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GO & GRAB IT!

ทรปิอมัพวา-ชะอ�า

  "Life is short, so eat drink travel" 

มีคนเคยถามว่าร้านอาหารที่ไหนที่คุณกินบ่อยที่สุด?

พอมานั่งนึกดู รู้สึกแปลกใจเหมือนกันครับว่า กลับไม่ใช่ร้านดังหรือ 
ร้านที่ตั้งอยู่กลางใจเมืองที่ไหน แต่เป็นร้านอาหารท่ีวนเวียนอยู่ใกล้ๆ 
ออฟฟิศของเรานี่เอง

ก็จะไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ยังไงครับ เพราะแต่ละเดือนแต่ละปี เราอยู่
ออฟฟิศกันแทบจะทุกวันอยู่แล้ว บางคนอยู่บ่อยอยู่นานกว่าอยู่บ้าน 
เสียอีก ฉะนั้นไปที่อื่นที่ไกลนั้น ถ้ามีจังหวะ มีโอกาสก็ไปกินบ้าง แต่จะ
เป็นได้กแ็ค่ขาจร ส่วนทีฝ่ากท้องแถวออฟฟิศนี ่สามารถเรยีกว่าขาประจ�า
ได้อย่างแน่นอน

มนุษย์ออฟฟิศอย่างเราๆ ท่านๆ ทั้งหลายก็คงจะมีวงจรคล้ายๆ กัน 
แบบนี้ ที่จะมีร้านประจ�าจ�านวนหนึ่งที่เมื่อเวลาเที่ยงวันหรือยามเย็น 
ที่พิเศษสักหน่อยก็จะชักชวนเพื่อนฝูงไปกินไปดื่มกันอยู่เสมอ

แน่นอนว่าหน่ึงในน้ันต้องมร้ีานเดด็ทีแ่ขกไปใครมา กส็ามารถคยุอวดกบั
เขาด้วยว่าที่นี่แหละไม่ควรพลาดที่จะมาลิ้มชิมรสกันดู น่าสนใจเหมือน
กันนะครับ

เพราะถ้าหากว่าเรามีเพื่อนสนิทสัก 10 คน ท�างานอยู่คนละที่คนละแห่ง 
แล้วลองสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้ง 10 คน กันดูว่าแถวออฟฟิศของ
แต่ละคนมีร้านอะไรที่ไหนที่เป็นหนึ่งในใจกันบ้าง

รับรองได้ว่าเราจะได้ร้านอร่อยๆ ที่คาดไม่ถึงเป็นทางเลือกใหม่กัน 
อีกหลายร้านทีเดียว

EDT TOP10 ฉบับนี้ เราไปติดตามดูกันพลางๆ ครับ

กิตธนันท์ รักกสิกร 
บรรณาธิการอ�านวยการ

บรรณาธิการ
ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา เจ้าของ นพดล ทองลิ่ม
บรรณาธิการบริหาร ดารารัตต์ พืชมงคล
บรรณาธิการรูปเล่ม จิตรลัดดา รักสนิท
บรรณาธิการ EDT with kids สิรินภา มะกอง
Art Director กิตติพัฒน์ สุขพงษ์
บรรณาธิการบทความ สาวิกา ขุนราม 
กองบรรณาธิการ อัญชนา สรรพกิจ, ภัทรารวีย์ เกตุธีรโรจน์, 
กิตติพัฒน์ สุขศรี, ขวัญใจ เดชสนธิ, ภวิสา ณ สงขลา
นักเขียนรับเชิญ คุณดุลย์, rinsayoyolive
ผลิตและสร้างสรรค์ บริษัท เดอะ แฟรี่ คาราวาน จ�ากัด 

ติดต่อการตลาด และกองบรรณาธิการ EDTguide.com 
จิตรลัดดา รักสนิท 08 6545 3001, 0 2502 6353
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 จ�ากัด

จัดทำาและข้อมูลโดย EDTguide.com

ติดต่อโฆษณา  
ณิชาภัทร ทรัพย์วัฒนไพศาล 08 5174 9924, 0 2502 6000 ต่อ 8191
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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POWER BUY 
EXPO 2016
MAY 5-15 
@ อาคาร EH 106 
ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทคบางนา

WORKAHOLIC MARKET 
MAY 16-19, JUNE 13-17
@ Empire Tower สาทร

THAIFEX-WORLD 
OF FOOD ASIA 2016 
MAY 25-29
@ IMPACT เมืองทองธานี

CONCERT บี้ สุกฤษฎิ์ LOVE 10 ปี ไม่มีหยุด
JUNE 11
@ รอยัล พารากอน ฮอลล์

SUPERSPORTS 
10 MILE 
INTERNATIONAL 
RUN 2016
JUNE 19
@ Central World

LET 'S
EAT•DRINK•TRAVEL

MAY - JUNE 2016
CALENDAR

NEWS & EVENT

เอฟแอนด์เอ็นเผยแคมเปญใหม่ 
“เข้มข้นหอมมัน อร่อยล�้ำไม่ซ�้ำใคร ใช้คำร์เนชัน” 
เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญล่าสุด “เข้มข้น 
หอมมนั อร่อยล�า้ไม่ซ�า้ใคร ใช้คาร์เนชนั” เผยเคลด็ลบัสร้างสรรค์เมนเูดด็
เฉพาะตัวด้วยนมข้นจืดคาร์เนชัน ตอกย�า้ยอดขายอันดับ 1 โดยมีคู่จิ้น  
อาเล็ก ธีรเดช และจอย รินลณี ร่วมปรุงต้มย�าทะเลข้นนมแซ่บเว่อร์, 
พอร์ช ศรัณย์ และชาคริต แย้มนาม ปรุงเมนูพายพะแนงไก่ข้นนมสด, 
ปิ่น เก็จมณี ควงคู่เจ้าสมุทร มาปรุงเมนูสลัดหมูห่มนมสด ราดซอสเกรวี 
ทุกเมนูอร่อยได้ด้วยส่วนผสมของนมข้นจืดคาร์เนชัน สร้างสรรค์โดย
หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์ อัพเดทสูตรลับเมนูอร่อยไม่ซ�้าใครได้ที่ 
www.facebook.com/foodbyme หรอืค้นหาจากแฮชแทก็ #FNFoodbyme

