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Where to find EDTK
สถาบันพัฒนาทักษะ อุทยานการเรียนรู้ ทีเคพาร์ค, Play Station Kidz Club, Juno Park Ville, KIDO Education Center, Shichida, Kid in SYNC, Babies Genius, นีโอ คิดส์, สโมสรเซ็นทรัลบัณฑิตน้อย, Kidzania Bangkok, Kids Plus, Bright Child สถาบันดนตรี  
สถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ), สิริวิภาการดนตรี, Viemus Music School, KPN Music Academy, จินตการดนตรี, New Frontier, Music Moment, Royal Music Academy, USA Music, ประสานศิลป์ดนตรี, Bmas Music Academy สถาบันศิลปะและสอนท�าอาหาร  
Clay Works, Global Arts, Kolor Me, ทอศิลป์, Artino, สมุดไท, Monkey Art, โรงเรียนสอนศิลปะต้นศิลป์, Create for kids, Kidsmatter, Playchef, A Little Something, Paint to Cook สถาบันวิทยาศาสตร์และประกอบหุ่นยนต์ Edukids Planet, Robot 4 kids,  
1st Science, Brain School, Click Robot สถาบันภาษา EduFirst, Smart English, Inlingua, British Council, I Can Read, Pingu’s English, KAS Education Center, Helen Doron Early English, Boston Bright, Whiz Kids, Phonics 1st, Zoo Phonics, Thai for kids,  
Learn with us, Fun language สถาบันคณิตศาสตร์ KingMath, Sense Math, Mathnasium, Smart Brain, Kidztory Club, Math Fighter สถาบันทักษะทางกีฬา The Little Gym, PV Tennis, Baby Pool, Bangkok Kids, Fight Me Up, Dance Me Up, Bangkok Dolphin 
โรงเรียน รร.สาธิตจุฬาฯ, รร.สาธิตพัฒนา, รร.สาธิตประสานมิตร, รร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย, รร.ศรีวิกรม์, รร.ณ ดรุณ, รร.อนุบาลปรางทิพย์, รร.จิตตเมตต์, รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม, รร.สารสาสน์พิทยา, รร.รุ่งอรุณ, รร.เซนต์คาเบรียล, รร.ดรุณพัฒน์, รร.บางกอกแอ๊ดเวน
ต์, รร.อรรถมิตร, รร.ทอสี, รร.ธนินทรวิทยา, รร.เพ็ญสมิทธิ์, รร.จีเนียสคิดส์, รร.ยุวทูตศึกษา, รร.อุดมศึกษา, KIS International School, Magic Year International Kindergarten, อนุบาลกุ๊กไก่, อนุบาลอิ่มเอม, อนุบาลปาลินา, Babysensory แผนกกุมารเวช รพ.วิภาวดี, 
รพ.สมิติเวช, รพ.วิชัยยุทธ, รพ.กรุงเทพ, รพ.ปิยะเวท, รพ.เจ้าพระยา, รพ.พญาไท, รพ.เปาโล เมโมเรียล, รพ.ลาดพร้าว, รพ.กล้วยน�า้ไท, รพ.เกษมราษฏร์, รพ.กรุงเทพคริสเตียน, รพ.เวชธานี, ศูนย์ทันตกรรม สมภพ อัมพุช ร้านอาหาร Neil’s Tavern, Harbour Market, 
iberry, กับข้าวกับปลา, Be 3 cafe, KA-NOM YooMoo Frozen Yogurt ร้านกาแฟ Starbucks, Cafe de Golfio,W Cafe ร้านเสื้อผ้า Kiddy Studio
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แม่นก
อดตีพนกังานบริษทัท่ีเดนิไปลาออกโดยบอกเจ้านายสดุ
ที่รักว่าจะออกไปเปิดร้านเซเว่น (ที่จริงอยากมีเวลาไป
เดนิทางท่องเทีย่ว) ต่อมาได้สมรสกบัชายหนุม่ทีเ่ตม็ใจ
เดินจูงมือกันมั่งทะเลาะกันมั่ง ไปเท่ียวท่ัวทุกภูมิภาค
ของประเทศด้วยกัน ปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูกดก และมี
ความยนิดจีนออกนอกหน้าทกุครัง้ทีไ่ด้พาลกูๆ ไปเทีย่ว

 ถ้าเราเอาจ�านวนวันหยุดเสาร์-อาทิตย์รวมกับวันหยุดเทศกาลและนักขัตฤกษ์  
ในหนึ่งปีจะมีวันหยุดไม่ต�่ากว่า 110 วัน (ยังไม่รวมวันลาพักร้อนปีละ 6-8 วันนะนี่)  
 เคยมีคนส�ารวจพบว่า คนรัสเซียมีวันหยุดมากที่สุดคือปีละ 136 วัน (รวมวันลา
พักร้อนปีละ 28 วัน) รองลงมาเป็นอิตาลีและสวีเดน ถึงเราจะหยุดไม่มาก แต่ก็ไม่น้อย 
เราใช้วันหยุดเหล่านี้หมดไปกับอะไรบ้างคะ คงน่าเสียดายถ้านึกค�าตอบได้แค่เพียงว่า  
เรียนพิเศษกับอยู่ในห้างสรรพสินค้า
 ปีใหม่ลองจัดตารางกันใหม่ ดูปฏิทินวันหยุดล่วงหน้าเพื่อจะได้จองที่พักและพาหนะ 
เดินทางในราคาประหยัด เมื่อจองแล้วจะได้ไม่มีข้ออ้างว่าติดธุระโน่นนี่ ธุระนั่นต่างหาก
ที่ต้องหลีกทางให้เวลาของครอบครัว  
 ครอบครัวของเราก็ใช้วันหยุดเหล่านี้ล่ะ เดินทางเก็บภาพท�านิตยสารตลอดปี  
ไม่ได้ขาดเรียนบ่อยๆ หรือเรียนหนังสือแบบโฮมสกูลนะคะ
 ขอให้สนุกและปลอดภัยตลอดการเดินทางในช่วงเทศกาลค่ะ 

14 WEEKEND GETAWAYS
พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี Teddy Bear Museum

21 TRIP & TREAT
More Than A Game Cafe
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สองบ่าที่ทรงแบก
ภาระเหนื่อยหนักสิ้น

แก้ไขทุกปัญหา
ทุกถิ่นทุกล�าเนา

บุญสัตย์อันศักดิ์สิทธิ์
คุ้มครองพระภูมี

นับแต่แรกครองแผ่นดิน
ทั้งสองบ่ามิเคยเบา
เพื่อประชาคลายโศกเศร้า
ให้ราษฎร์อยู่ดีกินดี
บุญฤทธิ์อันพึงมี
สถิตย์เกล้าเนาว์นิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นิตยสาร EDT with kids

ประพันธ์โดย โลจน์ นันทิวัชรินทร์
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สุขสันต ์ส ่ งท ้ ายป ี
จ�าได้ว่าสมยัเป็นเดก็ ช่วงเวลาสนกุทีสุ่ดของปีคอืเทศกาลคริสต์มาสและ
ปีใหม่ อากาศเย็นสบายออกจะหนาวนิดๆ พอให้ได้ใส่เสื้อหนาวสีสวย 
เดินทางไปแห่งหนไหนมีแต่ความรื่นเริง EDTK ฉบับนี้เลยเน้นพาเด็กๆ 
ไปเที่ยวโดยยึดความสนุกเป็นตัวตั้ง เรียนรู้กันมาทั้งปีแล้ว เปิดโอกาส
ให้เล่นเอามันอย่างเดียวเลยทีนี้

