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เม่�อร้านอาห่ารชั�นเลิศิถููกกำาห่นด็ให้่เปน็ส่่วนห่น่�งของการเดิ็นท่าง
การเดิ็นท่างไปพร้อมกับอาห่าร จ่งเปน็ทิ่ศท่างให่ม่ของการท่่องเท่่�ยว 

ไม่่เพียงเพราะว่าร้านอาหารดี ๆ นั�นมี่อย่่ม่ากม่ายในบุ้านเรา จากเหนือ
อีสัาน จรดใต้ั  ร้านต่ัาง ๆ ที�แนะนำาเหล่่านี�จึงกล่ายเป็็นส่ัวนหนึ�ง
ของเส้ันทางการท่องเที�ยว แล่ะร่วม่ทำาหน้าที�ส่ังเสัริม่ให้ทริป็ท่องเที�ยว
มี่สีัสััน แล่ะน่าจดจำา เมื่�ออาหารเป็็นส่ัวนหนึ�งของวิถีวัฒนธรรม่ ร้านอาหาร
จึงเป็็นได้ม่ากยิ�งกว่านั�น เพราะเพิ�ม่บุทบุาทของผู้่้ถ่ายทอดเรื�องราว
แล่ะนำาพาทุกคนให้เข้าถึง แล่ะเข้าใจ จนนำาม่าส่่ัการทำาค่่มื่อแนะนำา
ร้านอาหาร โดยสัร้างหม่วดหม่่่ต่ัาง ๆ ให้ตัรงเทรนด์แล่ะรสันิยม่ 
เป็็นไป็ตัาม่สัไตัล์่ที�นักเดินทางคาดหวัง  
 Thai SELECT & Michelin, Chef’s Table สัำาหรับุใคร
ก็ตัาม่ที�คำานึงถึงรสัชาติัอาหารไทย แล่ะจานอร่อยที�แสันยอดเยี�ยม่ 
Family & Friends ความ่ครบุครันที�พร้อม่ต้ัอนรับุครอบุครัว
แล่ะผู้องเพื�อน Healthy & Oraganic ที�แนวโน้ม่การเติับุโตัของ
ผู้่้คนที�ใส่ัใจสุัขภาพเพิ�ม่ขึ�นอย่างน่าตืั�นใจ Scenic View เมื่�อมุ่ม่ม่อง
แล่ะทิวทัศน์ของสัถานที�มี่ความ่สัำาคัญไม่่แพ้รสัชาติัของอาหาร
Night Out สุัดยอดบุาร์ในยาม่คำ�าคืน สััม่ผัู้สัป็ระสับุการณ์์การดื�ม่ดำ�า
รสัชาติัเครื�องดื�ม่ที�ผู่้านการคัดสัรร Trendy & Photogenic  ในยุคสัมั่ย
ที�อาหารสัาม่ารถอร่อยได้ด้วยภาพผู่้านการสืั�อสัารอย่างรวดเร็ว
แล่ะกว้างขวาง
 นอกนั�นยังมี่เส้ันทางอร่อยป็กัหมุ่ดร้านริม่ทางใน 5 จังหวัด
ม่าแนะนำาเพื�อเชิญชวนให้ทุกคนได้ออกไป็ล่องชิม่
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7 ห่มวด็ร้านอร่อย
ท่่�รอคอยให้่ทุ่กคนไปเย่อน

1. THAI SELECT & MICHELIN
2. FAMILY & FRIENDS

3. HEALTHY & ORGANIC
4. TRENDY & PHOTOGENIC

5. SCENIC VIEW
6. CHEF’S TABLE

7. NIGHT OUT

11
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THAI SELECT & MICHELIN GUIDE

I

รส่ชาติ่อาห่ารไท่ย
ในจานอร่อยท่่�แส่นยอด็เย่�ยม

อาหารไทย จานเด่นที�ไม่่ได้มี่เพียงแค่รสัชาติัที�อร่อยล่ำ�า แต่ัเต็ัม่ไป็
ด้วยเรื�องราวความ่โดดเด่นของการใช้เครื�องเทศ สัมุ่นไพรที�ล่งตััว
ภายใต้ัความ่ซัับุซ้ัอนของกลิ่�นรสั กำาหนดได้ว่าเป็็นแกง หรือเครื�องต้ัม่
รวม่ถึงการสัร้างเท็กเจอร์ เนื�อสััม่ผัู้สัที�ชาญฉล่าด ตัั�งแต่ัหัวกะทิไป็จนถึง
ธัญพืช ขนบุดั�งเดิม่ของอาหารไทย โดยมี่เนื�อหาลึ่กซึั�งเชื�อม่โยงทาง
วัฒนธรรม่ นิเวศวิทยา หรือใช้เทคนิคนวัตักรรม่การป็รุงนำาเสันอออก
ม่าได้อย่างที�คนไทยเป็็น นี�จึงเป็็นที�ม่าของ ร้านอาหารไทยคุณ์ภาพ
การันตีัด้วยตัรารับุรอง Thai SELECT แล่ะ MICHELIN GUIDE

13
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สัำารับุไทยรสัล่ะเมี่ยด เสิัร์ฟแบุบุไฟน์ไดนิ�ง ภายใต้ัแนวคิด “ในนำ�ามี่ป็ล่า ในนามี่ข้าว” นำาเอาวัตัถุดิบุชั�นยอดของไทยที�มี่ความ่สัดใหม่่จาก
แหล่่งธรรม่ชาติัทั�วทุกภาค รวม่ถึงช่วงฤด่กาล่ที�ดีที�สุัด ม่าส่่ัการสัร้างสัรรค์เป็็นเม่น่ชั�นเลิ่ศ เป็ลี่�ยนไป็ตัาม่แต่ัล่ะฤด่กาล่ สัะท้อนอัตัลั่กษณ์์
รสัอาหารที�แตักต่ัางไป็ตัาม่คอนเซ็ัป็ต์ัการนำาเสันอทั�งอาหารพื�นบุ้าน อาหารไทยคล่าสัสิัก อาหารชาววัง โดยดึงรสัชาติั เป็รี�ยว หวาน เค็ม่
มั่น เผ็ู้ด ขม่ ฝาด ซ่ัา  จากวัตัถุดิบุชั�นยอดผู่้านเทคนิคการป็รุงที�หล่ากหล่าย แล่ะการจัดแต่ังจานอย่างป็ระณี์ตัสัวยงาม่ จนวันนี�  ร้านอาหาร เป็็น
หนึ�งในร้านอาหารไทยที�ดีที�สุัดร้านหนึ�งของโล่กที�ได้มิ่ชลิ่นสัตัาร์ 2 ดาว (ปี็ 2020–2021) 

อัต่ลิักษณ์์รส่อาห่าร 2 ด็าวมิชลิิน
อาห่าร
กรุงเทพมหานคร

1
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 เชฟชุม่พล่ แจ้งไพร เชฟใหญ่ของร้านให้ความ่สัำาคัญ
กับุเรื�องของวัตัถุดิบุ โดยเน้นความ่เป็็นไทยแท้ วัตัถุดิบุที�นี�จึงไม่่ใช้
ของนำาเข้าจากต่ัางป็ระเทศ ไม่่ใช้วัตัถุดิบุแช่แข็ง แต่ัเน้นการเสัาะหา
ของดีจากทั�วป็ระเทศ  เพื�อให้ได้ล่ะเลี่ยดอาหารคุณ์ภาพรสัชาติัไทยแท้
แบุบุต้ันตัำารับุจากคอร์สัเม่น่อาหารที�ผู้ลั่ดเป็ลี่�ยนไป็ตัาม่ฤด่กาล่ 

 แต่ัล่ะคอร์สัป็ระกอบุ
ไป็ด้วยอาหาร กว่า 18 เม่น่ขึ�นไป็
เริ�ม่ตัั�งแต่ั อาหารเรียกนำ�าย่อย 
อาหารว่าง อาหารชุดสัำารับุ  แล่ะ
ของหวานสัำารับุ การันตีัความ่
พิถีพิถันแล่ะการป็รุงรสัชั�นเลิ่ศ 

131  ซั.สุัขุม่วิท 55 ถ.สุัขุม่วิท 
แขวงคล่องเตัยเหนือ เขตัวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

BTS ทองหล่่อ   

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 18.00-23.00 น.  

มื่�อกล่างวัน 1,812++ บุาท ต่ัอคน
มื่�อเย็น 2,912–3,500++ บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2059 0433-4 / 09 5141 5524

RHAANThai  

r-haan.com

TEL

INFO

THAI SELECT & MICHELIN GUIDE
I
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ฉีกกรอบุอาหารไทยดั�งเดิม่ร่ป็แบุบุชาววังยุคต้ันรัตันโกสิันทร์ แล่ะอาหารพื�นบุ้าน นำาเสันอร้านอาหารไทยสัไตัล์่ Innovative วิจิตัรบุรรจง
ทั�งรสัชาติัแล่ะหน้าตัาในแบุบุฉบัุบุ Artisan Thai Cuisine ป็รุงจากพื�นฐานผู้่้ศึกษาตัำาราอาหารโบุราณ์ต่ัอเนื�องยาวนานของ เชฟบีุ–บุงกช
สัระทองอุ่น ผู้่้คว้ารางวัล่ Asia’s Best Female Chef 2018 แล่ะเชฟ Jason Bailey ที�ยกระดับุเม่น่ไทยเกรดพรีเมี่ยม่ก้าวส่่ัการเป็็นร้าน
อาหารที�ดีที�สุัดในเอเชีย Asia’s 50 Best Restaurants 2018 แล่ะรางวัล่ 1 ดาวมิ่ชลิ่น 

เพส่ท์่
2

กรุงเทพมหานคร

อาห่ารไท่ยต่ำารับโบราณ์สู่่  1 ด็าวมิชลิิน
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ชั�น 3 เกษรวิล่เล่จ ถ.เพลิ่นจิตั
แขวงลุ่ม่พินี เขตัป็ทุม่วัน 
กรุงเทพฯ 10330 

BTS ราชป็ระสังค์

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00–21.00 น. 

3,000-4,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2656 1003

Pastebangkok

pastebangkok.com

TEL

 เม่น่มี่ทั�งแบุบุอาล่าคาร์ท แล่ะสัั�งแบุบุคอร์สั เม่น่ซิักเนเจอร์
แกงสิังหล่แพะ ต้ันกำาเนิดม่าจากศรีลั่งกา เข้าม่าในวังไทยสัมั่ย
รัชกาล่ที� 2 ป็รับุรสัชาติัใส่ัเครื�องเทศนานาชนิด ใบุเตัย ส้ัม่ซ่ัา แล่ะ
ผัู้กชี ให้รสัชาติัอันแสันซัับุซ้ัอนเข้ม่ข้นแล่ะกลิ่�นสัมุ่นไพรไทยหอม่
อบุอวล่
 ร้านตักแต่ังด้วยป็ระติัม่ากรรม่จากรังไหม่นับุร้อยร่ป็
โค้งเกลี่ยว ผู้นังกระจกส่ังจรดเพดาน พร้อม่โซัฟาโค้ง แยกพื�นที�ให้
ความ่ร้่สึักเป็็นส่ัวนตััว เสัริม่ความ่เป็็นไทยแฝงอย่่ค่่ควรระดับุดาวมิ่ชลิ่น

INFO
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THAI SELECT & MICHELIN GUIDE
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โรงแรม่สุัโขทัย 13/3 ถ.สัาทรใต้ั 
เขตัสัาทร  
กรุงเทพฯ 10120

ใกล้่ MRT ลุ่ม่พินี

วันจันทร์-วันอาทิตัย์
มื่�อกล่างวัน 12.00-15.00 น. 
มื่�อเย็น 18.00-23.30 น.  

1,000-3,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2344 8888

www.sukhothai.com

TEL

ศิล่าดล่ ห้องอาหารไทยไฟน์ไดนิ�ง ในโรงแรม่สุัโขทัย ย่านสัาทร
ร่ม่รื�นด้วยบุรรยากาศที�รายล้่อม่ด้วยสัระบัุว เป็็นหนึ�งในร้านที�นำาเสันอ
อาหารไทยต้ันตัำารับุหารับุป็ระทานยาก ช่จุดเด่นความ่เป็็นไทย
รสัชาติัถ่กป็ากทั�งชาวไทยแล่ะชาวต่ัางชาติั เชฟรสัริน ศรีป็ระทุม่ เลื่อกใช้
วัตัถุดิบุพื�นบุ้านจากหล่ายภ่มิ่ภาค เป็็นแรงบัุนดาล่ใจในการสัร้างสัรรค์
เม่น่ สัม่กับุรางวัล่ร้านอาหารคุณ์ภาพดีใช้วัตัถุดิบุสัดใหม่่ แล่ะป็รุง
อย่างพิถีพิถัน มิ่ชลิ่นเพล่ท 2 ป็ ีซ้ัอน (ปี็ 2018 แล่ะ 2019) แล่ะตัรา
สััญลั่กษณ์์ Thai SELECT 
 ที�นี�เสิัร์ฟอาหารแบุบุคอร์สั แล่ะอาล่าคาร์ท  จานแนะนำา
เม่น่เรียกนำ�าย่อย ขนม่เบืุ�องโบุราณ์ไส้ักุ้งหล่วง ใช้กุ้งแม่่นำ�าเนื�อแน่น
ผัู้ดกับุเครื�องเทศใส่ัม่าในแป้็งโฮม่เม่ด เวล่าทานได้กลิ่�นแล่ะรสัของ
ม่ะพร้าวนำ�าหอม่ ส่ัวนจานหลั่ก ต้ัม่ใบุหม่่อนป็ล่าอุณ์รุทจากทะเล่
อันดามั่น เสิัร์ฟพร้อม่นำ�าซุัป็ที�ทำาจากก้างป็ล่ากับุหัวป็ล่าย่างไฟ
ใบุหม่่อน ข่า ตัะไคร้ ใบุม่ะกร่ด พริกแห้ง  คั�วให้หอม่ แล้่วนำาม่ากลั่�น
จนได้นำ�าซุัป็รสัชาติัเข้ม่ข้น แต่ัไม่่ใช่ต้ัม่ยำา ป็ดิท้ายของหวานด้วย
ขนม่ถั�วแป็บุม่ะพร้าวอ่อน  รสัชาติันุ่ม่นวล่ตัาม่แบุบุฉบัุบุของศิล่าดล่
รับุรองติัดใจ เม่น่อาหารเชฟจะป็รับุเป็ลี่�ยนแล่ะครีเอทเพื�อม่อบุ
ป็ระสับุการณ์์ที�น่าตืั�นเต้ันไป็ตัาม่ฤด่กาล่ของวัตัถุดิบุที�ได้ม่าจาก
แหล่่งโอทอป็คุณ์ภาพจากทั�วป็ระเทศ

ศาส่ต่ร์อาห่ารไท่ยโบราณ์กับวัต่ถุูดิ็บชั�นเลิิศ
ศิลิาด็ลิ
3

กรุงเทพมหานคร 

THAI SELECT & MICHELIN GUIDE
I

INFO
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THAI SELECT & MICHELIN GUIDE
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56 ซั.สุัขุม่วิท 26 ถ.สุัขุม่วิท 
แขวงคล่องตััน เขตัคล่องเตัย 
กรุงเทพฯ 10110

BTS พร้อม่พงษ์

วันอังคาร-วันอาทิตัย์
มื่�อกล่างวัน 12.00–14.00 น. 
มื่�อเย็น 18.00–23.00 น.

3,500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 9081 1119

sornfinesouthern.com

TEL

อาหารใต้ัมิ่ติัใหม่่ นำาเสันอในร่ป็แบุบุของไฟน์ไดนิ�ง ทุกเม่น่ป็รุง
แล่ะเสิัร์ฟอย่างพิถีพิถันในแบุบุคอร์สัอาหารเรียงตัาม่ล่ำาดับุ ผู้สัาน
ร่ป็แบุบุเข้ากับุสัำารับุแบุบุไทยที�สัาม่ารถแบุ่งกันทานได้กับุข้าวสัวย
ร้อนหอม่กรุ่น 
 สัร้างสัรรค์ทุกเม่น่ โดยเชฟไอซ์ั-ศุภักษร จงศิริ เจ้าของ
ร้านชาวนครศรีธรรม่ราชโดยกำาเนิด แล่ะเชฟยอดขวัญ อย่่พุ่ม่พฤกษ์
ที�ใส่ัใจทุกรายล่ะเอียด นับุตัั�งแต่ัการป็รุงวัตัถุดิบุอย่างพิถีพิถัน ใช้
วิธีแบุบุโบุราณ์ ผู้สัานเข้ากับุกรรม่วิธีการสัมั่ยใหม่่ ใช้วัตัถุดิบุหลั่ก
ที�ส่ังตัรงจากภาคใต้ั เพื�อให้ได้อาหารที�คงความ่เผ็ู้ดร้อนไว้ครบุรสั
แล่ะเสิัร์ฟแบุบุคอร์สัเม่น่หรือแบุบุเป็็นสัำารับุเท่านั�น ป็จัจุบัุนมี่ทั�งสิั�น 
22 เม่น่ ซึั�งจะถ่กครีเอทใหม่่แล่ะเป็ลี่�ยนไป็เรื�อย ๆ ตัาม่ฤด่กาล่
 ร้านได้รับุการออกแบุบุสัวยงาม่แล่ะให้การบุริการใน
ระดับุดีเยี�ยม่ โดยเป็็นหนึ�งในสัองร้านอาหารไทยที�ได้ 2 ดาวมิ่ชลิ่น 
แล่ะติัดอันดับุที� 48 ร้านอาหารที�ดีที�สุัดในเอเชียอีกด้วย
 เปิ็ดบุริการเพียงรอบุล่ะ 20 ที�นั�ง ต้ัองโทรจองล่่วงหน้า
มี่ห้องส่ัวนตััวสัำาหรับุรับุป็ระทานแบุบุกลุ่่ม่ใหญ่ ท่าม่กล่างบุรรยากาศ
สัวยงาม่ร่ม่รื�น ผู้นังกระจกบุานใหญ่เผู้ยให้เห็นครัวไทยระหว่าง
รับุป็ระทานไป็พล่าง ๆ ม่องเชฟป็รุงอาหารกรรม่วิธีโบุราณ์ด้วยอุป็กรณ์์
ทำาอาหารในครัว จำาพวกเตัาอั�งโล่่ ครก สัาก โม่่  ชวนให้หวนนึกถึง
ครัวอบุอุ่นสัมั่ยโบุราณ์

เส่น่ห์่ส่ำารับอาห่ารใต้่ 2 ด็าวมิชลินิ
ศรณ์์
4

กรุงเทพมหานคร

THAI SELECT & MICHELIN GUIDE
I

INFO
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รส่แท้่อาห่ารไท่ยต้่นต่ำารับ 
นำ�า
กรุงเทพมหานคร

5

สัานต่ัอตัำานานอาหารไทยจากวัตัถุดิบุท้องถิ�นแท้ที�ป็รุงรสัได้จัดจ้านถึงใจ จนคว้ารางวัล่ มิ่ชลิ่น 1 ดาว 
แล่ะติัดอันดับุ 1 ใน 50 ร้านอาหารที�ดีที�สุัดในเอเชียติัดต่ัอกันหล่ายป็ี
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69 ถ.สัาทรใต้ั 
แขวงทุ่งม่หาเม่ฆ เขตัสัาทร
กรุงเทพฯ 10500

700 ม่. จาก MRT ลุ่ม่พินี  

วันจันทร์-วันศุกร์ 
มื่�อกล่างวัน 12.00-14.00 น. 
มื่�อเย็น 18.30–23.00 น. 
วันเสัาร์-วันอาทิตัย์ 
มื่�อเย็น 18.30-23.00 น.

1,000-3,000 บุาทต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2625 3388

nahmbangkok

TEL

INFO ร้านหร่หราตักแต่ัง
ด้วยบุรรยากาศไทยแท้ ภายใต้ั
แรงบุันดาล่ใจจากวัดเก่าโบุราณ์
สัมั่ยอยุธยา ร้านเสิัร์ฟความ่อร่อย
เริ�ม่ตัั�งแต่ัมื่�อเที�ยง แล่ะมื่�อคำ�า
ในแบุบุคอร์สั หรือแบุบุอาล่าคาร์ท 
ทุกจานเน้นวัตัถุดิบุท้องถิ�นเน้น
ป็รุงรสัเข้ม่ข้นแบุบุไทย ไม่่ว่าจะ
เป็็นอาหารทานเล่่น ซุัป็ นำ�าพริก
ยำา แกง แล่ะผัู้ด ล้่วนเหม่าะกับุ
การทานค่่กับุข้าวหอม่ม่ะลิ่ร้อน ๆ
เพื�อครบุรสัไทยแท้แต่ัโบุราณ์
สัม่กับุเป็็นร้านอาหารไทยคุณ์ภาพ
ยอดเยี�ยม่ที�ติัดตัราสััญลั่กษณ์์ 
Thai SELECT Signature ที�
บุ่งบุอกถึงอัตัลั่กษณ์์อาหารไทย
ซึั�งมี่การตักแตั่งสัวยงาม่แล่ะให้
บุริการเป็็นเลิ่ศ
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ภายใต้ัคฤหาสัน์ทรงสัวยด้วยสัถาป็ตััยกรรม่แบุบุโคโล่เนียล่ผู้สัม่
วิคตัอเรียนที�ซุักซ่ัอนตััวอย่่บุนถนนสัรุวงศ์ คือที�ตัั�งของบุ้านสุัริยาศัย
จากป็ระวัติัศาสัตัร์อันยาวนานของบุ้านต้ันตัระก่ล่บุุนนาค ที�มี่อายุ
ยาวนานเกือบุ 100 ป็ ี ตัั�งแต่ัต้ันสัมั่ยรัชกาล่ที� 6 ส่่ัการป็รับุเป็ลี่�ยน
เป็็นร้านอาหารไทยย้อนยุค ทีร่ม่ แล่ะบุาร์ร่วม่สัมั่ย อบุอวล่ด้วย
บุรรยากาศความ่คล่าสัสิัก แล่ะม่อบุความ่สุันทรีย์ในการกินดื�ม่
แก่ผู้่้ม่าเยือน

 บุ้านสุัริยาศัย แบุ่งเป็็นสัาม่โซันหลั่กคือ สุัริยาศัย ค่ซีัน
เสิัร์ฟเม่น่ไทยไฟน์ไดนิ�ง แบุบุดั�งเดิม่ ซึั�งดัดแป็ล่งอาหารตัำารับุชาววัง
หล่ากหล่ายส่ัตัรจากต้ันเครื�องแล่ะหม่่อม่ราชวงศ์หล่ายท่านแนะนำา
ออร์เดิร์ฟซิักเนเจอร์ ขนม่เบืุ�องแย้ม่โอษฐ์ แป็ล่งชื�อจากขนม่เบืุ�องป็ากอ้า
ตัำารับุจากสัายสักุล่พนม่วัน แป้็งขนม่เบืุ�องบุางกรอบุ ไส้ัทำาจากเนื�อกุ้งสัับุ
มั่นกุ้ง แล่ะเนื�อป่็ทะเล่นึ�ง หอม่กลิ่�นถั�วม่ะพร้าว ผัู้กชี แล่ะใบุม่ะกร่ด 
กินกับุนำ�าจิ�ม่อาจาดรสัเป็รี�ยวหวานแล้่วล่งตััวพอดี

ลิิ�มรส่ต่ำารับชาววังในคฤห่าส่น์ร้อยปย่ีานสุ่รวงศ์
บ้านสุ่ริยาศัย 
6

กรุงเทพมหานคร

THAI SELECT & MICHELIN GUIDE
I
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 นอกนั�นยังมี่ สุัริยาศัย ทีร่ม่ โซันทีร่ม่ คอร์ทยาร์ดให้ได้จิบุชากรุ่น กาแฟ ขนม่ไทยโบุราณ์ตัำารับุชาววังแล่ะแบุบุตัะวันตัก แล่ะ
สุัริยาศัย คอนเทนต์ับุาร์ บุาร์ค็อกเทล่ไทยย้อนยุคกึ�งร่วม่สัมั่ยที�มี่เม่น่ค็อกเทล่ไทยจากสุัราไทย แนะนำาเม่น่ “ขุนศึก” โดดเด่นด้วยรสัชาติั
ของรัม่ไทยอย่างแม่่โขงที�เข้ากันได้ดีกับุกระวาน อบุเชย กานพล่่ ขิง ข่า ตัะไคร้ แล่ะใบุโหระพา ม่าที�เดียวได้ครบุจบุอร่อยทั�งคาว หวาน แล่ะ
เครื�องดื�ม่ เป็็นอีกหนึ�งร้านที�รับุรองคุณ์ภาพด้วยตัรา Thai SELECT Signature แล่ะมิ่ชลิ่นเพล่ท

174 ถ.สุัรวงศ์
แขวงสุัริยวงศ์ เขตับุางรัก 
กรุงเทพฯ 10500

650 ม่. จาก BTS ช่องนนทรี

500-1,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

PRICE

0 2237 8889 

BaanSuriyasai

baansuriyasai.com 

TEL

THAI SELECT & MICHELIN GUIDE
I

สุ่ริยาศัย ท่่รูม 
วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-18.00 น.  
สุ่ริยาศัย คูซ่ีน 
วันจันทร์-วันอาทิตัย์
มื่�อกล่างวัน 12.00-14.30 น.
มื่�อเย็น 18.00-22.00 น. 
สุ่ริยาศัย คอนเท่นต์่ บาร์ 
วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 18.00-01.00 น.

HOUR

INFO
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อาห่ารไท่ยร่วมส่มัยสู่่ส่ากลิ
ภััท่รา ไฟน์ ไท่ย คูซ่ีน

7

กรุงเทพมหานคร

หนึ�งในร้านอาหารชั�นนำาของไทยที�บุุกเบิุกตัำารับุอาหารไทยส่่ัสัากล่
ม่ากว่าสีั�ทศวรรษ แม้่จุดเริ�ม่ต้ันของร้านจะถือกำาเนิดที�ล่อนดอน
เป็็นที�ร้่จักในหม่่่ชาวต่ัางชาติั ด้วยรสัอาหารไทยทวิสัต์ั แต่ัทว่ายังคง
ความ่จัดจ้านกล่ม่กล่่อม่แบุบุไทย การันตีัด้วยตัรา Thai SELECT 
แล่ะมิ่ชลิ่นเพล่ท ร้านอาหารคุณ์ภาพดีที�ใช้วัตัถุดิบุสัดใหม่่แล่ะป็รุง
อย่างพิถีพิถัน
 บุรรยากาศบุ้านไทยร่วม่สัมั่ยโทนสีัเหลื่องในซัอย
ทองหล่่อ ตัั�งโดดเด่นกล่างสัวนรอบุล้่อม่ด้วยแม่กไม้่    ภายในตักแต่ัง
สัะท้อนเอกลั่กษณ์์ ความ่เป็็นไทยด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้่ ผู้้าทอล่ายไทย
เครื�องจักสัาน ช่วยสัร้างบุรรยากาศการล่ะเลี่ยดรสัชาติั อาหารที�เน้น
เครื�องเทศแล่ะสัมุ่นไพรเพื�อสุัขภาพได้เป็็นอย่างดี 

 ซิักเนเจอร์เม่น่อร่อยถ่กใจทั�งคนไทยแล่ะชาวต่ัางชาติั
อาทิ มั่สัมั่�นน่องแกะ บุะหมี่�ผัู้ดล็่อบุสัเตัอร์ แกงเนื�อป่็ใบุชะพล่่ แล่ะ
ต้ัม่ยำากุ้งนำ�าม่ะพร้าวอ่อน เลื่อกใช้กุ้งแม่่นำ�าไซัซ์ัใหญ่ นำ�าต้ัม่ยำารสัเข้ม่ข้น
ทำาจากนำ�าม่ะพร้าวอ่อน ช่โรงความ่หอม่หวานจากธรรม่ชาติั สััม่ผัู้สั
ได้ถึงความ่กล่ม่กล่่อม่ไม่่เหมื่อนใคร

375 ซั.สุัขุม่วิท 55 ถ.สุัขุม่วิท 
แขวงคล่องตัันเหนือ เขตัวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 

ตัรงข้าม่ สัน.ทองหล่่อ

1,000-1,500 บุาท  ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

PRICE

0 2185 2960-1

patarathailand

patarathailand.com

TEL

วันจันทร์-วันอาทิตัย์
มื่�อกล่างวัน 11.30-14.30 น. 
มื่�อเย็น 17.30-22.00 น.

HOUR

INFO

THAI SELECT & MICHELIN GUIDE
I
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อาห่ารไท่ยโบราณ์ต่ำารับพ่�นบ้านวิวแม่นำ�าเจ้าพระยา
เท่อเรซี ริมนำ�า 
8

กรุงเทพมหานคร

ทัศนียภาพแม่่นำ�าเจ้าพระยายังเป็็นจุดหม่ายป็ล่ายทางที�ดึงด่ดผู้่้คนให้ม่ายล่ความ่งาม่อย่่ไม่่ขาดสัายที�
เทอเรซั ริม่นำ�า ห้องอาหารกล่างแจ้งริม่เจ้าพระยาของโรงแรม่แม่นดาริน โอเรียนเต็ัล่ กรุงเทพฯ 
นับุเป็็นสัถานที�ที�ควรค่าแก่การม่าดื�ม่ดำ�าบุรรยากาศ พร้อม่สััม่ผัู้สัป็ระสับุการณ์์สุัดแสันพิเศษของ
อาหารไทยโบุราณ์ตัำารับุพื�นบุ้านที�หารับุป็ระทานยาก
 เม่น่อาหารของเทอเรซั ริม่นำ�า ได้รับุการด่แล่อย่างพิถีพิถันจาก เชฟป้็อม่-พัชรา พิระภาค
เชฟมิ่ชลิ่นสัตัาร์ 1 ดาว  ซึั�งได้รังสัรรค์อาหารไทยโบุราณ์ที�ชื�ออาจไม่่คุ้นห่หรือหล่งลื่ม่ไป็แล้่ว ม่านำา
เสันอในร่ป็ลั่กษณ์์ใหม่่แนวร่วม่สัมั่ย ทั�งยังมี่ความ่ป็ระณี์ตัในการเลื่อกสัรรวัตัถุดิบุไทยตัาม่ฤด่กาล่จาก
แหล่่งผู้ลิ่ตัที�ดีที�สุัดในป็ระเทศ นำาม่าป็รุงด้วยแนวคิดคงคุณ์ค่าตัาม่โภชนาการ แล่ะมี่สัรรพคุณ์ทาง
ยาอันเป็็นเอกลั่กษณ์์ของอาหารไทยขนานแท้

48 ซั.เจริญกรุง 40 ถ.เจริญกรุง 
เขตับุางรัก
กรุงเทพฯ 10500

โรงแรม่แม่นดาริน โอเรียนเต็ัล่ กรุงเทพฯ

500-1,500 บุาท  ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

PRICE

0 2659 9000

Mandarin Oriental, Bangkok

mandarinoriental.com/bangkok 

TEL

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 18.00-00.00 น. 
HOUR

INFO

THAI SELECT & MICHELIN GUIDE
I
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24 ซั.สุัขุม่วิท 53 
แขวงคล่องตัันเหนือ เขตัวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110

BTS ทองหล่่อ

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 
มื่�อกล่างวัน 12.00–14.00 น. 
มื่�อเย็น 18.00-00.00 น.

3,200-4,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2260 2962

BolanBangkok

bolan.co.th

TEL

ร้านอาหารไทยแท้รสัชาติัดั�งเดิม่ที�ผู้สัานความ่ร่วม่สัมั่ยโดยไม่่ทิ�ง
รกราก การนำาเสันอรสัชาติัแล่ะรสัสััม่ผัู้สัของอาหารที�ซัับุซ้ัอน  โดย
เชฟดวงพร ทรงวิศวะ แล่ะเชฟดีแล่น โจนส์ั ค่่สัามี่ภรรยาที�เชื�อใน
รสัชาติัของอาหารไทยแท้ดั�งเดิม่
 เชฟเลื่อกครีเอทเม่น่หลั่กจากวัตัถุดิบุที�เป็ลี่�ยนไป็ใน
แต่ัล่ะฤด่กาล่ พืชผัู้กสัวนครัวมี่ป็ล่่กเองจากรอบุ ๆ บุริเวณ์ร้าน
ตัล่อดจนสันับุสันุนวัตัถุดิบุท้องถิ�นจากเกษตัรอินทรีย์แบุบุยั�งยืน
ไม่่ใช้สัารเคม่ีในการเพาะป็ล่่กแล่ะเลี่�ยงสััตัว์ต่ัอยอดภ่มิ่ป็ญัญาไทย
นำาม่าสัร้างสัรรค์ป็รุงคุณ์ค่าอาหารรสัแท้โบุราณ์ หอม่เครื�องแกง
แบุบุไทย เลื่อกสัั�งได้ มี่ 3 สัำารับุ ในแบุบุคอร์สั Bo.Lan Balance  
คอร์สั Bo.Lan Feast แล่ะโบุ.ล่าน ข้าวป็ล่าอาหารในแบุบุอาล่าคาร์ท
เริ�ม่ตัั�งแต่ัจานยำาเรียกนำ�าย่อย ต้ัม่ แกง ผัู้ด แล่ะนำ�าพริกเครื�องจิ�ม่
ครบุสัำารับุอาหารไทย  แล่ะยังมี่มุ่ม่ร้านไวน์คัดสัรรไวน์องุ่นป็ล่อดสัารเคมี่ 
แล่ะค็อกเทล่ไทยแท้ผู้สัม่ยาดองให้ลิ่�ม่ล่องค่่อาหาร
 ที�นี�ยังใส่ัใจธรรม่ชาติัแล่ะสิั�งแวดล้่อม่ ยึดการดำาเนิน
ธุรกิจอาหาร Eco-gastronomy สัร้างวงจรการใช้ทุกสิั�งอย่างคุ้ม่ค่า
เพื�อไม่่ผู้ลิ่ตัขยะอาหาร ไม่่ว่าจะเป็็นการตักแต่ังร้านด้วยเฟอร์นิเจอร์
รีไซัเคิล่ ใช้ขวดแก้วแทนขวดพล่าสัติัก การป็ล่่กพืชผัู้กสัวนครัว
ตัล่อดจนสันับุสันุนวัตัถุดิบุจากเกษตัรอินทรีย์แบุบุยั�งยืนอีกด้วย

ร้านอาห่ารรักษ์โลิก 1 ด็าวมิชลิิน
โบลิาน
9
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399/3 ซั.สีัล่ม่ 7 
แขวงสีัล่ม่ เขตับุางรัก 
กรุงเทพฯ 10500

300 ม่. จาก BTS ช่องนนทรี

วันจันทร์-วันเสัาร์ 19.00–22.30 น. 

6 คอร์สั 3,000++ บุาท

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 2919 9969

LeDuWineBarandrestaurant

ledubkk.com

TEL

ในซัอยเล็่ก ๆ ย่านช่องนนทรีมี่ร้านอาหารระดับุท็อป็เชฟซ่ัอนตััว
ใต้ัชายคาอาคารสัไตัล์่ไทยร่วม่สัมั่ยส่ัง 3 ชั�น อายุกว่าสัาม่ทศวรรษ
ถ่กรีโนเวทใหม่่เป็็นร้าน Le Du ร้านอาหารไทยร่วม่สัมั่ยสัไตัล่์
ไฟน์ไดนิ�ง  เจ้าของรางวัล่มิ่ชลิ่น 1 ดาวแล่ะหนึ�งในร้านอาหารที�ดี
ที�สุัดในเอเชีย  อันดับุที� 8  จากการป็ระกาศรางวัล่ Asia’s 50 
Best Restaurants ป็ระจำาป็ ี2020 ของ เชฟต้ัน-ธิติัฏฐ์ ทัศนาขจร  
 ฤด่ นำาเสันอความ่เป็็นไทยจากส่ัตัรอาหารโบุราณ์ที�
ถ่กคิดค้นม่านานนับุร้อยปี็จากทั�วทุกภาคแล่ะวัตัถุดิบุท้องถิ�นที�ถ่ก
หล่งลื่ม่กันไป็ในโล่กยุคป็จัจุบัุน ควบุค่่กับุกรรม่วิธีการป็รุงอาหาร
แบุบุสัมั่ยใหม่่ใส่ัเทคนิคแล่ะความ่คิดสัร้างสัรรค์นำาเสันอออกม่า
เป็็นเม่น่อาหารไทยแบุบุล่ำ�าสัมั่ยแล่ะแตักต่ัาง แต่ัยังคงกลิ่�นอาย
รสัชาติัแบุบุไทยที�เข้ม่ข้นจนเป็็นเอกลั่กษณ์์เด่นของร้าน

 อีกหนึ�งความ่คุ้ม่ค่า
ของอาหารไทยตัิดดาวมิ่ชลิ่นที�
สัร้างสัรรค์ขึ�นเป็็นพิเศษในแต่ัล่ะ
ฤด่กาล่ที�ช่วยเปิ็ดป็ระสับุการณ์์
ใหม่่เพื�อการลิ่�ม่รสัล่ะมุ่นของ
อาหารไทยแบุบุไฟน์ไดนิ�ง

ต่่ความอาห่ารไท่ยแบบร่วมส่มัย
ฤดู็
10
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ต้่นต่ำารับแห่่งรส่ชาติ่อาห่ารไท่ย
เมธาวลิัย ศรแด็ง 
11

กรุงเทพมหานคร

78/2 ถ.ราชดำาเนินกล่าง 
แขวงวัดบุวรนิเวศ เขตัพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200

อนุสัาวรีย์ป็ระชาธิป็ไตัย

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.30-22.00 น. 

300–500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2224 3088 / 0 2224 3178

methavalaisorndaeng

TEL

ตัำานานร้านอาหารไทยบุนถนนราชดำาเนิน ซึั�งเป็ดิให้บุริการม่าตัั�งแต่ั
ป็ ี2500 หรือ 64 ป็แีล้่ว ผู้่้คนเรียกขานกันติัดป็ากว่า ศรแดง ตัาม่
ชื�อเดิม่ก่อนป็รับุป็รุงแล่ะเป็ลี่�ยนชื�อเป็็น เม่ธาวลั่ย ศรแดง ในภายหลั่ง
ถือเป็็นภัตัตัาคารหนึ�งที�แวดวงสัังคม่ให้ความ่นิยม่แล่ะถ่กกล่่าวถึง
ม่าโดยตัล่อด โดยเฉพาะทำาเล่ที�ตัั�งบุริเวณ์อนุสัาวรีย์ป็ระชาธิป็ไตัย 
ถ.ราชดำาเนินกล่าง แล่ะรสัชาติัความ่อร่อย
 บุรรยากาศการตักแต่ังร้านหร่หราย้อนยุค มี่วงดนตัรีเล่่นสัด
พร้อม่นักร้องขับุกล่่อม่บุทเพล่งสัไตัล์่สุันทราภรณ์์ เป็็นอีกหนึ�งร้าน
อาหารไทยได้ 1 ดาวมิ่ชลิ่น แล่ะตัราสััญลั่กษณ์์ Thai SELECT การันตีั
คุณ์ภาพ

 เม่ธาวลั่ย ศรแดง มี่ชื�อเสีัยงในเรื�องของอาหารไทยต้ัน
ตัำารับุ จากกรรม่วิธีดั�งเดิม่ใช้เทคนิคการป็รุงอย่างป็ระณี์ตั เข้ม่ข้น
ถึงเครื�อง ป็จัจุบัุนยังคงใช้กะทิจากม่ะพร้าวข่ดคั�นด้วยมื่อ ม่ะนาวสัด
ไม่่ว่าจะราคาแพงเพียงใด หรือนำ�าผู้ล่ไม้่ที�คั�นจากผู้ล่ไม้่สัด ฯล่ฯ
ทำาให้รสัชาติัอาหารไม่่ผิู้ดเพี�ยนไป็จากเมื่�อก่อน  มี่เม่น่ยอดนิยม่
อาทิ หมี่�กรอบุ กระทงทอง ฟองเต้ัาห้่สัอดไส้ั ทอดมั่นป็ล่ากราย  
ยำาส้ัม่โอ แกงเผ็ู้ดเป็็ดย่าง แกงคั�วชะอม่เนื�อป่็ แกงป่็ใบุชะพล่่ ต้ัม่ยำา
เนื�อป็ล่าเก๋าโหระพา ผัู้ดพริกขิงป็ล่าดุกฟ่ แล่ะข้าวอบุสัับุป็ะรด ฯล่ฯ
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INFO
 เชฟให้ความ่สัำาคัญ
กับุการนำาเอาวัตัถุดิบุท้องถิ�น
ป็ระจำาฤด่กาล่ม่าสัร้างสัรรค์เป็็น
อาหารไทยแนวใหม่่ที� Modern 
Gastronomy  เสิัร์ฟเม่น่ทั�ง
แบุบุคอร ์สั แล่ะอาล่าคาร ์ท
ในบุรรยากาศร้านที�ตักแต่ังแบุบุ
ไทยร่วม่สัมั่ย ซึั�งสัังเกตัได้จาก
ล่วดล่ายไม้่ฉลุ่แล่ะล่ายผู้้าทอ
ที�นำาม่าป็ระดับุตักแต่ังร่วม่กับุ
ผู้นังไม้่ รวม่ถึงสัระบัุวที�ตัั�งเป็็น
เอกลั่กษณ์์อย่่กล่างร้าน 

991/9 ถ.พระราม่ 1 
แขวงป็ทุม่วัน เขตัป็ทุม่วัน
กรุงเทพฯ 10330

ด้านหลั่งศ่นย์การค้าสัยาม่พารากอน

วันศุกร์-วันอาทิตัย์ 12.00-21.00 น. 

2,000 บุาทขึ�นไป็ ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2162 9000

Siam Kempinski Hotel Bangkok

TEL

ร้านอาหารไทยไฟน์ไดนิ�ง ตัั�งอย่่ภายในโรงแรม่สัยาม่ เคม่ป็นิสักี�
กรุงเทพฯ หนึ�งในร้านอาหารไทยคุณ์ภาพ ที�ควรค่าแก่การหยุดแวะชิม่
ได้รับุรางวัล่ 1 ดาวมิ่ชลิ่น แล่ะติัดอันดับุ 1 ใน 50 Asia’s 50 Best 
Restaurants ในป็ ี 2014 ด้วยเอกลั่กษณ์์การสัร้างสัรรค์อาหารที�
โดดเด่นไม่่เหมื่อนใคร นำาเสันอรสัชาติัอาหารไทยร่ป็แบุบุใหม่่ โดย
ใช้เทคนิคการป็รุงสัมั่ยใหม่่ Global Cooking Techniques จาก
ทั�วทุกมุ่ม่โล่กม่าผู้สัม่ผู้สัานเข้ากับุวัตัถุดิบุท้องถิ�นป็ระจำาฤด่กาล่ 
แต่ัยังคงรักษาไว้ซึั�งความ่เป็็นไทยในรสัชาติัได้อย่างน่าสันใจ

อาห่ารไท่ยไฟน์ได็นิ�งสุ่ด็ลิำ�า
ส่ระ บัว บาย กิน กิน 
12
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ร้านอาหารไทยรสัต้ันตัำารับุระดับุมิ่ชลิ่นสัตัาร์ เสิัร์ฟอาหารโบุราณ์
หารับุป็ระทานยาก เช่น เครื�องว่างตัำารับุชาววังสัมั่ยรัชกาล่ที� 5 แกงรัญจวน
แกงม่อญ หม่่ย่าง หล่นป่็กับุผัู้กจิ�ม่พื�นบุ้าน ข้าวเม่่ารางนำ�ากะทิ ขนม่
ทำาจากข้าวเม่่าคุณ์ภาพดีคั�วให้พองแล้่วอบุควันเทียนหอม่กรุ่น
 ทีม่เชฟคุณ์ภาพคัดสัรรวัตัถุดิบุชั�นเลิ่ศ ผัู้กสัมุ่นไพร
บุางชนิดนำาม่าจากสัวนครัวที�ร้านป็ล่่กเอง ป็รุงพิถีพิถัน คิดค้น
พัฒนาบุางตัำารับุโดยไม่่ทิ�งรสัไทยดั�งเดิม่

จากช่�อขนมโบราณ์ในงานมงคลิ 
สู่่ช่�อร้านไท่ยส่ไต่ลิไ์ฟน์ได็นิ�ง

เส่น่ห์่จันท่น์
13
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 ป็ระดับุตักแต่ังร้านด้วยงานศิล่ป์็ เพิ�ม่ความ่สุันทรีย์ทั�ง
อาหารตัาแล่ะใจด้วยบุทกวีแต่ังโดย เนาวรัตัน์ พงษ์ไพบุ่ล่ย์ ศิล่ป็นิ
แห่งชาติั บุรรยากาศหร่หราโอ่โถงด้วยเพดานส่ัง มี่ห้องรับุป็ระทาน
อาหารส่ัวนตััว ห้องจันทน์ป็รุง ห้องจันทน์ป็ราง แล่ะห้องจันทน์หอม่
ผู่้อนคล่ายที�เล่าจน์บุาร์ตัั�งชื�อว่า “จันทน์จรุง” จิบุสุัดยอดค็อกเทล่
สััญชาติัไทยมี่ให้สัั�งทุกคำ�าคืน

130–132 ถ.วิทยุ 
แขวงลุ่ม่พินี เขตัป็ทุม่วัน 
กรุงเทพฯ 10330

700 ม่. จาก MRT ลุ่ม่พินี

วันจันทร์-วันอาทิตัย์
มื่�อกล่างวัน 11.30–14.00 น. 
มื่�อเย็น 18.00–22.00 น.

2,000-3,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2650 9880

sanehjaan

sanehjaan.com

TEL

THAI SELECT & MICHELIN GUIDE
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66 ซั.สุัขุม่วิท 31 ถ.สุัขุม่วิท 
แขวงคล่องตัันเหนือ เขตัวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110

BTS พร้อม่พงษ์ 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00-23.00 น. 

2,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2260 7811

chimbysiamwisdom

TEL

เสิ่ร์ฟอาห่ารไท่ยโบราณ์ยุคกลิางถู่งปลิายรัต่นโกสิ่นท่ร์   
ชิม บาย ส่ยามวิส่ด็อม
14

กรุงเทพมหานคร

รสัไทยดั�งเดิม่มี่ความ่ล่ะเมี่ยดล่ะไม่ผู้สัานวิธีแบุบุ Molecular 
Gastronomy ใช้วัตัถุดิบุกลิ่�นอายความ่เป็็นอาหารยุโรป็แล่ะเอเชีย
นานาชาติั นำาม่าสัร้างสัรรค์อาหารไทยแนวโม่เดิร์นค่ซีันจนคว้าดาว
มิ่ชลิ่นได้สัำาเร็จ
 ร้านอาหารไทยระดับุไฟน์ไดนิ�ง ของ “เชฟหนุ่ม่” ธนินธร
จันทรวรรณ์  หนึ�งในเชฟกระทะเหล็่กป็ระจำาป็ระเทศไทยผู้่้นำาเม่น่
อาหารไทยส่ัตัรโบุราณ์ม่าป็รับุป็รุงใหม่่ เพิ�ม่วัตัถุดิบุชั�นดีแล่ะ
ความ่สัวยงาม่ เป็็นคอร์สัอาหารไทยต้ันตัำารับุในร่ป็แบุบุ Premium 
Tasting Menu ป็ระกอบุไป็ด้วยจานเรียกนำ�าย่อย ตัาม่ด้วยซุัป็ ยำา แล่ะ
เม่นคอร์สัอิ�ม่เอม่ถึง 2 จาน เม่น่ซิักเนเจอร์ ต้ัม่ยำาป็ล่าช่อนโบุราณ์
ส่ัตัรเก่าแก่ตัั�งแต่ัสัมั่ยรัชกาล่ที� 2 หารับุป็ระทานได้ยาก ตับุท้ายด้วย
คอร์สัของหวานไทยแท้ 
 ร้านเป็็นบุ้านเรือนไทยอายุเก่าแก่ มี่ต้ันไม้่ขึ�นอย่่กล่างบุ้าน
ให้บุรรยากาศร่ม่รื�นใกล้่ชิดธรรม่ชาติั มื่�อเย็นมี่บุรรเล่งดนตัรีไทย 
รวม่ความ่ทันสัมั่ยผู้สัานความ่เป็็นไทยได้อย่างล่งตััว 

INFO
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39/19 ซั.สัวนพล่่ ถ.สัาทรใต้ั 
แขวงทุ่งม่หาเม่ฆ เขตัสัาทร 
กรุงเทพฯ 10120

ใกล้่ MRT ลุ่ม่พินี

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 18.00-24.00 น. 

10 คอร์สั  1,988++ บุาท 

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2679 3775

Saawaanbkk

saawaan.com

TEL

อาห่ารไท่ยส่ไต่ลิ์ไฟน์ได็นิ�ง 1 ด็าวมิชลิิน
ส่วรรค์
15
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สััม่ผัู้สัป็ระสับุการณ์์พิเศษจากมื่�อคำ�าอันแสันวิเศษที�จะอย่่ในความ่
ทรงจำากับุคอร์สัดินเนอร์ 10 เม่น่ไทย ที�ไม่่เหมื่อนใครแล่ะไม่่มี่ใคร
เหมื่อน บุรรจงรังสัรรค์โดยเชฟอ้อม่-สุัจิรา พงษ์ม่อญ เชฟผู้่้ม่าก
ป็ระสับุการณ์์ เจ้าของรางวัล่ Michelin Guide Young Chef คนแรก
ของป็ระเทศไทย  
 ร้านเลื่อกใช้วัตัถุดิบุที�มี่คุณ์ภาพตัาม่ฤด่กาล่ คัดสัรร
ม่าจากท้องถิ�นหรือถิ�นกำาเนิดโดยตัรง แล่ะพิถีพิถันในเรื�องความ่
ป็ล่อดภัย ความ่พิเศษในแต่ัล่ะเม่น่ชวนให้ร้่สึักอัศจรรย์ อาทิ นกกระทา
อบุโอ่ง เลื่อกใช้นกกระทาที�เลี่�ยงแบุบุออร์แกนิกจากนครป็ฐม่
ป็รุงรสัแล่ะอบุในโอ่งดินเผู้าแบุบุดั�งเดิม่ เสิัร์ฟพร้อม่ซัอสัที�ทำาจาก
อินผู้ลั่ม่กับุม่ะแขว่น แล่ะส้ัม่ตัำา หรือมั่สัมั่�นลิ่�นวัว ผู่้านการเคี�ยวตุ๋ัน
ลิ่�นวัวนานถึง 8 ชั�วโม่ง ราดด้วยซัอสัมั่สัมั่�นโฮม่เม่ด มี่ส่ัวนผู้สัม่ของ
เครื�องเทศ อัล่ม่อนด์โฟม่แล่ะองุ่น
 อร่อยไป็กับุรสัชาติัอาหารแบุบุไทยแท้ ๆ ลิ่�ม่รสัครบุทุก
กรรม่วิธีการป็รุงแบุบุไทย ทั�งแกง ทอด ยำา ผัู้ด ต้ัม่ ย่าง หมั่กดอง
โดยป็ดิท้ายด้วยของหวานเม่น่ โกโก้พันธ์ุไทย ที�คัดสัรรจากชุม่พร 
เชียงใหม่่ แล่ะจันทบุุรี คอร์สัอาหารไทยสัาม่ารถเลื่อก Wine Paring 
หรือ Tea Paring ก็ได้
 อิ�ม่ตัา อิ�ม่ใจไป็กับุการนำาเสันออาหารไทยในร่ป็ลั่กษณ์์
สัมั่ยใหม่่ หร่หรา แล่ะเป็็นสัากล่
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เจ๊ไฝยังคงรบัุหน้าที�แม่่ครวัใหญป่็รุงอาหารในรา้นด้วยตััวเองทกุจาน
เอกลั่กษณ์์เด่นคือการใช้เตัาถ่าน 2 เตัาข้างร้าน 
 จานเด็ดที�ดังไกล่ไป็ทั�วโล่กต้ัองยกให้ ไข่เจียวป่็ ทอดได้
สัวยเป็็นสีัทอง ร่ป็ทรงม้่วนเป็็นแท่งกระบุอกอวบุอ้วนหนา เนื�อไข่เจียว
คล้่ายออม่เล็่ตัของฝรั�ง ไม่่อม่นำ�ามั่น ข้างในอัดแน่นด้วยเนื�อกรรเชียงป่็
แค่เห็นลี่ล่าแล่ะเทคนิคการทอดไข่เจียวของเจ๊ไฝแล้่ว หากม่าร้านนี�
คงพล่าดไม่่ได้
 นอกจากนั�นยังมี่เม่น่อื�นที�อร่อยเด็ดไม่่แพ้กัน เพราะ
เจ๊ไฝให้ความ่สัำาคัญกับุการเลื่อกซีัฟ้่ดสัดใหม่่ เนื�อแน่น เด้ง ไซัซ์ัใหญ่
พิเศษ แนะนำา ป่็ผัู้ดผู้งกะหรี� ราดหน้าทะเล่ กุ้งทอดกระเทียม่ โจ๊กแห้ง
เป็็นต้ัน เม่น่ของเจ๊ไฝเน้นอาหารทะเล่ แม้่มี่ไม่่เยอะแต่ัก็ทำาออกม่าได้
อลั่งการน่าตืั�นเต้ัน

 อยากทานของอร่อยต้ัองใจเย็น ๆ แม้่ต้ัองรอนาน
แล่ะจ่ายในราคาที�ส่ัง แต่ัก็คุ้ม่ค่าค่่ควรสัม่เป็็นร้านอร่อยริม่ทาง
ติัดดาวมิ่ชลิ่น

ย่นห่น่�งส่ต่ร่ท่ฟู�ด็ด็าวมิชลิิน
เจ๊ไฝ
16

กรุงเทพมหานคร

327 ถ. ม่หาไชย
แขวงสัำาราญราษฎร์ เขตัพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200

ใกล้่สีั�แยกสัำาราญราษฎร์ 

วันพุธ–วันอาทิตัย์ 10.00–22.00 น. 

500–1,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2223 9384
TEL

INFO
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15 ซั.สุัขุม่วิท 63 ถ.สุัขุม่วิท
แขวงคล่องตัันเหนือ เขตัวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110

ใกล้่ BTS เอกมั่ย 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์
มื่�อกล่างวัน 12.00-14.00 น. 
มื่�อเย็น 18.00-22.00 น. 

500-1,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 8829 8878 / 0 2381 2575

khao

khaogroup.com

TEL

ร้านอาหารมิ่ชลิ่น 1 ดาว ถึง 2 ป็ติีัดต่ัอกัน ป็ ี2020 แล่ะ 2021 ภายใต้ั
สัถาป็ตััยกรรม่ทรงแป็ล่กตัาจากการผู้สัม่ผู้สัานของยุ้งข้าวแล่ะฉาง
เกลื่อ สัะท้อนได้ถึงความ่เคารพต่ัอรากเหง้าของอาหารไทย
 จากจุดเริ�ม่ต้ันของการเป็็นร้านอาหารไทยสัไตัล์่ Chef’s 
Table ก่อนเป็ิดเพิ�ม่เป็็น “อาล่าคาร์ท” ที�มี่แนวคิดจะยกระดับุ
อาหารไทยโบุราณ์ ให้ได้คุณ์ภาพทัดเทียม่ระดับุโล่ก กับุการนำา
วัตัถุดิบุพื�นบุ้านชั�นดีของไทยม่ารังสัรรค์อาหาร โดยเฉพาะข้าวที�ใช้ 
เป็็นข้าวหอม่ม่ะลิ่แดง ป็ล่่กพิเศษสัำาหรับุร้านข้าวเท่านั�น

 เม่น่อาหารของที�นี�เป็็นเจ้าตัำารับุความ่เป็็นไทยแท้ แล่ะ
มี่บุางเม่น่ที�มี่การดัดแป็ล่ง ภายใต้ัคอนเซ็ัป็ต์ั ทำาอาหารง่าย ๆ ให้
มี่คุณ์ภาพ จนได้เสีัยงชื�นชม่ว่าเป็็น Clean Food สัะท้อนแนวคิด
ที�ต้ัองการให้ร้่สึักถึงความ่เป็็นธรรม่ชาติั จากความ่พิถีพิถันใน
การคัดสัรรวัตัถุดิบุ อาทิ แกงส้ัม่ผู้ล่แตังโม่อ่อนกับุกุ้ง ผัู้ดไหล่บัุว
กับุกุ้งแม่่นำ�า มั่สัมั่�นแกะ หรือขนม่ไทยโบุราณ์อย่างหยกม่ณี์ ถ่ก
สัร้างสัรรค์ใหม่่ใส่ัไอเดียเพิ�ม่เสัน่ห์ให้ชวนหล่งใหล่น่ารับุป็ระทาน
ยิ�งขึ�นกล่ายเป็็น หยกม่ณี์สัอดไส้ัสัตัรอว์เบุอร์รี

รังส่รรค์อาห่ารไท่ยรส่ดั็�งเดิ็ม
ข้าว
17

กรุงเทพมหานคร
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น่กถู่ง ผััด็ไท่ย ระดั็บมิชลิินต้่องท่่�น่�
บ้านผััด็ไท่ย
18

กรุงเทพมหานคร

21-23 ซั.เจริญกรุง 44  ถ.เจริญกรุง  
แขวงสัาทรเหนือ เขตับุางรัก 
กรุงเทพฯ 10500

ใกล้่โรบิุนสััน บุางรัก

วันพุธ-วันจันทร์ 11.00-21.00น.  

400–800 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2060 5553

baanphadthai

TEL

ร้านอาหารสัไตัล์่สัตัรีทฟ้่ด รีโนเวทตึักเก่าย่านบุางรักให้กล่ายเป็็น
ตึักแถวสีัฟ้าสัดใสั ตักแต่ังป็ระดับุป็ระดาด้วยข้าวของเครื�องใช้เก่า ๆ
แล่ะใช้เฟอร์นิเจอร์สัไตัล์่ย้อนยุค ที�นี�ยกระดับุเม่น่สัตัรีทฟ้่ดง่าย ๆ
อย่าง ผัู้ดไทยให้มี่ม่่ล่ค่าเพิ�ม่ โดยใช้วัตัถุดิบุที�คัดสัรรม่าอย่างดี
คลุ่กเคล้่าด้วยซัอสัผัู้ดไทยส่ัตัรพิเศษที�ป็รุงด้วยเครื�องป็รุงกว่า 18 ชนิด
จานเด็ด ผัู้ดไทยป่็  ใช้เนื�อป่็ก้อนใหญ่ผัู้ดกับุเส้ันจันท์แล่ะเครื�อง
เคียงบุนเตัาถ่านไฟแรง จนได้เส้ันเหนียวนุ่ม่ เสิัร์ฟบุนใบุตัอง 
รองด้วยถาดสัังกะสีั รสัชาติัเข้ม่ข้นอร่อยสัม่รางวัล่มิ่ชลิ่น บิุบุก่ร์ม่องด์
ถึง 3 ปี็ซ้ัอน ป็ ี2018-2020 

 สัำาหรับุเม่น่ผู้ัดไทย
มี่ให้เลื่อก อาทิ ผัู้ดไทยหม่่ย่าง
ผัู้ดไทยไก่ย่าง กุ้งแม่่นำ� าย่าง 
รวม่ถึงผัู้ดไทยกุ้งแม่่นำ� ายักษ์
ผัู้ดไทยป่็ยักษ์ ที�เสิัร์ฟม่าแบุบุ
ถาดขนาดใหญ่สัำาหรับุท่าน 2 คน 
นอกนั�นยังมี่อาหารเรียกนำ�าย่อย
แนวสัตัรีทฟ้่ดให้ได้สัั�งทานเล่่น
อาทิ เม่น่ไก่ทอด ส้ัม่ตัำาไข่เค็ม่
เมี่�ยงคะน้า เป็าะเป็ี� ยะทอด แล่ะ
ทับุทิม่กรอบุที�เสิัร์ฟม่าบุนถัง
นำ�าแข็ง ให้รสัชาติัหวานหอม่
ชื�นใจ ดับุร้อนได้ดี

INFO
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เร่ยบง่ายแลิะไฟแรง
เร่อนป้� นห่ยา
19

สมุทรสาคร

1300/600 ถ.นรราชอุทิศ ตั.ม่หาชัย
อ.เมื่องสัมุ่ทรสัาคร 
จ.สัมุ่ทรสัาคร 74000 

จากม่หาชัยเมื่องใหม่่ เข้า ซั.เอกชัย 13

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00-20.00 น. 
ป็ดิทุกวันจันทร์-วันอังคาร สุัดท้าย
ของเดือน

300-700 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 3442 4707 / 06 2242 4707
TEL

ร้านอาหารไทยซีัฟ้่ดป็ระยุกตั์ตัำารับุ Mama’s Home Cooking 
ระดับุ 1 ดาวมิ่ชลิ่น ที�เน้นของทะเล่สัด ๆ จากชาวป็ระม่งเจ้าป็ระจำา
แล่ะวิธีการป็รุงอย่างพิถีพิถัน นั�งรับุป็ระทานอาหารในเรือนเก่าป็ั� นหยา
แวดล้่อม่ด้วยสัวนในบุ้าน แล่ะกลิ่�นอายที�ราบุลุ่่ม่ชายฝั� งทางใต้ั
ของกรุงเทพฯ ใน อ.ม่หาชัย ที�ยังรักษาบุรรยากาศร่วม่สัมั่ยด้วย
ของสัะสัม่ทั�งภาพเขียน เครื�องเรือนเก่า เป็็นพิพิธภัณ์ฑ์์ส่ัวนตััวขนาดเล็่ก
ให้เข้าชม่ได้ 
 รสัชาติัอาหารช่เอกลั่กษณ์์พื�นถิ�นสัมุ่ทรสัาคร ให้ความ่
กล่ม่กล่่อม่แล่ะกลิ่�นหอม่ของเครื�องเทศ วัตัถุดิบุโขล่กเอง ทั�งเครื�อง
แกงไทยไป็จนถึงนำ�าพริก พื�นฐานกะป็ทีิ�แป็ล่งออกม่าได้สัารพัด ทั�ง
นำ�าพริกป็ล่าฉิ�งฉ้างจนถึงนำ�าพริกเนื�อป่็ม้่า หรือจานที�คนรักป่็ต้ัอง
ถ่กใจ หล่นเนื�อป่็ หล่นกะทิแบุบุภาคกล่าง หวานหอม่ ใช้เนื�อป่็ทะเล่
ล้่วน ๆ ในหัวกะทิคั�นสัด หอม่แดง แนม่ด้วยผัู้กฤทธิ�เย็น

INFO
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ส่วนทิ่พย์
20

นนทบุรี

17/9  หม่่่ 9  ซั.76  ถ.สุัขาป็ระชาสัรรค์ 2 
ตั.บุางพ่ด อ.ป็ากเกร็ด 
จ.นนทบุุรี 11120

ใกล้่ วัดก้่

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00-21.00 น. 

500–1,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2583 3748 / 0 2583 4540-2

SuanThip

suanthip.com

TEL

จากท่านำ�าป็ากเกร็ดอันอึกทึก จอแจ เพียงไม่่กี�นาทีก็เหมื่อนทะลุ่มิ่ติั
ไป็อย่่อีกโล่กที�ร่ม่รื�น สังบุเงียบุ สััม่ผัู้สัได้ถึงสัายล่ม่ เสีัยงนกเสีัยงจิ�งหรีด
ขับุกล่่อม่ พร้อม่กับุความ่งดงาม่ของธรรม่ชาติัแวดล้่อม่     
 สัวนทิพย์ เป็็นร้านอาหารไทยต้ันตัำารับุ รสัชาติัดั�งเดิม่
ในบุรรยากาศของบุ้านสัวนเรือนไทยริม่นำ�าแม่่เจ้าพระยาที�เต็ัม่ด้วย
ต้ันไม้่น้อยใหญ่เขียวขจีราวกับุเป็็นสัวนป่็า ป็ระดับุด้วยสัระบัุว   เป็ดิ
ให้เลื่อกใช้บุริการได้ ทั�งโซันห้องแอร์ หรือสััม่ผัู้สัธรรม่ชาติัในโซัน
เป็ดิโล่่ง หรือโซันริม่แม่่นำ�าเจ้าพระยา
 คุณ์ทิพยา กิตัติัขจร บุุกเบิุกสัวนทิพย์ม่าเกือบุ 40 ป็แีล้่ว
โดยมี่มิ่ชลิ่น 1 ดาวแล่ะตัราสััญลั่กษณ์์ Thai SELECT จากกระทรวง
พาณิ์ชย์เป็็นเครื�องยืนยันความ่ทุ่ม่เทในการรังสัรรค์สัวนสัวย แล่ะ
รักษาต้ันตัำารับุอาหารไทยที�เน้นสัมุ่นไพรไทยแล่ะป็ล่อดผู้งช่รสัให้
คงไว้  ผู่้านรสัชาติัความ่นุ่ม่นวล่กล่ม่กล่่อม่ทั�งเม่น่คาว-หวาน โดยมี่
แกงบุอน แกงขี�เหล็่ก เมี่�ยงกลี่บุบัุว เมี่�ยงคะน้า นำ�าพริกนครบุาล่
กุ้งเผู้า สัะเดานำ�าป็ล่าหวาน ส้ัม่ตัำาไหล่บัุว ฯล่ฯ เป็็นเม่น่เด่นที�ควรค่า
แก่การลิ่�ม่ล่อง  

อิ�มเอมอาห่ารไท่ยโบราณ์ 
กลิางส่วนส่วย

INFO
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ย้อนอด่็ต่มาเย่อนเร่อนไท่ย
ทั่บขวัญ
21

นนทบุรี

178, 180, 182, 184 ถ.นนทบุุรี 
ตั.สัวนใหญ่ อ.เมื่องนนทบุุรี 
จ.นนทบุุรี 11000

4.4 กม่. จาก MRT สัะพานพระนั�งเกล้่า

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-20.00 น. 

500-800 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2969 1200

Dhabkwan 

TEL

ห้องอาหารไทยตัำารับุชาววัง ภายในทับุขวัญ รีสัอร์ท ซึั�งเป็็น
เรือนไทยหม่่่ ใจกล่างเมื่องนนทบุุรี ตัั�งอย่่ท่าม่กล่างแม่กไม้่ใหญ่
น้อยนานาพันธ์ุรายล้่อม่ พร้อม่สัระบัุวขนาดใหญ่ บุรรยากาศร่ม่รื�น
ชื�นใจ พร้อม่กลิ่�นอายโบุราณ์ ราวกับุย้อนอดีตักลั่บุไป็อย่่ใน
บุ้านทรงไทยสัมั่ยกรุงศรีอยุธยา 
 ทับุขวัญ สืับุสัานตัำารับุอาหารไทยแท้แบุบุชาววัง ด้วย
ฝีมื่อของสัองแม่่ครัววัยกว่า 80 ป็ ี คือ คุณ์ยายอุ่นเรือน พวงภักดี
แล่ะคุณ์ยายพเยาว์ แสังอินทร์  ผู้่้สืับุทอดการทำาอาหารม่าจากรุ่น
คุณ์แม่่ซึั�งเคยถวายงานเป็็นข้าราชบุริพารในรั�วในวังม่าก่อน
 หล่ายเม่น่ของทับุขวัญเป็็นเม่น่โบุราณ์หารับุป็ระทาน
ยากการันตีัด้วยตัราสััญลั่กษณ์์ Thai SELECT เม่น่ห้าม่พล่าด
อาทิ ข้าวตััง นำ�าพริกล่งเรือ หมี่�กรอบุส้ัม่ซ่ัา แสัร้งว่ากลี่บุบัุว เม่น่ที�ได้
รับุแรงบัุนดาล่ใจจากกาพย์เห่ชม่เครื�องคาวหวาน อย่าง แกงรัญจวน
แกงคั�วกระท้อนหม่่ย่าง ห่อหม่กหน่อกะล่า ป็ดิท้ายด้วยของหวาน
ส้ัม่ฉุน เครื�องว่างหน้าร้อน ทานแล้่วอร่อยชื�นใจ

 นอกจากนี� ในร้าน
ยังมี่เวิร์กชอป็ทำานำ�าป็รุงส่ัตัรโบุราณ์
ตัำารับุชาววัง ที�ให้ผู้่้ทำากิจกรรม่
ร่วม่กันอนุรักษ์ แล่ะได้สืับุสัาน
เอกล่ักษณ์์ภ่มิ่ป็ญัญาของไทย
ไว้ไม่่ให้ส่ัญหายอีกด้วย 

INFO
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รส่ชาติ่ปก้ษ์ใต้่แท้่ประจำาถิู�น
ปา่ยาง
22

สงขลา

597, 599 ถ.ธรรม่น่ญวิถี 
อ.หาดใหญ่ 
จ.สังขล่า 90110

โครงการถาวรซิัตีั� หลั่งวัดโคกนาว 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00–22.00 น.  

150–250 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 7430 0556 / 08 1099 7888

Payang Restaurant Hatyai

TEL

อาหารใตัพื้�นบุ้านรสัจัดจ้านส่ัตัรดั�งเดิม่ของคณุ์แม่่ที�ส่ังต่ัอจากรุ่นส่่ัรุ่น
ม่ากว่า 20 ป็ ีความ่อร่อยการันตีัด้วยตัราสััญลั่กษณ์์ Thai SELECT 
Classic 2020
 โดดเด่นทั�งรสัชาติั ความ่สัดใหม่่ ใช้ผัู้กพื�นบุ้านแล่ะ
วัตัถุดิบุป็รุงรสัชั�นดี ได้ความ่เผ็ู้ดร้อนตัาม่ตัำารับุอาหารใต้ั ทางร้านมี่
อาหารพื�นเมื่องภาคใต้ัให้ชิม่หล่ากหล่าย อาทิ คั�วกลิ่�ง แกงไตัป็ล่าย่าง 
ใบุเหลี่ยงผัู้ดไข่ ฯล่ฯ เม่น่เด็ด แกงเหลื่อง เลื่อกป็ล่าได้ทั�งป็ล่ากะพง
ป็ล่ากระบุอกเนื�อหวาน หรือป็ล่ากดเนื�อแน่น นำ�าแกงถึงเครื�องถึงรสั
เพราะตัำาพริกแกงเอง รับุป็ระทานค่่ป็ล่าทรายทอดขมิ่�น กรอบุดีทานได้
ทั�งตััวแล่ะหม่่สัาม่ชั�นคั�วเกลื่อแบุบุไร้มั่น อีกหนึ�งส่ัตัรเด็ดของร้านที�
รำ�าลื่อว่าอร่อยไม่่แพ้ใคร
 นอกจาก นั� น ยั ง มี่
อาหารไทย อาหารป่็าอีกสัารพัด
ให้เลื่อกสัั�ง เหม่าะสัำาหรับุกลุ่่ม่
เพื�อนฝ่งแล่ะครอบุครัว ร้านนี�
คุณ์ภาพอาหารคุ้ม่ค่าแล่ะราคา
สัม่เหตุัสัม่ผู้ล่

INFO
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ย้อนรอยเห่ม่องแร่โบราณ์
ในเห่ม่อง
23

พังงา

33/4 หม่่่ที� 5 ซัอยโล่ม่า ตั.คึกคัก 
อ.บุ้านเขาหลั่ก
จ.พังงา 82220

5 กม่. จากเขาหลั่ก พังงา

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-22.00 น. 

300–500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 6654 4033

Naimuang.Khaolak 

TEL

อาหารป็กัษ์ใต้ั รสัชาติัถึงเครื�องถึงใจ สัม่คุณ์ภาพรางวัล่มิ่ชลิ่นเพล่ท
(2018-2020) ร้านจะพาทุกคนย้อนเวล่าส่่ัยุครุ่งเรืองของเหมื่อง
แร่ดีบุุก ผู่้านการตักแต่ังด้วยอุป็กรณ์์ทำาเหมื่อง จักรเย็บุผู้้าเครื�อง
เล่่นแผู่้นเสีัยง ของโบุราณ์ต่ัาง ๆ พร้อม่มุ่ม่ถ่ายร่ป็เก๋ ที�นี�พร้อม่
เสิัร์ฟเม่น่โบุราณ์แล่ะอาหารใต้ัแท้ ๆ รสัชาติัดั�งเดิม่เข้ม่ข้น ทุกจาน
ป็รุงจากวัตัถุดิบุสัดใหม่่ โดยเฉพาะอาหารทะเล่สัด 
 จานเด็ดเม่น่มิ่ชลิ่น มี่ 3 จาน คือ หม่่ผัู้ดสัะตัอส่ังกลิ่�นหอม่
จากกะป็ชัิ�นดีที�คลุ่กเคล้่าเข้ากันได้ดีกับุหม่่สัาม่ชั�น ต้ัม่กะทิสัายบัุว
รสักล่ม่กล่่อม่ แกงกะทิหม่่เม็่ดเหรียง แกงพื�นบุ้านหารับุป็ระทานยาก
นอกจากนั�นยังมี่เม่น่ใต้ัอีกม่ากม่ายหล่ายอย่างที�รับุรองว่าหากได้
รับุป็ระทานแล้่วต้ัองติัดใจ ไม่่ว่าจะเป็็น แกงป่็ใบุชะพล่่ แกงคั�วรสัชาติั
เข้ม่ข้นจัดจ้านถึงเครื�องแกง เสิัร์ฟพร้อม่ขนม่จีน เส้ันหมี่� หรือข้าวสัวย
ร้อน ๆ

 ทางร้านยังมี่บุริการ
บุุฟเฟต์ักล่างวัน แล่ะคอร์สัสัอน
ทำาอาหารด้วย

INFO
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177/99 บุ้านวนาพาร์ค ถ.ศรีสุันทร
อ.ถล่าง 
จ.ภ่เก็ตั 83110

จากอนุสัาวรีย์ท้าวเทพกษัตัรี 
ท้าวศรีสุันทร ป็ระม่าณ์ 4 กม่.

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 16.00-23.00 น.  

800-1,900 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

ส่าขา เชิงท่ะเลิ

PRICE

09 3339 1890

Suay Restaurant Cherngtalay

TEL

อาห่ารไท่ยร่วมส่มัย ด่็กร่มิชลินิเพลิท่
ส่วย
24

ภูเก็ต

ร้าน Suay  ชื�อย่อม่าจาก Sassy Unique Authentic Yummy นำา
เสันออาหารไทยร่วม่สัมั่ยในร่ป็แบุบุไฟน์ไดนิ�ง ที�ผู้สัม่ผู้สัานระหว่าง
อาหารนานาชาตัิแล่ะอาหารพื�นเมื่องภ่เก็ตัได้เข้ากันอย่างล่งตััว
ด้วยเทคนิคชั�นส่ังจากตัะวนัตักม่าป็ระยุกต์ัใช้กับุอาหารไทยจนกล่าย
เป็็นอาหารไทยฟวิชันที�มี่ความ่พิเศษแล่ะไม่่เหมื่อนใคร ค่่ควรรางวัล่
มิ่ชลิ่นเพล่ท ติัดต่ัอกันถึง 3 ปี็ซ้ัอน
 เชฟหน่อย-ธรรม่ศักดิ� ช่ทอง รังสัรรค์ทุกเม่น่ได้อย่าง
พิถีพิถันแล่ะมี่ศิล่ป็ะ ใช้วัตัถุดิบุคุณ์ภาพทั�งจากท้องถิ�นแล่ะต่ัางป็ระเทศ
รสัชาติัเน้นความ่จัดจ้าน เข้ม่ข้นแต่ัเข้าถึงได้ง่าย ตััวร้านตักแต่ัง
อย่างมี่สัไตัล์่แล่ะร่วม่สัมั่ย ป่็พื�นด้วยกระเบืุ�องสัไตัล์่โป็รตุัเกสั ผู้นัง
ฝั� งหน้าร้านเป็็นกระจกใสัช่วยเพิ�ม่ความ่โป็ร่ง สับุายตัา ม่องเห็น
โซันเอาท์ดอร์เน้นความ่เป็็นธรรม่ชาติั

INFO



49



50

THAI SELECT & MICHELIN GUIDE
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อาห่ารไท่ยในคฤห่าส่น์สุ่ด็คลิาส่สิ่ก
บลิู เอเลิเฟน่ท์่ ภูัเก็ต่
25

ภูเก็ต

หนึ�งในร้านอาหารไทยแล่ะโรงเรียนสัอนทำาอาหารไทย ที�มี่ชื�อเสีัยงโด่งดังไป็ทั�วโล่ก ภายใต้ัการด่แล่
ของเชฟน่รอ โซ๊ัะม่ณี์ สัเต็ัป็เป้็  การันตีัด้วยรางวัล่มิ่ชลิ่นเพล่ท จากมิ่ชลิ่นไกด์ แล่ะตัรา Thai SELECT 
Signature สัะท้อนอัตัลั่กษณ์์เม่น่ความ่ร่วม่สัมั่ยในร่ป็แบุบุไทยคล่าสัสิัก ซึั�งเกิดจากการผู้สัม่ผู้สัาน
อาหารชาววังส่ัตัรดั�งเดิม่เก่าแก่ที�ลื่ม่เลื่อน เข้ากับุความ่คิดสัร้างสัรรค์แป็ล่กใหม่่ เน้นการใช้วัตัถุดิบุชั�นดี
จากโครงการหล่วง ผัู้กสัด ๆ อาหารทะเล่สัดใหม่่ เนื�อสััตัว์จากฟาร์ม่คุณ์ภาพ สัร้างเอกลั่กษณ์์เฉพาะ
ตััวด้วยรสัชาติัที�อร่อยโดนใจทั�งคนไทยแล่ะชาวต่ัางชาติั

 อาหาร เ สิั ร์ฟแบุบุ
ไฟน์ไดนิ�ง  มี่ให้เลื่อกทั�งอาหาร
ไทยโบุราณ์ อาหารไทยร่วม่สัมั่ย
แล่ะอาหารไทยโม่เดิร์น โดยเฉพาะ
อาหารไทยพื�นเมื่องภ่เก็ตั เช่น
หม่่ฮ้อง โรตีัแกงคั�วป่็ใบุชะพล่่
แกงมั่สัมั่�นแกะ รวม่ถึงเม่น่โบุราณ์
อาหารเพอรานากัน 2 สััญชาติั
ที�ผู้สัม่ผู้สัานระหว่างจีนแล่ะม่ล่าย่
อย่าง แกงต่ัมี่�  
 อีกหนึ�งป็ระสับุการณ์์
การ รับุป็ระทานอาหารไทย
รสัเลิ่ศที�ยกระดับุอาหารพื�นเมื่อง
ภ่เก็ตัได้อย่างพิถีพิถัน ตัั�งแต่ั
การป็รุงวัตัถุดิบุ รสัชาติั ไป็จนถึง
การเสิัร์ฟอาหารในคฤหาสัน์
พระพิทักษ์ชินป็ระชาอันเก่าแก่
ของภ่เก็ตั

96 ถ.กระบีุ� ตั.ตัล่าดเหนือ 
อ.กะท้่ 
จ.ภ่เก็ตั 83000

จากตััวเมื่องภ่เก็ตั ใช้ถนนกระบีุ�

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00-22.00 น. 

1,000–1,500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 7635 4355

BlueElephantPhuket

blueelephant.com

TEL

INFO
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FAMILY & FRIENDS

II

ครบครัน พร้อมต้่อนรับ
กลิุม่เพ่�อน ครอบครัว

 แลิะห่มู่คณ์ะ
เมื่�อนึกถึงครอบุครัว แล่ะผู้องเพื�อนได้ม่าอย่่กันพร้อม่หน้า ชวนให้นึกถึง
ร้านอาหารดี ๆ สัักแห่งที�พร้อม่ต้ัอนรับุทุกคนในวาระโอกาสัวันพิเศษ
ร้านอาหารที�ดีแล่ะเหม่าะสัม่ นอกจากรสัชาติัที�ยอดเยี�ยม่แล้่ว สัถานที�
ที�พร้อม่รับุรองความ่อล่หม่่านสัักเล็่กน้อยของคนกลุ่่ม่ใหญ่ ๆ เม่น่มี่ให้
เลื่อกม่ากพอที�จะรับุมื่อกับุรสันิยม่อันหล่ากหล่ายของสัม่าชิกเพื�อนฝ่ง
ที�ไม่่ได้พบุกันบุ่อย แล่ะบุรรยากาศแห่งการพ่ดคุยอันยาวนานได้ถ่ก
คัดสัรรเอาไว้แล้่วอย่างครบุถ้วน รอแต่ัเพียงโอกาสัเท่านั�นที�จะม่าถึง
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FAMILY & FRIENDS
II

ร้านซีัฟ้่ดชื�อดังเก่าแก่กว่า 30 ป็ใีนซัอยเอกมั่ย ซึั�งยังคงรักษา
บุรรยากาศความ่เป็็นกันเองเหมื่อนกินข้าวที�บุ้านเอาไว้ ทุกจานป็รุง
พิถีพิถันด้วยรสัมื่ออาเจ็กผู้่้ชำ�าชอง จานซิักเนเจอร์ ข้าวผัู้ดโคตัรป่็
ที�ตัั�งใจให้เป็็นข้าวผัู้ดป่็ดีที�สุัด ใช้ป่็ม้่าจากอ่าวบุ้านดอน เลื่อกแต่ั
กรรเชียงแล่ะก้าม่ เนื�อแน่น กล่ม่กล่่อม่ด้วยซัอสัผัู้ดส่ัตัรของเฮีย
 เม่น่เด่นของที�นี�จะมี่คำาว่า “โคตัร” กำากับุ เช่น โคตัรกั�ง
กระเทียม่พริกไทย ที�ใช้กั�งตัั�กแตันขนาดกำาลั่งกิน เนื�อดี ใส่ัม่าเต็ัม่
จนม่องไม่่เห็นข้าว ม่าม่่าไข่ข้นโคตัรหอยเชล่ล่์ แล่ะข้าวไข่ข้น
โคตัรกรรเชียงป่็ม้่า 

 ถ้าชอบุกุ้งก้าม่กราม่
ย่างก็มี่กุ้งแม่่นำ�าสัด ตักจาก
แม่่นำ�าบุางป็ะกง ขนาด 3 ตััวต่ัอ
กิโล่กรัม่ ย่างม่าสุักพอดี เนื�อสัดเด้ง
มั่นเยิ�ม่ ๆ ให้รับุป็ระทาน

เร่ยบง่ายแลิะไฟแรง เฮ่ียจัด็ให้่แบบไม่ม่กั�ก
เฮ่ียให้่

1

กรุงเทพมหานคร

112/1 ถ.เอกมั่ย แขวงคล่องตัันเหนือ 
เขตัวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110 

อย่่ระหว่างเอกมั่ย ซั.10–12

วันอังคาร-วันอาทิตัย์ 10.00–18.00 น. 

300–500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

06 3219 9100

herehaifoods

TEL

INFO



55

FAMILY & FRIENDS
II

INFO

ร้านอาหารไทยในบุ้านโบุราณ์สัไตัล์่โคโล่เนียล่ ซัอยสุัขุม่วิท 32 ที�
คุณ์ใหญ่ หรือ เชฟปุ็ญชรัศมิ่� แก้ววัฒนะบุรวงศ์ นำาเอาคำานำาหน้า
ชื�อสัตัรีสัมั่ยก่อน ม่าป็ระสัม่ป็ระสัานกับุเม่น่เด็ดของชาวเรือฮ่องกง
ที�ทำากินกันระหว่างหล่บุพายุ อย่าง Typhoon Shelter Chili Crab 
โดยเจตันาสัะท้อนจิตัวิญญาณ์งานครัวพื�นบุ้านดั�งเดิม่ของคุณ์ย่า
คุณ์ยาย อากงอาม่่าในสัมั่ยโบุราณ์ 

 ครัวไทยแต่ัล่ะจานช่เครื�องเทศ สัมุ่นไพร รสัชาติัจัดจ้าน
สืับุตัำารับุโบุราณ์โดยไม่่แผู้ล่ง หรือดัดแป็ล่งรสั เช่น ข้าวผัู้ดมั่นกากหม่่
ผัู้ดเผ็ู้ดเนื�อยี�หร่า ป็ล่าท่ต้ัม่ม่ะดัน  กุ้งย่าง ตัล่อดจนป็ระดาเครื�องจิ�ม่
นำ�าพริกทั�งหล่าย เช่น กุ้งหล่นยายผู้าด ป่็หล่นยายชิด นำ�าพริกโจร
ยายเยื�อน
 ส่ัวนเม่น่จีนมี่ ป่็ผัู้ด Spicy Crab ป่็คัดไซัซ์ัพิเศษผัู้ด
สัไตัล์่ Typoon Shelter แบุบุเฉพาะของฮ่องกงซึั�งเป็็นซิักเนเจอร์
ของทางร้าน ป็ล่าตัาเดียวทอดเกลื่อ ผัู้ดถั�วหวานคั�วพริกแห้งอากิม่เน้ย
ของหวานส่ัตัรพิเศษของร้าน คือ อำาแดงไต้ัฝุ่น เป็็นเต้ัาห้่เคล้่างาทอด
โรยนำ�าตัาล่เกลื่อหวานอม่เค็ม่ทานค่่กับุชาร้อน 

อร่อยอย่างพร้อมห่น้า เห่ม่อนย่า-ยายท่ำากับข้าวให้่กิน
อำาแด็งไต้่ฝุน่
2

กรุงเทพมหานคร

8 ซั.สุัขุม่วิท 32 แขวงคล่องตััน 
เขตัคล่องเตัย 
กรุงเทพฯ 10110  

ซั.สุัขุม่วิท 32

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00–22.30 น.

