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โรงแรม รอยลั ออคดิ เชอราตัน  
ประวตัิความเป็นมา  
 
โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั ตั้งอยูบ่นบริเวณท่ีราบฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าเจา้พระยา ตวัตึกออกแบบเป็นรูปตวัวาย (Y) เพื่อแขกจะไดเ้ห็น
ทิวทัศน์ของแม่น ้ าจากห้องพกัทุกห้อง โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินเป็นองคป์ระธานในพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2526  
 
แต่เดิมใชช่ื้อวา่ โรงแรมรอยลัออคิด โดยมีบริษทั แมนดาริน อินเตอร์เนชัน่แนล โฮเต็ล จ ากดั เป็นผูบ้ริหารงาน (ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั
แมนดารินโอเรียนเตล็ จ ากดั) แต่เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงบางประการ บริษทั อิตลั-ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล โฮเต็ล จ ากดั (ในขณะนั้น) จึงมี
มติใหเ้ลิกสญัญา และวา่จา้งให ้บริษทั ไอทีที เชอราตนั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั จากประเทศสหรัฐอเมริกา เขา้รับด าเนินการบริหารแทน ตั้งแต่วนัท่ี 
1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2528 เป็นตน้มา  
 
เพ่ือเป็นการยกระดบัการบริการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ระดบัผูบ้ริหารและบุคคลส าคญัระดบัประเทศ โรงแรม รอยลั ออคิด 
เชอราตนัจึงไดด้ าเนินการก่อตั้ง “เชอราตนัคลบั” ซ่ึงเป็นห้องพกัพิเศษตั้งแต่ชั้นท่ี 25 – ชั้นท่ี 28 โดยเนน้ถึงการให้บริการแบบเป็นส่วนตวัเป็น
หลกัส าคญั นบัเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2529 นอกจากน้ียงัจดัให้มีคลบัเลาจน์ ตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 27 เพ่ือบริการผูท่ี้เขา้พกัในชั้น
คลบัฟลอร์และแขกรับเชิญ ในโอกาสเล้ียงรับรองพบปะสงัสรรค ์หรือเจรจาธุรกิจในบรรยากาศแบบเป็นกนัเอง ซ่ึงผูเ้ขา้พกัสามารถใชเ้ป็นมุม
ผอ่นคลาย พร้อมบริการอาหารเชา้ คอ็กเทลของวา่งม้ือค ่า และเคร่ืองด่ืมนานาชนิด ในระหวา่งชัว่โมงหรรษาทุกวนั  
 
แหล่งธุรกิจส่วนใหญ่ของโรงแรมฯ ไดม้าจากนกัเดินทางทัว่โลก โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียว กลุ่มอินเซนทีฟ กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการจดั
ประชุมระดบันานาชาติ และนกัธุรกิจจากหลายสาขาอาชีพ และในดา้นการตลาดของโรงแรมฯโดยทัว่ไป ปัจจุบนัโรงแรมและรีสอร์ทในเครือ

เชอราตนั บริหารโดยบริษทัแมริออท อินเตอร์เนชัน่แนล ถือเป็นเป็นบริษทัการโรงแรมท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดในโลก โดยมีโรงแรมและสถานท่ีพกัตากอากาศมากกวา่ 5,700 แห่งในกวา่ 110 ประเทศ แมริออท
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ด าเนินกิจการและบริหารธุรกิจแฟรนไชส์โรงแรม และรีสอร์ทท่ีมีกรรมสิทธ์ิในการออกใบอนุญาต โดยมีแบรนด์ชั้นน าทั้งหมด 30 แบรนด์ดงั 
อนัไดแ้ก่ 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® นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัด าเนินโครงการสมาชิก
โรงแรมท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ อาทิ  Marriott Rewards® ซ่ึงรวมถึง The Ritz-Carlton Rewards® และ Starwood Preferred Guest® ส าหรับ
ข้อ มูล เ พ่ิ ม เ ติม  ส ามารถ เ ข้า เ ยี่ ย มชม เ ว็บไซต์ ได้ ท่ี  www.marriott.com และส าห รับข่ า ว ล่ า สุดของบ ริษัทฯ  โปรด เข้า ไป ท่ี 
www.marriottnewscenter.com และ @MarriottIntl 
 
