


รายาวดี อยู�ท�ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ�บนพื้นที่แหลมพระนางติดกับวนอุทยานแห�งชาติกระบี่ เขตอนุรักษ�ทางทะเลซึ่งโอบล�อมด�วยภูเขาหินปูน น้ำทะเล 
อันดามันสีมรกตและหาดทรายทอดยาว รวมถึง หาดพระนาง ตำนานความงามทางธรรมชาติอันเลื่องชื่อ

รายาวดี ได�รับการออกแบบให�กลมกลืนกับสภาพแวดล�อมที่ได�รับการดูแลคงความเป�นธรรมชาติไว�อย�างดีที ่สุด ภูมิทัศน�อันสวยงามและสถาป�ตยกรรม 
ที่สะท�อนรูปแบบของความเป�นไทยของพาวิลเลี่ยน 2 ชั้น และบ�านพักแบบวิลล�าริมชายหาดที่กระจายอยู�บนเนื้อที่สวนมะพร�าวกว�า 60 ไร� ห�องพักทุกหลัง 
ได�รับการตกแต�งให�มีพื้นที่กว�างขวาง ครบครันด�วยสิ�งอำนวยความสะดวก เพื่อความเป�นส�วนตัวและสะดวกสบายสูงสุดแก�แขกผู�มาเยือน

สถานที่ท�องเที่ยวใกล�เคียง 

หมู�เกาะพีพีและเกาะไผ� อยู�ห�างออกไปเพียง 35 นาที ซึ่งมีทั้งหาดขาวบริสุทธิ์ แนวปะการัง 
หลากสี สัตว�ทะเลนานาชนิด และอ�าวมาหยาอันมีชื ่อเสียงระดับโลก ใกล�ๆ โรงแรมยังมี 
เกาะปอดะ เกาะไก� และ เกาะทับ ภูเขาหินปูนรูปทรงแปลกตา ซึ ่งเหมาะสำหรับการ 
ออกไปเที่ยวชมความงามทางธรรมชาติ ที่ใช�เวลาเพียงครึ่งวันและการป�คนิคบนชายหาด 
ส�วนในเมืองกระบี่ มีตลาดสดแสนคึกคัก น�าจะเป�นสถานที่ที ่เหมาะสมที่สุดสำหรับการ 
สัมผัสบรรยากาศพื้นเมือง ใกล�ๆ ตัวเมือง ยังมีกิจกรรมขี่ช�าง หรือเดินเที่ยวชมทิวทัศน� 
อันสวยงามของป�าร�อนชื้นและน้ำตกอีกด�วย หรือเลือกพายเรือคายัคชมบรรยากาศของ 
ป�าชายเลนอันสมบูรณ�ตัดกับผาหินปูนสีสดเป�นฉากธรรมชาติได�ที่ท�าเลนและ คลองจิหลาด

สถานที่ตั้ง

จังหวัดกระบ่ี อยู�ในภาคใต�ของประเทศไทย ห�างจากกรุงเทพฯ
 ประมาณ 800 กิโลเมตร อยู�ริมฝ��งทะเลอันดามันที่มีชื่อเสียง 
ท่ัวโลก ประกอบด�วยหมู�บ�านชาวประมง น้ำทะเลใส ชายหาด 
ขาวสะอาด ภูเขาหินงอก หินย�อยท่ีงดงามและหมู�เกาะมากมาย 

ท�านสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ มายังท�าอากาศยาน 
นานาชาติกระบ่ี ซ่ึงมีบริการหลายเท่ียวบินต�อวัน หรือสามารถ 

เดินทางโดยรถยนต�จากจังหวัดภูเก็ตเพียง 2 ช่ัวโมง 



ประเภท   จำนวน ขนาด(ตร.ม.)  ห�องนอน      สิ�งอำนวยความสะดวกเพิ�มเติม 

ดีลักซ�พาวิลเลี่ยน   62 90  1 -

เทอเรสพาวิลเลี่ยน  16 115  1                              บริเวณนั่งเล�นด�านนอกชาน

พูลพาวิลเลี่ยน   12 115  1                                              สระน้ำ

แฟมิลี่ พาวิลเลี่ยน   2 137  2                ห�องนอนที่สองในชั้นล�าง 

พูล แฟมิลี่  พาวิลเลี่ยน  2 167  2           ห�องนอนที่สองในชั้นล�าง สระน้ำ

แฟมิลี่วิลล�า   3 345  2                สระว�ายน้ำ

ไร�ทะเลวิลล�า  1 260  2                                    สระน้ำไฮโดรพูลกลางแจ�ง

