
สร้างประสบการณ์กับรายาวดี

โปรแกรมการท�องเที่ยว

สร�างประสบการณ�อันน�าจดจำ และสัมผัสสิ�งสวยงามน�าสนใจหลากหลาย ในบริเวณรายล�อมรายาวดี ไม�ว�าจะเป�นการ 
สำรวจธรรมชาติทางทะเลหรือทางบก สัมผัสวัฒนธรรมหลากสีของจังหวัดกระบี่ หรือทำกิจกรรมที่ท�าทายความสามารถ 

ท�านสามารถหลบจากความวุ�นวายไปผ�อนคลายบนชายหาดสงบ ชมอาทิตย�อัสดงบนฉากภูเขาหินปูนและท�องทะเลกว�าง 
ดำน้ำดูปะการังและปลานานาพันธุ� พายเรือคายัคชมทิวทัศน�ป�าชายเลน เรียนป�นผาหินปูนบน หาดไร�เลอันมีชื่อเสียง 
และอื่นๆอีกมากมาย เพราะที่รายาวดีทางเลือกสำหรับท�านไม�มีขีดจำกัด

ไม�ว�าท�านจะมาพักผ�อนกับครอบครัว คนรัก หรือมาสังสรรค�กับเพื่อนฝูง รายาวดียินดีเป�นอย�างยิ�ง ที่จะช�วยท�านในการ 
วางแผนกิจกรรมในรูปแบบของท�านเอง

สามารถสอบถามข�อมูลเพิ�มเติมหรือสำรองการใช�บริการล�วงหน�าได�ที่
reservation@rayavadee.com

ศูนย�กิจกรรม เป�ดบริการทุกวัน ระหว�าง 8.00 น. ถึง 20.00 น.



กิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล

ผาหินปูนสูงชันบรรจบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต เวิ�งน้ำเงียบสงบเชิญชวนฝูงปลาสีรุ�งให�ว�ายลัดเลาะไปตามแนวปะการัง 
นั่งป�คนิคบนชายหาดกับแชมเปญสักขวด หนังสือสักเล�มและคนรู�ใจ ปล�อยกายใจไปกับสายลม แสงแดด และเสียงคลื่น 
ในที่อันสงบไร�ความกังวลวุ�นวายใดๆ

ท�านสามารถท�องเที่ยวไปยังสถานที่น�าสนใจต�างๆ บนเรือเร็วของเรา



กิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล

ท�องเที่ยวหมู�เกาะพีพี

หน�าผาหินสูงชัน น้ำทะเลสีมรกต และหาดทรายขาวของหมู�เกาะพีพีมีเสน�ห�ชวนให�หลงใหลสำหรับผู�โชคดีที่ได�มาเยือน 
สมเป�นแหล�งท�องเที่ยวที่โด�งดังระดับโลก พันธุ� ไม�ป�าเขียวขจี ถ้ำเล็กถ้ำน�อย และแนวปะการังที่เต็มไปด�วยฝูงปลาหลากสี 
เป�นภาพความงดงามของท�องทะเลอันดามันที่ตระการตาเกินคำบรรยาย

นั่งเรือเร็วสองเครื่องยนต�ชมวิวทิวทัศน�ที่งดงาม เที่ยวชมหมู�เกาะพีพี แวะสำรวจเกาะไผ� เล�นน้ำดูปะการัง พักผ�อนป�คนิค 
บนชายหาด นับเป�นประสบการณ�ที่ผู�รักทะเลไม�ควรพลาด

เดินทางแบบส�วนตัวสำหรับสองท�าน                                       26,000++ (2,000++ สำหรับผู�โดยสารเพิ�มเติม 1 ท�าน)

จองรวมกับแขกท�านอื่น                               6,100++ ต�อท�าน (ผู�โดยสารอย�างน�อย 4 ท�านสำหรับการเดินทางแบบกลุ�ม)

ราคายังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7%

การเดินทางรวม: มัคคุเทศก�ผู�เช่ียวชาญ ค�าธรรมเนียมของอุทยานแห�งชาติ อุปกรณ�ดำน้ำต้ืน อาหารกลางวันแบบป�คนิค น้ำเปล�า น้ำอัดลม และผ�าเช็ดตัว

ระยะเวลา: 6.5 ชั่วโมง 

พาหนะ: เรือเร็วสองเครื่องยนต�

สิ�งท่ีควรนำไป: ชุดว�ายน้ำ แว�นกันแดด ครีมกันแดด หมวก รองเท�าแตะ หนังสือเล�มโปรด และกล�องถ�ายรูป

*กำหนดการเดินทางข้ึนอยู�กับตารางน้ำข้ึนลงและสภาพอากาศ พนักงานผู�เช่ียวชาญของเราจะปรับตารางให�เหมาะสมท่ีสุดสำหรับสภาพอากาศในแต�ละวัน



กิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล

ผจญภัยในอ�าวพังงา

ลักษณะภูมิประเทศอันแปลกตาของอ�าวพังงา เป�นผลลัพธ�ของการเคลื่อนตัวช�าๆของเปลือกโลก ซึ่งเกิดขึ้นเป�นเวลา 
นับพันป�มาแล�ว  ภาพภูเขาหินปูนเสียดฟ�า แทงตัวออกมาจากแผ�นน้ำอันดามัน ขึ้นมาเป�นเกาะแก�งรูปร�างประหลาดตา 
แตกต�างกันไปตามจินตนาการ

เที่ยวชมเขาพิงกันซึ่งเป�นฉากถ�ายทำภาพยนตร�เรื่องเจมส�บอนด� พยัคฆ�ร�าย 007 ตอนเพชรฆาตป�นทอง โดยเรือเร็ว 
สองเครื่องยนต�ที่สะดวกสบาย ชมทัศนียภาพที่งดงาม แล�วพายเรือคายัคสำรวจถ้ำและป�าชายเลนที่เขียวขจี จอดแวะที่ 
หมู�บ�านป�นหยี และเกาะห�อง ให�ท�านได�เล�นน้ำ พักผ�อนป�คนิคบนหาดทรายขาวหลังเดินทางเหนื่อยมาทั้งวัน

เดินทางแบบส�วนตัวสำหรับสองท�าน                                       29,000++ (2,000++ สำหรับผู�โดยสารเพิ�มเติม 1 ท�าน)

จองรวมกับแขกท�านอื่น                             7,200++ ต�อท�าน (ผู�โดยสารอย�างน�อย 4 ท�านสำหรับการเดินทางแบบกลุ�ม)

ราคายังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7%

การเดินทางรวม: มัคคุเทศก�ผู�เชี่ยวชาญ ค�าธรรมเนียมของอุทยานแห�งชาติ ค�าเช�าเรือคายัค อุปกรณ�ดำน้ำตื้น อาหารกลางวันแบบป�คนิค น้ำเปล�า น้ำอัดลม 
และผ�าเช็ดตัว

ระยะเวลา: 6.5 ชั่วโมง 

พาหนะ: เรือเร็วสองเครื่องยนต�

สิ�งท่ีควรนำไป: ชุดว�ายน้ำ แว�นกันแดด ครีมกันแดด หมวก รองเท�าแตะ หนังสือเล�มโปรด และกล�องถ�ายรูป