สถานท่ีตั้ง: ตั้งอยูบ่นริมฝ่ังดา้นตะวนัออกของแม่น ้ าเจา้พระยา ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางยา่นธุรกิจ และแหล่งบนัเทิงท่ี ส าคญัของกรุงเทพฯ ตวัอาคารสูง 
28 ชั้น ออกแบบเป็นรูปตวั “Y” เพ่ือใหห้อ้งพกัแขกทุกหอ้งสามารถมองเห็นทิวทศัน์อนังดงามของแม่น ้ าเจา้พระยาไดอ้ยา่งชดัเจน อีกทั้งยงัมี
หลายทางเลือกส าหรับการเดินทางมายงัโรงแรม ทั้งโดยรถไฟฟ้าใตดิ้น รถไฟลอยฟ้า และทางเรือ นอกจากน้ี โรงแรมฯ ยงัไดรั้บ รางวลัโรงแรม
ท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย จากการนิตยสาร Conde Nast Traveler ประเทศสหรัฐอเมริกาติดต่อกนัถึง 9 ปีซอ้น โดยล่าสุดในปี 2016 ทาง
โรงแรมฯไดรั้บรางวลัโรงแรมสุดหรู (Luxury City Hotel) จาก The Luxury Travel Guide ASIA & AUSTRALASIA Awards 2016 
 

หอ้งพกัและอาคารชุด:  หอ้งเด่ียวและหอ้งคู่จ  านวนทั้งส้ิน 726 หอ้ง แบ่งออกเป็นหอ้งดีลกัซ์ และหอ้งสวที  
จ านวนหอ้งพกัทั้งหมด:  หอ้งเตียงคิง 431 หอ้ง  

หอ้งเตียงคู ่277 หอ้ง  
หอ้งทริปเปิล 14 หอ้ง  
หอ้งฮอลลีวดูทวนิ 4 หอ้ง  

ขนาดหอ้ง:  หอ้งดีลกัซ์ ววิแม่น ้ าเจา้พระยา 36 ตารางเมตร 
หอ้งพรีเม่ียมดีลกัซ์ ววิแม่น ้ าเจา้พระยา 36 ตารางเมตร  
หอ้งจูเนียร์สวที ววิแม่น ้ าเจา้พระยา 55 ตารางเมตร  
หอ้งเอก็เซ็กคิวทีฟสวที ววิแม่น ้ าเจา้พระยา 70 ตารางเมตร   
หอ้งคลบัดีลกัซ์ ววิแม่น ้ าเจา้พระยา 36 ตารางเมตร 
หอ้งคลบัจูเนียร์สวที ววิแม่น ้ าเจา้พระยา 55 ตารางเมตร  
หอ้งคลบัเอก็เซ็กคิวทีฟสวที ววิแม่น ้ าเจา้พระยา 70 ตารางเมตร 
หอ้งรอยลัออคิดเพรสซิเดนเชียลสวที ววิแม่น ้ าเจา้พระยา 243 ตารางเมตร 
 

http://www.marriott.com/
http://www.marriottnewscenter.com/


 

 

