
 

 

ติดต่อ: สิริธร วรีะวฒัน์ 
ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ส่ือสารการตลาด 
ณฐัธินี  พยงุวงค ์
ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ส่ือสารการตลาด 
Tel:  (0) 2665 3056 Fax: (0) 2236 5958    
E-mail: nuttinee.payungwong@sheraton.com 
 

ข้อมูลโรงแรมรอยลั ออคดิ เชอราตัน  

                รอยลั ออคิด เชอราตนั เปิดตวัอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 22  กรกฎาคม พ.ศ.2526  บนตรอกกปัตนับุช ถนนเจริญกรุง ซ่ึงเป็นถนน
แห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยูบ่นบริเวณท่ีราบฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าเจา้พระยา ตวัตึกออกแบบเป็นรูปตวัวาย (Y) เพื่อแขกจะไดเ้ห็น
ทิวทศัน์ของแม่น ้ าจากหอ้งพกัทั้ง 726 หอ้ง โดยแบ่งออกเป็นหอ้งดีลกัซ์ และหอ้งสวที อีกทั้งยงัมีหลายทางเลือกส าหรับการเดินทางมายงั
โรงแรมทั้งโดยรถไฟฟ้าใตดิ้น รถไฟลอยฟ้า และทางเรือ นอกจากน้ีโรงแรมฯยงัไดรั้บรางวลัโรงแรมท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย จากการ
นิตยสาร Conde Nast Traveler ประเทศสหรัฐอเมริกาติดต่อกนัถึง 9 ปีซอ้น รางวลัส าหรับโรงแรมสุดหรูและหอ้งการประชุมแห่งปี 2013 
(Luxury Hotel & Conference Centre) และรางวลัส าหรับโรงแรมสุดหรูแห่งปี 2014 (Luxury Hotel) อนัทรงเกียรติ จากงานประกาศผลรางวลั 
World Luxury Hotel Awards โดยล่าสุดในปี 2016 ทางโรงแรมฯไดรั้บรางวลัโรงแรมสุดหรู (Luxury City Hotel) จาก The Luxury Travel 
Guide ASIA & AUSTRALASIA Awards 2016 และรางวลั The Regional Winner - Luxury Business Hotel 2016 จาก World Luxury Hotel 
Awards 

                โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั มีความพร้อมในการอ านวยความสะดวกในรูปแบบต่าง ๆ ตามมาตรฐานของโรงแรม 5 ดาวระดบั
นานาชาติส าหรับแขกผูเ้ขา้พกัทุกท่าน ไม่วา่จะเป็นนกัธุรกิจ   นกัท่องเท่ียว  หรือผูท่ี้มาเพ่ือการพกัผอ่นพร้อมครอบครัว อาทิ คลินิคพร้อม
แพทยป์ระจ า สนามเทนนิส สนามวิง่ออกก าลงักาย สระวา่ยน ้ ากลางแจง้ 2 แห่ง ฟิตเนสเซ็นเตอร์ 24 ชม. หอ้งเซาวน่์า ร้านท าผม ร้านตดัสูท ร้าน
เคร่ืองประดบั สถานท่ีรับแลกเปล่ียนเงินตราทุกสกลุ ศูนยบ์ริการข่าวสารธุรกิจ ท่าเทียบเรือส่วนตวั  รวมทั้งบริการพิเศษระหวา่งสนามบินและ
โรงแรมฯ ดว้ยรถลิมูซีน เพียง 55 นาทีจากโรงแรมถึงสนามบินสุวรรณภูมิ นอกจากน้ียงัมีรอยลัออคิดมนัดาราสปา   ท่ีใหบ้ริการสปาแบบครบ
ครันดว้ยอุปกรณ์อนัทนัสมยั ภายในบรรยากาศสงบส่วนตวั พร้อมชมทิวทศัน์ริมแม่น ้ าเจา้พระยา 
 
ส ารองทีน่ั่งหรือสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ: โทรศัทพ์: 02 266 0123 อเีมลล์: events.rosh@sheraton.com ไลน์แอด: @rosheratonbangkok 
เวบ็ไซต์: www.royalorchidsheraton.com/th หรือ เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/royalorchidsheratonhotel   
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ห้องอาหารธาราทอง 
ประเภท:   อาหารไทยตน้ต ารับชาววงั 

ทีต่ั้ง:    บริเวณชั้น 1 ของโรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั  

