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วันเดียวเทีย่ วทัว่ อำเซียน ได้ทกุ อรรถรสทัง้ ชม ชิม ช้อป ทีส่ วนสยำม โลกแห่งควำมสุข สนุกระดับอำเซียน

“ความสุข สนุก ยกระดับได้ในพริบตา” นีค่ อื แว้บแรกของความคิดเราทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เพือ่ นกลุม่ มัธยม ชวนไปเทีย่ วชม “มหกรรม
หุน่ โคมไฟอาเซียน” ทีส่ วนสยาม...พอเสียงค�าเชิญชวนจบ จังหวะท�านองเพลงสนุกๆ หนึง่ สัญลักษณ์ของสวนสยามทีค่ นุ้ หู
ก็ดังขึ้นทันที...ไม่ต้องคิดมาก ไม่ต้องคิดนาน เพราะสวนสยามเป็นที่ประจ�าของกลุ่มเราอยู่แล้ว แม้ปัจจุบันจะล่วงเลยวัย
มัธยมมาหลายปี แต่อายุไม่ใช่อปุ สรรคเพราะภาพแห่งความสุข สนุกนัน้ ยังชัดเจนทุกครัง้ เมือ่ เอ่ยถึงทีน่ ี่

ท�ำไมต้องสวนสยำม

ตวั

เพราะที่แห่งนี้คือที่แห่งความคุ้นเคย ที่หลายคนมีช่วงเวลาดีๆ มีช่วงวันแห่งความสุข สนุกไม่รู้ลืม เป็น
สถานที่แห่งความประทับใจตลอดระยะเวลานานนับสิบๆ ปี ผ่านเครื่องเล่นระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น
Vortex (ซุปเปอร์เกลียวเหำะมหำสนุก) Boomerang (รถไฟเหำะตีลงั กำ) Giant Drop (ดิง่ พสุธำกับยักษ์
ตกตึก) Log Flume (เปียกปอนกับล่องซุงมหำสนุก) Jurassic Adventure (ผจญภัยแดนไดโนเสำร์)
และ Africa Adventure (ท่องป่ำแอฟริกำ) มีครบทุกความมันส์แบบนี้เราจึงไม่พลาดที่จะไปเที่ยว
สวนสยาม ยิง่ ช่วงนีม้ โี ชว์พเิ ศษ กับแคมเปญพิเศษอย่าง สวนสยำมฉลอง 35 ปี มหกรรมหุน่ โคมไฟอำเซียน
ตัง้ แต่วนั ที่ 19 พ.ย. 2558 ถึง 22 ก.พ. 2559 เปิดให้บริกำรทุกวัน 10.00 – 22.00 น. บัตรวันธรรมดำรำคำ
ฟินมำก 500 บำท สำมำรถเล่นเครือ่ งเล่นได้ทกุ ชนิด อยูย่ ำวต่อเนือ่ งถึง 4 ทุม่ กันเลย และเอำใจคนทีห่ ำทีช่ ลิ ๆ
ตอนเย็น สวนสยำมก็จดั โปรโมชัน่ ส�ำหรับผูท้ ซี่ อื้ บัตรตัง้ แต่เวลำ 17.00 น. ในรำคำเพียง 350 บำทเท่ำนัน้
สามารถเล่นเครือ่ งเล่นทุกชนิดและชมความงามของโคมไฟขนาดยักษ์จา� ลองสถาน
ทีส่ า� คัญของ 10 ประเทศอาเซียนและความสวยงามจากไฟประดับทัว่ สวนสนุก
ยาวถึง 4 ทุม่ เรียกว่าบัตรถูก โปรโมชัน่ โดน เวลาใช่ ใครได้ไปก็คมุ้
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อลังกำร งำนยิ่งใหญ่
ส่งควำมสุขระดับอำเซียน

ในงานฉลอง 35 ปี สวนสยาม กับมหกรรมหุ่นโคมไฟอาเซียนนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ
กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร และการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ทีไ่ ด้รว่ มกับสยามพาร์คซิตี้ เพือ่
เชิญชวนประชาชนชาวไทย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มาร่วมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สัมผัสเรือ่ งราว
ของกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ โดยได้รวมความมหัศจรรย์ของเรือ่ งราวสถานทีส่ า� คัญๆ
แต่ละประเทศถ่ายทอดผ่านหุน่ โคมไฟขนาดใหญ่ ดูแล้วช่างอลังการงานสร้าง ชวนให้ตนื่ ตาตืน่ ใจไป
กับศิลปะ วัฒนธรรม และประวัตศิ าสตร์อนั ล�า้ ค่า ไม่วา่ จะเป็น มัสยิดทองค�ำแห่งบรูไน ประตูชยั ในลำว
พระรำชวังทังลองจำกเวียดนำม ตื่นตำกับตึกแฝดเปโตรนำสจำกมำเลเซีย ป้อมซำนติเอโกแห่ง
ฟิลปิ ปินส์ และเมอร์ ไลออนจำกสิงคโปร์ ดืม่ ด�ำ่ ควำมงำมเจดียช์ เวดำกองจำกพม่ำ ปรำสำทบำยนแห่ง
กัมพูชำ และบุโรพุทโธแห่งอินโดนีเซีย ปิดท้ำยพลำดไม่ได้กบั ศิลปกรรมไทย อัตลักษณ์ทสี่ รรสร้ำงจำก
ศรัทธำของไทยเรำ และสีสันจากขบวนพาเหรดรถหุ่นโคมไฟทั้ง 10 ประเทศนี้จะคอยสร้างความ
ตืน่ ตาตืน่ ใจให้ผเู้ ทีย่ วชมรอบสวนสนุกเลยทีเดียว...เมือ่ ของดีมาอยูใ่ กล้แค่เอือ้ มแล้ว จะมัวไปซือ้ ตัว๋ เดินทาง
ออกนอกประเทศ ไปตระเวณชมถึงถิน่ ทัง้ 10 ประเทศให้เหนือ่ ยกาย และยุง่ ยากท�าไมล่ะ ไปทีส่ วนสยาม
นีแ่ หละ เขาย่อโลกอาเซียนมาไว้ในทีเดียวแล้ว

กรีด๊ สนัน่ กับเครือ่ งเล่น ประทับใจกับกำรแสดงต่ำงๆ
หากเวลายังเหลือ แนะน�าให้ไปสนุกต่อกันทีซ่ มุ้ เกมส์
แล้วชม ชิม ช้อป ของกินของฝากอาเซียน เพื่อ
เปิดประสบการณ์การชิมกับเมนูอร่อย และรสชาติ
จากต้นต�ารับของแต่ละประเทศ แล้วคุณจะพบว่า
สวนสยาม ย่อโลกอาเซียนมาไว้ในที่เดียว และ
ครบทุกความสุขจริงๆ เพราะทีน่ คี่ อื โลกแห่งควำมสุข
สนุกระดับอำเซียน

ตวั

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
www.siamparkcity.com siamparkcity.fanpage
Tel: 0 2105 0424, 0 2919 7200-19
นอกจากโชว์หนุ่ โคมไฟอลังการงานยักษ์แล้ว ทีน่ ยี่ งั มีการแสดงสุดยิง่ ใหญ่ประกอบแสงสีเสียงในโรงละคร Email: contactus@siamparkcity.com

แอมฟิเธียเตอร์ทจี่ คุ นได้ถงึ 2,500 คน ในชือ่ ชุดการแสดง “อัญมณีแห่งอำเซียน” โดยได้นา� สุดยอด
การแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน จนกลายเป็นการแสดงทีบ่ อกเล่า
ความผูกพันใกล้ชิดกันทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
อย่างชัดเจน โดยจะจัดแสดงทุกวันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 15.30 น.
และ 19.00 น. ได้ชมแล้ว บอกเลยว่ำคุณจะรูจ้ กั ประเทศเพือ่ นบ้ำนของไทยเรำลึกซึง้ ขึน้ อย่ำงแน่นอน

