
ข่าวประชาสมัพนัธ์         
 
วาลา หวัหิน - นู แชปเตอร ์โฮเทล บูทีค บชีรีสอรต์ หร ูระดบั 5 ดาว  
จดุหมายปลายทางแห่งใหม่สาํหรบันักท่องเท่ียว 
ล่าสุดเปิดโซน VALA VILLAS สุดเอก็ซ์คลูซีฟ 
 
หลงัจากเปิดใหบ้รกิาร Soft Opening และไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างด ีวาลา หวัหิน - นู แชปเตอร ์โฮเทล (VALA Hua Hin – Nu Chapter 

Hotels) บูทคี บชีรสีอรต์ หร ูระดบั 5 ดาว ซึง่เป็นสมาชกิ Small Luxury Hotels of the World  (SLH) ดว้ยความมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดดเด่น 

หรหูรา ทนัสมยั ล่าสุดเปิดโซน “VALA VILLAS“ พลูวลิล่า จํานวน 13 หลงั ทีใ่หค้วามสาํคญัเรื่องพืน้ทีใ่นการออกแบบ เน้นความหรหูรา โรแมน

ตกิ ความเป็นส่วนตวัสงู  พรอ้มบตัเลอร ์เซอรว์สิ  ตอบโจทยผ์ูม้าพกัทีต่อ้งการการพกัผ่อนอย่างเตม็ที ่ในบรรยากาศสุดเอก็ซ์คลูซฟี 
  
วาลา หวัหิน - นู แชปเตอร ์ โฮเทล ไดร้บัการออกแบบใหม้เีอกลกัษณ์โดดเด่นดว้ยแนวคดิ "Nature's Touch with a Modern Design" ที่

ผสมผสานงานสถาปัตยกรรมทนัสมยักบับรรยากาศธรรมชาตแิวดลอ้มไดอ้ย่างลงตวั  พรอ้มดว้ยมาตรฐานการบรกิารระดบั 5 ดาว เพื่อให้

นักท่องเทีย่วไดส้มัผสัประสบการณ์ใหม่ของการพกัผ่อนอย่างเตม็เป่ียม บนพืน้ทีก่ว่า 20 ไร่ ตดิชายหาดทะเลหวัหนิ-ชะอํา โอบลอ้มดว้ยแมกไม้

อนัร่มรืน่ ใหค้วามรูส้กึสดชื่นและผอ่นคลายตัง้แต่จุดแรกทีเ่ดนิทางมาถงึ 
 
ความหมายของ VALA หมายถงึพลงัของธรรมชาต ิซึ่งเป็นจุดเด่นของบูทคี บชีรสีอรต์ สุดหรูแห่งนี้ ที่มพีื้นที่กวา้งขวาง และมคีวามเป็นส่วนตวั 

ท่ามกลางบรรยากาศทีส่งบ ร่มรื่น อุดมดว้ยแมกไมใ้หญ่นานาชนิด ตดิชายหาดทอดยาวถงึ            

260 เมตร ชมววิทะเลอย่างเตม็ตาในมุมกวา้งสุดสายตา ซึง่แทบจะหาทําเลทีส่วยงามแบบนี้ไม่ไดแ้ลว้ในพืน้ที ่หวัหนิ – ชะอํา ทําให ้วาลา หวัหนิ 

เหมาะอย่างยิง่สําหรบันักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้ชวีติใหช้้าลงในวนัหยุด เพื่อพกัผ่อนเตมิพลงัชวีติใหก้บัตวัเองอย่างเต็มที่ และกลบัไปอย่างมี

ชวีติชวีาอกีครัง้ 
 
การออกแบบพืน้ทีโ่ครงการ (landscape design) ยงัคงรกัษาตน้ไมเ้ดมิเอาไวท้ัง้หมด บางตน้มอีายุร่วม 100 ปี และมหีลายชนิดทีเ่ป็นพนัธุไ์มห้า

