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ยู สมุย ตั้งอยูบนหาดบางรักษ ชายหาดท่ีสวยงามและเงียบสงบ เหมาะ

สําหรับนักเดินทางท่ีตองการความเปนสวนตัว แตไมไกลจากหมูบาน

ชาวประมงบอผุดท่ีมีชีวิตชีวา รีสอรทออกแบบไดแรงบันดาลใจจากกล่ิน

อายของเกาะเขตรอนผสานเขากับดีไซนรวมสมัย ประกอบไปดวย

หองพักและวิลลา 51 หอง พรอมส่ิงอํานวยความสะดวกหรูหราภายใน

หองพัก บริการอินเทอรเน็ต Wi-fi ฟรี  เพลิดเพลินกับบริการอันเปน

เอกลักษณของ U และส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  ไดแก รานอาหาร

และบารริมชายหาด สระวายน้ําแบบฟรีฟอรม หองออกกําลังกาย และ

หองสมุด

ยู สมุย

เปดใหบริการ

ธันวาคม 2564

บริษัทเจาของ

The Culture Company Limited

บริหารงานโดย

บริษัท แอบโซลูท โฮเต็ล เซอรวิส จํากัด 

แบรนด

ยู โฮเต็ลแอนดรีสอรท

ผูจัดการท่ัวไป

เจเน โซวเจล



Guest Room Features
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ดีลักซ 6 36 · x · · · · · · · ·

