
 

 
 
 
 
 

Experience once in the life time with one of  

the most Luxury hotel in the world 

 Mandarin Oriental hotel Bangkok 

เปิดประสบการณ ์ครั้งหน่ึงในชีวิต   

 



 

 

 
 

วันแรก เช็คอิน เขา้พกัโรงแรมแมนดารนิ โอเรยีลเต็ล-ถ่ายภาพท่ีระลึก-ทานอาหารกลางวันท่ีภตัตาคาร

ฝรั่งเศส เลอ นอรม์งัดี-คลาสเรยีนรูไ้วน ์ชิมไวน-์ทานอาหารค า่ท่ีหอ้งอาหารลอรด์จิมส-์พกัใน

โรงแรมหรหูราท่ีดีท่ีสุดในโลก  

08.00-11.00 เชิญท่านเช็คอินเขา้พกัในโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล โรงแรมท่ีมีประวติ้ศาสตรย์าวนานกวา่140ปี เป็นหน่ึง

ในโรงแรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของไทยหรือสยามในสมัยน้ัน เคยตอ้นรับราชอาคันตุกะราชวงศ์ต่างๆ และบุคคลมี

ชื่อเสียงของโลกมากมาย ในปีค.ศ.1890 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั เคยเสด็จมาใชโ้รงแรมโอ

เรียลเต็ล เป็นสถานท่ีตอ้นรับ ซาเรวิชนิโคลัส (Tsarevich Nicholas) มกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์โรมานอฟ 

รสัเซียซ่ึงต่อมาขึ้ นครองราชยเ์ป็นพระเจา้ซารนิ์โคลสัท่ีสอง แห่งรสัเซีย (Tsar Nicholas 2 of Russia)ในปี1894 

เป็นจุดเริ่มตน้ของความสมัพนัธแ์บบมหามิตรระหวา่งไทยและรสัเซีย อนัเป็นหน่ึงในหน้าประวติัศาสตรข์องชาติ

ไทยท่ีสามารถคงความเป็นเอกราช รอดพน้จากการล่าอาณานิคมของชาติตะวนัตก ดว้ยความเกื้ อกูลของพระ

เจา้ซารนิ์โคลสัท่ีสองพระองคน้ี์ ปัจจุบนัโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ลเป็นหน่ึงในโรงแรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเอเชีย 

มีชื่อเสียงในเรื่องความหรูหรา และการบริการเป็นเลิศ เคยไดร้บัรางวลัโรงแรมท่ีดีท่ีสุดของโลก  

 เชิญท่านสัมผัสบริการเป็นเลิศของโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล  โดยเจา้หน้าท่ีเชิญท่านขึ้ นสู่หอ้งพักแบบ 

Deluxe Premier Room ท่ีสวยงาม ในบรรยากาศแบบโอเรียลเต็ล พรอ้มชมวิวแม่น ้ าเจา้พระยา เมื่อเช็คอิน

เรียบรอ้ยแลว้ บริการถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก ในการเขา้พักในโรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล 4 จุด ท่ีเป็น



 

สญัลกัษณ์ของโรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล เก็บเป็นภาพความทรงจ า ประทับใจ ครั้งหน่ึงในชีวิตกบัการเขา้

พกัในโรงแรมท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก ว่าเป็นโรงแรมท่ีดีท่ีสุดของโลก (กรุณาแต่งกายสวยงามพรอ้มถ่ายรูปอย่าง

สวยงามก่อนเขา้เช็คอิน เพื่อใหไ้ดรู้ปภาพแห่งความทรงจ า ประทับใจอย่างสวยงาม ซึ่งจะพิมพ์มอบใหเ้ป็นท่ี

ระลึกในวนัท่ีเช็คเอา้ท)์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารเลอ นอร์มังดี  (Le Normandie) ภัตตาคารฝรัง่ เศสท่ีมีชื่อ เสียง 

(Contemporary French cusine) หรูหรา ไดร้ับรางวลัมิชลินสองดาว (Two Michelin stared) ทุกปีต่อเน่ืองกนั 

ตั้งอยู่ชั้นบนสุดของโรงแรม เชิญท่านรื่นรมยก์ับการรับประทานอาหารฝรัง่เศสเลิศรส พรอ้มชมวิวทิวทัศน์ท่ี

สวยงามของแม่น ้าเจา้พระยา   

 
 

15.30-17.30 เชิญท่านท่ีหอ้งแบมบูบาร ์หรือลอดด์จิม เพื่อเรียนรูเ้กี่ยวกับศาสตรข์องการด่ืมไวน์ พรอ้มชิมไวนน์แบบต่างๆ 

ไวนน์เทสต้ิง โดยซอมเมอลิเยร ์(Sommelier) ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นไวน์ของโรงแรมอนัดบัหน่ึงของประเทศไทย   

เย็น บริการอาหารค า่ แบบเซ็ตเมนู ทีหอ้งอาหารลอร์ดจิมส์ หอ้งอาหารท่ีมีชื่อเสียงของโรงแรมโอเรียลเต็ล 

รบัประทานอาหารค า่ในบรรยากาศริมแม่น ้าเจา้พระยาท่ีสวยงาม ประทบัใจ   

 หลงัอาหารเชิญท่านพกัผ่อนตามอทัธยาศยัในหอ้งพกัท่ีหรูหรา Deluxe Premier Room ชมวิวแม่น ้าเจา้พระยา  

 



 

วันท่ีสอง มอรน่ิ์งเบรคฟัส รมิแม่น า้เจา้พระยา-นวด90นาที ในโอเรยีลเต็ล สปา-พกัผ่อนตามอัทธยาศัย  

