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New Experience
NEW PLACES

เช้าๆ อากาศดี มีลมหนาว 
อ่อนๆ อย่างน้ี สถานท่ีใหม่ๆ 
เป ิดตัวรับลมหนาวกัน
อย่างคกึคกั เตรยีมต้อนรบั
นักกนิ ดืม่ เท่ียว ท่ีพร้อมจะ
ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ
กั น เ ส ม อ  เ ดื อ น น้ี มี ท้ั ง 
ร้านอาหาร คาเฟ่เก๋ๆ และ
ศูนย์การค้าใหม่ใหญ่โต 
ให้ชาว EDT ได้ไปเปิดประตู
ส�ารวจก่อนใคร

NEWCOMERS

ต
ัว
อ
ย
่าง



N E W
C O M E R

   EDT TOP 10 VOLUME 03 issue 31 l  9

N E W
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ORGANIC SUPPLY
148 ถ.นาคนิวาส ลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 10230
เปิดทุกวัน  
เวลา 10.00-20.00 น.
โทร. 0 2101 6410
LAT 13.799829
LONG 100.604641 

ORGANIC SUPPLY
Beautiful Day with Peace
เพยีงผลกับานประตูเข้าไป กส็มัผสัได้ถงึความอบอุน่สบายใจในทนัท ี ‘Organic Supply’ 
ร้านขายของออร์แกนิกคุณภาพดี ราคาไม่แพง จากจุดเริ่มต้นของหุ้นส่วน 4 คน ที่ใช้
ผลิตภัณฑ์และกินอาหารออร์แกนิก จนรู้ลึกรู้ดีว่าผลิตภัณฑ์ไหนดีจริง กินแล้วไม่เป็น
อนัตรายต่อร่างกาย ยิง่ใช้กย็ิง่อยากบอกต่อ จงึเป็นจดุเริม่ต้นให้อยากเปิดร้านทีร่วบรวม 
ของออร์แกนกิมาไว้ในทีเ่ดยีว เวลาเข้ามาก็ได้เจอกับบรรยากาศเป็นกันเอง เดก็มาได้ ผูใ้หญ่
มาด ีมเีปียโนให้เล่นฟร ีบางวนัเจ้าของร้านใจดกีเ็ล่นให้ฟังด้วย แถมมเีครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ
ไว้รอต้อนรับเพยีบ อย่างเมนสูมธูตผีกัเพือ่สขุภาพ ‘O.S Green’ รสอร่อย กนิง่าย หรอื 
ถ้าชอบแนวผลไม้ ลองสัง่ ‘Wood Echo’ กับ ‘Super Berry’ แต่ถ้าอยากจบิชาออร์แกนกิแท้ๆ 
ปลอดสารพษิ ทางร้านกม็ใีห้เลอืกหลายกลิน่ อย่าง ‘Secret Tea’ กบั ‘Caramel Popcorn’ 
หอมชืน่ใจ จบิแล้วคล่องคอเป็นทีส่ดุ TOBY’S

Keep Calm And Drink Coffee
ในความสงบเงียบของซอยสุขุมวิท 38 มีร้านสวยร้านหนึ่ง เก็บตัวอยู่เกือบสุดซอย ‘Toby’s’ คือร้านที่ท�าให้คุณรู้สึกเหมือนมีโอเอซิส
ประจ�าตวั มาเมือ่ไหร่ก็ได้ความสดชืน่และความอร่อยกลบัไป ประทบัใจตัง้แต่ด้านนอก ด้วยงานไม้สเีข้มตดักบัขอบหน้าต่างกระจก
สีขาว มีผนังอิฐท�าให้ดูอบอุ่น น่านั่งเล่น เปิดประตูเข้าไปก็ได้กลิ่นหอมของขนมและกาแฟอบอวล ด้านในสว่างด้วยแสงธรรมชาติ 
มีโต๊ะนั่งกว้างขวาง ให้ความรู้สึกส่วนตัวดี อาหารของที่นี่ก็เป็นแนวเพื่อสุขภาพ กินแล้วอิ่มท้อง ได้ประโยชน์กับร่างกาย มี Cold 
Press Juice หลายตัวที่น่าสนใจ เลือกกันได้ตามความชอบ กาแฟก็มีทั้งร้อนและเย็น ‘Australian Iced Cafe Latte’ ตัวนี้ทางร้าน
แนะน�าให้ลอง ถ้าชอบกินแบบไลต์หน่อย ก็สัง่กราโนล่ากับผลไม้สดต่างๆ มาชมิได้ หรอืถ้าอยากได้มือ้หนกัขึน้อกีนดิ ‘Baked Eggs’ 
และ ‘Egg Mikada’ สองเมนูไข่แสนอร่อยยวนใจยิ่งนัก ตบท้ายด้วย Crispy French Toast ชีวิตเลอค่า

