ติดต่อ: กัญญา จิระวัฒนานันท์ (กิปปุ)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายสื่ อสารการตลาด
ณัฐธินี พยุงวงค์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารการตลาด
Tel: (0) 2665 3056 Fax: (0) 2236 5958
E-mail: nuttinee.payungwong@sheraton.com

ข้ อมูลโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
รอยัล ออคิด เชอราตัน เป็ นโรงแรมในเครื อสตาร์วดู ้ แห่งแรกในประเทศไทย เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.
2526 บนตรอกกัปตันบุช ถนนเจริ ญกรุ ง ซึ่งเป็ นถนนแห่งแรกของกรุ งเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดาเนินมาเป็ นประธานในพิธีเปิ ด โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ตั้งอยูบ่ นบริ เวณที่ราบฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา ตัวตึก
ออกแบบเป็ นรู ปตัววาย (Y) เพื่อแขกจะได้เห็นทิวทัศน์ของแม่น้ าจากห้องพักทุกห้อง ห้องเดี่ยวและห้องคู่จานวนทั้งสิ้น 726 ห้อง แบ่งออกเป็ น
ห้องดีลกั ซ์ และห้องสวีท อีกทั้งยังมีหลายทางเลือกสาหรับการเดินทางมายังโรงแรม ทั้งโดยรถไฟฟ้ าใต้ดิน รถไฟลอยฟ้ า และทางเรื อ
นอกจากนี้ โรงแรมฯ ยังได้รับ รางวัลโรงแรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย จากการนิตยสาร Conde Nast Traveler ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ติดต่อกันถึง 9 ปี ซ้อน และได้รับการคัดเลือกให้อยูใ่ น 50 อันดับแรกของโรงแรมที่ดีที่สุดในทวีปเอเซีย 2007 จากนิตยสาร Travel + Leisure อีก
ทั้งยังได้รับรางวัล World Travel Awards 2011 ให้เป็ นหนึ่งในโรงแรมชั้นนาที่คุม้ ค่ากับราคามากที่สุด รางวัลสาหรับโรงแรมสุดหรู และห้อง
การประชุมแห่งปี 2013 (Luxury Hotel & Conference Centre) และรางวัลสาหรับโรงแรมสุดหรู แห่งปี 2014 (Luxury Hotel) อันทรงเกียรติ จาก
งานประกาศผลรางวัล World Luxury Hotel Awards โดยล่าสุดในปี 2016 ทางโรงแรมฯได้รับรางวัลโรงแรมสุดหรู (Luxury City Hotel) จาก
The Luxury Travel Guide ASIA & AUSTRALASIA Awards 2016
โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน มีความพร้อมในการอานวยความสะดวกในรู ปแบบต่าง ๆ ตามมาตรฐานของโรงแรม 5 ดาวระดับ
นานาชาติสาหรับแขกผูเ้ ข้าพักทุกท่าน ไม่วา่ จะเป็ นนักธุรกิจ นักท่องเที่ยว หรื อผูท้ ี่มาเพื่อการพักผ่อนพร้อมครอบครัว อาทิ คลีนิคพร้อม
แพทย์ประจา สนามเทนนิส สนามวิง่ ออกกาลังกาย สระว่ายน้ ากลางแจ้ง 2 แห่ง ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ 24 ชม. ห้องเซาว์น่า ร้านทาผม ร้านตัดสูท ร้าน
เครื่ องประดับ สถานที่รับแลกเปลี่ยนเงินตราทุกสกุล ศูนย์บริ การข่าวสารธุรกิจ ท่าเทียบเรื อส่วนตัว รวมทั้งบริ การพิเศษระหว่างสนามบินและ
โรงแรมฯ ด้วยรถลิมูซีน เพียง 55 นาทีจากโรงแรมถึงสนามบินสุวรรณภูมิ นอกจากนี้ยงั มีรอยัลออคิดมันดาราสปา ที่ให้บริ การสปาแบบครบ
ครันด้วยอุปกรณ์อนั ทันสมัย ภายในบรรยากาศสงบส่วนตัว พร้อมชมทิวทัศน์ริมแม่น้ าเจ้าพระยา
สารองทีน่ ั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม: โทรศัทพ์ : 02 266 9214 อีเมลล์: events.rosh@sheraton.com ไลน์ แอด: @rosheratonbangkok
เว็บไซต์ : www.royalorchidsheraton.com/th หรือ เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/royalorchidsheratonhotel