คาราวานร้านอาหาร
หลากสไตล์ที่ Mega
ศูนย์การค้าเมกาบางนาตอกย�้าภาพลักษณ์
ความเป็น Food Destination ของกรุงเทพฯ  
ฝั่งตะวันออก จัดงาน Mega Surely Delicious 
2016 ในแนวคิด “Food In Style วิถีใหม่กับ
อาหารมีสไตล์” เอาใจนักชิมและคนที่รักอาหาร
ได้ไปดื่มด�่ากับเมนูพิเศษจากร้านอาหารชื่อดัง 
ทั่วฟ้าเมืองไทย อินเทรนด์ไปกับ Food Truck  
ที่มีให้เลือกชิมหลายสไตล์กว่า 100 ร้าน พร้อม
เพลดิเพลนิไปกบักจิกรรมสนกุๆ อกีมากมาย จดั
ไปแล้วเมือ่วนัที ่5-8 พฤษภาคมทีผ่่านมา บรเิวณ
เมกาพลาซ่า ศูนย์การค้าเมกาบางนา

กระทิงแดงร่วมสนับสนุน
ทีมฟุตบอลการท่าเรือ เอฟซี 
อย่างเป็นทางการ
นายสราวุฒิ อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
เครือ่งดืม่กระทงิแดง จ�ากดั ประกาศเป็นผูส้นบัสนนุ
ทีมฟุตบอลการท่าเรือ เอฟซี อย่างเป็นทางการ 
ช่วยผลักดันและมุ่งยกระดับวงการกีฬาไทยให้
พัฒนาทัดเทียมกับนานาชาติ อยากเห็นคนไทย
มีสุขภาพดีห ่างไกลจากยาเสพติด โดยมี 
คุณนวลพรรณ ล�่าซ�า ประธานสโมสรการท่าเรือ 
เอฟซี ร่วมแรงอย่างสร้างสรรค์ตามแบบฉบับ 
ลูกผู้ชายตัวจริง

อร่อยทุกเวลำกับ 

“แฟมมิ โอเด้ง คัพ ออริจินัล” 
ที่แฟมิลี่มำร์ท
แฟมิลี่มาร์ทเปิดตัวเมนูใหม่สไตล์ญี่ปุ่นสูตรต้นต�ารับ 
“โอเด้งคัพ” ท่ีคัดสรรวัตถุดิบเกรดพรีเมียมคุณภาพ 
ส่งออก น�ามาท�าลกูชิน้ปลาแซลมอนและเต้าหูห้มกึแผ่น 
รสชาตนิุม่ลิน้ พร้อมน�า้ซปุซอสปลาคตัสโึอะ หรอืปลาโอ 
ผสมผสานกนัอย่างลงตวัในสไตล์ญีป่นุ สมัผสัความอร่อย
ได้แล้ววนันีท้ีแ่ฟมลิีม่าร์ททกุสาขา ในราคาเพยีง 29 บาท
เท่านั้น!
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ผ่านไปแล้วครึ่งปี ส�าหรับ 
EDT TOP 10 ยังมีร้านใหม่ๆ  
ทีพ่กัเก๋ๆ คอมมวินติมีอลล์
เท่ๆ มาฝากเช่นเคย ใครทีย่งั 
เช็กอินเก็บแต้มอวดเพื่อน 
ลงโซเชยีลไม่เต็มท่ี ขอบอก 
ว่าฉบับนี้มีสถานที่น่ารัก  
น่านัง่ บรรยากาศดงีามให้
คณุไปท�าความรูจ้กั เตรยีม
เมมกล้อง เมมโทรศพัท์ให้มี
พื้นที่ว่าง แล้วชวนเพื่อนที่
เคมเีดยีวกนัไปลัน้ลากนัเลย
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MOVENPICK SIAM 
HOTEL PATTAYA
55 ม.2 ถ.สุขุมวิท กม.156.5
ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ 
จ.ชลบุรี 20250
โทร. 0 3307 8888
LAT 12.833848
LONG 100.9070553

MOVENPICK SIAM HOTEL PATTAYA
The Top Place of Pattaya
‘เมอเวนพคิ สยาม โฮเตล็ พทัยา’ โรงแรมน้องใหม่ตดิรมิหาดนาจอมเทยีน โดดเด่นด้วยเอกลกัษณ์ตกึรปูทรงเรอืใบ  
พร้อมมาตรฐานการบริการแบบสวิส ยิ่งสร้างความประทับใจและสะดวกสบายให้แขกผู้มาเยือน ที่นี่มีห้องพัก 
260 ห้อง สระว่ายน�า้ และชายหาดส่วนตัวยาวถึง 90 เมตร มีอาหารเช้าสไตล์บุฟเฟต์ที่บริการเต็มรูปแบบ และ
ห้องอาหารซิกเนเจอร์ประจ�าโรงแรมอย่างห้องอาหาร T55 สไตล์ American Steak House อิ่มอร่อยกับสารพัด
เมนูเนื้อนุ่มชุ่มฉ�่า เสิร์ฟคู่ไวน์ชั้นเยี่ยมให้ลิ้มลอง เหมาะที่จะเป็นจุดหมายปลายทางส�าหรับนักท่องเที่ยวและ 
นักเดินทางทุกไลฟ์สไตล์

