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สเวนเซ่นส์ ความอร่อยสุดแสนประทับใจ ของไอศกรีมซันเดที่หลายคนคุ้นเคย นี่คือหนึ่งพื้นที่ที่ท�าให้ทุกความสุขหมุนเวียนมาพบกัน 

พร้อมความสนกุทีเ่กิดขึน้ได้ทกุช่วงเวลา และมากกว่าการรงัสรรค์ทกุความอร่อยกบัหลากเมนไูอศกรมีพร้อมเสร์ิฟให้ลิม้ลองไม่รูเ้บ่ือแล้ว  

สเวนเซ่นส์ยังคดัสรรสิง่ทีด่ทีีส่ดุเพือ่ลกูค้าคนพเิศษทกุเพศทกุวัย

เฉกเช่นเดยีวกบัความพเิศษทีเ่ราจะพาไปพบกบัสเวนเซ่นส์โฉมใหม่ สาขา ด ิเอม็ควอเทยีร์ ซึง่นอกจากจะสามารถไปได้ในช่วงเวลากลางวนั 

เพือ่หาไอศกรมีหลากเมนดูบัร้อนแล้ว ช่วงเวลาค�า่คนืกถ็อืเป็นเวลาดีๆ  ทีเ่หมาะจะชวนคนข้างกายมาเปลีย่นบรรยากาศกบัไอศกรมีสดุอร่อย 

เพื่อเพิ่มความสดชื่นก่อนกลับบ้านอีกด้วย และความพิเศษของสเวนเซ่นส์สาขานี้ นอกจากจะเป็นสาขา Flagship Store ที่เพิ่งจะ

เปิดตัวแล้ว ความแตกต่างจากสาขาอ่ืนๆ ยังน่าสนใจทัง้บรรยากาศและเมนู

ครัง้แรกกบับรรยากาศสดุหรู
สเวนเซ่นส์ เปิดตวัด้วยบรรยากาศภายใต้คอนเซปต์สดุหร ู “The Shading of Glamour” ซึง่ถอืเป็นครัง้แรกของการพลกิโฉมทีคุ่น้เคย  

สูค่วามหรหูราจากการตกแต่งด้วยโทนสขีาว สทีอง รวมถงึผนงัหนิอ่อน ซึง่ตดักนักบัเพดานลายดอกไม้ ให้ความรูส้กึเย้ายวนตัง้แต่แรกเหน็  

และหลายคนไม่พลาดทีจ่ะเข้าไปสมัผสั

ความหรหูราทีม่าพร้อมซกิเนเจอร์ของสเวนเซ่นส์ 
สมัผสัแรกคอืความหรหูรา ขณะเดยีวกนักลิน่อายความเป็นสเวนเซ่นส์ทีถ่อืเป็นซกิเนเจอร์กย็งัไม่เลอืนหาย ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟทฟิฟาน ีแลมป์ 

หรอืแก้วน�า้ลวดลายเฉพาะซ่ึงนบัเป็นเอกลกัษณ์ส�าคญัของสเวนเซ่นส์ 

เติมความพิเศษในทุกค่ำาคืนด้วยไอศกรีมเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เดียวในเมืองไทย

Popcorn 
Caramel Sundae 

Sago Cantaloupe

Peach Melba
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สร้างทกุบรรยากาศความสขุในรปูแบบของร้านเปิด
ในบรรยากาศโฉมใหม่เน้นความโปร่งโล่ง แต่ยังคงความเป็นส่วนตวัน่านัง่ทกุมมุร้าน เราจะเหน็ผูค้นทกุเพศ

ทกุวยัแวะเวยีนเข้ามาลิม้ลองเมนพูเิศษจากสเวนเซ่นส์ไม่ขาดสาย บ้างมาเป็นครอบครวั เดก็น้อยค่อยๆ  

ตักไอศกรีมรสชาติโปรดเข้าปากตามด้วยเสียงหัวเราะร่าสร้างสีสันให้คนรอบข้างพลอยครื้นเครงไปด้วย 

โต๊ะถัดไปคุณตาคุณยายควงคู่กันมาเติมความหวานประหนึ่งเป็นการรีเฟรชความสดชื่นสู่วัยหนุ่มสาว 

กลุม่เพือ่นวยัรุ่นโต๊ะข้างๆ ล้อมวงเฮฮากบัเมนอูร่อยตรงหน้า นีค่อืส่วนหนึง่ของสสีนัความรูส้กึทีส่เวนเซ่นส์ 

พร้อมมอบให้ผูม้าเยอืน

สดุยอดความอลงัการกบัไอศกรมีเมนใูหม่จากสเวนเซ่นส์ ด ิเอม็ควอเทยีร์
นอกจากเมนูต่างๆ ทีส่เวนเซ่นส์พร้อมเสร์ิฟเพือ่เตมิความสดชืน่ให้ลกูค้าในทกุสาขาแล้ว ความพเิศษของ 