ดีลักซ ซีวิว 26 36 · x · · · · · · · ·

ดีลักซ การเดน อีซี่ 

พูลแอคเซส
7 36 · x · · · · · · · ·

พูลวิลลา 4 64 · x · · · · · · · ·

บีชฟรอนท พูลวิลลา 4 64 · x · · · · · · · ·

ซิกเนเจอร ซีวิว สวีท 4 72 · · · · · · · · · ·

Ur Place
หองพักและวิลลาท้ังหมด มีระเบียงสวนตัวท่ีสามารถ

มองเห็นวิวทะเล ส่ิงอํานวยความสะดวกหรูหราใน

หองพัก บริการอินเทอรเน็ต Wi-fi ฟรี และส่ิงอํานวย

ความสะดวกอื่นๆ  ไดแก รานอาหาร ฮิวาไค คิทเชน

แอนดบาร ท่ีเปดใหบริการตลอดท้ังวัน สระวายน้ํา

แบบฟรีฟอรม หองออกกําลังกายที่มีอุปกรณครบครัน 

บริการโทรศัพทในประเทศและระหวางประเทศโดย

คิดคาใชจายตามตนทุนจริง เพลิดเพลินกับบริการอัน

เปนเอกลักษณของ U อาทิ ใชบริการหองพัก 24 

ชั่วโมง บริการอาหารเชาที่ ไหนและเมื่อไหรก็ได 

(Breakfast whenever/wherever) และสามารถ

เลือก ชา สบู หมอน ท่ีชื่นชอบไดกอนเขาพักจาก

โปรแกรม U Choose ในชองทางออนไลนของเรา 

และบริการอื่นๆอีกมากมาย

หองพักของเรา 



ดีลักซ การเดน อีซี่ พูลแอคเซส 

หองดีลักซ การเดน อีซ่ี พูลแอคเซส ตั้งอยู ท่ีชั้นลางของ

อาคารใหคุณสามารถเขาถึงสระวายน้ําไดโดยตรง พรอมสิ่ง

อํานวยความสะดวก อาทิ เครื่องชงกาแฟในหองพัก มินิบาร

ท่ีมีเครื่องดื่มครบครัน ทีวีจอแอลอีดี เสื้อคลุมอาบน้ํา 

กระเปาชายหาด หองพักมีระเบียงและเฟอรนิ เจอร

กลางแจง พรอมบริการอินเทอรเน็ต Wi-fi ภายในหองพัก

ท่ีนี่ เติมพลังให คุณดวยโซฟานุมสบาย ผอนคลายและ

กระปรี้กระเปราภายใตฝกบัวแบบเรนชาวเวอร 

ดีลักซ 

หองดีลักซ ตั้งอยู ท่ีชั้นสองของอาคาร ออกแบบตกแตง

หองพักอยางทันสมัย ไฮไลทคือระเบียงสวนตัวใหคุณชม

ความสวยงามของทะเลไดจากหองพัก พรอมสิ่งอํานวย

ความสะดวก อาทิ เครื่องชงกาแฟในหองพัก มินิบารท่ีมี

เครื่องดื่มครบครัน ทีวีจอแอลอีดี เสื้อคลุมอาบน้ํา กระเปา

ชายหาด หองพักมีระเบียงและเฟอรนิเจอรกลางแจง พรอม

บริการอินเทอรเน็ต Wi-fi ภายในหองพัก 

ดีลักซ ซีวิว

หองดีลักซ ซีวิว ออกแบบตกแตงหองอยางทันสมัย 

พรอมระเบียงสวนตัว สามารถมองเห็นทัศนียภาพอัน

สวยงามของทะเล ส่ิงอํานวยความสะดวกของ ยู 

โฮเต็ลแอนดรีสอรท ทุกอยางออกแบบมาเพ่ือการให

เปนสถานท่ีสําหรับการพักผอนท่ีดีท่ีสุด ไมวาจะเปน

เคร่ืองชงกาแฟในหองพัก มินิบารท่ีจัดเตรียมไวอยาง

ครบครัน  บ ริการน้ํ าดื่ ม ทุก วัน  รวมถึ งบ ริการ

อินเทอรเน็ต Wi-fi ทีวีจอแอลอีดี เส้ือคลุมอาบน้ํา

และกระเปาชายหาดและอีกมากมาย



พูลวิลลา

พูลวิลลา ตั้งอยูใกลชายหาด วิลลากวางขวางของเรา

มีสระวายน้ําสวนตัวขนาดใหญ (2.50 x 3.5 เมตร)

พรอมพื้นท่ีนั่งเลนและเดยเบดกลางแจง วิลลาท่ีมี

ความหรูหรา ใหคุณนั่งเลนบนโซฟา หรือจะนอนเอน

กายชมวิวทะเลและชายหาดท่ีมีตนปาลมเรียงราย

เปนทิวแถว ครบครันดวยส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี

หรูหรา อาทิ เคร่ืองชงกาแฟในหองพัก มินิบารท่ีมี

เคร่ืองดื่ม ทีวีจอแอลอีดี เส้ือคลุมอาบน้ํา กระเปา

ชายหาด หองน้ําในตัวมีฝกบัวเรนชาวเวอร รวมถึง

บริการอินเทอรเน็ต Wi-fi

บีชฟรอนท พูลวิลลา

บีชฟรอนท พูลวิลลา วิลลาหรูหรากวางขวาง ตั้งอยู

ริมชายหาด และมีสระวายน้ําสวนตัวขนาด 2.50 x 4 

เมตร  พรอมพ้ืนท่ีนั่งเลนและเดยเบดกลางแจง 

หองพักแบบวิลลาหรูหราริมชายหาดท่ีมีพ้ืนท่ีนั่งเลน

บนโซฟา หรือจะนอนเอนกายชมวิวทะเลและ

ชายหาดท่ีมีตนปาลมเรียงรายเปนทิวแถว ครบครัน

ดวยส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีหรูหรา อาทิ เคร่ืองชง

กาแฟในหองพัก มินิบารท่ีมีเคร่ืองดื่ม ทีวีจอแอลอีดี 

เส้ือคลุมอาบน้ํา กระเปาชายหาด หองน้ําในตัวมี

ฝกบัวเรนชาวเวอร  รวมถึงบริการอินเทอรเน็ต Wi-fi

.
ซิกเนเจอร ซีวิว สวีท

หองซิกเนเจอร ซีวิว สวีท ออกแบบพื้นท่ีพักผอนแบบ

เปดโลง มีระเบียงสวนตัวชมความสวยงามของทะเล

ท่ีมาพรอมเฟอรนิ เจอรและอางน้ําวน พรอมส่ิง

อํานวยความสะดวกอาทิ เคร่ืองชงกาแฟ, มินิบาร, 

โตะทํางาน, เส้ือคลุมอาบน้ํา,ฝกบัวเรนชาวเวอร , 

กระเปาชายหาด, มีพ้ืนท่ีนั่งเลนโซฟาเดยเบดพรอม

ทีวีจอแอลอีดีและ บริการอินเทอรเน็ต Wi-fi

พิเศษสําหรับผูเขาพักหองซิกเนเจอรซีวิวสวีท จะ

ไดรับผลไมตอนรับ, แชมเปญ และบาธบอมบ 



Facilities & Services

• ใชบริการหองพัก 24 ช่ัวโมง 

• ทานอาหารเชาทีไ่หน เมื่อไหร ก็ได

• หองออกกําลังกาย

• หองสมุด

• สระวายนํ้า

• รูมเซอรวิส

• บริการเช่ือมตออินเตอรเนทแบบ Wi Fi ฟรี

• บริการจักรยาน

• บริการทําความสะอาดหองพักทกุวัน

• บริการซักรีด

• บริการจัดทัวรในสถานที่เที่ยวตางๆ

สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการอ่ืนๆ



หองอาหารและบารริมชายหาด

ฮิวา ไค คิทเชนแอนดบาร
ฮิวา ไค คิทเชนแอนดบาร หองอาหารและบารริมชายหาดของ ยู สมุย เสิรฟอาหารท่ีปรุงดวยวัตถุดิบสดใหมและดีตอสุขภาพ ใหคุณ

ไดลิ้มลองรสชาติท่ีแทจริงของหมูเกาะฮาวาย

ฮิวา ไค เปนเกลือลาวาสีดําของฮาวายท่ีไดจากมหาสมุทรแปซิฟกผสมกับแอคทีฟ ชารโคล ท่ีมีสีดํามันวาวสวยงามและเนื้อสัมผัสเรียบ

เนียน เกลือดําฮาวายจะชวยเพ่ิมรสชาติใหกับเมนูอาหารดวยกลิ่นรมควัน หอมกรุนเหมือนกับการยางดวยถาน

