห้องพักประเภทสแตนดาร์ด
หมายเหตุ* ส่วนลดห้องพักไม่สามารถใช้ได้ในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Udon Thani

Brown House Hotel
ส่วนลด ห้องพักราคาพิเศษจากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ห้องพักประเภทดีลักซ์เบดรูม เหลือเพียง 1,100 บาท
จากปกติ 1,300 บาท
ห้องพักประเภทดีลก
ั ซ์พล
ู แอคเซส 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

Tohsang Khongjiam Resort
ส่วนลด 50% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท)
เฉพาะห้องพักประเภทซูพีเรียร์ริเวอร์วิว
เหลือเพียง 2,250 บาท จากปกติ 4,500 บาท
และส่วนลด 35% สำหรับห้องพักประเภทดีลก
ั ซ์รเิ วอร์วว
ิ
เหลือเพียง 3,770 บาท จากปกติ 5,800 บาท
หมายเหตุ* ส่วนลดห้องพักไม่สามารถใช้ได้ในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา และระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2560 –
2 มกราคม 2561
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Bangkok

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

Eastin Grand Hotel Sathorn
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
(ห้องพักทุกประเภท)
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
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PRIVILEGES เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
Chon Buri

Oriental Residence Bangkok
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
รับฟรี เครื่องดื่มเวลคัมซิกเนเจอร์ที่โอเรียนทอล บาร์
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Plaza Athénée Bangkok,
A Royal Méridien Hotel
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ฟรีอัพเกรดประเภทห้องพัก หากมีห้องว่าง
ส่วนลด 15% สำหรับค่าอาหารตามสั่งเท่านั้น
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 สำหรับเมนูปกติ
ทรีทเมนท์เพื่อปรนนิบัติผิวหน้าและผิวกาย
หมายเหตุ* กรุณาแสดงบัตรสมาชิก ISUZU MU-X VIP
พร้อมบัตรประชาชนของท่านสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ
ในเดือนเกิด วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

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

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

Novotel Pattaya Modus Beachfront Resort
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส่วนลด 10% สำหรับบริการสปา
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Veranda Resort Pattaya
ส่วนลด 5% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
หมายเหตุ* ใส่โปรโมชันโค้ด MUX5
ผ่านการจองหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
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โดยทางโรงแรมไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**ราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ (Rack Rate) และราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ (BAR)

Kanchanaburi

Phetchaburi & Prachuap Khiri Khan

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

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

Amari Hua Hin
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ส่วนลด 20% เฉพาะค่าอาหารสำหรับเมนูตามสั่ง
ส่วนลด 25% สำหรับบริการสปาทรีทเมนท์
ตั้งแต่ 60 นาทีขึ้นไปที่บรีซ สปา
หมายเหตุ* ใส่โปรโมชันโค้ด MUXLUVHH17
ผ่านการจองหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

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

Marrakesh Hua Hin Resort & Spa
ส่วนลด 60% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท)
เฉพาะห้องพักประเภทฟาวน์เทนพูลสวีท
เหลือเพียง 6,000 บาทสุทธิ จากราคา 15,000 บาทสุทธิ
ส่วนลด 30% สำหรับบริการสปาปกติที่นูรา สปา
หมายเหตุ* สำรองห้องพักได้ที่ โทร. 0 3261 6777
อีเมล reservations@marrakeshresortandspa.com
หรือ Walk-in เพียงแสดงบัตร ISUZU MU-X VIP
CLUB เพือ
่ เข้าพัก 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
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท)
เฉพาะห้องพักประเภทพรีเมียร์กาลาดีลักซ์
หมายเหตุ* ส่วนลดห้องพักไม่สามารถใช้ได้
ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 10 มกราคม 2561
และ 13 - 16 เมษายน 2561
วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561
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โดยทางโรงแรมไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**ราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ (Rack Rate) และราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ (BAR)

PRIVILEGES เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ISUZU MU-X VIP CLUB
Ratchaburi

Veranda Resort and Spa Hua Hin - Cha Am
ส่วนลด 5% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
หมายเหตุ* ใส่โปรโมชันโค้ด MUX5
ผ่านการจองหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561

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

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

Le Vimarn Cottages & Spa
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
หมายเหตุ* เข้าพักขั้นต่ำ 2 คืนต่อเนื่องกันขึ้นไป
และส่วนลดห้องพักไม่สามารถใช้ได้
ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 10 มกราคม 2561
คิดเพิม
่ 1,000 บาทต่อห้องในช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์
และผู้เข้าพักต้องชำระค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ
เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดด้วยตนเอง คนไทย 40 บาท
และชาวต่างชาติ 200 บาท
สำรองห้องพัก โทร. 0 2438 9771-2 ต่อ 100-105
เท่านั้น
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

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

Rayong

Centara Q Resort Rayong
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส่วนลด 10% สำหรับบริการสปา
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
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**ราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ (Rack Rate) และราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ (BAR)

