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งานโครงการหลวง 46
Aug 7-16 
@ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

JULY-AUGUST 2015
WHAT 'S

Going On

EAT 
DRINK 
TRAVEL

HUA HIN JAZZ FESTIVAL 2015 
Aug 8
@ชายหาดหวัหนิ ประจวบครีขีนัธ์ 

BANG-UP WEEKEND 
MARKET & FAIRS 
Aug 6-9
@ BCC Hall ศนูย์การค้าเซน็ทรลัลาดพร้าว

THE GREAT OUTDOOR 
MARKET 
Jul 17-19
@  Ekkamai Rooftop 

BORN TO BE BEN
COME INTO MY WORLD
Jul 25 
@ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

บา้นและสวนแฟร ์ 
MIDYEAR 2015    
Jul 22-26
@ ไบเทคบางนา BANGKOK  

BOOK FESTIVAL 2015 
เทศกาลหนังสือกรุงเทพมหานคร #1  
Jul 17-19
@ หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร (BACC)

CIRQUE DU SOLEIL QUIDAM LIVE IN BANGKOK 2015
Jul 29-Aug 3
@ อิมแพ็ค อารน่ีา เมอืงทองธานี

fairfair

fair

fair

DREAM DESTINATIONS เส้นทางดอกไม้

MOKAWORLD 
Jul 4-31
@ หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) 

concert

concert

SHOW

Don't miss

festival

EXHIBITION

ทุ่งดอกหงอนนาค 
จ.อุตรดิตถ์ (กันยายน)

ทุ่งดอกกระเจียว 
จ.ชัยภูมิ (กรกฎาคม)

ทุ่งดอกเทียนปีกผีเสื้อ 
จ.ตาก (สิงหาคม)

ทุ่งดอกปอเทือง 
จ.สงขลา (สิงหาคม)
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July

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์  
ชวนเที่ยวพิพิธภัณฑ์ 
และแหล่งเรียนรู้ 32 แห่ง 
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ขอเชิญทุกครอบครัวเที่ยว
พิพิธภณัฑ์และแหล่งเรยีนรู ้32 แห่ง เตม็อิม่กบัสาระ
ดีๆ  กจิกรรมโดนๆ และสทิธพิิเศษขนาดบ๊ิกไซส์ ด้วย
บัตร Muse Pass ในราคาเพยีง 199 บาท ผูส้นใจ
สามารถซื้อบัตร Muse Pass ได้ที่อาคารนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2558 
ส�าหรบับตัร Muse Pass สามารถใช้เข้าชมพพิธิภณัฑ์
และแหล่งเรยีนรูท้ัง้ 32 แห่ง ได้ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม
ศกนี ้สอบถาม โทร. 0 2621 0044

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จฯ เปิดศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็ฯ เปิด “ศนูย์การเรยีนรูอ้าหารไทย” (Thai Food Heri-
tage) พืน้ทีก่ารเรยีนรูส้มยัใหม่ทีร่วมองค์ความรูด้้านอาหารแห่งแรกของประเทศไทย น�าเสนอในรปูแบบมลัตมิเีดยี 
ทีท่นัสมยั โดยมนีายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนชิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม, นางอรรชกา สีบญุเรอืง และ
รักษาการผู้อ�านวยการสถาบันอาหาร, นางอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันอาหาร 
เฝ้ารบัเสดจ็ฯ ณ สถาบนัอาหาร ซอยอรณุอมรนิทร์ 36 เมือ่วนัที ่ 9 มถินุายนทีผ่่านมา โดยช่วงนีเ้ปิดให้เข้าชม 
เป็นหมูค่ณะ สอบถาม โทร. 0 2886 8088 ต่อ 9400

ทรูเอาใจคนรักไดโนเสาร์  
ร่วมสนุกผ่านแอป 4G4Fun  
ลุ้นเที่ยวสิงคโปร์
กลุม่ทร ู โดยนายธีรศกัดิ ์ อรณุเริม่วัฒนะ ผูอ้�านวยการกลุม่ ด้านการสือ่สารเพือ่สร้างแบรนด์ และบรหิารสือ่
โฆษณา ในฐานะผูส้นบัสนนุงาน “Major Cineplex present JURASSIC EXPO” ร่วมสร้างปรากฏการณ์การ
เรยีนรูค้วบคูค่วามสนกุตืน่เต้นครัง้ใหม่กบัโลกดกึด�าบรรพ์ มอบความพเิศษให้ลกูค้ากลุม่ทรสูามารถผ่านทางช่อง
พเิศษเข้าชมโซน Jurassic Cave ใน JURASSIC EXPO ได้แบบไม่ต้องรอควิ เมือ่วนัที ่12-14 มถินุายนทีผ่่านมา  
ณ พาร์ค พารากอน ยิ่งไปกว่านั้น ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ ลูกค้าทรูยังสามารถร่วมสนุกผ่านแอปพลิเคชัน 
4G4Fun เพือ่ลุน้ทรปิตะลยุแดนไดโนเสาร์ทีป่ระเทศสงิคโปร์อกีด้วย

