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หมอหมูน้ี้อย

	 กัลั่บ่มาพื่บ่กัันี้อ่กัครั�งนี้ะครับ่กัับ่ผู้มเอง	 หมอหมูนี้้อย	

ผู้มห่างหายจากักัารเข่่ยนี้	column	ไปันี้านี้หล่ายปีั	ด่ใจท่ี่�ได้กัลั่บ่มา

เข่่ยนี้เร่�องกันิี้	ๆ 	เท่ี่�ยว	ๆ 	ตาม	style	ผู้มอ่กัครั�ง	รับ่รองว่าม่หล่ากัหล่าย	

style	แน่ี้นี้อนี้ครับ่	

	 ในี้ช่่วงกัารระบ่าดหนัี้กัข่อง	 COVID-19	 ตั�งแต่ปัีที่่�แล่้ว	

เพ่ื่�อนี้	ๆ 	พ่ื่�น้ี้องทัี่นี้ตแพื่ที่ย์น่ี้าจะเห็นี้คำาว่า	staycation	กัันี้มากัข่่�นี้นี้ะ

ครับ่ทัี่�งตามหน้ี้า	website	ข่องโรงแรม	หร่อตามโฆษณาในี้	social	

media	ต่าง	ๆ	ตามนิี้ยามแล้่วคำาว่า	staycation	นัี้�นี้ม่ความหมาย 

กัว้างมากัทัี่�งหมายถ่งกัารเท่ี่�ยวในี้ปัระเที่ศตัวเอง	หร่อไม่ก็ัหมายถ่ง

กัารพัื่กัผู่้อนี้อยูกั่ับ่บ้่านี้สบ่าย	ๆ		หร่อไปัท่ี่�ไหนี้ใกัล้่	ๆ	แบ่บ่ไม่ต้อง 

พิื่ธ่ิร่ตรองมากัมายนัี้กั

	 ท่ี่�ผู่้านี้มา	COVID-19	สร้างความเส่ยหายให้กัับ่ธ่ิรกิัจภัาค

ต่าง	ๆ 	มากัมายไปัหมดครับ่	ท่ี่�เห็นี้เด่นี้ชั่ดอย่างหน่ี้�งค่ออ่ตสาหกัรรม

กัารท่ี่องเท่ี่�ยวแล่ะร้านี้อาหาร	ในี้ช่่วงท่ี่�ผู่้านี้มาตั�งแต่ปีัท่ี่�แล้่ว	โรงแรม

ทัี่�งในี้กัร่งเที่พื่	แล่ะต่างจังหวัด	จ่งออกั	package	แบ่บ่	staycation	

ต่าง	ๆ	ออกัมาอย่างถล่่มที่ล่าย	เพ่ื่�อให้สามารถพื่ยง่ตัวเองในี้ช่่วงท่ี่� 

ไม่ม่นัี้กัที่่องเที่่�ยวต่างช่าติเข่้ามาในี้ระบ่บ่	 แถม	 staycation	 ข่อง 

โรงแรมในี้เม่องไที่ย	 กั็ยังม่อะไรที่่�นี้่าแปัล่กัใจ	 อ่�ง	 ที่่�ง	 มากัมาย 

ไปัหมดเล่ยครับ่	 ถามเพื่่�อนี้ที่่�ต่างปัระเที่ศมาหล่าย	 ๆ	 ที่่�ทัี่�งย่โรปั	

ญ่�ป่่ันี้	 ฮ่องกัง	 ไม่ม่	 staycation	 ท่ี่�ไหนี้	 ส่ด	 ๆ	 เท่ี่าในี้ไที่ยอ่กัแล้่ว	

หล่าย	 ๆ	 อย่างเปั็นี้สิ�งที่่�ไม่ได้คิดว่าจะได้เห็นี้ในี้อ่ตสาหกัรรมกัาร 

ท่ี่องเท่ี่�ยวไที่ยเล่ย	ไม่ว่าจะเป็ันี้กัารเข้่าพื่กััได้ตั�งแต่	8.00	แล้่ว	check	

