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The hotel services

บร� ก ารต า งๆ ของโรงแรม

Our unique approach to hospitality, one that is built on simplicity
and elegance, is loved the world over.
From the gym to the pool, the meeting rooms to the Kidults’ Lounge,
there is a place for everyone. And our teams,
known for their attention to detail, are always at hand.

เอกลักษณของเราในงานบร�การคือ เราสรางความเร�ยบงายและสวยเก
และเราใหความสำคัญตอสิ�งตางๆ บนโลก ตั้งแตฟ�ตเนสไปจนถึงสระวายนํ้า
หองประชุมไปจนถึงหองรับรองที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย
และพนักงานของเราไดตระหนักถึงการใสใจในรายละเอียดตางๆ
และพรอมปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่เสมอ
This hotel participates to the reforestation program Plant for the Planet.
Thanks to your effort to reuse your towels, more than 4 million trees
have been planted for 6 years worldwide.

โรงแรมของเรามีสวนรวมในการสนับสนุนโครงการปลูกปา ‘Plant For The Planet’
และเราขอขอบคุณทุกทานที่รวมสนับสนุน ดวยการประหยัดการใชผาเช็ดตัว
ทานไดมีสวนชวยรักษตนไมกวา 4 ลานตนทั่วโลกในชวงเวลา 6 ปมานี้

Lobby

ล็อบบี้

• Free Wifi ฟร�บร�การอินเทอรเน็ตไรสาย
• Wiﬁ : Wireless high flow Internet access อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง
• High Flow Wired Connection เราไดจัดเตร�ยมสายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไวภายในหองพักทุกหอง
For more information, ask reception : dial “0”

หากตองการความชวยเหลือหร�อขอมูลเพ��มเติมจากพนักงานตอนรับ: กรุณกด “0” เพ�่อโทร.ออก

• Webcorner on a Mac บร�การอินเทอรเน็ตคอรนเนอร
iMac desktop computers are at your disposal with free broadband internet access 24 hours
a day in the hotel lobby.

เรามีบร�การคอมพ�วเตอร iMac พรอมระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไวบร�การทุกทานฟร�ตลอด 24 ชม.
ณ บร�เวณล็อบบี้ของโรงแรม

• Play Table เพลย เทเบิ�ล
Play Table for children to enjoy 24 hours a day in the hotel lobby.

เพลยเทเบิ�ล สำหรับเด็กเลน มีบร�การตลอด 24 ชม.บร�เวณล็อบบี้ของโรงแรม

Room

หองพัก

• Television and radio รายการโทรทัศนและรายการว�ทยุ
Program โปรแกรม
• Select TV & radio channels from the channel list

โปรดเลือกรายการโทรทัศนและว�ทยุชองตางๆ จากแผนรายชื่อชองรายการที่จัดไว

• Phone โทรศัพท
Internal calls โทรศัพทภายในโรงแรม
• Please dial the number you would like to call.

กรุณากดหมายเลขหองที่ทานตองการติดตอ
External calls โทรศัพทออกภายนอกโรงแรม
• To obtain an outside line: Press “9” กรุณากดหมายเลข “9” กอนตอสาย
• National Calls: Press “9” + area code + phone number

หากทานตองการติดตอภายในประเทศ: กรุณากดหมายเลข “9” + รหัสพ�้นที่ + หมายเลขโทรศัพทที่ทานตองการติดตอ
• International Calls: Press “9” + 001 + country code + phone number

หากทานตองการติดตอระหวางประเทศ:กรุณากดหมายเลข “9” + 001 + รหัสประเทศ
+ หมายเลขโทรศัพทที่ทานตองการติดตอ
• Follow the instructions on the phone ปฏิบัติตามขอแนะนำบนแผงโทรศัพท

• Wake up service บร�การเร�ยกปลุก
Telephone โดยระบบโทรศัพทอัตโนมัติ
• Press “Wake-up Call” on your in room telephone and follow the instructions.

กรุณากดปุม “เร�ยกปลุก” (Wake-up Call) บนแผงโทรศัพทของทาน จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำ
Reception โดยพนักงานตอนรับ
• Please call guest service and advise the agent at what time
you would like to receive the call.

