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Hotel & Resort
เรื่อง ศิริลักษณ์ บางจริง ภาพ ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท

รีสอร์ทระดับ 5 ดาวบนเกาะสมุยแห่ง 
ท้องทะเลอ่าวไทย ที่มีทัศนียภาพสวยงาม 
ชวนหลงใหล ด้วยพ้ืนที่รีสอร์ทที่ตั้งอยู่บน 
แหลมหนัน ซึ่งมีแนวหินเรียงรายสวยงามมาก
ที่สุดบนเกาะ จึงเป็นที่มาของชื่อ “ศิลาวดี”  
ที่ มีความหมายว่า หินที่สวยงาม อีกทั้ง 
คอนเซ็ปต์ของ “ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท”  
ทีมี่มาตัง้แต่แรกเร่ิมให้บริการเม่ือปี พ.ศ. 2551 
คือ การพาแขกผู้มาเยือนได้ “หวนคืนสู ่
ธรรมชาติ” จึงท�าให้รีสอร์ทซึ่งอยู่ห่างจาก
สนามบินเกาะสมุยเพียงแค่ 20 นาทีแห่งนี้ 

ผืนน�้าจรดผืนฟ้าอันงดงามได้ทั้งจากห้องพัก
และสระว่ายน�้า หรือแม้กระทั่งในห้องอาหาร
และบาร์ดาดฟ้าก็ยังชมความงามของทะเล 
อ่าวไทยได้เช่นกัน

ทีน่ีมี่ห้องพกัทัง้หมด 80 ห้อง ประกอบด้วย 
ห้องพักดีลักซ์ 36 ห้อง วิลล่าพร้อมสระว่ายน�้า
ส่วนตวั 40 หลงั และวลิล่าสวที 4 หลงั ซึง่กค็อื 
โอเชี่ยนฟรอนท์ พูลวิลล่า สวีท และศิลาวดี 
โอเชีย่นฟรอนท์ พลูวลิล่า สวที และแต่ละหลงั
มีพื้นที่กว้างถึง 300 ตารางเมตร แบ่งเป็นโซน
ห้องนอน ห้องนั่งเล่น และสระว่ายน�้าส่วนตัว
แบบอินฟินิตี้ที่ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับวิว 
ท้องทะเล 

และมุมซิกเนเจอร์ที่ห้ามพลาดต้องยกให้
กบัสระว่ายน�า้ส่วนกลางขนาดใหญ่ ทีส่ร้างขึน้
ท่ามกลางโขดหนิ และมี Aqua-Jet Massage 
Bed ในสระน�้าวางหันหน้าออกสู่ทะเลให้ได้ 
ชมวิวอันแสนโรแมนติกยามพระอาทิตย์ขึ้น 
ได้อย่างเพลิดเพลิน ซึ่งมี 2 สระให้เลือก  
โดยสระแรกอยู่ใกล้ห้องอาหาร เหมาะส�าหรับ
ผู้ที่รักความคร้ืนเครง ส่วนอีกสระอยู่ใกล ้
หาดส่วนตัวของรีสอร์ท เหมาะส�าหรับผู้ที่
ต้องการความสงบและเป็นส่วนตัว 

Privilege

พิเศษ
ส�ำหรับลูกค้ำ TISCO Wealth 
เพียงแสดง EDM (Electronic 

Direct Mail) หรือรำยกำรส่วนลด
แก่พนักงำนก่อนใช้บริกำร
รับสิทธิพิเศษ
+ ส่วนลด 20% อาหารและเครือ่งดืม่ (A la carte)
+ ส่วนลด 20% สปา ทรตีเมนต์ (A la carte)  
 ณ ศลิาวด ีสปา
+ ตัง้แต่วนันี ้- 30 ก.ย. 2564
เงื่อนไข
+ ไม่สามารถแลกเปลีย่นเป็นเงนิสดหรอืใช้ร่วมกบั 
 โปรโมชนัอืน่ๆ
+ ทางโรงแรมขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลง 
 สทิธพิเิศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่
ศลิาวด ีพลู สปา รสีอร์ท

208/66 หมู ่4 เกาะสมยุ สรุาษฎรธาน ี
โทร. 0 7796 0555

เวบ็ไซต์: www.silavadeeresort.com
เฟซบุก๊: www.facebook.com/silavadeeresort

ศิลาวดี พูล สปา รีสอร์ท
ที่สุดของความสุขในอ้อมกอดแห่งธรรมชาติบนเกาะสมุย

สุดปลายแหลมหนันบนเกาะสมุย คือที่ตั้งของรีสอร์ทหรู ที่จะพาคุณหวนคืนสู่ธรรมชาติ และสัมผัสมนต์เสน่ห์
แห่งท้องทะเล ท่ามกลางโขดหนิน้อยใหญ่อันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมประสบการณ์การพกัผ่อนสุดประทับใจ

หากเม่ือไหร่ที่รู ้สึกว่าต้องการชาร์จพลัง
แห่งความสุข ท่ามกลางอ้อมกอดของธรรมชาติ 
และทัศนียภาพของท้องทะเลที่สวยจนแทบ 
จะหยุดหายใจ เพื่อรีทรีตกายใจ ศิลาวดี พูล 
สปา รีสอร์ท เป็นอีกจุดหมายที่อยากให้ได้มา
สมัผัส เพราะเชือ่ว่า...ธรรมชาตจิะช่วยเยียวยา
ทุกสรรพสิ่งได้ 

