ภเกตแฟนตาซ%
ก&จกรรมท%(นาสนใจ
หนา 1/6
ภเกตแฟนตาซ%ม%ก&จกรรมท%(ด-งดด และนาสนใจ โดยไดแรงบ0นดาลใจจากศ&ลปว0ฒนธรรมของไทย และ
ประเพณ%ด08งเด&มต08งแตอด%ตอ0นยาวนาน และไมสามารถคนพบไดจากท%(ใดในโลก
1–

โรงละครว0งไอยรา (สามารถดรายละเอ%ยดไดจากเอกสารแนบ)

2–

การแสดง “มห0ศจรรย#กมลา” การแสดงย&(งใหญตระการตาเทคน&คมายากลพลางตา เหนBอคCาบรรยาย
(สามารถดรายละเอ%ยดไดจากเอกสารแนบ)

3–

ภ0ตตาคารมโนห#ราทอง (สามารถดรายละเอ%ยดไดจากเอกสารแนบ)

4–

ไทเกอร# จ0งเก&8ล แอดเวนเจอร# (สามารถดรายละเอ%ยดไดจากเอกสารแนบ)
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ภเกตแฟนตาซ%
ก&จกรรมท%(นาสนใจ
หนา 2/6
5–

หมบานหรรษา แหลวงรวมส&นคาท%(ระล-ก สวรรค#ของน0กชอปปGงH
ชB(อ
หมบานหรรษา
รปแบบ
แหลงชอปปGHง
แนวค&ด
รานขายส&นคาท%(ระล-กท%(ตกแตงดวยสถาปIตยกรรมไทยประยJกต# และจCาหนาย
ส&นคาท%(มค% Jณคาจากท0(วทJกภาคของประเทศไทย
จCานวนรานส&นคาท%(ระล-ก 19 ราน
ชน&ดของส&นคา
งานฝLมBอ ศ&ลปห0ตถกรรมพB8นบาน ผาไหม
เครB(องหน0ง เครB(องเง&น เบญจรงค# เครB(องประด0บหรหรา
เพชรพลอยล8Cาคา ส&นคาท%(เปNนเอกล0กษณ#ของภเกตแฟนตาซ%
เสB8อยBดลายนาร0ก ตJOกตาหลากหลายแบบ ส&นคาท%(เก%(ยวก0บทองทะเล
และอ%กมากมาย
ก&จกรรม
ศนย#แสดงส&นคาสาธ&ตห0ตถกรรม น0(งชาง ใสชJดไทยถายรปเปNนท%(ระล-ก
อาหารตามส0(ง ฟาสต#ฟPด เกมตางๆ
ชมขบวนพาเหรด และการแสดงบร&เวณทางเด&นในหมบานหรรษา
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ภเกตแฟนตาซ%
ก&จกรรมท%(นาสนใจ
หนา 3/6
6-

ส&ม&ล0น เอนเตอร#เทนเมนท# เซนเตอร#
ชB(อ
ส&ม&ล0น เอนเตอร#เทนเมนท# เซนเตอร#
รปแบบ
เกม
แนวค&ด
ภายใตทองทะเลอ0นดาม0นท%(สวยงาม จะไดพบก0บส0ตว#ใตมหาสมJทร นCาทานไป
สนJกสJดหรรษาก0บเกมตางๆ มากมาย
จCานวนเกม
24 เกม

7-

เวท%ว%วาแบงค#คอคสเตจเธ%ยเตอร#
ชB(อ
ว%วาแบงค#คอค
รปแบบ
การแสดงบนเวท%กลางแจง
แนวค&ด
เพB(อเปNนการเฉล&มฉลองกรJงเทพมหานครครบรอบ 220 ปL
จ-งสรางเวท%ท%(สB(อใหเหนถ-งความเปNนเมBองหลวงของไทย
และจ0ดใหม%การแสดงท%(สะทอนใหเหนว&ถ%ช%ว&ตคนกรJง
ชB(อชJดการแสดง
การแสดง “เวลค0มทเดอะซ&ต%8ออฟแองเจ&8ลส#”
การแสดง “แบงค#คอคซ&ต%8บ%ท”
การแสดง “สJวรรณภม&”
การแสดง “ร0ตนโกส&นทร#”
การแสดง “เดอะทรOาฟฟGคแจม”
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ภเกตแฟนตาซ%
ก&จกรรมท%(นาสนใจ
หนา 4/6
8-

