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    โรงแรม ยู จอมเทียน พัทยา โรงแรมระดับ 4 ดาว ให้บริการห้องพักและห้องสวีท 64 ห้อง  โรงแรมตั้งอยู่ริมชายหาดจอมเทียน 
ผู้เข้าพักจะไดผ้่อนคลายกับการพกัผ่อนริมชายทะเลและชมวิวทะเลแบบพาโนรามา พร้อมรับบริการพเิศษในแบบ U อาทิ อาหาร
เช้าท่ีพร้อมเสริ์ฟทุกที่ทุกเวลา การใช้ห้องพักได้ 24 ช่ัวโมง และสามารถเลือกเครื่องใช้ภายในห้องพักที่คุณชื่นชอบได้ด้วยตนเองกับ 
U Choose programme 
 

    ภายในโรงแรมและห้องพักไดร้บัการออกแบบตกแต่งอย่างสวยงาม ทันสมัย ในแบบคอนเทมโพรารอีาร์ต ตอบรับความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวสมัยใหม่ อีกทั้ง จัดวางพ้ืนท่ีใช้สอยภายในห้องอย่างลงตัวและมีสไตล์ และให้คณุเพลิดเพลินกบัสิ่งอำนวยความ
สะดวกครบครัน อาทิ สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ชมวิวทะเลบนดาดฟ้า ห้องอาหารและพลูบาร์ ห้องสมุด และห้องออกกำลังกาย ให้คุณ
หลีกหนีจากความวุ่นวายสู่การพักผ่อนอันแสนสงบ นอกจากน้ี โรงแรมอยู่ไม่ไกลจากสถานท่ีท่องเที่ยวช่ือดัง ร้านอาหาร สวนสัตว ์
และศูนย์แสดงพันธุ์สตัว์น้ำ  การพกัผ่อนของคุณที่ ยู จอมเทียน พัทยา จึงสมบูรณ์แบบ 
 

    ผู้เข้าพักจะไดร้ับบริการพิเศษอนัเป็นเอกลักษณ์ของโรงแรม ยู ไดแ้ก่ สัญญาณอินเตอรเ์น็ตไร้สาย, อาหารเช้าท่ีสามารถบริการได้
ทุกที่ ทุกเวลา (Breakfast Whenever Wherever), การใช้ห้องพักได้ 24 ชม. ใหคุ้ณได้พักผ่อนอย่างคุ้มค่า เข้าพัก ณ เวลาใด ก็
สามารถคืนห้องพัก ณ เวลานั้น ในวันคืนห้องพัก , U Choose Programme ที่ลูกค้าสามารถเลือกเครื่องใช้ตามความชอบส่วนตัว
ได้ อาทิ หมอน กลิ่นสบู่ ชา และเพลงในห้องพัก เป็นต้น    
 

เปิดให้บริการ 14 กันยายน 2561 
 

สถานที่ต้ัง ถนนจอมเทียน ซอย 1 
2 ช่ัวโมงจากสนามบินนานาชาตสิวุรรณภูมิ (โดยรถยนต์) 
 

ที่อยู่โรงแรม 101 หมู่ 1 นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 20250 
โทร 033 128 028 แฟกซ์ 033 128 027 
reserve@ujomtien.com 
 

สำนักงานขายและการตลาด  1091/343 ถนนเพชรบุรี มักกะสนั ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท:์ 02 651 7677  โทรสาร:  02 651 7678 
salesth@uhotelsresorts.com 
 

เว็บไซต์  www.ujomtien.com 
 

เฟสบุ๊ก www.facebook.com/UJomtienPattaya 
 

บริษัทเจ้าของ บริษัท แกรนด์จสัมินวิว จำกัด   
 

บริหารงานโดย  บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเตล็ เซอร์วสิ จำกัด 
www.absolutehotelservices.com 
 

แบรนด ์  ยู โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 
www.uhotelsresorts.com 
 

ผู้จัดการทั่วไป คุณสุจิตรา ศิริรักษ์  
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จำนวนห้องพัก 
บริการห้องพักทั้งหมด 64 ห้อง  
 

• ห้องซูพีเรีย ซีวิว (27 ตร.ม.) 

