ขอมูลทั่วไป
อีสติน ธนาซิตี้ กอลฟ รีสอรท กรุงเทพฯ

อีสติน ธนาซิตี้ กอลฟ รีสอรท กรุงเทพฯ ตั้งอยูใน ธนาซิตี้ คันทรี คลับ พรั่งพรอมดวยบริการสปอรตคลับครบวงจร รวมถึงสนามกอลฟ
ชื่อดังมาตราฐานสากล 18 หลุม แหงเดียวในประเทศไทยทีไ่ ดรบั การออกแบบโดยนักกอลฟชื่อดังระดับโลก เกรก นอรแมน เจาของฉายา
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“เจาฉลามขาว” หางจากใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เพียง 25 นาที และหางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 10 นาที ใหบริการหองพักและ
หองสวีท จํานวน 194 หอง โรงแรมและหองพักไดรับการออกแบบอยางตั้งใจที่จะมอบความสะดวกสบายและความประทับใจในการเขาพัก
รีสอรทและหองพักไดรับการออกแบบตกแตงในแบบรวมสมัย ใหผูเขาพักไดผอนคลายและอิ่มเอมไปกับธรรมชาติอันรมรื่นโดยรอบ และ
ตอบรับการไลฟสไตลสมัยใหมดวยเทคโนโลยีทันสมัย อาทิ สัญญาณอินเตอรเน็ตความเร็วสูง รานอาหาร หองออกกําลังกาย ซาวนา สระ
วายน้ําขนาดใหญ หองประชุม
วันเปดทําการ

1 ธันวาคม 2561

สถานที่ตงั้

โรงแรมตั้งอยูใกลกับสนามบินสุวรรณภูมิ ใชเวลาเดินทางเพียง 20
นาที จากโรงแรมฯ

ที่อยูโรงแรม

104 หมู 4 บางนา-ตราด กม.14 ต.บางโฉลง
อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02 172 2333
แฟกซ 02 172 2334
rsvn@eastinthanacitygolfbangkok.com

เว็บไซต

www.eastinthanacitygolfbangkok.com

เฟสบุค

www.facebook.com/EastinThanacity

เจาของ

บริษัท ยู ซิตี้ จํากัด (มหาชน)

บริหารจัดการโดย

บริษัท แอบโซลูท โฮเต็ล เซอรวสิ จ ากัด
www.absolutehotelservices.com

แบรนด

อีสติน โฮเต็ลแอนดเรสซิเดนซ
www.eastinhotelsresidences.com

ผูจดั การทั่วไป

คุณสุรพันธ สมไทย

ผูอํานวยการฝายขาย

คุณเรือนแกว สถาวรสมิต

104 Moo 4 Bangna-Trad Highway KM 14,Bangchalong,
Bangplee, Samut Prakarn, 10540 Thailand
Tel +662 172 2333
Fax +662 172 2334
www.eastinthanacitygolfbangkok.com

