ข้อมูลทั่วไป
โรงแรม อีสติน ตัน เชียงใหม่

โรงแรม อีสติน ตัน เชียงใหม่ ให้บริการห้องพักระดับ 4 ดาว ตัง้ อยูบ่ ริเวณสี่แยกรินคำ มุมถนนนิมมานเหมินทร์ ซึ่งเป็น
ถนนที่รวมร้านค้าไลฟสไตล์สุดฮิป แกลอรีช่ ื่อดัง และร้านอาหารมากมาย โรงแรม อีสติน ตัน เชียงใหม่ ให้บริการห้องพัก
ทั้งหมด 128 ห้อง สำหรับการเข้าพักตั้งแต่ 30 วันขึน้ ไป ขนาด ตั้งแต่ 34 -160 ตร.ม. รวมถึงมีชั้นสำหรับครอบครัวโดยเฉพาะ
พร้อมห้องเกมส์และของเล่นสำหรับเด็ก การออกแบบตกแต่งห้องพักผสมผสานความเป็นเอเซีย เน้นการตกแต่งในโทนสีอนุ่
เพื่อความสงบผ่อน คลายของผู้เข้าพัก จัดสรรพื้นที่พักผ่อนและสำหรับใช้สอยอย่างลงตัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบ
ครัน อาทิ ร้านอาหาร ล็อบบี้บาร์ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ห้องซาวน่า ห้องสตรีม และสระว่ายน้ำขนาดใหญ่
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วันเปิดทำการ

1 ธันวาคม 2557

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่บนถนนห้วยแก้ว หัวถนนนิมมานเหมินทร์ เพียง 15 นาที
จากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่

ที่อยู่

165 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 052 001 999 แฟ็กซ์: 052 001 900 อีเมล์
rsvn@eastintanchiangmai.com

เว็บไซต์

www.eastintanchiangmai.com

เฟสบุ๊ก

www.facebook.com/ EastinTanHotelChiangMai

สำนักงานขายและการตลาด

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

เจ้าของบริษัท

บริษัท ตันบุญ จำกัด

บริหารจัดการโดย

บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วสิ จำกัด
www.absolutehotelservices.com

แบรนด์

อีสติน (www.eastinhotelsresidences.com)

ผู้จัดการทั่วไป

คุณชุติมา แก้วตา ฟอร์เตสคิว

จำนวนห้องพัก
บริการห้องพักและห้องสวีททั้งหมด 128 ห้อง
• ห้องซูพีเรีย
• ห้องซูพีเรีย พรีเมียม
• ห้องดีลักซ์
• ห้องสวีทแบบ 1 ห้องนอน
• ห้องแฟมิลี่
• แฟมิลี่ สวีท
• ห้องสวีทแบบ 2 ห้องนอน
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จำนวน 51 ห้อง (34 ตร.ม.): ห้องเตียงใหญ่ 35 ห้อง / ห้องเตียงคู่ 24 ห้อง
จำนวน 36 ห้อง (34 ตร.ม.): ห้องเตียงใหญ่ 24 ห้อง / ห้องเตียงคู่ 12 ห้อง
จำนวน 3 ห้อง (52 ตร.ม.): ห้องเตียงใหญ่
จำนวน 18 ห้อง (72 -84 ตร.ม.): ห้องเตียงใหญ่
จำนวน 3 ห้อง (68 ตร.ม.): ห้องเตียงใหญ่
จำนวน 2 ห้อง (106 ตร.ม.): ห้องเตียงใหญ่ / ห้องเตียงคู่
จำนวน 4 ห้อง (96 ตร.ม.): ห้องเตียงคู่ และห้องเตียงใหญ่

• ห้องเพนท์เฮ้าส์แบบ 2 ห้องนอน
• ห้องดูเพล็กซ์ เพนท์เฮ้าส์ 3 ห้องนอน

จำนวน 4 ห้อง (96 ตร.ม.): ห้องเตียงใหญ่
จำนวน 2 ห้อง (162 ตร.ม.): ห้องเตียงใหญ่ และ ห้องเตียงคู่

