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โรงแรมเดอะไรซนิ พัทยาตั gงอยูท่ีh 399/15 หมู ่10 ถนนทัพพระยา ซอย 15 ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี
20150 โรงแรมเดอะไรซนิ ตั gงอยูใ่นยา่นพักทีhอาศยัทีhสงบและเต็มไปดว้ยตน้ไมร้ะหวา่งพัทยาและหาดจอมเทยีน 
เป็นสถานทีhพักผอ่นอนัสมบรูณ์แบบซึhงทา่นสามารถเพลดิเพลนิไปกบับรรยากาศทีhน่าหลงใหลของประเทศไทย
แหง่นีg ทั gงผูเ้ดนิทางมาทําธรุกจิและผูเ้ดนิทางมากบัครอบครัวจะพงึพอใจกบัทีhพักอาศยัอนักวา้งขวางซึhงถกู
ออกแบบมาในสไตลร์ว่มสมัยแบบญีhปุ่ นทีhผสมผสานความสําราญเขา้กบัความสะดวกสบายสงูสดุอยา่งลงตัว 
โรงแรมของเราซึhงมสีระวา่ยนํgากลางสวนระบบเกลอืขนาดใหญแ่ละโรงยมิทีhครบครัน มไีลฟ์สไตลโ์ฮสตพ์รอ้ม
ตลอดเวลาเพืhอใหบ้รกิารแกท่า่นโดยเฉพาะทีhจะทําใหก้ารพักผอ่นของทา่นเต็มไปดว้ยความผอ่นคลายและความ
พงึพอใจอยา่งไรท้ีhต ิ 

โรงแรมนีgผสมผสานความสะดวกสบายเขา้กบัการออกแบบจากผูเ้ชีhยวชาญพรอ้มดว้ยความพงึพอใจกบับรกิารสว่น
บคุคลโดยไลฟ์สไตลโ์ฮสตท์ีhจะคอยดแูลความตอ้งการทกุอยา่งของทา่น เดล ี เลาจ ์ บรเิวณชั gนลา่งมพีืgนทีhเงยีบ
เหมาะสําหรับทํางานและพบปะกนัพรอ้มบรกิารอาหารวา่งฟร ี
 
เดอะไรซนิโฮเทลแอนดเ์รสซเิดนซม์หีอ้งพัก 130 หอ้ง ซึhงประกอบดว้ยหอ้งสตดูโิอ 112 หอ้ง หอ้งพรเีมยีรส์วที 4 
หอ้ง หอ้งมาสเตอรส์วที 10 หอ้ง และหอ้งดเูพล็กซส์วที 4 หอ้ง หอ้งสตดูโิอและหอ้งสวทีทกุหอ้งเต็มไปดว้ย
ความสะดวกสบายและเครืhองนอนสดุหร ูสิhงอํานวยความสะดวก และมนิบิารใ์นหอ้งฟร ี
 
มาลองประสบการณ์ใหม่ของการท่องเทีhยวในเมอืงซึhงผูจั้ดการไลฟ์สไตลข์องเราจะดแูลความตอ้งการทุกอย่าง
ของทา่นและอิhมอรอ่ยกับอาหารวา่งฟรทีีhเดลเีลาจบ์รกิารตนเอง ซึhงเป็นสถานทีhทานอาหาร ทํางานและพบปะกัน
ของผูค้นจากหลากหลายวถิชีวีติ 
 
 
วนัเปิดทําการ ไตรมาส 3 ปี 2561 
ที/อยู ่ 399/15 หมู ่10 ถนนทัพพระยาซอย 15 ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ  

จ.ชลบรุ ี20150  
เว็บไซต ์ www.therizinpattaya.com 
บรษิทัที/เป็นเจา้ของ บรษัิท ไรซิhงแอสเซท เมเนจเมน้ท ์จํากดั 
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หอ้งพกั 
หอ้งพักรวม 130 หอ้ง 

• หอ้งสตดูโิอ 112 หอ้ง (35 ตร.ม.)  
• หอ้งพรเีมยีรส์วที 4 หอ้ง(60 ตร.ม.) 
• หอ้งมาสเตอรส์วที 10 หอ้ง (67 ตร.ม.) 
• หอ้งดเูพล็กซส์วที 4 หอ้ง (70 ตร.ม.) 
•  

ลกัษณะและความสะดวกสบายของหอ้ง  

• หอ้งพักปลอดบหุรีhทกุหอ้ง 

• หอ้งสตดูโิอและหอ้งสวทีทกุหอ้งมจีดุเดน่เป็นเตยีงรดูซปิ (ขนาด Kingซึhง
สามารถปรับเป็นแบบ Twin ได)้ พรอ้มมเีตยีงเสรมิ 