300–500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 5716 4712

amdangtyphoon

TEL
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ด้วยความ่ป็รารถนาที�จะให้คนรุ่นหล่ังได้ลิ่�ม่รสัอาหารไทยตัำารับุ
ชาววังแท้ ผู้่้เป็็นเจ้าของร้านจึงเป็ดิร้านอรรถรสัขึ�นใน ซั.สุัขุม่วิท 39   
โดยออกแบุบุร้านในสัไตัล์่ Urbanista ด่ทันสัมั่ย ผู้นังกระจกใสั
ม่องทะลุ่เห็นต้ันไม้่ที�อย่่รายล้่อม่ ใช้สิั�งของที�สืั�อถึงความ่เป็็นไทย
ม่าตักแต่ัง เช่น ชะล่อม่ เครื�องถ้วยสัังกะสีั สุ่ัม่ดักจับุป็ล่า ตัะกร้าสัาน
แล่ะหม่อนอิงผู้้าขาวม้่า ให้บุรรยากาศสุัดชิล่ล์่ 
 อาหารไทยตัำารับุชาววังที�นี�เป็็นส่ัตัรของ อ.ศรีสัม่ร คงพันธ์ุ
ป็รม่าจารย์ผู้่้สัอนอาหารไทยให้กับุวิทยาลั่ยในวังหญิง รสัชาติั
ไม่่จัดจ้าน เน้นความ่กล่ม่กล่่อม่เป็็นสัำาคัญ หล่ายเม่น่หารับุป็ระทานยาก 
เช่น เครื�องว่างอรรถรสั เม่น่ม่งคล่สัมั่ยก่อนที�เสิัร์ฟม่าในตัะกร้าสัาน
ป็ระกอบุไป็ด้วยช่อม่่วง จีบุนก ป็ระทัดล่ม่ หม่่โสัร่ง กระทงทอง ฯล่ฯ
เมี่�ยงคำาบัุวหล่วง ส่ัตัรโบุราณ์แต่ัดั�งเดิม่  ผัู้ดพริกขิงป็ล่าช่อนเสัวย
เป็็นเม่น่ทรงโป็รดของรัชกาล่ที� 9  นำ�าพริกม่ะม่่วงทวาย แล่ะผัู้ดไทยกุ้ง
แม่่นำ�า

อาห่ารไท่ยรส่สั่มผััส่ต้่นต่ำารับชาววัง
อรรถูรส่
3

กรุงเทพมหานคร

59/3 ซั.สุัขุม่วิท 39
แขวงคล่องตััน เขตัวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110

BTS พร้อม่พงษ์

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.30–21.00 น.

500-1,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

06 4249 4244

attarote.eatery

TEL

INFO

FAMILY & FRIENDS
II



57

ร้านกาแฟแล่ะขนม่ไทยแห่งวันวานที�ซุักซ่ัอนอย่่ในย่านเสัาชิงช้า 
แต่ัเดิม่เป็็นของขุนป็ระเสัริฐทะเบีุยน (ขัน) แล่ะภรรยา สัร้างขึ�นเมื่�อ
ป็ ี2456 ด้วยสัถาป็ตััยกรรม่แบุบุ Ginger Bread House โดยรับุ
อิทธิพล่ม่าจากตัะวันตักในช่วงสัมั่ยรัชกาล่ที� 4 ตััวบุ้านตักแต่ังด้วย
ไม้่ฉลุ่ที�สัวยงาม่ คล้่ายกับุขนม่ป็งัขิงหรือคุกกี�ของฝรั�ง 
 บุ้านทรงขนม่ป็งัขิงถ่กส่ังต่ัอแก่ล่่กหล่าน จนม่าถึงทายาท
รุ่นที� 4 จึงเปิ็ดป็ระต่ับุ้านที�เคยป็ดิสันิทให้กล่ายเป็็นคาเฟ่เรือนไทย
สัไตัล์่ฝรั�ง กึ�งพิพิธภัณ์ฑ์์ที�เก็บุสัะสัม่ของเก่าอายุม่ากกว่าร้อยป็ี

 ร้านเน้นเสิัร์ฟเม่น่ขนม่ไทย เค้ก ชา กาแฟ โดยหากม่า
เป็็นกลุ่่ม่เพื�อนหรือครอบุครัว แนะนำา ชุดบัุวทอง ที�ป็ระกอบุไป็ด้วย
ขนม่ไทย 8 ชิ�นขนาดพอดีคำา เค้ก 2 ชิ�น ม่าพร้อม่ไอศกรีม่กะทิล่อดช่อง
ท็อป็ป็ิ� งด้วยฝอยทอง แล่ะชาร้อน จัดเสิัร์ฟม่าในภาชนะทองเหลื่อง
หรือจะสัั�งเป็็นเซัตั ไอศกรีม่ใบุเตัย-บัุวล่อย ไอศกรีม่กะทิ-ล่อดช่อง ฯล่ฯ
โดยมี่เครื�องดื�ม่หล่ากหล่ายเม่น่ให้เลื่อกทั�งร้อนแล่ะเย็น

คาเฟก่่�งพิพิธภััณ์ฑ์์ในเร่อนไท่ยส่ไต่ลิ์ฝรั�ง อายุกว่าร้อยปี
บ้านขนมปง้ขิง
4

กรุงเทพมหานคร

47 ซั.หลั่งโบุสัถ์พราหม่ณ์์ 
แขวงเสัาชิงช้า เขตัพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200

850 ม่. จาก MRT สัาม่ยอด  

วันจันทร์-วันศุกร์ 11.00-20.00 น. 
วันเสัาร์-วันอาทิตัย์ 09.00-20.00 น. 

100–300 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 7229 7021

house2456

TEL

INFO

FAMILY & FRIENDS
II



58

ร้านอาหารไหหล่ำาที�ไม่่ได้มี่ทีเด็ดแค่ข้าวมั่นไก่เท่านั�น แต่ัยังม่ากไป็ด้วยเม่น่ไหหล่ำาขนานแท้ที�สืับุทอดม่าจากบุรรพบุุรุษ คัดสัรรวัตัถุดิบุม่า
อย่างดี เพื�อให้ทุกจานเป็็นเหมื่อนอาหารที�ทำารับุป็ระทานกันในครอบุครัว

ถู่ายท่อด็วัฒนธรรมอาห่ารไห่ห่ลิำา ผ่ัานเมนูข่�นช่�อข้าวมันไก่
ข้าวมันไก่ไห่ห่นำ�าห่นั�ง
5

กรุงเทพมหานคร

351 ซั.จันทน์ 16 แขวงทุ่งวัดดอน 
เขตัสัาทร 
กรุงเทพฯ 10120

ใกล้่ศ่นย์การค้าวรรัตัน์

วันพฤหัสับุดี-วันอังคาร 09.30-16.30 น. 

200–500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

06 1323 9142 / 09 3936 3665

hainumnangchickenrice

TEL

INFO

 ข้าวมั่นไก่ไหหล่ำา ที�นี�จริงจังในเรื�องการต้ัม่ไก่ซึั�งเป็็นหัวใจสัำาคัญ เพื�อให้ได้เนื�อไก่ที�สัวย
แล่ะดีที�สุัด พร้อม่กับุข้าวมั่นที�เลื่อกใช้นำ�ามั่นจากไก่แท้ ๆ ไม่่ใช้นำ�ามั่นพืช คลุ่กเคล้่ากับุกระเทียม่แล่ะ
ซุัป็โครงไก่ ก่อนจะนำาไป็หุงให้ได้ข้าวมั่นเม่ล็่ดเรียงสัวย เสิัร์ฟพร้อม่นำ�าซุัป็ร้อน ๆ แล่ะยังมี่จานเด็ด
ผัู้ดจับุฉ่ายไหหล่ำา ขนม่จีนไหหล่ำาแก้ม่วัว รับุป็ระทานค่่กับุนำ�าจิ�ม่ส่ัตัรไหหล่ำาออริจินอล่

 ลิ่�ม่รสัชาตัคิวาม่อรอ่ย
ตัาม่ส่ัตัรต้ันตัำารับุวัฒนธรรม่
อาหารไหหล่ำา แนะนำาว่าต้ัองสัั�ง
จองล่่วงหน้าเท่านั�น
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สัตัรีทฟ้่ด ในอาคารม่หานคร คิวบ์ุ  รวบุรวม่เม่น่เด็ด  4 ร้านมิ่ชลิ่นไกด์ แล่ะ 8 ร้านระดับุตัำานานความ่อร่อย
ทั�ง 12 ร้านป็ระกอบุด้วย  ยี� สัับุ หล่ก สืับุตัำานานความ่อร่อยจากก๋วยเตีั�ยวเนื�อนายโส่ัย  ก๋วยจั�บุนายเอ็ก
เยาวราช  เผ็ู้ด เผ็ู้ด  อีสัาน  โฮม่เม่ดจากนครพนม่ คอหม่่พระราม่ 5 สุักี�เม่าเวอริค ขายม่าตัั�งแต่ั ป็ ี2503
บุุญเลิ่ศ ตัำานานบุะหมี่�เกี�ยว หม่่ย่างเตัาถ่านจากตัล่าดนางเลิ่�ง ขายม่ากว่า 40 ป็ี  ก๋วยเตีั�ยวอนามั่ย 
ล่่กชิ�นเนื�อวัวไร้แป้็ง ลิ่�ม่ เหล่่า ซัา ล่่กชิ�นป็ล่านุ่ม่เนื�อเด้ง จากถนนทรงวาด สืับุทอดม่ากว่า 80 ป็ ี ชุม่พล่
ป็าท่องโก๋ โด่งดังกว่า 60 ป็จีากบุุรีรัม่ย์ ป้็าหงษ์ขนม่ไทย ตัล่าดนางเลิ่�ง  ผิู้น ไก่ย่าง แล่ะผัู้ดไทยไฟทะลุ่
ฝีมื่อเชฟมิ่ชลิ่นจากนิวยอร์ก ฯล่ฯ 

 ฟ้่ดคอร์ทกว้างขวาง
สัะอาดสับุายตัา ตักแต่ังสัไตัล่์
ชิโนโป็รตุักีสั มี่มุ่ม่สัตัรีทอาร์ตั
ให้ถ่ายร่ป็สุัดเก๋ไก๋ ตัอบุโจทย์
พื�นที�สัร้างสัรรค์ใจกล่างย่าน
ธุรกิจที�นักชิม่ไม่่ควรพล่าด

ส่ต่ร่ท่ฟู�ด็ใจกลิางเม่อง รวม 12 ร้านอาห่ารระดั็บต่ำานานแลิะมิชลิินไกด์็ 
ไท่ย เท่ส่ต์่ ฮัีบ มห่านคร คิวบ์
6

กรุงเทพมหานคร

อาคารคิวบ์ุ ถ.นราธิวาสัราชนครินทร์ 
แขวงสีัล่ม่ เขตับุางรัก 
กรุงเทพฯ 10500

BTS ช่องนนทรี

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-20.30 น.

100-300 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2677 8721

kingpowermahanakhon.co.th/cube

TEL

INFO
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จากสัต่ัดิโอสัอนทำาอาหารไทยร่วม่สัมั่ยใจกล่างพระนคร ม่าส่่ัร้านอาหารไทยแล่ะอาหารพื�นถิ�นที�นำาเสันอความ่กล่ม่กล่่อม่ ด้วยการนำาเม่น่
อาหารพื�นบุ้านที�มี่กลิ่�นแล่ะรสัชาติัเป็็นเอกลั่กษณ์์ชัดเจน ขึ�นอย่่กับุเครื�องป็รุงสัมุ่นไพรพื�นถิ�น แล่ะเม่น่ที�เป็ลี่�ยนแป็ล่งไป็ตัาม่วัตัถุดิบุใน
แต่ัล่ะฤด่กาล่
 อาหารแต่ัล่ะจานล้่วนเป็็นสิั�งที�คนไทยคุ้นเคย แต่ัถ่กนำาเสันอใหม่่เพื�อให้นักท่องเที�ยวต่ัางชาติัสััม่ผัู้สัถึงรสัชาติัที�แท้จริง เม่น่
ขึ�นชื�อ อาทิ ข้าวตัังหน้าป่็ หล่นป่็ไข่เค็ม่ ที�ป็รุงด้วยเนื�อป่็ม้่านึ�งแกะ สัดหวาน เสิัร์ฟม่าแบุบุไม่่หวงของ ป็ล่าท่ชะอม่กากหม่่พริกสัด นำ�าพริกป็ล่าท่
เห็ดไข่ย่าง ซึั�งใช้วัตัถุดิบุที�ผู่้านการคัดสัรรเป็็นป็ล่าท่สัดอย่างดี จึงให้รสัชาติัที�แตักต่ัางไป็จากร้านอื�น

 ของหวานแล่ะเครื�องดื�ม่ก็ยังอย่่ในคอนเซ็ัป็ตั์ คุ้นทั�งตัา
คุ้นทั�งรสั แต่ัช่กลิ่�นหรือเนื�อสััม่ผัู้สั ทั�งชาเย็น ชาดำาเย็นที�หอม่
จับุใจ บัุวล่อยฟกัทองมี่เท็กซ์ัเจอร์ให้เคี�ยวสันุกจากแห้วแล่ะล่่กเดือย 
ข้าวเม่่าเปี็ยกกับุม่ะพร้าวอ่อน เสิัร์ฟม่ากับุไอศกรีม่กะทิสัด

รส่ชาติ่อาห่ารไท่ยแท้่ ๆ จากวัต่ถุูดิ็บคุณ์ภัาพ
ห้่องครัวบางกอกโบลิด์็
4

กรุงเทพมหานคร

257/6 ศ่นย์การค้าริเวอร์ไซัด์ พล่าซ่ัา 
ชั�น 2 ถ.เจริญนคร แขวงสัำาเหร่ เขตัธนบุุรี 
กรุงเทพฯ 10600

ร้านอาหารอย่่ในริเวอร์ไซัด์พล่าซ่ัา
เจริญนคร 

วันอังคาร-วันอาทิตัย์ 11.00–22.00 น. 

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

09 6626 4519

bangkokboldkitchen

TEL

7

INFO

350–500 บุาท ต่ัอคน
PRICE

FAMILY & FRIENDS
II
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ร้านอาหารภายใต้ัเรือนกระจกแล่ะเฉลี่ยงกว้างในสัวนร้อยปี็ บุนที�ดินผืู้นเดิม่กล่างเพลิ่นจิตัที�แน่นขนัด
ไป็ด้วยไม้่ใหญ่ จากเดิม่เคยเป็็นร้านอาหารฝรั�งเศสัชื�อดัง Ma Maison กลั่บุม่าอีกครั�ง แต่ัคราวนี�
เป็ลี่�ยนม่าเป็็นร้านอาหารไทย  ภายในบุริเวณ์บุ้านป็าร์คนายเลิ่ศ อันร่ม่รื�นแล่ะสัวยงาม่  ใจกล่างกรุง
ย่านชิดล่ม่ 
 ส่ัตัรอาหารที�นี�เป็็นตัำารับุดั�งเดิม่ที�คุณ์หญิงสิัน เศรษฐบุุตัร ภรรยานายเลิ่ศ ทำารับุป็ระทาน
ในครอบุครัว แล่ะรับุรองแขกเหรื�อ ตัล่อดจนท่านท่ตัชาติัต่ัาง ๆ เมื่�อครั�งกระโน้น  

 อาหารที�เสิัร์ฟรักษา
รสั มื่อ ดั� ง เ ดิม่ของ คุณ์หญิง
วัตัถุดิบุที�นำาม่าป็รุงเลื่อกเฟ้นม่า
เป็็นอย่างดี หล่ายเม่น่ไม่่อาจหา
รับุป็ระทานได้จากที�อื�น เช่น
ข้าวผัู้ดเรือเม่ล์่ หมี่�นำ�าป็าร์คนายเลิ่ศ
แกงส้ัม่กุ้งนางแตังอ่อน ขณ์ะที�
ของหวานแล่ะเครื�องดื�ม่แนะนำา
สัาม่แช้ หรือเต้ัาทึงในนำ�าล่ำาไย
ข้าวต้ัม่สัาม่เหลี่�ยม่นำ�าวุ้น รวม่ถึง
นำ�าม่ะเน็ด 

โฮีมส่ไต่ล์ิคุกกิ�ง ในส่วน 100 ป ีณ์ บ้านปาร์ค
มา เมซีอง
8

กรุงเทพมหานคร

4 ซัอยสัม่คิด ถ.เพลิ่นจิตั แขวงลุ่ม่พินี 
เขตัป็ทุม่วัน 
กรุงเทพฯ 10330

400 ม่. จากเซ็ันทรัล่ชิดล่ม่

วันจันทร์-วันอาทิตัย์  
มื่�อกล่างวัน 11.30–14.00 น. 
มื่�อเย็น 18.00-22.00 น. 

300–500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2655 4773

MaMaison.Nailert 

nailertgroup.com 

TEL

INFO

FAMILY & FRIENDS
II
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อาห่ารไท่ยโฮีมเมด็รส่ชาติ่ครบเคร่�อง 
ส่ต่่ฟ คาเฟ ่แอนด์็ ครุยซ่ีน 
9

กรุงเทพมหานคร

ร้านอาหารบุ้านสีัขาว 2 ชั�น ให้บุรรยากาศเสัมื่อนได้ม่ารับุป็ระทานอาหารในบุ้านญาติัผู้่้ใหญ่ อร่อยกับุ
ส่ัตัรดั�งเดิม่แบุบุที�คุณ์ย่าคุณ์ยายส่ังทอดตัำารับุความ่อร่อยรุ่นส่่ัรุ่น ทำาให้ล่่กหล่านรับุป็ระทานกันเอง
ภายในบุ้าน ทั�งเครื�องป็รุงแล่ะส่ัวนผู้สัม่ต่ัาง ๆ ที�เป็็นวัตัถุดิบุชั�นเลิ่ศ
 หล่ายจานต้ัองมุ่่งตัรงม่าเพื�อรับุป็ระทานที�นี�เท่านั�น อาทิ เอี�ยม่ต้ัอ เม่น่ชื�อแป็ล่กห่แต่ัอร่อย
ใช้เนื�อราวนม่หม่่ นำาม่าผัู้ดกับุเกลื่อ หรือผัู้ดเคยกลิ่�นหอม่หวนจากเกาะยอ จ.สังขล่า เม่น่ยอดนิยม่ของ
คนไทย ชุดนำ�าพริกมี่ให้สัั�งครบุทุกภาค หล่ายจานรสัจัดจ้าน แกงเหลื่องไหล่บัุว ป็ล่าดุกฟ่ผัู้ดพริกขิง 
หรือหม่่ผัู้ดกะป็ ิทุกเม่น่ที�ป็รุงเสิัร์ฟป็ราศจากผู้งช่รสั เพราะแม่่ครัวจะเน้นการป็รุงรสัด้วยนำ�าต้ัม่ผัู้กส่ัตัรเฉพาะ
ของร้าน โดยไม่่ใช้นำ�าซุัป็กระด่กที�อาจส่ังกลิ่�นคาวได้

 ร้านมี่ทั�งโซันอินดอร์
แล่ะโซันเอาท์ดอร์ท่าม่กล่าง
สัวนร่ม่ครึ�ม่ ในช่วงเย็นจะเป็ดิเป็็น
คาเฟ่บุาร์แนว 80s มี่เครื�องดื�ม่
สัารพัดให้เลื่อกสัั�งพร้อม่กับุนั�ง
ฟงัดนตัรีสัดยุค 80-90s

2 ถ.พระราม่ 6 
แขวงสัาม่เสันใน เขตัพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400

2.9 กม่.จาก BTS อารีย์ 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-22.00 น. 

200-400 บุาท  ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2164 2594-5

stevecafeandcuisineramaVIbranch

stevecafeandcuisine.com

TEL

ส่าขา พระราม 6

INFO

FAMILY & FRIENDS
II
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อาห่ารไท่ยดั็�งเดิ็มในฉบับไท่ยเท่่
เออ
10

กรุงเทพมหานคร

ร้านอาหารในเครือโบุ.ล่านนำาเสันอแนวคิดรสัชาติัอาหารในแบุบุ
Rustic Thai หยิบุยกเอาความ่ดั�งเดิม่จากตัำาราอาหารโบุราณ์ม่า
สัร้างสัรรค์เป็็นเม่น่ใหม่่ในขนาดกะทัดรัด รับุป็ระทานง่ายขึ�น 

 ชื�อร้าน “เออ” เป็็นคำาตัอบุรับุในภาษาไทยที�มั่กใช้กันใน
หม่่่คนสันิท ซึั�งสัอดคล้่องกับุบุรรยากาศการตักแต่ังแบุบุไทย ๆ ด่มี่
ความ่เป็็นกันเอง ผู้สัม่ผู้สัานความ่เรียบุง่ายแบุบุชนบุท
 อาหารเลื่อกใช้เฉพาะวัตัถุดิบุในป็ระเทศแล่ะวัตัถุดิบุ
ออร์แกนิก สัร้างสัรรค์เม่น่ไทยให้เลื่อกกว่า 40 รายการ ครบุทุก
หม่วด ตัั�งแต่ัอาหารจำาพวกไส้ักรอกต่ัาง ๆ แหนม่ เนื�อแดดเดียว
คอหม่่ย่างกับุแจ่วรสัเด็ด จำาพวกของทอดต้ัองล่องจานนี� หนังไก่
ทอดนำ�าป็ล่าที�ไม่่ธรรม่ดาเสิัร์ฟม่าทั�งตััว หรือเม่น่ง่าย ๆ ผัู้ดผัู้กบุุ้ง
ไทยกะปิ็ชั�นดี ส่ัวนแกงกะทิมี่ครบุทุกภาค ทั�งแกงแดงไก่ใส่ัฟกัเขียว
แกงคั�วซีั�โครงหม่่ใต้ั ใครอยากซัดต้ัม่ยำาขาหม่่ผัู้กกาดดอง ก็มี่ให้
รับุป็ระทานกับุข้าวหอม่ม่ะลิ่ออร์แกนิกที�สันับุสันุนข้าวจากเกษตัรกร
ทำาเกษตัรอินทรีย์แบุบุยั�งยืน

24 ซั.สุัขุม่วิท 53 แขวงคล่องตัันเหนือ 
เขตัวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110  

ใกล้่ BTS ทองหล่่อ

วันอังคาร-วันอาทิตัย์ 
มื่�อกล่างวัน 11.00-15.00 น.
มื่�อเย็น 17.00-23.00 น.

500-700 บุาท  ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2622 2292

ERRBANGKOK

errbkk.com

TEL

INFO

FAMILY & FRIENDS
II
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เพียงแค่เห็นก็สัะดุดตัากับุเรือนกระจกสัองชั�นสีัขาว หลั่งคาไม้่ เพดานส่ัง ด่โป็ร่ง ทันสัมั่ย ออกแบุบุใน
ลั่กษณ์ะ Wood Cabin กึ�งกล่าสัเฮ้าส์ัสัไตัล์่สัแกนดิเนเวียน ท่าม่กล่างต้ันไม้่น้อยใหญ่ร่ม่รื�นเขียวขจี 
 เดอะ เฮย์ มี่ทั�งคาเฟ่ ร้านอาหารแล่ะโรงเรียนสัอนขี�ม้่า เป็็นสัถานที�พบุป็ะ พักผู่้อนแอบุอิง
ธรรม่ชาติัสัำาหรับุทุกคนในครอบุครัว จะนั�งดื�ม่กาแฟชิล่ล์่ หรือรับุป็ระทานอาหารเป็็นเรื�องเป็็นราวก็มี่
เม่น่อาหาร ของว่างแล่ะเครื�องดื�ม่ม่ากม่ายให้เลื่อก ทั�งอาหารฝรั�ง อิตัาลี่ แล่ะอาหารไทยสัไตัล์่ป็กัษ์ใต้ั
กว่า 200 เม่น่ เม่น่ถ่กใจเด็ก ๆ มี่ทั�งพิซัซัาหน้าแซัล่ม่อนรม่ควัน สัป็าเกตัตีัคาโบุนาราเบุคอน ถ้าชอบุ
อาหารรสัจัดจ้าน แกงส้ัม่ยอดม่ะพร้าวอ่อนป็ล่ากะพง เด็ดขาดสัไตัล์่อาหารใต้ัเผ็ู้ดร้อน

 พื� น ที� ภ า ย ใ น ร้ า น
จัดสัรรไว้เป็็นสััดส่ัวน มี่ห้อง
จัดเลี่�ยงบุริการ ถ้านึกสันุกขึ�นม่า
อยากหัดขี�ม้่าก็มี่คร่สัอน ต้ัองการ
ให้บุุตัรหล่านขี�ม้่าเล่่นก็ม่ม้ี่าแคระ
ให้ขี�พร้อม่คนจ่ง  

คอมมูนิต่่�ส่นามข่�ม้าแลิะคาเฟ ่ ย่านบางบอน
เด็อะเฮีย์
11

กรุงเทพมหานคร

75 ซั.เอกชัย 131 
เขตับุางบุอน 
กรุงเทพฯ 10150

ถ.พรม่แดน ซั.เอกชัย 131

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-22.00 น.

300–500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2408 3672

thehaybkk

TEL

INFO

FAMILY & FRIENDS
II
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สัรรสัร้างพื�นที�ริม่แม่่นำ�าเจ้าพระยา ย่านสัาม่โคก ป็ทุม่ธานี เป็็น
อาร์ตัสัเป็ซัสัำาหรับุเด็ก ได้สันุกสันาน พัฒนาทักษะ ป็ระสับุการณ์์
ชีวิตัท่าม่กล่างความ่ร่ม่รื�น เงียบุสังบุของธรรม่ชาติั มี่สันาม่เด็กเล่่น
พร้อม่เครื�องเล่่น บุ้านต้ันไม้่ให้ป็นีป่็ายลื่�นไถล่ มี่ห้อง Art & Craft 
สัร้างสัรรค์จินตันาการ ตัล่อดจนบุริการอาหารแล่ะบุ้านพัก

 นอกจากนั�นก็เป็็น
อาหารจานเดียว เช่น ข้าวป่็คั�ว
พริกเกลื่อ เพนเน่แฮม่เห็ด แล่ะ
เม่น่ซึั�งเป็็นที�ถ่กป็ากของเด็ก ๆ  
จำาพวก ข้าวไข่ข้น  พาสัตัา ฯล่ฯ 

 ในส่ัวนของคาเฟ่ริม่นำ�า วิวสัวย นั�งสับุาย เสิัร์ฟเครื�องดื�ม่
พร้อม่ของว่างโฮม่เม่ดสัดใหม่่ บุรรยากาศร้านเหมื่อนอย่่ภายในสัวน 
ให้บุริการอาหารนานาชาติัแล่ะอาหารป็กัษ์ใต้ั อาทิ ฟกัทองผัู้ดกะป็ิ
นำ�าพริกขยำา เสิัร์ฟม่าพร้อม่ผัู้กสัดนานาชนิด  แกงเหลื่องไหล่บัุว  
หม่่ทอดเบุรกแตัก พร้อม่ด้วยชุดข้าวเหนียวเส้ันหมี่�หม่่ย่าง   

คาเฟย่่านปทุ่มธาน่ท่่�เปน็ดั็�งเม่องส่วรรค์ส่ำาห่รับเด็็ก
พัมคิน อาร์ต่ ท่าวน์
12

ปทุมธานี

11 หม่่่ 1 ซั.กระแชง 5 ตั.กระแชง
อ.สัาม่โคก 
จ.ป็ทุม่ธานี 12160

ใกล้่วัดไก่เตีั�ย อ.สัาม่โคก 

วันพุธ-วันอาทิตัย์ 09.00–20.00 น. 

200–500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

06 5536 6691

pumpkin.art.town

TEL

INFO

FAMILY & FRIENDS
II
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 นอกจากกุ้งเผู้า อันเป็็นซิักเนเจอร์ช่โรงของทางร้าน กับุกุ้งแม่่นำ�าตััวเบิุ�ม่ ย่างสุักกำาลั่งพอดี
ส่ังกลิ่�นหอม่ฟุ้ง มั่นกุ้งเยิ�ม่ เนื�อเด้งหนึบุ รสัหวานด้วยความ่สัดใหม่่แล้่ว บุ้านชิดกรุง กุ้งเผู้า ซึั�งตัั�งอย่่
ในตัล่าดอิงนำ�า สัาม่โคก ยังมี่อาหารไทยรสัจัดจ้านอีกหล่ายเม่น่ อาทิ ต้ัม่ยำาป็ล่าท่ม่ะดัน ใช้ป็ล่าท่เนื�อแน่น
สัดใหม่่ต้ัม่กับุเครื�องต้ัม่ยำาแล่ะใบุม่ะดัน รสัเป็รี�ยวนำา ต้ัม่กะทิป็ล่าสัลิ่ดทอดเป็็นอีกเม่น่ที�หารับุป็ระทานยาก
เช่นเดียวกับุ นำ�าพริกโจรก็เป็็นจานแป็ล่ก ไม่่ใช่นำ�าพริกข้นหนืดแบุบุที�คุ้นเคย แต่ัเป็็นการนำาเครื�องนำ�าพริก
ม่าคลุ่กเคล้่ายำารวม่กับุเนื�อกุ้ง ฯล่ฯ

อาหารอรอ่ยในบุรรยากาศเรอืนไม้่
หลั่งเก่า ริม่แม่่นำ�าเจ้าพระยา
ตักแตั่งด้วยเครื�องเ รือนแล่ะ
ข้าวของเครื�องใช้ที�ทำาจากไม่้  
สััม่ผัู้สัได้ถึงความ่อบุอุ่นเหมื่อน
รับุป็ระทานข้าวบุ้านญาติัสันิท

ครัวไท่ยรส่เด็็ด็ริมนำ�าเจ้าพระยาซ่ี�งไม่ได้็ม่ด่็เพ่ยงแค่กุ้งเผัา
บ้านชิด็กรุง กุ้งเผัา
13

ปทุมธานี

123 หม่่่ 9 ซั.บุางนา-บุางเตัย ตั.บุางเตัย
อ.สัาม่โคก
จ.ป็ทุม่ธานี 12160

เลี่�ยวขวาจาก ถ.ป็ทุม่ธานี-สัาม่โคก-เสันา 
เข้าส่่ั ซั.บุางนา-บุางเตัย

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00-20.00 น. 

300-500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 4292 5962

baanchidkrung

TEL

INFO
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เนรมิ่ตับุ้านไม้่ริม่นำ�าเจ้าพระยาหลั่งงาม่ สัร้างเมื่�อ พ.ศ. 2500 ให้เป็็นเรือนสัำารับุของจางวาง หากผู้่้ใด
ได้ม่าลิ่�ม่ล่องก็จะอิ�ม่อกอิ�ม่ใจจากรสัมื่อแล่ะบุรรยากาศ ตัั�งอย่่ในทำาเล่ที�ดีที�สุัดริม่ฝั� งสัาม่ 3 แพรก ตัรง
หัวเกาะเกร็ด ม่องเห็นเจดีย์ม่อญโบุราณ์ทาสีัขาวเรียกว่าเจดีย์มุ่เตัา เป็็นสััญลั่กษณ์์ของเกาะวิถีม่อญ

 ภายในร้านตักแต่ัง
ด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้่ คงกลิ่�นอาย
ย้อนยุครุ่นคุณ์ป่่็คุณ์ย่า ขณ์ะที�
ระเบีุยงริม่นำ�าเป็ดิโล่่งไม่่มี่หลั่งคา
ให้บุรรยากาศสับุาย ๆ  รับุล่ม่ ชม่วิว
แล่ะพระอาทิตัย์ตักยาม่เย็น

 จางวางอิ�ม่ พยายาม่รักษาม่รดกของบุรรพบุุรุษเอาไว้
ไม่่ให้เลื่อนหาย ที�นี�จึงเสิัร์ฟอาหารตัำารับุไทย รสัชาติัดั�งเดิม่ โดย
มี่จานเด่นที�แนะนำา ได้แก่ แกงคั�วใบุรา หรือใบุยี�หร่ากุ้ง  นำ�าพริกค่่
ตุันาหงัน หรือนำ�าพริกป็ล่าฉิ�งฉ้างตัำาสัดรับุป็ระทานกับุสัะตัอทอด             
ป่็จางวางอิ�ม่ นำาป่็ม้่าไซัซ์ัใหญ่เนื�อแน่นม่าผัู้ดด้วยส่ัตัรของทางร้าน 
แล่ะของว่างจางวาง ผัู้กพื�นบุ้านชุบุแป้็งทอดจิ�ม่นำ�าจิ�ม่สัะเต๊ัะ

อาห่ารไท่ยส่ไต่ล์ิจางวาง รับลิมชมเจด่็ย์ริมฝ้� งนำ�าเกาะเกร็ด็ 
จางวางอิ�ม 
14

นนทบุรี

44 ซั.วัดบุางจาก ตั.บุางตัะไนย์ 
อ.ป็ากเกร็ด 
จ.นนทบุุรี 11120

ริม่นำ�าเจ้าพระยา
ใกล้่สัะพานพระราม่ 4 ถ.ชัยพฤกษ์ 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00–00.00 น. 

300-500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

08 5525 9242 

changwangimm

TEL

INFO

FAMILY & FRIENDS
II
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ร้านอาหารในสัวนร่ม่รื�นแบุบุ cottage garden ริม่แม่่นำ�านครชัยศรี สัร้างเทรนด์ใหม่่ของการท่องเที�ยวใกล้่กรุงเทพฯ เข้ากับุบุรรยากาศ
แสันสับุายของการพบุป็ะ รับุป็ระทานอาหารร่วม่กันของครอบุครัว แล่ะกลุ่่ม่เพื�อน

 ที�นี� เป็็นร้านอาหารของนักจัดสัวนเซัเล่บุแล่ะคุณ์คร่
กิจกรรม่เด็ก  ที�เนรมิ่ตัที�ดินบุ้านสัวนริม่ฝั� งแม่่นำ�านครชัยศรี ให้เกิด
มุ่ม่ถ่ายภาพสัวยไม่่ร้่จบุ จากสัวนไม้่ดอก กรีนเฮ้าส์ั อาคารโรงเรือน
กล่ม่กลื่นกับุธรรม่ชาติั ร้านขายของที�ระลึ่ก ไป็จนถึงพนักไม้่ริม่
ป็ล่ายสัะพานใต้ัต้ันล่ำาพ่ใหญ่ แล่ะโซันใหม่่ เบุาะนุ่ม่นิ�ม่กล่างป่็าไผู่้
ริม่ร่องสัวน

 นอกจากบุรรยากาศ
ร่ม่รื�นแล้่ว ที�นี�ยังโดดเด่นในเรื�อง
อาหารไทยแล่ะเครื�องดื�ม่เม่น่
ยอดนิยม่ อาทิ แกงเขียวหวาน
ซีั�โครงอ่อนกรุบุกะล่า สัลั่ดลิ่ตัเติั�ล่ทรี
เมี่�ยงดอกไม้่ แล่ะเบุเกอรีโฮม่เม่ด
ที�ขึ�นชื�อไม่่เหมื่อนที�ไหน 

คาเฟใ่นส่วนส่วยส่ไต่ลิ์อังกฤษริมแม่นำ�านครชัยศร่
ลิิต่เติ่�ลิท่ร่ การ์เด้็น
15

นครปฐม

43 หม่่่ 5 ตั.บุ้านใหม่่
อ.สัาม่พราน 
จ.นครป็ฐม่ 73110

ซั.วัดอ้อม่ใหญ่ สัาม่พราน
ตัาม่ป้็ายบุอกทาง

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 09.00–18.00 น.

200-500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

08 1824 4119

littletreegarden

TEL

INFO

FAMILY & FRIENDS
II
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เรือนไทยยกพื�นส่ังแบุบุอยุธยาหลั่งหนึ�ง กล่างท้องทุ่ง อ.บุางป็ะอิน กล่ายเป็็นร้านอาหารที�สัาม่ารถสัร้างกระแสัในสัังคม่ออนไล่น์ได้อย่าง
ร้อนแรง ป็ระสับุความ่สัำาเร็จถึงขนาดทำาสัถิติัจองเต็ัม่ข้าม่ป็ ีภายใน 8 วินาที จองปี็นี�ได้กินปี็หน้า ภายใต้ักฏกติักาม่ารยาทอันท้าทายต่ัอม่
ความ่อยาก ไม่่ว่าจะเป็็น No Walk In-Reservation Only โดยต้ัองสัั�งจองล่่วงหน้าพร้อม่เม่น่อาหารผู่้านทางไล่น์แล่ะเฟซับุุ๊กเท่านั�น 

 เป็ดิบุริการเฉพาะวันเสัาร์-วันอาทิตัย์ วันล่ะ 3 รอบุ  แต่ัล่ะ
รอบุให้บุริการเพียง 1 โต๊ัะ จะกี�คนก็ได้ แต่ัไม่่เกิน 30 คน เรือนจรุง
นำาเสันออาหารบุ้าน ๆ ไม่่ได้มี่เม่น่วิจิตัรพิสัดาร แต่ัล่ะจานล้่วนเป็็น
เม่น่ที�คุ้นเคย ทว่ารีวิวออกม่าดี คนที�ไป็ทานต่ัางการันตีัรสัชาติั
ความ่อร่อยคุ้ม่ค่าแก่การรอคอย 

 วัตัถุดิบุที�ใช้สัดใหม่่ มี่คุณ์ภาพ ป็รุงได้รสัชาติัอาหารไทย
ภาคกล่าง จานเด่น คือ กุ้งแม่่นำ�าที�ทำาออกม่าได้ถ่กป็าก ทั�งกุ้งเผู้า
สัะเดานำ�าป็ล่าหวาน กุ้งผัู้ดพริกเกลื่อ กุ้งผัู้ดซัอสักะป็ใิส่ัสัะตัอ หรือ
จานอื�น อย่าง แกงคั�วหอยหวาน แกงส้ัม่ป่็หน่อไม้่ดอง เชิงกรายจรุง
หรือเชิงป็ล่ากรายทอด  ฯล่ฯ

อาห่ารไท่ยแท้่กลิางท้่องทุ่่งบางปะอินท่่�ต้่องจองข้ามปี
เร่อนจรุง   
16

พระนครศรีอยุธยา

67/3 หม่่่ 2 ตั.บุ้านหว้า 
อ.บุางป็ะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160  

บุ้านหว้า อ.บุางป็ะอิน แยกซ้ัายจากถนน
สัายเอเชียตัรงใกล้่ กม่. 61 

วันเสัาร์แล่ะวันอาทิตัย์ 3 รอบุ ต่ัอวัน 
รอบุ 11.00 น. / 14.00 น. /  17.00 น.

1,000–2,500 บุาท  ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 8907 1077

ruenjarung.ayutthaya.real.chillin.house

TEL

INFO
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อยุธยา รีทรีตั ให้บุริการที�พัก อาหาร เครื�องดื�ม่แล่ะรับุจัดงานเลี่�ยง
ภายในอาณ์าบุริเวณ์หม่่่เรือนไทยอยุธยายกพื�นส่ัง มี่สัระบัุวขนาดใหญ่
อย่่ตัรงกล่าง เฟอร์นิเจอร์ เครื�องเรือนทั�งหล่าย ไม่่ว่าจะเป็็นตัั�งไม้่พร้อม่
หม่อนอิง โต๊ัะเก้าอี�ไม้่ที�ใช้รับุป็ระทานอาหาร เป็ล่ซึั�งผู่้กไว้ชายเรือนชิงช้า
ที�อย่่ริม่นำ�า กระทั�งเรือม่าดป็ระทุนในสัระล้่วนให้บุรรยากาศย้อนยุค

 อาหารภาคกล่างเสิัร์ฟในจานล่ายคราม่เข้ากับุยุคสัมั่ย
ทั�งต้ัม่กะทิสัายบัุวใส่ัป็ล่าท่ สัายบัุวผัู้ดกุ้ง หรือต้ัม่ข่าไก่ ได้รสัชาติั
กล่ม่กล่่อม่ หรือจะเลื่อกอาหารจานเดียว ข้าวผัู้ดนำ�าพริกป็ล่าสัลิ่ด
ผัู้ดไทยกุ้งสัด แบุบุเซัตัม่าพร้อม่เครื�องดื�ม่นำ�าอัญชัน เค้กม่ะพร้าวอ่อน
ที�ขึ�นชื�อ 

 สัำาหรับุคาเฟ่ แนะนำา
เครื�องดื�ม่เย็น เช่น คาราเม่ล่อัญชัน
ท็อป็ด้วยสัายไหม่อยุธยาหรือ
เครื�องดื�ม่สัดชื�นนำ�าผู้ล่ไม้่โซัดา
ของหวาน เค้ก แล่ะขนม่ไทย 
อย่าง ขนม่ต้ัม่ ตัะโก้  ข้าวต้ัม่มั่ด

คาเฟเ่ร่อนไท่ยในบรรยากาศย้อนยุค
อยุธยา ร่ท่ร่ต่
17

พระนครศรีอยุธยา

ตั.บุ้านป้็อม่ 
อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

ติัดวัดป้็อม่ใหญ่ 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 09.30–18.00 น.

200-500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 3886 5968

ayutthayaretreat

TEL

INFO

FAMILY & FRIENDS
II
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 ที� นี� ใ ห้ ค ว า ม่ ร้่ สึั ก
แตักต่ัางไป็จากคาเ ฟ่ ทั� ว ไป็
เพราะซ่ัอนอย่่ท่าม่กล่างสัวน
ม่ะพร้าวอันแสันร่ม่รื�น 

 เพิงไม้่ไผู่้ขนาดเล็่กหลั่งคามุ่งจาก สัร้างขึ�นคร่อม่ท้องร่องสัวน บุ้างอย่่ใต้ัต้ันม่ะพร้าว
ให้ความ่เป็็นส่ัวนตััว ขณ์ะที�เม่น่อาหารแล่ะเครื�องดื�ม่อันเป็็นซิักเนเจอร์ของทางร้านใช้ม่ะพร้าวนำ�าหอม่
บุ้านแพ้วเป็็นวัตัถุดิบุหลั่ก ตัั�งแต่ัของว่างไป็จนถึงจานหลั่ก อาทิ ส้ัม่ตัำาม่ะพร้าวอ่อน ใช้ม่ะพร้าวอ่อนชุบุแป้็งทอด
ตัำาเป็็นส้ัม่ตัำารสัจัดจ้าน หอม่มั่น หรือจะเป็็นต้ัม่ยำากุ้งนำ�าข้นม่ะพร้าวอ่อน แกงเขียวหวานไก่ใส่ัม่ะพร้าวอ่อน
ไป็จนถึงเครื�องดื�ม่ที�มิ่กซ์ักับุนำ�าม่ะพร้าวได้อย่างล่งตััว อย่าง Coco Rose   

ส่งบร่มร่�นท่่ามกลิางคาเฟใ่นร่องส่วนมะพร้าว
พร้าวห่อมคาเฟ ่แอนด์็ ส่เต๊่ก
18

สมุทรสาคร

55 หม่่่ 3 หนองบัุว–รางม่อญ ซั.1 
ตั.หนองบัุว อ.บุ้านแพ้ว 
จ.สัมุ่ทรสัาคร 74120

ถ.บุ้านแพ้ว–พระป็ระโทน  
ห่างจากตััวอำาเภอ 2 กม่.

วันอังคาร–วันศุกร์ 10.00–19.00 น. 
วันเสัาร์–วันอาทิตัย์ แล่ะวันหยุดนักขัตัฤกษ์
10.00–20.00 น.

150–300 บุาท  ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

08 0586 5622

Phraohomcafe

TEL

INFO

FAMILY & FRIENDS
II
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ร้านอาหารในอาคารสีัขาวสัไตัล์่ทันสัมั่ย พร้อม่ที�นั�งกว้างขวางริม่คล่อง ตักแต่ังสัวยงาม่ บุรรยากาศดีริม่คล่องท่าแร้ง จังหวัดสัมุ่ทรสัาคร
โดดเด่นตัรงที�มี่เม่น่อาหารซึั�งป็รุงเสิัร์ฟม่ากกว่า 200 รายการ ทั�งอาหารไทยภาคกล่าง เหนือ อีสัาน ใต้ั อาหารทะเล่สัดจากสัะพานป็ล่า
ม่หาชัย รวม่ถึงอาหารยุโรป็แล่ะอาหารเวียดนาม่

 เม่น่หล่ากหล่ายขนานแท้ ครบุจบุที�เดียวโดยสัาม่ารถสัั�งแกงไตัป็ล่ารสัป็กัษ์ใต้ัแท้ ม่ารับุ
ป็ระทานร่วม่โต๊ัะกับุนำ�าพริกอ่อง แกงฮังเล่ ข้าวซัอย ป็ล่านึ�งจิ�ม่แจ่ว นำ�าพริกกะป็ ิล่าบุ ส้ัม่ตัำา แหนม่เนือง
ต้ัม่เส้ันญวน ไป็จนถึงพาสัตัาซัอสัโบุโล่เนสั สัลั่ดโรล่แซัล่ม่อน หรือแม้่กระทั�งเม่น่เอาใจเด็กอย่าง ไข่ตุ๋ันไข่กุ้ง
ซิักเนเจอร์ของทางร้านห้าม่พล่าด ได้แก่ เมี่�ยงป็ล่ากะพง เมี่�ยงคำาครบุเครื�องกินกับุเนื�อป็ล่ากะพงทอด 
เสิัร์ฟเป็็นคำา ส่ัวนของหวานที�ควรลิ่�ม่ล่องคือ บิุงซ่ัล่อดช่องวัดเจษฯ 

ข่�นเห่น่อลิงใต้่ไปอ่ส่าน เว่ยด็นาม ยุโรป ม่ครบจบอร่อย
ขวัญข้าวริเวอร์ไซีด์็
19

สมุทรสาคร

9/9 หม่่่ 4 ตั.บุางโทรัด 
อ.เมื่องสัมุ่ทรสัาคร 
จ.สัมุ่ทรสัาคร 74000

ออกทางขนาน
ก่อนขึ�นสัะพานคล่องท่าแร้ง

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00–22.00 น. 

300-500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

06 1262 4789

kwankaoriverside

TEL

INFO

FAMILY & FRIENDS
II
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เส่พงานศิลิป ์ชิมอาห่ารลิ้านนาฟวิชัน
มาลิองเต๊่อะ
20

เชียงราย

ร้านอาหารเหนือพื�นบุ้านป็ระยุกต์ัตัำารับุเชียงราย แวดล้่อม่ด้วยศิล่ป็ะ
แล่ะธรรม่ชาติั ตัั�งอย่่ในหอศิล่ป็ะร่วม่สัมั่ย ที�เรียกว่า ขัวศิล่ป็ะ 
ร้านอย่่ริม่นำ�า เปิ็ดโล่่งเห็นวิวภ่เขาแห่งเทือกเขาแดนล่าวทอดยาว
งดงาม่แตักต่ัางกันไป็ในแต่ัล่ะฤด่แล่ะช่วงเวล่า ตััวร้านตักแต่ังแบุบุ 
Rustic Lanna ด้วยไม้่เก่า แล่ะตุัง สัาม่ารถเดินชม่งานศิล่ป็ะสัมั่ยใหม่่
ที�สัร้างสัรรค์โดยศิล่ป็ินในภาคเหนือที�หมุ่นเวียนจัดแสัดงในช่วง
ก่อนหรือหลั่งมื่�ออาหาร 

 เสิัร์ฟอาหารเหนือตัำารับุเชียงราย รสัชาติักล่ม่กล่่อม่ จัด
จานสัวยราวกับุงานศิล่ป็ะ จนเป็็นเอกลั่กษณ์์อันโดดเด่น อาทิ  มิ่นิ
เซัตัขันโตัก เซัตัอาหารเมื่องเหนือแบุบุขันโตักดินเนอร์ แต่ัจัดเสิัร์ฟ
เป็็นที�เล็่ก ๆ บุนโตักสัานด้วยไม้่ไผู่้สัไตัล์่ชนเผู่้า เสิัร์ฟกับุข้าวสีั�สีั 
แล่ะยังมี่จานอื�น ๆ อาทิ แกงต่ันกุ้งฝอย เป็็นเม่น่เด็ดที�หากินได้ยาก 
รสัไม่่จัด ล่าบุหม่่คั�ว กะหล่ำ�าป็ลี่ทอด เห็ดหอม่ นำ�าพริกต่ัาง ๆ  พร้อม่
ผัู้กเคียงต่ัาง ๆ ที�ใช้ผัู้กพื�นบุ้านสัดใหม่่แล่ะป็ล่อดภัย  นอกนั�นยังมี่
เม่น่แนะนำา ไข่ขรัว ล่องเต๊ัอะ ผัู้ดหมี่�โบุราณ์ล้่านนา ฯล่ฯ 

551 ถ.พหล่โยธิน หม่่่ 1 ตั.บุ้านด่่ 
อ.เมื่องเชียงราย 
จ.เชียงราย 57100 

จากสันาม่บิุนเชียงราย ป็ระม่าณ์ 5 นาที 
ตัรงข้าม่แม่คโครเชียงราย

วันอังคาร-วันอาทิตัย์ 08.30–19.00 น. 

200–400 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 5229 5359
TEL

INFO

MalongderCEI

FAMILY & FRIENDS
II
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เรือนเก่าสีัขาว 2 หลั่งเชื�อม่ต่ัอกัน ถ่กแป็ล่งโฉม่ให้เป็็นร้านอาหารแล่ะคาเฟ่ ตักแต่ังด้วยเฟอร์นิเจอร์ ชุดเครื�องเรือนสัไตัล์่โม่เดิร์น รวม่ถึง
เครื�องกระเบืุ�องที�ออกแบุบุแล่ะผู้ลิ่ตัจำาหน่ายเอง ร่ม่รื�นด้วยเฟิน ไม้่ในร่ม่ แล่ะดอกไม้่ โดยเฉพาะบุนโซัฟานั�งสับุายในโซันเอาท์ดอร์
ชั�นสัองเป็ิดเป็็นอาร์ตัแกล่เล่อรี จัดแสัดงงานศิล่ป็ะสัมั่ยใหม่่ร่วม่สัมั่ย ทั�งภาพเขียน ภาพสืั�อผู้สัม่ ภาพพิม่พ์หล่ากหล่ายเทคนิคไป็
จนถึงป็ระติัม่ากรรม่แล่ะศิล่ป็ะจัดวาง 

 แบุ่งเป็็นโซันคาเฟ่แล่ะเบุเกอรี มี่เครื�องดื�ม่ให้เลื่อกทั�งกาแฟ
ช็อกโกแล่ตั แล่ะโดยเฉพาะชาหล่ากหล่ายเบุล่นด์จากชาสัมุ่นไพร
อ่่หล่ง ชาเขียวไป็จนถึงชาดำาเสิัร์ฟเย็นหรือร้อนในกา เครื�องดื�ม่เย็นที�
เป็ลี่�ยนนำ�าสัมุ่นไพรให้เป็็นเครื�องดื�ม่มี่สัไตัล์่
 โซันร้านอาหาร เสิัร์ฟอาหารสัไตัล์่ไทยฟวิชัน อิตัาเลี่ยน
ป็ระยุกต์ั แล่ะของว่างตัล่อดวัน อาหารอร่อยรับุป็ระทานง่ายแบุบุ
จานเดี�ยว แนะนำา สัป็าเกตัตีัต้ัม่ยำากุ้ง ข้าวผัู้ดต้ัม่ยำากุ้ง ข้าวผัู้ด
สัับุป็ะรดกุ้งย่าง แล่ะอาหารพื�นเมื่อง อย่างข้าวซัอยหรือข้าวยำา ก็มี่
ให้รับุป็ระทาน 

คาเฟสุ่่ด็ชิคท่่�เสิ่ร์ฟอาห่ารฟวิชันแลิะงานศิลิปะ
วูคาเฟ ่อาร์ต่ แกลิเลิอร่� ไลิฟส์่ไต่ล์ิ ช็อป 
21

เชียงใหม่

80 ถ.เจริญราษฎร์ ตั.ช้างม่่อย 
อ.เมื่องเชียงใหม่่ 
จ.เชียงใหม่่ 50000

ย่านวัดเกตุั ริม่นำ�าป็งิ 

วันพฤหัสับุดี-วันอังคาร 10.00-21.00 น.

200–500 บุาท  ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 5200 3717

woochiangmai.com

TEL

INFO

Woochiangmai

FAMILY & FRIENDS
II
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 ลิ่�ม่รสัความ่อร่อยไป็
กับุอาหารเหนือตัาม่ฉบัุบุรสัชาติั
ดั�งเดิม่แท้ ๆ ในบุรรยากาศ
ที�รายล่้อม่ด้วยกลิ่�นอายของ
ล้่านนาเป็็นความ่สุัขเหม่ือนได้
ย้อนวันวานส่่ัอดีตัที�เต็ัม่ไป็ด้วย
วัฒนธรรม่อีกครั�ง

ร้านอาหารเหนือการันตีัด้วยรางวัล่บิุบุก่ร์ม่องด์ จากมิ่ชลิ่นป็ ี2020 
โดยเชฟจรัญ ธิพึง ตัั�งใจสัร้างสัรรค์ความ่อร่อยด้วยอาหารเหนือ
รสัชาติัดั�งเดิม่ ซึั�งสืับุทอดส่ัตัรม่าจากบุรรพบุุรุษที�ส่ังต่ัอกันม่าแบุบุ
รุ่นส่่ัรุ่นยาวนานกว่า 100 ป็ี
 ตััวร้านเป็็นบุ้านไม้่สัไตัล์่ล้่านนาท่าม่กล่างบุรรยากาศ
ร่ม่รื�น มี่หล่ายมุ่ม่ให้เลื่อกนั�ง เสิัร์ฟอาหารรสัชาติัถ่กป็ากสัาม่ารถ
รับุป็ระทานได้ทั�งครอบุครัว อาทิ ออร์เดิร์ฟเมื่อง ซึั�งป็ระกอบุด้วย
แกงฮังเล่ หม่่ทอดไส้ัอั�ว แคบุหม่่ นำ�าพริกอ่อง นำ�าพริกหนุ่ม่ แล่ะผัู้กล่วก
ทั�งยังมี่จานเด็ดรสักล่ม่กล่่อม่อีกม่ากม่าย อย่าง ขนม่จีนนำ�าเงี�ยว
แอ๊บุหม่่หน่อไม้่ยัดไส้ัทอด จอผัู้กกาดแล่ะนำ�าพริกหนุ่ม่ รวม่ถึงเม่น่
พิเศษที�ป็รับุเป็ลี่�ยนไป็ตัาม่วัตัถุดิบุที�มี่ในฤด่กาล่ เป็็นส่ัตัรลั่บุเฉพาะ
ที�ไป็แล้่วไม่่ควรพล่าด

เสิ่ร์ฟอาห่ารเห่น่อพ่�นเม่อง ในบ้านแห่่งความสุ่ขส่ไต่ล์ิลิ้านนา
เฮ่ีอนม่วนใจ๋
22

เชียงใหม่

24 ถ.ราชพฤกษ์ ตั.ช้างเผืู้อก
อ.เมื่องเชียงใหม่่ 
จ.เชียงใหม่่ 50300

เข้า ซั.ราชพฤกษ์

วันพฤหัสับุดี-วันอังคาร 
มื่�อกล่างวัน 11.00–15.00 น. 
มื่�อเย็น 17.00–22.00 น.

100–500 บุาท  ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 5340 4998

huenmuanjai.com 

TEL

INFO
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 ทุกเม่น่ถ่กป็รุงด้วยฝีมื่อแล่ะรสัมื่ออันเป็็นเอกลั่กษณ์์
ด้วยความ่รักในการทำาอาหารแล่ะความ่เชี�ยวชาญด้านการแกะสัลั่ก
จึงเห็นอาหารที�ผู่้านการทำาม่าอย่างพิถีพิถันแล่ะงานแกะสัล่ักผัู้ก
ชนิดต่ัาง ๆ จัดเสิัร์ฟอย่่ในเม่น่หล่ากหล่าย อย่าง ชุดของว่างรวม่
ซึั�งป็ระกอบุไป็ด้วยอาหารไทยโบุราณ์หล่ากชนิด รวม่ถึง ชุดออร์เดิร์ฟเมื่อง
ได้รสัชาติัความ่เป็็นอาหารเหนือแท้ ๆ ส่ัวนอาหารใต้ัรสัชาติัถึงเครื�อง
เพราะนำาเครื�องแกงของทางภาคใต้ัม่าผู้สัม่กับุของภาคกล่าง

 นอกจากนี�เม่น่ของหวานก็ยังคงบุ่งบุอกถึงความ่เป็็นไทย
ตัาม่ความ่ตัั�งใจ โดยเฉพาะเม่น่ มั่นเทศเชื�อม่ ซึั�งถ่กแกะสัลั่กม่าอย่าง
สัวยงาม่

หยิบุยกอาหารไทยโบุราณ์ อาหารพื�นถิ�นแล่ะอาหารป็กัษ์ใต้ั ม่าเสิัร์ฟ
ด้วยความ่ใส่ัใจ ป็ระณี์ตั จนกล่ายเป็็นเม่น่ที�มี่ความ่วิจิตัรงดงาม่
ระดับุชั�นคร่ ภายในร้านที�เน้นการตักแต่ังด้วยไม้่แล่ะข้าวของเครื�องใช้
ชิ�นเก่า ให้บุรรยากาศอบุอุ่นเหมื่อนนั�งรับุป็ระทานข้าวที�บุ้าน

สุ่ด็ยอด็อาห่ารใต้่ในเม่องเช่ยงให่ม่
ครัวอาจารย์ส่ายห่ยุด็แลิะห่มอท่ราย
23

เชียงใหม่

ถ.โชตันา 12 ศรีล่านนาซัอย 2 ตั.ป่็าตััน 
อ.เมื่องเชียงใหม่่ 
จ.เชียงใหม่่ 50300

ชุม่ชนศรีล่านนา
ถ.โชตันา 12 

วันพฤหัสับุดี-วันอังคาร 10.00–21.00 น. 

300–600 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

08 1530 1172 / 08 2559 4994

saiyudkitchenbydoctorsai.wordpress.com 

TEL

INFO

Saiyudkitchen

FAMILY & FRIENDS
II
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นำาเอาความ่ดิบุแห่งรากเหง้า ความ่เรียบุง่ายของวิถีชีวิตั บุวกกับุ
จริตัของหญิงสัาวชาวบุ้านม่าสัร้างสัรรค์จนกล่ายเป็็นร้านอาหารสุัด
คล่าสัสิักที�ถ่ายทอดบุรรยากาศของเมื่องเหนือสัมั่ยเก่าผู่้านบุ้านไม้่
ทรงไทย ตุัง ร่ม่แล่ะผู้้าพื�นเมื่อง ป็ระหนึ�งว่าอย่่ท่าม่กล่างอาณ์าจักร
เล็่ก ๆ ที�รายล้่อม่ด้วยวัฒนธรรม่ล้่านนาแท้
 คุณ์สุันทรี เวชชานนท์ ศิล่ป็นิระดับุตัำานานของไทย ผู้่้เป็็น
เจ้าของได้บุรรจงแต่ังแต้ัม่ร้านด้วยความ่ตัั�งใจ เพื�อให้พื�นที�แห่งนี�
เต็ัม่ไป็ด้วยม่นตัร์เสัน่ห์แห่งบุรรยากาศล้่านนา ผู่้านจานอาหารพื�นเมื่อง
ที�เสิัร์ฟพร้อม่กับุความ่สุันทรีย์ของเสีัยงดนตัรีโฟล่์กซัองคำาเมื่อง
ริม่แม่่นำ�าป็งิ 

 อาหารเหนือพื�นเมื่อง
รสัชาติัคุ้นเคยป็รุงด้วยวัตัถุดิบุ
คุณ์ภาพจากท้องถิ�นแล่ะรสัม่ือ
แสันอร่อย เป็็นสิั�งที�ขึ�นชื�อของ
ทางร้าน จนติัดลิ่สัต์ับิุบุ ก่ร์ม่องด์
จากมิ่ชลิ่นไกด์ม่ี เม่น่แนะนำา
คือออร์เดิร์ฟเมื่อง เสิัร์ฟม่าทั�ง 
หม่่ยอ นำ�าพริกหนุ่ม่ แหนม่ไส้ัอั�ว
แคบุหม่่ เครื�องทอดแล่ะผัู้กเคียง
รวม่ถึงแกงฮังเล่ส่ัตัรพิเศษ รสัเข้ม่ข้น
ด้วยเครื�องเทศเมี่ยนม่าอันเป็็น
เอกลั่กษณ์์

มนต่ร์เส่น่ห์่ลิ้านนาริมนำ�าปงิกับอาห่ารถิู�นรส่อร่อย
เฮ่ีอนสุ่นท่ร่
24

เชียงใหม่

208 ถ.ป่็าตััน ตั.ป่็าตััน
อ.เมื่องเชียงใหม่่
จ.เชียงใหม่่ 50300

เลี่ยบุแม่่นำ�าป็งิ ย่านป่็าตััน

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 16.00–23.30 น. 

200–500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

08 3860 8196

huansoontaree.com 

TEL

INFO

huansoontaree

FAMILY & FRIENDS
II



78

อาห่ารลิา้นนาร่วมส่มัยในต่่กโบราณ์ร้อยป ีบนถูนนท่่าแพ
กิติ่พานิช
25

เชียงใหม่

อิ�ม่เอม่กบัุรสัชาตัขิองอาหารในแบุบุฉบุบัุล้่านนาที�เพิ�ม่เตัมิ่ความ่รว่ม่สัมั่ยในการนำาเสันอไดอ้ย่างมี่ชีวิตัชีวา 
ในอาคารเก่าที�ผู่้านการอนุรักษ์แล่ะป็รับุป็รุงฟ้� นคืนบุรรยากาศด้วยการป็ระดับุตักแต่ังข้าวของจากอดีตั
ภาพถ่ายในวันวานเพื�อบุอกเล่่าความ่เป็็นม่าของอาคารกิติัพานิช ตึักเก่าแก่สัถาป็ตััยกรรม่ผู้สัม่เมี่ยนม่า
อายุกว่า 130 ป็ ีที�อดีตัเคยเป็็นห้าง ย่งไท้เฮง แล้่วแป็รสัภาพเป็็นบุาร์เบุอร์ สัถานเสัริม่ความ่งาม่ แล่ะ
คลิ่นิกแพทย์แผู้นป็จัจุบัุน ก่อนจะปิ็ดล่งแล่ะเป็ดิบุางส่ัวนเป็็นร้านหนังสืัอ

 ร้านอาหารล้่านนาไฟน์ไดนิ�ง แล่ะ Community Space 
เพิ�งได้ตัราสััญลั่กษณ์์ มิ่ชลิ่นเพล่ท เป็็นครั�งแรก ป็ ี 2021 อาหาร
แต่ัล่ะจานสัร้างเอกลั่กษณ์์ความ่โดดเด่นด้วยการช่ความ่เป็็นอาหาร
พื�นบุ้านล้่านนา เน้นการส่ังกลิ่�นหอม่จากการคั�ว ย่าง แล่ะรสัชาติันัว
กล่ม่กล่่อม่แบุบุไทใหญ่ ภายใต้ักรรม่วิธีการป็รุงสัมั่ยใหม่่ โดยได้
เชฟฝีมื่อดีจากร้านสัวรรรค์ ม่าด่แล่รายล่ะเอียด มี่เม่น่ท้องถิ�นที�
ป็ระยุกต์ัได้ร่วม่สัมั่ย  อาทิ ไทใหญ่มี่ทบุอล่ ก๋วยเตีั�ยวคั�วกุ้งแม่่นำ�า
แล่ะเม่น่ของหวานห้าม่พล่าดที�เป็็นเอกลั่กษณ์์ของร้านที�พล่าดไม่่ได้
อาทิ ข้าวเม่่าก้อนราดกะทิ แล่ะข้าวเหนียวม่่นใบุเตัยกับุม่ะม่่วงสุักย่าง

19 ถ.ท่าแพ ตั.ช้างม่่อย 
อ.เมื่องเชียงใหม่่ 
จ.เชียงใหม่่ 50300

ถ.ท่าแพ ตัรงข้าม่ตัรอกเล่่าโจ้ว

วันพุธ-วันจันทร์ 11.30-22.00 น. 

300–500 บุาท  ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

08 8949 7996

kitipanit.com 

TEL

INFO

kitipanit
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ร้านอาหารริม่หาดกว้างในอาคาร beach club สีัขาว หันหน้าส่่ัทะเล่ที�ร่ม่รื�นด้วยสันป็ระดิพัทธ์ มี่มุ่ม่
สัำาหรับุถ่ายภาพม่ากม่ายจากในอาคารเรือนกระจกติัดแอร์ ไป็จนถึงริม่หาดเอาท์ดอร์ที�มี่โต๊ัะยาว
สัำาหรับุครอบุครัวหรือกลุ่่ม่เพื�อนฝ่ง บุรรยากาศจะยิ�งดีในช่วงเย็นไป็จนถึงพล่บุคำ�า  นั�งฟงัเสีัยงคลื่�นใต้ั
แสังดาวพร้อม่จิบุเครื�องดื�ม่เคล้่าอาหารถ่กป็าก 

 ที�นี�เพิ�งเปิ็ดให้บุริการโซันใหม่่ The Cave ในสัไตัล์่ beach tribe ให้บุรรยากาศแบุบุพรีมิ่ทีฟ
กระโจม่ผู้้าแล่ะเซิัร์ฟบุอร์ด ชิล่ล์่ไป็กับุเครื�องดื�ม่ค็อกเทล่ล่ะล่านตัา แล่ะของว่างจากครัวเดียวกัน 
 เดอะกล่าสัเฮาสั์ เสิัร์ฟอาหารฟิวชันรสักล่ม่กล่่อม่ เน้นความ่สัดใหม่่ โดยเฉพาะป็ล่ากะพง
ตััวโตั ทั�งเมี่�ยงกะพงทอด แกงป่็ต้ัม่กะทิใบุม่ะขาม่ จานยอดนิยม่เป็็นอาหารสัไตัล์่อีสัาน แล่ะซ่ัเป็อร์ยำา
ที�ช่ความ่แซ่ับุ จัดจ้านทั�งรสัชาติัแล่ะสีัสัันในจาน รับุกับุซิักเนเจอร์ค็อกเทล่ Tom Yum Tipsy หรือ 
Welcome to the Bay ผู้ล่ไม้่เมื่องร้อนผู้สัานกับุเครื�องต้ัม่ยำาได้อย่างล่งตััว

จุด็นัด็พบของคนรักท่ะเลิ
เด็อะกลิาส่เฮีาส์่
26

พัทยา ~ ชลบุรี

glasshouse-pattaya.com

5/22 ซั.นาจอม่เทียน 10
ตั.นาจอม่เทียน อ.สััตัหีบุ 
จ.ชล่บุุรี 20250

ถ.ม่อเตัอร์เวย์ หม่ายเล่ข 7 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00-00.00 น. 

300–500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

08 1266 6110
TEL

INFO

TheGlassHousePattaya
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ล่านหญ้านุ่ม่ร่ม่รื�นในหม่่่ต้ันตัาล่ริม่ชายหาด โซันที�เงียบุสังบุที�สุัด
ของอ่าวจอม่เทียน ติัดท่าจอดยอร์ชคลั่บุ มุ่ม่ SUP Board พร้อม่
คร่ฝึกกับุเทรล่เรียบุยาวตัล่อดแนวชายหาดสัำาหรับุ Surf Skate นี�คือ
บีุชคาเฟ่ของครอบุครัว ไม่่เพียงสันุกสันานด้วยกัน แต่ัยังอิ�ม่ได้จาก
สัารพัดเม่น่ที�คัดสัรรแล้่ว โดยเจ้าของผู้่้หล่งใหล่ทั�งกีฬากล่างแจ้ง
แล่ะอาหารอร่อย 

 อาหารเช้าแบุบุคอม่โบุเซัตัใหญ่จนถึงบุรันช์  หากร้่สึักหิวเมื่�อล่งทะเล่ม่าตัั�งแต่ัเช้า ไป็จนถึง
อาหารว่างยาม่บุ่าย ไป็จนมื่�อคำ�า มี่ทั�งพิซัซัาแป้็งหนาแต่ักรอบุที�เป็็นเอกลั่กษณ์์เฉพาะของร้าน เบุอร์เกอร์
รสัดั�งเดิม่ ทั�งจากขนม่ป็งัแล่ะชิ�นเนื�อ ครัวซัองตั์แล่ะเค้กที�ทำาสัดใหม่่ จากห้องขนม่อบุของที�ร้านเอง 
ไป็จนถึงผัู้ดไทยที�ได้ส่ัตัรไกล่จากร้านดังในนิวยอร์ก แล่ะขนม่จีนนำ�ายาป่็รสัชาติัแบุบุชล่บุุรีขนานแท้

 เ ป็็ น อี ก ห นึ� ง ร้ า น
อาหารหล่ากรสัชาติัที�เป็ลี่�ยน
พัทยาในความ่รับุร้่ของคุณ์ไป็
อย่างไม่่คาดฝนั

SUP BOARD แลิะ SURF SKATE
ในบ่ชคาเฟท่่่�เปน็มากกว่าคาเฟ ่

กู๊ด็ โอลิด์็ ซ่ี บ่ช คาเฟ ่
27

พัทยา ~ ชลบุรี

245/3 หม่่่ 4 ตั.นาจอม่เทียน 
อ.สััตัหีบุ
จ.ชล่บุุรี 20250

อย่่ในโรงแรม่โบุตัานี บีุช รีสัอร์ท  

วันจันทร์– วันพฤหัสับุดี 08.00–20.00 น.
วันศุกร์ 08.00–21.00 น.
วันเสัาร์ 07.00 –21.00 น. 
วันอาทิตัย์ 07.00–20.00 น.

300–500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 7245 7050
TEL

INFO

goodoldsea

FAMILY & FRIENDS
II
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ฟ้าสีัทองสัวยอรา่ม่กล่ายเป็็นศิล่ป็ะของทอ้งฟ้าใหไ้ด้ชม่ป็รากฏการณ์์แหง่สีัสัันยาม่เยน็เหนือท้องทะเล่
บุนเฉลี่ยงกล่างแจ้งหรือทำาเล่ใต้ัร่ม่จาม่จุรีใหญ่ที�ให้ร่ม่เงาแสันสับุาย แถม่ด้วยกระรอกหล่ากสีัแอบุย่อง
ล่งม่าทักทาย จะเลื่อกนั�งชิล่ล์่บุนเก้าอี�ยาวหรือเบุาะหม่อนอิงเอกเขนกเสัวนากันกับุกลุ่่ม่เพื�อน หรืออย่่
ในห้องแอร์อาคารกระจกก็ม่องเห็นทะเล่แล่ะท้องฟ้าได้แบุบุพาโนราม่าเช่นกัน 
 The Sky Gallery ขึ�นชื�อในเรื�องความ่หล่ากหล่ายของอาหาร ที�เสิัร์ฟครบุตัั�งแต่ัเบุรกฟาสัต์ั
จนถึงบุรันช์ มื่�อหนัก ๆ จนถึงสัม่่ทตีั�โบุวล์่สัำาหรับุคนรักสุัขภาพ 
 อาหารว่างยาม่บุ่ายไป็จนถึงอาหารคำ�ามื่�อใหญ่ หรือเครื�องดื�ม่ ค็อกเทล่สัารพัดในตัอนพล่บุคำ�า
ก็มี่ให้เลื่อกครบุครัน โดยครัวที�เป็ดิต่ัอเนื�องตัล่อดวัน ป็รุงอาหารไทยฟวิชันกว่า 200 รายการ ไม่่ควรพล่าด 
ป่็ม้่าแกะเดอะสักาย ทั�งสัดเด้ง แกะม่าให้เสัร็จสัรรพเพื�อให้ชุดสัวย ๆ ไม่่เป็้� อนแล่ะมี่มื่อสัะอาดไว้เซัล่ฟ ี
หรือทะเล่รวม่ ที�ม่าครบุทุกซีัฟ้่ดสัด ๆ  แต่ัถ้าอยากรับุป็ระทานเม่น่แซ่ับุไทย ๆ  ส้ัม่ตัำาถาด แล่ะผัู้ดไทยกุ้งแม่่นำ�า
ก็เสิัร์ฟได้น่ารับุป็ระทานไม่่แพ้กัน 

A GOOD VIBE @ PATTAYA  อิ�ม อร่อย จากเช้าจรด็คำ�า
เด็อะ ส่กาย แกลิอร่� พัท่ยา
28

พัทยา ~ ชลบุรี

09 2821 8588

Theskygallerypattaya

TEL

Theskygallerypattaya.com

400/488 หม่่่ 12 เขาพระตัำาหนัก 
ตั.หนองป็รือ อ.บุางล่ะมุ่ง 
จ.ชล่บุุรี 20150

ทางไป็เขาพระตัำาหนัก 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 08.00-00.00 น. 

500–800 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

INFO

FAMILY & FRIENDS
II
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ต่ำารับคลิาส่สิ่กคู่เม่องจันท์่
จันท่รโภัชนา
29

จันทบุรี

ร้านอาหารพื�นบุ้านตัำารับุเมื่องจันท์ เปิ็ดม่านานครึ�งศตัวรรษ เป็็นที�
คุ้นเคยเป็็นอย่างดีของชาวเมื่องจันทบุุรี จนเป็็นร้านรับุแขกร้านหนึ�ง
ตัั�งอย่่ใกล้่เขตัเมื่องเก่า ไม่่ไกล่จากย่านท่าหล่วงริม่นำ�าจันทบุ่ร บุรรยากาศ
เรียบุง่าย กว้างขวาง สัะอาดสัะอ้าน รองรับุคณ์ะใหญ่ได้ราว 10–12 โต๊ัะ

 อาหารเด่นเน้นพืชผัู้กพื�นบุ้านเฉพาะถิ�น ป็รุงถึงเครื�องตัาม่ตัำารับุเมื่องแห่งเครื�องเทศสัมุ่นไพร
แต่ัไม่่ถึงกับุเผ็ู้ดร้อน ที�ขึ�นชื�อม่าก คือ แกงหม่่ชะม่วง รสัเป็รี�ยวน้อย ๆ จากใบุชะม่วงตุ๋ันกับุหม่่ติัดมั่น
ส่ัวนไก่บุ้านต้ัม่กระวาน หอม่ฉุนขึ�นจม่่กจากสัมุ่นไพรที�เป็็นของดีเมื่องจันท์ม่าแต่ัโบุราณ์ นำ�าพริกระกำา
ก็เป็็นอีกจานที�แนะนำา รวม่ถึงก๋วยเตีั�ยวเส้ันจันท์ผัู้ดป่็ 
 นอกจากนี�ยังนำาผู้ล่ไม้่เด่นเมื่องจันท์ม่าเป็็นวัตัถุดิบุ ทั�งส้ัม่ตัำาทุเรียนที�เกิดขึ�นเมื่�อกว่า 20 ป็ก่ีอน 
โดยใช้ทุเรียนแก่ที�ยังดิบุม่าสัับุแล่ะตัำาเหมื่อนส้ัม่ตัำาไทย แล่ะยำามั่งคุดกุ้งสัดที�เป็็นของรับุป็ระทานเรียก
นำ�าย่อยชั�นดี

86/20 ถ.ม่หาราช ตั.ตัล่าด 
อ.เมื่องจันทบุุรี 
จ.จันทบุุรี 22000

ถ. ม่หาราช เชิงสัะพานภิญญสัาสัน์

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00–22.00 น.

200–500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

ส่าขา 2

PRICE

0 3932 7179 
TEL

INFO

Chanthornrestaurant

FAMILY & FRIENDS
II
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จากร้านนำ�าพริกหาบุเร่ที�ขายอย่่ในตัล่าด จ.จันทบุุรี นานหล่ายสิับุป็ ีจนเป็็นที�ร้่จักกันดีของคนเมื่องจันท์ 
ส่่ับุ้านนำ�าพริกข้าวสัวย ร้านอาหารที�โดดเด่นเรื�องอาหารพื�นเมื่องจันทบุ่ร แล่ะนำ�าพริกส่ัตัรโบุราณ์รสัชาติั
ดั�งเดิม่ ใช้สัมุ่นไพรแล่ะวัตัถุดิบุที�คัดสัรรม่าอย่างดีจากธรรม่ชาติั ป็ราศจากสัารกันเสีัย

 นำ�าพริกเนื�อเนียนสัวย กว่า 30 ชนิดของที�นี�เป็็นแบุบุโฮม่เม่ดป็รุงกันสัด ๆ ในร้าน จัด
เสิัร์ฟม่าอย่างสัวยงาม่พร้อม่ผัู้กเคียงแล่ะดอกไม้่รับุป็ระทานได้ ทั�งยังมี่เม่น่ป็ระจำาถิ�นหารับุป็ระทาน
ยากที�จัดม่าเป็็นสัำารับุอย่าง เครื�องว่างบุ้านนำ�าพริก เม่น่ทานเล่่นซึั�งป็ระกอบุด้วย เมี่�ยงกลี่บุบัุว ข้าวตััง
เป็าะเป็ี� ยะ ถุงทอง แล่ะแตังโม่โรยป็ล่าแห้ง รวม่ถึง เสับีุยงจันท์ ขายดีที�รวม่กับุข้าวเมื่องจันทบุุรีเอาไว้ทั�ง 
คั�วแห้งหน่อกระทือ หม่่ชะม่วง ต้ัม่ส้ัม่กั�ง ไก่ต้ัม่กระวาน เสิัร์ฟม่าพร้อม่กับุนำ�าพริก 5 อย่าง ข้าวห่อใบุตัอง 
แล่ะนำ�าส้ัม่ม่ะปี็� ด
 ชิม่อาหารถิ�นจันทบุุรีตัำารับุโบุราณ์ ในบุรรยากาศที�เน้นการตักแต่ังแบุบุไทย ๆ ให้ความ่ร้่สึัก
เหมื่อนนั�งรับุป็ระทานอย่่ในบุ้านสัมั่ยก่อน รับุรองว่าจะได้ความ่ป็ระทับุใจกลั่บุไป็แน่นอน

เปดิ็ต่ำารับอาห่ารถิู�นแลิะนำ�าพริกจันท่บูร
บ้านนำ�าพริกข้าวส่วย
30

จันทบุรี

ถ.พระยาตัรัง วัดใหม่่ หม่่่บุ้านยล่ดาวิล่ล์่เฟสั 2 
อ.เมื่องจันทบุุรี
จ.จันทบุุรี 22000

ถ.พระยาตัรัง 
ใกล้่คริสัตัจักรคริสัเตีัยนจันทบุุรี 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 09.00–17.30 น.

150–300 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 6694 9564
TEL

INFO

Baannamphrikkaosauy
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ร้านอาหารบุ้าน ๆ สัไตัล์่โฮม่เม่ดใต้ัเพิงโล่่งหลั่งคามุ่งจากซ่ัอนตััว
อย่่ในสัวนผู้ล่ไม้่นานาพันธ์ุ ทั�งล่างสัาด มั่งคุด ทุเรียน ฯล่ฯ กล่าง
ป่็าดิบุชื�นของเกาะสัมุ่ย  ทุกเม่น่ทางร้านใช้ผู้ลิ่ตัผู้ล่พืชผัู้กป็ล่อด
สัารพิษที�ป็ล่่กเองภายในสัวน แล่ะใช้วัตัถุดิบุพื�นถิ�นอื�น ๆ บุนเกาะ
นำาม่าป็รุงอาหาร หรือทำาเป็็นผัู้กเหนาะ  
 บุ้านสัวนล่างสัาด เสิัร์ฟอาหารพื�นบุ้านเกาะสัมุ่ย โดยพี�แอ้
แม่่ครัวใหญ่เจ้าของส่ัตัรอร่อยมี่กรรม่วิธีการป็รุงที�เป็็นเอกลั่กษณ์์
มี่รสัชาติัเฉพาะตััว แถม่ตักแต่ังความ่สัวยงาม่จัดจานก่อนเสิัร์ฟ
ได้น่ารัก แตักต่ัางไป็จากอาหารป็กัษ์ใต้ัจังหวัดอื�น ๆ อาทิ ขนม่จีน
นำ�ายาป่็ เคยจี�  ข้าวมั่นกะทิ วายคั�ว-หมึ่กสัายต้ัม่กะทิ  หม่่โคแกงเหลื่อง 
ข้าวยำา ฯล่ฯ โดยมี่ผัู้กสัดแนม่ม่ากม่ายตัาม่สัไตัล์่อาหารป็กัษ์ใต้ั

 อยากชิม่เม่น่อร่อยบุรรยากาศรับุป็ระทานข้าวในสัวน
ต้ัองจองล่่วงหน้า 1 วัน เพื�อสัอบุถาม่เม่น่แล่ะเลื่อกรายการอาหาร
ซึั�งมี่ทั�งแบุบุเป็็นเชตัครบุเครื�องทั�งคาวหวาน แล่ะหรือเลื่อกสัั�งตัาม่
เม่น่ที�ต้ัองการ 

อาห่ารพ่�นบ้านปก้ษ์ใต้่กลิางปา่ดิ็บช่�น
บ้านส่วนลิางส่าด็
31

เกาะสมุย ~ สุราษฎร์ธานี 

09 9051 4099

BaanSaunLangSard

TEL

หม่่่ 2 ตั.อ่างทอง 
อ.เกาะสัมุ่ย 
จ.สุัราษฎร์ธานี 84140 

จากท่าเรือหน้าทอน ใช้เส้ันทางไป็
นำ�าตักหินล่าด ถึงก่อนวัดนำ�าตักหินล่าด 

วันอังคาร-วันอาทิตัย์ 11.00–16.00 น.

300–500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

INFO

FAMILY & FRIENDS
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หากไขรหัสัชื�อร้าน ก็บุอกได้ถึงความ่หม่ายที�ซ่ัอนอย่่ กระชังก็คือ
ที�เลี่�ยงป็ล่า กุ้ง กั�ง ป่็สัด ๆ ม่ะก็คือแม่่ รวม่ความ่แล้่วก็คือ ม่ากิน
อาหารทะเล่สัด ๆ จากกระชังที�บุ้านแม่่หญิง ร้านสัไตัล์่ขนำาหลั่งคา
มุ่งจากป็ล่่กบุนแพ ส่ัวนพื�นไม้่กระดานสัร้างบุนแพล่ตัฟอร์ม่ใช้เป็็นครัว 
ตัั�งอย่่บุนเกาะกล่างหน้าเมื่องกระบีุ� ฉะนั�นจึงมี่เรือบุริการพาข้าม่ไป็
จากหน้าเมื่อง ใช้เวล่า 5 นาทีจากท่าเรือเจ้าฟ้าแล่กกับุบุรรยากาศที�
เงียบุสังบุ สัวยงาม่ของป่็าชายเล่นที�สัม่บุ่รณ์์ที�สุัดอีกแห่งของเมื่องไทย

 เสิัร์ฟเม่น่พื�นบุ้านชาวป็ระม่งเกาะกล่าง ป็รุงด้วยอาหาร
ทะเล่สัด ๆ รสัชาติัเด็ด โดยเฉพาะป็ล่าเก๋ามุ่กที�ใช้ทำาได้สัารพัด
ตัั�งแต่ัต้ัม่ยำานำ�าใสั หรือต้ัม่ส้ัม่ใส่ัมั่นม่่วง หรือแม้่แต่ัแกงส้ัม่สุัดจัดจ้าน
แบุบุป็กัษ์ใต้ั นอกจากนี�มี่แกงคั�วป่็ไข่ ที�ใช้ป่็เป็็น ๆ หิ�วขึ�นจากกระชัง
กุ้งล่ายเสืัอซัอสัม่ะขาม่ หอยชักตีันล่วกจิ�ม่ซีัฟ้่ด ป็ล่าหมึ่กนำ�าดำา
เค็ม่หวานช่วยตััดรสั แล่ะอย่าลื่ม่สัั�งยำาสัาหร่ายม่ะพร้าวคั�ว 

 อาหารรสัชาติัดีใน
บุรรยากาศเรียบุง่าย สัะอาดสัะอ้าน
สัไตัล่์ครัวมุ่สัลิ่ม่ แต่ัควรไป็เป็็น
กลุ่่ม่ใหญ่แล่ะมี่เวล่าม่ากสัักหน่อย

จากกระชังมาลิงจานท่่�บ้านเกาะกลิาง
กระชังบ้านมะห่ญิง
32

กระบี่

08 1271 6102

BaanMaYhing

TEL

10 หม่่่ 1 ตั.คล่องป็ระสังค์
อ.เมื่องกระบีุ� 
จ.กระบีุ� 81000

นั�งเรือจากท่าเจ้าฟ้า 5 นาที

วันอังคาร-วันอาทิตัย์ 10.00–18.00 น. 

