
รหัสโปรแกรม : 20136 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

The Stay Hotel 

ที่พัก+อาหารเช้า ราคา 599.-/ท่าน/คืน 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริการห้องออกก าลังกาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริการสระว่ายน  ากลางแจ้ง 

 

 

The Stay Hotel ในพัทยา สร้างขึ้นเมื่อปี 2012 และเป็นตัวเลือกชั้นยอดส าหรับนักเดินทางทุกท่าน จากที่พัก 
ท่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกง่ายดายไปยังทุกท่ีในเมืองที่มีชีวิตชีวานี้ ที่พักแห่งนี้ยังมีเสน่ห์เป็นพิเศษ 
ด้วยสภาพแวดล้อมที่สะอาดเรียบร้อย ใกล้กับพาราไดซ์ สคูบา ไดฟ์เวอร์, ร้านอาหารนาริสา, ศูนย์การค้าไมค์ 

The Stay Hotel มีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการต่างๆ ที่รับประกันได้ว่าจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้า
พัก ที่พักมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้บริการแก่ผู้เข้าพัก อาทิ ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, Wi-Fi ในพ้ืนที่สาธารณะ
, ที่จอดรถ, รูมเซอร์วิส, ร้านอาหาร 



 

ที่พักมีห้องพักท่ีประดับตกแต่งอย่างสวยงามกว่า 108 ห้อง บางห้องยังมีโทรทัศน์จอแบน, อินเทอร์เน็ตไร้สาย, 
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย), เครื่องปรับอากาศ, โต๊ะเขียนหนังสือ ไว้บริการอีกด้วย ที่พักมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางสันทนาการไว้บริการ เช่น ห้องฟิตเนส, สระว่ายน้ ากลางแจ้ง, สระว่ายน้ า (ส าหรับเด็ก) ท่าน
จะประทับใจไม่รู้ลืมเมื่อได้เข้าพักท่ีนี่ ท่านสามารถอ่ิมเอมกับบริการเหนือระดับและท าเลที่ตั้งดีเลิศได้ที่ The 
Stay Hotel 
 

The Stay hotel มีทั งหมด 100 ห้อง เปิดจอง 2 Room Type 

- Superior Twin  

- Superior Double  

 

โรงแรม The Stay Hotel พัทยาซอย 10 ถนนพัทยาสาย 2 

เดินเพียง 3 นาที ถึงชายหาดพัทยา 

เดินเพียง 5 นาที ถึงเซ็นทรัลเฟสติวัล 

ขับรถเพียง 10 นาที ถึงภัตตาคารสัมปั้น 

ขับรถเพียง 8 นาที ถึงท่าเรือแหลมบาลีฮาย 

Map : https://bit.ly/39Tgsvy 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/39Tgsvy


Stay Superior - Details 
42 sq.m. Living Space 

Individual Air-Condition 

32" Screen LCD TV 

Cable TV Programs 

DVD Player 

Free Wi-Fi Internet 

Mini-Bar Refrigerator 

Hairdryer 

Room Service 

Coffee & Tea Facilities 

In-Room Safe 

Working Desk 

Telephone Direct Dial 

Shower with Hot-Cold Water 

Private Balcony 

Sprinkler & Smoke Detector 

 

การเดินทางไปเกาะล้าน *จ่ายค่าใช้จ่ายเอง 

1. เดินทางโดยเรอื Transfer ล าใหญ ่ค่าบริการ 30 บาท/ขา/คน เรือจะออกเป็น
รอบๆตามก าหนดการ ใช้เวลาประมาณ 40-45 นาที 

2. เดินทางโดย Speed Boat ราคา 150/ขา/คน เมื่อครบ 10 คน เรอืจะออก
ทันที ใช้เวลาประมาณ 15 นาที (หากใครทานข้าวท่ีเกาะแนะน าเป็นเรือตัวนี 
เพราะว่าสามารถจะลงตรงที่หาดแสมเลย แตห่ากเป็นเรือ Transfer จะลงที่
ท่าหลักและนั่งรถมาทีห่าดแสมเอง) 
*การเดินทางไปท่าเรือจากโรงแรมประมาณ 2 ก.ม. เดินทางโดยรถหรือ
มอเตอร์ไซค์จะใช้เวลาประมาณ 5 นาท ีแนะน าให้น่ังรถสองแถวไป (สามารถ
ติดตอ่โรงแรมให้เรียกรถได้) เพราะค่าจอดรถที่ท่าเรือจะประมาณ 200 บาท/
คัน 

 
*โรงแรมจะใกล้ Walking Street ห่างกันประมาน 10 นาที เดินทางโดยรถ/มอเตอร์ไซค์ ซึ่งสามารถ