สเวนเซ่นส์ ดิ เอม็ควอเทยีร์ คอื 8 เมนไูอศกรมีซนัเด ทีม่เีฉพาะทีน่ีเ่ท่านัน้ และคณุไม่ควรพลาดเมือ่มาเยือน

Popcorn Caramel Sundae ความเข้ากนัของไอศกรมีวนลิากับป๊อปคอร์นคาราเมลกรบุกรอบ ราดด้วย 

premium chocolate fudge and caramel ความรูส้กึทีส่มัผสัได้ตัง้แต่ค�าแรกคอืความสนกุ และอยากตกัชมิ 

ค�าแล้วค�าเล่า

Sago Cantaloupe สาคู แคนตาลูปในรูปแบบไอศกรีมรสแคนตาลูป เมนูนี้ให้ความหวานหอมชื่นใจ  

พร้อมพาคณุด�าดิง่อยูใ่นรสชาตขิองสาคนูมสดซ่ึงหอมมนั เมือ่ได้แคนตาลปูสดๆ เตม็ๆ ค�า ทานคูก่นั ยิง่ชืน่ใจ 

และหอมชวนทานจนไม่อยากวางช้อน

Black Cow เมนูโซดาโฟลตแบบออริจินัล ผสมผสานความอร่อยลงตัวด้วยรูทเบียร์พร้อมไอศกรีมวานิลลา

ถึง 2 ลกู เตมิความเข้มข้นด้วยช็อกโกแลตฟัดจ์ให้ความหอมหวานอร่อยชืน่ใจผสมความซาบซ่า ตกัทานกีค่�า 

ก็สดชื่นเหมาะกับบรรยากาศเมืองไทยอย่างมาก

Affogato การผสมผสานความอร่อยอันเรยีบง่ายแต่ลงตวั ด้วยกาแฟคณุภาพเยีย่มจาก illy ทีใ่ช้เมลด็กาแฟ

อาราบก้ิาแท้ 100% ราดลงบนไอศกรมีวานลิลา นบัเป็นความอร่อยเรยีบหรสูไตล์อติาเลยีน ถกูใจคนรกักาแฟ

เป็นอย่างย่ิง

Chocolate Nutella Crepe เมนนูีม้ส่ีวนผสมของไอศกรมีชอ็กโกแลตและไอศกรมีชอ็กโกแลตชพิ เสร์ิฟพร้อม 

เครปอุ่นๆ สอดไส้นูเทลล่าแบบเต็มๆ ทานคู่กับกล้วยหอมราดด้วยนูเทลลาปิดท้ายอีกรอบ เมื่อความอร่อย 

จดัเตม็แบบนีม้าวางตรงหน้า เป็นใครก็ไม่พลาด

Sparkling S&M เย็นสดชื่นกับไอศกรีมสตรอเบอร์รี่ซอร์เบทกับมะม่วงซอร์เบท เสิร์ฟพร้อมมะนาวโซดา  

เมนนูีใ้ห้สมัผสัทีเ่ย็นเจีย๊บซาบซ่าพร้อมความอร่อยชืน่ใจแบบทีค่ณุคาดไม่ถงึ

Peach Melba ถือเป็นซนัเดแบบคลาสสกิ อร่อยเน้นๆ ด้วยรสชาตเิตม็ๆ ของชิน้พีชสดๆ ทานคูก่บัไอศกรมี 

วานิลลา ราดด้วยซอสราสเบอร์รีเข้มข้น ความหวานหอมของพีชตัดรสชาติเปรี้ยวนิดๆ ของราสเบอร์รีคูลลี่ 

กลายเป็นความอร่อยกลมกล่อมทีต้่องบอกต่อ

Raspberry Brownies  ไอศกรมีวานลิลาเสร์ิฟพร้อมบราวนส์ีอุน่ๆ ราดด้วยราสเบอร์รคีลูลีร่สเปรีย้วนดิๆ ตดั

กับรสช็อกโกแลตเข้มข้นของบราวนส์ี ย่ิงทานยิง่หลงรกัและหลายคนเลอืกให้เป็นเมนโูปรด

นี่คือความพิเศษที่สเวนเซ่นส์ขอเอาใจคนรักไอศกรีม ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมให้คุณได้เปิด

ประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านเมนสูดุเก๋ และศลิปะการรงัสรรค์ทกุเมนจูากส่วนผสมพรเีมียม พร้อมให้คณุพิสจูน์แล้ว 

ที่ สเวนเซ่นส์ ชั้น B ดิ เอ็มควอเทียร์ และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/swensensthai

