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Staycation

ริิมเจ้้าพระยา
หมอหมููน้้อย

กลัับมาพบกัันอีีกครั้้�งนะครัับกัับผมเอง หมอหมููน้้อย
ผมห่่างหายจากการเขีียน column ไปนานหลายปีี ดีีใจที่่ไ� ด้้กลับั มา
เขีียนเรื่อ�่ งกิิน ๆ เที่่ย� ว ๆ ตาม style ผมอีีกครั้้ง�  รัับรองว่่ามีีหลากหลาย
style แน่่นอนครัับ 
ในช่่วงการระบาดหนัักของ COVID-19 ตั้้�งแต่่ปีีที่่�แล้้ว
เพื่่อ� น ๆ พี่่น้� อ้ งทัันตแพทย์์น่า่ จะเห็็นคำ�ว่
ำ า่ staycation กัันมากขึ้้�นนะ
ครัับทั้้�งตามหน้้า website ของโรงแรม หรืือตามโฆษณาใน social
media ต่่าง ๆ ตามนิิยามแล้้วคำำ�ว่่า staycation นั้้�นมีีความหมาย
กว้้างมากทั้้�งหมายถึึงการเที่่�ยวในประเทศตััวเอง หรืือไม่่ก็็หมายถึึง
การพัักผ่่อนอยู่่�กัับบ้้านสบาย ๆ  หรืือไปที่่�ไหนใกล้้ ๆ แบบไม่่ต้้อง
พิิธีีรีีตรองมากมายนััก
ที่่ผ่� า่ นมา COVID-19 สร้้างความเสีียหายให้้กับธุุ
ั รกิิจภาค
ต่่าง ๆ มากมายไปหมดครัับ ที่่เ� ห็็นเด่่นชัดั อย่่างหนึ่่ง� คืืออุุตสาหกรรม
การท่่องเที่่ย� วและร้้านอาหาร ในช่่วงที่่ผ่� า่ นมาตั้้ง� แต่่ปีที่ี แ�่ ล้้ว โรงแรม
ทั้้�งในกรุุงเทพ และต่่างจัังหวััด จึึงออก package แบบ staycation
ต่่าง ๆ ออกมาอย่่างถล่่มทลาย เพื่่�อให้้สามารถพยุุงตััวเองในช่่วงที่่�
ไม่่มีีนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิเข้้ามาในระบบ  แถม staycation ของ
โรงแรมในเมืืองไทย ก็็ยัังมีีอะไรที่่�น่่าแปลกใจ อึ้้�ง ทึ่่�ง มากมาย
ไปหมดเลยครัับ  ถามเพื่่�อนที่่�ต่่างประเทศมาหลาย ๆ ที่่�ทั้้�งยุุโรป 
ญี่่ปุ่� �น ฮ่
่ ่องกง ไม่่มีี  staycation ที่่�ไหน สุุด ๆ เท่่าในไทยอีีกแล้้ว
หลาย ๆ อย่่างเป็็นสิ่่�งที่่�ไม่่ได้้คิิดว่่าจะได้้เห็็นในอุุตสาหกรรมการ
ท่่องเที่่ย� วไทยเลย ไม่่ว่า่ จะเป็็นการเข้้าพัักได้้ตั้้ง� แต่่ 8.00 แล้้ว check
out ได้้อีีกวัันเวลา 20.00 หรืือบางโรงแรมใจป้ำำ��ขนาดให้้ถึึง 22.00
ไปเลย หรืือบางแห่่งก็็มีีแม้้กระทั่่ง� ราคาค่่าพัักที่่ถู� กกว่
ู า่ ปกติิอย่่างมาก 
หั่่�นราคาลงมามากกว่่า 50% ซึ่่�งในช่่วงปกติิจัับต้้องได้้ยากมาก
สำำ�หรัับบางโรงแรม แล้้วแถมยัังให้้ credit เป็็นค่่าอาหารอีีก 50%