out	ได้อ่กัวันี้เวล่า	20.00	หร่อบ่างโรงแรมใจปัำ�าข่นี้าดให้ถ่ง	22.00	

ไปัเล่ย	หร่อบ่างแห่งก็ัม่แม้กัระทัี่�งราคาค่าพัื่กัท่ี่�ถูกักัว่าปักัติอย่างมากั	

หั�นี้ราคาล่งมามากักัว่า	 50%	 ซึ่่�งในี้ช่่วงปักัติจับ่ต้องได้ยากัมากั 

สำาหรับ่บ่างโรงแรม	แล้่วแถมยังให้	credit	เป็ันี้ค่าอาหารอ่กั	50% 

ข่องค่าห้อง	รวมกัับ่อาหารเช้่าสองท่ี่านี้	แล่ะสปัาสำาหรบั่สองท่ี่านี้ฟัร่	ๆ 	

เพิื่�มไปัอ่กั	ผู้มเคยเห็นี้	package	ข่องบ่างโรงแรม	ให้ราคาห้อง	suite	

ที่่�ในี้ช่่วงปักัติแพื่งมากั	 ๆ	 ค่นี้ล่ะมากักัว่าหนี้่�งแสนี้	 ล่ดล่งมาเหล่่อ 

สองหม่�นี้นิี้ด	ๆ 	พัื่กัได้ส่�ท่ี่านี้	แล้่วก็ัแถมค่าอาหารเท่ี่าค่าห้องเล่ยครบั่	

ล่ดส่ดมากั	ๆ	จริง	ๆ

	 แล้่วก็ัไม่ใช่่แค่ในี้	กัร่งเที่พื่นี้ะครับ่	โรงแรมในี้เม่องท่ี่องเท่ี่�ยว

ทัี่�งสม่ย	ภูัเก็ัต	ก็ัออกั	package	หั�นี้ราคากัันี้น่ี้ากัลั่วมากัแบ่บ่ท่ี่�ไม่เคย

เห็นี้ราคาห้องพื่กััข่องโรงแรมหรู	ๆ 	ห้าดาวในี้เม่องท่ี่องเท่ี่�ยวทัี่�งสอง 

แห่งเป็ันี้แบ่บ่น่ี้�มาก่ัอนี้เล่ยครับ่	ดังนัี้�นี้ช่่วงน่ี้�เป็ันี้ช่่วงท่ี่�ไปัต่างปัระเที่ศ

ไม่ได้	ในี้ฉีบั่บ่น่ี้�ผู้มก็ัเล่ยพื่า	staycation	แบ่บ่ไที่ย	พัื่กัผู่้อนี้ในี้ปัระเที่ศ

กัันี้ไปัแที่นี้นี้ะครับ่	

	 รอบ่น่ี้�ผู้มตั�งใจจะพื่ามา	staycation	รมิแม่นี้ำ�าเจ้าพื่ระยากัับ่

โรงแรมที่่�เกั่าแกั่แล่ะคล่าสสิคที่่�ส่ดในี้กัร่งเที่พื่มหานี้คร	 ค่อโรงแรม	

Mandarin	 Oriental	 Bangkok	 ซึ่่ �งผู้มจะข่อย่อว่า	 MOBKK	

ผู้มไปัพัื่กัเอง	ไม่ได้ม่	sponsor	ใด	ๆ	ไม่ได้ม่	conflict	of	interest	

ใด	ๆ	ทัี่�งสิ�นี้นี้ะครับ่		:)
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	 แม่นี้ำ�าเจ้าพื่ระยาเปั็นี้แม่นี้ำ�าหลั่กัข่องภัาคกัล่าง	 ไหล่ผู่้านี้ 

กัร่งเที่พื่มหานี้ครแบ่่งฝัื�งพื่ระนี้คร	กัับ่ฝัื�งธินี้ออกัจากักัันี้	ถ้าเราไม่ได้

ไปัเที่่�ยวที่ะเล่ที่่�ไหนี้ไกัล่	 ๆ	 ผู้มว่ากัารมาพัื่กัผู้่อนี้โรงแรมริมแม่นี้ำ�า 

เจ้าพื่ระยาก็ัเป็ันี้กัารผู่้อนี้คล่ายท่ี่�ด่มากั	ๆ 	อย่างหน่ี้�ง	นัี้�งมองแม่นี้ำ�าไปั	

ที่านี้ข้่าวรมินี้ำ�า	ออกัไปัตกัับ่าตร	นัี้�งเร่อไปัวดัต่าง	ๆ 	ท่ี่�อยู่รมินี้ำ�า	ก็ัเป็ันี้

กัารผู่้อนี้คล่ายได้ระดับ่หน่ี้�งเหม่อนี้กัันี้

	 MOBKK	 เปั็นี้โรงแรมที่่ �เกั่าแกั่ที่่ �ส่ดในี้ปัระเที่ศไที่ย	

ตอนี้น่ี้�ก็ัม่อาย่มากักัว่า	145	ปีัแล้่ว	เปิัดให้บ่ริกัารครั�งแรกัก็ัปีั	พื่.ศ.	

