
61st THAI
TIEW
THAI

3rd – 6th March 2022
BOOTH NO. H11 & H42,
Hall EH102 – EH104, BITEC Bangna

โรงแรมชาเทรียม ริเวอรไซด กรุงเทพฯ
หองแกรนด ดีลักซ ริเวอร วิว ราคา 4,800 บาทสุทธิ
สิทธิพิเศษ:
• อาหารเชาสำหรับ 2 ทาน
• สวนลด 1,000 บาทสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ตอหอง ตอคืน

หองสวีท 2 หองนอน ริเวอร วิว ราคา 7,600 บาทสุทธิ
สิทธิพิเศษ:
• อาหารเชาสำหรับ 4 ทาน
• สวนลด 2,000 บาทสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ตอหอง ตอคืน

บัตรใชไดตั้งแต: 3 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2565

หองอาหารริเวอร บารจ

บุฟเฟต ต่ิมซำม้ือกลางวัน (ศุกร – อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ)
ราคา 800 บาทสุทธิ / ทาน (รวมชาจีนหรือน้ำเกกฮวย)

สแปลช ซีฟูด ดินเนอร บุฟเฟต (ศุกร – อาทิตย)
ราคา 1,490 บาทสุทธิ / ทาน (รวมน้ำอัดลม)

เซ็ตน้ำชายามบาย (ทุกวัน)
ราคา 999 บาทสุทธิ / ทาน (รวมน้ำชา TWG)

ซื้อ 10 ฟรีหองพัก 1 คืน เฉพาะหอง 
(ใชไดตั้งแตวันอาทิตย – วันพฤหัสบดี)

บัตรใชไดตั้งแตวันที่ 3 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2565
วันที่ไมสามารถใชได: 12 สิงหาคม 2565

Grand Deluxe Room River View @ THB 4,800 net

Package Includes:
• Complimentary daily breakfast for 2 persons
• THB 1,000 F&B credit value per room per night 

Two-Bedroom Suite River View @ THB 7,600 net

Package Includes:
• Complimentary daily breakfast for 4 persons
• THB 2,000 F&B credit value per room per night 

Validity: March 3, 2022 – August 31, 2022

RIVER BARGE RESTAURANT

Unlimited Dim Sum Lunch 

(Friday - Sunday and Public Holidays)
THB 800 net per person including Chinese tea 
and Chrysanthemum tea

Splash Seafood Buffet Dinner (Friday - Sunday)
THB 1,490 net per person including soft drink 

Afternoon Tea Set (Every day)
THB 999 net for 2 persons including TWG tea

Buy 10 get 1 room night complimentary room only 

(Valid for Sunday – Thursday nights)

Validity: March 3 – August 31, 2022
Blackout Period: August 12, 2022

CHATRIUM HOTEL 
RIVERSIDE BANGKOK

เอ็มโพเรียม สวีท บาย ชาเทรียม
หองสวีท 1 หองนอน (95 ตร.ม.) ราคา 4,999 บาทสุทธิ
สิทธิพิเศษ:
• ฟรีบุฟเฟตอาหารเชาสำหรับ 2 ทาน
• ฟรีนวดศีรษะ, คอ, ไหล 30 นาที สำหรับ 2 ทาน

หองสวีท 2 หองนอน (135 ตร.ม.) รวมอาหารเชา 
สูงสุด 4 ทาน ราคา 6,900 บาทสุทธิ
สิทธิพิเศษ:
• ฟรีบุฟเฟตอาหารเชาสำหรับ 4 ทาน
• ฟรีมินิบาร
• ฟรีเครดิตคาอาหาร 1,500 บาทตอวัน

บัตรใชไดตั้งแต: 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2565

One Bedroom Suite (95 sqm.) @ THB 4,999 net

Package Includes: 
• Complimentary daily buffet breakfast for 2 persons
• Free 30-minute head, neck and shoulder massage 
 for 2 persons

Two Bedroom Suites (135 sqm.) @ THB 6,900 net

Package Includes: 
• Complimentary daily buffet breakfast for 4 persons
• Complimentary full minibar
• THB 1,500 food credit per day

Validity: March 1, 2022 – August 31, 2022

EMPORIUM SUITES 
BY CHATRIUM

โรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ สาทร กรุงเทพฯ
หองดีลักซ สตูดิโอ ราคา 2,500 บาทสุทธิ
สิทธิพิเศษ:
• ฟรีอาหารเชาสำหรับ 2 ทาน
• ฟรีอัพเกรดหองพักเปนหองแกรนด ดีลักซ สตูดิโอ
• ฟรีเซตเมนูมื้อค่ำ 2 ทาน ตอการเขาพัก

