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โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน
ประวัติความเป็ นมา
โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน ตั้งอยูบ่ นบริ เวณที่ราบฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา ตัวตึกออกแบบเป็ นรู ปตัววาย (Y) เพื่อแขกจะได้เห็น
ทิ วทัศน์ของแม่น้ าจากห้องพักทุกห้อง โรงแรม รอยัล ออคิ ด เชอราตัน ได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนินเป็ นองค์ประธานในพิธีเปิ ดอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2526
แต่เดิมใช้ชื่อว่า โรงแรมรอยัลออคิด โดยมีบริ ษทั แมนดาริ น อินเตอร์เนชัน่ แนล โฮเต็ล จากัด เป็ นผูบ้ ริ หารงาน (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั
แมนดาริ นโอเรี ยนเต็ล จากัด) แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบางประการ บริ ษทั อิตลั -ไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนล โฮเต็ล จากัด (ในขณะนั้น) จึงมี
มติให้เลิกสัญญา และว่าจ้างให้ บริ ษทั ไอทีที เชอราตัน คอร์ปอเรชัน่ จากัด จากประเทศสหรัฐอเมริ กา เข้ารับดาเนินการบริ หารแทน ตั้งแต่วนั ที่
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 เป็ นต้นมา
เพื่อเป็ นการยกระดับการบริ การให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าระดับผูบ้ ริ หารและบุคคลสาคัญระดับประเทศ โรงแรม รอยัล ออคิด
เชอราตันจึงได้ดาเนินการก่อตั้ง “เชอราตันคลับ” ซึ่ งเป็ นห้องพักพิเศษตั้งแต่ช้ นั ที่ 25 – ชั้นที่ 28 โดยเน้นถึงการให้บริ การแบบเป็ นส่ วนตัวเป็ น
หลักสาคัญ นับเป็ นแห่ งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2529 นอกจากนี้ ยงั จัดให้มีคลับเลาจน์ ตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้น 27 เพื่อบริ การผูท้ ี่เข้าพักในชั้น
คลับฟลอร์และแขกรับเชิญ ในโอกาสเลี้ยงรับรองพบปะสังสรรค์ หรื อเจรจาธุรกิจในบรรยากาศแบบเป็ นกันเอง ซึ่ งผูเ้ ข้าพักสามารถใช้เป็ นมุม
ผ่อนคลาย พร้อมบริ การอาหารเช้า ค็อกเทลของว่างมื้อค่า และเครื่ องดื่มนานาชนิด ในระหว่างชัว่ โมงหรรษาทุกวัน
แหล่งธุรกิจส่ วนใหญ่ของโรงแรมฯ ได้มาจากนักเดินทางทัว่ โลก โดยแบ่งออกเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มอินเซนทีฟ กลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมการจัด
ประชุมระดับนานาชาติ และนักธุรกิจจากหลายสาขาอาชีพ และในด้านการตลาดของโรงแรมฯโดยทัว่ ไป ปั จจุบนั โรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อ
เชอราตัน บริ หารโดยบริ ษทั แมริ ออท อินเตอร์ เนชัน่ แนล ถือเป็ นเป็ นบริ ษทั การโรงแรมที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในโลก โดยมีโรงแรมและสถานที่พกั ตากอากาศมากกว่า 5,700 แห่ งในกว่า 110 ประเทศ แมริ ออท