ความสนุกจุใจยังไม่จบเท่านี้ เพราะแคมเปญนีเ้ ขาก็บอกแล้วว่ากรีด๊ ยาวถึง 4 ทุม่ ไม่รอช้าเรายังมีอกี
หนึ่งโชว์ที่ต้องไปชม นั่นก็คือการแสดง ลิเกพม่ำ ณ เวทีเซ็นเตอร์พอยท์ ซึ่งทางผู้จัดงานเขาการันตี
มาเลยว่านี่คือลิเกพม่าของแท้ ส่งตรงมาจากประเทศเมียนมาร์ ให้ชาวไทยและต่างชาติได้ชมกัน
อย่างใกล้ชดิ โดยการแสดงนีจ้ ะมี ในวันที่ 31 ธ.ค. 2558 ถึง 3 ม.ค. 2559
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"Life is short, so eat drink travel"
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ไม่วา่ จะกีป่ ผี า่ นไป เทศกาลปีใหม่กย็ งั คงเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ตืน่ เต้นส�ำหรับทุกคนและทุกวัยอยูเ่ สมอ
ตอนเป็นเด็ก ก่อนถึงปีใหม่เราจะเพลิดเพลินไปกับการดูการ์ตูนเกี่ยวกับซานตาคลอส และ
ตื่นเต้นไปกับการคอยของขวัญชิ้นพิเศษในกล่องสีสันสวยงาม
โตขึ้น ปีใหม่ก็ยังคงเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้สนุกสนานไปกับการเตรียมตัวสัมผัสกับวันหยุด
พักผ่อน อากาศทีเ่ ย็นสบายกว่าทุกช่วงของปี การท่องเทีย่ วเดินทาง และปาร์ตดี้ ๆี สักรอบสองรอบ
ส�ำหรับผู้ใหญ่ ปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวจะได้พบปะพร้อมหน้า ได้มองเห็นลูกหลานมี
ความสุข และเติบโตขึ้นไปอีกปี
แม้แต่ EDT TOP10 เองก็ตามที ฉบับเดือนธันวาคม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ก็เป็นฉบับ
พิเศษที่เราคัดสรรสถานที่กิน ดื่ม เที่ยวที่พิเศษ ให้สมกับที่เป็นเดือนสุดท้ายของปี มามอบเป็น
ของขวัญส�ำหรับผู้อ่านทุกคน
เนือ้ หาในฉบับจึงเต็มไปด้วยของขวัญทีห่ ลากหลายรอคุณๆ แกะอ่านดู เป็นของขวัญทีภ่ ายใน
กล่องมีทงั้ เรือ่ งราวของ 10 ร้านอาหารสวยๆ ทีน่ า่ ไป Countdown ในวันปีใหม่ หรือกล่องของขวัญ
ที่ข้างในบรรจุไว้ด้วยร้าน River Bar สุดชิลล์ที่น่าจะเลือกไปปาร์ตี้ส่งท้ายปี รวมถึงกล่องที่ใส่
10 สถานที่พักท่ามกลางทิวเขาสูง ที่เหมาะส�ำหรับคนจะไปนอนนับดาวในที่ที่อากาศเย็นสบาย
ช่วงข้ามปี
ทั้งหมดนี้เป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่เราคัดสรรมาอย่างดี เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ
ผู้อ่าน EDT TOP10 ทุกคน
Happy New Year 2016 ครับ
กิตธนันท์ รักกสิกร
บรรณาธิการอ�ำนวยการ

ตวั

จัดทำ�และข้อมูลโดย EDTguide.com
บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา เจ้าของ นพดล ทองลิ่ม
บรรณาธิการบริหาร ดารารัตต์ พืชมงคล
บรรณาธิการรูปเล่ม พรพิมล มหิธิธรรมธร
บรรณาธิการ EDT with kids สิรินภา มะกอง
Art Director กิตติพัฒน์ สุขพงษ์
บรรณาธิการบทความ สาวิกา ขุนราม
กองบรรณาธิการ อัญชนา สรรพกิจ, ภัทรารวีย์ เกตุธีรโรจน์, อัคนี ท่องธารา,
จิตรลัดดา รักสนิท, กิตติพัฒน์ สุขศรี, วราภรณ์ สันติชัยกุล
นักเขียนรับเชิญ คุณดุลย์, กินเข้าไป ไม่ต้องกลัวอ้วน
ศิลปกรรม ข้อมูล และภาพถ่าย The Fairy Caravan
ติดต่อการตลาด และกองบรรณาธิการ EDTguide.com
พรพิมล มหิธิธรรมธร 08 6905 7323, 0 2502 6000 ต่อ 8496
ที่อยู่ 99/12 หมู่ 4 ชั้น 24 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี 11120
Fax : 0 2502 6363 E-mail : book@edtguide.com
พิมพ์ที่ บริษัท กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮาส์ จำ�กัด
ติดต่อโฆษณา
ณิชาภัทร ทรัพย์วัฒนไพศาล 08 5174 9924, 0 2502 6000 ต่อ 8191
สรัญญา สังข์สว่าง 08 5196 5915, 0 2502 6000 ต่อ 8521
นันท์นภัส คีรี 09 0594 4509, 0 2502 6000 ต่อ 8881
ชุติมา สมสืบ 08 1495 5693, 0 2502 6000 ต่อ 8741
พรเพ็ชร เรียงสมบูรณ์ 08 6998 9989, 0 2502 6000 ต่อ 6330
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DREAM DESTINATIONS เส้นทางดอกไม้
ทุ่งคริสต์มาสภูเรือ
จ.เลย (ธันวาคม)

ดอกกาแฟบาน
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จ.ชุมพร (ธันวาคม)

ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล
จ.ลพบุรี (ธันวาคม)

ทาร์ซาน ดิ แอดเวนเจอร์
Dec 4-13 2015

@ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค

show

SOFTWARE EXPOASIA 2015
Jan 21-23 2016

fair

ตวั

@ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์

งานดอกไม้ ฟลอร่า พาร์ค
(FLORA PARK)
Nov 1 2015-March 31 2016
@ วังน�ำ้ เขียว

fair

THE DAZZLING FLORA
CARNIVAL 2015

ENJOY THE PALACE OF LIGHT
Now-Jan 17 2016

show

@ Central Embassy, Central Chidlom

่ยวเมืองไทย 2559
งานแสดงดอกไม้สดุ ยิง่ ใหญ่แห่งปี เทศกาลเที
(THAILAND
TOURISM FESTIVAL 2016)
Dec 5 2015-Feb 14 2016
@ ดาษดาแกลเลอรี่ ปราจีนบุรี

fair

Jan 13-17 2016
@ สวนลุมพินี

Dec 26 2015

@ เพ ลา เพลิน บุรรี มั ย์

concert

มหกรรมหุ่นโคมไฟอาเซียน
(SI-AM ASEAN LANTERN FESTIVAL)
fair

Now-Feb 22 2016

@ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ

fair
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ZENSE GOURMET DECK & LOUNGE PANORAMA • QUIP SKY BAR

TOP 10 LIFESTYLES
HOT GUY

42

อย
่าง

หน้ามนหนมหวาน • ยุ้งข้าว เขาใหญ่ • ไร่สุวรรณ •
FREEZE CHILLING ICE CREAM & BISTRO •
สังเวียนซีฟู้ด • ผัดไทยราชวงศ์ (คิคูยา) • ระย้า •
ติ่ง ไท้ ฝู • LOFT RESTAURANT & BAR •
SILVER LINING PATTAYA BY THE GLASS HOUSE

DRI N K

T R AV E L

TOP 10 TRAVEL
NICE PLACES
FOR CELEBRATION

36

บ้านม่อนม่วน • sala khaoyai •
ภูริปายวิลล่า • THAMES VALLEY KHAO YAI •
FOUR SEASONS TENTED CAMP • อยู่ดิน กินดี •
THE SENSE RESORT KHAOKHO •
ภูผาน้ำ� รีสอร์ท แอนด์ สปา • หลองข้าวสะเมิง
• MAESALONG MOUNTAIN HOME

ตวั

TOP 10 DRINK
TOAST THE NEW YEAR
RIVA FLOATING CAFE • ARELOMDEE CAFE •
N 10 CAFE • 342 BAR • RIVER WINE •
RIM BIT • HAPPY FISH • AFTER YOU •
WAWEE COFFEE HIMPING KADLUANG •
VIVA & AVIV THE RIVER

NEW
COMER

10

WITH
KIDS

TOP 10 WITH KI DS
EAT DRINK TRAVEL

TOP 10 NEW COMERS
NEWLY YUMMY

CENTRALWORLD • ALL ARE EGGS •
BANGKOK SEASHELL MUSEUM •
TROPICAL MONKEY BOUTIQUE ICE CREAM CAFE •
HAPPY MEALSEUM • PAUL FRANK CAFE •
STRAWBERRY TOWN • โรงสีกาแฟ •
มานนา คอฟฟี่ • ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้วยขวาง

ARTHIT-TARA • HEIROKU SUSHI • SEED •
CENTRAL FESTIVAL EASTVILLE •
SEKAI NO YAMACHAN • HONG BAO •
MR. JONES’ ORPHANAGE • SHABU HAVEN •
VANILLA CAFETERIA • OPPA KOREA FOOD

60

50

Knottfdg

PACK&GO!
LOPBURI

48

ON THE WAY

HONG KONG...

