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ยู จอมเทียน พัทยา
โรงแรม ยู จอมเทียน พัทยา ให้บริการห้องพักและห้องสวีท 64 ห้อง
โรงแรมตั้งอยู่ริมชายหาดจอมเทียน ผู้เข้าพักจะได้ผ่อนคลายกับการพักผ่อน
ริมชายทะเลและชมวิวทะเลแบบพาโนรามา พร้อมรับบริการพิเศษในแบบ
U ภายในโรงแรมและห้องพักไดร้ับการออกแบบตกแตง่อย่างสวยงาม ทัน
สมัย ในแบบคอนเทมโพรารีอาร์ต

เปดิให้บริการ  
14 กันยายน 2561

บริษัทเจ้าของ
บริษัท แกรนด์จัสมินวิว จ ากัด  

บริหารงานโดย
บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จ ากัด

แบรนด์
ยู โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

ผู้จัดการทั่วไป 
สุจิตรา ศิริรักษ์ 



ห้องพักของเรา
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ซูพีเรีย ซีวิว 2 32 • x • • • • • • • •

ดีลักซ์ 20 35-38 • x • • • • • • • •

ดีลักซ์ ซีวิว 25 35-38 • x • • • • • • • •

ดีลักซ์ พาโนรามิค 
ซีวิว

9 35-38 • x • • • • • • • •

สวีท 4 54 • x • • • • • • • •

แฟมมิลี่ 3 ชุด 81 • x • • • • • • • •

โรงแรม ยู จอมเทียน พัทยา ได้รับการออกแบบตกแต่ง
อย่างสวยงาม ทันสมัย ในแบบคอนเทมโพรารีอาร์ต ตอบรบั
ความต้องการของนักท่องเที่ยวสมัยใหม่ อีกท้ัง จัดวางพื้นที่
ใช้สอยภายในห้องอย่างลงตัวและมีสไตล์ และให้คุณ
เพลิดเพลินกับสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน อาทิ สระ
ว่ายน ้าขนาดใหญ่ชมวิวทะเลบนดาดฟ้า ห้องอาหารและพูล
บาร์ ห้องสมุด และห้องออกก าลังกาย ให้คุณหลีกหนีจาก
ความวุ่นวายสู่การพักผ่อนอันแสนสงบ นอกจากนี้ โรงแรม
อยู่ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง ร้านอาหาร สวนสัตว์
และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น ้า การพักผ่อนของคุณท่ี ยู จอม
เทียน พัทยา จึงสมบูรณ์แบบ

Ur Place

ห้องพักของเรา



ซูพีเรีย ซีวิว 

ซูพีเรีย ซีวิว ทุกห้องเป็นเตียงคู ่ มีระเบียงส าหรับชมวิว 
ภายในห้องพักมีสิ ่งอ านวยความสะดวกครบครัน อาทิ 
เครื่องปรับอากาศ ห้องน ้าขนาดใหญ่ เรนชาวเวอร์ เสื้อคลุม
อาบน  ้ า  รอง เท ้ า ใส ่ เด ิ นภายในห ้องพ ัก  โทรท ัศน์  
ช่องสัญญาณดาวเทียม โทรศัพท์ภายในห้องพัก มินิบาร์ ตู้
เซฟภายในห้องพัก ไดร ์เป่าผม โต๊ะท างาน ส ัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย และเครื่องท าชากาแฟภายในห้องพัก 

ดีลักซ์ ซีวิว

ห้องดีลักซ์ ซีวิว ห้องพักขนาดใหญ่ มีทั ้งแบบเตียงคู่และ
เตียงใหญ่ให้เลือก ขนาดคิงไซส์ มีระเบียงขนาดใหญ่พร้อม
ชุดโซฟาชมวิวทะเล ภายในห้องพักมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ครบครัน อาทิ เครื่องปรับอากาศ ห้องน ้าขนาดใหญ่ เรน
ชาวเวอร์ เสื ้อคลุมอาบน ้า รองเท้าใส่เดินภายในห้องพัก 
โทรทัศน์ ช่องสัญญาณดาวเทียม โทรศัพท์ภายในห้องพัก 
มิน ิบาร์ ต ู ้ เซฟภายในห้องพัก ไดร์เป่าผม โต๊ะท างาน
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย และเครื่องท าชากาแฟภายใน
ห้องพัก 