กรุณาติดตอพนักงานลูกคาสัมพันธและแจงระบุเวลาที่ทานตองการใหเร�ยกปลุก

• Free Wifi ฟร�บร�การอินเทอรเน็ตไรสาย
• Free Wiﬁ : Wireless high ﬂow Internet access อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูงฟร�
• High Flow Wired Connection เราไดจัดเตร�ยมสายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไวภายในหองพักทุกหอง
For more information, ask reception : dial “0”

หากตองการความชวยเหลือหร�อขอมูลเพ��มเติมจากพนักงานของเรา: กรุณกด “0” เพ�่อโทร.ออก

• Mini bar มินิบาร
Available in your room

เรามีบร�การมินิบารในหองพักของทาน

Breakfast

อาหารเชา

Breakfast as you like
Choose the type of breakfast that suits you best

บร�การอาหารเชาตามแบบที่ทานชื่นชอบ
ทานสามารถเลือกมื้อเชาของทานตามตองการ

• In a rush มื้อเชาแบบเรงดวน
Enjoy a simple and quick breakfast ‘Grab ‘N Go’ at The Lounge, from 6:30 am - 12 noon.

ทานสามารถใชบร�การอาหาร Grab ‘N Go ในวันที่เรงร�บไดที่เดอะ เลานจ ตั้งแตเวลาเวลา 6.30 - 12.00 น.

• Have time เพลิดเพลินไปกับมื้อเชา
Take your time and enjoy a generous and balanced buffet breakfast
at the restaurant from 6:00 - 10:30 am on Monday-Friday and
from 6:00 - 11:00 am on Saturday-Sunday,
or in your room from 6:30 am - 12 noon.

เพลิดเพลินกับบุฟเฟตอาหารเชาหลากหลายที่เดอะ สแควร ตั้งแตเวลา 6.00 - 10.30 น. ในวันจันทร-วันศุกร และ
ตั้งแตเวลา 6.00 - 11.00 น. ในวันเสาร-วันอาทิตย หร�อรับประทานบนหองพักของทาน
โดยสามารถสั่งอาหารไดตั้งแตเวลา 6.30 - 12.00 น.

Breakfast room service: from 6:30 am to 12 noon
(To have your breakfast served in room,
please hang your breakfast order on your doorknob before 4 am)

บร�การอาหารเชาภายในหองพัก ตั้งแตเวลา 6.30 - 12.00 น.
(กรุณาแขวนรายการอาหารที่ทานตองการสั่ง
ไวหนาประตูหองพักของทานกอนเวลา 04.00 น.)

Restaurant

หองอาหาร

At Novotel, it is up to you to decide when, where and what you want to eat

ที่โนโวเทล ทานสามารถเลือกรับประทานไดอยางสะดวก ทั้งสถานที่ วันเวลาและประเภทของอาหารที่ทานตองการ

• Room service รูมเซอรว�ส
In-room dining service is available 24 hours.
Please refer to your room service menu to place your order.

บร�การเสิรฟอาหารในหองพักตลอด 24 ชม. โดยทานสามารถเลือกรายการอาหารไดจากเมนูรูมเซอรว�สที่จัดไวในหองพัก

• BAR9 Beer Garden (9th floor) บาร นายน เบียร การเดน (ชั้น 9)
Open daily from 8 - 1 am เปดใหบร�การทุกวันเวลา 08.00 - 01.00 น.

A chic rooftop bar for sunset views of Bangkok’s city skyline, or enjoy a comfortable spot to spend time with friends.

รูฟท็อปบารสุดเก เหมาะแกการนั่งชิลและชมว�วพระอาทิตยยามเย็นกับเพ�่อนหร�อคนพ�เศษ

• The SQUARE (6th floor) เดอะ สแควร (ชั้น 6)

Open daily from 6 am - 10 pm เปดใหบร�การทุกวันเวลา 06.00 - 22.00 น.

24 hours:
beyond opening hours of the restaurant, please dial “0” for ordering room service.

บร�การตลอด 24 ชม.:
หากตองการรับประทานอาหารนอกเหนือเวลาทำการของหองอาหาร กรุณากด “0” เพ�่อใชบร�การรูมเซอรว�ส

A stylish, bright, 200-seat main dining room serves breakfast, lunch, dinner and everything in between.

