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ผู้ว่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
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การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ นับเป็น กิจกรรมหนึ่งที่คนทุกเพศ ทุกวัยปรารถนา  
“การท่องเท่ียว” อาจไม่สมบรูณ์ได้ หากไม่สามารถ “ออกเดินทาง” ได้อย่างเท่าเทียมเสมอภาค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปสรรคที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมทางร่างกาย 

	 หลังจากที ่	UNWTO	ได้ไว้วางใจให้ประเทศไทยมีโอกาส	เป็นเจ้าภาพจัดงาน 
“วันท่องเที่ยวโลก	๒๕๕๙”	ภายใต้คอนเซ็ปต์	 “การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเข้าถึงอย่าง
เท่าเทียม”	หรือ	Tourism			for			All			แล้วน้ัน		จึงนับเป็นโอกาสอันดีของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
ของไทย	 ที่จะร่วมกันผลักดันให้ทุกภาคส่วน	 ได้ร่วมกันพัฒนาสิ่งอำานวยความสะดวก	 
และสิ ่งแวดล้อมต่าง	ๆ	ที ่เอื ้ออำานวยให้ทุกคนสามารถรับประโยชน์และความสุข 
จากการท่องเที่ยวได้อย่างเท่าเทียม	

(นายยุทธศักด์ิ สุภสร)
ผู้ว่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

(นายยุทธศักด์ิ สุภสร)

	 การท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย	(ททท.)	เล็งเห็นความสำาคัญของการส่งเสริม 
และสนับสนุนให้มีการเดินทางท่องเท่ียวโดยปราศจากอุปสรรคแก่คนท้ังมวลและ 
เท่าเทียมกันสำาหรับบุคคลทุกกลุ่ม	 จึงได้จัดทำาคู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ 
สร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่	ๆ 	พร้อมเสนอขายในปี	๒๕๖๑	สำาหรับกลุ่ม 
สูงวัย	ผู้หญิง	ครอบครัว	และ	Luxperience		“กิจกรรม	๙	เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล 
Tourism	for	All”

	 ททท.	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวนี้จะเป็นจุดเริ่มที่ดีให้กับสังคมไทย 
ทุกภาคส่วน	 ได้ตระหนักถึงความสำาคัญและการนำาไปสู่การปรับปรุงจัดทำาสิ่งอำานวย
ความสะดวกต่าง	ๆ	ให้กับบุคคลทุกกลุ่ม	ได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียม	ข้ามข้อจำากัดที่เคยเป็น 
ตามนิยามของสังคมยุคใหม่ที ่ให้ความเป็นธรรมสำาหรับทุกวัย	 ทุกสภาพร่างกาย	 
เพื่อคนทั้งมวลอย่างยั่งยืน
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  เส้นทางธรรมชาติเก๋ไก๋
Veneto Suanphueng 

		ตลาดน้ำากลางอ้อมกอดขุนเขา	
บ้านหอมเทียน 

		สบายๆ	กับงานดีไซน์สวย	ๆ
Moai Coffee

		กาแฟเข้มในร้านสุดชิค 
Ashcarya Boutique Resort 

		งดงามท่ามกลางขุนเขา
The Blooms Orchid Park 

		ดอกไม้ในทุกสัมผัส	
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จังหวัดราชบุรี เมืองเล็ก ๆ  ท่ีไม่ไกลจากเมืองกรุงมากนัก 
แต่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติอันสวยงาม ที่พัก 
ที่แสนอบอุ่น อาหารอร่อยจากวัตถุดิบสดใหม่และ 
กิจกรรมเก๋ไก๋ รอให้เราออกไปบันทึกเรื่องราวอันน่า
ประทับใจ ที่จะสร้างรอยยิ้มทุกครั้งเมื่อเรานึกถึง 
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ดูธรรมชาติ 
Nature & Art  | Ratchaburi

...
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เวเนโต้ สวนผึ้ง
เปิดทุกวัน	09.00	-	18.30	น.
ถ่ายภาพ	4	มิติ	คนละ	200	บาท
ชมสวน	70	บาท
เข้าชมฟรีสำาหรับผู้พิการ
โทร.	09	1561	8848
www.facebook.com/venetosuanphueng	
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เก๋ไก๋ในอ้อมกอดของขุนเขา 

Veneto 
Suanphueng 

	 สวนผ้ึงเป็นอีกจุดมุ่งหมายท่ีนักเดินทางไม่ควรพลาด	 เพราะท่ีน่ีมีท้ังป่าไม้ 
สายน้ำา	 ขุนเขา	 และเรื่องราวเก๋ไก๋	 พร้อมให้เราเข้าไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์	
“Veneto	Suanphueng”	ตลาดเก๋	ๆ	 ซ่ึงได้จำาลองบรรยากาศอันแสนโรแมนติก 
ของเมืองในแคว้น	Veneto	ประเทศอิตาลี	ณ	ร ิมทะเลสาบขนาดใหญ่	 
นำาสถาปัตยกรรมตะวันตกแนวอิตาลีแบบ	 Venice	 มาผสมผสานกับการ
ตกแต่งแนวกรีซแบบ	Santorini	และ	Mykonos	โดดเด่นด้วยอาคารสีขาว
สะอาดตา	ตัดกับสีน้ำาเงินสด	ท่ามกลางอ้อมกอดของธรรมชาติ	
	 ในตลาดมีสินค้าน่าสนใจมากมาย	ตั้งแต่เสื้อผ้า	อาหาร	สินค้า	ของฝาก 
น่ารัก	ๆ 	นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเก๋ไก๋ให้ได้สนุกกันเป็นประจำา	เช่น	ปาลูกดอก 
โยนห่วงคล้องขวด	 ยิงปืนอัดลม	 หรือถ้าใครสนใจออกกำาลังจะปั่นจักรยานน้ำา 
กลางทะเลสาบก็ได้	แต่แนะนำาว่าเป็นช่วงแดดร่มจะเหมาะสมที่สุด	
	 ส่วนคนที่ชอบถ่ายภาพน่ารัก	ๆ 	ที่นี่จัดจุดถ่ายภาพแบบไม่ซ้ำาใครอีกกว่า 
200	จุด	รวมทั้งพิพิธภัณฑ์ถ่ายภาพ	4	มิติรูปแบบใหม่	360	องศา	อีกด้วย
	 ลองมาสักครั้งแล้วคุณจะรักสวนผึ้งมากขึ้นกว่าเดิม
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	 มุมเล็ก	 ๆ	 มุมหนึ่งบนเส้นทางสายธรรมชาติ	 มุ่งหน้าสู่ขุนเขาของ
อำาเภอสวนผึ้ง	มีเทียนหอม	ๆ	ที่สร้างสรรค์รูปแบบต่าง	ๆ	นานา	สีสัน 
แปลกตาและลวดลายมีเสน่ห์	ตั้งอยู่เรียงราย	ณ	“บ้านหอมเทียน”	สถานที่ 
พักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่งในราชบุรี	 ซึ่งเจ้าของเป็นผู้หลงใหลในศิลปะ 
การทำาเทียนหอม	 และผลงานก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ได้พบเห็น	 จึงได้ตั้ง 
บ้านหอมเทียนขึ้น	 เพื่อรวบรวมผลงานการออกแบบที่ไม่เหมือนใคร 
วางจำาหน่ายให้ผู้มีรสนิยมคล้ายกัน	รวมถึงจัดทำา	Workshop	เล็ก	ๆ	ให้เรา 
ลองทำาเทียนเก๋	ๆ	เป็นของที่ระลึกด้วยตัวเอง
	 นอกจากเทียนหอมแสนสวยแล้ว	ที่บ้านหอมเทียนยังมีอาหาร 
อร่อย	ๆ 	จากวัตถุดิบสดใหม่ของสวนผึ้ง	ในบรรยากาศเท่	ๆ 	ตกแต่งด้วย
ของสะสมหายาก	เช่น	ของเล่นเก่า	ตะเกียงโบราณ	ป้ายโฆษณา	รวมทั้งม ี
มุมกาแฟสุดเก๋วิวสวย	มองเห็นทิวเขาตะนาวศรีแนวกั้นเขตแดนไทย-พม่า 
เหมาะกบัการนัง่จิบกาแฟจากกระบอกไมไ้ผ	่และสดูอากาศบรสิทุธิ	์			รอชม 
พระอาทิตย์อัสดงที่เขตแดนตะวันตกของไทย	
	 แล้ว	“ความสุข”	ก็ไม่ได้ยากเกินจะค้นพบ
 

ศิลปะแห่งแสงสว่าง

บ้านหอมเทียน
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บ้านหอมเทียน

เปิดทุกวัน	08.30	-	17.30	น

ผู้ใหญ่	60	บาท	เด็ก	40	บาท	

เข้าชมฟรีสำาหรับผู้สูงอายุ	60	ปีขึ้นไปและผู้พิการ

โทร.	08	1841	1895

www.facebook.com/banhomtien

หมายเหตุ ทางลาดชันต่างระดับในบางสถานที่มี

ระดับความชันไม่ได้มาตรฐาน	จำาเป็นต้องมีผู้ช่วย

เหลือเพื่อความปลอดภัย
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	 แลนด์มาร์คสุดชิคแห่งใหม่ของสวนผึ้ง	“Moai	Coffee”	 
นำารูปแบบประติมากรรมหิน	“โมอาย”	แห่งเกาะอีสเตอร์	จาก
อุทยานแห่งชาติลาปานุย	ประเทศชิลี	หนึ่งในมรดกโลกมาเป็น 
แนวคิดหลักในการตกแต่ง	รูปปั้นเหล่านี้มีรูปร่างคล้ายมนุษย ์
และส่วนศีรษะมีขนาดใหญ่เห็นเด่นชัด	 นักเดินทางที่ผ่านไปมา	 
ก็อดไม่ได้ที่จะถ่ายภาพเป็นที่ระลึก	 ส่วนการตกแต่งภายในก็ 
ยังคงแนวคิดลึกลับ	แต่แฝงความเท่โดยใช้สีดำาเป็นโทนหลัก	
	 Moai	Coffee	มีกาแฟสดอาราบิก้าแท้	100%	ผ่าน 
การคั่ว	บด	อย่างดี	รับประกันความหอม	อร่อย	กลมกล่อม	ไว้ 
บริการ	นอกจากนั้นยังมีชา	น้ำาผลไม้และเครื่องดื่มอิตาเลียน 
โซดา	และถ้าต้องการแบบอิ่มท้อง	ก็มีอาหารสไตล์	Fusion	 
Food	เช่น	สลัดโมอาย	พอร์คชอป	ให้เลือกลิ้มลองกันด้วย	 
และอย่าลืมแวะทักทายฝูงแกะ	ที่โมอายฟาร์มแกะ	ซึ่งก็ยังยึด 
แนวคิดเดิม	คือ	ตกแต่งด้วยแท่งหินหน้าตาคล้าย	ๆ	กับหิน 
สโตนเฮนจ์
	 …เก๋ไก๋ได้อีก

ร้านกาแฟ โมอาย คอฟฟี่
เปิดทุกวัน		09.00	-	18.00	น.	

โทร.	08	1986	6554
www.moai-coffee.com
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ประติมากรรมหินโดนใจ

Moai
Coffee
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	 การพักผ่อนในรีสอร์ทสวย	ๆ	ตกแต่งด้วยสไตล์	Modern	Loft	และ	
Mordern	Bali	ท่ามกลางอ้อมกอดของเทือกเขาตะนาวศรี	คงเป็นช่วงเวลา
ที่มีความสุขอีกวันหนึ่ง	การสร้างความสุขให้กับทุกคนนี่เอง	คือ	จุดมุ่งหมาย 
หลักของ	 “อาสคาญ่า	 บูติก	 รีสอร์ท”	 และไม่เพียงแต่การออกแบบตกแต่ง 
เท่านั้น	 ทางรีสอร์ทยังเน้นให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้สัมผัสธรรมชาติอย่าง 
ใกล้ชิด	 มีผลไม้และผักออร์แกนิกตามฤดูกาลไว้บริการท้ังปี	พร้อมท้ังลดการใช้ 
พลาสติกและกิจกรรมที่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
	 ที่พักจะเป็นแบบวิลล่า	แตกต่างกัน	4	แบบ	คือ	บ้านพักบรรยากาศ
สวน	บ้านพักที่มีอ่างจากุซซี่	บ้านพักที่มีสระส่วนตัว	และแฟมมิลี่	วิลล่า 
บ้านพักที่เหมาะสำาหรับครอบครัว	มีทั้งแบบ	2	เตียง	และ	4	เตียง
 ทางรีสอร์ทจัดกิจกรรมสำาหรับนักท่องเท่ียวไว้หลากหลาย	ไม่ว่าจะเป็น 
การไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เขากระโจมซึ่งห่างออกไปไม่ไกล		ทำาบุญตักบาตร
ยามเช้า	 ตกเย็นพาไปชมพระอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาตะนาวศรีที่ห้วยคอกหมู 
ชายแดนไทย	-	พม่า	แล้วอิ่มอร่อยกับบาร์บีคิวและชาบูซึ่งสามารถเลือกได้ 
ทั้งบรรยากาศสวนและริมระเบียงบ้าน	ที่สำาคัญ	อาสคาญ่า	บูติก	รีสอร์ท	 
มีบริการจัดงานแต่งงานสุดโรแมนติกในสวนกลางขุนเขา	เป็นความประทับใจ 
ที่ไม่อาจลืม

Boutique Resort
Ashcarya

งดงามท่ามกลางขุนเขา
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อาสคาญ่า บูติก  รีสอร์ท

โทร.	08	8206	5148,	0	3220	6345

www.ashcarya.com
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	 บนเนื้อที่กว่าร้อยไร่	The		Blooms		Orchid		Park 
ได้บรรจงเนรมิตอุทยานกล้วยไม้	 ในสวนป่าขนาดใหญ่	 
นำาต้นไม้หายาก	เช่น		พยุง		พะยอม		มะหาด		กันเกรา 
งิ้ว	 สาละ	 มาเป็นที่พักพิงของบรรดากล้วยไม้นานาพันธุ์	 
มีทั ้งกล้วยไม้พันธุ ์แท้ที ่หายาก	และกล้วยไม้ลูกผสม 
สายพันธุต์า่ง	ๆ 		ออกดอกสวยงามตลอดทัง้ป	ี			มกีารตกแตง่ 
บรรยากาศในสวนให้เป็นธรรมชาติ	 มีสายน้ำา	 น้ำาตก	 ให้
นักท่องเที่ยวซึมซับได้ทุกสัมผัส	 ทั ้งมองเห็นธรรมชาต ิ
และดอกไม้สวยงาม	ทั้งฟังเสียงนกร้องและสายน้ำาไหล	 
ยังได้สูดกลิ่นหอมระรินของกล้วยไม้นานาพันธุ์		
	 สำาหรับผู้ท่ีสนใจศึกษาข้ันตอนการเพาะเล้ียง
เน้ือเย่ือและการเพาะเมล็ดกล้วยไม้	ก็สามารถขอเข้าชมได้ 
นอกจากนั้นยังมีแปลงเกษตรผสมผสาน	และฟาร์มแกะ 
ให้สนุกสนานกับการถ่ายภาพอีกด้วย
	 บางเวลา...ได้สัมผัสธรรมชาติบ้างก็คงดี

ธรรมชาติในทุกสัมผัส   

The Blooms
Orchid Park

เดอะ บลูมส์ ออร์คิด พาร์ค 
เปิดทุกวัน		09.00	-	17.00	น.	
ผู้ใหญ่	80	บาท		เด็ก	40		บาท

เข้าชมฟรีสำาหรับผู้สูงอายุ	60	ปีขึ้นไปและผู้พิการ
โทร.	08	6111	0084

www.thebloomsorchidpark.com
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การเดินทาง คือ การเติมพลังให้กับชีวิต  
ลองมองหา มุม ท่ีสามารถทำ า ใ ห้ จิต ใจ 
ผ่อนคลาย นำ ศิลปะเข้ามาช่วยกล่อมเกลา 
จิตใจ ช ่วยให้เราปล่อยวางความกังวล 
หรือปลดเปล้ืองภาระอันหนักอึ้§º¹º‹Ò 
ลงมาได ้º ้ าง และบางครั ้งการเด ินทาง 
ก็ทำาให้àÃÒà¢้าใจแก่นแท้ของชีวิตได้มากข้ึน 
และ “พัทยา” สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้

ชมศิลปะ 
Wonderful Town | Pattaya

... รับลม 
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  เส้นทางศิลปะเพื่อชีวิต
เขาชีจรรย์-ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค 

		ขอพรพระพุทธองค์ริมทะเลสาบ
La Ferme Restaurant

		ลิ้มรสเมนูหรูริมทะเล
Art in Paradise   

		เปิดโลกมหัศจรรย์	
The Zign Hotel 

		หลับใหลไปกับศิลปะ
ปราสาทสัจธรรม 

		ก้าวย่างเพื่อการหลุดพ้น
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เขาชีจรรย์ - ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค
เปิดทุกวัน		08.00	-	18.30	น.	