500–1,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

INFO

FAMILY & FRIENDS
II
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แม้่จะเป็ิดตัล่อดวัน แต่ัช่วงเวล่าดีที�สุัดของร้านที�เป็็นอาคารเป็ิด
โล่่งหันหน้าออกทะเล่อ่าวนาง เห็นทิวทัศน์ 360 องศา ยาม่เย็น
พร้อม่มื่�อคำ�าในแสังสุัดท้ายแห่งท้องทะเล่อันดามั่น สัม่กับุชื�อร้านที�
เน้นอาหารทะเล่สัด ชิม่ไป็ชม่ทะเล่ไป็ ส่ัวนด้านในร้านตักแต่ังแนว
แฟนตัาซีัแสังไฟสีัฟ้าในบุรรยากาศฝ่งป็ล่ากล่างเวิ�งทะเล่ 

 เน้นความ่สัดของอาหารที�เป็็นวัตัถุดิบุในเม่น่อาหารไทย
แล่ะไทยร่วม่สัมั่ย ไม่่ใช่อาหารป็กัษ์ใต้ั ที�โดดเด่นคือ ป่็ม้่าคั�วไข่เค็ม่
ไชยา ป่็นิ�ม่ทอดใบุเล็่บุครุฑ์ หอยเชล่ล์่ซัอสัเอ็กซ์ัโอ ป็ล่ากะพงนึ�ง
ม่ะนาว ป็ล่ากะพงทอดนำ�าป็ล่า หม่่ฮ้อง แล่ะกุ้งทอดราดซัอสัม่ะขาม่ 
 หลั่งอาหารในบุรรยากาศใต้ัแสังเทียนแล่ะล่ม่ทะเล่ ล่อง
สัั�งค็อกเทล่ส่ัตัร exotic ม่าล่องจิบุ อย่าง Tiger Sour ยาดองเหล้่า
เสืัอ 11 ตััวผู้สัม่ผู้สัานให้เป็รี�ยวหวาน หรือต้ัม่ยำาที�หอม่ฉุนจากข่า 
ตัะไคร้ ใบุม่ะกร่ด พริกสัด หรือ Mango Sticky Rice เมื่�อข้าวเหนียว
ม่ะม่่วงถ่กเสิัร์ฟใหม่่ม่าในร่ป็แบุบุค็อกเทล่

ดิ็นเนอร์ในยามเย็นแห่่งอันด็ามัน 
แลิเลิกริลิลิ์
33

กระบี่

06 5050 7887

LaeLayGrill

TEL

laelaygrill.com

89 หม่่่ 3 ตั.อ่าวนาง 
อ.เมื่องกระบีุ� 
จ.กระบีุ� 81180

ริม่หาดอ่าวนาง
ซั.อ่าวนาง 17 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00–22.00 น. 

500–1,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

INFO

FAMILY & FRIENDS
II
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อาหารส่ัตัรเด็ดส่ังต่ัอรุ่นส่่ัรุ่นอย่่ในบุ้านหลั่งใหญ่ โดดเด่นอย่่กล่าง
ท้องทุ่งแล่ะบึุงนำ�า ผู่้านการป็รับุป็รุงคืนสัภาพ ทาสีัขาวแบุ่งพื�นที�
เป็็นพิพิธภัณ์ฑ์์ขนาดเล็่กในบุรรยากาศย้อนยุค สัไตัล์่บุาบุ๋าย่าหยา
ที�รวบุรวม่ของตักแต่ังบุ้าน เครื�องเรือน เครื�องทอง ล่วดล่ายศิล่ป็ะ 
ภาพถ่ายเก่าเล่่าป็ระวัติัศาสัตัร์ภ่เก็ตั 
 นอกจากนี�ยังมี่ส่ัวนโฮม่สัเตัย์ห้องพักแบุบุย้อนยุค แล่ะ
ห้องอาหารที�เคยใช้โต๊ัะยาวสีัแดงนั�งรับุป็ระทานอาหาร ตัำารับุเพอรานากัน 
ที�ผู้สัม่ผู้สัานระหว่างเครื�องเทศแบุบุม่ล่าย่แล่ะรสัชาตัิแบุบุจีน
บุรรยากาศเหม่อืนม่ารับุป็ระทานขา้วกับุครอบุครวัในบุ้านที�มี่ของเก่า
ตักแต่ังให้ได้ชม่ พร้อม่มุ่ม่ถ่ายร่ป็สัวย

 จานเด็ดห้าม่พล่าด
หมี่�กรอบุ พ.ศ. 2479 ส่ัตัรเก่า
จากป็ีที�สัร้างคฤหาสัน์ ป็ีกไก่
คั�วเกลื่อกรอบุ ผัู้ดไทยบุ้านอาจ้อ
ป็ล่ากะพงสัดทอดกรอบุจนถึง
แกงต่ัาง ๆ ความ่เด่นอย่่ที�วัตัถุดิบุ
ที�สัดใหม่่คุณ์ภาพส่ัง ป็ล่าสัด ๆ
โดยชาวเล่ม่อแกน ผัู้กต่ัาง  ๆป็ล่่กเอง
หลั่งบุ้าน แล่ะซืั�อหาจากกลุ่่ม่
ชาวบุ้านในชุม่ชน เซัตัอาหาร
จานกระเบืุ�องคุ้นเคยเหมื่อนที�
ใช้ในครอบุครัวใหญ่

อร่อยย้อนยุคกับสู่ต่รอาห่าร 100 ป ี
ท่่�บ้านบาบ๋าย่าห่ยา

โต๊่ะแด็ง@บ้านอาจ้อ
34

ภูเก็ต

06 2459 8889

BaanArJor

TEL

102 ถ.เทพกระษัตัรี ตั.ไม้่ขาว 
อ.เมื่องภ่เก็ตั 
จ.ภ่เก็ตั 83110 

เข้า ซั.วัดไม้่ขาว 200 ม่.

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00–22.00 น. 

300-600 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

INFO

FAMILY & FRIENDS
II
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ร้านอาหารไทยสัไตัล์่ภ่เก็ตั เป็็นที�ร้่จักในย่านหาดป่็าตัองในหม่่่นักท่องเที�ยวชาวไทยแล่ะต่ัางชาติั เนื�องจากรสัชาติักล่ม่กล่่อม่แต่ัไม่่เผ็ู้ด
จัดจ้านจนคนต่ัางถิ�นกินได้ หากยังคงรักษาเอกลั่กษณ์์ของอาหารพื�นบุ้านภ่เก็ตัเอาไว้อย่างครบุถ้วน เพราะความ่เชี�ยวชาญของเชฟม่อนด์
เจ้าของร้าน ซึั�งล่่าสุัดเคยยกทีม่ครัวไป็ท้าชิงกับุเชฟกระทะเหล็่ก ป็ระเทศไทย 

 บุรรยากาศร้านนั�งสับุาย แบุ่งเป็็นโซันเอาท์ดอร์ ร่ม่รื�นด้วยต้ันไม้่ ร้านจัดเสิัร์ฟแบุบุครัว
ที�บุ้าน เครื�องทอดต่ัาง ๆ ม่าในตัะกร้าสัาน แกงส้ัม่ในหม้่อเคลื่อบุเล็่ก ๆ นำ�าพริกผัู้กเหนาะในชุดจาน
กระเบืุ�องล่ายคราม่แบุบุเก่า ให้ความ่ร้่สึักที�คุ้นเคย พร้อม่นำาเสันอเม่น่จับุค่่โดยเชฟ เลื่อกจาน 2 รสัชาติั
ที�เข้ากันพอดี อาทิ แกงเลี่ยงกับุป็ล่าทอดเครื�อง แกงส้ัม่กับุหม่่คั�วเกลื่อ หรือเม่น่ซิักเนเจอร์ของร้าน
ที�ม่าเดี�ยวก็อร่อย ทั�งหม่่ฮ้องส่ัตัรภ่เก็ตั นำ�าพริกกุ้งเสีัยบุที�เข้ม่ข้น สีัสัวยม่าก แกงป่็หมี่�ล่วก ไตัป็ล่าแกงคั�ว
หรือจานที�ไม่่ได้เห็นจากที�อื�นอย่าง แกงเขียวหวานป่็

อาห่ารไท่ยภูัเก็ต่รส่ห่รอยท่่�คุ้นเคยแห่่งย่านปา่ต่อง 
กาบกลิ้วย
35

ภูเก็ต

0 7634 6832 / 0 7660 8685

kaabgluaypatong

TEL

58/3 ถ.พระบุารมี่ ตั.ป่็าตัอง 
อ.กะท้่ 
จ.ภ่เก็ตั 83150

อย่่เยื�องวัดสุัคีรีวงก์

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00–01.00 น. 

200-500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

INFO

FAMILY & FRIENDS
II
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ร้านอาหารตัำารับุภ่เก็ตั-ฮกเกี�ยน ที�ได้แรงบัุนดาล่ใจม่าจากครัวไฟ
ของคุณ์แม่่ แล่ะยังรักษาเอกลั่กษณ์์ของรสัมื่ออันกล่ม่กล่่อม่ จัดจ้าน
ที�ไม่่เหมื่อนที�ใด เป็รียบุได้กับุต้่ักับุข้าวของครอบุครัวใหญ่ที�เป็ดิต้่ั
ทีไร มั่�นใจได้ว่ามี่ของอร่อยรอคอยอย่่
 ร้านตัั�งอย่่ในตึักแถวโบุราณ์แบุบุป็ีนัง สัมั่ยรัชกาล่ที� 5
ย่านหล่าดใหญ่ ผู่้านการบุ่รณ์ะครั�งใหญ่แล่ะทาสีัขาวสัะอาดสัะอ้าน
ไม่่เพียงอาหารอร่อย กว้างขวางด้วยโต๊ัะยาวสัำาหรับุคณ์ะใหญ่ แล่ะ
การตักแต่ังย้อนยุคแต่ัทันสัมั่ย ในช่วงหัวคำ�ายังมี่ดนตัรีแสัดงสัด
เติัม่เต็ัม่บุรรยากาศ

 เม่น่เด่น ๆ ของร้านเป็็นอาหารไทยดั�งเดิม่ที�ผู้สัม่ผู้สัาน
ความ่เป็็นจีนฮกเกี�ยนกับุอาหารป็กัษ์ใต้ั กล่ายเป็็นส่ัตัรอาหารที�ไม่่พบุ
ในแถบุอื�น หม่่ฮ้อง หม่่ตุ๋ันเครื�องเทศเค็ม่หวาน ก็อร่อยไม่่เหมื่อนที�อื�น
นำ�าพริกระกำาป็ล่าฉิ�งฉ้าง ใส่ักะป็ภ่ิเก็ตัที�หอม่ม่าก ต้ัม่ส้ัม่ภ่เก็ตัป็ล่าย่าง
ใส่ัยอดม่ะขาม่อ่อน ต้ัม่กับุเนื�อนุ่ม่เป้็� อยด้วยหยานัดหรือสัับุป็ะรด
เป็็นอีกหนึ�งเม่น่แนะนำา รสัเบุา ๆ ก็ต้ัองฟกัทองผัู้ดกะป็กุ้ิงแห้งที�ไม่่พบุ
จากที�อื�น แล่ะอย่าลื่ม่แกงป่็ใบุชะพล่่กินกับุหมี่�ฮุ้น

ไฟน์ได็นิ�งต่ำารับภูัเก็ต่ในต่่กโบราณ์ร้อยปี
ตู้่กับข้าว
36

ภูเก็ต

0 7660 8888

tukabkhao

TEL

8 ถ.พังงา 
อ.เมื่องภ่เก็ตั 
จ.ภ่เก็ตั 83000

ย่านโอล่ด์ทาวน์ 
ตัล่าดใหญ่ ถ.พังงา

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.30–21.30 น.

200-300 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

INFO

FAMILY & FRIENDS
II
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ร้านอาหารไทยสัไตัล่์ภ่เก็ตั ตัั�งอย่่ในคฤหาสัน์เก่าที�เรียกกันใน
ภาษาถิ�นว่า อัง ม้่อ เหล่า หรือตึักฝรั�ง ได้รับุการป็รับุป็รุงใหม่่ เน้น
สีัขาว ตัั�งอย่่ไม่่ไกล่จากย่านเมื่องเก่าภ่เก็ตั ภายในเป็็นห้องกระจก
กว้างขวาง แต่ัด่เป็็นกันเองด้วยโต๊ัะกล่ม่ท็อป็หินอ่อน แล่ะเก้าอี�เช็กโค
ที�พบุได้ตัาม่ร้านอาหารเก่าในปี็นัง ให้บุรรยากาศของการสัรวล่เสัเฮฮา
ในวงอาหารของครอบุครัวหรือกลุ่่ม่เพื�อน
 เม่น่มี่ความ่เป็็นจีนฮกเกี�ยน ผู้สัม่ผู้สัานกับุอาหารไทย
พื�นบุ้านในแบุบุฉบัุบุของร้านที�ได้รับุคะแนนรีวิวค่อนข้างดี ซึั�งคง
เป็็นเพราะเชฟมื่อเก่าที�ทำาม่าตัั�งแต่ัร้านเขียวไข่กา ก่อนรีโนเวทม่า
เป็็น Yaya House

 จานแนะนำา ป็ล่าเจี�ยนเต้ัาเจี�ยว ซุัป็ป็ล่าฉิ�งฉ้างรสัชาติัหอม่หวานกล่ม่กล่่อม่ หรือหอยหวาน
ต้ัม่ตัะไคร้ เป็็นอีกจานที�มี่ความ่อร่อยสัดชื�นของหอยหวาน กับุความ่หอม่ของตัะไคร้แล่ะสัมุ่นไพรพื�นบุ้าน
ส่ัวนใครชอบุความ่จัดจ้านของนำ�าพริกสัไตัล์่ใต้ั นำ�าชุบุหยำากุ้งสัด หรือนำ�าพริกขยำากุ้งสัด คล้่ายนำ�าพริกกะป็ิ
แต่ัขยำาให้เข้ากัน เนื�อกุ้งสัดล่วกกินกับุ ผัู้กพื�นบุ้านป็กัษ์ใต้ัรับุป็ระทานค่่ข้าวสัวยร้อน ๆ เข้ากันได้ดี

เสิ่ร์ฟอาห่ารไท่ยในต่่กเก่าชิโนโปรตุ่ก่ส่
ยาย่า เฮีาส์่ 
37

ภูเก็ต

0 7660 9266

Yayahousephuket

TEL

265 ถ.เยาวราช ตั.ตัล่าดเหนือ 
อ.เมื่องภ่เก็ตั 
จ.ภ่เก็ตั 83000

ใกล้่สีั�แยก ถ.เยาวราช 
ตััดกับุถนนแม่่หล่วน

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 
มื่�อกล่างวัน 11.00-15.00 น. 
มื่�อเย็น 17.00-22.00 น.

300-500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

INFO

FAMILY & FRIENDS
II
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0 7631 0100

SeafoodAtTrisara

TEL

60/1 หม่่่ 6 ถ.ศรีสุันทร 
ตั.เชิงทะเล่ 
อ.ถล่าง จ.ภ่เก็ตั 83110   

อย่่ในโรงแรม่ตัรีสัรา ภ่เก็ตั 

วันจันทร์-วันเสัาร์ 11.30-22.30 น. 
วันอาทิตัย์ 06.00-22.30 น. 

1,500–5,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

 เสิัร์ฟอาหารไทยซีัฟ้่ดรสัชาติัดั�งเดิม่ ได้แรงบัุนดาล่ใจจาก
อาหารพื�นถิ�นป็กัษ์ใต้ั จัดจานอย่างสัร้างสัรรค์ ป็รุงทุกเม่น่ด้วยวัตัถุดิบุ
ที�มี่คุณ์ภาพจากแหล่่งป็ล่่กแล่ะเกษตัรกรท้องถิ�นจนทำาให้อาหาร
จานง่าย ๆ มี่สีัสััน จานหลั่กแนะนำา ป่็ผัู้ดผู้งกะหรี� ล็่อบุสัเตัอร์ราดพริก
ต้ัม่ส้ัม่ระกำาป็ล่า หมึ่กผัู้ดดำา ช่กลิ่�นรสัของวัตัถุดิบุท้องถิ�นที�สัดใหม่่ 
ป็ดิท้ายด้วยของหวานสัาค่พัทลุ่งออร์แกนิก เนื�อม่ะพร้าวอ่อนธัญพืช 
กะทิสัดพร้อม่ล่ำาไย แล่ะไอศกรีม่กะทิ

ร้านอาหารไทยในโรงแรม่ห้าดาว
โรงแรม่ตัรีสัรา ที�ได้รางวัล่มิ่ชลิ่น
เพล่ท ในบุรรยากาศโป็ร่งสับุาย
รับุล่ม่ทะเล่ริม่ชายหาดเล็่ก ๆ ที�
เงียบุสังบุ โดยเฉพาะดินเนอร์ช่วง
เวล่าแสันพิเศษในยาม่เย็น 

ดิ็นเนอร์โรแมนติ่กริมห่าด็ยามอาทิ่ต่ย์อัส่ด็ง
ซ่ีฟู�ด็ แอท่ ต่ร่ส่รา
38

ภูเก็ต
INFO

FAMILY & FRIENDS
II



9292
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HEALTHY & ORGANIC

III

เพราะสุ่ขภัาพท่่�ด่็
เริ�มต้่นด้็วยอาห่ารสุ่ขภัาพ

ความ่คิดสัร้างสัรรค์อันไม่่หยุดนิ�งได้ทำาให้ Healthy & Organic เป็็น
หม่วดร้านอาหารที�น่าตืั�นตัาตืั�นใจที�สุัด อาหารสุัขภาพในป็จัจุบัุน
ไม่่ได้มี่แค่สัลั่ด หรือจานจากผัู้ก กับุรสัชาติัอ่อน ๆ อีกต่ัอไป็แล้่ว
การผู้สัม่ผู้สัานของวัตัถุดิบุสัด ใหม่่ จากฟาร์ม่ม่าส่่ัจาน การทดแทน
เครื�องป็รุงรสัด้วยทางเลื่อกใหม่่  ๆ การจัดจานด้วยสัไตัล์่ที�เป็็นเอกลั่กษณ์์
หรือแม้่แต่ัการป็รุงแบุบุโม่เล่ก่ล่าร์ ที�ใช้ความ่เข้าใจด้านวิทยาศาสัตัร์
การอาหารม่าป็รับุสัร้างรสัสััม่ผัู้สั ได้ช่วยทำาให้อาหารสุัขภาพ Vegan 
กลั่บุม่าส่่ัสิั�งที�สัร้างความ่สุัขจากรสัชาติัได้อีกครั�ง 

93
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ร้านอาหารผัู้กสัดเพื�อสุัขภาพ ร้านแรกดั�งเดิม่คือร้านที�ย่านบุางชัน ถ.ราม่คำาแหง 167 แวดล้่อม่ด้วยโรงเรือน
ป็ล่่กผัู้กสัลั่ดไฮโดรโป็นิกส์ัที�ใช้ในร้านทั�งหม่ด 
 ในอาคารมี่พื�นที�กว้างขวาง มี่โต๊ัะยาวสัำาหรับุคณ์ะใหญ่หล่ายโต๊ัะพร้อม่ ๆ กัน เม่น่เด่น
แนะนำาคือ โฮม่เฟรช สัลั่ด ที�เสิัร์ฟกับุนำ�าสัลั่ดตัำารับุของ De La Lita พรีเมี่ยม่พอร์คชอป็ชิ�นใหญ่นุ่ม่
กำาลั่งดี เสิัร์ฟกับุซัอสัแล่ะเกรวี รสักล่ม่กล่่อม่แซัล่ม่อนซัอสั ล็่อบุสัเตัอร์ที�รสัชาติัซัอสัทำาได้ดีม่าก แล่ะ
สัลั่ดร็อกเก็ตั เสิัร์ฟกับุเห็ดออรินจิผัู้ดกับุไวน์ขาว 
 นอกจากนี� มี่เบุเกอรีในต้่ัเค้กขนาดยาว 2 ต้่ั แนะนำา Gateau Magique เค้กเนื�อแน่นหนึบุ 
รับุป็ระทานค่่ชาหรือไอศกรีม่ พร้อม่ด้วยเม่น่กาแฟ แล่ะเครื�องดื�ม่เย็นสุัดสัร้างสัรรค์อีกม่ากม่าย

ลิะลิานต่าจากส่ลิัด็ พาส่ต่า ถู่งส่เต๊่ก
โฮีมเฟรช ไฮีโด็รฟาร์ม 

1

กรุงเทพมหานคร

HEALTHY & ORGANIC
III

2 ซั.ราม่คำาแหง 167  ถ.ราม่คำาแหง 
แขวงสัะพานส่ัง เขตัสัะพานส่ัง 
กรุงเทพฯ 10240  

ใกล้่แยกมิ่สัทีน 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00–21.00 น. 

300–500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2917 2445

homefreshrestaurant

homefreshrestaurant.com

TEL

INFO
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ป็ล่่กผัู้กเพราะรักแม่่ สัโล่แกนที�คุ้นห่ของร้านอาหารดังที�ครองใจ
นักชิม่ผู้่้รักสุัขภาพ เพราะเป็็นตััวจริงเรื�องผัู้กออร์แกนิก มี่จุดเริ�ม่ต้ัน
จากฟาร์ม่ผัู้กขนาดใหญ่ในเชียงใหม่่กว่า 200 ไร่ ที�ได้พัฒนาสัายพันธ์ุ
ผัู้กแล่ะส่ังตัรงความ่สัดใหม่่จากฟาร์ม่ถึงใจกล่างเมื่องกรุง
 จะเลื่อกรับุป็ระทานในกรุงเทพฯ ก็สัะดวกมี่หล่ายสัาขา
แต่ัถ้ามี่โอกาสัไป็เที�ยวเชียงใหม่่ก็ไม่่ควรพล่าด เพราะบุางช่วงเวล่า
ทางร้านมี่กิจกรรม่ตััดผัู้กในสัวนผัู้กที�เชียงใหม่่ สัาขาสัันทราย 
ส่ัวนเม่น่ซิักเนเจอร์ของแต่ัล่ะสัาขาจะแตักต่ัางกันไป็ แล่ะมี่การป็รับุ
เป็ลี่�ยนเม่น่ใหม่่ทุก ๆ 4 เดือน
 เมื่�อทุกเม่น่ถ่กสัร้างสัรรค์ออกม่าให้รับุป็ระทานง่าย
เหม่าะกับุทุกเพศทุกวัย อาหารสัไตัล่์ฟิวชันจานอร่อยที�ไม่่ได้มี่ดี
แค่ผัู้ก หากได้ลิ่�ม่ล่องรสัชาติั แล้่วจะหันม่ารักการรับุป็ระทานผัู้ก
ได้แบุบุไม่่ร้่ตััว

ส่ารพัด็เมนูผัักท่่�ปลิูกแลิะปรุงด้็วยความรัก
ส่วนผััก โอ้กระจู๋
2

กรุงเทพมหานคร

226/1 ถ.พระราม่ที� 1 
แขวงป็ทุม่วัน  เขตัป็ทุม่วัน 
กรุงเทพฯ 10330

สัยาม่สัแควร์ ซั. 2 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-22.00 น.  

500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

ส่าขา ส่ยามส่แควร์ ซีอย 2

PRICE

06 2309 4545

ohkajhu

TEL

HEALTHY & ORGANIC
III

ohkajhuorganic.com

INFO
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ขยับุขยายจาก Farm To Table Café ที�เป็็นร้านเครื�องดื�ม่ ไอศกรีม่
อาหารสุัขภาพเล็่ก ๆ ย่านป็ากคล่องตัล่าด ริม่ ถ.อัษฎางค์ ไป็ส่่ัร้าน
กว้างขวางขึ�น ในอาคารโบุราณ์สัร้างสัมั่ยรัชกาล่ที� 5 พร้อม่เติัม่ชื�อใหม่่
เป็็น Farm To Table, Hideout เพราะซ่ัอนตััวอย่่ในซัอยเล็่ก ๆ 
ห่างจากร้านแรกเพียง 100 เม่ตัร

 ป็ระดับุไม้่ใหญ่ป็ล่่ก
ในกระถางด้านหน้าตััวตึักสีัขาว
ภายในใช้สีัออฟไวท์ โทนอุ่น
ตักแต่ังด้วยงานเหล็่กแล่ะไม้่
มี่ป็ระม่าณ์ 10 โต๊ัะ

 เม่น่เป็็นอาหารจานเดียวคงคอนเซ็ัป็ต์ัจากฟาร์ม่ม่าส่่ัจาน เช่น ข้าวซีั�โครงหม่่อบุ ข้าวหม่่กุ้ง
กระเทียม่พริกไทย ข้าวแกงกะหรี�หม่่ แซันด์วิชผัู้กโขม่ แล่ะที�ขึ�นชื�อคือสัลั่ดต่ัาง ๆ ที�ใช้ผัู้กสัดป็ล่อดภัย
ไอศกรีม่เจล่าโต้ัโฮม่สัไตัล์่ส่ัตัรผัู้กแล่ะผู้ล่ผู้ลิ่ตัออร์แกนิก ไม่่หวาน แล่ะไร้สัารป็รุงแต่ัง รวม่ถึงเครื�องดื�ม่เย็น
หล่ายส่ัตัรจากผู้ล่ไม้่ กาแฟสัโล่ว์บุาร์ แล่ะชาเขียวที�สัร้างสัรรค์ม่าส่่ัโฟล่ทเจล่าโต้ั

จากส่ลิัด็ถู่งเจลิาโต้่ 
ในคาเฟล่ิับกลิางปากคลิองต่ลิาด็

ฟาร์ม ทู่ เท่เบิ�ลิ, ไฮีด์็เอ้าท์่
3

กรุงเทพมหานคร

15 ซั.ท่ากล่าง ถ.วังบุ่รพาภิรม่ย์  
แขวงวังบุ่รพาภิรม่ย์  เขตัพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200

400 ม่. จาก MRT สันาม่ไชย 
ป็ระต่ัทางออกที� 4 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 09.00-20.00 น. 

100–300 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

02 004 8771

farmtotablehideout

TEL

INFO

HEALTHY & ORGANIC
III
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ร้านอาหารที�เสิัร์ฟเฉพาะเม่น่ Plant-based อาหารจากพืชผัู้ก ผู้ล่ไม้่
แล่ะธัญพืช แบุบุธรรม่ชาติั 100% ป็ราศจากวัตัถุดิบุจากสััตัว์ ไม่่ผู่้าน
การขัดสีัหรือแป็รร่ป็ใด ๆ มั่�นใจได้ว่าไม่่มี่สัารเคมี่ สัารป็รุงแต่ังหรือ
แม้่แต่ัสัารกันบุ่ด ด้วยแนวคิดที�อยากหยิบุยื�นอาหารดี ๆ ให้กับุทุกคน
ในราคาสับุายกระเป๋็า อิ�ม่อร่อยได้ทั�งเม่น่ทานเล่่น อาหารคาวหวาน 
เครื�องดื�ม่ ไป็จนถึงไวน์วีแกนรสัเยี�ยม่ 

 ที� นี� เป็ รียบุเสัมื่อน
เป็็นห้องอาหารแบุบุ One Stop
Service ของเม่น่ Plant-based 
เน้นความ่เป็็น Eco-friendly 
ในบุ้านหลั่งใหญ่บุรรยากาศ
อบุอุ่น โป็ร่งโล่่ง นั�งสับุาย
ตักแต่ังสัไตัล์่อินดัสัเทรียล่ที�
เพิ�ม่ความ่สับุายตัาด้วยต้ันไม้่
สีัเขียวทั�วทุกมุ่ม่ร้าน

 เม่น่อาหารมี่ให้เลื่อกตัั�งแต่ัอาหารนานาชาติั ไป็จนถึง
อาหารไทย วัตัถุดิบุส่ัวนใหญ่คัดสัรรม่าจากเกษตัรกรไทยที�ป็ล่่ก
แบุบุออร์แกนิก รวม่ถึงเม่น่ป็ระจำาถิ�นของป็ระเทศลุ่่ม่แม่่นำ�าโขง ได้แก่
เวียดนาม่ กัม่พ่ชา ล่าว แล่ะเมี่ยนม่า ที�หารับุป็ระทานได้ยากใน
ป็ระเทศไทย โดยใช้วัตัถุดิบุออร์แกนิกจากป็ระเทศนั�น ๆ

ครบเคร่�องเร่�อง PLANT-BASED 
บรอกโคลิ ่เรฟโวลิูชั�น
4

กรุงเทพมหานคร
899 ซั.สุัขุม่วิท 49 ถ.สุัขุม่วิท 
แขวงคล่องตัันเหนือ เขตัวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110

BTS พร้อม่พงษ์  

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-21.00 น. 

200–500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2662 5001 / 09 5251 9799

broccolirevolution

TEL

INFO

HEALTHY & ORGANIC
III
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 คาเฟ่เพื�อสุัขภาพธีม่สีัเหลื่องสัดใสัร้านนี� เน้นวัตัถุดิบุที�ดีที�สุัดทั�งแป้็งเค้ก ธัญพืช ไป็จนถึง
โยเกิร์ตั ขนม่ แล่ะเครื�องดื�ม่ในแต่ัล่ะเม่น่ของที�นี�ที�ไม่่ใส่ันำ�าตัาล่เพิ�ม่ ทำาเค้กแต่ัล่ะครั�งจะล่ดหวานแล่ะ
ล่ดแป้็งล่งเพื�อได้เป็็นซัอฟต์ัเค้กแบุบุหน้านิ�ม่ที�ไม่่มี่เนย แต่ัยังคงความ่หอม่ กล่ม่กล่่อม่ แล่ะแคล่อรีตัำ�า 
7 รสั 7 สัไตัล์่ สัม่่ทตีั�สัตัรอว์เบุอร์รี โยเกิร์ตั ไร้นำ�าแข็ง เป็รี�ยวหวาน แล่ะมี่เท็กซ์ัเจอร์ของธัญพืช หรือจะเป็็น 
Atomic Bowl Sets ซิักเนเจอร์ของร้านที�จัดม่าเต็ัม่ทั�งผู้ล่ไม้่สัดแล่ะธัญพืชสัำาหรับุคนรักสุัขภาพรวม่
ถึงเค้กนานาชนิด บุราวนี� ไป็จนถึงพาวเวอร์บุอล่ล์่ในส่ัตัรล่ดแป้็งแล่ะล่ดความ่หวาน แต่ัยังคงเนื�อ
สััม่ผัู้สัที�นุ่ม่นวล่ กล่ม่กล่่อม่หอม่อร่อย 

ของหวานเป็รยีบุได้กับุยาชะโล่ม่ใจ
กินม่ากไป็ก็ไ ม่่ ดี ต่ัอ ร่างกาย
แต่ัขาดไม่่ได้สัำาหรับุหัวใจ ด้วย
เหตุันี� คุณ์หม่อผู้่้รักของหวาน
3 คน จึงม่าร่วม่กันเป็ดิร้านกาแฟ
ของหวาน
 โดยมี่ความ่เชื�อมั่�น
ในขนม่แบุบุ Guilty-Free ขนม่
อร่อยกินได้โดยไม่่ต้ัองร้่สึักผิู้ด
เครื�องดื�ม่ที�เซัตัซีัโร่ความ่หวาน
แล่ะคิดคำานวณ์แคล่อรีม่าให้แล้่ว
เพื�อรับุป็ระทานได้อย่างอร่อย

ของห่วานอร่อยท่่�ม่คุณ์ห่มอช่วยคำานวณ์แคลิอร่
อะต่อมมิก พิลิส์่
5

กรุงเทพมหานคร

71 ซั.พหล่โยธิน 5 ถ.พหล่โยธิน 
แขวงสัาม่เสันใน เขตัพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400

อย่่ในราชคร่ เม่ดิคัล่ เซันเตัอร์ 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 09.00-19.00 น.  

200–500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 7952 5598

atomicpills.bkk

TEL

INFO

HEALTHY & ORGANIC
III
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ร้านอาหารวีแกนแห่งแรกของป็ระเทศไทย ในอาคารสัไตัล์่นิวยอร์ก
อินดัสัเทรียล่ ล่อฟตั์ ใกล้่สัวนเบุญจสิัริ เกิดจากครอบุครัวที�รัก
สุัขภาพแล่ะไม่่รับุป็ระทานเนื�อสััตัว์ ที�อยากเผู้ยแพร่แนวคิดผู่้าน
การป็รุงอาหารแล่ะเบุเกอรีที�แสันอร่อย ด้วยเม่น่ที�ป็ราศจาก
ส่ัวนป็ระกอบุของเนื�อสััตัว์ทั�งหม่ดหรือ Vegan 100% โดยอาศัย
หลั่กการว่า ในทุก ๆ เม่น่ถึงแม้่ผู้่้ทานจะไม่่ได้รับุโป็รตีันจากสััตัว์แต่ั
ก็ต้ัองได้รับุสัารอาหารที�มี่ป็ระโยชน์อย่างครบุถ้วน แถม่แคล่อรีตัำ�า
แล่ะป็ราศจากคล่อเรสัเตัอรอล่  

 เม่น่อาหารฟวิชันทั�งเนื�อ พาสัตัา ธัญพืช แล่ะสัารพัดผัู้ก
ที�เสิัร์ฟม่าอย่างน่าลิ่�ม่ล่อง รวม่ถึงอาหารเช้าที�ให้รสัชาติัดีอย่างน่าทึ�ง 
หรือเม่น่พาสัตัาแกงเขียวหวาน ใช้เส้ันพาสัตัาไร้แป้็ง ทำาจากซ่ักินี
สัดข่ด  ส่ัวนเม่น่วาฟเฟิล่เห็ดย่าง BBQ ก็ให้เนื�อสััม่ผัู้สัป็ระหนึ�ง
รับุป็ระทานเนื�อหม่่  ทางร้านยังสัร้างสัรรค์เม่น่วีแกนใหม่่ ๆ ตัล่อด
อาทิ เม่น่สัตัรีทฟ้่ดแบุบุไทยรสัแซ่ับุถึงใจ  อย่าง ต้ัม่ยำาแม็่คแอนด์ชีสั
หรือรสัชาติัแบุบุญี�ปุ่็น ข้าวแกงกะหรี�เต้ัาห้่ญี�ปุ่็นทอด นอกจากนี�ยัง
มี่เครป็ ไอศกรีม่ เค้ก แล่ะเครื�องดื�ม่ให้เลื่อกอีกม่ากม่าย
 ที�นี�จึงเป็็นร้านวีแกนท็อป็ลิ่สัต์ัอร่อยทุกเม่น่คาวหวาน 
จนแทบุไม่่อยากเชื�อว่าจะ Low Fat  Low Sugar แล่ะ Low Cholesterol

กินเปลิ่�ยนช่วิต่แบบ VEGAN  LIFESTYLE
ว่แกนเนอร่ คอนเซ็ีปต์่
6

กรุงเทพมหานคร
35/2 ซั.สุัขุม่วิท 24 ถ.สุัขุม่วิท
แขวงคล่องตััน เขตัคล่องเตัย 
กรุงเทพฯ 10110

BTS พร้อม่พงษ์  

วันจันทร์-วันพฤหัสับุดี  09.00-21.30 น. 
วันศุกร์ 10.00-21.30 น.
วันเสัาร์-วันอาทิตัย์ 09.00-21.30 น. 

300–600 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2258 8489

Veganerie.Official

TEL

veganerie.co.th

INFO

HEALTHY & ORGANIC
III
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คาเฟ่ อาหาร ขนม่เพื�อสุัขภาพ ภายใต้ัคอนเซ็ัป็ต์ั  Organic Living  
ในเรือนกระจกทรงส่ังขนาดใหญ่ ตัั�งโดดเด่นท่าม่กล่างธรรม่ชาติั 
ม่องออกไป็เห็นหม่่่ไม้่แล่ะทางเดินร่ม่รื�นในสัวน บุรรยากาศภายใน
เน้นสีัขาวสัะอาดตัา กว้างขวาง สัาม่ารถเดินเลื่อกขนม่หวานด้วย
ตันเอง ตัล่อดจนมี่มุ่ม่ผู้ลิ่ตัภัณ์ฑ์์ออร์แกนิก ผัู้กผู้ล่ไม้่ออร์แกนิก
ส่ังตัรงจากเกษตัรกรอินทรีย์ในพื�นที�นครป็ฐม่แล่ะใกล้่เคียง รวม่ทั�ง
อาหารกล่่องออร์แกนิก ชา กาแฟออร์แกนิก ขนม่ไทย แล่ะนำ�าผู้ล่ไม้่คั�น
ให้สัั�งนั�งชิม่ภายในร้าน หรือเลื่อกนั�งในสัวนก็ได้

 อาหารเม่น่รับุป็ระทานง่าย จากผู้ล่ผู้ลิ่ตัอินทรีย์ของเกษตัรกรในโครงการของม่่ล่นิธิสุัขใจ
สัวนสัาม่พราน ข้าวเหนียวหม่่ย่างในห่อใบุตัองมั่ดตัอก ข้าวนำ�าพริกข่าเห็ดย่าง แล่ะข้าวผัู้ดพริกขิงใส่ัป็ล่า
ในบุรรจุภัณ์ฑ์์กระดาษย่อยสัล่ายได้ บุางส่ัวนเสิัร์ฟม่าในป็ิ�นโตั ให้บุรรยากาศป็กินิกในสัวน มุ่ม่ของหวาน
สัำาหรับุบุริการตันเองมี่ทั�งขนม่ไทยแล่ะเบุเกอรี ตัั�งแต่ัข้าวต้ัม่มั่ด ข้าวเหนียวหน้าต่ัาง ๆ ตัะโก้ขนม่ถ้วย
ไป็จนถึงครัวซัองต์ั บุราวนี� ฯล่ฯ สัำาหรับุเครื�องดื�ม่ร้อนเย็น ชาแล่ะกาแฟ ได้รับุการรับุรองม่าตัรฐานออร์แกนิก 

ออร์แกนิกคาเฟส่่่เข่ยวใจกลิางกรุง
ปฐม 
7

กรุงเทพมหานคร

9/2  ซั. สุัขุม่วิท 49/6  ถ.สุัขุม่วิท 
แขวงคล่องตัันเหนือ เขตัวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110  

2 กม่. จาก BTS ทองหล่่อ 

วันอังคาร-วันอาทิตัย์ 09.30-18.00 น. 

200–500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2084 8649

Patom

TEL

patom.com

INFO

HEALTHY & ORGANIC
III
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คาเฟ่เพื�อสุัขภาพในอาคารพาณิ์ชย์ ตักแต่ังสัไตัล่์ New York
Rustic Decor เสิัร์ฟเครื�องดื�ม่หล่ากหล่าย สัม่่ทตีั� ขนม่อบุทั�งเพสัตัรี
แล่ะเบุเกอรีที�เลื่อกใช้วัตัถุดิบุจากพืช ล่ดเนย นำ�าตัาล่ รวม่ทั�งจำาหน่าย
วัตัถุดิบุที�ใช้ในการป็รุงอาหารสุัขภาพ ทั�งข้าวกล้่องอินทรีย์ พาสัตัา
ข้าวกล้่อง ชา นำ�าตัาล่ช่อดอกม่ะพร้าว แล่ะนำ�าผู้ล่ไม้่สักัดเย็น ซึั�งทั�งหม่ด
บุอกแหล่่งที�ม่าอย่างชัดเจน ตัล่อดจนสักินแคร์ ผู้ลิ่ตัภัณ์ฑ์์เด็ก 
จากผู้่้ผู้ลิ่ตัรายเล็่ก ๆ ที�ใส่ัใจสิั�งแวดล้่อม่
 นอกจากนี�ยังจำาหน่ายขนม่ป็งัโฮม่เม่ดนานาชนิดที�ใช้
วัตัถุดิบุจากพืชเท่านั�น มี่ทั�งโฮล่วีตั เบุเกล่ ขนม่ป็งัฟกัทองงาดำา 
แล่ะขนม่ป็งักล้่วยแล่ะวอล่นัท ฯล่ฯ  

 มี่โต๊ัะไม้่เก๋ ๆ ให้นั�ง
รับุป็ระทานที�ร้านได้ราว 12–15 คน
ภายใต้ัแนวคิดที� เป็็นมิ่ตัรกับุ
ธรรม่ชาติั แล่ะเป็็นที�พบุป็ะพ่ดคุย
เรื�องอาหารสุัขภาพแล่ะไล่ฟ์สัไตัล์่
มี่เปี็ยโนตัั�งอย่่กล่างร้านซึั�งเป็็น
งานอีกแขนงของเจ้าของร้าน หาก
โชคดีอาจได้ฟงัไล่ฟ์สัดพร้อม่กับุ
จิบุชาชิม่เค้กแบุบุกล่่เตันฟรี

ส่ถูานท่่�พบปะของคนรักสุ่ขภัาพแลิะธรรมชาติ่
ออร์แกนิก ซัีพพลิาย
8

กรุงเทพมหานคร

148 ถ.นาคนิวาสั 
แขวงล่าดพร้าว เขตัล่าดพร้าว 
กรุงเทพฯ 10230  

ตัรงข้าม่นาคนิวาสั ซัอย 7 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 09.00–19.00 น.

150–300 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2101 6410

organicsupply.bkk

TEL

INFO

organicsupply.co.th

HEALTHY & ORGANIC
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ร้านอาหารเพื�อสุัขภาพในบุ้านอิฐสีัส้ัม่หลั่งเล็่กแต่ัอบุอุ่นย่านอารีย์
ก่อตัั�งโดยคุณ์หม่ออายุรกรรม่ ด้วยแนวคิดที�อยากส่ังต่ัออาหารที�ดี
เพื�อเสัริม่สัร้างสุัขภาพดี ๆ ให้ทุกคน เนื�องจากเห็นว่าโรคที�เกิดขึ�น
ทุกวันนี�ส่ัวนใหญ่ม่าจากการรับุป็ระทานอาหาร จึงเริ�ม่ศึกษาวิจัย
สัายพันธุ์ข้าวที�เป็็นป็ระโยชน์ต่ัอร่างกายแล่ะสุัขภาพ ไป็จนถึงให้
ความ่ร้่กับุเกษตัรกรถึงวิธีการป็ล่่กข้าวอย่างถ่กต้ัองโดยไม่่ใช้สัารเคมี่
จนเกิดเป็็นผู้ลิ่ตัภัณ์ฑ์์ทางการเกษตัรที�มี่คุณ์ค่า อาทิ ข้าวเหนียวลื่ม่ผัู้ว 
ข้าวหอม่นิล่ แล่ะข้าวสิันเหล็่ก ซึั�งเป็็นข้าวที�มี่ดัชนีนำ�าตัาล่ตัำ�า มี่ใยอาหาร
แล่ะสัารต้ัานอนุม่่ล่อิสัระส่ัง พร้อม่กับุนำาผู้ลิ่ตัภัณ์ฑ์์ที�ได้ม่าให้
เชฟที�เป็็นนักโภชนาการสัร้างสัรรค์เป็็นเม่น่อาหาร เครื�องดื�ม่รวม่ถึง
ผู้ลิ่ตัภัณ์ฑ์์ที�พร้อม่รับุป็ระทานแล่ะจำาหน่าย

 ทุกเม่น่มี่การคำานวณ์
ค่าพลั่งงานแล่ะสัารอาหาร
ทุกอย่างเพื�อให้ครบุถ้วนตัาม่
ที�ผู้่้บุริโภคควรจะได้รับุในแต่ัล่ะมื่�อ
ในร้านยังมี่นักโภชนาการคอย
ใ ห้คำา แนะนำา ในกา รบุ ริ โภค
แวะม่าร้านนี� จึงดีต่ัอสุัขภาพ
แล่ะร่างกายแถม่ดีต่ัอใจเพราะ
อาหารอร่อยทุกเม่น่

อาห่ารคำานวณ์แคลิอร่ ท่านได้็ส่บายใจ 
ไรซ์ี ส่าระ
9

กรุงเทพมหานคร

19/1 ซั.อารีย์สััม่พันธ์ 1 
แขวงสัาม่เสันใน เขตัพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400

อย่่ตัรงข้าม่คอนโดมิ่เนียม่ The Vertical 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 08.00-19.00 น. 

100–200 บุาท  ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

06 3172 1380

Ricesarafoodmart

TEL

ricesara.com

INFO

HEALTHY & ORGANIC
III
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คาเฟ่แล่ะร้านอาหารสุัขภาพในบุรรยากาศ Tropical Tree & Fern 
Greenhouse ด้วยโทนสีัขาว พรางแสังด้วยผู้้าม่่านแล่ะเฟอร์นิเจอร์
สีัอ่อน ตััดกับุสีัเขียวสัดใสัของเฟินแล่ะต้ันไม้่ใหญ่ในอาคาร เสิัร์ฟ
อาหารแล่ะเครื�องดื�ม่ในอารม่ณ์์เอิร์ธโทน บุนถาดไม้่ ตักแต่ังด้วย
เครื�องเทศ ล่่กสัน แล่ะดอกไม้่แห้ง
 ร้านเน้นอาหารสุัขภาพเบุา ๆ หลั่งผู่้อนคล่ายจากสัป็า
เม่น่แนะนำา Bruschetta with Tomato & Basil ขนม่ป็งัป็ิ� งแบุบุ
อิตัาเลี่ยน เสิัร์ฟบุนถาดไม้่กับุท็อป็ป็ิ� งสัารพัด
 สัำาหรับุพาสัตัาจานเด่น Pappardelle Mushroom 
Cream กับุพาสัตัาโฮม่เม่ดเส้ันสัด หรือสัป็าเกตัตีัป็ระยุกต์ัให้รสั
แบุบุไทย ๆ ก็มี่ให้เลื่อก เครื�องดื�ม่แล่ะของหวานสีัสัันสัดใสัให้ความ่
สัดชื�น อาทิ ย่ซุัโซัดา เอสัเพรสัโซั ลิ่�นจี�อัญชันโซัดา แล่ะพล่าดไม่่ได้กับุ
พานาคอตัต้ัา ครีม่ป็รุงรสัอร่อย หอม่หวานระหว่างนม่กับุสัตัรอว์เบุอร์รี
แล่ะบุานอฟฟี�พายที�ล่งตััว 

อาห่ารสุ่ขภัาพเบา ๆ ในกร่นเฮีาส์่ใจกลิางสุ่ขุมวิท่ 
ออร์กานิกา 
10

กรุงเทพมหานคร

ชั�น 6 โครงการพิม่าน 49 ซั.สุัขุม่วิท 49  
ถ.สุัขุม่วิท แขวงคล่องตัันเหนือ เขตัวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 

ซั.สุัขุม่วิท 49 

วันจันทร์-วันพฤหัสับุดี 10.00-20.30 น. 
วันศุกร์-วันอาทิตัย์ 09.00-21.00 น. 

300–700 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2665 1899

organikahouse

TEL

INFO

organikahouse.com
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ร้านอาหารวีแกนเพื�อสุัขภาพบุรรยากาศทันสัมั่ยในตึักใหญ่กล่างเมื่อง
ย่านสัาทร โดยมี่คุณ์หม่อเป็็นนักโภชนาการแล่ะเชฟนำาเสันออาหาร
ด้วยแนวคิดอาหารเพิ�ม่พลั่งชีวิตั แล่ะจำาหน่ายผู้ลิ่ตัภัณ์ฑ์์เพื�อสุัขภาพ
ต่ัาง ๆ ที�เป็็นมิ่ตัรกับุสิั�งแวดล้่อม่
 อาหารทุกจานไม่่เพียงป็รุงจากพืชผัู้กเท่านั�น ยังเน้น
การป็รุงผู่้านความ่ร้อนให้น้อย เพื�อคงความ่สัดใหม่่แล่ะรสัชาติัที�แท้จริง
จากธรรม่ชาติั ร้านนี�ขึ�นชื�อเรื�องการสัร้างสัรรค์เม่น่ที�ไม่่ใช้เนื�อสััตัว์
แต่ัมี่รสัชาติัอร่อย ถ่กป็าก เช่น ป่็อัดทำาจากบุุก เส้ันหมี่�จากแป้็งโฮล่วีตั 
ธัญพืชต่ัาง ๆ ล่่กฟกิ เม่น่อาหารมี่ความ่หล่ากหล่าย ทั�งสัลั่ด อาหาร
จานหลั่ก ไป็จนถึงช็อกโกแล่ตัหรือของหวานต่ัาง ๆ เครื�องดื�ม่นำ�า
ผู้ล่ไม้่แล่ะผัู้กป็ั� น จานแนะนำา Avocado D-Light ทอดมั่น วุ้นเส้ัน
เย็นตัาโฟแห้งใส่ักุ้ง บีุทร่ท ซุัป็ แล่ะซ่ัชิ ขาเห็ด Sweet D-Light 
เป็็นของหวานเพื�อสุัขภาพ จากข้าวบุาร์เล่ย์ ถั�ว ราดด้วยนม่อัล่ม่อนด์
หอม่กล่ม่กล่่อม่ 

 เป็็นร้านที�สัร้างสัรรค์
ความ่สัดแล่ะความ่เป็็นธรรม่ชาติั
ได้อย่างเหนือคำาบุรรยายทั�ง 
Raw Food แล่ะ Vegan Food 
กว่า 100 เม่น่

ส่ร้างส่รรค์เมนูเห่น่อคำาบรรยาย เอาใจส่ายเฮีลิท์่ต่่�
อริยะ ออร์แกนิก คาเฟ่
11

กรุงเทพมหานคร

ชั�น 1 ไล่ฟ์ เซ็ันเตัอร์ อาคารคิวเฮ้าส์ัลุ่ม่พินี
ถ.สัาทรใต้ั แขวงทุ่งม่หาเม่ฆ เขตัสัาทร
กรุงเทพฯ 10120

MRT ลุ่ม่พินี 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-19.00 น. 

300-500 บุาท  ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

06 4669 4142

ariyaorganic

TEL

ariyaorganic.com 

INFO
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ความ่อร่อยที�ออกแบุบุได้ เมื่�อรสัชาติัแล่ะไอเดียม่าบุรรจบุกัน นี�คือร้านที�ดึงความ่คิดสัร้างสัรรค์ด้าน
รสัชาติัในตััวคุณ์ออกม่าโดยไม่่ต้ัองเป็็นเชฟ เมื่�อสัองพี�น้องนักเรียนเก่าอเม่ริกัน ติัดใจในรสัชาติั
หล่ากหล่ายดีต่ัอสุัขภาพในแบุบุฉบัุบุ D.I.Y. Healthy Bowl ที�กำาลั่งเป็็นเทรนด์ใหม่่ในบุรรยากาศ
สุัดอาร์ตัของคอม่ม่่นิตีั�ม่อล่ล์่แห่งอาหารการกินแล่ะแฮงค์เอาท์ – The Commons Saladaeng ที�บุรรจุ
ไว้ด้วยร้านอาหารเปี็� ยม่ชีวิตัชีวาม่ากม่าย
 แต่ัล่ะเม่น่เสิัร์ฟในชาม่กระดาษ เลื่อกสัไตัล่์เฉพาะตััว พืชผัู้ก หรือโหล่ดคาร์บุให้เต็ัม่แม็่ก
ใส่ัท็อป็ป็ิ� งตัาม่จินตันาการ ตัาม่ด้วยเครื�องเคียงแล่ะซัอสัหล่ากหล่าย หรือเลื่อกซิักเนเจอร์เม่น่ของทางร้าน 
อร่อยได้เล่ย มี่ทั�ง Deep Sea Yum Yum เบุสัเป็็นควินัว ผัู้ดต้ัม่ยำาแห้ง ท็อป็ด้วยแซัล่ม่อนย่างซัอสัมิ่โซัะ
หรือเม่น่ขายดี Midnight Skeleton Bowl ซีั�โครงหม่่อบุซัอสั BBQ มี่สัป็าเกตัตีัหมึ่กดำาท็อป็ด้านบุน 
โรยเม็่ดม่ะม่่วงหิม่พานต์ัคลุ่กป็าป็ริก้าม่ะเขือเทศอบุ

อาห่ารเท่รนด์็ให่ม่ ส่ร้างส่รรค์ได้็ไม่รู้จบ
โบลิ เจอร์น่ย์
12

กรุงเทพมหานคร

ชั�น 2 โครงการ เดอะ คอม่ม่อนส์ั ศาล่าแดง
ซั.ศาล่าแดง 1 ถ.สีัล่ม่ แขวงสีัล่ม่ เขตับุางรัก 
กรุงเทพฯ 10500

500 ม่. จาก BTS ศาล่าแดง 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00-20.30 น. 

200–350 บุาท  ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

08 4243 1005

bowljourneyth

TEL

INFO

HEALTHY & ORGANIC
III
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พื�นฐานของอาหารไทยที�คุ้นเคยหล่ายต่ัอหล่ายจาน เป็็นตัำารับุที�
อร่อยได้โดยไม่่จำาเป็็นต้ัองพึ�งพาเนื�อสััตัว์ ต้ันกล้่าฟ้าใสัเป็็นร้าน
อาหารมั่งสัวิรัติัเพื�อสุัขภาพอย่างจริงจัง โดยเชฟผู้่้สัร้างสัรรค์เม่น่
อร่อย ทำางานร่วม่กับุผู้่้เชี�ยวชาญด้านโภชนาการ เน้นพืชผัู้กพื�นบุ้าน
ที�สัดใหม่่แล่ะป็ล่อดภัยที�สัำาคัญ อร่อย
 ร้านนำาเสันออาหารไทยพื�นบุ้านภาคกล่างที�คงรสัชาติั
ดั�งเดิม่โดยไม่่มี่เนื�อสััตัว์เล่ย ทั�งข้าวยำา ที�ใช้ข้าวเบุญจกระยาทิพย์งอก
หุงกำาลั่งดี กินร่วม่กับุพืชผัู้กสัมุ่นไพรหั�นฝอย ป็รุงรสัด้วยนำ�ายำา
ใส่ังาขาว นอกจากนี�ยังมี่ข้าวแช่ที�ไม่่แพ้ส่ัตัรดั�งเดิม่ แม้่แต่ัสัป็าเกตัตีั
เพสัโตัด้วยสัวีตัเบุซิัล่เข้ากันกับุงาขี�ม่่อนที�ให้ความ่กรุบุกรอบุ 

 แล่ะมี่เม่น่สัร้างสัรรค์
อาทิ ยำามั่งคุด ยำาม่ะเขือม่่วง
แกงเผ็ู้ดเห็ดย่างที�ใช้เห็ดย่าง
อร่อยได้ดีไม่่แพ้เป็็ดหรือแกงคั�ว
ถั�วล่่กไก่กับุใบุชะคราม่ที�ต้ัองใช้
เทคนิคในการทำาให้ผัู้กชนิดนี�
คล่ายความ่เค็ม่ออกให้หม่ด
อย่าลื่ม่เครื�องดื�ม่จากทับุทิม่
นำ�าฟกัข้าว ดอกอัญชัน แล่ะ
แตังโม่ เรียกว่า Skin-Friendly 
Drink ดื�ม่แล้่วสัดชื�นแล่ะดีต่ัอ
ผิู้วพรรณ์

อาห่ารมังส่วิรัติ่ส่ำาห่รับคนรักอาห่ารไท่ย
ต้่นกลิ้าฟ�าใส่
13

กรุงเทพมหานคร

153 ถ.พุทธม่ณ์ฑ์ล่สัาย 3 
แขวงหนองค้างพล่่ เขตัหนองแขม่ 
กรุงเทพฯ 10160

ใกล้่สัถานีดับุเพลิ่งหนองแขม่ 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 09.00-19.00 น. 

300-500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

08 0499 5442

tonklarfacai

TEL

tonklarfacai.com

INFO

HEALTHY & ORGANIC
III
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ถ้าความ่สุัขกินได้ รสัชาติัควรจะเป็็นอย่างไร...ร้านอาหารขนาดกะทัดรัดในบุรรยากาศสัวนบุนเนิน ด้านหลั่ง
เป็็นแป็ล่งผัู้กสัลั่ดอินทรีย์ป็ล่่กบุนดินในโรงเรือน ซึั�งใช้เป็็นวัตัถุดิบุของร้านทั�งหม่ด ทั�งเคล่ ไวล่ด์ร็อกเก็ตั
เบุบีุ�คอสั กรีนโอ๊ค ฯล่ฯ ผัู้กต่ัาง ๆ เก็บุเองทุกวัน จากแป็ล่งที�ห่างจากครัวเพียงไม่่กี�ก้าว จึงให้รสัสััม่ผัู้สั
ที�แตักต่ัางตัาม่ลั่กษณ์ะเด่นของผัู้กแต่ัล่ะชนิดได้อย่างเต็ัม่ที� เมื่�อเคียงม่าบุนจานเสิัร์ฟกับุอกไก่อบุชีสั 
หรือ แซัล่ม่อนเกลื่อ ตััดรสัด้วยเดรสัซิั�งบัุล่ซัามิ่กทำาใหม่่ ๆ

 พาสัตัาก็มี่รสัชาติัพิเศษ เส้ันสุักพอดี คงกลิ่�นอายชีสั
แล่ะครีม่แบุบุตัะวันตักต้ันตัำารับุ แต่ักลั่บุให้รสักล่ม่กล่่อม่ที�คุ้นเคย 
ความ่ลั่บุก็คือ ที�นี�เป็็นครัวแบุบุ home cooking แม้่จะแป็ล่งม่าเป็็น 
เม่น่สุัขภาพ ก็ยังรักษานำ�ามื่ออันเป็็นเอกลั่กษณ์์ของมื่อเก่า

 สุัขกินได้ จึงเป็็นทั�งจานแห่งความ่สุัขของคนรักอาหาร
สุัขภาพแล่ะความ่สุัขที�เนรมิ่ตัขึ�นม่าด้วยความ่รักของคุณ์แม่่

ถู่งเวลิาแม่เข้าครัว ความสุ่ขจ่งกินได้็ 
สุ่ขกินได้็
14

นครปฐม 

1/6 หม่่่ 5 ตั.คล่องโยง 
อ.พุทธม่ณ์ฑ์ล่ 
จ.นครป็ฐม่ 73170

7 กม่. จากม่หาวิทยาลั่ยม่หิดล่ 

วันพุธ-วันจันทร์ 10.00-20.00 น. 

150-300 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

06 2323 9619

sukkindai2018

TEL

INFO

HEALTHY & ORGANIC
III
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แนวคิด Rice Based Cuisine ทำาให้เกิดเม่น่อาหารไทยเน้นเรื�องสุัขภาพ สัร้างสัรรค์ในสัไตัล์่ Thai 
Fusion จัดจานด้วยค่่สีั ชม่พ่ นำ�าเงินของพวงชม่พ่ กลี่บุบัุวหล่วง กับุอัญชัน แกล้่ม่พืชผัู้กเขียว ๆ เน้น
กินกับุข้าว ซึั�งม่าในร่ป็แบุบุไม่่เหมื่อนใคร ทั�งข้าวสีัแล่ะข้าวขาวหุงด้วยสัมุ่นไพร เป็็นข้าว 5 สีั เม่ล็่ดสัวย
ให้รสัสััม่ผัู้สันิ�ม่ ร่วน แล่ะกลิ่�นหอม่ที�แตักต่ัางกันในแต่ัล่ะสีั อร่อยได้ทั�งกับุอาหารเมื่องแล่ะอาหารภาค
กล่างป็ระยุกต์ั 

 ตัอกยำ�าความ่เป็็นร้านแห่งข้าว ด้วยแป็ล่งนาแล่ะขัวไม้่ไผู่้
ทอดข้าม่จากด้านหน้าม่ายัง “หล่องข้าว” หรือยุ้งฉางแบุบุล้่านนา 
เป็็นที�นั�งรับุป็ระทานอาหารริม่บึุง

 มี่นา มี่ข้าว มี่จุดเริ�ม่ต้ัน
ม่าพร้อม่กับุชุม่ชนโหล่่งฮิม่คาว
แห่งบุ้านสัันกล่าง อ.สัันกำาแพง
แล่ะกาดฉำาฉา เป็็นชุม่ชนหัตัถกรรม่
สัร้างสัรรค์ของนักออกแบุบุรุ่นใหม่่
ริม่นำ�าแม่่คาว มี่สิันค้าน่าสันใจ
ม่ากม่าย 

ศิลิปะรังส่รรค์บนเมลิ็ด็ข้าวแลิะเมนูอาห่าร
ม่นา ม่ข้าว
15

เชียงใหม่

13/5 ตั.สัันกล่าง 
อ.สัันกำาแพง
จ.เชียงใหม่่ 50130

200 ม่. จากชุม่ชนโหล่่งฮิม่คาว

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-17.00 น. 

200-500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 5693 9586 / 08 7177 0523

meena.rice.based

TEL

INFO

HEALTHY & ORGANIC
III
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ร้านอาหารไทยป็ระยุกตั์ในทำาเล่ที�เข้าถึงง่ายที�สุัดของย่านนิม่ม่านฯ ตักแต่ังร้านในบุรรยากาศ
แบุบุฟาร์ม่แล่ะโรงนาหลั่งคาส่ัง โคม่ไฟเครื�องจักสัานให้แสังในโทนอุ่น เหม่าะสัำาหรับุการพบุป็ะพร้อม่
หน้าในหม่่่เพื�อนหรือครอบุครัวกลุ่่ม่ใหญ่ อาหารทุกจานเน้นการป็รุงแล่ะจัดเสิัร์ฟแบุบุโฮม่คุกกิ�งจาก
ตัำารับุของแม่่ครัวใหญ่ ใช้จานหรือถาดเคลื่อบุอีนาเม่ล่แบุบุเก่าป่็รองด้วยใบุตัอง ด่คุ้นตัาแต่ัมี่สัไตัล์่

 วัตัถุดิบุทั�งหม่ดที�ใช้เป็็นผัู้กตัาม่ฤด่กาล่จากฟาร์ม่
ออร์แกนิกของ Ginger ที� อ.สัารภี จ.เชียงใหม่่ แล่ะเกษตัรกรเครือข่าย
รวม่ถึงไข่จากแม่่ไก่อารม่ณ์์ดี ไก่ หม่่ แล่ะเนื�อ คัดเลื่อกจากชนิดที�
เลี่�ยงแบุบุป็ล่่อยแล่ะป็ล่อดยาป็ฏิชีวนะ เป็็นไป็ตัาม่แนวคิด From 
Farm to city ของร้านที�จริงจัง ไม่่ใช่เพียงความ่สัด สัะอาด อร่อย 
แต่ัต้ัองป็ล่อดภัยที�สุัด 

ลิ้านนาฟวิชันเสิ่ร์ฟอาห่ารพ่�นเม่อง ผัักพ่�นบ้านแลิะพ่ชผัักออร์แกนิก
จินเจอร์ ฟาร์ม คิท่เช่น
16

เชียงใหม่

โครงการวัน นิม่ม่าน ถ.นิม่ม่านเหมิ่นทร์ 
ตั.สุัเทพ อ.เมื่องเชียงใหม่่ 
จ.เชียงใหม่่ 50200

หน้าโครงการ วัน นิม่ม่าน 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00-22.00 น. 

250-500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 5208 0928

gingerfarmkitchen

gingerfarmkitchen.com 

TEL

INFO

HEALTHY & ORGANIC
III



110

ร้านอาหารแบุบุ Plant-based Food เกิดจากกลุ่่ม่เพื�อนที�หันม่าสันใจอาหารสุัขภาพ แต่ัยังให้ความ่
สัำาคัญกับุความ่อร่อย มี่เชฟขนม่อบุจากโรงแรม่ระดับุ 5 ดาว เป็็นผู้่้พัฒนาเม่น่ทั�งหม่ด โดยผู้สัม่ผู้สัาน
ระหว่างพาสัตัา ขนม่ป็งั เม่น่ทอด ไป็จนถึงเค้ก ของหวาน แล่ะอาหารไทย
 เดอะ วีกาโน บิุสัโทร เลื่อกใช้วัตัถุดิบุจากฟาร์ม่ออร์แกนิก แล่ะพลิ่กแพล่งส่ัตัรใช้ทดแทนไข่ 
นม่ เนย เนื�อ แต่ัให้รสัชาติัดีทั�งกลิ่�นรสัแล่ะเนื�อสััม่ผัู้สั 
 ไข่แดงท็อป็บุน The Vegano Truffle Carbonara ที�ด่แทบุไม่่ออกว่าไม่่ใช่ไข่จริง ๆ หรือ
ซัอสัหอม่ยี�หร่าราดเนื�อฉำ�า ๆ ใน The Wimpy Cheeseburger ป็ระกบุด้วย Charcoal Bun แม้่แต่ั
อาหารไทยจานโป็รด ผัู้ดไทยแบุบุไร้แป้็งแล่ะข้าวเห็ดกรอบุผัู้ดเม็่ดม่ะม่่วงก็ยังคงรสัชาติักล่ม่กล่่อม่

 Vegan ไม่่ได้หม่าย
ถึงการกินมั่งสัวิรัติัเท่านั�น แต่ัยัง
เป็็นไล่ฟ์สัไตัล่์ การใช้ชีวิตัโดย
ไม่่ทิ�งภาระไว้กับุโล่กอีกด้วย

เม่�อ VEGAN ไม่ยอมพร่องความอร่อย 
เด็อะ ว่กาโน บิส่โท่ร
17

เชียงใหม่

69/1 หม่่่ 12 ตั.หนองควาย 
อ.หางดง
จ.เชียงใหม่่ 50230

ถนนราชพฤกษ์ตััดวงแหวน
เลี่ยบุคล่องชล่ป็ระทาน 

วันจันทร์-วันศุกร์ 10.30-21.00 น.
วันเสัาร์-วันอาทิตัย์ 09.00-21.00 น.

150-300 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

06 5414 4583

TheVegano

thevegano.com

TEL

INFO

HEALTHY & ORGANIC
III
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ใช้ที�ดินสัวนม่ะพร้าวเชิงเขาในย่านหาดล่ะไม่ ตั.ม่ะเร็ตั เพื�อเล่่าเรื�องราวของอาหารการกินแล่ะวิถี
วัฒนธรรม่ของชาวเกาะสัมุ่ย ไม่่เพียงเป็็นร้านอาหารที�เสิัร์ฟเม่น่พื�นบุ้านเกาะสัมุ่ย แต่ัยังเป็็นฟาร์ม่พืช
ผัู้กแล่ะวัตัถุดิบุป็ล่อดภัยที�ใช้ในร้านด้วย รวม่ทั�งองค์ความ่ร้่เกี�ยวกับุม่ะพร้าว ทั�งการเก็บุผู้ล่ คั�นกะทิ
อาหารตัำารับุต่ัาง ๆ ไป็จนถึงกะล่าที�ใช้เป็็นภาชนะ แล่ะต้ันม่ะพร้าวเก่าที�กล่ายม่าเป็็นเก้าอี�กล่างแจ้ง
 ร้านอาหารอย่่ในอาคารเปิ็ดโล่่ง มี่นอกชานกว้างขวาง บุรรยากาศทันสัมั่ย สัาม่ารถรองรับุ
คณ์ะที�ม่าเป็็นกลุ่่ม่ใหญ่ ทั�งรับุป็ระทานอาหารแล่ะเวิร์คชอป็ทำากิจกรรม่ต่ัาง ๆ ไป็พร้อม่กัน เช่น เก็บุผัู้ก 
ตัำาข้าว เก็บุพร้าว กวนขนม่ ทำาขนม่จีน ฯล่ฯ 
 อาหารที�เสิัร์ฟค่อนข้างเรียบุง่าย แต่ัมี่ความ่พิเศษอย่่ที�วัตัถุดิบุป็ล่อดภัย ทั�งข้าวยำา เมี่�ยงคำา
ขนม่จีน สัลั่ด แล่ะโรล่ต่ัาง ๆ ที�อร่อย แล่ะรับุป็ระทานได้อย่างไร้กังวล่ ส่ัวนเนื�อสััตัว์ก็ป็ล่อดยาป็ฏิชีวนะ 
ทั�งสัเต๊ักต่ัาง ๆ ข้าวมั่นม่ะพร้าวหม่่ทอด แกงเขียวหวาน ไป็จนถึงผัู้ดหมี่�สัมุ่ยที�ขึ�นชื�อ

อาห่ารพ่�นบ้านเกาะส่มุยในส่วนวิถู่วัฒนธรรม
ว่กร่น
18

เกาะสมุย ~ สุราษฎร์ธานี  

127/300 หม่่่ 1 ตั.ม่ะเร็ตั 
อ.เกาะสัมุ่ย 
จ.สุัราษฎร์ธานี 84310

ซั.วีกรีน ใกล้่แม่คโคร สัาขาล่ะไม่

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.30-22.00 น. 

200-500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 7748 5044

WeGreen.Samui

wegreensamui.com

TEL

INFO

HEALTHY & ORGANIC
III
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หนึ�งในร้าน The Hidden Gem เดินทางเข้าถึงยาก แต่ัเมื่�อถึงแล้่วต้ัองป็ระทับุใจไป็กับุบุรรยากาศ
แล่ะทางเดินเชื�อม่ถึงกันสัร้างด้วยไม้่ไผู่้ หลั่งคามุ่งด้วยใบุสิัเหรงแล่ะหญ้าแฝก พร้อม่ด้วยเคาน์เตัอร์
บุาร์ที�สัร้างจากไม้่ไผู่้เช่นกัน แวดล้่อม่ด้วยท้องทุ่ง นาข้าว แล่ะบึุงบัุวหล่วง ให้บุรรยากาศแบุบุ Rustic 
เป็็นธรรม่ชาติั แต่ัเป็็นกันเองของร้านอาหารที�ช่ความ่เรียบุง่ายแล่ะอาหารป็ล่อดภัย
 The Nature Samui คือจุดเริ�ม่ต้ันของการสัร้างวิถีชีวิตัแบุบุเศรษฐกิจพอเพียง ส่่ัร้าน
อาหาร มี่แป็ล่งผัู้กใช้เป็็นวัตัถุดิบุของร้าน ในคอนเซ็ัป็ต์ั ฟาร์ม่-ท่-เทเบิุล่ ที�เสิัร์ฟเม่น่อาหารไทยโดดเด่น
สีัสัันการจัดตักแต่ังจานที�สัวยงาม่ จานแนะนำา ขนม่จีนนำ�ายาพร้อม่ผัู้กเหนาะ จับุเส้ันขนม่จีนหล่ากสีั
ธรรม่ชาติัม่าพอดีคำา ผัู้ดไทยกุ้งสัด ได้รสัชาติัดั�งเดิม่ของส้ัม่ม่ะขาม่แล่ะกุ้งทะเล่สัด ข้าวยำาแบุบุป็กัษ์ใต้ั
ข้าวคลุ่กกะป็ ิแล่ะเมี่�ยงบัุว ใช้กลี่บุบัุวหล่วงห่อเครื�องเมี่�ยง เป็ลี่�ยนถั�วเป็็นเม็่ดม่ะม่่วงหิม่พานต์ั

ศิลิปะในจานอาห่ารไท่ยกลิางท้่องทุ่่งบัวห่ลิวง
เด็อะ เนเจอร์ ส่มุย
19

เกาะสมุย ~ สุราษฎร์ธานี 

112/9 หม่่่ 1 
อ.เกาะสัมุ่ย 
จ.สุัราษฎร์ธานี 84140

ใกล้่บิุ�กซีั เกาะสัมุ่ย

วันพฤหัสับุดี-วันอังคาร 10.00-19.00 น.

200–400 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

08 7545 7851
TEL

INFO

HEALTHY & ORGANIC
III
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จากบีุชบุาร์ยอดนิยม่ม่าส่่ัคาเฟ่แล่ะอาหารสุัขภาพรับุหน้าร้อน ในทำาเล่กล่างเวิ�งอ่าวชิดริม่หาดบุ่อผุู้ด
บุรรยากาศของร้านเปิ็ดโล่่งสัไตัล์่ Tropical bamboo beach cafe ทั�งเก้าอี�หวายชิงช้า เคาน์เตัอร์บุาร์ 
แล่ะหม่อนอิงเอกเขนกริม่หาดทรายขาวที�แสันจะมี่ชีวิตัชีวา 
 เสิัร์ฟอาหาร World-fusion แล่ะ Superfood เลื่อกได้หล่ากหล่ายจากมื่�อเบุา ๆ ไป็จนถึง
จานหลั่ก ทั�งควินัว สัลั่ด จนถึงเบุอร์เกอร์ แล่ะพาสัตัาในสัไตัล์่ Asian-fusion หรือสัม่่ทตีั�โบุวล์่อันลื่อ
ชื�อ ไม่่เติัม่นำ�าตัาล่ เสิัร์ฟม่ากับุซ่ัเป็อร์ผู้ล่ไม้่อย่าง Acai หรือ Maca แล่ะผู้ล่ไม้่สัด ๆ นานาชนิดในชาม่

 ที� นี� ไ ม่่ ว่ าจ ะม่าถึ ง
ตัอนไหน ก็สัั�งเบุรกฟาสัต์ัชุดใหญ่
ที�มี่หล่ากหล่ายได้ตัล่อดทั�งวัน
นอกจากนี� ยังมี่เบุเกอรี ของหวาน
นำ�าผู้ล่ไม้่ ไป็จนถึงชาเย็น แล่ะ
คราฟท์คอฟฟี�

ซูีเปอร์ ฟู�ด็ คาเฟ ่ริมห่าด็บ่อผุัด็
ซัีมเมอร์ บาย โคโค่แท่มส์่
20

เกาะสมุย ~ สุราษฎร์ธานี 

62 หม่่่ 1 ตั.บุ่อผุู้ด 
อ.เกาะสัมุ่ย 
จ.สุัราษฎร์ธานี 84320

ใกล้่โครงการฟชิเชอร์แม่น วิล่เล่จ  

วันจันทร์-วันพฤหัสับุดี 09.00-18.00 น. 
วันศุกร์-วันอาทิตัย์ 09.00-20.00 น.

300-500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 1915 5664

summer.bycocotam

TEL

INFO

HEALTHY & ORGANIC
III



114

ได้คะแนนรีวิวระดับุส่ังจากหล่าย ๆ เว็บุไซัต์ัในด้านรสัชาติัแล่ะความ่หล่ากหล่าย สัำาหรับุร้านอาหาร
สุัขภาพที�ซ่ัอนตััวอย่่ในโรงเรือนทันสัมั่ยขนาดยาว ทาสีัดำา ริม่ถนนที�คึกคักสัายหนึ�งของย่านตัล่าดเหนือ
กล่างเมื่องภ่เก็ตั ความ่วุ่นวายด้านนอกถ่กบุดบัุงด้วยระแนงไม้่เลื่�อย แป็ล่งผัู้กไฮโดรโป็นิกส์ัแล่ะผัู้กออร์แกนิก
ที�ใช้เป็็นวัตัถุดิบุของร้าน 
 โดดเด่นในเรื�องสัลั่ดแล่ะยำาเพราะมี่ผัู้กสัดใหม่่ป็ล่่กเอง แป็ล่งรสัชาติัไป็เป็็นสัลั่ดแบุบุไทย
ที�มี่ความ่จัดจ้าน ตัั�งแต่ัยำาผู้ล่ไม้่ไป็จนถึงตัำาแตัง ต่ัอเนื�องไป็จนถึงนำ�าพริกผัู้กจิ�ม่แล่ะอาหารพื�นบุ้าน
ภ่เก็ตั ขณ์ะเดียวกัน สัเต๊ักป็ล่าแซัล่ม่อนแล่ะแซัล่ม่อนย่างเคียงสัลั่ด แฮม่เบุอร์เกอร์ไป็จนถึงข้าวผัู้ด
สัับุป็ะรด ข้าวผัู้ดป่็ ก็เป็็นที�นิยม่ในหม่่่ล่่กค้าต่ัางชาติั แต่ัที�นี�ยังไม่่หยุดสันุกกับุการเพิ�ม่ทางเลื่อกใน
รสัชาติัต่ัอไป็ด้วยข้าวป็ั� นญี�ปุ่็น ทาโก้ นาโชส์ั ซััล่ซัาตัำารับุเม็่กซิักัน หรือแม้่แต่ัเม่น่จากพืชผัู้กล้่วน ๆ 
สัำาหรับุชาววีแกนอีกด้วย

ส่ลิัด็แลิะอาห่ารสุ่ขภัาพห่ลิากห่ลิายสั่ญชาติ่
โอ๊ะ โอ ฟาร์ม ส่วนห่ลิวง
21

ภูเก็ต

1 ถ. วิรัชหงส์ัหยก ตั. ตัล่าดเหนือ 
อ.เมื่องภ่เก็ตั 
จ.ภ่เก็ตั 83000  

ใกล้่โครงการ ซ่ัก้าร์ ป็าล์่ม่ คอนโดมิ่เนียม่ 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 09.00-22.00 น. 

200-500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 9312 5552

Oohfarmsuanluang

TEL

INFO

HEALTHY & ORGANIC
III
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โยเกิร์ตัคาเฟ่ ตักแต่ังด้วยเฟนิเขียวขจี เก้าอี�หวาย ไม้่ไผู่้ ชิงช้า แล่ะสัระนำ�าในสัไตัล์่บุาหลี่ใจกล่างเมื่อง
พร้อม่มุ่ม่ถ่ายร่ป็ทั�วร้านแบุบุไม่่ซัำ�ากันในบุรรยากาศใกล้่ชิดธรรม่ชาติั ซ่ัอนความ่เย็นชุ่ม่ชื�นของที�นั�งแช่เท้า
ริม่สัระไว้ด้านในตััวร้าน เสิัร์ฟเม่น่เน้นความ่สัดชื�นของผู้ล่ไม้่เมื่องร้อน  ร้านคิดค้นส่ัตัรใหม่่ ๆ เลื่อกคัดสัรร
ผู้ล่ไม้่ที�มี่รสัชาติัเข้ากันม่าจับุค่่ผู้สัม่ผู้สัานกันอย่างสันุกในโถป็ั� นสัม่่ทตีั� เช่น Yellow Aloha ความ่
เป็รี�ยวจี�ดแล่ะหอม่หวานผู้สัานกับุสัับุป็ะรดภ่เก็ตั จะเลื่อกสัั�งนำ�าสัับุป็ะรดป็ั� นสัดเสิัร์ฟม่าในผู้ล่สัับุป็ะรด
ทั�งล่่ก หรือ Sweet & Sour กล้่วยป็ั� นกับุสัตัรอว์เบุอร์รี 

 มี่เม่น่ซิักเนเจอร์ที�
ทั�งสัวยแล่ะฮิตั Yogurt Bowl 
โยเกิร์ตัรสัธรรม่ชาติั เสิัร์ฟใน
กะล่าม่ะพร้ าวท็อป็หน้าด้วย
ม่ะม่่วงสุัก ผู้ล่ไม้่หวานเป็รี�ยวฉำ�า
แล่ะซีัเรียล่โฮล่เกรน แยกนำ�าผึู้�ง
ม่าให้เติัม่ความ่หวานตัาม่ชอบุ
จัดเสิัร์ฟม่าเก๋ ๆ เข้ากับุสัไตัล์่ร้าน 
นอกจากนี�ยังมี่ซีัซัาร์สัลั่ด กาแฟ
แล่ะชุดชาเสิัร์ฟพร้อม่ของว่าง
ขนม่ท้องถิ�นพื�นเมื่องภ่เก็ตั 

ส่ด็ช่�นกับโยเกิร์ต่แลิะส่มูท่ต่่�ในคาเฟบ่าห่ลิ่ส่ไต่ลิ์ 
ร่เฟรซี.ท่รอปคิอลิ คาเฟ่
22

ภูเก็ต

2/23 ถ.ดีบุุก ตั.ตัล่าดใหญ่
อ.เมื่องภ่เก็ตั 
จ.ภ่เก็ตั 83000 

100 ม่. จาก ไล่ม์่ไล่ท์ อเวนิว  ภ่เก็ตั

วันจันทร์-วันศุกร์ 10.30-19.00 น. 
วันเสัาร์-วันอาทิตัย์ 10.30-20.00 น. 

300-500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

08 0499 5442

refresh.tropicalcafe

TEL

INFO

HEALTHY & ORGANIC
III
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ในยุคส่มัยของ
SOCIAL MEDIA

เม่�ออาห่ารอร่อยได้็ด้็วยภัาพ
ในยุคสัมั่ยที�ร้านอาหาร มิ่ใช่เรื�องราวบุนโต๊ัะเท่านั�น หากส่ังความ่เย้ายวน
ต่ัอ  ๆ ไป็ไม่่สิั�นสุัดผู่้านสืั�อสัังคม่ออนไล่น์ จึงเป็็นหน้าที�ของฟ้่ดสัไตัลิ่สัต์ั
ในการสัร้างสัรรค์ร่ป็แบุบุใหม่่ ๆ ด้วยดอกไม้่ พืชผัู้ก ธัญพืช หรือเสิัร์ฟ
ล่งจานม่าในสัไตัล์่มิ่นิม่อล่ที�องค์ป็ระกอบุต่ัาง ๆ สัอดรับุกันอย่างล่งตััว
พร้อม่สัำาหรับุการบัุนทึกไว้ในภาพถ่ายด้วยโทนสีัที�ใช่ ภาพถ่ายอาหาร
จึงกล่ายเป็็นหม่วดใหม่่ของการถ่ายภาพที�ได้รับุความ่นิยม่ม่ากที�สุัดใน
ยุคนี� แล่ะยิ�งบุรรยากาศร้านมี่มุ่ม่ถ่ายภาพสุัดชิค บุางทีสัไตัล์่ร้านก็ช่วย
กำาหนดธีม่การแต่ังตััวให้คุณ์ได้โดยป็ริยาย 
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คาเฟวิ่นเท่จอารมณ์์มิวเซ่ียม
เด็อะ มัส่แต่ง บลิู 

1

กรุงเทพมหานคร

721 ถ.ไม่ตัรีจิตัต์ั 
เขตัป้็อม่ป็ราบุศัตัร่พ่าย 
กรุงเทพฯ 10100

900 ม่. จาก MRT หัวล่ำาโพง  

วันพฤหัสับุดี-วันอังคาร 12.00-00.00 น.

500-1000 บุาท  ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

06 2293 6191

themustangblu

TEL

INFO

คาเฟ่เป็ดิใหม่่บุนถนนไม่ตัรีจิตัต์ั ย่านเยาวราช ม่องจากด้านนอก
สัะดุดตัาชวนให้หล่งใหล่กับุตััวอาคารสัถาป็ตััยกรรม่โบุราณ์ที�เคย
เป็็นทั�งธนาคาร โรงพยาบุาล่ แล่ะสัถานบัุนเทิง ป็ลุ่กความ่เก่าให้
ฟ้� นคืนชีพอีกครั�งเป็็นความ่เก๋า ด้วยการสัร้างเป็็นบุ่ติัก โฮเต็ัล่หร่
บุนชั�น 2 แล่ะ 3 
 ส่ัวนชั�นล่่างเป็็นคาเฟ่ในโถงล็่อบุบีุ�กว้าง ถ่ายร่ป็สัวย
ทุกมุ่ม่ม่อง ตักแต่ังแบุบุ “วินเทจรีมิ่กซ์ั” รวม่ของเก่าสัะสัม่ ตัั�งแต่ั
บุริเวณ์ต้ัอนรับุ ด้วยโครงกระด่กนกกระจอกเทศแล่ะม้่าสัตััฟฟ์ขนาดใหญ่
ไป็จนของใหม่่ออกแบุบุให้ด่เป็็นวินเทจป็ระดับุจัดวางล่งตััวในทุก
ตัารางนิ�ว 

 เม่น่อาหารสัไตัล์่ยุโรป็สัร้างสัรรค์ขึ�นอย่างพิถีพิถัน
ตัั�งแต่ัจานแรก สัลั่ดผัู้กแล่ะม่วล่ดอกไม้่ออร์แกนิก เสิัร์ฟพร้อม่นำ�าสัลั่ด
ซิัตัรัสักลิ่�นหอม่สัดชื�น พาสัตัาเส้ันสัดส่ัตัรเฉพาะทำาเอง ไป็จนถึง
เม่นคอร์สั เป็็ดกงฟซีัอสัส้ัม่ หรือสัั�งเค้กซิักเนเจอร์ Basque Burnt 
Cheesecake เนื�อเค้กนุ่ม่ล่ะมุ่นลิ่�น กับุคาป่็ชิโนเย็น หอม่กาแฟชั�นดี
 สัายเทรนดี� ชอบุถ่ายร่ป็ อัพโซัเชียล่โชว์ความ่เก๋จากทุก
จุดทุกมุ่ม่ จะเลื่อกนั�งชิล่ล่์ล่ะเลี่ยดเม่น่อร่อยในคาเฟ่แบุบุชั�วคราว 
หรือจองห้องพักเพื�อซึัม่ซัับุเสัน่ห์วินเทจแท้แบุบุข้าม่คืนก็ได้ 
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จิบกาแฟให้่ร่วมส่มัยในบ้านโบราณ์ 200 ป ี
พาทิ่น่า แบงค็อก
2

กรุงเทพมหานคร

965 ซั.วานิช 2 ชุม่ชนตัล่าดน้อย  
เขตัสััม่พันธวงศ์  
กรุงเทพฯ  10100 

ใกล้่วิทยาลั่ยสัารพัดช่างสีั�พระยา

วันจันทร์-วันอาทิตัย์
คาเฟ่ 09.00-18.00 น. 
บุาร์  17.00-00.00 น.

