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GO & GRAB IT!

“อร่อยสัง่ได้”
กบัหลากหลาย

ร้านอาหารสตรตีฟูด้ชือ่ดงั

"Life is short, so eat drink travel" 

Slow but “นัว”

EDT TOP10 ฉบับน้ีเราจะพาไป Eat Drink Travel แบบ Slow Life  
ในบรรยากาศง่ายๆ สบายๆ กันครับ

ความง่าย แท้จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนใหญ่ในชีวิตประจ�าวัน
ของเราทุกคน ด้วยเหตุนี้ หากบนความง่ายนั้นล้วนมีเสน่ห์และสีสัน 
ที่รื่นรมย์ก็น่าจะเป็นวิธีการด�าเนินชีวิตที่ลงตัวทีเดียว

เริ่มจากการกินง่าย ที่จะพาไปรู้จักกับร้านอาหารเมนูเบสิก ใกล้ตัว  
กินได้บ่อยครั้ง และจะกี่ปีก็ไม่รู้เบื่อ

ต่อด้วยการขึน้เขาลงทะเลไปดืม่ด�า่กบักาแฟหอมละมนุกลิน่ละไม ทีง่่าย
แต่ไม่ธรรมดากันให้หายง่วงหายเหงา

และตบท้ายด้วยที่พักท่ีง่ายแต่ไม่วายชิลล์เสียจนอยากจะจัดของ 
ลงกระเป๋าไปพักผ่อนแบบ Slow Life กันสักคืนสองคืนโดยพลัน

แล้วไปพิสูจน์กันครับว่า เสน่ห์ของสิ่งง่ายๆ ช้าๆ จะเย้ายวนป่วนใจ 
ชาว EDT ให้หลงใหลได้จริงหรือไม่ แค่ไหนกัน?

กษมาช นีรปัทมะ 
บรรณาธิการอ�านวยการ

บรรณาธิการ
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THE GARDEN OF TFEST BY TGIFMARKET  
June 17-19, 24-26 
@ Fragrant Park (BTS Thonglor)

URBAN EATERY - 
CHEESE IT UP
June 24-26 
@ K Village

BAKERY SME FAIR
June 14-20
@ เซ็นทรลั ป่ินเกล้า

TEAMLAB ISLANDS
Now-July 31
@ THE SPACE, 3rd Floor, 
CentralWorld 

บุฟเฟตผ์ลไม ้ 
สวนละไม
June 27- August 14 
@ สวนละไม, จ.ระยอง

LET 'S
EAT•DRINK•TRAVEL

CALENDAR

OLYMPUS
เปิดตวั Stylus TG-Tracker–4K Action Camera 

ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Garden in the City” TG Tracker กล้องรุ่นใหม่
ล่าสุดในตระกูล Tough ได้รับความนิยมอย่างมากของโอลิมปัส  
ด้วยขนาดเล็กกะทัดรัด แต่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ต่างๆ มากมาย  
มีความทนทานสูง เมื่อผู้ใช้กลับมาดูภาพถ่ายหรือวิดีโอที่บันทึกไว้
ระบบกล้องจะท�าการบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นได้อย่างละเอียด ไม่ว่า 
จะเป็นพกัิดสถานที ่หรอืข้อมลูทีอ่ยู่ในสิง่แวดล้อมนัน้ๆ TG-Tracker 
ถอืเป็น Action Camera รุน่ใหม่ทีถ่กูออกแบบมาส�าหรบักลุม่คนทีช่อบ
กิจกรรมเอาต์ดอร์ กิจกรรมแนวสปอร์ต ผจญภัย รวมถึงคนที่ชอบ  
Life-logging ทีส่ามารถบนัทกึข้อมลูต่างๆ ระหว่างท�ากิจกรรมนัน้ได้  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ�ากัด  
แผนกผลิตภัณฑ์ถ่ายภาพ โทร. 0 2787 8200

สยามพวิรรธน์พร้อมเปิด ‘สยามดสิคฟัเวอรี’่ แล้ววนันี้

บริษัท สยามพิวรรธน์ จ�ากัด ทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาท จัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งยิ่งใหญ่ในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน 
โดยสร้างเป็นไลฟ์สไตล์สเปเชียลตีส้โตร์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย พร้อมจดัโปรโมชัน่และกจิกรรมเฉลมิฉลองยิง่ใหญ่
เหนือจินตนาการ ตอกย�า้เสน่ห์ของกรุงเทพฯ ในฐานะศูนย์กลางการค้าปลีกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
มีการน�าแบรนด์ดังมาเปิดตัวครั้งแรกในโลกและครั้งแรกในประเทศไทยมากมาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบล�้ายุค 
ให้ขาช้อปได้มาละลายทรัพย์กันแล้ววันนี้

ไทยเฟคซ์ เวลิด์ ออฟ ฟูด้ เอเชยี 2559
งานนทิรรศการอาหารและเครือ่งดืม่ชัน้น�าแห่งเอเชยี

จัดขึ้นเพื่อต้อนรับบรรดาสุดยอดผู้มากความสามารถในวงการอาหาร 
ชัน้น�าของโลก โดยมผีูใ้ฝ่ฝันทีจ่ะเป็นเชฟกว่า 1,049 คน จาก 11 ประเทศ 
เข้ามาประชันความสามารถในศาสตร์ด้านอาหารและเกมการแข่งขัน  
ผู ้เข้าชมงานได้พบกับสุดยอดบาริสต้าที่เก่งที่สุดในโลกถึง 14 คน 
ได้แก่ ฮิเดโนริ อิซากิ แชมป์บาริสต้าโลกประจ�าปี 2557 ผู้ซึ่งเป็นแชมป์ 
บาริสต้าชาวเอเชียคนแรกของโลก การเปิดตัวกาแฟที่มีราคาแพงที่สุด 
ในโลก ด้วยราคาแก้วละ 100 เหรียญสหรัฐฯ ของไนน์ตี้ พลัส คอฟฟี่  
รวมทั้งการอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านอาหารจากซีอีโอ 
และผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรช้ันน�าทั่วโลกกว่า 100 คน งานลุล่วง 
ไปด้วยดีท่ามกลางผู้ที่สนใจจ�านวนมาก เมื่อวันที่ 25-29 พฤษภาคม 
ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค กรุงเทพฯ 

NEWS & EVENT

สมคัรบตัรสมาชกิบาร์บกีอนคลบั
ผ่านตู ้Vending Machine ลุน้รบั
ของขวัญสุดพเิศษ ลมิเิตด็ อดิชิัน่