• เลอืกกลิhนในหอ้งดว้ยตนเอง 

• หอ้งสตดูโิอและหอ้งสวทีกวา้งขวางเพืhอความสะดวกสบายสงูสดุ 

• กาแฟแบบเฟรนชเ์พรสในหอ้งสตดูโิอและหอ้งสวทีทกุหอ้ง 

• อปุกรณ์ทํานํgาชา 

• เครืhองปรับอากาศควบคมุแบบแยกสว่น 

• ตูน้ริภัยอเิล็กทรอนกิสแ์ละเครืhองเป่าผมสว่นบคุคล 

• อนิเทอรเ์น็ตไรส้ายความเร็วสงู 

• โทรศพัทภ์ายในหอ้ง 

• โทรทัศนจ์อ LED ขนาด 42 นิgว 

• เจลอาบนํgาและผลติภัณฑส์ะดวกซืgอ 
บรกิารและสิ/งอํานวยความสะดวก 

• ไลฟ์สไตลโ์ฮสตท์ีhคอยดแูลใหบ้รกิารทา่น 

• บรกิารรับสง่ของโรงแรมตามความประสงค ์

• เดลเีลาจบ์รกิารตนเองพรอ้มอาหารวา่ง 

• ระบบไวไฟสทั์hวทั gงโรงแรม 

• บรกิารซกัรดี 

• โปรแกรมทอ่งเทีhยว 

• อาหารเชา้/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น 

• หอ้งฟิตเนสครบครัน 

• สระวา่ยนํgากลางสวนขนาดใหญพ่รอ้มสระวา่ยนํgาขนาดเล็กสําหรับเด็ก 

• เลาจใ์นสวนพรอ้มเตยีงอาบแดดเพืhอผอ่นคลาย 
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เดอะเดล ี
โรงแรมมอีาหารเชา้ฟรใีหแ้ขกผูม้าพักทกุทา่นทีhเดลเีลาจบ์รเิวณชั gนลา่ง แขกของโรงแรมสามารถทานอาหารวา่ง
ไดฟ้รตีลอดทัgงวัน 
 
บรเิวณที/ต ัHง 
พัทยาไม่เคยหลับใหล เป็นเมอืงทีhเต็มไปดว้ยความตืhนเตน้เรา้ใจจากสวนนํgา หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ การ
ท่องเทีhยวเกาะอันสวยงามหรอืการท่องราตรทีีhยากจะลมืเลอืนในวอลค์กิgงสตรที พัทยาซึhงตั gงอยู่บนชายฝัhงภาค
ตะวันออกของไทยอยูห่า่งจากตัวเมอืงกรุงเทพฯ 150 กโิลเมตรและขับรถไมไ่กลจากท่าอากาศยานนานาชาตอิู่
ตะเภา เมอืงพัทยามทีางเลอืกในการรับประทานอาหารทีhหลากหลายตั gงแตต่ลาดขา้งทางไปจนถงึรา้นอาหารสดุ
หรหูรอืรา้นอาหารรมิชายหาดสดุแสนโรแมนตกิ ทา่นสามารถขอคําแนะนําจากไลฟ์สไตลโ์ฮสตข์องเราได ้
 
การเดนิทางมายงัโรงแรม 
โดยรถยนตส์ว่นบคุคล 
โรงแรมตั gงอยูต่รงกลางระหวา่งพัทยาและจอมเทยีมและเดนิทางมาไดโ้ดยรถยนตโ์ดยใชเ้วลาเพยีง 1 ชัhวโมง 15 
นาทจีากท่าอากาศยานสวุรรณภมูหิรอื 2 ชัhวโมงจากตัวเมอืงกรุงเทพ ฯ ท่าอากาศยานนานาชาตอิูต่ะเภาอยูห่า่ง
ออกไปโดยใชเ้วลาขบัรถเพยีง 40 นาท ี
 
โดยรถของโรงแรม 
โรงแรมสามารถจัดสรรการเดนิทางจากทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูหิรอืทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง
ในกรงุเทพ ฯ หรอืทา่อากาศยานนานาชาตอิูต่ะเภาในพัทยาใหท้า่นได ้พนักงานขับรถสว่นตัวจะตอ้นรับทา่นและ
ขบัรถมาสง่ทา่นทีhโรงแรมอยา่งสะดวกสบาย 
 
ระบบไฟฟ้า 
220 โวลต ์50 รอบ 
 
การเขา้เมอืง 
ผูม้าเยอืนประเทศไทยตอ้งมหีนังสอืเดนิทางทีhใชก้ารไดเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ยหกเดอืนหลังจากเดนิทางมาถงึและมี
หลักฐานการผา่นทาง ขอ้กําหนดเรืhองวซีา่ขึgนอยูก่บัสญัชาต ิคนหลายสญัชาตไิมจํ่าเป็นตอ้งมวีซีา่และจะไดรั้บการ
ผา่นทางโดยเสร ี30 วัน ผูม้าเยอืนควรปรกึษากบัสถานกงสลุไทยในประเทศของตนเกีhยวกบัขอ้กําหนดเรืhองวซีา่ 
 
หากตอ้งการขอ้มลูเพิ/มเตมิโปรดตดิตอ่ 
อเีมลล์ : info@therizinpattaya.com   