โทร:   0-2266-0123 ต่อ 3213-4  

ความจุของร้าน:  70 ท่ีนัง่ในหอ้งปรับอากาศ และ 35 ท่ีนัง่บริเวณระเบียงริมน ้ า 
การตกแต่ง:    ตกแต่งในแบบเรือนไทยโบราณท าดว้ยไมส้กัทองทั้งหอ้งและคงเอกลกัษณ์แห่งความเป็นไทย  

   ราวพระต าหนกัฤดูร้อนของเจา้นายผูใ้หญ่ระดบัเจา้พระยา 

บรรยากาศ:  โปร่งสบายริมแม่น ้ าเจา้พระยาท่ีคงเอกลกัษณ์แห่งความเป็นไทยร่วมสมยัดว้ยการออกแบบอยา่ง  

   ปราณีต 

อาหารไทยแนะน า:  วหิคนอนรัง (กุง้หมกัเกลือและพริกไทยชุบแป้งขนมปังทอด)  
ย  าสม้โอ  
ตม้ย  าปลาสมุนไพร           

   เม่ียงค า  
แกงเผด็เป็ดยา่ง  
และอาหารแนะน าตามฤดูกาล 

การแสดงนาฏศิลป์ไทย ดนตรีสด(ขิม) และนาฏศิลป์ไทย ทุกวนัจนัทร์ – เสาร์ 
เวลาเปิดท าการ:   18:00 น. – 22:30 น. 

 

 
 

 
 



 

 

ห้องอาหารธาราทอง 

 
 

การแสดงนาฏศิลป์ไทย 

 
 



 

 

เมีย่งค า 

 
 

ย าส้มโอ 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

ห้องอาหารจิออร์จิโอ  
ประเภท:   ร้านอาหารอิตาเลียน 

ทีต่ั้ง:    บริเวณชั้น 1 ของโรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั  

โทร:    0-2266-0123 ต่อ 3206 

ความจุของร้าน:  90 ท่ีนัง่ในหอ้งปรับอากาศ 42 ท่ีนัง่บริเวณระเบียงริมน ้ า และ 10 ท่ีนัง่ในหอ้งส่วนตวั 

การตกแต่ง: ประดบัประดาดว้ยโคมไฟระยา้ท่ีท าใหเ้กิดความรู้สึกอบอุ่น ผนงัหอ้งถูกตบแต่งดว้ยดว้ยงานศิลป์จากแผน่ไมท่ี้จะ
ท าใหคุ้ณสมัผสัเสน่ห์แห่งประเทศอิตาลี 

บรรยากาศ:   เหมาะส าหรับการรับประทานอาหารแบบครอบครัว เพ่ือนฝงู และคนรัก สามารถเลือกนัง่สบายๆในหอ้งปรับ
อากาศ หรือด่ืมด ่าบรรยาศริมแม่น ้ าเจา้พระยา 

อาหารแนะน า: OSSOBUCO DI VITELLO IN SALSA GREMOLATA ALLA MILANESE, CON RISOTTO MILANESE 
(Stewed Veal shank “ossobuco“ , lemon gremolata, saffron risotto) โคนขาลูกววัตุ๋น เสิร์ฟพร้อมขา้วอิตาเลียน 
ผสมกบัหญา้ฝร่ันหุงจนสุก  

FILETTO GRIGLIATO ALLE ERBE CON GNOCCHI (Beef fillet with fresh herbs, spinach and potato 
gnocchi) เน้ือสนัในยา่งหมกัสมุนไพร ทานกบัผดัผกัขม และมนับดทอดสไตลอิ์ตาเลียน 

 CARPACIO DI MONZO (Aged beef tenderloin carpaccio, parmesan cheese, truffle dressing) เน้ือสนัในสไลท์
บาง ทานคู่พาเมซานชีส และซอสเห็ดทรัฟเฟิล 

                MERLUZZO IN GUAZZETTO DI VOGOLE E ASPARAGI (Black cod, clam sauce and asparagus) สเตก็ปลา
คอท ซอสหอยลาย เสิร์ฟพร้อมหน่อไมฝ้ร่ัง 

GRAND PLATTO DI DOLCI (Combination of Giorgio’s dessert) ขนมหวานในแบบอิตาเลียน เสิร์ฟส่ีแบบใน
จานเดียวกนั - TIRAMISU / PANA COTTA / White chocolate / raspberry cheese cake                       

เวลาท าการ:   18:00 น. - 22:30 น. 

