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อีสติน ธนาซิตี้ กอล์ฟ รีสอร์ท กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ใน ธนาซิตี้ คันทรี คลับ พรั่งพร้อมด้วยบริการสปอร์ตคลับครบวงจร รวมถึงสนาม
กอล์ฟชื่อดังมาตราฐานสากล 18 หลุม แห่งเดียวในประเทศไทยทีไ่ ด้รับการออกแบบโดยนักกอล์ฟชื่อดังระดับโลก เกรก นอร์แมน เจ้าของ
ฉายา “เจ้าฉลามขาว” ห่างจากใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เพียง 25 นาที และห่างจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 10 นาที ให้บริการห้องพัก
และห้องสวีท จำนวน 194 ห้อง โรงแรมและห้องพักได้รับการออกแบบอย่างตั้งใจที่จะมอบความสะดวกสบายและความประทับใจในการเข้า
พัก
รีสอร์ทและห้องพักได้รับการออกแบบตกแต่งในแบบร่วมสมัย ให้ผู้เข้าพักได้ผ่อนคลายและอิ่มเอมไปกับธรรมชาติอันร่มรื่นโดยรอบ และ
ตอบรับการไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย อาทิ สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ร้านอาหาร ห้องออกกำลังกาย ซาวน่า สระ
ว่ายน้ำขนาดใหญ่ ห้องประชุม
วันเปิดทำการ

1 ธันวาคม 2561

สถานที่ตงั้

โรงแรมตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ ใช้เวลาเดินทางเพียง 20
นาที จากโรงแรมฯ

ที่อยู่โรงแรม

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

เว็บไซต์

www.eastinthanacitygolfbangkok.com

เฟสบุค๊

www.facebook.com/EastinThanacity

เจ้าของ

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

บริหารจัดการโดย

บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วสิ จ ากัด
www.absolutehotelservices.com