TOBY’S
ซ.สุขุมวิท 38 พระโขนง คลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)  
เวลา 09.00-18.00 น.
โทร. 0 2712 1774, 08 9777 6051
LAT 13.718370
LONG 100.577499

สถานีสูบจ่ายน�้า
คลองเตย

พิพิธภัณฑ์
สัตว์น�้า

ซ.
สุข

ุมว
ิท 
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ด้วยความเป็นคนช่างพูด ช่าง
เจรจา และชอบร้องเพลงมา 
ตั้งแต่เด็กๆ เรียนบัลเลต์ เรียน
วาดรูป และท�ากิจกรรมหลาก
หลาย โตมา ‘ลุลา-กันยารัตน์ 
ตยิะพรไชย’ จงึกลายเป็นผูห้ญงิ
ที่มีความสามารถรอบด้าน 
และหนึ่งในนั้นก็คือเร่ืองกิน 
เท่ียว  แทบไม่น่าเชือ่ว่า ผูห้ญงิ
สาวสวยไซส์กะทัดรัดคนนี้ จะ
เป็นสายกินตัวฉกาจ แต่ละ
สถานที่ที่เธอเลือกมานั้นคือ
ที่สุดแล้ว

LIFE STYLE
LA LA LA...
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L I F E
S T Y L E

ผู้หญิงขาลุย
“ด้วยความที่เราต้องทัวร์คอนเสิร์ต ก็มีโอกาส
ได้เดินทางไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้เยอะ เรียก
ได้ว่าค�า่ไหนนอนน่ันกม็ ีบางทไีด้นอนโรงแรม
เจ๋งๆ จนต้องกลับมาซ�้าเองอีกรอบ ไปต่าง
จงัหวดัจะเน้นเรือ่งกนิมากกว่าอ่ืนใด ส่วนเรือ่ง
เท่ียวก็ชอบแบบผสมๆ กัน ได้ทั้งทะเลและ
ภูเขา โชคดีท่ีเมืองไทยมักจะมีทะเลอยู่คู่กับ
ภเูขาด้วย อย่างกระบี ่ไปทไีรกช็อบ เป็นคนไม่
ชอบอยูน่ิง่ แต่ชอบอยูบ้่าน เดือนนงึกพ็ยายาม
หาที่ไป จะเป็นที่เดิมหรือที่ใหม่ก็ได้ แต่ทุกที่ที่
ไปขอให้มีต้นไม้ จะสบายใจที่สุด”

ผู้หญิงชวนฝัน
“ตอนเด็กๆ อยากเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ เห็น
ลกูค้าใส่เสือ้ผ้ายีห้่อนัน้ยีห้่อน้ีสวยดีกไ็ปหาผ้า
มาดู แต่โตมาคิดว่าชอบอย่างเดียวคงไม่พอ 
กเ็ลยอยากท�าหลายๆ อย่าง ท�างานศลิปะ ร้อง
เพลง เย็บผ้า รู้เยอะที่สุดก็เรื่องเนื้อผ้าและวิธี
การดูแลรักษา แบรนด์ไหนมีเอกลักษณ์ยังไง 
เรากศ็กึษามาจากทีบ้่านเตม็ๆ ทกุวนันีเ้วลาจะ
ซื้อผ้าก็ค่อนข้างเลือกเฉพาะผ้าที่เราชอบและ
ดูแลรักษาง่าย มีอยู่ช่วงหนึ่งที่หาเสื้อผ้าใส่ไม่
ได้ ตลาดทีอ่อกมาไม่ใช่แนวเรา กพ็ยายามหา
ซื้อของเก่ามาโมดิฟายใหม่ ตัดเย็บใหม่ หรือ
ท�าแบรนด์ของเราเองเลย”

