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         "Life is short, so eat drink travel" 

	 ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา	มักได้ยินอยู่เสมอๆ	ว่า	หากจะหาว่าร้านอาหารร้านไหนที่น่าจะอร่อย	ก็
ต้องสังเกตดูว่าร้านนั้นมีคนไปกินกันมากหรือไม	่ถ้ามากก็สันนิษฐานได้ว่ารสชาติอาหารก็น่าจะ
ดี	 แต่ถ้าน้อยก็อาจเป็นได้ว่าจะไม่มีอะไรที่โดดเด่นนัก	หรือไม่ก็ตามหาอ่านจากคอลัมน์แนะน�า
อาหารโดยนักชิมชื่อดังตามหน้าหนังสือพิมพ์รายวัน

	 แต่ปัจจบุนัเทคนิคดังกล่าวกย็งัคงใช้ได้	แต่กม็วีธิใีหม่ๆ	ทีเ่ป็นทางเลอืกทีม่ปีระสทิธิภาพและ
เป็นที่นิยมส�าหรับผู้คนในทุกวันนี้	 ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์	 หรือฟรีก๊อปปี้ที่แนะน�าสถานที่กิน	 ดื่ม	
เที่ยว…เช่นเดียวกับที่คุณถืออยู่ในมือตอนนี้

	 แต่อีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กัน	และวันน้ีเราก็จะน�าเสนอเพื่อเป็นทางเลือกในการไปชิม
กัน	ก็คือการเลือกสรรร้านที่เหล่าเซเลบฯ	คนดังลงมือลงแรงเปิดร้านเป็นเจ้าของด้วยตนเอง	มาดู
กนัครบัว่า	จากประสบการณ์หลากหลายทีพ่วกเขาได้เคยไปลองลิม้ชมิดืม่และสมัผสับรรยากาศ
กันมามากมายนั้น	จะเป็นแรงบันดาลใจให้ร้านของตนเองออกมาได้น่าสนใจเพียงใด

	 เราลองไปตามดู	10	ร้านอาหาร	10	ร้านเบเกอรี	ผับ	บาร์	ชา	กาแฟ	และ	10	สถานที่พัก	ซึ่ง
ล้วนแต่สุดฮิปที่พวกเขาพยายามเนรมิตกันขึ้นมา...รับรองว่าโดนใจใครหลายคนแน่ๆ

สภุสทิธิ์ รกักสกิร
บรรณาธกิารอำานวยการ
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MARCH-APRIL 2015
WHAT 'S

Going On

EAT 
DRINK 
TRAVEL

NUVO LOVE STORY CONCERT 
Mar 07-08
@ อมิแพค็ อารน่ีา เมอืงทองธานี

THE ONE & ONLY 
10 YEARS OF AOF PONGSAK CONCERT
Mar 13-15
@ รอยลั พารากอน ฮอลล์

AIS MUSIC STORE KKBOX PRESENTS 
TWO POPETORN L1VE !
Mar 28
@ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

งานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ  
Mar 28-29
@ จ.เพชรบรุี

concert

MAYA MUSIC FESTIVAL 
@ กรุงเทพมหานคร 
Mar 07
@ กรมทหารราบที ่11 รกัษาพระองค์

ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 34 
Mar 05-08
@ ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริกิติิ์

มหัศจรรย์...ความคิดถึง  
D2B ENCORE CONCERT 2015 
Apr 04
@ อมิแพค็ อารน่ีา เมอืงทองธานี

THE MOMENT OF 
KIM WOO BIN IN THAILAND 
‘LET’S MAKE EYE CONTACT’ 
Mar 08
@ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

ONE DIRECTION ON THE 
ROAD AGAIN 2015 TOUR
Mar 14
@ สนามราชมงัคลากฬีาสถาน

festival

PATTAYA MUSIC FESTIVAL 
2015  
Mar 20-22
@ ถนนสายชายหาด แหลมบาลฮีาย
จ.ชลบรุี

festival

fair

Don't miss

DREAM DESTINATIONS เส้นทางดอกไม้

concert

concert

concert

concert

concert

concert

Mar-Apr 2015

ถนนดอกคูน  
จ.ขอนแกน่

ทะเลบวั
อุทยานนกน�้าทะเลน้อย จ.พัทลุง

ถนนชมพพูนัธุท์พิย ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก�าแพงแสน จ.นครปฐม

JASON MRAZ 
AND RAINING JANE 
Mar 21
@ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี concert
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EAT 
DRINK 
TRAVEL 
NEWS
AND
EVENTS

ศนูย์การค้าสยามพารากอน สยามเซน็เตอร์ และสยามดสิคฟัเวอรี ่จบัมือธนาคารกสกิรไทย, บรษัิท เมืองไทย
ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน), บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด และบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด  
จัดงานเทศกาลตรุษจีนปีมะแมสุดอลังการ และเพื่อเฉลิมฉลองปีมหามงคลในโอกาสที่สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา จัดงาน “Siam Chinese New Year 
2015” ครั้งแรกในประเทศไทยกับไฮไลต์การแสดงบัลเลต์ผสมผสานนาฏศิลป์และการร่ายร�าในแบบ 
วัฒนธรรมจีน ส่งตรงจากนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมการเชิดพญามังกรทองยาว 30 เมตร 
และ 61 สงิโตมหามงคล โอกาสนี ้ทัง้สยามพารากอน สยามเซน็เตอร์ และสยามดสิคฟัเวอรี ่ยงัได้มอบความสขุ
ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าจากร้านค้าแบรนด์ดังมากมายที่พร้อมใจกันกระหน�่าส่วนลดสูงสุด
ถึง 70% ตั้งแต่วันนี้จนถึง 8 มีนาคม 2558

Nostra แอปพลิเคชั่นแผนที่อันดับ 1 ของคนไทย โดยบริษัท โกลบเทค จ�ากัด ชวนไหว้พระเสริมบารม ี
รับปีแพะ ด้วยการท�าข้อมูลพิเศษ เป็นการไหว้พระตามปีเกิดนักษัตรทั้ง 12 ราศี การใช้งานง่าย แค่เลือกเปิด
ชั้นข้อมูล “ไหว้พระตามปีเกิด” ก็สามารถดูข้อมูลและต�าแหน่งที่ตั้งของวัดต่างๆ พร้อมสังเกตรูปในพินเป็น
สัญลักษณ์ 12 ปีนักษัตร พร้อมน�าทางด้วยฟังก์ชั่นค้นหาเส้นทางกันได้ทันที สะดวก รวดเร็ว ใกล้ที่ไหน ไปที่
นัน่ได้เลย ส�าหรบัผูใ้ช้ Smart Phone, Tablet สามารถดาวน์โหลดแอปพลเิคชัน่ได้ที ่App Store และ Google 
Play หรือ www.nostramap.com/mobile และสามารถใช้งานโปรแกรมแผนที่ Nostra ผ่าน PC ได้ที่  
http://map.nostramap.com

ครสิตลั มาร์เกต็ (Crystal Market) ศนูย์รวมอาหารกลบับ้านแห่งใหม่ทีใ่หญ่ทีส่ดุบนถนนเลยีบทางด่วนเอกมยั–
รามอินทรา กว่า 1,000 เมนู ให้ทุกครอบครัวได้เลือกสรร สะดวกสบายด้วยที่จอดรถกว่า 1,600 คัน โดยจัดงาน
เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ส�าหรับเมนูเริ่มตั้งแต่ราคา 30 บาท ไปจนถึง 399 
บาท ท่ามกลางบรรยากาศโก้หรู อบอุ่น สะอาด ทางเดินกว้าง โปร่งโล่ง โดยได้แรงบันดาลใจในการออกแบบ
จากเชลซี มาร์เก็ต (Chelsea Market) ศูนย์รวมอาหารชั้นน�าของโลกในกรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้
ยังมีโซนที่จัดเตรียมไว้ให้บริการท่ีนั่งรับประทานอาหารกันอีกด้วย สัมผัสคริสตัล มาร์เก็ต ได้ที่ชั้น 1 อาคาร 
จอดรถ 8 ชั้น ทุกวัน เวลา 11.00-21.00 น.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวกิจกรรมออนไลน์ “One and Only” ภายใต้โครงการ Discover 
Thainess ส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทย น�าความเป็นไทยมาใช้เป็นจุดขายเพื่อความโดดเด่นในการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ไทย กระตุน้ให้นกัท่องเทีย่วเดนิทางมาร่วมท�าภารกิจในเมอืงไทย โดยผ่านกจิกรรมการเรยีนมวยไทย 
การท�าอาหารไทย การร้อยพวงมาลัย การร�าไทย และการพูดภาษาไทย ถือเป็นการสร้างกระแสการรับรู้ผ่าน 
ช่องทางออนไลน์ โดยมีประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วม
สมัครและแข่งขันในโครงการดังกล่าว ผ่านทาง www.discoverthainess.com