200-300 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 5740 1965

Patina.bkk

TEL

INFO
กรุ่นกลิ่�นหอม่กาแฟร้อนฉุยที�เสิัร์ฟม่าพร้อม่ความ่อบุอวล่ของ
บุรรยากาศสุัดคล่าสัสิัก ภายในบุ้านจีนโบุราณ์อายุนับุร้อยป็ทีี�ถ่ก
ป็รับุเป็ลี่�ยนให้กล่ายม่าเป็็นร้านกาแฟสุัดค่ล่ ราวกับุได้พาตััวเองย้อน
วันวานกลั่บุไป็ส่่ัอดีตัของย่านตัล่าดน้อยที�เต็ัม่ไป็ด้วยเสัน่ห์
  แค่มุ่ม่ถ่ายร่ป็ก็กินขาดตัั�งแต่ัก้าวแรกที�เข้าร้าน ความ่ดิบุ
ของอาคารบุ้านเก่า กำาแพงผู้นังป่็นเป็ลื่อย ชั�นบุนเป็็นโครงไม้่
สัะท้อนความ่เท่ให้ทุกคนที�ม่าเยือน อดที�จะหยุดถ่ายร่ป็เก็บุบุรรยากาศ
ในแต่ัล่ะจุดแต่ัล่ะมุ่ม่แบุบุหยุดไม่่ได้ ช่วงกล่างวันร้านเป็็นคาเฟ่เสิัร์ฟ
กาแฟรสักล่ม่กล่่อม่สัไตัล่์ไทยเบุล่นด์บุราซิัล่ แล่ะเครื�องดื�ม่โซัดา
ไซัรัป็แนะนำา ไทยเดิม่ นำ�าเชื�อม่เสัาวรสัแล่ะใบุเตัย เสิัร์ฟกับุโซัดาแล่ะ
ตักแต่ังด้วยใบุเตัย ส่ัวนกล่างคืนป็รับุเป็ลี่�ยนกล่ายเป็็นบุาร์ชิคสุัดค่ล่
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ร้านจัดดอกไม้่ชื�อดังย่านป็ากคล่องตัล่าด เนรมิ่ตัเป็็นคาเฟ่วินเทจแสันอบุอุ่น กาแฟหอม่กรุ่นเคล้่า
กลิ่�นดอกไม้่ การตักแต่ังร้านคุม่โทนด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้่ยุโรป็สีัเอิร์ธโทน โคม่ไฟแชนเดอเลี่ยร์เพิ�ม่มิ่ติั
หร่หรา แล่ะตักแต่ังป็ระดับุมุ่ม่ต่ัาง ๆ ด้วยต้ันไม้่ ดอกไม้่สัด ดอกไม้่แห้งได้อย่างมี่ศิล่ป็ะ
 ชา กาแฟ เบุเกอรี แล่ะไอศกรีม่โฮม่เม่ดคุณ์ภาพพิถีพิถัน เครื�องดื�ม่ทุกแก้วเบุล่นด์
กลิ่�นหอม่ด้วยกลี่บุดอกไม้่ นำาเสันอแต่ัล่ะเม่น่มี่เอกลั่กษณ์์เฉพาะ เรียกความ่สัดชื�นกับุเค้กกลิ่�นหอม่
ของดอกกุหล่าบุเสัริม่ด้วยรสัเป็รี�ยวอม่หวานของผู้ล่ไม้่ต่ัาง ๆ เช่น ราสัเบุอร์รี

 สั า ย เ ซั ล่ ฟี ไม่่ควร
พล่าดร้านสัวย มุ่ม่ถ่ายภาพเก๋ ๆ
ที�ช่วยเติัม่สีัสัันย่านเก่าแห่งนี�
ให้เต็ัม่เป็ี� ยม่ไป็ด้วยเสัน่ห์

กรุ่นกลิิ�นห่อมในคาเฟด่็อกไม้ย่านปากคลิองต่ลิาด็
นภัส่ร คาเฟ่
3

กรุงเทพมหานคร

67 ถ.จักรเพชร แขวงบุ่รพาภิรม่ย์ 
เขตัพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200

1.2 กม่. จาก MRT สันาม่ไชย 
ใกล้่ป็ากคล่องตัล่าด

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-20.00 น. 

200-400 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2222 6895

floralcafe.napasorn

TEL

INFO
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ร้านนำ�าชา ขนม่หวานในดินแดนแห่งความ่ฝนัของอาณ์าจักร SRETSIS
มี่ล่ายพิม่พ์ซิักเนเจอร์ TAMED LOVERS เป็็นตััวเล่่าเรื�องผู่้าน
วอล่เป็เป็อร์ ชุดนำ� าชา แล่ะจาน เสัมื่อนหลุ่ดเข้าส่่ัคาเฟ่ลึ่กลั่บุ
ที�เต็ัม่ไป็ด้วยจินตันาการของโล่กแฟนตัาซีั เมื่�อป็ระต่ัสีัชม่พ่บุานใหญ่
เป็ิดเข้าส่่ัตััวร้านจะเห็นความ่โดดเด่นของเพดานส่ังโค้งล่ายท้องฟ้า
แล่ะดวงดาว ม้่าย่นิคอร์นสัตััฟฟ์บุนผู้นัง ม่าพร้อม่โซัฟาที�นั�งตัรง
กล่างห้อง ทุกเม่น่ทุกการตักแต่ังใส่ัดีไซัน์ความ่หร่หรา ไม่่ว่ามุ่ม่ไหน
ก็ดีเหม่าะแก่การถ่ายภาพสัวย ๆ เปิ็ดป็ระสับุการณ์์การเดินทางส่่ั
โล่กแฟนตัาซีัครบุในทุกรสัสััม่ผัู้สั 

 เม่น่อาหาร ขนม่ แล่ะเครื�องดื�ม่ ถ่กออกแบุบุม่าเป็็น
พิเศษจากจินตันาการชวนฝนั มี่ให้เลื่อกเป็็นเซัตัเครื�องดื�ม่ทั�งร้อน-เย็น
แล่ะขนม่ แนะนำา Siamese Delight เครื�องดื�ม่ชากลิ่�นล่ะมุ่น A-SHA 
กรุ่นกลิ่�นผู้ล่ไม้่ตัะวันออก อย่าง ม่ะม่่วง แล่ะกล้่วย เสิัร์ฟพร้อม่
เค้ก Pineapple Princess ที�มี่กลิ่�นอายของกล้่วยแล่ะสัับุป็ะรด
แต่ังหน้าสัวย ด้วยสัับุป็ะรดอบุแห้งป็ระดับุกลิ่ตัเตัอร์สีัทอง หรือ
เลื่อกสัั�ง Cherry Bomb ขนม่ที�ผู้สัานช็อกโกแล่ตักับุเชอร์รี เข้ากันได้
อย่างล่งตััว  ส่ัวนชาร้อนเบุล่นด์พิเศษมี่ให้เลื่อกหล่ากหล่ายรสัชาติั 
โดยเฉพาะกลิ่�นหอม่จากดอกไม้่

จากแบรนด์็เส่่�อผ้ัาสู่่คาเฟแ่ฟนต่าซ่ีส่่ชมพู
ส่เรท่ซิีส่พาร์เลิอร์
4

กรุงเทพมหานคร

ชั�น 2 ศ่นย์การค้าเซ็ันทรัล่เอ็ม่บุาสัซีั  
1031 ถ.เพลิ่นจิตั แขวงป็ทุม่วัน เขตัป็ทุม่วัน
กรุงเทพฯ 10330

BTS ชิดล่ม่ หรือ เพลิ่นจิตั

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-22.00 น. 

700-1,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2160 5875

SretsisParlour

TEL

INFO
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คาเฟส่่ไต่ลิ์จ่นในต่่กชิโนโปรตุ่ก่ส่
ซ่ีเม่�ยว คาเฟย
5

กรุงเทพมหานคร

ชื�อร้านออกเสีัยงสัำาเนียงจีน แป็ล่ว่า “ร้านกาแฟข้างวัด” อันเนื�องม่า
จากอาคารหลั่งสัวยที�ตัั�งตัรงข้าม่วัดราชบุพิธ อย่่ในซัอยเฟ้� องนคร
ที�ซึั�งในอดีตัมี่ความ่เชื�อม่โยงกับุวัฒนธรรม่จีน ชวนให้ออกไป็
สัำารวจเมื่องเก่า สัถาป็ตััยกรรม่โบุราณ์กว่าร้อยปี็ที�งดงาม่คงความ่
คล่าสัสิัก มี่กลิ่�นอายสัไตัล์่จีนโอเรียนทัล่ 
 คอฟฟี� ซิักเนเจอร์ของทางร้านคัดสัรรเม่ล่็ดกาแฟ
คุณ์ภาพ คั�วโดยนักคั�วกาแฟแชม่ป์็ของป็ระเทศไทย ใช้เม่ล็่ดกาแฟ
ชนิดพิเศษจากไร่จือป็าแล่ะแสังชัย ตัากด้วยกระบุวนการ Black 
Honey Process เพื�อให้ได้รสัชาติัหอม่หวาน 

 ม่าแล้่วต้ัองไม่่พล่าดเม่น่เซีั�ยเทียน เอสัเป็รสัโซ่ัเขย่ากับุ
นำ�าส้ัม่ย่ซุั แล่ะม่ะนาวเป็รี�ยวสัดชื�น ก๊กเฟย กาแฟพิเศษสักัดเย็น
แล่ะเก็กฮวยสักัดเย็น หรือสัั�งกาแฟดริป็ ใช้เม่ล็่ดกาแฟ Columbia 
(Rum Barrel Aged) เสิัร์ฟในเหยือกชา พร้อม่จอกเล็่ก ๆ เพิ�ม่
ป็ระสับุการณ์์ใหม่่ของการดื�ม่กาแฟชั�นเยี�ยม่ 

121 ถ.เฟ้�องนคร แขวงวัดราชบุพิธ
เขตัพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200

1.5 กม่. จาก MRT สัาม่ยอด 
ตัรงข้าม่วัดราชบุพิธ

วันอังคาร-วันศุกร์ 08.00-17.00 น. 
วันเสัาร์-วันอาทิตัย์ 08.00-18.00 น. 

200-350 บุาท  ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 1885 1903

simiaokafei

TEL

INFO
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อิ�มอร่อยแบบไฟน์ได็นิ�งในดิ็นแด็นอันห่อมกรุ่น
คามาคาเมต่ได็น์เนอร์
6

กรุงเทพมหานคร

ร้านเรือนกระจกสุัดชิคควรแวะม่าชิม่แล่ะถ่ายร่ป็ ตัั�งอย่่ในซัอยเม่ธี
นิเวศน์ ติัดห้างสัรรพสิันค้า ดิเอ็ม่โพเรียม่ คอนเซ็ัป็ตั์สัอดคล้่อง
กับุร้าน Karmakamet แบุรนด์ผู้ลิ่ตัเครื�องหอม่ชั�นนำา โดยมี่
เชฟส้ัม่-จุฑ์าม่าศ เทียนแท้ นำาเสันอการป็รุงโดยเลื่อกใช้สัมุ่นไพร 
เครื�องเทศ แล่ะเก่งกาจเรื�องผู้สัานกลิ่�นจรุงใจในทุกเม่น่อาหาร
 ความ่หอม่รัญจวนเริ�ม่ต้ันด้วยเครื�องดื�ม่ สัั�งได้ทั�งม็่อกเทล่
กลิ่�นกระวาน เพิ�ม่ความ่สัดชื�นด้วยผู้ล่ไม้่รสัเป็รี�ยว หรือค็อกเทล่
ส่ัวนผู้สัม่วอดก้าแล่ะม่าร์ม่าเล่ดส้ัม่หอม่หวน ต่ัอด้วยอาหารสัไตัล่์
ย่โรเป็ยีนส่ัตัรเฉพาะของคาม่าคาเม่ตั

 จานโดดเด่นล็่อบุสัเตัอร์ตุ๋ันสัอดไส้ัฟวักราส์ัแล่ะเนื�อป่็
ป็ดิท้ายด้วยไอศกรีม่ไฮไล่ท์ บุานาน่าสัป็ลิ่ทท็อป็ปิ็� งด้วยสัายไหม่
สีัหวาน เม่น่สุัดฮิตัที�ใครม่าก็ต้ัองถ่ายร่ป็ค่่ล่งโซัเชียล่ หรือเลื่อกทาน
แบุบุมื่�อคำ�าแบุบุ Tasting Menu ม่าพร้อม่ Champagne Pairing 
สัไตัล์่ New Asian Cuisine 10 คอร์สัหลั่กก็อิ�ม่เอม่แบุบุไฟน์ไดนิ�ง
 ร้านสัไตัล์่กล่าสัเฮาส์ัตักแต่ังคล่าสัสิัก เลื่อกนั�งได้ทั�ง
บุรรยากาศแบุบุเป็ดิใกล้่ชิดต้ันไม้่เขียว หรือภายในร้านแสันคล่าสัสิัก
แค่ได้เข้าม่านั�งจิบุนำ�าชา กาแฟ แกล้่ม่ขนม่ ก็เหมื่อนผู่้อนคล่าย
ราวกับุได้นวดในสัป็าคาม่าคาเม่ตัแล้่ว

30/10 ซั.เม่ธีนิเวศน์
แขวงคล่องตััน เขตัคล่องเตัย 
กรุงเทพฯ 10110

820 ม่. จาก BTS พร้อม่พงษ์

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-23.30 น.

700-1500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2262 0701

karmakametconveyance

TEL

INFO



124

รูฟท็่อปบาร์ส่ไต่ลิ์น่โอท่รอปคิอลิ
พาราได็ซ์ี ลิอส่ต์่ แบงค็อก
7

กรุงเทพมหานคร

ฉีกกฎร่ป็แบุบุร่ฟท็อป็บุาร์ บุนชั�นดาดฟ้าโรงแรม่ Siam at Siam 
Design Hotel Bangkok สัร้างจินตันาการของโล่กใหม่่ให้สันุก
กว่าที�เคยกับุบุาร์สีัสัันแสันหวานล่งตััวไป็กับุความ่เขียวขจีของ
ต้ันไม้่ ที�ออกแบุบุม่าในสัไตัล่์นีโอทรอป็ิคอล่ด้วยเฉดสีัชม่พ่แล่ะ
สีัเหลื่องสัะดุดตัา เป็็นการสัร้างสัรรค์แนวคิดสุัดชิคจากกลุ่่ม่ดีไซัน์
คอนเซ็ัป็ต์ับุาร์ ที�มี่ผู้ล่งานแล่ะรางวัล่การันตีัจากเวทีระดับุโล่กม่าแล้่ว
ม่ากม่าย

 จุดนัดพบุจิบุเครื�องดื�ม่ยาม่เย็น ความ่เก๋ไก๋ค่่ควรกับุ
การเป็ิดป็ระสับุการณ์์ดินเนอร์สุัดหร่ เม่น่หล่ากหล่ายได้ใจทั�ง
ผู้่้ชื�นชอบุอาหารรสัชาติัไทย ๆ อาหารนานาชาติั หรือเม่น่ทานเล่่น
จับุค่่ความ่อร่อยกับุเครื�องดื�ม่ส่ัตัรพิเศษ มี่ทั�งม็่อกเทล่แล่ะค็อกเทล่ 
เน้นใช้ส่ัวนผู้สัม่จากท้องถิ�นที�หาได้ตัาม่ฤด่กาล่ แต่ัแฝงความ่หม่าย
ในทุก ๆ แก้ว พร้อม่เสิัร์ฟให้ดื�ม่ดำ�าไป็กับุบุรรยากาศวิวทิวทัศน์ของ
ม่หานครใจกล่างเมื่องแบุบุ 360 องศา

TRENDY & PHOTOGENIC
IV

โรงแรม่ สัยาม่ แอท สัยาม่ ดีไซัน์ กรุงเทพ 
ถ.พระราม่ที� 1 แขวงวังใหม่่ เขตัป็ทุม่วัน
กรุงเทพฯ 10330

5 นาที  จาก BTS สันาม่กีฬาแห่งชาติั 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 17.00-00.00 น. 

500-750 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2217 3000

paradiselostbangkok

TEL

INFO
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NaturaBKK

9/3 ถ.พระราม่ที� 2 ซั.28
แขวงจอม่ทอง เขตัจอม่ทอง 
กรุงเทพฯ 10150

5 กม่. จากเซ็ันทรัล่พระราม่ 2

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-18.00 น. 

150-300 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

08 5123 1386
TEL

INFO

อาห่ารไท่ยโบราณ์ในส่วนลิิ�นจ่� 100 ป ีใจกลิางกรุง
เนทู่รา คาเฟ่
8

กรุงเทพมหานคร

ภ่มิ่ใจการ์เด้น สัวนในตัำานานที�โดดเด่นเรื�องต้ันลิ่�นจี� อายุกว่า 100 ป็ี
แล่ะยังได้รับุการยกย่องให้เป็็น “รุกขม่รดกของแผู่้นดิน” เป็็นเสัมื่อน
พิพิธภัณ์ฑ์์เพื�อการเรียนร้่ป็ระวัติัศาสัตัร์แล่ะวิถีชีวิตัของชาวสัวน
ในเมื่องกรุงสัมั่ยก่อน โดยมี่ เนท่รา คาเฟ่  ซ่ัอนตััวอย่่ภายใน เชื�อม่
ระหว่างผู้่้คนแล่ะธรรม่ชาติัได้เข้ากันอย่างกล่ม่กลื่น พร้อม่รักษา
อัตัลั่กษณ์์ท้องถิ�นที�ถ่กส่ังต่ัอกันม่าจากรุ่นส่่ัรุ่น

 พื�นที�ส่ัวนกล่างท่าม่กล่างสัวนสีัเขียวโดดเด่นด้วยดีไซัน์
เสิัร์ฟอาหารไทยโบุราณ์ที�นำาพืชผู้ล่ในสัวน แล่ะชุม่ชนโดยรอบุม่าใช้
เป็็นวัตัถุดิบุหลั่ก ตัาม่คอนเซ็ัป็ต์ั “ป็ล่่กแล้่วกิน กินแล้่วป็ล่่ก” เพื�อ
นำาทรัพยากรที�มี่อย่่ม่าใช้ให้เกิดป็ระโยชน์ส่ังสุัด อย่าง เมี่�ยงตัะลิ่งป็ลิ่ง
แกงคั�วขาวตัะลิ่งป็ลิ่ง ไข่พะโล้่โบุราณ์ รวม่ถึง ใบุทองหล่างผัู้ดไข่ 
เม่น่พิเศษส่ัตัรเฉพาะของทางร้านหารับุป็ระทานได้แค่ที�นี�เท่านั�น

 นอกจากนี�ยังมี่อาหาร
ฟวิชัน อาหารจานเดียว รวม่ถึง
เครื�องดื�ม่ แล่ะเบุเกอรีโฮม่เม่ด
ซึั�งทำาม่าจากผู้ล่ผู้ลิ่ตัที�มี่ในสัวน
ให้ล่องลิ่�ม่ชิม่รสั พร้อม่ส่ัดอากาศ
บุริสุัทธิ�ในสัวนลิ่�นจี�อนุรักษ์ที�อย่่
เคียงข้างคล่องบุางขุนเทียน
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ชมวิวทุ่่งด็งต่าลิในคาเฟช่ายห่าด็จำาลิองส่่พาส่เท่ลิ 
ดิ็ ไอลิน่ คาเฟ่
9

ปทุมธานี

เช็กอินคาเฟ่เก๋ย่านชานเมื่องป็ทุม่ธานี ไฮไล่ท์คือการสัร้างบุรรยากาศชายหาดจำาล่องได้อย่างมี่สัไตัล์่
ม่าพร้อม่กับุความ่แป็ล่กใหม่่ไม่่เหมื่อนใคร เมื่�อวิวข้างหน้าคือการได้ชม่ทุ่งนา ดงต้ันตัาล่ แล่ะมี่สัะพานไม้่
ทอดยาวให้ได้เดินเล่่น เช็กอิน โพสัต์ัภาพสัวยกับุจุดให้ถ่ายร่ป็ ถ่กใจสัายโพสัต์ัร่ป็สัวยในโล่กโซัเชียล่ 
 ร้านตักแต่ังธีม่โม่เดิร์นคาเฟ่ มี่โซันติัดแอร์ Indoor แล่ะ Outdoor สัร้างสัรรค์สัถานที�
ท่องเที�ยวแล่ะร้านคาเฟ่ ให้กล่ายเป็็นแหล่่งกินเที�ยวใกล้่กรุงที�ครบุจบุได้ในที�เดียว ร้านมี่เม่น่อาหาร
จานหลั่ก อาหารทานเล่่น ขนม่เค้ก แล่ะเครื�องดื�ม่ให้บุริการ  อาหารไทยรสัชาติัจัดจ้านมี่ให้สัั�งหล่ายอย่าง 
ส่ัวนขนม่มี่เครื�องดื�ม่หวานเย็นสีัสัันสัวย อาทิ เรนโบุว์มิ่ล่ล์่ แล่ะสัป็าร์กกิ�ง ออเรนจ์ อเม่ริกาโน รวม่ถึง
เค้ก ไอศกรีม่ หล่ายเม่น่ให้เลื่อกในราคาเริ�ม่ต้ันไม่่ถึงหนึ�งร้อยบุาท

 ใครชื�นชอบุบุรรยากาศ
ท้องทุ่งนา ม่องหามุ่ม่นั�งชิล่ล่์
จะช่วงสัาย กล่างวันหรือยาม่เย็น
ชม่พระอาทิตัย์ตักดิน เหม่าะแก่
การพักผู่้อนส่ัดอากาศบุริสุัทธิ�

68 ถ.รังสิัตั-ป็ทุม่ธานี ตั.บุางป็รอก 
อ.เมื่องป็ทุม่ธานี 
จ.ป็ทุม่ธานี 12000 

2.7 กม่.
จากแม็่คโคร ป็ทุม่ธานี

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-20.00 น. 

200-300 บุาท  ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

06 4398 8968

theaileencafe

TEL

INFO
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คาเฟโ่รงส่่อายุร้อยป ีจุด็ถู่ายรูปส่วยริมแม่นำ�าเจ้าพระยา 
โรงส่่ส่ตู่ดิ็โอ
10

นนทบุรี

คาเฟ่แล่ะร้านอาหารสุัดเก๋บุนเกาะเกร็ดที�เต็ัม่ไป็ด้วยมุ่ม่ถ่ายภาพม่ากม่าย พร้อม่เสิัร์ฟเม่น่อาหาร
แล่ะเครื�องดื�ม่แสันอร่อยให้ทุกคนที�ม่าเยือนในบุรรยากาศสุัดคล่าสัสิักของโรงสีัไทยอุดม่ โรงสีัข้าว
พลั่งงานไอนำ�าอายุกว่าร้อยปี็ ซึั�งถ่กเนรมิ่ตัป็รับุโฉม่ใหม่่ กล่ายเป็็นสัถานที�พักผู่้อนหย่อนใจในกลิ่�นอาย
ของการอนุรักษ์ คงบุรรยากาศแล่ะโครงสัร้างไม้่สัักของโรงสีัเอาไว้ โดยจัดสัรรพื�นที�ออกเป็็นโซันต่ัาง ๆ
ตัั�งแต่ัโซันที�พักในแบุบุโฮม่สัเตัย์สุัดชิค แล่ะโซัน Milli Cafe & Restaurant คาเฟ่แล่ะร้านอาหารสุัดเก๋
มี่มุ่ม่ถ่ายภาพจุใจนักเซัล่ฟี
 คาเฟ่ตักแต่ังด้วยเฟอร์นิเจอร์แนวอินดัสัเทรียล่แล่ะโคซีั แบุ่งออกเป็็นโซันห้องแอร์ แล่ะ
โซันโอเพ่นแอร์ริม่นำ�า เหม่าะกับุคนชอบุนั�งชิล่ล่์ซึัม่ซัับุบุรรยากาศเก่า ๆ ท่าม่กล่างอากาศเย็นสับุาย
ตัล่อดทั�งวัน แล่ะเพลิ่ดเพลิ่นไป็กับุอาหารที�มี่ให้เลื่อกทั�งอาหารไทยแล่ะซีัฟ้่ด 

 เป็ลี่�ยนบุรรยากาศม่า
นั�งรับุล่ม่ ชม่วิว ทานอาหารอร่อย ๆ
เห็นวิวโค้งนำ�าเจ้าพระยาแบุบุ
พาโนราม่า รับุรองว่าฟนิ

68 หม่่่ 5 ตั.เกาะเกร็ด 
อ.ป็ากเกร็ด 
จ.นนทบุุรี 11120

เกาะเกร็ด ขึ�นเรือ
แล่ะจอดรถที�ท่าวัดป็ากคล่องพระอุดม่ 
ใช้เวล่า 2 นาที ถึงร้าน

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-22.00 น.

300-500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

08 9428 9495

RongsiStudio

TEL

INFO

TRENDY & PHOTOGENIC
IV
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อิงแอบธรรมชาติ่ในบรรยากาศท้่องทุ่่งใต้่ศาลิาท่รงงอบห่ลัิงให่ญ่
ชะต่าธรรมชาติ่
11

นครปฐม

 ดีไซัน์ตััวร้านเป็็นสัถาป็ตััยกรรม่โดม่ทรงงอบุทำาจากไม้่ไผู่้ทั�งหลั่ง ตัั�งโดดเด่นกล่างทุ่งนา 
บุรรยากาศดี โป็ร่งโล่่ง ล่ม่พัดเย็นสับุาย ทางเข้าร้านเป็็นสัะพานไม้่ไผู่้ทอดยาวกล่างทุ่งไป็จนถึงตััวร้าน
ที�เป็็นโอเพ่นแอร์ สััม่ผัู้สัท้องไร่ท้องนา ค่นำ�า แล่ะธรรม่ชาติัแบุบุใกล้่ชิด มุ่ม่ไฮไล่ท์เป็็นทางเดินไม้่ไผู่้
แบุบุยกส่ัง โดดเด่นด้วยฉากหลั่งวิวทุ่งนาสีัเขียว ตััดกับุท้องฟ้าสีัสัดใสั รวม่ถึงโซัน “ม่อัฒจรรย์” โซัน
นั�งเล่่นชม่วิวสุัดล่่กห่ล่่กตัาแบุบุพาโนราม่า ที�ออกแบุบุที�นั�งแบุบุล่ดหลั่�นเป็็นขั�น ๆ  
 ร้านมี่ครบุทั�งอาหารแบุบุจานเดียวสัไตัล่์ฟิวชัน แล่ะอาหารทานเล่่นพร้อม่เครื�องดื�ม่เย็น
สัดชื�น ส่ัวนเครื�องดื�ม่กาแฟ เน้นคัดเม่ล็่ดพันธ์ุกาแฟในป็ระเทศเพื�อส่ังเสัริม่เกษตัรกรไทย เช่นเดียวกับุ
วัตัถุดิบุป็รุงอาหารที�เน้นผู้ล่ผู้ลิ่ตัคุณ์ภาพจากชุม่ชน บุางช่วงมี่เม่น่สัร้างสัรรค์ เสิัร์ฟชุดนำ�าชายาม่บุ่าย
พร้อม่ขนม่ไทยม่งคล่หาทานยาก

ไล่ฟ์สัไตัล์่คาเฟ่แนบุชิดธรรม่ชาติั
กล่างทุ่งนาผืู้นสัวย ใน อ.สัาม่พราน
คือคาเฟ่สุัดฮอตั โดดเด่นด้วย
สัถาป็ตััยกรรม่ธรรม่ชาติัที�เน้น
ภ่มิ่ป็ญัญาไทย แล่ะยังทำาหน้าที�
เป็็นศ่นย์การเรียนร้่ของชุม่ชน 

168 หม่่่ 7 ซั.วัดไร่ขิง 26 ตั.ไร่ขิง 
อ.สัาม่พราน
จ.นครป็ฐม่ 73210

ถ.เพชรเกษม่ มุ่่งหน้าสัาม่พราน 
เข้าซัอยวัดไร่ขิง 26 

วันอังคาร-วันอาทิตัย์ 09.00-18.00 น. 

200-300 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

06 1326 3624

ChataThammachart

TEL

INFO
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คาเฟท่่่ามกลิางเส่่ยงกระซิีบจากธรรมชาติ่
วิส่เปอริ�ง คาเฟ่
12

นครปฐม

 ไม่่เพียงเบุเกอรีที�เลื่อกใช้วัตัถุดิบุออร์แกนิกที�ดีที�สุัด ผู้สัม่ผู้สัานผู้ล่ไม้่แล่ะดอกไม้่พื�นบุ้าน 
เช่น เค้กส้ัม่ม่ะป็ี� ด หรือการเนรมิ่ตัดอกโสันให้ร่วม่ทางกับุเค้ก สัโคนแยม่กระเจี�ยบุ เสิัร์ฟกับุชาดอกไม้่
เบุล่นด์พิเศษ หรือเครื�องดื�ม่สัดชื�นที�มี่กิม่มิ่กเป็็นดอกไม้่เล็่ก ๆ 

วิสัเป็อริ�ง คาเฟ่ เป็็นอาคารแบุบุ Mediterranean Barn House เรียบุง่ายสีัขาว ซ่ัอนตััวในสัวนโอลิ่ฟ ริม่บึุงนำ�า แล่ะบุรรยากาศแบุบุ outdoor 
glamping ที�ชวนให้เดินเล่่น เช็กอิน ชม่สัวนที�ทั�งสัวยแล่ะกินได้ เพราะวัตัถุดิบุที�ใช้ในร้านส่ัวนหนึ�งก็ม่าจากการเดินเก็บุในสัวนที�ป็ล่่ก
แบุบุ Demeter Bio-Dynamic ไบุโอไดนิมิ่ค เกษตัรชีวพล่วัตั อีกขั�นหนึ�งของเกษตัรอินทรีย์

 สัำาหรับุเม่น่ clean fresh fusion dishes เป็็นความ่สันุก
ที�จะได้ม่าค้นหา เพราะขึ�นอย่่กับุแต่ัล่ะช่วงเวล่าว่ามี่วัตัถุดิบุที�สัดใหม่่
ชนิดใดม่าใช้ในครัว บุรรยากาศนั�งรับุป็ระทานเอาท์ดอร์ในสัายล่ม่
บุ่ายวันสุัดสััป็ดาห์ คุณ์อาจได้ยินเสีัยงกระซิับุของผืู้นดินที�ผู้ลิ่บุาน
เป็็นดอกไม้่ ที�กล่ายม่าเป็็นคอนเซ็ัป็ต์ัของร้านที�อยากให้ทุกคนได้ยิน

43/3 หม่่่ 5 ตั.บุ้านใหม่่ 
อ.สัาม่พราน 
จ.นครป็ฐม่ 73110

2 กม่. จากวัดอ้อม่ใหญ่ 
ตัาม่ป้็ายบุอกทาง 

วันพุธ-วันอาทิตัย์ 09.00-18.00 น.

200-500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 2429 4229

whisperingcafe

TEL

INFO

TRENDY & PHOTOGENIC
IV
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ผ่ัอนคลิายไปกับธรรมชาติ่ในคาเฟบ้่านเร่อนไท่ยในส่วน
ฌาร์แด็็ง เด็อ ไชยศร่
13

นครปฐม

ยกระดับุการจิบุชากาแฟแล่ะรับุป็ระทานทานอาหารรสัดย่ีานชานเมื่อง
ให้ชิล่ล์่ยิ�งขึ�นในคาเฟ่บุ้านทรงไทย บุรรยากาศติัดทุ่งนากว้างในเมื่อง
นครป็ฐม่ ที�รายล้่อม่ด้วยต้ันไม้่ใหญ่น้อย มี่โซันที�นั�งทั�งอินดอร์แล่ะ
เอาท์ดอร์

 เม่น่แนะนำา เครป็เค้กชาไทย รสัชาติัล่ะมุ่นลิ่�นไม่่หวาน
เกินไป็สัั�งค่่ชาไทยร้อนหรือกาแฟกลิ่�นหอม่ได้ล่งตััว ส่ัวนเค้กรสัชาติัไทย
มี่ให้สัั�งหล่ากหล่าย อาทิ เค้กม่ะพร้าวอ่อน เค้กส้ัม่ พร้อม่เม่น่อิ�ม่ท้อง
กับุอาหารสัไตัล์่จานเดียวรสัชาติัไทยจัดจ้าน เช่น คั�วกลิ่�งหม่่ หม่่อบุซัอสั
แกงกะหรี�ไก่ ไก่กระเทียม่พริกไทยดำา ใครชอบุอาหารฝรั�งไม่่ผิู้ดหวัง
ทั�งเม่น่สัป็าเกตัตีัสัไป็ซีั�พอร์คบุอล่สัป็าเกตัตีัคาโบุนารา ดับุร้อนด้วย
เครื�องดื�ม่เย็นอิตัาเลี่ยนโซัดา สัม่่ทตีั�ผู้ล่ไม้่ก็มี่ให้เลื่อกสัั�งได้
 เพิ�ม่พลั่งบุวกพักจิบุกาแฟหอม่อร่อย หนีความ่วุ่นวาย
ในเมื่อง อิงแอบุต้ันไม้่แล่ะดอกไม้่นานาพันธ์ุ พร้อม่เสีัยงเพล่งเบุา ๆ
คงทำาให้วันพักผู่้อนในช่วงเวล่าสัั�น ๆ มี่คุณ์ค่าม่ากยิ�งขึ�น

84/1 หม่่ ่1 ซั.คณุ์จำารญ่ ตั.งิ�วราย 
อ.นครชัยศรี 
จ.นครป็ฐม่ 73120

ซั.คุณ์จำาร่ญ ตั.งิ�วราย
10 กม่. จากเซั็นทรัล่ศาล่ายา 

วันอังคาร-วันศุกร์ 09.30-17.00 
วันเสัาร์-วันอาทิตัย์ 09.00-18:00 น.  

350-450 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 2254 6359

Jardindechaisri

TEL

INFO

TRENDY & PHOTOGENIC
IV
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คาเฟส่่่ส่นิมริมแม่นำ�าแม่กลิอง
เซีนส์่ ออฟ เพลิส่
14

ราชบุรี

18 หม่่่ 5 ตั.สัร้อยฟ้า 
อ.โพธาราม่
จ.ราชบุุรี 70120

1.6 กม่. จากพิพิธภัณ์ฑ์์หนังใหญ่วัดขนอน

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 09:00-18:00 น.

300-400 บุาท  ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

08 0227 5544  

SenseOfPIace

TEL

INFO

ชม่วิถีริม่แม่่นำ�าแม่่กล่องอย่างใกล้่ชิด ผู่้อนคล่ายไป็กับุสัถาป็ตััยกรรม่
สุัดเท่ของคาเฟ่สีัสันิม่ เปิ็ดมุ่ม่ม่องส่่ัวิวยอดไม้่ที�ป็ล่ายสุัดของอุโม่งค์
สััม่ผัู้สัมิ่ติัแสัง เงา แล่ะสีัสันิม่ที�เกิดขึ�นตัาม่ธรรม่ชาติั
 ร้านออกแบุบุดิบุ ๆ โดยใช้โครงสัร้างเหล็่ก สัะท้อนเรื�องราว
ป็ระวัติัศาสัตัร์ราชบุุรีที�เคยเป็็นสัถานที�ตีัเหล็่กให้กับุนักรบุไทย
ในสัมั่ยอดีตั พื�นที�สัวนตัรงกล่างห้อม่ล้่อม่ด้วยที�นั�งใต้ัร่ม่ไม้่
ถ่กออกแบุบุให้เป็็นบุ่อนำ�า สัะท้อนอัตัลั่กษณ์์ท้องถิ�นเชื�อม่โยงกับุ
แม่่นำ�าแม่่กล่องได้อย่างล่งตััว 

 เม่น่ซิักเนเจอร์แนะนำา ล่าเต้ัร้อน เข้ม่ข้นพอดีระหว่างนม่
แล่ะกาแฟ  เครื�องดื�ม่  Dirty  กาแฟส่ัตัรพิเศษของทางร้าน ส่ัวน
เครื�องดื�ม่เย็น ชาลิ่�นจี� กลิ่�นหอม่สัดชื�นดื�ม่แล้่วชื�นใจ รับุป็ระทานค่่กับุ
เค้กช็อกโกแล่ตั Freaking Weekend ก็เข้ากัน ใครที�ชื�นชอบุ
การถ่ายภาพ ร้านมี่มุ่ม่สัวยแป็ล่กตัา โดยเฉพาะช่วงเวล่าเมื่�อกระทบุ
แสังเงาที�ล่อดผู่้านล่งอุโม่งค์เพิ�ม่มิ่ติัการถ่ายภาพให้ได้โพสัต์ัท่าเท่ ๆ
ได้อย่างสันุกสันานท่าม่กล่างวิวสัวยของธรรม่ชาติัริม่นำ�า อ.โพธาราม่ 
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592/1 ถ.แม่่ริม่-สัะเมิ่ง ตั.แม่่แรม่ 
อ.แม่่ริม่ 
จ.เชียงใหม่่ 50180

จากถนนหลั่กเส้ันแม่่ริม่
ทางขึ�นม่่อนแจ่ม่ใกล้่กับุนำ�าตักแม่่สัา

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 09.00-17.30น.

200-300 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

08 1831 1000

theironwoodmaerim

TEL

INFO

คาเฟล่ิับกลิางขุนเขาแม่ริม
ดิ็ ไอรอน วูด็
15

เชียงใหม่

ใครแวะม่าเที�ยวม่่อนแจ่ม่ แม่่ริม่ หรือสัะเมิ่ง ถ้ากำาลั่งม่องหาคาเฟ่
ถ่ายร่ป็สัวย ๆ หรือร้านกินข้าวอร่อย ๆ แนะนำาร้านเรือนกระจกหลั่ง
เล็่ก อารม่ณ์์คอทเทจกระท่อม่เล็่กกล่างป่็า ติัดแม่่นำ�าสัายเล็่ก ๆ ชื�อ
“แม่่สัา” ลั่ดเล่าะไหล่ผู่้านร้านให้อารม่ณ์์สังบุเย็น 
 ร้านอาหารคุณ์ภาพระดับุ “มิ่ชลิ่นเพล่ท” 2020 ใช้
วัตัถุดิบุสัดใหม่่แล่ะป็รุงอย่างพิถีพิถัน เน้นอาหารไทยส่ัตัรดั�งเดิม่
แต่ัป็ระยุกต์ัให้ร่วม่สัมั่ย มี่ทั�งอาหารคาว หวาน แล่ะเครื�องดื�ม่ แต่ัล่ะ
จานจัดแต่ังสัวยงาม่ เน้นเครื�องป็รุงเป็็นดอกไม้่ ให้ความ่ร้่สึักหวาน
หอม่ เช่น ยำาเกสัรชม่พ่่ม่ะเหมี่�ยว แตังโม่ป็ล่าแห้ง อาหารฝรั�งจาน
ซิักเนเจอร์ต้ัองไม่่พล่าดลิ่�ม่ล่อง สัป็าเกตัตีัเส้ันดำาซัอสัม่ะเขือเทศ
เสิัร์ฟพร้อม่นำ�าลิ่�นจี�เอิร์ล่เกรย์ เครื�องดื�ม่ทีเด็ด คาป่็ชิโนร้อน สัั�งค่่กับุ
แครอทเค้กล่งตััวรสัหวานตััดกาแฟเข้ม่ข้น 

 บุริเวณ์ร้านตักแต่ัง
ป็ระดับุต้ันไม้่ ของสัะสัม่น่ารัก ๆ
หล่ายมุ่ม่ มี่โต๊ัะโซัน Outdoor 
ให้ซึัม่ซัับุบุรรยากาศ ฟงัเสีัยงนำ�า
ไหล่เพลิ่น  ๆเป็็นอีกหนึ�ง Hidden 
Gem ที�มี่ทั�งมุ่ม่ถ่ายร่ป็เก๋ ๆ แล่ะ
อาหารอร่อยที�ไม่่ควรพล่าด

TRENDY & PHOTOGENIC
IV
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2/13 หม่่่ 2 ถ.สัม่โภชเชียงใหม่่ 700 ปี็
ตั.แม่่เหียะ อ.เมื่องเชียงใหม่่
จ.เชียงใหม่่ 50100

ตัรงข้าม่ Good View Village 
ห่างจากสันาม่บิุน 7.6 กิโล่เม่ตัร

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00–22.00 น.

300–500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 5327 1749 / 06 5438 8188

chomcafeandrestaurant

TEL

INFO

ส่ร้างส่รรค์เมนูให่ม่บนพ่�นฐานอาห่ารต่ำารับไท่ย 
ชมคาเฟ ่แอนด์็ เรส่เต่อรองค์
16

เชียงใหม่

ที�เดียวของเชียงใหม่่ที�มี่หม่อกป็กคลุ่ม่ทั�งวันตัล่อดป็ ี ไม่่เว้นแม้่แต่ั
ในฤด่แล้่ง สัวนสัวยสัไตัล์่ Tropical Moss Garden ถ่กรำ�าลื่อว่า
ป็ระหนึ�งป่็าเม่ฆบุนยอดดอยอินทนนท์ที�อย่่ริม่เมื่อง 
 จากร้านกาแฟแล่ะคาเฟ่ ขยับุขยายม่าส่่ัร้านอาหารเต็ัม่
ร่ป็แบุบุ เน้นรสัจัดจ้านแต่ักล่ม่กล่่อม่ของอาหารในครัวไทยป็ระยุกต์ั
ที�มี่คุณ์ย่าเป็็นที�ป็รึกษาใหญ่ มี่เม่น่เด่น ๆ ตัั�งแต่ัเป็าะเป็ี� ยะมั่นม่่วง
หรือไก่สัะเต๊ัะกับุโรตีั ไป็จนถึงต้ัม่ยำากุ้งแม่่นำ�า ป็ล่าหมึ่กผัู้ดไข่เค็ม่
ไป็จนถึงเชียงดาผัู้ดไข่ยอดนิยม่ เครื�องดื�ม่ที�มี่กาแฟหอม่ ๆ เป็็นเบุสั
หวานหอม่ด้วยครีม่ คาราเม่ล่ แล่ะเบุเกอรีที�คัดสัรร

 ระ เ บีุยงไม้่ยาวชม่
ล่ะอองหม่อก เป็็นจุดเช็กอิน
ยอดนิยม่ ชุดโต๊ัะเก้าอี�ไม้่เรียบุง่าย
มี่กลิ่�นอาย Japanese minimal
house ที�สัาม่ารถล่ะเลี่ยดอาหาร
ท่าม่กล่างธรรม่ชาติัแบุบุไม่่ต้ัองอิ�ม่
แล้่วรีบุกลั่บุ
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199 ถ.ม่่ล่เมื่อง ตั.ศรีภ่มิ่ 
อ.เมื่องเชียงใหม่่ 
จ.เชียงใหม่่ 50200

400 ม่. จาก ซั.ม่่ล่เมื่อง 9

วันพฤหัสับุดี-วันอังคาร  11.00–22.00 น. 

300–600 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 5328 7681

thehousebyginger

thehousebygingercm.com 

TEL

INFO

ส่ร้างส่รรค์เมนูให่ม่บนพ่�นฐานอาห่ารต่ำารับไท่ย 
เด็อะเฮ้ีาส์่บายจินเจอร์
17

เชียงใหม่

ร้านอาหารสัวยในสัไตัล์่ Thai Rustic Colonial Cuisine ตักแต่ังด้วยเครื�องเรือนย้อนยุค นำาเสันอ
รสัชาติัแบุบุไทยแท้ ๆ   ด้วยวัตัถุดิบุไทยชั�นดีจากทั�วทุกภ่มิ่ภาค การันตีัด้วยรางวัล่ บิุบุ ก่ร์ม่องด์ จากมิ่ชลิ่นไกด์ 
เป็็นหนึ�งในร้านอาหารอร่อยคุ้ม่ค่าในราคาย่อม่เยา
 จานเด่นที�เป็็นสััญลั่กษณ์์ของอาหารไทย เช่น ต้ัม่ข่าไก่ มั่สัมั่�นเนื�อ ส้ัม่ตัำา  แล่ะมี่การรื�อฟ้�น
นำาเอาเม่น่โบุราณ์ที�แทบุจะส่ัญหายไป็แล้่ว ถ่กเสิัร์ฟอย่างหร่หราในแบุบุคล่าสัสิักไทยบุนจานล่ายคราม่
แล่ะถ้วยเบุญจรงค์ อาทิ เนื�อต้ัม่กะทิ แกงแก้วตัา มั่สัมั่�นป็ล่า หรือ ข้าวคลุ่กรัชกาล่ที� 6 ล่ะม้่ายข้าวคลุ่กนำ�าพริก 
ในกาพย์เห่ชม่เครื�องว่าง พระราชนิพนธ์ในรัชกาล่ที� 6 ที�รวม่นำ�าพริก ยำา แล่ะเมี่�ยงต่ัาง ๆ เข้าไว้ด้วยกันใน
จานเดียว มี่เม่น่เรียกนำ�าย่อยที�รวบุรวม่เม่น่ของกินเล่่นแบุบุไทย ๆ   อาทิ เป็าะเป็ี� ยะกุ้งทอด ถุงทอง ล่าบุ
ไก่ ม้่าฮ่อ เมี่�ยงคำา แล่ะผัู้กบุุ้งกรอบุ เม่น่ที�รับุป็ระทานง่าย ม่าเสิัร์ฟด้วย
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ถ.เชียงใหม่่–หางดง ตั.สัะล่วง 
อ.แม่่ริม่ 
จ.เชียงใหม่่ 50330

ไม่่มี่ป้็ายบุอกทาง
ใช้ google map นำาท่างเท่่านั�น

มื่�อกล่างวันแล่ะมื่�อเย็น
จองลิ่วงห่น้าเท่่านั�น

มื่�อกล่างวัน 2,500 บุาท 
มื่�อเย็น 3,300 บุาท

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 6789 5619 / 06 2474 1656
TEL

INFO

ศิลิปะบนจานอาห่ารกลิางด็งด็อกไม้ในดิ็นแด็นมหั่ศจรรย์
หุ่บเขาคนโฉด็
18

เชียงใหม่

ทางคดเคี�ยวไร้ป้็ายบุอกทางว่ายากแล้่ว การจองคิวเพื�อได้รับุป็ระทาน
อาหารที�นี�อาจยากกว่า “หุบุเขาคนโฉด” ร้านลึ่กลั่บุกล่างป่็าดอกไม้่
ในหุบุเขา อ.แม่่ริม่ ไม่่ต่ัางจากดินแดนในเทพนิยาย เมื่�อก้าวเข้าม่า
ต้ัองตืั�นตัาตืั�นใจไป็กับุร้านที�เป็รียบุเสัมื่อนพิพิธภัณ์ฑ์์ของเก่า ตักแต่ัง
ด้วยเฟอร์นิเจอร์ งานศิล่ป็ะ สััตัว์สัตััฟฟ์ ของสัะสัม่ต่ัาง ๆ แล่ะดอกไม้่
สีัสัันฉ่ดฉาดราวกับุอย่่ในฉากของภาพยนตัร์แฟนตัาซีั แค่ถ่ายร่ป็ก็เพลิ่น
ไป็กับุมุ่ม่ต่ัาง ๆ จนลื่ม่เวล่า

 โต๊ัะอาหารไฟน์ไดนิ�งแบุบุ Chef’s Table ถ่กจัดวาง
ด้วยดอกไม้่ป็ล่อดสัารพิษที�ป็ล่่กเองในบุ้าน แล่ะป็รับุเป็ลี่�ยนตัาม่
อารม่ณ์์ของผู้่้เป็็นเจ้าของร้าน 6–8 คอร์สัที�เสิัร์ฟแต่ัล่ะจานราวกับุ
งานอาร์ตั สัร้างจินตันาการแล่ะความ่เซัอร์ไพรส์ัให้ผู้่้ลิ่�ม่ล่องได้รับุร้่
ครบุทุกรสัสััม่ผัู้สั อาหารที�เสิัร์ฟมี่ความ่หล่ากหล่ายไม่่ซัำ�ากัน เม่น่จะ
ถ่กป็รับุเป็ลี่�ยนไป็ตัาม่ฤด่กาล่ โดยคัดเอาวัตัถุดิบุที�ดีในช่วงเวล่านั�น
ม่าครีเอทเม่น่ได้อย่างสัร้างสัรรค์ แล่ะเสิัร์ฟม่าในเครื�องถ้วย จาน ชาม่
ล่ายคล่าสัสิักซึั�งเป็็นของเก่าสัะสัม่ 

 ร้านมี่บุริการแค่ 2 โต๊ัะ
ที�นี�จึงรับุแขกเพียง 1–2 กรุ๊ป็ต่ัอวัน
เพื�อม่อบุการบุริการแบุบุส่ัวนตััว 
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ถ.นิม่ม่านเหมิ่นทร์ ซั.7  
อ.เมื่องเชียงใหม่่ 
จ.เชียงใหม่่ 50200

ถ.นิม่ม่านเหมิ่นทร์ ซั.7 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 07.30–16.00 น.

100–300 บุาท  ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 3556 5255

gaocafenimman

TEL

INFO

 คาเฟ่สัไตัล่์ไทยผู้สัม่ล้่านนาสัมั่ยใหม่่ ภายในร้านตักแต่ังด้วยชุดหวาย เคาน์เตัอร์ดอกไม้่
ให้บุรรยากาศยุค 70’s ป็ระหนึ�งร้านโกป็ี� ย้อนยุค เม่น่เซัตัเสิัร์ฟรวม่มิ่ตัรเก๋ ๆ ในถาดหลุ่ม่ ในชื�อ
สัภาเบุรกฟาสัตั์ ไข่ดาว ไส้ักรอก แฮม่ โทสัตั์ พร้อม่เครื�องจิ�ม่เป็็นสัังขยาสีัสัวย รสักล่ม่กล่่อม่ 
นอกนั�นยังมี่ สัภาป็งัหลุ่ม่ สัังขยาไข่เค็ม่ที�ห้าม่พล่าด
 นอกจากนี�ยังมี่เม่น่สัร้างสัรรค์ทั�งหวานคาว อาทิ ข้าวต้ัม่แห้ง หม่่ย่าง ไก่ย่าง ไส้ัอั�ว แล่ะ
เครื�องดื�ม่เย็นที�เบุสัม่าจากกาแฟหรือชา เสัริม่กลิ่�นรสัด้วยนำ�าตัาล่สัดที�เป็็นซิักเนเจอร์ของร้าน

 พ้นมื่�อเช้าไป็แล้่ว ยังมี่
อาหารว่าง อาหารจานเดียว แล่ะ
เม่น่เส้ัน ตัล่อดจนเครื�องดื�ม่เย็น ๆ
หล่ากไอเดีย  เก้าคาเฟ่ทำาให้นึกถึง
บุรรยากาศยาม่เช้าในฤด่หนาว
กล่างย่านนิม่ม่านฯ ที�ค่อย ๆ  ฟ้�นตััว
ตืั�นม่าส่่ัชีวิตัชีวาที�เรามั่กพล่าด
ไป็เสัม่อ

ยืนหนึ�งในย่านนิม่ม่านเหมิ่นทร์
ที� เป็ิดบุริการตัั�งแต่ัเจ็ดโม่งเช้า
เพราะเก้าคาเฟ่คือผู้่้เชี�ยวชาญ
ด้านอาหารเช้าแล่ะมื่�อว่าง

ส่ภัากาแฟร่วมส่มัยส่ไต่ลิ์โมเดิ็ร์นเรโท่ร
เก้าคาเฟ ่นิมมาน
19

เชียงใหม่
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50 หม่่่ 1 ตั.บุ่อผุู้ด อ.เกาะสัมุ่ย
จ.สุัราษฎร์ธานี 84320

โครงการฟชิเชอร์แม่น วิล่เล่จ

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 09.00-20.00 น. 

200-300 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 7743 0680 

cafedepier

TEL

INFO

จิบกาแฟ นั�งชิลิลิ์ริมเลิส่มุย
คาเฟ ่เด็อ เพ่ยร์
20

เกาะสมุย ~ สุราษฎร์ธานี 

หนึ�งในคาเฟ่บุนเกาะสัมุ่ยที�ต้ัองไป็ป็กัหมุ่ด คาเฟ่ตัั�งอย่่ตัรงท่าเรือเก่า
ริม่หาดในหม่่่บุ้านฟิชเชอร์แม่น วิล่เล่จ ตักแต่ังด้วยเฟอร์นิเจอร์
ไม้่สีัเข้ม่ เป็็นคาเฟ่แบุบุโอเพ่นแอร์ มี่วิวสัะพานไม้่ท่าเรือเก่าอย่่
ด้านหน้า ร้านโป็ร่งโล่่งสับุาย เปิ็ดรับุล่ม่ชม่ทะเล่สัมุ่ย วิวพาโนราม่า
เห็นนำ�าทะเล่สีัฟ้าใสัทอดยาวไป็ตัล่อดแนว ยิ�งตัอนช่วงเย็นใกล้่
พระอาทิตัย์ตักวิวของที�นี�ถือว่าเป็็นจุดถ่ายร่ป็ที�สัวยแล่ะฟินม่าก  

 เม่น่มี่ทั�งอาหารคาว-หวาน  นำ�าผู้ล่ไม้่ สัม่่ทตีั� ค็อกเทล่
ม็่อคเทล่ ชากลิ่�นหอม่ล่ะมุ่นรสัชาติัดี มี่เอกลั่กษณ์์  ชงด้วยส่ัตัร
พิเศษของทางร้าน  กาแฟชงจากเม่ล็่ดกาแฟคุณ์ภาพดี กลิ่�นหอม่
ล่ะมุ่น  เสิัร์ฟพร้อม่ของว่าง  เบุเกอรีรสัชาติัล่งตััว ไม่่หวานเลี่�ยน
จนเกินไป็ อาหารดีงาม่รสัชาติัถ่กป็ากทั�งชาวไทยแล่ะชาวต่ัางชาติั 
 ร้านควรค่าแก่การม่าเช็กอิน จะนั�งรับุล่ม่ทะเล่ ฟงัเพล่ง 
มี่เครื�องดื�ม่เย็น ๆ สัักแก้วก็สุัขใจแล้่ว
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62/1 ม่. 1 ตั.บุ่อผุู้ด 
อ.เกาะสัมุ่ย
จ.สุัราษฎร์ธานี 84320

เลี่ยบุหาดบุ่อผุู้ด ริม่ทะเล่ติัดโครงการ 
ฟชิเชอร์แม่น วิล่เล่จ 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์  12.00-01.00 น. 

500–1,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 1915 5664

cocotamsxpeppina

TEL

INFO

พักรับลิม ชมวิวบาร์อาห่ารท่ะเลิ
โคโค แท่มส์่ เอ็กซ์ี เพปปน่ิา
21

เกาะสมุย ~ สุราษฎร์ธานี 

บีุชบุาร์สุัดฮอตัในหม่่่บุ้านชาวป็ระม่ง  Fisherman Village  ที�ชายหาดบุ่อผุู้ดบุนเกาะสัมุ่ยตักแต่ังร้านให้บุรรยากาศสับุาย ๆ แบุบุโอเพ่นแอร์
มี่เบุาะบีุนแบ็ุคใบุใหญ่วางเรียงรายบุนหาดทรายขนานไป็กับุท้องทะเล่ให้ได้นั�งชิล่ล่์ โดยเฉพาะช่วงเย็นยาม่พระอาทิตัย์ตักดิน  
                 ที�นี�มี่โซันอินดอร์ แล่ะมี่พื�นที�บุาร์ทั�ง 2 ชั�น ส่ัวนเอาท์ดอร์อย่่ด้านบุน จะเลื่อกนั�งกินล่ม่ชม่วิวแบุบุชิล่ล่์ ๆ บุนเป็ล่ตัาข่ายที�
ยื�นออกไป็จากระเบีุยง  มี่หม่อนให้นอนชม่วิวก็ได้ แล่ะไม่่ควรพล่าดชิม่อาหารอิตัาเลี่ยนที�ให้บุริการ โดย COCO TAM’S X PEPPINA มี่พิซัซัา
สัป็าเกตัตีั สัลั่ด ของหวานแล่ะเครื�องดื�ม่หล่ากหล่ายเม่น่ให้ลิ่�ม่รสัชาติัในบุรรยากาศชายทะเล่ โดยเลื่อกนั�งได้ทั�งในห้องแอร์ หรือ
โซันเป็ดิโล่่งรับุล่ม่แล่ะกลิ่�นไอทะเล่ วันไหนฟ้าใสัจะล่งไป็นั�งชิล่ล์่ริม่หาดก็ได้
 พิซัซัาโฮม่เม่ดของร้านอบุสัดใหม่่ เม่น่ซิักเนเจอร์ ได้แก่ Coco Tam’s Pizza-เนเป็ลิ่ สัไตัล์่แป้็งบุางกรอบุ แล่ะมี่  Pollo-ไก่ย่าง     
สัป็าเกตัตีั AOP ซีัฟ้่ด  Peppina’s Tiramisu  พานาคอตัต้ัา ฯล่ฯ ทานให้อิ�ม่ท้องทั�งคาว-หวานก่อน แล้่วค่อยไป็แฮงค์เอาท์ต่ัอในโซันบุาร์
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14/2 หม่่่ 2 ซั.ป่็าหล่่าย 2 ตั.ฉล่อง 
อ.เมื่องภ่เก็ตั 
จ.ภ่เก็ตั 83000

ริม่ ถ.ป่็าหล่่าย ซั.2

วันจันทร์-วันเสัาร์ 11.00-22.00 น.

300-700 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 3575 1119

Chalongbaybar

chalongbay.com

TEL

INFO

จิบค็อกเท่ลิ กินท่าปาส่ ทั่วร์โรงกลิั�นเห่ลิ้ารัมสั่ญชาติ่ไท่ยรางวัลิระดั็บโลิก 
ฉลิองเบย์รัม
22

ภูเก็ต

ถ้ามี่เวล่าเอ็นจอยกับุการทัวร์โรงกลั่�นเหล้่ารัม่ พร้อม่ชิม่อาหารแล่ะ
จิบุเครื�องดื�ม่ส่ัตัรพิเศษ การม่าเยือนโรงกลั่�นฉล่องเบุย์ รัม่ โรงผู้ลิ่ตั
เหล้่ารัม่สััญชาติัไทยที�คว้ารางวัล่เหรียญทองป็ ี2015 จากงานป็ระกวด
เหล้่านานาชาติัระดับุโล่ก ด่จะทำาให้ชั�วโม่งของการดื�ม่ดำ�าเหล้่ารัม่นั�น
พิเศษกว่าครั�งไหน ๆ เพราะได้นั�งชิล่ล์่กล่างบุรรยากาศแสันสับุาย
สัไตัล์่แนวป่็าเขตัร้อน

 เหล้่ารัม่ที�นี�นอกจากผู้ลิ่ตัโดยใช้นำ� าอ้อยแท้ 100%
การกลั่�นใช้เทคนิคป็ระยุกต์ัจากชาวฝรั�งเศสัแถบุทะเล่แคริบุเบีุยน
ในศตัวรรษที� 18 รสัชาติัที�ได้จึงหวานล่ะมุ่น นุ่ม่ลึ่ก อวล่ด้วยกลิ่�นหอม่
ของผู้ล่ไม้่ เลื่อกดื�ม่ได้ 4 กลิ่�น ทั�งรัม่กลิ่�นดั�งเดิม่ กลิ่�นใบุโหระพา
อบุเชยแล่ะตัะไคร้ ส่ัวนจานเด็ดมี่ทั�งอาหารไทย-ตัะวันตักสัไตัล์่ทาป็าสั 
รวม่ถึงอาหารพื�นเมื่องแล่ะเครื�องดื�ม่ที�มิ่กซ์ัเข้ากับุรัม่ได้ดี

 ม่าจิบุรัม่ชั�นดีจาก
อ้อยบุริสุัทธิ�ที�ส่ังออก 20 ป็ระเทศ 
ทั�วโล่กแล้่ว ยังสัาม่ารถชอป็
ติัดไม้่ติัดมื่อเป็็นของฝากแถม่
ยังมี่คล่าสัเวิร์กชอป็ทำาค็อกเทล่
แล่ะทัวร์โรงกลั่�นรัม่ท่าม่กล่าง
สัวนอ้อยอีกด้วย
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310/51 หม่่่ 1 ถ.บุ้านดอน-เชิงทะเล่ 
ตั.เทพกระษัตัรี อ.ถล่าง 
จ.ภ่เก็ตั 83110

อย่่ในโรงแรม่แอทพันตัาภ่เก็ตั 
13.5 กม่. จากท่าอากาศยานภ่เก็ตั

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00-22.00 น. 

500-1,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

06 3593 9939

Maadoobua.Phuket

TEL

INFO

เช็กอินริมบ่งบัว ต่่�นต่าต่่�นใจในส่วนบัว
มา ดู็ บัว
23

ภูเก็ต

คาเฟ่มี่จุดเด่นตัรงเป็็นสัวนบัุวสัายพันธุ์บัุววิกตัอเรีย หรือบัุวกระด้ง ซึั�งเป็็นบัุวขนาดใหญ่ที�สุัดในตัระก่ล่บัุว มี่ขนาดใหญ่ถึง 1.5 เม่ตัร
นำาเสันอมุ่ม่ม่องใหม่่ เป็ลี่�ยนการพักผู่้อนในวันหยุดให้เป็็นวันพิเศษด้วยกิจกรรม่ยืนบุนใบุบัุว หากนำ�าหนักไม่่เกิน 65 กิโล่กรัม่
แล่ะถ่ายภาพบุนเรือสัำาหรับุครอบุครัว หรือม่าเป็็นกลุ่่ม่เพื�อนฝ่ง รับุได้ 5 คน นำ�าหนัก 350 กิโล่กรัม่ โดยมี่บุริการถ่ายภาพโดรน
ทางอากาศในช่วงเวล่า 10.30-18.00 น. วันพฤหัสับุดี-วันจันทร์ ไป็ให้ตัรงช่วงเวล่า รับุรองว่าได้ร่ป็สัวยแน่นอน เพราะที�นี�มี่พร็อพพร้อม่  
ทั�งบุ้านทรงไทย เรือแจว จัดมุ่ม่ให้ถ่ายร่ป็ง่าย

 เมื่�อเช็กอินถ่ายร่ป็แล้่ว
ชิม่เม่น่อาหารเครื�องดื�ม่สัไตัล่์
ฟิวชันพื�นเมื่อง ที�ซิักเนเจอร์ใช้
วัตัถุดิบุหลั่กจากบัุว เช่น เม็่ดบัุวทอด
พานาคอตัต้ัาก้านบัุวเชื�อม่ ฯล่ฯ
 “ม่า ด่ บัุว” ชื�อร้านที�
ฟงัแล้่วพานคิดว่าเป็็นภาษาฝรั�งเศสั 
แต่ัความ่หม่ายตัรงตััวแบุบุไทย ๆ 
คือ การชวนม่าด่สัระบัุวสัวย ๆ
นับุเป็็นการเปิ็ดป็ระสับุการณ์์ใหม่่
ของการกินดื�ม่เที�ยวไป็พร้อม่กับุ
กิจกรรม่หนึ�งเดียวในภ่เก็ตัที�
ไม่่เหมื่อนใคร 
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105 หม่่่ 4 ถ.เหมื่องเจ้าฟ้า ตั.วิชิตั 
อ.เมื่องภ่เก็ตั 
จ.ภ่เก็ตั 83000

เข้าถนนเหมื่องเจ้าฟ้า 
มี่ป้็ายบุอกอย่่ด้านซ้ัายมื่อ 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-21.00 น.

200-500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 8010 8838

threemonkeysphuket

TEL

INFO

คาเฟฮิ่ีปใจกลิางปา่เข่ยวชอุ่ม ชมวิวมุมสู่งเม่องภูัเก็ต่
ท่ร่ มังก่�ส์่
24

ภูเก็ต

ร้านอาหาร คาเฟ่ ธีม่ป็าร์ค ที�มี่จุดขายไม่่เพียงเป็็นแค่ร้านกล่าง
ป่็าใหญ่ ยังมี่จุดถ่ายร่ป็หล่ายมุ่ม่ นั�งเพลิ่น ๆ ยังได้ยินเสีัยงร้อง
ของคนที�เล่่นเครื�องเล่่นแนวผู้จญภัยจาก Hanuman World ที�อย่่
ติัดกัน กล่ายเป็็นอีกความ่เด่นที�นอกจากจิบุกาแฟชม่วิว ยังได้ด่
คนโหนสัลิ่งผู่้านม่าให้เห็นเป็็นของแถม่อีกด้วย
 ร้านสัวยตักแต่ังสัไตัล์่ทรอป็คิอล่ รายล้่อม่ด้วยธรรม่ชาติั
แล่ะต้ันไม้่น้อยใหญ่ให้ได้ดื�ม่ดำ�าไป็กับุวิวสีัเขียวสัดชื�น ด้านหน้า
โซันโอเพ่นแอร์เปิ็ดโล่่งมี่ระเบีุยงชม่เมื่องภ่เก็ตั โซันยอดฮิตัด้านบุน
ที�นั�งในแบุบุกระโจม่บุ้านต้ันไม้่ ออกแบุบุกล่ม่กลื่นกับุธรรม่ชาติั
ป่็าเขาต้ันไม้่ครึ�ม่รายล้่อม่ ให้ความ่ร้่สึักราวกับุพาตััวเองออกจาก
ความ่วุ่นวายในชีวิตัป็ระจำาวัน สัาม่ารถเดินถ่ายร่ป็ไป็ทั�วได้ แม้่อาจ
ไม่่ได้นั�งในจุดที�ต้ัองการ

 บุริการอาหารหล่ากหล่ายครบุทุกสััญชาติั อาหารไทย
พื�นบุ้านรสัเด็ด ของอร่อยภ่เก็ตัถ่กป็ระยุกตั์ใหม่่ กล่ายเป็็นเม่น่
ซิักเนเจอร์หน้าตัาดีที�ทั�งน่าทานแล่ะชวนให้ถ่ายภาพล่งโซัเชียล่ อาทิ 
หนุม่านป็ระสัานกาย หรือ นำ�าชุบุหยำา นำ�าพริกสัไตัล์่ภ่เก็ตั รับุป็ระทาน
ค่่แกงกะทิ ผัู้กรวม่กุ้งสัด ไก่ย่างวานร กุ้งล่งกา ส้ัม่ตัำาวานร 
 นอกนั�นยังมี่อาหารฝรั�ง ญี�ปุ่็น ไป็จนถึงของว่าง เครื�องดื�ม่
ค็อกเทล่ ม็่อกเทล่ เค้ก เบุเกอรี ส่ัวนโซันมั่งกี�ส์ั อิน วันเดอร์แล่นด์ มี่มุ่ม่
ถ่ายภาพเก๋ ๆ ให้ได้นั�งจิบุชายาม่บุ่าย ท่าม่กล่างดอกไม้่สัวยสัะพรั�ง
ก็ยิ�งชวนให้ถ่ายร่ป็ได้อย่างเพลิ่ดเพลิ่น
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16 ซั.รม่ณี์ย์ ถ.ถล่าง 
อ.เมื่องภ่เก็ตั 
จ.ภ่เก็ตั 83000

อย่่ในซั.รม่ณี์ย์

วันอังคาร-วันพฤหัสับุดี 11.00-18.00 น. 
วันศุกร์-วันอาทิตัย์ 11.00-21.30 น. 

100-250 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 7651 0888

torrysicecream

TEL

INFO

ลิิ�มรส่ความห่วานเย็นของไอศกร่มส่่�ออัต่ลิักษณ์์ภูัเก็ต่ 
ท่อร่�ส์่ ไอศกร่ม
25

ภูเก็ต

เดินเล่่นชม่ตึักราม่บุ้านช่องในย่านเมื่องเก่า ถ.ถล่าง แล้่วอย่าลื่ม่
แวะร้านไอศกรีม่ดังในอาคารชิโนโป็รตุักีสั สีัชม่พ่พาสัเทล่ที�พัฒนา
รสัชาติัจากขนม่ท้องถิ�นชาวภ่เก็ตัของคุณ์ทอรี� ต่ัอพงศ์ วงศ์วัฒนกิจ
ผู้่้เป็็นเจ้าของร้านที�ได้สัร้างสัรรค์ไอศกรีม่ในร่ป็แบุบุใหม่่ เชื�อม่โยง
วัฒนธรรม่ให้เข้ากับุขนม่พื�นเมื่องภ่เก็ตั โดยครีเอทไอศกรีม่โฮม่เม่ด
ที�มี่ความ่แป็ล่กใหม่่ม่ากกว่า 70 รสัชาติั 

 ม่าแล้่วต้ัองสัั�ง โอ้เอ๋วซัอร์เบุท์ ขนม่พื�นเมื่องชื�อแป็ล่ก
แต่ันักท่องเที�ยวล้่วนคุ้นเคยรสัหวานเย็นอีกเม่น่สุัดฮิตั ขนม่เก่าแก่ภ่เก็ตั
ชื�อเรียกเป็็นภาษาจีนฮกเกี�ยนว่า บีุโกหม่อย หรือข้าวเหนียวดำาเป็ยีก
ราดนำ�ากะทิ เสิัร์ฟค่่กับุไอศกรีม่กะทิอัญชัน หรือไอศกรีม่กลิ่�นรสั
หอม่หวานสัไตัล์่ไทย ข้าวโพดสุัดคล่าสัสิักกับุสัาค่ หรือล่อดช่อง
ไอศกรีม่รวม่มิ่ตัรก็เรียกล่่กค้าได้ดีไม่่แพ้กัน ไอศกรีม่เสิัร์ฟในกระทะ
ทองเหลื่องใบุจิ�ว ถ้วยเบุญจรงค์ให้อารม่ณ์์ไทยรสัล่ำ�า
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2/13 ถ.ดีบุุก ตั.ตัล่าดใหญ่ 
อ.เมื่องภ่เก็ตั 
จ.ภ่เก็ตั 83000

อย่่ในโครงการไล่ม์่ไล่ท์ อเวนิว ภ่เก็ตั

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 17.30-01.00 น.

400-700 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 7660 6666  

Dibukaphuket

TEL

INFO

อาห่ารใต้่ฟวิชันส่ไต่ลิ์ฟลีิกู้ด็
ด่็บุก้า
26

ภูเก็ต

ร้านสัวยบุรรยากาศเท่สัองชั�น กลิ่�นอายเหมื่องแร่เก่าในอดีตั  สัไตัล์่อินดัสัเทรียล่ ล่อฟต์ั ได้แรงบัุนดาล่ใจ
จากเหมื่องแร่ม่าตักแต่ัง มี่ทั�งท่อส่ังแร่ ไม้่หม่อนรถไฟ เครื�องจักรต่ัาง ๆ แล่ะของตักแต่ังที�จัดวาง   
พร้อม่เฟอร์นิเจอร์คุม่โทนด้วยสีันำ�าตัาล่เข้ม่เท่ แล่ะในช่วงคำ�าคืนเต็ัม่ไป็ด้วยความ่ครึกครื�นจากดนตัรีสัด 
 ดีบุุก้า เป็็นร้านอาหารกึ�งบุาร์ใจกล่างเมื่อง เสิัร์ฟความ่อร่อยจัดจ้านแนวฟวิชันสัไตัล์่เผ็ู้ดร้อน
โดยนำาเอาอาหารพื�นเมื่องม่าผู้สัม่ผู้สัานอาหารยุโรป็ สัร้างสัรรคเ์ข้ากันได้อย่างกล่ม่กล่่อม่ แนะนำา
พิซัซัาแกงป่็เสิัร์ฟเนื�อป่็ชิ�นโตักับุแกงใต้ัรสัจัด เข้ากันกับุแป้็งบุางกรอบุ ส่ัวน สัป็าเกตัตีักะป็ิหม่่ฮ้อง 
รสัเข้ม่ข้นผัู้ดกับุสัป็าเกตัตีัที�ทำาสัดใหม่่ทุกวัน ทานค่่หอม่แดง พริกสัด ไข่ต้ัม่ยางม่ะต่ัม่อร่อยล่งตััว

 น อ ก นั� น ยั ง มี่ บุ า ร์
เสิัร์ฟค็อกเทล่รสัชาติัเยี�ยม่จาก
บุาร์เทนเดอร์ระดับุป็ระเทศ
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445/1 ถ.ภ่เก็ตั ตั.ตัล่าดใหญ่ 
อ.เมื่องภ่เก็ตั 
จ.ภ่เก็ตั 83000

1.6 กม่.จากสัะพานหิน 
อย่่ด้านหลั่งร้านนายเหมื่อง

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.30-18.00 น.

200-300 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

08 8242 9646

thefeelsioncafe

TEL

INFO

คาเฟเ่ก๋แต่่งต่ามใจฉัน กับเมนูขนมโฮีมเมด็ส่ด็ให่ม่ 
เด็อะ ฟลีิฉัน คาเฟ ่ภูัเก็ต่
27

ภูเก็ต

คาเฟ่ภ่เก็ตัตักแต่ังย้อนยุคสัไตัล่์เรโทรวินเทจ แบุบุอินดัสัเทรียล่
ล่อฟต์ั ภายใต้ัโทนสีัดำาแดงที�ผู้สัม่ผู้สัานกันได้อย่างล่งตััว แทบุทุก
มุ่ม่มี่ไว้สัำาหรับุคนที�ชอบุถ่ายร่ป็ จะแนวเรโทร แนวอาร์ตั แนวดาร์ก ดีไซัน์
ร้านได้เก๋ ถ่ายร่ป็กันได้ทุกมุ่ม่จริง ๆ ของตักแต่ังทุกชิ�นสัาม่ารถถ่ายร่ป็
โพสัต์ัได้ 
 บุริเวณ์ด้านหน้าร้าน ตักแต่ังโดยใช้เฟอร์นิเจอร์เก่าแล่ะ
ของโบุราณ์ต่ัาง ๆ คุม่โทนเข้ากันได้ดี  มี่มุ่ม่ให้นั�งหล่ากหล่าย ทั�งชั�นบุน
นั�งชิล่ล์่ได้ ถ่ายร่ป็ดี  ส่ัวนด้านล่่างแล่ะชั�นล่อยมี่หล่ายโต๊ัะให้เลื่อกนั�ง 
เรียกได้ว่ามี่มุ่ม่สัำาหรับุเซัล่ฟทัี�งด้านนอกแล่ะภายใน  

 ส่ัวนบุนเคาน์เตัอร์บุาร์เต็ัม่ไป็ด้วยของหวาน ขนม่ไทย ขนม่เค้กโฮม่เม่ด แล่ะไอศกรีม่โฮม่เม่ด  
ครบุทั�งอาหาร เครื�องดื�ม่หล่ากหล่าย  เม่น่เด็ดแนะนำา ไอศกรีม่กะทิอัญชันอบุควันเทียน กล้่วยบุวชชี 
กล้่วยบุวชพระ พร้อม่ชา กาแฟ นอกนั�นยังมี่อาหารจานเดี�ยวสัไตัล่์ฟิวชันให้เลื่อกสัั�งตัาม่ใจชอบุ 
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107/48 ถ.เฉลิ่ม่พระเกียรติัรัชกาล่ที� 9 
ตั.รัษฎา อ.เมื่อง 
จ.ภ่เก็ตั 83000

ถนนสัายบุายพาสั ฝั� งขาเข้าตััวเมื่อง 
จ.ภ่เก็ตั

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 09.00-21.00 น. 

400-600 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 9294 9957

delicophuket

TEL

INFO

เติ่มเต็่มความเก๋ผ่ัานอินท่่เร่ยด่็ไซีน์ 
เด็ลิิโก้ เด็คอเรชั�น คอฟฟี�  แอนด์็ ด่็เสิ่ร์ท่ 
28

ภูเก็ต

ความ่พิเศษของร้านคงเป็็นได้ม่ากกว่าร้านอาหาร หรือคาเฟ่ที�มี่มุ่ม่ถ่ายภาพเก๋ ๆ เพราะสัาม่ารถสัะท้อน
คอนเซ็ัป็ต์ั Exotic Elegant ที�หม่ายความ่ถึง ความ่แป็ล่กใหม่่ที�สัวยงาม่ ด้วยโทนสีัโดดเด่นดึงด่ดใจ
ด้วยตััวร้านที�คุม่โทนสีันำ�าเงินตััดกับุเส้ันสัายของสีัโล่หะ ฝาผู้นัง พร็อพตักแต่ังเฟอร์นิเจอร์ รวม่ถึง
เดคอเรชั�นไล่ท์ติั�งที�ตัั�งใจทำาให้บุรรยากาศภายในร้านเหม่าะแก่การนั�งชิล่ล์่ หย่อนใจเพื�อการจิบุชา กาแฟ
เครื�องดื�ม่ดีไซัน์เก๋ รวม่ไป็ถึงเม่น่อาหารที�รังสัรรค์หน้าตัาสัวยเด่นมี่สัไตัล่์ไม่่แพ้ร่ป็ลั่กษณ์์ของตััวร้าน 
พร้อม่มุ่ม่ชอป็ป็งิได้เลื่อกซืั�อเครื�องป็ระดับุ ที�คัดสัรรม่าจำาหน่ายทั�งกระเป๋็า ต่ัางห่ กำาไล่ ฯล่ฯ 
 ร้านตัั�งอย่่ริม่ถนนสัายบุายพาสัฝั� งเข้าเมื่องภ่เก็ตั ม่องผู่้าน ๆ นึกว่าแกล่เล่อรี ใครอยากหล่บุ
ร้อนม่านั�งหย่อนใจ Afternoon Tea ชุด Blooming Tea ชาดอกไม้่บุาน กลิ่�นหอม่กรุ่น ผู้่้ดีอังกฤษ
รับุป็ระทานค่่ครีม่เค้กม่ะพร้าวเข้ากันไม่่น้อย หรือจะเลื่อกจิบุกาแฟโคล่ด์บุริวแพสัชั�นฟรุตั รสัชาติั
กล่ม่กล่่อม่ผู้สัานกับุนำ�าเสัาวรสัโซัดา จิบุเดียวก็ชื�นใจ

 เป็็นอีกหนึ� ง ร้านที�
ต้ัองเช็กอิน จะนัดเดท นัดเจอ
เพื�อน ครอบุครัว เตัรียม่พร็อพ
เตัรียม่ชุดให้พร้อม่แล้่วป็กัหมุ่ด
ม่าที�นี� รับุรองไม่่ผิู้ดหวัง  
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เม่�ออาห่ารจานโปรด็
เสิ่ร์ฟพร้อมวิวส่วยโด็นใจ

เมื่�ออาหารตัา เป็็นทั�งอาหารใจ วิวสัวยเกินบุรรยายในขณ์ะที�คุณ์ไม่่ได้
นั�งรับุป็ระทานอาหารในห้องสีั�เหลี่�ยม่ที�คุ้นเคย แต่ัหากเบืุ�องหน้า
คือทิวทัศน์พาโนราม่า 360 องศา จะบุรรยากาศตัรงชานระเบีุยงกว้าง
ไม่่ว่าบุนยอดดอย ขุนเขา ริม่ทะเล่ หรืออาคารส่ังระฟ้า จานเด็ดเม่น่
โป็รดที�เสิัร์ฟคงไม่่ต่ัางอะไรไป็จากมื่�อพิเศษที�แสันงดงาม่ นำาพา
ความ่อิ�ม่เอม่ใจไป็พร้อม่อาหารท่าม่กล่างวิวสัวย 
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คิง เพาเวอร์ ม่หานคร  ถ.นราธิวาสัราชนครินทร์ 
แขวงสีัล่ม่ เขตับุางรัก
กรุงเทพฯ 10500  

BTS ช่องนนทรี 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.30-15.00 น. 
17.00-01.00 น.

1,000-2,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2677 8722

MahanakhonBangkokSkyBar

mahanakhonbangkokskybar.com

TEL

INFO

สุ่ด็โค้งเจ้าพระยา บนชั�น 76 คิง เพาเวอร์ มห่านคร
มห่านคร แบงค็อก ส่กายบาร์

1

กรุงเทพมหานคร

ความ่งดงาม่ของวิวเมื่องกรุงม่องไกล่สุัดสัายตัา ให้ความ่ร้่สึักอิสัระ
ผู่้านผู้นังกระจกโอบุล้่อม่ห้องอาหารแล่ะบุาร์ส่ังที�สุัดในไทย บุนชั�น 76 
ตึักคิงเพาเวอร์ ม่หานคร ซึั�งเกิดจากความ่ตัั�งใจในการสัร้างสัรรค์
แล่นด์ม่าร์กแล่ะป็ระสับุการณ์์พิเศษ สัำาหรับุชาวไทยแล่ะนักเดินทางจาก
ทั�วทุกมุ่ม่โล่ก ในการชม่วิวทิวทัศน์อันสัวยงาม่ช่วงพระอาทิตัย์ตักดิน
บุรรยากาศสุัดโรแม่นติัก ซึั�งเป็็นไฮไล่ท์ A Must Visit Rooftop Bar 
ของกรุงเทพฯ   

 ร้านเสิัร ์ฟอาหารตัะวันตักผู้สัม่เอเชียรังสัรรค์โดย
เชฟระดับุมิ่ชลิ่นสัตัาร์ Joshua Cameron บุริการในแบุบุออล่เดย์เม่น่
ทั�งอาล่าคาร์ทแล่ะเซัตัเม่น่แบุบุ 3 คอร์สั 4 คอร์สั หรือเลื่อกสัั�งได้
ในแบุบุของว่างจิบุชากาแฟยาม่บุ่าย พร้อม่เครื�องดื�ม่นานาชนิด ไวน์
จากทุกมุ่ม่โล่กม่ากกว่า 100 ชนิด

 ม่หานคร แบุงค็อก
สักายบุาร์ แบุ่งออกเป็็น 3 โซัน
โซันอินดอร์ เอาท์ดอร์รวม่ทั�ง
เล่าจน์วีไอพี หลั่งจากเหนื�อยล้่า
หลั่งเลิ่กงาน เลื่อกจะม่านั�งชิล่ล์่
ฟังดนตัรีพร้อม่เครื�องดื�ม่เย็น
สัดชื�นเสิัร์ฟทั�งเม่น่แอล่กอฮอล์่
แล่ะม็่อกเทล่ ท่าม่กล่างวิวสัวย
พาโนราม่า 360 องศา
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โรงแรม่ริว่า อรุณ์ ถ.ม่หาราช 
เขตัพระบุรม่ม่หาราชวัง 
กรุงเทพฯ 10200

ทางเข้าตัรงข้าม่
วิทยาลั่ยเทคโนโล่ยีตัั�งตัรงจิตัรพณิ์ชยการ

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.30-00.00 น. 