ห้ องอาหารธาราทอง
ประเภท:
ทีต่ ้งั :
ความจุของร้ าน:
การตกแต่ ง:

อาหารไทยต้นตารับชาววัง
บริ เวณชั้น 1 ของโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โทร 0-2266-0123 ต่อ 3213-4
70 ที่นงั่ ในห้องปรับอากาศ และ 35 ที่นงั่ บริ เวณระเบียงริ มน้ า
ตกแต่งในแบบเรื อนไทยโบราณทาด้วยไม้สกั ทองทั้งห้องและคงเอกลักษณ์แห่งความเป็ นไทย
ราวพระตาหนักฤดูร้อนของเจ้านายผูใ้ หญ่ระดับ เจ้าพระยา

บรรยากาศ:

โปร่ งสบายริ มแม่น้ าเจ้าพระยาที่คงเอกลักษณ์แห่งความเป็ นไทยร่ วมสมัยด้วยการออกแบบอย่าง
ปราณี ต

แม่ ครัว:

เจริ ญศรี วัฒนายุทธ

อาหารไทยแนะนา:
การแสดงนาฏศิลป์ ไทย

วิหคนอนรัง (กุง้ หมักเกลือและพริ กไทยชุบแป้ งขนมปั งทอด) ยาส้มโอ ต้มยาปลาสมุนไพร
เมี่ยงคา แกงเผ็ดเป็ ดย่าง และอาหารแนะนาตามฤดูกาล
ดนตรี สด(ขิม) และนาฏศิลป์ ไทย ทุกวันจันทร์ – เสาร์

เวลาเปิ ดทาการ:

18.00 – 22.30 น.

เมีย่ งคา

ยาส้ มโอ

ห้ องอาหารธาราทอง

การแสดงนาฏศิลป์ ไทย

ห้ องอาหารจิออร์ จิโอ
ประเภท:

ร้านอาหารอิตาเลียน

ทีต่ ้งั :

บริ เวณชั้น 1 ของโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ติดกับร้านอาหารไทยธาราทอง โทร 0-2266-0123 ต่อ 3206

ความจุของร้ าน:

90 ที่นงั่ ในห้องปรับอากาศ 42 ที่นงั่ บริ เวณระเบียงริ มน้ า และ 10 ที่นงั่ ในห้องส่วนตัว

การตกแต่ ง:

ประดับประดาโคมไฟระย้าที่ทาให้เกิดความรู ้สึกอบอุ่น ผนังห้องถูกตบแต่งด้วยด้วยงานศิลป์ จากแผ่นไม้ที่จะทา
ให้คุณสัมผัสเสน่ห์แห่งประเทศอิตาลี

บรรยากาศ:

เหมาะสาหรับการรับประทานอาหารแบบครอบครัว เพื่อนฝูง และคนรัก สามารถเลือกนัง่ สบายๆในห้องปรับ
อากาศ หรื อดื่มด่าบรรยาศริ มแม่น้ าเจ้าพระยา

อาหารแนะนา:

OSSOBUCO DI VITELLO IN SALSA GREMOLATA ALLA MILANESE, CON RISOTTO MILANESE
(Stewed Veal shank “ossobuco“ , lemon gremolata, saffron risotto) โคนขาลูกวัวตุ๋น เสิ ร์ฟพร้อมข้าวอิตาเลียน
ผสมกับหญ้าฝรั่นหุงจนสุก
FILETTO GRIGLIATO ALLE ERBE CON GNOCCHI (Beef fillet with fresh herbs, spinach and potato
gnocchi) เนื้อสันในย่างหมักสมุนไพร ทานกับผัดผักขม และมันบดทอดสไตล์อิตาเลียน
CARPACIO DI MONZO (Aged beef tenderloin carpaccio, parmesan cheese, truffle dressing) เนื้อสันในสไลท์
บาง ทานคู่พาเมซานชีส และซอสเห็ดทรัฟเฟิ ล
MERLUZZO IN GUAZZETTO DI VOGOLE E ASPARAGI (Black cod, clam sauce and asparagus) สเต็กปลา
คอท ซอสหอยลาย เสิ ร์ฟพร้อมหน่อไม้ฝรั่ง
GRAND PLATTO DI DOLCI (Combination of Giorgio’s dessert) ขนมหวานในแบบอิตาเลียน เสิร์ฟสี่ แบบใน
จานเดียวกัน - TIRAMISU / PANA COTTA / White chocolate / raspberry cheese cake