March

เปิดแล้ว “คริสตัล มาร์เก็ต” 
ตลาดรวมสุดยอดอาหารกลับบ้านที่ใหญ่ที่สุด

สยาม 3 ศูนย์ฯ จัดงาน “สยาม ไชนีส นิวเยียร์ 2015”

Nostra Map น�าทางไหว้พระตามปีเกิดททท. เปิดตัวโครงการ “One and Only”

  สายการบินแอร์เอเชียแนะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ “บัตรแอร์เอเชียอาเซียนพาส” และ “บัตรแอร์เอเชีย 
 อาเซียนพาสพลัส” เพื่อส่งเสริมและให้อิสระในการเดินทางภายในประชาคมอาเซียน ผู้ถือบัตรสามารถ 
เดินทางกับเท่ียวบินของแอร์เอเชียในราคาเดียวกัน ครอบคลุม 148 เส้นทาง ทั่วทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน  
ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ ทาง www.airasia.com โดยบัตรแอร์เอเชียอาเซียนพาส ราคา 5,300 บาท 
จะมียอด 10 เครดิต และบัตรแอร์เอเชียอาเซียนพาสพลัส ราคา 9,300 บาท จะมียอด 20 เครดิต โดยการ 
จ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อซื้อเครดิตที่ท�าหน้าที่เสมือนหน่วยเงินเดียว (Single Currency) ลดความยุ่งยากของอัตรา
แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศทีแ่ตกต่างกนั เพือ่ให้ผูถ้อืบตัรนีว้างแผนการเดนิทางทัว่อาเซยีนได้ตามต้องการ
และสะดวกยิ่งขึ้น

เปิดตัว “อาเซียนพาส” บัตรเดียว
เที่ยวสะดวกทั่วอาเซียน กับแอร์เอเชีย

เคทีซีร่วมมือกับพันธมิตรโรงแรมสุดฮิตจากเมืองท่องเที่ยวทั่วประเทศ ออกแคมเปญ “Just for You” เพื่อ 
ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพียงสมาชิกส�ารองห้องพักด้วย
บัตรเครดิตเคทีซี รับส่วนลดค่าห้องพักสูงสุด 50% พร้อมอาหารเช้า และของขวัญพิเศษสุด เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะ
สมาชกิเคทซีเีท่านัน้ ส�าหรบัโรงแรมทีเ่ข้าร่วมรายการประกอบด้วยเรสท์ดเีทล โฮเทล หวัหนิ, อินดโิก้เพิร์ล ภเูกต็, 
ฮาร์ดรอ็ค โฮเทล พทัยา, นกิกี ้บชี รสีอร์ท เกาะสมุย, โฟโต้ โฮเทล ภเูกต็, ณดลสตรมีไซต์ ไทย วลิล่า, สามพราน 
ริเวอร์ไซด์, อสิตา อีโค รีสอร์ท อัมพวา ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เมษายน 2558 สอบถาม โทร. 0 2665 5530 หรือ 
www.ktcworld.co.th

เคทีซีส่งแคมเปญ “Just for You”
หนุนกระแสไทยเที่ยวไทย
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	 “คนไทยถึงแม้ว่าจะไม่มีดาบ	 แม้แต่มือเปล่าก็ยังมีพิษสงรอบตัว”	 ค�ากล่าวหนึ่งจาก

องค์กษัตริย์พม่า	 ที่กล่าวถึงคนไทยในยุคที่นายขนมต้ม	 นักชกแห่งสยาม	 ได้โชว์ศิลปะการต่อสู้

มวยไทยจนเป็นที่ประจักษ์	และจดจ�ามาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน	

/  d i s c o v e r t h a i n e s s

	 จากประวัติความเป็นมาอันยาวนาน	 และจุดเริ่มต้นเพื่อการ

ป้องกันตัว	สู่ศิลปะการต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์	มวยไทย	จึงเป็นที่รู้จัก	 ได้รับ 

ความสนใจอย่างกว้างขวาง	 ไม่เพยีงแต่คนไทยเท่านัน้ทีส่นใจ	 และมโีอกาส 

ได้ฝึกศลิปะการต่อสูร้ปูแบบนี	้ เพราะแม้แต่ชาวต่างชาตกิใ็ห้ความสนใจ

และเห็นถึงความส�าคัญของมวยไทยด้วยเช่นกัน	

	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 (ททท.)	 จึงมีการจัดงาน	 

“ไหว้ครมูวยไทยโลก	ครัง้ที	่11”	เพือ่รกัษาคณุค่าของภมูปัิญญาไทยให้คงอยู ่

อย่างถกูต้องตามเอกลกัษณ์ไทยทีม่เีพยีงหนึง่เดยีวในโลก	 เป็นมรดกไทย 

ที่ทรงคุณค่า	 เป็นอีกหนึ่งวิถีแบบไทยที่น่าสัมผัส	 งานดังกล่าวจัดขึ้น 

ในวนัที	่17	–	20	มนีาคม	2558	ไฮไลต์ของงานในวนัที	่17	มนีาคม	2558	 

ณ	อทุยานประวัตศิาสตร์พระนครศรอียธุยา	(วดัมหาธาต/ุวดัหลงัคาขาว)	 

เวลา	14.00	–	20.00	น.	จะมกีารประกอบพธิไีหว้ครมูวยไทยตามรปูแบบ 

ไทยโบราณ	 ที่มีผู้เรียนมวยไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วม 

พธิไีหว้ครมูวยท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุของประเทศไทย	

	 ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันในหมูน่กัเรยีนมวยไทยว่า	 “ครัง้หนึง่ในชวีติ

การเรยีนมวยไทย	 ต้องมาร่วมพิธไีหว้ครใูนประเทศไทย”	 และระหว่างวนัที ่

18-20	 มนีาคม	 2558	 ณ	 สนามกฬีากลาง	 จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	 

มีกิจกรรมต่างๆ	 มากมาย	 อาทิ	 การชกชิงแชมป์เข็มขัดนายขนมต้ม	

มหรสพและลิเก	ในเวลา	18.00	–	23.00	น.

	 นับเป็นหนึ่งวิถีไทย	 ที่ไม่ควรพลาด	 ควรค่าแก่การอนุรักษ์

และเข้าไปสัมผัส	เพราะมากกว่าการได้รู้	ได้เห็นด้วยตาตัวเอง	สิ่งส�าคัญ

คือความภาคภูมิใจของคนไทย	 ที่มีศิลปะการต่อสู้อันเป็นเอกลักษณ์

และได้รับการยอมรับในสากลโลก

มีนาคม : ๒๕๕๘
Discover Thainess

เข้าถึงวิถีไทย เข้าถึงมรดกไทย เข้าถึงมรดกโลก  

กบัศลิปะป้องกนัตวั “มวยไทย” เอกลกัษณ์แห่งการต่อสู้ 

หนึ่งเดียวในเมืองไทยที่โดดเด่นและเป็นท่ีรู ้จักไปท่ัวโลก

ไหว้ครู
มวยไทยโลก

��� ������� Mar 2.indd   1 12/3/2558 BE   10:54
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ใครก�ำลงัมองหำร้ำนอำหำร
เปิดใหม่ ไอเดียเจ๋งๆ อ่ำน
คอลมัน์นีแ้ล้วไม่ผดิหวงัแน่ๆ 
เพรำะนอกจำกบรรยำกำศ
ทีช่วนให้ก้ำวเท้ำเดนิเข้ำไปใน
ร้ำนแล้ว แต่ละเมนขูองแต่ละ
ร้ำนถือว่ำแจ๋วจริง ไม่ว่ำจะ
เป็นรสชำต ิกำรตกแต่งจำน 
วธิกีำรรบัประทำน ทีถ่อืว่ำ
ถ ้ำได ้ลองไปกินกันแล ้ว  
เรียกว่ำคุ้มสุดคุ้ม จะเป็น
ทีไ่หนกนับ้ำง ดทูีน่ี ่ แล้วหำ
เวลำไปเช็กอินก ่อนใคร 
กันเลย