• ห้องดีลักซ์  (35 - 38 ตร.ม.) 

• ห้องดีลักซ์ ซีวิว (35 - 38 ตร.ม.) 

• ห้องดีลักซ์ พาโนรามิค ซีวิว (35 - 38 ตร.ม.) 

• ห้องสวีท ซีวิว (54 ตร.ม.) 

• ห้องแฟมิลี่ (62 ตร.ม.) 

รายละเอียดห้องพัก 
ห้องซูพีเรีย ซีวิว  
     ห้องซูพีเรีย ทุกห้องเป็นเตียงคู่ มีระเบยีงสำหรับชมวิว ภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ เครื่องปรับอากาศ 
ห้องน้ำขนาดใหญ่ เรนชาวเวอร์ เสื้อคลุมอาบน้ำ รองเท้าใส่เดินภายในห้องพัก โทรทัศน์ ช่องสัญญาณดาวเทียม โทรศัพท์ภายใน
ห้องพัก มินิบาร์ ตู้เซฟภายในห้องพัก ไดร์เป่าผม โต๊ะทำงาน สญัญาณอินเตอรเ์น็ตไรส้าย และเครื่องทำชากาแฟภายในห้องพัก  
ห้องดีลักซ์ 

     ห้องดีลักซ์ ห้องพักขนาดใหญ่ มีทั้งแบบเตียงคู่และเตียงใหญใ่ห้เลือก ภายในห้องพักมสีิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ 
เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำขนาดใหญ่ เรนชาวเวอร์ เสื้อคลุมอาบน้ำ รองเท้าใส่เดินภายในห้องพัก โทรทัศน์ ช่องสัญญาณดาวเทียม 
โทรศัพท์ภายในห้องพัก มินิบาร์ ตู้เซฟภายในห้องพัก ไดร์เป่าผม โต๊ะทำงาน สัญญาณอินเตอร์เนต็ไร้สาย และเครื่องทำชากาแฟ
ภายในห้องพัก  
ห้องดีลักซ์ ซีวิว 

