ท่ามกลางบรรยากาศแสนโอ่อ่าชวนผ่อนคลายของโรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ ทีพ่ ร้อมมอบประสบการณ์จากทีส่ ุดของการ
บริการทัวทุ
่ กจุดสาหรับผูเ้ ข้าพักทีม่ รี สนิยมหลากหลายให้ได้สมั ผัส เพียบพร้อมด้วยสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับนักเดินทางยุค
ใหม่ และผูร้ กั การท่องเทีย่ วในเมือง โรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ ยึดมั ่นและใส่ใจในคุณภาพ พร้อมมอบความคุม้ ค่า
สะดวกสบายให้กบั ผูเ้ ข้าพักได้ด่มื ด่ากับความสุขจากห้องพักหลากหลายสไตล์ พร้อมห้องอาหารและบาร์ทม่ี เี อกลักษณ์ สินธร
มิดทาวน์ จุดเชื่อมโยงคุณให้ใกล้ชดิ กับสิง่ ทีด่ ที ส่ี ุดของกรุงเทพฯ ดื่มด่ากับศิลปะวัฒนธรรม อิม่ เอมกับอาหารการกิน สนุ กสนาน
กับการเต้นรา ชีวติ สุดหรูหราเริม่ ต้นที่ สินธร มิดทาวน์ พืน้ ทีป่ ลดเปลื้องความเหนื่อยล้าของคุณ ณ ใจกลางกรุงเทพฯ

เชื่อมโยงคุณกับสิง่ ทีด่ ที ส่ี ุดของกรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานครคือส่วนผสมทีล่ งตัวของศิลปะวัฒนธรรมหลากหลาย ซ่อนตัวท่ามกลางแมกไม้อนั เขียวขจีและเงียบสงบ แต่แฝง
ความครื้นเครงมีชีวิตชีวาในตรอกซอย เป็ นศูนย์กลางจัดงานอีเวนต์ ที่ตงั ้ ของสานักงานชัน้ นา เป็ นศูนย์รวมความบันเทิง
มากมาย สินธร มิดทาวน์ ตัง้ อยู่บนถนนหลังสวน ทอดยาวออกสู่สุขุมวิทและสีลม ใกล้รถไฟฟ้ าบีทเี อส สถานีชดิ ลมและราชดาริ
ใช้เวลาเดินเพียง 5 นาที ใกล้เซ็นทรัล ชิดลม และสวนลุมพินี มีรถตุ๊กตุ๊กพามุ่งหน้าไปไหว้สกั การะศาลท้าวมหาพรหม โรงแรม
เอราวัณ ช็อปปิ งตลาดประตูน้า และเซ็นทรัลเวิลด์ ใกล้โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลเมดพาร์ค
เพลิดเพลินไปกับการท่องเทีย่ วรอบเมือง กลมกลืนไปกับวิถชี วี ติ คนกรุ ง กับช่วงเวลาพักผ่อนของคุณในกรุงเทพฯ ณ สินธร มิด
ทาวน์ ทีแ่ สนอบอุ่นและปลอดภัย
ความสะดวกสบายครบครันเริม่ ต้นทีส่ นิ ธร มิดทาวน์
ห้องพักและห้องสวีททัง้ 344 ห้องของเรา ได้รบั การตกแต่งแบบร่วมสมัยอย่างกลมกลืนกับศิลป์ ท้องถิน่ สะท้อนความโดดเด่น
สะดุ ด ตา สง่ า งามหรู ห ราและผ่ อ นคลาย หลั ง กลั บ จากท่ อ งเที่ ย วในเมื อ ง รั บ ความสดชื่ น ผ่ า นสายน้ าจากฝั กบั ว
ผ่อนคลายกับเครื่องดื่มสักแก้วสองแก้ว เอนกายบนทีน่ อนแสนนุ่มสบายดุจปุยเมฆ

