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Eastern & Oriental Hotel

Eastern & Oriental Hotel ขึนชือว่าเป็ นโรงแรมทีเก่าแก่และคลาสิคทีสุดในปี นัง
ั ครังว่าจะฟิ นแค่ไหน
เห็นในรูปแล ้วรู ้สึกว่าโอ๊ย สวยจัง อยากจะลองมานอนดูซก
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!

แล ้ววันนีก็มโี อกาสได ้มาพักทีนีจริงๆซักที บรรยากาศในโรงแรมดีงามและละมุนไม่ตา่ งจากทีคิดไว ้เลย
เปิ ดประตูห ้องนอนออกมาเจอวิวทะเลสุดลูกหูลก
ู ตา ของตกแต่งห ้องต่างๆก็สวยเก๋ มีกลินอายความวินเทจอยูใ่ นทุกมุม
ชอบตรงทีอยูใ่ นห ้องแล ้วได ้ยินเสียงคลืนกระทบฝั งเบาๆ นอนหลับสบายแทบไม่อยากจะตืนจริงๆ
อีกทีทีไม่ควรพลาดก็คอ
ื ทีสระว่ายนํ าทีชัน 6 จะไปว่ายนํ าชิลๆ หรือนอนอ่านหนังสือจิบค็อกเทลตรงนีก็ได ้ ลมดีมากๆ
ในโรงแรมมีมม
ุ สวยๆแอบอยูเ่ ยอะเลยแหละ เดินเล่นแค่ในนีก็เพลินแล ้ว ราคาต่อคืนแล ้วแต่โปรโมชันในช่วงนันๆ ห ้องทีเรานอนประมาณคืนละหมืนกว่าบาท
บรรยากาศโดยรวมก็สวยงามตามท ้องเรือง ทีนีมี 2 ตึกคือ Old wing กับ New wing
เราเลือกนอน New wing เพราะชอบสไตล์ห ้องมากกว่า ทีนีมีมม
ุ สวยๆเยอะ สวยตังแต่ก ้าวเข ้ามาเลย ไปดูความสวยงามของโรงแรมนีพร ้อมๆกันค่ะ
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
แค่ก ้าวเข ้าโรงแรมมาก็ต ้องตะลึงกับความสวยงามของทีนี ไม่วา่ จะเป็ นเฟอร์นเิ จอร์และของประดับต่างๆ ให ้อารมณ์เหมือนเราย ้อนมาอยูอ
่ ก
ี ยุคะนึงเลย ลิฟท์
โบราณก็ม ี พนักงานบอกว่าความจริงลิฟท์นยั
ี งใช ้งานได ้อยูน
่ ะ แต่บางทีกค
็ ้างบ ้านอะไรบ ้าง 5555 เพือความปลอดภัยก็เลยงดใช ้งานดีกว่า เนืองจากหาอะไหล่
โบราณและคนซ่อมลิฟน์นไม่
ี ได ้แล ้ว ก็เลยปล่อยเอาไว ้ดูเป็ นความทรงจําแบบนี
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.

