สิทธิประโยชน์ สำหรับบัตรสมำชิก ราคา 6,999 บาท
สิทธิประโยชน์ สำหรับห้ องพัก
1. บัตรห้องพักฟรี 1 คืน(รวมอาหารเช้าสาหรับ 2 ท่าน)
สาหรับห้องพักแบบซุพีเรี ยจานวน 1 ใบ
2. บัตรห้องพักซุพีเรี ยราคาพิเศษ 3,500 บาท จานวน 3
ใบ (กรุ ณาสารองล่วงหน้าและเงื่อนไขเป็ นไปตามที่
โรงแรมกาหนด) กรุณาแสดงคูปองแก่ พนักงานโดยใช้ ได้ เพียง 1 ครั้ งสาหรั บ 1 คืนเท่ านั้นภายในเวลาที่กาหนด
สิทธิประโยชน์ สำหรับอำหำรและเครื่ องดื่ม
1. บัตรรับประทานอาหารบุฟเฟต์ม้ือกลางวัน ฟรี สาหรับ 2 ท่านที่หอ้ งอาหารเดอะ กลาส เฮ้าส์ สามารถใช้สิทธิ์ ได้
ในวันจันทร์–วันเสาร์ จานวน 1 ใบ ต้องสารองที่นงั่ ล่วงหน้ากับทางห้องอาหารและได้รับการยืนยันจาก
ห้องอาหาร
2. บัตรับประทานอาหารบุฟเฟต์แกรนด์วีคเอนด์ ฟรี สาหรับ 2 ท่านที่หอ้ งอาหารเดอะ กลาส เฮ้าส์ สามารถใช้สิทธิ์
ในมื้อเย็นวันศุกร์–วันเสาร์ หรื อมื้อกลางวัน วันอาทิตย์ จานวน 1 ใบ ต้องสารองที่นงั่ ล่วงหน้ากับทางห้องอาหาร
และได้รับการยืนยันจากห้องอาหาร
3. บัตรรับเค้กวันเกิด 2 ปอนด์ ฟรี จานวน 1 ใบ กรุ ณาสั่งเค้กล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันและรับเค้กได้ที่ สวิซ เซิลส์
4. บัตรรับไวน์ 1 ขวด ฟรี ตามแต่โรงแรมกาหนดเมื่อรับประทานอาหารจานหลัก 4 จานขึ้นไปหรื อมี
ค่าใช้จ่ายขั้นต่าหลังจากรับส่ วนลด 3,000 บาทที่หอ้ งอาหารบลูโนสจานวน 1 ใบ
5. บัตรส่วนลด 50% สาหรับค่าอาหาร เมื่อมารับประทานอาหารตั้งแต่ 5-10 ท่าน ที่หอ้ งอาหารเดอะ กลาส เฮ้าส์
จานวน 3 ใบ
บัตร “อีสติน แกรนด์ กำร์ ด” ใช้ เป็ นส่ วนลดได้ ไม่ จำกัดจำนวนครั้ง ในทุกห้ องอำหำรของโรงแรมอีสติน
แกรนด์ สำทร กรุงเทพฯ ตำมเงื่อนไขส่ วนลดของบัตร ดังนี้
1. ส่วนลดที่หอ้ งอาหารเดอะ กลาส เฮ้าส์ หรื อ ห้องอาหารบลูโนส
- ทานอาหาร 1 ท่านรับส่วนลด 35%
- ทานอาหาร 2 - 4 ท่านรับส่วนลด 50%
- ทานอาหาร 5 - 10 ท่านรับส่วนลด 35%
- และ ตั้งแต่ 11 ท่านขึ้นไป รับส่วนลด 20%
(บัตรสามารถลดได้เฉพาะอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เท่านั้น)
2. รับส่วนลด 10% ที่ห้องอาหารจีนเชฟแมน ที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุ งเทพฯ

3. รับส่วนลด 20% สาหรับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ (ยกเว้นที่หอ้ งอาหารจีนเชฟแมน)
4. รับส่วนลด 50% สาหรับค่าเปิ ดขวด (ยกเว้นที่ห้องอาหารจีนเชฟแมน)
หมำยเหตุ
1. ส่วนลดดังกล่าวสาหรับการทานอาหารภายในห้องอาหารเท่านั้นและไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งอาหารขึ้นไป