รายาวดีวิลล�า  1 417  2                 สระว�ายน้ำ

พระนางวิลล�า  2 417  3                           สระว�ายน้ำ

ห�องพัก

รายาวดีประกอบไปด�วยห�องพักแบบพาวิลเลี่ยน 2 ชั้น จำนวน 94 ห�อง และบ�านพักแบบวิลล�า 7 หลัง ท�ามกลางบรรยากาศ 
สงบเงียบของสวนมะพร�าวและพืชพรรณเมืองร�อน 



ดีลักซ�พาวิลเลี่ยน (หนึ่งห�องนอน) 

ห�องพักแบบดีลักซ�พาวิลเลี่ยนสองชั้นทุกหลังมีพื้นที่กว�างขวางพร�อมสิ�งอำนวย 
ความสะดวกครบครัน ตกแต�งอย�างมีสไตล�ด�วยวัสดุธรรมชาติและงานฝ�มือท่ีละเอียด 
บรรจง ภายในปูพ้ืนไม�ขัดเงาและเพิ�มความสบายด�วยเฟอร�นิเจอร�บุผ�าทอมือสีอบอุ�น 
ด�านนอกมีระเบียงน่ังเล�นส�วนตัว ห�องพักทรงโค�งมนกลมกลืนกับสภาพแวดล�อมทาง 
ธรรมชาติที่งดงาม ตลอดจนหน�าผาหินปูนและหินงอกหินย�อยที่รายรอบ อันเป�น 
เอกลักษณ�เฉพาะตัวของแหลมพระนางแห�งน้ี

เทอเรสพาวิลเลี่ยน (หนึ่งห�องนอน) 

ห�องพักแบบเทอเรสพาวิลเล่ียนได�รับการออกแบบให�มีความร�วมสมัยและโปร�งสบาย 
กับระเบียงที่เชื่อมต�อออกจากห�องนั่งเล�นชั้นล�างออกไปเป�นห�องพักผ�อนกลางแจ�ง
ท�ามกลางสวนมะพร�าวที่ร�มรื่น

พูลพาวิลเลี่ยน (หนึ่งห�องนอน)

ห�องพักแบบพูลพาวิลเลี่ยน ผสมผสานความหรูหรามีระดับของรายาวดีเข�ากับ  
การออกแบบที่ตอบสนองความเป�นส�วนตัวของแขกผู�มาเยือน ห�องพักแต�ละห�อง 
มีสระน้ำขนาด 3 x 8 เมตร กลางสวนดอกไม� พร�อมเตียงอาบแดด และบริเวณ
หน�าชานที่กว�างขวาง เป�นบ�านพักตากอากาศในฝ�นสำหรับผู�ที่ชอบชีวิต กลางแจ�ง 
และต�องการพักผ�อนภายในบ�านอย�างเป�นส�วนตัว

แฟมิล่ี พาวิลเลี่ยน (สองห�องนอน)

ห�องพักแบบแฟมิล่ี พาวิลเล่ียนของเรามีสิ�งอำนวยความสะดวกครบครัน เช�นเดียวกับ 
ห�องพักดีลักซ� พาวิลเล่ียน ช้ันล�างมีห�องนอนใหญ�เพิ�มอีกหน่ึงห�อง ประกอบด�วยเตียง 
ขนาดควีนไซส�สองเตียงและห�องน้ำในตัว ด�านนอกมีบริเวณน่ังรับประทานอาหารและ 
ชานเรือนกว�าง เหมาะกับการพักผ�อนของครอบครัว ห�องพักต้ังอยู�กลางสวนแมกไม�และ 
สวนมะพร�าว มีหน�าผาสูงชันโอบล�อมอยู�ด�านหลัง เป�นห�องพักที่โอ�โถงสะดวกสบาย 
ช�วยให�คุณได�ค�นพบความสุขจากการพักผ�อนที่สมบูรณ�

พูล แฟมิลี่ พาวิลเลี่ยน (สองห�องนอน)