ของค่่าห้้อง รวมกัับอาหารเช้้าสองท่่าน และสปาสำำ�หรัับสองท่่านฟรีี ๆ
เพิ่่�มไปอีีก ผมเคยเห็็น package ของบางโรงแรม ให้้ราคาห้้อง suite
ที่่�ในช่่วงปกติิแพงมาก  ๆ คืืนละมากกว่่าหนึ่่�งแสน ลดลงมาเหลืือ
สองหมื่่นนิ
� ดิ ๆ พัักได้้สี่ท่�่ า่ น แล้้วก็็แถมค่่าอาหารเท่่าค่่าห้้องเลยครัับ 
ลดสุุดมาก ๆ จริิง ๆ
แล้้วก็็ไม่่ใช่่แค่่ใน กรุุงเทพนะครัับ โรงแรมในเมืืองท่่องเที่่ย� ว
ทั้้ง� สมุุย ภููเก็็ต ก็็ออก package หั่่�นราคากัันน่า่ กลััวมากแบบที่่ไ� ม่่เคย
เห็็นราคาห้้องพัักของโรงแรมหรูู ๆ ห้้าดาวในเมืืองท่่องเที่่ย� วทั้้�งสอง
แห่่งเป็็นแบบนี้้ม� าก่่อนเลยครัับ ดังั นั้้น� ช่่วงนี้้เ� ป็็นช่่วงที่่ไ� ปต่่างประเทศ
ไม่่ได้้ ในฉบัับนี้ผ�้ มก็็เลยพา staycation แบบไทย พัักผ่อ่ นในประเทศ
กัันไปแทนนะครัับ
รอบนี้ผ�้ มตั้้ง� ใจจะพามา staycation ริิมแม่่น้ำ��ำ เจ้้าพระยากัับ
โรงแรมที่่�เก่่าแก่่และคลาสสิิคที่่�สุุดในกรุุงเทพมหานคร คืือโรงแรม
Mandarin Oriental Bangkok ซึ่่�งผมจะขอย่่อว่่า MOBKK
ผมไปพัักเอง ไม่่ได้้มีี sponsor ใด ๆ ไม่่ได้้มีี conflict of interest
ใด ๆ ทั้้�งสิ้้�นนะครัับ  :)
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แม่่น้ำำ��เจ้้าพระยาเป็็นแม่่น้ำำ��หลัักของภาคกลาง ไหลผ่่าน
กรุุงเทพมหานครแบ่่งฝั่่ง� พระนคร กัับฝั่่ง� ธนออกจากกััน ถ้า้ เราไม่่ได้้
ไปเที่่�ยวทะเลที่่�ไหนไกล  ๆ ผมว่่าการมาพัักผ่่อนโรงแรมริิมแม่่น้ำำ��
เจ้้าพระยาก็็เป็็นการผ่่อนคลายที่่ดีี� มาก ๆ อย่่างหนึ่่ง�  นั่่�งมองแม่่น้ำ��ำ ไป 
ทานข้้าวริิมน้ำำ� 
� ออกไปตัักบาตร นั่่�งเรืือไปวััดต่่าง ๆ ที่่อ� ยู่่�ริมิ น้ำำ� ก็
� เ็ ป็็น
การผ่่อนคลายได้้ระดัับหนึ่่�งเหมืือนกััน
MOBKK เป็็ น โรงแรมที่่ � เ ก่่ า แก่่ ที่ ่ � สุุ ดในประเทศไทย
ตอนนี้้�ก็มีี็ อายุุมากกว่่า 145 ปีีแล้้ว เปิิดให้้บริิการครั้้�งแรกก็็ปี พ
ี .ศ.
2419 โน่่นเลยมาถึึงตอนนี้้�โรงแรมได้้รัับรางวััลมามากมาย ทั้้�งจาก 
Travel-leisure ซึ่่ � ง เป็็ น  website ที่่ � จัั ด อัั นดัั บ โรงแรมและ
แหล่่งท่่องเที่่�ยวชื่่�อดััง โดย MOBKK เคยได้้รางวััลโรงแรมที่่ดีี� ที่่�สุุด
ในโลกมาแล้้วสามปีีด้้วยกัันครัับ นอกจากนี้้� MOBKK ยัังได้้รางวััล
ห้้าดาวทั้้�งในส่่วนของโรงแรมและสปา จาก Forbes โดยเฉพาะสปา
เป็็นห้้าดาวจาก Forbes แห่่งเดีียวในไทยอีีกด้้วย
ตััวโรงแรมมีีสองฝั่่ง� แม่่น้ำ� ฝั่่
�ำ ง� พระนครเป็็นฝั่่ง� ห้้องพัักหลััก
ของโรงแรม มีีสองตึึก ผมก็็ไม่่แน่่ใจแล้้วว่่าตอนนี้้�เขาเรีียกอะไร แต่่