APBO
ชั้น 2 เดอะพรอมานาด
ถ.รามอินทรา คันนายาว 
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 08 1449 4220
เปิดทุกวัน  
เวลา 10.00-22.00 น.
LAT 13.8266852
LONG 100.6745413

APBO
Fruit Dessert Café
อยากจะร้องดังๆ ว่าขนมหวานสายพันธุ์ญี่ปุ ่นร้านนี้มีความเว่อร์วัง
อลังการมากๆ เตือนก่อนสั่ง ขอให้เหลือบไปมองโต๊ะข้างๆ นิดนึง เพราะ
ขนาดและปริมาณที่ทางร้านเสิร์ฟมาแต่ละเมนูเกรงว่าจะกินคนเดียว 
ไม่ไหวแน่ ‘APBO’ ย่อมาจาก Apple, Papaya, Banana, Orange เพราะ
ร้านนีอ้ดุมไปด้วยผลไม้สดทีน่�ามาเป็นส่วนประกอบหลกัของทกุเมน ูเป็น
ร้านขนมหวานทีใ่ห้ความสดชืน่ของเครือ่งด่ืมนานาชนดิ และความอร่อย
ที่เน้นหวานน้อย เมนูต้องห้ามพลาดคือ Kakigori Sweet Potato & 
Coconut มนัมว่งญีปุ่่นมะพรา้วออ่น แปลกใหม่ไมซ่�้าใคร ถกูใจคนชอบ
ถ่ายรูปโชว์แน่นอน

ถ.
วง

แห
วน

แย
กฝ

ั่งต
ะว

ันอ
อก ถ.รามอินทรา

ถ.สวนสยาม

ถ.เสรีไทย

โรงพยาบาล
สินแพทย์

Fashion 
Island

ไปมีนบุรี

ไปหลักสี่
ชั้น 2 

The Promenade

APBO

ไปสัตหีบ


ไปกรุงเทพฯ

ถ.
สุข

ุมว
ิท

ซ.นาจอมเทียน 9

MOVENPICK 
SIAM HOTEL 

PATTAYA
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SUSHI MORI
ชั้น M สาทรสแควร์
98 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก 
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 09 2424 4040
เปิดทุกวัน อาทิตย์-พฤหัสบดี 
เวลา 11.00-22.00 น.
ศุกร์-เสาร์ เวลา 11.00-24.00 น. 
LAT 13.7517241
LONG 100.5056405

ROCKET COFFEEBAR
149 ซ.สาทร 12 ถ.สาทรเหนือ
สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0 2635 0404
เปิดทกุวนั เวลา 07.00-21.00 น.
LAT 13.7227672
LONG 100.5237263

ROCKET COFFEEBAR
Swedish Café
ด้วยความหลงใหลในกลิ่นและรสชาติของกาแฟ บวกกับประสบการณ์ที่เคยท�าร้านอาหาร 
มาก่อน สองพี่น้องตระกูล Sorum ชาวสวีเดน Ben-david และ Dannie จึงชักชวน Thomas 
Anostam มาเปิดคาเฟ่สไตล์คอฟฟ่ีบาร์บรรยากาศน่านัง่ เน้นโทนสอ่ีอนของไม้ธรรมชาตแิลดู
อบอุ่น ร้านขายเครื่องดื่มและอาหารเช้าตลอดทั้งวัน โดยเชฟที่มีประสบการณ์ทั้งจากโรงแรม
และร้านอาหารมิชลินมาอยู่ประจ�าร้าน น�าเสนอเมนูอาหารยุโรปโดยใช้วัตถุดิบคุณภาพ 
ทัง้จากต่างประเทศและของท้องถิน่ในไทย มาปรงุแต่งด้วยเทคนคิต่างๆ ใครอยากลองอาหาร
สัญชาติยุโรปเชิญได้ที่นี่

3NVY
Savoury & Patisserie
ถูกใจคนทีช่อบถ่ายรปูเป็นแน่แท้ ไม่ว่าจะเป็นลายเพนต์สวยๆ ทีว่าดด้วยมอื หรอืภาพผนงั
ที่เป็นลายดอกไม้ในบางมุมของร้าน ส่วนอาหารแต่ละเมนูก็ล้วนสร้างสรรค์ ตกแต่งจาน
ได้น่ารกัน่าชมิ หน้าตาด ีแล้วไม่ต้องห่วงเรือ่งรสชาต ิเพราะเจ้าของร้านไปเรยีนท�าขนมมา
จาก Le Cordon Bleu ประเทศอังกฤษ เคยท�าขนมขายตามงานอีเวนต์ต่างๆ อยู่ 2-3 ปี 
ก่อนจะมาเปิดเป็นร้านชื่อ ‘เอนวี่’ โดยปรับปรุงตึกแถวเก่าให้กลายเป็นร้านบรรยากาศ 
น่านั่ง เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

SUSHI MORI
Dining in the Woods
ร้านอาหารญีปุ่น่มอียูท่ัว่ไทย อยากกนิแบบไหนกเ็ดนิเข้าร้านนัน้ แต่ร้านอาหารญ่ีปุน่
ที่เสิร์ฟเบียร์สดด้วยอุณหภูมิติดลบ 2 องศาเซลเซียส นับว่ามีน้อยร้านในเมืองไทย 
หากใครไปแถวสาทร ให้มุ่งตรงไปที่อาคารสาทรสแควร์ แล้วแวะร้าน ‘Sushi Mori’ 
ชมิอาหารญีปุ่น่สไตล์ฟิวชนัรสชาตดิัง้เดมิ ภายใต้บรรยากาศทีค่งคอนเซป็ต์ให้เหมอืน
โรงตีเหล็กตั้งอยู่กลางป่า มีบาร์เทนเดอร์ระดับแนวหน้าของไทยคอยดูแลเรื่อง 
เครื่องดื่ม ส่วนเมนูอาหารก็มีหลากหลาย ตั้งแต่ซาชิมิ ซูชิ สุกี้ยากี้ ที่ทางร้านคัดแต่
วัตถุดิบชั้นดีมีคุณภาพ ใครอยากมาชิมอาหารร้านนี้ขอให้โทร. จองล่วงหน้า