Black Cow

Affogato

Chocolate Nutella Crepe

Raspberry Brownies

Sparkling S&M
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บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา เจ้าของ นพดล ทองลิ่ม
บรรณาธิการอำานวยการ สุภสิทธิ์ รักกสิกร
บรรณาธิการบริหาร ดารารัตต์ พืชมงคล
บรรณาธิการบทความ สาวิกา ขุนราม 
กองบรรณาธิการ พรพิมล มหิธิธรรมธร, ณิชาภัทร ทรัพย์วัฒนไพศาล, 
กิตติพัฒน์ สุขศรี, วราภรณ์ สันติชัยกุล, อริสรา คุณเจริญ, ดลญา ดุลยประภา
นักเขียนรับเชิญ คุณดุลย์, I am devil ยัยตัวร้าย
ศิลปกรรม ข้อมูล และภาพถ่าย The Fairy Caravan

ติดต่อการตลาด และกองบรรณาธิการ EDTguide.com 
ที่อยู่ 99/12 หมู่ 4 ชั้น 24 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี 11120
พรพิมล มหิธิธรรมธร 08 6905 7323, 0 2502 6000 ต่อ 8496
Fax: 0 2502 6363 E-mail: book@edtguide.com 

พิมพ์ที่ บริษัท กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮาส์ จำากัด

จัดทำาและข้อมูลโดย EDTguide.com

ติดต่อโฆษณา  
พรเพ็ชร เรียงสมบูรณ์ 08 6998 9989, 0 2502 6330 
ชุติมา สมสืบ 08 1495 5693, 0 2502 6000 ต่อ 8741
พิมพร ฉายชูวงษ์ 08 1658 4013, 0 2502 6105  
วราภรณ์ ช่างบรรจง 08 8653 2528, 0 2502 6537 
อาภาภรณ์ แข่งขัน 08 7901 4399
สรัญญา สังข์สว่าง 08 5196 5915

           "Life is short, so eat drink travel" 

	 	 	 	 เชื่อมั้ยครับว่าในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครนั้น	 มีผู้คนจ�านวนมากมาย 
	 	 	 หลายแสนท่ีปกตแิล้วตืน่ในยามค�า่คนื	และนอนหลับพกัผ่อนเวลาท่ีพระอาทติย์ลอย 
	 	 อยู่บนฟ้า

	 เมือ่มคีนจ�านวนไม่น้อยทีข่บัเคลือ่นวถิชีวีติไปในช่วงเวลาแบบนีเ้ป็นดมีานด์	ก็ย่อมมซีพัพลาย
ที่เป็นสินค้าและบริการต่างๆ	เปิดกิจการขึ้นในช่วงเวลากลางคืน	ซึ่งก็มีทั้งที่เปิดในเวลาที่ท้องฟ้า
มืดแล้วไปจนดึกดื่นค่อนคืน	และก็มีทั้งที่เปิดไปจนรุ่งเช้าและเปิดไปตลอด	24	ชั่วโมง

	 ส�าหรับคนท่ีปกติแล้วนอนหลับพักผ่อนในเวลากลางคืนและตื่นเช้าไปท�างานเป็นกิจวัตร	 
อาจจะมีโอกาสไม่มากนักกับประสบการณ์กิน	ดื่ม	เที่ยว	ภาคกลางคืนในลักษณะนี้	แต่ในความ
เป็นจริง	การท่องไปในยามราตรี	เสาะแสวงหาร้านอาหารของกินอร่อยๆ	ที่ปกติอาจจะไม่เคยได้
รูไ้ด้เหน็	เพราะไม่มอียูใ่นภาคกลางวนั	หรอืท่องเทีย่วไปยงัสถานท่ีและกิจกรรมแปลกใหม่ซ่ึงมข้ึีน
ก็เฉพาะในเวลากลางคืนแบบนี้	 ก็เป็นอะไรท่ีสนุกสนานเพลิดเพลินเและได้รสชาติที่แตกต่างไป
อีกแบบหนึ่ง

	 การตระเวนกิน	ดื่ม	 เที่ยวยามราตรี	 มีข้อดีอื่นอีกหลายอย่างครับ	 หนึ่งเลยคือการจราจรที่ 
ไม่ตดิขดัเหมอืนกลางวนั	จึงย่นเวลาในการไปถึงทีห่มายให้ส้ันและสะดวกรวดเรว็	สองคอือากาศ
ไม่ร้อนอบอ้าว	สามารถที่จะนั่งกิน	เดินช้อปได้สบายๆ	โดยไม่ต้องเหงื่อไหลไคลย้อย	และสามคือ
ผูค้นทีไ่ม่หนาแน่นเบยีดเสยีดมากเท่าในเวลากลางวนั	แม้ว่าสถานทีก่นิ	เทีย่ว	ทีไ่ปถงึนัน้จะไม่ได้
มีรสชาติและรสชิลล์ด้อยลงไปแต่อย่างใด

