






LOVE IS A JOURNEY 
THAILAND’S ROMANTIC ROUTES

เส้นทางรักที่ออกแบบได้

แม้มีค�ากล่าวว่าความรักน้ันออกแบบไม่ได้ แต่การเดินทางแห่งความรักสามารถออกแบบเองได้ 
เพื่อตอบสนองความชื่นชอบของคู่รักนักเดินทางอันหลากหลาย ที่ต้องการอิสระในการเลือก
สถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งตรงกับความต้องการและรสนิยมของตนเองให้มากที่สุด 

ส�าหรับคู่มือท่องเที่ยว Love is a Journey : เส้นทางรักออกแบบได้ เล่มนี้จัดท�าโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
น�าเสนอตวัอย่างเส้นทางท่องเทีย่วส�าหรบักลุม่คูร่กัอนัหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กลุม่คู่รักหนุ่มสาว คู่รัก LGBTQ คู่รัก 
สงูวยั และคู่รกัทีเ่ดนิทางพร้อมสมาชกิตวัน้อย ซึง่แต่ละคูอ่าจมคีวามชืน่ชอบในแบบฉบบัของตน ทัง้ทีเ่หมอืนกนัหรอื 
ว่าแตกต่างกันไป ตามแต่รสนิยมอันหลากหลาย โดยได้น�าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่เน้นความโรแมนติก  
จากทั้ง 5 เส้นทางทั่วไทย ครอบคลุมทั้งสถานที่และกิจกรรมท่องเที่ยวกว่า 15 จังหวัด ทั้งเมืองหลัก เมืองรอง  
และเมืองที่เช่ือมโยง ภายใต้ธีมที่แตกต่างบนจุดเด่นและอัตลักษณ์ของพื้นที่ ซ่ึงได้สะท้อนถึงศักยภาพ                        
ทางการท่องเท่ียวของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น สถานท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม อาหารการกิน และ
เทศกาลประเพณีอันงดงาม พร้อมด้วยสถานบริการต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์ มีคุณค่า และความหมายในตัวเอง 

ส�าหรบัทกุคูร่กัแล้ว การเดนิทางท่องเทีย่วร่วมไปกับคนรักย่อมเป็นเส้นทางทีพ่เิศษเสมอ ซึง่เชือ่ได้ว่า การเดนิทาง
ของคณุ จะมีความสุขเป็นสองเท่า เมื่อท่องเที่ยวไปในดินแดนที่งดงามของประเทศไทย ที่ซึ่งคุณจะได้พบกับความ
งดงามทางธรรมชาติ ศิลป วัฒนธรรม และอัธยาศัยไมตรีของผู้คนท้องถิ่น บนเส้นทางท่องเที่ยวแห่งความรัก                 
ที่คุณออกแบบได้เอง 
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ชวนเติมความหวาน
ในดินแดนแห่งผลไม้

 
>> หนึ่งในความอร่อยที่เป็นแม่เหล็ก
ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้
ตกหลุมรักเมืองไทยอย่างง่ายดาย คือ 
ผลไม้เมืองร้อนนานาพันธุ์ที่รวมทั้ง
ความหวานฉ�า่ เปรีย้วจีด๊ ผสมกันได้อย่าง
ลงตัว โดยเฉพาะพ้ืนทีภ่าคตะวันออกอย่าง
จังหวัดระยอง นับเป็นแหล่งเกษตรกรรม
ผลไม้ท่ีมชีือ่เสยีงมากท่ีสดุอกีแห่ง ทุกๆ ปี 
ในช่วงฤดูร้อนถึงกลางฤดูฝน สวนผลไม้
ราว 30 แห่ง จะพร้อมใจกันจัดกิจกรรม
สุดพิเศษ คือ เปิดสวนให้นักท่องเที่ยว
ลิ้มชิมรสผลไม้กันได้แบบไม่อั้น
 กิจกรรมอิม่อร่อยผลไม้แบบบฟุเฟต์
นั้น สวนต่างๆ จะน�าผลผลิตของตนเอง 

หรอือาจซือ้เพ่ิมจากสวนในเครอืข่าย มาให้       
นกัท่องเทีย่วได้เลอืกชมิความอร่อยสดุคุม้ 
ในราคาเริ่มต้นประมาณ 400-600 บาท
ต่อคน มีผลไม้เรียงรายให้เลือกกิน ไม่ว่า
จะเป็นทุเรียน มังคุด สละ ลองกอง เงาะ 
ซึ่งล้วนเป็นผลไม้รสเด็ดในท้องถิ่นภาค
ตะวันออก 
 ความสนกุอย่างหนึง่คอื สวนผลไม้
ในระยอง มสีวนท่ีประยุกต์เพ่ือการท่องเท่ียว
เต็มรูปแบบ และสวนที่มีความเป็นพื้นที่
เกษตรกรรมดั้งเดิม คู่รักที่เดินทางไป
เติมความหวานจากผลไม้จึงได้ทั้ง
ความสนุกสนาน ความรู้เชิงเกษตร 
ควบคู่ไปกับความอร่อยกันแบบพุงกาง
 

 ช่วงเวลาเหมาะส�าหรับควงคู่
ไปอิ่มบุฟเฟต์ : ช่วงฤดูผลไม้ 
คือ เดือนเมษายน-กรกฎาคม

 สวนผลไม้แนะน�
 สวนละไม อ.วังจันทร์ 
 โทร. 09 8737 4983,
 09 8737 4984
 สวนสุภัทราแลนด์ อ.บ้านค่าย 
 โทร. 08 1588 1519, 
 0 3889 2048-9
 สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น อ.เมือง                           
 โทร. 08 9099 1297

 ช่วงเวลาเหมาะส�าหรบัไปสวทีบนเกาะ 
: เท่ียวได้ตลอดปี แต่สภาพอากาศดี
ท่ีสดุ คือ เดอืนตลุาคม-เมษายน 
โดยมีมุมโรแมนตกิช่วงเวลา
พระอาทิตย์ตก บรเิวณอ่าวก่ิวใน 
อ่าวพร้าว แหลมเรอืแตก 

 การเดินทางไปเกาะเสม็ด ขึ้นเรือที่ท่าเรือ  
 บ้านเพ มีเรือเมล์โดยสาร ใช้เวลาประมาณ 
 40 นาที หรือ speed boat ของที่พัก
 บนเกาะ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที 
 ส่วนการเดินทางบนเกาะมีรถสองแถว 
 รับจ้าง หรือเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่เอง 
 บนเกาะเสม็ดมีตัวเลือกความโรแมนติก  
 มากมาย ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เครือ  
 เสม็ดกรุ๊ป www.samedresorts.com

 แอบกระซิบให้รู้ว่า โดยเฉพาะ
ทุเรยีนพนัธุพ์ืน้เมืองอย่าง “นกกระจิบ” 
นั้นเด็ดจริง เจอที่สวนไหน ต้อง
ห้ามพลาด

DON’T MISS
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ความเชื่อกับความรัก

ออกแบบลวดลาย
ความรักบาติก

>> วิสาหกิจชุมชน ได้รับเลือกให้
เป็นหนึ่งในเส้นทางจุดหมายที่เหมาะ
ส�าหรับคู่รัก เป็นแหล่งเรียนรู้การท�า
ผ้ามัดย้อมที่คุณสามารถออกแบบ
ลวดลายความรักได้ตามสไตล์ที่ชอบ 
เหมาะส�าหรับการหาเสื้อสีเจ็บจี๊ด    
เอาไปสวมใส่คู่กัน
 ที่นี่เริ่มท�าผ้าบาติกมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2551 ก่อนจะหันมาท�าผ้ามัดย้อม
ได้ราว 5 ปี ผ่านการศึกษาดูงานจาก
แหล่งท�าผ้ามัดย้อมชื่อดังในภาคอีสาน 
โดยเน้นการใช้สีสันจากธรรมชาติ เช่น 
คราม เปลือกมังคุด ฯลฯ และเพิ่ม    
จุดเด่นด้วยการผสมผสานเทคนิคอื่นๆ 
ลงไปในชิ้นงาน อาทิ การสกรีน หรือ
การเพ้นต์ลวดลายด้วยมือ

 กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถ
ร่วมสร้างสรรค์ไปด้วยกันได้ คือ 
เวิร์กช็อปกระบวนการท�าผ้ามัดย้อม ซึ่ง
ใช้เวลาไม่นาน ประมาณ 1 ชั่วโมง ก็ได้
เสื้อสวยๆ เป็นผลงานของตัวเองกลับไป 
หรือหากต้องการลวดลายเฉพาะเจาะจง
ก็แจ้งล่วงหน้าได้ เพ่ือใช้เทคนิคการสกรนี
เพิ่มเติมลงไปตามที่ต้องการ ซึ่งคู่รัก
หลายคนก็เลือกออกแบบเสื้อลายหัวใจ
แบบง่ายๆ ก็ได้เสื้อสีสดใสที่ประกาศ
ให้โลกรู้ว่า เรานั้นคู่กัน

 ช่วงเวลาเหมาะส�าหรับท�าเสื้อด้วย
ตัวเอง : เปิดบริการทุกวัน แต่ต้อง
ติดต่อล่วงหน้าเท่านั้น ยกเว้นแวะไป
ช้อปสินค้า หรือชมขั้นตอนการผลิต 
ร้านเปิด 8.00-19.00 น.

 ถ.เทศบาล 42 อ.บ้านฉาง 
 โทร. 08 6140 6699

โรแมนติก
กลางป่าเสม็ดพันปี 

>> ทันทีที่เรือท้องแบนแล่นออกไปสู่
ผืนน�้าเบื้องหน้าไม่ถึง 5 นาที ทัศนียภาพ
รอบตัวก็เปลี่ยนเป็นผืนป่าพรุแบบพ้ืนที่                                                           
ชุ่มน�้า ราวกับเป็นดินแดนลับๆ ที่ถูก                       
ตัดขาดจากโลกภายนอก มีเพียง
ความเคลื่อนไหวของเหล่านกประจ�าถิ่น 
เช่น นกอ้ายงั่ว นกปากห่าง หรือนกเป็ดน�้า        
ที่ผงกหัวมองซ้ายมองขวาเกาะอยู่บน
ยอดไม้ บ้างก็โผบินเป็นกลุ่มเหนือผิวน�้า
 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง เป็น
พื้นที่ชุ่มน�้าที่มีความสมบูรณ์ที่สุดใน
ภาคตะวันออก อาณาเขตมากกว่า 
3,000 ไร่ โดยมจีดุขายส�าคญั คอื กิจกรรม 
ศึกษาธรรมชาติ ท้ังการล่องเรือ เดินเท้า หรอื
ปั่นจักรยาน แต่ไฮไลต์อย่างการล่องเรือ
นั้น จะท�าให้ได้เห็นความมหัศจรรย์ของ
พืชพรรณที่ปรับตัวเพื่อการด�ารงชีพ ไม่ว่า
จะเป็นป่าเสมด็โบราณ ซึง่ยุคก่อนเคยเป็น
พ้ืนทีน่�า้เคม็มาก่อน จนได้รบัการขนานนาม
เป็นป่าเสม็ดพันปี หรือแพหญ้าลอยน�้า 
(หญ้าหนังหมา) ที่วิวัฒนาการปรับตัวจน
กลายเป็นแพหญ้าขนาดใหญ่ลอยอยู่บน
ผิวน�้าได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ
 การได้ล่องเรอืไปด้วยกัน ปลกีวิเวก
จากความวุ่นวายออกไปส�ารวจความสมบรูณ์ 
ของระบบนิเวศทีผ่่านกาลเวลามาเนิน่นาน 
นอกจากได้บรรยากาศโรแมนตกิในเชงิ
อนรุกัษ์แล้ว คงเปรยีบได้กับความรกัท่ี
ปรบัตวัและคงอยู่ได้อย่างย่ังยืน

ร 
ะ ย

 อ
 ง

  •
  จ

ั น
 ท

 บ
ุ ร

ี  •
  ต

 ร
 า

 ด



013

แพหญ้าลอยน้ำาขนาดใหญ่ 
ภายในสวนพฤกษศาสตร์ระยอง

Believe 
in love
ความเชื่อกับความรัก

 ช่วงเวลาเหมาะไปล่องเรอื : ช่วงสาย หรอืเย็น 
เพื่ออากาศไม่ร้อนเกินไป และช่วงกลางปี 
ในฤดูฝนที่ปริมาณน�้ามาก 

DON’T MISS
 จากหาดแหลมแม่พิมพ์ออกไป 500 เมตร               

มีเกาะขี้ปลาเป็นเกาะร้างเล็กๆ สวยแปลกตา 
นั่งเรือออกไปเที่ยวได้
 
 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อ.แกลง   
 เปิดทุกวัน 8.30-16.30 น. โทร. 0 3863 8880-1
 ค่าบริการเรือ 10 คน ราคา 600 บาท, 
 เรือ 2-4 คน ราคา 400 บาท

ปล่อยปูเคียงคู่
บนสะพานรักษ์แสม 

>> จุดเริ่มต้นของสะพานแขวน
ที่ทอดยาวประมาณ 100 เมตร 
ข้ามคลองตาโบ๊ย ก็นบัว่าเกิดจากความ
รกั โดยเป็นความรักธรรมชาติและ

ทรัพยากรในท้องถิ่นของชาวบ้านที่กลัว
ว่าปูแสมในพ้ืนทีป่่าชายเลนของหมูบ้่าน
จะสญูพันธ์ุ จงึเกิดโครงการอนุรกัษ์ปแูสม 
พร้อมทัง้ได้งบจากภาคเอกชนในการ
สร้างสะพานแขวน และเส้นทางเดนิศกึษา
ธรรมชาตป่ิาชายเลน ที่มีพันธุ์ไม้กว่าร้อย
ชนิดเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยว
 จากความส�าเร็จของโครงการ
รัก(ษ์)ปูแสมกับสะพานสวยข้ามคลอง 
ตามติดมาด้วยความเชื่อน่ารักๆ ผ่าน
พิธีแต่งงานปู ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเทศกาล
วาเลนไทน์ มีการล่องเรือแห่ขันหมาก   
น�าปูหนุ่มสาวจากต่างถิ่นมาปล่อยลงไปสู่
คอนโดปู และกิจกรรมอื่นๆ อีก 3 วันเต็ม
 ต่อมายังได้กลายเป็นกิจกรรม
ต่อยอดพ่วงความเชื่อเรื่องความรักผสม
ไปกับการอนุรักษ์ ว่าคู่รักที่มาปล่อยปูที่
นี่ ก็เสมือนว่าได้มาท�าบุญร่วมกันจะไม่
พลัดพรากจากกัน รวมถึงการเชิญชวนให้
เหล่าคู่รักที่มาปล่อยปู ได้ลองเดินเคียงคู่
ข้ามสะพานรักษ์แสม ที่เชื่อว่าจะท�าให้รัก

กันเสมอ รักกันยาวนาน เหมือนสะพาน
ที่ทอดยาวข้ามไปสู่ผืนป่า 

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การไปปล่อยปู 
-เคียงคู่เดนิข้ามสะพาน : ควรไป
เวลาเช้า เพราะเป็นช่วงน�า้ขึน้ มี
ทัศนียภาพสวยงาม หรอืไปในช่วง
เทศกาลวาเลนไทน์ 14-16 กุมภาพนัธ์ 

 สะพานรักษ์แสม ต.เนินฆ้อ อ.แกลง 
 ตดิต่อเทศบาลต�บลเนินฆ้อ 
 โทร. 0 3803 7611 หรือ 
 ประธานกลุ่มรักษ์แสม 
 โทร. 08 9829 7325
 หากต้องการปล่อยปู 
 ตดิต่อล่วงหน้า 2-3 วนั
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จุดชมวิวเนินนางพญา 
สถานที่คล้องกุญแจรัก

คล้องกุญแจรัก
ริมถนนที่สวยที่สุด

>> “เนินนางพญาแห่งนี้ที่รวมใจ 
คู่รักใดปรารถนารักคงมั่น ร่วมดวงจิต
อธิษฐานสัญญากัน คล้องสองใจรักมั่น
นิรันดร” ข้อความบนป้ายที่ตั้งอยู่บริเวณ
จุดชมวิวเนินนางพญา สื่อความหมาย
ได้ดีว่า เนินเขาเล็กๆ ริมทะเลจันทบุรี 
เป็นจุดหมายที่คู่รักทั้งหลายสามารถน�า
กุญแจมาคล้องตามความเชื่อเรื่องกุญแจ
คล้องใจ-คล้องรัก ได้ไม่ต้องกลัวว่าผิด
ระเบียบ โดยจุดคล้องกุญแจนั้น เป็นราว
ลวดสลิงที่กั้นเป็นขอบเขตและไม่บดบัง
ทัศนียภาพชวนตะลึงโดยรอบ  นอกจากกิจกรรมคล้องกุญแจรัก

แล้ว เส้นทางไปสู่เนินนางพญา ก็เป็น
หนึ่งในที่สุดระดับประเทศ นั่นคือ ถนน
เลียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือ
ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต เส้นทางแสน      
โรแมนติกที่ติดอันดับถนนสวยที่สุดของ
ไทย มีระยะทางยาวกว่าร้อยกิโลเมตร 
ครอบคลุมตั้งแต่จังหวัดชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตราด 

 และไฮไลต์ของถนนก็อยู่ท่ีรมิทะเล
จนัทบรุนีีเ่อง โดยเฉพาะเนินนางพญาซึง่
ตัง้ระหว่างอ่าวคุง้กระเบนกับอ่าวคุง้วิมาน 
ด้วยลกัษณะทางภมูศิาสตร์ท่ีมแีนวเขา
ขนานไปกับทะเลสฟ้ีาสดใส โดยมเีส้นทาง
โค้งคดเคีย้วท่ีก้ันกลางระหว่างผนืน�า้กับ
ภูเขา

 ช่วงเวลาเหมาะไปคล้องกุญแจ : 
แม้จะไปได้ทุกวัน ทุกเวลา ตลอด     
24 ชั่วโมง แต่บรรยากาศดีที่สุด    
ต้องยกนิ้วให้กับช่วงพระอาทิตย์ตก 
ลาไปกับผืนน�้าทะเล

   จดุชมววิเนินนางพญา อ.นายายอาม

ชูรักชูรส
กับหอยนางรมยักษ์
แห่งทะเลตะวันออก

>> ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองติดทะเลทั้งที 
จันทบุรีก็ไม่ท�าให้เสียชื่อ เพราะเป็นแหล่ง
ทรัพยากรอาหารทะเลที่หลากหลาย แถมร 
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ทั้งหมดเป็นตัวชูโรงที่ป้าหลุยกับลุงทมจัด
เตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนที่
แพกลางทะเล ภายหลังจากนั่งเรือมาเพียง 
5 นาท ีก็จะได้รบัการอธิบายความรูเ้ก่ียวกับ                 
การเพาะเลีย้งหอย และได้ลิม้รสหอยนางรม 
สด พร้อมเครื่องเคียงอย่างหอมแดงเจียว 
กระถิน น�้าพริกเผา และน�้าจิ้มซีฟู้ด หรือใคร
จะพกเลมอนติดตัวไปกินเองก็ไม่ผิดกติกา
 ส�าหรบัคูร่กัทีค่วงกันไปชมิความอร่อย 
ของหอยนางรมยักษ์ต้องรบีตดัความเขนิอาย 
ออกไปเลย เพราะมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็น
ประโยชน์และสรรพคุณของหอยชนิดนี้ว่า      
มีส่วนส�าคัญในการเพิ่มพลังทางเพศทั้ง
ชายหญิง เนื่องจากอุดมไปด้วยแร่สังกะสีที่
นอกจากมีประโยชน์โดยตรงแล้ว ยังกระตุ้น
อารมณ์ให้รู้สึกซู่ซ่าได้ดีอีกด้วย

 ช่วงเวลาเหมาะไปกินหอยนางรม : 
เลือกช่วงเวลากลางวัน จะได้พิสูจน์
สรรพคุณหอยนางรมในช่วงกลางคืน 

 ฟาร์มป้าหลุยลุงทม อ.แหลมสิงห์ 
 โทร. 08 9803 0020
 ตดิต่อล่วงหน้าเท่าน้ัน (ตดิต่อล่วงหน้านานๆ 
 ย่ิงดี เน่ืองจากรับแค่วนัละกลุ่ม และรับ
 อย่างน้อย 6 คน คนละ 900 บาท 
 ราคารวมหอยนางรม และอาหารทะเลอืน่ๆ)

ยังมทีเีดด็ซ่อนอยู ่นัน่คอื หอยนางรมยักษ์ 
ทีป่ระยุกต์ความอร่อยเข้ากับการท่องเท่ียว 
ได้ลงตัว
 ฟาร์มหอยนางรม “ป้าหลุยลุงทม”       
เกิดขึน้จากลงุทมผูเ้ป็นชาวประมงพ้ืนบ้าน             
ท�าเรื่องท่องเที่ยวชมฟาร์มเลี้ยงหอยมา
นานนับสิบปี ก่อนจะมีโอกาสได้ร่วม 
ท�าวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี และ
ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) 
ส่งทมีพ่ีเลีย้งมาช่วยเก็บข้อมลู จงึกลายเป็น
สัญญาใจที่อยากพัฒนาองค์ความรู้
ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน 
ในการน�านักท่องเที่ยวมาสัมผัสลิ้มรส 
เมนูสดอร่อยเต็มค�า
 หอยนางรมพันธุ์ตะโกรม เป็น  
สายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ขนาดฝ่ามือ 
ได้แก่ ฝาจีบ กรามด�า และกรามขาว ซึ่ง

ขนาดใหญ่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ แวดล้อม
แมกไม้เขียวชอุ่มแสนร่มรื่นโอบขนาบ
ทั้งสองฝั่ง เป็นบรรยากาศที่ตรึงใจให้
ใครๆ ก็ตกอยู่ในมนตร์สะกดความงาม
ของธรรมชาติได้ไม่ยาก และเป็นจุดขาย
ด้านการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านทุ่งเพล 
ที่ร่วมกันก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริม  
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 แต่เดิมพื้นที่ของชุมชนทุ่งเพลมี
ความโดดเด่นในการเป็นแหล่งเพาะปลูก
ผลไม้นานาชนดิ โดยมแีหล่งต้นน�า้เดยีวกับ       
เขาคิชฌกูฏไหลผ่านไปกลางหมู่บ้าน 
เรียกว่า น�้าตกเขาบรรจบ ซึ่งความอุดม
สมบูรณ์ของผืนป่าท�าให้สายธารแห่งนี้ใส
สะอาด มีน�้าเย็นฉ�่าไหลวนไปตลอดทั้งปี 
ชาวท้องถิ่นจึงพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยว
สร้างที่พักริมธารรูปแบบโฮมสเตย์ เรียนรู้        

ชุ่มฉ�่าจากุซซี่
ล�าธารธรรมชาติ

>> ล�าธารกว้างใสแจ๋วไหลเอือ่ยซดัเซาะ  
ลงมาตามแนวหิน กลายเป็นแอ่งน�้า
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ลานหินสีชมพูริมทะเล 
ความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยา
ของเมืองจันท์

วิถีเกษตรกรรมภายใต้การดูแลอนุรักษ์
ระบบนิเวศไปคู่กัน
 ทีพั่กภายใต้วิสาหกิจชมุชนทุง่เพล
กว่า 20 แห่ง ได้ช่วยกันรกัษาเส้นเลอืด 
สายหลักในหมูบ้่านทีท่อดยาวหลาย
กิโลเมตร ให้เป็นเสมอืนอ่างจากุซซี่
ธรรมชาต ิเพ่ือให้แขกผูเ้ข้าพัก รวมทัง้    
นกัท่องเทีย่วท่ัวไป สามารถลงไปแช่น�า้ 
อนัแสนชุม่ฉ�า่ได้อย่างเตม็อิม่โดยมแีนวเขา
เขยีวขจเีป็นฉากหลงัตระหง่านเด่นอยู่ลบิๆ

 ช่วงเวลาเหมาะไปแช่น�้า : ช่วงเช้า
หรือเย็น ในฤดูฝนจะมีปริมาณน�้า                 
ไหลแรง แต่ไม่ถึงกับเป็นน�้าหลาก 
หรือช่วงฤดูร้อน ที่สายน�้าเย็นฉ�่า  
ช่วยคลายความอบอ้าวได้ดี

 ทีพั่กแนะน�
 บ้านสวนริมน�า้ โทร. 08 9093 0144
 บ้านป่าริมธาร โทร. 08 1858 1232
 บ้านธารระริน โทร. 08 1795 2451
 อาคนัตกุะ โทร. 09 2712 0007
 บ้านสวนพฤกษา โทร. 08 2202 1094

เทรคกิ้งหวานๆ 
บนลานหินสีชมพู 

>> ถ้าความรักแสนหวานเปรียบเป็น
สสีนัสชีมพูคงเป็นสือ่แทนความรกัท่ีสดใส
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งภายในพื้นที่เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าคุ้งกระเบน ก็มีความหวานหยด  
ที่ธรรมชาติรังสรรค์สภาพธรณีวิทยา    
อันเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวของไทย    
คือ กองหินตลอดแนวชายฝ่ังทีม่สีสีนั  
โทนหวานแหววร 
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กับฟาร์มม้าฟาร์มสขุ สอนขีม้่าให้ผูม้าเยือน
มีกิจกรรมกลางแจ้งได้ท�าไปเพลินๆ 
 ความพิเศษอีกอย่างที่ใครมาเป็น
คู่รักหรือยกกันมาเป็นครอบครัวมีโอกาส
ท�าร่วมกัน คือ การเรียนรู้ท�าอาหารถิ่น
ของเมืองจันท์ที่ร้านอาหารครัวฟาร์มสุข 
เพราะเป็นที่รู้กันดีว่าเมืองจันทบุรีนั้น 
เลื่องลือเรื่องอาหารถิ่นสุดอร่อย หากได้
มาลองลงมือท�าอาหารด้วยกันแบบง่ายๆ 
ด้วยวัตถุดิบของดีในแดนตะวันออก แล้ว
ก็ได้ลิ้มรสมือเสน่ห์ปลายจวักไปด้วยกัน  
ก็คงเป็นกิจกรรมทีท้ั่งอิม่เอมใจและอิม่ท้อง
 กิจกรรมเติมรสชาติเติมความรัก
ที่ครัวฟาร์มสุข เน้นเมนูง่ายๆ ที่สามารถ
ท�าได้ไม่ยาก โดยใช้จุดขายของวัตถุดิบ
ชั้นยอดจากจันทบุรี เช่น เมนูย�ามังคุด ซึ่ง
เป็นมังคุดออร์แกนิก 100% จากสวนใน
ชุมชน เมนูต่างๆ ยังสามารถพลิกแพลง

ชวนกันปรุงอาหารถิ่น
ต�ารับเมืองจันท์   

>> แม้ว่าไร่เกษตรผสมผสานขนาดเลก็ๆ                        
ที่มีชื่อว่า ไร่ตามฟาร์มสุข ในต�าบล
บางกะจะ ยังไม่ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
แต่ภายในอาณาบริเวณของไร่แห่งนี้                 
มีบริการร้านกาแฟ ร้านอาหาร ให้           
นักเดินทางที่มาเที่ยววัดพลับ วัดเก่าแก่
ในละแวกชุมชน ได้แวะเข้ามาฝากท้อง 
แถมยังพร้อมด้วยอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่

 หนิทรายอาร์โคส ซึง่มลีกัษณะทาง
กายภาพเป็นสีน�้าตาลแดง ชมพู ปนม่วง 
กระจัดกระจายเป็นลานหินกว้าง บ้าง
ก็เป็นโตรกผาขนาดย่อมลดหลั่นลงไป            
ความสวยงามของลานหินไม่ใช่เพียงแค่
จุดถ่ายภาพชมทิวทัศน์น่าตื่นตาตื่นใจ           
แต่ระยะทางเดนิเท้าทีไ่ม่ใกล้ไม่ไกลเกินไป 
ยังสามารถเดินเลียบทะเลไปได้แบบ                 
ไม่เหน็ดเหนื่อยมากนัก จึงเป็นเส้นทาง
ของคู่รักที่ชื่นชอบการผจญภัยเล็กๆ ก�าลัง                                               
สนุกพอดีๆ ได้ออกแรงด้วยสองแข้งขา 
จับมือปีนป่ายเดินข้ามไปตามโขดหิน                     
สีสวยริมทะเล
 เพิ่มระดับความหวานของหัวใจให้   
มากขึ้นอีก แนะน�าให้เดินเป็นลักษณะ
วงกลมเริ่มจากลานหินสีชมพู ตามเข็ม
นาฬิกา เลาะเลียบไปตามเส้นทางชายฝั่ง 
แล้วปีนป่ายกลับมาทางเนินเขาเพื่อไป
จบที่จุดหมายปลายทางอย่าง จุดชมวิว           
เขาบ่อเตย เว้ิงอ่าวรปูจนัทร์เสีย้วทีซ่่อนตวั                     
อยู่บนภูเขา ซึ่งเป็นสถานที่ชมอาทิตย์
อัสดงงดงาม 

 ช่วงเวลาเหมาะไปเดินหวานๆ 
บนลานหิน : ควรเริ่มประมาณ 
4-5 โมงเย็นเพื่อจะได้มีเวลาไปนั่งรอ
ชมพระอาทิตย์ตกท่ีจุดชมววิเขาบ่อเตย
แต่ถ้าเน้นการเดนิชมลานหิน แนะน�า
ว่าทาครมีกันแดด หรอืหาร่มเตรยีมไว้ 
เพราะช่วงเวลาท่ีหินเปล่งสชีมพสูดใส 
คือ วนัเวลาไหนก็ได้ท่ีมีแดดจ้า

DON’T MISS
 เลยไปราว 5 กิโลเมตร วดัปากน�า้

แขมหนู มีโบสถ์ประดบักระเบือ้ง
สนี�า้เงนิ งดงามไม่เหมือนใคร 

 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุง้กระเบน อ.ท่าใหม่ 
 เปิดทกุวนั 6.30-18.00 น.   
 โทร. 0 3936 9216-8
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เปลี่ยนไปได้หลากหลายตามฤดูกาลของ
ผลไม้ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เมนูสละ
ต้มส้ม ส้มต�าทุเรียน แกงเป็ดล�าไย ฯลฯ 

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การปรงุรสเตมิรกั : 
ช่วงก่อนเที่ยง หรือบ่าย เพื่อหลีกเลี่ยง
ปริมาณลูกค้าเยอะ

DON’T MISS
 หากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ ใน

ชุมชนบางกะจะมีตลาดทุบหม้อ 
บริเวณวัดพลับ ลองแวะไปหา
อาหารท้องถิ่นอร่อยๆ กิน
 

 ร้านครัวฟาร์มสุข ไร่ตามฟาร์มสุข อ.เมือง  
 เปิด 6.30-17.00 น. (ปิดวนัจนัทร์)
 ราคาขึน้อยู่กับเมนูผลไม้ตามฤดูกาล 
 นัดล่วงหน้าเท่าน้ัน 
   สอบถาม โทร. 08 9110 3338, 
   09 4696 6263

อัญมณีแทนความรัก
ประจ�าตัว

>> จันทบุรีได้ชื่อว่าเป็นแหล่งพลอย
ระดับโลก มีการขุดพบแร่คอรันดัม         
(Corundum) ที่มีค่าความแข็งในระดับ 9 
เป็นรองแค่เพชรเท่านั้น และในอดีตก็
เป็นแหล่งสินแร่อุดมสมบูรณ์ชนิดที่ว่า
ฝนตกชะหน้าดินก็เจอทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ได้
ง่ายๆ แม้ปัจจบุนัเราอาจหาแหล่งซือ้ขาย                                            
พลอยได้ไม่ยาก แต่ภูมิปัญญาของ
กระบวนการท�าพลอยในเมืองจันทบุรี   
ก็ยังเลื่องลือในระดับแนวหน้า
 พลอยประเภทต่างๆ ยังมคีวามเชือ่                                          
ที่เชื่อมโยงกับความรักได้อีกด้วย เช่น
ทับทิมสื่อแทนความรักบริสุทธิ์และ                   
ความเมตตา มรกตสื่อแทนความรัก   
อันเป็นนิรันดร์ โอปอลสื่อแทนความรัก
และความหวัง ไพลินสื่อแทนความรัก
ที่มั่นคงและซื่อสัตย์ บุษราคัมสื่อแทน
ความรักและมิตรภาพ เป็นต้น ดังนั้น
การไปเยือนถิ่นพลอยเลอค่าเพื่อซื้อหา 
มอบให้กับคนรักย่อมเป็นของขวัญ
สื่อแทนความรู้สึกดีๆ ที่มีแก่กัน
 ลองแวะไปบ่อพลอยเหล็กเพชร 
ที่ชาวเหมืองพลอยตัวจริงเปิดรูปแบบ
กิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้ ชมกระบวนการ
ขุดหาพลอยในบ่อแบบโบราณ ตั้งแต่
การขุด ร่อน ฉีด เพื่อหาอัญมณีล�้าค่า
โดยที่นักท่องเที่ยวสามารถลองท�า

กิจกรรมเหล่านี้ได้ด้วย จากนั้นแล้วไป
ปิดท้ายเพิ่มความรู้ และช้อปปิ้งพลอย
ที่ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับใน
ตัวเมือง ที่นี่การันตีพลอยคุณภาพเลิศ
ของแท้แน่นอน

 ช่วงเวลาเหมาะกับการเจาะลึกเรื่อง
พลอย : ไปชมกรรมวิธีโบราณ แล้ว
ลองร่อนพลอยตั้งแต่สายๆ อาบน�้า
อาบท่าแล้วค่อยแวะไปช้อปพลอย
สวยๆ ช่วงบ่าย

DON’T MISS
 อาสนวหิารพระนางมารอีาฯ

มีพระแม่มารปีระดบัพลอยวจิติรควร-
ค่าแก่การไปชม (ย่านรมิน�า้จันทรบรู)

Believe 
in love
ความเชื่อกับความรัก

ศูนย์ส่งเสริมอญัมณีและเคร่ืองประดับ 
ถ.มหาราช อ.เมือง โทร. 0 3930 3118
บ่อพลอยเหล็กเพชร ต.สีพยา อ.ท่าใหม่ 
โทร. 08 7822 9138, 08 6157 6655
10.30-16.30 น. (หยุดวนัพุธ)
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ความเชื่อกับความรัก

ลอยละล่องไปกับเรือมาด

>> บ้านสลักคอก หมู่บ้านชาวประมง
เล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ทางฝั่งตะวันออกบน        
เกาะช้าง เปลีย่นบรรยากาศแบบชายหาด 
ริมทะเลมาเป็นพื้นที่ป่าโกงกางอันร่มรื่น
อุดมสมบูรณ์ และที่นี่ยังเป็นป่าโกงกาง
ผืนใหญ่สุดของเกาะช้างอีกด้วย
 กิจกรรมโรแมนติกที่จะได้สัมผัส
ระบบนิเวศอนัโดดเด่น ต้องลองนัง่เรอืมาด                                                             
เรือไม้ที่มีลักษณะคล้ายเรือกอนโดล่า ซึ่ง
ชาวประมงพื้นบ้านใช้เป็นเรือโดยสาร
มาเนิ่นนาน ก่อนประยุกต์เพื่อจัดเป็น
กิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน ชาวประมง
สวมงอบจะมาแจวเรือมาดน�าผู้มาเยือน
ออกไปสู่ปากอ่าว ผ่านเส้นทางล�าคลอง
ที่แวดล้อมแมกไม้สีเขียวชอุ่มสบายตา                             
ลอยล่องชมธรรมชาตใินรปูแบบการอนรุกัษ์
ที่ไร้มลพิษ ใช้เวลาไป-กลับประมาณ 
40 นาที

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การล่องเรือมาด :
ล่องเรือได้ตั้งแต่ 8.30-16.00 น. ร 
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แต่ครึ่งวันเช้าช่วงที่น�้าขึ้นจะมี    
ความสวยงามมากกว่าช่วงบ่าย 

DON’T MISS
 ร้านอาหารบริเวณจุดขึ้น-ลงเรือ 

มีเมนูอาหารทะเลสดใหม่ที่รับซื้อ
โดยตรงจากชาวประมงพื้นบ้าน  

 ล่องเรือมาด บ้านสลักคอก เกาะช้าง 
 ราคา 250 บาท/คน ตดิต่อล่วงหน้า
 โทร. 08 7748 9497

เริงร่าชุ่มฉ�่าใจ
ไปว่ายน�้ากับช้าง 

>> คนส่วนมากเมื่อเอ่ยถึงเกาะช้าง 
เกาะใหญ่อันดับสองของประเทศไทย ก็
มักจะนึกถึงหาดทรายขาว น�้าทะเลใส 
หรืออาหารทะเลอร่อยๆ เป็นล�าดับแรกๆ 
แต่ไปเกาะช้างทั้งที ลองคิดถึงกิจกรรมที่
ได้ท�าร่วมกับช้างตัวเป็นๆ กันดูบ้างดีไหม
 ที่บ้านช้างไทย ละแวกหมู่บ้าน
คลองพร้าว เป็นปางช้างเล็กๆ ที่ด�าเนิน
กิจการมากว่าสิบปีแล้ว ชาวบ้านจาก

บ้านตากลาง หมูบ้่านช้างท่ีโด่งดงัระดบัโลก                                                        
ในจงัหวัดสรุนิทร์ เดนิทางมาปักหลกัท�ากิน 
บนเกาะฝ่ังตะวนัออกตามโครงการช่วยเหลอื                                                              
ช้างเร่ร่อน ท�ากิจกรรมท่องเที่ยวโดยไม่มี
การแสดง หรือฝึกช้างให้ฝืนท�าอะไรผิดไป                                                 
จากธรรมชาติ แต่เน้นให้คนกับช้างได้
เรียนรู้ไปด้วยกัน
 มีไฮไลต์เด็ดสุดที่กิจกรรมว่ายน�้า-    
เล่นน�้ากับช้าง ปลายทางคือแอ่งน�้าใส
สะอาดจากภูเขาที่ไหลลงมาเป็นล�าคลอง
เล็กๆ ที่กลายเป็นอ่างน�้าธรรมชาติให้   
นักท่องเที่ยวกับช้างได้ฝากประสบการณ์ 
สนุกๆ ไปด้วยกัน ทั้งว่ายน�้า เล่นน�้า   
อาบน�้า แหวกว่ายไปพร้อมกัน แม้เป็น
เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงต่อรอบแต่ก็                                                          
รับประกันว่าประทับใจไม่ลืม ส่วนใคร
ว่ายน�า้ไม่เป็นไม่ต้องห่วง เพราะมเีสือ้ชชูพี 
และควาญช้างที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

 ช่วงเวลาเหมาะไปว่ายน�า้คูช้่างตวัโต : 
ช่วงฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด 
เพราะปริมาณน�้ามาก

 บ้านช้างไทย เกาะช้าง
 โทร. 08 1761 1554, 0 3951 0677
 ราคา ผูใ้หญ่ 500 บาท/คน 
 เด็กอายุ 4-9 ปี 300 บาท/คน

ล่องเรือ
ชมลานตะบูนป่าร้อยปี 

>> ความพิเศษของการล่องเรือที่
หมู่บ้านท่าระแนะ ต้องยกให้กับพันธุ์ไม้ 
ที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ�้าที่ใด เพราะนอกจาก
ป่าโกงกาง กับต้นจาก ท่ีโอบล้อมเป็น
อโุมงค์ธรรมชาตริกครึม้ระหว่างการล่องเรอื
ในช่วงแรก จดุหมายปลายทางทีท่่าระแนะ
ได้รบัการขนานนามให้เป็นมหศัจรรย์      
ป่าชายเลนของจงัหวัดตราด คอื ต้นตะบนู  
ท่ีมลีกัษณะแขนงรากสวยงาม คดเค้ียว 
พันเก่ียวกันราวกับงานศลิปะแอบ็สแทรก็ต์
 ชาวบ้านเล่าว่าแต่เดิมเป็นเส้นทาง
สัญจรมาเนิ่นนาน บ้างก็ใช้เป็นแหล่งเก็บ
ฟืนเผาถ่าน จนกระทั่งกรมป่าไม้เข้ามาร 
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ดูแลและจัดการให้เกิดการอนุรักษ์ ชุมชน
จงึพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ว แถมยังพ่วง 
มาด้วยรางวัลป่าชายเลนท่ีมคีวามสมบรูณ์
ระดับประเทศในปี พ.ศ.2556
 ส่วนจุดขายที่ใครๆ อยากเห็น คือ                 
ลานตะบูนนั้น สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุ
หลายร้อยปี ความสวยงามของรากตะบูน
ให้อารมณ์คล้ายป่ายุคดกึด�าบรรพ์ ภายใต้   
ความร่มรืน่ท่ีเหล่าคูร่กัทีข่ึน้จากเรอื สามารถ 
เดินไปบนรากไม้ได้สบายๆ หามุมโพสท่า
สวยๆ หรือนั่งชิงช้าที่ชาวบ้านผูกเอาไว้                                                         
ชมความมหศัจรรย์ของลานรากไม้โบราณ