Trat & Chanthaburi

Sai Kaew Beach Resort
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
หมายเหตุ* เข้าพักขั้นต่ำ 2 คืนต่อเนื่องกันขึ้นไป
และส่วนลดห้องพักไม่สามารถใช้ได้
ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 10 มกราคม 2561
คิดเพิม
่ 1,000 บาทต่อห้องในช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์
และผูเ้ ข้าพักต้องชำระค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติเขา
แหลมหญ้า-หมูเ่ กาะเสม็ดด้วยตนเอง คนไทย 40 บาท และ
ชาวต่างชาติ 200 บาท
สำรองห้องพัก โทร. 0 2438 9771-2 ต่อ 100-105
เท่านั้น
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

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

Sand Dunes Chaolao Beach Resort
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หมายเหตุ* สามารถใช้ได้ทุกวันยกเว้นเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Krabi

The Emerald Cove Koh Chang
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ส่วนลด 20% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ส่วนลด 20% สำหรับบริการสปาที่เอมเมอรัลด์ สปา
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Amari Vogue Krabi
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักบางประเภท)
เฉพาะห้องพักประเภทดีลักซ์
ส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
(ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
ส่วนลด 10% สำหรับบริการสปาที่บรีซ สปา
หมายเหตุ* ส่วนลดห้องพักไม่สามารถใช้ได้
ระหว่างวันที่ 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
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
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Centra by Centara Phu Pano Resort Krabi
ส่วนลด 20% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ห้องอาหารมิกซ์ บิสโทร
(ก่อนรวมภาษีและค่าบริการ)
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Rayavadee Resort
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดสำหรับคนไทย
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ฟรี เครื่องดื่มซิกเนเจอร์ซันเซ็ตค็อกเทล
สำหรับสองท่านที่ห้องอาหารเดอะกร๊อตโต
ฟรี รถรับ-ส่งระหว่างสนามบินกระบี่และที่พัก
ส่วนลด 15% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
»£®¨±©¡¯¡²°¡¨°»£®»Áº²¡¡j° À
©° º©¶ ¡¶°¨±¡« ©k« ¯£j¥ ©k°« °j k« ¥¯
และส่วนลดห้องพักไม่สามารถใช้ได้
ระหว่า งวันที่ 2-7 พฤศจิกายน 2560, 20 ธันวาคม 2560
– 10 มกราคม 2561, 14-19 กุมภาพันธ์
และ 11-15 เมษายน 2561
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

Phangnga

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

Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ส่วนลด 20% เฉพาะค่าอาหารสำหรับเมนูสปา
ส่วนลด 10% สำหรับแพ็คเกจสปาและทรีทเมนท์ใบหน้า
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

Phuket

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

Amatara Wellness Resort
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
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**ราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ (Rack Rate) และราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ (BAR)

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

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

Novotel Phuket Phokeethra
ส่วนลด 10% จากราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
ส่วนลด 20% เฉพาะค่าอาหารที่ห้องอาหารอะมอร์
ส่วนลด 20% สำหรับค็อกเทล และส่วนลด 10%
สำหรับเครื่องดื่มไวน์ที่เอสเทรอลาร์ 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

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

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

Surat Thani

Nora Buri Resort & Spa
ส่วนลด 15% จากราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์
พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (ห้องพักทุกประเภท)
หมายเหตุ* แจ้งโปรโมชันโค้ด IsuzuMU17 และชื่อนามสกุลที่ปรากฏบนบัตร ISUZU MU-X VIP CLUB
ผ่านการสำรองห้องพักได้ที่อีเมล
reservation@noraburiresort.com
หรือ โทร. 0 7791 3555 เท่านั้น
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
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**ราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ (Rack Rate) และราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ (BAR)

เงื่อนไขเพิ่มเติม

t ราคาเต็มบนหน้าเว็บไซต์ (Rack Rate) และราคาที่ดีที่สุดบนหน้าเว็บไซต์ (BAR) ซึ่งไม่ใช่ราคาโปรโมชัน (Promotion Rate)
t กรุณาสำรองห้องพักและบริการต่างๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วัน
t วิธีชำระเงินโปรดสอบถามจากทางโรงแรมโดยตรง และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือคืนเงินได้
t ส่วนลดนีไ้ ม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวเทศกาล หรือวันตามทีโ่ รงแรมกำหนด (โปรดสอบถามจากทางโรงแรมโดยตรง)
t สำรองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลที่ปรากฏบนบัตร ISUZU MU-X VIP CLUB
หรือจองผ่านทางเว็บไซต์เฉพาะโรงแรมที่มีโปรโมชันโค้ดเท่านั้น

t กรุณาแสดงบัตรต่อพนักงานโรงแรมเมื่อเข้าพักเพื่อขอรับและยืนยันสิทธิ์ทุกครั้ง
t ส่วนลดห้องพักขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างในแต่ละวัน
t ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันหรือส่วนลดอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
t ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้กับการจองเป็นหมู่คณะ การประชุม หรือการสัมมนา
t เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยทางโรงแรมไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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