ดีลักซ์

ห้องดีลักซ์ ห้องพักขนาดใหญ่ มีทั้งแบบเตียงคู่และเตียง
ใหญ่ให้เลือก ภายในห้องพักมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบ
ครัน อาทิ เครื่องปรับอากาศ ห้องน ้าขนาดใหญ่ เรนชาว
เวอร์ เสื้อคลุมอาบน ้า รองเท้าใส่เดินภายในห้องพัก
โทรทัศน์ ช่องสัญญาณดาวเทียม โทรศัพท์ภายในห้องพัก
มินิบาร์ ตู้เซฟภายในห้องพัก ไดร์เป่าผม โต๊ะท างาน
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย และเครื่องท าชากาแฟภายใน
ห้องพัก



ดีลักซ์ พาโนรามิค ซีวิว

ห้องดีลักซ์ พาโนรามิค ซีวิว ห้องพักขนาดใหญ่ พร้อมเตียง
ขนาดคิงไซส์ มีระเบียงขนาดใหญ่พร้อมชุดโซฟาชมวิวทะเล
แบบพาโนรามิค ภายในห้องพักมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ครบครัน อาทิ เครื่องปรับอากาศ ห้องน ้าขนาดใหญ่ เรน
ชาวเวอร์ เสื้อคลุมอาบน ้า รองเท้าใส่เดินภายในห้องพัก
โทรทัศน์ ช่องสัญญาณดาวเทียม โทรศัพท์ภายในห้องพัก
มินิบาร์ ตู้เซฟภายในห้องพัก ไดร์เป่าผม โต๊ะท างาน
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย และเครื่องท าชากาแฟภายใน
ห้องพัก

ห้องแฟมิลี่

เพ่ิมความสุขคูณสองให้คุณและครอบครัว ห้องแฟมิลี่ ของ
โรงแรม ยู จอมเทียน พัทยา ตั้งอยู่บนชั้น 3, 4 และ 5
ประกอบด้วยห้องพัก 2 ห้องติดกันที่สามารถเข้าถึงกันได้
โดยมีประตูล็อคส่วนตัว ห้องแรกเป็นห้องที่มีเตียงขนาดคิง
ไซส์พร้อมพ้ืนที่นั่งเล่น ครัวขนาดเล็ก และระเบียง ส าหรับ
ห้องที่สองมาพร้อมเตียงแฝด และระเบียง ห้องแฟมิลี่ถูก
ออกแบบให้ผู้เข้าพักท่ีมาเป็นครอบครัว ได้รับความ
สะดวกสบายและใช้เวลาแสนพิเศษร่วมกัน

สวีท ซีวิว

สวีท ห้องพักขนาดใหญ่ ห้องนอนทุกห้องเป็นเตียงใหญ่
ขนาดคิงไซส์ นอกจากห้องนอน ภายในห้องสวีทมีพื ้นที่
นั่งเล่น ครัวขนาดเล็กแยกเเป็นสัดส่วน และระเบียงขนาด
ใหญ่พร้อมชุดโซฟาชมวิว ภายในห้องพักมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกครบครัน อาทิ เครื่องปรับอากาศ ห้องน ้าขนาดใหญ่ 
เรนชาวเวอร์ เสื้อคลุมอาบน ้า รองเท้าใส่เดินภายในห้องพัก 
โทรทัศน์ ช่องสัญญาณดาวเทียม โทรศัพท์ภายในห้องพัก 
มิน ิบาร์ ต ู ้ เซฟภายในห้องพัก ไดร์เป่าผม โต๊ะท างาน
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย และเครื่องท าชากาแฟภายใน
ห้องพัก 



สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการอื่นๆ

• ใช้บริการห้องพัก 24 ชั่วโมง
• ทานอาหารเช้าท่ีไหน เมื่อไหร่ ก็ได้
• ห้องออกก าลังกาย
• ห้องสมุด
• สระว่ายน ้า
• รูมเซอร์วิส
• บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เนทแบบ Wi Fi ฟรี
• บริการจักรยาน
• บริการท าความสะอาดห้องพักทุกวัน
• บริการซักรีด
• บริการจัดทัวร์ในสถานท่ีเท่ียวต่างๆ



ห้องอาหารและบาร์

ห้องอาหาร Salt
ลิ้มรสอาหารทะเลสดจากท้องทะเล อาหารไทยรสเด็ด และ
อาหารนานาชาติ หลากหลายเมนูปรุงจากวัตถุดิบคุณภาพ
น าเสนอในรูปแบบทันสมัย พร้อมเสิร์ฟตลอดวัน ต้ังแต่มื้อ
เช้าจนถึงมื้อค ่า ในบรรยากาศสุดโรแมนติก ริมชายทะเล

ให้บริการเวลา 06.30 น. – 23.00 น.

