
วีลเลอร
เบด & ไบค

#โรงแรม2ลอไมลอเลน

#1เดียวในเอเชีย



ROOM SPECIAL
Weekday @wheeler Promotion

บันทึกความทรงจำสุดชิค ในวันแตงงาน ที่ Wheeler Bed & Bike
กับ “Pre Wedding Photo Promtion”  ใหคุณถายภาพเกๆ
ภายในโรงแรม พรอมฟร� ! หองพัก Pool Villa 1 Bedroom 
และคูปองอาหารและเคร�่องดื่ม 1,000 บาท สำหรับใชบร�การ
ที่ Denim DiningX90sBar ในราคาเพ�ยง 9,500 บาท 
(จากราคาปกติ 18,655 บาท) ตั้งแตวันนี้ ถึง 30 กันยายน 2562

*สำหรับการจองลวงหนาผานทาง Line ID: @wheeler อยางนอย 3-5 วัน นับจากวันที่เขาพัก และเขาพักตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม
 -30 กันยายน 62 
*สามารถใชบร�การไดเฉพาะวันอาทิตย-วันพฤหัสบดี ยกเวนวันหยุดตอเนื่องและวันหยุดนักขัตฤกษ
*จองไดไมเกิน 3 หอง/ ครั้ง ไมจำกัดคืนที่เขาพัก (ผูเขาพักตองชำระเง�นกอนวันเขาพัก 3-5 วัน)
* เง�่อนไขเปนไปตามที่โรงแรมกำหนด หากมีเพ�่มเติมหร�อเปล�่ยนแปลงเง�่อนไขทางโรงแรมไมตองแจงใหทานทราบลวงหนา

สอบถามรายละเอียดเพ�่มเติมหร�อสำรองหองพักไดที่ 
โทร.038-191-928  หร�อ 095-165-8821 | https://www.facebook.com/WheelerBedBike

https://www.instagram.com/wheelerbedbike/ | http://wheelerbedbike.com/

*สำหรับการจองลวงหนาอยางนอย 5 วัน นับจากวันที่เขาพัก
*สามารถใชบร�การไดทุกวัน ยกเวนวันหยุดตอเนื่องและวันหยุดนักขัตฤกษ 
*จองไดไมเกิน 3 หอง/ ครั้ง ไมจำกัดคืนที่เขาพัก 
  (ผูเขาพักตองชำระเง�นกอนวันเขาพัก 5-7 วัน)
*บัตรสมนาคุณไมสามารถทอน หร�อแลกเปล�่ยนเปนเง�นสดได 
  กรณีใชบร�การไมครบมูลคาคูปอง 
*คูปองอาหารและเคร�่องดื่มมูลคา 1,000 บาท  สำหรับใชบร�การที่ Denim DiningX90s Bar 
  เทานั้น โดยหมดอายุภายในวันที่ Check out
* เง�่อนไขเปนไปตามที่โรงแรมกำหนด หากมีเพ�่มเติมหร�อ
   เปล�่ยนแปลงเง�่อนไขทางโรงแรมไมตองแจงใหทานทราบลวงหนา

Pre Wedding Photo
Promotion

Wheeler Bed & Bike ขอตอนรับเพ�่อนใหม  แคกด Add Friend: @wheeler ก็รับสวนลดหองพักทุกประเภท
สูงสุดกวา 55% เมื่อจองและเขาพักในเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 62 เฉพาะวันอาทิตย -พฤหัสบดี 

ประเภทหองพัก

Biker Bed
Bunk Bed
Rider Bed
Family Bed
Pool Villa 1 Bedroom
Pool Villa 1 Bedroom

Weekday @wheeler Promotion

2,100 บาท (จากราคาปกติ 4,708 บาท)
2,100 บาท (จากราคาปกติ 4,708 บาท)
2,500 บาท (จากราคาปกติ 5,885 บาท)
6,000 บาท (จากราคาปกติ 14,124บาท)
7,500 บาท (จากราคาปกติ 17,655 บาท)
15,500 บาท (จากราคาปกติ 35,310 บาท)