ยาก ทัง้ไม้ยนืต้นและไม้ประดบั อาทิ ต้นเสมา ต้นลีลาวดี และต้นสน ฉะนัน้ การออกแบบเชงิสถาปัตยกรรมจึงไม่ได้ใหค้วามสําคญัเพยีงแค่

อาคารสถานทีอ่ย่างเดยีว หากแต่ยงัใหค้วามสาํคญักบัการเลอืกพนัธุไ์มใ้นแตล่ะโซน เพื่อสรา้งความโดดเด่นและแตกต่างของภูมทิศัน์ 
 
วาลา หวัหนิ ใหบ้รกิารหอ้งพกัทัง้หมด 97 หอ้ง เป็นโซน VALA VILLAS สุดเอก็ซ์คลูซฟี จํานวน 13 หลงั ได้รบัการออกแบบในสไตล์ Modern 

Glamping  ตัง้ตระหง่านในโชนสวนสวย โซนววิทะเล และพเิศษสุดโซนบชีฟรอ้นต์ ซึ่งมเีพยีง 6 หลงัเท่านัน้ ตัง้อยู่ด้านหน้าสุดของชายหาด ที่

สามารถชมววิทะเลไดจ้ากภายในหอ้งพกั เสมอืนหนึ่งอยู่บนเกาะส่วนตวั โดยดา้นนอกยงัมพีืน้ทีเ่ฉพาะทัง้สระวา่ยน้ําระบบเกลอืขนาดใหญ่ 2.8 X 

8 เมตร พรอ้มด้วยระเบยีงกวา้ง และพื้นที่สวน ที่สามารถจดักจิกรรมเอาต์ดอร์ เช่น บาร์บคีวิดนิเนอร ์ไพรเวท ปาร์ตี้ พรอ้มบรกิารจากบตัเลอร ์

เซอรว์สิ ทีส่ ัง่ไดด้ัง่ใจ ตลอดระยะเวลาทีเ่ขา้พกั   
 
ในขณะที่ห้องพกับนอาคาร 3 ชัน้ จํานวน 84 ห้อง ซึ่งมรีะเบียงกวา้งและเหน็ววิทะเลทุกห้อง และพเิศษกบัหอ้ง Sky Beachfront ตัง้อยู่ชัน้ 3 

เป็นกระจกใสบานใหญ่ตัง้แต่เพดานจรดพืน้สามารถชมววิทะเลไดอ้ย่างเตม็ตา  
 
ยงัมหีอ้ง Family Room หอ้งพกัขนาดใหญ่ที่มพีื้นที่ใหคุ้ณหนูๆ ได้เล่นสนุกสนาน โดยภายในหอ้งพกัจะม ีเตยีงนอน 2 ชัน้ และยงัอยู่ใกล้สระ

ว่ายน้ําเดก็ เพื่อใหทุ้กชว่งเวลาแห่งความสนุกนี้เป็นของทุกคนในครอบครวั ส่วนหอ้ง Mini Suite Beachfront เป็นหอ้งพกัขนาดใหญ่ที่มรีะเบยีง

กวา้งและเป็นส่วนตวั พรอ้ม Bathtub และ Sun Lounge ทีใ่หน้อนอาบแดด พกัผ่อนไดอ้ยา่งเตม็ที ่ 
 
สระว่ายน้ําหลกัเป็นอกีสิง่อํานวยความสะดวกทีโ่ดดเด่น โดยเป็นสระหนิอ่อนขนาดโอลมิปิกความยาวมากกว่า 55 เมตร และยงัมบีารใ์นสระน้ํา ที่

เปิดใหบ้รกิาร 
 



ที่นี่ ลูกคา้จะได้ลิม้ลองคอ็กเทลแปลกใหม่ซึง่ วาลา หวัหนิ ได้ร่วมกบั Vesper ซึ่งเป็นบาร์ที่มชีื่อเสยีงและตดิอนัดบัที่  11 ใน 50 บาร์ที่ดทีี่สุดใน

