
ประเด็นคําถามทีจะถามบอย  
1. อยูระหวางซอยอะไร              :   ระหวางซอย 67-69 

2. อยูหางตัวเมือง ไหม              :  ประมาณ 2 กิโลเมตรจากตัวเมือง  
3. อยูติดชายหาดไหม               :   ติดชายหาดมีหาดสวนตัว  
4. มีหองพักทั้งหมดเทาไร          :  21 หอง ในเนื้อที่ 4 ไรเศษ  
5. หาซื้อของฝากไดที่ไหน          :  รานแมเก็บ- รานมีชัย  เปนขนมหวานพื้นเมือง  /  ของสดประเภทอาหารทะเล 

บริเวณเขาตะเกียบ  /  ตลาดฉัตรชัย – ประเภทอาหารแหง  
6. บานหลังนี้อายุเทาไร            : อายุ 100 ปเศษ  
7. หองอาหาร                             :  อาหารเชาบริเวณใตบานสีเหลือง เร่ิมเวลา 07.00 – 10.00  อาหารกลางวัน และ 

อาหารเย็น บริเวณ Pool bar ตั้งแต 10.00 – 22.00 น. 
8. สระวายน้ํา                             :  ใหบริการ 07.00 – 19 .00 น  
9. ถายรูปบนบานไดไหม           :  ถายไดในกรณีที่ไมมีลูกคา  /  แตถามีขอสงวนสิทธิ์  
10. มีรถบริการไหม                       :  มีรถบริการไปตลาดวันละ 2 เที่ยว เวลา 11.00 น. และ 19.00 น. ( ไมรับกลับ ) 
11.  อ่ืนๆๆ                                      :  เอาแบบแสนฟาง กะ โพธ ิ เร่ืองเงือนไขตางๆ คะ  

 
FAQ 
 

1. Question:  where is the hotel located exactly? 
Answer: the hotel is located between Hua Hin Soi 67 and 69 
 

2. Question: is the hotel located far from the Hua Hin town center? 
Answer: the Baan Bayan is located approximately 2 kilometers from the town center 
 

3. Question: is the Baan Bayan located on the beach? 
Answer: the Baan Bayan is situated right on Hua Hin beach 
 

4. Question: how many rooms are there in the Baan Bayan? 
Answer: there all altogether 21 rooms in the Baan Bayan.  There are 5 Garden View Rooms, 9 

Courtyard View Rooms. 2 Sea View Rooms, 2 Sea View Villas, 1 Irada Suite, 1 Bannika 
Suite and 1 Taraban Suite which is a 2 bedroom suite. 

 
5. Question: where can I buy souvenirs and gifts? 

Answer: you can buy local sweets or desserts from Mae Kep, Mee Chai Shops which are located 
approximately 300 meters from the Baan Bayan.  As for fresh seafood, you can find them 
around Khao Takiap which is 4 kilometers from the hotel.  Finally, you can find dry 
foods from Chatchai Market which is about 15 minute walk from Baan Bayan. 

 
6. Question: how old is the original house in the Baan Bayan? 

Answer: it is approximately over 100 years old 
 

7. Question: what are the breakfast hours? 
Answer: breakfast which is served under the original house starts at 07:00 hours and ends at 10:00 

hours.  Lunch and dinner are served at the Pool Bar between 10:00 – 22:00 hours. 
 

8. Question: what are the pool hours? 
Answer: the swimming pool is open from 07:00 – 19:00 hours. 
 

9. Question: can I take pictures in the original house? 
Answer: you can take pictures in the original house only if there are no guests staying in any of 

the suites. 
 

10. Question: is shuttle service to the Chatchai Market available for free? 
Answer: there is free drop off service to the Chatchai Market at 11:00 and 19;00 hours daily 


