ขอมูลทั่วไป
โรงแรม อีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

โรงแรม อีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ออกแบบและตกแตงแบบทันสมัย ตามมาตราฐานของแบรนดอีสติน เพื่อรองรับลูกคา นักธุรกิจ
และนักทองเที่ยว ดวยหองพักและหองสวีทขนาดกวางขวางรวม 278 หอง ภายในหองพักพรั่งพรอมดวยอุปกรณและเครื่องอำนวย
ความสะดวกและตางๆ ตกแตงอยางหรูหรา ตอบรับไลฟสไตลสมัยใหม พรอมบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตทั่วทุกบริเวณภายในโรงแรม
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โรงแรมตั้งอยูใกลกับถนนประตูน้ําและถนนราชประสงค ซึ่งเปนที่ตั้งของหางสรรพสินคาชั้นนํามากมาย อาทิ เซ็นทรัลเวิลด
สยามพารากอน สยามสแควร เซ็นทรัลแอมบาสซี่ เซ็นทรัลชิดลม และแพตตินั่ม อีกทั้งใชเวลาเดินเพียงไมกี่นาทีจากรถไฟฟา บีที
เอส (ชิดลม) และแอรพอรตลิงก (ราชปรารภ)
วันเปดทําการใหม

1 กรกฎาคม 2551

สถานที่ตงั้

โรงแรมตั้งอยูใกลกับทางดวน มุงหนาสูสนามบินสุวรรณภูมิ ใชเวลา
เดินทางเพียง 30 นาที จากโรงแรมฯ การเดินทางไปยังสนามบิน
สะดวกสบายมากขึ้น หลังจากเปดใช สถานีรถไฟฟาแอรพอรต
ลิงกซึ่งตั้งอยูถดั จากโรงแรมฯ

ที่อยูโรงแรม

1091/343 ถ.เพชรบุรีตัดใหม มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 02 651 7600 แฟกซ 02 651 7588
rsvn@eastinmakkasanbangkok.com

เว็บไซต

www.eastinmakkasanbangkok.com

เฟสบุค

www.facebook.com/EastinMakkasanBangkok/

สํานักงานขายและการตลาด

1091/343 ถนนเพชรบุรี มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท: 02 651 7677 โทรสาร: 02 651 7678
salesth@absolutehotelservices.com