ผู้หญิงอาร์ติสต์
“เม่ือก่อนชอบไปเดินดูของที่ตลาดนัดรถไฟ
จตจัุกร เลอืกซ้ือของมอืสอง เฟอร์นเิจอร์ต่างๆ 
ที่เป็นออริจินัล แล้วก็มีร้านประจ�าแถวสาทร 
เอกมัย ที่จะติดต่อกันอยู่ เพราะรู้สึกว่าการ
แต่งบ้านไม่มีที่สิ้นสุด สมมติมีราวแขวน 
ผ้าเช็ดตัวในห้องน�า้ ผ่านมา 1 ปีอยากเปลี่ยน
ใหม่ ก็เอาของเก่าไปวนขายกับพวกพ่ีๆ หรือ
อย่างโคมไฟที่คอนโดทุกตัวจะเป็นของเก่า
หมดเลย บางอันซ้ือมาเฉพาะตัวโคมที่เป็น
แก้วๆ แล้วเราก็เอามาโมดิฟายใหม่ เปลี่ยน
ระบบใหม่ ไปนัง่ท�ากบัช่าง 2 คน สนกุด ีท�าจน
มีคนมาบอกว่าเราน่าจะตกแต่งคอนโดขาย 
หรอือย่างพดัลม ไปเห็นท่ีร้านเพือ่นกอ็ยากได้
บ้าง ก็สั่งท�าเป็นชื่อตัวเอง (Lula) น่ารักดี ใช้
งานได้ด้วย จากนั้นก็สั่งท�าเพิ่มเป็นชื่ออัลบั้ม
ของตัวเอง ตอนนี้ก็มีประมาณ 3-4 ตัว” 

ผู้หญิงหวานหวาน
“เวลาว่างชอบหางานอดิเรกท�า เช่น หาแบบ
เสือ้ผ้า หาแบบของ ถ้าว่างเยอะๆ กท็�าแบรนด์
ตัวเอง (Lula Home Style) แต่ถ้าว่างไม่มาก
กท็�างานอดิเรกอย่างอ่ืน เช่น ออกแบบกระเป๋า
แลว้กล็งมอืท�าเลย งานการกศุล อย่างท�างาน
แฮนด์เมดเพื่อลงแมกกาซีน เอาของไปขาย
เพื่อน�าเงินไปท�าบุญ หรือมูลนิธิต่างๆ มาให้
เพนต์รูปแล้วน�าไปประมูลหารายได้ เป็น 
คนชอบแต่งบ้าน แต่งคอนโดมาก แต่งตั้งแต่
เฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆ และของกระจุกกระจิก
ทั่วไป ที่บ้านจะเป็นสายจุ๊กจิ๊กกับคุณแม่ ก็จะ
แต่งโน่นแต่งนี่ อย่างที่คอนโดจะแต่งแบบ 
Chabby Chic เพราะชอบสไตล์คันทรีทางฝั่ง
ยุโรป ห้องเหมือนโรงนา เป็นไม้ๆ เฟอร์นิเจอร์
เก่าถลอกๆ สีออกแนวพาสเทล เฟอร์นิเจอร์ 
ทุกชิ้นส่วนมากจะเป็นของเก่าทั้งหมด เป็น 
ออริจินัลจากยุโรป อย่างคอนโดที่อยู่ทุกวันนี้
กว่าจะตกแต่งเสรจ็กใ็ช้เวลาร่วมปี ซือ้ของ เกบ็
ของ สะสมของเก่ามาเรือ่ยๆ อาศยัพ่ีทีส่นทิกนั
เขาจะชอบไปดูของที่ยุโรป 3-4 เดือนครั้ง เรา
ก็ให้เขาช่วยดูของที่อยากได้มาด้วย เขาก็จะ
ออนไลน์มาจากยุโรปว่าเราชอบมั้ย ถ้าชอบก็
ส่งชิปฯ มาให้”