3NVY
1246 ถ.พระราม 4
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 08 4459 6266
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) 
อังคาร-เสาร์ เวลา  
11.00-21.00 น. อาทิตย์  
เวลา 09.00-15.30 น.
LAT 13.7209133
LONG 100.5541964

ถ.
พร

ะร
าม

ที่ 
4

การไฟฟ้า
นครหลวง ซ.โรงงานยาสูบ

ถ.สุนทรโกษา

3NVY

ถ.สาทรเหนือ

ถ.สีลม

ถ.
นร

าธ
ิวา

สร
าช

นค
ริน

ทร
์

ถ.สาทรใต้

Sathorn
Square

BTS
สุรศักดิ์

BTS
ช่องนนทรี

ซ.
สา

ทร
 1
2

ซ.
สา

ทร
 1
4

ROCKET  
COFFEEBAR

ถ.สาทรเหนือ

ถ.สีลม

ถ.
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าธ
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าช
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ริน

ทร
์

ถ.สาทรใต้
BTS
สุรศักดิ์

BTS
ช่องนนทรี

ชั้น M สาทรสแควร์
SUSHI MORI
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MAN KITCHEN BY 
CHEF MAN
ชั้น G โซน The Offices at 
Central World ถ.พระราม 1 
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2646 1355,  
0 2646 1356
เปิดทกุวนั เวลา 11.00-22.00 น.
LAT 13.7351793
LONG 100.5472762

  

MAN KITCHEN BY CHEF MAN
The Best Chinese Buffet Style
บุฟเฟต์เลิฟเวอร์ทั้งหลายจะได้ชิมรสมือของ Chef Man กันอีกแล้ว เมื่อแบรนด์ร้านอาหารจีนอย่าง Chef Man 
ได้มาเปิดสาขาใหม่ใจกลางกรุงอย่างเซ็นทรัลเวิลด์ ในชื่อ ‘Man Kitchen by Chef Man’ ขนเอาอาหารจีนสไตล์
บุฟเฟต์ในราคาหลักร้อยมาเอาใจคนชอบกินโดยเฉพาะ มีทั้งเมนูติ่มซ�า มุมซีฟู้ด และซูชิบาร์ เรียกได้ว่ามาแล้ว
คุม้เกนิคุม้ แนะน�าซาลาเปาไส้ไหล หมกูรอบ ฮะเก๋า กนิแล้วจะนกึถงึเชฟแมนทนัท ีบรรยากาศร้านดดู ีกว้างขวาง 
เหมาะจะมานั่งกินพร้อมหน้ากันทั้งครอบครัว ราคาบุฟเฟต์ 2 ช่ัวโมง เริ่มต้นที่ 599+++ บาท ต่อคน รวม 
เครื่องดื่มเรียบร้อย

THE ANIMAL CAFÉ 
Coffee / Food / Animal
ไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงสัตว์เนื่องด้วยข้อจ�ากัดบางประการ จะด้วยอยู่คอนโด หอพัก หรือทาวน์เฮาส์ที่เกรงสัตว์เลี้ยง
จะส่งเสยีงรบกวนข้างบ้าน วนันีม้คีาเฟ่เก๋ๆ ทีค่นรกัสตัว์สามารถมาใช้ชวีติอยูไ่ด้ตลอดทัง้วนั แถมมอีาหารอร่อยๆ 
เป็นแนวเวสเทร์ินให้กนิตลอดวนัด้วย  แนะน�าเบอร์เกอร์สตูรเฉพาะของร้าน สปาเกตตมีตีบอล เครือ่งดืม่ให้ความ
สดชืน่อย่างอติาเลยีนโซดา สมธูตี ้แถมมสีตัว์หายากอย่างคาราเคลิ เฟนเนก็ฟ็อกซ์ นกฮกู เต่า ให้คณุได้มาสมัผสั
แบบถึงเนื้อถึงตัว

THE ANIMAL CAFÉ
โครงการ Le Raffles 
ซ.สาธุประดิษฐ์ 19
ถ.สาธุประดิษฐ์ ช่องนนทรี 
ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2674 0277
เปิดทุกวัน  
เวลา 11.00-22.00 น. 
LAT 13.6998778
LONG 100.5319247

ศาล 
พระพรหม Gaysorn  

Plaza

ถ.ราชด�าริ

ถ.
พร

ะร
าม

 1

ถ.
เพ

ชร
บุร

ี

สี่แยกราชประสงค์

ชั้น G โซน The Offices  
at Central World

MAN KITCHEN  
BY  

CHEF MAN

ถ.รัชดาภิเษก

ถ.
สา

ธุป
ระ

ดิษ
ฐ์

ถ.
นร

าธ
ิวา

สร
าช

นค
ริน

ทร
์

ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 22

ซ.วัดโพธิ์แมน

โครงการ Le Raffles

THE ANIMAL 
CAFÉ
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EKKAMAI  
MACCHIATO
6/2 ซ.เอกมัย 12 คลองตันเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 08 3785 9090,  
08 2560 8882
เปิดทุกวัน เวลา 09.00-21.00 น.
LAT 13.7303321
LONG 100.5848999

