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โรงแรม พูลแมน คงิ เพาเวอร ์กรุงเทพ  

แพ็คเกจ 2 วนั 1 คนื หอ้งพกั+บุฟเฟตโ์รงแรม  

หอ้งพกัแบบซุพเีรยี 

หอ้งพักแบบซพุเีรยีขนาด 32 ตรม. ฟรอีนิเทอรเ์น็ตไรส้ายความเร็วสงู ระบบความบันเทงิแบบไรส้าย รวมถงึอุปกรณ์ชงชา

และกาแฟภายในหอ้ง ฝักบัวอาบน ้าและอา่งอาบน ้า 

หลกีหนีความวุ่นวายของเมืองหลวงอย่างมีสไตลก์ับหอ้งพักแบบซุพีเรียในโรงแรมกรุงเทพ อบอุ่นเสมือนอยู่บา้นดว้ย

หนา้ตา่งบานใหญ่จรดฝ้า พืน้ไมไ้ผ่สไตลร์สีอรท์และผลติภัณฑท์ าความสะอาดและบ ารุงผวิจาก C.O. Bigelow นอกจากน้ี

แขกทีพ่ักในหอ้งแบบซพุเีรยียังไดร้ับบัตรก านัลสว่นลดสนิคา้ปลอดภาษี 10% และ 20% ส าหรับซือ้สนิคา้ที่คงิ เพาเวอร ์

รางน ้า ซึง่อยู่ถัดจากโรงแรมอกีดว้ย 

รายละเอยีดหอ้งพกั 

เพือ่การพักผ่อน 

 บรกิารน ้าแร่ในมนิบิาร ์ 

 โตะ๊ท างานขนาดใหญ่ 

 ระบบปรับอากาศพรอ้มรโีมต 

 การออกแบบทีล่ดเสยีงรบกวนภายนอก 

 โคมไฟตัง้โตะ๊ปรับระดบั 

 ผา้ม่านทบึ 

 สว่นลดส าหรับซือ้สนิคา้ปลอดภาษีทีค่งิ เพาเวอร ์รางน ้า 

เพือ่การเชือ่มตอ่ 

 ฟรอีนิเตอรเ์นทไรส้ายความเร็วสงู 

 บรกิารอนิเตอรเ์นตความเร็วสงูพเิศษ (มคีา่บรกิาร) 

 โทรทัศน ์LED Smart TV ขนาด 40 นิว้ 

 อปุกรณเ์ชือ่มตอ่มอืถอืและโทรทัศนเ์พือ่แสดงภาพบนจอโทรทัศน ์

เพือ่ความปลอดภัย 

 ระบบหัวกระจายน ้าดบัเพลงิ 

 ชดุอปุกรณล็์อค 

 ขอ้มูลความปลอดภัยในหอ้ง 

 ระบบประตคูยีก์ารด์พรอ้มตาแมว 

 กลอ่งเซฟภายในหอ้ง 

 อปุกรณต์รวจจับควนั 

เพือ่ความสะดวกสบาย 

 ฝักบัวแบบเรนชาวเวอรพ์รอ้มอา่งอาบน ้าแยก 

 ผลติภัณฑท์ าความสะอาดจาก C.O. Bigelow 

 ไดรเ์ป่าผม 
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 กระจกส าหรับแตง่หนา้ 

 บรกิารรูมเซอรว์สิ 

ประเภทของเตยีงนอน (ขึน้อยู่กบัความวา่งของหอ้ง) 

 เตยีงเดีย่ว 

 เตยีงคู ่

 

บฟุเฟ่ตซ์ฟีู้ ดและนานาชาตมิือ้ค า่ 

เปิดบรกิาร: ทกุวนั เวลา 18.00-22.30 น. 

ใหร้างวัลกับคุณและครอบครัวดว้ยบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพ ที่ดทีี่สุด ยกมาทัง้ทะเลดว้ยหลากหลายเมนูอาหาร

ซฟีู้ดใหค้ณุไดเ้ลอืกทานทัง้สดใหม่ในแต่ละวัน อาท ิปู หอยนางรม กุง้แดง หอยแมลงภู่นิวซแีลนด ์พรอ้มบารบ์ีควิสุดพ

รเีมีย่ม อาท ิกุง้แม่น ้า เน้ืออารเ์จนตเินียน แซลมอน และไกอ่อรแ์กนคิ รวมไวใ้นทีเ่ดยีวใหค้ณุไดเ้ลอืกอร่อยไม่อัน้ไม่จ ากัด

เวลา ตัง้แตเ่วลา 18.00 – 22.30 น. ณ หอ้งอาหารควซินี อนัปลั๊ก ชัน้ lobby โรงแรมพูลแมน คงิ เพาเวอร ์กรุงเทพ 

พลาดไม่ไดก้บัอาหารเลศิรสอกีมากกวา่ 50 เมนูจากทั่วทุกมุมโลก อาท ิโซนอาหารญี่ปุ่ นอย่างซูชหินา้ปลาแซลมอน ไข่

หวาน และซาซมิทิีม่ทีัง้ปลาแซลมอน ปลาโทโร่ ปลาหมกึ พรอ้มขา้วปั้น ขา้วห่อสาหร่ายและอกีมากมาย พบโซนอาหาร