 ช่วงเวลาเหมาะไปชมลานตะบูน : 
ช่วงฤดูร้อน ประมาณเดือนมีนาคม-
พฤษภาคม เป็นช่วงที่ปริมาณน�้าไม่
มากนัก ท�าให้สามารถเห็นรากตะบูน
ได้ชัดเจน และลานกว้างนั้นก็สามารถ
เดินไปชมได้อย่างใกล้ชิด หรือโทร
สอบถามเรื่องน�้าก่อนล่วงหน้าก็ได้

เคียงคู่ดูอาทิตย์อัสดง
สุดดินแดนตะวันออก

 
>> หนึ่งในภาพถ่ายสุดคลาสสิกที่
บรรดาคู่รักแทบทุกคนต้องอยากมีภาพคู่
ด้วยกันสักครั้ง ต้องมีภาพของช่วงเวลา
ยืนเคียงข้างชมความงามแสงอาทิตย์   
ลาลับขอบฟ้าติดอยู่เป็นล�าดับต้นๆ
 จังหวัดตราด ดินแดนสุดเขต
ตะวันออกของไทย เป็นหนึ่งในจุดหมาย
ปลายทางชมความงามของพระอาทิตย์ตก
ที่งดงามไม่เป็นรองใคร แถมยังได้เปรียบ

แสงสุดท้ายของวัน
บริเวณท่าเรือแหลมงอบ จ.ตราด

บ้านท่าระแนะ อ.เมือง 
ล่องเรือเทีย่วลานตะบูน ราคา 300 บาท   
เรือน่ังได้ 4-5 คน โทร. 08 0014 0159,
081 161 6694
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ในเรื่องภูมิศาสตร์ที่เพิ่มความเก๋อีกระดับ 
เพราะเป็นการชมพระอาทติย์ตกในฝ่ัง
ตะวันออก
 สถานที่ที่เหล่าคู่รักนิยมไปใช้เวลา
ดืม่ด�า่ความงามแสงสดุท้ายของวันด้วยกัน 
มีให้เลือกมากมาย เช่น จุดสุดแผ่นดิน
ตะวันออกที่ท่าเรือแหลมงอบ ซึ่งจุดเด่น     
ของท่าเรอืเลก็ๆ นี ้คอื ประภาคารแหลมงอบ 
สขีาวแดงสดใส ท่ีแม้ไม่ได้ใหญ่โตหวือหวา
อะไร แต่ก็เป็นบรเิวณท่ีมองเห็นทัศนยีภาพ 
ของเกาะช้าง ชายหาดกว้างสุดลูกหูลูกตา                                                         
ได้ทั้งบรรยากาศแนวเขาทะมึนของเกาะ 
และเรือประมงที่แล่นฉิวอยู่บนผืนทะเล,  
จุดชมวิวไก่แบ้ บนเกาะช้าง เนินเขาที่เป็น
จุดชมทัศนียภาพพระอาทิตย์ตกระดับ     
5 ดาวบนเกาะที่มองเห็นเกาะแก่งเล็กๆ 
ผืนทะเลเรียบๆ ซึ่งเปลี่ยนเป็นสีทองก่อน
ทีพ่ระอาทิตย์จะลบัตา ชมพระอาทิตย์ตก
บนเกาะกูด เกาะงามฉายาอันดามันแห่ง
ตะวันออก และเป็นประสบการณ์ชม  
แสงอาทิตย์ลาลับฟ้าจากบนเกาะสุดท้าย
ของเขตแดนไทย เป็นต้น

 ช่วงเวลาเหมาะเคียงคู่ไปดู
พระอาทิตย์ตก : ดูได้ทุกวันที่อากาศดี 
แต่ถ้าไม่อยากพลาดนาทีส�าคัญ 
ตรวจสอบเวลาพระอาทิตย์ตก
ในแต่ละวันได้ที่เว็บไซต์กรม
อุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th 

ดื่มด�่าวิถีท้องถิ่น
หมู่บ้านประมง
แดนตะวันออก

>> ถ้านิยามความโรแมนติกของคุณ
ไม่ได้จ�ากัดเพียงแค่รีสอร์ทหรูหราติด       
ริมหาด แต่ชื่นชอบความโรแมนติกที่
ผสมผสานไปกับการเรยีนรูวิ้ถีชวิีตท้องถ่ิน       
ที่เรียบง่ายแต่ทว่ามากเสน่ห์ การเดินทาง                                                   
ไปอ�าเภอคลองใหญ่ สุดชายแดนประเทศ 
ไทย เพื่อไปสัมผัสความงามของหมู่บ้าน
ชาวประมงบ้านไม้รูด ก็น่าจะเป็นตัวเลือก
สุดพิเศษที่เปิดมุมมองใหม่ๆ
 หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ มีจุดเด่น
ตั้งแต่ที่ตั้งซึ่งอยู่ริมปากอ่าว ซึ่งมีทั้ง

ชีวิตยามบ่ายของเด็กน้อย
ในหมู่บ้านชาวประมงบ้านไม้รูด

ป่าชายเลน และมีล�าคลองทอดยาวออก
ไปสู่ทะเล ถนนคอนกรีตสายเล็กเลียบฝั่ง
คลองจึงเต็มไปด้วยบ้านเรือนชาวประมง
ที่ปลูกติดเรียงรายกัน เป็นความสวยแบบ 
ดิบๆ ไร้การปรุงแต่ง และเต็มไปด้วย  
รอยยิ้มค�าทักทายของคนท้องถิ่น

 ช่วงเวลาเหมาะไปเรยีนรูว้ถิชีวีติ 
ชาวประมง : ไปเท่ียวได้ตลอดท้ังปี 
แต่ถ้าไปช่วงปลายเดอืนตลุาคม-
ต้นพฤศจิกายน อาจได้เจอกับ
ปรากฏการณ์แมงกะพรนุหลากสี
ท่ีน่าตืน่ตาตืน่ใจ

DON’T MISS
 จากบ้านไม้รดูไปอีกราว 30 กิโลเมตร 

(ขบัรถประมาณครึง่ชัว่โมง) จะเจอกับ    
แผ่นดนิส่วนท่ีแคบท่ีสดุในประเทศไทย 
แวะไปถ่ายรปูเป็นท่ีระลกึสกัครัง้

    ชมุชนบ้านไม้รูด อ.คลองใหญ่
 สอบถามการท่องเทีย่วเชงินิเวศ 
 อบต.ไม้รูด โทร. 0 3969 1095 
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รักบริสุทธิ์ ท่องเที่ยว
แบบโลว์ คาร์บอน 

>> มีคู่รักหลายคนเดินทางไกลไปยัง   
เกาะหมาก เกาะท่องเท่ียวทีม่บีคุลกิของ   
ตวัเองเด่นชดัจนอยากจะใช้เวลาบนเกาะ                                                
แห่งน้ีไปนานๆ ความโดดเด่นนัน้ นับ
ตั้งแต่การมีธรรมนูญประจ�าเกาะอัน
เสมือนการประกาศของชาวท้องถิ่น
ที่จะด�าเนินทิศทางการท่องเที่ยวให้มี
ความยั่งยืน พร้อมทั้งรักษาเอกลักษณ์
ในสิ่งที่เป็นให้คงอยู่ต่อไปนานๆ ได้แก่ 
ความเงียบสงบ ความมีมนุษยสัมพันธ์
อันดี และการรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็น
หัวใจส�าคัญของธรรมนูญเกาะหมาก
 แหล่งท่องเที่ยวที่เหล่าบรรดา

 ช่วงเวลาท่ีเหมาะไปบอกรกักันบน
เกาะ : เดอืนพฤศจิกายน-เมษายน 
เป็นช่วงเวลาท่ีทะเลสวยและมี
อากาศดีที่สุด

DON’T MISS
 มีบ้านเก่าท่ีเป็นพพิธิภัณฑ์

เก็บเรือ่งราวจุดเริม่ต้นของ
เกาะหมากเอาไว้ อยู่บรเิวณ
ร้านอาหารเกาะหมากซฟีูด้

นักท่องเที่ยวต่างชาติดั้นด้นมาปลีกวิเวก  
หนีจากความวุ่นวายมองหาเกาะสงบๆ 
พักผ่อนหย่อนใจ ปฐมบทการท่องเท่ียวนัน้
มส่ีวนช่วยให้เกาะค่อยๆ ปรบัหาความเป็น           
ตวัตนทีแ่จ่มชดั เพราะรสีอร์ท หรอืกิจกรรม
ต่างๆ ทีท่ยอยเกิดขึน้มาบนเกาะต่างยึดถือ
รปูแบบท่ีเคารพต่อธรรมชาตแิละชมุชน
 เมือ่ปีทีผ่่านมา นอกจากมธีรรมนูญ 
ประจ�าเกาะแล้ว ยังมีการขยับฐานะ
ชมรมท่องเที่ยวมาเป็นวิสาหกิจชุมชน
ที่ช่วยกันดูแลการท่องเที่ยวให้เป็นแบบ 
Low Carbon การลดใช้พลาสติก 
การจัดการเรื่องขยะให้เป็นรูปธรรม ฯลฯ 
 เกาะหมากจึงคล้ายกับคัดสรร     
ผู้มาเยือนไปในตัว โดยความเงียบสงบที่
ยังรักษาความงามของธรรมชาติบริสุทธิ์  
เอาไว้ได้แทบไม่ต่างจากยุคก่อน 

 การเดินทางไปเกาะหมาก มีสปีดโบ๊ท
 จากท่าเรือแหลมงอบ ใช้เวลาประมาณ 
 1 ชัว่โมง มีเรือไป-กลับ เพียงวนัละ 
 6 เทีย่ว ดังน้ัน จ�เป็นต้องจองล่วงหน้า
 ก่อนวนัเดินทางเท่าน้ัน ค่าโดยสาร
 จ�หน่ายแบบรวมไป-กลับ 900 บาท

ผืนน้ำาทะเลสีมรกตที่คู่รักทุกคน
ต่างหลงใหลในเกาะหมาก

Say 
Yes !
สถานที่บอกรัก
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4 DAYS 3 NIGHTS 
เส้นทางโรแมนติกภาคตะวันออก

สะพานไม้สุดโรแมนติกที่เกาะหมากล่องเรือมาดที่บ้านสลักคอก

กิจกรรมเหมาะสำาหรับคู่รัก
ผู้ชื่นชอบทะเลตะวันออกทิวทัศน์จากจุดชมวิวไก่แบ้

วันที่ 

1 
วันที่ 

2 
วันที่ 

3 
วันที่ 

4 
ออกเดินทางจากเมืองหลวงแต่เช้า แวะ
เติมพลังด้วยอาหารการกินและบุฟเฟต์
ผลไม้ท่ีระยอง เดนิเล่นในสวนและกินจน
อิม่แปล้ จากนัน้แวะเข้าไปสะพานรักษ์แสม 
ปล่อยปูแล้วเดินเคียงคู่ข้ามสะพาน จะได้
รกักันไปนานๆ หรอืจะเลือกไปล่องเรือ
ชมป่าเสม็ดพันปีในสวนพฤกษศาสตร์
ก็ได้ ก่อนเดินทางมุ่งไปสู่จันทบุรีให้ทัน
ชมพระอาทิตย์ลาลับฟ้าที่จุดชมวิว
เนินนางพญา

ต่ืนเช้าไปออกก�าลงัแข้งขาทีเ่ขตห้ามล่า
สตัว์ป่าคุ้งกระเบน เทรคก้ิงเรียกเหงือ่ที่
ลานหินสีชมพ ูแล้วกลบัเข้ามาในตวัเมอืง                                           
ลงมือปรุงอาหารถิ่นเมืองจันท์ด้วย
ตัวเองที่ครัวฟาร์มสุข ตกบ่ายออกไป              
ดูกระบวนการท�าเหมืองพลอยแบบ
โบราณที่บ่อพลอยเหล็กเพชร แล้วแวะ
ไปเพิ่มเติมความรู้ที่พิพิธภัณฑ์ศูนย์
อัญมณีฯ หรือช้อปสร้อยประดับพลอย
สวยๆ ให้คนรักสักเส้น

มุ่งหน้าสู่จังหวัดตราดดินแดนสุดเขต
ตะวันออก แล้วตัดสินใจเลือกเกาะที่
ตอบโจทย์ความต้องการของตัวเอง 
ถ้าชอบสีสันสนุกๆ มีกิจกรรมให้ท�า
หลากหลาย ก็ตรงไปสู่ท่าเรือเกาะช้าง 
ถ้าชอบความเรียบง่ายสงบๆ ของเกาะ
เล็กๆ ก็ไปท่าเรือเกาะหมาก จากนั้นใช้
เวลาดื่มด�่าไปกับบรรยากาศบนเกาะ   
ไปจนช่วงเวลาแสงพระอาทิตย์ส่งท้าย

ตื่นเช้าด้วยความสดชื่น เลือกกิจกรรม
บนเกาะอีกสักครึ่งวัน หรือเลือกกลับ
ขึ้นฝั่งมาจังหวัดตราด ไปเก็บตก
โปรแกรมเที่ยวอื่นๆ เช่น ลานต้นตะบูน 
จากนั้นไปสนามบินตราดในช่วงเย็น
แล้วบินกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

How To 
GET THERE

ระยอง • จนัทบุรี • ตราด

> การเดินทางจากกรุงเทพฯ ทัง้    
สามจงัหวดัในภาคตะวนัออก มีรถตู้           
ปรับอากาศ และรถบัสหรือมินิบัส                                        
ปรับอากาศให้บริการทีส่ถานีขนส่ง     
ผูโ้ดยสารกรุงเทพฯ (จตจัุกร) และสถานี
ขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย)  

> ส่วนจังหวดัตราดน้ัน มีสายการบิน
บางกอกแอร์เวย์สให้บริการบินตรงจาก
กรุงเทพฯ

> ส่วนการเดินทางเช่ือมต่อแต่ละจงัหวดั 
มีรถตูป้รับอากาศให้บริการทีส่ถานี
ขนส่งแต่ละจังหวดั
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CHECK-INS 

RAYONG

CHANTHABURI

 HOTELS 

 RAYONG MARRIOTT 
RESORT & SPA
ที่พักระดับ 5 ดาวตั้งอยู่ริมทะเลระยอง ภายใต้
มาตรฐานของเครือแมริออท ครบครันสิ่งอ�านวย
ความสะดวกแบบโรงแรมใหญ่ทั้งห้องอาหาร ฟิตเนส 
สปา คิดส์คลับ พร้อมจุดเด่นของทัศนียภาพ
ชายหาดและผืนน�้าทะเลที่มองเห็นได้จากห้องพัก     
ที่มีให้เลือกหลายประเภท โทร. 0 3899 8000 
www.marriottrayongresort.com 
ถ.เพ-แกลง-กร�่า ต.ชากพง อ.แกลง

 KANTARY BAY
ขึน้ช่ือว่า Kantary ย่อมรับประกนัความสะดวกสบาย 
ให้อารมณ์เหมือนคอนโดหรู กลางเมืองระยอง ห้อง
กว้าง อาหารการกินอร่อยขึ้นชื่อ โรงแรมตั้งอยู่                         
บริเวณหาดแสงจันทร์ ชายหาดท่องเที่ยวที่น่า
หลงใหล โทร. 0 3880 4844  www.kantary
collection.com/kantarybay-rayong 
ถ.เลียบชายฝั่ง ต.ปากน�้า อ.เมือง

 D VAREE DIVA CENTRAL RAYONG
ที่พักสไตล์ซิตี้ โฮเทล ที่เหมาะส�าหรับนักธุรกิจที่มา
ติดต่องาน หรือคู่รักที่ต้องการแวะพักระหว่างทาง
ก็ได้ มีคลับเล็กๆ สระว่ายน�้าระบบเกลือให้ผ่อนคลาย
จากความเมื่อยล้า ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท ติดกับ
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เดินทางสะดวกสบาย
โทร. 0 3899 7333  http://ddcr.dvaree.com 
ถ.สุขุมวิท อ.เมือง 

 บัญดารา ออน ซี
ที่พักเครือบัญดารา ที่มีสไตล์รีสอร์ทผสมบังกะโล 
น่ารักๆ ติดริมหาดทรายสีขาวอันเงียบสงบ มี
ห้องพักให้เลือกหลายประเภท ทั้งแบบคอทเทจ 
พูลวิลล่า แฟมิลี่ ซึ่งมีบรรยากาศดีให้ความรู้สึก
ผ่อนคลายเหมาะแก่การพกัผ่อน โทร. 0 3864 8549 
www.bandaragroup.com/th/hotel/bandara-
rayong-resort ถ.เพ-แกลง ต.ชากพง อ.แกลง

 HOLIDAY INN & SUITES 
RAYONG CITY CENTRE
โรงแรมหรูตั้งตระหง่านอยู่ริมถนนสุขุมวิทใจกลาง
เมืองระยอง ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นร่วมสมัย ครบครัน
สิ่งอ�านวยความสะดวกสบาย ห้องพักวิวสวยแนะน�า
ห้องเบย์วิวที่มองเห็นทะเลอยู่ลิบๆ อย่าลืมควงกันไป    
สวีทอิ่มใจที่ Elementi Rooftop Grill & Bar ชั้น 30 
ที่บรรยากาศโรแมนติกสุดๆ โทร. 0 3897 8789 
www.holidayinnsuitesrayong.com ถ.สุขุมวิท 
อ.เมือง

 RESTAURANTS

  LA CAPANNA
หาดแหลมแม่พมิพ์เรยีงรายไปด้วยร้านมากมาย แต่
ขอแนะน�าร้านอาหารฟิวช่ันไทย-อติาเลยีน-ซีฟูด้แห่งน้ี 
ที่คัดสรรวัตถุดิบท้องถิ่นมาปรุงรสด้วยเชฟฝีมือ
ระดับแนวหน้าเป็นเมนูเอกลักษณ์ คือ ย�าสัมพันธ์    
5 สหาย ส่วนผสมของผักกูด ทุเรียนทอด พุทราจีน  
แกนสบัปะรด ปลาหมกึแห้ง เมด็มะม่วงหมิพานต์ หรือ
ใครโปรดปรานพิซซ่าอติาเลยีนแท้ๆ กไ็ม่ควรพลาด 
โทร. 08 7402 7944 หาดแหลมแม่พิมพ์ อ.แกลง

 บ้านพลอยเสม็ด เกาะเสม็ด
ร้านอาหารไทยซีฟู้ดที่นอกจากรสอร่อยแล้วยังมี
บรรยากาศดีมาก ออกแบบด้วยโครงสร้างไม้ ติด
หน้าหาดทรายขาวสะอาดมหีมูบ้่านชาวประมงท้องถิน่
และทะเลสวยๆ เป็นเครื่องเคียง เมนูเด็ดแนะน�า      
น�้าพริกไข่ปู แฮกึ๋น แกงเหลืองปู ร้านอยู่ในที่พัก
บ้านพลอยสี โทร. 0 3864 4188 อ่าวน้อยหน่า 
เกาะเสม็ด

 THE BUZZ เกาะเสม็ด
ร้านอาหารในพื้นที่เลอ วิมาน คอทเทจ แอนด์ สปา 
บรรยากาศโรแมนติกริมอ่าวพร้าว โดดเด่นด้วยเมนู
อาหารไทยอีสานรสจัดจ้าน ไม่ว่าจะเป็นส้มต�าปูม้า  
ปีกไก่ทอดร้อนๆ เมนูเรียบง่ายแต่รสชาติเด็ดขาดมาก 
อย่าลืมสั่งกล้วยย่างขมิ้นมากินปิดท้ายเพื่อ
ความสมบูรณ์แบบ โทร. 0 3864 4104 
อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด

 CAFÉ KANTARY
คาเฟ่ในเครือ Kantary นั้นรับประกันความอร่อย    
ทุกแห่ง ส�าหรับคาเฟ่ในตัวเมืองระยองแห่งนี้ ก็รักษา
มาตรฐานเดียวกับในเครือ มีอาหารให้เลือกทั้งคาว
หวาน ไทย-ตะวันตก เบเกอรี่ เครื่องดื่ม โดดเด่นทั้ง
รสชาติ การน�าเสนอ การตกแต่ง ภายในบรรยากาศ
คาเฟ่น่ารักๆ ส�าหรับทุกคน เปิดทุกวัน 7.00-22.00 น. 
โทร. 0 3862 1626 อยู่ด้านหน้าโรงแรมคามิโอ 
ถ.สุขุมวิท อ.เมือง

 The Mango Bakery Cafe เกาะเสม็ด
จะชื่นใจแค่ไหนถ้าเล่นน�้าทะเลมาเหนื่อยๆ เจอแดดร้อนๆ 
แล้วมาพักเหนื่อยในคาเฟ่แอร์เย็นฉ�่า พร้อมเครื่องดื่ม                 
ซิกเนเจอร์อย่างมะม่วงปั่นหวานอมเปรี้ยวชื่นใจ 
ที่ The Mango Bakery Cafe แห่งนี้พร้อมเสิร์ฟ   
เครื่องดื่มเย็นๆ เบเกอรี่อร่อยๆ ท่ามกลางเอกลักษณ์
การตกแต่งของค�าว่ามะม่วงในภาษาต่างๆ 
เปิด 8.00-22.00 น. โทร. 0 3864 4195 ตั้งอยู่ใน
ทรายแก้วบีช รีสอร์ท หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด

 HOTELS 

 บ้านริมอ่าว
รีสอร์ทนี้ต้ังอยู่ห่างจากตัวเมือง 10 กิโลเมตรเศษ                                                                   
แลกกบับรรยากาศเงยีบสงบเป็นส่วนตวั อยูใ่นพืน้ที ่                                                                    
เวิง้อ่าวด้านในของจันทบุรี นบัเป็นทิวทศัน์สดุโรแมนตกิ 
โดยเฉพาะววิสระว่ายน�า้ขนาดใหญ่กับสระบัวทีอ่ยู่ตดิกนั 
โทร. 08 1575 8339, 0 3948 0481 ต.หนองบัว 
อ.เมือง (ใกล้อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)

 มณีจันท์ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ
ที่พักที่มีความเป็นส่วนตัวตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านจัดสรร 
ผสมผสานรูปแบบรีสอร์ทหรูร่มรื่นกับความเป็น
สปอร์ตคลับ เหมาะแก่การพักผ่อนของผู้ที่ต้องการ
ปลกีจากความวุน่วาย โดดเด่นด้วยห้องพกักว้างขวาง
ทุกห้อง และมีสระว่ายน�้าส่วนกลางขนาดใหญ่โดนใจ
แน่นอน โทร. 08 1311 2952  www.maneechan.com 
ถ.สุขุมวิท ต.พลับพลา อ.เมือง

 บ้านพกัประวตัศิาสตร์ หลวงราชไมตรี
บ้านเก่าทีม่เีร่ืองราวประวติัศาสตร์บุคคลส�าคญัต้ังอยู่ 
ในย่านชมุชนริมน�า้จันทบูร ดดัแปลงเป็นทีพ่กัสไตล์บทูคี                                                                   
สุดคลาสสิก เข้มข้นไปด้วยเรื่องราวของการอนุรักษ์ 
ดัดแปลงเข้ากับยุคปัจจุบัน บริเวณระเบียงกว้างริมน�้า
เหมาะกับการนั่งดื่มด�่าวิถีของสายน�้าไปเรื่อยๆ 
โทร. 08 8843 4516, 08 1915 8815 
www.baanluangrajamaitri.com 
ถ.สุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมือง
 

สระว่ายน้ำาสวยๆ
ที่ี Rayong Marriott Resort & Spa

บรรยากาศดีๆ ที่ร้านบ้านพลอยเสม็ด

ส้มตำารสเด็ด
ของ The Buzz

ยำาสัมพันธ์ 5 สหาย 
เมนูห้ามพลาด 
ของ La Capanna

ห้องริมน้ำาที่บ้านพักฯ หลวงราชไมตรี
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 เป๊กกี้ โคฟ รีสอร์ท

ขอต้อนรบัสู่หมูบ้่านชาวประมงทีเ่ตม็ไปด้วยสสีนัสดใส                                                                     
ของจันทบรุ ีโรงแรมทีอ่อกแบบเป็นหมู่บ้านชาวประมง 
ตะวันตกริมมหาสมุทรแอตแลนติก เมื่อก้าวไปสู่โซน
ที่พัก ทางเดินไม้จะน�าไปสู่บ้านหลังต่างๆ ที่น่ารักน่า
ถ่ายรูปไปทุกมุม และเพียงก้าวข้ามถนนก็เป็นบริเวณ
หาดคุ้งวิมาน หนึ่งในริมทะเลที่สวยสุดของเมืองจันท์ 
โทร. 0 3946 0345 http://peggyscoveresort.com 
อ.นายายอาม

 จันท์จ้าวหลาว บีช รีสอร์ท
รีสอร์ทที่แสนจะปลอดโปร่งริมทะเลหาดจ้าวหลาว 
หนึ่งในหาดที่สวยงามที่สุดของจันทบุรี พื้นที่โรงแรม
มีหน้ากว้างเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงชายหาดทรายขาว

บรรยากาศแสนโรแมนติก เหมาะแก่การควงคู่นั่งชม
พระอาทติย์ตก ห้องพกัมท้ัีงแบบในตัวโรงแรมและสไตล์
วิลล่าที่เพิ่มความเป็นส่วนตัว โทร. 0 3943 3288,                
08 7940 2888  www.chanchaolao.com 
ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ 

 RESTAURANTS

 จันทรโภชนา
ไม่ใช่เรื่องเกินจริงถ้าจะบอกว่าร้านอาหารแห่งนี้
เป็นต�านานคู่เมืองจันทบุรีไปแล้ว ด้วยอาหารไทยที่
ประยุกต์ผลไม้ วัตถุดิบในท้องถิ่นมารังสรรค์เมนู
อร่อยเป็นเอกลกัษณ์ แนะน�าเมนูทีม่ส่ีวนประกอบของ
มงัคดุ ราชินแีห่งผลไม้ กบั ทเุรยีน ราชาแห่งผลไม้ มา
กนิคูก่นัเพือ่ปรับสมดุล เปิดทกุวนั 10.00-21.00 น. 
โทร. 0 3932 7179 ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง

 BUNNY BOOM
ใครจะคิดว่าหมูชะมวง เมนูถิ่นจันทบุรี จะกลายร่าง
เป็นชีสโทสต์ได้อร่อยล�้าเลิศ ไหนจะเมนูของหวาน
อย่างมหาชนก Wonderful เค้กทุเรียน หรือ
เครื่องดื่ม Cold Brew ส้มมะปี๊ด ที่อร่อยไปทุกอย่าง
ส�าหรับร้านน่ารักๆ แห่งนี้ เปิดทุกวัน 9.00-20.00 น. 
โทร. 09 6594 9788 ตั้งอยู่ที่โรงแรม Blue Rabbit 
ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง

 พริก เรสเตอรองต์
พรกิ สือ่ถงึตวัแทนวตัถดิุบแห่งความจดัจ้านร้อนแรง 
ซึ่งร้านอาหารพริกก็เป็นแบบนั้น ด้วยเมนูอาหารที่น�า
วัตถุดิบในท้องถิ่นมาประยุกต์เป็นอาหารไทย-ฟิวชั่น 
รสชาติถูกปาก โดยรับประกันว่าไร้ผงชูรส แต่ใช้รส
ของวัตถุดิบต่างๆ ปรุงให้เข้ากัน เมนูแนะน�า เช่น 
ย�าวุ้นเส้นอัญชันทะเล หลนกุ้งสดตัวโตๆ 
เปิด 07.00-22.00 น. โทร. 09 2397 4156 
หน้าโรงแรมชานบรุฯี ถ.ท่าแฉลบ อ.เมือง

 KOFF HOUSE COFFEE BAR & 
EATERY
ร้านอาหาร-บาร์สไตล์ตะวันตกกลิ่นอายวินเทจ มี
อุปกรณ์เหมืองพลอยตกแต่งเท่ๆ บอกเล่าเรื่องราว
ของจันทบรุ ีอาหารการกินนัน้มใีห้ครบทัง้เมนูตะวนัตก 
อิตาเลียน อาหารไทย กาแฟรสเข้ม เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เปิดทุกวันตั้งแต่เช้าๆ ถึงเที่ยงคืน 
โทร. 08 3649 3995  อ.เมือง ติดริมน�้า
เชิงสะพานตรีรัตน์

 SEA THRU RESTAURANT 
ร้านอาหารในโรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช โรแมนติก 
ด้วยบรรยากาศติดริมหาดเจ้าหลาว อาคารโปร่ง
เรือนกระจกชั้นเดียวเปิดให้บริการอาหารไทย
หลากหลาย โดยเฉพาะเซตเมนซูฟีูด้สดใหม่ รสจดัจ้าน 
แถมมีจดัอาหารสไตล์บาร์บีควิให้ด้วย เปิดบรกิารทกุวนั 
7.00-23.00 น. โทร. 08 1996 9077, 09 2278 
0410  อ.ท่าใหม่

 HOTELS 

 ซีวานา บีช รีสอร์ท เกาะหมาก
ทิวมะพร้าวสูงชะลูดบริเวณอ่าวสวนใหญ่เรียงรายอยู่      
ริมหาดทรายขาวบริสุทธิ์ตัดกับน�้าทะเลสีคราม มี
เปลญวน เก้าอี้ ให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ หรือจะนอน
แผ่บนโซฟาริมทะเลอ่านหนังสือไปชิลล์ๆ พร้อมจิบ
เครื่องดื่มเย็นๆ จากบาร์ริมสระน�้า ทุกอย่างนี้จะ     
เกิดขึ้นในวันพักผ่อนที่รีสอร์ทหรูแห่งนี้ 
โทร. 09 0864 5646 www.seavanakohmak.com 

 ลานเล รีสอร์ท
ที่พักสไตล์แฟคทอรี โมเดิร์น มีกลิ่นอายแบบดิบๆ เท่ๆ 
แบบมินิมอล สะดวกสบาย หลบหนีความวุ่นวาย
ของเมืองใหญ่ มาตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลท่ามกลาง
ธรรมชาติเงียบสงบ ใกล้หาดบานชื่นและหมู่บ้าน
ชาวประมงบ้านไม้รูด โทร. 09 0592 5959 ต.ไม้รูด 
อ.คลองใหญ่

 THE CINNAMON ART RESORT 
AND SPA เกาะหมาก
โดดเด่นด้วยการเน้นวัสดุธรรมชาติ และที่ตั้งซึ่งอยู่                                    
บนเนินเล็กๆ เหนือระดับน�้าทะเลก็ท�าให้มองเห็น
ทัศนียภาพในมุมกว้างสวยงาม ห้องพักหันหน้า
ออกไปสู่ทะเลเปิดรับความบริสุทธิ์ของสายลมบน
เกาะหมาก และอย่าพลาดไฮไลต์คือ สะพานไม้ ที่ทอด
ยาวออกไปสุดสายตาที่เป็นจุดโรแมนติกที่สุดของ
รีสอร์ท โทร. 09 9286 9714, 06 3289 5142 
www.cinnamonkohmak.com 

 SEA VIEW RESORT AND SPA 
เกาะช้าง
หนึ่งในรีสอร์ทหรูที่วิวสวยที่สุดของเกาะช้าง บริเวณ
หาดไก่แบ้ และใครมาเป็นคูร่กั ต้องลองพักในพลูวลิล่า 
ส่วนตัว ที่เพียบพร้อมไปด้วยความหรูหรา นอนแช่น�้า 
ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกที่มองเห็นทะเลงาม
เบื้องหน้า โทร. 0 3955 2888, 0 3955 2800 
https://seaviewkohchang.com 

หมู่บ้านชาวประมง
ตะวันตกที่เป๊กกี้ โคฟ

ชีสโทส หมูชะมวง เมนูเด็ด
ที่ Bunny Boom

ซีวานา บีช รีสอร์ท เกาะหมาก

พูลวิลล่าสุดหรู 
ที่ Sea View Resort and Spa

บ้านพักที่ The Cinnamon Art
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 จังเกิลเบย์ รีสอร์ท
รีสอร์ทเล็กๆ ติดริมทะเลต้อนรับคู่รักแห่ง
ความหลากหลายทีเ่พยีงก้าวเข้าไปกใ็ห้บรรยากาศ
เป็นอีกโลกหนึ่ง ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ 
คล้ายอยูใ่นสวนป่ารมิหาด สระน�า้ตรงกลางรายล้อม
ความร่มรื่น มีเสียงนกร้องฟังเพลินๆ ต้อนรับ
ส�าหรับคนรักสัตว์เลี้ยง โทร. 08 0563 4399, 
0 3943 3133  http://junglebaychan.com 
ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

 ดิ เอมเมอรัลด์ โคฟ เกาะช้าง
หนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดบนเกาะช้าง ตั้งอยู่บริเวณ
หาดคลองพร้าว ห้องพักกว้างขวาง สิ่งอ�านวย
ความสะดวกครบสมความเป็น 5 ดาว โดดเด่นด้วย
สระว่ายน�้ากลางแจ้งริมหาด มีพูลบาร์ และบริการ
สปา ให้คุณผ่อนคลายในวันหยุดสุดพิเศษ และเปิด
กว้างรับคู่รักทุกคน โทร. 0 3955 2000 www.
emeraldcovekohchang.com เกาะช้าง จ.ตราด

 ปารดี SUNSET BAR เกาะเสม็ด
ทีส่ดุของความโรแมนตกิส�าหรบัการชมพระอาทติย์ตก 
บนเกาะเสมด็ แนะน�า Sunset Bar ของปารด ีรีสอร์ท 
ความงามอันเงียบสงบของอ่าวกิ่ว ท่าเรือไม้ที่
ทอดยาวออกไป มีที่นั่งชมวิวโดยเฉพาะ หรือดื่มด�่า
บรรยากาศจากระเบียงด้านบน จิบเครื่องดื่มเย็นๆ 
ไปพลางก็ได้ โทร. 0 3864 4284-6

 เครือเสม็ดรีสอร์ท 
มีที่พัก บาร์ ร้านอาหารที่น่าประทับใจหลากหลาย
ราคาและไลฟ์สไตล์ พร้อมเปิดรับคู่รักที่หลากหลาย
ทุกเพศทุกวัย เช่น ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท, ปารดี 
รีสอร์ท, บ้านสับปะรด, เลอ วิมาน, บ้านพลอยสี 
รายละเอียด www.samedresorts.com

 ภู-ธาร เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา
แม้ว่าเป็นรีสอร์ทที่ไม่ติดหาดพร้าว แต่จุดเด่น
สถาปัตยกรรมแนวไทยๆ เรียบง่าย และบรรยากาศ
เงียบสงบ ความเป็นกันเอง รอยยิ้มของพนักงาน 
ก็เพิ่มความน่ารักให้กับที่พักแห่งนี้ เสมือนกับแวะมา         
พักผ่อนในบ้านที่คุ้นเคย โทร. 0 3951 0810 
https://bhutarnkohchang.com 

 RESTAURANTS

 CINNAMON RESTAURANT 
อาน่ารีสอร์ทแอนด์สปา เกาะช้าง
ร้านอาหารแห่งนี้ที่ตั้งอยู่ภายในอาน่ารีสอร์ทแอนด์
สปา (AANA Resort and Spa) มีบรรยากาศดี            
ติดริมคลองที่ออกไปสู่ทะเล คล้ายนั่งอยู่ในชานไม้ 
ริมคลองแบบไทยๆ และเห็นทะเลอยู่ลิบๆ โดยมี
อาหารไทย อาหารตะวันตก ให้เลือกอร่อยมากมาย 
แถมราคาไม่แพงเลย เปิดทุกวัน 6.30-22.00 น. 
โทร. 0 3955 1138 

 SAFFRON ON THE SEA เกาะช้าง
เป็นร้านอาหารขวัญใจนักท่องเที่ยวอีกแห่ง ด้วย
บรรยากาศโต๊ะไม้ริมทะเลของหาดไข่มุก เรียบง่ายแต่
โรแมนติกมาก โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตก แนะน�า
อาหารไทยอย่างย�าปลาสมุนไพรที่อร่อยคุ้ม สั่งมา
กินคู่กับค็อกเทลรสเข้มๆ เปิด 8.00-24.00 น. 
โทร. 0 3955 1253

 ริมทะเล ซีฟู้ด แหลมงอบ
ร้านอาหารบริเวณท่าเรือแหลมงอบ ที่รองรับ
นักท่องเที่ยวได้แบบคณะใหญ่ แต่ทิวทัศน์ยามเย็น
ช่วงพระอาทิตย์ตกนั้น สวยงามน่าประทับใจ มอง
เห็นทะเลของเมืองตราดและเกาะช้างอยู่ลิบๆ เมนู
อาหารไทยซีฟู้ดอย่างต้มย�าทะเล หรือปูนิ่มนั้น อร่อย
เด็ดจริง เปิด 9.00-22.00 น. โทร. 0 3959 7084

 COCO RESTAURANT 
เกาะหมาก โคโค่เคป
ร้านอาหารไทย ซีฟู้ด ที่รสชาติโดนใจ ตั้งอยู่ใน
เกาะหมาก โคโค่เคป รสีอร์ท เมนแูนะน�า เช่น กุ้งราด
ซอสมะขาม ต้มข่าไก่ ปลาทอดน�า้ปลา ต้มย�าทะเล ฯลฯ 
นอกจากอาหารแล้วจดุเด่นยังอยูท่ีบ่รรยากาศของร้าน

ที่ติดชายหาดส่วนตัว เงียบสงบ เดินไปไม่ไกลมี
สะพานไม้ บาร์เล็กๆ ริมทะเลเหมาะกับคู่รักนั่งสวีท
ยามเย็น เปิด 7.30-20.30 น. โทร. 08 1810 2679, 
08 9819 4511

 HEAD IN THE CLOUDS : BAR & 
BISTRO เกาะหมาก
รฟูทอ็ปบาร์บนช้ัน 2 ของโรงแรมมากะธาน ีเกาะหมาก 
แม้ไม่ใช่รูฟท็อปที่จะเห็นทะเลในมุมที่กว้างไกลอะไร
มากมาย แต่ก็คุ้มค่าเพียงพอกับบรรยากาศดีๆ 
เพราะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามลาลับไป
หลังแนวเขา สั่งค็อกเทลเย็นๆ ชื่นใจ มาจิบไปพร้อม
กับชมวิวริมทะเลรับรองว่าโรแมนติกถูกใจคู่รัก เปิด 
11.00-23.00 น. ปิดวันพุธ โทร. 09 5247 5914 

ร้าน Cinnamon ในอาน่ารีสอร์ทแอนด์สปา

รูฟท็อป โรแมนติกที่มากะธานี เกาะหมาก

บรรยากาศดีๆ ที่ ดิ เอมเมอรัลด์ โคฟ

Sunset Bar สุดโรแมนติก
ที่ปารดี รีสอร์ท
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>> เชียงรายเป็นดินแดนแห่งไร่ชาและ   
กาแฟอย่างแท้จริง ความได้เปรียบนี้
ต่อยอดมาสู่การท่องเที่ยวได้อย่างคึกคัก 
กลายเป็นจังหวัดที่นักเดินทางผู้หลงใหล
ในรสชาติกลมกล่อมของชา-กาแฟ ต้อง
เดินทางไปเยือนให้ได้ ทั้งยังเป็นเส้นทาง
เหมาะกับคู่รักเพราะมีความหลากหลาย
ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคู่
 ไม่ว่าจะเป็น ดอยแม่สลอง ส�าหรับ   
ผู้ชื่นชอบการชมไร่ชาที่ผสมผสานไปกับ
วิถีชีวิตชาวไทยภูเขา หมู่บ้านอันห่างไกล                        
ความวุ่นวาย พร้อมทั้งยังได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแบบยูนนาน, 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อชิมรส
กาแฟชัน้ดถึีงถ่ินปลกู ท่ามกลางบรรยากาศ 
ธรรมชาตบิรสิทุธ์ิ เช่น ดอยช้าง หมูบ้่าน
ปางขอน ดอยผาฮี ้หมูบ้่านแม่จนัใต้ ฯลฯ

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การไปไร่ชา-กาแฟ 
: ไร่ชาสามารถเที่ยวชมได้ทั้งปี    
ส่วนไร่กาแฟนั้น ช่วงเดือนตุลาคม- 
มกราคม ดีที่สุด เพราะเป็นช่วงที่มี
เมล็ดกาแฟให้ชม

พิสูจน์รักเหนือยอดไม้
 
>> สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ สืบเนื่องมาจาก
โครงการพัฒนาดอยตุง ซึ่งนอกจาก
ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

เส้นทางเดินบนยอดไม้
ที่สวนแม่ฟ้าหลวง

เที่ยวดอยวาวี สัมผัสวิถีของชาวชุมชนที่
บรรยากาศราวกับอยู่ในเมอืงชนบทของจนี 
มไีร่ชาสวยๆ อนัเป็นต้นก�าเนดิชาอูห่ลง 
ของไทย หรือหากใครชื่นชอบไร่ชาที่
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวร่วมสมัยอย่าง
เต็มรูปแบบก็ต้องไม่พลาด ไร่ชาฉุยฟง ซึ่ง
ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองและเดินทางไป
ได้อย่างสะดวกสบาย
 ส่วนบรรดาคู่รักคอกาแฟนั้น เชียงราย
เสมือนถิ่นกาแฟชั้นเลิศ ซึ่งปัจจุบันมี
หมู่บ้านบนดอยต่างๆ หันมาปลูกกาแฟ 
และมีการพัฒนาสายพันธุ์กาแฟได้
มาตรฐานระดับโลก ผนวกไปกับ เ ช
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ชมความงามของสวนสวยพืชพรรณ  
เมืองหนาว ล่าสุดเพิ่งมีกิจกรรมสไตล์
แอดเวนเจอร์สนุกๆ คือ Tree Top Walk 
หรือทางเดินเรือนยอดไม้ระยะทางราว 
300 เมตร และสูงเหนือพื้นดินประมาณ 
30 เมตร ท่ามกลางบรรยากาศของ   
แมกไม้ใหญ่อันร่มรื่น ให้นักท่องเที่ยวได้
เรียนรู้เรื่องพฤกษศาสตร์อย่างเพลิดเพลิน 
รวมทั้งมีกิจกรรมซิปไลน์แบบง่ายๆ ที่มี
มาตรฐานความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่
ดูแลอย่างใกล้ชิด 
 เนือ่งจากเส้นทางเดินท่ีไม่ยากเกินไป
จึงเหมาะส�าหรับคู่รักที่เดินทางไปกัน
เป็นครอบครัว โดยเฉพาะเด็กๆ อายุ
ประมาณ 8-12 ขวบ ถือว่าก�าลังสนุกกับ
กิจกรรมแนวนี้ได้อย่างเพลิดเพลิน

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การไปเดินบน
ยอดไม้ : เที่ยวได้ทั้งปี เพราะสวน   
ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี มีดอกไม้
และพันธุ์ไม้ให้ชมตลอดทุกฤดูกาล 
แต่ถ้าเดินช่วง 16.00 น. เป็นต้นไป   
ก็ช่วยคลายความร้อนลงไปได้เยอะ 
(รอบสุดท้าย 17.00 น.)
 
  สวนแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง
  ค่าเข้าชมสวน 90 บาท, 
  กิจกรรม Tree Top Walk 
  150 บาท

ท�ำโปสกำร์ดแทน
ควำมรกัจำกกระดำษสำ

>> เพียงก้าวเข้าสู่พื้นที่จินนาลักษณ์
กระดาษสา หรือ Jinnaluck Miracle of     
Saa คุณก็ได้รับความประทับใจจาก                                                         
การต้อนรบัและบรรยากาศทีอ่บอุน่ นอกจาก 
ความรู้เกี่ยวกับกระดาษสาที่ได้รับจาก
วิทยากรท้องถิ่น รอยยิ้มจากชาวบ้านใน
ชมุชนท่ีจดัเตรยีมอาหารและเครือ่งดืม่แล้ว 
ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
เวิร์กช็อปการสร้างสรรค์ศิลปะบนผืนน�้า            
มากว่า 20 ปี โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียว
สร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์กระดาษสา
ด้วยฝีมือตนเอง ไม่ว่าจะเป็นโปสการ์ด 
กระเป๋า สมุด หรืองานศิลปะที่ระลึก 
ในราคาย่อมเยา

 กรรมวิธีของงานศิลป์บนผืนน�้าก็แสน
ง่ายดาย เหมาะกับเป็นกิจกรรมของคู่รัก
ที่จะได้ช่วยกันแต่งแต้ม หยิบสิ่งละอัน    
พันละน้อยที่มีเตรียมไว้ให้ เช่น ดอกไม้ 
ใบไม้ กระดาษสาที่ตกแต่งแล้ว มา
ประดับประดาจัดวางเป็นผลงานชิ้นใหม่
ที่แสนภูมิใจ

  จนินาลักษณ์กระดาษสา อ.แม่สาย เปิดทกุวนั   
  9.00-17.00 น. โทร. 08 1883 9062

DON’T MISS
 วัดหิรัญญาวาส หรือชื่อเดิมว่า

วัดเหมืองแดงน้อย (ห่างจากโรงงาน
กระดาษสา เพียง 15 นาที) มีสิ่งที่เป็น
อันซนีน่าชม คือ พระพทุธรปูสานด้วย    
ไม้ไผ่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

เรียนรู้ควำมรักยิ่งใหญ่
ของมวลมนุษยชำติ 

>> เหตุการณ์นักฟุตบอลทีมหมูป่าที่
ประสบเหตุไม่คาดฝันตดิอยู่ในถ�า้หลวง 
นับเป็นข่าวดังทีส่ดุท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทย 
ในปี พ.ศ.2561 ก็ว่าได้ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยน
ให้ “วนอุทยานถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน” 
อ.แม่สาย เป็นสถานที่ที่คนกล่าวถึงกัน
ไปทั่วโลก จากวิกฤตครั้งนั้น กลายเป็น
โอกาสทีท่างวนอทุยานฯ ร่วมกับหน่วยงาน 
ภาครัฐ ปรับปรุงให้พื้นที่ดังกล่าวเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวทีพั่ฒนาเป็นระดบัสากล
 ในเขตถ�้าหลวงวันนี้ แม้ยังต้อง
รอการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวให้มี          

โปสการ์ดจากกระดาษสา
ที่สามารถสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเอง
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เส้นทางปั่นจักรยาน
ภายในสิงห์ปาร์ค
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กิจกรรม
โรแมนติกตลอดทั้งปี 

ที่สิงห์ปำร์ค

>> คูร่กัท่ีหลงใหลความแอก็ทฟี ชืน่ชอบ 
กิจกรรมสนุกๆ ที่อบอวลในบรรยากาศ   
โรแมนติก การไปเยือนสิงห์ปาร์ค ถือว่า
ตอบโจทย์ความต้องการน้ันได้ตลอดปีแน่ๆ 
ไม่เพียงแต่บรรยากาศรื่นรมย์ไปด้วย
แมกไม้ ดอกไม้นานาพันธุ์ที่ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนสร้างสีสัน ยังมีกิจกรรมให้ได้ท�า
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เทศกาลบอลลูน
นานาชาติ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมักพ่วง
มาด้วยกิจกรรม ทั้งคอนเสิร์ตเพลงรักสุด
โรแมนติก และการแสดงศิลปวัฒนธรรรม
ท้องถิ่น

 ส่วนคูร่กัท่ีชืน่ชอบการนัง่รถรางตะลอน
ทัวร์ ฟาร์มทัวร์ ชมพื้นที่การเกษตร ก็เป็น       
ทางเลือกที่ดีส�าหรับการท�าความรู้จัก
ผลิตผลการเกษตรภายในไร่ หรือคู่รัก
นักปั่นนั้น ยิ่งไม่ควรพลาด เพราะที่นี่
มีจักรยานให้เช่า หรือจะเอาจักรยาน
ของตัวเองมาปั่นฟรีก็ได้ ท่ามกลาง
บรรยากาศสดชื่นของไร่ แล้วค่อยมาจบที่
ร้านอาหารอร่อยๆ ช้อปของฝากกลับบ้าน

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การไปสิงห์ปาร์ค 
: เที่ยวได้ทุกวันตลอดทั้งปี อัปเดต 
กิจกรรมพิเศษในโอกาสต่างๆ ได้ทาง
www.facebook.com/SinghaparkChiangrai/

 สิงห์ปาร์ค ต.แม่กรณ์ อ.เมือง 
 เปิดทุกวัน 9.00-17.00 น.

ความปลอดภัย (ยังไม่มีก�าหนดเปิดให้
เข้าชมถ�้า) แต่บรรยากาศก็คึกคัก เพราะ
ได้เพิ่มอาคารพิพิธภัณฑ์จัดแสดงงาน
จิตรกรรม The Hero รวบรวมเหตุการณ์
ส�าคัญครั้งนั้น โดยฝีมือของศิลปินท้องถิ่น
เชียงราย และเป็นสถานที่ตั้งอนุสาวรีย์ 
จ่าแซม-น.ต.สมาน กุนัน ผู้สละชีพจาก        
การกู้ภัย ซึง่ล้วนแต่เป็นการบนัทึกเหตกุารณ์ 
ครั้งประวัติศาสตร์ให้เห็นถึงความรัก
ความร่วมมือร่วมใจจากคนทั่วโลก

อนุสาวรีย์จ่าแซม 
ฮีโร่จากเหตุการณ์ถ้ำาหลวง
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ล่องเรือชมความงาม
ของกว๊านพะเยา
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พะเยา
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ดื่มด�่ำทิวทัศน์
หลักล้ำน ภูลังกำ

>> การได้นั่งจิบกาแฟอุ่นๆ กับคนรัก       
โดยมีภูเขาหินปูนมหึมาที่ตระหง่าน    
โดดเดี่ยวท่ามกลางสายหมอกและพื้นที่
เกษตรกรรมเขยีวชอุม่ปรากฏอยู่เบือ้งหน้า       
เป็นบรรยากาศสุดโรแมนติกที่ได้รับ   
การกล่าวขานว่า วิวหลักล้าน
 ทศันยีภาพนีม้จีดุเริม่ต้นมาจากภูลงักา 
รสีอร์ท ซึง่ท�าให้หมูบ้่านภูลงักาถูกจดบนัทกึ
ลงไปในจุดหมายของคู่รักผู้หลงใหล
ความงามแห่งขุนเขาทางภาคเหนอื 

รักลอยละล่องบนผืนน�้ำ 
กว๊ำนพะเยำ

>> คู่รักที่เดินทางมาถึงพะเยา ไม่ควร
พลาดการล่องเรือเที่ยวชมกว๊านพะเยา 
ทะเลสาบน�้าจืดครองแชมป์ใหญ่ที่สุดของ
ภาคเหนือตอนบน บึงน�้ามหึมากลางเมือง
แห่งน้ีเดิมเป็นแหล่งรองรบัน�า้จากเทือกเขา                                             
ส�าหรบัใช้เพ่ือการเกษตรและประมงพ้ืนบ้าน  
จนกระทั่ง ปี พ.ศ.2482 กรมประมงสร้าง
ประตูกั้นน�้าเพื่อกักเก็บน�้าให้มากขึ้น 
ชุมชนและวัดโบราณบางส่วนจมหายไป
กับสายน�้าและกาลเวลา
 หน่ึงในโบราณสถานทีห่ายไปในคราวนัน้ 
คือ “วัดติโลกอาราม” ซึ่งถูกค้นพบอีกครั้ง
ในปี พ.ศ.2526 เมื่อชาวประมงพื้นบ้าน 
พายเรือมาหลบลมฝนฤดูร้อน ท�าให้มี
จุดเปลี่ยนครั้งส�าคัญด้านการท่องเที่ยว 
เพราะนอกจากการชมความงามริมกว๊าน
แล้ว คู่รักผู้มาเยือนมักไม่พลาดโอกาส
ล่องเรือไปชมวัดโบราณกลางน�้าด้วยกัน 
โดยมีคนแจวเรือช่วยเป็นสักขีพยาน

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การไปล่องเรือ
ชมกว๊าน : หลีกเลี่ยงอากาศร้อนจน
ท�าให้หมดความโรแมนติก ด้วยการไป
ในช่วงเช้า หรือเย็น (ไม่เกิน 17.00 น.) 
 

    
DON’T MISS

 หมู่บ้านสันป่าม่วง ริมกว๊านพะเยา 
(ฝั่งตรงข้ามเมือง) มีชื่อเสียงด้าน
ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา 

  กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านสันป่าม่วง 
  ก�นันผ่องศรี ปรีชาพงค์มิตร 
  โทร. 08 1672 8037, 08 1602 7771

เจ้าของภูลงัการสีอร์ท (ชือ่ใหม่เรยีกว่า    
“ภูลงักาบ้านสวน”) บอกว่า ภูเขาเบือ้งล่าง
ทีใ่ครๆ ตัง้ใจมาเกบ็ภาพ คือ พื้นที่อุทยาน
แห่งชาติถ�้าสะเกิน จังหวัดน่าน ซึ่ง
คนเข้าใจผิดว่าเป็นภูลังกา อย่างไรก็ตาม 
จุดชมวิวหลักล้านของภูลังกาบ้านสวน 
รวมถึงพื้นที่ร้านรวงบริเวณเดียวกันได้รับ
ความนิยมมากจนเป็นหนึ่งในจุดหมาย
ของผู้มาเยือนจังหวัดพะเยาไปแล้ว

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การไปจิบกาแฟ
หลกัร้อย ชมววิหลกัล้าน : เช้ามืดในฤดู
ฝนจนถงึฤดูหนาว ทิวทัศน์มีความงาม
มากท่ีสดุ ส่วนใครอยากขึน้บนยอดดอย
ภูลังกา (ห่างจากจุดชมวิวไปราว 
10 กิโลเมตร) ต้องไปช่วงฤดหูนาวเท่าน้ัน

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ภูลังกาบ้านสวน     
  โทร. 08 6191 0291

DON’T MISS
 ใครเข้าพักที่ภูลังกาบ้านสวน ลอง

กระซิบถามหาน�้าตกที่ซุกซ่อนอยู่       
ไม่ไกลกัน เป็นน�้าตกแห่งใหม่ที่     
ชาวบ้านค้นพบและยังไม่มีชื่อทางการ 
ลานน�้าตกกว้างสวยงาม ปลอดภัย 
เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

น้ำาตกที่ซ่อนตัวอยู่ลับๆ 
ไม่ไกลจากภูลังกาบ้านสวน

จุดชมความงาม
บริเวณร้านกาแฟเมจิก เมาน์เทน

  ค่าบริการเรือแจว คนละ 30 บาท 
  (นั่งได้ 5 คน) หรือเหมาในราคา 150 บาท

เ ช
ี ย

 ง
 ร

 า
 ย

  •
  พ

 ะ 
เ ย

 า
  •

  น
่ า

 น



036

ปั้นดินด้วยกัน 
ให้เป็น

ชิ้นงำนเดียวในโลก

>> หมูบ้่านสนัหมืน่แก้ว ชมุชนเงยีบสงบ 
ซ่อนตัวอยู่รมิถนนสายหลกัเข้าเมอืงพะเยา 
เป็นที่ตั้งของ “เฮือนปฏิมาเซรามิก”
โรงงานเลก็ๆ ระดับครวัเรอืนท่ีผลติชิน้งาน
เซรามิกแบบครบวงจร ผลงานเซรามิกท่ี                                                        
วางเรียงรายบริเวณชั้นวางจ�าหน่าย มี
ตั้งแต่ชิ้นเล็กจิ๋วเท่าปลายนิ้ว ปั้นเป็น
รูปสัตว์ง่ายๆ ภาชนะเรียบเกลี้ยงขนาด
พอเหมาะมือ ไปจนถึงงานขนาดใหญ่
ตกแต่งลวดลายสวยงามพร้อมน�าไป
ประดับ
 ที่นี่เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้นักท่องเที่ยว
แวะมาชม มาซื้อ หรือมาลองผลิตชิ้นงาน
ง่ายๆ ได้เอง คิดราคาแบบไม่เอาก�าไร มี
ค่าใช้จ่ายเพียงแค่ค่าวัตถุดิบ ราคาตั้งแต่
หลักสิบจนถึงหลักร้อยเท่านั้น แล้วก็ส่ง
ชิน้งานกลบัไปให้ทางไปรษณีย์ กลายเป็น 

ชมสัญลักษณ์แห่ง
ควำมรักที่ดอยภูนำง

>> นกยูง เป็นสัตว์ที่ถูกใช้แทน
สัญลักษณ์ของสิ่งดีๆ มากมาย เช่น 
ความเชื่อของชาวจีน และชาวฮินดู ซึ่ง
เชื่อว่า นกยูงเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่
สื่อแทนความรักได้อีกด้วย 
 นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เหมาะที่สุด
ส�าหรับคู่รักที่หลงใหลธรรมชาติสวยๆ 
ว่าต้องไปที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 
จังหวัดพะเยา ซึ่งมีประชากรนกยูงมาก
ที่สุดในภาคเหนือ ที่นี่เป็นแหล่งอาศัย
ของนกยูงพันธ์ุไทยฝงูสดุท้าย โดยนกยูง
ท่ีพบน้ันเป็นนกยูงเขียว หรอืนกยูงไทย 
ชนิดพันธุ์ย่อยอินโดจีน และยังมี
อาคารนิทรรศการให้ข้อมูลความรู้เรื่อง
นกยูงไทย ให้ได้รู้จักสัตว์ปีกงามสง่า
ชนิดนี้มากขึ้น
 นอกจากนี้ อุทยานฯ ยังเต็มไปด้วย
สถานที่ทางธรรมชาติมากมาย ถ้าไป
แล้วยังไม่เจอนกยูง ก็แวะไปเล่นน�้า
ที่น�้าตกธารสวรรค์ รอนกยูงพลางๆ 

เพราะน�้าตกสวยแห่งนี้เป็นลานกว้าง  
มีน�้าตลอดปี
 

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การไปดูนกยูง : 
ช่วงฤดูผสมพันธุ์ซึ่งอยู่ระหว่างเดือน 
พฤศจิกายน-มีนาคม และมีโอกาส
เห็นนกยูงในช่วงเช้าหรือเย็น

  อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง อ.เชียงม่วน   
  โทร. 0 5447 6302, 09 5690 0605

น้ำาตกธารสวรรค์ 
ในอุทยานฯ ดอยภูนาง
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มองหำเทพคิวปิด 
ขอพรควำมรัก 
วัดนันตำรำม 

>> ภายในวิหารไม้สถาปัตยกรรม
แบบชาวไทยใหญ่ของวัดนันตาราม 
มีพระประธานสีทองอร่ามเรืองที่มี                              
ผู้ศรัทธาเดินทางมากราบไหว้อยู่ไม่
ขาดสาย ถ้าดูเผินๆ ด้วยสายตาอาจ
ไม่ทันสังเกตว่าไม้สักทองแกะสลัก                               
ด้านหลังพระพุทธรูปที่เป็นลวดลาย
พรรณพฤกษานัน้มคีวามพิเศษบางอย่าง 
อาจต้องใช้เลนส์ซมู หรอืกล้องส่อง
ทางไกล แล้วจะเห็นว่างานแกะสลัก    
ด้านหลังมีรูปเทพคิวปิด หรือกามเทพ
ตัวน้อยอยู่ด้วย ซึ่งเชื่อว่าเป็นอิทธิพล
จากงานศลิปกรรมองักฤษ เน่ืองจากวัด
สร้างขึน้แบบผสมผสานสถาปัตยกรรม
หลายชนิดเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ไม่ว่า
จะเป็นวัฒนธรรมของชาวปะโอ เมยีนมา 
จนี อนิเดยี ล้านนา เป็นต้น

 ด้วยเหตุที่มีเทพคิวปิด หรือเทพ
แห่งความรัก เป็นองค์ประกอบในงาน
พุทธศิลป์นี่เอง จึงเป็นที่นิยมของเหล่า
คู่รักหนุ่มสาวทีม่กัเดนิทางไปขอพรไหว้
พระและเทพควิปิดท่ีวัดแห่งน้ี เพราะ
เชือ่ว่า ได้ท้ังบญุได้ท้ังความรกัทีส่มหวัง
 

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การไปขอพร
ความรัก : ตั้งแต่เช้าจรดเย็น ก่อน
วิหารปิด

  วัดนันตาราม บ้านดอนไชย ต.หย่วน    
  อ.เชียงค� จ.พะเยา

DON’T MISS
 ห่างจากวดันันตารามประมาณ

4 กิโลเมตร แวะไปชม “พระน่ังดนิ” ท่ี                                               
วดัพระน่ังดนิ หน่ึงใน Unseen พะเยา 
ซึ่งมีพระพุทธรูปเก่าแก่นั่งอยู่บนพื้น
โดยไม่มีฐานชุกชีรองรับ เป็น
ความแปลกตาหาชมที่ไหนได้ยาก

งานเซรามิกชิ้นเดียวในโลกที่คู่รัก           
มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ด้วยกัน
 

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การไปปั้นดิน
ด้วยกัน : เปิดต้อนรับคู่รักทุกวัน
ตั้งแต่เช้าจรดเย็น แต่ต้องติดต่อ
ล่วงหน้า 1-2 วัน

 เฮือนปฏิมาเซรามิก ถ.พหลโยธิน ก่อนเข้า 
 ตัวเมืองพะเยา ประมาณ 20 กิโลเมตร 
 โทร. 08 1960 9859 
 (ติดต่อล่วงหน้า-คุณอุเทน)

Believe 
in love
ควำมเชื่อกับควำมรัก

งานปั้นชิ้นเล็กๆ ใช้เวลาไม่นาน 
ก็ได้ผลงานน่ารักๆ เป็นของตัวเอง

งานไม้แกะสลักด้านหลังพระพุทธรูป 
ต้องสังเกตดีๆ จะเห็นเทพคิวปิด
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กระซิบรัก ต่อหน้ำ
ปู่ม่ำนย่ำม่ำน 

ให้รักหวำนและมั่นคง
 
>> ท่ามกลางสีสันและลายเส้นของ
จิตรกรรมฝาผนังภายในวัดภูมินทร์ ซึ่งเป็น
ผลงานของหนานบัวผัน จิตรกรท้องถิ่น       
เชื้อสายไทลื้อ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น
ผลงานสดุประณีตและโดดเด่นขึน้ห้ิงระดับ                                                  
ประเทศก็ว่าได้ มีงานระดับมาสเตอร์พีซ 
คือ ภาพชายหญิงคู่หนึ่งในท่วงท่ากระซิบ
สนทนากัน ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “ปู่ม่านย่าม่าน”                                                       
หรือ “ภาพกระซิบรักบันลือโลก” อันเสมือน
สัญลักษณ์ของเมืองน่านที่ปรากฏอยู่ใน
สินค้าจ�านวนมาก และประดับประดาไป
ทั่วเมือง
 ความงามของจิตรกรรมและวัด 
เก่าแก่ใจกลางเมอืงน่าน ก่อเกิดความเชือ่                                                      
น่ารักๆ ว่าคู่รักต้องไปท�าการลอดซุ้ม
พญานาคคู่ขวัญ ที่อยู่ทางด้านหน้า        
พระอุโบสถ ลอดเดินวนทวนเข็มนาฬิกา
สามรอบ แล้วมาขอพรจาก “ปูม่่านย่าม่าน” 

Believe 
in love
ควำมเชื่อกับควำมรัก

กระซิบรักหน้าจิตรกรรมเลื่องชื่อ
ภายในพระอุโบสถวัดภูมินทร์
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ท�ำบุญร่วมกัน ประดิษฐ์
โคมหม่ำเต้ำถวำยวัด 

>> โคมหม่าเต้า ถือเป็นมรดก
วัฒนธรรมของชาวน่าน เป็นหัตถกรรม
พื้นบ้านที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
เชื่อมโยงกับความเชื่อความศรัทธาของ
พุทธศาสนา ท�าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 
เป็นโคมแขวนเสริมความเป็นสิริมงคล 
 อย่างไรก็ดี ส�าหรับนักท่องเที่ยว
ที่ไม่ใช่ชาวพุทธก็ยังมองในมิติของ             
งานศิลปหัตถกรรมที่สืบสานวัฒนธรรม   
ท้องถ่ิน และงานศิลปะพ้ืนบ้านทีส่วยงาม
ก็ได้ โดยเฉพาะการท�าโคมแขวน ท่ีว่ากัน
ว่า คู่รักที่ท�าด้วยกันจะยิ่งรักกันยิ่งขึ้น 
เพราะเปรยีบเสมอืนการท�าเครือ่งส่องสว่าง 
น�าทางความรัก

เชื่อว่าจะส่งเสริมให้มีความรักยืนยง
ยาวนาน มีความมั่นคง และความมั่งคั่ง
ในชีวิตรักหรือชีวิตสมรส ส่วนคู่รักไหน   
ที่ก�าลังมีปัญหาระหองระแหงกันก็จะ 
หวนคืนกลับมารักกันแนบแน่นดังเดิม

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การเดนิลอดซุม้ 
กระซิบรัก : ไปในช่วงกลางวัน 
โดยเฉพาะวันหยุด มีไกด์ท้องถิ่นช่วย
อธิบายให้ความรู้ภายในพระอุโบสถ 
แต่ถ้ากลัวเขินเวลากระซิบรัก แนะน�า
ให้ไปช่วงเย็นก่อนพระอุโบสถปิด

DON’T MISS

 ด้านหลังพระอุโบสถ ลองแวะไป
ซื้อธนบัตร ๑ บาท (จ�าลอง) ซึ่งเป็น
ธนบัตรที่ใช้ในสมัยรัชกาลที่ 8 ปรากฏ
พระอุโบสถวัดภูมินทร์อยู่บนธนบัตร 
ส่วนใครอยากได้ธนบัตรหนึ่งบาท 
ของจรงิ ก็ยังพอมีขายในราคาหลกัพนั

 คู่รักท้ังหลายจึงไม่ควรพลาด
ลองไปท�าโคมหม่าเต้าด้วยกันที่หมู่บ้าน 
ม่วงตึ๊ด ซึ่งมีแหล่งเรียนรู้ท�าโคมหม่าเต้า 
อุปกรณ์ต่างๆ นั้นพร้อมสรรพ รอให้คู่รัก
ท่ีสนใจเข้าไปช่วยกันคนละไม้คนละมือ                                     
ประดิดประดอยอีกเล็กๆ น้อยๆ หาก
เป็นชาวพุทธก็น�าไปถวายวัดด้วยกัน     
หรือใครจะน�าไปประดับบ้านเรือน
เพื่อความสวยงามก็ไม่ผิดแต่อย่างใด 
เพราะถือเป็นโคมที่ใช้ในงานมงคล
 

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การท�าโคม : 
ไปได้ทุกวันทุกเวลา โดยต้องติดต่อ
ล่วงหน้า แต่แนะน�าว่า ไปท�า
ช่วงสาย แล้วช่วงบ่ายเป็นเวลา
เหมาะส�าหรับน�าไปถวายวัด
 
กลุ่มท�โคมหม่าเต้า อ.ภูเพียง (ทางไปวัด
พระธาตุแช่แห้ง) โทร. 08 9854 0387  
ค่ากิจกรรม 350 บาทเวิร์กช็อปการทำาโคมหม่าเต้า 

ที่หมู่บ้านม่วงตึ๊ด
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เก็บโกโก้เติมควำมหวำน
ที่โกโก้ วัลเล่ย์

>> คุณรูจั้กต้นโกโก้ไหม เคยเห็นหรอืเปล่า? 
อยากรู้จักว่าหน้าตาพืชชนิดนี้เป็นอย่างไร 
รู้จักกันแบบใกล้ชิด ลองมาเวิร์กช็อปที่ 
Cocoa Valley แล้วจะรู้ทุกขั้นตอนและ
ที่มาของความอร่อย แถมยังได้ช็อกโกแลต
รสเข้มข้นติดมือกลับบ้านไปด้วย
 จากแรงบนัดาลใจดีๆ  ของผูก่้อตัง้ท่ี
หลงใหลในโกโก้ และต้องการสร้างงานให้
กับคนในชมุชน สร้างคณุค่าความภาคภูมใิจ
ของโกโก้ไทยท่ีมคีณุภาพไม่แพ้ท่ีใดในโลก 
Cocoa Valley จงึเกิดขึน้ ซึง่ไม่ใช่แค่บรกิาร
ทีพั่กหรอืคาเฟ่ของคนชอบกินเท่าน้ัน เพราะ
ที่นี่มีเวิร์กช็อป พาตะลอนชมไร่โกโก้ เติม
ความรู้ด้านเกษตรกรรมของพืชชนิดนี้ ก่อน
จะกลบัมาเรยีนรูก้รรมวิธีลองท�าชอ็กโกแลต
ด้วยตัวเองแล้วน�ากลบัไปคนละบาร์ นบัเป็น
กิจกรรมสนุกเพลิดเพลินที่เหมาะกับคู่รัก
สายโกโก้เลิฟเวอร์เป็นที่สุด
 ในอนาคต Cocoa Valley ยังมีแผน
ว่าจะเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่เวิร์กช็อปมี  
ส่วนร่วมกับชุมชน ด้วยการปลูกต้นโกโก้
ของตัวเองอีกด้วย

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การเวร์ิกชอ็ป : 
ช่วงฤดฝูน-ฤดหูนาว อากาศด ีไม่อบอ้าว
จนเกินไป และมีโอกาสเห็นผลโกโก้ 
มากที่สุด แต่เวิร์กช็อปท�าได้ตลอดปี โกโก้ วลัเล่ย์ อ.ปัว โทร./line : 06 3791 1619  www.facebook.com/cocoavalleyresort 

เวร์ิกชอ็ปวนัละสองรอบ 9.30 น. และ 13.30 น. ราคา 350 บาท/คน ใช้เวลาประมาณชัว่โมงคร่ึง

เวิร์กช็อปที่จะให้คุณได้เรียนรู้กระบวนการ
ตั้งแต่การเก็บผลโกโก้ จนมาถึงการทำาช็อกโกแลตแสนอร่อย
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ชมเส้นทำงสำยโรแมนติก
บนถนนลอยฟ้ำ 

>> ถนนลอยฟ้าท่ีกล่าวขานกันใน
จงัหวัดน่าน มเีส้นทางให้เลอืกมากมาย 
เส้นทางทีข้ึ่นชือ่ คือ ถนนจาก อ.ปัว-                          
บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจากปัว-              
บ่อเกลือ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1256 
ประมาณ 40 กิโลเมตร การเดินทางจะ
ค่อยๆ ไต่ระดับความสูงจากพื้นที่ราบ
ด้านล่าง มีทางโค้งลดเลี้ยวให้ได้สนุก
กับการขับขี่ โดยมีความงามของพื้นที่

เกษตรกรรมกับความลดหลั่นของภูเขา
ขนาบสองข้างทาง 
 อีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลต์ คือ ถนน 
หมายเลข 1081 บ่อเกลอื-เฉลมิพระเกียรติ 
หรือเส้นทางจาก อ.ท่าวังผา ไป อ.เชยีงค�า 
จ.พะเยา โดยผ่าน อ.สองแคว จ.น่าน หรือ
เส้น 1148 โดยเส้นทางนี้การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ขนานนามว่า 
“เส้นทางสายโรแมนติก” บ้างก็เรียก 
“ถนนลอยฟ้า” ทั้งสองฉายาอธิบาย
บรรยากาศของถนนสายนี้ได้เป็นอย่างดี 
ด้วยความที่เป็นถนนซึ่งไต่อยู่บนยอดเขา 

โอบล้อมไว้ด้วยทวิเขา สายหมอก 
บางวันฟ้าใสแลเห็นเมฆสวยงดงาม 
ระหว่างทางก็จะได้เห็นไร่ข้าวโพด   
แปลงผัก ยุ้งเก็บข้าวโพดของชาวบ้าน 
และหมู่บ้านเล็กๆ ที่อบอวลด้วยเสน่ห์
แห่งธรรมชาติ
 

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การไปขบัรถเท่ียว 
: ช่วงฤดูฝน-ฤดูหนาว มีทัศนียภาพดี
ที่สุด แต่วันที่ฝนตกควรระมัดระวังใน
การขับขี่ เนื่องจากมีเส้นทางคดเคี้ยว
และสูงชัน

ถนนลอยฟ้าจากปัวไปบ่อเกลือ เ ช
ี ย

 ง
 ร

 า
 ย

  •
  พ

 ะ 
เ ย

 า
  •

  น
่ า

 น



042

ใช้ชีวิตออร์แกนิกกลำง
ผืนนำและขุนเขำแห่งปัว

>> เมื่อฝนแรกมาเยือนได้เดือนเศษ   
ทุ่งนาของอ�าเภอปัวก็เริ่มเปลี่ยนสีสันเป็น
ความเขียวขจี ทัศนียภาพยากเกินกว่าจะ
ประเมินมูลค่าบริเวณพื้นที่ของโรงเรียน

ชาวนาต�าบลศิลาเพชร นอกจากเป็น
แหล่งเรียนรู้เกษตรกรรมปลอดภัย ยัง 
เปิดเป็นที่พักสไตล์เรียบง่ายราคาหลัก
ร้อยถึงหลักพัน ท่ามกลางผืนนาเขียว 
ในฤดูฝน ก่อนจะเปลี่ยนเป็นสีทอง
ก่อนเก็บเกี่ยวในช่วงปลายปี
 โรงเรียนชาวนาฯ เป็นต้นแบบ   

การปลูกข้าวปลอดสาร เพื่อใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ สร้างค่านิยมให้กับเกษตรกรและ
คนรุน่ใหม่ รปูแบบหลกัสตูรเปลีย่นไปตาม
ฤดกูาลและช่วงเวลาของการท�านาจรงิๆ 
เริม่ตัง้แต่การเพาะกล้า เตรยีมดิน ไถนา  
ไปจนถึงการเก็บเก่ียว คู่รกัสามารถเรยีนรูไ้ด้
ตามฤดกูาล เข้าไปมส่ีวนร่วมกับการท�านา 
ได้ทุกขั้นตอน หรือเพียงแค่แวะมาพักผ่อน
ชมวิถีเกษตรกรรมออร์แกนิก และ
ธรรมชาติบริสุทธิ์ของผืนนาเมืองปัวก็ได้
 

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การไปเรียนรู้วิถี
ชาวนา : เดอืนกรกฎาคม-กันยายน เป็น
ช่วงท่ีทุ่งนาเขยีวขจี ส่วนเดอืนตลุาคม-
พฤศจิกายน เป็นช่วงท่ีทุ่งนาเริม่เปลีย่น
เป็นสทีอง ชอบบรรยากาศแบบไหน 
เลอืกไปโรแมนตกิช่วงน้ันได้เลย

  โรงเรียนชาวนาต�บลศิลาเพชร ตดิต่อล่วงหน้า 
  โทร. 08 9999 7737 www.facebook.com 
  /homestayfarmerschool

ทัศนียภาพพื้นที่
เกษตรกรรมของ อ.ปัว โรงเรียนชาวนาตำาบลศิลาเพชร
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กำงเต็นท์นอนดูดำว
ตื่นเช้ำดูทะเลหมอก

ดอยเสมอดำว

>> หน่ึงในท่ีสดุของความโรแมนตกิใน
จงัหวัดน่าน ต้องมดีอยเสมอดาวติดอนัดบั 
อยู่ด้วยไม่เคยหล่นหายไปไหน ดอยเล็กๆ 
แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกางเต็นท์              
พักแรมยอดฮติ ในอทุยานแห่งชาตศิรน่ีาน                                                          
โดยมจีดุขายอยู่ทีล่านกว้างซึง่เหมาะส�าหรบั 
การพักผ่อนชมความงามของธรรมชาตไิด้ถึง 
3 รูปแบบ ได้แก่ การชมแสงสุดท้ายลาลับ

เหลี่ยมเขายามอาทิตย์อัสดง นอนดูดาว
ระยับพร่างพราวเต็มผืนฟ้า ชมทะเลหมอก
อาบแสงตะวันในยามเช้า
 ข้อได้เปรียบอีกอย่างของดอย 
เสมอดาวอยู่ที่การเดินทางสะดวกสบาย
ถึงที่หมายด้วยยานพาหนะส่วนตัวในแบบ
ที่ไม่ต้องเดินขึ้นให้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า 
แค่โทรจองเต็นท์กับอุทยานฯ ไว้ล่วงหน้า 
แล้วตระเตรียมอาหารการกิน อุปกรณ์
อาบน�้าอาบท่าไปให้พร้อม เมื่อถึงที่หมาย
ก็เดินไปที่ลานอีกไม่กี่ร้อยเมตร เพียง
เท่านี้ก็สัมผัสความโรแมนติกของ
ดอยเสมอดาวได้แล้ว

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การไปเก็บดาว
บนดอย : เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์
อากาศเย็นสบายที่สุด เลือกคืน
เดือนมืดจะเห็นดาวเต็มฟ้า และ
หากอยากได้ความโรแมนติกส่วนตัว 
แนะน�าให้หาเวลาเที่ยววันธรรมดา 
หลีกเลี่ยงสุดสัปดาห์หรือวันหยุดยาว 

 ดอยเสมอดาว อ.นาน้อย จองเตน็ท์ล่วงหน้า
 ได้ตัง้แต่ช่วงเดือนตลุาคม จนถึงก่อนฤดูร้อน 
 โทร. 09 3242 2914 
 เวลา 9.00-16.00 น. ทกุวนั ไม่เว้นวนัหยดุ
 (เต็นท์ 2 คน ราคา 345 บาท)

DON’T MISS
 ถ้ามีรถส่วนตัว ลองขับเลย

ที่ท�าการอุทยานฯ ไปเรื่อยๆ อีกราว
5-10 กิโลเมตร เส้นทางรายล้อม
ป่าเขาอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเลี้ยง
ควาย และมีสะพานข้ามล�าน�้าน่าน 
เป็นหนึ่งในถนนที่มีทัศนียภาพงาม
น่าไปเยือน

Say 
Yes !
สถำนที่บอกรัก

ก่อนพระอาทิตย์ตก ดอยเสมอดาวก็โรแมนติกไม่แพ้กัน
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4 DAYS 3 NIGHTS 
เส้นทางโรแมนติกภาคเหนือ

วันที่ 

1 
วันที่ 

2 
วันที่ 

3 
วันที่ 

4 
ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ สูจ่งัหวดัน่าน 
เริ่มต้นที่วัดภูมินทร์ ไปเดินลอดอุโมงค์
ซุ้มพญานาค แล้วกระซิบรักต่อปู่ม่าน
ย่าม่าน จากนั้นไปประดิษฐ์โคมหม่าเต้า 
แล้วน�าไปถวายวัดที่วัดพระธาตุแช่แห้ง 
ช่วงบ่ายเดินทางไป อ.ปัว เวิร์กช็อปที่
โกโก้ วัลเล่ย์ ชมทุ่งนายามเย็นของปัว
แล้วกลับมานอนในตัวเมือง

มุ่งหน้าสู่จังหวัดพะเยาตั้งแต่เช้า เติม
พลังมื้อเที่ยง เสร็จแล้วล่องเรือไปชม
วัดกลางน�้าในกว๊านพะเยา เดินทางต่อ
ไป อ.ปง พักผ่อนชมความงามของ
ภูลังกา

ตื่นเช้าชมทะเลหมอกวิวหลักล้าน 
แล้วเดินทางไปวัดนันตาราม ขอพร
จากเทพคิวปิด จากนั้นมุ่งหน้าไปยัง
อ�าเภอแม่สาย (ระหว่างทาง แวะเที่ยว
สามเหลี่ยมทองค�าก็ได้) เวิร์กช็อป 
กระดาษสาที่โรงงานจินนาลักษณ์ 
เที่ยวชมถ�้าหลวง แล้วไปพักที่ตัวเมือง
เชียงราย

ตื่นเช้า มีสองทางเลือก คือ ออกไปชม
ไร่ชาฉุยฟง ดื่มด�่าบรรยากาศไร่ชา หรือ
เลอืกไปหากจิกรรมโรแมนตกิทีสิ่งห์ปาร์ค 
กลับมาเกบ็ตกร้านอาหารอร่อยๆ คาเฟ่                  
สวยๆ ในตวัเมอืงเชยีงรายได้อกีหน่อย 
หาซื้อของฝากแล้วเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ ด้วยเครื่องบิน

ทิวทัศน์อลังการบนยอดภู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

ทุ่งนาสวยๆ ใน อ.ปัว จ.น่าน

บรรยากาศดีๆ ที่ร้าน 
ชีวิตธรรมดา จ.เชียงราย

How To 
GET THERE

เชยีงราย • พะเยา • น่าน

> การเดินทางจากกรุงเทพฯ มี
สายการบินภายในประเทศบินตรงไป 
จ.เชียงรายให้เลือกเป็นจ�นวนมาก และ
มีรถโดยสารปรับอากาศ ทีส่ถานีขนส่ง
ผูโ้ดยสารกรุงเทพฯ (จตจัุกร)

> การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปน่าน มี
สายการบินภายในประเทศ (แอร์เอเชยี) 
ให้บริการ และมีรถโดยสารปรับอากาศที่
สถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพฯ (จตจุกัร)

> ส่วนการเดินทางไปพะเยาน้ัน มี      
รถโดยสารปรับอากาศ ทีส่ถานีขนส่ง
ผูโ้ดยสารกรุงเทพฯ (จตจุกัร) หรือประหยดั
เวลาด้วยการน่ังเคร่ืองบินไป จ.เชยีงราย 
แล้วน่ังรถโดยสารจากเชยีงราย-พะเยา  
ทีส่ถานีขนส่งผูโ้ดยสาร จ.เชยีงราย ก็ได้
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 CHIANG RAI

PHAYAO

 HOTELS 

 FOUR SEASONS TENTED CAMP 
GOLDEN TRIANGLE
สัมผัสความหรูหราท่ามกลางบรรยากาศสไตล์
ซาฟารีแบบป่าเมืองร้อนของที่พักระดับ 5 ดาว ใน
เชียงแสน พร้อมโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษ เช่น 
การล่องเรอืชมวถิชีีวติของดนิแดนสามเหลีย่มทองค�า   
อาบน�้ากับช้าง เป็นต้น โทร. 0 5391 0200 
www.fourseasons.com/goldentriangle 
ต.เวียง อ.เชียงแสน