2419	โน่ี้นี้เล่ยมาถ่งตอนี้น่ี้�โรงแรมได้รับ่รางวัล่มามากัมาย	ทัี่�งจากั	 

Travel-leisure	 ซึ่่ �งเปั็นี้	 website	 ที่่ �จัดอันี้ดับ่โรงแรมแล่ะ 

แหล่่งท่ี่องเท่ี่�ยวช่่�อดัง	 โดย	MOBKK	 เคยได้รางวัล่โรงแรมท่ี่�ด่ท่ี่�ส่ด 

ในี้โล่กัมาแล้่วสามปีัด้วยกัันี้ครับ่	นี้อกัจากัน่ี้�	MOBKK	ยังได้รางวัล่ 

ห้าดาวทัี่�งในี้ส่วนี้ข่องโรงแรมแล่ะสปัา	จากั	Forbes	โดยเฉีพื่าะสปัา

เป็ันี้ห้าดาวจากั	Forbes	แห่งเด่ยวในี้ไที่ยอ่กัด้วย

	 ตัวโรงแรมม่สองฝัื�งแม่นี้ำ�า	ฝัื�งพื่ระนี้ครเป็ันี้ฝัื�งห้องพัื่กัหลั่กั

ข่องโรงแรม	ม่สองต่กั	ผู้มก็ัไม่แน่ี้ใจแล้่วว่าตอนี้น่ี้�เข่าเร่ยกัอะไร	แต่ 

ผู้มเร่ยกั	Author’s	wing	หร่อ	Garden	wing	แล้่วก็ัอ่กัต่กัท่ี่�สูงกัว่า

ผู้มเร่ยกั	River	wing	หร่อ	Main	wing	ฝัื�งน่ี้�นี้อกัจากัเป็ันี้ท่ี่�ตั�งข่อง

ตัวโรงแรม	 กั็ม่ห้องอาหารหล่ายห้อง	 ได้แกั่ห้องอาหารนี้านี้าช่าติ	

Lord	Jim’s	ห้องอาหารฝืรั�งเศสระดับ่มิช่ลิ่นี้สองดาว	Le	Normandie	

แล่ะห้องอาหารท่ี่�บ่ริกัาร	all	day	dining	ช่่�อ	Verandah	ซ่ึ่�งตอนี้น่ี้� 

เช่ฟัท่ี่�ดูแล่ก็ัเป็ันี้เช่ฟัอาหารไที่ยท่ี่�เคยที่ำางานี้ในี้ร้านี้อาหารระดับ่มิช่ลิ่นี้

มาก่ัอนี้เช่่นี้กัันี้	ส่วนี้ตรงริมนี้ำ�ายังม่ห้องอาหาร	Riverside	Terrace	

ที่่�ปักัติบ่ริกัาร	 buffet	 ม่�อคำ�าท่ี่กัวันี้	 (แต่ช่่วงนี้่�ยังปัิดบ่ริกัารครับ่)	

แล้่วก็ัม่ห้องอาหารอิตาเล่่ยนี้ใกัล้่	ๆ 	กัับ่ท่ี่าเร่องข่องโรงแรมช่่�อ	Ciao	

ท่ี่�อาหารอร่อยมากัเช่่นี้กัันี้	(จริง	ๆ 	ก็ัยงัม่ห้องอาหารจ่นี้ท่ี่�ม่	dim	sum

buffet	ท่ี่�เย่�ยมมากั	ๆ 	ช่่�อ	The	China	House	ซ่ึ่�งตอนี้น่ี้�ยงัปิัดบ่ริกัาร

อยู่)	แถมตอนี้น่ี้�ม่อ่กัหน่ี้�งห้องท่ี่�เปิัดใหม่พื่ร้อมกัับ่กัารเปิัดบ่ริกัารใหม่