คลบั เลาจน์  
 
คลบั เลาจน์ ท่ีพร้อมให้บริการส าหรับทุกท่านไดม้ากกวา่เดิม ตั้งอยูบ่ริเวณชั้นท่ี 27 และยงัสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของแม่น ้ า
เจา้พระยาอีกดว้ย โดยการบริการต่างๆของ คลบั เลาจน์ เราไดส้งวนสิทธิส าหรับผูท่ี้เขา้พกัชั้น คลบัฟลอร์ ซ่ึงตั้งแต่บริเวณชั้น 25 ข้ึนไปเท่านั้น 
ดว้ยการออกแบบอยา่งพิถีพิถนัของ บริษทัผูน้ าทางดา้นสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในช่ือดงั จากประเทศออสเตรเลีย “ ฮาสเซล (Hassell) 
ท่ีไดเ้คยออกแบบ เชอราตนั ทาวเวอร์ส เลาจน์ ท่ีนครนิวยอร์ค มาแลว้ โฉมใหม่ของ คลบั เลาจน์ น้ีสามารถรับรองได ้120 ท่านและมีพ้ืนท่ีถึง 
389 ตารางเมตร เพราะเราเนน้ท่ีการบริการอนัแสนประทบัใจ เราจึงมอบทั้งความผ่อนคลายในการพกัผ่อนให้แด่ลูกคา้ อีกทั้งยงัมอบความ
สะดวกสบายให้แก่นกัธุรกิจในบรรยากาศท่ี สบาย เแบบเป็นกนัเอง การออกแบบแบบร่วมสมยัผสมผสานกบัสถาปัตยกรรมของไทย ซ่ึงทุก
ท่านสามารถใชบ้ริการเช็คอินและเช็คเอาท์แบบเร่งด่วน อินเตอร์เน็ทความเร็วสูง เคร่ืองโทรสารและห้องจดัประชุมขนาด 12 ท่านอีกดว้ย ใน
ส่วนของส่ิงอ านวยความสะดวกของผูท่ี้เขา้พกัชั้นคลบัฟลอร์ ทุกท่านสามารถ รับประทานอาหารเชา้ ชาและกาแฟ หรือด่ืมคอกเทลตอนเยน็ อีก
ทั้งยงัสามารถรับข่าวสารทัว่โลกไดจ้ากทีวีจอกวา้ง เลือกดูไดท้ั้งหนงัสือพิมพ ์ แม็กกาซีน หรือ เล่นบอร์ดเกมส์ อีกส่ิงท่ีห้ามพลาดคือ วิวท่ี
สวยงามของกรุงเทพฯและแม่น ้ าเจา้พระยา พร้อมชมพระอาทิตยต์กในยามเยน็ ท่ีมีวดัอรุณเป็นฉากหลงัอนัสวยงาม  
 
 
ห้องอาหารและบาร์  
 
ฟีสท์ (Feast)  
ตั้งอยูบ่ริเวณล็อบบ้ีของโรงแรมฯ เปิดบริการอาหารนานาชาติทัว่ทุกมุมโลก ไดแ้ก่ อาหารไทย อาหารจีน อาหารอินเดีย      อาหารญ่ีปุ่น และ
อาหารตะวนัตก บริการม้ือเชา้ กลางวนั และม้ือค ่า ในบรรยากาศร่วมสมยัโดยผสมผสานความงามของอารย  ธรรมตะวนัตกและตะวนัออกไว้
ดว้ยกนั  

จ านวนท่ีนัง่:  208 ท่ีนัง่ (ดา้นในของร้านอาหาร)  
     104 ท่ีนัง่ (ระเบียงดา้นนอกริมแม่น ้ า)  

เวลาเปิดบริการ:  06.00 น. – 23.00 น.  
12.00 น. -14.30 น. อาหารกลางวนั  
18.00 น. – 22.00 น. อาหารม้ือค ่า  

11.30 น. – 15.00 น. (ซนัเดยบ์รันซ์ วนัอาทิตย)์  
 
 

 
 



 

 

ริเวอร์ไซด์ กริลล์ (Riverside Grill)  
หอ้งอาหารบรรยากาศริมแม่น ้ า ใหบ้ริการอาหารสไตลป้ิ์งยา่ง พร้อมสเตก๊ และเคร่ืองด่ืมชั้นเยีย่ม ทั้งในส่วนของหอ้งปรับอากาศท่ีสะดวกสบาย 
และบริเวณระเบียงกลางแจง้ริมแม่น ้ าเจา้พระยา กบับรรยากาศของกรุงเทพในยามค ่าคืน พร้อมดนตรีสดอนัไพเราะท่ีผสมผสานแนวดนตรียอด
นิยมจากทัว่โลก มาสร้างความเพลิดเพลินใหก้บัท่าน  

จ านวนท่ีนัง่:   81 ท่ีนัง่ ส าหรับหอ้งอาหารหลกั  
    126 ท่ีนัง่ บริเวณระเบียงริมน ้ า  

เวลาเปิดบริการ:   หอ้งอาหาร 17.00 น. - 22.30 น.  
บาร์ 16.00 น. - 01.00 น.  

