


IntroductionTASTE OF HAPPINESS
มิติใหม่ของการเลือกรับประทานอาหารท่ีคำานึงถึงสุขภาพและส่ิงแวดล้อม  
ภายใต้แนวคิด BCG (BIO CIRCULAR GREEN) การจัดการร้านตามแนวทาง
เศรษฐกิจสีเขียว ท่ีนำาไปสู่เทรนด์การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน และ 
การท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ ตามแนวคิด HAPPY MODEL กินดี อาหารอร่อย 
สะอาด มีประโยชน์ ปลอดภัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อมผ่านประสบการณ์การรับประทาน
อาหารท่ีนักท่องเท่ียวมีส่วนช่วยรับผิดชอบต่อสังคม และเช่ือมโยงอาหารเข้ากับ
พ้ืนท่ีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน เพ่ิมสีสันการท่องเท่ียวให้น่าสนใจ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คัดสรรร้านอาหารและคาเฟ่ พร้อมจัดทำา 
เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่สอดคล้องกับแนวคิด HAPPY MODEL 
ในพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพ ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย 
กระบี่ และภูเก็ต มานำาเสนอเรื่องราวแห่งความสุขผ่านความหลากหลายของ
แหล่งท่องเที่ยวและเมนููสุดสร้างสรรค์ สะท้อนอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นถิ่น
กับการเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพในท้องถ่ินหรือแหล่งวัตถุดิบท่ีดีจากท่ัวทุกภาค
ของเมืองไทยมานำาเสนอ รวมถึงรูปแบบวิธีการจัดการร้านด้วยแนวคิด
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือชุมชน

ไล่เรียงความสุขจากการท่องเที่ยวที่พร้อมเผื่อแผ่ไปสู่ชุมชนและสังคมโดย
รอบผ่านจานอาหารในแต่ละเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดในคู่มือเล่มนี้แล้ว จะรู้ว่า... 
รสชาติแห่งความสุขอยู่ใกล้แค่เอื้อมจริงๆ
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 สำ�รับไทยไฟน์ไดน่ิง 8 คอร์ส ผ่�นก�รรังสรรค์เมนูสุดแสนพิเศษ
ให้คงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ไทยท่ีสืบส�นม�แต่โบร�ณ ผ่�นคว�มมหัศจรรย์
ของวัตถุดิบในแต่ฤดูก�ลจ�กท่ัวทุกภูมิภ�คของไทย ด้วยก�รเสิร์ฟ
ภ�ยใต้แนวคิด ... ห้วงทำ�นองแห่งภูมิปัญญ�อ�ห�รไทยท่ีย่ังยืน 
 จ�กสำ�นวนไทย “ในน้ำ�มีปล� ในน�มีข้�ว” ที่สื่อถึงคว�มอุดม
สมบูรณ์ของเมืองไทย  ร้�นอ�ห�ร จึงนำ�เสนอ รสช�ติตำ�รับอ�ห�รไทย
พื้นบ้�น โบร�ณ และตำ�รับช�ววัง เสิร์ฟผลัดเปลี่ยนไปต�มฤดูก�ล โดย
คัดสรรวัตถุดิบพื้นถิ่นของดีเยี่ยมที่สุดเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอ�ห�ร

ไทย และเพื่อให้ชุมชนกล�ยเป็นแหล่งผลิต
อ�ห�ร สร้�งง�นสร้�งร�ยได้อย่�งยั่งยืน
 อ�ห�รไทยเมนูคุ้นเคยจึงกล�ยเป็นจ�น
พิเศษ เพ่ิมอรรถรสคว�มสุขต้ังแต่แรกของ
ก�รเร่ิมต้นดินเนอร์ ด้วย Amuse Bouche  
เสิร์ฟไฮไลต์พร้อมกัน 5 อย่�งบนแผนท่ี
ประเทศไทย ซ่ึงโรยด้วยผงทำ�จ�กเปลือก
ล็อบสเตอร์ผสมเกลือเป็นดิปเปอร์ให้กับ 5 คำ� 
อร่อย ไล่เรียงครบทุกภ�ค ต้ังแต่ ไส้อ่ัว 
น้ำ�พริกหนุ่ม ปล�ร้�หมัก 18 เดือน 
ทรงเคร่ืองอบชีส เส้นจันทร์ผัดปูเครฟ 
กุ๋ยช่�ยไก่เบตงย่�งซอสกอและ ทอดมัน
ปล�กร�ยป�กน้ำ�โพอ�จ�ดซเฟีย 

 ของดีจ�กแหล่งต่�งๆ ถูกนำ�ม�สร้�งสรรค์เมนูได้อย่�ง
น่�อัศจรรย์ ไม่ว่�จะเป็น ยำ�ผักหว�นไข่มดแดง ใช้ไข่มดแดงจ�ก  
จ.นครร�ชสีม� ที่อุดมไปด้วยโปรตีน แคลอรี่ต่ำ� มีคุณค่�ท�ง
โภชน�ก�รสูง นำ�ม�คลุกเคล้� ปรุง กับเครื่องยำ�สมุนไพรไทย เซ็ตเมนู 
เรียกน้ำ�ย่อยท่ีรวมคว�มอร่อยไว้ถึง 3 คำ� ทองม้วนครีมกะทิค�เวียร์- 
ทอดมันซีฟู้ดอันด�มัน-แตงโมปล�แห้ง จ�กไอเดียเชฟใหญ่ 
ชุมพล แจ้งไพร สร้�งคว�มตื่นต�ตื่นใจเพร�ะทำ�ให้อ�ห�รไทยโบร�ณ

ง่�ยๆ กล�ยเป็นอ�ห�รไทยเลอค่�ได้ด้วยรูปแบบก�รนำ�เสนอ เช่น
เดียวกับเมนู ไข่เป็ดออร์แกนิคซอสพะโล้ไทย และต้มข่� 

ค�ปูชิโน่หมึกหอมบ�งตะบูน ที่ล้วนสรรห�วัตถุดิบชั้นดี 
ม�ดีไซน์กล�ยเป็นเมนูที่ต้องติดใจในรสช�ติ 
  อ�ห�รจ�นหลักไม่ว่�จะเลือก ต้มยำ�กุ้งแม่น้ำ�
 หรือต้มแซ่บสมุนไพรว�กิวน้ำ�พริกไข่ปูเสิร์ฟพร้อม
ปล�หมึกทอด แกงขี้เหล็กเนื้อโคร�ชว�กิว ก็เสิร์ฟ
พร้อมข้�วหอมมะลิใหม่ที่ใส่ใจด้วยก�รหุงในหม้อดินเล็กที่
ยกเสิร์ฟ ส่วนของหว�น “ข้�วเหนียวมะม่วง” เสิร์ฟแบบ

ไฟน์ไดนิ่งได้สวยง�ม โดยใช้มะม่วงชั้นเลิศ 3 ส�ยพันธุ์ 
น้ำ�ดอกไม้ อกร่อง และมห�ชนก เคียงคู่กับข้�วเหนียวเข้ียวงู

จ�ก จ.เชียงร�ย มูลด้วยกะทิคั้นสด จ�กมะพร้�วเพชรพะงัน 
ท�นคู่ไอศกรีมและลูกต�ลโตนดลอยแก้ว จ.เพชรบุรี ควรค่�

สำ�หรับสำ�รับไทยที่ก�รันตีด้วย 2 ด�วมิชลิน

เสิร์ฟสำ�รับ 5 ภ�ค อิ่มเอมรสช�ติ
มิชลินสต�ร์ 2 ด�ว

R.HAAN 
อ�ห�ร

“ ห้วงทำ�นอง
แห่งภูมิปัญญ�

อ�ห�รไทยท่ีย่ังยืน
THE WISDOM 

SYMPHONY OF
SUSTAINABLE 

SAMRUB ”

ทองม้วนครีมกะทิคาเวียร์
ทอดมันซีฟู้ดอันดามัน

แตงโมปลาแห้ง 

เชฟชุมพล แจ้งไพร

Amuse Bouche

131 ซ.ทองหล่อ 9 
(ไปดีมาดีกลาง)
แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ดินเนอร์ สำารับ เริ่มเวลา 
18.00 - 22.00 น.

0 2059 0433 , 
09 5141 5524 
(ติดต่อเวลา 
12.00 น. – 21.00 น.)

www.r-haan.com
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เวจจิโอโลจี้ โด่งดังในกลุ่มคนรักสุขภ�พม�น�นกว่�  
7 ปี ด้วยแนวคิดเปี่ยมคว�มเชื่อมั่นในธรรมช�ติม� 
สร้�งสรรค์เมนูคุณภ�พ นำ�เสนอคว�มหล�กหล�ยทั้ง
อ�ห�รจ�นหลัก เบเกอรี่ และเครื่องดื่มน้ำ�ผักผลไม้
ออร์แกนิค 100% ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภ�พ
แบบครบจบได้ในร้�นเดียว 

บ�ร์น้ำ�ผักผลไม้ออร์แกนิค ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 41 
มีจุดเริ่มต้นจ�กเจ้�ของร้�นทำ�ดื่มเองเพร�ะป่วยเป็น
เนื้องอกที่ต่อมไทรอยด์ แม้แพทย์แนะนำ�ให้ผ่�ตัด แต่
คว�มท่ีมีต้นแบบเเรงบันด�ลใจจ�กรุ่นพ่ีท่ีใช้ชีวิตเฮลธ์ต้ี
ชอบออกกำ�ลังก�ยและดื่มน้ำ�ผักผลไม้เป็นประจำ�จึง
ลองเลือกทำ�น้ำ�ผักผลไม้ดื่มเอง และเริ่มศึกษ�ค้นพบ
กับศ�สตร์ก�ร
แพทย์ธรรมช�ติ
(Homeopathy) 
ก่อนผันตัวเข้�
สู่วงก�รเกษตร
อินทรีย์ ให้คว�ม
สนใจอ�ห�รปลอด
ส�รพิษ ใช้เครื่องที่
สถ�บัน Gerson แนะนำ�ให้ใช้คั้นน้ำ�ผักผลไม้เพื่อรักษ�
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในกรรมวิธีสกัดเย็น Hydraulic 
Cold-Pressed Juicer ซึ่งเป็นเครื่องคั้นที่ได้
ส�รอ�ห�รม�กกว่�เครื่องคั้นสกัดเย็นแบบเกลียว
หมุนทั่วไป 

เมื่ออ�ห�รดีส�ม�รถรักษ�ร่�งก�ยให้ห�ยจ�กก�รเจ็บ
ป่วยได้ จึงทำ�ให้เป็นที่ม�ของก�รทำ�ร้�นแห่งนี้เพื่อนำ�
เสนออ�ห�รที่มีคุณประโยชน์ต่อร่�งก�ยให้กับคนอื่น
ได้ลองบ้�ง

ภ�ยในร้�นตกแต่ง โซนครัวกั้นผนังด้วยกระจกมอง
เห็นกรรมวิธีปรุงเมนูต่�งๆ ได้ ซึ่งจ�กก�รปรุงน้ำ�
ผักผลไม้ 1 แก้ว จำ�เป็นต้องใช้ผักจำ�นวนเยอะม�ก 
บ�งแก้วอ�จใช้ผักม�กถึง 2 กก. ถึงจะได้คุณประโยชน์
เต็มแก้ว เมนูซิกเนเจอร์ น้ำ�สกัดเย็น Cold-Pressed 
Juices 10 แก้วช็อต หล�กสีสันจ�กผักและผลไม้
กว่� 30 ชนิด แต่ละแก้วต่�งสรรพคุณเช่น Gravity 
Green ช่วยขับส�รพิษ ต้�นส�รอนุมูลอิสระ 

เมื่อธรรมช�ติบำ�บัด
สุขภ�พดีได้ม�กกว่�

ที่ทุกคนคิด

และต้�นมะเร็ง Be Kind บำ�รุงระบบคว�มจำ� 
บำ�รุงต่อมไทรอยด์ Happy Cells ช่วยบำ�รุง
ผิวพรรณ บำ�รุงส�ยต� และล้�งลำ�ไส้ ทุกแก้ว
ไม่มีก�รผสมน้ำ�เปล่� ไม่มีน้ำ�ต�ล  และเชื่อมั่น
ว่�ได้ดื่มน้ำ�ผักผลไม้เพียวๆ 100% ปลอดภัย
จ�กส�รเคมี

ส่วนอ�ห�รจ�นหลัก ไส้กรอกหมูโฮมเมด
พร้อมสลัดออร์แกนิค ร้�นเลือกใช้เฉพ�ะ
หมูที่ผ่�นก�รเลี้ยงแบบธรรมช�ติและปลอด
ส�รเคมี ด้�นในสุดของร้�น มีโซนรีฟิลสินค้�
ออร์แกนิค ให้ได้ชอปร่วมอุดหนุนสินค้�และ
ให้กำ�ลังใจเกษตรกรหัวใจอินทรีย์    

ม�ร้�นนี้จึงดีต่อใจ ก�ย ภ�ยใต้แนวท�งคว�ม
มุ่งมั่นในก�รทำ�ธุรกิจเพื่อสภ�พแวดล้อม
Better You For The Better Planet 
ต�มคอนเซ็ปต์ร้�น

จุดเปลี่ยนชีวิตของส�ยเฮลธ์ตี้ในบ�ร์น้ำ�ผัก
ผลไม้ออร์แกนิค 100% สกัดเย็นที่ดื่มง่�ยไม่มีขม

8/1 สุขุมวิท 41  
แขวงคลองตันเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

09.00 - 20.00 น. 
อังคาร - อาทิตย์

08 3936 9298

Veggiology

VEGGIOLOGY
เวจจิโอโลจี้

Juice Flight

Homemade Sausage
Multigrains Forest Salad

Chronic Joy

Chocolate Cake with 
Strawberry Chia Jam



ข้อคว�มเชิญชวนข้�งซอง
Organic Chocolate Bar 
ของร้�น ปฐม  คืออีกหนึ่ง
วิธีลิ้มรสเมนู Signature 
Chocolate รสช�ติไม่

แตกต่�งกับก�รได้นั่งดื่มชิลๆ ในค�เฟ่สวยเรือนกระจกตกแต่งร้�น
สไตล์กล�สเฮ้�ส์ ชื่นชมวิวพื้นที่สีเขียวที่โอบล้อมด้วยพรรณไม้และ
ท�งเดินอันร่มรื่น ใจกล�งย่�นธุรกิจกล�งซอยทองหล่อ 

ปฐม คือร้�นที่ผสมผส�นระหว่�ง ร้�นก�แฟ จำ�หน่�ยขนม และอ�ห�ร
ไทยๆ รวมทั้งจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ของกินของใช้ปลอดส�รเคมีทั้งปวง
ที่ต่อยอดผลผลิตอินทรีย์จ�กโครงก�ร “ส�มพร�นโมเดล” สู่
ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยเพื่อสุขภ�พในร�ค�ที่จับต้องได้

Patom Organic Living เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 1962 ที่สวนส�มพร�น
โดยผู้ก่อตั้งได้เกิดคำ�ถ�มในใจว่� Know your food, Know your 
farmers เร�จะรู้ได้อย่�งไรว่� อ�ห�รที่เร�ท�นไปนั้นปลอดภัยจริงๆ
และนั่นจึงเป็นที่ม�เกิดก�รก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรส�มพร�นโมเดลขึ้น
เพื่อให้รู้ว่� ข้�ว ผัก ผลไม้ ที่เร�รับประท�นกันอยู่ทุกๆ วัน มีต้นท�งม�
จ�กใคร หรือเกษตรกรร�ยใดเป็นผู้ปลูก และเป็นผลผลิตที่ปลอดภัย
จ�กส�รเคมีอย่�งแท้จริง หลังจ�กนั้นได้จัดตั้งตล�ดสุขใจ และก่อตั้ง
มูลนิธิสังคมสุขใจ ปี 2010 เพื่อสนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์อย่�งเป็น
รูปธรรม  

ทุกวันนี้ วัตถุดิบต่�งๆที่ส่งเข้�ครัวร้�น Patom  ล้วนเป็นสินค้�จ�ก
เกษตรกรอินทรีย์ 17 กลุ่ม กว่� 150 ครัวเรือน ภ�ยใต้กลุ่มเกษตรกร
ส�มพร�นโมเดล ผู้ปลูกเกษตรอินทรีย์ ที่มีระบบตรวจสอบ PGS 
(Participatory Guarantee Systems) และระบบประกัน
คุณภ�พในระดับท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์และอ�ห�รในร้�นทุกชนิดจึง
ส�ม�รถตรวจสอบย้อนกลับถึงที่ม�ของวัตถุดิบ สร้�งคว�มมั่นใจใน
คว�มปลอดภัยให้กับลูกค้�ได้ทุกจ�น อ�ทิ เมนูแนะนำ� ข้�วยำ�ดอกไม้  
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนมังสวิรัติ และผัดไทยกุ้งสด  
 
นอกจ�กนี้ ในร้�นยังมีของใช้ผลิตภัณฑ์จ�กวัตถุดิบธรรมช�ติ
หมวด Personal Care ให้ได้เลือกชอป เพื่อร่วมสร้�งสังคมสุขภ�พ
ต�มแนวท�งของบริษัทฯ ซึ่งให้ก�รสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกในวิถี
อินทรีย์ และร่วมสร้�งสังคมอินทรีย์ที่ส�ม�รถสืบห�แหล่งที่ม�ได้จ�ก
ทุกสินค้�และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน

“...Bring Patom 
to your home! ”

9/2 สุขุมวิท 49/6
(ซ.พร้อมพรรค) 
แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

09.30 - 18.00 น.

0 2084 8649

patom.organics

ออร์แกนิคค�เฟ่ใจกล�งทองหล่อเสิร์ฟเมนูสุขภ�พ 
ผักสด และผลไม้ผลผลิตม�ตรฐ�นส�กลปลอดส�รเคมี 

เน้นผลผลิตกลุ่มเกษตรกรวิถีเกษตรอินทรีย์

Organic Afternoon Tea Set
Traditional Thai Delicacies

Flower Herb Salad with Rice

Fresh Organic Vegtables Spring Rolls

Pad Thai with Shrimp

PATOM
ORGANIC LIVING   

ปฐม ออร์แกนิค ลิฟวิ่ง 



24 ซ.สุขุมวิท 53 (ซ.ไปดี - มาดี) 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ

อาหารเที่ยง 12.00 - 14.30 น.
พฤหัสบดี - อาทิตย์
อาหารค่ำา 18.00 - 22.00 น.
พุธ - เสาร์ 

0 2260 2962 BolanBangkok

 “..ข้�วเย็นที่เร�กินไม่หมด
 ภูมิปัญญ�คนไทยโบร�ณจะต�ก

ให้แห้ง นำ�ไปคั่ว บด เอ�ม�กวนกับ
น้ำ�ต�ล มะพร้�วทึนทึกขูดฝอย ปั้น
เป็นก้อนเล็กๆ อบควันเทียนเก็บใส่
ขวดโหลไว้กินได้น�นๆ โดยไม่เสีย

ของ ถ้�เทียบกับนวัตกรรมยุคนี้ คือ
ก�ร Upcycling ก�รนำ�ของเหลือ
ทิ้งม�แปรรูปเพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่ม

 ให้กล�ยเป็นสิ่งใหม่ได้ ไม่สร้�งเศษ
อ�ห�รกลับคืนสู่วงจรขยะ 

ก�รชุบชีวิตใหม่กับของเหลือทิ้งให้
เป็นอ�ห�รจ�นใหม่ๆ วิธีนี้อยู่คู่ครัว

ไทยม�น�นแล้ว...” 

เชฟโบ

อร่อยลิ้นรสช�ติมิชลินสต�ร์ เรียนรู้กระบวนก�รปรุง
อ�ห�รไทยแท้ตำ�รับโบร�ณ กับคว�มใส่ใจในก�รเลือกสรร
วัตถุดิบบนพื้นฐ�นก�รทำ�อ�ห�รอย่�งยั่งยืน

“เชฟโบ” ดวงพร ทรงวิศวะ  แห่งร้�นโบ.ล�น 
จัดคุกกิ้งคล�สเล็กๆ สอนทำ�ขนมข้�วตูตำ�รับโบร�ณ
หอมกลิ่นควันเทียนอบอวลทั้งห้อง เชฟเน้นเรื่องคว�ม
ใส่ใจใช้ของทุกๆ อย่�งในครัวให้คุ้มค่�สูงสุดไร้ขยะเหลือ
ทิ้ง ในแบบ Zero Waste Society ซึ่งเป็นปณิธ�น
ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งร้�นอ�ห�รนี้ขึ้นม�กับส�มี เชฟดีแลน
โจนส์ ปลุกปั้นร้�นจนได้ร�งวัลด�วมิชลิน 1 ด�ว  
(ปี 2018-2021) และร้�นอ�ห�รลิสต์ Asia’s 50 Best 
Restaurant จนนักชิมช�วไทยและต่�งช�ติ ต่�งมุ่ง 
ม�เพื่อลิ้มรสอ�ห�รไทยระดับพรีเมี่ยมแห่งนี้

เมื่อโลกเจอสถ�นก�รณ์โควิด ร้�นจึงต้องปรับตัวครั้ง 
ใหญ่ พร้อมผุดโปรเจ็ก Educational จัดเวิร์กชอป
สอนทำ�อ�ห�รตำ�รับไทยแท้ เชฟโบ สอนทั้งอ�ห�รค�ว
หว�น เพิ่มเติมนอกเหนือจ�กก�รได้ม�รับประท�น
อ�ห�รเพียงอย่�งเดียว

เมนูอ�ห�รไทยจ�นโปรดคู่บ้�น แกงเขียวหว�น  
เชฟสอนทุกกระบวนก�รตั้งแต่เลือกเครื่องปรุงเอง
กับมือได้ซึมซับคว�มต่�งตั้งแต่กลิ่นเครื่องแกงขณะตำ�
ส่วนอีกเมนูน้ำ�ตกหมู เชฟโบเลือกเมนูนี้ม�สอนเพร�ะ
พลิกแพลงเป็นอ�ห�รได้หล�ยชนิด เช่น คอหมูย่�งจ้ิมแจ่ว 
ใส่ผักก็เป็นน้ำ�ตก ใส่น้ำ�ซุปเป็นต้มแซ่บ เรียนหนึ่งอย่�ง
แต่ได้สูตรพื้นฐ�นนำ�ไปทำ�อ�ห�รได้หล�ยชนิด

คอร์สมีแบบครึ่งวัน เรียนทำ�อ�ห�รค�ว-หว�น 3 ชนิด
ใช้เวล� 4 ชั่วโมง ร�ค�คนละ 3,800 บ�ท คอร์สเต็มวัน
อ�ห�ร 6 ชนิด ใช้เวล� 8 ชั่วโมง 6,500 บ�ทและคอร์ส
ม�สเตอร์คล�ส 8,500 บ�ท เจ�ะตำ�รับสูตรโบร�ณแท้
ห�ท�นย�ก โดยเปลี่ยนเมนูหมุนเวียนไปต�มวัตถุดิบ
ในแต่ละฤดูก�ล และเลือกสนับสนุนผลผลิตเกษตร
อินทรีย์ ให้มีคว�มยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม และรวมไปถึง
เกษตรกรต้นน้ำ�ด้วย 

ก�รปรับตัวครั้งล่�สุดของ ร้�นโบ.ล�น จึงยังคงไม่ทิ้ง
ปณิธ�นในก�รส�นต่อแนวคิดเดิมในเรื่องสิ่งแวดล้อม
และก�รจัดก�รขยะในร้�นอ�ห�รได้อย่�งยั่งยืน ภ�ย
ใต้แนวท�งรักษ์โลก ด้วยภ�รกิจ Zero Waste to 
Landfill 

BO.LAN
โบ.ล�น

ขนมข้าวตู เชฟโบ

แกงเขียวหวาน

น้ำาตกหมู



เปลี่ยนไลฟ์สไตล์
กินอร่อยเพื่อสุขภ�พ
กับเมนู Plant-based
จ�กพืชผักผลไม้ปลอดภัย
เพื่อคืนคว�มสมดุล
ในก�รใช้ชีวิต

ถนนเจริญกรุง ย่�นก�รค้�เก่�แก่ของกรุงเทพฯ ปัจจุบัน
กล�ยเป็นศูนย์กล�งง�นดีไซน์และคว�มคิดสร้�งสรรค์
อันเป็นที่ตั้งของร้�นอ�ห�รหัวคิดใหม่ Broccoli 
Revolution ส�ข�เจริญกรุง  ในรูปแบบ Fast 
Casual Restaurant & Juice Bar เปรียบดั่งเป็น
ฐ�นปฏิวัติก�รกินอ�ห�รวีแกน 

Broccoli Revolution เชื่อว่�ก�รสร้�ง
สมดุลในก�รกินอ�ห�ร นำ�ไปสู่คว�ม

สมดุลในก�รใช้ชีวิต จึงอย�กให้ผู้คน
ม�บ�ล�นซ์ไลฟ์สไตล์ก�รกิน ด้วย
เมนู Plant-based Food ให้เข้�ใจ
ง่�ยขึ้น และ รื่นรมย์ไปกับรสช�ติที่
ผ่�นก�รรังสรรค์จ�กพืชผัก ผลไม้
 ธัญพืชที่ไม่ผ่�นก�รขัดสีและก�ร
แปรรูป ซึ่งทุกจ�นปร�ศจ�ก ส่วน
ผสมที่ม�จ�กสัตว์ ทั้งเนื้อ นม ไข่ 

กระทั่งน้ำ�ผึ้ง โดยวัตถุดิบ  
Plant-based ทำ�เองทั้งหมด

แนะนำ�เมนูอ�ห�รท�นเล่น Cauliflower 
Dynamite Maki ข้�วปั้นห่อส�หร่�ยไส้ผักรวม

ท็อปด้วยหน่อไม้ฝรั่ง สไปซี่ ไข่โซย�เพิร์ล ร�ดซอสม�โย
เข้มข้น ส่วนเมนูหลักเน้นอ�ห�รจ�นเดียวที่อิ่มท้องและ
อัดแน่นคุณประโยชน์ อย่�ง Khao Mun Jackfruit 
Tod ขนุนชุบแป้งถั่วลูกไก่ทอดกรอบนอกนุ่มใน ท�น
กับข้�วมันจ�กน้ำ�มันง� Smoothie Bowl ที่นำ�ส่วน
เหลือของผัก ผลไม้ ม�ดีไฮเดรตเพื่อรังสรรค์เมนูใหม่

สำ�หรับวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในร้�นล้วนเป็นแบบปลอดส�ร
เคมี โดยอุดหนุนผู้ผลิตร�ยย่อย อย่�งข้�วกล้องหอมมะลิ
ของศ�ล�น� ออแกนิค วิลเลจ เคลจ�ก จ.เชียงใหม่
ที่ร้�นส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก ถั่วล�ยเสือ จ�กก�รสร้�ง
อ�ชีพให้คนด้อยโอก�สใน จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งยังใช้วัตถุดิบ
อย่�งคุ้มค่�ที่สุด เพื่อลดก�รสร้�งขยะจ�กอ�ห�ร รวมถึง
เลิกใช้บรรจุภัณฑ์พล�สติก หันม�ใช้หลอดไม้ไผ่ทดแทน 
และกระด�ษช�นอ้อยที่ย่อยสล�ยใน 45 วัน สำ�หรับห่อกลับ

ร�ยได้จ�กเมนูเครื่องดื่ม ยังนำ�ไปมอบให้มูลนิธิเพื่อ 
ผู้ด้อยโอก�สท�งก�รศึกษ�และอน�มัย ตลอดจน
ก�รลดบริโภคเนื้อสัตว์ก็มีส่วนช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อม
เรียกได้ว่�ทุกเมนูที่นี่นั้นดีต่อร่�งก�ย และโลกใบนี้
อย่�งแท้จริง

BROCCOLI 
REVOLUTION
บรอกโคลี เรฟโวลูชั่น

55/6 ซ.เจริญกรุง 42/1 
ถ.เจริญกรุง เขตบางรัก

อังคาร-อาทิตย์  11.00 - 20.00 น.

09 7201 2492

BROCCOLI REVOLUTION

www.broccolirevolution.com

BR Nuggets

ข้าวมันขนุนทอด

Cauliflower Dynamite Maki

Smoothie Bowl

ข้าวแกงเขียวหวาน



ก�แฟอินทรีย์รักษ�ป่�รสช�ติเป็นอย่�งไรกัน คำ�ถ�ม
นี้ส�ม�รถห�คำ�ตอบได้ที่ MiVana Coffee Flagship 
Store ค�เฟ่สไตล์กล�สเอ�ส์แห่งแรกของมีวน� กิจก�ร
ก�แฟเพื่อสังคมที่ดำ�เนินม�ย�วน�นกว่� 10 ปี เพื่อส่งต่อ
รสช�ติก�แฟดีๆ จ�กแหล่งปลูกในป่�ต้นน้ำ� จ.เชียงร�ย ควบคู่
กับก�รฟ้ืนฟูธรรมช�ติ และคว�มเป็นอยู่ของคนบนท่ีสูง 

กลิ่นหอมกรุ่นของก�แฟอบอวลอยู่ในอ�ค�รโปร่งแสง ที่
ซ่อนตัวอย่�งร่มรื่นใต้เง�ต้นไม้ใหญ่ในย่�นศรีนครินทร์ 
แฟลกชิปสโตร์แห่งนี้ได้แรงบันด�ลใจจ�กต้นท�งของก�แฟ
มีวน� ซึ่งปลูกใต้ร่มไม้ด้วยวิถีวนเกษตรอินทรีย์ และนำ�ม�
เสิร์ฟให้คอก�แฟได้สัมผัสกับรสช�ติอันเป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะ

คุณชัญญ�พัญช์ โยธ�ธรรมสิทธ์ิ รองกรรมก�รผู้จัดก�ร
บริษัท มีวน� จำ�กัด เล่�ว่� ตั้งแต่ปี 2554 มีวน�ได้ส่งเสริม
ก�รปลูกก�แฟแบบวนเกษตรอินทรีย์ ในชุมชนป่�ต้นน้ำ�แม่ล�ว
แม่สรวย และแม่กรณ์ ทั้งหมด 7 หมู่บ้�น คือ บ้�นขุนล�ว
บ้�นใหม่พัฒน� ห้วยไคร้ ห้วยคุณพระ ดอยช้�ง ผ�แดง
หลวง และร่มเย็น ซึ่งมีส่วนสำ�คัญในก�รแก้ปัญห�บุกรุก
ป่�ไม้ และเปลี่ยนจ�กก�รปลูกพืชเชิงเดี่ยวใช้ส�รเคมี 
สู่เกษตรแบบผสมผส�น 

MIVANA COFFEE 
FLAGSHIP STORE

ซ.ศรีนครินทร์ 57 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 

07.30 - 17.30 น.

06 3270 8998

mivanacoffee

www.mivana.co.th

รสช�ติก�แฟใต้ร่มเง�ป่� ที่ดีต่อเร�และธรรมช�ติ
Shade Grown Forest Coffee,People grow steadily

ก�แฟที่เติบโตใต้ต้นไม้ใหญ่ ผลจะสุกช้�กว่�ปกติ จึง
สะสมธ�ตุอ�ห�รได้สมบูรณ์ม�กขึ้น ทำ�ให้มีรสช�ติที่
ชวนค้นห�อย่�งยิ่ง นั่นจึงไม่จำ�เป็นต้องตัดไม้ทำ�ล�ย
ป่�เพื่อเป็นพื้นที่เกษตรอีก 

ทุกแก้วที่เสิร์ฟ ยังเป็นผลจ�กก�รดูแลอย่�งพิถีพิถัน
ซึ่งมีวน�ได้นำ�นวัตกรรมไปถ่�ยทอดแบบครบ
กระบวนก�ร และรับซื้อเมล็ดก�แฟในร�ค�ที่เป็นธรรม
จ�กเกษตรกร 300 กว่�ครัวเรือน ทำ�ให้มีร�ยได้
เพียงพอต่อก�รใช้ชีวิตที่มีคุณภ�พ อยู่ร่วมกับป่�อัน
เป็นบ้�นเกิดได้อย่�งมีคว�มสุข และยังช่วยคืนคว�ม
อุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่� มีวน�จึงมอบทั้งรสก�แฟจ�ก
ธรรมช�ติ และคุณค่�แห่งก�รรักษ�ป่� สมกับชื่อที่มี
คว�มหม�ยว่�มีป่�อย่�งแท้จริง

ม�เป็นส่วนหนึ่งในก�รอนุรักษ์ป่�ต้นน้ำ� ผ่�น
ก�แฟที่ค่อย ๆ ละเลียดดื่มสักแก้วในค�เฟ่
บรรย�ก�ศธรรมช�ติ รับรองต้องประทับใจ

Signature
MiVana Single Origin
สัมผัสถึงรสธรรมชาติของกาแฟ
จากแหล่งปลูกบนพื้นที่ต้นน้ำาใน 
จ.เชียงราย

Fizzy Float

Mulberry Cheese Pie

Hot Cappuccino with Oat Milk

Cloudy
Sparkling

มีวน� คอฟฟี่ แฟลกชิป สโตร์



939 อาคารหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 3  
ถ.พระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
PARADAi  วางจำาหน่ายที่ 
สาขาสยามพารากอน
จ.ภูเก็ต และ จ.นครศรีธรรมราช

10.00 - 19.00 น. ปิดวันจันทร์

06 3525 5517

Paradai.Chocolate

ส่องวัฒนธรรมอ�ห�รผ่�นคร�ฟท์ช็อกโกแลต
สญัช�ตไิทยทีต่�่งช�ตยัิงตอ้งทึง่กบัชอ็กโกแลตใส่ไส้

รังสรรค์รสช�ติคว�มเป็นไทย ต้มข่� เมี่ยงคำ�
พิชิตร�งวัลระดับน�น�ช�ติ  

ช็อกโกแลตจ�กต้นโกโก้ปลูกในสวนหลังบ้�นของช�วบ้�น  
ใน อ.ท่�ศ�ล� จ.นครศรีธรรมร�ช ถูกเลือกเป็นวัตถุดิบนำ�ม� 
สร้�งสรรค์และเพ่ิมมูลค่�เป็นช็อกโกแลตระดับพรีเม่ียม ภ�ยใต้
แบรนด์ ภร�ดัย สร้�งคว�มภ�คภูมิใจในคว�มเป็นไทย เมื่อ
คว้�ร�งวัลเหรียญทองในเวทีระดับโลก โดยทีม Chocolatier 
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ร่ำ�เรียนด้�นวิทย�ศ�สตร์ก�รอ�ห�ร ได้รวมตัว
กันศึกษ�จริงจังทุกกระบวนก�รผลิต ตระเวนชิมช็อกโกแลต
แบรนด์ดังที่ได้ร�งวัลจ�กทั่วโลก เพื่อนำ�ม�ปรับปรุงพัฒน�เป็น
สูตรแบรนด์ไทยสร้�งเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยรสช�ติที่สะท้อน
คว�มเป็นไทยได้อย่�งถึงรสถึงเครื่อง ไม่ว่�จะเป็น รสเมี่ยงคำ� 
ต้มยำ� ต้มข่� หรือแม้แต่พืชสมุนไพรโบร�ณห�ย�ก อย่�ง ส้มซ่�

วันนี้  PARADAi - ภร�ดัย เปิดร้�นใหม่สะดวกสบ�ย ที่ชั้น 3 
หอศิลปกรุงเทพฯ  มีบริก�รเมนู Crafted Chocolate ท่ีมุ่งม่ัน
เลือกใช้ผลผลิตจ�กชุมชนเกษตรกรท้องถิ่น โดยมีเครื่องคั่ว
เมล็ดโกโก้ของตัวเอง สร้�งคอนเซ็ปต์ร้�น “Bean to Bar”  
มีท้ังเคร่ืองด่ืมแบบร้อนและแบบเย็น รวมท้ัง Craft Chocolate 
หล�กหล�ยรสช�ติ ไม่ว่�จะเป็นเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของ 
ภร�ดัย โรยหน้�ด้วยด�ร์กช็อกโกแลต ได้รสช�ติช็อกโกแลต
เต็มป�กเต็มคำ�  หรือช็อกโกแลตร้อนดื่มคู่กับม�ร์ชเมลโล่ 

และเพิ่มสีสันในบ�ร์ช็อกโกแลตด้วยเมนู “ช็อกโกแลตบงบง”
(Bonbon au chocolat) ลูกอมช็อกโกแลตสอดไส้ต่�ง ๆ
ทั้งรสไทยแท้ เช่น รสต้มยำ� เมี่ยงคำ� ส้มฉุน ส้มซ่�  
เขียวหว�น พะโล้ หรือรสแบบฝรั่ง Salted Caramel, 
Almond Truffle, Rum Raisin สร้�งสรรค์คว�มแปลกใหม่
อร่อยไม่แพ้แบรนด์ดังของเมืองนอก 

สำ�หรับคนชอบคว�มเข้มข้นชัดเจน ช็อกโกแลตแท่งมีให้เลือก
แบบ ด�ร์ก 75% ใช้เมล็ดจ�กนครศรีธรรมร�ช หรือ ด�ร์ก 70% 
ใช้เมล็ดโกโก้จ�ก จ.จันทบุรี ก็เป็นอีกหนึ่งช่องท�งที่ร้�นได้ขย�ย
วงกว้�งช่วยสนับสนุนเกษตรกรไทยที่ปลูกโกโก้จ�กทั่วประเทศ 

นอกจ�กนี้ ยังได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์และรูปลักษณ์ของ
ช็อกโกแลตบ�ร์สำ�หรับซื้อเป็นของฝ�ก โดยสื่อให้เห็นถึง
วัฒนธรรม ผ่�นเรื่องเล่�ที่ดึงตัวละครไทย ๆ จ�กร�มเกียรติ์  
คือ ยักษ์ และน�งเมขล� รวมถึงล�ยไทยม�ไว้บนฉล�ก
ช็อกโกแลตบ�ร์เพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์คว�มเป็นไทยอีกด้วย

PARADAI CRAFTED 
CHOCOLATE&CAFE
ภร�ดัย คร�ฟท์ ช็อกโกแลต แอนด์ ค�เฟ่

Signature Hot Chocolate Marshmallow

Hot Chocolate Signature

Signature Hot Chocolate Marshmallow

Bon Bon



จ�กสวนสู่ส้อม - From Farm To Fork 
เสิร์ฟผักสดอินทรีย์ไร้ส�รพิษ ส่งตรงจ�กฟ�ร์มเกษตรกรไทย 
สู่ก�รกำ�หนดเมนูโดยนักโภชน�ก�ร อีกหนึ่งแนวท�งลัดเพื่อสุขภ�พดี

ใครสนใจอย�กเริ่มท�นอ�ห�รแพลนต์เบสต์ที่ส�ม�รถ
รับประท�นได้ทุกๆ วัน “ต้นกล้�ฟ้�ใส” ร้�นอ�ห�ร
มังสวิรัติเพื่อสุขภ�พ เป็นอีกท�งเลือกของคว�ม
อร่อยโดยไม่ง้อเนื้อสัตว์ เน้นคว�มหล�กหล�ยทั้ง
อ�ห�รค�วหว�น 100 กว่�เมนู เน้นพืชผักสดไร้ส�รพิษ 
ตกค้�ง ครบถ้วนส�รอ�ห�รจ�กโปรตีนพืชที่ให้
คุณค่�ท�งโภชน�ก�รไม่แพ้เนื้อสัตว์ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก และส่งเสริมสุขภ�พไปพร้อมกัน 

จุดเริ่มต้นทำ�ธุรกิจร้�นอ�ห�รในแบบแฮปปี้ทั้งวงจร
ต้ังแต่ต้นน้ำ�ไปถึงปล�ยน้ำ�โดย จิตร�วดี เหมมณฑ�รพ
นักธุรกิจหญิงที่ผันตัวจ�กเภสัชกร ม�เริ่มก่อตั้ง
ร้�นแห่งนี้  โดยได้รับก�รสนับสนุนด้�นวิช�ก�รจ�ก
แพทย์แผนไทยประยุกต์โรงพย�บ�ลศิริร�ช ระดม
สมองผู้เชี่ยวช�ญด้�นโภชน�ก�ร ร่วมกับเชฟฝีมือดี
สร้�งสรรค์เมนู “กินเป็นย�” เน้นพืชผักสมุนไพร
หล�กหล�ย เพื่อเริ่มต้นใช้ชีวิตกินอ�ห�รดี โดย
ไม่ต้องรอให้เจ็บป่วย

153 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 ระหว่างซอย 5 กับซอย 7
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 

10.00 – 19.00 น.

08 0499 5442

ต้นกล้าฟ้าใส

www.tonklarfacai.com

ทุกจ�นเลือกใช้วัตถุดิบคุณภ�พจ�กสวนท้องถิ่น ต�มแนวคิด จ�ก
สวนสู่ส้อม โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่ซื้อจ�กเกษตรกรอินทรีย์ที่ปลูกพืช
ผักแบบปลูกให้คนได้กินอ�ห�รปลอดส�ร ปลอดภัย อ�ทิ เมนู
เส้นหม่ีน้ำ�ย�ปู เห็ดย�ม�บูชิต�เกะ  ที่ได้เห็ดญี่ปุ่นแต่ม�จ�กฟ�ร์ม
เกษตรกรไทยแท้ เส้นใยของเห็ดให้รสช�ติไม่ต่�งจ�กเคี้ยวเนื้อปูชิ้นโต

พืชผักในร้�นจะเน้นรับประท�นต�มฤดูก�ล แม้ในเมนูจะไม่มีเนื้อสัตว์
แต่ทุกเมนูก็ผ่�นก�รคิดค้นและไม่ทำ�ให้รู้สึกข�ดห�ยในเรื่องของ
รสช�ติ อ�ทิ เม่ียงกลีบบัว เค้ียว 1 คำ� มีสมุนไพรถึง 11 ชนิด เช่น 
ควินัว ขิง ตะไคร้ เมล็ดฟักทอง เมล็ดท�นตะวัน หอมมะพร้�วคั่ว 
รสเปร้ียวอมหว�นจ�กส้มโอ มะข�มป้อมสรรพคุณชุ่มคอและวิต�มินซี
สูง เผ็ดจ�กพริก ขิง หอมแดง และดอกด�หล�เพิ่มกลิ่นหอม รวมถึง  
ขนมกล้วยบีทรูททรงเคร่ือง ที่ใช้รสหว�นจ�กน้ำ�ต�ลช่อดอก
มะพร้�ว เพิ่มคว�มอร่อยแบบครบรส

กระเพาะปลาเนื้อปูเห็ดยามาบูชิตาเกะ

เส้นหมี่น้ำายาปู

ขนมกล้วยบีทรูททรงเครื่อง

TONKLARFACAI 
ต้นกล้�ฟ้�ใส

เมี่ยงกลีบบัว



60/1 ม.12 แขวงศาลาธรรมสพน์ 
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

16.00 - 23.00 น. จันทร์ - ศุกร์
12.00 - 23.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

09 2554 1630

บ้านน้ำาเคียงดิน

พื้นที่แห่งคว�มสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ด้วยแนวคิด อิ่มต� อิ่มท้อง ในบรรย�ก�ศ 

Green Restaurant แบบยั่งยืน

BAN NAM KIENG DIN
บ้�นน้ำ�เคียงดิน

ขาหมูเยอรมัน

ซี่โครงหมูซอสกาแฟ

บลูเบอรี่ แพร์ครัมเบิ้ล

คว�มใส่ใจส่ิงแวดล้อม คือ แนวท�งก�รบริห�รธุรกิจ
แบบยั่งยืนของ บ้�นน้ำ�เคียงดิน ร้�นอ�ห�รบน 
ถ.อุทย�น (อักษะ) ที่ดำ�เนินธุรกิจม�ย�วน�นกว่�
22 ปี  ด้วยวิธีคิด “ไม่สร้�งขยะอ�ห�รล้นโลก”
และนั่นจึงเป็นที่ม�ของก�รบริห�รจัดก�รสิ่ง
แวดล้อมต่�งๆ ในร้�นอย่�งเป็นระบบ บนเนื้อที่กว่� 
24 ไร่ โดยคำ�นึงถึงคว�มสะอ�ด และสุขอน�มัย เพื่อ
ให้ลูกค้�ได้อิ่มอร่อยกับอ�ห�รทุกจ�นที่เสิร์ฟ ภ�ยใต้ 
บรรย�ก�ศร้�นที่สะอ�ดสะอ้�น สบ�ยต� สวยง�ม
สไตล์บ้�นชนบทในแถบยุโรป ที่แวดล้อมด้วยสวน
ต้นไม้ ดอกไม้ ตื่นต�ไปกับสวนสัตว์น�น�ชนิด ใน
ขณะที่สระน้ำ�มีกังหันลมตีน้ำ�ติดแผงโซล�ร์เซลล์
เพิ่มออกซิเจนในน้ำ�

ทุกวันนี้ ร้�นบ้�นน้ำ�เคียงดิน ผ่�นก�รรับรองได้
ม�ตรฐ�นร้�นอ�ห�ร Green Restaurant ระดับ
ดีเยี่ยม G-Gold จ�กกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อม (ทส.) สืบเนื่องจ�กได้พัฒน�ระบบ 
บำ�บัดน้ำ�เสีย รวมไปถึงแปรรูปเศษอ�ห�รและขยะ 
จ�กก�รทำ�อ�ห�ร ม�เป็นพลังง�นเพื่อใช้สำ�หรับ 
ก�รประกอบอ�ห�ร โดยของเสียเหล่�นี้ได้แปรกลับ 
กล�ยเป็นก๊�ซมีเทน นำ�ไปใช้ในก�รต้ม ข�หมู
เยอรมัน เมนูยอดฮิตของร้�น และขยะเหล่�นี้
ส�ม�รถนำ�ม�แปรรูปเป็นพลังง�นสำ�หรับใช้ในร้�น
ได้ถึง 10% ขณะที่เศษอ�ห�รถูกแปรเป็นปุ๋ยสำ�หรับ
ใส่ต้นไม้ทุกๆ ต้นในร้�น และมีบ่อดักไขมัน เปลี่ยนน้ำ�
เสียเป็นน้ำ�สะอ�ด ที่มีออกซิเจนพอที่จะเลี้ยงปล�และ
นำ�กลับม�รดน้ำ�ต้นไม้อีกด้วย 

คว�มสุขใจจ�กก�รได้เลือกสั่งเมนูอร่อย ปลอดภัย
ที่ผ่�นก�รคัดสรรวัตถุดิบก�รปรุงในร้�นอ�ห�รที่
ใส่ใจทั้งด้�นรสช�ติ คุณภ�พ ก�รให้บริก�ร ควบคู่
ไปพร้อมกับคว�มมุ่งมั่นในก�รดูแลรับผิดชอบ 
สิ่งแวดล้อมโดยรอบร้�นอย่�งยั่งยืน ที่นี่จึงเป็น
พื้นที่แห่งคว�มสุขที่พร้อมรับทุกนัดหม�ยก�รพบปะ
สังสรรค์ สำ�หรับชั่วโมงก�รพักผ่อนสำ�หรับทุกเพศ
ทุกวัยได้อย่�งแท้จริง



9/3 ถ.พระราม 2 ซ. 28 แยก 18 
(จอมทอง 19) แขวงจอมทอง 
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

10.00 - 18.00 น.

