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ยู เซนมายา ภูเก็ต ตั้งอยู่บนเนินเขาของหาดกะหลิม ให้บริการห้องพักประเภท ซูพีเรีย ดีลักซ์ซีวิวพร้อมอ่างจากุซซี่
พรีเมียมดีลักซ์ซีวิว พร้อมอ่างจากุซซี่ ดีลักซ์ซีวิวพูลแอคเซสพร้อมอ่างจากุซซี่ สวีทซีวิว พร้อมอ่างจากุซซี่ และสวีทซีวิว พูลแอค
เซสพร้อมอ่างจากุซซี่ พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกอย่างครบครัน
ห้องพักทุกห้องได้รับการออกแบบในสไตล์ร่วมสมัยที่ผสมผสานความโมเดิร์นสมัยใหม่เข้ากับกลิ่นอายทางวัฒนธรรมสไตล์ ชิโนโปรตุกีสได้อย่างลงตัว โดยได้แรงบันดาลใจมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของเกาะภูเก็ต ภายในรีสอร์ทพรั่งพร้อมด้วยสิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆ อาทิ ร้านอาหารริมชายทะเล เปิดโล่งชมวิวท้องทะเลอันดามันได้แบบพาโนรามา ห้องออกกาลังกายพร้อม
อุปกรณ์ทันสมัยครบครัน สระว่ายน้ากลางแจ้งแบบอินฟินิตี้ชมวิวมหาสมุทร ห้องประชุมสัมมนา ห้องสมุด และสปา
เปิดบริการ

1 มีนาคม 2557

สถานที่ตั้ง

อยู่เนินเขาของหาดกะหลิมทีส่ ามารถมองเห็นเวิ้งอ่าวของหาด
ป่าตองได้ชัดเจนและใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์เพียง 45 นาทีจาก
สนามบินนานาชาติภูเก็ต

ที่อยูโ่ รงแรม

6/181 หมู่ 6 ตาบลกมลา อาเภอกะทู้ ภูเก็ต 83150 ประเทศไทย
โทร 076 336 888 แฟกซ์ 076 336 899
reserve@uzenmayaphuket.com

สานักงานขายและการตลาด

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

เว็บไซต์

www.uzenmayaphuket.com

เฟสบุ๊ก

www.facebook.com/UZenmayaPhuket

บริหารโดย

บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วสิ จากัด
www.absolutehotelservices.com

บริษัทเจ้าของ

บริษัท เดวาเอสเตท จากัด

บริหารงานโดย:

บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วสิ จากัด
www.absolutehotelservices.com

แบรนด์

ยู โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท
www.uhotelsresorts.com

ผู้จัดการทั่วไป

เยาวนาถ โพธิพรม
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ห้องพัก
• ซูพีเรีย (30 ตร.ม.)
• ดีลักซ์ซีวิวพร้อมอ่างจากุซซี่ (34 - 44 ตร.ม.)
• พรีเมียมดีลักซ์ซีวิวพร้อมอ่างจากุซซี่ (35 ตร.ม.)
• ดีลักซ์ซีวิวพูลแอคเซสพร้อมอ่างจากุซซี่ (50 ตร.ม.)
• สวีทซีวิวพร้อมอ่างจากุซซี่ (70 ตร.ม.)
• สวีทซีวิวพูลแอคเซสพร้อมอ่างจากุซซี่ (60 ตร.ม.)
การบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของ U
• ลูกค้าสามารถใช้บริการห้องพัก 24 ชั่วโมง สามารถเช็คอินเวลาใดก็ได้และเช็คเอาท์ในเวลาเดียวกันในวันคืนห้องพัก (24 hour
use of room)
• ให้บริการอาหารเช้าทีล่ ูกค้าสามารถเลือกที่จะรับประทานได้ทุกเวลา (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 และหมอน ที่ชื่นชอบได้ก่อนเข้าพัก
นอกจากนั้นลูกค้ายังสามารถเลือกเครื่องดื่มต้อนรับ ได้ด้วยตนเอง จากมินิบาร์ในห้องพัก 1 ท่านต่อ 1 อย่าง ต่อ การเข้าพัก
สิ่งอานวยความสะดวกในห้องพัก
• เตียงเดีย่ ว / เตียงคู่
• ห้องไม่สูบบุหรี่
• ฝักบัวในห้องพักทุกห้อง และอ่างจากุซซี่ภายในห้อง (ห้องพักบางประเภท)
• ระเบียงส่วนตัว (ยกเว้นห้องซุพีเรีย)
• ระบบความบันเทิงส่วนตัว ให้คณ
ุ ได้เลือกเพลงโปรดในห้องพัก
• แผงควบคุมการทางานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
• มินิบาร์
• ตู้นิรภัยแบบอิเล็กทรอนิกส์
• ไดร์เป่าผม
• โทรศัพท์สายตรง
• เครื่องทากาแฟ / ชา
• เสื้อคลุมอาบน้าและรองเท้าแตะ
• โทรทัศน์จอแบนแอลซีดี พร้อมช่องสัญญาณดาวเทียม

หน้า 3 จาก 5

U Zenmaya Phuket
6/181 Moo 6, Kamala,
Kathu, Phuket 83150 Thailand
Tel +66 76 336 888
Fax +66 76 336 899
www.uzenmayaphuket.com