500-1,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2221 1188

above.riva.bangkok

TEL

INFO

รูฟท็่อปชมวิวส่องฟากฝ้� งวัด็วังแลิะริมนำ�าเจ้าพระยา
อะโบฟ ริว่า
2

กรุงเทพมหานคร

เมื่�อม่องข้าม่แม่่นำ�าเจ้าพระยาจะเห็นความ่งาม่ของพระป็รางค์
วัดอรุณ์ราชวราราม่ หันไป็อีกฟากฝั� งชม่ความ่งาม่วัดโพธิ� ร้านอย่่บุน
ชั�นดาดฟ้าของโรงแรม่ Riva Arun ย่านท่าเตีัยน ช่วงเวล่าแนะนำา
ควรม่าก่อนพระอาทิตัย์ตัก เก็บุวิวฟ้าสัวยไป็จนถึงพล่บุคำ�า ชม่แสัง
สีัทองอร่าม่ของวัดวังรอบุเกาะรัตันโกสิันทร์ ดื�ม่ดำ�าอาหารพร้อม่ชม่
แสังทไวไล่ท์ที�สัาดส่ัองทั�วท้องฟ้าอย่างสัวยงาม่

 อาหารที�นี�ให้นิยาม่ว่า Twist of Thai Cuisine คงรสัชาติั
ของความ่เป็็นไทยผู้สัม่ผู้สัานกับุวัตัถุดิบุชั�นดีจากทั�วโล่ก แต่ัล่ะจาน
มี่รสัชาติัเป็็นเอกลั่กษณ์์ พร้อม่เสิัร์ฟความ่สุัดพิเศษโดยไม่่ลื่ม่
ความ่จัดจ้านของรสัชาติัอาหาร ตัั�งแต่ัอาหารเรียกนำ�าย่อย ซุัป็ ไป็จนถึง
อาหารจานหลั่กที�ไม่่ควรพล่าด เช่น ซุัป็ต้ัม่ข่าโบุราณ์ไก่ซ่ัวี เป็็ดตุ๋ัน
นำ�ามั่นม่ะกอกกับุแกงเขียวหวาน ล่าบุเป็็ดหนังกรอบุ หรือจะล้่างป็าก
ด้วยขนม่หวานสัไตัล์่ Classic Dessert 

 หากต้ัองการนั�งชิล่ล์่
จิบุเครื�องดื�ม่เย็น ๆ ริม่ระเบีุยง
ริม่แม่่นำ�าชม่วิวสัวย 360 องศา 
แนะนำาให้จองล่่วงหน้า 
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47-49 ซั.ท่าเตีัยน ถ.ม่หาราช 
แขวงพระบุรม่ม่หาราชวัง เขตัพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

ชั�น 5 ในโรงแรม่ศาล่าอรุณ์

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-22.00 น. 

300-500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2622 2932

SalaArun

TEL

INFO

ความงามคู่เจ้าพระยาบนรูฟท็่อปบาร์โรงแรมศาลิาอรุณ์
อ่เกิ�ลิเนส่ บาร์
3

กรุงเทพมหานคร

อีกหนึ�งร่ฟท็อป็บุาร์วิวสัวยที�เหม่าะแก่การม่าในโอกาสัพิเศษ ร้านเป็ิดตัั�งแต่ั 5 โม่งเย็นถึงเที�ยงคืน
ถ้าอยากนั�งชม่วิวใกล้่ชิดติัดขอบุระเบีุยงต้ัองรีบุม่าตัั�งแต่ัช่วงเย็น ๆ เพราะมี่ที�นั�งติัดริม่นำ�าเพียง 4 โต๊ัะเท่านั�น
 ที�นี�ไม่่มี่อาหารไว้บุริการ เพราะเป็็นบุาร์ มี่เครื�องดื�ม่ให้ได้สัั�งม่าจิบุแล้่วนั�งคุยกันชิล่ล์่ ๆ บุาร์มี่
เครื�องดื�ม่ให้เลื่อกหล่ากหล่าย เอาใจสัายม็่อกเทล่ มี่ชาผู้ล่ไม้่แก้กระหาย คัดสัรรชา Twinings คุณ์ภาพ
พรีเมี่ยม่ เพิ�ม่ความ่สัดชื�นด้วยนำ�าสัับุป็ะรด นำ�าผึู้�ง แล่ะม่ะนาว ดึงด่ดใจด้วยกลิ่�นของม่ะม่่วงสุักหอม่ หรือ
ชาเอิร์ล่เกรย์นำาม่าจับุค่่ความ่หอม่กลิ่�นม่ะกร่ดแล่ะผู้ล่ไม้่ตัระก่ล่ซิัตัรัสั ใครไม่่ดื�ม่ชาล่องสัั�ง Refreshing 
Drinks ให้ความ่สัดชื�นได้ดีไม่่แพ้กัน ส่ัวนสัายดริ�งก์มี่ให้สัั�งครบุทั�งค็อกเทล่ ไวน์ เบีุยร์แล่ะเครื�องดื�ม่
แอล่กอฮอล์่ทุกร่ป็แบุบุ แนะนำา Sunset of Nest Bar กล่ม่กล่่อม่หอม่หวานด้วยเหล้่ารัม่ผู้สัานนำ�าส้ัม่
แล่ะนำ�าม่ะนาว 

 เพียงได้นั�งชิล่ล์่ชม่
วิวแม่่นำ�าเจ้าพระยาที�เบืุ�องหน้า
พระอาทิตัย์กำาลั่งจะล่าลั่บุขอบุฟ้า
แค่นี�ก็โรแม่นติักแล้่ว 
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342 ซั.วัดระฆัง ถ.พรานนก แขวงศิริราช
เขตับุางกอกน้อย  
กรุงเทพฯ 10700

อย่่ในตัรอกวังหลั่ง 
โรงแรม่บุ้านวังหลั่ง ริเวอร์ไซัด์

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 16.00-00.00 น. 

500-1,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

08 2342 7778

342Bar

TEL

INFO

รูฟท็่อปบาร์บนด็าด็ฟ�าโรงแรมบ้านวังห่ลิัง ริเวอร์ไซีด์็
342 บาร์
4

กรุงเทพมหานคร

แค่วิวเบืุ�องหน้าก็สััม่ผัู้สัได้ถึงความ่วิจิตัรงดงาม่ของสัถานที�สัำาคัญ
ของป็ระเทศ ทั�งวัดพระแก้ว วัดอรุณ์ราชวราราม่ แล่ะสัะพานพระราม่แป็ด
ที�อย่่ไม่่ไกล่เกินเอื�อม่เมื่�อม่องจากบุาร์บุนชั�น 5 ดาดฟ้าของบุ้านวังหลั่ง
ริเวอร์ไซัด์ โรงแรม่เล็่ก ๆ ริม่แม่่นำ�าเจ้าพระยา  
 เครื�องดื�ม่หล่ายชนิดมี่ให้เพลิ่ดเพลิ่นตัั�งแต่ัเบีุยร์คราฟท์
จากทั�วโล่ก ค็อกเทล่ ไวน์ ฯล่ฯ คล่าสัสิักค็อกเทล่ซิักเนเจอร์ของที�นี�
เลื่อกสัั�งได้ทั�ง Harvest Moon หรือ Pandanmonium อร่อย
เข้ม่ข้นมี่สัไตัล์่ หรือถ้าชอบุแบุบุไร้แอล่กอฮอล์่ แนะนำา Kiwi Apple
Twist นั�งจิบุเพลิ่นหย่อนใจสับุาย ๆ รับุป็ระทานค่่ของว่างอย่าง
แฮม่เบุอร์เกอร์เนื�อกับุเบุคอนนุ่ม่ชุ่ม่ซัอสักับุมั่นฝรั�งทอดกรอบุ หรือ
ป็ล่าหมึ่กชุบุแป้็งทอด 

 อิ�ม่อร่อยด้วยจานหลั่ก สัป็าเกตัตีัต้ัม่ยำากุ้งล่ายเสืัอ 
เข้ม่ข้นด้วยเครื�องต้ัม่ยำากับุกุ้งไซัซ์ัใหญ่ รสัต้ัม่ยำาจัดจ้าน หรือ Seafood 
Plattex  จานโตัแบุบุจุใจ ทั�งแซัล่ม่อน กุ้ง แล่ะท่น่า เสิัร์ฟพร้อม่
ผัู้กสัลั่ดแล่ะราดด้วยเดรสัซิั�งซีัฟ้่ดเป็็นอีกจานแนะนำา 

SCENIC VIEW
V
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ศ่นย์การค้าริเวอร์ซิัตีั�  23 เจริญกรุง 24 
แขวงตัล่าดน้อย เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

ขึ�นรถที�ศ่นย์การค้าริเวอร์ซิัตีั�

Wonder Lunch 11.30-13.00 น.
Afternoon Tea 14.00-15.30 น.
Dinner Thai Set 17.30-19.00 น.
Nightlife Dinner 19.30-21.00 น.

1,490-1,890 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

06 4801 1101 

thaibusfoodtourdotcom

TEL

INFO

ชมวิวเม่องเก่า ชิมอาห่ารไท่ยมิชลิินส่ต่าร์ บนภััต่ต่าคารเคล่ิ�อนท่่�
ไท่ยบัส่ฟู�ด็ทั่วร์
5

กรุงเทพมหานคร

บุริการนำาเที�ยวแบุบุใหม่่หนึ�งเดียวในเมื่องไทย ที�พานักท่องเที�ยวชม่เมื่องกรุง พร้อม่รับุป็ระทานอาหารไทย
บุนรถบัุสัสัองชั�นนั�งสับุาย กระจกกว้างม่องเห็นวิวชัดเจน ขึ�นรถที�ศ่นย์การค้า River City Bangkok 
บุริการวันล่ะ 4 รอบุ โดยอาหารแล่ะราคาแตักต่ัางกันไป็ เช่น รอบุ Afternoon Tea มี่ขนม่แล่ะของว่าง
จำานวน 18 ชนิด พร้อม่เครื�องดื�ม่ ชา กาแฟ นำ�าสัมุ่นไพรเสิัร์ฟไม่่จำากัด รอบุ Sunset Dinner บุริการ
อาหารแล่ะเครื�องดื�ม่ 6 คอร์สัเต็ัม่อิ�ม่   
 ต้ัอนรับุด้วย Welcome Drink นำ�าส้ัม่จี�ดคั�นหวานผู้สัม่เป็รี�ยวเพิ�ม่ความ่สัดชื�น แล่ะของว่าง
รวม่ทั�งจานหลั่ก เน้นรสัชาติัอาหารการันตีัระดับุดาวมิ่ชลิ่น
 เมื่�อเริ�ม่ออกเดินทาง มั่คคุเทศก์คอยบุรรยายสัถานที�แล่ะป็ระวัติัความ่เป็็นม่า เล่าะย่านเมื่องเก่า
รถวิ�งด้วยความ่เร็วไม่่เกิน 60 กม่./ชม่. เส้ันทางเริ�ม่ต้ันจาก ริเวอร์ซิัตีั� ไป็หัวล่ำาโพง วัดไตัรมิ่ตัรเยาวราช
ภ่เขาทอง โล่หะป็ราสัาท อนุสัาวรีย์ป็ระชาธิป็ไตัย พระบุรม่ม่หาราชวัง วัดโพธิ� เสัาชิงช้า วนกลั่บุม่า
ที�จุดเริ�ม่ต้ันรวม่ระยะเวล่า 1 ชั�วโม่งครึ�ง อิ�ม่เอม่จุใจอาหารดีแล่ะวิวเมื่องหล่วงในมุ่ม่ม่องเมื่องเก่าสัวย
คล่าสัสิัก 
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เจริญกรุง 72-76 ถ.เจริญกรุง 
แขวงวัดพระยาไกร เขตับุางคอแหล่ม่ 
กรุงเทพฯ 10120

BTS สัะพานตัากสิัน
มี่บุริการเรือรับุส่ังฟรีที�ท่าเรือเอเชียทีค 
เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

วันจันทร์-วันศุกร์ 16.00-00.00 น.
วันเสัาร์-อาทิตัย์แล่ะวันหยุดนักขัตัฤกษ์ 
12.00-00.00 น.

700-1,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2059 5999

sirimahannop

bangkokmarriottmarquisqueenspark.com

TEL

INFO

เร่อใบส่ามเส่าท่่�ให่ญ่ท่่�สุ่ด็ในประเท่ศไท่ย ชูความเปน็ ICONIC LANDMARK
สิ่ริมห่รรณ์พ
6

กรุงเทพมหานคร

เรือสิัริม่หรรณ์พ พาย้อนเวล่าส่่ัสัมั่ยรัชกาล่ที� 5 ด้วยการตักแต่ังภายใน  สัะท้อนความ่คล่าสัสิักเหนือกาล่เวล่าด้วยการจัดแสัดงภาพถ่าย
แล่ะสิั�งของเครื�องใช้ในอดีตั พร้อม่ม่อบุป็ระสับุการณ์์ความ่อร่อยทั�งอาหารไทยเลิ่ศรสั อาหารนานาชาติัจากสุัดยอดเชฟฝีมื่อคุณ์ภาพแล่ะบุาร์
ที�เสิัร์ฟเครื�องดื�ม่ฝีมื่อมิ่กโซัโล่จิสัต์ัมื่ออาชีพ โดยได้แรงบัุนดาล่ใจจากเส้ันทางการเดินเรือจากอดีตัที�เผู้ยให้เห็นถึงวัฒนธรรม่ที�แตักต่ัาง
ของแต่ัล่ะป็ระเทศแล่ะทวีป็

 ชั�นบุนของเรือรายล้่อม่ด้วยทัศนียภาพของแม่่นำ�า
เจ้าพระยา รองรับุแขกได้ราว 100 คน เหม่าะกับุการดินเนอร์หรือ
ป็าร์ตีั�ในคืนพิเศษทั�งสัำาหรับุกลุ่่ม่ครอบุครัวแล่ะเพื�อนฝ่ง แล่ะมี่ห้อง
วีไอพีที�รองรับุได้ส่ังสุัด 6 คน สัำาหรับุอาหารมื่�อพิเศษ 3 ถึง 5 
คอร์สั ส่ัวนชั�นล่่าง จะเป็็นห้องโถงที�รองรับุแขกได้ราว 120 คน แล่ะ
ห้องรับุรองส่ัวนตััวอีก 2 ห้อง
 รายการอาหารแม้่ไม่่ได้ถ่กบุรรจุล่งในเม่น่ม่ากนักแต่ัคัดสัรร
ทั�งอาหารไทยแล่ะยุโรป็ รวม่ถึงอาหารสัไตัล่์ทาป็าสัพร้อม่เสิัร์ฟ
บุนเรือหร่ที�รายล้่อม่ด้วยทัศนียภาพงดงาม่ของแม่่นำ�าเจ้าพระยา
โดยเฉพาะทีเด็ดอาหารไทย ดีไซัน์เม่น่ขึ�นพิเศษเพื�อเสิัร์ฟบุนเรือ
แห่งนี�
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392/25-26 ถ.ม่หาราช 
แขวงพระบุรม่ม่หาราชวัง เขตัพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

MRT สันาม่ไชย

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00-21.30 น. 

500-1,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

ส่าขา ท่่าเต่่ยน

PRICE

0 2714 7608

SupannigaEatingRoom

TEL

INFO

ชมวิวแม่นำ�าเจ้าพระยา ลิิ�มรส่อาห่ารไท่ยเลิิศรส่ 
สุ่พรรณิ์การ์
7

กรุงเทพมหานคร

ห้องอาหารไทยโบุราณ์รสัชาติัต้ันตัำารับุ สัาขาท่าเตีัยน บุริการร่ป็แบุบุ All Day Dining มุ่่งมั่�นด้วยป็ณิ์ธานที�จะสัร้างสัรรค์อาหารไทยไป็
ไกล่ระดับุโล่ก  Local Thai Global Favorites

 จานซิักเนเจอร์ตัำารับุของ คุณ์ยายสัม่ศรี จันทรา นำาเสันอ
อาหารโด่งดังจากภาคตัะวันออก ม่าครบุทั�งหม่่ชะม่วงที�เลื่อกสัรร
หม่่สัันคอม่าเคี�ยวกับุใบุชะม่วงย่างหอม่กรุ่น จนได้รสัเป็รี�ยวกล่ม่กล่่อม่
ในนำ�าขลุ่กขลิ่ก หรือไข่ล่่กเขย ราดซัอสัสัาม่รสัแล่ะโรยหอม่เจียว
นำ�าพริกไข่ป่็รสัจัดจ้าน เสิัร์ฟพร้อม่เครื�องเคียง นอกจากนั�นยังมี่
รวม่ชุดอาหารของว่าง เม่น่โบุราณ์หาทานยาก อาทิ ม้่าฮ่อ เมี่�ยงหยอง
แล่ะข้าวตัังนำ�าพริกเผู้ากากหม่่
 ตับุท้ายด้วยขนม่หวานสุัดล่ำ�า  พานาคอตัต้ัาชาไทย หรือ
ขนม่ครกสุัพรรณิ์การ์ ขนม่ครก 7 ฝากับุเนื�อกะทิที�นึ�งเสิัร์ฟม่าร้อน ๆ
มี่หล่ากหล่ายหน้า อาทิ เผืู้อก ข้าวโพด แล่ะกุ้ง ฯล่ฯ อีกทั�งเป็็น
เม่น่ล้่างป็ากหลั่งมื่�ออาหารไทยได้เป็็นอย่างดี ยังมี่ Roots Coffee 
แบุรนด์กาแฟยอดเยี�ยม่ของไทย ให้เลื่อกสัั�งเครื�องดื�ม่กาแฟสุัด
สัร้างสัรรค์ อย่าง โคล่ด์บุร่ว์ผู้สัม่ชาไทย แล่ะช็อกโกแล่ตัที�ให้รสัชาติั
เข้ม่ข้นหวานขม่ล่งตััว 
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9/2 หม่่่ 4 ถ.อ่่ทอง ตั.ป็ระต่ัชัย
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

ใกล้่โรงพยาบุาล่พระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 08.00-23.00 น.

500-1,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 3524 2588 

SalaAyutthaya

TEL

INFO

ชมความงามวัด็พุท่ไธศวรรย์ ริมส่ายนำ�าเม่องกรุงเก่า 
ศาลิาอยุธยา อ่เท่อร่� แอนด์็ บาร์
8

พระนครศรีอยุธยา

นั�งรับุป็ระทานอาหาร ชม่วิวเรือล่่องล่ำานำ�า บุรรยากาศสังบุงาม่ในห้องอาหารหลั่กของโรงแรม่ศาล่าอยุธยา โรงแรม่บุ่ติักสัวยที�โดดเด่น
ด้วยสัถาป็ตััยกรรม่ ตััวผู้นังอิฐม่อญสีัส้ัม่เลี่ยนแบุบุเมื่องหล่วงเก่าโบุราณ์ ที�มี่วิวตัรงหน้าคือความ่วิจิตัรตัระการตัาของวัดพุทไธศวรรย์ 
สัถาป็ตััยกรรม่พระอาราม่หล่วงที�งดงาม่แล่ะน่าภาคภ่มิ่ใจของคนไทย

 ที�นี�เน้นอาหารไทยคงรสัชาติัดั�งเดิม่ เสิัร์ฟในจานสัวย
ตักแต่ังพิถีพิถัน ชนิดยกเสิัร์ฟม่าสัวยงาม่พร้อม่เพื�อการถ่ายภาพ
เม่น่เด็ดซิักเนเจอร์ ได้แก่ ยำาส้ัม่โอกุ้งย่าง เสิัร์ฟกุ้งแม่่นำ�าตััวโตั ไม่่แพ้
ต้ัม่ยำากุ้งแม่่นำ�าที�ป็รุงรสัได้จัดจ้าน นอกนั�นยังมี่เม่น่ กระทงล่าบุหม่่ 
จัดจานสัวยแบุบุชาวกรุงเก่า ส่ัวนเมี่�ยงป็ล่าท่จัดเสิัร์ฟอร่อยพอดีคำา 

 วิวเอาท์ดอร์ในแต่ัล่ะ
ช่วงเวล่าสัวยแตักตั่างกันไป็
ยาม่บุ่ายแดดร่ม่ล่ม่ตักเหม่าะแก่
การนั�งชิล่ล่์ ชม่วิวได้เพลิ่น ๆ
ส่ัวนช่วงไฮไล่ท์เข้าส่่ัมื่�อดินเนอร์ 
ยาม่ฟ้าเป็ลี่�ยนสีัยิ�งสัวยสัะกดใจ
จนอดเก็บุภาพความ่ป็ระทับุใจ
ที�อย่่ตัรงหน้าไม่่ได้
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38/6 ตั.พระขาว 
อ.บุางบุาล่ 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13250

ริม่แม่่นำ�าน้อย 
ห่างจาก อ.พระนครศรีอยุธยา  20 นาที 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00-22.00 น. 

แพ็กเกจล่่องเรือส่ัวนตััว สัำาหรับุ 6-12 คน 
13,900–25,000 บุาท                

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

06 2852 8883

suriyanchantrarestaurant

TEL

INFO

ลิอ่งเร่อชิมอาห่ารไท่ยโบราณ์
ชมความงามส่องฝ้� งแม่นำ�าน้อย

สุ่ริยันจันท่รา
9

พระนครศรีอยุธยา

ย้อนอดีตัล่่องเรือโบุราณ์ รับุป็ระทานอาหารไทยสุัดคล่าสัสิักในโรงสีัไม้่โบุราณ์ อายุกว่า 130 ป็ ีไป็ตัาม่สัายนำ�าด้วยบุริการแพ็กเกจล่่องเรือ
โบุราณ์ทรงกาบุม่ะพร้าวตักแต่ังย้อนยุค  สััม่ผัู้สัวิถีไทยแห่งแม่่นำ�าน้อยแบุบุสัโล่ว์ไล่ฟ์ของชาวกรุงเก่า ถ่ายร่ป็อย่างเพลิ่ดเพลิ่น ชม่เรือนไม้่
ทรงไทยริม่นำ�า ซึั�งคงความ่งดงาม่จากอดีตักาล่ส่่ัป็จัจุบัุนแบุบุส่ัวนตััว รองรับุล่่กค้าได้ตัั�งแต่ั  6-12 คน ตัาม่ขนาดของเรือ

 โป็รแกรม่ท่องเที�ยวทางเรือใช้ระยะเวล่าป็ระม่าณ์ 2-2.30 ชั�วโม่ง  มี่บุริการอาหารว่างแล่ะ
เครื�องดื�ม่บุนเรือ เก็บุภาพความ่งดงาม่บุนเรือที�ตักแต่ังอย่างวิจิตัรราวกับุได้พาตััวเองย้อนอดีตัส่่ัสัมั่ย
ยุคกรุงศรีฯ ชม่โรงสีัแล่ะบุ้านโบุราณ์ แล่ะความ่งดงาม่ของสัองฝั� งแม่่นำ�าน้อยวัดบุางนม่โค  ก่อนวกกลั่บุ
ม่ารับุป็ระทานอาหารบุนฝั� ง ณ์ ร้านสุัริยันจันทรา 
 ร้านเสิัร์ฟเม่น่อาหารโบุราณ์ทั�งคาวหวาน ตักแต่ังวิจิตัรล่ะเมี่ยดล่ะไม่ แล่ะใส่ัใจในทุกจาน
โดยใช้ภาชนะทองเหลื่องเสิัร์ฟตัั�งแต่ัของว่าง เช่น ช่อม่่วง ถุงทอง หม่่โสัร่ง ล่่าเตีัยง หรือเม่น่จานหลั่ก
ห่อหม่กบัุวหล่วง ป็ล่าโบุราณ์ แล่ะต้ัม่ยำากุ้ง 
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181 หม่่่ 7 ถ.ราชพฤกษ์ ตั.หนองควาย 
อ.หางดง 
จ.เชียงใหม่่ 50230

3.2 กม่.จากแม็่คโคร หางดง

วันจันทร์-วันอาทิตัย์
มื่�อกล่างวัน 11.00-15.00 น. 
มื่�อเย็น 17.00-21.15 น. 

250-500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

06 3665 5838

khaomaokhaofangchiangmai

khaomaokhaofang.com

TEL

INFO

ปา่ในจินต่นาการ 
อาห่ารลิะลิานต่าในปา่เฟนิ

ข้าวเม่า ข้าวฟา่ง
10

เชียงใหม่

ไม้่ใหญ่ยืนต้ันให้ร่ม่เงา เฟนิม่หาสัดำาแล่ะเหล่่าพืชอิงอาศัย เขียวขจี
ในล่ะอองหม่อก ได้ยินเสีัยงนำ�าตักแผู่้วเป็็นพื�นหลั่ง ป่็าเฟนิชื�นหน้านำ�าตัก
บุนเนื�อที� 10 ไร่ ของข้าวเม่่า ข้าวฟ่าง โดดเด่นด้วยโดม่ขนาดม่หึม่า
ป็ระหนึ�งเรือนเพาะชำาในสัวนพฤกษศาสัตัร์หรือมุ่ม่สับุายริม่สัระนำ�า
กว้าง จนบุางทีเผู้ล่อคิดไป็ว่ากำาลั่งนั�งรับุป็ระทานอาหารอย่่กล่าง
ป่็าดิบุชื�นเขตัร้อน ทั�ง ๆ ที�ห่างจากตััวเมื่องเชียงใหม่่เพียงแค่ 10 นาที 

 ร้านสัวยในร่ป็แบุบุป่็าจินตันาการ ตักแต่ังด้วยพรรณ์ไม้่นานาชนิดแล่ะนำ�าตักใหญ่ ให้บุรรยากาศ
ร่ม่รื�นสับุายในตัอนกล่างวัน แล่ะอบุอุ่นครึกครื�นท่าม่กล่างเสีัยงเพล่งไพเราะในยาม่ราตัรี พรั�งพร้อม่
ด้วยอาหารไทย อาหารพื�นบุ้านตัาม่ฤด่กาล่โดยเสิัร์ฟอาหารไทยแล่ะไทยป็ระยุกต์ั เลื่อกใช้วัตัถุดิบุใน
การป็ระกอบุอาหารม่าจากป่็าตัาม่ฤด่กาล่ ไม่่ว่าจะเป็็นเห็ดโคน ผัู้กก่ด ฯล่ฯ มี่จานเด็ดแนะนำารสัชาติั
กล่ม่กล่่อม่ อาทิ เมี่�ยงไก่กรอบุ หรือข้าวแช่ชาววัง หม่่ข้าวเม่่า แล่ะฉ่่ฉี�ป็ล่าฟ่ เรียกได้ว่า รับุป็ระทาน
อาหารอร่อย พร้อม่กับุการอาบุป่็าไป็ด้วย 
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วัดฝายหิน ถ.สุัเทพ ตั.สุัเทพ
อ.เมื่องเชียงใหม่่ 
จ.เชียงใหม่่ 50200

สุัดถนนสุัเทพ ก่อนขึ�นอ่างเกษตัร 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.30-22.00 น. 

300-500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 5321 6039 / 0 5321 6576 

palaad2016

palaadtawanron.com 

TEL

INFO

ด็าวบนดิ็นชมวิวเม่องเช่ยงให่ม่ในร้านลิับริมนำ�าต่ก
ผัาลิาด็ต่ะวันรอน
11

เชียงใหม่

ชม่เมื่องเชียงใหม่่ในมุ่ม่ส่ังที�ใกล้่ชิดเชียงใหม่่ม่ากขึ�นโดยที�ไม่่จำาเป็็น
ต้ัองขึ�นดอยไป็ไกล่ แม้่ร้านจะเป็ดิม่านานกว่า 20 ป็แีล้่ว แต่ัก็ยังเป็็น
“ร้านลั่บุ” ของชาวเชียงใหม่่ เพราะซ่ัอนตััวอย่่บุนความ่คดเคี�ยวของ
ป็ล่ายถนนสุัเทพ ด้านหลั่งม่หาวิทยาลั่ยเชียงใหม่่ ร่ม่ครึ�ม่ สังบุเย็น
ด้วยนำ�าตักเล็่ก ๆ ไหล่ผู่้าน อันเป็็นที�ม่าของชื�อร้าน ผู้าล่าดตัะวันรอน

 ตััวร้านเป็็นอาคารเปิ็ดโล่่งหันไป็ยังตััวเมื่องทางด้านทิศ
ตัะวันออก ในยาม่ตัะวันรอน ฟ้าสัลั่วล่ง พร้อม่กับุอาหารจานแรก
ที�เริ�ม่เสิัร์ฟ เพื�อให้ได้นั�งรับุป็ระทานอาหารไป็พร้อม่กับุทิวทัศน์ยาม่ใกล้่
พล่บุคำ�าของเมื่องหล่วงแห่งล้่านนาที�ไฟจากตึักส่ังทยอยเปิ็ดขึ�น 
แล่ะค่อย ๆ ชัดขึ�นเมื่�อฟ้ามื่ดล่ง

 นั� งฟัง เพล่งโฟล่์ก
แล่ะคันทรีคล่อเบุา ๆ ในช่วง
สุัดสััป็ดาห์ กับุจานหลั่กที�อร่อย
ขึ�นชื�อ อาทิ ขาหม่่ทอดตัะวันรอน
ต้ัม่ยำากุ้งแม่่นำ�าม่ะพร้าวอ่อน หรือ
ออเดิร์ฟเมื่อง

SCENIC VIEW
V
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99/9 หม่่่ที� 2 ตั. โป่็งแยง 
อ.แม่่ริม่
จ.เชียงใหม่่

เส้ันทางแม่่ริม่–สัะเมิ่ง 
ก่อนถึงม่่อนแจ่ม่ 3 กม่.

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 08.30-18.00 น.

300-500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

ส่าขา โปง่แยง

PRICE

0 5310 6327 / 06 4994 5996

jungledecafe

TEL

INFO

คาเฟสุ่่ด็ชิลิลิ์ ชมวิวห่ลิักลิ้าน 
จังเกิ�ลิ เด็อ คาเฟ่
12

เชียงใหม่

สัโล่แกนของร้านที�ไม่่ได้เกินจริง คือ กาแฟหลั่กสิับุ รสัชาติัหลั่กร้อย 
แล่ะโดยเฉพาะวิวหลั่กล้่าน เนื�องจากตัั�งอย่่บุนเขาส่ังเส้ันทางเดียว
กับุม่่อนแจ่ม่ ไม่่เพียงหม่่่ไม้่ใหญ่ สัน ภ่เขา นำ�าตัก แล่ะทะเล่หม่อก ที�นี�
ยังเป็็นแอดเวนเจอร์พาร์คอีกด้วย

 ร้านอาหารตัั�งอย่่บุนไหล่่ดอย เหนือหุบุเขาอันเขียวชอุ่ม่
ที�เป็็นเส้ันทางผู้จญภัยบุนเรือนยอดไม้่ของ Zipline ระหว่างรับุป็ระทาน
อาหารไป็ ก็จะมี่คนโหนตััวผู่้านไป็ระหว่างต้ันไม้่ใหญ่ส่ังกว่า 30 เม่ตัร
ให้ด่เล่่นเพลิ่น ๆ นอกจากนี�ยังมี่จังเกิ�ล่ โคสัเตัอร์ ที�เป็ลี่�ยนรถไฟเหาะ
จากรางในสัวนสันุกไป็อย่่ในหุบุเขาแล่ะแนวป่็า หรือกิจกรรม่รีด
อะดรีนาลี่นอีกหล่ากหล่าย 
 รสัชาติัอาหารโดดเด่นไม่่แพ้ทิวทัศน์ โดยเฉพาะอาหาร
จานเดียวที�สัั�งง่าย รวดเร็ว ทั�ง สัเต๊ัก พาสัตัา แล่ะอาหารไทย ๆ โดย
เฉพาะผัู้ดไทยกุ้งสัด แล่ะของกินเล่่นอย่างรวม่ทอดที�อร่อยจริง 

SCENIC VIEW
V
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49 หม่่่ 3 ถ.หางดง ตั.บุ้านป็ง 
อ.หางดง 
จ.เชียงใหม่่ 50230 

อย่่ในโรงแรม่จันตัราคีรี ชาเล่ต์ั เชียงใหม่่
ใกล้่กับุอุทยานแห่งชาติัดอยสุัเทพ-ปุ็ย

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 07.00–21.00 น. 

300–800 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

08 1802 0666 / 0 5201 0155

Chantrakhirichaletchiangmai

chantrakhirichalet.com 

TEL

INFO

อาห่ารไท่ยร่วมส่มัยรส่จัด็จ้านใจกลิางหุ่บเขา 
ณ์ จันต่รา 
13

เชียงใหม่

สัระนำ�าแล่ะเฉลี่ยงหินอ่อนสีัขาวกว้างรับุล่ม่ภ่เขา ตักแต่ังด้วยเครื�องกระเบืุ�องพอร์ซัเล่นบุนผู้นังสีัชาด เถาเบุอร์รีในแจกัน หุ่นกวาง มุ่ม่เตัาผิู้ง
บุานป็ระต่ัไม้่ทึบุขนาดยักษ์ องค์ป็ระกอบุต่ัาง ๆ ชวนให้นึกถึงแม่นชันเก่าแก่บุนภ่เขาในแคว้นทางตัอนใต้ัของฝรั�งเศสั ณ์ จันตัรา เสิัร์ฟ
อาหารไทยร่วม่สัมั่ย จานขึ�นชื�อถ่กบุรรจุใน มิ่ชลิ่น บิุบุ ก่ร์ม่องด์ 2020 คือ แกงเหลื่องหน่อไม้่ส้ัม่ป็ล่ากะพงที�อร่อยจัดจ้านแล่ะอาหาร
เรียกนำ�าย่อยเมี่�ยงหม่่สัับุ 

 ที�นี�เสิัร์ฟเม่น่อาหารไทยจากทั�วทุกภ่มิ่ภาค แต่ัเน้นอาหาร
ภาคกล่างแล่ะเหนือเป็็นหลั่ก อาทิ ไส้ัอั�วแล่ะนำ�าพริกหนุ่ม่ นอกจากนี�
ยังมี่  ซีั�โครงหม่่รม่ควันสัไตัล์่ครัวบุ้านเกรียง
 แสังแดดอุ่นยาม่เช้าเหม่าะสัำาหรับุอาหารมื่�อแรกของวัน 
เป็ดิบุริการตัั�งแต่ั 07.00 น. อีกช่วงเวล่าดีที�ห้าม่พล่าด คือ ยาม่บุ่ายคล้่อย
เมื่�อแสังสีัทองจากสัวนสัองแสันบุนทิวดอยสุัเทพ–ปุ็ย สัาดเฉียง ๆ
ล่งม่าต้ัองผิู้ว บุนโต๊ัะอาหารเย็นที�พร้อม่หน้า คงทำาให้มื่�ออาหารใน
เย็นยำ�าของวันนั�นกล่ายเป็็นมื่�อพิเศษที�แสันป็ระทับุใจ

SCENIC VIEW
V
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โครงการ Inter Continental Residences 
ซั.หัวหิน 71 อ.หัวหิน  
จ.ป็ระจวบุคีรีขันธ์  77110

คาเฟ่ตัั�งอย่่ริม่ชายหาด 
ซั.หัวหิน 71

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-18.00 น. 

200-300 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 2253 2999

111SocialClub

TEL

INFO

คาเฟสุ่่ด็ชิคริมห่าด็ ลิิ�มรส่ไอศกร่มคราฟต์่ท่่�ได้็แรงบันด็าลิใจจากขนมไท่ย
111 โซีเช่�ยลิ คลิับ
14

หัวหิน ~ ประจวบคีรีขันธ์

เป็ดิป็ระสับุการณ์์ใหม่่ในคาเฟ่สัไตัล์่ Colonial With A Modern Twist ที�ผู้สัม่ผู้สัานกลิ่�นอายความ่เป็็น
เมื่องหัวหิน เข้ากับุความ่โม่เดิร์นลั่กชัวรี�ได้อย่างล่งตััวผู่้านเม่น่ขนม่หวานไทยเจ้าดังของเมื่องหัวหิน 
แล่ะไอศกรีม่รสัชาติัเข้ม่ข้นสัไตัล์่บุอสัตััน แบุรนด์ Guss Damn Good 
 เป็็นครั�งแรกในการสัร้างสัรรค์เม่น่ไอศกรีม่สุัดพิเศษจัดเสิัร์ฟค่่ขนม่ไทยเจ้าอร่อย อย่าง  70%
Chocolate x บุ้าบิุ�น ร้านแม่่เก็บุ หัวหิน  ที�นำาเสันอไอศกรีม่ช็อกโกแล่ตัเข้ม่ข้นเสิัร์ฟค่่กับุขนม่บุ้าบิุ�น
รสัหวานหอม่มั่นจากม่ะพร้าว หรือเม่น่ Good Fellow Thai Tea x ข้าวเหนียวม่่น แม่่นงนุช เสิัร์ฟ
ไอศกรีม่รสัชาไทยรสัชาติัเข้ม่ข้น แล่ะข้าวเหนียวม่่นเนื�อนุ่ม่ม่าในป็ิ�นโตัสีัเหลื่องโบุราณ์ แล่ะเม่น่ Tokyo 
Mist [Yuzu] x ตัะโก้ร้านเสัวย ฯล่ฯ 
 นอกจากนี� ยังมี่เม่น่ขนม่อบุสัไตัล์่ฝรั�งเศสั แล่ะเครื�องดื�ม่สัดชื�น คล่ายร้อน รวม่ถึง Afternoon 
Tea Set เสิัร์ฟพร้อม่ชาแบุรนด์หร่ การันตีัความ่ป็งัของมุ่ม่สัวย ทั�งบุนชายหาด แล่ะภายในร้านให้เลื่อก
ถ่ายภาพสุัดชิคกันอีกด้วย  
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โครงการภิรม่ย์ แอท วินยาร์ด 
234  ม่.5 ตั.พญาเย็น อ.ป็ากช่อง
จ.นครราชสีัม่า 30320

เส้ันทางเดียวกับุไร่องุ่นพีบีุวัล่เล่่ย์

วันจันทร์-วันพฤหัสับุดี  08.00-17.00 น.  
วันศุกร์–วันเสัาร์แล่ะวันนักขัตัฤกษ์ 
08.00-19.00 น. 
วันอาทิตัย์ 08.00-18.00 น.

500-700 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 8886 1181

Piromcafe

TEL

INFO

ชมทั่ศน่ยภัาพภูัเขาเข่ยวคร่�มของเขาให่ญ่ แลิะไร่ชายามเช้า 
ภิัรมย์ คาเฟ ่
15

เขาใหญ่-ปากช่อง ~ นครราชสีมา

คาเฟ่กว้างขวางอาคารไม้่สีันำ�าตัาล่ ทรงสัาม่เหลี่�ยม่คล้่ายโรงบุ่ม่ไวน์  ด้านหน้าร้านตืั�นตัากับุวิวไร่ชาสีัเขียวป็ล่่กไล่่ระดับุ เป็็นทิวแถวสัวยงาม่
เพิ�ม่มุ่ม่ให้ถ่ายร่ป็ได้อย่างจุใจ โซันที�นั�งด้านในเป็็นห้องแอร์แบุบุเรือนกระจก ส่ัวนด้านนอกโอเพ่นแอร์ มี่ 2 โซัน คือ โซันด้านหน้า ม่องเห็น
วิวต้ันไม้่เขียวสัดชื�น โซันด้านหลั่งติัดกับุสัระนำ�า ม่องเห็นวิวทิวไร่ชาอีกจุดมุ่ม่ถ่ายภาพยอดนิยม่

 ร้านมี่บุริการทั�งอาหาร แล่ะเครื�องดื�ม่จิบุร้อน ๆ ยาม่เช้า
ท่าม่กล่างบุรรยากาศขุนเขาแล่ะสัายล่ม่เย็นสัดชื�นตัล่อดป็ ี มี่กาแฟ
อาราบิุก้าอินทรีย์ 100 % คั�วบุดป็านกล่าง สักัดแบุบุเข้ม่ข้นสัไตัล์่ภิรม่ย์
เพิ�ม่ความ่ล่ะมุ่นด้วยนม่สัด เป็็นซิักเนเจอร์  ส่ัวนอาหารมี่จานเด็ด
หล่ากเม่น่ให้เลื่อก อาทิ ขาหม่่เยอรมั่นทอด ไส้ักรอกรม่ควัน ไก่ทอด
ผัู้กโขม่อบุชีสั ข้าวหม่่อบุ แล่ะอาหารไทยในแบุบุจานเดี�ยว 
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33/67 ถ.สันาม่บิุน ตั.บุ่อผุู้ด 
อ.เกาะสัมุ่ย 
จ.สุัราษฏร์ธานี 84320

ห่างจากสันาม่บิุนเพียง 1.8 กม่.

วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-22.00 น.
วันเสัาร์ 14.00-02.00 น.

300-500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 3586 1777

cocoonviewpoint

cocoon.restaurant

TEL

INFO

ห่ลิงรักวิวยามส่นธยาในคาเฟสุ่่ด็ชิค
เด็อะ โคคูน 
16

เกาะสมุย ~ สุราษฎร์ธานี 

 ภายในร้านมี่มุ่ม่นั�งสับุาย ทั�งแบุบุเป็ล่นั�งชิล่ล์่ แล่ะโต๊ัะเก้าอี�ชิดบุานหน้าต่ัางที�เป็ดิโล่่ง ม่องเห็น
รันเวย์ ตัอนเครื�องบิุนเทคออฟได้เต็ัม่ตัา  ทุกคืนวันศุกร์-วันเสัาร์จะมี่ป็าร์ตีั� แถม่มี่มุ่ม่ไฮไล่ท์ช่องเป็ล่ตัาข่าย
ให้ได้หยุดโพสัต์ัภาพสัวยที�เป็ดิทะลุ่ให้เห็นวิวเขาแล่ะทะเล่ ชนิดที�ม่าแล้่วพล่าดช็อตัเด็ดมุ่ม่นี�ไม่่ได้เด็ดขาด

จุดวิวพอยท์แห่งใหม่่บุนเกาะสัมุ่ย กับุคาเฟ่เก๋โอเพ่นแอร์ ที�กล่างคืน
จะเป็ลี่�ยนจากคาเฟ่กล่ายเป็็นบุาร์สุัดชิค  ร้านขนาดไม่่ใหญ่ แต่ัวิวดี
มุ่ม่สัวยบุนเขา เห็นวิวเกาะมั่ดหลั่ง ถ่กออกแบุบุม่าอย่างเป็ดิโล่่ง
ใช้วัสัดุธรรม่ชาติัไม้่ไผู่้สีันำ�าตัาล่อ่อน สัานป็ระกบุกันกล่ายเป็็นโดม่
กล่่องแนวนอนคล้่ายรังนก ด้านหน้าเป็ิดโล่่งรับุล่ม่แล่ะวิวทะเล่ 
ตักแต่ังโทนสีัอ่อนสัร้างสีัสัันให้ร้่สึักใกล้่ชิดธรรม่ชาติัม่ากยิ�งขึ�น 
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ถ.เขาป้็อม่ ตั.หน้าเมื่อง 
อ.เกาะสัมุ่ย  
จ.สุัราษฎร์ธานี 84140

3.9 กม่. จากวัดคุณ์าราม่ 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-19.00 น. 

300-400 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 7965 9490 / 06 4616 6469
TEL

INFO

ร้านอาห่ารบนยอด็เขาสู่งท่่�สุ่ด็บนเกาะส่มุย
ไจแอนท์่ ซัีมมิท่ ส่มุย
17

เกาะสมุย ~ สุราษฎร์ธานี 

นั�งชิล่ล์่ชม่วิวให้หายเหนื�อยในร้านอาหารที�ตัั�งอย่่บุนยอดเขาที�ส่ัง
ที�สุัดในเกาะสัมุ่ย  ซึั�งกล่ายเป็็นที�ม่าของชื�อร้าน ไจแอนท์ ซััม่มิ่ท
ความ่ยิ�งใหญ่อันส่ังสุัดของสัมุ่ย

 วิวพาโนราม่า 180 องศา บุนยอดเขาส่ังกว่า 500 เม่ตัร
เหนือระดับุนำ�าทะเล่ ม่องเห็นวิวทะเล่แล่ะภ่เขาแบุบุสุัดสัายตัา ม่าช่วง
กล่างวันได้แสังวิวสัวยอีกแบุบุ หากม่าช่วงแดดร่ม่ล่ม่ตัก รับุล่ม่เย็น
ส่ัดอากาศบุริสุัทธิ� รอชม่วิวพระอาทิตัย์ตักที�ระเบีุยงแนวยาวที�ยื�น
ออกม่า มี่เก้าอี�นั�งหันหน้าเทกวิวไป็พร้อม่กับุการได้ชิม่อาหารก็ยิ�ง
ทำาให้บุรรยากาศของมื่�อนั�นพิเศษยิ�งไป็กว่าเดิม่
 ร้านมี่เม่น่อาหารไทยจานเดี�ยว อาหารว่างรับุป็ระทานง่าย
อาทิ ผัู้ดไทยกุ้งสัด สัป็าเกตัตีัขี�เม่าทะเล่ เป็าะเปี็� ยะกุ้งทอด ซีัฟ้่ด
ห่อหม่กทะเล่ม่ะพร้าว เสิัร์ฟในม่ะพร้าวอ่อนทั�งล่่ก อัดแน่นด้วย
เนื�อป็ล่ากะพง ป็ล่าหมึ่ก กุ้ง แล่ะหอยแม่ล่งภ่่ รสัชาติัจัดจ้านเข้ม่ข้น
ไม่่แพ้ เซัตัเม่น่ ชุดข้าวสัวยนำ�าพริก ที�หอม่กล่ม่กล่่อม่ด้วยพริกไทยสัด
กับุหม่่คั�วเกลื่อกระเทียม่ เสิัร์ฟเคียงผัู้กสัดหล่ายชนิด แล่ะที�พิเศษ
ไป็กว่านั�น คือ ม่ะพร้าวที�เสิัร์ฟในร้านล้่วนเป็็นม่ะพร้าวนำ�าหอม่ที�ทางร้าน
ป็ล่่กเอง
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เอกเขนกด่็�มด็ำ�าบรรยากาศท็่อปวิว
เด็อะ จังเกิ�ลิ คลิบั ส่มุย
18

เกาะสมุย ~ สุราษฎร์ธานี 

หากการได้นั�งชิล่ล์่ เอนกายบุนบีุนแบุคสีัส้ัม่ที�วางอย่่บุนล่านไม้่กว้างของระเบีุยงขนาดใหญ่บุนเชิงหน้าผู้าซึั�งทอดตััวขนานไป็กับุเวิ�งอ่าว ณ์
จุดที�ส่ังสุัดบุนยอดเขา เห็นวิวหาดเฉวงแบุบุพาโนราม่า 180  องศา ได้กว้างไกล่สุัดสัายตัา นั�นคือ มุ่ม่สับุายในวันพักผู่้อน  เดอะ จังเกิ�ล่คลั่บุ
สัมุ่ย น่าจะเป็็นหนึ�งในแล่นด์ม่าร์กที�ใครม่าสัมุ่ยต้ัองป็กัหมุ่ด

 แค่เห็นวิวก็กินขาด แม้่หนทางขึ�นร้านจะส่ังชัน แต่ัรับุป็ระกันม่าแล้่วสัวยป็ระทับุใจทุกจุดทุกมุ่ม่
โดยเฉพาะช่วงยาม่เย็นชวนให้ดื�ม่ดำ�าบุรรยากาศพระอาทิตัย์ลั่บุขอบุฟ้า หรือช่วงคำ�าที�เห็นแสังไฟระยิบุระยับุ
จะเลื่อกนั�งจิบุเครื�องดื�ม่เย็น  ชม่วิวให้ชื�นใจไป็พร้อม่กับุการเก็บุภาพสัวย หรือเลื่อกสัั�งเม่น่ซิักเนเจอร์
ที�ครบุรสัความ่อร่อยหล่ากสััญชาติั ทั�งอาหารไทย ฝรั�งเศสั อิตัาเลี่ยน เม่ดิเตัอร์เรเนียน ท่าม่กล่าง
ธรรม่ชาติัแล่ะทัศนียภาพอันสัวยงาม่ ที�นี�จึงเป็็นอีกหนึ�งในจุดชม่วิวมุ่ม่ส่ังที�สัวยที�สุัดของเกาะสัมุ่ย
ที�ไม่่ควรพล่าด

44/11 หม่่่ 3 เฉวงน้อย ตั.บุ่อผุู้ด 
อ.เกาะสัมุ่ย 
จ.สุัราษฎร์ธานี 84320

โรงแรม่ จังเกิ�ล่คลั่บุ บุ่ติัก รีสัอร์ท

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-21.00 น. 

300-500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

08 1894 2327

jungleclubsamui

jungleclubsamui.com/restaurant

TEL

INFO
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ด่็�มด็ำ�ายามอาทิ่ต่ย์เปลิ่�ยนส่่
ดิ็นเนอร์ท่่ามกลิางแส่งจันท่ร์ 

จันท่ร์
19

เกาะสมุย ~ สุราษฎร์ธานี 

ที�ม่าของชื�อ “จันทร์” เพราะ
บุรรยากาศสัวยเอื�ออำานวยให้กับุ
การดนิเนอร์ท่าม่กล่างแสังจนัทร์
แล่ะโล่เคชั�นของโรงแรม่ที�หัน
หน้าทางทิศตัะวันตัก หลั่งชม่
พระอาทิตัย์ตัก แล้่วก็ชื�นชม่
ความ่งดงาม่ของดวงจันทร์ที�
โผู้ล่่ขึ�นม่าแทนในช่วงดินเนอร์

 สัำาหรับุค่่รักที�ม่องหาร้านดินเนอร์สุัดโรแม่นติัก “จันทร์”
เป็็นห้องอาหารไทยในโรงแรม่คอนราด ม่าตัรฐานระดับุ 5 ดาว
เสิัร์ฟเม่น่อาหารสัไตัล์่โม่เดิร์นไทย เม่ดิเตัอร์เรเนียน แบุบุไฟน์ไดนิ�ง
ทั�งจานเดี�ยวแล่ะคอร์สั Tasting of Jahn มี่หล่ายเซัตัให้เลื่อก
อาหารเม่น่ส่ัวนใหญ่จะถ่กป็รับุเป็ลี่�ยนไป็ตัาม่วัตัถุดิบุในแต่ัล่ะฤด่กาล่
ผู่้านการครีเอทใหม่่อย่างสัวยงาม่ จนอดไม่่ได้ที�จะต้ัองถ่ายภาพ
เพื�อเก็บุความ่ป็ระทับุใจในเม่น่ที�ลิ่�ม่ล่องไม่่แพ้วิวสัวยตัรงหน้าโรงแรม่คอนราด เกาะสัมุ่ย 49/8 

ตั.ตัลิ่�งงาม่ อ.เกาะสัมุ่ย 
จ.สุัราษฎร์ธานี  84140

จากสันาม่บิุนไป็โรงแรม่ ใช้เวล่าป็ระม่าณ์
1 ชั�วโม่ง

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 17.00-22.00 น.

3,500-5,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 7791 5888

conradkohsamui

conradkohsamui.com

TEL

INFO
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วิวส่วยท่ะเลิส่มุย ลิิ�มรส่อาห่ารไท่ยในโรงแรมห่รู
แซีฟฟรอน
20

เกาะสมุย ~ สุราษฎร์ธานี 

 ป็ระสับุการณ์์ในมื่�อ
ดินเนอร์แสันวิเศษกับุอาหารไทย
ที�เสิัร์ฟครบุทั�งความ่อร่อยแล่ะ
ความ่งาม่ของอ่าวไทย ในช่วงเวล่า
ซัันเซัตัที�งดงาม่ ที�นี�คงเป็็นอีกหนึ�ง
คำาตัอบุของความ่ครบุรสัทั�งวิว
แล่ะอาหาร 

 เม่น่อาหารไทยสัร้างสัรรค์ใหม่่ด้วยร่ป็ลั่กษณ์์ที�แป็ล่กตัา
ภายใต้ัแรงบัุนดาล่ใจเชฟที�ใช้ส่ัตัรอาหารตัำารับุ Saffron เหมื่อนกัน
ทั�วโล่กในการสัร้างสุันทรียรสั ด้วยรสัชาติัความ่จัดจ้าน กล่ม่กล่่อม่ 
อาทิ การเสิัร์ฟแกงเนื�อป่็ที�ม่าพร้อม่กับุขนม่จีน ส้ัม่ตัำาป่็นิ�ม่แล่ะล่าบุ
ป็ล่าท่น่า หรือเอกลั่กษณ์์ของข้าวสัวยที�หุงนุ่ม่เป็็นพิเศษถึง 5 รสั 
ได้แก่ ม่ะพร้าวแบุบุข้าวมั่นรับุป็ระทานกับุส้ัม่ตัำา หญ้าฝรั�งใบุม่ะกร่ด
ใบุเตัย ข้าวกล้่อง แล่ะแป้็งทองม้่วนบุาง รับุป็ระทานกับุนำ�าพริกหนุ่ม่ 
นำ�าพริกอ่อง 

แซัฟฟรอนเสิัร์ฟอาหารไทยแล่ะอาหารพื�นเมื่องถิ�นป็กัษ์ใต้ัที�ม่าพร้อม่นวัตักรรม่การป็รุงที�ร่วม่สัมั่ย แล่ะกลิ่�นอายความ่หร่หราสัม่กับุแบุรนด์
โรงแรม่หร่ห้าดาว บัุนยันทรี  ม่องเห็นทัศนียภาพวิวทะเล่ในเวิ�งอ่าวส่ัวนตััว ซึั�งจัดได้ว่าเป็็นทำาเล่ที�น่าตืั�นตัาตืั�นใจที�สุัดแห่งหนึ�งบุนหาดล่ะไม่ 

99/9 หม่่่ 4 ตั.ม่ะเร็ตั 
อ.เกาะสัมุ่ย 
จ.สุัราษฎร์ธานี  84310

โรงแรม่บัุนยันทรี บุนอ่าวครก  
ห่างจากสันาม่บิุน 30 นาที

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 18.00-22.00 น.

1,500-2,500 บุาท ขึ�นไป็

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 7791 5333

BanyanTreeSamui.Thailand

TEL

INFO

SCENIC VIEW
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เสิ่ร์ฟอาห่ารใต้่บนจุด็ชมวิว “เขารัง”
ทุ่่งคากาแฟ ภูัเก็ต่
21

ภูเก็ต

 ร้านอาหารให้บุริการ
2 รอบุ คือ มื่�อเที�ยง แล่ะมื่�อเย็น 
โดยเฉพาะชว่งเย็นพระอาทติัย์ตัก
มี่ จุ ด ช ม่ วิ ว เ พื� อ ถ่ า ย ร่ ป็ เ ก็ บุ
บุรรยากาศม่องเห็นวิวตััวเมื่อง
กว้างไกล่ได้อย่างผู่้อนคล่าย

ร้านอาหารใต้ับุนเขารัง เห็นทัศนียภาพเมื่องภ่เก็ตัมุ่ม่ส่ังได้ดีที�สุัด
แห่งหนึ�ง นอกจากกาแฟหอม่กรุ่นที�โดดเด่นไม่่แพ้วิวของที�นี�แล้่ว
อาหารก็รสัชาติัดีไม่่เป็็นรอง มี่อาหารพื�นเมื่องภ่เก็ตัรสัชาติัดั�งเดิม่
ให้เลื่อกสัั�งม่ากม่าย  เม่น่เด็ดแนะนำา แกงเนื�อป่็ หม่่ฮ้อง แกงส้ัม่กุ้ง
สัับุป็ะรดภ่เก็ตั ขนม่หวานป็ระจำาร้าน แม่งโก้บีุโก้ กล้่วยชุบุแป้็งทอด
ส่ัวนเครื�องดื�ม่กาแฟต้ัองสัั�ง กาแฟส่ัตัรดั�งเดิม่ของภ่เก็ตั กาแฟเย็น
ทุ่งคารสัหวานมั่น เข้ม่ข้นดื�ม่แล้่วชื�นใจ

ถ.คอซิัม่บีุ�-เขารัง ตั.รัษฎา 
อ.เมื่องภ่เก็ตั 
จ.ภ่เก็ตั 83000 

จากตััวเมื่องภ่เก็ตัใช้ถนนคอซิัม่บีุ�–เขารัง 

วันจันทร์-วันศุกร์ 
มื่�อกล่างวัน 12.00-14.30 น.
มื่�อเย็น 17.00-22.00 น. 
วันเสัาร์-วันอาทิตัย์  11.00–22.00 น.

500-800 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

06 1978 2549 

TunkkaCafePhuket

TEL

INFO
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อลิงัการยามอาทิ่ต่ย์อัส่ด็ง  จิบค็อกเท่ลิเคลิา้วิวพาโนรามา
บาบา เนส่ ศร่พันวา
22

ภูเก็ต

 ดื�ม่ดำ�าลิ่�ม่ล่องค็อกเทล่
หล่ากหล่ายรสัชาติั  ที�โรงแรม่
ศรีพันวาพร้อม่เสิัร์ฟเครื�องดื�ม่
ส่ัตัรพิเศษม่าตัรฐานลั่กช่รี�บุริการ
พร้อม่อาหารรับุป็ระทานเล่่น 
คัดสัรรม่าให้เลื่อกลิ่�ม่ล่องหล่าก
หล่ายรสัชาติั บุรรยากาศสุัด
โรแม่นตักิของท้องทะเล่เบืุ�องหน้า
ยาม่พระอาทิตัย์ล่าลั่บุขอบุฟ้า
คือ จุดหม่ายป็ล่ายทางการม่าเยือน
ภ่เก็ตั บุาบุา เนสั  ที�พล่าดเช็กอิน
ไม่่ได้เล่ย 

เบืุ�องหน้าคือท้องทะเล่สีัฟ้าใสั ณ์ แหล่ม่พันวา พร้อม่กับุชม่ความ่งาม่
ของท้องทะเล่แล่ะบุรรยากาศยาม่เย็นของดวงอาทิตัย์ที�กำาลั่งล่าลั่บุ
ขอบุฟ้า ที�นี�คือจุดชม่วิวส่ังสุัดของโรงแรม่ศรีพันวา ตัั�งอย่่บุนเขา
ทางทิศตัะวันออกเฉียงใต้ัของอันดามั่น เนื�อที� 4,500 ตัร.ม่. ถ่กออกแบุบุ
ให้เป็็นจุดสัวยที�สุัดอีกแห่งหนึ�งของโรงแรม่หร่ ล้่อม่รอบุด้วยสัระว่ายนำ�า
ที�ล่งไป็โพสัต์ัท่าถ่ายร่ป็สัวย มี่ฉากหลั่งม่องเห็นวิวสัวยสุัดดังคำารำ�าลื่อ
ม่องได้ไกล่ถึงเกาะน้อยใหญ่รอบุข้าง ทั�งเกาะราชา เกาะพีพี เกาะไม้่ท่อน 
เกาะเฮ แล่ะหม่่่เกาะสิัมิ่ลั่น 

88/5 หม่่่ 8 ถ.ศักดิเดช ตั.วิชิตั 
อ.เมื่องภ่เก็ตั 
จ.ภ่เก็ตั  83000

ตัั�งอย่่ป็ล่ายสุัดของแหล่ม่พันวา 
ก่อนถึง Phuket Aquarium 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 17:00-21:00 น. 
จองลิ่วงห่น้า

500-1,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 7637 1000

babanestsripanwaphuket

babaphuket.com

TEL

INFO

SCENIC VIEW
V
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วิวงามท่ะเลิริมผัา ลิะเลิย่ด็อาห่ารไท่ยชาววัง 
บ้านริมผัา
23

ภูเก็ต

เพลิ่ดเพลิ่นวิวหาดป่็าตัองแบุบุ 360 องศา โอบุล้่อม่ความ่งาม่ของท้องทะเล่ในบุ้านทรงไทย บุนทำาเล่
แนวริม่หน้าผู้าเหนือทะเล่อันดามั่น ทุกโต๊ัะสัาม่ารถม่องเห็นทัศนียภาพอันงดงาม่ของนำ�าทะเล่สีัคราม่
ของชายหาดป่็าตัองได้อย่างชัดเจน ไม่่ว่าจะเลื่อกมื่�อกล่างวัน หรือดินเนอร์ใต้ัแสังเทียนสุัดแสันโรแม่นติัก
โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตัย์ตัก 
 บุ้านริม่ผู้า เสิัร์ฟอาหารไทยชาววังรสัชาติัไทยแท้ พิถีพิถันป็ระณี์ตัจนถึงขั�นตัอนการแกะสัลั่ก
นอกจากนั�นยังมี่อาหารไทยพื�นเมื่องของภ่เก็ตัให้เลื่อกสัั�ง เม่น่แนะนำา ช่อม่่วง ข้าวผัู้ดสัับุป็ะรด ไก่ห่อใบุเตัย
ป็ล่าม้่วนราดซัอสั กุ้งแช่ริม่ผู้าสัาหร่ายสัด แล่ะมี่บุริการไวน์ ค็อกเทล่ครบุสัม่บุ่รณ์์แบุบุ ทั�งอาหารแล่ะ
เครื�องดื�ม่ โดยช่วงเย็นทางร้านป็รับุโฉม่กล่ายเป็็นบุาร์ ให้ดื�ม่ดำ�าไป็กับุเครื�องดื�ม่ชั�นดี คล่อเสีัยงเป็ยีโน
บุรรเล่งสัด ๆ เพิ�ม่อรรถรสัให้มื่�อพิเศษในบุรรยากาศฉากหลั่งนำ�าทะเล่สีัฟ้าสัดใสัได้อย่างล่งตััว

6/8-9 249/4-5  ถ.พระบุารมี่ ตั.ป่็าตัอง 
อ.กะท้่ 
จ.ภ่เก็ตั 83150

ไป็ทางหาดกะหลิ่ม่
ตัรงข้าม่โรงแรม่โนโวเทล่ 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-22.30 น. 

1,000-1,200 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 7661 8191

BaanRimPaRestaurant

baanrimpa.com

TEL

INFO

SCENIC VIEW
V
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มหั่ศจรรย์ความงามอ่าวพังงา  ส่วยจนไม่อาจลิะส่ายต่า
เส่ม็ด็นางช่ บูท่่ค 
24

พังงา

อิ�ม่เอม่ใจ  นั�งชิล่ล์่ในคาเฟ่ ชิม่อาหารใต้ัซีัฟ้่ดรสัเด็ด ชม่วิวตัระการตัาของอ่าวพังงา ช่วงพระอาทิตัย์
ตักดิน ที�เป็รียบุเหมื่อนสัรวงสัวรรค์บุรรยากาศโดดเด่นจนอดถ่ายร่ป็วิวทะเล่ หม่่่เกาะน้อยใหญ่นับุร้อย
เกาะที�วางตััวสัลั่บุซัับุซ้ัอน สัม่กับุเป็็นวิว Unseen หนึ�งของเมื่องไทย
 มี่บุริการทั�งคาเฟ่ เสัม็่ดนางชี บุ่ทีค เบุย์วิว คาเฟ่ แล่ะห้องอาหาร ถำ�าแก้ว Crystal cape ที�
เป็็นห้องอาหารไทยแล่ะนานาชาติั ห้องอาหารมี่ทั�งโซันห้องแอร์ ชม่วิวผู่้านกระจกใสับุานใหญ่รอบุด้าน
ได้อย่างเย็นฉำ�า แล่ะโซันโอเพ่นแอร์รับุล่ม่เย็นสับุายใกล้่ชิดธรรม่ชาติัรับุป็ระทานอาหารทะเล่ไป็พร้อม่
แกล้่ม่วิวทะเล่สุัดอลั่งการ ร้านเลื่อกใช้วัตัถุดิบุสัดใหม่่จากทะเล่ที�ส่ังตัรงถึงร้านในทุก ๆ วัน  แนะนำา
อาหารป็ระเภทซีัฟ้่ด อาทิ  Set Seafood ยกทะเล่ม่าครบุทั�งป่็ม้่าแล่ะกุ้งแชบุ๊วยไซัซั์ใหญ่ เสิัร์ฟพร้อม่
นำ�าจิ�ม่ซีัฟ้่ดจัดจ้านครบุรสั  หรือจานเด็ดรสัเข้ม่ข้นสัไตัล์่อาหารใต้ั  อย่าง ต้ัม่ข่ากุ้ง แกงเหลื่องยอดม่ะพร้าว 
กุ้งผัู้ดพริกเกลื่อ ส่ัวนเครื�องดื�ม่เย็นจิบุชื�นใจมี่ให้เลื่อกครบุทั�ง ชา กาแฟ ม็่อกเทล่ รวม่ถึงเค้กอร่อย

 นอกนั�นยังมี่โซันบุาร์
ให้นั�งห้อยขารับุล่ม่เย็น ๆ ชม่วิว
พาโนราม่าตัรงหน้าไป็พร้อม่
อาหารจานเด็ดแล่ะเครื�องดื�ม่
แก้วโป็รดได้อย่างเพลิ่น ๆ 

90 เสัม็่ดนางชี ตั.คล่องเคียน 
อ.ตัะกั�วทุ่ง
จ.พังงา 82130

จากสันาม่บิุนภ่เก็ตั 40 นาที

วันจันทร์-วันอาทิตัย์
ร้านอาหาร 11.00-21.00 น. 
คาเฟ่ 06.00-18.00 น 

500-700 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

06 5508 8655

Sametnangshe.boutique

TEL

INFO

SCENIC VIEW
V
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CHEF’S TABLE

VI

กับเร่�องราวการเดิ็นท่างของอาห่ารไท่ย
ท่่�ต้่องกินต่ามใจเชฟ 

ไม่่ว่าจะเป็็นร้านในบุรรยากาศสุัดเนี�ยบุ หรือเข้ม่ขรึม่ดิบุเท่ในสัไตัล์่
อินดัสัเทรียล่ ล็่อฟต์ั  บุนโต๊ัะยาวใกล้่ครัว แล่ะเสีัยงแห่งความ่ชุล่มุ่น
เป็็นองค์ป็ระกอบุเรียกนำ�าย่อยก่อนที�งานศิล่ป็ะบุนจานจะถ่กเสิัร์ฟ
ตัาม่ล่ำาดับุ โดยเชฟมี่อิสัระอย่างเต็ัม่ที�ในการเลื่อกใช้วัตัถุดิบุที�ดี ผู่้าน
ตัำารับุอาหาร แล่ะการจัดจานที�สัะท้อนตััวตัน Chef’s Table คือ
การสัร้างสัรรค์งานศิล่ป็ะ ความ่หล่ากหล่ายของพืชผัู้ก ธัญพืช เนื�อสััตัว์
แล่ะเครื�องป็รุงรสัชั�นดี จะยิ�งช่วยให้ศิล่ป็นิสัรรค์สัร้างงานได้ไม่่ร้่จบุ   
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ร้านอาหารใหม่่ในรอบุทศวรรษของเชฟชาวออสัเตัรเลี่ย  เดวิด ทอม่ป์็สััน ผู้่้มี่บุทบุาทสัำาคัญในการนำาอาหารไทยส่่ัเวทีโล่กจากการเป็ิด
ร้าน Nahm ร้านอาหารไทยไฟน์ไดนิ�ง ที�กรุงล่อนดอน เมื่�อป็ ี2544 แล่ะเป็็นร้านอาหารไทยร้านแรกที�ได้รับุดาวมิ่ชลิ่น 1 ดวง หลั่งจากเป็ิด
ให้บุริการเพียง 6 เดือนเท่านั�น

ลิิ�มรส่จานอร่อยแห่่งอด่็ต่กาลิ
สู่ต่รต้่นต่ำารับจากต่ำาราอาห่ารไท่ยโบราณ์ยุค 50-70

อักษร
1

กรุงเทพมหานคร

1
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ร้านอักษร ตัั�งอย่่บุนชั�น 5 ของ Central : The Original Store 
ย่านเจริญกรุง  เสิัร์ฟอาหารไทยแบุบุดั�งเดิม่ตัาม่ตัำาราอาหารไทย
โบุราณ์ที�ตีัพิม่พ์ในช่วงระหว่างทศวรรษที� 50-70 จากคอล่เล็่กชัน
สัะสัม่ของเชฟเพื�อเป็ิดป็ระสับุการณ์์รสัชาติัความ่อร่อยจากในอดีตั
ให้ทุกคนได้ลิ่�ม่ล่อง 
 เชฟเดวิด ทอม่ป์็สััน เชฟชาวออสัเตัรเลี่ยผู้่้ครำ�าหวอด
ในวงการอาหารไทย เลื่อกที�จะนำาเรื�องเก่าม่าเล่่าใหม่่ในร่ป็แบุบุที�
ทันสัมั่ยแต่ัคงไว้ซึั�งความ่ออริจินัล่ โดยพาย้อนเวล่ากลั่บุไป็ในป็ ี1950 
นับุตัั�งแต่ับุรรยากาศการตักแต่ังร้าน ชุดจานชาม่ การคัดสัรรวัตัถุดิบุ
จนถึงกรรม่วิธีการป็รุงอาหาร  
 ทางร้านจะป็รับุเป็ลี่�ยนเม่น่เป็็นป็ระจำาเพื�อตัอบุโจทย์
รสันิยม่การกินที�ไม่่หยุดนิ�งของคนในยุคป็จัจุบัุน ด้วยการผู้สัม่ผู้สัาน
เรื�องราวแล่ะยุคสัมั่ยของแต่ัล่ะตัำาราอาหารที�คัดสัรรม่าเข้ากับุขั�นตัอน
การรังสัรรค์ทุกเม่น่  โดยเปิ็ดบุริการอาหารมื่�อคำ�าในร่ป็แบุบุคอร์สัเม่น่ 
เสิัร์ฟอาหารไทยโบุราณ์แบุบุสัำารับุ แบุ่งเป็็นอาหารว่าง จานแรกกับุข้าว 
แล่ะของหวาน ราว 13 จาน อาทิ หม่่จ้าง กุ้งแนม่ แกงเนื�อกับุถั�วลิ่สัง 
ป็ล่าบุ่่ต้ัม่กระชาย ไก่ผัู้ดต้ันหอม่ สัาเกเชื�อม่ แล่ะข้าวเม่่าบุด ฯล่ฯ

1266 ถ.เจริญกรุง 
แขวงบุางรัก เขตับุางรัก 
กรุงเทพฯ 10500

อาคาร Central Original Store ระหว่าง
เจริญกรุง ซัอย 36 แล่ะ 38

เชฟเดวิด ทอม่ป์็สััน 

วันอังคาร-วันอาทิตัย์ 18.00-23.00 น. 

สัำารับุ 13 คอร์สั 2,800++ บุาท ต่ัอคน 

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2116 8662

aksornbangkok 

aksornbkk.com

TEL

INFO
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รอยัล่ โอชาเป็ดิโซันใหม่่ กล่าสั เฮ้าส์ั ไว้เพื�อให้บุริการในร่ป็แบุบุ Chef’s Table ทุกจานจากฝีมื่อเชฟวิชิตั มุ่กุระ ดีกรีมิ่ชลิ่น 1 ดาว เอ็กเซ็ักค่ทีฟ
เชฟล้่วนสัะท้อนเรื�องราวการเดินทางตัล่อดชีวิตัการทำางานร้านอาหารของเชฟ จัดเสิัร์ฟแบุบุไฟน์ไดนิ�งในนิยาม่ใหม่่ ภายใต้ัแนวคิด
“Classic Thai Elegance Reinvented” สืั�อถึงความ่สัง่างาม่ของอาหารไทยรสัชาติัดั�งเดิม่ แต่ัเสิัร์ฟใหม่่ในสัไตัล์่โม่เดิร์น โดยนำาวัตัถุดิบุ
ชั�นเลิ่ศจากทั�วโล่กอย่างล็่อบุสัเตัอร์ หอยเชล่ล์่ เห็ดทรัฟเฟิล่ ฯล่ฯ ม่าผู้สัม่ผู้สัานให้ได้สุันทรียศาสัตัร์ ทั�งร่ป็ รสั แล่ะกลิ่�นอันเป็็นเอกลั่กษณ์์
ของอาหารไทยต้ันตัำารับุอย่างล่งตััว

ไฟน์ได็นิ�งส่ไต่ลิ์ไท่ยวิจิต่รโมเดิ็ร์น 
รอยัลิ โอชา
กรุงเทพมหานคร

2

CHEF’S TABLE
VI
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 รอยัล่ โอชา จะเป็ลี่�ยน
ภาพจำาเดิม่ของอาหารไทย ให้
กล่ายเป็็นป็ระสับุการณ์์ใหม่่แห่ง
รสัสััม่ผัู้สัในอาหารไทย ที�สัะท้อน
ความ่เป็็นลั่กชัวรี�ไทย ไฟน์ไดนิ�ง
ได้อย่างเป็็นร่ป็ธรรม่

รอยัล่เรสัซิัเดนซ์ัพาร์ค 
99 ถ.วิทยุ แขวงลุ่ม่พินี เขตัป็ทุม่วัน 
กรุงเทพฯ 10330

ตัั�งอย่่หัวมุ่ม่ ซั.ร่วม่ฤดี

เชฟวิชิตั มุ่กุระ

วันจันทร์-วันอาทิตัย์
มื่�อกล่างวัน 11.00-15.00 น. 
มื่�อเย็น 18.00-23.00 น. 

5 คอร์สั ราคา 5,000++ บุาท
8 คอร์สั ราคา 8,000++ บุาท 
12 คอร์สั ราคา 12,000++ บุาท

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2256 6555

royaloshabangkok

TEL

 แต่ัล่ะจานหากได้ฟงัเรื�องเล่่าจากเชฟ ยิ�งทำาให้เพลิ่นไป็
กับุจินตันาการที�ถ่กถ่ายทอดส่่ัจานอาหาร สัร้างความ่ตืั�นเต้ันเมื่�อได้
ลิ่�ม่รสั อาทิ ต้ัม่โคล้่งป็ล่ากรอบุกับุท่น่า แกงกะหรี�ล็่อบุสัเตัอร์ทอด
กับุข้าวทอด แหนม่เห็ด ฯล่ฯ ที�ฉีกร่ป็แบุบุเดิม่ไป็อย่างสิั�นเชิง

INFO

CHEF’S TABLE
VI
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ร้านอาหารไฮเป็อร์ไฟน์ไดนิ�งที�เป็็นพื�นที�ในการรวม่งานอาร์ตัที�เสัพ
ด้วยรสัชาติั แล่ะมี่มิ่ติัยิ�งไป็กว่าการม่องเห็นด้วยตัา สืั�อผู่้านสัตัรีทฟ้่ด
ของไทย โดย เชฟแอนดี� ยังเอกสักุล่ เชฟไทยคนแรกที�คว้าดาวมิ่ชลิ่น
จากร้านอาหารไทยในนิวยอร์ก แล่ะนำาพาร้านเทเบิุล่ 38 คว้า 1 ดาว
มิ่ชลิ่น ป็ระเทศไทย ในป็ ี2020 
 ทุกเม่น่สัร้างสัรรค์โดยหยิบุเอาไทยสัตัรีทฟ้่ด ม่าเล่่าใหม่่
ในคอนเซ็ัป็ต์ั “การใช้ความ่ร้่วันนี�บุอกเล่่าเรื�องของเมื่�อวาน” ด้วย
เทคโนโล่ยีสุัดล่ำ�า ไม่่ใช้ความ่ร้อนในการทำาอาหาร แต่ัใช้คลื่�นเสีัยง
แล่ะความ่เร็วม่าเป็็นตััวสักัด เพื�อให้ได้รสัชาติัที�พิเศษที�สุัด ทั�งยังคง
คุณ์ค่าของอาหารเอาไว้ โดยป็ราศจากเครื�องป็รุงต่ัาง ๆ ทุกจานที�เสิัร์ฟ
จึงเป็็นรสัชาติัของวัตัถุดิบุนั�นจริง ๆ 
 อยากสััม่ผัู้สัป็ระสับุการณ์์อาหารไทยบุ้าน  ๆ ผู่้านการตีัความ่
ตัาม่แบุบุฉบัุบุของเชฟแอนดี� แนะนำาให้สัำารองที�นั�งล่่วงหน้าเพราะ
รับุจำากัดเพียง 20 ที�นั�งต่ัอวันเท่านั�น

9989 ถ.พญาไท แขวงป็ทุม่วัน 
เขตัป็ทุม่วัน 
กรุงเทพฯ 10330

ชั�น G สัยาม่ดิสัคัฟเวอรี�

เชฟแอนดี� ยังเอกสักุล่ 

วันอังคาร-วันอาทิตัย์ 17.00-00.00 น. 

มื่�อกล่างวัน 1,900-2,500 บุาท
มื่�อเย็น 3,999-25,000 บุาท

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

08 3399 9888

TABLE 38 Bkk

table38bkk.com

TEL

ส่ต่ร่ท่ฟู�ด็ไท่ยโมเดิ็ร์นส่ไต่ลิ์
เท่เบิลิ 38
กรุงเทพมหานคร
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4 ซั.ศรีอักษร ถ.เชื�อเพลิ่ง 
แขวงทุ่งม่หาเม่ฆ เขตัสัาทร 
กรุงเทพฯ

ข้างด่านทางด่วนพระราม่ 4 ขาเข้า

เชฟเอียน พงศ์ธวัช เฉลิ่ม่กิตัติัชัย

วันศุกร์-วันเสัาร์ 11.30-14.30 น. 
วันอาทิตัย์ 12.00-15.00 น.
วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 17.00-24.00 น. 

700-3,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2672 9040-1

Issaya Siamese Club

issaya.com

TEL

INFO

โอเอซิัสัใจกล่างกรุงเทพฯ ในบุ้านหลั่งใหญ่สัไตัล์่ คัล่เล่อร์ฟ่ล่ โคโล่เนียล่
ท่าม่กล่างสัวนสัวยแล่ะร่ม่ไม้่ใหญ่ อายุกว่า 100 ป็ ีตักแต่ังสีัสัันสัดใสั
สัไตัล์่ไดนิ�งคล่บัุกับุอาหารไทยแนวฟวิชันของสุัดยอดเชฟกระทะเหล่ก็
เชฟเอียน พงศ์ธวัช เฉลิ่ม่กิตัติัชัย ที�นำาเสันออาหารจานเด่นจาก
ทุกภาคทั�วไทย 

 แต่ัล่ะเม่น่ เชฟเอียนรังสัรรค์แล่ะป็รุงรสัด้วยความ่พิถีพิถัน
ทุกเม่น่ที�เสิัร์ฟนำาเสันอความ่อร่อยแบุบุต้ันตัำารับุพร้อม่ใส่ัไอเดียครีเอทีฟ
ผู้สัานกลิ่�นอายความ่เป็็นโม่เดิร์น เป็ลี่�ยนหน้าตัาของอาหารแต่ัล่ะจาน
ให้แตักต่ัางไป็จากอาหารไทยจานเดมิ่ที�คุ้นเคยสัม่กบัุรางวัล่มิ่ชลิ่นเพล่ท
แล่ะติัดอันดับุ 39 สุัดยอดร้านอาหารในภ่มิ่ภาคเอเชีย เมื่�อป็ ี2018
 นอกจากนี� ในบุริเวณ์บุ้านยังมี่แป็ล่งผัู้ก สัวนพืชสัมุ่นไพร
เอาไว้เพื�อนำาม่าป็รุงสัด พร้อม่เสิัร์ฟให้กับุล่่กค้าได้ลิ่�ม่รสัความ่กรอบุสัด
อร่อยของผัู้กป็ล่อดสัารพิษอีกด้วย

เสิ่ร์ฟอาห่ารรส่ชาติ่ไท่ยส่ไต่ลิ์ฟวิชันจากสุ่ด็ยอด็เชฟกระท่ะเห่ลิ็ก
อิษยา ส่ยามมิส่คลิับ 
กรุงเทพมหานคร
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ชิมอาห่ารคอนเซ็ีปต์่ NOSE TO TAIL 
แซ่ีบส่ไต่ลิ์โมเดิ็ร์นไท่ยอ่ส่าน-เห่น่อ 

100 มห่าเศรษฐ์

กรุงเทพมหานคร

5
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198/3 ถ.ม่หาเศรษฐ์  แขวงสีั�พระยา
เขตับุางรัก 
กรุงเทพฯ 10500

ใกล้่ BTS สัะพานตัากสิัน 
ริม่ถ.ม่หาเศรษฐ์

เชฟชาลี่ การ์เดอร์

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 16.30-00.00 น.

500-1,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2235 0023

100Mahaseth

TEL

เชฟชาลี่ การ์เดอร์ ให้นิยาม่อาหารที�พยายาม่รักษาวัฒนธรรม่
การกินที�เห็นคุณ์ค่าแล่ะใช้ป็ระโยชน์จากทุกส่ัวนของสััตัว์ม่าทำา
อาหารให้ได้ม่ากที�สุัด ภายใต้ัคอนเซ็ัป็ต์ั Nose to Tail Southeast 
Asian Inspiration ว่า อาหารอีสัานแล่ะอาหารเหนือที�ถ่กเสิัร์ฟ
ในร้านล้่วนสัะท้อนถึงวัฒนธรรม่การกินที�ลึ่กซึั�ง ไม่่ใช้ของแล้่วเหลื่อทิ�ง
ตััวเม่น่อาหารต้ัองมี่ดีต่ัอสุัขภาพ แล่ะมี่พื�นฐานชัดเจนว่าช่วงไหน
ต้ัองรับุป็ระทานอะไร แล่ะทานไป็เพื�ออะไร แทบุทุกเม่น่อาหาร
อีสัาน-เหนือ สัไตัล์่ใหม่่จึงถ่กสัร้างสัรรค์ให้ต่ัางจากร่ป็แบุบุเดิม่ที�คุ้นเคย
โดยใช้วัตัถุดิบุได้อย่างหม่ดจดตัั�งแต่ัหัวยันหาง
 100 ม่หาเศรษฐ์ โชว์จุดเด่นโดยใช้เนื�อโกโบุริ วากิว
จากสัหกรณ์์โค-กระบืุอ จ.สุัรินทร์ โคเนื�อพ่อพันธ์ุโกเบุหรือวากิว
แท้ผู้สัม่กับุแม่่พันธ์ุพื�นฐานไทยหล่ากสัายพันธ์ุ เช่น พันธ์ุบุราห์มั่น
พันธ์ุชาโล่เล่ส์ั ผู่้านการบุ่ม่แบุบุดรายเอจ รสัชาติัเข้ม่ข้นกว่า เนื�อป็กติั
เม่น่เนื�อที�ไม่่ควรพล่าดชิม่ ใช้ส่ัวนที�เรียกว่า ชายท้องนำ�า ย่างให้กลิ่�นหอม่
ด้วยไม้่ล่ำาไย เสิัร์ฟในซัอสันำ�าใบุย่านางแล่ะดอกหอม่ย่าง ราดด้วยนำ�ามั่น
หนังควายเจียวกระเทียม่เพื�อกลิ่�นหอม่ที�เป็็นเอกลั่กษณ์์เฉพาะตััว
พร้อม่นำาเสันอเครื�องดื�ม่ไวน์ไทยออร์แกนิก หรือเลื่อกค็อกเทล่เหล้่ารัม่
จากหนองคาย 
 เป็็นหนึ�งในร้านดาวมิ่ชลิ่นที�มี่ความ่เด็ดทั�งคุณ์ภาพ
วัตัถุดิบุ การป็รุงรสัที�พิถีพิถัน แล่ะความ่ครีเอทีฟ ยกระดับุอาหาร
ไทยพื�นบุ้านเหนือแล่ะอีสัานให้กล่ายเป็็นไฟน์ไดนิ�ง ได้น่าป็ระทับุใจ 
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สัองเชฟค่่ชีวิตั เชฟโจ-ณ์พล่ จันทรเกตุั แล่ะเชฟซัากิ โฮชิน ร่วม่กันเป็ดิร้านอาหารไทยสัไตัล์่ Innovative เมื่�อป็ล่ายป็ ี2558 เพียงปี็เดียว
ก็สัาม่ารถคว้าดาวมิ่ชลิ่นม่าครองได้สัำาเร็จ ด้วยคุณ์ภาพแล่ะความ่พิถีพิถันในการรังสัรรค์เม่น่ตัาม่ฤด่กาล่ ภายใต้ัแนวคิดซึั�งเป็็นที�ม่าของ
ชื�อร้าน 80/20 ม่าจากการใช้วัตัถุดิบุภายในป็ระเทศ 80% แล่ะการใช้วัตัถุดิบุนำาเข้า 20% นำาเสันอความ่เป็็นไทยเป็ดิป็ระสับุการณ์์อาหารแบุบุคอร์สั
13 เม่น่ขึ�นไป็ ทั�งมื่�อกล่างวันแล่ะดินเนอร์  

ยกระดั็บเมนูสู่่ความห่รูห่ราแบบไฟน์ได็นิ�ง
80/20

1

กรุงเทพมหานคร
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 เ ม่ น่ เ รี ย ก นำ�า ย่ อ ย
ผู้สัม่ผู้สัานเครื�องแกงกับุผู้ล่ไม้่
ล่่กเซัยีนท้อสัอดไส้ัใบุชะพล่่ทอด
หรือจานหลั่ก หอยกระโจงโดง
เนื�อหนึบุเสิัร์ฟในซัอสัแกงส้ัม่
รสัชาติัเผ็ู้ดจัดจ้าน ทุกจานเสิัร์ฟ
ในหน้าตัาร่ป็แบุบุอาหารยุคใหม่่

 ภายในร้านตักแต่ังสัไตัล่์อินดัสัเทรียล่ ล่อฟตั์ โซันครัว
เป็ดิกว้างมี่สัเตัชั�นบุาร์ให้นั�งชิล่ล์่ เพลิ่นกับุการด่เชฟป็รุงอาหารตัรงหน้า
ร้านนี�ต้ัองจองล่่วงหน้าเท่านั�น ไม่่รับุวอล์่กอิน แล่ะรับุดินเนอร์รอบุ
สุัดท้ายก่อน 3 ทุ่ม่ เพื�อจบุคอร์สัสุัดท้ายไม่่ดึกเกินไป็

1052-1054 ถ.เจริญกรุง
แขวงบุางรัก เขตับุางรัก 
กรุงเทพฯ 10500

MRT หัวล่ำาโพง ซั.เจริญกรุง 26

เชฟซัากิ โฮชิน แล่ะ เชฟณ์พล่ จันทรเกตุั

วันศุกร์-วันอาทิตัย์ 11.00-13.00 น.
วันพุธ-วันอาทิตัย์ 18.00-21.00 น.