ดาเนินกิจการและบริ หารธุรกิจแฟรนไชส์โรงแรม และรี สอร์ทที่มีกรรมสิ ทธิ์ ในการออกใบอนุญาต โดยมีแบรนด์ช้ นั นาทั้งหมด 30 แบรนด์ดงั
อันได้แก่ Bulgari Hotels and Resorts®, The Ritz-Carlton® and The Ritz-Carlton Reserve®, St. Regis®, W®, EDITION®, JW Marriott®,
The Luxury Collection®, Marriott Hotels®, Westin®, Le Méridien®, Renaissance® Hotels, Sheraton®, Delta Hotels by MarriottSM,
Marriott Executive Apartments®, Marriott Vacation Club®, Autograph Collection® Hotels, Tribute Portfolio™, Design Hotels™, Gaylord
Hotels®, Courtyard®, Four Points® by Sheraton, SpringHill Suites®, Fairfield Inn & Suites®, Residence Inn®, TownePlace Suites®, AC
Hotels by Marriott®, Aloft®, Element®, Moxy Hotels® และ Protea Hotels by Marriott® นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังดาเนิ นโครงการสมาชิก
โรงแรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อาทิ Marriott Rewards® ซึ่ งรวมถึง The Ritz-Carlton Rewards® และ Starwood Preferred Guest® สาหรับ
ข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม สามารถเข้ า เยี่ ย มชมเว็ บ ไซต์ ข องเราได้ ที่ www.marriott.com และส าหรั บ ข่ า วล่ า สุ ด ของบริ ษั ท ฯ โปรดเข้า ไปที่
www.marriottnewscenter.com และ @MarriottIntl
สถานที่ต้ งั : ตั้งอยูบ่ นริ มฝั่งด้านตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งเป็ นศูนย์กลางย่านธุรกิจ และแหล่งบันเทิงที่ สาคัญของกรุ งเทพฯ ตัวอาคารสูง
28 ชั้น ออกแบบเป็ นรู ปตัว “Y” เพื่อให้หอ้ งพักแขกทุกห้องสามารถมองเห็นทิวทัศน์อนั งดงามของแม่น้ าเจ้าพระยาได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมี
หลายทางเลือกสาหรับการเดินทางมายังโรงแรม ทั้งโดยรถไฟฟ้ าใต้ดิน รถไฟลอยฟ้ า และทางเรื อ นอกจากนี้ โรงแรมฯ ยังได้รับ รางวัลโรงแรม
ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย จากการนิตยสาร Conde Nast Traveler ประเทศสหรัฐอเมริ กาติดต่อกันถึง 9 ปี ซ้อน ในปี 2011ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็ นหนึ่งใน 25 อันดับแรกของโรงแรมดีที่สุดในทวีปเอเซีย และโรงแรมยอดนิยมจากมูลค่าโดยรวมในเอเชียปี 2012จากนิตยสาร
Travel + Leisure รางวัลสาหรับโรงแรมสุดหรู และห้องการประชุมแห่งปี 2013 (Luxury Hotel & Conference Centre) และรางวัลสาหรับ
โรงแรมสุดหรู แห่งปี 2014 (Luxury Hotel) อันทรงเกียรติ จากงานประกาศผลรางวัล World Luxury Hotel Awards โดยล่าสุดในปี 2016 ทาง
โรงแรมฯได้รับรางวัลโรงแรมสุดหรู (Luxury City Hotel) จาก The Luxury Travel Guide ASIA & AUSTRALASIA Awards 2016
ห้องพักและอาคารชุด:
จานวนห้องพักทั้งหมด:

ขนาดห้อง:

ห้องเดี่ยวและห้องคู่จานวนทั้งสิ้น 726 ห้อง แบ่งออกเป็ นห้องดีลกั ซ์ และห้องสวีท
ห้องเตียงคิง 431 ห้อง
ห้องเตียงคู่ 277 ห้อง
ห้องทริ ปเปิ ล 14 ห้อง
ห้องฮอลลีวดู ทวิน 4 ห้อง
ห้องพักดีลกั ซ์ วิวริ มน้ าเจ้าพระยา 36 ตารางเมตร
ห้องพักดีลกั ซ์พรี เมี่ยม วิวริ มน้ าเจ้าพระยา 36 ตารางเมตร
ห้องพักจูเนียร์สวีท วิวริ มน้ าเจ้าพระยา 55 ตารางเมตร
ห้องพักเอ็กเซ็กคิวทีฟสวีท วิวริ มน้ าเจ้าพระยา 70 ตารางเมตร
ห้องพักคลับดีลกั ซ์ วิวริ มน้ าเจ้าพระยา 36 ตารางเมตร
ห้องพักคลับจูเนียร์สวีท วิวริ มน้ าเจ้าพระยา 55 ตารางเมตร

ห้องพักคลับเอ็กเซ็กคิวทีฟสวีท วิวริ มน้ าเจ้าพระยา 70 ตารางเมตร
ห้องพักรอยัลออคิดเพรสซิเดนเชียลสวีท วิวริ มน้ าเจ้าพระยา 243 ตารางเมตร

