DESTINATIONS

แต่ละห้องมีระเบียงส่วนตัวพร้อมชุดโต๊ะ เก้าอี้ และ
เดย์เบดส�ำหรับนอนชมวิวทะเลสาบ รวมถึงกระจก
บานใหญ่ที่สามารถมองเห็นทั้งภูเขาและทะเลสาบ
แบบพาโนรามา ส่วนเพนท์เฮาส์ชนั้ บนสุดนัน้ มีดาดฟ้า
เปิดโล่งส�ำหรับขึ้นไปชมวิวแบบมุมกว้าง พร้อมสระ
ว่ายน�้ำส่วนตัวด้วย
ถ้าคุณอยากเปลี่ยนบรรยากาศจากห้องพัก
นอกจากริมสระว่ายน�้ำแล้ว โซนที่เราชอบไม่แพ้กันก็
คื อ ล็ อ บบี้ แ บบเพดานสู ง ที่ อ อกแบบมาให้ ดู โ ปร่ ง
สบายเหมือนห้องสมุดทีน่ งั่ เล่นได้ทงั้ วัน หรือถ้าอยาก
ท�ำสปา ลูกค้าของรีสอร์ทก็สามารถใช้บริการ MAYA
Spa ทีอ่ ยูบ่ ริเวณพืน้ ทีส่ ว่ นกลางได้เช่นกัน แต่กจิ กรรม
ทีเ่ รียกได้วา่ เป็นไฮไลท์ของทีน่ เี่ ห็นจะเป็นการหวดวง
สวิงในสนามกอล์ฟ 18 หลุมทีอ่ อกแบบโดยแจ็ค นิคลอส
นักกอลฟ์ระดับโลก ทีเ่ หล่าคนรักกอล์ฟได้มาลองแล้วมี
อันติดใจไปแทบทุกราย

ในเรื่องอาหารนั้นก็มีห้อง Poolside ใกล้สระ
ว่ายน�ำ้ ของรีสอร์ทเพือ่ บริการอาหารเช้าแบบนานาชาติ
ห้อง Tani ห้องอาหารญี่ปุ่นระดับหรูแห่งแรกของเขา
ใหญ่ท่ีเปิดบริการมื้อกลางวันและมื้อค�่ำทุกวัน หรือ
ถ้าคิดถึงเครื่องดื่มก็ต้องไปยัง Sunset Bar ซึ่งอยู่ชั้น
บนของ Poolside ที่ซึ่งคุณจะได้ชมวิวเขาใหญ่แบบ
360 องศาให้เต็มอิ่มขณะจิบเครื่องดื่มแก้วโปรดของ
คุณอย่างสบายอารมณ์
ความเพียบพร้อมของธรรมชาติและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกทั้งหมดนี้อยู่ห่างจากกรุงเทพเพียงสัก
สามชั่วโมงเท่านั้น จะขับเข้ามาทางถนนธนะรัชต์ซึ่ง
เป็นเส้นหลักที่วิ่งมาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ได้
หรือจะเข้าเส้นทางลัดทีต่ ดั ผ่าน PB Valley ก็ได้เช่นกัน
เหมาะทีส่ ดุ ส�ำหรับการเติมความสดชืน่ ช่วงสุดสัปดาห์
แค่นกี้ พ็ อแล้วส�ำหรับคนกรุงอย่างเรา (ข้อมูลเพิม่ เติม
ที่ www.kirimaya.com/resorts)

LAKESIDE LUXURY
พักผ่อนท่ามกลางความเงียบสงบที่เปิดโอกาสให้คุณได้ฟังเสียงหัวใจตนเอง
WORDS: CHIDSUPANG CHAIWIROJ

ากพูดถึงเขาใหญ่แล้ว เชือ่ ว่า Kirimaya น่าจะ
เป็นชื่อรีสอร์ทแรกๆ ที่ผุดขึ้นมาในความคิด
ของหลายคน รีสอร์ทสุดหรูที่แวดล้อมด้วย
ธรรมชาติ อั น งดงามแห่ ง นี้ ก ลายเป็ น จุ ด หมายใน
อุดมคติของผูท้ แี่ สวงหาความสงบท่ามกลางธรรมชาติ
แต่ในขณะเดียวกันก็ยังต้องการความสะดวกสบาย
ระดับห้าดาว และเพื่อตอกย�้ำความส�ำเร็จนี้เองทาง
บริษทั จึงได้เปิดรีสอร์ทอีกแห่งในบริเวณใกล้เคียงกัน
ภายใต้ชื่อ atta Lakeside Resort Suite
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ชื่อ atta นี้สะกดเป็นไทยว่า “อัตตา” และมี
ความหมายตรงตัวตามภาษาสันสกฤตว่า “ตนเอง”
และเชื่อว่าบรรยากาศอันแสนสงบตามแบบฉบับของ
ธรรมชาติของรีสอร์ทสไตล์ร่วมสมัยแห่งนี้จะท�ำให้
คุณได้อยู่กับตนเองมากขึ้นอย่างแน่นอน เพราะตัว
โครงการตั้งอยู่ริมทะเลสาบส่วนตัวในอ้อมกอดของ
ทิวเขาแห่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถ้าคุณเป็นคนหนึง่
ที่ชอบตื่นเช้า ลองลงมายืนอยู่บริเวณริมสระว่ายน�้ำดู
เมื่อแดดยามเช้าค่อยๆ ทอแสงเป็นประกาย หมอก