ผมเรีียก Author’s wing หรืือ Garden wing แล้้วก็็อีีกตึึกที่่สู� งู กว่่า
ผมเรีียก River wing หรืือ Main wing ฝั่่�งนี้้�นอกจากเป็็นที่่ตั้้� �งของ
ตััวโรงแรม ก็็มีีห้้องอาหารหลายห้้อง ได้้แก่่ห้้องอาหารนานาชาติิ
Lord Jim’s ห้้องอาหารฝรั่่�งเศสระดัับมิชลิ
ิ นิ สองดาว Le Normandie
และห้้องอาหารที่่�บริิการ all day dining ชื่่�อ Verandah ซึ่่�งตอนนี้�้
เชฟที่่ดู� แู ลก็็เป็็นเชฟอาหารไทยที่่เ� คยทำำ�งานในร้้านอาหารระดัับมิชลิ
ิ นิ
� ังมีีห้้องอาหาร Riverside Terrace
มาก่่อนเช่่นกััน ส่่วนตรงริิมน้ำำ�ยั
ที่่�ปกติิบริิการ buffet มื้้�อค่ำำ��ทุุกวััน  (แต่่ช่่วงนี้้�ยัังปิิดบริิการครัับ)
แล้้วก็็มีีห้อ้ งอาหารอิิตาเลีียนใกล้้ ๆ กัับท่า่ เรืืองของโรงแรมชื่่อ� Ciao
� dim sum
ที่่อ� าหารอร่่อยมากเช่่นกััน (จริิง ๆ ก็็ยังั มีีห้้องอาหารจีีนที่่มีี 
buffet ที่่เ� ยี่่ย� มมาก ๆ ชื่่อ� The China House ซึ่่ง� ตอนนี้้ยั� งั ปิิดบริิการ
อยู่่�) แถมตอนนี้้มีีอีีก
� หนึ่่ง� ห้้องที่่เ� ปิิดใหม่่พร้อ้ มกัับการเปิิดบริิการใหม่่
ของตึึก  River wing หลัังจากปิิดซ่่อมเพื่่�อ renovate มาเป็็นปีี
เป็็นห้อ้ งอาหารญี่่ปุ่� �นชื่
่ อ�่ Kinu by Takagi นอกจากนี้ฝั่่�้ ง� นี้ยั�้ งั มีี Jazz
bar แห่่งแรกของไทย เปิิดเมื่่อ� ปีี พศ. 2493 และได้้รางวััล jazz bar
ที่่เ� ยี่่ย� มที่่สุุ� ดในไทยชื่่อ� Bamboo Bar รวมทั้้�งที่่ฝั่่� �ง Garden wing ก็็
ยัังมีี Author’s lounge ที่่ใ� ห้้บริกิ าร afternoon tea ที่่ค� ลาสสิิคมาก ๆ
อีีกที่่ห� นึ่่ง� ด้้วยครัับ (Author’s lounge เป็็นห้อ้ งขาว ๆ ที่่ช� อบมีีงาน
หมั้้�นหรืืองานแต่่งงานจััดกัันครัับ)
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อีีกฝั่่�งของโรงแรมอยู่่�ที่ฝั่่�่ ง� กรุุงธนบุุรีีชื่่อ� ว่่า ศาลาริิมน้ำำ� � เพราะ
ตั้้ง� อยู่่�ริมิ แม่่น้ำ��ำ ระหว่่างโรงแรม Peninsula และห้้าง Icon Siam ต้้อง
นั่่�งเรืือข้้ามฟากไปจากฝั่่�งห้้องพัักของโรงแรม โดยมีีเรืือข้้ามไปทุุก
10 นาทีีทั้้�งวััน แถมเรืือที่่ว่� า่  ยัังบริิการรัับส่ง่ ที่่ท่� า่ เรืือสะพานตากสิิน
(ทำำ�ให้้เดิินทางมาโรงแรมทาง BTS ได้้สะดวก) และ Icon Siam ทุุกครึ่ง�่
ชั่่�วโมงด้้วยครัับ ฝั่่�งศาลาริิมน้ำำ��มีีห้้องอาหารไทยศาลาริิมน้ำำ��ที่่�เดิิม
มีี  buffet อาหารไทยมื้้�อเที่่�ยงที่่�อร่่อยมากและราคาไม่่ถึึงพัันบาท
(ตอนนี้้ยั� งั ปิิดอยู่่�) มีี Oriental spa ที่่โ� ด่่งดัังของโรงแรม บริิการดีีมาก ๆ
และมีี Fitness center รวมทั้้ง� โรงเรีียนสอนการโรงแรมของ MOBKK