ผลงาน
“ฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ร ้องคู ่กับคุณเบน  
ชลาทศิ เพลง ‘รกัค�าโตๆ’ ด้วยนะคะ เป็นจงัหวะ
ป๊อป-โซล เนื้อหาพูดถึงความรักที่อยากจะ
บอกรกัใครสกัคน แต่ไม่รูจ้ะเอาอะไรมาเปรยีบ 
“รักแค่ไหน? ก็คือ รักค�าโตๆ” แล้วก็มีจัด
รายการอยูท่ี ่Cat Radio (http://www.thisiscat 
.com/) ทุกวันจันทร์ เวลา 21.00-24.00 น. มี
เล่นคอนเสิร์ต รับงานพิธีกรบ้าง แล้วตอนนี้ก็
อยากท�าแบรนด์ Lula Home Style ให้เป็นร้าน
ของตัวเอง เพราะทุกวันนี้ขายออนไลน์ล้วนๆ 
อยากชวนเพ่ือนๆ มาท�าเวร์ิกชอ็ปท่ีสตูดิโอของ
ตัวเอง เพราะตอนนี้เพื่อนคลอดลูกเยอะมาก 
แล้วทุกคนก็อยากเรียนตัดชุดเด็ก ก็จะมี
แพทเทิร์น มีผ้าให้แล้ว เพราะเราก็ชอบสะสม
ผ้า ยิง่ตอนนีก้�าลงัสะสมจกัรอยูด้่วย เลยอยาก
ชวนเพื่อนๆ มาร่วมด้วยช่วยกัน”

เจ้าของเสยีงใสๆ เอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีถ่งึไม่ต้องเหน็ตวั ไม่รูจ้กัเพลงนัน้มาก่อน แต่ถ้าได้ยนิ
เสยีง เราจะรูท้นัทว่ีาเป็นเธอ ‘ลลุา-กนัยารตัน์ ตยิะพรไชย’ นกัร้องไซส์เอสทีห่ลายๆ คนคดิว่า
ลลุาน่าจะเป็นผูห้ญงิสดใส หวานๆ สไตล์เดยีวกบัเพลงของเธอ ซึง่นัน่กใ็ช่ แต่ถ้าลองได้คยุกบั
เธอ โดยเฉพาะเรือ่งกนิ เรือ่งเทีย่วแล้ว เราจะค้นพบความจรงิอกีอย่างหนึง่ว่า...นีค่อืเจ้าแม่ 
ขาลยุตวัจรงิ!!!

เรื่อง สาวสุดเซอร์  ภาพ peterpancake

ลุลา-กันยารัตน์ ติยะพรไชย
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YELLOW SPOON  
PASTRY
317/6-1 ซ.เอกมัย 19  
ถ.สุขุมวิท 63
คลองตันเหนือ วัฒนา  
กรุงเทพฯ 10110
เปิดทุกวัน  
เวลา 10.00-20.00 น.
โทร. 08 5482 2842 
LAT 13.736846
LONG 100.583605  

เป็นร้านเบเกอรีฝรั่งเศสที่ชอบกินมากๆ เพราะอยู่ใกล้บ้าน แนะน�า 
‘Lemon Meringue Tart’ อยากให้ลอง อร่อยสุดๆ กลิ่นหอมของเลมอน
กับรสเปรี้ยวผสมผสานกับเมอแร็งเข้ากันอย่างลงตัว ลุลาเคยไปนั่งคุย
กับเจ้าของร้าน เขาจบเลอกอร์ดองเบลอมา เลือกใช้แต่วัตถุดิบคุณภาพ 
ไม่ใช้สารเคมผีสมอาหาร และท�าเองทกุเมน ูขนมทกุชนดิในร้านจะท�าสด
ใหม่ ไม่มัน ไม่เล่ียน ไม่หวานเกินไป บรรยากาศร้านน่ารักอบอุ่นเป็น
กันเอง ตกแต่งคล้ายห้องรับแขก น่ารักฟรุ้งฟริ้ง ตอนนี้มีสาขาเพิ่มอยู่ที่ 
ด ิเอม็ควอเทียร์ ชัน้ G และเซน็ทรลั ป่ินเกล้า ชัน้ G ใกล้ทีไ่หนไปลองกนัได้