08 5123 1386

NaturaBKK 

แนวคิดก�รสร้�งค�เฟ่ที่สอดคล้องไปกับธรรมช�ติของ
สวนโบร�ณ ภูมิใจก�ร์เด้น คือหนึ่งในแนวท�งที่ต้องก�ร
ส่งต่อคว�มร่มรื่นให้คนเมืองเข้�ม�สัมผัสบรรย�ก�ศสงบ
ท่�มกล�งต้นไม้ใหญ่ ต้นลิ้นจี่อ�ยุร้อยปีแผ่กิ่งก้�นส�ข�
ร่มครึ้ม และรักษ�พื้นที่ธรรมช�ติ ขับเคลื่อนวิถีชีวิต
ช�วสวนในเมืองกรุงให้คงอยู่ต�มวิถีชีวิตริมคลองเดิมได้
อย่�งยั่งยืน และเปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้เข้�ม�เรียนรู้ 
นำ�ร�ยได้กระจ�ยสู่ชุมชน 

ค�เฟ่แห่งนี้จึงเปิดให้ทุกคนได้ม�พักผ่อนก�ยใจ มีคว�มสุข 
อยู่ท่�มกล�งคว�มร่มรื่นของสวนลิ้นจี่ พร้อมนำ�เสนอเมนู
อ�ห�รที่สะท้อนวัฒนธรรมของชุมชนผ่�นเรื่องร�วของ
อ�ห�รท้องถิ่นอย่�งเมี่ยงโบร�ณโรยส้มซ่� เสิร์ฟคู่กับ
ตะลิงปลิง แนมด้วยใบทองหล�ง ใบชะพลู เป็นเมนู
เรียกน้ำ�ย่อยของร้�น 

คว�มหอมมันของมะพร้�วคั่วคลุกเคล้�กุ้งแห้งอย่�งดี 
น้ำ�เมี่ยงรสหว�นตัดกับคว�มเปรี้ยวสดชื่นของตะลิงปลิง
ฝ�นชิ้นกำ�ลังพอดีกรอบฉ่ำ�เพร�ะเพิ่งเด็ดสดๆ จ�กต้น
ผส�นคว�มหอมของกลิ่นส้มซ่�ทำ�ให้จ�นนี้ กล�ยเป็น
ของว่�งท�นเล่นท่ีห�ท�นไม่ได้ง่�ยๆ  ส่วนจ�นหลักจัดจ้�น
แกงคั่วใบชะพลูปู แกงมัสมั่น แกงกะทิรสเข้มข้นบ่งบอก
เป็นวัฒนธรรมก�รกินก�รปรุงแบบภูมิปัญญ�ช�วสวนแท้ๆ
เลือกใช้ผักปลูกริมท้องร่อง หรือขึ้นเองต�มธรรมช�ติ
จ�กสวน สอยมะพร้�วต้นใกล้บ้�นแกงโชว์ฝีมือปรุงอ�ห�ร
ตกทอดรุ่นสู่รุ่น 

เปลี่ยนวันหยุดพักผ่อนในเมือง หลีกหนีคว�มวุ่นว�ย
ม�หย่อนใจ อิ่มอร่อยกับอ�ห�รแต่ละเมนูที่คัดสรรม�
โดยสื่อส�รให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนโดยรอบคลอง
บ�งขุนเทียน และเพ่ิมคว�มสดช่ืนจิบเคร่ืองด่ืมน้ำ�ตะลิงปลิง
ผสมโซด� เปรี้ยวซ่�จี๊ดใจ ท�นกับชีสเค้กตะลิงปลิง  

อิ่มแล้วยังส�ม�รถเที่ยวชุมชนริมคลอง ใช้บริก�รเรือ
ท่องเที่ยวช�วบ้�น ล่องเรือไหว้พระ ชมวิถีชีวิตบ้�นเรือน
ริมคลอง ย้อนเวล�กลับสู่คว�มสวยง�มของส�ยน้ำ�ในอดีต
ด้วยรูปแบบของก�รท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ฟื้นฟูวิถีชีวิต
ริมคลอง และสิ่งแวดล้อมในย่�นสวนโบร�ณดั้งเดิมที่ยัง 
คงเหลืออยู่ในกรุงเทพฯ  

พักใจในค�เฟ่ไม้ไผ่สไตล์รักษ์โลกกล�งสวนลิ้นจี่ร้อยปี 
ชิมอ�ห�รพื้นถิ่นจ�กวัตถุดิบในสวนริมคลองบ�งขุนเทียน
ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมช�ติ 

NATURA GARDEN CAFE
เนทูร่� ก�ร์เด้น ค�เฟ่

Sparkling Talingpling



CHONBURI
ชลบุรี



19/10 ม.4 ถ.สุขุมวิท 
ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

09.00 – 18.00 น. 
ปิดวันจันทร์

09 5504 3304

Evergreen never blue

เอเวอร์กรีน เนเวอร์บลู
เสิร์ฟคว�มเฮลธ์ตี้ ชิมขนมปังยีสต์ธรรมช�ติ
ในค�เฟ่น้ำ�ผักผลไม้เพื่อสุขภ�พ
น้ำ�ผัก น้ำ�ผลไม้ปั่น เพื่อสุขภ�พสีสวยเรียงร�ย
ให้ลองเลือกชิม ม�จ�กแนวคว�มคิดในแต่ละวัน
เร�ควรกินผักให้ได้ครบ 5 สี  ท�งร้�นจึงคิดค้น
แต่ละเมนูม�จ�กจุดเริ่มต้นที่เปี่ยมด้วยคว�มตั้งใจ 
อย�กให้คนแถบชลบุรี “อยู่ดี กินดี” คนส�ย
เฮลธ์ตี้ช�วศรีร�ช�จึงมีสถ�นที่ให้ม�นั่งดื่มของ
ดีๆ ในค�เฟ่ตกแต่งเท่ๆ      
           
เอเวอร์กรีน เนเวอร์บลู ร้�นสีข�วดีไซน์โปร่งต�
ฝีมือบัณฑิตสถ�ปัตย์เจ้�ของร้�น ที่นี่เสิร์ฟทั้ง 
สมูทตี้ ก�แฟ ช� ขนมปัง พิถีพิถันในเรื่องสุขภ�พ
คู่คว�มอร่อย และคว�มยั่งยืนไว้ในแก้วเดียว
วัตถุดิบหลักในร้�นเลือกใช้ของเกษตรกรในพื้นที่
อ.ศรีร�ช� เน้นจ�กไร่เกษตรกรปลูกแบบอินทรีย์
ไร้ปุ๋ยเคมี แต่ละแก้วจึงเลือกดื่มได้อย่�งว�งใจ
คิดค้นสูตรน้ำ�ผักผลไม้จับคู่ผสมกันได้รสลงตัว
ที่สุด เริ่มจ�กน้ำ�สีเขียวที่มอบประโยชน์ม�เต็มๆ
พร้อมคว�มอร่อย เอเวอร์กรีน โอเอซิส 
Evergreen oasis จ�กผักโขม เคล วอเตอร์เครส 
กล้วยน้ำ�ว้� สับปะรด น้ำ�มะพร้�ว เส�วรส มินต์
มะเขือเทศ และเมล็ดเจีย อีกแก้วสีสวยชวนให้
ลิ้มลองม�ก Hello Lavender บำ�รุงสมองจ�ก
กะหล่ำ�ม่วง มีสับปะรดช่วยเพิ่มคว�มเปรี้ยว เติม
คว�มหว�นลงตัวด้วยกล้วย อินทผลัม 

ร้�นเสิร์ฟก�แฟ ขนมปังอบเองจ�กยีสต์ข้�วหม�ก 
หอมเนื้อนุ่มหนุบหนับต่�งจ�กขนมปังทั่วไป ผลิต
ในปริม�ณไม่ม�ก มีพอข�ยแบบวันต่อวัน โดย
พย�ย�มเหลือของทิ้งให้น้อยที่สุด บ�งส่วนที่ข�ย
ไม่หมดเอ�ม�อบกรอบทำ�ขนมปังกินคู่กับสลัดผัก

ร้�นยังเป็นร้�นชำ�ข�ยสินค้�จ�กธรรมช�ติ
อัดแน่นไปด้วย ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคน่�ใช้ ไม่ว่�
จะเป็น สบู่ ย�สระผม โลชั่น ผลิตภัณฑ์ทำ�คว�ม
สะอ�ดพื้นไร้ส�รเคมี ไปจนถึงของกินในตำ�น�น
คนย่�นนี้ ซอสพริกศรีร�ช� ตร�เก�ะลอย ก็มีให้
ซื้อห�กันถึงที่ เป็นก�รสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น
ช�วตะวันออกให้อยู่คู่กันไปอย่�งยั่งยืน

Evergreen Oasis

Sexy Mellow Yellow

Sreracha Peppy Sweety

Nama Shoku Pan Natural Yeast

Hello
Lavender

EVERGREEN 
NEVER BLUE

Pink Power



ย้อนวัยสมัยเด็กหล�ยคนคง
จดจำ�รสช�ติจ�นโปรด ที่ยกให้
เป็นข้�วผัดสุดคล�สสิกในตำ�น�น
อย่�ง ข้�วผัดสีแดงสวยใส่ซอสพริก
ศรีร�ช� ที่รสช�ติออกเผ็ดๆ
หว�นๆ รับประท�นคู่ไข่เจียว 
วันนี้ใครม�ถึงถิ่นศรีร�ช� จึงควร
แวะม�ลองชิมที่ร้�นบัตเตอร์ 
แอนด์ บูร์บอง ค�เฟ่มินิมอล
สไตล์เก�หลีซ่ึงแฝงตัวอยู่ในซอย
ลับๆ ของเมืองเล็กๆ อ.ศรีร�ช� 

เชฟรุ่นใหม่เลือกสร้�งสรรค์เมนูสดใหม่มีมิติ แบบทวิสต์
ฟิวชันหล�กหล�ยสัญช�ติ ทั้งไทย ญี่ปุ่น เก�หลี 
อิต�เลียน ด้วยคว�มตั้งใจสร้�งเอกลักษณ์จ�นซิกเนเจอร์ 
โดยไม่หลงลืมใส่คว�มพื้นบ้�นจ�กวัตถุดิบพื้นถิ่นจ�ก
ข้�วผัดซอสพริกแบบไทยๆ ปรับโฉมใหม่เป็น ข้�วผัดกิมจิ
เลือกใช้ซอสพริกศรีร�ช�แทนโคชูจัง ดีไซน์เมนูในแบบ
เอเชี่ยนโมเดิร์นเพื่อให้ถูกป�กถูกใจ ทั้งคนไทย และ
คนต่�งช�ติช�วญี่ปุ่น-เก�หลี ในย่�นศรีร�ช�

คว�มพิเศษของร้�นนี้ จึงอยู่ที่ก�รเลือกใช้วัตถุดิบจ�ก
ชุมชนท้องถิ่น เพื่อได้คว�มสดใหม่ของอ�ห�รที่เน้นทำ�
ในแบบโฮมเมด อีกทั้งยังช่วยอุดหนุนคนในชุมชนตล�ด
ศรีร�ช� ไม่ว่�จะเป็นผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ส่วนอ�ห�รทะเล
ท�งร้�นเลือกรับซื้อโดยตรงจ�กเรือช�วประมงที่เข้�ฝั่ง
สะพ�นปล�ในศรีร�ช�แบบวันต่อวัน ด้วยเหตุนี้เมนูที่มีใน
แต่ละวันอ�จจึงอ�จถูกปรับเปลี่ยนไปต�มวัตถุดิบที่ได้ม� 

คว�มหล�กหล�ยมีทั้งอ�ห�รท�นเล่น เมนูเรียกน้ำ�ย่อย
Truffle on brioche ขนมปังท็อปปิ้งครีมทรัฟเฟิล
กลิ่นหอมชัดเจนเพิ่มรสเค็มๆ มันๆ โรยด้วยพ�ร์มีซ�นชีส 
หรือเริ่มต้นด้วย Pancake Salmon ก่อนเลือกจ�นหลัก 
Beef Steak เนื้อออสเตรเลียส่วนสตริปลอยน์
เมนูก�แฟในร้�นใช้เฮ�ส์เบลนด์คั่วกล�ง เมล็ดก�แฟม�จ�ก
จ.เชียงร�ย  Coffee Fload ก�แฟช็อตเอสเพรสโซ 
โปะไอศกรีมโฮมเมดรสนมสั่งตรงจ�ก จ.เชียงใหม่ ท�นคู่
ขนมชิ้นเล็กๆ Strawberry cupcake หรือ Blueberry 
crumble ที่เชฟอบหอมสดใหม่ทุกวัน 

บรรย�ก�ศร้�นนั่งสบ�ย ตกแต่งด้วยเก้�อี้ไม้สีเบจ
ท่�มกล�งเสน่ห์ของตึกเก่�อ�ยุกว่� 40 ปี ที่ผ่�นก�ร
รีโนเวทให้ดูมีชีวิตชีว�ขึ้นม�อีกครั้ง ใครแวะผ่�นศรีร�ช�
ควรลองแวะม�ชิมเมนูแนวทวิสต์เอเชี่ยนที่เลือกใช้วัตถุดิบ
โลคัลซึ่งมีที่น่�สนใจอีกหล�ยเมนู

ค�เฟ่โทนมินิมอล
สไตล์เก�หลี 

เสิร์ฟเมนูง่�ยๆ
สไตล์ Asian Twist 
และปรุงจ�นอร่อย

จ�กวัตถุดิบ
ในชุมชนศรีร�ช�

38 - 40 
ซ.พิพัฒนา 1 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

11.00-20.00 น. 
ปิดวันอังคาร

06 3065 5569

butterdiner
andbourbon

Strawberry
Cupcake

Coffee 
Fload

BUTTER & BOURBON
บัตเตอร์ แอนด์ บูร์บองPancake Salmon
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เที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ ปลูกผัก เก็บไข่ เลี้ยงม้� แวะจิบช� 
หรืออิ่มอร่อยกับเมนูส้มตำ�และไก่เหลืองในตำ�น�นห�ดน�จอมเทียน 
ท่�มกล�งบรรย�ก�ศเมืองชนบทฝรั่งเศสจำ�ลอง
หมู่บ้�นเล็กๆ จำ�ลองกลิ่นอ�ยชนบทของฝรั่งเศสม�ไว้ในใจกล�ง
เมืองพัทย� ย่�นน�จอมเทียน ท่ีน่ีมีครบจบท่ีเดียว ท้ังโรงช� ทีแฟคทอร่ี
สไตล์บ�ร์วินเทจยุโรป ร้�นส้มตำ�วิลล่�ให้เลือกมื้ออร่อยแบบแซ่บๆ 
พร้อมกิจกรรมดีต่อใจสำ�หรับครอบครัว และเด็กๆ อ�ทิ เก็บไข่ใน
มินิออร์แกนิคฟ�ร์ม เก็บผัก สนุกกับก�รให้อ�ห�รม้�ในสวนสัตว์
เล็กๆ  ในวันหยุดพักผ่อนท่�มกล�งคว�มร่มรื่นของต้นไม้ และ
สถ�ปัตยกรรมอ�ค�รทรงยุโรป

เดินท�งม�ร้อนๆ แวะดื่มด่ำ�เครื่องดื่มเย็นๆ กันได้ที่ Tea Factory 
& More ร้�นสวยสไตล์โรงบ่มช�ย้อนยุค มีช�รสสุนทรีย์ให้เลือกจิบ
ม�กม�ยในแบบ Blended hot tea หรือส�ยเฮลธ์ตี้จะเลือก
ช�ดำ�หมักคอมบูช� เย็นฉ่ำ�เปรี้ยวสดชื่น พร้อมเบเกอรีแสนอร่อย
ส่วนคอก�แฟมีตัวเลือกในแบบ House-Blend Cold Dripped 
Coffee ของค�เฟ่แบรนด์โด่งดังจ�กฝรั่งเศส ELLE Cafe 
ที่ม�พร้อมครัวซองต์สไตล์ต้นตำ�รับ แป้งกรอบนุ่มหล�ยรสช�ติ
อบกันใหม่ๆ ทุกวัน ให้เลือกลิ้มลองกับมุมร้�น Pop up ส�ข�แรก
ในเมืองไทย 

อะล�คอมป�ณย์
A LA CAMPAGNE

21/2 ม. 1 
ต.นาจอมเทียน 
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

จันทร์ - พฤหัสบดี
10.00 - 21.00 น.

วันศุกร์ - อาทิตย์
10.00 - 22.00 น.

0 3825 5869
09 1780 1254 
                                           
Tea Factory and more 
09 1783 8772
                                           
Somtum Villa
09 1783 1878

alacampagne
pattaya

www.alacampagnepattaya.com

ม�ถึงอ�ห�รมื้อหลักร้�นส้มตำ�วิลล่� ร้�นอ�ห�รไทย-อีส�น ในบรรย�ก�ศ
สบ�ยๆ นั่งรับลมเย็นธรรมช�ติ สั่ง ส้มตำ�ซีฟู้ดกุ้งเผ� รับประท�นคู่กับ 
ไก่เหลืองคอมป�ณย์ ไก่ย่�งในตำ�น�นที่ใครม�เที่ยวทะเลน�จอมเทียน 
จะต้องสั่งไก่เหลืองแกล้มส้มตำ�รองท้อง ไก่หมักเครื่องเทศและขมิ้นเหลือง
อร่�มหอมติดปล�ยจมูกย่�งแห้งกำ�ลังดี ท�นคู่น้ำ�จิ้มแจ่วรสเด็ด หรือลองสั่ง
ขนมจีนน้ำ�ย�ปูสูตรเก�ะสมุย ก็อร่อยเด็ดเผ็ดจัดจ้�นท�นคู่ผักเคียงที่มีให้
เลือกม�กม�ย 

ท�นอ�ห�รเสร็จมีกิจกรรมสนุกให้เด็กๆ เรียนรู้ก�รเก็บไข่ในฟ�ร์มแม่ไก่อ�รมณ์ดี
หรือเลือกให้อ�ห�รม้� เก็บพืชผักสวนครัวในแปลงผักอินทรีย์นำ�ม�เวิร์กชอป 
ทำ�อ�ห�รเมนูเพ่ือสุขภ�พอย่�งง่�ยๆ แถมก่อนกลับแวะชอปปิงสินค้�ง�น
คร�ฟท์ และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคได้อีกด้วย ท่ีน่ีจึงเป็นอีกหน่ึงสถ�นท่ีเช็กอิน
ในวันหยุดท่ีพร้อมเสิร์ฟคว�มแฮปป้ีให้ทุกคนในครอบครัวได้อย่�งแท้จริง

A La Campange Red
Bean Green Tea Cake

Scone Butter
and Raisin

ไก่เหลืองคอมปาณย์

ส้มตำาซีฟู้ดกุ้งเผา



245/3 ม. 4 ต.นาจอมเทียน 
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

08.00 - 20.00 น. อาทิตย์ - พฤหัส
08.00 - 21.00 น. ศุกร์ - เสาร์

09 7245 7050

goodoldsea

จุดนัดพล ชิม ชิล รับแดดสนุกกับกิจกรรม
โลว์ค�ร์บอนสุดเอ็กซ์ตรีมริมทะเลพัทย�

ส�ยเอ็กซ์ตรีมมีจุดนัดรวมพลได้ ที่ กู๊ดโอลด์ซี บีชค�เฟ่ ค�เฟ่สุดชิล
ริมช�ยห�ดเงียบสงบเป็นส่วนตัว มีวิวท่�จอดเรือยอร์ชให้ถ่�ยรูปสวย 
เหม�ะกับผู้ชื่นชอบแสงแดด ต�กอ�ก�ศ โต้คลื่นลมทะเล และไม่พล�ด
ก�รรับประท�นอ�ห�รอร่อยๆไปพร้อมกัน  

เติมเต็มประสบก�รณ์คว�มสนุกควบคู่ไปพร้อมกับคว�มอร่อยที่ 
กู๊ดโอลด์ซี บีชค�เฟ่ ที่เป็นสวรรค์สำ�หรับคนรักทะเล เพร�ะเป็นได้
ม�กกว่�ร้�นอ�ห�ร ส�ม�รถสนุกสน�นได้กับกิจกรรมกีฬ�เอ็กซ์ตรีม
ริมทะเลได้หล�กหล�ย ในบรรย�ก�ศช�ยห�ดส่วนตัว พร้อมอิ่มอร่อย
ได้กับเมนูอ�ห�รไทย ฟิวชันสูตรอิต�เลี่ยนที่โดนใจทั้งหน้�ต�และรสช�ติ 
ข้�วอบสับปะรด ยำ�แซลมอนฟูเผ็ดจี๊ดจ๊�ด

ค�เฟ่ท่ีมีท้ังโซนห้องแอร์ และโซนด้�นนอกร้�น รวมถึงพ้ืนท่ีน่ังเล่นท่ี
ช�ยห�ด สำ�หรับคนท่ีอย�กลงเล่นน้ำ�ทะเลก็ได้เลย  อ�ห�รมีให้เลือก
หล�กหล�ย ท้ังแบบท�นง่�ยเมนูท�นเล่น  เบอเกอร์ ก๋วยเต๋ียว พิซซ่� พ�สต้�
อ�ห�รจ�นเดียว ส่วนเคร่ืองด่ืมดับร้อน แนะนำ� Good old sea coffee 
ก�แฟเย็นเสิร์ฟพร้อมน้ำ�เช่ือมมะพร้�วค่ัว และทองม้วนช้ินเล็กๆ  และ 
Sparking peach blackcurrant  เคร่ืองด่ืมช�เย็นช่ืนใจ ท�นคู่กับ
ขนมปังโทสต์และไอศกรีมหล�ยรสช�ติท่ีมีให้เลือกก็เข้�บรรย�ก�ศ  

ม�ที่นี่นอกจ�กชมวิว กินบรรย�ก�ศไปพร้อมอ�ห�รอร่อยแล้ว กิจกรรม
สำ�หรับคนรักกีฬ�ส�ยบอร์ด ก็มีให้สนุกได้ในแบบโลว์ค�ร์บอนทั้ง 
เซิร์ฟสเก็ต ที่มีสน�มท่�มกล�งบรรย�ก�ศต้นไม้เขียวครึ้ม อ�ก�ศร่มรื่น

ชนิดติดค�เฟ่ และสระว่�ยน้ำ� รับลมชมวิวช�ยห�ดน�จอมเทียน
ได้เลย  สำ�หรับใครอย�กทดสอบพลังที่นี่มีบริก�รพ�ย
ซัพบอร์ด โดยมีครูสอนสำ�หรับมือสมัครเล่นที่อย�ก

ทดลองโต้คลื่นลมทะลอีกด้วยเรียกได้ว่�เป็น แหล่งรวม
คว�มแฮปปี้ที่ครบครันทั้ง  Good  Food - Good 

View - Good Activity

กู๊ดโอลด์ซี บีชค�เฟ่

ยำาแซลมอนฟู

Good Old
Sea Coffee

ข้าวอบสับปะรด

GOOD OLD SEA BEACH CAFÉ



44/44 ม.4 ต.เหมือง 
อ.เมือง จ.ชลบุรี

10.00 - 21.00 น. อาทิตย์ - พฤหัส
10.00 - 24.00 น. ศุกร์ - เสาร์

09 7424 5456

Naga garden café 
& restaurant

ลิ้มรสเสน่ห์อ�ห�รทะเลพื้นบ้�นตะวันออก
สูตรดั้งเดิมช�วบ�งแสน ในค�เฟ่เรือนไทย
รักษ์ธรรมช�ติกล�งบึงบัวที่ลด ละ เลิก 
ใช้พล�สติกทุกรูปแบบ
ร้�นอ�ห�รไทยสไตล์ภ�คตะวันออกที่ประก�ศตัวเป็นค�เฟ่รักษ์โลก
ตั้งแต่เปิดให้บริก�ร มีมุมค�เฟ่นำ�เสนอเครื่องดื่ม และ เบเกอรี่อร่อย
อิงแอบใกล้ชิดธรรมช�ติ ในบรรย�ก�ศสุดชิลสไตล์รีสอร์ททรงไทย
ใจกล�งบึงบัวกว้�งใหญ่ท่ีซ่อนตัวอยู่ในเมืองบ�งแสน ถ.เล่ียงหนองมน 
จ.ชลบุรี 

ค�เฟ่บนพื้นที่กว่� 20 ไร่ เจ้�ของร้�น
ตั้งใจแบ่งปันคว�มคิดริเริ่มให้คนหันม�
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภ�ยใต้แนวคิดร้�น
อ�ห�รรักษ์โลก ตั้งแต่คว�มใส่ใจในก�ร
เลือกภ�ชนะต่�งๆ ภ�ยในร้�น เช่น แก้วน้ำ� 
ในค�เฟ่ เลือกใช้เป็นกระด�ษในกรณี
ซื้อนำ�กลับ เลือกใช้หลอดไม้ไผ่สำ�หรับ
เครื่องดื่มในร้�น หรือภ�ชนะกล่องใส่
กลับเลือกใช้แบบย่อยสล�ยได้ไม่เป็น
พิษกับสิ่งแวดล้อม ห�กใครนำ�แก้วน้ำ� 
ปิ่นโตม�ใส่ จะลดร�ค�ค่�อ�ห�รให้ เพื่อ
เป็นหนึ่งในวิธีก�รรณรงค์ลดก�รใช้
พล�สติกโดยไม่จำ�เป็น 

เมนูอ�ห�รที่นี่ส่วนใหญ่เป็นอ�ห�รทะเล 
พ้ืนบ้�นรสช�ติไทยๆ สูตรด้ังเดิมท่ีผู้คน
ย่�นน้ีกินกันม�ย�วน�น เมนูแนะนำ� 
พล�ดไม่ได้ ต้มส้มปล�กระบอก ทีเด็ดน้ำ�แกงหอมพริกไทย 
อีกจ�น เนื้อปูผัดกระเทียมดอง ใช้ปูชิ้นโตเต็มป�กเต็มคำ�สมกับเป็น
จ�นรับแขกของคนภ�คตะวันออก ของห�ย�กอีกจ�น ปล�ลิ้นหม�
ทอดกรอบ ที่ไม่ได้มีทุกวัน จะโชคดีได้กินก็ต่อเมื่อเรือประมงพื้นบ้�น
จับได้วันละไม่กี่ตัวเท่�นั้น คว�มอร่อยของปล�ชนิดนี้คือตัวบ�งแต่
เนื้อแน่น ทอดได้กรอบตลอดตัว อีกเมนูแนะนำ� เกี๊ยวน�ก้� สูตรเด็ด
คนบ�งแสนของจริงต้องใส่เนื้อหมูและเครื่องแน่นๆ นอกจ�กอ�ห�ร
แล้ว ยังมีมุมก�แฟจำ�หน่�ยเครื่องดื่มต่�งๆ พร้อมเบเกอรี่โฮมเมด
เค้ก ขนมเปี๊ยะล�ว� ไอศกรีมข้�วหล�มโทสต์ ต�มอัตลักษณ์ 
ท้องถิ่นที่ม�เที่ยวบ�งแสน หนองมน ต้องไม่พล�ด เมนูข้�วหล�ม
ในอีกรูปแบบที่แตกต่�งไป

นอกจ�กนี้ ที่นี่มีที่พักในบรรย�ก�ศรีสอร์ทเรือนไทยให้นักท่องเที่ยวได้
ม�เช็กอิน พักผ่อนใกล้ชิดธรรมช�ติอันสงบเงียบ และร่วมสนับสนุน
คว�มคิดดีต่อโลกใบนี้ในวิถีก�รท่องเที่ยวส�ยกรีน

NAGA GARDEN CAFÉ 
& RESTAURANT

ต้มส้มปลากระบอก

เกี๊ยวนาก้า

ไอศกรีมนมสด
ข้าวหลามโทสต์

อัญชัน
ใบเตยมะนาว เนื้อปูผัดกระเทียมดอง

น�ก้� ก�ร์เด้น ค�เฟ่ แอนด์ เรสเทอรองท์



33 ม. 3 ต.ตะเคียนเตี้ย 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

08.30 – 16.30 น.

08 5698 9732 , 09 8412 1712

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนตำาบลตะเคียนเตี้ย

ลิ้มรสอ�ห�รท้องถิ่นเมนูโบร�ณภ�คตะวันออก 
และเรียนรู้วิถีชุมชนช�วสวนมะพร้�ว

ที่เหลืออยู่ใจกล�งเมืองชลบุรี

อิ่มอร่อยกับเมนูอ�ห�รถิ่น แกงไก่กะล� ที่นำ�เอ�ลูก
มะพร้�วอ่อนท่ีกะล�ยังไม่แข็งม�ปอกเปลือกแล้วนำ�เน้ือ
กะล�ออกม�ผัดและปรุงอ�ห�รรสช�ติเผ็ดร้อนกล�ย
เป็นจ�นเด็ดประจำ�ชุมชน ที่พล�ดไม่ได้ 
 
คว�มโดดเด่นของชุมชนที่มีมะพร้�วเป็นวัตถุดิบชูโรง
ที่นี่จึงมีมะพร้�วแปรรูปให้ได้ชิม ทั้งในรูปแบบอ�ห�ร
และสินค้�แปรรูป รวมถึงกิจกรรมก�รท่องเที่ยวที่มี
เรื่องร�วของมะพร้�วม�เป็นไฮไลต์ ไม่ว่�จะเป็น
ก�รทดลองทำ�และชิมก�แฟสดจ�กมะพร้�ว 
ก�รปั่นจักรย�นลัดเล�ะชมสวนมะพร้�วและดื่มน้ำ�
มะพร้�วในสวนแบบสดๆ  รวมถึงคว�มพิเศษสุดกับ
มื้ออ�ห�รพิเศษที่ได้เชฟแม่ครัวชุมชนม�ปรุงเมนู
อ�ห�รพื้นบ้�นจ�นอร่อยอย่�งพิถีพิถัน พร้อมเสิร์ฟ
ทั้งเมนูค�ว-หว�น อ�ทิ แกงไก่กะล�มะพร้�ว
ไข่เจียวกะเพร� ไก่ต้มกระว�น น้ำ�พริกกุ้งสด
ไข่เค็ม ท�นคู่กับข้�วสวยร้อนๆ รับรองต้องประทับใจ
 
นอกจ�กได้ชิมของอร่อยชุมชนกับอ�ห�รพื้นบ้�น
ภ�คตะวันออกแล้ว ยังมีกิจกรรมสนุกให้ทำ� เวิร์กชอป 
เข้�ครัวลองลงมือผัดเมนูซิกเนเจอร์ แกงไก่กะล�
โดยเชฟแม่ครัวพร้อมเผยสูตรโบร�ณให้เข้�คล�สลอง
ทำ� ลองชิม ในสูตรหอมหวลกลิ่นน้ำ�มะพร้�วและ
รสหว�นนวลโดยไม่ต้องเติมน้ำ�ต�ล
 
ม�เที่ยวที่นี่ ยังมีกิจกรรมสร้�งสรรค์สนุกๆ ให้ลองทำ�
หล�ยอย่�ง ทั้งเวิร์กชอปทำ�กระเป๋�ผ้�จ�กสีดอกไม้สด
ใบเดียวในโลก ทำ�สบู่น้ำ�มันมะพร้�ว ทำ�ผ้�มัดย้อม
หรือเลือกทริปท่องเที่ยวเชิงสุขภ�พ Coco Camp 
healthy ที่อัดแน่นไปด้วยคุณภ�พและกิจกรรม
สนุกๆ ม�กม�ย หรือจะเลือกปิดท้�ยด้วยก�ร
“นวดกัวซ�” หลังอิ่มท้องจ�กของอร่อยๆเพื่อ
ผ่อนคล�ยร่�งก�ย รับรองคว�มสำ�ร�ญใจ ห�ย
เหน็ดเหน่ือยเติมเต็มช่วงเวล�ผ่อนคล�ยให้มีคว�มสุข
ได้ทั้งจ�กภ�ยนอกและภ�ยในอย่�งแท้จริง

เชฟชุมชนบ้�นตะเคียนเตี้ย

TAKHIANTIA BY 
LOCAL CHEF 



209/2 ม.3 
ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด 
อ.เมือง จ.ชลบุรี

09.00 - 18.00 น. 
หยุดวันพุธ

08 0961 9426

AYATANA.cafe

ครบรสผ่อนคล�ยผ่�นประส�ทสัมผัสทั้ง 6 ใน
ค�เฟ่แห่งคว�มสุขใจกล�งเมืองบ�งแสน

คว�มสุขที่มีต่ออ�ห�รตรงหน้� ไม่ได้สัมผัสเพียงแค่ก�รรับรู้ผ่�น
ต่อมรับรสจ�กปล�ยลิ้นสัมผัสเท่�นั้น เพร�ะที่ อ�ยตนะ ค�เฟ่ คือ 
ค�เฟ่ที่นำ�เสนอแนวคิดชวนผู้ม�เยือนได้พบกับคว�มสุข สงบ ในแบบ 
Sense of space นับแต่ก้�วแรกสัมผัสที่พบกับคว�มโปร่งโล่งของ
ตัวร้�น ที่เปิดให้แสงธรรมช�ติส�ดเข้�ม� สอดรับกับเฟอร์นิเจอร์ไม้ใน
แบบเอเชียนสไตล์ผสมผส�นสแกนดิเนเวียน ให้คว�มรู้สึกอบอุ่น หรือ
โซนนั่งด้�นนอกกึ่งเอ�ท์ดอร์รับลมในสวนสงบที่มีคว�มสุขได้ในทุก
ก�รสัมผัส

ค�เฟ่ยังมีพ้ืนท่ีห้องโล่ง พร้อมจัดว�งพระพุทธรูปสำ�หรับบูช�กร�บไหว้ 
ร�วกับเป็นพื้นที่สงบสำ�หรับทำ�สม�ธิ พักผ่อนจิตใจ ใครอย�กใช้พื้นที่
บริเวณนี้จึงส�ม�รถเข้�ไปใช้บริก�รได้โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย 

ภ�ยในร้�นแทบทุกจุดล้วนสะท้อนถึงสัญลักษณ์ที่ข้องเกี่ยวกับก�ยใจ 
ที่ อ�ยตนะ ค�เฟ่่ โดยเฉพ�ะจุดต้อนรับ ที่เป็นลูกบอลสีข�วทั้ง 6 ลูก 
ซึ่งเปรียบเสมือนประส�ทสัมผัสทั้ง 6 ต� หู จมูก ลิ้น ก�ย ใจ 
หรือก�รรับรู้ซึ่งเป็นที่ม�ของชื่อร้�น อ�ยตนะ ที่นำ�เสนอแนวคิด
ชวนม�พบคว�มสุขสงบ 

อ�ยตนะ ค�เฟ่

ไม่ว่�จะเป็น ต�ได้รับรู้สิ่งที่สวยง�ม หูได้รับฟังเพลงไพเร�ะ จมูก
ได้กลิ่นหอมหว�นของเครื่องดื่มในร้�น ลิ้นได้รับรสช�ติเครื่องดื่ม 
และขนมของท�งร้�นโฮมเมดทั้งหมดซึ่งล้วนเลือกวัตถุดิบท้องถิ่น
ม�ใช้ต�มฤดูก�ล

ลองเลือกเครื่องดื่มคุณภ�พดี ก�แฟอเมริก�โน่
เย็นเมล็ดเอธิโอเปีย สั่งม�ลองคู่กับ ด�ร์กช็อก-
โกแลตเค้ก  อีกแก้วก็สดชื่นไม่แพ้กัน Toddy 
Plum Yuzu Sparkling มีเยลลี่ก้นแก้ว ขนม
ต้องลอง Coconut Passion Fruit เนื้อเค้ก
บ�งเบ�แยกชั้นหล�ยเลเยอร์ หอมหว�นมะพร้�ว
ตัดรสเปรี้ยวของเส�วรสด้�นบนได้อย่�งลงตัว

ร้�นมีมุมเล็กๆ โชว์ง�นคร�ฟท์ ถ้วยเซร�มิก และของตกแต่งบ้�น
ชิ้นเล็กๆ ซึ่งทุกชิ้นร้�นคัดสรรม�จ�กชุมชนต่�งๆ เพื่อกระจ�ย
ร�ยได้ให้กับชุมชนที่ทำ�หัตถกรรมดังกล่�วเป็นอ�ชีพ และทุกๆ
ก�รสั่งเครื่องดื่มเมนู จะได้รับเหรียญรูปตัว A 1 เหรียญ แทน
มูลค่� 1 บ�ท เป็นส่วนหน่ึงของโครงก�ร AYATANA SHARING 
เลือกหยอดเหรียญในกล่องใดก็ได้ โดยแต่ละกล่องจะเป็นมูลนิธิ
หรือโครงก�รที่เกี่ยวกับก�รรับรู้ผ่�นประส�ทสัมผัสทั้ง ต� หู จมูก
ลิ้น ก�ย ใจ อย่�งเช่น กล่องบริจ�คเพื่อผู้พิก�รท�งส�ยต� กล่อง
แบ่งปันอ�ห�รให้แก่ผู้ย�กไร้ “ก�รแบ่งปันสร้�งคว�มสุขล้วนมี
ผลเกิดขึ้นกับใจ ทั้งของผู้ให้ และผู้รับ” ระหว่�งที่ใช้เวล�อยู่ใน
อ�ยตนะค�เฟ่ จึงได้รับบรรย�ก�ศของคว�มสุขเต็มๆ ชนิดครบ
ทุกรสสัมผัสต�มคว�มตั้งใจของค�เฟ่สุดคูลแห่งนี้

“ก�รแบ่งปันสร้�งคว�มสุข
ล้วนมีผลเกิดขึ้นกับใจ 
ทั้งของผู้ให้ และผู้รับ”

Coconut Passion
Fruit Cake

Macadamia Tart

Chocolate Cake

Toddy Plum 
Yuzu Sparkling

AYATANA CAFÉAYATANA CAFÉ



168 ม. 6  ถ.ศุขประยูร ต.มาบโป่ง 
อ.พานทอง จ.ชลบุรี 

11.00 – 21.00 น.

08 6326 2416

glongsaensuk

ครบรสจัดจ้�นสำ�รับเมนูไทยในร้�นหรู
ใส่ใจส่ิงแวดล้อมสไตล์โรงน�ตะวันตก

ใน อ.พ�นทอง จ.ชลบุรี 
ร้�นอ�ห�รหรูสไตล์ Casual Dining ตกแต่งสไตล์อ�ร์ต 
เดคโค ดีไซน์บริเวณหน้�ร้�นคล้�ยโรงน�ตะวันตก มีสวนโซน 
เอ�ท์ดอร์เล็กๆ ด้�นข้�งให้นั่งสูดอ�ก�ศสดชื่นกันม�กกว่� 
30 ที่นั่ง ภ�ยในร้�นอ�ค�รสูงโปร่งตกแต่งทันสมัย รองรับ 
ได้ 90 ที่นั่ง ชั้นบนมีห้องจัดเลี้ยงแยกส่วนตัวอีกกว่� 100  
ที่นั่ง ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่�ยสำ�หรับก�รทำ�ธุรกิจร้�นอ�ห�รขน�ด
ใหญ่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดขยะอ�ห�รให้น้อยที่สุด
แต่ด้วยคว�มมุ่งมั่นที่จะทำ�ร้�นอ�ห�รคุณภ�พดีไว้รองรับ
คนใน อ.พ�นทอง จ.ชลบุรี ร้�นกล่องแสนศุข จึงเริ่มต้นขึ้น
อย่�งตั้งใจ บริก�รอ�ห�รดีๆ บรรย�ก�ศหรูด้วยหัวใจ
เพื่อบริก�รคนทำ�ง�นหรือผู้พักอ�ศัยย่�นนี้ ได้นั่งกินดื่มใน
ร้�นอ�ห�รมีระดับโดยไม่ต้องขับรถมุ่งเข้�เมืองไปไกล เพร�ะ
ร้�นตั้งอยู่ครึ่งท�งระหว่�ง กรุงเทพ-พัทย� ใกล้บริเวณนิคม
อุตส�หกรรมอมตะนคร 

เมนูยอดนิยมของร้�น มีทั้งอ�ห�รไทยแท้รสจัดจ้�น ทั้ง
ประเภทยำ� น้ำ�พริก ผัด ทอด แกง นึ่ง หลน พล่� ไปจนถึง
อ�ห�รญี่ปุ่น ยุโรป และพรีเมียมสเต๊ก แฮมเบอร์เกอร์เนื้อ
เกรดเอ เมนูพ�สต้�รสช�ติใหม่ๆ ลูกผสมเอเชียและยุโรป ที่
มีให้เลือกสั่งครบครันในสไตล์เมนูฟิวชัน ส่วนสเต๊กเนื้อระดับ
พรีเมียม มีทั้งแบบเนื้อนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ และวัตถุดิบ
จ�กเกษตรกรไทยด้วยคว�มเชื่อมั่นว่� ปัจจุบันคนไทยทำ�เนื้อ
และชีส ได้ดีมีคุณภ�พ อ�ห�รม�กม�ยหล�กหล�ยสัญช�ติ
และอีกหล�ยเมนูที่สนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่น เช่น ข้�วอบ
สับปะรดทะเล ที่เลือกใช้ผลไม้เนื้อหว�นฉ่ำ�ขึ้นชื่อของดี
ศรีร�ช� 

ส่วนใครชื่นชอบรสจัดจ้�น แนะนำ� แกงคั่วปูใบชะพลู เสิร์ฟ
พร้อมขนมจีน หลนปล�เค็ม ม�พร้อมตะกร้�ผักสดๆ ผัก
ส่วนใหญ่เก็บจ�กแปลงสวนครัวบริเวณหลังร้�น ปลูกด้วย
ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ จ�กเศษอ�ห�รนำ�ม�หมักเป็นน้ำ�จุลินทรีย์
ใช้รดผักที่ปลูกไว้หลังร้�น

ร้�นอ�ห�รนับเป็นธุรกิจสร้�งขยะเป็นจำ�นวนม�กต่อวัน
ห�กไม่มีก�รบริห�รจัดก�รให้ดี ร้�นมีวิธีจัดก�รคัดแยกขยะ
ประเภทต่�งๆ ขวดแก้ว กล่องลัง ขวดพล�สติก ใช้ผ้�เช็ดมือ
ทั้งร้�นเพื่อลดก�รใช้กระด�ษทิชชู่ที่มีปริม�ณม�กม�ยใน
แต่ละวัน ก�รได้เข้�ม�กินดื่มร้�นนี้ นอกจ�กได้รับบริก�รระดับ
หรูแล้ว ยังได้เห็นหัวใจที่เอ�ใจใส่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

กล่องแสนศุข
GLONGSAENSUK

สเต๊กเนื้อวากิว

ข้าวอบสับปะรดทะเล เบอร์เกอร์เนื้อวากิว

แกงคั่วปูใบชะพลู

Signature
ทอดมันปล�กร�ย  
ทำาจากปลากรายล้วน ไม่ผสมแป้ง 
ไม่ใส่สารกันบูด จึงได้รสชาติแท้
ของเน้ือปลา และความนุ่มเหนียว
อร่อยเต็มคำา 



CHIANG MAI
เชียงใหม่

CHIANG MAI
เชียงใหม่



แบล็คคิช อ�ร์ติซ�น คิทเช่น
ลิ้มรสสุดยอดฝีมือเชฟมิชลิน ไกด์ ในเชียงใหม่ 
กับที่สุดจ�นอ�ห�รแห่งคว�มละเมียดละไม 
คงคอนเซ็ปต์คัดสรรวัตถุดิบท้องถ่ินต�มฤดูก�ล
ร้�นอ�ห�รไฟน์ไดน์นิ่ง ขน�ดเล็กเพียง 10 กว่�ที่นั่ง ในเมืองเชียงใหม่ 
ท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองก�รปรุงอ�ห�รแบบย่ังยืนโดยเน้นก�รใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน
ทั่วประเทศไทย จัดเสิร์ฟเป็นคอร์ส ในแบบ Chef’s Table โดย เชฟแบล็ก
ภ�นุภน บุลสุวรรณ เจ้�ของร้�น ซึ่งมีวิธีทำ�อ�ห�รเสิร์ฟให้โดยที่ลูกค้�ไม่มี
ท�งรู้ล่วงหน้�ได้เลยว่� แต่ละจ�นที่เสิร์ฟตรงหน้�คืออะไร เพร�ะในแต่ละ
วันจะขึ้นอยู่กับ วัตถุดิบที่ได้ม�สุดแท้แต่ธรรมช�ติจะจัดสรรม�ให้ ภ�ยใต้
แนวคิดก�รให้คำ�จำ�กัดคว�มของอ�ห�รว่�เป็น “Holistic Localized 
Artisanal Cuisine - เมนูอ�ห�รที่อ�ศัยภูมิปัญญ�ท้องถิ่นแบบ
องค์รวม” นำ�เสนออย่�งพิถีพิถัน ด้วยวิธีก�รปรุงแบบผสมผส�นไม่จำ�กัด
สัญช�ติ และสร้�งจุดเด่นด้วยก�รจับคู่วัตถุดิบต�มฤดูก�ล เพื่อให้แต่ละ
จ�นมีเสน่ห์เฉพ�ะตัว 
 
เชฟแบล็กเลือกหยิบเอ�วัตถุดิบท้องถิ่นจ�กทั่วประเทศไทย เช่น ถ้�ใช้เนื้อ
ปล�ทูน่� เชฟจะเลือกเป็นเนื้อปล�ทูน่�ไทย ปรุงแบบญี่ปุ่นคลุกน้ำ�มันง� 
กินกับว�ซ�บิดองจ�กลำ�พูน ท็อปกุ้งฝอยกับไข่ปล�เทร�ต์ของโครงก�รหลวง
ผักพืชพื้นถิ่นของชนเผ่�ปก�เกอะญอกลิ่นคล้�ยๆ ตะไคร้ ใช้ข้�วดอยปั้น
แบบซูชิ เชฟเดินท�งไปไร่หมุนเวียนของปก�เกอะญอเพื่อแสวงห�วัตถุดิบ
ใหม่ๆ ม�ปรุงอ�ห�รสร้�งรสช�ติของตัวเองได้อย่�งชัดเจน
 
เอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของร้�น คือ ก�รเปลี่ยนเมนูทุกๆ 2 เดือน ซึ่งใน
ฤดูก�ลที่ผ่�นม� เชฟเคยนำ�เสนอ Kappo Omakase สื่อถึงอ�ห�รญี่ปุ่น 
ไม่ได้มีแค่ซูชิ หรือซ�ชิมิ สไตล์คัปโป เป็นก�รเสิร์ฟอ�ห�รต�มใจเชฟและ
ต�มแต่ฤดูก�ล เลือกวัตถุดิบท้ังจ�กท้องน� ป่�เข� และท้องทะเล เช่น ฤดูหอย
ทยอยกันเข้�ม�แล้ว ไม่ว่�จะเป็นหอยจ�ว หอยขมิ้น หอยไม้ไผ่ หอยท้�ยเภ�
หอยมะระ นำ�สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นม�เป็นพระเอก รวบรวมม�จ�ก แสมส�ร
ทับละมุ และสตูล หรือจะเป็นกุ้งม้�ล�ย และปูม้�จ�กระนอง ปล�สุจินและ 
ปล�โฉมง�มจ�กชุมพร ปล�ทูแม่กลอง กั้งกระด�นจ�กชลบุรี หมึกกล้วย
จ�กสุร�ษฎร์ธ�นี ปล�ทร�ยแดง จ�กพังง� ผสมผส�นผักผลไม้ในฤดูก�ล 
ทั้งมะปร�งเปรี้ยว โอซุน ลอเฉ�ะ ตังกุย ตั้งโอ๋ ปวยเล้ง เก็กฮวย ยอดสน 
 
เชฟไม่หลงลืมกับก�รชูรสของอ�ห�รประจำ�ถิ่นภ�คเหนือ อย่�ง อ่องปู 
สันคะยอม ฯลฯ ม�เป็นจุดข�ย ซึ่งจ�กก�รเปิดร้�นเข้�สู่ปีที่ 10 ท�งร้�นจึง
ปรับโฉมร้�นใหม่ให้กล�ยเป็นจักรว�ล The Local Craft Space ต�มที่
ตั้งใจม�น�น ร้�นมีเพียงไม่กี่ที่นั่ง เน้นเลือกใช้วัตถุดิบต�มท้องถิ่น และต�ม
ฤดูก�ล จึงทำ�ให้ได้ส่วนประกอบของอ�ห�รที่สด และลดคว�มเสี่ยงจ�กก�ร
ปนเปื้อนส�รเคมี ดังเช่นคว�มมุ่งมั่นในใจดั้งเดิมไม่ต่�งจ�กวันแรกที่เปิดร้�น

BLACKITCH
ARTISAN KITCHEN

27/1 นิมมานเหมินทร์ ซอย 7 
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

11.00 – 14.00 น. และ 
18.00 – 22.00 น.