3,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 9118 2200
TEL

INFO

80/20bkk

8020bkk.com
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“แดก” ภาษาพ่ดกึ�งหยาบุ บุ่งบุอกถึงอากัป็กิริยาการกินม่ากเกิน
พอดี นำาม่าเป็็นความ่หม่ายชื�อร้าน อร่อยจนสัาม่ารถสัั�งได้เรื�อย ๆ
จุใจ แล่ะสืั�อถึงเรื�องราวของอาหารสัไตัล์่ Real Food, Real Story 
เน้นความ่เรียบุง่ายแต่ัแฝงไป็ด้วยรายล่ะเอียด เชฟแวน เฉลิ่ม่พล่
โรหิตัรัตันะ แนะนำาเม่น่ “ข้าวหน้าอะไรก็ได้ + ไข่เป็็ดดาว” แค่ชื�อ
อาจด่ธรรม่ดา แต่ัมี่รายล่ะเอียดสิั�งล่ะอันพันล่ะน้อยในเม่น่ที�เสิัร์ฟ
แบุบุคาดไม่่ถึง 
 เชฟชื�นชอบุการหมั่กดองเป็็นอย่างยิ�ง อาหารส่ัวนใหญ่
จึงมี่ส่ัวนผู้สัม่ของวัตัถุดิบุผู่้านการหมั่กดอง โดยสัร้างห้องหมั่กเฉพาะ
ไว้เองในร้าน นอกจากนั�นยังสัรรหาของดีต่ัางถิ�นม่าป็รุง เช่น
เครื�องคั�วแบุบุนำ�าพริกภาคอีสัาน นำาม่าป็รุงกับุนำ�าพริกผัู้ดแบุบุภาค
กล่างสัร้างเอกลั่กษณ์์ความ่แป็ล่กใหม่่ด้วยรสัชาติัเฉพาะตััว อาทิ นำ�าตัก
ลิ่�นวัวกระเทียม่โทนดอง หรือหม่กป็ล่าแบุบุอาข่า โดยเม่น่อาหาร
ของทางร้านมี่การป็รับุเป็ลี่�ยนทุก 1-2 สััป็ดาห์
 เป็ดิป็ระสับุการณ์์รสัชาติัอาหารแนวใหม่่ในร้านที�ตักแต่ัง
แนวโกดังอินดัสัเทรียล่ มี่เคาน์เตัอร์วางเครื�องป็รุงแล่ะวัตัถุดิบุ
แป็ล่กตัาตัั�งอย่่เรียงราย บุ่งบุอกได้ถึงความ่อร่อยเด็ดไม่่ซัำ�าใคร

Warehouse 30 ซั.เจริญกรุง 30 
แขวงบุางรัก เขตับุางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 

2.6 กม่. จาก BTS สัะพานตัากสิัน 

เชฟแวน-เฉลิ่ม่พล่ โรหิตัรัตันะ 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 12.00-21.30 น. 

1,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

08 7363 2629

DAG

TEL

สั่�น ง่าย ความห่มายต่รงตั่ว                                                                                      
ร้านอาห่ารต่ามสั่ญชาต่ญาณ์ของผู้ัปรุงท่่�มุ่งส่นองกิเลิส่ของผู้ักิน

แด็ก  

กรุงเทพมหานคร

7

INFO

CHEF’S TABLE
VI



188

ต้่ัเสับีุยงแห่งความ่อร่อย โดย เชฟแอ็ค-วงศ์วิชญ์ ศรีภิญโญ ผู้่้ป็ลุ่กป็ั� นร้านอาหารศรีตัราด โด่งดังด้วยรสัแท้จากภาคตัะวันออก ส่่ัร้านต่ัอม่า 
“บุ่รพา” นำาเสันอความ่หร่หราในแบุบุ Testing Menu 6 courses 12 dishes สัำาหรับุป็ ี2021 ผู้สัานวัฒนธรรม่อาหาร ขับุเคลื่�อนรถไฟ
จากบุ่รพาทิศ ไป็ยังจุดหม่ายใหม่่ โดยผู้สัานอาหารของชาวภาคตัะวันออก เข้ากับุวัตัถุดิบุจากภาคเหนือ อาหารชาวดอยหล่ากหล่ายชนิด  

ต่ามห่าอาห่ารอ่ส่านส่ไต่ลิ์ในรถูไฟส่ายบูรพา
บูรพาอ่ส่เทิ่ร์นไท่ยคูซ่ีนแอนด์็บาร์

1

กรุงเทพมหานคร
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 ไม่่ว่าจะเป็็น ม่ะเขือเพทายจากชุม่ชนชาวเขา นำาเสันอ
เม่น่เด็ด “แกงกระด้างม่ะเขือเทศดอยหอยหนาม่” โดยได้ความ่เค็ม่
จากเกลื่อดอกหัวเฮ็ด จ.น่าน แล่ะ “สิัหม่ะ” ล่่กไม้่จากป่็ารสัเค็ม่ที�มี่
เฉพาะฤด่กาล่ รากหอม่ช่รสัคล้่ายต้ันกระเทียม่ ต้ันกุยช่าย แล่ะบัุกกะเออ 
ผัู้กตัากแห้งของชาวไทยใหญ่ ป็รุงซุัป็กลิ่�นอายของทะเล่เรียกนำ�าย่อย
ที�ยอดเยี�ยม่
 โซันบุริเวณ์ชั�น 2 จำาล่องบุรรยากาศโบุกี�รถไฟสุัดหร่ใน
แบุบุเฟิร์สัคล่าสั เต็ัม่ไป็ด้วยบุรรยากาศของงานศิล่ป็ะยุค 1940 
ตัรงกับุช่วงยุคสัมั่ยสังคราม่โล่กซึั�งรถไฟเฟ้�องฟ่ที�สุัด ชิม่อาหารรสัเลิ่ศ 
พร้อม่ตััวเลื่อก Wine Pairing จากแคว้นเบุอร์กันดี ป็ระเทศฝรั�งเศสั
ได้อย่างล่งตััว

26 ซั.สุัขุม่วิท 11 ถ.สุัขุม่วิท 
แขวงคล่องเตัยเหนือ เขตัวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110

490 ม่. จาก BTS นานา

เชฟแอ็ค-วงศ์วิชญ์ ศรีภิญโญ

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 18.00-01.00 น. 

2,500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2012 1423

BurapaEasternThai 

TEL

INFO
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อนุสัรณ์์ความ่รักของครอบุครัวที�มี่ต่ัอคุณ์ยาย ทำาให้ เชฟต้ัน–ธิติัฏฐ์
ทัศนาขจร ตััดสิันใจเป็ดิร้านอาหารไทยสัไตัล์่ Chef’s Table ขึ�น ด้วย
แนวคิดที�จะนำาเอาอาหารไทยโบุราณ์ม่าเล่่าใหม่่ดว้ยเทคนิคทันสัมั่ย
เป็ลี่�ยนคำาว่าอาหารไทยโบุราณ์ให้กล่ายเป็็น “ไทยป็จัจุบัุน” ที�เข้าใจ
ได้ง่ายขึ�น ภายใต้ัแรงบัุนดาล่ใจจากการเสิัร์ฟแบุบุไคเซักิ

 12 คอร์สัของอาหารไทยที�เสิัร์ฟไม่่ได้มี่หน้าตัาแบุบุ
โม่เดิร์นหวือหวา แต่ัล่ะจานที�เสิัร์ฟนั�น คือ ความ่ล่งตััวระหว่าง
รสัชาติัดั�งเดิม่แล่ะการป็รุงแต่ังอย่างสัร้างสัรรค์ด้วยส่ัตัรเม่น่
ดั�งเดิม่ผู้สัานกับุเทคโนโล่ยีป็จัจุบัุน ทำาให้อาหารหน้าตัาใหม่่ยังคง
รสัชาติัดั�งเดิม่ไว้ได้อย่างไร้ที�ติั 

แต้่มส่่สั่นในแบบฉบับเชฟเท่เบิลิโด็ยเชฟมิชลิิน 1 ด็าว
นุส่รา
9

กรุงเทพมหานคร
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 เชฟคัดสัรรวัตัถุดิบุแต่ัล่ะอย่างจากแหล่่งชั�นดี ของทะเล่
จากป็ระม่งพื�นบุ้าน อาทิ แสัร้งว่าป็ล่าเก๋า ที�นำาป็ล่าม่าหมั่กนำ�าตัาล่
แล่ะเกลื่อ หั�นแบุบุซัาชิมิ่ ป็รุงด้วยนำ�าราดแสัร้งว่า เสิัร์ฟพร้อม่ขิงอ่อน เม่น่
ยำาป็ล่าหมึ่ก รับุป็ระทานได้ในคำาเดียว ด้วยหน้าตัาป็ล่าหมึ่กสัไล่ซ์ับุาง
ห่อเครื�องยำา ป็ระกอบุไป็ด้วยตัะไคร้ กระเทียม่โทน ม่ะเขือเทศแล่ะ
แตังกวา พรีเซันต์ัหน้าตัาคล้่ายข้าวเกรียบุป็ากหม้่อ เม่น่นำ�าพริกถั�วลิ่สัง
ในหม่วดเครื�องจิ�ม่เป็็นส่ัตัรเก่าแก่หารับุป็ระทานยาก ส่ัวนเม่นคอร์สั
กะเพราเนื�อวากิว สุัดทั�งรสัชาติัแล่ะความ่เป็็นกะเพราที�เผ็ู้ดร้อนจาก
พริก 4 ชนิดที�นำาม่าผัู้ด พล่าดจานนี�ไม่่ได้เด็ดขาด

22 ซั.ท่าเตีัยน ถ.ม่หาราช 
แขวงพระบุรม่ม่หาราชวัง เขตัพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

600 ม่. จาก MRT สันาม่ไชย

เชฟต้ัน–ธิติัฏฐ์ ทัศนาขจร

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 17.00–23.00 น.

1,000–2,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 7293 5549

Nusara-นุสัรา

TEL

INFO
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เชฟป็ริญญ์ ผู้ล่สุัข สัะสัม่ชั�วโม่งบิุนจากป็ระสับุการณ์์การเป็็นอดีตัหัวหน้าเชฟใหญ่ร้าน Nahm ม่าสัร้างสัรรค์ความ่อร่อยแบุบุคล่าสัสิัก
ในร้านอาหารเล็่ก ๆ ไม่่มี่ป้็ายร้าน รับุล่่กค้าวันล่ะ 8 ที�เท่านั�น โดยยึดตัำารา “แม่่ครัวหัวป่็าก์” เขียนโดยท่านผู้่้หญิงเป็ลี่�ยน ภาสักรวงศ์ ซึั�งตีัพิม่พ์
ครั�งแรก พ.ศ. 2451-2452 เป็็นพื�นฐานการป็รุงอาหารรสัไทยแท้  

ย้อนเวลิาสู่่ส่ำารับโบราณ์จากต่ำาราอาห่ารไท่ยในอด่็ต่ 
ส่ำารับส่ำาห่รับไท่ย
กรุงเทพมหานคร

10
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 เมื่�อครัวคือหัวใจที�พา
ทุกคนม่าร่วม่รับุป็ระทานอาหาร
ในพื�นที�เล็่ก ๆ บุรรยากาศอบุอุ่น
เหมื่อนที�บุ้าน ม่องเห็นขั�นตัอน
การป็รุงอาหารแต่ัล่ะคอร์สัที�จะ
เสิัร์ฟออกม่า สัำารับุสัำาหรับุไทย
ใน 1 มื่�อ จากเชฟทำาให้ได้เรียนร้่
อาหารไทยผู้่านโสัตัป็ระสัาทการ
รับุรสั กลิ่�น เสีัยง สััม่ผัู้สั แล่ะ
กระบุวนการคิด ม่ากกว่าการอ่าน
ตัำาราอาหารไทยแล้่วม่าป็รุงให้กิน

 เชฟจัดสัำารับุ 8-10 เม่น่ รสัชาติัคล้่องจองครบุรสั เป็รี�ยว
หวาน มั่น เค็ม่ เผ็ู้ด พิถีพิถันเลื่อกหาวัตัถุดิบุจากทั�วป็ระเทศ เช่น 
ม่ะแขว่นตัากแห้งของชาวป็กาเกอะญอ จากหม่่่บุ้านห้วยหินล่าด 
จ.เชียงราย นำาม่าป็รุงอาหารช่วงป็ล่ายป็ ี ซึั�งเม่น่จะป็รับุเป็ลี่�ยนไป็ตัาม่
ฤด่กาล่ หล่ายเม่น่อาหารไทยโบุราณ์แท้หารับุป็ระทานที�ไหนไม่่ได้ 
อาทิ แกงคั�วป็ล่าอินทรีย์ใส่ัใบุบัุวบุก แกงต้่ัมี่�ใส่ัแตังกวาแล่ะใบุชะพล่่
แกงพะแนงแก้ม่วัวตุ๋ัน สัั�งได้ที�ร้านนี�เท่านั�น

96 ถ.ม่หาเศรษฐ์  แขวงสีั�พระยา
เขตับุางรัก 
กรุงเทพฯ 10100

2.4 กม่.จาก BTS สัะพานตัากสิัน 

เชฟป็ริญญ์ ผู้ล่สุัข 

วันพุธ-วันอาทิตัย์ 17.30-23.00 น. 
จองท่่�นั�งผ่ัานระบบ Chope 
โด็ยเข้าห่น้าเพจ Facebook 

2,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

samrubsamrubthai

INFO
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เป็ดิป็ระสับุการณ์์ดินเนอร์หร่ บุนเครื�องบิุน Lockheed L-1011 TriStar 
เครื�องบิุนล่ำาใหญ่ที�ถ่กป็ล่ดระวาง หลั่งจากสัะสัม่ชั�วโม่งบิุนม่านาน
กว่า 50 ป็ ีได้ถ่กนำากลั่บุม่าชุบุชีวิตัใหม่่อีกครั�ง เพื�อต้ัอนรับุการออก
เดินทาง โยกย้ายถิ�นฐานไป็ส่่ัโล่กใบุใหม่่ที�มี่ความ่อุดม่สัม่บุ่รณ์์
 นา-โอ แบุงค็อก ชื�อนี�ม่าจาก Noah’s ark เรือของโนอาห์ซึั�ง
เป็็นเรือในตัำานานที�ป็รากฏอย่่ในพระคัม่ภีร์ไบุเบิุล่ ภายในตักแต่ัง
อย่างป็ระณี์ตัแบุบุ Upcycling ในร่ป็แบุบุห้องอาหารไฟน์ไดนิ�ง
บุรรยากาศ Fine Arts ป็ระดับุด้วยเฟอร์นิเจอร์ชิ�นเก่า แล่ะสััตัว์สัตััฟฟ์
หายากที�ถ่กนำาเข้าม่าจากทั�วโล่ก

 เชฟใหม่่-ฐิติัวัชร ตัันตัระการ Executive Chef  แล่ะ
เชฟภ่เขา-ป็รเม่ศวร์ ผู่้องเวหา เลื่อกถ่ายทอดทุกเม่น่ที�เต็ัม่ไป็ด้วย
เรื�องราวสัไตัล่์ Thai Gastronomic โดยนำาวัตัถุดิบุท้องถิ�นใน
เมื่องไทยม่าป็รุงด้วยศาสัตัร์ชั�นส่ังจากฝรั�งเศสั ทุกจานจึงเป็็น
อาหารที�โดดเด่น จัดเสิัร์ฟเป็็นคอร์สัในคอนเซ็ัป็ต์ั Futuristic Food 
Journey แบุ่งเป็็น Episode โดยแต่ัล่ะ Episode จะมี่ระยะเวล่าใน
การเสิัร์ฟ 6 เดือน

460/8 ถ.สิัรินธร แขวงบุางพลั่ด 
เขตับุางพลั่ด 
กรุงเทพฯ 10700

โครงการช่างชุ่ย 
ถ. สิัรินธร

เชฟใหม่่-ฐิติัวัชร ตัันตัระการ 
แล่ะ เชฟภ่เขา-ป็รเม่ศวร์ ผู่้องเวหา

วันพฤหัสับุดี-วันอังคาร 17.00-23.00 น. 

3 คอร์สั (Half Course) 999++ บุาท
5 คอร์สั (Full Course) 1,800++ บุาท

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

08 8612 2188

NaOhBangkok

TEL

ดิ็นเนอร์บนเคร่�องบินท่่�เต็่มไปด้็วยแรงบันด็าลิใจ
นา-โอ แบงค็อก
กรุงเทพมหานคร
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ร้านอาหารไทยป็ระยุกต์ัของเชฟค่่พี�น้อง เชฟโจ้-วรวุฒิ แล่ะเชฟ
หนุ่ม่-วีระวัฒน์ ตัริยเสันวรรธน์ ชาวอุดรธานี ผู้่้ก่อตัั�งร้านซัาหม่วย
แอนด์ซัันส์ั ได้แรงบัุนดาล่ใจจากอาหารไทยทุกภ่มิ่ภาค นำาม่าต่ัอยอด
ด้วยการตีัความ่ใหม่่ในร่ป็แบุบุของตััวเอง ผู่้านมุ่ม่ม่องของเชฟ
เสันออาหารไทย-อีสัาน ด้วยภ่มิ่ป็ญัญาการทำาอาหารของคนพื�นถิ�น
ที�สันุกไม่่เหมื่อนใคร โดยเลื่อกวัตัถุดิบุชั�นดีตัาม่ฤด่กาล่ในท้องถิ�น 
รวม่ทั�งยังสันับุสันุนเกษตัรกรที�ยึดหลั่กเกษตัรป็ล่อดภัย 

 เม่น่ของหม่ากแข้งยังยึดแนวคิด “อาหารเป็็นยา” ทุกเม่น่
มี่ผู้ล่ต่ัอการบุำารุงร่างกายไม่่ทางใดก็ทางหนึ�ง อาทิ ใช้ม่ะอึกบุำารุงตัับุ
แล่ะกระเพาะอาหารจากรสัชาติัเผ็ู้ดร้อน พริกสีัแดงแล่ะม่ะแขว่นทำาให้
เลื่อดล่ม่ไหล่เวียนดี 
 คำาว่า “หม่ากแข้ง” ในภาษาอีสัาน หม่ายถึง ต้ันม่ะเขือพวง
ซึั�งพบุในพื�นถิ�น จึงนำาม่าตัั�งเป็็นชื�อหม่่่บุ้าน ก่อนจะขยายม่าเป็็น
ชื�อตัำาบุล่ อำาเภอ แล่ะจังหวัดอุดรธานี ในป็จัจุบัุน  จึงเป็็นความ่ตัั�งใจ
ของสัองเชฟที�นำาชื�อนี�ม่าตัั�งเพราะอยากทำาให้ร้านแห่งนี�คือร้าน
อาหารของชาวอุดรธานีอย่างแท้จริง

ครัวไท่ยอ่ส่านชูแนวคิด็อาห่ารเปน็ยา จากวัต่ถุูดิ็บท้่องถิู�นต่ามฤดู็กาลิ 
ห่มากแข้ง 
12

อุดรธานี

103/8 ถ.ศรีชม่ชื�น ตั.หม่ากแข้ง 
อ.เมื่องอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000 

หลั่งโรงเรียนสัตัรีราชิน่ทิศ

เชฟโจ้-วรวุฒิ 
แล่ะเชฟหนุ่ม่-วีระวัฒน์ ตัริยเสันวรรธน์ 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์
มื่�อกล่างวัน 11.00-14.30 น. 
มื่�อเย็น 17.00-21.00 น. 

300–400 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

06 5512 8288

makkhang.ud

TEL

INFO
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อาหาร คือ ศิล่ป็ะ ทุกจานที�เสิัร์ฟในคอร์สัของ Blackitch Artisan 
Kitchen คือคำาอธิบุายแบุบุสัั�นของจุดบุรรจบุจากความ่คิดสัร้างสัรรค์
มิ่ตัรภาพ การจัดวางองค์ป็ระกอบุ ความ่งดงาม่ แล่ะความ่ป็ระณี์ตัวิจิตัร 
อันเป็็นที�ม่าของวัตัถุดิบุ 
 ร้านเล็่ก ๆ ขนาด 15 ท่าน เรียบุง่าย ในแบุบุ Industrial 
Style กั�นฉากสีัดำาระหว่างโต๊ัะรับุป็ระทานอาหารกับุห้องป็รุง ที�ทุกจาน
จะผู่้านออกม่าให้ลุ้่นอย่างยวนใจ 

 พื�นฐานม่าจากการใช้มี่ดแล่ะป็ล่าสัด กว่า 10 ป็ใีนญี�ปุ่็น
ม่าส่่ัครัว chef’s table เปิ็ดโอกาสัให้ เชฟแบุล็่ก-ภานุภน บุุล่สุัวรรณ์
ใช้ทักษะแล่ะความ่คิดสัร้างสัรรค์ได้อย่างเต็ัม่ที� ตัั�งแต่ัจานแรกไป็จนถึง
ของหวานแล่ะเครื�องดื�ม่ โดยใช้วัตัถุดิบุยอดเยี�ยม่จากแต่ัล่ะแหล่่ง
ในเมื่องไทย ด้วยความ่ร้่แล่ะเข้าใจ วางล่ำาดับุฤทธิ�ร้อนเย็นในแต่ัล่ะจาน
ขนาดพอดีคำาแต่ัม่ากด้วยเรื�องราว
 เม่น่เสิัร์ฟจะถ่กคิดใหม่่ทุก 4 สััป็ดาห์ แต่ัล่ะเซัตัจะเสิัร์ฟ 
10 เม่น่ แล่ะต้ัองจองล่่วงหน้าเท่านั�น 

27/1 ถ.นิม่ม่านเหมิ่นทร์ ซั.7 ตั.สุัเทพ 
อ.เมื่องเชียงใหม่่ 
จ.เชียงใหม่่ 50200 

นิม่ม่านเหมิ่นทร์ ซั. 7 
เยื�องกับุร้านข้าวซัอยนิม่ม่าน 

เชฟแบุล็่ค ภานุภน บุุล่สุัวรรณ์

วันจันทร์-วันอาทิตัย์
มื่�อเที�ยง 12.00 น. 
มื่�อเย็น 17.00 น. แล่ะ 20.00 น.

1,800 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

08 0436 5678

blackitchartisankitchen

TEL

เม่�อศิลิปะแห่่งอาห่ารถููกอธบิายอย่างสั่�น ๆ
แบลิ็กคิต่ช์ อาร์ติ่ซีาน คิต่เชน
13

เชียงใหม่
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LOCUS ภาษาล่ะติันรากศัพท์ของ LOCAL  แป็ล่ตัรงตััวว่า ท้องถิ�น
เป็็นร้านอาหารที�ต้ัองการสืั�อถึงสัถานที�ที�ตััวร้านตัั�งอย่่ สัะท้อนทรัพยากร
ที�มี่ในพื�นถิ�นผู่้านอาหารเหนือพื�นเมื่องร่วม่สัมั่ย ป็รุงด้วยเทคนิค
แบุบุอาหารตัะวันตักแล่ะอาหารญี�ปุ่็น แต่ัเป็ี� ยม่ไป็ด้วยความ่ซืั�อตัรง
ต่ัอรากเหง้า ซึั�งคือวัฒนธรรม่อาหารล้่านนาดั�งเดิม่ที�เกือบุหล่่นหายไป็
ตัาม่กาล่เวล่า
 เชฟก้อง-ก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร ผู้่้เป็็นเจ้าของ รังสัรรค์ให้
ทุกเม่น่มี่รสัชาติัแบุบุล้่านนาดั�งเดิม่ กลิ่�นเหมื่อนเดิม่ แต่ัอุณ์หภ่มิ่
สััม่ผัู้สัรวม่ถึงร่ป็ลั่กษณ์์ถ่กป็รับุเป็ลี่�ยนแล่ะตีัความ่ใหม่่ทั�งหม่ด
เพื�อให้คนรับุป็ระทานสััม่ผัู้สัถึงมิ่ติัอื�นม่ากกว่าการม่องเห็น โดยเฉพาะ
ป็ระวัติัศาสัตัร์ของอาหารล้่านนาแล่ะเรื�องราวเริ�ม่ต้ันของเม่น่ที�อย่่
ตัรงหน้า
 เสัพความ่สุัขไป็กับุการรบัุป็ระทานอาหารเหนือที�สัลั่บุสัับุ
เป็ลี่�ยนไป็ทุกเดือน พร้อม่เรียนร้่ป็ระวัติัศาสัตัร์ล้่านนาในร้านเล็่ก ๆ
บุรรยากาศอบุอุ่น ที�รับุล่่กค้าได้วันล่ะ 1 รอบุ รอบุล่ะ 12 คนเท่านั�น
จึงแนะนำาว่าควรจองล่่วงหน้า เพราะอาจจะได้คิวนั�งรับุป็ระทานอาหาร
ฝีมื่อเชฟในอีก 2 เดือนถัดไป็

8 บุ้านป่็าสัักทอง ตั.แม่่กรณ์์
อ.เมื่องเชียงราย 
จ.เชียงราย 57000

อย่่ในรีสัอร์ทป่็าสัักทอง

เชฟก้อง–ก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร

วันอังคาร-วันอาทิตัย์ 17.30-22.00 น. 

1,900++ บุาท

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

06 5023 2627

locusnativefoodlab

TEL

สั่มผััส่อาห่ารเห่น่อร่วมส่มัย 
ท่่�เห่น่อความคาด็ห่มาย

โลิกุษ เนท่่ฟ ฟู�ด็ แลิป
14
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วิวทะเล่อาจไม่่จำาเป็็นสัำาหรับุการม่าเยือนร้านพรุ เพียงเพราะเหตุัผู้ล่เดียว
คือ ป็ระสับุการณ์์การลิ่�ม่ล่องรสัชาติัอาหารเชิงนวัตักรรม่จากฝีมื่อ
เชฟเจ้าของรางวัล่ Michelin Green Star แล่ะมิ่ชลิ่น 1 ดาว ที�ใช้
วัตัถุดิบุออร์แกนิก แนวฟาร์ม่ ท่ เทเบิุล่ โดดเด่นด้านการป็ระกอบุอาหาร
อย่างยั�งยืน ภายใต้ัป็รัชญา กินดี อย่่ดี ล่ดป็ริม่าณ์คาร์บุอนฟุตัพรินต์ั
การใช้สัารเคมี่แล่ะขยะอาหาร โดยป็ระกอบุอาหารด้วยการเลื่อกใช้
วัตัถุดิบุตัาม่ฤด่กาล่ในป็ระเทศเท่านั�น ซึั�งแต่ัล่ะเม่น่ มี่เรื�องเล่่าจาก
แหล่่งที�ม่าของวัตัถุดิบุแล่ะวิธีการป็รุงของเชฟ

 เชฟจิม่มี่� โอฟอร์สัต์ั คือคำาตัอบุของความ่สัม่ดุล่ระหว่าง
รสัชาติั วัตัถุดิบุ แล่ะความ่รัก ด้วยการนำาเอาวัตัถุดิบุคุณ์ภาพของไทย
ที�คัดสัรรจากเกษตัรทั�วทุกภ่มิ่ภาคม่าป็รุงแต่ังเป็็นอาหารสัไตัล์่ยุโรป็ 
แต่ัสัะท้อนรสัชาติัวัตัถุดิบุได้น่าอัศจรรย์ อาทิ สัลั่ดป่็ทะเล่จากพังงา
เสิัร์ฟกับุม่ะม่่วงหาวม่ะนาวโห่ มั่งคุดคัดคลุ่กนำ�าม่ะม่่วงนำ�าป็ล่าหวาน
ราดด้วยซุัป็ม่ะเขือเทศผู้สัม่กับุนำ�ามั่นข้าวโพด หรือกุ้งแม่่นำ�าสุัราษฎร์
ล่วกในนำ�าซัอสัถั�วเน่าเดือด รม่ควันด้วยไม้่ล่ำาไย เสิัร์ฟกับุดอกดาหล่า
แล่ะซัอสัถั�วเน่า

ร้านอาห่าร 1 ด็าวมิชลิิน รักษ์โลิก ร้านแรกของไท่ย
พรุ
ภูเก็ต

15

200

CHEF’S TABLE
VI



201

ตัรีสัารา รีสัอร์ท ถ.ศรีสุันทร ตั.เชิงทะเล่
อ.ถล่าง 
จ.ภ่เก็ตั 83110

ตัั�งอย่่ภายในโรงแรม่ตัรีสัารา รีสัอร์ท

เชฟจิม่มี่� โอฟอร์สัต์ั 

วันศุกร์-วันจันทร์ 18.00-22.00 น.

4,500++ บุาท สัำาหรับุ 5 คอร์สั
7,000++ บุาท สัำาหรับุ 7 คอร์สั

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 7631 0232 / 09 8016 1561

prurestaurant.com

TEL

 เซัตัเม่น่มี่ให้เลื่อกแบุบุ 5 คอร์สั แล่ะ 7 คอร์สั แต่ัล่ะจาน
ที�ยกเสิัร์ฟล้่วนมี่เรื�องราวแล่ะเป็็นม่ากกว่าอาหาร ค่่ควรสัม่รางวัล่มิ่ชลิ่น
รักษ์โล่กหนึ�งเดียวในเมื่องไทย

INFO

PruRestaurant
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NIGHT OUT

VII

สุ่ด็ยอด็บาร์
คำาต่อบสุ่ด็ท้่าย

ในคำ�าค่นแห่่งความสุ่ข
พื�นที�เล็่ก ๆ ที�แสัดงออกได้ถึงไล่ฟ์สัไตัล่์ของคนยุคใหม่่ที�มี่บุาร์
เป็็นส่ัวนหนึ�งในชีวิตั จากเชียงใหม่่ กรุงเทพฯ ถึง สัมุ่ย ภ่เก็ตั ร้านดี ๆ
เหล่่านี� เป็ลี่�ยนคำ�าคืนไป็ส่่ัความ่ถวิล่หาใหม่่ ๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์
หลั่งอาหารมื่�อคำ�า เมื่�อหัวข้อสันทนากำาลั่งออกรสั หากได้เครื�องดื�ม่สัักแก้ว
ที�ผู้สัม่ผู้สัานอย่างป็ระณี์ตั ในที�นั�งแสันสับุาย ฟงัเพล่งจากแผู่้นหรือ
ไล่ฟ์มิ่วสิัค ป็ล่ดป็ล่่อยอารม่ณ์์ในช่วงสุัดสััป็ดาห์ คงเป็ลี่�ยนคำ�าคืน
ที�แสันธรรม่ดาให้กล่ายเป็็นคำ�าคืนที�แสันพิเศษสัำาหรับุคุณ์

203
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บาร์แจ๊ส่สุ่ด็คลิาส่สิ่ก
1 ใน 10 บาร์ท่่�ด่็ท่่�สุ่ด็ของเอเช่ย 

เด็อะ แบมบู บาร์
1

กรุงเทพมหานคร

1



205

 เจมี่ ไรนด์ บุาร์เม่เนเจอร์ผู้่้มี่ป็ระสับุการณ์์ร่วม่งานกับุ
The Artisan Bar หนึ�งในบุาร์ที�มี่ชื�อเสีัยงที�สุัดในล่อนดอน แล่ะ
มี่ความ่เชี�ยวชาญด้านค็อกเทล่ ได้ครีเอทค็อกเทล่ซิักเนเจอร์ ภายใต้ั
คอนเซ็ัป็ต์ั COMPASS ที�ได้แรงบัุนดาล่ใจม่าจากรสัชาติัแล่ะวิถี
ชีวิตัจาก 5 ภ่มิ่ภาคของไทย นำาเอาวัตัถุดิบุหลั่กจากภาคเหนือ กล่าง
ใต้ั อีสัาน แล่ะตัะวันออก ม่าสัร้างสัรรค์ให้เป็็นค็อกเทล่สุัดพิเศษ 
เพื�อให้นักดื�ม่ร่วม่สันุกเคล้่าคล่อไป็กับุดนตัรีแจ๊สัสัด

บุาร์ระดับุตัำานานของกรุงเทพฯ แล่ะป็ระเทศไทย เปิ็ดให้บุริการ
ม่าตัั�งแต่ัป็ี 1953 แต่ัก่อนตัั�งอย่่ในอาคาร “ออเธอรสั์ วิงสั์” อันเป็็น
โบุราณ์สัถานเก่าแก่ของโรงแรม่แม่นดาริน โอเรียนเต็ัล่ กรุงเทพฯ
ก่อนย้ายม่าอย่่บุริเวณ์ชั�นล่่างของอาคาร “ริเวอร์ วิงส์ั” จนถึงทุกวันนี�
ล่่าสุัด เดอะ แบุม่บุ่ บุาร์ ได้รับุการจัดอันดับุให้เป็็นบุาร์ที�ดีที�สุัดในโล่ก
อันดับุที� 35 ป็ระจำาป็ ี2020 ทั�งยังเป็็น 1 ใน 10 บุาร์ที�ดีที�สุัดของเอเชีย
ถึง 3 ป็ีซ้ัอนอีกด้วย
 ภายในบุาร์ตักแต่ังด้วยไม้่ไผู่้เป็็นองค์ป็ระกอบุหลั่ก 
โดดเด่นด้วยพัดล่ม่เพดานที�สัานด้วยหวายสัไตัล่์โคโล่เนียล่ เก๋ไก๋
ไม่่แพ้เฟอร์นิเจอร์ ผู้นังห้อง ล่วดล่ายบุนหม่อน แล่ะชุดโต๊ัะเก้าอี�
ที�จัดวางทั�วบุริเวณ์บุาร์ ทั�งด้านในแล่ะด้านนอก ล้่วนเกี�ยวข้องกับุ
ไม้่ไผู่้ทั�งหม่ด ชวนสััม่ผัู้สัได้ถึงความ่คล่าสัสิักในยุค 50s เพราะได้
รับุแรงบัุนดาล่ใจม่าจากชื�อของบุาร์  

โรงแรม่แม่นดาริน โอเรียนเต็ัล่ กรุงเทพฯ 
ถ.เจริญกรุง เขตับุางรัก 
กรุงเทพฯ 10500

ซั.โอเรียนเต็ัล่ อเวนิว เจริญกรุง 40

วันจันทร์-วันเสัาร์ 17.00-00.00 น.  

500–1,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2659 9000
TEL

INFO



206

ค็อกเทล่บุาร์สัไตัล่์ Gatsby ย่านหลั่งสัวนที�รวม่เอาดนตัรีแจ๊สั
แล่ะเครื�องดื�ม่ชั�นเลิ่ศไว้ในที�เดียวกัน ได้แรงบัุนดาล่ใจม่าจาก
ยุค 1920s The Roaring Twenties หลั่งสังคราม่โล่กครั�งที� 1 
อันเป็็นยุคแห่งการหล่อม่รวม่วฒันธรรม่ที�แฟชั�นแล่ะดนตัรแีจ๊สักำาลั่ง
เฟ้�องฟ่
 ชวนสัังเกตัด้านหน้าของบุาร์ สัะดุดตัาด้วยบุานป็ระต่ั
ไม้่สีัเหลื่องทอง ส่ัวนภายในคุม่โทนด้วยสีัแดงเข้ม่ตัรงตัาม่ชื�อบุาร์
ป็ระดับุแชนเดอเลี่ยร์ทองเหลื่องสุัดคล่าสัสิัก โดดเด่นด้วยที�นั�งซึั�ง
วางตััวล่ดหลั่�นเป็็นสัเต็ัป็แบุบุสัเตัเดียม่ โดยหันหน้าเข้าส่่ัเวที

 เหล่่านักดื�ม่สัาม่ารถชม่การแสัดงดนตัรีแจ๊สัเคล้่าด้วย
ซิักเนเจอร์ค็อกเทล่ที�ไล่่ล่ำาดับุตัาม่แชป็เตัอร์ของม่หรสัพ 4 ช่วงเวล่า
ตัั�งแต่ั Dim the light กลุ่่ม่ค็อกเทล่ป็ระเภทให้รสัชาติัสัดชื�น 
ดื�ม่ง่าย Raise the curtain ช่วงที�ม่่านสีัแดงเคลื่�อนขึ�นเผู้ยให้เห็นโชว์ 
Strike the band ไฮไล่ท์โม่เม่นต์ัที�สันุกสันาน แล่ะ Take a bow 
โชว์จบุล่งพร้อม่เสีัยงป็รบุมื่อที�ดังกึกก้อง
 ที�นี�ยังมี่ทางเลื่อกสัำาหรับุคอไวน์ แชม่เป็ญ แล่ะค็อกเทล่
รสัเข้ม่จากเหล้่าพรีเมี่ยม่สััญชาติัไทยด้วย

ส่วรรค์ของคนรักการด่็�มแลิะบท่เพลิงแจ๊ส่
ในบาร์ลิับฉบับแกส่บ่�ห่ลิังม่านแด็ง

คริมสั่น รูม
2

กรุงเทพมหานคร

NIGHT OUT
VII
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87 ถ.หลั่งสัวน แขวงลุ่ม่พินี
เขตัป็ทุม่วัน 
กรุงเทพฯ 10330

โครงการ Velaa Sindhorn Village 
ถ.หลั่งสัวน

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 18.00-00.00 น.

500–1,000  บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

06 2259 2525

crimsonroombkk

TEL

INFO

NIGHT OUT
VII
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ร้านอาหารกึ�งบุาร์ บุริการอาหารสััญชาติัสัเป็นแล่ะอิตัาเลี่ยน ตักแต่ัง
ด้วยโต๊ัะหินแกรนิตัสีัเขียวเข้ม่ตััดกับุเก้าอี�กำาม่ะหยี�สีัชม่พ่อ่อน
ผู้สัม่ผู้สัานสัไตัล์่วินเทจด้วยเฟอร์นิเจอร์สีัเข้ม่ ได้บุรรยากาศคล่าสัสิัก
ของบุาร์ค็อกเทล่สัไตัล์่ยุโรป็นั�งชิล่ล์่ดื�ม่กันได้ยาว ๆ ร้านมี่เม่น่ค็อกเทล่
ให้เลื่อกม่ากม่าย มี่เม่น่ไวน์กว่า 40 เม่น่ แล่ะสัก็อตัวิสักี�กว่า 10 แบุรนด์
ให้เลื่อกสัรร
 ภายใต้ัคอนเซ็ัป็ตั์ “ค็อกเทล่คือศิล่ป็ะ” ร้านครีเอทเม่น่
ให้เลื่อกดื�ม่ตัาม่ถนัด 4 แบุบุ คือ แรงโหด แรงลื่�น แรงดื�ม่ง่าย
แล่ะแก้วไม่่แรงหอม่หวาน เม่น่มี่ให้เลื่อกหล่ากหล่าย ป็รับุเป็ลี่�ยน
ค็อกเทล่ใหม่่ทุก ๆ 6 เดือน โดยเสิัร์ฟทั�งค็อกเทล่แบุบุคล่าสัสิัก แล่ะ
ซิักเนเจอร์ส่ัตัรเฉพาะ อาทิ เครื�องดื�ม่วุ้นหล่ากสีัสืั�อความ่หม่าย 
LGBT Male แล่ะ Female ค็อกเทล่แป็ล่กใหม่่หาดื�ม่ที�ไหนไม่่ได้
นอกจากที�นี�

แห่ลิ่งอาห่ารถููกปาก
จุด็นัด็พบของชาวเผ่ัารักท่ะเลิ

The Bamboo Bar
1

ชลบุรี ~ พัทยา

ค็อกเท่ลิบาร์ย่านส่่ลิม 
ศิลิปะแห่่งค็อกเท่ลิรส่ด่็ ต่่ความห่มายลิ่กซ่ี�ง

เวส่เปอร์ ค็อกเท่ลิ บาร์
3

กรุงเทพมหานคร
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10/15 ซั.คอนแวนต์ั ถ.สีัล่ม่ 
แขวงสีัล่ม่ เขตับุางรัก 
กรุงเทพฯ 10500

MRT สีัล่ม่ หรือ BTS ศาล่าแดง

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 17.30-01.00 น. 

500-1,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2235 2777

vesperbkk

TEL

INFO
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เติัม่สีัสัันยาม่คำ�าคืนบุรรยากาศบุาร์ไทยร่วม่สัมั่ยในตึักเก่าแก่อายุร่วม่ร้อยปี็ในย่านวงเวียน 22 หัวล่ำาโพง ที�นี�กล่ายเป็็นบุาร์ลั่บุ จุดนัดพบุ
ของสัายแฮงค์เอาท์ใจกล่างซัอยนานา-เยาวราช ครีเอทร่ป็แบุบุร้านในแบุบุ Cultural Bar แห่งเดียวในกรุงเทพฯ นำาเสันอสุัดยอด
ค็อกเทล่สััญชาติัไทย ดึงเสัน่ห์สัมุ่นไพรหล่ากหล่ายชนิดนำาม่าดองกับุสุัราชั�นดีในบุ้านเรา
 ร้านมี่บุาร์ยาดองเอาใจสัายดื�ม่ดีต่ัอสุัขภาพ เม่น่เครื�องดื�ม่ค็อกเทล่ชื�อไทย เช่น วันทอง เสิัร์ฟใส่ัขันสัร้างป็ระสับุการณ์์
ใหม่่ไม่่ซัำ�าใคร เน้นวัตัถุดิบุพื�นบุ้าน ดองเข้ากับุสัมุ่นไพรของดีของไทย แล่ะบุางแก้วผู้สัม่โทนิคจากต่ัางป็ระเทศ ของว่างมี่ให้สัั�งเป็็น
กับุแกล้่ม่ อาทิ ข้าวโพดคลุ่กฝุ่น ข้าวเกรียบุนำ�าพริกเผู้า

ฟง้ด็นต่ร่ไท่ย จิบยาด็อง เส่พสุ่ขวิถู่ไท่ยอย่างเท่พ
เท่พบาร์

1

กรุงเทพมหานคร

4



211

 บุรรยากาศโดยรอบุสััม่ผัู้สัได้ถึงความ่เป็็นไทยตัั�งแต่ั
หน้าป็ระต่ั  โต๊ัะไม้่ กล่องยาว เคาน์เตัอร์บุาร์เลื่อกใช้กระจกสีัทอง
ตักแต่ังสัอดคล้่องล่งตััวกับุผู้นังป่็นหลั่งบุาร์ที�ป็ิดทองคำาเป็ล่ว
บุนชั�นสัองมี่โต๊ัะกล่ม่ตััวเตีั�ยแล่ะหม่อนอิงแบุบุไทย ๆ ให้นั�งพิงสับุาย ๆ
ความ่คึกคักยาม่คำ�าคืนของทุกวันมี่โหม่โรง วงดนตัรีไทยร่วม่บุรรเล่ง
เพล่ง ตัั�งแต่ั 2 ทุ่ม่เป็็นต้ันไป็ 

69-71 ซั.นานา ถ.ไม่ตัรีจิตัต์ั
เขตัป้็อม่ป็ราบุศัตัร่พ่าย
กรุงเทพฯ 10100

ใกล้่ MRT หัวล่ำาโพง

วันอาทิตัย์-วันพฤหัสับุดี 18.00-00.00 น.  
วันศุกร์-วันเสัาร์ 18.00-01.00 น. 

350-500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 8467 2944

TEPBARBKK 

TEL

INFO

NIGHT OUT
VII
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 เครื�องดื�ม่เน้นนำ�าผู้ล่ไม้่แล่ะสัมุ่นไพรไทยหล่ากหล่ายชนิด
ค็อกเทล่ส่ัวนผู้สัม่หลั่ก นิยม่ใช้เหล้่าเตักีล่่าอินฟิวสั์พริกหวาน
สีัแดง แล่ะเหล้่ากลั่�นด้วยกรรม่วิธีแบุบุดั�งเดิม่ เช่น เหล้่าเม่สัคาล่
เหล้่าอาร์ทิซัาน ผู้สัม่สัล่ะไซัรัป็แล่ะนำ�าผู้ล่ไม้่ให้รสัหวานหอม่กลิ่�นรม่ควัน
หรือค็อกเทล่เหล้่ารัม่จากภ่เก็ตั ผู้สัม่ผู้ล่ไม้่หนีความ่จำาเจจาก
สัับุป็ะรดที�พบุเจอได้ในแทบุทุกดริ�งก์ เป็ลี่�ยนใช้น้อยหน่า กลิ่�นรสั
ป็ระสับุการณ์์จิบุนุ่ม่นวล่ยวนใจขึ�น สัม่เป็็นค็อกเทล่บุาร์ติัดลิ่สัต์ั 50 บุาร์
ที�ดีที�สุัดในเอเชีย 2019 
 แวะม่าดื�ม่ดำ�าคำ�าคืนแห่งสีัสัันด้วยดริ�งก์ ซิักเนเจอร์
สุัดพิเศษที�นำาเสันอในร่ป็แบุบุใหม่่ สัร้างสัรรค์จากผู้ล่ไม้่เมื่องร้อน
แล่ะสัมุ่นไพรเรียกความ่สัดชื�นได้ดี 

เพียงผู้ลั่กป็ระต่ัเข้าส่่ับุาร์หร่ก็สััม่ผัู้สัได้ถึงบุรรยากาศเขตัเม่ืองร้อน
กับุการตักแต่ังผู้นังเพนตั์ล่ายนกแก้ว เกาะบุนกิ�งไม้่สีัสัันสัดใสั
นกฟล่ามิ่งโกสีัช็อกกิ�งพิ�งก์สุัดชิค ตัล่อดจนภาพอาคารบุ้านเรือน
แถบุแคริบุเบีุยนแล่ะล่าติันอเม่ริกา รวม่ไป็ถึงการเลื่อกเฟอร์นิเจอร์
ธีม่ทรอป็คัิล่ได้อย่างล่งตััว  

The Bamboo Bar
1

ชลบุรี ~ พัทยา
ส่่สั่นเจริญกรุงกับบาร์ส่ไต่ลิ์ท่รอปคัิลิท่่�จริงจังเร่�องรัมค็อกเท่ลิ 
ท่รอปคิ ซิีต่่�
5

กรุงเทพมหานคร

672/65 ซั.เจริญกรุง 28  ถ.เจริญกรุง 
แขวงบุางรัก  เขตับุางรัก 
กรุงเทพฯ 10500

MRT หัวล่ำาโพง 
เข้าซัอยเจริญกรุง 28

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 19.00-01.30 น.

350-500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 7242 2890

tropiccitybkk

tropiccitybkk.com

TEL

INFO

NIGHT OUT
VII
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ห่ลิุมเวลิาบาร์ลิ่กลิับของคนบ้าค็อกเท่ลิ
แรบบิท่ โฮีลิ
6

กรุงเทพมหานคร

หลั่งบุานป็ระต่ัไม้่ม่องจากภายนอกติัดริม่ถนนทองหล่่อ ไม่่มี่ป้็ายหน้าร้าน เมื่�อเข้าไป็ด้านในจะเจอสิั�งที�ไม่่คาดคิดม่าก่อน เป็รียบุได้กับุ
โพรงกระต่ัาย เสัมื่อนหลุ่ดไป็อย่่อีกโล่กที�ไร้วันเวล่าแล่ะยากจะกลั่บุออกม่า

NIGHT OUT
VII
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 เวล่คัม่ดริ�งก์แก้วแรกถ่กเสิัร์ฟสัำาหรับุนักดื�ม่ทุกท่าน
แก้วต่ัอม่ากระต่ัายต้ัองค่่กับุดวงจันทร์ แก้วซิักเนเจอร์แนะนำา Cry Me
the Moon เหล้่าจินป็รุงด้วยกลิ่�นทรัฟเฟลิ่ เพิ�ม่ความ่หอม่ยิ�งขึ�นกับุ 
Queen of Heart วอดก้ากลิ่�นดอกบัุว ที�ไม่่ควรพล่าด
 บุรรยากาศบุาร์ส่ัวนตััวโชว์ความ่ดิบุของผู้นังป่็น เพดานส่ัง
ร้่สึักโป็ร่งโล่่ง ชั�นล่อยมี่มุ่ม่นั�งสับุาย เหม่าะสัำาหรับุจัดไพรเวท
ป็าร์ตีั� มิ่กโซัโล่จิสัต์ัฝีมื่อระดับุเวิล์่ดคล่าสัผู่้านเวทีแข่งขันระดับุโล่ก
พร้อม่สัร้างป็ระสับุการณ์์ใหม่่ด้วยเครื�องดื�ม่ที�ไม่่เคยพบุเจอม่าก่อน
ที�นี�เน้นเสิัร์ฟเครื�องดื�ม่ ไม่่เสิัร์ฟอาหาร เพราะฉะนั�นอย่าทำาท้องให้ว่าง
ก่อนไป็เอ็นจอยกับุค็อกเทล่ม่ิติัสุัดสัร้างสัรรค์ที�ดีที�สุัดแห่งหนึ�งใน
กรุงเทพฯ

125 สุัขุม่วิท 55 คล่องตัันเหนือ 
เขตัวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110 

ใกล้่ BTS ทองหล่่อ   
อย่่ระหว่างซัอยทองหล่่อ 5 กับุ 7

วันอังคาร-วันอาทิตัย์ 19.00-02.00 น. 

350-700 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

08 1822 3392 / 09 8532 3500

rabbitholebkk

TEL

INFO

NIGHT OUT
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1

ชมเส้่นขอบฟ�าในบาร์ห่รูย่านเพลิินจิต่ 
จิบวิส่ก่�พร่เม่ยมแบรนด์็จากทั่�วโลิก

วิส่ก่� รูม
7

กรุงเทพมหานคร
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 ชม่ลี่ล่าการชงค็อกเทล่จากบุาร์เทนเดอร์ฝีมื่อดี เรียกนำ�าย่อย
สัร้างอารม่ณ์์ครึกครื�น ล่องแก้วแรกสัำาหรับุสุัภาพสัตัรี Red Carpet 
แรงบัุนดาล่ใจจากรันเวย์แฟชั�นแบุรนด์ระดับุโล่ก กับุส่ัวนผู้สัม่ Gin 
เพิ�ม่ความ่สัดชื�นด้วยบุล่่เบุอร์รี นำ�าม่ะนาว เสัริม่กลิ่�น Red Onion 
Syrup แล่ะ Sparkling Wine ซิักเนเจอร์ที�มี่ส่ัวนผู้สัม่ของชาชั�นดี
ผู้สัม่เหล้่า Bourbon ให้กลิ่�นรสัชาหอม่หวน หรือค็อกเทล่คล่าสัสิักมี่ให้
เลื่อกอีกหล่ายแก้ว
 ล่องม่าล่ะเลี่ยดรสัชาติันุ่ม่นวล่ของวิสักี�ดี ๆ  สัักแก้ว วิสักี� ร่ม่
บุาร์แห่งนี�มี่มุ่ม่สับุายให้นั�งหย่อนใจ เพลิ่ดเพลิ่นไป็กับุท็อป็วิวบุาร์ที�
สัวยที�สุัดแห่งหนึ�งใจกล่างกรุงเทพฯ  

หลี่กเร้นความ่วุ่นวาย หามุ่ม่พักหลั่งเลิ่กงานใจกล่างเมื่องในบุาร์หร่  โรงแรม่พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ
บุนชั�น 34-36 ห้องอาหารแบุ่งเป็็น 3 ชั�น เสิัร์ฟครบุครันทุกความ่ต้ัองการ ตัั�งแต่ัห้องสัเต๊ักเฮ้าส์ัวิวสัวย
หรือบุาร์ธีม่วินเทจให้ความ่ร้่สึักหร่หรา มี่มุ่ม่แฮงเอาท์เสิัร์ฟสัแน็ก ค็อกเทล่ เหล้่า ไวน์ รวม่ถึงเครื�องดื�ม่
นานาชนิดจากทั�วโล่ก

โรงแรม่ พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ
ถ.วิทยุ แขวงลุ่ม่พินี เขตัป็ทุม่วัน  
กรุงเทพฯ 10330

ใกล้่ BTS เพลิ่นจิตั 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 17.30-00.00 น. 

1,000-1,500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2012 1234

hyatt.com

TEL

INFO

217
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1

ส่ปคีอ่ซ่ีบาร์ส่ไต่ลิ์วินเท่จในคลัิงส่ะส่ม
แผ่ันเส่่ยงไวนิลิขนาด็ให่ญ่ 

เลินนอนส์่
8

กรุงเทพมหานคร

NIGHT OUT
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บุาร์สุัดเท่ในโรงแรม่ระดับุอัล่ตัราล่ักชัวรีที�มี่ซิักเนเจอร์เด่นทั�งด้าน
ดีไซัน์แล่ะรายล่ะเอียดหร่หราร่วม่สัมั่ย ได้รับุแรงบัุนดาล่ใจม่าจาก
ยุครุ่งเรืองของไวนิล่ รายล้่อม่ไป็ด้วยคอล่เล่กชันแผู่้นเสีัยงหายาก
กว่า 6,000 แผู่้น นับุเป็็นหนึ�งในคลั่งสัะสัม่ไวนิล่ขนาดใหญ่ที�สุัด
ในเอเชีย ที�นักดื�ม่สัาม่ารถเลื่อกแผู่้นที�ถ่กใจให้ดีเจเป็ดิให้ฟงัก็ได้
 ที�นี�โดดเด่นด้วยดีไซัน์ในสัไตัล์่บุาร์เรโทรย้อนยุคเสัมื่อน
ได้นั�งดื�ม่ดำ�าเครื�องดื�ม่แก้วโป็รดอย่่ในห้องอัดแผู่้นเสีัยงยุค 70s ล้่อม่รอบุ
ด้วยกระจก ทำาให้ม่องเห็นวิวม่หานครยาม่คำ�าคืนได้แบุบุพาโนราม่า 
แล่ะมี่โซันซิัการ์เล่านจ์บุริการซิัการ์วินเทจนำาเข้าจากคิวบุา เครื�องดื�ม่ของ 
LENNON’S ยังคงความ่วินเทจตัาม่คอนเซ็ัป็ต์ั มี่คอล่เล่กชันวิสักี�
วินเทจจากทั�วโล่กที�ผู้ลิ่ตัขึ�นในยุค Pre-Prohibition ให้เลื่อกสัรร
สัาม่ารถนำาม่าทำาเป็็นวินเทจค็อกเทล่แก้วพิเศษโดยมี่บุทเพล่งแล่ะ
ศิล่ป็นิชื�อดังเป็็นแรงบัุนดาล่ใจ

 แวะม่าดื�ม่ดำ�าเครื�องดื�ม่
ส่ัตัรพิเศษจากบุาร์เทนเดอร์ฝีมื่อ
เยี�ยม่ในช่วงทไวไล่ท์ ท่าม่กล่าง
แสังสีัความ่ศิวิไล่ซ์ัของกรงุเทพฯ
รับุรองเต็ัม่ไป็ด้วยความ่ป็ระทับุใจ

1041/38 ถ.เพลิ่นจิตั
แขวงลุ่ม่พินี เขตัป็ทุม่วัน 
กรุงเทพฯ 10330

ชั�น 30
โรงแรม่โรสัว่ด กรุงเทพฯ

วันพุธ-วันเสัาร์ 18.00-00.00 น. 

500–1,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 2080 0030

lennons.bkk

TEL

INFO
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ดิ็นเนอร์ม่�อพิเศษพร้อมวิวส่วยบนอ่าวพัท่ยา
ฮีอไรซัีน รูฟท็่อป เรส่เท่อรองก์ แอนด์็ บาร์ 
9

พัทยา ~ ชลบุรี

ห้องอาหารแล่ะบุาร์ดีไซัน์เก๋บุนชั�นดาดฟ้าของโรงแรม่ฮิล่ตััน พัทยา
โดดเด่นด้วยระเบุียงที�เป็ิดโล่่งสัาม่ารถดื�ม่ดำ�าบุรรยากาศวิวอ่าว
พัทยากว่า 270 องศา แล่ะเพลิ่ดเพลิ่นไป็กับุเครื�องดื�ม่แก้วโป็รดได้ใน
เวล่าเดียวกัน 
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333/101 หม่่่ 9 ตั.หนองป็รือ 
อ.บุางล่ะมุ่ง 
จ.ชล่บุุรี 20260

ร่ฟท็อป็ ชั�น 34 
โรงแรม่ฮิล่ตััน พัทยา

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 16.00-00.00 น.

500–1,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 3825 3000

Horizonrooftoprestaurantandbar

TEL

 บุริเวณ์ระเบีุยงด้านนอกในโซัน Stargazer Lounge 
สัาม่ารถเข้าไป็พักผู่้อนพร้อม่ชม่ท้องฟ้าเป็ลี่�ยนสีัได้ตัั�งแต่ัยาม่เย็น
พระอาทิตัย์ตักดิน จนถึงคำ�าคืนที�ป็ระดับุป็ระดาไป็ด้วยดวงดาวราวกับุ
มี่ท้องฟ้าเป็็นเพดาน จึงไม่่น่าแป็ล่กใจที�ที�นี�ได้รับุรางวัล่ระดับุโล่ก
ในสัาขา Best Luxury Restaurant Bar แล่ะสัาขา Most Romantic
Atmosphere ระดับุเอเชีย จาก World Luxury Restaurant Awards
 หากอยากชิล่ล์่คุยกับุบุาร์เทนเดอร์ แนะนำาที�โซัน Infinity
Bar นอกจากนี�ห้องอาหารยังป็ระกอบุไป็ด้วยบุริเวณ์ห้องโถงด้านใน
สัำาหรับุดื�ม่ดำ�าเม่น่อาหารรสัเลิ่ศ รวม่ถึงห้องรับุป็ระทานอาหารแบุบุ
ส่ัวนตััวพร้อม่วิวเมื่องแล่ะวิวทะเล่พัทยา ม่องวิวสัวยผู่้านกระจกบุานใหญ่
เหม่าะกับุการพบุป็ะสัังสัรรค์หรือการเฉล่ิม่ฉล่องในโอกาสัพิเศษ
ของครอบุครัวแล่ะกลุ่่ม่เพื�อน ทุกเม่น่ของห้องอาหารแล่ะบุาร์ฮอไรซััน
เชฟได้คัดเลื่อกวัตัถุดิบุคุณ์ภาพยอดเยี�ยม่จากทั�วโล่ก ม่ารังสัรรค์
เป็็นเม่น่หล่ากหล่ายสัไตัล์่ทั�งเอเชียแล่ะตัะวันตัก เพื�อให้ได้รสัชาติั
ความ่อร่อยที�ไม่่ควรพล่าด

INFO
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1

จิบค็อกเท่ลิ 
ด่็�มด็ำ�าวิวส่วยบนรูฟท็่อปบาร์เก๋

พิปป�า เรส่เต่อรองก์
10

พัทยา ~ ชลบุรี

ร้านอาหารสัไตัล์่ร่ฟท็อป็บุาร์ออกแบุบุม่าเพื�อยกระดับุป็ระสับุการณ์์
การกินดื�ม่ในพัทยาด้วยแนวคิดสุัดล่ำ�า ผู่้านการผู้สัม่ผู้สัานระหว่าง
อาหาร เครื�องดื�ม่แล่ะดนตัรีสันุก ๆ เข้าไว้ด้วยกันอย่างล่งตััว โดยมี่วิว
ซัันเซัตัริม่ทะเล่เป็็นไฮไล่ท์
 ที�นี�เสิัร์ฟค็อกเทล่ร่ป็แบุบุใหม่่ดีไซัน์เก๋โดยมิ่กโซัโล่จิสัต์ั
มื่อฉมั่ง เคล้่าเสีัยงเพล่งสันุกจากดีเจในโซัน Sunset Bar ที�เป็ดิโล่่ง
รับุล่ม่ทะเล่ ม่องเห็นช่วงเวล่าท้องฟ้าเป็ลี่�ยนสีัส่่ัยาม่คำ�าคืนได้อย่าง
เต็ัม่ตัา ในโซัน PIPPA’s Secret Bar เป็็นเสัมื่อนบุาร์ลั่บุของพิป็ป้็า
ซึั�งถ่กดีไซัน์ม่าเพื�อม่อบุป็ระสับุการณ์์การจิบุค็อกเทล่สุัดคล่าสัสิัก
คล่อเสีัยงดนตัรีอันเป็็นเอกลั่กษณ์์จากแผู่้นเสีัยงไวนิล่ เหม่าะสัังสัรรค์
กับุคนร้่ใจหรือกลุ่่ม่เพื�อนสันิท

 สันุกกับุการกินดื�ม่
อย่างครบุครัน ทั�งเครื�องดื�ม่แล่ะ
เม่น่โดยทีม่เชฟมื่ออาชีพที�ดีไซัน์
ทุกเม่น่ให้โดดเด่นมี่เอกลั่กษณ์์
ไม่่เหมื่อนใคร ผู้สัานวัตัถุดิบุจาก
นานาป็ระเทศแล่ะรสัชาติัท้องถิ�น
ด้วยเทคนิคระดับุโล่ก ทั�งอาหาร
ไทยฟวิชัน อาหารสัไตัล์่ตัะวันตัก
รวม่ไป็ถึงอาหารทะเล่สัด  ๆป็ระหนึ�ง
ยกทะเล่ขึ�นม่าไว้บุนร่ฟท็อป็บุาร์

10 หม่่่ 9 ซั.พัทยาเหนือ3 ถ.พัทยาเหนือ 
อ.บุางล่ะมุ่ง 
จ.ชล่บุุรี 20150 

ชั�น 19 โรงแรม่มิ่ตัร์ บีุช พัทยา

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 17.00-01.00 น. 

300–700 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 3825 9510 / 0 3825 9589

pipparestaurant

pipparestaurant.com

TEL

INFO



224

NIGHT OUT
VII



225

พักผ่ัอน ณ์ ชายปา่เห่น่อเวิ�งท่ะเลิ 
เด็อะ ฟอเรส่ บาย เด็อะ ส่กาย
11

พัทยา ~ ชลบุรี

400 หม่่่ 12 ตั.หนองป็รือ 
อ.บุางล่ะมุ่ง 
จ.ชล่บุุรี 20150

ทางไป็เขาพระตัำาหนัก
ตัาม่ป้็ายบุอกทาง

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00–22.00 น.

300–500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

08 0145 2369

theforestbythesky 

TEL

เติัม่ความ่สัดชื�นให้ป็อด ฟอกเอาความ่สุัขเข้าร่างกาย ท่าม่กล่าง
แม่กไม้่นานาพันธ์ุแล่ะท้องทะเล่พัทยา ภายใต้ัเรือนกระจกแล่ะบัุล่โคนี
กว้างที�ทอดตััวเหนือแนวป่็าเขียวขจี ม่องเห็นเวิ�งทะเล่กว้าง โดยเฉพาะ
ในช่วงเวล่าพระอาทิตัย์กำาลั่งลั่บุทะเล่อย่่ตัรงหน้า
 ที�นี�รวม่ความ่โดดเด่นทั�งวิวสัวย อาหารเก๋ แล่ะเครื�องดื�ม่
ที�ได้มิ่กโซัโล่จิสัต์ัรางวัล่ระดับุนานาชาตัิม่าร่วม่ครีเอทเครื�องดื�ม่ที�
ป็รุงรสัชาติัจากความ่หอม่สัดชื�นของผู้ล่ไม้่เมื่องร้อน เครื�องเทศ อย่าง
ซิักเนเจอร์ Tweety หรือ FOR.REST แล่ะ The Jungle ฯล่ฯ

 ซ่ัชิ ซัาชิมิ่ เป็็นอีกหนึ�ง
เม่น่จานอร่อยที�เข้ากันได้ดีกับุ
บุรรยากาศริม่ทะเล่ เช่นเดียวกับุ
โรล่กระทะร้อน ที�ใช้ข้าวห่อโฮตัาเตัะ
ในซัอสัหน้าไหม้่ให้รสักล่ม่กล่่อม่
นอกจากนั� น ยัง มี่ของหวาน
ไอศกรีม่เค้ก ที�มี่ม่ากกว่า 20 เม่น่
แล่ะโซันเบุเกอรี ขนม่อบุ ที�โชว์
การทำาให้เห็นกันใหม่่ ๆ เสิัร์ฟ
เป็็น appetizer อย่างมี่สัไตัล์่

INFO

NIGHT OUT
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12

ค็อกเท่ลิบาร์ห่รูในบ้านโคโลิเน่ยลิ
ใจกลิางเม่องเช่ยงให่ม่

เด็อะ เฮ้ีาส์่ เลิานจ์ บาย จินเจอร์

เชียงใหม่

199 ถ.ม่่ล่เมื่อง ตั.ศรีภ่มิ่ 
อ.เมื่องเชียงใหม่่ 
จ.เชียงใหม่่ 50200

ใกล้่ ม่่ล่เมื่อง ซั.7

วันพฤหัสับุดี-วันอังคาร 11.00–22.00 น. 

500–1,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 5328 7681

thehousebyginger

thehousebygingercm.com 

TEL

เรือนไม้่เก่าใจกล่างเวียง อายุกว่า 80 ป็ ี ถ่กแป็ล่งโฉม่ตักแต่ังใหม่่
กล่ายเป็็นเล่านจ์นั�งเล่่นสัไตัล์่โคโล่เนียล่สัวยเก๋ด่รว่ม่สัมั่ยผู้สัม่ผู้สัาน
ความ่วินเทจ แล่ะกลิ่�นอายสีัสัันของแฟชั�น โดยให้รสัชาติัของค็อกเทล่
ส่ัตัรพิเศษเป็็นตััวบุอกเล่่าถึงเรื�องราวแล่ะบุรรยากาศของบุ้านหลั่งนี� 
 ดื�ม่ดำ�าความ่คล่าสัสิักกับุเม่น่ค็อกเทล่ซิักเนเจอร์ Jardin
De Rose ที�ใช้เหล้่า Pink Gin เหล้่าจินสีัชม่พ่ใสัจากเยอรมั่น ม่าผู้สัม่
กับุนำ�ามั่นสักัดจากดอกกุหล่าบุแล่ะไซัรัป็กลิ่�นกุหล่าบุ ก่อนเสิัร์ฟรม่ควัน
กลิ่�นไม้่แอป็เป็ิ� ล่ หรือเลื่อกสัั�งไวน์ชั�นดี แล่ะลิ่เคอร์หล่ากหล่าย          
 เพิ�ม่สีัสัันความ่มี่ชวิีตัชีวาในคำ�าคืนไป็กับุดนตัรีอิเล็่กโทรแจ๊สั 
บุอสัซัาโนวา โซัล่ ไป็จนถึง Throwback music หากชอบุบุรรยากาศ
โป็ร่งสับุายอยากนั�งรับุล่ม่ สัาม่ารถเลื่อกนั�งเอกเขนกนอกชานเฉลี่ยง
กว้างขวางยาวตัล่อดแนวอาคาร ไป็กับุอาหารพรีดินเนอร์เบุา ๆ

INFO
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บีุชคลั่บุเก๋ริม่หาดเฉวงดีไซัน์โม่เดิร์น จำาล่องบุรรยากาศราวกับุได้นั�งจิบุเครื�องดื�ม่สุัดค่ล่อย่่บีุชคลั่บุในไม่อามี่–แคลิ่ฟอร์เนีย โดยเฉพาะ
แสังสัะท้อนสีัเทอร์ควอยซ์ัจากสัระว่ายนำ�าที�รายล้่อม่ด้วยเดย์เบุดขนาดใหญ่ มี่พ่ล่บุาร์กล่างสัระให้แหวกว่ายอย่างเพลิ่ดเพลิ่น แล่ะสัาม่ารถ
เลื่อกสัั�งเครื�องดื�ม่โดยไม่่ต้ัองขึ�นจากสัระ
 บีุชคลั่บุตักแต่ังแนวทรอป็คิอล่ ผู้สัม่สัไตัล์่เรโทร ยุค 50s ได้กลิ่�นอายบีุชคลั่บุย้อนยุค มี่ฟ้่ดทรัคส์ั บุาร์รถแวนเท่ ด้านนอก
เสิัร์ฟค็อกเทล่ส่ัตัรเฉพาะ แนะนำาค็อกเทล่ Kiss on the Lips วิสักี�ผู้สัม่นำ�าเชื�อม่ราสัพ์เบุอร์รีล่าเกอร์ ซิัตัรัสั แล่ะโซัดา ถ้าชอบุจินเลื่อกสัั�ง 
The Sky is Blue จินผู้สัม่บุล่่ค่ราโซั เหล้่าหวานจากโกโก้ผู้สัม่วานิล่ล่า นำ�าเชื�อม่ไวน์ขาว แล่ะเนื�อเงาะ จิบุแล้่วชื�นใจ
 หากม่าวันอาทิตัย์มี่ป็าร์ตีั�ริม่สัระให้สันุกไป็กับุเสีัยงเพล่งจากดีเจ อาหาร ค็อกเทล่ที�หล่ากหล่ายในบุรรยากาศริม่ทะเล่

13

จุด็ห่มายปลิายท่างของความบันเทิ่ง ณ์ บ่ช คลิับสุ่ด็ชิคริมห่าด็เฉวง
ซ่ีน บ่ช คลิับ ส่มุย 
เกาะสมุย ~ สุราษฎร์ธานี
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209/5 ตั.บุ่อผุู้ด 
อ.เกาะสัมุ่ย 
จ.สุัราษฎร์ธานี 84320

ตัรงถนนทางล่งหาดเฉวง 
ติัดถนนเลี่ยบุหาด

วันศุกร์-วันอาทิตัย์ 11.00–21.00 น. 

700–1,500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 7795 6800

seenbeachclubsamui

TEL

INFO
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จุดหม่ายใหม่่สัไตัล์่ท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรม่ ในบุ้านเก่าแก่ของชาวจีน
โพ้นทะเล่ม่าตัั�งรกราก จ.ภ่เก็ตั ช่วงกล่างวันที�นี�เป็็นคาเฟ่ร้านอาหาร
แล่ะในช่วงกล่างคืนเป็็นค็อกเทล่บุาร์ เครื�องดื�ม่แต่ัล่ะแก้วถ่กสัร้างสัรรค์
ให้มี่ความ่พิเศษเฉพาะตััว โชว์สีัสัันท้องทะเล่อันดามั่นโดยเฉพาะ
ซิักเนเจอร์ Oong Lai Swing ได้แรงบัุนดาล่ใจม่าจากบุรรยากาศ
พระอาทิตัย์ตักดินที�แหล่ม่พรหม่เทพ เสิัร์ฟพร้อม่ขนม่พื�นเมื่องภ่เก็ตั 
ขนม่พริก แล่ะม่ะพร้าวแก้วที�ได้แรงบัุนดาล่ใจม่าจากฟองนำ�าทะเล่
 ร้านสัวยมี่หล่ายโซันให้เลื่อกนั�งตัาม่ชอบุ โซันเอาท์ดอร์
มี่ชิงช้าให้นั�งถ่ายร่ป็เล่่น ตักแต่ังต้ันไม้่เหมื่อนนั�งเล่่นในสัวนร่ม่ครึ�ม่
ด้านข้างเป็็นป่็นกะเทาะ เห็นอิฐม่อญเผู้ยความ่คล่าสัสิักของตึักโบุราณ์
บุริเวณ์ด้านในเป็็นห้องอาหาร มี่โซันค็อกเทล่บุาร์ตักแต่ังด้วย
ไฟนีออนหล่ากสีัสััน   
 นอกจากเครื�องดื�ม่ยังมี่อาหารพื�นเมื่องภ่เก็ตัเป็็นจานหล่กั
ไม่่ควรพล่าดสัั�ง หม่่ฮ้องภ่เก็ตั เอี�ยม่ต้ัอผัู้ดเคย เม่น่เอกลั่กษณ์์
อาหารป็กัษ์ใต้ั ไม่่ว่าจะเลื่อกดินเนอร์หรือจิบุเครื�องดื�ม่นั�งฟงัเพล่ง
ก็สุัดชิล่ล่์

14

คาเฟแ่ลิะค็อกเท่ลิบาร์บ้านโบราณ์ บนถูนนส่ายประวัติ่ศาส่ต่ร์ 
ตั่นติ่เต่่�ยม
ภูเก็ต

NIGHT OUT
VII
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84 ถ.ดีบุุก 
อ.เมื่องภ่เก็ตั 
จ.ภ่เก็ตั 83000

ใกล้่สัาม่แยก ถ.ดีบุุก ตััดกับุ ถ.สัต่ัล่  

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 18.00-01.00 น. 

500-800 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

0 7651 0411

Tantitium

TEL

INFO

NIGHT OUT
VII
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คลั่บุสัไตัล์่ฮิป็ฮอป็บุนหาดป่็าตัองที�ดึงด่ดสัายป็าร์ตีั�ได้ตัั�งแต่ัทางเข้า 
โดดเด่นด้วยจอ LED ขนาดใหญ่ ติัดตัั�งอย่่รอบุร้านด้านนอกแล่ะตัั�ง
ตัระหง่านอย่่ในย่านสุัดฮิตัซัอยบุางล่า โซันเอาใจสัายป็าร์ตีั�ที�ม่าพร้อม่
ม่าตัรฐานสัากล่เพื�อรองรับุนักท่องเที�ยวทั�งชาวไทยแล่ะต่ัางชาติั
 บุรรยากาศคึกคักเหม่าะกับุการสัังสัรรค์ โดยมี่หล่ายโซัน
ให้เลื่อกนั�ง ทั�งโซันป็กติัแล่ะวีไอพี หรือถ้าอยากได้ความ่เป็็นส่ัวนตััว ผู้่้คน
ไม่่พลุ่กพล่่านม่าก สัาม่ารถขึ�นไป็นั�งบุริเวณ์ชั�น 2 ได้โดยไม่่พล่าด
ความ่สันุก เพราะชั�นนี�มี่ระเบีุยงให้ม่องเห็นการแสัดงต่ัาง ๆ บุนเวทีใหญ่
บุริเวณ์กล่างร้านได้อย่างชัดเจน ในแต่ัล่ะคืนมี่การแสัดงดนตัรีสัด 
โชว์เต้ันบีุบุอย รวม่ถึงโชว์จากศิล่ป็นิแล่ะดีเจฮิป็ฮอป็ชื�อดังที�ไป็ร่วม่สัร้าง
ความ่บัุนเทิง 

15

ไนต์่คลัิบฮิีปฮีอปมาต่รฐานส่ากลิ
ซูีการ์ คลัิบ ภูัเก็ต่
ภูเก็ต

NIGHT OUT
VII
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 โซันที� เป็็นบุาร์ยาว
มี่ม่ิ ก โซั โล่ จิสั ต์ัพ ร้อม่ เ สิั ร์ฟ
ค็อกเทล่แก้วพิเศษแบุบุไม่่ยั�ง 
ตัั�งแต่ัค็อกเทล่ซิักเนเจอร์ต่ัาง ๆ
จิน โทนิค คอนยัค เตักีล่า แล่ะ
ไวน์ชนิดต่ัาง ๆ

70/3 ถ.บุางล่า ตั.ป่็าตัอง 
อ.กะท้่ 
จ.ภ่เก็ตั 83150

ถ.บุางล่า 
ฝั� ง ถ.ราษฎร์อุทิศ 200 ป็ี

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 21.30-00.00 น.  

500-1,000 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

09 8889 8590

SugarClubPhuket

sugarclub-phuket.com

TEL

INFO

NIGHT OUT
VII
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16

ห่น่�งใน BAR SHOOTER 
ห้่องแล็ิบเคร่�องด่็�มสุ่ด็ลิำ�าแลิะไม่เห่ม่อนใคร

ซิีมเพลิก็ซ์ี

ภูเก็ต
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ค็อกเทล่บุาร์ในคอนเซ็ัป็ต์ัห้องทดล่องวิทยาศาสัตัร์ใจกล่างเมื่องภ่เก็ตั
เต็ัม่ไป็ด้วยจินตันาการแห่งการรังสัรรค์เหล้่าช็อตัในแต่ัล่ะแก้ว
ได้อย่างแตักต่ัาง ทั�งรสัชาติัแล่ะการนำาเสันอ ราวกับุได้ชม่งาน
ศิล่ป็ะในระดับุม่าสัเตัอร์พีซั การันตีัได้ว่าไม่่มี่บุาร์ไหนทำาได้แล่ะไม่่เคย
เห็นใครทำาม่าก่อน คุณ์ทอม่-พริษฐ์ อัธยาตัม่วิทยา ผู้่้เป็็นเจ้าของ
แล่ะมิ่กโซัโล่จิสัต์ัออกแบุบุเครื�องดื�ม่แต่ัล่ะตััวได้อย่างน่าอัศจรรย์
 แค่ได้ นั� ง ด่แต่ัล่ะขั�นตัอนการทำาดริ� ง ก์ ช็อตัที� ผู่้าน
กระบุวนการคิด แล่ะทดล่องด้วยตัรรกะแบุบุวิทยาศาสัตัร์ บุอกได้
คำาเดียวว่า ล่ำ�ากว่าคล่าสัสิักค็อกเทล่เยอะ แค่ตัาด่ ห่ฟังสิั�งที�
ถ่ายทอดผู่้านแต่ัล่ะเทคนิค ความ่ซัับุซ้ัอนที�ใส่ัล่งไป็ในแก้วเล็่ก ๆ
สัร้างจินตันาการแล่ะป็ระสับุการณ์์ใหม่่ว่าด้วยแอล่กอฮอล์่ได้อย่าง
คาดไม่่ถึง แต่ัล่ะแก้วต้ัองดื�ม่ให้หม่ดในครั�งเดียว เหมื่อนกินเหล้่าช็อตั 
ถึงจะได้รสัชาติัที�สัม่บุ่รณ์์แบุบุ

 แล่ะแม้่เป็็นเพียงบุาร์
เล็่ก ๆ แต่ัตักแต่ังทันสัมั่ย น่านั�ง
อารม่ณ์์เคาน์เตัอร์บุาร์ เสิัร์ฟตัรงหน้า
แบุบุโอม่ากาเสัะ แถม่เปิ็ดแผู่้น
มิ่กซ์ัเพล่งได้ชิล่ล์่ ชวนให้ดริ�งก์
ต่ัอจนลื่ม่เวล่า

48 ถ.พังงา ตั.ตัล่าดใหญ่ 
อ.เมื่องภ่เก็ตั 
จ.ภ่เก็ตั 83000

อย่่ฝั� งตัรงข้าม่ บุขสั.ภ่เก็ตัเก่า 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 20.00–00.00 น. 

500–1,500 บุาท ต่ัอคน

ADDRESS

HOW TO GO

HOUR

PRICE

08 4003 6664

Z1MPLEX

TEL

INFO



236



237



238238



239239

เยาวราช
ต่ลิาด็น้อย
อาร่ย์
อุด็รธาน่
เช่ยงให่ม่
ห่าด็ให่ญ่-ส่งขลิา
ภัูเก็ต่ 
 

1
2
3
4
5
6
7

เม่ื่�อสุุขใจไปกัับกัารตระเวนเท่ี่�ยวแล้้ว
อย่าล่้มื่ม่ื่ความื่สุุขกัับกัารตระเวนชิิมื่ของอร่อย

ในย่านเด็็ด็ ตั�งแต่เหน่อจรด็ใต้

ต้่องแวะชิม
 เส่้นท่างอร่อย
7
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ซงเต๋อ

MRT
วัดมังกร

ปาเฮ่าเถียนมี่

สิงคโปร์โภชนา

ปาเฮ่า

กู่หลงเปา

วงเวียน 22 กรกฎาคม

ชะตา 
สเปเชียล 
คอฟฟี่

ครัวพรละมัย

ขนมปงัเจ้าอร่อยเด็ด

อุไรห่านพะโล้

หมีห่วานเจ๊หมวย

เรดโรส

ข้าวต้มปลาเจ้าเก่า
แปลงนาม

ปาท่องโก๋เสวย

น้องนิว
กระเพาะปลาน้ําแดงบรัน่ดี

เห็นแล้วหิว

ต๋อย&คิด
ซีฟูด้

เทพบาร์

สําเพ็ง

หลงโถวคาเฟ่

น้ําเต้าหู้
ข้าวมันไก่แปลงนาม

เจ๊ดาเยาวราช

ก๋วยจับ๊อ้วนโภชนา

ถ.เจริญกรุง

ถ.เจริญกรุง

ถ.เจริญกรุง

ถ.เยาวราช

ถ.เยาวราช

ถ.ท
รง

สวั
สดิ์ ถ.ไมตรีจิตต์
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ซงเต๋อ

MRT
วัดมังกร

ปาเฮ่าเถียนมี่

สิงคโปร์โภชนา

ปาเฮ่า

กู่หลงเปา

วงเวียน 22 กรกฎาคม

ชะตา 
สเปเชียล 
คอฟฟี่

ครัวพรละมัย

ขนมปงัเจ้าอร่อยเด็ด

อุไรห่านพะโล้

หมีห่วานเจ๊หมวย

เรดโรส

ข้าวต้มปลาเจ้าเก่า
แปลงนาม

ปาท่องโก๋เสวย

น้องนิว
กระเพาะปลาน้ําแดงบรัน่ดี

เห็นแล้วหิว

ต๋อย&คิด
ซีฟูด้

เทพบาร์

สําเพ็ง

หลงโถวคาเฟ่

น้ําเต้าหู้
ข้าวมันไก่แปลงนาม

เจ๊ดาเยาวราช

ก๋วยจับ๊อ้วนโภชนา

ถ.เจริญกรุง

ถ.เจริญกรุง

ถ.เจริญกรุง

ถ.เยาวราช

ถ.เยาวราช

ถ.ท
รง

สวั
สดิ์ ถ.ไมตรีจิตต์

YAOWARAT
ROUTE 
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YAOWARAT
ROUTE 

อร่อยข้างที่างตั�งแต่เช้ิาจรด็คำ�า 
เยาวราชิ สุตร่ที่ฟู้้�ด็ย่านดั็งของเม่ื่องไที่ย

ในยุค NEW NORMAL ท่ี่�ยังคงอร่อยได้็ตล้อด็วัน 
ทัี่�งเมื่น้คาว-หวาน ตล้อด็สุองฟู้ากัฝั่่� งถนนทัี่�งสุาย 

สุวรรค์ของนักักิันท่ี่�วันน่�สุุด็แสุนชิิค ม่ื่คาเฟู่้เก๋ั บาร์เท่ี่ 
ให้เหล่้านักัชิิมื่ได้็เอ็นจอยกััน

242
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T&K Seafood Restuarant

ป็าเฮ่าเจ๊ดาเยาวราช

ซัง เต๋ัอ

ก่่หล่งเป็า เห็นแล้่วหิว

เรดโรสั

ป็าเฮ่าเถียนมี่�หล่งโถวคาเฟ่ 

หมี่�หวานเจ๊หม่วย อุไร ห่านพะโล้่ ทรงวาด

นำ�าเต้ัาห้่ ป็าท่องโก๋เสัวย

243
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คาเฟ่สัไตัล์่จีนตักแต่ังโคม่ไฟ
สีัแดง ผู้นังสัวยโดดเด่นเพนต์ั
ภาพสัาวหม่วยวินเทจ ให้บุริการ
ทั�งอาหาร เครื�องดื�ม่ แล่ะของว่าง
สัไตัล์่จีน อาทิ ขนม่กุยช่าย มี่ให้
เลื่อกทั�งไส้ัทรงเครื�อง ไชเท้า 
แล่ะเผืู้อก มี่เม่น่สุัดฮิตั ซัาล่าเป็า
หม่่แดง ซัาล่าเป็าครีม่ทอด ส่ัวน
จานหลั่กข้าวไก่นุ่ม่นำ�าป็ล่าหอม่
ทีเด็ดกานาฉ่าย ส่ัตัรลั่บุ 20 ป็ี
รสัชาติัเป็็นที�รำ�าลื่อในตัล่าดเก่า
เยาวราช

ร้านเล็่ก ๆ ตึักแถว 1 ค่หา ตักแต่ัง
เพนต์ัผู้นังร้านด้วยภาพวิถีชีวิตั
ย้อนยุคชาวจีนเยาวราช แล่ะเป็็น
มุ่ม่ถ่ายร่ป็บุรรยากาศคล่าสัสิัก 
เติัม่พล่ังกับุนำ�าเตั้าห้่ทรงเครื�อง
บัุวล่อยสัาม่ใบุเถา นำ�าเต้ัาห้่ 3 ล่่ก ไส้ั
งาดำา เผืู้อก ถั�วแดง เลื่อกท็อป็ปิ็� ง
ตัาม่ใจชอบุมี่ทั�งพุทรา เฉาก๊วย 
ธัญพืช ล่่กเดือย วุ้นแม่งลั่ก ถั�วทอง 
หรือไข่ล่วก ใส่ันำ�าเต้ัาห้่ร้อน ๆ
แล่ะมี่ป็าท่องโก๋ให้สัั�งเพิ�ม่ได้

2. นำ�าเต้่าหู้่ 

3. ข้าวมันไก่แปลิงนาม

33 ถ.แป็ล่งนาม่ แขวงสััม่พันธวงศ์
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

วันจันทร์-วันพฤหัสับุดี 08.00-22.00 น. 
วันศุกร์-วันอาทิตัย์ 08.00-23.00 น.