YELLOW SPOON PASTRY
Artisan And Comforting  
Pastries with Low Sugar

วัดพระธาตุผาแก้ว
95 ม.7 บ้านทางแดง ต.แคมป์สน
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
เปิดทุกวัน  
เวลา 08.00-17.30 น. 
โทร. 08 4494 1262
LAT 16.789175 
LONG 101.048125 

วัดพระธาตุผาแก้ว
The Most Spectacular 
Temple in Thailand
ตอนไปเขาค้อแล้วได้ไปแวะ ‘วัดพระธาตุผาแก้ว’ (พระธาตุผาซ่อนแก้ว) รู้สึก 
อะเมซิ่งมาก ภาพเซรามิกที่ถูกน�ามาวางเรียงกันจนกลายเป็นสถาปัตยกรรม 
ที่งดงาม มองไกลๆ เหมือน Gaudi ที่บาร์เซโลนา ยิ่งถ่ายรูปออกมาเหมือน
ศิลปะโมเสกสวยงามสุดๆ ไปกับเพื่อนครั้งหนึ่งรู้สึกประทับใจมาก ได้ยินมาว่า
ท่านเจ้าอาวาสเป็นศิลปิน ท่านจะใช้มีดดาบวาดภาพแล้วน�าเงินมาบ�ารุงวัด 
ใครที่ตั้งใจไปปฏิบัติธรรมก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของวัดได้ 
http://www.phasornkaew.org/ ลองมาวัดในมุมมองใหม่อาจติดใจจนอยาก
มาซ�้าเรื่อยๆ

เวิ้งมาลัย
Community Arts in  
Chiang Mai
ชมุชนดไีซเนอร์เลก็ๆ ทีร่วมตวัของเพือ่นๆ ซึง่ท�างานแฮนด์เมดเหมือนๆ กนั คนนงึ
ท�าร้านกาแฟ คนนึงท�าร้านเสื้อ คนนึงท�าร้านขายของใช้ในบ้าน อีกคนก็ท�า
เสือ้ผ้าส�าหรบัเดก็ แล้วมาปลกูบ้านบรเิวณเดยีวกนัคนละหลงั มพีืน้ทีต่รงกลาง
เป็นสวน มีโต๊ะให้นั่งจิบกาแฟ พูดคุยกันในบรรยากาศเป็นกันเอง ทุกคนท�า
ธุรกิจขึน้มาโดยไม่ได้หวังผลก�าไร แต่เป็นการท�างานตามทีท่กุคนถนดั เวลาลลุา 
ไปเชียงใหม่ก็จะแวะไปหาพี่ๆ ที่นี่ตลอด เขาจะท�างานศิลปะ สินค้าท�ามือ ปั้น
เซรามกิสวยๆ เครือ่งประดับเก๋ๆ บางครัง้มีการน�าสนิค้ามือสองมาขายในราคา
เป็นกันเองด้วย

เวิ้งมาลัย
36/14 หมู่ 10 ซ.วัดอุโมงค์
ต.สุเทพ อ.เมืองฯ  
จ.เชียงใหม่ 50200
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันอังคาร)  
เวลา 11.00-18.00 น.
โทร. 08 4004 7844 
LAT 13.866542  
LONG 100.702380

L I F E
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หาดไร่เล
ต.อ่าวนาง อ.เมืองฯ  
จ.กระบี่ 81000
โทร. 0 7562 2163  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ส�านักงานกระบี่
LAT 8.013177 
LONG 98.834899

หาดไร่เล
Rock Climbing Gym  
in Krabi
ปีนึงต้องไปให้ได้สัก 2 ครั้ง จะไปปีนหน้าผาหิน ชอบจังหวัดกระบี่เพราะ
มีทั้งภูเขาและทะเลอยู่ข้างๆ กัน ‘ไร่เล’ เหมือนเป็นหาดโอบล้อม จะเดิน
ด้านหน้าหรอืด้านหลงักไ็ด้ มป่ีาโกงกาง มีกจิกรรมให้ท�าเยอะ เช้าถงึเทีย่ง
ปีนผา บ่ายแช่น�า้ทะเล พายคายัก ไปกี่ครั้งก็ยังสนุก ส่วนใหญ่จะเป็นที่
ที่นักปีนผาจากทั่วทุกมุมโลกมารวมตัวพิชิตเส้นทางปีนผากัน หาดไร่เล
มีเส้นทางปีนผากว่า 500 เส้นทาง กระจายอยู่ริมสามอ่าว คือ อ่าวไร่เล 
ตะวันออก ส�าหรับมือใหม่, อ่าวไร่เลตะวันตก เส้นทางปีนผาอยู่ที่ Thai 
Wand Wall มทีัง้เส้นทางทีย่ากและง่าย และอ่าวต้นไทร ใครทีอ่ยากหลบ
หลีกโลกที่วุ่นวายก็มาใช้ชีวิตที่นี่ได้เช่นกัน