บาร์บีคิวพลาซ่าจัดกิจกรรมสมัครบัตร
สมาชิกบาร์บีกอนคลับผ่านตู้ Vending 
Machine โดยมีเซอร์ไพรส์เป็นพระเอก
หนุ่ม ทอย-ปฐมพงศ์ เรือนใจดี มาชวน
แฟนคลบัสมคัรบตัรสมาชกิบาร์บกีอนคลบั 
พร้อมลุ ้นรับของขวัญสุดพิเศษ ลิมิเต็ด  
อดิชิัน่ จากบาร์บีคิวพลาซ่า โดยกิจกรรม 
สมัครบัตรสมาชิกบาร์บีกอนคลับผ่านตู้  
Vending Machine จะหมุนเวียนไป 
ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ ติดตาม
รายละเอียดหรือข ้อมูลเ พ่ิมเติมได ้ที่  
www.facebook.com/barbqplazathailand 

JUNE - JULY 2016
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หลากหลายด้วยร้านรวง
เปิดใหม่ไม่มีเอาต์ ให้ชาว 
EDT ได้ไปเช็กอิน กินเล่น 
หรือจะเป ็นสังสรรค์กับ 
ผองเพือ่น ชวนครอบครวั 
ไปเติมความสัมพันธ์กัน 
ในวนัหยุด เดอืนน้ีมีคาเฟ่เก๋ๆ  
หลากหลายมุมเมืองให้ไป
แวะทกัทาย ใกล้แถวไหนก็ไป
กันได้ ส่วนอาหารก็มีให้ 
เลอืกหลายสไตล์ ชอบแบบไหน 
ลสิต์ไว้ในแผนการกนิได้เลย

NEWCOMERS

New Season
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หิมพานต์

เม
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รค

์

วงศ์สวรรค์

อุทยานสวรรค์

โชกุน
หมูกระทะ
บุฟเฟ่ต์

จันทร์เสวย 
คันทรีเพลส

บ้านเพลง
เก็บตะวัน

GORIL-TAR 
CAFÉ

RIVERSIDE GRILL
โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน 
2 ซ.เจริญกรุง 30 ถ.เจริญกรุง 
สี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0 2266 9214 
อเีวนท์พเิศษจดัทกุศุกร์แรกของเดือน
เท่านั้น เวลา 18.30-20.30 น.
LAT 13.729395
LONG 100.513642

GORIL-TAR CAFÉ
112/384 ถ.ดาวดึงส์ 
ต.ปากน�้าโพ 
อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 09 4616 2555
เปิดทุกวัน 
เวลา 07.00-22.00 น.
LAT 15.704829
LONG 100.125110

GORIL-TAR CAFÉ 
The Container Coffee Shop 
โดดเด่นแต่ไกลส�าหรับ ‘กอริลต้า คาเฟ่’ ตู้คอนเทนเนอร์ 2 ชั้น ที่ตกแต่งสีสันได้สดใสแสบตา 
พร้อมมุมถ่ายรูปมากพอให้คอกาแฟ เครื่องดื่ม ได้มาใช้บริการกันอย่างเต็มที่ ส่วนขนมก็เป็น
สูตรเดียวกับร้าน Neo Café ที่เชียงใหม่ เพราะเป็นเจ้าของเดียวกัน ไม่เพียงแต่มีของว่าง 
ให้ชิมกันเท่านั้น ยังมีอาหารจานเดียวให้สั่งกินได้ด้วย และโดนใจไปเต็มๆ ส�าหรับนักปั่น  
เพราะที่นี่จัดเป็นไรด์อะไบค์เท่ๆ ที่สามารถขี่จักรยานเข้าร้านแบบ Ride Through มาสั่ง 
ทีช่่องนกัป่ันได้เลย ร้านอยูใ่นเมอืงนครสวรรค์ ตรงสามแยกซอยย่งอัน เยือ้งๆ โชกนุหมูกระทะ 
มาจังหวัดนี้แล้วลองแวะเวียนกันดู

SEEN SPACE HUA HIN
Beachfront Mall 
เพิ่งเปิด Soft Opening กันไปหมาดๆ ส�าหรับคอมมิวนิตีมอลล์ติดทะเลแห่งแรกในหัวหิน 
ประสบการณ์ใหม่ที่จะเพิ่มช่วงเวลาพักผ่อนให้คุณขึ้นไปอีกระดับ เที่ยวทะเลแล้วมา 
ปิดท้ายด้วยการเดินช้อปปิ้งเสื้อผ้า ของใช้แบรนด์ดังนานาชนิด แวะร้านอาหารเก๋ๆ  
ให้เลอืกชมิรสชาตทิีม่หีลากหลาย ด้วยตวัโครงการออกแบบทนัสมัย เป็นอาคารปูนเปลอืย
ที่ทั้ง 4 โซนสามารถมองเห็นวิวทะเลได้เต็มตา ขอบอกว่าใครก�าลังหาลานกิจกรรมที่
สามารถฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่งได้ทุกวินาที ลองแวะมาเที่ยวเล่นที่นี่กันดู

RIVERSIDE GRILL
Beer & Tapas Night
เปลี่ยนบรรยากาศดินเนอร์แบบเดิมๆ เพิ่มเติมด้วยวิวสวยริมแม่น�้าเจ้าพระยากับ 
ห้องอาหารสุดหรูระดับห้าดาวที่ ‘ริเวอร์ไซด์ กริลล์’ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน 
พร้อมจัดโปรโมชั่นเอาใจนักกินด้วยบุฟเฟ่ต์เบียร์และไซเดอร์หลากหลายยี่ห้อ  
อ่ิมอร่อยเพลิดเพลินคู่ทาปาสช้ันน�าแบบไม่อ้ัน! ในราคาคนละ 599++ บาท หรือ 
999++ บาท ส�าหรับอพัเกรดเบยีร์เป็นแบบพรเีมยีม โดยจะจดัเฉพาะทกุคนืวนัศกุร์แรก
ของเดอืนเท่านัน้ เลง็ปฏทินิกนัไว้ดีๆ  ส่วนใครทีเ่บือ่สภาพการจราจรบนท้องถนน ทาง
โรงแรมมเีรอืรบัส่งจากสถานรีถไฟฟ้า BTS สะพานตากสนิ ถงึโรงแรมฟรทุีกครึง่ช่ัวโมง

SEEN SPACE 
HUA HIN
ซ.หัวหิน 35 หรือ ซ.หัวหิน 19
ต.หัวหิน อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 09 2350 0035
เปิดทุกวัน จันทร์-พฤหัสบดี 
เวลา 11.00-22.00 น. 
ศุกร์-อาทิตย์ 
เวลา 10.00-22.00 น.
LAT 12.597165
LONG 99.952282