คลับ เลาจน์
คลับ เลาจน์ ที่พร้อมให้บริ การสาหรับทุกท่านได้มากกว่าเดิม ตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้นที่ 27 และยังสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของแม่น้ า
เจ้าพระยาอีกด้วย โดยการบริ การต่างๆของ คลับ เลาจน์ เราได้สงวนสิ ทธิสาหรับผูท้ ี่เข้าพักชั้น คลับฟลอร์ ซึ่ งตั้งแต่บริ เวณชั้น 25 ขึ้นไปเท่านั้น
ด้วยการออกแบบอย่างพิถีพิถนั ของ บริ ษทั ผูน้ าทางด้านสถาปั ตยกรรมและการตกแต่งภายในชื่อดัง จากประเทศออสเตรเลีย “ ฮาสเซล (Hassell)
ที่ได้เคยออกแบบ เชอราตัน ทาวเวอร์ ส เลาจน์ ที่นครนิ วยอร์ ค มาแล้ว โฉมใหม่ของ คลับ เลาจน์ นี้ สามารถรับรองได้ 120 ท่านและมีพ้ืนที่ถึง
389 ตารางเมตร เพราะเราเน้นที่การบริ การอันแสนประทับใจ เราจึงมอบทั้งความผ่อนคลายในการพักผ่อนให้แด่ลูกค้า อีกทั้งยังมอบความ
สะดวกสบายให้แก่นกั ธุรกิจในบรรยากาศที่ สบาย เแบบเป็ นกันเอง การออกแบบแบบร่ วมสมัยผสมผสานกับสถาปั ตยกรรมของไทย ซึ่ งทุก
ท่านสามารถใช้บริ การเช็คอินและเช็คเอาท์แบบเร่ งด่วน อินเตอร์ เน็ทความเร็ วสู ง เครื่ องโทรสารและห้องจัดประชุมขนาด 12 ท่านอีกด้วย ใน
ส่วนของสิ่ งอานวยความสะดวกของผูท้ ี่เข้าพักชั้นคลับฟลอร์ ทุกท่านสามารถ รับประทานอาหารเช้า ชาและกาแฟ หรื อดื่มคอกเทลตอนเย็น อีก
ทั้งยังสามารถรับข่าวสารทัว่ โลกได้จากทีวีจอกว้าง เลือกดูได้ท้ งั หนังสื อพิมพ์ แม็กกาซี น หรื อ เล่นบอร์ ดเกมส์ อีกสิ่ งที่ห้ามพลาดคือ วิวที่
สวยงามของกรุ งเทพฯและแม่น้ าเจ้าพระยา พร้อมชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็น ที่มีวดั อรุ ณเป็ นฉากหลังอันสวยงาม

ห้ องอาหารและบาร์
ฟี สท์ (Feast)
ตั้งอยูบ่ ริ เวณล็อบบี้ของโรงแรมฯ เปิ ดบริ การอาหารนานาชาติทวั่ ทุกมุมโลก ได้แก่ อาหารไทย อาหารจีน อาหารอินเดีย อาหารญี่ปุ่น และ
อาหารตะวันตก บริ การมื้อเช้า กลางวัน และมื้อค่า ในบรรยากาศร่ วมสมัยโดยผสมผสานความงามของอารย ธรรมตะวันตกและตะวันออกไว้
ด้วยกัน
จานวนที่นงั่ :
208 ที่นงั่ (ด้านในของร้านอาหาร)
90 ที่นงั่ (ระเบียงด้านนอกริ มแม่น้ า)
เวลาเปิ ดบริ การ:
06.00 น. – 23.00 น.
12.00 น. -14.30 น. อาหารกลางวัน
18.00 น. – 22.00 น. อาหารมื้อค่า
11.30 น. – 15.00 น. (ซันเดย์บรันซ์ วันอาทิตย์)