สวนน�้าแห่งใหม่ของหัวหินที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมนี้เอง ชื่อก็บอก
เอาไว้ว่าเป็นการเอา ‘วานา’ คือป่ามารวมไว้ด้วยกันกับ ‘นาวา’ คือ

สายน�้า อาคารจ�าหน่ายบัตรด้านหน้าจึงโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม
หลงัคาโค้งสนี�้าตาลคล้ายกระท่อมกลางป่า กลมกลนืกบัต้นไม้กว่า 
2 แสนต้นด้านในโครงการพื้นที่ 20 ไร่

 ทีน่ีแ่บ่งออกเป็น Adventure Zone และ Water Jungle Zone ทันทีท่ีมาถงึ 
ก่อนจะไปเปล่ียนเป็นชุดว่ายน�้าเปิดโอกาสให้แวะเล่นกิจกรรมผจญภัย ซึ่งมี
เครื่องเล่นสนุกอย่าง Ropes Course กับหน้าผาจ�าลองท้าทายความกล้า  
ฐานไต่เชือกน้ีสูงราว 13.4 เมตร มีเพียงสายรัดและรอกช่วยรั้งตัวไว้ใน
ยามก้าวพลาดกลางอากาศ แต่เชื่อไหมว่า เด็กที่สูงเกิน 122 เซนติเมตรก็เล่น
ได้ถ้าใจถึง เพราะเขาทดสอบอย่างดีแล้วว่าปลอดภัยมาก นอกจากน้ียังมี 
เซิร์ฟโซนส�าหรับคนที่ชอบเล่นเซิร์ฟบอร์ด และห้องคาร์นิวัลกิ๊ฟท์แอนด์เกม  
ยกเอาเกมอาร์เคดยอดฮิตจาก Namco มาเพียบไว้ให้เพลินระหว่างพักเหนื่อย
จากการเล่นน�้าด้วย
 ร้านอาหารก็อยู่ใน Adventure Zone นี้ ชั้นล่างมี The Grove เป็น
ศูนย์อาหารจานด่วนบริการตนเอง ประเภทข้าวและบะหม่ีเป็ดย่างหมูแดง 
ข้าวมันไก่ ติ่มซ�า ราดหน้า สปาเก็ตตี้ ไก่ย่าง ส้มต�า ราคาเริ่มต้นที่ 65 บาท
เท่านั้นนับว่าสมเหตุสมผล ใช้สายรัดข้อมือระบบ RFID ช�าระค่าอาหารและ
เครื่องดื่มได้เลยทุกร้าน ส่วนชั้นบนเป็นทรีท็อปเลาจน์ให้นั่งพักผ่อนสบายๆ 
บริการอาหารแนวฟิวชั่นผสมผสานตะวันตกและตะวันออก พร้อมเครื่องดื่ม
ที่เหมาะกับการจิบระหว่างดื่มด�า่แสงของอาทิตย์ตกดิน เร็วๆ นี้ทางโครงการ
จะเปิดตลาดนัดทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ให้ได้เดินช้อปปิ้งกันจนถึงห้าทุ่ม

Vana Nava
Hua Hin

Water Jungle
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 ได้เวลาส�ารวจ Water Jungle Zone แล้ว ป่าสวนน�้าแห่งนี้มีเครื่องเล่นน�าเข้าจากประเทศแคนาดาถึง 
19 ชนิดให้เล่นกัน เครื่องเล่นพระเอกที่อยู่ติดผาน�า้ตกสูงคือ Abyss เป็นสไลเดอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
ปากแตรวงใหญ่ๆ ที่เห็นอยู่ในรูปนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 28 เมตร คนเล่นนั่งเรือยางมาพร้อมกัน 6 คน 
เหวี่ยงขึ้นแล้วถอยหลังลื่นลงอุโมงค์ยักษ์ ส่วนสไลด์เดอร์เหวี่ยงหมุน 360 องศาเครื่องเดียวในประเทศไทย
ช่ือ Aqua Loop เป็นท่อปิดและโค้งเหมอืนรางรถไฟเหาะตลีงักา ด้วยความเรว็กว่า 60 กม./ชม. Boomerango 
เป็นสไลเดอร์ยาวที่สุด นั่งแพมาด้วยกันเป็นคู่แล้วเหวี่ยงขึ้นไปสูงราว 20 เมตรก่อนจะปล่อยให้ดิ่งในองศา
เกือบตั้งฉาก
 เครื่องเล่นแนวอินเตอร์แอคทีฟไม่เหมือนใครเรียกว่า Aqua Course ใช้สายรัดตัวเป็นอุปกรณ์เซฟตี้
ระหว่างที่เราทรงตัวปีนป่ายไปตามทางเดินที่เต็มไปด้วยสิ่งกีดขวาง ระหว่างนั้นเพื่อนที่รออยู่ด้านนอกก็จะ
ระดมยิงปืนฉีดน�า้เข้ามาแกล้ง เรียกเสียงหัวเราะครื้นเครงเป็นอย่างดี
 มาดูโซนเด็กเล็กกันบ้าง Rain Fortress เป็นซุ้มน�้าพุซึ่งรวมสไลเดอร์ไว้ 7 แบบ เมื่อระฆังดังขึ้นถังน�้า
ใบใหญ่จะเทน�้าโครมลงมาทเีดยีว 2,000 ลติร และถ้าน้องยงัเลก็มาก แยกไปจ๋อมๆ แจ๋มๆ ที ่Kiddie Cove 
ซึ่งเต็มไปด้วยน�า้พุกับสไลเดอร์เล็กๆ เหมาะกับวัย
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Abyss
เป็นสไลเดอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 

ปากแตรวงใหญ่มเีส้นผ่าศนูย์กลางถงึ 28 เมตร

Boomerango
เป็นสไลเดอร์ยาวที่สุด นั่งแพมาด้วยกันเป็นคู่

แล้วเหวี่ยงขึ้นไปสูงราว 20 เมตรก่อนจะ
ปล่อยให้ดิ่งในองศาเกือบตั้งฉาก

วานา นาวา หัวหิน
129/99 ถ.เพชรเกษม
อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 
พิกัด N12.532667 E99.961333
โทรศัพท์ 0-3290-0583
www.navavanahuahin.com

ค่าบัตรผ่านประตู ผู้ใหญ่ 1,000 บาท เด็ก (91-122 ซม.) 600 บาท 
แพ็คเกจครอบครัว 2,600 บาท (ผู้ใหญ่ 2 คน เด็ก 2 คน)
เวลาบริการ Water Jungle Zone 10.00-18.00 น.
Adventure Zone 10.00-21.00 น.
ธ.ค.-เม.ย. ศุกร์-เสาร์ Water Jungle Zone 10.00-21.00 น.,  
Adventure Zone 10.00-23.00 น.