ซ.
เจ
ริญ

กร
ุง 

30

เอเชีย 
คอลเลคชั่น

คิตตี้ 
แอนด์ 
ซาซี่

ท่าเรือด่วน
สี่พระยา

ทอริเจมส์ 
จิวเวลรี่

RIVERSIDE 
GRILL

โรงแรมรอยัล 
ออคิด เชอราตัน

แม
่น�า้

เจ
้าพ

ระ
ยา

ห้องอาหาร
มนต์ทะเล

Hobs At 
Seen Space 

Hua Hin

บ้านริมหาด

SEEN SPACE 
HUA HIN
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TRIPLE TREES
20/28 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ 
ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0 2150 2403
เปิดทุกวัน 
เวลา 11.00-22.00 น.
LAT 13.92588
LONG 100.46173

TRIPLE TREES
Café & Restaurant
ทกุวนันีใ้ครเบือ่การเข้าครวัท�าอาหาร ขอแนะน�าให้แวะมาที ่‘Triple Trees’ 
ร้านอาหารและเบเกอรีสไตล์โฮมเมดย่านถนนชัยพฤกษ์ พิกัดอยู่ถัด
จาก Crystal PTT ประมาณ 800 เมตร ตัวร้านตกแต่งเรียบง่าย ใช้
กระจกบานใหญ่แทนผนงัทบึ เผยให้แสงธรรมชาตสิาดส่องเข้ามาใน
ร้านอย่างกลมกลนื เมนทูีม่าแล้วต้องสัง่ให้ได้ คอื คะน้าปลาเคม็ราดข้าว 
ผัดไทยกุ้งสด ซี่โครงหมูอบ Triple Trees ส่วนของหวานแนะน�าเป็น 
Strawberry Charlotte และ Double Chocolate Cheesecake  
ลองสั่งมาชิมกันดู

ย่านทองหล่อ แหล่งรวมร้านฮิป ร้านฮอต บรรยากาศดีที่มีให้เลือกนั่ง 
ไม่ซ�้าแบบ ล่าสุดกับคาเฟ่เปิดใหม่หมาดๆ ‘Thinkin’ Outside The Fox’ 
คาเฟ่ที่สามารถหลบลมร้อนมาผ่อนคลาย หนีการจราจรที่ติดขัดได้เป็น
อย่างด ีตวัร้านบรรยากาศน่ารกั น่านัง่ ตกแต่งเรยีบง่าย เน้นโทนสธีรรมชาติ 
มใีห้เลอืกชลิล์ได้ถึง 2 ช้ัน ตามชอบ ระหว่างรอขนม เครือ่งดืม่ทีส่ัง่ไป สาวๆ 
มีเวลาได้เดินดูของกระจุกกระจิก ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า ของตกแต่งดีไซน์เก๋ๆ 
ท่ีทางร้านน�าเข้าจากประเทศกลุ่มสแกนดเินเวยีได้อย่างจใุจ ใครทีข่บัรถมา 
แนะน�าว่าให้จอดที่ J Avenue ทองหล่อ แล้วเดินข้ามฝั่ง

MIXEDCUPS
141/2 Chillva Market 
(โซนตู้คอนเทนเนอร์)
ถ.เยาวราช ต.รัษฎา 
อ.เมืองฯ จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 08 8768 5692
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ) 
เวลา 17.00-22.00 น. 
LAT 7.906975
LONG 98.373588

THE GARDEN OF 
TFEST (TGIF)
บริเวณ Fragrant Park 
ปากซอยสุขุมวิท 36
คลองตันเหนือ วัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 09 7153 5369, 
09 9415 7459
เปิดทุกวัน
ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 
เวลา 13.00-23.00 น. 
LAT 13.731449
LONG 100.569465

ตลาดนัดยามเย็นที่ชิคสุดๆ และถูกพูดถึงในตอนนี้อย่างมาก ไม่ว่า
จะเป็น IG ดารา หรอืในบรรดาโซเชยีลของเพ่ือนๆ ใครทีย่งัไม่ได้ไปเดนิ 
‘The Garden of TFEST (TGIF)’ ระวงัเอาต์ เพราะเขาจะจดัทีบ่รเิวณ 
Fragrant Park สถานีรถไฟฟ้า BTS ทองหล่อ (ทางออกที่ 2) ปาก
ซอยสุขุมวิท 36 เพียงแค่ 10 สัปดาห์ จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคมนี้
เท่านั้น ขาช้อปทั้งหลายคงถูกจริต เพราะมีทั้งเสื้อผ้า แฟชั่น ร้านค้า
แบรนด์ดังกว่าร้อยร้าน ร้านอาหารขึ้นชื่อ ลานเบียร์ และเวิร์กช็อป 
ที่จะจัดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ มาฟังเพลงชิลล์ๆ ท่ามกลางสวนสวย
สไตล์ Easy Living ทีจ่ะท�าให้วนัพกัผ่อนของคณุประทบัใจไปอกีนาน

MIXEDCUPS
A Good Mixed 
in a Good Cup
ร้านไอศกรีมเกล็ดหิมะโฮมเมดสุดน่ารัก ตั้งอยู ่ท ่ามกลางตลาดนัด 
ตู้คอนเทนเนอร์แห่งแรกและแห่งเดียวในภูเก็ต ด้วยบรรยากาศชิลล์ๆ  
น่าเดินเล่น ช้อปปิ้งกันแล้วก็ต่อด้วยของเย็นๆ ให้ความสดชื่น ซึ่งไอศกรีม
ของร้าน ‘MixedCups’ โดดเด่นด้วยรสชาติเข้มข้น เกล็ดน�้าแข็งเนียนนุ่ม 
เบาเป็นปยุเหมอืนหิมะ เมนูแนะน�าไม่ว่าจะเป็นรสชาตขิองไอศกรมีเกลด็หมิะ
ทีเ่รยีงรายมาให้เลอืกกนัเพยีบแล้ว ซอสและทอ็ปป้ิงต่างๆ กอ็ลงัการลายตา 
ส่วนใครทีไ่ม่ถนัดการ Mixed ทางร้านเตรยีมเมน ูCombo Set เป็นทางเลอืก
ไว้ให้ โดยคัดสรรจากความนิยมของลูกค้าเป็นหลัก ร้านตกแต่งน่ารัก  
สวยหวาน สายแบ๊วห้ามพลาดกันนะเออ

THINKIN’ OUTSIDE 
THE FOX
416/3 ซ.ทองหล่อ 14
ถ.สุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ 
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0 2390 2847 
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) 
เวลา 12.00-20.00 น.
LAT 13.733438
LONG 100.580533