HOLY MOLY
ชั้น 1 โครงการ  
The Commons
ซ.ทองหล่อ 17 ถ.สขุมุวทิ 55
คลองตันเหนือ วัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 08 9000 6659
เปิดทุกวัน  
เวลา 09.00-21.00 น.
LAT 13.7350932
LONG 100.5801073

THE COMMONS
The Urban Garden Mall
ทางเลือกส�าหรับคนชอบเดินคอมมิวนิตีมอลล์ ที่ตอนนี้ผุดขึ้นมาทั่วฟ้าเมืองกรุงให้นักช้อป  
นักชิมทั้งหลายได้มาละลายทรัพย์ ล่าสุด ‘The Commons’ ก็มายึดท�าเลย่านทองหล่อ ที่มา
พร้อมคอนเซ็ปต์ Wholesome Living เน้นการใช้ชีวิตใส่ใจสุขภาพ ด้วยโครงสร้างปูนเปลือย
สไตล์ลอฟต์เน้นความดิบ เท่ แต้มด้วยสีเขียวของต้นไม้เพื่อความผ่อนคลาย ภายในโครงการ 
แบ่งเป็น 4 โซน 4 ช้ัน คลาคล�่าไปด้วยร้านอาหาร ร้านค้าหลายแบรนด์ ทั้งยังมีที่เวิร์กช็อป 
ซึง่จะเปิดตวัเตม็รปูแบบอย่างเท่เรว็ๆ นี ้ใครยงัไม่มาเยอืนทีน่ีร่ะวงัคยุกบัเพือ่นไม่รูเ้รือ่งนะเออ

HOLY MOLY
Snack Seriously
เบเกอรเีลิฟเวอร์คงต้องเช็กอินอย่างบ้าคล่ัง โดยเฉพาะคนทีช่อบพาย ไม่มาไม่ได้แล้ว แม้ว่า
พายจะมีขายทั่วไป แต่ถ้าใครได้ลองพายร้าน ‘Holy Moly’ เป็นต้องติดใจซื้อติดไม้ติดมือ
ไปเป็นของฝาก ด้วยวัตถุดิบชั้นดี คุณภาพอิมพอร์ต บวกกับความพิถีพิถันใส่ใจในทุกอณู
ของขนมโฮมเมดร้านนี้ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 95 บาท อย่าคิดว่าแพงถ้ายังไม่ได้ชิม แนะน�า
พายหมูแดง ‘Rouge Pig’ ที่ความกรอบของแป้งพายกับหมูแดงทั้งหวาน หอม และ 
เนื้อนุ่มเข้ากันดีสุดๆ

EKKAMAI MACCHIATO
Brew Coffee and Share
แค่กลิน่กาแฟท่ีโชยมา คอกาแฟทัง้หลายกค็งรบัรูว่้าร้านไหนใช้เมลด็กาแฟสายพนัธ์ุดี  
หรอืมกีรรมวธีิการค่ัวท่ีบรรจง ภายใต้บ้านหลงัใหญ่สขีาวสะอาดตาในซอยเอกมยั 12 
มีคาเฟ่น้องใหม่หน้าตาน่ารัก ตกแต่งเรียบง่าย โดยรีโนเวทบ้านหลังเก่าให้ 
ออกมาเป็นสไตล์มินิมัล บรรยากาศน่านั่ง รับแสงสว่างจากธรรมชาติได้เป็นอย่างดี 
โดยบริเวณชั้นสองยังเปิดเป็น Co-Working Space ขนาดย่อม ให้คนชอบดื่มกาแฟ
ได้เปลี่ยนบรรยากาศการท�างานบ้าง ทางร้านพิถีพิถันในเร่ืองเมล็ดกาแฟเป็น 
อย่างมาก ฉะนัน้ไม่ว่าจะเป็นการชงหรอืเมนทูีน่�าเสนอ บอกได้ค�าเดยีวว่าต้องมาลอง

THE COMMONS
335 ซ.ทองหล่อ 17 
ถ.สุขุมวิท 55
คลองตันเหนือ วัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 08 9152 2677
เปิดทุกวัน  
เวลา 08.00-24.00 น.
LAT 13.7350932
LONG 100.5801073

ถ.สุขุมวิท
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HOLY MOLY
ชั้น 1 โครงการ  
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การท่องเที่ยวคือสีสันของชีวิต
พีม่คีวามตัง้ใจกบัสามว่ีา แต่ละปีเราจะมทีรปิใหญ่ต้องไป
เทีย่วด้วยกนั แล้วกม็ทีรปิพาคณุพ่อคณุแม่เทีย่วด้วย แต่ก่อน
คุณแม่ต้องใช้รถเข็น แต่ปัจจุบันพอเดินไหว เพราะฉะนั้น
การเดินทางไกลมากๆ ท่ีไปได้สุดๆ ก็คือภูเก็ต ข้ึน 
เครื่องบินไป แล้วก็มีไปคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ทางเหนอืกไ็ปเชยีงใหม่ เชยีงราย ส่วนเส้นอีสานยงัไม่เคยไป 
เนือ่งด้วยสภาพอากาศทีห่น้าร้อนกจ็ะร้อนมาก หน้าหนาว
ก็จะหนาวไป ส่วนทริปที่ชอบไปต้องเป็นสวนผึ้ง สมุย  
เคยไปทริปฮ่องกงวันนี้แล้วพรุ่งนี้กลับก็มีมาแล้ว พี่ว่ามัน 
มีสีสัน สนุกดี