ภผาพ&ศวง
ชB(อ
จJดประสงค#
แนวค&ด

9-

การแสดงไอยราสเปคตาค&วลาร#
ชB(อ
ไอยราสเปคตาค&วลาร#
รปแบบ
การแสดงพ&เศษท%ป( ระกอบดวยเทคน&คแสง เส%ยง พลJดอกไมไฟตระการตา
แนวค&ด
ชาวกมลานครรวมก0นเฉล&มฉลองดวยการปลJกใหรปปIHนเจาชายกมลา และ
ชางว&เศษคกาย “ไอยรา” ฟUHนม%ช%ว&ตมาตอนร0บอาค0นตJกะท%(มาเยBอน
จCานวนน0กแสดง
150 คน
เวลาในการแสดง
15 นาท%
ว0นแสดง สถานท%(
โอกาสพ&เศษ หรBอเทศกาลสCาค0ญ จะจ0ดแสดง ณ ลานว0งไอยรา

ภผาพ&ศวง
จJดตอนร0บอาค0นตJกะท%(มาเยBอน
จCาลองเขาตะป สถานท%(ทองเท%(ยวท%(ม%TชB(อเส%ยงของภาคใต
รายลอมดวยเหลานางฟPา เทวดา มารายรCาฟPอนข0บกลอมไปก0บเครB(องดนตร%ไทย
ขนาดมห-มา เพB(อตอนร0บน0กทองเท%(ยวท%(มาเยBอนอาณาจ0กรกมลานคร
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ภเกตแฟนตาซ%
ก&จกรรมท%(นาสนใจ
หนา 5/6
10 - ตลาดน8Cากมลา
ชB(อ
รปแบบ
แนวค&ด
11 - บลอ0ปสรา
ชB(อ
รปแบบ
แนวค&ด
12 - คอกเทลการ#เดน
ชB(อ
รปแบบ
แนวค&ด

13 - คาเฟW เดอ สยาม
ชB(อ
รปแบบ
แนวค&ด

ตลาดน8Cากมลา
ตลาดน8Cาชาวว0งกมลานคร
รานขายส&นคาท%(ระล-กบนนาวาส%ทองท%(ตกแตงดวยสถาปIตยกรรมไทยประยJกต#
และจCาหนายส&นคาท%(ม%คJณคาจากท0(วทJกภาคของประเทศไทย
บลอ0ปสรา
บร&การเครB(องดB(มนานาชน&ด
บาร#เครB(องดBม( แอลกอฮอล#หลากชน&ด ในบรรยากาศสบายๆ แบบเปNนก0นเอง
พรอมชมการแสดงและเลนดนตร%ไทยบนเวท%กลางน8Cา
คอกเทลการ#เดน
บร&การคอกเทล และเครB(องดB(มนานาชน&ด
น0(งดBม( ด(Cาคอกเทลหลากรส และเครB(องดB(มมากมายในบรรยากาศรมรB(นสบายๆ
รายลอมไปดวยไกไทยท%(นาร0ก
พรอมชมการแสดง และเลนดนตร%ไทยบนเวท%กลางน8Cา
คาเฟW เดอ สยาม
บร&การกาแฟเล&ศรสนานาชน&ด
น0(งจ&บกาแฟหอมกรJนนJมละมJน ดวยบรรยากาศท%(ปลอดโปรงโลงสบาย
มองเหนว&วท%(สวยงามของโรงละครว0งไอยรา และภ0ตตาคารมโนห#ราทอง
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ภเกตแฟนตาซ%
ก&จกรรมท%(นาสนใจ
หนา 6/6
14 - ด%เซ&ร#ท เดอ สยาม
ชB(อ
รปแบบ
แนวค&ด

ด%เซ&ร#ท เดอ สยาม
บร&การขนมไทย ของหวาน และไอศคร%ม
ชB(นชมบรรยากาศท%(สวยงามโดยรอบแบบ 360 องศา บนเพน%ยดคลองชาง
และล&8มรสขนมไทย ของหวาน และไอศคร%ม “โมเวนพ&ค” หลากหลายรสแสนอรอย

15 – มโนห#รา ม&สท&เค&ล กร%ทต&8ง
ชB(อ
มโนห#รา ม&สท&เค&ล กร%ทต&8ง
รปแบบ
การตอนร0บลกคา สภ0ตตาคารมโนห#ราทอง ดวยระบบแสงส%เส%ยง
แนวค&ด
ร0บประทานอาหารบJฟเฟWต#ด&นเนอร#ในบรรยากาศของปWาห&มพานต#ท%(ม%เหลานางก&นร%
คอยใหบร&การอาค0นตJกะทJกทาน โดยรปปIHน “มโนห#รา” สาวงามแหงปWาห&มพานต#จะ
ฟUHนข-8นมากลาวตอนร0บทJกทานดวยระบบแสงส%เส%ยงตระการตา

สอบถามขอมลเพ&(มเต&มกรJณาต&ดตอ
ฝWายประชาส0มพ0นธ#
โทร : 076 385 000 : 076 680 870
แฟกซ# : 076 385 333
อ%เมล : pr@phuket-fantasea.com
เวบไซต# : http://www.phuket-fantasea.com
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