หองพัก
หองพักและหองสวีท จํานวน 194 หอง
หองซูพีเรีย จํานวน 175 หอง (ขนาด 32 ตร.ม.) หองเตียงใหญ 120 หอง และ หองเตียงคู 55 หอง
ทุกหองไดรับการออกแบบอยางดี ทันสมัย สะดวกสบายดวยเครื่องนอนอยางดี ฝกบัวอาบน้ําขนาดใหญ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศนพรอม
สัญญาณดาวเทียมตางประเทศ มินิบาร โทรศัพท เครื่องทําชาและกาแฟ ไดรเปาผม และตูนิรภัยภายในหองพัก
หองสวีท 1 หองนอน จํานวน 14 หอง (ขนาด 64 ตร.ม.) หองเตียงใหญทุกหอง
หองสวีทไดรับการออกแบบอยางหรูหราเพื่อความสะดวกสบายเปนสําคัญ เนนพื้นที่พักผอนกวางขวาง สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน
ระเบียงสวนตัวชมสวน พื้นที่รับประทานอาหาร พรอมครัวขนาดเล็ก รวมถึงเครื่องนอนอยางดี หองอาบน้ําพรอมฝกบัวแบบเรนชาวเวอร
เครื่องปรับอากาศ โทรทัศนพรอมสัญญาณดาวเทียมตางประเทศ มินิบาร โทรศัพท เครื่องทําชาและกาแฟ ไดรเปาผม และตูนิรภัยภายใน
หองพัก
หองสวีท 2 หองนอน จํานวน 5 หอง (ขนาด 96 ตร.ม.) หองเตียงใหญทุกหอง
หองสวีท 2 หองนอน ไดรับการออกแบบอยางหรูหราเพื่อความสะดวกสบายของครอบครัวเปนสําคัญ เนนพื้นที่พักผอนขนาดใหญ สิ่ง
อํานวยความสะดวกครบครัน ระเบียงสวนตัวชมสวน พื้นที่รับประทานอาหาร พรอมครัวขนาดเล็ก รวมถึงเครื่องนอนอยางดี อางอาบน้ํา
ฝกบัวแบบเรนชาวเวอร เครื่องปรับอากาศ โทรทัศนพรอมสัญญาณดาวเทียมตางประเทศ มินิบาร โทรศัพท เครื่องทําชาและกาแฟ ไดรเปา
ผม และตูนิรภัยภายในหองพัก
สิ่งอํานวยความสะดวกในหองพัก
• เครื่องปรับอากาศ
• โทรศัพทสายตรง
• มินิบารและเครื่องดื่ม
• โทรทัศนพรอมสัญญาณดาวเทียมตางประเทศ
• ตูนิรภัยภายในหองพัก
• เครื่องทําชาและกาแฟ
• ไดรเปาผม
บริการอันคุมคา
• ฟรีอินเตอรเน็ตสําหรับแขกทุกทาน
• อาหารเชาบริการถึง 11.30 น.
• อายุเด็ก ไมเกิน 16 ป
• การการันตีหองพักพรอมเมื่อเช็กอิน สําหรับการจองหองพักโดยตรงบนเว็บไซตโรงแรม และแจงเวลาเขาพักลวงหนาอยางนอย 48 ชม.
หากหองพักไมพรอมใหเขาพัก รับสิทธิ์คืนแรกพักฟรี
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การบริการอื่นๆ
• บริการตอนรับ 24 ชม.
• หองจัดเลี้ยงและหองสัมมนา
• สระวายน้ําขนาดใหญ / สระวายน้าํ สําหรับเด็ก
• หองออกกําลังกาย
• บริการซักรีด
• บริการรถลิมูซีน
• บริการแพทย (ตลอด 24 ชม. ตามลูกคาตองการ)
• ที่จอดรถ
ธนาซิตี้ คันทรี คลับ
ในธนาซิตี้ คันทรี คลับ มีสิ่งอํานวยความสะดวกหลายอยางที่พรอมใหบริการ
หองอาหาร
หองอาหาร สแปลช
ออกแบบตกแตงทันสมัยและมีสไตล ตั้งอยูชั้นลาง ติดกับสระวายน้ํา บริการอาหารไทยและอาหารนานาชาติ สดใหม รสชาติดี ในมื้อ
กลางวันและมื้อเย็น
หองอาหาร ชารกไบท
หองอาหารสุดโปรดของนักกอลฟ ตั้งอยูบริเวณคลับเฮาส พรอมเสิรฟอาหารนานาชาติและเครื่องดืม่ ตลอดวัน
กลางวัน และมื้อเย็น

ทั้งมื้อเชา มื้อ

หองอาหาร เชฟแมน
รสชาติแทจากแดนมังกร หองอาหารจีนเชฟแมนนําเสนออาหารจีนตนตํารับ ติม่ ซํารสเลิศ ที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นดีและอาหารทะเลสด และชา
ระดับพรีเมี่ยม ในบรรยากาศหรูหราแตผอนคลาย ปรุงโดยเชฟใหญชาวจีน แมน ไว ยิน ที่จะกลั่นกรองประสบการณกวา 20 ป และความรัก
ในการทําอาหารของเขาใหไดลมิ้ รส หองอาหารเชฟแมนตั้งอยูชั้นลาง ในสวนของธนาซิตี้คันทรีคลับ มีหองสวนตัวสําหรับ 5 หอง
สิ่งอํานวยความสะดวก
สระวายน้ํา
สระวายน้ํากลางแจงขนาดใหญ ทั้งแบบฟรีฟอรมและแบบมาตราฐาน แวดลอมดวยสวนรมรื่น พรอมบริการของวางและเครื่องดื่ม
หองออกกําลังกาย
หองออกกําลังกายครบวงจร อยูใกลกับสระวายน้ํา ที่จะใหคณ
ุ ฟตและเฟรมดวยอุปกรณทันสมัย และเทรนเนอรมืออาชีพที่จะคอยดูแล
การออกกําลังกายใหไดผลและปลอดภัย และคลาสการออกกําลังกายที่จะทําใหคุณสนุกยิ่งขึ้น

104 Moo 4 Bangna-Trad Highway KM 14,Bangchalong,
Bangplee, Samut Prakarn, 10540 Thailand
Tel +662 172 2333
Fax +662 172 2334
www.eastinthanacitygolfbangkok.com

สิ่งอํานวยความสะดวกอืน่ ๆ (มีคา ใชจายเพิ่มเติม)
สนามกอลฟ
เพลิดเพลินไปกับการตีกอลฟในสนามทาทายระดับโลก 18 หลุม ยาว 7,008 หลา พาร 72 ออกแบบโดยนักกอลฟชื่อดังระดับตํานาน
เกรก นอรแมน
กีฬาอื่นๆ ภายในธนาซิตี้ คันทรี คลับ
• แบดมินตัน
• บาสเก็ตบอล
• ฟุตซอล
• สควอช
• เทนนิส / เทนนิส สนามดินเทียม
• คิดสคลับ
การเดินทาง
โรงแรมมีบริการรถรับ-สง พรอมคนขับที่มีความรูภาษาอังกฤษ (มีคาบริการเพิมเติม)
แผนที่

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ
โสฬสา พึ่งสุพรรณ ผูชวยผูอํานวยการฝายประชาสัมพันธ
โทร 09 456 42422 | prth@absolutehotelservices.com
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