รีสอร์ท เวิลด์ เซนโตซ่า 
ครบรอบ 5 ปี จัดแคมเปญ
เอาใจนักท่องเที่ยวไทย 
รีสอร์ท เวิลด์ เซนโตซ่า ฉลองครบรอบ 5 ปี จัดเต็มส�าหรับ
นักท่องเที่ยวไทย มอบ 55 แคมเปญสุดพิเศษภายใต้ช่ือ 
“ฮ่าฮ่า แคมเปญ” สุดหรรษากับเครือ่งเล่นรถไฟเหาะจาก
ภาพยนตร์แอนิเมชัน “พุส อิน บู๊ทส์” แห่งแรกของโลก ที่
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ และ “Battlestar Galactica 
: HUMAN vs. CYLON” ที่จะกลับมาเหาะเหินบนฟ้าอีก
ครั้งพร้อมรถไฟแบบใหม่ให้ได้สนุกสุดเหวี่ยงที่รีสอร์ท 
เวิลด์ เซนโตซ่า ที่เดียวเท่านั้น โดยใช้เลข 5 มาเป็นลูกเล่น
ในโปรโมชั่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ‘Leisure Package’ รวม
ที่พัก 2 คืน ณ โรงแรมเกนติ้ง โฮเทล จูร่ง (ห้องซูพีเรียร์) 
ลดเหลือ 5,555 บาท พร้อมบัตรเข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซล  
สตดูโิอ สงิคโปร์ 1 วนัเตม็ส�าหรบัผูใ้หญ่ คปูองรบัประทาน
อาหาร มูลค่า 5 ดอลลาร์สิงคโปร์ และบัตรเข้าชม S.E.A. 
Aquarium สนใจจองก่อนใครที ่www.rwsentosa.com/th 

คาเธ่ย์ แปซิฟิค เปิดตัวห้องรับรองผู้โดยสารใหม่ 
สายการบนิคาเธ่ย์ แปซฟิิค น�าโดยเจมส์ จนิส์ ผูอ้�านวยการฝ่ายบรกิาร, ดวงพร อจัฉรยิววิธิ ผูอ้�านวยการส�านกั 
ก�ากับกิจการขนส่งทางอากาศ กรมการบินพลเรือน, ฉฎาณิศา ช�านาญเวช ผู้เชี่ยวชาญ 10 จากบริษัท  
ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน), โทบ้ี สมิธ ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายผลติภณัฑ์, วลิสนั แยม ผูจ้ดัการทัว่ไปประจ�า
ภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ และเลสลี ่ล ูผูจ้ดัการประจ�าประเทศไทย ท�าพิธเีปิดห้องรบัรองผูโ้ดยสารใหม่ 
ณ บรเิวณห้องพกัรบัรองผูโ้ดยสารขาออก คอนคอร์ส จ ีชัน้ 3 สนามบินนานาชาตสิวุรรณภมิู โดยใช้แนวทาง 
การออกแบบเดียวกับห้องรับรองผู้โดยสารของคาเธ่ย์ แปซิฟิค สนามบินฮาเนดะ โตเกียว และมะนิลา  
ผสมผสานความหรหูราเพือ่ผูโ้ดยสารชัน้หนึง่และชัน้ธรุกจิได้พักผ่อนก่อนเริม่เดนิทาง ส่วนห้องพักผูโ้ดยสารเดมิ 
คอนคอร์ส ด ีชัน้ 3 ได้ปิดให้บรกิาร

มหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไท  
ชู “น�า้พริก” สะท้อนวิถีการกินคนไทย
เสรจ็สิน้ไปแล้วส�าหรับงานมหกรรมอาหารและสขุภาพวถิไีท ครัง้ที ่2 ณ อมิแพค เมอืงทองธาน ีเมือ่วันที ่25-28 
มถินุายนทีผ่่านมา โดยชปูระเดน็เรือ่งน�า้พรกิ ให้คนไทยหนัมากนิผกักนัมากขึน้ ภายในงานได้รวบรวมเรือ่งราว
น�้าพริกจากทุกภูมิภาคมาเผยแพร่ ทั้งนิทรรศการ การสาธิตการท�าน�้าพริกหายากในแต่ละภูมิภาค รวมทั้ง 
น�้าพริกจากประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้สโลแกน “น�้าพริกถ้วยเก่า” เพื่อสื่อความหมายให้เห็นถึงวัฒนธรรม 
การกนิแบบดัง้เดมิของคนไทย ได้รบัความสนใจจากผูร่้วมงานคบัคัง่ 
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รวมร้านเปิดใหม่ เก๋ เท่ แต่
ราคาไม ่ เวอร ์วังจนหลัง 
ติดฝา จะตั้งใจไปกินหรือ
บังเอิญแค่ผ่าน ก็อยาก 
ให้ลองสักครั้ง แต่ละร้าน 
คั ด ม า แ ล ้ ว ว ่ า แ จ ่ ม ท้ั ง
บรรยากาศและรสชาติ
อาหาร ใครยังไม่เช็กอินลง
โซเชียลรีบไปจัดก่อนใคร 
เกาะตดิคอลมัน์นีไ้ว้รบัรอง
คุณจะได้เป็นเจ้าแม่ร ้าน
อาหารเปิดใหม่โดยไม่รู้ตัว

NEWCOMERS
IN TOWNNew spots
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Family 
Mart

บาร์นารา

Garden Court

The Kris 
Ratchada 17

ถ.
รัช

ดา
ภิเ

ษก

ซ.รัชดาภิเษก 17

LA’ 
BONNE

N E W
C O M E R

SAVA
ชั้น 6 Helix Building, 
EmQuartier ถ.สุขุมวิท วัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110
เปิดทุกวัน 
เวลา 10.00-22.00 น.
โทร. 0 2003 6208
LAT 13.725250 
LONG 100.577015

SAVA 
When Thainess Meet Luxury
จากความเรียบหรูของดีไซน์เสื้อผ้าแบรนด์ ASAVA จึงต่อยอดออกมาเป็นร้าน 'SAVA' 
ร้านของพี่หมู-พลพัฒน์ อัศวะประภา ดีไซเนอร์คนดังของประเทศไทย ที่ปลุกปั้นร้านนี้
ขึน้มาต้ังแต่เร่ิมต้น ลงดีเทลตัง้แต่เมนไูปจนถงึเพลงทีเ่ปิดในร้าน การตกแต่ง การจดัวาง 
ทุกอย่างพี่หมูเป็นคนเลือกสรรด้วยตนเอง ร้าน SAVA จึงออกมาเรียบหรู ดูดี ให้ความ 
รู้สึกเนี้ยบทุกมุมมอง ในส่วนของอาหาร จะเป็นอาหารไทยธรรมดาที่ใส่ความหรูหรา 
ลงไป ทุกเมนูเกิดจากไอเดียที่อยากให้เพิ่มความพิเศษลงในอาหารไทย อย่าง ‘หมี่ผัด 
กระเฉดกบัดัก๊คองฟี’ รสชาตจิดัจ้าน เสร์ิฟคูก่บัเป็ดคองฟีทอดกรอบ โรยด้วยผวิเลมอนขดู 
จานนี้หน้าตาเหมือนจะไทย แต่เพิ่มความหรูด้วยเป็ดคองฟี ซึ่งเราเองอาจจะหาหมี่ผัด
กระเฉดกินได้ทั่วไป แต่เป็ดคองฟีน้ันมีให้กินเฉพาะในร้านหรูๆ เท่านั้น อาหารของร้าน 
SAVA จึงไม่ใช่อาหารฟิวชั่น แต่เป็นอาหารที่เจ้าของร้านชอบและอยากให้ทุกคนได้กิน
ด้วย ส่วนเมนอูืน่ๆ ทีน่่าสนใจได้แก่ ‘สปาเกตตหีมฮู้องผดักะปิ’ สปาเกตตผีดักะปิมาคูก่บั
หมูฮ้องนุ่มเนียน โรยด้วยกุ้งแห้งป่น ให้รสชาติกลมกล่อมก�าลังดี ‘SAVA on The Rock’ 
ชาเย็นคุณภาพชนะเลิศ ชงกับน�้าตาลฟรุกโตส จึงให้ความหวาน ความสดชื่น ดื่มแล้ว 
ไม่จุก ทุกเมนูของร้านนี้ตั้งใจท�าข้ึนมาด้วยความรัก ส่วนในเรื่องของรสชาตินั้น ขอให ้
เต็มสิบ เพราะอร่อยมากจริงๆ LA’ BONNE