ในรอยต่อคริสต์มาส-ปีใหม่

enjoy
EAT DRINK
TRAVEL

EAT
DRINK
TRAVEL

เอไอเอส-ทูนประกันภัย
มอบรางวัลตั๋วเครื่องบิน ฟรีไม่อั้น!
เอไอเอส โดยคุณอัศนีย์ วิภาตเวทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ
ส่วนงานบริการระหว่างประเทศ ร่วมกับทูนประกันภัย โดยคุณชานนท์
อิสระ เอลเซ่น รองประธานผูบ้ ริหาร มอบรางวัลตัว๋ เครือ่ งบิน บินฟรีทงั้ ใน
และนอกประเทศไม่อั้นตลอด 1 ปีเต็ม กับสายการบินแอร์เอเชีย
หรือไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จ�ำนวน 2 ทีน่ งั่ ให้กบั คุณอ�ำไพพร จิตต์ไม่งง
ผู้โชคดีท่านแรกของแคมเปญประจ�ำเดือนกันยายน 2558 ลูกค้า
เอไอเอสที่สมัครและเปิดใช้แพ็กเกจเอไอเอสโรมมิ่ง ยังมีรางวัล
ตั๋วเครื่องบิน บินฟรีทั้งในและนอกประเทศแบบไม่อั้นตลอดทั้งปี
อีก 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง ให้ลูกค้าเอไอเอสที่สมัครและเปิดใช้
แพ็กเกจเอไอเอสโรมมิง่ แพ็กเกจใดก็ได้ ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ 29 กุมภาพันธ์
2559 ติดตามรายละเอียดแคมเปญได้ที่ www.ais.co.th/roaming

NEWS
AND
EVENTS

อย
่าง
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MAZZARO แปลงโฉมใหม่ สไตล์ Modern Contemporary

Mazzaro Boutique & Restaurant ร้านอาหารที่แยกตัวมาจากห้องเสื้อของคุณแม่ (จุฑารัตน์ โพธิสุนทร เจ้าของร้าน Mazzaro
Boutique) ตั้งแต่ปี 2008 เปิดร้านสไตล์ Homemade Cuisine โดยมีคุณปิ่น-ร่มโพธิ์ โพธิสุนทร เป็นเชฟใหญ่และเจ้าของร้าน มีการน�ำ
สูตรอาหารไทยมาจากคุณย่า (เภสัชกรหญิงชูรัตน์ โพธิสุนทร) ท�ำขายพร้อมอาหารอิตาเลียนที่เชฟปิ่นไปร�่ำเรียนมาจากกอร์ดองเบลอ
จากประสบการณ์ท�ำร้านอาหารมา 7 ปี จึงได้ขยายร้านใหม่ใหญ่กว่าเก่าเป็นแนว Modern Contemporary พร้อมบริการเครื่องดื่มให้
เลือกมากมาย ร้านอยู่ปากซอยเจริญกรุง 42/1 ซอยเดียวกับโรงแรมแชงกรี-ล่า โทร. 0 2235 3626

จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2015 เปิดให้เที่ยวชมแล้ว
โดยปีนรี้ ว่ มกับการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.)
น�ำไฮไลต์ของ “ข้าว” มาชูจุดขายภายใต้ชื่อเก๋ๆ ว่า
‘มังมูน บุญข้าว’ สะท้อนเรื่องราวเชิงวัฒนธรรมและ
วิถชี วี ติ ของคนอีสานผ่านประเพณี ‘ฮีตสิบสอง’ พร้อม
ให้ชมจุดท่องเที่ยวหลายจุด ทั้งทุ่งดอกไม้หลากสี
แปลงเก็บผักปลอดสาร หมูบ่ า้ นจิม และตลาดจิม ให้
ช้อปของฝาก งานเริ่ม 5 ธันวาคมนี้ ถึง 10 มกราคม
ปีหน้า เวลา 09.00-17.00 น. โทร. 0 4437 3116,
0 2762 2566, 08 5660 7336

บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย น�ำโดยมิสเตอร์ลาร์ส นีลเซ่น
ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยขายและการตลาด บี เ อ็ ม ดั บ เบิ ล ยู
ประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลจักรยาน BMW Cruise Bike
มูลค่า 61,900 บาท ให้แก่คุณพงศ์ธนิน พงศ์มาลัยทอง
ผู้โชคดีจากการร่วมสนุกในแคมเปญออนไลน์ ‘BMW Free
The Bike 2015’ โดยมีคุณประภัสรา อร่ามวงศ์สมุทร
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด และคุณวรนารี วิริยะโรจน์
เจ้าหน้าที่ช�ำนาญเฉพาะทางสื่อออนไลน์ บีเอ็มดับเบิลยู
ประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ผูท้ รี่ กั การปัน่ สามารถชม
จักรยานรุ่นต่างๆ ของ BMW ได้ที่ www.bmw.co.th

ตวั

บีเอ็มดับเบิลยู มอบรางวัลจักรยาน
BMW Cruise Bike แก่ผู้โชคดี

ฮ่องกง-เอเชียไมล์ ประกาศความร่วมมือกับสวนน�้ำการ์ตูน
เน็ทเวิรค์ อเมโซน มอบสิทธิพเิ ศษให้สมาชิกเอเชียไมล์สะสม
คะแนนเมือ่ ไปเทีย่ วทีส่ วนน�ำ้ ธีมการ์ตนู เน็ทเวิรค์ ในประเทศไทย
โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมไมล์ 1 เอเชียไมล์ จากทุก
10 บาทที่จ่ายเป็นค่าบัตรเข้าสวนน�้ำ และเพื่อฉลองโอกาส
เปิดตัวพันธมิตรในครั้งนี้ สมาชิกจะได้รับไมล์สะสมพิเศษ
200 ไมล์ เมื่อซื้อบัตรเข้าสวนน�้ำรายวันทุก 1 ใบ และโบนัส
พิเศษ 1,000 ไมล์ เมือ่ ซือ้ แพ็กเกจครอบครัว หรือกรุป๊ แพ็กเกจ
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมที่ www.asiamiles.com/am/en/earn/travel
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นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงข่าวเปิดตัว
3 โครงการหลักกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2559 ประกอบด้วย ‘โครงการ
เมืองต้องห้าม...พลาด Plus’ ‘โครงการเขาเล่าว่า…’ และ ‘โครงการ Outdoor Fest’
ตอบโจทย์วันธรรมดาน่าเที่ยว หนุนเศรษฐกิจกว่า 8 แสนล้านบาท พร้อมกระจายรายได้สู่
แหล่งท่องเทีย่ วทางเลือกใหม่ โดยมีทมี ผูบ้ ริหารจาก ททท. แขกผูม้ เี กียรติจากวงการท่องเทีย่ ว
ร่วมงานคับคัง่ ณ ลานเซ็นทรัล คอร์ท ชัน้ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

‘ฟาร์มจิม’ เปิดให้เที่ยว
5 ธันวาคมนี้

เอเชียไมล์จับมือสวนน�้ำการ์ตูน
เน็ทเวิร์ค อเมโซน สมาชิกเที่ยว
สวนน�ำ้ สะสมไมล์จุใจ