THINKIN’ OUTSIDE THE FOX
Urban Neighbourhood Café

THE GARDEN OF TFEST (TGIF) 
Thank God It’s Flea Market
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HARU IZAKAYA 
& SUSHI BAR
96 ซ.โยธินพัฒนา 
ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น 
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2515 0058-9, 09 8278 2266
เปิดทุกวัน 
จันทร์-ศุกร์ 11.30น. - 14.00น. 
และ 17.00น. - 22.00น.
เสาร์-อาทิตย์ 
ตั้งแต่ 11.30น. - 22.00น.
LAT 13.809019
LONG 100.618348

MOOMIN CAFÉ
ชั้น 4 สยามเซ็นเตอร์ 
ถ.พระราม 1 ปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0 2658 1716
เปิดทุกวัน 
เวลา 10.00-22.00 น.
LAT 13.7462672
LONG 100.5317253

MOOMIN CAFÉ 
Café and Dolls
ไม่ต้องบินไปต่อคิวยาวๆ ที่ฮ่องกงหรือโตเกียวกันอีกแล้ว สาวก Moomin ไปเช็กอินที่
สยามเซ็นเตอร์ กับ ‘Moomin Café’ ร้านแรกของเมืองไทยได้เลย ตัวการ์ตูนสีขาวอวบอ้วน 
จมกูใหญ่ๆ ในเรือ่ง Moomin ทีท่�าเอาคอการ์ตนูเหน็เป็นต้องรบีถลาเข้าไปหามาไว้ในครอบครอง 
แม้คาแรก็เตอร์จะเหมอืนฮปิโป แต่แท้จรงิแล้วมนัคอื Troll ผูพิ้ทกัษ์ป่าในโลกแห่งจนิตนาการ 
ตวัร้านตกแต่งแนวสแกนดเินเวยีน ให้บรรยากาศเหมอืนหมูบ้่านในยโุรปเหนอื เพราะ Moomin Café 
เกิดและโตท่ีประเทศฟินแลนด์ ร้านจึงอบอุ่นด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ ผนงัอฐิ พร้อมพรอ็ป Moomin  
ทีม่อียูเ่ตม็ร้าน เมนทูีน่ีข่ายทัง้เครือ่งดืม่ ของหวาน ของคาวหน้าตาดใีห้ได้ถ่ายรปูอัพโชว์เพ่ือน
ในโซเชียลกันแบบเต็มๆ กับสาขาแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้

CAT HUMAN CAFÉ
Cats / Cooking / Bakery
ทาสแมวได้เฮกันเรือ่ยๆ โดยเฉพาะทาสทีอ่ยู่ละแวกพทุธมณฑล สาย 2 เพ่ิงมีคาเฟ่เปิดใหม่
ในชื่อ ‘Cat Human Café’ ที่เป็นทั้งคาเฟ่แมว ขายอาหารและเบเกอรีรวมไว้ในที่เดียวกัน 
โดยโซนร้านอาหารจะอยู่ช้ันล่าง มขีองว่าง ของหวาน อาหารหลกัให้สัง่มากนิได้หลายเมนู 
อ่ิมแล้วก็เตรียมตัวไปหาเจ้านายได้ที่ช้ันสอง ซ่ึงมีเหมียวกว่า 10 ชีวิตหลายสายพันธุ์ 
มาน่ังๆ นอนๆ อ้อนบ้าง หย่ิงบ้าง ให้เจ้าทาสได้สัมผัสและถ่ายรปูกนัอย่างอบอุน่ ก่อนกลบั
ลงไปชั้นล่างจะมีโซนกิฟต์ช็อปให้ละลายทรัพย์พอยิ้มแก้มปริ

HARU IZAKAYA & SUSHI BAR
Modern Izakaya & Sushi Bar
อยากกินอาหารญี่ปุ่นที่สด สะอาด แถมรสชาติก็ถูกลิ้น ไม่ต้องเดินทางไปกินถึง 
ในเมือง ไม่ต้องหงุดหงิดกับการจราจรที่ติดขัด แนะน�าให้ตรงมาในซอยโยธินพัฒนา 
ด้านหลังโครงการ Chic Republic ถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา จะเจอกับ
ร้านอาหารบรรยากาศเก๋ๆ ท่ีมองจากภายนอกจะเห็นเป็นรูปนกกระดาษซึ่งเป็น 
กมิมกิของร้านน้ี ส่วนอาหารทีม่าแล้วห้ามพลาดคอื "Kurobuta Nabe" หม้อไฟญีปุ่น่
หมูคุโรบูตะ ต่อด้วย "Buta Kakuni Kamameshi" ข้าวอบหม้อญี่ปุ่นหมูสามชั้น และ 
"Hotate Volcano Yaki" หอยเชลล์ญี่ปุ่นย่างภูเขาไฟ กนิเสรจ็รบัรองว่าจะสมคัรเป็น
ขาประจ�าแบบไม่รีรอ กอ็าหารเขา ‘อมูาม’ิ นีน่า

CAT HUMAN CAFÉ
โครงการบ่อน�า้มันพลาซ่า 
ถ.พทุธมณฑล สาย 2 ทววีฒันา
กรุงเทพฯ 10170 
โทร. 08 8338 2519
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) 
เวลา 11.00-19.00 น.
LAT 13.758991
LONG 100.393255
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ด้วยกระแสของร้านกาแฟที่ก�าลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และดีกรีความฮอตของพ่อค้าแซ่บที่ยังแรงดี 
ไม่มีตก คอลัมน์พ่อค้าแซ่บฉบับน้ี จึงพาไปท�าความรู้จักกับบาริสต้าหนุ่มลูกครึ่งไทย-อเมริกัน คุณทอมมี่ 
ธนบัตร กายเยอร์ ที่ไม่ได้มีดีแค่การชงกาแฟเท่านั้น แต่ยังพ่วงอาชีพ ช่างภาพ พิธีกร นายแบบโฆษณา และ
ยังเป็น 1 ใน 50 หนุ่มคลีโอ ปี 2015 อีกด้วย ส่วนคอกาแฟ ก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันมาบ้าง เพราะเค้าคือ  
1 ในบาริสต้าหนุ่มหล่อที่ถูกแชร์มากที่สุดในโลกโซเชียล

จุดเริ่มต้นของชีวิตการท�างาน
“เร่ิมท�างานเป็นช่างภาพก่อนเลยครับ รับถ่ายภาพทุกแนว ตอนแรกกะว่าจะรับงานอิสระ แต่พอมีโอกาส 
ได้ท�างานพิธีกรที่เกี่ยวกับการสอนถ่ายภาพ พิธีกรรายการท่องเที่ยว ก็เริ่มสนุก ปัจจุบันเป็นพิธีกรรายการ 
Cyber City ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ ช่อง 5 ช่วงเวลา 10.05 -10.30 น.”

