รายาวดี อยูทามกลางธรรมชาติอันสมบูรณบนพื้นที่แหลมพระนางติดกับวนอุทยานแหงชาติกระบี่ เขตอนุรักษทางทะเลซึ่งโอบลอมดวยภูเขาหินปูน น้ำทะเล
อันดามันสีมรกตและหาดทรายทอดยาว รวมถึง หาดพระนาง ตำนานความงามทางธรรมชาติอันเลื่องชื่อ
รายาวดี ไดรับการออกแบบใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอมที่ ไดรับการดูแลคงความเปนธรรมชาติ ไวอยางดีที่สุด ภูมิทัศนอันสวยงามและสถาปตยกรรม
ที่สะทอนรูปแบบของความเปนไทยของพาวิลเลี่ยน 2 ชั้น และบานพักแบบวิลลาริมชายหาดที่กระจายอยูบนเนื้อที่สวนมะพราวกวา 60 ไร หองพักทุกหลัง
ไดรับการตกแตงใหมีพื้นที่กวางขวาง ครบครันดวยสิ�งอำนวยความสะดวก เพื่อความเปนสวนตัวและสะดวกสบายสูงสุดแกแขกผูมาเยือน
สถานที่ตั้ง
จังหวัดกระบี่ อยูในภาคใตของประเทศไทย หางจากกรุงเทพฯ
ประมาณ 800 กิโลเมตร อยูริมฝงทะเลอันดามันที่มีชื่อเสียง
ทัว่ โลก ประกอบดวยหมูบ า นชาวประมง น้ำทะเลใส ชายหาด
ขาวสะอาด ภูเขาหินงอก หินยอยทีง่ ดงามและหมูเ กาะมากมาย
ทานสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ มายังทาอากาศยาน
นานาชาติกระบี่ ซึง่ มีบริการหลายเทีย่ วบินตอวัน หรือสามารถ
เดินทางโดยรถยนตจากจังหวัดภูเก็ตเพียง 2 ชัว่ โมง

สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง
หมูเกาะพีพีและเกาะไผ อยูหางออกไปเพียง 35 นาที ซึ่งมีทั้งหาดขาวบริสุทธิ์ แนวปะการัง
หลากสี สัตวทะเลนานาชนิด และอาวมาหยาอันมีชื่อเสียงระดับโลก ใกลๆ โรงแรมยังมี
เกาะปอดะ เกาะไก และ เกาะทั บ ภู เ ขาหิ น ปู น รู ป ทรงแปลกตา ซึ ่ ง เหมาะสำหรั บ การ
ออกไปเที่ยวชมความงามทางธรรมชาติ ที่ ใชเวลาเพียงครึ่งวันและการปคนิคบนชายหาด
สวนในเมืองกระบี่ มีตลาดสดแสนคึกคัก นาจะเปนสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการ
สัมผัสบรรยากาศพื้นเมือง ใกลๆ ตัวเมือง ยังมีกิจกรรมขี่ชาง หรือเดินเที่ยวชมทิวทัศน
อันสวยงามของปารอนชื้นและน้ำตกอีกดวย หรือเลือกพายเรือคายัคชมบรรยากาศของ
ปาชายเลนอันสมบูรณตัดกับผาหินปูนสีสดเปนฉากธรรมชาติไดที่ทาเลนและ คลองจิหลาด

หองพัก
รายาวดีประกอบไปดวยหองพักแบบพาวิลเลี่ยน 2 ชั้น จำนวน 94 หอง และบานพักแบบวิลลา 7 หลัง ทามกลางบรรยากาศ
สงบเงียบของสวนมะพราวและพืชพรรณเมืองรอน
ประเภท

จำนวน ขนาด( ตร.ม.)