8

ผู้ว่า ททท. แถลงเปิด 3 โครงการ ปี 2559
กระตุ้นท่องเที่ยวต่อเนื่อง

‘เดอะเทสต์ ทองหล่อ’ ลักชัวรี่
ไลฟ์สไตล์มอลล์ เปิดแล้ววันนี้
บริษัท ท�ำเลทอง จ�ำกัด ทุ่มทุนกว่า 200 ล้านบาท เปิดตัว
โครงการ ‘The Taste Thonglor-The Delicacy Destination’
ซอยทองหล่อ 11 บนพื้นที่ 2,500 ตารางเมตร เจาะทุกกลุ่ม
ลูกค้าทีร่ กั การใช้ชวี ติ ทันสมัยสไตล์คนเมือง รวมถึงนักธุรกิจ
ชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นอาคารประเภทโลว์ไรส์ สูง
3 ชั้น แบบโมเดิร์นดีไซน์ ตัวอาคารโปร่งโล่ง ไม่อึดอัด
เด่นตระหง่านรับกับความคึกคักของย่านธุรกิจทองหล่อ
ทัง้ กลางวันและกลางคืน พร้อมร้านอาหารสุดพรีเมียม ได้แก่
Iron Chef Table, Rosemary by Madame Tuang, Tonkatsu
Hamakatsu และ Sweetery จอดรถภายใต้อาคารได้ 30 คัน
มีบริการจอดรถ Valet Parking ตัง้ แต่เวลา 17.00–24.00 น.
สอบถาม โทร. 08 2449 3635

de Di
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อิ่มคุ้มค่าด้วยบัตรเครดิต JCB

กับมื้อสุดพิเศษ บรรยากาศหรู

The Glass French Bistro

Tales of Gold Mine

Smith Restaurant

ร้านได้รับแรงบันดาลใจมาจากยุค 1849 ซึ่งเป็นยุคขุดทองในประเทศ
อเมริกา สไตล์อาหารของทางร้านเป็นสไตล์แบบ “New American”

ร้านอาหาร Smith อีกหนึ่งผลงานสร้างสรรค์จากเชฟเอียนและทีมงาน
ภายใต้บรรยากาศเก๋ร่วมสมัย เหมาะแก่การกินดื่มสังสรรค์เบาๆ

รับส่วนลด

รับส่วนลด

รับส่วนลด

อย
่าง

ร้านอาหารฝรั่งเศสสไตล์บิสโทรบาร์ ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นพร้อม
Wine by the glass ถึง 36 ชนิดด้วยกัน

เมื่อช�ำระด้วยบัตรเครดิต JCB
วันนี้ -15 เมษำยน 2559

เมื่อช�ำระด้วยบัตรเครดิต JCB
วันนี้ -31 พฤษภำคม 2559

เมื่อช�ำระด้วยบัตรเครดิต JCB
วันนี้ - 31ธันวำคม 2559

* ส�าหรับมื้อกลางวันรับฟรี ชา กาแฟ
* ส�าหรับมื้อค�่า รับฟรี ไวน์1แก้ว
* เฉพาะค่าอาหารจากเมนู A la carte

* เฉพาะค่าอาหาร
* เฉพาะยอดการใช้จา่ ยตัง้ แต่ 500 บาทขึน้ ไป
(หลังหักส่วนลด)

* เฉพาะค่าอาหาร
* เฉพาะยอดการใช้จา่ ยตัง้ แต่ 500 บาท
ขึน้ ไป

กรูฟแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น1 โทร. 0 2613 1270

ตวั

สุขุมวิท ซอย 63 (หลังบ้านไร่กาแฟ) โทร. 0 2108 8982

Hotel Muse Bangkok

โรงแรมสุดหรูใจกลางเมืองทีจ่ ะพาคุณย้อนเวลามาพบกับประสบการณ์
แสนพิเศษจากห้องอาหารชัน้ น�า อย่าง Medici Kitchen & Bar, Babette’s
The Steakhouse & The Speakeasy Rooftop Bar สุดเก๋
รับส่วนลด
เมื่อช�ำระด้วยบัตรเครดิต JCB
วันนี้ –29 กุมภำพันธ์ 2559

ถนนหลังสวน โทร. 0 2630 4000

* ที่ร้าน Medici Kitchen & Bar, Babette’s
The Steakhouse ,The Speakeasy Rooftop Bar
* เฉพาะค่าอาหาร
* ไม่สามารถใช้ในวันหยุดราชการ, วันหยุด
นักขัตฤกษ์, และวันที่ 24-25 ธ.ค. 58, 31 ธ.ค. 58

The Okura Prestige Bangkok

โรงแรมสัญชาติญี่ปุ่นใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ติดรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต
บริการอาหารญีป่ น่ ุ รสชาติตน้ ตำารับ โดยเชฟชาวญีป่ น่ ุ ทีห่ อ้ งอาหาร Yamazato
อิม่ อร่อยกับบุฟเฟ่ตอ์ าหารนานาชาติ ห้องอาหาร Up & Above และลิม้ ลอง
อาหารฝรั่งเศสที่ห้องอาหาร Elements
รับส่วนลด
เมื่อช�ำระด้วยบัตรเครดิต JCB
วันนี้ - 31 มีนำคม 2559

* เฉพาะค่าอาหาร
* ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ โทร. 0 2687 9000

สุขุมวิท ซอย 49 โทร. 0 2261 0515

The Continent Hotel Bangkok

โรงแรมหรูสไตล์บทู คี มีหอ้ งอาหารแนะน�าที่ Medinii, Axis&Spin Sky Bar
อร่อยถูกปากแล้ว ยังจะเพลินเพลินกับวิวสวยๆแบบ 180 องศา ของย่านอโศก
ทัง้ ช่วงกลางวันและกลางคืน
รับส่วนลด
เมื่อช�ำระด้วยบัตรเครดิต JCB
วันนี้ – 30 พฤศจิกำยน 2559

* กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
* ไม่สามารถใช้ในวันหยุดราชการ, วันหยุด
นักขัตฤกษ์, อีเว้นพิเศษที่ทางโรงแรมจัดขึ้น
และวันที่ 20 ธ.ค. 58 – 2 ม.ค. 59

โรงแรม เดอะ คอนทิเน้นท์ กรุงเทพฯ โทร. 0 2686 7000

NEWCOMERS
NEWLY

ตวั

อย
่าง

Yummy

ปีใหม่ก�ำลังจะเริ่มขึ้นในอีก
ไม่ กี่ วั น เช่ น เดี ย วกั น กั บ
ร้านรวง รีสอร์ตใหม่ๆ ทีผ่ ดุ
กันตกแต่งไอเดีย เชียร์อพั กัน
ทุ ก ช่ อ งทางเพื่ อ ให้ เ ป็ น ที่
รู้จัก ใครก�ำลังหาสถานที่
แห่งใหม่ไว้แฮงเอาต์ ปาร์ตี้
ปีใหม่กันในบริษัท นัดเจอ
เพื่อนฝูง เหล่านี้คือความ
ลงตัวที่เราอยากแนะน�ำ

10
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CENTRALFESTIVAL EASTVILLE

The Oasis of Urbanite Culture

ถ.เกษตร-นวมินทร์
The
Crystal
CENTRAL
FESTIVAL
EAST
VILLE
TESCO
LOTUS
HOME
PRO
ถ.ลาดพร้าว

CDC

ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์
ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม

ตวั

เพิ่งเปิดตัวกันไปหมาดๆ กับศูนย์การค้า ‘เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์’ บนพื้นที่ 51 ไร่ ริมถนนประดิษฐ์มนูธรรม เลียบ
ทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา คุณจะได้เจอกับศูนย์การค้าที่ให้ค�ำจ�ำกัดความของตัวเองว่า ‘เป็นศูนย์การค้ากลางแจ้งที่
ใหญ่ที่สุดในเอเชีย’ เป็นเซ็นทรัลเฟสติวัลสาขาแรกในกรุงเทพฯ ที่มี Lifestyle Format จากมหานครแห่งไลฟ์สไตล์
ศิลปะ และแฟชัน่ อย่าง Meat Packing District ในนิวยอร์ก, Covent Garden ในลอนดอน และ Omotesandoในโตเกียว
มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ ขาช้อปทั้งหลายจะได้เต็มอิ่มกับ 200 ร้านค้า 100 ร้านอาหารทั้งอินดอร์และ
เอาต์ดอร์ และครั้งแรกในประเทศไทยกับ Sky Run ลู่วิ่งดาดฟ้าบนศูนย์การค้า ครั้งแรกในประเทศไทยกับนวัตกรรม
อัดโอโซน เพิ่มออกซิเจนในศูนย์การค้า สร้างบรรยากาศให้เหมือนเขาใหญ่ มีแฟมิลีฟิตเนสแห่งแรกในเอเชีย
มี Kid Club แห่งแรกของซีพีเอ็น และเต็มอิ่มกับโรงภาพยนตร์ EastVille Cineplex 8 โรง ในสไตล์ English Garden
และอีกมากมายที่ไม่เคยพบในศูนย์การค้าแห่งไหนมาก่อน