*กำหนดการเดินทางข้ึนอยู�กับตารางน้ำข้ึนลงและสภาพอากาศ พนักงานผู�เช่ียวชาญของเราจะปรับตารางให�เหมาะสมท่ีสุดสำหรับสภาพอากาศในแต�ละวัน



กิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล

ชมปะการังที่เกาะปอดะและเกาะไก�

เกาะปอดะ เกาะไก� และเกาะทับอยู�ห�างจากแหลมพระนางซึ่งเป�นที่ตั้งของรายาวดีเพียง 15 นาที เที่ยวชมความงามของ 
เกาะปอดะ พักผ�อนบนหาดทรายขาว เล�นน้ำ หรือดำน้ำชมฝูงปลานานาพันธุ�ในช�วงเช�าหรือช�วงบ�ายก็ได� ชมความมหัศจรรย� 
ทางธรรมชาติ ‘ทะเลแหวก’ อันเป�นประสบการณ�ที่ท�านจะประทับใจไม�มีวันลืมเลือน

ท�องเที่ยวบริเวณใกล�เคียงได�บนเรือเร็วหนึ่งหรือสองเครื่องยนต�

เดินทางแบบครึ่งวันสำหรับสองท�าน

เรือเร็วหนึ่งเครื่องยนต�                                                     10,000++(1,200++ สำหรับผู�โดยสารเพิ�มเติม 1 ท�าน)
เรือเร็วสองเครื่องยนต�                                                    14,100++(1,200++ สำหรับผู�โดยสารเพิ�มเติม 1 ท�าน)

จองรวมกับแขกท�านอื่น                               3,700++ ต�อท�าน (ผู�โดยสารอย�างน�อย 4 ท�านสำหรับการเดินทางแบบกลุ�ม)

เดินทางแบบเต็มวันสำหรับสองท�าน

เรือเร็วหนึ่งเครื่องยนต�                                                      12,600++(2,000++ สำหรับผู�โดยสารเพิ�มเติม 1 ท�าน)
เรือเร็วสองเครื่องยนต�                                                    16,800++(2,000++ สำหรับผู�โดยสารเพิ�มเติม 1 ท�าน)

ราคายังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

การเดินทางรวม: มัคคุเทศก�ผู�เชี่ยวชาญ ค�าธรรมเนียมของอุทยานแห�งชาติ อุปกรณ�ดำน้ำตื้น ผลไม�สด (สำหรับครึ่งวัน) อาหารกลางวันแบบป�คนิค 
(สำหรับเต็มวัน) น้ำเปล�า น้ำอัดลม และผ�าเช็ดตัว

ระยะเวลา: 3.5 ชั่วโมง (ครึ่งวัน) 6.5 ชั่วโมง (เต็มวัน) 

พาหนะ: เลือกระหว�างเรือเร็วหนึ่งหรือสองเครื่องยนต� 

สิ�งท่ีควรนำไป: ชุดว�ายน้ำ แว�นกันแดด ครีมกันแดด หมวก รองเท�าแตะ หนังสือเล�มโปรด และกล�องถ�ายรูป

*กำหนดการเดินทางข้ึนอยู�กับตารางน้ำข้ึนลงและสภาพอากาศ พนักงานผู�เช่ียวชาญของเราจะปรับตารางให�เหมาะสมท่ีสุดสำหรับสภาพอากาศในแต�ละวัน



กิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล

เที่ยวเกาะไผ�

แม�จะไม�โด�งดังเท�าเกาะพีพีดอนและพีพีเลที่อยู�ใกล�กัน แต�เกาะไผ�ก็งดงามไม�แพ�กัน ทั้งยังเงียบสงบ มีธรรมชาติบริสุทธิ์ 
น้ำทะเลใส หาดทรายสะอาด เหมาะสำหรับผู�ต�องการปลีกตัวไปพักผ�อน เล�นน้ำชมปะการัง หรือนอนอาบแดดบน 
หาดทราย เหมาะสำหรับผู�ที่เคยไปหมู�เกาะพีพีมาแล�วหรือต�องการเที่ยวชมเกาะใกล�ๆ ที่เดินทางได�ในเวลาเพียงครึ่งวัน 

เดินทางแบบครึ่งวันสำหรับสองท�าน

เรือเร็วหนึ่งเครื่องยนต�                                                  12,200++(1,200++ สำหรับผู�โดยสารเพิ�มเติม 1 ท�าน)
เรือเร็วสองเครื่องยนต�                                                   17,000++(1,200++ สำหรับผู�โดยสารเพิ�มเติม 1 ท�าน)

จองรวมกับแขกท�านอื่น                             4,800++ ต�อท�าน (ผู�โดยสารอย�างน�อย 4 ท�านสำหรับการเดินทางแบบกลุ�ม)

เดินทางแบบเต็มวันสำหรับสองท�าน

เรือเร็วหนึ่งเครื่องยนต�                                               15,300++(2,000++ สำหรับผู�โดยสารเพิ�มเติม 1 ท�าน)
เรือเร็วสองเครื่องยนต�                                                21,000++(2,000++ สำหรับผู�โดยสารเพิ�มเติม 1 ท�าน)

การเดินทางรวม: มัคคุเทศก�ผู�เชี่ยวชาญ ค�าธรรมเนียมของอุทยานแห�งชาติ อุปกรณ�ดำน้ำตื้น ผลไม�สด (สำหรับครึ่งวัน) อาหารกลางวันแบบป�คนิค 
(สำหรับเต็มวัน) น้ำเปล�า น้ำอัดลม และผ�าเช็ดตัว

ระยะเวลา: 3.5 ชั่วโมง (ครึ่งวัน) 6.5 ชั่วโมง (เต็มวัน) 

พาหนะ: เลือกระหว�างเรือเร็วหนึ่งหรือสองเครื่องยนต� 

สิ�งท่ีควรนำไป: ชุดว�ายน้ำ แว�นกันแดด ครีมกันแดด หมวก รองเท�าแตะ หนังสือเล�มโปรด และกล�องถ�ายรูป

*กำหนดการเดินทางข้ึนอยู�กับตารางน้ำข้ึนลงและสภาพอากาศ พนักงานผู�เช่ียวชาญของเราจะปรับตารางให�เหมาะสมท่ีสุดสำหรับสภาพอากาศในแต�ละวัน

ราคายังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7%



All prices are in Thai Baht subject to 10% service charge and 7% tax

กิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล

เกาะห�อง

เกาะห�องล�อมรอบด�วยผาหินปูนสูงชัน ปกคลุมไปด�วยพรรณไม�ป�านานาชนิด น้ำทะเลสีสวยใส หาดทรายขาว เวิ�งน้ำส�วนตัว 
ใครได�มาเยือนก็ต�องจดจำด�วยความประทับใจ ที่นี่เหมาะสำหรับพักผ�อนเล�นน้ำ อ�านหนังสือ หรือนั่งชมธรรมชาติและ 
ป�คนิคบนหาดทราย

ตรงกลางเกาะมีลักษณะเป�นสระธรรมชาติ ล�อมด�วยเขาหินปูนที่ถูกกัดเซาะนานนับพันป�เหมือนห�องกลางทะเล เป�นที่มา 
ของชื่อเกาะห�อง ซึ่งตั้งอยู�ทางตะวันตกของรายาวดี ระหว�างรีสอร�ทกับอ�าวพังงา สามารถเดินทางด�วยเรือไปยังสถานที่ 
พิเศษแห�งนี้