รวมผนึกกำลัง5 โรงแรมในเคร�อบางแสนกรุป สรางปรากฏการณ  
The Convergence ที่มอบส�ทธิพ�เศษดวยบัตร “BS Prestige” 
รับสวนลดหองพักสูงสุด 50% และสวนลดคาอาหารสูงสุด 20% ตลอด 2 ปเต็ม 
จาก 5 โรงแรมในเคร�อบางแสนกรุป ซึ่งประกอบไปดวย เดอะไทด ร�สอรท บางแสน, 
โรงแรมบางแสน เฮอร�เทจ, โรงแรมเอสทู , โรงแรมบางแสนว�ลลา และว�ลเลอร เบด & ไบค  
พรอมรับฟร�คูปองหองพัก&อาหาร 
มูลคารวมกวา 500 บาท สมัครสมาชิกเพ�ยง 300 บาท เทานั้น 

เดอะไทด ร�สอรท
สวนลดหองพัก
- ใชบร�การหองสุพร�เร�ยร ในวันอาทิตย - วันพฤหัสบดี ราคาเพ�ยง2,200 บาท 
   และวันศุกร - วันเสาร 2,500บาท จากราคาปกติ 4,400  บาท
- ใชบร�การหองดีลักซ  ในวันอาทิตย - วันพฤหัสบดี ราคาเพ�ยง2,500 บาท 
   วันศุกร - วันเสาร 2,700บาท จากราคาปกติ 5,000 บาท
- ใชบร�การหองพร�เมียร สว�ท ในวันอาทิตย - วันพฤหัสบดี ราคาเพ�ยง6,000 บาท 
   วันศุกร - วันเสาร 7,000บาท จากราคาปกติ 15,000 บาท

เง�่อนไข
*สามารถใชไดทุกวันยกเวนวันหยุดตอเนื่องและวันหยุดนักขัตฤกษ
*ราคานี้รวมอาหารเชาสำหรับ 2 ทาน คาบร�การ 10% และภาษี 7% แลว
*ฟร�เคร�่องดื่มตอนรับ และบร�การฟร�ที่ Tide Up Fitness
*กรุณาจองหองพักลวงหนาอยางนอย 3 วัน และ จำกัดจำนวนไมเกิน 3 หอง/คืนเทานั้น
*ลูกคาตองแสดงบัตรทุกครั้งเมื่อใชส�ทธิ์สวนลด
*ทางร�สอรทขอสงวนส�ทธิ์หากมีการเปล�่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

สวนลดอาหารและเคร�่องดื่ม
-ลด10% เมื่อใชบร�การ ที่คลับซี คอฟฟ�� &บาร, เดอะไทด เบเกอร�่ แอนดคาเฟ และหองอาหารฟ�วชั่น
-ลด 20% สำหรับเดือนเกิดของสมาชิก   เมื่อใชบร�การ ที่คลับซี คอฟฟ�� &บาร, 
  เดอะไทด เบเกอร�่ แอนดคาเฟ และหองอาหารฟ�วชั่นใชได 1 ครั้ง/ 1 หองอาหาร 
  (ยกเวนเคร�่องดื่มแอลกอฮอล)

เง�่อนไข
*สวนลดไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได
*แสดงบัตรสมาชิก พรอมบัตรประชาชน เมื่อใชส�ทธิ์รับสวนลดในเดือนเกิด
*ทางร�สอรทขอสงวนส�ทธิ์หากมีการเปล�่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

รับฟร� ! 
1.คูปองสวนลดหองพร�เมียร สว�ท 60% 1ใบ/หอง /คืน (ยกเวน Long Weekend)
2.คูปองฟร�น้ำผลไมป�่นตามฤดูกาล 1 ใบ/แกว 
   เมื่อสั่งอาหาร Special Menu ประจำเดือน ที่หองอาหารฟ�วชั่น

โรงแรม ว�ลเลอร เบด &ไบค
สวนลดหองพัก
-ลด 45% -50% สำหรับวันศุกร - วันเสาร และ 55% 
  สำหรับวันอาทิตย - วันพฤหัสบดี สำหรับหองพักทุกประเภท

เง�่อนไข
*สามารถใชไดทุกวันยกเวนวันหยุดตอเนื่องและวันหยุดนักขัตฤกษตามที่โรงแรมกำหนด
*กรุณาจองหองพักลวงหนาอยางนอย 3 วัน และ จำกัดจำนวนไมเกิน 3 หอง/คืน เทานั้น
*ทางโรงแรมขอสงวนส�ทธิ์หากมีการเปล�่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

BS Prestige



โรงแรม เอส ทู บางแสน
สวนลดหองพัก
-ลด30% ในวันอาทิตย - วันศุกร และ 20% ในวันเสาร และวันหยุดนักขัตฤกษ
สำหรับเดือนเกิดสามารถ Upgrade หองพักได 1 หอง/ ครั้ง

