สิ ทธิ ประโยชน์ สำหรับบัตรสมำชิ ก
สิ ทธิ ประโยชน์ สำหรับห้องพัก
1. บัตรห้องพักฟรี 1 คืน (รวมอาหารเช้าสาหรับ 2 ท่าน)
สาหรับห้องพักแบบซูพเี รียจานวน 1 ใบ
2. บัตรห้องพักซูพเี รียราคาพิเศษ 3,500 บาท จานวน 3 ใบ (กรุณาสารองล่วงหน้าและเงือ่ นไขเป็ นไปตามทีโ่ รงแรม
กาหนด) กรุณาแสดงคูปองแก่พนักงานโดยใช้ได้เพียง 1 ครัง้ สาหรับ 1 คืนภายในเวลาทีก่ าหนดเท่านัน้
สิ ทธิ ประโยชน์ สำหรับอำหำรและเครื่องดื่ม
1. บัตรรับประทานอาหารบุฟเฟต์มอ้ื กลางวัน ฟรีสาหรับ 2 ท่าน ทีห่ อ้ งอาหารเดอะ กลาส เฮ้าส์ สามารถใช้สทิ ธิ ์ ได้ใน
วันจันทร์–วันเสาร์ จานวน 1 ใบ ต้องสารองทีน่ งล่
ั ่ วงหน้ากับทางห้องอาหาร และได้รบั การยืนยันจากห้องอาหาร
2. บัตรรับประทานอาหารบุฟเฟต์แกรนด์วคี เอนด์ ฟรีสาหรับ 2 ท่าน ทีห่ อ้ งอาหารเดอะ กลาส เฮ้าส์ สามารถใช้สทิ ธิใน
มือ้ เย็นวันศุกร์–วันเสาร์ หรือ มือ้ กลางวัน วันอาทิตย์ จานวน 1 ใบ ต้องสารองทีน่ งล่
ั ่ วงหน้ากับทางห้องอาหารและ
ได้รบั การยืนยันจากห้องอาหาร
3. บัตรรับเค้กวันเกิด 2 ปอนด์ ฟรีจานวน 1 ใบ กรุณาสังเค้
่ กล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน และรับเค้กได้ท่ี สวิซ เซิลส์
4. บัตรรับไวน์ 1 ขวด ฟรี (ไวน์ตามแต่โรงแรมกาหนด) เมือ่ รับประทานอาหารจานหลัก 4 จานขึน้ ไป หรือมี
ค่าใช้จ่ายขัน้ ต่าหลังจากรับส่วนลด 3,000 บาท ทีห่ อ้ งอาหารบลูโนสจานวน 1 ใบ
5. บัตรส่วนลด 50% สาหรับค่าอาหาร เมือ่ มารับประทานอาหารตัง้ แต่ 5-10 ท่าน ทีห่ อ้ งอาหารเดอะ กลาส เฮ้าส์
จานวน 3 ใบ
บัตร “อีสติ น แกรนด์กำร์ด” ใช้เป็ นส่วนลดได้ไม่จำกัดจำนวนครัง้ ในทุกห้องอำหำรของโรงแรมอีสติ น
แกรนด์ สำทร กรุงเทพฯ ตำมเงื่อนไขส่วนลดของบัตร ดังนี้
1. ส่วนลดทีห่ อ้ งอาหารเดอะ กลาส เฮ้าส์ หรือ ห้องอาหารบลูโนส
- ทานอาหาร 1 ท่านรับส่วนลด 35%
- ทานอาหาร 2 - 4 ท่านรับส่วนลด 50%
- ทานอาหาร 5 - 10 ท่านรับส่วนลด 35%
- และ ตัง้ แต่ 11 ท่านขึน้ ไป รับส่วนลด 20%
(บัตรสามารถลดได้เฉพาะอาหารและเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์เท่านัน้ )
2. รับส่วนลด 10% ทีห่ อ้ งอาหารจีนเชฟแมน ทีโ่ รงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
3. รับส่วนลด 20% สาหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ยกเว้นทีห่ อ้ งอาหารจีนเชฟแมน)
4. รับส่วนลด 50% สาหรับค่าเปิ ดขวด (ยกเว้นทีห่ อ้ งอาหารจีนเชฟแมน)

หมำยเหตุ
1. ส่วนลดดังกล่าวสาหรับการทานอาหารภายในห้องอาหารเท่านัน้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับการสังอาหารขึ
่
น้ ไป
ทานบนห้องพัก (Room service)
2. ส่วนลดดังกล่าวสามารถใช้ได้ตลอดปี และไม่สามารถใช้รว่ มกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื
่ ่นๆได้
3. บัตรสมาชิก 1 ใบ สามารถใช้เป็ นส่วนลดสาหรับ 1 ใบเสร็จเท่านัน้
เงื่อนไขทัวไป
่
1. เงือ่ นไขการใช้บริการห้องพักขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการรองรับลูกค้าของทางโรงแรม โดยสมาชิกต้องทาการ
สารองห้องพักล่วงหน้า และแจ้งประเภทของบัตรทีพ่ กั ทีต่ อ้ งการใช้กบั ทางโรงแรม ณ เวลาสารองห้องพัก
2. บัตรห้องพักฟรีไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่ 24 ธันวาคมถึง 3 มกราคม และตรุษจีน หรือช่วงเทศกาล
3. บัตรห้องพักฟรีไม่สามารถใช้รว่ มกับโปรโมชันพิ
่ เศษด้านห้องพักทีท่ างโรงแรมจัด เช่นประชุมสัมมนา ทัวร์ ราคา
ห้องพักทางอินเตอร์เน็ต และห้องพักราคาพิเศษสุดสัปดาห์
4. สมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิกเพื่อรับส่วนลดข้างต้นทุกครัง้
5. สิทธิประโยชน์ขา้ งต้นสามารถโอนกรรมสิทธิได้ แต่ไม่สามารถเปลีย่ นเป็ นเงินสดและไม่สามารถทดแทน คูปอง
ให้ใหม่ในกรณีคูปองสูญหายหรือถูกขโมย
6. ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงแก้ไขรายละเอียด โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บัตรสมำชิกรำยปี 6,999 บำท
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครสมำชิก กรุณำติดต่อ โทร 0-2210-8333
หรือที่ อีเมล์ egc@eastingrandsathorn.com