เครื่องจักรผลิตคำาคม
หลายคนถามว่าค�าคมเอามาจากไหนนกัหนา อันนีต้อบยาก  
ถามว่าอ่านหนังสือมั้ย พ่ีก็ไม่ได้เป็นคนอ่านหนังสือ 
ทีแ่ข็งแกร่ง เป็นคนกลวัหนงัสอืเล่มใหญ่ เพราะรูส้กึว่าเป็น
ภาระทีเ่หนือ่ยไป แต่อาจจะเป็นเพราะพีช่อบภาษาไทยมา
แต่ไหนแต่ไร แล้วก็ชอบค�าคล้องจองที่เป็นเสน่ห์ของ 
ภาษาไทย ชอบสงัเกต ชอบดูหนงั อ่านหนงัสอืบ้าง กเ็อามา 
ประมวลกัน หลายประโยคพูดออกไปมันไม่ได้ตั้งใจ เช่น 
เวลารบัสายจากผูฟั้งกจ็ะพดูว่า “บางทน้ีองอย่าอดทนเพือ่
ใครจนใจร้ายกับตัวเองนะ” คือจะบอกว่ามันก็ไม่ได้คม
อะไรหรอก มันอาจจะคล้องจองกัน แล้วคนไทยชอบค�า
คล้องจอง พี่เชื่อว่าค�าคล้องจองมันจะเตือนใจได้ง่ายกว่า

ชีวิตรักคนออฟฟิศ
หลายคนไม่อยากมแีฟนออฟฟิศเดียวกนั แต่ถ้ามนัเจอ มนั
ก็เจอในนั้นแหละ สิ่งหนึ่งที่เวลามีความรักในออฟฟิศจะมี
ทั้งโชคดีและโชคร้ายในเวลาเดียวกัน โชคดีคือเราจะเห็น
กันและกันทุกวัน เราจะมีความสุขในการดูแลกันใกล้ๆ จะ
ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ความโชคร้าย 
จะเกดิข้ึนถ้าความรกัครัง้น้ีไปไม่รอด มันคืออารมณ์ยิง่ใกล้
ยิ่งเจ็บ คือพออยู่ใกล้ๆ ไม่ดูไม่เห็นไม่เป็นทุกข์ แต่ถ้าเกิด
มองเห็นว่าเธอมีความสุขจังเลยตอนไม่มีฉัน มันเจ็บหนัก
กว่าน้ันคือแฟนใหม่ของเขาอยู่ในออฟฟิศเดียวกัน ถูก
หักอกแล้วจะตกงานเหรอ เพราะฉะนั้นฉันต้องสู้ต่อไป 
เพียงแค่เราต้องเจอยาแรงกว่าชาวบ้าน มันต้องเจอแล้ว
สะกดจติตวัเองว่ามนัต้องรอด บางครัง้เราไม่ผดิแล้วท�าไม
เราต้องหนี ต้องลาออกจากออฟฟิศไป มันไม่ใช่ บางทีการ
ที่เราอยู่ต้องท�าให้เขาเห็นว่าเธอไม่ควรค่าแก่หัวใจฉัน 
บางทพีอพดูว่าโดนทิง้ท�าให้เราดมูคีณุค่าน้อย เราต้องบอก
ตัวเองว่าเราต่างคนต่างเลือก แค่ถึงเวลาเราไม่ได้เลือกกัน 
พี่ชอบวิธีคิดของอ้อม สุนิสา ที่บอกว่า เวลาเสียใจ อกหัก 
ให้เราไปบริจาคเลือด เสียน�้าตาไม่ช่วยอะไร แต่เสียเลือด
ไปช่วยคนอื่นได้ เมื่อไหร่ที่เราให้คนอื่นได้ คุณค่าของเราก็
จะกลับมาทันที เพราะฉะน้ันรักในออฟฟิศดี แต่ต้องรัก
อย่างมสีติ ความรกัเป็นเรือ่งไม่แน่นอนทีส่ดุในโลก หลายคน 
ชอบตามหารักแท้ แต่บางทีรักแท้มันไม่เกิดกับเรา เพราะ
ฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราเรียนรู ้ความรักว่ามันไม่มีอะไร
แน่นอน เราจะดูแลความรักที่มีสติมากขึ้น 

ด้วยประโยคเด็ดๆ ค�ำคมโดนๆ บำดใจผู้ฟังที่มีปัญหำชีวิตคู่  
หลำยคนมักจะเรียนรู้เรื่องรำวกำรใช้ชีวิตระหว่ำงคนสองคนได้จำก

กำรฟังรำยกำรคลับฟรำยเดย์ (Club Friday) ที่มีดีเจพี่อ้อย  
จัดคู่กับดีเจพี่ฉอด (สำยทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยำ)  
ทุกค�่ำคืนวันศุกร์ทำงคลื่นกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม  

พนักงำนออฟฟิศทั้งหลำยตั้งใจฟังกันมำก เพรำะหลำยเรื่องรำว  
หลำกปัญหำหนักๆ มักจะโดนใจจี๊ดๆ นอกจำกเป็นที่ปรึกษำ 

และผู้เชี่ยวชำญด้ำนปัญหำควำมรักแล้ว ดีเจพี่อ้อยยังรวบรวม 
ค�ำคมเด็ดๆ จำกรำยกำรฯ ลงพ็อกเก็ตบุ๊ก เขียนคอลัมน ์

ให้นิตยสำรหลำยเล่ม รวมทั้งเป็นวิทยำกรรับเชิญตำมสถำนที่ต่ำงๆ 
แต่ก็ไม่ลืมเป็นนักเดินทำงด้วย

นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล
Djอ้อย

เรื่อง สาวสุดเซอร์ ภาพ oun sirichote
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บนดาวอังคาร
10/28 ซ.พหลโยธิน 5 (ราชครู)
สามเสนใน พญาไท  
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2001 6848
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันอังคาร) 
เวลา 11.00-22.00 น. 
LAT 13.7778112
LONG 100.5396407