A Lot like Little Things
‘ลาบอง’ ร้านกาแฟเล็กๆ บรรยากาศน่ารัก อยู่ในซอยรัชดาภิเษก 17 เข้ามา 50 เมตรขวามือ เห็นชื่อ ‘La’ Bonne’ แล้วอาจจะเรียก
ยากไปนิด เพราะเป็นภาษาฝรั่งเศสที่คนโมร็อกโกนิยมพูดถึงสิ่งที่เพอร์เฟ็กต์ เป็นค�าที่ใช้เรียกสิ่งดีๆ จึงเป็นที่มาของชื่อร้าน กิมมิก 
อยู่ที่คุณลูกสาวและคุณพ่อช่วยกันปั้นแต่งมากับมือ ไม่มีสไตล์การตกแต่งตายตัว ชอบแบบไหนก็จัดไปแบบนั้น เน้นความเรียบ
ง่ายสบายตา อารมณ์ประมาณลีฟว่ิงรมูท่ีบ้าน สามารถเชิญชวนเพ่ือนมาสงัสรรค์ได้ตลอดเวลา อาหารและเครือ่งดืม่กไ็ปในทศิทาง
เดียวกัน เน้นกินง่ายๆ อย่างเอ็นข้อไก่, หมูแดดเดียว, ข้าวอบสับปะรด, กุ้งครีมมะนาว รสชาติถูกใจ จะกินเป็นมื้อหนักหรือสั่งมา
เป็นกับแกล้มเบียร์สดก็ได้อยู่ ตัวร้านมี 2 โซน ด้านนอกจะเป็นเทอเรซบรรยากาศในสวนเล็กๆ รับลมธรรมชาติได้ ส่วนภายในร้าน
เหมาะส�าหรับคอกาแฟ เครื่องดื่ม ได้มาพักพิงกายแล้วสั่งลาเต้, ช็อกโกแลต สมูธตี และมัดฉะเย็นๆ มาละเลียดกับชีสเค้ก,  
บราวนี่, ลาวาเค้ก รสชาติเลอค่า สามารถจอดรถได้ที่โรงแรมวัฒนาฟรี เพราะร้านนี้อยู่ด้านล่างตึกโรงแรม 

LA’ BONNE 
209 ซ.รัชดาภิเษก 17 ดินแดง 
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10400
เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
โทร. 0 2275 0111, 08 3160 7770
LAT 13.786517
LONG 100.572680
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53
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CAFFÉ PRIMO
หน้าทางเข้า Homepro 
ชั้น 2 ห้าง Market Village 
ถ.บางนา-ตราด กม.12 อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ 10540
เปิดทุกวัน 
เวลา 10.30-21.00
โทร. 08 2460 2181
LAT 13.633323
LONG 100.711014

CAFFÉ PRIMO
Lovely Place to Relax
ร้านแสนเท่ รอต้อนรับลูกค้าผู้เมื่อยล้าจากการเดินช้อปปิ้งในห้าง ได้มานั่ง
ผ่อนคลายในร้านกาแฟสวยๆ บรรยากาศสดชื่นด้วยต้นไม้ที่จัดแต่งไว้รอบๆ 
เพ่ือลดความดิบและความแข็งของเหล็กที่ใช้เป็นโครงสร้างหลักของร้าน 
แนวคิดร้านนี้คืออยากให้เป็นที่ผ่อนคลายของคนที่มาเดินช้อปปิ ้งที่นี่ 
นอกจากความพถิพีถินัในการเลอืกวสัดตุกแต่งร้านแล้ว การชงกาแฟของร้าน
นี้ก็ให้ความส�าคัญเช่นกัน โดยเลือกใช้เมล็ดกาแฟคุณภาพดีจากดอยช้าง 
เพื่อให้ได้กาแฟกลิ่นหอมและรสกลมกล่อม เมนูที่น่าสนใจคือเหล่ากาแฟที่
ลงท้ายด้วย Primo ทั้งหลาย เพราะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้าน นอกจากนี้
ยังมีบริการเค้กและขนมไว้ให้กินเข้าคู่กับกาแฟอีกด้วย

