
U SAMUI



ยู สมุย ตั้งอยู่บนหาดบางรักษ์ ชายหาดท่ีสวยงามและเงียบสงบ เหมาะ
ส าหรับนักเดินทางท่ีต้องการความเป็นส่วนตัว แต่ไม่ไกลจากหมู่บ้าน
ชาวประมงบ่อผุดท่ีมีชีวิตชีวา รีสอร์ทออกแบบได้แรงบันดาลใจจากกลิ่น
อายของเกาะเขตร้อนผสานเข้ากับดีไซน์ร่วมสมัย ประกอบไปด้วย
ห้องพักและวิลล่า 51 ห้อง พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกหรูหราภายใน
ห้องพัก บริการอินเทอร์เน็ต Wi-fi ฟรี  เพลิดเพลินกับบริการอันเป็น
เอกลักษณ์ของ U และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ  ได้แก่ ร้านอาหาร
และบาร์ริมชายหาด สระว่ายน้ าแบบฟรีฟอร์ม ห้องออกก าลังกาย และ
ห้องสมุด

ยู สมุย

เปิดให้บริการ
ธันวาคม 2564

บริษัทเจ้าของ
The Culture Company Limited

บริหารงานโดย
บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จ ากัด 

แบรนด์
ยู โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท

ผู้จัดการทั่วไป
เจเน่ โซวเจล



Guest Room Features
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ดีลักซ์ 6 36 · x · · · · · · · ·
ดีลักซ์ ซีวิว 26 36 · x · · · · · · · ·
ดีลักซ์ กำร์เด้น อีซี่ 
พูลแอคเซส 7 36 · x · · · · · · · ·

พูลวิลล่ำ 4 64 · x · · · · · · · ·
บีชฟร้อนท์ พูลวิลล่ำ 4 64 · x · · · · · · · ·
ซิกเนเจอร์ ซีวิว สวีท 4 72 · · · · · · · · · ·

Ur Place

ห้องพักและวิลล่าทั้งหมด มีระเบียงส่วนตัวที่สามารถ
มองเห็นวิวทะเล สิ่งอ านวยความสะดวกหรูหราใน
ห้องพัก บริการอินเทอร์เน็ต Wi-fi ฟรี และสิ่งอ านวย
ความสะดวกอื่นๆ  ได้แก่ ร้านอาหาร ฮิวาไค คิทเช่น
แอนด์บาร์ ที่เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน สระว่ายน้ า
แบบฟรีฟอร์ม ห้องออกก าลังกายที่มีอุปกรณ์ครบครัน 
บริการโทรศัพท์ในประเทศและระหว่างประเทศโดย
คิดค่าใช้จ่ายตามต้นทุนจริง เพลิดเพลินกับบริการอัน
เป็นเอกลักษณ์ของ U อาทิ ใช้บริการห้องพัก 24 
ชั่วโมง บริการอาหารเช้าที่ ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้ 
(Breakfast whenever/wherever) และสามารถ
เลือก ชา สบู่ หมอน ที่ชื่นชอบได้ก่อนเข้าพักจาก
โปรแกรม U Choose ในช่องทางออนไลน์ของเรา 
และบริการอื่นๆอีกมากมาย

ห้องพักของเรำ 



ดีลักซ์ กำร์เด้น อีซี่ พูลแอคเซส 

ห้องดีลักซ์ การ์เด้น อีซี่ พูลแอคเซส ตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของ
อาคารให้คุณสามารถเข้าถึงสระว่ายน้ าได้โดยตรง พร้อมสิ่ง
อ านวยความสะดวก อาทิ เครื่องชงกาแฟในห้องพัก มินิบาร์
ที่มี เครื่องดื่มครบครัน ทีวีจอแอลอีดี เสื้อคลุมอาบน้ า 
กระเป๋าชายหาด ห้องพักมีระเบียงและเฟอร์นิ เจอร์
กลางแจ้ง พร้อมบริการอินเทอร์เน็ต Wi-fi ภายในห้องพัก

ที่นี่ เติมพลังให้คุณด้วยโซฟานุ่มสบาย ผ่อนคลายและ
กระปรี้กระเปร่าภายใต้ฝักบัวแบบเรนชาวเวอร์ 

ดีลักซ์ 

ห้องดีลักซ์ ตั้งอยู่ที่ชั้นสองของอาคาร ออกแบบตกแต่ง
ห้องพักอย่างทันสมัย ไฮไลท์คือระเบียงส่วนตัวให้คุณชม
ความสวยงามของทะเลได้จากห้องพัก พร้อมสิ่งอ านวย
ความสะดวก อาทิ เครื่องชงกาแฟในห้องพัก มินิบาร์ที่มี
เครื่องดื่มครบครัน ทีวีจอแอลอีดี เสื้อคลุมอาบน้ า กระเป๋า
ชายหาด ห้องพักมีระเบียงและเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง พร้อม
บริการอินเทอร์เน็ต Wi-fi ภายในห้องพัก 

