
	

	

 
เทวาศรม รีสอร์ท เปิดตัว “เทวาศรม เขาหลัก บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า”  

แลนด์มาร์คระดับลักชูรีแห่งใหม่ ติดทะเลสวยราวกับต้องมนต์ในเขาหลัก 
 

 
 

ธันวาคม )*+, นี.  กลุ่มรีสอร์ทระดับลักชูรีจะเอาใจนักท่องเทีAยวและผู้ทีA กําลังมองหาเดสติเนชันใหม่สําหรับพักตากอากาศกับรีสอร์ทหรูแห่ง
ใหม่บนชายหาดเขาหลัก ทีA เพียบพร้อมด้วยความสะดวกสบาย บริการชั.นเลิศ สิAงอํานวยความสะดวกครบครันและ +M ห้องพักและวิลล่าสุดหรู

ทีAได้รับแรงบันดาลใจจากอารยธรรมโบราณแห่งอุษาคเนย์ 
 

เขาหลัก, ประเทศไทย, พฤศจิกายน 2561 – ภูมิทัศน์ชายหาดสวยงามของเขาหลักทีF ทอดยาวสุดสายตา จะกลายเป็นฉากหลังให้กับ เทวาศรม เขาหลัก บีช   

รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า รีสอร์ทแห่งทีF สองของ เทวาศรม รีสอร์ท กรุ๊ป หลังจากประสบความสําเร็จอย่างมากกับรีสอร์ทแห่งแรกทีF หัวหิน ทีF เปิดตัวไปเมืF อปี TUUV 
เทวาศรม รีสอร์ท กรุ๊ป นําแบรนด์โรงแรมลักชูรีบูติคเจ้าของรางวัลมากมาย บ่ายหน้าลงใต้ไปยังเขาหลักในจังหวัดพังงา เพืF อมอบประสบการณ์การพักผ่อน

สุดพิเศษแก่ผู้ทีF ชืF นชอบการพักผ่อนริมทะเลและนักเดินทางทีF มีรสนิยม ห้องพักหรูทีF ออกแบบมาอย่างดี รวมไปถึงห้องสวีทและวิลล่ากรุ่นกลิF นอายวัฒนธรรม

โบราณตะโกลา ซึF งเป็นอารยธรรมทีF สูญสลายไปแล้วในยุคเส้นทางสายไหมทางทะเล  
 “เขาหลักเป็นเมืองชายทะเลทีF สวยงาม และมีชืF อเสียงจากหาดทรายขาวทีF ยังคงความสวยงามตามธรรมชาติ ป่าและพืชพรรณเขตร้อนทีF ยังอุดม

สมบูรณ์ รวมไปถึงแหล่งท่องเทีF ยวทีF เป็นทีF รู้จักไปทัF วโลกก็อยู่ไม่ไกล นอกจากชายหาดสวยงามติดอันดับโลกแล้ว ทัbงเขาหลักและพืbนทีF ในภาคใต้ของไทยยังรุ่ม
รวยไปด้วยวัฒนธรรมพืbนถิF นทีF น่าสนใจ เขาหลักแต่เดิมเรียกกันว่า ตะโกลา อดีตเคยเป็นเมืองท่าการค้าโบราณทีF มัF งคัF งแห่งหนึF งในยุคการค้าเส้นทางสายไหม

ทางทะเล” คุณอิศร์ อติรักษ์ ผู้ก่อตัbง เทวาศรม รีสอร์ท กรุ๊ป กล่าว 
 “เทวาศรม เขาหลัก บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูมิใจทีF ได้นําเสนอมรดกทางวัฒนธรรมของอุษาคเนย์ ด้วยการหลอมรวมเสน่ห์แห่งวัฒนธรรม

โบราณเข้ากับประสบการณ์การพักผ่อนทีF รืF นรมย์ตามแบบฉบับของเรา สถาปัตยกรรมทีF เปีF ยมไปด้วยความหมาย รายละเอียดทีF ลึกซึbงละเมียดละไม งานศิลป์

และของตกแต่งทีF ทําด้วยมือในรีสอร์ทล้วนแล้วแต่แสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรมอันรุ่มรวยของภาคพืbนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบอกเล่าเรืF องราวทีF น่าสนใจ
ของวิถีชีวิตบนคาบสมุทร ผสานกับวิถีการบริการแบบไทยโดยพนักงานทีF อบอุ่นและจริงใจ เทวาศรม ตัbงใจรอต้อนรับแขกทีF จะมาเยือนด้วยประสบการณ์