รูฟท็อป บาร์
บริการเครื่องดื่มและของว่าง เติมความสด
ชื่น ออกแบบในสไตล์โมเดิรน์รัสติค ต้ังอยู่
บนชั้นดาดฟ้า ชมชายหาดพัทยาจากมุมสูง
และวิวทะเลแบบ 360 องศา

ให้บริการเวลา 11.00 น. – 23.00 น.



หมอน
 ขนเป็ด
 ไมโครไฟเบอร์นุ่มพิเศษ
 โพลีเอสเตอร์แข็งปานกลาง
 ไฟเบอร์แข็ง

กลิ่นสบู่
 มะลิ
 ตะไคร้
 กล้วยไม้ป่า

กลิ่นชา
 ชาเขียว
 เปปเปอร์มิ้นท์
 เอิร์ลเกรย์

โปรแกรมที่คุณเลือกได้ 
U Choose 

Programme

ยู จอมเทียน พัทยา

ผู้เข้าพักสามารถเลือกประเภทหมอน กลิ่นสบู่และ
กลิ่นชา ที่ชื่นชอบได้ โดยกรอกข้อมูลให้แก่โรงแรม
เมื่อท าการจองห้องพักออนไลน์ หรือแจ้งกับทาง
พนักงานเมื่อเข้าพักได้เช่นกัน

การบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของ U
• ลูกค้าสามารถใช ้บร ิการห ้องพัก 24 ช ั ่วโมง 

สามารถเช็คอินเวลาใดก็ได้และเช็คเอาท์ในเวลา
เดียวกันในวันที่จะเดินทางกลับ (24 hour use of 
room) 

• ให้บริการอาหารเช้าที ่ลูกค้าสามารถเลือกที ่จะ
รับประทานได้ทุกเวลา (ถึง 22:00 น.) ทุกสถานที่
ไม่ว่าจะเป็น ที่ห้องพัก ริมสระ ว่ายน ้า ห้องอาหาร 
หรือในสวน (Breakfast whenever/wherever)



ที่ตั้ง

โครงการ U Make A Difference

โรงแรม และ รีสอร์ท ในเครือ ยู ให้การสนับสนุนชุมชนที่โรงแรมตั้งอยู่ ด้วยโครงการ “ U Make a 
Difference” โปรแกรมท่ีจัดขึ้นเพ่ือสนับสนุนงานสาธารณะในชุมชนที่โรงแรมตั้งอยู่ และให้ลูกค้าที่เข้าพักกับ
เราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมระหว่างที่พักที่โรงแรมได้ เพราะเราเชื่อว่า “คุณ” สามารถ
สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ทุกคนสามารถท าให้สังคมดีขึ้นได้

ในฐานะของลูกค้าผู้เข้าพัก คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้โดยทางโรงแรมฯ จะน าเงินรายได้จาก
ค่าห้องพัก 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อห้องต่อคืน เพื่อรวบรวมและน าไปมอบให้แก่องค์กรสาธารณะประโยชน์ที่
โรงแรมสนับสนุน ปีละ 2 ครั้ง

โรงแรม ยู จอมเทียน พัทยา ตั้งอยู่ริมชายหาดจอมเทียนใช้เวลาเดินทางเพียง 2 ชั่วโมงจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภมูิ (โดย
รถยนต)์



UJomtienPattaya

ส านักงานขายและการตลาด

571 อาคาร RSU ชั้น 9 ห้อง 903

ซอยสุขุมวิท 31 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองตัน-เหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10100 ประเทศไทย

โทร.02 096 6200

salesth@uhotelsresorts.com

reserve@ujomtien.com
www.ujomtien.com

101 หมู่ 1 นาจอมเทียน สัตหีบ 
ชลบุรี 20250

โทร 033 128 028 แฟกซ์ 033 128 027


