ไดเวลาเก็บกระเปา หนี รอน ไปนอนชมทะเลชิลลๆ
กับอมารี

กรุงเทพฯ 14 กรกฎาคม 2563 – หลังจากเก็บตัวอยูบานกันมาหลายเดือน หลายคนคงอยากจะออกไปเที่ยวกันเต็ม
แก สําหรับใครที่กําลังวางแผนเก็บกระเป าหลีกหนีความวุนวายในเมืองใหญ ไปพักผอนนอนเลนริมทะเลแบบชิลลๆ
การเลือกที่พักที่มีพ้ น
ื กวางขวาง และมีความเป็ นสวนตัวสูง แตในขณะเดียวกันก็มาพรอมกับสิ่งอํานวยความสะดวก
ครบครัน และตงั ้ อยูในทําเลที่งายตอการเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ นับเป็ นเรื่องสําคัญ วันนี้ อมารีมีตัวเลือกที่พักริม
ทะเลที่พรอมมอบความสะดวกสบายในบรรยากาศสวนตว
ั ๊ สวนตัว พรอมวิวทิวทัศนอันงดงามของผืนฟาและทอง
ทะเลสีครามมาฝาก ครอบคลุมสามจุดหมายปลายทางริมทะเลยอดนิยมของคนไทย ไดแก หัวหิน ภูเก็ต และกระบี่
ในราคาที่จับตองได ใหคุณไดทอดกายริมหาดทรายพรอมกับดูพระอาทิตยตกไดอยางสบายใจ
หัวหิน
หัวหินนับเป็ นเมืองพักผอนชายทะเลที่ไดรับความนิยมในหมูคนไทยเมืองชายทะเลแหงนี้มีเสนหอันเป็ นเอกลักษณ
ตรงที่มีทงั ้ ทองทะเลสีคราม หาดทรายเงียบสงบ รานอาหารอรอย คาเฟ เกๆ และถนนคนเดินสนุกๆ รวมไวในเมือง
เดียว ถือเป็ นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสําหรับนักเดินทางทุกรูปแบบ ไมวาจะเป็ นครอบครัว เพื่อนฝูง หรือคูรัก ก็
สามารถเดินทางมาพักผอน หรือหากิจกรรมสนุกๆ ทํารวมกันไดที่เมืองริมทะเลแหงนี้

สําหรับผูที่กําลังมองหาที่พักริมหาดเขาตะเกียบที่มีบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะสําหรับการพักผอนนอนชิลล อมารี
หัวหิน นับเป็ นตัวเลือกอันสมบูรณแบบ เพื่อความเป็ นสวนตัว เราขอแนะนํา หองสวีท 1 หองนอน หันหน าสูทะเล
(One Bedroom Suite Ocean Facing) ของอมารี หัวหิน ประกอบดวยหองนอน หองนัง่ เลน และโตะรับประทาน
อาหารแยกเป็ นสัดสวน แขกสามารถใชเวลาอยูในหองพักขนาด 77 ตารางเมตร พรอมชมวิวหาดเขาตะเกียบจาก
ระเบียงสวนตัวที่กวางขวางไดตลอดทงั ้ วัน หรือจะเปลี่ยนบรรยากาศไปชมวิวทะเลจากอางอาบนํ้ าขนาดใหญก็ทําได
ใครอยากทานอาหารแกลมดวยวิวทะเลอยางติดขอบ สามารถแวะไปที่ ชอรไลน บีชคลับ รานอาหารริมหาดเขา
ตะเกียบของอมารี หัวหิน เพื่อเพลิดเพลินกับอาหารทะเลรสเลิศ คลอเสียงเพลงฟังสบาย พรอมจิบเครื่องด่ ม
ื เย็นๆ
ริมสระวายน้ํ า สําหรับผูที่สนใจอยากจะออกไปเดินเลน (หรือเดินยอย) หลังอาหารเย็น เราขอแนะนํ าตลาดซิเคดา
และตัวเมืองหัวหิน ซึ่งอยูหางจากโรงแรมไปเพียงไมกี่นาทีเทานัน
้  สัมผัสประสบการณสุดพิเศษนี้ในราคาเริ่มตนเพียง
8,000 บาท+++ ตอหอง ตอคืน รวมอาหารเชาสําหรับ 2 ทาน