ชมบริเวณด้านนอกไม่เสียค่าเข้าชม
เข้าไปด้านในเสียคนละ	100	บาท

โทร.	0	2261	6565
www.silverlakevineyard.com
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ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค
พระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

เขาชีจรรย์

	 พระพุทธฉายสลักลงบนหน้าผาเขาชีจรรย์	นามว่า	“พระพุทธมหา 
วชิรอุตตโมภาสศาสดา”	 สร้างขึ้นเพื่อถวาย	 เป็นพระราชกุศลเนื่องใน 
วโรกาส	ทรงครองสิริราชสมบัติ	ปีท่ี	50	ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 นับเป็นการสลักพระพุทธฉาย	แบบนูนต่ำาท่ีใหญ่ท่ีสุด 
ในประเทศไทย	เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย	ศิลปะสุโขทัย
ผสมล้านนา	สูง	109	เมตร	หน้าตักกว้าง	70	เมตร	ฐานบัวหรือบัวบัลลังค์
สูง	21	เมตร	รวมความสูงทั้งหมด	130	เมตร	
	 และถัดไปไม่ไกลมี	 ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค	 (Silver	 Lake	 Vineyard)	
เป็นไร่องุ่นที่เกิดจากการพลิกฟื้นพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์
อีกครั้ง	 พร้อมจัดเป็นร้านอาหารและสวนสวยงามให้ได้พักผ่อนหย่อนใจ	
มีกิจกรรมต่างๆ	เช่น	การขี่ม้าชมไร่	ขี่จักรยานเสือภูเขาลัดเลาะตามแปลง
องุ่น	หรือเข้าร่วม	Vineyard	and	Winery	Tours	 โดยมีรถรางพาชมไร่
องุ่นและเข้าไปศึกษาการทำาไวน์ในไวเนอรี่	 ตั้งแต่การคั้นน้ำาองุ่น	 ไปจนถึง
การหมักในถังไม้โอ๊คที่สวยงาม	 ก่อนจะมานั่งชิลจิบไวน์รอชมแสงสุดท้าย
ของวัน	ที่ริมทะเลสาบกว้างใหญ่	
	 แค่ใช้ชีวิตให้ช้าลง...ความสุขกลับเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ
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ฝรั่งเศส…ริมทะเล

La Ferme 	 ร้านอาหารฝรั่งเศสหรู	 แต่ตกแต่งให้ดู 
ทันสมัยสไตล์	Modern	French	สร้างความเป็น
กันเอง	ให้กับลูกค้ามากขึ้น	สีสันของ	La	Ferme 
Restaurant	 เน้นไปในโทนสีเข้ม	 ความเก๋ไก๋อยู่ท่ี 
พื้นลายตารางหมากรุกสีดำาขาว	 เพดานสูงโปร่ง 
ห้ อย โคม ไฟรู ปทรงแปลกตาจำ านวนมาก 
ลงมาจากด้านบน
	 ทางร้านเน้นอาหารท่ีปรุงจากวัตถุดิบช้ันดี 
ส่วนใหญ่เป็นอาหารตะวันตก	 แต่ก็มีเมนูเอเชีย 
และ	Fusion	Food	อยู่บ้าง		เมนูเด็ดของร้าน 
ที่ไม่ควรพลาด	คือ	Roasted	Chicken	La	Ferme 
ใช้ไก่เลี้ยงแบบธรรมชาติหมักสไตล์	 La	 Ferme	 
ท่ีมีเคร่ืองเทศแบบไทยผสมอยู่ด้วย	 รสจัดถึงออกเผ็ด 
เล็กน้อย	อบให้หนังกรอบแต่เน้ือนุ่ม	เสิร์ฟพร้อม 
น้ำาจิ้มแจ่ว	 ผู้ที่รักอาหารรสแซ่บแทบอดใจไม่ไหว 
นอกจากน้ียังมีอีกหลายเมนูอร่อย	ท้ังคาว	-	หวาน	 
ท่ีดูหน้าตาอาหารรวมกับบรรยากาศร้านแล้ว	
เหมือนนั่งอยู่ร้านเก๋	ๆ	ในฝรั่งเศส
	 ลองเปล่ียนบรรยากาศการเท่ียวทะเลบ้าง	
น่าจะเป็นการดี

Restaurant
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ร้านอาหารลา เฟม
เปิดทุกวัน		08.00	-	24.00	น.

โทร.	0	3842	6825
www.lafermepattaya.com	
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	 ถ้าหากใครยังคิดว่าศิลปะคือการยืนมองห่าง	ๆ	 เมื่อ
มาเยือน	Art	in	Paradise	คงต้องเปลี่ยนใจ	เพราะที่นี่เป็น
พิพิธภัณฑ์อินเตอร์แอคทีฟ	 (Interactive)	 เป็นภาพสามมิติ	
ที่ให้คนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง	 หรือเข้าไปร่วมแสดงในภาพได้	
บนพื้นที่	5,800	ตารางเมตร	นับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สามมิติที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศ
	 เร่ืองราวแสนสนุกผ่านงานศิลปะของ	Art	in	Paradise 
มีหลากหลาย	 มีทั้งที่เป็นแฟนตาซีเหมือนเราหลุดเข้าไปใน 
เร่ืองราวเหนือจินตนาการ	 หรือเร่ืองสมจริงแต่เราไม่มีโอกาสได้ 
พบเห็นบ่อยนัก	เช่น	ปลาวาฬสีน้ำาเงินมาว่ายน้ำาเคียงคู่เรา
ใต้มหาสมุทร	ภาพที่เราเข้าไปด้านในแล้วกลายร่างเป็น 
นางเงือกสุดสวย	 ภาพที่พาเราเข้าไปอยู่กลางป่าอเมซอน 
และทุ่งสะวันนาอันกว้างใหญ่		ภาพวาดที่พาเราย้อนอดีต 
ไปในยุคอียิปต์โบราณหรือย้อนไปไกลถึงยุคไดโนเสาร์ 
และอกีมากมายทีจ่ะสรา้งความสขุ	ความตืน่เตน้	และรอยยิม้ 
ให้ทุกคนได้อย่างแน่นอน
	 แล้วมาเติมแต่งจินตนาการไปพร้อมกัน

Art in Paradise 
ความสุขที่ไม่หยุดแค่ในจินตนาการ

อาร์ท อิน พาราไดซ์ 

เปิดทุกวัน	09.00	-	21.00	น.

ผู้ใหญ่	200	บาท	เด็ก	100	บาท

ผู้สูงอายุ	60	ปีขึ้นไป

และคนพิการเข้าฟรี

โทร.	0	3842	4500

www.artinparadise.co.th
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หมายเหตุ ทางลาดชันต่างระดับ

ในบางสถานที่มีระดับความชัน

ไม่ได้มาตรฐาน	จำาเป็นต้องมี

ผู้ช่วยเหลือเพื่อความปลอดภัย
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ศิลปะในการพักผ่อน

The Zign 
Hotel 
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	 แม้จะมาพักผ่อนท่ีเมืองชายทะเล	เช็คอินเข้าท่ีพัก	ณ	The	Zign 
Hotel	 ที่ดูโมเดิร์นหรูหรามีหาดส่วนตัว	 ก็ยังมีอีกทางเลือกให้ได้
สดชื่นอีก	 นั่นคือ	 สระว่ายน้ำาเล่นระดับเป็น	 2	 ชั้น	 ออกแบบอย่าง
สวยงามไม่น่าเบื่อ	สระว่ายน้ำาชั้นบนทำาเป็นเกาะแก่ง	อุโมงค์	โขดหิน	 
สะพาน	แซมด้วยต้นไม้เป็นกลุ่ม	ๆ	ส่วนด้านล่างมีน้ำาตกขนาดใหญ่	 
น้ำาไหลผ่านหินผาที่ซ้อนเป็นชั้น	ๆ	ลงมายังแอ่งน้ำาเบ้ืองล่าง	ได้อารมณ์ 
เหมือนมาเท่ียวน้ำาตกจริง	ๆ	และหากต้องการผ่อนคลายอย่างครบสูตร 
ที่โรงแรมมี	Zphora	Spa	สปาสวยสไตล์ไทยโมเดิร์น	เตรียมทรีตเมนต์ 
ดีๆ	ไว้รอทุกคนเสมอ
	 โรงแรม	 เดอะ	 ซายน์	 มีห้องมากถึง	 959	 ห้อง	 ตกแต่งด้วย 
แนวคิดด้านศิลปะ	3	สไตล์	แบบป๊อบ	อาร์ต	(Pop	Art)	สีสันทันสมัย	
ประดับด้วยงานอาร์ตสวย	ๆ	แบบที่สอง	คือ	รีโทร	อาร์ต	(Retro	Art)	 
เน้นสีและลวดลายคลาสสิก		เน้นโทนสี	น้ำาตาล	เทา	และแดง	และแบบ
ที่สาม	เพียว	อาร์ต	(Pure	Art)	เน้นการตกแต่งด้วยสีทอง	เขียว	และแดง	 
มีสิ่งอำานวยความสะดวกครบถ้วน	
	 ใช้ชีวิตกับศิลปะ	ช่วยเพิ่มพลังให้ร่างกายและจิตใจ
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โรงแรม เดอะ ซายน์ 

เปิดทุกวัน	24	ชั่วโมง

โทร.	0	3890	9800

www.thezignhotel.com

หมายเหตุ ทางลาดชันต่างระดับในบางสถานที่มีระดับความชันไม่ได้มาตรฐาน	

จำาเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือเพื่อความปลอดภัย
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ปราสาทสัจธรรม 

	 ตื่นตาตื่นใจเมื่อเห็น	“ปราสาทสัจธรรม”	ปราสาทไม้แกะสลัก 
หลังใหญ่	ทรงไทยจตุรมุข	สูงกว่า	100	เมตร	ใช้ไม้เนื้อแข็งที่รับ 
น้ำาหนักได้ดี	เช่น	ไม้ตะเคียนทอง	ไม้ประดู่	ไม้แดง	ไม้เต็ง	ไม้สักทอง 
ในการสร้าง	เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่ถูกสร้างขึ้นในแผ่นดิน 
รัชกาลที่	 9	 ซึ่งออกแบบให้หลุดจากกรอบสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิม 
แต่ยึดกรรมวิธีแบบโบราณในการสร้าง	เช่น	ใช้การยึดต่อไม้ด้วย 
การเข้าเดือย	 ตอกสลัก	 เข้าลิ่ม	 เข้าหางเหยี่ยว	 โดยไม่ใช้ตะปูเลย 
แม้แต่น้อย	
	 แนวคิดหลักต้องการนำาเสนอเรื่องความเชื่อ	ความศรัทธา	 
ศาสนา	ปรัชญา	จริยธรรม	อารยธรรม	และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาวเอเชียตะวันออก	 โดยจุดสำาคัญอยู่ที่ห้องโถงกลาง	 ซึ่งเป็น 
ที ่ต ั ้งของมหาบุษบกวิมาน	 เป็นไม้แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจง 
เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความว่างเปล่าของจักรวาลหรือนิพพาน 
นั่นคือการหลุดพ้นนับเป็นสัจธรรมเที่ยงแท้ของทุกสิ่ง		เปรียบได้กับ 
การสร้างปราสาทที่เริ่มตั้งแต่ปี	 2524	 เกือบ	 40	ปีแล้วยังไม่สมบูรณ์	
และจะสร้างต่อไปเรื่อย	ๆ	ไม่มีวันสิ้นสุด
	 “ความว่างเปล่า”	คงไม่ยากเกินกว่าเราจะเข้าไปสัมผัส

ความว่างเปล่า คือ ความจริงที่แท้

หมายเหตุ ทางลาดชันต่าง

ระดับในบางสถานที่มีระดับ

ความชันไม่ได้มาตรฐาน	

จำาเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือ

เพื่อความปลอดภัย
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เปิดทุกวัน	08.00	-	18.00	น.	
ผู้ใหญ่	500	บาท
เด็กสูงไม่เกิน	140	ซม.	และผู้พิการ	250	บาท
โทร.	0	3836	7815
www.sanctuaryoftruth.com

ปราสาทสัจธรรม 
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  เส้นทางเก๋กลางกรุง
สวนสัตว์ดุสิต – ครัววังวนา  

		เรียนรู้ชีวิต	กลางมหานคร
พิพิธภัณฑ์เหรียญ  

		เงินตรามีค่าแค่ไหน
The Terrace @72 Buffet Restaurant  

		ชิค	&	ชิล 
Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside 

		พักกายพักใจริมสายเจ้าพระยา
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

		ร่วมสมัยใจกลางมหานคร
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“คนเราทุกคนควรได้ออกเดินทาง”   เพ่ือออกจาก 
กรอบที่มีอยู่ทุกวัน ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ 
ไปซึมซับความงดงามของธรรมชาติ และ 
ความงดงามของศิลปะ หรือได้ไปพบปะผู้คน  
ท้ังคนรุ่นราวคราวเดียวกัน และออกไปสัมผัส
พลังคนรุ่นใหม่ ท่ีจะเป็นแรงผลักสังคมให้ก้าวไป
ในอนาคต เร่ืองราวเก๋ไก๋เช่นน้ี....มีครบกลางกรุง

...
อยู่กลางกรุง
The Stylish Capital | Bangkok
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ครัววังวนา  
ย่อโลกกว้างใหญ่ไว้ในสวนเดียว

สวนสัตว์ดุสิต

สวนสัตว์ดุสิต  
เปิดทุกวัน	08.00	-	18.00	น.

