บ้านศิลปินหัวหิน

ประวัตศ
ิ าสตร์และวัฒนธรรม
การสร้างทีมเวิรก
์
กิจกรรม CSR และการประชุมเชิงอนุรก
ั ษ์

MICE Capacity

จ�ำนวนที่รองรับได้ 40 คน
MICE Activities

เดินชมงานศิลปะ
	จััดเวิิร์์กช็็อปงานศิิลปะ
ในรููปแบบต่่าง ๆ
	จััดประชุุมหรืือจััดงานเลี้้�ยง
	ท่่ามกลางบรรยากาศงาน
	ศิิลปะ

	ทำำ� Team Building
อุดหนุนงานศิลปะเพื่อ
บริจาคเป็นการกุศล
CONTACT

82 ม.14 ถ.หััวหิิน	ห้้วยมงคล ต.หิินเหล็็กไฟ
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
77110
09-2925-6352
Artist Village Hua Hin

PRACHUAP KHIR IKHAN

P. 2

ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์

Turtle Bay Hua Hin
ประวัตศ
ิ าสตร์และวัฒนธรรม

อาหารและสุขภาพกายใจ

MICE Capacity

COVER

จ�ำนวนที่รองรับได้ 30 คน
MICE Activities

เวิิร์์กช็็อปทำำ�อาหารหรืือ
	จััด Cooking Class
	กิิจกรรม Walk Tour เชื่่�อมโยง
จุดส�ำคัญต่าง ๆ ในเขตเขาเต่า
เขาตะเกีียบ
เรีียนรู้้�กระบวนการ Zero Waste

โรงงานผ้าโขมพัสตร์
ประวัตศ
ิ าสตร์และวัฒนธรรม
การสร้างทีมเวิรก
์

MICE Capacity

จ�ำนวนที่รองรับได้ 30 คน
MICE Activities

เยี่ยมชมกระบวนการผลิตผ้าโขมพัสตร์
	ทำำ�เวิิร์์กช็็อปวาดลายลงบล็็อกสกรีีน 		
ผสมสีี พิิมพ์์ลาย ฯลฯ

CONTACT

218 ถ.เพชรเกษม ต.หััวหิิน อ.หััวหิิน 		
จ.ประจวบคีีรีีขัันธ์์ 77710
0-3251-1250

กิจกรรม CSR และการประชุมเชิงอนุรก
ั ษ์

CONTACT

P. 3

77/3 หมู่บ้านเขาเต่า ต.หนองแก
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
08-5109-2680
Turtle Bay Hua Hin

ศูนย์เรียนรูร้ ะบบนิเวศป่าชายเลน สิรน
ิ าถราชินี
การสร้างทีมเวิรก
์

กิจกรรม CSR และการประชุมเชิงอนุรก
ั ษ์

เรียนรู้กิจกรรมกับชุมชน

MICE Capacity

จ�ำนวนที่รองรับได้ 100 คน
MICE Activities

P. 4 CONTACT
ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ

เดินชมต้นโกงกางใบใหญ่ ล่องเรือ
ท่องสองคลองเชื่อมสองป่า พายคายัก
	ชมวิว 360 องศาบนหอชะคราม
ผืนป่าที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์
ท�ำ CSR อาทิ ซั้งเชือกสร้างบ้านปลา 		
เพาะกล้าคืนความเขียว ปั้นดินปั้นเลน
ฟื้นฟูระบบนิเวศ

ป่าชายเลน สิรินาถราชินี
ต.ปากน�้ำปราณ อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220
0-3263-2255, 08-6607-7712
ศููนย์์ศึึกษาเรีียนรู้้�ระบบนิิเวศ
	ป่่าชายเลน สิิริินาถราชิินีี

สถานีรถไฟหัวหิน
ประวัตศ
ิ าสตร์และวัฒนธรรม

MICE Capacity

จ�ำนวนที่รองรับได้ 100 คน
MICE Activities

ฟังการบรรยายเยี่ยมชมห้องท�ำงาน 		
อุปกรณ์การเดินรถไฟ
ถ่ายภาพกับสถานีประวัติศาสตร์
CONTACT

ถ.พระปกเกล้้า ต.หััวหิิน อ.หััวหิิน 		
จ.ประจวบคีีรีีขัันธ์์ 77110
0-3251-1073

ครัวดวงแก้ว

การจัดงานและกิจกรรมหรูหรามีระดับ

MICE Capacity

จำำ�นวนที่่�รองรัับได้้ 30 คน

เรือรตีเภตรา

MICE Activities

กิจกรรม CSR และการประชุมเชิงอนุรก
ั ษ์

MICE Capacity

จ�ำนวนที่รองรับได้ 20 คน
MICE Activities

P. 2

COVER

	ล่่องเรืือชมธรรมชาติิ
ประชุุมกลุ่่�มย่่อยบนเรืือ หรืือ
แวะจุุดพัักตามเกาะต่่าง ๆ
	จััดทริิปเส้้นทางอนุุรัักษ์์
	ทำำ�สาธารณประโยชน์์ เช่่น

