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โรงแรม ยู สุขุมวิท กรุงเทพฯ (U Sukhumvit Bangkok) ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 15 ย่านใจกลางธุรกิจที่รายล้อมด้วย แหล่ง       
ช้อปปิ้ง ร้านค้า ร้านอาหารและบาร์ชื่อดังของกรุงเทพฯ ออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในด้วยแนวคิดใน
การนำความสะดวกสบายของวิถีชีวิตสมัยใหม่มาผสานเข้ากับวัฒนธรรมพื้นถ่ินในแตล่ะภมูิภาคของประเทศไทยก่อเกดิบรรยากาศ
แห่งการพักผ่อนท่ีแปลกใหม่และไม่เหมือนใคร  

โรงแรม ยู สุขุมวิท กรุงเทพฯ บริการห้องพัก 82 ห้อง โดยมีขนาดตั้งแต่ 30-40 ตารางเมตร ตกแต่งอยา่งมีสไตล์ และมาพร้อม
กับบริการเหนือความคาดหมาย ในแบบฉบับของแบรนด์ “ยู” เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ห้องอาหารที่เปิด
ให้บริการตลอดทั้งวัน สระว่ายน้ำและห้องสมุดบนดาดฟา้ ทีส่ามารถใช้บริการได้ถึง 23.00 น. ห้องออกกำลังกายที่สามารถใช้
บริการได้ตลอด 24 ช่ัวโมง และฟรีอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง  

         ออกแบบตกแต่งภายในโดยบริษัท อีวาริสตี้ สตูดโิอ ของสถาปนิกและศลิปินช่ือดังชาวเดนมารก์ “มาร์โก้ อีวาริสตี้” ซึ่งเป็นที่
รู้จักในด้านการนำวัสดุที่หลากหลายและแตกต่างมาจัดวางเข้าด้วยกันอย่างลงตัว มีเสน่ห์ด้วยการนำเสนอความดิบของวัสดุหลัก 
ก่อให้เกิดมุมมองและสมัผสัที่ “สมจริง” สรรค์สร้างบรรยากาศแห่งการพักผ่อนที่ไมซ่้ำใคร ด้วยการนำเอาเอกลักษณ์และเสน่ห์ของ
แต่ละภาคในเมืองไทย ทั้ง 6 ภาค มานำเสนอผ่านการออกแบบ โดยดีไซน์ให้แต่ละช้ัน เป็นตัวแทนของแต่ละภาค เสมือนโรงแรม
เป็นสตดูิโอถ่ายทอดความเป็นไทย  

 

เปิดบริการ 1 เมษายน 2557 
 

สถานที่ต้ัง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านสุขุมวิท ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง ร้านค้า ร้านอาหารและบาร์
ช่ือดังของกรุงเทพ เพียง 45 นาทีจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 
 

ที่อยู่โรงแรม 81 ซอยสุขุมวิท 15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
10110 
โทรศัพท์ 02 651 3355  โทรสาร 02 651 3356 
reserve@usukhumvitbangkok.com  
 

สำนักงานขายและการตลาด  1091/343 ถนนเพชรบุรี มักกะสนั ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400โทรศัพท:์ 02 
651 7677  โทรสาร: 02 651 7678 
salesth@uhotelsresorts.com 
 

เว็ปไซต์   www.usukhumvitbangkok.com  
 

เฟสบุ๊ก  www.facebook.com/USukhumvitBangkok  
 

บริษัทเจ้าของ  บริษัท ร่วมใจ เรสซิเด้นซ์ จำกัด 
 

บริหารงานโดย บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเตล็ เซอร์วสิ จำกัด 
www.absolutehotelservices.com 
 

แบรนด ์ ยู โฮเต็ลแอนดร์ีสอร์ท 
www.uhotelsresorts.com 
 

ผู้จัดการทั่วไป สุรสัวดี คมเมธียุทธการ  
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ห้องพัก  

• ห้องซูพีเรีย (เตียงเดี่ยว 22 ห้อง, เตียงคู่ 6 ห้อง ขนาด 28 ตร.ม) 28 ห้อง 

• ห้องดีลักซ ์ห้อง (เตียงเดี่ยว 22 ห้อง, เตียงคู่ 12 ห้อง ขนาด 32 ตร.ม) 34 ห้อง 

• ห้องเอ็กคลูซีฟ คอนเนอร์ (เตียงเดี่ยว 20 ห้อง ขนาด 40 ตร.ม) 20 ห้อง 
 

การบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของ U  

• ลูกค้าสามารถใช้บริการห้องพัก 24 ช่ัวโมง สามารถเช็คอินเวลาใดก็ได้และเช็คเอาท์ในเวลาเดียวกันในวันที่จะเดินทางกลับ 
(24 hour use of room) 

• ให้บริการอาหารเช้าที่ลูกค้าสามารถเลือกที่จะรับประทานได้ทุกเวลา (ถึง 22:00 น.) ทุกสถานท่ี ไม่ว่าจะเป็น ที่ห้องพัก ริมสระ
ว่ายน้ำ ห้องอาหาร หรือในสวน (Breakfast whenever/wherever) 