 ถ้าจะไปเล่นพร้อมกนัทัง้ครอบครัว แนะน�า Lazy River 
ขนาด 345 เมตรยาวทีส่ดุในประเทศ ปล่อยให้สายน�า้พดัพา 
เราไป จะไปไหนกแ็ล้วแต่สายน�า้ อกีมมุหน่ึงทีพั่กผ่อนสบาย 
ไม่แพ้กนัคอื Coconut Beach ชายหาดทรายแท้รมิสระ 
คลื่นเทียม มีบีชฮัทส่วนตัวให้เช่าและศาลาบริการนวด 
ไทยอยูแ่ถวนี ้ลกูๆ โต้คลืน่ไป ส่วนแม่ไม่ลกุไปไหนล่ะนะ
 สิง่หนึง่ทีรู่สึ้กได้คอืความเข้มงวดและเอาใจใส่ขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ของไลฟ์การ์ด ทุกจุดจะมีเจ้าหน้าที่เสื้อ 
สีเหลืองถือไม้คอยวัดส่วนสูง เด็กคนไหนสูงไม่ถึง 122 
เซนติเมตรจะได้รับค�าแนะน�าให้ไปเล่นเครื่องเล่นอื่น 
ที่เหมาะสม ก็ผู้จัดการทั่วไปของสวนน�้าวานา นาวาคือ 
มร.ไมเคิล ฟิจัส มีประสบการณ์ท�างานกับสวนน�้าชื่อดัง
ระดับโลกในสหรัฐอเมริกามากว่า 27 ปี แถมยังด�ารง
ต�าแหน่งประธานสมาคมความปลอดภัยสวนน�้าสากล 
อีกด้วย ความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน�้าที ่
ผ่านการอบรมอย่างดีจึงเป็นหัวใจของสวนน�า้แห่งนี้
 ช่วงหยดุยาวปีใหม่นี ้จะไปเล่นวนัไหนกันดี...จดัมา

เงื่อนไขการใช้คูปอง
 ใช้เป็นส่วนลดเฉพาะอาหารเท่านั้น 
 บัตร 1 ใบใช้ได้เพียง 1 ครั้ง   หมดเขต 28 ก.พ. 58

10%
คูปองส่วนลด       

พิเศษเฉพาะผู้อ่าน
นิตยสาร EDT with kids

เมื่อช�าระค่าอาหารที่สวนน�้า
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 ครัง้แรกทีเ่หน็ป้ายโฆษณาบลิบอร์ดรมิถนนเพชรเกษม นกึว่ามช้ีอปป้ิงมอลล์ก�าลงัจะเปิดใหม่ 
แต่ตอนนี้ถ้ามีใครถามว่า Camel Republic คืออะไร เราตอบได้ทันทีว่าคือสวนสนุกเอ็กซ์ตรีม
สไตล์โมร็อกโกที่มีสวนสัตว์รวมอยู่ด้วย
 เครื่องเล่นไฮไลท์ของเขามีหลายชนิด แต่ที่เราโหวตให้เป็นอันดับหนึ่งคือ Sky Fly เนื่องจาก
เป็นเคร่ืองเล่นซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กอายุตั้งแต่ 7 ขวบและหนัก
ตั้งแต่ 25 กก.ก็เล่นได้ ไม่เวียนหัวหรือเสียวไส้ 
 Sky Fly จัดเป็นเครื่องเล่นประเภท simulator คือจ�าลองการฝึกดิ่งพสุธาของนักกระโดดร่ม 
แรงลมความเร็วราว 190 กม./ชม. จะดันตัวเราให้ลอยสูงขึ้นไปในอากาศจนคล้ายบินได้ ดังนั้น
ก่อนการเล่นครูฝึกจะต้องอบรมวิธีทรงตัวระหว่างลอยอยู่ การเงยหน้าเพื่อลดระดับ รวมถึงการ
เก็บแขนขาเพื่อหล่นลงเบาะอย่างปลอดภัย ที่ส�าคัญระหว่างเล่นอยู่เสียงลมจะดังมากถึงขนาด
ต้องมีที่อุดหู คุยอะไรกันไม่ได้ยิน จึงต้องเรียนรู้สัญลักษณ์มือเพื่อสื่อสารระหว่างการเล่นด้วย 
แต่ไม่ต้องห่วงค่ะ ขัน้ตอนเรยีนรูเ้ข้าใจง่ายด้วยวดิทีศัน์ภาษาไทย แม้แต่เดก็ๆ กเ็ข้าใจใน 10 นาที 
  เหน็เดก็ๆ บนิสงูเป็นเมตรกว่็าเยีย่มแล้ว ครฝึูกโชว์บนิสงู 5-6 เมตรแถมตลีงักากลางอากาศ
ได้อีก นี่มันซูเปอร์แมนชัดๆ

 ใน Camel Republic แห่งนี้ยังมีเครื่องเล่นอีก 9 ชนิด บางชนิดก็โลดโผนหวาดเสียวเรียกเสียงกรี๊ดกร๊าดทั้งวัน 
เดก็ๆ ของเราเลอืก ‘แทรมโพลนี’ กระโดดดึง๋ๆ แล้วขีม้่าโยกกบุกบัไปดพูีโ่ตๆ เขาเหวีย่งอยู่ในถงั ‘ซโีร่ กราวติี’้ แรงเหวีย่ง
เหมือนพายุท�าให้เกิดสภาพไร้แรงโน้มถ่วงติดแน่นกับผนัง ไม่ต่างจากจิ้งจก จะกลับหัวท่าไหนก็ติดหนึบ ‘มาคอร์’ 
เป็นเครื่องเล่นอีกชนิดที่น่าสนุก มันพาโฉบเฉี่ยวไปบนฟ้าเหมือนฝูงนก ขณะที่คนเล่นบังคับเก้าอี้ของตัวเองไปด้วยได้ 
‘อีเกิ้ล ซิปไลน์’ นั่งคู่กันแล้วโฉบลงมาจากความสูง 30 เมตร นอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร์ 4 มิติให้สนุกไปกับ 
ลม ละอองน�า้ หิมะและการสั่นสะเทือน

Camel
Republic
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หลงัเปิดบรกิารกจิกรรมแอดเวนเจอร์มาได้พกัใหญ่ กไ็ด้เวลาขยบัขยายพืน้ทีส่นกุออกไปเป็น
สวนน�้าขนาดย่อมในโซน Fantasy Water Park แม้พื้นที่จะไม่กว้างมาก แต่สไลเดอร์คู่ยักษ์
กใ็ห้ความสนกุได้เป็นชัว่โมงไม่แพ้สระน�า้วน น้องเลก็วยัเตาะแตะแช่น�า้พดุอกเหด็พร้อมเสยีง
หวัเราะเอิก้อ้ากถูกใจ ข้อดขีองสวนน�า้แห่งนีอ้กีอย่างคอื บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ในราคา
ประหยัด ทั้งไก่ทอด ส้มต�า น�้าปั่น ไอศกรีม ยกมาเอร็ดอร่อยริมสระกันได้เลย เที่ยวสบายใจ
แถมสบายกระเป๋าค่ะ

คาเมล รีพลับบลิค
ถ.เพชรเกษม กม. 187 ก่อนถึงแยกบายพาสชะอ�า อ.ชะอ�า เพชรบุรี
พิกัด N12.819500 E99.939833
โทรศัพท์ 0-3289-0860-2, 09-2269-5055 www.facebook.com/camelrepublic
เวลาเปิดบริการ จันทร์-พฤหัส 10:00-18:00 น.และวันศุกร์-อาทิตย์ 09:00-18:00 น. 
บัตรผ่านประตู ผู้ใหญ่ 120 บาท เด็ก 90 บาท
บัตรเครื่องเล่นใบละ 120 บาท แต่ละเครื่องเล่นใช้บัตรจ�านวนไม่เท่ากัน (1-2ใบ) 
บัตร Sky Fly ผู้ใหญ่ 1,500 บาท เด็ก 1,200 บาท (ครั้งละ 2 รอบ รอบละ 1.30 นาที)

