
 
 
 

   
 

MINI WELLNESS JOURNEYS แพ็คเกจเพ่ือสุขภาพระยะสั้น 3 วัน 2 คืน 

สําหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่พํานักในไทย 
 

เพ่ือร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมสุขภาพท่ีดี อมาธารา เวลเนส รีสอร์ท เสนอ MINI WELLNESS JOURNEYS แพ็คเกจ
เพ่ือสุขภาพระยะส้ันเพ่ือปรับสมดุลของสุขภาพกายและใจ เพ่ิมเติมจากโปรแกรมรีทรีทเพ่ือสุขภาพท่ีมีอยู่เดิมแล้ว สําหรับชาว
ไทยและชาวต่างชาติท่ีพํานักอยู่ในเมืองไทยผู้ท่ีต้องการพักผ่อนและเติมพลังให้แก่ร่างกายของตนเองภายใต้สภาพแวดล้อม 
ท่ีงดงามของทะเลอันดามัน 
 
โดยแพ็คเกจน้ีสามารถใช้ร่วมกับส่วนลดของโครงการ “เราเท่ียวด้วยกัน” เพ่ือรับส่วนลดค่าห้องพักได้ (สําหรับการจอง 
และเข้าพักภายในวันท่ี 30 เมษายน 2564) และสําหรับท่านท่ีไม่ใช้สิทธิจากโครงการ “เราเท่ียวด้วยกัน” สามารถรับเครดิต
สําหรับใช้เป็นส่วนลดสปาและเวลเนสทรีตเม้นต์มูลค่า 1,500 บาทต่อคนต่อคืน (ไม่สามารถใช้ร่วมกับแพ็คเกจ โปรโมช่ัน
ส่งเสริมการขาย หรือการลดราคาแบบอ่ืนได้) แพ็คเกจน้ีใช้ได้สําหรับชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีพํานักอยู่ในประเทศไทยเท่าน้ัน 
โดยสามารถจองและเข้าพักได้ต้ังแต่วันน้ีถึง 31 ตุลาคม 2564 น้ีเท่าน้ัน   
 

ราคา (ต่อห้อง): 
 

ประเภทห้อง 
ราคาสําหรับ 3 วัน 2 คืน 

พัก 1 ท่าน (บาท) พัก 2 ท่าน (บาท) 
เบย์วิวสวีท              18,200           28,700  
โอเชียนพาวิเล่ียน             19,400            29,900  
ซีวิวสวีท             20,200            30,700  
พูลพาวิเล่ียน             23,534            34,034  
เบย์วิวพูลวิลล่า             25,200            35,700  
โอเชียนพูลวิลล่า             28,200            38,700  

 
ราคาห้องพักเพ่ิมเติม (สําหรับคืนท่ี 3 เป็นต้นไป): 

• รีสอร์ทฯ มีราคาพิเศษสําหรับท่านท่ีต้องการพักมากกว่า 2 คืนข้ึนไปให้บริการ โปรสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 
แผนกสํารองห้องพัก 

 
 
 



 
 
 

ทุกแพ็คเกจรวม Mini Wellness Journeys Standard Inclusions ดังนี้: 
• ห้องพักจํานวน 2 คืน (ตามประเภทห้องพักท่ีเลือก) 
• รถรับส่งจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต  
• อาหาร 3 ม้ือ (เร่ิมจากอาหารม้ือค่ําของวันแรกท่ีเข้าพัก) ไม่รวมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

สําหรับแพ็คเกจ อินโทร ทู ดีท็อกซ์ ทางรีสอร์ทฯ มีให้บริการตัวเลือกอาหารดีท็อกซ์พิเศษ 
• การเข้ารับคําปรึกษาทางด้านสุขภาพจากผู้เช่ียวชาญทางด้านสุขภาพ (30 นาที) 
• การเข้ารับการตรวจมวลร่างกาย (30 นาที) 
• เข้าร่วมคลาสออกกําลังกายตามตารางประจําวันได้ไม่จํากัด  
• คู่มือดูแลสุขภาพ 

  

ทรีตเม้นต์และกิจกรรมตามประเภทแพ็คเกจ เลือกได้ 1 ประเภท 
 

อินโทร ทู ดีท็อกซ์ (Intro to Detox) 
แพ็คเกจน้ีเป็นแพ็คเกจท่ีเน้นการล้างสารพิษออกจากร่างกาย เสริมสร้างพลังงาน และช่วยปรับสมดุลของระบบการ 
ย่อยอาหารในร่างกาย 

• รวม Mini Wellness Journeys Standard Inclusions (ไม่รวมม้ืออาหารปกติ) 
• อาหารเพ่ือส่งเสริมการล้างสารพิษ โดยมีให้เลือก 2  แบบ ได้แก่ Full Fasting (รับวีทกลาส 2 ช็อต น้ํามะพร้าว  

1 ลูก และน้ําดีท็อกซ์ 4 แก้วต่อวัน) หรือ Semi-Fasting (รับอาหารดีท็อกซ์ 2 ม้ือ และน้ําดีท็อกซ์ 2 แก้วต่อวัน)  
• ทรีตเม้นต์ ชิเนซัง (Chi Nei Tsang) นวดท้องเพ่ือกระตุ้นการขับสารพิษจากอวัยวะภายในช่องท้อง (60 นาที) 

