ข้อมูลทั่วไป
โรงแรม อีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

โรงแรม อีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ออกแบบและตกแต่งแบบทันสมัย ตามมาตราฐานของแบรนด์อสี ติน เพื่อรองรับลูกค้า นัก
ธุรกิจและนักท่องเทีย่ ว ด้วยห้องพักและห้องสวีทขนาดกว้างขว้างรวม 278 ห้อง ภายในห้องพักพรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่อง
อำนวยความสะดวกและต่างๆ ตกแต่งอย่างหรูหรา ตอบรับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ พร้อมบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตทั่วทุกบริเวณภายใน
โรงแรม
โรงแรมตั้งอยู่ใกล้กับถนนประตูน้าและถนนราชประสงค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชั้นน้ามากมาย อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์
สยามพารากอน สยามสแควร์ เซ็นทรัลแอมบาสซี่ เซ็นทรัลชิดลม และแพตตินั่ม อีกทั้งใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่นาทีจากรถไฟฟ้า บีทีเอส
(ชิดลม) และแอร์พอร์ตลิงก์ (ราชปรารภ)
วันเปิดท้าการใหม่

1 กรกฎาคม 2551

สถานที่ตงั้

โรงแรมตั้งอยู่ใกล้กับทางด่วน มุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ใช้เวลาเดินทางเพียง 30
นาที จากโรงแรมฯ การเดินทางไปยังสนามบินสะดวกสบายมากขึ้น หลังจากเปิดใช้
สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลงิ ก์ซึ่งตั้งอยู่ถัดจากโรงแรมฯ

ที่อยู่โรงแรม

1091/343 ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ ขว.มักกะสัน ข.ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 02 651 7600

แฟกซ์ 02 651 7588

rsvn@eastinmakkasanbangkok.com
salesth@absolutehotelservices.com

เว็บไซต์

www.eastinmakkasanbangkok.com

การเดินทาง

จากสนามบินสุวรรณภู มิ ใช้ทางด่วนมุ่งหน้าบางนาออกทางออกเพลินจิตเหนือ
เลี้ยวขวาออกจากทางด่วน และเลี้ยวขวาอีกครั้งที่สญ
ั ญาณไฟจราจรแรก เข้าสู่ถนน
วิทยุ มุ่งหน้าสู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่โดยเลี้ยวขวาที่สัญญาณไฟจราจร ชิดซ้ายและ
เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกตรง เข้าสู่ถนนมักกะสัน ชิดซ้ายและเลี้ยวซ้ายที่ทางแยก ตรงตาม
ถนนมาเรื่อยๆ โรงแรมฯ จะตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ ตรงมุมซ้ายของทางแยกซึ่งตัด ออก
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
จากสนามบินดอนเมือง ใช้ทางด่วนโทลเวย์มุ่งหน้าสู่ดินแดง ออกทางออกถนนดิน
แดง ตรงไปป้ายถนนอนุสาวรีย์ เลี้ยวขวาเข้าถนนอนุสาวรีย์ตรงสัญญาณไฟจราจรใต้
สะพานข้าม ชิดซ้ายและเลี้ยวซ้ายที่สัญญาณไฟจราจรแรก ตรงไปตามถนน หลังจาก
ผ่านสัญญาณไฟจราจร ให้เลี้ยวซ้ายที่ทางแยกไปยังถนนมักกะสัน ชิดขวาเพื่อเลี้ยว
ขวา โรงแรมฯ ตั้งอยู่ด้านขวามือของถนน ตรงมุมซ้ายของถนนซึ่งตัดออกถนน
เพชรบุรตี ดั ใหม่

เจ้าของ

บริษัท วาเคไทย (ไทยแลนด์) จ ากัด

บริหารจัดการโดย

บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จ ากัด
www.absolutehotelservices.com