CENTRALFESTIVAL
EASTVILLE
69, 69/1, 69/2
ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
เปิดทุกวัน
เวลา 06.00-24.00 น.
โทร. 0 2021 9999
LAT 13.803784
LONG 100.611784

ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์
ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม

อย
่าง

NEW
COMER

OPPA KOREA FOOD
Pojangmacha or
Street Stall in Korea

ร้านอาหารแนวสตรีตฟู้ดของเกาหลีที่ขนเอารสชาติเกาหลีดั้งเดิมแท้ๆ
เน้นคุณภาพของวัตถุดิบและราคาที่จับต้องได้ เริ่มต้น “พูเดจิเก” และ
“ต๊อกป๊อกกี”้ ทีร่ าคา 299 บาท ได้มาครบชุด หรือ “พลูโกกิ” และ “คาลบีห้ มู”
เริม่ ต้นที่ 349 บาท ไฮไลต์เด็ดทีไ่ ม่เหมือนใครของอาหารแนวนีค้ อื จะเป็น
คาลบีไ้ ข่ตนุ๋ ล้อมชีส ทีส่ ามารถสัง่ ชีสเพิม่ ได้ตามความพอใจ ส่วนใครทีไ่ ม่
อยากสั่งกินเยอะๆ ก็จะมีเมนูข้าวย�ำ, ข้าวผัดกิมจิ ในราคา 99 บาท
กินอิ่มแล้วอยากจะซื้อฝากคนที่บ้านก็สามารถสั่งกลับไปกินได้ด้วย
บรรยากาศนั่งได้ทั้งในห้องแอร์และด้านนอกร้าน

บริษัทบ้านสวน
ดินเผา จ�ำกัด
อินทราภรณ์

OPPA
KOREA
FOOD

โรงแรม
ทาวน์อินทาวน์

OPPA KOREA FOOD
2 โครงการแกรนด์รามอินทรา
ซ.รามอินทรา 5 อนุสาวรีย์
บางเขน กรุงเทพฯ 10220
เปิดทุกวัน
(ยกเว้นวันพุธที่ 2 ของเดือน)
เวลา 11.00-22.00 น.
โทร. 09 1624 6616
LAT 13.772127
LONG 100.539981

HEIROKU SUSHI

Various Branches
ต้นต�ำรับซูชสิ ายพานจากเซนได ประเทศญีป่ นุ่ ส่งตรงความอร่อยมาสูก่ รุงเทพฯ
อีกหลายสาขา เพียงระยะเวลาไม่นาน ‘เฮโรคุ ซูช’ิ ก็กระจายอยูแ่ ทบทุกมุมเมือง
ล่าสุดกับสาขาที่ 6 เพิ่งจะเปิดตัวร้านใหม่ ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา ชั้น 2
โซนอีเกีย ใครที่ไปญี่ปุ่นก็คงเห็นโลโก้ Heiroku Sushi ได้ไม่ยาก เพราะถือเป็น
ร้านซูชิเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากว่า 50 ปี มีสาขากว่า 100 สาขาทั่วประเทศ
ญี่ปุ่น ไฮไลต์โดดเด่นของร้านนี้อยู่ที่ความสด อร่อยทุกค�ำเหมือนสโลแกนร้าน
นับเป็นอาหารญี่ปุ่นที่มีความหลากหลาย เสิร์ฟบนสายพานหรือจะสั่งเมนูที่
ต้องการกับเชฟได้โดยตรง มีทั้งที่เป็นซูชิ โรลเมนู อูด้ง เซ็ตข้าวหน้าต่างๆ เมนู
แนะน�ำได้แก่ โรลเนือ้ วากิว สเปเชียลซอส, ปลาแซลมอนสด และปลาแซลมอน
สเปเซียลซอส ให้คุณอิ่มอร่อยในราคาย่อมเยา โดยจะคิดราคาตามสีจานที่
เสิร์ฟ พร้อมชาเขียวรีฟิลล์แบบไม่อั้น

HEIROKU SUSHI
ชั้น 2 โซนอีเกีย
ศูนย์การค้าเมกาบางนา
ถ.บางนา-ตราด อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
เปิดทุกวัน
เวลา 11.00-21.30 น.
โทร. 09 2283 0125
LAT 13.646628
LONG 100.678088

-

HEIROKU
SUSHI
ชั้น 2 MEGA
bangna
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ชั้น G
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

ถ.บรมราชชนนี

SHABU
HAVEN

NEW
COMER

ถ.พระราม 8

SHABU HAVEN

Modern Asian Taste

ARTHIT-TARA

พาต้า
ปิ่นเกล้า
ถ.พระราม 8

SHABU HAVEN
ชั้น G เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
(โซนพลาซ่า)
บางบ�ำหรุ บางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
เปิดทุกวัน จันทร์-พฤหัสบดี
เวลา 11.00-21.00 น.
ศุกร์ เวลา 11.00-22.00 น.
เสาร์-อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 10.00-22.00 น.
โทร. 0 2884 6228
LAT 13.777485
LONG 100.475215

อย
่าง

คอชาบูทั้งหลายเชิญทางนี้ ‘Shabu Haven’ ร้านเพิ่งเปิดหมาดๆ ที่ชั้น G เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
ชูทีเด็ดด้วยการมีน�้ำซุปให้เลือกถึง 8 แบบ! และน�้ำจิ้มอีก 5 แบบให้ได้กินตามจริต
นอกนัน้ ก็จะมีนำ�้ ซุปทีท่ ำ� ขายเป็นลิมเิ ต็ดไทม์ ซึง่ จะเปลีย่ นใหม่ไม่ซำ�้ ทุก 1-2 เดือน เนือ่ งจาก
ร้านคอนเซ็ปต์ของที่นี่เป็น ‘โมเดิร์น เอเชียน เทสต์’ ที่จะดึงเอาเอกลักษณ์ต่างๆ ของแต่ละ
ประเทศในเอเชียเข้ามาหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ประเดิมร้านใหม่ตั้งแต่ต้นเดือน
ธันวาคมนี้จะเน้นความเป็นญี่ปุ่นเข้ามา โดยเลือกมิโสะซุปมาเป็นจุดขาย เพิ่มความเผ็ด
เอาใจคนไทยด้วยสไปซีมิโสะซุปอีกแบบ แถมความพิเศษสุดๆ ด้วยหมูชาชู ให้สาวกชาบู
ได้กินกันหายอยากภายในระยะเวลา 80 นาที วัตถุดิบน�ำเข้าคุณภาพอย่างดี ส่วนราคา
ปกติก็มีให้เลือกแบบ 399++ และ 499++ บาทต่างกันแค่ขนาดไซส์และเนื้อน�ำเข้าใน
ประเทศกับต่างประเทศ ส่วนเมนูที่เปิดขายเฉพาะช่วงเป็นชาบูบุฟเฟต์ราคา 599++
ยังมีอาหารทีเ่ คาน์เตอร์บาร์ให้เลือกอีกมากมาย น�ำ้ รีฟลิ ล์เติมกันได้ไม่อนั้ (ไม่รวมน�ำ้ เปล่า
และเบียร์) ปิดท้ายของหวานด้วยไอศกรีม Haagen-Dazs ให้ได้กินอย่างฟิน

เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์
(ปิ่นเกล้า)

Food / Lodge / Nature

ตวั

อยากจะหลบหลีกผู้คนในเมืองใหญ่ๆ แต่ไม่อยากไปไกลกรุงเทพฯ มากนัก ‘อาทิตย์ธารา’
คือรีสอร์ตที่อยากจะแนะน�ำ ณ เวลานี้ หลายคนอาจจะติดหูชื่อนี้มาเมื่อ 2 ปีก่อน แต่ตอน
นี้อาทิตย์ธาราได้ขยับขยายโซนใหม่ เตรียมตัวต้อนรับนักนิยมธรรมชาติได้มาสูดอากาศ
บริสุทธิ์อย่างเต็มที่ บ้านไม้ขนาด 2 ชั้นก�ำลังดี ติดริมแม่นำ�้ บางปะกง ใช้เวลาเดินทางจาก
กรุงเทพฯ เพียงชั่วโมงนิดๆ ก็จะได้ใช้ชีวิตเสมือนหลุดมาอยู่อีกโลก สนุกสนานกับกิจกรรม
ทางน�ำ้ เพือ่ ผ่อนคลาย หยิบหนังสือนิยายเล่มโปรดมานอนอ่าน หรือจะชวนกันย่างกุง้ แม่นำ�้
จิบเครื่องดื่มเย็นๆ แกล้มบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน แล้วนอนหลับท่ามกลางเสียง
ธรรมชาติรายรอบ ถือเป็นการชาร์จแบตฯ ให้ชีวิตได้มากโข