หาของทานได้เองโดยง่ายบริเวณใกล้เคียง 
…… น. เมื่อสนุกสนานกันเต็มที่แล้วก็ได้เวลากลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
…… น. ตื่นเช้ามารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ห้องอาหารให้บริการ 7.00-10.00 หลังจากนั้นท าการ 
Check Out ก่อน 12.00 น. เมื่อท าการ Check Out แล้วท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวในตัวเมืองหรือ
สถานที่ต่างๆ และเดินทางกลับ กทม. โดยสวัสดิภาพ 



หากต้องการแพคเกจแบบรวมโชว์ หรือ ครบมากกว่านี้ สามารถเลือกแพคเกจเหล่านี้ได้เช่นกัน แต่ราคาที่แจ้ง
ไปดังกล่าวท่านต้องเดินทาน 10 ท่าน ไม่ขาดไม่เกิน หากเกินหรือขาด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

🔵Package A : 999 บาท 

➖จุดเด่น‼️ทานอาหารเที่ยงที่เกาะล้าน (หาดแสม) ร้านอนันต์ซีฟู้ด 

➖ไปเกาะล้าน‼️ มีเวลาที่เกาะเยอะที่สุด 

✅อาหาร 3 มื้อ 

✅พักโรงแรม 4 ดาว (2ท่าน/ห้อง) 

✅รวมค่าเรือรับ/ส่งเกาะล้าน เล่นน้ าด าน้ าได้ 

✅ชมการแสดงคาบาเร่ต์โชว์พร้อมทานอาหารเย็น 

👉ดูรายละเอียด-> https://www.unithaitravel.com/th/trip_detail2.php?route_id=20096 
 

🔵Package B : 999 บาท 

➖ทานอาหารกลางวันที่โรงแรม 

➖ไปเกาะล้าน‼️ หลังจากทานเที่ยวเสร็จ 

✅อาหาร 3 มื้อ 

✅พักโรงแรม 4 ดาว (2ท่าน/ห้อง) 

✅รวมค่าเรือรับ/ส่งเกาะล้าน เล่นน้ าด าน้ าได้ 

✅ชมการแสดงคาบาเร่ต์โชว์พร้อมทานอาหารเย็น 

👉ดูรายละเอียด-> https://www.unithaitravel.com/th/trip_detail2.php?route_id=20107 
 

🔵Package C : 999 บาท 

➖ค่าอาหารกลางวันที่โรงแรม  

➖ไม่ไปเกาะล้านเลย‼️ แต่ไปเมืองจ าลอง Mini Siam แทน หรือสามารถเท่ียวได้ตามอัธยาศัย 

✅อาหาร 3 มื้อ 

✅พักโรงแรม 4 ดาว (2ท่าน/ห้อง) 

✅รวมค่าเรือรับ/ส่งเกาะล้าน เล่นน้ าด าน้ าได้ 

✅ชมการแสดงคาบาเร่ต์โชว์พร้อมทานอาหารเย็น 

👉ดูรายละเอียด-> https://www.unithaitravel.com/th/trip_detail2.php?route_id=20108 
 
 
 
 
 

https://www.unithaitravel.com/th/trip_detail2.php?route_id=20096
https://www.unithaitravel.com/th/trip_detail2.php?route_id=20107
https://www.unithaitravel.com/th/trip_detail2.php?route_id=20108


🔵Package VIP : 7 ท่านละ 1,399 บาท 

➖ค่ารถสองแถวรับส่งตามรายการที่ระบุ (วันแรก)  

➖ค่าเรือรับ/ส่ง ท่าเรือบารีฮาย>หาดแสม เกาะล้าน  

➖จุดเด่น‼️ทานอาหารเที่ยงที่เกาะล้าน (หาดแสม) ร้านอนันต์ซีฟู้ด 

➖ค่าเข้าชม Art In Paradise  

➖ค่าเข้าชมบ้านสุขาวดี พร้อมอาหารกลางวัน 

👉ดูรายละเอียด-> https://bit.ly/3iQDyaa 
 

👉หากใครสนใจจะจอง... 

▪️สอบถามผ่าน•Line กด-> https://lin.ee/5nDHUO6 

➖Line id : @unithaitrip (เติม@ด้วย) 

☎️ 02-234-5936 
**ดูโรงแรมอ่ืนๆได้ทั่วไทยได้ที่นี่-> https://www.unithaitravel.com/th/hotel.php 

 
 

 Speed Boat 150.-/ท่าน/ขา ครบ 10 ท่าน ออกเลย 

     
 
 

https://bit.ly/3iQDyaa
https://lin.ee/5nDHUO6
https://www.unithaitravel.com/th/hotel.php


เรือข้ามฟาก 30.-/ท่าน/ขา ออกเป็นรอบๆ 
 

 



 