หองนอน

สิ�งอำนวยความสะดวกเพิ�มเติม

ดีลักซพาวิลเลี่ยน
เทอเรสพาวิลเลี่ยน
พูลพาวิลเลี่ยน
แฟมิลี่ พาวิลเลี่ยน
พูล แฟมิลี่ พาวิลเลี่ยน
แฟมิลี่วิลลา
ไรทะเลวิลลา
รายาวดีวิลลา
พระนางวิลลา

62

90

1

-

16

115

1

12

115

1

2

137

2

2

167

2

3

345

2

1

260

2

1

417

2

2

417

3

บริเวณนั่งเลนดานนอกชาน
สระน้ำ
หองนอนที่สองในชั้นลาง
หองนอนที่สองในชั้นลาง สระน้ำ
สระวายน้ำ
สระน้ำไฮโดรพูลกลางแจง
สระวายน้ำ
สระวายน้ำ

ดีลักซพาวิลเลี่ยน (หนึ่งหองนอน)
หองพักแบบดีลักซพาวิลเลี่ยนสองชั้นทุกหลังมีพื้นที่กวางขวางพรอมสิ�งอำนวย
ความสะดวกครบครัน ตกแตงอยางมีสไตลดว ยวัสดุธรรมชาติและงานฝมอื ทีล่ ะเอียด
บรรจง ภายในปูพน้ื ไมขดั เงาและเพิม� ความสบายดวยเฟอรนเิ จอรบผุ า ทอมือสีอบอุน
ดานนอกมีระเบียงนัง่ เลนสวนตัว หองพักทรงโคงมนกลมกลืนกับสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติที่งดงาม ตลอดจนหนาผาหินปูนและหินงอกหินยอยที่รายรอบ อันเปน
เอกลักษณเฉพาะตัวของแหลมพระนางแหงนี้
เทอเรสพาวิลเลี่ยน (หนึ่งหองนอน)
หองพักแบบเทอเรสพาวิลเลีย่ นไดรบั การออกแบบใหมคี วามรวมสมัยและโปรงสบาย
กับระเบียงที่เชื่อมตอออกจากหองนั่งเลนชั้นลางออกไปเปนหองพักผอนกลางแจง
ทามกลางสวนมะพราวที่รมรื่น

พูลพาวิลเลี่ยน (หนึ่งหองนอน)
หองพักแบบพูลพาวิลเลี่ยน ผสมผสานความหรูหรามีระดับของรายาวดีเขากับ
การออกแบบที่ตอบสนองความเปนสวนตัวของแขกผูมาเยือน หองพักแตละหอง
มีสระน้ำขนาด 3 x 8 เมตร กลางสวนดอกไม พรอมเตียงอาบแดด และบริเวณ
หนาชานที่กวางขวาง เปนบานพักตากอากาศในฝนสำหรับผูที่ชอบชีวิต กลางแจง
และตองการพักผอนภายในบานอยางเปนสวนตัว
แฟมิล่ี พาวิลเลี่ยน (สองหองนอน)
หองพักแบบแฟมิล่ี พาวิลเลีย่ นของเรามีสง�ิ อำนวยความสะดวกครบครัน เชนเดียวกับ
หองพักดีลกั ซ พาวิลเลีย่ น ชัน้ ลางมีหอ งนอนใหญเพิม� อีกหนึง่ หอง ประกอบดวยเตียง
ขนาดควีนไซสสองเตียงและหองน้ำในตัว ดานนอกมีบริเวณนัง่ รับประทานอาหารและ
ชานเรือนกวาง เหมาะกับการพักผอนของครอบครัว หองพักตัง้ อยูก ลางสวนแมกไมและ
สวนมะพราว มีหนาผาสูงชันโอบลอมอยูดานหลัง เปนหองพักที่โอโถงสะดวกสบาย
ชวยใหคุณไดคนพบความสุขจากการพักผอนที่สมบูรณ
พูล แฟมิลี่ พาวิลเลี่ยน (สองหองนอน)
หองพักแบบพูล แฟมิล่ี พาวิลเลีย่ นของเรามีสง�ิ อำนวยความสะดวกครบครัน เพือ่ การ
พักผอนอยางแทจริงเชนเดียวกับหองพักแฟมิลี่ พาวิลเลี่ยน นอกจากนี้ ยังมีสระน้ำ
ขนาด 3 x 8 เมตร ตั้งอยูในสวนไมเมืองรอน มีเตียงอาบแดดและ บริเวณนั่งเลนที่
รมรืน่ ใหคณ
ุ รับประทานอาหารอยางเปนสวนตัว

