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ยู อินจันทรี กาญจนบุรี เป็นรีสอร์ทบูติคในแบบร่มรื่น เรียบง่าย ตัง้ อยูร่ ิมแม่น้ำแคว ให้ความรู้สึกเหมือนพักผ่อน ณ บ้านพักริมน้ำ
ห้อมล้อมด้วยสีเขียวของสวนอันสวยงาม สามารถเดินเพียง 5 นาที ไปยังสะพานข้ามแม่น้ำแคว
ยู อินจันทรี กาญจนบุรี ให้บริการห้องพักเพียง 50 ห้อง เพื่อความเป็นส่วนตัวและความเงียบสงบในการพักผ่อนของผู้เข้าพัก
แบ่งเป็น ห้องซูพีเรีย 20 ห้อง ห้องดีลักซ์ 26 ห้อง และห้องสวีท 4 ห้อง บนตึก 2 ชั้น ซึ่งตั้งโอบรอบสนามหญ้าเขียวขจี และ “ต้น
อินจัน” อันเป็นเอกลักษณ์ และทีม่ าของชื่อรีสอร์ท
ต้นอินจัน ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่กลางรีสอร์ท ซึ่งเป็นที่มาของชื่อโรงแรมนั้น แท้จริงคือ ต้นอิน และ ต้นจัน ที่เติบโตงอกงามเคียง
ข้างกันและพันเกี่ยวจนเสมือนเป็นต้นเดียวกัน จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักของคนสองคนที่ผูกพันหลอมรวมจนเป็นหนึ่งเดียว ทำ
ให้มีคู่รักหลายคู่เลือกสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่จัดงานมงคลเพื่อความรักของทั้งคู่จะเป็นหนึ่งเดียวกันและงอกงามดั่งเช่น
“ต้นอินจัน”
ห้องอาหารเปปเปอร์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำซึ่งสามารถสัมผัสได้ถึงอากาศอันสดชื่นภายนอก พร้อมชื่นชมบรรยากาศของแม่น้ำแคว
ให้บริการอาหารเช้า รวมถึงอาหารไทยพื้นเมืองและอาหารนานาชาติ สำหรับมื้อกลางวันและมื้อค่ำ นอกจากนี้ ผู้เข้าพักยังสามารถ
พักผ่อนริมสระว่ายน้ำพร้อมเครื่องดื่มเย็นฉ่ำและของว่างแสนอร่อย หรือสัมผัสพระอาทิตย์ตกดิน ธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำและชม
สะพานข้ามแม่น้ำแควได้จาก เทอเรส เลาจน์ ได้อีกด้วย
เปิดบริการ

1 พฤศจิกายน 2553

สถานที่ตั้ง

ริมฝั่งแม่น้ำแคว ห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำแคว 500 เมตร ประมาณ
3 ชั่วโมงจากสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ

ที่อยูโ่ รงแรม

443 ถนนแม่น้ำแคว ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง กาญจนบุรี
71000
โทรศัพท์: 034 521 584 โทรสาร: 034 521 585
reserve@ukanchanaburi.com

สำนักงานขายและการตลาด

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

เว็ปไซต์

www.ukanchanaburi.com

เฟสบุก๊

www.facebook.com/ UInchantreeKanchanaburi

บริษัทเจ้าของ

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

บริหารงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วสิ จำกัด
www.absolutehotelservices.com

แบรนด์

ยู โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท
www.uhotelsresorts.com
สุรสั วดี คมเมธียุทธการ
SPA+A

ผู้จัดการทั่วไป
สถาปนิกผู้ออกแบบและตกแต่งภายใน
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รางวัล

World Travel Award 2011 – Thailand Leading Romantic
Resort

การเดินทาง
ยู อินจันทรี กาญจนบุรี ตั้งอยู่บนถนนแม่น้ำแคว ห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำแควประมาณ 300 เมตร เมื่อขับมาจากถนน
แสงชูโต ผ่านสุสานทหารพันธมิตรดอนรักทางด้านซ้ายมือ ให้มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนเจ้าขุนเณร และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนกรมพระราชวัง
บวร มุ่งหน้าตรงมาเรื่อยๆ จากนัน้ เลี้ยวขวาที่ถนนประสิทธิ์สงคราม ขับตรงมาประมาณ 300 เมตร เลี้ยวซ้ายแยกที่สองเข้าสู่ถนน
ปากแพรกมาประมาณ 400 เมตร จะพบโรงแรมอยู่ทางด้านซ้ายมือ
ห้องพัก:
ห้องพักทั้งหมด 50 ห้อง
ห้องซูพีเรีย (18 ตารางเมตร)
ห้องดีลักซ์ (30 ตารางเมตร)
ห้องดีลักซ์ แฟมิลี่ (30 ตารางเมตร)
ห้องดีลักซ์ คอนเนคติ้ง (30 ตารางเมตร)
ห้องสวีท (36 ตารางเมตร)
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 ที่ชื่นชอบได้ก่อนเข้า
พัก นอกจากนั้นลูกค้ายังสามารถเลือกเครื่องดืม่ ต้อนรับ ได้ด้วยตนเอง จากมินิบาร์ในห้องพัก 1 ท่านต่อ 1 อย่าง ต่อการเข้า
พัก โดยลูกค้าสามารถเลือกสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เหล่านีไ้ ว้ล่วงหน้าเมื่อสำรองห้องพักผ่านทางเวปไซต์ หรือแจ้งกับ
พนักงานเมื่อเดินทางถึงโรงแรม สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ukanchanaburi.com
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก:
• เตียงคู่ / เตียงเดี่ยว
• เครื่องปรับอากาศและที่ควบคุมอุณหภูมิ
• ตู้เซฟ
• เครื่องเป่าผม
• โทรศัพท์
• เครื่องทำชา-กาแฟ
• เสื้อคลุมอาบน้ำและรองเท้าสำหรับสวมภายในห้อง
หน้า 3 จาก 5