ซ.พหลโยธิน 7

ซ.พหลโยธิน 5

ซ.
อา

รีย
์ 1

ซ.
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รีย
์ 2

ถ.
พห

ลโ
ยธ

ิน

BTS
อารีย์

บนดาวอังคาร

พระรามที่ 6 ซ. 30

บนดาวอังคาร 
Co-Workspace and Café
พี่ไม่เคยคิดว่าจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเอง แต่พอได้ร้านนี้มาที่เขา
ตกแต่งเรียบร้อยแล้ว ก็มานั่งคิดกับหุ ้นส่วนว่าร้านแบบนี้ต้องม ี
ห้องประชุม ห้องติวหนังสือ เป็นโคเวิร์กสเปซที่ใครจะมาใช้ก็ได้ เราไม่ 
คดิค่าห้องเพิ่ม แล้วร้านน้ีก็ใช้เป็นที่ท�างานด้วย เราเลยมีคอนเซ็ปต์ว่า 
“ถ้าโลกวุ่นวายนัก หลบมาพัก ‘บนดาวอังคาร’” อาหารที่ร้านขายเป็น
อาหารจานเดยีว ราคาสงูสดุอยูท่ี ่220 บาท เป็นลาบสเต๊กแซลมอน ส่วนเมนู
แนะน�ามีเย็นตาโฟทะเล มาเธอร์โดมเป็นมูสเค้กช็อก+ชาเอิร์ลเกรย์ 
วาฟเฟิลไวท์ช็อก+ไอศกรีมวานิลลา เครื่องดื่มก็เป็นบลูฮาวาย และ 
สตรอว์เบอร์รีโซดา อาหารอร่อย สามารถมากินกันได้เรื่อยๆ

THE DHARA DHEVI 
CHIANG MAI
The Luxurious, Inspiring 
Northern Thai Experience
พื้นที่กว้างขวางอลังการด้วยสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ 
ล้านนา ผสมผสานศิลปะของรัฐฉานและเมียนมาได้อย่างวิจิตร ทั่วทั้ง
บริเวณแวดล้อมด้วยทัศนียภาพและธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ห้องพักมีทั้ง
แบบห้องสวีทและแบบวิลล่าท่ีได้สัมผัสธรรมชาติมากยิ่งข้ึน บางหลัง 
มสีระว่ายน�า้กลางแจ้งให้ความเป็นส่วนตัว ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนกไ็ด้
ช่ืนชมข้าวของสะสมสุดคลาสสิก สิ่งประดิษฐ์สไตล์ล้านนาอันทรง
คณุค่า และเพือ่คงไว้ซึง่อากาศบรสิทุธิ ์ทางโรงแรมไม่อนญุาตให้ขบัรถ
เข้ามาด้านใน แต่สามารถจอดได้บรเิวณลานจอดด้านหน้า แล้วนัง่รถม้า 
หรือรถจากทางโรงแรมที่มีไว้คอยบริการ

THE DHARA DHEVI 
CHIANG MAI
51/4 ม.1  
ถ.เชียงใหม่-สันก�าแพง
ต.ท่าศาลา อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5388 8888
LAT 18.7781761
LONG 99.0349591

วัด
บว

กค
รก

หล
วง

TenGoku 
De Cuisine 
Restaurant

10
06

ถ.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

THE DHARA 
DHEVI  

CHIANG MAI

LAEMGATE
30/1 ซ.พหลโยธิน 11 สามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 08 0000 4444,  
08 4959 5959
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันอังคาร) 
วันละ 4 รอบ  
เวลา 11.30-13.00 น.  
13.30-15.00 น.  
17.30-19.00 น.  
และ 19.30-21.00 น.
LAT 13.7877779
LONG 100.5407418
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นค
วา

ย

ซ.พหลโยธิน 11
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ิน

LAEMGATE

LAEMGATE
The Best Seafood 
Buffet A La Carte
‘ร้านแหลมเกต’ุ ขายอาหารทะเลทีเ่ป็นบุฟเฟต์ เวลาพดูถงึบุฟเฟต์เราจะ
นึกถึงอาหารที่ตั้งทิ้งไว้แล้วให้เดินไปตักเอง แต่ร้านนี้เป็นบุฟเฟต์ที่ 
สั่งท�าแล้วเสิร์ฟไปเรื่อยๆ ท้ังหมดมี 23 เมนู ในราคาคนละ 555 บาท 
บรรยากาศร้านด ีเป็นร้านในสวน อาหารบุฟเฟต์มคีวามสด โดยเฉพาะ
หอยนางรมตวัใหญ่มาก  ปลากะพงทอดน�้าปลา ได้น�้าจิ้มมาอร่อยเลย 
หมึกผัดไข่เค็ม ทะเลลวกจิ้ม กุ้งอบเกลือ กินได้ในเวลา 90 นาที แนะน�า
ให้โทร.จองโต๊ะล่วงหน้า ร้านม ี2 สาขา คอื ซอยพหลโยธนิ 11 และอารย์ี 
ซอย 4

SRI PANWA
A Luxury Private 
Pool Villa
ใครได้มาทีน่ีเ่ป็นต้องประทบัใจ ด้วยความท่ีเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด
จนหลายคนพากันหลงรัก โดยเฉพาะพูลวิลล่าที่ออกแบบมาในสไตล์
ทรอปิคัลร่วมสมัย มีระเบียง เฉลียง ห้องนั่งเล่น ห้องครัว และศาลาที่
สามารถน่ังๆ นอนๆ หย่อนกายแล้วแทบไม่อยากลุกไปไหน ทุกห้อง 
มีวิวสวยๆ ของทะเลอันดามันให้เสพอย่างสบายตาแบบพานอรามา  
มาแล้วไม่อยากให้พลาด ‘Baba Nest’ สามารถไปนั่งรับลม ชมวิว  
จิบค็อกเทลได้โรแมนติกสุดๆ

