ที่หลับใหลตรงปลายฟ้า
เรื่อง/ภาพ : คนชอบกรน

รับลมชมหิ่งห้อยที่

อสิตา อีโค รีสอร์ท

อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีสถานทีท่ เี่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ วอันน่าสนใจมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นตลาดน�้ำอัมพวา  อุทยาน ร.2 สวนผลไม้ชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงวัดวาอารามอัน
สวยงามที่ตั้งเรียงรายอยู่โดยรอบ  ที่ส�ำคัญยังใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ เพียง 1 ชั่วโมง
เศษ ๆ เท่านั้น คอลัมน์ที่หลับใหลตรงปลายฟ้าฉบับต้อนรับปีใหม่ จึงขอน�ำทุกท่านมาพักผ่อน
ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนสงบของอ�ำเภออัมพวาที่ “อสิตา อีโค รีสอร์ท”
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อสิตา อีโค รีสอร์ท เป็นรีสอร์ตทีเ่ น้นความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Stay Green Eat Clean” โดยจะให้ผู้ท่มี าเยือน อสิ
ตา อีโค รีสอร์ท แห่งนี้ได้อยู่ท่ามกลางพื้นที่สีเขียวอันแสนสดชื่นและ
สบายตาด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยในรีสอร์ต ซึ่งมีพื้นที่สีเขียวมากกว่า 50%
ของพืน้ ทีท่ งั้ หมด ทีอ่ สิตา อีโค รีสอร์ท ยังมีกจิ กรรมต่าง ๆ ไว้รอต้อนรับ
แขกผู้มาเยือนตั้งแต่เช้าพระอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงพระอาทิตย์ตก เริ่ม
ตั้งแต่การใส่บาตรพระสงฆ์ที่บิณฑบาตทางเรือในยามเช้า ขี่จักรยาน
เที่ยวชมภายในรีสอร์ต การออกก�ำลังกายท่ามกลางธรรมชาติอย่าง
คลาสโยคะ และว่ายน�้ำในสระน�้ำเกลือ บริการนวดสปาผ่อนคลาย ไป
จนถึงนัง่ เรือชมหิง่ ห้อยในยามค�ำ่ คืน หรือหากต้องการเทีย่ วชมตลาดน�้ำ
อัมพวา ก็ใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีสถาน
ที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ อีกมากมายที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากรีสอร์ต ไม่ว่าจะเป็น
ตลาดแม่กลอง หรือตลาดร่มหุบ ดอนหอยหลอด อาสนวิหารพระแม่
บังเกิด (โบสถ์คริสต์บางนกแขวก)