แบรนด์

โรงแรม อสี ติน
www.eastinhotelsresidences.com

ผู้จดั การทั่วไป

มร. เฟลิเป้ เชฟเฟอร์

รองประธานฝ่ายขาย-เอเชีย

คุณสิรินทร วราทร

รองประธานฝ่ายสื่อสารการตลาด-เอเชีย

คุณวันทนีย์ อิศรานุวัตร

รองประธานฝ่ายรายได้-เอเซีย

คุณประภาพร จันทรัตน์

ห้องพัก
บริการห้องพักทั้งหมด 278 ห้อง
ห้องซพู ีเรีย (28 ตร.ม.)
ห้องซูพีเรียได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างดีและจัดสรรพื้นทีใ่ ช้สอยภายในห้องพักอย่างลงตัวสะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ทันสมัย
เพียบพร้อมด้วยสิ่งอ้านวยความสะดวกครบครัน อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ เครื่องชงชาและกาแฟ เทคโนโลยี
เพือ่ ความบันเทิงภายใน ห้องพักอันทันสมัย และช่องสัญญาณดาวเทียม
ห้องดีลกั ซ (30 ตร.ม.)
ห้องดีลักซ์ ครบครันด้วยสิ่งอ้านวยความสะดวกระดับดีลักซ์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ เครื่องชงชา
และกาแฟ เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงภายในห้องพักอันทันสมัย และช่องสัญญาณดาวเทียม
ห้องดีลกั ซ สกาย 49 ห้อง (30 ตร.ม.)
ห้องดีลักซ์ สกาย ตั้งอยู่บนชั้นสูงเพื่อชมวิวเมืองกรุงเทพฯ ครบครันด้วยสิ่งอ้านวยความสะดวกระดับดีลักซ์ อินเตอร์เน็ต
โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ เครื่องชงชาและกาแฟ เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงภายในห้องพักอันทันสมัย และช่องสัญญาณ
ดาวเทียม
ห้องเอ็กเซ็คคทู ีฟ ดีลักซ (30 ตร.ม.)
ห้อ งเอ็ก เซ็ค คูทีฟ ดีลัก ซ์ พร้อ มด้ว ยสิ่งอ้า นวยความสะดวกระดับ ดีลัก ซ์ พร้อ มห้อ งอาบน้้า แบบหน้า ต่า งขนาดใหญ่
อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงภายในห้องพักอันทันสมัย รายการหนัง โทรทัศน์จอแบนพร้อมช่องสัญญาณดาวเที ยม
ต่างประเทศ เสื้อคลุมอาบน้้า รองเท้าแตะ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ครบครัน พร้อมรับสิทธิประโยชน์ชั้นเอ็กเซ็คคูทีฟ

ห้องเอ็กเซ็คคทู ีฟ สกาย ดีลักซ (30 ตร.ม.)
ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ สกาย ดีลักซ์ ตั้งอยู่บนชั้นสูงเพื่อชมวิวเมืองกรุงเทพฯ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับดีลักซ์
พร้อมห้องอาบนำแบบหน้
้
าต่างขนาดใหญ่อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงภายในห้องพักอันทันสมัย รายการภาพยนตร์
โทรทัศน์จอแบนพร้อมช่องสัญญาณดาวเทียมต่างประเทศ เสื้อคลุมอาบน้้า รองเท้าแตะ และสิ่งอ้านวยความสะดวกอื่นๆ ครบครัน
พร้อมรับสิทธิประโยชน์ชั้นเอ็กเซ็คคูทีฟ
ห้องเอ็กเซ็คคทู ีฟ สวีท 9 ห้อง (70 ตร.ม.)
ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ สวีท มีข นาดกว้า งขวางและสะดวกสบายสำหรับนักท่อ งเที่ยว ห้อ งพัก ประกอบด้ว ยห้อ งนอนและ
ห้องนั่งเล่นซึ่งแยกส่วนจากกนั พร้อมสิ่งอ้านวยความสะดวกครบครัน อาทิ โทรทัศน์แอลซีดี 40 นิ้ว เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิง
ภายในห้องพักอันทันสมัย รายการภาพยนตร์ โทรทัศน์จอแบนพร้อมช่องสัญญาณดาวเทียมต่างประเทศ เสื้อคลุมอาบน้้า รองเท้า
แตะ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ระดับห้องดีลักซ์ และบาร์ขนาดเล็ก พร้อมรับสิทธิประโยชน์ชั้นเอ็กเซ็คคูทีฟ
ห้องเอ็กเซ็คคทู ีฟ สกาย สวีท (70 ตร.ม.)
ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ สกาย สวีท ตั้งอยู่บนชั้นสูงเพี่อชมวิวเมืองกรุงเทพฯ มีขนาดกว้า งขวางและสะดวกสบายสำหรับ
นักท่องเที่ยว ห้องพักประกอบด้วยห้องนอนและห้องนั่งเล่นซึ่งแยกส่วนจากกัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ โทรทัศน์
แอลซีดี 40 นิ้ว เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงภายในห้องพักอันทันสมัย รายการภาพยนตร์ โทรทัศน์จอแบนพร้อมช่องสัญญาณ
ดาวเทียมต่างประเทศ เสื้อคลุมอาบน้้า รองเท้าแตะ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ระดับห้องดีลักซ์ และบาร์ขนาดเล็ก พร้อมรับสิทธิ
ประโยชน์ชั้นเอ็กเซ็คคูทีฟ
สิ่งอานวยความสะดวกในห้องพัก
• เครื่องปรับอากาศ
• โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ
• มินิบาร์
• โทรทัศน์จอ LCD บริการช่องท้องถิ่น พร้อมสัญญาณดาวเทียมตลอด 24 ชม.
• ตู้นิรภัยภายในห้องพัก
• สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย
• เครื่องท าชา กาแฟ ภายในห้องพัก
• เตารีดและโต๊ะรองรีด

