THÔNG TIN
Eastin Grand Hotel Saigon

Khách sạn Eastin Grand Sài Gòn nằm ở vị trí tâm điểm của khu vực quận Phú Nhuận
sầm uất giữa Trung tâm thành phố và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Từ khách sạn
vào trung tâm chỉ mất 15 phút. Là một khách sạn tiêu chuẩn 5 sao mang phong cách
phục vụ hiếu khách chất lượng, khách sạn đáp ứng đầy đủ các tiện nghi cao cấp và
trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời tại 3 nhà hàng và 1 quầy bar sẽ làm hài lòng mọi
yêu cầu của quý khách, dù là khách thương gia hay khách du lịch.
Khách sạn có tổng số 268 phòng ngủ sang trọng. Tất cả các phòng đều được lắp đặt
đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, tivi LCD với nhiều kênh quốc tế lẫn địa
phương, tủ đồ uống, két sắt, dụng cụ pha trà, cà phê. Quý khách có thể truy cập
Internet không dây miễn phí ở mọi nơi trong khách sạn.
Khách lưu trú trong các hạng phòng Thương gia (club rooms) và phòng Suite sẽ được
hưởng thêm các quyền lợi đặc biệt dành cho doanh nhân.
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Đổi thương hiệu

: Ngày 1, tháng 4, 2015

Địa điểm

: Khách sạn Eastin Grand Saigon
nằm ở vị trí tâm điểm của khu vực quận Phú Nhuận sầm
uất, giữa Trung tâm thành phố và sân bay quốc tế Tân
Sơn Nhất. Từ khách sạn có thể dễ dàng tiếp cận với các
phương tiện công cộng.

Địa chỉ
Việt Nam
Điện thoại/ Fax

: 253 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh,

Địa chỉ E-mail

: rsvn@eastingrandsaigon.com

Website

: www.eastingrandsaigon.com

Chủ đầu tư

: Công ty TNHH Khách sạn và Văn phòng làm việc A-1VY

Đơn vị quản lý

: Absolute Hotel Services Company Limited
(www.absolutehotelservices.com)

Thương hiệu

: Eastin Hotels & Residences
(www.eastinhotelsresidences.com)

Tổng Quản lý

: Wayne Wood’s

: +84 2838 449 222 /+84 2838 449 198

Giám Đốc Kinh doanh cấp cao

: Anthony Hoang (Thanh Thien Hoang)