09 5962 9949 , 09 3695 6464

Blackitch Artisan Kitchen

www.blackitch.com

ขนมจีนน้ำาพริกปู

เป็ดแดดเดียว ไข่เป็ดอารมณ์ดี

สลัดเป็ดกับพิวเรข้าวดอย

คางหมูน้ำาผึ้งป่าแกงขาว



GINGER FARM KITCHEN
จินเจอร์ ฟ�ร์ม คิทเช่น

สตูรอ�ห�รพืน้บ�้นจรงิใจ
ที่ม�กไปกว่�ก�รได้ชิม 

Comfort Food 
ด้วยวัตถุดิบออร์แกนิค
เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

เบื้องหลังของทุกเมนูที่เสิร์ฟใน 
จินเจอร์ฟ�ร์ม คิทเช่น ล้วนเกิด
จ�กก�รใช้วัตถุดิบออร์แกนิคเกือบ 
100% เพื่อนำ�เสนอรสช�ติอ�ห�ร
ไทยต้นตำ�รับ ปลอดผงชูรส
น้ำ�ต�ลใช้แบบไม่ขัดสี และน้ำ�ต�ล
มะพร้�ว น้ำ�ปล�ใช้น้ำ�ปล�ออร์แกนิค 
โซเดียมต่ำ� ส่วนผักใช้ผักออร์แกนิค

ปลอดส�รที่ปลูกจ�กฟ�ร์มของท�งร้�น และเครือข่�ยเกษตร
อินทรีย์ท้องถิ่น และเกษตรอินทรีย์ส�มพร�นโมเดล เนื้อสัตว์
ที่เลี้ยงแบบปล่อย กุ้ง ปล�ออร์แกนิค

Ginger Farm เกิดขึ้นก่อนร้�นอ�ห�รส�ข�แรกที่เชียงใหม่
เปิด โดย คุณธงชัย ปริเตนัง ผู้รักและสนใจเกษตรอินทรีย์
ตัดสินใจเปิดฟ�ร์มออร์แกนิคด้วยคว�มเชื่อที่ว่� วัตถุดิบ
ที่ใช้ในร้�นอ�ห�รจะต้องมีคุณภ�พและก�รันตีได้ถึงคว�ม
ปลอดภัย ไม่แปลกที่ที่นี่จะลงมือทั้งปลูกข้�ว เลี้ยงไก่ เลี้ยง
หมู เลี้ยงปูน� ปลูกผัก ปลูกดอกไม้ 

จินเจอร์ ฟ�ร์ม คิทเช่น เปิดให้บริก�รส�ข�แรกที่ อ.ส�รภี
ภ�ยใต้คอนเซ็ปต์จ�กฟ�ร์มสู่เมือง นำ�เสนออ�ห�รพื้นบ้�น
ท้องถิ่น และอ�ห�รไทยพื้นบ้�นแนวล้�นน�ฟิวชัน ทุกจ�นเป็น
สูตรพื้นบ้�นของครอบครัวที่ตกทอดจ�กรุ่นสู่รุ่น พร้อมกับ
มีเครื่องดื่มสุขภ�พต�มฤดูก�ล นอกจ�กนี้ คว�มพิเศษของ
ส�ข�ส�รภี ซึ่งเป็นพื้นที่ฟ�ร์มปลูกผัก ยังมีกิจกรรมเรียน
รู้ธรรมช�ติ ไม่ว่�จะเป็น ดำ�น�ปลูกข้�ว เที่ยวชมฟ�ร์ม  
เก็บไข่ไก่ , ขี่คว�ยถ่�ยรูป ฯลฯ 

ส่วนรสช�ติอ�ห�รเน้นคว�มกลมกล่อม อ�ทิ เชียงด�
ออร์แกนิคผัดไข่ ผักพื้นบ้�นภ�คเหนือที่ปลูกเองในฟ�ร์ม
ส่วนไข่ม�จ�กแม่ไก่อ�รมณ์ดีในจินเจอร์ฟ�ร์ม แซมด้วย
มะเขือเทศเพิ่มรสเปรี้ยว ถ้�ชอบรสจัดจ้�น ยำ�ขนมจีน 
ข้�วกล้อง ขนมจีนทำ�ม�จ�กข้�วกล้องล้วน น้ำ�ยำ�ที่ใส่ 
เป็นน้ำ�ปล�ร้�ออร์แกนิคของร้�น

เมนูล้�นน�ฟิวชัน สป�เก็ตตีปูอ่อง ใช้ปูน�ออร์แกนิค
กระดองเล็กที่เลี้ยงในฟ�ร์ม ปรุงโดยที่พ่อครัวจะใส่ไข่น้อย
เพื่อได้รสสัมผัสมันๆ รับประท�นคู่ข้�วหอมมะลิอัญชัน 
ยิ่งเพิ่มอรรถรส และไม่ควรพล�ดจ�นเด็ดประจำ�ร้�น  
หมูทอดส�มเกลอเสิร์ฟพร้อมแตงกว�มะแขว่น 
ที่เพิ่มเติมรสช�ติสะท้อนพื้นถิ่นล้�นน�จ�กลูกมะแขว่น
 
อ�ห�รพื้นถิ่นเมืองเหนือด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ที่นี่จึงอบอวล
ไปด้วยรสช�ติคว�มอร่อย และคว�มจริงใจที่มอบให้

34/1 ม.12 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี
จ.เชียงใหม่ 

10.00 - 19.00 น. 
ปิดทุกวันพุธ (เฉพาะสาขาสารภี)

05 2004 473 

www.gingerfarmkitchen.com

จินเจอร์ ฟาร์ม คิทเช่น มี 3 สาขาในเชียงใหม่ 
สารภี , วันนิมมาน , กาดฝรั่ง

สปาเก็ตตีปูอ่องเบคอน

หมูกรอบ

แกงเลียงกุ้งสด



ชมวิว ทัวร์ไร่ช�ออร์แกนิค อ่ิมเอมเมนูอ�ห�รสุขภ�พ
แนวใหม่ พร้อมจิบช�ดีคุณภ�พร�งวัลระดับโลก 
ในห้องน้ำ�ช�อ�ค�รบ้�นดิน ท่�มกล�งวิวสวย
แวดล้อมด้วยพืชพรรณธรรมช�ติสีเขียว

อรักษ แปลว่� รักษ�ไว้ให้คงอยู่ สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญ�ว่�ด้วย 
ก�รรักษ�และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำ�เนินควบคู่
กันไป ด้วยเหตุนี้ที่นี่จึงปลูกช�พันธุ์อัสสัมคุณภ�พสูง ผ่�นก�รรับรอง
คว�มเป็นออร์แกนิคจ�กองค์กรของอเมริก�และยุโรป และสร้�งเขตแนว
กันชนธรรมช�ติเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนจ�กอ�ก�ศและดินควบคู่ไปด้วย 

พื้นที่แห่งนี้จึงเป็นหนึ่งในก�รสร้�งท�งเลือกเพื่อสุขภ�พที่ดีในวันพัก
ผ่อน พร้อมสูดอ�ก�ศบริสุทธิ์ เพลิดเพลินไปกับทัวร์ไร่ช�อรักษ ที่มี
กรรมวิธีก�รปลูกช�ออร์แกนิคแบบโบร�ณ ตั้งแต่ต้นท�งสู่ปล�ยท�ง 
เรียนรู้วัฒนธรรมเก่�แก่ก�รชงช�สุดละเมียดละไม และมีกิจกรรม
ก�รเก็บใบช�ด้วยมือ โดยใบช�ทั้งหมดจะถูกคัดสรรด้วยก�รเด็ดด้วย
มือตั้งแต่เช้�ตรู่ อย่�งพิถีพิถันและใส่ใจ โดยคนง�นท้องถิ่นและกลุ่ม
ช�ติพันธุ์ อ�ข่�, ม้ง, ไทใหญ่ และ ลีซู 

นอกจ�กคว�มน่�สนใจในไร่ช�ส�ยพันธุ์พื้นเมือง ที่มีต้นกำ�เนิดม�กว่�
1,000 ปี  มีช�ให้เลือกม�กกว่� 10 ชนิด ยังมีเมนูอ�ห�รจ�กใบช� และ
อ�ห�รที่เน้นวัตถุดิบท้องถิ่น อ�ทิ ยำ�ใบอรักษ ใช้ยอดใบช�จ�กที่ไร่
ชุบแป้งทอดกรอบร�ดด้วยน้ำ�ยำ� ส�ม�รถเลือกเป็นไก่สับ หมูสับ หรือ
เห็ด ใครชอบเมนูผัก ข้�วยำ� ใช้ข้�วหอมหุงด้วยน้ำ�กะทิดอกอัญชัน
คลุกเคล้�น้ำ�พริกเผ�สูตรเฉพ�ะ เสิร์ฟกับเครื่องเคียงสมุนไพร ธัญพืช
มะพร้�วคั่ว ส่วนเมนู ไก่ตะไคร้  ไก่ตะเภ�ทองเลี้ยงแบบปล่อยต�ม
ธรรมช�ติ ท�นคู่น้ำ�พริกลีซูและตะไคร้ฝอยทอดกรอบ อร่อยเข้�กันดี
ส่วนพืชผักต่�งๆ ที่ใช้ในร้�นจะใช้ผักต�มฤดูก�ลจ�กสวนผักเกษตร
อินทรีย์ของลีซูลอดจ์ และเครื่อข่�ยเกษตรอินทรีย์ใกล้เคียง

ศ�สตร์ท่ีเต็มไปด้วยคว�มสุข สนุกกับก�รได้จิบช�ดีคุณภ�พ ไม่ว่�จะเป็น 
ช�ดำ� ช�ข�ว หรือช�เขียว ถ้�ได้อ�ห�รดีๆ ที่เข้�กัน และนั่งอยู่ท่�มกล�ง
ธรรมช�ติอันแสนบริสุทธิ์ภ�ยใต้อ�ค�รบ้�นดินที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมก็คงพ�ใจเป็นสุขได้ไม่น้อย

อรักษ ที ก�ร์เด้นท์
ARAKSA TEA GARDEN

75 หมู่ 1 บางช้าง 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

08.00 – 17.00 น. 
ปิดวันพุธ

08 7703 7326

Araksa Tea Garden

www.araksatea.com

ข้าวยำา

ยำาใบชาอรักษ



170/4 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว 
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

08.00 - 17.00 น.

09 8676 1648 , 08 7087 0707 

Rim Farm

ไม่ต้องบินไกลไปถึงญี่ปุ่น ก็ได้ลิ้มรสคว�มหว�นฉ่ำ�ของ
สตรอว์เบอร์รีลูกโตส�ยพันธุ์ญี่ปุ่นแท้ที่ปลูกในเมืองไทย

อร่อยได้ทั้งเมนูเค้ก สมูทตี้ ไอศกรีม กันแบบสดๆ 
จ�กแปลงใน อ.แม่ริม 

สตรอว์เบอร์รีเลิฟเวอร์ต้องไม่พล�ด ทริปท่องเที่ยว
ฟ�ร์มเมืองเหนือเก็บสตรอว์เบอร์รีที่เชียงใหม่ ใน
อ.แม่ริม จุดหม�ยปล�ยท�งของฟ�ร์มไม่ไกลเลี้ยว
ซ้�ยไปท�งน้ำ�ตกแม่ส� ประม�ณ 500 เมตร ก็จะพบ
ร้�น ริมฟ�ร์ม ค�เฟ่ ฟ�ร์มสีข�วบรรย�ก�ศสุดชิล
ที่นี่เป็นฟ�ร์มผักผลไม้ออร์แกนิค หล�กหล�ยชนิด
ที่ท�งร้�นเพ�ะพันธุ์ปลูกเอง ส�ม�รถเดินไปเก็บสดๆ 
กันถึงแปลงได้เลย จึงมั่นใจได้ถึงคว�มสดใหม่
ปลอดภัย โดยมีสโลแกนร้�น “เพร�ะเร�คือฟ�ร์ม
สตรอว์เบอร์รีญี่ปุ่น”  ชวนชิมสตรอว์เบอร์รี
ส�ยพันธุ์ต่�งประเทศที่คิดค้นเพ�ะปลูกขึ้นได้ใน
จ.เชียงใหม่ จนได้ผลโต รสช�ติหว�นฉ่ำ� ไม่แพ้ส�ย
พันธุ์เดียวกันที่ปลูกในประเทศญี่ปุ่น ทั้งส�ยพันธุ์
โทจิโอโตเมะ Tochi Otome ที่มีรสช�ติเข้มข้น
มีคว�มสมดุลของคว�มหว�นและคว�มเปรี้ยว และ
ส�ยพันธุ์อ�กิฮิเมะ Akihime ที่มีรูปทรงเรียวย�ว
เป็นวงรี เนื้อด้�นในเป็นสีข�ว เนื้อฟูฉ่ำ�น้ำ� ผิวสีแดง
อมส้มสดใส ไม่มีรสอมเปรี้ยว จนขึ้นชื่อได้ว่�เป็น
เจ้�หญิงแห่งสตรอว์เบอร์รีญี่ปุ่น
 
ฤดูก�ลเปิดสวนสตรอว์เบอร์รี จะเริ่มขึ้นในช่วงต้นปี
จนถึงร�วกล�งเดือน มี.ค. ฟ�ร์มให้บริก�ร 2 แบบ
คือ ท�นบุฟเฟต์เลือกเก็บชิมกันได้ไม่อั้น และเก็บชั่ง
น้ำ�หนักต�มจริง นักท่องเที่ยวเข้�ไปเก็บภ�พถ่�ยรูป
สวยๆ กันถึงด้�นในโรงเรือนได้ทั้งสองแบบ 

สำ�หรับในส่วนของค�เฟ่ มีเมนูของหว�นท้ังเค้ก สมูทต้ี
ไอศกรีม แนะนำ�เครื่องดื่มผสมมะเดื่อฝรั่ง ฟิกซ์
สมู้ทตี้ โมจิช�เขียวสตรอว์เบอร์รี มัทชะสตรอว์-
เบอร์รี หรือจะเลือกนมฮอกไกโด เข้�กันได้ดีกับขนม
พุดด้ิงสตรอว์เบอร์รี ซ่ึงเสิร์ฟแบบจัดเต็มด้วยท็อปป้ิง
แน่นๆ หรือถ้�ใครอย�กรับประท�นแบบสดๆ เลือกซื้อ
แบบกล่องก็มีจำ�หน่�ย 
 
ส่วนบรรย�ก�ศบริเวณโดยรอบร้�นมีแปลงดอกไม้
สวยง�มให้ถ่�ยภ�พม�กม�ย ชวนให้ม�เที่ยวเก็บ 
ผลไม้ถึงในฟ�ร์มพืชผลไม้พันธ์ุต่�งประเทศน�น�ชนิด 
ได้คว�มผ่อนคล�ยในวันพักผ่อน

ริมฟ�ร์ม 
RIM FARM

Strawberry Smoothie

โมจิชาเขียวสตรอว์เบอร์รี , มัทชะสตรอว์เบอร์รี

Fig Smoothie



สวนผัก โอ้กระจู๋ 
สาขาสันทราย (สาขา 1)
121 ถ.วงแหวนรอบสอง ต.หนองจ๊อม 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

09.00 – 21.00 น.

06 1274 9977 

www.ohkajhuorganic.com

สวนผัก โอ้กระจู๋ 
From Farm To Table ค�เฟ่ผักออร์แกนิค 
ต�มวิถีเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน
จ�กค�เฟ่เล็ก ๆ สำ�หรับคนรักสุขภ�พ เน้นเมนูสลัด
ออร์แกนิคจ�กสวน เสิร์ฟคู่กับน้ำ�สลัดโฮมเมดสูตร
คุณแม่ รวมถึงเครื่องดื่มจ�กเมล็ดก�แฟ และช�
ออร์แกนิค ที่ขย�ยส�ข�ไปทั่วทั้งในเชียงใหม่ และ
กรุงเทพฯ 

ออริจินัล แบรนด์ ส�ข�แรกใน อ.สันทร�ย เริ่มต้น
ด้วยโรงเรือนแปลงผักแปลงแรก ด้วยนิย�มที่ว่� 
“ปลูกผักเพร�ะรักแม่” สู่ฟ�ร์มผักขน�ดใหญ่กว่�
200 ไร่ ในเชียงใหม่ เพื่อให้ทุกคนได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
จ�กมือเกษตรกร เเละรับประท�นอ�ห�รฟิวชันหล�ก
รสช�ติที่มีให้เลือกสรร ทั้งสลัด สเต๊ก เครื่องดื่ม จ�น
อร่อยของที่นี่จึงไม่ได้มีดีแค่ผัก แต่ได้มอบคว�มรัก 
คุณค่�คว�มอร่อย สุขภ�พที่ดี ด้วยวัตถุดิบที่คัดสรร
ม�เป็นพิเศษทั้งจ�กสวนผัก และแหล่งผลิตอื่นๆ ที่
รับรองว่�ปลอดภัยไร้ส�รเคมี 100% เพื่อให้ลูกค้�มี
คว�มสุขทุกครั้งที่ได้ม� 

คนชอบเมนูผักสลัด จะเลือกสั่งเมนูในแบบ Build 
you own salad เลือกผักเรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค 
เรดคอรอล กรีนคอส บัตเตอร์เฮด ร็อกเก็ต ฯลฯ 
และท็อปป้ิงได้ต�มชอบ ส่วนน้ำ�สลัดปลอดภัยไม่แต่งสี 
ไม่ใส่ผงชูรส และส�รกันบูดใดๆ มีให้เลือกกว่�สิบชนิด 

นอกนั้นมีเมนูแนะนำ� Crispy Grapes Salad 
สลัดองุ่นคริสปี้ที่ให้คว�มสดชื่นหว�นฉ่ำ�ไปกับ
ผลไม้ที่อุดมไปด้วยผลไม้ม�กกว่� 7 ชนิด สเต๊ก
ซี่โครงสะพ�นโค้ง และแซลมอนซ�ซิมิกับมะม่วง
น้ำ�ดอกไม้ จ�นเด็ดที่ไม่ควรพล�ด 

ส่วนขนมปังกระเทียมครีมชีสยีสต์ธรรมช�ติ
ขนมปังจ�กยีสต์ธรรมช�ติหมักจ�กแอปเปิ้ล 
น�นกว่� 1 ปี  ซึ่งทำ�จ�กแป้งข้�วไรซ์เบอร์รี่  เป็นเมนู
อร่อยที่ช่วยทำ�ให้ย่อยง่�ยสบ�ยท้อง รวมถึงของ
หว�น พุดดิ้งอัญชันออร์แกนิคมะพร้�วอ่อน
หอมหว�นนุ่มละมุน

ส�ข�น้ีมีท่ีน่ังโล่งโปร่งสบ�ยให้เลือกท้ังอินดอร์ 
เอ�ท์ดอร์ ส�ม�รถเข้�เย่ียมแปลงผักท่ีปลูกอยู่ด้�น
หลังได้ บ�งช่วงเวล�ร้�นอ�จมีกิจกรรมตัดผักในสวน 
ส่วนซิกเนเจอร์เมนูของแต่ละส�ข�อ�จแตกต่�งกันไป 
และมีก�รปรับเปล่ียนเมนูใหม่ทุกๆ 4 เดือน

OH KA JHU 

สลัดผลไม้

แซลมอนซาซิมิกับ
มะม่วงน้ำาดอกไม้

พุดดิ้งอัญชันมะพร้าวอ่อน

สเต๊กซี่โครงสะพานโค้ง

สปาเก็ตตีปลาหมึกไข่เค็ม



48/1 บ้านใหม่ หมู่ 11 ต.บวกค้าง 
อ.สันกำาแพง จ.เชียงใหม่

09.00 - 17.00 น. 

08 6913 3961

cocoonfarmofficial

ล้ิมรสอ�ห�รรสช�ติ Local Taste ในคอนเซ็ปต์ 
Farm to Table ในพ้ืนท่ีแหล่งเรียนรู้เท่ียวสนุก 
Happy Zone Farm แลนด์ม�ร์กใหม่เอ�ใจส�ยกรีน

เป็นม�กกว่�ร้�นอ�ห�รที่ทำ�ให้ชั่วโมงคว�มสุขในวันพักผ่อน ที่ เชียงใหม่
เพลิดเพลินใจม�กกว่�ก�รได้รับประท�นอ�ห�รเหนือครบเครื่องที่ใช้วัตถุดิบจ�ก
ธรรมช�ติ 100% โดยปร�ศจ�กส�รกันบูด และผงชูรส เพร�ะที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรและวัฒนธรรมแบบครบวงจร พ�ครอบครัวม�เที่ยวสนุกขลุกตัว
ทำ�กิจกรรมในแต่ละโซนได้โดยไม่เบื่อ 

โคคูน อีทเทอรี่ ตั้งอยู่ในโคคูน ฟ�ร์ม อ.สันกำ�แพง ขับรถจ�กตัวเมืองเชียงใหม่ 
ใช้เวล�ไม่เกินครึ่งชั่วโมง ที่นี่ถูกแบ่งพื้นที่เป็น 3 โซนหลัก คือ โซนวัฒนธรรม Silk 
Heritage Zone ส�ธิตก�รทอผ้� ย้อมผ้� และเป็นแหล่งเรียนรู้ก�รผลิตผ้�ไหม
ไทย และแหล่งท่ีม�ต้ังแต่ก�รเล้ียงหนอนไหม อย่�งครบวงจร พร้อมจัดพ้ืนท่ีเวิร์กชอป 
ให้ลองย้อมผ้�จ�กสีธรรมช�ติ โซนที่ 2 โซนเกษตรอินทรีย์ Happy Farm 
Zone กับแปลงผักสด ที่ปลูกทั้งดอกไม้และพืชผักท�นได้ซึ่งนำ�ม�ใช้ในครัว และมี
ฟ�ร์มสัตว์เลี้ยงหล�ยชนิด อ�ทิ คว�ยเผือก แพะ ไก่ นกยูง ให้ได้สัมผัสอย่�งใกล้ชิด 
สนุกกับกิจกรรมม�กม�ย อ�ทิ เก็บไข่  ให้อ�ห�รสัตว์ ดูรังไหม ชิมต้นหม่อน

และโซนสุดท้�ยเป็นร้�นอ�ห�ร  โคคูน อีทเทอรี่ ตั้งอยู่ในอ�ค�รโปร่งแบบโอเพ่น
แอร์ มีวิวน� และบึงดอกบัวและฟ�ร์มแฮปปี้ โซน อยู่ด้�นหน้� ที่นี่เสิร์ฟอ�ห�รเหนือ
แนวฟิวชัน แต่ยังคงรสช�ติเหนือแท้ๆ และใช้ผลผลิตพืชผักออร์แกนิคในฟ�ร์มม�
ทำ�อ�ห�รในครัว พร้อมปรับเปลี่ยนเมนูต�มฤดูก�ล นอกจ�กนี้ท�งร้�นยังใส่ใจเรื่อง
คว�มสะอ�ด ปลอดภัย แม้ใช้ผักออร์แกนิคปลอดส�ร แต่ก่อนใช้จะนำ�ม�ล้�งด้วย
ระบบโอโซน ซึ่งช่วยฆ่�เชื้อโรคในผัก และช่วยคงคว�มสด กรอบ และปลอดภัย

ซิกเนเจอร์แนะนำ� จ�กเมนูอ�ห�รเหนือธรรมด�ถูกสร้�งสรรค์ใหม่เป็น ข้�วซอยไก่
และ ข้�วซอยหมูย่�งอบโอ่งสมุนไพร ใช้กรรมวิธีอบด้วยเต�ถ่�นแบบโบร�ณ 
ผักดองเลือกปรับใช้ผักในฟ�ร์มต�มฤดูก�ลม�ทำ�เป็นกิมจิท�นเป็นเครื่องเคียง 
ถ้�อย�กท�นเบ�ๆ สลัดไก่อบสมุนไพร เสิร์ฟในเซ็ตกรงนก มีน้ำ�สลัด 3 ชนิด 
ผักสลัดจัดแต่งในรูปแบบโรลสวยง�ม ของหว�น กล้วยบวดชีแปะก๋วย เสิร์ฟแบบ
ต่อคำ� และ น้ำ�มัลเบอร์รี่โซด� 

ที่นี่จึงเป็น One Stop Service ที่เที่ยวครบ สนุก จบทริปได้ด้วยคว�มอร่อย

โคคูน อีทเทอรี่

COCOON 
EATERY 

สลัดไก่อบสมุนไพร 
เสิร์ฟในเซ็ตกรงนก

ข้าวซอยไก่ซี่โครงหมู

กล้วยบวดชีแปะก๋วย
น้ำามัลเบอร์รี่โซดา



บ�ร์ปร�ศจ�กแอลกอฮอล์กล�งเมืองเชียงใหม่
ท่ีส่ือส�รเร่ืองร�วของก�รใช้วัตถุดิบปลอดภัย
จ�กแหล่งชุมชนท่ัวประเทศไทยม�สร้�งสรรค์
กล�ยเป็นเคร่ืองด่ืมในรูปแบบใหม่ 

เครื่องดื่มในคอร์สทั้งห้�แก้ว จะถูกเสิร์ฟม�ในสไตล์โอม�ก�เสะ  
บ�งตัวจับคู่ม�พร้อมกับอ�ห�ร ( ในแต่ละซีซั่นจะปรับเปลี่ยนเมนูไปต�ม
วัตถุดิบที่คัดสรรม�เพื่อกำ�หนดคอนเซ็ปต์หลักในก�รนำ�เสนอ )

คีย์-ภ�คี ภู่ประดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งและบ�ร์เทนเดอร์หนึ่งเดียวประจำ�บ�ร์ 
เล่�ว่� วัตถุดิบที่ใช้ในคอร์ส HOPE ซีซั่นล่�สุดที่เพิ่งจบไป ได้ม�จ�ก
ชุมชนต่�งๆ ร่วม 20 แห่ง ทั้งจ�กเหนือ อีส�น กล�ง และใต้  ในช่วง
ที่คุณม�เยือนจะมีก�รปรับเปลี่ยนวัตถุดิบบ�งอย่�งที่เหม�ะสมกับ
ฤดูก�ลและผลผลิตต�มธรรมช�ติ เพื่อให้มั่นใจว่�เครื่องดื่มแต่ละแก้ว
ที่ส่งต่อถึงมือคุณนั้นเต็มเปี่ยมด้วยเรื่องร�ว คว�มหม�ย และ
พลังของคว�มหวังในโลกยุคปัจจุบัน  

“วัตถุดิบทั้งหมดที่บาร์เราใช้ล้วนส่งตรงจากแหล่งผลิตทั้งรอบๆ
เมืองเชียงใหม่ จากชุมชนชาติพันธุ์ หรือกลุ่มเกษตรกรที่ทำาเกษตร
อินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนแบบ Sustainable  เพราะนอกจาก
ความตั้งใจในการทำาบาร์ที่ไม่ใช้แอลกอฮอล์ อีกเป้าหมายคือการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาวัตถุดิบดีๆ ในท้องถิ่น ทั้งในฐานะ Local 
Support หรือ Social Enterprise วัตถุดิบ 80%   ล้วนมาจาก
ชุมชน อาจไม่จำาเป็นต้องเป็นของยอดนิยม แต่เป็นผลผลิตในชุมชน
ที่ปลอดภัย ไม่เป็นผลเสียต่อร่างกาย การเลือกใช้วัตถุดิบต่างๆ
เหล่านี้มานำาเสนอจึงเป็นการสื่อสารให้วัตถุดิบเหล่านี้ถูกสร้าง
การรับรู้ในวงกว้างมากขึ้น และในระยะยาว เรามีแผนเข้าไปพัฒนา
วัตถุดิบร่วมกับชุมชน เพราะการพัฒนามันต้องทำาต่อเนื่อง ร่วมมือ
กันยาวๆ ซึ่งคือภาพฝันที่คิดเอาไว้”

ทุกวันนี้ คุณคีย์เลือกใช้วัตถุดิบหมุนเวียนทุก 3-4 เดือน เพื่อให้ได้
คุณภ�พของวัตถุดิบดีที่สุด และเพื่อเติมสีสันให้กับบรรด�เครื่องดื่มที่
หมุนเวียนเปลี่ยนต�มดินฟ้�อ�ก�ศ

คว�มเพลิดเพลินในก�รได้รับฟังเร่ืองร�วของเคร่ืองด่ืมท่ีถูกสร้�งสรรค์
ขึ้น ไปพร้อมก�รลิ้มรสช�ติคว�มแปลกใหม่ของเครื่องดื่มที่เต็มไปด้วย
ลูกเล่น แม้ไม่มีกลิ่นอ�ยของแอลกอฮอล์ แต่ก็เปี่ยมไปด้วย Spirit 
จิตวิญญ�ณในคุณค่�ของวัตถุดิบพื้นบ้�นที่บ�ร์เทนเดอร์สร้�ง
คว�มสุขในชั่วโมงแห่งก�รดื่มด่ำ�ได้อย่�งน่�มหัศจรรย์

INTANGIBLE NON-ALCOHOLIC 
COCKTAIL BAR 

อินแท้นจะเบิล

ถ.ไปรษณีย์ เทศบาลนครเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 
รอบเวลา 17.00 น. และ 19.30 น. 
รับสูงสุดเพียง 5 คนต่อรอบ  

06 1946 2426

intangiblebar

Belief

ExpectWayPower



ต.สันทราย อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่

กรุณาจองล่วงหน้าเท่านั้น

08 5037 2509

Wasunthara-Eatery-Farm

ต้นแบบของก�รกิน อยู่ กับธรรมช�ติ พืชผัก สมุนไพร และ
ดอกไม้ออร์แกนิค 100%  ภ�ยในสวนเกษตรอินทรีย์  
วสุนธ�ร� อีทเทอรี่ ฟ�ร์ม ที่คุณวิล�ศ จุลกัลป์ ผู้เป็น
เจ้�ของเลือกลงแรงปลูกเอง ทำ�เอง และพร้อมแบ่งปันให้คน
รอบข้�ง  ผ่�นเมนูอ�ห�รที่เต็มไปด้วยศิลปะและจินตน�ก�ร
แห่งก�รสร้�งสรรค์ 

คุณวิล�ศ ใช้ชีวิตท่�มกล�งธรรมช�ติบนพื้นที่กว่� 8 ไร่
สร้�งสรรค์เมนูอ�ห�รพื้นบ้�นด้วยพืชผักวัตถุดิบที่เรียกได้ว่�
แทบทุกกระบวนก�รมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนก�รปลูก เก็บ
เกี่ยวสีข้�ว ตัดกิ่งเก็บดอกไม้ ผักสวนครัวในสวนผสมผส�น 
ซึ่งดุจดั่งเป็นดินแดนแห่งคว�มสุขจ�กก�รกินลม ชมธรรมช�ติ
ใช้ชีวิตแบบ Slow life Slow food ชิมอ�ห�รปลอดภัย
ดีต่อใจและสุขภ�พ ผ่�นคว�มพิถีพิถันในก�รรังสรรค์เมนู
แต่ละคอร์สที่ยกเสิร์ฟม�ในสไตล์โอม�ก�เสะ ดอกไม้ออร์แกนิค
ด้วยคอนเซปต์ศิลปะอ�ห�รจ�กดอกไม้ท�นได้ แต่งแต้มสีสัน
คว�มงดง�ม ชูรสช�ติ เอกลักษณ์ของวัตถุดิบที่โดดเด่นด้วย
ผลผลิตจ�กสวนเกษตรอินทรีย์ ชนิดที่กินทุกอย่�งที่ปลูก ปลูก
ทุกอย่�งที่กิน โดยเฉพ�ะดอกไม้กินได้ อ�ทิ ดอกกุหล�บมอญ
ดอกอัญชัน ดอกอ่อมแซ่บ ดอกพวงชมพู ดอกโสน ดอกเข็ม
ดอกด�วเรือง ฯลฯ 

คอร์สที่เสิร์ฟมี 7-8 เมนู ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบในแต่ฤดูก�ล อ�ทิ
สมูทต้ี อะโวค�โด เมนูเรียกน้ำ�ย่อย เม่ียงดอกไม้ สลัดดอกไม้ 
ข้�วยำ�สมุนไพร 5 สี ประกอบด้วยข้�ว 5 ส�ยพันธุ์ ได้แก่ ข้�ว
สังข์หยด ข้�วหอมไชย� ข้�วสินเหล็ก ข้�วหอมนิล และข้�วกล่ำ�
คลุกเคล้�เครื่องสมุนไพร ส้มโอ และน้ำ�บูดูเข้มข้นปรุงรสสูตร
พิเศษ และยังมีเมนูขนมจีนน้ำ�ย�ปล�ช่อน ต้มส้มปล�นิล
กล้วยบวชชี ชูรสช�ติคว�มสดใหม่ ไร้ส�รปรุงแต่ง หรือ
ผงชูรสใดๆ สมเป็นอ�ห�รส�ยกรีน  

นอกจ�กนี้ ยังส�ม�รถทำ�กิจกรรมเก็บดอกไม้ เรียนรู้พรรณ
พืชท้องถิ่น สูดอ�ก�ศบริสุทธิ์สดชื่น อิ่มเอมใจ มีคว�มสุข กับ
อ�ห�รอร่อยท่�มกล�งธรรมช�ติที่ไม่ได้จบลงเพียงแค่อิ่มท้อง

WASUNTHARA 
EATERY FARM 

Signature
เมี่ยงบุปผ�  
ศิลปะในการประกอบอาหารท่ีใช้
ดอกไม้ทานได้เป็นส่วนประกอบหลัก

วสุนธ�ร� 
อีทเทอร่ี ฟ�ร์ม 

คว�มสุขบนคว�มพอเพียง
ที่พร้อมแบ่งปัน Grow with care, 

Share with love

ต้มส้มปลานิล สมูทตี้ อะโวคาโด

ขนมจีนน้ำายาปลาช่อน

กลว้ยบวชชี

ข้าวยำาสมุนไพร 5 สี



โรงแรมรายา เฮอริเทจ 
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

07.00 – 23.00 น.

05 3111 670

www.rayaheritage.com

สมัผสัมือ้อ�ห�รไมธ่รรมด�
แนวล้�นน� ฟิวชัน ในอ�ร์ต
โฮเทลเรียบหรู สะท้อน
เรื่องร�ววิถีแห่งส�ยน้ำ�
ภูมิปัญญ�ล้�นน� และ
ก�รสนับสนุนวิถีชุมชน 
บนเส้นท�งก�รหลอมรวม
ของวัฒนธรรมท�งอ�ห�ร 

คุข้�ว นำ�เสนอ
วัฒนธรรมของข้�ว
ในรูปแบบที่แตกต่�ง
ผ่�นก�รออกแบบ
ดีไซน์ ก�รตกแต่ง
ที่สะท้อนคว�มเป็น
ข้�วได้หล�กหล�ยมุม
มอง ไม่ว่�จะเป็น ต้น
ข้�ว คุข้�วที่ใช้ตีข้�ว
ในน�ข้�ว ครัวในบ้�น
แบบล้�นน� กรงไก่
ฯลฯ  โดยผสมผส�น
เรื่องร�วผ่�นเส้นท�ง
ส�ยไหม เน้นใช้สิ่งของตกแต่งที่ดูเป็นธรรมช�ติ เรียบง่�ย ภ�ยใต้
โทนสีธรรมช�ติ 
 
ด้วยคว�มคำ�นึงถึงคว�มสมดุลกับธรรมช�ติ วัฒนธรรม และคว�ม
ยั่งยืนของสังคม ชุมชน พนักง�น วัตถุดิบหลักในห้องอ�ห�ร จึง
มีทั้งที่ปลูกเองและรับซื้อพืชผัก วัตถุดิบอ�ห�รทั้งจ�กพนักง�น
โรงแรม ชุมชนช�วบ้�น และเกษตรกรโดยตรง เรียกได้ว่�ใช้ผลผลิต
อินทรีย์ม�กกว่� 80% รวมถึงของตกแต่งจ�กชุมชน เพื่อส่ง
เสริมสร้�งร�ยได้ให้แก่ช�วบ้�น พนักง�น และชุมชนอย่�งต่อเนื่อง 
สอดคล้องแนวคิดในก�รสร้�งคว�มยั่งยืนให้กับสังคมควบคู่ไปด้วย

หล�กหล�ยเมนูอร่อยถูกรวบรวมตำ�รับและกรรมวิธีก�รปรุงจ�ก
จ�นเด็ดๆ ม�จ�กหล�ยวัฒนธรรมทั้งพม่� ล�ว และจีนยูนน�น และ
ไทยล้�นน� ม�ประยุกต์เป็นเมนูใหม่ที่มีลูกเล่น อ�ทิ  จิ้นลุง อ�ห�ร
ไทยใหญ่ที่ใช้เนื้อหมูบดปั้นเป็นก้อนกลมๆ คลุกกับกระเทียม ขิง 
หอมแดง ผักชี เสิร์ฟกับขนมเส้นและผักชุบแป้งทอดกรอบ  ร�ดด้วย
น้ำ�กะทิที่ใส่กะปิ ยำ�ข้�วแรมฟืนไก่สไตล์ยูนน�น สร้�งสรรค์หน้�ต�
เมนูท้องถิ่นในรูปแบบใหม่สไตล์ยำ� ท�นได้ทั้งคนไทยและต่�งช�ติ 

เมนูอ�ห�รว่�ง เมี่ยงปล�ใบชะพลู ใช้ผักอินทรีย์ริมตลิ่งที่โรงแรม
ปลูกเองม�เป็นวัตถุดิบหลัก และใช้ปล�แม่น้ำ�ให้เข้�กับวิถีริมน้ำ�  
ซุปเยื่อไผ่กุ้งแม่น้ำ� รสช�ติเผ็ดร้อนอ่อนๆ โดดเด่นด้วยกลิ่น 
พริกไทยโหระพ�ในน้ำ�ซุปหอมกรุ่น และมีเมนูกลิ่นอ�ยวัฒนธรรม
เสฉวนและพม่� อย่�ง เมนู ไก่ผัดกังเป�เสฉวน และ น�จิโต้ 

ส่วนของหว�น ไม่ควรพล�ด ข้�วเม่�คลุกกับไอศกรีมมะพร้�ว  
และขนมโคกะทิ รสช�ติของหว�นแบบไทยๆ แต่ตกแต่งจ�นเสิร์ฟม�
สวยง�ม อย่�ลืมปิดท้�ยด้วยเครื่องดื่มซ�บซ่�รสช�ติโซด�กับดริงค์
เย็นๆ สดชื่นใจ น้ำ�มะข�ม หรือ น้ำ�อัญชัน ก็อร่อยไม่แพ้กัน แต่ถ้�
ชอบค็อกเทลดีๆ แนะนำ� คุข้�ว ที่ใช้เหล้�ข�วหม�ใจดำ�เป็นสปิริต
ชูโรง และล่องแม่ปิง ที่ใช้พญ�รัม และผลไม้พื้นเมือง ลิ้นจี่ มะข�ม 
และน้ำ�มะน�ว ไม่ว่�ดื่มแก้วไหนก็ดีต่อใจไปหมด

KHU KHAO
คุข้�ว

ขนมจีนน้ำายาไก่

ล่องแม่ปิง

ข้าวเม่าคลุกกับไอศกรีมมะพร้าว

คุข้าว

ซุปเยื่อไผ่กุ้งแม่น้ำา

เมี่ยงปลาใบชะพลู
ยำาข้าวแรมฟืนไก่สไตล์ยูนนาน



เรือนแทมม�ริน
สัมผัสวัฒนธรรมอ�ห�รเก่�แก่แห่งเมืองล้�นน�

ชิมรสช�ติต้นตำ�รับ “ของกิ๋นบ้�นเฮ� ตำ�น�นคว�ม
อร่อย” ที่คัดสรรและปรุงด้วยวัตถุดิบสดใหม่จ�ก

ฟ�ร์มท้องถิ่นในแต่ละฤดูก�ล 
อย�กลิ้มรสอ�ห�รเหนือพื้นถิ่นแท้แบบโบร�ณในบรรย�ก�ศ 5 ด�ว
ต้องม�ที่ แทมม�ริน วิลเลจ หนึ่งในโรงแรมที่นำ�แนวคิดก�รท่อง
เที่ยววิถีอินทรีย์ม�ดำ�เนินก�รอย่�งเป็นรูปธรรม ไม่ว่�จะเป็นก�รสั่งซื้อ
วัตถุดิบประกอบอ�ห�รจ�กเกษตรกร และเครือข่�ยเกษตรอินทรีย์ รับ
ผลิตภัณฑ์สินค้�ชุมชนม�จำ�หน่�ยในร้�นค้� รวมถึงก�รจัดกิจกรรม
ท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืน เพื่อได้เรียนรู้วัฒนธรรมและสร้�งร�ยได้ให้
ชุมชน

ก�รได้นั่งรับประท�นท�นอ�ห�รเหนือรสดั้งเดิมในเรือนก�แลไม้
ใต้ถุนสูง ของ ห้องอ�ห�ร เรือนแทมม�ริน ติดริมสระว่�ยน้ำ�สีฟ้�
ใส ท่�มกล�งคว�มร่มครึ้มของต้นมะข�มยักษ์ อ�ยุกว่� 200 ปี อัน
เป็นที่ม�ของชื่อโรงแรมนั้น ร�วกับได้นำ�พ�คุณดำ�ดิ่งสู่มนต์เสน่ห์แห่ง
เมืองเหนือล้�นน�ในอดีตได้เป็นอย่�งดี 
 
ห้องอ�ห�รถูกตกแต่งด้วยเครื่องเรือนล้�นน�โบร�ณห�ดูย�ก วิถี
ชีวิตคว�มรุ่งเรืองของล้�นน�ในอดีตล้วนสะท้อนผ่�นอ�ห�รเมือง
เหนือสูตรต้นตำ�รับ เริ่มต้นที่อ�ห�รเรียกน้ำ�ย่อย ยำ�สนัด และ เมี่ยง
ใบช�โบร�ณ เมนูอ�ห�รออร์แกนิค ปรุงจ�กวัตถุดิบคุณภ�พจ�ก 
ฟ�ร์มท้องถิ่น เอ�ใจคนดูแลสุขภ�พ อีกเมนูก่อนอ�ห�รหลักที่
เพลิดเพลินได้ทุกฤดูก�ล หน่อไม้อั่ว ยัดไส้หมูสับ “อั่ว” คือศิลปะ
อ�ห�รยัดไส้ของครัวล้�นน�ที่ต้องลิ้มลอง เช่นเดียวกับ คั่วแคจิ๊นไก่ 
แบบโบร�ณที่ ผัดผักเซียงด�ใส่กุ้ง และต้มแซ่บเนื้อ ที่เน้น 
คว�มจัดจ้�นม�จ�กผักและเครื่องสมุนไพร 

ในย�มบ่�ยของทุกวัน มีอ�ห�รว่�งพร้อมช�และก�แฟออร์แกนิค
เลือกที่นั่งมุมโปรดได้ทั้งริมสระว่�ยน้ำ� หรือที่ หลองข้�ว ไรซ์บ�ร์น
ค�เฟ่ บนชั้น 2 ของร้�น สั่งเครื่องดื่ม น้ำ�อัญชัน มินท์ ช่วยเติมเต็ม
วันพักผ่อนแสนสบ�ยให้สดชื่นยิ่งขึ้น 
 
โรงแรมแทมม�รินวิลเลจ อยู่ใกล้ๆ ถนนคนเดินวันอ�ทิตย์ หลังมื้อ
เช้�จะมีกิจกรรม The Village Walk พ�เดินเล่นย่�นเมืองเก่� 
จัดทัวร์ไหว้พระวัดโบร�ณ เช่น วัดดวงดี วัดอินทขีลสะดือเมือง
นมัสก�รหลวงพ่อองค์สีข�วป�กสีแดงศิลปะผสมแบบพม่� ฯลฯ  
ม�ที่นี้จึงอิ่มเอม ทั้งรสแท้ของอ�ห�รเหนือโบร�ณ และเรื่องร�วท�ง
ประวัติศ�สตร์ของเมืองหลวงล้�นน�ที่ร่ำ�รวยอ�รยธรรมไปพร้อมกัน

RUEN TAMARIND
RESTAURANT

โรงแรมแทมมาริน วิลเลจ
50/1 ถ.ราชดำาเนิน ซอย 1 ต.ศรีภูมิ 
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

07.00 - 23.00 น. 