อติาเลีย่นอบรอ้นๆ อาทพิซิซา่ และพาสตา้ท าสดใหม่ ทัง้อาหารไทย อาหารอสีาน อาหารจีน และอาหารนานาชาต ิและ

ปิดทา้ยดว้ยขนมหวาน เคก้นานาชนดิ ไอศกรมี ผลไมต้ามฤดกูาล และอกีมากมายในบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลในกรุงเทพที่น่ีที่

เดยีว 

บฟุเฟ่ตม์ ือ้ซนัเดยบ์รนัช ์

เปิดบรกิาร : ทกุวนัอาทติย ์เวลา 12.00 – 15.00 น. ณ หอ้งอาหารควซินี อนัปล ัก๊ 

ส าหรับบุฟเฟตซ์นัเดยบ์รันชท์ีด่ทีีส่ดุในกรุงเทพฯ ทีเ่สริฟ์อาหารทะเลชัน้เลศิและอาหารนานาชาตกิวา่ 50 เมนู 

พบกบัโปรโมชัน่ ซนัเดยบ์รันช ์ทีม่ปีูอลาสกา้ หอยนางรมฟิน เดอ แคลร ์ฝรั่งเศส พรอ้มบารบ์ีควิอาหารทะเล และหลาก

เมนูที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันจากทั่วทุกมุมโลกโดยหัวหนา้พ่อครัวใหญ่ อาท ิกุง้แม่น ้า เน้ืออารเ์จนตเินียน และเน้ือโท

มาฮอวค์จากออสเตรเลยี ปรุงจากวตัถุดบิออรแ์กนคิและโครงการหลวงทีด่ตีอ่สขุภาพ พรอ้มเครื่องดืม่เตมิไม่อัน้ รับฟรีกุง้

คาเนเดยีนล็อบสเตอรค์รึง่ตวัส าหรับทุกท่าน 
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PULLMAN BANGKOK KING POWER 

Package 2 days 1 night room + buffet 

SUPERIOR ROOMS 

OUR 32 SQM SUPERIOR ROOMS FEATURE COMPLIMENTARY HIGH-SPEED WI-FI 

Wi-Fi music connectivity, tea & coffee making facilities and a bathroom with separated bathtub and rain 

shower. 

A genuine urban escape from the hustle and bustle of the teeming metropolis our contemporarily-designed 

Superior Rooms instantly make you feel at home with full-length floor-to-ceiling windows, bamboo flooring 

and a range of complimentary C.O. Bigelow bath and skincare amenities for that all-important personal 

pampering. Superior Room guests also receive 10% and 20% discount vouchers to use at the King Power 

Duty Free Complex adjacent to this Bangkok city hotel. 

Room Features 

Leisure 

 Free in-room mineral water 

 Optimal acoustic isolation 

 Blackout curtains 

 Adjustable desk lamp 

 Discount at King Power Duty Free Complex 

To keep you connected 

 Complimentary Wi-Fi 

 40 inch LED Smart TV 

 High-speed Internet in your room – Paying 

 Mobile to TV media sharing and screen mirroring capabilities 

For your safety 

 Sprinkler in room 

 Keycard-operated door locks 

 Audible smoke alarms in rooms 

 Deadbolts and/or locks in rooms 

 Security peephole 

 Smoke alarm in room 

 Emergency info in rooms 

 Safe deposit box 

For your comfort 

 Separate rain shower and bathtub 
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 Hair dryer in bathroom 

 Make-up/magnifying mirror 

 C.O. Bigelow room amenities 

 Air-conditioning with individual remote 

 Room service: From full meals to light refreshments, from local delicacies to international classics, 

our room service menu can suit any schedule or mood. 

Room Configuration (Subject to Availability) 

 King Bed 

 Twin Bed 

SEAFOOD & BBQ DINNER BUFFET 

Everyday at 18.00 – 22.30 hrs. 

Treat yourself and your loved ones today with the best all you can eat a la carte seafood buffet in 

Bangkok at Cuisine Unplugged. We are presenting diners the very finest choice of the freshest seafood. 

That includes crab, oysters, red shrimp, rock lobsters and New Zealand mussels. All accompanied by 

supreme cuts of grilled meats including Argentinean tenderloin, salmon, Peking duck, river prawns and 

chicken. 

Our seafood buffet in Bangkok also offers diners access to a wide selection of the world’s favorite 

international dishes. Firstly, our must-try premium sushi and sashimi, homemade Italian pizza and pasta. 

Furthermore, healthy organic salads from the Royal Project and ever-popular Thai signature dishes. 

Complete your unforgettable dinner with an expansive variety of tempting seasonal fruits. Lastly, decadent 

desserts including cakes, homemade ice cream and much more. 

 

Sunday brunch in Bangkok 

Every Sunday from 12.00 – 15.00 hrs. 

Get together with your family and friends and have some fun at the best Sunday brunch in Bangkok at 

Pullman Bangkok King Power. Come and enjoy our new extravagant barbecue and seafood Sunday brunch 

in Bangkok at our incomparable restaurant Cuisine Unplugged. Families with children are invited to make 

your own Pizza plus pool access for kids 

 

 

 

 