เวลาทาการ:

เปิ ดบริ การตั้งแต่ 18:00 - 22:30 น.
วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี บริ การอาหารอะลาคาร์ท และ วันศุกร์ – วันเสาร์ บริ การอาหารอะลาคาร์ท และบุฟเฟ่ ต์

CARPACCIO DI MANZO
เนือ้ สันใน สไลท์ บางๆ ทานกับ พาเมซานชีส และ ซอส เห็ดทรัฟเฟิ ล

RISOTTO AL TARTUFO
ข้ าวอิตาเลียน

FILETTO GRIGLIATO ALLE ERBE CON GNOCCHI
เนือ้ สันในย่ างหมักสมุนไพร ทานกับ ผัดผักขม และ มันบดทอดสไตล์ อติ าเลียน

ห้ องอาหารจิออร์ จิโอ

ห้ องอาหารฟี สท์
ประเภท:

ทีต่ ้งั :
ความจุ:
การตกแต่ ง:

บรรยากาศ:
เวลาเปิ ดบริการ:
เวลาทาการบุฟเฟ่ ต์:

ราคาอาหารบุฟเฟ่ ต์*:

เปิ ดบริ การอาหารนานาชาติทวั่ ทุกมุมโลก ได้แก่ อาหารไทย อาหารจีน อาหารอินเดีย อาหารญี่ปุ่น และอาหาร
ตะวันตก บริ การมื้อเช้า กลางวัน และมื้อค่า ในบรรยากาศร่ วมสมัยโดยผสมผสานความงามของอารยธรรม
ตะวันตกและตะวันออกไว้ดว้ ยกัน
บริ เวณล็อบบี้ของ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โทร 0-2266-0123 ต่อ 3100-2
208 ที่นงั่ ในห้องปรับอากาศ และ 104 ที่นงั่ บริ เวณระเบียงริ มน้ า
ห้องอาหารได้รับการตกแต่งในรู ปแบบทันสมัย มีการใช้โทนสีเข้มของโต๊ะ และเก้าอี้ที่ตดั กับผนังสี ขาวครี ม
พร้อมทั้งมีการจัดมุมโต๊ะให้ลูกค้าได้เลือกนัง่ อย่างหลากหลาย อาทิ บริ เวณส่วนตัวด้านบน บริ เวณด้านล่างที่
สามารถมองเห็นวิวแม่น้ าเจ้าพระยา บริ เวณกลางแจ้งริ มแม่น้ าเจ้าพระยา
ด้วยการออกแบบที่เน้นความสบายของผูร้ ับบริ การ เป็ นทันสมัยด้วยสี ที่ดูโปร่ งสบายตา โดย Hirsh Bedner บริ ษทั
ออกแบบชื่อดังของสิ งคโปร์ที่ออกแบบโรงแรมทั้งในเอเชีย ยุโรป อเมริ กา และตะวันออกกลาง
6.00 - 23.00 น. ทุกวัน
บุฟเฟ่ ต์อาหารเช้า
6.00 - 10.30 น.
บุฟเฟ่ ต์อาหารกลางวัน
12.00 - 14.30 น.
บุฟเฟ่ ต์อาหารเย็น
18.00 - 22.00 น.
บุฟเฟ่ ต์ซนั เดย์บรั๊นช์
11.30 - 15.00 น.
บุฟเฟ่ ต์อาหารเช้า
590++ บาท/ท่าน
บุฟเฟ่ ต์อาหารกลางวัน
790++ บาท/ท่าน
บุฟเฟ่ ต์อาหารเย็น
 วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี: บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติ
1,090++ บาท/ท่าน
 วันพุธ: บุฟเฟ่ ต์อาหารจีน
1,090++ บาท/ท่าน
 วันศุกร์ – วันเสาร์ : บุฟเฟ่ ต์ซีฟดู้ และบาร์บีคิว
1,250++ บาท/ท่าน