05 3418 896 , 0 2301 1861-3

tamarindvillagechiangmai  

www.tamarindvillage.com

ผัดผักเชียงดาใส่กุ้ง

หน่อไม้อั่ว

ยำาสนัด



CHIANG RAI
เชียงร�ย



551 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

09.00 - 17.00 น.  
ปิดวันจันทร์

09 5229 5359

มาลองเต๊อะ เชียงราย

เชียงร�ยเมืองที่รุ่มรวยด้วยแหล่งอ�ห�ร ก่อเกิดวัฒนธรรม
ก�รกินอยู่ ต�มวิถีชนพื้นเมืองที่หล�กหล�ย ตลอดจนเป็น
เมืองแห่งศิลปะ ถิ่นศิลปินดังของประเทศ มนต์เสน่ห์ดังกล่�ว
ได้รวมอยู่ในที่เดียว ณ ม�ลองเต๊อะ ร้�นอ�ห�รเหนือประยุกต์ 
เสิร์ฟเมนูเพื่อสุขภ�พ ด้วยวัตถุดิบปลอดส�รจ�กท้องถิ่น 
ปรุงรสช�ติต�มตำ�รับช�วเชียงร�ย พร้อมตกแต่งจ�นสวยง�ม 
ดั่งสโลแกน เสพง�นศิลป์ กิ๋นของลำ� ยำ�ผักไร่เชิญตะวัน

ห�กถอดคว�มหม�ย กิ๋นของลำ� จะพบว่�ม�จ�กก�รรังสรรค์
อ�ห�รเมืองที่คุ้นต� พร้อมด้วยเมนูห�ท�นย�ก และอ�ห�ร
เหนือประยุกต์ ที่อุดมด้วยพืชสมุนไพร ด้วยรสช�ติอันเป็น
เอกลักษณ์ อ�ทิ มินิเซ็ตขันโตก เซตอ�ห�รถิ่นเสิร์ฟบนโตก
ไม้ไผ่ส�นจ�กชนเผ่� ล�บหมูคั่ว กะหล่ำ�ปลีทอด ไข่ขัว น้ำ�พริก
พร้อมผักพ้ืนบ้�น รวมท้ังเมนูต�มฤดูก�ลอย่�ง แกงตูน
กุ้งฝอย แกงผักหว�นไข่ใส่มดแดง ตำ�สตรอว์เบอร์รี 
โดยทุกเมนูที่ปรุงปลอดผงชูรส และรสช�ติก�รันตีคว�มอร่อย
ด้วยร�งวัล 2020 Top Restaurant In Thailand จ�ก
ASIA TOP 80

สำ�หรับคำ�ว่� ยำ�ผักไร่เชิญตะวัน คือก�รเลือกใช้วัตถุดิบ
ปลอดภัยในท้องถิ่น ทั้งจ�กไร่เชิญตะวัน กลุ่มวิส�หกิจชุมชน
เกษตรรุ่นใหม่ในเชียงร�ย อย่�ง ข้�วก่ำ�อินทรีย์ และธัญพืช
ต่�งๆ นอกจ�กนั้นยังใช้ของดีในท้องถิ่นไทย เช่น มะยงชิดจ�ก
นครน�ยก น้ำ�ต�ลมะพร้�วบ้�นแพ้ว ฯลฯ ช่วยกระจ�ยร�ยได้สู่
เกษตรกร

ส่วน เสพง�นศิลป์ ด้วยตัวร้�นตั้งอยู่ในขัวศิลปะ และถูก
ออกแบบม�ในสไตล์ Rustic Lanna สะท้อนอัตลักษณ์ง�น
ศิลปะเชื่อมต่อสู่จ�นอ�ห�รได้อย่�งสุนทรียะ ที่นี่จึงมอบคว�ม
ประทับใจให้นักชิมได้ทั้งอิ่มท้องและอิ่มใจไปพร้อมกัน

เสพง�นศิลป์ กินของลำ� อ�ห�รเหนือฟิวชัน 
ที่ตั้งใจคัดสรรของดีพื้นบ้�น 

แบบปลอดส�รม�สรรสร้�งเมนู

MA LONG DER
ม�ลองเต๊อะ

ไอศกรีม
สับปะรดภูแล

ซักกำาเต๊อะ

มินิเซ็ตขันโตก

ผัดหมี่โบราณล้านนา



ส�ยลมพัดทุ่งข้�วพริ้วไสว แสงแดดพ�ดแปลงผัก
น�น�พันธุ์ และทุ่งค�โมม�ยด์จนกล�ยเป็นสีทองอร่�ม
ไม่เพียงแค่วิวที่งดง�มท�งส�ยต� แต่ทุกสิ่งยังถูกยก
ม�ไว้ในจ�นอ�ห�รตรงหน้� ภ�ยในไร่รื่นรมย์ เกษตร
อินทรีย์ซึ่งซ่อนตัวอย่�งเงียบสงบในชนบทแถบ อ.เทิง

ไร่รื่นรมย์ เกษตรอินทรีย์ มีคว�มตั้งใจอย�กให้ผู้คน
ม�สัมผัสคว�มเป็นออร์แกนิค ไลฟ์สไตล์ โดยสื่อส�ร
ผ่�นอ�ห�รเพื่อสุขภ�พ และหวังให้สินค้�เกษตรอินทรีย์
อยู่ในชีวิตประจำ�วันม�กที่สุด จ�กสถ�นก�รณ์จริงจ�ก
ที่ม�ของคำ�ว่� เด็กไทยกินข้�วน้อยลง โดยเฉพ�ะ
ข้�วกล้อง จึงสร้�งสรรค์ของท�นเล่นจ�กแป้ง
ข้�วหอมนิลกล�ยเป็น น�โชข้�วหอมนิล รวมถึงก�ร
ทำ�เมนูแพลนต์เบสต์  อย่�ง ว�ฟเฟิลข้�วหอมนิล 
รับประท�นคู่ไอศกรีมจิงจูฉ่�ย ท�นได้ทุกเพศทุกวัย 
แถมยังได้ส�รอ�ห�รจ�กข้�วอินทรีย์

เครื่องดื่มไฮไลต์ที่เหนือเกินค�ดหม�ยจ�กจิงจูฉ่�ย ผักที่
คนเชียงร�ยใส่ในต้มเลือดหมู ถูกรังสรรค์ใหม่เป็นมัฉฉะ
แบบไทยๆ  อย่�ง จิงจูฉ่�ยล�เต้ ผสมด้วยนมธัญพืช
หอมหว�นชวนท�น ม�กด้วยส�รต้�นอนุมูลอิสระและ
ไร้ค�เฟอีน หรือ จิงจูฉ่�ยหน้�นิ่ม รับประท�นคู่
ไอศกรีมกล้วยต�กโอริโอ้ ท่ีอุดหนุนกล้วยจ�กช�วบ้�น

นอกนั้นยังมีเมนูซิกเนเจอร์ ข้�วยำ�ไร่ทุ่ง ยำ�ก๋วยเตี๋ยว
ไร่ทุ่ง สลัดเคลเห็ดย่�ง ให้ได้อิ่มอร่อย ซึ่งแต่ละเมนู
ต่�งรวมคว�มเป็นไร่รื่นรมย์ไว้ในจ�นเดียว ทั้งจ�กผัก 
ผลไม้ และดอกไม้อินทรีย์ ที่ได้ม�ตรฐ�น USDA รวมทั้ง
ก�รใช้วัตถุดิบท้องถ่ิน ไม่ว่�จะเป็นสับปะรดภูแล น้ำ�ผ้ึงป่� 
บ้�นหินล�ด อ.เวียงป่�เป้� พริกกะเหรี่ยง และฮ่อวอของ
ช�วปก�เกอะญอ ผลผลิตจ�กกลุ่มแม่ท�ออร์แกนิค

สำ�หรับตัวร้�นต้ังอยู่ในอ�ค�รประหยัดพลังง�น ถูก
ออกแบบให้อ�ก�ศถ่�ยเท เย็นสบ�ยจ�กลมธรรมช�ติ
รวมทั้งยังผลิตอ�ห�รโดยใช้พลังง�นจ�กแสงอ�ทิตย์ 
และไบโอแก๊สมูลสัตว์และเศษอ�ห�ร ช่วยลดขยะเหลือทิ้ง
ได้อีกท�ง นอกจ�กนี้ ภ�ยในไร่ยังเป็นฟ�ร์มสเตย์  
ศูนย์ก�รเรียนรู้ด้�นเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง 
นับว่�เป็นที่กิน ที่พัก และที่ศึกษ�ในวิถีเกษตรอินทรีย์
แบบครบจบในที่เดียวอีกด้วย

ลิ้มรสอ�ห�ร-เครื่องดื่มฟิวชันเพื่อสุขภ�พ
ด้วยวัตถุดิบเกษตรปลอดภัยในแบบ Farm To Table

08.00 - 18.00 น. มีนาคม - กันยายน
08.00 - 19.00 น. ตุลาคม - กุมภาพันธ์

09 5134 8821 , 09 7087 0085

ไร่รื่นรมย์ เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยว ออแกนิค 
Rai Ruen Rom Organic Farm

www.rairuenrom.com

ข้าวยำาไร่ทุ่ง

จิงจูฉ่ายหน้านิ่ม

วาฟเฟิลข้าวหอมนิล

นาโชข้าวหอมนิล

ม.10 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย

RAI RUEN ROM ORGANIC FARM
ไร่รื่นรมย์ เกษตรอินทรีย์



8 ป่าสักทองรีสอร์ท บ.ป่าสักทอง 
ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ดินเนอร์สำารับเริ่มเวลา 18.00 น. 
ปิดทุกวันจันทร์ 

06 5023 2627

locusnativefoodlab

ละเลียดรสช�ติแห่งร�กเหง้�วัฒนธรรมก�รกินอยู่ 
เจือกลิ่นอ�ยประวัติศ�สตร์แห่งท้องถิ่น 
ผ่�นอ�ห�รเหนือประยุกต์ เสิร์ฟต�มฤดูก�ล
ในรูปแบบ Chef’s Table 

ห�กนิย�มถึง โลกุษ แบบสั้นๆ คงได้คว�มว่�เป็น Lanna-French ด้วยจ�นอ�ห�ร
ที่เสิร์ฟตรงหน้� ล้วนถอดสูตรจ�กอ�ห�รเหนือขน�นแท้ แต่ปรุงด้วยกรรมวิธีแบบ
ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น อันเป็นท�งถนัดของ เชฟก้อง-ก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร เมนูเหนือ
ที่รูปแบบเปลี่ยนไป จึงถูกสร้�งสรรค์ขึ้นใหม่ได้อย่�งเกินคว�มค�ดหม�ย อ�ทิ 
แกงแคบูยง ส้�จิ้นตอร์เตลินี่ พริกแกงน้ำ�เงี้ยวน้ำ�สต็อกลูกวัว แม้กระทั่ง 
นิกิริต้มส้มปล�บอก

โลกุษ ยังหม�ยคว�มรวมถึง สถ�นที่ของร้�นอ�ห�รไฟน์ไดนิ่งในเชียงร�ย ที่ถ่�ยทอด
คว�มเป็นพื้นเมืองผ่�นอ�ห�รเหนือประยุกต์ ในรูปแบบเชฟเทเบิล ด้วยแก่นหลัก คือ
ก�รสืบส�นภูมิปัญญ�ล้�นน� ควบคู่ไปกับก�รรับประท�นแบบร่วมสมัย ด้วยเมนูที่
ชวนทึ่ง ทั้งในรสช�ติ หน้�ต� และเรื่องร�ว 

ทุกสองเดือนเซ็ตเมนูจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ด้วยหลักใหญ่ใจคว�ม
คือ ก�รเค�รพในดิน ฟ้� อ�ก�ศ โลกุษ จึงเลือกประกอบอ�ห�รต�ม
ฤดูก�ล โดยใช้วัตถุดิบต�มธรรมช�ติ ปลอดส�รเคมี ที่ห�ได้ใน
ท้องถิ่น ทั้งพืชผัก สมุนไพร และเนื้อสัตว์  ตลอดจนไข่ไก่พันธุ์แท้
ที่เลี้ยงแบบปล่อย ใช้ฟืนจ�กไม้โกงก�งที่ปลูกม�โดยเฉพ�ะ 

ท�งร้�นยังมีกฎในก�รนำ�เสนอเมนูใหม่แบบไม่ซ้ำ�เดิมอยู่เสมอ แม้
หน้�ต�อ�ห�รเมืองจะถูกสร้�งสรรค์ใหม่ แต่ห�กได้ลิ้มรสช�ติแล้ว 
สมกับที่เชฟบอกว่�ถึงหน้�ต�ไปไกลแค่ไหน แต่จิตวิญญ�ณของ
อ�ห�รนั้นต้องคงอยู่ และส�ม�รถฟื้นคว�มทรงจำ�ที่มีต่อรสช�ติ
อ�ห�รต้นตำ�รับของเมนูนั้นได้อย่�งน่�อัศจรรย์ อ�ทิ หมกสมองหมู
ที่คล้�ยฟัวกร�ส์ รับประท�นคู่ซัลซ�ตะไคร้ ในเมนูแอ็บอ่องออ ซึ่งโรย
ผงใบตองย่�งเพื่อคงกลิ่นของแอ็บ 

โลกุษเปิดให้บริก�รวันละเพียงหนึ่งรอบ แบบจำ�นวนที่นั่งจำ�กัด 
ควรจองล่วงหน้� รับรองว่� ได้อิ่มอร่อยกับอ�ห�รเหนือที่เกินคว�ม
ค�ดหม�ย พร้อมรับฟังเรื่องร�วประวัติศ�สตร์ท้องถิ่นที่ซ่อนอยู่ใต้
จ�นอีกด้วย

โลกุษ เนทีฟ ฟู้ดแลป
LOCUS NATIVE FOOD LAB



จันกะผกั
จันกะผัก นับเป็นร้�น 
อ�ห�รแนวฟ�ร์ม ทู เทเบิล
ร�ยแรกๆ ของเมืองไทย  
เสิร์ฟเมนูพื้นถิ่นเหนือ 
ผสมผส�น เครื่องดื่ม
ไอศกรีมหล�กรสหล�กสีสัน
อุดมไปด้วยคุณประโยชน์
ซึ่งรังสรรค์จ�กผักปลอด 
ส�รพิษ ในแบบที่คนรักผัก 

ต้องตกหลุมรัก ส่วนคนไม่ค่อยชอบกินผักยัง 
เผลออดใจไม่ไหว เพร�ะปรุงด้วยผลผลิตสด 
ใหม่ที่ได้ม�จ�กแปลงเพ�ะปลูกของศูนย์พัฒน� 
พันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ ซึ่งตั้งอยู่สุดแดน 
เหนือเมืองแม่ส�ย 

เมนูซิกเนเจอร์ ทยอยว�งลงบนโต๊ะอ�ห�ร นำ�โดย
สังสรรค์จันกะผัก ผักต�มฤดูชุบแป้งทอด เช่น
จิงจูฉ่�ย ถั่วรันเนอร์ พันธุ์พืชพระร�ชท�นจ�ก
สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี แคปหมูยำ�เคล 
ผักซูเปอร์ฟูดส์ที่ขจัดกลิ่นด้วยก�รคลุกเคล้�
น้ำ�มันมะกอก แล้วยำ�แบบครบรส

อ�ห�รถิ่นแนะนำ�เมนู แกงแค แกงพื้นเมืองเหนือ
ที่อุดมด้วยผัก แคในภ�ษ�เหนือ คือ ใบชะพลูที่
มักพบในเมนูอ�ห�รเมือง ส่วนเมนูตำ�รับไทย
ดั้งเดิมต้อง แกงรัญจวน แกงโบร�ณสมัย ร.5 
รสคล้�ยต้มยำ�ผสมน้ำ�พริกกะปิ  ลองดื่ม
น้ำ�จันกะผัก ผสมผส�นสับปะรด แครอท มะน�ว 
และน้ำ�ผึ้งให้สดชื่นในแก้วเดียว ปิดท้�ยด้วย
ไอศกรีมกล้วยชีส ที่ได้กล้วยม�จ�กก�รปลูก
เพื่อบังส�ยลมให้แปลงผัก

ตัวร้�นตั้งอยู่ภ�ยในศ�ล�ร่มรื่นด้วยต้นไม้
เดิมเป็นพลับพล�ที่ประทับของสมเด็จ
พระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เมื่อครั้ง 
เสด็จเปิดศูนย์พัฒน�พันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ในปี 2552 ซึ่งเป็นโครงก�รปรับปรุงและพัฒน� 
พันธุ์พืชส�ยพันธุ์ดี เพื่อส่งเสริมอ�ชีพปลูกผัก 
ปลอดส�รให้กับคนพื้นถิ่น ท่�มกล�งธรรมช�ติ 
บนเนื้อที่ 135 ไร่ ที่เป็นแปลงทดลองปลูกพืชแบบ 
ปลอดส�รเคมี สีเขียวขจีกว้�งสุดส�ยต� ดูแล 
อย่�งใจใส่โดยคนสวนช�วชนเผ่� 60-70 คน 
ก่อนจะส่งต่อเป็นวัตถุดิบด�วเด่นของ
ร้�นจันกะผัก ให้นักชิมได้แวะเวียนม�สัมผัส

JAN KRA PAK  
จ�กแปลงเพ�ะปลูกปลอดส�รเคมี 

สู่เมนูอ�ห�รเพื่อสุขภ�พ ภ�ยใต้แนวคิด
 Farm to Table กับร้�นอ�ห�รแนวผัก ที่

ช่วยส่งเสริมอ�ชีพให้ช�วชนเผ่�
นับร้อยชีวิตม�น�นกว่�ทศวรรษ  

สังสรรค์จันกะผัก

แกงรัญจวน

น้ำาจันกะผัก

แกงแค

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ 905 
ถ.พหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

07.30 - 21.00 น.

08 8555 5782 , 09 8564 2425 

จันกะผักเชียงราย

www.princechak.com

แคปหมูยำาเคล
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อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

09.00 - 21.00 น.
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เสิร์ฟอ�ห�รล้�นน�รสช�ติถึงเครื่อง ปรุงจ�ก
สมุนไพรปลอดส�รในท้องถิ่นเชียงร�ย 
ภ�ยใต้ศ�ล�ทรงพื้นเมือง ที่เนรมิตให้เป็น
ที่พบปะรับประท�นเมนูเลิศรสด้วยกัน

จ�กแนวคิดที่ต้องก�รรักษ�เอกลักษณ์วัฒนธรรมล้�นน� ผ่�นอ�ห�ร
ก�รกิน และอ�ค�รบ้�นเรือน ก่อเกิดเป็นร้�นอ�ห�รเหนือ ที่ผสมผส�น
ทั้งรสช�ติแบบดั้งเดิมและล้�นน�ฟิวชัน รังสรรค์จ�กสมุนไพร พืชผัก 
วัตถุดิบอินทรีย์ โดยเกษตรกรในพื้นถิ่นเชียงร�ย

ผ�ม ในภ�ษ�ล้�นน�แปลว่�ศ�ล�หรือที่พบปะชุมนุม แรกพบจึง
สัมผัสได้ทันทีจ�กศ�ล�ไม้หลังใหญ่ รูปแบบสถ�ปัตยกรรมพื้นถิ่นเมือง
เหนือ ประดับประด�ด้วยเครื่องใช้เก่� ในบรรย�ก�ศสไตล์ลอฟต์ที่เข้�
กับยุคสมัย อันสอดคล้องกับก�รนำ�เสนออ�ห�รเหนือดั้งเดิม ควบคู่กับ
เมนูฟิวชันของ ผ�มไส้อั่ว ได้อย่�งลงตัว

บนโต๊ะอ�ห�รจะพบกับเมนูที่เสิร์ฟภ�ยใต้หลักคิด รสช�ติจัดจ้�นแบบ
ฉบับเมืองเหนือ ที่สำ�คัญคือสะอ�ด ปลอดภัย ดีต่อสุขภ�พ จ�กเทรนด์
ผู้บริโภคทั่วโลกที่ใส่ใจเรื่องสุขภ�พ ฉะนั้นสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ
ในไส้อั่ว น้ำ�พริกอ่อง น้ำ�พริกหนุ่ม แกงฮังเล จึงล้วนม�จ�กเกษตร
อินทรีย์ในโครงก�รสม�ร์ท ฟ�ร์มเมอร์ เป็นก�รอุดหนุนวัตถุดิบจ�ก
ชุมชนท้องถ่ิน ผักต�มฤดูก�ลบ�งส่วนยังส่งตรงจ�กแปลงปลูกหลังร้�น

ผ�มไส้อั่ว

เมื่อม�เยือนจึงไม่ควรพล�ดจ�นซิกเนเจอร์คือ ไส้อั่ว 
ที่มีรสช�ติเผ็ดจัดจ้�น อัดแน่นด้วยสมุนไพร เป็นสูตร
ไขมันน้อย มีให้เลือกทั้งไส้หมู ไก่ และปล� ย่�งด้วยเต�อบ
อัจฉริยะซึ่งช่วยลดส�รก่อมะเร็ง ห�กอย�กสัมผัสอ�ห�ร
เหนือแบบครบเซ็ตใน ล้�นน�ผ�ม ที่ประกอบด้วย ไส้อั่ว
แกงฮังเล น้ำ�พริกอ่อง และแคบหมู ในเซ็ตเดียว 
เป็นตัวเลือกที่น่�สนใจยิ่ง 

ยังมีเมนูล้�นน�ฟิวชันอย่�ง พิซซ่�ไส้อั่วน้ำ�พริกหนุ่ม
และเครื่องดื่มที่นำ�ม�แพริงกับอ�ห�รได้ดีเยี่ยม เช่น 
น้ำ�สับปะรดภูแลสกัดเย็น ผลไม้พื้นเมืองเชียงร�ย 
รสหว�นอมเปรี้ยวธรรมช�ติ สกัดเย็นเพื่อรักษ�วิต�มิน
ตอบโจทย์คนรักสุขภ�พ และยังทำ�ให้ได้สัมผัสกับเมนู
พื้นถิ่นเชียงร�ยอย่�งเต็มอิ่ม

Signature
So Magic 
กาแฟป่ันกับน้ำาผ้ึงป่าชุมชนหินลาดใน
สำาหรับทานคู่กับอาหารรสจัดจ้าน 
ใช้เมล็ดกาแฟในแหล่งปลูกบน
ดอยช้าง ห้วยส้าน และปางขอน

PAAMSAIAUAPAAMSAIAUA



279 บ.ป่าซางวิวัฒน์ ต.นางแล 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

09.00 - 18.00 น.
ปิดวันอาทิตย์

06 3783 3388 

pasangchiangrai

ป่�ซ�ง

ค�เฟ่ที่มีพระเอก
เป็นสับปะรด 

ยกวัตถุดิบเด่น
ชุมชนม�ครีเอท

น�น�เครื่องดื่มรสเลิศ 
ในบรรย�ก�ศบ้�นทรง

โมเดิร์นผสมผส�น
สถ�ปัตยกรรมพื้นถิ่น

ด้วยไอเดียแปลกใหม่ที่ฉีกแนวก�รทำ�ค�เฟ่ โดยหยิบยก
เอ�อัตลักษณ์ของชุมชนป่�ซ�งวิวัฒน์ คือ สับปะรด 
น�งแลและภูแลอันเล่ืองช่ือ ม�เป็นตัวชูโรงในก�ร

รังสรรค์เครื่องดื่มและขนม
หว�นที่โดดเด่นด้วยรสจ�ก
ธรรมช�ติ และยังช่วยทำ�ให้
ร�ยได้เกิดก�รหมุนเวียนใน
พื้นที่

ป่�ซ�งคือค�เฟ่ที่กล่�วถึง
ริเริ่มโดยคุณเสน่ห์ ภักดี ซึ่ง
เป็นช�วชุมชนเอง ด้วยจับ
จุดที่ว่�อยู่ในแหล่งวัตถุดิบ
ชั้นเลิศ บวกกับคว�มตั้งใจที่
ต้องก�รต่อยอดสับปะรด 
ผลไม้เศรษฐกิจและยังเป็น 
สิง่บ่งช้ีท�งภูมิศ�สตร์ (GI) 
ของตำ�บลน�งแล ม�สร้�ง

สรรค์เป็นเมนูต่�งๆ โดยรับซ้ือตรงจ�กเกษตรกรเครือข่�ย
ในชุมชนกว่� 10 ร�ย ซ่ึงเน้นสวนท่ีเพ�ะปลูกแบบออร์แกนิค 
เน่ืองจ�กมองถึงเทรนด์ของผู้บริโภคท่ีใส่ใจเร่ืองสุขภ�พ

ห�กต้องก�รสัมผัสรสแท้ชวนสั่ง สับปะรด 100% ม�จิบ 
แม้จะเป็นน้ำ�ผลไม้คั้นสดแบบเบสิก แต่ก็ชูเอกลักษณ์ท�ง
รสช�ติของสับปะรดที่นี่ได้เป็นอย่�งดีที่สุด เฉพ�ะอย่�ง
ยิ่งในเดือน พ.ค.-มิ.ย. ที่พันธุ์น�งแลออกผลผลิต จะได้
สัมผัสกับน้ำ�ผลไม้ที่หว�นป�นน้ำ�ผึ้ง ขณะที่ส�ยพันธุ์
ภูแลรสหว�นอมเปรี้ยวจะมีเสิร์ฟตลอดทั้งปี

น้ำ�สับปะรดสดยังใช้เป็นส่วนผสมหลักในเครื่องดื่ม
ซิกเนเจอร์อย่�งป่�ซ�ง ก�แฟสับปะรดที่ใช้เมล็ดก�แฟ
จ�กดอยช้�ง และคั่วโดยโรงคั่วในชุมชน รวมไปถึง
น�งแลพิน� โคล�ด� น้ำ�สับปะรดผสมกะทิสดรสหว�น
อมเปรี้ยว และมันปิดท้�ย ส�ม�รถดื่มจับคู่กับ
พ�ยสับปะรดของฮักนะภูแล หรือน�งแลชีสเค้ก
ฝีมือนักทำ�เค้กในท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจ�ก
ผู้ประกอบก�รในชุมชน ที่ร้�นนำ�ม�เสิร์ฟเพื่อเป็น
ก�รกระจ�ยร�ยได้ไปพร้อมกัน

ในส่วนตัวร้�นยังสะดุดต�ด้วยรูปทรงโมเดิร์น ออกแบบ
ด้วยแรงดันด�ลใจจ�กยุ้งข้�วล้�นน� และภูมิปัญญ�
สถ�ปัตยกรรมพื้นถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพ�ะอยู่ที่หลังค�
ทรงจั่วสองจั่วขน�บกัน โครงสร้�งโมดูล�ร์สูงสองชั้น
ซึ่งผนังเป็นบ�นเกล็ดไม้เก่�ที่ส�ม�รถเปิดรับลมและ
แสงแดด เพื่อลดก�รใช้พลังง�นไฟฟ้� ให้นักท่องเที่ยวได้
ม�นั่งดื่มด่ำ�กับรสช�ติและบรรย�ก�ศอย่�งเพลินเพลิน

PASANG

ภูนางแลพาย

กาแฟสับปะรด

สับปะรดแยมโรลล์

นางแลชีสเค้ก



ครัวตำ�หนัก

ต้นแบบก�รพัฒน�ชีวิตคนบนดอยสูง ภ�ยใต้
โครงก�รพัฒน�ดอยตุงฯ จ�กแนวพระร�ชดำ�ริ
ของสมเด็จพระศรีนครินทร�บรมร�ชชนนี ซึ่ง
พลิกฟื้นภูเข�หัวโล้น แก้ปัญห�บุกรุกผืนป่�และปลูกฝิ่น 
สู่ก�รส่งเสริมอ�ชีพอย่�งยั่งยืน จนเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ยอดนิยมของเมืองไทย 

ครัวตำ�หนัก เกิดขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้ง
นำ�เสนอวัตถุดิบชั้นเลิศบนดอยสูง ที่ส่งเสริมให้ช�วเข�
ได้เพ�ะปลูก ทั้งในโครงก�รพัฒน�ดอยตุงฯ อย่�งแปลง
ผักปลอดส�รพิษ ซึ่งเดิมเคยเป็นศูนย์บำ�บัดย�เสพติด 
ตลอดจนผลผลิตจ�กชุมชนบนดอย เช่น ไข่ไก่อ�รมณ์ดี 
ผักพื้นเมือง อย่�งผักกรูด ซ�โยเต ข้�วไร่ ข้�วอุ เป็นต้น 

ร้�นอ�ห�รพื้นเมืองแห่งนี้อยู่คู่ดอยตุงม�กว่� 30 ปี
เสิร์ฟเมนูอร่อยจ�กฝีมือเชฟชนเผ่� ที่นำ�อัตลักษณ์
ท้องถิ่นม�รังสรรค์เป็นจ�นต่�งๆ อ�ทิ น้ำ�พริกสะป๊ะ
เซ็ตรวมน้ำ�พริกเห็ดหอม น้ำ�พริกหนุ่ม น้ำ�พริกอ่องที่ใช้
มะเขือเทศเล็กปนใหญ่รสเปรี้ยวหว�น เสริมรสอูม�มิด้วย
ถั่วเน่� และน้ำ�พริกป�ล�ฉ่อง ทำ�จ�กปล�ทับทิมทอด
ผสมกุ้งแห้ง ข้�วผัดดอยตุง ข้�วหอมมะลิอินทรีย์จ�ก
เชียงร�ยและพะเย� ผัดกับไส้อั่วสูตรไขมันน้อย และ
น้ำ�พริกเห็ดหอม ทำ�จ�กโคนเห็ดซึ่งเป็นก�รใช้วัตถุดิบ
อย่�งคุ้มค่� แกงฮังเล เมนูนิยมในง�นประเพณีท�ง
ภ�คเหนือ แต่แตกต่�งด้วยสูตรไขมันน้อย เคี่ยวหมูน�น 
4 ชั่วโมงจนนุ่มละล�ยในป�ก 

ส่วนจ�นเด็ดที่ทุกโต๊ะต้องสั่งคือ ไก่ทอดแมคค�เดเมีย
สมุนไพร ชูแมคค�เดเมียดอยตุงที่มีคุณค่�ท�งอ�ห�รสูง
เป็นไขมันดี ช่วยบำ�รุงส�ยต� ลดคอลเลสเตอรอล ยัง
เป็นวัตถุดิบที่เป็น Zero Waste โดยเปลือกเขียวนำ�ไป
ทำ�ปุ๋ยหมัก กะล�ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงย้อมผ้� กระทั่ง
เถ้�ถ่�นที่เหลือส�ม�รถผสมน้ำ�เคลือบเซร�มิกได้อีกด้วย 
นอกจ�กนี้เศษอ�ห�รจ�กครัวยังนำ�ไปเลี้ยงปศุสัตว์ ของ
เหลือทิ้งทำ�เป็นสีย้อมธรรมช�ติจนถึงพลังง�นชีวมวล 

นับว่�ได้อิ่มอร่อยกับมื้ออ�ห�ร พร้อมกับมีส่วนร่วมกับ
ก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมบนดอยตุง และช่วยเหลือคนบน
ที่สูงไปพร้อมกัน

KRUA TAMNAK

ศูนย์ท่องเที่ยวและบริการพระตำาหนัก
ดอยตุง ถ.ห้วยไคร้-ดอยตุง ต.แม่ฟ้า
หลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

07.00 – 19.30 น. 

0 5376 7001 , 0 5376 7015

DoiTung Club

อิ่มเอมอ�ห�รพื้นเมืองปรุงอย่�งพิถีพิถัน 
สะท้อนอัตลักษณ์เชฟชนเผ่�บนดอยตุง ที่รังสรรค์
จ�กวัตถุดิบเลื่องชื่อจ�กขุนเข�บนดอยตุง 
พร้อมผส�นแนวคิดลดขยะให้เป็นศูนย์ 

Signature
สีสันแห่งดอยตุง 
The Colours of Doi Tung
ครีเอทขึ้นในงานสีสันแห่งดอยตุง 
เป็นน้ำาเสาวรสสดและเยลลีบลูเบอร์รี 
มอบความสดชื่นและโรยน้ำาตาลอ้อย

ข้าวผัดดอยตุง

ไก่ทอดแมคคาเดเมียสมุนไพร

ชุดน้ำาพริกสะป๊ะ



181/1-3 ถ. ธนาลัย ต. เวียง 
อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย

08.00 - 18.00 น.

09 1070 7272

Abonzointown

อะบอนโซ่ อิน ท�วน์
เสพสุนทรียะ

ในรสช�ติก�แฟ
แบรนด์แห่งชนเผ่� 

จ�กดอยช้�ง ที่นำ�พ�
คุณภ�พชีวิตช�วเข�

ในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
 ควบคู่ไปพร้อมกับ

ก�รดูแลสิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืน

ดอยช้�ง ขึ้นชื่อว่�เป็นแหล่ง
ปลูกก�แฟที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
ของไทย และ อะบอนโซ่ ก็เป็น
หน่ึงในแบรนด์ก�แฟ บนดอยช้�ง 
ซึ่งคอก�แฟรู้จักกันดี ห�กได้ม�
เยือนเชียงร�ยจึงไม่ควรพล�ด
ลิ้มรสช�ติผลผลิตจ�กชนเผ่�
อ�ข่� ซึ่งเปี่ยมไปด้วยเรื่องร�ว
ดีๆ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะที่
ซ่อนอยู่ในแก้ว  

อ�ค�รพ�ณิชย์ข�วบนถนน
ธน�ลัยมีผู้คนเข้�ออกไม่ข�ด
ส�ย ภ�ยในดีไซน์ด้วยสไตล์
ลอฟต์ ให้อ�รมณ์สมกับเป็น

โรงก�แฟ จ�กกระสอบกรีนบีนที่ว�งประดับพะยี่ห้อ
อะบอนโซ่ คอฟฟี่ บอกให้รู้ชัดว่�ที่นี่คือ อะบอนโซ่
อิน ท�วน์ ร้�นส�ข�ในเมืองของไร่ก�แฟอ�ยุกว่�ส�ม
ทศวรรษ ในคอนเซ็ปต์จ�กเมล็ดสู่แก้ว (Seed to Cup)

อะบอนโซ่เป็นชื่อของเกษตรกร ผู้บุกเบิกก�รปลูก
ก�แฟบนดอยช้�งเมื่อกว่� 30 ปีที่แล้ว ก่อนที่ปัจจุบัน
คุณภัทร-ภัทรชัย มงคลกุลผ่องใส จะม�รับไม้ต่อ
จ�กคุณปู่และต่อยอดให้เป็นแบรนด์ก�แฟแบบครบ
วงจร ตั้งแต่ปลูก แปรรูป คั่ว และเปิดค�เฟ่ เพื่อนำ�
เสนอเมล็ดก�แฟจ�กสวนของครอบครัว พร้อมกับ
รวบรวม จ�กเกษตรกรในเครือข่�ยกว่� 30 ครัวเรือน 
ช่วยสร้�งร�ยได้และคว�มเป็นอยู่ให้ช�วเข�ด้วยกัน 

ห�กโอก�สดีอ�จจะได้สนทน�กับคุณภัทรที่ร้�น แต่
ถ้�คล�ดกัน บ�ริสต�ที่เป็นลูกหล�นช�วดอยช้�งก็
ส�ม�รถ แนะนำ�และชงก�แฟดีๆ ให้ได้อย่�งดีเยี่ยม
ลองชิม Late หรือ Dirty ที่ก�แฟกับนมผส�นกัน
ลงตัว ส่วนคนไม่ดื่มก�แฟลอง Coffee Blossom 
Passionfruit ช�ดอกก�แฟผสมกับเส�วรส และ
น้ำ�ผึ้งป่�แม่สลอง ส่วน ปฏิเสธไม่ได้ว่�รักเธอ สดชื่น
ด้วยน้ำ�พีชกับมะน�ว และซ่�จ�กไวน์แดงและน้ำ�ผึ้งป่� 

อะบอนโซ่ยังส่งเสริมให้เด็กดอยช้�งรุ่นใหม่มีง�น
ทำ�ไปแล้วกว่� 40 คน พร้อมชักชวนให้ช�วสวนปลูก
ก�แฟ เชิงคุณภ�พ ลดเลิกก�รใช้ส�รเคมี ทำ�ปุ๋ยหมัก
จ�กเปลือกก�แฟเพื่อวนกลับม�ใช้ในไร่ ปลูกต้นไม้
ใหญ่ สร้�งร่มเง� และคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ
เพ่ือคว�มย่ังยืนของส่ิงแวดล้อม โดยหวังใจว่�ในอน�คต 
อะบอนโซ่จะเป็นแบรนด์ท่ีย่ังยืนของชนเผ่�สืบไป

ABONZO IN TOWN

ปฏิเสธไม่ได้ว่ารักเธอ

Dirty

Late

Coffee Blossom
Passionfruit



171/12 ม.1 ต.ริมกก 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

09.00 - 17.00 น.

08 1205 3554

SawanbondinFarm

บริเวณพื้นที่ขน�ดสี่ไร่อุดมด้วยพืชผักสวนครัว สมุนไพรพื้นบ้�น และ
มวลหมู่ดอกไม้ อ�จเป็นภ�พสวนครัวธรรมด� ที่พบได้ในท้องถิ่นของ
ไทย แต่สำ�หรับ คุณโต-ชูเกียรติ เวส�รัชชพงศ์ ที่นี่คือดินแดนที่เป็น
ดั่งสวรรค์ของนักปรุงช�อย่�งเข� พืชพรรณน�น�เหล่�นั้นคือต้นท�ง
ของจินตน�ก�ร นำ�ไปสู่ก�รรังสรรค์เป็นรสช�ติ ให้คนรักช�แวะเวียน
ม�สัมผัสที่แห่งนี้ไม่ข�ดส�ย

สวรรค์บนดิน
ฟ�ร์ม แอนด์ ทีเฮ�ส์
โรงน้ำ�ช�กล�งแปลงผักออร์แกนิค  
ที่หยิบจับผักสวนครัวพื้นบ้�น คัดสรรช�
ท้องถิ่นเก่�แก่สมัยพระย�เม็งร�ย
ม�ผสมผส�นสมุนไพรท้องถิ่น บรรจงปรุง
เป็นช�กลิ่นหอมวิเศษที่โลกไม่เคยมี

สวรรค์บนดิน ฟ�ร์ม แอนด์ ทีเฮ�ส์ เป็นโรงน้ำ�ช�ขน�ด
กระทัดรัดอยู่ท่�มกล�งสวนสีเขียว มีจุดเริ่มต้นจ�กแปลงปลูก
ผักสวนครัวออร์แกนิคของครอบครัว คุณโตจึงได้นำ�ม�
ต่อยอด เพิ่มคุณค่�ด้วยก�รแปรรูปเป็นช�สมุนไพร อย่�ง
ดอกค�โมม�ยล์ เมื่อนำ�ม�ชงจะให้กลิ่นหอมหว�นของดอกไม้
ปนผลไม้สุก มีสรรพคุณช่วยให้จิตใจสงบ ผ่อนคล�ย และ
หลับสบ�ย ยังกระตุ้นภูมิคุ้มกันและลดก�รอักเสบได้อีกด้วย 

วัตถุดิบหลักหล�ยอย่�งยังส่งตรงจ�กเกษตรกรท้องถิ่น เช่น
ช�จ�กป่�ชุมชนห้วยหินล�ดใน หมู่บ้�นร�งวัลฟอร์เรสต์ฮีโร
จ�ก UN องค์ก�รสหประช�ช�ติ คัดสรรช�อัสสัมของแม่สลอง
ที่มีม�ตั้งแต่สมัยพระย�เม็งร�ย ดอกเก็กฮวยของโรงเรียน
ช�วน�พุทธเศรษฐศ�สตร์ เนียมหอมจ�กศูนย์ก�รเรียนบ้�นน�โต่
คุณโตบอกว่�พืชท่ีปลูกในภ�คเหนือของไทยให้กล่ินท่ีแตกต่�ง 
แบบไม่มีที่ใดเหมือน เท่�กับว่�ช�ของสวรรค์บนดินย่อม
มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพ�ะตัว

ไม่ควรพล�ดจิบ Jardin Des Fluers ช�สวนดอกไม้ 
เบลนด์ในสูตรเฉพ�ะ ซับซ้อนด้วยกลิ่นช�ดำ�ห้วยหินล�ดใน 
ใบม่อนไร่รื่นรมย์บ่มน้ำ�มันผิวส้ม ช�อู่หลงบ่มน้ำ�มัน
ดอกมะลิ หอมหมื่นลี้ กุหล�บพันธุ์ไกลกังวล และค�โมม�ยล์
Hom Khao ช�ที่เบลนด์เลียนแบบกลิ่นหุงข้�วในครัวไทย
ล้�นน� นำ�ช�เขียวแม่สลองม�คั่วให้มีกลิ่นเหมือนข้�ว ผสมกับ
เทียมหอมเข้�ไว้ด้วยกัน ยังมี Blue Latte ดอกอัญชัน
เบลนด์กับใบเตยหอม รสนุ่มนวลไร้ค�เฟอีน รวมถึง Organic
Oolong Tea & Jasmine Flower ไอศกรีมช�อู่หลง
ดอกมะลิ และ Butterfly Pea & Macadamia ไอศกรีม
อัญชันถั่วแมคค�เดเมียจ�กดอยช้�ง ให้ได้เลือกลิ้มรส
ภ�ยในแดนสวรรค์แห่งนี้

SAWANBONDIN 
FARM & TEA HOUSE

ไอศกรีมอัญชันถั่วแมคคาเดเมีย

Jardin Des Fluers

คาโมมายล์ Hom Khao

ไอศกรีมชาอู่หลง
ดอกมะลิ

Blue Coffee Latte



ซัมติง เจอร์นี่
ชวนคนออกม�ใช้ชีวิต

แนบชิดธรรมช�ติ 
ในค�เฟ่แนวปิกนิก

กล�งสวนเขียว 
ที่รวมเมนูดีต่อใจ 

ดีต่อก�ยและ
สิ่งแวดล้อมจ�กฟ�ร์ม
ออร์แกนิคและผู้ปรุง

อ�ห�รปลอดภัย
ทั่วเชียงร�ย

เชียงร�ยเลื่องชื่อว่�เป็นเมือง
แห่งศิลปะ ขณะเดียวกันยัง
เป็นแหล่งผลิตอ�ห�รหล่อ
เลี้ยงคนในประเทศม�ช้�น�น
ทุกวันนี้คนรุ่นใหม่ต่�งหัน
ม�ให้คว�มสนใจผลิตอ�ห�ร
ปลอดภัยกันม�กขึ้น หนึ่งใน
นั้นคือ ซัมติง เจอร์นี่ ค�เฟ่
ที่มีคอนเซ็ปต์ปิกนิกในสวน
โดยรวมของอร่อยจ�กคนทำ�
อ�ห�รที่ดีต่อสุขภ�พม�เสิร์ฟ
ในที่เดียว

ซัมติง เจอร์นี่ อยู่ห่�งจ�ก
ตัวเมืองร�ว 30 น�ที จึงได้
อ�รมณ์ของก�รขับรถเล่น

เพื่อมุ่งหน้�สู่ล�นสน�มหญ้�พื้นที่ปิกนิกสักแห่งที่พ�
ตัวเองออกไปสูดอ�ก�ศบริสุทธิ์ รับลมเย็นสบ�ย ไป
พร้อมกับก�รนั่งรับประท�นอ�ห�รอร่อยใต้ร่มเง�ไม้
ให้ชื่นใจ ในบรรย�ก�ศค�เฟ่ที่ไม่ต่�งอะไรไปจ�กสวน
ส�ธ�รณะ

ที่นี่ไม่เพียงตั้งใจให้ผู้คนม�เสพบรรย�ก�ศ แต่ยัง
อย�กให้ม�ลิ้มรสช�ติเมนูที่ดีต่อสุขภ�พและใจด้วย
โดยอ�ห�ร เครื่องดื่ม และขนมหว�นที่ให้บริก�ร
ล้วนรังสรรค์ผลิตภัณฑ์จ�กผู้ประกอบก�รอ�ห�ร
ปลอดภัย และฟ�ร์มออร์แกนิค ภูริฉัตร ออร์แกนิค
แลนด์ ปลูกต้นอ่อนข้�วส�ลี เลี้ยงไก่ไข่แบบอ�รมณ์ดี
จนถึงสวนลำ�ไย ทั้งยังชวนเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่โครงก�ร เปลี่ยนม�ทำ�เกษตรอินทรีย์ด้วยกันอีก

ม�เปิดตะกร้�ปิกนิกกันบ้�ง จ�นแนะนำ�มี Ka-re Rice 
ข้�วแกงกะหรี่โฮมเมด โดดเด่นด้วยข้�วญี่ปุ่นปลอด
ส�รปลูกใน อ.เวียงชัย ไข่ข้นจ�กภูริฉัตร ออร์แกนิค
แลนด์ และนักเก็ตข้�วโพด Pandora Toast 
ขนมปังโฮลวีทจ�ก Polar Boulangerie ร�ดน้ำ�
ผึ้งป่�บ้�นหินล�ดใน Something No.4 ช�ที่เบลนด์
พิเศษ โดยสวรรค์บนดิน และ Longan Almond 
Milk Ice Cream ไอศกรีมลำ�ไยอินทรีย์ที่คนแพ้
แลกโตสก็ท�นได้ 

นอกจ�กนั้น ยังใช้วัสดุไบโอเบสที่ย่อยสล�ยได้ โดย
คัดแยกและฝังกลบในพื้นที่ของตัวเองอีกด้วย ทำ�ให้
ก�รม�ปิกนิกครั้งนี้เต็มอิ่มด้วยคว�มสุขจ�กก�รกิน
อุดหนุนคนท้องถิ่นที่ตั้งใจทำ�ของดีๆ และในท�งอ้อม
ยังร่วมช่วยรักษ�สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

SOMETHING JOURNEY

187 ม.28 บ.สันต้นเปา ต.ห้วยสัก 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

10.00 - 17.00 น. 
(หยุดทุกวันพุธ)

06 1936 6415

Something.Journey

Signature
Magic Blink 
น้ำาต้นอ่อนข้าวสาลีออร์แกนิค 
ซูเปอร์ฟูดที่ช่วยทำาความสะอาด
โลหิต เพิ่มรสหวานด้วยน้ำาผึ้งป่า
หินลาดใน ท็อปเมล็ดเจีย

Something No.4
Longan Almond Milk Ice Cream

Ka-re Rice

Pandora Toast



อเล็กซ์ต้� คอฟฟี่ โรสเตอร์
ก�แฟพิเศษที่ดีต่อใจคนดื่มและชีวิตคนปลูก
Thai Special Organic Coffee, 
Good Taste Better Life

ALEXTA COFFEE 
ROASTER

เชียงร�ยเป็นแหล่งปลูกก�แฟขน�ดใหญ่ของไทย เมือง
แห่งนี้จึงเต็มไปด้วยค�เฟ่ให้ได้เลือกลิ้มรส ซึ่งที่ไม่ควร
พล�ดได้เลยคือ Alexta Coffee Roaster ด้วยดีกรี
นักคั่วก�แฟอันดับ 3 ของไทย และเป็นผู้พัฒน�ชุมชน
ก�แฟต้นน้ำ� ให้ได้ม�ตรฐ�นออร์แกนิคระดับส�กล 
จนพ�ก�แฟไทยไปไกลถึงฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริก�

Alexta Coffee Roaster ก่อตั้งโดยคุณอเล็กซ์
จุติเสฏฐ์ ลิ้มพชรพล ผู้หลงใหลในก�แฟ จ�กคนดื่ม
สู่เจ้�ของโรงคั่วและค�เฟ่ ที่อัดแน่นไปด้วยคุณภ�พ
ระดับ Specialty Coffee ก�รันตีจ�ก อันดับ 3 
Thailand Coffee Roasting Championship 
2019 บวกกับคว�มพิเศษอีกประก�รคือ นับตั้งแต่ปี 
2015 ที่ร้�นแห่งนี้เกิดขึ้น ก็ได้เลือกอุดหนุนเมล็ดก�แฟ
และผลผลิตจ�กเกษตรกรในพื้นที่โดยตรง เพื่อสร้�ง
ร�ยได้ให้ชุมชนบนดอยสูง

คุณอเล็กซ์ยังเป็นผู้ริเร่ิมโครงก�รส่งเสริมวิส�หกิจ
ชุมชนพัฒน�ก�แฟต้นน้ำ� ในหมู่บ้�นป�งขอน ห้วยชมพู 
ห้วยน้ำ�กืน และขุนล�ว ชักชวนให้ช�วสวนปรับวิธีก�ร
ผลิตสู่เชิงคุณภ�พ โดยถ่�ยทอดคว�มรู้ในก�รแปรรูป
ก�แฟให้ได้รสช�ติที่ดีขึ้น และเปลี่ยนจ�กก�รใช้ส�รเคมี
เป็นเกษตรแบบออร์แกนิค ซ่ึงได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น
จ�ก USDA อันมีส่วนในก�รช่วยดูแลป่�ต้นน้ำ� 
ช�วชุมชน และคนดื่ม ให้ปลอดภัยจ�กส�รเคมีตกค้�ง
ทั้งยังรับซื้อผลผลิตในร�ค�ที่เป็นธรรม โดยเพิ่มค่�
ออร์แกนิคให้ช�วสวนอีกด้วย

ก�แฟทุกแก้วที่เสิร์ฟจึงล้วนม�จ�กคว�มตั้งใจ และ
คว�มพิถีพิถัน ตั้งแต่กระบวนก�รปลูก แปรรูป คั่ว
และชง อีกทั้งยังนำ�ผลผลิตอย่�ง น้ำ�ผึ้งโพรงที่เลี้ยง
ในสวนก�แฟ ม�ใช้ปรุงรสในเครื่องดื่มต่�งๆ เอ�ใบช�
จ�กบ้�นห้วยน้ำ�กืนม�บ่มกับก�แฟดริปเพื่อครีเอทเป็น
Drunk Coffee Flower หรือดอกอัญชันปลอด
ส�รเคมีเป็นส่วนผสมหลักใน Blue Mocca และ
ส�รพัดวัตถุดิบที่เลือกสรรม�อย่�งดี จ�กแหล่งปลูก
ต้นน้ำ�สู่ปล�ยน้ำ�ให้ผู้ดื่มได้สัมผัส

544/1 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
(ทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 2) 

07.30 - 16.45 น.