ประเภทห้องพัก
•
•
•
•
•
•
•
•

ห้องพักสแตนดาร์ด 153 ห้อง (33 ตร.ม.)
ห้องพักพรีเมียม 99 ห้อง (33 ตร.ม.)
ห้องพักสวีท 30 ห้อง (33 ตร.ม.)
ห้องพักสวีท 1 ห้องนอน 20 ห้อง (40 ตร.ม.)
ห้องพักสกาย สวีท 1 ห้องนอน 5 ห้อง (40 ตร.ม.)
ห้องพักสวีท 2 ห้องนอน 12 ห้อง (54 ตร.ม.)
ห้องพักคอร์เนอร์ สวีท 2 ห้องนอน 20 ห้อง (72 ตร.ม.)
ห้องพักคอร์เนอร์ สวีท 2 ห้องนอน 5 ห้อง (72 ตร.ม.)

สิ่ งอำนวยควำมสะดวกภำยในห้องพัก
•
•
•
•
•

เตียงนอนขนาดคิงไซส์ หรือเตียงคู่
ห้องพักแบบเปิ ดเชื่อมถึงกันและแบบแยกห้องนอน
เครื่องฟอกอากาศเพื่อสุขอนามัยและคุณภาพอากาศทีด่ ี
โทรทัศน์ LED ขนาด 49 นิ้ว พร้อมช่องรายการทัง้ ไทยและต่างประเทศ
สะดวกสบายด้วยสายชาร์จและเต้ารับอเนกประสงค์ เช่น ช่องเสียบ USB

บริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ครอบคลุมทัวบริ
่ เวณ (ไม่มคี ่าใช้จ่าย)
•
บริการมินิบาร์สาหรับห้องสวีท (ไม่มคี ่าใช้จ่าย)
•
บริการอุปกรณ์ชงกาแฟและชา (ไม่มคี ่าใช้จ่าย)
•
เครื่องใช้ในห้องน้าบางรายการ เมื่อแจ้งความประสงค์
•
เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าในตัว มีบริการทุกห้องบนชัน้ 25-29
•
มุมทาครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครัน เช่น เตาแม่เหล็กไฟฟ้ า เครื่องดูดควัน กาต้มน้าไฟฟ้ า เตาไมโครเวฟ ตูเ้ ย็น และ
เครื่องครัว มีบริการสาหรับห้องสวีทและทุกห้องบนชัน้ 25-29
•

พืน้ ทีบ่ ริการภายในเซอร์วสิ เรสซิเดนซ์
อาคารสูงเพรียว 6 ชัน้ ของสินธร มิดทาวน์ ให้บริการห้องพักส่วนตัวเซอร์วสิ เรสซิเดนซ์ ถงึ 49 ยูนิต ด้วยสไตล์การตกแต่งทีเ่ รียบ
ง่าย ตอบโจทย์ความสะดวกสบายแบบมินิมลั

ประเภทห้องพัก
•
•

ห้องพักสแตนดาร์ด 153 ห้อง (33 ตร.ม.)
ห้องพักพรีเมียม 99 ห้อง (33 ตร.ม.)

สิ่ งอำนวยควำมสะดวกภำยในห้องพัก
เตียงนอนขนาดคิงไซส์
•
โทรทัศน์ LED พร้อมช่องรายการทัง้ ไทยและต่างประเทศ
•
เครื่องฟอกอากาศเพื่อสุขอนามัยและคุณภาพอากาศทีด่ ี
•
มุมทาครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครัน เช่น เตาแม่เหล็กไฟฟ้ า เครื่องดูดควัน กาต้มน้าไฟฟ้ า เตาไมโครเวฟ ตูเ้ ย็น เครื่อง
ปิ้ งขนมปั ง และเครื่องครัว
•
เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าในตัว ให้บริการทุกห้องบนชัน้ 25-29
•
สวนสวยส่วนตัวบริเวณพื้นทีส่ ่วนกลาง
•
บริการทีจ่ อดรถและอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ครอบคลุมทัวบริ
่ เวณ
•

