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โรงแรม ยู พัทยา โรงแรมสไตล์บูติกหรูริมทะเล บริเวณชายหาดบางเสร่ ผู้เข้าพักจะได้สัมผัสประสบการณ์การ พักผ่อนอย่าง
เป็นส่วนตัว ที่เพียงไม่กี่ก้าวจากห้องพัก สู่หาดทรายเงียบสงบ เหมาะแก่การเล่นน้าทะเล หรือเพลิดเพลินไปกับ เสียงคลื่นและลม
ทะเล
ด้วยที่ตัง ณ ริมชายหาดบางเสร่ บริเวณที่เต็มไปเรื่องราวในอดีตอันมีสเน่ห์ และยังคงอบอวลด้วยบรรยากาศวิธีชีวิต ของ
ชาวประมง ยู พัทยา จึงได้รับการออกแบบทั งงานสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ท้องถิ่น
และสะท้อนวิธีชุมชนในแนวคิดการจ้าลอง “หมู่บ้านชาวประมง ที่พักนักเดินเรือ” โดยน้าวัสดุธรรมชาติ อาทิ ไม้ ไม้ไผ่ หิน ผ้าลินนิ
หญ้าคา มาตกแต่งและเพิ่มเติมลงรายละเอียดด้วยเครื่องใช้ของชาวประมงและนักเดินเรือ อาทิ กระเป๋าเดินทาง เข็มทิศ แผนที่
โลก แห กระชัง เชือกป่าน ทังหมดนี ออกแบบในโทนสีขาวและเอิร์ทโทนให้ความรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย และ ใกล้ชิดธรรมชาติ
ยู พัทยา บริการห้องพัก 25 ห้อง และวิลล่า 19 หลัง รวม 44 ห้อง ขนาด 32 ถึง 90 ตร.ม. ครบครันด้วยสิ่งอ้า นวย ความ
สะดวกทันสมัย รวมทัง สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย และบริการพิเศษในแบบ U อีกมากมาย อาทิ บริการอาหารเช้าทุกที่ ทุกเวลา
(Breakfast Whenever/Wherever), การใช้ห้องพักได้ 24 ชม., U Choose Programme ที่ลูกค้าสามารถเลือก เครื่องใช้ตาม
ความชอบส่วนตัวได้ อาทิ หมอน กลิ่นสบู่ ชา และเพลงในห้องพัก เป็นต้น ในช่วงเวลาพักผ่อน ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินไปกับการ
ว่ายน้า ที่สระว่ายน้าแบบอินฟินิตี ที่ยาวถึง 48 เมตร บริเวณหน้า ชายหาด หรือเลือกออกก้าลังกายพร้อมชมวิวทะเลที่ห้องฟิตเน
สเซ็นเตอร์ ส้าหรับผู้ที่ต้องการผ่อนคลายสามารถเข้ารับบริการที่ ยู สปา ให้บริการนวดไทย และห้องทรีทเมนต์ส่วนตัวพร้อมอ่าง
จากุซซี่ ส้าหรับนวดอโรมา และเชิญมาลิมลองอาหารฝรั่งเศสสไตล์บิสโทร และอาหารทะเลสด ณ ห้องอาหารปาปิญอง แล้วชม
พระอาทิตย์ตกดิน ณ ลา เวล่า บาร์ ที่ออกแบบให้เป็นมุมนั่งเล่น เอนกายชม พระอาทิตย์ตกดินในบรรยากาศที่โรแมนติกที่สุดใน
พัทยา
เปิดให้บริการ

15 กุมภาพันธ์ 2558

สถานที่ตั้ง

ริมชายหาด ช่วงระหว่างจอมเทียนและบางเสร่
2 ชั่วโมงจากสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ (โดยรถยนต์)

ที่อยู่โรงแรม

70/14 หมู่ 8 ซอยนาจอมเทียน 56/3 สัตหีบ ชลบุรี 20250
โทร 033 046 100 แฟกซ์ 033 046 099
reserve@upattaya.com

สานักงานขายและการตลาด

1091/343 ถนนเพชรบุรี มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02 651 7677 โทรสาร: 02 651 7678
salesth@uhotelsresorts.com

เว็บไซต์

www.upattaya.com

เฟสบุ๊ก

www.facebook.com/UPattaya

บริษัทเจ้าของ

บริษัท แพตตีแอนด์แพรไหม จ้ากัด

บริหารงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วสิ จ้ากัด
www.absolutehotelservices.com

