
 

 

ท่ามกลางบรรยากาศแสนโอ่อ่าชวนผ่อนคลายของโรงแรมสนิธร มดิทาวน์ กรุงเทพฯ ทีพ่รอ้มมอบประสบการณ์จากทีสุ่ดของการ
บรกิารทัว่ทุกจุดส าหรบัผูเ้ขา้พกัทีม่รีสนิยมหลากหลายใหไ้ดส้มัผสั เพยีบพรอ้มดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบันักเดนิทางยุค
ใหม่ และผูร้กัการท่องเทีย่วในเมอืง โรงแรมสนิธร มดิทาวน์ กรุงเทพฯ ยดึมัน่และใส่ใจในคุณภาพ พรอ้มมอบความคุม้ค่า
สะดวกสบายใหก้บัผูเ้ขา้พกัไดด้ื่มด ่ากบัความสุขจากหอ้งพกัหลากหลายสไตล์ พรอ้มหอ้งอาหารและบาร์ทีม่เีอกลกัษณ์ สนิธร 
มดิทาวน์ จุดเชื่อมโยงคุณใหใ้กลช้ดิกบัสิง่ทีด่ทีีสุ่ดของกรุงเทพฯ ดื่มด ่ากบัศลิปะวฒันธรรม อิม่เอมกบัอาหารการกนิ สนุกสนาน
กบัการเตน้ร า ชวีติสุดหรูหราเริม่ต้นที ่สนิธร มดิทาวน์ พืน้ทีป่ลดเปลื้องความเหนื่อยลา้ของคุณ ณ ใจกลางกรุงเทพฯ 
 
 
 

เชื่อมโยงคุณกบัสิง่ทีด่ทีีสุ่ดของกรุงเทพฯ 

กรุงเทพมหานครคอืส่วนผสมทีล่งตวัของศลิปะวฒันธรรมหลากหลาย ซ่อนตวัท่ามกลางแมกไมอ้นัเขยีวขจแีละเงยีบสงบ แตแ่ฝง
ความครื้นเครงมีชีวิตชีวาในตรอกซอย เป็นศูนย์กลางจดังานอีเวนต์ ที่ตัง้ของส านักงานชัน้น า เป็นศูนย์รวมความบันเทิง
มากมาย สนิธร มดิทาวน์ ตัง้อยู่บนถนนหลงัสวน ทอดยาวออกสู่สุขุมวทิและสลีม ใกล้รถไฟฟ้าบทีเีอส สถานีชดิลมและราชด าร ิ
ใชเ้วลาเดนิเพยีง 5 นาท ีใกล้เซ็นทรลั ชดิลม และสวนลุมพนิี มรีถตุ๊กตุ๊กพามุ่งหน้าไปไหวส้กัการะศาลทา้วมหาพรหม โรงแรม
เอราวณั ชอ็ปปิงตลาดประตูน ้า และเซน็ทรลัเวลิด ์ใกลโ้รงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลเมดพาร์ค 
เพลดิเพลนิไปกบัการท่องเทีย่วรอบเมอืง กลมกลนืไปกบัวถิชีวีติคนกรุง กบัช่วงเวลาพกัผ่อนของคุณในกรุงเทพฯ ณ สนิธร มดิ
ทาวน์ ทีแ่สนอบอุ่นและปลอดภยั  
 
 

ความสะดวกสบายครบครนัเริม่ตน้ทีส่นิธร มดิทาวน์ 

หอ้งพกัและหอ้งสวทีทัง้ 344 หอ้งของเรา ไดร้บัการตกแต่งแบบร่วมสมยัอย่างกลมกลนืกบัศิลป์ทอ้งถิน่ สะทอ้นความโดดเด่น
สะดุดตา สง่างามหรูหราและผ่อนคลาย หลังกลับจากท่องเที่ยวใน เมือง รับความสดชื่นผ่านสายน ้ าจากฝักบัว  
ผ่อนคลายกบัเครื่องดื่มสกัแกว้สองแก้ว เอนกายบนทีน่อนแสนนุ่มสบายดุจปุยเมฆ  
 