เดินทางแบบครึ่งวันสำหรับสองท�าน

เรือเร็วหนึ่งเครื่องยนต�                                                    12,500++(1,200++ สำหรับผู�โดยสารเพิ�มเติม 1 ท�าน)
เรือเร็วสองเครื่องยนต�                                                      17,800++(1,200++ สำหรับผู�โดยสารเพิ�มเติม 1 ท�าน)

จองรวมกับแขกท�านอื่น                             4,800++ ต�อท�าน (ผู�โดยสารอย�างน�อย 4 ท�านสำหรับการเดินทางแบบกลุ�ม)

เดินทางแบบเต็มวันสำหรับสองท�าน

เรือเร็วหนึ่งเครื่องยนต�                                                       15,500++(2,000++ สำหรับผู�โดยสารเพิ�มเติม 1 ท�าน)
เรือเร็วสองเครื่องยนต�                                                      20,600++(2,000++ สำหรับผู�โดยสารเพิ�มเติม 1 ท�าน)

ราคายังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7%

การเดินทางรวม: มัคคุเทศก�ผู�เชี่ยวชาญ ค�าธรรมเนียมของอุทยานแห�งชาติ อุปกรณ�ดำน้ำตื้น ผลไม�สด (สำหรับครึ่งวัน) อาหารกลางวันแบบป�คนิค 
(สำหรับเต็มวัน) น้ำเปล�า น้ำอัดลม และผ�าเช็ดตัว

ระยะเวลา: 3.5 ชั่วโมง (ครึ่งวัน) 6.5 ชั่วโมง (เต็มวัน) 

พาหนะ: เลือกระหว�างเรือเร็วหนึ่งหรือสองเครื่องยนต� 

สิ�งท่ีควรนำไป: ชุดว�ายน้ำ แว�นกันแดด ครีมกันแดด หมวก รองเท�าแตะ หนังสือเล�มโปรด และกล�องถ�ายรูป

*กำหนดการเดินทางข้ึนอยู�กับตารางน้ำข้ึนลงและสภาพอากาศ พนักงานผู�เช่ียวชาญของเราจะปรับตารางให�เหมาะสมท่ีสุดสำหรับสภาพอากาศในแต�ละวัน



กิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล

จิบแซงเกรียชมพระอาทิตย�ตก

นั่งเรือเร็วส�วนตัวเดินทางสู�หมู�เกาะรอบนอกของกระบี่ยามบ�าย แวะเล�นน้ำที่เกาะปอดะ ดำน้ำดูปะการังที่หาดอันเงียบสงบ 
หรือเดินข�ามทะเลแหวกก�อนที่จะชมพระอาทิตย�ตกดิน ณ จุดที่เราได�จัดเตรียมสถานที่เอาไว�เป�นพิเศษ พร�อมของว�างหลากชนิด 
และแซงเกรียเย็นเฉียบอีกหนึ่งเหยือก เป�นช�วงเวลาที่โรแมนติกน�าจดจำไม�รู�ลืม

เดินทางส�วนตัวสำหรับสองท�าน

เรือเร็วหนึ่งเครื่องยนต�                                                11,600++(2,000++ สำหรับผู�โดยสารเพิ�มเติม 1 ท�าน)
เรือเร็วสองเครื่องยนต�                                                   16,200++(2,000++ สำหรับผู�โดยสารเพิ�มเติม 1 ท�าน)

จองรวมกับแขกท�านอื่น                             4,400++ ต�อท�าน (ผู�โดยสารอย�างน�อย 4 ท�านสำหรับการเดินทางแบบกลุ�ม)

ราคายังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7%

การเดินทางรวม: มัคคุเทศก�ผู�เชี่ยวชาญ ค�าธรรมเนียมของอุทยานแห�งชาติ อุปกรณ�ดำน้ำตื้น อาหารว�างนานาชนิด แซงเกรีย 1 เหยือก น้ำอัดลม น้ำเปล�า 
และผ�าเช็ดตัว

ระยะเวลา: 2.5 ชั่วโมง 

พาหนะ: เลือกระหว�างเรือเร็วหนึ่งหรือสองเครื่องยนต�

สิ�งท่ีควรนำไป: ชุดว�ายน้ำ รองเท�าแตะ กล�องถ�ายรูป และ แว�นกันแดด

*กำหนดการเดินทางข้ึนอยู�กับตารางน้ำข้ึนลงและสภาพอากาศ พนักงานผู�เช่ียวชาญของเราจะปรับตารางให�เหมาะสมท่ีสุดสำหรับสภาพอากาศในแต�ละวัน



กิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล

พายเรือคายัคที่ท�าเลน

ความงดงามและสมบูรณ�ของอ�าวท�าเลน ในเขตป�าสงวนแห�งชาติ เป�นสวรรค�ของผู�รักธรรมชาติ พายเรือชมแนวหน�าผา 
หินปูน หุบเขา และบึงน้ำท่ีแสนสงบตามเส�นทางธรรมชาติลัดเลาะไปตามแนวป�าโกงกางท่ีร�มร่ืน สำรวจเรียนรู�ระบบนิเวศน� 
ชมนกนานาพันธุ�และสรรพสิ�งมีชีวิตทั้งหลายในป�าชายเลน สัมผัสความงามที่แตกต�างของธรรมชาติและภูมิประเทศที่มี 
ลักษณะเฉพาะตัวของภาคใต� 

เดินทางเลียบชายฝ��งด�านตะวันตกของหาดไร�เลและอ�าวนาง นำท�านสู�อ�าวท�าเลน มัคคุเทศก�จะให�คำแนะนำการใช�เรือคายัค 
ก�อนที่จะพายเรือนำท�านผจญภัยไปตามเส�นทางลัดเลาะป�าโกงกางที่ถูกโอบล�อมด�วยกำแพงผาหินปูน ท�านสามารถเลือก 
เดินทางสู�อ�าวท�าเลนด�วยเรือเร็ว

การเดินทางไปยังท�าเลนโดยเรือเร็วใช�เวลา 30 นาที

เดินทางส�วนตัวสำหรับสองท�าน

เรือเร็วหนึ่งเครื่องยนต�                                                13,500++(2,000++ สำหรับผู�โดยสารเพิ�มเติม 1 ท�าน)
เรือเร็วสองเครื่องยนต�                                             19,000++(2,000++ สำหรับผู�โดยสารเพิ�มเติม 1 ท�าน)

จองรวมกับแขกท�านอื่น                            4,750++ ต�อท�าน (ผู�โดยสารอย�างน�อย 4 ท�านสำหรับการเดินทางแบบกลุ�ม)

ราคายังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7%

การเดินทางรวม: มัคคุเทศก�ผู�เชี่ยวชาญ เรือพายคายัค ถุงกันน้ำ ผลไม�สด น้ำเปล�า น้ำอัดลม และผ�าเช็ดตัว

ระยะเวลา: 4 ชั่วโมง (เรือเร็ว)

พาหนะ: เลือกระหว�างเรือเร็วหนึ่งหรือสองเครื่องยนต�

สิ�งท่ีควรนำไป: รองเท�าแตะ กล�องถ�ายรูป และ แว�นกันแดด

*กำหนดการเดินทางข้ึนอยู�กับตารางน้ำข้ึนลงและสภาพอากาศ พนักงานผู�เช่ียวชาญของเราจะปรับตารางให�เหมาะสมท่ีสุดสำหรับสภาพอากาศในแต�ละวัน



กิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล

เที่ยวท�าเลนและเกาะห�อง

โปรแกรมท�องเที่ยวท�าเลนและเกาะห�องเป�นการเดินทางเต็มวัน ผสมผสานการผจญภัยสนุกๆ เข�ากับการพักผ�อนสบายๆ 
เริ�มด�วยการพายเรือคายัคลัดเลาะไปตามป�าโกงกางของอ�าวท�าเลน แล�วแวะลงเล�นน้ำและพักผ�อนที่เกาะห�อง

ความงดงามและสมบูรณ�ของอ�าวท�าเลนเป�นสวรรค�ของผู�รักธรรมชาติ พายเรือชมแนวหน�าผาหินปูน หุบเขา และบึงน้ำ 
ที่แสนสงบตามเส�นทางธรรมชาติลัดเลาะไปตามแนวป�าโกงกางที่อุดมสมบูรณ� สำรวจเรียนรู�ระบบนิเวศน� ชมนกนานาพันธุ� 
และสรรพสิ�งมีชีวิตทั้งหลายในป�าชายเลน สัมผัสความงามที่แตกต�างของธรรมชาติและภูมิประเทศที่มีลักษณะเฉพาะตัว 
ของภาคใต� หลังจากนั้น เดินทางสู�เกาะห�อง เล�นน้ำใสสีมรกต เดินสำรวจมุมสงบที่ซ�อนตัวอยู�และพักผ�อนป�คนิค 
บนชายหาด

เดินทางส�วนตัวสำหรับสองท�าน

เรือเร็วหนึ่งเครื่องยนต�                                                18,500++(เดินทางไม�เกิน 2 ท�าน)
เรือเร็วสองเครื่องยนต�                                             21,500++(2,000++ สำหรับผู�โดยสารเพิ�มเติม 1 ท�าน)

จองรวมกับแขกท�านอื่น                         6,100++ ต�อท�าน (ผู�โดยสารอย�างน�อย 4 ท�านสำหรับการเดินทางแบบกลุ�ม)

ราคายังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7%

การเดินทางรวม: มัคคุเทศก�ผู�เชี่ยวชาญ ค�าธรรมเนียมของอุทยานแห�งชาติ อุปกรณ�ดำน้ำตื้น เรือพายคายัค ถุงกันน้ำ อาหารกลางวันแบบป�คนิค ผลไม�สด 
น้ำเปล�า น้ำอัดลม และผ�าเช็ดตัว

ระยะเวลา: 6.5 ชั่วโมง

พาหนะ: : เรือเร็วหนึ่งหรือสองเครื่องยนต�

สิ�งท่ีควรนำไป: ชุดว�ายน้ำ รองเท�าแตะ กล�องถ�ายรูป และ แว�นกันแดด

*กำหนดการเดินทางข้ึนอยู�กับตารางน้ำข้ึนลงและสภาพอากาศ พนักงานผู�เช่ียวชาญของเราจะปรับตารางให�เหมาะสมท่ีสุดสำหรับสภาพอากาศในแต�ละวัน



กิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล

ดำน้ำตื้นที่เกาะรอก

เกาะรอกใน และ เกาะรอกนอก เป�นหมู�เกาะฝาแฝดซึ่งอยู�ห�างกันเพียง 100 เมตร ที่ประกอบไปด�วยหาดทรายขาว 
น�อยใหญ� พืชพรรณเมืองร�อนที่เขียวชอุ�ม และ แนวปะการังที่ยังคงความสมบูรณ� ใต�ผืนน้ำทะเลใสสะอาดอันเป�นที่อยู�อาศัย 
ของสัตว�น้ำหลากสีหลายพันธุ� 

ออกเดินทางไปบนเรือเร็ว 2 เครื่องยนต�ของรายาวดี เพื่อชมธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำได�บนเกาะรอกใน และ 
เกาะรอกนอก ไม�ว�าจะเป�นการดำน้ำตื้น ว�ายน้ำทะเลใส ๆ หรือเพียงพักผ�อนบนหาดทรายขาวละเอียด และรับประทาน 
อาหารแบบป�กนิกที่เราจัดเตรียมไว�ให� 

หากท�านไม�เคยมีโอกาสได�ไปเที่ยวบนเกาะร�างอันไม�มีผู�อยู�อาศัย ท�านพลาดไม�ได�กับการท�องเที่ยวไปยังเกาะรอกแห�งนี้ 

เดินทางส�วนตัวสำหรับสองท�าน          39,000++ (1,500++ สำหรับผู�โดยสารเพิ�มเติม 1 ท�าน)

ราคายังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7%

การเดินทางรวม: มัคคุเทศก�ผู�เชี่ยวชาญ ค�าธรรมเนียมของอุทยานแห�งชาติ อุปกรณ�ดำน้ำตื้น อาหารกลางวันแบบป�คนิค น้ำเปล�า น้ำอัดลม และ ผ�าเช็ดตัว

ระยะเวลา: 7.5 ชั่วโมง

พาหนะ: : เรือเร็วสองเครื่องยนต�

สิ�งท่ีควรนำไป: ชุดว�ายน้ำ รองเท�าแตะ กล�องถ�ายรูป และ แว�นกันแดด

*กำหนดการเดินทางข้ึนอยู�กับตารางน้ำข้ึนลงและสภาพอากาศ พนักงานผู�เช่ียวชาญของเราจะปรับตารางให�เหมาะสมท่ีสุดสำหรับสภาพอากาศในแต�ละวัน



เรือรับส่ง

เรือรับส�งของรายาวดี

เรือรับส�งผู�โดยสารและเรือเร็วของรายาวดี พร�อมนำท�านไปยังจุดหมายที่ท�านต�องการ ไม�ว�าท�านจะเดินทางต�อเพื่อไปพำนัก 
ที่รีสอร�ทบนเกาะพีพี เกาะยาวน�อย หรือภูเก็ต กัปตันและลูกเรือผู�เช่ียวชาญของเรา ยินดีบริการส�งท�านให�ถึงยังจุดหมาย 
อย�างปลอดภัย และให�ความสะดวกสบายท�านตลอดการเดินทาง นอกจากนี้ ท�านสามารถแวะเที่ยวชมหมู�เกาะใกล�เคียง 
เพื่อเพิ�มสีสันให�กับการเดินทางของท�านอีกด�วย

ตารางการเดินทาง

รายาวดี - ภูเก็ต (ท�าเทียบเรือ โบ�ทลากูน มารีน�า หรือ ยอช�ท เฮเว�น มารีน�า)                               32,500++
รายาวดี - ภูเก็ต (รีสอร�ททางฝ��งตะวันตก)                                                               40,900++
รายาวดี - ภูเก็ต (รีสอร�ททางฝ��งตะวันออก)                                                               36,500++
รายาวดี - เกาะพีพี                                                                                       21,000++
รายาวดี - เกาะพีพี (เดินทางและเที่ยวชม)                                                                       27,300++