เป็นจุดหมายในฝันของวนัพกัผ่อนอย่างแท้จริง
ห้องพักทุกห้องและวิลล่าทุกหลังของ  

ศิลาวดีถูกออกแบบและดี ไซน ์ ในสไตล ์ 
Tropical Contemporary ทีผ่สานกลมกลืน 
กับลักษณะพ้ืนที่ทางธรรมชาติได้อย่างลงตัว 
พร้อมอนุรักษ์หินและต้นไม้ที่มีอยู่เดิมให้เป็น
ส่วนหนึ่งในการตกแต่งห้องพัก โดยมีไม้สัก
เป็นวัสดุในการก่อสร้างหลัก จึงให้ความรู้สึก
อบอุ่น ผ่อนคลาย และได้กลิ่นอายของความ
ร่วมสมัย ส่วนตัวรีสอร์ทนั้นถูกออกแบบให ้
หันหน้าออกสู่ทะเล จึงสามารถมองเห็นวิว 

หากอยากเปลีย่นโหมดไปท�ากจิกรรมอ่ืนๆ 
ทางรีสอร์ทก็มีกิจกรรมสนุกๆ รออยู่ ทั้งเล่น
โยคะ พายคายัค ชกมวย ด�าน�้าตื้น ชมปลา
และแนวประการังสวยๆ ส่วนใครชอบผ่อนคลาย 
ชิลๆ ต้องแวะมาปลดล็อกความเม่ือยล้าที่ 
ศิลาวดี สปา ซึ่งโดดเด่นด้วยการน�าศาสตร์ 
การนวดไทยแผนโบราณมาผสานกับการนวด
แบบประยุกต์ของตะวนัออก และเน้นการนวด
ด้วยข ้อศอก ซึ่งช ่วยคลายเส ้นสายได้ดี  
อีกทั้งยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกท่ีมี 
ส่วนประกอบของสมุนไพรไทยจากแบรนด์ 
ชั้นน�าอย่างปัญญ์ปุริ 

และอีกหนึ่งความสุขที่ครองใจผู้เข้าพัก  
คือ การได้ อ่ิมอร ่อยไปกับอาหารรสเลิศ 
ที่หลากหลายจาก 3 ห้องอาหารชื่อเก๋ ได้แก่ 
Moon ห้องอาหาร All Day Dining ที่ถือเป็น
ไฮไลท์ของรีสอร์ท ซ่ึงจัดเต็มด้วยอาหารไทย
และอาหารนานาชาต ิSun ห้องอาหารเอาต์ดอร์ 
ทีม่าพร้อมกบัววิทะเล ให้บริการอาหารกลางวนั 
โฮมเมดเบเกอร่ี และคร่ืองดื่ม โดยมีเมนู 
ทีห้่ามพลาด คอื ชดุอาหารปักษ์ใต้ ชดุขนมจีน 
และชุดอาหารทะเล Seafood Extravaganza 
แล้วยังมี Star บาร์ดาดฟ้าทีน่่านัง่จิบเครือ่งดืม่
ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินเป็นที่สุด หรือจะเพิ่ม

ความโรแมนติกด้วยม้ือพิเศษ In-villa BBQ 
ดินเนอร์บาร์บีคิวพร้อมเชฟและบริกรภายใน
พูล วิลล่า ก็น่าประทับใจเช่นกัน

นอกจากบรรยากาศที่สวยงาม สงบเงียบ 
และเพยีบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายแล้ว 
การบริการของศิลาวดี ยังได้รับการรับรอง
มาตรฐานระดับสากล ซึ่งการันตีด้วยรางวัล 
World Luxury Hotel Awards และผลโหวต
ของแขกผู้มาพักจริงอย่าง Tripadvisor และ
ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ย่ิงท�าให้ทาง
รีสอร์ทย่ิงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
อย่างเข้มงวด เพื่อสุขอนามัยที่ดีทั้งในส่วน 
ของพนักงานและแขกผู้มาเข้าพัก ตั้งแต่
กระบวนการจองห้องพัก การคัดกรองก่อน 
เข้าพัก จนถึงการเช็กเอาต์ ทุกขั้นตอนมี
มาตรการลดการสัมผัสและน�าระบบออนไลน์
มาช่วยเพิม่ความสะดวกสบายด้วย และภายใต้ 
แนวคิด “หวนคืนสู่ธรรมชาติ” รีสอร์ทแห่งนี้
จงึได้ให้ความส�าคญัเรือ่งการอนรุกัษ์เต่าทะเล 
ซึ่งเป็นสัตว์ท้องถิ่นในละแวกโรงแรมท่ีใกล ้
สูญพันธุ ์ ทั้งยังให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
ชุมชน รวมถึงปลูกผักออร์แกนิกเองแล้วน�า
มาสร้างสรรค์เป็นม้ือพเิศษทีห้่องอาหาร Moon 
อีกด้วย

 1 รสีอร์ทหรรูะดบั 5 ดาว สวยงามและสงบเงยีบบนเกาะสมยุ
 2 ดินเนอร์กลางแสงจันทร์ที่ดาดฟ้าของห้องอาหาร Sun
 3 ห้องพักดีไซน์ให้กลมกลืนกันก้อนหิน 
  และต้นไม้ดั้งเดิม ได้อย่างสวยงามลงตัว 
 4 ศิลาวดี โอเชี่ยนฟรอนท์ พูลวิลล่า สวีท เทอเรส 
  ส่วนตัวเปิดรับวิวทะเลสุดสายตา
 5 โอเชี่ยนฟรอนท์ พูลวิลล่า ชมวิวมหาสมุทร 
  ได้จากเตียงนอนผ่านกระจกใสบานใหญ่
 6 ปลดล็อกความเมื่อยล้าที่ ศิลาวดี สปา
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