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ข้อมูลทั่วไป 
ยู สาทร กรุงเทพฯ 

 

  
โรงแรม ยู สาทร กรุงเทพฯ รีสอร์ทใจกลางสาทร ตั้งอยู่ในเขตธุรกจิที่สำคัญ นำเสนอห้องพักที่มีความหรูหรา ซึ่งถือเป็นบูทิค    

รีสอร์ทแห่งแรกในกรุงเทพฯ ภายใต้แบรนด์ “ยูโฮเตล็แอนด์รสีอร์ท” ประกอบไปด้วยห้องซูพีเรีย ห้องดีลักซ์การ์เด้น ห้องเทอเรส
การ์เด้นวิว และห้องสวีท ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ ภายในอาคารสีขาวสามชั้น ลักษณะเป็นรูปทรงตัวยู โอบล้อมสระว่ายนำ้ 
ในสไตล์เฟรนซ์โคโลเนยีลเรียบหร ู ผสมผสานกับคอนเทมโพรารทีวิสต์ ด้วยความนุม่นวลอบอุน่ทว่าแฝงไว้ด้วยความงามของ
ธรรมชาติ  
 

    ห้องอาหาร J’AIME by Jean-Michel Lorain ที่ได้รับการกล่าวถึงจากนักชิมทั่วท้ังกรุงเทพฯ รังสรรค์เมนโูดย เชฟฌอง-มิเชล โล
รองต์ จากห้องอาหารมิชลินสตาร์ เลอค็อตส์เซงตฌ์ารค์ ในประเทศฝรั่งเศส ด้วยการควบคุมคณุภาพอาหารโดยเชฟอเมรโิก้ เซสท ิ
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ที่ได้รับการฝึกฝนจากเชฟฌอง-มิเชล และผ่านการร่วมงานกับห้องอาหารที่ไดร้ับมิชลินสตาร์จากหลากหลายประเทศ อีกทั้งคุณมา
รีน โลรองต์ ลูกสาวเชฟฌอง-มิเชล ดูแลในส่วนของการบริการให้เปน็ไปตามมาตรฐานเดียวกับห้องอาหารที่ฝรั่งเศส 
       ยู สาทร กรุงเทพฯ เสนอคอนเซปต์ที่เป็นเอกลักษณโ์ดยทีล่กูค้าสามารถใช้บริการห้องพักได้ 24 ช่ัวโมง พร้อมกับมื้อเช้าท่ี
สามารถเลือกรับประทานได้ทุกท่ีทุกเวลาที่เข้าพักในรีสอร์ท นอกจากน้ันยังสามารถเลือกสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในห้องพัก
ตามความพึงพอใจ อาทิ ความนุ่มสบายของหมอน ชาที่ช่ืนชอบ เพลงที่โปรดปราน หรือกลิ่นหอมของสบู่ เป็นต้น โดยลูกค้าสามารถ
เลือกได้ในระหว่างการสำรองห้องพัก หรือเมื่อเข้าพัก โรงแรม ยู สาทร กรุงเทพฯ ยังให้บริการรถตุ๊กตุก๊ และรถตู้ให้บริการทุกช่ัวโมง
ไปยังสถานรีถไฟฟ้าใต้ดินลุมพินี และจักรยานให้บริการฟรสีำหรับลกูค้า ที่อยากออกกำลังกายหรือสำรวจบริเวณใกล้เคียงโรงแรมฯ  
     

เปิดให้บริการ 20 ธันวาคม 2557 
 

สถานที่ต้ัง                                  ตั้งอยู่ในสาทรซอย 1 ใจกลางย่านธุรกิจบนถนนสาทร ด้วย
ระยะห่างจากสนามบินสุวรรณภูม ิ เพียง 45 นาที ใกล้กับ
สวนสาธารณะลุมพินี และสถานรีถไฟใต้ดิน MRT ลุมพนิ ี
พร้อมให้บริการรถรับส่ง 
 

ที่อยู่                                                         105,105/1 ซ.งามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
10120 โทร +662 119 4888 อีเมล์ 
reserve@usathornbangkok.com 
 

เว็บไซต์ www.usathornbangkok.com  
www.jaime-bangkok.com 
 

 Facebook www.facebook.com/USathornBangkok 
  

ฝ่ายขายและการตลาดส่วนกลาง                         1091/343 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400  
โทร +662 651 7677 แฟกซ ์+662 651 7678 
อีเมล์: salesth@absolutehotelservices 
 

เจ้าของ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) 
 

บริหารงานโดย บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเตล็ เซอร์วสิ จำกัด 
www.absolutehotelservices.com 
 

