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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

จะเกิดอะไรข้ึน!  เมื่อเชื้อไวรัสขี้เกียจแพร่กระจายมายังโรงแรมเทลส์ ท�าให้
พนักงานท้ังหมดของโรงแรมไม่อยากท�างานและหนีกลับบ้านกันหมด แย่ละสิ! แล้ว
แบบนีใ้ครจะดแูลนกัท่องเทีย่วกันล่ะ

เหล่าเทลส์รนัเนอร์จงึกลบัมารวมตวักันอกีครัง้  เพ่ือรบัอาสาปฏบิติัภารกิจก�าจดั 
เชื้อไวรัสขี้เกียจออกไปจากโรงแรม และคืนความสุขให้บรรดานักท่องเที่ยวทั้งหลาย 
พวกเขาจะปฏิบัติภารกิจในต�าแหน่งส�าคัญของโรงแรม  เช่น  ผู้จัดการทั่วไปผู้จัดการ 
ล็อบบี้พนักงานต้อนรับ และเชฟ  เป็นต้น แต่ภารกิจครั้งน้ีของเทลส์รันเนอร์จะต้อง 
พบกับอุปสรรคที่เหนือความคาดหมาย และคู่ปรับสุดแกร่งอย่างอาเบลชายลึกลับ 
ผูม้พีลงัความมดืเหมอืนกับกาย เหตุการณ์วุ่นวายทีค่าดไม่ถึงน้ีจะลงเอยเช่นไรกันนะ

เทลส์รันเนอร์ป่วนโรงแรม  เป็นหนังสือการ์ตูนความรู ้
แนวพัฒนาตนเองที่ให้ความรู้และแนะน�าแนวทางใน
การประกอบอาชีพในโรงแรม  เด็ก  ๆ  ทุกคนสามารถ
เรียนรู้อาชีพที่น่าสนใจในโรงแรมผ่านการ์ตูนแสนสนุก 
เพ่ือเตรยีมความพร้อมไปสูอ่าชพีทีต่นสนใจในอนาคต

ถ้าเด็ก ๆ พร้อมแล้ว ก็เตรยีมตัวผจญภยัป่วน
โรงแรมไปกับเหล่าเทลส์รนัเนอร์ได้เลย

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
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ตอนที่

1
โรงแรมหยุดชะงัก

7



8

โรงแรมเทลส์

แหม! สบายจริง ๆ
ได้มาพักผ่อน
ในโรงแรมหรู

ใจกลางเมืองแบบนี้ลัลลา ซูมมม



9

อูย...น�้าในสระ
หายไปไหนหมด

ทางโรงแรมปล่อยให้
เป็นแบบนี้ได้ยังไง

เอ่อ...

ขอโดดน�้า
สักหน่อยเถอะ

แอ๊ก!

อื๋อ! 
พนักงานนี่ 
หรือว่า...

ตึก
ตึก ดึ๋ง

ซูมมม
โป๊ก!
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เอ๊ ปกติจะมี
นักท่องเที่ยวคับคั่งเลย
ท�าไมเงียบเหงาแบบนี้ล่ะ
ร้านค้าก็ปิดหมดเลย

แปลกจัง
นั่นสิ

 อุตส่าห์ได้มา
เที่ยวทั้งที

คุณลุงคะ วันนี้
หยุดขายของ
หรือคะ

โรงแรมปิดหมดแบบนี้ 
พ่อค้าแบบเราจะขายของ

ให้ใครได้

หา! โรงแรมปิด
หรือคะ

ร้านค้าละแวกโรงแรมเทลส์

เฮอ้

ฟ้ิ  ว ว ว



ท่องเที่ยววัฒนธรรมพื้นบ้ำน

11

ดูสิ  โรงแรมเทลส์
ที่มีชื่อเสียงเรื่องเผยแพร่
วัฒนธรรมพื้นบ้าน

ปิดนี่นา

ส่งผลกระทบกับ
ร้านค้าเล็ก ๆ
ของชาวบ้าน

และการเผยแพร่
วัฒนธรรม
พื้นบ้านด้วย

ท่าทาง
จะแย่กว่า

ที่คิด

เทลส์
รันเนอร์! 
อยู่นี่เอง

พ…
พระเจ้าเฮนรี

ที่ 3

เกิด
อะไร
ขึ้น
ครับ!