หนาก็จะค่อยๆ จางลง แล้ว atta Lakeside Resort
Suite ในช่วงเวลาที่งดงามที่สุดจะปรากฏแก่สายตา
ของคุณเอง
รีสอร์ทแห่งนี้หลอมรวมเสน่ห์ของธรรมชาติ
เข้ากับการอยู่อาศัยแบบร่วมสมัยผ่านกลุ่มอาคารที่
ประกอบด้วยห้องพักแบบหนึ่งห้องนอนจ�ำนวน 168
ห้อง ห้องพักแบบสองห้องนอนจ�ำนวน 34 ห้อง และ
เพนท์เฮาส์อีกจ�ำนวน 11 ห้อง ทั้งหมดมาพร้อมกับ
ดีไซน์ทดี่ เู รียบหรูและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน
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Kirimaya is among the first names to come to
mind when speaking about Khao Yai these
days. It is the ideal choice for travellers who
wish to find peace amidst pristine nature,
but cannot do so without 5-star amenities.
Reaffirming their immense success, the
company behind Kirimaya has launched a
new nature-infused contemporary property
on an adjacent piece of land: atta Lakeside
Resort Suite.
atta is Sanskrit for “self”. And given the
tranquillity of this place, set right by a private
lake in the embrace of the hills of Khao Yai
National Park, you will definitely get to spend
a lot of time with your thoughts, reflecting
on the things that matter. If you are an early
riser, relax around the swimming pool and
watch how the golden sunlight pierces
through the thinning fog – easily atta Lakeside
Resort Suite’s most splendid hour.
Multiple building clusters combine
to offer 168 one-bedroom units, 34 twobedroom units and 11 penthouse units. All
accommodation types are luxurious in a
minimalistic way and fully equipped as would
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be expected of them. A large windowpane
affords a panoramic view of the mountains
and the lake. But there is also a private
balcony for every unit, complete with a
table, chairs and a daybed so you can take in
as much as you want of the lake view. Only
the penthouses offer an open rooftop deck
and a private swimming pool.
Elsewhere in the resort, apart from the
pool area, relaxation nooks abound. We
enjoyed lounging around the high-ceiling,
airy lobby that has been designed to resemble
a library. MAYA Spa welcomes spa-goers
with a range of enticing regimens. And

“IT IS IDEAL FOR
TRAVELLERS WHO WISH
TO FIND PEACE AMIDST
PRISTINE NATURE.”

golfers are in for a treat at the 18-hole
championship golf course designed by
none other than Jack Nicklaus. The latter is
definitely one of the highlights.
In terms of food and beverages, an
outlet called Poolside gets the day off on the
right start with an international breakfast.
Tani, the first luxurious Japanese restaurant
in Khao Yai, opens its doors for lunch and
dinner every day. To grab your favourite
drink, head straight to the Sunset Bar at the
top of the Poolside where you can enjoy a
360-degree view of the lush scenery.
atta Lakeside Resort Suite boasts
that ideal combination of true nature and
convenience. It is merely three hours from
Bangkok by car. You can use Thanarat Road,
which is the main route leading to Khao Yai
National Park. Alternatively, the resort is
accessible via the popular shortcut that
passes by PB Valley. All in all, this makes for
the perfect weekend escape for city folks
needing a bit of rest and rejuvenation.
(For more information, please visit www.
kirimaya.com/resorts.)
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ท่านแรกที่สมัครสมาชิก 2 ปีจะได้รับบัตรก�ำนัลห้องพักแบบสวีท 2 ห้องนอน 1 คืน
พร้อมอาหารเช้าส�ำหรับ 4 ท่าน (มูลค่า 25,000 บาท) ที่ atta Lakeside Resort Suite
ในเครือ Kirimaya ใกล้กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และสายน�้ำอันเงียบสงบ ใช้สิทธิ์บัตรก�ำนัลได้
1 มีนาคม - 31 สิงหาคม ศกหน้า ยกเว้นคืนวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.kirimaya.com/resorts

The fiFirst person to sign up for two-year subscription will win a voucher for one night stay
in a two-bedroom suite with breakfast for four people at atta Lakeside Resort Suite
of the Kirimaya group. This 25,000 Baht voucher can be used between 1 March
and 31 August 2018, with the exception of Saturdays and special holidays.
For more information, please visit www.kirimaya.com/resorts

SUBSCRIPTION FORM
(Mr./Mrs./Ms.) Name: .............................................................................
Last name: .....................................................................
Gender
Male
Female
Age: .............................
Employee
Business owner		
Occupation Student
Other (please specify) .......................................................
15,000 Baht
15,001 – 30,000 Baht
Income
30,001 – 50,000 Baht
50,001 – 100,000 Baht
100,001 – 150,000 Baht Above 150,000 Baht
Tel: ............................................ E-mail: .....................................................
1 year (600 Baht)
Membership choice of
2 years (1,200 Baht)
		 beginning from next issue
Address for delivery: ...................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Payment option
Crossed cheque payable to Mass Connect Ltd.
Bank transfer to Siam Commercial Bank (Wittayu Branch)
		 Savings account number 049-4-39641-1
Bank transfer Kasikorn Bank (All Seasons Place Branch)
		 Savings account number 617-2-09104-9
Bank transfer to Bangkok Bank (Silom Headquarter)
		 Savings account number 101-8-65021-6
* Kindly send proof of payment by fax to 0-2650-9958
or by e-mail to subscription@watchesthailand.com.
* No refund will be made under any circumstance.
* If a prize is involved, the winner will be contacted.
Mass Connect Ltd. 8th Floor, Kian Gwan 3,
152 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: 0-2650-9956-7 Fax: 0-2650-995