	 EDT	Top10	ฉบบันี	้เราจะท่องราตรไีปสอดส่องมองดกัูนว่า	ในเวลาทีค่นส่วนใหญ่นอนหลบั
พักผ่อน	ชีวิตที่ไม่หลับใหลในกรุงเทพฯ	นั้นมีชีวิตชีวาแค่ไหน	อย่างไร	ไปดูกันครับว่าอาหารการ
กิน	ขนมหวาน	เครื่องดื่ม	และแหล่งช้อปปิ้งที่ไหนบ้างที่น่าสนใจและมีเสน่ห์ชวนให้ต้องนอนดึก
เพื่อไปสัมผัสทดลองกันดู

สภุสทิธิ์ รกักสกิร
บรรณาธกิารอำานวยการ

Book.edtguide.com“like” 

www.facebook.com/EDTguide
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L I F E S T Y L E E A T

D R I N K T R AV E L

46

TOP 10 EAT
LATE NIGHT DINING

IMPRESSED  
By BLOGGER 

24
ข้าวต้มขาไก่ เจ้าเก่าคลองประปาสามเสน • เซ้ีย หูฉลาม • 
ข้าวแกงเจ๊กปุ้ย (เจ้เฉ๋ีย) • ก๋วยจ๊ับนายเล็ก (อ้วน) • ซ้งเป็ดพะโล้ • 
ลูกช้ินหมูฮีโร่ • ไฟเขียว เยาวราช • สุก้ี-หมูกะทะ กองปราบ •  
ก๋วยเต๋ียวไก่ตุ๋น (สูตรแม่กิม) • ขนมจีนไหหลำา เจ๊วา-เจ๊หย่ง

www.facebook.com/IamDevilTh

34

N E W 
C O M E R

42
TOP 10 TRAVEL 
PARADE OF 
NIGHT MARKETS
ตลาดนัดรถไฟรัชดา • THA MAHARAJ •
ตลาดนัดรถโบราณ THE WALK • 
YODPIMAN RIVER WALK • ถนนข้าวสาร • 
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THE LEGENDS 
LIVE CONCERT
May 30
@ ธันเดอร ์โดม เมืองทองธานี

MAY - JUNE 2015
WHAT 'S

Going On

EAT 
DRINK 
TRAVEL

ภรูทิตัตนาคราช 
สมเถา สุจริตกุล
May 22-24
@ หอประชมุใหญ่ ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

คอนเสร์ิต 10 ปี 
ATIME SHOWBIZ
May 30-31
@ ROYAL PARAGON HALL 
ศูนย์การค้าสยามพารากอน

100 พลสั PRESENTS 
คอนเสิรต์บอดี้สแลมสิบสาม 
May 31
@ รมิทะเลสาบ เมอืงทองธานี

นิทรรศการ “หลงรกั” 
Now-June 28
@ มวิเซยีมสยาม

วนัธรรมดานา่เทีย่ว 2558
May 14-17
@ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

THE PRISMATIC 
WORLD TOUR
May 14
@ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

PET EXPO THAILAND 2015
May 28-31
@ ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริกิติิ์

โหมโรงเดอะมวิสคิลั
Now-May 17
@ โรงละครเคแบงก์สยามพฆิเนศ ชัน้ 7 สยามสแควร์วนั

fair

fair

DREAM DESTINATIONS เส้นทางดอกไม้

THE SCRIPT 
LIVE IN BANGKOK 2015
May 08
@ อมิแพค็ อารน่ีา เมอืงทองธานี

concert

concert

exhibition

concert

concert

concert

concert

concert

concert

May-June-July 2015

ดอกเปราะภขูาว
จ.พิษณุโลก (เดือนมิถุนายน)

ทุง่ดอกกระเจียว
จ.ชัยภูมิ (เดือนกรกฎาคม)

นาบวั คลองมหาสวัสดิ์ 
จ.นครปฐม (เดือนพฤษภาคม)

