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ขอมูลท่ัวไป 

อีสติน ธนาซิต้ี กอลฟ รีสอรท กรุงเทพฯ 
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อีสติน ธนาซิตี้ กอลฟ รีสอรท กรงุเทพฯ ตั้งอยูใน ธนาซิตี้ คันทรี คลับ พรั่งพรอมดวยบริการสปอรตคลับครบวงจร รวมถึงสนาม

กอลฟช่ือดังมาตราฐานสากล 18 หลุม แหงเดียวในประเทศไทยท่ีไดรับการออกแบบโดยนักกอลฟช่ือดังระดับโลก เกรก นอรแมน เจาของ

ฉายา “เจาฉลามขาว” หางจากใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เพียง 25 นาที และหางจากสนามบินนานาชาตสิุวรรณภมูิ 10 นาที ใหบริการหองพัก

และหองสวีท จำนวน 194 หอง โรงแรมและหองพักไดรับการออกแบบอยางตั้งใจท่ีจะมอบความสะดวกสบายและความประทับใจในการเขา

พัก  

รีสอรทและหองพักไดรับการออกแบบตกแตงในแบบรวมสมัย ใหผูเขาพักไดผอนคลายและอ่ิมเอมไปกับธรรมชาติอันรมรื่นโดยรอบ และ

ตอบรับการไลฟสไตลสมัยใหมดวยเทคโนโลยีทันสมัย อาทิ สัญญาณอินเตอรเน็ตความเร็วสูง รานอาหาร  หองออกกำลังกาย ซาวนา สระ

วายน้ำขนาดใหญ หองประชุม   

 

วันเปดทำการ 1 ธันวาคม 2561 
 

สถานท่ีตัง้ โรงแรมตั้งอยูใกลกับสนามบินสุวรรณภมูิ ใชเวลาเดนิทางเพียง 20 

นาที จากโรงแรมฯ  
 

ท่ีอยูโรงแรม 104 หมู 4 บางนา-ตราด กม.14 ต.บางโฉลง  

อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540  

โทร 02 172 2333         แฟกซ 02 172 2334 

rsvn@eastinthanacitygolfbangkok.com 
 

เว็บไซต www.eastinthanacitygolfbangkok.com  
 

เฟสบุค www.facebook.com/EastinThanacity 
 

เจาของ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) 
 

บริหารจดัการโดย บริษัท แอบโซลูท โฮเตล็ เซอรวิส จ ากัด 

www.absolutehotelservices.com 
 

แบรนด อีสติน โฮเตล็แอนดเรสซเิดนซ 

www.eastinhotelsresidences.com 
 

ผูจดัการท่ัวไป คุณสรุพันธ สมไทย 
 

ผูอำนวยการฝายขาย คุณเรือนแกว สถาวรสมิต 
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หองพัก 

หองพักและหองสวีท จำนวน 194 หอง  
 

หองซูพีเรีย (ขนาด 32 ตร.ม.)   

ทุกหองไดรับการออกแบบอยางดี ทันสมัย สะดวกสบายดวยเครื่องนอนอยางดี ฝกบัวอาบน้ำขนาดใหญ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศนพรอม

สัญญาณดาวเทียมตางประเทศ มนิิบาร โทรศัพท เครื่องทำชาและกาแฟ ไดรเปาผม และตูนิรภยัภายในหองพัก 

 

หองซูพีเรีย พรีเมี่ยม (ขนาด 32 ตร.ม.)   

หองซูพีเรีย พรีเมีย่ม ไดรับการออกแบบดวยความหรูหรา สะดวกสบายดวยเครื่องนอนอยางดี ฝกบัวอาบน้ำขนาดใหญ เครื่องปรับอากาศ 

โทรทัศนพรอมสัญญาณดาวเทียมตางประเทศ มินิบาร โทรศัพท เครื่องทำชาและกาแฟ ไดรเปาผม และตูนิรภัยภายในหองพัก 

 

หองซูพีเรีย วิวสนามกอลฟ (ขนาด 32 ตร.ม.)   