VANILLA CAFETERIA

Coffee / Pastries / Dining

ARTHIT-TARA
78-78/1 ม.2
ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง
จ.ปราจีนบุรี 25150
โทร. 08 1859 2302
LAT 13.936466
LONG 101.191751
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VANILLA CAFETERIA
ชั้น 2 ดิ เอ็มควอเทียร์
(โซน Helix Quartier)
ซ.สุขุมวิท 35 ถ.สุขุมวิท
คลองตัน คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
เปิดทุกวัน
เวลา 10.00-22.00 น.
โทร. 0 2003 6124
LAT 13.731525
LONG 100.567278

VANILLA
CAFETERIA

ชั้น 2 ดิ เอ็มควอเทียร์
ถ.สุขุมวิท

สวนเบญจศิริ

ดิ เอ็มโพเรียม

BTS

พร้อมพงษ์

ซ.สุขุมวิท 39

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลบางเตย

ซ.สุขุมวิท 35

ะกง

3481

บางป

นดินหมายเลข
หลวงแผ่
ท าง
ARTHITTARA

ร้านน้องใหม่สาขาที่ 5 ในเครือ Vanilla ซึง่ แต่ละสาขาทัง้ การตกแต่งและชือ่ ร้านก็ไม่ซำ�้ กัน อย่าง
ทีด่ ิ เอ็มควอเทียร์ ใช้คำ� ว่า Cafeteria มาต่อท้าย (Vanilla Cafeteria) คอนเซ็ปต์ของร้านนีจ้ งึ ได้
บรรยากาศแบบเปิดโล่ง เผยให้เห็นเคาน์เตอร์บาร์และการจัดวางโต๊ะใกล้ๆ กัน เป็นแนวคลาสสิก
ผสมโมเดิรน์ ให้เห็นโครงสร้างแบบปูนเปลือยทีม่ กี ารผสมสีให้ดคู ล้ายๆ ภายใต้บรรยากาศโดย
รวมทีห่ รูหรา ส่วนอาหารเสิรฟ์ แบบนานาชาติ แนะน�ำเมนูซกิ เนเจอร์ “Crunchy Prawn Quinoa
Salad” สลัดคีนวั กุง้ ทอด-เลมอนพอนซึเดรสซิง่ จานนีไ้ ม่ธรรมดาเพราะแต่ละค�ำจะได้รสชาติที่
แตกต่าง เช่น รสหวานจากฟักทอง รสเปรีย้ วจากบลูเบอร์รี แถมความสดชืน่ ก�ำลังดีจากเลมอน
เมนู “Spicy Soft Shell Crab Capellini” คาเปลินปี่ นู มิ่ คัว่ พริกกระเทียม และ “Smoked Pork
Chop with Raspberry Gravy” พอร์กช็อปรมควันซอสราสป์เบอร์รเี สิรฟ์ พร้อมกะหล�่ำม่วงผัด
เบคอนและหอมแดงทอด ก็อร่อยและต่างไปจากเมนูเดิมๆ ของร้านวานิลลาทีเ่ คยเห็นๆ ทีน่ มี่ ี
ชาให้เลือก 10 รส เบลนด์เองเป็นกลิน่ แนวอโรมาและฟรุตตีหอมผ่อนคลาย ชงด้วยเครือ่ งไซฟอน
แบบแรงดันความร้อนต้ม 4 นาที ก็จะได้ชาทีร่ สชาติเข้มข้นไม่เจือจาง แนะน�ำกินคูก่ บั เบเกอรี
Luscious Lemon Cheesecake และ Charcoal Pavlova เข้ากันเป็นอย่างดี

NEW
COMER

MR. JONES’ ORPHANAGE
Amusement Park Theme

อย
่าง

‘มิสเตอร์ โจนส์ ออร์ฟาเนจ’ ร้านขนมหวานที่แต่ละสาขาตกแต่งไม่ซ�้ำกัน ไฮไลต์เด่นของร้านนี้อยู่
ที่ตุ๊กตาพี่หมีซึ่งกระจายอยู่เป็นเพื่อนกินทั่วร้าน ส�ำหรับสาขาเมกาบางนา ร้านโดดเด่นอยู่หน้า
Food Republic ตรงข้ามโรงหนัง สาขานีเ้ หมือนขนเอาสวนสนุกมาไว้ใจกลางห้าง มีมา้ หมุนกลาง
ร้านที่มีพี่หมีก�ำลังเล่นอย่างมีความสุข ดึงดูดให้ทุกเท้าก้าวเข้ามาอย่างง่ายดาย ‘มิสเตอร์ โจนส์
ออร์ฟาเนจ’ เป็นร้านเปิดโล่ง นั่งได้สบายๆ มีขนมน่าสนใจหลายอย่าง เมนูใหม่แนะน�ำได้แก่
“Jones’ Matcha Toast” โทสต์ชาเขียวหอมกรุ่นจากเตา กรอบนอกนุ่มใน อบด้วยผงมัตฉะจาก
ญี่ปุ่น เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมวานิลลา วิปครีม และสตรอว์เบอร์รีสดจากอเมริกา ราดด้วยซอสมัตฉะ
เข้มข้นสไตล์ญี่ปุ่น หรือ “Marshmallow Waffle” มาร์ชเมลโลเรียงรายบนวาฟเฟิลสูตรโฮมเมด ท�ำ
สดที่ร้าน รสชาติหอมหวานมัน กรอบนอกนุ่มใน กินคู่กับไอศกรีมวานิลลา โรยด้วยผงช็อกโกแลต
ด้านบน ราดเมเปิลไซรัป อร่อยเข้ากันแบบลงตัว อีกเมนูที่อยากให้ลองคือ “Jones’ Choco Lava”
เค้กช็อกโกแลตลาวาร้อนๆ อบสดใหม่จากเตา ท�ำจากช็อกโกแลตเข้มข้นระดับพรีเมียมจากประเทศ
เบลเยียม กินคู่กับไอศกรีมวานิลลาและไอศกรีมช็อกโกแลต พร้อมสตรอว์เบอร์รีสดน�ำเข้าจาก
อเมริกา เชื่อว่าถ้าได้สั่งมากินแล้วติดใจแน่นอน

-

MR. JONES’
ORPHANAGE
ชั้น 2 MEGA
bangna

MR. JONES’ ORPHANAGE
ชั้น 2 Mega Bangna
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น.
โทร. 0 2105 2016
LAT 13.646829
LONG 100.681872

ตวั

THE SPIRIT OF CHRISTMAS
TH
24
24TH DECEMBER
DECEMBER CHRISTMAS
CHRISTMAS EVE
EVE

TH
25
DECEMBER CHRISTMAS
CHRISTMAS DAY
DAY
25TH DECEMBER

Don
Don Giovanni
Giovanni
4-course
4-course Set
Set Lunch
Lunch &
& Set
Set Dinner
Dinner
THB
1,850++
THB 1,850++
11:30
11:30 a.m.
a.m. -- 2:30
2:30 p.m.
p.m.
6:00
6:00 p.m.
p.m. -- 10:30
10:30 p.m.
p.m.

Don
Don Giovanni
Giovanni
4-course
4-course Set
Set Lunch
Lunch &
& Set
Set Dinner
Dinner
THB
1,850++
THB 1,850++
11:30
11:30 a.m.
a.m. -- 2:30
2:30 p.m.
p.m.
6:00
p.m.
10:30
6:00 p.m. - 10:30 p.m.
p.m.

Chatuchak
Chatuchak Cafe
Cafe
Christmas
Christmas Dinner
Dinner Buffet
Buffet
THB
THB 1,500++
1,500++
6:00
6:00 p.m.
p.m. -- 10:30
10:30 p.m.
p.m.

Chatuchak
Chatuchak Cafe
Cafe
Christmas
Christmas Day
Day Brunch
Brunch
THB
THB 1,500++
1,500++
11:30
11:30 a.m.
a.m. -- 3:00
3:00 p.m.
p.m.
Christmas
Day
Christmas Day Dinner
Dinner Buffet
Buffet
THB
THB 1,500++
1,500++
6:00
6:00 p.m.
p.m. -- 10:30
10:30 p.m.
p.m.