0 5202 1403

Alextacoffee

Signature
Alexta 
เครื่อมดื่มแนวสปาร์กกิงครีเอท
จากกาแฟและน้ำาผึ้งโพรงของ
วิสาหกิจชุมชนพฒันากาแฟตน้น้ำา

Blue Mocca

Drunk Coffee 
Flower

Dirty



KRABI
กระบี่



162 ม.1 ต.คลองประสงค์ 
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

12.00 – 14.30 น. และ 
18.00 – 22.30 น.

08 1494 7470

kidthung.cottage

ของทะเลที่สดใหม่ภ�ยในชุมชน เก�ะกล�ง อ�ทิ ต้มส้มปล�
กะพงใบชะมวง ปล�ห�งแข็งย่�ง น้ำ�จิ้มมะข�มเปียก
น้ำ�ชุบหยำ� ท�นคู่ผักพ้ืนบ้�นของเก�ะกล�ง อย่�ง ผักมะรุ่ย 
ท�นคู่ข้�วสวยร้อนๆ ที่เป็น ข้�วสังข์หยดเก�ะกล�งวัตถุดิบ 
ต่�งๆ ล้วนเป็นของดีคุณภ�พที่ห�ได้ง่�ยบนเก�ะกล�งขณะ
ที่ผักต่�งๆ ท�งร้�นมีแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ปลูกเอง ภ�ยใน
สวนของบ้�น ไม่ว่�จะเป็น ผักสลัดหล�ยชนิดดอกไม้น�น�พันธ์ุ
ที่ใช้ทั้งประกอบอ�ห�รและทำ�เป็นช� เมนูอ�ห�รจึงสลับ
หมุนเวียนไปต�มฤดูก�ล

นอกจ�กนั้นยังมี กิจกรรมเชตม�ล�ไพลิน ให้เปิด
ประสบก�รณ์ ด้วยก�รเก็บดอกไม้ออร์แกนิค ม�สร้�งสรรค์
เป็น ขนมท้องถ่ินคือ กลีบม�ล� คุกก้ีชอตเบรดดอกไม้สด
ข้�วสังข์หยด ท�นคู่กับช�ข้�วสังข์หยดกล่ิมหอม ตลอดจน
ที่พักโฮมเสตย์ สำ�หรับแขกที่ต้องก�รคว�มเป็นส่วนตัว ซึ่ง
มีเพียง 3 ห้องเท่�นั้น

สำ�หรับก�รม�รับประท�นอ�ห�รหรือพักโฮมเตย์ที่ โฮมสเตย์
ที่นี่ ควรจองล่วงหน้�อย่�งน้อย 2 วัน

คิดถึง คอทเทจ
สัมผัสเสน่ห์ปล�ยจวักของมื้ออ�ห�รพื้นถิ่นใต้
แบบ Gourmet’s Table กล�งสวนดอกไม้ 
ในโฮมสเตย์สุดน่�รักบนเก�ะกล�ง 
ที่ได้เยือนสักครั้งแล้วจะมีแต่คิดถึง

เก�ะกล�งดินแดนที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำ�และทะเล ที่นี่เสมือนครัวกล�งของ
กระบี่  ขึ้นชื่อว่�เป็นแหล่งวัตถุดิบ ท�งเกษตรและประมง เพียงนั่งเรือจ�ก
ฝ่ังเมือง ไม่เกิน 10 น�ที ก็สัมผัสได้กับ คิดถึง คอทเทจ จุดหม�ยปล�ยท�ง 
คว�มอร่อย ของอ�ห�รท้องถิ่นในชุมชนมุสลิม แบบ Farm to Table 

คิดถึง คอทเทจ มีชื่อเสียงว่�เป็นโฮมสเตย์ในบ้�นอันแสนอบอุ่น จ�กก�ร
ต้อนรับอย่�งดีเยี่ยมโดยคุณมัตถ์ และคุณมูน� คู่รักซึ่งเป็นเจ้�ของที่นี่ 
ถึงอย่�งนั้นรสช�ติอ�ห�รพื้นถิ่น จ�กฝีมือปล�ยจวักของคุณมูน� ซึ่งมี
รสจัดจ้�นแบบปักษ์ใต้แท้ๆ ยังเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนแวะเวียนม�ลิ้มรส
อยู่อย่�งไม่ข�ดส�ย แม้จะเสิร์ฟเฉพ�ะในแบบ Gourmet’s Table เปิดรับ
เฉพ�ะกลุ่มไพรเวท ด้วยคอนเซ็ปต์เหมือนม�กินข้�ว ที่บ้�นญ�ติพี่น้อง 
ด้วยเมนูโฮมคุกกิ้ง 

ทั้งคู่ต้องก�รเนรมิตให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งผ่อนคล�ยอย่�งแท้จริง 
เพื่อจะได้เกิดเป็นคว�มสุขเสมอที่ได้ ม�เยือน และเป็นพื้นที่สร้�งช่วงเวล�ดีๆ
บนโต๊ะอ�ห�ร นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำ�ให้รองรับได้เฉพ�ะเพียง 2-20 ท่�น
ต่อรอบเท่�นั้น ประกอบกับเมนูอ�ห�รที่เสิร์ฟ ล้วนรังสรรค์จ�กวัตถุดิบ

KIDTHUNG 
COTTAGE

หมึกดำาผัดหวาน

แกงกะทิสดยอดมะพร้าวอ่อน

น้ำาชุบหยำา ผักพื้นบ้าน ผักมะรุ่ย 
และข้าวสังข์หยดเกาะกลาง



บ.เกาะกลาง ต.คลองประสงค์
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
(ใกล้กับท่าเรือท่าหิน)

11.00 - 20.00 น.

09 2617 6632 , 08 8801 8111

BaanMaYhing

บ้�นมะหญิง
บ้�นมะหญิง ร้�น
อ�ห�รทะเลฮ�ล�ล 
ตั้งอยู่บนแพกระชัง
ปล�ในพ้ืนท่ีเก�ะกล�ง
แหล่งต้นท�งอ�ห�ร
อันเลื่องชื่อของ
จังหวัด โดยคัดคว�ม
สดใหม่ที่ส่งตรงจ�ก
น่�นน้ำ�กระบี่ ปรุง
ด้วยสูตรอ�ห�รของ
ครอบครัว สะท้อนถึง
อัตลักษณ์ชีวิตของ
ชุมชนมุสลิมที่ผูกติด
บริเวณป�กแม่น้ำ�
เชื่อมต่ออันด�มัน

ที่นี่เสิร์ฟคว�มอร่อยม�แล้วกว่� 10 ปี ดูแลโดยมะหญิง-เย�วพ�
มีล่�มและครอบครัว ซึ่งเบื้องหลังของรสช�ติ ม�จ�กก�รตั้ง
อยู่บนหลักก�รว่� อะม�นะฮฺ คือคว�มซื่อสัตย์ต่อลูกค้� ผ่�นก�ร
เลือกใช้อ�ห�รทะเลสดใหม่ที่ส่งตรงจ�กอันด�มัน ประกอบกับ
คนในชุมชนทำ�อ�ชีพเลี้ยงประมงพื้นบ้�น ที่ถือแหล่งวัตถุดิบชั้นดี  
และทั้งยังเป็นก�รกระจ�ยร�ยได้ให้กับคนในชุมชน 

ภ�ยในร้�นมีกระชังสำ�หรับพักบรรด�สัตว์ทะเล ซึ่งจะสลับ
หมุนเวียนกันต�มที่จับในธรรมช�ติ อย่�งไฮไลต์คือกุ้งมังกร
หนึ่งในตัวชี้วัดคว�มอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล เนื่องจ�กจะกิน
กุ้ง หอย และซ�กปล�เป็นอ�ห�ร โดยนักชิมส�ม�รถเลือกของสด
จ�กกระชัง ซึ่งมีพนักง�นคอยให้คำ�แนะ เพื่อนำ�ม�ประกอบเมนู
อ�ห�รได้หล�กหล�ย อย่�งปล�กะพงข�วหนึ่งตัวก็ทำ�ได้ทั้ง
แกงส้มปล�กะพง และปล�กะพงทอดน้ำ�ปล� 

เอกลักษณ์ท�งอ�ห�รของบ้�นมะหญิงเน้นปรุงรสช�ติจัดจ้�น
โดยเฉพ�ะเมนูอ�ห�รสไตล์พื้นถิ่นปักษ์ใต้ ยังคัดสรรวัตถุดิบจ�ก
สวนม�ปรุงแบบบ้�นๆ สดใหม่ เมนูแนะนำ�มีม�กม�ย อ�ทิ ต้มกะทิ
ปูม้� หอยหว�นต้มตะไคร้ แกงส้มปล�กะพงแดง ต้มส้ม
มะม่วงเบ�กับปล�แดง ให้อิ่มเอมไปพร้อมกับบรรย�ก�ศป่�
ช�ยเลน และวิถีชีวิตช�วบ้�น เรียกได้ว่�ห�กใครม�เที่ยวกระบี่
จะต้องนึกถึงบ้�นมะหญิงเป็นอันดับแรกๆ จนเสมือนห้องรับแขก
ของจังหวัดกระบี่ก็ว่�ได้

BAAN MA-YHING
FLOATING RESTAURANT

กินอ�ห�รทะเลพื้นถิ่น 
สดใหม่จ�กป�กแม่น้ำ�

เมืองกระบี่ รสมือ
แบบโฮมคุกกิ้ง 

สูตรเฉพ�ะที่ส่งต่อ
ในครอบครัวมุสลิม

บ้�นเก�ะกล�ง 
เคล้�บรรย�ก�ศ

บนแพกระชังปล�
วิวป่�ช�ยเลน

ปลากระพงทอดน้ำาปลา



48/26 ถ.ศรีพังงา กระบี่ใหญ่ 
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
(ร้านอยู่ในปั๊มบางจาก)

11.00 - 20.00 น.

09 8017 0592

@NAHM.KBV

คัดสรรวัตถุดิบพื้นบ้�นชั้นเยี่ยม 
จ�ก 8 อำ�เภอหลักใน จ.กระบี่ 
สู่จ�นอร่อยพร้อมเสิร์ฟในรสช�ติแบบพื้นถิ่น

หนำ� เสิร์ฟอ�ห�รใต้แบบคนกระบี่ ต�มสโลแกน วัตถุดิบพื้นบ้�น รสช�ติ
พื้นถิ่น เน้นเมนูอ�ห�รบ้�นๆ รสช�ติกลมกล่อมแบบพอดี ไม่เผ็ดจัด เปรี้ยว
จัด หรือเค็มจัด ต�มวิถีของช�วกระบี่ที่รสช�ติอ�จแตกต่�งจ�กคว�มเป็น
ช�วปักษ์ใต้เหมือนเช่นจังหวัดอื่นๆ วัตถุดิบที่ใช้ล้วนคัดสรรแต่ของดีทีเด็ด
จ�กแหล่งผลิตชั้นเยี่ยมในแต่ละอำ�เภอม�เป็นส่วนประกอบหลักในก�รปรุง

ไม่ว่�จะเป็น กะปิกุ้งตักชั้นดี จ�ก อ.อ่�วลึก ผ่�นกรรมวิธีก�รผลิตแบบ
โบร�ณจนได้สีกะปิม่วงอมแดงแตกต่�งจ�กกะปิที่อื่น หอยชักตีน จ�ก
เก�ะศรีบอย� และเก�ะจำ� อ.เหนือคลอง ปล�สีเสียดเค็ม จ�กเก�ะลันต�
ปล�ทะเลต�มฤดูก�ล ม�จ�กหล�ยแหล่ง อ�ทิ ปล�ใบขนุน ปล�อังนำ� 
จ�ก อ.เก�ะลันต� กุ้ง ปล�หมึกสดๆ แบบวันต่อวันจ�กประมงเรือเล็ก 

และเลือกใช้วัตถุดิบหลักพื้นบ้�นจ�กชุมชนผู้ผลิตโดยตรง
พร้อมเครื่องแกงทำ�เองทั้งหมดจึงมั่นใจได้ในคว�มสะอ�ด
ปลอดภัย และใส่ใจในก�รคัดสรรสิ่งที่ดีสู่ผู้บริโภค ภ�ยใต้
คอนเซ็ปต์ร้�นที่มุ่งเน้นจ�นอร่อย สะท้อนคว�มเป็นอ�ห�รใต้
ในแบบฉบับคนกระบี่โดยแท้

จ�นเด็ดแนะนำ�ประจำ�ร้�น หมูส�มช้ันผัดปล�เค็ม รสช�ติ
กลมกล่อมท�นได้ดีท้ังกับข้�วสวย และข้�วต้ม เมนูบ้�นๆ แต่
โดดเด่นด้วยก�รนำ�เอ�หมูส�มช้ันม�รวนเค็มให้กรอบ ก่อนนำ�ไป
ผัดกับปล�สีเสียดเค็ม และกระเทียม ตัดรสด้วยน้ำ�ต�ล และเมนู
กุ้งแชบ๊วยเคยกรอบ เลือกใช้กุ้งทะเลสดเน้ือเด้งนำ�ม�ผัดกับ
เคยกรอบ หอมกะปิดีรสช�ติไม่เค็มจัด จ�ก อ.อ่�วลึก ม�เพ่ิมรส
สัมผัสแปลกใหม่ของก�รท�นกะปิในอีกรูปแบบท่ีแตกต่�ง 

ถ้�ใครอย�กลองชิม น้ำ�ชุบทิ่มปล�เสียบ น้ำ�พริกพื้นบ้�น
ส�ม�รถเลือกเครื่องเคียง ปล�เค็ม หมูหว�น หรือไข่ต้มได้เพื่อ
เพิ่มท�งเลือก หรือเพิ่มคว�มจัดจ้�นแต่ไม่ร้อนแรงกับ แกงส้ม
หนำ�ใจส�มสห�ย ที่ชูโรงด้วยเครื่องแกงส้มพริก เผ็ดจ�กพริก
ขี้หนู เค็มจ�กกะปิแท้ และเข้�กันได้ดีกับส�มสห�ยทะเลใต้อย่�ง
ปล�กะพง กุ้งแชบ๊วย และกรรเชียงปู นอกจ�กนี้ ยังมีเมนู
อร่อยปรับเปลี่ยนต�มวัตถุดิบในแต่ละฤดูก�ล

สำ�หรับใครที่อย�กสัมผัสรสช�ติคว�มอร่อยจ�กวัตถุดิบชั้นดี
หนำ� จึงเป็นอีกหนึ่งร้�นอ�ห�รคุณภ�พต�มวิถีคนกระบี่
ที่ไม่ควรพล�ด 

หนำ� 
NAHM



น้องโจ๊ก
ตำ�น�นคว�มอร่อยที่มี
ม�กว่� 40 ปี สืบทอด
จ�กรุ่นสู่รุ่น ด้วยสูตร
อ�ห�รและเครื่องพริก
แกงทำ�เอง โดยคงไว้
ซึ่งเอกลักษณ์ภ�คใต้
แท้ อ�ห�รทุกจ�นจึง
โดดเด่นด้วยรสช�ติ
กลมกล่อมที่ถึงเครื่อง 
ถึงรส ควบคู่ไปพร้อม
กับก�รเลือกใช้วัตถุดิบ

อย่�งพิถีพิถัน ไม่ว่�จะเป็น ของทะเลสด จ�กประมงช�ยฝั่งของ
กระบี่ที่ส่งตรงถึงร้�นในทุกวัน หรือแม้แต่ก�รใช้ผลิตภัณฑ์ผัก
อินทรีย์ปลอดส�รในท้องถิ่น เพื่อให้ก�รสนับสนุนเกษตรกรช�วไร่
อ�ทิ ก�รนำ�ข้�วไร่หัวบอน จ�กเก�ะกล�ง ม�เพิ่มในเมนูเพื่อเป็น
ท�งเลือกในก�รบริโภคข้�วให้แก่ลูกค้�  

ร้�นน้องโจ๊ก รับรองคว�มสดใหม่จ�กทะเล เรียกได้ว่� แทบยก
ทะเลกระบี่ม�อยู่ที่นี่ เพร�ะมีครบทั้ง กุ้ง หอย ปู ปล� ม�กันต�ม
ฤดูก�ล ไม่ว่� ปล�กะพง ปล�เก๋� หอยแครง แม้จะเป็นเมนูอ�ห�ร
แบบบ้�นๆ แต่ก็ถึงเครื่อง ถึงใจ รวมถึงก�รใส่ใจร�ยละเอียดใน
ทุกขั้นตอนตั้งแต่ก�รคัดสรร ไปจนถึงก�รปรุงรส และก�รตกแต่ง
จ�นสวยง�ม 

หล�กหล�ยเมนูชวนให้นึกถึงก�รท�นข้�วบ้�นรสมือแม่สไตล์
โฮมเมด อ�ทิ แกงส้มปล� ส�ม�รถเลือกปล�ได้ต�มชอบ ขึ้นอยู่
กับแต่ละวัน และต�มฤดูก�ล ส่วนผักมีให้เลือกทั้ง ยอดมะพร้�ว 
ออดิบ ดอกแค ผักบุ้ง เมนูนี้ก�รันตีคว�มอร่อยแซ่บด้วยเครื่อง
แกงที่ส่งกลิ่นหอมของขมิ้น และกะปิชั้นดี แถมยังส�ม�รถพลิก
แพลงให้แกงส้มรสเข้มข้นนี้หรอยแรงม�กกว่�เดิมด้วยก�รปรับให้
กล�ยเป็น แกงส้มข�หมูยอดมะพร้�ว ที่ใส่ข�หมูเนื้อเหนียวนุ่ม
ลงไปกลมกล่อมเข้�กันได้ดี

ส่วนเมนูน้ำ�พริกมีให้เลือกหล�ยชนิด เสิร์ฟคู่ผักอินทรีย์ปลอดส�ร
ในท้องถิ่น ทั้งน้ำ�พริกเนื้อปู น้ำ�พริกกุ้งสด น้ำ�พริกกุ้งเสียบ
นอกนั้นแนะนำ� ยำ�ส�หร่�ยพวงองุ่น ส�หร่�ยสดจ�กท้องทะเล
กระบี่ กับน้ำ�ยำ�รสเปรี้ยวแซ่บ หมึกไข่ผัดหว�น สูตรเด็ดของร้�น
ด้วยหมึกไข่เนื้อแน่น ปล�อินทรีทอดซีอิ๊ว ร�ดซีอิ๊วหอมมันเค็ม
จนแทบเรียกได้ว่� วัตถุดิบหลักในทุกเมนูท�งร้�นให้คว�มสำ�คัญ
กับก�รสนับสนุนและส่งเสริมอ�ชีพช�วสวนและช�วประมงท้องถิ่น
อย่�งแท้จริง เพื่อให้ได้อ�ห�รรสดี มีคุณภ�พเสิร์ฟในแต่ละโต๊ะ

เป็นหนึ่งในร้�นอ�ห�รพื้นเมือง อ�ห�รทะเล วัตถุดิบสดใหม่ สะอ�ด
รสช�ติอร่อย ระดับต้นๆ ของเมืองกระบี่ที่คนพื้นที่ยังต้องบอกว่�
ห้�มพล�ด

NONG JOKE 

เสิร์ฟแกงใต้ถึงเครื่อง
ถึงรส ตำ�สดใหม่ 
ใช้วัตถุดิบประมง

พื้นบ้�น ปล� กุ้ง ปู  
หอย สดใหม่ทุกวัน

จ�กทะเลกระบี่

หอยตลับต้มตะไคร้

หมึกไข่ผัดหวาน

หอยแครงลวก

หมู่ 7 ต.ไสไทย 
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

รอบเช้า 11.00-14.00 น. และ
รอบเย็น 16.00-21.00 น.

07 5611 639 , 06 2072 7887 

www.nongjokekrabi.com



117 หมู่ 3 ถ.กระบี่-เขาทอง ต.ไสไทย
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

10.30 - 15.00 น. และ 
17.00 - 21.00 น.

08 9288 3232

ruenmaikrabirestuarant 

เรือนไม้ กระบี่
ตำ�น�นที่เสิร์ฟเมนูพื้นถิ่นกระบี่ขน�นแท้
ม�กว่� 32 ปี ด้วยเอกลักษณ์จ�กผักสมุนไพร
ท้องถิ่นปลอดส�ร และส่งเสริมประมงพื้นบ้�น
อย่�งยั่งยืน ภ�ยใต้เรือนไม้ประหยัดพลังง�น

เรือนไม้แบบทรอปิคัลโดดเด่นอยู่กล�งร่มเง�ในสวนผสม
หลังนี้ คือที่ตั้งของร้�นอ�ห�รเรือนไม้ อันเลื่องชื่อถึงรสช�ติ
แบบปักษ์ใต้ดั้งเดิม สืบทอดสูตรอ�ห�รจ�กคนท้องถิ่นกระบี่ 
ด้วยส่วนประกอบเมนูที่นำ�ม�จ�กชุมชนต�มวิถีธรรมช�ติ 

ร้�นอ�ห�รเรือนไม้เปิดบริก�รม�กว่�ส�มทศวรรษ 
ริเริ่มโดย โกเลี้ยง-อมฤต ศิริพรจุฑ�กุล ผู้คว่ำ�หวอดใน
อุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวกระบี่ ทั้งยังรักในอ�ห�รก่อน
จะต่อยอดสู่ร้�นอ�ห�รพื้นเมือง ซึ่งเน้นรสช�ติจัดจ้�นต�ม
แบบฉบับปักษ์ใต้ ผส�นแนวคิดอ�ห�รเป็นย� โดยรังสรรค์
จ�กพืชผักสมุนไพรที่ห�ได้ในท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งช�วบ้�น
จะปลูกต�มธรรมช�ติแบบปลอดส�รเคมี ส่วนอ�ห�รทะเล
ม�จ�กกลุ่มประมงพื้นบ้�นไหนหนำ� โดยยังเพิ่มร�ค�รับซื้อ
ม�กกว่� 10% เพื่อส่งเสริมก�รทำ�ประมงถูกกฎหม�ย
ตั้งแต่อุปกรณ์จนถึงขน�ดสัตว์น้ำ� สู่ก�รรักษ�สมดุล
ท�งธรรมช�ติ เป็นแหล่งอ�ห�รที่ยั่งยืน

ในส่วนเมนูขึ้นชื่อของเรือนไม้ต่�งยกให้ ปล�ทร�ยทอด
ขมิ้น ปล�ที่อ�ศัยต�มช�ยฝั่งในน้ำ�สะอ�ด ซึ่งช่วงมรสุม
สงบจะพบหญิงสูงวัยยืนตกปล�ทร�ยต�มริมห�ด เป็นวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของช�วอันด�มัน ซึ่งปล�ทร�ยมีธ�ตุเหล็กสูง
ส่วนขมิ้นก็เป็นส่วนประกอบในอ�ห�รใต้หล�กหล�ยเมนู
มีสรรพคุณเป็นส�รต้�นอนุมูลอิสระ แกงส้มปล�กะพง
ยอดมะพร้�ว โดดเด่นด้วยวิธีก�รดั้งเดิมที่นำ�กะปิไปย่�ง
ใบตองจนหอม โดยใช้กะปิจ�กตำ�บลเข�คร�มไร้ส�รเจือปน 
เช่นเดียวกับเมนูกุ้งผัดกะปิสะตอ 

สำ�หรับร้�นอ�ห�รเรือนไม้ เน้นบรรย�ก�ศเป็นธรรมช�ติ
ตกแต่งอย่�งเรียบง่�ยด้วยวัสดุพื้นถิ่น ยังชูแนวคิดก�รเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่�นสถ�ปัตยกรรมที่ประหยัดพลังง�น
โดยใช้ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ รวมทั้งมีก�รจัดก�ร
ด้�นขยะจ�กอ�ห�ร ให้หมุนเวียนกลับม�ใช้ใหม่เป็นไบโอแก๊ส
รวมถึงลดก�รใช้พล�สติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เปลี่ยนเป็นวัสดุ
ทดแทนที่ย่อยสล�ยได้ต�มธรรมช�ติอีกด้วย

RUENMAI 
RESTAURANT

กุ้งผัดกะปิสะตอ

ผัดผักกูดน้ำามันหอย



แยกช่องพลี 
(ทางไปอ่าวนาง-หาดนพรัตน์ธารา) 
ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

09.00 - 18.00 น. 

06 3786 6419

โรงคั่วกาแฟ 23 Roasters Krabi Cafe

โรงคั่วก�แฟ
23 โรสเตอร์ 

โรงคั่วก�แฟชุมชนในอ่�วน�ง ที่ตั้งใจ
เสิร์ฟ ไฟน์ โรบัสต� ของดีเมืองกระบี่ 
เมล็ดก�แฟคุณภ�พดีจ�กแหล่งปลูก
ในไทยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส

กว่�ศตวรรษแล้วที่ก�แฟส�ยพันธุ์โรบัสต�ถูกนำ�ม�
ปลูกในไทย แต่น้อยคนจะรับรู้ว่�กระบี่มีแหล่งก�แฟ
คุณภ�พดีระดับ Fine Robusta และติดอันดับ 10 
สุดยอดเมล็ดก�แฟไทย สิ่งเหล่�นี้ผลักดันให้ โรงคั่ว
ก�แฟ 23 Roasters อย�กนำ�เสนอของดีที่เป็น
GI ของพื้นที่จ�กเกษตรในท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยว
ได้สัมผัส

คำ�ว่� 23 เป็นตัวเลขที่มีสื่อถึงพื้นที่เพ�ะปลูกก�แฟ
ซึ่งอยู่ระหว่�งเส้นละติจูดที่ 23 องศ�เหนือและใต้
หรือเรียกกันว่�เขต Bean Belt ครอบคลุมบริเวณ
ประเทศไทย และกระบี่ อันเป็นแหล่งเพ�ะปลูกก�แฟ
ด้วยเช่นกัน จึงเป็นแรงบันด�ลใจตั้งเป็นชื่อโรงคั่ว
ก�แฟ 23 Roasters ที่คุณป�ลิด� รัตนดิลก ณ
ภูเก็ต และคุณอติเทพ สมศรี ว�งคอนเซ็ปต์เป็น
โรงคั่วก�แฟชุมชนในอ่�วน�ง เสมือนห้องรับแขก
ต้อนรับผู้ม�เยือน โดยส่งต่อก�แฟไทยดีๆ 
สู่นักท่องเที่ยวต่�งช�ติและช�วไทย

ที่นี่คัดสรรเมล็ดก�แฟซึ่งปลูกในไทยเป็นหลัก เพื่อ
ช่วยส่งเสริมเกษตรกรที่ตั้งใจทำ�ก�แฟดีๆ โดยเฉพ�ะ
ส�ยพันธุ์โรบัสต� จ�กเกษตรกรในภ�คใต้อย่�ง Fine 
Robusta หรือโรบัสต�ระดับคุณภ�พพิเศษ ของไร่
ภูตะวัน อ.ปล�ยพระย� ที่ติดอันดับ 10 สุดยอดก�แฟ
โรบัสต้�ไทย (Thai Coffee Excellence 2021) และ
ได้รับ GI หรือม�ตรฐ�นสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ของ
กระบี่ รวมถึงสวนในระนอง และชุมพร ยังมีส�ยพันธุ์
อ�ร�บิก�จ�กภ�คเหนือ อย่�งเชียงร�ย และต�ก 
โดยเน้นแหล่งเพ�ะปลูกแบบปลอดส�รเคมี 

เมื่อม�เยือนแล้วไม่ควรพล�ดชิมก�แฟโรบัสต�
ส�ม�รถเลือกชงแบบ Drip สัมผัสค�แรกเตอร์
อันเข้มข้นในโทนช็อกโกแลตและถั่วที่ชัดเจน หรือ
ในเมนู Dirty ที่ให้รสหว�นมัน กลมกล่อม สำ�หรับ
ผู้ที่ไม่ดื่มก�แฟมี ช�กุหล�บ ช�ดอกไม้สดใหม่จ�ก
ต้นกุหล�บที่ปลูกเองแบบปลอดส�รเคมี ซึ่งทุกแก้ว
ล้วนเกิดจ�กคว�มพิถีพิถันและใส่ใจ เพื่อให้ก�แฟและ
เคร่ืองด่ืมจ�กอัตลักษณ์ท้องถ่ิน สร้�งคว�มประทับใจ
แสนพิเศษไปจนไม่รู้ลืม

23 ROASTERS
KRABI CAFE

Signature
Umeshu Coldbrew 23
กาแฟเบลนด์โรบัสตากับอาราบิกา
ผสมไซรัปบ๊วยจาก ATA Farm 
ปางขอน เข้มข้นด้วยรสกาแฟ 
หอมกลิ่นบ๊วย รสหวานอมเปรี้ยว

ชากุหลาบ

Dirty



ขึ้นชื่อได้ว่�เป็นห้องอ�ห�รที่สวยติดอันดับโลกแห่งหนึ่งที่ไม่เหมือนใคร
เพร�ะตั้งอยู่ท่�มกล�งคว�มมหัศจรรย์ของธรรมช�ติ ภ�ยใต้อ้อมกอดของ
โถงถ้ำ�ชะง่อนหินสูงต่ำ�สลับกันอย่�งน่�ทึ่งของภูเข�หินปูน และผืนทร�ย
ข�วละเอียดที่พ�ให้เร�ต้องใช้เท้�สัมผัสคว�มนุ่มละเอียด ไม่ว่�จะนั่งชิล
ช่วงบ่�ย จิบเครื่องดื่มเย็น รับประท�นอ�ห�รเบ�ๆ ก็ดื่มด่ำ�บรรย�ก�ศ
คว�มสงบนิ่งของทะเลสวยระยิบระยับ และวิวสวยร�วกับภ�พว�ดของ
ห�ดพระน�งที่อยู่ตรงเบื้องหน้� หรือถ้�เลือกม�ช่วงเวล�ฟ้�เปลี่ยนสี
นั่งดินเนอร์ในบรรย�ก�ศแสนโรแมนติก พื้นที่แห่งคว�มสุขนี้ทำ�ให้รู้สึกได้
ไม่ต่�งจ�กก�รอยู่ในโรงละครขน�ดใหญ่ที่กำ�ลังแสดงแสงสีตระก�รต�
ของผืนน้ำ�และแผ่นฟ้� 

เมนูอ�ห�รของ เดอะ กร็อตโต มีหล�กหล�ยทั้งอ�ห�รท�นเล่น จ�นเดียว
ในรูปแบบอ�ห�รสไตล์อิต�เลี่ยน ซึ่งส�ม�รถเพลิดเพลินอ�ห�รจ�นพิเศษ
นอกเหนือจ�กเมนูได้ต�มวัตถุดิบที่มีเชฟพร้อมปรุงเสิร์ฟให้ต�มชอบ 
นอกนั้นยังมีบ�ร์บีคิว อ�ห�รทะเลสดจ�กท้องทะเลกระบี่ ที่ก�รันตีคว�ม
สดแบบวันต่อวัน 

เมนูแนะนำ�ท�นแบบเบ�ๆ ซีซ�ร์สลัดกับกุ้งย่�ง ถ้�ม�หล�ยคนลองสั่ง
อ�ห�รทะเลทอดสไตล์อิต�ลี บีบมะน�วนิดท�นคู่ซอสท�ร์ท�ก็อร่อย
เด็ดหรือชอบรสช�ติคว�มจี๊ดจ๊�ดแบบเบ�ๆ กุ้งย่�งหมักซอสกระเทียม
มะน�ว ก็อร่อยไม่แพ้กัน ส่วนใครส�ยเนื้อแนะนำ�เมนู หัวไหล่แกะย่�งไฟ
อ่อน ที่เชฟสั่งเนื้อแกะจ�กฟ�ร์มปิดเลี้ยงแบบออร์แกนิคที่ จ.นครร�ชสีม�
รับรองคว�มนุ่มละมุนลิ้นเพร�ะใช้เทคนิคก�รปรุงจนแทบทำ�ให้เนื้อละล�ย
ในป�กเมื่อกัดเพียงคำ�แรก

และด้วยคว�มตั้งใจของร้�น ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินธุรกิจโรงแรมที่ให้คว�ม
สำ�คัญกับก�รเป็นส่วนหนึ่งในก�รร่วมสร้�งคว�มยั่งยืน สร้�งร�ยได้ให้กับ
ชุมชน สังคมท้องถิ่น วัตถุดิบหลักที่ใช้ อ�ทิ ของทะเล ซีฟู้ดต่�งๆ หรือเนื้อ
สัตว์บ�งประเภท จึงใช้ของในพื้นที่กระบี่เป็นหลัก และเลือกซื้อจ�กกลุ่ม
เกษตรกรโดยตรง รวมถึงก�รใช้พืชผักปลอดส�ร ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
แทบทุกชนิดเพื่อเสิร์ฟให้แขก โดยคำ�นึงถึงก�รมอบบริก�รที่ดีมีคุณภ�พ 
สะอ�ด ปลอดภัย เพื่อสุขภ�พที่ดีสำ�หรับลูกค้�เป็นสำ�คัญ 

ถ้�คร้ังหน่ึงในชีวิตคุณเลือกได้  เดอะ กร็อตโต  น่�จะเป็นหน่ึงในห้องอ�ห�ร
ที่ไม่ได้มีดีเพียงแค่วิวสวยตระก�รต� แต่เป็นคุณค่�แห่งคว�มสุขของก�ร
ได้ม�เยือนสถ�นที่ที่คุณสัมผัสได้ถึงคว�มแฮปปี้ครบถ้วนในทุกมิติ

รายาวดี กระบี่ รีสอร์ท
ริมหาดพระนาง จ.กระบี่ 

12.00 -22.00 น.

07 5817 630

www.rayavadee.com

เดอะ กร็อตโต
THE GROTTO 

สวยร�วดั่งต้องมนต์สะกด บนห�ดพระน�ง
กับห้องอ�ห�รในโถงถ้ำ� อันแสนวิจิตรติดอันดับโลก 
ที่เบื้องหน้�คือวิวสวยโรแมนติกของ
ท้องทะเลสีคร�มและหมู่เก�ะน้อยใหญ่

อาหารทะเลทอดสไตล์อิตาลี

กุ้งย่างหมักซอสกระเทียมมะนาว

หัวไหล่แกะย่างไฟอ่อน

ขนมหวานมะนาวสไตล์ฝรั่งเศส 



รายาวดี กระบี่ รีสอร์ท (ฝั่งหาดพระนาง) 
214 หมู่ 2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 

18.00 -23.00 น.

07 5817 630

www.rayavadee.com

ดื่มด่ำ�อ�ห�รไทยมื้อค่ำ�ใต้แสงจันทร์ริมทะเล 
บนห�ดสวยติดอันดับ 1 ใน 10 ช�ยห�ดยอดนิยม

ในเอเชีย ที่ ห�ดพระน�ง

เมื่อสังคมรอบข้�งธุรกิจ คือ กุญแจสำ�คัญในก�รดำ�เนินธุรกิจ
 แนวคิดก�รสร้�งคว�มยั่งยืนด้วยก�รช่วยเหลือเผื่อแผ่ไปยังชุมชน

 สังคมแวดล้อมเป็นสิ่งที่โรงแรมร�ย�วดี กระบี่ รีสอร์ท ใส่ใจ
และให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งคุณค่�ในมิติต่�งๆ โดยคำ�นึงถึง
สิ่งแวดล้อม ทรัพย�กรธรรมช�ติ วัฒนธรรมคว�มร่วมมือของ
ท้องถ่ิน และวิถีชีวิตคว�มเป็นอยู่ในปัจจุบันเพ่ือนำ�ไปสู่ก�รยกระดับ 
คุณภ�พก�รท่องเที่ยวในพื้นที่ให้คงงดง�มบนห�ดไร่เลย์ 

เชฟอำ�พรรณ ไชยวรรณ เชฟใหญ่ที่ดูแลห้องอ�ห�รนี้
ม�ย�วน�นถึง 28 ปี เล่�ว่� ห้องอ�ห�รแห่งนี้คือหนึ่งใน
คว�มงดง�มซึ่งอยู่ท่�มกล�งธรรมช�ติที่สร้�งสรรค์ไว้อย่�ง
สวยง�ม ทั้งห�ดทร�ยข�ว น้ำ�ทะเลใส ภูเข�หินปูนสูงตระหง่�น
 ไม่เพียงแค่วิวทิวทัศน์บนช�ยห�ดสวยที่ดึงดูดใจจ�กนักเดิน
ท�งทั่วโลกเท่�นั้น อ�ห�รไทยใต้และซีฟู้ดต่�งๆ ที่เสิร์ฟก็สร้�ง

คว�มประทับใจด้วยคว�มสดใหม่ วัตถุดิบเลือกใช้แบบ Farm 
to table ไม่ว่�จะเป็นผัก ผลไม้ ดอกไม้ตกแต่ง ล้วนปลูกเอง

ในสวนภ�ยในรีสอร์ท และส�ม�รถเก็บใช้ปรุงได้แบบสดใหม่ 

นอกจ�กนี้ รีสอร์ทยังรับซื้อผัก ผลไม้ต่�งๆ จ�กพนักง�น ใครมี
สินค้�หรือวัตถุดิบอะไร แม้ปริม�ณไม่ม�ก แต่รีสอร์ทก็รับซื้อ เพื่อให้

เกิดก�รสร้�งร�ยได้เสริม โดยแนวท�งนี้ทำ�ม�อย่�งต่อเนื่องกว่� 2 ปีแล้ว
 ส่วนของสดซีฟู้ด รับตรงจ�กช�วประมงพื้นบ้�นในพื้นที่ อ�ทิ ปล�เก๋� ปล�

อินทรี จ�กเก�ะกล�ง ข้�วสังข์หยดออร์แกนิคจ�กพัทลุง ส้มโอทับทิมสย�มจ�ก
นครศรีธรรมร�ช ผลลัพธ์ที่ได้จึงกล�ยเป็นว่� วัตถุดิบไม่ต้องผ่�นพ่อค้�คนกล�ง 
ได้รับของดีมีคุณภ�พ ปลอดส�รออร์แกนิค ต้นทุนวัตถุดิบถูกลง ลดก�รขนส่ง
ท�งไกล ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ที่แฝงไว้ซึ่งคุณค่�ดีๆทั้งสิ้น 

ส่วนอ�ห�รไทยใต้ รสช�ติแท้ ถึงพริกถึงขิง ที่บรรจุอยุ่ในเมนูมีม�กม�ย โดย ต้มยำ�
ผัดไทย ต้มข่�ไก่ ยังคงเป็นเมนูยอดนิยมเสมอ สำ�หรับเมนูแนะนำ�ที่ใช้วัตถุดิบใน
พื้นถิ่น อ�ทิ เบือทอด ใบเล็บครุฑกับกุ้งทะเลขน�ดใหญ่ ยำ�หัวปลี อ�ห�รพื้นบ้�น
ที่ใช้ผักในสวนของรีสอร์ท ส่วนเมนูอ�ห�รทะเลสด เลือกได้ต�มชอบทั้งกุ้งและกั้ง
ไม่ว่�จะเป็น ยอดมะพร้�วผัดกุ้งล�ยเสือ กั้งฉู่ฉี่ ส่วนแกงไทยมัสมั่น ปรับเปลี่ยน
ม�ใช้วัตถุดิบให้พรีเมี่ยมขึ้นด้วยซี่โครงแกะย่�งก็ทำ�ให้มัสมั่นซี่โครงแกะย่�งจ�นนี้
พิเศษขึ้นคู่ควรกับดินเนอร์มื้อพิเศษนี้

ทริปนี้ที่ร�ย�วดี กระบี่ รีสอร์ท นอกจ�กจะทำ�ให้คุณอิ่มท้อง และอิ่มใจ แฮปปี้ไป
พร้อมกับอ�ห�รไทยและซีฟู้ด วัตถุดิบท้องถิ่นคุณภ�พเยี่ยมจ�กเกษตรกร และประมง
พื้นบ้�น ที่เชฟบรรจงปรุงเสิร์ฟจ�กใจแล้ว คุณยังเป็นส่วนหนึ่งในก�รร่วมสร้�งคว�ม
ยั่งยืน สร้�งร�ยได้ให้กับชุมชน สังคมท้องถิ่น ภ�ยใต้แนวคิดก�รท่องเที่ยววิถีใหม่ 
ใส่ใจสุขภ�พ และสร้�งคว�มยั่งยืนของระบบอ�ห�รในสังคมโลก

ครัวพระน�ง
KRUA PHRANANGTKRUA PHRANANGT

ยำาหัวปลี
กุ้งลายเสือผัดยอดมะพร้าว

กั้งฉู่ฉี่

เชฟอำาพรรณ ไชยวรรณ

เบือทอด



ดิ อรุณดิน่�
กลมกลืนกับพื้นถิ่นและธรรมช�ติ กับอ�ห�รใต้พื้นบ้�น 
รังสรรค์โดยเชฟมิชลินสต�ร์ เดวิด ทอมป์สัน

ร้�นอ�ห�รไทยแบบออล เดย์ ไดนิ่ง ในโรงแรมหรูห้�ด�วบนห�ดทับแขก เดอะ ทับแขก
กระบี่บูทีค รีสอร์ท ที่พร้อมเสิร์ฟ ได้ทั้งมื้อเช้� กล�งวัน และค่ำ� ภ�ยใต้แนวคิดของ
เชฟมิชลินสต�ร์ เดวิด ทอมป์สัน ที่ปรึกษ�ประจำ�โรงแรม ที่ตั้งใจอย�กให้ ทุกจ�นที่บรรจุ
ในเมนู คือ อ�ห�รบ้�นๆ แบบช�วใต้ สร้�งคว�มกลมกลืนกับพื้นถิ่นและธรรมช�ติ ชนิดที่
กล่�วได้ว่� ดึงเอกลักษณ์ของช�วกระบี่ออกม�ว่� คนกระบี่กินอะไร ก็จะปรุงแบบนั้นข�ย 

ก�รเลือกใช้วัตถุดิบท่ีมีในจังหวัดจึงถูกนำ�ม�รังสรรค์เมนู ภ�ยใต้คอนเซ็ปต์หลัก Sustainable 
มุ่งสร้�งคว�มยั่งยืนให้กับชุมชน เน้นใช้วัตถุดิบต�มฤดูก�ลจ�กช�วบ้�น และช�วประมง
พื้นบ้�น อ�ห�รไม่ต้องเดินท�งม�ไกล ไม่มีค่�ขนส่ง ช�วบ้�นมีอ�ชีพ ชุมชนก็อยู่ได้ แถม
ยังได้อ�ห�รสด ใหม่ ให้พลังกับชีวิต รับประท�นเข้�ไปแล้ว นอกจ�กได้รับคว�มอร่อย ยัง
ทำ�ให้มีพลังชีวิตที่ดี ปลอดภัย และไร้ซึ่งส�รเคมีตกค้�ง นอกจ�กนี้ รีสอร์ทยังปลูกผัก และ
สมุนไพรในสวนออร์แกนิค เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในห้องครัว โดยมีเป้�หม�ยเพื่อก้�วไปสู่ก�ร
สร้�งคว�มยั่งยืนอีกด้วย

THE ARUNDINA

สำ�หรับรสช�ติอ�ห�รไทยในสไตล์ง่�ยๆ ของเชฟเดวิด จะปรุงรสแค่
น้ำ�ปล� เกลือ-พริกไทยเล็กน้อย ชูรสช�ติคว�มสดใหม่ คุณภ�พของ
วัตถุดิบทั้งปล�ทะเลท้องถิ่น ปูม้� หอยแมลงภู่ กะปิ ที่ได้จ�กแหล่งต่�งๆ
ในกระบี่ อ�ทิ เมนูน้ำ�พริกบังดิน เลือกใช้กะปิออร์แกนิคเคยแท้ จ�ก
ช�วบ้�น และใช้ปล�หลังเขียวเสียบไม้ไผ่เอ�ไปรมควันอบในเต�ถ่�นต�ม
วิถีของช�วกระบี่ที่มักนิยมเลือกถนอมอ�ห�ร ก่อนนำ�ม�ตำ�โดยมีเม็ด
มะม่วงหิมพ�นต์ของกระบี่เพิ่มรสช�ติคว�มมันเข้�กันได้ดีกับเนื้อปล�
และกะปิ จนกล�ยเป็นน้ำ�พริกเม็ดมะม่วงหิมพ�นต์ เสิร์ฟคู่ผักท้องถิ่น
และส�หร่�ยพวงองุ่น

เมนูเด็ด กุ้งทอดใบเล็บครุฑ ก็เลือกใช้กุ้งฝอยเล็กที่ล�กอวนจ�ก
ประมงเรือเล็ก ได้วัตถุดิบม�แค่ไหนก็ข�ยแค่นั้น ส่วนไข่พะโล้ย�งมะตูม
ใช้ไข่เป็ดออร์แกนิคจ�กช�วบ้�นที่เลี้ยงแบบธรรมช�ติ และกินเมล็ดป�ล์ม
เป็นอ�ห�รเพื่อให้สีไข่แดงเข้ม เช่นเดียวกับ ผัดส�มเหม็น รวมผัก 3 
ชนิด ชะอม กระเทียมดอง และสะตอข้�ว ที่ให้รสหว�นไม่มีกลิ่นฉุน 
ล้วนเป็นซิกเนเจอร์ไทยในร้�นอ�ห�รริมทะเลที่อ�จกล่�วได้ว่� อิ่มอร่อย
กับอ�ห�รใต้ แบบง่�ยๆสไตล์ “เชฟมิชลินสต�ร์ที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นต�ม
ฤดูก�ลม�ปรุงแล้ว ยังอิ่มเอมใจไปกับก�รชมวิวพระอ�ทิตย์ตกที่สวย
ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยอีกด้วย

เดอะ ทับแขก บูทีค รีสอร์ท
123 ม.3 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

18.00 -23.00 น.

