
เซ็ต Afternoon Tea
ราคา 750 บาทสุทธิต่อเซ็ต สำหรับ 1 ท่าน

พร้อมบัตรเข้าชมนิทรรศการศิลปะ 
Andy Warhol 

ที่ River City Bangkok ฟรี 1 ใบ 
ทุกวัน เวลา 11:00 น. - 17:00 น.
ตั้งแต่วันนี้ – 12 พฤศจิกายน 2563

อลาคาร์ทบุฟเฟ่ต์สั่งทานได้ไม่อั้น 
ราคา 1,199 บาทสุทธิ สำหรับ 1 ท่าน

เมนูผัดไทยล็อบสเตอร์ 
หรือแกงเผ็ดล็อบสเตอร์ 

ราคาเพียง 499 บาทสุทธิ ต่อจาน
วันศุกร์ - วันเสาร์ 18:00 น. - 22:30 น.

ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563

บุฟเฟ่ต์อาหารเช้าสั่งทานได้ไม่อั้น
ราคา 695 บาทสุทธิ สำหรับ 2 ท่าน 

หลากหลายเมนูนานาชาติ
พร้อมไฮไลท์เมนูเฟรนช์โทสต์จัมโบ้ 
ทุกวัน เวลา 7:00 น. - 11:00 น.
ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563

ทานไม่อั้น - มา 2 จ่าย 1
ราคาพิเศษ 1,600 บาทสุทธิ สำหรับ 2 ท่าน (ราคาไม่รวมเคร่ืองด่ืม)
พรีเมี่ยมอลาคาร์ทบุฟเฟ่ต์ สั่งทานได้ไม่อั้น 30 กว่าเมนู พร้อมเมนูพิเศษที่สามารถ
เลือกสั่งได้ ท่านละ 1 เมนู 
ต้ังแต่วันน้ี - 27 กันยายน 2563 เด็กอายุ 0 - 4 ปี ทานฟรี, เด็กอายุ 5 -12 ปี รับส่วนลด 50% 
• ม้ือกลางวัน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 12:00 น. – 14:30 น. 
• ม้ือเย็น ศุกร์-อาทิตย์ เวลา 18:00 น. – 22:00 น. 

โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
2 เจริญกรุง ซอย 30 (ตรอกกัปตันบุช) สี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500  โทร. 02 266 0123

*เปนไปตามขอตกลงและเงื�อนไข

เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA
11-13 กันยายน 2563

สามย่านมิตรทาวน์ ฮอล ชั้น 5



Family Fun by the river
พักผ่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมครอบครัวของคุณและรับสิทธิพิเศษมากมาย
เข้าพักวันศุกร์-เสาร์ ราคา 3,999 บาทสุทธิต่อคืน พร้อมสิทธิพิเศษ
• ฟรีอาหารเช้าสำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และเด็กอายุ 0-11 ปี 2 ท่าน 
• ฟรีอลาคาทบุฟเฟ่ต์ม้ือเย็นท่ีห้องอาหารริเวอร์ไซด์กริลล์ สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
   และเด็กอายุ 0-11 ปี 2 ท่าน ทานฟรีเมนูเฉพาะสำหรับเด็ก
• ฟรีบัตรชมภาพยนตร์ท่ี ICON CINECONIC หรือบัตรเข้า SuperPark Thailand 
   ไอคอนสยาม 2 ใบ
เข้าพักวันอาทิตย์-พฤหัสบดี ราคา 3,799 บาทสุทธิต่อคืน พร้อมสิทธิพิเศษ
• ฟรีอาหารเช้าสำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และเด็กอายุ 0-11 ปี 2 ท่าน 
• ฟรีเซ็ตอาหารอิตาเลียนท่ีห้องอาหารจิออร์จิโอส์ 1 เซ็ต สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
   และเด็กอายุ 0-11 ปี 2 ท่าน
• ฟรีบัตรชมภาพยนตร์ท่ี ICON CINECONIC หรือบัตรเข้า SuperPark Thailand 
   ไอคอนสยาม 2 ใบ

Presidential Suite Romance
พาคนรักมาสัมผัสความโรแมนติกริมแม่น้ำที่ห้องรอยัล ออคิด เพรสซิเดนเชียลสวีท 
เพนท์เฮาส์ชั้นสูงสุดพร้อมวิวพาโนรามา ในราคาสุดพิเศษพร้อมสิทธิพิเศษ เช่น
ราคา 10,000 บาทสุทธิ ต่อคืน 
• อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
• สิทธิ์เข้าใช้ Sheraton Club Lounge
• สปาร์กลิงไวน์และเซ็ตช็อคโกแลต
• เซ็ตดินเนอร์สุดโรแมนติกหนึ่งมื้อสำหรับ 2 ท่านต่อการเข้าพัก
• เช็คเอาท์จนถึงเวลา 16.00 น

Fit & Feast Day Pass 
ฟิตหุ่น ออกกำลังกายริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ Royal Orchid Sheraton ฟิตเนส 
พร้อมรับฟรีสิทธิพิเศษมากมาย ต้ังแต่วันน้ี – 30 กันยายน 2563 เช่น
บัตร Fit & Feast Day Pass ราคา 699 บาทสุทธิ ต่อท่าน 
• ใช้บริการ Royal Orchid Sheraton ฟิตเนส ตั้งแต่เวลา 10:00 น. - 18:00 น.
• ใช้บริการสระว่ายน้ำ Garden pool และ Terrace pool  
• บริการห้องซาวน่า ห้องอาบน้ำ ผ้าขนหนู และล็อกเกอร์ 
• เครดิตอาหาร 500 บาท สำหรับทานอาหารเมนูอลาคาร์ท 1 คร้ัง 
  ท่ีห้องอาหารในโรงแรมฯ
• จอดรถฟรี 4 ช่ัวโมงเม่ือประทับตรา 
• ฟรี Wi-Fi ในบริเวณโรงแรม
• เด็กอายุ 0-6 ปีใช้บริการฟรี เม่ือมาพร้อมผู้ใหญ่ 1 ท่าน

Furry Friends 
ห้องพักราคาพิเศษที่ให้คุณได้มีความสุขกับสุนัขสุดที่รักของคุณพร้อมสิทธิพิเศษ*
ราคา 3,199 บาทสุทธิ ต่อคืน 
• อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
• เซ็ต Afternoon Tea สำหรับ 2 ท่าน ท่ีล็อบบ้ีเลาจน์ 
• อาหารพิเศษ Royal Canin สำหรับสุนัข 
• ฟรีค่านำสุนัขเข้าพักและค่าทำความสะอาด 

*สำหรับการเข้าพักกับสุนัขสัตว์เล้ียง 1 ตัวน้ำหนักไม่เกิน 18 กก. ต่อห้อง 
 และสามารถพาสุนัขสัตว์เล้ียงอยู่ในห้องพัก บริเวณลอบบ้ีโรงแรม และล็อบบ้ีเลาจน์ 

*เปนไปตามขอตกลงและเงื�อนไข
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