SANGSOM PRESENT 

FULLMOON PARTY 
LIVE IN BANGKOK
May 15
@ Asiatique Park
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การท่องเทีย่วมาเก๊าประจ�าประเทศไทยชวนคณุเดนิทางไปสมัผสัมาเก๊า ลาสเวกัสแห่งโลกตะวันออก หากใครยัง
ไม่มโีอกาสไปเยอืนมาเก๊า อยากให้เป็นอกีตวัเลอืกส�าหรบัการเดนิทางไปท่องเทีย่ว ทัง้สถานทีเ่ทีย่วหลากหลาย 
วดัวาอาราม หรอืพพิธิภณัฑ์ทีม่คีวามงดงาม โบสถ์ St. Paul และโบสถ์เก่าแก่ของมาเก๊าอกีมากมาย แหล่งช้อปป้ิง 
ทีพ่ลาดไม่ได้ คอื เซนาโด้ สแควร์ และเวเนเช่ียน อีกทัง้ไปสมัผสัมมุมองแบบ 360 องศา บนหอคอย Macau Tower 
จุดชมเมืองมาเก๊าที่สูงที่สุด และอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้ คือคาสิโนในมาเก๊า เพราะเมืองนี้ม ี
คาสโินมากท่ีสดุและหรูหราท่ีสดุในโลกตะวนัออก อยากให้ทรปินีส้นกุสนานครบรสและสมบรูณ์แบบมากทีส่ดุ  
คลกิเข้าไปท่ี www.facebook.com/th.macautourism

สยามพาร์คซต้ีิ สวนสยาม ทะเล-กรงุเทพฯ โดย ดร.ไชยวฒัน์ เหลอืงอมรเลศิ ประธานกรรมการทีป่รกึษา และ 
คณะกรรมการจดังาน ให้การต้อนรบันายสญัญา ชนีมิติร ปลดักรงุเทพมหานคร ทีใ่ห้เกียรตมิาเป็นประธานพธีิเปิด
เทศกาลต้อนรับฤดูร้อน Big Holiday 2015 ในคอนเซป็ต์ “ฟิน ฟัน มนัส์ เว่อร์” กรีด๊สนัน่อาเซียนกับกิจกรรมคลาย
ร้อน เช่น Hydro Aerobic ออกก�าลงักายกลางทะเลเทยีมทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก, Music in The Fun Park ดนตร ี
ร้องสดฟังสบายๆ ในบรรยากาศสวนสนกุ, My Talent กจิกรรมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก 
ในทางทีถู่กต้องเชงิสร้างสรรค์, Bozo Entertainment และ Mascot Si-Am ทีม่าสร้างความบนัเทงิพร้อมต้อนรบั 
ผูใ้ช้บรกิาร และกจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย ระหว่างวนันีถ้งึวนัที ่10 พฤษภาคม 2558

สายการบนินกแอร์มอบสิทธิพเิศษให้กบัผูโ้ดยสาร เพยีงแสดงบอร์ดดิง้พาสทีม่กีารเดนิทางกบันกแอร์ในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด เลย และน่าน รบัทนัทส่ีวนลดพิเศษจากร้านค้าต่างๆ เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มีนาคม ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 
2558 ผูโ้ดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอยีดและร้านค้าทีเ่ข้าร่วมโครงการได้ที ่www.nokair.com

สวนสยามเปิดเทศกาล Big Holiday 2015

เที่ยวให้ครบ สถานที่ฮิต เมื่อเยือนมาเก๊า

ชวนเที่ยว ชิม ช้อป ที่ 3 จังหวัดดัง กับนกแอร์

เมือ่ต้นเดอืนเมษายนทีผ่่านมา ณ ลานพลบัพลามหาเจษฎาบดนิทร์  มกีารจดัขบวนพาเหรดการ์ตนูและคอสเพลย์ 
เพือ่ประชาสมัพนัธ์การจดังาน Bangkok Entertainment Week ทีภ่าครฐัและภาคเอกชนร่วมกนัจดัขึน้ ให้เป็น
ปรากฏการณ์ความบนัเทงิและมหกรรม Pop Culture ครัง้ยิง่ใหญ่ทีส่ดุของภมิูภาคอาเซยีน โดยมีรถรางโบราณ
ของพพิธิภณัฑ์เจษฎาเทคนคิมวิเซยีม รถโดยสารเปิดประทนุของกรงุเทพมหานคร พร้อมด้วย “รถแบทแมน” จาก
งานไทยแลนด์ คอมมคิ คอน 2015 และขบวนจกัรยานจากเครอืข่ายผูข้ีจ่กัรยานของ กทม. มาร่วมสร้างสสีนั โดย
มนีายกฤษฎา คงคะจนัทร์ ผูต้รวจราชการกระทรวงวฒันธรรม นายนพรตัน์ เมธาวกีลุชยั ผูอ้�านวยการส�านกังาน
ส่งเสรมิการจดัประชมุและนทิรรศการ (องค์การมหาชน) นางตวงพร ทรพัย์สาคร ผูอ้�านวยการกองการท่องเทีย่ว 
กรงุเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วยผูบ้รหิารภาคเอกชนให้เกยีรตร่ิวมงาน

