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Cruise to Choose

สำ�รวจเส้นทางท่องเทีย่ วอาเซียนผ่านน่านน้ำ�ทีร่ บั ประกันว่าจะทำ�ให้การเดินทางนัน้ สำ�ราญขึน้ กว่าเก่า

Burma Boating

Orion Expedition

Suwan Macha

Mergui Archipelago, พม่า
บอร์เนียว, อินโดนีเซีย
เรือใบสไตล์คลาสสิกสร้างจากไม้สกั ของไทย
เรือส�ำราญหรูระดับ 5 ดาวขนาด 7 ชัน้ ซึง่ มี
ซึง่ เป็นไม้ทนี่ ยิ มในการท�ำเรือในสมัยก่อน โดยเรือ เครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน รองรับแขก
ล�ำนีส้ ร้างในปี ค.ศ.1998 ทว่าปรับให้มคี วาม
ได้ราว 100 คน มีหอ้ งอาหาร สระว่ายน�ำ้ ยิม สปา
หรูหราพร้อมเครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกทันสมัย อินเทอร์เน็ต ซาลอน ลิฟต์ ประหนึง่ อยูโ่ รงแรม
ทัง้ ยังกว้างขวางและมีความยาว 25 เมตร
อีกทัง้ ยังมีดาดฟ้าส�ำหรับนอนอาบแดดอีกด้วย

อ่าวพังงา, ไทย
เรือส�ำราญทีน่ ำ� เรือส�ำราญซึง่ ถูกทิง้ ร้างไปแล้วจาก
ต�ำนานการเดินสมุทรมาใช้ เรือส�ำเภาโบราณ
รองรับแขกได้เพียง 10 คน ด้านบนคือโซฟาส�ำหรับ
ชมวิว ส่วนด้านล่างคือห้องนอนและห้องนัง่ เล่นที่ไม่
กว้างมากนัก

Cabin

1 ห้องนอนมี 1 เตียงคู่ และ 2 เตียงขนาดควีนส์ไซซ์ ห้องพักมีตงั้ แต่ 16-21 ตร.ม.เลือกได้ทงั้ เตียง
สองชัน้ ซึง่ มีหอ้ งน�ำ้ เล็กๆ ในตัว ส่วนด้านบนของ เดีย่ วคิงไซซ์ และเตียงคู่ แต่ละห้องติดกระจกใส
เรือคือโต๊ะกินข้าวกลางแจ้งขนาด 6 ทีน่ งั่
เห็นวิวทะเลสบายตา

ใต้ทอ้ งเรือแม้จะไม่กว้างมากนักแต่กบ็ รรจุเตียง
นอนได้ถงึ 5 เตียง คือ 3 เตียงขนาดใหญ่ และ 2
เตียงเดีย่ ว 2 ชัน้ พร้อมอีก 3 ห้องอาบน�ำ้

Sailing Area

อ่าวพังงา อยู่ในอาณาเขตของจังหวัดภูเก็ต จุด
เด่นของอ่าวแห่งนีค้ อื บรรดาเกาะเล็กเกาะน้อย
ทีม่ คี วามลึกลับน่าค้นหา และความสวยงามต่าง
กันไป บางเกาะต้องพายคายักล�ำเล็กต่อเข้าไป
นอกจากยังมุง่ ไปยังพีพแี ละเกาะปันหยีอกี ด้วย

Activities

หมูเ่ กาะ Mergui Archipelago ทางตอนใต้ของ
พม่าคือปลายทาง หมูเ่ กาะเหล่านีต้ งั้ อยู่ในทะเล
อันดามัน ประกอบด้วยหมูเ่ กาะเล็กใหญ่กว่า 800
เกาะ หาดทรายสีขาวละเอียด ต้นมะพร้าวริม
ชายหาดทีย่ งั หนาทึบ และน�ำ้ ทะเลที่ใส่ราวกระจก
เป็นอีกภาพของพม่าที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
การจอดเรือเทียบเกาะแก่งและขึน้ ไปชม
ธรรมชาติของป่าเขตร้อนคือกิจกรรมหลัก ซึง่
สามารถเลือกได้วา่ จะเดินป่า พายคายักเลาะป่า
ชายเลน หรือนอนอาบแดดโดยไม่มีใครรบกวน
นอกจากนีย้ งั มีการไปเรียนรูว้ ถิ ยี ปิ ซีทะเล และ
ด�ำน�ำ้ ชมปะการังและฝูงปลาทีย่ งั คงสมบูรณ์
อย่างมาก