 
 
ธาราทอง (Thara Thong)  
ตั้งอยูบ่นชั้น 1 ของโรงแรมฯ ให้บริการอาหารคาวหวานมากมาย ตามต ารับอาหารไทยแทแ้บบดั้งเดิมของชาววงั ดว้ยบรรยากาศเรือนไทย
ประยกุต ์ตกแต่งแบบวจิิตรตระการตา สามารถมองเห็นทศันียภาพของแม่น ้ าเจา้พระยาไดโ้ดยตลอด พร้อมท่ีนัง่ระเบียงริมน ้ า  

จ านวนท่ีนัง่ :   70 ท่ีนัง่  
35 ท่ีนัง่ (ระเบียงริมน ้ า)  

เวลาเปิดบริการ:   18.00 น. - 22.30 น.  
 
 
จอิอร์จโิอ (Giorgio’s)  
ตั้งอยูบ่นชั้น 1 ของโรงแรมฯ  บริการอาหารอิตาเลียนขนานแทส้ าหรับม้ือค ่า   ปรุงรสโดยพ่อครัวผูช้  านาญการ ภายใตบ้รรยากาศสบายๆ 
สไตลอิ์ตาเลียน ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารในหอ้งปรับอากาศ หรือท่ีระเบียงริมน ้ าก็ได ้ 

จ านวนท่ีนัง่ :   90 ท่ีนัง่  
42 ท่ีนัง่ (ระเบียงริมน ้ า)  
10 ท่ีนัง่ (หอ้งพิเศษ)  

เวลาเปิดบริการ:   18.00 น. – 22.30 น.  
 
 
 

 
 



 

 

ลอ็บบีเ้ลาจน์ (Lobby Lounge)  
ตั้งอยูใ่นบริเวณลอ็บบ้ีของโรงแรมฯ บริการอาหารวา่งพร้อมคอ็กเทลและเคร่ืองด่ืมนานาชนิด รวมทั้งไวน์และแชมเปญ  

จ านวนท่ีนัง่:   92 ท่ีนัง่  
12 ท่ีนัง่ (รอบบาร์)  

เวลาเปิดบริการ:   08:00 น. - 01.00 น.  
11:00 น. – 24:30 น. (เมนูอาหารทานเล่นและขนมขบเค้ียว)  
14.00 น. -17.00 น. (บริการ ชาและกาแฟยามบ่ายพร้อมเคก้และอาหารทานเล่น) 

 
 
เทอเรสพูล (Terrace Pool)  
ตั้งอยูบ่ริเวณระเบียงริมน ้ าชั้น 1 ของโรงแรมฯ บริการเคร่ืองด่ืมพร้อมของวา่ง สลดั แซนวิช ไอศกรีม และค็อกเทลนานาชนิด ส่ิงอ านวยความ
สะดวกประกอบดว้ย สระวา่ยน ้ า หอ้งเซาวน่์า ฟิตเนสเซ็นเตอร์  

จ านวนท่ีนัง่:   55 เตียงริมสระ  
เวลาเปิดบริการ:   06.00 น. – 22.00 น. ส าหรับสระน ้ า 

11:00 น. – 18:00 น. ส าหรับของวา่ง สลดั แซนวชิ ไอศกรีม และ คอ็กเทล 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์:   06.00 น. – 22.00 น.  