ดีลักซ์ ซีวิว

ห้องดีลักซ์ ซีวิว ออกแบบตกแต่งห้องอย่างทันสมัย 
พร้อมระเบียงส่วนตัว สามารถมองเห็นทัศนียภาพอัน
สวยงามของทะเล สิ่งอ านวยความสะดวกของ ยู 
โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท ทุกอย่างออกแบบมาเพื่อการให้
เป็นสถานท่ีส าหรับการพักผ่อนท่ีดีท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องชงกาแฟในห้องพัก มินิบาร์ท่ีจัดเตรียมไว้อย่าง
ครบครัน  บริ การน้ าดื่ ม ทุกวัน  รวมถึ งบริ การ
อินเทอร์เน็ต Wi-fi ทีวีจอแอลอีดี เสื้อคลุมอาบน้ า
และกระเป๋าชายหาดและอีกมากมาย



พูลวิลล่ำ

พูลวิลล่า ตั้งอยู่ใกล้ชายหาด วิลล่ากว้างขวางของเรา
มีสระว่ายน้ าส่วนตัวขนาดใหญ่ (2.50 x 3.5 เมตร)
พร้อมพ้ืนท่ีนั่งเล่นและเดยเ์บดกลางแจ้ง วิลล่าท่ีมี
ความหรูหรา ให้คุณนั่งเล่นบนโซฟา หรือจะนอนเอน
กายชมวิวทะเลและชายหาดที่มีต้นปาล์มเรียงราย
เป็นทิวแถว ครบครันด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
หรูหรา อาทิ เครื่องชงกาแฟในห้องพัก มินิบาร์ท่ีมี
เคร่ืองดื่ม ทีวีจอแอลอีดี เส้ือคลุมอาบน้ า กระเป๋า
ชายหาด ห้องน้ าในตัวมีฝักบัวเรนชาวเวอร์ รวมถึง
บริการอินเทอร์เน็ต Wi-fi

บีชฟร้อนท์ พูลวิลล่ำ

บีชฟร้อนท์ พูลวิลล่า วิลล่าหรูหรากว้างขวาง ตั้งอยู่
ริมชายหาด และมีสระว่ายน้ าส่วนตัวขนาด 2.50 x 4 
เมตร  พร้อมพื้นท่ีนั่งเล่นและเดย์เบดกลางแจ้ง 
ห้องพักแบบวิลล่าหรูหราริมชายหาดท่ีมีพื้นท่ีนั่งเล่น
บนโซฟา หรือจะนอนเอนกายชมวิวทะเลและ
ชายหาดท่ีมีต้นปาล์มเรียงรายเป็นทิวแถว ครบครัน
ด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีหรูหรา อาทิ เครื่องชง
กาแฟในห้องพัก มินิบาร์ท่ีมีเครื่องดื่ม ทีวีจอแอลอีดี 
เสื้อคลุมอาบน้ า กระเป๋าชายหาด ห้องน้ าในตัวมี
ฝักบัวเรนชาวเวอร์  รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ต Wi-fi

.
ซิกเนเจอร์ ซีวิว สวีท

ห้องซิกเนเจอร์ ซีวิว สวีท ออกแบบพื้นท่ีพักผ่อนแบบ
เปิดโล่ง มีระเบียงส่วนตัวชมความสวยงามของทะเล
ท่ีมาพร้อมเฟอร์นิ เจอร์และอ่างน้ าวน พร้อมสิ่ ง
อ านวยความสะดวกอาทิ เครื่องชงกาแฟ , มินิบาร์, 
โต๊ะท างาน, เสื้อคลุมอาบน้ า,ฝักบัวเรนชาวเวอร์ , 
กระเป๋าชายหาด, มีพื้นท่ีนั่งเล่นโซฟาเดย์เบดพร้อม
ทีวีจอแอลอีดีและ บริการอินเทอร์เน็ต Wi-fi

พิเศษส าหรับผู้เข้าพักห้องซิกเนเจอร์ซีวิวสวีท จะ
ได้รับผลไม้ต้อนรับ, แชมเปญ และบาธบอมบ์ 



Facilities & Services

• ใช้บริการห้องพัก 24 ชั่วโมง 

• ทานอาหารเช้าที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ได้

• ห้องออกก าลังกาย

• ห้องสมุด

• สระว่ายน้ า

• รูมเซอร์วิส

• บริการเช่ือมต่ออินเตอร์เนทแบบ Wi Fi ฟรี

• บริการจักรยาน

• บริการท าความสะอาดห้องพักทุกวัน

• บริการซักรีด

• บริการจัดทัวร์ในสถานที่เที่ยวต่างๆ

สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการอื่นๆ



หองอาหารและบารริมชายหาด

ฮิวา ไค คิทเชนแอนดบาร
ฮิวา ไค คิทเช่นแอนด์บาร์ ห้องอาหารและบาร์ริมชายหาดของ ยู สมุย เสิร์ฟอาหารที่ปรุงด้วยวัตถุดิบสดใหม่และดีต่อสุขภาพ ให้คุณ
ได้ลิ้มลองรสชาติที่แท้จริงของหมู่เกาะฮาวาย
ฮิวา ไค เป็นเกลือลาวาสีด าของฮาวายที่ได้จากมหาสมุทรแปซิฟิกผสมกับแอคทีฟ ชาร์โคล ที่มีสีด ามันวาวสวยงามและเนื้อสัมผัสเรียบ
เนียน เกลือด าฮาวายจะช่วยเพิ่มรสชาติให้กับเมนูอาหารด้วยกลิ่นรมควัน หอมกรุ่นเหมือนกับการย่างด้วยถ่าน