Days

3 โปรแกรม คือ 4-7 วัน, 7-10 วัน และ 10-14 วัน 11 วัน

4 วัน

Why we love

นอกจากจะเหมาะส�ำหรับคูฮ่ นั นีมนู ทีต่ อ้ งการความ
สงบแล้ว เส้นทางนีย้ งั ฉีกภาพเดิมๆ ของพม่าทีน่ กึ
ว่ามีแต่วดั ให้เทีย่ วชม
เริม่ ต้น 34,600 บาท/คน/ 5 คืน -51,000 บาท/
คน/27 วัน
www.burmaboating.com

เป็นอีกวิธกี ารท่องเทีย่ วทีจ่ ะท�ำให้เห็นความงามของ
ทะเลเมืองไทยทีต่ า่ งออกไป

Destination
Boat

Price
Contact

แม้เป็นเรือหรูแต่เลือกทีจ่ ะพาชมธรรมชาติของป่า
เมืองร้อนเป็นส่วนใหญ่ เริม่ ต้นจากเกาะสุดโรแมน
ติกบาหลี จากนัน้ ล่องเรือเล็กสู่ Camp Lakey เพือ่
ค้างคืนทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติ Tanjung Puting แล้วต่อ
ด้วยเกาะสุลาเวสี (Sulawesi) ซึง่ ยังมีธรรมชาติ
บริสทุ ธิแ์ ละมีวฒ
ั นธรรมท้องถิน่ เฉพาะตัว
ความโดดเด่นของเส้นทางนีค้ อื การเปลีย่ นมานัง่
เรือยางเล็ก และเรือท้องถิน่ ตะลุยป่าเขตร้อนใน
Camp Lakey ทัง้ ยังมีการเดินป่าชมอุรงั อุตงั ลิง
จมูกโตสัญลักษณ์ของบอร์เนียว และการเข้าไปพัก
แรมบนฝัง่ ทีเ่ มือง Tana Torajan ซึง่ มีความมัง่ คัง่
ทางวัฒนธรรม ท�ำให้การเดินทางครัง้ นีค้ รบทัง้
ทะเล ป่า วัฒนธรรม
เป็นการล่องเรือหรูทตี่ ดิ ดิน ครบรสทัง้ เดินป่า ด�ำน�ำ้
ศึกษาวัฒนธรรม ชมธรรมชาติ ท�ำให้ตนื่ เต้นทุกวัน
ทีอ่ อกเดินทาง
เริม่ ต้น 265,000 บาท/คน/10 คืน – 334,400
บาท /คน/ 10 คืน
www.orionexpeditions.com

ด้วยความใสของน�ำ้ และความสวยงามของปะการัง
ท�ำให้กจิ กรรมว่ายน�ำ้ ดูปะการังเป็นกิจกรรมหลักของ
โปรแกรมนี้ ต่อด้วยการพายคายักเข้าไปชมเกาะ
แก่งต่างๆ ขึน้ ไปอาบแดดบนเกาะเล็กๆ ที่ไม่คอ่ ยมี
นักท่องเทีย่ วทีม่ ากนัก ไฮไลต์คอื การจิบค็อกเทล
เบาๆ ชมพระอาทิตย์ตก และปาร์ตบี นเรือใต้แสงดาว

25,100-32,250 บาท/คน/3คืน
www.asian-oasis.com

New Activity

Pattaya’s Point of View

ขึ้นชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมของแปลก ริบลีส์ เวิลด์ พัทยา จึงเปิดอีกประสบการณ์
แปลกใหม่ของเมืองพัทยาด้วยการเปิดตัวเครื่องเล่นชิ้นใหม่ ริบลีส์ สกาย ไรเดอร์
(Ripley’s Sky Rider) บอลลูนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีเส้นรอบวงวัดได้ถึง 72
เมตร ขับขี่โดยนักบินจากฝรั่งเศส ทั้งนี้บอลลูนยักษ์ซึ่งลอยเด่นอยู่เหนือเมืองพัทยานี้
สามารถพานักท่องเที่ยวขึ้นไปบนความสูง 150 เมตรเพื่อชมวิวพานอรามาแบบ 360
องศาได้มากถึงครั้งละ 30 คน โดยไฮไลต์อยู่ที่ช่วงรอยต่อระหว่างพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
และช่วงเวลาที่แสงไฟของตัวเมืองที่ค่อยๆ สว่างจ้า ซึ่งแม้จะท�ำให้มองไม่เห็นดวงดาวบน
ท้องฟ้า ทว่าก็สามารถเห็นดาวบนดินของเมืองพัทยาได้ชัดเจน (บอลลูนเปิดให้บริการ
ทุกวัน เวลา 07.00-23.00 น.โทร.038-710-294-8, www.ripleysthailand.com )
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