TAKOLA RESTAURANT 
KRABI
350 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน�า้ 
อ.เมืองฯ จ.กระบี่ 81000 
เปิดทุกวัน เวลา 06.30-23.00 น. 
โทร. 0 7562 0872  
LAT 8.080695   
LONG 98.912912

TAKOLA RESTAURANT 
KRABI 
Tasty Southern Thai Foods
ร้านอาหารปักษ์ใต้รสชาติเข้มข้น มีเสิร์ฟอาหารจีนบางเมนูด้วย แต่ท่ีถูกใจ 
ร้านนีน้อกจากจะเป็นเมนูท้องถิน่ ผดัสะตอกุง้ แกงกะทเินือ้ แกงส้มแล้ว ‘ไอตมิ 
ข้าวเหนยีวทุเรียน’ อร่อยมากๆ บางวนัไปกไ็ม่มขีาย เมนนูีเ้ขาจะเอาข้าวเหนยีว
ทุเรียนมาท�าเป็นไอติม เด็ดจริงๆ ใครมาแล้วต้องลองให้ได้ ร้านอาหารอยู่ใน
เมอืง หาไม่ยาก ถามคนท้องถิน่กร็ูจ้กั เพราะเป็นร้านต้อนรบัแขกบ้านแขกเมอืง

KHAO RANG BREEZE
87/8 หมู่ 5 ซ.คอซิมบี้  
จุดชมวิวเขารัง
ถ.แม่หลวน ต.รัษฎา อ.เมืองฯ 
จ.ภูเก็ต 83000
เปิดทุกวัน เวลา 09.00-24.00 น.
โทร. 0 7635 5775 
LAT 7.890802 
LONG 98.382302

KHAO RANG BREEZE
On Top of Khao Rang 
Hill View Point
‘เขารงั’ จดุนดัพบแห่งใหม่ในจงัหวดัภเูกต็ ถอืเป็นจดุชมววิยอดฮติไม่แพ้แหลม
พรหมเทพ บนเขารังจะมีร้านกาแฟและร้านอาหารที่สามารถนั่งกินลมชมวิว
เมืองภูเก็ตได้สวยงาม จะมาตอนเช้า กลางวัน หรือกลางคืนก็ได้บรรยากาศ
ประทับใจกลับไป แสงไฟยามค�่ากับอาหารรสชาติโอชะ มีทั้งอาหารไทยและ
อาหารยโุรปให้เลอืกกนิไปพร้อมกบัเครือ่งดืม่เยน็ๆ ลมโกรกเบาๆ โรแมนตกิได้
อีก ส่วนตอนเช้าและยามพลบค�่าก็สามารถชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ใน
ที่เดียวกัน

เดินทางไปไร่เล
ได้โดยทางเรือเท่านั้น

Rayawadee
ไร่เล

โรงพยาบาล
กระบี่

ถ.
อุต
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ิจ

TAKOLA  
RESTAURANT
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You Drop
EAT 
TILL

เมื่อเดินช้อปปิ้งจนหมดพลัง 
อยากกินของอร่อยก็ต้องรู้
ว่าร้านไหนดี ร้านไหนดัง จะ
อิ่ม ท้ังทีต ้องขอของดีและ
อร่อย เรามีลายแทงรสแซ่บ
มาให้ รับรองว่าอร่อยเฟ่อร
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IPPUDO RAMEN
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KELLY BY AUDREY
ชั้น 4 เซ็นทรัล ลาดพร้าว
ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เปิดทุกวัน 
เวลา 11.00-22.00 น.
โทร. 0 2937 1090
LAT 13.816654
LONG 100.561350