 
 
การ์เด้นพูล (Garden Pool)  
ตั้งอยูบ่ริเวณชั้นกราวด์ในสวนของโรงแรมฯ บริการเคร่ืองด่ืมพร้อมของวา่ง สลดั แซนวิช ไอศกรีม และ ค็อกเทลนานาชนิด ส่ิงอ านวยความ
สะดวกประกอบไปดว้ย สระวา่ยน ้ า บาร์ในสระ จากสุซ่ี สนามเทนนิส สนามวิง่ออกก าลงักาย  

จ านวนท่ีนัง่:   36 เตียงริมสระ  
26 ท่ีนัง่  

เวลาเปิดบริการ:   07:00 น. – 19:00 น. ส าหรับสระน ้ า 
11:00 น. – 18:00 น. ส าหรับของวา่ง สลดั แซนวชิ ไอศกรีม และ คอ็กเทล 

 
 
 

 
 



 

 

ห้องประชุมและห้องจดัเลีย้ง  
 
โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั มีหอ้งประชุมและหอ้งจดัเล้ียงตั้งอยูบ่นบริเวณชั้น 2 ไดแ้ก่ หอ้งคาเลนเต ้หอ้งแวนดา้ หอ้งแคทลียา หอ้งไอยเรศ 
และห้องปอมปาดวัร์ เหมาะส าหรับงานรับรองแขกจ านวนตั้งแต่ 20 ถึง 150 ท่าน และห้องจดัเล้ียงหรือประชุมขนาดใหญ่ท่ีสุดส าหรับแขก
จ านวน 1,250 คน และ 1,400 คนส าหรับการจดัเล้ียงคอ๊กเทล คือ ห้องรอยลัออคิดบอลรูม ท่ีสามารถแบ่งเป็นห้องประชุมจดัเล้ียงขนาดยอ่มได้
เป็น 3 หอ้งอีกดว้ย  
 
นอกจากน้ี ทางโรงแรมฯ ยงัมีห้องประชุมริมน ้ าอีก 5 ห้อง ตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 2 ในอีกดา้นหน่ึง คือ ห้องริเวอร์ไซด์ ในขณะเดียวกนั ห้องริเวอร์
ไซด์ 1และ2 สามารถเปิดผนงักั้นห้องถึงกนัได ้รับรองแขกไดถึ้ง 80 คน ห้องริเวอร์ไซด์ 3 และ 4 สามารถรองรับแขกไดห้้องละ 60 คน และ 
หอ้งริเวอร์ไซดบ์อลรูม ซ่ึงสามารถรับรองแขกไดถึ้ง 400 คน สามารถแบ่งออกเป็นห้องประชุมขนาดยอ่ยไดอี้ก 3 ห้องคือ ห้องริเวอร์ไซด์ 5, 6 
และ 7 รวมทั้งสถานท่ีจดังานในบรรยากาศกลางสวนพร้อมชมทศันียภาพของแม่น ้ าเจา้พระยาเช่นกนั  
 
พร้อมกนัน้ี ทางโรงแรมฯ ยงัมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการจดัประชุมและสมัมนาระดบันานาชาติท่ีทนัสมยัในทุกรูปแบบไวค้อยบริการ
อีกดว้ย อาทิ ไมโครโฟนระบบไร้สาย เคร่ืองฉายภาพยนตร์ โทรทศัน์ระบบวงจรปิด ศูนยป์ระสานงาน ระบบเสียงผ่านห้องควบคุม ฯลฯ 
รวมทั้งระบบแสง สี เสียง และเทคโนโลยตี่าง ๆ ท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศไทย และส าหรับการจดัเล้ียงทัว่ไปท่ีมี การแสดงบนเวที 
หรือการจดันิทรรศการประเภทต่างๆ ทางโรงแรมฯ ยงัให้บริการพิเศษในดา้นการออกแบบงานปาร์ต้ี และตกแต่งธีมปาร์ต้ีประเภทต่าง ๆ อีก
ดว้ย  
 