หน้าโรงแรมเทลส์

ท่องเที่ยววัฒนธรรมพื้นบ้ำน

ร้านค้า
ท้องถิ่น

โรงแรม

วัฒนธรรม
พื้นบ้าน

การ
ท่องเที่ยว

ตึก
ตึก
ตึก

ฟ้ิ  ว ว ว
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โธ่! งานเข้า
อีกแล้วเหรอ

คงติดเชื้อ
ไวรัสขี้เกียจ
กันหมดแน ่ๆ 

ท�ายังไง
ดีล่ะ

คิดอะไรดี ๆ 

ออกแล้ว

นึกว่าจะได้
พักผ่อน
ซะอีกว...ไวรัสขี้เกียจ

ระบาดที่
โรงแรมเทลส์
แล้วรู้ไหม!

จริงด้วย!
ไม่มี ใคร
มาต้อนรับ

เลย

ล็อบบี้โรงแรมเทลส์

ผ่าง

หึ หึ
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เป็นรถที่โอ่อ่า
นั่งสบายสุด ๆ

เลย

ฉันจะขับรถลิมูซีน
ของโรงแรมที่อยากลอง
มานานแล้ว

ส่วนฉัน
จะติดภาพที่สวยงาม
ของตัวเองให้ทั่ว
ล็อบบี้เลย

นี่ไม่ใช่เวลา
มาเล่นสนุกนะ
ทุกคน

แบบนี้
เราก ็ ได้ใช้

โรงแรมฟรีไง!

ฉันจะกิน
ขนมปังของ
โรงแรม
ให้พุงกาง
เลย

กาย!
พวกเรา
ลองหา
พนักงาน
ที่เหลือ
ดูไหม

โรงแรมเทลส์
เบเกอรี่

ขวับ



 เอ๊ะ! ท�าไม
มานั่งเล่นเกม
อยู่ที่นี่ล่ะครับ

ไปให้พ้น!
ฉันไม่อยาก
ท�างาน

นี่คุณ! ท�าไมห้องพัก
ถึงสกปรกจัง

ห้องที่ผม
จองไว้ท�าไม
ถึงเต็มล่ะ!

ไม่รู้ไม่ชี้!

เทลส์รันเนอร์
อยู่ที่นี่เอง

คุณอีทึน!

ย...แย่
แล้ว!

จะนอนทั้งวัน
ไม่ท�าอะไรทั้งนั้น

ไวรัสขี้เกียจ
ร้ายกาจขึ้นกว่า
เดิมหรือนี่

อาการรุนแรง
มากกว่าเก่าอีก

หา! 
แบบนี้
แขกก็แย่
สิครับ

ขวับ

ฟุ่บ

พึ่บ



เทลส์
รันเนอร์

ภารกิจของ
พวกเธอคือ
ต้องช่วย

โรงแรมเทลส์
ไม่ให้ปิดตัว

มากิจ๋า...

ในฐานะแขก
ของโรงแรม

ทุกคน นี่คือไวรัสเก็บกด
ที่ร้ายกาจกว่าไวรัสขี้เกียจ
และติดเชื้อเร็วขึ้น 2  เท่า!

ผู้ติดเชื้อจะแยกตัว
จากสังคม ถ้าเกิด
ระบาดจะท�าให้

เทลส์เวิลด์
ล่มสลายนะ!

ช่วยอัปเกรด
ห้องพักฉันเป็น
ห้องสวีตด้วยนะ

ถ้าเป็นเรื่องห้องพัก 
ก็ไปถามพนักงาน
ส่วนหน้า1 สิคะ

ฉันจะก�าหนด
หน้าที่ให้
ทุกคนเอง

1Front Des Desk เจ้าหน้าที่ห้องโถง
รับแขก ท�าหน้าที่จองห้องพักและให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าพัก

หือ
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ท�าไม
ถึงเย็นชากับ
แขกแบบนี้!

รอยยิ้ม
พิมพ์ใจน่ะ

มีไหม

อะไรจะ
น่ากลวัปานน้ัน 
ไม่ผ่าน!

น่ากลัวสุดๆ
ไม่ผ่าน!

งั้นกายล่ะ

ฉันอยากเปลี่ยนห้อง 
เธอช่วยได้ไหม

ได้สิ
ครับ!

แต่เปลี่ยนเป็น
ห้องดาร์กสวีตที่มืดมิด
นะครับ

ฮี่ ๆ  ๆ !

ค รื น น น น
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แว้ก! แบบนี้
คงไม่ไหวหรอก

ต่อไป ลีน่า
ช่วยยกกระเป๋า
ไปที่ห้องพัก
ด้วยนะ

ด้วยความยินดี
ค่ะ

ค...คุณลูกค้า 
ม...ไม่ทราบว่า
พักที่ห้องไหนคะ

เชิญครับ ถูกใจ
ห้องพักไหมครับ

บิ๊กโบ
ท�าหน้าที่ดูแล
ห้องพักหรือ

โอ้...เธอมีใจบริการ
ยอดเยี่ยมเลย

แฮก
แฮก