Quản lý tiếp thị truyền thông

: Thai Thi Hoang Tran

PHÒNG LƯU TRÚ
268 phòng ở và phòng nghỉ cao cấp, bao gồm:
70 x Phòng Superior (Giường lớn/ Giường đôi)
Được thiết kế hiện đại với diện tích 30m2, các loại phòng Superior có giường cỡ
lớn hoặc giường đôi. Trong phòng đều được trang bị phòng tắm bằng kiếng đứng hoặc
bồn tắm nằm với hệ thống vòi sen phun mưa và gương lớn. Một bàn làm việc lớn với
hệ thống điện theo tiêu chuẩn quốc tế cùng với mạng lưới Wi-Fi được phủ sóng rộng
rãi. Ngoài ra, phòng cũng được trang bị tivi LCD 37 inch và một chiếc ghế dựa cho
quý khách thoải mái thư giãn trong những ngày lưu trú tại khách sạn. Loại phòng
này được thiết kế với sức chứa tối đa 2 người lớn và 1 trẻ nhỏ, và có thể thêm
một giường nếu cần thiết.
106 x Phòng Deluxe (Giường lớn/ Giường đôi)
Được thiết kế hiện đại với diện tích 32m2, các loại phòng Deluxe sang trọng có
giường cỡ lớn hoặc giường đôi. Trong phòng đều được trang bị phòng tắm bằng kiếng
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đứng hoặc bồn tắm nằm với hệ thống vòi sen phun mưa và gương lớn. Một bàn làm
việc lớn với hệ thống điện theo tiêu chuẩn quốc tế cùng với mạng lưới Wi-Fi được
phủ sóng rộng rãi tại nơi làm việc của quý khách. Ngoài ra, phòng cũng được trang
bị tivi LCD 37 inch và một chiếc ghế dựa cho quý khách thoải mái thư giãn trong
những ngày lưu trú tại khách sạn. Những phòng này được thiết kế với sức chứa tối
đa 2 người lớn và 1 trẻ nhỏ, và có thể thêm một giường nếu cần thiết.
38 x Phòng Deluxe Premium (Giường lớn)
Phòng hạng Deluxe Premium cung cấp các loại giường cỡ lớn trong một tổng thể 34m2
được thiết kế hiện đại. Trong phòng đều được trang bị phòng tắm bằng kiếng đứng
hoặc bồn tắm nằm với hệ thống vòi sen phun mưa và gương lớn. Một bàn làm việc
lớn với hệ thống điện theo tiêu chuẩn quốc tế cùng với mạng lưới Wi-Fi được phủ
sóng rộng rãi tại nơi làm việc của quý khách. Ngoài ra, phòng cũng được trang bị
tivi LCD 37 inch và một chiếc ghế dựa cho quý khách thoải mái thư giãn trong những
ngày lưu trú tại khách sạn. Những phòng này được thiết kế với sức chứa tối đa 2
người lớn và 1 trẻ nhỏ, và có thể thêm một giường nếu cần thiết.
10 x Deluxe Family room (Giường lớn)
Phòng hạng Deluxe Family cung cấp các loại giường cỡ lớn, ghế sofa trong một tổng
thể 38m2 được thiết kế hiện đại. Trong phòng đều được trang bị phòng tắm bằng
kiếng đứng hoặc bồn tắm nằm với hệ thống vòi sen phun mưa và gương lớn. Được thiết
kế đặc biệt dành cho gia đình thích hợp cho các đợt nghỉ dưỡng tại thành phố Hồ
Chí Minh. Với không gian riêng biệt có thể xem TV, làm việc hay thoải mái đọc
sách trên ghế dựa. Những phòng này được thiết kế với sức chứa tối đa 2 người lớn
và 2 trẻ nhỏ, và có thể thêm giường phụ nếu cần thiết.
33 x Phòng Club Deluxe (Giường lớn/ Giường đôi)
Phòng hạng Club Deluxe nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, cung cấp các loại
giường cỡ lớn trong một tổng thể 32m2 được thiết kế hiện đại. Trong phòng đều
được trang bị phòng tắm bằng kiếng đứng hoặc bồn tắm nằm với hệ thống vòi sen
phun mưa và gương lớn. Một bàn làm việc lớn với hệ thống điện theo tiêu chuẩn
quốc tế cùng với mạng lưới Wi-Fi được phủ sóng rộng rãi tại nơi làm việc của quý
khách. Ngoài ra, phòng cũng được trang bị tivi LCD 37 inch và một chiếc ghế dựa
cho quý khách thoải mái thư giãn trong những ngày lưu trú tại khách sạn. Quý khách
cũng sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi với các dịch vụ cao cấp từ Executive
Lounge bao gồm ăn sáng tại Lounge ở tầng trệt, miễn phí trà, cà phê, nước giải
khát không có cồn và các món ăn nhẹ suốt ngày, quầy bar mở phục vụ không giới hạn
đồ uống và Giờ vàng từ 17:00 đến 20:00, kèm sử dụng miễn phí phòng họp trong 2
giờ mỗi ngày. Những phòng này được thiết kế với sức chứa tối đa 2 người lớn và 1
trẻ nhỏ, và có thể thêm một giường nếu cần thiết.
8 x Phòng Club Premium Deluxe (Giường lớn)
Phòng hạng Club Premium Deluxe nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, cung cấp các
loại giường cỡ lớn trong một tổng thể 34m2 được thiết kế hiện đại. Trong phòng
đều được trang bị phòng tắm bằng kiếng đứng hoặc bồn tắm nằm với hệ thống vòi sen
phun mưa và gương lớn. Một bàn làm việc lớn với hệ thống điện theo tiêu chuẩn
quốc tế cùng với mạng lưới Wi-Fi được phủ sóng rộng rãi tại nơi làm việc của quý