    



 

 

ห้องอาหารจิออร์จิโอ 

 
CARPACCIO DI MANZO 

เนือ้สันใน สไลท์บางๆ ทานกบั พาเมซานชีส และ ซอส เห็ดทรัฟเฟิล 

 



 

 

RISOTTO AL TARTUFO 
ข้าวอติาเลยีน 

 
FILETTO GRIGLIATO ALLE ERBE CON GNOCCHI 
เนือ้สันในย่างหมกัสมุนไพร ทานกบั ผดัผกัขม และ มนับดทอดสไตล์อติาเลยีน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

ห้องอาหารฟีสท์ 
ประเภท: เปิดบริการอาหารนานาชาติทัว่ทุกมุมโลก ไดแ้ก่ อาหารไทย อาหารจีน อาหารอินเดีย อาหารญ่ีปุ่น และอาหาร

ตะวนัตก บริการม้ือเชา้ กลางวนั และม้ือค ่า ทั้งแบบบุฟเฟ่ต ์และอะลาคาร์ท ในบรรยากาศร่วมสมยัโดยผสมผสาน
ความงามของอารยธรรมตะวนัตกและตะวนัออกไวด้ว้ยกนั 

ทีต่ั้ง:   บริเวณลอ็บบ้ีของ โรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั โทร 0-2266-0123 ต่อ 3100-2 
ความจุ:   208 ท่ีนัง่ในหอ้งปรับอากาศ และ 104 ท่ีนัง่บริเวณระเบียงริมน ้ า 
การตกแต่ง: หอ้งอาหารไดรั้บการตกแต่งในรูปแบบทนัสมยั มีการใชโ้ทนสีเขม้ของโตะ๊ และเกา้อ้ีท่ีตดักบัผนงัสีขาวครีม 

พร้อมทั้งมีการจดัมุมโตะ๊ใหลู้กคา้ไดเ้ลือกนัง่อยา่งหลากหลาย อาทิ บริเวณส่วนตวัดา้นบน บริเวณดา้นล่างท่ี
สามารถมองเห็นววิแม่น ้ าเจา้พระยา บริเวณกลางแจง้ริมแม่น ้ าเจา้พระยา 

บรรยากาศ: ดว้ยการออกแบบท่ีเนน้ความสบายของผูรั้บบริการ เป็นทนัสมยัดว้ยสีท่ีดูโปร่งสบายตา โดย Hirsh Bedner บริษทั
ออกแบบช่ือดงัของสิงคโปร์ท่ีออกแบบโรงแรมทั้งในเอเชีย ยโุรป อเมริกา และตะวนัออกกลาง  

เวลาเปิดบริการ:  6.00 น. - 23.00 น. ทุกวนั 
เวลาท าการบุฟเฟ่ต์: บุฟเฟ่ตอ์าหารเชา้     6:00 – 10:30 น. 

บุฟเฟ่ตอ์าหารกลางวนั 12:00 – 14:30 น. 
 บุฟเฟ่ตอ์าหารเยน็   18:00 – 22:00 น. 
 บุฟเฟ่ตซ์นัเดยบ์ร๊ันช ์ 11:30 – 15:00 น. 
ราคาอาหารบุฟเฟ่ต์*: บุฟเฟ่ตอ์าหารเชา้     590++ บาท/ท่าน 

บุฟเฟ่ตอ์าหารกลางวนั 790++ บาท/ท่าน 
 บุฟเฟ่ตอ์าหารเยน็    

 บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติ (วนัอาทิตย์ – วนัอังคาร)  1,090++ บาท/ท่าน 
 บุฟเฟ่ตอ์าหารญ่ีปุ่น (วนัพธุ – วนัพฤหัสบดี)  1,250++ บาท/ท่าน 
 บุฟเฟ่ตซี์ฟู้ ด และบาร์บีคิว (วนัศกุร์ – วนัเสาร์)  1,400++ บาท/ท่าน 

 
 
 



 

 

บุฟเฟ่ตซ์นัเดยบ์ร๊ันช ์ 2,000 บาท(เนท)/ท่าน   
พร้อมการแสดงมายากลและกิจกรรมส าหรับเด็กมากมาย 
(แพค็เกจบุฟเฟ่ตเ์คร่ืองด่ืมพรีเม่ียมเพียง 800 บาท(เนท) ไดแ้ก่ ดาร์ฟเบียร์ สปาร์กล้ิงไวน์  และเฮาส์ไวน์) 