บริเวณชั้น 1 หอ้ง “พาร์นีเซีย” ซ่ึงเป็นหอ้งประชุมและจดัเล้ียงทนัสมยัล่าสุดท่ีภายในสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ห้อง ตกแต่งสไตลโ์มเดิร์น-วินเทจ 
โดย 2 ห้องสามารเปิดเช่ือมถึงกนัได ้ทนัสมยัไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการจดังานเล้ียง, งานมงคลสมรส หรือการประชุมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ อาทิ จอพลาสมาสกรีน การประชุมทางไกลผ่านวิดิโอ หรือ VDO Conference อินเตอร์เนตไร้สาย พร้อมดว้ยเทคโนโลยีล่าสุด
ส าหรับระบบแสง สีและเสียง ท่ีจะท าให้การจดังานเป็นไปอยา่งมีสีสัน เหมาะส าหรับการประชุมและงานจดัเล้ียงขนาด 50-150 คนบริเวณ
ดา้นหนา้ ถูกจดัสรรให้เป็นบริเวณสังสรรค์ คอฟฟ่ีเบรคหลงัการประชุม หรืองานปาร์ต้ีค็อกเทล ให้ท่านไดรู้้สึกถึงความเป็นส่วนตวัอยา่งมี
ระดบั  
 
บริการดา้นอ่ืน ๆ  
โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั มีความพร้อมในการอ านวยความสะดวกในรูปแบบต่าง ๆ ตามมาตรฐานของโรงแรม 5 ดาวระดบันานาชาติ
ส าหรับแขกผูเ้ขา้พกัทุกท่าน ไม่วา่จะเป็นนกัธุรกิจ นกัท่องเท่ียว หรือผูท่ี้มาเพ่ือการพกัผ่อนพร้อมครอบครัว อาทิ คลีนิคพร้อมแพทยป์ระจ า 

สนามเทนนิส สนามวิง่ออกก าลงักาย สระวา่ยน ้ ากลางแจง้ 2 แห่ง ฟิตเนสเซ็นเตอร์ 24 ชม. ห้องเซาวน่์า 
ร้านท าผม ร้านตดัสูท ร้านเคร่ืองประดบั สถานท่ีรับแลกเปล่ียนเงินตราทุกสกุล ศูนยบ์ริการข่าวสาร



 

 

ธุรกิจ ท่าเทียบเรือส่วนตวั รวมทั้งบริการพิเศษระหวา่งสนามบินและโรงแรมฯ ดว้ยรถลิมูซีน เพียง 55 นาทีจากโรงแรมถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
(ข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรแต่ละช่วงเวลา) นอกจากน้ียงัมีรอยลัออคิดมนัดาราสปา ท่ีให้บริการสปาแบบครบครันดว้ยอุปกรณ์อนัทนัสมยั 
ภายในบรรยากาศสงบส่วนตวั พร้อมชมทิวทศัน์ริมแม่น ้ าเจา้พระยา  
 