ของก็็จะอยู่่�ที่่�ฝั่่ง� นี้้�ด้้วยครัับ
ปััจจุุบัันโรงแรมมีีการ renovate เสร็็จสิ้้�นไปแล้้ว โดยทำำ�
เป็็นสองช่่วง (เป็็นโรงแรมริิมน้ำำ�� เจ้้าพระยาห้้าดาวแห่่งแรกที่่� renovate
ครั้้ง� ใหญ่่ทั้้ง� หมดในช่่วงหลัังปีี 2000 เลยครัับ) ช่่วงแรกก็็มีีการทำำ�ห้อ้ ง
ใหม่่ที่่� Garden wing ก่่อนครัับ เสร็็จไปสัักพัักแล้้วครัับ ห้้องพัักที่่�
ตึึกนี้�ถ้้ ้าจำำ�ไม่่ผิิดเมื่่�อก่่อนใช้้คำ�ว่
ำ ่า Premier room ครัับ มีีห้้องเล่่น
ระดัับสองแบบ ตอนนี้้ทำ� �ำ ใหม่่แล้้วครัับ มีีห้อ้ งสองแบบคืือ Chaophraya
room กัับ  Chaophraya suite ห้้องยัังมีี layout การเล่่นระดัับหลาย
แบบเหมืือนเดิิมครัับ แต่่ตกแต่่งใหม่่สวยมากๆ ดููสว่่างและทัันสมััย
มากขึ้้�น แล้้วก็็เปลี่่ย� น audiovisual system เป็็นแบบ online แล้้ว
(เมื่่อ� ก่่อนเป็็นระบบยืืม DVD มาเปิิด ซึ่่ง� จริิง ๆ ผมก็็ชอบมาก ๆ ครัับ 
มัันคลาสสิิคดีีมาก)
ตอนที่่�ยัังเป็็นตึึกเก่่าก่่อน  renovate จะมีีห้้องที่่�ตกแต่่ง
แบบเก่่ามาก เตีียงเป็็นแบบตั่่�ง มีีขาสี่่ข� า ห้้องน้ำำ� ห้
� อ้ งแต่่งตััวเป็็นแบบ
โบราณหมดเลย ผมจำำ�ชื่่�อไม่่ได้้แม่่นทั้้�งหมด แต่่น่่าจะมีีห้้องสี่่�ห้้อง
เรีียกว่่า Heritage Authors’ Suite คืือ Joseph Conrad, Somerset
Maugham, Noel Coward แล้้วก็็ James Michener แถมห้้องฝั่่ง�
ริิมสวนอีีกห้้องชื่่�อ Adisorn lodge room ห้้องฝั่่�งนี้้� ต่่างชาติิ
และคนญี่่�ปุ่่�นชอบมาพัักนะครัับ ผมเสีียดายเหมืือนกัันที่่�ไม่่มีีห้้อง
แบบโบราณแบบนี้้ใ� นโรงแรมแล้้ว ห้้องทั้้�งหมดที่่ว่� า่ ที่่อ� ยู่่�ชั้้น� สองของ
Authors’ lounge ถููกเปลี่่ย� นเป็็นห้อ้ งใหญ่่ ๆ สองห้้องที่่� connect
กัันได้้ คืือ Ambassador two-bedroom suite กัับ Royal suite
ห้้องพัักฝั่่ง� River wing หลัังตกแต่่งใหม่่ทั้้ง� หมด ห้้องเล็็ก
ที่่สุุ� ดเปลี่่ย� นชื่่อ� เป็็น Deluxe premier room มีีการขยายขนาดของ
ห้้องออกไปนิิดหนึ่่ง� ครัับ  ทำ�ำ ให้้กว้า้ งกว่่าเดิิมมาก เปลี่่ย� นระบบ audiovisual system ให้้เปิิด Youtube หรืืออะไรต่่าง ๆ จากโทรศััพท์์
มืือถืือขึ้้น� จอได้้ บางห้้องมีีระเบีียงเล็็ก ๆ เพิ่่�มขึ้้น� มาก็็เรีียกว่่า Deluxe
balcony room แล้้วก็็มีีการแบ่่ง category ของห้้องใหม่่แยกย่่อย
ไปกว่่าเดิิมเยอะมากครัับ เช่่นตำ�ำ แหน่่งของห้้อง Executive suite
เดิิมก็็เปลี่่ย� นเป็็นห้อ้ ง Premier one-bedroom suite ตกแต่่งสีีแดง
สด สวยแล้้วก็็กว้า้ งขึ้้น� มาก ๆ ด้้วย (เท่่ากัับสามห้้อง deluxe มารวมกััน)