หองอาหารรูปแบบทันสมัย ขนาด 200 ที่นั่ง ใหบร�การอาหารเชา อาหารกลางวัน อาหารเย็นและอาหารตางๆ ระหวางมื้อ

• The Lounge (6th floor) เดอะ เลาจน (ชั้น 6)

Open daily from 10:30 am - 11 pm เปดใหบร�การทุกวันเวลา 10.30 - 23.00 น.

The perfect venue for a quiet chat with friends, casual meeting or shopping recovery area.

สถานที่นัดพบสำหรับคุณและเพ�่อน หร�อการคุยธุรกิจในบรรยากาศสบายๆ รวมถึงเปนสถานที่พักผอนในยามที่คุณเหนื่อยลาหลังจากชอปป�ง

Swimming pool

สระวายนํ้า

Outdoor swimming pool is located on level 9.
Opening hours are from 6 am - 8 pm.

สระวายนํ้ากลางแจง ตั้งอยูบนชั้น 9 ของโรงแรม
เปดใหบร�การตั้งแตเวลา 06.00 – 20.00 น.

Fitness and spa

หองออกกำลังกายและสปา

In Balance ﬁtness and In Balance Massage are located on level 9.
In Balance ﬁtness opening hours: 6 am - 10 pm,
In Balance Massage opening hours: 10 am - 12 midnight

หองออกกำลังกาย อิน บาลานซ ฟ�ตเนสและอิน บาลานซ มาสสาจตั้งอยูบร�เวณชั้น 9 ของโรงแรม
อิน บาลานซ ฟ�ตเนส เปดบร�การเวลา 06.00 - 22.00 น., อิน บาลานซ มาสสาจ เปดบร�การเวลา 10.00 - 24.00 น.

Leisure and activities

สันทนาการและกิจกรรมตางๆ

• Children’s Play Area and Video Games

โซนเด็กเลนและว�ดีโอเกมส

In the Kid’s zone on the 6th ﬂoor, a space designed for children aged 3 to 8 years old.

คิดสโซน ตั้งอยูบร�เวณชั้น 6 ของโรงแรม เปนพ�้นที่ใหบร�การสำหรับเด็กเล็กตั้งแต 3 ถึง 8 ป
Play Table
Play Table for children to enjoy 24 hours a day in the hotel lobby.

เพลยเทเบิ�ลสำหรับเด็กเลน มีบร�การตลอด 24 ชม. บร�เวณล็อบบี้ของโรงแรม

SERVICES

บร�การตางๆ

Business Services บร�การศูนยธุรกิจ
• Webcorner, fax, internet

เรามีบร�การคอมพ�วเตอร แฟกซและอินเทอรเน็ต
• Currency Exchange บร�การแลกเปลี่ยนเง�นตราตางประเทศ

Please contact our reception for the service at Lobby.

กรุณาติดตอที่เคานเตอรบร�เวณล็อบบี้เพ�่อใชบร�การ
Baby Services บร�การสำหรับเด็กเล็ก
• Equipment for babies; high chairs and changing tables.

บร�การอุปกรณตางๆ สำหรับเด็ก เชน เกาอี้สูงสำหรับเด็ก โตะเปลี่ยนผาออม
Laundry บร�การซักร�ดและซักแหง
• Laundry bag and order form are available in your wardrobe.

เราจัดเตร�ยมถุงซักร�ดพรอมแบบฟอรมการใชบร�การซักร�ดไวในตูเสื้อผาของทาน
Free Tuk Tuk service บร�การรถสามลอรับสงฟร�
• Available every day from 10 am – 7 pm ใหบร�การทุกวันเวลา 10:00 – 19:00 น.
• Free Tuk Tuk shuttle service brings you to Pantip Plaza,
BTS Ratchathewi, Siam Paragon, BTS Siam and CentralWorld.

รถตุกตุกจะบร�การสงที่ พันธุทิพยพลาซา สถานีรถไฟฟาราชเทว� หางสรรพสินคาสยามพารากอน
สถานีรถไฟฟาสยาม และเซ็นทรัลเว�ลด