แบรนด์

ยู โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
www.uhotelsresorts.com

ผู้จัดการทั่วไป

คุณชุลีกร มุ่งสันติ
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จานวนห้องพัก
บริการห้องพักและวิลล่าทังหมด 44 ห้อง
• ห้องซูพีเรียการ์เด้นวิว 7 ห้อง (32 ตร.ม.)
• ห้องซูพีเรียซีวิว 9 ห้อง (32 ตร.ม.)
• ห้องดีลักซ์ซีวิว 9 ห้อง (32 ตร.ม.)
• การ์เด้นวิลล่า 6 หลัง (32 ตร.ม.)
• พูลแอคเซสวิลล่า 2 หลัง (45 ตร.ม. และสระว่ายน้าส่วนตัวขนาด 15 x 5 ตร.ม.)
• พูลวิลล่า 6 หลัง (50 ตร.ม. และสระว่ายน้าส่วนตัวขนาด 5 x 3 ตร.ม.)
• พูลวิลล่าแบบ 2 ห้องนอน 2 หลัง (90 ตร.ม. และสระว่ายน้าส่วนตัวขนาด 8 x 2 ตร.ม.)
• บีชฟร้อนท์พูลวิลล่า 3 หลัง (60 ตร.ม. และสระว่ายน้าส่วนตัวขนาด 8 x 3 ตร.ม.)
รายละเอียดห้องพัก
ห้องซูพีเรียการ์เด้นวิว
ห้องซูพีเรียการ์เด้นวิว ตังอยู่ชัน 1 ของอาคาร ทุกห้องมีอ่างน้าวนขนาดใหญ่ภายในเพื่อการผ่อนคลายอย่างเป็นส่วนตัวบริเวณ
สวนส่วนตัวในห้องพัก พร้อมสิ่งอ้านวยความสะดวกครบครัน อาทิ เตียงขนาดคิงไซส์ หรือ เตียงคู่ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์
สัญญาณดาวเทียม เสือคลุมอาบนา้ โทรศัพท์ภายในห้องพัก ตู้เย็น มินิบาร์ ตู้เซฟภายในห้องพัก ไดร์เป่าผม โต๊ะท้างาน สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย เครื่องท้าชากาแฟภายในห้องพัก
ห้องซูพีเรียซีวิว
ห้องซูพีเรียซีวิว ตังอยู่บนชัน 2 ของอาคาร จึงสามารถชมวิวทะเลได้จากห้องพัก ทุกห้องมีอ่างอ่างน้าวนขนาดใหญ่ที่ระเบียง
เพื่อการผ่อนคลายพร้อมชมวิวทะเล และยังมีสิ่งอ้านวยความสะดวกครบครัน อาทิ เตียงขนาดคิงไซส์ หรือ เตียงคู่
เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ สัญญาณดาวเทียม เสือคลุมอาบน้า โทรศัพท์ภายในห้องพัก ตู้เย็น มินบิ าร์ ตู้เซฟภายในห้องพัก ไดร์
เป่าผม โต๊ะท้างาน สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย เครื่องท้าชากาแฟภายในห้องพัก
ห้องดีลักซ์ซีวิว
ห้องดีลักซ์ซีวิว ตังอยู่บนชัน 3 ของอาคาร จึงสามารถชมวิวทะเลได้แบบพาโนรามาจากห้องพัก ทุกห้องมีอ่างอ่างน้าวนขนาด
ใหญ่ที่ระเบียงเพื่อการผ่อนคลายพร้อมชมวิวทะเล
และยังมีสิ่งอ้านวยความสะดวกครบครัน
อาทิ
เตียงขนาดคิงไซส์
เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ สัญญาณดาวเทียม เสือคลุมอาบน้า โทรศัพท์ภายในห้องพัก ตู้เย็น มินบิ าร์ ตู้เซฟภายในห้องพัก ไดร์
เป่าผม โต๊ะท้างาน สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย เครื่องท้าชากาแฟภายในห้องพัก
การ์เด้นวิลล่า
การ์เด้นวิลล่า ตังอยู่ท่ามกลางสวนสไตล์ทรอปิคอล เพื่อให้ผู้เข้าพักได้ผ่อนคลายอย่างใกล้ชิดธรรมชาติและมีความเป็นส่วนตัว
พร้อมสิ่งอ้านวยความสะดวกภายในห้องพัก อาทิ เตียงขนาดคิงไซส์ อ่างอ่างน้าวน เตียงแบบคิงไซส์ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์