NEW COMER
New FacesTHE

ตวั
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่าง



DID–DINE IN THE DARK
The Moment in The Dark
กลับมาอีกครั้ง ‘ดีไอดี’ หรือ ‘ไดน์ อิน เดอะ ดาร์ก’ เป็นประสบการณ์การกินอาหารที่มาจาก
เมืองซูริก สวิตเซอร์แลนด์ โดยชายผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นได้ชวนเพื่อนๆ ไปกิน
อาหารในค�่าคืนสุดพิเศษ แบบมืดตึ๊ดตื๋อไร้แสงไฟ จากนั้นการดินเนอร์แบบนี้ก็กลายเป็น 
เทรนด์ไปทั่วยุโรป ภายใต้ชื่อ ‘DID’ ให้คนไทยได้รับประสบการณ์สุดประทับใจไปด้วยกัน 
ก่อนไกด์ซึ่งเป็นผู้บกพร่องทางสายตาจะพาเดินเข้าอุโมงค์แห่งความมืด ลูกค้าจะได้เลือก 
เซ็ตอาหาร 4 คอร์ส 4 สไตล์ ได้แก่ เมนูเอเชีย เมนูตะวันตก เมนูมังสวิรัติ และเมนูพิเศษที่จะ
สร้างความเซอร์ไพรส์กันสุดๆ และก่อนเข้าห้องมืด คุณจะต้องฝากนาฬิกาที่มีแสงและ
โทรศัพท์มือถือ เพื่อไม่ให้ได้เห็นหน้าตาอาหารแม้แต่น้อย ก่อนจะใช้แค่ประสาทสัมผัสด้วย
มือและต่อมรับรสเท่านั้น และหลังจากมื้ออาหารจบลง คุณจะได้เห็นหน้าตาของอาหารที่
เลือกว่าเป็นอย่างไร ราคามื้อดินเนอร์สุดพิเศษนี้คือ 1,400 บาท++ ต่อคน ส�าหรับอาหาร
เท่านั้น และ 50 บาทต่อ 1 ที่ ทางโรงแรมจะบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอด

DID–DINE IN THE DARK
ห้องอาหารบาร์สุ ชั้น G 
โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2649 8358
เปิดทุกวัน 
(ยกเว้นวันจันทร์กับวันอาทิตย์) 
เวลา 19.00-21.30 น.
LAT 13.737286
LONG 100.559567

AD LIB
Great Taste with 
Best Atmosphere
โรงแรมสุดชิคอีกแห่งในใจกลางกรุงเทพฯ ที่ใครได้
แวะเวียนไปเป็นต้องติดใจในการตกแต่งของที่นี่ 
เพราะใช้สสีนัโทนอบอุน่ ผสมกบัวสัดไุม้ ท�าให้ดสูบาย 
ผ่อนคลาย ไม่รีบร้อนไปไหน ตรงกับคอนเซ็ปต์หลัก
และชือ่ของโรงแรมคอื ‘Ad Lib’ เป็นภาษาละตนิ แปล
ว่า ‘More Than Welcome’ มากกว่าการต้อนรับ นั่น
คือเมื่อเข้ามาที่นี่แล้ว คุณจะรู้สึกผ่อนคลาย เต็มที่กับ
การพกัผ่อนโดยไม่ต้องกงัวลเรือ่งใดๆ และยงัอยากให้
ทีน่ีเ่ป็นดัง่บ้านหลงัท่ีสองของคณุเอง ซึง่ด้วยคอนเซป็ต์
อนัน่าหลงใหลนี ้จงึท�าให้ใครกต็ามทีไ่ด้มาแล้ว อยาก
จะกลับมาอีกครั้ง ไม่ว่าจะมาในช่วงเวลาใด Ad Lib 
จะท�าให้คุณรู้สึกไม่เหมือนกันสักครั้ง ในส่วนของ
อาหารกม็ีทั้งครัวไทยและครัวฝรั่ง สร้างสรรค์โดยเชฟ
หนุ่ม ธนินธร จันทรวรรณ ที่อร่อยโดนใจทุกเมนู จะไป
กันเป็นกลุ่ม หรือจะไปเป็นคู่ แม้กระทั่งไปเดี่ยวก็ยัง
เข้าที

AD LIB
ซ.สุขุมวิท 1 ถ.สุขุมวิท 
คลองเตย วัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2205 7600
เปิดทุกวัน 
LAT 13.743412 
LONG 100.562192

N E W
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ซ.สุขุมวิท 14

ซ.สุขุมวิท 19

ซ.สุขุมวิท 7
ซ.สุขุมวิท 12

แยกอโศก

DID–DINE 
IN THE DARK

Sheraton Grande
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TOUKA 
A Japanese 
Kushiyaki Izakaya
ไม่เพยีงแต่เป็นร้านอาหารญีปุ่น่สไตล์อซิากายะเท่านัน้ แต่ ‘Touka’ ยงัเป็นสถานที่
แฮงเอาต์กึ่งผับในสไตล์ญี่ปุ่นต้นต�ารับที่ได้รวบรวมเอาอาหารปิ้งย่างโดยใช้
วัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม ผ่านกรรมวิธีการปรุงรสชาติแบบญี่ปุ่นขนานแท้ รวมถึง
สาเกหลากหลายชนิดให้คุณได้ลิ้มลอง เมนูแนะน�าที่ไม่ควรพลาด คือ Pick up 
Menu ที่รวบรวมเอาของเด่นในร้าน 10 อย่างมาจัดเป็นชุดพร้อมเสิร์ฟ ไม่ว่าจะ
เป็นเน้ือไก่ป้ันเป็นก้อน แล้วน�ามาย่างในแบบต่างๆ ไก่ย่างรวมเครือ่งใน เนือ้พนัผกั
แล้วน�ามาย่างเสียบไม้ เน้ือวัว เน้ือหมู สุดแล้วแต่จะเลือก ยังมี Parmesan 
Cheese Caesar Salad, Kaisen Carpaccio, Ebimayo, Hakata Mizutaki 
Nabe ตบท้ายด้วยพดุดิง้มทัฉะชาเขียว ทีร่สชาตไิม่ได้หวานอย่างทีค่ดิ นัง่กนิไป
ชมบรรยากาศร้านทีเ่ป็นครวัเปิดอยูต่รงกลางไป ลกูค้าสามารถเหน็การท�าอาหาร
ของเชฟได้ตลอดเวลา หรือจะเลือกนั่งในห้องส่วนตัวก็โทร. จองล่วงหน้ากันได้

TOUKA
โรงแรมบัญดารา สวีท สีลม
ซ.ศาลาแดง 1 สีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
เปิดทุกวัน 
จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.30-14.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 17.00-23.00 น.
โทร. 0 2236 8230, 08 1456 9624
LAT 13.725872
LONG 100.53824

IWANE GOES NATURE
Memory of A Dream
ใครชอบร้านเล็กๆ เน้นความเป็นส่วนตวั เหมอืนมมีมุลบัทีเ่รารูจ้กัอยูค่นเดยีว น่าจะชอบสไตล์ร้าน ‘Iwane 
Goes Nature’ ร้านน่ารัก สไตล์เรียบง่าย ที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยสุขุมวิท 23 ใครผ่านไปแถวนั้นสังเกต 
หน้าร้านจะเป็นสเีทาเรยีบๆ แปะชือ่ร้านจนแทบเดาไม่ออกว่าเป็นคาเฟ่ทีมี่ขนมและอาหารทีอ่ร่อยสดุๆ 
สูตรขนมและอาหารของร้านอิวาเนะ พัฒนาสูตรโดยเจ้าของร้านชาวไทยและชาวเกาหลี สองเพื่อนรัก
ที่ไปเจอกันตอนเรียนที่ญี่ปุ่น แล้วกลับมาสานฝันท�าคาเฟ่ในเมืองไทยกัน 2 คน ร้านนี้จึงเกิดขึ้น ซึ่งเมนู
เด่นของที่นี่เป็นโฮมเมดแท้ทุกขั้นตอน นั่นคือ แพนเค้กสอดไส้ชีส ซึ่งชีสที่ใช้ทางร้านท�าเอง ไม่ได้สั่งซื้อ
มาจากที่ไหน ลงมือท�าเองเกือบทุกอย่างหากเป็นไปได้ อาหารของร้านมีแค่ไม่กี่อย่าง แต่ก็อร่อย  
เข้มข้น ใช้ของดี ถึงเครื่องถึงรส อย่างสปาเกตตีไก่อบ ที่ซอสครีมขาวเข้มข้นถึงอกถึงใจ เหมาะกับคน
ชอบคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น บรรยากาศนิ่งๆ กับอาหารและเครื่องดื่มนุ่มๆ