บุฟเฟ่ ต์ซนั เดย์บรั๊นช์
2,000 บาท(เนท)/ท่าน
(เพิ่มบุฟเฟ่ ต์เครื่ องดื่มพรี เมี่ยมเพียง 800 บาท(เนท) ได้แก่ ดาร์ฟเบียร์ สปาร์กลิ้งไวน์ และเฮาส์ไวน์)
*เด็กอายุระหว่าง 3 – 12 ปี จ่ายเพียงครึ่ งราคา
อาหารแนะนา:
อาหารอะลาคาร์ ท สลัดมะเขือเทศ ชีสมอสซาเรลล่า และอะโวคาโด แซลมอนนอร์เวย์ยา่ ง
ซันเดย์ บรั๊นช์ ก้ามปูอาลาสก้า หอยนางรม บาร์บีคิวต่างๆ ตับห่าน และล๊อบสเตอร์ เทอมิดอร์

ล๊อบสเตอร์ เทอมิดอร์

ซีฟู๊ด บุฟเฟต์

ห้ องอาหารฟี สท์

ห้ องอาหารริเวอร์ ไซด์ กริลล์
ประเภท:

บาร์ แอนด์ กริ ลล์

ทีต่ ้งั :

บริ เวณชั้น G ของโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ติดกับร้านอาหารฟี สท์ โทร 0-2266-0123 ต่อ 3125-7

ความจุของร้ าน:

81 ที่นงั่ ในห้องปรับอากาศ และ 126 ที่นงั่ บริ เวณระเบียงริ มน้ า

บาร์ร่วมสมัย ที่นงั่ สบายๆ มีท้ งั โซฟา โต๊ะและเก้าอี้แบบสูง ให้คุณเลือก
บรรยากาศแนวครอบครัว สังสรรค์กบั เพื่อนริ มแม่น้ าเจ้าพระยา พร้อมฟังเพลงเบาๆ
- ไก่ยา่ งสูตรพิเศษ เสิ ร์ฟพร้อมข้าวเหนียว ผักสด และแจ่ว
- หมูปิ้งเนื้อนุ่ม เสิ ร์ฟพร้อมข้าวเหนียว และส้มตา
- ปลาเผา เสิ ร์ฟพร้อมผักสด และน้ าจิ้มรสเด็ด 3 อย่าง
- กุง้ เผา เสิ ร์ฟพร้อมผักสด และน้ าจิ้มรสเด็ด
- ซี่โครงหมูบาร์บีคิว รสชาติอร่ อยถึงเครื่ อง เสิ ร์ฟพร้อมผักสด
เครื่องดืม่ แนะนา:
Aphrodisia, Nearing the tropics, Destination Imagination
อีเวนท์ ประจาห้ องอาหาร: เบียร์ & ทาปาส - สังสรรค์พร้อมเพื่อนฝูงในค่าคืนของเบียร์ ไซเดอร์ และทาปาส ทุกคืนวันศุกร์แรกของทุกเดือน
ตั้งแต่เวลา 18.30 – 20.30 น. ดื่มด่าเบียร์ และไซเดอร์หลากหลายยีห่ อ้ ไม่อ้ นั ทั้งแบบพรี เมียม และธรรมดา เคียงคุ่
เมนูทาปาสชั้นนา ในราคาเพียง 599++ บาทต่อท่าน หรื ออัพเกรดเบียร์ระดับพรี เมียม เพียง 999++ บาทต่อท่าน
ไวน์ & ชีส – เชิญคุณมาผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า ทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน ตั้งแต่เวลา 18.30 – 20.30 น. จิบ
ไวน์ช้ นั เลิศ พร้อมอิ่มอร่ อยนานาชีสชั้นนาจากทัว่ โลก และเมนูทาปาสแสนอร่ อยที่เข้ากันได้อย่างลงตัว ในราคา
เพียง 599++ บาทต่อท่าน หรื ออัพเกรดไวน์ระดับพรี เมียมเพียง 999++บาทต่อท่าน
การตกแต่ ง:
บรรยากาศ:
อาหารแนะนา:

เวลาทาการ:

เปิ ดบริ การตั้งแต่ 17:00 - 22:30 น. บาร์ 16:00 – 01:00 น.

ห้ องอาหารริเวอร์ ไซด์ กริลล์