พักผ่อนริมทะเลทีF ไม่เหมือนใคร นอกเหนือจากทําเลทีF ตัbงทีF แวดล้อมไปด้วยภูมิทัศน์ทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เรายังนําเสนอความงามของวัฒนธรรม 
แบบท้องถิF นทีF น่าประทับใจ และการต้อนรับเปีF ยมไมตรีจิตจากทีมงานจะทําให้การพักผ่อนครัbงนีbของคุณไม่เหมือนครัbงไหนๆ ทีF ผ่านมา”  

  
สะดวกสบายในความหรูหรา กับกลิAนอายวัฒนธรรมโบราณ 

 เทวาศรม เขาหลัก บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ขนาบข้างด้วยธารนํbาธรรมชาติด้านหนึF ง และอีกด้านคือชายหาดสวยงามของเขาหลักทีF มาพร้อมกับ
วิวพระอาทิตย์ตกทีF สวยงามจับใจ รายล้อมไปพืชพรรณเขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์และทิวมะพร้าว ห้องพัก พูลสวีท และพูลวิลล่าทัbง 69 ห้องมีขนาดกว้างขวาง 

เพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายและได้รับการออกแบบมาลงตัว เพืF อมอบประสบการณ์การพักผ่อนระดับลักชูรีทีF ดีทีF สุดให้กับแขกทีF เข้าพัก รีสอร์ทมี
ห้อง ซีไซด์ แกรนด์ ดีลักซ์ 24 ห้อง, ซีไซด์ จูเนียร์ สวีท พร้อมจากุซซี 21 ห้อง, ซีไซด์ พูลพาราไดซ์ สวีท 12 ห้อง, บีช พูล วิลล่า 8 ห้อง และบีชฟร้อนท์ แฟลิมี 

พูลวิลล่า ขนาดสองห้องนอนอีก 2 ห้อง สําหรับการพักผ่อนทีF เหนือระดับ แขกยังสามารถเลือกเข้าพักใน เทวาศรม สกาย วิลล่า ห้องพักระดับสูงสุดของรีสอร์ท
ทีF มีอยู่ด้วยกัน 2 ห้อง แต่ละเพนท์เฮ้าส์มีขนาด 430 ตารางเมตร มีสองห้องนอน ห้องนัF งเล่น และห้องทานอาหาร มาพร้อมกับสระว่ายนํbาวิวทะเลแบบพานอ

รามา และสามารถเข้าพักได้ถึง 6 ท่าน 

แขกทีF มาเข้าพักในห้องทุกประเภทจะได้พบกับวิวชายทะเลสุดประทับใจทีF สามารถดืF มดํF าได้จากเดย์เบดบนระเบียงส่วนตัวขนาดใหญ่ 
อภินันทนาการมินิบาร์และขนมขบเคีbยวทุกวัน ฟรีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สายตลอดการเข้าพัก ในห้องพักบางประเภท ยังมีบริการเสริมในห้องพัก เช่น 

อ่างสปาพร้อมกับชุดสปาต้อนรับ ห้องนัF งเล่นแยกบริเวณ สระนํbาแบบอิฟินิตีbส่วนตัวพร้อมกับเก้าอีbอาบแดด สปาเจ็ท ทางเดินลงหาดทีF สามารถถอดรองเท้า
เดินเพืF อสัมผัสทรายขาวละเอียดได้ เครืF องทํากาแฟ นํbาผลไม้คัbนสดประจําวัน บริการบัทเลอร์ อาหารเช้าในวิลล่า ระบบเครืF องเสียงโบสพร้อมเพลย์ลิสต์ทีF

รังสรรค์ขึbนมาเป็นพิเศษ 
 

 



	

	

 
ในส่วนของรูปแบบการตกแต่งห้องพัก คุณอิศร์ อติรักษ์ ผู้ก่อตัbง เทวาศรม รีสอร์ท กรุ๊ป ได้ศึกษาประวัติศาสตร์พืbนถิF นและนํากลิF นอายอารยธรรม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเมืองตะโกลาซึF งเป็นเมืองท่าการค้าโบราณในยุคเส้นทางสายไหมทางทะเลช่วงศตวรรษทีF  l และ m ศิลปะโบราณและ
สถาปัตยกรรมตามแบบอารยธรรมทีF สาบสูญถูกนํามาร้อยเรียงกับดีไซน์ร่วมสมัยอย่างกลมกลืน กลายเป็นห้องพักหรูท่ามกลางธรรมชาติ ผสานอารยธรรม 

บริเวณรีสอร์ทแขกยังจะได้ชมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งจากทัF วเอเชีย ซึF งเป็นคอลเล็กชันของสะสมส่วนตัวของเจ้าของรีสอร์ทเอง 
 