แบรนด์ ยู โฮเต็ลแอนดร์ีสอร์ท 
www.uhotelsresorts.com 
 

ผู้จัดการทั่วไป  คุณชุลีกร มุ่งสันต ิ

 



 

  

 

Page | 3    

 

U Sathorn Bangkok 
105, 105/1 Soi Ngam Duphli 
Thung Maha Mek, Sathorn,  
Bangkok 10120 Thailand 
Tel +662 119 4888  
Fax +662 119 4800 
www.usathornbangkok.com 

 
ประเภทห้องพัก  

• ห้องซูพีเรีย ขนาด 32 ตารางเมตร 

• ห้องเดอลักซ์ การเ์ด้น ขนาด 34 ตารางเมตร 

• ห้องเทอเรส การเ์ด้นวิว ขนาด 34 ตารางเมตร 

• ห้องสวีท ขนาด 72 ตารางเมตร 
 
ห้องซูพีเรีย 
ห้องซูพีเรียสดุคลาสสิก ขนาด 32 ตร.ม. ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าล็อบบี้ ทุกห้องประกอบไปด้วยระเบียงส่วนตัว ชุดโซฟา โตะ๊เครื่องแป้ง 
เครื่องชงชา กาแฟ อุปกรณ์ให้ความบันเทิงครบครัน ห้องอาบน้ำแบบเรนชาวเวอร์ ระบบควบคุมอุณหภมูิภายในห้อง อีกทั้งคุณจะ
ได้รับความสะดวกสบายเพิม่ขึ้นจากบริการจดัเตรียมห้องพักตอนเย็น ห้องซูพีเรียมเีตียงให้เลือกทั้งเตียงใหญ่แบบคิงไซส์ และเตยีงคู่ 
(Twin Bed) และสามารถเข้าพักได้ ไม่เกิน 2 ท่านสำหรับผู้ใหญ่และเด็กไม่เกิน 1 ท่านโดยไม่เรียกเกบ็ค่าใช้จ่าย (เด็กต้องมีอายุต่ำ
กว่า 12 ปี)   
 
ห้องเดอลักซ์ การ์เด้น 
ห้องเดอลักซ์ การเ์ด้น ขนาด 32-42 ตร.ม. ตั้งอยู่บนช้ันท่ี 2 และ 3 มองเห็นวิวบริเวณสวนหย่อมทีม่าพร้อมวิวสระว่ายน้ำ ทุกห้อง
ประกอบไปด้วยระเบียงส่วนตัว ชุดโซฟา โตะ๊เครื่องแป้ง เครื่องชงชา กาแฟ อุปกรณ์ให้ความบันเทิงครบครัน ห้องน้ำกว้างมีฝักบัว
แบบเรนชาวเวอร์ ระบบควบคุมอณุหภมูิภายในห้อง อีกทั้งคุณจะได้รับความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นจากบริการจดัเตรียมห้องพักตอน
เย็น ห้องเดอลักซ์มเีตียงให้เลือกทัง้เตียงใหญ่แบบคิงไซส์ และเตียงคู ่(Twin Bed) และสามารถเข้าพักได้ ไม่เกิน 2 ท่านสำหรับผู้ใหญ่
และเด็กไมเ่กิน 1 ท่านโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย (เด็กต้องมีอายตุ่ำกว่า 12 ปี)  หรือ เข้าพักได้ไม่เกิน 3 ท่าน สำหรับผู้ใหญ่(มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม)   
 
ห้องเทอเรส การ์เด้นวิว  
ห้องเทอเรส การเ์ด้นวิว ขนาด 32-34 ตรม. ตั้งอยู่บริเวณช้ันล่าง ติดกับสวนผู้เข้าพักจะไดเ้พลิดเพลนิกับการชมวิวสวนและวิวสระ
ว่ายน้ำ อีกทั้งสามารถเดินจากห้องพักลงไปยังสระว่ายน้ำได้ทันที นอกจากน้ีคุณยังจะได้สัมผสัประสบการณ์ความหรูหราด้วย
ผลิตภณัฑ์ดูแลผิวจากแบรนด ์ BVLGARI ที่เราจดัเตรียมไว้ให้กับแขกคนพิเศษเช่นคุณ ทุกห้องประกอบไปด้วยระเบียงส่วนตัว ชุด
โซฟา โตะ๊เครื่องแป้ง เครื่องชงชา กาแฟ อุปกรณ์ให้ความบันเทิงครบครัน ห้องน้ำกว้างมีฝักบัวแบบเรนชาวเวอร์ ระบบควบคมุ
อุณหภูมภิายในห้อง นอกจากน้ีแล้ว ยู สาทร กรุงเทพฯ ยังมอบแฮปปี้อาวแบบทุกท่ี ทุกเวลา เครื่องดื่มค็อกเทลฟรีเพื่อเป็นการ
ต้อนรับ เครื่องดื่มมินิบาร์ฟรี บริการจัดเตรยีมห้องพักตอนเย็น (พรอ้มคุกก้ีแบบไทย) พร้อมของที่ระลึกจากองค์กรการกศุลในพื้นที่ 
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ 
 

