ขอมูลทั่วไป
อีสติน ตัน เชียงใหม

อีสติน ตัน เชียงใหม ที่พักสําหรับการเชาระยะยาว บริการหองพักระดับ 4 ดาว ตั้งอยูบริเวณสีแ่ ยกรินคํา มุมถนนนิมมาน
เหมินทร ซึ่งเปนถนนที่รวมรานคาไลฟสไตลสุดฮิป แกลอรีช่ ื่อดัง และรานอาหารมากมาย อีสติน ตัน เชียงใหม ใหบริการ
หองพักทั้งหมด 128 หอง สําหรับการเขาพักตั้งแต 30 วันขึ้นไป ขนาด ตั้งแต 34 -160 ตร.ม. รวมถึงมีชั้นสําหรับครอบครัว
โดยเฉพาะ พรอมหองเกมสและของเลนสําหรับเด็ก การออกแบบตกแตงหองพักผสมผสานความเปนเอเซีย เนนการตกแตงใน
โทนสีอนุ เพื่อความสงบผอน คลายของผูเขาพัก จัดสรรพืน้ ที่พักผอนและสําหรับใชสอยอยางลงตัว พรอมสิ่งอํานวยความ
สะดวกครบครัน อาทิ รานอาหาร ล็อบบี้บาร ฟตเนสเซ็นเตอร หองซาวนา หองสตรีม และสระวายน้าํ ขนาดใหญ
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วันเปดทําการ

1 ธันวาคม 2557

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยูบนถนนหวยแกว หัวถนนนิมมานเหมินทร เพียง 15 นาที
จากสนามบินนานาชาติเชียงใหม

ที่อยู

165 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม 50300
โทรศัพท: 052 001 999 แฟกซ: 052 001 900 อีเมล
rsvn@eastintanchiangmai.com

เว็บไซต

www.eastintanchiangmai.com

เฟสบุก

www.facebook.com/ EastinTanHotelChiangMai

สํานักงานขายและการตลาด

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

เจาของบริษัท

บริษัท ตันบุญ จํากัด

บริหารจัดการโดย

บริษัท แอบโซลูท โฮเต็ล เซอรวสิ จํากัด
www.absolutehotelservices.com

แบรนด

อีสติน (www.eastinhotelsresidences.com)

ผูจัดการทั่วไป

คุณสัจจพันธุ ภักดีศริ ิ

จำนวนหองพัก
บริการหองพักและหองสวีททั้งหมด 128 หอง
• หองซูพีเรีย
• หองซูพีเรีย พรีเมียม
• หองดีลักซ
• หองสวีทแบบ 1 หองนอน
• หองสวีทแบบ 2 หองนอน
• หองเพนทเฮาสแบบ 2 หองนอน
• หองดูเพล็กซ เพนทเฮาส 3 หองนอน
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จํานวน 59 หอง (34 ตร.ม.): หองเตียงใหญ 35 หอง / หองเตียงคู 24 หอง
จํานวน 36 หอง (34 ตร.ม.): หองเตียงใหญ 24 หอง / หองเตียงคู 12 หอง
จํานวน 3 หอง (52 ตร.ม.): หองเตียงใหญ
จํานวน 20 หอง (72 -84 ตร.ม.): หองเตียงใหญ
จํานวน 4 หอง (96 ตร.ม.): เตียงคู และหองเตียงใหญ
จํานวน 4 หอง (96 ตร.ม.): หองเตียงใหญ
จํานวน 2 หอง (162 ตร.ม.): เตียงใหญ และ หองเตียงคู

สิ่งอำนวยความสะดวกในหองพัก
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เครื่องปรับอากาศควมคุมไดภายในหองพัก
โทรศัพทแบบ IDD
ตูเย็นและมินิบาร
ครัวขนาดเล็ก ภายในหองสวีท
ไมโครเวฟและเครื่องซักผา ภายในหองสวีท
โทรทัศนจอ LCD พรอมสัญญาณดาวเทียมตลอด 24 ชม.
ตูนิรภัยภายในหองพัก
สัญญาณอินเตอรเน็ตไรสาย
เครื่องทำชา กาแฟ ภายในหองพัก
ไดรเปาผม

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บริการพนักงานตอนรับตลอด 24 ชม.
หองจัดเลี้ยงและหองสัมมนา
สระวายน้ําขนาดใหญ
หองซาวนาและหองสตรีม
หองออกกําลังกาย
บริการซักรีด
บริการทัวร
บริการรถลีมูซีน
บริการรับ-สงไปรษณียและพัสดุ
บริการแพทย (ตลอด 24 ชม. ตามลูกคาตองการ)
บริการพี่เลี้ยงเด็ก
บริการที่จอดรถ

การบริการอื่นๆ

รานอาหารและบาร
หองอาหารพรอมบริการทั้งแขกผูเขาพักและบุคคลทั่วไป

หองอาหาร T STATION
หองอาหาร ที สเตชั่น ไดรับการออกแบบใหไมซา้ํ ใคร ตกแตงในบรรยากาศจําลองสถานีรถไฟในประเทศ สหรัฐอเมริกาในชวงป ค.ศ.
1920 มาไวที่ชั้นล็อบบี้ของฯ ใหบริการบุฟเฟตอาหารเชาแกผูเขาพัก และเปดบริการ อาหารเมนูสไตลอเมริกัน อาทิ สเต็กเนื้อชั้นดี
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เบอรเกอรแบบพรีเมี่ยม และอีกหลากหลายเมนู รวมทั้งเครื่องดื่ม ค็อกเทล เบียร ไวนจากทั่วโลก ในชวงมื้อกลางวันและมื้อเย็น
สระวายน้ํา
สระวายน้ําตั้งอยูบริเวณชั้นสอง เปนแบบเปดโลง (Open-air) ใหแขกผูเขาพักสามารถเพลิดเพลินไปกับ การออกกําลังกายและการ
พักผอน พรอมบริการอาหารวางและเครื่องดื่มริมสระ
หองออกกําลังกายและซาวนา
เพื่อใหคุณเปยมดวยพลังงาน กระปรี่กระเปราอยูตลอด หองออกกำลังกายบริการเครื่องออกกําลังกายทันสมัยครบครัน พรอมดวยหอง
สตรีมและหองซาวนาใหบริการตลอด 24 ชม.
หองจัดเลี้ยงและสัมมนา
อีสติน ตัน เชียงใหม มีหองจัดงานเลีย้ ง งานสัมมนาถึง 6 หอง และยังสามารถจัดบริเวณเชื่อมตอกันได เพื่อรองรับงานขนาดใหญ
สามารถรองรับงานประชุมและจัดกิจกรรมตางๆ ดวยอุปกรณภาพและเสียงอัน ทันสมัย ทีมงานที่มีประสบการณให ที่พรอมดูแลและ
จัดงานตามความตองการของคุณไดอยางไรกังวล
การเดินทาง
มีบริการรถรับ-สง ติดตอแผนกตอนรับของสําหรับรายละเอียดคาบริการ
แผนที่

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดตอ โสฬสา พึ่งสุพรรณ (กวาง) ผูชวยผูอํานวยการฝายประชาสัมพันธ
โทร 02 651 7677 อีเมล prth@absolutehotelservices.com
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ปรับปรุงลาสุด : ธันวาคม 2561