• บริการเชื่อมต่ออินเตอรเ์นทแบบ Wi Fi ฟรี  

• บริการจักรยานฟรี และห้องสมุด 

• โปรแกรมที่คุณเลือกได้ U Choose Programme : โดยผู้เข้าพักสามารถเลือก ชา สบู่ หมอน และ เพลง ที่ช่ืนชอบได้ก่อนเข้า
พัก นอกจากน้ันลูกค้ายังสามารถเลือกเครื่องดืม่ต้อนรับ ได้ด้วยตนเอง จากมินิบาร์ในห้องพัก 1 ท่านต่อ 1 อย่าง ต่อ การเข้า
พัก 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก   

• เตียงเดี่ยว หรือ เตียงคู่  

• ห้องพักแบบไม่สูบบุหรี่ 

• ทุกห้องมีห้องอาบน้ำแบบ Rain Shower 

• เครื่องปรับอากาศ  

• มินิบาร์ ตู้นิรภัยภายในห้องพัก และ ไดร์เป่าผม 

• โทรศัพท์สายตรง 

• เครื่องทำชา กาแฟ ภายในห้องพัก 

• เสื้อคลุมอาบน้ำ รองเท้าแตะ 

• บริการสายชาร์ต USB  

• เตารีดและที่รองรีดผ้าจัดไว้สำหรับบริการ 

• LCD Smart TV พร้อมสัญญาณดาวเทียม  
 

การบริการต่างๆ 

• ห้องออกกำลังกายเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง  

• สระว่ายน้ำแบบ infinity 

• บริการรูมเซอร์วิส 

• บริการทำความสะอาดห้องทุกวัน  

• บริการซักผ้า 

• บริการรถตุ๊กตุ๊กรับ-ส่ง โรงแรม-รถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก 
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• กิจกรรมสันทนาการประจำวัน อาทิ เที่ยวชมเมือง และบริการท่องเที่ยว  
 

ห้องอาหารอุซซ่ี Uzzie 
ห้องอาหารอุซซี่ เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน ตั้งแต่อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์เรื่อยไปจนถึง มื้อกลางวันและมื้อค่ำแบบตามสั่ง 

เปิดให้บริการเวลา 06.30 – 23.00 น. 
 

พูลบาร์  
พูลบาร์ตั้งอยู่บนชั้น 8 ติดกับสระว่ายน้ำอินฟินิตี้ให้บริการเครื่องดื่มและค็อกเทลพร้อมเมนูอาหารว่างเปิดให้บริการเวลา 

07.00 - 23.00 น 
 

ห้องสมุด  
จัดเตรียมหนังสือหลากหลายประเภท ทั้งวรรณกรรม นิยาย นิตยสาร หนังสืออ่านเล่น ไว้บริการ ในบรรยากาศผ่อนคลาย 

ชมวิวบนช้ันดาดฟ้า ใกล้สระว่ายน้ำของโรงแรม อีกทั้งยังมีบริการมุมอินเตอร์เน็ตใหบ้ริการให้คุณไม่ขาดการติดต่อ 
 

ห้องออกกำลังกาย 
      ห้องออกกำลังกายพร้อมด้วยอุปกรณ์ทันสมัยบริการผู้เข้าพักให้ได้ออกกำลังกาย เรียกความสดชื่น บนช้ันบนสุดของโรงแรมฯ 
 

ห้องประชุม  
ยู สุขุมวิท กรุงเทพฯ มีห้องประชุมขนาดเล็ก สามารถรองรบัได้ 40 ท่าน พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย หรือเลือก

จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ บนช้ันดาดฟา้ ชมวิวกรุงเทพฯ ริมสระว่ายนำ้ ท่ีมีพื้นท่ีรองรับได้ถึง 80 ท่าน 
 

การเดินทาง 
  โรงแรมมีบริการรถ รับ- ส่ง ไปยังสถานีรถไฟฟ้า สถานีอโศก และรถไฟใต้ดิน สถานีสุขุมวิท (ไม่คิดค่าบริการ) พร้อม

คนขับรถที่มีความรู้ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และบริการรถ รับ- ส่ง ไปยังสนามบิน (มีค่าบริการเพิ่มเติม) 
 

กระแสไฟฟ้า  
     220 โวลต์ 

 

โปรแกรมเพ่ือสังคม U Make a Difference 
     “U Make a Difference” เป็นโปรแกรมช่วยเหลือสังคมของโรงแรมภายใต้แบรนด์ ยู โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท เพื่อช่วยเหลือ
หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่โรงแรมหรือรีสอร์ทตั้งอยู่ และมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือคนในพื้นท่ี 
ลูกค้าของเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมระหว่างที่พักท่ีโรงแรม เพราะเราเชื่อว่าทุกคนสามารถทำให้สังคมดีขึ้นได้ 
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แผนที่  
 

 
 

 
สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อ  
ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
โทร 02 651 7677 อีเมล์ prth@absolutehotelservices.com    ปรับปรุงล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2563 
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