     ห้องดีลักซ์ ซีวิว ห้องพักขนาดใหญ่ มีทั้งแบบเตียงคู่และเตยีงใหญ่ให้เลือก ขนาดคิงไซส์ มรีะเบยีงขนาดใหญ่พร้อมชุดโซฟาชม
วิวทะเล ภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ เครือ่งปรับอากาศ ห้องน้ำขนาดใหญ่ เรนชาวเวอร์ เสื้อคลมุอาบน้ำ 
รองเท้าใส่เดินภายในห้องพัก โทรทัศน์ ช่องสัญญาณดาวเทียม โทรศพัท์ภายในห้องพัก มินิบาร์ ตู้เซฟภายในห้องพัก ไดร์เป่าผม โต๊ะ
ทำงาน สัญญาณอินเตอร์เน็ตไรส้าย และเครื่องทำชากาแฟภายในหอ้งพัก  
ห้องดีลักซ์ พาโนรามิค ซีวิว 
     ห้องดีลักซ์ พาโนรามิค ซีวิว ห้องพักขนาดใหญ่ พร้อมเตียงขนาดคิงไซส์ มีระเบียงขนาดใหญ่พรอ้มชุดโซฟาชมวิวทะเลแบบพา
โนรามิค ภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ เครือ่งปรับอากาศ ห้องน้ำขนาดใหญ่ เรนชาวเวอร์ เสื้อคลมุอาบน้ำ 
รองเท้าใส่เดินภายในห้องพัก โทรทัศน์ ช่องสัญญาณดาวเทียม โทรศพัท์ภายในห้องพัก มินิบาร์ ตู้เซฟภายในห้องพัก ไดร์เป่าผม โต๊ะ
ทำงาน สัญญาณอินเตอร์เน็ตไรส้าย และเครื่องทำชากาแฟภายในหอ้งพัก 
ห้องสวีท ซีวิว  
     ห้องสวีท ห้องพักขนาดใหญ่ ห้องนอนทุกห้องเป็นเตียงใหญ่ขนาดคิงไซส์ นอกจากห้องนอน ภายในห้องสวีทมีพื้นที่น่ังเล่น ครัว
ขนาดเล็กแยกเเป็นสัดส่วน และระเบียงขนาดใหญ่พร้อมชุดโซฟาชมวิว ภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ 
เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำขนาดใหญ่ เรนชาวเวอร์ เสื้อคลุมอาบน้ำ รองเท้าใส่เดินภายในห้องพัก โทรทัศน์ ช่องสัญญาณดาวเทียม 
โทรศัพท์ภายในห้องพัก มินิบาร์ ตู้เซฟภายในห้องพัก ไดร์เป่าผม โต๊ะทำงาน สัญญาณอินเตอร์เนต็ไร้สาย และเครื่องทำชากาแฟ
ภายในห้องพัก  
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ห้องแฟมิลี่ 
     เพิ่มความสุขคูณสองให้คุณและครอบครัว ห้องแฟมิลี่ ของ โรงแรม ยู จอมเทียน พัทยา ตั้งอยู่บนช้ัน 3, 4 และ 5 ประกอบด้วย
ห้องพัก 2 ห้องติดกันท่ีสามารถเข้าถึงกันได้โดยมีประตลู็อคส่วนตัว ห้องแรกเป็นห้องที่มีเตียงขนาดคงิไซส์พร้อมพื้นที่น่ังเล่น ครัว
ขนาดเล็ก และระเบียง สำหรับห้องที่สองมาพร้อมเตยีงแฝด และระเบียง ห้องแฟมิลี่ถูกออกแบบให้ผู้เข้าพักท่ีมาเป็นครอบครวั 
ได้รับความสะดวกสบายและใช้เวลาแสนพิเศษร่วมกัน 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอ้งพัก 

• เตียงใหญ่ หรือ เตียงคู่  
• เรนชาวเวอร์  
• ระเบียงส่วนตัว  
• โทรทัศน์ช่องสัญญาณโทรทัศน์และเพลงภายในห้อง  
• เครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก  
• มินิบาร์ ตู้เซฟส่วนตัว และไดรเ์ป่าผม  
• โทรศัพท์สายตรง 
• เครื่องทำชากาแฟภายในห้องพัก  
• เสื้อคลมุอาบน้ำ รองเท้าใสเ่ดินภายในห้องพัก  

 

การบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของ U  

• ลูกค้าสามารถใช้บริการห้องพัก 24 ช่ัวโมง สามารถเช็คอินเวลาใดกไ็ด้และเช็คเอาท์ในเวลาเดยีวกันในวันที่จะเดินทางกลบั 
(24 hour use of room) 

• ให้บริการอาหารเช้าที่ลูกค้าสามารถเลือกที่จะรับประทานได้ทุกเวลา (ถึง 22:00 น.) ทุกสถานท่ี ไม่ว่าจะเป็น ที่ห้องพัก ริม
สระว่ายน้ำ หรือห้องอาหาร (Breakfast whenever/wherever) 

• บริการเชื่อมต่ออินเตอรเ์นทแบบ Wi Fi ฟรี  

• บริการจักรยานฟรี และห้องสมุด 

• โปรแกรมที่คุณเลือกได้ U Choose Programme ทีผู่้เข้าพักสามารถเลือก ชา สบู่ หมอน และเพลง ที่ช่ืนชอบได้ก่อนเข้าพัก 
นอกจากน้ันลูกค้ายังสามารถเลือกเครื่องดื่มต้อนรับได้ด้วยตนเองจากมินิบาร์ในห้องพัก 1 ท่าน ต่อ 1 อย่าง ต่อการเข้าพัก 

  