เข้าสู่วงการบาริสต้า
“พอดีผมรู้จักกับพี่ปิ เจ้าของร้าน Gallery กาแฟดริป ก็เลยแวะไปนั่งเล่นที่ร้านอยู่บ่อยๆ นานๆ เข้าก็รู้สึก
ซึมซับและอยากลองชงกาแฟดูสักคร้ัง จ�าได้ว่า กาแฟถ้วยแรกของผม มันไม่ได้เรื่องเลยครับ พอรู้ว่าการ 
ชงกาแฟไม่ใช่เรื่องง่าย ก็เลยศึกษา ลองชงบ่อยๆ มันคือจุดเริ่มต้นของการชงกาแฟแบบจริงๆ จังๆ”

พ่อค้าแซ่บ

Profile พ่อค้าแซ่บ
อายุ  : 28 ปี
ส่วนสูง : 188 ซม.
น�้าหนัก  : 85 กก.
งานอดิเรก  : ถ่ายรูป, ปั่นจักรยาน, 
   ชิมกาแฟ
IG  : thanabut_gier 
FB  : thanabutgier.blog

ตดิตามพ่อค้าแซ่บและความสนกุ
ของเหล่า 4 เทยได้ที่
  ทุกวันเสาร์ 
  เวลา 23.00 น.
  toeytiewthai
  GMM TV
www.gmm-tv.com

“ผมเป็นคนไม่ชอบอยูน่ิง่ๆ ชอบเดินทาง ชอบค้นหาสิง่ใหม่ๆ เวลาท�าอะไรหลายๆ อย่าง 
พร้อมๆ กนั ร่างกายกเ็ริม่อ่อนล้า กาแฟและอาชพีบารสิต้านีแ่หละครบัคอืมมุ Slow Life 

ของชีวิตผม”

���������� June.indd   2 3/6/2559 BE   14:50

EX
AM
PL
E



ที่เที่ยวสุดโปรด
“ผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเล แต่จะชอบไปเที่ยวทะเลในช่วงฤดูหนาว เพราะว่า
ทะเลหน้าหนาวท้องฟ้าสวย อากาศก็ไม่ร้อนจัดจนเกินไป (ไม่เชื่อลองดูสิครับ) 
และผมเป็นคนหนึง่ทีพ่กเมลด็กาแฟตดิตวัไปด้วยเสมอ ไม่ว่าจะไปแวะร้านกาแฟ 
จังหวดัไหนกถ็อืโอกาสแลกเปลีย่นความรูเ้กีย่วกบักาแฟไปในตัวด้วย ทีป่ระทบัใจสดุ 
ก็คงจะเป็นการได้ไปเยือนร้านอาข่า อ่ามา จ.เชียงใหม่ ในยุคแรกๆ ผมชื่นชมใน
การใช้ชีวติแบบเรยีบง่ายและการพฒันาบ้านเกดิแบบค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป ของพีล่ ี
เจ้าของร้าน”

ถ้าสาวๆ คนไหนอยากแวะไปจิบกาแฟฝืมอืคณุทอมมี ่แวะไปได้ที ่ร้าน Café Now  
ทั้ง 3 สาขา คือทาวน์อินทาวน์, SCB Park และสาขาล่าสุด สยามดิสคัฟเวอรี 
รับรองว่าคุณทอมมี่จะแวะเวียนไปในทุกๆ สาขาแน่นอน 

บทบาทบาริสต้ากับกาแฟถ้วยโปรด
“จากการชงกาแฟดืม่เองทีบ้่าน กลายมาเป็นบารสิต้าทีร้่าน Café Now ส่วนตวัผมชอบกาแฟดรปิ 
เพราะกาแฟดริปมีเสน่ห์ เป็นการชงอย่างช้าๆ ถ้าใครยังไม่เคยลอง ผมอยากให้ลองดื่มดูสักครั้ง  
ผมว่ากาแฟด�านัน้ ดืม่ง่าย คล้ายๆ กบัการดืม่ชา ทีร้่าน Café Now เจาะจงเลอืกใช้กาแฟจากโรงคัว่  
Brave Roasters กาแฟคณุภาพดทีีค่อกาแฟต่างยอมรบั แต่ถ้ายงัไม่ชนิกบัการดืม่กาแฟด�า แนะน�า
ให้ลองดืม่ ลาเต้ร้อนก่อนกไ็ด้ครบั เรามัน่ใจว่ารสชาตกิาแฟของทีร้่านเป็นการผสมผสานในสดัส่วน
ที่ลงตัว แต่ถ้าสาวๆ ที่ชอบดื่มน�้าผลไม้สไตล์ม็อกเทลแนะน�าเมนูใหม่ของร้านอย่าง Sunburst  
มส่ีวนผสมของน�า้ส้มสด โซดา และเมลด็ทบัทมิ รบัรองว่าแก้วนี ้ดืม่แล้วจะรเีฟรชขึน้มาทนัท”ี

ไลฟ์สไตล์ กิน ดื่ม เที่ยว 
“ผมเป็นคนไม่ชอบอยูน่ิง่ ถ้าว่างจากงานก็จะหาโอกาสเดนิทางไปท่องเทีย่ว ป่ันจักรยาน ออกทรปิ 
อยูบ่่อยๆ การท่องเท่ียวท�าให้ผมได้ถ่ายรปู การเดนิทางแต่ละครัง้ ผมจะเกบ็ทัง้คลปิและภาพนิง่
กลบัมาด้วย แต่ผมเป็นคนไม่ชอบมานัง่เขยีนรวีวิ เลยเลอืกทีจ่ะท�า Blog ขึน้มา บอกเล่าเรือ่งราว
การเดินทางของผมพร้อมรวีวิกล้องไปในตวั ผ่านทาง www.facebook.com/thanabutgier.blog  
ผมมองว่าการเดนิทาง ท�าให้ได้พบเจอสิง่ใหม่  ๆได้คยุกบัคนในแต่ละท้องถิน่ ซึง่จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆ  
กลับมาด้วยเสมอ”

