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Book & Stay from now until 31 March 2021, rate starts from Baht 4,800 net per night for a Deluxe Room. 
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Park Ventures Ecoplex, 57 Wireless Road, Bangkok 10330, !ailand   
T. 02 687 9000 F. 02 687 9001 E. info@okurabangkok.com  

okurabangkok.com  facebook.com/theokuraprestigebangkok

THE OKURA PRESTIGE STAYCATIONS 
OFFER FOOD FOR THE SOUL 

Valid until 30 April 2021



The Okura Prestige Staycations Offer Food for the Soul 

The Okura Prestige Bangkok introduces an extraordinary staycation promotion that encompasses luxurious 

accommodation in a Deluxe Room plus great dining opportunities at Up & Above Restaurant or Yamazato 

Restaurant. 

Whether for work, rest or play, book and confirm a stay with us between now and the end of April to 

receive a special deal that includes discounted room rates and a choice of 4-course dinner at Up & Above 

Restaurant or set dinner at Yamazato Restaurant for a stays taken during Sunday to Friday, or Yatai & 

Izakaya Night dinner buffet at Up & Above Restaurant for stays that include Saturday. 

Rate starts from Baht 5,900 net per night for a Deluxe Room, inclusive of breakfast for two persons, dinner 

for two persons at Up & Above Restaurant or Yamazato Restaurant and late check-out at 16:00.  

The Staycation promotion is available for booking for stays from now until 30 April 2021.  

Special offer 

For stay period between now until 31 March 2021, special rate starts from Baht 4,800 net per night for a 

Deluxe Room, inclusive of late check-out at 16:00, breakfast for two persons and a choice of 4-course 

dinner at Up & Above Restaurant or set dinner at Yamazato Restaurant for a stays taken during Sunday to 

Friday or set dinner at Yamazato Restaurant for stays that include Saturday. 

Thai Nationals enjoy extra discount benefits under the Travelling Together Campaign when booking at 

least 5 days in advance.  

For reservations, please visit www.okurabangkok.com or contact the Reservations Centre on 02 687 9000 

or email reservations@okurabangkok.com.       

                                                                                  

Rates are inclusive of 10% service charge and 7% government tax.  

http://www.okurabangkok.com
mailto:reservations@okurabangkok.com


โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ชวนคุณเปลี่ยนที่นอนมาพักผ่อนกับแพคเกจสเตย์เคช่ันราคาพิเศษ 

โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ชวนทุกท่านมาเปล่ียนที่นอนกับแพคเกจสเตย์เคชั่นที่รวมห้องพัก อาหารเช้า 

และอาหารม้ือค่ำสำหรับ 2 ท่าน ให้คุณมีประสบการณ์สเตย์เคชั่นกับโรงแรมอย่างเต็มอิ่ม 

แพคเกจห้องพักราคาสุดพิเศษ นี้รวมห้องพัก 1 คืน อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน อาหารม้ือค่ำสำหรับ 2 ท่าน และรับ

สิทธิ์ใช้ห้องพักได้ถึงเวลา 16.00 น. ราคาสุทธิเร่ิมต้นเพียง 5,900 บาท ต่อคืน สำหรับห้องพักประเภทดีลักซ ์

(Deluxe) โดยอาหารม้ือค่ำสามารถเลือกรับประทานอาหารชุดม้ือค่ำ 4 รายการ ที่ห้องอาหาร อัพ แอนด์ อะบัฟ  หรือ

ชุดอาหารญี่ปุ่นม้ือค่ำที่ห้องอาหารยามาซาโตะ สำหรับการเข้าพักในวันอาทิตย์ ถึง วันศุกร์ ส่วนท่านที่มีวันเข้าพัก

ตรงกับวันเสาร์ อาหารม้ือค่ำจะให้บริการ “ยะไต และ อิซากายะ” บุฟเฟต์ม้ือค่ำวันเสาร์ในบรรยากาศแบบประเทศ

ญี่ปุ่น ที่ห้องอาหาร อัพ แอนด์ อะบัฟ  

แพคเกจสเตย์เคชั่นของโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เปิดให้สำรองห้องและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 

เมษายน 2564  

Special Offer  

สำหรับท่านที่มีวันเข้าพักระหว่างวันนี้ถึง 31 มีนาคม 2564 สามารถสำรองห้องพักแพคเกจสเตย์เคชั่น ได้ในราคา

เพียง 4,800 บาท ต่อคืน สำหรับห้องพักประเภทดีลักซ์ (Deluxe) รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน   รับสิทธิ์ใช้ห้องพัก

ได้ถึงเวลา 16.00 น. ส่วนอาหารม้ือค่ำสามารถเลือกรับประทานอาหารชุดม้ือค่ำ 4 รายการ ที่ห้องอาหาร อัพ แอนด์ 

อะบัฟ   หรือชุดอาหารญี่ปุ่นม้ือค่ำที่ห้องอาหารยามาซาโตะ สำหรับการเข้าพักในวันอาทิตย์ ถึง วันศุกร์ ส่วนท่านที่มี

วันเข้าพักตรงกับวันเสาร์ อาหารม้ือค่ำจะให้บริการ ชุดอาหารญี่ปุ่นม้ือค่ำที่ห้องอาหารยามาซาโตะ 

หมายเหตุ การใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันขึ้นอยู่กับสิทธิ์คงเหลือจากเวปไซด์ เราเที่ยวด้วยกัน และต้องสำรองห้องพัก

พร้อมชำระเงินทาง Application เป๋าตังค์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันเท่านั้น 

สำรองห้องพักโทร. 026879000 อีเมล์ reservations@okurabangkok.com หรือสำรองห้องพักทาง เวปไซด์ 

www.okurabangkok.com เท่านั้น 

mailto:reservations@okurabangkok.com
http://www.okurabangkok.com