ผู้ใหญ่	100	บาท	เด็ก	20	บาท
เข้าชมฟรีสำาหรับ

ผู้สูงอายุ	60	ปีขึ้นไปและผู้พิการ
โทร.	0	2281	2000

www.dusitzoo.org
ร้านครัววังวนา

เปิดทุกวัน	11.00	-	22.00	น.
โทร.	0	2282	1491
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	 การได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ	 ที่ปลอดโปร่งโล่งสบาย
นับเป็นสิ่งที่ดี	สวนสัตว์เป็นทางเลือกหนึ่ง	ที่สะดวกสบายและใกล้ตัว
เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย	ให้เข้าไปใช้เวลาว่างพักผ่อนหย่อนใจ	
	 สวนสัตว์ดุสิตนำาเพื่อนร่วมโลกที่ยากต่อการเข้าไปสัมผัส 
วิถีชีวิตมาให้คนในเมืองได้เรียนรู้	 และอีกหน้าท่ีหน่ึงของสวนสัตว์	 
ก็คือการอนุรักษ์สัตว์หายากหรือสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เอาไว้	บางชนิด
นั้นไม่สามารถพบได้ในสภาพธรรมชาติอีกต่อไปแล้ว	
	 อาทิเช่น	“ละมั่งพันธุ์ไทย”	ฝูงสุดท้ายที่มีอยู่ในสวนสัตว์ดุสิต 
เท่านั้น	“แม่มะลิ”	ฮิปโปโปเตมัสดาวเด่นของที่นี ่	ผู ้ซึ ่งให้กำาเนิด 
ทายาทมาแล้วถึง	14	ตัว	หรือจะเดินรับลมเย็น	ๆ	ชมหมีตัวใหญ่ที ่
กำาลังหยอกล้อกับอีกาดำาในระยะห่างไปไม่ถึงสิบเมตร	 สามารถสร้าง
ความรื่นรมย์ได้ไม่น้อย	
	 ถ้าใครอยากออกกำาลังกาย	 สวนสัตว์ดุสิตจัดเตรียมจักรยานน้ำา 
ไว้ให้ได้สนุกด้วย	และที่ริมฝั่งมี	“ร้านอาหารครัววังวนา”	สามารถ
เข้าไปลิ้มลองอาหารไทย	ๆ 	รสดั้งเดิมอย่าง	ข้าวตังแกงเขียวหวานเนื้อ 
หรือกุ้งทอดซอสมะขาม	ก็อาจพาเราเพลินไปพร้อมบรรยากาศ	หาก
รอถึงยามเย็นภาพพระท่ีน่ังอนันตสมาคมในแสงทองสุดท้ายของวัน
ก็งดงามเสมอ
	 สรรพสิ่งยังคงเป็นไป	รอเมื่อไรเราจะไปสัมผัสเท่านั้นเอง
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พลิกเหรียญเพื่อเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์เหรียญ 

	 เพราะเงินตราไม่ได้มีค่าเพียงเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน	 แต่ยัง 
เหมือนนักเดินทางท่ีบันทึกเร่ืองราวของมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัย	เหรียญทุกเหรียญ 
จากทุกชาติถ้าศึกษาดี	ๆ	เหมือนเราได้อ่านเรื่องราวของโลกชุดใหญ่เชียวล่ะ	
	 เริ่มจากนิทรรศการเรื่องราวต้นกำาเนิดเงินตรา	 จัดแสดงแอนิเมชั่น	 4D	
ฉายแบบ	360	องศา	ในห้องที่จำาลองถ้ำายุคก่อนประวัติศาสตร์	เพื่อบอกเล่าถึง
การแลกเปลี่ยนสิ่งต่าง	ๆ	กันของมนุษย์	ก่อนจะพัฒนามีสื่อกลางจนกลายเป็น 
เงินตราในปัจจุบัน		แล้วจึงไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับระบบเงินตราของเมืองไทย 
และภูมิภาคนี้	เช่น	หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าไทยมีเหรียญกษาปณ์เหรียญแรก 
ในสมัยรัชกาลที	่ 4	 เมื่อร่วม	 2	 ศตวรรษมาแล้ว	 รวมทั้งเรื่องราวของเงินตรา 
อีกมากมายที่เราเองก็ไม่เคยทราบมาก่อน	
	 แล้วเราจะได้รู้	เรื่องราวที่อยู่ภายใต้เหรียญเหล่านั้น
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พิพิธภัณฑ์เหรียญ  
เปิดทุกวัน	เว้นวันจันทร์	

10.00	-	18.00	น.		ไม่เสียค่าเข้าชม
โทร.	0	2282	0818

www.coinmuseum.treasury.go.th
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	 นั่ ง อ ยู่ ที่ ห้ อ ง อ าหา ร เ ก๋ ไ ก๋ ริ ม แม่ น้ำ า 
เจ้าพระยา	 ชมทิวทัศน์อันสวยงาม	 ลมเย็น	 ๆ	 
ค่อย	ๆ 	พัดมาปะทะกาย	พร้อมกับเมนูโปรด	นับเป็น 
ช่วงเวลาที่แสนดี
	 แม้ว่าห้องอาหาร	 The	 Terrace	 @72	
Buffet	Restaurant		ที่โรงแรมแม่น้ำา	รามาดา 
พลาซ่า	ริเวอร์ไซด์	ปกติแล้วจะนำาเสนอบุฟเฟต์ 
นานาชาติ	รวมอาหารอร่อยจากประเทศต่าง	ๆ 
ทั้งฝรั่ง	 ไทย	 จีน	 อินเดีย	 และญี่ปุ่น	 โดยเฉพาะ
อาหารอนิเดีย	ถงึขั้นมีเชฟจากเมืองภารตะมาปรงุ
ให้เราลิ้มรสกันถึงที่	ซึ่งครัวใน	The	Terrace	@72	 
Buffet	 Restaurant	 เป็นครัวเปิดให้ลูกค้า 
ได้เพลิดเพลินกับการเลือกวัตถุดิบด้วยตัวเอง	 
ก่อนส่งต่อให้เชฟปรุงสด	ๆ	แต่ก็ยังมีเมนู	à	la	 
carte	 ให้เลือกได้ในกรณีไม่สะดวกไปเลือกสรร
ด้วยตนเอง	
	 เมนูรสเข้มโดนใจท่ีมาทีไรก็อดไม่ ได้ 	
“ทะเลผัดฉ่ากระทะร้อน”	ซีฟู้ดล้วน	ๆ	ทั้ง	กุ้ง	กั้ง	
หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์และหอยเชลล์	 ผัดฉ่ารส 
จัดจ้านแบบไทย	ๆ 	หอมกลิ่นกระชายกับพริกไทย 
อ่อน	หรือถ้าอยากได้อาหารแบบรับประทานง่าย	ๆ  
“Big	Burger”	เบอร์เกอร์เนื้อนุ่มจากออสเตรเลีย	
เสริมทัพด้วยเบคอนและชีสลงตัวเป็นที่สุด	 ส่วน 
คนท่ีโปรดปรานหอยนางรม	มีแบบตัวใหญ่	สดใหม่ 
ไว้ให้ได้ลิ้มรสกันทุกวัน
	 แล้วมื้อพิเศษริมเจ้าพระยา	 จะเป็นช่วง
เวลาประทับใจไม่รู้ลืม

ร้านอาหาร เดอะ เทอเรส @72
บุฟเฟต์ เรสเตอรองท์   
เปิดทุกวัน		11.30	-	14.30	น.
โทร.	0	2688	1000

เก๋ไก๋…ริมสายธารา

The Terrace @72
Buffet Restaurant 
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	 วันสบาย	ๆ	ในโรงแรมหรูริมฝั่งเจ้าพระยา	เป็นอีกวันที่น่าจดจำา	ในโรงแรม
แม่น้ำา	รามาดา	พลาซ่า	ริเวอร์ไซด์	โรงแรม		5	ดาว	บนถนนเจริญกรุง	ที่ตกแต่งแบบ
ไทยร่วมสมัย		มีห้องให้เลือกหลากหลาย	ทั้งแบบ	Deluxe	Rooms,	Grand	Deluxe	
Rooms	และห้องสวีทแบบต่าง	ๆ 	รวมทั้งหมดถึง	525	ห้อง	โดยการตกแต่งของห้องพัก 
มุ่งให้มีความสะดวกสบายเท่าเทียมกัน	แตกต่างกันที่ขนาดของห้อง	และแนวคิดใน 
การตกแต่งห้องแต่ละแบบเท่านั้น	 ท่ีสำาคัญเฟอร์นิเจอร์ในห้องพักจะออกแบบให้เต้ียลง 
เพื่อความสะดวกกับผู้ที่นั่งรถเข็นอีกด้วย
	 การผ่อนคลายนอกจากชมทิวทัศน์เแม่น้ำาเจ้าพระยาในมุมมองพาโนรามา	 ด้วย
พื้นที่ริมน้ำากว้างถึง	280	เมตร	ก็ยังสามารถลงว่ายน้ำาในสระกลางแจ้งขนาดใหญ่ได้ 
อีกทางหนึ่ง	หรือจะเลือกใช้บริการ	Massira	Wellness	&	Spa	กับบรรดาทรีตเมนต์
เพื่อคลายความตึงเครียด	เสริมสุขภาพ	และความงาม	ก็มีพร้อม
	 เพื่อการพักกาย	พักใจ	เก็บประสบการณ์ดี	ๆ	อย่างไม่ต้องกังวล

Ramada Plaza Bangkok 

วันที่น่าจดจำ  ริมฝั่งน้ำ เจ้าพระยา 

Menam Riverside 
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โรงแรมแม่น้ำา รามาดา พลาซ่า ริเวอร์ไซด์

โทร.	0	2688	1000

www.ramadaplazamenamriverside.com
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เปิดทุกวัน	เว้นวันจันทร์	

10.00	-	21.00	น.		ไม่เสียค่าเข้า

โทร.	0	2214	6630	(-	8)

www.bacc.or.th

เปิดทุกวัน เว้นวันจันทร์

หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร
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แหง่กรงุเทพมหานคร  
ร่วมสมัยใจกลางมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรม

	 ทุกวันน้ีเห็นผู้คนมากมายเดินเข้าไปชมงานศิลปะแล้วรู้สึกดีใจ	 โดยเฉพาะ 
เยาวชนรุ่นใหม่	เข้ามาชมนิทรรศการใน	“หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร” 
กันมากขึ้น	 สอดคล้องกับความตั้งใจของหอศิลป์เอง	 ที่ต้องการส่งเสริมความ
หลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
	 งานศิลปะท่ีทางหอศิลป์คัดเลือกมาแสดงน้ัน	มีท้ังผลงานของศิลปินช่ือดัง 
ระดับโลก	ศิลปินที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย	ศิลปินไทยรุ่นใหม่	ๆ	ทั้งที่มีผลงาน 
ในแวดวงศิลปะมาบ้างแล้ว	และยังเปิดกว้างให้ศิลปินหน้าใหม่หรือศิลปินสมัครเล่น 
ได้ร่วมใช้พื้นที่ในการแสดงความคิดและผลงานอีกด้วย
	 แต่งานศิลปะไม่ได้จำากัดไว้เพียงจิตรกรรม	ประติมากรรม	ภาพพิมพ์หรือ
ภาพถ่าย	 เท่านั้น	 ในหอศิลป์แห่งนี้ยังมีห้องออดิทอเรียมที่สามารถแสดงดนตรี	
ฉายภาพยนตร์หรือสัมมนาแลกเปลี่ยนทัศนคติกันได้	มีห้องสตูดิโอไว้รองรับงาน
ละครเวที		ศิลปะการแสดงสดหรือศิลปะแนวทดลอง	และจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็น	
artHub@bacc	มีที่ทำากิจกรรม	ร้านค้า	ร้านอาหาร	ที่คัดสรรมาอย่างดี	เพื่อให้
เกิดการเคลื่อนไหวในเชิงศิลปะและวัฒนธรรมในทุกรูปแบบ
	 เพราะศิลปะ	เป็นของทุกคนอย่างเท่าเทียม
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  เส้นทางสู่วันวาน

ตลาดน้ำากองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์
		ย้อนประวัติศาสตร์บนแผ่นฟิล์ม
ผึ้ง - หวาน รีสอร์ท

		ผ่อนคลายริมสายน้ำาแคว
ร้านคีรีมันตรา

  หลงเสน่ห์แห่งขุนเขา
ช่องเขาขาด พิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำา

		เรียนรู้อดีต...เพื่อสันติภาพ

...

รำ ลึกไปในอดีต 
Remaining Memories | Kanchanaburi
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กาญจนบุรี เป็นเมืองท่ีเก่ียวพันกับสงครามมาหลาย 
ยุคสมัย เพราะตั้งอยู่ในเส้นทางของการเดินทัพ 
ทั้งในสมัยกรุงศรีอยุธยา และสงครามโลกครั้งที่ 2 
เร่ืองราวและร่องรอยประวัติศาสตร์บนพ้ืนท่ีแห่งน้ี  
จึงดึงดูดใจนักท่องเท่ียวท่ีชอบศึกษาเร่ืองราว 
ในอดีตให้เข้ามาเยือนคร้ังแล้วคร้ังเล่า 
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ตลาดน้ำากองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์ 

เปิดทุกวัน			09.00	-	18.00	น.

ผู้ใหญ่	60	บาท	เด็ก	50	บาท	

เข้าชมฟรีสำาหรับผู้พิการ

โทร.	08	8455	4134

www.facebook.com/

floatingmarketkanchanaburi
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	 ใครทีี่รู้จักภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์	 “ตำานานสมเด็จพระนเรศวร” 
คงจะจินตนาการถึงพระที่นั่งสรรเพชญ์มหาปราสาท	แห่งกรุงศรีอยุธยา	และ 
จดจำากรุงหงสาวดีท่ีมีสิงห์คู่ขนาดยักษ์ตั้งตระหง่านอยู่หน้าท้องพระโรงได้ 
นั่นคือผลงานจากแผ่นฟิล์มของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม	ยุคล	 ใครต้องการ	
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมเหล่านั้น	 เหมือนว่าอยู่ในสถานที่จริง 
สามารถเข้ามาเยือนสถานท่ีถ่ายทำาภาพยนตร์มหากาพย์สุดอลังการ 
บนเนื้อที่กว่า	1,500	ไร	่ในพื้นที่กองพลทหารราบที่	9	ค่ายสุรสีห์	ต.ลาดหญ้า	 
จ.กาญจนบุรี	ซ่ึงทางกองพลหารราบท่ี	9	ยังคงรักษาไว้เป็นอย่างดี	และปรับปรุง 
ให้เป็นตลาดน้ำาแบบย้อนยุค	 เพื ่อเป็นการย้อนตำานานจากเมืองหน้าด่าน 
ในอดีตสู่ตลาดน้ำาแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดกาญจนบุรี
	 เ ม่ือได้มาเดินอยู่บนเส้นทางท่ีทอดยาวไปสู่ท้องพระโรงของ 
กรุงหงสาวดี	 ก็ดูเสมือนว่าเราได้ทะลุมิติเวลากลับไปในช่วงที่เกิดสงคราม 
ไทย	-	พม่า	โดยที ่นี ่ได้จัดเตรียมชุดโบราณไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยว	 
เพื่อสวมใส่แล้วถ่ายภาพกับฉากภาพยนตร์ได้
	 แต่เมื่อย้อนกลับไปดูภาพ	แยกให้ออกก็แล้วกันว่าสิ่งใดจริง!

ตลาดน้ำ กองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์
ภาพฝัน…เสมือนจริง
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ผ่อนคลายกลางผืนป่าตะวันตก

	 มาถึงดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำาแห่งผืนป่าตะวันตก	เราควร 
ได้พักผ่อนแบบใกล้ชิดธรรมชาติ	ผ้ึง	-	หวาน	รีสอร์ท	ท่ีพักริมแม่น้ำาแควน้อย 
สามารถตอบโจทย์นี้ได้	 ด้วยพื้นที่กว้างขวางถึง	 300	 ไร่	 มีที่พัก 
ท่ีนำาศิลปะไทยร่วมสมัย	มาผสมผสานกับวัฒนธรรมมอญ	ชนเผ่าเพ่ือนบ้าน 
ของไทยเราอย่างลงตัว
	 ที่พักของ	ผึ้ง	-	หวาน	รีสอร์ท	มีหลากหลายรูปแบบ	ทั้งแบบ 
เป็นบ้านพักกลางสระบัว	 บ้านริมแม่น้ำาแควน้อย	 บ้านท่ีอยู่บนเนินเขา 
และยังมีท่ีพักแบบเรือนแพลอยอยู่กลางลำาน้ำา		ให้นักท่องเท่ียวได้สัมผัส 
ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
	 กิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากการเล่นน้ำาในแม่น้ำาแควน้อย
และสระว่ายน้ำาขนาดใหญ่แล้ว	 ที่นี่ยังเตรียมสปาแผนไทยไว้บริการ 
นักท่องเที่ยว	 มีทั้งการนวดแผนโบราณและการอบไอน้ำาสมุนไพร 
ที่ช่วยให้ร่างกายได้ผ่อนคลายและการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
	 ความผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติ	 เป็นสิ่งที่เราจะได้รับ 
จากรีสอร์ทแห่งน้ี

ผึ้ง - หวาน รีสอร์ท
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ผึ้ง - หวาน รีสอร์ท
โทร.	08	1841	3504
www.pungwaanriverkwai.com
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ร้านคีรีมันตรา

เปิดทุกวัน	10.00	-	22.00	น.