จํานวน 1 คร้ัง 
• การสวนล้างลําไส้ (Colonic Hydrotherapy) ระยะเวลา 60 นาที จํานวน 1 คร้ัง 

  

บี ฟติ (Be Fit) 
แพ็คเกจน้ีเป็นแพ็คเกจท่ีเน้นการเสริมสร้างความแข็งแรง สมรรถภาพ และพลังงานของร่างกาย ผ่านการฝึกและการ 
ออกกําลังกายท่ีดีไซน์ให้เหมาะเฉพาะบุคคล 

• รวม Mini Wellness Journeys Standard Inclusions 
• การประเมินระดับความแข็งแรงและสมรรถภาพของร่างกาย (Fitness Assessment) ระยะเวลา 30 นาที  

จํานวน 1 คร้ัง 
• คลาสออกกําลังกายกับผู้ฝึกสอนแบบส่วนตัว จํานวน 2 คร้ัง เลือกได้จาก: 

o มวยไทย (60 นาที) 
o การออกกําลังกายในสระน้ํา (60 นาที) 
o TRX (60 นาที) 
o พิลาทีส (60 นาที) 

 
 



 
 
 

• สปาทรีตเม้นต์ระยะเวลา 90 นาที จํานวน 1 คร้ัง เลือกจาก: 
o นวดน้ํามันสไตล์อมาธารา (Signature of Amatara Massage)  
o นวดกล้ามเน้ือช้ันลึก (Deep Muscle Release) 
o นวดเฉพาะจุดเพ่ือความผ่อนคลายของกล้ามเน้ือ (Integrative Thai Body Work Massage) 

  

อาร์ท ออฟ สโลว์ ไลฟ ์(Art of Slow Life) 
แพ็คเกจน้ีมีกิจกรรมและทรีตเม้นต์ท่ีเน้นการลดความเครียด ทําให้จิตใจสงบ และช่วยทําให้สดช่ืนข้ึน   

• รวม Mini Wellness Journeys Standard Inclusions 
• การฝึกเขียนบทความเพ่ือจัดระเบียบความคิด (Journal Writing) ระยะเวลา 50 นาที 
• การฝึกน่ังสมาธิแบบส่วนตัว (30 นาที) จํานวน 1 คร้ัง 
• การฝึกทําอาหารเพ่ือสุขภาพสไตล์ดีท็อกซ์ (60 นาที) จํานวน 1 คร้ัง 
• สปาทรีตเม้นต์ระยะเวลา 90 นาที จํานวน 1 คร้ัง เลือกจาก: 

o นวดน้ํามันสไตล์อมาธารา (Signature of Amatara Massage)  
o นวดน้ํามันหอมระเหยเพ่ือความผ่อนคลาย (Aroma Therapy) 
o นวดศรีษะแบบอินเดีย (Indian Head Massage) 

  

อินโทร ทู โยคะ (Intro to Yoga)  
สําหรับผู้ท่ีต้องการฝึกโยคะและต้องการการพักผ่อนในเวลาเดียวกัน แพ็คเกจน้ีเป็นแพ็คเกจท่ีดีไซน์มาโดยเฉพาะบุคคล 
ตามความต้องการและระดับการฝึกโยคะ   

• รวม Mini Wellness Journeys Standard Inclusions 
• การเข้ารับคําปรึกษาเก่ียวกับการฝึกฝนโยคะ (30 นาที) จํานวน 1 คร้ัง 
• การฝึกฝนโยคะกับครูฝึกผู้เช่ียวชาญแบบส่วนตัว (60 นาที) จํานวน 2 คร้ัง 
• สปาทรีตเม้นต์ระยะเวลา 90 นาที จํานวน 1 คร้ัง เลือกจาก: 

o นวดน้ํามันสไตล์อมาธารา (Signature of Amatara Massage)  
o นวดน้ํามันอุ่นแบบอะบิยังกา (Abhyanga Massage) 
o นวดเฉพาะจุดเพ่ือความผ่อนคลายของกล้ามเน้ือ (Integrative Thai Body Work Massage) 

  

เงื่อนไขและข้อตกลง: 
• โปรโมช่ันน้ีสามารถพักได้ท้ังแบบ 1 และ 2 ท่านโดยจะต้องเข้าพักข้ันต่ําจํานวน 2 คืน 
• ราคาท่ีแสดงสําหรับโปรโมช่ันน้ีเป็นราคาท่ีรวมภาษีและเซอร์วิสชาร์ตแล้ว  
• เง่ือนไขและข้อตกลงต่าง ๆ เป็นไปตามท่ีรีสอร์ท ฯ เหมือนโปรแกรม เวลเนส รีทรีท  
• จองและเข้าพักได้ต้ังแต่วันน้ี ถึง 31 ตุลาคม 2564 
• โปรโมช่ันน้ีไม่สามารถยกเลิก ลดระยะวันเข้าพัก หรือขอเงินคืนได้ 
• สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือจองได้ท่ี reservations.phuket@amataraphuket.com  

หรือ โทร. 076-318-888 


