
 
 
 
                                                                                                

สิทธิประโยชน์ส ำหรับบัตรสมำชิก ราคา 6,999 บาท  
 
สิทธิประโยชน์ส ำหรับห้องพัก 
 

1. บตัรห้องพกัฟรี 1 คืน(รวมอาหารเชา้ส าหรับ 2 ท่าน) 
ส าหรับหอ้งพกัแบบซุพีเรียจ านวน 1 ใบ 

2. บตัรห้องพกัซุพีเรียราคาพิเศษ 3,500 บาท จ านวน 3 
ใบ (กรุณาส ารองล่วงหนา้และเง่ือนไขเป็นไปตามท่ี
โรงแรมก าหนด) กรุณาแสดงคูปองแก่พนักงานโดยใช้ได้เพียง 1 คร้ังส าหรับ 1 คืนเท่านั้นภายในเวลาท่ีก าหนด  

 
สิทธิประโยชน์ส ำหรับอำหำรและเคร่ืองด่ืม 
 

1. บตัรรับประทานอาหารบุฟเฟตม้ื์อกลางวนั ฟรีส าหรับ 2 ท่านท่ีหอ้งอาหารเดอะ กลาส เฮา้ส์ สามารถใชสิ้ทธ์ิ ได้
ในวนัจนัทร์–วนัเสาร์ จ านวน 1 ใบ ตอ้งส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้กบัทางหอ้งอาหารและไดรั้บการยนืยนัจาก
หอ้งอาหาร   

2. บตัรับประทานอาหารบุฟเฟตแ์กรนดว์ีคเอนด์ ฟรีส าหรับ 2 ท่านท่ีหอ้งอาหารเดอะ กลาส เฮา้ส์ สามารถใชสิ้ทธ์ิ
ในม้ือเยน็วนัศุกร์–วนัเสาร์ หรือม้ือกลางวนั วนัอาทิตย ์จ านวน 1 ใบ ตอ้งส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้กบัทางหอ้งอาหาร
และไดรั้บการยนืยนัจากห้องอาหาร  

3. บตัรรับเคก้วนัเกิด 2 ปอนด์ ฟรีจ านวน 1 ใบ กรุณาสั่งเคก้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 วนัและรับเคก้ไดท่ี้ สวิซ เซิลส์ 
4. บตัรรับไวน์ 1 ขวด ฟรี ตามแต่โรงแรมก าหนดเม่ือรับประทานอาหารจานหลกั 4 จานขึ้นไปหรือมี

ค่าใชจ่้ายขั้นต ่าหลงัจากรับส่วนลด 3,000 บาทท่ีหอ้งอาหารบลูโนสจ านวน 1 ใบ  
5. บตัรส่วนลด 50% ส าหรับค่าอาหาร เม่ือมารับประทานอาหารตั้งแต่  5-10 ท่าน ท่ีหอ้งอาหารเดอะ กลาส เฮา้ส์ 

จ านวน 3 ใบ  
  
บัตร “อสีติน แกรนด์ กำร์ด” ใช้เป็นส่วนลดได้ไม่จ ำกดัจ ำนวนคร้ัง ในทุกห้องอำหำรของโรงแรมอสีติน  

แกรนด์ สำทร กรุงเทพฯ ตำมเง่ือนไขส่วนลดของบัตร ดังนี้ 
 

1. ส่วนลดท่ีหอ้งอาหารเดอะ กลาส เฮา้ส์ หรือ หอ้งอาหารบลูโนส 
- ทานอาหาร 1 ท่านรับส่วนลด 35%  
- ทานอาหาร 2 - 4 ท่านรับส่วนลด 50%  
- ทานอาหาร 5 - 10 ท่านรับส่วนลด 35%  
- และ ตั้งแต่ 11 ท่านขึ้นไป รับส่วนลด 20%  

(บตัรสามารถลดไดเ้ฉพาะอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอลเ์ท่านั้น)  
2. รับส่วนลด 10% ท่ีห้องอาหารจีนเชฟแมน ท่ีโรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ   



3. รับส่วนลด 20% ส าหรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(ยกเวน้ท่ีหอ้งอาหารจีนเชฟแมน)   
4. รับส่วนลด 50% ส าหรับค่าเปิดขวด (ยกเวน้ท่ีห้องอาหารจีนเชฟแมน)    