และมีีห้้อง One bedroom suite (เท่่ากัับสองห้้อง deluxe มารวมกััน)
ตกแต่่งด้้วยโทนเหลืืองทอง หัันไปทางสะพานตากสิินอีีกห้อ้ งหนึ่่ง� ครัับ
ที่่�เพิ่่�มมาใหม่่
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สามห้้องที่่หั� นั หน้้าเข้้าแม่่น้ำ��ำ เจ้้าพระยา และพิิเศษกว่่าห้้อง
� ๆ ตรงที่่มีี� ระเบีียงหัันหน้้าเข้้าหาแม่่น้ำ��ำ เลยยัังอยู่่�ตำ�ำ แหน่่งเหมืือนเดิิม
อื่่น 
แต่่ตกแต่่งใหม่่หมดคืือห้้อง State room และ Authors’ suite
(ผมจะเล่่าต่่อในส่่วนต่่อไป) ห้้องสองแบบนี้้ผ� มว่่าเป็็นมุุมห้้องที่่ส� วย
ที่่สุุ� ด เห็็นโค้้งแม่่น้ำ��ำ เจ้้าพระยาได้้สวยที่่สุุ� ด (ไม่่นับห้
ั อ้ งใหญ่่สุุดชั้้นบน
�
สุุดคืือห้้อง Oriental suite)
ส่่วนที่่ฝั่่� �งท้้ายของโรงแรม ซึ่่�งจะได้้วิิวแม่่น้ำำ��แบบเฉียี ง ๆ
จะมีีห้้องแบบเดิิมสองห้้องคืือ Mandarin room และ Selandia suite
(ชั้้�นบนสุุด) และมีีห้้องเพิ่่�มมาใหม่่อีีกหนึ่่�งแบบชื่่�อ Junior terrace
suite หัันไปทางสะพานตากสิินและโรงเรีียนอััสสััมชััญ ที่่ชั้้� �นบนสุุด
(ชั้้น 
� 16) ยัังมีีห้้องพิิเศษที่่มีี� ความเป็็นไทยมาก ๆ เรีียกว่่า Siam suite
แล้้วก็็ห้อ้ ง Theme suite ซึ่่ง� เหมืือนกัับห้อ้ ง One bedroom suite
แต่่มีีเพดานสููงกว่่า มีีชื่่�อเป็็นชื่่�อเรืือเช่่น  Otago, Melita, Vesatri
และ Natuna
ห้้องที่่ผ� มจะพามาชมเป็็นหลัักในครั้้ง� นี้้� เป็็นห้อ้ ง Authors’
suite ซึ่่�งมีีแค่่ 10 ห้้องเท่่านั้้�น แม้้ว่่า layout จะของแต่่ละห้้องจะ
เหมืือนกััน คืือหนึ่่ง� ห้้องนั่่�งเล่่น หนึ่่ง� ห้้องนอนและระเบีียงริิมน้ำำ�� ใหญ่่
แต่่ว่า่ แต่่ละห้้องจะตกแต่่งด้้วยโทน และสีีไม่่เหมืือนกัันเลย ห้้องแต่่ละ
ห้้องจะถููกตั้้ง� ชื่่อ� ห้้องตามนัักเขีียนหรืือคนมีีชื่่อ� เสีียงที่่มีีส่
� ว่ นเกี่่ย� วข้้องกัับ
โรงแรม เช่่น Jim Thompson ที่่เ� คยเป็็นเจ้้าของโรงแรมอยู่่�ช่ว่ งหนึ่่ง�
การตกแต่่งของห้้อง Author’s suite แต่่ละแบบ น้ำำ�� หนััก
และสััดส่่วนความ contemporary หรืือ modern หรืือไทย ๆ ก็็
แล้้วแต่่เอกลัักษณ์์ของแต่่ละห้้องครัับ ห้อ้ งที่่ล� งท้้ายด้้วย 12 จะอยู่่�ฝั่่ง�
ที่่ม� องไปทางสะพานตากสิิน ส่ว่ นห้้องที่่ล� งท้้ายด้้วย 10 จะหัันไปทาง
French embassy และ Icon Siam แต่่ไม่่ว่่าจะเป็็นฝั่่�งไหน ห้้อง
� า้ งมาก เพราะฉะนั้้�นออกมายืืนที่่�
Authors’ suite จะมีีระเบีียงที่่กว้
ระเบีียง วิิวก็็จะเห็็นไปทั้้�งสองฝั่่�งครัับ  แต่่ว่่าจะมองไกลไปทางไหน
มากกว่่าเท่่านั้้�นเองครัับ