ความสะดวกสบายครบครัน และการบริการเหนือระดับ 
 

 เทวาศรม รีสอร์ท บริหารจัดการด้วยความรักในการบริการอย่างแท้จริง ทีF เห็นได้จากการบริการทีF ปรับเปลีF ยนตามความต้องการของแขกทีF เข้า
พัก และความใส่ใจในรายละเอียด ซึF งถือได้ว่าเป็นหัวใจการบริการทีF ขึbนชืF อของแบรนด์เทวาศรม พนักงานทีF ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีรวมไปถึงบัทเลอร์คอย

ให้บริการตลอด To ชัF วโมงเพืF อให้แน่ใจว่าแขกได้รับความสะดวกสบาย และมีประสบการณ์ทีF น่าประทับใจทีF  เทวาศรม เขาหลัก บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า 
 ความหรูหราและสะดวกสบายของ เทวาศรม เขาหลัก บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ยังมีมากไปกว่าสิF งอํานวยความสะดวกภายในห้องพัก ในเรืF อง

ของอาหาร แขกจะได้รับประสบการณ์น่าประทับใจจากสองห้องอาหาร ตะโกลา เรสเตอรอง ไวน์ เซลล่าร์ ซึF งเป็นร้านอาหารแบบออลเดย์ไดนิF ง เสิร์ฟอาหาร

ไทยแท้ในบรรยากาศผ่อนคลาย และร้านอาหารริมหาด เทวาศรม บีช กริล แอนด์ บาร์ เอาใจผู้ทีF ชืF นชอบอาหารเคล้าบรรยากาศริมทะเล ด้วยค็อกเทล 
อาหารเมดิเตอเรเนียนแบบฟิวชันทีF เปีF ยมไปด้วยสีสัน อาหารตะวันตกและพิซซ่าอบใหม่จากเตาถ่านไม้ นับเป็นตัวเลือกทีF สมบูรณ์แบบสําหรับมืbออาหารใน

วันสบายๆ ตัbงแต่ช่วงกลางวันไปถึงพระอาทิตย์ตกดิน สําหรับโอกาสพิเศษทีF ต้องการความเป็นส่วนตัว เทวา ไดนิF ง บาย ดีไซร์ สามารถรังสรรค์มืbออาหาร
ส่วนตัวสุดโรแมนติกได้ทีF ลากูน ทาวเวอร์หรือริมชายหาดได้ตามความต้องการของแขก 

 รีสอร์ท ยังมีบริการทรีตเม้นต์สปาและโปรแกรมเวลเนสทีF  เทวาศรม สปา แอนด์ เวลเนส ทีF ออกแบบขึbนด้วยแรงบันดาลใจจากศาสตร์โบราณแห่ง
การบําบัดแบบไทย และปรัชญาตะวันออกเรืF องการรักษาสมดุลของร่างกาย จิตใจและไปจนถึงจิตวิญญาณด้วยวิธีการและส่วนผสมจากธรรมชาติ หรือจะ

เลือกผ่อนคลายในห้องสตีม จิบเครืF องดืF มเพืF อสุขภาพในบริเวณพักผ่อน หรือเข้าคลาสโยคะหรือนัF งสมาธิทีF จัดไว้ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทีF โถงด้านนอก ลากูน 

ทาวเวอร์ ทีF สามารถมองเห็นวิวธรรมชาติสวยงาม 
 สิF งอํานวยความสะดวกอืF นๆ ยังรวมถึงสระว่ายนํbาระบบเกลือสองชัbนทีF มาพร้อมกับสปาเจ็ท เตียงอาบแดด สระว่ายนํbาสําหรับเด็กและคิดส์คลับ 

ฟิตเนสทีF เปิดให้บริการ To ชัF วโมง สตูดิโอโยคะและไลบรารีเลานจ์ เทวาศรม เขาหลัก บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ยังเป็นพืbนทีF ทีF เหมาะกับการประชุมสัมมนา
และจัดอีเวนท์ เพียบพร้อมด้วยห้องฟังก์ชัน บริเวณสนามหญ้า และสิF งอํานวยความสะดวกสําหรับการจัดประชุม ท่ามกลางภูมิทัศน์และธรรมชาติทีF ร่มรืF น