 ANANTARA GOLDEN TRIANGLE 
ELEPHANT CAMP & RESORT
ที่พักระดับ 5 ดาว ที่ตั้งอยู่บนสันเขาอันมีทัศนียภาพ
งดงามมองเห็นแม่น�้าโขง ดินแดนประเทศเมียนมา 
และลาว ท่ามกลางความร่มรื่นของผืนป่า มีกิจกรรม 
สปา ปางช้างเพื่อการอนุรักษ์ การล่องเรือชม   
ความงามของล�าน�า้และวถิชีนบท โทร. 0 5378 4084 
www.anantara.com/th/golden-triangle-chiang-rai 
อ.เชียงแสน

 HOTELS 

 PHUGLONG HOTEL
โรงแรมภูกลอง ตั้งอยู่ริมถนนติดกับกว๊านพะเยา 
นั่นจึงเป็นโรงแรมท�าเลเยี่ยมที่มองเห็นทัศนียภาพ 
ทั้งเมืองพะเยาและผืนน�้ากว้างสุดสายตา ห้องพักมี 
4 ประเภท โดยห้องดีลักซ์ ห้องสวีท และแฟมิลี่ นั้น
มีวิวสวยโรแมนติกมาก โทร. 0 5448 1915, 06 
3789 1999 www.phuglong.com ต.เวียง อ.เมือง

 ZEN HOME RESORT AND GARDEN 
PHAYAO
เซน โฮม รีสอร์ท แอนด์ การ์เดน เกิดจากแรงบนัดาลใจ 
ของเจ้าของที่ชื่นชอบประเทศญี่ปุ่น และวิถีแบบเซน     
ที่พักทั้งหมดจึงเป็นสไตล์ญี่ปุ่น และเต็มไปด้วย    
การออกแบบเรียบง่าย ลดทอนความวุ่นวาย 
แต่ทว่าสะดวกสบาย โทร. 09 8750 1040  
www.facebook.com/zenresortphayao/ 
บ้านหม้อแกงทอง ต.แม่กา อ.เมือง

 THE RIVERIE BY KATATHANI
โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ริมแม่น�้ากก ที่รีโนเวท    
ผสมผสานความคลาสสิกกับความร่วมสมัยไว้                
ด้วยกัน ใครชอบสระน�้ากว้างๆ ต้องถูกใจแน่นอน 
โทร. 0 5360 7999  www.theriverie.com 
ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง

 THE LEGEND CHIANG RAI 
BOUTIQUE RIVER RESORT & SPA
โรงแรมห้องพักจ�านวน 78 ห้อง คลาสสิกสมเป็น
ต�านาน โดดเด่นด้วยการตกแต่งสถาปัตยกรรมที่
กรุ่นไปด้วยกลิ่นอายล้านนา เสน่ห์แบบเมืองเหนือ 
ท่ามกลางความร่มรื่น บรรยากาศเงียบสงบส่วนตัว 
ริมแม่น�้ากก โทร. 0 5391 0400 www.thelegend-
chiangrai.com  ถ.เกาะลอย ต.รอบเวียง อ.เมือง

 PHU CHAISAI MOUNTAIN RESORT 
ภูใจใส มีความหมายว่า ภูเขาแห่งใจที่สะอาด ที่พักหรู
สไตล์รีสอร์ทบนขุนเขาแห่งนี้โดดเด่นทั้งบรรยากาศ
รายล้อมธรรมชาติ อากาศอันบริสุทธิ์ การให้
ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการฟื้นฟู
จิตใจและสุขภาพของผู้มาเยือน โทร. 0 5391 0500 
www.phu-chaisai.com อ.แม่จัน

 EAT SLEEP CAFE & BED
บ้านพักขนาดเล็กๆ บรรยากาศดี ติดริมแม่น�้ากก          
น�ามาดัดแปลงตกแต่งเป็นที่พักโรแมนติกดูอบอุ่น 
และมีคาเฟ่น่ารักๆ อยู่ภายในบริเวณเดียวกัน             
โทร. 09 1067 8272 ต.รอบเวียง อ.เมือง

 RESTAURANTS

 ชีวิตธรรมดา
คาเฟ่บรรยากาศสดุโรแมนตกิทีไ่ม่ควรพลาดมาลองชมิ   
ทุกเมนูรังสรรค์มาอย่างตั้งใจใส่ใจในรายละเอียด   
ไม่เพียงแต่ตกแต่งมาอย่างสวยงาม แต่รับประกัน
เรื่องรสชาติอร่อยด้วย แนะน�าสลัดแอปเปิ้ลโยเกิร์ต 
ข้าวผัดสับปะรดภูแล สปาเกตตี้ต้มย�ากุ้ง 
โทร. 08 1984 2925, 0 5316 6967 
www.chivitthammada.com  ต.ริมกก อ.เมือง 

 HACIENDA COFFEE HOUSE
Hacienda ภาษาสเปน แปลว่า คฤหาสน์ หรือฟาร์ม      
คาเฟ่จึงคล้ายบ้านที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาสีเขียว
ภายในร้านตกแต่งสไตล์วินเทจสไตล์ตะวันตก
บรรยากาศอบอุ่นโรแมนติก มีอาหารสไตล์ตะวันตก
อาหารฟิวชั่น รวมถึงเบเกอรี่โฮมเมด และชารสเลิศ
โทร. 08 9686 3354 www.haciendacoffeehouse 
.com ต.ท่าสุด อ.เมือง

 สวรรค์บนดินฟาร์ม
คนรักชาต้องห้ามพลาด เพราะที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่อง
ชาสมุนไพร มีชาเบลนด์สูตรพิเศษ “นมัสการ”         
และ “ภาวนา” กินคู่กับคุกกี้วิเชียรมาศฝีมือคุณแม่ 
ส่วนอีกเมนูเด่นของที่นี่คือเครื่องดื่มที่ชื่อว่า Blue 
Latte น�้าอัญชันใส่นมรสชาติหอมละมุน ค่อยๆ จิบ
ท่ามกลางบรรยากาศของสวนสีเขียวสโลว์ไลฟ์ 
โทร. 08 1205 3554  www.facebook.com/
SawanbondinFarm  ต.ริมกก อ.เมือง

 MELT IN YOUR MOUTH
ร้านอาหารสไตล์ตะวันตก บรรยากาศสวนสวยติด
ริมแม่น�้า และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม 
มีอาหารไทย อาหารเหนือ อิตาเลียน รวมทั้งเมนู  
ฟิวชั่นอาหารตะวันตกกับอาหารเหนือที่เข้ากันดี  
เช่น พิซซ่าแกงฮังเล โทร. 0 5202 0549

 ท่าน�้า ภูแล
ร้านอาหารพื้นเมืองบรรยากาศริมน�้าที่มีให้เลือก
หลากหลายเมนู เป็นร้านอาหารสไตล์ภาคเหนือ     
ไม่ว่าจะเป็นน�้าพริกอ่อง น�้าพริกหนุ่ม ออเดิร์ฟเมือง 
ลาบคัว่ แหนมหมก หมูทอดภูแล โทร. 0 5316 6888 
www.phulaerestaurant.com  ถ.พหลโยธิน ติด
เชิงสะพานข้ามแม่น�้ากก (ฝั่งเข้าเมือง)

Eat Sleep Cafe & Bed

บรรยากาศแสนสบายที่ Four Seasons Tented Camp

มุมสวยที่ Melt in Your Mouth

บานอฟฟี่สุดอร่อยที่ร้านชีวิตธรรมดา

Zen Home 
ที่พักสไตล์เซน
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NAN
 HOTELS 

 พูคาน่านฟ้า
โรงแรมเก่าแก่ที่เป็นต�านานคู่เมืองน่าน จากโรงแรม
ไม้สักสามชั้น ที่ดัดแปลงปรับปรุงครั้งใหญ่มาเป็น
ที่พักสไตล์บูทีคสุดหรู แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์
แบบล้านนาตะวนัออกและกล่ินอายของเสน่ห์แบบน่าน 
ในอดตี โทร. 0 5477 1111 www.pukhananfahotel. 
co.th  ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง

 น่าน บูทีค รีสอร์ท
ที่พักสไตล์รีสอร์ทของเมืองน่าน ที่ออกนอกตัวเมือง
มาเพียง 10 นาท ีก็พบกับทวิทัศน์หลกัล้านท่ีน่าต่ืนตา                                                                   
ตื่นใจ ห้องพักนั้นตกแต่งแบบหวานๆ เอาใจคู่รัก 
ส่วนสระว่ายน�้านั้นยิ่งนับเป็นทีเด็ดของรีสอร์ทเพราะ
วิวสวยมาก โทร. 0 5405 9691, 09 3139 0737 
www.facebook.com/nanboutiqueresort 
อ.ภูเพียง

 MONSAMKIEN FARMSTAY
ม่อนสามเคยีน ฟาร์มสเตย์ ซ่อนตวัอยู่ในชมุชนเลก็ๆ        
ปลกีวเิวกออกจากความวุน่วายคล้ายเป็นชมุชนส่วนตวั 
ของคนอาร์ตๆ บรรยากาศท่ีพกัผสมระหว่างคนัทรี 
อาร์ตๆ ดบิๆ แต่บรรยากาศด ีแนะน�าไปในช่วงฤดูฝน- 
ฤดหูนาว โรแมนตกิแน่นอน โทร. 09 9619 5992 
www.facebook.com/monsamkien 
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง (แถวมหาวิทยาลัยพะเยา)

 DD GARDEN HOME 
ออกจากตัวเมืองมานิด แต่ก็แลกกับความสงบ
เป็นส่วนตัว ในบรรยากาศร่มรื่นสบายๆ ไม่ไกล
จากแม่น�้าอิง เป็นที่พักหลักร้อยราคาสบายกระเป๋า 
โทร. 09 3130 3111 บ้านท่าเรือ ถ.พหลโยธิน 
ต.บ้านต�๊า อ.เมือง

 โรงแรมชายกว๊าน
โรงแรมหลักร้อย เปิดกิจการได้ราว 3 ปีเศษ สะดวก
สบายเรียบง่าย มีความเป็นบูทีคเล็กๆ โดดเด่นด้วย
พญานาคสีทองประดับบนตัวอาคาร ท�าเลที่ตั้งดี  
ตดิกบักว๊านพะเยา โถงชมววิของโรงแรมน้ันเหมาะแก่
การจิบกาแฟ ชมบรรยากาศเมอืง โทร. 0 5407 3991 
ถ.ท่ากว๊าน อ.เมือง

 RESTAURANTS

 ครัวออโรร่า
ร้านอาหารอร่อยบรรยากาศดีติดกว๊านพะเยา 
(แนะน�าให้นั่งด้านนอก) เหมาะกับการไปนั่งชม
พระอาทิตย์ตก สั่งค็อกเทลเอกลักษณ์ของร้าน 
“กว๊านพะเยา” หรือ “พะเยารอเธอ” มาจิบชมวิว กิน
คู่กับกุ้งฝอยทอด ปลาส้มทอด แกงฮังเล และไส้อั่ว 
โทร. 09 3136 6655 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง

 ชิดลมชมกว๊าน
ร้านอาหารขนาดใหญ่ริมน�้ากว๊านพะเยา มีทั้งที่นั่ง   
ในร่มและด้านนอกรับลมชมวิว เสิร์ฟอาหารสไตล์ครัว
ภาคกลางรสจัดจ้าน เช่น กะเพราคลุกผัดแบบโบราณ 
ต้มย�าปลาคัง เห็ดหอมกุ้งสด แกงป่าไก่บ้าน และ
ทอดมันปลากราย โทร. 08 4483 1274  www.
facebook.com/chidlomchomkwan ต.เวยีง อ.เมอืง

 THE LAKE CAFE PHAYAO
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ-เบเกอรี่ บรรยากาศดีๆ       
ติดกว๊านพะเยา ใครเป็นคอกาแฟ-เบเกอรี่ แนะน�าเลย 
เพราะรสชาติดีมาก มีลานด้านนอกให้จิบกาแฟชมวิว      
รมิน�า้ หรอืนัง่ไกวชงิช้าไปด้วยกนั โทร. 09 3237 7907
www.facebook.com/Thelakecoffeeshop 
ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง

 KHUM MUANG MIN 
BOUTIQUE HOTEL
คุม้เมอืงมนิทร์ บทูคี โฮเทล โดดเด่นในสถาปัตยกรรม 
แบบโคโลเนียลล้านนา มอบอารมณ์เหมือนได้ไปพัก
ในบ้านเก่าสวยคลาสสิก แต่มีความหรูหรา     
สะดวกสบาย ที่นี่ยังเป็นโลเคชั่นที่คู่รักหลายคู่ใช้เป็น
สถานที่ถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง โทร. 0 5477 4166 
www.nanhotels.com ถ.อชติวงค์ ต.ในเวยีง อ.เมอืง

 กาแฟชายกว๊าน
รีโนเวทอาคารเก่าระดับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น
ล้านนา มาเป็นร้านอาหาร-ร้านกาแฟ โดยมเีสน่ห์ทีส่ดุ 
คอืเร่ืองเล่าจากเจ้าของร้าน ซึง่เป็นคณุครูวยัเกษียณ 
กับลูกศิษย์ในโรงเรียนพะเยาพิทยาคมมาช่วยกัน
แต้มเติมสีสันน่าประทับใจ โทร. 08 9192 1534 
ถ.ท่ากว๊าน อ.เมือง (ติดกับโรงแรมชายกว๊าน)

 SO GOOD PHAYAO
อีกร้านบรรยากาศดีติดกว๊านพะเยา จะกินเป็นมื้อ
กลางวันก็ได้ มื้อบ่ายเบาๆ หรือมื้อกลางคืนก็ดี  
มีทั้งอาหาร กาแฟ และเบเกอรี่ ครบครัน เมนูแนะน�า
ปลาดุกฟู ข้าวผัดโซกู๊ด และปลาหมึกนึ่งมะนาว 
โทร. 08 2190 9009 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง

 น่าน ศรีปันนา รีสอร์ท
อาคารสีขาวโดดเด่นเมื่อตัดกับความเขียวขจีของ
ผืนนาและสนามหญ้า โรงแรมสไตล์บูทีค-โมเดิร์น
ที่เหมาะกับคู่รักที่ต้องการความเงียบสงบหลบหนี
ออกมาจากความวุ่นวายมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ 
โทร. 0 5471 8556, 09 5681 5656  
www.facebook.com/NanSripannaResort 
ต.ไชยสถาน อ.เมือง

ที่พักเท่ๆ ของม่อนสามเคียน ม็อกเทลน่าลิ้มลองที่ครัวออโรร่า

เติมความหวานที่ The Lake Cafe

อาคารคลาสสิก 
ณ ร้านกาแฟชายกว๊าน

โรงแรมชายกว๊าน โรงแรมพูคาน่านฟ้า

ห้องน่ารักๆ ที่น่าน ศรีปันนา รีสอร์ท

คุ้มเมืองมินทร์ บูทีค โฮเทล
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CHECK-INS 

ESSENTIAL 
RESOURCES FOR

LGBTQ 
TRAVELLERS 

 THE A-STAR PHULARE VALLEY
เอ-สตาร์ ภูแล วัลเลย์ รีสอร์ทที่บรรยากาศร่มรื่น
สุดลูกหูลูกตาไปด้วยทิวเขาและความเขียวขจี 
ห้องพักสไตล์พูลวิลล่าหรูหรา เหมาะกับคู่รักที่
ต้องการความเป็นส่วนตัว โทร. 0 5202 9924 
www.a-starphularevalley.com ถ.ธนาลัย 
ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

 คาเฟ่ สุดกองดี
สุดกองดี แปลว่า สุดซอย มีจุดเด่นที่การตกแต่ง
ด้วยงานศิลปะ มีคาเฟ่บนต้นไม้ระเบียงยกสูง     
มองเห็นวิวริมแม่น�้าน่าน บรรยากาศร่มรื่น มีอาหาร 
กาแฟ เบเกอรี่ ตกเย็นเหมาะกับการนั่งสังสรรค์    
จิบเบียร์คราฟต์เย็นๆ โทร. 08 6995 6545 
www.facebook.com/CafeSoodgongdee      
ข้ามสะพานพัฒนาภาคเหนือ (ขาออกจากเมือง) 
เลี้ยวขวาเข้าซอยราว 200 เมตร

 กาแฟบ้านไทลื้อ
ไปจิบกาแฟท่ามกลางบรรยากาศท้องทุ่ง น่าจะเป็น
จุดขายที่คู่รักชื่นชอบ โดยเฉพาะการสร้างร้านไว้
ในรูปแบบกระท่อมไม้และเพิงมุงหญ้าคา ไปจับจอง 
นัง่ๆ นอนๆ จบิกาแฟคยุกันไปแบบวถีิชนบท ข้างๆ   
มร้ีานผ้าทอสวยๆ ให้ช้อปด้วย โทร. 08 9264 6058, 
0 5479 2371 ต.ศิลาแลง อ.ปัว

 NAN GREEN LAKE VIEW
ด้วยพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 60 ไร่ มีทะเลสาบ   
ผืนป่า ทิวเขาอยู่ลิบๆ ท�าให้เป็นที่พักที่เหมาะแก่   
การพักผ่อน ปลีกจากความวุ่นวาย และยังเป็น
ที่พักเหมาะกับคนชอบปั่นจักรยานชมวิวอย่างยิ่ง 
รสีอร์ทหรหูราแต่ราคาไม่แพง ตกแต่งด้วยกล่ินอาย
แบบเสน่ห์วฒันธรรมเมืองน่าน โทร. 09 6745 9911     
www.nangreenlakeview.com  ต.ไชยสถาน 
อ.เมือง

 RESTAURANTS

 ร้านปองซา บ่อเกลือวิว
ไก่ทอดมะแขว่น เมนเูอกลกัษณ์เมืองน่านนัน้เริม่ต้นข้ึน
ทีน่ี ่ด้วยฝีมอืของเชฟทวน เชฟท้องถ่ินผูส้ร้างสรรค์
เมนอูร่อยจนน�าไปเป็นเมนปูระจ�าจงัหวดั นอกจากนี้
ยงัมเีมนจูากวัตถดุบิในท้องถิน่อีกมากมายให้ลิม้ลอง 
อร่อยท่ามกลางทิวทศัน์แม่น�า้มาง และบรรยากาศ
แสนโรแมนตกิของ อ.บ่อเกลอื โทร. 0 5477 8140, 
08 1809 6392 ตั้งอยู่ในบ่อเกลือวิว รีสอร์ท

 เฮือนภูคา
ร้านอาหารเหนือรสชาติต้นต�ารับพื้นเมือง ลองชิม
ซีโ่ครงหมทูอดมะแขว่น แกงส้มเมอืงปลาคงั หรือถ้า 
ไปลิม้รสตรงกับช่วงฤดกูาลทีด่ ีอาจมีเมนพูเิศษให้ 

เช่น ผักหวานใส่ไข่มดแดง ผักเชียงดาผัดไข่ ฯลฯ 
ร้านนี้อาหารเมนูต่างๆ และข้าวชามโตมาก คู่รัก
สายกินต้องชอบแน่นอน โทร. 09 5962 9663 
ถ.ข้าหลวง อ.เมือง

 เฮือนเจ้านาง
ร้านอาหารริมแม่น�้าน่าน โดดเด่นในเรื่องของ
บรรยากาศและธรรมชาติ มบีรกิารท้ังอาหารไทย 
และอาหารพืน้เมือง เมนแูนะน�า เช่น ออเดร์ิฟเมอืง 
แกงส้มเมอืงปลาคงั ไก่ทอดมะแขว่น ลาบหมคูัว่ 
แกงแคไก่บ้าน โทร. 06 1879 1626, 09 3362 
3241  www.hueanchaonang.com  ต.ท่าล้อ 
อ.ภูเพียง

 LE MÉRIDIEN RESORT 
CHIANG RAI
โรงแรมหรู ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศโรแมนติก      
ผสมผสานความร่วมสมัยกับกลิ่นอายล้านนา และ
งานศิลปะ ทิวทัศน์งามติดริมแม่น�้ากก โดยมีต�านาน
ต้นจามจุรีสองต้นที่รากพันเกี่ยวรัดกันให้เชื่อมโยง
ต�านานรักอมตะ “มะเมี๊ยะกับเจ้าน้อยศุขเกษม” 
อีกด้วย โทร. 0 5360 3333 
ถ.แควหวาย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

 KATILIYA MOUNTAIN 
RESORT & SPA
เหมาะกับคู่รักที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายมาอยู่
กับธรรมชาติและขุนเขา โดดเด่นเรื่องพืชพันธุ์ไม้ที่
ปลูกทั่วบริเวณรีสอร์ท สระว่ายน�้ากลางแจ้ง 
อ่างจากุซซี่ ฯลฯ ที่ล้วนตอบโจทย์ความต้องการ
ของความโรแมนติก โทร. 0 5360 3000 
www.katiliya.com/chiangrai อ.แม่จัน จ.เชียงราย

น่านกรีนเลควิว

จิบกาแฟที่กาแฟบ้านไทลื้อ

ต้นตำารับไก่มะแขว่น ต้องไปที่ร้านปองซา

หรูหราตามแบบฉบับ เลอ เมอริเดียน เชียงราย

สระว่ายน้ำาที่ เอ-สตาร์ ภูแล วัลเลย์
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รักเบ่งบาน
ในทะเลบัวแดง

>> บึงน�้ำจืดครอบคลุมเนื้อที่กว่ำ 
2 หมื่นไร่ ไม่เพียงเป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำที่มี
ควำมส�ำคัญต่อระบบนิเวศเท่ำนั้น แต่
บึงหนองหำน ในอ�ำเภอกุมภวำปี มี          
จุดขำยโด่งดังที่สุดเรื่องควำมงำมของ   
บัวแดง หรือบัวสำย พันธุ์ไม้น�้ำที่ช่วงเวลำ

แย้มบำนนั้นจะอวดสีสันชมพูเข้มหวำนๆ
ดึงดูดสำยตำ ลองจินตนำกำรว่ำ ล่องเรือ
ไปตกอยู่ในวงล้อมของดอกบัวนับพันนับ
หมื่นดอกสะพรั่งบำนพร้อมกันทั้งผืนน�้ำ
จะน่ำตื่นตำตื่นใจขนำดไหน
 นอกจำกควำมสวยของทะเลบัวสีสด
แล้ว บึงหนองหำนยังเป็นแหล่งอำศัยของ
นกนำนำชนิด และวิถีชีวิตพื้นบ้ำนประมง
น�้ำจืด สำมำรถล่องเรือชมรอบๆ ได้ทั้งวัน

 
 ช่วงเวลาเหมาะแก่การล่องเรือชม

บัวแดง : ดอกบัวบานในช่วงเดือน
ธันวาคม-กุมภาพนัธ์ ควรรบีไปตัง้แต่เช้า 
เพราะบัวบานสวยก่อนช่วง 11.00 น.

ทะเลบัวแดง อ.กุมภวาปี  ค่าล่องเรือ
ขนาดเล็ก 150 บาท/เทีย่ว น่ังได้ 2-3 คน 
หรือเป็นหมู่คณะ 500 บาท/เทีย่ว 
น่ังได้ไม่เกิน 10 คน 
ถ้าอยากพากันไปบอกรัก ให้เหมาเรือดีกว่า

ทะเลบัวแดงในช่วงฤดูหนาว อุ 
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เวิร์กช็อปเติมลวดลายภาชนะแบบบ้านเชียง
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รักบานสะพรั่ง
ในแหล่งปลูกดอกไม้

บ้านห้วยส�าราญ

>> ควำมจริงแล้วหมู่บ้ำนห้วยส�ำรำญ 
คือ แหล่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่

เขียนลายไหโบราณ 
ในแหล่งมรดกโลก

>> แหล่งโบรำณคดบ้ีำนเชยีงมชีือ่เสยีง        
ระดับนำนำชำติในฐำนะมรดกโลก       
ด้ำนวัฒนธรรม แต่ถ้ำคู่รักคนไหนกลัวว่ำ                                              
กำรไปเยือนมรดกโลกรปูแบบแหล่งศกึษำ 
อำรยธรรม ชมหลมุขดุพบข้ำวของเครือ่งใช้ 
โบรำณจะชวนง่วงไปหน่อย ลองแวะไป
ท�ำกิจกรรมเขียนลำยไห กำรเที่ยวแหล่ง
โบรำณคดีจะสนุกครบเครื่องขึ้นแน่นอน
 บรเิวณลำนวัฒนธรรม มร้ีำนค้ำเปิดให้
ผู้มำเยือนกลำยร่ำงเป็นศิลปินเขียนลำย              
บนภำชนะดินเผำ ส่วนมำกเป็นไหใบจิ๋ว                

น่ำรัก เริ่มต้นเรียนรู้ลำยก้นหอย ซึ่งเป็น
ลวดลำยต้นต�ำรับบ้ำนเชียง และเป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธำนี ใช้พู่กัน
แต้มด้วยสีฝุ่นผสมกำวทำบทำลงบน
ภำชนะดินเผำที่รองพ้ืนเอำไว้ให้แล้ว                                                        
เสร็จสรรพ ใช้เวลำไม่เกินชั่วโมงก็ได้
ภำชนะดินเผำลวดลำยโบรำณกลับไป                                          
เป็นที่ระลึก หรือหำกใครอยำกเติม                 
ลวดลำยอื่นๆ ให้เป็นชิ้นงำนแบบฉบับ
เฉพำะตัวก็วำดเพิ่มไปได้

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การเขียนลาย 
ไหโบราณ : ช่วงเวลาท�าการทุกวัน 
แต่แนะน�าว่า ถ้าไปวันเสาร์-อาทิตย์
หรือวันหยุดยาว ร้านค้าจะเปิดเยอะ
และคึกคักเป็นพิเศษ

  แหล่งโบราณคดีบ้านเชยีง อ.หนองหาน
  กิจกรรมเขยีนลายไหคดิราคาใบละ 20 บาท 
  หรือซ้ือชดุอปุกรณ์กลับไปวาดเอง 50 บาท 
  สอบถาม โทร. 09 0025 4844

DON’T MISS
 ห่างจากมรดกโลกบ้านเชียงราว 

8.5 กิโลเมตร ลองแวะชมพระอุโบสถ
กลางน�้า สถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย
ทรงดอกบัวแห่งเดียวของไทย ที่
วัดสันติวนาราม



เส้นทางขากลับ 
ผ่านสวนยางพาราอันร่มรื่น อุ 
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โลดโผนไปกับรถอีแต๊ก
ที่หมู่บ้านคีรีวงกต

>> คงไม่ใช่เรือ่งโรแมนติกนกัถ้ำต้อง
ไปออกแรงล่องแก่งท้ำทำยสำยน�ำ้
เชีย่วกรำก แต่จะเป็นทั้งควำมโรแมนติก 
ควำมสนุกสนำน และควำมอร่อย เมื่อ
ควงคู่ไปล่องแก่งด้วยรถอีแต๊กที่หมู่บ้ำน
คีรีวงกต เพรำะกิจกรรมนีไ้ม่ต้องออกแรง
ให้เหนือ่ย แค่นั่งหย่อนใจไปบนรถอีแต๊ก 
ยำนพำหนะถิ่นอีสำนที่น�ำคุณล่องไปตำม
ล�ำธำรสำยเลก็ๆ ข้ึนๆ ลงๆ กระเด้งกระดอน
พอให้ตื่นเต้นนิดๆ ลัดเลำะไปตำมแนวเขำ 

  
 ช่วงเวลาท่ีเหมาะไปเดนิเล่นในทุ่ง

ดอกไม้ : ดอกไม้บานสวยและมีจ�านวน
มากท่ีสดุ ช่วงฤดหูนาว ประมาณเดอืน
พฤศจิกายน-กุมภาพนัธ์

  หมู่บ้านห้วยสําราญ ต.หนองไฮ อ.เมือง 
  (ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร)
  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อยู่บริเวณ
  โรงเรียนบ้านห้วยสําราญ สอบถาม 
  โทร. 09 1230 1439, 06 5416 5160

ผืนป่ำ และพื้นที่เกษตรกรรมอันร่มรื่น  
โดยมีปลำยทำงเป็นน�้ำตกในหมู่บ้ำน
 เมื่อถึงบริเวณน�้ำตกก็ไม่ต้องท�ำอะไร
นอกจำกเติมพลังอิ่มท้องด้วยอำหำร     
พื้นบ้ำนแบบจัดมำให้เต็มส�ำรับ เพิ่มสีสัน
ด้วยกำรใส่อำหำรในกระบอกไม้ไผ่ให้ยิ่ง
ดูน่ำอร่อยกว่ำเดิม ส่วนขำกลับรถอีแต๊ก
จะย้อนกลับมำผ่ำนสวนยำงพำรำร่มรื่น
ท่ำมกลำงทัศนียภำพวิถีชนบทที่มีเสน่ห์

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การนั่งรถล่องแก่ง                                                    
: หมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ป่าต้นน�้า จึงมี
ความอุดมสมบรูณ์ มีน�า้ในล�าธารตลอด 
ไปเที่ยวได้ทั้งปี แต่ถ้าวางโปรแกรม
ไว้สายๆ จะไปอิ่มมื้อเที่ยงที่น�้าตกได้
พอดี

   หมู่บ้านคีรีวงกต อ.นายูง
   เดินทางแบบวันเดย์ทริป 1,500 บาท 
   พร้อมอาหาร (นั่งได้ 4 คน) 
   ติดต่อผู้ใหญ่บ้าน โทร. 08 3147 9004

ที่สุดของอุดรธำนีมำเนิ่นนำน ไม่ว่ำจะ
เป็นเบญจมำศ ดำวเรือง พุด คัตเตอร์ 
สร้อยทอง มะล ิไม้ตดัใบ ฯลฯ แต่ทีน่ี่เพ่ิง
จะพัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร               
เตม็รปูแบบเมือ่ปีท่ีแล้ว มกีำรปรบัภมูทัิศน์              
จัดพื้นที่แปลงดอกไม้สำธิตเพื่อเข้ำชม 
รวมถึงจัดรถสกำยแลปตะลอนไปตำม
แปลงปลูกในหมู่บ้ำนให้สัมผัสควำมงำม       
ของมวลหมู่ดอกไม้และวิถีเกษตรกร 
เหล่ำคู่รักที่ชื่นชอบมุมสวยๆ ของพันธุ์ไม้
ดอก คงต้องแวะหำมุมสวยๆ ถ่ำยรูปกัน
เพลิดเพลิน เพรำะบำนสะพรั่งหลำกสีสัน
สวยงำมไม่แพ้ดอกไม้เมืองหนำวแน่ๆ
 ส่วนถ้ำใครเดนิทำงไปช่วงนอกฤดกูำล 
อำจจะติดต่อขอเข้ำชมแปลงดอกไม้จำก
เกษตรกรเองก็ได้ ชำวบ้ำนในหมู่บ้ำน
พร้อมต้อนรับด้วยรอยยิ้มเสมอ



ทิวทัศน์เวิ้งว้างสวยแปลกตาของทะเลสาบหนองหาร
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ล่องเรือเยือนเกาะ
ในทะเลสาบหนองหาร

>> ทะเลสำบกลำงเมืองสกลนคร  
ยึดต�ำแหน่งรองแชมป์ทะเลสำบน�้ำจืด
ขนำดใหญ่สุดของประเทศไทย 
ควำมกว้ำงใหญไ่พศำลของผืนน�้ำ
เต็มไปด้วยควำมหลำกหลำยผสมกัน
ทั้งควำมสวยงำมของธรรมชำติและ
วิถีชีวิตเกื้อกูลกันอยู่ในทะเลสำบ 
 ลองเดินทำงไปสัมผัสเสน่ห์เหล่ำนั้น
ด้วยเรือหำงยำวน�ำเที่ยวติดเครื่องยนต์
แล่นไปในทะเลสำบกว้ำงใหญ่ ปล่อยให้
สำยลมบริสุทธิ์ปะทะใบหน้ำ ชมทิวทัศน์
เกำะแก่งที่กระจัดกระจำยอยู่ระหว่ำงทำง 
พร้อมวิถีประมงท้องถ่ินทีห่ำชมได้ยำก เช่น 
กำรด�ำน�้ำหำปลำ ด้วยภูมิปัญญำแบบ 
ชำวบ้ำน จุดหมำยแวะชมกลำงทะเลสำบ 
ยังมีเกำะดอนสวรรค์ เกำะใหญ่สุด
กลำงทะเลสำบ โดยมีไฮไลต์ที่โบสถ์เก่ำ
ขรึมขลัง พืชพรรณไม้เฉพำะถิ่นให้ศึกษำ

 ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การล่องเรอื       
ชมทะเลสาบ : ล่องเรอืได้ท้ังปี แต่เพิม่
ความโรแมนตกิช่วงเย็น ช่วงขากลบัจะ
ได้บรรยากาศพระอาทิตย์ก�าลงัลาฟ้า

ท�าเวิร์กช็อป 
ผ้าย้อมคราม 

>> ผ้ำย้อมครำมของสกลนครมชีือ่เสยีง
ในระดบัประเทศ ทุกวันหยุดสดุสปัดำห์มี
ถนนผ้ำครำมทีใ่หญ่ทีส่ดุ เป็นถนนคนเดนิ
ท่ีวำงจ�ำหน่ำยผลติภัณฑ์ครำมละลำนตำ 
มใีห้จบัจ่ำยกันจนกระเป๋ำเบำหวิว ถ้ำยังไม่
หน�ำใจและอยำกเรยีนรูเ้รือ่งรำวของครำม                                                         
ให้มำกขึ้น ลองควงคู่กันไปเวิร์กช็อปที่ 

ทะเลสาบหนองหาร อ.เมือง
ท่าเรือนําเที่ยวอยู่ริมน�้าแถวสวนสาธารณะ  
สระพังทอง ราคา 500 บาท 
นั่งได้ประมาณ 10 คน 
ให้บริการ 8.00-18.00 น. 
สอบถาม โทร. 09 1679 2587, 
08 1717 9744

สกลนคร
Sakon Nakhon 



ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ศูนย์ศิลปาชีพฯ 
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“ครำมสกล” แหล่งจ�ำหน่ำยครำมที่ผสม
กำรเป็นศูนย์เรียนรู้ และแหล่งช้อปปิ้งไว้
ในที่เดียวกัน
 ครำมสกล เป็นผู้ประกอบกำรอีกแห่ง
ที่รวบรวมวัตถุดิบจำกเกษตรกรท้องถิ่นมำ
เพิ่มมูลค่ำ สร้ำงสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์จำก
ครำมจำกธรรมชำติในหลำกหลำยรูปแบบ
ผสำนภูมิปัญญำท้องถิ่นเข้ำกับนวัตกรรม
จนตอบโจทย์เข้ำกับยุคสมัย 
 ส่วนกิจกรรมครำมเวิร์กช็อป จะได้รับ
กำรบรรยำยควำมรู้เกี่ยวกับครำมอย่ำง
ละเอียด ก่อนจะได้ลงมือท�ำผลิตภัณฑ์
ด้วยตัวเอง ทั้งกำรสร้ำงลวดลำย กำรย้อม
ครำม เมื่อท�ำเสร็จก็รอซัก-ปั่นแห้ง รอรับ
กลับบ้ำนได้เลย

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การไปเวิร์กช็อป : 
ไปได้ทุกวัน แนะน�าว่าไปตั้งแต่เช้า

เขียนลายเซรามิก
ร่วมกันที่ศูนย์ศิลปาชีพ

บ้านกุดนาขาม

 หมู่บ้ำนที่เคยยำกจนในอดีต เปลี่ยนมำ
สู่หมู่บ้ำนที่เป็นแหล่งรวมตัวของช่ำงศิลป์ 
ภำยหลงัสมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิิติ ์พระบรม
รำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  
ทรงมพีระรำชเสำวนย์ีให้จดัตัง้ศนูย์ศลิปำชพี 
มำตั้งแต่ปี พ.ศ.2526
 ในวันนี้ผ่ำนมำกว่ำ 3 ทศวรรษ ศูนย์ฯ 
ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งฝึกอำชพีของชำวบ้ำน 
แต่ยังเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้มำเยือนให้ได้
ลองมำฝึกฝีมืองำนหัตถศิลป์ด้วยตัวเอง 

ไม่ว่ำจะลองปั้นดิน หรือเขียนลำยเซรำมิก
 ถ้ำมเีวลำจ�ำกัด ตรงดิง่ไปทีโ่รงเซรำมกิ      
เลือกชิ้นงำนส�ำเร็จรูปที่ต้องกำรแล้ว
จัดกำรแต้มเติมสีสันไปตำมใจชอบได้เลย 
เป็นกิจกรรมน่ำรักๆ ที่เหมำะกับคู่รัก
สำยอำร์ทิสต์ที่อยำกสร้ำงสรรค์ลวดลำย
เซรำมิกในแบบฉบับของตัวเอง

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การไปวาดลาย
เซรามิก : ไปได้ทุกวันในเวลาท�าการ 
ยกเว้นวันอาทิตย์-จันทร์ 

เวิร์กช็อป เริ่มต้นที่ 300 บาท (ราคา 
ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่เลือกทํา) ควรจอง
ล่วงหน้า 1-2 วัน โทร. 08 0582 6655
ครามสกล ต.ห้วยยาง อ.เมือง

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อ.เจริญศิลป์   
(ห่างจากตัวอําเภอราว 20 กิโลเมตร)
เปิดวันอังคาร-เสาร์ 8.00-16.30 น. 
ราคาเซรามิกคิดตามชิ้นงาน ส่วนใหญ่   
ไม่แพง เริ่มตั้งแต่หลักสิบถึงหลักร้อย 
โทร. 0 4270 9162

ผ้าครามที่เสร็จกระบวนการย้อมแล้ว 
จะถูกนำามาตากแดด 
บรรยากาศที่ลานเวิร์กช็อป
ของครามสกล



Sheep House ที่ฟาร์มฮัก
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สนุกกับฟาร์มฮัก 
เที่ยวฟาร์มเกษตร

>>ฟำร์มฮัก เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่ทั้ง
อิ่มท้องและอิ่มใจไปในครำวเดียวกัน 
เพรำะนอกจำกเป็นร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ

ระหว่ำงทำงให้แวะพักเติมพลังด้วยเนื้อ
โคขุนโพนยำงค�ำที่ขึ้นชื่อของสกลนครแล้ว 
ยังมีฟำร์มสไตล์คันทรีผสมผสำนกับ
สไตล์อีสำนพื้นบ้ำน เหมำะส�ำหรับคู่รัก
ที่มีครอบครัว เพรำะบรรดำเด็กน้อยจะ
ได้เพลิดเพลินไปกับกำรหำมุมถ่ำยภำพ         
กำรป้อนหญ้ำแกะตัวอ้วนจ�้ำม�่ำในฟำร์ม 
ซึ่งมักเรียกรอยยิ้มและควำมสนุกของ
เหล่ำวัยซนได้เป็นอย่ำงดี
 นอกจำกนี้ยังมีเรือนไม้ทรงพื้นบ้ำน
ไทยอีสำน จ�ำลองบรรยำกำศของชนบท
อีสำนกับฟำร์มคำวบอย ท่ำมกลำงภูมทัิศน์ 
ที่ร่มรื่นไปด้วยพืชพรรณเมืองร้อน

 ช่วงเวลาเหมาะส�าหรับไปฟาร์ม : 
ฤดูหนาวไปได้ทั้งวัน แต่ถ้าเป็นช่วง
ฤดูร้อนแนะน�าว่าไปช่วงเย็น

 ฟาร์มฮัก ถ.สกลนคร-นาแก 
 ต.โนนหอม อ.เมือง
 เปิดทุกวัน 8.30-18.00 น. 
 (ร้านอาหารเปิดจนถึงมื้อค�่า) 
 โทร. 09 8929 3565

ชืน่ชมบรรยากาศคลาสสกิ 
สถาปัตยกรรมสไตล์

โคโลเนยีล ชุมชนท่าแร่

>> ชุมชนคริสต์เก่ำแก่กว่ำร้อยปีที่
ไม่ได้ร่วงโรยไปตำมกำลเวลำ เพรำะ
ยังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับ             
กำรอนุรักษ์อำคำรสถำปัตยกรรมสไตล์ 
โคโลเนยีลแบบฝรัง่เศสโดยช่ำงชำวเวียดนำม 

ไฮไลต์ส�ำคัญ คือ คฤหำสน์โสรินทร์ กับ 
คฤหำสน์อดุมเดชวัฒน์ ซึง่ต้ังอยู่คู่เคียงกัน                                              
ได้รับกำรดูแลเป็นอย่ำงดี อวดควำมงำม 
ของโครงสร้ำงแบบคลำสสิกในอดีต 
เหมำะแก่กำรเดินชมและยังเป็นโลเคชั่น
พรีเวดดิ้งยอดนิยมของเหล่ำคู่รัก
 ชมุชนท่ำแร่ ยังมอีำสนวิหำรอคัรเทวดำ 
มิคำแอล เป็นคริสตสถำนที่น่ำสนใจ น่ำ
แวะชม มีบ้ำนไม้เก่ำๆ ร้ำนค้ำร้ำนรวง
ที่ปรับตัวต้อนรับนักท่องเที่ยว แต่ยัง
กลมกล่อมไปด้วยบรรยำกำศและวิถีชีวิต
เรียบง่ำยเหมำะกับกำรพักผ่อนกำยใจให้
กำลเวลำไหลผ่ำนรอบตัวเรำไปอย่ำงช้ำๆ 

