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โรงแรม ยู เขาใหญ่ โรงแรมระดับ 4 ดาว ห่างจากกรุงเทพฯเพียง 2 ชม. ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตัวโรงแรมตั้งอยู่ห่างจาก
ถนนธนะรัชต์ กม.ที่ 13 เป็นระยะทาง 10 กม. การออกแบบตกแต่งได้รับแรงบันดาลจากสเน่ห์ของหมู่บ้านชนบททางใต้ของประเทศ
ฝรั่งเศสอันเงียบสงบและร่มรื่น ห้องพักทั้ง 63 ห้องจึงโอบล้อมด้วยทัศนียภาพอันงดงามของทิวเขาและแมกไม้ เพิ่มเติมความทันสมัย
และความสะดวก เพื่อให้เหมาะแก่การพักอาศัยและการพักผ่อน อาทิ พื้นที่สวนขนาดใหญ่ ทะเลสาบ สระว่ายน้ำขนาดใหญ่กลางแจ้ง
สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก ห้องออกกำลังกาย ห้องสมุด และสปา
โรงแรม ยู เขาใหญ่ ให้บริการห้องพักและห้องสวีท รวม 63 ห้อง การตกแต่งภายในอบอวลด้วยกลิ่นอายแบบหมู่บ้านชนบทใน
ฝรั่งเศส (French country) ที่มเี ต็มไปด้วยความร่มรื่นของของธรรมชาติและอบอวลเต็มไปด้วยความสุขของครอบครัว บริการอื่นๆ
ภายใน โรงแรม สำหรับช่วงเวลาพักผ่อน อาทิ ห้องอาหารปาปิญอง ห้องอาหารที่เปิดบริการตลอดวันในสวนฝรั่งเศส บริการอาหาร
สไตล์เฟรนซ์บิสโทรและอาหารไทย U Spa By Tao Garden สปาแนวเต๋าที่ได้รับการยอมรับระดับโลก มีทรีทเมนต์หลากหลายเพื่อ
ความผ่อนคลายและรักษาความเจ็บป่วย อีกทั้งบริการเสริมความงาม ทำเล็บ และนวดเท้า และห้องออกกำลังกาย ให้บริการ
นอกจากนี้ โรงแรมฯยังพร้อมรองรับการประชุมและการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสพิเศษต่างๆ ด้วยห้องประชุมและจัดเลี้ยง
1 ห้อง และห้องประชุมย่อย 2 ห้อง บนพื้นที่รวม 309 ตร.ม. ด้วยความตั้งใจที่จะมอบประสบการณ์แห่งการพักผ่อนที่แท้จริง การ
บริการที่ โรงแรม ยู เขาใหญ่ จึงเป็นไปเพื่อความสงบผ่อนคลายให้ความรู้สึกเหมือนได้มาบ้านพักตากอากาศของตนเอง พร้อมรับ
บริการอันเป็นเอกลักษณ์ของ U อันได้แก่ อาหารเช้าที่บริการได้ทุกที่ทุกเวลา (Breakfast Whenever Wherever) โดยเลือกรับสิทธิ
ทานอาหารเช้าของคุณได้จนถึง 22.00 น. การใช้ห้องพักได้ 24 ชม. ที่ให้คุณคืนห้องพัก ณ เวลาเดียวกับที่เข้าพัก U Choose
Programme ที่ลูกค้าสามารถเลือกเครื่องใช้ตามความชอบส่วนตัวได้ อาทิ หมอน กลิ่นสบู่ ชา และเพลงในห้องพัก สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย ห้องสมุด และบริการจักรยานให้ยมื ฟรี เป็นต้น
เปิดให้บริการ
15 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ตั้ง

เพียง 2 ชม. จากกรุงเทพฯ เดินทางมาทางถนนธนะรัชต์ เมื่อถึง
กม.ที่ 13 (แยกหมูสี) เลี้ยวซ้ายเข้ามาจามทาง 10 กม.