โทร.	0	3454	0889

www.facebook.com/keereemantra
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	 ท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อน	มีร้านอาหารสไตล์เก๋		ๆ 	 
เข้ากับบรรยากาศธรรมชาติ	“คีรีมันตรา”	คือ	ชื่อที่หมายความถึง 
เสน่ห์แห่งขุนเขา	สามารถดึงดูดใจผู้มาเยือนได้จริง	ๆ	
	 ร้านอาหารนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่	40	ไร	่เป็นการออกแบบสไตล์ 
Tropical	 Contemporary	 Style	 ใช้โทนสีและวัสดุธรรมชาติ 
ใ ห้ดูกลมกลืนเป็นอันหนึ่ งอัน เดียวกันกับสภาพรอบข้าง 
แต่ดูเท่จนบางทีก็คิดไปว่าเดินอยู่ใน	บูทิก	รีสอร์ท	มากกว่าเป็น
ร้านอาหาร	
	 พื้นที่ในร้านจะแบ่งเป็น	3	ส่วน	มีส่วนที่เป็นห้องอาหาร 
มีห้องจัดเล้ียงท่ีรองรับคนได้ถึง		350		คน	และมีสนามหญ้ากว้างขวาง 
ที่หลาย	ๆ	คนสามารถที่จะนอนรับไอแดดหรือลมเย็น	ๆ	ชมแสง
สุดท้ายของวัน	แทนการนั่งอยู่บนโต๊ะอาหาร
	 อาหารของที่นี่เน้นเป็นเมนูพื้นบ้าน	รสเข้มข้นตามตำารับ 
แตป่รบัหนา้ตาใหร้ว่มสมยั				เมนเูดด็ทีไ่มค่วรพลาด		คอื	ปลาชอ่นเผา 
4	 ฤดู	 เป็นปลาช่อนเนื้อแน่นย่างกำาลังพอเหมาะ	 เคียงคู่มาด้วย 
น้ำาจิ้ม	 4	 ชนิด	 กับผักลวกอีกเต็มตะกร้า	 และอีกหลายเมนูที่
ถูกปากคนไทยแน่นอน
	 บรรยากาศดีอาหารถูกใจ	จะไม่หลงเสน่ห์อย่างไรไหว

Keeree Mantra 

หลงเสน่ห์แห่งขุนเขา
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ช่องเขาขาด พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งความทรงจำา

เปิดทุกวัน		09.00	-	16.00	น.

เข้าชมฟรี

โทร.	0	3491	9605

	 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่	 2	 กองทัพญี่ปุ่นได้เดินทัพผ่าน 
เมืองไทย	เพื่อไปโจมตีดินแดนอาณานิคมของอังกฤษ	ได้แก่	พม่า 
และอินเดีย	 จึงจำาเป็นต้องสร้างทางรถไฟเพื่อลำาเลียงกำาลังพล 
และอาวุธยุทโธปกรณ์	เริ่มต้นจากราชบุรี	ผ่านกาญจนบุรีมุ่งหน้า
ประเทศพม่า	 ได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายพันธมิตร	 ทั้งทหารอังกฤษ	
อเมริกัน	ออสเตรเลีย	ฮอลันดาและนิวซีแลนด์	ประมาณ	61,700	 
คนและกรรมกรชาวจีน	ญวน	ชวา	มลายู	พม่า	อินเดีย	มา 
ก่อสร้าง	 ซึ่งจุดที่มีความลำาบาก	 คือ	 “ช่องเขาขาด”	 เพราะต้อง
ตัดภูเขาให้เป็นช่องสำาหรับสร้างรางรถไฟ	 แรงงานที่ทำางานหนัก
และเจ็บป่วย	ได้เสียชีวิตที่ช่องเขาขาดนี้เป็นจำานวนมาก	
	 รัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลียได้ร่วมมือกันสร้าง	
“ช่องเขาขาด	พิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำา”	เพื่อเป็นการ 
รำาลึกถึงผู้คนที่เสียชีวิตไปในครั้งนั้น	
	 ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการแสดงประวัติความเป็นมาของ
ช่องเขาขาด	และเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่	 2	อีกทั้งยังมี
เส้นทางเดินไปยังช่องเขาขาด	เพื่อศึกษาร่องรอยของทางรถไฟที่
ยังเหลืออยู่	และมีประติมากรรม	ชื่อ	อ่างแห่งสันติ	(The	Peace	
Vessel)	 ตั้งอยู่ในมุมที่มองเห็นทิวทัศน์สวยงาม	 ราวกับจะบอก
เล่าว่า	ในวันที่โหดร้ายของผู้ที่สร้างทางสายนี้	ยังมีความงามของ
ธรรมชาติคอยปลอบประโลมใจ

เรียนรู้...เพื่อโลกที่สันติ

Hellfire Pass 
Memorial Museum
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เมื่อเกิดความคิดว่าอยากข้ึนเหนือ 
ชื่อ “เชียงใหม่” ลอยมาเป็นอันดับ 
ต้น ๆ เลย คงเพราะเป็นเมืองท่ีมีครบ
ทุกรสชาติ ตั้งแต่ ป่าไม้ อากาศเย็น 
ดอยสูง ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
ศิลปะท้องถ่ินหลากหลายชาติพันธุ์ 
อาหารถูกปาก ไปจนถึงเรื่องสนุก 
แบบเก๋ไก๋ ทันสมัย มาทีไรมีท่ีท่องเท่ียว 
ใหม่ ๆ ให้เราตื่นตาอยู่เสมอ แล้วจะ 
รออะไร...ไปเที่ยวเชียงใหม่กันเถอะ

  เส้นทางแอ่วเวียงพิงค์
พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม

เสพความงดงามร่วมสมัย
สวนผักโอ้กะจู๋
สุขภาพดีมีขาย

Amora Hotel Chiang Mai
พักกายกลางใจเวียง

RatiLanna Riverside Spa Resort
กลิ่นอายล้านนาริมสายธารา

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
สีสันชีวิตกลางคืน

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม 
นักเดินทาง	VS	ช้างป่า
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ในเมืองล้านนา  
The Exotic Lanna | Chiang Mai
ในเมืองล้านนา  

...เที่ยวไป
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	 ศิลปะเป็นสิ่งสะท้อนความคิดและความเป็นไปของผู้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคม	
แม้มาตรฐานความงามของแต่ละคนจะแตกต่างกัน	แต่ความรู้สึกลึก	ๆ	ในใจ	มักสัมผัส 
ได้ถึงสิ่งที่ศิลปินกำาลังเอ่ยถึงในงานศิลปะของเขา	 เมื่อได้เข้ามาซึมซับเรื่องราวและ 
ความรู้สึกเหล่านั้น	 ย่อมสร้างความเปลี่ยนแปลงในความคิดของทุกคน	 แม้จะเพียง
เสี้ยวเล็ก	ๆ	ก็ตาม
	 ตั้งแต่ยังไม่ได้ก้าวเท้าเข้าในพิพิธภัณฑ์	 เราก็ตื่นตากับผนังด้านหน้าอาคาร	ที่ใช้
เทคนิคประดับกระจก	ด้วยกระจกนับหมื่นชิ้นเรียงกันไปตามผนัง	ที่มีมุมมีเหลี่ยมสร้าง
ภาพสะท้อนแปลกตา	จนนับได้ว่าเป็นภาพจำาของสถานที่แห่งนี้เลยทีเดียว
	 พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม	(MAIIAM	Contemporary	Art	Museum) 
ก่อตั้งโดย	 ฌอง	 มิเชล	 เบอร์เดอเลย์	 กับภรรยาผู้ล่วงลับ	 พัฒศรี	 บุนนาค	 และ	 อิริค	
บุนนาค	บูธ	ดัดแปลงอาคารโกดังริมถนนสันกำาแพง	 ให้ออกมาร่วมสมัยดูใหม่เอี่ยม
สมชื่อ	 โดยมีเป้าหมายแรก	 คือ	 จัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัย	 ผลงานของศิลปินที่มีชื่อ
เสียงที่ครอบครัวสะสมไว้มานานหลายสิบปี	เช่น	มณเฑียร	บุญมา	นาวิน	ลาวัลย์ชัยกุล 
Anida	 Yoeu	 Ali	 เป็นต้น	 และเปิดเป็นพื้นที่สำาหรับศิลปินท่านอื่น	 ๆ	 ได้เวียนมาจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน	ถ่ายทอดแนวคิดของตนให้สังคมได้รับรู้	
	 เชื่อเถอะว่า	เราใช้เวลาที่	“ใหม่เอี่ยม”	ได้ทั้งวันเชียวล่ะ

ภาพสะท้อนแห่งยุคสมัย

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม
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พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม

เปิดทุกวัน	เว้นวันอังคาร		10.00	-	18.00	น.

ผู้ใหญ่	150	บาท

นักเรียนนักศึกษา	และผู้มีอายุ	60	ปีข้ึนไป	100	บาท

โทร.	08	1386	6899	

www.maiiam.com
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You are what you eat.

สวนผักโอ้กะจู๋

ร้านสวนผักโอ้กะจู๋ 
เปิดทุกวัน	09.00	-	21.00	น.

โทร.	08	1980	2416
www.ohkajhuorganic.com
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	 จุดมุ่งหมายของชายหนุ่ม	 “โตมาอยากเป็นชาวสวน	 ปลูกผัก
ไว้ขาย”	 ไม่น่าเชื่อว่าจะแรงกล้าจนเห็นเป็นรูปธรรม	 และมีชื่อเสียง
เสียด้วยสิ
	 สามหนุ่มผู ้ก่อตั ้ง	“โอ้กะจู ๋”	คือ	โจ้-จิรายุทธ	ภูวพูนผล 
อู๋-ชลากร	เอกชัยพัฒนกุล	และ	ต้อง-วรเดช	สุชัยบุญศิริ		ใช้ความรู้ 
ตามที่เรียนมาจากมหาวิทยาลัย	ทั้งด้านการเกษตรและวิศวกรรม 
มาผสมผสานเกษตรสมัยใหม่ กับวิธีการเกษตรแบบดั้ ง เดิม 
เข้าด้วยกัน	ทำาฟาร์มผักออร์แกนิกขึ้น	หวังให้คนเชียงใหม่มีผักที่ด ี
ไม่มีสารพิษไว้รับประทาน	
	 ขั้นต่อมา	เขาก็นำาผลผลิตดี	ๆ	ไปรวมกับความชอบทำาอาหาร
มาตั้งแต่เด็ก	สร้างสรรค์เป็นคาเฟ่เล็ก	ๆ	เน้นเมนูเพื่อสุขภาพ	จากผัก
ที่ปลูกเอง	น้ำาสลัดสูตรคุณแม่	และวัตถุดิบอื่น	ๆ	ก็หาแบบออร์แกนิก 
มาปรุงด้วยแนวคิด	 from	 farm	 to	 table	 จริงจังถึงขั้นสร้างห้อง
ล้างผักระบบโอโซน	เพื่อผักที่ปลอดเชื้อ	คงความสดกรอบได้มากกว่า
ปกติ	ฉะนั้น	เมนูที่ไม่ควรพลาดของ	“โอ้กะจู๋”	ก็คือ	สลัดผักออร์แกนิก 
แน่นอน
	 เกษตรกรร่วมสมัย…ไม่ธรรมดานะจะบอกให้
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พักกาย ณ ใจกลางเวียง

Amora Hotel         
       Chiang Mai

	 เมื่อมีโอกาสเดินทางมาสู่ใจกลางอาณาจักรล้านนา	 คงจะดีไม่น้อยถ้า
ได้พักพิงที่รอบกำาแพงนคร	 โรงแรมอโมรา	 เชียงใหม่	 ย่านประตูท่าแพ	 เป็น
หนึ่งในตัวเลือกที่ลงตัว	
	 ห้องพักแสนสบายตกแต่งสไตล์ไทยโมเดิร์น	มีรอให้เลือกถึง	204	ห้อง	
จาก	6	รูปแบบห้องพัก	ตั้งแต่ห้องขนาดพื้นฐาน	Superior	Room	ไปจนถึง	
Presidential	Suite	อันโอ่อ่า	ด้วยพื้นที่ถึง	62	ตารางเมตร	ซึ่งนอกจากขนาด
ของห้องแล้ว	 ยังสามารถเลือกได้ว่าอยากอิ่มเอมกับทัศนียภาพของเวียงพิงค์	
หรืออยากพักสายตา	 กับทิวทัศน์ภูเขาที่โอบล้อมเชียงใหม่อยู่ไม่ไกล	 แต่ละ
ห้องมีเครื่องอำานวยความสะดวกครบครัน	พร้อมสระว่ายน้ำากลางแจ้งสำาหรับ
ออกกำาลังกายและผ่อนคลายในเวลาเดียวกัน
	 และสำาหรับการผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ	 อโมรา	 สปา	 เตรียม 
ทรีตเมนต์หลากหลายสไตล์ในเอเชีย	 ผสมผสานเพื่อดูแลนักเดินทางตั้งแต่ 
ศีรษะจรดปลายเท้า
	 พักกาย	พักใจ	เตรียมพร้อมเที่ยวเชียงใหม่กันต่อ
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โทร.	0	5325	1531

www.chiangmai.amorahotels.com

หมายเหตุ มีห้องน้ำาสำาหรับผู้ต้องการ

ความช่วยเหลือพิเศษ	ให้บริการในพื้นที่ส่วนกลาง

โรงแรมอโมรา เชียงใหม่
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	 จากภายนอกอาคารสวยที่ ได้แรง
บันดาลใจจากวิถีชีวิตชุมชนชาววัดเกตุใน
สมัยโบราณ	 เมื่อก้าวเข้าสู่ภายใน	 รติล้านนา	
ริเวอร์ไซด์	 สปา	 รีสอร์ท	 ก็ยิ่งรับรู้ได้ถึงกลิ่น
อายอลังการของล้านนา	จากการนำาเครื่องเงิน 
เครื ่องเคลือบ	 ไม้แกะสลัก	 และผ้าทอจาก 
หลายชุมชนในเชียงใหม่	 มาใช้ตกแต่งรีสอร์ท	 
แม้ว่าชาติพันธุ์ต่าง	ๆ 	ในล้านนาจะมีหลากหลาย 
และศิลปะของแต่ละกลุ่ มก็แตกต่างกัน	 
แต่สามารถผสมผสานกันได้อย่ างลงตัว 
สะท้ อนชี วิ ตล้ านนาแบบดั้ ง เ ดิ ม ให้ เร า 
ได้รับรู้	 ยิ่งเสริมด้วยดีไซน์สมัยใหม่ยิ่งเสริมให้ 
ศิลปะล้านนาดูมีความโก้หรูอยู่ในที
	 เอกลกัษณข์องทีน่ีอ่กีอยา่งหนึง่คอื	การ
ใช้ไม้สักเป็นส่วนประกอบหลักในการตกแต่ง

กลิ่นอายล้านนาริมสายน้ำ ปิง

RatiLanna 
Riverside Spa Resort
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www.ratilannachiangmai.com
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แทบทุกส่วนในรีสอร์ท	 รวมไปถึงห้องพักและ
ห้องชุดสุดหรู	ทั้ง	75	ห้อง	และนำาศิลปะของชน 
กลุ่มน้อยหลายกลุ่มของล้านนา	มาเป็นแนวทาง
การตกแต่งภายในห้องพัก	 สวยงามราวกับมี 
งานศิลปะร่วมสมัยรายรอบกายตลอดเวลา	
จนถึงขั ้นได้รับรางวัล	 Thailand	 Tourism	
Awards	 รางวัลยอดเยี่ยม	 ประเภทโรงแรมตาก
อากาศ	น้อยกว่า	80	ห้อง	ปี	2015	เลยทีเดียว
	 ที่ไม่ควรพลาด	คือ	รติล้านนา	สปา	ที่
พร้อมดูแลนักเดินทางทั้งร่างกาย	 ด้วยนักบำาบัด
ผู้ชำานาญการ	 และทรีตเมนต์ที่คิดค้นเป็นพิเศษ
ของรติล้านนาโดยเฉพาะ	
	 ผ่อนคลายริมปิงธารา	 ซึมซับกลิ่นอาย
ล้านนากันให้เต็มใจ

โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท  
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	 ชีวิตในป่ายามราตรีเป็นเหมือนความลับดำามืด
เหมือนคืนเดือนแรม	โอกาสที ่มนุษย์ตัวเล็ก	ๆ 	อย่างเรา 
จะได้เข้าไปสัมผัสและศึกษาช่างน้อยนิด	 แต่ห่างจากกลาง
เมืองเชียงใหม่เพียง	 10	 กิโลเมตร	 มีสวนสัตว์ยามราตรี	 
“Chiang	Mai	 Night	 Safari”	 ให้โอกาสในการเรียนรู้ชีวิต
สัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด	 บนพื้นที่กว้างกว่า	 800	 ไร	่ นับว่าเป็น
สวนสัตว์กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกันเลยล่ะ
	 ชื่อว่าไนท์ซาฟารี	แต่ที่นี่เปิดให้เข้าชมตั้งแต่กลางวัน	
มีรถลากพาเดินทางเข้าไปในพื้นที่ของสิงสาราสัตว์	 จำานวน
มากกว่า	 1,400	 ตัว	 134	 สายพันธุ์	 ที่หายากมากแล้วใน
สภาพธรรมชาติ	ตัวอย่างกิจกรรมที่เราจะได้สัมผัส	เช่น	ชม
การอาบน้ำาช้างแบบใกล้	ๆ	ได้ให้อาหารยีราฟในระยะเพียง
แค่ยื่นมือ	 ชมวิถีนักล่ายามราตรีอย่าง	 ไฮยีน่า	 เสือโคร่ง	
สิงโต	 แม้กระทั่งเสือขาว	 และสิงโตขาว	ที่จัดว่าเป็นสัตว์หา
ยาก	เราก็จะได้พบที่นี่
	 นอกจากวิถีพงไพร	 การแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจก็มี
ไว้ให้เปลี่ยนบรรยากาศ	 ตั้งแต่น้ำาพุประกอบดนตรี	 ขนาด
ใหญ่พร้อมการแสดงสื่อผสมบนม่านน้ำาความสูงมากกว่า	
12	 เมตร	กว้าง	 20	 เมตร	 ไปจนถึง	 Safari	 Dancing	 โดย
คณะคาบาเร่ต์ตระการตา	 เพื่อความเพลิดเพลินของทุกคน
ทุกวัยในครอบครัว
	 ไม่ต้องไปไหนไกล	เพราะเชียงใหม่เราก็ไม่แพ้ใคร

ชีวิตยามราตรีกลางเวียงพิงค์

Night Safari
Chiang Mai 
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เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี   
เปิดทุกวัน	11.00	-	22.00	น.