GODFATHER
I Am The Father 
of Wine
ออกตัวไว้ก่อนว่า ‘Godfather’ ไม่ใช่ร้านเครื่องดื่ม 
ไม่ใช่ร้านอาหาร แต่เป็นร้านขายไวน์ที่เฉิดฉายและ 
เก๋ไก๋ที่สุดในปี 2015 เพราะความเท่ บวกคอนเซ็ปต์
อันแข็งแรงของร้าน จนท�าให้เรารู้สึกทึ่งกับแนวคิด 
ที่ว่า คุณสามารถมาซื้อไวน์ แล้วเปิดไวน์ดื่มได้เลย 
ทีน่ี ่เพราะมห้ีองไพรเวทไว้บรกิาร จะสบูซกิาร์กไ็ด้ หรอื
จะสั่งอาหารจากร้านไหนในเซ็นทรัล เอมบาสซี่ก็ได้ 
ส่วนเรื่องไวน์ยกให้เป็นหน้าที่ของ Godfather ด้วย
องค์ความรู้ของพนักงานขายของร้านนี้ เรียกว่าเป็น
น้องๆ ซอมเมอรเิย่ร์กค็งจะได้ เพราะแต่ละคนสามารถ
บอกเล่าเรือ่งราวและลงลกึถงึดเีทลของไวน์แต่ละขวด
แบบรูจ้รงิ มาแล้วคณุจะได้ไวน์กลบับ้านไปด้วยความ
รู้สึกแปลกใหม่ เมื่อรู้ว่าสิ่งที่คุณก�าลังจะดื่มเข้าไปมี
ทีม่าทีไ่ปอย่างไรบ้าง นัน่จะยิง่ท�าให้คุณดืม่ด�า่กบัการ
ดื่มไวน์ได้อย่างแท้จริง กระซิบนิดนึงว่า ราคาไวน์ 
ร้านนี้ไม่แพงอย่างที่คิด
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ซ.
ศา

ลา
แด

ง 
2

ซ.
ศา

ลา
แด

ง 
1/
1

ซ.
ไม

ยร
าจตวั
อย
่าง



SUSHI OKU
The Authentic 
Japanese Sushi
ท่ามกลางร้านอาหารญี่ปุ่นมากมายในกรุงเทพฯ นอกจากเรื่องความสดของ
อาหาร บรรยากาศร้าน และราคาทีเ่ป็นตวัตดัสนิแล้ว ท�าเลทีต่ัง้กเ็ป็นอีกหนึง่
ข้อที่คนรักอาหารญี่ปุ่นใช้ในการตัดสินใจเหมือนกัน ใครท�างานหรืออยู่ใกล้
กับ K Village หากไม่รู้จะกินอะไรดี ลองแวะเวียนไปที่ ‘Sushi Oku’ ร้าน 
น้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นาน แต่ฝีมือการท�าซูชินั้นเก๋าพอตัว ด้วยการใช้
ของสดใหม่ คณุภาพด ีน่าจะเป็นทีถู่กอกถูกใจคอซชูทิัง้หลาย เมนทูีน่่าลิม้ลอง
ก็เช่น Oku Roll โรลม้วนด้วยปลาแน่นๆ มาพร้อมกับซอสสูตรพิเศษของร้าน 
เหมาะกับคนชอบโรลรสชาติละมนุ แต่ถ้าใครอยากทดลองความสดของปลา
ที่นี่ ก็ต้องสั่ง Oku Sashimi Set ปลาดิบ ไข่หอยเม่น ขาปู และกุ้งหวาน เสิร์ฟ
มาในชามไม้ใบใหญ่ตกแต่งสวยงาม ใครรักใครชอบซูชิ ร้านนี้เหมาะจะไป
ลองอย่างยิ่ง

SUSHI OKU
โครงการ K Village ถ.พระราม 4
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เปิดทุกวัน 
จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-22.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-23.00 น.
โทร. 0 2661 5228
LAT 13.720510
LONG 100.569137

GODFATHER
ชั้น 4 Central Embassy ถ.เพลินจิต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เปิดทุกวัน 
เวลา 10.00-22.00 น.
โทร. 08 1720 1444
LAT 13.743984
LONG 100.546585

IWANE GOES NATURE
ซ.สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ 
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เปิดทุกวัน 
เวลา 07.30-23.00 น.
โทร. 0 2664 0350
LAT 13.737929
LONG 100.563013

ไปรษณีย์
ประสานมิตร

Tai Pan Hotel 
Bangkok

ซ.
สุข

ุมว
ิท 

23

ซ.คาวบอย

IWANE 
GOES NATURE
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GODFATHER

Central 
Embassy

BTS
ชิดลม

ถ.เพลินจิต

Wine 
Connection 
@K-Village

Wine 
I love You 
Sukhumvit 

26

บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า 
พระราม 4

ซ.อรรถกระวี 3

ซ.อรรถกระวี 1

SUSHI 
OKU

ตวั
อย
่าง



ตลาด
ถนอมมิตร

ซ.
วัช

รพ
ล

ทา
งด

่วน
รา

มอ
ินท

รา
-อ

าจ
ณ
รง

ค์

ซ.
รา

มอ
ินท

รา
 6

5

แสนแซ่บ

Plearnary

ถ.รามอินทรา

แสนแซ่บ
ชั้น 2 โครงการเพลินนารี่ มอลล์
ถ.วัชรพล ท่าแร้ง บางเขน
กรุงเทพฯ 10220
เปิดทุกวัน 
เวลา 10.00-22.00 น.
โทร. 0 2136 8268
LAT 13.858140
LONG 100.646441

แสนแซ่บ 

Passion for Spicy  
Northeastern Food
ด้วยความที่หลงใหลในรสแซบของอาหารอีสาน ท�าให้คุณก๊ิฟ
เริ่มต้นเปิดร้านอาหารอีสานเล็กๆ ใกล้บ้านเมื่อเกือบ 10 ปีก่อน 
จากนัน้ร้าน ‘แสนแซ่บ’ กก็ลายเป็นห้องทดลองเมนอูสีานไอเดยี
ใหม่ๆ ออกมาไม่ขาดสาย โดยมีกลุ่มเพื่อนซี้ ต๊อด ปิติ และนุ่น 
วรนุช ภิรมย์ภักดี ช่วยแชร์ไอเดียและกลายเป็นแรงส�าคัญท่ี
ท�าให้แสนแซ่บเป็นท่ีรู้จกั จนเปิดสาขามาหลายที ่ล่าสดุยดึท�าเล
ย่านวัชรพล ในโครงการเพลินนารี่ มอลล์ เปิดเป็นร้านอาหาร 
อีสานสไตล์โมเดิร์น โดยเน้นและค�านึงถึงวัตถุดิบคุณภาพที่ 
เลอืกเสร์ิฟให้ลกูค้าแบบคบัแน่น เมนแูนะน�าเมือ่มาร้านนีต้้องลอง 
ลาบลืมผัว เสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวลืมผัว อร่อยแบบแซบๆ  
เมีย่งหลวงพระบาง ต�าแอปเปิลปนูิม่ คอหมยู่าง ไก่ทอดสมนุไพร 
และอีกมากมาย ปิดท้ายด้วยปังเย็นทรงเครื่องช่วยดับกระหาย 
กินอาหารอีสานแบบร้านข้างทางมาก็เยอะ ลองเปล่ียน
บรรยากาศนั่งจกข้าวเหนียวในห้างบ้าง คงจะดีไม่น้อย
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DRIP FOR FRIEND
ซ.นิมมานเหมินท์ 17 
ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมืองฯ 
จ.เชียงใหม่ 50200
เปิดทุกวัน 
เวลา 07.30-18.00 น.
โทร. 08 6562 3633
LAT 18.795072 
LONG 98.968132