ที่อยู่โรงแรม

99/22 หมู่ 1 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30130
โทร 044 079 999 แฟกซ์ 044 079 998
reserve@ukhaoyai.com

สำนักงานขายและการตลาด

1091/343 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ข.ราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร 02 651 7677 แฟกซ์ 02 651 7678
salesth@uhotelsresorts.com

เว็บไซต์

www.ukhaoyai.com

เฟสบุ๊ก

www.facebook.com/UKhaoYai

บริษัทเจ้าของ

บริษัท แมกโนเลีย โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

บริหารงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วสิ จำกัด
www.absolutehotelservices.com
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แบรนด์

ยู โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท
www.uhotelsresorts.com

ผู้จัดการทั่วไป

คุณรณยุทธ อ้นอุ่น

ห้องพัก
ห้องพักและห้องสวีท 63 ห้อง ประกอบด้วย
• ห้องซูพีเรีย ขนาด 34 - 40 ตร.ม.
• ห้องดีลักซ์พร้อมชุดน้ำชายามบ่าย ขนาด 47 - 57 ตร.ม.
• ห้องดีลักซ์แฟมิลี่ คอนเนคติ้งพร้อมชุดน้ำชายามบ่าย ขนาด 94-114 ตร.ม.
• ห้องสวีทพร้อมชุดน้ำชายามบ่ายและการนวดผ่อนคลาย ขนาด 72 ตร.ม.
การบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของ U
• ลูกค้าสามารถใช้บริการห้องพัก 24 ชั่วโมง สามารถเช็คอินเวลาใดก็ได้และเช็คเอาท์ในเวลาเดียวกันในวันที่จะเดินทางกลับ (24
hour use of room)
• ให้บริการอาหารเช้าที่ลูกค้าสามารถเลือกที่จะรับประทานได้ทุกเวลา (ถึง 22:00 น.) ทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็น ที่ห้องพัก ริมสระ
ว่ายน้ำ ห้องอาหาร หรือในสวน (Breakfast whenever/wherever)
• บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เนทแบบ Wi Fi ฟรี
• บริการจักรยานฟรี และห้องสมุด
• โปรแกรมที่คุณเลือกได้ U Choose Programme : โดยผู้เข้าพักสามารถเลือก ชา สบู่ หมอน และ เพลง ที่ชื่นชอบได้ก่อนเข้าพัก
นอกจากนั้นลูกค้ายังสามารถเลือกเครื่องดื่มต้อนรับ ได้ด้วยตนเอง จากมินิบาร์ในห้องพัก 1 ท่านต่อ 1 อย่าง ต่อ การเข้าพัก
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
• เตียงนอนแบบคิงไซส์ และแบบเตียงคู่
• ฝักบัวแบบเรนชาวเวอร์
• อ่างอาบน้ำ (ห้องสวีท)
• ภาพยนตร์และรายการเพลงสำหรับเลือก
• เครื่องปรับอากาศ
• ตู้นิรภัย
• ไดร์เป่าผม
• ตู้เย็นและมินิบาร์
• โต๊ะทำงาน
• โทรศัพท์สายตรง
• เครื่องทำชาและกาแฟ ภายในห้องพัก
• เสื้อคลุมอาบน้ำ และรองเท้าใส่ภายในห้องพัก
• โทรทัศน์และช่องสัญญาณดาวเทียม
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บริการอื่นๆ
•
เคาน์เตอร์ต้อนรับบริการตลอด 24 ชั่วโมง
•
ห้องออกกำลังกาย
•
U Spa By Tao Garden
•
สระว่ายน้ำ และสระเด็ก
•
ห้องอาหารปาปิญอง
•
ล็อบบี้เลาจน์
•
รูมเซอร์วิส
•
ห้องประชุมและอุปกรณ์
•
ทำความสะอาดห้องพักทุกวัน
•
บริการซักรีด
•
บริการนำเทีย่ ว
โปรแกรมที่คุณเลือกได้ U Choose Programme