ทานบนห้องพัก (Room service)
2. ส่วนลดดังกล่าวสามารถใช้ได้ตลอดปี และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่ วนลดหรื อโปรโมชัน่ อื่นๆได้
3. สามารถใช้บตั รสมาชิก 1 ใบ เป็ นส่วนลดสาหรับ 1 โต๊ะต่อ 1 ครั้งเท่านั้น
เงื่อนไขทั่วไป
1. เงื่อนไขการใช้บริ การห้องพักขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการรองรับลูกค้าของทางโรงแรมโดยสมาชิกต้อง
ทาการสารองห้องพักล่วงหน้าและแจ้งประเภทของบัตรที่พกั ที่ตอ้ งการใช้แก่ทางโรงแรม ณ เวลาสารอง
ห้องพัก
2. บัตรห้องพักฟรี ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่ 24 ธันวาคมถึง 5 มกราคม และตรุ ษจีน หรื อช่วงที่โรงแรมคาดว่า
ห้องพักจะเต็มเช่นช่วงเทศกาลที่โรงแรมระบุ
3. บัตรห้องพักฟรี ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน่ พิเศษด้านห้องพักที่ทางโรงแรมจัด เช่นประชุมสัมมนา ทัวร์
ราคาห้องพักทางอินเตอร์เน็ต และห้องพักราคาพิเศษสุดสัปดาห์
4. สมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิกเพื่อรับส่ วนลดข้างต้นทุกครั้ง
5. สิ ทธิประโยชน์ขา้ งต้นสามารถโอนกรรมสิ ทธิ์ ได้
แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้และไม่สามารถ
ทดแทน คูปองให้ใหม่ในกรณีคูปองสูญหายหรื อถูกขโมย
6. ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียด โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรื อสมัครสมาชิก กรุ ณาติดต่อ โทร 0-2210-8333
หรื อที่ อีเมล์ egc@eastingrandsathorn.com

สิทธิประโยชน์ สาหรับบัตรสมาชิก ราคา 4,999 บาท
สิทธิประโยชน์ สำหรับห้ องพัก
บัตรห้องพักซุพีเรี ยราคาพิเศษ 3,500 บาท จานวน 3 ใบ (กรุ ณาสารองล่วงหน้าและเงื่อนไขเป็ นไปตามที่โรงแรม
กาหนด)
กรุณาแสดงคูปองแก่ พนักงานโดยใช้ ได้ เพียง 1 ครั้ งสาหรั บ 1 คืนเท่ านั้นภายในเวลาที่กาหนด
สิทธิประโยชน์ สำหรับอำหำรและเครื่ องดื่ม
1. บัตรรับประทานอาหารบุฟเฟต์ม้ือกลางวัน ฟรี สาหรับ 2 ท่านที่หอ้ งอาหารเดอะ กลาส เฮ้าส์สามารถใช้สิทธิ์ ได้
ในวันจันทร์–วันเสาร์ จานวน 1 ใบ ต้องสารองที่นงั่ ล่วงหน้ากับทางห้องอาหารและได้รับการยืนยันจาก
ห้องอาหาร
2. บัตรับประทานอาหารบุฟเฟต์แกรนด์วีคเอนด์ ฟรี สาหรับ 2 ท่านที่หอ้ งอาหารเดอะ กลาส เฮ้าส์ สามารถใช้สิทธิ์
ในมื้อเย็นวันศุกร์–วันเสาร์ หรื อมื้อกลางวัน วันอาทิตย์ จานวน 1 ใบ ต้องสารองที่นงั่ ล่วงหน้ากับทางห้องอาหาร
และได้รับการยืนยันจากห้องอาหาร