วิลลา
บ า นพั ก วิ ล ล า ของรายาวดี ท ั ้ ง 7 หลั ง ล ว นได ร ั บ การออกแบบ
และตกแตงใหมีเอกลักษณแตกตางกัน โดยเปนการสะทอนใหเห็น
ถึงสีสัน ผิวสัมผัส และความงดงามของธรรมชาติภายในบริเวณ
บานพักทุกหลังอยู ไม ไกล จากสิ�งอำนวยความสะดวกตางๆ ของ
โรงแรม อาทิ หองอาหาร สปา กิจกรรมนานาชนิด และมีตนหอง
คอยบริการอยางใกลชิด
พระนางวิลลา 4 0 4

แฟมิลี่วิลลา (สองหองนอน)
ซอนตัวอยูในสวนเขียวชอุม มีหนาผาสูงชันโอบลอมอยูด า นหลัง ณ ใจกลางรีสอรท สามารถ เดินถึงหาดพระนาง
อันงดงามและหาดไรเลภายใน 5 นาที ภายในวิลลาประกอบดวยหองนอนขนาดใหญ สองหอง หองนั่งเลน
และชานดานนอกกวางขวางพรอมดวยสระวายน้ำขนาด 3 x 12 เมตร และมีบริการตนหองสวนตัวเพื่ออำนวย
ความสะดวกอยางใกลชิด
ไรทะเลวิลลา (สองหองนอน)
ไรทะเลวิลลา ตัง้ อยูในจุดทีง่ ดงามทีส่ ดุ แหงหนึง่ บนหาดไรเล มองเห็นทัศนียภาพธรรมชาติทง่ี ดงามของ ทองทะเล
สีมรกตแหงอันดามันไดโดยรอบ ภายในวิลลาประกอบดวยหองนอนขนาดใหญสองหอง เตียงขนาดคิงไซส
(เปดถึงกันได) นอกจากนี้ ยังมีหองนั่งเลน หองอาหาร หองครัวขนาด กระทัดรัด และระเบียงสวนตัว พรอม
สระน้ำไฮโดรพูลเพือ่ ความสะดวกสบายเปนพิเศษของคุณ และมีบริการ ตนหองสวนตัวเพือ่ อำนวยความสะดวก
อยางใกลชิด

รายาวดีวิลลา (สองหองนอน)
รายาวดีวิลลา มีสระน้ำสวนตัวพรอมอางน้ำวนใหคุณไดพักผอนอยางเพลิดเพลิน สามารถมองเห็นทัศนียภาพ
หาดพระนางไดโดยรอบ ภายในตกแตงอยางมีรสนิยม สะทอนสถาปตยกรรมไทยรวมสมัย รายาวดีวลิ ลา มีหอ ง
นอนสองหอง (ไมติดกัน ทั้งสองหองเปนเตียงคิงไซส) นอกจากนี้ ยังมีหองนั่งเลน หองครัวขนาดกระทัดรัด
หองรับประทานอาหารริมสระน้ำ หองซาวนาสวนตัวและชานดานนอกกวางขวางสำหรับจัดงานเลี้ยง อีกทั้ง
ยังมีตนหองที่คอยดูแลอยางใกลชิด ถือเปนวิลลาที่พิเศษสุดแหงหนึ่งของเรา
พระนางวิลลา (สามหองนอน)
พระนางวิลลาซอนตัวอยูทามกลางทิวทัศนอันงดงามโอบลอมดวยผาหินปูน มองเห็นทัศนียภาพของหาด
พระนางอันเลื่องชื่อแหงจังหวัดกระบี่ สามารถเดินเลียบชายหาดพียง 5 นาทีจากรีสอรท วิลลาแตละหลังไดรับ
การออกแบบและตกแตงอยางพิถีพิถัน มีหองนอนใหญหนึ่งหอง และหองนอนสำหรับแขกอีกสองหอง
(ไมติดกัน) พรอมหองน้ำในตัว หองนั่งเลน หองรับประทานอาหาร และหองครัว บริเวณโดยรอบกวางขวาง
สามารถรองรับการจัดงานเลี้ยงสังสรรค ไดอยางสบาย วิลลาทั้งสองหลังมีสระวายน้ำสวนตัวขนาดพอเหมาะ
จัดเปนหองพักหรูหราที่สุดของจังหวัดกระบี่และมีบริการตนหองสวนตัวเพื่ออำนวยความสะดวกอยางใกลชิด
รายาวดีวิลลา

