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ดุสิตธานีพร้อมเปิดบริการ ‘ดุสิตดีท ูอ่าวนาง’ ปลายปีนี ้
 
กรุงเทพฯ 16 สิงหาคม 2561 – ดสุติธานี หนึง่ในผู้ด าเนินธุรกิจโรงแรมและบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าของไทย ลง
นามข้อตกลงการบริหารจดัการกบั บริษัท โวค พระนาง เบย์ รีสอร์ท จ ากดั เพื่อด าเนินงานโรงแรมดสุติดีท ูอา่วนาง ซึง่คาด
วา่จะเปิดให้บริการในปลายปีนี ้ โดยโรงแรมดสุติดีท ู อา่วนาง นบัวา่เป็นโรงแรมในเครือดสุติแหง่ที่สองในสถานท่ีทอ่งเที่ยว
ยอดนิยมอยา่งจงัหวดักระบี่  
  
นางศภุจี สธุรรมพนัธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ บริษัท ดสุติธานี จ ากดั (มหาชน) เปิดเผยวา่ ภายใต้ข้อตกลงดงักลา่ว  
โรงแรมดสุติดีท ู อา่วนาง จะได้รับการรีแบรนด์จาก โวค รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยมีการปรับปรุงและตกแตง่ใหมใ่ห้มีสไตล์
โมเดิร์นตามแบบแบรนด์ดสุติดีท ู ประกอบด้วยห้องพกัและห้องสวีทจ านวน 173 ห้อง พร้อมววิทะเล ภเูขาและสระวา่ยน า้ 
ขณะที่ภายในโรงแรมมีสิง่อ านวยความสะดวกครบครัน อาทิ ห้องอาหารท่ีเปิดให้บริการตลอดวนั ลอ็บบีบ้าร์ สระวา่ยน า้
พร้อมสระเด็กแยกตา่งหาก ห้องออกก าลงักาย สปา และห้องจดัเลีย้งขนาด 200 ตารางเมตร ส าหรับครอบครัวที่เดินทางมา
พร้อมกบัเดก็ ทางโรงแรมยงัมีสนามเด็กเลน่ท่ีกว้างขวางเพื่อให้เดก็ๆ สนกุสนานเพลดิเพลนิตลอดการเข้าพกั 
 
นอกจากนี ้ สถานท่ีตัง้ของโรงแรมดสุติดีท ู อา่วนาง อยูห่า่งจากสนามบินนานาชาติกระบ่ีเพียง 25 กิโลเมตร โดยตัง้อยูบ่น
เนินเขาทา่มกลางทวิป่าเขียวชอุม่ในตวัเมืองอา่วนาง บริเวณโดยรอบยงัมีซเูปอร์มาร์เก็ต คาเฟ่ และร้านอาหารฟาสต์ฟูด้
ให้บริการอยา่งหลากหลาย และด้วยท าเลที่ตัง้ที่ลงตวั ท าให้นกัทอ่งเทีย่วสามารถเดินทางไปยงัชายหาดและหมูเ่กาะที่มี
ช่ือเสยีง รวมทัง้แหลง่ทอ่งเทีย่วที่นา่สนใจอื่นๆ ภายในจงัหวดักระบี่ได้อยา่งสะดวก และนกัทอ่งเที่ยวสามารถสนกุกบั
กิจกรรมยอดนิยมในจงัหวดักระบี่ อยา่งการเดินป่า เดินชมววิทิวทศัน์ ด าน า้ตืน้ดปูะการัง พายเรือคายคั การดนูก และทริ
ปลอ่งเรือไปยงัชายหาดและเกาะที่สวยงามที่สดุในประเทศไทย ซึง่ตัง้อยูภ่ายในพืน้ท่ีคุ้มครองของอทุยานแหง่ชาติทางทะเล 
นอกจากนีย้งัมีภเูขาหินปนูและถ า้หินที่มีช่ือเสยีงดงึดดูนกัปีนเขาทัว่โลก อยา่งผาหินปนูท่ีหาดไร่เลย์ ซึง่ยงัเป็นท่ีตัง้ของ
โรงเรียนปีนผาหินยอดนยิมหลายแหง่อีกด้วย 
 
"เรารู้สกึยินดเีป็นอยา่งยิง่ที่ได้น าแบรนด์ดสุติดีทสููพ่ืน้ท่ีอนัสวยงามอยา่งอา่วนาง ซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่ได้รับความนยิม
อยา่งมากจากนกัทอ่งเที่ยวทัง้ไทยและตา่งประเทศ เราเช่ือมัน่วา่แขกทกุทา่นจะได้รับความสะดวกสบายเมื่อเข้าพกัที่ดสุติดี
ท ูอา่วนาง โรงแรมที่มีทัง้ความทนัสมยั สิง่อ านวยความสะดวกครบวงจร และการต้อนรับอนัอบอุน่ตามแบบมาตรฐานของ
โรงแรมดสุติทกุแหง่ ทัง้นี ้ เราคาดวา่ ดสุติดีท ู อา่วนาง จะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปลายปีนี ้  ซึง่จะเป็นชว่งทีเ่วลา
เหมาะสมในการต้อนรับฤดทูอ่งเที่ยว" นางศภุจีกลา่ว 
 