ห�องพักแบบพูล แฟมิล่ี พาวิลเล่ียนของเรามีสิ�งอำนวยความสะดวกครบครัน เพ่ือการ 
พักผ�อนอย�างแท�จริงเช�นเดียวกับห�องพักแฟมิลี่ พาวิลเลี่ยน นอกจากนี้ ยังมีสระน้ำ 
ขนาด 3 x 8 เมตร ตั้งอยู�ในสวนไม�เมืองร�อน มีเตียงอาบแดดและ บริเวณนั่งเล�นที่
ร�มร่ืน ให�คุณรับประทานอาหารอย�างเป�นส�วนตัว



รายาวดีวิลล�า

พระนางวิลล�า 404

วิลล�า 

บ�านพักวิลล�าของรายาวดีทั ้ง 7 หลัง ล�วนได�รับการออกแบบ 
และตกแต�งให�มีเอกลักษณ�แตกต�างกัน โดยเป�นการสะท�อนให�เห็น 
ถึงสีสัน ผิวสัมผัส และความงดงามของธรรมชาติภายในบริเวณ 
บ�านพักทุกหลังอยู�ไม�ไกล จากสิ�งอำนวยความสะดวกต�างๆ ของ 
โรงแรม อาทิ ห�องอาหาร สปา กิจกรรมนานาชนิด และมีต�นห�อง 
คอยบริการอย�างใกล�ชิด 

แฟมิลี่วิลล�า (สองห�องนอน) 

ซ�อนตัวอยู�ในสวนเขียวชอุ�มมีหน�าผาสูงชันโอบล�อมอยู�ด�านหลัง ณ ใจกลางรีสอร�ท สามารถ เดินถึงหาดพระนาง
อันงดงามและหาดไร�เลภายใน 5 นาที ภายในวิลล�าประกอบด�วยห�องนอนขนาดใหญ� สองห�อง ห�องนั่งเล�น 
และชานด�านนอกกว�างขวางพร�อมด�วยสระว�ายน้ำขนาด 3 x 12 เมตร และมีบริการต�นห�องส�วนตัวเพื่ออำนวย
ความสะดวกอย�างใกล�ชิด

ไร�ทะเลวิลล�า (สองห�องนอน)  

ไร�ทะเลวิลล�า ต้ังอยู�ในจุดท่ีงดงามท่ีสุดแห�งหน่ึงบนหาดไร�เล มองเห็นทัศนียภาพธรรมชาติท่ีงดงามของ ท�องทะเล
สีมรกตแห�งอันดามันได�โดยรอบ ภายในวิลล�าประกอบด�วยห�องนอนขนาดใหญ�สองห�อง เตียงขนาดคิงไซส� 
(เป�ดถึงกันได�) นอกจากนี้ ยังมีห�องนั่งเล�น ห�องอาหาร ห�องครัวขนาด กระทัดรัด และระเบียงส�วนตัว พร�อม
สระน้ำไฮโดรพูลเพ่ือความสะดวกสบายเป�นพิเศษของคุณ และมีบริการ ต�นห�องส�วนตัวเพ่ืออำนวยความสะดวก
อย�างใกล�ชิด

รายาวดีวิลล�า (สองห�องนอน)  

รายาวดีวิลล�า มีสระน้ำส�วนตัวพร�อมอ�างน้ำวนให�คุณได�พักผ�อนอย�างเพลิดเพลิน สามารถมองเห็นทัศนียภาพ 
หาดพระนางได�โดยรอบ ภายในตกแต�งอย�างมีรสนิยม สะท�อนสถาป�ตยกรรมไทยร�วมสมัย รายาวดีวิลล�า มีห�อง
นอนสองห�อง (ไม�ติดกัน ทั้งสองห�องเป�นเตียงคิงไซส�) นอกจากนี้ ยังมีห�องนั่งเล�น ห�องครัวขนาดกระทัดรัด 
ห�องรับประทานอาหารริมสระน้ำ ห�องซาวน�าส�วนตัวและชานด�านนอกกว�างขวางสำหรับจัดงานเลี้ยง อีกทั้ง
ยังมีต�นห�องที่คอยดูแลอย�างใกล�ชิด ถือเป�นวิลล�าที่พิเศษสุดแห�งหนึ่งของเรา

พระนางวิลล�า (สามห�องนอน)  