อาหารและเครื่องดื่ม
Bangkok’78
ด้วยแรงบันดาลใจในยุค 70 ยุคทองแห่งเมืองหลวงของประเทศไทย Bangkok'78 พาย้อนอดีตสู่ยุคเฟื่ องฟูดว้ ยเมนูสุดฮิตอย่าง
ผัดไทยกุ้ง ต้มยา ข้าวซอย ข้าวเหนียวมะม่วง และเมนู ย้อนยุคสุดคลาสสิกอีกมากมาย ทุกจานปรุงด้วยวัตถุดบิ สดใหม่ จ าก
ท้องถิน่ ให้ได้รสชาติต้นตารับโดยฝีมอื ทีมเชฟชาวไทยมากด้วยประสบการณ์ สาหรับผูช้ ่นื ชอบอาหารไทย ขอแนะนาหลากหลาย
เมนู ที่ ห ารั บ ประทานยาก รวมถึ ง เมนู พร้ อ มเสิ ร์ ฟ จากร้ า นเสน่ ห์ จ ั น ทร์ ร้ า นอาหารไทยชื่ อ ดั ง เจ้ า ของ 1 ดาว
มิชลิน เชิญสัมผัสเสน่ห์หลากยุคหลายสมัยของกรุงเทพฯ ท่ามกลางบรรยากาศร้านอาหารไทยย้อนสู่ยุค 70 เพลิดเพลินอารมณ์
กับบทเพลงดังในวันวาน พร้อมลิ้มรสอาหารกลางวันแสนอร่อย รับประทานมื้อค่ากับครอบครัว สนุ กกับมื้ออร่อยในวันพบปะ
เพื่อนฝูง หรือจัดงานเลีย้ งสังสรรค์ในแบบส่วนตัว
เวลำเปิ ดบริ กำร : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 11.30-17.00 น. (มือ้ กลางวัน) และ 17.00-22.30 น. (มือ้ ค่า)
จำนวนที่นัง่ : 150 ทีน่ งั ่

Sip & Co.
เติมพลังได้ทุกวันอย่างทีค่ ุณต้องการ Sip & Co. เพื่อพร้อมรับกับความวุ่นวายอันน่าพิศวงของกรุงเทพฯ Sip & Co. เป็ นพื้นที่
ส่วนกลางทีช่ ่วยสร้างบรรยากาศพูดคุยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เสิรฟ์ เครื่องดื่มเพิม่ ความสดชื่นพร้อมของว่างให้ลม้ิ ลอง
Sip & Co. ให้บริการทีน่ งทั
ั ่ ง้ ในร่มและกลางแจ้ง เตรียมเปิ ดบริการเร็วๆ นี้ เลือก Sip & Co. ให้เป็ นมุมพักผ่อนใจกลางเมือง
จุดพบปะสังสรรค์ประชุมงาน หรือนังชิ
่ ลล์คนเดียว มองหาเพื่อนร่วมทางทีค่ าเฟ่ และห้องอาหารของเราบนถนนหลังสวน
เวลำเปิ ดบริ กำร : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 6.00-19.00 น.
จำนวนที่นัง่ : 40 ทีน่ งั ่
The Black Cat
The Black Cat บาร์วสิ กีไ้ ทย บรรยากาศดีทซ่ี ่อนความลับไว้มากมาย สถานทีพ่ ปปะพูดคุยจิบเครื่องดื่ม เหมาะสาหรับนักท่อง
ราตรี The Black Cat ซ่อนตัวอยู่ขา้ งล็อบบีโ้ รงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ บริการเครื่องดื่มซิกเนแจอร์พร้อมเสิร์ฟคู่กบั
อาหารทานเล่นทีถ่ ูกปากคนไทย The Black Cat บาร์วสิ กีท้ ไ่ี ด้รบั แรงบันดาลใจจากสารพัดตานานเล่าขานเรื่องของแมวจากทัว่
โลก
เวลำเปิ ดบริ กำร : ทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 15.00-00.00 น.
จำนวนที่นัง่ : 40 ทีน่ งั ่
Horizon Pool