Hachiban 
Ramen

Oriental 
Princess 
Shop 

Makroตลาด
กิ่งแก้ว

Market 
Village
CAFFÉ PRIMO

ทางคู่ขนาน ถ.บางนา-ตราด

ทางคู่ขนาน ถ.บางนา-ตราด
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CRAB & CLAW
The New England Seafood Style
หากใครเบือ่ซฟีูด้แห่งท้องทะเลไทย ลองไปเปิดประสบการณ์ใหม่ที ่'Crab & Claw' ร้านสดุเท่ บรรยากาศ
เหมือนนั่งอยู่ริมทะเล คอนเซ็ปต์ร้านนี้ชัดเจนว่าเป็นนิวอิงแลนด์สไตล์ ซึ่งในเมืองไทยยังไม่มีใครท�า 
มาก่อน คนไทยอาจยังไม่คุ้นเคยกับรสชาติมากนัก แต่ถ้าได้มาสัมผัสอาจจะหลงรักได้ง่ายๆ เพราะ 
ร้านนี้น�าเข้าซีฟู้ดสดใหม่ทุกวันจากอเมริกา ล็อบสเตอร์ ปู และหอยนางรมทุกตัวยังเป็นๆ ได้ความสด 
หวาน แน่น โดยเฉพาะหอยนางรมตวัโตเท่าฝ่ามือ บีบเลมอนเพ่ิมรสเปรีย้วดบัคาว อร่อยสดุยอด อกีเมนู
ที่ใครมาก็ชอบใจคือ ‘ล็อบสเตอร์ โรล’ ขนมปังกรอบนอกนุ่มใน ยัดไส้ด้วยเนื้อกุ้งล็อบสเตอร์แน่นๆ  
ปรุงรสด้วยซอสสูตรเฉพาะของทางร้าน เสิร์ฟมาคู่กับเฟรนช์ฟรายส์โฮมเมดที่ร้านท�าเอง เมนูนี้ขอบอก
ว่าพลาดไม่ได้เด็ดขาด Crab & Claw เป็นอีกร้านที่น่าจับตาในปีนี้ เพราะกระแสแรงมากๆ รีบมาชิม 
กันเถอะ 

ต
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แสงสวรรค์ อาหารใต้
Spicy Food
ถกูใจคนที่ชอบอาหารใต้รสจัดเป็นแน่แท้ แต่อาจจะต้องเดินทางไกล
ไปสักหน่อยส�าหรับคออาหารใต้ที่อาศัยอยู ่ในเมืองกรุง เพราะ 
ร้าน ‘แสงสวรรค์ อาหารใต้’ เขาตั้งอยู่ที่อ�าเภอสามโคก ปทุมธานี เป็น
อาคารสองคูหาติดถนนใหญ่ ด้านหน้าร้านจะเป็นที่นั่งบรรยากาศ 
โปร่งโล่ง เหมาะกับการนั่งดื่มชิลล์ชิลล์ยามเย็น ส่วนภายในร้าน
ตกแต่งด้วยไม้เป็นส่วนใหญ่ เพราะเจ้าของร้านท�าธุรกิจค้าไม้และ 
รบัเหมาก่อสร้างในนาม ‘แสงสวรรค์ ค้าไม้’ ด้วยความทีเ่พือ่นฝงูเยอะ
และชอบท�ากับข้าวปักษ์ใต้เลี้ยงลูกค้าและเพื่อนๆ เป็นประจ�า จึงคิด
อยากจะเปิดร้านอาหารใต้ดูสักคร้ัง โดยได้แม่ครัวที่เคยท�างานใน 
กองละครและถนัดอาหารปักษ์ใต้มาลงมือปรุงและควบคุมการผลิต
ทุกขั้นตอน รสมือท่ีได้จึงไม่ผิดเพ้ียน เมนูเด็ดของร้านมีหลากหลาย 
อยากให้ลองชิมคอืแกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าว รสชาตถึิงอกถึงใจ 
เผ็ดเปรี้ยวน�าก�าลังดี อีกเมนูคือใบเหลียงผัดไข่ ตามด้วยผัดกะปิ 
สะตอกุ้ง ปลาดุกร้า ต้มกะทิหน่อไม้กุ้งสด ทุกโต๊ะจะมีแถมน�้าพริก 
และผักสดให้กินกันฟรีๆ ทางร้านรับจัดงานนอกสถานที่ ใครก�าลัง 
มองหาร้านอาหารใต้รสชาติดี มาร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน 

แสงสวรรค์ อาหารใต้
49/16-17 ต.สามโคก 
อ.สามโคก จ.ปทมุธาน ี12160
เปิดทุกวัน 
เวลา 09.00-21.00 น.
โทร. 08 1421 3617
LAT 14.050587 
LONG 100.524846