ภูเก็ต
ถาหากพูดถึงทะเล หลายคนคงจะนึกถึงทะเลภูเก็ตเป็ นอันดับตนๆ เกาะสวรรคทางตอนใตแหงนี้นับเป็ นแหลงรวม
หาดช่ อ
ื ดังระดับโลกไวมากมาย ไมวาจะเป็ นหาดปาตอง หาดกะตะ หาดกะรน และหาดอ่ น
ื ๆอีกนับสิบ เรียกวา มอง
ไปทางไหนก็เจอแตหาดทรายสีขาวทอดตัวยาวไปจรดน้ํ าทะเลสีฟาใส นอกจากจะข้ น
ึ ช่ อ
ื เรื่องทะเลสวยแลว ยานเมือง
เกาภูเก็ตยังมีช่ อ
ื เสียงโดงดังเพราะเต็มไปดวยอาคารบานเรือนสไตลชิโนโปรตุกีส ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของรานอาหาร คาเฟ 
พิพิธภัณฑทองถิ่นและรานรวงตางๆ ใหนักเดินทางไดเดินสํารวจสถาปั ตยกรรม ชิมอาหารทองถิ่น และถายรูปกัน
อยางจุใจ สมกับที่ไดรับการขนานนามวาเป็ น “ไขมุกแหงอันดามัน” อยางแทจริง
สําหรับผูที่อยากจะหลบหนีความวุนวายของหาดปาตอง ไปอยูทามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ แตในขณะเดียวกันก็
ยังอยูใกลกับสถานที่ทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ อมารี ภูเก็ต นับเป็ นตัวเลือกที่ตอบโจทยอยางมาก
ไมวาจะหันไปหางไหน คุณก็จะพบกับวิวทิวทัศนอันงดงามของผืนฟากวางใหญและทองทะเลสีคราม เพื่อความเป็ น
สวนตัว เราขอแนะนํา หองสวีท คลับ 1 หองนอน วิวทะเล พรอมระเบียง (One Bedroom Suite Club Ocean
View Balcony) ที่มาพรอมพ้ น
ื ที่กวางขวางถึง 60 ตารางเมตร หองนอน หองนัง่ เลน และบริเวณรับประทานอาหาร
แยกเป็ นสัดสวน ไมวาคุณอยากจะต่ น
ื แตเชาเพื่อดูพระอาทิตยข้ น
ึ รับวันใหม หรือนัง่ จิบเครื่องด่ ม
ื เย็นๆ ผอนคลายชม
ตะวันตกดินยามเย็น ก็สามารถทําไดสบายๆจากระเบียงหองพักของคุณ นอกจากนี้ ผูที่เขาพักในหองพักประเภท สวี
ท คลับ ยังสามารถเขาไปใชบริการคลับเฮาสไดอีกดวย โดยคลับเฮาสของอมารี ภูเก็ตเพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวย
ความสะดวกมากมาย อาทิ สระวายน้ํ าแบบอินฟินิตี้ มุมอาบแดด หองออกกําลังกาย พื้นที่รับประทานอาหาร พรอม
เครื่องด่ ม
ื และอาหารวางตลอดทงั ้ วัน รวมถึงแฮปปี้  อาวรในชวงเย็นทุกวัน เหมาะแกการนัง่ จิบเครื่องด่ ม
ื เย็นๆ นัง่
มองวิวทะเลและพระอาทิตยตกลับขอบฟา ในบรรยากาศแสนสบายและเป็ นสวนตัวแบบสุดๆ สัมผัสประสบการณสุด
พิเศษนี้ในราคาเริ่มตนเพียง 8,600 บาท+++ ตอหอง ตอคืน รวมอาหารเชาสําหรับ 2 ทาน ผูสนใจสามารถเขาพักได
ตัง้ แตวันที่ 1 กันยายน 2563 เป็ นตนไป

กระบี่
ปิ ดทายดวย กระบี่ อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักทองเที่ยวไมวาจะเป็ นชาวไทยหรือชาวตางชาติ
