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 RELIGHT STAYCATION + WE TRAVEL TOGETHER  

 

 

 

Thai citizens can book a Relight Staycation at Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok using the 

‘We Travel Together’ campaign to save 40% on their stay! After the discount, prices start from 

THB 2,340 net (full price THB 3,999 net) without breakfast and THB 2,640 net (full price THB 

4,399) with breakfast for a 1-night stay in a Superior room for 2 persons. It is applicable for 

Sunday – Thursday stays. For other room types please contact our reservation team direct.  

To be eligible for the campaign discount, simply make a direct reservation with our hotel team 

from 7 March until 26 April 2023 for a stay with a checkout date no later than 30 April 2023.  

Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok features a full range of facilities and services for the 

comfort and convenience of our guests, including our 14th floor infinity swimming pool with 

spectacular sweeping views over the towering skyline, a fully equipped fitness centre, Wi-Fi 

access and a free extra bed for children under 16 years old. 



 
 

โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร  กรุงเทพฯ จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษกับโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ลด 40% สำหรับคน

ไทย ในราคาเริ่มต้นสุทธิเพียงคืนละ 3,999 บาท จ่ายเพียง 2,340 บาท สำหรับห้องพักซุพีเรียไม่รวมอาหารเช้า 

สำหรับ 2 ท่าน (เข้าพักได้วันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี) พร้อมใช้บริการสันทนาการต่างๆของโรงแรม อาทิ สระว่าย

น้ำที่มองเห็นวิวกรุงเทพฯแบบพาโนรามา ฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ให้บริการตลอด 24 ชม. สัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบ Wi-

Fi และเข้าพักฟรีสำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 16 ปี พร้อมบริการเตียงเสริม เริ่มจองตรงกับโรงแรมได้ตั้งแต่วันที่ 7 

มีนาคม 2566 จนถึง 26 เมษายน 2566 (เข้าพักได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566) สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม

สำหรับห้องพักแบบอ่ืนได้ที่แผนกสำรองห้องพักของโรงแรม  

**เงื่อนไขเป็นไปตามภาครัฐกำหนด*** 

For more information and reservations, please call 02-210-8100 or email 

rsvn@eastingrandsathorn.com 

 

MEET & GREET EASTIN GRAND HOTEL SATHORN BANGKOK AT DISCOVERY THAILAND #65 

 

    
 

Meet Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok at the 65th Thailand Expo at Booth D55-56, Queen 

Sirikit National Convention Center (Hall 5-6) from Thursday 2 March to Sunday 5 March 2023, 

and we’ll greet you with some surprising and exclusive offers! Enjoy big savings on the 

delectable premium buffets at The Glass House restaurant, with vouchers for our International 

Buffet priced at just THB 690 net per person (regular price THB 975 net) and THB 1,400 net 

(regular price THB 1,950 net) for the popular Grand Weekend Buffet. Plus, those who purchase 
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10 vouchers during the expo will receive an extra voucher for free! Antito cash vouchers will 

also be available at THB 1,500 net for a credit value of THB 2,000 net to be spent on Chef 

Amerigo’s creative Italian cuisine. Plus, get an extra special discount on Eastin Grand Card 

membership, the only card around that offers an exclusive discount at Chef Man Chinese 

Restaurant at Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok. We’ll see you there! 

 
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร พร้อมส่งแพคเกจสุดคุ้ม ทั้งบุฟเฟ่ต์ ห้องอาหาร และบัตรสมาชิก Eastin Grand Card 

ขายเฉพาะในงานไทยเที่ยวไทย ในวันที่ 2-5 มีนาคม นี้ ที่บูท D55-56 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติติ์ (Hall 5-6) 

พลาดไม่ได้กับบัตรบุฟเฟ่ต์ราคาพิเศษจาก ห้องอาหารเดอะ กลาส เฮ้าส์ สำหรับบุฟเฟ่ต์นานาชาติในราคาสุทธิ 690

บาท (ราคาเต็ม 975 บาท) และสำหรับแกรนด์วีกเอนท์บุฟเฟ่ต์ในราคาสุทธิ 1,400 บาท (ราคาเต็ม 1,950 บาท) 

พิเศษซื้อบัตรรับประทานอาหารครบ 10 ใบ แถมฟรี 1 ใบ พร้อมบัตรห้องอาหารอิตาเลียนแอนติโต้ โดยเชฟมิชลิน

หนึ่งดาว มูลค่า 2,000 บาท จำหน่ายในราคาเพียง 1,500 บาท และ ส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อบัตรสมาชิกอีสติน แกรนด์ 

การ์ด ภายในงาน บัตรเดียวที่มอบส่วนลด ที่ห้องอาหารจีนเชฟแมน ที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ 

For more information and reservations, please call The Glass House at 02 210 8100 or email  

gh@eastingrandsathorn.com 

Visit our website at www.eastingrandsathorn.com 

Follow us on www.facebook.com/EastinGrandSathorn 
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