รายาวดี - เกาะพีพี - ภูเก็ต
(เที่ยวเกาะพีพีและเดินทางต�อไปยัง โบ�ทลากูน มารีน�า หรือ ยอช�ท เฮเว�น มารีน�า)                                      41,000++
(เที่ยวเกาะพีพีและเดินทางต�อไปยังรีสอร�ทฝ��งตะวันตกของเกาะภูเก็ต)                                                 44,500++
(เที่ยวเกาะพีพีและเดินทางต�อไปยังรีสอร�ทฝ��งตะวันออกของเกาะภูเก็ต)                                                40,000++

รายาวดี - อ�าวพังงา - ภูเก็ต
(เที่ยวอ�าวพังงาและเดินทางต�อไปยัง โบ�ทลากูน มารีน�า หรือ ยอช�ท เฮเว�น มารีน�า)                                   39,900++
(เที่ยวอ�าวพังงาและเดินทางต�อไปยังรีสอร�ทฝ��งตะวันตกของเกาะภูเก็ต)                                                 40,500++
(เที่ยวอ�าวพังงาและเดินทางต�อไปยังรีสอร�ทฝ��งตะวันออกของเกาะภูเก็ต)                                               36,500++

รายาวดี - เกาะยาวน�อย                                                                                    15,900++
รายาวดี - เกาะยาวน�อย (เดินทางและเที่ยวชมเกาะห�อง)                                                     18,000++

รายาวดี - เกาะลันตา                                                                                       40,900++

รายาวดี - ท�าเรือนงนุช (เดินทางเที่ยวเดียว)                                                                           6,000++
รายาวดี - ท�าเรือเมนแลนด� (เดินทางเที่ยวเดียว)                                                                       3,000++

ราคายังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7%



เที่ยวเมืองกระบี่และใกล้เคียง

อยากเดินป�าไปเล�นน้ำตก เยือนสระมรกต  เที่ยวชมน้ำพุร�อน หรือแวะตลาดเช�าในตัวเมืองกระบี่ ไต�บันได กว�า 1,000 ขั้น 
ขึ้นไปสักการะวัดถ้ำเสือและชมวิวจากมุมสูง หรือพายเรือคายัคลัดเลาะตามเส�นทางคดเคี้ยวในป�าโกงกางที่สมบูรณ� 

การท�องเที่ยวผจญภัยที่น�าตื่นเต�นเหล�านี้รอท�านอยู� ขอเชิญร�วมเดินทางไปกับโปรแกรมท�องเที่ยวของรายาวดี เพื่อสัมผัส 
ประสบการณ�อันแสนหลากหลายของจังหวัดกระบี่ 

ท�านสามารถเลือกเดินทางแบบส�วนตัวหรือจองรวมกับแขกท�านอื่นได�



เที่ยวเมืองกระบี่และใกล้เคียง

สระมรกตและน้ำพุร�อนคลองท�อม

ชื่ออำเภอคลองท�อม จังหวัดกระบี่มาจากลำธารสายเล็กๆ ที่ไหลผ�านป�าร�อนชื้นเขตที่ราบลุ�ม เชื่อกันว�าแร�ธาตุจากน้ำพุร�อน 
ของที่นี่ช�วยรักษาโรคได� บ�อน้ำอุ�นใสสีมรกตท�ามกลางป�าครึ้มร�มรื่นเหมาะแก�การลงแช�เพื่อสุขภาพ ธรรมชาติตลอดเส�นทาง 
ที่บริสุทธิ์และสมบูรณ�ของป�าเมืองร�อนช�วยให�คลองท�อมเป�นจุดหมายปลายทางสำหรับผู�รักธรรมชาติอย�างแท�จริง 

เพียงนั่งเรือเป�นเวลาสั้นๆจากรายาวดี และต�อด�วยรถอีก 40 นาที ท�านก็จะสามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศแสนธรรมชาติของ 
บริเวณคลองท�อม หลังจากนั้น เราจะพาท�านไปรับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองในตัวเมืองกระบี่

เดินทางส�วนตัวสำหรับสองท�าน                                         11,500++ (2,000++ สำหรับผู�โดยสารเพิ�มเติม 1 ท�าน)

จองรวมกับแขกท�านอื่น                             4,000++ ต�อท�าน (ผู�โดยสารอย�างน�อย 4 ท�านสำหรับการเดินทางแบบกลุ�ม)

ราคายังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7%

การเดินทางรวม: การเดินทางด�วยรถและเรือ มัคคุเทศก�ผู�เช่ียวชาญ ค�าธรรมเนียมของอุทยานแห�งชาติ  อาหารกลางวัน น้ำเปล�า น้ำอัดลม และผ�าเช็ดตัว

ระยะเวลา: 5 ชั่วโมง 

พาหนะ: เรือรับส�ง และ รถตู�ส�วนตัว

สิ�งท่ีควรนำไป: ชุดว�ายน้ำ รองเท�าแตะ กล�องถ�ายรูป และ แว�นกันแดด

*กำหนดการเดินทางข้ึนอยู�กับตารางน้ำข้ึนลงและสภาพอากาศ พนักงานผู�เช่ียวชาญของเราจะปรับตารางให�เหมาะสมท่ีสุดสำหรับสภาพอากาศในแต�ละวัน



เที่ยวเมืองกระบี่และใกล้เคียง

พายเรือคายัคที่อ�าวท�าเลน

ความงดงามและสมบูรณ�ของอ�าวท�าเลนเป�นสวรรค�ของผู�รักธรรมชาติ พายเรือชมแนวหน�าผาหินปูน หุบเขา และบึง 
อันแสนสงบตามเส�นทางธรรมชาติลัดเลาะไปตามแนวป�าโกงกางที่อุดมสมบูรณ� สำรวจเรียนรู�ระบบนิเวศน� ชมนก 
นานาพันธุ� และสรรพสิ�งมีชีวิตทั้งหลายในป�าชายเลน สัมผัสความงามที่แตกต�างของธรรมชาติและภูมิประเทศที่มีลักษณะ 
เฉพาะตัวของภาคใต� 

หลังจากขึ้นเรือจากรีสอร�ทข�ามมาที่ฝ��งแล�ว ท�านจะเดินทางด�วยรถยนต�ไปยังอ�าวท�าเลน เมื่อเดินทางถึง มัคคุเทศก�จะให� 
คำแนะนำการใช�เรือคายัค ก�อนจะพายนำท�านผจญภัยไปตามเส�นทางลัดเลาะป�าโกงกางที่โอบล�อมด�วยหน�าผาหินปูน 
ท�ายที่สุด จบการเดินทางด�วยการรับประทานอาหารกลางวันที่ร�านอาหารท�องถิ�น ที่ท�านสามารถมองทิวทัศน�กลับมายัง 
อ�าวท�าเลน

เดินทางส�วนตัวสำหรับสองท�าน                                         12,800++ (2,000++ สำหรับผู�โดยสารเพิ�มเติม 1 ท�าน)

จองรวมกับแขกท�านอื่น                               3,800++ ต�อท�าน (ผู�โดยสารอย�างน�อย 4 ท�านสำหรับการเดินทางแบบกลุ�ม)

ราคายังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7%

การเดินทางรวม: การเดินทางด�วยรถและเรือ มัคคุเทศก�ผู�เชี่ยวชาญ ค�าเช�าเรือพายคายัค ถุงกันน้ำ อาหารกลางวัน น้ำเปล�า น้ำอัดลม และผ�าเช็ดตัว