บริการอื่นๆ 
• เคาน์เตอร์ต้อนรับบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
• ห้องออกกำลังกาย 
• รูมเซอร์วิส 
• ทำความสะอาดห้องทุกวัน 
• บริการซักรีด 
• บริการนำเทีย่ว 
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โปรแกรมที่คุณเลือกได้ U Choose Programme 
     เราเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้ให้ผู้เข้าพักตลอดการพกัผ่อน อาทิเช่น ผู้เข้าพักสามารถเลือกกลิ่นหมอน มินิบาร์ ชา 
สบู ่ รายการเพลงโปรดในทีวีซึ่งผูเ้ข้าพักสามารถเลือกสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ได้ผ่านทางเว็บไซน์ของทางรีสอร์ทขณะทำการ
จองห้องพักออนไลน์ หรือแจ้งกับทางพนักงานขณะเข้าพักไดเ้ช่นกัน  
 

ห้องอาหารและบาร์ 
 

ห้องอาหาร Salt 
     ลิ้มรสอาหารทะเลสดจากท้องทะเล อาหารไทยรสเด็ด และอาหารนานาชาติ หลากหลายเมนูปรุงจากวัตถุดิบคณุภาพ นำเสนอ
ในรูปแบบทันสมัย พร้อมเสริ์ฟตลอดวัน ตั้งแต่มื้อเช้าจนถึงมื้อค่ำ ในบรรยากาศสุดโรแมนติก รมิชายทะเล 
 

รูฟท็อป บาร์ 
บริการเครื่องดื่มและของว่าง เติมความสดชื่น ออกแบบในสไตลโ์มเดิรน์รสัติค ตั้งอยู่บนช้ันดาดฟ้า ชมชายหาดพัทยาจาก

มุมสูง และวิวทะเลแบบ 360 องศา  
 

ห้องสมุด 
     มุมหนังสือ ภายในห้องอาหารซอล์ท สามารถหยิบหนังสืออ่านได้ฟรีในยามว่างของคุณ 
 

สระว่ายน้ำ 
     สระว่ายน้ำในแบบอินฟินิตี้ เลยีบขนานกับขอบฟ้า เหนือวิวหาดจอมเทียน บนช้ันดาดฟ้าของโรงแรม ให้ความรู้สึกเหมือนแหวก
ว่ายอยู่เหนือท้องทะเล ให้ความรู้สกึอิสระและผ่อนคลาย 
 

ฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
     ห้องออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ทันสมัย ตั้งบนช้ันดาดฟ้า ใกลก้ับสระว่ายน้ำ  
 

โปรแกรมเพ่ือสังคม U Make A Difference 
     โปรแกรมเพื่อสังคม U Make A Difference เป็นโครงการที่  ย ูโฮเต็ล แอนด์ รสีอร์ท  จดัขึ้นเพื่อสนับสนุนองค์กรที่ให้บริการ
ชุมชนในท้องถิ่นที่โรงแรมตั้งอยู่  ในฐานะแขกของเราท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ โดยโรงแรมจะหักเงิน 1 ดอลล่าร์
สหรัฐ จากอัตราค่าห้องพักทุกห้องต่อวัน สะสมและรวบรวมไปบริจาคแก่องค์กรการกุศลหรือเพื่อสาธารณะประโยชน์ในพ้ืนท่ี ปีละ 
2 ครั้ง 
 

การเดินทาง  
     โรงแรมมีบริการรถรับ-ส่ง พรอ้มคนขับท่ีมีความรูภ้าษาอังกฤษ โดยมีคา่บริการเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 6 จาก 6 

 

U Jomtien Pattaya 
101 Moo 1 Najomtien,  
Sattahip, Chonburi,  
20250  Thailand 
Tel: +66 33 128 028  
Fax: +66 33 128 027 
www.ujomtien.com 

 

 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
โทร 02 651 7677 อีเมล์ prth@absolutehotelservices.com    ปรับปรุงล่าสุด :19 กุมภาพันธ์ 2563 
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