ADDRESS

HOUR

15-50 บุาท ต่ัอคน
PRICE

0 2221 6944

NamDaoHuuu

TEL

ต้ันตัำารับุข้าวมั่นไก่จากเกาะไหหล่ำา ขายอย่่กล่างซัอยแป็ล่งนาม่
ม่ากว่า 70 ปี็ เคล็่ดลั่บุความ่อร่อยเจ้านี�เลื่อกไก่ตัอนพันธุ์ไทย 
เนื�อแน่นหวานไม่่เป้็� อยยุ่ย ข้าวมั่นเนื�อนุ่ม่ เสิัร์ฟค่่กับุนำ�าซุัป็โครงไก่
ร้อน ๆ หอม่ฉุย

1. ซีงเต๋่อ 

ซั.เจริญกรุง 16 แขวงสััม่พันธวงศ์
เขตัสััม่พันธวงศ์  
กรุงเทพฯ 10100

วันอังคาร-วันอาทิตัย์ 09.00-18.00 น.

ADDRESS

HOUR

150-250 บุาท ต่ัอคน
PRICE

0 2222 4490

zongter1962

TEL

33 ถ.แป็ล่งนาม่ แขวงสััม่พันธวงศ์
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 08.00-16.00 น.
ADDRESSHOUR

50-100 บุาท ต่ัอคน
PRICE

0 2623 1200
TEL

YAOWARAT
ROUTE 
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5. สิ่งคโปร์โภัชนา

ร้านขนม่หวานค่หาเล็่ก ๆ ในซัอยผู้ดุงด้าว ซุ้ัม่ทางเข้าร้านร่ป็โค้ง
วงกล่ม่แบุบุบุ้านคนจีนสัมั่ยก่อน ร้านพุดดิ�งชื�อดัง ต้ัองสัั�ง Black 
Sesame Pudding โรยหน้าผู้งงาดำา เสิัร์ฟพร้อม่นำ�าเชื�อม่งาดำาถ้วยจิ�ว
อีกที เสัริม่รสัหวานมั่น สัายไข่มุ่กก็ต้ัองถ้วยนี� Bubble Milk Tea 
Pudding พุดดิ�งเนื�อเนียนนุ่ม่ผู้สัม่ชาจีนเข้ม่ข้น ราดนำ�าเชื�อม่เก๋ากี�
ร้านเก๋สัไตัล์่จีนย้อนยุค ขนม่อร่อย พร้อม่มุ่ม่เซัล่ฟ ีครบุจบุในที�เดียว

ล่อดช่องทำาจากแป้็งมั่นสัำาป็ะหลั่งนวดจนเหนียว รสัชาติัหอม่หวาน
ด้วยกะทิสัดเป็็นเจ้าแรกเจ้าเก่าแก่ย่านหม่อมี่ เป็ดิม่านานกว่า 60 ป็ี
แล้่ว เดินเยาวราชเหนื�อย ๆ แวะเติัม่ความ่สัดชื�นคล่ายร้อน

4. ปาเฮ่ีาเถู่ยนม่�

682 ถ.เจริญกรุง 
แขวงสััม่พันธวงศ์ เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

วันศุกร์-วันพุธ 10.30-21.30 น. 
ADDRESSHOUR

28-56 บุาท ต่ัอคน
PRICE

0 2221 5794

lodchongsg

TEL

12 ถ.ผู้ดุงด้าว 
แขวงสััม่พันธวงศ์ เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

วันพฤหัสับุดี-วันอังคาร 15.00-21.00 น. 
ADDRESSHOUR

150-200 บุาท ต่ัอคน
PRICE

09 7995 4543 / 08 1454 4959

bahaotianmi

TEL

YAOWARAT
ROUTE 
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6. ปาเฮ่ีา

ค็อกเทล่บุาร์จีนแห่งแรก ๆ ในซัอยนานา ดัดแป็ล่งจากตึักเก่าอายุ
กว่า 70 ป็ ี เสิัร์ฟอาหารจีนสัไตัล์่ Comfort Food แล่ะเครื�องดื�ม่
เอกลั่กษณ์์แท้แบุบุจีนฝีมื่อมิ่กโซัโล่จิสัต์ัรุ่นใหม่่ ใช้มุ่นไพรพะโล้่กับุรัม่
ทำาม่าเป็็นค็อกเทล่ซิักเนเจอร์ Five Rivers หรือจะล่องค็อกเทล่
เหล้่าท้อก็เรียกความ่คึกคักสัดชื�นดีไม่่แพ้กัน

8 ซั.นานา แขวงป้็อม่ป็ราบุ
เขตัป้็อม่ป็ราบุศัตัร่พ่าย 
กรุงเทพฯ 10100

660-662 ถ.เจริญกรุง แขวงสััม่พันธวงศ์
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

ซั.เยาวราช 22 แขวงจักรวรรดิ 
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11:30-00.00 น.

วันจันทร์-วันเสัาร์ 09.00-17.00 น. 

วันอังคาร-วันอาทิตัย์ 18.00-23.00 น. 

ADDRESS

ADDRESS

ADDRESS

HOUR

HOUR

HOUR

350-500 บุาท ต่ัอคน

25-50 บุาท ต่ัอคน

40-80 บุาท ต่ัอคน

PRICE

PRICE

PRICE

06 4635 1989

09 5797 5747 / 08 2545 5666

09 5591 5651

8bahao

GuLongBaoSalapao

PatonggoSavoeyYaowarat

TEL

TEL

TEL

7. กู่ห่ลิงเปา 

8. ปาท่่องโก๋เส่วย

ต้ันตัำารับุซัาล่าเป็าแป้็งเหลื่อง
สัไตัล์่แต้ัจิ�วโบุราณ์ ไม่่มี่หน้าร้าน
แต่ัร้่กันว่าขายตัิดร้านนาฬิิกา
แยกหม่อมี่ ขึ�นชื�อคือ ซัาล่าเป็า
ไส้ัหม่่สัับุไข่เค็ม่ ไส้ัถั�วหวานงา 
ไส้ัเผืู้อกกวน แล่ะหมั่�นโถว เลื่อก
รับุป็ระทานเป็็นอาหารเช้าง่าย ๆ
หรือเป็็นของว่างยาม่บุ่าย ส่ังต่ัอ
ความ่อร่อยรุ่นส่่ัรุ่นนานร่วม่ 90 ป็ี

ความ่พิเศษคือป็าท่องโก๋ทอดใหม่่
นำ�ามั่นเป็ลี่�ยนทุกวัน นอกจากนี�
ทางร้านยังมี่ป็าท่องโก๋ย่างให้
เลื่อกสัั�ง โดยแป้็งป็าท่องโก๋ยังคง
กรอบุนอกนุ่ม่ใน ราดท็อป็ปิ็� งมี่
ให้เลื่อกทั�งสัังขยาใบุเตัย นม่ข้น
พริกเผู้าหม่่เ ส้ันกรอบุอร่อย
แป็ล่กใหม่่ไม่่มี่ใครซัำ�า

YAOWARAT
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538 ถ.เยาวราช แขวงสััม่พันธวงศ์
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

560 ถ.เยาวราช แขวงสััม่พันธวงศ์
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 08.00-22.00 น.

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 17.00-23.00 น.

ADDRESS

ADDRESS

HOUR

HOUR

200-300 บุาท ต่ัอคน

100-200 บุาท ต่ัอคน

PRICE

PRICE

06 5553 3635

08 7681 2829

Lhongtou

TEL

TEL

10. ห่ลิงโถูวคาเฟ ่

11. เรด็โรส่

9. ข้าวต้่มปลิาเจ้าเก่า แปลิงนาม

จุดเช็กอินคาเฟ่สุัดชิคเยาวราช เริ�ม่ตัั�งแต่ัมื่�อเช้าสัไตัล่์ Chinese 
Breakfast ซัาล่าเป็าล่าวาทานค่่เครื�องดื�ม่ร้อนหอม่กรุ่น ชาคาโม่ม่ายล์่
แล่ะล่าเวนเดอร์ มื่�อกล่างวันนั�งจิบุกาแฟดี ๆ เรียกความ่กระป็รี�กระเป็ร่า
ไป็จนมื่�อคำ�า มี่เม่น่เซัตัข้าวต้ัม่จักรพรรดิ รับุป็ระทานได้ 2 คนอิ�ม่สับุาย ๆ
ร้านตักแต่ังแบุบุจีนโม่เดิร์นได้ใจวัยรุ่นผู้่้ชื�นชอบุการเซัล่ฟ ี

แจ๊สับุาร์ตักแต่ังย้อนยุคสัไตัล่์แกสับีุ� ในโรงแรม่ Shanghai 
Mansion Bangkok อยากจิบุค็อกเทล่ป็รุงโดยมิ่กโซัโล่จิสัตั์
เชี�ยวชาญเหล้่าจีนต้ัองม่าที�นี� อาทิ Zhulong นักรบุสัาม่ก๊กม่ากับุ
สัมุ่นไพรจีนโป๊็ยกั�ก กลิ่�นหอม่ผู้สัม่จินโทนิคเรียกกำาลั่งสัม่ชื�อ หรือ
ค็อกเทล่แก้วพิเศษ Shanghai Sour เหล้่าจีนรสัล่ะมุ่นขึ�นด้วย
โกจิเบุอร์รี แล่ะชาอ่่หล่ง ล่งตััวสัไตัล่์ไชนีสัโม่เดิร์นสุัดล่ำ�า

จากร้านเดิม่อย่่ซัอยแป็ล่งนาม่ ย้ายม่าอย่่แยกเฉลิ่ม่บุุรี นำ�าซุัป็ข้าวต้ัม่
กระด่กป็ล่าส่ังต่ัอความ่อร่อยม่าร่วม่ 80 ป็แีล้่ว เกาเหล่าป็ล่ากะพง
ใส่ัเพิ�ม่ได้ทั�งกุ้ง ป็ล่าหมึ่ก หอยนางรม่ เสิัร์ฟพร้อม่นำ�าจิ�ม่เต้ัาเจี�ยว
เพิ�ม่รสัเผ็ู้ดด้วยนำ�าส้ัม่ดองพริกขี�หน่ นอกจากนี�ยังมี่ ข้าวต้ัม่ป็ล่าแห้ง
แล่ะยำาป็ล่าล่วก ให้เลื่อกอร่อยอีกหล่ายแบุบุ

481 ถ.เยาวราช แขวงสััม่พันธวงศ์
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

300-500 บุาท ต่ัอคนวันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00-23.00 น.
ADDRESS PRICEHOUR

0 2221 2121

ShanghaiMansionBangkok

TEL

YAOWARAT
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13. น้องนิว กระเพาะปลิานำ�าแด็งบรั�นด่็

12. ต๋่อย & คิด็ ซ่ีฟู�ด็

อีกร้านดังเข้าคิวยาวในเยาวราช เป็ดิม่ากว่า 30 ป็แีล้่ว กระเพาะป็ล่า
คัดไซัซ์ัชิ�นโตั ๆ หอยเป๋็าฮื�อกรุบุ ๆ กับุซุัป็นำ�าแดงหอม่กลิ่�นบุรั�นดี
รสัชาติันุ่ม่นวล่ อีกจานเด็ด คือ ผัู้ดหมี่�ฮ่องกงเพิ�ม่ความ่เผ็ู้ดร้อน
เข้าไป็อีกนิด เติัม่ด้วยมั่สัตัาร์ดครีม่จนกล่ายเป็็นเอกลั่กษณ์์ที�ต้ัองม่าล่อง

ซีัฟ้่ดเยาวราชต้ัองเจ้านี� T&K Seafood Restaurant หรือที�เรียก
กันว่า ร้านเสืั�อเขียว เม่น่ซีัฟ้่ดมี่ครบุทุกสิั�งในทะเล่ รวม่ความ่สัด กุ้ง
หอยหวาน ป็ล่า แล่ะป่็ทะเล่ราคามิ่ตัรภาพ จุดเด่นนำ�าจิ�ม่ซีัฟ้่ดรสัเด็ด
ถ่กป็ากนักท่องเที�ยวที�ม่าตัะลุ่ยชิม่จากทั�วโล่ก

ถ.เยาวราช แขวงจักรวรรดิ 
เขตัสััม่พันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100

100-200 บุาท ต่ัอคนวันอังคาร-วันอาทิตัย์ 18.30-00.00 น.
ADDRESS PRICEHOUR

06 1873 4466

sharkfinnongnew

TEL

ถ.ผู้ดุงด้าว  แขวงสััม่พันธวงศ์ 
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 16.00-02.00 น.
ADDRESSHOUR

300-500 บุาท ต่ัอคน
PRICE

0 2223 4519

tkseafood 

TEL
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ถ.เยาวราช แขวงสััม่พันธวงศ์ 
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

ถ.แป็ล่งนาม่ แขวงสััม่พันธวงศ์  
เขตัสััม่พันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100

98 ถ.พาดสัาย แขวงสััม่พันธวงศ์
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

วันอังคาร-วันอาทิตัย์ 17.00-22.30 น. 

วันอังคาร-วันอาทิตัย์ 16.00-21.00 น. 

วันอังคาร-วันอาทิตัย์ 9.00-18.00 น.

ADDRESS

ADDRESS

ADDRESS

HOUR

HOUR

HOUR

25-50 บุาท ต่ัอคน

100-150 บุาท ต่ัอคน

150-200 บุาท ต่ัอคน

PRICE

PRICE

PRICE

09 4332 8820

09 9249 5414

08 4625 2324

ChinatownYaowarat

kruapornlamai

chataspecialtycoffee

TEL

TEL

TEL

15. ขนมปง้เจ้าอร่อยเด็็ด็

16. ครัวพรลิะมัย

14. ชะต่า ส่เปเช่ยลิ คอฟฟี�

อิ�ม่ของคาวไป็ต่ัอกันด้วยของหวาน
ขนม่ป็งัเจ้าอร่อยเด็ด ขนม่ป็งันึ�ง
หรือเลื่อกขนม่ป็งัปิ็� งกรอบุนอก
นุ่ม่ใน ไส้ัยอดนิยม่เนยราดแยม่ส้ัม่
เนยราดถั�ว เนยราดช็อกโกแล่ตั 
ทุกไส้ัทะลั่กสุัด ๆ รอคิวยาวแต่ั
คุ้ม่ค่าความ่อร่อย

สุักี�แห้งกระทะร้อน นำ�าจิ�ม่เต้ัาห้่ยี�แดงต้ันฉบัุบุจีนแต้ัจิ�ว เสิัร์ฟบุน
กระทะร้อนฉ่า หรือจะล่องเม่น่ราดหน้าภ่เขาไฟเส้ันใหญ่ทอดกรอบุ 
ทาโร่ผัู้ดขี�เม่าก็ถ่กใจขาแซ่ับุ รับุรองอร่อยเด็ดทุกจาน 

ร้านกาแฟในโรงแรม่ Baan2459 บุ่ติักโฮเต็ัล่บุ้านโบุราณ์ยุครัชกาล่
ที� 6 คงเสัน่ห์ย่านเมื่องเก่าไชน่าทาวน์ไว้งดงาม่ เอาใจคอกาแฟ
คัดเม่ล็่ดชั�นดีจากทั�วโล่ก หรือเลื่อกสัม่่ทตีั�นำ�าผู้ล่ไม้่รับุป็ระทาน
กับุเค้กส่ัวนผู้สัม่ขนม่ไทย นั�งชิล่ล์่ ๆ ในร้านเรือนกระจกผู้นังอิฐม่อญ
เก่าแก่ด้านอายุร้อยกว่าป็ ีในบุรรยากาศโอบุล้่อม่ต้ันไม้่เขียวครึ�ม่ร่ม่รื�น

YAOWARAT
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18. เจ๊ด็าเยาวราช

19. เห็่นแล้ิวหิ่ว

17. ก๋วยจั�บอ้วนโภัชนา

แผู้งของดองอาหารทะเล่ขายกันม่านานร่วม่ 40 ป็แีล้่ว สัาวกป่็ดอง
คงไม่่มี่ใครไม่่ร้่จักร้านนี� ร้านขายทั�งกั�งดอง ป่็ดอง ป่็ไข่ดองไข่แน่น
เต็ัม่ท้อง กุ้งแช่นำ�าป็ล่าตััวใสัเน้นสัดตััวใหญ่ หอยเสีัยบุ หอยแครงดอง
นำ�าจิ�ม่แซ่ับุสัะเด็ด 

อบุวุ้นเส้ัน ส่ัตัรตัำารับุโบุราณ์ แม้่ร้านจะเล็่กเป็็นสัตัรีทฟ้่ดรถเข็น แต่ั
อร่อยเด็ด เข้ม่ข้น กล่ม่กล่่อม่ ด้วยของทะเล่สัดๆ ที�อบุเสิัร์ฟร้อน ๆ
มี่ให้เลื่อกสัั�งสัารพัดเม่น่อบุ อาทิ กุ้งแม่่นำ�าอบุวุ้นเส้ัน เนื�อป่็อบุวุ้นเส้ัน
หอยเชล่ล์่ญี�ปุ่็นอบุวุ้นเส้ัน เห็นแล้่วเกิดอาการหิวไม่่ต่ัางจากชื�อร้าน

ก๋วยจั�บุในตัำานานหน้าโรงหนังเก่า ความ่ดีงาม่ของก๋วยจั�บุร้านนี�อย่่
ตัรงเครื�องเทศในนำ�าซุัป็ใสั จัดจ้านเผ็ู้ดร้อนหอม่กลิ่�นพริกไทย เลื่อก
สัั�งได้ทั�งหม่่ชิ�น หม่่กรอบุ แล่ะเครื�องในสัดสัะอาดไร้กลิ่�นคาว

ถ.เยาวราช แขวงจักรวรรดิ 
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

ถ.เยาวราช 
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

วันอังคาร-วันอาทิตัย์ 09.00-17.00 น. 

วันอังคาร-วันอาทิตัย์ 18.00-00.00 น.

ADDRESS

ADDRESS

HOUR

HOUR

100-200 บุาท ต่ัอคน

250–500 บุาท ต่ัอคน

PRICE

PRICE

08 8495 0553 / 09 9152 5335

09 6879 7978

henleawhiw

TEL

TEL

ถ.เยาวราช แขวงสััม่พันธวงศ์ 
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

60-150 บุาท ต่ัอคนวันจันทร์-วันอาทิตัย์ 
09.00-01.00 น.

ADDRESS PRICEHOUR
08 6508 9979
TEL
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21. อุไร ห่่านพะโลิ้ ท่รงวาด็

20. ห่ม่�ห่วานเจ๊ห่มวย

ห่านพะโล้่เนื�อนุ่ม่แน่นเจ้าเด็ดส่ัตัรต้ันตัำารับุเมื่องซััวเถา นำ�าพะโล้่
ไม่่เค็ม่รับุป็ระทานกับุข้าวสัวยร้อน ทีเด็ดใช้เครื�องเทศตุ๋ันกว่า 10 ชนิด
ได้กลิ่�นหอม่แล่ะรสัชาติัเข้ม่ข้น นำ�าจิ�ม่กระเทียม่พริกตััดเลี่�ยนล่งตััว 
ราคาไม่่แพงเมื่�อเทียบุกับุคุณ์ภาพ 

ขนม่โบุราณ์แบุบุชาวจีนไหหล่ำา หมี่�หวานรวม่มิ่ตัรเย็น เส้ันบุะหมี่�เจ
ใส่ัแผู่้นเซ็ังซิัม่อี�แป้็งเหนียว ๆ เครื�องหล่ากหล่ายกว่า 10 ชนิด สัารพัด
ธัญพืช ทั�งเม็่ดบัุว ล่่กเดือย ถั�วแดง พุทราจีน รากบัุว เติัม่ความ่สัดชื�น
ด้วยนำ�าล่ำาไยเคี�ยวหอม่หวาน โป็ะด้วยนำ�าแข็งไสัคล่ายร้อน 

ถ.ทรงวาด แขวงจักรวรรดิ 
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

120-350 บุาท ต่ัอคนวันจันทร์-วันอาทิตัย์ 
09.30-13.00 น. 
ป็ดิทุกวันพระจีน

ADDRESS PRICEHOUR
0 2221 4413
TEL

332 ซั.เยาวราช 11 แขวงจักรวรรดิ
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

วันอังคาร-วันศุกร์ 10.00-21.00 น.
วันเสัาร์-วันอาทิตัย์ 10.00-22.00 น.

ADDRESSHOUR

50-100 บุาท ต่ัอคน
PRICE

08 0621 3050
TEL
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หัวลําโพง

MRT
หัวลําโพง

เฟงิจู-หมูเจริญ

บะหมีเ่ปด็อบชานอ้อย
นายปั้ ง

แดง
ราชาหอยทอดสคูพ

ข้าวหมูแดงสีมรกต

ชองกีห่มูสะเต๊ะ

เฮนรีฟ่าย

กล้วยปิ้ งสายสุวรรณ

ขนมปงัปิ้ งเตาถ่าน

ก๋วยเตีย๋วรูตลาดน้อย

ซีโ่ครงปราณ

โจ๊กเจ๊หมวยเกีย้
มานพสุกี้

มาเธอร์
โรสเตอร์

ริเวอร์ ไว้บ 
เรสเทอรองท์ & บาร์

ถ.เจริญ
กรุง

ถ.ทรงวาด

ถ.มหาพฤฒาราม

คลองผดุงกรุงเกษม
คลองผดุงกรุงเกษม

แม่นํ้าเจ้าพระยา

ทรอปคิซิตี้

วงเวียน 22 กรกฎาคม

เยาวราช
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หัวลําโพง

MRT
หัวลําโพง

เฟงิจู-หมูเจริญ

บะหมีเ่ปด็อบชานอ้อย
นายปั้ ง

แดง
ราชาหอยทอดสคูพ

ข้าวหมูแดงสีมรกต

ชองกีห่มูสะเต๊ะ

เฮนรีฟ่าย

กล้วยปิ้ งสายสุวรรณ

ขนมปงัปิ้ งเตาถ่าน

ก๋วยเตีย๋วรูตลาดน้อย

ซีโ่ครงปราณ

โจ๊กเจ๊หมวยเกีย้
มานพสุกี้

มาเธอร์
โรสเตอร์

ริเวอร์ ไว้บ 
เรสเทอรองท์ & บาร์

ถ.เจริญ
กรุง

ถ.ทรงวาด

ถ.มหาพฤฒาราม

คลองผดุงกรุงเกษม
คลองผดุงกรุงเกษม

แม่นํ้าเจ้าพระยา

ทรอปิคซิตี้

วงเวียน 22 กรกฎาคม

เยาวราช

TALAD NOI
ROUTE 
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TALAD NOI
ROUTE 

เดิ็นเท่่�ยวชุมชนจ่น ท่่�น่�ม่แต่่ของอร่อย 
“ต่ลิาด็น้อย”

ย่านเก๋ัาเต็มื่ไปด้็วยความื่เก๋ั 
ชิวนให้ต้องหยุด็แชิะ แวะชิิมื่ 

อิ�มื่อร่อยรายที่างกัับสุตร่ที่ฟู้้�ด็เจ้าเก่ัาแก่ั 
หร่อแฮงค์เอาท์ี่ในย่านอาร์ตสุุด็ฮิป

แดง ราชาหอยทอดบุะหมี่�เป็็ดอบุชานอ้อย นายป็ั� ง ชองกี�หม่่สัะเต๊ัะ

กราฟตีิั�

254
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รีเวอร์ ไว้บ์ุ เรสัเทอรองท์ แอนด์ บุาร์

บุรรยากาศเซีัยงกง ในชุม่ชนตัล่อดน้อย

เกี�ยวซ่ัาหน้าเป็ดิเจ้าดังย่านตัล่าดน้อย ร้านเล็่ก ๆ ตักแต่ังสัไตัล์่
ฮ่องกงม่าพร้อม่กับุสัโล่แกน “อร่อยแบุบุทีน ๆ ไจย ๆ” ซึั�งผู้วนได้
เป็็น “อร่อยแบุบุไทย ๆ จีน ๆ” โดยมี่แรงบัุนดาล่ใจม่าจากเม่น่เกี�ยว
สััญชาติัจีนส่ัตัรแป้็งบุาง บุวกกับุความ่ที�เจ้าของร้านเน้นความ่
รวดเร็วในการทำาแล่ะต้ัองการโชว์ไส้ัด้านในให้เห็นชัด ๆทำาให้เกี�ยว
ของที�นี�เป็็นเกี�ยวซ่ัาหน้าเป็ิดที�แตักต่ัางแล่ะไม่่เหมื่อนใครโดยตััว
เกี�ยวจะมี่รสัชาติัของไส้ัหม่่ให้เลื่อกถึง 5 รสัชาติั คือ ดั�งเดิม่สัาม่ก๊ก 
เห็ด 5 อย่าง หม่าล่่า แล่ะแกงฮังเล่ ทั�งยังสัาม่ารถเลื่อกมิ่กซ์ัท็อป็ป็ิ� ง
เพื�อราดบุนหน้าเกี�ยวได้ตัาม่ใจชอบุอีกด้วย

1. เฟงิจู-ห่มูเจริญ

ซั.เจริญกรุง 24 แขวงตัล่าดน้อย 
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00-19.00 น.
ADDRESSHOUR

20-80 บุาท ต่ัอคน
PRICE

06 2264 4661

FENGZHU989

TEL
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ร้านบุะหมี่�เป็็ดเจ้าเก่าตัรงข้าม่วัดไตัรมิ่ตัร รสัชาติัเป็็ดมี่กลิ่�นหอม่
คล้่ายรม่ควันแบุบุฝรั�งแล่ะอม่ความ่หวานเอกล่ักษณ์์เนื�อเป็็ดอบุ
ชานอ้อย ขายม่ายาวนานกว่า 50 ป็ี สืับุทอดกิจการเป็็นรุ่นที� 3 
นอกจากบุะหมี่�ราคาไม่่แพงแล้่ว ยังมี่เกี�ยวเป็็ดชิ�นใหญ่เต็ัม่คำา
แล่ะอาหารจานเดียวให้สัั�ง อาทิ หม่่อบุชานอ้อย ข้าวอบุเผืู้อกเป็็ด

หอยทอดเจ้าเด็ดอย่่ค่่ซัอยสุักร 1
คนย่านนี�เรียก “ตัรอกโรงหม่่”
ขายม่ากว่า 100 ป็ ีอาแป็ะมื่อทอด
คนป็จัจุบัุน คือรุ่นที� 4 ทีเด็ด
เน้นวัตัถุดิบุสัดทั�งหอยแม่ล่งภ่่แล่ะ
หอยนางรม่คัดตััวใหญ่ส่ัตัรแป้็ง
หอยทอดตักทอดจากบุรรพบุุรุษ
ออส่ัวนแป้็งนิ�ม่ไม่่ใส่ัถั�วงอก
แบุบุจีนแท้ ออรัวแป้็งกรอบุทอด
นับุว่าเป็็นอีกหนึ�งร้านที�มี่เม่น่
หอยนางรม่ราคาไม่่แพง 

ร้านไอศกรีม่โฮม่เม่ดในตัรอกโรงหม่่ ร้านเล็่ก ๆ แต่ัมี่ไอศกรีม่สีัสััน
สัดใสัให้เลื่อกหล่ากหล่ายกว่า 40 รสั ทั�งรสัมิ่กซ์ัเบุอร์รี มั่งคุด
ซัอร์เบุท ยาค่ล่ท์เยล่ลี่ ฯล่ฯ ทุกเม่น่ไอศกรีม่เนื�อเนียนเย็นฉำ�าเหม่าะ
กับุอากาศร้อนบุ้านเรา

2. บะห่ม่�เปด็็อบชานอ้อย นายป้� ง

3. แด็ง ราชาห่อยท่อด็

4. ส่คูพ

338 ถ.ตัรีมิ่ตัร แขวงตัล่าดน้อย 
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

วันจันทร์-วันเสัาร์ 09.00-15.00 น.
ADDRESSHOUR

50-100 บุาท ต่ัอคน
PRICE

0 2236 1083 / 08 3529 8789 
TEL

342 ซั.สุักร 1 แขวงตัล่าดน้อย
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

50-150 บุาท ต่ัอคน

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 09.00-14.00 น.

ADDRESS

PRICE

HOUR

08 1345 2466
TEL

23-8-9 ซั.สุักร 1 
แขวงตัล่าดน้อย เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

35-70 บุาท ต่ัอคน

วันจันทร์-วันเสัาร์ 11.00–20.30 น.
วันอาทิตัย์ 11.00–17.30 น.

ADDRESS

PRICE

HOUR

08 1655 7849

scoopp.icecream

TEL

TALAD NOI
ROUTE 
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ข้าวหม่่แดง หม่่กรอบุ กุนเชียง เอกลั่กษณ์์ของร้านย่างด้วยเตัาถ่าน
ขายม่ายาวนานกว่า 70 ป็ ี ตัั�งแต่ัเป็็นร้านหาบุเร่ธรรม่ดา หม่่แดงคัดใช้
ส่ัวนสัันในหม่่ชิ�นโตัเต็ัม่ป็ากเต็ัม่คำา รับุป็ระทานค่่ไข่เป็็ดยางม่ะต่ัม่
ต้ัม่ม่ะระกระด่กหม่่ หรือเป็็ดตุ๋ันม่ะนาวดอง

5. ข้าวห่มูแด็งส่่มรกต่

80-82 ซั.สุักร 1 แขวงตัล่าดน้อย 
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

84-88 ซั.สุักร 1 แขวงตัล่าดน้อย 
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

747 ถ.เจริญกรุง แขวงตัล่าดน้อย 
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

50-100 บุาท ต่ัอคน

80-100 บุาท ต่ัอคน

300-400 บุาท ต่ัอคน

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-17.00 น.

วันจันทร์ 09.30-14.00 น.
วันอังคาร-วันอาทิตัย์ 09.30-17.30 น.

วันอังคาร-วันพฤหัสับุดี 11.00-19.00 น.
วันศุกร์-วันอาทิตัย์ 11.00-20.00 น.

ADDRESS

ADDRESS

ADDRESS

PRICE

PRICE

PRICE

HOUR

HOUR

HOUR

08 1567 9006

0 2236 1171 / 0 2233 4100

08 5226 8763

Srimorakot

henryfry.eatary

TEL

TEL

TEL

ตัำานานหม่่สัะเต๊ัะเจ้าอร่อยตัรอกโรงหม่่ ขายม่านานกว่า 80 ป็ ีหม่่
สัะเต๊ัะเนื�อนุ่ม่แน่น หอม่กลิ่�นเครื�องเทศหมั่กจนเข้าเนื�อ ย่างกลิ่�น
หอม่เตัาถ่าน ร้านเจ้าเก่าแก่ร้านนี�สุัดพิเศษ มี่ตัับุสัะเต๊ัะ รับุป็ระทาน
ค่่กับุนำ�าจิ�ม่พริกแกงส่ัตัรเด็ดเข้ากันดีที�สุัด

ร้านไก่ทอดน้องใหม่่ย่านเจริญกรุง ป็รุงด้วยกรรม่วิธีสัไตัล์่ Housemade ใส่ัใจในทุกขั�นตัอน
เม่น่หลั่ก Fried Chicken Set เลื่อกส่ัวนที�ต้ัองการได้ไม่่ว่าจะเป็็นอกไก่ ป็กีไก่ น่องไก่ 
หรือสัะโพกไก่ ม่าทั�งซุัป็ สัลั่ด สัป็าเกตัตีั ครบุทุกเม่น่สัไตัล์่ฝรั�งคล่าสัสิักในดวงใจของใคร
หล่ายคน

6. ชองก่�ห่มูส่ะเต๊่ะ

7. เฮีนร่�ฟาย

TALAD NOI
ROUTE 
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893/2 ถ.นี�จงสัวัสัดิ� 
แขวงตัล่าดน้อย เขตัสััม่พันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100

952 ถ.เจริญกรุง แขวงตัล่าดน้อย 
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

61 ถ.เจริญกรุง แขวงตัล่าดน้อย 
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

100-150 บุาท ต่ัอคน

20-40 บุาท ต่ัอคน

30-50 บุาท ต่ัอคน

วันอังคาร-วันอาทิตัย์ 18.00-21.30 น. 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.30-22.00 น.

วันอังคาร-วันอาทิตัย์ 08.00-16.30 น. 

ADDRESS

ADDRESS

ADDRESS

PRICE

PRICE

PRICE

HOUR

HOUR

HOUR

08 4435 6969

08 1249 1341

08 1297 6253

TaladnoiFishPorridge

TEL

TEL

TEL

ข้าวต้ัม่ป็ล่าเจ้าเก่าขายม่ายาวนานหล่ายสิับุป็ ี ตัั�งแต่ัรุ่นแม่่ถึงรุ่นล่่ก
คงคุณ์ภาพ ป็ล่าเก๋าชิ�นโตั เครื�องซีัฟ้่ดเน้นความ่สัด หอยนางรม่ กุ้ง
ป็ล่าหมึ่ก มี่บุะเต็ังให้สัั�งเพิ�ม่ เลื่อกได้ทั�งเกาเหล่าแบุบุแกงจืด หรือ
ต้ัม่ยำานำ�าข้น-นำ�าใสั ต้ัม่ยำาหัวป็ล่า ร้านยังมี่กับุข้าวป็ระจำาวันทั�งต้ัม่
จับุฉ่าย ป็ล่าตัะเพียนต้ัม่ ขาหม่่ ฯล่ฯ สัับุเป็ลี่�ยนไป็ทุกวัน

ร้านรถเข็นเล็่ก ๆ ซั.เจริญกรุง 22 ร้านขนม่ป็งัป็ิ�งเจ้าดังที�คนในย่านตัล่าดน้อยร้่จักกันดี ขายม่า 20 กว่าป็แีล้่ว
ขนม่ป็งัทาเนยปิ็� งบุนเตัาถ่านกลิ่�นหอม่กรุ่นมี่หล่ายรสัชาติั ทั�ง เนยนม่ ช็อกโกแล่ตั แล่ะขอแนะนำา
นำ�าพริกเผู้าหม่่หยองไส้ัอัดแน่น อร่อยจัดเต็ัม่กับุนำ�าพริกเผู้ากุนเชียงไม่่ซัำ�าใคร

ร้านกล้่วยปิ็� งรสัเข็นขายม่านานกว่า 20 ป็ ีครองใจล่่กค้าด้วยกล้่วยนำ�าว้าปิ็� ง เนื�อในหอม่นุ่ม่หนึบุ ไม่่ฝาด ด้วยกรรม่วิธีเลี่�ยงถ่านไฟให้ร้อน
ระอุ ป็ิ� งกล้่วยนานกว่าชั�วโม่ง จนสุักแบุบุเกรียม่นอกนุ่ม่ใน โดดเด่นด้วยนำ�ากะทิเคลื่อบุหอม่กลิ่�นนำ�าตัาล่ป็ี� บุกล่ม่กล่่อม่รสัล่ะมุ่น

8. ข้าวต้่มปลิาต่ลิาด็น้อย

10. ขนมปง้ปิ� งเต่าถู่าน

9. กล้ิวยปิ� งส่ายสุ่วรรณ์

TALAD NOI
ROUTE 



259

69 ซั.โยธา 1 แขวงตัล่าดน้อย 
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

50-100 บุาท ต่ัอคน

100-200 บุาท ต่ัอคน

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 09.00-17.00 น. 
หยุดทุกวันที� 1 แล่ะ 16 ของเดือน

ADDRESS

PRICE

PRICE

HOUR

0 2233 1697

08 7899 2280

SiKrongPranBKK

TEL

TEL

ร้านก๋วยเตีั�ยวเก่าแก่ในย่านตัล่าดน้อย ตัั�งอย่่ริม่ถนนติัดป้็ายรถเม่ล์่
ในซัอกหลื่บุเล็่ก ๆ เป็็นที�ม่าของชื�อร้าน “ก๋วยเตีั�ยวร่” มี่ป้็ายเชล่ล์่
ชวนชิม่ ขายยาวนานกว่า 50 ป็ ี เม่น่ต้ัองสัั�ง บุะหมี่�แห้ง ก๋วยเตีั�ยว
เย็นตัาโฟ เกี�ยวกรอบุทอด ทีเด็ด คือ ล่่กชิ�นป็ล่าทำาเอง หม่่อบุนำ�าผึู้�ง
สุัดนุ่ม่ล่ะมุ่นลิ่�น หน้าร้านม่องผิู้วเผิู้นด่คับุแคบุ แต่ัเดินเข้าม่าหลั่งร้าน
มี่ที�นั�งกว้างขวาง แล่ะมี่โซันห้องแอร์บุริการ

ซีั�โครงหม่่อบุซีัอิ�วร้านต้ันตัำารับุ
อย่่ที� อ.ป็ราณ์บุุรี ความ่อร่อย
ขยายสัาขาม่าถึง เจริญกรุง 24
อาหารจานเดียวราคาเบุา ๆ
ซีั�โครงหม่่อบุเนื�อนุ่ม่ ๆ นำ�าซุัป็
รสัชาติัเค็ม่อ่อน ๆ ซัดคล่่องคอ
ไม่่มั่น ไม่่เลี่�ยน เสิัร์ฟพร้อม่นำ�าจิ�ม่
รสัชาติัเป็รี�ยวแซ่ับุ รับุป็ระทาน
กับุข้าวสัวยจานเดียวอิ�ม่ หรือชอบุ
บุะหมี่�เส้ันเล็่กราดด้วยซุัป็ซีัอิ�ว
ซีั�โครงหม่่ก็อร่อยไม่่แพ้กัน

11. ก๋วยเต่่�ยวรูต่ลิาด็น้อย

12. ซ่ี�โครงปราณ์

TALAD NOI
ROUTE 

964 ถ.เจริญกรุง แขวงตัล่าดน้อย 
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 07.30-16.00 น. 
ป็ดิทุกวันพุธสิั�นเดือน

ADDRESSHOUR



260

โจ๊กอร่อยในตัำานานร้านเก่าแก่กว่า 60 ป็ี เป็็นโจ๊กส่ัตัรเด็ดของ
เจ๊หม่วยเกี�ย-รัชนก อริยะอรุโณ์ทัย ขายโจ๊กย่านตัล่าดน้อยตัั�งแต่ั
อายุ 16 ป็ ี ป็จัจุบัุนอายุ 70 กว่าป็แีล้่ว สัร้างชื�อด้วยโจ๊กใสัเนื�อเนียน 
หม่่สัับุทรงเครื�องหอม่นุ่ม่ เครื�องในสัะอาดไม่่มี่กลิ่�นคาว เลื่อกใส่ัได้ทั�ง
ไข่ไก่ไข่เยี�ยวม้่าแล่ะไข่เค็ม่

13. โจ๊กเจ๊ห่มวยเก่�ย

330/14 ซั.สุักร 2 แขวงตัล่าดน้อย 
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

50-100 บุาท ต่ัอคนวันอังคาร-วันอาทิตัย์ 03.30 - 10.00 น.
ADDRESS PRICEHOUR

08 9011 8802 / 08 1754 7942

Joketaladnoi

TEL

TALAD NOI
ROUTE 

คาเฟ่มี่เสัน่ห์แป็ล่กตัา ชั�นล่่างเป็็นเซีัยงกงอะไหล่่รถเก่าอาชีพดั�งเดิม่คนย่านนี� แนะนำา Dark Calamansi กาแฟดริป็เข้ม่ข้นผู้สัม่นำ�าส้ัม่จี�ด
หอม่สัดชื�น Single Snow White เชคฟองนม่นุ่ม่ล่ะมุ่น จิบุกาแฟพักเหนื�อยหลั่งเดินเที�ยวถ่ายร่ป็เก็บุบุรรยากาศตึักแถวเก่าแก่ตัล่าดน้อยที�
วันนี�บุ้านเก่า ๆ ในชุม่ชนพร้อม่ใจแป็ล่งโฉม่เพนต์ัผู้นังให้มี่สีัสัันสัดใสั

14. มาเธอร์ โรส่เต่อร์

1172 ตัรอกศาล่เจ้าโรงเกือก 
แขวงตัล่าดน้อย เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

100-200 บุาท ต่ัอคนวันอังคาร-วันอาทิตัย์ 10.00–18.00 น. 
ADDRESS PRICEHOUR

06 1216 2277

motherroaster

TEL
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ฝากทอ้งมื่�อเย็นในย่านตัล่าดน้อย
ด้วยเม่น่หลั่กสุักี�นำ� า สุักี�แห้ง
มี่ให้เลื่อกรับุป็ระทานทั�งหม่่ ไก่ 
เนื�อ ป็ล่าหมึ่ก กุ้ง แล่ะหม่่กรอบุ
ส่ัตัรของทางร้าน นำ�าจิ�ม่สุักี�ใส่ั
เ ต้ั า เ จี� ยวรสัชาตัิกล่ม่กล่่อม่
อาหารจานเดียว เม่น่ตัาม่สัั�งมี่
หล่ายอย่าง อาทิ ก๋วยเตีั�ยวคั�วไก่
หม่่สัะเต๊ัะ ข้าวผัู้ด ข้าวราดเนื�อ
ผัู้ดนำ�ามั่นหอย อร่อยรอบุดึก
ร้านป็ดิใกล้่เที�ยงคืน

15. มานพสุ่ก่�

ซั.เจริญกรุง 27 วงเวียนโอเดียน 
แขวงตัล่าดน้อย เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

50-100 บุาท ต่ัอคน

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 16.00-23.30 น.

ADDRESS

PRICE

HOUR

TALAD NOI
ROUTE 

ร้านอาหารแล่ะบุาร์ชั�นดาดฟ้าบุนเกสัต์ัเฮาส์ั ซั.ภาณุ์รังษี ถ.ทรงวาด
ม่องเห็นวิวโค้งแม่่นำ�าเจ้าพระยา 360 องศา ที�นี�เน้นอาหารไทย
รสัจัดจ้าน ยำาส้ัม่โอกุ้งสัด กุ้งแม่่นำ�าพริกเกลื่อ หรือทอดซัอสัม่ะขาม่
แกงเผ็ู้ดเป็็ดรม่ควัน เครื�องดื�ม่มี่ทั�งนำ�าผู้ล่ไม้่ ค็อกเทล่ คราฟท์เบีุยร์
จากทั�วโล่ก รับุป็ระทานอาหารชม่วิวแม่่นำ�าในบุรรยากาศร้านกว้างขวาง
มี่โซัฟายาวนอนเอกเขนกแสันสับุาย

16. ริเวอร์ ไว้บ เรส่เท่อรองท์่ แอนด์็ บาร์

768 ถ.ทรงวาด แขวงตัล่าดน้อย 
เขตัสััม่พันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100

300-500 บุาท ต่ัอคน

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 07.30–23.00 น.
ADDRESS

PRICE

HOUR

0 2234 5429

rivervibe

TEL
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พีเอ็ม คาเฟ่

ซาวน์ลาว

เวฬาฌา

โอฮาชิ 
บูตะดง

มรณานุสติคาเฟ่

ชาร์ม
อีทเทอรี ่& บาร์

เล ลาว

มะลิวัลย์

อองตอง
ข้าวซอย

ซัมเมอร์ ซัมเมอร์
บาย ซัมเมอร์สตรีท

ภูริตัน

BTS
อารีย์

BTS
สะพานควาย

เผ็ดเผ็ด คาเฟ่

อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ

ซ.เสนาร่วม

ถ.ประดิพั
ทธ์

ซ.อารีย์

จตุจักร
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พีเอ็ม คาเฟ่

ซาวน์ลาว

เวฬาฌา

โอฮาชิ 
บูตะดง

มรณานุสติคาเฟ่

ชาร์ม
อีทเทอรี ่& บาร์

เล ลาว

มะลิวัลย์

อองตอง
ข้าวซอย

ซัมเมอร์ ซัมเมอร์
บาย ซัมเมอร์สตรีท

ภูริตัน

BTS
อารีย์

BTS
สะพานควาย

เผ็ดเผ็ด คาเฟ่

อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ

ซ.เสนาร่วม

ถ.ประดิพั
ทธ์

ซ.อารีย์

จตุจักร

ARI
ROUTE 
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ARI 
ROUTE 

ย่านฮิป “อาร่ย์” 
ซอยน่�ม่ื่แต่ของอร่อย 

แหล่้งรวมื่ร้านเด็็ด็มื่ากัมื่าย ทัี่�งคาเฟู๋้เก๋ั ๆ 
ร้านอาหารม่ื่สุไตล์้พร้อมื่ให้ไปอิ�มื่อร่อยครบ

จบทัี่�งคาว หวาน แล้ะเมื่น้เฮล้ท์ี่ต่� 
รวมื่ถึงร้านกิันด่็�มื่สัุงสุรรค์ 

ชาร์ม่ อีทเทอรี� & บุาร์

ซััม่เม่อร์ ซััม่เม่อร์ บุาย ซััม่เม่อร์สัตัรีท

เวฬาฌา ภ่ริตััน

เล่ ล่าว ไรซ์ั สัาระ

264



265

ร้านอีสัานอาหารรสัจัดจ้าน 1 ใน 5 สัาขาของเครือร้านเผ็ู้ดเผ็ู้ด
โดยเผ็ู้ดเผ็ู้ด คาเฟ่ มี่ร่ป็แบุบุที�แตักต่ัางไป็จากสัาขาอื�น ๆ ตัรงที�เป็็น
อาหารอีสัานผู้สัม่ผู้สัานความ่เป็็นสัตัรีทฟ้่ดเข้าไป็เพื�อให้ผู้่้คนที�ม่าเยือน
ได้มี่ความ่สุัข แล่ะสันุกไป็กับุการรับุป็ระทานอาหารอีสัานม่ากขึ�น
เม่น่ที�ม่าแล้่วพล่าดไม่่ได้ต้ัองยกให้ตัำา Phed Phed ตัำามั่งคุดกะป็ิ
นำ�าตัาล่อ้อย เกาเหล่าป็ล่าร้าป่็ม้่า แล่ะป็กีไก่ย่างที�มี่เฉพาะสัาขานี�เท่านั�น

1. เผ็ัด็เผ็ัด็ คาเฟ่

09 8263 5715

9 ซั.ป็ระดิพัทธ์ 20 
แขวงสัาม่เสันใน
เขตัพญาไท กรุงเทพฯ 10400

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.30-22.00 น. 

PhedPhedFood

TEL

ADDRESSHOUR

100-300 บุาท ต่ัอคน
PRICE

คิดใหม่่ เดธ คาเฟ่

พีเอ็ม่ คาเฟ่
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ร้านเล็่ก ๆ ที�ตักแต่ังในบุรรยากาศแบุบุญี�ปุ่็น มี่เม่น่ให้เลื่อกแค่
เม่น่เดียวเท่านั�น คือข้าวหน้าหม่่ย่างเตัาถ่านสัไตัล์่ญี�ปุ่็น แต่ัมี่ 4 ขนาด
ให้เลื่อก ตัั�งแต่ัไซัซ์ัอนุบุาล่ ไซัซ์ัม่าตัรฐาน ไซัซ์ัม่าสัเตัอร์ไป็จนถึง
ไซัซั์ใหญ่สุัด คือ ไซัซั์ด็อกเตัอร์ โดยทุกไซัซั์จะม่าพร้อม่กับุหม่่ย่าง
คัดพิเศษ วางเรียงรายอย่่บุนข้าวจนล้่นชาม่ รสัชาติัหวานเค็ม่ครบุรสั
 รับุป็ระทานกับุข้าวสัวยนีงาตัะที�นุ่ม่ หอม่อร่อยจนต้ัองยกนิ�วให้

หากอยากรับุป็ระทานอาหารเหนือในซัอยอารีย์แนะนำา “อองตัอง ข้าวซัอย” ร้านข้าวซัอยแล่ะอาหาร
เหนือที�ถ่กขยายอาณ์าจักรม่าจากร้านก๋วยเตีั�ยวเรืออองตัอง จ.เชียงใหม่่ ซึั�งที�นี�เน้นเสิัร์ฟเม่น่ข้าวซัอย
เป็็นหลั่กโดยใช้ส่ัตัรจากคุณ์ย่าของเจ้าของร้านม่าดัดแป็ล่งให้เป็็นอาหารเหนือจานด่วนสัไตัล์่อองตัอง
เพื�อให้มี่ความ่เจ๋งม่ากขึ�น อย่างข้าวซัอยคั�วแห้งเนื�อน่องล่าย รสัชาติัเข้ม่ข้น หอม่สัมุ่นไพร เสิัร์ฟม่าพร้อม่
เครื�องเคียงต่ัาง ๆ อย่างครบุครัน ทั�งยังมี่อาหารเหนือให้เลื่อกอีกม่ากม่าย รับุรองความ่อิ�ม่อร่อยกลั่บุไป็
แน่นอน

3. โอฮีาชิ บูต่ะด็ง

4. อองต่อง ข้าวซีอย

09 2538 9449

0 2003 5254

1251 โครงการสันั�นนภา
แขวงสัาม่เสันใน เขตัพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400

31 ซั.พหล่โยธิน 7 ถ.พหล่โยธิน 
แขวงสัาม่เสันใน เขตัพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00-21.00 น. 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.30-21.00 น. 

ohachibutadon

ongtongkhaosoi

TEL

TEL

ADDRESS

ADDRESS

HOUR

HOUR

130-200 บุาท ต่ัอคน

80-120 บุาท ต่ัอคน

PRICE 

PRICE

ร้านอาหารอีสัานที�ยกเม่น่เด็ดแบุบุอีสัานแท้ รสัชาติัดั�งเดิม่จัดจ้านม่าเสิัร์ฟม่ากม่ายในบุรรยากาศ
เหมื่อนนั�งอย่่ในคาเฟ่โทนสีัเหลื่อง สัาม่ารถนั�งถ่ายร่ป็กับุกลุ่่ม่เพื�อนระหว่างรออาหารได้แบุบุเพลิ่น ๆ  สัำาหรับุ
เม่น่แนะนำาของทางร้าน คือ ตัำาซัาวน์ล่าวขนม่จีนกรอบุ จานซิักเนเจอร์ที�มี่เส้ันขนม่จีนทอดกรอบุเป็็น
แพสีัเหลื่องทองวางอย่่บุนส้ัม่ตัำาไทยนัว ๆ ให้รับุป็ระทานค่่กัน ซึั�งต้ัองบุอกว่าเข้ากันได้ดีเล่ยทีเดียว 

2. ซีาวน์ลิาว

466/31 โครงการ The Hub Ari ถ.พหล่โยธิน แขวงสัาม่เสันใน เขตัพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00-21.00 น. 
ADDRESSHOUR

80-200 บุาท ต่ัอคน 
PRICE

ARI 
ROUTE 

09 1875 5651

saolaobkk

TEL
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ร้านอาหารซีัฟ้่ดเคล้่าอีสัานม่ากเสัน่ห์ จากเอกลั่กษณ์์ของรสัชาติั
อาหารตัาม่แบุบุฉบัุบุของอาหารท้องถิ�นหัวหิน โดยคนหัวหินแท้ ๆ
มี่กลิ่�นอายความ่จัดจ้านของทางภาคใต้ั บุวกกับุรสัมื่อที�กล่ม่กล่่อม่
ถึงเครื�องแบุบุเพชรบุุรี รวม่ไป็ถึงวัตัถุดิบุที�ส่ังตัรงจากเพชรบุุรี แล่ะ
ทะเล่หัวหิน ไร้สัารเจือป็น ตัาม่ความ่ตัั�งใจของร้านที� ว่าทำา
รับุป็ระทานที�บุ้านแบุบุไหนก็เสิัร์ฟแบุบุนั�น การันตีัความ่อร่อย
ด้วยรางวัล่บิุบุ ก่ร์ม่องด์ จากมิ่ชลิ่นไกด์ 3 ป็ีซ้ัอน สัำาหรับุเม่น่
ซิักเนเจอร์ ได้แก่ หมึ่กไข่เล่ล่าว แล่ะขนม่จีนนำ�ายาป่็ก้อน

Summer Summer ร้านอาหาร
ป็ิ� งย่างซีัฟ้่ดไทย สัไตัล์่อิซัากายะ
ซึั�งมี่ต้ันกำาเนิดม่าจาก Summer 
Street ฟ้่ดทรัคที�เคยตัั�งรับุล่่กค้า
อ ย่่บุ ริ เ วณ์อา รีย ์  ซั . 2  โดย
บุรรยากาศภายในร้านมี่กลิ่�นอาย
ของความ่เป็็นญี�ปุ่็นในคอนเซัป็็ต์ั
แคม่ป์็คนงาน เพื�อให้มี่ความ่
เรียบุง่ายเข้าถึงได้ไม่่ยาก ล้่อไป็
กับุสัไตัล่์อาหารที�เน้นวัตัถุดิบุ
ของไทย แต่ัเสิัร์ฟแบุบุอิซัากายะ
เพื�อให้คนเมื่องได้อิ�ม่เอม่แล่ะ
สัังสัรรค์ไป็กับุเม่น่ที�หล่ากหล่าย
ในมื่�อเดียว 

คาเฟ่ชาแล่ะขนม่ไทย เล่่นคำาจาก เว-ล่า-ชา สืั�อถึงเวล่าของการดื�ม่ชา
เป็็นวัฒนธรรม่ที�แพร่หล่ายไป็ทั�วโล่ก โดยมี่คอนเซ็ัป็ตั์นำาเอา
วัฒนธรรม่ดังกล่่าวจากทั�วโล่กม่าถ่ายทอดผู้่านชาหล่ากชนิด
ภาชนะ แล่ะการตักแต่ังเพื�อบุอกเล่่าเอกลั่กษณ์์ที�แตักต่ัางออกไป็
ของแต่ัล่ะป็ระเทศผู้สัม่ผู้สัานกับุองค์ป็ระกอบุของบุ้านไทยเพื�อให้
ด่ร่วม่สัมั่ย ควบุค่่ไป็กับุการจับุค่่นำ�าชากับุขนม่ไทยรสัชาติัดั�งเดิม่ 
สัะท้อนกลิ่�นอายความ่เป็็นไทยได้อย่างล่งตััว

5. เลิ ลิาว

6. ซัีมเมอร์ ซัีมเมอร์ บาย ซัีมเมอร์ส่ต่ร่ท่

7. เวฬาฌา

0 2279 4498

65 ซั.พหล่โยธิน 7 ถ.พหล่โยธิน
แขวงสัาม่เสันใน เขตัพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00-22.00 น.

laylaoofficial

TEL

ADDRESS

HOUR

250-500 บุาท ต่ัอคน 
PRICE

08 1649 9497

117/1 ซั.พหล่โยธิน 7 
ถ.พหล่โยธิน แขวงสัาม่เสันใน 
เขตัพญาไท กรุงเทพฯ 10400

วันจันทร์-วันศุกร์ 
มื่�อกล่างวัน 11.00-14.00 น. 
มื่�อเย็น 16.00-22.00 น. 
วันเสัาร์ 11.00-22.00 น.

TEL

ADDRESSHOUR
200-500 บุาท ต่ัอคน
PRICE 

06 3087 8888

213 ซั.อารีย์สััม่พันธ์ 1 
แขวงสัาม่เสันใน เขตัพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.30-21.00 น.
vlacha

TEL

ADDRESS

HOUR

150-200 บุาท ต่ัอคน 
PRICE
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ร้านขนม่ไทยเก่าแก่ขึ�นชื�อ เจ้าของร้านได้รับุส่ัตัรเป็็นม่รดก
ตักทอดม่าจากคุณ์แม่่ เป็ดิขายม่านานเกือบุ 40 ป็ ีโดยมี่เคล็่ดลั่บุ
ความ่อร่อยตัรงที�เลื่อกใช้วัตัถุดิบุคุณ์ภาพ กะทิสัด นำ�าตัาล่อย่างดี
แล่ะสีัจากธรรม่ชาติั รวม่ไป็ถึงขั�นตัอนการทำาอย่างพิถีพิถัน
เพื�อให้ได้ขนม่ไทยที�หอม่ อร่อยแล่ะสัดใหม่่ โดยในแต่ัล่ะวันมี่
ขนม่ไทยให้เลื่อกซืั�อไม่่ตัำ�ากว่า 15 ชนิด อาทิ กลี่บุล่ำาดวน ขนม่ชั�น
ล่่กชุบุ ข้าวต้ัม่มั่ด ขนม่กล้่วย ถั�วกวน หม้่อแกง ขนม่ใส่ัใส้ั ขนม่ต้ัม่ 
แล่ะขนม่ครองแครง เป็็นต้ัน

8. มะลิวัิลิย์
ซั.อารีย์สััม่พันธ์ 1 
แขวงสัาม่เสันใน 
เขตัพญาไท กรุงเทพฯ 10400

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00-21.00 น. 
ป็ดิทุกวันอาทิตัย์ต้ันเดือน

ADDRESSHOUR

30-50 บุาท ต่ัอคน
PRICE 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 09.00-18.00 น.
HOUR

06 3324 4519

1191 ถ.พหล่โยธิน 
แขวงสัาม่เสันใน เขตัพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400

kidmaideathawareness

TEL

ADDRESS

55-129 บุาท ต่ัอคน
PRICE 

9. มรณ์านุส่ติ่คาเฟ่

คาเฟ่นำาเสันอแนวคิด “ม่รณ์านุสัติั” ชวนสััม่ผัู้สับุรรยากาศใกล้่ความ่ตัาย โดยนำาเอาหลั่กพระพุทธศาสันา
สัอดแทรกทั�วทุกมุ่ม่ของร้าน ตักแต่ังบุรรยากาศสัวย สังบุ น่านั�งไม่่น่ากลั่วอย่างที�คิด 4 เม่น่หลั่กของร้าน
ที�ต้ัองสัั�ง เกิด แก่ เจ็บุ ตัาย แก้วแรกอิตัาเลี่ยนโซัดา (เกิด) โกโก้ร้อนเข้ม่ข้น (แก่) สัตัรอว์เบุอร์รีวิป็ครีม่ (เจ็บุ)
แล่ะโกโก้ป็ั� นมี่กิม่มิ่คโอริโอ้แทนก้านธ่ป็ (ตัาย) หรือเม่น่อาหารซึั�งนิยม่เสิัร์ฟในงานศพ อย่าง กระเพาะป็ล่า 
ใช้เส้ันบุะหมี่�สัำาเร็จร่ป็ไม่่ซัำ�าใคร ถ้าชอบุเสัพไอเดียแป็ล่ก ๆ ไม่่ควรพล่าดเช็กอินร้านนี�
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ร้านอาหารไทยรสัชาตัิต้ันตัำารับุ
ได้แรงบัุนดาล่ใจจากรสัมื่อส่ัตัร
คุณ์ย่า นำาความ่คล่าสัสิักม่าป็รุง
ในสัไตัล์่โม่เดิร์น กว่า 100 เม่น่
อาทิ พล่่ากุ้งย่างรสัจัดจ้านแบุบุ
ไทยโบุราณ์ พาสัตัาอกเป็็ด
รม่ควันสัไตัล์่ฟวิชัน ส่ัวนมุ่ม่บุาร์
มี่ค็อกเทล่ชื�อไทยแท้ Som-sri 
จิบุเรียกความ่สัดชื�น เพิ�ม่ความ่
ครึกครื�น Thai-chi-ma ร้านมี่
ดนตัรีสัด ตัั�งแต่ั 19.30-23.00 น.
จัดเป็็นร้านแฮงค์เอาท์ที�ให้ได้
ครบุทุกรสัชาติัอีกร้านหนึ�ง

คาเฟ่สุัดชิคของสัายเฮล่ท์ตีั� โฮม่มี่�เป็็นกันเอง ท่าม่กล่างบุรรยากาศ
ร่ม่รื�นแวดล้่อม่ไป็ด้วยต้ันไม้่สีัเขียวสับุายตัา โดดเด่นด้วยเม่น่อร่อย
เพื�อสุัขภาพที�ดี หน้าตัาน่ารับุป็ระทาน อาทิ สัลั่ดอะโวคาโด Acai Bowl 
รวม่ไป็ถึงเม่น่อาหารเช้า เบุเกอรี แล่ะเครื�องดื�ม่ต่ัาง ๆ ตัั�งแต่ั ชา
กาแฟ ไป็จนถึงสัม่่ทตีั�ผู้ล่ไม้่ ซึั�งทุกเม่น่ได้รับุการคัดสัรรวัตัถุดิบุม่าด้วย
ความ่ใส่ัใจแล่ะพิถีพิถันในทุกขั�นตัอน เพื�อให้ได้อาหารคุณ์ภาพดี
ที�สุัดแล่ะถ่กป็ากคนรักสุัขภาพ

10. ชาร์ม อ่ท่เท่อร่� & บาร์

11. พ่เอ็ม คาเฟ่

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00–23.00 น.
 

HOUR
โครงการบุ้านราชคร่ ซั.พหล่โยธิน 5 
แขวงสัาม่เสันใน เขตัพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400

ADDRESS

0 2279 8991 

charmeatery

TEL

500-1,000 บุาท ต่ัอคน
PRICE 

วันจันทร์-วันเสัาร์ 09.00-21.00 น. 
วันอาทิตัย์ 09.00-19.00 น.

HOUR
51 ซั.พหล่โยธิน 5 แขวงสัาม่เสันใน 
เขตัพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400

ADDRESS

0 2120 4055

0 2357 1099 

pastelsmotelcafe

Puritan.cafe

TEL

TEL

100-250 บุาท ต่ัอคน

100-170 บุาท ต่ัอคน

PRICE 

PRICE 

ร้านคาเฟ่ลั่บุย่านอารีย์ตักแต่ังสัวยหร่สัไตัล์่วินเทจ โดยมี่ที�ม่าจากความ่ชื�นชอบุการทำาอาหาร เจ้าของร้าน
จึงไป็รำ�าเรียนถึงโตัเกียว ที�นี�ขึ�นชื�อเรื�องเค้กสัไตัล์่ญี�ปุ่็น เสิัร์ฟพร้อม่กาแฟ ชา ซึั�งเสิัร์ฟม่าในกาแก้วใสั หรือ
เครื�องดื�ม่ซิักเนเจอร์สีัสัวย Puritan สัม่่ทตีั�ป็ั� นรวม่ผู้ล่ไม้่ตัระก่ล่เบุอร์รีแล่ะเสัาวรสั บุรรยากาศภายในร้าน
เหมื่อนหล่งไป็อย่่ในบุ้านสัวยสัไตัล์่ฝรั�งเศสั มี่โซัฟาสีัแดงโดดเด่น ตักแต่ังด้วยภาพวาดเก่าโบุราณ์ใคร
ชอบุถ่ายภาพรับุรองว่าป็ระทับุใจแน่

12. ภูัริตั่น 

วันอังคาร-วันอาทิตัย์ 13.00-22.00 น.
HOUR

46/1 ซั.อารีย์ 5 
แขวงสัาม่เสันใน เขตัพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400

ADDRESS
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ข้าวเปยีกอุดร ยูดีทาวน์

ถ.โพธ์ิศรี

ท่าอากาศยานอุดรธานี

โดส แฟคทอรี

อมร
ลาบแปลง

สุนทรีย์

ชบาบาร์น 
ครัวอีสานวิเทจ 

ไทยบีฟ

จัส ฟอลโล เดอะ โกท 
X
วอนนา ดริง๊ก์

วีที
แหนมเนือง

บ้านนา คาเฟ่

บียอนด์ คาเฟ่

มาดามพาเท่ห์ 
สาขา 1
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ข้าวเปยีกอุดร ยูดีทาวน์

ถ.โพธ์ิศรี

ท่าอากาศยานอุดรธานี

โดส แฟคทอรี

อมร
ลาบแปลง

สุนทรีย์

ชบาบาร์น 
ครัวอีสานวิเทจ 

ไทยบีฟ

จัส ฟอลโล เดอะ โกท 
X
วอนนา ดริง๊ก์

วีที
แหนมเนือง

บ้านนา คาเฟ่

บียอนด์ คาเฟ่

มาดามพาเท่ห์ 
สาขา 1

UDON THANI
ROUTE
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ตะลุ้ยกิันถิ�นอ่สุานแซ่บนัว อุด็รธาน่
อาหารผสุานวัฒนธรรมื่ทัี่�งไที่ย อ่สุาน เว่ยด็นามื่ 
เช่ิ�อมื่โยงโล้กัตะวันตกัแล้ะตะวันออกัไว้ด้็วยกััน 

ท่ี่�น่�จึงเปน็ถิ�นอร่อย ของกิันท่ี่เด็็ด็ 
คาเฟู่้ม่ื่สุไตล์้ ร้านอาหารไที่ยโบราณร่วมื่สุมัื่ย 

กัล้ายเปน็เสุน่ห์เม่ื่องอุด็รฯ ท่ี่�ชิวนให้ได้็มื่าเย่อน

272

วีที แหนม่เนืองบุ้านนา คาเฟ่

ชบุาบุาร์น ครัวอีสัานวิเทจ ม่าดาม่พาเท่ห์ สัาขา 1 อม่รล่าบุแป็ล่ง
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ข้าวเป็ยีกเส้ัน ม่าจากคำาว่า จ๋าวแก็ง (จ๋าวแป็ล่ว่าข้าวเป็ยีก แก็งแป็ล่ว่าซุัป็)
หนึ�งในอาหารเช้ายอดนิยม่ ซึั�งเป็็นอาหารเวียดนาม่ มี่เอกลั่กษณ์์
ที�เส้ันหนา นำ�าซุัป็ข้น ร้านตัั�งอย่่ ซั.ศรีสุัข 1 เป็ดิม่านานกว่า 30 ป็ี
ตัั�งแต่ัรุ่นแม่่ม่าจนถึงรุ่นล่่ก ที�นี�ใช้เส้ันทำาเองจากแป้็งข้าวเจ้าต้ัม่สุัก
ส่ัวนนำ�าซุัป็นำากระด่กสัันหลั่งหม่่ต้ัม่กับุเกลื่อแล่ะพริกได้รสัชาติั
หอม่หวาน 

1. ข้าวเปยีกอุด็ร

20/20 ซั.ศรีสุัข 1 ถ.ศรีสุัข ตั.หม่ากแข้ง
อ.เมื่องอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 05.30-16.00 น
ADDRESSHOUR

40-150 บุาท ต่ัอคน
PRICE

08 8572 7436

khawpiakudon

TEL

สุันทรีย์

โดสั แฟคทอรี

บีุยอนด์ คาเฟ่
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บุ้านไม้่เก่าสัองชั�นต้ันซัอยตัำารวจเป็็นที�ตัั�งของร้านม่าดาม่พาเท่ห์
สัาขา 1 (ชื�อเดิม่ คอฟฟี�  ป็ตััเต้ั by เจ้หมุ่่ย) ร้านอาหารเช้าที�เป็ดิม่า 
48 ป็ ีด้วยป็ระสับุการณ์์ของเจ้หมุ่่ย ชาวไทยที�เติับุโตัในเวียงจันทน์
จึงซึัม่ซัับุวัฒนธรรม่อาหาร ทั�งไทย จีน เวียดนาม่ ล่าว แล่ะฝรั�งเศสั
ทำาให้ร้านนี�ผู้สัม่ผู้สัานรสัชาติัอาหารถึง 5 ป็ระเทศ โดยพาเท่ห์ ม่าจาก
คำาว่า “ป็ตััเต้ั” ขนม่ป็งัฝรั�งเศสัสัอดไส้ัสัลั่ดซึั�งเป็็นเม่น่แนะนำา รวม่ถึง
เฝอ สัต่ัซีั�โครงหม่่ ฯล่ฯ

วีที แหนม่เนือง ร้านอาหารเวียดนาม่ชื�อดัง เป็ิดขายม่าตัั�งแต่ั
ป็ ี2540 โดยสืับุทอดตัำารับุม่าจากคุณ์แม่่วีแล่ะคุณ์ตัวน ครอบุครัว
ชาวญวน อพยพที�เริ�ม่ต้ันจากหาบุเร่ขายอาหารเวียดนาม่อย่างบัุ�นแบุ๋ว
ขนม่ถ้วยแบุบุเวียดนาม่ แล่ะเม่น่ยอดนิยม่คือ แนม่เหนือง (แหนม่เนือง)
หรือเมี่�ยงหม่่ย่าง ใช้ส่ัวนขาหลั่งที�มี่ความ่เหนียวแล่ะขึ�นร่ป็ง่ายม่าย่างจนสุัก
ห่อด้วยแผู่้นแป้็งเป็าะเป็ี�ยะญวน พร้อม่ผัู้กแล่ะเครื�องเคียง นอกจากนี�
ยังมี่อีกกว่า 20 เม่น่อาหารญวนให้ได้สััม่ผัู้สัรสัชาติั

2. มาด็ามพาเท่่ห์่ ส่าขา 1

3. ว่ท่่ แห่นมเน่อง

34 ซั.ตัำารวจ ถ.โพศรี ตั.หม่ากแข้ง 
อ.เมื่องอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000

วันจันทร์-วันเสัาร์ 06.29-14.29 น. 
ADDRESSHOUR

100-200 บุาท ต่ัอคน
PRICE

0 4224 1991
TEL

ร้านอาหารเวียดนาม่ขนานแท้เจ้าเก่าแก่กว่า 40 ป็แีห่งนี� มี่เม่น่ขึ�นชื�อ
ที�หารับุป็ระทานยากคือ ล่าบุแป็ล่ง (เลื่อดแป็ล่งหรือวุ้นเลื่อด) ซึั�ง
วิธีป็รุงคล้่ายกับุล่าบุ ใช้หม่่หรือเป็็ดเป็็นวัตัถุดิบุหลั่ก นำาเนื�อ ตัับุ
แล่ะเครื�องในรวนให้สุักแล้่วป็รุงรสั จากนั�นราดด้วยเลื่อดสัด พักไว้จนเซัตัตััว
เป็็นเจล่ลี่ก็พร้อม่เสิัร์ฟ คนเวียดนาม่มั่กรับุป็ระทานในช่วงเช้าโดย
เชื�อว่าช่วยล้่างล่ำาไส้ั เป็็นเม่น่ที�นิยม่นำาม่าต้ัอนรับุแขกผู้่้ม่าเยือน ทางร้าน
ยังมี่เม่น่โหย่ย หรือไส้ักรอกเลื่อด ให้ได้ลิ่�ม่ล่องอีกด้วย

4. อมรลิาบแปลิง

37/14 ถ.ศรีชม่ชื�น ตั.หม่ากแข้ง 
อ.เมื่องอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000 

345/1-3 ถ.โพศรี ตั.หม่ากแข้ง 
อ.เมื่องอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 08.00-20.00 น.

วันจันทร์-วันเสัาร์ 06.00-21.00 น.  

ADDRESS

ADDRESS

HOUR

HOUR

100-200 บุาท ต่ัอคน

200-400 บุาท ต่ัอคน

PRICE

PRICE

08 7644 6737

0 4221 9555-58

Udonnamnueng

TEL

TEL

UDON THANI
ROUTE 
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นับุเป็็นการ Collaboration ร้านท้องถิ�นของสัองจังหวัดได้อย่าง
น่าสันใจ โดย Just Follow The Goat มี่ที�ม่าจาก จ.ขอนแก่น ดีกรี
3rd Place Tisca International Roasters Cup 2017 ที�ไต้ัหวัน
ส่ัวน Wanna Drink ริเริ�ม่โดยสัาวนักการตัล่าดที�กลั่บุม่าเป็ดิคาเฟ่
ในบุ้านเกิด จ.อุดรธานี จุดเด่นคือความ่พิถีพิถันในการชงกาแฟ
ด้วยวิธี Drip แล่ะ Moka Pot โดยมี่เค้กโฮม่เม่ดแล่ะอาหารฟิวชัน
เสิัร์ฟ จึงเป็็นคาเฟ่ที�ชวนล่ะเลี่ยดรสัของอร่อยได้อย่างล่งตััว

6. จัส่ ฟอลิโลิ เด็อะ โกท่ X วอนนา ด็ริ�งก์

102/1-3 ซั.โพนพิสััย 6 ถ.โพนพิสััย 
ตั.หม่ากแข้ง อ.เมื่องอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 09.00-18.00 น. 
ป็ดิทุกวันอังคารที� 2 แล่ะ 4 ของเดือน

ADDRESSHOUR

100-300 บุาท ต่ัอคน
PRICE

06 2506 0439

justfollowxwannadrink

TEL

Dose Factory เปิ็ดบุริการม่า
ตัั�งแต่ัป็ ี2558 โดยเนรมิ่ตัโกดัง
เ ก็บุรถสัาม่ล้่อเครื�องเ ก่าให้
กล่ายเป็็น Café & Restaurant 
แนว Causal  Al l  Din ing 
ภายใต้ัโรงคั�วกาแฟในคอนเซ็ัป็ต์ั
ออสัซีั�-อีสัาน ที�นำาเอาวัฒนธรรม่
การดื�ม่กาแฟแล่ะม่าตัรฐานแบุบุ
ออสั เตัร เล่ี ยม่าผู้สัม่ผู้สัาน
กับุวิถีชีวิตัท้องถิ�น ทางร้าน
ยังมี่เบุเกอรี แล่ะอาหารสัไตัล์่
อิตัาเลี่ยนฟวิชันเสิัร์ฟ นับุเป็็น
คาเฟ่ที�ครบุจบุในที�เดียวแบุบุ
อิ�ม่ท้องพร้อม่อิ�ม่ใจ

5. โด็ส่ แฟคท่อร่

112/1 ถ.นเรศวร ตั.หม่ากแข้ง 
อ.เมื่องอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-21.00 น.

ADDRESS

HOUR

200-300 บุาท ต่ัอคน
PRICE

09 8661 4642

dosefactory

TEL

UDON THANI
ROUTE 
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จุดเริ�ม่ต้ันของ Beyond Cafe คาเฟ่ที�เป็ิดค่่กับุคาร์แคร์ ป็ี 2555
จากความ่หล่งใหล่ในการทำาขนม่ของ เชฟหนิง-นภาพร ภัทรวิภาดาล่ 
จึงต่ัอยอดด้วยการรำ�าเรียนอย่างจริงจังที�สัถาบัุนเล่อ กอร์ดองเบุล่อ ดุสิัตั
แล่ะยังสัาม่ารถคว้าชัยชนะในรายการเชฟกระทะเหล็่กป็ระเทศไทย
การันตีัรสัชาติัเบุเกอรีได้เป็็นอย่างดี ป็จัจุบัุนมี่ทั�งหม่ด 5 สัาขาใน 
จ.อุดรธานี แล่ะจ.หนองคาย โดยเป็ดิสัาขาหนองป็ระจักษ์เป็็นร้านแรก

บุ้านนอกอินเตัอร์ คือนิยาม่ตััวตันของ บุ้านนา คาเฟ่ ที�แจม่-สุัชาธิษณ์์
สุัวิตัธรรม่ ผู้่้เนรมิ่ตัที�นาของครอบุครัวกว่า 7 ไร่ให้เป็็นคาเฟ่เบุเกอรี
ชื�อดังของเมื่องอุดรธานี จากจุดเริ�ม่ต้ันเป็็นสัต่ัดิโอทำาขนม่ขนาดเล็่ก
ในชื�อ Jammie’s Recipe ส่่ัโรงนาที�เสิัร์ฟเค้กหล่ากหล่ายสัไตัล์่ทั�ง
อเม่ริกัน ญี�ปุ่็น แล่ะฝรั�งเศสั พร้อม่กับุอาหารพื�นถิ�น (ไม่่มี่เนื�อสััตัว์) 
ในบุรรยากาศสับุาย ๆ ท่าม่กล่างท้องทุ่งเขียวขจี

คาเฟ่ขนาดกะทัดรัดในตึักแถวสัองชั�นครึ�ง ซึั�งเดิม่เป็็นโกดังเก็บุ
อุป็กรณ์์ของ Soontaree Brand แบุรนด์ออกแบุบุงานคราฟต์ัแล่ะ 
Zakka เน้นความ่เป็็นมิ่ตัรต่ัอสิั�งแวดล้่อม่ ส่่ัโฮม่แอนด์คาเฟ่แบุบุ
สัโล่ว์บุาร์ อันเป็็นความ่หล่งใหล่ส่ัวนตััวของ คุณ์เล็่ก-จักรพันธ์ุ บุุษสัาย
แล่ะคุณ์วาว-วาสิัฎฐี ล่าธุลี่ โดดเด่นด้วยเครื�องดื�ม่สัไตัล์่ Hand Brew 
แล่ะเบุเกอรีโฮม่เม่ด ใช้วัตัถุดิบุบุางส่ัวนม่าจากสัวนป็ล่อดสัารพิษ
ของทั�งค่่ตัาม่แนวคิด Farm to Table

7. บ่ยอนด์็ คาเฟ่

8. บ้านนา คาเฟ่

9. สุ่นท่ร่ย์

54/10 ถ.บุ้านโนน ตั.หม่ากแข้ง
อ.เมื่องอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000

95 ซั.เจริญรัตัน์ ถ.มิ่ตัรภาพ-ทุ่งแร่ 
บุ.หม่่ม่่น ตั.หม่่ม่่น อ.เมื่องอุดรธานี
จ.อุดรธานี 41000

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 08.00-19.00 น.

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 09.00-17.30 น.

ADDRESS

ADDRESS

HOUR

HOUR

100-200 บุาท ต่ัอคน

200-300 บุาท ต่ัอคน

PRICE

PRICE

09 5654 4412

09 5426 4624

beyondcafeUD

barnnaa

TEL

TEL

607/1 ถ.สััม่พันธ์สุัข ตั.บุ้านจั�น
อ.เมื่องอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000 

วันศุกร์-วันอังคาร 12.00-16.00 น. 
ADDRESSHOUR

100-200 บุาท ต่ัอคน
PRICE

08 4478 0919

soontareebrand

TEL

UDON THANI
ROUTE 
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จากความ่หล่งใหล่ในรสัชาติัของเนื�อวัว จึงเกิดความ่คิดเป็ดิร้าน
ขายเนื�อวัวเกรดพรีเมี่ยม่ในราคาที�แตัะต้ัองได้ เพื�อให้บีุฟเลิ่ฟเวอร์
ได้นำากลั่บุไป็ป็รุงที�บุ้าน แล่ะม่าเป็็น Thai Beef ร้านป็ิ� งย่างสุัด
เอ็กซ์ัคล่่ซีัฟขนาดกะทัดรัดในบุรรยากาศสัวนญี�ปุ่็นที�มี่เพียง 2 โต๊ัะ
(ควรโทรจองล่่วงหน้า) ที�นี�โดดเด่นด้วยเนื�อวากิว A5 จาก
เมื่องคาโกชิม่่าแล่ะเมื่องอาโอะโม่ริ รวม่ไป็ถึงไทยวากิวจากฟาร์ม่
ใน จ.อ่างทอง จ.นครพนม่ แล่ะ จ.หนองคาย

ร้านอาหารรสัชาติัอีสัานแท้ ในบุรรยากาศกระท่อม่ไม้่ป็ล่ายสัวน ที�มี่แม่กไม้่นานาชนิดให้ความ่ร่ม่รื�นสับุายตัา ส่ัตัรอาหารเป็็นแบุบุโฮม่เม่ด
ทำากินในครัวเรือน เน้นรสัจัดจ้านตัาม่แบุบุชาวอีสัาน อาทิ ตัำาล่าวกะด้อ ที�ใส่ัป็ล่าร้าเป็็นตััว ๆ เป็ลื่อกม่ะกอกช่วยเพิ�ม่กลิ่�น โดยเติัม่ผู้งช่รสั
เพียงนิดหน่อยเท่านั�น นอกจากนี�ยังมี่เม่น่อาหารพื�นถิ�น ซึั�งป็รุงด้วยวัตัถุดิบุตัาม่ฤด่กาล่เป็็นจุดขาย

11. ไท่ยบ่ฟ

10. ชบาบาร์น ครัวอ่ส่านวินเท่จ

136 ถ.ป็ระชาอุทิศ ตั.หม่ากแข้ง 
อ.เมื่องอุดรธานี 
จ.อุดรธานี 41000

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 17.00-21.00 น.
ADDRESSHOUR

500-700 บุาท ต่ัอคน
PRICE

08 1545 9596
TEL

68 ซั.เสันีย์พิทักษ์ชน 4 
ตั.หนองขอนกว้าง อ.เมื่องอุดรธานี
จ.อุดรธานี 41000

วันอังคาร-วันอาทิตัย์ 11.00-21.30 น. 
ADDRESSHOUR

150-250 บุาท ต่ัอคน
PRICE

09 3449 6000

chabaabarn

TEL

UDON THANI
ROUTE 
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ข้าวต้มย้ง
สุเทพ

ครัวย่า

ฮ้านถึงเชียงใหม่

ไก่ย่างเชิงดอย

ผาลาดตะวันรอน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

แม่นํ้าปงิ
แม่นํ้าปิง

โจ๊กศรีพิงค์

จินเจอร์ ฟาร์ม
คิทเช่น

เดอะ เฮ้าส์
บาย จินเจอร์

ขนมจีนสันปาข่อย

โกเหน่ง

ก๋วยจับ๊ช่างม่อยตัดใหม่

ข้าวซอยแม่มณี

เฮือนสุนทรี

ถ.ห้วยแก้ว

ดอยสุเทพ

ถ.สุเทพ ไก่ย่าง เอสพี

เน้ือวัวรสเยีย่ม

ก๋วยเตีย๋วอัญชัน

คัว่ไก่นิมมาน

CHIANG MAI
ROUTE 
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ข้าวต้มย้ง
สุเทพ

ครัวย่า

ฮ้านถึงเชียงใหม่

ไก่ย่างเชิงดอย

ผาลาดตะวันรอน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่

แม่นํ้าปงิ
แม่นํ้าปิง

โจ๊กศรีพิงค์

จินเจอร์ ฟาร์ม
คิทเช่น

เดอะ เฮ้าส์
บาย จินเจอร์

ขนมจีนสันปาข่อย

โกเหน่ง

ก๋วยจับ๊ช่างม่อยตัดใหม่

ข้าวซอยแม่มณี

เฮือนสุนทรี

ถ.ห้วยแก้ว

ดอยสุเทพ

ถ.สุเทพ ไก่ย่าง เอสพี

เน้ือวัวรสเยีย่ม

ก๋วยเตีย๋วอัญชัน

คัว่ไก่นิมมาน
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CHIANG MAI
ROUTE 
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ของอร่อยซ่ีอนอยู่ในทุ่กแห่่งท่่�น่�
เช่ิยงใหม่ื่ เม่ื่องแห่งรสุชิาติ อาหารอร่อยพ่�นบ้าน 

สุตร่ที่ฟู้้�ด็ริมื่ที่างล้ะล้านตา 
ไปถึงจานฟิู้วชัิน 

จนเกิัด็ล้ายแที่งร้านอร่อยมิื่ชิลิ้นให้ตามื่รอยไปล้องชิิมื่
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โกเหน่ง

คั�วไก่นิม่ม่าน

จินเจอร์ ฟาร์ม่ คิทเช่น

281
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ร้านอร่อยอีกแห่งที�ต้ัองแวะชิม่
ในย่านนิม่ม่าน ก๋วยเตีั�ยวคั�วไก่
ใช้ส่ัตัรเยาวราช ผัู้ดด้วยกระบุวย
หรือเซีั�ยจีนบุนกระทะเหล็่ก ใช้
ไฟแรงจนมี่กลิ่�นกระทะหอม่ ๆ 
เข้าถึงเส้ันใหญ่ ทำาจากแป้็งข้าวเจ้า
เนื�อไก่ แล่ะป็ล่าหมึ่กกรอบุ รองจาน
ด้วยผัู้กกาดหอม่พลิ่กแพล่งเสิัร์ฟ
ม่าในจานร้อน

2. คั�วไก่นิมมาน

9-9/1 ถ.นิม่ม่านเหมิ่นทร์ 17 
ตั.สุัเทพ อ.เมื่องเชียงใหม่่ 
จ.เชียงใหม่่ 50200

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 09.00-20.30 น. 

