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ข้อมูลทั่วไป 

โรงแรม อีสติน มักกะสนั กรุงเทพฯ 

 

   โรงแรม อีสตนิ มักกะสนั กรุงเทพฯ ออกแบบและตกแตง่แบบทนัสมัย ตามมาตราฐานของแบรนด์อสีตนิ เพื่อรองรบัลกูค้า 

นักธุรกิจและนักท่องเทีย่ว ด้วยห้องพักและห้องสวีทขนาดกว้างขว้างรวม 278 ห้อง ภายในห้องพักพรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

1091/343 New Petchburi Rd. 
Makkasan, Rajthevee,  
Bangkok. 10400, THAILAND 
Tel  +66 2 651 7600 
Fax +66 2 254 5700 

www.eastinmakkasanbangkok.com 

และเครือ่งอำนวยความสะดวกและต่างๆ ตกแต่งอย่างหรูหรา ตอบรับไลฟส์ไตล์สมัยใหม่ พรอ้มบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ทั่วทุกบริเวณภายในโรงแรม 

     โรงแรมตั้งอยู่ใกล้กับถนนประตูน้ำและถนนราชประสงค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมาย อาทิ เซ็นทรัล

เวิลด์ สยามพารากอน สยามสแควร์ เซ็นทรัลแอมบาสซี่ เซ็นทรัลชิดลม และแพตตินั่ม อีกทั้งใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่นาทีจาก

รถไฟฟ้า บีทีเอส (ชิดลม) และแอร์พอร์ตลิงก์ (ราชปรารภ) 

วันเปิดทำการใหม ่ 1 กรกฎาคม 2551 
 

สถานที่ตัง้ โรงแรมตั้งอยูใ่กล้กบัทางดว่น มุ่งหน้าสูส่นามบนิสุวรรณภูมิ ใช้
เวลาเดนิทางเพียง 30 นาที จากโรงแรมฯ การเดินทางไปยัง
สนามบินสะดวกสบายมากข้ึน หลังจากเปิดใช้ สถานีรถไฟฟา้
แอร์พอร์ตลิงก์ซึ่งตัง้อยู่ถัดจากโรงแรมฯ 
 

ที่อยู่โรงแรม 1091/343 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 โทร 02 651 7600 แฟกซ์ 02 651 7588 
rsvn@eastinmakkasanbangkok.com 

เว็บไซต ์ www.eastinmakkasanbangkok.com 

เฟสบุ๊ค www.facebook.com/EastinMakkasanBangkok/ 
 

สำนักงานขายและการตลาด 1091/343 ถนนเพชรบุรี มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02 651 7677  โทรสาร: 02 651 7678 
salesth@absolutehotelservices.com 
 

เจ้าของ บริษัท วาเคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด 
บริหารจัดการโดย บริษัท แอ๊บโซลทู โฮเต็ล เซอร์วิส จ ากัด 

www.absolutehotelservices.com 
แบรนด ์ โรงแรม อีสติน 

www.eastinhotelsresidences.com 
 

ผู้จัดการทั่วไป คุณพอลลีน ชวน 
 
 
 

http://www.eastinmakkasanbangkok.com/
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ห้องพัก 

ห้องพักและห้องสวีท จำนวน 278 ห้อง  
  
ห้องซูพีเรีย (28 ตร.ม.) 
     ห้องซูพีเรียได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างดีและจัดสรรพืน้ที่ใช้สอยภายในห้องพักอย่างลงตัวสะท้อนถึงไลฟ์สไตล์
ทันสมัยเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ เครื่องชงชาและ
กาแฟ เทคโนโลยีเพื่อความบนัเทิงภายใน ห้องพักอันทันสมยั และช่องสญัญาณดาวเทียม 
 
ห้องดีลักซ์ (30 ตร.ม.) 
     ห้องดีลักซ ์ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดบัดีลักซ์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ เครื่องชงชา 
และกาแฟ เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงภายในห้องพักอันทันสมยั และช่องสญัญาณดาวเทียม 
 
ห้องดีลักซ์ คอรเ์นอร์ (30 ตร.ม.) 
     ห้องดีลักซ์ ค อ ร์ เ น อ ร์  พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับดีลักซ์ พร้อมห้องอาบน้ำแบบหน้าต่างขนาดใหญ่ 
อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงภายในห้องพักอันทันสมัย รายการหนัง โทรทัศน์จอแบนพร้อมช่องสัญญาณ
ดาวเทียม ต่างประเทศ เสื้อคลุมอาบน้ำ รองเท้าแตะ และสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ ครบครัน 
 
ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ สวีท (70 ตร.ม.) 
ห้องเอ็กเซ็คคูทีฟ สวีท มีขนาดกว้างขวางและสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยว ห้องพักประกอบด้วยห้องนอนและ 
ห้องนั่งเล่นซึ่งแยกส่วนจากกัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาท ิ โทรทัศน์แอลซีดี 40 นิ้ว เทคโนโลยีเพื่อความ
บันเทิง ภายในห้องพักอันทันสมัย รายการภาพยนตร์ โทรทัศน์จอแบนพร้อมช่องสัญญาณดาวเทียมต่างประเทศ เสื้อคลุม
อาบนำ้ รองเท้าแตะ สิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ ระดับห้องดีลักซ์ และบาร์ขนาดเล็ก พร้อมรับสิทธิประโยชน์ชัน้เอ็กเซ็คคู
ทีฟ 
 