(ซ้าย-ขวา) 
อาคารสไตล์โคโลเนียลที่เป็น
สถานที่ยอดฮิตในการถ่ายภาพ
ของชุมชนท่าแร่
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เดินชม
ความอุดมสมบูรณ์
ถิ่นอีสาน ณ อุทยาน

แห่งชาติภูพาน

>> แม้ว่ำออกจะเป็นอุทยำนแห่งชำติ
ท่ีเงยีบเชยีบสกัหน่อยเมือ่เทยีบกับแหล่ง
ท่องเที่ยวอุทยำนฯ ยอดฮิตแห่งอื่น แต่                                
น่ันล่ะ คือ เหตผุลทีคู่ร่กัสำยลยุผูห้ลงใหล 
ธรรมชำติแบบไม่ปรุงแต่งควรไปเยือน
 บรรยำกำศที่เงียบสงบ ร่มรื่นไปด้วย
ไม้พลวงสูงตระหง่ำนสองข้ำงทำงจำก
ปำกทำงเข้ำไปสู่บริเวณลำนกำงเต็นท์ 
ไม่ไกลจำกริมหน้ำผำ ปรับโหมดให้
เข้ำไปสู่อีกโลกที่ปรำศจำกควำมวุ่นวำย 
ถ้ำใครโปรดปรำนกำรเทรคกิ้งในป่ำ
แบบเมืองร้อน อุทยำนฯ มีเส้นทำง

เดินศึกษำธรรมชำติด้วยตัวเองแบบ
ง่ำยๆ เดินเท้ำผ่ำนผืนป่ำเบญจพรรณ 
ลำนหิน เนินผำ ลำนชมดอกไม้ (ใน
ช่วงฤดูฝน) แล้วช่วงค�่ำคืนอย่ำพลำด
กำรออกไปดูดำวที่เพิ่มควำมโรแมนติก
ได้อีกเท่ำตัว
  

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การไปเทรคก้ิง
ในอุทยานฯ : ผืนป่ามีความสมบรูณ์
ท�าให้เท่ียวได้ตลอดท้ังปี แต่ละ
ฤดกูาลมีจุดขายต่างกัน เช่น ฤดรู้อน
เป็นช่วงชมผเีสือ้ และเงยีบสงบ       
ฤดฝูนเป็นช่วงชมดอกไม้และพชืพรรณ 
ฤดหูนาวอากาศเยน็สบายและดาวสวย 

  อุทยานแห่งชาติภูพาน ต.ห้วยยาง อ.เมือง
  ต้องการพักแรม ควรติดต่อล่วงหน้า 
  โทร. 08 6459 5600,
  08 1263 5029

DON’T MISS
 ระหว่างทางไปอุทยานฯ ลองแวะ

เล่นน�้าตกค�าหอม น�้าตกเล็กๆ ที่
ชาวท้องถิ่นแวะไปพักผ่อนหย่อนใจ            
(มีน�้าเฉพาะช่วงฤดูฝน)

DON’T MISS
 ช่วงเวลาเหมาะแก่การไปชม

ความคลาสสกิย่านท่าแร่ : โรแมนตกิ
ท่ีสดุคือช่วงเทศกาลครสิต์มาส เพราะ
นอกจากอากาศเย็นสบายแล้ว มี
เทศกาลแห่ดาว ประเพณสี�าคัญท่ี
ชมุชนจะวบัวาวไปด้วยสสีนัของดาว
สญัลกัษณ์ตามความเชือ่ของ
ครสิตศาสนิกชน

ชมุชนท่าแร่ อ.เมือง (ทางหลวงหมายเลข 22 
ห่างจากตัวเมืองราว 20 กิโลเมตร)
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บอกรักริมฝั่งโขง 
วิถีเมืองสโลว์ไลฟ์

>> ริมแม่น�้ำโขงของเมืองนครพนมนั้น
เปลี่ยนไปมำกจริงๆ ภำยในระยะเวลำ
ไม่กี่ปีมำนี้ได้รับกำรพัฒนำให้มีเส้นทำง
จักรยำนเลำะเลียบไปกับริมแม่น�้ำ พร้อม
ทั้งแบ่งพื้นที่ให้เดิน หรอืวิง่ออกก�ำลงักำย 
ประดบัไฟส่องสว่ำงไปจนถึงยำมค�่ำคืน
 กำรพัฒนำเส้นทำงดังกล่ำว ยังคง
ท�ำไปต่อเนื่อง และมีระยะทำงประมำณ 
5 กิโลเมตร ซึ่งส่งผลให้ร้ำนค้ำริมแม่น�้ำ 
ต่ำงก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ควบคู่ไปด้วย 
เปลี่ยนภำพเมืองเงียบเหงำในยุคก่อน     
ให้เป็นเมืองที่มีสีสันเก๋ๆ ดึงดูดคู่รักให้
ออกมำหำที่นั่งดื่มด�่ำบรรยำกำศแสน    
โรแมนติกกินลมชมวิวทิวทัศน์ที่เป็นภำพ
แนวเขำหินปูนที่สวยงำมของประเทศ
เพื่อนบ้ำนและสำยน�้ำกว้ำงใหญ่

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การไปบอกรักริมแม่น�้าโขง : ตื่นเช้าไปชมพระอาทิตย์ขึ้น  
จะได้บรรยากาศเงียบๆ แต่ถ้าชอบสีสันยามเย็นก่อนฟ้าเปลี่ยนสี ก็จะมีพยานรัก
มาปั่นจักรยาน หรือวิ่งผ่านไปแบบไม่ต้องกลัวเหงา

  เส้นทางริมแม่น�้าโขง ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง

Say 
Yes !
สถานที่บอกรัก

นครพนม
Nakhon Phanom



อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ในเขตตัวเมืองนครพนม โบสถ์นักบุญอันนา
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คู่รักตะลอนทัวร์
ไปกับ

สกายแลป

>> เสน่ห์อย่ำงหน่ึงของเมอืงนครพนมท่ี
ไม่เปลีย่นไปตำมกำลเวลำ คอื อำคำรเก่ำ      
สถำปัตยกรรมตะวันตก-เวียดนำม ทีไ่ด้รบั 
อิทธิพลมำจำกยุคอำณำนคิม กำรซอกแซก
ไปตำมสถำนที่ส�ำคัญ ถนนหนทำงใน
ตัวเมืองจึงเป็นโปรแกรมไม่ควรพลำด
 แต่ใครจะเป็นไกด์ท้องถิ่นและรู้จัก
ถนนหนทำงในพื้นที่ได้ดีไปกว่ำ คนขับรถ
สกำยแลป หรือสำมล้อเครื่องที่จอด
เรียงรำยตำมริมถนน ลองเหมำเป็น

ชั่วโมง นั่งรถเอกลักษณ์ถิ่นอีสำนลัดเลำะ
ไปชมสถำปัตยกรรมย้อนยุคสวยๆ ไม่ว่ำ
จะเป็นโบสถ์คำทอลิก นักบุญอันนำ 
ศิลปะแนวกอทิก จวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
หลงัเก่ำ ซึง่เป็นพิพิธภณัฑ์บนัทกึประวัตศิำสตร์
ส�ำคญั อำคำรเก่ำบ้ำนเรอืนงำนช่ำงก่อสร้ำง
ในสไตล์ยุโรป หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ 
อำคำรสีเหลืองสดใสสไตล์โคโลเนียล 
หรือปิดท้ำยแวะไปชมพญำศรีสัตต-
นำครำช แลนด์มำร์กส�ำคัญของ
เมืองริมแม่น�้ำโขง
 รำคำเหมำสกำยแลปน�ำเที่ยว 
ขึ้นอยู่กับกำรต่อรอง จ�ำนวนสถำนที่
ที่ไป และระยะเวลำ

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การนั่งสกายแลป
ชมเมือง : เช้าหรือเย็น ในวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ เพื่ออากาศเย็นสบาย 
และการจราจรไม่แออัด แวะจอด
ถ่ายรูปตามจุดต่างๆ ได้ง่าย



เรือท่องเที่ยวล่องชมแม่น้ำาโขง 
มีบริการทุกวันในช่วงเย็น
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ควงคู่ลงเรือ 
ชมสองฝั่งโขง

>> เมื่อแดดร่มลมตกในช่วงเย็น เรือ
ท่องเที่ยวขนำดสองชั้นบริเวณท่ำน�้ำ      
ริมฝั่งก็พร้อมจะน�ำผู้โดยสำรล่องออกไป
สู่สำยน�้ำผืนกว้ำง ลอยล่องไปช้ำๆ ชม
ทัศนียภำพของวิถียำมเย็นริมฝั่งโขงของ
เมืองนครพนม ภำพกำรประมงกลำงล�ำน�้ำ 
ก่อนจะวกกลบัมำเบีย่งเรอืออกไปเลำะเลยีบ

แลมองวิถีชีวิตของเพื่อนบ้ำนริมฝั่ง
แขวงค�ำม่วน
 บรรยำกำศของเรือท่องเที่ยว
แม่น�้ำโขงนั้นชวนให้เพลิดเพลินเต็มไปด้วย
ควำมครึกครื้น เฮฮำ ด้วยเสียงบรรยำย
ของไกด์ท้องถิ่น ซึ่งออกไปในอำรมณ์
สนุกสนำน โดยเฉพำะกำรได้นั่งจิบเบียร์ 
กินของขบเคี้ยวชมวิวไปพลำง รับประกัน                                       
ควำมสุขให้กับคู่รักท่ำมกลำงแสงอำทิตย์
ลับฟ้ำขณะล่องลอยกลำงแม่น�้ำโขง

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การล่องเรือชมโขง 
: ล่องเรอืได้ทุกวนั แต่เลอืกวนัท่ีฝนไม่ตก 
จะได้ขึ้นไปนั่งบนชั้นสองรับลมเย็นๆ 
และเห็นพระอาทิตย์ตกอันสวยงาม

  ท่าเรือเทศบาล ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง
  เรือออกทุกวัน 17.00 น. ค่าบริการ
  คนละ 50 บาท (ราคาอาหาร-เครื่องดื่ม
  ต่างหาก ซื้อหรือไม่ก็ได้), เหมาเรือนอกเวลา 
  ชั่วโมงละ 1,000 บาท 
  โทร. 08 6230 5560, 
  08 1392 1251



หนุ่มสาวในชุดเอกลักษณ์
ของชาวผู้ไท
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ร่วมในเทศกาล
และเรียนรู้

วัฒนธรรมผู้ไท

>> “อีสำนสนุก” เป็นสโลแกนที่ ททท. 
ชูเป็นจุดขำยอย่ำงหนึ่งของภูมิภำคนี้ ลอง
หำเทศกำลเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้ำน 
เพรำะเสมือนเป็นกำรรวมประเพณี 
ศลิปวฒันธรรม กำรละเล่น อำหำรกำรกนิ 
ฯลฯ แทบทุกอย่ำงมำผสมกลมกล่อมกัน
 หนึ่งในควำมโดดเด่นของนครพนม 
คือ ชำวผู้ไท แห่งอ�ำเภอเรณูนคร กลุ่ม
ชำติพันธุ์ ต้นก�ำเนิดจำกแคว้นสิบสอง
ปันนำที่อพยพมำจำกประเทศลำว มี
เครื่องแต่งกำย ประเพณี อำหำรกำรกิน 
(เหล้ำอุ) ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะ เมื่อถึง
วำระเทศกำลส�ำคัญ ลำนกว้ำงบริเวณ
วัดพระธำตุเรณูนครจะเปลี่ยนเป็นลำน
กิจกรรมใช้ต้อนรับแขกบ้ำนแขกเมือง                   
จัดพิธีบำยศรีสู่ขวัญ ฟ้อนร�ำด้วยชุดผู้ไท 
กำรจัดเลี้ยงแบบพำแลง (กินอำหำรเย็น
ร่วมกันในส�ำรับใหญ่) ซึ่งผู้มำเยือนจะ
ได้สัมผัสควำมสนุกไปพร้อมวัฒนธรรม       
น่ำรักๆ ของแดนอีสำน
 ไปแล้วเพ่ิมควำมโรแมนติกสกัหน่อย 
ด้วยหำซื้อชุดของชำวผู้ไท ซึ่งมีจ�ำหน่ำย
ตำมร้ำนทั่วไป สวมใส่ควงคู่กันไปร่วม
งำนเทศกำล หรือตะลอนเที่ยวในอ�ำเภอ

 ช่วงเวลาเหมาะกับการไปเรียนรู้
วัฒนธรรมผู้ไท : โรแมนติกในแบบ
ครึกครื้น ต้องไปให้ตรงช่วงเทศกาล
ส�าคัญ ได้แก่ งานวันผู้ไทโลก หรือ
งานท�าบุญพระธาตุเรณูนคร ช่วง
กลางเดือนกุมภาพันธ์, งานสงกรานต์
ผู้ไท ช่วงวันสงกรานต์ เป็นต้น
 
 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เทศบาลตําบล  
  เรณูนคร โทร. 0 4257 9239
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ขอพรความรัก
ในเมืองแห่งพระธาตุ

>> แม้เป็นเรื่องควำมเชื่อส่วนบุคคลที่
ไม่อำจใช้หลักวิทยำศำสตร์มำอธิบำยได้       
แต่องค์พระธำตุพนม พระธำตุส�ำคัญ
ของภำคอีสำน ก็มีชื่อเสียงระดับประเทศ
ว่ำเป็นสถำนท่ีศักดิ์สิทธ์ิที่นอกจำก                                                    
ควำมศรัทธำของพุทธศำสนำแล้ว ยังมี                                                
ควำมเชื่อเรื่องกำรขอพรควำมรักให้
สมหวังยั่งยืน
 พระธำตศุกัดิส์ทิธ์ิแห่งลุม่แม่น�ำ้โขง 
ภำยในบรรจุพระอุรังคธำตุ หรือกระดูก
ส่วนหน้ำอกของพระพุทธเจ้ำ กลำยเป็น
ควำมเชื่อสืบเนื่องต่อกันมำว่ำ คู่รักที่มำ
สักกำระนั้นจะช่วยส่งเสริมให้ควำมรักยิ่ง
มั่นคง จึงไม่ต้องแปลกใจว่ำ แม้แต่ในวัน
วำเลนไทน์ พระธำตุพนมก็จะเต็มไปด้วย
หนุ่มสำวคู่รักมำไหว้ขอพรกันอย่ำงคึกคัก 
นอกจำกนี้ ส�ำหรับคู่รักที่ยังไม่มีโซ่ทอง
คล้องใจ พระธำตุพนมก็มีชื่อเสียงมำก
ส�ำหรับผู้ที่ปรำรถนำจะมีบุตรอีกด้วย

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การไปไหว้พระ
ขอพรความรัก : ไปช่วงเช้าดีที่สุด 
หรือช่วงค�่าๆ เพราะคนจะน้อยลง  
จะได้มีสมาธิในการขอพร

 

DON’T MISS
 ระหว่างทางจาก อ.เมือง ไป อ.ธาตุพนม วิ่งถนนเส้นใน 2033 

ใน อ.ปลาปาก ที่วัดจอมศรี ต.นามะเขือ มีต้นจามจุรียักษ์
อายุกว่า 200 ปี เป็นอันซีนนครพนมที่สวยงาม

Believe 
in love
ความเชื่อกับความรัก

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
อ.ธาตุพนม
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เพิ่มความใกล้ชิด
ด้วยกิจกรรมการเกษตร 

>> หลังจำกล้มลุกคลุกคลำนกับธุรกิจ
มำนำน เกษตรกรหนุ่มก็กลับบ้ำนมำเปิด
แหล่งท่องเที่ยวที่บ้ำน น�ำภูมิปัญญำและ
วิถีชีวิตที่คุ้นเคยมำน�ำเสนอ กลำยเป็น 
ฟำร์มข้ำวคุณแม่ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
เรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรที่เปิดให้คู่รักได้
ลองมำเป็นเกษตรกรด้วยตัวเอง ผ่ำนวิถี
กำรท�ำนำ ท�ำปุ๋ยหมัก ปลูกผักออร์แกนิก 
รวมทั้งเวิร์กช็อปสนุกๆ ที่น�ำวัตถุดิบจำก
ฟำร์มมำแปรรูป เช่น กำรท�ำไข่เค็ม จำก
ไข่เป็ดในฟำร์ม กำรท�ำขนมจำกข้ำวอย่ำง
ข้ำวต้มมัดโบรำณ เป็นต้น

 ด้วยเนื้อที่ประมำณ 6 ไร่ในฟำร์ม 
จึงเป็นพื้นที่ก�ำลังเหมำะส�ำหรับส�ำรวจ 
ชมวิถีเกษตรแบบพอเพียง ไร่นำสวนผสม 
ก่อนจะคลำยควำมร้อนและควำมเหนือ่ยล้ำ
ที่ร้ำนกำแฟในไร่ และช้อปผลิตภัณฑ์
แปรรูปจำกข้ำวพันธุ์ดีเป็นของฝำก
ติดไม้ติดมือกลับไป

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การไปฟาร์ม 
: ถ้าสนใจอยากไปเรียนรู้การท�านา   
ไปในช่วงเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 
จะได้เห็นกระบวนการปลกูข้าวไปจนถงึ
การเก็บเกี่ยว แต่กิจกรรมอื่นๆ ก็มี
ตลอดทั้งปี
 
DON’T MISS

 ไม่ไกลจากฟาร์ม สอบถามชาวบ้าน
ไปจุดล่องแพ หมู่บ้านฝั่งแดง เป็น
แพล่องในบึงน�้าธรรมชาติ เหมาะแก่  
การไปเล่นน�้า หรือพักผ่อนหย่อนใจ 

เปิดเฉพาะวันศุกร์-อาทิตย์ 
9.00-18.00 น. 
โทร. 09 2493 0464 
(ติดต่อล่วงหน้าถ้าต้องการ
ทําเวิร์กช็อปขนม)
ฟาร์มข้าวคุณแม่ อ.ธาตุพนม

เวิร์กช็อปการทำาไข่เค็ม
ที่ฟาร์มข้าวคุณแม่ บรรยากาศฟาร์มเกษตรกรรม
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3 DAYS 2 NIGHTS 
เส้นทางโรแมนติกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 

1 
วันที่ 

2 
วันที่ 

3 
เริม่ต้นไฟลท์เช้าบนิไปทีอ่ดุรธานี รบีไปชมทะเลบวัแดง 
ก่อนเทีย่ง แล้วเดนิทางไปชมมรดกโลกบ้านเชยีง        
เขียนลายไหให้เสร็จสรรพ ช่วงเย็นค่อยกลับมา    
ถีบเรือเป็ดรอบบึงหนองประจักษ์ฯ

ออกเดนิทางไปสกลนคร ล่องเรือทะเลสาบหนองหาร 
ขึน้ฝ่ังมาเวร์ิกชอ็ปทีค่รามสกล มุง่หน้าไปชมุชนท่าแร่ 
แล้วเดนิทางต่อไปลงเรอืล่องแม่น�า้โขงให้ทนั 5 โมงเยน็ 
ที่นครพนม 

ตื่นเช้ามานั่งสกายแลปตะลอนชมอาคารโคโลเนียล 
เดินทางไปสักการะพระธาตุพนม แวะชมฟาร์ม และ
เวิร์กช็อปขนมที่ฟาร์มคุณแม่ ย้อนกลับมาเมือง
นครพนม มุ่งสู่สนามบิน บินกลับกรุงเทพฯ

นั่งอีแต๊กลุยน้ำา
ที่คีรีวงกต อุดรธานีฟาร์มข้าวคุณแม่ นครพนม

ผลิตภัณฑ์ครามสกล

How To 
GET THERE

อดุรธานี • สกลนคร • นครพนม

> มีสายการบินภายในประเทศบินตรงไปจังหวดั
อดุรธานีให้เลือกเป็นจํานวนมาก, มีรถโดยสาร
ปรับอากาศทีส่ถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพฯ 
(จตจัุกร) และเดินทางด้วยรถไฟจากสถานีรถไฟ
กรุงเทพ (หัวลําโพง)

> ส่วนนครพนมมีสายการบินภายในประเทศ 
(นกแอร์, แอร์เอเชยี) ให้บริการ และมีรถโดยสาร
ปรับอากาศทีส่ถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพฯ 
(จตจัุกร)

> จังหวดัสกลนครมีสายการบินภายในประเทศ 
(นกแอร์) ให้บริการ และมีรถโดยสารปรับอากาศ
ทีส่ถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพฯ (จตจุกัร) 
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CHECK-INS 

UDON THANI
 HOTELS 

 BROWN HOUSE HOTEL
โรงแรมสไตล์โมเดร์ิน สะดวกสบาย แต่ทว่าเตมิกลิน่อาย 
ความเป็นอีสานพื้นบ้าน วัฒนธรรมท้องถิ่นผสม
กลมกล่อมลงไปได้อย่างลงตัว มุมโรแมนติกสุด คือ 
สระว่ายน�้ากลางแจ้งที่วิวสวยมองเห็นอ่างเก็บน�้าอยู่
ลิบๆ โทร. 0 4222 2668 www.brownhousehotel.
com ซ.ริมหนองบัว 6 อ.เมือง

 HAUS HOTEL
อาคาร 8 ชั้นที่ภายนอกดูเรียบง่ายนั้น ด้านใน
สะดวกสบายตามมาตรฐานโรงแรม แถมด้วย
สระว่ายน�้าชั้นดาดฟ้านับว่าเป็นทีเด็ด เพราะเป็นแบบ 
360 องศา โรแมนติกมองเห็นทิวทัศน์เมืองได้ไกลลิบ 
โทร. 09 4798 9824, 0 4221 1189 
www.haushoteludon.com อ.เมือง

 RESTAURANTS

 UNDER THE TREE 
บรรยากาศคาเฟ่สไตล์ร้านชาตะวันตก ร่มรื่นน่ารัก          
เหมาะแก่การควงคู่กันไปที่สุด ร้านมีเบเกอรี่โฮมเมด 
กาแฟ เครื่องดื่มสีสันสุดหวาน เมนูอาหารง่ายๆ 
คู่รักที่ต้องการเติมความหวาน ห้ามพลาด 
เปิดทุกวัน 9.30-18.30 น. โทร. 08 5456 1199 
www.facebook.com/cafeunderthetree 
ถ.ประชารักษา อ.เมือง

 HOTELS 

 @SAKON HOTEL
แอทสกล เป็นโรงแรมสไตล์โมเดิร์น มาตรฐาน
สะอาดสะอ้าน แต่ความน่ารักและเป็นเอกลักษณ์ คือ 
ตุ๊กตาหมีลายผ้าครามสกลนคร ที่ให้ลูกค้านอนกอด
ทุกห้อง ถ้าถูกใจก็สู่ขอ ซื้อกลับไปได้เลย 
โทร. 0 4271 3234, 08 0422 5929  
www.atsakonhotel.com อ.เมือง

 อีสานคันทรีเฮ้าส์ รีสอร์ท
ออกจะลึกลับไปหน่อย แต่ก็แลกกับบรรยากาศเงียบ
สงบเป็นส่วนตัวเหมือนบ้านพักในชนบท โดดเด่น
ด้วยบ้านไม้ ร่มรื่น แบบคันทรี ในราคาเพียงหลักร้อย 
ข้อดีคือ เจ้าของมีบริการจัดโปรแกรมน�าเที่ยวง่ายๆ 
ให้ด้วย เหมาะกับคนที่เพิ่งมาเยือนสกลนครครั้งแรก 
โทร. 08 8571 9373 อ.เมือง 

SAKON NAKHON

 DE PRINCESS HOTEL
หรูหราในแบบฉบับบูทีค โฮเทล ที่มอบบรรยากาศ        
โรแมนติกให้สาวๆ รู้สึกเหมือนได้เป็นเจ้าหญิง ด้วย
คอนเซ็ปต์สีอัญมณีแซปไฟร์ โดยเฉพาะห้อง Sapphire 
Suite ที่หรูหราครบครัน โทร. 0 4220 4444 
www.deprincesshotel.com อ.เมือง

 WHEREDER POSHTEL
ยกระดับความหรูจาก Hostel มาเป็น Poshtel ท�าให้ 
“แวเด้อ” มีความเก๋ ด้วยการออกแบบ และเพิ่มพื้นที่
ส่วนตัวส�าหรับคู่รักที่ต้องการห้องส่วนตัว ยาม
ค�่าคืนอย่าลืมแวะไปดาดฟ้า มองเห็นทิวทัศน์
เมืองอุดรฯ ในมุมน่ารักๆ โทร. 08 8214 2555 
www.whereder.com อ.เมือง

 AMMAN UNIQUE HOTEL
ตดัภาพโรงแรมพืน้บ้านออกไปบ้าง เปลีย่นแนวมาเป็น 
โรงแรมหวานๆ สไตล์โมร็อกโก-เตอร์กิช ในถิ่นอีสาน 
ที่ดูหรูหรา และเหมาะกับคู่รักที่ชื่นชอบสีสันสไตล์
แขกมัวร์ โทร. 0 4221 9199 www.ammanunique 
hotel.com ซ.โนนพิบูลย์ อ.เมือง

 GOOD EVERYTHING
แค่ชื่อร้านก็รู้สึกดีแล้ว แถมอาหารยังเลิศรสด้วย
เมนูตะวันตก ฝรั่งเศส อิตาเลียน ที่คัดสรรและผ่าน
การปรุงมาเป็นอย่างดี แถมด้วยขนมไทยที่เข้ากัน
ได้ดีกับเมนูตะวันตก เปิด 11.00-22.00 น. อัปเดต
เมนอูร่อยได้ที ่instagram.com/goodeverything.ud 
โทร. 0 4224 5544  อ.เมือง (ใกล้หนองประจักษ์ฯ)

 ซาหมวย แอนด์ ซันส์
อย่าตดัสนิเพียงป้ายทีเ่ขียนว่าห้องเสือ้ทีอ่ยู่ในตกึแถว 
เพราะที่นี่คือร้านอาหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของ
อุดรธานีก็ว่าได้ ด้วยอาหารไทย-อีสาน ฟิวชั่น 
ผสมผสานศิลปะการกินลงไป ราวกับเมนูจากเชฟ   
มิชลิน เปิด 11.00-14.30 น. และ 17.00-21.30 น. 
(ปิดวันจันทร์) โทร. 08 6309 6685 อ.เมือง

 คุ้มเทวา
บ้านพักที่ชาวต่างชาติน่าจะชื่นชอบเป็นพิเศษแน่ๆ 
เพราะเป็นบ้านสถาปัตยกรรมทรงไทยหลงัขนาดย่อม    
ด้านในมีอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกครบ ติดแอร์
เย็นฉ�่าได้บรรยากาศนอนบ้านไม้ไทยแบบโบราณ    
ที่หาได้ยากในยุคนี้ แถมราคายังสบายกระเป๋า 
โทร. 08 1449 2544 ถ.ทางหลวงหมายเลข 22 
อ.เมือง

 คัลเลอร์ วิลล์ 
รีสอร์ทสีสันลูกกวาดสมกับชื่อ ซึ่งคงถูกใจคู่รัก
ผู้ชอบความสดใส ออกมาจากตัวเมืองนิดหน่อย 
เหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆ สงบ สะดวกสบาย ราคา
เพียงหลักร้อย โทร. 0 4217 1262 ถ.นาเวง-นาค�า 
(ทางหลวงชนบท 3137) อ.เมือง

 บ้านนา คาเฟ่
คาเฟ่แสนน่ารักเสริมการตกแต่งบรรยากาศโล่งๆ
โปร่งๆ ร่มรื่นผสมชนบทอีสานกับอารมณ์คาเฟ่สไตล์
ตะวันตก เมนูเบเกอรี่นั้นเป็นทีเด็ด อร่อยทุกอย่าง  
โดยเฉพาะทาร์ต ส่วนเมนูของคาวนั้นเน้นประเภท  
low meat แต่อร่อยไม่แพ้กัน www.facebook.com/
barnnaacafe เปิดทกุวนั 9.00-18.30 น. 
โทร. 09 5426 4624 ต.หมูม่น อ.เมือง

 บ้านไม้ขาว
อาหารไทย-ตะวันตก ในร้านน่ารัก มีเมนูให้เลือก 
หลากหลาย ราคาสบายกระเป๋า 
แต่บรรยากาศหรูๆ แต่ไม่
เป็นทางการจนตัวเกร็ง 
เหมาะไปกับคู่รักและ
ครอบครวั นัง่กนิสบาย 
เปิด 11.00-15.00 น., 
17.00-21.00 น. 
โทร. 06 2220 7882 
อ.เมือง

Brown House Hotel

บรรยากาศโรแมนติกที่  Under the Tree

ห้องพักที่ Whereder Poshtel

บ้านนา คาเฟ่

อีสานคันทรีเฮ้าส์ รีสอร์ท

ตุ๊กตาหมีน่ารักที่ แอทสกล
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 ฮักสกลนคร
โรงแรมใหม่ที่ผสมผสานความเรียบง่ายทันสมัย
กับวัฒนธรรมถิ่นอีสานเข้ากันได้ลงตัว ปูนเปลือย
เรียบๆ สไตล์ลอฟต์ ประดับตกแต่งด้วยข้าวของ 
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านสกลนคร ห่างจากตัวเมือง   
ออกมานิด เงียบสงบเป็นส่วนตัว 
โทร. 06 1031 0427 อ.เมือง 

 RESTAURANTS

 วรา คาเฟ่
ร้านกาแฟเล็กๆ ที่ติดกับคฤหาสน์โคโลเนียลในชุมชน
ท่าแร่ สร้างไว้ได้อย่างกลมกลืนน่ารัก นั่งจิบกาแฟ
ชิมเค้กไปพร้อมกับบรรยากาศชุมชนคริสต์เก่าแก่
ของสกลนคร โทร. 08 7763 1112 เปิด 9.00-
18.00 น. (ปิดวันพุธ) อ.เมือง (ชุมชนท่าแร่)

 CAFE DE BON
เพราะความหลงใหลในการท�าอาหาร เจ้าของร้าน  
จึงเสิร์ฟความหวานของเบเกอรี่และเครื่องดื่มที่
ละเมียดละไมในการรังสรรค์ความอร่อยให้ลูกค้า 
ความเรียบง่ายในร้านกรุ่นไปด้วยกลิน่ความโรแมนตกิ 
ปรากฏออกมาในแต่ละเมนู เปิดวันอังคาร-ศุกร์ 
8.30-18.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ 8.30-19.00 น. 
(ปิดวันจันทร์) โทร. 08 7794 6696 ถ.รัฐพัฒนา 
อ.เมือง

 SWEET COTTAGE BAKERY & 
TEA ROOM
บรรยากาศของร้านชาสไตล์อังกฤษโดดเด่นบริเวณ
หน้าร้าน ส่วนด้านในเครื่องดื่มกับเบเกอรี่มีให้เลือก     
หลากหลาย มุมโรแมนติกคือด้านนอกที่จะได้ 
ละเลียดความหวานไปพร้อมกับสวนเล็กๆ ร่มรื่น 
โทร. 08 9842 8666 เปิดทุกวัน 10.00-19.00 น.

 บ้านฟ้าโปร่ง 
ร้านอาหารอร่อยทีม่ใีห้เลอืกทัง้เมนอูาหารไทยประยกุต์ 
และเบเกอรี่ที่เป็นจุดเด่นพอๆ กัน บรรยากาศร่มรื่น 
ตกแต่งสวย เหมาะกับคู่รักหรือครอบครัว 
โทร. 0 4271 5729  เปิด 7.00-21.00 น. 
(ปิดวันอาทิตย์) ถ.รอบเมือง อ.เมือง 

NAKHON PHANOM

 HOTELS 

 โรงแรมแลนด์มาร์คนครพนม
โรงแรมใหม่ท�าเลรมิแม่น�า้โขง ตระหง่านด้วยตกึ 4 ชัน้ 
อยู่ตรงข้ามกับลานพญาศรีสัตตนาคราช ห้องพัก
ฝั่งถนนริมแม่น�้าโขง จึงเป็นไฮไลต์เด็ดที่สุด เพราะ
สามารถเห็นทัศนียภาพของแม่น�้า พญานาคราช 
และมองไกลไปถึงฝั่งประเทศลาว  
โทร. 09 1740 3001 ถ.นิตโย อ.เมือง

 SONATA SIBERIAN CAFE
คาเฟ่ที่คู่รักผู้โปรดปรานเจ้าหมาไซบีเรียนฮัสกีต้อง
ร้องกรี๊ดไปกับความน่ารักน่าฟัด หมาทุกตัวผ่าน
การตรวจและประกวดเวทีมาแล้ว ส่วนอาหารการกิน
นั้นมีเสิร์ฟทั้งคาวหวาน เปิด 10.30-20.00 น. (ปิด
วันจันทร์) โทร. 08 4957 7722 www.facebook.
com/sonatasiberiancafe ถ.เสรีไทย อ.เมือง

 R-PHOTO HOTEL
โดดเด่นทั้งสถาปัตยกรรม ร้านอาหารในโรงแรม 
ความสะดวก สะอาด สบายตา และเอกลักษณ์ที่สุด 
คือ การเติมแต่งภาพถ่ายสวยๆ และประดับสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพไปทั่วโรงแรม โดยราคา
เพียงแค่หลักร้อยเท่านั้น ใครเป็นช่างภาพต้องพัก
โรงแรมนี้เลย โทร. 0 4219 9999 ถ.นครพนม-
ธาตุพนม อ.เมือง

ห้องพักที่ฮักสกลนคร

เบเกอรี่ที่ Sweet Cottage Bakery & Tea Room

ร้านบ้านฟ้าโปร่ง

เมนูหวานๆ ของ cafe de bon

มุมศิลปะที่ R-Photo Hotel

มุมสวยๆ ที่ R-Photo Hotel

โรงแรมแลนด์มาร์ค 
นครพนม
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CHECK-INS 

ESSENTIAL 
RESOURCES FOR

LGBTQ 
TRAVELLERS

 เดอะ พรรณราย 
โรงแรมกลางเมือง ตกแต่งอย่างหรูหรา เหมาะกับ
คู่รักทุกเพศทุกวัย สิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน       
มีสระว่ายน�้าขนาดใหญ่อยู่ด้านนอกตัวอาคาร    
ห้องอาหารนานาชาติ พร้อมทั้งจุดเด่นเรื่อง
การบริการที่ดีเยี่ยม โทร. 0 4234 5111 
www.thepannaraihotel.com ถ.สัมพันธมิตร 
อ.เมือง จ.อุดรธานี

 CENTARA HOTEL & CONVENTION 
CENTRE UDON THANI
โรงแรมระดบัมาตรฐานเครอืเซน็ทารา รบัประกนัคณุภาพ 
ได้เป็นอย่างดี เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ สิ่งอ�านวย
ความสะดวกครบครัน ห้องสวีทนั้นกว้างตั้งแต่ 
42-128 ตารางเมตร เหมาะกับคู่รักที่ใช้เวลาพิเศษ
ด้วยกัน โทร. 0 4234 3555 www.centarahotels
resorts.com ถ.ประจกัษ์ศิลปาคม อ.เมอืง จ.อุดรธานี

  PARADISE HOTEL 
โรงแรมที่มีห้องพักน่ารักๆ ให้เลือกถึง 9 ประเภท 
ตกแต่งด้วยความสดใส โดนใจคูร่กัทุกเพศวยัแน่นอน 
พร้อมไปด้วยฟิตเนส สปา ร้านอาหาร ที่ท�าให้   
วันพักผ่อนของคุณลงตัว โทร. 0 4223 7490-3, 
08 0183 5193 www.paradiseudon.com 
ถ.โพธิ์ศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี

 ฟอร์จูน ริเวอร์วิว
โรงแรมขนาดใหญ่ที่ติดริมแม่น�้าโขง จึงรับประกันได้
ว่าห้องพักที่อยู่ฝั่งแม่น�้านั้น มีทิวทัศน์โรแมนติกที่
เหมาะแก่คู่รักเป็นที่สุด อีกมุมโรแมนติกคือ บริเวณ 
สระว่ายน�้าที่มองเห็นแม่น�้าโขงและฝั่งลาวได้เต็มตา 
โทร. 08 6458 3093, 0 4252 2334-40 
www.fortunehotelgroup.com ถ.นครพนม-
ธาตุพนม อ.เมือง

 THE RIVER
โรงแรมที่มีลุคของความทันสมัย ใช้สีน�้าเงินเข้ม       
ตัดขาวโดดเด่น ร้านอาหารผสมการออกแบบ     
สไตล์นิวยอร์ก ร้านกาแฟ สปา บริการครบ พร้อม
ท�าเลเงียบสงบส่วนตัว ทิวทัศน์ริมหาดทรายทอง
ศรีโคตรบูรณ์ กับแม่น�้าโขง โทร. 08 3669 2999,    
0 4252 2999 http://therivernakhonphanom.
com ถ.นครพนม-ธาตุพนม อ.เมือง

 BLU HOTEL
โรงแรมสไตล์โมเดิร์น ออกจากตัวเมืองมาเพียง        
5 นาที จึงมีความเงียบสงบเป็นส่วนตัว แต่ครบครัน
ด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวก มีร้านอาหารตั้งอยู่     
ริมแม่น�้าโขง ส่วนฟิตเนสด้านบนยังเปิดโล่งมองเห็น
ทิวทัศน์สุดสายตา โทร. 06 3958 4403 www.
bluhotelnkp.com ถ.นครพนม-ท่าอุเทน อ.เมือง

 RESTAURANTS

 เรือนริมนำ้า
ร้านอาหารริมแม่น�้าโขง ประเภทอาหารไทย ปลาแม่น�้า 
อาหารอีสานรสจัดจ้าน ที่นี่ไม่ได้ขายความหรูหรา 
แต่ทว่าบรรยากาศของทิวทัศน์ริมแม่น�้านั้นสวยเกิน
ประเมินราคา โดยเฉพาะช่วงเวลาเย็น ฟ้าเปลี่ยนสี  
ควรโทรจองโต๊ะริมแม่น�า้ล่วงหน้าเท่าน้ัน โทร. 0 4251 
4787, 08 2107 7241 ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง

 76A THE SPACE, 76A THE CLUB
ร้านแรก (The Space) รีโนเวทจากอาคารเก่ายุค       
โคโลเนยีล มาเป็นร้านร่วมสมยั มพ้ืีนทีแ่สดงงานศลิป์             
ส่วนอีกร้าน (The Club) ก็ไม่ต่างกัน โดดเด่นด้วย 
สีขาว งานศิลปะโมเดิร์น-มินิมอล ทั้งสองร้านเป็น
คาเฟ่กาแฟ-เบเกอรี่ ที่ปลุกสีสันแห่งศิลปะให้
นครพนมได้อย่างแท้จริง ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง 

 สบายดี@นครพนม
ร้านอาหารใกล้แม่น�้าโขง นั่งสบายๆ จุดเด่นที่   
ความอร่อย ทั้งอาหารไทยคาวหวาน อาหารท้องถิ่น 
ปลาแม่น�า้ อาหารสตูรเวยีดนาม โทร. 0 4206 4200, 
09 1569 9662 ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง

 CAFE’ DE KONG by MRU 2561
ถ้าคุณเป็นนักปั่นจักรยาน อาจจะหาร้านนี้ไม่ยาก 
เพราะปั่นไปตามเลียบแม่น�้าโขงสู่เส้นทาง
อุโมงค์นาคราช สุดทางปุ๊บ ก็เจอร้านแล้ว เป็น
คาเฟ่น่ารักๆ ริมแม่น�้าโขง บรรยากาศเงียบสงบ
เป็นส่วนตัว แนะน�าให้นั่งชั้นสอง 
เปิด 9.00-18.00 น. โทร. 09 1864 0294 
(ร้านอยู่ในพื้นที่ นรข. - หน่วยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามล�าแม่น�้าโขง กองทัพเรือ 
ถ้าขับรถยนต์มา แลกบัตรตรงประตูทางเข้า)  
ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง

 ชมจันทร์
แม้ไม่ติดริมแม่น�้าโขง ไม่มีวิวแม่น�้าให้ชม (แต่ร้านอยู่
ถนนฝั่งตรงข้ามริมน�้า) ร้านก็มีบรรยากาศสบายๆ
ให้นั่งกินอาหาร เก็บเกี่ยว
บรรยากาศละแวกเมืองเก่า 
เพราะอยู่ติดจวนผู้ว่าฯ 
หลังเก่า อาหารประเภท
เมนูไทยหลากหลาย 
เหมาะกับคู่รักที่มาเป็น
ครอบครัว เปิดทุกวัน 
11.00-23.00 น. 
โทร. 08 3111 4140 

อาคารสุดคลาสสิกของ 76A The Space

Cafe’ de Kong
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ACTIVE  LOVE 
SATUN    PHATTHALUNG    SONGKHLA

เส้นทางคู่รักภาคใต้ 

สตูล
พัทลุง
สงขลา 



ทดลองทำ นาที่นาโปแก

ทะเลสาบสงขลา



สตูล
SATUN
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พากันชม
ความงามของ