สัญญาณดาวเทียม เสือคลุมอาบนา้ โทรศัพท์ภายในห้องพัก ตู้เย็น มินิบาร์ ตู้เซฟภายในห้องพัก ไดร์เป่าผม โต๊ะท้างาน สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย เครื่องท้าชากาแฟภายในห้องพัก
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พูลแอคเซสวิลล่า
ห้องพักขนาดใหญ่ พร้อมสระว่ายน้าส่วนตัวขนาด 15 x 5 เมตร (ส้าหรับห้องพัก 2 ห้อง) ล้อมรอบด้วยสวนให้ความร่มรืน่
พร้อมด้วยห้องน้าขนาดใหญ่ อ่างน้าวนและสิ่งอ้านวยความสะดวกภายในห้องพัก เตียงใหญ่ขนาดคิงไซส์ เครื่องปรับอากาศ
โทรทัศน์ สัญญาณดาวเทียม เสือคลุมอาบน้า โทรศัพท์ภายในห้องพัก ตู้เย็น มินิบาร์ ตู้เซฟภายในห้องพัก ไดร์เป่าผม โต๊ะท้างาน
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย เครื่องท้าชากาแฟภายในห้องพัก
พูลวิลล่า
วิลล่าขนาดใหญ่ พืนที่ใช้สอยกว้างขวาง และเน้นความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพัก ด้วยพืนที่นั่งเล่น เตียงอาบแดด อ่างน้าวน ณ
บริเวณด้านหน้าวิลล่า รวมทัง สระว่ายน้าส่วนตัวขนาด 5 x 3 เมตร พร้อมด้วยห้องน้าขนาดใหญ่ และสิ่งอ้านวยความสะดวกภายใน
ห้องพัก เตียงใหญ่ขนาดคิงไซส์ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ สัญญาณดาวเทียม เสือคลมุอาบน้า โทรศัพท์ภายในห้องพัก ตู้เย็น มินิ
บาร์ ตู้ซฟภายในห้
เ
องพัก ไดร์เป่าผม โต๊ะท้างาน สัญญาณอินเตอรเ้น็ตไรส้าย เครื่องท้าชากาแฟภายในห้องพัก
พูลวิลล่าแบบ 2 ห้องนอน
วิลล่าขนาดใหญ่ เหมาะส้าหรับครอบครัวด้วย 2 ห้องนอน (เตียงคิงไซส์ 1 ห้อง และ เตียงคู่ 1 ห้อง) เน้นความเป็นส่วนตัวของ
ผู้เข้าพัก มีพืนที่นั่งเล่นด้านหน้าวิลล่า สระว่ายน้าส่วนตัวขนาด 8 x 2 เมตร พร้อมด้วยห้องน้าขนาดใหญ่ อ่างน้าวน และสิ่งอ้านวย
ความสะดวกภายในห้องพัก เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ สัญญาณดาวเทียม เสือคลุมอาบน้า โทรศัพท์ภายในห้องพัก ตู้เย็น มินิบาร์
ตู้เซฟภายในห้องพัก ไดร์เป่าผม โต๊ะท้างาน สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย เครื่องท้าชากาแฟภายในห้องพัก
บีชฟร้อนท์ พูลวิลล่า
วิลล่าขนาดใหญ่ ตังอยู่บริเวณหน้าหาด ให้คุณได้ใกล้ชิดทะเลมากที่สุดและเน้นความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพัก มีพืนที่นั่งเล่น
ด้านหน้าวิลล่ารับลมทะเล รวมทัง สระว่ายน้าส่วนตัวขนาด 8 x 3 เมตร พร้อมด้วยห้องน้าขนาดใหญ่ และสิ่งอ้านวยความสะดวก
ภายในห้องพัก เตียงขนาดคิงไซส์ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ สัญญาณดาวเทียม เสือคลุมอาบน้า โทรศัพท์ภายในห้องพัก ตู้เย็น
มินิบาร์ ตู้เซฟภายในห้องพัก ไดร์เป่าผม โต๊ะท้างาน สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย เครื่องท้าชากาแฟภายในห้องพัก
การบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของ U
•
•
•
•
•