และสวยงามภายในรีสอร์ท 
   
การพักผ่อนแบบส่วนตัวทีA เต็มไปด้วยความสนุก  
  

ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตีbยามพระอาทิตย์ตกริมหาด การสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบท้องถิF น หรืออาหารพืbนเมืองทีF น่าลิbมลอง เทวาศรม เขาหลัก 
บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า นําเสนอกิจกรรมประจําวันมากมายหลายรูปแบบกับ เทวาศรม เอ็กซ์พีเรียนซ์ แต่ละวันในสัปดาห์จะมีกิจกรรมสับเปลีF ยนหมุนเวียน 

ไม่ว่าจะเป็นคลาสสาธิตทําขนมครก เวิร์คช้อปเวลเนสจากอัลเคมีบาร์ คลาสโยคะและฝึกสมาธิสําหรับผู้เริF มต้น ทัวร์ “สไปซ์ รู้ท” ภายในรีสอร์ท พายคายัค 
แพดเดิลบอร์ด ขีF จักรยานเสือภูเขา ค็อกเทลริมหาดยามอาทิตย์อัสดง อาหารไทยตํารับโบราณ สําหรับมืbอเย็นมีบริการอาหารซีฟู๊ด ฟิชเชอร์แมนส์ กริล สด

จากทะเลอันดามันโดยชาวประมงพืbนถิF นทีF อาศัยอยู่ใกล้เคียงบริเวณรีสอร์ท และคลาสสอนทําอาหารไทย  

ด้วยทําเลทีF ตัbงของรีสอร์ทบนหาดส่วนตัวขาวสะอาดขนาบด้วยธารนํbาธรรมชาติและภูมิประเทศทีF สวยงาม แขกยังสามารถเลือกทํากิจกรรมหรือ
เทีF ยวชมแหล่งท่องเทีF ยวอืF นๆ นอกรีสอร์ทได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นทริปสัมผัสความงามทีF อ่าวพังงา ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน ท่องไปในภูมิประเทศทีF สวยงาม

กับไบค์ทัวร์ เดินป่าบนภูเขา หรือล่องแก่งทีF อุทยานแห่งชาติเขาหลัก ไม่ไกลจากรีสอร์ทยังมีสวนช้างและศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล นักท่องเทีF ยวทีF หลงใหลใน
เสน่ห์ของวัฒนธรรมยังสามารถซึมซับวิถีชีวิตพืbนถิF นทีF ตลาดและวัดวาในย่านเมืองเก่าตะกัF วป่า ทีF เดินทางไปและกลับจากรีสอร์ทได้อย่างสะดวกสบาย ทาง  

รีสอร์ทยังจัดรถรับส่งไปยังตลาดเขาหลัก 3 เทีF ยวต่อวันอีกด้วย 
เทวาศรม เขาหลัก บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ตัbงอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต โดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ mU นาที และอยู่

ห่างจากตัวเมืองเขาหลักเพียงแค่ m กิโลเมตรเท่านัbน โดยแขกผู้ทีF เข้าพักสามารถเดินทางไปยังสถานทีF ท่องเทีF ยวทีF สําคัญได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน p ชัF วโมง 

 
สําหรับข้อมูลเพิ1 มเติมหรือสํารองห้องพัก ติดต่อแผนกสํารองห้องพักได้ที1  โทร 076 592 277 หรืออีเมล์  rsvn.khaolak@devasom.com และ

เยี1 ยมชมเว็บไซต์ได้ที1  www.devasom.com/khaolak ติดตามความเคลื1อนไหวและข่าวสารของรีสอร์ทได้ทางเฟสบุ๊ค @devasomkhaolak และอินสตาแกรม 
@devasom_resorts       

 
- จบ – 

 
เกีD ยวกับ เทวาศรม เขาหลัก บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า | www.devasom.com/khaolak 
เทวาศรม เขาหลัก บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า เป็นบูติครีสอร์ทหรูมีเอกลักษณ์โดดเด่นแห่งทีF สองของแบรนด์ เทวาศรม โดยให้บริการห้องพักทัbงสิbน 69 ห้อง 
รวมห้องพักประเภทแกรนด์ดีลักซ์ จูเนียร์สวีท พูลสวีท บีชวิลล่า บีชฟร้อนวิลล่า และเทวาศรมสกายวิลล่า พาโนรามิกเพนท์เฮ้าส์ รีสอร์ทตัbงอยู่บนหาดคึกคัก

ทีF เงียบสงบขนาบข้างด้วยด้วยธารนํbาธรรมชาติทีF มอบความชุ่มฉํF าและเย็นสบาย ห้องพักเห็นวิวทะเลทุกห้อง สามารถชมวิวพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างงดงาม 
รีสอร์ทแห่งนีbมอบประสบการณ์การเข้าพักดุจดัF งย้อนเวลาไปยังยุคสมัยอันรุ่งโรจน์ของอาณาจักรตะโกลา ให้กลิF นอายของวัฒนธรรมไทย ผสมผสานเข้ากับ

