
T H E  C O O L W A T E R  Please print this and take it with you 
on the plane. 

 
For help, call the general manager, Khun Por. 
Dialed locally: 093 575 6905 
Dailed internationally: +66 93 575 6905 
 
If you are being picked up at the airport, a driver will be waiting for you outside the terminal 
holding a sign with your name on it. If you do not see the driver, please imediately call the 
number above. 
 
From the Airport  
 
Follow signs for Patong,  
Once on the main highway, follow signs for Surin Beach. 
After Surin, follow signs for Kamala Beach,  
Drive for around 5 minutes from Surin and you will see Phuket Fantasea on your left hand side.  
After Phuket Fantasea, take a left at the 2nd set of traffic lights.  
Follow the small road to the end. 
There is a 7/11 convenience store on your left. Turn right at the end.  
Follow the small winding road . 
A mosque will be on your righthand side on the corner.  
Heading straight and you will see the sign for The Coolwater.  
The sign directs you to a very narrow street on the left. 
Follow for 50 meters. 
Turn left at the next sign for The Coolwater. 
Head up the hill and you will see the estate. It is a very steep incline.  
 
From Patong you will follow the signs for Kamala Beach, you drive for around 10Km, you will be 
on the main road of Kamala,  
You will pass by a few banks, shop etc,  
At the first set of traffic lights turn right 
Drive for around 100m 
There is a 7/11 convenience store on your left. 
Take the right hand turn here.  
Follow the small winding road. 
A mosque will be on your righthand side on the corner,  
 you should enter the very small soi straight ahead of you for 50m  
 you will see the sign The Coolwater,  
then take the left turn the sign will show The Coolwater,  
head up the hill and you will see the estate, it is a very steep incline,  
 
Here is a link to The Coolwater in Google Maps - https://goo.gl/WzSLml 
Enter it into your browser address bar to use it. 
Or just search for “The Coolwater Kamala” in the Google Maps application on your phone. 
 
GPS coordinates: 7.944930, 98.283704 
 
 

https://goo.gl/WzSLml


 
 
From Airport ( จากสนามบนิ ) 
 
จากสนามบนิมาโครงการคลูวอเตอร ์วลิลา่ ใหข้บัมากมลาเมือ่ขบัผา่นภเูก็ต แฟนตาซ ีใหส้งัเกตไุฟแดง เมือ่
เจอไฟแดงที ่2 ใหเ้ลีย้วซา้ยเขา้ ถนน โคกยาง ไปประมาณ 100 เมตร จะเจอกับ เซเวน่ อเีลฟเวน่อยูด่า้น
ซา้ยมอื ใหเ้ลีย้วขวา เขา้ถนน นาคาใน 
ขบัไปประมาณ 200 เมตร จะเจอ นาคาในซอย 1 ( นาคาในซอย 2 จะถงึกอ่น ) ตรงปากซอยจะมป้ีายโครงการ 
The Coolwater สฟ้ีาขาว ใหต้รงเขา้ซอยมาประมาณ 10 เมตรจะเจอป้ายโครงการป้ายที ่2 ใหเ้ลีย้วซา้ยขึน้เขา 
ไปประมาณ 100 เมตรก็จะถงึโครงการ 
 
From Patong ( จากป่าตอง ) 
 
จากป่าตองมาโครงการคลูวอเตอร ์กมลา เมือ่ขบัรถเขา้เขตกมลา ผา่นบิ๊กซ ีกมลา เจอไฟแดงที ่1 ใหเ้ลีย้วขวา
เขา้ถนน โคกยาง ไปประมาณ 100 เมตร จะเจอเซเวน่ อเีลฟเวน่ อยูด่า้นซา้ยมอื ใหเ้ลีย้วขวา เขา้ถนน นาคาใน 
ขบัไปประมาณ 200 เมตร จะเจอนาคาในซอย 1 ( นาคาในซอย 2 จะถงึกอ่น) ตรงปากซอยจะมป้ีายโครงการ 
The Coolwater สฟ้ีาขาว ใหต้รงเขา้ซอยมาประมาณ 10 เมตรจะเจอป้ายโครงการป้ายที ่2 ใหเ้ลีย้วซา้ยขึน้เขา 
ไปประมาณ 100 เมตรก็จะถงึโครงการใ 