สถานท่ีใกลเ้คียง  
โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนัตั้งอยูศู่นยก์ลางยา่นธุรกิจ และแหล่งบนัเทิงท่ี ส าคญัของกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปมาไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 
ท่านสามารถเดินเลือกชมสินคา้ได ้ โดยทางเช่ือมของโรงแรม เพียง 3 นาทีจากห้องพกั ท่านจะถึง ริเวอร์ซิต้ี ศูนยร์วมผลิตภณัฑพ้ื์นบา้น 
ผลิตภณัฑจ์ากไมต้่าง ๆ หรือท่านอยากจะสัมผสัประสบการณ์อ่ืน กบับริการรถไฟฟ้าใตดิ้น รถไฟลอยฟ้า และเรือ อีกทั้งโรงแรมมีบริการเรือ
รับส่งจากท่าเรือของโรงแรมถึงท่าเรือสาทร เช่ือมต่อกบัสถานีรถไฟฟ้า สะพานตากสิน ทุก ๆ คร่ึงชัว่โมง ตั้งแต่ 10 โมงเชา้ถึง 4 ทุ่ม (ทุกวนั
จนัทร์ – พฤหสับดี และวนัอาทิตย)์ และตั้งแต่ 10 โมงเชา้ถึง 5 ทุ่ม (ทุกวนัศุกร์ – เสาร์) โดยแขกท่ีพกัและมาติดต่อธรุกิจ สามารถใชบ้ริการได้
โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ขณะเดียวกนัก็ยงัสามารถใชบ้ริการรถไฟฟ้าใตดิ้นได ้เพียง 7 นาทีสาหรับรถแท็กซ่ีจากโรงแรมถึงสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นหัว
ลาโพงหรือสามยา่น ท่านจะถึงจุดหมายปลายทางไดอ้ยา่งสะดวก โดยใชเ้วลาระยะอนัสั้น หรือเพียง 10 นาทีจากโรงแรมถึง ศูนยก์ารคา้ เอ็ม บี 
เค, สยามพารากอน สยามดิสคพัเวอร่ี, สยามเซ็นเตอร์ หรือ 15 นาที กบัศูนยก์ารคา้ท่ีใหญ่และใหม่ท่ีสุดในประเทศไทย เซ็นทรัลเวิลด์ิ (ทั้งน้ี 
ระยะเวลาในการเดินทางข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรแต่ละช่วงเวลา) เพียง 20 นาทีจากโรงแรมโดยแท็กซ่ี ส าหรับการเปิดประสบการณ์สังคม
และวฒันธรรมไทยและจีน ยา่นไชน่าทาวน์ ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือของฝากหรือล้ิมลองอาหารจีนไดโ้ดยไม่ไกลจากโรงแรมเช่นกนั สัมผสั
ประสบการณ์ใหม่ท่ีน่าต่ืนเตน้ เพียง 25 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าตากสิน ท่านจะเดินทางไปสู่ วคีเอน็ดม์าร์เก็ต (ตลาดนดัจตุจกัร) โดยจะมีข้ึนทุก 
ๆ วนัเสาร์และอาทิตย ์ทั้งตลาดนดัติดแอร์และกลางแจง้ ท่านจะพบสินคา้มากมายหลายแขนง ไม่วา่จะเป็นสินคา้พ้ืนเมือง, เส้ือผา้, รองเทา้, 
เคร่ืองประดบัตกแต่ง, ของฝาก, ของตกแต่งบา้น, ตน้ไม,้ สตัวเ์ล้ียงและอ่ืน ๆ อีกมากมาย นกัธุรกิจท่ีมีเวลาอนัจ ากดั ส าหรับวนัหยดุพกัผ่อนอนั
แสนเม่ือยลา้หลงัจากการประชุมต่อเน่ือง พบกบัหน่ึงวนัทวัร์ โดยการท่องเท่ียวทางเรือ ผ่อนคลาย นัง่กินลมชมทศันียภาพและบรรยากาศริม
สองฝ่ังล าน ้ าเจา้พระยาไม่วา่จะเป็น วดัพระแกว้ พระราชวงั วดัอรุณ สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ฝ่ังกรุงธนบุรี เพียงติดต่อเจา้หนา้ท่ีเคาน์เตอร์บริการ
ทวัร์เรือ ซ่ึง 
 
ตั้งอยูท่ี่ชั้นล็อบบ้ี หรือสอบถามรายละเอียดของการท่องเท่ียวชมความงดงามของกรุงเทพมหานครและสถานท่ีใกลเ้คียงอ่ืน ๆ เช่น สวนสาม
พราน, ฟาร์มจระเขส้มุทรปราการ, สวนนงนุช, ตลาดน ้ าด าเนินสะดวก ไดท่ี้เคาน์เตอร์บริการทวัร์ท่ีชั้นหน่ึงและล็อบบ้ีไดเ้ช่นกนั พนกังานทุก
ท่านพร้อมใหข้อ้มูลและบริการแขกท่ีเขา้พกัหรือผูม้าเยอืนอยา่งยนิดีและเป็นกนัเอง 
 
 