  ก่อนเช็คเอา้ทก่์อนเวลา20.00  

เชา้  บริการอาหารเชา้ในโรงแรมท่ีหรูหรา ริมแม่น ้าเจา้พระยา ในบรรยากาศหรูหรา  เหมือนการไปพกัใน 

โรงแรมหา้ดาว หรูหรา ในยุโรป แถบริเวียร่า  หรือริมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน สมัผัสบริการชั้นเลิศ จิบกาแฟริม

แม่น ้าเจา้พระยา  

 

 
 

หลังอาหารเชา้ อิสระพักผ่อนตามอัทยาศัย แลว้ลงเรือขา้มฝั่งแม่น ้าไปยงัโอเรียลเต็ล สปา (The Oriental Spa ) 

บริการนวดสปา ผ่อนคลาย ในสปาไดไ้ดช้ื่อว่าเป็นสปาท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทย เป็นเวลา 90 นาที  หลังจากสปา 

พักผ่อน ผ่อนคลายกับบรรยากาศท่ีสวยงาม แลว้อิสระตามอัทยาศัยดว้ยตัวท่านเอง กับสิ่งอ านวยความสะดวก

ต่างๆของโรงแรม เช่น สระว่ายน ้าริมแม่น ้าเจา้พระยา หอ้งออกก าลังกาย หอ้งซาว น่าในฟิตเนสเซ็นเตอร์ของ

โรงแรม หรือด่ืมชายามบ่าย ท่ีหอ้งออเธอรเ์ลานจ ์ 



 

 
 

ก่อน 20.00 เช็คเอา้ท์ ออกจากโรงแรม รบัของท่ีระลึก ภาพถ่ายแห่งความทรงจ าท่ีน่าประทับใจ และของท่ีระลึกก่อนกลับบา้น 

ดว้ยความอิ่มเอมใจ ประทับใจกบัประสบการณค์รั้งหน่ึงกบัการเขา้พกัโรงแรมท่ีดีท่ีสุดของโลก และเก่าแก่ท่ีสุดของ

เอเชีย  

 

 

**************************************************************** 

 
 

ก าหนดการเดินทาง          

10-11 พ.ย.63  17-18 พ.ย.63       24-25 พ.ย.63    

01-02 ธ.ค.63  08-09 ธ.ค. 63  15-16 ธ.ค.63   

22-23 ธ.ค.63  29-30 ธ.ค.63    
 

 หรือวนัไหนก็ได ้ก่อน 31 มี.ค.64 (ยกเวน้ 24,25 และ 31 ธ.ค.63  เพิ่มท่านละ 30,000.- บาท) 

หากเขา้พกัตรงกับ วนัศุกร/์เสาร/์อาทิตย ์และวนัหยุด Public Holiday เพิ่มท่านละ 1,000 บาท          
 
 



 

 

 

 

อตัราค่าบริการมี 2 แพคเกจ ดงัน้ี  

Luxury Classy Package รวม : 

- หอ้งพกั Deluxe Premier Room วิวแม่น ้าเจา้พระยา  1คืน  

- อาหารค า่แบบเซ็ตดินเนอร ์ที่ลอรด์จิมส ์ส าหรบั 2 ท่าน 

- นวดทีโ่อเรียลเต็ล สปา 90นาที ส าหรบั 2 ท่าน 

- เครติดส าหรบัใชบ้ริการในโรงแรมมูลค่าท่านละ 1,000 บาท  

- บริการถ่ายรูปบนัทึกความประทบัใจ 4จุด พรอ้มพิมพอ์อกมาเป็นภาพถ่าย  
   

พกัหอ้งคู่ท่านละ       11,900  บาท 

 ใชส้ิทธ์ิเที่ยวดว้ยกนั เหลือท่านละ            10,400 บาท  

พกัเดี่ยวเพิ่ม               6,900  บาท 

 

Luxury Premium Package รวม : 

- หอ้งพกั Deluxe Premier Room วิวแม่น ้าเจา้พระยา  1คืน  

- อาหารกลางวนัแบบเซ็ตกลางวนัที่ เลอ นอรม์งัดี  

- คลาสเรียนรูเ้รื่องไวนน ์ชิมไวนน ์โดยผูเ้ช่ียวชาญ (อยา่งนอ้ย4 ท่าน) 

- อาหารค า่แบบเซ็ตดินเนอร ์ที่ลอรด์จิมส ์ส าหรบั 2 ท่าน 

- นวดทีโ่อเรียลเต็ล สปา 90นาที ส าหรบั 2 ท่าน 

- เครติดส าหรบัใชบ้ริการในโรงแรมมูลค่าท่านละ 1,000 บาท  

- บริการถ่ายรูปบนัทึกความประทบัใจ 4จุด พรอ้มพิมพอ์อกมาเป็นภาพถ่าย    
 

พกัหอ้งคู่ท่านละ      17,900  บาท 

 ใชส้ิทธ์ิเที่ยวดว้ยกนั เหลือท่านละ   16,400 บาท 

พกัเดี่ยวเพิ่ม             6,900  บาท 

 

สามารถจองเขา้พกัไดทุ้กวนั จนถึง 31 มี.ค.64 

ส าหรบัการเขา้พกัในวนัศุกร-์อาทิตย ์ตั้งแต่วนัที่1ธ.ค.63-31 มีค.64 เพิ่มท่านละ 1,000 บาท 

 
 

คิดถึงความสุขครั้งใด เลือกใช ้สิตรินทวัร ์
ทะเบียน ททท. 11/00706 