U Inchantree Kanchanaburi
443 Mae Nam Kwai Road
Thamakham Sub-district
Muang Kanchanaburi District
Kanchanaburi 71000
+66 34 521 584
+66 34 521 585
www.ukanchanaburi.com

• TV LCD พร้อมช่องรับสัญญาณดาวเทียม

การบริการต่างๆ:
• ห้องออกกำลังกาย
• สระว่ายน้ำ
• บริการรูมเซอร์วิส
• บริการทำความสะอาดห้อง
• บริการซักผ้า
• บริการเคาเตอร์ท่องเที่ยว
ห้องอาหาร
ห้องอาหารเปปเปอร์
เสิร์ฟอาหารเช้า พร้อมยังให้บริการอาหารไทยและอาหารตะวันตกสำหรับมื้อกลางวัน และมื้อเย็น
เดอะ เทอเรส เลานจ์
ตั้งอยู่บริเวณสระว่ายน้ำ ติดแม่น้ำแคว ให้บริการของว่างและเครื่องดื่ม
ห้องออกกำลังกาย
ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ด้านหลังของล็อบบี้ เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องออกกำลังกายครบครัน ให้คุณได้ออกกำลังกายรักษาสุขภาพให้
แข็งแรงได้ทุกวัน
ห้องประชุม
รีสอร์ทของเรามีห้องประชุมขนาดเล็ก พร้อมให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ สามารถรองรับประชุมได้จำนวนไม่เกิน 40 ท่าน
รถรับส่งจากสนามบิน
ยู อินจันทรี กาญจนบุรี สามารถจัดบริการรถรับส่ง ไม่ว่าจะเป็นรถตู้ หรือรถโดยสารส่วนตัว ไป-กลับ จากสนามบินสุวรรณภูมิ
บริการท่านด้วยคนขับรถมืออาชีพที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (มีค่าบริการเพิ่มเติม)
กระแสไฟฟ้า
220 โวลล์
พาสปอตและวีซ่า
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทยต้องถือพาสปอตที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนการเดินทาง การทำวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับสัญชาติ
ของนักท่องเที่ยว ประเทศต่างๆเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าและอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน ได้แก่สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ แคนาดา สิงคโปร์ ญี่ปนุ่ และมาเลเซีย
โปรแกรมเพื่อสังคม U Make a Difference
“U Make a Difference” เป็นโปรแกรมช่วยเหลือสังคมของโรงแรมภายใต้แบรนด์ ยู โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เพื่อช่วยเหลือ
หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ที่ตั้งอยูใ่ กล้เคียงกับบริเวณที่โรงแรมหรือรีสอร์ทตั้งอยู่ และมีวตั ถุประสงค์ในการช่วยเหลือคนในพื้นที่
ลูกค้าของเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมระหว่างที่พักที่โรงแรม เพราะเราเชื่อว่าทุกคนสามารถทำให้สังคมดีขึ้นได้
หน้า 4 จาก 5

U Inchantree Kanchanaburi
443 Mae Nam Kwai Road
Thamakham Sub-district
Muang Kanchanaburi District
Kanchanaburi 71000
+66 34 521 584
+66 34 521 585
www.ukanchanaburi.com

หน่วยงานที่ ยู อินจันทรี กาญจนบุรีให้การสนับสนุน
มูลนิธิธรรมานุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นสถานสงเคราะห์ทใี่ ห้การอุปการะเด็กกำพร้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์
การศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต แก่เด็กและเยาวชนผูด้ ้อยโอกาส , ห่างไกลความเจริญ ครอบครัวแตกแยก หรือครอบครัวยากจน
ครอบครัวเร่ร่อนไร้ถิ่นฐาน โดยที่ ยู อินจันทรี กาญจนบุรจี ะรวบรวมเงินบริจาคจากการดำเนินงานของโรงแรม เพื่อมอบเป็นเงิน
ช่วยเหลือกิจกรรมของมูลนิธิ เป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง
ลูกค้ามีส่วนร่วมได้อย่างไร?
เงินทุก 30 บาทจากอัตราค่าห้องพักทุกห้องต่อวันจะถูกจัดสรรเพื่อเป็นเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิฯ โดยจะรวบรวมและนำไปมอบ
ปีละ 2 ครั้ง
แผนที่

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

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กันยายน 2563
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