khách. Ngoài ra, phòng cũng được trang bị tivi LCD 37 inch và một chiếc ghế dựa
cho quý khách thoải mái thư giãn trong những ngày lưu trú tại khách sạn. Quý khách
cũng sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi với các dịch vụ cao cấp từ Executive
Lounge bao gồm ăn sáng tại Lounge ở tầng trệt, miễn phí trà, cà phê, nước giải
khát không có cồn và các món ăn nhẹ suốt ngày, quầy bar mở phục vụ không giới hạn
đồ uống và Giờ vàng từ 17:00 đến 20:00, kèm sử dụng miễn phí phòng họp trong 2
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giờ mỗi ngày. Những phòng này được thiết kế với sức chứa tối đa 2 người lớn và 1
trẻ nhỏ, và có thể thêm một giường nếu cần thiết.
1 x Club Family Deluxe (Giường lớn)
Nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, phòng hạng Club Family Deluxe cung cấp các
loại giường cỡ lớn và ghế sofa trong một tổng thể 34m2 được thiết kế hiện đại.
Trong phòng đều được trang bị phòng tắm bằng kiếng đứng hoặc bồn tắm nằm với hệ
thống vòi sen phun mưa và gương lớn. Được thiết kế đặc biệt dành cho gia đình
thích hợp cho các đợt nghỉ dưỡng tại thành phố Hồ Chí Minh. Với không gian riêng
biệt có thể xem TV, làm việc hay thoải mái đọc sách trên ghế dựa. Quý khách cũng
sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi với các dịch vụ cao cấp từ Executive Lounge
bao gồm ăn sáng tại Lounge ở tầng trệt, miễn phí trà, cà phê, nước giải khát không
có cồn và các món ăn nhẹ suốt ngày, quầy bar mở phục vụ không giới hạn đồ uống và
Giờ vàng từ 17:00 đến 20:00, kèm sử dụng miễn phí phòng họp trong 2 giờ mỗi ngày.
Những phòng này được thiết kế với sức chứa tối đa 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ, và
không thể thêm một giường phụ.
1 x Phòng Club Executive Suite (Giường lớn)
Nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, Phòng thương gia Club Executive Suite cung
cấp một khu vực phòng ngủ và khu vực phòng khách riêng biệt trên một không gian
70m2. Trong phòng được trang bị phòng tắm đứng hoặc bồn tắm nằm với hệ thống vòi
sen phun mưa và gương lớn. Ngoài ra, phòng tắm cũng được trang bị phòng thay đồ
và phân khu giữa phòng tắm. Phòng cũng được trang bị tivi LCD 37 inch và một chiếc
ghế dựa cho quý khách thoải mái thư giãn trong những ngày lưu trú tại khách sạn.
Quý khách cũng sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi với các dịch vụ cao cấp từ
Executive Lounge bao gồm ăn sáng tại Lounge ở tầng trệt, miễn phí trà, cà phê,
nước giải khát không có cồn và các món ăn nhẹ suốt ngày, quầy bar mở phục vụ không
giới hạn đồ uống và Giờ vàng từ 17:00 đến 20:00, kèm sử dụng miễn phí phòng họp
trong 2 giờ mỗi ngày. Những phòng này được thiết kế với sức chứa tối đa 2 người
lớn và 1 trẻ nhỏ, và có thể thêm một giường nếu cần thiết.
1 x Phòng Club Grand Suite (Giường lớn)
Nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, Phòng Club Grand Executive Suite cung cấp
một khu vực phòng ngủ và khu vực phòng khách riêng biệt trên một không gian 100m2.
Trong phòng được trang bị phòng tắm đứng và bồn tắm nằm với hệ thống vòi sen phun
mưa và gương lớn. Ngoài ra, phòng tắm cũng được trang bị phòng thay đồ và phân
khu giữa phòng tắm. Không gian phòng tắm được thiết kế với kiếng cửa sổ phía trên
trần tạo thêm cảm giác rộng rãi và gia tăng ánh sáng cho căn phòng. Phòng cũng
được trang bị một bàn làm việc lớn với mạng lưới Wi-Fi được phủ sóng rộng rãi,
tivi LCD 37 inch và một chiếc ghế dựa cho quý khách thoải mái thư giãn trong những
ngày lưu trú tại khách sạn. Quý khách cũng sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi với
các dịch vụ cao cấp từ Executive Lounge bao gồm ăn sáng tại Lounge ở tầng trệt,
miễn phí trà, cà phê, nước giải khát không có cồn, các món ăn nhẹ suốt ngày, quầy
bar mở phục vụ không giới hạn đồ uống và Giờ vàng từ 17:00 đến 20:00, kèm sử dụng
miễn phí phòng họp trong 2h mỗi ngày. Loại phòng này được thiết kế với sức chứa
tối đa 2 người lớn và 1 trẻ nhỏ, và có thể thêm một giường nếu cần thiết.
TIỆN NGHI PHÒNG KHÁCH
• Điều hòa với bộ điều khiển riêng
• Điện thoại IDD
• Tủ mini bar
• LCD TV với các kênh địa phương và vệ tinh quốc tế 24 giờ
• Két sắt an toàn riêng
• Băng thông và mạng Wi-Fi
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•
•
•