Bangkok Entertainment Week
มหกรรม Pop Culture ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของอาเซียน

สายการบนิไทยสมายล์จบัมอืเคาน์เตอร์เซอร์วสิ จ�าหน่ายและช�าระบตัรโดยสาร 24 ชัว่โมง ผ่านจุดให้บรกิารใน
ร้านเซเว่นอเีลฟเว่นและร้านค้าทีม่สีญัลกัษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วสิ กว่า 10,000 แห่งทัว่ประเทศ โดยการประกาศ
ความร่วมมอืในการเป็นพนัธมติรทางธรุกิจในครัง้นี ้ลกูค้าสามารถซ้ือและช�าระค่าบตัรโดยสารของสายการบนิไทย
สมายล์ทัง้เท่ียวบนิในประเทศและต่างประเทศ ผ่านร้านค้าทีม่สีญัลกัษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ตัง้แต่วันนีเ้ป็นต้น
ไป สอบถาม โทร. 0 2118 8888 หรอื www.thaismileair.com

ไทยสมายล์จับมือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
จ�าหน่ายและช�าระบัตรโดยสาร 24 ชั่วโมง

สถาบนัพพิธิภณัฑ์การเรยีนรูแ้ห่งชาต ิ (สพร.) แถลงข่าวเปิดตวับัตร ‘Muse Pass 2558’  
ภายใต้แนวคดิหลกั “เทรนด์สนกุ บกุพพิธิภณัฑ์” ณ ศนูย์การค้า Terminal 21 เพือ่ส่งเสรมิ 
เชญิชวนคนรุน่ใหม่ให้หนัมาสนใจการท่องเทีย่วเชงิแหล่งเรยีนรู ้รวมถงึดงึดดูนกัท่องเทีย่วต่างชาติ
ให้มาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทยให้มากขึ้น ซึ่งปีนี้จะพาไปบุกพิพิธภัณฑ์และ 
แหล่งเรียนรู้ที่ไม่ควรพลาดทั่วกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวม 32 แห่งทั่วประเทศ เพียงมีบัตร  
Muse Pass ใบเดยีว ในราคา 199 บาท สามารถเทีย่วจใุจทัง้ 32 แห่งได้ถงึสิน้เดอืนธนัวาคมนี ้จ�าหน่ายบัตร
แล้วตัง้แต่วันนี ้ถึงวันที ่31 ตลุาคม 2558 ณ พิพิธภณัฑ์ทีเ่ข้าร่วมโครงการ สอบถาม โทร. 0 2225 2777 ต่อ 123 
หรอื www.museumsiam.org/museumsiamprivilege/musepass

สพร. เปิดตวับตัร Muse Pass 2558
บัตรเดียวในราคา 199 บาท
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บอกลาหน้าร้อน เตรยีมตัว
เริงร่ารับหน้าฝนอันชุ่มฉ�่า 
ด้วยการตระเวนทวัร์เชก็อนิ 
กิน เท่ียว ไปกับร้านรวง 
และสถานท่ีใหม่ๆ ท่ีออกมา
ไม่ซ�้าเดิม ร้านไหนเคยลอง
สาขาแรกแล้วตดิใจ เดอืนนี้
มีสาขาใหม่เปิดเพิ่ม จะไป 
คนเดียว ไปกับเพื่อน ก็มี
ความสุขคนละแบบ

NEW COMER

The Rain
RHYTHM
OF
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SORA CITY
61/52 ซ.สุขุมวิท 26 คลองตัน
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ) 
เวลา 09.30-20.30 น.
โทร. 0 2001 6600
LAT 13.724841 
LONG 100.569830