สวรรค์แห่งโลกใต้น�า้

>> ส�ำหรับคู่รักที่หลงใหลในควำมงำม
ของทะเลเขตร้อนต้องไม่พลำดหำโอกำส
ไปชมควำมงำมของโลกใต้น�ำ้ตำมเกำะแก่ง
ต่ำงๆ ในพื้นที่อุทยำนแห่งชำติตะรุเตำที่
เลือ่งลอื โดยมทัีวร์ด�ำน�ำ้น�ำโดยผูเ้ชีย่วชำญ 
ที่พำคุณออกเรือไปจุดด�ำน�้ำที่ขึ้นชื่อต่ำงๆ 
ทั้งที่ใกล้กับเกำะหลีเป๊ะ เช่น เกำะที่อยู่
โซนในอย่ำงเกำะหินงำม เกำะยำง เกำะ
อำดัง เกำะรำวี และร่องน�้ำจำบัง ที่ขึ้นชื่อ                                        
ว่ำมีปะกำรังเจ็ดสีที่งดงำมดุจสวนดอกไม้
แห่งท้องทะเล หรือไกลออกไปในโซนนอก
อย่ำงเช่น เกำะหินซ้อน หรือหมู่เกำะดง 
เกำะรอกลอย เกำะผึ้ง เป็นต้น ปะกำรัง
ในบริเวณนี้มีชื่อเสียงในควำมงำมใน
ควำมสมบูรณ์และควำมหลำกหลำยของ
ปะกำรังชนิดต่ำงๆ ทั้งชนิดแข็งและอ่อน
รวมทั้งฝูงปลำหลำกสีสันที่แหวกว่ำย
เป็นพยำนรักเคียงข้ำงคุณในน�้ำทะเลใส
รำวกับกระจก

DON’T MISS
  แวะไปชมเกาะหินงามที่อยู่ห่าง
จากเกาะอาดังไปราว 2.5 กิโลเมตร ที่
งดงามแปลกตาด้วยหาดหินกรวดสีด�า 
ราวกับนิล มองดูระยิบระยับเมื่อ
กระทบกับเกลียวคลื่นและแสงแดด

   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา           
   โทร. 0 7478 3485, 0 7478 3597

พายคายัคชมอุทยานธรณี 500 ล้านปี 

>> กระฉับกระเฉงไปกับกิจกรรม
พำยคำยัคชมภูมิประเทศอันเป็น
เอกลักษณ์ที่ธรรมชำติสรรค์สร้ำง  
ควำมงำมไว้ห้ำร้อยล้ำนปี ด้วย     
ควำมโดดเด่นทำงธรณีวิทยำและ
ธรรมชำติ ส่งเสริมให้จังหวัดสตูลได้รับ
กำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโกว่ำเป็น
อุทยำนธรณีโลกแห่งแรกของไทยเมื่อ
ปี พ.ศ.2559 ที่ผ่ำนมำ โดยภูมิประเทศ
ที่งดงำมและธรรมชำติส่งเสริมให้เกิด
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวหลำกรูปแบบ
เหมำะส�ำหรบัทุกคูร่กัท่ีนยิมกำรท่องเทีย่ว 
แนวผจญภัย ทั้งกำรล่องแก่ง ด�ำน�้ำ                
เทีย่วถ�ำ้ ไปถึงกิจกรรมชำยหำดมำกมำย 

สถำนที่น่ำสนใจในอุทยำนธรณีสตูลนั้น 
มีมำกมำยหลำยแห่ง โดยปรำสำทหิน
พันยอด ที่สำมำรถพำยคำยัคไปชม 
ผสำนอำรมณ์โรแมนติกเข้ำกับ
ควำมตื่นเต้นที่คู่รักจะได้พบเจอกับ
เขำหินปูนที่ถูกกัดเซำะ เหมือนยอด
ปรำสำทนับพัน ในดินแดนเทพนิยำย
ของเจ้ำชำยเจ้ำหญิง และหำดทรำยที่
ซุกซ่อนในหลุมยุบที่น่ำตื่นตำตื่นใจ 

 Satun Geopark Information Center 
ศนูย์ประชาสมัพนัธ์อุทยานธรณสีตลู 
www.satun-geopark.com  
โทร. 09 8046 3785 
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พาคนรักไปเดินกลางทะเลแหวกที่ยาวกว่า 3 กิโลเมตร
ที่เรียกกันว่าสันหลังมังกรแห่งตันหยงโป

072

Say 
Yes !
สถานที่บอกรัก

บอกรักกัน
บนสันหลังมังกร

>> เดินควงแขนทอดน่องชมสันทรำย
กลำงทะเลที่ยำวที่สุดในประเทศไทย 
ดุจสิ่งมหัศจรรย์กลำงทะเลอันดำมัน 
สันทรำยที่โผล่ยำมน�้ำลดเป็นทะเลแหวก
ซึ่งมีระยะทำงกว่ำ 3 กิโลเมตร โดยในช่วง        
น�้ำลดปรำกฏตัวขึ้นกลำงทะเลดุจสะพำน
ธรรมชำตท่ีิเชือ่มเกำะหัวมนัและเกำะสำม 
เข้ำด้วยกัน สันดอนทรำยนั้นคดเคี้ยว
ไปมำรำวกับมังกรถลำเล่นน�้ำ เกิดจำก
เปลือกหอยที่ทับถมกันมำนับล้ำนๆ ปี
เปลือกหอยที่สะท้อนแดดแวววำว 
เหมือนเกล็ดมังกรระยิบระยับ จนมี    
กำรขนำนนำมที่นี่ว่ำเป็น สันหลังมังกร 
แห่งตันหยงโป ที่มีควำมเชื่อว่ำใครที่ได้
มำเดนิไปบนสนัหลงัมงักร หรอืเล่นน�ำ้บน
หำดมงักรนี ้จะได้พลงัแห่งควำมสขุจำก
ท้องทะเล ทะเลแหวกท่ีทอดยำวไกลยังเป็น
จดุบอกรกัทีแ่สนโรแมนตกิให้กับทุกคูร่กั
โดยทีม่ท้ีองฟ้ำและท้องทะเลเป็นพยำน

 ขึ้นเรือหางยาวน�าเที่ยวได้ที่ท่าเรือ
บ้านบากันเคย ต.ตันหยงโป อ.เมือง
จ.สตูล ใช้เวลาเดินทางเพียง 20 นาที 

DON’T MISS 
 สามารถนั่งเรือชมเกาะกวาง ที่อยู่

ในบริเวณเดียวกัน และแวะสัมผัส
วิถีชีวิตชาวเลที่ “ปุเลาอูบี”  
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บาติกมัดย้อม
ลวดลายฟอสซิล

โบราณ

>> ชวนกันไปท�ำงำนหัตถกรรม
เป็นที่ระลึกที่ปันหยำบำติก ด้วย         
กำรเขียนลวดลำยหรือมัดย้อมผ้ำ 
ที่กลุ่มวิสำหกิจชุมชนปันหยำบำติก 
ที่ท�ำผ้ำมัดย้อมบำติกซึ่งเน้นกำรใช้
สีสกัดจำกวัสดุธรรมชำติ เช่น แร่ธำตุ
และส่วนต่ำงๆ ของต้นไม้ เน้นลวดลำย
ที่สะท้อนเรื่องรำวทำงธรณีวิทยำของ
อุทยำนธรณีสตูล ที่เป็นเอกลักษณ์ 
โดยเฉพำะจ�ำลองจำกฟอสซลิสตัว์ทะเล 
โบรำณกว่ำ 444 ล้ำนปีมำแล้ว เช่น 
ปลำหมึกโบรำณ และไทรโลไบต์ อำจ
ได้เลือกซื้อเสื้อผ้ำบำติกที่ถูกใจเอำไว้
ใส่เป็นคู่กันก็ได้

 ควรติดต่อนัดเข้าชมล่วงหน้าที่ 
โทร. 08 1093 4222
ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 

ผลงานบาติกที่มีแรงบันดาลใจ
จากลายฟอสซิล

ค้นหัวใจ ณ ปลายอุโมงค์

>> ชวนกันไปลอดถ�้ำหินปูนเก่ำแก่ที่มี
กำรค้นพบซำกสัตว์ดึกด�ำบรรพ์ เช่น ช้ำง
โบรำณสกุลสเตโกดอน แรด และฟอสซิล
มำกมำย ถ�้ำเล สเตโกดอนเป็นอุโมงค์ที่
ทอดยำวภำยใต้เทือกเขำหนิปนู ท่ียำวกว่ำ 
4 กิโลเมตร ภำยใต้กำรน�ำทำงของ
มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน น�ำคณุพำยเรอืผ่ำนไป
ในถ�ำ้ท่ีมหิีนงอกหนิย้อยอย่ำงช้ำๆ ในถ�ำ้ท่ี
ค่อยๆ มดืมดิในบรรยำกำศต่ืนเต้นผจญภัย  
ย้อนกำลเวลำสู่โลกดึกด�ำบรรพ์ ค้นหำ
ควำมลบัทำงธรณีนบัล้ำนปีทีเ่ผยควำมงำม
ให้ได้ชม ตลอดเส้นทำงล่องเรือในถ�้ำ 
ว่ำกันว่ำที่ปลำยทำงออกของถ�้ำ เมื่อแสง
ลอดเข้ำมำจะมองเห็นเป็นรปูหวัใจ ใครท่ี       
ได้เห็นเช่นนั้น เหมือนสัญญำณแห่ง
ควำมรักที่สว่ำงสดใสอยู่ที่ปลำยทำง 
ต้องลองไปพิสูจน์ควำมจริงกันได้ที่นี่  

 ถ�้าเล สเตโกดอน บ้านคีรีวง 
ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 

การเที่ยวถ�้าต้องติดต่อองค์การบริหาร
ส่วนต�บลทุ่งหว้าล่วงหน้า เพื่อ
มาตรการด้านความปลอดภัยและ
การควบคุมจำ�นวนนักท่องเที่ยว 
โทร. 0 7478 9317

ลึกลับชวนผจญภัยในถ้ำาเล สเตโกดอน
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ล่องเรือทะเลน้อย
ชมนกและ

ดอกบัวสีหวาน

>> ภำยใต้แสงแดดอุ่นๆ ยำมเช้ำ เรือน�ำ
เที่ยวท้องถิ่นจะพำคุณล่องไปในทะเลสำบ
น�้ำจืดที่กว้ำงใหญ่กว่ำ 30 ตำรำงกิโลเมตร 
ชมพื้นที่ชุ่มน�้ำส�ำคัญระดับโลก ซึ่งอยู่
ในเขตห้ำมล่ำสัตว์แห่งแรกของไทย คือ
อุทยำนนกน�้ำทะเลน้อย ที่นี่นอกจำกคุณ
จะได้ชื่นชมกับดอกบัวที่แบ่งบำนรับแสง                
สะพรั่งทั่วผืนน�้ำ พืชพรรณไม้น�้ำที่ขึ้นอยู่
ทั่วไปในทะเลสำบอันกว้ำงใหญ่อันมี
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ยังเป็นที่อยู่
อำศัยของนกน�้ำประจ�ำถิ่น และนกอพยพ
นำนำชนิด อันเป็นดังสวรรค์ของคนรักนก 
ทั้งหลำย ไฮไลต์อีกอย่ำงหนึ่งใกล้กับ
สะพำนเฉลิมพระเกียรติ คือ คุณอำจได้ชม
ฝูงควำยน�้ำที่ชำวบ้ำนปล่อยให้ออกหำกิน
ตำมธรรมชำติดูน่ำเอ็นดู อย่ำลืมบอกให้ 
คนเรือดับเครื่องอยู่กลำงทะเลสำบนิ่งๆ 
ให้คุณได้สดับเสียงของธรรมชำติยำมเช้ำ 
พำให้ชุ่มชื่นหัวใจในบ้ำนแห่งธรรมชำติ
ที่โอบกอดหัวใจให้ชื่นบำน

 ช่วงเวลาเหมาะส�าหรบัการท่องเท่ียว
: เดือนมกราคม-มีนาคม เพราะมีนก
อพยพย้ายถิ่นมาปรากฏกายให้ชม
จ�านวนมาก ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-
เมษายน ดอกบัวสายบานสะพรั่ง
ในระดับน�้าที่ลดก�าลังพอดี 

   เรือหางยาวโดยสารได้ถึง 7 คน  
  ราคาขึน้อยูกั่บระยะทางและเวลา
  ทีต้่องการล่อง โทร. 0 7468 5230 
  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน

ดอกบัวบานและฝูงนกที่ออกหากินยามเช้าในทะเลน้อย
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อาบแสงแรกแห่งคลองปากประ  

>> ไปค้ำงคืนที่รีสอร์ทบรรยำกำศดีๆ ริมคลองปำกประ พำกันตื่นแต่เช้ำ มำ
ล่องเรือชมแสงแรกแห่งวัน ทีท่ะเลสำบสงขลำ ว่ำกันว่ำจดุชมแสงแรกทีค่ลองปำกประ
ถือเป็นหน่ึงในจดุชมพระอำทติย์ข้ึนทีส่วยงำมขึน้ชือ่ของไทยทีต้่องหำโอกำสมำชมสกัครัง้
สมัผสัชวีติของทะเลสำบที่ตื่นขึ้นทุกเช้ำเมื่ออำทิตย์ไขแสงเบื้องหลัง เห็นเงำของยอยักษ์
กลำงทะเลสำบรำวกับภำพศิลปะที่มีชีวิต ฝูงนกเริ่มออกหำกินยำมเช้ำรำวกับบทเพลง
แห่งธรรมชำติ พร้อมๆ กับชมวิถีชีวิตชำวประมงพื้นบ้ำนของชำวปำกประที่เริ่มต้นขึ้น 
อันเป็นเสน่ห์แห่งเมืองพัทลุงที่ไม่มีที่ใดเหมือน   

 ที่พักส่วนใหญ่สามารถจัดการเรื่องทัวร์ล่องเรือให้กับคุณได้ล่วงหน้า หรือ
สอบถาม โทร. 09 9121 8942 ท่าเรือปากประ บ้านต้นล�าพู 

วิถีชีวิตและทิวทัศน์ที่งดงามดังมนตร์สะกดแห่งปากประ ส 
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เรียนรู้วิถีพืน้บ้าน 
ทีน่าโปแก

>> อยำกเรียนรู้วิถีแห่งชำวนำแบบ
พัทลุง ไปทดลองเป็นชำวนำจับจองขน�ำ 
ปลำยนำพักสักคืนสองคืน ได้ที่แหล่ง
เรียนรู้วิถีเกษตรไทย นำโปแก ซึ่งใน
ภำษำใต้แปลว่ำ “นำของคุณตำ” ที่
คุณและคนรักจะได้มีโอกำสสัมผัสกับ
บรรยำกำศของท้องทุ่งนำเขยีวขจ ีและ
ได้เรยีนรูแ้ละลงมอืในกิจกรรมกำรท�ำนำ 
เช่น กำรเก่ียวข้ำว ไถนำ ด�ำนำ เลีย้งควำย 
กำรสำธิตทำงกำรเกษตรต่ำงๆ และ
รู้จักกับพันธ์ุข้ำวที่มีคุณค่ำของไทย 
เช่น ข้ำวสังข์หยด ที่ขึ้นชื่อของพัทลุง 
ดีท็อกซ์พิษจำกเมืองใหญ่ ไปสูด

อำกำศบริสุทธิ์ให้ฉ�่ำปอดและนอนกลำง
ท้องนำเป็นประสบกำรณ์ที่น่ำจดจ�ำ
ครั้งหนึ่งในชีวิต

 เข้าชมฟรี เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 
8.30-17.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ 
8.00-18.30 น. 

  ถ้าต้องการเข้าพักควรส�รองที่พักล่วงหน้า 
  ที่ www.facebook.com/napokae/     
  โทร. 06 2591 6632 ต.มะกอกเหนือ  
  อ.ควนขนุน

ช้อป ชิม ชม 
ในตลาดพื้นบ้าน 

>> พำกันไปเท่ียวแบบคนท้องถ่ิน สมัผสั 
วิถีพื้นบ้ำนและอำหำรกำรกิน งำนศิลป์ 
ถิ่นใต้ที่ตลำดท้องถิ่นพัทลุงที่น่ำไป เช่น 
ตลำดใต้โหนด ที่ละลำนตำไปด้วยพืชผัก 
พ้ืนบ้ำน อำหำรและขนมมำกมำยให้ได้ชมิ
ในร้ำนค้ำมุงจำก รวมทั้งงำนหัตถกรรม
พ้ืนบ้ำนต่ำงๆ เช่น เครือ่งจกัสำน หนังตะลงุ 
ภำยใต้กำรดูแลของชุมชน เป็นตลำด
ต้นแบบด้ำนสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
เช่นเดยีวกับตลำดนัดป่ำไผ่สร้ำงสขุ 
ตลำดนัดในร่มไผ่ให้ช้อปให้ชมิในบรรยำกำศ
ร่มรื่น พร้อมด้วยกิจกรรมกำรแสดงทำง
วัฒนธรรมทำงภำคใต้ให้ได้ชมเพลินๆ 
ภำยใต้แนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อมและกำร
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มำจำกธรรมชำติทดแทน
กำรใช้พลำสติก 

เด็กๆ ในชุดโนรา
ที่ตลาดใต้โหนด

ทางเดินชมนาข้าวสาธิตที่นาโปแก
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ล่องแก่งในสายธาร
แห่งป่าพะยอม

>> ชวนคู่รักไปสนุกโลดโผน กระตุ้นอะดรี- 
นำลีนกับกำรล่องแก่งในพื้นที่อ�ำเภอป่ำพะยอม
แหล่งล่องแก่งธรรมชำติที่ขึ้นชื่อเรื่องควำมสนุก
บนแก่งน�้ำที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือร่วมใจของ
คนสองคนช่วยกันพำยคำยัคไปตำมโกรกธำร   
ที่เชี่ยวกรำกที่มีจุดปล่อยน�้ำจำกอ่ำงเก็บน�้ำ
ห้วยน�้ำใสอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ โครงกำร
ในพระรำชด�ำริในหลวงรัชกำลที่ 9 เพื่อแก้ไข
ปัญหำหน้ำแล้ง ท�ำให้สำมำรถควบคุมปริมำณ

น�ำ้ได้ ข้อดขีองกำรล่องแก่งทีป่่ำพะยอมคอื
ท�ำได้ตลอดทัง้ปี โดยเส้นทำงกำรล่องแก่ง
นัน้ยำวกว่ำ 6.5 กิโลเมตร โดยกำรล่องแก่ง
ในพ้ืนทีป่่ำพะยอมน้ัน มรีะดบัน�ำ้ท่ีต่ำงกัน
กว่ำ 40 หนำน โดยม ี5 หนำน ท่ีน่ำตืน่เต้น
เร้ำใจ เช่น หนำนพี หนำนน้อง หนำนลงุจวน 
หนำนยำว และหนำนมดแดง โดยใช้เวลำ
สองชั่วโมงที่สนุกตื่นเต้น ฉ�่ำชื่นด้วย
ละอองไอบนสำยน�้ำชุ่มเย็น  

 เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 8.30-16.00 น. 
โทร. 08 9873 1464, 08 1370 2123 
ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม

 ตลาดนัดป่าไผ่สร้างสุข 
มีทุกวันเสาร์ 7.00-17.00 น. 
ต.ชะมวง อ. ควนขนุน

 ตลาดใต้โหนด มีทุกวันอาทิตย์ 
7.00-15.00 น. ต.ดอนทราย 
อ.ควนขนุน

สายธารที่ชุ่มฉ่ำาแห่งป่าพะยอมเป็นที่ดึงดูดของนักล่องแก่งจากทั่วทุกทิศ 
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ปั่นจักรยาน 
ชมสตรีทอาร์ต 
ย่านเมืองเก่า 

>> ชมเสน่ห์ของสถำปัตยกรรมย่ำนเมอืงเก่ำ 
สงขลำ ที่ตื่นขึ้นจำกกำรหลับใหลกลำยเป็น
เมอืงเก่ำท่ีมชีวิีตชวีำ เป็นย่ำนท่องเท่ียวทีไ่ม่ควร
พลำดในกำรมำสมัผสัวิถีชวีติและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ย่ำนเมอืงเก่ำนัน้มอีำคำรเก่ำแก่ทีท่รง
คุณค่ำทีไ่ด้รบักำรอนุรกัษ์ไว้ ทัง้ห้องแถวไม้แบบ
จนี และตกึชโินโปรตกีุส ผสมผสำนกับร้ำนรวง 
คำเฟ่เก๋ๆ ท่ีผดุขึน้กระจำยอยู่ตำมมมุต่ำงๆ บน
ถนนสำมสำยคอื ถนนนำงงำม ถนนนครใน และ 
ถนนนครนอก ชวนคู่ทีร่กักำรออกก�ำลงักำยไป
ปั่นจักรยำนชมบรรยำกำศของย่ำนเมืองเก่ำ 
ไล่ล่ำสตรีทอำร์ตที่ซุกซ่อนอยู่ตำมมุมต่ำงๆ 
รำวกับขุมทรัพย์ เหนื่อยเมื่อไรก็หยุดพัก    
ลงเดินไปแวะชิมอำหำรอร่อยในร้ำนดั้งเดิม 
หรือดื่มกำแฟในคำเฟ่เก๋ๆ ก็ได้ตำมแต่ใจคุณ 

DON’T MISS
 ชมคอลเล็กชั่นสะสมเกี่ยวกับผ้าทอ

และเครื่องแต่งกายของชาวใต้ ที่
พิพิธภัณฑ์ผ้า บนถนนนครใน
ที่เปิดช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ 9.30-16.00 น. 
ควรแจ้งล่วงหน้าที่ โทร. 09 4598 1299

อาคารโรงสีแดง หับ โห้ หิ้น 

สตรีทอาร์ตที่ซุกซ่อนอยู่ตามมุมถนนต่างๆ ในเมืองเก่า
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ชวนกันไปปั่นจักรยานชมสถาปัตยกรรม
และสตรีทอาร์ตในเมืองเก่าสงขลา
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ล็อคกุญแจรัก
บนยอดเขาตังกวน

>> เตรยีมแม่กุญแจแห่งควำมรกัให้พร้อม 
แล้วขึ้นไปล็อคกุญแจแห่งรักนิรันดร์นั้นไว้
บนยอดเขำตังกวน กลำงเมืองสงขลำ ที่นี่        
นอกจำกจะเป็นที่ตั้งของเจดีย์พระธำตุ      
เขำตังกวนซึ่งเป็นที่ประดิษฐำนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
และโบรำณสถำนส�ำคัญคู่เมืองสงขลำแล้ว
ยังเป็นจุดชมทิวทัศน์สงขลำที่งดงำมได้แบบ 
360 องศำอีกด้วย โดยเห็นได้ทั้งตัวเมือง 
ทะเลสำบสงขลำ เกำะยอ และหำดสมิหลำ 
ทั้งนี้ทำงเขำตังกวนท�ำจุดคล้องกุญแจไว้ให้
เป็นเรือ่งเป็นรำวตรงลำนชมวิวเขำตงักวน ให้
คูร่กัมำร่วมกันคล้องกุญแจ ขอพรให้ควำมรกั
นั้นยืนยง ให้อยู่คู่เคียงกันไป และมั่นคงดัง
เขำตังกวนที่อยู่คู่เมืองสงขลำไปตรำบนำน
เท่ำนำน

 เปิด 10.00-19.00 น. 
วันเสาร์-อาทิตย์ เปิด 8.00-19.00 น. 
ต.บ่อยาง อ.เมือง 

 สามารถเดินขึ้น หรือใช้ลิฟต์ได้โดย
 ค่าบัตร 30 บาท ส�หรับขึ้นและลง

เก้าแสน แสนรัก

>> เพลิดเพลินกับทัศนียภำพของ 
จดุชมวิวเขำเก้ำเส้ง กับก้อนหินขนำดใหญ่ 
โดดเด่นบนผำสูงริมทะเล กับเรื่องเล่ำ
ปรัมปรำกับก้อนหินใหญ่ที่นำยแรง
ผู้ศรัทธำในพุทธศำสนำวำงทับสมบัติ
เอำไว้กว่ำเก้ำแสนในอดตี รอคอย
ทำยำทมำยกขึ้น เป็นที่มำของชื่อ
ก้อนหินหัวนำยแรง และชือ่ทีเ่พ้ียนมำ
เป็นเก้ำเส้งในปัจจบุนั ในวันน้ี
มคีนมำกมำยเดนิทำงมำอธิษฐำนเผื่อ
จะผลักหินออกได้ และนอกจำกนั้น

ที่นี่ยังเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่งดงำม โดยมี
กำรพัฒนำปรับภูมิทัศน์ใหม่ที่สวยงำม
น่ำชมของเส้นทำงเดินชมทิวทัศน์บน
ไหล่เขำเก้ำเส้ง ลัดเลำะไปตำมหินผำที่
เรยีงรำยเป็นแนวรมิทะเล เป็นจุดชมวิว
และถ่ำยภำพ เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ของสงขลำที่น่ำชม ถือเป็นจุดชมวิว
พระอำทติย์ข้ึนท่ีสวยงำมแห่งหนึง่ ทีน่ี่มี
มมุดีๆ  มำกมำยให้คณุควงคูไ่ปกับคนรกั
เดนิเล่นชมบรรยำกำศและบอกรกักันได้
ท่ำมกลำงสำยลมท่ีโชยพัดเย็นฉ�ำ่  

 ต.เขารูปช้าง 
อ.เมือง Say 

Yes !
สถานที่บอกรัก

บรรยากาศที่น่าเดินเล่นที่เก้าเส้ง 
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ทิวทัศน์ตัวเมืองสงขลา
เมื่อมองจากเขาตังกวน
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สมิหลาสัญญารัก 
  
>>  ไปชมบรรยำกำศที่แสนผ่อน
คลำยของหำดสมิหลำ และทักทำยกับ
นำงเงือกทอง งำนศิลปะชิ้นเอกดุจมีชีวิต 
ที่ออกแบบไว้โดยอำจำรย์จิตร บัวบุศย์ 
ปรมำจำรย์ด้ำนศิลปะท่ำนหนึ่งของไทย 
นำงเงือกทองอยู่คู่กับชำยหำดสมิหลำ
มำมำกกว่ำครึ่งศตวรรษ และถือเป็นดัง
สัญลักษณ์ส�ำคัญของสงขลำ นอกจำก

ต�ำนำนควำมรักที่รอคอยของชำวประมง 
ที่มำพบเจอกับนำงเงือกก�ำลังหวีผมบน                                                         
โขดหิน นำงเงือกตกใจได้ทิ้งหวีทองค�ำไว้
และว่ำยน�้ำหนีไป ทิ้งให้ชำยหนุ่มเฝ้ำรออยู่
เบื้องหลัง คนสงขลำยังมีควำมเชื่อพื้นบ้ำน 
บอกต่อกันว่ำ ถ้ำหนุ่มๆ ได้มำจับหน้ำอก
รูปปั้นนำงเงือกแล้วก็จะได้กลับมำเป็นเขย 
สงขลำแน่นอน แต่ไม่ว่ำจะด้วยมนตร์นำงเงอืก 
หรือบรรยำกำศที่สวยงำมแสนผ่อนคลำย
ของชำยหำดสมหิลำ ก็อำจท�ำให้คณุ   
ปล่อยใจไปเจอกับควำมรกัแรกพบก็เป็นได้ 

Believe 
in love
ความเชื่อกับความรัก

เงือกทองที่หาดสมิหลา
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ชมทุ่งดอกไม้ 
และไร่สตรอว์เบอร์รี่

>> ควำมรักเป็นเช่นดอกไม้ที่ต้อง    
บ่มเพำะผ่ำนฤดกูำล และออกดอกผลให้
ชื่นชมคุ้มค่ำแก่กำรรอคอย ไปชื่นชมกับ
ทุ่งดอกไม้สวยงำม ท่ีสวนนำยจ้อ จดุเด่น
ของสวนแห่งนี้นอกจำกจะมีกำรปลูก
ดอกไม้ตำมฤดูกำล เช่น ดอกคอสมอส
สสีนัสดใส ให้คนแวะเข้ำไปชมและถ่ำยรปู
แล้ว ยังเป็นสวนสตรอว์เบอร์รี่แห่งแรก
ของสงขลำ ซึง่ปกตจิะพบได้ทำงภำคเหนอื 
ของไทยเท่ำนั้น ที่ถ้ำมำในช่วงต้นปีนั้น
จะได้ชิมสตรอว์เบอร์รี่ผลไม้เมืองหนำว 

แคมปิ้งชมทะเลหมอก
ควนคานหลาว  

>> พำกันไปแคมปิ้งชมทะเลหมอก
ใกล้เมืองหำดใหญ่ ที่ควนคำนหลำว 
อันเป็นหนึ่งในสถำนที่ท่องเที่ยวชุมชน
โอทอปนวัตวิถี ที่ให้คุณได้หนีมำอยู่
ท่ำมกลำงธรรมชำตเิพียงออกจำกเมอืง
หำดใหญ่ทีพ่ลกุพล่ำนมำรำว 20 กิโลเมตร 
บนควนคำนหลำวนั้น คุณและคนรัก
สำมำรถเปลี่ยนบรรยำกำศมำค้ำงคืน
นอนเต็นท์ หรือจะนอนบ้ำนพักท่ำมกลำง
บรรยำกำศอันสดชื่น รอชมพระอำทิตย์ตก 
และแสงดำวบนท้องฟ้ำ หรือแสงดำว
บนพื้นดิน จำกแสงสีของเมืองหำดใหญ่

ที่ขึ้นได้จำกแปลงปลูกของที่นี่ ซึ่งแม้        
มีลูกขนำดย่อมแต่รสชำติชวนชิม                                                                
นอกจำกนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจำก
สตรอว์เบอร์รี่ต่ำงๆ และผลิตผลทำง 
กำรเกษตรให้ได้ลิ้มลอง มีมุมกำแฟ     
ให้นั่งผ่อนคลำยชมสวน เป็นกิจกรรม       
ทำงเลือกส�ำหรับคู่รักที่อยู่ไม่ไกลจำก
เมืองหำดใหญ่

 เปิด 7.00-18.30 น. โทร. 09 5713 
8860 www.facebook.com/saunnaijor
ต.ฉลุง อ.บางกล�่า

 ช่วงที่เหมาะส�หรับการมาชิมสตรอว์เบอร์รี่
 คือ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์

ยำมค�่ำคืนแบบพำนอรำมำ ตื่นเช้ำมำชม
ทะเลหมอกร่วมกันก็เป็นประสบกำรณ์ที่
น่ำจดจ�ำส�ำหรับคู่รัก ทั้งนี้เส้นทำงขึ้นเขำ
มีควำมชันมำก ต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ
ในกำรเดินทำง แนะน�ำให้ใช้บริกำรรับส่ง
ของที่พักต่ำงๆ ที่ช�ำนำญทำง

 ติดต่อสอบถามที่พักและรถรับส่งได้
ท่ี แคมป์คานหลาว ต.พจิิตร อ.นาหม่อม 
โทร. 08 4199 0079, 
ควนคานหลาว ทะเลหมอก รีสอร์ท 
โทร. 08 1957 5001, ภูคานหลาว    
โทร. 08 6969 2212

ขึ้นไปชมทัศนียภาพมุมสูงที่สวนสาธารณะ
เทศบาลนครหาดใหญ่ บนเขาคอหงส์ กลาง
เมืองหาดใหญ่ ขึน้กระเช้าลอยฟ้าแห่งแรก 
ของไทย ชมทศันียภาพทีส่วยงามยาม
พระอาทติย์ตกดิน
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4 DAYS 3 NIGHTS 
เส้นทางโรแมนติกภาคใต้

วันที่ 

1 
วันที่ 

2 
วันที่ 

3 
วันที่ 

4 
ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ แต่เช้า ถงึ
สนามบินหาดใหญ่มุง่ตรงไปท่ีท่าเรอื
ปากบารา เพือ่ข้ึนสปีดโบ๊ทไปเกาะหลเีป๊ะ 
แวะชมความงามเกาะไข่ เดินทางต่อสู่
เกาะหลีเป๊ะ หลังจากเช็คอินแล้วออก
ส�ารวจและท�ากิจกรรมทางทะเลต่างๆ 
เช่น พายเรือคายัค ด�าน�้าดูปะการัง ที่
หน้าชายหาด แวะเดินเล่นที่ถนนคนเดิน     
ชมหาดพทัยา จบิเครือ่งดืม่เยน็ๆ รอชม 
พระอาทิตย์ตกดินในทะเลอันดามัน 
ก่อนฉลองด้วยมื้อค�่าแสนโรแมนติก
ริมหาดทราย

ชมพระอาทิตย์ขึ้น และรับประทาน
อาหารเช้า ก่อนออกเรือไปด�าน�้า แวะ
ขึ้นเกาะอาดังชมทิวทัศน์จากผากระทิง  
เพื่อขึ้นเรือกลับเข้าฝั่งที่ปากบาราใน
ตอนบ่าย ไปปันหยาบาติก เลือกแวะ
ไปชมปราสาทพันยอด หรือมุ่งหน้าไป       
ล่องแก่งหนานมดแดงที่แสนสนุก     
ค�่านี้กลับไปค้างคืนที่ริมคลองปากประ
จังหวัดพัทลุง ชิมอาหารท้องถิ่นแสน
อร่อยและชมยอยักษ์ยามเย็น

ชมแสงแรกแห่งวันที่แสนโรแมนติกแห่ง
ปากประ นั่งเรือชมทุ่งดอกบัวและนก
ในทะเลน้อย ใกล้ชิดกับฝูงควายน�้าใน
ทะเลสาบสงขลา แวะเดินตลาดพื้นบ้าน 
และตรงเข้าเมืองเก่าสงขลา ขึ้นชมวิว
เขาตังกวน และเก้าเส้ง ได้เวลาเย็นไป
แวะทักทายกับนางเงือกทองที่หาด   
สมิหลา และรับประทานอาหารทะเลสดๆ 
ริมหาด

ตื่นเช้ามาปั่นจักรยานชมย่านเมืองเก่า
สงขลา อิ่มอร่อยที่ร้านอาหารดั้งเดิม
และคาเฟ่เก๋ๆ ไล่ล่าสตรีทอาร์ตตาม
หัวถนนต่างๆ และมุ่งหน้าเข้าเมือง
หาดใหญ่ แวะกินติ่มซ�าขึ้นชื่อ แวะ
สวนนายจ้อชมทุ่งดอกไม้ ได้เวลาเย็น
ก็กลับสู่สนามบินหาดใหญ่เพื่อมุ่งหน้า
สู่กรุงเทพฯ

ดำาน้ำาชมปะการังที่เกาะอาดัง-ราวี ปั่นจักรยานชมเมืองสงขลา

เรียนรู้วิถึเกษตรที่นาโปแก ล่องแก่งที่ป่าพะยอม

How To 
GET THERE

สตลู • พัทลุง • สงขลา 

> จำากกรุงเทพฯ ไปสตลู มีรถโดยสาร
ปรับอากาศทีส่ถานีขนส่งสายใต้ใหม่ หรือ
ประหยัดเวลาด้วยการน่ังเคร่ืองบินไป 
อ.หาดใหญ่ (จำ.สงขลา) แล้วน่ังรถตูโ้ดยสาร
จำาก อ.หาดใหญ่ ไปที ่จำ.สตลู หรือท่าเรือ
ปากบารา (ในกรณีไปเกาะหลีเป๊ะ)

> จำากกรุงเทพฯ ไปพัทลุง มีรถโดยสาร
ปรับอากาศทีส่ถานีขนส่งสายใต้ใหม่ และ
เดินทางด้วยรถไฟจำากสถานีรถไฟกรุงเทพ 
(หัวล�โพง)

> มีสายการบินภายในประเทศบินตรงไป 
จำ.สงขลา ให้เลือกเป็นจำ�นวนมาก ลงที่
สนามบินนานาชาตหิาดใหญ่, หรือเดินทาง   
ด้วยรถโดยสารปรับอากาศ กรุงเทพฯ-
หาดใหญ่ หรือ กรุงเทพฯ-สงขลา ทีส่ถานี
ขนส่งสายใต้ใหม่ และยงัมีรถไฟจำากสถานี
รถไฟกรุงเทพ (หัวล�โพง) ปลายทางที่ 
อ.หาดใหญ่
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CHECK-INS 

SATUN PHATTHALUNG

 HOTELS  HOTELS 

 ชานไม้ชายเล LAKE HOUSE
ที่พักริมทะเลน้อยถัดจากคลองปากประที่มีเพียง    
4 ห้องพัก แต่บรรยากาศแห่งความโรแมนติก
ไม่เป็นรองใคร ด้วยห้องพักสไตล์บังกะโล หันหน้าสู่
ปากประ ชมทะเลสาบเบื้องหน้า และยอยักษ์ได้จาก
ห้องพัก มีระเบียงกว้างให้นั่งเล่นชมแสงเช้าแสงเย็น 
และดาวเดือนที่เคลื่อนคล้อย เหมาะส�าหรับคู่รักที่
ชอบความเป็นส่วนตัวและความเงียบสงบท่ามกลาง
บรรยากาศแห่งธรรมชาติ  โทร. 08 1638 5966 
บ้านปากประ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน

 IDYLLIC CONCEPT RESORT 
KOH LIPE 
ไอดลีลกิ รสีอร์ต อยูบ่นท�าเลยอดเยีย่มของเกาะหลเีป๊ะ 
เหมาะกับคู่รัก รวมทั้งครอบครัว ตั้งอยู่บนหาดด้าน
ทิศตะวันออก คือ หาดชาวเล หรือ Sunrise beach  
มีห้องพักหลากหลายทั้งแบบเป็นหลังส่วนตัว และ 
แบบเป็นห้องทั้งแบบติดชายหาด และในสวน
ขึ้นอยู่กับความต้องการ พร้อมสระว่ายน�้า 2 สระ 
มีกิจกรรมทางทะเลส�าหรับผู้เข้าพัก รวมทั้ง
ร้านอาหารอร่อยอย่าง The Cove Bistro ให้บริการ
ตั้งแต่เช้าจรดค�่า พร้อมการบริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วย
ความเอาใจใส่ โทร. 0 7475 0399, 08 8227 5389 
www.idyllicresort.com เกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย 
อ.เมือง

 WETLAND CAMP บ้านชายเล
ที่พักแนวอนุรักษ์ยุคบุกเบิกแห่งปากประที่ยังคง
บรรยากาศดี ริมคลองปากประที่ให้ผู้พักได้
ใกล้ชิดวิถีแห่งปากประ ห้องพักมีจ�านวน 4 ห้อง 
มีความสะดวกสบายครบครัน มีทางเดินเป็น
สะพานไม้ที่เชื่อมโยงถึงกัน เสิร์ฟเมนูอาหารเช้า
แบบท้องถิ่น ที่นี่ยังมีกิจกรรมล่องเรือชมปากประ
และทะเลน้อยให้บริการด้วย โทร. 08 6953 9914 
www.facebook.com/wetlandcamp 
บ้านปากประ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน

 บ้านต้นลำาพู ท่าเรือปากประ
รีสอร์ทแห่งใหม่ริมคลองปากประ ออกแบบอย่าง
กลมกลืนกับพื้นถิ่น สไตล์กระท่อมมุงจาก 
พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน มีบริการ
นวดแผนไทยภายในรีสอร์ทให้ได้ผ่อนคลาย 
และยังมีบริการล่องเรือชมแสงแรกแห่งปากประ
อีกด้วย โทร. 09 9121 8942 
www.facebook.com/BaanTonlamphu  
บ้านปากประ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน

 ROYAL HILL 
โรงแรมที่สะดวกสบายเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่
ต้องการเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติต่างๆ ในสตูล
รวมถึงปราสาทพันยอด ตั้งอยู่บนภูเขาติดกับทะเล
อันดามัน โทร. 09 2746 7999 ต.ปากน�้า อ.ละงู 
(ห่างจากท่าเรือปากบาราราว 5 นาที) 

 RESTAURANTS

 ON THE ROCKS
ร้านอาหารทีข่ึน้ช่ือว่าไม่เพยีงมวีวิท่ีดีทีส่ดุในเกาะหลเีป๊ะ 
รสชาตอิาหารยังอร่อยและตกแต่งอย่างสวยงาม
เหมาะกบัการสังสรรค์หรือมือ้ค�า่กับคนพเิศษ ด้วย 
เมนท้ัูงไทยและเทศ และคอ็กเทลหลากหลายให้ลิม้ลอง 
เช่น ผดัไทยปมู้า หรอืว่าอาหารทะเลสดๆ แนะน�าให้ส�ารอง
ที่นั่งริมระเบียงล่วงหน้ากับบรรยากาศที่หวานสุดๆ 
เปิดทุกวัน 10.00-22.00 น. โทร. 08 5080 7197

 THE CLIFF 
ทีพ่กัเก๋ๆ เหมาะส�าหรบัคูร่กัทีช่ืน่ชอบความเป็นส่วนตวั 
ด้วยห้องพักบรรยากาศแสนโรแมนติก ตั้งอยู่ริมผา
ทางด้านตะวันตกของเกาะ ห้องพักมีระเบียงกว้าง 
รวมทั้งวิลล่าที่มีสระส่วนตัวและอ่างจากุซซี่ให้แช่
ชมวิวท้องทะเลเบื้องหน้า 
โทร. 0 7474 0118  www.theclifflipe.com 
เกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง

 AKIRA LIPE RESORT 
อาคีรา หลีเป๊ะ รีสอร์ท ตั้งอยู่บนชายหาดพัทยา  
เกาะหลีเป๊ะ มีทั้งห้องพักแบบวิลล่าในสวน ห้อง
อาหาร Bistro ที่อยู่ด้านหน้าชายหาดให้บริการ
อาหารนานาชาติ รวมทั้งเครื่องดื่มหลากหลายเมนู 
โทร. 0 7478 3498  www.akiralipe.com 
เกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง

 MOUNTAIN RESORT KOH LIPE
ห้องพักหลากหลายรูปแบบและราคา ทั้งวิวในสวน 
และห้องพักริมทะเลวิวหลักล้านสุดหาดชาวเล 
ด้านหน้ารีสอร์ทคือสันทรายกว้างอันเป็น
จุดชมพระอาทิตย์ตกดินขึ้นชื่อที่คู่รักนิยมมาชม
แสงสุดท้ายของวัน โทร. 0 7475 0917 
www.mountainresortlipe.com 
เกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง 

 THE COVE BISTRO 
ร้านอาหารแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในไอดีลลิก รีสอร์ต 
เลอืกนัง่ได้ท้ังภายในและรมิหาด เสิร์ฟเมนหูลากหลาย 
โดยมีอาหารไทย และอาหารตะวันตกให้เลือกอร่อย
มากมาย รวมถงึบาร์บคีวิบฟุเฟต์อาหารทะเลในบางวนั 
ทางร้านยังมีบริการจัดโรแมนติกดินเนอร์ให้คุณได้
เฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษด้วย เปิดทุกวัน 
9.00-21.30 น. โทร. 08 8227 5389 

 THE STEAK HOUSE 
ร้านอาหารและคาเฟ่ที่ตกแต่งอย่างมีดีไซน์ ริมหาด
พัทยาของเกาะหลีเป๊ะ ริมทางเข้าถนนคนเดิน เมนู
อาหารรับประทานง่ายๆ เช่น สเต็กเนื้อคุณภาพดี 
เบอร์เกอร์ สปาเกตตี้ รวมถึงกาแฟสดและเครื่องดื่ม
ต่างๆ ให้สั่ง พร้อมนั่งชมวิวชายหาด เปิดทุกวัน 
11.00-21.30 น. โทร. 09 0713 7133

 THE CLIFF LIPE 
ร้านอาหารบรรยากาศดี ที่มีความเป็นส่วนตัว
ภายในโรงแรม The Cliff มีมุมส�าหรับจิบเครื่องดื่ม 
ดินเนอร์แบบเป็นส่วนตัว ด้วยเมนูอาหารไทยและเทศ 
เปิดทุกวัน 8.00-21.00 น. โทร. 08 5898 8899

 THE BISTRO RESTAURANT 
ร้านอาหารริมหาดของ อาคีรา หลีเป๊ะ รีสอร์ท ให้
บริการอาหารไทยและนานาชาติ รวมทั้งเครื่องดื่ม
หลากหลายเมน ูด่ืมด�า่บรรยากาศลมทะเล และรอคอย
เวลา Happy Hour ส�าหรับเครื่องดื่มราคาพิเศษ   
ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน  โทร. 0 7478 3498

ห้องพักริมหาดที่ไอดีลลิก รีสอร์ต 

ไอดีลลิก รีสอร์ต 

The Steak House 

ผัดไทยปูม้าที่ร้าน On the Rocks

บรรยากาศที่ร้าน On the Rocks 

ที่นั่งชวนชิลล์ที่ชานไม้ชายเล 
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SONGKHLA

 HOTELS 

 BAAN NAI NAKHON BOUTIQUE 
HOTEL SONGKHLA
บ้านในนคร บูติก โฮเต็ล ที่พักบนถนนวัฒนธรรม
กลางเมืองเก่าสงขลา ที่ปรับปรุงขึ้นจากอาคาร   
เก่าแก่กว่า 100 ปี ตกแต่งในบรรยากาศแบบ
โรแมนติก ราวกับย้อนคืนวันเวลาให้คุณได้สัมผัส
วิถีความเป็นอยู่แบบสงขลาเมื่อวันวาน พร้อม
อาหารเช้าน่ารักแบบท้องถิ่น โรงแรมอยู่ท่ามกลาง
แหล่งร้านอาหารอร่อยมากมายบนถนนนางงาม 
สะดวกกับการเดนิชมสตรีทอาร์ต และสถาปัตยกรรม
ที่มีเสน่ห์ของเมืองเก่าสงขลา โทร. 09 5438 9323 
www.facebook.com/baannainakhon 
ถ.นางงาม อ.เมือง 

 THAP PALA COTTAGE 
ทับ ปาลา คอทเทจ รีสอร์ทเล็กๆ ที่ซุกซ่อนใน
ตัวเมืองสงขลา เหมาะส�าหรับคู่รักที่ต้องการ
ความเงียบสงบและเป็นส่วนตัวริมอ่างเก็บน�้า
สวนตูล บ้านพักสไตล์วิลล่าเน้นดีไซน์การแต่ง
ด้วยไม้แนวธรรมชาติ ระเบียงกว้างขวาง 
สิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน พร้อม
ห้องอาบน�้าที่เปิดโล่งเหมาะกับการอาบน�้า
เคล้าแสงจันทร์  โทร. 08 5080 5995 
https://thap-pala-cottage-th.book.direct/en-gb 
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง

 โฮมสเตย์กระจูดวรรณี 
สัมผัสประสบการณ์เข้าพักบรรยากาศห้องที่     
การออกแบบอาร์ตๆ ไม่ต่างจากโรงแรมสไตล์บูทีค 
น่ารักๆ มีการน�าผลิตภัณฑ์กระจูดสวยๆ มาตกแต่ง 
สงบร่มรื่น แถมยังได้ท�าเวิร์กช็อปสานกระเป๋ากระจูด
อีกด้วย โทร. 08 7760 9879, 0 7461 0415 
ต.พนางตุง อ.ควนขนุน

 ล่องแก่งชมดาว 
ที่พักสไตล์แฟนตาซีหลากสีสัน ท่ามกลางธรรมชาติ 
ริมล�าธารชุ่มเย็น พร้อมกิจกรรมที่จัดให้สนุกกับ 
การล่องแก่งในอ�าเภอป่าพะยอม ที่ให้ความสะดวก
เหมาะกับกิจกรรมล่องแก่ง มีทั้งห้องพักส�าหรับคู่รัก 
และแบบที่รองรับได้ทั้งครอบครัวเล็กและใหญ่  
โทร. 08 0867 7619  www.facebook.com/
longkangchomdaw ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม 

 RESTAURANTS

 บางชาม
ร้านอาหารขึ้นชื่อบรรยากาศดี ริมคลองปากประ 
เสิร์ฟเมนูพื้นบ้านรสจัดจากวัตถุดิบตามฤดูกาล    
ถึงแม้ว่าชื่อบางชาม แต่อาหารอร่อยทุกชาม เหมาะ
ส�าหรับมานั่งชมบรรยากาศปากประและยอยักษ์
ยามแดดร่มลมตก มีเมนูต้องลิ้มลองมากมาย เช่น 
ปลาลูกเบร่ทอดขมิ้น แกงส้มปลาหัวโมง ย�ารากบัว 
กุ้งแม่น�้าเผา เป็นต้น  โทร. 09 1848 8599  
www.facebook.com/บางชาม-พัทลุง-
1622677004704488/ ต.ล�าป�า อ.เมือง

 เค้กหลักเมือง
ชื่อร้านอาจบรรยายสรรพคุณได้ไม่หมด ส�าหรับร้านที่มี
ทั้งเมนูอาหาร และพิถีพิถันเรื่องชา กาแฟ และขนมเค้ก   
โฮมเมดที่ท�าขึ้นเอง ที่ต้องแนะน�าให้ไปลองลิ้มถ้าได้มา
ที่พัทลุง แนะน�าให้ลองเมนูเครื่องดื่มกาแฟต่างๆ 
จากเมล็ดกาแฟทั่วโลกให้เลือกสรร รวมทั้งขนมเค้ก
หลากหลาย แนะน�าให้ลองเค้กที่ท�ามาจากข้าว
สังข์หยดของพัทลุงที่นุ่มลิ้น โทร. 08 6566 8544 
www.facebook.com/cakelakmung  ถ.มโนราห์ 
อ.เมือง

 ร้านอาหารวิวยอ
อยู่ริมยอภายในโรงแรมศรีปากประ อันดาคูรา บูทีค 
รีสอร์ท บรรยากาศดีสุดๆ ยามเย็นได้ชมวิวยอ
เบื้องหน้า พร้อมกับบทเพลงเคล้าบรรยากาศ และ
เมนูอาหารหลากหลายให้ลิ้มลอง เช่น ย�าศรีปากประ 
กุง้แม่น�า้ ย�าปลาลกูเบร่ เป็นต้น โทร. 06 2232 5201 
บ้านปากประ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน

 DADDY STEAK HOUSE & GRILL
พัทลุงมีร้านสเต็กคุณภาพให้ลิ้มลอง ทั้งสเต็กเนื้อ
คุณภาพจากออสเตรเลีย สเต็กหมู หรือว่าสเต็กปลา
ที่มีให้เลือกตามความชอบ พร้อมเมนูอาหารอิตาเลียน 
และอาหารฝรั่งแบบฟิวชั่นหลากหลายสไตล์โฮมเมด 
รวมทั้งมีไวน์ให้เลือกจับคู่กับอาหารมากมาย เหมาะ
กับการสังสรรค์มื้อพิเศษ โทร. 09 0919 4969 
ต.ปรางหมู่ อ.เมือง

 THE CAPE เขาชัยสน
ร้านอาหารกึ่งผับที่ก�าลังมาแรงแห่งพัทลุง แม้ว่า
ต้องอาศัยความพยายามดั้นด้นเสาะหา แต่ร้าน
เดอะเคป เขาชัยสน ก็ท�าให้คุณต้องพึงพอใจกับ
บรรยากาศของร้านวิวดีติดทะเลสาบสงขลา 
มีทั้งห้องแอร์และส่วนกลางแจ้งริมทะเลสาบใน
บรรยากาศแสนโรแมนติกยามเย็น พร้อมมุมสวยๆ 
ให้ถ่ายรูปมากมาย พร้อมเครื่องดื่มและบาร์ให้เลือก
สังสรรค์ได้ตามแต่โอกาส โทร. 09 4741 5901 
ต.จองถนน อ.เขาชัยสน 

 A LIST HOTEL
โรงแรมทันสมัยในเมืองสงขลาที่ห่างจากชายหาด
สมิหลาไปราว 2 กิโลเมตร ล็อบบี้นั้นตกแต่งแบบ
ชวนฝัน ห้องพักกว้างขวางสะอาดสะอ้าน 
ห้องน�้ากว้างขวางพร้อมอ่างอาบน�้า 
โทร. 0 7437 0312  www.a-listhotel.com  
ถ.นาสาร ต.บ่อยาง อ.เมือง 

 CLUB TREE HOTEL 
โรงแรมคลับทรี เป็นโรงแรมที่ตกแต่งแบบกลิ่นอาย
โคโลเนียล ไม่ไกลจากชายหาดสมิหลา และสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ในเมืองสงขลา 
โทร. 0 7431 3888  www.clubtreehotel.com 
ถ.ทะเลหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง

อาหารท้องถิ่นที่บางชาม

The Cape เขาชัยสน

ร้านเค้กหลักเมือง

ทับ ปาลา คอทเทจ 

ล็อบบี้โรงแรม A List 

ห้องนอนที่บ้านในนคร
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ESSENTIAL 
RESOURCES FOR

LGBTQ 
TRAVELLERS

 SERENDIPITY BEACH RESORT  
ความโรแมนตกิไม่ได้เป็นเรือ่งบังเอิญ ถ้ามาทีร่สีอร์ท 
สดุเอ็กซ์คลซูฟี ในรปูแบบวลิล่าส่วนตวัในมมุทีง่ดงาม 
สุดหาดชาวเลของเกาะหลีเป๊ะ เหมาะกับคู่รักทุกคู่ที่
ต้องการบรรยากาศสุดพิเศษในการเติมความหวาน
กระชับความสัมพันธ์ให้แนบแน่น ห้องพักอิงแอบใน
ร่มไม้ ทั้งแบบมีสระว่ายน�้าส่วนตัว ด้วยมุมมองของ
ท้องทะเลจากห้องนอนท�าให้คุณไม่อยากจากไปไหน 
มีอาหารเช้าบริการถึงห้องพักให้คุณรับประทานได้
บนเตียงนอน ทางโรงแรมมีกิจกรรมทางน�้าให้คู่รัก
ที่แสนแอ็กทีฟมากมาย ทั้งคายัค การด�าน�้า
ดูปะการัง  โทร. 08 8395 5158 
http://serendipityresort-kohlipe.com 
เกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล

 ART BEACH CLUB KOH LIPE 
บีชคลับส�าหรับทุกคนที่รักความสนุกสนาน บนหาด
พัทยาเกาะหลีเป๊ะ และเสียงดนตรีที่ท�าให้การเที่ยวเกาะ
ของคุณรู้สึกแตกต่างออกไป ในบางวันยังมี
ปาร์ตี้ริมสระน�้าให้ได้เต้นกันสนุกสนาน พร้อมดีเจ
มืออาชีพที่หมุนเวียนกันมาเปิดทุกวัน  
โทร. 09 0713 7133 

 KHUM SAI-NGAM HOTEL & 
RESORT 
หนีความพลุกพล่านของเมืองมาพักที่เกาะยอ ที่
คุ้มไทรงาม ที่พักริมทะเลสาบสงขลา ในบรรยากาศ
สบายๆ แบบไทยผสมผสานความเป็นพื้นบ้าน 
ห้องพักหลากรูปแบบ และสระว่ายน�้าติดทะเลสาบ 
พร้อมเรือที่ให้บริการล่องชมทะเลสาบสงขลา
โทร. 0 7459 1669  www.facebook.com/
khumsaingam  ต.เกาะยอ อ.เมือง

 RESTAURANTS

 LYN’S THE SHANGHAI CAFÉ 
คาเฟ่บรรยากาศดีบนถนนนครใน ในย่านเมืองเก่า
ตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์สไตล์จีน ภายในอาคาร
เก่าแก่กว่าศตวรรษ เสิร์ฟเมนูอาหารกินง่ายๆ และ
เน้นเครื่องดื่ม กาแฟ ไอศกรีม และของหวานต่างๆ 
มากมายให้พาคนพิเศษไปดื่มด�่ากับบรรยากาศ
เปิด 9.00-21.00 น. เว้นวันอังคาร โทร. 08 3243 
9977 ถ.นครใน ต.บ่อยาง อ.เมือง

 THE BASIL RESTAURANT & WINE 
ร้านอาหารอิตาเลียนอันดับหนึ่งของหาดใหญ่ 
ที่เสิร์ฟเมนูอิตาเลียนหลากหลาย ตั้งแต่พิซซ่า 
พาสต้า สลัด พร้อมกับมุมไวน์ให้จับคู่กับอาหาร
มื้อค�่าที่แสนโรแมนติกส�าหรับคู่รัก หรือจะมาเป็น
ครอบครัวก็ได้  โทร. 08 1891 9321  
ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

 PADDINGTON STEAK & 
DESSERTS 
ร้านอาหารสไตล์คาเฟ่ ตกแต่งน่ารักแบบ
อิงลิช คันทรี ที่มีหมีแพดดิงตันเป็นแรงบันดาลใจ 
เสิร์ฟอาหารแบบฟิวชั่น อาหารไทยและเทศ
สเต็กนานาชนิด และของหวานเด็ดอย่าง
บิงซูหน้าต่างๆ มากมาย ให้ลิ้มลอง 
โทร. 09 9169 9892  ถ.กาญจนวนิช 
ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่

 THE HABITA ROOFTOP 
ร้านอาหารวิวโรแมนติกตั้งอยู่บนชั้นดาดฟ้าของ
โรงแรมฮาบิตา หาดใหญ่ เหมาะกับโอกาสพิเศษ
ของคุณ เสิร์ฟอาหารฟิวชั่นทั้งไทยและยุโรป พร้อม
เครื่องดื่มหลากหลายให้เลือก ช่วงเวลาที่เหมาะสม 
คือยามเย็น เพื่อชมแสงสีอาทิตย์อัสดงที่สวยงาม
เปิด 17.00-24.00 น. โทร. 08 4312 7700  
ถ.แสงศรี อ.หาดใหญ่

 WINE VILLAGE  
สวนอาหาร และไวน์บาร์ ที่ตกแต่งในแนวปราสาท
เทพนิยาย เหมาะส�าหรับทุกเพศทุกวัย เสิร์ฟเมนู
อาหารไทยและยุโรปแบบฟิวชั่น มีทั้งพื้นที่ภายในและ
กลางแจ้ง และยังมีโซนสัตว์น่ารักให้ชม เช่น แกะ ม้า 

กระต่าย ปลา นก ให้ป้อนอาหารกันได้ พร้อมถ่ายรูป
เป็นท่ีระลกึ เปิด 16.00-24.00 น. โทร. 0 7480 0157 
http://winevillagehatyai.com/  ถ.ประชายินดี 
อ.หาดใหญ่

 THE SECRET GARDEN
มมุลบัๆ ทีห่าได้ไม่ยากให้คณุพาคนพเิศษไปนัง่สบายๆ 
ในร้านอาหารที่มีบรรยากาศเหมือนกับบ้าน 
The Secret Garden ในตัวเมืองเก่าสงขลา
เปิดกว้างต้อนรับคูร่กัอันหลากหลายได้มานัง่กินดืม่ 
เมนูอาหารต่างๆ เช่น พาสต้า เบอร์เกอร์ ไปยัน
เครื่องดื่ม กาแฟ และขนมเค้กโฮมเมดนานาชนิด
ที่ท�าขึ้นอย่างสดใหม่จากเตา ในบรรยากาศเหมือน
บ้านเพื่อน มีที่นั่งในร้านและสวนเล็กๆ น่ารักให้
หลบมุมคุยกันได้  โทร. 0 7489 2504  www.
facebook.com/TheSecretGardenSongkhla/
ถ.รามัญ อ.เมือง จ.สงขลา

ขนมชวนชิมที่ The Secret Garden

Lyn’s The Shanghai Café 

ห้องพักที่ Serendipity Beach Resort

ห้องอาหาร On the Rocks 
ที่ Serendipity Beach Resort
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ENDLESS LOVE 
Greater BANGKOK    AYUTTHAYA

เส้นทางคู่รักภาคกลาง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พระนครศรีอยุธยา



ดินเนอร์โรแมนติก

สตรีทอาร์ท
เจริญกรุง

ตุ๊กตุ๊ก ชมเมือง

ตลาดน้ำ 

ปัั่นจักรยาน
ชมเมือง

พายแพดเดิลบอร์ด





DON’T MISS
 ส่งโปสการ์ดจากตู้ไปรษณีย์ที่

ขึ้นชื่อว่าสูงที่สุดในประเทศไทย 
ว่าคุณได้ฝากความคิดถึงมาจาก
จุดสูงสุดของกรุงเทพฯ

www.kingpowermahanakhon.co.th 
เปิด 10.00-24.00 น. ถ.นราธวิาส-
ราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก 
ค่าบัตรชัน้ 74 เด็กและผูสู้งอายุ 250 บาท 
ผูใ้หญ่ 850 บาท ชัน้ 74-78 เด็กและ
ผูสู้งอาย ุ450 บาท ผูใ้หญ่ 1,050 บาท

พารักไปให้ถึงจุดสูง
ที่สุดของกรุงเทพฯ

>> ความรู้สึกตอนที่มีคนมาบอกรัก 
หัวใจย่อมพองโตเป็นธรรมดา แต่ถ้า     
การบอกรักครั้งนั้นอยู่บนจุดที่สูงสุดของ
เมอืงหลวงล่ะ ความทรงจ�าน้ีคงตราตรงึไป
อกีนานเท่านาน ชวนคณุไปบอกรกักันท่ี 
มหานคร สกายวอล์ค ต้ังอยู่ทีต่กึคงิเพาเวอร์           
มหานครซึ่งเป็นจุดชมวิวบนดาดฟ้าที่สูง
ที่สุดในประเทศไทย ความตื่นตาตื่นใจนั้น
เริ่มตั้งแต่การขึ้นลิฟต์มัลติมีเดียที่เร็วที่สุด
ในประเทศไทยไปที่ชั้น 74 ในเวลาเพียง 
50 วินาที เพื่อชมภาพความสวยงามเหนือ
กรุงเทพมหานครแบบพานอรามาได้อย่าง
เต็มอิ่ม ชั้น 74 เป็นจุดชมวิวภายในอาคาร 
(Indoor Observation Deck) สามารถมอง
ทะลุกระจกเห็นวิวเมืองได้สุดลูกหูลูกตา 
ทุกคนจะได้เพลิดเพลินไปกับเทคโนโลยี 
AR (Augmented Reality)  มุมมอง
กรุงเทพมหานครแบบ 360 องศา จากนั้น
ขึ้นต่อไปยังชั้น 78 ชั้นดาดฟ้าที่เป็นจุด
ชมวิวนอกอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทย    
สูงเหนือระดับพื้นดินถึง 314 เมตร มองเห็น
ทัศนียภาพเมืองหลวงได้รอบทิศ และยังมี
พื้นกระจกลอยฟ้า (Glass Tray) ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จุดชมวิวที่เรา
สามารถขึ้นไปเดิน ไปนั่ง เก็บภาพเป็น
ที่ระลึกเหมือนลอยอยู่บนอากาศ เป็น
ประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ให้คุณ
สามารถบอกรักกันบนจุดที่สูงที่สุดของ
กรุงเทพมหานคร
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Say 
Yes !
สถานที่บอกรัก

(ภาพบน) ตึกมหานครเมื่อมองจากระยะไกล, 
จุดชมทิวทัศน์ของกรุงเทพฯ สุดอลังการบนยอดตึกมหานคร
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ชมย่านเก่าเล่าเร่ืองใหม่

>> ชมเพลินกับย่านเจริญกรุง ซึ่งทุกวันนี้ 
กลายเป็นถนนสายสตรีทอาร์ตที่ดึงดูดผู้คน
ให้แวะเวียนมาเที่ยวชม ที่มาของงานศิลปะ
เหล่านี้เกิดจากกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย    
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 
ในกิจกรรมที่ชื่อว่า “บุกรุก” สตรีทอาร์ต 
(BUKRUK Urban Arts Festival) โดยมี   
ศิลปินทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาร่วม
กิจกรรมกันมากมาย สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ลงบนก�าแพง ผนังตึก และสถานที่ต่างๆ  
ในย่านบางรัก ถนนเจริญกรุง ตลาดน้อย 
ไปจนถึงถนนทรงวาด หากจับต้นชนปลาย
ไม่ถูก เริ่มต้นบริเวณในซอยเจริญกรุง 32 
หรือที่นิยมเรียกกันว่า บางรัก อยู่ข้าง
ไปรษณีย์กลางบางรัก เดินเข้ามาจะเห็น
ก�าแพงศลิปะอนัมผีลงานของศลิปินมากมาย 
รวมทั้งซอยเจริญกรุง 30 ตรอกกัปตันบุช 
ใกล้ๆ สถานทูตโปรตุเกส มีงานชิ้นใหญ่ที่
ผนังตึก เป็นผลงานของศิลปินชาวอิตาลี 
Sten and Lex เดินต่อไปเรื่อยๆ จนถึง
ถนนทรงวาด ตรงที่จอดรถสาธารณะ มี 
Wall Art รูปช้างสองตัววาดโดย ROA 
ศิลปินชาวเบลเยียม ใกล้ๆ กันมีผลงานรูป
จักรยานขนาดยักษ์ตั้งอยู่ข้างกัน วาดโดย 
Aryz ศิลปินชาวสเปน ไม่ว่าผู้ใหญ่ หรือ
เด็กๆ น่าจะสนุกสนานกันถ้วนหน้า
กับการเดินชมงานศิลปะครั้งนี้

 ตดิตามกิจกรรมน่าสนใจย่านเจรญิกรงุ 
ได้ท่ี www.facebook.com/Charoenkrung 
CD/

Cooking class 
ที่คู่รักจะพากันหลงรักอาหารไทย

092

สวมวิญญาณ
แม่ศรีเรือน

>> แม่ศรเีรอืน เป็นค�าโบราณท่ีใช้เรยีก
สตรีผู้เป็นแม่บ้านแม่เรือน มีฝีไม้ลายมือ
ในการท�าอาหาร แต่ปัจจบุนัผูช้ายจ�านวน
ไม่น้อยต่างสมัครใจเข้าครัวกันมากขึ้น
การท�าอาหารไม่ว่าคาวหรือหวาน ล้วน
เป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยการเรียนรู้และ 
ฝึกปรือ อาหารไทยเลื่องลือไปทั่วโลก 
คงจะดไีม่น้อยถ้ามโีอกาสฝึกหัดท�าอาหาร 
เผื่อน�าไปกลับไปโชว์ผองเพื่อนยามปาร์ตี้
หรอืท�ากินเองในครอบครวัก็เฮฮาไม่น้อย 
มโีรงเรยีนสอนท�าอาหารหลายแห่งใน
กรุงเทพฯ ที่เปิดสอนการท�าอาหาร

ให้กับนกัท่องเทีย่ว โดยแบ่งเป็นกลุม่เลก็ๆ   
ใช้เวลาเพียงไม่ก่ีชัว่โมงในการเรยีนการสอน 
เช่นที่ The Market Experience ที่จะ
สอนตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ ซึ่งก็คือ
ผักผลไม้สดที่ซื้อหามาจากตลาด 
คอร์สที่สอนเป็นอาหารกินเล่น อย่าง 
เมี่ยงค�า และส้มต�า รวมทั้งผัดไทยที่
นิยมไกลไปทั่วโลก และแกงเขียวหวาน
หรือแกงพริกแดง และเมนูต่างๆ ที่มี
การดดัแปลงรสชาตใิห้ถูกปากชาวต่างชาต ิ
เรียนเสร็จ จบคอร์สด้วยการกินอาหาร
ฝีมือคุณเอง พร้อมความรู้ที่จะน�ากลับไป
ประยุกต์ใช้ยามกลับบ้าน

 ดูรายละเอียดที่ www.market
experiences.com
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นั่งตุ๊กๆ เที่ยว
เกาะรัตนโกสินทร์

>> ตุ๊กๆ เป็นยานพาหนะทีม่อีตัลกัษณ์
ของความเป็นไทย หลายคนจึงไม่พลาด
ที่จะนั่งรถเที่ยว ส�าหรับผู้ที่สนใจจะนั่ง
รถตุ๊กๆ เที่ยวชมเกาะรัตนโกสินทร์ เป็น
ไฮไลต์ของการสัมผัสชีพจรของกรุงเทพฯ 
ท่ีน่าสนกุสนาน โดยเทีย่วชมย่านเมอืงเก่า

มสีถานท่ีส�าคัญมากมาย ต้ังแต่ย่านบางล�าพู 
ถนนข้าวสาร แหล่งเกสต์เฮาส์ดงั และเป็น
จดุเล่นน�า้ช่วงสงกรานต์ ไล่ไปถึงสนามหลวง 
ซึง่มท้ัีงวดั และวัง รวมท้ังสถานท่ีส�าคญัอย่าง 
พิพิธบางล�าพู นทิรรศน์รตันโกสนิทร์ หอสมดุ
เมืองกรุงเทพมหานคร วัดบวรนิเวศวิหาร 
วัดราชบพิธสถิตมหาสมีารามราชวรวหิาร  
และเสาชงิช้า จดุท่ีได้รบัความนิยมอยูใ่น
เขตเกาะรตันโกสนิทร์ด้านใน ท่ีเหมาะจะนัง่
รถตุก๊ๆ เทีย่วชมในยามเย็น ทีอ่ากาศไม่ร้อน
จนเกินไป จะให้รถจอดท่ีสนามหลวงแล้ว
เดนิเทีย่วชมสถานทีส่�าคญั อย่าง พระบรม-
มหาราชวัง วัดพระแก้ว ศาลหลักเมือง 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และ
โรงละครแห่งชาติ วัดมหาธาตุ วัดโพธิ์ ก็ได้ 
เท่ากับได้ชมความงามของกรงุเทพฯ ไปด้วย 
พร้อมกับสนุกสนานกับพาหนะที่โด่งดังไป
ทั่วโลก

DON’T MISS
 ควรจอดแวะชมสถานที่ส�าคัญทาง

ศาสนา วัดวาอารามต่างๆ แนะน�าให้
แต่งกายสุภาพ ทั้งบุรุษและสตรีไม่ควร
นุ่งกางเกงขาสั้น และสวมรองเท้าแตะ 
ผู้หญิงห้ามนุ่งสั้นและใส่เสื้อไม่มีแขน 
รวมทั้งเสื้อเอวลอย เพื่อเป็นการให้
เกียรติกับสถานที่ ตามวัฒนธรรม
ความเชื่อของชาวพุทธ

ที่ ผสมผสานระหว่างความเก่า กับความใหม่
ทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม 
และวิถีชวิีตได้อย่างลงตวั เกาะรตันโกสนิทร์ 

ผลงานสตรีทอาร์ตของ Sofia Castellanos 
ศิลปินชาวเม็กซิกัน ที่ซอยเจริญกรุง 32 

มุมถ่ายรูปอาร์ตๆ มากมาย
ในย่านเจริญกรุง-ตลาดน้อย
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นั่งเรือชมคลองและวิถี
แห่งเวนิสตะวันออก

>> กิจกรรมน่ังเรอืชมคลองเป็นอกีหน่ึง
กิจกรรมท่ีไม่น่าพลาด มคีลองเลก็คลองน้อย
หลายสาย แต่หนึ่งในเส้นทางไม่ควรพลาด
คือ นั่งเรือเที่ยวคลองบางหลวง หรือ คลอง
บางกอกใหญ่ เดมิเคยเป็นแม่น�า้เจ้าพระยา
สายเดมิมาก่อน ก่อนหน้าการขดุคลองลดัขึน้ 
เพ่ือย่นระยะทางส�าหรบับรรดาพ่อค้าต่างชาติ
ที่จะมาค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีกับ
อาณาจักรอยุธยา ในวันนี้คลองบางหลวง
เป็นท่ีตัง้ของชมุชนท่ีเรยีกว่า “ชมุชนรมิ
คลองบางหลวง” ท่ีเตม็ไปด้วยกลิน่อายใน
อดตี บ้านไม้ชัน้เดยีวแบบโบราณและสอง
ฝ่ังคลอง ทียั่งคงมวิีถีชวิีตคล้ายดังวันวาน

สปาโรมานซ์ในเรือนไม้
คลาสสิก

>> เปลี่ยนบรรยากาศ เติมความหวาน
ให้ชวิีตนิดหน่ึงด้วยการเก่ียวก้อยกันเข้าสปา 
ไปนวดอย่างผ่อนคลายและรื่นรมย์ ให้
ร่างกายเบาสบาย นอกจากการนวด   
แผนไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้ว     
เมอืงไทยยังมชีือ่เสยีงในด้านของสปาท่ีมี
มาตรฐานการให้บรกิารระดบัพรเีมียมไม่แพ้
ชาติอืน่ใดในโลก หาเวลาส่วนตวัควงคูกั่น
ไปเข้าสปาท่ีเงยีบสงบสกัแห่ง เช่น Divana 
Scentuara ย่านสุขุมวิท ที่สร้างขึ้นใน
เรอืนไม้สขีาว อาคารเก่าแก่ท่ีมอีายุมากว่า 
90 ปี ตกแต่งสไตล์โคโลเนียล แต่แฝงกลิ่น
อายความเป็นไทย ท่ามกลางสวนกุหลาบ
แสนสวย ทีน่ี่มโีปรแกรมนวดท่ีโดดเด่นด้วย

การนวดรักษาสุขภาพตามหลักธาตุทั้งสี่ 
เพ่ือปรบัสมดลุร่างกาย จติใจ และอารมณ์ 
ให้อ่อนเยาว์และสุขภาพดี ให้เทอราพิสต์
ดูแลคุณราวเจ้าหญิงและเจ้าชายใน
เทพนิยาย

  Divana Scentuara Spa ซ.สมคดิ 
  (ตดิสถานทตูองักฤษเก่า) ถ.เพลินจติ 
  เขตปทมุวนั โทร. 0 2661 6784-85 
  www.divanaspa.com

DON’T MISS
 ซิกเนเจอร์ทรีตเมนต์ของที่นี่  

The Romance of Siamese Rose ทีด่แูล
ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า และปิดท้ายด้วย
การแช่น�้านมดอกกุหลาบ เคล็ดลับ
ความงามต�ารับโบราณ

 ไฮไลต์ของที่นี่คือ บ้านศิลปิน บ้านเก่า 
ของตระกูลช่างทองเก่าแก่ ที่ปรับปรุงให้
เป็นสถานที่แสดงงานศิลป์ เป็นที่รวมตัว
ของกลุม่ศลิปินท่ีรกังานศลิปะ รวมท้ังเป็น
สถานท่ีจดัแสดงหุ่นละครเลก็ มรดกวัฒนธรรม
ทีห่าชมได้ยากของไทย บ้านศลิปินเป็น
อาคารไม้ทรงมะนิลารูปตัวแอลที่สร้าง 
ล้อมรอบเจดย์ีย่อมมุไม้สบิสอง ด้านบนของ
ตวัอาคารเปิดเป็นแกลเลอรี ่แสดงงานศิลปะ
ทั้งภาพวาดและภาพถ่ายให้ได้ชมกัน ส่วน
ด้านล่างแบ่งเป็นพื้นที่ท�างานศิลปะต่างๆ 
ซึ่งหนึ่งในนั้นมีการท�าเครื่องประดับรวมอยู่
ด้วย ทุกๆ วันอาทิตย์ ที่นี่จะมีการฝึกอบรม
อาชีพการท�าเครื่องประดับให้กับผู้ที่สนใจ
ฟรีโดยไม่คิดค่าอบรม ด้านล่างแบ่งเป็น 
มุมขายของที่ระลึกและโปสการ์ด มีมุม

การแสดงหุ่นละครเล็ก 
ที่บ้านศิลปิน คลองบางหลวง
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ร้านกาแฟให้ได้สั่งเครื่องดื่มมานั่งจิบ
พร้อมชมวิวทิวทัศน์ริมคลอง รับสายลม
ที่พัดเอื่อย เย็นสบาย

  บ้านศิลปิน ซ.เพชรเกษม 28 ถ.เพชรเกษม 
  แขวงคหูาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ
  เปิดทกุวนั 10.00-18.00 น.
  www.facebook.com/Baansilapin

DON’T MISS
 ชมการแสดงหุ่นละครเล็กฟรี 

บริเวณลานวัฒนธรรม เวลา 14.00 น. 
ตรวจสอบตารางได้จาก facebook 
สอบถามได้ที่ โทร. 0 2868 5279

มุมดินเนอร์บน Vertigo and Moon Bar 
ที่มองเห็นกรุงเทพฯ ในย่านธุรกิจได้สุดลูกหูลูกตา

095

ดินเนอร์ลอยฟ้า 

>> ช่วงเวลาทีด่วงอาทติย์ใกล้ลบัขอบฟ้า 
นบัเป็นเวลาทีเ่หมาะสมท่ีสดุส�าหรบัการไป
ดนิเนอร์บนรฟูทอ็ป อกีหน่ึงกิจกรรมท่ีคูร่กั   
ไม่ว่าจะมาเป็นคูห่รอืครอบครวัไม่น่าพลาด 
เพื่อชมสีสันตระการตาของกรุงเทพฯ ยาม       
ราตรี แนะน�าให้ไปที่ Vertigo and Moon 
Bar ชั้น 61 จุดสูงสุดของโรงแรมบันยันทรี 
กรุงเทพฯ ห้องอาหารและบาร์เปิดโล่ง
สามารถชมทัศนยีภาพของกรงุเทพมหานคร
ได้อย่างไร้ขอบเขตแบบ 360 องศา ด้วย
ความสูงเกือบ 200 เมตรเหนือน�้าทะเล 
สามารถมองเห็นแลนด์มาร์กส�าคัญของ
เมืองหลวงได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นวิว      
คุ้งน�้าเจ้าพระยา พระบรมมหาราชวัง  
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จึงท�าให้
ห้องอาหารและบาร์บนชั้นดาดฟ้าแห่งนี้

ได้เป็นที่รู้จักในระดับโลก ลานจอด
เฮลิคอปเตอร์เก่ากลายมาเป็น
ห้องอาหารและบาร์สุดหรู ออกแบบ
คล้ายรูปเรือ รองรับได้ถึง 264 คน 
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ 
เวอร์ทิโก้ ร้านอาหารสไตล์ตะวันตก 
คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีเยี่ยม มา
รังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษ และอีกส่วน
คือ มูนบาร์ ส�าหรับเครื่องดื่มสุดพิเศษ 
ซึ่งด้วยบรรยากาศสุดโรแมนติกของ
รูฟท็อปแห่งนี้ ก็ไม่น่าแปลกใจนักว่า
สถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่ยอดนิยมที่ใครๆ 
มาขอแต่งงาน หรือใช้เป็นมื้อพิเศษใน
โอกาสครบรอบความรักที่แสนหวาน

ชัน้ 61 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ
ถ.สาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
เปิดตัง้แต่ 17.00-01.00 น. 
www.banyantree.com 
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ขอให้รักนั้นนิรันดร

>> ในกรงุเทพฯ มสีิง่ศกัด์ิสทิธ์ิมากมาย
ทีค่นนิยมไปไหว้พระขอพร แต่ส�าหรบั
เรือ่งความรกัแล้ว ผู้คนนยิมมาขอพร
ความรกักับพระตรมีรูต ิเพ่ือให้ความรกั        
สมหวังและธ�ารงอยู่ตลอดไป หนึ่งใน
เทพที่เราเคารพ ได้แก่ พระตรีมูรติ มี
ความหมายว่า “รูปสาม” ซึ่งหมายถึง 
รปู 3 องค์ ของเทพทัง้สาม คอื พระพรหม 
พระอิศวร และพระวิษณุ เป็นการรวม                                                     
พลงัของเทพเจ้าท้ังสามเป็นหน่ึงเดยีวกัน 
คนส่วนใหญ่เชื่อกันว่า หากบูชา
พระตรีมูรติแล้วจะท�าให้ประสบ

ความส�าเร็จและความเจริญในชีวิต 
ทั้งเรื่องการงาน การเงิน สุขภาพ    
โชคลาภ โดยเฉพาะเรื่องความรัก

 การไหว้ขอพรเรื่องความรักนั้น
จะใช้กุหลาบแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์
แห่งความรัก บูชาด้วยดอกกุหลาบ 
9 ดอก หรือพวงมาลัยกุหลาบ 
1 พวง ธปูแดง 9 ดอก และเทียนแดง 
1 เล่มหรอื 1 คู่ ถ้ามีคู่แล้วให้ประกบ 
เทียนทั้งสองเล่มแนบชดิกนั เพือ่
ให้ชวีติรกัแนบแน่น

   หน้าห้างสรรพสินค้าอเิซตนั
  ถ.ราชประสงค์ ใกล้กับศาลพระพิฆเนศวร

ผ่อนคลายในออนเซ็น
กลางกรุง

>> หลังจากเดินทางท่องเที่ยวมา  
หลายแห่ง หลายคู่อาจรู้สึกล้าๆ อยาก      
รีแลกซ์สบายๆ หาโอกาสไปนอนแช่น�้า   
ในบ่อส่วนตัวที่มีเพียงสองคนกันดีกว่า   
ควงคู่กันไปที่ คาชิคิริ ออนเซน แอนด์ สปา 
ซึง่เป็นออนเซน็ส่วนตวัแห่งเดยีวในเมอืงไทย 
ให้บริการแบบได้มาตรฐานระดับญี่ปุ่น   
ไม่ว่าจะเป็นน�้าแร่ที่อุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆ 
ส่งตรงมาจากเมืองออนเซ็นชื่อดังแดน
อาทิตย์อทุยั ไม่เพียงแต่นอนแช่ในบ่อน�า้ร้อน 
ที่รายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม ที่นี่ยังมี   
บรกิารนวดน�า้มนัร้อนผสมผสานกับการนวด          
ไทย ช่วยเรียกความสมดุลให้ร่างกาย
ที่อ่อนล้า กลับมากระปรี้กระเปร่าและ   
ผ่อนคลาย รวมทั้งการนวดเท้าที่ใช้เทคนิค 
Shiatsu ปลดล็อคความเมื่อย ตึง ให้คุณ
พร้อมลุยเที่ยวต่ออย่างสดชื่น

  ซ.สุขมุวทิ 49 คลองตนัเหนือ 
  เขตวฒันา

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.kashikirionsenandspa.com

พระตรีมูรติ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าอิเซตัน 
(เซ็นทรัลเวิลด์) คลาคล่ำาไปด้วยผู้ศรัทธา
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ท่องไปในจินตนาการ
แห่งสามโลก