ที่ ฮิวา ไค คุณจะได้สัมผัสกับเมนูอาหารที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาหารฮาวายร่วมสมัย และอาหารไทยยอดนิยมในท้องถิ่น โดยมี
เกลือลาวาด าฮาวายเป็นไฮไลท์ ให้อาหารแต่ละจานมีรสชาติโดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นักชิมทุกคนห้ามพลาด

ห้องอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ของเรา ได้รวบรวมแก่นแท้ของอาหารฮาวายมารังสรรค์เป็นเมนูจานพิเศษมากมาย ปรุงด้วยวัตถุดิบที่
ยอดเยี่ยมมาจากตลาดท้องถิ่น อาหารทะเลสดๆ และเลือกเนื้อสเต็กที่ดีที่สุด รวมถึงอาหารที่มีคอนเซ็ป โบ๊ททูโบว์ (Boat to Bowl)
จากทะเลสู่จาน อย่างเมนูข้าวปรุงรสสไตล์ฮาวาย(POKE) เราคัดสรรแต่วัตถุชั้นเลิศมาปรุงอย่างพิถีพิถันชามต่อชาม เราท้าให้คุณมา
เปิดประสบการณ์ใหม่กับอาหารสไตล์ฮาวายริมทะเลเอนหลังและเพลิดเพลินกับวิถีชีวิตบนเกาะสวรรค์ ด้วยค็อกเทลติกิเสิร์ฟพร้อมกับ
เสียงคลื่นที่ซัดชายฝั่ง ในเวลาพระอาทิตย์อัสดงสุดโรแมนติก

เปิดให้บริการเวลา 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

โปรแกรมที่คุณเลือกได้
U Choose

Programme

ยู สมุย

ผู้เข้าพักสามารถเลือกประเภทหมอน กลิ่นสบู่
และกลิ่นชา ท่ีชื่นชอบได้ โดยกรอกข้อมูลให้แก่
โรงแรม เมื่อท าการจองห้องพักออนไลน์ หรือ
แจ้งกับทางพนักงานเมื่อเข้าพักได้เช่นกัน

การบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของ U
• ลูกค้าสามารถใช้บริการห้องพัก 24 ชั่วโมง สามารถ
เช็คอินเวลาใดก็ได้และเช็คเอาท์ในเวลาเดียวกันในวันที่
จะเดินทางกลับ (24 hour use of room)
• บริการอาหารเช้าที่ลูกค้าสามารถเลือกที่จะ
รับประทานได้ทุกเวลา (ถึง 22:00 น.) ทุกสถานที่ ไม่ว่า
จะเป็น ที่ห้องพัก ริมสระ ว่ายน้ า ห้องอาหาร หรือใน
สวน (Breakfast whenever/wherever)

หมอน
• ขนเป็ด
• ไมโครไฟเบอร์นุ่มพิเศษ
• โพลีเอสเตอร์แข็งปานกลาง
• ไฟเบอร์แข็ง

กลิ่นสบู่
• มะลิ 
• ไผ่ 
• ตะไคร้ 
• กล้วยไม้

กลิ่นชำ
• ชาเขียว
• เปปเปอร์มินต์
• เอิร์ลเกรย์



โครงกำร U Make A Difference

โรงแรม และ รีสอร์ท ในเครือ ยู ให้การสนับสนุนชุมชนท่ีโรงแรมตั้งอยู่ ด้วยโครงการ “U Make a

Difference” โปรแกรมท่ีจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนงานสาธารณะในชุมชนท่ีโรงแรมตั้งอยู่ และให้
ลูกค้าท่ีเข้าพักกับเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมระหว่างท่ีพักท่ีโรงแรมได้ เพราะเราเชื่อว่า 
“คุณ” สามารถสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ทุกคนสามารถท าให้สังคมดีขึ้นได้ ในฐานะของลูกค้าผู้
เข้าพัก คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้โดยทางโรงแรมฯ จะน าเงินรายได้จากค่าห้องพัก 1 
ดอลลาร์สหรัฐต่อห้องต่อคืน เพื่อรวบรวมและน าไปมอบให้แก่องค์กรสาธารณะประโยชน์ท่ี โรงแรม
สนับสนุน ปีละ 2 ครั้ง

ที่ตั ง



reserve@usamui.com
www.usamui.com

U Samui 

86 หมู่ 4  ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 84320 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 077 238 828

ส ำนักงำนขำยและกำรตลำด
571 อาคาร RSU ช้ัน 9 ห้อง 903

ซอยสุขุมวิท 31 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองตัน-เหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10100 ประเทศไทย

โทร.02 096 6200
salesth@uhotelsresorts.com