DRIP FOR FRIEND
Drip ’til We Drop
อะไรจะดีงามไปกว่าการได้ใช้วันหยุดในเชียงใหม่ โดยเฉพาะนั่งจิบกาแฟหอมกรุ่นในร้านแสนน่ารักบนถนน
นมิมานเหมนิท์ ซอย 17 ความโดดเด่นของร้านนี ้นอกจากหน้าร้านทีน่่ารกัน่าชัง จนนกึว่าหลดุไปอยูใ่นประเทศ
ญี่ปุ่นแล้ว กาแฟของทางร้านเป็นการชงแบบดริปอย่างเดียว ตรงตามชื่อร้านเป๊ะ เมล็ดกาแฟที่ใช้ชงก็เลือกมา
จากแหล่งผลิตชื่อดังตามเมืองต่างๆ เพื่อให้ทุกคนได้เลือกตามความชอบ กาแฟด�า กาแฟนม กาแฟวุ้น มากัน
ครบ นอกจากนี้ยังมีชาและเครื่องดื่มอื่นๆ ไว้บริการ อีกทั้งขนมโฮมเมดที่ท�าโดยเจ้าของร้าน เช่น พุดดิ้งชาเขียว
ถั่วแดงกวน พุดดิ้งช็อกโกแลต พานาคอตตาซอสส้ม ชีสพายรสต่างๆ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์การท�ากาแฟดริป 
แก้วเซรามิก และงานแฮนด์เมดน่ารักๆ จ�าหน่ายด้วย

ร้านอาหาร
คุณเชิญ

เดอะกลาส
ออเนียน

DRIP FOR 
FRIEND

ซ.นิมมานเหมินท์ 15

ซ.นิมมานเหมินท์ 17

ซ.สายน�า้ผึ้ง

ถ.
นิม

มา
นเ

หม
ินท

์ 

‘The Capital by Water Library’ แตกต่างจาก 3 สาขาของ Water Library 
ที่เปิดก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิง ด้วยคอนเซ็ปต์ที่อยากให้ร้านนีเ้ป็นร้านสเต๊ก
เฮ้าส์ ซฟีูด้กรลิล์ และบาร์ใจกลางเมอืง จึงท�าให้การตกแต่งเป็นแบบย้อนยุค
ของเมืองชิคาโก ปี 1930 ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากธนาคารสมัยเก่า 
บรรยากาศจึงเท่ เข้ม เข้ากับสไตล์อาหารท่ีเป็นสเต๊กและซฟู้ีด เมนพิูเศษของ
เดือนมีนาคมเป็นโปรโมชั่นส�าหรับคนรักเนื้อ ซึ่งทางวอเตอร์ ไลบรารี่ ได้น�า
เข้าเนื้อ “คามิชิกุ วากิว” เนื้ออย่างดีที่มีเฉพาะร้านวอเตอร์ ไลบรารี่เท่านั้น 
มาให้คนไทยได้ลิ้มลองในหลากแบบหลายสไตล์ อีกทั้งยังร่วมสนุกได้โดย
ถือ Beef Passport ของทางร้าน เมื่อท่านสั่งเมนูเนื้อคามิชิกุ วากิว 1 ที่ จะ
ได้ประทับตราทันที และควรไปกินให้ครบทั้ง 4 สาขา เพราะแต่ละสาขา 
ใช้เนื้อคามิชิกุท�าออกมาคนละสไตล์ เหมาะส�าหรับผู้รักการกินเนื้อเป็นชีวิต
จิตใจ ส่วนเมนูแนะน�าได้แก่ Maryland Style Crab Cake, Gumbo Soup, 
Poterhouse Steak ใช้เนื้อ Australia Wagyu ที่มาคู่ Side Order สุดอร่อย
อย่าง Water Library Mashed Potatoes, Sauteed Fried Mushroom  
ปิดท้ายด้วยของหวานที่ห้ามพลาด Apple Tart และ Red Velvet อีกทั้ง 
มื้อกลางวัน Lunch Set ในราคาเบาๆ 790 บาท++ ให้มาครบทุกคอร์ส 

THE CAPITAL 
BY WATER LIBRARY
ชั้น 3 Empire Tower 
ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ สีลม 
บางรัก กรุงเทพฯ 10120
เปิดทุกวัน 
เวลา 11.30-23.00 น.
โทร.  0 2286 9548
LAT 13.720885
LONG 100.530403

THE CAPITAL BY WATER LIBRARY
The Great Steakhouse in Town

ถ.สาทรเหนือ

ถ.สีลม

ถ.
นร

าธ
ิวา

สร
าช

นค
ริน

ทร
์

THE CAPITAL 
BY WATER 
LIBRARY

Empire Tower

BTS
ช่องนนทรี

BTS
ศาลาแดง

ซ.
สา

ทร
 7

ตวั
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่าง



ADDICTED CAFÉ 
& CAR WASH
ถ.ประชาชื่น อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120
เปิดทุกวัน 
จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 09.00-21.00 น.
ศุกร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-23.00 น.
โทร. 0 2984 5251
LAT 13.886384  
LONG 100.551729

ADDICTED CAFÉ 
& CAR WASH 
The Garage of Style
หลายท่านคงมอีาการเบือ่หน่าย เวลาเอารถไปล้างแล้วต้องนัง่รอแบบไม่มี
จุดหมาย ไม่รู้จะหาอะไรท�าฆ่าเวลา ได้แต่มโนไปว่าหากมีร้านกาแฟเก๋ๆ 
ให้นั่งรอก็คงจะดี ร้านล้างรถส่วนใหญ่จะมีก็แค่ห้องแอร์ให้นั่งรอแก้เบื่อ 
แต่ปัญหานีจ้ะหมดไป หากคณุได้รูจั้กกับร้าน ‘Addicted Café & Car Wash’ 
ร้านกาแฟท่ีรับล้างรถ เอ๊ะ หรือจะเรียกว่าร้านล้างรถที่ขายกาแฟดี แต ่
ดจูากสไตล์การตกแต่งร้านอนัสดุเท่ ด้วยของวนิเทจ และสดุเทรนดีข้นาดนี้ 
น่าจะเป็นร้านกาแฟที่รับล้างรถด้วยมากกว่า หรือบางคนจะแค่แวะเวียน
มาจิบกาแฟโดยไม่มีรถมาล้างก็ท�าได้ เครื่องดื่ม ขนม อาหาร ร้านนี้เขามี
ไว้ต้อนรบัลูกค้าทุกท่านอยูแ่ล้ว ใครชอบไอเดยีล้างรถแล้วได้กนิของอร่อย
ด้วย คงต้องไปเป็นลูกค้าร้านนี้สักหน่อยแล้วล่ะ

ถ.
ปร

ะช
าช

ื่น

ซ.หมู่บ้านประชาชื่นเพลส

ซ.หมู่บ้านนันทวันประชาชื่น

ADDICTED CAFÉ 
& CAR WASH
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FOR MORE INFORMATION AND RESERVATION 
PLEASE CONTACT KHUN YING (F&B RESERVATION COORDINATOR) 
T: 02 541 1234 EXT. 4151 | E: FB_OFFICE@CHR.CO.TH

19 March 2015
19.00 hrs – 21.30 hrs
Don Giovanni Italian Restaurant
Price:   THB 2,100 Net per person
Dress code:  Smart Casual

A perfect Italian pairing by

Don Giovanni & Piccini
We are proud to present an exclusive ‘wine dinner’ 
created by the Italian winery Piccini. For more than 
130 years, Piccini Winery has successfully combined 
a respect for history and tradition with a commitment 
to the future, and now at Don Giovanni, they will 
be displaying this heritage. During this fantastic  
five-course set menu dinner, prepared by our Italian 
head chef Stefano, you can indulge yourself with the 
perfect pairing of Italian-inspired cuisine and Piccini’s 
most refined wines. The highlight of the night will be 
the ‘Piccini Chianti Riserva DOCG 2010’, so make 
your booking at Don Giovanni today and prepare 
yourself for an evening of true Italian dolce vita.