ข่องต่กั	 River	 wing	 หลั่งจากัปัิดซึ่่อมเพื่่�อ	 renovate	 มาเปั็นี้ปัี	

เป็ันี้ห้องอาหารญ่�ปั่น่ี้ช่่�อ	Kinu	by	Takagi	นี้อกัจากัน่ี้�ฝัื�งน่ี้�ยงัม่	Jazz	

bar	แห่งแรกัข่องไที่ย	เปิัดเม่�อปีั	พื่ศ.	2493	แล่ะได้รางวลั่	jazz	bar

ท่ี่�เย่�ยมท่ี่�ส่ดในี้ไที่ยช่่�อ	Bamboo	Bar	รวมทัี่�งท่ี่�ฝัื�ง	Garden	wing	ก็ั

ยงัม่	Author’s	lounge	ท่ี่�ให้บ่ริกัาร	afternoon	tea	ท่ี่�คล่าสสิคมากั	ๆ 	

อ่กัท่ี่�หน่ี้�งด้วยครับ่	(Author’s	lounge	เป็ันี้ห้องข่าว	ๆ 	ท่ี่�ช่อบ่ม่งานี้

หมั�นี้หร่องานี้แต่งงานี้จัดกัันี้ครับ่)

	 อ่กัฝัื�งข่องโรงแรมอยู่ท่ี่�ฝัื�งกัร่งธินี้บ่่ร่ช่่�อว่า	ศาล่าริมนี้ำ�า	เพื่ราะ

ตั�งอยู่ริมแม่นี้ำ�าระหว่างโรงแรม	Peninsula	แล่ะห้าง	Icon	Siam	ต้อง 

นัี้�งเร่อข่้ามฟัากัไปัจากัฝืั�งห้องพื่ักัข่องโรงแรม	 โดยม่เร่อข่้ามไปัท่ี่กั 

10	นี้าท่ี่ทัี่�งวันี้	แถมเร่อท่ี่�ว่า	ยังบ่ริกัารรับ่ส่งท่ี่�ท่ี่าเร่อสะพื่านี้ตากัสินี้

(ที่ำาให้เดินี้ที่างมาโรงแรมที่าง	BTS	ได้สะดวกั)	แล่ะ	Icon	Siam	ท่ี่กัคร่�ง

ชั่�วโมงด้วยครับ่	 ฝืั�งศาล่าริมนี้ำ�าม่ห้องอาหารไที่ยศาล่าริมนี้ำ�าที่่�เดิม 

ม่	 buffet	 อาหารไที่ยม่�อเที่่�ยงที่่�อร่อยมากัแล่ะราคาไม่ถ่งพัื่นี้บ่าที่ 

(ตอนี้น่ี้�ยงัปิัดอยู่)	ม่	Oriental	spa	ท่ี่�โด่งดงัข่องโรงแรม	บ่รกิัารด่มากั	ๆ 	

แล่ะม่	Fitness	center	รวมทัี่�งโรงเร่ยนี้สอนี้กัารโรงแรมข่อง	MOBKK	

ข่องก็ัจะอยู่ท่ี่�ฝัื�งน่ี้�ด้วยครับ่

	 ปััจจ่บั่นี้โรงแรมม่กัาร	renovate	เสร็จสิ�นี้ไปัแล้่ว	โดยที่ำา

เป็ันี้สองช่่วง	(เป็ันี้โรงแรมริมนี้ำ�าเจ้าพื่ระยาห้าดาวแห่งแรกัท่ี่�	renovate	

ครั�งใหญ่ทัี่�งหมดในี้ช่่วงหลั่งปีั	2000	เล่ยครับ่)	ช่่วงแรกัก็ัม่กัารที่ำาห้อง

ใหม่ท่ี่�	Garden	wing	ก่ัอนี้ครับ่	เสร็จไปัสักัพัื่กัแล้่วครับ่	ห้องพัื่กัท่ี่�

ต่กัน่ี้�ถ้าจำาไม่ผิู้ดเม่�อก่ัอนี้ใช้่คำาว่า	Premier	room	ครับ่	ม่ห้องเล่่นี้ 

ระดับ่สองแบ่บ่	ตอนี้น่ี้�ที่ำาใหม่แล้่วครับ่	ม่ห้องสองแบ่บ่ค่อ	Chaophraya	

room	กัับ่		Chaophraya	suite	ห้องยังม่	layout	กัารเล่่นี้ระดับ่หล่าย

แบ่บ่เหม่อนี้เดิมครับ่	แต่ตกัแต่งใหม่สวยมากัๆ	ดูสว่างแล่ะทัี่นี้สมัย

มากัข่่�นี้	แล้่วก็ัเปัล่่�ยนี้	audiovisual	system	เป็ันี้แบ่บ่	online	แล้่ว	

(เม่�อก่ัอนี้เป็ันี้ระบ่บ่ย่ม	DVD	มาเปิัด	ซ่ึ่�งจรงิ	ๆ 	ผู้มก็ัช่อบ่มากั	ๆ 	ครับ่	

มันี้คล่าสสิคด่มากั)	