 เล่นกันจนเหนื่อยแล้ว แวะเที่ยวโซนสวนสัตว์ ชื่อ Camel Republic ทั้งทีย่อมต้องมีอูฐ 
ทะเลทรายเป็นเจ้าถิ่น พวกเขามีด้วยกันทั้งหมด 5 ตัวไม่รวมสมาชิกใหม่คือเจ้าเอลซ่า 
ทีเ่พิง่เกดิ นบัว่าเป็นสตัว์หาชมยากในเมอืงไทยชนดิหนึง่ อฐูเป็นสตัว์ทีม่กีลิน่แรงตามธรรมชาติ 
โดยเฉพาะปัสสาวะของมันจะมีความเข้มข้นสูงกว่าสัตว์ชนิดอื่น แต่ต้องบอกว่าเมื่อมาอยู่ใน
พื้นที่เปิดโล่งและมีการดูแลเรื่องความสะอาดเป็นอย่างดี บริเวณคอกอูฐน้ีแทบไม่มีกลิ่น  
ส่วนสัตว์อื่นๆ ก็ร่าเริงมีความสุขอยู่ในคอกของมัน ทั้งแพะแองโกร่า อัลปาก้า ยีราฟ และ
พาตาโกเนียนมาร่า เจ้าตัวหลังที่ว่านี้แปลกตาไม่เคยเห็นที่อื่นเหมือนกัน มันเป็นสัตว์ประเภท
ฟันแทะ อาศัยอยู่ที่แคว้นพาตาโกเนียในประเทศอาร์เจนตินาเท่าน้ัน ขนาดตัวคล้ายสุนัข 
แต่หน้าตาเหมือนจิงโจ้ผสมกระต่าย
  เป็นอีกหนึ่งดินแดนแสนเพลินที่เหมาะกับการหอบลูกเที่ยวค่ะ

Khaoyai
Fantasy
Water Park ตวั

อย
่าง



     กิจกรรมแอดเวนเจอร์ทีเ่ขาใหญ่แฟนตาซมีีขอ้โดดเด่นตรงท�าเลตั้งอยู่ใต้ร่มเงาไม้ ไม่ว่าจะมา
ตอนเที่ยงหรือบ่าย แดดก็ไม่ร้อนเผาเนื้อตัวให้เกรียมเหมือนที่อื่น เครื่องเล่นประเภทขับรถมี 
หลายชนิด เริ่มจาก Buggy ซึ่งหน้าตาเหมือนรถจี๊ปสี่ล้อคันเล็กๆ เปิดโล่งรอบคัน คุณพ่อขับ 
ส่วนคุณลูกนั่งข้างบึ่งไปตามถนนลูกรังเส้นเล็กๆ หากเด็กๆ อยากนั่ง ATV คันโตก็ได้เหมือนกัน 
เพราะเส้นทาง ATV ที่นี่เป็นทางเรียบ เด็กๆ นั่งซ้อนด้านหน้าแล้วให้คุณพ่อเป็นคนขับ รับรองเล่น
รอบเดียวไม่ยอมเลิก รถแข่งโกคาร์ทก็มีนะคะ แต่แนะน�าให้เล่นช่วงที่แดดร่มลงมาหน่อยจะดีกว่า 
เพราะบริเวณลานซีเมนต์ของโกคาร์ทเป็นจุดเดียวที่เปิดโล่งไม่มีร่มไม้เหมือน Buggy และ ATV 
 Mountain Luge เป็นรถอีกประเภทที่ไม่มีเครื่องยนต์ อาศัยหลักแรงโน้มถ่วงไหลจากเนินเขา
ลงสู่พื้นราบด้านล่าง หน้ารถจะมีคันโยกดึงเข้าหาตัวเพื่อเบรกให้หยุด ดังนั้นหากต้องการไหลลง
ช้าๆ ก็ดึงเบรกเอาไว้ให้มาก แต่ไม่ต้องห่วงค่ะ พอรอบที่สองเด็กๆ ก็รู้แล้วว่าไม่ได้เร็วจนน่ากลัว
เลย แค่คุมการเลี้ยวให้ได้เหมือนขี่จักรยานเท่านั้นเอง
 เครือ่งเล่นอกีประเภททีเ่ดก็ๆ สนกุคอืการเหนิเวหา วธิข้ีามหบุเขาม ี3 แบบคอืนัง่ไปในกระเช้า 
Sky View ซึ่งเหมือนห้องโดยสารของชิงช้าสวรรค์ หรือใจกล้าหน่อยก็นั่ง Sky Chair เป็นเก้าอี้ 
เปิดโล่ง มีคานเหล็กล็อกตัวเราไม่ให้ร่วง แต่ก็จะได้แกว่งเท้าเหนือยอดไม้รับลมเย็นปะทะใบหน้า 
ตื่นเต้นดีเหมือนกัน ส่วนพ่ีโตหรือคุณพ่อเลือกแบบสุดท้าย Sky Flying มีเพียงสายรัดอกช่วย

แขวนตัวให้ห้อยต่องแต่งระหว่างลอยละลิ่ว  
       ส�าหรับเดือนธันวาคมนี้ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์จะมีเทศกาลบอลลูน 
Flying Fantasy เด็กๆ จะมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ข้ึนกระเช้าบอลลูน 

ลอยสูงเหนือพ้ืนดิน มองออกไปเห็นทัศนียภาพเขาใหญ่ 360 องศา ช่วงเวลาดีที่สุด 
ส�าหรับการขึ้นบอลลูนคือเวลาเช้าระหว่าง 7.00-9.00 น. เนื่องจากสภาพลมสงบ  
หรืออีกรอบก็เป็นช่วง 16.00-19.00 น. ท้ังนี้อาจงดให้บริการได้หากสภาพอากาศ 

ไม่เหมาะสมนะคะ 

เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท
421 ม.1 ถ.ธนะรัชต์ ต.หนองน�้าแดง อ.ปากช่อง นครราชสีมา
พิกัด N14.60733 E101.360000
โทรศัพท์ 08-8504-9991-3
www.khaoyaifantasy.com
บัตรกิจกรรม ใบละ 100 บาท (จ�านวนบัตรขึ้นอยู่กับชนิดของกิจกรรม)
บัตรสวนน�้า ใบละ 200 บาท เด็กต�่ากว่า 110 ซม. เข้าฟรี
เวลาเปิดบริการ 9.00-18.00 น. 

ตวั
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นายดี สครับเจอร์ ฮัทส์ ณ วิกหัวหิน
ทรปิส�ารวจสวนน�า้ทีห่วัหนิคราวนี ้เราเจาะจงเลอืกพกัค้างคนืทีบ้่านนายด ีด้วยรปูแบบ 
บ้านและบรรยากาศไม่เหมือนใคร แถมตั้งอยู่ตรงข้ามสวนน�้าวานานาวา เหมาะที่จะ 

 เตมิเตม็โปรแกรมเทีย่วสนกุสขุใจเป็นทีส่ดุ
 

นายดี สครับเจอร์ ฮัทส์
62/70 ซอยหมู่บ้านหัวนา 
ต.หนองแก อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
พิกัด N12.528497 E99.958825
โทรศัพท์ 0-3282-7814-5
www.vichuahin.com

 Sculpture Huts คอืบ้านพักทีส่ร้างสรรค์โดยช่างศลิป์ 
ผู้ใช้เวลากว่า 3 ปีบรรจงสร้างบ้านแต่ละหลังด้วย 
ซีเมนต์ขาว พร้อมแต่งแต้มภาพวาดและประติมากรรม
ประดบัภายใน บ้านทัง้ 8 หลงัจงึมเีสน่ห์ไม่ซ�้ากนั ความโปร่ง 
และเย็นสบายในบ้านไม่ได้เกิดจากวัสดุที่น�ามาใช้สร้าง
เทา่นั้น แตก่ารออกแบบที่นอนให้เป็นรปูทรงอสิระ หลดุ
จากนยิามของเตยีงสีเ่หลีย่มคุน้ตา กช่็วยให้รูส้กึผ่อนคลาย
อารมณ์ดี ครอบครัวที่มีเด็กๆ 2-3 คน แบ่งฟากกัน 
นอนคนละฝั่ง เกลือกกล้ิงตามใจไม่ต้องกลัวตกเตียง 
ชื่อบ้านแต่ละหลังแสนน่ารัก บ้านหมี บ้านหญิงอ้วน 
บ้านริมร้ัว บ้านริมครัว บ้านริมบ่อ เดาไม่ยากใช่ไหม 
ว่าตั้งอยู่ตรงไหน ล่าสุดเขาเพิ่งสร้างสระน�้าใหญ่ใสแจ๋ว 
ไว้ให้ว่ายเล่นกันชุ่มฉ�า่ใจด้วย

