W E LC O M E TO
AT HOME WITH THE

IBIS TOUCH

ไอบิส กรุงเทพ อิมแพ็ค ตัง้ อยูใ่ จกลางศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ซึ่งอยู่ในทำ�เลที่สะดวก ไม่ว่าจะเข้าเมืองหรือเดินทางไปสนามบินนานาชาติ
ของกรุงเทพมหานครทั้งสองแห่ง โรงแรมตกแต่งอย่างทันสมัยและมีสไตล์
พร้อมบริการเต็มมาตรฐานตลอด 24 ชม. ในราคาสบายๆ เพราะความ
สะดวกสบายของแขกคือสิ่งที่สำ�คัญที่สุดของเรา ทีมของเราจะคอยดูแล
เอาใจใส่แขกทุกท่าน ตลอดทั้งวัน และทุกวัน

WELCOME
TO IBIS BANGKOK
IMPACT
โรงแรม
ไอบิส กรุงเทพ อิมแพ็ค

IBIS

Bangkok
IMPACT

93 ถนนป็อปปูล่า
ตำ�บลบ้านใหม่ อำ�เภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120, ประเทศไทย
โทร: +66 (0) 2 011 7777
แฟ็กซ์: +66 (0) 2 011 7888

For the best hotels at the best value,
Order the card and see your loyalty rewarded.

visit ibis.com

สมัครเป็นสมาชิก เลอ คลับ ได้ฟรี เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุดของสมาชิก
โปรแกรมสะสมคะแนน เลอ คลับ แอคคอร์ โฮเทล ให้สมาชิกสะสมคะแนน
หรือแลกของรางวัลทุกครั้งเมื่อเข้าพักที่โรงแรมในเครือ สนใจสมัครสมาชิกที่
accorhotels.com หรือ ติดต่อที่แผนกต้อนรับของโรงแรมได้ทุกเวลา
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BRAND NEW IBIS,
ALL NEW COMFORT
นอนพักได้สบายขึ้นกว่าเดิม
อุ่นใจมากกว่าเดิม เพราะดีขึ้นกว่าเดิม
เพราะเราดีขึ้นมากกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นไอบิสที่กรุงเทพ หรือที่ไหนในโลก
เราจะคอยดูแลคุณในทุกๆ ด้าน ตลอด 24 ชม. ทุกวัน ทุกคืน
ไอบิส ประเทศไทยขอมอบประสบการณ์อันคุ้มค่า การต้อนรับที่อบอุ่น
ห้องพักแสนสบาย ตกแต่งอย่างทันสมัย ในราคาสุดแสนสบายกระเป๋า

YOUR GOOD NIGHT’S SLEEP

IS OUR

PRIORITY

ทุกห้องที่ไอบิสออกแบบเพื่อความสบายของคุณ ห้องพักทั้งหมด 587
ห้องปรับอากาศ ตกแต่งแบบทันสมัย ไม่วุ่นวาย พร้อมผนังเก็บเสียง
ประกอบด้วย 58 ห้องคอนเนค 14 ห้องที่มีทางเข้าสำ�หรับวีลแชร์ 470 ห้อง
เตียงคู่ และ 117 ห้องเตียงเดี่ยวขนาดคิงไซส์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ฟรีทั่วบริเวณโรงแรม บริการชา กาแฟ ตู้เซฟ และไดร์เป่าผมในห้อง

BREAKFAST IN STYLE
บริการอาหารเช้าเปิดตั้งแต่ 4:00 น. จนถึง 12:00 น.
หากคุณต้องการอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์
เราเริ่มเสริฟตั้งแต่ 6:30 น. จนถึง 10:00 น.
นอกเหนือเวลาดังกล่าว ระหว่าง 4:00 น. – 6:30 น.
และ 10:00 น. ถึง 12:00 น. เราให้บริการอาหารเช้าแบบเบาๆ อิ่มแบบ
สบายๆ ไม่หนักท้อง กับเครื่องดื่มร้อนๆ น้ำ�ผลไม้ และพายขนมอบ
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GRAB A BITE AS AND

WHEN YOU PLEASE
ห้องอาหารเทสท์ เปิดให้บริการตลอดวัน เสริฟทัง้ อาหารเอเชีย และนานาชาติ
ตกแต่งในสไตล์ทนั สมัย เพดานสูง ดูโปร่ง โล่งสบาย ผนังกระจกกว้างเปิดรับ
แสงจากธรรมชาติ กับจำ�นวนทีน่ ง่ั กว่า 550 ทีน่ ง่ั ให้บริการทัง้ กลางวัน และเย็น
ไอบิส คาเฟ่ แอนด์ บาร์
บาร์ในบรรยากาศเป็นกันเองที่บริการอาหาร และเครื่องดื่มตลอดทั้งกลางวัน
และกลางคืน เรามีอาหารมื้อเบาๆ บริการคุณ ไม่ว่าเวลาใด
ไอบิส คาเฟ่ แอนด์ บาร์ เปิดบริการตลอด 24 ชม.