ลูกค้าสามารถใช้บริการห้องพัก 24 ชั่วโมง สามารถเช็คอินเวลาใดก็ได้และเช็คเอาท์ในเวลาเดียวกันในวันที่จะเดินทางกลับ (24
hour use of room)
ให้บริการอาหารเช้าที่ลูกค้าสามารถเลือกที่จะรับประทานได้ทุกเวลา (ถึง 22:00 น.) ทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็น ที่ห้องพัก ริมสระ
ว่ายน้า ห้องอาหาร หรือในสวน (Breakfast whenever/wherever)
บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เนทแบบ Wi Fi ฟรี
บริการจักรยานฟรี และห้องสมุด
โปรแกรมที่คุณเลือกได้ U Choose Programme : โดยผู้เข้าพักสามารถเลือก ชา สบู่ หมอน และ เพลง ที่ชื่นชอบได้ก่อนเข้า
พัก นอกจากนันลูกค้ายังสามารถเลือกเครื่องดืม่ ต้อนรับ ได้ด้วยตนเอง จากมินิบาร์ในห้องพัก 1 ท่านต่อ 1 อย่าง ต่อ การเข้าพัก

บริการอื่นๆ
• เคาน์เตอร์บริการตลอด 24 ชั่วโมง
• ห้องออกก้าลังกาย
• สระว่ายน้าริมชายหาด
• สปา
• รูมเซอร์วิส
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•
•
•

ท้าความสะอาดห้องทุกวัน
บริการซักรีด
บริการน้าเทีย่ ว

โปรแกรมที่คุณเลือกได้ U Choose Programme
เราเตรียมสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ ไว้ให้ผู้เข้าพักตลอดการพักผ่อน อาทิเช่น ผู้เข้าพักสามารถเลือกกลิ่นหมอน มินิบาร์ ชา
สบู่ รายการเพลงโปรดภาพยนตร์ไว้ในทีวีซึ่งผู้เข้าพักสามารถเลือกสิง่ อ้านวยความสะดวกเหล่านีได้ผ่านทางเว็บไซน์ของทางรีสอร์ท
ขณะท้าการจองห้องพักออนไลน์ หรือแจ้งกับทางพนักงานขณะเข้าพักได้เช่นกัน
ห้องอาหารและบาร์
ห้องอาหารปาปิญอง Papillon
เปิดประสบการณ์ใหม่กับอาหารฝรั่งเศสสไตล์บสิ โทร ริมทะเล ที่พ่อครัวของเราคัดสรรวัตถุดิบชันดีมาน้าเสนอ ทังอาหารเช้า
อาหารกลางวัน และอาหารค่้าใต้แสงเทียน ในบรรยากาศสุดโรแมนติก ชมพระอาทิตย์ตกดินสู่ท้องทะเล
ลา เวล่า รูฟท็อปบาร์ La Vela Rooftop Bar
บาร์ชันบนดาดฟ้าของห้องอาหารปาปิญอง ออกแบบในสไตล์โมเดิรน์รัสติค เปิดรับวิวท้องทะเลแบบสุดสายตาและสูดลมทะเล
อย่างเต็มอิ่ม บริการของว่าง เครื่องดื่ม ค็อกเทล เปิดบริการตังแต่ 17.00 – 24.00 น.
เดอะ ไลบรารี่ The Library
ห้องสมุดที่ให้บริการหนังสือและนิตยสารให้อ่านยามว่าง ภายในห้องอาหารปาปิญอง
สระว่ายน้า
สระว่ายน้าแบบอินฟินิตี เลียบขนานกับชายหาด ให้ความรู้สึกเหมือนแหวกว่ายในท้องทะเล ขนาดใหญ่ 7 x 44 เมตร
ฟิตเนสเซ็นเตอร์
ห้องออกก้าลังกายพร้อมอุปกรณ์ทันสมัย ตัง ณ บริเวณหน้าหาด ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการออกกก้าลังกาย
U Spa
ผ่อนคลายกับโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่เราเลือกสรรมาปรนนิบัติคณ
ุ ทังต้ารับไทยและต้ารับยุโรป ที่ ยู สปา
งานจัดเลี้ยงและประชุม
ยู พัทยา พร้อมรองรับงานแต่งงาน งานจัดเลียง งานประชุม หรืองานสังสรรค์ ด้วยห้องประชุมขนาด 170 ตร.ม. ที่เปิดรับวิว
ทะเลแบบพาโนรามา พร้อมด้วยอุปกรณ์และสิ่งอ้านวยความสะดวกครบครัน ให้คา้ ปรึกษาและบริการโดยทีมงานมืออาชีพมาก
ด้วยประสบการณ์ ใส่ใจในทุกรายละเอียด
โปรแกรมเพื่อสังคม U Make A Difference
โปรแกรมเพื่อสังคม U Make A Difference เป็นโครงการที่ ยู โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จัดขึนเพือ่ สนับสนุนองค์กรที่ให้บริการ
ชุมชนในท้องถิ่นที่โรงแรมตังอยู่ ในฐานะแขกของเราท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี โดย ยู พัทยา จะบริจาคเงินทุก 30
บาทจากอัตราค่าห้องพักทุกห้องต่อวัน โดยรวบรวมไปบริจาคเพื่อการกุศลปีละ 2 ครัง
การเดินทาง
โรงแรมมีบริการรถรับ-ส่ง พร้อมคนขับที่มีความรูภ้ าษาอังกฤษ
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แผนที่

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาติดต่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร 02 255 9925 อีเมล์ prth@absolutehotelservices.com
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