SORA CITY
Bike Café & Gallery
‘โซระ (Sora)’ ในภาษาญี่ปุ่น แปลว่าท้องฟ้า ซึ่งก็เข้ากับโลโก้จักรยานที่เป็นรูปก้อนเมฆ 
เป็นแบรนด์จกัรยานทีส่องหุน้ส่วน คณุแอม-ปัณฑารฐัธร์ี เมธสีทุธวิงศ์ และคณุเนท-วนสั 
ธีรจุฑาพงศ์ ช่วยกันดีไซน์จักรยานขายเอง โดยมีพาร์ตเนอร์อยู่ที่ประเทศไต้หวัน ส่วน 
ค�าว่า ‘ซิตี้ (City)’ มาจากประเภทของจักรยาน คือ City Bike เป็นจักรยานที่ปั่นในเมือง 
และนี่คือที่มาของ ‘โซระ ซิตี้’ คาเฟ่จักรยานและแกลเลอรีภายในซอยสุขุมวิท 26 ก่อน
หน้านี้พื้นที่ของร้านถูกวางไว้ส�าหรับจ�าหน่ายจักรยานแบรนด์ของตัวเอง แต่พอสัดส่วน
ลงตวักเ็ปิดเป็นคาเฟ่เลก็ๆ ส�าหรบัให้คนทีม่าซือ้หาจกัรยานได้นัง่พกั แถมเจ้าของร้านใจดี 
เปิดกว้างให้พาสตัว์เลีย้งเข้ามาในร้านด้วยได้ซิกเนเจอร์ของร้านอยู่ทีแ่พนเค้กรสชาตนิุม่
ละมุนลิ้น เมนูแนะน�ายกให้ Blueberry Cream Cheese แพนเค้กเนื้อนุ่มเสิร์ฟพร้อม
ไอศกรีมวานิลลา ตกแต่งด้วยบลูเบอร์รีผลสด เด็ดขาดจนท้าให้ลอง อีกเมนูเป็น Bacon 
& Scrambled Eggs เบคอนและไข่คน เสิร์ฟพร้อมแพนเค้กที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเข้ากันได้ 
ปิดท้ายด้วย Sora Latte เคร่ืองด่ืมกาแฟรสชาตินุ่ม ท่ีคัดสรรเมล็ดกาแฟชั้นดีจาก 
ดอยพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการคั่วบดจนได้เมล็ดกาแฟที่ใช้เฉพาะที่ร้านนี้เท่านั้น 
บรรยากาศร้านตกแต่งสไตล์มินิมัล สแกนดิเนเวียน เรียบง่ายด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สีอ่อน 
ส่วนช้ันสองแบ่งพื้นท่ีไว้จัดแกลเลอรีโชว์ภาพศิลปะ และเป็นที่นั่งส�าหรับผู้ที่อยากได้
ความเป็นส่วนตัว

PATA PLANTATION
Best up Town Restaurant
ลึกเข้าไปในซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ประมาณ 300 เมตร คุณจะได้เจอกับร้านอาหารที่
ให้บรรยากาศร่มรืน่อยูท่างซ้ายมอื ‘Pata Plantaion’ ทีม่าของชือ่ร้าน ‘Pata’ มาจากนามสกลุ 
‘พัฒนยินดี’ ของคุณวีรพันธ์ เจ้าของร้าน ที่ชอบท�าอาหารรับประทานกันในครอบครัว ส่วน
ค�าว่า Plantation มีที่มาจากการที่ชอบปลูกต้นไม้ จึงได้เป็นชื่อร้านอาหารที่ให้บรรยากาศ
ร่มรื่น อบอุ่น และเป็นกันเอง เข้ามาด้านในคุณจะได้อึ้ง ทึ่ง ไปกับการตกแต่งร้านที่ให้ความ
ส�าคญักบัต้นไม้เป็นหลกั ทัว่ทกุมุมจะตกแต่งและเตม็ไปด้วยต้นเลก็ต้นน้อยของต้นไม้เตม็ๆ 
ตา หากมาตอนเช้า ในโซนห้องอาหารจะได้รับแสงแดดอุ่นๆ ไปพร้อมกับการอิ่มมื้อเช้าแบบ
สุดอารมณ์ ทุกเมนูผ่านการคิดค้นและควบคุมคุณภาพจากคุณวีรพันธ์เสมือนท�าอาหารให้
คนในครอบครัวรับประทาน เมนูที่อยากให้ลอง คือ ปีกไก่ทอด, อิตาเลียนพิซซ่า, หอยแมลง
ภูอ่บไวน์ขาว และคาโบนารา การนัตว่ีารสชาตดิทีกุเมน ูส่วนเครือ่งดืม่ แนะน�า Mango Soda 
และ Moody Blu สดชื่นจริงๆ หากพื้นที่ในกระเพาะยังพอไหว ไม่ควรพลาดขนมหวานของ
ร้านนี้ด้วยประการทั้งปวง

PATA PLANTATION
70/70 ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด 56
ถ.ติวานนท์ อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120
เปิดทุกวัน 
เวลา 08.00-22.00 น.
โทร. 0 2583 1654
LAT 13.946274
LONG 100.555157

โรงแรม
โฟร์วิงส์ 
กรุงเทพ

ร้านอาหาร
เปาโล

ซ.
อา

รีย
์

SORA 
CITY

ซ.สุขุมวิท 26

ตัว
อย่
าง



MANGO TREE 
BY THE RIVER 
ชั้น 1-4 โครงการยอดพิมาน 
ริเวอร์วอล์ค ถ.บ้านหม้อ 
วังบูรพาภิรมย์ พระนคร 
กรุงเทพฯ 10200
เปิดทุกวัน 
เวลา 10.00-22.00 น.
โทร. 0 2110 0808
LAT 13.740813  LONG 100.496071