ห้องนอน
ห ้องนอนตกแต่งได ้สวยงามลงตัวมากๆ โทนสีออกชมพูอมส ้มๆ สีแปลกแต่สวย เฟอร์นเิ จอร์ไม ้โบราณทําให ้รู ้สึกอบอุน
่ ทุกอย่างดูเข ้ากันไปหมด ห ้องกว ้าง
ขวาง ห ้องนํ าก็กว ้างตกแต่งด ้วยกระเบืองขาวดําสลับลายหมากรุก มีอา่ งนํ าให ้นอนแช่นําอุน
่ มีอา่ งล ้างหน ้าให ้สองอ่าง ในห ้องนอนมีทวี ี มีโต๊ะทํางานให ้ด ้วย
ตรงระเบียงก็สามารถเปิ ดออกไปดูววิ ทะเล ตอนเช ้าๆเปิ ดไปก็จะเห็นวิวพระอาทิตย์ขนสวยงามที
ึ
สุด ทีประทับใจทีสุดคือตอนก่อนนอนได ้เสียงคลืนกระทบฝั งเบาๆ
คอยกล่อมให ้หลับฝั นดี
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
สระว่ายนํ าชัน 6 สําหรับแขกทีมาพัก New Wing เท่านัน ชอบว่ายนํ าทีนีมากกกก คือไม่พลาดทีจะแวะมาทุกวัน อยูต
่ รงนีลมจะโกรกๆ ยืนตรงขอบสระมอง
เห็นวิวทะเลสุดลูกหูลก
ู ตา เห็นนกบินไปบินมา อากาศร ้อนๆเปลียนชุดว่ายนํ าโดดลงไปในสระรู ้สึกสดชืนดีงามมากๆ ตอนว่ายนํ าเล่นในสระนีเป็ นช่วงเวลาทีแฮ ้ปปี
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มากๆ ชิลๆเพลินๆ ตอนบ่ายเวลา 5-6 โมง มีอาหารทานเล่น เบียร์ ไวน์ และเครืองดืมต่างๆเสิรฟ
์ ให ้แขกทีมาพักฟรีๆด ้วย
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
ห ้องอาหารนีอยูใ่ นโรงแรม Eastern and Oriental Hotel ตังชือว่า 1885 ตามปี ทโรงแรมนี
ี
ได ้ก่อตังขึน ถ ้าใครมาเทียวปี นังแล ้วอยากจะหาที
บรรยากาศดีๆ จิบชายามบ่ายล่ะก็ แนะนํ าให ้มาที1885 เลยค่ะ ช่วงเวลาของ Afternoon Tea จะอยูร่ ะหว่าง 2 โมง ถึง 5 โมงเย็น บรรยากาศภายใน
ร ้านสวยงาม เซตชาและขนมต่างๆถูดจัดมาให ้ด ้วยความบรรจง ทําให ้ช่วงเวลาสันๆทีอยูท
่ นี
ี เป็ นเวลาทีเพลิดเพลินกับความสวยงามกับบรรยากาศย ้อนยุคแบบผู ้ดี
อังกฤษ ความละมุนของชาชันดี และความอร่อยกลมกลมของขนมหวานทีมาเสิรฟ
์
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
ทีนีเป็ นเลาจน์สําหรับแขกทีมาพักที New wing เท่านัน แล ้วก็เป็ นทีๆเรามาทานอาหารเช ้าทุกเช ้า แค่ก ้าวเข ้ามาในนีก็รู ้สึกได ้ถึงความสวยงามแบบ Elegant
เรียกได ้ว่ามองไปทางไหนก็สวยทุกมุมจริงๆ แขกทีพัก New wing สามารถเลือกทางอาหารเช ้าได ้ 2 ที คือทีนี และที Sarkie
ข ้อแตกต่างของสองทีนีคือ ที Planters Lounge จะสําหรับแขกทีพักทีตึกใหม่เท่านัน แขกทีพักตึกเก่าไม่สามารถมาทานทีนีได ้ อาหารมีให ้เลือกน ้อยกว่า
แต่บรรยากาศสงบ และตกแต่งคลาสสิคกว่า ส่วนที Sarkie อาหารเช ้าจะเยอะกว่ามากๆ แต่คนก็จะเยอะมากเช่นกัน ก็เลือกเอาตามความชอบเลยนะคะ
แนะนํ าว่าถ ้าใครเน ้นกิน ให ้ไป Sarkie ส่วนใครเน ้นบรรยากาศให ้มาที Planter Lounge สําหรับแขกทีอยากทางอาหารเย็น ทังสองทีก็มใี ห ้บริการด ้วย
เหมือนกันนะคะ
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
ื
ห ้องอาหารนีจะเป็ นทีๆแขกมาทานอาหารเช ้า ส่วนกลางวันและเย็นจะเป็ นบุฟเฟ่ ต์ พนักงานบอกว่าบุฟเฟ่ ทีนีค่อยข ้างมีชอเลยที
เดียว นอกจากแขกทีมาพักที
โรงแรมแล ้ว คนนอกก็ยงั นิยมนัดเพือนฝูงมาทานบุฟเฟ่ ทีนีเหมือนกัน
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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ใครทีมาเทียวปี นังแล ้วอยากจะสัมผัสกับเสน่หค
์ วามสวยงามย ้อนยุคแบบนี ขอให ้นึกถึงโรงแรมนีเป็ นทีแรกเลยค่ะ
ดูรายละเอียดเพิมเติมได ้ที 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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