Café Now by Propaganda
ซ. ทาวน์อินทาวน์ 11 
ถ. ประดิษฐ์มนูธรรม 
วังทองหลาง กรุงเทพฯ 
เวลาท�าการ 10.00-20.00 น.
โทร. 09 8308 8210
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เที่ยววัด
ถ้าใครตาม IG คงคิดว่าผมกลายเป็นเด็กวัดไปแล้ว จริงๆ ผมแค่ชอบ 
เท่ียววดั มนัเริม่มาจากความบงัเอิญทีไ่ด้พบกบัหลวงปูไ่พบลูย์ วดัอนาลโย  
จังหวัดพะเยา ซึ่งมีเมตตามาก สัมผัสความอบอุ่น เมตตา ได้โดยไม่ต้อง
พูดอะไรเลย พอมีโอกาสถวายเพลบ่อยๆ ตอนที่ท่านมาพักรักษาตัว 
ในโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ ก็เลยกลายเป็นลูกศิษย์ มีโอกาสฟังท่านเทศน์  
ฟังจนรู้สึกเลยว่าไม่อยากท�าอะไรไม่ดีอีกแล้ว คือคนเราเคยท�าผิดกันมา
ทั้งนั้น หลวงปู่บอกว่าถ้าเรารู้ได้ อดีตก็ช่างมัน มันผ่านไปแล้ว ไปสนใจ
ท�าไมกับวันวานที่ผ่านมา เราก็เอาใหม่ ท�าปัจจุบันใหม่ หลังจากนั้นชีวิต 
ก็เปลี่ยน กลายเป็นคนไม่ดุ ไม่ใจร้อน ไม่โกรธ ไม่อาฆาตอีกแล้ว

เวลาไปเทีย่ววดั ผมมกัจะไปค้างคนื เยน็ๆ กท็�าวตัร ผมท�าของผมเป็นปกติ
อยูแ่ล้ว แค่เปลีย่นบรรยากาศ เปลีย่นสถานที ่พอเช้ากไ็ปเดนิตามพระท่าน
บิณฑบาต ช่วยท่านถือของ ได้สัมผัสบรรยากาศตอนเช้าๆ ในต่างจังหวัด 
อย่างที่เชียงของผู้คนพูดภาษาเหนือกัน มันมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมที่ 
ผมว่าน่ารัก คนต่างจังหวัดก็เป็นกันเอง อัธยาศัยดี อากาศเย็นสบาย มี
หมอกลง มนัรูส้กึดี ผมไม่ได้คดิว่าเราจะต้องได้บญุอะไรมากหรอกครบั คอื
เหมือนได้เที่ยวเป็นหลัก ส่วนบุญก็แค่อยากจะแบ่งเบาจากพระท่านบ้าง

การไปเท่ียววดัส�าหรบัผมไม่จ�าเป็นว่าเราต้องไปท�าบญุอย่างเดียว เข้าไปชม
บรรยากาศของวดักไ็ด้ อารมณ์แบบถ้าอยากจะไปกไ็ปเลย พรุง่นีว่้าง เอ๊ะ...ไป
ไหนด ีไปวดัพระธาตุทีน่ครศรธีรรมราชแล้วกนั ไปถงึกก็ราบไหว้ เสรจ็แล้วกก็ลบั

หมอก้องฮอลิเดย์
จริงๆ ไม่ได้ตั้งใจท�าทัวร์ แต่เกิดจากว่าบังเอิญปีนั้นได้ตั๋วเครื่องบินมา 
ค่อนข้างถูก ก็ถามเพ่ือนว่ามีใครอยากไปญ่ีปุ่นบ้าง รวมๆ กันได้ 20 คน 
แล้วจะท�าทวัร์ให้ เพราะผมมเีพือ่นทีส่นทิกนัเค้าเป็นไกด์ทวัร์อยูแ่ล้ว ทรปินัน้
สนุกมาก ก็เลยคิดว่าถ้าเราอยากไปไหน หรือไปที่ไหนมาแล้วชอบ ก็จัด
เป็นทวัร์ขายไปเลย สนกุดี ผมยงัม ีWish Lists อีกหลายที ่อียปิต์กล็กึลบัดี  
รัสเซียเมืองก็สวย บาหลีเอาไว้ก่อน เพราะศึกษามาว่าท่ีน่ีเป็นเมืองคู่รัก 
ต้องไปเป็นคู่ ไม่งั้นจะเหงามาก ทิเบต ภูฏานก็อยากไป ผมเคยไปอังกฤษ 
ฝรั่งเศส ชอบเข้าโบสถ์ไปดูสถาปัตยกรรม เลยท�าให้อยากไปอิตาลีอีกที่

ไปที่ไหน ไม่สำ�คัญเท�่ไปกับใคร
ผมเทีย่วได้หลายแบบ ไปทีไ่หนกไ็ด้ ไปซ�า้ๆ กไ็ด้ ขอให้มเีพือ่น ชอบไปเทีย่วกบั
เพือ่น เพือ่นกมี็หลายกลุม่ หลายแนว เวลาไปกจ็ะไปกบักลุม่ท่ีเป็นแนวเดียวกนั 
เช่น เพือ่นมธัยม ซึง่ตอนนีเ้จอกนัยาก เพราะแต่งงาน มคีรอบครวักนัไปหมด
แล้ว เพือ่นกองละครเป็นพวกทมีงาน แต่ละกลุม่จะเทีย่วไม่เหมอืนกนั แล้วกม็ี
เพื่อนกลุ่มท�าบุญ แต่ส่วนใหญ่ไปๆ มาๆ แล้วก็ชวนกันไปท�าบุญด้วยกัน 
ได้หมดเลย พอมเีพ่ือนหลายกลุม่ ทีท่ีผ่มไปบ่อยๆ กเ็ลยหลากหลายแนว

เรื่อง แฟรี่ ภาพ Oun Sirichote 

เรารูจ้กั “หมอก้อง” จากหลากหลายบทบาทและสถานการณ์ ทัง้ภายใต้ 
เครือ่งแบบแพทย์สงักดัส�านกังานปลดักระทรวงกลาโหม เป็นนกัแสดง 
พิธีกร และผู้จัดรายการ “เปิดโลกนิทานอัจฉริยะฟันน�้านม” ทาง 
ช่อง 3 แฟมิลี่ (ช่อง 13) นอกจากบทบาทเหล่านี้แล้ว หมอก้อง หรือ
เจ้าของฉายา “คุณหมอดารา” คนนี้ยังมีอีกโลกที่สงบ เข้าวัดเข้าวา 
และโลกกว้างใหญ่ท่ีเขามักหาเวลาเดินทางไปเพื่อเติมประสบการณ ์
และความสุนทรีย์ให้ชีวิตเสมอ
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วัดห้วยปลากั้ง
553 ม.3 ต.ริมกก
อ.เมืองฯ จ.เชียงราย 57100
โทร. 0 5315 0274
LAT 19.949650
LONG 99.806499

สำานักสงฆ์เทพนิมิต
บ้านห้วยเม็ง ต.เวียง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
LAT 13.779184
LONG 100.495104