บริการอันคุม้ ค่า
ฟรีอินเตอร์เน็ตสำหรับแขกทุกท่าน
•
อาหารเช้าบริการถึง 11.30 น.
•
การการันตีห้องพัก ณ เวลาเช็คอิน เมื่อลูกค้าแจ้งเวลาเข้าพักล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชม.ก่อนการเช็คอิน มิฉะนั้น
ทาง โรงแรมฯ ยินดีให้บริการห้องพักฟรี 1 คืน
•
ชั้นส้าหรับครอบครัว
•
อายุเด็ก นับตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
•
บริการซักรีดในราคาเหมาะสม
•

การบริการอืน่ ๆ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บริการรูมเซอร์วิสตลอด 24 ชม.
บริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ห้องจัดเลี้ยงและห้องสัมมนา
สระว่ายน้้าและห้องซาวน่า
ห้องออกก้าลังกายตลอด 24 ชม.
ตู้เซฟส่วนตัว
บริการซักผ้า
บริการรถลีมูซีน
บริการรับ-ส่งไปรษณีย์และพัสดุ
บริการแพทย์ (ตลอด 24 ชม. ตามลูกค้าต้องการ)
บริการพี่เลี้ยงเด็ก (มีคา่ บริการเพิมเติม)
บิสซิเนสเซ็นเตอร์
บริการที่จอดรถมากถึง 200 คัน
บริการน้าเทีย่ ว
หนังสือพิมพ์รายวัน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าพักในระดับเอ็กเซ็คคูทีฟ
แขกผู้เข้าพักในห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ หรือห้องสวีท จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้
• ช่องทางด่วนสำหรับเช็คอิน
• ฟรีคา่ โทรศัพท์ภายในประเทศ
• ส่วนลด 15% ส้าหรับค่าบริการบิสซิเนสเซ็นเตอร์
• บริการหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
• ผลไม้ต้อนรับ

ชั้นสาหรับครอบครัว
โรงแรมได้จดั สรรชั้นส้าหรับครอบครัวไว้บริการผู้เข้าพักที่มีเด็กเล็กโดยเฉพาะ ซึ่งชั้นนี้จะประกอบด้วยห้องซูพีเรีย
และห้องดีลักซ์ทสี่ ามารถเชื่อมต่อกันได้ พร้อมบริการและสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ
• ตกแต่งและออกแบบในรูปแบบที่เหมาะสมกับครอบครัวทีม่ ีเด็กอายุ 12 ปี และต่้ากว่า
• บริการห้องเด็กเล่น ซึ่งประกอบด้วยของเล่นเด็ก เกมส์ และกิจกรรมต่างๆ เหมาะส้าหรับเด็กโดยเฉพาะ
• สิ่งอ้านวยความสะดวกและบริการส้าหรับเด็กโดยเฉพาะ

รวมถึง ความบันเทิงพิเศษทางโทรทัศน์และดีวีดี

ชุดคลุม รองเท้าแตะ มินิบาร์ แผ่นรองอาบน้้าและเปลี่ยนผ้าอ้อม รถเข็น เครือ่ งอุ่นร้อนนม ยาสระผมและสบู่
• บริการพี่เลี้ยงเด็กตลอด 24 ชม.