	 ตอนี้ท่ี่�ยังเป็ันี้ต่กัเก่ัาก่ัอนี้	 renovate	 จะม่ห้องท่ี่�ตกัแต่ง 

แบ่บ่เก่ัามากั	เต่ยงเป็ันี้แบ่บ่ตั�ง	ม่ข่าส่�ข่า	ห้องนี้ำ�า	ห้องแต่งตวัเป็ันี้แบ่บ่

โบ่ราณหมดเล่ย	 ผู้มจำาช่่�อไม่ได้แม่นี้ทัี่�งหมด	 แต่นี้่าจะม่ห้องส่�ห้อง 

เร่ยกัว่า	Heritage	Authors’	Suite	ค่อ	Joseph	Conrad,	Somerset	

Maugham,	Noel	Coward	แล้่วก็ั	James	Michener	แถมห้องฝัื�ง 

ริมสวนี้อ่กัห้องช่่�อ	 Adisorn	 lodge	 room	 ห้องฝืั�งนี้่�	 ต่างช่าติ	

แล่ะคนี้ญ่�ป่ั่นี้ช่อบ่มาพัื่กันี้ะครับ่	 ผู้มเส่ยดายเหม่อนี้กัันี้ที่่�ไม่ม่ห้อง 

แบ่บ่โบ่ราณแบ่บ่น่ี้�ในี้โรงแรมแล้่ว	ห้องทัี่�งหมดท่ี่�ว่าท่ี่�อยู่ชั่�นี้สองข่อง	

Authors’	lounge	ถูกัเปัล่่�ยนี้เป็ันี้ห้องใหญ่	ๆ 	สองห้องท่ี่�	connect	

กัันี้ได้	ค่อ	Ambassador	two-bedroom	suite	กัับ่	Royal	suite

	 ห้องพัื่กัฝัื�ง	River	wing	หลั่งตกัแต่งใหม่ทัี่�งหมด	ห้องเล็่กั

ท่ี่�ส่ดเปัล่่�ยนี้ช่่�อเป็ันี้	Deluxe	premier	room	ม่กัารข่ยายข่นี้าดข่อง

ห้องออกัไปันิี้ดหน่ี้�งครับ่		ที่ำาให้กัว้างกัว่าเดิมมากั	เปัล่่�ยนี้ระบ่บ่	audio- 

visual	system	ให้เปิัด	Youtube	หร่ออะไรต่าง	ๆ	จากัโที่รศัพื่ท์ี่ 

ม่อถ่อข่่�นี้จอได้	บ่างห้องม่ระเบ่่ยงเล็่กั	ๆ 	เพิื่�มข่่�นี้มาก็ัเร่ยกัว่า	Deluxe

balcony	room	แล้่วก็ัม่กัารแบ่่ง	category	ข่องห้องใหม่แยกัย่อย

ไปักัว่าเดิมเยอะมากัครับ่	เช่่นี้ตำาแหน่ี้งข่องห้อง	Executive	suite 

เดิมก็ัเปัล่่�ยนี้เป็ันี้ห้อง	Premier	one-bedroom	suite	ตกัแต่งส่แดง

สด	สวยแล้่วก็ักัว้างข่่�นี้มากั	ๆ 	ด้วย	(เท่ี่ากัับ่สามห้อง	deluxe	มารวมกัันี้)

แล่ะม่ห้อง	One	bedroom	suite	(เท่ี่ากัับ่สองห้อง	deluxe	มารวมกัันี้)	

ตกัแต่งด้วยโที่นี้เหล่่องที่อง	หันี้ไปัที่างสะพื่านี้ตากัสินี้อ่กัห้องหน่ี้�งครับ่

ท่ี่�เพิื่�มมาใหม่
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	 สามห้องท่ี่�หันี้หน้ี้าเข้่าแม่นี้ำ�าเจ้าพื่ระยา	แล่ะพื่เิศษกัว่าห้อง

อ่�นี้	ๆ 	ตรงท่ี่�ม่ระเบ่่ยงหันี้หน้ี้าเข้่าหาแม่นี้ำ�าเล่ยยงัอยู่ตำาแหน่ี้งเหม่อนี้เดิม	

แต่ตกัแต่งใหม่หมดค่อห้อง	 State	 room	แล่ะ	 Authors’	 suite	

(ผู้มจะเล่่าต่อในี้ส่วนี้ต่อไปั)	ห้องสองแบ่บ่น่ี้�ผู้มว่าเป็ันี้ม่มห้องท่ี่�สวย

ท่ี่�ส่ด	เห็นี้โค้งแม่นี้ำ�าเจ้าพื่ระยาได้สวยท่ี่�ส่ด	(ไม่นัี้บ่ห้องใหญ่ส่ดชั่�นี้บ่นี้

