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สัมผัสธรรมชาติ
เต็มรู ปแบบที่

Asita Eco Resort
จากกรุ งเทพฯ เพียง 1 ชั่ วโมงหรือ แค่ 10 นาทีจากตัวจังหวัด
สุมทรสงคราม 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาดของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ก็จะเข้าเขตของอัมพวา ตลาดน�้ำด�ำเนินสะดวก พื้นที่
ที่วิถีชีวิตแบบไทยริมสายน�้ำยังมีปรากฎอยู ่ให้เห็น ที่น่เี องเป็นที่ตงั้ ของ
รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติ ที่ช่ื อว่า อสิตา อีโค รีสอร์ท รีสอร์ทที่
รายล้อมไปด้วยสวนสน ต้นไม้นานาพันธุ์ รวมไปถึงธรรมชาติท่รี ่นื รมย์
และที่พิเศษกว่ารีสอร์ทอื่นๆ คือ ทุกห้องพักของที่น่มี ีคลองไหลผ่าน
บริเวณหน้าระเบียงห้องทุกหลัง เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสธรรมชาติของ
เมืองแห่งสายน�้ำ อย่างสมุทรสงครามแห่งนี้อย่างเป็นส่วนตัวที่สุด

ด้วย

คอนเซ็ปต์ “Stay Green Eat Clean” ให้แขกผู้มาเยือนได้อยู่
ท่ามกลางพืน้ ทีส่ เี ขียวทีม่ มี ากถึง 50% ให้บรรยากาศสบายๆ เหมือน
บ้านพักส่วนตัวกับห้องพักสองบรรยากาศ ทั้งแบบห้องพักวิลล่าอนุรักษ์ธรรมชาติ
จ�ำนวน 20 หลัง และห้องพักในเรือนไทยอีก 3 ห้อง โดยแบบวิลล่าอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
แบ่งเป็นห้องแบบสุพีเรียร์, ดีลักซ์ และวิลล่าดีลักซ์ ทุกแบบขนาด 42 ตารางเมตร
ภายในตกแต่งด้วยลักษณะของการเน้นความโปร่งและสบาย ใช้วัสดุท้องถิ่นและ

จากธรรมชาติเพือ่ เป็นรักษาสิง่ แวดล้อม ลูกค้าสามารถเห็น
วิวต้นไม้เขียวขจีได้จากด้านในห้อง ส่วนของห้องน�้ำมีพื้นที่
กว้างขวาง และส่วน shower แยกเป็นสัดส่วน พร้อมกับ
อุ ป กรณ์ อ� ำ นวยความสะดวกครบครั น ในระดั บ โรงแรม
5 ดาว และส�ำหรับท่านใดต้องการห้องพักแบบเรือนไทย
ห้องแบบไทยดีลักซ์ 30 ตารางเมตร น่าจะตอบโจทย์ของ
คุ ณ ได้ กั บ พื้ น ที่ ห ้ อ งพั ก ตั้ ง อยู ่ บนชั้ น สองของเรื อ นไทย
ตกแต่งในสไตล์ไทยร่วมสมัย มีพื้นที่นั่งเล่นจิบน�้ำชา ชมวิว
อันสวยงามของต้นไม้บนระเบียงหน้าห้องของเรือนไทย
หรือจะเป็นแบบไทยสวีทขนาด 60 ตารางเมตร ที่ตกแต่ง
ในสไตล์ไทยร่วมสมัยเช่นกัน มีห้องนั่งเล่น และระเบียงนั่ง
จิบชาชม วิวริมคลอง และหิ่งห้อยยามค�่ำคืนในบรรยากาศ
สุดแสนผ่อนคลายไม่แพ้กัน ส�ำหรับครอบครัวขนาดใหญ่

ขอแนะน�ำเรือนไทยขนาด 3 ห้องนอน พืน้ ที่ 220 ตารางเมตร
เพือ่ ให้คณ
ุ ได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดกับครอบครัวได้อย่างเต็มที่
และเป็นส่วนตัว
ในส่วนห้องอาหาร อสิตา บาร์แอนด์ เรสที่ตั้งอยู่บริเวณ
ใต้ถนุ เรือนไทย ริมแม่นำ�้ มีบริการอาหารทัง้ ไทยและนานาชาติ
เมนูพลาดไม่ได้ อาหารทะเลสดจากฟาร์มของรีสอร์ท หรือ
ผักออร์แกนิคและผักสวนครัวปลอดสารพิษที่ปลูกเอง ซึ่ง
ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ จ ะน� ำ มาปรุ ง เป็ น เมนู ค ลี น ฟู ้ ด ได้ ห ลากหลาย
เมนูสขุ ภาพให้คณ
ุ ได้ลมิ้ รสไปพร้อมกับบรรยากาศสายลมเย็น

ของห้องอาหาร ถือได้ว่าเป็นห้องอาหารที่สุดแสนสบายและผ่อนคลายเป็นที่สุด
นอกจากนี้ทางรีสอร์ทยังมีกิจกรรมให้ท�ำหลายอย่าง เช่น ตักบาตรพระยามเช้า
กิจกรรมพับผ้าเช็ดตัวเป็นสัตว์นานาชนิด วาดข้าวเกรียบว่าว คลาสออกก�ำลังกาย
ทีเ่ หมาะกับธรรมชาติอย่างโยคะ หรือจะว่ายน�ำ้ เล่นในสระเกลือทีป่ ราศจากคลอรีน
หรือใช้บริการสปานวดผ่อนคลาย ได้ทั้งที่อสิตาสปาหรือบริการที่ห้องพัก บ่ายๆ
ออกไปเดินเล่นช็อบปิง้ หาของอร่อยๆ ทานทีต่ ลาดน�้ำอัมพวา ทีอ่ ยูห่ า่ งจากรีสอร์ท
เพียง 10 นาทีเท่านั้น และหากต้องการจัดเลี้ยงทั้งสังสรรค์ สัมมนา ตลอดจน
งานเลี้ยงต่างๆ ทางรีสอร์ทสามารถเนรมิตงานของท่านในรูปแบบสไตล์ตา่ งๆ เพือ่
ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ในบรรยากาศผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติ
ที่แตกต่างจากงานทั่วๆ ไป
หยุดยาวสงกรานต์ 13 - 16 เมษายนนี้ วางแผนเทีย่ วล่วงหน้า พักหรูอยูส่ บาย
ท่ามกลางธรรมชาติ ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ แบบสโลว์ไลฟ์และได้สุขภาพดี
Stay Green Eat Clean ราคาแพ็คเกจ 3,500 บาท ห้องพักแบบซูพีเรียร์
ส�ำหรับ 2 ท่านรวมอาหารเช้า รวมลงเรือไหว้พระและเที่ยวตลาดน�้ำ พร้อม
เพลิดเพลินกิจกรรมในรีสอร์ทมากมาย ที่ อสิตา อีโค รีสอร์ท อัมพวา |

อสิตา อีโค รีสอร์ท (Asita Eco Resort)
ที่อยู่ : 33/3 ต.ท้ายหาด อ.เมืองแม่กลอง
จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 08 1999 1692, 08 9866 2168, 0 3476 7333
อีเมล booking@asitaresort.com
เว็บไซด์ : www.asitaresort.com, www.facebook.com/asitaresort
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