หองอาหาร
สำหรับมื้อสบายๆ ริมชายหาด หรืออาหารค่ำใตแสงเทียนในบรรยากาศ
โรแมนติก รายาวดี พิถีพิถันในการสรรหาเครื่องปรุงคุณภาพมาประกอบ
อาหารรสเลิศ
รายาไดนนิ�ง
รายาไดนนิ�งใหบริการอาหารนานาชาติที่สรางสรรครสชาติอยางลงตัวใน
บรรยากาศทีม่ สี ไตลและเปนกันเอง ดวยรูปแบบในการเปนหองอาหารกริลล
แบบนวัตกรรมผสมผสานกลิ�นอายของอาหารไทยและชาติตะวันตก
เลือกใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงรวมถึงอาหารทะเลทองถิ�นและเนื้อ
คุณภาพดีเยีย่ ม เลือกนัง่ ไดทง้ั ในหองปรับอากาศและใตรม เงาไมดา นนอก
เปดบริการ 07.00 น. – 23.00 น.
ครัวพระนาง
ดื่มด่ำกับบรรยากาศอาหารค่ำมื้อพิเศษภายใตแสงจันทรริมทะเล สัมผัส
บรรยากาศโรแมนติกและเลือกเมนูถูกปากจากอาหารไทยตำรับดั้งเดิม
ของครัวพระนาง ไมวา จะนัง่ ในหองปรับอากาศหรือดานนอก คุณจะไดชม
ทัศนียภาพที่สวยงามของหาดพระนาง หมูเกาะนอยใหญและภูเขาหินปูน
สูงชันทีล่ อ มรอบ
เปดบริการ 18.00 น. – 23.00 น.
ไรทะเลเทอเรส
หองอาหารไรทะเลเทอเรสนำเสนอเมนูอาหาร ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจ
จากศาสตรและศิลปการปรุงแตงอาหารจากทั่วภูมิภาคเอเชีย พรอม
เพลิดเพลินกับบรรยากาศผอนคลายและมีสีสันของหาดไรเล หรือชมวิว
สระวายน้ำลนของรายาวดีที่แลดูเปนผืนเดียวกับน้ำทะเล โดยมีภูเขาหิน
และสวนมะพราวเปนฉากธรรมชาติอันงดงาม
เปดบริการ 11.00 น. – 23.00 น.

