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Eastern & Oriental Hotel

Eastern & Oriental Hotel ขึ�นชื�อวา่เป็นโรงแรมที�เกา่แกแ่ละคลาสคิที�สดุในปีนัง
เห็นในรปูแลว้รูส้กึวา่โอย๊ สวยจัง อยากจะลองมานอนดซูกัครั �งวา่จะฟินแคไ่หน

 
Eastern and Oriental Hotel, one of the most historic and luxurious hotels in Penang.

The hotel I put on my ‘must visit’ list right after seeing pictures on the internet and
I’m sure after reading this, it’ll be on yours too!

แลว้วนันี�กม็โีอกาสไดม้าพักที�นี�จรงิๆซกัท ีบรรยากาศในโรงแรมดงีามและละมนุไมต่า่งจากที�คดิไวเ้ลย
เปิดประตหูอ้งนอนออกมาเจอววิทะเลสดุลกูหลูกูตา ของตกแตง่หอ้งตา่งๆกส็วยเก ๋มกีลิ�นอายความวนิเทจอยูใ่นทกุมมุ

ชอบตรงที�อยูใ่นหอ้งแลว้ไดย้นิเสยีงคลื�นกระทบฝั�งเบาๆ นอนหลบัสบายแทบไมอ่ยากจะตื�นจรงิๆ
อกีที�ที�ไมค่วรพลาดกค็อืที�สระวา่ยนํ�าที�ชั �น 6 จะไปวา่ยนํ�าชลิๆ หรอืนอนอา่นหนังสอืจบิค็อกเทลตรงนี�กไ็ด ้ลมดมีากๆ

ในโรงแรมมมีมุสวยๆแอบอยูเ่ยอะเลยแหละ เดนิเลน่แคใ่นนี�กเ็พลนิแลว้ ราคาตอ่คนืแลว้แตโ่ปรโมชั�นในชว่งนั�นๆ หอ้งที�เรานอนประมาณคนืละหมื�นกวา่บาท
บรรยากาศโดยรวมกส็วยงามตามทอ้งเรื�อง ที�นี�ม ี2 ตกึคอื Old wing กบั New wing

เราเลอืกนอน New wing เพราะชอบสไตลห์อ้งมากกวา่ ที�นี�มมีมุสวยๆเยอะ สวยตั �งแตก่า้วเขา้มาเลย ไปดคูวามสวยงามของโรงแรมนี�พรอ้มๆกนัคะ่
 

Finally I’ve got a chance to visit Penang and stay at the Eastern and Oriental Hotel.
The atmosphere was excellent as expected, stylish and vintage decorations,

and gorgeous seaview from the balcony. The calming sound of waves lapping on the shore was truly relaxing
and made me sleep soundly. The infinity pool on the sixth floor terrace is an ultimate chill spot even

you’re up for an afternoon swim or just want to chill out with your favorite book and
refreshing cocktails. The hotel’s interior is also really beautiful.

 
The Eastern and Oriental Hotel is split into two main sections;

the Heritage Wing (or the Old Wing), and the Victory Annexe (or the New Wing).
I stayed in the New Wing as I like the more modern style yet it still retaining the heritage feel.
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Lobby
 
แคก่า้วเขา้โรงแรมมากต็อ้งตะลงึกบัความสวยงามของที�นี� ไมว่า่จะเป็นเฟอรน์เิจอรแ์ละของประดบัตา่งๆ ใหอ้ารมณเ์หมอืนเรายอ้นมาอยูอ่กียคุะนงึเลย ลฟิท์
โบราณกม็ ีพนักงานบอกวา่ความจรงิลฟิทน์ี�ยงัใชง้านไดอ้ยูน่ะ แตบ่างทกีค็า้งบา้นอะไรบา้ง 5555 เพื�อความปลอดภยักเ็ลยงดใชง้านดกีวา่ เนื�องจากหาอะไหล่
โบราณและคนซอ่มลฟินน์ี�ไมไ่ดแ้ลว้ กเ็ลยปลอ่ยเอาไวด้เูป็นความทรงจําแบบนี�
 
Entering the hotel, I was mesmerized by the lavish interiors and antique luxury furniture. I felt as if 
was back in the 19th century, lol. Even the original gated lift is still in working order. But according
to the staff, it was closed for safety.

หอ้งนอน
 
หอ้งนอนตกแตง่ไดส้วยงามลงตวัมากๆ โทนสอีอกชมพอูมสม้ๆ สแีปลกแตส่วย เฟอรน์เิจอรไ์มโ้บราณทําใหรู้ส้กึอบอุน่ ทกุอยา่งดเูขา้กนัไปหมด หอ้งกวา้ง
ขวาง หอ้งนํ�ากก็วา้งตกแตง่ดว้ยกระเบื�องขาวดําสลบัลายหมากรกุ มอีา่งนํ�าใหน้อนแชนํ่�าอุน่ มอีา่งลา้งหนา้ใหส้องอา่ง ในหอ้งนอนมทีวี ีมโีตะ๊ทํางานใหด้ว้ย
ตรงระเบยีงกส็ามารถเปิดออกไปดวูวิทะเล ตอนเชา้ๆเปิดไปกจ็ะเห็นววิพระอาทติยข์ึ�นสวยงามที�สดุ ที�ประทบัใจที�สดุคอืตอนกอ่นนอนไดเ้สยีงคลื�นกระทบฝั�งเบาๆ
คอยกลอ่มใหห้ลบัฝันดี
 
 The room is charming, cozy, spacious, equipped with a flat-screen TV, reading desk and an armchair. Dark
timber floors and furniture match perfectly with old-rose walls. The chessboard marble-tiled bathroom
contained a free-standing tub, his and hers sinks and separate shower and toilets. The balcony offers a
wonderful view of the sea and the sunrise. I really loved listening to the sound of the waves washing on
the rocks while going to sleep.
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Poolside Terrace
 