ระยะเวลา: 5 ช่ัวโมง 

พาหนะ: เรือรับส�ง และ รถตู�ส�วนตัว

สิ�งท่ีควรนำไป: ชุดว�ายน้ำ กล�องถ�ายรูป และ แว�นกันแดด

*กำหนดการเดินทางข้ึนอยู�กับตารางน้ำข้ึนลงและสภาพอากาศ พนักงานผู�เช่ียวชาญของเราจะปรับตารางให�เหมาะสมท่ีสุดสำหรับสภาพอากาศในแต�ละวัน



เที่ยวเมืองกระบี่และใกล้เคียง

เดินป�าที่เขาหางนาค

เขาหางนาค ทอดตัวอยู�ใกล�ๆกับแนวชายฝ��งทะเล ในพื้นที่อุทยานแห�งชาติหาดนพรัตน�ธารา-หมู�เกาะพีพี ตั้งขนานไปกับ 
ชายฝ��งทะเลอันดามัน การเดินขึ้นเขาหางนาคอาจจะท�าทายสภาพร�างกาย แต�ทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงามเป�นรางวัล 
ตอบแทนที่คุ�มค�า จากจุดชมวิวบนยอดเขาสามารถมองไปได�ไกลถึงเกาะห�อง อ�าวพังงา และป�าโกงกางที่ท�าเลน  

เส�นทางเดินป�าประมาณ 7 กม. เพื่อมุ�งหน�าไปยังยอดเขา จะใช�เวลาไม�เกิน 4 ชั่วโมง ตามแต�จังหวะการเดินของแต�ละท�าน 
การเดินป�าขึ้นเขาเหมาะสำหรับผู�ที่ชอบการผจญภัยท�ามกลางธรรมชาติบริสุทธิ์ในผืนป�าใหญ�ของภาคใต�

เดินทางส�วนตัวสำหรับสองท�าน                                         8,500++ (2,000++ สำหรับผู�โดยสารเพิ�มเติม 1 ท�าน)

ราคายังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7%

การเดินทางรวม: การเดินทางด�วยรถและเรือ มัคคุเทศก�ผู�เชี่ยวชาญ ค�าธรรมเนียมของอุทยานแห�งชาติ แซนวิช น้ำเปล�า และ น้ำอัดลม

ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง 

พาหนะ: เรือรับส�ง และ รถตู�ส�วนตัว

สิ�งท่ีควรนำไป: แต�งกายแบบลำลอง รองเท�ากีฬา กล�องถ�ายรูป และ แว�นกันแดด 

*กำหนดการเดินทางข้ึนอยู�กับตารางน้ำข้ึนลงและสภาพอากาศ พนักงานผู�เช่ียวชาญของเราจะปรับตารางให�เหมาะสมท่ีสุดสำหรับสภาพอากาศในแต�ละวัน



เที่ยวเมืองกระบี่และใกล้เคียง

เยี่ยมชมเกาะภูเก็ต

ภูเก็ต เกาะใหญ�ที่สุดของประเทศไทย ได�รับการขนานนามว�าไข�มุกแห�งอันดามัน ตั้งอยู�ทางฝ��งทะเลตะวันตกของประเทศ 
จากอดีตที่เคยรุ�งเรืองเป�นแหล�งผลิตดีบุกและยางพาราที่สำคัญ ทุกวันนี้ ภูเก็ตขยายตัวอย�างมากในช�วงไม�กี่ทศวรรษ 
ที่ผ�านมา จนเป�นเมืองท�องเที่ยวที่ได�รับความนิยมอันดับต�นๆ ของประเทศ 

ภูเก็ตอยู�ห�างจากกระบี่ราว 2 ชั่วโมงโดยทางรถยนต� สามารถขับรถตามทางหลวงเลียบทะเลชมวิวที่งดงามตลอดเส�นทาง 
ท�านสามารถจับจ�ายซื้อของที่ระลึกแถวหาดป�าตอง เดินชมเขตเมืองเก�าของภูเก็ต เรียงรายด�วยห�องแถวแบบ ซิโน-โปรตุกีส  
สถาป�ตยกรรมลูกผสมซึ่งถูกสร�างขึ้นมาในสมัยจีนอพยพ ป�จจุบันได�กลายมาเป�นร�านอาหาร ร�านค�า เก�ไก� ที่ยังคงรักษา 
ไว�ซึ่งโครงสร�างเดิม  ร�องรอยของประวัติศาสตร�ที่หลงเหลืออยู�ยังรวมไปถึงวัดจีนโบราณ และคฤหาสแบบโคโลเนียลอันเป�น 
ที่นิยมในยุคล�าอาณานิคมอีกด�วย หรือจะเดินลัดเลาะไปตามตรอกซอยเล็กๆ ที่ยังคงเอกลักษณ�และความมีเสน�ห�ของ 
ภูเก็ตก็ยังได�

เดินทางส�วนตัวสำหรับสองท�าน                                        

เรือรับส�ง ต�อด�วยรถตู�ที่ท�าเรือนงนุช กระบี่                                 14,300++(2,000++ สำหรับผู�โดยสารเพิ�มเติม 1 ท�าน)
เรือติดท�ายสองเครื่องยนต� ต�อด�วยรถตู�ที่ภูเก็ต                             39,000++(2,000++ สำหรับผู�โดยสารเพิ�มเติม 1 ท�าน)

การเดินทางรวม: การเดินทางด�วยรถและเรือ มัคคุเทศก�ผู�เชี่ยวชาญ แซนวิช ผลไม�สด น้ำเปล�า และ น้ำอัดลม

ระยะเวลา: 9 ชั่วโมง 

พาหนะ: เรือรับส�ง ต�อด�วยรถตู�ที่ท�าเรือนงนุช กระบี่ และ เรือติดท�ายสองเครื่องยนต� ต�อด�วยรถตู�ที่ภูเก็ต

สิ�งท่ีควรนำไป:  แต�งกายแบบลำลอง รองเท�าใส�สบาย กล�องถ�ายรูป และ แว�นกันแดด  

*กำหนดการเดินทางข้ึนอยู�กับตารางน้ำข้ึนลงและสภาพอากาศ พนักงานผู�เช่ียวชาญของเราจะปรับตารางให�เหมาะสมท่ีสุดสำหรับสภาพอากาศในแต�ละวัน

ราคายังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7%



เที่ยวเมืองกระบี่และใกล้เคียง

การท�องเที่ยวช�างเชิงอนุรักษ�

เยี่ยมชมปางช�างในรูปแบบการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ�ซึ่งมีภารกิจเป�นที่พักพิงและอนุรักษ�ช�างจังหวัดกระบี่ ที่ศูนย�แห�งนี้ 
จะไม�มีการขี่ช�าง ไม�มีกิจกรรมโชว�ช�างหรือความสามารถพิเศษต�างๆ แต�คุณจะเพลิดเพลินไปกับการชมวิถีชีวิตของช�าง 
ที่อาศัยอยู�อย�างธรรมชาติและเรื่องราวของช�างโดยมีควาญช�างและผู�นำทัวร�พาเดินและทำความรู�จักกับช�างตามจุดต�างๆ 
สัมผัสประสบการณ�การพอกโคลน อาบน้ำ และให�อาหารช�างอย�างใกล�ชิด รวมถึงการทำยาสมุนไพรสำหรับช�างในบางครั้ง

ราคา

ผู�ใหญ�                                                                                      2,700++ ต�อท�าน

เด็ก                                                                                      1,800++ ต�อท�าน