Máy pha trà, cà phê
Máy sấy
Bàn ủi & chân bàn ủi (khi có yêu cầu riêng)

DỊCH VỤ THÊM
• Miễn phí sử dụng internet cho tất cả các khách
• Gia hạn giờ điểm tâm đến 11:30 sáng
CÁC DỊCH VỤ KHÁC
• Dịch vụ phòng 24 giờ
• Phòng tiệc & phòng hội nghị
• Bể bơi ngoài trời
• Phòng tập thể dục
• Dịch vụ hướng dẫn tham quan, vận chuyển
• Két sắt an toàn
• Dịch vụ giặt ủi
• Dịch vụ đưa đón bằng xe hạng sang
• Dịch vụ bưu kiện và bưu phẩm
• Trung tâm phục vụ doanh nhân
• Dịch vụ y tế 24 giờ
• Dịch vụ chăm sóc trẻ em & nôi trẻ em
• Bãi đỗ xe
• Dịch vụ đưa đón tham quan
• Quầy dịch vụ tham quan tour lữ hành
• Báo tin tức hằng ngày
EXECUTIVE LOUNGE – Tầng 1
Bước vào khu sảnh dành riêng cho Doanh nhân để tận hưởng những quyền lợi độc
quyền, nơi quý khách có thể thư giãn khi chờ làm thủ tục nhận phòng, miễn phí
điểm tâm và cocktails tại khu vực thoáng đãng của Executive Lounge.
Các quyền lợi của khách ở tầng Executive Lounge (Tất cả phòng Executive Club
Deluxe và Suites):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Thủ tục nhận và trả phòng tại Executive Lounge, được lựa chọn nước uống
chào khách
Sử dụng dịch vụ tại Executive Lounge
Lựa chọn bữa sáng và nước uống tại Executive Lounge hoặc Café Saigon
Giờ vàng tại Executive Lounge (5 giờ tối đến 8 giờ tối)
Trà chiều và thức ăn nhẹ từ 2 giờ 30 đến 4 giờ chiều
Miễn phí hai chiều vận chuyển sân bay cho một lượt cư trú
Cho phép khách trả phòng lúc 03.00 giờ chiều(Tùy thuộc vào tình trạng
công suất phòng)
Miễn phí giặt ủi 5 món đồ/ngày (Không được cộng dồn)
Miễn phí sử dụng phòng họp trong 2 giờ với số lượng khách lên đến 4
khách, tùy vào tình trạng phòng trống (Không cộng gộp), gửi yêu cầu khi
đặt phòng
Khách ở tầng Club được mời miễn phí tối đa 2 khách viếng thăm tới
Executive Club Lounge trong khung giờ từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Trên 2 khách sẽ tính thêm phụ phí 10$++/ người.
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•
•
•