บรรยากาศอันเงียบสงบและเป็ นสวนตัวของกระบี่ทําใหเมืองริมทะเลแหงนี้มีเอกลักษณแตกตางจากที่อ่ น
ื ๆ เมื่อกลาว
ถึงกระบี่ หลายคนคงจะนึกถึงภาพภูเขาหินปูนสูงตระหงานตัดกับหาดทรายขาวสะอาดที่ทอดตัวจรดน้ํ าทะเลสีเขียว
มรกตอันสดใส เหมาะแกการนอนพักผอนทอดกายทามกลางแดดอุนๆ และการทํากิจกรรมทางน้ํ าตางๆ ไมวาจะ
เป็ นการวายน้ํ าและดํานํ้ าเพื่อชมปะการังน้ํ าตื้น สวนตัวเมืองกระบี่ ถึงแมจะไมไดมีผูคนพลุกพลาน แตก็เต็มไปดวย
มนตเสนหอันเป็ นเอกลักษณซ่ งึ เป็ นผลมาจากวัฒนธรรมทองถิ่นและชุมชนชาวประมงที่ยังคงอยูมาถึงปัจจุบัน
เพียงไมกี่นาทีจากความวุนวายของหาดอาวนาง เป็ นที่ตงั ้ ของหาดทับแขกอันงดงามและเงียบสงบ เหมาะสําหรับผูที่
กําลังมองหาสถานที่พักผอนที่มีความเป็ นสวนตัว ทามกลางแมกไมอันรมรื่นบนหาดทับแขก เป็ นที่ตงั ้ ของอมารี โวค
กระบี่ หนึ่งในรีสอรทริมทะเลชน
ั ้ นําของกระบี่ที่เพิ่งผานการปรับโฉมมาเมื่อไมนานมานี้ เราขอแนะนํา หองแกรนด ดี
ลักซ พรีเมี่ยม ที่มาพรอมพ้ น
ื ที่ขนาด 73 ตารางเมตร กวางขวาง สะดวกสบาย อีกทงั ้ ยังมีระเบียงสวนตัว พรอมอาง
แชตัว เพื่อใหแขกสามารถเอนกายผอนคลายไปกับบรรยากาศอันเงียบสงบไดตลอดทงั ้ วัน หรือจะเปลี่ยนบรรยากาศ
ดวยการออกไปเดินเลนริมหาด ใหเทาไดสัมผัสพ้ น
ื ทรายอุนๆ กอนจะปิดทายวันดวยการจิบค็อกเทลที่ มารโค หอง
อาหารและบารริมทะเล พรอมชมความงามของทองฟ ายามเย็น บนหาดที่ไดช่ อ
ื วาเป็ นหนึ่งในหาดที่มีวิวพระอาทิตย
ตกสวยที่สุดในกระบี่ สัมผัสประสบการณสุดพิเศษนี้ในราคาเริ่มตนเพียง 7,055 บาท++ ตอหอง ตอคืน รวมอาหาร
เชาสําหรับ 2 ทาน ผูที่สนใจสามารถเขาพักไดตงั ้ แตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็ นตนไป
ผูสนใจใชสิทธิใ์ นโครงการ “เราเที่ยวดวยกัน” สามารถสํารองหองพักไดโดยดาวนโหลดแอปพลิเคชัน
่ Agoda จาก
Google PLAY สําหรับผูใชแอนดรอยด และจาก App Store สําหรับผูใช iPhone ไดตงั ้ แตวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
เป็ นตนไป
ไมวาคุณจะเลือกไปนอนชิลลริมทะเลที่ภูเก็ต หัวหิน หรือกระบี่ การดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของคุณ
และคนที่คุณรักตลอดการเดินทางถือเป็ นเรื่องสําคัญ โรงแรมอมารีแตละแหงปฏิบัติตามมาตรฐานการใหบริการภาย
ใตโครงการ “ออนิกซ คลีน” (ONYX Clean) เพื่อรักษาความสะอาดและความปลอดภัยใหแกแขกผูเขาพักตงั ้ แตกาว
แรกที่เดินทางมาถึงโรงแรมจนถึงวันเดินทางกลับ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการออนิกซ คลีน สามารถ
เขาไปดูไดที่ https://th.onyx-hospitality.com/onyxclean/