ริเวอร์ ไซด์ กริลล์ (Riverside Grill)
ห้องอาหารบรรยากาศริ มแม่น้ า ให้บริ การอาหารสไตล์ปิ้งย่าง พร้อมสเต๊ก และเครื่ องดื่มชั้นเยีย่ ม ทั้งในส่วนของห้องปรับอากาศที่สะดวกสบาย
และบริ เวณระเบียงกลางแจ้งริ มแม่น้ าเจ้าพระยา กับบรรยากาศของกรุ งเทพในยามค่าคืน พร้อมดนตรี สดอันไพเราะที่ผสมผสานแนวดนตรี ยอด
นิยมจากทัว่ โลก มาสร้างความเพลิดเพลินให้กบั ท่าน
จานวนที่นงั่ :
70 ที่นงั่ สาหรับห้องอาหารหลัก
102 ที่นงั่ ระเบียงริ มน้ า
57 ที่นงั่ สาหรับบาร์
15 ที่นงั่ สาหรับห้องอาหารบริ เวณบาร์
เวลาเปิ ดบริ การ:
ห้องอาหาร 17.00 น. - 23.00 น.
บาร์ 16.00 น. - 01.00 น.
ธาราทอง (Thara Thong)
ตั้งอยูบ่ นชั้น 1 ของโรงแรมฯ ให้บริ การอาหารคาวหวานมากมาย ตามตารับอาหารไทยแท้แบบดั้งเดิมของชาววัง ด้วยบรรยากาศเรื อนไทย
ประยุกต์ ตกแต่งแบบวิจิตรตระการตา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของแม่น้ าเจ้าพระยาได้โดยตลอด พร้อมที่นงั่ ระเบียงริ มน้ า
จานวนที่นงั่ :
70 ที่นงั่
28 ที่นงั่ (ระเบียงริ มน้ า)
เวลาเปิ ดบริ การ:
18.00 น. - 22.30 น. ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์
จิออร์ จโิ อ (Giorgio’s)
ตั้งอยูบ่ นชั้น 1 ของโรงแรมฯ บริ การอาหารอิตาเลียนขนานแท้สาหรับมื้อค่า ปรุ งรสโดยพ่อครัวผูช้ านาญการ ภายใต้บรรยากาศสบายๆ
สไตล์อิตาเลียน ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารในห้องปรับอากาศ หรื อที่ระเบียงริ มน้ าก็ได้
จานวนที่นงั่ :

เวลาเปิ ดบริ การ:

90 ที่นงั่
42 ที่นงั่ (ระเบียงริ มน้ า)
10 ที่นงั่ (ห้องแยกส่วนตัว)
18.00 น. – 22.30 น. ทุกวันพุธ – วันอาทิตย์

ล็อบบีเ้ ลาจน์ (Lobby Lounge)
ตั้งอยูใ่ นบริ เวณล็อบบี้ของโรงแรมฯ บริ การอาหารว่างพร้อมค็อกเทลและเครื่ องดื่มนานาชนิด รวมทั้ง
ไวน์และแชมเปญ

จานวนที่นงั่ :
เวลาเปิ ดบริ การ:

88 ที่นงั่
12 ที่นงั่ (รอบบาร์)
08:00 น. - 01.00 น.
11.00 น. – 24.30 น. (เมนูอาหารทานเล่นและขนมขบเคี้ยว)
14.00 น. -17.00 น. (บริ การ ชาและกาแฟยามบ่ายพร้อมเค้กและอาหารทานเล่น)

เทอเรสพูล (Terrace Pool)
ตั้งอยูบ่ ริ เวณระเบียงริ มน้ าชั้น 1 ของโรงแรมฯ บริ การเครื่ องดื่มพร้อมของว่าง สลัด แซนวิช ไอศกรี ม และค็อกเทลนานาชนิ ด สิ่ งอานวยความ
สะดวกประกอบด้วย สระว่ายน้ า ห้องเซาว์น่า ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์
จานวนที่นงั่ :
55 เตียงริ มสระ
เวลาเปิ ดบริ การ:
06.00 น. – 22.00 น.
11.00 น. – 18.00 น. (ของว่าง สลัด แซนวิช ไอศกรี ม และ ค็อกเทล)
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์:
06.00 น. – 22.00 น.
การ์ เด้ นพูล (Garden Pool)
ตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้นกราวด์ในสวนของโรงแรมฯ บริ การเครื่ องดื่มพร้อมของว่าง สลัด แซนวิช ไอศกรี ม และ ค็อกเทลนานาชนิ ด สิ่ งอานวยความ
สะดวกประกอบไปด้วย สระว่ายน้ า บาร์ในสระ จากุสซี่ สนามเทนนิส สนามวิง่ ออกกาลังกาย
จานวนที่นงั่ :
36 เตียงริ มสระ
26 ที่นงั่
เวลาเปิ ดบริ การ:
07.00 น. – 19.00 น.
11.00 น. – 18.00 น. (ของว่าง สลัด แซนวิช ไอศกรี ม และ ค็อกเทล)