3. บัตรรับเค้กวันเกิด 2 ปอนด์ ฟรี จานวน 1 ใบ กรุ ณาสั่งเค้กล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันและรับเค้กได้ที่ สวิซ เซิลส์
4. บัตรรับไวน์ 1 ขวด ฟรี ตามแต่โรงแรมกาหนดเมื่อรับประทานอาหารจานหลัก 4 จานขึ้นไปหรื อมี
ค่าใช้จ่ายขั้นต่าหลังจากรับส่ วนลด 3,000 บาทที่หอ้ งอาหารบลูโนสจานวน 1 ใบ
5. บัตรส่วนลด 50% สาหรับค่าอาหาร เมื่อมารับประทานอาหารตั้งแต่ 5-10 ท่าน ที่หอ้ งอาหารเดอะ กลาส เฮ้าส์
จานวน 3 ใบ
บัตร “อีสติน แกรนด์ กำร์ ด” ใช้ เป็ นส่ วนลดได้ ไม่ จำกัดจำนวนครั้ง ในทุกห้ องอำหำรของโรงแรมอีสติน
แกรนด์ สำทร กรุงเทพฯ ตำมเงื่อนไขส่ วนลดของบัตร ดังนี้
1. ส่วนลดที่หอ้ งอาหารเดอะ กลาส เฮ้าส์ หรื อ ห้องอาหารบลูโนส
- ทานอาหาร 1 ท่านรับส่วนลด 35%
- ทานอาหาร 2 - 4 ท่านรับส่วนลด 50%
- ทานอาหาร 5 - 10 ท่านรับส่วนลด 35%
- และ ตั้งแต่ 11 ท่านขึ้นไป รับส่ วนลด 20%
(บัตรสามารถลดได้เฉพาะอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เท่านั้น)
2. รับส่วนลด 10% ที่ห้องอาหารจีนเชฟแมน ที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุ งเทพฯ
3. รับส่วนลด 20% สาหรับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ (ยกเว้นที่หอ้ งอาหารจีนเชฟแมน)
4. รับส่วนลด 50% สาหรับค่าเปิ ดขวด (ยกเว้นที่ห้องอาหารจีนเชฟแมน)

หมำยเหตุ
1. ส่ วนลดดังกล่าวสาหรับการทานอาหารภายในห้องอาหารเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งอาหารขึ้นไป
ทานบนห้องพัก (Room service)
2. ส่ วนลดดังกล่าวสามารถใช้ได้ตลอดปี และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่ วนลดหรื อโปรโมชัน่ อื่นๆได้
3. สามารถใช้บตั รสมาชิก 1 ใบ เป็ นส่ วนลดสาหรับ 1 โต๊ะต่อ 1 ครั้งเท่านั้น
เงื่อนไขทั่วไป
1. เงื่อนไขการใช้บริ การห้องพักขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการรองรับลูกค้าของทางโรงแรมโดยสมาชิกต้อง
ทาการสารองห้องพักล่วงหน้าและแจ้งประเภทของบัตรที่พกั ที่ตอ้ งการใช้แก่ทางโรงแรม ณ เวลาสารอง
ห้องพัก
2. สมาชิกจะต้องแสดงบัตรสมาชิกเพื่อรับส่ วนลดข้างต้นทุกครั้ง
3. สิ ทธิประโยชน์ขา้ งต้นสามารถโอนกรรมสิ ทธิ์ ได้
แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้และไม่สามารถ
ทดแทน คูปองให้ใหม่ในกรณีคูปองสูญหายหรื อถูกขโมย
4. ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียด โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรื อสมัครสมาชิก กรุ ณาติดต่อ โทร 0-2210-8333
หรื อที่ อีเมล์ egc@eastingrandsathorn.com