ROAST
A New American Restaurant
ไม่ว่าจะเป็นสาขาไหน ความนยิมของลกูค้าทีพ่ากันเดนิเข้ามาในร้าน ‘Roast’ กย็งัแรงดี
ไม่มตีก ล่าสดุมาเรยีกความนยิมเพิม่ทีศ่นูย์การค้าเอม็ควอเทยีร์ ใครทีเ่ป็นแฟนพนัธุแ์ท้ 
Roast สาขาทองหล่อ ก็คงพอจะเดาเมนูออก เป็นอาหารสไตล์อเมริกันรสชาติถูกปาก
คนไทย ไม่ว่าจะเป็น Signature Egg Benedict ที่มีไข่แดงลวกไหลเยิ้มเมื่อบรรจง 
กรีดมีดลงไป เคล้ากันกับแฮม ขนมปัง และซอสฮอลแลนไดซ์ หรือเมนู Quesadilla 
แป้งข้าวโพดห่อไก่กับผักโขมและชีส กินกับซอสก็ได้รสชาติตามแบบฉบับอาหาร
อเมริกันแท้ๆ ตามด้วยขนมหวานอย่าง Half Baked เป็นไอศกรีมท็อปอัพบนคุกกี้  
อบมาร้อนๆ แล้วราดด้วยซอสช็อกโกแลต เหมาะส�าหรับคนที่ชอบของหวานรสจัด  
ปิดท้ายด้วย Iced Americano Latte ที่เอากาแฟไปท�าให้เป็นน�้าแข็งใส่นมลงไป ได้
รสชาติเข้มข้นเมือ่น�า้แข็งละลาย ใครยังไม่ลองสาขาใหม่ บรรยากาศเก๋ๆ เดนิทางสะดวก
ด้วย BTS ลงสถานีพร้อมพงษ์ รีบมาเช็กอินรอเลย

ROAST
ชั้น 1 EmQuartier ถ.สุขุมวิท 
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เปิดทุกวัน 
เวลา 10.00-22.00 น. 
โทร. 09 4176 3870
LAT 13.725250 
LONG 100.577015

Amari Boulevard 
Bangkok Hotel

Sukhumvit 
Veterinarians

ซ.
สุข

ุมว
ิท 

53
ซ.
สุข

ุมว
ิท 

36

ถ.สุขุมวิท

EmQuartier 

CRAB 
& CLAW

Amari Boulevard 
Bangkok Hotel

ซ.
สุข

ุมว
ิท 

53
ซ.
สุข

ุมว
ิท 

36

ถ.สุขุมวิท

Emquartier

ROAST

หมอเส็ง 
สามโคก

ธนาคารออมสิน
สาขาสามโคก 
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CRAB & CLAW
ชั้น 7 Helix Building, EmQuartier 
ถ.สุขุมวิท วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เปิดทุกวัน 
เวลา 10.00-22.00 น.
โทร. 08 1889 0011
LAT 13.725250 
LONG 100.577015

ต
ัว
อ
ย
่าง



Hiso 
Sushi

อา
รีย

์ 1

อา
รีย

์ 2 TANYAMAMA 
MAISON 
& CAFÉ

ซ.พหลโยธิน 5

ร้านเล็กๆ น่ารักแสนอบอุ่น เพียงก้าวเข้าไปในร้านก็รู้สึกเหมือน
ได้เดนิเข้าสูก่ระท่อมอฐิหลงัน้อยแสนสวย อารมณ์คนัทรเีลก็ๆ ที่
แฝงตัวอยู่ ด้วยการตกแต่งเรียบง่ายสบายตา ที่ส�าคัญ อาหารก็
เหมาะกับบรรยากาศร้านยิ่งนัก เป็นสไตล์อิตาเลียนแนวผสม
ผสานที่ท�าได้รสชาติจัดจ้าน ถูกปากคนไทยดีแท้ เมนูน่าลองสั่ง
ได้แก่ สเต๊กเนือ้ ร้านนีเ้ขาจดัว่าใช้เนือ้ด ีช้ินหนานุม่ย่างสกุปานกลาง 
ฉ�า่หวานได้ใจ ใครชอบแนวเส้นก็น่าสัง่เฟตตชิูน ีคาโบนารา ปกติ
จะใช้เส้นสปาเกตตี แต่ร้านน้ีใช้เฟตตูชินีแทน ให้ความเหนียว
หนึบไปอีกแบบ อิ่มของคาวก็ต้องตามด้วยของหวาน เครปเค้ก 
เค้กหน้าต่างๆ ที่จัดรอไว้อย่างเต็มเปี่ยม ล้างปากด้วยกาแฟดีๆ 
สักแก้วก่อนเดินทางต่อ แค่นี้ก็มีความสุขเหลือๆ

TANYAMAMA 
MAISON & CAFÉ
10/27-28 ซ.พหลโยธิน 5 
(ซอยราชคร)ู ถ.พหลโยธนิ 
สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) 
เวลา 10.00-14.30 
และ 17.00-21.30 น. 
โทร. 0 2001 6848
LAT 13.777909 
LONG 100.542085

BISTRO DE FLORA 
30/4 ม.4 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรกัน้อย 
อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี 11000
เปิดทุกวัน 
เวลา 10.00-22.00 น. 
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-22.00 น.
โทร. 08 1350 8828
LAT 13.866133
LONG 100.451891