ส่ดค่อห้อง	Oriental	suite)	

	 ส่วนี้ท่ี่�ฝัื�งท้ี่ายข่องโรงแรม	 ซ่ึ่�งจะได้วิวแม่นี้ำ�าแบ่บ่เฉ่ียง	 ๆ	

จะม่ห้องแบ่บ่เดิมสองห้องค่อ	Mandarin	room	แล่ะ	Selandia	suite	

(ชั่�นี้บ่นี้ส่ด)	แล่ะม่ห้องเพิื่�มมาใหม่อ่กัหน่ี้�งแบ่บ่ช่่�อ	Junior	terrace	 

suite	หันี้ไปัที่างสะพื่านี้ตากัสินี้แล่ะโรงเร่ยนี้อัสสัมชั่ญ	ท่ี่�ชั่�นี้บ่นี้ส่ด	

(ชั่�นี้	16)	ยังม่ห้องพิื่เศษท่ี่�ม่ความเป็ันี้ไที่ยมากั	ๆ 	เร่ยกัว่า	Siam	suite

แล้่วก็ัห้อง	Theme	suite	ซ่ึ่�งเหม่อนี้กัับ่ห้อง	One	bedroom	suite	

แต่ม่เพื่ดานี้สูงกัว่า	 ม่ช่่�อเป็ันี้ช่่�อเร่อเช่่นี้	Otago,	Melita,	 Vesatri	

แล่ะ	Natuna	

		 ห้องท่ี่�ผู้มจะพื่ามาช่มเป็ันี้หลั่กัในี้ครั�งน่ี้�	เป็ันี้ห้อง	Authors’	

suite	ซ่ึ่�งม่แค่	10	ห้องเท่ี่านัี้�นี้	แม้ว่า	layout	จะข่องแต่ล่ะห้องจะ

เหม่อนี้กัันี้	ค่อหน่ี้�งห้องนัี้�งเล่่นี้	หน่ี้�งห้องนี้อนี้แล่ะระเบ่่ยงรมินี้ำ�าใหญ่	

แต่ว่าแต่ล่ะห้องจะตกัแต่งด้วยโที่นี้	แล่ะส่ไม่เหม่อนี้กัันี้เล่ย	ห้องแต่ล่ะ

ห้องจะถูกัตั�งช่่�อห้องตามนัี้กัเข่่ยนี้หร่อคนี้ม่ช่่�อเส่ยงท่ี่�ม่ส่วนี้เก่ั�ยวข้่องกัับ่

โรงแรม	เช่่นี้	Jim	Thompson	ท่ี่�เคยเป็ันี้เจ้าข่องโรงแรมอยู่ช่่วงหน่ี้�ง

	 กัารตกัแต่งข่องห้อง	Author’s	suite	แต่ล่ะแบ่บ่	นี้ำ�าหนัี้กั

แล่ะสัดส่วนี้ความ	contemporary	หร่อ	modern	หร่อไที่ย	ๆ	ก็ั 

แล้่วแต่เอกัลั่กัษณ์ข่องแต่ล่ะห้องครับ่	ห้องท่ี่�ล่งท้ี่ายด้วย	12	จะอยู่ฝัื�ง

ท่ี่�มองไปัที่างสะพื่านี้ตากัสินี้	ส่วนี้ห้องท่ี่�ล่งท้ี่ายด้วย	10	จะหันี้ไปัที่าง	

French	embassy	แล่ะ	Icon	Siam	แต่ไม่ว่าจะเป็ันี้ฝัื�งไหนี้	ห้อง	 

Authors’	suite	จะม่ระเบ่่ยงท่ี่�กัว้างมากั	เพื่ราะฉีะนัี้�นี้ออกัมาย่นี้ท่ี่�

ระเบ่่ยง	วิวก็ัจะเห็นี้ไปัทัี่�งสองฝัื�งครับ่	แต่ว่าจะมองไกัล่ไปัที่างไหนี้

มากักัว่าเท่ี่านัี้�นี้เองครับ่

Barbara Cartland Captain Andersen

Gore Vidal Graham Greene

	 ห้อง	Authors’	suite	ม่	10	ห้องนี้ะครับ่	ท่ี่�น่ี้�น่ี้าจะเป็ันี้ 

ท่ี่�เด่ยวนี้ะครับ่	ท่ี่�จะม่รูปัครบ่ทัี่�ง	10	ห้องให้ช่ม	สิบ่ห้องท่ี่�ว่าได้แก่ั	