เง�่อนไข
*จำกัดจำนวนการใชบร�การหองพักไมเกิน 3 หอง/คืนเทานั้น
*ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได 
*แสดงบัตรสมาชิก พรอมบัตรประชาชน เมื่อใชส�ทธิ์รับสวนลดในเดือนเกิด
*ทางโรงแรมขอสงวนส�ทธิ์หากมีการเปล�่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

รับฟร� ! 
1.คูปองเง�นสดมูลคา 100 บาท จำนวน 2 ใบ (มูลคารวม 200 บาท) สำหรับใชบร�การตางๆ ภายในโรงแรม 
   (ไมสามารถเปล�่ยนเปนเง�นสดได)

โรงแรม บางแสน ว�ลลา
สวนลดหองพัก
-ลด30% สำหรับวันศุกร - วันเสาร และ 40% สำหรับวันอาทิตย - วันพฤหัสบดี 
  สำหรับหองพักทุกประเภท

เง�่อนไข
*จำกัดจำนวนการใชบร�การหองพักไมเกิน 3 หอง/คืนเทานั้น
*ราคานี้รวมอาหารเชาสำหรับ 2 ทาน
*ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได 
*สวนลดหองพักข�้นอยูกับจำนวนหองที่วางอยูในขณะนั้น
*ทางโรงแรมขอสงวนส�ทธิ์หากมีการเปล�่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

สวนลดอาหาร
-ลด10% เมื่อใชบร�การ ที่ เร�อนอาหารปะการัง และหองอาหารส�คราม
-ลด 15 % สำหรับเดือนเกิดของสมาชิก ที่เร�อนอาหารปะการัง และหองอาหารส�คราม

*ใชสำหรับลูกคาสั่งอาหารแบบ A-LA-CART เทานั้น
*ไมสามารถใชรวมกับการจัดเล�้ยงและสัมมนา ที่เล�อกรายการอาหารแบบ Set menu และ Coffee Break ได
*แสดงบัตรสมาชิก พรอมบัตรประชาชน เมื่อใชส�ทธิ์รับสวนลดในเดือนเกิด
*ทางโรงแรมขอสงวนส�ทธิ์หากมีการเปล�่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

รับฟร� ! 
1.คูปองเง�นสดมูลคา 100 บาท จำนวน 2 ใบ (มูลคารวม 200 บาท) สำหรับใชบร�การตางๆ 
   ภายในโรงแรม (ไมสามารถเปล�่ยนเปนเง�นสดได และขอสงวนส�ทธิ์ใชในกรณีชำระเปนเง�นสด เทานั้น)
*กรณีลูกคาใชคูปองเง�นสดเปนสวนลดแลว ไมสามารถใชรวมกับส�ทธิ์สวนลดอื่นๆได

BS Prestigeโรงแรม บางแสน เฮอร�เทจ
สวนลดหองพัก
-ลด50% ในวันอาทิตย - วันพฤหัสบดี และ 40% ในวันศุกร - วันเสาร 
  สำหรับหองพักทุกประเภท (ยกเวนหองสแตนดารด)

เง�่อนไข
*สามารถใชไดทุกวันยกเวนวันหยุดตอเนื่องและวันหยุดนักขัตฤกษตามที่โรงแรมกำหนด
*กรุณาจองหองพักลวงหนาอยางนอย 3 วัน และ จำกัดจำนวนไมเกิน 3 หอง/คืน เทานั้น
*ทางโรงแรมขอสงวนส�ทธิ์หากมีการเปล�่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

สวนลดอาหารและเคร�่องดื่ม
-ลด10% เมื่อใชบร�การ ที่หองอาหารศิลา และ คาเฟ โคโค 
-ลด 15% สำหรับเดือนเกิดของสมาชิก   เมื่อใชบร�การ ที่หองอาหารศิลา และ คาเฟ โคโค 

เง�่อนไข
*สวนลดสามารถใชบร�การไดทุกวัน
*ไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได อาทิ อาหารพ�เศษประจำเดือน และเอเชียบุฟเฟต
*แสดงบัตรสมาชิก พรอมบัตรประชาชน เมื่อใชส�ทธิ์รับสวนลดในเดือนเกิด
*ทางโรงแรมขอสงวนส�ทธิ์หากมีการเปล�่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

รับฟร� ! 
1.คูปองฟร� Cake Lover จำนวน 2 ใบ เมื่อสั่งอาหารพ�เศษ ประจำเดือน ที่หองอาหารศิลา  (ใชได 1 ใบ/ 1 หองอาหาร)