ประเภทห้องพกั 

• หอ้งพกัสแตนดาร์ด 153 หอ้ง (33 ตร.ม.)  
• หอ้งพกัพรเีมยีม 99 หอ้ง (33 ตร.ม.) 
• หอ้งพกัสวที 30 หอ้ง (33 ตร.ม.) 
• หอ้งพกัสวที 1 หอ้งนอน 20 หอ้ง (40 ตร.ม.)  
• หอ้งพกัสกาย สวที 1 หอ้งนอน 5 หอ้ง (40 ตร.ม.) 
• หอ้งพกัสวที 2 หอ้งนอน 12 หอ้ง (54 ตร.ม.) 
• หอ้งพกัคอรเ์นอร ์สวที 2 หอ้งนอน 20 หอ้ง (72 ตร.ม.) 
• หอ้งพกัคอรเ์นอร ์สวที 2 หอ้งนอน 5 หอ้ง (72 ตร.ม.) 

 

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกภำยในห้องพกั 

• เตยีงนอนขนาดคงิไซส ์หรอืเตยีงคู่ 
• หอ้งพกัแบบเปิดเชื่อมถงึกนัและแบบแยกหอ้งนอน  
• เครื่องฟอกอากาศเพื่อสุขอนามยัและคุณภาพอากาศทีด่ ี 
• โทรทศัน์ LED ขนาด 49 นิ้ว พรอ้มช่องรายการทัง้ไทยและต่างประเทศ  
• สะดวกสบายดว้ยสายชารจ์และเตา้รบัอเนกประสงค ์เช่น ช่องเสยีบ USB  
 



 

 

 
• บรกิารอนิเทอรเ์น็ต Wi-Fi ครอบคลุมทัว่บรเิวณ (ไม่มคี่าใชจ้่าย) 
• บรกิารมนิิบารส์ าหรบัหอ้งสวที (ไม่มคี่าใชจ้่าย) 
• บรกิารอุปกรณ์ชงกาแฟและชา (ไม่มคี่าใชจ้่าย) 
• เครื่องใชใ้นหอ้งน ้าบางรายการ เมื่อแจง้ความประสงค์ 
• เครื่องซกัผา้และเครื่องอบผา้ในตวั มบีรกิารทุกหอ้งบนชัน้ 25-29 
• มุมท าครวัพรอ้มอุปกรณ์ครบครนั เช่น เตาแม่เหลก็ไฟฟ้า เครื่องดูดควนั กาตม้น ้าไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ ตูเ้ยน็ และ
เครื่องครวั มบีรกิารส าหรบัหอ้งสวทีและทุกหอ้งบนชัน้ 25-29 

 

พืน้ทีบ่รกิารภายในเซอรว์สิเรสซเิดนซ์ 

อาคารสงูเพรยีว 6 ชัน้ของสนิธร มดิทาวน์ ใหบ้รกิารหอ้งพกัส่วนตวัเซอรว์สิเรสซเิดนซ์ถงึ 49 ยนูิต ดว้ยสไตลก์ารตกแต่งทีเ่รยีบ
ง่าย ตอบโจทยค์วามสะดวกสบายแบบมนิิมลั 

ประเภทห้องพกั 

• หอ้งพกัสแตนดาร์ด 153 หอ้ง (33 ตร.ม.)  
• หอ้งพกัพรเีมยีม 99 หอ้ง (33 ตร.ม.) 

 

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกภำยในห้องพกั 

• เตยีงนอนขนาดคงิไซส ์ 
• โทรทศัน์ LED พรอ้มช่องรายการทัง้ไทยและต่างประเทศ  
• เครื่องฟอกอากาศเพื่อสุขอนามยัและคุณภาพอากาศทีด่ ี 
• มุมท าครวัพรอ้มอุปกรณ์ครบครนั เช่น เตาแม่เหลก็ไฟฟ้า เครื่องดูดควนั กาตม้น ้าไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ ตูเ้ยน็ เครื่อง
ป้ิงขนมปัง และเครื่องครวั  
• เครื่องซกัผา้และเครื่องอบผา้ในตวั ใหบ้รกิารทุกหอ้งบนชัน้ 25-29 
• สวนสวยส่วนตวับรเิวณพื้นทีส่่วนกลาง  
• บรกิารทีจ่อดรถและอนิเทอร์เน็ต Wi-Fi ครอบคลุมทัว่บรเิวณ 

 

 