The One ParkBuzz Cuff

KELLY BY 
AUDREY

เซ็นทรัลลาดพร้าว

ถ.
วิภ

าว
ดีร

ังส
ิต

ถ.
พห

ลโ
ยธ

ิน

ถ.หอวัง

KELLY BY AUDREY 

Class, Elegance And Style
ร้านในฝันของใครหลายๆ คน ที่ครั้งหนึ่งอยากจะเข้ามานั่งเป็นเจ้าหญิงท่ามกลางเฟอร์นิเจอร ์
สขีาว ประดบัประดาด้วยดอกไม้และต้นไม้สวยงาม ตกแต่งด้วยสไตล์เฟรนช์วนิเทจ ผสมอารมณ์
โรแมนติก ‘Kelly by Audrey’ แห่งนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเจ้าหญิงแห่งโมนาโก Grace Kelly 
ดังนั้นการออกแบบร้านจึงสะท้อนความเป็นเจ้าหญิงออกมาผ่านสิ่งของและการเลือกใช้สีโทน
ขาว ครีม เพื่อให้คุมโทนอารมณ์หรูหราทว่าโรแมนติก เมื่อได้เข้ามานั่งจะรู้สึกเป็นเจ้าหญิงขึ้นมา
ทันที ในส่วนของอาหารก็จะเป็นแนวฟิวชั่นรับประทานง่าย มีทั้งอาหารไทยแท้และยุโรป เมนู
แนะน�า ได้แก่ กุ้งทอด Audrey, นาโช่หมู เป็นต้น เมนูของร้านนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่หมดทั้ง
คาวและหวาน รวมไปถึงเครื่องดื่มด้วย ใครเคยประทับใจกับ Audrey ก็น่าจะประทับใจกับ 
Kelly by Audrey ด้วยเช่นกัน

IPPUDO RAMEN
1031 ชัน้ 3 เซน็ทรลั เอม็บาสซี
ถ.เพลนิจติ ลมุพนิ ีปทมุวนั 
กรงุเทพฯ 10330
เปิดทกุวนั 
เวลา 10.30-22.00 น.
โทร. 0 2160 5672
LAT 13.743443
LONG 100.545798

IPPUDO RAMEN 

The Best of Ramen
ถ้าจะนึกถึงราเม็งอร่อยๆ รสชาติเข้มข้น มาตรฐานเหมือนกันทุกสาขาทั่วโลก หนึ่งในเจ้าแห่ง
ความอร่อยด้านนีค้งต้องยกให้ ‘Ippudo’ จัดเป็นหนึง่ในร้านราเมง็ทีค่รองใจคนไว้ได้หลายประเทศ 
ด้วยประวัติอันยาวนานของคุณชิกามิ คาวาฮารา ผู้ได้รับต�าแหน่งราเม็งคิงในปี 2005 และครอง
เจ้าแห่งทีวีแชมเปี้ยนราเม็งเชฟไว้ได้ 3 ปีซ้อน (ปี 1997-2000) นั่นยิ่งท�าให้ใครหลายคนอยาก
ชิมรสชาติสุดยอดราเม็งเจ้านี้สักครั้งในชีวิต เพียงขึ้นไปที่ชั้น 3 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี เดินเข้าร้าน 
สั่งของกินเล่น ‘เกี๊ยวซ่าสไตล์ฮากาตะ’ มารองท้องสักหนึ่งจาน ตามด้วย ‘มาทานิกุ บัน’ ขนมปัง
นุ่มยัดไส้หมูนุ่มอิปปุโดะ ก่อนจะสั่งราเม็งร้อนๆ มาซดน�้าซุปให้ชื่นใจ เมนูแนะน�าของที่นี่ต้องสั่ง 
‘ชิโรมารุ โมโตอาจิ’ ราเม็งต้นต�ารับแท้ของอิปปุโดะ น�้าซุปกระดูกหมูกลมกล่อม กับเส้นราเม็ง
เหนียวนุ่ม ละมุนด้วยเน้ือหมูละลายในปาก รสชาติสไตล์ฮากาตะแท้ๆ กินแล้วก็เข้าใจเลยว่า
ท�าไมคนทั่วโลกต่างหลงใหลอิปปุโดะนัก
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