ห้องเทอเรส การเ์ด้นวิว มีเตียงให้เลือกทั้งเตียงใหญ่แบบคิงไซส์ และเตียงคู่ (Twin Bed) และสามารถเข้าพักได้ ไมเ่กิน 2 ท่าน
สำหรับผู้ใหญ่และเด็กไม่เกิน 1 ท่านโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย (เด็กตอ้งมีอายุต่ำกว่า 12 ปี)  หรือ เข้าพักได้ไม่เกิน 3 ท่าน สำหรับ
ผู้ใหญ่(มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)   
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ห้องสวีท 
ห้องสวีท ขนาดใหญ่ 72 ตร.ม. ออกแบบตกแต่งอย่างหรูหรา ให้ความรู้สึกสะดวกสบายด้วยการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่สวยหรู มีพื้นท่ี
รับแขกแยกออกมาเป็นสัดเป็นส่วน และ มีเคาเตอร์บาร์ นอกจากน้ีคุณยังจะไดส้ัมผัสประสบการณ์ความหรูหราด้วยผลติภณัฑ์ดแูล
ผิวจากแบรนด์ BVLGARI ที่เราจัดเตรียมไว้ให้กับแขกคนพิเศษเช่นคุณ ห้องสวีทประกอบไปด้วยระเบยีงขนาดใหญ่ส่วนตัว ชุดโซฟา 
โต๊ะทำงาน เครื่องชงชา กาแฟ อุปกรณ์ให้ความบันเทิงครบครัน หอ้งน้ำกว้างมีทั้งฝักบัวแบบเรนชาวเวอร์ และอ่างอาบน้ำ ระบบ
ควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง นอกจากน้ีแล้ว ยู สาทร กรุงเทพฯ ยังมอบแฮปปี้อาวแบบทุกท่ี ทุกเวลา เครื่องดื่มค็อกเทลฟรเีพื่อเป็น
การต้อนรับ เครื่องดื่มมินิบาร์ฟรี บริการจดัเตรียมห้องพักตอนเย็น (พร้อมคุกกี้แบบไทย) พร้อมของที่ระลึกจากองค์กรการกุศลใน
พื้นที่ เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ 
ห้องสวีท มีเตียงเฉพาะเตียงใหญ่แบบคิงไซส์ และสามารถเข้าพักได้ ไม่เกิน 2 ท่านสำหรับผู้ใหญ่และเด็กไมเ่กิน 1 ท่านโดยไมเ่รียก
เก็บค่าใช้จ่าย (เด็กต้องมีอายตุ่ำกวา่ 12 ปี)  หรือ เข้าพักได้ไม่เกิน 3 ท่าน สำหรับผู้ใหญ่(มีค่าใช้จ่ายเพิม่)   
 
การบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของ U  

• ลูกค้าสามารถใช้บริการห้องพัก 24 ช่ัวโมง สามารถเช็คอินเวลาใดกไ็ด้และเช็คเอาท์ในเวลาเดยีวกันในวันท่ีจะ    เดินทางกลบั 
(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 

 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอ้งพัก 

• ห้องอาบน้ำแบบเรนชาวเวอร์  

• อ่างอาบน้ำ (ห้องสวีท) 

• อุปกรณ์ให้ความบันเทิงครบครัน  

• ระบบควบคมุอุณหภูมิภายในห้อง  

• มินิบาร์ ตู้เซฟ และไดร์เป่าผม 

• อินเตอร์เนต็ความเร็วสูงแบบไรส้าย 

• โทรศัพท์สายตรง 

• เครื่องชงชาและกาแฟ 

• ชุดคลุมอาบน้ำ และรองเท้าใส่ในห้องพัก 

• โทรทัศน์จอแอลซดีีพร้อมช่องสัญญาณดาวเทียม  
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บริการอื่นๆ 