ตวั
อย
่าง



ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได�ที่
www.dtac.co.th/dtacreward/lifestyle

กับสิทธิพิเศษจาก

ช�อปออนไลน�

คุ�มทุกคลิก 
ช�อปออนไลน�

คุ�มทุกคลิก 
ช�อปออนไลน�

คุ�มทุกคลิก 

รับส�วนลดสูงสุด 25% 
กดรับสิทธิ์ฟรี *140*8074#โทรออก

รับส�วนลดสูงสุด 15% 
กดรับสิทธิ์ฟรี *140*8061#โทรออก

รับส�วนลดสูงสุด 7% 
กดรับสิทธิ์ฟรี *140*701#โทรออก

รับส�วนลดเพิ่ม 5% 
กดรับสิทธิ์ฟรี *140*8063#โทรออก

รับส�วนลดสูงสุด 650 บาท
กดรับสิทธิ์ฟรี *140*8062#โทรออก

รับส�วนลดสูงสุด 300 บาท 
กดรับสิทธิ์ฟรี *140*8071#โทรออก

รับส�วนลดสูงสุด 350 บาท
กดรับสิทธิ์ฟรี *140*8027#โทรออก

รับส�วนลดสูงสุด 250 บาท
กดรับสิทธิ์ฟรี *140*8047#โทรออก

รับฟรีไก�วิงซ�แซ�บ 2 ชิ้น 
เมื่อสั่งซื้อผ�าน 1150 
หรือ www.kfc.co.th 
กดรับสิทธิ์ฟรี *140*0975#โทรออก

Dtac Mar 2.indd   1 11/3/2558 BE   11:18
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 การเดินทางมักนําพาประสบการณแปลกใหมมาใหเราเรียนรู

และจดจํา บางความทรงจําอาจมีคาจนไมอยากลืม บางความทรงจํา

อาจพบเจอไดเพียงครั้งหนึ่งในชีวิต ทําอยางไรเราจึงจะมีความทรงจําอยู

ขางตัวเสมอ และเก็บไวไดนานที่สุด กลอง OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II

มีคําตอบที่ดีรอคุณอยู

 สาํหรบัผมแลว   การเดนิทางแตละครัง้   เปนเหมอืนการเขยีนหนงัสอื

เลมหนึ่ง และในหนังสือแตละเลม ผมเลือกใชภาพถาย เลาเรื่องราวตางๆ 

แทนตัวอักษร  การเขียนหนังสือของผม อาจเปนอยางคอยเปนคอยไป 

ดวยขอจาํกดัทางหนาท่ีการงาน ทีต่องสานตอกจิการครอบครวัและเมือ่ไหร

ทีผ่มคดิท่ีจะเร่ิมเดนิทาง OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II คอืเพือ่นรวมทาง

เพือ่นรวมแชรทกุโมเมนททีผ่มอยากสงตอใหคนใกลชดิ และเพือ่นทางโซเชยีล

ไดสัมผัสไปพรอมๆ กนั 

 การเดินทางมักนําพาประสบการณแปลกใหมมาใหเราเรียนรู

และจดจํา บางความทรงจําอาจมีคาจนไมอยากลืม บางความทรงจํา

อาจพบเจอไดเพียงครั้งหนึ่งในชีวิต ทําอยางไรเราจึงจะมีความทรงจําอยู

 การเดินทางมักนําพาประสบการณแปลกใหมมาใหเราเรียนรู

และจดจํา บางความทรงจําอาจมีคาจนไมอยากลืม บางความทรงจํา

บันทึกทุกโมเมนท
สงตอทุกความสุข 
ดวย OLYMPUS

OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II
กลองและเลนสขนาดกะทดัรดั ในระบบ Micro Four Thirds 

เสรมิประสทิธภิาพดวยระบบปองกนัภาพสัน่ไหว VCM แบบ

หาแกน ปองกนัการสัน่ไหวไดสงูสดุเทยีบเทาหาระดบัความเรว็

ชตัเตอรพรอมคณุสมบตักิารประกอบตวักลองทีก่นัฝุนและ

ละอองนํา้ ตอบโจทยคณุภาพงานทัง้ภาพนิง่และวดิโีอ

 ฝมอืการถายภาพ อาจจะไมเทยีบเทาชางภาพมอือาชพี แตถามี

กลองคูใจอยาง OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II คอยเกบ็ทกุโมเมนทสงตอ

ทกุความสขุ อยูดวยแลวละก็ บอกตามตรงครบัวาทาํใหผมอุนใจ และมัน่ใจ

ทีจ่ะกดชัตเตอร เก็บภาพความทรงจําผานมมุมองของผม ไดทกุที ่ทกุเวลา

 ทําไมถึงตอง OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II ก็ดวยดีไซน

ที่สวย ดูเท คลองตัว นํ้าหนักเบา ใชงานไดทุกสถานการณ บวกกับฟงกชัน

ที่หลากหลาย

 วนันีเ้วลาของผมมจีาํกดั จะเดนิทางไปไหนกค็งไมไกลนกั ผมจงึ

เลือกหามุม หลบหลีกความวุนวายชั่วครู เพื่อชารจแบตในแบบที่ผมชอบ

ราน 99 Rest Backyard Café กบับรรยากาศสวนหลงับาน และเมนเูพือ่

สขุภาพ คอืมมุโปรดทีผ่มเลอืก 

 99 Rest Backyard Café มุมแหงความสุขที่ผมมักหาเวลา

แวะเวยีนมาชมิของอรอย  ๆ โดนใจสดุ  ๆ ตองยกให Tahitian Style Tuna Salad 

ตามดวยของหวานอยาง Hot Green Tea Chocolate Fundant และ

เพิ่มความสดชื่นดวยเครื่องดื่มเย็นๆ ชื่อสั้นๆ วา Sky นอกจากรสอาหารที่

ถกูใจแลวมองลกึไปทีก่ารคดัสรรวตัถดุบิ ทางรานกเ็ลอืกใชของออรแกนกิเพ่ือ

สขุภาพของผูบรโิภคโดยเฉพาะ ดานบรรยากาศราน เตม็ไปดวยความรมรืน่

ภายใตรมเงาของตนไมใหญ และความเขยีวขจขีองมวลไมประดบัทัว่บรเิวณ

นอกจากจะทําใหผอนคลายไดทุกครั้งที่มาเยือนแลว หลายครั้ง ที่นี่คือ

จุดเริ่มตนของความสุขผานภาพถายที่ผมใชสงตอใหคนรอบขาง

 ผมคนพบวาบางทีความสุข อาจไมจําเปนตองเดินทางไปไกล

แสนไกลเพ่ือคนหา หากแตเม่ือเราเขาใจความสขุในแบบของเรา เรากจ็ะพบ

เจอไดไมยาก เพราะทายทีส่ดุแลว ความสขุเหลานัน้อยูรอบตวัเรานีเ่อง และ

มากกวาการคนพบ คือการบันทึกและสงตอความสุขผานภาพถายสวยๆ

เพราะผมเชื่อวา ภาพทุกภาพมีเรื่องราว หากเราถายดวยจังหวะอารมณที่

เปนสุข ความรูสึกเหลานั้นจะสงตอไปไดแทนตัวอักษร  การเขียนหนังสือของผม อาจเปนอยางคอยเปนคอยไป 

ดวยขอจาํกดัทางหนาท่ีการงาน ทีต่องสานตอกจิการครอบครวัและเมือ่ไหร

ทีผ่มคดิท่ีจะเร่ิมเดนิทาง OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II คอืเพือ่นรวมทาง

เพือ่นรวมแชรทกุโมเมนททีผ่มอยากสงตอใหคนใกลชดิ และเพือ่นทางโซเชยีล

 ฝมอืการถายภาพ อาจจะไมเทยีบเทาชางภาพมอือาชพี แตถามี

กลองคูใจอยาง OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II คอยเกบ็ทกุโมเมนทสงตอ

Olym Mar.indd   1 3/6/2558 BE   9:58 AM
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ด้วยการท�างานทีต้่องเดินทาง
ไปในสถานที่ก็หลากหลาย แต่
เมื่อมาใช ้ชีวิตจริง จอห์น-
วญิญ ูวงศ์สรุวฒัน์ กลบัเลอืก
ในสิ่ งที่ สงบ ไม ่ชอบผู ้คน
พลุกพล่าน เลอืกร้านอาหารท่ี
ขายมือ้บรนัช์ บรรยากาศด ีและ
ชอบทดสอบกาแฟรสชาติดี  
มีกรรมวิธีการผลิตที่เข้มข้น 
ร้านและสถานทีเ่หล่านีค้อืสิง่ที่
เขาเลือกแล้วว่า ทุกที่แจ๋วจริง
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เรื่อง สาวสุดเซอร์, จิตรกัญญา ภาพ peterpancake