พระนางวิลล�าซ�อนตัวอยู�ท�ามกลางทิวทัศน�อันงดงามโอบล�อมด�วยผาหินปูน มองเห็นทัศนียภาพของหาด 
พระนางอันเลื่องชื่อแห�งจังหวัดกระบี่ สามารถเดินเลียบชายหาดพียง 5 นาทีจากรีสอร�ท วิลล�าแต�ละหลังได�รับ 
การออกแบบและตกแต�งอย�างพิถีพิถัน มีห�องนอนใหญ�หนึ่งห�อง และห�องนอนสำหรับแขกอีกสองห�อง 
(ไม�ติดกัน) พร�อมห�องน้ำในตัว ห�องนั่งเล�น ห�องรับประทานอาหาร และห�องครัว บริเวณโดยรอบกว�างขวาง 
สามารถรองรับการจัดงานเลี้ยงสังสรรค�ได�อย�างสบาย วิลล�าทั้งสองหลังมีสระว�ายน้ำส�วนตัวขนาดพอเหมาะ 
จัดเป�นห�องพักหรูหราที่สุดของจังหวัดกระบี่และมีบริการต�นห�องส�วนตัวเพื่ออำนวยความสะดวกอย�างใกล�ชิด 



สปา

บริการท่ีหลากหลายของ รายาวดี สปา เกิดข้ึนจากการผสมผสานศิลปะ การบำบัด
แผนโบราณของไทยเข�ากับปรัชญาการดูแลสุขภาพแบบองค�รวม ที่ให� ความสำคัญ
ทั้งการดูแลร�างกายและจิตใจ สปาทรีตเม�นท�ต�างๆ จึงได�รับการ สร�างสรรค�อย�าง
ละเมียดบรรจง ไม�ว�าจะเป�น การนวดบำบัด นวดผ�อนคลาย สครับขัดผิว ห�อตัว
ด�วย สมุนไพร ดูแลผิวหน�า และบริการเสริมความงามอื่นๆ เพื่อช�วยให�ท�านรู�สึก
ผ�อนคลายอย�างแท�จริง ท�ามกลางบรรยากาศที่เป�นส�วนตัว และสะดวกสบาย 
เพราะรายาวดี สปา แทรกตัวอยู�ในอ�อมแขนของหน�าผาหินปูน ท�ามกลางไม�ป�า
นานาพันธุ�ที่ร�มรื่นเย็นสบาย การตกแต�งภายในได�รับการออกแบบ อย�างพิถีพิถัน  
       กลมกลืนเป�นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่อยู�รายล�อมบริเวณรีสอร�ท

กิจกรรม การท�องเที่ยวและกีฬา

เพื่อประสบการณ�การท�องเที่ยวที่สนุกสนานและประทับใจ ศูนย�กิจกรรม รายาวดี 
(Rayavadee Activities Center) สามารถตอบสนองทุกๆ ความต�องการ ช�วยให�ท�าน 
พักผ�อนในรูปแบบของท�านเอง ไม�ว�าจะเป�นการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรม 
กลางแจ�ง กีฬาทางบกหรือทางน้ำ การผ�อนคลายท�ามกลางธรรมชาติ หรือการป�คนิค 
บนชายหาด พร�อมบริการเรือเร็ว เพ่ือความสะดวกสบายในการเท่ียวชม สำรวจเกาะ 
รายรอบ นอกจากนั้น ศูนย�กีฬาทางน้ำหน�าหาดพระนางยังมีเรือคายัค อุปกรณ� 
ดำน้ำต้ืน กระดานโต�คล่ืน วินเชิร�ฟ และเรือใบขนาดเล็ก นอกจากน้ี เรายังมี สนาม
เทนนิสกลางแจ�งสองสนามที่ตั้งอยู�ใต�ร�มเงาอันตระหง�านของหน�าผาหินปูน พร�อม
กับสนามสควอช และห�องฟ�ตเนสไว�บริการ สำหรับท�านที ่สนใจกิจกรรม 
เชิงวัฒนธรรมก็สามารถร�วมกิจกรรม อาทิ การเรียนทำอาหารไทย การพิมพ�ผ�าบาติก  
   การร�อยมาลัย และแกะสลักผลไม�ตามแบบไทย

ห�องอาหาร

สำหรับมื้อสบายๆ ริมชายหาด หรืออาหารค่ำใต�แสงเทียนในบรรยากาศ 
โรแมนติก รายาวดี พิถีพิถันในการสรรหาเครื่องปรุงคุณภาพมาประกอบ 
อาหารรสเลิศ 