ท่ี ฮิวา ไค คุณจะไดสัมผัสกับเมนูอาหารท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากอาหารฮาวายรวมสมัย และอาหารไทยยอดนิยมในทองถ่ิน โดยมี

เกลือลาวาดําฮาวายเปนไฮไลท ใหอาหารแตละจานมีรสชาติโดดเดน และมีเอกลักษณเฉพาะตัวท่ีนักชิมทุกคนหามพลาด

หองอาหารอันเปนเอกลักษณของเรา ไดรวบรวมแกนแทของอาหารฮาวายมารังสรรคเปนเมนูจานพิเศษมากมาย ปรุงดวยวัตถุดิบท่ี

ยอดเยี่ยมมาจากตลาดทองถ่ิน อาหารทะเลสดๆ และเลือกเนื้อสเต็กท่ีดีท่ีสุด รวมถึงอาหารท่ีมีคอนเซ็ป โบททูโบว (Boat to Bowl)

จากทะเลสูจาน อยางเมนูขาวปรุงรสสไตลฮาวาย(POKE) เราคัดสรรแตวัตถุชั้นเลิศมาปรุงอยางพิถีพิถันชามตอชาม เราทาใหคุณมา

เปดประสบการณใหมกับอาหารสไตลฮาวายริมทะเลเอนหลังและเพลิดเพลินกับวิถีชีวิตบนเกาะสวรรค ดวยค็อกเทลติกิเสิรฟพรอมกับ

เสียงคลื่นท่ีซัดชายฝง ในเวลาพระอาทิตยอัสดงสุดโรแมนติก

เปดใหบริการเวลา 6.30 น. - 22.30 น.



Pillow Selection
• Luxury Duck Down
• Ultra-Soft Micro Fibre
• Medium Firm Polyester
• Firm Ball Fibre

Tea Selection
• Green Tea
• Peppermint Tea 
• Earl Grey Tea

Soap Selection
• Jasmine
• Bamboo
• Lemongrass
• Orchid

โปรแกรมท่ีคุณเลือกได

U Choose
Programme
ยู สมุย

ผูเขาพักสามารถเลือกประเภทหมอน กล่ินสบู

และกล่ินชา ท่ีชื่นชอบได โดยกรอกขอมูลใหแก

โรงแรม เมื่อทําการจองหองพักออนไลน หรือ

แจงกับทางพนักงานเมื่อเขาพักไดเชนกัน

การบริการที่เปนเอกลักษณของ U
• ลูกคาสามารถใชบริการหองพัก 24 ชั่วโมง สามารถ

เช็คอินเวลาใดก็ไดและเช็คเอาทในเวลาเดียวกันในวันท่ี

จะเดินทางกลับ (24 hour use of room)

• บริการอาหารเชาท่ีลูกคาสามารถเลือกท่ีจะ

รับประทานไดทุกเวลา (ถึง 22:00 น.) ทุกสถานท่ี ไมวา

จะเปน ท่ีหองพัก ริมสระ วายน้ํา หองอาหาร หรือใน

สวน (Breakfast whenever/wherever)

หมอน

• ขนเปด

• ไมโครไฟเบอรนุมพิเศษ

• โพลีเอสเตอรแข็งปานกลาง

• ไฟเบอรแข็ง

กลิ่นสบู

• มะลิ 

• ไผ 

• ตะไคร 

• กลวยไม

กลิ่นชา

• ชาเขียว

• เปปเปอรมินต

• เอิรลเกรย



โครงการ U Make A Difference
โรงแรม และ รีสอรท ในเครือ ยู ใหการสนับสนุนชุมชนท่ีโรงแรมตั้งอยู ดวยโครงการ “U Make a
Difference” โปรแกรมท่ีจัดขึ้นเพ่ือสนับสนุนงานสาธารณะในชุมชนท่ีโรงแรมตั้งอยู และให
ลูกคาท่ีเขาพักกับเราสามารถเขารวมกิจกรรมชวยเหลือสังคมระหวางท่ีพักท่ีโรงแรมได เพราะเราเช่ือวา 

“คุณ” สามารถสามารถสรางการเปล่ียนแปลงได ทุกคนสามารถทําใหสังคมดีขึ้นได ในฐานะของลูกคาผู

เขาพัก คุณสามารถเปนสวนหนึ่งของโครงการนี้ไดโดยทางโรงแรมฯ จะนําเงินรายไดจากคาหองพัก 1 

ดอลลารสหรัฐตอหองตอคืน เพ่ือรวบรวมและนําไปมอบใหแกองคกรสาธารณะประโยชนท่ี โรงแรม

สนับสนุน ปละ 2 คร้ัง

ที่ต้ัง



reserve@usamui.com
www.usamui.com

U Samui 

86 หมู 4  ต.บอผุด อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎรธานี 84320 ประเทศไทย

โทรศัพท: 077 238 828

สํานักงานขายและการตลาด

1091/343 ถนนเพชรบุรี มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท: 02 651 7677

โทรสาร:02 651 7678

salesth@uhotelsresorts.com
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