    เพราะตั้งอยู่ในโรงเรียนมัธยมที่สอนศิลปะ
การแสดง วนัดคีนืด ีวกิหวัหนิของครเูลก็ ภทัราวดี 
ก็มีละครมาเล่นให้ดู หรือจะจัดอาร์ตแคมป์สอน
เด็กๆ ปั้นดินก็นัดมากันเป็นกลุ่มแล้วติดต่อ
ล่วงหน้า เท่านีเ้ดก็ๆ กไ็ด้เรยีนศลิปะเพิม่อกีหนึง่วชิา 

ตวั
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พิเศษสุด
สมัครรับนิตยสาร 1 ปี

เพียง 180 บาท

(สิทธิพิเศษน้ีถึง 31 ม.ค. 58 
ตั้งแต่เดือน ก.พ. 58 เป็นต้นไป 
ราคา 360 บาท)

ช่องทางการช�าระเงิน
ชื่อบัญชี บริษัท เรนเมคเกอร์ อินเตอร์แอคทีฟ จ�ากัด

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาประชานิเวศน์1 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 085-2-36631-9
ธ.กสิกรไทย สาขาประชานิเวศน์1 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 737-1-02272-9

ติดต่อฝ่ายสมาชิก โทรศัพท์ 0-2953-8057, 08-0270-6784
 

ส�าหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจรับ
นติยสารแจกฟรรีายเดอืน จ�านวน 
12 ฉบับ พร้อมเลือกรับบางฉบับ
ย้อนหลัง
เพียงแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
อเีมล และส่งหลกัฐานการช�าระเงิน
มาที่ Fax: 0-2953-8059 หรือ 
Email: editor.edtwithkids@
edtguide.comตวั

อย
่าง
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โครงการ Toscana Valley เดมิขายบ้านพร้อม
ที่ดินและบริการสมาชิกสนามกอล์ฟ เท่านั้น 

 แต่ล่าสุดได้เปิดบริการโรงแรม La Casetta 
ให้นักท่องเที่ยวได้อ่ิมเอมกับบรรยากาศแบบแคว้นทัสคานี 
ประเทศอิตาลี

Hotel La Casetta
by Toscana Valley

 Hotel La Casetta ออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบทัสคัน 
ประกอบไปด้วยอาคารขนาด 2 ชั้นครึ่งจ�านวน 9 หลัง แต่ละหลัง
มีห้องพักเพียงไม่กี่ห้อง แบ่งออกเป็น Casetta Loft แสนสบาย
ส�าหรับครอบครัว มีพื้นที่กว้างถึง 70 ตร.ม. ชั้นล่างเป็นมุมพัก
ผ่อนและเตียงนอนใหญ่ วางโซฟาตัวยาวนุ่มให้นั่งดูรายการโปรด 
แถมมีช่องการ์ตูนให้เด็กๆ เลือกตามใจชอบ ส่วนชั้นลอยมีเตียง
คูส่�าหรบันอนได้ 2 คน หากชอบววิภเูขาห้อง Casetta Mountain 
ดไีซน์หน้าต่างบานใหญ่มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบ และถ้าอยากชม
ความงามของสวนสวย แนะน�าห้อง Casetta Garden ภาพ
ดอกต้อยติ่งฝรั่งสีม่วงเบ่งบานแข่งกันดูคล้ายทุ่งลาเวนเดอร์ ใน
สวนด้านหลงันีย้งัเป็นทีต่ัง้ของสระว่ายน�า้ซึง่มทีัง้สระเล็ก สระใหญ่
รวมถึงสระน�้าวนส�าหรับนวดผ่อนคลาย

Hotel La Casetta by Toscana Valley
2 หมู่ 1 บ้านเนินทอง ต.โป่งตาลอง 

อ.ปากช่อง นครราชสีมา
พิกัดทอสคาน่า วัลเล่ N14.518000 

E101.507833
โทรศัพท์ 08-7329-6660

www.toscanavalley.com  ช่วงเช้าอากาศสดชื่นดีต่อปอด ครอบครัวที่มีน้องเล็กแนะน�า
ให้เอาจกัรยานมาเอง แต่ถ้าสงูเกิน 130 ซม. เช่าจกัรยานของโรงแรม
ชั่วโมงละ 60 บาท พากันถีบออกก�าลังกายและชื่นชมบรรยากาศ
หมู่บ้านในหุบเขา รับรองว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราไม่อยากให้ผ่าน
ไปเลย  รีบจองแต่เนิ่นๆ นะคะ ช่วงหน้าหนาวอย่างนี้ใครเห็นรูป
เป็นต้องอยากไปทั้งนั้น 

พิเศษเฉพาะผู้อ่านนิตยสาร EDT with kids

เงื่อนไขการใช้คูปอง
 จ�ากัดการใช้คูปองต่อ 1 ครั้ง และใช้คูปองได้ครั้งละไม่เกิน 1 ใบ
 งดใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ 
 ใช้ได้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 58

ที่ VINO Cafe & Bar
เมื่อเข้าพักที่ Hotel La Casetta หรือ Town Square Suites

ตัดชิ้นส่วนนี้แลกรับ
ชา/กาแฟ และ ชีสเค้ก/ทีรามิสุ/ช็อกโกแลตลาวา (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ตวั
อย
่าง
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สดุสปัดาห์น้ีเดินทางออกต่างจงัหวัดหาทีเ่ทีย่วเพลินๆ แบบกนิๆ 
นอนๆ แล้วกถ่็ายรปูเล่น ขบัรถไปใกล้ๆ แค่พทัยานีเ่องมคีรบ 
แถมได้แวะชมพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเอาใจเด็กเป็นพิเศษ 
กเ็ขาสะสมตุก๊ตาหมเีอาไว้ให้ชมตัง้ 2,000 กว่าตวั

พิพธิภณัฑ์ตุก๊ตาหมี
Teddy Bear Museum

 พพิธิภณัฑ์ตุก๊ตาหมแีห่งแรกของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้นี ้ก่อตัง้โดยบรษิทัเทดดี ้ไอส์แลนด์ 
ซึ่งผู้บริหารเป็นชาวเกาหลี ท่านหลงรักเมืองไทยและอัธยาศัยของคนไทยจึงมาเยือนอยู่บ่อยครั้ง
ตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ระหว่างนั้นก็เห็นว่าคนไทยชอบถ่ายรูป ตัวท่านเองก็ชอบพก
กล้องถ่ายรูปเวลาไปไหนเหมือนกัน จึงเกิดความคิดท่ีจะสร้างแหล่งท่องเท่ียวให้ทุกคนได้มา
ถ่ายรูปอย่างสนุกสนาน ที่สุดก็กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ในอาคารรูปเรือมังกรซึ่งมีพื้นที่กว่า 2,500 
ตารางเมตร ตั้งอยู่ริมถนนพัทยาสาย 1 เลียบชายหาดใกล้ๆ กับโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ตวั
อย
่าง
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เท็ดดี้แบร์ มิวเซียม
436/49 หมู่ 9 ซอย 1 ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี
พิกัด N12.946667 E100.885000
เปิดบริการ เวลา 9.00-22.00 น.
อัตราค่าบริการ เด็ก 150 บาท (ส่วนสูง 90-130 ซม.) ผู้ใหญ่ 250 บาท
จอดรถในโรงแรมมาร์คแลนด์
โทรศัพท์ 0-3841-1285, 09-3583-5997
http://teddybearmuseumpattaya.com