บัตรใชไดตั้งแต: 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2565

Deluxe Studio @ THB 2,500 net 

Package Includes:
• Complimentary breakfast for 2 persons
• Complimentary upgrade room to Grand Deluxe Studio
• Complimentary set menu dinner per couple per stay

Validity: March 1, 2022 – August 31, 2022

CHATRIUM RESIDENCE SATHON BANGKOK
F&B Cash Voucher (non-alcohol drink only)

Get F&B cash voucher at THB 1,300 

for only THB 1,000 

Get F&B cash voucher at THB 3,000 

for only THB 2,500 

Validity: March 1, 2022 – August 31, 2022
Blackout Period: August 12, 2022

เวาเชอรเงินสดสำหรับอาหาร และเครื่องดื่ม (ที่ไมมีแอลกอฮอล)

รับคูปองเงินสดสำหรับอาหารและเครื่องดื่มมูลคา 1,300 บาท 
ในราคา 1,000 บาท

รับคูปองเงินสดสำหรับอาหารและเครื่องดื่มมูลคา 3,000 บาท 
ในราคา 2,500 บาท

บัตรใชไดตั้งแต: 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2565
วันที่ไมสามารถใชได: 12 สิงหาคม 2565

Deluxe Mountain View Room (Buy 5 get 1 free)
Weekday @ THB 2,100 net including breakfast 
Weekend @ THB 2,300 net including breakfast

Green Fee (Buy 5 get 2 free)
Weekday @ THB 850 net 
Weekend @ THB 1,000 net

Validity: April 1, 2022 – August 31, 2022

CHATRIUM GOLF RESORT 
SOI DAO CHANTHABURI

ชาเทรียม กอลฟ รีสอรท สอยดาว จันทบุรี

หองดีลักซ วิวภูเขา (ซื้อ 5 แถม 1)
วันธรรมดา ราคา 2,100 บาทสุทธิ รวมอาหารเชา 
วันสุดสัปดาห ราคา 2,300 บาทสุทธิ รวมอาหารเชา

คากรีนฟ (ซื้อ 5 แถม 2)
วันธรรมดา ราคา 850 บาทสุทธิ 
วันสุดสัปดาห ราคา 1,000 บาทสุทธิ

บัตรใชไดตั้งแต: 1 เมษายน - 31 สิงหาคม 2565

ชาเทรียม นิเซโกะ ญี่ปุน

ชวงที่เขาพัก: 1 เมษายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565
• หอง 1 หองนอน ราคา 20,664 เยน / หอง / คืน
 (เขาพักสูงสุด 2+1 ทาน)
• หอง 2 หองนอน ราคา 28,896 เยน / หอง / คืน
 (เขาพักสูงสุด 4+1 ทาน)

ชวงที่เขาพัก: 1 ธันวาคม 2565 – 19 ธันวาคม 2565
• หอง 1 หองนอน ราคา 45,360 เยน / หอง / คืน
 (เขาพักสูงสุด 2+1 ทาน)
• หอง 2 หองนอน ราคา 61,320 เยน / หอง / คืน
 (เขาพักสูงสุด 4+1 ทาน)

หมายเหตุ:
• เตียงเสริม ราคา 7,840 เยน / หอง / คืน
• ราคาขางตนเฉพาะหองพัก รวมภาษีแลว
• จองหองพักลวงหนาอยางนอย 7 วัน และขึ้นอยูกับหองพักที่วาง

สิทธิพิเศษสำหรับการเขาพักมากกวา 2 คืนติดตอกัน:
• มินิบาร (น้ำแรและน้ำอัดลม, ไมมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล)
• แฮมเปอรอาหารเชา (เซตวัตถุดิบอาหารเชาสำหรับปรุงเอง)

Validity: April 1, 2022 – November 30, 2022
• 1 bedroom @ JPY 20,664 / room / night

 (maximum 2+1 persons)
• 2 bedroom @ JPY 28,896 / room / night

 (maximum 4+1persons)

Validity: December 1, 2022 – December 19, 2022
• 1 bedroom @ JPY 45,360 / room / night

 (maximum 2+1 persons)
• 2 bedroom @ JPY 61,320 / room / night 
 (maximum 4+1 persons)

Remark:
• Each room can add one extra bed at JPY 7,840/bed/night
• Above rates are room only and including taxes.
• Reservation is required at least 7 days advance and 
 subject to room availability.

Special benefit for more than 2 consecutive nights stay:
• Minibar (mineral water and soft drink, no alcohol)
• Breakfast hamper (One set of Breakfast ingredient
 that guest should cook by themselves)

CHATRIUM NISEKO JAPAN

CHATRIUM.COM
MAITRIAHOTELS.COM