เอเชยี นําวตัถุดบิในท้องถิน่มารงัสรรค์เป็นคอ็กเทล เช่น ใช้น้ําตาลโตนดแทนไซรปั (syrup) โดยม ี8 เมนูคอ็กเทลซกิเนเจอร์ และอกี 12 เมนู

ทวสิต์คอ็กเทล  
 
นอกจากนี้ วาลา หวัหนิ ยงัใหค้วามสําคญักบัอาหารเป็นอย่างยิง่ โดยจะมอีาหารหลากหลายให้เลอืกรบัประทานที ่ WOODS Kitchen & Bar 

โดยอาหารกลางวนัจะให้บริการทัง้อาหารไทยและนานาชาติ ส่วนมื้อคํ่าจะเนรมติบรรยากาศเสริ์ฟทาปาส เมนูซีฟู้ด และกรลิล์ที่หอมชวน

รบัประทาน ซึง่ไดค้ดัสรรวตัถุดบิทอ้งถิน่ผสมผสานกบัเครื่องปรุงชัน้ด ีเพื่อรงัสรรคเ์มนูทัง้หมดไดอ้ย่างลงตวั 
 
สาํหรบัการจดัปารต์ี้สงัสรรคจ์ะเน้นพืน้ทีก่ลางแจง้ เช่น The Courtyard ทีม่ทีศันียภาพโดดเด่นร่มรื่นรบัววิทะเล  โอบลอ้มดว้ยไมพุ้่ม และกําแพง

คดเคี้ยวแปลกตา Upper Deck ให้ลูกค้าชิลล์บนดาดฟ้าชมววิอ่าวไทยอนังดงามสุดสายตา หรอื บริเวณริมชายหาด ซึ่งแต่ละจุดรองรบัได้

ประมาณ 50-100 คน 
 
เตมิเต็มความสุขด้วยกจิกรรมทีม่ใีหเ้ลอืกหลากหลาย เช่น การปัน่จกัรยานในสวน การนัง่สมาธติอนเชา้ โยคะ  รมิชายหาด นวดแผนไทย สอน

ชกมวย เวริ์คชอปทําอาหารและคอ็กเทล กจิกรรมศลิปะสาํหรบัเดก็ หรอืเรยีนรูฟ้ารม์ ออร์แกนิก อกีทัง้ยงัได้คดัสรรสถานที่ท่องเที่ยวทีน่่าสนใจ 

และอาหารเด่นของทอ้งถิน่ใหน้ักท่องเทีย่วออกไปสมัผสัเสน่หข์องหวัหนิ-ชะอํา ไดอ้กีดว้ย 
 
ขณะเดยีวกนั นู แชปเตอร์ โฮเทล มคีวามมุ่งมัน่ที่จะพฒันาความยัง่ยนื (Sustainability) ด้วยการลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เช่น การเลอืกใช้

วสัดุสิ้นเปลอืงทีย่่อยสลายง่าย ลดปรมิาณอาหารเหลอืทิ้ง (food waste) การทําฟาร์มเกษตรอนิทรยี ์และการทําปุ๋ยหมกัชวีภาพ  รวมไปถงึการ

ใช้วตัถุดบิในประเทศและผกัผลไมต้ามฤดูกาล ซึ่งเป็นแนวคดิหลกัที่มุ่งหวงัใหแ้ขกที่มาพกัได้สมัผสัประสบการณ์ พรอ้มทัง้ยงัมสี่วนร่วมในการ

พฒันาความยัง่ยนื ผ่านกจิกรรมต่างๆ ทีโ่รงแรมสรา้งสรรคข์ึน้ 
 
โทร. 0-2651-9080 และ 032-706-777 Line : @valahuahin และ Facebook.com/valahuahinTH 
 
#วาลาหวัหนิ #หวัหนิ #บูทคีบชีรสีอรต์ 
#valahuahin #huahin #SmallLuxuryHotelsoftheWorld #smallluxuryhotels    
********************************* 
 