•
•
•
•
•

Khách viếng thăm cộng thêm vào khung giờ ăn sáng trả phụ phí 15$++
Khách viếng thăm cộng thêm vào khung giờ vàng trả phụ phí 25$++
Giảm 25% cho dịch vụ ăn uống (không áp dụng cho buffet, minibar, ăn uống
tại phòng, đồ uống có cồn..). Không áp dụng chung với bất kì ưu đãi hay
khuyến mãi nào khác, không áp dụng trong dịp lễ Tết hay Giáng Sinh Năm
Mới
Trái cây tươi (theo mùa) trong phòng mỗi ngày
Được cung cấp dịch vụ chỉnh trang giường ngủ kèm quà tặng mỗi ngày
Miễn phí wifi
Không giới hạn cuộc gọi địa phương từ điện thoại phòng
Cung cấp dịch vụ hướng dẫn thông tin cho khách

GYM, HỒ BƠI và SPA – Tầng 3
Một thiên đường để được thư giãn và đổi mới. Điểm nhấn chính là bể bơi ngoài trời
lớn với khu vực ghế tắm nắng, phòng tập thể dục với trang thiết bị hiện đại được
cung cấp bởi hãng Techno-gym.
Himalaya Health Spa
Đắm chìm trong cảm giác thư giãn để phục hồi sức khỏe từ các chuyên gia dày dạn
kinh nghiệm tại Himalaya Spa.
NHÀ HÀNG & LOUNGES
Với 3 nhà hàng và 1 quán bar phục vụ cho khách lưu trú và khách tham quan, thực
đơn của nhà hàng được chọn lọc chế biến từ những nguyên liệu bản địa tươi ngon
nhất, tốt cho sức khỏe, phù hợp với mọi nhu cầu ẩm thực của các thực khách.
CAFÉ SAIGON – Nhà hàng Á-Âu – Tầng Trệt
Café Saigon là nhà hàng buffet độc đáo, phục vụ cả ngày với các món mang phong
cách riêng. Điểm tâm của nhà hàng là sự lựa chọn tuyệt vời để khởi đầu ngày mới
của thực khách. Thưởng thức các món trái cây tươi ngon theo mùa và các loại bánh
được chế biến bởi các đầu bếp của khách sạn. Không giống như các mô hình nhà hàng
phục vụ tiệc tự chọn khác, thực khách khi đến dùng bữa tại Café Saigon sẽ được
tận mắt chứng kiến đội ngũ đầu bếp tài năng trực tiếp chế biến món ăn mang hương
vị Việt Nam, các nước khác vòng quanh thế giới tại một chuỗi 6 khu bếp mở.
Thời gian phục vụ: À la carte 6:00
Buffet sáng: 6:00 giờ sáng – 11:30
Buffet trưa: 11:30 giờ trưa – 2:00
Buffet tối vào Thứ Sáu và Thứ Bảy:
Sức chứa: 165 khách

giờ sáng – 11:00 giờ tối.
giờ sáng.
giờ trưa.
6:00 giờ tối – 9:30 giờ tối.