ชมวิวทิวทัศน์สุดเส้นขอบฟ้ า ผืนผิวน้ าระยับจับตา จิบเครื่องดื่มรสชาติชวนฝั น ในบาร์สูงระฟ้ าเหนือกรุงเทพฯ แห่งนี้พร้อมเชื้อ
เชิญ ให้คุณมาดื่ม ด่ า เครื่อ งดื่ม ค็อ กเทลและของว่ างที่คดั สรรมาอย่ างดี พร้อ มชมทัศนียภาพอันงดงามอาบไล้แสงแดดของ
กรุงเทพฯ บนอาคารสูง 18 ชัน้
เวลำเปิ ดบริ กำร : สระว่ายน้าและเครื่องดื่มให้บริการตัง้ แต่เวลา 7.00-22.00 น. อาหารให้บริการตัง้ แต่เวลา 11.00-22.00 น.
จำนวนที่นัง่ : 9 ทีน่ งั ่ บริเวณเคาน์เตอร์บาร์ และ 10 ทีน่ งั ่ บริเวณรับประทานอาหาร
ศูนย์ออกกำลังกำย
ชมทัศนียภาพจากตึกสูงเสียดฟ้ าชัน้ 19 แสงธรรมชาติสาดส่องผ่านหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานมาสัมผัสกาย ทีศ่ ูนย์ออกกาลัง
กายสินธรมิดทาวน์ พร้อมให้คุณได้ดูแลฟิ ตหุ่นด้วยอุปกรณ์ออกกาลังกายรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Life Fitness บริการห้องซาวน่ า 2
ห้อง เปิ ดใหม่ทช่ี นั ้ 1
เวลำเปิ ดบริ กำร : ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

พืน้ ทีจ่ ดั งานในโอกาสพิเศษและสุดประทับใจ
พืน้ ทีจ่ ดั ประชุมโอ่โถงโล่งกว้าง ไม่มเี สาคันกลาง
่
เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีทนั สมัย สิง่ อานวยความสะดวกครบครัน บริการจัด
เลี้ยงเติมพลังสร้างสรรค์การทางาน พื้นทีจ่ ดั ประชุมทีส่ นิ ธร มิดทาวน์ ออกแบบอย่างเรียบง่าย เปิ ดรับแสงธรรมชาติให้คุณได้
สัมผัส เหมาะจัดงานในหลากหลายโอกาส ทัง้ ประชุมเจรจาธุรกิจและงานจัดเลีย้ งส่วนตัว
ขนำด
ห้องจัดงำน

จำนวนผู้ร่วมงำน (คน)

พื้นที่
(ตร.ม.)

เธียเตอร์

คลำสรูม

บอร์ดรูม

ตัวยู

โต๊ะกลม

งำนเลีย้ ง
แบบค็อกเทล

มิดทาวน์ 1

44

48

20

22

21

30

45

มิดทาวน์ 2

36

32

12

10

15

18

25

มิดทาวน์ 3

30

32

12

10

15

18

25

มิดทาวน์

66

48

24

22

25

36

60

ติดต่อเรา
ที่อยู่ : เลขที่ 68 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
อีเมล : commercial.sindhornmidtown@ihg.com

โทร. : +66 2 796 8888
โทรสาร : +66 2 796 8889
เว็บไซต์ : sindhornmidtown.com

ผู้จดั กำรทั ่วไป : อุมาพร วงศ์พพิ นั ธ์
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยขำย : วัง รัตนตระกูลชัย
ผู้จดั กำรอำวุโสฝ่ ำยสื่อสำรกำรตลำด : นพวรรณ ศิรนิ พกุล

ผู้จดั กำรโรงแรม : นาวิน พักตร์วฒ
ั นาการ

บริษทั เจ้ำของโครงกำร : บริษทั สยามสินธร จากัด
Facebook: Sindhorn Midtown Hotel Bangkok
LinkedIn: Sindhorn Midtown Hotel Bangkok

บริหำรงำนโดย : IHG® Hotels & Resorts
Instagram: sindhorn_midtown