ห้้อง Authors’ suite มีี 10 ห้้องนะครัับ ที่่�นี่่�น่่าจะเป็็น
ที่่�เดีียวนะครัับ  ที่่�จะมีีรููปครบทั้้�ง 10 ห้้องให้้ชม สิิบห้้องที่่�ว่่าได้้แก่่
Jim Thompson, Gore Vidal, Wilbur Smith, Barbara Cartland,
Captain Andersen, Graham Greene, SEA write, John Le
Carre, Normal Mailer แล้้วก็็ห้อ้ งใหม่่คืือห้้อง Adisorn (แทนห้้อง
เดิิม) ชื่่�อ Adisorn เป็็นชื่่�อของเจ้้าของเก่่าของโรงแรมครัับ
Barbara Cartland

Captain Andersen

Gore Vidal

Graham Greene

Jim Thompson

Normal Mailer

SEA write

Wilbur Smith

Adisorn

John Le Carre

Chaophraya suite
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ห้้อง Authors’ suite ที่่�ตกแต่่งใหม่่ มีีการใช้้กระจกใน
่� อว่่า
ห้้องนอนมากขึ้้�น ทำำ�ให้้ห้้องดููกว้้างมาก การบริิการของที่่นี่�  ถืื
ดีีเยี่่�ยมสมกัับรางวััลต่่าง ๆ ที่่�ได้้มามากเลยครัับ ทุุกห้้องมีี butler
ประจำำ�  อยากให้้ช่่วย unpack หรืือจััดกระเป๋๋าก่่อนกลัับ  จองห้้อง
อาหาร สปา ตีีฟองในอ่่างน้ำำ�� เรีียก butler ได้้เลยครัับ ถ้้าเป็็นแขก
ประจำำ�  butler จะจดจำำ�ได้้เลยว่่าเราชอบอะไร มีีระบบการส่่งต่่อ
preference ของเรา แม้้ไม่่ได้้เจอกัับ butler คนเดิิม จริิง ๆ แล้้ว
หลายโรงแรมในไทยก็็มีีระบบ butler นะ แต่่ที่บริ
�่ กิ ารดีีมาก ๆ จริิง ๆ
และมืืออาชีีพก็็คืือที่่� MOBKK นี่่ล่� ะ่ ครัับที่่ห� นึ่่ง� เลย เช่่นพอมาในห้้อง
butler จะจััดเตรีียมทุุกอย่่างที่่�เราชอบที่่�โรงแรมจำำ�ได้้ เช่่นผมชอบ
มะม่่วงมาก ทุุกครั้้�งที่่�มาพัักก็็จะมีีมะม่่วงปอกไว้้ให้้เดิินมาที่่�ห้้อง
อาหาร ชอบนั่่�งที่่ไ� หนก็็จะได้้ที่เ�่ ดิิมเป็็นประจำำ� มาพัักที่่นี่� พร้
�่ อ้ มกัับทาน
อาหารในโรงแรม แวะไปพัักผ่่อนที่่�สปา ก็็ถืือว่่าได้้ผ่่อนคลายจาก
ความเครีียดแล้้วนะครัับ 
สำำ�หรัับอาหารเที่่ย� งก็็เลืือกได้้ว่า่ จะไปรัับประทานที่่� Lord
Jim’s ที่่ � ปกติิ แ ล้้ ว เป็็ น 
buffet แต่่ตอนนี้้�เนื่่�อง
เพราะ COVID-19 เลยเป็็น
Buffet ที่่ใ� ช้้วิธีีสั่่
ิ ง� จากเมนูู
แล้้วบริิกรจะนำำ�มาเสิิร์์ฟ
ที่่โ� ต๊๊ะเลยครัับ อาหารมีีทั้้�ง
อาหารไทย และอาหาร
นานาชาติิครัับ ตัับห่่าน 
อาหารไทย อาหารญี่่�ปุ่่�น 
และของหวานที่่�นี่่�อร่่อย
ทุุก ๆ จานเลยครัับ ส่ว่ นที่่�
Le Normandie ซึ่่�งเป็็น
ห้้องอาหารระดัับมิิชลิิน
สองดาว จะให้้ บริิ ก าร
อาหารฝรั่่�งเศสซึ่่�งมีีทั้้�งแบบ Set menu และ a la carte ครัับ ตอน
เที่่�ยงแต่่งตััวแบบสุุภาพแต่่มื้้�อค่ำำ��ต้้องใส่่สููทสำำ�หรัับผู้้�ชาย อาหารที่่�
Le Normandie จะเปลี่่ย� นไปเรื่่อ� ย ๆ ครัับ แล้้วแต่่วัตั ถุุดิิบในแต่่ละ
ช่่วง ส่่วนห้้องอาหาร Verandah ที่่เ� ปิิดเป็็น all day dining ตอนนี้ก็�้ ็
จะเป็็นอาหารไทย และอาหารนานาชาติิครัับ ผัดั กระเพาและผััดไทย
ที่่�นี่่�อร่่อยมาก ๆ เลยครัับ