DENIM DINING X 90s BAR
Come back อีกครั้ง! ทั้งลด ทั้งแถม คุมสะใจกวาเดิม “Set 789 Version2 Promotion”  

คราวนี้ Denim Dining X 90s Bar จัดมาเปนเซทใหคุณเล�อก 3 เซท  ไมวาจะเปน  เซทอาหารไทย ,
เซทอาหารนานาชาติ และ เซทอาหารทานเลน ทั้งเซทในราคา 789 บาท เทานั้น  และแถมฟร� อิตาเล�่ยนโซดา 

หร�อ เฟรนชฟราย (มูลคา 85 บาท) ตั้งแตวันนี้ ถึง 30 กันยายน 62

Denim Dining X 90s Bar : เปดใหบร�การทุกวัน ตั้งแตเวลา 07:00-22:30 น. 
สอบถามรายละเอียดเพ�่มเติมหร�อสำรองที่นั่งไดโทร.038-191-928 หร�อ 095-165-8821

*ฟร�เคร�่องดื่มอิตาเล�่ยนโซดา 1 แกว สามารถเล�อกจากเมนู สตรอเบอรร�่,เสาวรส,เมลอน ,แตงโม และพ�ช เทานั้น
*ลูกคาไมสามารถเปล�่ยนแปลงเมนูตามที่จัดไวได (หากสั่งอาหารหร�อเคร�่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่จัดไวตองจายในราคาปกติ)
* สามารถใชไดทุกวัน และไมสามารถใชรวมกับโปรโมชั่นอื่นๆได
*เง�่อนไขเปนไปตามที่โรงแรมกำหนด หากมีเพ�่มเติมหร�อเปล�่ยนแปลงเง�่อนไขทางโรงแรมไมตองแจงใหทานทราบลวงหนา

SET A (Thai Set)

น้ำพร�กหนุม
เนื้อผัดพร�กไทดำ
ปลาทูราดพร�ก
ไกทอดตะไคร

SET B (Inter Set)

แฮมเบอรเกอรหมู หร�อ เนื้อ
ซีซารสลัด
สปาเกตตี้เบคอน
แซนว�ชแฮมชีส

ฟร�  อิตาเล�่ยนโซดา 1 แกว หร�อ เฟรนชฟราย 1 จาน

SET C (Appetizer Set)

กินเลน 3 สหาย
(อัลมอนด,เม็ดมะมวง,กุงแหงคั่ว)
ยำทะเล
เนื้อสันในซอสกะเพรากรอบ



ABOVE A BAR
Above A Barสถานที่แฮงคเอาทบนดาดฟาสุดแนว ซึ่งเปน Rooftop Bar แหงเดียวแหงแรกในบางแสน
ทุกเดือนคุณจะไดเปดประสบการณในการด่ืมที่ไมเหมือนใคร ตื่นตา ต่ืนใจ ไปกับม็อกเทล และค็อกเทล 

ดีไซนเกๆ ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว  ใหคุณไดถายรูปอวดเพ�่อนลงโซเชียล พรอมสนุกกับจังหวะดนตร�มันๆ 
สายปารต้ีตัวจร�งตองมา 

Above A Bar : เปดใหบร�การทุกวัน ตั้งแตเวลา 17:00-24:00 น. 
สอบถามรายละเอียดเพ�่มเติมหร�อสำรองที่นั่ง โทร.038-191-928 หร�อ 095-165-8821



To Die For Coffee - Bangsaen  เปดใหบร�การทุกวันต้ังแตเวลา 08.00-19.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพ�่มเติมโทร: 095-164-9571

TO DIE FOR COFFEE
To Die For Coffee  ที่นี่ คนรักกาแฟจะไดดื่มด่ำรสชาติ กาแฟ ในแบบเฉพาะ กับ

เมล็ดกาแฟคั่วแบบ Seasonal Blend ที่เนนคัดเมล็ดกาแฟมาจากหลายๆแหลงจากตางประเทศทั่วโลก
หลากหลายสายพันธุ ซึ่งมีรสชาติและกล��นเฉพาะตัว ที่แตกตางกันไป นอกจากเมนูกาแฟแลว

ทุกเดือนคุณจะไดล��มลองเมนูพ�เศษทั้งเคร�่องดื่มม็อกเทล  ขนมไทย และเบเกอร�่แบบ โฮมเมดอรอยๆ ดีไซน เกๆ
เหมาะสำหรับการถายรูปอัพลงโซเชียลกัน