CAY DA CAFÉ – Bánh ngọt, bánh mì, các món tráng miệng – Tầng Trệt
Cây Đa Café là địa điểm lý tưởng cho các cuộc gặp gỡ với không gian riêng tư hoặc
các buổi hội họp bạn bè thưởng thức cà phê, trà thảo mộc và các loại nước uống
trái cây tươi mát. Cây Đa Café có các loại bánh ngọt, bánh mì, kem do chính tay
các đầu bếp của khách sạn chế biến mà thực khách không thể nào bỏ qua.
Thời gian phục vụ: 6:30 giờ sáng – 9:30 giờ tối.
Sức chứa: 40 khách
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TUNG GARDEN – Nơi trải nghiệm ẩm thực trung hoa chuẩn mực - Tầng 1
Tọa lạc tại lầu 1 của khách sạn Eastin Grand Sài Gòn, nhà hàng Tung Garden
được thiết kế đậm nét thanh lịch Phương Đông cùng phong cách hiện đại và sang
trọng. Bếp trưởng Hồng Kông của chúng tôi, với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc
tại nhiều quốc gia trên thế giới như Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc và Việt
Nam, chắc chắn sẽ mang đến cho thực khách những trải nghiệm ẩm thực độc đáo
và khó quên.
Nhà hàng phục vụ cả bữa trưa và bữa tối với thực đơn phong phú các món Quảng
Đông & Dim Sum hảo hạng. Các món bào ngư, vi cá và hải sâm hảo hạng nhất của
Tung Garden để đảm bảo rằng quý khách sẽ được trải nghiệm những món ngon đích
thực.
Với sức chứa hơn 130 khách và thêm 4 phòng riêng rộng lớn là một lựa chọn tốt
nhất cho các buổi họp mặt gia đình hay các buổi đón tiếp đối tác kinh doanh
của quý khách.
Với những chuẩn mực cao về ẩm thực và dịch vụ, Tung Garden sẽ là một điểm đến
lý tưởng cho những thực khách yêu thích ẩm thực Trung Hoa tại Thành Phố Hồ Chí
Minh.
Giờ mở cửa: Thứ Hai – Thứ Sáu:
Trưa: 11:00 giờ trưa – 2:00 giờ chiều
Tối: 6.00 giờ tối – 10:00 giờ tối
Thứ Bảy và Chủ Nhật:
Trưa: 9:00 giờ trưa– 2:00 giờ chiều
Tối: 6:00 giờ tối – 10:00 giờ tối
Sức chứa: 138 khách
Mot Hai Bar – Tầng Trệt
Tọa lạc gần với Executive Lounge, quầy bar phục vụ các món nhẹ và thức uống mới
lạ. Đây là địa điểm tuyệt vời để gặp gỡ và thư giãn sau một ngày làm việc bận rộn
hay trước/sau bữa tiệc tối.
- Thực đơn rượu, cocktail, mocktail và thức ăn nhẹ đặc sắc
- Trình diễn DJ mỗi thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần
- Không gian hiện đại
- Nhiều chương trình hấp dẫn dành cho khách nhóm
Thời gian phục vụ: 5:00 giờ chiều – 12:00 đêm.
Sức chứa: 50 khách
PHÒNG HỌP & HỘI NGHỊ
Khách sạn được trang bị cơ sở vật chất hiện đại phục vụ cho mọi nhu cầu về hội
nghị và tổ chức sự kiện. Với một phòng đại yến có sức chứa đến 460 khách bao gồm
một khu vực tiền sảnh lớn. 2 phòng họp đa năng và 3 phòng họp trang bị máy chiếu
LCD, màn hình tự động và truy cập Internet không dây phù hợp cho các sự kiện quy
mô nhỏ và vừa. Một sân thượng bên bể bơi ngoài trời thoáng đãng rất thích hợp cho
các sự kiện tiệc cocktail.
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Một giấc mơ trở thành hiện thực cho đôi lứa đang yêu khi tổ chức đám cưới hoặc
buổi lễ đính hôn tại Eastin Grand Hotel Saigon. Hãy cho chúng tôi biết mong muốn
của quý khách, và chúng tôi sẽ chu toàn kết hợp ước muốn và tính cách của quý
khách để đem đến một buổi lễ thật sự hoàn mỹ và lãng mạn. Với sự đa dạng trong
các phong cách cưới độc đáo, buổi lễ của quý khách ở khách sạn chúng tôi chắc
chắn sẽ để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.
Đội ngũ tổ chức hội nghị và sự kiện của chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu
của quý khách, mang đến cho quý khách trải nghiệm dễ chịu để có thể tập trung vào
công việc kinh doanh hoặc sự kiện của chính mình.
Phòng đại yến – Grand Ballroom
Lối vào dẫn qua cầu thang chính tại sảnh và nằm trên tầng một, Grand Ballroom là
phòng tiệc lớn nhất của khách sạn với diện tích 338 mét vuông. Với khả năng lưu
trữ 460 khách dành cho tiệc cocktail. Đây là địa điểm lý tưởng để tổ chức đám
cưới và các buổi yến tiệc. Phòng đại yến được trang bị điều hòa không khí, một
phòng để hành lý và tiền sảnh đón tiếp thưởng thức cocktail trước sự kiện.