ทางด้านนายวชัรพนธ์ ดีไชยเศรษฐา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษัท โวค พระนาง เบย์ รีสอร์ท จ ากดั กลา่ววา่ 
กระบี่เป็นหนึง่ในจดุหมายปลายทางที่เติบโตเร็วที่สดุ โดยเฉพาะในกลุม่นกัทอ่งเที่ยวที่มีอายนุ้อย บริษัทฯ จงึรู้สกึยินดเีป็น
อยา่งยิ่งที่ได้ร่วมงานกบัทางดสุติ เพื่อเสนอทางเลอืกใหมใ่นการตอบสนองความต้องการของนกัทอ่งเทีย่วที่แสวงหาการ
พกัผอ่นหยอ่นใจในรีสอร์ทแหง่นี ้



 

 
Corporate Public Relations and Communications 

Dusit Thani Building, 946 Rama IV Road, Bangkok 10500, Thailand 
Tel: +66 (0) 2200 9999 l Fax: +66 (0) 2636 3547 

“เราเช่ือวา่ความรู้เก่ียวกบัจงัหวดักระบี่ และความเช่ียวชาญด้านการจดัการท่ีเรามี เมื่อรวมกบัการบริการแบบอธัยาศยั
ไมตรีอยา่งไทย รวมถงึความเป็นผู้บริหารโรงแรมชัน้น าที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานระดบัโลกของกลุม่ดสุติ จะท าให้
ความร่วมมือในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จได้อยา่งแนน่อน” นายวชัรพนธ์กลา่ว 
 
ทัง้นี ้ปัจจบุนั ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล บริหารโรงแรมทัง้หมด 27 แหง่ รวม 4 แบรนด์ และก าลงัขยายธุรกิจอยา่งรวดเร็วไปทัว่
โลก โดยโรงแรมดสุติดีท ูอา่วนาง จะเป็นโรงแรมในเครือดสุติดีทใูนประเทศไทยล าดบัท่ีสาม ตอ่จาก ดสุติดีท ูเชียงใหม ่และ
ดสุติดีท ูเขาใหญ่ 

- จบ - 

ภาพประกอบ – โรงแรมดสุติดที ูอา่วนาง ในจงัหวดักระบ่ี ประเทศไทย 

 
ข้อมูลเก่ียวกับดุสิต อินเตอร์เนช่ันแนล: 
ดสุิต อินเตอร์เนชัน่แนล หรือ บริษัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน)  ก่อตัง้โดยท่านผู้หญิงชนตัถ์ ปิยะอยุ เม่ือปี พ.ศ. 2491 ผู้ก่อตัง้โรงแรม
ปร๊ินเซสแหง่แรกขึน้บนถนนเจริญกรุง ดสุิต อินเตอร์เนชัน่แนล เป็นผู้น าด้านบริหารโรงแรมและด้านการศกึษา ปัจจบุนัดสุิต อินเตอร์
เนชัน่แนล  บริหารโรงแรมและรีสอร์ท รวม 4 แบรนด์  คือ ดสุิตธานี ดสุิตดีท ูดสุิตปร๊ินเซส และดสุิตเดวาราณา โดยมีโรงแรมที่เปิด
ให้บริการแล้วทัง้หมด 27 แหง่ และมีโรงแรมที่อยู่ในแผนการพฒันาเพ่ือเตรียมเปิดให้บริการเพิ่มอีกกว่า 50 แหง่ทัว่โลก อาท ิ
ออสเตรเลีย ภฏูาน จีน อินโดนีเซีย เคนยา พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ตรุกี โอมาน กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกเหนือจาก
ธุรกิจโรงแรม ดสุิต อินเตอร์เนชัน่แนล ยงัด าเนินธุรกิจเทวารัณย์ สปา และการศกึษา โดยได้ก่อตัง้วทิยาลยัดสุิตธานีขึน้ในปี พ.ศ. 2536 
สถาบนัการศกึษาระดบัอาชีวศกึษาและปริญญา ซึง่มีสาขาอยู่ท่ีกรุงเทพฯและพัทยา อีกทัง้ยงับริหารโรงเรียนสอนประกอบอาหาร 
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดสุิต อีกด้วย  

ดสุิต อินเตอร์เนชัน่แนล มีแผนเปิดตวั Dusit Hospitality Management College ท่ีกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึง่จะเป็นโมเดล
ใหม่ที่ผสานธุรกิจโรงแรมและการศกึษาไว้ด้วยกนั โดยมีแผนเปิดให้บริการในปี 2561 ดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี www.dusit.com  

ข้อมูลเพิ่มเตมิกรุณาติดต่อ  
เจตนา เกรียงศกัดิโ์อภาส | ผู้อ านวยการฝ่ายส่ือสารองค์กร | ดสุิต อินเตอร์เนชัน่แนล 
โทร +66 (0) 2200 9999 ตอ่ 3325 | อีเมล: jetana.ks@dusit.com    
สรีุรัตน์ สดุไพรักษ์ | รองผู้อ านวยการฝ่ายส่ือสารองค์กร | ดสุิต อินเตอร์เนชัน่แนล  
โทร +66 (0) 2200 9999 ตอ่ 3321 | อีเมล: sureerat.sp@dusit.com  