การบริการต่างๆ
• บริการโทรศัพท์ในราคาตามจริง
• ห้องออกกาลังกาย
• สระว่ายน้ากลางแจ้งแบบ Infinity edge
• สปา
• บริการรูมเซอร์วิส
• บริการทาความสะอาดห้อง
• บริการซักผ้า
• กิจกรรมสันทนาการประจาวัน และบริการท่องเที่ยว
ห้องอาหาร
เปิดประสบการณ์ใหม่ สาหรับการรับประทานอาหาร กับเมนูอาหารหลากหลายสไตล์ที่ออกแบบมาเพื่อแขกคนพิเศษของเรา
ซีสเคป Zeascape
ห้องอาหารหลักของรีสอร์ทตั้งอยู่ติดกับล็อบบี้พร้อมนาเสนอวัฒนธรรมและประเพณีพื้นถิ่นของภาคใต้ผ่านมื้ออาหารที่แต่ละจาน
ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้รสชาติดั้งเดิม แต่โดดเด่นด้วยการจัดแต่งจานแบบร่วมสมัย และอาหารทะเลปิ้งย่างสไตล์ไทยๆ
พร้อมดื่มด่ากับทัศนียภาพของทะเลอันดามันได้กว้างไกลสุดสายตา และตื่นตะลึงไปกับความงดงามยามพระอาทิตย์ตกเหนือเวิ้งอ่าว
หาดป่าตองที่จะติดตาตรึงใจไปอีกนานเท่านานนอกจากนี้ห้องซีสเคปยังพร้อมให้บริการอาหารเช้าในสไตล์ “U” ที่จะเสิร์ฟเวลาใดก็
ได้ ที่ไหนก็ได้ภายในรีสอร์ท
บรีซ พูล บาร์ Breezes Pool Bar
แขกผู้เข้าพักสามารถผ่อนคลายอย่างแท้จริงบนระเบียงอาบแดดริมสระว่ายน้าที่ออกแบบให้ขอบสระขนานกับเส้นขอบฟ้า
เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพของทะเลสีฟ้าคราม และเวิ้งอ่าวของหาดป่าตอง พร้อมจิบค็อกเทลเย็นฉ่าจากบรีซ พูล บาร์ ซึ่งอยู่ถัด
จากสระว่ายน้าตรงข้ามกับล็อบบี้ของรีสอร์ท
ห้องสมุด The Library
อยูบ่ ริเวณด้านล่างของห้องอาหารซีสเคป ภายในพรั่งพร้อมด้วยหนังสือหลากหลายประเภททั้งวรรณกรรม นิยาย นิตยสาร
หนังสืออ่านเล่น ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับหนังสือเล่มโปรดพร้อมชมวิวทะเล
ฟิตเนสเซ็นเตอร์
ห้องออกกาลังกายที่มีอุปกรณ์ทันสมัยครบครันตั้งอยูบ่ ริเวณหาดอาบแดดจาลองใกล้กับสปา
เซนศาลา สปา
เซนศาลา สปา ประกอบด้วย 5 ห้องทรีทเมนท์แบบส่วนตัวเสนอการนวดบาบัดที่นาจุดเด่นของการนวดไทยมาผสานกับเทคนิค
การนวดสไตล์ยูโรปเพื่อเสริมให้ทรีทเมนท์มีประสิทธิภาพในการบาบัดสูงสุดและนาไปสู่ความผ่อนคลายจากภายในสู่ภายนอก
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ห้องประชุม และจัดเลี้ยง
ยู เซนมายา ภูเก็ตมี 2 ห้องจัดงานประชุมและงานจัดเลีย้ ง ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง โดยห้องประชุมเล็ก ตั้งอยูต่ รงข้าม
ห้องสมุด สามารถรองรับแขกได้หอ้ งละ 30 คน ส่วนห้องประชุมใหญ่ ตั้งอยู่ใกล้กับหาดอาบแดดจาลองสามารถรองรับแขกได้มากถึง
70 คน ภายในห้องพรั่งพร้อมด้วยสิ่งอานวยความสะดวกด้านการจัดเลี้ยง และประชุม สัมมนาอย่างครบครัน เมนูอาหารถูกคัดสรรมา
อย่างพิถีพิถัน รวมถึงการบริการทีใ่ ส่ใจ จนกล้ารับประกันว่างานเลี้ยงของคุณจะประทับใจและเป็นที่จดจามากที่สดุ งานหนึ่ง
โปรแกรมเพื่อสังคม U Make a Difference
โปรแกรมเพื่อสังคม U Make A Difference เป็นโครงการที่ ยู โฮเต็ลแอนด์รสี อร์ท จัดขึน้ เพื่อสนับสนุนองค์กรที่ให้บริการ
ชุมชนในท้องถิ่นที่โรงแรมตั้งอยู่ ในฐานะแขกของเราท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ โดย ยู เซนมายา ภูเก็ต จะบริจาคเงิน
ทุก 30 บาทจากอัตราค่าห้องพักทุกห้องต่อวัน โดยรวบรวมไปบริจาคเพื่อการกุศลปีละ 2 ครั้ง
การเดินทาง
โรงแรมมีบริการรถรับ-ส่ง พร้อมคนขับที่มีความรูภ้ าษาอังกฤษ (มีค่าบริการเพิ่มเติม)
เที่ยวบิน
สนามบินนานาชาติภูเก็ต (HKT) เป็นสนามบินที่คึกคักที่สุดเป็นอันดับสองในประเทศไทย โดยมีมากกว่า 10 สายการบิน ที่
ให้บริการ ผู้โดยสารมากกว่า 2,900,000 คน และเที่ยวบิน 27,000 เที่ยวต่อปี
แผนที่

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

ปรับปรุงล่าสุด : 20 มีนาคม 2562
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