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เครื่องปรับอากาศควมคุมได้ภายในห้องพัก
โทรศัพท์แบบ IDD
ตู้เย็นและมินิบาร์
ครัวขนาดเล็ก ภายในห้องสวีท
ไมโครเวฟและเครื่องซักผ้า ภายในห้องสวีท
โทรทัศน์จอ LCD พร้อมสัญญาณดาวเทียมตลอด 24 ชม.
ตู้นิรภัยภายในห้องพัก
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย
เครื่องทำชา กาแฟ ภายในห้องพัก
ไดร์เป่าผม

การบริการอื่นๆ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บริการพนักงานต้อนรับตลอด 24 ชม.
ห้องจัดเลี้ยงและห้องสัมมนา
สระว่ายน้ำขนาดใหญ่
ห้องซาวน่าและห้องสตรีม
ห้องออกกำลังกาย
บริการซักรีด
บริการทัวร์
บริการรถลีมูซีน
บริการรับ-ส่งไปรษณีย์และพัสดุ
บริการแพทย์ (ตลอด 24 ชม. ตามลูกค้าต้องการ)
บริการพี่เลี้ยงเด็ก
บริการที่จอดรถ

ร้านอาหารและบาร์
ห้องอาหารพร้อมบริการทั้งแขกผู้เข้าพักและบุคคลทั่วไป
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ห้องอาหาร T STATION
ห้องอาหาร ที สเตชั่น ได้รับการออกแบบให้ไม่ซำ้ ใคร ตกแต่งในบรรยากาศจำลองสถานีรถไฟในประเทศ สหรัฐอเมริกาในช่วงปี ค.ศ.
1920 มาไว้ที่ชั้นล็อบบี้ของฯ ให้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าแก่ผู้เข้าพัก และเปิดบริการ อาหารเมนูสไตล์อเมริกัน อาทิ สเต็กเนื้อชั้นดี
เบอร์เกอร์แบบพรีเมี่ยม และอีกหลากหลายเมนู รวมทั้งเครื่องดื่ม ค็อกเทล เบียร์ ไวน์จากทั่วโลก ในช่วงมื้อกลางวันและมื้อเย็น
สระว่ายน้ำ
สระว่ายน้ำตั้งอยู่บริเวณชั้นสอง เป็นแบบเปิดโล่ง (Open-air) ให้แขกผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินไปกับ การออกกำลังกายและการ
พักผ่อน พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มริมสระ
ห้องออกกำลังกายและซาวน่า
เพื่อให้คุณเปี่ยมด้วยพลังงาน กระปรี่กระเปร่าอยู่ตลอด ห้องออกกำลังกายบริการเครื่องออกกำลังกายทันสมัยครบครัน พร้อมด้วยห้อง
สตรีมและห้องซาวน่าให้บริการตลอด 24 ชม.
ห้องจัดเลี้ยงและสัมมนา
โรงแรม อีสติน ตัน เชียงใหม่ มีห้องจัดงานเลีย้ ง งานสัมมนาถึง 6 ห้อง และยังสามารถจัดบริเวณเชื่อมต่อกันได้ เพื่อรองรับงานขนาด
ใหญ่ สามารถรองรับงานประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยอุปกรณ์ภาพและเสียงอัน ทันสมัย ทีมงานที่มีประสบการณ์ให้ ที่พร้อม
ดูแลและจัดงานตามความต้องการของคุณได้อย่างไร้กังวล
การเดินทาง
มีบริการรถรับ-ส่ง ติดต่อแผนกต้อนรับของสำหรับรายละเอียดค่าบริการ
แผนที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
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ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร 02 651 7677 อีเมล์ prth@absolutehotelservices.com
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