HONG BAO
1031 ชั้น 5 Central Embassy
ถ.เพลินจิต ลุมพินี 
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เปิดทุกวัน 
เวลา 10.30-22.00 น.
โทร. 0 2160 5679
LAT 13.737183  LONG 100.569488

HONG BAO
The Best Chinese Food Ever
หาวันว่างสักวันในหนึ่งสัปดาห์ พาครอบครัวไปกันพร้อมหน้าพร้อมตา  
เลือกเข้าร้านอาหารจีนบรรยากาศสบายๆ จอดรถสะดวก คนไม่พลุกพล่าน 
กดลฟิต์ขึน้ไปยงัชัน้ 5 ศนูย์การค้าเซน็ทรลั เอม็บาสซี ่เดนิเข้าร้าน ‘Hong Bao’ 
(หงเปา) ท่ีตกแต่งร้านได้สวยงาม หรหูรา บรรยากาศถกูใจทัง้เดก็และผูใ้หญ่ 
แต่เรื่องหน้าตาร้านคงไม่ส�าคัญเท่ารสชาติอาหาร เพราะที่นี่เขาขึ้นชื่อลือชา
ว่าอร่อยจริงทุกเมนู เปิดด้วยซาลาเปาไข่เค็มไส้ไหล เนื้อแป้งเนียนนุ่มหวาน
หอม สอดไส้ไข่เค็มไหลเยิ้มที่รสละมุนลิ้นก�าลังดี เจ้าไหนดัง เจ้าไหนเด็ด  
หงเปาสู้ได้สบายๆ จานต่อมา ก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบ หน้าตาอันแสน
ธรรมดา เป็นเส้นก๋วยเตีย๋วห่อกุง้ทอด แต่ขอบอกว่ารสชาตอิร่อยสดุๆ สัง่จาน
เดยีวไม่พอต้องขอเบิล้ เมนถูดัมา กุง้ลายเสอืผดัพรกิเกลอื กุง้ลายเสอืไซส์ใหญ่
ทีเ่อาไปทอดกรอบคลกุเคล้าพรกิเกลอืและกระเทยีม หอมกรุน่ รสจดัจ้าน ไม่
ส่ังไม่ได้ ปิดท้ายด้วยเมนเูบาๆ ซาลาเปาหมแูดงทอด ฟังจากช่ือดเูบสกิทัว่ไป 
แต่รสชาตเิข้าขัน้เทพ อร่อยจนหยุดไม่ได้ ใครชอบกินอาหารจีนในบรรยากาศ
ผ่อนคลาย หงเปาน่าจะเข้าทางไม่น้อย
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BUTA SHABU
Love You Shabu Shabu
ใครเป็นคอชาบู ชื่นชอบน�้าซุป น�้าจิ้ม และเนื้อฝานบางๆ คงอด 
ไม่ได้ที่จะตระเวนหาร้านชาบูกินกัน เพื่อจะได้เปลี่ยนบรรยากาศ
เดิมๆ กันบ้าง ร้าน ‘Buta Shabu’ แห่งนี้ ต่างจากร้านอื่นตรงที่มี
ทเีดด็คอืน�า้ซุปกะเพรา ทีเ่ผด็ร้อนโดนใจ หากใครไม่กนิเผด็สามารถ
เลือกรสชาติน�้าซุปชาบูของทางร้านได้ รสเด็ดไม่แพ้กัน นอกจาก
น�้าซุปที่เป็นจุดขายแล้ว เนื้อหมูของที่นี่ก็มีให้เลือกหลายแบบ  
หลายสไตล์ จะติดมัน สามชั้น เนื้อล้วน แล่บางๆ เสิร์ฟเรียงราย 
กนัมาในถาด แค่นกึกน็�า้ลายไหล เนือ้ววัของทีน่ีก่ใ็ช้ของด ีไม่เหนยีว 
ไม่คาว อย่างเมนูวากิวลนไฟ อันนี้ได้รับความนิยมสั่งกันอย่าง
ล้นหลาม หมูห่อชีสนี่ก็ถูกใจคนรักชีสเป็นที่สุด ข้าวผัดกระเทียมก็
หอมนุม่ รสชาตเิข้ากนัดกีบัเนือ้ ราคาไม่แพง กนิกนัได้แบบสบายใจ 
หากใครเป็นคอชาบู รักจะกินของอร่อย แต่ไม่อยากจ่ายแพง  
ไปกันได้ที่ Buta Shabu

ตลาด
ยอดพิมาน

ไทยเจริญ 
พานิช

ร้านอาหาร
บึงกี่หลี

MANGO TREE 
BY THE RIVER
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าง

แม่น�้าเจ้าพระยา
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