 คอนเซ็ปต์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ การเดินทางท่องเที่ยวและตามล่าสมบัติของเท็ดดี้แบร์ ซึ่งมีทั้งหมด 12 โซน
เริ่มต้นที่ครอบครัวหมียืนต้อนรับผู้มาเยือนเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ น�าสู่ดินแดนอียิปต์และอาณาจักรอินคา มีปิรามิด อูฐและ
เหล่าหมีที่ก�าลังบูชาเทพเจ้า เดินต่อไปเป็นถ�้าค้างคาวซึ่งมีลาวาเดือดปุดไหลมาตามทาง ต้องคอยระวังหมีแวมไพร์ 
ให้ดีว่าจะโผล่มาทางไหน

 โซนดึกด�าบรรพ์แสดงยุคไดโนเสาร์ครองโลก น้องหมีอยู่
ท่ามกลางฝงูสตัว์โลกล้านปี เด็กๆ สนกุกนัใหญ่กบัการลองแอ็คท่า
มันๆ ตรงฉากภาพสามมิติ ถ่ายรูปออกมาดูเหมือนก�าลังตกจาก
หน้าผาสู่ธารน�า้เบื้องล่าง เหล่าหมีน้อยนักโบราณคดีก�าลังท�างาน
หนักในโซนถัดมา พวกเขาส�ารวจภาพเขียนสีที่ผนังหิน เล่าเรื่อง
การล่าไดโนเสาร์ของเหล่าหมี เป็นภาพที่ดูน่ารักจริงๆ โซนนี้ใช้
เวลากันนานเลยเพราะมีกิจกรรมให้เด็กๆ ถือแปรงปัดทราย ขุด
ค้นหาซากฟอสซิลด้วยตัวเอง

 นอกจากโซนประเทศไทยซึ่งแสดงออกถึง
วัฒนธรรมอันดีงาม อย่างประเพณีแต่งงานหรือ
ก่อเจดีย์ทรายอันเป็นประเพณีพื้นบ้านแล้ว ยังมี
หมน้ีอยนกัส�ารวจอวกาศ ป่าซาฟาร ีโลกใต้ทะเล 

กระท่อมน�า้แขง็ เมอืงจนี และบ้านซานตาคลอส
ทีข่ัว้โลกเหนอื รวมถงึในป่าแฟนตาซทีีเ่ดก็ๆ 
จะได้พบกับยูนิคอร์น บ้านต้นไม้กับไม้ลื่น
แสนสนกุส�าหรบัคณุหน ูไม่รูม้ใีครช่างสงัเกต
เหมือนครอบครัวเราหรือเปล่า หมีจาก
ภาพยนตร์เรื่องดังอย่าง ซุปเปอร์แมน, 
แบทแมน, ลุค สกายวอล์คเกอร์ และ
ชาวนาวีจากอวตารก็ยืนปะปนอยู่ด้วยนะ
    เด็กๆ วิ่งกันพล่าน หันกลับมาอีกที 
นั่นใครหนอไปแอบหลับอยู่บนพุงพลุ้ย
นุม่นิม่น่ากอดของพีห่มตีวัโตเสยีแล้ว  

ตวั
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ความสุขที่เขาใหญ่...
       ตักตวงไว้ก่อนจะสาย

“ภูเขาอะไร ลูกโต๊โต” คุณแม่อุทานเมื่อเราขับรถเข้ามาใกล้
อทุยานแห่งชาตขิึน้เรือ่ยๆ นกึถงึคนตัง้ชือ่ให้ภูเขาลกูนี ้แทนท่ี
จะใช้ส�านวนประพนัธ์อย่างเช่น มหนัต์บรรพต หรอื โอฬารศิขร 

เรยีกว่า ‘เขาใหญ่’ ดือ้ๆ แบบทีต่ามองเหน็นีแ่หละ ตรงตวัเข้าใจง่ายดี

 อ�าเภอปากช่องบริเวณรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาเป็น 
จดุหมายปลายทางของการขบัรถเทีย่วอยูบ่่อยครัง้ เพราะระยะทางไม่ไกลเกนิไปนกั แถมมี 
สถานทีท่่องเทีย่วหลากหลายเหมาะกบัครอบครวัทีม่ลีกูวยัซนอย่างเรา เริม่ต้นจากหวัถนน
ธนะรัชต์ตรงข้ามฟาร์มโชคชัย 3 มีซอยเล็กๆ เข้าไปสู่ ‘พิชญ์ เมซ’ (Pete Maze) หรือ
เขาวงกตของคุณพิชญ์ ผู้เข้าใจธรรมชาติของเด็กๆ ว่าชอบเล่นซ่อนหา ก็เลยสร้างสวน
ขึน้บนพืน้ที ่5 ไร่ ปลกูต้นไม้เป็นรัว้ทางเดนิวกวนไปมา ปล่อยให้เดก็ๆ วิง่หาทางออกกนัสนุก 
แรกๆ กต้็องใช้การเดาอย่างเดยีวเลยค่ะว่าจะไปซ้ายหรอืขวา จนเมือ่ไปเจอสะพานอนัแรก 
แล้วนัน่ล่ะ ถงึจะขึน้ไปมองภาพมมุบนของเขาวงกตทัง้หมดได้ ภาพทีเ่หน็เบือ้งหน้าดเูหมอืน 
ฉากภาพยนตร์เรือ่งอลซิในแดนมหศัจรรย์ไม่มผีดิ ทนีีช่้วยกันเลง็ใหญ่ว่า สะพานอนัต่อไป 
ต้องเดนิอ้อมพุม่กหุลาบหรอืเลีย้วไปทางขวาของกรงนกด ีนอกจากได้หยดุถ่ายรปูตามมมุ
เก๋ๆ แล้วยังได้ฝึก Team Building การแก้ปัญหาเป็นทมีไปในตัว อย่าคดิว่าเป็นเพยีงเขาวงกต 
เลก็ๆ เชยีวนา กว่าจะหาทางออกมาได้ ใช้เวลาตัง้ชัว่โมง ใครคดิว่าถ้าเล่นใหม่จะท�าเวลา
ได้ดีกว่าก็วิ่งกลับไปเริ่มอีกทีก็ได้ไม่จ�ากัดครั้ง 