รายาไดน�นิ�ง

รายาไดน�นิ�งให�บริการอาหารนานาชาติที่สร�างสรรค�รสชาติอย�างลงตัวใน 
บรรยากาศท่ีมีสไตล�และเป�นกันเอง ด�วยรูปแบบในการเป�นห�องอาหารกริลล� 
แบบนวัตกรรมผสมผสานกลิ�นอายของอาหารไทยและชาติตะวันตก 
เลือกใช�วัตถุดิบที ่มีคุณภาพสูงรวมถึงอาหารทะเลท�องถิ �นและเนื ้อ 
คุณภาพดีเย่ียม เลือกน่ังได�ท้ังในห�องปรับอากาศและใต�ร�มเงาไม�ด�านนอก

เป�ดบริการ 07.00 น. – 23.00 น. 

ครัวพระนาง

ดื่มด่ำกับบรรยากาศอาหารค่ำมื้อพิเศษภายใต�แสงจันทร�ริมทะเล สัมผัส 
บรรยากาศโรแมนติกและเลือกเมนูถูกปากจากอาหารไทยตำรับดั้งเดิม 
ของครัวพระนาง ไม�ว�าจะน่ังในห�องปรับอากาศหรือด�านนอก คุณจะได�ชม 
ทัศนียภาพที่สวยงามของหาดพระนาง หมู�เกาะน�อยใหญ�และภูเขาหินปูน 
สูงชันท่ีล�อมรอบ

เป�ดบริการ 18.00 น. – 23.00 น. 

ไร�ทะเลเทอเรส

ห�องอาหารไร�ทะเลเทอเรสนำเสนอเมนูอาหาร ซึ่งได�รับแรงบันดาลใจ 
จากศาสตร�และศิลป�การปรุงแต�งอาหารจากทั่วภูมิภาคเอเชีย พร�อม 
เพลิดเพลินกับบรรยากาศผ�อนคลายและมีสีสันของหาดไร�เล หรือชมวิว 
สระว�ายน้ำล�นของรายาวดีที่แลดูเป�นผืนเดียวกับน้ำทะเล โดยมีภูเขาหิน 
และสวนมะพร�าวเป�นฉากธรรมชาติอันงดงาม

เป�ดบริการ 11.00 น. – 23.00 น.

เดอะกร็อตโต

ร�านอาหารเดอะกร็อตโต แทรกตัวอยู�ภายใต�อ�อมกอดของภูเขาหินปูน 
บนหาดพระนาง บรรยากาศถ้ำหินบนพื้นทรายขาวที่ไม�มีที่ใดเหมือน 
ในโลก ซ่ึงเหมาะสำหรับการรับประทานอาหารเบาๆ น่ังพักผ�อนพร�อมกับ 
เครื่องดื่มผลไม�พื้นเมืองและหนังสือเล�มโปรด หรือนั่งชมท�องฟ�าเปลี่ยนสี 
ยามอาทิตย�อัสดง หากคุณอยากปลีกตัวเงียบๆ เพียงแต�ลุกจากที่นั่งก็ 
สามารถออกเดินเล�นบนหาดทรายขาวได�ทันที สำหรับยามค่ำคืน เรามี 
บาร�บีคิวและอาหารสดนานา ชนิดให�เลือกอิ�มอร�อยทุกสัปดาห�  

เป�ดบริการ 12.00 น. – 20.00 น. 



ที่อยู� 

214 หมู� 2 ต.อ�าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

โทร : (66-75) 817 630  โทรสาร : (66-75) 817 631

ฝ�ายขายและการตลาด รายาวดี สำนักงานกรุงเทพฯ

1 อาคารพรีเมียร�คอร�เปอเรทปาร�ค ซ.พรีเมียร� 2 ถ.ศรีนครินทร� แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร : (66-2) 301 1850  โทรสาร : (66-2) 399 1060

อีเมลล�ฝ�ายขาย :  sales@rayavadee.com
อีเมลล�ฝ�ายประชาสัมพันธ� : pr@rayavadee.com

ฝ�ายสำรองห�องพัก

โทร : (66-2) 301 1861-3  โทรสาร : (66-2) 399 1060
อีเมลล�� : reservation@rayavadee.com

www.rayavadee.com