แบรนด์

อีสติน โฮเต็ลแอนด์เรสซิเดนซ์
www.eastinhotelsresidences.com

ผู้จดั การทั่วไป

คุณสุรพันธ์ สมไทย

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

คุณเรือนแก้ว สถาวรสมิต
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ห้องพัก
ห้องพักและห้องสวีท จำนวน 194 ห้อง
ห้องซูพีเรีย พร้อมรถรับส่งสนามบินสุวรรณภูมิ (ขนาด 32 ตร.ม.)
ทุกห้องได้รับการออกแบบอย่างดี ทันสมัย สะดวกสบายด้วยเครื่องนอนอย่างดี ฝักบัวอาบน้ำขนาดใหญ่ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์พร้อม
สัญญาณดาวเทียมต่างประเทศ มินิบาร์ โทรศัพท์ เครื่องทำชาและกาแฟ ไดร์เป่าผม และตู้นิรภัยภายในห้องพัก
ห้องซูพีเรีย พรีเมี่ยม พร้อมรถรับส่งสนามบินสุวรรณภูมิ (ขนาด 32 ตร.ม.)
ห้องซูพีเรีย พรีเมีย่ ม ได้รับการออกแบบด้วยความหรูหรา สะดวกสบายด้วยเครื่องนอนอย่างดี ฝักบัวอาบน้ำขนาดใหญ่ เครื่องปรับอากาศ
โทรทัศน์พร้อมสัญญาณดาวเทียมต่างประเทศ มินบิ าร์ โทรศัพท์ เครื่องทำชาและกาแฟ ไดร์เป่าผม และตู้นริ ภัยภายในห้องพัก
ห้องซูพีเรีย วิวสนามกอลฟ์ พร้อมรถรับส่งสนามบินสุวรรณภูมิ (ขนาด 32 ตร.ม.)
ห้องซูพีเรียวิวสนามกอล์ฟ แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ได้รับการออกแบบให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของสนามกอล์ฟที่อยู่ติดกัน ห้องพัก
ประกอบด้วยชุดเครื่องนอนอย่างดี พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ฝักบัวอาบน้ำขนาดใหญ่ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์พร้อม
สัญญาณดาวเทียมต่างประเทศ มินิบาร์ โทรศัพท์ เครื่องทำชาและกาแฟ ไดร์เป่าผม และตู้นิรภัยภายในห้องพัก
ห้องเทอร์เรซ วิวสนามกอลฟ์ พร้อมรถรับส่งสนามบินสุวรรณภูมิ (ขนาด 32 ตร.ม.)
ห้องเทอร์เรซ วิวสนามกอลฟ์ ห้องพักพร้อมระเบียงส่วนตัวได้รบั การออกแบบให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของสนามกอล์ฟที่อยู่ติดกัน
ห้องพักประกอบด้วยชุดเครื่องนอนอย่างดี พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ฝักบัวอาบน้ำขนาดใหญ่ เครื่องปรับอากาศ
โทรทัศน์พร้อมสัญญาณดาวเทียมต่างประเทศ มินบิ าร์ โทรศัพท์ เครื่องทำชาและกาแฟ ไดร์เป่าผม และตู้นริ ภัยภายในห้องพัก
ห้องสวีท 1 ห้องนอนพร้อมรถรับส่งสนามบินสุวรรณภูมิ (ขนาด 64 ตร.ม.)
ห้องสวีทได้รับการออกแบบอย่างหรูหราเพื่อความสะดวกสบายเป็นสำคัญ เน้นพื้นที่พักผ่อนกว้างขวาง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ระเบียงส่วนตัวชมสวน พื้นที่รับประทานอาหาร พร้อมครัวขนาดเล็ก รวมถึงเครื่องนอนอย่างดี ห้องอาบน้ำพร้อมฝักบัวแบบเรนชาวเวอร์
เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์พร้อมสัญญาณดาวเทียมต่างประเทศ มินิบาร์ โทรศัพท์ เครื่องทำชาและกาแฟ ไดร์เป่าผม และตู้นิรภัยภายใน
ห้องพัก
ห้องสวีท 1 ห้องนอน วิวสนามกอลฟ์ พร้อมรถรับส่งสนามบินสุวรรณภูมิ (ขนาด 64 ตร.ม.)
ห้องสวีท วิวสนามกอลฟ์ ได้รับการออกแบบอย่างหรูหราเพื่อความสะดวกสบายเป็นสำคัญ เน้นพื้นที่พกั ผ่อนกว้างขวาง สิ่งอำนวยความ
สะดวกครบครัน ระเบียงส่วนตัวชมวิวสนามกอลฟ์ พื้นที่รับประทานอาหาร พร้อมครัวขนาดเล็ก รวมถึงเครื่องนอนอย่างดี ห้องอาบน้ำ
พร้อมฝักบัวแบบเรนชาวเวอร์ เครือ่ งปรับอากาศ โทรทัศน์พร้อมสัญญาณดาวเทียมต่างประเทศ มินิบาร์ โทรศัพท์ เครื่องทำชาและกาแฟ
ไดร์เป่าผม และตู้นิรภัยภายในห้องพัก
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ห้องสวีท 2 ห้องนอน พร้อมรถรับส่งสนามบินสุวรรณภูมิ (ขนาด 96 ตร.ม.)
ห้องสวีท 2 ห้องนอน ได้รับการออกแบบอย่างหรูหราเพื่อความสะดวกสบายของครอบครัวเป็นสำคัญ เน้นพื้นที่พักผ่อนขนาดใหญ่ สิ่ง
อำนวยความสะดวกครบครัน ระเบียงส่วนตัวชมสวน พื้นที่รับประทานอาหาร พร้อมครัวขนาดเล็ก รวมถึงเครื่องนอนอย่างดี อ่างอาบน้ำ
ฝักบัวแบบเรนชาวเวอร์ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์พร้อมสัญญาณดาวเทียมต่างประเทศ มินิบาร์ โทรศัพท์ เครื่องทำชาและกาแฟ ไดร์เป่า
ผม และตู้นิรภัยภายในห้องพัก
สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก
• เครื่องปรับอากาศ
• โทรศัพท์สายตรง
• มินิบาร์และเครื่องดื่ม
• โทรทัศน์พร้อมสัญญาณดาวเทียมต่างประเทศ
• ตู้นิรภัยภายในห้องพัก
• เครื่องทำชาและกาแฟ
• ไดร์เป่าผม
บริการอันคุ้มค่า
• ฟรีอินเตอร์เน็ตสำหรับแขกทุกท่าน
• อาหารเช้าบริการถึง 11.30 น.
• อายุเด็ก ไม่เกิน 16 ปี
• การการันตีห้องพักพร้อมเมื่อเช็กอิน สำหรับการจองห้องพักโดยตรงบนเว็บไซต์โรงแรม และแจ้งเวลาเข้าพักล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชม.
หากห้องพักไม่พร้อมให้เข้าพัก รับสิทธิ์คืนแรกพักฟรี
การบริการอื่นๆ
• บริการต้อนรับ 24 ชม.
• ห้องจัดเลี้ยงและห้องสัมมนา
• สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ / สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก
• ห้องออกกำลังกาย
• บริการซักรีด
• บริการรถลิมูซีน
• บริการแพทย์ (ตลอด 24 ชม. ตามลูกค้าต้องการ)
• ที่จอดรถ
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ธนาซิตี้ คันทรี คลับ
ในธนาซิตี้ คันทรี คลับ มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างที่พร้อมให้บริการ
ห้องอาหาร
ห้องอาหาร สแปลช
ออกแบบตกแต่งทันสมัยและมีสไตล์ ตั้งอยู่ชั้นล่าง ติดกับสระว่ายน้ำ บริการอาหารไทยและอาหารนานาชาติ สดใหม่ รสชาติดี ในมื้อ
กลางวันและมื้อเย็น
ห้องอาหาร ชาร์กไบท์
ห้องอาหารสุดโปรดของนักกอล์ฟ ตั้งอยู่บริเวณคลับเฮ้าส์ พร้อมเสิร์ฟอาหารนานาชาติและเครื่องดืม่ ตลอดวัน
กลางวัน และมื้อเย็น