Thiết kế:
Hiện đại
Hạn chế tối đa cột che chắn
Trần cao
Khu vực tiền sảnh rộng
Lối vào từ cầu thang chính

Bố trí:
Banquet 380 khách
Cocktail 460 khách
Classroom 280 khách
Theatre 432 khách
U-shape 128 khách

Ballroom 1
Lối vào qua cầu thang lớn ở sảnh, phòng Ballroom 1 của khách sạn nằm trên tầng
một với diện tích 142 mét vuông, sức chứa tới 160 khách. Phòng họp này có thể
được kết hợp với Ballroom 2 phục vụ cho các cuộc họp lên đến 240 khách.

Bố trí:
Banquet 160 khách
Cocktail 160 khách
Classroom 98 khách
Theatre 144 khách
U-shape 64 khách
Ballroom 2
Được thiết kế hiện đại, ít cột, diện tích 98 mét vuông đáp ứng hội nghị tối đa 84
khách, và khu tiền sảnh đón tiếp. Lối vào qua cầu thang lớn từ sảnh tầng trệt,
phòng ballroom 2 của khách sạn có thể được kết hợp với phòng Ballroom 1 để phục
vụ cho hội nghị với sức chứa đến 240 khách, hoặc kết hợp với Ballroom 3 với sức
chứa đến 168 khách.

Bố trí:
Banquet 80 khách
Cocktail 80 khách
Classroom 70 khách
Theatre 84 khách
U-shape 36 khách
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Ballroom 3
Được thiết kế hiện đại, ít cột, diện tích 98 mét vuông đáp ứng hội nghị tối đa 84
khách, và khu tiền sảnh đón tiếp. Lối vào qua cầu thang lớn từ sảnh tầng trệt,
phòng ballroom 3 của khách sạn có thể được kết hợp với phòng Ballroom 1 để phục
vụ cho hội nghị với sức chứa đến 240 khách, hoặc kết hợp với Ballroom 2 với sức
chứa đến 168 khách.