ผู้ใหญ่	300	บาท	เด็ก	125	บาท
เข้าชมฟรีสำาหรับผู้พิการ

โทร.	0	5399	9000
www.chiangmainightsafari.com

638



มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม   
เปิดทุกวัน		09.00	-	17.00	น.

คนไทยเข้าชมฟรี	(กรุณาจองล่วงหน้า)
ชาวต่างชาติ	2,500	บาท	

โทร.	0	5327	2855
www.saveelephant.org

เปิดมุมมองใหม่วิถีช้างไทย

มูลนิธิอนุรักษ์ช้าง
และส่ิงแวดล้อม 
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	 จะดีแค่ไหนถ้ามี พ้ืน ท่ี ท่ี สัตว์ โลกตัวโตได้วิ่ ง เ ล่นอย่างไร้
พันธนาการ	 และจะดียิ่งกว่าถ้าทุกคนบนโลก	 ต่างตระหนักถึงความ
สำาคัญของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด	และใช้ชีวิตอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
	 มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม	 เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งมุ่งมั่นจะ 
อนุรักษ์และปกป้องช้างไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 ซึ่งนั่นหมายถึง 
ต้องทำาการศึกษาวิจัยเรื่องช้างอย่างละเอียด	สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
ให้ชาวบ้านที่เป็นผู้เลี้ยงดูช้าง	และรณรงค์ให้ผู้คนทั่วไปเห็นความสำาคัญ 
ของช้างรวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	เพียงแค่จุดมุ่งหมายหลัก	ๆ	 
ก็นับว่าเป็นงานที่ต้องใช้พลังกายและพลังใจไม่น้อย
	 การดำาเนินการท่ีเห็นได้ชัดเจนและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก	
คือ	ศูนย์บริบาลช้าง	ที่	อ.แม่แตง	จ.เชียงใหม่	พื้นที่เปิดกว้างสำาหรับช้าง 
ท่ีบางตัวเคยทนทุกข์ทรมานจากผลพวงของการท่องเท่ียว	และอุตสาหกรรม 
ป่าไม้	 ให้ผู้คนสามารถเข้ามาสัมผัสชีวิตช้างได้	 โดยไม่มีการเบียดเบียน	
ช้างจะใช้ชีวิตอิสระไม่มีการล่ามโซ่ตรวน
	 และมีโครงการสุดพิเศษ	“โครงการดูแลช้าง”	เพื่อให้นักเดินทาง 
สามารถเข้าไปเรียนรู้ชีวิตช้างอย่างใกล้ชิด	แต่จะไม่มีการขี่ช้างแม้แต่
น้อย	แต่จะเฝ้าสังเกตการณ์พฤติกรรม	ให้อาหาร	อาบน้ำาช้าง	อาหารที่
นักเดินทางรับประทานก็เป็นอาหารมังสวิรัติ	 และยังได้ล่องแพไปตาม
ลำาน้ำาแม่แตงอีกด้วย	 เป็นประสบการณ์ชีวิตแปลกใหม่ที่นักเดินทาง 
ต่างถิ่นต่อคิวรอมาสัมผัสกันทุกวัน
	 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ได้ยากเกินไป	 เพียงเราใส่ใจก็นับ
เป็นการเริ่มต้นที่ดี

Ch
ia

ng
 M

ai
 

658



  เส้นทางไข่มุกอันดามัน
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำา ภูเก็ต

		เรียนรู้โลกใหม่ใต้สมุทร
ร้านกันเอง

		หรอย...ริมเล
JW Marriott Phuket Resort & Spa 

		งดงามและผ่อนคลาย
สยามนิรมิต

		เมืองไทยในมุมวิจิตร
Cucina Italian Kitchen 

		หอมกลิ่นอิตาเลี่ยน
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ภูเก็ตเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย ได้รับ 
การขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกอันดามัน” วันนี้ 
ภูเก็ตยังคงความมีเสน่ห์ เพราะเป็นทั้งเมือง
ศูนย์กลางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวริมทะเล 
เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม และยังเป็นเมืองแห่ง
อาหารอร่อยอีกด้วย เห็นทีต้องปักหมุดที่นี่
อีกสักครั้งแล้วล่ะ

ดูเมืองใต้  
The Andaman Pearl | Phuket

ดูเมืองใต้  
... จั่งหู้  
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	 โลกใต้ทะเลยังมีเร่ืองราวอีกมายมายท่ีเราไม่เคยรู้	
และสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำา	หรือท่ีเราคุ้นกับคำาว่า	อควาเรียม 
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำาหรับเปิดโลกใหม่		ที่แหลมพันวา	จ.ภูเก็ต 
มีสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำา	ภูเก็ต	(Phuket	Aquarium)	เปิด
รอคอยนักเดินทางทุกคนอยู่ทุกวัน	
	 แม้ว่าจะเป็นอควาเรียมที่ตั้งอยู่บนเกาะ	 แต่ที่นี่ก็จัด 
แสดงทั้งโซนน้ำาจืด	 และโซนน้ำาเค็ม	 เพราะเห็นความสำาคัญ
ของสิ่งแวดล้อมทุกส่วนที่อยู่รอบตัวเรา	 แต่ที่เน้นเป็นพิเศษ
ก็คือเรื่อง	 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล	 เพราะสัตว์
ทะเลหลายชนิดหายากขึ้นทุกวัน	 เช่น	 วาฬ	 โลมา	 พะยูน
และเต่าทะเล	เป็นต้น
	 ไฮไลท์ในอาคาร	 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำา	 ภูเก็ต	 ก็
คืออุโมงค์	ที่มีปลานานาพันธุ์ว่ายไปมา	รวมถึงทั้งฉลาม	กับ
ปลาหมอทะเลตัวใหญ่ให้เราได้ตื่นตาตื่นใจ	และยังมีโชว ์
ดำาน้ำาให้อาหารปลากันทุกวัน	 ในเวลา	 11.00	 -	 11.30	 น. 
	 นอกจากนั้นด้านนอกอาคารยังมีเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ	โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา	และบ่อเลี้ยงเต่าเพื่อเตรียม
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอีกด้วย

Phuket
      Aquarium 

เรือ่งเลา่จากมหาสมุทร

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำา ภูเก็ต 

เปิดทุกวัน	08.00	-	16.00	น.

ผู้ใหญ่	50	บาท	เด็ก	20	บาท

เข้าชมฟรีสำาหรับผู้สูงอายุ	

60	ปี	ขึ้นไปและผู้พิการ

โทร.	0	7639	1126

www.phuketaquarium.org

68 | Tourism for All



Ph
uk

et

698



	 มาเที่ยวภูเก็ตทีไร	ก็อดนึกถึงอาหารทะเลสด	ๆ 		ปรุงแบบสไตล์ปักษ์ใต้ 
รสจัดถึงเครื่องไม่ได้	“ร้านกันเอง”	เป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดมานานกว่า	40	ปี	 
และเป็นที่นิยมของคนท้องถิ่นภูเก็ตเองอีกด้วย
	 สำาหรับเมนูที่ต้องเรียกหา	คือ	กุ้งมังกรซาชิมิ	ที่แล่สด	ๆ 			และบรรดา 
เมนูเด็ดที่ปรุงกันมายาวนานตั้งแต่เปิดร้าน	 เช่น	 ไก่ต้มเปรต	 เป็นต้มไก่ที่
น้ำาซุปเผ็ดมาก	 ถ้าใครธาตุอ่อนอย่าริลอง	 หรือจะเป็นน้ำาพริกกุ้งเสียบสไตล์
ภูเก็ต	 คัดกุ้งเสียบตัวใหญ่พิเศษไปเสียบไม้ย่าง	 ก่อนนำามาตำากับกะปิ	 พริก	
กระเทียม	ปรุงให้ครบรส	กินกับสารพัดผักพื้นบ้าน	ชิมแล้วแทบลืมไม่ลง	
	 ส่วนคนท่ีอยากจะด่ืมด่ำากับบรรยากาศ	เสียงคล่ืนท่ีซัดหาดทรายขาว	ๆ 
ของอ่าวฉลองก็พาเพลินไม่แพ้อาหารการกิน	
	 เรียกว่าอร่อยครบทุกสัมผัสเลยก็คงไม่ผิดนัก

หรอย…ริมเล

ร้านกันเอง 
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ร้านกันเอง

เปิดทุกวัน	10.30	-	23.30	น.

โทร.	09	1064	7407

www.phuket-seafood.com
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กับวันเวลาที่งดงาม ริมหาดไม้ขาว

JW Marriott Phuket 
Resort & Spa 

	 ประสบการณ์ที่น่าประทับใจ	 ระหว่างการเดินทางอย่างหนึ่ง 
คือการได้ใช้เวลาในโรงแรม	 บนหาดอันเงียบสงบและเป็นส่วนตัว	 เช่น	
เจดับบลิว	 แมริออท	 ภูเก็ต	 รีสอร์ท	 แอนด์	 สปา	 โรงแรมหรู	 5	 ดาว	 
ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันร่มรื่น	 บนพื้นที่กว่า	 68	 ไร	่ มีห้องพักติด
ทะเลให้เลือกถึง	265	ห้อง	ตั้งแต่ห้องดีลักซ์	ที่มีให้เลือกอีก	5	แบบ	ทั้ง	
ดีลักซ์	วิวสวน,	ดีลักซ์	เทอเรซ,	ดีลักซ์	พูลเทอเรซ,	ดีลักซ์	วิวทะเล	และ	
ดีลักซ์	แฟมิล่ีเทอเรซ		ไปจนถึงห้องสวีทและวิลล่า	ท่ีมีสระว่ายน้ำาส่วนตัว
	 หากนักเดินทางท่านใดที่โปรดปรานการออกกำาลังกาย	 โรงแรม
ยังมีสระว่ายน้ำาขนาดใหญ่อีก	3	สระ	มีฟิตเนสพร้อมห้องซาวน่า	และมี	
มันดาราสปา	ที่พร้อมผ่อนคลายความตึงเครียดไว้บริการ
	 ด้วยการใส่ใจในรายละเอียดการบริการจึงส่งผลให้	 เจดับบลิว	 
แมริออท	 ภูเก็ต	 รีสอร์ท	 แอนด์	 สปา	 ได้รับโหวต	 เป็นโรงแรมสำาหรับ 
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โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต 
รีสอร์ท แอนด์ สปา
โทร.	0	7633	8000

www.jwmarriottphuketresort.co.th

Ph
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etครอบครัวอันดับ	 1	 ในประเทศไทยจาก	 Trip	 
Advisor		กับรางวัล		Traveler’s	Choice	Award 
2015	 	 และโรงแรมสำาหรับครอบครัวอันดับ	 1 
ในภูมิภาคเอเชีย	 จากผู้อ่านนิตยสาร	 Travel	 + 
Leisure	กับรางวัล	The	World’s	Best	Hotels 
2014	 ท่ีสำาคัญยังได้รับรางวัลยอดเย่ียม	ประเภท 
โรงแรมตากอากาศ	 น้อยกว่า	 80	 ห้อง	 ปี	 2015 
จากรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่	10 
ซ่ึงจัดข้ึนโดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.)	อีกด้วย
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สยามนิรมิต
เปิดทุกวัน	เว้นวันอังคาร

17.30	-	22.00	น.
ค่าเข้าชม

1,500	/	1,700	/	1,900	บาท
โทร.	0	7633	5000

www.siamniramit.com
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เมืองไทยในมุมวิจิตร

Siam Niramit

	 “สยามนิรมิต”	แหล่งท่องเที่ยวที่เลื่องชื่อด้วยการแสดงสุดอลังการ 
ฉาก	 แสง	 เสียงและเทคนิคพิเศษตระการตา	 มีนักแสดงกว่า	 100	 ชีวิต	
บอกเล่าเรื่องราวต่าง	ๆ 	มากมายนับแต่ประวัติศาสตร์อันงดงามของสยาม	
ใน	 4	 ภูมิภาค	 เริ่มจากความตระการตาของอาณาจักรล้านนา	 ด้วยลีลา
การฟ้อนดาบของนักรบชาวเหนือ	 ต่อเนื่องไปกับเรื่องราวการค้าขายกับ
พ่อค้าจากโพ้นทะเลของชาวใต้	 ก่อนจะสนุกกับหนุ่มสาวอีสานในงานบุญ	
และวิถีเรียบง่ายของชาวนาในภาคกลาง	 เรื่อยไปจนถึงยุคสมัยของการ
เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีของชาวตะวันตก
	 นอกจากน้ันยังมีเร่ืองราวความเช่ือเร่ือง	ไตรภูมิ	 ป่าหิมพานต์	ที่เป็น 
รอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสรวงสวรรค์	และพาเราล่องลอยไปถึงสวรรค์ 
ชั้นดาวดึงส์	ตื่นตากับบรรดานางฟ้าที่ร่ายรำาล่องลอยอยู่กลางอากาศ	และ
ยังการแสดงที่งดงามราวเนรมิตอีกมากมาย	รอคอยเข้าไปสัมผัส
	 และด้านนอกยังมีกิจกรรมสนุก	 ๆ	 อีกหลากหลาย	 เช่น	 สัมผัสวิถี
ชนบทในหมู่บ้านสี่ภาค	จำาลองชีวิตผู้คนมาให้ชมและเปิดโอกาสได้เข้าร่วม 
กิจกรรมได้อีกด้วย	
	 ที่ได้ยินมาว่าตระการตา	เชื่อเถอะว่า	ของจริงเหนือกว่านั้นอีก
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	 ณ	หาดไม้ขาว	 ริมฝั่งทะเลอันดามัน	 โรงแรม	 เจดับบลิว 
แมริออท	ภูเก็ต	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	ได้ยกครัวอิตาเลี่ยนมาตั้ง 
โดยมีทีมเชฟระดับโลกเอาใจใส่ดูแลทั้งเรื่องคุณภาพวัตถุดิบ	 
การปรุง	และรสชาติ	ให้ผู้มาเยือนได้ลิ้มรสตำารับอิตาเลี่ยนแท้
	 ที่ร้านอาหารอิตาเลี่ยน	 คูซิน่า	 ซึ่งนิตยสารท่องเที่ยว 
ระดับโลก	Conde	Nast	Traveler	ได้ให้การรับรองในบรรยากาศ 
สบาย	ๆ	พื ้นที ่กว้างขวาง	ตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์น	แต่แฝง 
ความหรูหรา	 มีให้เลือกทั้งด้านนอกเปิดรับลมทะเลได้อารมณ์ชิล 
หรือด้านในห้องแอร์เย็น	ๆ 	ที่อยู่ใกล้ครัวเปิดที่มองเห็นบรรยากาศ 
ภายในครัว	 และการปรุงอาหารจากเชฟ	 นำาทีมโดย	 Chef	 de	
Cuisine	Heather	Kim	ได้อีกด้วย	

หอมกลิ่นอิตาเลี่ยน

Cucina
Italian Kitchen 
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ร้านอาหารอิตาเลี่ยน คูชิน่า
เปิดทุกวัน

มื้อกลางวัน		12.30		-	15.00	น.
มื้อเย็น		18.00	-	23.00	น.		