สวีท (70 ตร.ม.) 
ห้อง สวีท ตั้งอยู่บนชั้นสูงเพี่อชมวิวเมืองกรุงเทพฯ มีขนาดกว้างขวางและสะดวกสบายสำหรับ นักท่องเที่ยว ห้องพัก
ประกอบด้วยห้องนอนและห้องนั่งเล่นซึ่งแยกส่วนจากกัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ โทรทัศน์ แอลซีดี 40 
นิ้ว เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงภายในห้องพักอันทันสมัย รายการภาพยนตร์ โทรทัศน์จอแบนพร้อมช่องสัญญาณ ดาวเทียม
ต่างประเทศ เสื้อคลุมอาบน้ำ รองเท้าแตะ สิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ ระดับห้องดีลักซ์ และบาร์ขนาดเล็ก  พร้อมรับสิทธิ 
ประโยชน์ชัน้เอ็กเซ็คคูทฟี 
 
ห้องดีลักซ์แฟมิลี่ คอนเนคติ้ง   (60 ตร.ม.) 
ห้องดีลักซ์แฟมิลี่คอนเนคติ้ง สำหรับครอบครัว สามารถรองรบัผู้เข้าพักสูงสุด 5 ทา่น ประกอบดว้ยห้องดีลักซส์องห้องพร้อม
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ประตูมีเชื่อมถึงกนั เปน็ตวัเลือกที่สะดวกสบายและกวา้งขวางเหสำหรับกลุ่มครอบครัว 
 
สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก 

• เครื่องปรับอากาศ 

• โทรศัพทท์างไกลระหว่างประเทศ 

• มินิบาร ์

• โทรทัศน์จอ LCD บริการช่องทอ้งถิ่น พร้อมสัญญาณดาวเทียมตลอด 24 ชม. 

• ตู้นิรภัยภายในห้องพกั 

• สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย 

• เครื่องทำชา กาแฟ ภายในห้องพัก 

• เตารีดและโตะ๊รองรีด 
 
บริการอันคุ้มค่า 

• ฟรีอินเตอร์เน็ตสำหรับลูกคา้ทุกท่าน 

• อาหารเชา้บริการถึง 11.30 น. 

• การการนัตีห้องพัก ณ เวลาเช็คอิน เมื่อลูกค้าแจ้งเวลาเข้าพักลว่งหน้าอย่างน้อย 48 ชม.ก่อนการเช็คอิน มิฉะนัน้ ทาง 

โรงแรมยินดีให้บริการห้องพักฟรี 1 คืน 

 
การบริการอ่ืนๆ 

• บริการรูมเซอร์วิสตลอด 24 ชม. 

• บริการแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 

• ห้องจัดเลีย้งและห้องสมัมนา 

• สระว่ายน้ำและห้องซาวนา่ 

• ห้องออกกำลงักายตลอด 24 ชม. 

• ตู้เซฟส่วนตัว 

• บริการซักผ้า 

• บริการรถลีมูซีน 

• บริการรับ-สง่ไปรษณีย์และพสัด ุ

• บริการแพทย์ (ตลอด 24 ชม. ตามลูกค้าต้องการ) 

• บริการพี่เลี้ยงเด็ก (มีค่าบริการเพิ่มเติม) 

• บิสซิเนสเซ็นเตอร ์
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• บริการทีจ่อดรถมากถึง 200 คัน 

• บริการนำเที่ยว 
 
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เขา้พักในระดบัเอก็เซ็คคูทีฟ 

แขกผู้เข้าพักในห้องเอ็กเซค็คูทฟี หรือห้องสวีท จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

• ช่องทางด่วนสำหรับเช็คอิน 

• ฟรีค่าโทรศัพทภ์ายในประเทศ 

• ส่วนลด 15% สำหรับค่าบริการบิสซิเนสเซ็นเตอร ์
 

ห้องอาหารและเลานจ์ 

บริการห้องอาหารและเลานจ์ทั้งหมด 2 ห้อง ซึ่งพร้อมบริการทัง้แขกผู้พักและบุคคลทัว่ไป 
 
เดอะ กลาส เฮ้าส ์ - บริการบฟุเฟ่ต์สุดคุ้ม 
     ห้องอาหารเปิดบริการตลอดทั้งวัน เปิดให้บริการอาหารเช้าในแบบบุฟเฟ่ต์ และอาหารนานาชาติตามรายการในช่วง
กลางวันจนถึง 23.00 น. ตั้งอยู่บริเวณชั้นล็อบบี ้