ศู นย์ บริการธุรกิจ
LINK@SHERATON
หนึ่ งในเอกลักษณ์ของโรงแรมในเครื อเชอราตัน ทัว่ โลก “ลิงค์ แอท เชอราตัน” เป็ นการพัฒนาและยกระดับศูนย์บริ การทางธุรกิจให้เป็ น
สถานที่ติดต่อสื่ อสารทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ไม่วา่ จะเป็ นการวางแผนหรื อปรึ กษาหารื อในกลุ่มเล็ก การประชุมทางไกลผ่านระบบประชุม

ทางอินเตอร์ เน็ต หรื อการนัง่ พบปะสังสรรค์เพื่อรับชมกีฬาหรื อเล่นเกมส์ ต่างๆ “ลิงค์ แอท เชอราตัน” คือพื้นที่สาธารณะที่จะช่วยให้การ
ติดต่อสื่ อสารทั้งออนไลน์และออฟไลน์ง่ายยิง่ ขึ้น โดยมีจุดเด่นดังต่อไปนี้
□ คอมพิวเตอร์ต้งั โต๊ะพร้อมระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ วสูง (20Mbit/s)
□ บริ เวณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
□ ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
□ บริ การหนังสื อพิมพ์และแมกกาซีนชั้นนา
□ ระบบ PrintMe ระบบการพิมพ์อนั ทันสมัยด้วยราคาย่อมเยาว์
“ลิงค์ แอท เชอราตัน” ตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้น 1 ของโรงแรมฯ ยังมีสิ่งอานวยความสะดวกที่ทนั สมัยและครบครันให้บริ การสาหรับนักธุรกิจ ไม่วา่ จะ
โทรศัพท์ภายประเทศและต่างประเทศ บริ การให้เช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ งานเลขานุการ ล่ามหรื อการแปลเอกสาร (โปรดติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย
2 วัน) รับส่งแฟกซ์ รับส่งพัสดุต่าง ๆ บริ การเข้าเล่ม ถ่ายเอกสาร บริ การทานามบัตร รวมถึงห้องประชุมขนาดเล็ก โดยสามารถรองรับแขกได้ 46 ท่าน

ห้ องประชุมและห้ องจัดเลีย้ ง
โรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน มีหอ้ งประชุมและห้องจัดเลี้ยงตั้งอยูบ่ นบริ เวณชั้น 2 ได้แก่ ห้องคาเลนเต้ ห้องแวนด้า ห้องแคทลียา ห้องไอยเรศ
และห้องปอมปาดัวร์ เหมาะสาหรับงานรับรองแขกจานวนตั้งแต่ 20 ถึง 150 ท่าน และห้องจัดเลี้ยงหรื อประชุมขนาดใหญ่ที่สุดสาหรับแขก
จานวน 1,250 คน และ 1,400 คนสาหรับการจัดเลี้ยงค๊อกเทล คือ ห้องรอยัลออคิดบอลรู ม ที่สามารถแบ่งเป็ นห้องประชุมจัดเลี้ยงขนาดย่อมได้
เป็ น 3 ห้องอีกด้วย
นอกจากนี้ ทางโรงแรมฯ ยังมีห้องประชุมริ มน้ าอีก 5 ห้อง ตั้งอยูบ่ ริ เวณชั้น 2 ในอีกด้านหนึ่ ง คือ ห้องริ เวอร์ ไซด์ ในขณะเดียวกัน ห้องริ เวอร์
ไซด์ 1และ2 สามารถเปิ ดผนังกั้นห้องถึงกันได้ รับรองแขกได้ถึง 80 คน ห้องริ เวอร์ ไซด์ 3 และ 4 สามารถรองรับแขกได้ห้องละ 60 คน และ
ห้องริ เวอร์ไซด์บอลรู ม ซึ่งสามารถรับรองแขกได้ถึง 400 คน สามารถแบ่งออกเป็ นห้องประชุมขนาดย่อยได้อีก 3 ห้องคือ ห้องริ เวอร์ ไซด์ 5, 6
และ 7 รวมทั้งสถานที่จดั งานในบรรยากาศกลางสวนพร้อมชมทัศนียภาพของแม่น้ าเจ้าพระยาเช่นกัน
พร้อมกันนี้ ทางโรงแรมฯ ยังมีอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการจัดประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติที่ทนั สมัยในทุกรู ปแบบไว้คอยบริ การ
อีกด้วย อาทิ ไมโครโฟนระบบไร้สาย เครื่ องฉายภาพยนตร์ โทรทัศน์ระบบวงจรปิ ด ศูนย์ประสานงาน ระบบเสี ยงผ่านห้องควบคุม ฯลฯ