อาหารและเครื่องดื่ม 

Bangkok’78 
ดว้ยแรงบนัดาลใจในยุค 70 ยุคทองแห่งเมอืงหลวงของประเทศไทย Bangkok'78 พายอ้นอดตีสู่ยุคเฟ่ืองฟูดว้ยเมนูสุดฮติอย่าง 
ผดัไทยกุ้ง ต้มย า ข้าวซอย ข้าวเหนียวมะม่วง และเมนูย้อนยุคสุดคลาสสกิอีกมากมาย ทุกจานปรุงด้วยวตัถุดบิสดใหม่จาก
ทอ้งถิน่ใหไ้ดร้สชาตติ้นต ารบัโดยฝีมอืทมีเชฟชาวไทยมากดว้ยประสบการณ์ ส าหรบัผูช้ื่นชอบอาหารไทย ขอแนะน าหลากหลาย
เมนูที่หารับประทานยาก รวมถึง เม นูพร้อม เสิร์ฟจากร้านเส น่ห์จันทร์  ร้านอาหารไทยชื่ อดัง เจ้ าของ 1 ดาว 
มชิลนิ เชญิสมัผสัเสน่ห์หลากยุคหลายสมยัของกรุงเทพฯ ท่ามกลางบรรยากาศรา้นอาหารไทยยอ้นสู่ยุค 70 เพลดิเพลนิอารมณ์
กบับทเพลงดงัในวนัวาน พรอ้มลิ้มรสอาหารกลางวนัแสนอร่อย รบัประทานมื้อค ่ากบัครอบครวั สนุกกบัมื้ออร่อยในวนัพบปะ
เพื่อนฝงู หรอืจดังานเลีย้งสงัสรรคใ์นแบบส่วนตวั  

เวลำเปิดบริกำร : ทุกวนั ตัง้แต่เวลา 11.30-17.00 น. (มือ้กลางวนั) และ 17.00-22.30 น. (มือ้ค ่า) 

จ ำนวนท่ีนัง่ : 150 ทีน่ัง่ 



 

 

 
 

 

 

Sip & Co. 
เตมิพลงัไดทุ้กวนัอย่างทีคุ่ณตอ้งการ Sip & Co. เพื่อพรอ้มรบักบัความวุ่นวายอนัน่าพศิวงของกรุงเทพฯ Sip & Co. เป็นพื้นที่
ส่วนกลางทีช่่วยสรา้งบรรยากาศพูดคุยจุดประกายความคดิสรา้งสรรค ์ เสริฟ์เครื่องดื่มเพิม่ความสดชื่นพรอ้มของว่างใหล้ิม้ลอง 
Sip & Co. ใหบ้รกิารทีน่ัง่ทัง้ในร่มและกลางแจง้ เตรยีมเปิดบรกิารเรว็ๆ นี้ เลอืก   Sip & Co. ใหเ้ป็นมุมพกัผ่อนใจกลางเมอืง  
จุดพบปะสงัสรรคป์ระชุมงาน หรอืนัง่ชลิลค์นเดยีว มองหาเพื่อนร่วมทางทีค่าเฟ่และหอ้งอาหารของเราบนถนนหลงัสวน 
 
เวลำเปิดบริกำร : ทุกวนั ตัง้แต่เวลา 6.00-19.00 น.  

จ ำนวนท่ีนัง่ : 40 ทีน่ัง่ 

 

The Black Cat  
The Black Cat บารว์สิกีไ้ทย บรรยากาศดทีีซ่่อนความลบัไวม้ากมาย สถานทีพ่ปปะพดูคุยจบิเครื่องดื่ม เหมาะส าหรบันักท่อง
ราตร ีThe Black Cat ซ่อนตวัอยู่ขา้งลอ็บบีโ้รงแรมสนิธร มดิทาวน์ กรุงเทพฯ บรกิารเครื่องดื่มซกิเนแจอรพ์รอ้มเสริ์ฟคู่กบั
อาหารทานเล่นทีถู่กปากคนไทย The Black Cat บาร์วสิกีท้ ีไ่ดร้บัแรงบนัดาลใจจากสารพดัต านานเล่าขานเรื่องของแมวจากทัว่
โลก 
 

เวลำเปิดบริกำร : ทุกวนั ตัง้แต่เวลา 15.00-00.00 น.  

