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is an indoor seing that has the capacity up to 40 persons to aend. 
The arrangement can be either Boardroom Style or Auditorium Style. 
The room can be arranged for the private pay event as well (per re-
quest)

“ BAAN KHAOLAK BEACH RESORT is a sincere family accommodation service with the harmonious combination of 
relaxing atmosphere, modern, tropical forest, and comfo in traditional surroundings. ”

MEETING
ROOM





บ้านเขาหลักบีชรีสอร์ท
รีสอร์ทติดชายหาดสําหรับครอบครัวและคนทังมวล

- 3 บีชฟร้อนท์ วิลล่า (88.00 ตร.ม.) 
- 7 ดีลักซ์ วิลล่า (58.75 ตร.ม.) 
- 18 ดีลักซ์ บังกาโลว (52.00 ตร.ม.) 
- 24 เเฟมมิลีรูม (59.50 ตร.ม.) 
(12ห้อง จาก 24 รองรับคนพิการและคนทังมวล)
- 16 บีชฟร้อนท์ วิลล่า (45.00 ตร.ม.) 

- ตู้เซฟ / มินิบาร์
- เครืองปรับอากาศ แอร์
- ห้องนําในห้องพัก / ไดร์ทเป่าผม / ห้องอาบนํา
- โทรทัศน์ / เครืองเล่นดีวีดี
- ระเบียงส่วนตัว / ทีพักนังเล่น

- พืนทีสวนสีเขียว
- ห้องอาหารติดชายหาด / บาร์สระว่ายนํา
- สระว่ายนํา / สระเด็กมีจากุสซี
- เตียงอาบแดด / ร่ม 
- ห้องประชุม / จุดเล่นอินเตอร์เน็ต / ห้องอ่านหนังสือ / ไวไฟ 
- ห้องฟิตเนส / จักรยาน / คายัค
- ห้องเด็กเล่น / สนามเด็กเล่น
- สิงอํานวยความสะดวกต่างๆสําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

ห้องทุกห้องมีการออกแบบมาให้มีพืนทีกว้าง (สามารถรองรับได้ถึงห้องละ 2-5 ท่าน) 

มีระเบียงส่วนตัวและพืนทีนังเล่น พร้อมวิวต่างๆ เช่น วิวทะเล วิวพืนทีสวนสีเขียว

ยินดีต้องรับสู่บ้านเขาหลักบีชรีสอร์ท ซึงอยู่ท่ามกลางชายหาด ทะเล และธรรมชาติสีเขียวขจี

อันสงบและร่มรืน บีชรีสอร์ทแห่งนีตังอยู่ใจกลางเขาหลักเซ็นเตอร์ เป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร 

กิจกรรม และสถานทีท่องเทียวต่างๆ พร้อมให้คุณเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติและทะเลอัน

สวยงามสมบูรณ์ รีสอร์ทของเราถูกออกแบบมาเพือรองรับครอบครัวและคนทังมวล

ห้องพักทังหมด 68 ห้อง 

สิงอํานวยความสะดวกต่างๆภายในห้องพัก

สิงอํานวยความสะดวกต่างๆภายในรีสอร์ท



“ บ้านเขาหลักบีชรีสอร์ท เป็นรีสอร์ททีออกแบบมาเพือรอบรับครอบครัวและคนทังมวลอย่างครบวงจร โดยนําแนวคิดการออกแบบแนวธรรมชาติสีเขียวมา

ผสมผสานกับความเป็นไทย-โมเดิร์น ทําให้บรรยากาศโรงแรมนันสงบและร่มรืน เหมาะสําหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง ”

ห้องประชุม

เเซนดี
ร้านอาหาร
ติดหาด

ห้องประชุมในอาคาร ซึงสามารถรองรับคนได้ถึง 40 คน โดยสามารถจัดห้อง
ได้สองรูปแบบ แบบประชุม และแบบสัมมนา ห้องประชุมนีสามารถให้จัดงาน
สังสรรค์ได้ (ตามคําขอ)

ร้านอาหารแบบเปิดกว้าง ติดชายหาดทะเลอันดามัน ลมอากาศถ่ายเทสบาย 
ร้านอาหารเปิดให้บริการตังแต่เช้าจนถึงคํา บรรยากาศ ร้านอาหารมีทังในร่ม 
และข้างนอก รวมถึงมีบาร์ไว้นังทานเครืองดืมพร้อมรับชมบรรยากาศทะเลอันดามัน

บ้านเขาหลักบีชรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทเพียงไม่กีแห่งในประเทศไทยทีได้รับการยอมรับในเรืองของการรองรับคนทังมวล 
ตังแต่ลูกเล็กทีนังรถเข็นจนถึงคนชราและผู้พิการนังรถเข็น คติแนวคิดของเราคือทุกคน ทุกสมาชิกในครอบครัว 
ต้องได้รับประสบการณ์ดีๆเท่ากันทุกคนจากการให้บริการของเรา และทุกๆสิงสามารถเป็นไปได้สําหรับคนทังมวล 
โดยไร้อุปสรรคขวางกัน

ติดต่อเราเพิมเติมได้ที

- ล็อบบี -

- สระว่ายนํา -

- สีสอร์ทสําหรับคนทังมวล -

สิงอํานวยความสะดวกต่างๆสําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ



บ้านเขาหลักบีชรีสอร์ท
รีสอร์ทติดชายหาดสําหรับครอบครัวและคนทังมวล

สําหรับหลายๆคน รถเข็นเป็นสัญลักษณ์ของข้อจํากัดในชีวิต โดยเฉพาะข้อจํากัดการเดินทาง
แต่เรามองต่าง เรามองว่าพวกเขาสามารถสร้างความทรงจําและประสบการณ์ดีๆได้ 
โดยไร้อุปสรรคจากการนังรถเข็น ทางเราได้ออกแบบห้องพัก สิงอํานวยความสะดวกต่างๆ 
รวมถึงโปรแกรมท่องเทียวและกิจกรรมสําหรับคนทังมวล เราเชือว่า 

ทุกคนไม่มีขีดจํากัดและไม่มีขอบเขตของชีวิตในแบบของตัวเอง (No Limit, No Boundaries)

ทุกๆกิจกรรมและการท่องเทียวคือความทรงจําและประสบการณ์ดีๆของทุกคน 
เราเชือว่าคนพิการและผู้สูงอายุก็สามารถได้รับสิงดีๆเหล่านีเท่าเทียมกับทุกคนเช่นกัน

ทางเราได้จัดกิจกรรมดํานําสําหรับผู้พิการ (Scubility) โดยมีโปรแกรมดังต่อไปนี:

หากสนใจ ติดต่อเราได้ที:
- เว็ปไซต์: www.baankhaolakbeachresort.com
- อีเมล์: rsvn@baankhaolakbeachresort.com

มุมมองชีวิตของแต่ละคนนันหลากหลาย บางคนมองชีวิตเป็นอุปสรรค 
บางคนมองชีวิตเป็นความท้าทาย ซึงถ้าเราลองมองชีวิตในอีกมุมมองหนึง 
ชีวิตคือการปรับตัวเพือสู้ปัญหา หากเราสามารถเข้าใจชีวิตเราได้ 

เราก็สามารถมีความสุขกับชีวิตของเรา โดยไม่สนว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์แบบไหน

- Scubility Scuba Discovery Programme (ลงสระ)
- Scubility Scuba Discovery Programme (ลงสระและทะเล)
- Scubility Open Water Diver Course (ลงทะเล)
- Scubility Diver Course (คู่หูดํานํา)
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