ไม่ว่าร้านอาหารตามศนูย์การค้าต่างๆ จะผดุขึน้มาขนาดไหน ร้านอาหารทัว่กรงุเทพฯ 
จะเยอะอย่างไร แต่ย่านอารย์ียังคงเป็นอีกหน่ึงแหล่งทีเ่หล่านกักนิ หรอืคนชอบนัง่ร้าน
เก๋ๆ ยังคงจะไปย่านนี้กันเป็นประจ�า แม้จะต้องลัดเลาะซอกซอยกันบ้าง แต่นี่แหละ
คือเสน่ห์ของย่านนี้ ‘Tanyamama Maison & Café’ ร้านสุดเท่ในซอยราชครู เป็นตึก
สนี�า้ตาลทรงสงู ด้านในตกแต่งสไตล์อนิดสัเทรยีลเท่ๆ เพือ่ให้เข้ากบัสไตล์อาหารไทย-
เฟรนช์ พอขึ้นชื่อว่าเฟรนช์หลายคนคงนึกถึงเครป ร้านนี้มีเครปหลากหลายเมนูให ้
ลองชิม ไม่ว่าจะเป็นเครปปูนิ่ม, เครปแซลมอนรมควัน นอกจากเครปแล้วก็ยังมี 
พาสต้าน่ากินหลายเมนู อย่าง Tanyamama Spicy, Magic Mushroom หรือใครชอบ 
Eggs Benedict ร้านนี้ก็มีไว้ให้ลองชิม 3 สไตล์ ถือเป็นอีกหนึ่งร้านที่โดดเด่นมากใน
ย่านอารีย์ ทั้งหน้าตาอาหาร รสชาติและการตกแต่งร้าน มาดื่มด�่ากันได้ทุกวันยกเว้น
วันอาทิตย์

FAVOUR CAFÉ
Coffee and Fashion
เจ้าของร้านนี้เป็นเจ้าของเดียวกับแบรนด์เสื้อผ้า ‘Favour’ ที่หลายคนรู้จักกันดี มา 
‘Favour Café’ นอกจากจะได้ช้อปปิ้งเสื้อผ้า กระเป๋า ที่วางขายอยู่มุมหนึ่งของ 
ร้านแล้ว คุณยังจะได้ลองกาแฟที่ชงด้วย Moka Pot กรรมวิธีในการสกัดเมล็ดกาแฟที่
มต้ีนก�าเนิดจากประเทศอิตาลี รสชาติท่ีได้จะเข้มข้น ถกูใจผูท้ีช่อบสรรหาการเสพกาแฟ
แน่นอน โดย 1 Pot ท�าได้เพียง 1 แก้วเท่านั้น แม้ร้านจะไม่ใหญ่มาก แต่บรรยากาศ
ตกแต่งชวนน่านั่งชิลล์ ความที่เจ้าของร้านเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร จึงมี
ลกูค้าทีเ่ป็นคณาจารย์ รุน่พี ่ รุน่น้องแวะเวียนผ่านมาทกัทายอยูเ่รือ่ยๆ นอกจากลาเต้ที่
ขายดีของร้านแล้ว Green Apple+Kiwi ก็จัดเป็นเครื่องดื่มที่หลายโต๊ะเรียกหา ยังมี
ขนมโฮมเมดหน้าตาน่ากินอยู่ในตู้อีกหลายอย่างให้ลองชมิ แต่ละวนัอาจจะมไีม่เหมอืน
กัน แต่รับประกันความอร่อย เพราะลองมาแล้วหลายชิ้นเลยล่ะ ยิ่งถ้าวันไหนเจอ 
Smores Cup แนะน�าว่าชิ้นนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง 

FAVOUR CAFÉ
1/11 โครงการท่ามหาราช 
ตรอกมหาธาตุ ถ.มหาราช 
พระนคร กรุงเทพฯ 10200
เปิดทุกวัน 
เวลา 10.00-21.00 น.
โทร. 09 9256 4659, 08 1584 0445
LAT 13.754708  LONG 100.488600

TANYAMAMA MAISON & CAFÉ
Thai-French Cuisine in Ari Area

BISTRO DE FLORA
Home Sweet Home Style

ฟิชเชอร์แมน 
ซีฟู้ดส์
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เรื่อง สาวสุดเซอร์  ภาพ peterpancake

“ผมเคยเขียนบล็อกเล่าเรื่องการท่องเที่ยวที่ไปเจอมา แต่หลังๆ มีปัญหา
สายตาเลยเปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์มาเขียนลงไดอารีแทน เขียนไว้เยอะ
มากจนอยากจะรวมเล่มขาย แต่พอเดินเข้าร้านหนังสือ เห็นแนวท่องเที่ยว
เพียบก็เลยพักไว้ก่อน ตอนนี้อยากเปลี่ยนมาเขียนแนวให้ก�าลังใจ เป็น 
แรงบันดาลใจให้คนอื่นแทน จดไว้เยอะมาก แต่ยังไม่มีโอกาสรวมเป็น 
เล่มสักที”