 
แอตติก้า สกายเลานจ์ – เพลิดเพลินกับวิวกรุงเทพฯ ยามราตรี  

ตื่นตากับวิวกรุงเทพฯ ยามราตรี สถานที่ที่คุณและกลุ่มเพื่อนจะได้พบปะสังสรรค์ และเพลิดเพลินไปเครื่องดื่ม
ค็อกเทลและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด รวมถึงอาหารจานอร่อย ทั้งในห้องแอร์และวิวบริเวณด้านนอก ตั้งอยู่บนชั้น 23 เปิด
ให้บริการเฉพาะอาหารค่ำ  

 

ล็อบบี้เลาจน ์
     เอนกายพักผ่อนไปกบัวิวพาโนรามา่ของเมืองซึ่งหาชมได้ยาก แขกผู้เข้าพักสามารถนั่งพักผ่อนและจบิเครื่องดื่มค็อกเทลที่
ท่าน ชืน่ชอบได้ตลอดทัง้วนั 
 
สระว่ายน้ำและสันทนาการ 

สระว่ายน้ำตัง้อยูบ่นช้ัน 10 ซึ่งท่านสามารถชื่นชมวิวอันสวยงามของกรุงเทพฯ พร้อมอ่ิมอร่อยกับอาหารว่างและ

เครื่องดื่มริมสระ ในขณะที่คุณกำลังผ่อนคลายกับแสงแดดอ่อนๆ สำหรับผู้รักสุขภาพสามารถออกกำลังกายในห้องออกกำลัง

กาย ซึ่งตั้งอยู่บนชัน้ 10 ได้เชน่กัน 

 
ห้องประชุมสัมมนา 
      ห้องอีสติน แกรนด์ บอลรูม พร้อมรองรับงานประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆ ได้สูงสุดถึง 600 ท่าน และสามารถแบ่งเป็น
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ห้องประชุมย่อยได้ถึง 3 ห้อง เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ภาพและเสียงอันทนัสมัย ทีมงานท่ีมีประสบการณ์ของเราสามารถ 
วางแผนและจดัลำดบังานให้เหมาะกบัความต้องการของแตล่ะบุคคล 
 
ห้องประชุมเดอะวิว 
     ตั้งอยู่บนชั้น 31 ของโรงแรมฯ มีทั้งหมด 2 ห้อง แต่ละห้องสามารถรองรับการประชุมได้ 10 - 12 ท่าน อุปกรณ์การประชุม 
ประกอบด้วย โต๊ะประชุมขนาดใหญ่ เก้าอ้ีแบบผู้บริหาร ไวท์บอร์ด หน้าจอโปรเจกเตอร์ โทรทัศน์จอแบนและเทคโนโลยีเพื่อ
การประชมุ ใหม่ล่าสุด อินเตอร์เน็ต มุมชาและกาแฟในทุกห้องประชุม 
 
การเดินทาง 
     โรงแรมมีบริการรถรับ-ส่ง พร้อมคนขับที่มีความรู้ภาษาอังกฤษ (มีค่าบริการเพิมเติม) 
 
บริการรถรับ-ส่ง 
     โรงแรมมีบริการรถตุ๊กตุ๊กรับส่งแขกผู้เข้าพักทุกวันตามสถานที่ต่างๆ เส้นทางการเดินรถ ได้แก ่ถนนสุขุมวิทซอย 3 (นานา) 
สถานีรถไฟฟา้บทีีเอสชิดลม ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ และถนนประตนู้ำ 
 

การเดินทาง  
     จากสนามบินสุวรรณภูมิ ใช้ทางด่วนมุ่งหน้าบางนาออกทางออกเพลินจิตเหนือ เลี้ยวขวาออกจากทางด่วน และเลี้ยวขวา
อีกครั้งที่สัญญาณไฟจราจรแรก เข้าสู่ถนน วิทยุ มุ่งหนา้สู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่โดยเลี้ยวขวาทีส่ัญญาณไฟจราจร ชดิซ้ายและ 
เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกตรง เข้าสู่ถนนมักกะสัน ชดิซ้ายและเลี้ยวซ้ายที่ทางแยก ตรงตาม ถนนมาเร่ือยๆ โรงแรมฯ จะตั้งอยู่ด้าน
ซ้ายมือ ตรงมุมซ้ายของทางแยกซึ่งตัด ออกถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
     จากสนามบินดอนเมือง ใช้ทางด่วนโทลเวย์มุ่งหนา้สู่ดนิแดง ออกทางออกถนนดิน แดง ตรงไปป้ายถนนอนุสาวรีย์ เลี้ยว
ขวาเข้าถนนอนุสาวรีย์ตรงสญัญาณไฟจราจรใต้ สะพานขา้ม ชิดซ้ายและเลี้ยวซา้ยที่สัญญาณไฟจราจรแรก ตรงไปตามถนน
หลังจากผ่านสัญญาณไฟจราจร ให้เลี้ยวซ้ายที่ทางแยกไปยงัถนนมักกะสัน ชิดขวาเพื่อเลี้ยว ขวา โรงแรมฯ ตั้งอยู่ด้านขวามือ
ของถนน ตรงมุมซ้ายของถนนซึง่ตัดออกถนน เพชรบุรีตัดใหม่ 
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