ADDRESS

HOUR

100-300 บุาท ต่ัอคน
PRICE

08 2180 1177

kuakainimman

TEL

โครงการวัน นิม่ม่าน ถ.นิม่ม่านเหมิ่นทร์
ตั.สุัเทพ อ.เมื่องเชียงใหม่่
จ.เชียงใหม่่ 50200

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00-22.00 น. 
ADDRESSHOUR

200-500 บุาท ต่ัอคน
PRICE

0 5208 0928

gingerfarmkitchen

TEL

ร้านอาหารไทยแล่ะอาหารเหนือแบุบุฟิวชันหล่ากหล่ายในโครงการวัน
นิม่ม่าน ภายใต้ัคอนเซ็ัป็ต์ั อาหารป็ล่อดภัยจากฟาร์ม่ออร์แกนิก
ของเราเอง ใช้ไข่อารม่ณ์์ดี แล่ะเนื�อที�เลี่�ยงแบุบุป็ล่่อยเม่น่แนะนำา
อาทิ หม่่กรอบุสัาม่เกล่อแตังกวาดองม่ะแขว่น ที�ม่ากับุนำ�าจิ�ม่สัาม่สัไตัล์่
แล่ะอาหารเหนือในดีเอ็นเอ แต่ัจัดเสิัร์ฟม่าในแบุบุร่วม่สัมั่ย เช่น 
ตัำาบุะหนุนหม่่กรอบุตัะไคร้

1. จินเจอร์ ฟาร์ม คิท่เช่น

CHIANG MAI
ROUTE 
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ได้คะแนนความ่สัร้างสัรรค์ที�ทำาเส้ันเล็่ก แล่ะบุะหมี่�สีันำ�าเงินม่่วงด้วย
ดอกอัญชัน เสิัร์ฟม่าในแบุบุไม่่เหมื่อนก๋วยเตีั�ยวสัตัรีทฟ้่ดที�ไหน
เส้ันนุ่ม่ ๆ สีัสัวยล่วกม่าในจานรองผัู้ก มี่หม่่ย่างเคียงม่ากับุนำ�าจิ�ม่แจ่ว
รสัจัดจ้านให้คลุ่กเคล้่าเอาเอง ก๋วยเตีั�ยวพริกคั�วแล่ะก๋วยเตีั�ยวทรงเครื�อง
น่ารับุป็ระทาน หากต้ัองการรสัจัดจ้าน แนะนำาก๋วยเตีั�ยวต้ัม่ยำา

3. ก๋วยเต่่�ยวอัญชัน

ซั.9 ถ.ศิริมั่งคล่าจารย์
ตั.สุัเทพ อ.เมื่องเชียงใหม่่
จ.เชียงใหม่่ 50200

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 08.00-16.00 น. 

ADDRESS

HOUR

50-200 บุาท ต่ัอคน
PRICE

08 4949 2828

anchannoodle

TEL

ร้านในบุ้านไม้่หลั่งเล็่ก ขายม่านาน
ซ่ัอนตััวอย่่ในซัอยฝั� งตัรงข้าม่
ระหว่างนิม่ม่าน ซั. 3 กับุ ซั. 5 ขึ�นชื�อ
เรื�องไก่ย่างที�ย่างจนหนังกรอบุ 
เนื�อนุ่ม่ เสิัร์ฟพร้อม่นำ�าจิ�ม่หวาน
แล่ะแจ่ว นอกจากนี�ยังมี่คอหม่่ย่าง
โหระพากรอบุ ล่าบุ นำ�าตัก ส้ัม่ตัำา
สัารพัดส่ัตัร ซุับุหน่อไม้่ รสัชาติั
แซ่ับุนัว อร่อยโดนใจจนต้ัอง
บุอกตั่อกันในหม่่่นักท่องเที�ยว
ทั�งชาวไทยแล่ะต่ัางชาติั

4. ไก่ย่างเชิงด็อย 

2/8 ถ.สุัขเกษม่ 4 ตั.สุัเทพ 
อ.เมื่องเชียงใหม่่ 
จ.เชียงใหม่่ 50200

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00-20.00 น. 

ADDRESS

HOUR

100-300 บุาท ต่ัอคน
PRICE

08 1881 1407
TEL

อาหารเมื่องที�ผู่้านการตีัความ่โดยคนรุ่นใหม่่ ทั�งรสัชาติัแล่ะวิธีเสิัร์ฟ
ในร้านสัไตัล์่บุ้านสัวน ซั.วัดอุโม่งค์ หลั่งม่หาวิทยาลั่ยเชียงใหม่่
กล่ายเป็็นที�ชุม่นุม่ของคนหนุ่ม่สัาวผู้่้นิยม่อาหารเมื่อง แต่ัยังคง
ความ่อินเทรนด์ด้วยเม่น่พื�นฐานอย่างนำ�าพริกหนุ่ม่ ไส้ัอั�ว ล่าบุคั�ว
ที�สัาม่ารถอิ�ม่อร่อยได้ในออร์เดอร์เดียว ด้วยออร์เดิร์ฟเมื่อง หรือ
เลื่อกสัั�งเม่น่ที�หารับุป็ระทานได้ยาก เช่น แกงผัู้กป็ั� งแหนม่ป็ล่าแห้ง
แก๋งต่ัน เป็็นต้ัน

5. ฮ้ีานถู่งเจ่ยงให่ม่ 

ซั.วัดอุโม่งค์ ตั.สุัเทพ 
อ.เมื่องเชียงใหม่่ 
จ.เชียงใหม่่ 50200

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 9.00-21.00 น. 
ADDRESSHOUR

100-300 บุาท ต่ัอคน
PRICE

09 1076 6100

thungchiangmailocalfood

TEL

CHIANG MAI
ROUTE 
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ม่.ร.ว.ถนัดศรี สัวัสัดิวัตัน์ นักชิม่คนดัง เคยเอ่ยถึงโจ๊กร้านเล็่ก ๆ  ที�ตัล่าดต้ันพะยอม่ เมื่�อราว 20 กว่าป็ก่ีอนว่า 
นอกจากที�ตัล่าดสัายหยุด แม่่ฮ่องสัอนแล้่ว ก็มี่ร้านนี�ที�เคี�ยวข้าวจนข้นอร่อยเหมื่อนกับุโจ๊กที�ฮ่องกง
โจ๊กศรีพิงค์จึงเป็็นที�นิยม่ม่าตัั�งแต่ันั�น ภาพคนดังจากกรุงเทพฯ ที�ฝาผู้นังร้านยืนยัน นอกจากโจ๊กยังมี่
ต้ัม่เลื่อดหม่่ ข้าวต้ัม่เครื�องสัารพัดให้เลื่อกอร่อย

7. โจ๊กศร่พิงค์

99/25 ถ.สุัเทพ 
อ.เมื่องเชียงใหม่่
จ.เชียงใหม่่ 50200

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 
มื่�อเช้า 05.00-13.00 น. 
มื่�อเย็น 17.00-04.00 น.

ADDRESS

HOUR

50-150 บุาท ต่ัอคน
PRICE

0 5327 5661 / 08 1531 3026

Jokesriping

TEL

ร้านอาหารอีสัานข้างวัดพระสิังห์ โด่งดังในหม่่่นักท่องเที�ยวต่ัางชาติั เป็ดิขายม่านานกว่า 20 ป็แีล้่ว ช่ความ่โดดเด่นของไก่ที�หมั่กถึงเครื�อง 
ย่างด้วยไฟอ่อน เนื�อนุ่ม่ หนังแห้งกำาลั่งดี เม่น่อื�น เช่น ส้ัม่ตัำาไทย ล่าบุ ซุับุหน่อไม้่ นำ�าตัก รสัชาติัม่าตัรฐาน ไม่่เผ็ู้ดม่าก ร้านสัะอาดสัะอ้าน
ด่มื่ออาชีพ จึงไม่่แป็ล่กอะไรที�นักท่องเที�ยวต่ัางชาติัจะให้ความ่นิยม่ 

8. ไก่ย่าง เอส่พ่

9/1 ถ.สัาม่ล้่าน ซั. 1 ตั.พระสิังห์ 
อ.เมื่องเชียงใหม่่ 
จ.เชียงใหม่่ 50200

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-17.00 น. 

ADDRESS

HOUR

100-250 บุาท ต่ัอคน
PRICE

08 0500 5035
TEL

เป็็นร้านข้าวต้ัม่ขวัญใจม่หาชน
โดยเฉพาะชาวม่หาวิทยาลั่ย
เชียงใหม่่ ก่อนจะกล่ายเป็็นร้าน
อาหารอร่อย ราคาป็ระหยัดของ
มิ่ชลิ่นไกด์ กับุข้าวต้ัม่เป็ล่่า แล่ะ
กับุข้าวอย่างง่าย ๆ แต่ัรสัชาติั
อร่อยเหมื่อนเดิม่ เช่น ยำาป็ล่าสัลิ่ด
ทอดกรอบุ พะโล้่ เต้ัาห้่ เลื่อด ไส้ั
ซุัป็เป็อร์ขาไก่ นอกจากนั�นยังมี่
ข้าวต้ัม่เครื�อง เช่น ข้าวต้ัม่ป็ล่า
ข้าวต้ัม่เป็็ด รสัชาติัดีสัม่คำารำ�าลื่อ
ให้เลื่อกสัั�ง

6. ข้าวต้่มย้ง สุ่เท่พ 

275/5 ถ.สุัเทพ ตั.สุัเทพ 
อ.เมื่องเชียงใหม่่ 
จ.เชียงใหม่่ 50200

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 16.00-00.00 น. 

ADDRESS

HOUR

100-300 บุาท ต่ัอคน
PRICE

0 5327 7942

yongfoodcm

TEL

CHIANG MAI
ROUTE 
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CHIANG MAI
ROUTE 

ร้านเป็ดิขายม่านานกว่า 40 ป็ ี ผู่้านม่า 3 รุ่น โดยยังคงเอกลั่กษณ์์
ความ่กล่ม่กล่่อม่ของนำ�าซุัป็ เส้ันม้่วน เลื่อด ตัับุ เครื�องในที�ทำาสัะอาด
โดยเฉพาะไส้ัหม่่ยัดไส้ัหม่่สัับุซึั�งแป็ล่กไป็จากที�อื�น อีกทีเด็ดคือ
หม่่กรอบุ เข้ากันได้พอดีกับุก๋วยจั�บุนำ�าใสั  แต่ัหากยังไม่่หนำาใจ 
จะสัั�งข้าวหม่่กรอบุหรือหม่่กรอบุสัับุ จิ�ม่ซีัอิ�วหวานก็อร่อยดี

10. ก๋วยจั�บช้างม่อยตั่ด็ให่ม่

99/12 ถ.ช้างม่่อยตััดใหม่่ ตั.ช้างม่่อย 
อ.เมื่องเชียงใหม่่ 
จ.เชียงใหม่่ 50300

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 09.00-15.00 น. 

ADDRESS

HOUR

100-200 บุาท ต่ัอคน
PRICE

0 5325 1451

Kuayjabchangmoitadmai

TEL

199 ถ.ม่่ล่เมื่อง ตั.ศรีภ่มิ่ 
อ.เมื่องเชียงใหม่่ 
จ.เชียงใหม่่ 50200

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00-22.00 น. 
ADDRESSHOUR

300-600 บุาท ต่ัอคน
PRICE

0 5328 7681

thehousebyginger

TEL

ร้านอาหารไทยฟวิชัน ในอาคารเก่าสัร้างม่าแต่ัยุครัชกาล่ที� 7 กับุ
อาหารของหวาน แล่ะเครื�องดื�ม่ที�เสิัร์ฟอย่างมี่สัไตัล์่ รสัชาติัอร่อย
กล่ม่กล่่อม่ เช่น เนื�อต้ัม่กะทิ แกงแก้วตัา หรือมั่สัมั่�น ต้ัม่ข่าไก่
เมี่�ยงคำา หากต้ัองการแนะนำาอาหารไทยกับุแขกเหรื�อต่ัางชาติั 
ร้านนี�เป็็นหนึ�งในคำาตัอบุที�ให้ครบุจนทั�งอาหารแล่ะเครื�องดื�ม่

9. เด็อะ เฮ้ีาส์่ บาย จินเจอร์
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ขวัญใจคนกล่างคืนม่านานกว่า 30 ป็ ี เปิ็ดขายตัั�งแต่ัเย็นไป็ยัน
สัว่างของอีกวันหนึ�ง เพิ�งเป็ลี่�ยนม่าขายกล่างวันถึงห้าทุ่ม่เมื่�อช่วง
โควิด-19 ขนม่จีนเส้ันเล็่กนุ่ม่เหนียว มี่ให้รับุป็ระทานทั�ง นำ�าเงี�ยว นำ�ายา
นำ�าพริก แล่ะที�ขึ�นชื�อคือแกงเขียวหวาน แกงแดงเนื�อ พร้อม่ผัู้กเคียง
ในราคาป็ระหยัด นอกจากนี�ยังมี่ข้าวซัอย แล่ะก๋วยเตีั�ยวนำ�าเงี�ยวให้
ลิ่�ม่ล่องด้วย

11. ขนมจ่นสั่นปา่ข่อย 

ตัล่าดทองคำา 
อ.เมื่องเชียงใหม่่ 
จ.เชียงใหม่่ 50000

วันจันทร์-วันเสัาร์ 11.00-23.00 น. 
ADDRESSHOUR

50-100 บุาท  ต่ัอคน
PRICE

08 9192 3023

sanpakoi

TEL

ต้ันตัำารับุก๋วยเตีั�ยวเนื�อวัวตัระก่ล่
รสัเยี�ยม่ของเมื่องเชียงใหม่่ มี่อย่่
หล่ายร้านซึั�งเป็็นเครือญาติักัน
ร้านนี�ใช้สัโล่แกนว่า “ก๋วยเตีั�ยวชั�น 1” 
โดดเด่นตัรงเนื�อตุ๋ัน เครื�องใน
พริกคั�ว กลิ่�นหอม่เป็็นเอกลั่กษณ์์
นอกจากนี�ยังมี่ เม่น่ข้าวหน้าเนื�อตุ๋ัน
ข้าวแกงกะหรี�รสักล่ม่กล่่อม่ แล่ะ
ของหวานไอศกรีม่ ซ่ัาหริ�ม่ 

12. เน่�อวัวรส่เย่�ยม

ตั.ช้างคล่าน 
อ.เมื่องเชียงใหม่่ 
จ.เชียงใหม่่ 50300 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 08.00-21.00 น. 

ADDRESS

HOUR

50-150 บุาท ต่ัอคน
PRICE

0 5327 2422
TEL

CHIANG MAI
ROUTE 
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ข้าวซัอยร้านนี�อร่อยด้วยนำ�าแกงกล่ม่กล่่อม่ แล่ะหอม่ข่าช่วยตััดเลี่�ยน
ได้ดี ทั�งยังบุรรจงแกะหอม่แดงหัวเล็่กจิ�วม่าให้เคียงพร้อม่กับุผัู้กดอง
คุณ์ภาพ แล่ะพริกคั�วนำ�ามั่น วิธีรับุป็ระทานให้อร่อย คือ แนม่เป็็นคำา ๆ
ไม่่ควรเทล่งไป็ในชาม่ ข้าวซัอยที�นี� เส้ันหมี่�เหลื่อง แบุน นุ่ม่เหนียว 
มี่ให้เลื่อกอร่อยทั�ง ข้าวซัอยไก่ หม่่ แล่ะเนื�อ

13. ข้าวซีอยแม่มณ่์

18 ซั.โชตันา 24 ถ.โชตันา ตั.ช้างเผืู้อก 
อ.เมื่องเชียงใหม่่
จ.เชียงใหม่่ 50300

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 09.00-15.30 น. 
ป็ดิทุกวันพระ  

ADDRESS

HOUR

50-150 บุาท ต่ัอคน
PRICE

0 5321 8519 / 08 1961 2235
TEL

อร่อยต้ัองรอคิว สัตัรีทฟ้่ดฮอตัฮิตัของเมื่องเชียงใหม่่ ยาม่เช้าจะเห็น
ผู้่้คนเข้าแถวกันยาวเหยียด ร้านเป็ดิขายม่ากว่า 40 ป็ ีเพิ�งได้มิ่ชลิ่น
ป็ ี2021 ด้วยความ่พิเศษของไอเดียการป็ั� นแป้็งสัด ทอดเสิัร์ฟร้อน ๆ
กรอบุนอก นุ่ม่ในของป็าท่องโก๋สัารพัดสััตัว์ ทั�งไดโนเสัาร์ จระเข้ 
ช้าง มั่งกร ฯล่ฯ ใครแวะม่าชิม่ก็อดเซัล่ฟค่่ีป็าท่องโก๋ไดโนเสัาร์ไม่่ได้
รับุป็ระทานกับุโอวัล่ติัน ชา กาแฟ นำ�าเต้ัาห้่ ไข่ล่วก หรือโจ๊กก็ล่งตััว

ร้านที�เหมื่อนครัวคุณ์ย่าป็รุงอาหารให้ล่่ก ๆ หล่าน ๆ ได้รับุป็ระทาน
แม้่เป็ิดม่านานนับุ 10 ป็ี แต่ัยังคงรักษาบุรรยากาศร้าน ที�อย่่ริม่
ทะเล่สัาบุกล่างหม่่่บุ้าน เลี่ยบุคล่องชล่ป็ระทาน เม่น่อร่อย ได้แก่
สัต่ัลิ่�นวัว ข้าวคลุ่กกะป็ ิโรตีัแกงเขียวหวาน แกงเหลื่องหน่อไม้่ รวม่ถึง
เม่น่เด็ด ขนม่จีนซัาวนำ�า ก็ไม่่ควรพล่าด

15. โกเห่น่ง

14. ครัวย่า

90 ถ.วิชยานนท์ ตั.ช้างม่่อย 
อ.เมื่องเชียงใหม่่
จ.เชียงใหม่่ 50300 

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 06.00-17.00 น.
ADDRESSHOUR

50-80 บุาท ต่ัอคน
PRICE

09 4637 6333
TEL

122/128 หม่่่ 6 หม่่่บุ้านเชียงใหม่่เล่คแล่นด์
คล่องชล่ป็ระทาน อ.เมื่องเชียงใหม่่ 
จ.เชียงใหม่่ 50200

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 09.00-15.30 น. 
ADDRESSHOUR

100-250 บุาท ต่ัอคน
PRICE

0 5380 5497 / 08 9433 5991

kruaya.com

TEL

CHIANG MAI
ROUTE 
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ถ.
เพ

ชร
เก

ษม ในรู

ข้าวมันไก่มุ่ยกี ่โอชา 

จ้าวยุทธจักรลูกชิน้ปิ้ ง 
เจ๊ปากแดง

อ้า
ตลาดกิมหยง

ถ.ศุภสารรังสรรค์

ถ.นิพั
ทธ์อุทิศ 3

ต้าเหยินเบตง  
สาขาหาดใหญ่     

กุ๊กชัย ติม่ซํา

มันเดือย

ไก่ทอดเดชา

ทับทิมกรอบพีแ่ดง 
หาดใหญ่ 

ร้านน้ําดืม่สมุนไพร
ตุ๋งฮ้ัวตีน๋เส่อ เจ๊เอียด 
(สาขาฉือฉาง)    

ขนมจีนปา้ชืน่  
สาขา 2 

สถานีรถไฟหาดใหญ่

ถ.ทุ่งเสา 1

ข้าวสตูเกียดฟั่ ง

เย็นตาโฟเฮียล้ง

ข้าวแกงเตาถ่าน
ปา้นงเยาว์ (ข้าวแกงปา่ไม้)

บ้าบิน่แม่เล็ก

สตูดิโอ 55
สงขลา
คาเฟ ่เดอ ซี
นครนอก

ข้าวมันแกงไก่หวาน
แม่บ้านกัปตัน

ขนมไข่เตาถ่าน
ปา้มล

ขนมบอก
เหนียวบอก

ฮับเซ่ง
โจ๊กเกาะไทย

ไอศกรีมยิว (จิน่ กัว้ หยวน)

ประตูเมืองเก่าสงขลา

ทะเลสาบสงขลา

โรงพยาบาลเมืองสงขลา

ขนมไทยกุลประคอง

แต้เฮียงอิว้ (ร้านแต้)

บ้านขนมไทยสอง-แสน

ถ.นางงาม

ถ.ไทรบุรี

ถ.นครนอก
ถ.นครใน

HAT YAI
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ถ.
เพ

ชร
เก

ษม ในรู

ข้าวมันไก่มุ่ยกี ่โอชา 

จ้าวยุทธจักรลูกชิน้ปิ้ ง 
เจ๊ปากแดง

อ้า
ตลาดกิมหยง

ถ.ศุภสารรังสรรค์

ถ.นิพั
ทธ์อุทิศ 3

ต้าเหยินเบตง  
สาขาหาดใหญ่     

กุ๊กชัย ติม่ซํา

มันเดือย

ไก่ทอดเดชา

ทับทิมกรอบพีแ่ดง 
หาดใหญ่ 

ร้านน้ําดืม่สมุนไพร
ตุ๋งฮ้ัวตีน๋เส่อ เจ๊เอียด 
(สาขาฉือฉาง)    

ขนมจีนปา้ชืน่  
สาขา 2 

สถานีรถไฟหาดใหญ่

ถ.ทุ่งเสา 1

ข้าวสตูเกียดฟั่ ง

เย็นตาโฟเฮียล้ง

ข้าวแกงเตาถ่าน
ปา้นงเยาว์ (ข้าวแกงปา่ไม้)

บ้าบิน่แม่เล็ก

สตูดิโอ 55
สงขลา
คาเฟ ่เดอ ซี
นครนอก

ข้าวมันแกงไก่หวาน
แม่บ้านกัปตัน

ขนมไข่เตาถ่าน
ปา้มล

ขนมบอก
เหนียวบอก

ฮับเซ่ง
โจ๊กเกาะไทย

ไอศกรีมยิว (จิน่ กัว้ หยวน)

ประตูเมืองเก่าสงขลา

ทะเลสาบสงขลา

โรงพยาบาลเมืองสงขลา

ขนมไทยกุลประคอง

แต้เฮียงอิว้ (ร้านแต้)

บ้านขนมไทยสอง-แสน

ถ.นางงาม

ถ.ไทรบุรี

ถ.นครนอก
ถ.นครใน

HAT YAI - SONGKHLA
ROUTE 

SONGKHLA



290

HAT YAI - SONGKHLA
ROUTE 

HAT YAI

จากัหาด็ใหญ่่ถึงสุงขล้า มื่าเม่ื่องของอร่อย 
หล้ากัสุไตล์้ หล้ายวัฒนธรรมื่ ต้องชิิมื่ให้ครบ
ท่ี่�น่�เปน็เม่ื่องสุตร่ที่ฟู้้�ด็อ่กัแห่งท่ี่�ไม่ื่ควรพล้าด็ 

ทัี่�งอาหารจ่น ไที่ย ปก่ัษ์์ใต้ เมื่น้พ่�นถิ�น
สุ้ตรลั้บอาหารพ่�นเม่ื่องคาว-หวาน 

ขนมื่โบราณหารับประที่านยากั 
ล้้วนเปน็สุ้ตรอร่อยดั็�งเดิ็มื่พ่วงด้็วยคาเฟู่้เก๋ัให้นั�งชิิล้ล์้

บนถนนวัฒนธรรมื่ย่านเม่ื่องเก่ัาสุุด็คล้าสุสิุกั

ต้ัาเหยินเบุตัง  สัาขาหาดใหญ่     

อ้า

จ้าวยุทธจักรล่่กชิ�นป็ิ� ง เจ๊ป็ากแดง  ร้านนำ�าดื�ม่สัมุ่นไพรตุ๋ังฮั�วตีั�นเส่ัอ เจ๊เอียด (สัาขาฉือฉาง)    

ไก่ทอดเดชา ทับุทิม่กรอบุพี�แดง หาดใหญ่ 

290
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ข้าวมั่นไก่มุ่่ยกี� โอชา 

ขนม่จีนป้็าชื�น  สัาขา 2 
ในร่

ร้านติั�ม่ซัำาชื�อดังที�อร่อยทุกอย่างแบุบุสัดใหม่่แล่ะไม่่แพ้ใคร เป็็นร้าน
อาหารเช้าสัไตัล่์หาดใหญ่ เปิ็ดม่านานกว่า 25 ป็ี เสิัร์ฟทั�งติั�ม่ซัำา
บัุกกุ๊ดเต๋ั รสัชาติัเข้ม่ข้น ซิักเนเจอร์จานเด็ด ต้ัองยกให้เม่น่ราดหน้า
ป็ล่ากะพง เส้ันใหญ่ชุบุแป้็งทอดเป็็นแพ กรอบุนอกนุ่ม่ใน แยกม่า
ต่ัางหาก เนื�อป็ล่าเต็ัม่ป็ากเต็ัม่คำา หอม่กลิ่�นขิง เต้ัาเจี�ยว แล่ะเห็ดหอม่
นอกนั�นยังมี่ โกยซีัหมี่�ยอดม่ะพร้าว ป็ล่ากะพงนึ�งซีัอิ�ว ฯล่ฯ อย่าลื่ม่
ป็ดิท้ายด้วย โอนิแป็ะก๊วย ม่าหาดใหญ่แล้่วไม่่ได้กินถือว่าพล่าด

1. กุ๊กชัย ติ่�มซีำา

82 ถ.ทุ่งเสัา 1  ตั.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ 
จ.สังขล่า  90110

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 06.00-13.00  น.  
ป็ดิทุกวันจันทร์ที� 2 แล่ะ จันทร์สุัดท้าย
ของเดือน

ADDRESSHOUR

100-200 บุาท ต่ัอคน
PRICE

0 7442 0982 / 08 1897 7231 

kukchaidimsum.hatyaithailand

TEL
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ร้านอาหารจีนสัไตัล์่ไทยยอดนิยม่ในหาดใหญ่ที�เปิ็ดม่านานกว่า 40 ป็ี
ร้านนี�ถึงจะอย่่ในซัอยเล็่กก็ไม่่ลั่บุอีกต่ัอไป็ ตััวร้านไม่่มี่ป้็ายชื�อหน้าร้าน
ต้ัองป็กัหมุ่ดตัาม่ google maps รับุรองถึงที�หม่ายให้ได้สัั�งเม่น่
อร่อยรสัชาติัเด็ด จัดจ้านถ่กป็ากโดนใจ โดยเฉพาะเม่น่ห้าม่พล่าด
“ไอ้คลั่�งทะเล่โหด” รวม่มิ่ตัรทะเล่ทอดกรอบุผัู้ดกับุซัอสัส่ัตัรของร้าน
รสัชาติัออกหวานผู้สัม่เผ็ู้ด ป็ล่าจาล่ะเม็่ดทอดพริกเกลื่อ เป่็าฮื�อนำ�าแดง
เป็าะเป็ี� ยะไส้ัหวาน ไส้ัเค็ม่ อาหารน่าสันใจมี่อีกเยอะ เทียบุป็ริม่าณ์ 
แล่ะราคา บุอกได้คำาเดียวว่า ต้ัองม่าชิม่

สิั�งกล่ม่ ๆ ที�เรียกว่า ล่่กชิ�น ใครจะคิดว่าเป็็นเม่น่ยอดฮิตัของคน
หาดใหญ่   ร้านรถเข็นเจ้าดังขายบุนฟุตับุาทม่านานเกือบุ 50 ป็ ี 
ต่ัอให้ดังแค่ไหนเจ๊ป็ากแดงก็ยังป็ิ� งล่่กชิ�นขายอย่่ข้างกำาแพง
โรงเรียนศรีนคร เม่น่ป็ิ� งย่างล่ะล่านตัาม่ากกว่า 30 ชนิด มี่ให้เลื่อกสัั�ง
ทั�งล่่กชิ�นป็ล่า ล่่กชิ�นหม่่ ล่่กชิ�นป็ล่าหมึ่ก ไส้ักรอก เต้ัาห้่ป็ล่า 
ป็ล่าหมึ่ก หนวดแล่ะไข่ป็ล่าหมึ่ก เผืู้อกทอด ฯล่ฯ  ป็ิ� งบุนเตัาถ่าน
ส่ังกลิ่�นหอม่ฉุย เสิัร์ฟพร้อม่นำ�าจิ�ม่รสัเด็ด ทั�งรสัเผ็ู้ดแล่ะหวาน 
มี่เครื�องเคียงแตังกวาฝาน พร้อม่โต๊ัะเก้าอี�ให้นั�งรับุป็ระทาน 

2. ในรู

3. จ้าวยุท่ธจักรลิูกชิ�นปิ� ง เจ๊ปากแด็ง

HAT YAI - SONGKHLA
ROUTE 

15 ซั.1 นิพัทธ์อุทิศ 3 
อ.หาดใหญ่ 
จ.สังขล่า  90110

200-300 บุาท ต่ัอคน

วันจันทร์-วันอาทิตัย์
11.00-19.30  น. 
ห่ยุด็เด่็อนลิะ 4 วัน / ไม่ระบุวันท่่�ชัด็เจน  

0 7423 7680 / 08 1898 7656 

ADDRESS

PRICE

HOUR

TEL.

ถ.เทพสังเคราะห์ 
อ.หาดใหญ่ 
จ.สังขล่า  90110

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 12.00-19.00 น.    
ADDRESSHOUR

50-100 บุาท ต่ัอคน
PRICE

08 9463 1255 / 06 1952 3956
TEL
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นำ�ายาป็กัษ์ใต้ัเข้ม่ข้นถึงเครื�อง ขนม่หวานรสัเด็ด ต้ัองขนม่จีนป้็าชื�น
ร้านอย่่ค่่ชาวหาดใหญ่ม่ายาวนาน นอกจากขนม่จีนนำ�ายาเข้ม่ข้นแล้่ว
ร้านยังมี่ไก่ทอดกรุบุกรอบุที�ทยอยทอดออกม่าเป็็นระยะ เข้ากันได้
ดีกับุขนม่จีน เม่น่นำ�ายาแล่ะนำ�าแกงรสัเข้ม่ข้น มี่ให้เลื่อกหล่ากหล่าย
ทั�งเเกงไตัป็ล่า แกงเขียวหวาน นำ�ายากะทินำ�าพริก แกงไก่ แกงป่็า
แล่ะแกงกะทิล่่กชิ�น ราคาเริ�ม่ต้ันที� 30 บุาท แถม่มี่ขนม่หวานให้
เลื่อกสัั�งอีกด้วย

เป็ดิม่ากว่า 36 ป็ ี เลื่�องชื�อเรื�อง
ความ่อร่อย เป็็นข้าวมั่นไก่หนัง
กรุบุส่ัตัรไหหล่ำา เจ้าเก่าแก่ของ
หาดใหญ่ ที�การันตีัได้จากล่่กค้า
ทั�งคนไทย ม่าเล่เซีัย แล่ะสิังคโป็ร์
ทีเด็ดของร้านอย่่ที�ข้าวมั่นหุงสุัก 
เหนียวนุ่ม่ หอม่กระเทียม่อ่อน ๆ
เสิัร์ฟค่่ไก่เนื�อแน่น หนังนุ่ม่เด้ง
ราดด้วยนำ�าจิ�ม่เต้ัาเจี�ยวผู้สัม่ขิงบุด
เติัม่พริกเพื�อตััดความ่เลี่�ยน รับุรอง
ว่าอร่อยสัม่คำารำ�าลื่อ ถ้าชอบุทานค่่
ซีัอิ�วดำาหวานแทนนำ�าจิ�ม่ก็อร่อย
ไป็อีกแบุบุ ม่าร้านนี�ต้ัองรีบุหน่อย
เพราะไก่มี่จำากัด เพียงวันล่ะ 20 ตััว
เท่านั�น

ร้านอาหารจนีแต้ัจิ�วเกา่แก่ค่่เมื่อง
หาดใหญ่ ส่ังต่ัอส่ัตัรเด็ดจาก
รุ่นส่่ัรุ่น อาหารทุกจานมี่รสัชาติั
กล่ม่กล่่อม่ มั่ดใจล่่กค้าทั�งคน
ท้องถิ�น รวม่ถึงนักท่องเที�ยว
ชาวไทยแล่ะต่ัางชาติั จานเด็ด
ได้แก่ แฮ่กึ�นกุ้ง กรอบุนอก
นุ่ม่ใน ส่ัวนเต้ัาห้่ราดป่็ นำ�าราด
ใส่ัไข่แบุบุซุัป็ไข่ หอม่กลิ่�นขิงกับุ
กระเทียม่ ราดบุนเต้ัาห้่ชุบุแป้็ง
เข้ากัน ออส่ัวนกระทะร้อนจัด
หอยนางรม่ม่าเต็ัม่จาน หัวป็ล่า
ต้ัม่เผืู้อก นำ�าซุัป็รสัชาติัดีงาม่ 

4. ขนมจ่นป�าช่�น  ส่าขา 2 

5 . ข้าวมันไก่มุ่ยก่� โอชา 

6. อ้า

HAT YAI - SONGKHLA
ROUTE 

5/1-3 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 2
อ.หาดใหญ่ 
จ.สังขล่า  90110

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-21.30 น.  
ADDRESSHOUR

150-250 บุาท ต่ัอคน
PRICE

08 9464 4333
TEL

104  ถ.กระจ่างอุทิศ  
อ.หาดใหญ่ 
จ.สังขล่า  90110

130 ถ.ธรรม่น่ญวิถี  
อ.หาดใหญ่ 
จ.สังขล่า  90110

50-100 บุาท ต่ัอคน

60-100 บุาท ต่ัอคน

วันจันทร์-วันอาทิตัย์
10.00-16.00 น.       

วันจันทร์-วันอาทิตัย์
8.30-14.00 น.      

ADDRESS

ADDRESS

PRICE

PRICE

HOUR

HOUR

09 8014 2831

0 7423 8096

pachuen2

TEL

TEL
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ร้านนำ�าสัมุ่นไพรสุัดฮิตักล่างเมื่องหาดใหญ่ ครองใจทุกเพศทุกวัย
จนหล่ายคนเเถวนั�นเรียกติัดป็ากว่า “ร้านนำ�าหมุ่น”  หน้าร้านมี่ม้่านั�งยาว
ให้นั�งชิล่ล์่ จะเลื่อกสัั�งกลั่บุบุ้าน หรือนั�งจิบุนำ�าหน้าร้านก็ได้ สัรรพคุณ์
นำ�าหมุ่นแต่ัล่ะตััวด่ได้จากป้็ายบุอกชนิดบุนผู้นังร้าน ป็จัจุบัุนร้านมี่
นำ�าสัมุ่นไพรให้เลื่อกสัั�งม่ากถึง 26 ชนิด  อาทิ นำ�าใบุบัุวบุก ดอกคำาฝอย
ดอกอัญชัน เก๊กฮวย จับุเลี่�ยง  สัาหร่าย ส้ัม่แขก นม่ข้าวโพด แล่ะ
ม่ะขาม่ เป็็นต้ัน เลื่อกดื�ม่กันตัาม่ชอบุ รสัชาติัหวานกำาลั่งดีทุกเม่น่ 
ดื�ม่แล้่วชื�นใจไม่่ต้ัองกลั่วอ้วน  

ดับุร้อนด้วยมั่นเดือย ของหวาน
โล่คัล่เจ้าเด็ดอร่อยระดับุตัำานาน
จนต้ัองป็กัหมุ่ดเพื�อพุ่งตัรงไป็
ร้านมั่นเดือย หน้าสัถานีรถไฟ
หาดใหญ่ กินกี�ครั�งก็กล่ม่กล่่อม่
หวานมั่นนำ�ากะทิรสัชาติัเข้ม่ข้น
รับุป็ระทานค่่มั่นเดือยธัญพืชที�
ครบุเครื�องครบุรสัอย่างล่งตััว
เป็็นเม่น่ดับุร้อนในวิถีสัตัรีทฟ้่ด
ที�ใช้หัวมั่นสัำาป็ะหล่ังเชื�อม่จน
เนื�อเหนียวนุ่ม่ หนึบุ ๆ ใส่ัล่่กเดือย
ที�ต้ัม่กำาลั่งดี ไม่่นิ�ม่ ไม่่เล่ะเกินไป็
มี่เครื�องให้เลื่อกใส่ั ทั�งถั�วแดง
ต้ัม่แล่ะสัับุป็ะรดเชื�อม่ ในราคา
เพียงแก้วล่ะ 20 บุาท

8. ร้านนำ�าด่็�มส่มุนไพรตุ๋่งฮัี�วต่่�นเส่่อ เจ๊เอ่ยด็ ส่าขา ฉ่อฉาง

9. มันเด่็อย  

ร้านขนม่ไทยโบุราณ์ดัดแป็ล่งเม่น่ป็รุกต์ัเข้ากับุยุคสัมั่ย เปิ็ดขาย
ม่ากว่า 30 ป็ ี เป็็นต้ันตัำารับุทับุทิม่กรอบุกะทิสัดอบุควันเทียนกลิ่�น
หอม่ล่ะมุ่นชื�นใจ มี่ไอศกรีม่กะทิสัดส่ัตัรเฉพาะของร้านที�หอม่มั่น
แต่ัหวานน้อย อร่อยเด็ดขึ�นชื�อไม่่แพ้กัน จะเลื่อกสัั�งไอศกรีม่
ข้าวเหนียวม่ะม่่วงสุัก ไอศกรีม่ไข่แข็งล่งเรือโรยผู้งโอวัล่ติัน รับุป็ระทาน
ค่่กล้่วยหอม่ หรือทับุทิม่กรอบุใส่ัไอศกรีม่ก็เด็ด นอกนั�นยังมี่เม่น่
ของหวานดับุร้อนอีกม่ากม่าย อาทิ  สัลิ่�ม่ด่ด เต้ัาทึง แป็ะก๊วย

7. ทั่บทิ่มกรอบพ่�แด็ง ห่าด็ให่ญ่ 

HAT YAI - SONGKHLA
ROUTE 

58/7 เม้่าเท่นวิว ถ.ล่ะม้่ายสังเคราะห์
อ.หาดใหญ่ 
จ.สังขล่า  90110

วันอังคาร-วันอาทิตัย์ 10.00-22.00 น. 
ADDRESSHOUR

30-70 บุาท ต่ัอคน
PRICE

0 7423 2420

tubtimkrobpeedang

TEL

116/1 ถ.ศุภสัารรังสัรรค์ 
อ.หาดใหญ่
จ.สังขล่า  90110

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 16.00-24.00 น.    
ADDRESSHOUR

ตัำ�ากว่า 100 บุาท ต่ัอคน
PRICE

08 1971 6265

Tunghuateenser

TEL

ถ.หอม่หวล่ 
อ.หาดใหญ่ 
จ.สังขล่า 90110

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 12.00-15.00 น.    
ADDRESSHOUR

20-40 บุาท ต่ัอคน
PRICE

08 1598 8381
TEL
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ม่าหาดใหญ่ต้ัองนึกถึงไก่ทอดเดชา ไก่ทอดต้ันตัำารับุส่ัตัรดั�งเดิม่ 
การันตีัความ่อร่อยยาวนานกว่า 30 ป็ ี  จริง ๆ แล้่วร้านไก่ทอดใน
หาดใหญ่มี่เยอะ แต่ัล่ะร้านล้่วนมี่ชื�อเสีัยง แต่ัที�นี�สัะดวกสับุายมี่โต๊ัะ 
ให้นั�งรับุป็ระทาน แล่ะไก่ทอดเป็็นส่ัตัรเฉพาะที�ทอดได้กรอบุนอกนุ่ม่ใน 
รสัชาติัเข้ม่ข้นหมั่กเข้าเนื�อ  เนื�อไก่นุ่ม่ฉำ�า ไม่่กระด้าง โรยหอม่เจียว 
กินกับุข้าวเหนียวร้อน ๆ หรือรับุป็ระทานเป็็นเม่น่ข้าวหม่กไก่ทอด
แล่ะร้านนี�ยังเป็็นร้านอาหารฮาล่าล่ มี่เม่น่หล่ากหล่ายไม่่ได้มี่แค่ไก่ทอด 

11. ไก่ท่อด็เด็ชา                                           

ไม่่ต้ัองไป็ไกล่ถึง จ.ยะล่า ก็ได้ลิ่�ม่รสัชาติัความ่อร่อยระดับุตัำานาน
ส่ังตัรงจากเบุตัง ด้วยส่ัตัรที�ตักทอดม่าถึง 3 รุ่น ตัั�งแต่ัก่อนสัมั่ย
สังคราม่โล่กครั�งที� 2 เม่น่ซิักเนเจอร์ แนะนำา ไก่สัับุเบุตัง ไก่เนื�อนุ่ม่
ชิ�นหนา หนังไก่กรุบุได้รสัสััม่ผัู้สัทั�งความ่นุ่ม่ความ่เด้ง ถั�วเจี�ยนเม่น่
ชื�อดังเบุตัง ใช้ถั�วฝกัยาวเบุตัง อวบุอ้วน กรุบุกรอบุ ผัู้ดกับุกระเทียม่หอม่ ๆ
เป็็นอีกจานที�พล่าดไม่่ได้ นอกนั�นยังมี่บุะหมี่�เบุตังผัู้ดแห้งหม่่ทอด
เต้ัาห้่ยี� ซุัป็ป่็ร้อนๆ ทุกจานรสัชาติักล่ม่กล่่อม่ใช้วัตัถุดิบุดีแล่ะมี่
เอกลั่กษณ์์เฉพาะตััว

10. ต้่าเห่ยินเบต่ง  ส่าขา ห่าด็ให่ญ่     

HAT YAI - SONGKHLA
ROUTE 

196/3 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 
อ.หาดใหญ่
จ.สังขล่า 90110

วันจันทร์-วันอาทิตัย์
มื่�อกล่างวัน 10.00-14.00 น.     
มื่�อเย็น 17.00-22.00 น.

ADDRESSHOUR

200-300 บุาท ต่ัอคน
PRICE

0  7435 4051

TAYERNHATYAI

TEL

93 ถ.ชีอุทิศ 
อ.หาดใหญ่ 
จ.สังขล่า 90110

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00-21.00  น.    
ADDRESSHOUR

65-100 บุาท ต่ัอคน
PRICE

08 0549 4478

kaitoddecha1

TEL
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HAT YAI - SONGKHLA
ROUTE 

SONGKHLA

เดิ็นเล่้นสุตร่ที่อาร์ตสุะท้ี่อนวิถ่ช่ิวิตคนสุงขล้า
จากัอด่็ตสุ่้ปจ่จุบัน 

ชิมื่สุถาปต่ยกัรรมื่งด็งามื่ของเม่ื่อง
แล้้วต้องไม่ื่พล้าด็จานอร่อย เมื่น้พ่�นเม่ื่องสุงขล้า

รสุชิาติเปน็เอกัลั้กัษ์ณ์ในเม่ื่องเก่ัาคล้าสุสิุกั
ท่ี่�ม่ื่คาเฟู่้ชิิคแที่รกัตัวตามื่ตึกัแถวโบราณ
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สัตัรีทอาร์ตั เมื่องเก่าสังขล่า

ข้าวแกงเตัาถ่าน ป้็านงเยาว์ (ข้าวแกงป่็าไม้่) บุ้านขนม่ไทยสัอง-แสัน โจ๊กเกาะไทย ขนม่ไข่เตัาถ่าน ป้็าม่ล่

ฮับุเซ่ัง ไอศกรีม่ยิว (จิ�น กั�ว หยวน) ขนม่บุอก เหนียวบุอก ข้าวมั่นแกงไก่ ขนม่หวานบุ้านกัป็ตััน
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Art cafe บุนอาคารเก่าสัองชั�น
หนึ�งค่หาติัดทะเล่สัาบุสังขล่าที�
ตัั�งใจออกแบุบุม่าเพื�อให้ผู้่้คน
ที�ม่าเยือนได้เสัพศิล่ป็ะบุนผู้นัง
การตักแต่ังภายใน แล่ะความ่รื�นรม่ย์
จากไม้่ป็ระดับุ สัวนขนาดย่อม่
ทัศนียภาพจากวิวทิวทัศน์แล่ะ
กลิ่�นไอของทะเล่ไป็พร้อม่กับุ
กาแฟแล่ะเครื�องดื�ม่ ด้านหลั่ง
ของร้านยังมี่เรือไม้่สัไตัล์่ยุโรป็
จอดรอถ่ายภาพหรือเซัล่ฟ ี ชวน
โรแม่นติักไป็กับุบุรรยากาศยาม่
พระอาทิตัย์ตัก  

1. ส่ตู่ดิ็โอ 55 ส่งขลิา

ADDRESS

ADDRESS

HOUR

HOUR

150-200 บุาท ต่ัอคน

200-400 บุาท ต่ัอคน

55 ถ.นครนอก ตั.บุ่อยาง 
อ.เมื่องสังขล่า
จ.สังขล่า 90000

65 ถ.นครนอก ตั.บุ่อยาง 
อ.เมื่องสังขล่า
จ.สังขล่า 90000

วันศุกร์-วันอังคาร 10.30–19.00 น. 

วันพฤหัสับุดี-วันอังคาร 07.00–22.00 น. 

PRICE

PRICE

0 7426 0055

0 7489 8595

studio55songkhla

cafederseenakornnok

TEL

TEL

คาเฟ่เล็่ก ๆ โทนสีันำ�าเงินที�ให้บุรรยากาศโรแม่นติักร้านแรก ๆ ริม่
ถ.นครนอก ด้านหลั่งติัดทะเล่สัาบุสังขล่า โดดเด่นเป็็นพิเศษ
ในเรื�องอาหาร ทั�งรสัชาติัแล่ะคุณ์ภาพความ่สัดของวัตัถุดิบุจาก
ทะเล่ที�ขึ�นม่าจากเรือป็ระม่งของทางร้าน แนะนำาเม่น่ยอดนิยม่
กั�งทอดกระเทียม่หรือผัู้ดพริกเกลื่อ สัเต็ักป็ล่าอินทรีย์ หมึ่กไข่นึ�ง
ม่ะนาว หรือป็ระเภทซีัฟ้่ดนึ�ง    

2. คาเฟ ่เด็อ ซ่ี นครนอก

HAT YAI - SONGKHLA
ROUTE 
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ADDRESS

ADDRESS

HOUR

HOUR

30-50 บุาท ต่ัอคน

20-50 บุาท ต่ัอคน

122 ถ.พัทลุ่ง ตั.บุ่อยาง 
อ.เมื่องสังขล่า
จ.สังขล่า 90000

ถ.นางงาม่ ตั.บุ่อยาง
อ.เมื่องสังขล่า
จ.สังขล่า 90000

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 08.30-17.30 น.

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00-15.00 น.

PRICE

PRICE

08 6695 3339 

08 3037 7331 / 08 8792 5009 

TEL

TEL

ร้านอาหารแล่ะขนม่ไทยเก่าแก่ สืับุทอดฝีมื่อป็รุงข้าวมั่นแกงไก่
ม่ากว่า 100 ป็ ีเอร็ดอร่อยไป็กับุข้าวสัวยหุงด้วยกระทิในกระทงใบุตัอง
ร่ป็ทรงสีั�เหลี่�ยม่เป็็นภาชนะ ราดด้วยแกงไก่ใส่ัออดิบุ เคียงด้วย
นำ�าพริกแดง นำ�าพริกม่ะขาม่ ไข่ต้ัม่ กุ้งหวาน แล่ะป็ล่ากรอบุ จะคลุ่กเคล้่า
หรือเลื่อกรับุป็ระทานตัาม่อัธยาศัยได้ครบุทุกรสัชาติั ทั�งเผ็ู้ดเป็รี�ยว
หวาน มั่น เค็ม่ 

ขนม่ไข่ใส่ัเนยถือเป็็นของหวาน อาหารว่างค่่เมื่องสังขล่าเล่ยก็ว่าได้ 
ยิ�งถ้าป็รุงจากเตัาถ่านด้วยแล้่วจะให้ทั�งความ่หอม่ล่ะมุ่น กรอบุนอก
นุ่ม่ใน ไป็พร้อม่กับุรสัหวาน มั่น เค็ม่กล่ม่กล่่อม่ ซึั�งทำาให้ขนม่ไข่
เตัาถ่านป้็าม่ล่อร่อยบุนความ่แตักต่ัางไป็จากร้านอื�น ๆ ที�หันไป็ใช้
เตัาไฟฟ้ากันเป็็นส่ัวนใหญ่

อร่อยกับุรสัชาติั อิ�ม่ตัาไป็กับุกรรม่วิธีป็รุงขนม่บุอก จากแป้็งเนื�อนุ่ม่ ซึั�ง
มี่ส่ัวนผู้สัม่ของแป้็งข้าวจ้าวแล่ะแป้็งข้าวเหนียวผู้สัม่นำ�าตัาล่โตันด 
หรือข้าวเหนียวสุักผู้สัม่นำ�าตัาล่โตันดนำาไป็นึ�งในกระบุอก แล้่วนำาม่า
คลุ่กเคล้่ากับุม่ะพร้าวข่ดแล่ะนำ�าตัาล่ผู้สัม่งาคั�ว เป็็นหนึ�งในขนม่พื�นบุ้าน
โบุราณ์ที�หารับุป็ระทานยาก

3.ข้าวมันแกงไก่ ขนมห่วานบ้านกัปตั่น

4. ขนมไข่เต่าถู่าน ป�ามลิ

5. ขนมบอก เห่น่ยวบอก 

ADDRESSHOUR
50-100 บุาท ต่ัอคน85 ถ.พัทลุ่ง ตั.บุ่อยาง 

อ.เมื่องสังขล่า
จ.สังขล่า 90000

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.30-22.30 น.
PRICE

0 7432 2723

banncaptain

TEL

HAT YAI - SONGKHLA
ROUTE 
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ร้านโกป็ี� สุัดคล่าสัสิักบุนถนนนางงาม่ร้านแรกที�เป็ดิขายม่ากว่า 90 ป็ี
จนกล่ายเป็็นสัภากาแฟป็ระจำาเมื่องสังขล่า อิ�ม่กับุมื่�อแรกของวัน
ด้วยอาหารเช้า ขนม่จีบุ ซัาล่าเป็า แล่ะไข่ล่วกพร้อม่โกป็ี� -กาแฟร้อน
หรือเครื�องดื�ม่ขึ�นชื�อของที�นี�คือ ชาเย็นรสัชาติัเข้ม่ข้นกว่าใคร แล่ะ
ต้ัองไม่่พล่าด ขนม่ป็งัป็ิ� งสัังขยาโบุราณ์ตัำารับุไหหล่ำา ที�สัังขยาข้น
ล่ะเอียดเป็็นเนื�อครีม่

ร้านโจ๊กอายุกว่า 100 ป็บีุนถนนนางงาม่ ป็ริม่าณ์ล่่กค้าที�เข้าร้าน
เป็็นหลั่กป็ระกันความ่อร่อยได้เป็็นอย่างดีกับุโจ๊กหม่่ร้อน ๆ เนื�อข้าว
ไม่่ถึงกับุล่ะเอียดแต่ัให้ความ่นุ่ม่ หอม่กรุ่น เนื�อหม่่สัับุ สัด บุด หมั่ก
ด้วยส่ัตัรของทางร้าน ได้จาโก๊ยหรือจาก๊วย-ป็าท่องโก๋หั�นพอดีคำา
ม่าเพิ�ม่ก็ยิ�งเสัริม่ความ่อร่อย จะใส่ัตัับุหรือไข่ด้วยก็สุัดแท้แต่ัรสันิยม่ 

6. ฮัีบเซ่ีง 

7. โจ๊กเกาะไท่ย

ADDRESS

ADDRESS

HOUR

HOUR

40-70 บุาท ต่ัอคน

40-80 บุาท ต่ัอคน

ถ.นางงาม่ ตั.บุ่อยาง
อ.เมื่องสังขล่า
จ.สังขล่า 90000

ถ.นางงาม่ ตั.บุ่อยาง 
อ.เมื่องสังขล่า
จ.สังขล่า 90000

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 05.30–12.00 น.

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 04.30-10.30 น.

PRICE

PRICE

0 7423 2420
TEL

HAT YAI - SONGKHLA
ROUTE 
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ไอศกรีม่ค่่เมื่องสังขล่า ซึั�งมี่
ตัำานานม่ายาวนานตัั�งแต่ัป็ ี2476
เป็็นที�ร้่จักกันอย่างดีในนาม่ของ
ไอศกรีม่ยิว แต่ัไม่่ได้มี่ความ่เกี�ยวพัน
กับุชาวยิวหรือคนอิสัราเอล่ ทว่า
ม่าจากชื�อของนายยิว แซ่ัเอ่า 
ชาวจีนอพยพผู้่้เป็็นเจ้าของส่ัตัร
ไอศกรีม่วานิล่ล่าราดด้วยไข่แดง
โรยด้วยผู้งโอวัล่ติัน เสัริม่ด้วย
กล้่วยหอม่ยิ�งเพิ�ม่ความ่อร่อย

ร้านขนม่ไทย อาหารพื�นเมื่องแล่ะของฝากเก่าแก่กว่า 60 ป็ ี ตัั�งแต่ั
รุ่นคุณ์ยายจนถึงล่่กหล่านคือ “สัองแล่ะแสัน” มี่ของอร่อยให้เลื่อก
หล่ายร้อยชนิด ที�ขึ�นชื�อได้แก่ ทองเอก สััม่ป็นันี ขี�ม่อด ข้าวฟ่างกวน
เกสัรล่ำาเจียก ทองม้่วน ม่ะม่่วงเบุาแช่อิ�ม่ กุ้งเสีัยบุสัาม่รสั ฯล่ฯ

ร้านขนม่ไทยมี่ชื�อเสีัยงโดดเด่นเป็็นพิเศษในเรื�องของขนม่สััม่ป็นันี
แล่ะทองเอก มี่ป็ระกาศนียบัุตัร OTOP 4 ดาวเป็็นเครื�องหม่าย
รับุป็ระกันความ่อร่อยได้เป็็นอย่างดี

8. ไอศกร่มยิว (จิ�น กั�ว ห่ยวน) 

9. บ้านขนมไท่ยส่อง-แส่น

10. ขนมไท่ยกุลิประคอง 

ADDRESS

ADDRESS

HOUR

HOUR

25-40 บุาท ต่ัอคน

150-300 บุาท ต่ัอคน

162 ถ.นางงาม่ ตั.บุ่อยาง 
อ.เมื่องสังขล่า
จ.สังขล่า 90000

116/1-2 ถ.นางงาม่ ตั.บุ่อยาง 
อ.เมื่องสังขล่า
จ.สังขล่า 90000

วันจันทร์-วันศุกร์ 12.30–20.00 น. 
วันเสัาร์-วันอาทิตัย์ 11.30–20.00 น.

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 07.00–19.00 น.

PRICE

PRICE

08 9737 6066 

0 7432 1588

kanomsongsan

TEL

TEL

ADDRESSHOUR
100-200 บุาท ต่ัอคน83 ถ.นางงาม่ ตั.บุ่อยาง 

อ.เมื่องสังขล่า
จ.สังขล่า 90000

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 08.00–19.00 น.
PRICE

0 7431 4896 

Kulprakongsongkhla

TEL

HAT YAI - SONGKHLA
ROUTE 
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ขนม่บุ้าบิุ�นม่ะพร้าวอ่อนแล่ะบุ้าบิุ�นเผืู้อกส่ัตัรโบุราณ์แต่ัดั�งเดิม่ อบุจน
เนื�อนอกกรอบุ เนื�อในนุ่ม่หนึบุ รสัชาติัหวานน้อย ส่ังกลิ่�นหอม่ล่ะมุ่น 
มี่เอกลั่กษณ์์เป็็นของตััวเองไม่่เหมื่อนใคร

11. บ้าบิ�นแม่เลิ็ก

ADDRESS HOUR

20-40 บุาท ต่ัอคน

18 ถ.ยะหริ�ง ตั.บุ่อยาง 
อ.เมื่องสังขล่า
จ.สังขล่า 90000

วันอังคาร-วันอาทิตัย์
ไม่ระบุเวลิา

PRICE
08 4633 8486
TEL

สัต่ัหม่่แล่ะเครื�องใน ส่ัตัรพิเศษของชาวไหหล่ำาซึั�งเคยทำางานเป็็นกุ๊ก
บุนเรือฝรั�ง ดัดแป็ล่งจนเป็็นสัต่ัเกียดฟั� ง นำ�ากึ�งใสักึ�งข้น หอม่เครื�องพะโล้่
ป็นกลิ่�นกะทิ  ทีเด็ด คือ หม่่กรอบุแล่ะกุนเชียงที�เสิัร์ฟม่าพร้อม่
พริกนำ�าส้ัม่เป็รี�ยวอม่หวานช่วยแต่ังเติัม่รสัชาติั นอกจากนั�นยังมี่
ซัาล่าเป็าล่่กโตัร้อน ๆ  จากลั่งถึงใบุโตัให้เลื่อกสัั�ง

12. ข้าวส่ตู่เก่ยด็ฟ้� ง

ADDRESSHOUR

80-100 บุาท ต่ัอคน

120 ถ.นางงาม่ ตั.บุ่อยาง 
อ.เมื่องสังขล่า
จ.สังขล่า 90000

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 07.00–13.00 น.

PRICE
0 7431 1998
TEL

HAT YAI - SONGKHLA
ROUTE 
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ร้านข้าวแกงเก่าแก่ที�สัร้างชื�อม่าแต่ัครั�งขายในสัำานักงานป่็าไม้่ ก่อนจะ
ย้ายม่าอย่่ตัรงข้าม่วัดดอนแย้  ภายใต้ัเพิงสัังกะสีัชายคาบุ้านเก่าแก่
เมื่�อเดินเข้าไป็จะพบุหม้่อเรียงราย เพื�อรองรับุกับุข้าววันล่ะ 30-40 เม่น่
ทั�งแกง ผัู้ด ทอด ต้ัม่ ที�ล้่วนป็รุงจากเตัาถ่าน โดยมี่เม่น่เด็ด ผัู้ดเผ็ู้ด
สัะตัอผัู้ดเป็รี�ยวหวาน ข้าวมั่นแกงไก่  แพนงแห้ง แกงส้ัม่ออดิบุ แล่ะ
หม่่ฮ้อง

13. ข้าวแกงเต่าถู่าน ป�านงเยาว์ (ข้าวแกงปา่ไม้)

ADDRESSHOUR
50-100 บุาท ต่ัอคน55 ถ.ไทรบุุรี ตั.บุ่อยาง 

อ.เมื่องสังขล่า 
จ.สังขล่า 90000

วันจันทร์-วันศุกร์ 07.00-14.00 น.
PRICE

08 9656 6853
TEL

ภัตัตัาคารไทย-จีนแต้ัจิ�ว ร้านเก่าแก่ค่่เมื่องเก่าสังขล่าม่าตัั�งแต่ัป็ ี2480 
มี่ความ่โดดเด่นทั�งในเรื�องของการคัดเลื่อกวัตัถุดิบุม่าป็รุงอาหาร
แล่ะรสัชาติัอันเป็็นเอกลั่กษณ์์ เม่น่ห้าม่พล่าด ยำาม่ะม่่วงทรงเครื�อง
ป็ล่ากระบุอกไข่ทอด เนื�อป่็ผัู้ดพริกขี�หน่ เต้ัาห้่ราดหน้า ผัู้ดผัู้กบุุ้ง
เนื�อท้องป็ล่ากะพงเจี�ยน 

ร้านก๋วยเตีั�ยวเย็นตัาโฟเบุอร์หนึ�งในตััวเมื่องสังขล่า แต่ัล่ะชาม่อัดแน่น
ไป็ด้วยเครื�อง ทั�งผัู้กบุุ้ง ป็ล่าหมึ่กสัด เลื่อด ล่่กชิ�นเต้ัาห้่  รวม่ถึงล่่กชิ�น
เอ็นหม่่ที�ให้ความ่หนึบุหนับุ ติัดอกติัดใจกันไป็ตัาม่ ๆ กัน  นำ�าซัอสั
เต้ัาห้่ยี�สีัแดงให้กลิ่�นหอม่ รสัชาติัเป็็นเอกลั่กษณ์์ของร้าน

15. แต้่เฮ่ียงอิ�ว (ร้านแต้่) 

14. เย็นต่าโฟเฮ่ียลิ้ง

ADDRESS

ADDRESS

HOUR

HOUR

50-70 บุาท ต่ัอคน

250-500 บุาท ต่ัอคน

89 ถ.ไทรบุุรี ตั.บุ่อยาง 
อ.เมื่องสังขล่า
จ.สังขล่า 90000

85 ถ.นางงาม่ ตั.บุ่อยาง 
อ.เมื่องสังขล่า 
จ.สังขล่า 90000

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.00–16.00 น.

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 
มื่�อกล่างวัน 11.30-14.00 น.
มื่�อเย็น 17.00-20.00 น.

PRICE

PRICE

0 7431 3886

0 7431 1505

TEL

TEL

HAT YAI - SONGKHLA
ROUTE 
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เขารัง

โรตีแกงแถวน้ํา

ข้าวต้มถนนดีบุก
หลาดใหญ่

โอชารสหมูกรอบ (จีฮ้อง)
เซ็นทรัลภูเก็ต

ตลาดเจ้าฟ้าวาไรตี้

ทรี มังกีส์้

น้ําตกกะทู้

ชวนชิม

ขาหมูโบราณ
สาขา กะทู้

จัดจ้าน

โลบะบางเหนียว
ฮ้องข้าวต้มปลา

โกเบ๊นซ์ข้าวต้มแห้งภูเก็ต

ครัวจงจิต

หมีต้่นโพธิ์
สาขา วงเวียนนาฬิกา

ท่า
อา

กา
ศย

าน
ภูเ

ก็ต

ถ.วิชิตสงคราม

ถ.พระภูเก็ตแก้ว ถ.พระภูเก็ตแก้ว

ถ.เทพ
กระษัตรี
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เขารัง

โรตีแกงแถวน้ํา

ข้าวต้มถนนดีบุก
หลาดใหญ่

โอชารสหมูกรอบ (จีฮ้อง)
เซ็นทรัลภูเก็ต

ตลาดเจ้าฟ้าวาไรตี้

ทรี มังกีส์้

น้ําตกกะทู้

ชวนชิม

ขาหมูโบราณ
สาขา กะทู้

จัดจ้าน

โลบะบางเหนียว
ฮ้องข้าวต้มปลา

โกเบ๊นซ์ข้าวต้มแห้งภูเก็ต

ครัวจงจิต

หมีต้่นโพธิ์
สาขา วงเวียนนาฬิกา

ท่า
อา

กา
ศย

าน
ภูเ

ก็ต

ถ.วิชิตสงคราม

ถ.พระภูเก็ตแก้ว ถ.พระภูเก็ตแก้ว

ถ.เทพ
กระษัตรี

PHUKET
ROUTE
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PHUKET
ROUTE 

EAT ALL DAY 
อร่อยริมื่ที่าง ตามื่รอยมิื่ชิลิ้น 

ตั�งแต่ม่ื่�อเช้ิายันดึ็กั ท่ี่�ภู้เก็ัต เม่ื่องท่ี่องเท่ี่�ยว
ไม่ื่เคยหลั้บใหล้ในเร่�องอาหารกัารกิัน 

ความื่หล้ากัหล้ายที่างวัฒนธรรมื่นำามื่าสุ่้รสุชิาติอาหาร
จานอร่อยทัี่�งในแบบพ่�นเม่ื่อง เพอรานากััน

แล้ะอาหารสุร้างสุรรค์แนวใหม่ื่ 
กัับสุุด็ยอด็สุตร่ที่ฟู้้�ด็ กัารันต่ตรามิื่ชิลิ้น บิบก้ัร์มื่องด์็

 แล้ะมิื่ชิลิ้นเพล้ที่

ข้าวต้ัม่ดีบุุก

หมี่�ต้ันโพธิ� (สัาขาวงเวียนหอนาฬิิกา)

จัดจ้าน หม่่กรอบุ (จี�ฮอง)    

ฮ้องข้าวต้ัม่ป็ล่า

ชวนชิม่            

โอชารสั     

306
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อาหารเช้ายอดฮิตัของภ่เก็ตัต้ัองมี่ “โรตีันำ�าแกง” เป็็นหนึ�งใน
เม่น่ท็อป็ฮิตั ร้านนี�ได้สืับุทอดความ่อร่อยหน้าเตัาถ่านกันแบุบุ
รุ่นต่ัอรุ่นม่ากว่า 50 ป็ ีทีเด็ดอย่่ที�แป้็งโรตีักรอบุนอกนุ่ม่ใน ส่ัตัรอร่อย
ต้ัองสัั�ง โรตีั 2 ไข่ดาว 1 ราดด้วยนำ�าแกงตัาม่ชอบุ นำ�าแกงมี่ให้เลื่อก
หล่ากหล่าย ทั�งแกงไก่ แกงเนื�อ แกงป็ล่า แกงมั่สัมั่�นไก่-เนื�อ แล่ะ
แกงถั�ว แต่ัถ้าชอบุโรตีัใส่ัไข่ หรือโรตีัราดนม่ข้นก็มี่ให้สัั�ง  จิบุชาหอม่ ๆ
ในบุรรยากาศร้านกาแฟโบุราณ์ คล่าสัสิักสัม่กับุเป็็นสัตัรีทฟ้่ดเจ้าดัง
ใจกล่างเมื่อง 

1. โรต่่นำ�าแกงแถูวนำ�า                 

อร่อยยามเช้า

0 7621 0061

หล่าดใหญ่ ถนนคนเดิน

6 ถ.เทพกระษัตัรี 
อ.เมื่องภ่เก็ตั 
จ.ภ่เก็ตั 83000

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 07.00-12.00 น. 

TEL

ADDRESSHOUR

20-80 บุาท ต่ัอคน
PRICE

โกเบุ๊นซ์ั

ครัวจงจิตั

PHUKET 
ROUTE 
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2. ข้าวต้่มถูนนด่็บุก         

3. โอชารส่

อาหารมื่�อเช้าสัไตัล์่จีนฮกเกี�ยน มี่ครบุทั�ง ข้าวต้ัม่ โจ๊ก หมี่�สัั�ว เต้ัาเฉี�ยม่ (เส้ันใหญ่แบุบุฮกเกี�ยน) ร้านขึ�นชื�อเรื�องนำ�าซุัป็ส่ัตัรต้ัม่กระด่ก
หม่่หอม่กลิ่�นเครื�องยาจีน สัาม่ารถเลื่อกสัั�งรับุป็ระทานแบุบุนำ�าซุัป็ใสั ทำาจากกระด่กขา หรือนำ�าซุัป็ดำา ผู่้านการเคี�ยวป็รุงด้วยซีัอิ�วแล่ะ
เครื�องพะโล้่ ราคาขึ�นอย่่กับุเครื�องที�เลื่อกสัั�ง อาทิ หม่่ ตัับุ ไส้ั ป็ล่า กระด่กหม่่ กระด่กอ่อน หางหม่่ตุ๋ัน ชีสั สัาหร่าย ไข่ล่วก ฯล่ฯ  ถ้าเลื่อก
ไม่่ถ่กให้ล่องชิม่ ข้าวแห้งเจ็ดเซีัยน  ข้าวหน้ากระด่กอบุ แล่ะหมี่�สัั�วสันม่เอก  หากม่าหล่ายคน เกาเหล่าจักรพรรดิ ชาม่โตัก็อิ�ม่ได้ถ้วนหน้า 
อย่าลื่ม่ป็ดิท้ายของหวานด้วยขนม่ป็งัสัังขยาอาม่ะส่ัตัรเด็ด 

ก๋วยเตีั�ยวเนื�อเจ้าเด็ดค่่เมื่องภ่เก็ตั
ล่่กชิ�นทำาเองรสัชาติัเหนียวนุ่ม่
ล่ะมุ่นลิ่�น มี่ให้ชิม่ทั�งล่่กชิ�นเนื�อ
ล่่กชิ�นเอ็น  เลื่อกสัั�งก๋วยเตีั�ยว
นำ�าซัดนำ�าซุัป็หวานกล่ม่กล่่อม่
หรือก๋วยเตีั�ยวแห้ง ที�นี�มี่เส้ันให้
เลื่อก 3 แบุบุ คือ เส้ันหมี่� เส้ันเล็่ก
แล่ะเส้ันใหญ่ จะใส่ัเฉพาะล่่กชิ�น
รับุป็ระทานกันให้จุใจ หรือผู้สัม่
เนื�อสัดตัับุ หัวใจ หรือเนื�อเป้็� อย
ชิ�นโตัส่ัตัรลั่บุเฉพาะที�อร่อยเด็ด
จนต้ัองบุอกต่ัอ

PHUKET 
ROUTE 

4. ห่มูกรอบ (จ่�ฮีอง)    

หนังกรอบุ เนื�อนุ่ม่ จนต้ัองบุอก
ต่ัอว่า  50 บุาท รสัชาติัระดับุ
มิ่ชลิ่นสัตัาร์ ให้แวะม่า จี�ฮอง
หม่่กรอบุภ่เก็ตั ที�สุัดแห่งหม่่กรอบุ
ที� สืับุทอดส่ัตัรลั่บุของจี�ฮอง
(คุณ์แม่่) ม่ากว่า 30 ป็ ี หม่่กรอบุ
ชิ�นใหญ่ เอกลั่กษณ์์กรอบุนอก
เนื�อนุ่ม่ชุ่ม่ลิ่�นแบุบุไม่่เลี่�ยน แล่ะ
ยังมี่ข้าวมั่นไก่อบุโอ่ง ข้าวมั่นไก่
ข้าวหม่่กรอบุ แล่ะข้าวขาหม่่เสิัร์ฟ
ผัู้กสัดเคียงให้ฟรี เห็นทีอร่อย
จานเดียวคงไม่่พอ 

72/1 ถ.เยาราช
อ.เมื่องภ่เก็ตั
จ.ภ่เก็ตั 83000

60-100  บุาท ต่ัอคน

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 07.00-15.30 น.

ADDRESS

PRICE

HOUR

0 7621 3347
TEL

185/11 ถ.พังงา 
อ.เมื่องภ่เก็ตั
จ.ภ่เก็ตั 83000

100-200 บุาท ต่ัอคน

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 06.00-12.00 น. 

ADDRESS

PRICE

HOUR

0 7621 5731 
TEL

66/6 ถ.วิชิตัสังคราม่ 
อ.เมื่องภ่เก็ตั 
จ.ภ่เก็ตั 83000

60-100 บุาท ต่ัอคน

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 06.00-14.00 น.

ADDRESS

PRICE

HOUR

07621 5221 / 09 1825 6868

phuket.crispy.pork

TEL
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PHUKET 
ROUTE 

2. ห่ม่�ต้่นโพธิ� ส่าขา วงเว่ยนห่อนาฬิิกา

3. ขาห่มูโบราณ์ ส่าขา กะทู้่

หมี่� ฮก เ กี� ยน ต้ันตัำา รับุ ภ่ เ ก็ตั
รางวัล่มิ่ชลิ่นเพล่ทแห่งนี� เป็็น
ร้านเก่าแก่สืับุทอดจากรุ่นส่่ัรุ่น
เป็ดิม่าตัั�งแต่ัป็ ี 2489 ป็จัจุบัุน
เป็ดิเพิ�ม่ 2 สัาขา อยากซึัม่ซัับุ
บุรรยากาศร้านเก่าคล่าสัสิัก
แนะนำาสัาขาวงเวียนหอนาฬิิกา
เสัน่ห์ในการผัู้ดเส้ันหมี่�ฮกเกี�ยน
สัดใหม่่เหนียวนุ่ม่บุนเตัาถ่าน
แบุบุโบุราณ์ เครื�องผัู้ดครบุครัน
หากรับุป็ระทานให้อร่อยต้ัอง
คลุ่กไข่แดงที�เสิัร์ฟในชาม่แบุบุ
กึ�งสุักกึ�งดิบุ ทางร้านยังมี่เม่น่
หมี่�ฮกเกี�ยนเพิ�ม่ความ่หล่ากหล่าย
ให้เลื่อกสัั�ง อาทิ หมี่�ต้ัม่ยำาทะเล่ 
หมี่�ผัู้ดขี�เม่า ฯล่ฯ

ใครเป็็นแฟนขาหม่่ต้ัองร้านนี� ขาหม่่ส่ัตัรโบุราณ์ผู่้านการเคี�ยวจน
เนื�อเป็ี� อยนุ่ม่ หนังล่ะล่าย กลิ่�นเครื�องพะโล้่หอม่กำาลั่งดี ไส้ัหม่่มี่
รสัชาติัในตััว รับุป็ระทานค่่นำ�าจิ�ม่ส่ัตัรเด็ด อร่อยได้แบุบุไม่่เลี่�ยน
เพราะมี่นำ�าซุัป็เล้่งให้ซัดคล่่องคอแถม่ม่าฟรี ตััดเลี่�ยนด้วยนำ�าชาจีน
ร้อน ๆ  ที�ร้านยังมี่เม่น่ก๋วยเตีั�ยวขาหม่่  ก๋วยเตีั�ยวต้ัม่ยำาหม่่-ขาหม่่
ก๋วยเตีั�ยวเป็็ด ให้เลื่อกสัั�งอีกด้วย

อร่อยม้�อกลางวัน
1. ชวนชิม            

หนึ�งในร้านอาหารตัาม่สัั�งเก่าแก่สัไตัล์่จีนค่่เมื่องภ่เก็ตัที�คิวแน่น
ม่ากในช่วงเย็น ชนิดยืนล้่นรอหน้าร้าน อร่อยเด็ดด้วยเม่น่จานผัู้ด
จากรสัมื่อโกถ่าย ทายาทรุ่น 2 ที�ยืนป็ระจำาการอย่่หน้าเตัา เสิัร์ฟ
ความ่หอม่จากกลิ่�นกระทะ ด้วยรสัชาติันุ่ม่นวล่ โดยเฉพาะ กะเพรา
หม่่-ไก่ สัับุ ผัู้ดใส่ัใบุกะเพราล้่วน ๆ  ไม่่มี่ถั�วฝกัยาว หรือผัู้กอื�นป็ะป็น
ให้รำาคาญใจ ผัู้ดแห้ง ๆ ใส่ัซีัอิ�วดำา รสัเผ็ู้ดร้อนเข้ม่ข้น ค่่ควรป้็าย
มิ่ชลิ่นไกด์ เม่น่อาหารแนะนำายังมี่ ป็ล่ากรอบุนำ�าแดง ไก่กรอบุ แล่ะ
ผัู้ดเม็่ดม่ะม่่วงหิม่พานต์ั

214/7-8 ถ.ภ่เก็ตั
อ.เมื่องภ่เก็ตั 
จ.ภ่เก็ตั 83000

100-150 บุาท ต่ัอคน

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 9.00-18.30 น.       

ADDRESS

PRICE

HOUR

0 7621 6293

meetonpoe

TEL

ถ.พระภ่เก็ตัแก้ว 
อ.กะท้่ 
จ.ภ่เก็ตั 83120

80-100 บุาท ต่ัอคน

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 07.00-18.00 น.

ADDRESS

PRICE

HOUR

08 9972 9438

KhamooBolan

TEL

37/3 ถ.ม่นตัรี 
อ.เมื่องภ่เก็ตั 
จ.ภ่เก็ตั 83000

200-300 บุาท ต่ัอคน

วันจันทร์-วันอาทิตัย์
มื่�อกล่างวัน 11.30-13.30 น. 
มื่�อเย็น 17.00-23.30 น.  

ADDRESS

PRICE

HOUR

0 7621 5825
TEL
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5 ครัวจงจิต่

6. โลิบะบางเห่น่ยว

ลิ่�ม่รสัอาหารพื�นเมื่องภ่เก็ตัในร้านตัาม่สัั�งเล็่ก ๆ ที�คัดสัรรวัตัถุดิบุ
สัดใหม่่ ครัวจงจิตั คือคำาตัอบุของความ่อร่อยล่งตััวแบุบุบุ้าน ๆ อาทิ
หมี่�ฮกเกี�ยน ครบุเครื�องทั�งกุ้ง หอย ล่่กชิ�น แล่ะเนื�อป็ล่า แค่ชาม่เดียว
ก็อิ�ม่ได้ในราคาเบุาๆ ห้าม่พล่าด เอี�ยม่ต้ัอคั�วเกลื่อเสิัร์ฟค่่นำ�าจิ�ม่ซีัฟ้่ด
ยังมี่จานเด็ด กุ้งผัู้ดกะป็สิัะตัอ แล่ะต้ัม่ยำาป็ล่าเข้ม่ข้นสัไตัล์่ต้ัม่ยำาภ่เก็ตั

คำาว่า “โล่บุะ” คือ หัว ห่ แล่ะเครื�องในหม่่พะโล้่ทอด รับุป็ระทานกับุ
นำ�าจิ�ม่ส่ัตัรเฉพาะ เป็็นอาหารพื�นเมื่องของคนภ่เก็ตั โดยร้านนี�ขาย
ม่านานกว่า 46 ป็แีล้่ว ถ่กใจสัายเครื�องในหม่่แน่นอน ชอบุส่ัวนไหน
ก็เลื่อกเอา ไม่่ว่าจะเป็็นไส้ั ป็อด หัวใจ ห่  หัว หรือส่ัวนเนื�อ  ขณ์ะที�
เกี�ยนทอด-หม่่สัับุผู้สัม่กุ้งห่อด้วยฟองเต้ัาห้่ก็อร่อย หารับุป็ระทานยาก

4. จัด็จ้าน

โกแดงอดีตัเชฟโรงแรม่ 5 ดาว
ผู้่้คัดสัรรวัตัถุดิบุสัดใหม่่ คุณ์ภาพ
ป็รุงเม่น่อาหารใต้ัรสัจัดจ้านแต่ั
ไม่่เผ็ู้ดจัด จนได้มิ่ชลิ่นเพล่ท 2 ป็ี
ติัดต่ัอกัน แม้่เป็็นร้านริม่ทางแต่ั
พิถีพิถันในการป็รุง แค่กลิ่�นหอม่
จากกระทะร้อนล่อยม่าเตัะจม่่ก
ก็ร้่ได้ถึงความ่จัดจ้านเครื�องแกง 
เทคนิคการทอดต้ัองยกให้โกแดง
โดยเฉพาะเม่น่เด็ด ผัู้ดเคยเค็ม่ 
กุ้งหม่่สัับุผัู้ดสัะตัอ แกงส้ัม่ป็ล่า
หม่่แล่ะป็ล่าทอดเครื�อง บุอกได้
คำาเดียวว่า จัดจ้านสัม่กับุชื�อร้าน

4/27 ถ.ศักดิเดช 
อ.เมื่องภ่เก็ตั 
จ.ภ่เก็ตั 83000

200-300 บุาท ต่ัอคน

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 10.30–21.00 น.   
ป็ดิทุกวันที� 2 แล่ะ 17 ของเดือน

ADDRESS

PRICE

HOUR

08 9868 1954
TEL

9/1 ม่.4 ถ.วิชิตัสังคราม่ 
อ.กะท้่ 
จ.ภ่เก็ตั 83120

50-200 บุาท ต่ัอคน

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 11.00-20.00 น.        
ป็ดิทุกวันที� 1 แล่ะ 16 ของเดือน

ADDRESS

PRICE

HOUR

08 6940 8144 

kruajongjit.kathu

TEL

18/61 ถ.แม่่หล่วน 
อ.เมื่องภ่เก็ตั
จ.ภ่เก็ตั 83120

วันจันทร์-วันเสัาร์ 10.30-18.00น.
วันอาทิตัย์ 10.30-17.00น.     

ADDRESSHOUR
100-200 บุาท ต่ัอคน
PRICE

0 7623 4693
TEL
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อร่อยยามเย็น
1. ฮ้ีองข้าวต้่มปลิา

ร้านขายข้าวต้ัม่ป็ล่าตัาม่ชื�อ แต่ัเหมื่อนจานเด็ดจะเป็็นอาหารจีน
สัไตัล่์ผัู้ดกระทะไฟลุ่ก แค่ด่ลี่ล่าโกฮ้องหน้าเตัาก็เพลิ่นจนลื่ม่เวล่า
รอคิวไป็โดยป็ริยาย  ร้านนี�วัตัถุดิบุดี ราคาถ่ก ให้เยอะชนิดล้่นจาน
รับุป็ระกันความ่อร่อยด้วยตัรามิ่ชลิ่น บิุบุก่ร์ม่องด์ 2 ป็ซ้ีัอน แนะนำา
ต้ัม่ยำานำ�าใสัแจ๋วแต่ัรสัชาติัจัดจ้าน เนื�อป็ล่าจัดม่าเต็ัม่ถ้วย  แล่ะทะเล่
ผัู้ดผู้งกะหรี�  ส่ัตัรเด็ดของทางร้านไม่่เหมื่อนใคร เน้นหนักเครื�องเทศ 
ได้รสัจัดจ้านโดนใจ เม่น่ทะเล่เลื่อกได้ทั�ง ป็ล่า เนื�อป่็ แล่ะซีัฟ้่ดตัาม่ชอบุ

PHUKET 
ROUTE 

อร่อยต้ัองรอคิว ข้าวต้ัม่แห้งเจ้าดังเมื่องภ่เก็ตั “โกเบุ๊นซั์” ยิ�งดึก
แถวยิ�งยาวกับุสุัดยอดข้าวต้ัม่แห้ง  ซิักเนเจอร์ของร้านคือ เม่น่
เกาเหล่า แล่ะข้าวต้ัม่แห้ง  ทีเด็ดอย่่ที�ข้าวสัวยหอม่ม่ะลิ่เรียงเม็่ด 
ไม่่แฉะ นำ�าซุัป็รสัชาติักล่ม่กล่่อม่มี่เอกลั่กษณ์์ แล่ะกระเทียม่เจียว
ที�หอม่อร่อยไม่่เหมื่อนใคร มี่เครื�องให้เลื่อกหล่ากหล่ายทั�งหม่่กรอบุ
ก็กรอบุอร่อยพล่าดไม่่ได้  หม่่สัับุ กระด่กหม่่ เครื�องในมี่ครบุ ถ้าชอบุ
รับุป็ระทานแบุบุนำ�าให้สัั�งเป็็นข้าวต้ัม่ ขนาดชาม่มี่ให้เลื่อกตัาม่
ระดับุความ่หิว ทั�งชาม่เล็่ก ใหญ่ แล่ะจัม่โบุ้

2. โกเบ๊นซ์ีข้าวต้่มแห้่งภูัเก็ต่

163 ถ.กระบีุ� 
อ.เมื่องภ่เก็ตั
จ.ภ่เก็ตั 83120

วันอังคาร-วันอาทิตัย์ 18.30-02.30 น.      
ป็ดิในบุางเทศกาล่

ADDRESSHOUR

60-120 บุาท ต่ัอคน
PRICE

08 4060 7799

GoBenzPhuket

TEL

5 ถ.กระ 
อ.เมื่องภ่เก็ตั 
จ.ภ่เก็ตั 83120

150-450 บุาท ต่ัอคน

วันจันทร์-วันอาทิตัย์ 17.30-22.00 น.

ADDRESS

PRICE

HOUR

0 7621 4877
TEL
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ถนนคนเดินหล่าดใหญ่ ไม่่ได้มี่ดีแค่การได้เดินเล่่นชอป็ป็งิในย่าน
เมื่องเก่าภ่เก็ตั  เพลิ่ดเพลิ่นชม่ทัศนียภาพความ่สัวยงาม่ของ
อาคารชิโนโป็รตุักีสัยาม่เย็นตัล่อดสัองข้างทาง เพลิ่นตัาเพลิ่นใจ
ไป็กับุสิันค้าแฮนด์เม่ด อาหารท้องถิ�น ขนม่พื�นเมื่อง ที�ชวนให้
ซืั�อชิม่รายทาง ทั�งเม่น่คาวหวาน อาหารมื่�อหนัก ของว่าง หรือซืั�อ
เป็็นของฝาก อาทิ ขนม่พื�นเมื่องเลื่�องชื�อ อาโป้็ง โอ้เอ๋ว ขนม่จีน
นำ�าพริก ขนม่จีนนำ�ายา ขนม่หวานไทย อาหารไทยเม่น่ร่วม่สัมั่ย ฯล่ฯ
เรียกได้ว่ารวม่ความ่พื�นถิ�นของอาหารพื�นบุ้านภ่เก็ตัม่าไว้ในที�เดียว
ขณ์ะที�ร้านค้าห้องแถวริม่ทางยังแทรกตััวด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ม่ากม่าย
ใครม่าภ่เก็ตัแล้่วพล่าด “หล่าดใหญ่” คงเหมื่อนม่าไม่่ถึงภ่เก็ตั 

ห่ลิาด็ให่ญ่
ถูนนคนเด็ินภัูเก็ต่

PHUKET 
ROUTE 

312
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ทุกวันอาทิตัย์ 16.00–22.00 น.
HOUR

ถ.ถล่าง 
อ.เมื่องภ่เก็ตั
จ.ภ่เก็ตั 83000 

ADDRESS

เริ�ม่ต้ันตัั�งแต่ั 50 บุาท
PRICE 

phuketwalkingstreet

PHUKET 
ROUTE 

313
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1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร
10400

Tel. 0 2250 5500
TAT contact center. 1672

www.tourismthailand.org

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)