ขอขอบคุณ : 
KBank Theatre Café
ชั้น 7 สยามสแควร์วัน เอื้อเฟื้อสถานที่

อนุสรณ์ มณีเทศ

YONG ARMCHAIR
ในฐานะนกัร้อง ใครๆ รูจ้กั ‘อนสุรณ์ มณเีทศ’ ในนาม ‘โย่ง (วง) อาร์มแชร์’ ในฐานะนกักฬีา เขาคอืนกักฬีาขีม้่าโปโล สงักดัสมาคม
กีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย ในฐานะนักแสดง เขารับทุกบทบาท ไม่ว่าจะบทพระเอกเจ้าของฟาร์มในเร่ืองแผนรักฉบับ 
ออร์แกนคิ ช่อง True4U, บทอาชญากร แฮกเกอร์ในเรือ่งรหสัปรศินา ช่อง 7, บทไฮโซ มปีม เรือ่งหน้ากากนางเอก ช่อง  
Workpoint รวมถงึละครช่อง one และภาพยนตร์ท่ีก�าลงัจ่อควิจะเปิดกล้องตามมาตดิๆ ผูช้ายคนนีม้คีวามสามารถรอบทศิ 
ชอบท่องเทีย่วเม่ือมีโอกาส ชอบเล่าเรือ่งราวการเดนิทางลงไดอารี บลอ็ก และอนิสตาแกรมให้ได้เหน็กนับ่อยๆ

“ผมชอบเทีย่วในเมือง ชอบดวูถิชีวีติของผูค้น ดคูวามวุน่วายในการด�าเนนิ
ชีวิต ทั้งสถานที่ แฟชั่น โดยเฉพาะการได้เดินทางไปตามเมืองเก่าๆ ทั้งใน
และต่างประเทศเป็นอะไรที่ชอบมาก ตามเมืองเก่าๆ จะมีเรื่องราวให ้
น่าศกึษา ไปแล้วจะใช้ชวีติอยูด้่วยทัง้วนั ผมว่าการเดนิทางท่องเทีย่วถ้าเรา
ได้ศึกษาสถานที่ที่จะไปไว้ก่อน ได้ท�าความรู้จักกับสถานที่ที่ก�าลังจะไป  
พอถงึแล้วเรากจ็ะตืน่ตาตืน่ใจในสิง่ทีร่บัรูม้า การเตรยีมตวัแบบนีด้กีว่าไป
แล้วมารูท้หีลงั แต่ไม่ใช่ว่าไม่ด ีมันกด็คีนละแบบ ส�าหรบัผม ชอบเตรยีมตวั
ก่อนเดินทางมากกว่า” 

“เวลาไปเทีย่วจะพกของตดิตวัเยอะมาก เป็นคนเยอะในการด�ารงชีวติ พก
ตั้งแต่ไม้จิ้มฟัน ไฟฉาย เชือก แบตเตอรี ยารักษาโรค ขาดไม่ได้คือไดอารี 
แต่จะไม่ชอบพกหนงัสอืไปอ่านทัง้ๆ ทีต่วัเองชอบอ่านหนงัสอืมาก ผมรูส้กึ
ว่าเวลาเราหยบิหนงัสอืไปแล้วมันไม่เข้ากบัสถานทีท่ีเ่ราไปเทีย่ว อ่านแล้ว
มันก็ไม่อิน เวลาไปเที่ยวผมเลยเน้นเขียนมากกว่า ส่วนภาพถ่ายถ้าไม่ได้
อะไรมากก็ใช้โทรศัพท์มือถือนี่แหละ เจออะไรก็สแนปภาพได้เลย” 

“ผมกินอาหารได้ทกุแนว อาหารอนิเดยีนีช่อบมาก ‘ร้าน Indus’ จะไปประจ�า 
อาหารของเขาเจ๋งทุกเมนู แล้วก็มีร้านลาบอีสาน ชื่อ ‘ร้านจุ่มแซบโคขุน
ก�าแพงแสน’ ต�าซั่วอร่อยสุดในสามโลก เนื้อลายลวกจิ้มพูดแล้วอยากกิน
เลย แล้วก็ร้านอาหารเมืองจะชอบไป ‘ร้านบ้านดอกไม้’ แถวเสนานิคม  
เป็นบ้านไม้บรรยากาศสบายๆ เหมือนอยู่เชียงใหม่เลยครับ”
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