SRI PANWA
88 ม.8 ถ.ศักดิเดช  
ต.วิชิต อ.เมืองฯ  
จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0 7637 1000
LAT 7.8024584
LONG 98.4085955

ภูเก็ต

SRI PANWA 
PHUKET

402

4021 4123

4129
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CICADA MARKET
83/159 ต.หนองแก อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 08 0650 4334,  
0 3253 6606
เปิดเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ เวลา 
16.00-23.00 น. และอาทิตย์ 
เวลา 16.00-22.00 น.
LAT 12.5343524
LONG 99.9635271

กินลมชมสะพาน
Dining Along the River
ร้านนี้วิวดี อาหารก็รสจัด แต่เป็นจัดที่รสไม่แหลม กลมกล่อมนวลๆ 
อาหารกห็ลากหลาย ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารไทยและซฟีูด้ นัง่กนิอาหารไป 
ก็จะเห็นเรือแล่นผ่านในแม่น�้าเจ้าพระยาไปเรื่อยๆ มาช่วงเย็นตอน
โพล้เพล้หน่อย ลมเยน็สบาย มองเห็นสะพานพระราม 8 เปิดไฟสวยงาม 
บรรยากาศดีมาก มีดนตรีโฟล์กซองเล่นตอนเย็นๆ จะมาเป็นครอบครัว 
เพื่อนฝูง หรือคู่รักก็เหมาะ

CICADA MARKET
Culture and Arts 
with Lifestyles Market
‘ตลาดจั๊กจั่น’ เป็นตลาดที่มีความน่ารัก เป็นถนนคนเดินที่มีงานอาร์ตๆ 
ตอนกลางคืนเต็มไปหมด ไปหัวหินทีไรก็ต้องตอกบัตรที่นี่ ตลาดจั๊กจั่น 
หรือ Cicada Market ขายของทุกเย็นวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ มีลานกว้าง
ในสวนศรี เขาตะเกียบ ท่ีจะจัดเป็นแหล่งช้อปปิ้งสุดฮิป แบ่งแยกโซน
ชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นโซนเสือ้ผ้า เครือ่งประดบั สนิค้าแฮนด์เมด งานศลิปะ 
และขาดไม่ได้คือของกินอร่อยๆ จากร้านขึ้นชื่อและโรงแรมชั้นน�า 
ในหัวหิน โซนเวทีคอนเสิร์ตที่มีการแสดงให้ชมกันเรื่อยๆ

กินลมชมสะพาน
11/6 ซ.สามเสน 3 
ถ.สามเสน วัดสามพระยา 
พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0 2628 8382, 
08 1893 5552
เปิดทุกวัน 
เวลา 11.00-24.00 น.
LAT 13.7665577
LONG 100.4950758

ภ
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วัดพระธาตุผาแก้ว
95 ม.7 บ้านทางแดง  
ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ 
จ.เพชรบูรณ์ 67280
โทร. 08 4494 1262
เปิดทุกวัน  
เวลา 08.00-17.30 น.
LAT 16.7892989
LONG 101.048645

วัดพระธาตุผาแก้ว
The Most Spectacular 
Temple
มีความเป็นวัดใหญ่ แต่รู้สึกสงบ อะเมซิ่งมาก มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม
ด้วยการน�าเซรามกิมาวางเรยีงต่อกนั เหมอืนศลิปะโมเสก สวยงามสดุๆ 
ไปแล้วรู้สึกประทับใจจนอยากไปอีก ได้ยินมาว่าท่านเจ้าอาวาสวัดนี้ 
ท่านเป็นศิลปิน ท่านจะใช้มีดดาบวาดภาพแล้วน�าเงินที่ขายภาพได ้
มาบ�ารงุวดั ใครทีม่องหาสถานทีป่ฏบัิตธิรรม ทีน่ีเ่หมาะมาก ดรูายละเอยีด 
ได้ที่เว็บไซต์ http://www.phasornkaew.org

ชีวิตธรรมดา
Coffee, Bakery and 
Home Cooking
ใครไปเชียงรายกต้็องแวะร้านนี ้บ้านไม้สขีาวแนวองิลชิคนัทรเีฮาส์ เป็น
ร้านกาแฟและขายอาหารติดริมแม่น�า้กก บรรยากาศร้านน่านั่ง มีของ
วินเทจตกแต่งสวยงาม ก่อนพระอาทิตย์ตกที่นั่งริมชานข้างแม่น�้ากก 
จะถูกจับจองแบบไม่ค่อยมีว่างเว้น ร้านมีเครื่องด่ืม ชา กาแฟ ไวน์  
ส่วนอาหารแนะน�าเป็น “สลัดชีวิตธรรมดา” ท่ีเจ้าของร้านใช้ผักท่ี 
ปลกูเองมาท�าสลดั มอีาหารคลนีขาย ม ี“สปาเกตตีไส้อัว่” ทีอ่ร่อยมากๆ 
ใครมาเชียงรายแล้วอยากได้บรรยากาศสงบ ชื่นชมกับธรรมชาติ 
รอบๆ กาย แนะน�าให้มาที่นี่เลย

ชีวิตธรรมดา
179 ม.2 ต.ริมกก อ.เมืองฯ 
จ.เชียงราย 57000
โทร. 08 1984 2925
เปิดทุกวัน  
เวลา 08.00-20.00 น.
LAT 19.9218996
LONG 99.8429021

อบต. 
แคมป์สน

แยกทับเบิก แยกกกโย

ตลาดห้วยไผ่

CALTEX

ธนาคาร
กสิกรไทย

12

21

วัดพระธาตุ
ผาแก้ว

ลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท

ถ.แม่กก

แม่น�้ากก
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ลโ
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ชีวิตธรรมดา
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