วัดห้วยปลากั้ง
The Big Give
เป็นวัดท่ีใหญ่มาก มีเจดีย์ มีเจ้าแม่กวนอิม ผมไปถึงก็เข้าไปกราบหลวงพ่อพบโชค เพราะคิดว่าไปบ้านใคร  
เราก็ควรให้ความเคารพเจ้าของบ้าน พอเงยหน้าขึ้นมา ท่านก็ดูดวงให้ ท่านพูดเบามาก ผมไม่ค่อยได้ยิน  
ท่านบอกว่าท่านจะท�าให้ ซ่ึงผมกไ็ม่รูว่้าท่านจะท�าอะไร คอืจรงิๆ แล้วผมก�าลงัจะสร้างพระ แล้วกไ็ด้สร้างจรงิๆ 
ผมมารูที้หลงัว่าหลวงพ่อท่านดดูวงแม่น ขนาดท่ีผูใ้หญ่ในบ้านเมืองกม็าดกูนัเยอะ สิง่หนึง่ทีผ่มให้ความเคารพท่าน 
เพราะท่านเป็นพระที่เมตตาสูง ท่านเลี้ยงเด็กและคนแก่ รวมๆ แล้วเกือบพันคน เป็นเด็กชาวเขา  
ขาดโอกาส ซ่ึงวดัเองกไ็ม่ได้มเีงินมาก แต่ทกุครัง้ท่ีจะท�าอะไรกจ็ะมเีงินเข้ามาเสมอ หลงัจากนัน้ผมกม็าช่วยท่าน 
ตามก�าลงั เวลาจะขึน้ไปเชยีงของทกีต้็องขึน้ไปเชยีงรายก่อน ก่อนไปหาหลวงปู่ไพบลูย์กไ็ปหาหลวงพ่อพบโชค
ที่วัดห้วยปลากั้ง

วัดเฉลิมพระเกียรติ
พระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 
Heaven on Earth
หลายคนเรียกว่าวัดพระบาทปู่ผาแดง แต่ถ้าเป็นชาวบ้านแถวน้ัน 
จะเรียกว่าดอยปู่ยักษ์ อยู่ที่แจ้ห่ม ที่นี่ถือเป็นวัดอันซีนอีกแห่งท่ีอยู่บน
ยอดเขา วิวทิวทัศน์สวยงาม สามารถเดินขึ้นไปได้ มีเจดีย์ประดิษฐาน
อยู่บนยอดเขากว่า 10 องค์ ภายในบรรจุไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้ง 
รอยพระพุทธบาท วัดนี้สร้างด้วยแรงศรัทธาของพระสงฆ์และชาวบ้าน  
ใช้เวลาก่อสร้างเกือบ 10 ปี สงบ สวยงาม ขึ้นไปแล้วเรียกได้เลยว่า 
เป็นสวรรค์บนดินชัดๆ

สำานักสงฆ์เทพนิมิต
Relax with Calm
ที่นี่สวยมาก ถ้าไม่คิดว่าเป็นวัด นี่คือเป็นรีสอร์ตได้เลย เป็นส�านักสงฆ์
ของหลวงปู ่ไพบูลย์ สุมังคโล ท่านสร้างไว้ดีมาก สงบสวยงาม  
เป็นกระต๊อบตลอดแนวไหล่เขา มองจากระเบียงจะเห็นแม่น�้าโขงเป็น
สายยาว สวยงาม มฉีากหลงัเป็นทวิเขาสงูสลบัไปมา หน้าหนาวอากาศ
ดีมาก ห่างจากเชียงรายประมาณ 2 ชั่วโมง หมอกระเรื่อตอนเช้า  
ดวงอาทิตย์ขึ้นมีแสงสีทองๆ สวยงามจับใจ เป็นที่ที่สงบ เหมาะแก่การ
มาปฏิบัติธรรม ถือศีลมาก

วัดเฉลิมพระเกียรติ
พระจอมเกล้าราชานุสรณ์
ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
จ.ล�าปาง 52120
LAT 18.742154 
LONG 99.541299

ภ
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 ไปอ.วังเหนือ

วัดเฉลิม 
พระเกียรติฯ

วัดทุ่งทอง
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วัดดงเย็น

วัดประตูเหล็ก

โรงเรียน 
บานสันมะเกลือ

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

วัดห้วย 
ปลากั้ง

วัดร่องขุ่น

ปั๊มเอสโซ่ 
สันตาลเหลือง

สิงห์ปาร์ค 
(ไร่บุญรอด)

 ไปพะเยา-เชียงใหม่ ไปแม่สาย 

ห้าแยก 
พ่อขุน

สี่่แยก 
เด่นห้า

แม
่น�้า
กก

ไปห
้วย
ขม

 

สะพานแม่ฟ้าหลวง

ส�านักงาน 
เทศบาล 

ต�าบลป่าซาง

เชียงราย

ทางหลวงหมายเลข 1130

สำานักสงฆ์
เทพนิมิต


 
ไปอ.แม่สาย                    ไปกรุงเทพฯ 

 ไปดอยแม่สลอง
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เขื่อนรัชชประภา
ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน
จ.สุราษฎร์ธานี 84230
โทร. 0 7739 5154
LAT 8.919160
LONG 98.527939

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ถ.หน้าพระลาน พระนคร
กรุงเทพฯ 10200
เปิดทุกวัน เวลา 08.30-15.30 น
โทร. 0 2224 3290
LAT 13.751596
LONG 100.490463

เขื่อนรัชชประภา
Little Guilin of Thailand
หนึ่งใน Wish Lists ที่อยากไป แต่ยังไม่ได้ไปเสียที ใครๆ ก็บอกว่าสวยมาก อยากไป 
ล่องเรือส่องสัตว์ป่า นอนเล่นบนแพ กระโดดน�้าจากบ้านพัก พายเรือคายักก็ดี หลังๆ  
มานี้ผมเลิกเที่ยวส�ามะเลเทเมาแล้ว ใช้ชีวิตเรียบๆ ช้าๆ แต่ในความช้าก็เป็นคนไฮเปอร์ 
อยู่นิ่งไม่ได้ ต้องหากิจกรรมท�า ที่นี่น่าจะเหมาะ เพราะมีทั้งบรรยากาศดีๆ ที่ไม่ต้องรีบ 
แต่ก็ยังมีกิจกรรมให้ท�าเพลินๆ ไปตลอดทั้งวัน

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
The Emerald Buddha Temple
ไปบ่อย เพราะใกล้ที่ท�างาน ได้ไปถวายดอกไม้ทุกๆ วันพระ เพราะประตูฝั่งกลาโหม 
จะเปิด วัดพระแก้วฯ มอีะไรหลายอย่างให้เดนิชม มภีาพจติรกรรมฝาผนงัทีย่าวทีส่ดุในโลก 
ที่มีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จนมาถึง 
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะขึ้นอีกครั้ง 
เนือ่งในโอกาสครบรอบ 100 ปี กรงุรตันโกสนิทร์ ไปได้บ่อยๆ ไม่เคยเบ่ือเลย