หองซูพีเรียวิวสนามกอลฟ แวดลอมดวยธรรมชาติ ไดรับการออกแบบใหสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของสนามกอลฟท่ีอยูติดกัน หองพัก

ประกอบดวยชุดเครื่องนอนอยางด ีพรอมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน  อาทิ ฝกบัวอาบน้ำขนาดใหญ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศนพรอม

สัญญาณดาวเทียมตางประเทศ มนิิบาร โทรศัพท เครื่องทำชาและกาแฟ ไดรเปาผม และตูนิรภยัภายในหองพัก 

 

หองเทอรเรซ วิวสนามกอลฟ (ขนาด 32 ตร.ม.)   

หองเทอรเรซ วิวสนามกอลฟ หองพักพรอมระเบียงสวนตัวไดรบัการออกแบบใหสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของสนามกอลฟท่ีอยูติดกัน 

หองพักประกอบดวยชุดเครื่องนอนอยางดี พรอมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน  อาทิ ฝกบัวอาบน้ำขนาดใหญ เครื่องปรับอากาศ 

โทรทัศนพรอมสัญญาณดาวเทียมตางประเทศ มินิบาร โทรศัพท เครื่องทำชาและกาแฟ ไดรเปาผม และตูนิรภัยภายในหองพัก 
 

หองสวีท 1 หองนอน (ขนาด 64 ตร.ม.)   

หองสวีทไดรับการออกแบบอยางหรูหราเพ่ือความสะดวกสบายเปนสำคัญ เนนพ้ืนท่ีพักผอนกวางขวาง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน 

ระเบียงสวนตัวชมสวน พ้ืนท่ีรับประทานอาหาร พรอมครัวขนาดเล็ก รวมถึงเครื่องนอนอยางดี หองอาบน้ำพรอมฝกบัวแบบเรนชาวเวอร 

เครื่องปรับอากาศ โทรทัศนพรอมสัญญาณดาวเทียมตางประเทศ มนิิบาร โทรศัพท เครื่องทำชาและกาแฟ ไดรเปาผม และตูนิรภยัภายใน

หองพัก 

 

หองสวีท 1 หองนอน วิวสนามกอลฟ (ขนาด 64 ตร.ม.)   

หองสวีท วิวสนามกอลฟ ไดรับการออกแบบอยางหรูหราเพ่ือความสะดวกสบายเปนสำคัญ เนนพ้ืนท่ีพักผอนกวางขวาง สิ่งอำนวยความ

สะดวกครบครัน ระเบียงสวนตัวชมวิวสนามกอลฟ พ้ืนท่ีรับประทานอาหาร พรอมครัวขนาดเล็ก รวมถึงเครื่องนอนอยางดี หองอาบน้ำ

พรอมฝกบัวแบบเรนชาวเวอร เครือ่งปรับอากาศ โทรทัศนพรอมสัญญาณดาวเทียมตางประเทศ มินิบาร โทรศัพท เครื่องทำชาและกาแฟ 

ไดรเปาผม และตูนิรภัยภายในหองพัก 
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หองสวีท 2 หองนอน (ขนาด 96 ตร.ม.)   

หองสวีท 2 หองนอน ไดรับการออกแบบอยางหรูหราเพ่ือความสะดวกสบายของครอบครัวเปนสำคญั เนนพ้ืนท่ีพักผอนขนาดใหญ สิ่ง

อำนวยความสะดวกครบครัน ระเบียงสวนตัวชมสวน พ้ืนท่ีรับประทานอาหาร พรอมครัวขนาดเล็ก รวมถึงเครื่องนอนอยางดี อางอาบน้ำ 

ฝกบัวแบบเรนชาวเวอร เครื่องปรบัอากาศ โทรทัศนพรอมสัญญาณดาวเทียมตางประเทศ มินิบาร โทรศัพท เครื่องทำชาและกาแฟ ไดรเปา

ผม และตูนิรภัยภายในหองพัก 
 

สิ่งอำนวยความสะดวกในหองพัก 

• เครื่องปรับอากาศ 

• โทรศัพทสายตรง 

• มินิบารและเครื่องดื่ม 

• โทรทัศนพรอมสัญญาณดาวเทียมตางประเทศ  

• ตูนิรภัยภายในหองพัก 

• เครื่องทำชาและกาแฟ 

• ไดรเปาผม  
 

บริการอันคุมคา 

• ฟรีอินเตอรเน็ตสำหรับแขกทุกทาน 

• อาหารเชาบริการถึง 11.30 น. 