IMPACT AT A GLANCE
ส่วนพืน้ ทีใ่ นร่มของศูนย์การประชุมอิมแพ็คมีพน้ื ทีก่ ว้างขวางกว่า 140,000
ตารางเมตร นอกจากนีส้ ง่ิ อำ�นวยความสะดวก และสถานทีอ่ น่ื ๆ โดยรอบ ทำ�ให้
ศูนย์ประชุมแห่งนีเ้ ป็นเสมือนเมืองขนาดย่อมทีม่ ที กุ อย่างพร้อมสรรพ ไม่วา่ งาน
อีเวนท์จะเล็ก หรือใหญ่ งานระดับประเทศ หรืองานประชุมเล็กๆ ของบริษทั ทัว่ ไป
เพราะทีน่ ค่ี อื ศูนย์ประชุมแห่งเดียวในประเทศไทยทีส่ มบูรณ์แบบทีส่ ดุ

บีไฮฟ์ ไลฟ์สไตล์ มอลล์

บีไฮฟ์ ไลฟ์สไตล์ มอลล์ ถูกออกแบบเพือ่ รองรับเหล่านักช็อป และผูค้ นทีอ่ าศัย
อยูบ่ ริเวณโดยรอบ เพลิดเพลินกับบรรยากาศ “เดินจากบ้านมาช็อปปิง้ ”
เพราะทำ�เลตั้งอยู่กลางเมืองทองธานี และ มสธ. เพียบพร้อมด้วยร้านค้า
ชื่อดังมากมาย และท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต อิ่มอร่อยกับร้านอาหารหลาก
สไตล์ทั้งญี่ปุ่น เกาหลี ไวน์บาร์ ร้านหนังสือ และร้านอื่นๆ อีกมากมาย

เอาท์เล็ท สแควร์

IBIS GUARANTEES YOU
A SMOOTH STAY

ห่างจากศูนย์ประชุมเพียงไม่กี่ก้าว กับร้านรวงแนวเอาท์เล็ท ที่ขนแบรนด์ดังๆ
ที่คุณรู้จักดีมาขายในราคาพิเศษตลอดทั้งปี โดยไม่ต้องรอช่วง
โปรโมชั่น ตั้งแต่เสื้อผ้าตามแฟชั่นจนถึงอุปกรณ์กีฬา แบรนด์ดังๆ อาทิ
Nike, Adidas, Reebok, Gap และ Espada เป็นต้น ลดสูงสุดถึง 80%
เปิดทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. - 21.00 น.

รับประกันความพึงพอใจ ภายใน 15 นาที*

สนาม เอสซีจี สเตเดียม

เราสัญญาว่า หากคุณพบปัญหาใดๆ ระหว่างการเข้าพัก เราจะแก้ไขให้คุณ
อย่างรวดเร็วที่สุด ไม่ว่าปัญหาของคุณจะเล็กหรือใหญ่ แค่บอกเรา ไม่ว่าจะ
กลางวันหรือกลางคืน ไม่ว่าขณะนั้นจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตาม
ปัญหาของคุณจะได้รับการแก้ไขภายใน 15 นาที มิเช่นนั้นคุณจะได้รับ
สิทธิพิเศษจากเรา
* เงื่อนไขรับประกันความพึงพอใจภายใน 15 นาที จะจำ�กัดเฉพาะการบริการ
อาหารเช้า การทำ�ห้อง บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มที่ไอบิส สแน็คบาร์เท่านั้น

สนามเอสซีจีสเตเดียม ภายในบริเวณธันเดอร์ โดม ติดศูนย์ประชุมอิมแพ็ค
สนามเหย้าของทีมสโมสรฟุตบอลในตำ�นานเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ด
แชมป์ไทยพรีเมียร์ลีคหลายสมัย จำ�นวนความจุ 15,000 ที่นั่ง

อิมแพ็ค สปอร์ตคลับ

อิมแพ็ค สปอร์ตคลับ มีทุกสิ่งที่ผู้รักการออกกำ�ลังกายต้องการ ที่นี่คือ
สถานที่สมบูรณ์แบบสำ�หรับผู้ที่มาเยือนหรืออาศัยในละแวกเมืองทองธานีที่
มองหาสถานที่ออกกำ�ลังกายหรือหาอะไรสนุกๆ ทำ� ที่นี่มีคลาส
ออกกำ�ลังกายทั้งโยคะ พิลาทิส และกับโปรแกรมผู้ฝึกสอนส่วนตัว
เพื่อช่วยให้การออกกำ�ลังกายเต็มไปด้วยประสิทธิภาพมากที่สุด
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