 โปรแกรมต่อไปใช้ระบบน�าทางทีติ่ดต้ังมากบัรถพาเรามายังถนนเส้นเขาใหญ่-มวกเหลก็บ้าง 
ย้อนไปเมื่อหลายปีก่อน ตรงนี้มีร้านกาแฟพรีโม่ โพสโต้ต้นก�าเนิดของสถาปัตยกรรมแบบ 
ทอสคาน่าแห่งแรกในเขาใหญ่ ตอนน้ันผู้คนหลั่งไหลคับค่ังเพื่อจะถ่ายรูปด้านหน้าอาคาร 
สีส้มตัดเหลืองมัสตาร์ด จนเมื่อปลายปีพ.ศ. 2556 หลังเปลี่ยนเจ้าของและปรับปรุง 
พื้นที่ใหม่ ร้าน ‘พรีโม่ เพียซซ่า’ ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมบรรยากาศที่เปลี่ยนไป
 หลงัอาคารทีเ่คยมเีพยีงสวนองุ่นเลก็ๆ กลายเป็นจัตุรัสกลางแจ้งตรงกบัค�าว่า เพยีซซ่า 
ในภาษาอติาเลยีน ล้อมรอบด้วยหมูบ้่านโบราณในแคว้นทสัคาน ีมร้ีานอาหาร ร้านกาแฟและ 
เบเกอรี่ ร้านไอศกรีมและเครป รวมถึงร้านขายของที่ระลึกและหอคอยให้ขึ้นไปชมวิวมุมสูง 
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 ทีเด็ดอยู่ตรงเนินหญ้ากับโรงนาหลังใหญ่ เป็นที่อยู่ของอัลปาก้าจ�านวน 20 ตัว แกะเมอริโน่ซึ่งมีเขาม้วนเข้าหา
กัน 30 ตัว และลาแคระอีก 2 ตัว เวลาที่แดดร่มลมตก เขาจะปล่อยเจ้าสัตว์พวกนี้ออกไปวิ่งเล่นในฟาร์ม ให้เด็กๆ 
ได้สัมผัสและป้อนหญ้ากันอย่างใกล้ชิด คุณพ่อคุณแม่อย่างเรานั่งอร่อยกับไอศกรีมเจลาโต้ มองลูกวิ่งไปทั่วเนินเขา 
ก็มีความสุขแล้วค่ะ ถ้าอยากเห็นฝูงค้างคาวบินออกไปหากินเป็นเส้นพาดผ่านท้องฟ้าเหนือศีรษะ ให้นั่งเล่นไปเรื่อยๆ 
จนถึงหกโมงครึ่ง พวกเขาออกบินตรงเวลาทุกวันเหมือนตอกบัตรยังไงยังงั้นเลย

 ใช้พลังงานกันไปเยอะ ช่วงเย็นปรับโหมดเป็นภาวะ
สงบนิ่งบ้าง ขับ ISUZU MU-X เข้าซอยทางสภ.หมูสี มี
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ‘เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม’ ซ่อนตัวอยู่ใน
ความร่มรืน่ของแมกไม้เขยีวขจกีว่า 20 ไร่ ทีน่ีเ่ป็นพพิธิภณัฑ์
ส่วนตัวของคุณพงษ์ชัย จินดาสุข ซึ่งรวบรวมผลงานจาก
ศิลปินมีชื่อมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาพของ อ.ถวัลย์ ดัชนี, 
อ.ชลูด นิม่เสมอ หรอือ.ประหยัด พงษ์ด�า ชัน้ล่างของอาคาร
แบ่งออกเป็น 3 แกลเลอรี่ เฉพาะผลงาน ของ อ.เฉลิมชัย 
โฆษติพพิฒัน์ คนเดยีวกต็ดิไว้เตม็แกลเลอรี ่C แล้ว ภาพของ 
ศิลปินรุ่นใหม่ๆ อย่างอัมรินทร์ บุพคีรี เจ้าของเอกลักษณ์
ภาพวาดสาวตาโต หรอื อนพุงษ์ จนัทร เจ้าของรางวลัเหรยีญทอง
ศิลปกรรมแห่งชาตกิม็จีดัแสดงไว้ เชือ่ไหมคะว่า เปิดให้เข้าชม
ฟรทีกุวนั แนะน�าว่าอย่าพลาดร้านกาแฟชัน้สอง เปิดรับลมโล่ง 
ให้ชมทัศนยีภาพเขาใหญ่เตม็ท่ี อย่าเพิง่ไปคดิว่าเดก็ๆ จะดู
ไม่เป็นไม่เข้าใจหรือไม่สนุกนะคะ ปล่อยให้ความงามของศลิปะ 

พิชญ์ เมซ
ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง นครราชสีมา
พิกัด N14.578833 E101.431833
โทรศัพท์ 08-0168-9601
เวลาบรกิาร เฉพาะเสาร์-อาทติย์ 9.00-18.00 น.
บัตรผ่านประตู 150 บาท

เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม
203 หมู่16 ซ.บ้านท่าช้าง 6 
ต.หมูสี อ.ปากช่อง นครราชสีมา 
พิกัด N14.552667 E101.433833
โทรศัพท์ 0-4475-6060 ถึง 6
เวลาท�าการ 10.00-18.00 น.

พรีโม่ เพียซซ่า
200/2 ถ.เขาใหญ่-มวกเหล็ก 
ต.หมูสี อ.ปากช่อง นครราชสีมา
พิกัด N14.543333 E101.336500
โทรศัพท์ 0-4400-9900 ถึง 5
เวลาบริการ อา-พฤ 9.00-22.00 ศ.-ส. 9.00-24.00
บัตรผ่านประตู ก่อน 17.00 น. เด็ก 50 บาท, 
ผู้ใหญ่ 100 บาท, หลัง 17.00 น. ฟรี เมื่อจองโต๊ะที่ร้านอาหาร

ถ่ายทอดจากประสาทสัมผสัทางตาสู่กระบวนการรบัรูแ้ละ 
พฒันาศกัยภาพทางสมองตามธรรมชาต ิเรามองไม่เหน็
กระบวนการนี้หรอกค่ะ แต่ผลลัพธ์มักจะออกมาใน 
รูปแบบงานสร้างสรรค์ของเด็กๆ ที่เราคาดไม่ถึงเสมอ
 ทรปินีเ้ราพกักนัทีโ่รงแรมลา คาเซต็ต้า ภายในพืน้ที่
โครงการทอสคาน่าวัลเล่ย์ มื้อเช้าและมื้อเย็นต้อง 
ฝากท้องไว้กับ Caffe Del Museo ตรงทาวน์สแควร์ 
ซึง่อยู่ในโครงการ เช่นเดยีวกนั ทาวน์สแควร์เป็นโครงการ 
อหงัสารมิทรพัย์ท่ีผู้ถอืครองกรรมสทิธ์ิปล่อยให้เช่าห้องชดุ
ในรูปแบบโรงแรม สถาปัตยกรรมอาคารชวนให้นึกถึง 
เมอืงเก่าในอติาล ีมถีนนปหูนิลาดลงไปยงัหบุเขาซึง่เป็น
ทีต่ัง้ของหมูบ้่าน ภาพดวงอาทติย์ลบัเหลือ่มเขาเบือ้งหน้า 
ดูคล้ายกับว่าเราเดินทางแสนไกลมาถึงอีกทวีปหนึ่ง
 เด็กๆ สนุกกับเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นจนลืม
เวลาเหมือนกันค่ะ แถมยังพยายามชวนคุณพ่อคุณแม่
ให้มาเล่นไม้ลืน่และโหนรอกเล่นเป็นเดก็ไปด้วย ช่วงเวลา 
แบบนี้อยู่กับเราเพียงไม่กี่ปีพวกเขาก็จะโตเป็นหนุ่มสาว 
ไม่ต้องง้อให้เราขบัรถพาไปไหนอกีแล้ว รบีตกัตวงให้คุม้ 
เสียนะคะ 
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คูปองส่วนลด        พิเศษเฉพาะผู้อ่านนิตยสาร EDT with kids

เงื่อนไขการใช้คูปอง
 คูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด

   หรือเครดิตได้
 ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 58

200 บาท ใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อ VOUCHER
รับประทานอาหาร มูลค่า 1,000 บาท

ที่ PRIMO PIAZZA
พร้อมรับบัตรผ่านประตู

ฟรี 2 ท่าน

Primo Piazza 
อร่อยในบรรยากาศทัสคานี

ณ เมืองเล็กๆ อันเก่าแก่ในอิตาลี สถานที่พบปะสังสรรค์ของชาวเมืองมักเป็นจัตุรัสน�้าพ ุ
ซึง่รายล้อมไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟและไอศกรมีเจลาโต้เนือ้นุม่ ผูค้นเดนิไปมาผ่านหน้าร้าน
ด้วยหน้าตายิม้แย้มแจ่มใส

พรีโม่ เพียซซ่า
200/2 ถ.เขาใหญ่-มวกเหล็ก ต.หมูสี อ.ปากช่อง นครราชสีมา
พิกัด N14.543333 E101.336500
ส�ารองโต๊ะโทร. 08-1922-9000
เวลาบริการ อา-พฤ 9.00-22.00 น. ศ.-ส. 9.00-24.00 น.