โทร.	0	7633	8000
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ขอนแก่น...จัดเป็นเมืองที่มีพร้อมในหลาย ๆ ด้าน 
ท้ังประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึง 
แฟชั ่นและความทันสมัยต่าง  ๆ   ซึ ่งเชื ่อได้เลยว่า  
ถ้ า ใคร ได้ ม า เยื อนสั กครั้ ง ค งจ ะตื่ นต าตื่ น ใ จ 
และประทับใจ จนอยากกลับมาอีกคร้ังแน่นอน

...
เทีย่วอสีานแซบ่นวั
The Northeast Spicy Isan | Khon Kaen
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  เส้นทางอีสานแซ่บ
สวนสัตว์ขอนแก่น

เรียนรู้โลกกว้างใหญ่ในหนึ่งวัน
ครัวสุพรรณิการ์ บาย คุณยาย

ตำารับไทยในสวนสวย
ตลาดต้นตาล

ตลาดฝันของคนมีไอเดีย
โรงแรมแกลเลอรี่ เลค วิว

เก๋ไก๋ริมบึงแก่นนคร	
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ภูเวียง

ผจญภัยในโลกดึกดำาบรรพ์
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	 “สวนสัตว์ขอนแก่น”	ไฮไลท์ที่สำาคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น	บนเนื้อที่ 
กว่า	3	พันไร่	บริเวณเขาสวนกวาง	โดยเป็นท้ังแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิจัยด้านการเพาะเล้ียง 
และการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหายาก	 ที่มีการจัดการท่องเที่ยวที่มุ ่งสร้างจิตสำานึก 
ด้านการอนุรักษ์	 และการพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกเหนือจากการให้ความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยว
	 บริเวณที่น่าสนใจมากที่สุดมากที่สุดคงเป็น	“ทุ่งแสนกวาง”	ที่มี	กวางดาว	เก้ง	
ละมั่ง	เนื้อทราย	และซีกา	อยู่รวมกันไม่น้อยกว่า	300	ตัว	เมื่อรถรางพานักท่องเที่ยว 
มาถึง	 สัตว์ตระกูลกวางทั้งหลายจะกรูเข้ามาหาทันที	 ทางสวนสัตว์ได้เตรียมพืชผัก 
ผลไม้ไว้ให้ทุกคนได้ลองให้อาหารกันอย่างใกล้ชิด	
	 นอกจากนั้นยังมีสัตว์ที่น่าศึกษาอีกหลายชนิด	เช่น	แรด	เสือ	สิงโต	แกะบาร์บารี 
หรือแกะภูเขา	ที่มีถิ่นกำาเนิดอยู่ในแถบภูเขาสูงชันในทวีปแอฟริกาตอนเหนือ	และการ
แสดงโชว์ของแมวน้ำา	เป็นต้น
	 พิเศษสุด	คือ	มีสวนน้ำาขนาดใหญ่	บนเนื้อที่	15	ไร	่สามารถสนุกกับสไลด์เดอร ์
สูงถึง	15	เมตร	และคลองน้ำาวนยาว	450	เมตร	หรือผู้ที ่สนใจพักแรมในสวนสัตว์
ขอนแก่น	ก็มีที่พักไว้คอยบริการอย่างครบวงจรเลยทีเดียว

สวนสัตว์ขอนแก่น
โลกกว้างใหญ่ไม่เกินเรียนรู้
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สวนสัตว์ขอนแก่น

เปิดทุกวัน		08.00	-	16.30	น.

ผู้ใหญ่	100	บาท		เด็ก	20	บาท	

เข้าชมฟรีสำาหรับผู้สูงอายุ	

60	ปีขึ้นไปและผู้พิการ

โทร.	08	6459	4192

www.khonkaenzoo.com
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by คุณยาย

อิ่มท้อง อิ่มใจ ในสวนสวย

ครัวสุพรรณิการ์ 

	 กลางเมืองขอนแก่นมีร้านอาหารเก๋ไก๋	 ตั้งอยู่กลาง
สวนอันร่มรื่นของโรงแรมสุพรรณิการ์โฮม	บูติค	 ไฮอะเวย์	
ใช้ชื่อคล้ายกัน	คือ	“ครัวสุพรรณิการ์	by	คุณยาย”	คัดสรร 
เมนูอาหารไทยแท้	 ๆ	 รสมือของ	 คุณยายสมศรี	 จันทรา	
เจ้าของตำารับมาให้ทุกคนได้ลิ้มลอง	 ไม่ว่าจะเป็น	 แกง
หมูชะมวงที่เคี่ยวจนหมูนุ่ม	 แกงป่าสับนก	 คะน้าปลาเค็ม 
น้ำาพริกไข่ปู	ท่ีคัดวัตถุดิบช้ันดีจากจังหวัดตราดมาประกอบ 
อาหาร	มีกระทั่งเมนูไทยโบราณ	เช่น	ม้าฮ่อ	เป็นต้น
	 เคร่ืองดื่มท่ีทางร้านแนะนำาให้ลองจับคู่กับรสชาติ
อาหารและบรรยากาศสวย	 เป็นม็อคเทลสูตรของครัว 
สุพรรณิการ์	 เช่น	Virgin	Water	Melon	Mojito	ที่ผสม
ด้วยน้ำาแตงโม	 น้ำาตาลทรายและใบมินต์	 หรือ	 Vertical	
Recline	 เครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่นผสมด้วยตะไคร้กับน้ำา
สับปะรด
	 เรียกว่า	“อิ่ม	-	อร่อย”	ทั้งอาหารและบรรยากาศ
เลยก็ว่าได้	

ครัวสุพรรณิการ์ บาย คุณยาย

เปิดทุกวัน	เว้นวันอังคาร	

11.30	-	20.30	น.

โทร.	08	9944	4880

www.supannigahome.com
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	 “ตลาดต้นตาล”	พื้นที่แบบชิค	ๆ 	ชิล	ๆ 	ยามค่ำาคืนของ
เมืองขอนแก่น	ดูเผิน	ๆ	จะคล้ายตลาดนัดบวกกับถนนคนเดิน 
แต่ด้วยแนวคิดที่ว่า	“ตลาดต้นตาล	ตลาดฝันของคนมีไอเดีย” 
จึงเป็นมากกว่าตลาดธรรมดา	 ที่รวบรวมงานศิลปะ	 ของสะสม 
สิ ่งประดิษฐ์	 การแสดง	 ดนตรี	 ฯลฯ	 เข้าด้วยกัน	 ภายใต ้
บรรยากาศสบาย	ๆ
	 ชื่อโซนต่าง	ๆ	ของตลาดตั้งแบบเก๋ไก๋	“ตาลฟ้า	ราคา 
ประหยัด”	แหล่งรวมสินค้าเปิดท้ายท่ีมีสไตล์และไอเดีย			“ตาลแดง 
แสดงสินค้า”	 เป็นอาคารที่รวมแฟชั่นอินเทรนด์	 ทั้ง	 เสื้อผ้า	
เครื่องประดับ	เครื่องหนัง	 “ตาลขาว	ทานข้าวกัน”	อาหาร 
รับประทานง่าย	ๆ	ในบรรยากาศสวน	และราคาไม่แพงเกินไป 
“ตาลส้ม	 ชมพระอาทิตย์”	 เป็นจุดชมวิว	 ถ่ายภาพ	 และเวที
ต้นตาล	ที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง	250	คน	มีการแสดงผลัดเปลี่ยน 
มาเป็นประจำา	บางคร้ังมีการประกวดดนตรีท่ีจัดโดยตลาดเองด้วย 
“ตาลเหลือง	เรื่องอาร์ท	ๆ”	เป็นงานศิลปะ	หรือไอเดียเก๋	ๆ	 
พร้อมทั้งมีแกลเลอรี่แสดงนิทรรศการอีกด้วย	“ตาลเขียว	เที่ยว
ธรรมชาติ”	หาซื้อต้นไม้	ของแต่งสวนแต่งบ้านได้ที่นี่	
	 และยังจัดโซนเปิดหมวก	กระจายตามจุดต่าง	ๆ 	ให้ศิลปิน 
มาเปิดการแสดงได้เต็มที่	
	 คนที่ใจตรงกัน	มาแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ทุกคืน

ตลาดต้นตาล

เปิดทุกวัน	17.00	-	00.00	น.

โทร.	0	4300	0179

www.tontannmarket.com

ตลาดฝันของคนมีไอเดีย

ตลาดต้นตาล
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	 ณ	 กลางเมืองขอนแก่น	 The	 Gallery	 Lake	 View	 Hotel	 โรงแรมที่
ให้ความรู้สึกตื่นตาตื่นใจตั้งแต่แรกเห็น	 และยิ่งตื่นเต้นยิ่งขึ้นเมื่อก้าวเข้าไปใน 
ล็อบบี้สีขาวสะอาด	ที่ผสานแนววินเทจเข้ากับแนวร่วมสมัยดูเก๋ไก๋แต่ก็หรูหรา	 
ชวนให้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
	 ห้องพักมี	 3	 แบบ	คือแบบ	Chinese	 Style	ห้องพักคุมโทนสีแดงสด 
ลวดลายของฉากกั้นให้ความรู้สึกถึงความเป็นจีนร่วมสมัย		แบบที่สอง	English 
Country	Style	ผนังสีฟ้าสดใสรับกับเฟอร์นิเจอร์สีขาวเหมือน	อยู่ในบ้านชนบท 
ของอังกฤษ	 และแบบ	Tuscany	 Style	 แรงบันดาลใจจากเมืองแสนสวย 
ของอิตาลี	 ที่มีเอกลักษณ์เป็นสีส้มอิฐให้ความรู้สึกอบอุ่น	 ห้องพักทุกห้องมี
ระเบียงเล็ก	ๆ	ให้ออกไปสูดอากาศสดชื่นได้
	 ที่สำาคัญ	โรงแรมตั้งอยู่ริมบึงแก่นนคร	สถานที่ยอดนิยมของคนขอนแก่น	
โดยเฉพาะการออกกำาลังกาย	 ทั้งช่วงเช้าและเย็นจะเห็นคนมาวิ่งและขี่จักรยาน
รอบ	ๆ	บึง	ซึ่งนักเดินทางที่พักอยู่ในโรงแรมนี้	สามารถเดินไปที่สวนสาธารณะ	
ในเวลาไม่เกิน	5	นาที

เก๋ไก๋ริมบึงแก่นนคร 

Lake View Hotel
The Gallery
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โรงแรมแกลเลอรี่ เลค วิว

โทร.	0	4327	0272
www.gallerylakeview.com

หมายเหตุ	มีห้องน้ำาสำาหรับ
ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ	

ให้บริการในพื้นที่ส่วนกลาง
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พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ 

ผจญภัยในโลกดึกดำ บรรพ์

ภูเวียง
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	 หลังจากท่ีมีการค้นพบฟอสซิลกระดูกขาหลัง
ท่อนบนซ้ายของไดโนเสาร์ซอริสเชียในกลุ่มซอโรพอด 
ซึ ่งเป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่	 มี	 4	 ขา	 คอยาว	 
หางยาว	 ทำาให้	 อ.ภูเวียงเป็นที ่รู ้จัก	 และมีการจัดตั้ง 
“พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง”	ซ่ึงเป็นพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา 
ท่ีเน้นการจัดการแสดงเรื่องราวของซากดึกดำาบรรพ์ 
ให้คนไทยรุ่นใหม่ได้ศึกษาต่อไป
	 การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เริ่มต้นตั้งแต่
การกำาเนิดจักรวาล	 การกำาเนิดสิ ่งมีชีวิต	 รวมถึงยุคที่
ไดโนเสาร์ยังมีชีวิตอยู่	 ก่อนเข้าสู่โซนบอกเล่าเรื่องราว 
เกี่ยวกับการค้นพบกระดูกไดโนเสาร์ที่ภูเวียง			สันนิษฐาน 
ได้ว่าพ้ืนท่ีแถบน้ีเคยเป็นท่ีอยู่ของส่ิงมีชีวิตชนิดใดมา
ก่อน	และยังมีการจัดแสดงห้องปฎิบัติการ	ด้านซาก 
ดึกดำาบรรพ์	 และธรณีวิทยา	 เป็นที่มาขององค์ความรู้ให้
เราได้ศึกษากันทุกวันนี้
	 ไฮไลท์ที่ใครเห็นจะต้องตื่นตาตื่นใจ	 คือ	 โซน 
สวนป่าดึกดำาบรรพ์	 	 มีการจัดแสดงหุ ่นไดโนเสาร์ 
ขนาดเท่าตัวจริง	 พร้อมแสงเสียงสร้างบรรยากาศ 
เราจะพบกับ	สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส ไดโนเสาร์ 
สายพันธุ์กินเนื้อตัวแรกที่ค้นพบในประเทศไทย	 ว่ามี 
หน้าตาจริง	ๆ	เป็นอย่างไร

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ภูเวียง  
เปิดทุกวัน		เว้นวันจันทร์

09.00		-	17.00	น.
ผู้ใหญ่	20	บาท	เด็ก	10	บาท	

เข้าชมฟรี
สำาหรับผู้สูงอายุ

60	ปีขึ้นไปและผู้พิการ
โทร.	0	4343	8204
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  เส้นทางนครประวัติศาสตร์
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

  (องค์การมหาชน) 
		หัตถศิลป์ไทยก้าวไกลระดับโลก
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา 

		ย้อนเวลาสู่มหาราชธานี
Kantary Hotel  Ayutthaya 

		ราวมาเยือนเพื่อนสนิท
วัดใหญ่ชัยมงคล

		เจดีย์สูงสุดในกรุงอยุธยา
สวนอาหารลุงนวย

		เวลาอร่อยริมน้ำา
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เช่ือหรือไม่ว่า...ทุกคร้ัง ท่ีมาเยือนพระนครศรีอยุธยา เมืองประวัติศาสตร์
อดีตราชธานีของไทย เราจะรู้สึกภูมิใจที่มีบรรพบุรุษที่กล้าหาญ และยัง
ให้ความสำ คัญกับศิลปะวัฒนธรรมไปพร้อมกัน เพราะนอกจากเร่ืองราว
การปกป้องแผ่นดินเกิด ยังมีงานหัตถศิลป์ท่ีสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น งดงาม
ล้ำ ค่าไม่แพ้ท่ีใดในโลก
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...
ดูเมืองเก่า

The Precious Treasure | Ayutthaya
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หัตถศิลป์ไทย…คุณค่าระดับสากล

	 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	 (องค์การมหาชน)	 ตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ศูนย์รวมองค์ความรู้	ดำาเนินการอนุรักษ์และสืบสานคุณค่าของศิลปหัตถกรรมไทย 
ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน	รวมทั้งต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่สากล	ก่อให้เกิดอาชีพ 
งานช่างศิลปหัตถกรรมอย่างยั่งยืน	
	 ภายในศูนย์ฯ	 มีหอนิทรรศการแสดงผลงานงานหัตถศิลป์	 ให้นักเดินทาง
สามารถเข้าไปชื่นชมได้	โดยจะแบ่งเป็น	5	ส่วนการแสดง	ได้แก่	
	 “หอศิลปาชีพ”	 เสนอพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณ	สมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
ท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย	ในการสืบสานงานศิลปาชีพท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ	
	 “หอนวัตศิลป์”	แสดงผลงานท่ีสร้างสรรค์ข้ึนจากการผสานนวัตกรรม	เข้ากับ 
ทักษะเชิงช่างชั้นสูง	และภูมิปัญญาพื้นบ้าน	
	 “หอสุพรรณ-พัสตร์”	จัดแสดงเคร่ืองทองไทย	ท้ังงานทองโบราณและผลงาน 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน) 
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ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน) 
เปิดทุกวัน		09.00	-	16.30	น.
ไม่เสียค่าเข้า
โทร.	0	3536	7054
www.sacict.or.th
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ร่วมสมัย	เคียงคู ่กับการแสดงงานผ้าไทย	อวด
ลวดลายผ้าและเทคนิคการทอของแต่ละกลุ่มชน
ของไทย	
	 “หอเกียรติยศ”	นำาเสนอประวัติและผลงาน 
ของครูศิลป์แห่งแผ่นดินและช่างศิลปหัตถกรรม	 
เป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้รังสรรค์ 
ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
	 “หอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ”	 เป็นที่ 
แสดงองค์ความรู้	 ผลิตภัณฑ์ทางด้านหัตถศิลป์ 
หัตถกรรมไทยและนานาชาติ	 โดยจะมีนิทรรศการ 
หมุนเวียนทุก	ๆ	ปี	เพ่ือให้สอดคล้องกับหัตถกรรม 
ของโลก

938



ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา 

เปิดทุกวัน	เว้นจันทร์		09.00	-	16.30	น.