จากพธิกีรหน้าใสขวญัใจวยัรุ่นในรายการ Wake Club เมือ่หลายปีก่อน วยั 
30+ หลายคนคงจะรู้จกัจอห์น-วญิญ ูวงศ์สรุวฒัน์ เป็นอย่างด ีเขาโด่งดงัจาก
การเป็นพธิกีร นกัจดัรายการมาเรือ่ยๆ กระทัง่เมือ่ไม่ก่ีปีทีผ่่านมา รายการ 
เจาะข่าวตืน้ ทาง Spokedark.tv ทีเ่ป็นทวีอีอนไลน์ ได้ถกูกล่าวขานถงึในเรือ่ง
ของการน�าเสนอข่าวการเมอืงท่ีเสยีดสแีละถากถางทิม่แทงไปทกุอณ ูใครจะ
รูว่้าเบือ้งหลงัความเป็นคนฝีปากกล้าของหนุม่คนนี ้ทีแ่ท้จรงิคอื…

รักความสงบ
เม่ือก่อนอยากไปเทีย่วทีไ่หนกไ็ป เวลาเบือ่ๆ อยากไปสงกรานต์เชียงใหม่ก็นัง่
เครือ่งบนิไปเด๋ียวน้ัน หรือเสาร์-อาทติย์ อยากไปประจวบฯ กข็บัรถไปเลย แต่
การเทีย่วของผมทกุครัง้เน้นความสงบ ผมไม่ชอบทีท่ีผู่ค้นพลกุพล่าน ส่วน
ใหญ่จะไปเทีย่วทะเลชะอ�า หวัหนิ กยุบรุ ีมาพกัหลงันีก่ม็วีางแผนว่าจะลอง
ไปเทีย่วภเูขา เท่ียวน�า้ตกดูบ้าง ยอมขบัรถไปไกลๆ ถ้าทีน่ัน่เงยีบสงบจรงิ เลอืก
พกัรสีอร์ตท่ีมแีต่ชาวต่างชาตเิยอะหน่อย เพราะเขาจะไม่รูจ้กัเรา 

รักครอบครัว
พอมลีกูแล้วพฤตกิรรมการเทีย่วของเราก็เปลีย่นไป เวลาจะคดิท�าอะไรก็เริม่
คิดเยอะ ละเอียดรอบคอบมากข้ึน ของท่ีจะต้องเตรยีมให้ลูก นม อาหารจะ
เตรยีมยงัไง ทีพ่กัยงุจะเยอะมัย้ วกีเอนด์รถจะเยอะหรอืเปล่า คอืคดิเยอะมาก 
ทีผ่่านมามโีอกาสพาลกูไปเทีย่วปราณบรุ ีไปกันทัง้ออฟฟิศ เขาก็ปรบัตวัได้ดี
มาก สามารถเข้ากบัคนเยอะๆ ได้ รบับรรยากาศและสถานทีแ่ปลกใหม่ได้  
ซึ่งผมก็ดีใจที่ลูกเป็นแบบนี้ ตอนนี้ถ้าเป็นไปได้อาจจะเดือนละครั้งหรือ 
สองเดอืนครัง้ เราจะพาลกูไปเทีย่วต่างจงัหวัดกัน 

จรงิๆ แล้วการไปกนิข้าวนอกบ้าน ไปเทีย่วต่างจงัหวดั ลกูยงัไม่ค่อยรูเ้รือ่ง 
เท่าไหร่ ไปเพราะแม่เขามากกว่า เพราะหลงัจากทีภ่รรยาเพิง่คลอดลกูใหม่ๆ 
เขาก็จะดซึูมๆ แซดๆ เราก็อยากให้เขาได้ไปเปลีย่นบรรยากาศบ้าง ท�าให้เขา
เอนจอย พอแม่เอนจอย ลกูก็จะอารมณ์ด ีมคีวามสขุไปด้วย 

รักทะเล
ผมชอบไปจงัหวดัทีต่ดิทะเล ชอบบรรยากาศของทะเล เพราะทะเลจะมคีวาม
สงบ ไปเทีย่วแล้วเหมอืนเราได้พกัผ่อนเตม็ที ่ ชอบกนิอาหารทะเลมาก ชอบ
กนัทัง้ครอบครวั แล้วเรากมี็ร้านอาหารทะเลทีเ่วลาไปประจวบฯ กต้็องแวะกนิ
ประจ�าคอืร้านเพลนิสมุทร อาหารเขาสดมาก เสร์ิฟมาเตม็ที ่ผมชอบจงัหวดันี้
เพราะเป็นเมืองสะอาด การวางผังเมืองเขาดี ขนาดในเมืองมีงานก็ยังดู 
ไม่วุน่วาย ถกูจรติผมทีส่ดุ ส่วนภรรยาผมไม่แน่ใจว่าเขาชอบเหมือนเราหรอื
เปล่านะ (หวัเราะ) คอืเขาอาจจะรกัเรามาก เลยตามใจเรา แต่จรงิๆ แล้วคอื
ผมกต็ามใจเขา เขากต็ามใจเรา เลยไม่มีปัญหากนั 

The Fulfilling Life
จอห์น-วิญญู วงศ์สุรวัฒน์

   EDT TOP 10 VOLUME 02 issue 23  l  17

L I F E
S T Y L E

ตวั
อย
่าง



พอเรามีเวลาพักผ่อนน้อยๆ แล้วไม่รู้จะไปไหนดี ผมว่าหัวหินนี่แหละเวิร์กสุด เพราะใกล้กรุงเทพฯ  
ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาก ไปแล้วค้างสักคืนก็ขับรถกลับได้แล้ว ผมชอบไปหัวหินเพราะไปทีไร 
ก็รู้สึกสงบ ชอบไปในท่ีที่ไม่ค่อยมีคนเยอะ หรือถ้าต้องไปเดินตลาดโต้รุ่งก็จะไปแบบคนเริ่มซาแล้ว  
จะไม่ค่อยไปเดนิช่วงคนืวนัเสาร์เพราะคนเยอะจรงิ เสน่ห์ของหวัหนิคอืความสงบตามชายหาด แบบหา
ที่ไหนไม่ได้จริงๆ การได้นั่งมองท้องฟ้ากว้างๆ นั่งกินอาหารทะเล ได้เดินเล่นกับครอบครัว ไปรับอากาศ
บริสุทธิ์ แค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้ว

หัวหิน
Keep Calm And Go Hua Hin

DEAN & DELUCA
Start Up My Day
‘ดีน แอนด์ เดลูก้า’ คาเฟ่ชื่อดังจากนิวยอร์ก เป็นคาเฟ่อีกแห่งที่ผมชอบแวะไปกิน
อาหารอยู่บ่อยๆ ผมว่าร้านเขาบรรยากาศดี การตกแต่งร้านก็สบายตา สบายใจ  
โต๊ะนั่งเยอะดีด้วย ท่ีส�าคัญมีเครื่องดื่ม ขนม อาหาร ไว้บริการครบหมดทุกสิ่งอย่าง  
ไปที่เดียวก็ไม่ต้องไปที่ไหนต่ออีก ไม่ต้องหาข้าวกินก่อนแล้วไปนั่งต่อร้านกาแฟ  
เพราะรสชาติอาหารของท่ีน่ีก็อร่อยด้วยครับ พวกคลับแซนด์วิชของที่นี่ก็มีหลายไส้ 
หลายสไตล์ให้เลอืก หรอืใครทีช่อบกนิบรนัช์เหมอืนผม ผมว่าทีน่ีเ่หมาะเลย ด้วยความ
เป็นสากลของร้าน อาหารเลยมมีาตรฐานเดยีวกนั จะกนิสาขาไหนกอ็ร่อยเท่ากันหมด

DEAN & DELUCA 
1031 ชัน้ 2 Central Embassy 
ถ.เพลนิจติ ลมุพนิ ีปทมุวนั 
กรงุเทพฯ 10330 
เปิดทกุวนั 
เวลา 10.00-22.00 น. 
โทร. 0 2234 1434
LAT 13.743944
LONG 100.546658

เซ็นทรัล
ชิดลม

ถ.
เพ

ลิน
จิต

Central 
Embassy

DEAN & DELUCA

BTS
เพลินจิต

ภา
พ 

: เ
จ้า

ชา
ยก

าแ
ฟ,

 ป
ริย

นุช
 ช

อบ
ธร

รม
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X2 KUI BURI 
RESORT

หมู่บ้าน
แผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง

หัวหิน

เซ็นทรัลวิลเล
จ

วังไกลกังวล

ซ.หัวหิน51

ซ.หัวหิน55

ถ.เลียบทางรถไฟ

ถ.ดำาเนินเกษม

โซฟิเทล

ฮิลตัน

ถ.เพชรเกษม

หอนาฬิกา

สะพานปลา

หวัหนิ
ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 0 3251 3885, 0 3251 3871 
(ททท. ส�านักงานประจวบคีรีขันธ์)
LAT 12.595918
LONG 99.954844