Suan
Suan Bua
Bua
Christmas
Christmas Market
Market
Including
Including live
live cooking
cooking stations
stations
with
Thai
&
Western
with Thai & Western Christmas
Christmas specialities
specialities
THB
THB 999++
999++
4:00
4:00 p.m.
p.m. -- 10:00
10:00 p.m.
p.m.
Blue
Blue Sky
Sky
Christmas
Christmas Eve
Eve 5-course
5-course Set
Set Dinner
Dinner
THB
2,500++
THB 2,500++
6:00
6:00 p.m.
p.m. -- 01:00
01:00 a.m.
a.m.

Blue
Blue Sky
Sky
Christmas
Christmas Day
Day 5-course
5-course Set
Set Dinner
Dinner
THB
THB 2,500++
2,500++
6:00
6:00 p.m.
p.m. -- 01:00
01:00 a.m.
a.m.
Our selection
selection of
of luxury
luxury hampers
hampers makes
makes for
for the
the
Our
perfect Christmas
Christmas &
& New
New Year
Year gift
gift available
available from
from
perfect
THB 2,500
2,500 -- 8,900
8,900 net.
net.
THB

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

อย
่าง

สลัดการกินไก่จากการใช้ชอ้ นส้อมมาใช้มอื บิดแยกปีกกลางและปลายปีกออก
จากกัน จากนั้นใช้มือจับกระดูกปีกกลางด้านใหญ่เอาไว้ ส่วนปีกที่บิดออกให้
หันเข้าปาก ค่อยๆ ใช้มือดึงแล้วเนื้อไก่จะหลุดออกมาอย่างง่ายดาย ถ้าจะให้
ได้รสชาติกต็ อ้ งดูดนิว้ มือด้วยถึงจะอร่อย ‘เซไค โนะ ยามะจัง’ เปิดตัวสาขาแรก
ในประเทศไทยที่ซอยสุขุมวิท 39 ได้ไม่ถึงปี ขายดิบขายดีจนต้องมีสาขา 2 ใน
ซอยธนิยะ สีลม! เมื่อ 30 ปีก่อน ‘เซไค โนะ ยามะจัง’ เกิดขึ้นใน Shinsakae
และ Nagoya โดย Mr. Shigeo Yamamoto อดีตทหารที่ผ่อนผันตัวเองมาท�ำ
ร้านอาหารที่ชอบ เปิดเป็นร้านขายไก่เสียบไม้ย่าง (Yakitori) จนจัดตั้งบริษัท
และมีแบรนด์ Sekai no Yamachan ที่มีปีกไก่ทอด Maboroshino Tebasaki
เป็นเมนูขนึ้ ชือ่ รสชาติเผ็ดร้อนแบบต้นต�ำรับนาโกยา กินเข้ากับเครือ่ งดืม่ หลาก
หลายชนิด เมนูแนะน�ำของร้านนี้ยังมีอีกเพียบ ได้แก่ สลัดแซลมอน, ชีสทอด,
ยากิโซบะผัดซอสเกลือ, กิมจิหม้อร้อน, กุยช่ายและไข่ผดั ซอสพริกไทย ตบท้าย
ด้วยมันหวานญี่ปุ่นและไอศกรีมนมสด อร่อยจนฉุดไม่อยู่
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BTS

พร้อมพงษ์

BTS
ศาลาแดง
ธนิยะ
พลาซ่า

ถ.สีลม

ถ.สุรวงศ์

HONG BAO

Contemporary Chinese
เผลอแป๊บเดียวก็เปิดเป็นสาขาที่ 4 เข้าไปแล้วส�ำหรับ ‘หงเปา’ คราวนี้เป็นห้อง
อาหารจีนบนชั้น 5 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เสิร์ฟเป็นอาหารจีนสไตล์ฮ่องกง
ภายใต้การสร้างสรรค์เมนูจากเชฟเฉียง (ชาวฮ่องกง) ที่พิถีพิถันกับการคัดสรร
วัตถุดิบชั้นดี มีคุณภาพ ซีฟู้ดสดใหม่ และเมนู A La Carte กว่า 70 รายการ ไม่
ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบ, ซาลาเปาไข่เค็มลาวา, เป็ดปักกิ่ง, BBQ
รวมมิตร 3 อย่าง และติ่มซ�ำสดใหม่ทุกวันอีกกว่า 30 รายการให้เลือกกัน ใคร
ที่ไม่อยากรอคิวนานๆ กับสามสาขาก่อนหน้านี้ (ธัญญะ พาร์ค, สุขุมวิท 39
และเซ็นทรัล เอ็มบาสซี) สาขาใหม่แห่งนี้รองรับได้กว่า 200 คน แถมมีห้อง
ส่วนตัวถึง 6 ห้อง ให้ได้กินกันอย่างเต็มที่ ส่วนความอร่อยของอาหารร้านนี้
ไม่ตอ้ งบรรยายให้มากความ อร่อยทุกอย่างไม่ผดิ เพีย้ นจากทีแ่ ล้วๆ มา แอบกระซิบ
ดังๆ ว่า ช่วงโปรโมชั่นเปิดร้านใหม่ ลด 20 เปอร์เซ็นต์สำ� หรับค่าอาหารจนถึง
29 ธันวาคมนี้ ไม่รีบมาไม่ได้แล้วสินะ

HONG BAO
ชั้น 5 โรงแรม อมารี
วอเตอร์เกท (ประตูน�้ำ)
847 ถ.เพชรบุรี ราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
เปิดทุกวัน
เวลา 11.00-14.30 น.
และ 17.30-22.00 น.
โทร. 06 3267 3866,
0 2653 7322
LAT 13.751048
LONG 100.538098
สี่แยกปทุมวัน
สยาม
เซ็นเตอร์
สยาม
พารากอน
เซ็นทรัลเวิลด์
สี่แยกราชประสงค์

สี่แยกราชเทวี
พันธ์ทิพย์
แพลทินัม พลาซ่า
ถ.เพชรบุรี

ถ.สุขุมวิท
สวนเบญจศิริ

ซ.สุขุมวิท 39

ขึ้นชื่อว่าที่นี่ดูแลโดยเชฟ Haikal Johari เฮดเชฟจาก Water Library คง
การันตีลูกเล่นและความอร่อยได้ไม่ยาก ด้วยความที่ ‘Seed’ คือเมล็ด
พันธุ์ใหม่หมาดๆ ที่รอการเจริญเติบโต ที่นี่จึงเน้นวัตถุดิบหลักเป็นผัก
ออร์แกนิกเกือบ 100% ส่วนหนึ่งก็เพื่อให้เกษตรกรไทยมีรายได้ แม้ทุก
เมนูจะเน้นความเป็นเวสเทิรน์ แต่วตั ถุดบิ ทีน่ ำ� มาเป็นส่วนผสมจะมีความ
เป็นเอเชียค่อนข้างเยอะเพื่อให้ถูกปากคนไทย อย่างขนมปังที่เสิร์ฟเป็น
คอมพลิเมนทารีทกุ โต๊ะก็เป็นโฮมเมด เนือ้ ขนมปังจะมีมะเขือเทศอบเป็น
ส่วนผสม และเนยก็ใช้ตน้ หอมและกระเทียมให้ได้รสชาติทแี่ ปลกไปจาก
เดิม ‘Seed’ เป็นร้านอาหารสไตล์ Pleasures Dining ที่เปิดตอนเย็นถึง
ดึก เป็นร้านแฮงเอาต์ของกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวที่มานั่งกันได้ยาวๆ
เมนูเด็ดแนะน�ำที่ใครอยากกินต้องโทร.จองล่วงหน้าคือ “Whole Sea
Crab” พาสต้าปูทะเลทั้งตัว กินได้ 3-4 คน เป็นการกินที่รู้สึกได้ถึงความ
สด หวานของเนือ้ ปูของแท้ วันนึงจะขายแค่ไม่กจี่ าน ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณปู
ทีม่ าส่ง อีกเมนูคอื Foie Gras Terrine ผสมผสานความเป็นไทย ด้วยครีม
ทีเ่ ป็นส่วนผสมของมะพร้าวกับสับปะรด และของหวาน Dark Chocolate
Fondant ทั้งช็อกโกแลต ไอศกรีม คาราเมลที่เข้ากันอย่างลงตัว