ผู้ใหญ่	30	บาท	นักศึกษา	15	บาท	

ผู้สูงอายุ	60	ปีขึ้นไป	10	บาท

เข้าชมฟรีสำาหรับผู้พิการ

โทร.	0	3524	5123

หมายเหตุ	ทางลาดชันต่างระดับในบางสถานที่

มีระดับความชันไม่ได้มาตรฐาน	จำาเป็นต้องมี

ผู้ช่วยเหลือเพื่อความปลอดภัย
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	 ก่อนจะไปเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	หากเราได้เรียน
รู้เรื่องราวในอดีตของกรุงศรีอยุธยา	 ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม	 ด้านการปกครอง	
และทางด้านเศรษฐกิจ	 จะทำาให้การท่องเที ่ยวสนุกสนานมากยิ ่งขึ ้น	 ซึ่งข้อมูล 
และเรื่องราวเหล่านั้นมีพร้อมให้เราเข้าไปค้นหาได้ที่	 “ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์
อยุธยา”
	 ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา	 ได้รับงบประมาณความช่วยเหลือในการ 
จัดสร้างจากรัฐบาลญี่ปุ่น	 เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช	ทรงเจริญพระชนมพรรษา	ครบ	60	พรรษา	และในโอกาสครบรอบ	100	ปี 
แห่งความสัมพันธ์ไทย	-	ญี่ปุ่น	ในปี	พ.ศ.2529
	 ภายในศูนย์ฯ	มีการจัดแสดงจุดเด่นของกรุงศรีอยุธยาในด้านต่าง	ๆ	ด้วยวิธีการ 
ที่น่าสนใจ	เช่น	ใช้แผนผัง	แผนภาพ	แผนที่	และแบบจำาลอง	รวมทั้งใช้เสียงและภาพ
เคลื่อนไหว	เพื่อถ่ายทอดภาพรวมของกรุงศรีอยุธยา	ให้เข้าใจได้ในเวลาอันสั้น	ไม่ว่า 
จะเป็นเรื่องราวอยุธยาในฐานะเมืองราชธานี		อยุธยาในฐานะเมืองท่า	อยุธยาใน 
ฐานะศูนย์กลางอำานาจทางการเมืองการปกครอง	และชีวิตชุมชนไทยในอดีต
	 ที่น่าสนใจ	 คือ	 มีแบบจำาลองของพระบรมมหาราชวังในสภาพสมบูรณ์	
แผนที่แสดงเส้นทางการค้าทางทะเลกับนานาประเทศ	 แบบจำาลองภายในวิหาร 
พระศรีสรรเพชญ์	เรือสำาเภาจำาลอง	หมู่บ้านชุมชนริมน้ำาและวิถีชีวิตชุมชน
	 ความเรืองรองของกรุงศรีอยุธยาในอดีตกาล		คงไม่ยากเกินจะสัมผัส

ศนูยศ์กึษาประวตัศิาสตรอ์ยธุยา
ย้อนยุคเรืองรองของกรุงศรี
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โรงแรมแคนทารี่ อยุธยา

โทร.	0	3533	7177

www.kantarycollection.com
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 Ayutthaya 

เรียบง่าย…งดงาม

Kantary Hotel

	 ในการเดินทางโดยเฉพาะการมาเป็นครอบครัว	 ที่พัก 
ที่เหมาะเป็นอย่างมาก	 คือ	 ที่พักสไตล์	 Service	 Apartment	
เช่น	โรงแรมแคนทารี่	อยุธยา	เพราะจะเป็นห้องพักที่กว้างขวาง	
มีพื้นที่ครัวเล็ก	ๆ	พร้อมให้ปรุงอาหารได้	 และที่สำาคัญมีเครื่อง
ซักผ้าไว้ในห้องพัก	เหมาะกับการอาศัยแบบระยะยาวด้วย
	 การออกแบบของโรงแรมแคนทารี่	 อยุธยา	 จะเป็นแนว
ร่วมสมัย	 เน้นการใช้ไม้และโทนสีอบอุ่น	 ให้ความรู้สึกเหมือน
อยู่บ้าน	มีห้องให้เลือกทั้งแบบ	Studio	Suite,	One	Bedroom 
Suite	 และ	 Two	 Bedroom	 Suite	 โดยเครื ่องเรือนและ
เฟอร์นิเจอร์จะออกแบบให้เตี้ยลงกว่าปกติ	เพื่อเอื้อต่อผู้สูงอายุ 
และผู้ใช้รถเข็น	มีสระว่ายน้ำากลางแจ้งบนชั้น	16	พร้อมฟิตเนส	
จากุชชี่	 และมี	 Executive	 Lounge	 ที ่มีทั ้งหนังสือพิมพ	์
นิตยสารให้อ่าน	 รวมไปถึงมีเบเกอรี่	 คุกกี้	 ชากาแฟ	 ไว้บริการ 
ผู้มาพักทุกคน	
	 ในเรื ่องอาหารการกิน	ห้องอาหาร	California	Steak	
ห้องอาหารหลักของที่นี่	 เตรียมวัตถุดิบสดใหม่ไว้บริการทุกวัน	
และบางวันมีบุฟเฟต์สเต็ก	ที่คุ้มค่าน่าลิ้มลอง
	 เรียบง่ายเป็นกันเอง	ราวมาเยือนบ้านเพื่อนสนิท
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วัดใหญ่ชัยมงคล
เปิดทุกวัน		05.00	-	18.00	น.

ไม่เสียค่าเข้า
โทร.	0	3524	2640

www.watyaichaimongkol.net
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	 ตามตำานานกล่าวว่า	“วัดใหญ่ชัยมงคล” 
ชื่อเดิม	คือ	“วัดป่าแก้ว”	สร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนต้น	
พ.ศ.	1900	อยู่ในรัชสมัยของ	สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง	 
ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยา	
	 แต่ที่ เปลี่ยนชื่อเป็นวััดใหญ่ชัยมงคลนั้น 
เล่าต่อกันมาว่า	 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำา 
ยุทธหั ตถี กั บพระมหาอุปราชของหงษาวดี  
ณ	 ต.หนองสาหร่าย	 อ.ดอนเจดีย์	 จ.สุพรรณบุร ี
คร้ัง น้ันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงใช้
พระแสงของ้าวแสนพลพ่ายฟาดฟันพระอุปราช 
ขาดตะพายแล่ง	เม่ือกลับสู่พระนคร	พระองค์จะลงโทษ 
ป ร ะ ห า ร ชี วิ ต เ ห ล่ า ท ห า ร ที่ ต า ม ไ ป ไ ม่ ทั น 
กระทำาศึกยุทธหัตถี	สมเด็จพระวันรัตน์	พระเถระที่ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงให้ความเคารพ	 ได้ทูลขอ 
พระราชทานอภัยโทษให้กับทหารเหล่าน้ันและได้ทูล 
แนะนำาให้ทรงสร้างเจดีย์ใหญ่ข้ึน	แทนการประหารชีวิต 
	สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชทรงเหน็ดว้ย	และทรงให้
สร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้น	ชื่อว่า	“พระเจดีย์ชัยมงคล”	
ประมาณ	ปี	พ.ศ.	2135	มีความสูง	1	เส้น	1		วา	เป็น
เจดีย์ที่สูงที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาจน 
ทุกวันน้ี	ต่อมาจึงเรียกช่ือวัดน้ีว่า	“วััดใหญ่ชัยมงคล”
	 และที่ ไม่ควรพลาดสักการะอีกหน่ึง ส่ิง 
ก็คือ	พระพุทธไสยาสน์	ซึ่งสร้างขึ้นในแผ่นดินของ	 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	เช่นกัน

เจดีย์สุดสูงในกรุงเก่า

วัดใหญ่ชัยมงคล
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ผ่อนคลายกับสายลมเย็น

สวนอาหารลุงนวย
	 ถ้ามีเวลาเหลือหรือไม่รีบกลับ	 สามารถไปรับประทานอาหารท่ีสวนอาหารลุงนวย 
ตั้งอยู่ที่	 อ.วังน้อย	 นับเป็นอีกจุดหมายการเดินทางหนึ่งที่น่าสนใจ	 เพราะมีสิ่งอำานวย 
ความสะดวกพร้อมสำาหรับทุกคน	ให้ได้มีความสุขกับการรับประทานอาหาร	ในบรรยากาศ 
ธรรมชาติ	 เลือกได้ทั้งที่นั่งบนเกาะกลางน้ำา	 หรือที่นั่งแบบขันโตก	 รับลมเย็น	 ๆ	 ที่พัดผ่าน 
ผิวน้ำาในบึงขนาดใหญ่	 หรือถ้าอยากผ่อนคลายด้วยเสียงดนตรี	 ก็มีห้องคาราโอเกะส่วนตัว 
ริมน้ำาให้ได้สนุกสนานกันให้กลุ่มเพื่อนฝูง	 และหากเหนื่อยล้าจากการชมนครประวัติศาสตร์ 
ทางร้านจัดมุมนวดแผนไทยไว้บริการพร้อมสรรพ
	 เนื่องจากลุงอำานวย	ผู้ก่อตั้งร้านนี้ขึ้นมา	เป็นคนอัธยาศัยดี	มีเพื่อนหลากหลาย	ได้เก็บ
เกี่ยวประสบการณ์จากการ	“ดื่ม	-	เที่ยว	-	ชิม”	รวบรวมเมนูอร่อย	ๆ 	มานำาเสนอนักเดินทาง 
ทุกคน	จานเด็ดที่ไม่ควรพลาด	กุ้งก้ามกรามเนื้อแน่น	ๆ 	เผากำาลังพอเหมาะ	ปลาช่อนลุงนวย 
ที่ทอดกรอบนอกนุ่มใน	 เสิร์ฟพร้อมยำามะม่วงรสจัด	 หรือถ้าอยู่ในช่วงต้องดูแลสุขภาพเป็น
พิเศษ	ปลากะพงจุ่มแซ่บ	และส้มตำาผักหวานกุ้งสด	เป็นทางเลือกที่ลงตัวที่สุด
	 ใช้ชีวิตให้ละเมียดขึ้นอีกนิด	หยุดความเร่งรีบเอาไว้สักครู่
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สวนอาหารลุงนวย
เปิดทุกวัน		11.00	-	23.00	น.
โทร.	08	1902	2728
www.lungnuay.com
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หมายเหตุ	ทางลาดชันต่างระดับ

ในบางสถานที่มีระดับความชัน

ไม่ได้มาตรฐาน	จำาเป็นต้องมี

ผู้ช่วยเหลือเพื่อความปลอดภัย
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  เส้นทางท่องแดนอุดม
ฟ้าประทาน ฟาร์ม

		ความสมบูรณ์ของแผ่นดิน
Midwinter Green

		ปราสาทขาวที่ราวป่า
ฟาร์มโชคชัย

		ตะลุยแดนคาวบอย
เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ 

		เติมพลังใจกลางป่าใหญ่
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เท่ียวฟาร์มก็เก๋ได้...รู้ไหม ไม่ไกลจากเมืองหลวง 
มากนัก มีพื ้นที่ใกล้ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ 
อากาศบริสุทธ์ิ เหมาะกับคนท่ีอยากมาเติมพลัง 
ให้ร่างกายที่เหนื่อยล้า และนอกจากความสนุก 
สนานในวันพักผ่อน เราได้บทเรียนเกี่ยวกับ 
วิถีเกษตรกรรมบนผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ 
กลับบ้านไปด้วย

ในเมืองย่าโม 
The Fertile Land | Nakhon Ratchasima

ในเมืองย่าโม 
...
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ฟ้าประทาน ฟาร์ม 

เปิดทุกวัน		08.00	-	17.00	น

ไม่เสียค่าเข้าชม

โทร.	09	3389	8093

www.faprathanfarm.com

หมายเหตุ	ทางลาดชันต่างระดับ

ในบางสถานที่มีระดับความชัน

ไม่ได้มาตรฐาน	จำาเป็นต้องมี

ผู้ช่วยเหลือเพื่อความปลอดภัย
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ฟ้าประทาน ฟาร์ม
ณ ดินแดนแห่งสายน้ำ และสายลม

	 อำาเภอวังน้ำาเขียว	 ไม่ได้ห่างไกลจากเมืองหลวง 
มากนัก	 แต่อากาศและสีสันพรรณไม้กลับแตกต่างกัน 
เคยมีคำากล่าวว่า		“วังน้ำาเขียวเป็นดินแดนแห่งสายน้ำา 
และสายลม”	ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริง	ๆ 	ที่นี ่ก็น่าจะเป็น 
แหล่งอาหารชั้นดีได้เลย	 ซึ่งเห็นได้ชัดจาก	 ฟ้าประทาน 
ฟาร์ม	 ที ่เปิดตัวเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน	โดยผู้ริเริ่ม	คือ	คุณลักขณา	นะวิโรจน์	โดยมี
ที่ปรึกษา	คือ	ดร.อนันต์	ดาโลดม	(นายกสมาคมพืชสวน)		
ทำาที่นี่ให้เป็นฟาร์มนำาร่อง	 ทดลองปลูกจริง	 และทำาการ
ตลาดให้เห็นว่าปลูกอะไรแล้วคุ้มค่ากับการลงทุนลงแรง		
ถ้าเกษตรกรสนใจจะนำาไปปลูกบ้าง	ก็จะให้คำาแนะนำาได้
	 ในฟ้าประทานฟาร์มแบ่งเป็นหลายส่วน	ท่ีโดดเด่น 
ที่สุดเห็นจะเป็น	 ฟลอร่าพาร์ค	 สวนดอกไม้แสนสวย 
โดยเฉพาะในฤดูหนาว	 มีการจัดวางสีสันพันธุ์ดอกไม้ให้ 
มีเร่ืองราว				มีนักเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวกันเป็นจำานวนมาก 
มีส่วนที่ปลูกผักสลัดออร์แกนิกที่ จะปลูกกันทั้ ง ปี  
มีไร่องุ่น	 กาแฟ	 และมีการเลี้ยงไก่ไข่	 แต่เป็นแม่ไก่แบบ
อารมณ์ดี	 คือ	 จะมีพื้นที่ให้แม่ไก่ได้มีอิสระในการใช้ชีวิต		
ได้คุ้ยเขี่ยวิ่งเล่น	 อาหารแม่ไก่ก็ได้จากใบผักออร์แกนิกที่
คัดทิ้ง		ผลผลิตไข่ที่ได้ออกมาจึงมีคุณภาพสูง
	 พื้นที่ฟาร์มทั้งผัก	 ผลไม้	 และดอกไม้	 ก็เปิดให้ 
นักเดินทางได้เข้ามาสัมผัส	สามารถเรียนรู้เพื่อนำาแนวคิด
ดี	ๆ	กลับไปทำาต่อที่บ้านได้ด้วย	เป็นการท่องเที่ยวอีกรูป
แบบหนึ่งที่ได้ทั้งการผ่อนคลายและความรู้ไปในตัว

N
ak

ho
n 

Ra
tc

ha
si

m
a

1058



ร้านอาหาร มิดวินเทอร์ กรีน

เปิดทุกวัน		10.00	-	23.00	น.