หมำยเหตุ  
 

1. ส่วนลดดงักล่าวส าหรับการทานอาหารภายในห้องอาหารเท่านั้นและไม่สามารถใชร่้วมกบัการสั่งอาหารขึ้นไป
ทานบนหอ้งพกั (Room service)  

2. ส่วนลดดงักล่าวสามารถใชไ้ดต้ลอดปี และไม่สามารถใชร่้วมกบัส่วนลดหรือโปรโมชัน่อ่ืนๆได ้ 
3. สามารถใชบ้ตัรสมาชิก 1 ใบ เป็นส่วนลดส าหรับ 1 โต๊ะต่อ 1 คร้ังเท่านั้น  

 
เง่ือนไขท่ัวไป 
 

1. เง่ือนไขการใชบ้ริการหอ้งพกัขึ้นอยูก่บัความสามารถในการรองรับลูกคา้ของทางโรงแรมโดยสมาชิกตอ้ง
ท าการส ารองห้องพกัล่วงหนา้และแจง้ประเภทของบตัรท่ีพกัท่ีตอ้งการใชแ้ก่ทางโรงแรม ณ เวลาส ารอง
หอ้งพกั  

2. บตัรห้องพกัฟรีไม่สามารถใชไ้ดใ้นช่วงวนัท่ี 24 ธนัวาคมถึง 5 มกราคม และตรุษจีน หรือช่วงท่ีโรงแรมคาดวา่
หอ้งพกัจะเตม็เช่นช่วงเทศกาลท่ีโรงแรมระบุ 

3. บตัรห้องพกัฟรีไม่สามารถใชร่้วมกบัโปรโมชัน่พิเศษดา้นหอ้งพกัท่ีทางโรงแรมจดั เช่นประชุมสัมมนา ทวัร์ 

ราคาหอ้งพกัทางอินเตอร์เน็ต และหอ้งพกัราคาพิเศษสุดสัปดาห์  

4. สมาชิกจะตอ้งแสดงบตัรสมาชิกเพื่อรับส่วนลดขา้งตน้ทุกคร้ัง  
5. สิทธิประโยชน์ขา้งตน้สามารถโอนกรรมสิทธ์ิได ้ แต่ไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดแ้ละไม่สามารถ

ทดแทน คูปองใหใ้หม่ในกรณีคูปองสูญหายหรือถูกขโมย  
 

6. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขรายละเอียด โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
 

 
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมหรือสมคัรสมาชิก กรุณาติดต่อ โทร 0-2210-8333 

หรือท่ี อีเมล ์egc@eastingrandsathorn.com  
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สิทธิประโยชน์ส าหรับบัตรสมาชิก ราคา 4,999 บาท                          
 
สิทธิประโยชน์ส ำหรับห้องพัก 
 

บตัรห้องพกัซุพีเรียราคาพิเศษ 3,500 บาท จ านวน 3 ใบ (กรุณาส ารองล่วงหนา้และเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีโรงแรม
ก าหนด)  
กรุณาแสดงคูปองแก่พนักงานโดยใช้ได้เพียง 1 คร้ังส าหรับ 1 คืนเท่านั้นภายในเวลาท่ีก าหนด  

 
 
สิทธิประโยชน์ส ำหรับอำหำรและเคร่ืองด่ืม 
 

1. บตัรรับประทานอาหารบุฟเฟตม้ื์อกลางวนั ฟรีส าหรับ 2 ท่านท่ีหอ้งอาหารเดอะ กลาส เฮา้ส์สามารถใชสิ้ทธ์ิ ได้
ในวนัจนัทร์–วนัเสาร์ จ านวน 1 ใบ ตอ้งส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้กบัทางหอ้งอาหารและไดรั้บการยนืยนัจาก
หอ้งอาหาร  

2. บตัรับประทานอาหารบุฟเฟตแ์กรนดว์ีคเอนด ์ฟรีส าหรับ 2 ท่านท่ีหอ้งอาหารเดอะ กลาส เฮา้ส์ สามารถใชสิ้ทธ์ิ
ในม้ือเยน็วนัศุกร์–วนัเสาร์ หรือม้ือกลางวนั วนัอาทิตย ์จ านวน 1 ใบ ตอ้งส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้กบัทางหอ้งอาหาร
และไดรั้บการยนืยนัจากห้องอาหาร  