ซ.สุขุมวิท 35

Pleasures Dining

SEED

ซ.สุขุมวิท 33

SEED

ซ.พร้อมจิต

SEKAI
NO
YAMA
CHAN

ถ.พระราม 1

ตวั

SEED
ซ.พร้อมจิต (สุขุมวิท 39)
คลองตันเหนือ วัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)
เวลา 17.30-24.00 น.
โทร. 0 2662 3562,
09 9283 6363
LAT 13.734303
LONG 100.568233

สีลม
คอมเพล็กซ์

ถ.พัฒน์พงศ์

The Original Nagoya Style
Fried Chicken Wing

SEKAI NO
YAMACHAN
ชั้น 1 อาคาร YSK
(ตรงข้ามอาคารธนิยะ
พลาซ่า) ถ.สีลม สุริยวงศ์
บางรัก กรุงเทพฯ 10500
เปิดทุกวัน
เวลา 17.30-02.00 น.
โทร. 0 2632 8338
LAT 13.734804
LONG 100.569572

ถ.ธนิยะ

SEKAI NO YAMACHAN

HONG
BAO

ชั้น 5
โรงแรม อมารี
วอเตอร์เกท

สี่แยกประตูน�้ำ

ค้นหาความเป็นคุณ กับ 2 ร้านน่านั่ง

สไตล์ HIDDEN BAR เมืองไทย
MAZZARO BOUTIQUE & RESTAURANT
สูตรลับแห่งรสสัมผัส สำ�หรับผู้ที่รักรสเดียวกัน

นับเป็นหนึง่ บาร์เครือ่ งดืม่ ของคนรักการสังสรรค์ และร้านอาหารแห่งแรงบันดาลใจทีน่ า่ ไปสัมผัส ด้วยมีสตู ร
การท�ามาจากการศึกษาโดยตรงจากสถาบันชือ่ ดังและการถ่ายทอดสูตรพิเศษด้านอาหารไทยจากคุณย่า
ของเชฟใหญ่ผเู้ ป็นเจ้าของ โดยบรรยากาศร้านถูกตกแต่งให้ดผู อ่ นคลาย อบอุน่ สามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ใหม่ๆ ได้ไม่สะดุด ด้วยวัสดุทเี่ ลือกใช้สา� หรับตกแต่งร้านนัน้ เน้นเป็นวัสดุทมี่ คี วามยืดหยุน่ อย่างไม้ หนัง และ
หินอ่อน ยามเมือ่ ได้สมั ผัสก็จะรูส้ กึ เหมือนได้ทานอาหารในบ้านของตัวเอง

อย
่าง

สไตล์อาหารของร้านเป็นแบบ Modern Contemporary มีเอกลักษณ์ทางรสชาติทงั้ ไทยและอิตาเลียน
โดยแต่ละเมนูได้รบั การปรุงอย่างพิถพี ถิ นั ทัง้ ยังมีเทคนิคต่างๆ สอดแทรกระหว่างการปรุงเพือ่ ให้รสชาติ
น่าสนใจยิง่ ขึน้ ทีโ่ ดดเด่นคือรูปแบบการปรุงมีการผสมผสานความจัดจ้านของรสชาติฝง่ ั ตะวันออก กับรูปแบบ
การตกแต่งฝัง่ ตะวันตกเข้าไว้ดว้ ยกันอย่างลงตัว โดยเมนูทไี่ ด้รบั ความนิยม ได้แก่ Roasted Ambassador
Lamb Chop ลงตัวทัง้ รสชาติและหน้าตา ด้าน Crispy Calamari รสชาติดดี ว้ ยปลาหมึกสดใหม่ทอด
จนกรอบอร่อย หอมกรุน่ ชวนให้ลมิ้ ลองตัง้ แต่ยงั เสิรฟ์ ไม่ถงึ มือคนทาน ส่วนคนรักสุขภาพต้องลอง Mazzaro
Salad และของหวานต้องยกให้ Tiramisu ตามด้วยเครือ่ งดืม่ เพิม่ ความสดชืน่ อย่าง Passion Fruit and
Cardamom นอกจากนีท้ างร้านยังมีเครือ่ งดืม่ หลากชนิดคุณภาพระดับโลกจาก “Diageo World Class” ซึง่
ได้รบั การรับรองด้วยมีมาตรฐานและคุณภาพสูงสุดโดยถูกจัดไว้ในโซนOpenBarให้ลกู ค้าเลือกสรรได้อย่าง
ไม่จา� กัด รวมถึงเมนูของคาวทัง้ สไตล์ไทยและอิตาเลียน ใครชืน่ ชอบเมนูไหนต้องลองไปชิม แล้วคุณจะพบ
รสชาติทชี่ นื่ ชอบ ในแบบทีเ่ ข้ากับตัวคุณและช่วงเวลาทีใ่ ช่

MAZZARO BOUTIQUE & RESTAURANT
ซ.เจริญกรุง42/1 ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ
เวลาท�าการ 11.00 - 24.00 น.
โทร. 0 2235 3626

ตวั

Tales of Gold Mine
นวนิย�ยแห่งเหมืองทอง

ร้านแห่งความลงตัวและ Full Bar เต็มรูปแบบทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจจากยุค 1849 ซึง่ เป็นยุค
ขุดทองในสหรัฐอเมริกา ท�าให้มคี วามแปลกใหม่ทางด้านอาหาร และได้รบั วัฒนธรรมการกิน
ผสมผสานจากประเทศต่างๆ โดยประเทศทีม่ อี ทิ ธิพลมากทีส่ ดุ คือจีน เพราะมีชาวจีนจ�านวน
มากถูกเกณฑ์มาเป็นเชลยเพื่อขุดทองในเหมือง ท�าให้วัฒนธรรมการกินถูกถ่ายทอดไป
สูอ่ เมริกา จนได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย และจากเรือ่ งราวดังกล่าวจึงกลายเป็นทีม่ าของ
Tales of Gold Mine
สไตล์อาหารในร้านเน้นแบบ “New American” ทีม่ พี นื้ ฐานการปรุงแบบตะวันตก แต่มกี าร
ดัดแปลงเอาวัตถุดบิ จากชาติอนื่ ๆ มาผสมผสานเป็นจานใหม่ ไม่วา่ จะเป็นหมัน่ โถว สูตรเฉพาะ
ของร้านทานคูก่ บั Golden fish nuggets นักเก็ตปลาสีทอง รวมถึงจานเด็ดอย่าง Quinoa ธัญพืช
ทีส่ ามารถรับประทานแทนข้าวได้ นอกจากนีย้ งั มี Steak Cut ต่างๆ เพือ่ เปิดประสบการณ์การ
ทานสเต๊กที่แปลกใหม่ทั้ง Primary และ Secondary Cut ด้านของหวานไม่ควรพลาด
พานาคอตต้าซึง่ มีการผสมเก๊กฮวยแล้วโรยด้วยขิงเชือ่ มเสิรฟ์ พร้อมชูโรสร้อนๆท�าให้ทานได้ไม่มเี บือ่
ส่วนไฮไลต์ของร้านต้องยกให้เครือ่ งดืม่ หลากชนิด ด้วยตัวร้านเป็น Full Bar จึงมีเมนูเครือ่ งดืม่
มากมายทีเ่ น้นส่วนผสมสีทอง ทีน่ า่ สนใจคือเครือ่ งดืม่ ทีบ่ ง่ บอกถึงการก้าวเดินไปข้างหน้า ซึง่ มี
สีทองเข้ากับคอนเซปต์รา้ นสีทอง หากลูกค้าสัง่ มาดืม่ ด�า่ เคล้าบรรยากาศดีๆ ก็จะได้รบั สิทธิพเิ ศษ
และบริการอย่างดีเยีย่ ม พร้อมเพลิดเพลินกับช่วงเวลาสังสรรค์ สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ อย่าง
ไม่มสี ะดุด และสัมผัสได้ถงึ บรรยากาศเหมือนอยูใ่ นเหมืองจริงๆ ถือเป็นทีน่ ดั พบปะสังสรรค์
อีกทีห่ นึง่ ทีค่ นยุคนีไ้ ม่ควรพลาด
Tales of Gold Mine
ชั้น 1 Groove เซ็นทรัลเวิลด์ ถ.ราชด�าริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
เวลาท�าการ 11.00-24.00 น.
โทร. 0 2613 1270