07 5628 456

www.tubkaakresort.com



โรงแรมบันยันทรี กระบี่ หาดทับแขก
ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

18.00 - 23.00 น.

07 5811 888

banyantreekrabi

ลิ้มรสอ�ห�รท้องถิ่นที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศใน จ.กระบี่ 
สู่กรรมวิธีก�รปรุงที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์และรสช�ติอัน
จัดจ้�นต�มแบบฉบับของอ�ห�รไทยภ�คใต้ ใน ห้องอ�ห�ร
เดอะ น�ก� คิชเช่น  ในโรงแรมบันยันทรี กระบ่ี ท่ีโดดเด่น
ด้วยปรัชญ�คว�มยั่งยืนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ 
แนวท�งม�ตรฐ�นใหม่ภ�ยใต้โครงก�ร “Safe Sanctuary” 
ของบันยันทรีกรุ๊ป ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้ใช้บริก�รมั่นใจได้ถึง
ม�ตรก�รด้�นคว�มปลอดภัยและสุขอน�มัยที่เคร่งครัดกับ
ก�รสร้�งสุขภ�วะที่ดี และก�รเป็นส่วนหนึ่งของธรรมช�ติ

แทบทุกเมนูที่สร้�งสรรค์ล้วนนำ�เอ�ของชนบท และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนม�เพิ่มมูลค่� ไม่ว่�จะเป็นเมนูแนะนำ� อ�ทิ  
ซี่โครงหมูตุ๋นคั่วกลิ้ง ถูกนำ�ม�ปรับใหม่กล�ยเป็น ซี่โครง
หมูคลุกเคล้�เครื่องแกงคั่วกลิ้ง แล้วตุ๋นด้วยน้ำ�ผึ้งเดือนห้� 
สดจ�กรัง 100% จ�ก อ.หนองทะเล เสิร์ฟพร้อมข้�วหัวบอน
ที่ปลูกในพื้นที่ อ.เก�ะกล�ง  ข้�วหมกไก่กอและ ในรูปแบบ
บ�ร์บิคิวย่�งเต�ถ่�นในกระบอกไม้ไผ่ ที่ผสมผส�น
กลิ่นอ�ยของเมนูข้�วของคนมุสลิมใน จ.กระบี่ ม�ประยุกต์
เข้�กันได้ดีกับไก่ย่�งกอและของท�งใต้ รวมถึงของหว�น 
จ�กข้�วเหนียวมะม่วง สู่ แมงโก้มูส สร้�งประสบก�รณ์
ก�รรับประท�นมะม่วง ผลไม้ไทยๆ ในมุมมองที่แตกต่�ง

อ�ห�รไทยแต่ละจ�นใน เดอะ น�ก� คิชเช่น ล้วนผ่�นก�ร
คัดสรรและนำ�เสนอเมนูไทยที่ผสมผส�นอ�ห�รท�งใต้  
โดยเฉพ�ะ ก�รใช้ของทะเลสดใหม่ทุกวันจ�กฝ่ังทะเลอันด�มัน
วัตถุดิบจ�กชุมชนท้องถ่ิน อ�ทิ ปูดำ� ล็อบสเตอร์ หอยชักตีน
ปล�ทะเลสด น้ำ�ผึ้งเดือนห้� ฯลฯ  และมีแปลงผักออร์แกนิค
ปลูกพืชสมุนไพร ส�ม�รถเก็บม�ใช้ในครัวได้ รวมถึง
เชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกับช�วบ้�นผู้ประกอบธุรกิจฟ�ร์ม
ล็อบสเตอร์นำ�เสนอโปรแกรมท่องเที่ยว Culinary Journey 
ทัวร์ฟ�ร์มล็อบสเตอร์ พร้อมชิมสดๆ บนแพกล�งทะเล

นอกจ�กนี้ ยังนำ�เสนอเอกลักษณ์ของ ก�แฟโรบัสต้� 100%  
สินค้� GI ที่ปลูกใน อ.คลองท่อม จ. กระบี่ ม�บรรจุในไลน์
บุฟเฟต์ห้องอ�ห�ร ในรูปแบบ Cold Brew โดยนำ�เมล็ด
ก�แฟม�ผ่�นกระบวนก�รต�กแห้งแบบธรรมช�ติ แล้วนำ�
ม�สกัดเย็น จนได้รสช�ติก�แฟไทยสัญช�ติกระบี่ที่เข้มข้น
และส่งกลิ่นหอม 

เรียกได้ว่�อัพเกรดมูลค่�วัตถุดิบท้องถิ่นสู่คว�มเป็นส�กล
คู่ควรม�ตรฐ�นโรงแรมระดับห้�ด�ว

THE NAGA KITCHEN
เดอะ น�ก� คิชเช่น

ลักชัวรี่รีสอร์ตหรู ตอบโจทย์ Local สู่เลอค่� ยกระดับเมนูพื้นถิ่น
สู่คว�มไฮเอนท์ เสิร์ฟอ�ห�รไทยสไตล์ Rustic Cuisine  

ข้าวหมกไก่กอและ

ซี่โครงหมูตุ๋นคั่วกลิ้ง

มูสเค้กมะม่วง



ด�หล�

ด�หล� คือห้องอ�ห�รไทยที่แทรกตัวอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่
ภ�ยใน ปก�สัย รีสอร์ท สถ�นที่พักอันแสนสงบและ
ผ่อนคล�ย ท่�มกล�งป่�เขียวขจี ซึ่งโดดเด่นด้วยก�รดำ�เนิน
ธุรกิจอย่�งคว�มยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และก�รมีส่วนร่วมของชุมชน โดย
ได้รับร�งวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Award 2019 

หัวใจสำ�คัญในก�รดีไซน์เมนูที่ห้องอ�ห�รด�หล� คือใช้
วัตถุดิบปลอดส�รในท้องถิ่น อย่�งกะทิจ�กชุมชนบ้�น
น�ตีน ข้�วสังข์หยดจ�กเก�ะกล�ง ผักสมุนไพรอินทรีย์ของ
ไร่ปันสุข บ�งส่วนก็ปลูกเองภ�ยในโรงแรม ของทะเลจ�ก
ประมงพื้นบ้�น เครื่องปรุงทำ�เองปลอดผงชูรส ตลอดจน
ผ่�นแพลตฟอร์ม TOCA นำ�ม�รังสรรค์เป็นเมนูอินทรีย์แบบ
Farm To Table

สำ�หรับจ�นซิกเนเจอร์ที่ควรค่�แก่ก�รม�ลิ้มลอง ประกอบ
ด้วย แกงเลียงสมรม หรือแกงเลียงผักรวมออร์แกนิค 
เมนูยอดนิยมของที่นี่ ต้มกะทิหัวปลีผักเหมียงกุ้งสด
ปลีกล้วยและผักเหมียงปลูกเองที่ไร่ปันสุข หลนไตปล�
สมุนไพร อุดมด้วยสมุนไพร อย่�งข่�อ่อน ตะไคร้ 
พริกไทยอ่อน รสเผ็ดร้อน 

ยังมีเมนูชุดสมดุลธ�ตุเป็นตัวเลือกที่น่�สนใจ อย่�งธ�ตุ
น้ำ�ซึ่งเน้นรสเปรี้ยวทั้ง ยำ�ใบมะกอกคอหมูย่�ง แกงคั่ว
สับปะรดปล�ย่�ง ต้มยำ�ไก่บ้�นใบกระเจี๊ยบ และ
ก�นิตต�กระเจี๊ยบแดง ใช้กระเจี๊ยบยังต�กแห้งด้วย
เครื่องพลังง�นแสงอ�ทิตย์ โดยที่ปก�สัย รีสอร์ท มี 
Arokaya Wellness Sala คลินิกแผนไทยที่ส�ม�รถ
ผส�นก�รฟื้นฟูร่�งก�ยกับก�รกินได้อย่�งถูกวิธีอีกด้วย 

DALAH RESTAURANT

ในส่วนก�รใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนั้น นอกจ�กจะได้ของสดใหม่ 
ยังเป็นก�รกระจ�ยร�ยได้สู่ชุมชน เหนืออื่นใดได้ช่วยลดพลังง�น
ก�รขนส่ง และลดขยะจ�กบรรจุภัณฑ์ลงกว่� 30-40% ด้วย 
รวมทั้งมีก�รจัดก�รให้ขยะจ�กอ�ห�รเป็นศูนย์ นำ�ไปทำ�ไบโอแก๊ส
น้ำ�หมักจุลินทรีย์เอนกประสงค์ กระทั่งปุ๋ยหมักส่งไปยังไร่ปันสุข 
แล้ววนกลับม�เป็นผักและสมุนไพร เสิร์ฟเป็นคว�มสุขจ�กอ�ห�ร
รสช�ติดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

ปกาสัย รีสอร์ท 88 ถ.คลองแห้ง
ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

07 5637 777, 06 1247 5970

Pakasai Resort

www.pakasai.com

สุขภ�พดีด้วยอ�ห�รไทยดั้งเดิม พิถีพิถันจ�กวัตถุดิบอินทรีย์สดใหม่จ�กไร่
ช่วยสนับสนุนชุมชน และรักษ�สิ่งแวดล้อม ท่�มกล�งแมกไม้เขียวชอุ่ม
ภ�ยในรีสอร์ทสุดกรีน ดีกรีร�งวัลระดับอ�เซียน 

หลนไตปลาสมุนไพร

ชุดสมดุลธาตุ



สไปซ์ รูม 
เรสเตอรองต์ 
แอนด์ บิสโทร

สัมผัสรสอ�ห�รปักษ์ใต้ฟิวชันสดใหม่
แบบ Farm to Table จ�กสวนอินทรีย์
ต้นน้ำ�คลองหรูด ประมงพ้ืนถ่ินปลอดส�ร
ที่ช่วยสนับสนุนชุมชน และส่งเสริม
คว�มยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 

SPICE ROOM
RESTAURANT & 

BISTRO

อ่�วน�งเป็นจุดหม�ยของนักเดินท�งท่ัวโลก ด้วยห�ดทร�ยทอดย�ว
มีร้�นรวงหล�กหล�ยให้เลือกสรร ซึ่งห�กเสน่ห์ของอ�ห�รท้องถิ่น
คือสิ่งที่ต�มห� ปล�ยท�งอย่�ง สไปซ์ รูม ห้องอ�ห�รใต้ฟิวชัน 
นั้นควรค่� แก่ก�รม�เยือนยิ่ง เพร�ะโดดเด่นด้วยวัตถุดิบธรรมช�ติ 
ที่พร้อมส่งเสริมชุมชนพื้นถิ่นและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน 

สไปซ์ รูม เป็นห้องอ�ห�รปักษ์ใต้ฟิวชันภ�ยใน เรด จินเจอร์
ชิค รีสอร์ท โรงแรมหัวใจสีเขียวที่มีส่วนร่วมใน ก�รรักษ�
สิ่งแวดล้อมอย่�งจริงจัง จ�กคว�มเชื่อที่ว่�ก�รท่องเที่ยวและก�ร
บริโภคอย่�งยั่งยืนทำ�ได้จริง ซึ่งสะท้อนผ่�นก�รเลือกสรรวัตถุดิบ
เกษตรอินทรีย์ ท้ังพืชผักสมุนไพรจ�กสวนหลังโรงแรม และไร่ปันสุข 
ในกระบี่ ข้�วสังข์หยดปลอดส�รจ�กเก�ะลันต� อ�ห�รทะเล
ส่งตรงจ�กช�วประมงพื้นบ้�น ที่ส่งเสริมไม่ให้ใช้ส�รเคมี ยัง
อุดหนุนผลิตผลของส�มพร�นโมเดล และแพลตฟอร์ม TOCA 
จนเกิดเป็นเมนูซิกเนเจอร์เพื่อสุขภ�พขึ้น

นำ�ขบวนด้วย ข้�วยำ�ขิงแดง เมนูท้องถิ่นที่อุดมด้วยสมุนไพรจ�ก
ไร่ปันสุข และน้ำ�บูดูเครื่องปรุงรส ประจำ�ภ�คใต้ ปล�กะพงร�ด
ซอสแกงเหลือตะลิงปิง คนใต้นิยมทำ�แกงเหลืองหรือแกงส้ม
โดยเคี้ยวให้ข้น จนเป็นซอส ซึ่งหัวใจ คือ ตะลิงปลิงสดที่ห�ได้จ�ก
สวนภ�ยในโรงแรมและชุมชน ซุปต้มยำ�ฝักทอง เมนูฟิวชัน 
จ�กซุปแบบยุโรป ปรุงด้วยสมุนไพรที่ใช้ทำ�ต้มยำ� โดยต่อยอด
จ�กซุปฟักทองที่ห้องอ�ห�รเสิร์ฟอยู่แล้ว อันสะท้อนถึงก�ร
จัดก�รวัตถุดิบอย่�งคุ้มค่�

ไม่เพียงเท่�นั้น ยังมีระบบจัดก�รของเหลือทิ้งจ�กอ�ห�รให้เป็น
ศูนย์ โดยนำ�ไปทำ�เป็นปุ๋ยด้วยถังหมักอัจฉริยะ และน้ำ�หมักจุลินทรีย์
เพื่อใช้บำ�รุงผักสวนครัวภ�ยในโรงแรมและไร่ปันสุข บ�งส่วนทำ�
น้ำ�หมักชีวภ�พ เป็นน้ำ�ย�เอนกประสงค์ได้อีกด้วย ทุกอย่�งจึง
หมุนเวียนอย่�งมีคุณค่� เป็นประโยชน์สูงสุด ซึ่งนอกจ�กนักชิม 
จะสัมผัสกับประสบก�รณ์ด้�นอ�ห�รแล้ว ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในก�รปกป้องสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน

ขา้วยำาขิงแดง

ซปุต้มยำาฟักทอง

ปลากระพงราดซอสแกงเหลืองตะลิงปิง

เรด จินเจอร์ ชิค รีสอร์ท 
168 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

11.00 - 20.00 น. 

0 7563 7999

redgingerkrabi

www.redgingerkrabi.com



หิมพ�นต์ 
อิ่มอร่อยแบบใส่ใจสุขภ�พท่�มกล�งธรรมช�ติ
ที่โอบล้อมด้วยร่มไม้เขียวครึ้ม และบ่อน้ำ�แร่ร้อน
ธรรมช�ติ ที่ เมืองสป� อ.คลองท่อม 
หิมพ�นต์ เป็นร้�นอ�ห�รแบบ All day Dining ท่ีต้ังอยู่ใน ว�รีรัก ฮอต
สปริง แอนด์ เวลเนส รีสอร์ทเพื่อสุขภ�พ ที่มีบ่อน้ำ�แร่ร้อนส่งตรงจ�กแหล่ง
น้ำ�พุร้อนธรรมช�ติใน ต.คลองท่อม ท่ีข้ึนช่ือได้ว่�เป็นเมืองสป�ของ จ.กระบ่ี และ
ท่ีน่ียังเป็นหน่ึงในร้�นอ�ห�รเครือข่�ยสังคมอินทรีย์ท่ีอยู่ใน TOCA Platform  

เมื่ออ�ห�รไทยมีส่วนผสมของพืชผักสมุนไพรที่มีคุณสมบัติเป็นย� 
เมนูอ�ห�รในร้�นหิมพ�นต์ ภ�ยใต้แนวคิดกินดี อยู่ดี สุขภ�พดี ท่�มกล�ง
ธรรมช�ติ จึงมุ่งเน้นนำ�เสนอเมนูอ�ห�รให้เข้�กับคอนเซ็ปต์รีสอ์ทเพื่อสุขภ�พ
ด้วยผลผลิตในรูปแบบ Farm to Table ผสมผส�นกับก�รใช้วัตถุดิบใน
พื้นถิ่นในหลัก จำ�พวกอ�ห�รทะเลสดจ�กท้องทะเลกระบี่

ด้วยบรรย�ก�ศเย็นสบ�ยร่มรื่นในพื้นที่ธรรมช�ติอันกว้�งขว�งของรีสอร์ท
ที่นี่จึงมีสวนว�รีรัก สำ�หรับปลูกผักออร์แกนิคหล�กหล�ยชนิดให้แม่ครัวได้
คัดสรรวัตถุดิบที่มีในแต่ละฤดูก�ลจ�กสวนผักม�ปรุงอ�ห�ร โดยเฉพ�ะเมนู

HIMMAPAN
WELLNESS DINING

อ�ห�รเพื่อสุขภ�พ อ�ทิ ปอเปี๊ยะทอดโฮมเมด เมนูท�นเล่นง่�ยๆ ที่ใช้
ผักซึ่งปลูกในฟ�ร์มสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนม�ทำ�ในรูปแบบเป๊�ะเปี๊ยะ
ทอดทรงสูงเสิร์ฟม�ในแก้วสไตล์ฟิงเกอร์ฟู้ดร่วมสมัย

ส่วนเมนูแนะนำ� มี ยำ�สมุนไพร รสช�ติเปรี้ยว เค็ม ถึงเครื่องน้ำ�ยำ� ใช้ผัก 
และดอกไม้ในสวนต�มฤดูก�ล อ�ทิ ดอกด�หล� ดอกอัญชัน คลุกเคล้� 
ให้เข้�กันกับมะม่วงดิบฝอย มะพร้�วคั่ว และกุ้งแห้ง ส่วน เมี่ยงคำ�
สมุนไพร อ�ห�รว่�งแบบไทยๆ ท�งร้�นมีเสิร์ฟได้ตรงกับยุคสมัยที่ทุก
คนระวังภัยจ�กเชื้อไวรัสโควิด เพร�ะส่วนผสมต่�งๆ ล้วนอุดมไปด้วย
สมุนไพรที่มีสรรพคุณในก�รเสริมภูมิคุ้มกันและต้�นเชื้อไวรัส โดยเฉพ�ะ
มะน�วหั่นพร้อมเปลือก และหอมแดง ที่มีส�รเฮสเพอริดิน ส�รรูติน และ
วิต�มินซี ช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้�สู่เซลล์ของร่�งก�ย ช่วยลดโอก�ส
ก�รติดเชื้อในอวัยวะต่�งๆ ได้

ลองหันกลับม�ใส่ใจสุขภ�พ ดูแลตัวเอง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�ร
รักษ์โลก ด้วยเมนูอินทรีย์จ�กฟ�ร์มสู่โต๊ะอ�ห�ร ในร้�นหิมพ�นต์ 
พร้อมกับแช่น้ำ�แร่ในโปรแกรมว�รีบำ�บัด ท่�มกล�งธรรมช�ติอันร่มรื่น 
ร่�งก�ยคงแฮปปี้และผ่อนคล�ยได้ครบในทุกมิติ

18 หมู่ 7 ต.คลองท่อมเหนือ 
อ.คลองท่อม จ.กระบี่    

07.00 -20.00 น.

07 5637 130 , 06 2457 6350

www.wareerak.co.th



PHUKET
ภูเก็ต

U



พรุ
มิชลิน กรีน สต�ร์ หนึ่งเดียวในไทย ที่เปลี่ยน
วัตถุดิบท้องถ่ินพ้ืนบ้�นไทยต�มฤดูก�ลให้กล�ย
เป็นเมนูไฟน์ไดนิ่งร่วมสมัย ชูเรื่องร�วเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและคว�มยั่งยืนสู่จ�นอ�ห�ร 

ชื่อเสียงของห้องอ�ห�ร พรุ ที่ตั้งอยู่ในรีสอร์ทหรู ตรีส�ร� 
ภูเก็ต เป็นที่รับรู้กันดีนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2559 ด้วยดีกรี
มิชลิน 1 ด�ว และมิชลินรักษ์โลกเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
หรืออ�จเคยได้ยินเมนูไข่แดงดอง ที่รังสรรค์อย่�งล้ำ�เลิศ
จนครองใจนักชิมม�นักต่อนัก บวกกับก�รจัดจ�นอย่�งมี
ศิลปะ ยกระดับวัตถุดิบพื้นบ้�นให้สวยหรูแบบส�กล 

Gulf of Thailand, Surat Thani เป็นตัวอย่�งดังที่
กล่�วม� ปล�มงจ�กทะเลอ่�วไทยดร�ยเอจ 1 สัปด�ห์ เพื่อ
รักษ�คว�มมันและเพิ่มคว�มหว�น รองด้วยสตรอว์เบอรี
เขียว ร�ดซอสวินเนเกรดรสเปรี้ยวลงตัว ชื่อเมนูนั้นตั้งอย่�ง
เรียบง่�ย ต�มแหล่งวัตถุดิบหลักในทุกจ�น เช่นเดียวกับ
Mai Khao, Phuket สลัดเนื้อปูดำ�จ�กห�ดไม้ข�ว 
คลุกเคล้�กับส้มจังกระ ผลไม้โบร�ณถิ่นใต้ที่ได้จ�กตรัง 
ร�ดซอสกระดองและไข่ปู อันสะท้อนถึงก�รใช้วัตถุดิบอย่�ง
คุ้มค่�สูงสุด 

รสช�ติและคว�มวิจิตรในแต่ละจ�นอ�ห�ร ล้วนม�จ�ก 
คว�มทุ่มเทของ เชฟจิมมี โอฟอสต์ ผู้สร้�งสรรค์ภ�ยใต้
ปรัชญ� กินดี อยู่ดี (Dine Good, Do Good) มุ่งลด
ปริม�ณค�ร์บอนฟุตพรินต์ เคมีภัณฑ์ และปัญห�ขยะอ�ห�ร
ที่สำ�คัญคือเน้นใช้วัตถุดิบท้องถิ่นต�มฤดูก�ล ทั้งผัก
สมุนไพร และดอกไม้จ�กพรุจำ�ป� ฟ�ร์มออร์แกนิคของ
รีสอร์ท ควบคู่ไปกับก�รสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นทั่วไทย
อุดหนุนพืชผลอินทรีย์ เนื้อสัตว์จ�กฟ�ร์มที่เลี้ยงแบบปล่อย
ซีฟู้ดจ�กกลุ่มช�วประมงพื้นบ้�นที่สร้�งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศน์น้อยที่สุด 

ด้วยชื่อของพรุ สื่อส�รถึงพื้นที่ชุ่มน้ำ�อันอุดมสมบูรณ์ใน
ภ�คใต้ ม�จ�กคำ�ว่� Plant, Raise, Understand จึง
เป็นที่ม�ของหลักก�รที่เชฟจิมและทีมง�นลงมือทำ�อย่�ง
จริงจัง เพื่อเข้�ใจอย่�งถ่องแท้ถึงก�ร ‘ปลูก-ดูแล-เข้�ใจ’
ผ่�นก�รทำ�เกษตรแบบยั่งยืนที่ฟ�ร์มพรุจำ�ป� เปลี่ยนของ
เหลือจ�กอ�ห�รเป็นปุ๋ยหมักให้ขยะเป็นศูนย์ เพื่อใช้ในสวน 
กระทั่งเรียนรู้ในคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พและฤดูก�ล
ในภูมิภ�ค โดยนำ�วัตถุดิบเหล่�นั้นม�เสิร์ฟบนจ�นอ�ห�ร
มอบประสบก�รณ์อันแสนล้ำ�ค่�สู่นักชิม ควบคู่กับก�รเป็น
ส่วนหนึ่งในคว�มยั่งยืนของโลก

PRU

ตรีสรา รีสอร์ท 60/1 ม.6 
ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

วันศุกร์ - จันทร์ 
18.00 - 21.30 น.

07 631 0232

PRU Restaurant

www.prurestaurant.com



จำ�ป� 
จำ�ป� คือ หนึ่งในร้�นอ�ห�ร
ไฟน์ไดนิ่งที่โดดเด่นด้วย
เอกลักษณ์ท�งรสช�ติจ�ก
แนวคิด Local Ingredients, 
Live Fire, Zero Waste 
Cuisine สร้�งสรรค์เมนูที่
เต็มไปด้วยคว�มซับซ้อน 
แต่ให้รสช�ติอร่อย คงคุณค่�
ท�งโภชน�ก�ร ใช้วัตถุดิบ
ต�มฤดูก�ลจ�กฟ�ร์มพรุ
จำ�ป� ควบคู่กับก�รสนับสนุน
เกษตรกรผู้ผลิตร�ยย่อย 
ในภูเก็ต และทั่วไทย ม�
รังสรรค์แต่ละเมนูด้วยเทคนิค
พิเศษเฉพ�ะตัว ภ�ยใต้แนวคิด
ลดขยะเป็นศูนย์

ในแต่ละวัน เชฟริค ดิงเกน เชฟใหญ่ช�วเนเธอร์แลนด์ จะเก็บพืช
ผักสมุนไพร ไข่ไก่เลี้ยงแบบปล่อย จ�กฟ�ร์มพรุจำ�ป�ที่อยู่ใกล้กันม�ปรุง
อ�ห�ร และเลือกรับของทะเลสดจ�กช�วประมงพื้นบ้�นในพื้นที่เพื่อลด
ก�รขนส่งเดินท�งอันนำ�ม�สู่ก�รปล่อยค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ อ�ทิ ปล�ช่อน
ทะเลอันด�มัน นำ�ม�หมักกับตะไคร้ แบบโคลด์สโมก 4 ชั่วโมงจนเนื้อปล�
สุกและฉ่ำ�พอดี ร�ดด้วยซอสรสเปรี้ยวจ�กมะละกอในเมนู Cured CoBia 

คว�มช่ำ�ชองของเชฟกับเทคนิคเผ�ฝืน เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ท�งธรรมช�ติของวัตถุดิบแต่ละชนิด เป็นที่ม�ของ
ก�รนำ�ของสดและเครื่องปรุงส่วนใหญ่ปรุงผ่�นเปลวไฟ อ�ทิ
เมนูหมึกยักษ์ทะเลอันด�มัน ซ�วโดวจ์ ลำ�ไย กระทั่งซัมบัล
(พริกแบบช�วอินโดนีเซีย) เป็นเมนูที่ตื่นต�ตื่นใจ อย่�ง 
Octopus หมึกจับอย่�งยั่งยืนที่ เก�ะร�ช� อุดมด้วยโอเมก้� 3 
นำ�ม�ย่�ง และร�ดซอสฮอลแลนเดส ซอสเขียวจ�กผักปั่นน้ำ�มัน
ท�นตะวัน และเกรโมล�ต�รสเปรี้ยว ส่วนเมนู Wood Fired 
Baby Corn ของท�นเล่นจ�กข้�วโพดอ่อนออร์แกนิคเผ�ฝืน
ทั้งฝักจนสุก เปลือกที่ไหม้ไฟยังใช้เป็นผงโรย กับก้�นผักชีที่มัก
ทิ้งกัน สะท้อนให้เห็นถึงก�รใช้วัตถุดิบอย่�ง คุ้มค่� ลดก�รเกิด
ขยะ แต่ห�กมีส่วนที่เหลือทิ้ง จะนำ�ไปเลี้ยงสัตว์และทำ�ปุ๋ยหมัก
ใช้ในฟ�ร์มต่อไป

จำ�ป� ตั้งอยู่ท่�มกล�งแมกไม้ เนินดินสลับซับซ้อน ภูมิทัศน์สวย
แปลกต�บนพื้นที่เหมืองดีบุกเก่�กว่� 50 ปี ให้บริก�รอ�ห�รจ�น
เดี่ยว และเมนูเซ็ต แนะนำ�ให้สำ�รองที่นั่งล่วงหน้� เฉพ�ะวันเส�ร์
มีบริก�ร Hideaway by Jampa นำ�เสนอประสบก�รณ์
พิเศษ โดยเสิร์ฟมื้อเที่ยงในฟ�ร์มผัก ส�ม�รถหยิบวัตถุดิบใน
พรุจำ�ป� ม�ให้เชฟรังสรรค์เมนูอร่อยได้อย่�งเป็นกันเอง

JAMPA

จ�กฟ�ร์มสู่โต๊ะ
อ�ห�รที่มอบอรรถรส

ผ่�นเมนูไฟน์ไดนิ่ง
แนวคิดใหม่

 สร้�งสรรค์จ�นเด็ด
รสเลิศดีต่อสุขภ�พ
ด้วยวัตถุดิบสดใหม่

 ปรุงอ�ห�รด้วย
ไฟจ�กเต�ฟืน ภ�ย

ใต้แนวคิด Zero 
Waste Cusine

ตรีวนันดา คอมมูนิตี้ เฮ้าส์ 
บ.พรุจำาปา ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

วันพุธ - อาทิตย์ 12.00 - 15.00 น., 17.00 - 22.00 น.
เฉพาะวันเสาร์  12.00 - 13.30 น., 17.00 - 22.00 น.

07 6342 122

JampaRestaurant

www.jamparestaurant.com Cured Cobia



บ้านอาจ้อ 102 ถ.เทพกระษัตรี 
ต.ไม้ขาว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

10.00 - 21.00 น. 

06 2459 8889

Baan Ar-Jor บ้านอาจ้อ

โต๊ะแดง บ้�นอ�จ้อ
สัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมดั้งเดิมภูเก็ต ภ�ยในอังมอหล�ว ละเลียดรสอ�ห�ร
ตำ�รับเปอร�น�กันสูตร 100 ปี ที่คัดสรรของสดส่งตรงจ�กช�วเลมอแกน 
และผักสดจ�กแปลงผักออร์แกนิคหลังบ้�น

โต๊ะสีแดงโดดเด่นอยู่กล�งบ้�นเก่�ในย่�นไม้ข�ว และเป็นที่ม�ของ
ชื่อร้�น โต๊ะแดง ซึ่งซ่อนตัวอยู่ภ�ยในบ้�นอ�จ้อ ต�มภ�ษ�จีน
ฮกเกี้ยนแปลว่�บ้�นทวด โดยคหบดีเหมืองแร่ดีบุกสร้�งไว้เมื่อ
ปี 2479 ซึ่งเป็นบ้�นพักต�กอ�ก�ศช�ยทะเลหลังแรกของภูเก็ต
ด้วยสถ�ปัตยกรรมผสมผส�นจีนและตะวันตก เรียกว่�อังมอ
เหล� อันสื่อถึงคฤห�สน์แบบฝรั่ง ซึ่งท�ย�ทรุ่นที่ 4 ของตระกูล
หงษ์หยกได้ เนรมิตให้กลับม�มีชีวิตชีว�อีกครั้ง

ที่นี่เสิร์ฟอ�ห�รเปอร�น�กัน ซึ่งผสมผส�น
รูปแบบมล�ยูและจีนเข้�ด้วยกัน เป็นสูตรเฉพ�ะ
ของครอบครัวที่ส่งต่อจ�กรุ่นสู่รุ่น ม�กว่� 100 ปี
มีเอกลักษณ์ท�งรสช�ติที่ย�กจะห�ใครเหมือน
ก�รันตีคุณภ�พด้วยร�งวัลมิชลิน จ�นเด็ดห้�ม
พล�ด หมี่กรอบ พ.ศ.2479 สูตรเก่�จ�กปีที่สร้�ง
คฤห�สน์ แกงคั่วมอต๊�นกุ้ง ที่ใช้เง�ะกรอบม�
ปรุงเป็นแกง ปล�ทอดสมุนไพร  เช่นเดียวกับ
ผักสดได้จ�กแปลงออร์แกนิคหลังบ้�นและชุมชน
ใกล้เคียง ส่วนของทะเลสดสั่งตรงจ�กช�วเลประมง
พื้นบ้�นในชุมชนย่�นไม้ข�ว เกิดเป็นเมนูสร้�งสรรค์
ประจำ�ถิ่น อ�ทิ ปูจักจั่นทอดกระเทียม ต้มกะทิ
ผักลิ้นห่�น หรือเมนูทำ�จ�กกุ้งมังกรห้�สี ซึ่งเป็น
แนวท�งก�รคัดสรรวัตถุดิบในชุมชนเพื่อสร้�งง�น 
สร้�งร�ยได้ ช่วยเหลือคนท้องถิ่นไปพร้อมกัน

ไม่เพียงได้อิ่มอร่อยจ�กเมนูดั้งเดิม ยังซึมซับ
บรรย�ก�ศวัฒนธรรมบ�บ๋�ของช�วภูเก็ต ผ่�น
ข้�วของเครื่องใช้เก่�เก็บ ประจำ�ตระกูล พร้อมกับ
ก�รต้อนรับของอ�ม่� และครอบครัวเจ้�ของบ้�น 
ซึ่งบริก�รเสิร์ฟอ�ห�รด้วยตัวเอง มอบคว�มเป็น
กันเองเสมือนม�รับประท�นข้�วในบ้�นญ�ติ พร้อม
กับเต็มใจพ�เดินชมพื้นที่ส่วนต่�งๆ ที่ปรับเปลี่ยน
เป็นมิวเซียม และโรงแรมสวยแสนโรแมนติก  
สร้�งประสบก�รณ์คว�มสุขที่น่�จดจำ�ไม่รู้ลืม

TOH DAENG 
BY BAAN AR-JOR

ปลาทอดสมุนไพร

หมี่กรอบ พ.ศ.2479

ปูจักจั่นทอดกระเทียม



เชิดชูวิถีแห่งประมงพื้นบ้�น
ที่ให้คว�มเค�รพต่อเกษตรกร

ท้องถิ่น ด้วยเมนูอ�ห�รไทยพื้นถิ่น
ว่�ด้วยปรัชญ�แห่งรสช�ติ 

แรงบันด�ลใจจ�กก�รจับปล�ด้วยแห เครื่องมือ
ประมงพื้นถิ่นไทยถูกนำ�ม�รังสรรค์เป็นเมนูเสิร์ฟ
บนโต๊ะอ�ห�ร ที่ ต�ข่�ย ห้องอ�ห�รไทยสไตล์ 
Castual Dining ซึ่งอยู่ท่�มกล�งสวนสมุนไพร 
และหมู่ศ�ล�ไม้เจือกลิ่นอ�ยหมู่บ้�นช�วประมง
สะท้อนถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของช�วเก�ะภูเก็ตที่ยัง
คงอยู่ ภ�ยในพื้นที่โรงแรม โรสวูด ภูเก็ต

ต�ข่�ย เปรียบเสมือนเป็นปล�ยท�งของก�ร
พบปะสังสรรค์ในย�มเย็น ริมห�ดไตรตรัง
อันเงียบสงบและเป็นส่วนตัว ท่ีมอบคว�มผ่อน
คล�ยระหว่�งละเลียดรสอ�ห�รพ้ืนถ่ินไทย จ�ก
ฝีมือ เชฟผู้มีคว�มรู้กว้�งขว�งใน ตำ�รับอ�ห�รไทย
ภ�คใต้ด้ังเดิม กว่� 30 ปี ลุงนูน - โรจน์แก้ว และ
ป้�ใหญ่ - แสงจันทร์ สุทธิธรรมม�นนท์ ซ่ึงยืน
ปรุงอยู่หลังเต�ในครัวแบบเปิดอย่�งพิถีพิถัน ใส่ใจ
ประดุจด่ังต้อนรับญ�ติมิตรท่ีบ้�นตนเอง 

ทุกจ�นยังยึดหลักก�ร Partners in 
Provenance อันเป็นปรัชญ�แห่งรสช�ติ
ของโรสวูด โดยสนับสนุนวัตถุดิบ ของเกษตรกร
และผู้ผลิตในท้องถิ่น เพื่อนำ�เสนออ�ห�รที่สด
สะอ�ด มีคุณภ�พสูง อย่�งหมูเลี้ยงแบบปล่อย
จ�กส�มพร�นฟ�ร์ม ปล�เก๋�และกุ้งจ�ก Eco 
Aquaculture ฟ�ร์มเพ�ะเลี้ยงแบบยั่งยืน 
ข้�วสังข์หยดจ�ก พัทลุง รวมทั้งสวนครัวภ�ยใน
ต�ข่�ย ที่อุดมด้วยพืชผักและสมุนไพรปลอดส�ร
ซึ่งเชฟนำ�ม�เป็นส่วนประกอบ ของเมนูสดใหม่
ทุกวัน อย่�งพริกแกงที่ตำ�เอง

เมนูเด็ดห้�มพล�ด แกงปูใบชะพลูเสิร์ฟกับหม่ีหุ้น
ชูโรงด้วยปูม้�ของภูเก็ต หมูฮ้อง เคี้ยวน�นกว่�
3 ชั่วโมงจนนุ่ม รสหว�นเค็มกลมกล่อม ซึ่งทั้ง
สองเป็นอ�ห�รภูเก็ตที่ขึ้นชื่อ และยังมี ยำ�เนื้อย่�ง
โดดเด่นจัดจ้�นด้วยรสเปรี้ยว หว�น เค็ม และเผ็ด
อันเป็นรสช�ติพื้นฐ�นของอ�ห�รไทยที่ช่วยให้
เจริญอ�ห�ร เชื่อว่�จะประทับใจกับร้�นอ�ห�ร
ระดับมิชลินเพลท 4 ปีซ้อนแห่งนี้ได้ไม่ย�ก

ต�ข่�ย
TAKHAI PHUKET

โรสวูด ภูเก็ต 
88/28 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง 
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

วันอังคาร - เสาร์ 
18.00 - 22.00 น. 

076 356 888

Takhai Phuket

www.takhaiphuket.com

Signature
Galanga Negroni 
ค็อกเทลสมุนไพรไทยรสเผ็ดร้อน
อย่างขิงและข่า เรียกน้ำาย่อยได้เป็น
อย่างดี จับคู่กับยำาเน้ือย่างก็ลงตัว

แกงปูใบชะพลูหมี่หุ้น

ยำาเนื้อย่าง

ลุงนูน - ป้าใหญ่

หมูฮ้อง



เดอะ ฌ�ร์ม ไดนิ่ง แกลลอรี่
สัมผัสวัฒนธรรมบ�บ๋�ภูเก็ต ผ่�นรสช�ติอ�ห�รพ�ร�น�กัน
สูตรเก่�แก่ในตึกชิโนโปรตุกิสร้อยปีที่อบอวลด้วยบรรย�ก�ศ
ที่จำ�ลองก�รกินอยู่ของครอบครัวคหบดีดั้งเดิม 

จุดหม�ยปล�ยท�งของผู้หลงใหลกลิ่นอ�ยอดีตในย่�น
เมืองเก่�ภูเก็ต ห�กกำ�ลังมองห�อ�ห�รท้องถิ่นชนิดถึง
ร�กเหง้� เดอะ ฌ�ร์ม ไดนิ่ง แกลลอรี บนถนนดีบุก
คือ หนึ่งในร้�นที่ติดลิสต์ห้�มพล�ด
 
ที่นี่เสิร์ฟอ�ห�รภูเก็ตแบบพ�น�ร�กัน ด้วยคอนเซ็ปต์
Taste of Home นำ�เสนอเมนูที่นิยมทำ�กันในครัวเรือน
คนภูเก็ตสมัยก่อน แต่ห�กินได้ย�กในปัจจุบัน จ�กคว�ม
ตั้งใจของ คุณอ�นนท์ ภู่เจริญ ผู้สืบทอดสูตรอ�ห�ร
ของครอบครัวกว่�ร้อยปี พร้อมถ่�ยทอดวิถีก�รกินอยู่
แบบวัฒนธรรมบ�บ๋� (กลุ่มช�ติพันธุ์ลูกผสมไทยจีน) 
ให้ได้สัมผัสกัน ภ�ยในอ�ค�รอนุรักษ์บ้�นเลขที่ 93 
อ�ยุนับร้อยปีที่คงคว�มดั้งเดิมเอ�ไว้

THE CHARM DINING 
GALLERY 

93 ถ.ดีบุก ต.ตลาดเหนือ 
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

11.00 - 22.00 น. 
(หยุดทุกวันพุธ)

0 7653 0199 

TheCharmDiningGallery

www.thediningcollection.com

ทุกจ�นปรุงอย่�งพิถีพิถัน ด้วยเทคนิคดั้งเดิม คัดสรร
วัตถุดิบคุณภ�พในท้องถิ่นภูเก็ต ทั้งพืชผักและอ�ห�ร
ทะเล ที่มีตลอดทั้งปี และต�มฤดูก�ล กระทั่งเครื่องปรุง
จ�นเด็ดแนะนำ� หมูฮ้องสูตรบ้�นเลขที่ 93 ที่ทุกโต๊ะ
ต้องสั่ง เน้นรสเข้มข้น สูตรมันน้อย หมูหมักข้�มวัน 
ก่อนนำ�ไปตุ๋นกว่� 3 ชั่วโมงจนนุ่ม ยำ�มะพร้�วคั่ว 
หอมกลิ่นมะพร้�วคั่ว เพิ่มรสด้วยสับปะรถภูเก็ต กะปิ 
และกุ้งเสียบ รับประท�นคู่ใบชะพลู

อ�ห�รตำ�รับพ�ร�น�กันมีเอกลักษณ์เฉพ�ะตัว ทั้ง
หน้�ต�และรสช�ติ อย่�ง เกี๊ยนทอดภูเก็ต ไส้กรอก 
ไส้หมูสับ ปู เผือก มันแกว และเครื่องพะโล้ ของท�น 
เล่นนิยมช่วงตรุษจีน กุ้งอัสสัม กุ้งซอสมะข�มผัด 
จนมันเยิ้มรสเปรี้ยวหว�น ปล�เต้�อิ้ว ปล�มงทะเล 
จ�กประมงพื้นบ้�น ทอดกรอบร�ดซีอิ๊ว ถึ้งกระดูก 
หมูเต้�หู้ปล�เค็ม ซุปกระดูกหมูใส่ปล�สีเสียดเค็ม 
รสกลมกล่อม แกงปล�ตู้มี้ แกงปล�ได้รับอิทธิพล
จ�กปีนัง คล้�ยแกงส้ม 

สำ�หรับนิย�มของไดนิ่ง แกเลอรี่ ส�ม�รถสัมผัสได้
ผ่�นก�รเสิร์ฟอ�ห�ร ด้วยจ�นช�มกระเบื้องเก่� และ
จำ�ลองก�รรับประท�นอ�ห�รในบ้�นคหบดี โดยคงรูป
แบบก�รจัดผังโต๊ะสมัยอ�ก๋งเอ�ไว้ มีโต๊ะย�วตรงกล�ง
เรียกว่�โต๊ะป่�น รับรองแขกหรือญ�ติผู้ใหญ่ ร�ยล้อม
ด้วยโต๊ะของบุตรช�ย และบุตรส�วพร้อมแม่นม สร้�ง
บรรย�ก�ศเสมือนเป็นแขกคนสำ�คัญ ที่ม�ท�นข้�วบ้�น
เพื่อนคนภูเก็ต ม�กกว่�ในร้�นอ�ห�รทั่วไป

ยำามะพร้าวคั่ว

แกงตู้มี้



ซ.บางเตย ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

10.00 - 20.30 น.

08 7887 5785

Bangpaeseafood

บ�งแปซีฟู้ด
เสิร์ฟรสช�ติอ�ห�รใต้ท้องถิ่นภูเก็ตกว่�ส�ม
ทศวรรษของทะเลสดใหม่ ส่งตรงจ�กประมง
พื้นถิ่นแบบปลอดส�ร จัดจ้�นด้วยสมุนไพร
อินทรีย์ปลูกเอง พร้อมวิวช�ยห�ดป่�ช�ยเลน

ลัดเล�ะไปยังพื้นที่ตอนบนของเก�ะภูเก็ต ในหมู่บ้�นบ�งแปชุมชน
ช�ยทะเลแห่งนี้ มีร้�นอ�ห�รปักษ์ใต้พื้นถิ่นฝีมือดีชวนชิมตั้งอยู่  
บ�งแปซีฟู้ด เป็นร้�นซึ่งสร้�งอย่�งเรียบง่�ย เปิดโล่งรับลมธรรมช�ติ 
อยู่ริมห�ดทร�ย โอบล้อมด้วยป่�ช�ยเลน เป็นทิวทัศน์ที่งดง�มไปต�ม
แต่ละห้วงฤดูก�ล

ที่นี่เปิดกิจก�รม�น�นกว่� 29 ปี ริเริ่มโดย คุณประกอบ ติระนนท์ ซึ่งแต่
เดิมยึดก�รทำ�บ่อกุ้งเป็นหลัก แต่ด้วยรสมือในก�รทำ�อ�ห�รอร่อยจนเป็น
ที่บอกต่อแบบป�กต่อป�ก ประกอบกับมองเห็นปัญห�น้ำ�เสียที่ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อม จึงเปลี่ยนจ�กบ่อกุ้งสู่ก�รทำ�ร้�นอ�ห�รทะเลตำ�รับปักษ์ใต้
ถึงทุกวันนี้ และได้ร�งวัลก�รันตีมิชลิน บิบ กูร์มองด์ ม�สองปีซ้อน

เอกลักษณ์ที่สร้�งชื่อเสียงให้บ�งแปซีฟู้ด คือวัตถุดิบจ�กธรรมช�ติแบบ
สดใหม่ ซึ่งส่งตรงจ�กช�วประมงพื้นบ้�นแถบห�ดบ�งแป ห�ดท่�หล�
อ่�วปอ แบบวันต่อวัน ผสมผส�นกับรสช�ติอันจัดจ้�น ด้วยเครื่องแกง
สมุนไพรทำ�เอง และพืชผัก ที่เน้นปลูกแบบปลอดส�ร จ�กสวนของร้�น
และชุมชนท้องถิ่น บ�งร�ยก�รจึงเป็นเมนูต�มฤดูก�ล

จ�นแนะนำ�ของร้�นถูกนำ�เสิร์ฟอย่�งเรียบง่�ย อ�ทิ หอยตลับต้มตะไคร้
เป็นหอยตลับที่จับด้วยก�รคร�ดหอยต�มภูมิปัญญ� แกงส้มปล�กะพง
ยอดมะพร้�ว ใช้ยอดมะพร้�วและขมิ้นเหลืองจ�กสวนของตัวเอง และ
ปล�กะพงจับต�มธรรมช�ติ ผักเหมียงผัดไข่วุ้นเส้น ใบเหมียงออร์แกนิค
ปลูกเอง เก็บสดใหม่รสช�ติหว�นมัน กุ้งผัดกะปิสะตอ ใช้กุ้งจ�กประมง
พื้นบ้�น ส่งแบบแช่เย็นโดยไม่ใช้ส�รเคมี หอมกะปิเก�ะย�ว และสะตอของ
ชุมชนบ�งแป ยำ�มะเขือย�ว หอมกลิ่นมะเขือย�วย่�งถ่�น ขี้เถ้�ยังเป็นปุ๋ย
ใส่ตะไคร้และอัญชัน ซึ่งจะหมุนเวียนกลับม�เป็นวัตถุดิบอีกที ทั้งหมดนี้
จึงสะท้อนแนวคิดของร้�นที่มุ่งเน้นก�รแนบชิดกับวิถีชุมชนและธรรมช�ติ
อย่�งเกื้อกูลกัน

BANG PAE SEAFOOD

กุ้งผัดกะปิสะตอ

ผักเหมียงผัดไข่วุ้นเส้น



ตึกชิโนโปรตุกิสเก่�แก่
สีชมพูสดใสกล�งซอย
รมณีย์ ทุกวันนี้คร�คร่ำ�
ไปด้วยนักชิมขนมหว�น
ที่มีคว�มสุขจ�ก
ไอศกรีมโฮมเมดหล�ก
รสช�ติอยู่ใน ทอรี่
ไอศกรีม ร้�นสวย
ที่ตกแต่งบรรย�ก�ศ
อันคล�สสิก ด้วย
เครื่องประดับและ
เครื่องแต่งก�ยของ
ช�วเปอร�น�กัน

ทอรี่ ไอศกรีมเกิดขึ้นจ�กแรงบันด�ลใจของ คุณทอรี่ - 
ต่อพงศ์ วงศ์วัฒนกิจ และพี่ส�ว ช�วภูเก็ตแต่กำ�เนิด 
ซึ่งตั้งใจอย�กจะนำ�คว�มทรงจำ�ในวัยเด็กจ�กขนมพื้นเมือง
ภูเก็ต ซึ่งกำ�ลังจะถูกลืมเลือน ให้คนรุ่นใหม่ได้หันกลับม�
ท�นอีกครั้ง ส่วนคนรุ่นก่อนก็ได้ฟื้นคว�มหลัง จึงดัดแปลง
เป็นไอศกรีมสุดสร้�งสรรค์หล�ยสิบรสช�ติ อย่�ง Phuket 
Treasure รวมขนมพื้นเมืองภูเก็ตห�ท�นย�ก ม�เสิร์ฟ
คู่กับไอศกรีมน้ำ�ผึ้ง 

เมนูที่ควรค่�แก่ก�รม�ชิมยกให้ Bi-co-moi บี๊โก่หมอย  
ภ�ษ�จีนฮกเกี้ยนใช้เรียกข้�วเหนียวดำ� ซึ่งต้องเคี่ยวกว่� 
3 ชั่วโมง นำ�ม�ท�นกับไอศกรีมกะทิอัญชัน O-Aew โอ๊เอ๋ว
ของหว�นพื้นเมืองแบบวุ้น จ�กเมล็ดโอ๊เอ๋ว พืชตระกูลเดียวกับ
มะเดื่อ เสิร์ฟกับโอ๊เอ๋วซอร์เบท์และถั่วแดง และ A-Pong  
อ�โปง ของท�นเล่นช�วภูเก็ต คล้�ยแพนเค้ก ทำ�จ�กแป้งข้�วเจ้�
กะทิ และน้ำ�ต�ล หยอดในกระทะขน�ดเล็กที่ใช้เต�ถ่�นจนกรอบ
หอม ท�นร่วมกับไอศกรีมรสอ�โปงเหล่�นี้ล้วนครองใจของ
คนรักขนมหว�น แวะเวียนม�กันเนืองแน่นทุกวันม�กว่� 7 ปี

คุณทอรีเก่งเรื่องศิลปะก�รทำ� Berkey Creamery และ
ไอศกรีมที่นี่ไม่ใส่ส�รเคมี ไขมัน สีและส�รแต่งกลิ่นสังเคร�ะห์
เน้นใช้วัตถุดิบธรรมช�ติในท้องถิ่น ปลอดส�รอันตร�ยอย่�ง
นมอัลมอนด์งอกทำ�เอง นมสดจ�กฟ�ร์มที่ไม่ใช้ย�ปฏิชีวนะ
สับปะรดภูเก็ต นมแพะของฟ�ร์มในพื้นที่ ขี้มอดฝีมือนักเรียน
ชุมชน รวมถึงสินค้�เกษตรในเครือข่�ยสม�คมผู้บริโภค
อินทรีย์ไทย TOCA เช่น ฝรั่งกิมจูนครปฐม และก�แฟดอยช้�ง 

ไม่เพียงเป็นไอศกรีมที่รสช�ติอร่อย ดีต่อผู้บริโภค แต่ยัง
ดำ�เนินธุรกิจอย่�งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกใช้ทรัพย�กร
พื้นถิ่นได้อย่�งมีคุณค่� เรียกได้ว่�กระจ�ยร�ยได้สู่ชุมชนควบคู่
ไปด้วย

ทอรี่ ไอศกรีม
อร่อย ปลอดภัย 

และรักษ์โลกไปกับ
ไอศกรีมโฮมเมด
ออร์แกนิคทีเด็ด

เมืองภูเก็ต 
ชูรสด้วยวัตถุดิบ

ธรรมช�ติ ปร�ศจ�ก
ส�รปรุงแต่ง

TORRY’S ICE CREAMTORRY’S ICE CREAM

16 ซ.รมณีย์ ถ.ถลาง
ต.ตลาดใหญ่ 
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

วันจันทร์ - ศุกร์
11.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ 
11.00 - 21.30 น.