จ ำนวนท่ีนัง่ : 40 ทีน่ัง่ 

 

Horizon Pool  

ชมววิทวิทศัน์สุดเสน้ขอบฟ้า ผนืผวิน ้าระยบัจบัตา จบิเครื่องดื่มรสชาตชิวนฝัน ในบาร์สูงระฟ้าเหนือกรุงเทพฯ แห่งนี้พรอ้มเชื้อ
เชิญให้คุณมาดื่มด ่าเครื่องดื่มค็อกเทลและของว่างที่คดัสรรมาอย่างดี พร้อมชมทศันียภาพอันงดงามอาบไล้แสงแดดของ
กรุงเทพฯ บนอาคารสงู 18 ชัน้ 

เวลำเปิดบริกำร : สระว่ายน ้าและเครื่องดื่มใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 7.00-22.00 น. อาหารใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 11.00-22.00 น. 

จ ำนวนท่ีนัง่ : 9 ทีน่ัง่ บรเิวณเคาน์เตอรบ์าร ์และ 10 ทีน่ัง่ บรเิวณรบัประทานอาหาร                                                                                                                                                                           
 

ศนูยอ์อกก ำลงักำย 

ชมทศันียภาพจากตกึสงูเสยีดฟ้าชัน้ 19 แสงธรรมชาตสิาดส่องผ่านหน้าต่างสงูจากพื้นจรดเพดานมาสมัผสักาย ทีศู่นยอ์อกก าลงั
กายสนิธรมดิทาวน์ พรอ้มใหคุ้ณได้ดูแลฟิตหุ่นด้วยอุปกรณ์ออกก าลงักายรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Life Fitness บรกิารหอ้งซาวน่า 2 
หอ้ง เปิดใหม่ทีช่ ัน้ 1 

เวลำเปิดบริกำร : ทุกวนั ตลอด 24 ชม. 

 

 

 



 

 

พืน้ทีจ่ดังานในโอกาสพเิศษและสุดประทบัใจ 

พืน้ทีจ่ดัประชุมโอ่โถงโล่งกวา้ง ไม่มเีสาคัน่กลาง เพยีบพรอ้มดว้ยเทคโนโลยทีนัสมยั สิง่อ านวยความสะดวกครบครนั บรกิารจดั
เลี้ยงเตมิพลงัสรา้งสรรค์การท างาน พื้นทีจ่ดัประชุมทีส่นิธร มดิทาวน์ ออกแบบอย่างเรยีบง่าย เปิดรบัแสงธรรมชาติให้คุณได้
สมัผสั เหมาะจดังานในหลากหลายโอกาส ทัง้ประชุมเจรจาธุรกจิและงานจดัเลีย้งส่วนตวั  
 

 

ตดิต่อเรา 

ท่ีอยู่ : เลขที ่68 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั  โทร. : +66 2 796 8888 
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย    โทรสาร : +66 2 796 8889 
อีเมล : commercial.sindhornmidtown@ihg.com  เวบ็ไซต ์: sindhornmidtown.com 
 

ผู้จดักำรทัว่ไป : อุมาพร วงศพ์พินัธ ์    ผู้จดักำรโรงแรม : นาวนิ พกัตรว์ฒันาการ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขำย : วงั รตันตระกูลชยั 
ผู้จดักำรอำวโุสฝ่ำยส่ือสำรกำรตลำด : นพวรรณ ศรินิพกุล 
 
บริษทัเจำ้ของโครงกำร : บรษิทั สยามสนิธร จ ากดั    บริหำรงำนโดย : IHG® Hotels & Resorts 
Facebook: Sindhorn Midtown Hotel Bangkok  Instagram: sindhorn_midtown 
LinkedIn: Sindhorn Midtown Hotel Bangkok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องจดังำน 

ขนำด

พื้นท่ี  

(ตร.ม.) 

  จ ำนวนผู้ร่วมงำน (คน)   

เธียเตอร ์ คลำสรูม บอรด์รมู ตวัยู โต๊ะกลม งำนเลีย้ง
แบบคอ็กเทล 

มดิทาวน์ 1  44 48 20 22 21 30 45 

มดิทาวน์ 2 36 32 12 10 15 18 25 

มดิทาวน์ 3 30 32 12 10 15 18 25 

มดิทาวน์ 66 48 24 22 25 36 60 

mailto:commercial.sindhornmidtown@ihg.com


 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

         
 

         
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