สระวา่ยนํ�าชั �น 6 สําหรับแขกที�มาพัก New Wing เทา่นั�น ชอบวา่ยนํ�าที�นี�มากกกก คอืไมพ่ลาดที�จะแวะมาทกุวนั อยูต่รงนี�ลมจะโกรกๆ ยนืตรงขอบสระมอง
เห็นววิทะเลสดุลกูหลูกูตา เห็นนกบนิไปบนิมา อากาศรอ้นๆเปลี�ยนชดุวา่ยนํ�าโดดลงไปในสระรูส้กึสดชื�นดงีามมากๆ ตอนวา่ยนํ�าเลน่ในสระนี�เป็นชว่งเวลาที�แฮป้ปี�
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มากๆ ชลิๆเพลนิๆ ตอนบา่ยเวลา 5-6 โมง มอีาหารทานเลน่ เบยีร ์ไวน ์และเครื�องดื�มตา่งๆเสริฟ์ใหแ้ขกที�มาพักฟรีๆ ดว้ย
 
The infinity pool on the sixth floor terrace is exclusive for the New Wing guests only. I dropped by
everyday during my stay not only for a nice dip but sometimes just to chill out and enjoy an amazing view.
There were free drinks and snacks between 5-6 pm.

1885
 
หอ้งอาหารนี�อยูใ่นโรงแรม Eastern and Oriental Hotel ตั �งชื�อวา่ 1885 ตามปีที�โรงแรมนี�ไดก้อ่ตั �งขึ�น ถา้ใครมาเที�ยวปีนังแลว้อยากจะหาที�
บรรยากาศดีๆ  จบิชายามบา่ยละ่ก ็แนะนําใหม้าที�1885 เลยคะ่ ชว่งเวลาของ Afternoon Tea จะอยูร่ะหวา่ง 2 โมง ถงึ 5 โมงเย็น บรรยากาศภายใน
รา้นสวยงาม เซตชาและขนมตา่งๆถดูจัดมาใหด้ว้ยความบรรจง ทําใหช้ว่งเวลาสั �นๆที�อยูท่ี�นี�เป็นเวลาที�เพลดิเพลนิกบัความสวยงามกบับรรยากาศยอ้นยคุแบบผูด้ี
องักฤษ ความละมนุของชาชั �นด ีและความอรอ่ยกลมกลมของขนมหวานที�มาเสริฟ์
 
 Named for the year the Eastern and Oriental Hotel was established, 1885 dining room not only offers fine
dining but also serves traditional afternoon tea from 2-5 pm. The luxury interiors, fabulous choices of
tea, and a plateful of various pastries were undeniably one of the best afternoon tea I’ve experienced.
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Planters Lounge
 
ที�นี�เป็นเลาจนสํ์าหรับแขกที�มาพักที� New wing เทา่นั�น แลว้กเ็ป็นที�ๆ เรามาทานอาหารเชา้ทกุเชา้ แคก่า้วเขา้มาในนี�กร็ูส้กึไดถ้งึความสวยงามแบบ Elegant
เรยีกไดว้า่มองไปทางไหนกส็วยทกุมมุจรงิๆ แขกที�พัก New wing สามารถเลอืกทางอาหารเชา้ได ้2 ที� คอืที�นี� และที� Sarkie
 
ขอ้แตกตา่งของสองที�นี�คอื ที� Planters Lounge จะสําหรับแขกที�พักที�ตกึใหมเ่ทา่นั�น แขกที�พักตกึเกา่ไมส่ามารถมาทานที�นี�ได ้อาหารมใีหเ้ลอืกนอ้ยกวา่
แตบ่รรยากาศสงบ และตกแตง่คลาสสคิกวา่ สว่นที� Sarkie อาหารเชา้จะเยอะกวา่มากๆ แตค่นกจ็ะเยอะมากเชน่กนั กเ็ลอืกเอาตามความชอบเลยนะคะ
แนะนําวา่ถา้ใครเนน้กนิ ใหไ้ป Sarkie สว่นใครเนน้บรรยากาศใหม้าที� Planter Lounge สําหรับแขกที�อยากทางอาหารเย็น ทั �งสองที�กม็ใีหบ้รกิารดว้ย
เหมอืนกนันะคะ
 
The Planters Lounge, also exclusive for the New Wing guests, is where the breakfast is served. The lounge
is elegantly beautiful and peaceful though the choice of food is more limited than Sarkies which is open
to all guests from both wings. However, a la carte dinner is served here for all guests.
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Sarkie
 
หอ้งอาหารนี�จะเป็นที�ๆ แขกมาทานอาหารเชา้ สว่นกลางวนัและเย็นจะเป็นบฟุเฟ่ต ์พนักงานบอกวา่บฟุเฟ่ที�นี�คอ่ยขา้งมชีื�อเลยทเีดยีว นอกจากแขกที�มาพักที�
โรงแรมแลว้ คนนอกกย็งันยิมนัดเพื�อนฝงูมาทานบฟุเฟ่ที�นี�เหมอืนกนั
 
Sarkies serves a buffet three times a day featuring wide range of local and international cuisines. As
told by staff the lunch and dinner buffet here are also popular among locals as well.
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ใครที�มาเที�ยวปีนังแลว้อยากจะสมัผัสกบัเสน่หค์วามสวยงามยอ้นยคุแบบนี� ขอใหน้กึถงึโรงแรมนี�เป็นที�แรกเลยคะ่
ดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิไดท้ี� http://www.eohotels.com/main.php

If you want to experience vintage charm of Penang,
the Eastern and Oriental Hotel will surely not disappoint you.

For more information : http://www.eohotels.com/main.php
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