X2 KUI BURI RESORT 
52 หมู ่13 ต.อ่าวน้อย อ.เมอืงฯ 
จ.ประจวบครีีขนัธ์ 77210
โทร. 08 4466 5533, 0 3260 1412
LAT 11.862500
LONG 99.821220

X2 KUI BURI RESORT
The Famous Beach Side 
Resort Town of Hua Hin 
‘ครอสทู’ แต่ละที่จะมีเอกลักษณ์ต่างกัน แต่ละจังหวัดก็จะสร้างไม่เหมือนกัน อย่างที่
กยุบรุนีีต่ดิทะเล ผมว่าสวยด ีบรรยากาศสงบ แล้วคนกไ็ม่เยอะมาก เพราะห้องพกัเขา
มีน้อย รู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวครับ อีกอย่างที่ชอบครอสทู กุยบุรี เพราะเขาอนุญาต
ให้พาสุนัขไปค้างคืนกับเราได้ด้วย อย่างไปนอนพูลวิลล่า เขาก็ให้น้องหมาเราลงเล่น
ในพูลวิลล่าได้ แต่ไม่ให้ลงเล่นสระรวมครับ คือถ้าจะเอาน้องหมาไปพัก ต้องแจ้งล่วง
หน้า เพิ่มเงินนิดหน่อย เพราะทางรีสอร์ตต้องท�าความสะอาดห้องและเช็ดถูอย่าง
พิถีพิถัน ใช้น�้ายาฆ่าเชื้อมาท�าความสะอาดห้องพักหลังจากเราเช็กเอาต์ แต่เขาก็มี 
ข้อก�าหนดว่าห้ามพาน้องหมาน�้าหนักเกิน 15 กิโลกรัมไปพัก และหมาพันธุ์ดุร้าย 
ก็ไม่อนุญาตนะครับ เพื่อความสบายใจของแขกที่มาพักด้วย ส�าหรับผมผมว่าดีนะ
บริการนี้ เวลาไปเที่ยวผมก็ไม่กังวล เพราะเขาก็มากับเราได้เลย 

ROAST COFFEE 
& EATERY 
ชัน้ 2 โครงการ Seen Space 
ซ.ทองหล่อ 13 ถ.สขุมุวทิ วฒันา 
กรงุเทพฯ 10110 
เปิดทกุวนั 
เวลา 10.00-22.30 น. 
โทร. 0 2185 2865
LAT 13.733549
LONG 100.581308 ซ.ทองหล่อ 11
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จากเมนบูรนัช์ทีเ่ตมิความอร่อยได้อย่างเตม็อ่ิมชนดิไม่ท�าให้ผดิหวงั มาทีน่ีแ่ล้วจะได้จบิกาแฟคัว่หอมกรุน่
ท่ีได้เมล็ดกาแฟคุณภาพดีจากทั่วทุกมุมโลก ได้อ่ิมกับอาหารสไตล์อเมริกันรสชาติถูกปากคนไทย 
ทุกมื้อ ตั้งแต่เช้า สาย บ่าย เย็น เมนูบรันช์ยอดนิยมหนีไม่พ้น Signature Egg Benedict ที่บรรจง 
กรดีมดีลงบนไข่ลวกให้ไข่แดงไหลเยิม้ลงมาเคล้ากนัจนเข้ากบัแฮมและขนมปัง เข้ากันกับรสชาตเิปรีย้ว
น้อยๆ ของซอสฮอลแลนไดซ์ ฟินมากครับ ตามด้วยขนมหวาน Poached Apple Sour Cream ที่ได้
แอปเปิลอบทั้งลูก กินกับแป้งครัมเบิลกรุบกรอบและไอศกรีมรสซาวร์ครีม แล้วอย่าลืมสั่งกาแฟร้อน 
สักแก้วมาจิบเพื่อให้ครบอรรถรสแห่งความเป็นโรสเตอร์ตัวจริง

ROAST COFFEE & EATERY
A New American Eatery
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PACAMARA
World Best Selection
ผมชอบสรรหากาแฟด่ืมมากครับ แล้วร้านนี้เขาก็คัดสรรคุณภาพเมล็ดกาแฟอย่างดี
มาจากทัว่โลก มโีรงค่ัวกาแฟเป็นของตวัเองเมือ่ 10 กว่าปีก่อน โดยเริม่จากท�าแบรนด์
กาแฟส่งขายร้านต่างๆ สาขาแรกอยู่เชียงใหม่ ใครเป็นคอกาแฟตัวจริงชอบดื่มกาแฟ
คุณภาพเยี่ยม ลองมาร้านนี้เลยครับ เมนูแนะน�ามีทั้งแบบร้อนและแบบเย็น อย่าง 
Piccolo Latte ส�าหรับคนชอบกาแฟกลมกล่อม หอมนม ไม่เข้มเกินไป แต่ถ้าชอบดื่ม
เย็นก็ลองสั่ง Cold Drip Coffee กาแฟดริปสดๆ แม้จะชงแบบเย็นแต่เข้มข้นหอมนุ่ม 
หรือถ้าชอบสไตล์หวานก็ลอง Affogato เจลาโตโฮมเมดรสวานิลลาเสิร์ฟคู่กาแฟด�า
เอสเพรสโซสุดเข้มเข้ากับไอศกรีม รสดีสุดๆ ลองไปทดสอบกาแฟระดับโลกกันดูแล้ว
จะรู้ว่าของดีเป็นยังไง 

PACAMARA 
ชั้น 2 โครงการ Rain Hill 
ซ.สุขุมวิท 47 คลองตันเหนือ 
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เปิดทุกวัน 
เวลา 07.30-21.30 น. 
โทร. 0 2261 7830
LAT 13.727645 
LONG 100.574115

ปราณบุรี
Hello! Beach
ถ้าไม่มีเวลาว่างมากนัก แต่ชีวิตอยากดื่มด�่าบรรยากาศทะเล ผมก็ชอบไปปราณบุรีครับ ด้วยเพราะอยู่
ใกล้กรุงเทพฯ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ทะเลสวย บรรยากาศดี ชอบปราณบุรีเพราะความเงียบสงบ 
อย่างที่บอกว่าผมไม่ชอบที่ที่มีคนเยอะๆ คือเวลาเราไปพักผ่อนแล้วก็อยากไปพักจริงๆ ไม่ต้องท�าอะไร
มาก ตืน่มากนิอาหาร เดนิเล่นรมิหาด แล้วกพ็กัผ่อนสบายๆ ใช้ชวีติแบบไม่เร่งรบี แล้วทีป่ราณบุรกีท็�าให้
ผมมชีวีติแบบนี ้ไปแล้วได้ความรูส้กึว่าเรามาพกัผ่อนจรงิๆ ทีส่�าคญัผมและภรรยากช็อบหาอาหารทะเล
กิน แล้วอาหารที่ปราณบุรีก็สดมาก อร่อยกันเลยครับ 

DEVASOM HUA HIN RESORT 
Stay in The Old Day
เป็นอีกที่ที่ครอบครัวผมชอบมาพักผ่อนกันครับ ‘เทวาศรม หัวหิน’ ดูเป็นไทยๆ ดี ทุกครั้งที่มาที่นี่จะรู้สึก
เหมอืนได้ย้อนเวลากลบัไปในอดตี ผมว่าคนโบราณมเีสน่ห์มากนะ แล้วสถาปัตยกรรมแบบเก่ากด็คูลาสสกิ
ไม่เสื่อมคลาย ไม่น่าเบื่อ มีห้องพักทั้งในตึกและบ้านแบบบังกะโลเป็นหลังๆ ติดริมทะเล โรงแรมตั้งอยู่
บนชายหาดส่วนตัวระหว่างชะอ�าและหัวหิน มองเห็นทะเลได้กว้างไกล ใครที่ชอบบรรยากาศเงียบสงบ 
ที่นี่เหมาะมาก ไปกี่ครั้งก็จะติดใจ ไม่เคยรู้สึกเบื่อที่นี่เลยครับ ล่าสุดผมจะไปพัก บอกทางรีสอร์ตว่าจะ
พาลกูไปด้วย พอไปถึงเขาจดัการข้าวของเครือ่งใช้ หมอน ทีน่อน ส�าหรบัเดก็ไว้ครบเลยครบั บรกิารดมีาก
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