ส่่วนถ้้าอยากลอง Afternoon tea ก็็จองที่่� Authors’
lounge ได้้เลยครัับ แต่่ว่า่ เช็็ควัันดีี ๆ เพราะว่่าบางช่่วงจะมีีงานหมั้้น�
จััดที่่นี่� ่� ไม่่งั้้�นแทนที่่�จะได้้บรรยากาศของ lounge ก็็จะต้้องมานั่่�งที่่�
lobby แทนครัับ เมนููที่นี่�่ ปั�่ จั จุุบัันใช้้ชาของ TWG ครัับ โดยปกติิชุุด
afternoon  tea ก็็จะมีีชุุด Oriental set มีีของคาวและของหวาน
เป็็นแบบไทย ๆ มีีขนมไทย แล้้วก็็มีี Vegan and gluten free set
แล้้วก็็ Western set ที่่�เป็็นพวก finger sandwich แล้้วก็็เค้้กทั่่�ว ๆ
ไปซึ่่�งจะเปลี่่�ยน theme ไปทุุก ๆ เดืือนครัับ   โดยบางช่่วงก็็จะมีี  
Oriental set พิิเศษครัับ เช่่นตอนที่่ผ� มเขีียน column อยู่่�ก็็จะเป็็น
ข้้าวแช่่ set แทน Oriental set ปกติิ
สำำ�หรัับ  Oriental Spa ที่่�ต้้องข้้ามฝั่่�งมาศาลาริิมน้ำำ�� 
มีีห้้องหลายแบบนะครัับ ผมมีีรููปห้อ้ งที่่ใ� หญ่่ที่�สุุ่ ดคืือ Oriental spa
suite มาให้้ชมนะครัับ ห้้องกว้้างมาก ๆ มีีอ่่างอาบน้ำำ��ใหญ่่มาก ๆ
แช่่ได้้สองคนเลย ที่่นี่� จ�่ ะตกแต่่งเป็็นแบบไทยมาก ๆ เลยครัับ Therapist
แต่่ละคนผมว่่าประสบการณ์์มากมายและสุุภาพมาก ๆ นอกจาก
staycation จะมีีค่่าห้้องที่่�ถููกแล้้ว ค่่าสปาที่่�นี่่�ก็็ถููกที่่�สุุดที่่�เคยเห็็น
มาเลยครัับ 

ทุุกท่่านอ่่านแล้้วก็็ชมรููปไป น่่าจะคลายเครีียดจาก COVID-19
ไปได้้บ้้างนะครัับแล้้วเจอกัันในฉบัับต่่อไปนะครัับ :)
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