• เคาน์เตอร์ต้อนรับบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 

• ห้องออกกำลังกาย 

• สระว่ายน้ำ  

• ห้องอาหารบริการตลอดวัน 

• รูมเซอร์วิส 

• ทำความสะอาดห้องพักทุกวัน 

• บริการซักรีด 

• บริการแนะนำสถานท่ีท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง  
 

 
ห้องอาหารแฌม บาย ฌอง-มิเชล โลรองต์ (J’AIME by Jean-Michel Lorain)   
      ห้องอาหารฝรั่งเศสที่ได้รับการกล่าวถึงจากนักชิมทั่วท้ังกรุงเทพฯ นำเสนอความสดใหม่และเอกลักษณ์ในด้านรสชาตดิ้วยเมนู
ฝรั่งเศสระดับมชิลนิสตาร์ โดยเชฟฌอง-มิเชล โลรองต์  จากค็อตส์ เซนต์ ฌาร์ค เบอร์กันดี้ ประเทศฝรั่งเศส เป็นผู้รังสรรค์
เมนูอาหารทั้งหมดให้กับห้องอาหารแห่งนี้ ภายใต้การดูแลและควบคมุคุณภาพจาก เชฟอเมริโก้ เซสทิ ที่ได้ร่วมงานกับห้องอาหาร
มิชลินสตาร์และโรงแรมชั้นนำมาแล้ว จากความพิถีพิถันในการคดัสรรวัตถุดิบช้ันเลิศตามแบบฉบับอาหารฝรั่งเศส ผสมผสาน
วัฒนธรรมการแบ่งปันบนโต๊ะอาหารแบบชาวเอเชีย ซึ่งเปิดโอกาสให้ชิมอาหารได้หลากหลายเมนมูากยิ่งข้ึน พร้อมการให้บริการ
และการต้อนรับอนัอบอุ่นจาก มารีน โลรองต์ บุตรสาวของ เชฟฌอง-มิเชล โลรองต์ อีกทั้งห้องอาหารแฌม บาย ฌอง-มิเชล โล
รองต์ J’AIME by Jean-Michel Lorain ยังครีเอทการตกแต่งภายในท่ีไม่ซ้ำใครในรูปแบบ Upside Down  
  
ห้องอาหารเดอะไลบราร่ี (The Library) 
           ให้บริการชุดน้ำชายามบ่าย อาหารนานาชาติ หลากหลายเมนูรังสรรคโ์ดยเอ็กเซคคลูทีฟเชฟปีเตอร์ (พีระพงษ์ สิทธิเดชบ
ริพัฒน์) พร้อมเครื่องดื่ม และไวน์ช้ันดี ภายใต้บรรยากาศของห้องสมุด พร้อมให้บริการหนังสือและนติยสารอ่านเล่น เพื่อความผ่อน
คลายในระหว่างการเข้าพกัในมมุสงบและเป็นส่วนตัว  
 
ห้องออกกำลังกาย 

   เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การออกกำลังกายอย่างครบครัน อยู่ช้ันล่างใกล้กับบริเวณล็อบบี้ ให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
 
ห้องประชุม และจัดเลี้ยง  
     รองรับการจัดประชุมและสัมมนา รวมทั้งงานเลี้ยงในหลากหลายรูปแบบ ด้วยห้องบอลรูมทีส่ามารถจผุู้เข้าร่วมงานประเภท
ค็อกเทลได้ถึง 350 ท่าน และห้องประชุมเล็กอีก 2 ห้อง พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพท่ีจะทำให้งานสำคัญของคุณไม่มีวันสะดดุและ
น่าจดจำ 
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U Make a Difference 
     โปรแกรมเพื่อสังคม U Make A Difference เป็นโครงการที่  ยู โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท  จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนองค์กรที่ให้บริการ
ชุมชนในท้องถิ่นที่โรงแรมตั้งอยู่ เพื่อเป็นการตอบแทนกลับคืนสู่ชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ โดย ยู สาทร กรุงเทพฯ จะหักเงินบริจาคเงิน 1 
ดอลล่าร์สหรัฐ จากรายได้ค่าห้องพักทุกห้องต่อวัน และรวบรวมนำไปบริจาคเพื่อการกุศลปีละ 2 ครั้ง 
 
การเดินทาง  
    ให้บริการรถตู้ และรถตุ๊กตุ๊ก รบัส่งจากสถานรีถไฟฟ้าใต้ดินสถานลีุมพินี (MRT) ทุกชม ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 23.00 น. ทุกวัน พร้อม
การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพนักงาน 
แผนที่ 
 

 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ ์โรงแรม ย ูสาทร กรุงเทพฯ โทร. 02 119 4888  
อีเมล pr@usathornbangkok.com                         ปรับปรุงล่าสุด : 15 มิถุนายน 2563 
 
 

 
 
 