METRO ON 
WIRELESS
โรงแรม โฮเต็ล อินดิโก้  
กรุงเทพ ถนนวิทย ุ
81 ถ.วิทยุ ปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2207 4999
เปิดทุกวนั เวลา 06.30-23.00 น.
LAT 13.740106
LONG 100.547289

METRO ON WIRELESS
Traditional Thai Cuisine and 
Nostalgic Street Food
ตอนนี้ที่มาแรงเลยคือห้องอาหาร ‘เมโทร ออน ไวร์เลส’ โรงแรม โฮเต็ล อินดิโก้ กรุงเทพ
ถนนวทิย ุอาหารอร่อยมาก มพ่ีีๆ ชวนไปกนิ เชฟน่ารกั มาเสร์ิฟด้วยตัวเอง แล้วกบ็อกว่า 
ขอเลีย้งครอบครวัหมอก้องครัง้หน่ึง ผมกเ็ลยพาท่ีบ้านไปกนิ ทุกคนติดใจหมดเลย อร่อย
จรงิๆ เป็นอาหารไทย อาหารฝรัง่ คือผมกนิอาหารไทยมาเยอะ แต่ทีน่ีผ่มว่าอร่อยสดุแล้ว 
บรรยากาศก็ดี เชฟเป็นกันเอง เชฟคนไทยท�างานเมืองนอกมานาน อาหารเป็นไทยแท้ 
ปกตผิมไม่ชอบกนิของหวาน แต่เมนทูีช่อบเลยคือข้าวกระยาคู เป็นต�ารบัสมยัรชักาลที ่5 
เป็นเม็ด  ๆคล้าย  ๆสาครูาดน�า้กะท ิมกีลิน่ใบเตย และเมนหูมคูลกุฝุน่ คือคอหมยู่าง เอาไปท�า
เป็นลาบ เชฟก็จะมาท�าให้ดูที่โต๊ะเลย นึกแล้วก็อยากหาโอกาสไปกินอีก
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เขื่อนรัชชประภา

 ไป  อ.ตะกั่วป่า                 ไปสุราษฎร์ธานี 
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ANIME JAPANESE 
RESTAURANT
55/374 หมู่บ้านทาวน์พลัส 
เกษตร-นวมินทร์
ถ.คลองล�าเจียก นวลจันทร์ 
บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร. 06 1650 9988
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์แรก
ของเดอืน) เวลา 10.30-14.00 น. 
และ 16.00-23.00 น.
LAT 13.820401
LONG 100.636804

WHITE SHUFFLE
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เฟสติวัล อีสต์วิลล์  
(โซน Bar & Bistro)
ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม ลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0 2553 6177
เปิดทุกวนั เวลา 10.00-24.00 น.
LAT 13.803784
LONG 100.611784

แซ้บเว่อร์
81 ซ.ลาดพร้าว 124
ถ.ลาดพร้าว พลับพลา
วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 08 5180 7421
เปิดทุกวัน  
เวลา 16.00-24.00 น.
LAT 13.775183
LONG 100.622708

VT แหนมเนือง
628 ซ.รามค�าแหง 39 
(ซ.สหการประมูล)
วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2957 5656
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์
สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน)  
เวลา 10.30-21.30 น.
LAT 13.765047
LONG 100.598923

VT แหนมเนือง
Fresh Vietnamese Cuisine
ถ้าอยากกินอาหารเวียดนามจะมาที่นี่เลย มีครบทั้งแหนมเนือง  
ขนมเบือ้งญวน เปาะเป๊ียะสด อาหารและผกัของท่ีน่ีสด สะอาด กนิแล้ว
สบายใจ ร ้านสวยน่ารัก มีของสะสมกระจุกกระจิกให้ดูเพลินๆ  
หลบร้อนมากินอาหารเวียดนามกับผักสดๆ จะรู้สึกสดชื่น ยิ่งได้เลมอน
ลิ้นจี่กับน�้าผึ้งมะนาวโซดา ยิ่งชื่นใจ

WHITE SHUFFLE
New American 
Family Style Restaurant
ชอบมานัง่ดืม่ไวน์ทีร้่านนี ้นอกจากไวน์ดแีล้ว อาหารยงัอร่อย ร้านนีเ้ป็น
ร้านที่สอง ต่อจากร้านแรก Shuffle แถวสุขุมวิท ท่ีน่ีจะออกแนวคาเฟ่  
มีอาหารเช้า “French Toast” เป็นขนมปังโฮมเมดชุบไข่ทอด โปะด้วย
ผลไม้จากโครงการหลวงและครีมชีสถั่วพีแคน อร่อยมาก ครัวซองต์ 
ของเขากอ็ร่อย วตัถดุบิส่วนใหญ่จะมาจากโครงการหลวง ถ้าไม่ดืม่ไวน์
ก็ยังมีเครื่องดื่มอื่นๆ ให้เลือกได้

แซ้บเว่อร์ 
The Unique I-san Cuisine
ผมชอบอาหารไทย อาหารอีสาน เป็นคนกินง่าย อยู่ง่าย ส้มต�านี่มาเลย 
ไม่เคยปฏเิสธ ร้านน้ีอยู่ลาดพร้าว เจ้าของร้านน่ารกัด ีบางทกีแ็ต่งชดุไทย
แบบชุดนางโชว์ แล้วก็เป็นกะเทยทั้งร้าน ชุดแนวๆ อีสานๆ ม่อฮ่อม  
ผ้าซิ่น ขอบอกว่าส้มต�าแซ่บมาก ถ้าใครมีโอกาสแวะไป ลองชิม 
ต�าโคตรเว่อร์ ต�าเกาเหลาทะเล กับแกงคั่วหอยขม แล้วจะติดใจ

ANIME JAPANESE
RESTAURANT
Izakaya: Japanese Fusion
ร้านนี้เป็นของชมพู่ ก่อนบ่ายคลายเครียด เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นสุดแนว 
มอีาหารอร่อยหลายอย่าง ทัง้เส้นใหญ่ผัดเบคอนทีม่คีวามใหญ่ไม่เฉพาะ
เส้น แต่เป็นเบคอนชิ้นใหญ่ๆ ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากับเส้น ปรุงด้วยซอส
สูตรพิเศษของร้านเขาเอง มีมิโสะราเม็ง แกงกะหรี่หมูทงคัตสึ อร่อย 
ชวนลองทุกเมนู

ถ.เกษตร-นวมินทร์

ถ.ลาดพร้าว
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