 บรรยากาศแบบน้ีสัมผัสได้ที่อ�าเภอปากช่อง 
นี้เอง Primo Piazza โฉมใหม่ เปิดบริการร้านอาหาร 
2 บรรยากาศ แนวร้าน Thai Fusion สว่างโปร่งพร้อม
ระเบียงรับลมชั้นบน และแนวร้าน Western โทนหรู
เหมาะกบัการนัง่จบิไวน์ฟังดนตรีสด ไม่ว่าจะชอบน่ัง
ในบรรยากาศไหน รายการอาหารกเ็หมอืนกนัทัง้สองร้าน

 เร่ิมต้นทีท่นู่านซัิวส์สลดั ผกัสดคลกุเคล้าแอปเป้ิล
ไซเดอร์อมเปรีย้วปลายลิน้ เสร์ิฟมากบัน�า้สลดั Thousand 
Island จึงเป็นความกลมกล่อมที่ลงตัว อาหารเรียก
น�้าย่อยเป็นปลาหมึกคาลามารี่ ปรับสูตรไม่ซ�้าใคร
ด้วยการผดักบัซอสเลมอนไวน์ขาวแทนทีจ่ะชบุแป้งทอด
ราดซอสครมีแล้วโรยปาปรกิาชวนหวิ แต่หากชอบรส
อาหารไทย ต้องสัง่ทอดมนัแซลมอนมาลองค่ะ ปกติ
เนื้อแซลมอนจะร่วนไม่เหนียวเหมือนเน้ือปลากราย 
น�ามาปั้นเป็นก้อนยาก แต่ Executive Chef อย่าง
คุณทอมก็สรรหาวิธีปรุงออกมาจนได้ ช้ินทอดมัน 
ส่งกลิ่นหอมกว่า แถมเคี้ยวหนุบ ได้ความหวานของ
แซลมอน จิ้มอาจาดทีเดียวคราวนี้หยุดไม่ได้เลย

 จานหลกัอย่างอกไก่สพุรมีมขีัน้ตอนการปรงุซบัซ้อน 
เริม่จากน�าอกไก่สอดไส้ผกัโขมอบชสี พนัเบคอนแล้วน�า
ไปย่างอีกครั้งโดยใช้เวลาอย่างน้อย 25 นาที ความชุ่ม
ฉ�า่ของเนือ้ไก่จงึถกูรกัษาไว้อย่างด ีเมนเูป็ดอบยอดผกัก็
แปลกใหม่ไม่จ�าเจ หนงัเป็ดอบมาเสยีกรอบวางบนคะน้า
ฮ่องกงแล้วราดด้วยซอสเต้าเจีย้วเคม็ๆ หวานๆ ถูกปาก
เด็กๆ ชนิดที่คุณพ่อคุณแม่ต้องแปลกใจ

 หลังมื้ออร่อย เดินเล่นบน 
เนนิเขาแล้วดแูกะและแพะในโรงนา 
ด้านหลัง ขึ้นไปถ่ายรูปบนหอคอย
แล้วต่อด้วยเครปกบักาแฟยามบ่าย 
แค่นี้ก็เป็นที่อิจฉาของใครต่อใคร
แล้วค่ะ 
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คูปองส่วนลด     พิเศษเฉพาะผู้อ่านนิตยสาร EDT with kids

เงื่อนไขการใช้คูปอง
 จ�ากัดการใช้คูปองต่อ 1 ครั้ง และใช้คูปองได้ไม่เกิน 1 ใบ
 งดใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 58

เมื่อสั่งอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม) ที่ร้าน

Steak in Khao Yai10%

Steak in Khao Yai
โรงนาแห่งความอร่อย

วนัฟ้าเปิดเป็นใจอย่างนี ้ครอบครวัเราปักหมดุขบัไป Fun Fun Fun กนัทีเ่ขาใหญ่ 
เมืองที่ไม่ว่าฤดูไหนก็เท่ียวได้สนุกสุดเหวี่ยง แถมขึ้นชื่อว่าเป็นถิ่นสเต็กอร่อย 
ที่สุดด้วย คุณแม่ได้ยินมาว่าบนถนนธนะรัชต์ กม.12 มีร้านสเต็กเนื้อนอก 
ราคาไทยรสชาติเยี่ยม โฆษณามาแบบนี้แล้วครอบครัวเราจะพลาดได้อย่างไร

Steak In Khaoyai
456 หมู่ 15 ถ.ธนะรัชต์ กม.12 
ต.หมู่สี อ.ปากช่อง นครราชสีมา
พิกัด N14.570333 E.101402000
โทรศัพท์ 08-1548-7941
เปิดบริการทุกวัน 
จันทร์-พฤหัสฯ 10.00-21.00 น. 
ศุกร์-อาทิตย์ 10.00-22.00 น.
www.steakinkhaoyai.com

 Steak in Khao Yai หาไม่ยากค่ะ ป้ายชื่อร้านขนาดใหญ่ตั้งโดดเด่นอยู่ริมถนนเลย ตัวร้าน
ออกแบบสไตล์ American Farmer House แต่ที่นี่ไม่มีคาวบอยขี่ม้าต้อนฝูงวัวหรือฝูงแกะหรอก 
นะคะ มีแต่ Parrot Mania อยู่ด้านหน้า เจ้าของร้านท�าธุรกิจฟาร์มนกส่งออกด้วยก็เลยน�านกแก้ว
และนกกระตั้วพันธุ์ African Grey มาเลี้ยงไว้ด้านหน้าแบบปล่อยให้เกาะบนคอน เล่นกับแขกที่
แวะมาเยือนอย่างใกล้ชิด 

  อยากแนะน�าให้ลองขนมปังกระเทยีมของทีน่ีเ่พราะ
แปลกไปจากทีคุ่น้เคย เชฟไม่ทากระเทยีมลงบนขนมปัง
แต่จะอบกระเทียมทั้งลูกวางไว้ข้างๆ จานให้เราจิ้ม 
กลีบเนื้อกระเทียมที่สุกนิ่มและหอมฉุยมาวางบนชิ้น
ขนมปังเอง บอกได้ค�าเดียวว่าอร่อย 
 คราวนีก็้ไม่ต้องต่อแถวยาวรอควิร้านสเต็กดงัๆ ให้
เสียเวลาเที่ยวอีกแล้ว แถมขับรถจากร้านไปเพียง 1 กม. 
เด็กๆ จะได้สนุกกับการผจญภัยที่ Pete Maze วงกต
ต้นไม้ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยด้วย... อะไรจะลงตัว
ขนาดนี้ิ 

 เมนูอร่อยเสิร์ฟทั้งแบบเซ็ตและตามสั่ง คิวแรกเป็น
ผักโขมอบชีส ตามมาด้วยสเต็กปลาแซลมอนเนื้อแน่น 
หนังกรอบอร่อยระดับพรีเมี่ยม ราคา 380 บาท และคิว
สดุท้ายพระเอกของงานเซอร์ลอยน์สเตก็ ย่างสกุปานกลาง 
เนือ้นุม่ชุม่ซอส ราคา 490 บาท หากชอบรบัประทานคูก่บั 
ไวน์ทีน่ี่มห้ีอง Wine Cellar ชัน้ดใีห้เลือกตามใจชอบด้วย

ตวั
อย
่าง