รวมทั้งระบบแสง สี เสี ยง และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทนั สมัยที่สุดแห่ งหนึ่ งของประเทศไทย และสาหรับการจัดเลี้ยงทัว่ ไปที่มี การแสดงบนเวที
หรื อการจัดนิ ทรรศการประเภทต่างๆ ทางโรงแรมฯ ยังให้บริ การพิเศษในด้านการออกแบบงานปาร์ ต้ ี และตกแต่งธี มปาร์ ต้ ีประเภทต่าง ๆ อีก
ด้วย
บริ เวณชั้น 1 ห้อง “พาร์นีเซีย” ซึ่งเป็ นห้องประชุมและจัดเลี้ยงทันสมัยล่าสุ ดที่ภายในสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ห้อง ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น-วินเทจ
โดย 2 ห้องสามารเปิ ดเชื่อมถึงกันได้ ทันสมัยไปด้วยสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับการจัดงานเลี้ยง, งานมงคลสมรส หรื อการประชุมอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ อาทิ จอพลาสมาสกรี น การประชุมทางไกลผ่านวิดิโอ หรื อ VDO
Conference อินเตอร์ เนตไร้สาย พร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุ ดสาหรับระบบแสง สี และเสี ยง ที่จะทาให้การจัดงานเป็ นไปอย่างมีสีสัน เหมาะ
สาหรับการประชุมและงานจัดเลี้ยงขนาด 50-150 คนบริ เวณด้านหน้า ถูกจัดสรรให้เป็ นบริ เวณสังสรรค์ คอฟฟี่ เบรคหลังการประชุม หรื องาน
ปาร์ต้ ีคอ็ กเทล ให้ท่านได้รู้สึกถึงความเป็ นส่วนตัวอย่างมีระดับ
บริ การด้านอื่น ๆ
โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน มีความพร้อมในการอานวยความสะดวกในรู ปแบบต่าง ๆ ตามมาตรฐานของโรงแรม 5 ดาวระดับนานาชาติ
สาหรับแขกผูเ้ ข้าพักทุกท่าน ไม่วา่ จะเป็ นนักธุรกิจ นักท่องเที่ยว หรื อผูท้ ี่มาเพื่อการพักผ่อนพร้อมครอบครัว อาทิ คลีนิคพร้อมแพทย์ประจา
สนามเทนนิ ส สนามวิ่งออกกาลังกาย สระว่ายน้ ากลางแจ้ง 2 แห่ ง ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ 24 ชม. ห้องเซาว์น่า ร้านทาผม ร้านตัดสู ท ร้าน
เครื่ องประดับ สถานที่รับแลกเปลี่ยนเงินตราทุกสกุล ศูนย์บริ การข่าวสารธุรกิจ ท่าเทียบเรื อส่ วนตัว รวมทั้งบริ การพิเศษระหว่างสนามบินและ
โรงแรมฯ ด้วยรถลิมูซีน เพียง 55 นาทีจากโรงแรมถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ (ขึ้นอยูก่ บั สภาพการจราจรแต่ละช่วงเวลา) นอกจากนี้ ยงั มีรอยัลออ
คิดมันดาราสปา ที่ให้บริ การสปาแบบครบครันด้วยอุปกรณ์อนั ทันสมัย ภายในบรรยากาศสงบส่วนตัว พร้อมชมทิวทัศน์ริมแม่น้ าเจ้าพระยา
สถานที่ใกล้เคียง
โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตันตั้งอยูศ่ ูนย์กลางย่านธุรกิจ และแหล่งบันเทิงที่ สาคัญของกรุ งเทพฯ สามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวกสบาย
ท่านสามารถเดินเลือกชมสิ นค้าได้ โดยทางเชื่อมของโรงแรม เพียง 3 นาทีจากห้องพัก ท่านจะถึง ริ เวอร์ ซิต้ ี ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน
ผลิตภัณฑ์จากไม้ต่าง ๆ หรื อท่านอยากจะสัมผัสประสบการณ์อื่น กับบริ การรถไฟฟ้ าใต้ดิน รถไฟลอยฟ้ า และเรื อ อีกทั้งโรงแรมมีบริ การเรื อ
รับส่งจากท่าเรื อของโรงแรมถึงท่าเรื อสาทร เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้ า สะพานตากสิ น ทุก ๆ ครึ่ งชัว่ โมง ตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึง 4 ทุ่ม ทุกวัน โดย
แขกที่พกั และมาติดต่อธรุ กิจ สามารถใช้บริ การได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกันก็ยงั สามารถใช้บริ การรถไฟฟ้ าใต้ดินได้ เพียง 7 นาทีสา
หรับรถแท็กซี่จากโรงแรมถึงสถานีรถไฟฟ้ าใต้ดินหัวลาโพงหรื อสามย่าน ท่านจะถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวก โดยใช้เวลาระยะอันสั้น
หรื อเพียง 10 นาทีจากโรงแรมถึง ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค, สยามพารากอน สยามดิสคัพเวอรี่ , สยามเซ็นเตอร์ หรื อ 15 นาที กับศูนย์การค้าที่ใหญ่
และใหม่ที่สุดในประเทศไทย เซ็นทรัลเวิลดิ์ (ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเดินทางขึ้นอยูก่ บั สภาพการจราจรแต่ละช่วงเวลา) เพียง 20 นาทีจากโรงแรม
โดยแท็กซี่ สาหรับการเปิ ดประสบการณ์สงั คมและวัฒนธรรมไทยและจีน ย่านไชน่าทาวน์ ไม่วา่ จะเป็ น
การซื้ อของฝากหรื อลิ้มลองอาหารจีนได้โดยไม่ไกลจากโรงแรมเช่นกัน สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่น่า