ที่หลับใหลในอสิตา อีโค รีสอร์ท
ห้องพักของอสิตา อีโค รีสอร์ท ออกแบบภายใต้แนวคิดของอีโค
ดีไซน์ ให้ความรู้สึกสบาย ๆ ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นการผสม
ผสานระหว่างความสวยงามและพื้นที่ใช้สอยไว้ได้อย่างลงตัว เหมาะ
อย่างยิง่ ส�ำหรับครอบครัว หรือคูร่ กั ทีต่ อ้ งการเปลีย่ นบรรยากาศในช่วง
สุดสัปดาห์ ห้องพักของอสิตา อีโค รีสอร์ท มีทั้งหมด 4 แบบด้วยกัน
คือ
1. ห้องสุพเี รีย ห้องพักขนาด 42 ตารางเมตร ภายในห้องประกอบ
ด้วย เตียง โต๊ะท�ำงาน โซฟาเบด ตกแต่งโดยใช้วสั ดุภายในท้อง
ถิ่นและวัสดุจากธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถ
สัมผัสกับทิวทัศน์ของแมกไม้สเี ขียวและล�ำคลองเล็ก ๆ ที่ใหล
ผ่านบ้านแต่ละหลังได้อย่างเต็มที่
2. ห้องวิลล่าดีลักซ์ ห้องพักขนาด 42 ตารางเมตร มีระเบียงนั่ง
เล่นภายนอกทีส่ ามารถลงเล่นน�ำ้ ในคลองได้ทนั ที ภายในห้อง
ประกอบด้วย เตียง โต๊ะท�ำงาน โซฟาเบด ตกแต่งโดยใช้วสั ดุ
ภายในท้องถิน่ และวัสดุจากธรรมชาติเพือ่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ที่เน้นความโปร่งโล่งสบาย
3. ห้องไทยดีลกั ซ์ ห้องพักขนาด 32 ตารางเมตร ตัง้ อยูบ่ นชัน้ สอง
ของเรือนไทย โดยตกแต่งในแบบไทยร่วมสมัย มีพื้นที่น่งั เล่น
บนระเบียงด้านหน้าห้องเพื่อชมวิวอันเขียวขจีโดยรอบ
4. ห้องไทยสวีท ห้องพักขนาด 60 ตารางเมตร ตกแต่งแบบไทย
ร่วมสมัย มีห้องนั่งเล่น และระเบียงที่สามารถนั่งรับลมชมวิว
ริมคลอง รวมทั้งสามารถดูห่งิ ห้อยได้ในเวลาค�่ำคืน
ราคาห้องพัก วันอาทิตย์-วันพฤหัส เริ่มตั้งแต่ 3,000-16,800 บาท
วันศุกร์-วันเสาร์ เริ่มตั้งแต่ 3,750-19,600 บาท
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อิ่มอร่อยที่ อสิตา อีโค รีสอร์ท
asita bar & rest ให้บริการทั้งอาหารไทย อาหารนานาชาติ และ
ที่ห้ามพลาดเลยก็คืออาหารทะเลสด ๆ จากแม่กลอง วัตถุดิบที่น�ำมา
ใช้ประกอบอาหารนั้นเป็นวัตถุดิบปลอดสารเคมีจากฟาร์มออแกนิค
ของอสิตา อีโค รีสอร์ทเองที่น�ำมาประกอบเป็นเมนูให้ผู้มาเยือนได้พัก
ผ่อนทั้งจิตใจและร่างกาย เมนูขึ้นชื่อของ asita bar & rest มีมากมาย
ไม่วา่ จะเป็น น�ำ้ พริกกะปิปลาทู, แกงส้มปูไข่หน่อไม้ดอง, กุง้ แม่นำ�้ เผา,
ต้มส้มปลากระบอก, ห่อหมกปลากะพง, หมึกทอดพริกเกลือ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
- สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย
- สระว่ายน�ำ้ กลางแจ้ง
- บริการซักอบรีด
- ห้องอาหาร
- ห้องประชุม
- บริการรูมเซอร์วสิ
- ที่จอดรถ
- จักรยานให้เช่า
- บริการน�ำเที่ยวสถานที่ใกล้เคียง
การเดินทาง
ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ตรงมาจังหวัด
สมุทรสงคราม ให้ขบั ตรงมาจนถึงสะพานข้ามแม่นำ�้ แม่กลอง เมือ่ ข้าม
สะพานให้ชดิ ซ้ายแล้วกลับรถตรงใต้สะพาน เมือ่ กลับรถมาจะเห็นป้าย
ปัม๊ น�ำ้ มันเอสโซ่ ให้เลีย้ วขวาเข้ามาในซอยข้างปัม้ เอสโซ่ จะมีปา้ ยรีสอร์
ตอยูห่ น้าปากซอย ขับเข้ามาประมาณ 1 กิโลเมตรจะมีปา้ ยบอกตลอด
ทาง
ช่องทางการติดต่อ
ที่อยู่ 33/3 ต�ำบลท้ายหาด อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร. 08-1999-1692, 08-1999-4641, 0-3476-7333
อีเมล booking@asitaresort.com
เว็บไซต์ th.asitaresort.com
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