ทั้งมื้อเช้า มื้อ

ห้องอาหาร เชฟแมน
รสชาติแท้จากแดนมังกร ห้องอาหารจีนเชฟแมนนำเสนออาหารจีนต้นตำรับ ติม่ ซำรสเลิศ ที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นดีและอาหารทะเลสด และชา
ระดับพรีเมี่ยม ในบรรยากาศหรูหราแต่ผ่อนคลาย ปรุงโดยเชฟใหญ่ชาวจีน แมน ไว ยิน ที่จะกลั่นกรองประสบการณ์กว่า 20 ปี และความรัก
ในการทำอาหารของเขาให้ได้ลมิ้ รส ห้องอาหารเชฟแมนตั้งอยู่ชั้นล่าง ในส่วนของธนาซิตี้คันทรีคลับ มีห้องส่วนตัวสำหรับ 5 ห้อง
สิ่งอำนวยความสะดวก
สระว่ายน้ำ
สระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ ทั้งแบบฟรีฟอร์มและแบบมาตราฐาน แวดล้อมด้วยสวนร่มรื่น พร้อมบริการของว่างและเครื่องดื่ม
ห้องออกกำลังกาย
ห้องออกกำลังกายครบวงจร อยู่ใกล้กับสระว่ายน้ำ ที่จะให้คณ
ุ ฟิตและเฟิร์มด้วยอุปกรณ์ทันสมัย และเทรนเนอร์มืออาชีพที่จะคอยดูแล
การออกกำลังกายให้ได้ผลและปลอดภัย และคลาสการออกกำลังกายที่จะทำให้คุณสนุกยิ่งขึ้น
สิ่งอำนวยความสะดวกอืน่ ๆ (มีคา่ ใช้จ่ายเพิ่มเติม)
สนามกอล์ฟ
เพลิดเพลินไปกับการตีกอล์ฟในสนามท้าทายระดับโลก 18 หลุม ยาว 7,008 หลา พาร์ 72 ออกแบบโดยนักกอล์ฟชื่อดังระดับตำนาน
เกรก นอร์แมน
กีฬาอื่นๆ ภายในธนาซิตี้ คันทรี คลับ
• แบดมินตัน
• บาสเก็ตบอล
• ฟุตซอล
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• สควอช
• เทนนิส / เทนนิส สนามดินเทียม
• คิดส์คลับ
การเดินทาง
โรงแรมมีบริการรถรับ-ส่ง พร้อมคนขับที่มีความรู้ภาษาอังกฤษ (มีค่าบริการเพิมเติม)
แผนที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร 02 651 7677 | prth@absolutehotelservices.com
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