Jim	Thompson,	Gore	Vidal,	Wilbur	Smith,	Barbara	Cartland,	

Captain	Andersen,	Graham	Greene,	SEA	write,	John	Le 

Carre,	Normal	Mailer	แล้่วก็ัห้องใหม่ค่อห้อง	Adisorn	(แที่นี้ห้อง

เดิม)	ช่่�อ	Adisorn	เป็ันี้ช่่�อข่องเจ้าข่องเก่ัาข่องโรงแรมครับ่

Jim Thompson

SEA write

Adisorn John Le Carre 

Wilbur Smith

Normal Mailer 

Chaophraya suite
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	 ห้อง	Authors’	suite	ท่ี่�ตกัแต่งใหม่	 ม่กัารใช้่กัระจกัในี้ 

ห้องนี้อนี้มากัข่่�นี้	ที่ำาให้ห้องดูกัว้างมากั	กัารบ่ริกัารข่องท่ี่�น่ี้�	 ถ่อว่า 

ด่เย่�ยมสมกัับ่รางวัล่ต่าง	ๆ	ท่ี่�ได้มามากัเล่ยครับ่	ท่ี่กัห้องม่	butler 

ปัระจำา	อยากัให้ช่่วย	unpack	หร่อจัดกัระเป๋ัาก่ัอนี้กัลั่บ่	จองห้อง 

อาหาร	สปัา	ต่ฟัองในี้อ่างนี้ำ�า	เร่ยกั	butler	ได้เล่ยครับ่	ถ้าเป็ันี้แข่กั

ปัระจำา	butler	จะจดจำาได้เล่ยว่าเราช่อบ่อะไร	 ม่ระบ่บ่กัารส่งต่อ	

preference	ข่องเรา	แม้ไม่ได้เจอกัับ่	butler	คนี้เดิม	จริง	ๆ	แล้่ว	

หล่ายโรงแรมในี้ไที่ยก็ัม่ระบ่บ่	butler	นี้ะ	แต่ท่ี่�บ่ริกัารด่มากั	ๆ 	จริง	ๆ 	

แล่ะม่ออาช่่พื่ก็ัค่อท่ี่�	MOBKK	น่ี้�ล่่ะครบั่ท่ี่�หน่ี้�งเล่ย	เช่่นี้พื่อมาในี้ห้อง	

butler	จะจัดเตร่ยมท่ี่กัอย่างท่ี่�เราช่อบ่ท่ี่�โรงแรมจำาได้	เช่่นี้ผู้มช่อบ่

มะม่วงมากั	 ท่ี่กัครั�งที่่�มาพัื่กักั็จะม่มะม่วงปัอกัไว้ให้เดินี้มาที่่�ห้อง 

อาหาร	ช่อบ่นัี้�งท่ี่�ไหนี้ก็ัจะได้ท่ี่�เดิมเป็ันี้ปัระจำา	มาพัื่กัท่ี่�น่ี้�พื่ร้อมกัับ่ที่านี้