07 6510 888

Torry’s Ice cream

www.torrysicecream.com



189/2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง 
(ภายใน DS Oil Petrol station)

08.00 - 17.30 น.

09 9025 6546

goodforrest

เติมคว�มสุขใจในกระท่อมไม้กล�งสวนมะพร้�ว
เก่�แก่ ท่ีคัดสรรของดีหล�กชุมชนท่ัวเก�ะไข่มุก
อันด�มัน รังสรรค์เป็นเมนูพ้ืนเมือง เปิดโอก�ส
ให้ได้สัมผัสวิถีก�รกินของช�วภูเก็ต

กู๊ด ฟอร์เรส
GOOD FOR REST

คว�มสุขเกิดขึ้นอย่�งเรียบง่�ย จ�กเมนูอ�ห�รพื้นถิ่นที่เสิร์ฟตรงหน้�
ประกอบกับบรรย�ก�ศอันร่มรื่นของแมกไม้หล�กหล�ยชนิด ในสวนมะพร้�ว
เก่�แก่ พร้อมกับคว�มเป็นกันเองจ�กเจ้�ของค�เฟ่ คว�มรู้สึกเหล่�นี้สัมผัสได้
เมื่อม�เยือน กู๊ด ฟอร์เรส ค�เฟ่ในกระท่อมไม้ยกสูงแบบพื้นถิ่นหลังเล็ก 
แต่ม�กด้วยเมนูอ�ห�ร เครื่องดื่มและเบเกอรี ซึ่งเกิดขึ้นด้วยแรงบันด�ลใจ
จ�กหนัง Little Forest บวกกับคว�มรักในก�รทำ�อ�ห�รค�ว หว�นและ
เบเกอรี่ของ คุณกนกพรรณ ปร�นวีระไพบูลย์ ผู้เป็นเจ้�ของ

ด้วยคว�มเชื่อที่ว่�อ�ห�รที่อร่อยเกิดจ�กวัตถุดิบที่สดใหม่ กู๊ด ฟอร์เรส 
จึงคัดสรรของดีจ�กชุมชนท้องถิ่นที่อิงกับธรรมช�ติ อย่�งเกื้อกูลกัน ไม่ว่�
จะเป็น ปูม้�จ�กบ�งโรง ชุมชนประมงพื้นบ้�นที่ทำ�โครงก�รธน�ค�รปูอย่�ง
ยั่งยืน กะปิและปล�ฉิ้งฉ�งจ�กเก�ะย�ว สับปะรดภูเก็ตปลูกพื้นที่บ�งโรงและ
ห�ดไม้ห�ด รวมถึงก�รใช้วัตถุดิบต�มฤดูก�ล จ�กสวนผสมผส�นรอบค�เฟ่
ที่เลี้ยงไก่แบบปล่อยอิสระให้คุ้ยเขี่ยดิน และมูลเป็นปุ๋ยในสวน และยังกล�ยเป็น
โลโก้ร้�นที่สื่อถึงคว�มอุดมสมบูรณ์

เมนูที่นี่ปร�ศจ�กผงชูรส เน้นคว�มเข้มข้นด้วยน้ำ�สต็อกไก่ จัดจ้�นด้วย
เครื่องแกง ที่โดดเด่นยกให้ แกงปู ท�นคู่กับทอดมันปล�เก๋� ห่อหมกปล�
กะพง ปล�ฉ้ิงฉ้�งแห้ง ตัดรสเล่ียนด้วยไชโป้วดอง ถ่ัวดอง แตงกว�ดอง
และสับปะรดภูเก็ต ขนมจีนน้ำ�พริกกุ้ง กุ้งแชบ๊วยจ�กชุมชนในอ่�วปอ
กับน้ำ�พริกรสช�ติหว�นนิดๆ

เนื่องจ�กร้�นตั้งอยู่ในชุมชนมุสลิม จึงมีเมนูที่สะท้อนถึงพื้นถิ่นอย่�ง 
แกงเขียวหว�นเนื้อน่องล�ย กินกับแผ่นโรตี และยังมีเมนูผสมผส�น
พะแนงโอซ�ก� ดัดแปลงจ�กกุ้งทงคัตสึ เปลี่ยนแกงกะหรี่เป็นแกงมัสมั่น
ของไทยที่ได้รับก�รยกย่องเป็นเมนูอร่อยระดับโลก นับว่�ส�ม�รถสัมผัส
วัฒนธรรมก�รกินที่หล�กหล�ย สะท้อนพหุวัฒธรรมของภูเก็ตแบบย่นย่อ
ได้ในที่แห่งเดียว

ขนมจีนน้ำาพริกกุ้งสด

ขนมจีนแกงปูบางโรง

แกงเขียวหวานเนื้อน่องลายโรตี

กุง้โอซากา



ฟิชเชอร์แมน โวฟ 

ห�กชื่นชอบปิ้งย่�งซีฟู้ดเลิศรส ในบรรย�ก�ศสุดโรแมนติก
ริมทะเล ฟิชเชอร์แมน โวฟ ห้องอ�ห�รไทยผสมตะวันตก 
ตั้งชิดติดห�ดกะตะน้อย ในบรรย�ก�ศศ�ล�สไตล์ทรอปิคัล
สถ�นที่ซึ่งส�ม�รถนั่งท�นของอร่อย มองวิวขอบฟ้�ตัดท้อง
ทะเลแบบพ�โนร�ม� โดยไม่มีอะไรม�บดบัง ซึ่งซ่อนตัวอยู่ภ�ยใน 
กะตะธ�นี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท

ฟิชเชอร์แมน โวฟ ให้บริก�รมื้อกล�งวันแบบเรียบง่�ย 
ส่วนมื้อดินเนอร์จะเปิดแผงซีฟู้ด มอบประสบก�รณ์ปิ้งย่�งแก่
นักชิมในแบบยกทะเลม�เสิร์ฟ ส�ม�รถไปยังแผงเลือกวัตถุดิบ
ให้เชฟรังสรรค์เมนูได้ โดยของทะเลมีกรรมวิธีแช่เย็นถึง -20 
องศ�เซลเชียส เพื่อรักษ�คว�มสดและคงรสช�ติ จึงไม่ต้อง
ใช้ส�รเคมีในก�รยืดอ�ยุ ขณะที่ผักสด ผลไม้ เน้นจ�กฟ�ร์ม
ออร์แกนิคในท้องถิ่น ปร�ศจ�กส�รปนเปื้อนต�มม�ตรฐ�น

ซิกเนอร์เจอร์เมนูยกให้ Grilled Seafood Brochettes 
รวมซีฟู้ดท้องทะเลไทยเสิร์ฟกับน้ำ�จิ้มซีฟู้ด พร้อมกรีนโอ๊ต และ
เรดโอ๊คออร์แกนิค ส่วน Pan-Seared Blue Marin ปรับ
เปลี่ยนวัตถุดิบเดิมปล�ทูน่� ม�เป็นปล�ใบ หรือปล�บลูม�รีนใน
ท้องถิ่น ร�ดด้วยยำ�มะม่วงไข่แมงด�ทะเล ใส่ส้มโอสุร�ษฎร์ธ�นี
สับปะรดภูเก็ต จ�กบ�งโรงเข้�ไปด้วย นอกนั้นยังมีวัตถุดิบชั้นดี
ภูเก็ต ลอบสเตอร์ ม�ปรุงเมนูเด็ด ล็อบสเตอร์ ผัดผงกะหรี่ 
และ สป�เก็ตตี ลอบสเตอร์ ให้ได้ชิมของอร่อยอีกด้วย

ในส่วนของเหลือท้ิงจ�กครัว ยังถูกจัดก�รอย่�งเป็นระบบ โดย
เศษอ�ห�รนำ�ไปเป็นอ�ห�รเล้ียงสัตว์ ส่วนเศษพืชผักกล�ยเป็น
ปุ๋ยหมัก บำ�รุงต้นไม้และสน�มหญ้�ในรีสอร์ท รวมถึงน้ำ�หมัก
ชีวภ�พทำ�คว�มสะอ�ดท�งระบ�ยน้ำ� เป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งให้รีสอร์ท
ได้ก�รรับรองม�ตรฐ�น The Green Globe Standard 
ตลอดจนร�งวัลด้�นก�รท่องเท่ียวท่ีมีคว�มรับผิดชอบเก่ียวกับ
ส่ิงแวดล้อม ในระดับน�น�ช�ติอีกหล�ยร�งวัล

FISHERMAN’S WHARF 
GRILL & RESTAURANT

กะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท 
14 ถ.กะตะน้อย ต.กะรน 
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

11.00 - 18.00 น., 18.30 - 00.00 น. 

07 631 8350

katathaniresort 

www.katathani.com

ลิ้มรสอ�ห�รทะเลปิ้งย่�งสดใหม่ 
ดื่มด่ำ�บรรย�ก�ศริมช�ยห�ดกะตะน้อย
ในรีสอร์ทหรูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Pan-Seared Blue Marin



5 Route
โปรแกรมเชื่อมโยงเส้นท�งท่องเที่ยวเชิงอ�ห�ร

GASTRONOMY
JOURNEY







ร้�นช็อกโกแล็ตแบรนด์ของคนไทย PARADAi 
เลือกใช้วัตถุดิบหลักจ�กเมล็ดโกโก้เกษตรกรท้องถิ่น
ที่ปลูกใน อ.ท่�ศ�ล� จ.นครศรีธรรมร�ช ก�รันตีคว�ม
ยอดเยี่ยมคว้�ร�งวัลระดับภูมิภ�คและระดับโลกหล�ย
ร�งวัล ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2018 โดยช็อกโกแลต
เมคเกอร์คนไทยได้โชว์ฝีมือก�รสร้�งสรรค์ Craft 
chocolate อันเป็นเอกลักษณ์ให้โดดเด่นด้วยรสสัมผัส
ไทยแท้หล�กหล�ยรสช�ติแปลกใหม่ไม่ซ้ำ�ใคร อ�ทิ 
เมี่ยงคำ� แกงเขียวหว�น ต้มยำ� ส้มฉุน ส้มซ่� พะโล้ ฯลฯ
รวมถึงช็อกโกแลตบ�ร์ในรูปแบบแพ็กเกจจิ้งลวดล�ย
วรรณคดีไทยสำ�หรับซื้อเป็นของฝ�ก

PARADAi 
Crafted Chocolate & Cafe

คอมมูนิตี้สำ�หรับคนรักสุขภ�พ ที่มีเมนูยอดฮิต 
“ข้�วกะเพร�” ในเวอร์ชั่นที่ใช้โปรตีนผสมผส�น

เน้ือขนุน เทมเป้ และบีทรูท ได้อย่�งลงตัว เช่นเดียวกับ
อีกหล�ยเมนูสุดสร้�งสรรค์ อ�ทิ ซูชิมะเขือม่วง ซูชิ

ข้�วกล้องห่อส�หร่�ยสอดไส้ผักต่�งๆ หรือเบอร์เกอร์
ซิกเนเจอร์ของร้�นที่เลือกใช้วัตถุดิบจ�ก Farm-

to-Table สู่ Plant-Based Vegan ที่ปร�ศจ�ก
เนื้อสัตว์ รวมถึงเมนูฟิวชันหล�ยสัญช�ติที่เพิ่มก�ร

กินผักได้ม�กกว่�เมนูสลัด โดยก�รปฏิวัติหน้�ต� 
สีสัน และรสช�ติอ�ห�รแนวสุขภ�พให้อร่อย

ปลุกเร้�ประส�ทสัมผัสทั้ง 5 ได้อย่�งเพลิดเพลิน

BROCCOLI REVOLUTION

อีกหนึ่งท�งเลือกของก�รท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ใช้
สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้� โดยมีไกด์นำ�ทริปพ�ลัดเล�ะเที่ยว
ทุกซอกทุกมุม ในย่�นประวัติศ�สตร์ ชุมชนร้อยปีตล�ดน้อย 
สัมผัสวิถีชุมชนอย่�งใกล้ชิด ตั้งแต่ศ�ลเจ้�โรงเกือก 
ไปจนถึงท่�น้ำ�ภ�ณุรังษี โดยหยุดชมและถ่�ยรูประหว่�งท�ง 
กับจุดไฮไลต์ที่สวยง�ม ไม่ว่�จะเป็นตึกแถวเก่�แก่ ค�เฟ่
สุดชิคที่รีโนเวทจ�กตึกเก่� รวมถึงของอร่อยให้แวะชิม
ตลอดเส้นท�ง “ตล�ดน้อย” ที่เป็นย่�นก�รค้�และชุมชน
จีนเก่�แก่ริมฝั่งแม่น้ำ�เจ้�พระย� ที่ยังคงคว�มเก๋�
สมกับเป็นย่�นรุ่งเรืองในอดีตไว้ได้ไม่เสื่อมคล�ย

ตล�ดซีฟู้ดท่ีห่�งจ�กช�ยห�ดบ�งเเสน 
เพียง 10 น�ที เป็นแหล่งให้แวะม�
ช้อป ชม ชิล เลือกซื้อห�อ�ห�รทะเล
สดใหม่ จ�กเรือช�วประมง ในท้องถิ่น
ได้ตั้งแต่เช้�ตรู่ ตี 5 ไปจนถึงช่วงดึก
2 ทุ่ม ที่นี่มีให้เลือกแทบทุกชนิด 
ทั้งของทะเลกุ้ง กั้ง ปู ปล� หอยหว�น
ของแห้ง อ�ห�รแปรรูป และของสด
บริก�รปรุงสำ�เร็จพร้อมรับประท�น
ที่ม�พร้อมน้ำ�จิ้มซีฟู้ดรสจัดจ้�น 
ใครอย�กรับประท�นกุ้งมังกรสดๆ
ตัวใหญ่ๆ ในร�ค�มิตรภ�พส�ม�รถ
เลือกซื้อได้ไม่ผิดหวัง

สร้�งคว�มสุขได้ทุกสัมผัสในค�เฟ่แห่ง
คว�มสุข ที่ไม่ไกลจ�กอ่�งศิล� และบ�งแสน 
ตั้งแต่สัมผัสท�งส�ยต�รับรู้สิ่งที่ สวยง�ม
จ�กดีไซน์ร้�นซึ่งเน้นพื้นที่เปิดโล่ง ตกแต่ง
ด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สีเอิร์ธโทน ฟังเสียง
เพลงไพเร�ะเปิดคลอระหว่�งจิบเครื่องดื่ม
กลิ่นหอม ลิ้นรับรู้ถึงรสช�ติขนมแสนอร่อย
รวมถึงจุดถ่�ยรูปยอดฮิต ประติม�กรรม
ลูกบอลสีข�ว 6 ลูก ตัวแทนแห่ง 6 ประส�ท
สัมผัส ต� หู จมูก ลิ้น ก�ย ใจ  ซึ่งอยู่
ติดกับห้องนั่งสม�ธิที่ร้�นจัดไว้เพื่อก�ร
ผ่อนคล�ยท้ังก�ยและใจได้อย่�งเต็มรูปแบบ

ร้�นระดับ Michelin Star 2 ด�ว
ท่ีพิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบจ�กแหล่งต้นกำ�เนิด
ในท้องถิ่นไทยในทุกภูมิภ�คนำ�เสนอ
ประสบก�รณ์อ�ห�รไทยแบบ Fine Dining 
ให้ลิ้มลองรสช�ติตำ�รับพื้นบ้�น และตำ�รับ
ช�ววัง จ�กคอร์สเมนูอ�ห�ร ที่ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนไปต�มฤดูก�ล เพื่อให้นักชิมได้สัมผัส
วัฒนธรรมไทยท่ีแฝงอยู่ในทุกๆ คำ� กับคอนเซ็ปต์
“ห้วงทำ�นองแห่งภูมิปัญญ�อ�ห�รไทยที่ยั่งยืน
โดยเฉพ�ะเมนูเด็ดห้�มพล�ด อย่�ง ต้มยำ�กุ้ง
แม่น้ำ� และข้�วเหนียวมะม่วง ที่นำ�เสนอในสำ�รับ
ด้วยรูปลักษณ์แปลกต�ควรค่�ระดับด�วมิชลิน

เที่ยวชุมชนตล�ดน้อย
by E-Scooter

ตล�ดประมงพื้นบ้�นอ่�งศิล�

AYATANA
cafe Sense of space

R-HAAN

06 3525 5517

Paradai.Chocolate

09 5141 5524 

RHAANThai

08 0961 9426

ayatana.cafe

08 3979 4878

Point T Ride Store 0 3311 4370      fishmarket.angsila

บรอกโคลี เรฟโวลูชั่น ส�ข�แรก สุขุมวิท 49
และส�ข� 2 เจริญกรุง 42/1 
09 7201 2492

BROCCOLI REVOLUTION



0 3823 8160 , 08 1919 2153

www.nongnoochpattaya.com
08 5698 9732 ,     CBTTakhiantia
09 8412 1712

0 3846 1313

bamboocenter1978

09 7245 7050

goodoldsea

สัมผัสคว�มมหัศจรรย์ UNSEEN New Series ของเมืองไทย ไปกับรูปปั้น
ไดโนเส�ร์กว่� 900 ตัว 320 ชนิด ขน�ดเท่�ของจริงในอ�ณ�จักรหุบเข�
ไดโนเส�ร์ ซึ่งรวบรวมส�ยพันธุ์สัตว์โลกล้�นปีไว้ม�กม�ย ท่�มกล�งสวน

ที่ตกแต่งด้วยต้นตะบองเพชร ต้นป�ล์ม และต้นปรงพันธุ์ไม้ยุคโลก
ดึกดำ�บรรพ์ ภ�ยในสวนนงนุช 1 ใน 10 “สวนพฤกษศ�สตร์” ที่สวยที่สุด

ของโลก ที่จะม�สร้�งบรรย�ก�ศย้อนก�ลเวล�กลับไปยุคโลกล้�นปี

หุบเข�ไดโนเส�ร์ สวนนงนุช

จุดรวมพลส�ยกีฬ�เอ็กซ์ตรีม ริมห�ดน�จอมเทียน พัทย�
 ที่มีค�เฟ่ให้นั่งชิล ชิมอ�ห�ร เครื่องดื่ม ของหว�น ควบคู่ไป
พร้อมก�รทำ�กิจกรรมท้�ท�ยไปกับคลื่นลมและแสงแดด กับ

ก�รพ�ยซัพบอร์ด ที่มีครูสอนสำ�หรับมือสมัครเล่นให้ทดลอง
 โต้คลื่นลมทะล และก�รเล่นเซิร์ฟสเก็ต ในบรรย�ก�ศติด

ช�ยห�ดย�วเหยียดสุดต� มีวิวท่�จอดเรือยอร์ชให้ถ่�ยรูป
เติมเต็มวันพักผ่อนสุดคูล ริมทะเลพัทย�

Good Old Sea Beach Cafe
เท่ียวชมพิพิธภัณฑ์เคร่ืองจักส�นท่ีบ่งบอกถึงสภ�พคว�มเป็นม�ของ
บ้�นเมืองในอดีต ท่ีมีไม้ไผ่หล�กหล�ยส�ยพันธ์ุ เป็นพืชประจำ�ท้องถ่ิน
และชมก�รส�ธิตง�นหัตถกรรมส�รพัดรูปแบบของช�วพนัสนิคม 
ที่มีชื่อเสียงด้�นก�รจักส�น ไม่ว่�จะเป็นพัดใบตำ�ลึง พัดส�นล�ยขัด
พร้อมเลือกซื้อสินค้�ง�นหัตถศิลป์คร�ฟท์ดีไซน์ ทั้งของใช้ 
ของตกแต่งบ้�น อ�ทิ ตะกร้� กระเป๋�ส�นไม้ไผ่ย้อมสีธรรมช�ติรูปแบบ 
ต่�งๆ โดยเฉพ�ะล�ยดอกพิกุล ซึ่งเป็นล�ยเอกลักษณ์ประจำ�ท้องถิ่น  

ท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้�นตะเคียนเตี้ย ที่เป็นแหล่ง
สวนมะพร้�วในภ�คตะวันออก พร้อมเที่ยวชม
พิพิธภัณฑ์บ้�นร้อยเส� อ�ยุกว่�ร้อยปี ชิมอ�ห�ร
สูตรโบร�ณของช�วบ�งละมุง จ.ชลบุรี เรียนรู้ก�ร
ทำ�อ�ห�รพื้นบ้�นที่เชฟช�วตะเคียนเตี้ยพร้อม 
เผยสูตรโบร�ณให้ได้ทดลองทำ� และชิมเมนูเด็ด 
อ�ทิ น้ำ�พริกกุ้งสด แกงไก่กะล�มะพร้�ว ไข่เจียว
กะเพร� ไก่ต้มกระว�น น้ำ�พริกกุ้งสดไข่เค็ม 
ม�เที่ยวที่นี่ยังมีกิจกรรมสร้�งสรรค์สนุกๆ 
ทั้งเวิร์กชอปทำ�กระเป๋�ผ้�คั้นสีย้อมจ�กดอกไม้สด 
ทำ�สบู่น้ำ�มันมะพร้�ว และก�รทำ�ผ้�มัดย้อม ฯลฯ

เชฟชุมชน บ้�นตะเคียนเตี้ย

ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักส�นด้วยไม้ไผ่ 
อ.พนัสนิคม







ช�วน�ภ�คเหนือในอดีตใช้ “คุข้�ว” ภ�ชนะส�นด้วยไม้ไผ่
ใช้ตีข้�ว และนี่จึงเป็นที่ม�ของชื่อร้�นอ�ห�รแนวล้�นน� 
ฟิวชัน สะท้อนเร่ืองร�วท้ังภูมิปัญญ�ล้�นน�และก�รหลอมรวม
ของวัฒนธรรมท�งอ�ห�ร บนพื้นฐ�นคำ�นึงถึงคว�มสมดุล
กับธรรมช�ติ วัฒนธรรม และคว�มยั่งยืนของสังคม วัตถุดิบ
หลักที่ใช้ในครัวจึงมีทั้งที่ปลูกเอง และรับซื้อพืชผักอินทรีย์
จ�กพนักง�นโรงแรม ชุมชนช�วบ้�น และเกษตรกรโดยตรง
หล�กหล�ยเมนูอร่อยม�จ�กหล�ยวัฒนธรรมทั้งพม่� ล�ว
จีนยูนน�น และไทยล้�นน� ม�ประยุกต์ท�นได้ทั้งคนไทยและ
ต่�งช�ติ แนะนำ�เมนู จิ้นลุง อ�ห�รไทยใหญ่รสช�ติกลมกล่อม
ยำ�ข้�วแรมฟืนไก่สไตล์ยูนน�น และเคร่ืองด่ืมเรียกคว�มสดช่ืน 
ล่องแม่ปิง ใช้พญ�รัมผสมผลไม้พื้นเมือง แต่ละเมนู
ล้วนบอกเล่�วิถีช�วบ้�นผ่�นจ�นอ�ห�รอย่�งร่วมสมัย

คุข้�ว

เพลิดเพลินกับอ�ห�รโฮมเมดย�มเช้�ในตล�ด
เกษตรอินทรีย์ที่ส่งตรงจ�กช�วสวน ซึ่งเป็น
ตล�ดรวมสินค้�แฮนด์เมดใหญ่ที่สุดของ
เชียงใหม่ เนื้อที่ 40 ไร่ บนถนนอัษฎ�ธร 
ตล�ดเปิดทุกวันเส�ร์และอ�ทิตย์ ต้ังแต่ 06.30 - 
13.00 น. อิ่มหนำ�สำ�ร�ญใจกับก�รเลือกซื้อ
สินค้�พืชผัก อ�ห�รสำ�เร็จรูป หรือจิบก�แฟดริป 
ยังมีพื้นที่ชอปปิงสินค้�ทำ�มือ ของสะสม เสื้อผ้� 
ของใช้แนวก�ร�จ และสินค้�มือสองม�กม�ย 
กว่� 100 ร้�นค้� พร้อมมีล�นกิจกรรมว�ดภ�พ
สำ�หรับเด็ก ห้องเวิร์กชอป พื้นที่จัดแสดง
ง�นศิลปะอีกด้วย

จริงใจ Farmers Market
เชียงใหม่ 

ตล�ดนัดขนมปังกล�งสวนอวลกล่ินหอมกรุ่น 
ในทุกเช้�วันเส�ร์ ที่คนเชียงใหม่เรียกข�นว่�
เป็นตล�ดขนมปังกล�งป่�บ้�นสวนไผ่ล้อม
ท่ีทำ�ข�ยอบสดใหม่หอมนุ่ม แนะนำ� ครัวซองต์
ท่ีมีให้เลือกหล�ยรส ท้ังรสธรรมด� อัลมอนด์ 
แฮมชีส รวมถึงบ�แก็ตต์ เดนิชอัลมอนด์ 
คีชผักโขมเห็ดหอม ท�ร์ตหล�กรสช�ติ
สวนเปิดพ้ืนท่ีจำ�หน่�ยสินค้�อ�ห�รออร์แกนิค 
ต่�งๆ อ�ทิ นมวัวออร์แกนิค โยเกิร์ตออร์แกนิค 
ผลไม้พื้นบ้�น สินค้�โฮมเมด เต้�หู้ญี่ปุ่น 
แยมผลไม้ ฯลฯ ตล�ดเปิดตั้งแต่เช้�ตรู่
07.30 -11.00 น. 

ร้�นอ�ห�รไฟน์ไดนิ่ง จัดเสิร์ฟเป็นคอร์สพิถีพิถัน
ในแบบ Chef’s Table หรือแล้วแต่เชฟ และไม่มีเมนู
เพร�ะอ�ห�รที่เสิร์ฟจะเปลี่ยนไปต�มวัตถุดิบในแต่ละวัน
เป็นอ�ห�รที่มีพื้นฐ�นจ�กวัตถุดิบพื้นถิ่น ฤดูก�ลและ
วัฒนธรรม ทุกเมนูที่สร้�งสรรค์จึงโดดเด่นด้วยก�รจับคู่ 
วัตถุดิบไทยจ�กท้องถิ่น ผสมผส�นเทคนิคต่�งๆ และ
เคล็ดลับก�ร Fermentation ที่ฝึกฝนม�หล�ยปี 
กล�ยเป็นอ�ห�รที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และมีเอกลักษณ์
รับรู้ได้ในแบบฉบับของ เชฟแบล็ค-ภ�นุภน บุลสุวรรณ  

คอมมูนิตี้มอลล์สุดฮิปสถ�ปัตยกรรม
สไตล์ยุโรปผสมล้�นน� ในย่�นนิมม�น
เหมินท์ ที่เป็นแหล่งชอปปิงสินค้�
ไลฟ์สไตล์ ง�นออกแบบเก๋ไก๋ ตล�ดนัด
สินค้�หัตถกรรม โซนร้�นอ�ห�รที่
รวบรวมร้�นดังเจ้�เด็ดของเมือง
เชียงใหม่ ค�เฟ่ ร้�นก�แฟ และบ�ร์
ไว้ให้ได้เลือกอิ่มอร่อย และมีล�นกว้�ง
สำ�หรับจัดกิจกรรมท�งวัฒนธรรม
ร่วมสมัย เวิร์กชอปสุดสร้�งสรรค์ หรือ
ก�รแสดงดนตรีหมุนเวียนตลอดทั้งปี 

เต็มอ่ิมกับอ�ห�รพ้ืนถ่ินเมืองเหนือท่ีแทบทุกเมนู
ใช้วัตถุดิบออร์แกนิค เกือบ 100% ภ�ยใต้คอนเซ็ปต์ 
ฟ�ร์มสู่เมือง นำ�เสนอเมนูล้�นน�ฟิวชัน อ�ทิ 
สป�เก็ตตีปูอ่อง ใช้ปูน�ออร์แกนิคกระดองเล็ก
เล้ียงในฟ�ร์ม ท�นคู่ข้�วหอมมะลิอัญชัน เชียงด�
ออร์แกนิคผัดไข่ ผักพ้ืนบ้�นปลูกในฟ�ร์ม เช่นเดียวกับ 
ไข่ไก่ได้ม�จ�กแม่ไก่อ�รมณ์ดีในจินเจอร์ฟ�ร์ม  
ร้�นส�ข�ส�รภี ท่ีเป็นพ้ืนท่ีฟ�ร์มปลูกผัก มีกิจกรรม
เรียนรู้ธรรมช�ติดำ�น�ปลูกข้�ว เท่ียวชมฟ�ร์ม 
เก็บไข่ไก่ ข่ีคว�ยถ่�ยรูป ให้ได้เรียนรู้อย่�ง
สนุกสน�นในฟ�ร์มวิถีย่ังยืน

ตล�ดนัดบ้�นสวนไผ่ล้อม
(น�น� จังเกิ้ล) แบล็คคิช อ�ร์ติซ�น คิทเช่น

วัน นิมม�น

จินเจอร์ ฟ�ร์ม คิทเช่น

0 5311 1670

www.rayaheritage.com

0 5208 0900

one nimman

0 5380 0150, 08 6586 5405

Nana Jungle

0 5323 1520

FarmersMarketChiangmai

0 5200 4473

Ginger Farm Kitchen

www.gingerfarmkitchen.com

09 5962 9949 , 08 3695 6464

Blackitch Artisan Kitchen

www.blackitch.com



จิบช�รสเลิศร�งวัลระดับโลก เพลิดเพลินทัวร์
ไร่ช� เรียนรู้วัฒนธรรมก�รชงช�โบร�ณ
สุดละเมียดละไม และก�รเก็บช�ย�มเช้�กับ
กลุ่มคนท้องถิ่นช�ติพันธุ์   ที่นี่มีช�ออร์แกนิค 
พันธุ์อัสสัมคุณภ�พสูงให้เลือกม�กกว่�  
10 ชนิด และอิ่มเอมเมนูอ�ห�รสุขภ�พแนวใหม่
จ�กวัตถุดิบท้องถิ่น อ�ทิ ยำ�ใบอรักษ ปรุงจ�ก 
ใบช�และพืชผักต่�งๆ ใช้ผักต�มฤดูก�ลจ�ก
สวนผักเกษตรอินทรีย์ของลีซูลอดจ์ และ 
เครือข่�ยเกษตรอินทรีย์ใกล้เคียง อีกหนึ่ง 
ท�งเลือกก�รท่องเที่ยวใกล้ชิดธรรมช�ติ  
ที่ได้รับคว�มสุขและสุขภ�พที่ดีกลับไป

บ้�นพักวิถีเซนแนว Community-based 
Tourism อีกหนึ่งท�งเลือกของคนรัก
ธรรมช�ติ ตั้งอยู่ในหมู่บ้�นช�วเข�เผ่�ลีซู
 อ.แม่แตง โอบล้อมด้วยธรรมช�ติอันเงียบ
สงบ อ�ก�ศบริสุทธ์ิ และวิวทิวเข� ทุ่งน�ข้�ว 
กว้�งสุดส�ยต� ที่นี่ปลูกข้�ว ปลูกผัก
ออร์แกนิคสำ�หรับทำ�อ�ห�รให้ผู้เข้�พัก  
มีกิจกรรมทัวร์ชมหมู่บ้�น สอนทำ�อ�ห�ร
ชนเผ่�สูตรดั้งเดิมช�วลีซู ทัวร์เก็บใบช�
ไร่ช�อรักษ รวมถึงกิจกรรมปั่นจักรย�น 
ขี่ช้�ง ล่องแพไม้ไผ่ หล�กหล�ยตัวเลือก
สำ�หรับผู้ชื่นชอบธรรมช�ติอย่�งแท้จริง

Araksa Tea Garden 

ลีซู ลอดจ์

08 3540 9529

www.asian-oasis.com

08 7703 7326

www.araksatea.com

สนุกสน�นสัมผัสคว�มน่�รักของช้�งไทยแสนรู้ ในศูนย์อนุรักษ์ช้�ง 
บนพ้ืนท่ีกว่� 48 ไร่ ท่ีนักท่องเท่ียวส�ม�รถทำ�กิจกรรมร่วมกับช้�ง
ได้ม�กม�ย อ�ทิ ก�รให้อ�ห�รช้�ง สป�โคลน เล่นน้ำ�กับช้�ง และ
ก�รให้ข้อมูลคว�มรู้เก่ียวกับช้�งส�ยพันธ์ุต่�งๆ โดยมีโปรแกรม
ท้ังแบบคร่ึงวัน เต็มวัน หรือแบบค้�งคืนเพ่ือ ผู้ร่วมทำ�กิจกรรมได้รับ
ประสบก�รณ์ก�รดูแลช้�งอย่�งใกล้ชิดและเต็มไปด้วยคว�มประทับใจ

ร�นตอง เซฟ แอนด์ เรสคิว
เอลเลเฟนท์ส เซ็นเตอร์

ศ�สนสถ�นศักดิ์สิทธิ์โดดเด่นด้วยคว�มอลังก�รของง�นสถ�ปัตยกรรมแห่งล้�นน�ประยุกต์ บนเนื้อที่กว่� 80 ไร่ ใน อ.แม่แตง 
ที่ซ่อนคว�มงดง�มแต่แฝงไว้ซึ่งคติธรรม เป็นสถ�นที่พักผ่อนท�งจิตใจ สร้�งขึ้นโดยมีกุศโลบ�ยมุ่งเชิญชวนผู้คนเข้�ม�ชม

คว�มสวยง�มของอุโบสถ หอไตร หอกลอง กุฏิไม้สักทองทรงล้�นน� พระสถูปเจดีย์ ไหว้พระเจ้�ทันใจในวิห�รไม้สัก
มีซุ้มบันไดรูปปั้นพญ�น�คร�ชศรีสุทโธที่โอบล้อมโดยรอบ และนมัสก�รพระธ�ตุประจำ�ปีเกิด 12 ร�ศี 

วัดบ้�นเด่น (วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน)

0 5327 2023, 09 5442 4644 

rantongelephant

www.bestelephantsanctuarychiangmai.com



ไหว้พระขอพรวัดคู่บ้�นคู่เมืองเชียงใหม่ 
วัดพระสิงห์วรมห�วิห�ร วัดสำ�คัญ 
ท่ีประดิษฐ�นพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูป 
ศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง สักก�ระพระพุทธรูป
งดง�มศิลปะเชียงแสนในวิห�รล�ยคำ� 
ศิลปกรรมของภ�คเหนือ มีรูปปั้น
พญ�น�ค 2 ตัวอยู่บันไดหน้� และ
รูปปั้นสิงห์ 2 ตัว ชมคว�มง�มศิลปะ
จ�กคว�มศรัทธ�ภ�พจิตรกรรม 
ฝ�ผนังจ�กวรรณคดีเรื่องสังข์ทอง 
ซึ่งพบได้เพียงแห่งเดียวที่นี่

วัดพระสิงห์
วรมห�วิห�ร

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม
แบบครบวงจรใน อ.สันกำ�แพง ที่ส�ม�รถ
เรียนรู้ก�รผลิตผ้�ไหม เวิร์กชอปย้อมผ้�
จ�กสีธรรมช�ติ ชมแปลงผักสดอินทรีย์
สนุกกับสัตว์เลี้ยงหล�กหล�ยชนิด อ�ทิ
คว�ยเผือก เก็บไข่ไก่ ให้อ�ห�รสัตว์  
ใน Happy Farm Zone พร้อมรับประท�น
อ�ห�รเหนือฟิวชันรสช�ติดั้งเดิมใน
คอนเซ็ปต์ Farm to Table และใช้วัตถุดิบ
จ�กธรรมช�ติ 100% ปร�ศจ�กส�รกันบูด 
และผงชูรส ที่ โคคูน อีทเทอรี่

โคคูน อีทเทอรี่

หนึ่งในวัดสวยใน จ.เชียงใหม่ โดดเด่นด้วย
พระเจดีย์องค์ใหญ่ทรงระฆังแบบล้�นน�ที่
ใหญ่ที่สุด ใน อ.เชียงแสน สูง 88 เมตร มีฐ�น
กว้�ง 24 เมตร  ปัจจุบันบริเวณวัดเจดีย์หลวง
กล�งเมืองเชียงใหม่มีสิ่งสักก�ระหล�กหล�ย 
ได้แก่ เจดีย์หลวง อินทขิล ต้นย�ง กุมภัณฑ์ 
พระฤาษี และกรมศิลป�กรได้ประก�ศขึ้นทะเบียน
เป็นโบร�ณสถ�นแห่งช�ติ อ�ณ�บริเวณโดย
รอบกว้�งขว�ง ร่มรื่น เงียบสงบ เหม�ะกับ
ผู้ชื่นชอบเที่ยววัดว�อ�ร�มและเมืองเก่� 

ตล�ดต้นพยอม

วัดเจดีย์หลวงวรวิห�ร

0 5341 6027

08 6913 3961

cocoonfarmofficial

ชมสวนสวย แดนเทวด� จุดเช็คอินใหม่ของเมืองเชียงใหม่ในบรรย�ก�ศสวนป่�ทรอปิคอล
บนพื้นที่กว่� 9 ไร่ ท่�มกล�งไอหมอกปกคลุม งดง�มดุจดั่งเข้�ไปอยู่ในโลกเทพนิย�ย ตื่นต�น้ำ�ตกจำ�ลอง
คว�มสูงเทียบเท่�ตึก 5 ชั้น และทุ่งดอกไม้ ต้นไม้ใหญ่น้อยร่มรื่น ที่นี่มีบริก�รอ�ห�รและร้�นก�แฟ ทั้งค�เฟ่
สไตล์ญี่ปุ่น และค�เฟ่สวยกล�งป่�ได้อ�รมณ์ปิคนิคในสวนสวย

แดนเทวด�

โรงแรมสวยในเชียงใหม่ที่ส�ยคร�ฟท์ต้องม�พัก 
กับบรรย�ก�ศคว�มเงียบสงบ เห็นวิวแม่น้ำ�ปิงแจ่มชัด
และก�รสร้�งเอกลักษณ์ตกแต่งโรงแรมในแบบร่วมสมัย 
พิถีพิถันเลือกข้�วของเครื่องใช้จ�กง�นฝีมือของ
ช่�งท้องถิ่น และศิลปินพื้นเมืองในชุมชนภ�คเหนือ
อ�ทิ ฉ�กกระด�ษส� เครื่องปั้นดินเผ� ง�นหัตถกรรม 
จักส�น ผ้�ทอแบบต่�งๆ ประดับตกแต่งในโรงแรม  
สะท้อนก�รอนุรักษ์ภูมิปัญญ�พื้นถิ่นล้�นน� และ
เชื่อมโยงคว�มสัมพันธ์วิถีชีวิตเมืองเหนือดั้งเดิมไว้ 
ได้อย่�งละเมียดละไม ชวนนักเดินท�งให้ม�สัมผัส
วิถีชีวิตริมแม่น้ำ�ปิง พร้อมสร้�งคว�มย่ังยืนร่วมกับชุมชน 

ร�ย� เฮอริเทจ

08 1609 8333

แดนเทวด�

0 5311 1670-73

RayaHeritage

www.rayaheritage.com

แวะซื้อของฝ�กก่อนเดินท�งกลับ ที่ ตล�ดต้นพยอม ตล�ดเก่�แก่
ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกไปดอยสุเทพ ไม่ไกลสน�มบินเชียงใหม่ และเป็นจุดแวะ
สำ�หรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินท�งไปต่อในเส้นท�งแม่ริม แม่แตง ห�งดง
สันป่�ตอง ได้สะดวกโดยไม่ต้องเข้�เมืองเจอรถติด ตล�ดจำ�หน่�ยอ�ห�ร

พื้นเมืองไส้อั่ว น้ำ�พริกหนุ่ม
แหนม แคบหมู ดอกไม้ ผลไม้
เมืองหน�วต�มฤดูก�ลที่สด
สะอ�ด ร�ค�สมเหตุสมผล
และร้�นค้�มีบริก�รแพ็กสินค้�
ลงกล่องเพื่อก�รเดินท�ง
และจัดส่งไปรษณีย์อำ�นวย
คว�มสะดวกให้ด้วย 

ตล�ดต้นพยอม - สุเทพ







เสพง�นศิลป์ และชิมอ�ห�รแสนอร่อย
ในร้�นอ�ห�รพื้นเมืองประยุกต์ และ
ล้�นน�ฟิวชัน โดดเด่นด้วยรสช�ติ
ตำ�รับช�วเชียงร�ย และก�รตกแต่งจ�น
งดง�มเป็นเอกลักษณ์ที่รับรองว่� 
ถูกป�กถูกใจทั้งช�วไทยและต่�งช�ติ  
ก�รันตีด้วยร�งวัล 2020 Top 
Restaurant In Thailand โดย ASIA 
TOP 80 ทุกเมนูรังสรรค์จ�กวัตถุดิบ
ปลอดส�ร ปลูกในพื้นที่เชียงร�ยและ
ทั่วไทย และด้วยร้�นอยู่ในขัวศิลปะ
ส�ม�รถชมผลง�นของศิลปินท้องถิ่น
ได้ในคร�เดียวกัน 

ร้�นม�ลองเต๊อะ

ค�เฟ่ส�ข�ในเมืองเชียงร�ยแห่งแรก
ของ อะบอนโซ่ แบรนด์ก�แฟรุ่นบุกเบิก
จ�กดอยช้�ง เก่�แก่กว่� 30 ปี นำ�เอ�
ผลผลิตจ�กครอบครัวช�วอ�ข่�กว่� 
30 ครัวเรือน ซึ่งพิถีพิถันทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ปลูก แบบลดก�รใช้ส�รเคมี 
ก�รแปรรูป ก�รคั่ว และชงด้วยฝีมือ
ลูกหล�นคนพ้ืนเมือง สะท้อนถึงคอนเซ็ปต์ 
Seed to Cup ของอะบอนโซ่ได้เต็ม
รสช�ติทุกหยดก�แฟ ทั้งยังได้มีส่วนช่วย
กระจ�ยร�ยได้สู่ชุมชน และสร้�งง�น
ให้เย�วชนไปพร้อมกันในแก้วเดียว

ABONZO In Town

หมู่บ้�นบนดอยสูงแห่งนี้ เป็นหนึ่งในสถ�นที่
ต�กอ�ก�ศยอดนิยมของคนไทย ด้วยมนต์
เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตชนเผ่�อ�ข่�อันเรียบง่�ย
ขุนเข�โอบล้อมงดง�ม บ้�นผ�ฮี้ถือเป็น
แหล่งก�แฟชื่อดังในไทย จ�กก�รส่งเสริมให้
ปลูกทดแทนฝ่ิน โดยโครงก�รพัฒน�ดอยตุง
ต�มบ้�นเรือนจึงเห็นล�นต�กก�แฟ ให้
อ�รมณ์ดั่งสวรรค์ของคอฟฟี่ เลิฟเวอร์
ยังมีค�เฟ่หล�ยแห่ง บริก�รในคอนเซ็ปต์
นั่งห้อยข�ตรงระเบียง จิบก�แฟ ชมวิวบน
ดอยสูง และมีโฮมสเตย์ให้ได้สัมผัสกับชีวิต
ที่นี่อย่�งเต็มอิ่ม ( ที่พักจะปิดระหว่�งวันที่ 
1 มี.ค. - 31 พ.ค. ประจำ�ทุกปี ) 