สปา
บริการทีห่ ลากหลายของ รายาวดี สปา เกิดขึน้ จากการผสมผสานศิลปะ การบำบัด
แผนโบราณของไทยเขากับปรัชญาการดูแลสุขภาพแบบองครวม ที่ให ความสำคัญ
ทั้งการดูแลรางกายและจิตใจ สปาทรีตเมนทตางๆ จึงไดรับการ สรางสรรคอยาง
ละเมียดบรรจง ไมวาจะเปน การนวดบำบัด นวดผอนคลาย สครับขัดผิว หอตัว
ดวย สมุนไพร ดูแลผิวหนา และบริการเสริมความงามอื่นๆ เพื่อชวยใหทานรูสึก
ผอนคลายอยางแทจริง ทามกลางบรรยากาศที่เปนสวนตัว และสะดวกสบาย
เพราะรายาวดี สปา แทรกตัวอยูในออมแขนของหนาผาหินปูน ทามกลางไมปา
นานาพันธุที่รมรื่นเย็นสบาย การตกแตงภายในไดรับการออกแบบ อยางพิถีพิถัน
กลมกลืนเปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่อยูรายลอมบริเวณรีสอรท
กิจกรรม การทองเที่ยวและกีฬา
เพื่อประสบการณการทองเที่ยวที่สนุกสนานและประทับใจ ศูนยกิจกรรม รายาวดี
(Rayavadee Activities Center) สามารถตอบสนองทุกๆ ความตองการ ชวยใหทา น
พักผอนในรูปแบบของทานเอง ไมวาจะเปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรม
กลางแจง กีฬาทางบกหรือทางน้ำ การผอนคลายทามกลางธรรมชาติ หรือการปคนิค
บนชายหาด พรอมบริการเรือเร็ว เพือ่ ความสะดวกสบายในการเทีย่ วชม สำรวจเกาะ
รายรอบ นอกจากนั้น ศูนยกีฬาทางน้ำหนาหาดพระนางยังมีเรือคายัค อุปกรณ
ดำน้ำตืน้ กระดานโตคลืน่ วินเชิรฟ และเรือใบขนาดเล็ก นอกจากนี้ เรายังมี สนาม
เทนนิสกลางแจงสองสนามที่ตั้งอยูใตรมเงาอันตระหงานของหนาผาหินปูน พรอม
กั บ สนามสควอช และห อ งฟ ต เนสไว บ ริ ก าร สำหรั บ ท า นที ่ ส นใจกิ จ กรรม
เชิงวัฒนธรรมก็สามารถรวมกิจกรรม อาทิ การเรียนทำอาหารไทย การพิมพผา บาติก
การรอยมาลัย และแกะสลักผลไมตามแบบไทย

เดอะกร็อตโต
รานอาหารเดอะกร็อตโต แทรกตัวอยูภายใตออมกอดของภูเขาหินปูน
บนหาดพระนาง บรรยากาศถ้ำหินบนพื้นทรายขาวที่ ไมมีที่ ใดเหมือน
ในโลก ซึง่ เหมาะสำหรับการรับประทานอาหารเบาๆ นัง่ พักผอนพรอมกับ
เครื่องดื่มผลไมพื้นเมืองและหนังสือเลมโปรด หรือนั่งชมทองฟาเปลี่ยนสี
ยามอาทิตยอัสดง หากคุณอยากปลีกตัวเงียบๆ เพียงแตลุกจากที่นั่งก็
สามารถออกเดินเลนบนหาดทรายขาวไดทันที สำหรับยามค่ำคืน เรามี
บารบีคิวและอาหารสดนานา ชนิดใหเลือกอิ�มอรอยทุกสัปดาห
เปดบริการ 12.00 น. – 20.00 น.

ที่อยู
214 หมู 2 ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร : (66-75) 817 630 โทรสาร : (66-75) 817 631
ฝายขายและการตลาด รายาวดี สำนักงานกรุงเทพฯ
1 อาคารพรีเมียรคอรเปอเรทปารค ซ.พรีเมียร 2 ถ.ศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร : (66-2) 301 1850 โทรสาร : (66-2) 399 1060
อีเมลลฝายขาย : sales@rayavadee.com
อีเมลลฝายประชาสัมพันธ : pr@rayavadee.com
ฝายสำรองหองพัก
โทร : (66-2) 301 1861-3 โทรสาร : (66-2) 399 1060
อีเมลล : reservation@rayavadee.com
www.rayavadee.com