เจาของ

บริษัท วาเคไทย (ไทยแลนด) จํากัด

บริหารจัดการโดย

บริษัท แอบโซลูท โฮเต็ล เซอรวสิ จ ากัด
www.absolutehotelservices.com

แบรนด

โรงแรม อีสติน
www.eastinhotelsresidences.com

ผูจดั การทั่วไป

มร. เฟลิเป เชฟเฟอร

การเดินทาง
จากสนามบินสุวรรณภูมิ ใชทางดวนมุงหนาบางนาออกทางออกเพลินจิตเหนือ เลี้ยวขวาออกจากทางดวน และเลีย้ วขวาอีกครั้งที่
สัญญาณไฟจราจรแรก เขาสูถนน วิทยุ มุงหนาสูถนนเพชรบุรีตัดใหมโดยเลีย้ วขวาที่สัญญาณไฟจราจร ชิดซายและ เลี้ยวซายที่สี่แยก
ตรง เขาสูถนนมักกะสัน ชิดซายและเลี้ยวซายที่ทางแยก ตรงตาม ถนนมาเรื่อยๆ โรงแรมฯ จะตั้งอยูดา นซายมือ ตรงมุมซายของทางแยก
ซึ่งตัด ออกถนนเพชรบุรีตดั ใหม
จากสนามบินดอนเมือง ใชทางดวนโทลเวยมุงหนาสูด ินแดง ออกทางออกถนนดิน แดง ตรงไปปายถนนอนุสาวรีย เลีย้ วขวาเขา
ถนนอนุสาวรียตรงสัญญาณไฟจราจรใต สะพานขาม ชิดซายและเลี้ยวซายที่สญ
ั ญาณไฟจราจรแรก ตรงไปตามถนนหลังจากผาน
สัญญาณไฟจราจร ใหเลีย้ วซายที่ทางแยกไปยังถนนมักกะสัน ชิดขวาเพื่อเลี้ยว ขวา โรงแรมฯ ตั้งอยูดานขวามือของถนน ตรงมุมซายของ
ถนนซึ่งตัดออกถนน เพชรบุรีตัดใหม
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หองพัก
หองพักทั้งหมด 278 หอง
หองซูพีเรีย (28 ตร.ม.)
หองซูพีเรียไดรับการออกแบบตกแตงอยางดีและจัดสรรพื้นที่ใชสอยภายในหองพักอยางลงตัวสะทอนถึงไลฟสไตลทันสมัย
เพียบพรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน อินเตอรเน็ต โทรศัพททางไกลระหวางประเทศ เครื่องชงชาและกาแฟ เทคโนโลยี
เพื่อความบันเทิงภายใน หองพักอันทันสมัย และชองสัญญาณดาวเทียม
หองดีลักซ (30 ตร.ม.)
หองดีลักซ ครบครันดวยสิ่งอํานวยความสะดวกระดับดีลักซ อินเตอรเน็ต โทรศัพททางไกลระหวางประเทศ เครื่องชงชา และ
กาแฟ เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงภายในหองพักอันทันสมัย และชองสัญญาณดาวเทียม
หองดีลักซ สกาย 49 หอง (30 ตร.ม.)
หองดีลักซ สกาย ตั้งอยูบนชัน้ สูงเพื่อชมวิวเมืองกรุงเทพฯ ครบครันดวยสิ่งอํานวยความสะดวกระดับดีลักซ อินเตอรเน็ต โทรศัพท
ทางไกลระหวางประเทศ เครืองชงชาและกาแฟ เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงภายในหองพักอันทันสมัย และชองสัญญาณ ดาวเทียม
หองเอ็กเซ็คคูทีฟ ดีลักซ (30 ตร.ม.)
หองเอ็กเซ็คคูทีฟ ดีลักซ พรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวกระดับดีลักซ พรอมหองอาบน้ําแบบหนาตางขนาดใหญ อินเตอรเน็ต
เทคโนโลยีเพือความบันเทิงภายในหองพักอันทันสมัย รายการหนัง โทรทัศนจอแบนพรอมชองสัญญาณดาวเทียม ตางประเทศ
เสื้อคลุมอาบน้ํา รองเทาแตะ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ครบครัน พรอมรับสิทธิประโยชนชั้นเอ็กเซ็คคูทีฟ
หองเอ็กเซ็คคูทีฟ สกาย ดีลักซ (30 ตร.ม.)
หองเอ็กเซ็คคูทีฟ สกาย ดีลักซ ตั้งอยูบนชั้นสูงเพื่อชมวิวเมืองกรุงเทพฯ พรอมดวยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับดีลักซ พรอมหอง
อาบน้ําแบบหนาตางขนาดใหญอินเตอรเน็ต เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงภายในหองพักอันทันสมัย รายการภาพยนตร โทรทัศนจอแบน
พรอมชองสัญญาณดาวเทียมตางประเทศ เสื้อคลุมอาบน้ํา รองเทาแตะ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ครบครัน พรอมรับสิทธิ
ประโยชนชั้นเอ็กเซ็คคูทีฟ
หองเอ็กเซ็คคูทีฟ สวีท 9 หอง (70 ตร.ม.)
หองเอ็กเซ็คคูทีฟ สวีท มีขนาดกวางขวางและสะดวกสบายสำหรับนักทองเที่ยว หองพักประกอบดวยหองนอนและ หองนั่งเลน