ผู�โดยสารอย�างน�อย 4 ท�านสำหรับการเดินทางแบบกลุ�ม

ราคาไม�รวมอาหารกลางวัน
ราคาดังกล�าวรวมค�าาเดินทางไปกลับโดยเรือและรถเมื่อเดินทางเป�นกลุ�มตามที่ตารางกิจกรรมรายสัปดาห�กำหนดไว�เท�านั้น

สำหรับเวลานอกเหนือจากนี้ จะมีค�าโดยสารสำหรับเรือรับส�งส�วนตัวและรถรับส�งส�วนตัวรวมอยู�ด�วย

เรือรับส�งส�วนตัว
2,500++/ เที่ยว/ ลำ ไปยังท�าเรือเมนแลนด�

6,000++/ เที่ยว/ ลำ ไปยังท�าเรือนงนุช

รถตู�รับส�งส�วนตัว
3,000++/ คัน ไปกลับยังปางช�าง

การเดินทางรวม: การเดินทางด�วยรถและเรือ ค�าธรรมเนียมของปางช�าง น้ำดื่ม

ระยะเวลา: 4-4.5 ชั่วโมง (รวมเวลาการเดินทาง)

พาหนะ: เรือรับส�ง และ รถตู�

สิ�งท่ีควรนำไป: แต�งกายแบบลำลอง รองเท�าใส�สบาย กล�องถ�ายรูป และ แว�นกันแดด  

*สำหรับการพอกโคลนและอาบน้ำให�ช�าง แนะนำเส้ือผ�าท่ีสามารถเป��อนได�

ราคายังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7%



สร้างประสบการณ์กับรายาวดี

การป�นผา

ก�าวไปให�ถึงยอด….
ภูเขาหินปูนที่ตั้งสูงตระหง�านในบริเวณจังหวัดกระบี่นับเป�นสวรรค�ที่นักป�นผาจากทั่วโลกจะมุ�งหน�ามาเยือน เพื่อท�าทาย 
ขีดความสามารถของตน หน�าผาสูงชันจะเป�นบททดสอบทั้งสภาพร�างกายและจิตใจของผู�ที่เข�ามาพยายามพิชิตไม�ว�าจะมี 
ประสบการณ�มากหรือน�อยเพียงใด และที่สำคัญที่สุด ทิวทัศน�อันตระการตาจากบนยอดเขาจะทำให�กิจกรรมอันแสน 
ท�าทายนี้ เป�นประสบการณ�ที่น�าประทับใจไม�รู�ลืม 

สอบถามข�อมูลเพิ�มเติมหรือสำรองการใช�บริการล�วงหน�า
กรุณาติดต�อ reservation@rayavadee.com



ราคายังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7%

การปีนผา

การป�นผาบริเวณอ�าวไร�เล
รายาวดีตั้งอยู�บนแหลมพระนาง ซึ่งเป�นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักป�นเขาทั่วโลกไฝ�ฝ�นที่จะมาเยือน โดยเฉพาะ 
ภูเขาหินปูน บริเวณอ�าวไร�เล กำแพงธรรมชาติสีสดเอกลักษณ�ของจังหวัดกระบี่ที่ตั้งตระหง�านรอคอยการพิชิต จุดเด�นของ 
ภูเขาบริเวณนี้ คือ ทัศนียภาพทางบกและทางทะเลอันงดงามและเส�นทางที่หลากหลายเหมาะสำหรับนักป�นเขาระดับ 
ฝ�กหัดไปจนถึงมืออาชีพ

โปรแกรมการเรียนป�นผา

เรียนส�วนตัว ครึ่งวัน

การเรียนแบบตัวต�อตัว นอกจากจะได�รับการดูแลอย�างใกล�ชิดจากครูผู�สอนแล�ว ท�านยังสามารถจัดตารางการเรียนตามความ 
สะดวกของท�านอีกด�วย เหมาะสำหรับผู�ที่อยากลองลิ�มรสกีฬาชนิดนี้ โดยภายใน 4 ชั่วโมง ครูผู�สอนจะฝ�กท�านให�รู�จักวิธีการป�นผา 
ขั้นพื้นฐานอย�างปลอดภัย พร�อมเทคนิคการผูกเงื่อน และการโรยตัวแบบ Top Rope เพื่อให�ท�านสามารถลองป�นผาในเส�นทาง 
สำหรับผู�ฝ�กหัดได�  ผู�ที่เคยมีประสบการณ�ป�นผามาแล�วก็สามารถลงเรียนโปรแกรมนี้ได�

3,450++ สำหรับ 1 ท�าน                                                                             4,850++ สำหรับ 2 ท�าน

เรียนส�วนตัว เต็มวัน

หลักสูตรนี้ให�ท�านมีโอกาสได�เต็มอิ�มกับการป�นผาแบบ Top Rope ทั้งวัน โดยมีระดับความยากของเส�นทางต�างระดับกันให�เลือก 
ตามความเหมาะสม ถือเป�นการแนะนำกีฬาที่ท�าทายความสามารถชนิดนี้ได�อย�างดี นอกจากจะมีเวลาป�นหน�าผาอย�างจุใจแล�ว  
ท�าน   ยังจะได�ฝ�กป�นผาถึงสองแห�ง ทั้งเส�นทางที่เหมาะกับผู�ที่ฝ�กหัดเบื้องต�นและผู�ที่มีประสบการณ�แล�ว

5,200++ สำหรับ 1 ท�าน                                                                            7,200++ สำหรับ 2 ท�าน

ราคานี้ยังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7% แต�รวมค�าอุปกรณ� ครูผู�ฝ�กสอน น้ำดื่มและประกันอุบัติเหตุ 
*หมายเหตุ: การสอนป�นผาไม�ได�ดำเนินการหรือให�บริการโดยรายาวดี แต�เป�นของบริษัทผู�ให�บริการภายนอก



สร้างประสบการณ์กับรายาวดี

ศิลปะการทำอาหารไทย
ภูมิป�ญญาก�นครัวกับความลงตัวของรสชาด

เช�นเดียวกับศิลปะและวัฒนะธรรมไทยความโดดเด�นของอาหารไทยอยู�ที่การผสมผสานกันอย�างลงตัวของ ส�วนประกอบ 
นานาชนิด ที่แตกต�างกันสุดขั้วจนดูเหมือนว�าจะไม�สามารถเข�ากันได� การสอนทำอาหารไทยของรายาวดี จะให�ความสำคัญ 
กับความสมดุลย�และกลมกล�อมของรสชาดและคุณค�าทางโภชนาการของอาหาร โดยเริ�มจากการแนะนำคุณสมบัติและ 
ประโยชน�ของเครื่องเทศ เครื่องปรุง และสมุนไพร ที่พบอยู�บ�อยๆในครัวไทย



ศิลปะการทำอาหารไทย

ค�นพบ เคล็ดลับการทำอาหารไทยแท�แบบง�ายๆ ด�วยการลงมือปรุงอาหารภายใต�คำแนะนำของคุณครู โดยรายการอาหาร  
4 ชนิดถูกเลือกสรรมาเพื่อให�ท�านได�ทดลองปรุงอาหารหลากชนิด ตั้งแต� ของว�าง ยำ แกง ไปจนถึง อาหารผัดและทอด