ตื่นเต้น เพียง 25 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้ าตากสิ น ท่านจะเดินทางไปสู่ วีคเอ็นด์มาร์ เก็ต (ตลาดนัดจตุจกั ร) โดยจะมีข้ ึนทุก ๆ วันเสาร์ และอาทิตย์
ทั้งตลาดนัดติดแอร์และกลางแจ้ง ท่านจะพบสิ นค้ามากมายหลายแขนง ไม่วา่ จะเป็ นสิ นค้าพื้นเมือง, เสื้ อผ้า, รองเท้า, เครื่ องประดับตกแต่ง, ของ
ฝาก, ของตกแต่งบ้าน, ต้นไม้, สัตว์เลี้ยงและอื่น ๆ อีกมากมาย นักธุรกิจที่มีเวลาอันจากัด สาหรับวันหยุดพักผ่อนอันแสนเมื่อยล้าหลังจากการ
ประชุมต่อเนื่อง พบกับหนึ่งวันทัวร์ โดยการท่องเที่ยวทางเรื อ ผ่อนคลาย นัง่ กินลมชมทัศนียภาพและบรรยากาศริ มสองฝั่งลาน้ าเจ้าพระยาไม่วา่
จะเป็ น วัดพระแก้ว พระราชวัง วัดอรุ ณ สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ฝั่งกรุ งธนบุรี เพียงติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริ การทัวร์เรื อ ซึ่ง
ตั้งอยูท่ ี่ช้ นั ล็อบบี้ หรื อสอบถามรายละเอียดของการท่องเที่ยวชมความงดงามของกรุ งเทพมหานครและสถานที่ใกล้เคียงอื่น ๆ เช่น สวนสาม
พราน, ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ, สวนนงนุช, ตลาดน้ าดาเนิ นสะดวก ได้ที่เคาน์เตอร์ บริ การทัวร์ ที่ช้ นั หนึ่ งและล็อบบี้ได้เช่นกัน พนักงานทุก
ท่านพร้อมให้ขอ้ มูลและบริ การแขกที่เข้าพักหรื อผูม้ าเยือนอย่างยินดีและเป็ นกันเอง