(มีค่าบริการเพิมเติม)

ห้องอาหารและเลานจ
บริการห้องอาหารและเลานจท์ ั้งหมด 2 ห้อง ซึ่งพร้อมบริการทั้งแขกผู้พักและบุคคลทัว่ ไป
เดอะ กลาส เฮ้าส - บริการบุฟเฟต่ สุดคุ้ม
ห้องอาหารเปิดบริการตลอดทัง้ วัน เปิดให้บริการอาหารเช้าในแบบบุฟเฟ่ต์ และอาหารนานาชาติตามรายการในช่วงกลางวัน
จนถึง 23.00 น. ตั้งอยูบ่ ริเวณชั้นล็อบบี้
ล็อบบี้เลาจน
เอนกายพักผ่อนไปกับวิวพาโนราม่าของเมืองซึ่งหาชมได้ยาก แขกผู้เข้าพักสามารถนั่งพักผ่อนและจิบเครื่องดื่มค็อกเทลที่ท่าน
ชื่นชอบได้ตลอดทั้งวัน
สระว่ายน้าและสันทนาการ
สระว่ายน้้าตั้งอยู่บนชั้น 10 ซึ่งท่านสามารถชื่นชมวิวอันสวยงามของกรุงเทพฯ พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ริมสระ ในขณะที่คุณก้าลังผ่อนคลายกับแสงแดดอ่อนๆ ส้าหรับผู้รักสุขภาพสามารถออกก้าลังกายในห้องออกกำลังกาย ซึ่งตั้งอยู่บน
ชั้น 10 ได้เช่นกัน
ห้องประชุมสัมมนา
ห้องอีสติน บอลรูม พร้อมรองรับงานประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆ ได้สงู สดุ ถึง 500 ท่าน และสามารถแบ่งเป็นห้องประชุม
ย่อยได้ถึง 3 ห้อง เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ภาพและเสียงอันทันสมัย ทีมงานที่มีประสบการณ์ของเราสามารถ วางแผนและจัดล าดับ
งานให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคล

ห้องประชุมเดอะวิว
ตั้งอยู่บนชั้น 31 ของโรงแรมฯ มีทั้งหมด 2 ห้อง แต่ละห้องสามารถรองรับการประชุมได้ 10 - 12 ท่าน อุปกรณ์การประชุม
ประกอบด้วย โต๊ะประชุมขนาดใหญ่ เก้าอี้แบบผู้บริหาร ไวท์บอร์ด หน้าจอโปรเจกเตอร์ โทรทัศน์จอแบนและเทคโนโลยีเพือ่ การประชมุ
ใหม่ล่าสุด อินเตอร์เน็ต มุมชาและกาแฟในทุกห้องประชุม
การเดินทาง
โรงแรมมีบริการรถรับ-ส่ง พร้อมคนขับที่มคี วามรู้ภาษาอังกฤษ (มีค่าบริการเพิมเติม)
บริการรถรับ-ส่ง
โรงแรมมีบริการรถตุ๊กตุ๊กรับส่งแขกผู้เข้าพักทุกวันตามสถานที่ต่างๆ เส้นทางการเดินรถ ได้แก่ ถนนสุขุมวิทซอย 3 (นานา)
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ และถนนประตูน้า

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม กรณ
ุ าตดิ ต่อ
โสฬสา พึ่งสุพรรณ (กวาง) ผู้จดั การฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร 02 651 7677 อีเมล์ prth@absolutehotelservices.com

ปรับปรุงล่าสุด : ธันวาคม 2560