เปิิดประสบการณ์์อาหาร สไตล์์
Chef’s Table โดย เชฟยอด
	จััดดิินเนอร์์สไตล์์ Chef’s Table

กิจกรรมบรรยากาศชายหาด

เก็็บขยะปากแม่่น้ำำ��ปราณ
เก็็บขยะบนเกาะ

CONTACT

83/158 ซ.หมู่่�บ้้าน
หนองแก ต.หนองแก
อ.หััวหิิน จ.ประจวบคีีรีีขัันธ์์ 		
77110
0-3265-5096
duangkaewcuisine

CONTACT

145/2 อาคารคอนโด เชน หััวหิิน
ถ.เพชรเกษม ต หััวหิิน.อ.หััวหิิน
จ.ประจวบคีีรีีขัันธ์์ 77110
P. 3
06-3272-7000, 0-3252-1038
www.rateepetra.com

P. 4

Monsoon Valley Vineyard

ประวัตศ
ิ าสตร์และวัฒนธรรม
การสร้างทีมเวิรก
์
กิจกรรม CSR และการประชุมเชิงอนุรก
ั ษ์
การจัดงานและกิจกรรมหรูหรามีระดับ

ศููนย์์หัต
ั ถกรรมทอผ้้าบ้า้ นเขาเต่่า
อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
ประวัตศ
ิ าสตร์และวัฒนธรรม

MICE Capacity

จ�ำนวนที่รองรับได้ 50 คน
MICE Activities

สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ

อาคารสยามพิิวรรธน์์ทาวเวอร์์ ชั้้น� 25 และ 26 ยููนิติ เอ 2, บีี 1 และบีี 2
เลขที่่� 989 ถนนพระราม 1 เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ 10330
โทรศััพท์์ 0-2694-6000 โทรสาร 0-2658-1411

เรียนรู้กระบวนการทอผ้า	
ตั้งแต่ต้นจนจบ
	ทำำ�เวิิร์์กช็็อปง่่ายๆ จาก
งานผ้้า

CONTACT

	ศููนย์์หััตถกรรมทอผ้้า
	บ้้านเขาเต่่า หมู่่�บ้้านเขาเต่่า
ต.หนองแก อ.หัวหิน 		
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
08-9743-2559

MICE Capacity

สวนน�้ำวานานาวา

จ�ำนวนที่รองรับได้ 200 คน

การสร้างทีมเวิรก
์
กิจกรรมบรรยากาศชายหาด
กิจกรรม CSR และการประชุมเชิงอนุรก
ั ษ์ การผจญภัย

MICE Capacity

จ�ำนวนที่รองรับได้ 300 คน
MICE Activities

สนุกกับเครื่องเล่น และ
	ลานสเก็ตบอร์ดขนาดใหญ่
มีโซนกิจกรรมสร้างสรรค์
ท่ามกลางสวนน�้ำ

จัดประชุม จัดไพรเวตปาร์ตี้
หรือจัดเวิร์กช็อปแบบรักษ์โลก
CONTACT

129/99 ซ.หมู่่�บ้้าน		
หนองแก ต.หนองแก อ.หััวหิิน
จ.ประจวบคีีรีีขัันธ์์ 77110
0-3290-96063
https://www.vananavahuahin.
com

MICE Activities

จัดงานไพรเวตในรูปแบบ
ทัวร์ไวน์ซาฟารี
ดื่มด�่ำกับประสบการณ์
อาหารที่เดอะศาลา
ไวน์บาร์ แอนด์ บิสโทร
ท�ำ CSR ด้วยการน�ำ
ถังหมักไวน์ไปท�ำรังให้
ครอบครัวนกเงือก
เยี่ยมชมบ้านคอกช้าง
เอเลเฟนท์ แซงชัวรี

	ทำำ�เวิิร์์กช็็อปเพนต์์ลาย
ขวดไวน์์ ทำำ� Cooking Class
	ปั่่�นจัักรยานเสืือภููเขา
เทสต์์ไวน์์ ฯลฯ
CONTACT

1 ม. 9 บ้้านคอกช้้างพััฒนา
ต.หนองพลัับ อ.หััวหิิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
08-1701-0222,
08-1701-0444
www.monsoonvalley.com