3. บตัรรับเคก้วนัเกิด 2 ปอนด์ ฟรีจ านวน 1 ใบ กรุณาสั่งเคก้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 วนัและรับเคก้ไดท่ี้ สวิซ เซิลส์ 
4. บตัรรับไวน์ 1 ขวด ฟรี ตามแต่โรงแรมก าหนดเม่ือรับประทานอาหารจานหลกั 4 จานขึ้นไปหรือมี

ค่าใชจ่้ายขั้นต ่าหลงัจากรับส่วนลด 3,000 บาทท่ีหอ้งอาหารบลูโนสจ านวน 1 ใบ  
5. บตัรส่วนลด 50% ส าหรับค่าอาหาร เม่ือมารับประทานอาหารตั้งแต่  5-10 ท่าน ท่ีหอ้งอาหารเดอะ กลาส เฮา้ส์ 

จ านวน 3 ใบ  
 
บัตร “อสีติน แกรนด์ กำร์ด” ใช้เป็นส่วนลดได้ไม่จ ำกดัจ ำนวนคร้ัง ในทุกห้องอำหำรของโรงแรมอสีติน  

แกรนด์ สำทร กรุงเทพฯ ตำมเง่ือนไขส่วนลดของบัตร ดังนี้ 
 

1. ส่วนลดท่ีหอ้งอาหารเดอะ กลาส เฮา้ส์ หรือ หอ้งอาหารบลูโนส 
- ทานอาหาร 1 ท่านรับส่วนลด 35%  
- ทานอาหาร 2 - 4 ท่านรับส่วนลด 50%  
- ทานอาหาร 5 - 10 ท่านรับส่วนลด 35%  
- และ ตั้งแต่ 11 ท่านขึ้นไป รับส่วนลด 20%  

(บตัรสามารถลดไดเ้ฉพาะอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอลเ์ท่านั้น)  
2. รับส่วนลด 10% ท่ีห้องอาหารจีนเชฟแมน ท่ีโรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร กรุงเทพฯ   
3. รับส่วนลด 20% ส าหรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(ยกเวน้ท่ีหอ้งอาหารจีนเชฟแมน)   
4. รับส่วนลด 50% ส าหรับค่าเปิดขวด (ยกเวน้ท่ีห้องอาหารจีนเชฟแมน)    



 
 
หมำยเหตุ  
 

1. ส่วนลดดงักล่าวส าหรับการทานอาหารภายในห้องอาหารเท่านั้น และไม่สามารถใชร่้วมกบัการสั่งอาหารขึ้นไป
ทานบนหอ้งพกั (Room service)  

2. ส่วนลดดงักล่าวสามารถใชไ้ดต้ลอดปี และไม่สามารถใชร่้วมกบัส่วนลดหรือโปรโมชัน่อ่ืนๆได ้ 
3. สามารถใชบ้ตัรสมาชิก 1 ใบ เป็นส่วนลดส าหรับ 1 โต๊ะต่อ 1 คร้ังเท่านั้น  

 
เง่ือนไขท่ัวไป 
 

1. เง่ือนไขการใชบ้ริการหอ้งพกัขึ้นอยูก่บัความสามารถในการรองรับลูกคา้ของทางโรงแรมโดยสมาชิกตอ้ง
ท าการส ารองห้องพกัล่วงหนา้และแจง้ประเภทของบตัรท่ีพกัท่ีตอ้งการใชแ้ก่ทางโรงแรม ณ เวลาส ารอง
หอ้งพกั  

2. สมาชิกจะตอ้งแสดงบตัรสมาชิกเพื่อรับส่วนลดขา้งตน้ทุกคร้ัง  
3. สิทธิประโยชนข์า้งตน้สามารถโอนกรรมสิทธ์ิได ้ แต่ไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดแ้ละไม่สามารถ

ทดแทน คูปองใหใ้หม่ในกรณีคูปองสูญหายหรือถูกขโมย  
 

4. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขรายละเอียด โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
 

 
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมหรือสมคัรสมาชิก กรุณาติดต่อ โทร 0-2210-8333 

หรือท่ี อีเมล ์egc@eastingrandsathorn.com  
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