คงเพร�ะดอยแห่งนี้มีรูปทรงคล้�ยหมี
นอนหง�ย จึงถูกเรียกว่�ดอยผ�หมี  
ที่ตั้งหมู่บ้�นกล�งหุบเข�สุดช�ยแดน
ไทย-เมียนม� แหล่งท่องเท่ียวท่ีกำ�ลังฮิต 
ในหมู่คนไทย ใกล้กับอุทย�นแห่งช�ติ
ถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�น�งนอน ด้วยเสน่ห์
ของวิถีวัฒนธรรมช�วอ�ข่� ทิวทัศน์
และประวัติศ�สตร์ ซึ่งอดีตเป็นพื้นที่
ปลูกฝิ่นและเส้นท�งลำ�เลียงย�เสพติด
ต่อเมื่อรัชก�ลที่ 9 เสด็จฯ เยือน จึง
ส่งเสริมให้ปลูกก�แฟทดแทน จนกล�ย
เป็นแหล่งปลูกสำ�คัญในไทย ปัจจุบัน
ที่นี่มีค�เฟ่ซ่อนต�มไหล่เข�ม�กม�ย
รวมถึงโฮมสเตย์และล�นก�งเต็นท์ 
ให้ได้ดื่มด่ำ�บรรย�ก�ศบนดอยผ�หมี

ถ้ำ�หลวงขุนน้ำ�น�งนอน
กล�ยเป็นจุดหม�ยของ
นักท่องเที่ยว ที่ต้องก�ร
สัมผัสธรรมช�ติของ
ทิวเข�สูงสลับซับซ้อนเป็น
แนวย�ว จนคล้�ยหญิง
นอนทอดก�ย พร้อม
ซึมซับเรื่องร�วน่�จำ�จด
ในก�รช่วยเหลือ 13 ชีวิต
ทีมหมูป่�อะค�เดมีภ�ยใน
ถ้ำ�หลวง ถ้ำ�ที่มีขน�ดใหญ่
และลึกอันดับที่ 4 ของไทย 
โดยด้�นในเป็นโถงโล่ง 
อ�ก�ศเย็นสบ�ย  
มีหินงอก หินย้อยสวยง�ม 
บริเวณอุทย�นฯ ยังมี  
สระมรกตขุนน้ำ�น�งนอน
แอ่งน้ำ�ใสสีเขียวมรกต
เกิดจ�กก�รสูบน้ำ�บ�ด�ล
ในก�รกู้ภัยหนนั้น  
ถือเป็นจุดที่ควรม�ชม
คว�มอัศจรรย์

หนึ่งในวัดสำ�คัญและเป็นจุดหม�ย
ยอดนิยมของเชียงร�ย โดดเด่นด้วย
สถ�ปัตยกรรมไทยผสมผส�นอันงดง�ม
ที่สำ�คัญคือ พบโชคธรรมเจดีย์ มห�เจดีย์
ทรงส�มเหลี่ยมสูง 9 ชั้น ผสมผส�นศิลปะ
ไทย จีน เมียนม� และยุโรป ประดิษฐ�น
รูปแกะสลักพระโพธิสัตว์กวนอิม 
พระศรีอริยเมตตรัย พระยูไลมห�บ�รมี
บริเวณเนินเข�ยังมี องค์พระโพธิสัตว์
เจ้�แม่กวนอิม สูง 69 เมตร ที่ช�วไทยและ
ต่�งช�ติหลั่งไหลม�ขอพร โดยด้�นบน
ยังเป็นจุดชมวิวภูมิทัศน์ที่ร�ยล้อมด้วย
ทิวเข�อันสวยง�มอีกด้วย

บ้�นผ�ฮี้ 
ดอยผ�หมี

วัดห้วยปล�กั้ง

09 5229 5359

ม�ลองเต๊อะ เชียงร�ย

08 9431 7479

ผ�ฮี้ โฮมสเตย์ Phahee Homestay

09 1070 7272

Abonzointown

อุทย�นแห่งช�ติถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�น�งนอน 

09 4603 3511, 08 0792 5095            

อุทย�นแห่งช�ติถ้ำ�หลวง-ขุนน้ำ�น�งนอน



ชุมชนเล็กๆ กว่�ร้อยปีในแม่ส�ย เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ 
แห่งภูมิปัญญ�ท้องถิ่น ที่นี่จะได้สัมผัสกับหมู่บ้�น 
เกษตรอินทรีย์ มีเส้นท�งจักรย�นหรือนั่งรถอีแต๊ก 
ชมบรรย�ก�ศรอบๆ ตลอดกิจกรรมให้เลือกหล�กหล�ย
รูปแบบ ตั้งแต่ก�รทำ�กระด�ษส� ชิมอ�ห�รพื้นเมือง
ล้�นน� พิซซ่�น้ำ�เงี้ยวที่ผสมผส�นอ�ห�รตะวันตก
กับอ�ห�รถิ่นได้อย่�งลงตัว ไปจนถึงสป�ม�สก์
ใยไหมทองคำ� จ�กภูมิปัญญ�ก�รปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ช่วยบำ�รุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งกลับไป ทั้งนี้ควรจอง
ล่วงหน้� ต�มนโยบ�ยเกี่ยวกับโควิด-19 ของชุมชน

ชุมชนท่องเที่ยวบ้�นป�งห้�

เปิดประสบก�รณ์ท่องเท่ียวเมืองเชียงร�ยในมุมมองใหม่ 
ด้วยก�รออกไปท้�คว�มสูง กับก�รบินพ�ร�มมอเตอร์ 
ชมทัศนียภ�พแบบ 360 องศ� จ�กระดับคว�มสูง
ประม�ณ 1,500 ฟุต พ�ดผ่�นสถ�นที่ท่องเที่ยวสำ�คัญ 
ไม่ว่�จะเป็นสิงห์ป�ร์ค วัดร่องขุ่น วัดห้วยปล�ก้ัง
บรรย�ก�ศตัวเมือง กระทั่งดอยช้�งที่อยู่ไกลออกไป 
ตลอดระยะเวล�ในก�รบินร�ว 15 - 20 น�ที พร้อม
บริก�รบันทึกภ�พและวิดีโออันน่�ประทับใจ โดยนักบิน
ม�กประสบก�รณ์กว่� 15 ปี 

Chiang Rai Skyrider

วัดพุทธสุดวิจิตรงดง�มแห่งน้ี ถูกขน�นน�มว่� 
Blue Temple ด้วยเอกลักษณ์สถ�ปัตยกรรม
สีน้ำ�เงิน ซึ่งสะท้อนถึงธรรมะของสมเด็จ
พระพุทธเจ้�ที่ขย�ยไปทั่วโลก และเปรียบดั่ง
ท้องฟ้�อันสดใส โดดเด่นด้วย วิห�รวัดร่องเสือเต้น 
ศิลปะพุทธศิลป์ล้�นน�อันอ่อนช้อย ออกแบบ
โดยสล่�นก ศิลปินพื้นบ้�นและศิษย์ของ 
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งก่อสร้�งน�นถึง  
11 ปี โดยประดิษฐ�นพระพุทธรัชมงคลบดี
ตรีโลกน�ถสีข�วผุดผ่อง ภ�ยในวัดมี 
พระธ�ตุเกศแก้วจุฬ�มณีห้�พระองค์ และ 
ง�นพุทธศิลป์ม�กม�ยที่แฝงถึงธรรมะ

ร้�นอ�ห�รเหนือร่วมสมัยสไตล์ฟิวชันคงรสช�ติดั้งเดิม เป็นคำ�จำ�กัดคว�มสั้นๆ ของผ�มไส้อั่ว ที่นี่คือจุดหม�ยของผู้ต้องก�รสัมผัส
รสช�ติอันจัดจ้�นสไตล์พื้นเมือง และยังมีเมนูล้�นน�ฟิวชันให้เลือกลองลิ้ม ซึ่งรังสรรค์จ�กวัตถุดิบปลอดภัยในท้องถิ่นต�มฤดูก�ล 

และคว�มตั้งใจของร้�นที่ต้องก�รรักษ�เอกลักษณ์วัฒนธรรมก�รกินอยู่ของคนล้�นน� ผ่�นอ�ห�ร รวมถึงศ�ล�ไม้หลังใหญ่ 
สถ�ปัตยกรรมแบบพื้นถิ่นที่สวยงดง�ม สมกับคว�มหม�ยในภ�ษ�ล้�นน� ผ�ม ที่แปลว่�ศ�ล�และที่พบปะได้อย่�งลงตัว

หนึ่งในศ�สนสถ�นที่สวยติดอันดับโลก 
ด้วยมีอุโบสถสีข�ว สถ�ปัตยกรรม
อันปร�ณีตอ่อนช้อยแบบศิลปะไทยประยุกต์
ดึงดูดผู้คนทั่วโลกม�เยือนที่นี่อย่�งคับคั่ง 
โดยได้ฉ�ย�ว่� White Temple 
ซึ่งสิ่งปลูกสร้�งและจิตรกรรมในวัด 
ล้วนมีกุศโลบ�ยเกี่ยวกับคำ�สอนของ
ศ�สน�พุทธรังสรรค์ด้วยฝีมือของ 
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งช�ติ
ของไทย และผู้เขียนภ�พจิตรกรรมฝ�ผนัง
วัดพุทธปทีป ณ กรุงลอนดอน โดย
วัดร่องขุ่นสร้�งด้วยทุนสะสมจ�กก�ร
จำ�หน่�ยผลง�นศิลปะของเข�เอง นับเป็น
ศรัทธ�อันแรงกล้�ต่อศ�สน�

วัดร่องเสือเต้น

ผ�มไส้อั่ว

วัดร่องขุ่น

08 5032 3465

panghahomestay

0 5367 3579

วัดร่องขุ่น - Wat Rong Khun - White Temple - Chiang Rai - Thailand

0 5202 0499   paamsaiaua

06 4347 3636

RSTBlueTemple

08 8599 6380

Chiang Rai Skyrider บินพ�ร�มอเตอร์พ�ร�เพลน







สัญลักษณ์คู่บ้�นคู่เมืองกระบี่ 
มีลักษณะเป็นเข�หินปูนสองลูก 
(Krabi’s Twin Mountains)  
ตั้งตระหง่�นขน�บข้�งแม่น้ำ�กระบี่
แม่น้ำ�ส�ยส้ันท่ีสุดในไทย มีคว�มย�ว 
เพียง 5 กิโลเมตร แวดล้อมด้วย
ผืนป่�โกงก�งได้รับก�รประก�ศ
จัดตั้งให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ�ที่มี 
คว�มสำ�คัญ 1 ใน 1,100 แห่ง 
ของโลก นักท่องเที่ยวส�ม�รถ
จ้�งเรือหัวโทงจ�กท่�เรือสวน
เจ้�ฟ้� ล่องต�มแม่น้ำ� ลอดผ่�น
อุโมงค์โกงก�งเขียวชอุ่ม ไปยัง
เข�ขน�บน้ำ�ได้ ซึ่งบนเก�ะมี
ถ้ำ�โบร�ณ แหล่งอ�ศัยของมนุษย์
ยุคก่อนประวัติศ�สตร์ 

ชุมชนเก�ะกล�งเป็นชุมชนพื้นบ้�น
มุสลิม บนเก�ะเล็ก ๆ อยู่กล�งแม่น้ำ�
กระบี่ โอบล้อมด้วยป่�โกงก�ง
อุดมสมบูรณ์ คนท้องถิ่นเรียกกันว่�
เก�ะกล�งหน้�เมือง ที่นี่ยังคงวิถีชีวิต
อย่�งเรียบง่�ย ผูกติดกับธรรมช�ติ
ด้วยก�รทำ�ประมงพื้นบ้�นและ
เกษตรกรรม เป็นแหล่งปลูก
ข้�วสังข์หยดเลื่องชื่อ ก�รเยือนที่นี่
ส�ม�รถนั่งรถสก�ยแล็ปทัวร์รอบเก�ะ 
ชมก�รทำ�เรือหัวโทงจำ�ลอง ผ้�ป�เต๊ะ
ฟ�ร์มปูดำ� มีร้�นอ�ห�รปักษ์ใต้และ
ซีฟู้ดบนกระชังปล� รวมถึงที่พักแบบ
โฮมสเตย์ และรีสอร์ทให้ได้สัมผัสเสน่ห์
แห่งวิถีชุมชนอย่�งลึกซึ้ง 

คิดถึง คอทเทจ โฮมสเตย์ในบ้�นหลังเล็กๆ 
อันอบอุ่น ต้อนรับอย่�งดีโดยคู่รักซึ่งเป็น
เจ้�ของ ท่�มกล�งบรรย�ก�ศชุมชนบน 
เก�ะกล�ง ที่นี่ยังเปิดประตูให้นักท่องเที่ยว 
ที่สนใจง�นแฮนด์เมด เข้�ม�ทำ�กิจกรรมแนว 
กิน-เล่น-อยู่กับธรรมช�ติ ทั้งเพนท์โปสเตอร์
จ�กสีธรรมช�ติ ทำ�ขนมกลีบม�ล�ท�นคู่ 
ช�ไพลิน ทำ�ขนมพื้นถิ่นอย่�งขนมครก
โบร�ณ ขนมโค โรตี จนถึงทำ�ข้�วยำ�คลุก
อ�ห�รพื้นถิ่น มี Gourmet’s Table 
เสิร์ฟม้ือพิเศษเสมือนม�ท�นข้�งบ้�นญ�ติ
อีกด้วย ควรสำ�รองล่วงหน้�อย่�งน้อย 2 วัน

อิ่มอร่อยกับเมนูอ�ห�รทะเลแบบ
สดใหม่ถึงกระชังปล�ในบรรย�ก�ศ

ส�ยน้ำ� ป่�ช�ยเลน และวิถีชีวิต 
ช�วบ้�นบ้�นมะหญิงเป็นร้�นอ�ห�ร

ทะเลฮ�ล�ล ตั้งอยู่บนเก�ะกล�ง เสิร์ฟ
เมนูพื้นถิ่นปักษ์ใต้ รสช�ติจัดจ้�น  

ม�น�นกว่� 10 ปี โดยเป็นสูตรเฉพ�ะ
ของครอบครัว ภ�ยในร้�นมีกระชัง

สำ�หรับพักสัตว์ทะเล สลับหมุนเวียนกัน 
ต�มที่ช�วประมงท้องถิ่นจับได้

ในธรรมช�ติ ไฮไลต์คือกุ้งมังกร 
ส�ม�รถเลือกปรุงเป็นอ�ห�ร

ได้ต�มต้องก�ร  

รีสอร์ทระดับ 4 ด�ว บนเนินเข�ใกล้ 
อ่�วน�ง และห�ดนพรัตน์ธ�ร� 
ที่จะทำ�ให้ก�รพักผ่อนได้แนบชิดกับ
ธรรมช�ติ ในบ้�นต�กอ�ก�ศสไตล์ 
ช�เลต์และสวีทรูม ที่แทรกตัวอยู่ 
ใต้ร่มไม้ใหญ่ซึ่งถูกรักษ�ไว้ บรรย�ก�ศ
จึงร่มรื่น มีเส้นท�งเดิน Eco Trekking 
ชมแมกไม้และนกกว่� 60 ชนิด พร้อม
อโรคย� เวลเนส คลินิกแผนไทยรูปแบบ
สป�ให้ได้บำ�บัดร่�งก�ย และห้องอ�ห�ร
ด�หล� เสิร์ฟเมนูพื้นถิ่นใต้จ�กวัตถุดิบ
อินทรีย์ ภ�ยใต้ก�รบริก�รท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม และ Zero Waste จนได้ 
ร�งวัล ASEAN ENERGY AWARD

เข�ขน�บน้ำ�

เก�ะกล�ง 

คิดถึง คอทเทจ

บ้�นมะหญิง 

ปก�สัย รีสอร์ท 

08 1494 7470

kidthung.cottage

09 2617 6632, 08 8801 8111

BaanMaYhing 

0 7563 7777, 06 1247 5970

www.pakasai.com 



ห้องอ�ห�รสุดอันซีนหลบมุมอยู่ในโถงถ้ำ� บนห�ดพระน�ง 
อันเป็นส่วนตัว มองออกไปเห็นทะเลสีคร�ม หมู่เก�ะน้อยใหญ่ 
สัมผัสกับผืนทร�ยข�วเนียนนุ่ม พ�ให้นั่งเพลินเพลิดไปกับ
อ�ห�รสไตล์อิต�เลียน เครื่องดื่มชื่นใจ บ�ร์บีคิว อ�ห�รทะเล
สดจ�กท้องทะเลกระบี่ ซึ่งคัดสรรตรงจ�กประมงพื้นถิ่น  
สวนเกษตรปลอดส�รเคมีในพื้นที่ และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
ท้องถิ่น เพื่อมอบบริก�รที่ดีมีคุณภ�พ สะอ�ด ปลอดภัย  
และสุขภ�พดี ให้นักท่องเที่ยวได้อิ่มเอมท่�มกล�งบรรย�ก�ศ
อันยอดเยี่ยม ยิ่งช่วงเวล�ดินเนอร์ยิ่งโรแมนติก

ตำ�น�นคว�มอร่อยแห่งเมืองกระบี่กว่� 40 ปี  
ร้�นที่คนท้องถิ่นต่�งแนะนำ�ให้ม�ลิ้มรส โดดเด่น
ด้วยรสช�ติกลมกล่อมที่ถึงเครื่องถึงรสอ�ห�รใต้ 
สืบทอดสูตรจ�กรุ่นสู่รุ่นในครอบครัว เครื่องพริกแกง
ทำ�เอง พิถีพิถันในก�รเลือกคัดสรรวัตถุดิบคุณภ�พ
จ�กชุมชนท้องถิ่น อย่�งส�หร่�ยพวงองุ่นป�กอ่�ว
แม่น้ำ�กระบี่ ปูม้� ปล�ทร�ย อ�ห�รทะเลม�กม�ย  
จ�กช�วประมงพื้นบ้�น ผักปลอดส�รเคมี ส่งตรง
ถึงร้�นสดใหม่ในทุกวัน เพื่ออุดหนุนช�วบ้�นไปในตัว 
และให้ผู้ม�เยือนได้รับคว�มสุขในก�รกินกลับไป

ค�เฟ่และโรงคั่วก�แฟที่ว�งคอนเซ็ปต์
เสมือนเป็น โรงคั่วก�แฟชุมชนใน
อ่�วน�ง เพื่อส่งต่อรสช�ติก�แฟไทยดีๆ
ให้นักท่องเที่ยวต่�งช�ติและช�วไทย
ได้สัมผัส คัดสรรเมล็ดจ�กแหล่งปลูกใน 
ไทย เน้นไร่ที่ปลอดส�รเคมี เพื่อส่งเสริม 
เกษตรกรที่ตั้งใจทำ�ก�แฟดีๆ โดยเฉพ�ะ 
ส�ยพันธ์ุโรบัสต� จ�กเกษตรกรในภ�คใต้ 
อย่�ง Fine Robusta ของไร่ภูตะวัน 
อ.ปล�ยพระย� ที่ติดอันดับ 10 Thai 
Coffee Excellence 2021 และเป็น
ผลิตผล GI ของกระบี่ 

จุดชมวิวอีกแห่งที่ไม่ควรพล�ดเมื่อม�เยือนกระบี่ ออกกำ�ลังข�เดินขึ้นบันไดกว่� 1,260 ขั้น พิชิตยอดเข�
พระบ�ทในวัดถ้ำ�เสือ ซึ่งบนเข�หินปูนสูงชันส�ม�รถมองวิวมุมของเมืองกระบี่แบบ 360 องศ� 
ตื่นต�ตั้งแต่ทิวทัศน์สีเขียวของผืนป่�ไปจนถึงท้องทะเล และหมู่เก�ะน้อยใหญ่ รวมทั้งได้สักก�ระ
รอยพระพุทธบ�ทที่ประดิษฐ�นอยู่ด้�นบน ควรไปชมวิวช่วงเช้�ตรู่ เพร�ะอ�ก�ศไม่ร้อนเกินไป และห�กโชคดี
จะมีทะเลหมอกสีข�วเป็นภ�พท่ีสุดอันซีนให้ได้สัมผัส วัดถ้ำ�เสือเป็นสถ�นท่ีปฏิบัติธรรมเล่ืองช่ือม�กว่� 47 ปี

เดอะ กร็อตโต 

ร้�นน้องโจ๊ก 

โรงคั่วก�แฟ 
23 Roasters Krabi Cafe

วัดถ้ำ�เสือ
0 7581 7630

www.rayavadee.com

06 3786 6419

23roasters

tigercave.krabi

ห�ดทร�ยข�วเนียนนุ่ม โอบล้อมด้วยน้ำ�ทะเลใส และภูเข�หินปูน 
เป็นวิวทิวทัศน์ของห�ดถ้ำ�พระน�งที่ดึงดูดใจจ�กนักเดินท�ง
ทั่วโลก จนติดท็อป 5 ช�ยห�ดที่สวยสุดในเอเชีย ที่นี่ซ่อนตัวอยู่
ท่�มกล�งป่�เข� ไม่มีถนนตัดผ่�นต้องเดินท�งด้วยเรือจ�ก 
อ่�วน�ง จึงเงียบสงบเป็นส่วนตัว เหม�ะกับก�รเล่นน้ำ� อ�บแดด 
ปีนผ� พ�ยค�ยัค ส�ม�รถเดินเชื่อมกับห�ดไร่เลย์ได้ และเป็น 
จุดชมพระอ�ทิตย์ตกที่แสนโรแมนติกแห่งหนึ่ง โดยเฉพ�ะมุม 
จ�กภ�ยในถ้ำ�พระน�ง

ห�ดถ้ำ�พระน�ง 

0 7561 1639 , 06 2072 7887 

NongjokeKrabi

www.nongjokekrabi.com



ร้�นอ�ห�รไทยแบบออล เดย์ ไดนิ่ง 
ริมห�ดทับแขกที่ตั้งอยู่ภ�ยใน เดอะ ทับแขก
กระบี่ บูทีค รีสอร์ท เสิร์ฟอ�ห�รพื้นเมืองช�วใต้
ขน�นแท้ โดยมีเชฟมิชลินสต�ร์ เดวิด ทอมป์สัน 
เป็นที่ปรึกษ� ด้วยคอนเซ็ปต์หลัก Sustainable 
สร้�งคว�มยั่งยืนให้กับชุมชน เน้นใช้วัตถุดิบ
ต�มฤดูก�ลจ�กช�วบ้�น และช�วประมงในกระบี่  
รีสอร์ทยังปลูกผักและสมุนไพรในสวนออร์แกนิค
ของตนเองเพื่อรังสรรค์เมนูให้อร่อยได้คุณภ�พ 
ท่�มกล�งคว�มง�มของทะเลกระบี่ ซึ่งเป็นมุมชม
พระอ�ทิตย์ตกที่สวยง�มแห่งหนึ่งในเมืองไทย

ห้องอ�ห�รระดับห้�ด�วภ�ยในโรงแรมบันยัน ทรี กระบี่ รังสรรค์เมนู
อย่�งพิถีพิถัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอรรถรสแห่งอ�ห�รไทย 
ท่�มกล�งบรรย�ก�ศแสนโรแมนติก ริมช�ยทะเลสุดส่วนตัว พร้อม
ต้อนรับผู้ม�เยือนด้วยกระเช้�ไฟฟ้�แห่งเดียวของกระบี่ สู่ชั้นบนสุด
ของห้องอ�ห�รท่ีมีทัศนียภ�พสวยง�ม และบรรย�ก�ศสุดแสนจะประทับใจ 
มีบริก�รที่นั่งแบบเบิร์ด เนส รังนกยักษ์บนยอดไม้ ให้ดื่มด่ำ�กับวิวทะเล
อันด�มันมุมสูงของห�ดทับแขก อันเป็นหนึ่งในจุดชมวิวพระอ�ทิตย์
ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในกระบี่

ล่องเรือหัวโทงชมคว�มง�มหมู่เก�ะ 
ที่สวยระดับโลก รู้จักกันในน�มป่�เก�ะ
แห่งอันด�มัน ประกอบด้วยเก�ะ
น้อยใหญ่ 13 เก�ะ มีเก�ะห้องเป็น
จุดหม�ยสำ�คัญ มีห�ดทร�ยเนียนนุ่ม
โค้งเป็นรูปนกบิน น้ำ�ทะเลใส เหม�ะกับ
ก�รเล่นน้ำ� อ�บแดด และดำ�น้ำ�
ดูประก�รัง ยังมีจุดชมวิว 360 องศ�
บนคว�มสูง 109 เมตร นอกจ�กนี้
เก�ะเหล�ล�ดิง เก�ะผักเบี้ย ล�กูน 
ยังเป็นที่นิยมเช่นกัน ส�ม�รถจ้�ง 
เรือหัวโทงเที่ยวหมู่เก�ะห้องแบบ
One day trip ได้ที่อ่�วน�งและ 
ห�ดนพรัตน์ธ�ร� ช่วงที่ดีที่สุด 
คือปล�ยเดือนพฤศจิก�ยน
ถึงเดือนเมษ�ยน

ห�ดไร่เลย์อยู่ในอุทย�นแห่งช�ติ
ห�ดนพรัตน์ธ�ร� โอบล้อมด้วยภูผ�หิน  
ไม่มีถนนตัดผ่�น ต้องนั่งเรือจ�กอ่�วน�ง
เข้�ไป เป็นสถ�นที่ปีนผ�ที่ผู้คนต่�ง 
มุ่งหน้�ม�พิชิต ห�ดไร่เลย์ตะวันออก 
มีจุดปีนหน้�ผ�หล�ยแห่ง ไฮไลต์คือ 
จุดชมล�กูนกล�งหุบเข�สุดอันซีน  
ห�กปีนไม่ชำ�น�ญจะมีโรงเรียนสอนปีนผ�
ตั้งอยู่เรียงร�ย ห�ดไร่เลย์ตะวันตก 
ยังมีห�ดทร�ยข�วละเอียด น้ำ�ทะเลใส
เหม�ะก�รเล่นน้ำ� อ�บแดด ชมพระอ�ทิตย์ตก 
มนเสน่ห์เหล่�นี้ทำ�ให้นักท่องเที่ยว
โหวตว่�เป็นช�ยห�ดที่สวยสุดในเอเชีย
อันดับ 3 ของ Trip Advisor ม�แล้ว

ห้องอ�ห�ร ดิ อรุณดิน่� 

ห้องอ�ห�รแซฟฟรอน 

หมู่เก�ะห้อง

ห�ดไร่เลย์

ชุมชนท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพ�ะ จ�กทิวทัศน์
ของบึงหนองทะเล หนองน้ำ�จืดขน�ดใหญ่ที่สุด
ในกระบี่ พื้นที่กว่� 595 ไร่ โอบล้อมด้วยทิวเข�
หินปูนรูปทรงแปลกต� เป็นจุดชมพระอ�ทิตย์ขึ้น
ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง เหม�ะแก่ก�รภ�ยเรือค�ยัก
สัมผัสธรรมช�ติ ห�กมีโอก�สแนะนำ�ให้นั่ง
แพไม้ไผ่ล่อง หรือพ�ยค�ยัก เก็บเก่ียวคว�มสุข
ตลอดระยะท�ง นอกจ�กน้ียังส�ม�รถเท่ียวชม
บ้�นเรือนไทยอ�ยุม�กกว่� 100 ปีในชุมชน และ
มื้อกล�งวัน ไม่ควรพล�ดชิมเมนูอ�ห�รถิ่น น้ำ�ชุบ
คลีเซ๊ะ โดยเชฟชุมชน ท่ีใช้วัตถุดิบในชุมชนม�ปรุง 
เป็นจ�นอร่อย อันจะสร้�งคว�มประทับใจไม่รู้ลืม

ชุมชนบ้�นหนองทะเล 

ชุมชนท่องเที่ยวบ้�นหนองทะเล

06 1280 1014 , 08 36410038

0 7562 8456

The Tubkaak Krabi Boutique Resort

www.tubkaakresort.com

0 7581 1888

Banyan Tree Krabi

www.banyantree.com/en/thailand/krabi



ทะเลส�ปน้ำ�จืดกล�งป่�พรุ โอบล้อมด้วยทิวเข�หินปูนแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนแห่งใหม่ของเมืองกระบี่ 
อยู่่ไม่ไกลจ�กห�ดอ่�วน�ง เดิมเป็นคลองหนองทะเล จนเมื่อมีก�รกั้นทำ�ฝ�ยเพื่อกักน้ำ� ทำ�ให้กล�ยเป็นหนองขน�ดใหญ่ขึ้น

ซึ่งมีคว�มมหัศจรรย์ด้วยเป็นธ�รน้ำ�ใสร�วกระจก จนส�ม�รถมองเห็นน้ำ�ผุดขึ้นเบื้องล่�งได้อย่�งน่�ทึ่ง 
คนท้องถิ่นนิยมม�เล่นน้ำ�กันอย่�งเพลิดเพลิน มีกิจกรรมไฮไลต์คือ ก�รพ�ยเรือค�ยัคชมคว�มงดง�มอันน่�อัศจรรย์ 

ซึ่งห�กได้ม�สัมผัส ต่�งต้องประทับใจในบรรย�ก�ศท่ีห�ได้ย�กย่ิง

คลองหรูด คลองน้ำ�ใส

08 3641 0038    ชุมชนท่องเที่ยวบ้�นหนองทะเล

ช�ยห�ดที่เงียบสงบเป็นส่วนตัวที่สุดแห่งหนึ่ง ที่นี่มีห�ดทร�ยข�วเนียนนุ่มทอดย�ว เหม�ะแก่ก�รนอนอ�บแดด ลงเล่นน้ำ�ทะเล
ที่ใสร�วกระจก และพ�ยค�ยัค เบื้องหน้�ส�ม�รถมองเห็นหมู่เก�ะห้อง ทั้ง 13 เก�ะเรียงร�ยอย่�งงดง�ม ที่เรียกกันว่�เก�ะป่� 

เป็นจุดชมวิวพระอ�ทิตย์ตกท่ีสวยท่ีสุดอีกแห่งซ่ึงควรค่�แก่ก�รม�เยือน โดยช่วงท่ีดีท่ีสุดคือปล�ยเดือนพฤศจิก�ยนจนถึงเดือนเมษ�ยน

ห�ดทับแขก 

ดื่มด่ำ�มื้อค่ำ�กับอ�ห�รไทยตำ�รับดั้งเดิม ภ�ยใต้แสงจันทร์บนห�ดสวย ที่ติดอันดับยอดนิยม
ของเอเชีย ณ ครัวพระน�ง ภ�ยในร�ย�วดี กระบี่ รีสอร์ท เมนูอ�ห�รใต้และซีฟู้ดของที่นี่  
คัดสรรวัตถุดิบอย่�งพิถีพิถัน รับตรงจ�กช�วประมงในพื้นที่ อย่�งปล�เก๋� ปล�อินทรี 
จ�กเก�ะกล�ง ผลผลิตเกษตรจ�กชุมชน รวมถึงข้�วสังข์หยดออร์แกนิคจ�กพัทลุง  
ส้มโอทับทิมสย�มจ�กนครศรีธรรมร�ช รวมทั้งผัก ผลไม้ และดอกไม้ตกแต่งที่ปลูก 
อยู่ภ�ยในรีสอร์ท สร้�งคว�มประทับให้มื้อดินเนอร์นี้ได้อย่�งแน่นอน

ครัวพระน�ง

0 7581 7630

www.rayavadee.com

รีสอร์ทและสป�เพื่อสุขภ�พ 
อยู่ท่�มกล�งบ่อน้ำ�แร่ร้อนธรรมช�ติ

ใน อ.คลองท่อม ดินแดนที่ส�ม�รถ
ผ่อนคล�ยไปกับก�รทำ�สป� 

น้ำ�พุร้อนแบบว�รีบำ�บัด ผสมผส�น
ภูมิปัญญ�ไทยโบร�ณ ที่จะช่วย

ขจัดคว�มเมื่อยล้� เพิ่มคว�มสมดุล
ให้ร่�งก�ย รับประโยชน์จ�กน้ำ�แร่
ธรรมช�ติ ซึ่งได้รับก�รรับรองว่�

เป็น Natural Medicinal Water 
จ�กน้ำ�ใต้ดินเกินกว่� 40 ปี มีแร่ธ�ตุ
ม�กม�ย ช่วยบำ�รุงผม ผิวพรรณให้
ดูนุ่มชุ่มชื่น คล�ยก�รปวดกล้�มเนื้อ 
ก�รันตีด้วยร�งวัลกินรี 3 ปีซ้อนจ�ก

ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ว�รีรัก ฮ็อต สปริง
แอนด์ เวลเนส 

0 7563 7130 , 09 8017 9680

Wareerakhotspringandwellness

www.wareerak.co.th







ร้�นไอศกรีมโฮมเมดที่คนเนืองแน่นตลอดทั้งวัน ริเริ่มจ�ก 
ไอเดียก�รรักษ�คว�มทรงจำ� ผ่�นขนมพื้นเมืองภูเก็ตที่กำ�ลัง 
จะถูกลืมเลือน ม�ผสมผส�นกับไอศกรีมสุดสร้�งสรรค์มีเฉพ�ะ 
ท่ีน่ีเท่�น้ัน โดยเลือกใช้ส่วนผสมจ�กวัตถุดิบปลอดภัย ไม่ใส่ส�รเคมี 
ส�รแต่งสีและกลิ่นสังเคร�ะห์ เน้นรสจ�กธรรมช�ติอย่�ง  
นมอัลมอนด์งอกทำ�เอง นมสดจ�กฟ�ร์มที่ไม่ใช้ย�ปฏิชีวนะ  
ให้นักท่องเที่ยวได้ม�ดื่มด่ำ�คว�มสุข ภ�ยในตึกชิโนโคโลเนียล 
เก่�แก่สีชมพูที่สดใสร�วกับสีขนมหว�น ใจกล�งซอยรมณีย์
ย่�นเมืองเก่�ภูเก็ต 

ร้�นอ�ห�รไฟน์ไดนิ่งที่นำ�เสนอเมนูคว�มอร่อยภ�ยใต้แนวคิดรักษ์โลก รังสรรค์รสช�ติ
ในคอนเซ็ปต์ Local Ingredients, Live Fire, Zero Waste Cuisine ผ่�นเมนูที่
ซับซ้อน อร่อย และมีคุณค่�ท�งโภชน�ก�ร มี เชฟริค ดิงเกน เป็นผู้ดูแลอย่�งพิถีพิถัน
คัดสรรวัตถุดิบปลูกเองในฟ�ร์มพรุจำ�ป�ในพื้นที่ใกล้กัน และสนับสนุนผู้ผลิตอ�ห�ร
ปลอดภัยร�ยย่อยในท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์ก�รปรุงเมนูจ�กถ่�นไม้ฟืน และใช้วัตถุดิบ
เกือบทุกส่วนโดยไม่เหลือทิ้งจ�กแนวคิด Zero Waste 

สนุกกับกิจกรรมแบบวันเดย์ทริป ล่องเรือ 
ไปยัง บ�น�น�บีช บนเก�ะเฮ กล�งทะเลสวย 
อันด�มัน สวรรค์แห่ง น้ำ�ทะเลใสสีคร�ม 
ธรรมช�ติบริสุทธ์ และช�ยห�ดส่วนตัว ที่นี่
ยังเป็นแหล่งที่อยู่อ�ศัยของนกแก๊ก นกเงือก
ส�ยพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย บนเก�ะมีกิจกรรม
ม�กม�ย ตั้งแต่พ�ย Clear Kayak เรือท้องใส 
Banana Swing โล้ชิงช้�สไตล์บ�หลีชมวิว
ทะเล ตื่นเต้นไปกับ Banana Boat ตลอดจน
Parasailing ชมวิวอันด�มันในมุมสูง บนเก�ะ
ยังมีร้�นอ�ห�รคอยบริก�ร ให้คนรักทะเลได้เต็ม
อิ่มกับก�รพักผ่อนตลอดวัน

Torry ’s Ice Cream

บ�น�น�บีช เก�ะเฮ

แหล่งข�ยอ�ห�รทะเลสดจ�กท้องทะเล
ภูเก็ต ตั้งอยู่ใกล้ท่�เทียบเรือห�ดร�ไวย์
จำ�หน่�ยวัตถุดิบสดใหม่จ�กช�วประมง
ท้องถิ่น ส�ม�รถเดินเลือกซื้อได้ต�ม
ต้องก�ร ไม่ว่�จะเป็นหมึก กุ้ง หอย ปู
ปล� และไฮไลต์ คือ กุ้งล็อบสเตอร์
ไซส์ยักษ์ รวมถึงมีร้�นอ�ห�รบริก�ร 
ปรุงเมนูจ�กวัตถุดิบที่เลือกซื้อจ�กแผง 
ให้นั่งรับประท�นอ�ห�ร ท่�มกล�ง
บรรย�ก�ศตล�ดช�วประมง 
เปิดตั้งแต่ช่วงส�ยของวันจรดค่ำ�  

ตล�ดซีฟู้ดร�ไวย์

ห่�งจ�กท่�ขึ้นลงเรือกอนโดล่� ไม่ถึง 5 น�ที  
ก็ม�ถึงร้�นอ�ห�รพื้นเมืองภูเก็ตอันเลื่องชื่อ 
ในย่�นไม้ข�ว ในชื่อ “กินดี” ที่มีเสน่ห์เฉพ�ะตัว 
กับเมนูอ�ห�รแบบพ้ืนบ้�นแสนเรียบง่�ย แต่อัดแน่น 
ด้วยคุณภ�พของวัตถุดิบสดใหม่ จ�กประมงพ้ืนบ้�น 
ช�วมอแกนหมู่บ้�นหินลูกเดียว ให้บริก�รท่�มกล�ง
บรรย�ก�ศธรรมช�ติริมคลองช�ยเลน เมนูเด็ด
แนะนำ� หมูฮ้อง หมึกดำ�ผัดตะไคร้ หอยแครง
ป้�เหนียว ใบลิ้นห่�นต้มกะทะ น้ำ�พริกกุ้งเสียบ ฯลฯ

ร้�นกินดี

06 2826 6695

kindeethailand2009

08 1416 7555

www.bananabeachkohhey.com

0 7634 2122

JampaRestaurant

www.jamparestaurant.com

07 6510 888

www.torrysicecream.com

จำ�ป�



เปิดประสบก�รณ์สุดอันซีนในมุมมองใหม่ กับก�รล่องเรือ
กอนโดล่� ท่องเที่ยวไปในคลองอันด�มันภูเก็ต ชมคว�ม
งดง�มของธรรมช�ติของป่�ช�ยเลน ที่ยังคงคว�ม 
อุดมสมบูรณ์ ดื่มด่ำ�บรรย�ก�ศสองฝั่งพร้อมจิบช�  
ขนมพื้นเมืองภูเก็ต สัมผัสวิถีชีวิตช�วมอแกนชุมชน
บ้�นหินลูกเดียว ที่ผูกติดกับส�ยน้ำ� ทำ�ประมงพื้นบ้�น 
ในช่วงเวล�น้ำ�ลด ยังพบเห็นช�วบ้�นออกม�คร�ดหอย
แบบดั้งเดิม สร้�งคว�มประทับใจเมื่อได้ม�เยือน

หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวม�ตรฐ�นก�รท่องเที่ยวสีข�ว SHA  
3 ด�ว ที่พ�คุณผจญภัยท่�มกล�งธรรมช�ติ กับกิจกรรม 
แอดเวนเจอร์สุดท้�ท�ยในซิปไลน์ พ�ร์ก ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง 
ของไทย ตื่นเต้นกับก�รโรยตัวไปต�มต้นไม้สูงใหญ่ทั่วผืนป่� 
โหนตัวไปกับโรลเลอร์ ซิปไลน์ลูกกลิ้ง คล้�ยรถไฟเห�ะแสนเร้�ใจ
ที่มีคว�มย�ว 800 เมตร และสปีดคว�มเร็วสูงสุดในไทยถึง  
40 กม./ชม. โรยตัวแนวดิ่งจ�กต้นไม้สูง 40 เมตรด้วย
เครื่องแอ็กเซล และปิดท้�ยเดินสก�ยวอล์กเหนือยอดเรือนไม้ 
ชมคว�มงดง�มป่�ดงดิบ 

ห�ดไม้ข�วเป็นช�ยห�ดที่ย�วที่สุดบนเก�ะภูเก็ต  
แม้ห�ดแห่งนี้จะไม่เป็นที่นิยมในก�รลงเล่นน้ำ�  
ด้วยพื้นทะเลค่อนข้�งชันและลึก แต่มีมุมอันซีน 
ให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปถ่�ยภ�พเครื่องบินร่อนลง 
ตรงริมฝั่งทะเล เพร�ะอยู่ติดสน�มบินภูเก็ต 
โดยใช้เส้นท�ง ซอยไม้ข�ว 6 นั่งรถส�มล้อของ 
ช�วบ้�นไปยังช�ยห�ด แนะนำ�ให้เช็กแอปพลิเคชัน  
Flight Radar 24 ที่บอกเวล�ขึ้นลง และทิศท�ง 
ก�รบิน เพื่อไม่พล�ดก�รเก็บภ�พคว�มประทับใจ

อีกหนึ่งจุดหม�ยปล�ยท�งที่ไม่ควรพล�ด กับบรรด�ตึกเก่�
สถ�ปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุเกส ผสมศิลปะไทยจีน คือสิ่งชวน
ดึงดูดให้ผู้คนได้ม�เดินชมคว�มง�ม เก็บภ�พถ่�ยคว�มประทับใจ 
กันไม่ข�ดส�ย ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมสตรีทฟู้ด มีอ�ห�รท้องถิ่น
ให้ชิมหล�กหล�ย รวมถึงค�เฟ่และบ�ร์ ตลอดจนที่พัก ให้ได้
ดื่มด่ำ�บรรย�ก�ศชุมชนที่มีประวัติศ�สตร์ม�ตั้งแต่ปี 2392  
อันประกอบด้วยผู้คนหล�กเชื้อช�ติ โดยได้ร�งวัลม�ตรฐ�น 
ก�รท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืนของอ�เซียนอีกด้วย

ล่องเรือกอนโดล่� หนุม�นเวิล์ด 

ห�ดไม้ข�ว ชุมชนเมืองเก่�ภูเก็ต 

06 3414 9978

ล่องเรือกอนโดล่� คลองอันด�มันภูเก็ต

08 4305 3960

oldphukettowncbt

06 2979 5533

www.hanumanworldphuket.com



จ�กโต๊ะอ�ห�รประจำ�บ้�นอ�จ้อในอดีต สู่ร้�นที่ควรค่�แก่ก�รม�ชิม ติดลิสต์บิบ กูร์มองด์  
มิชลินไกด์ โต๊ะแดงเสิร์ฟเมนูเพอร�น�กัน ซึ่งผสมผส�นรูปแบบมล�ยูและจีน เป็นสูตรเฉพ�ะ 
ของครอบครัวที่ส่งต่อจ�กรุ่นสู่รุ่นม�กว่� 100 ปี รังสรรค์จ�กวัตถุดิบในชุมชนไม้ข�ว ของทะเล
จ�กช�วเลมอแกนในทุกเช้� ผักออร์แกนิคสดใหม่ในสวนหลังบ้�นอ�จ้อ พร้อมกับก�รต้อนรับ
จ�กครอบครัวเจ้�ของบ้�นที่มอบคว�มเป็นกันเองเสมือนม�รับประท�นข้�วในบ้�นญ�ติ

ร้�นโต๊ะแดง

ถนนถล�ง เป็นถนนที่มีคว�มเก่�แก่ที่สุดส�ยหนึ่งในเมืองภูเก็ต ซึ่งพ�ดผ่�นใจกล�ง
ชุมชนเมืองเก่� และเป็นจุดหม�ยยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ตลอดสองฝั่งท�งเรียงร�ย
ด้วยตึกชิโนโปรตุกีสสีสันสดใส ซึ่งได้รับอิทธิพลม�จ�กสิงคโปร์และปีนัง โดยทุกเย็น 
วันอ�ทิตย์ ที่นี่จะกล�ยเป็น ถนนคนเดินภูเก็ต ที่เรียกกันว่� หล�ดใหญ่ ซึ่งคนท้องถิ่น 
จะม�ตั้งร้�นข�ยสินค้�ของฝ�ก ร้�นสตรีทฟู้ด ทั้งอ�ห�รพื้นถิ่น ขนมพื้นเมือง  
และของกินน�น�ช�ติ ท่�มกล�งบรรย�ก�ศอันแสนคึกคัก  

ถนนคนเดินภูเก็ต หล�ดใหญ่ 

ร้�นอ�ห�รและค�เฟ่กล�งป่�ทรอปิคอล
ใจกล�งเมืองภูเก็ต เสิร์ฟเมนูพื้นเมือง 
ภูเก็ตฟิวชัน อ�ห�รญี่ปุ่นสำ�หรับคนรัก
สุขภ�พ และอ�ห�รยุโรป และเครื่องดื่มก�แฟ
หล�กสไตล์ ซึ่งใช้เมล็ดก�แฟจ�กไร่ของร้�น
ซึ่งปลูกที่เชียงร�ย พร้อมค็อกเทลม�กม�ย
ให้ดื่มด่ำ�ท่�มกล�งธรรมช�ติ เพลิดเพลินกับ
ก�รนั่งชมวิวเมืองภูเก็ตในมุมที่ไม่เหมือนที่ใด 
ภ�ยในสถ�ปัตยกรรมสไตล์ทรอปิคอล ใช้วัสดุ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลังค�มุงใบจ�กซึ่ง
กลมกลืนไปกับป่�อันเขียวชอุ่มใจกล�งเมือง

ทรีมังกี้ส์ 

09 8010 8838

www.threemonkeysphuket.com

06 2459 8889

BaanArJor

www.baanarjor.com

คฤห�สน์ชิโน-โคโลเนียลสีข�วสูง 3 ชั้นตั้งเด่นสง่�ในย่�นไม้ข�ว เดิมเป็นบ้�นพักต�กอ�ก�ศ
ช�ยทะเลหลังแรกของภูเก็ต สร้�งในปี 2479 โดยน�ยตันจิ้นหงวน (หลวงอนุภ�ษภูเก็ตก�ร) 
ต้นตระกูลหงษ์หยก ปัจจุบันท�ย�ทรุ่นที่ 4 ได้ปลุกให้อังมอเหล�หลังนี้ (ภ�ษ�จีนฮกเกี้ยน
แปลว่� คฤห�สน์แบบฝรั่ง) มีชีวิตชีว�อีกครั้ง โดยเปิดเป็นมิวเซียม ให้นักท่องเที่ยวม�สัมผัส
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมช�วจีนในภูเก็ต ผ่�นคฤห�สน์ เครื่องแต่งก�ย เครื่องใช้ และภ�พถ่�ย 
ตลอดจนยังดัดแปลงเป็นโรงแรมสุดโรแมนติกที่พ�ย้อนบรรย�ก�ศกลับไปสู่เมื่อ 86 ปีที่ผ่�นม�

บ้�นอ�จ้อ 

06 2459 8889

www.baanarjor.com