ลิ�มลอง มื้อเที่ยงที่ถูกปรุงขึ้นมาอย�างร�อนๆ ด�วยฝ�มือการทำอาหารของท�านเอง ท�ามกลางบรรยากาศที่อบอุ�น เพราะการ 
สอนทำอาหารเป�ดรับนักเรียนได�ถึง 8 ท�าน จึงเป�นโอกาสให�ท�านได�พบปะแขกท�านอื่นๆ แต�ยังได�รับการดูแลอย�างทั่วถึง 
จากครูผู�สอน (หากท�านต�องการ สามารถเรียนแบบตัวต�อตัวได�)

จดจำ ประสบการณ�อันน�าประทับใจ ท�ามกลางสภาพแวดล�อมแบบสบายๆ ในห�องเรียนเป�ดโล�งติดชายหาดที่บริเวณใต�ถุน 
ของครัวพระนาง

การสอนทำอาหารไทยจัดขึ้นทุกวันจันทร� พุธ และเสาร� เวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น. 
ในบริเวณชั้นล�างของครัวพระนาง

สอบถามข�อมูลเพิ�มเติมหรือสำรองการเรียนล�วงหน�าได�ที่
reservation@rayavadee.com



ศิลปะการทำอาหารไทย

ปรุงรส แต�งกลิ�น แบบไทยๆ

เครื่องเทศและเครื่องปรุงต�างๆในครัวไทยล�วนมาจาก ผล ใบ เมล็ด ดอก รากและส�วนต�างๆของพืชพรรณและสมุนไพร 
ภายในท�องถิ�น โดยคุณลักษณะและวิธีการใช� การหั่น การปรุง และการเก็บรักษา ได�ถูกสืบทอดมาจากสมัยโบราณ จึงทำให� 
อาหารไทยมีเอกลัษณ� เป�นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค�าของประเทศ ทั้งยังอุดมไปด�วยสารอาหารอันมีประโยชน�

น�อยคนจะรู�ว�าสารที่ทำให�พริกมีรสเผ็ดร�อนจะเป�นแหล�งชั้นดีของวิตามินซี นอกจากนี้ พริก ไม�ว�าจะเป�นชนิดหรือพันธุ�ใด 
ยังช�วยกระตุ�นการทำงานของระบบย�อยอาหาร และช�วยป�องกันโรคหัวใจอีกด�วย สำหรับตะใคร� สมุนไพรยอดนิยม ของชาวต�างชาติ 
มีคุณสมบัติคลายความเครียดและสร�างภูมิคุ�มกัน เพราะกลิ�นอันสดชื่นและคุณสมบัติทางการรักษา ตะใคร�จึงถูกนำไปสกัดเป�น 
น้ำมันหอมระเหยที่ใช�กันอย�างแพร�หลาย

ผลมะกรูดและใบมะกรูด นอกจากจะถูกใช�ในแกงหลายชนิดเพื่อเติมความจัดจ�านและดับความคาวแล�ว น้ำที่คั้นจากผลมะกรูด 
เมื่อนำมาสระผม มีสรรพคุณในการบำรุงผมให�สุขภาพดี และเงางาม เมื่อศึกษาเครื่องปรุงต�างๆอย�างลึกซึ้งแล�ว อาหารไทย 
นอกจากจะเป�นศิลปะแขนงหนึ่งแล�ว ยังเป�นศาสตร�ของการบำรุงรักษาสุขภาพอีกด�วย

เรียนรู�เคล็ดลับและสรรพคุณของเครื่องปรุงในครัวไทยเพิ�มเติมได�จากห�องเรียนทำอาหารไทยของรายาวดี



ศิลปะการทำอาหารไทย

รายการอาหาร

วันจันทร�  ปอเป� �ยะทอด  /  ต�มยำกุ�ง  /  แกงเผ็ดเป�ดย�าง

วันพุธ   ยำเนื ้อ  /  ต�มข�าไก�  /  แกงเขียวหวานไก�

วันเสาร�   ทอดมันกุ �ง  /  ผัดไท  /  มัสมั่นไก�

เรียนแบบกลุ�ม                          3,500++ สำหรับหนึ่งท�าน พร�อมเตาทำกับข�าว
พื้นที่เตรียมอาหาร และอุปกรณ� 

ราคารวม อาหารกลางวัน 3 อย�าง
ผ�ากันเป��อนและถุงผ�ารายาวดี ตำราอาหาร

ชุดเครื่องแกงและ ประกาศนียบัตร
(นักเรียนอย�างน�อย 2 ท�าน สำหรับชั้นเรียนทำอาหารไทยแบบกลุ�ม)

                    1,500++ ต�อท�าน เพื่อเข�าร�วมเรียนทำอาหาร
โดยจับคู�กับท�านที่มีเตาและพื้นที่เตรียมอาหารส�วนตัว

เด็กๆ อายุ 7-12 ป� สามารถจับคู�กับผู�ใหญ�ได� 
(นักเรียนไม�เกิน 2 ท�าน ต�อหนึ่งเตา)

เรียนแบบตัวต�อตัว                                                         4,800++ สำหรับหนึ่งท�าน
เลือกอาหาร 3 ชนิดที่ท�านอยากทดลองปรุง                                       4,500++ สำหรับหนึ่งท�าน
ภายใต�การดูแลอย�างใกล�ชิดของคุณครู                                                    ในกรณีที่มีนักเรียน 2 ท�านขึ้นไป
                         1,000++ สำหรับอาหารเพิ�มเติม 1 รายการ
 

ราคายังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7%



แกะสลักผลไม้ และ ร้อยมาลัย

ราคา                                                            1,250++ / ชั่วโมง ต�อท�าน

ราคายังไม�รวมค�าบริการ 10% และภาษีมูลค�าเพิ�ม 7%

เรียนแกะสลักผักและผลไม�

เรียนรู�ทักษะอันละเอียดอ�อนในการประดับตกแต�งอาหาร ซึ่งมีต�นกำเนิดมาจากราชสำนักไทย เดิมทกีารแกะสลักผักและ   
ผลไม� ถูกสงวนไว�เฉพาะสำหรับหญิงสาวฝ�ายใน ภายในขอบเขตพระบรมมหาราชวัง แต�ในป�จจุบันได�ถูกประยุกต�มา     
เป�นส�วนหนึ่งของการเพิ�มสีสันให�กับอาหาร โดยท�านจะได�เรียนการแกะสลักผักผลไม�สดๆให�เป�นรูปร�างดอกไม� และสัตว� 
นานาชนิด

ราคา                                                            1,500++ / ชั่วโมง ต�อท�าน

เรียนการร�อยมาลัย

ตามประเพณีไทย พวงมาลัย จะใช�เป�นของขวัญสำหรับมอบให�ผู�อื่น ไม�ว�าจะเป�นโอกาสใดมาลัยมักเป�นส�วนหนึ่งของ 
วิถีชีวิตไทยตั้งแต�เกิดจนตาย ไม�ว�าจะเป�นการต�อนรับ การจากลา งานรื่นเริง หรือพิธีกรรมทางศาสนา เพราะเหตุนี้ 
การเรียนวิธีร�อยมาลัย นอกจากจะเป�นการฝ�กฝนทักษะอันแสนประณีตแล�ว ยังเป�นการซึมซับวัฒนธรรมของการให� 
ความเคารพ และการเป�นเจ�าบ�านที่ดี ของไทยอีกด�วย