ซึ่งแยกสวนจากกัน พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน อาทิ โทรทัศนแอลซีดี 40 นิ้ว เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิง ภายในหองพัก
อันทันสมัย รายการภาพยนตร โทรทัศนจอแบนพรอมชองสัญญาณดาวเทียมตางประเทศ เสื้อคลุมอาบน้ํา รองเทาแตะ สิ่งอำนวย
ความสะดวกอื่นๆ ระดับหองดีลักซ และบารขนาดเล็ก พรอมรับสิทธิประโยชนชั้นเอ็กเซ็คคูทีฟ
หองเอ็กเซ็คคูทีฟ สกาย สวีท (70 ตร.ม.)
หองเอ็กเซ็คคูทีฟ สกาย สวีท ตั้งอยูบนชั้นสูงเพี่อชมวิวเมืองกรุงเทพฯ มีขนาดกวา งขวางและสะดวกสบายสำหรับ นักทองเที่ยว
หองพักประกอบดวยหองนอนและหองนั่งเลนซึ่งแยกสวนจากกัน พรอมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ โทรทัศน แอลซีดี 40
นิ้ว เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงภายในหองพักอันทันสมัย รายการภาพยนตร โทรทัศนจอแบนพรอมชองสัญญาณ ดาวเทียม
ตางประเทศ เสื้อคลุมอาบน้ํา รองเทาแตะ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ระดับหองดีลักซ และบารขนาดเล็ก พรอมรับสิทธิ ประโยชน
ชั้นเอ็กเซ็คคูทีฟ
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สิ่งอํานวยความสะดวกในหองพัก
• เครื่องปรับอากาศ
• โทรศัพททางไกลระหวางประเทศ
• มินิบาร
• โทรทัศนจอ LCD บริการชองทองถิ่น พรอมสัญญาณดาวเทียมตลอด 24 ชม.
• ตูนิรภัยภายในหองพัก
• สัญญาณอินเตอรเน็ตไรสาย
• เครื่องทำชา กาแฟ ภายในหองพัก
• เตารีดและโตะรองรีด
บริการอันคุม คา
• ชั้นสําหรับครอบครัว
• ฟรีอินเตอรเน็ตสำหรับลูกคาทุกทาน
• อาหารเชาบริการถึง 11.30 น.
• การการันตีหองพัก ณ เวลาเช็คอิน เมื่อลูกคาแจงเวลาเขาพักลวงหนาอยางนอย 48 ชม.กอนการเช็คอิน มิฉะนั้น ทาง โรงแรม
ยินดีใหบริการหองพักฟรี 1 คืน
การบริการอืน่ ๆ
• บริการรูมเซอรวิสตลอด 24 ชม.
• บริการแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ
• หองจัดเลี้ยงและหองสัมมนา
• สระวายน้ําและหองซาวนา
• หองออกกําลังกายตลอด 24 ชม.
• ตูเซฟสวนตัว
• บริการซักผา
• บริการรถลีมูซีน
• บริการรับ-สงไปรษณียและพัสดุ
• บริการแพทย (ตลอด 24 ชม. ตามลูกคาตองการ)
• บริการพี่เลี้ยงเด็ก (มีคา บริการเพิม่ เติม)
• บิสซิเนสเซ็นเตอร
• บริการที่จอดรถมากถึง 200 คัน
• บริการนําเทีย่ ว
• หนังสือพิมพรายวัน
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สิทธิพิเศษสำหรับผูเขาพักในระดับเอ็กเซ็คคูทีฟ
แขกผูเขาพักในหองเอ็กเซ็คคูทีฟ หรือหองสวีท จะไดรับสิทธิประโยชนดังตอไปนี้
• ชองทางดวนสำหรับเช็คอิน
• ฟรีคาโทรศัพทภายในประเทศ
• สวนลด 15% สําหรับคาบริการบิสซิเนสเซ็นเตอร
ชั้นสําหรับครอบครัว
โรงแรมไดจดั สรรชั้นสําหรับครอบครัวไวบริการผูเขาพักที่มีเด็กเล็กโดยเฉพาะ ซึ่งชั้นนี้จะประกอบดวยหองซูพีเรียและหองดีลักซที่
สามารถเชื่อมตอกันได พรอมบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆตกแตงและออกแบบในรูปแบบที่เหมาะสมกับครอบครัวทีม่ ีเด็ก
อายุ 12 ป และต่ํากวา
• บริการหองเด็กเลน ซึ่งประกอบดวยของเลนเด็ก เกมส และกิจกรรมตางๆ เหมาะสําหรับเด็กโดยเฉพาะ
• สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการสําหรับเด็กโดยเฉพาะ รวมถึง ความบันเทิงพิเศษทางโทรทัศนและดีวดี ี
• ชุดคลุม รองเทาแตะ มินิบาร แผนรองอาบน้ําและเปลี่ยนผาออม รถเข็น เครือ่ งอุนรอนนม ยาสระผมและสบู
• บริการพี่เลี้ยงเด็กตลอด 24 ชม. (มีคาบริการเพิมเติม)
หองอาหารและเลานจ
บริการหองอาหารและเลานจท ั้งหมด 2 หอง ซึ่งพรอมบริการทั้งแขกผูพักและบุคคลทัว่ ไป
เดอะ กลาส เฮาส - บริการบุฟเฟตสุดคุม