• อายุเด็ก ไมเกิน 16 ป 

• การการันตหีองพักพรอมเมื่อเช็กอิน สำหรับการจองหองพักโดยตรงบนเว็บไซตโรงแรม และแจงเวลาเขาพักลวงหนาอยางนอย 48 ชม. 

หากหองพักไมพรอมใหเขาพัก รบัสิทธ์ิคืนแรกพักฟร ี
 

การบริการอ่ืนๆ 

• บริการตอนรับ 24 ชม. 

• หองจัดเลี้ยงและหองสมัมนา 

• สระวายน้ำขนาดใหญ / สระวายน้ำสำหรับเด็ก 

• หองออกกำลังกาย 

• บริการซักรีด 

• บริการรถลิมูซีน 

• บริการแพทย (ตลอด 24 ชม. ตามลูกคาตองการ) 

• ท่ีจอดรถ 
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ธนาซิต้ี คันทรี คลับ  

     ในธนาซิตี้ คันทรี คลับ มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอยางท่ีพรอมใหบริการ  
 

หองอาหาร 

หองอาหาร สแปลช 

     ออกแบบตกแตงทันสมัยและมีสไตล ตั้งอยูช้ันลาง ติดกับสระวายน้ำ บริการอาหารไทยและอาหารนานาชาติ สดใหม รสชาติดี ในมื้อ

กลางวันและมื้อเย็น  
 

หองอาหาร ชารกไบท 

     หองอาหารสุดโปรดของนักกอลฟ ตั้งอยูบริเวณคลับเฮาส พรอมเสิรฟอาหารนานาชาติและเครื่องดืม่ตลอดวัน        ท้ังมื้อเชา มื้อ

กลางวัน และมื้อเย็น 
 

หองอาหาร เชฟแมน 

รสชาติแทจากแดนมังกร หองอาหารจีนเชฟแมนนำเสนออาหารจีนตนตำรับ ติม่ซำรสเลิศ ท่ีคัดสรรวัตถุดิบช้ันดีและอาหารทะเลสด และชา

ระดับพรีเมี่ยม ในบรรยากาศหรูหราแตผอนคลาย ปรุงโดยเชฟใหญชาวจีน แมน ไว ยิน ท่ีจะกลั่นกรองประสบการณกวา 20 ป และความรัก

ในการทำอาหารของเขาใหไดลิม้รส หองอาหารเชฟแมนตั้งอยูช้ันลาง ในสวนของธนาซิตี้คันทรีคลับ มหีองสวนตัวสำหรับ 5 หอง 
 

สิ่งอำนวยความสะดวก 

สระวายน้ำ 

     สระวายน้ำกลางแจงขนาดใหญ ท้ังแบบฟรีฟอรมและแบบมาตราฐาน แวดลอมดวยสวนรมรื่น พรอมบริการของวางและเครื่องดื่ม 

 
 

หองออกกำลังกาย 

     หองออกกำลังกายครบวงจร อยูใกลกับสระวายน้ำ  ท่ีจะใหคณุฟตและเฟรมดวยอุปกรณทันสมยั และเทรนเนอรมืออาชีพท่ีจะคอยดูแล

การออกกำลังกายใหไดผลและปลอดภัย และคลาสการออกกำลังกายท่ีจะทำใหคุณสนุกยิ่งข้ึน  
 

สิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ (มีคาใชจายเพ่ิมเติม) 

สนามกอลฟ  

     เพลิดเพลินไปกับการตีกอลฟในสนามทาทายระดับโลก 18 หลุม ยาว 7,008 หลา พาร 72 ออกแบบโดยนักกอลฟช่ือดังระดับตำนาน 

เกรก นอรแมน 
 

กีฬาอ่ืนๆ ภายในธนาซิต้ี คันทรี คลับ 

• แบดมินตัน 

• บาสเก็ตบอล 

• ฟุตซอล 
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• สควอช 

• เทนนิส / เทนนิส สนามดินเทียม 
 

การเดินทาง 

โรงแรมมีบริการรถรับ-สง พรอมคนขับท่ีมีความรูภาษาอังกฤษ (มีคาบริการเพิมเตมิ) 
 

แผนท่ี 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอ 

ฝายประชาสัมพันธ  

โทร 02 651 7677 | prth@absolutehotelservices.com                             ปรับปรุงลาสุด : 1 เมษายน 2564 