โทร.	08	2452	8888

www.facebook.com/MIDWINTERGREEN
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	 ปราสาทสีขาวสไตล์ยุโรปตั้งตระหง่านอยู่ไม่ไกลจากเขาใหญ่	 ชื่อ	 Midwinter 
Green	ภายในตกแต่งแบบเรียบ	ๆ	แต่ดูหรู	ภายนอกปราสาทเปิดเป็นที่นั่งโล่ง	รับลม 
ชมบรรยากาศเทือกเขาใหญ่	 สไตล์การตกแต่งได้รับแรงบันดาลใจจากวรรณกรรม 
อังกฤษเรื่องเยี่ยมของ	เชคสเปียร์	“Midsummer	Night’s	Dream”	ซึ่งเป็นเรื่องราว 
ความรักและการผิดใจกันของคู่รักท่ีเป็นมนุษย์และคู่รักเทพยดาท่ีสิงสถิตย์อยู่ในป่าลึก 
ฉากสำาคัญของเรื่อง	คือ	ปราสาทและป่าแสนสวย
	 แต่ปราสาท	Midwinter	 Green	ที่เขาใหญ่เป็นร้านอาหาร	ที่สามารถรองรับ
ลูกค้าได้มากถึง	 750	ที่นั ่ง	 ภายในตกแต่งในบรรยากาศที ่ให้ความรู ้สึกเหมือน 
รับประทานอาหารอยู่ในปราสาท
	 อาหารส่วนใหญ่เป็นสไตล์ตะวันตก	เช่น	สเต็กเนื้อ	สเต็กปลา	พิซซ่า	สปาเก็ตตี	
ซึ่งที่นี่ใส่ใจในรายละเอียดการปรุงของอาหารมากเป็นพิเศษ	 คัดวัตถุดิบที่คุณภาพสูง	 
แม้กระทั่งไส้กรอกหรือแฮมทางร้านก็ทำาเองทั้งหมด	 และปรุงอย่างพิถีพิถันในสไตล์ 
โฮมเมด	เช่น	เมนูพิซซ่ามิดวินเทอร์	(Pizza	Midwinter)	เป็นพิซซ่าที่ใช้แป้งบางกรอบ 
ประกบสองข้าง	โดยแป้งจะหมักถึง	3	วัน	เพื่อให้กรอบเป็นพิเศษ	สอดไส้ด้วยผักร็อกเก็ต 
มะเขือเทศ	พาร์มาแฮมและมาสคาร์โปนชีส	ซึ่งเป็นครีมชีสสดไม่หนักท้องจนเกินไป
	 หลังดื่มด่ำากับบรรยากาศยามอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขา	 ก็จะมีดนตรีบรรเลงสร้าง 
ความสนุกสนาน	เติมความสุขให้วันพักผ่อนอย่างเต็มเปี่ยม

ปราสาทขาว ณ เขาใหญ่

Midwinter Green
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	 “ฟาร์มโชคชัย”	นับเป็นตำานานคาวบอยเมอืงไทย	 
โดย	 คุณโชคชัย	 บูลกุล	 เริ่มลงแรงพลิกฟื้นป่ารก	 ที่อำาเภอ
ปากช่อง	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2500	 เพื่อทำาการเกษตรผสมผสาน	 
เรียนรู้และทดลองมาหลายรูปแบบ	 ท้ังปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ 
จนปัจจุบันนี้งานหลักของฟาร์มโชคชัย	 คือ	 โคนม	 แล้ว 
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื ่น	ๆ	 เช่น	นมสด	ไอศกรีม	แต ่
ในทุกสายการผลิตจะยึดหลักความยั่งยืน	 และเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม
	 ราวปี	พ.ศ.2540	ฟาร์มโชคชัยนำาประสบการณ์
ด้านการเกษตรที่ทำาต่อเนื่องมานานถึง	40	ปี	ผสานกับ 
ความคิดสร้างสรรค์	พัฒนาต่อยอดธุรกิจเป็น	การท่องเที่ยว 
เชิงเกษตรแบบครบวงจร	นำานักท่องเที่ยวเข้าชมกิจการ 
สร้างกิจกรรมที่น่าสนใจ	เช่น	กิจกรรมคาวบอย	การเลี้ยงวัว 
การรีดนมวัว	 การแสดงสัตว์เลี ้ยง	 พร้อมเปิดโอกาสให ้
นักท่องเท่ียวได้สัมผัสชีวิตสัตว์เลี้ยง	การเข้า	Workshop	ทำา 
ไอศกรีม	ทุกวันนี้มีผู้เข้าเยี่ยมชมฟาร์ม	กว่า	3	แสนคนต่อปี
	 Tour@Farm	Chokchai	 ได้รับรางวัลเกียรติยศ		
Hall	of	Fame	จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	โดย
มีผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่องถึง	 4	 ปีซ้อน	 จากการประกวด
รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย	 (Thahiland	 Tourism	
Awards)	ครั้งที่	9	ปี	พ.ศ.2556
	 นี่คืออีกหนึ่งเส้นทาง	 เพื่อสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ 
ของเมืองไทย

ตะลุยแดนคาวบอย

Chokchai
Farm
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ฟาร์มโชคชัย

เปิดทุกวัน		เว้นวันจันทร์

รอบแรก	10.00	น.

รอบสุดท้าย	14.40	น.	(เสาร์	/อาทิตย์)

รอบสุดท้าย	14.00	น.	(จันทร์	-	ศุกร์)

ผู้ใหญ่	300	บาท	เด็ก	150	บาท

โทร.	0	2532	2846	ต่อ	1411,	1412

www.farmchokchai.com
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เติมพลังให้ชีวิตมีชีวา

The Greenery
Resort Khao Yai 
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	 ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นเงียบสงบ	 The	 Greenery	 Resort 
Khao	Yai	รีสอร์ทดีไซน์สวย	พร้อมให้บริการอันแสนอบอุ่นในวันพักผ่อน
ของนักเดินทางทุกคน	 อากาศบริสุทธิ์ของพื้นที่เขาใหญ่สามารถเติมพลัง
ให้ชีวิต	เพื่อไปต่อสู้กับภาระหน้าที่ให้วันต่อ	ๆ	ไปได้อย่างเต็มที่
	 ห้องพักของ	The	Greenery	Resort	Khao	Yai	ยึดความเรียบหรู
ดูมีรสนิยม	 เน้นให้เห็นทิวทัศน์อันงดงามของเขาใหญ่	 เสมือนเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของห้องพัก	เพื่อความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติอย่างแท้จริง	
	 เราสามารถเลือกพักผ่อนหย่อนใจในสระว่ายน้ำาท่ามกลาง
ธรรมชาติ	หรือจะลดความตึงเครียดด้วยทรีตเมนต์ใน	The	Adventure	
Spa	ที่เตรียมพร้อมทั้งการนวดแผนไทย	นวดน้ำามันหอมระเหย	นวดหน้า	
เพื่อการผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบ
	 สำาหรับผู้ที่พร้อมรับความสนุก	ตื่นเต้นท้าทายต้องไปที่	ซีนิคอล	 
เวิลด์	เขาใหญ่	(Scenical	World	Khao	Yai)	ที่เป็นทั้งสวนสนุก	สวนน้ำา	
ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์มอลล์ครบวงจร	บนเนื้อที่กว่า	72	ไร่
	 จะแอดเวนเจอร์ก็ได้...จะสโลว์ไลฟ์ก็ดี

โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ 

รีสอร์ท เขาใหญ่ 

โทร.	0	4400	1199

www.greeneryresort.com
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ททท. สำานักงานเชียงใหม่
โทรศัพท์	0	5324	8604-5
โทรสาร		0	5324	8606	

ททท. สำานักงานแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์	0	5361	2982-3
โทรสาร		0	5361	2984

ททท. สำานักงานเชียงราย (เชียงราย พะเยา)
โทรศัพท์	0	5371	7433
โทรสาร		0	5371	7434

ททท. สำานักงานแพร่ (แพร่ น่าน)
โทรศัพท์	0	5452		1127
โทรสาร		0	5452		1119

ททท. สำานักงานพิษณุโลก (พิษณุโลก เพชรบูรณ์)
โทรศัพท์	0	5525	2742-3,	0	5525	9907
โทรสาร		0	5523	1063

ททท. สำานักงานตาก
โทรศัพท์	0	5551	4341-3
โทรสาร		0	5551	4344

ททท. สำานักงานอุทัยธานี (อุทัยธานี กำาแพงเพชร)
โทรศัพท์	0	5651	4651-2
โทรสาร		0	5651	4650

ททท. สำานักงานสุโขทัย (สุโขทัย อุตรดิตถ์)
โทรศัพท	0	5561	6228-9
โทรสาร		0	5561	6366

ททท. สำานักงานลำาปาง (ลำาปาง ลำาพูน)
โทรศัพท์	0	5422	2214-15
โทรสาร		0	5422	2216

ททท. สำานักงานนครสวรรค์ (นครสวรรค์ พิจิตร)
โทรศัพท์	0	5622	1811-12
โทรสาร		0	5622	1810

ททท. สำานักงานกรุงเทพมหานคร 
(กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี)
โทรศัพท์	0	2276	2720-1
โทรสาร		0	2276	2722

ททท. สำานักงานพัทยา (ชลบุรี)
โทรศัพท์	0	3842	7667,	0	3842	8750,	
	 	0	3842	3990
โทรสาร		0	3842	9113

ททท. สำานักงานระยอง (ระยอง จันทบุรี)
โทรศัพท์	0	3865	5420-1
โทรสาร		0	3864	5510

ททท. สำานักงานตราด
โทรศัพท์	0	3959	7259-60
โทรสาร		0	3959	7255

ภูมิภาคภาคเหนือ

ภูมิภาคภาคกลาง

ภูมิภาคตะวันออก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์    0 2250 5500 
โทรสาร      0 2250 5511
www.tourismthailand.org

ททท. สำานักงานสมุทรสงคราม 
(สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
โทรศัพท์	0	3475	2847-8
โทรสาร		0	3475	2846

ททท. สำานักงานเพชรบุรี
โทรศัพท์	0	3247	1005-6
โทรสาร		0	3247	1502

ททท. สำานักงานประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์	0	3251	3885,	0	3251	3854,	
	 	0	3251	3871
โทรสาร		0	3251	3898

ททท. สำานักงานกาญจนบุรี (กาญจนบุรี ราชบุรี)
โทรศัพท์	0	3451	1200,	0	3451	2500
โทรสาร		0	3462	3691

ททท. สำานักงานพระนครศรีอยุธยา 
(พระนครศรีอยุธยา สระบุรี)
โทรศัพท์	0	3524	6076-7
โทรสาร		0	3524	6078

ททท. สำานักงานสุพรรณบุรี (สุพรรณบุรี นครปฐม)
โทรศัพท์	0	3552	5867,	03552	5880
โทรสาร		0	3552	5863-4

ททท. สำานักงานลพบุรี 
(ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง)
โทรศัพท์	0	3677	0096-7
โทรสาร		0	3677	0098
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ททท. สำานักงานนครราชสีมา 
(นครราชสีมา ชัยภูมิ)
โทรศัพท์	0	4421	3030,	0	4421	3666
โทรสาร		0	4421	3667,	0	4435	1721

ททท. สำานักงานอุบลราชธานี 
(อุบลราชธานี อำานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ)
โทรศัพท์	0	4524	3770,	0	4525	0714
โทรสาร		0	4524	3771

ททท. สำานักงานขอนแก่น 
(ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม)
โทรศัพท์	0	4322	7714-5
โทรสาร		0	4322	7717,	0	4322	7719

ททท. สำานักงานนครพนม 
(นครพนม สกลนคร มุกดาหาร)
โทรศัพท์	0	4251	3490-1
โทรสาร		0	4251	3492

ททท. สำานักงานอุดรธานี 
(อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ)
โทรศัพท์	0	4232	5406-7
โทรสาร		0	4232	5408

ททท. สำานักงานเลย (เลย หนองบัวลำาภู)
โทรศัพท์	0	4281	2812,	0	4281	1405
โทรสาร		0	4281	1480

ททท. สำานักงานสุรินทร์ (สุรินทร์ บุรีรัมย์)
โทรศัพท์	0	4451	4447-8
โทรสาร		0	4451	8530

ททท. สำานักงานหาดใหญ่ 
(สงขลา สตูล)
โทรศัพท์	0	7423	1055,	0	7423	8518,	
	 	0	7424	3747
โทรสาร		0	7424	5986

ททท. สำานักงานนครศรีธรรมราช 
(นครศรีธรรมราช พัทลุง)
โทรศัพท์	0	7534	6515-6
โทรสาร		0	7534	6517

ททท. สำานักงานนราธิวาส 
(นราธิวาส ยะลา ปัตตานี)
โทรศัพท์	0	7352	2411,	0	7354	2345
โทรสาร		0	7352	2412-3

ททท. สำานักงานภูเก็ต
โทรศัพท์	0	7621	1036,	0	7621	2213
โทรสาร		0	7621	3582

ททท. สำานักงานพังงา
โทรศัพท์	0	7649	1900-2
โทรสาร		0	7648	1903

ททท. สำานักงานสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์	0	7728	8817-9
โทรสาร		0	7728	2828

ททท. สำานักงานเกาะสมุย 
(เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพงัน)
โทรศัพท์	0	7742	0504
โทรสาร		0	7742	0721
ททท. สำานักงานตรัง
โทรศัพท์	0	7521	5867,	0	7521	1058,	
	 	0	7521	1085
โทรสาร		0	7521	5869
ททท. สำานักงานกระบี่
โทรศัพท์	0	7562	2163,	0	7561	2811-2
โทรสาร		0	7562	2164
ททท. สำานักงานชุมพร (ชุมพร ระนอง)
โทรศัพท์	0	7750	2775-6,	0	7750	1831
โทรสาร		0	7750	1832	

ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภูมิภาคภาคใต้
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ททท. สำานักงานนครนายก 
(นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)
โทรศัพท์	0	3731	2282,	0	3731	2284
โทรสาร		0	3731	2286

ททท. สำานักงานฉะเชิงเทรา 
(ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)
โทรศัพท์	0	3851	4009
โทรสาร		0	3851	4008

1672
àºÍÃ ์ เดียวเที ่ยวทั่วไทย 

ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว (TAT Contact Center)
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ความหมายสัญลักษณ์

ที่จอดรถเฉพาะสำ หรับผู้ต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ

มีบริการรถเข็น

เส้นทางลาด

ลิฟท์

ห้องน้ำ พร้อมอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือพิเศษ

มีอุปกรณ์พร้อมสำ หรับผู้ใช้อักษรเบรลล์

มีอุปกรณ์พร้อมสำ หรับผู้ต้องการ
ความช่วยเหลือทางการมองเห็น

มีอุปกรณ์พร้อมสำ หรับผู้ต้องการ
ความช่วยเหลือทางการได้ยิน

ร่วมสนับสนุนโดย
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Tourism Authority of Thailand (TAT)
Service Promotion Division 

1600 Phetchaburi Road Makkasan, Ratchathewi Bangkok 10400, THAILAND
Tel. 0 2253 7471, 0 2250 5500 Ext. 4480 Fax. 0 2253 7431

Website : www.tourismthailand.org/tourismproduct