อาหารในี้โรงแรม	 แวะไปัพัื่กัผู้่อนี้ที่่�สปัา	 กั็ถ่อว่าได้ผู้่อนี้คล่ายจากั 

ความเคร่ยดแล้่วนี้ะครับ่	

	 สำาหรับ่อาหารเท่ี่�ยงก็ัเล่่อกัได้ว่าจะไปัรบั่ปัระที่านี้ท่ี่�	Lord

Jim’s	 ที่่ �ปักัติแล่้วเปั็นี้	

buffet	 แต่ตอนี้นี้่�เนี้่ �อง 

เพื่ราะ	COVID-19	เล่ยเป็ันี้

Buffet	ท่ี่�ใช้่วิธ่ิสั�งจากัเมนูี้

แล่้วบ่ริกัรจะนี้ำามาเสิร์ฟั 

ท่ี่�โต๊ะเล่ยครับ่	อาหารม่ทัี่�ง

อาหารไที่ย	 แล่ะอาหาร 

นี้านี้าช่าติครับ่	 ตับ่ห่านี้	

อาหารไที่ย	 อาหารญ่�ป่่ันี้	

แล่ะข่องหวานี้ที่่�นี้่�อร่อย 

ท่ี่กั	ๆ 	จานี้เล่ยครับ่	ส่วนี้ท่ี่�	

Le	Normandie	ซ่ึ่�งเป็ันี้ 

ห้องอาหารระดับ่มิช่ลิ่นี้ 

สองดาว	 จะให้บ่ริกัาร 

อาหารฝืรั�งเศสซ่ึ่�งม่ทัี่�งแบ่บ่	Set	menu	แล่ะ	a	la	carte	ครับ่	ตอนี้

เที่่�ยงแต่งตัวแบ่บ่ส่ภัาพื่แต่ม่�อคำ�าต้องใส่สูที่สำาหรับ่ผูู้้ช่าย	 อาหารที่่�	

Le	Normandie	จะเปัล่่�ยนี้ไปัเร่�อย	ๆ 	ครับ่	แล้่วแต่วัตถ่ดิบ่ในี้แต่ล่ะ

ช่่วง	ส่วนี้ห้องอาหาร	Verandah	ท่ี่�เปิัดเป็ันี้	all	day	dining	ตอนี้น่ี้�ก็ั

จะเป็ันี้อาหารไที่ย	แล่ะอาหารนี้านี้าช่าตคิรับ่	ผัู้ดกัระเพื่าแล่ะผู้ดัไที่ย

ท่ี่�น่ี้�อร่อยมากั	ๆ	เล่ยครับ่

	 ส่วนี้ถ้าอยากัล่อง	 Afternoon	 tea	 ก็ัจองท่ี่�	 Authors’	 

lounge	ได้เล่ยครบั่	แต่ว่าเช็่ควนัี้ด่	ๆ 	เพื่ราะว่าบ่างช่่วงจะม่งานี้หมั�นี้

จัดท่ี่�น่ี้�	ไม่งั�นี้แที่นี้ท่ี่�จะได้บ่รรยากัาศข่อง	lounge	ก็ัจะต้องมานัี้�งท่ี่�	

lobby	แที่นี้ครับ่	เมนูี้ท่ี่�น่ี้�ปััจจ่บั่นี้ใช้่ช่าข่อง	TWG	ครับ่	โดยปักัติช่่ด

afternoon		tea	ก็ัจะม่ช่่ด	Oriental	set	ม่ข่องคาวแล่ะข่องหวานี้

เป็ันี้แบ่บ่ไที่ย	ๆ	ม่ข่นี้มไที่ย	แล้่วก็ัม่	Vegan	and	gluten	free	set	

แล้่วก็ั	Western	set	ท่ี่�เป็ันี้พื่วกั	finger	sandwich	แล้่วก็ัเค้กัทัี่�ว	ๆ

ไปัซ่ึ่�งจะเปัล่่�ยนี้	 theme	ไปัท่ี่กั	ๆ	 เด่อนี้ครับ่	 	 โดยบ่างช่่วงก็ัจะม่		

Oriental	set	พิื่เศษครับ่	เช่่นี้ตอนี้ท่ี่�ผู้มเข่่ยนี้	column	อยู่กัจ็ะเป็ันี้

ข้่าวแช่่	set	แที่นี้	Oriental	set	ปักัติ

	 สำาหรับ่	 Oriental	 Spa	 ที่่�ต้องข่้ามฝืั�งมาศาล่าริมนี้ำ�า	

ม่ห้องหล่ายแบ่บ่นี้ะครบั่	ผู้มม่รูปัห้องท่ี่�ใหญ่ท่ี่�ส่ดค่อ	Oriental	spa	

suite	มาให้ช่มนี้ะครับ่	ห้องกัว้างมากั	ๆ	ม่อ่างอาบ่นี้ำ�าใหญ่มากั	ๆ	

แช่่ได้สองคนี้เล่ย	ท่ี่�น่ี้�จะตกัแต่งเป็ันี้แบ่บ่ไที่ยมากั	ๆ 	เล่ยครบั่	Therapist	

แต่ล่ะคนี้ผู้มว่าปัระสบ่กัารณ์มากัมายแล่ะส่ภัาพื่มากั	ๆ	 นี้อกัจากั 

staycation	 จะม่ค่าห้องที่่�ถูกัแล่้ว	 ค่าสปัาที่่�นี้่�กั็ถูกัที่่�ส่ดที่่�เคยเห็นี้

มาเล่ยครับ่	

	 ท่ี่กัท่ี่านี้อ่านี้แล้่วก็ัช่มรูปัไปั	น่ี้าจะคล่ายเคร่ยดจากั	COVID-19	 

ไปัได้บ้่างนี้ะครับ่แล้่วเจอกัันี้ในี้ฉีบั่บ่ต่อไปันี้ะครับ่	:)
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