Bố trí:
Banquet 80 khách
Cocktail 80 khách
Classroom 70 khách
Theatre 84 khách
U-shape 36 khách
Boardroom 1
Tọa lạc tại tầng một, phòng Boardroom 1 được trang bị máy điều hòa có thể phục vụ
buổi họp lên đến 14 khách. Từ phòng họp, dễ dàng có thể tiếp cận Trung tâm dịch
vụ doanh nhân, Executive Lounge, nhà hàng Trung Hoa Tung Garden, cả hai thang bộ
và các thang máy.
Thiết kế:
• Hiện đại
• Kỹ thuật AV hiện đại
• Ghế ngồi thoải mái
• Bàn họp doanh nhân
• Dịch vụ hỗ trợ các yêu cầu đi lại, tham quan,…
Boardroom 2
Tọa lạc tại tầng bảy, phòng Boardroom 2 được trang bị máy điều hòa và là địa điểm
lý tưởng cho nhiều chức năng khác nhau. Các buổi họp ban điều hành của các doanh
nghiệp, các buổi huấn luyện, và các buổi hội thảo nhỏ có thể được tổ chức tại
đây. Diện tích 16 mét vuông, phục vụ thích hợp cho các buổi họp bàn tròn 12 khách.
Thiết kế:
• Hiện đại
• Kỹ thuật AV hiện đại
• Ghế ngồi thoải mái
• Bàn họp doanh nhân
• Dịch vụ hỗ trợ các yêu cầu đi lại, tham quan,…
Boardroom 3
Tọa lạc tại tầng bảy, phòng Boardroom 3 với sức chứa 14 khách, phù hợp cho các
buổi họp ban điều hành của các doanh nghiệp.
Thiết kế:
• Hiện đại
• Kỹ thuật AV hiện đại
• Ghế ngồi thoải mái
• Bàn họp doanh nhân
• Dịch vụ hỗ trợ các yêu cầu đi lại, tham quan,…
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Meeting room 1
Phòng họp hiện đại với ít cột, diện tích 116 mét vuông với khu vực sảnh đón tiếp,
sức chứa đến 130 khách. Tọa lạc tại tầng 1 với hệ thống điều hòa, từ phòng họp dễ
dàng có thể tiếp cận Trung tâm dịch vụ doanh nhân, Executive Lounge, nhà hàng
Trung Hoa Tung Garden, cả hai thang bộ và các thang máy.

Thiết kế:
Hiện đại
Ít cột che chắn
Trần cao
Khu sảnh đón tiếp
Trang bị kỹ thuật AV hiện đại

Bố trí:
Banquet 80 khách
Cocktail 80 khách
Classroom 60 khách
Theatre 130 khách
U-shape 61 khách

Meeting room 2
Phòng họp hiện đại với ít cột, diện tích 102 mét vuông với khu vực sảnh đón tiếp,
sức chứa đến 108 khách. Tọa lạc tại tầng 1 với hệ thống điều hòa, từ phòng họp dễ
dàng có thể tiếp cận Trung tâm dịch vụ doanh nhân, Executive Lounge, nhà hàng
Trung Hoa Tung Garden, cả hai thang bộ và các thang máy.

Thiết kế:
Ít cột che chắn
Trần cao
Khu sảnh đón tiếp
Trang bị kỹ thuật AV hiện đại

Bố trí:
Banquet 60 khách
Cocktail 60 khách
Classroom 54 khách
Theatre 108 khách
U-shape 53 khách

PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN
Các phương tiện giao thông công cộng như taxi có thể dễ dàng tiếp cận ngay trước
cửa khách sạn. Phương tiện di chuyển đến sân bay luôn sẵn sàng phục vụ 24
tiếng/ngày. Đại diện đưa đón sân bay của chúng tôi sẵn sàng đích thân đón tiếp
quý khách ngay tại cửa đến cửa sân bay với bảng tên nhận diện của Eastin Grand
Hotel Saigon.
DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN
Khi quý khách đến lưu trú tại khách sạn, chúng tôi cung cấp dịch vụ đưa đón hằng
ngày miễn phí đến khu trung tâm trong vòng 15 phút. Quý khách có thể dễ dàng đến
một số địa điểm tham quan được ưa chuộng của thành phố, bao gồm khu trung tâm
mua sắm, chợ, các tụ điểm giải trí về đêm, cũng như làm cho chuyến công tác của
quý khách thêm phần thoải mái.
• Dịch vụ này được cung cấp cho tất cả các khách lưu trú tại khách sạn cũng
như khách đến thưởng thức ẩm thực tại các nhà hàng của khách sạn.
• Yêu cầu đặt trước, ưu tiên phục vụ cho quý khách đến trước.
• Địa điểm đưa & đón tại trung tâm thành phố: Phía sau Saigon Center, 65 Lê
Lợi, Quận 1.
NGUỒN ĐIỆN SỬ DỤNG
220 volts
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