 
*เดก็อาย ุ0 – 9 ปี ทานฟรี และ10 – 12 ปี จ่ายเพียงคร่ึงราคา 
 
อาหารแนะน า: อาหารอะลาคาร์ท สลดัมะเขือเทศ ชีสมอสซาเรลล่า และอะโวคาโด แซลมอนนอร์เวยย์า่ง  

ซันเดย์บร๊ันช์ กา้มปูอาลาสกา้  หอยนางรม บาร์บีคิวต่างๆ ตบัห่าน และลอ๊บสเตอร์ เทอมิดอร์ 
 
 

ห้องอาหารฟีสท์ 

 
 
 
 

 



 

 

บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ 

 
 

บุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่ น – มุมซูชิ และซาชิมิ 

 
 



 

 

ซันเดย์ บร๊ันช์ - ล๊อบสเตอร์ เทอมดิอร์ 

 
 

ซันเดย์ บร๊ันช์ – มุมกจิกรรมส าหรับเด็ก 

 
 



 

 

 
 

ห้องอาหารริเวอร์ไซด์ กริลล์  

ประเภท:   บาร์ แอนด ์กริลล ์

ทีต่ั้ง:    บริเวณชั้น G ของโรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั  

โทร:   0-2266-0123 ต่อ 3125-7 

ความจุของร้าน:  81 ท่ีนัง่ในหอ้งปรับอากาศ และ 126 ท่ีนัง่บริเวณระเบียงริมน ้ า 

การตกแต่ง: บาร์ร่วมสมยั ท่ีนัง่สบายๆ มีทั้งโซฟา โตะ๊และเกา้อ้ีแบบสูง ใหคุ้ณเลือก 
บรรยากาศ:                   บรรยากาศแนวครอบครัว สงัสรรคก์บัเพ่ือนริมแม่น ้ าเจา้พระยา พร้อมฟังเพลงเบาๆ 
อาหารแนะน า: สลดัผกัออร์แกนิค เสิร์ฟพร้อมชีสนมแพะอบ ทบัทิม สม้ และคีนวั เสิร์ฟพร้อมน ้ าสลดั 4 รสชาติ ไดแ้ก่ น ้ าสลดั

มะพร้าว น ้ าสลดัราสเบอร์ร่ี น ้ าสลดัใบโหระพา และน ้ าสม้สายชูบลัซามิก 
บีฟทาร์ทา 
เสือร้องไห ้(เนือ้หมคูุโรบูตะส่วนสันคอ และเนือ้ววัออสเตรเลียส่วนสะโพกย่าง) 
ลอ๊บสเตอร์ทั้งตวัสดๆยา่ง น าเขา้จากรัฐเมน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
สเตก็เน้ือวากิวเทนเดอร์ลอยด ์ระดบั 4 น าเขา้จากประเทศออสเตรเลีย 
สเตก็เน้ือทีโบน ระดบั 4 น าเขา้จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
ขนมหวานมากมายจากช็อกโกแลต 

เคร่ืองดืม่แนะน า:  Moana, Pearl Sparrow, Thor's Hammer, Tokyo Highball, and Old Fashion 
อเีวนท์ประจ าห้องอาหาร: ไวน์ & ชีส – เชิญคุณมาผอ่นคลายจากความเหน่ือยลา้ ทุกวนัศุกร์ท่ีสามของเดือน ตั้งแต่เวลา 18.30 น. – 20.30 น. 

จิบไวน์ชั้นเลิศ พร้อมอ่ิมอร่อยนานาชีสชั้นน าจากทัว่โลก และเมนูทาปาสแสนอร่อยท่ีเขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวั ใน
ราคาเพียง 799++ บาทต่อท่าน  

เวลาท าการ:   เปิดบริการตั้งแต่ 17:00 น. - 22:30 น. บาร์ 16:00 น. – 01:00 น. 

ดนตรี: ปาร์ต้ี Riverlution Party โดยมีดีเจมาเล่นเปิดแผน่สดๆริมน ้ า ทุกวนัศุกร์ - เสาร์ เวลา 21:00 น. – 24:00 น. 
 

 



 

 

ห้องอาหารริเวอร์ไซด์ กริลล์ – บรรยากาศริมน า้ด้านนอก 

 

 

ห้องอาหารริเวอร์ไซด์ กริลล์ – บรรยากาศด้านใน 

 

 
 

 



 

 

สลดัผกัออร์แกนิค 

 
 

บีฟทาร์ทา 

 
 



 

 

Valrhona Chocolate Jar 

 
 
 

 