วัฒนธรรมจากเอเชียใต้อย่างกลมกล่อมปราณีตลงตัว เหมาะเป็นอย่างยิF งสําหรับแขกทีF ต้องการค้นหาสถานทีF พักริมหาดอันสุดวิเศษทีF เปีF ยมไปด้วยเสน่ห์ทีF จะ 

 



	

	

 
ทําให้วันหยุดเป็นการพักผ่อนทีF น่าจดจําและประทับใจ รีสอร์ทให้บริการสิF งอํานวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ สระว่ายนํbาระบบนํbาเกลือเล่นระดับสองชัbน 

ห้องอาหารสองแห่ง สปา เวลเนส ห้องออกกําลังกาย คลับสําหรับคุณหนู และทีF ขาดไม่ได้คือ  3Ts’ – Trips, Treats, Tastes บริการสุดพิเศษสไตล์เทวาศรม 
 
เกีD ยวกับ เทวาศรม หัวหิน | www.devasom.com/huahin 
เทวาศรม หัวหิน รีสอร์ทลักชูรีขนาดเล็กริมหาดทีF ได้รับรางวัลทัbงไทยและต่างประเทศมากมาย ตัbงอยู่บนชายหาดเงียบสงบระหว่างชะอําและหัวหิน มุ่งเน้นทีF

จะนําเสนอประสบการณ์การพักผ่อนตากอากาศทีF ผ่อนคลายและโรแมนติกผ่านเสน่ห์เมืองตากอากาศในวันวานของหัวหิน รีสอร์ทสไตล์วิคตอเรียน-ไทย
ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยเสน่ห์แบบดัbงเดิมของหัวหิน และความสวยงามของวิวทะเลสุดสายตาท่ามกลางแมกไม้พืชพรรณเขตร้อน ต้นเกดรูปหัวใจและกลิF น

หอมของดอกไม้นานาพันธ์ุ พร้อมด้วยห้องพักกว้างขวางและวิลล่าหรูหราเป็นส่วนตัว ห้องนํbาทีF เต็มไปด้วยสิF งอํานวยความสะดวก ระบบความบันเทิงภายใน
ห้องและสิF งอํานวยความสะดวกอืF นๆ เทวา บิสโทร เสิร์ฟอาหารไทยและตะวันตก ขนม และเครืF องดืF มทีF ไม่ควรพลาด เทวาศรม หัวหิน ยังมีบริการ 3Ts’ สุด

พิเศษสไตล์เทวาศรม อันได้แก่ Trips ซึF งเป็นกิจกรรมทัวร์และขีF จักรยาน Treats บริการนวดไทยในห้องพัก และสุดท้ายคือ Tastes คลาสสอนทําอาหารและ
ดินเนอร์ U คอร์สแบบส่วนตัวสุดโรแมนติกริมทะเล  

 
เกีD ยวกับ เทวาศรม รีสอร์ท | www.devasom.com 
เทวาศรม บริหารจัดการรีสอร์ทสองแห่งทีF นําแขกผู้มาเยือนย้อนเวลาไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติและควบคู่กับกลิF นอายวัฒนธรรมเก่าแก่ในสถานทีF ทีF
รีสอร์ทตัbง เทวาศรม ซึF งมีความหมายว่า “ทีF อยู่ของเทวดา” ยังสืF อถึงสถานทีF เงียบสงบทีF สามารถพักพิง ผ่อนคลายและซาบซึbงไปกับความงามของธรรมชาติ

และประสบการณ์พืbนถิF น เทวาศรม รีสอร์ท กรุ๊ป บริหารงานโดยครอบครัวอติรักษ์ และมีรีสอร์ทภายใต้แบรนด์สองแห่งคือ เทวาศรม หัวหิน และเทวาศรม 
เขาหลัก บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า (เปิดบริการในเดือนธันวาคม  TUlp) ทัbงสองรีสอร์ทได้รับการออกแบบมาเพืF อมอบความสะดวกสบายและการพักผ่อนทีF

หรูหราริมทะเล พร้อมกับการบริการอบอุ่นจริงใจ และประตูทีF เปิดออกไปสู่วัฒนธรรมท้องถิF นอันรุ่มรวยและภูมิทัศน์ของธรรมชาติทีF สวยงาม 

 
 

สําหรับข้อมูลเพิF มเติมหรือรูปถ่ายความละเอียดสูง โปรดติดต่อ 
วราภรณ์ อติรักษ์ (เหมียว) 
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