หองอาหารเปดบริการตลอดทัง้ วัน เปดใหบริการอาหารเชาในแบบบุฟเฟต และอาหารนานาชาติตามรายการในชวง
กลางวันจนถึง 23.00 น. ตั้งอยูบริเวณชั้นล็อบบี้
ล็อบบี้เลาจน

เอนกายพักผอนไปกับวิวพาโนรามาของเมืองซึ่งหาชมไดยาก แขกผูเขาพักสามารถนั่งพักผอนและจิบเครื่องดื่มค็อกเทลที่
ทาน ชืน่ ชอบไดตลอดทัง้ วัน
สระวายน้ําและสันทนาการ
สระวายน้ําตั้งอยูบนชั้น 10 ซึ่งทานสามารถชื่นชมวิวอันสวยงามของกรุงเทพฯ พรอมอิ่มอรอยกับอาหารวางและเครื่องดื่มริม
สระ ในขณะที่คุณกําลังผอนคลายกับแสงแดดออนๆ สําหรับผูรักสุขภาพสามารถออกกําลังกายในหองออกกำลังกาย ซึ่งตั้งอยูบนชั้น
10 ไดเชนกัน
หองประชุมสัมมนา

หองอีสติน แกรนด บอลรูม พรอมรองรับงานประชุมและจัดกิจกรรมตางๆ ไดสูงสุดถึง 600 ทาน และสามารถแบงเปน
หองประชุมยอยไดถึง 3 หอง เพียบพรอมดวยอุปกรณภาพและเสียงอันทันสมัย ทีมงานทีมีประสบการณของเราสามารถ
วางแผนและจัดลำดับงานใหเหมาะกับความตองการของแตละบุคคล
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หองประชุมเดอะวิว
ตั้งอยูบนชั้น 31 ของโรงแรมฯ มีทั้งหมด 2 หอง แตละหองสามารถรองรับการประชุมได 10 - 12 ทาน อุปกรณการประชุม
ประกอบดวย โตะประชุมขนาดใหญ เกาอี้แบบผูบริหาร ไวทบอรด หนาจอโปรเจกเตอร โทรทัศนจอแบนและเทคโนโลยีเพื่อการประชมุ
ใหมลาสุด อินเตอรเน็ต มุมชาและกาแฟในทุกหองประชุม
การเดินทาง
โรงแรมมีบริการรถรับ-สง พรอมคนขับที่มีความรูภ าษาอังกฤษ (มีคาบริการเพิมเติม)
บริการรถรับ-สง
โรงแรมมีบริการรถตุกตุกรับสงแขกผูเขาพักทุกวันตามสถานที่ตางๆ เสนทางการเดินรถ ไดแก ถนนสุขุมวิทซอย 3 (นานา) สถานี
รถไฟฟาบีทีเอสชิดลม หางเซ็นทรัลเวิลด และถนนประตูน้ํา

สอบถามขอมูลเพิม่ เติม กรุณาติดตอ
โสฬสา พึ่งสุพรรณ (กวาง) ผูชว ยผูอาํ นวยการฝายประชาสัมพันธ
โทร 02 255 9925 อีเมล prth@absolutehotelservices.com
ปรับปรุงลาสุด : 14 ธันวาคม 2561
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