ผู้เข้าพักสามารถเลือกประเภทหมอน กลิ่นสบู่ กลิ่นชา และรายการเพลงโปรด (ช่องโปรแกรมในโทรทัศน์) ที่ชื่นชอบได้ โดยกรอก
ให้ข้อมูลแก่โรงแรมเมื่อทำการจองห้องพักออนไลน์ หรือแจ้งกับทางพนักงานเมื่อเข้าพักได้เช่นกัน
ห้องอาหารและบาร์
ห้องอาหาร ปาปิญอง เฟรนซ์ บิสโทร
ตั้งอยู่ในสวนใจกลางโรงแรม ยู เขาใหญ่ ในบรรยากาศแบบฝรั่งเศสชนบท พร้ออาหารเมนูคุณภาพเปี่ยมด้วยคุณประโยชน์ รสชาติ
แบบโฮมเมด พร้อมให้บริการตลอดวัน อาหารเช้า เวลา 6.30 – 11.00 น. อาหารฝรั่งเศสบิสโทรและอาหารไทย เวลา 11.00 – 23.00
น.
ล็อบบี้ เลาจน์
ออกแบบอย่างทันสมัยสไตล์ฝรั่งเศส เปิดโล่ง ทำให้แม้จะอยูภ่ ายในเลาจน์ แต่สามารถชมความร่มรื่นของสวนฝรั่งเศสภายนอกได้
ลูกค้าสามารถนั่งทานเครื่องดื่มและของว่างได้ตลอดวัน ตั้งอยู่ ณ ชั้นล่าง ใกล้บริเวณล็อบบี้
ห้องออกกำลังกาย
ห้องออกกำลังกายพร้อมด้วยอุปกรณ์ทันสมัยที่สดุ เพื่อสุขภาพความแข็งแรง ตั้งอยู่ ณ ชั้นล่าง ตึกฝั่งตะวันตก
U Spa By Tao Garden
รับการปรนนิบัติเพื่อความผ่อนคลาย ปลดเปลื้องความเมื่อยล้าและเจ็บป่วยของร่างกาย ด้วยปรัญชาการเยียวยาในวิถีแห่งเต๋า ณ
ยู สปา โดย เต๋า การ์เด้น (U Spa by Tao Garden) ที่มุ่งเน้นการขจัดสารพิษ คืนความสมดุลของธาตุภายในร่างกาย คลายกล้ามเนื้อ
ที่เกร็งตึง และปลดปล่อยระบบการไหลเวียนของโลหิตให้กลับเป็นปกติด้วยหลักของธรรมชาติ โดยหมอนวดมืออาชีพ พร้อมให้บริการ
ด้วยห้องทรีทเมนต์แบบคู่ 1 ห้อง และแบบเดี่ยว 5 ห้อง ณ ชั้นล่าง บริเวณใกล้ล็อบบี้
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สระว่ายน้ำ
สระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในสวนของโรงแรม สระผูใ้ หญ่ กว้าง 6 เมตร x ยาว 20 เมตร x ลึก 1.2 เมตร
และสระเด็กขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 5 เมตร x ลึก 0.6 เมตร
ห้องประชุมและจัดเลี้ยง
ห้องบอลรูม สำหรับจัดงานประชุม สัมมนา หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ และห้องประชุมย่อย 2 ห้อง บนพื้นที่ 309 ตร.
ม. พร้อมด้วยอุปกรณ์ทันสมัย อาหารเลิศรส ให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพที่คุณวางใจได้
โปรแกรมเพื่อสังคม U Make a Difference
โปรแกรมเพื่อสังคม U Make A Difference เป็นโครงการที่ ยู โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนองค์กรที่ให้บริการ
ชุมชนในท้องถิ่นที่โรงแรมตั้งอยู่ เพื่อเป็นการตอบแทนกลับคืนสู่ชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ โดยโรงแรมจะหักเงินบริจาคเงิน 1 ดอลล่าร์สหรัฐ
จากรายได้ค่าห้องพักทุกห้องต่อวัน และรวบรวมนำไปบริจาคเพื่อการกุศลปีละ 2 ครั้ง
การเดินทาง
โรงแรมมีบริการรถรับ-ส่ง พร้อมคนขับที่มีความรู้ภาษาอังกฤษ (มีค่าบริการเพิม่ เติม)
แผนที่

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม กรุณาติดต่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร 02 651 7677 อีเมล prth@absolutehotelservices.com

ปรับปรุงล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2563
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