>> หลุดเข้าไปในโลกแห่งจินตนาการ
ในอาคารพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ที่
เป็นประติมากรรมลอยตัวรูปช้าง 
สถาปัตยกรรมรูปช้างสามเศียรขนาด
มหึมา สร้างด้วยวิธีเคาะมือแห่งแรก
และใหญ่ที่สุดในโลก ตัวช้างมีความสูง
เทียบเท่ากับตึก 14 ชั้น ใช้แผ่นทองแดง
บุผิวข้างนอกทั้งตัว เรียงต่อกันด้วย
ความประณีต พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จัด
แสดงประติมากรรมที่ทรงคุณค่าทาง
ศิลปกรรม ในความเชื่อทางศาสนา 
เชื่อว่าโลกเราแบ่งเป็นสามโลกด้วยกัน
คือ โลกบาดาลที่อยู่ใต้ดิน โลกมนุษย์

ที่เราอยู่ทุกวันนี้ และโลกบนสวรรค์  ใน
พื้นที่จัดแสดงออกแบบเป็นสามโซนคือ
ชั้นใต้ดินหรือบาดาล จัดแสดงนิทรรศการ
ความเป็นมา และการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
ช้างเอราวัณ รวมถึงจัดแสดงโบราณวัตถุ 
ภายในอาคารทรงโดมหรือโลกมนุษย์ จัด
แสดงวัตถุทั้งจากตะวันตกและตะวันออก 
การตกแต่งเป็นการผสานศิลปะหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ เพดานกระจกสีรูปแผนที่โลก
และจักรราศี ซึ่งเป็นศิลปะแบบตะวันตก 
งานปูนปั้นฝีมือช่างเพชรบุรีบริเวณบันได
และซุ้มพระเกตุ งานดีบุกดุนลายที่หุ้มเสา
อาคารทั้งสี่ต้น แสดงเรื่องราวทางศาสนา 
และคุณธรรมอันดีงามค�้าจุนโลกให้เกิด
สันติสุข ส่วนภายในท้องช้างหรือสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวณั 
www.muangboranmuseum.com 
เปิดทกุวนั 9.00-19.00 น. 
ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

และพระพุทธรูปสมัยต่างๆ ส่วนผนังและ
เพดานตกแต่งด้วยภาพเขียนสีฝุ่นรูป
สุริยจักรวาล ที่ชมแล้วต้องทึ่งใน
ความงดงาม ที่สร้างสรรค์โดยช่างฝีมือ
ชาวไทย

DON’T MISS
 พื้นที่รอบพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ 

เป็นอุทยานพรรณไม้ในวรรณคดี 
รวมทั้งพันธุ์ไม้หายาก และประดับ
งานประติมากรรมลอยตัวรูปสัตว์
หิมพานต์ตามมุมต่างๆ

รูปปั้นช้างสามเศียรตระหง่านอยู่เหนือ
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ส่วนด้านในนั้น

ก็วิจิตรด้วยศิลปะตระการตา
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ออกก�าลังกาย
กลางสายน�้าปั่นจักรยานชมวิว

เขียวขจีที่บางกะเจ้า

>> ไกลออกไปจากตึกสูงระฟ้าและ
ความทันสมัยในกรุงเทพฯ ไปสักนิด มี
สถานที่ร่มรื่น ถึงขนาดนิตยสาร Time Asia 
ฉบับ Best of Asia ยกย่องให้เป็นปอด
กลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย นั่นคือ ย่าน
บางกะเจ้า ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ 
บางกะเจ้าได้รบัสมญานามว่าปอดกรงุเทพฯ 
ค่าที่ว่าเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ที่
คนนิยมไปปั่นจักรยานเล่น ท่ามกลาง
บรรยากาศที่ร่มครึ้ม สามารถปั่นต่อไปยัง 
สวนสาธารณะ ศรีนครเขื่อนขันธ์ ที่มีเนื้อที่
กว่า 200 ไร่ มีหอชมวิวสูง 7 เมตร สามารถ
เห็นทิวทัศน์โดยรอบ มีเส้นทางเดินส�าหรับ
ศึกษาธรรมชาติ ถ้าเหนื่อยหรือเมื่อยก็แวะ

พักตามร้านกาแฟเก๋ๆ น่านั่งข้างทาง หรือ
จะแวะไปกินที่ตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง ซึ่งมี 
ร้านอาหารหลายร้านและมีผลิตภัณฑ์  
พื้นบ้านจ�าหน่าย

DON’T MISS
 ชมพพิธิภณัฑ์ปลากัด ซึง่เกิดจาก

ความร่วมมือร่วมใจของคนในชมุชน
เพือ่ให้เกิดแหล่งเรยีนรู ้ท่ีน่ีมีปลากัด
หลากหลายสายพนัธุ ์และปลาอืน่ๆ อีก
หลายชนิด www.fightingfishgallery.com

  บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
  ตลาดน�า้บางน�า้ผึง้ เปิดวนัเสาร์-อาทติย์ 
  เวลา 8.00-16.00 น.

www.facebook.
com/supstation
thailand/ 
เปิด 8.00-
19.00 น.
23 หมู่ 3  
ต.บางหลวง 
อ.เมือง
จ.ปทุมธานี

>> ส�าหรับผู้ที่ชอบกีฬาทางน�้า ไม่ต้อง
ไปไกลแล้ว ชานกรุงเทพฯ ก็มีกีฬาที่น่า
สนุกสนานให้เล่นเช่นกัน กีฬาที่ว่าคือ  

SUP (Stand Up Paddle) ซึ่งมีถิ่นก�าเนิด
จากฮาวาย อเมริกา แต่ได้รับความนิยม    
แพร่หลายอย่างรวดเร็วเพราะสามารถ
เล่นได้ทุกวัย อีกทั้งยังเหมาะกับครอบครัว 
(เด็กอายุเกิน 8 ขวบก็สามารถเล่นได้แล้ว) 
ลักษณะคล้ายกับการเล่นเซิร์ฟ แต่ต่างกัน
ตรงที่มีไม้พาย และสามารถเล่นได้กับ
แหล่งน�้าทุกแบบ ธรรมดาการเล่น SUP ใน   
เมอืงไทยจะต้องไปเล่นตามทะเลอย่าง พัทยา 
เกาะสมุย เกาะลันตา และภูเก็ต แต่ล่าสุด 
SUP Station ซึ่งเป็นสถานที่ที่ครบครันที่สุด
ในการเล่น SUP แห่งแรกของไทย อยู่ที่
ปทุมธานีนี่เอง การเล่น SUP นอกจากจะ
สนุกสนานมันในอารมณ์ส�าหรับผู้ชอบแนว
แอดเวนเจอร์แล้ว ยังเป็นการออกก�าลัง
ทุกส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะส่วนแกน
กลางล�าตัว การยืนพายให้ความรู้สึกอิสระ      
แตกต่างจากการนั่งพายเรือธรรมดาทั่วไป 
และสามารถผสมกับกจิกรรมอืน่ได้อกี เช่น 
เล่นโยคะบนบอร์ด ตกปลา โต้คลืน่หรอืจะแค่   
ยืนสวยๆ ชมพระอาทติย์ตกน�า้ก็สดุแสนจะ  
โรแมนตกิแล้ว

ปอดใหญ่ของคนกรุง ที่บางกะเจ้า
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ค้างแรมกลางสายน�้า
แห่งกาลเวลา

>> การเดนิทางจากกรงุเทพฯ ถึงอยุธยา
ด้วยรถยนต์หรอืรถไฟนัน้ สะดวก ง่ายดาย
เป็นที่นิยม แต่เส้นทางที่โรแมนติกที่สุด
ต้องยกให้การเดนิทางด้วยเรอืข้ามคนื ท่ีจะ
น�าเหล่าคู่รกัล่องไปตามแม่น�า้เจ้าพระยา 
แม่น�้าสายส�าคัญของประเทศไทย จาก
ใจกลางเมืองหลวงปัจจุบันย้อนอดีตสู่
ราชธานีเก่า เรือส�าราญที่น�าผู้โดยสาร
ย้อนกาลเวลานั้นเป็นเรือส่งสินค้าแบบ
ในยุคก่อน ดดัแปลงปรบัโฉมใหม่เอีย่ม
ติดเครือ่งยนต์ ตกแต่งให้กลายเป็นเรอื
ทีห่รหูรา มมีาตรฐานไม่ต่างจากโรงแรม
ระดับ 5 ดาว ที่ล่องลอยไปบนผืนน�า้                             
ตลอดเส้นทางการล่องเรือ นอกจาก
มีอาหารการกินอร่อย การได้ชม
แสงสุดท้ายของวันที่แสนโรแมนติก 
แวะชมวัดวาอาราม สถานทีส่�าคญัต่างๆ 
พร้อมการได้ละเลยีดชมวิถีชีวิตและ
ทัศนียภาพริมสายน�้าสองฟากฝั่ง ยังเป็น
ประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบเดียว 
ที่คุณจะได้เห็นภาพวิถีชีวิตสองฝั่งน�้า

ทัศนียภาพริมแม่น้ำาในพระนครศรีอยุธยา

บรรยากาศและกิจกรรม
การล่องเรือของโรงแรม

เครืออนันตรา

พระนครศรีอยุธยา
AYUTTHAYA
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ปั่นจักรยานดื่มด�่ากับ
ประวัติศาสตร์ของ

ราชธานีเก่าเกรียงไกร

>> หน่ึงในวิธีทีคู่ร่กัจะสมัผสัเมอืงมรดก     
โลกได้ละเลียดลออที่สุดคือ การเช่า
จักรยานแล้วกางแผนที่แล้วชวนกันไป
ออกแรงด้วยสองขา ลัดเลาะไปตาม
เส้นทางจักรยานสีเขียวทึบที่จะน�าคุณ
ซอกแซกไปตามโบราณสถานส�าคัญ
ได้อย่างใกล้ชิด และใช้เวลากับสถานที่
ต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ อยุธยาเป็นเมือง 
ท่องเท่ียวด้วยจกัรยานท่ีดอีกีเมอืงของไทย 
มเีส้นทางท่องเทีย่วด้วยจกัรยานหลากหลาย 
หากจับต้นชนปลายไม่ถูก ไปเริ่มต้นที่
ส�านักงาน ททท. ก่อนก็ได้ โดยแหล่งที่
เช่าจักรยานก็มีกระจัดกระจาย หาไม่ยาก 
เช่น ย่านสถานีรถไฟ ส�านักงานต�ารวจ
ท่องเที่ยว ร้านค้า-ที่พักต่างๆ ในตัวเมือง 
ราคาเช่า 50-70 บาท ปั่นเที่ยวได้ทั้งวัน

 ช่วงเวลาท่ีเหมาะแก่การป่ันจกัรยาน 
: ถ้าตั้งใจจะปั่นจักรยานชมเมือง ก็
ต้องใช้เวลาแทบทั้งวัน ดังนั้นควร
วางแผนช่วงเที่ยง-บ่ายให้ดี หา   
วดัวาอารามท่ีพอจะหลบแดดได้ ยาม
แดดร่มลมตกเป็นช่วงเวลาอันดท่ีีสดุ

DON’T MISS
 ปั่นออกไปนอกเกาะเมืองยังวัด

พระงามคลองสระบัว ชมประตูแห่ง
กาลเวลา รากต้นโพธิ์พันเกี่ยวก�าแพง
วัดเก่างดงามมาก แนะน�าให้ไปถึง
ประมาณ 4-5 โมงเย็น แล้วรอช่วง 
แสงลอดผ่านประตู อันเป็นช่วงที่
คล้ายกับว่ากาลเวลาของอดีตและ
ปัจจุบันมาบรรจบกันที่นี่

ของไทยจากเมืองหลวงของอดีตและ
ปัจจุบัน

 เรือน�เทีย่ว กรุงเทพฯ-อยธุยา อาท ิเรือใน  
 เครือโรงแรมอนันตรา โทร. 0 2476 0022 
 เรือบริษัทเอเชยีน โอเอซิส ตดิต่อ info@  
 asian-oasis.com

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การล่องเรือเที่ยว 
: เดนิทางได้ตลอดท้ังปี แต่ช่วงฤดหูนาว
โรแมนติกที่สุด

เส้นทางจักรยาน ลัดเลาะผ่านวัดราชบูรณะ 
และโบราณสถานในเขตเมือง

ประตูแห่งกาลเวลาที่วัดพระงามคลองสระบัว
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เก็บภาพความรัก
แบบย้อนยุค

>> มาเยือนเมอืงเก่ามรดกโลกทัง้ที คณุจะ
เซลฟี่ถ่ายภาพคู่กันในชุดเสื้อยืดกางเกง
ขาสัน้กันอกีหรอื ลองเปลีย่นให้ภาพถ่ายของ
คุณกลายเป็นความทรงจ�าแบบโรแมนติก
ที่ดูเข้มขลังอลังการไปเลยดีกว่า ด้วย     
การแต่งกายในชดุไทยย้อนยุคท่ามกลาง
ฉากหลังและบรรยากาศของโบราณสถาน
อนังดงาม มุง่ตรงไปทีห่น้าวัดไชยวัฒนาราม 
วัดเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมวิจิตรอีกแห่ง 
บรเิวณหน้าวัดมร้ีานค้าทีใ่ห้เช่าชดุไทยสวยๆ 
พร้อมทั้งเครื่องประดับครบครัน แปลงโฉม
ให้เหล่าคู่รักได้กลายเป็นชาวอยุธยาใน
ยุคก่อน หามมุถ่ายภาพสวยๆ ท่ีมอียู่มากมาย 
หรือถ้ายังไม่หน�าใจ จะเดินทางไปจุดอื่น 
ถ่ายให้ทั่วเมืองเก่าไปเลยก็ได้ เพราะ
ค่าเช่าชุดนั้นเหมาเป็นรายวันอยู่แล้ว

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การแต่งชุดไทยไป
ถ่ายภาพย้อนยุค : ไปได้ทุกวัน แต่เพื่อ
ภาพที่สวยงามและโรแมนติก เลือกไป
ในวันที่สภาพอากาศแจ่มใส

ร้านเช่าชุดบริเวณตรงข้ามประตูทางออก
วัดไชยวัฒนาราม ราคา 300 บาท 
เช่าได้ท้ังวัน 
ร้านเจ้าวงเดือน โทร. 09 8850 2935, 
ร้านอโยธยาชุดไทย โทร. 08 6566 2430
วัดไชยวัฒนาราม ต.บ้านป้อม 
อ.พระนครศรีอยุธยา

หนุ่มสาวในชุดไทยย้อนยุค ภายในวัดไชยวัฒนาราม

เที่ยวตลาดน�้า
 อิ่มอร่อยแบบไทย
ท้องถิ่นภาคกลาง

>> ตลาดน�า้เป็นอกีหลกัฐานของการค้า 
การคมนาคมทางน�้าของอยุธยาซึ่งเคย
รุ่งเรืองมากในระดับภูมิภาค ลองพากันไป
สัมผัสเงาสะท้อนของวันวาน ด้วยการไป
ชมตลาดน�้าที่จ�าลองแง่งามของอดีต 
เปิดขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 หนึ่งในตลาดน�้าท่องเที่ยวที่คึกคัก
ราวกับสร้างอยุธยาสมัยก่อนมาไว้ ต้องยก
ให้ ตลาดน�้าอโยธยา ซึ่งตลอดสองฟากฝั่ง
ริมน�้านั้นแทบไม่มีที่ว่างเพราะอัดแน่นด้วย

ร้านค้ากว่า 200 ร้าน ทั้งของกินอร่อยๆ 
สูตรโบราณ ที่คัดสรรมาจากทุกอ�าเภอ 
หรือของที่ระลึกให้เลือกสรรจับจ่ายกัน
ไม่หวาดไม่ไหว นอกจากนี้ยังมีการแสดง
วัฒนธรรมให้ชม ท่ามกลางบรรยากาศ
ย้อนยุคจากเสื้อผ้าของพ่อค้าแม่ขาย 
และการตกแต่งตลาด

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การเดินตลาดน�้า 
: ช่วงสายๆ ของวันหยุดเสาร์อาทิตย์
เหมาะที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวยังไม่
มากเกินไป และอาหารต่างๆ ยังสด
ใหม่ มีให้เลือกซื้อมากที่สุด

 ใครอยากจะลองล่องเรือชมตลาด 
เพลินๆ ก็มีเรือไม้ติดเครื่องยนต์ 
ล่องพาชมตลาดในระยะสั้นๆ 
ราคาบริการเพียงแค่ 30 บาทเท่านั้น

  ตลาดน้� อโยธยา เปิดทุกวัน 
  9.00-19.00 น. 
  ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา 

เรือล่องชมบรรยากาศตลาดน้ำาอโยธยา
(รูปล่าง) ขนมสูตรโบราณ ภายในตลาดน้ำาอโยธยา
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เรียนรู้วิถีชนบทและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

>> นอกจากโบราณสถานแล้ว 
อยุธยายังมีชุมชนที่รักษาเสน่ห์แบบเมือง
เกษตรกรรมต่างจังหวัด พร้อมเปิดรับ     
นักท่องเที่ยวให้เข้าไปสัมผัสวิถีดังกล่าว  
ในรูปแบบโฮมสเตย์ 
 ลองควงคู่กันไปพักแรมที่ชุมชน     
เกาะเกิด โฮมสเตย์ต้นแบบที่มีกิจกรรม
ฐานเรียนรู้การท่องเที่ยวหลากหลาย       
ไม่ว่าจะเป็นการน�าชมไร่นาสวนผสม สวน
เกษตรกรรม เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ฐานเรียนรู้       
สมุนไพรไทย การนวดแบบภูมิปัญญา  
ชาวบ้าน นั่งเรือ ตกกุ้ง ปั่นจักรยาน หรือ 
นั่งรถรางชมหมู่บ้าน
 ไฮไลต์น่าลองอย่างหนึ่ง คือ การแปรรูป
ข้าวยาคู ท่ีน�ามาเป็นขนม หรอืน�า้นมข้าวยาคู 
ลองไปช่วยชาวบ้านท�าคนละไม้คนละมือ 
น่าจะเป็นกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่สนุกส�าหรับคู่รักได้เป็นอย่างดี 

 
 ช่วงเวลาเหมาะแก่การไปโฮมสเตย์ : 

เข้าพกัและท�ากิจกรรมได้ท้ังปี แต่ช่วง 
ฤดฝูนบรรยากาศจะเขยีวชอุม่เป็นพเิศษ
 

 
  ชมุชนเกาะเกิด อ.บางปะอนิ   
  ตดิต่อล่วงหน้าเท่าน้ัน 
  โทร. 08 1930 0769

วิถีเกษตรกรรมน่ารักๆ ที่นักท่องเที่ยว
จะได้ไปชม ที่โฮมสเตย์บ้านเกาะเกิด

ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากภายในวัดพนัญเชิง 
(รูปขวา) เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ประดิษฐานอยู่บนชั้นสองของศาลเจ้า

ขอพรความรักที่ศาล
เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก  

>> ภายในอาคารก่ออฐิถือปนูสองชัน้ 
สถาปัตยกรรมแบบจนี คละคลุง้ด้วย
กลิน่ควันธูปและเต็มไปด้วยความศรทัธา
จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะ
เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ตามความเชื่อ
เรื่องการขอพรให้ประสบความส�าเร็จใน
เรื่องต่างๆ
 ต�านานเรือ่งเล่าของเจ้าแม่ฯ นัน้มมีา
ก่อนสมยักรงุศรอียุธยาจะเป็นราชธานี 
แม้เป็นเรือ่งราวความรกัท่ีเศร้าสร้อย   
ไปสกัหน่อย เมือ่พระเจ้าสายน�า้ผึง้จาก
อยุธยา ได้พบกับพระนางสร้อยดอกหมาก 
และเป็นพระมเหส ีแต่เมือ่เดินทางกลบั
มาถงึอยธุยา ด้วยเหตุความเข้าใจผิด

บางประการ จนพระนางฯ เกิด            
ความน้อยใจและตรอมใจจนสิน้พระชนม์ 
จึงเป็นต�านานการสร้างศาลเจ้าแห่งนี้
 ความเชื่อแรกเริ่มจึงเป็นเรื่องการขอ
พรด้านความรัก เนื่องจากเจ้าแม่
สร้อยดอกหมากนั้น สื่อถึงความรักที่
มั่นคง รักเดียวใจเดียว สถานที่แห่งนี้จึง
เป็นที่นิยมส�าหรับหนุ่มสาวที่ปรารถนา
ขอพรในด้านความรักที่มั่นคงนั่นเอง 
ก่อนที่ในยุคต่อมา ด้วยความเชื่อ และ
ความศักดิ์สิทธิ์ จะท�าให้ผู้คนเดินทาง
มาขอพรในด้านอื่นๆ ด้วย

 ช่วงเวลาเหมาะแก่การไปศาล
เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก : ไปได้ทุกวัน

Believe 
in love
ความเชื่อกับความรัก

  ศาลเจ้าฯ อยู่ภายในวัดพนัญเชิง 
  ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
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ความเชื่อกับความรัก
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3 DAYS 2 NIGHTS 
เส้นทางโรแมนติกภาคกลาง

วันที่ 

1 
วันที่ 

2 
วันที่ 

3 
เริ่มต้นทริปด้วยเรื่องดีๆ ด้วยการไปขอพรความรัก
พระตรีมูรติเพื่อให้ความรักมั่นคงสมหวัง จากนั้นนั่ง
รถไฟฟ้าไปสะพานตากสิน เดินเล่นชมสตรีทอาร์ต 
ศิลปะของเมืองเก่าร่วมสมัยในย่านเจริญกรุง แล้ว
หาท่าเรือล่องไปสู่คลองบางหลวง สัมผัสวิถีชีวิต
สองฝั่งคลองย้อนยุค และมรดกวัฒนธรรมอย่าง
หุ่นละครเล็ก ช่วงเย็นผ่อนคลายด้วยออนเซ็นให้
สบายเนื้อตัว ก่อนจบค�่าคืนพิเศษด้วยการดินเนอร์
บนรูฟท็อปสุดหรูดูแสงสีของกรุงเทพฯ

แปลงร่างเป็นเชฟมอืสมคัรเล่นเรียนรูเ้สน่ห์ปลายจวกั 
ของอาหารไทยกับกิจกรรมคุกกิ้งคลาส แล้วไป
ชมงานศิลป์สุดอลังการที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ  
หลบร้อนยามบ่ายที่สปาหรูผ่อนคลายสบายใจ ก่อน
ไปนั่งตุ๊กๆ ชมเกาะรัตนโกสินทร์ที่แสนวิจิตร แล้ว
ปิดท้ายวันดีๆ ด้วยเรือดินเนอร์ ดื่มด�่าความงาม
แม่น�้าเจ้าพระยา หรือจะเลือกอีกทาง ด้วยการไปชม              
ทิวทัศน์ของกรุงเทพฯ แบบ 360 องศา บนตึก
มหานครก็ได้

มุ่งสู่ราชธานีเก่าอยุธยา หาร้านเช่าจักรยาน กาง
แผนที่แล้วตะลอนปั่นไปส�ารวจวัดวาอาราม เมือง
มรดกโลก หมดแรงแล้วก็แวะไปเติมพลังที่ตลาดน�้า
อโยธยา นั่งพัก กินให้อิ่ม ก่อนจะกลับลองปั่น
ซอกแซกไปจนถึงวัดไชยวัฒนาราม อย่าพลาด
การแปลงโฉมด้วยชุดไทย กลายเป็นชาวอยุธยา 
ถ่ายภาพในสไตล์ย้อนยุคเป็นที่ระลึกเสมือนความรัก
ข้ามกาลเวลา

ดื่มด่ำาบรรยากาศบนรูฟท็อป Vertigo 
พระบรมมหาราชวัง-วัดพระแก้ว 
หนึ่งในเส้นทางห้ามพลาดการชมเมืองเก่ากรุงเทพฯ

บรรยากาศยามเย็น 
หน้าวัดมหาธาตุ อยุธยา

How To 
GET THERE

อยุธยา

> มีรถตูโ้ดยสารปรับอากาศทีส่ถานีขนส่ง      
ผูโ้ดยสารกรุงเทพฯ (จตจัุกร) 

> เดินทางด้วยรถไฟจากสถานีรถไฟกรุงเทพ 
(หัวล�โพง)

> รวมทัง้มีบริษัททีใ่ห้บริการเดินเรือทวัร์จาก
กรุงเทพฯ ไปอยธุยาให้เลือกตามแต่งบประมาณ

GETTING AROUND

การเดินทางเทีย่วในตวัเมืองอยุธยา นิยมเช่า
จักรยานจากร้าน หรือทีพั่ก (บางแห่งมีบริการฟรี), 
น่ังตุก๊ๆ คนักะทดัรัด ราคาต่อรองตามสถานที่ 
หรือเหมารายวนั ส่วนใครอยากเช่ารถขบัมาเอง
จากกรุงเทพฯ แนะน�ให้เช่าจากบริษัทภายใน
สนามบินดอนเมือง เพราะมีเส้นทางมาอยุธยา
ได้สะดวก
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CHECK-INS 

BANGKOK
 HOTELS 

 PRAYA PALAZZO BOUTIQUE HOTEL 
BANGKOK
อาคารของโรงแรมสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5  
โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์พาลาดิน ผสมผสาน
ไทย จีน และยุโรป แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อเป็นเรือนหอของ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในอดีต ก่อนบูรณะฟื้นคืนสถานที่ 
แห่งนีแ้ละเปลีย่นเป็นโรงแรมอนัแสนงดงาม โทร. 0 2883 
2998, 08 1402 8118 www.prayapalazzo.com 
ซ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 เขตบางยี่ขัน 

ความตืน่ตาตืน่ใจไปกบั Sky Bar-Rooftop บนชัน้ 32 
ที่จะท�าให้คุณมองเห็นความงามของเมืองหลวงได้
เต็มสายตา โทร. 0 2079 7000 https://137pillars
bangkok.com ซ.สุขุมวิท 39 เขตวัฒนา

 THE SIAM HOTEL
ความหรูหราระดับ 5 ดาวของโรงแรมริมน�า้เจ้าพระยา
แห่งน้ี มาจากแนวคดิของครอบครวัศลิปินดงัของไทย 
เนรมิตโรงแรมแห่งนี้ให้ผสมผสานระหว่างที่พักสวยๆ 
กับบรรยากาศราวกับอาร์ตแกลเลอรี่-พิพิธภัณฑ์ 
สะสมเรื่องราวย้อนยุคของไทย โทร. 0 2206 6999 
www.thesiamhotel.com ถ.ขาว (หลังวชิรพยาบาล) 
เขตดุสิต

 AMDAENG RIVERSIDE HOTEL
ท�าเลที่ตั้งซ่อนในตรอกเล็กๆ สถาปัตยกรรมตึกทรง
กล่องเหลีย่มๆ สแีดงชาดโดดเด่นท่ามกลางบ้านเรอืน 
หลังอื่นๆ ริมแม่น�้าเจ้าพระยา ซึ่งชื่อ “อ�าแดง” มาจาก 
ชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งบนโฉนดเจ้าของที่ดินในสมัย
รชักาลที ่5 โรงแรมจงึกรุน่ไปด้วยกลิน่อายแบบวนิเทจ
ที่แสนคลาสสิกแต่ผสมความร่วมสมัยลงไปด้วย 
โทร. 0 2162 0138 www.amdaeng.com 
ถ.เชียงใหม่ เขตคลองสาน 

 137 PILLARS SUITES & 
RESIDENCES BANGKOK
ตั้งอยู่เป็นส่วนตัวในท�าเลใจกลางเมือง แบ่งเป็น  
ห้องสวีทที่ได้รับการตกแต่งอย่างประณีตจ�านวน 
34 ห้อง ในชั้น 23-30 ที่มอบพื้นที่กว้างขวางเริ่ม
ตั้งแต่ 70-127 ตารางเมตร ให้คุณพักผ่อนได้อย่าง
มีระดับ พร้อมบริการ Butler ส่วนตัว และเพิ่ม

 SHANGHAI MANSION
โรงแรมนี้เคยเป็นโรงอุปรากรและห้างสรรพสินค้า
มาก่อน ปัจจุบันกลายเป็นที่พักหรูท่ามกลาง
ความคึกคักของย่านเยาวราชที่ไม่เคยหลับใหล เมื่อ
ก้าวเข้าไปจะพบกับโลกที่พาย้อนเวลาไปยังเซี่ยงไฮ้ใน
ช่วงปี ค.ศ.1930 ผสมสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตเดโค 
และการออกแบบสดุแสนเย้ายวนและน่าตืน่เต้น เหมาะกบั
คู่รักเป็นที่สุด โทร. 0 2221 2121 www.shanghai 
mansion.com ถ.เยาวราช เขตสัมพันธวงศ์

 CHANN BANGKOK NOI 
แรกเริ่มเดิมทีเป็นเพียงบ้านไม้ธรรมดาริมคลอง
บางกอกน้อย แต่ตอนนี้กลายเป็นที่พักมากเสน่ห์
แบบไทยๆ จุดเด่นคือ ชานบ้านที่เชื่อมต่อห้องพัก
และส่วนต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ 
Simply at Ease ก็จะย่ิงสมัผสัได้ถงึความผ่อนคลาย 
และความอิ่มใจ โทร. 0 2435 5997  www.chann 
bangkoknoi.com ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 
เขตบางกอกน้อย

 RIVA ARUN 
โรงแรมสไตล์บูทีค ที่ตั้งอยู่ในท�าเลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง
ด้วยการอยู่ในย่านประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ ซึ่ง
มองเห็นได้ทั้งพระบรมมหาราชวังอันแสนวิจิตร หรือ
วิวด้านแม่น�้าเจ้าพระยาแบบ 180 องศา การตกแต่ง
ทั้ง 25 ห้องนั้นผสมความเรียบง่ายกับความหรูหรา
ได้อย่างลงตัว รวมทั้งจุดเด่นอย่างห้องอาหาร 
Above Riva ริมแม่น�้านั้น นับเป็นมุมโรแมนติก
ระดับ 5 ดาว โทร. 0 2221 1188  www.rivaarun
bangkok.com ถ.มหาราช เขตพระนคร  

 SALA RATTANAKOSIN 
โรงแรมสไตล์บูทีคที่เน้นคอนเซ็ปต์มินิมอล เปิดโล่ง     
ให้เห็นทิวทัศน์พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามจาก
ห้อง Wat Arun River View Suite หรอื Wat Arun 
River View Deluxe ซึ่งกั้นความงามระหว่างแม่น�้า 
กับตัวเราไว้เพียงแค่กระจกใส หรอืห้องพกัฝ่ังติดถนน 
กย็งัเหน็ย่านเมอืงเก่าและวดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม
ที่งามอร่ามไม่แพ้กัน โทร. 0 2622 1388  
www.salaresorts.com/rattanakosin 
ถ.มหาราช (บริเวณท่าเตียน) เขตพระนคร

การตกแต่งกร่็มรืน่บรรยากาศเต็มไปด้วยความโรแมนตกิ 
พร้อมคอนเซ็ปต์คอร์สดินเนอร์น�าเสนอผ่านการเล่า
เรื่องราวเหมือนหนังสือหนึ่งเล่มอ่านไปทีละบท โดยมี
หัวใจส�าคัญในเรื่องข้าว เกษตรกรรม และฤดูกาล
ของไทย โทร. 0 2053 3059, 06 1626 2816 
www.cuisinedegarden.com (ปิดวันอาทิตย์) 
ซ.เอกมัย 2 เขตวัฒนา

 RIVER VIBE RESTAURANT AND BAR
เสมือน Hidden Gem ของย่านตลาดน้อย ด้วย 
ความคุ้มค่าของทิวทัศน์ราคาหลักล้าน บนชั้น 8 กับ
ชั้น 9 ซึ่งเป็นระยะสายตาที่พอจะมองเห็นรายละเอียด
เบื้องล่างของคุ้งแม่น�้าเจ้าพระยาแนวโค้งขนาบไปด้วย
ตึกสูงและบ้านเรือนผสมผสานกัน ที่นี่มีเมนูทั้งอาหาร
ไทย และฟิวชั่นให้เลือกสรรในราคาหลักร้อยเท่านั้น 
โทร. 0 2234 2078 www.facebook.com/rivervibe 
ถ.ทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ 

 SPIRIT JIM THOMPSON
ร้านอาหาร Thai Fine Dining แรงบนัดาลใจมาจาก 
ชวีติและจติวญิญาณของมสิเตอร์ จมิ ทอมป์สนั 
ผูซ้ึง่เป็นทัง้นกัเดนิทาง นกัส�ารวจผู้เป่ียมด้วย
สนุทรียภาพ ทกุเมนโูดดเด่นด้วยรสชาตขิองวตัถดุบิ
จากจมิ ทอมป์สนั ฟาร์ม ในจังหวดันครราชสมีา ผ่าน
การรังสรรค์ของเชฟอาหารไทยผูม้ากประสบการณ์ 
โทร. 0 2017 7268-9  ถ.พระราม 1 เขตปทมุวนั

 เวฬาฌา
ร้านน�าจุดขายเรื่องชาแบบ Afternoon Tea 
วัฒนธรรมการดื่มชาจากหลายประเทศมารวมเข้าไว้
ด้วยกัน โดยคัดสรรชาคุณภาพกลิ่นต่างๆ มาให้  
เลือกกันมากกว่า 40 ชนิด นอกจากชารสดีแล้ว   
ยังมีขนมไทยที่เน้นรสชาติแบบต้นต�ารับให้เลือก
หลากหลายชนิด เป็นสวรรค์ของคู่รักสายขนมไทย
เลยก็ว่าได้ (ปิดวันจันทร์) โทร. 0 6308 7888 
ปากซอยอารีย์ 1 (BTS สถานีอารีย์ ทางออก 3) 
เขตพญาไท

 RESTAURANTS

 CUISINE DE GARDEN
แรงบนัดาลใจของอาหารไทยฟิวชัน่ทีม่าจากธรรมชาติ กร
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ห้องพัก The Siam Hotel

Chann Bangkoknoi

บรรยากาศร้าน และข้าวแช่สูตรเด็ด
ของ Spirit Jim Thompson

Cuisine de Garden

Shanghai Mansion

Amdaeng Riverside Hotel



AYUTTHAYA

 บ้านท้ายวัง
บรรยากาศของเรือนไม้ไทยภาคกลาง ดัดแปลง
เป็นที่พักบูทีค รีสอร์ทที่แสนเงียบสงบเป็นส่วนตัว 
ท่ามกลางแมกไม้อันร่มรื่น ราวกับก้าวเข้าไปอีก
โลกหนึ่งของเมืองเก่า เหมาะกับคู่รักที่ไม่ชอบ
ความวุ่นวาย โทร. 0 3532 3001 ชุมชนโรงเหล้า 
ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา

 SILP-PA
สปิป ฺภาษาบาลทีีม่คีวามหมายว่า ศลิปะ ท่ีพกัร่วมสมัย 
แห่งนี้จึงมีกลิ่นอายศิลปะสมชื่อ ห้องพักเรียบง่าย
สวยงามด้วยการตกแต่งศิลปะไปแทบทุกพื้นที่ 
พร้อมทั้งแบ่งพื้นที่เป็นคาเฟ่เล็กๆ ที่มีอาหารและ
เครื่องดื่มไว้บริการ โดยบริเวณล็อบบี้ของที่พักนั้น 
ยังเสมือนอาร์ตแกลเลอรี่เล็กๆ ให้เดินชมอีกด้วย 
โทร. 08 9668 4429 ถ.โชคเศรษฐี ต.ประตูชัย 
อ.พระนครศรีอยุธยา

 HOTELS 

 ศาลา อยุธยา
โดดเด่นด้วยการผสมผสานความโมเดิร์นกับอดีตอัน
งดงามเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว การตกแต่งของ
โรงแรมเน้นความเรียบง่ายสบายตา แนวมินิมอล 
แต่แฝงไว้ด้วยศิลปะการออกแบบไปทั่วบริเวณ    
ห้องพักหรูมีทิวทัศน์ของวัดพุทไธศวรรย์กับ
สายน�้าเจ้าพระยา ห้องพักประเภท Pool Suite มี
สระว่ายน�้าส่วนตัวให้ด้วย www.salahospitality.
com/ayutthaya/ โทร. 0 3524 2588 ถ.อู่ทอง 
ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 

 BUSABA CAFE & MEAL
คาเฟ่สีขาวโดดเด่นรมิถนน มีอาหารทัง้คาวหวาน
ในรูปแบบฟิวชัน่ทีเ่ตมิแต่งเอกลกัษณ์จากท้องถิน่
ด้วยสายไหมแทนน�า้ตาล เมนแูนะน�า เช่น ผดัไทย 
สปาเกตตีกุ้้งแม่น�า้ หรอืเมนเูส้นอ่ืนๆ ทีผ่สมผสาน
ตะวันตกกับตะวันออกได้ลงตัว www.busabacafe   
shop.com โทร. 06 1449 4282 ถ.อู่ทอง 
อ.พระนครศรีอยุธยา

 DE RIVA AYOTHAYA
เรือนอาหาร เดอ ริว่า อโยธยา หนึ่งในร้านยอดนิยม
ริมแม่น�้าที่มีอาหารไทยรสจัดจ้าน และกุ้งแม่น�้าเผา
เป็นจุดขาย ส่วนบรรยากาศนั้นก็สวยงามติดริม
แม่น�้าเจ้าพระยา มองเห็นโบสถ์คริสต์ฝั่งตรงข้าม 
เป็นทิวทัศน์น่ามอง บางคืนมีดนตรีสดบรรเลง
เพิ่มความหวานให้บรรยากาศ โทร. 06 1545 8228 
ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา

 สวนริมนำ้า
ร้านอาหารของโรงแรมกรงุศรริีเวอร์ ตัง้อยูร่มิแม่น�า้
ป่าสกั จดุเด่นท่ีอาหารไทยพ้ืนเมอืง ปลาแม่น�า้ กุง้เผา        
เอกลักษณ์อยุธยา ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ
ร่มรื่น ดนตรีเพราะๆ ทุกวัน ตั้งอยู่ในโรงแรมกรุงศรี
ริเวอร์ เปิด 17.30-23.00 น. โทร. 0 3524 4333 
ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา

 AYUTTHAYA RETREAT
คาเฟ่ที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แบบ
เรือนไทยภาคกลาง เหมือนคุณได้เข้าไปในบ้านเก่า
ถ่ายละครย้อนยุค อาหารนั้นมีทั้งไทย และตะวันตก 
เคร่ืองดืม่เย็นเจีย๊บ เบเกอร่ี ไว้พร้อมสรรพ ตรงกลาง 
ร้านเป็นสระบัวรายล้อมเรือนไม้ กินเสร็จแล้วควงคู่ 
ไปหามุมถ่ายรูปสวยๆ ได้  www.facebook.com/
ayutthayaretreat โทร. 08 0394 8133 
ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา

 CHAKRABONGSE DINING
อาหารไทยนานาชนิดเสิร์ฟให้คุณภายในศาลาไทย
ริมแม่น�้าที่ซ่อนตัวอยู่ในวังเก่า คือ ประสบการณ์  
กินอาหารหรูหราในบรรยากาศแบบไทยๆ ที่
จกัรพงษ์ไดนิง่ ร้านเป็นส่วนหน่ึงของจกัรพงษ์วลิล่า 
ที่พักกลิ่นอายย้อนยุคอันร่มรื่น ท�าให้การกินแบบ 
มื้อพิเศษโรแมนติกส่วนตัวมากขึ้น เปิด 18.00-
22.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร. 08 0045 7778,    
08 9810 0498 www.chakrabongsedining.com 
จองล่วงหน้าเท่านั้น (3-5 วัน) ราคา 2,300+ บาท
ต่อท่าน ถ.มหาราช (ท่าเตียน) ตรงข้ามมิวเซียมสยาม 

 MEZZALUNA
ร้านระดับ 2 ดาวมิชลิน ที่มีอาหารคุณภาพเยี่ยมและ
บริการระดับดีเลิศ ที่นี่เป็นอาหารกลิ่นอายความเป็น
ญีปุ่น่สอดแทรกมาในจานอาหารฝรัง่เศสได้อย่างลงตวั
เมนเูปลีย่นไปตามฤดกูาล ท�าให้การมาเยือนแต่ละครัง้ 
ได้รบัประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนัออกไป โทร. 0 2624 
9555  reservations@lebua.com  ช้ัน 65 โรงแรม
เลอบัว แอท สเตท ทาวเวอร์ ถ.สลีม เขตบางรกั 

 IUDIA HOTEL
ไอยูเดียให้ความรู้สึกเหมือนนอนเล่นในพิพิธภัณฑ์ 
แต่ละห้องตัง้ช่ือเกีย่วโยงกับบคุคลส�าคญัชาวต่างชาติ
ในประวัติศาสตร์อยุธยา สมกับต�าแหน่งไทยแลนด์ 
บูทีค อวอร์ด สื่อถึงเอกลักษณ์อันยอดเยี่ยมได้เป็น
อย่างดี ห้องพักเปิดให้เห็นสถาปัตยกรรมของ
วัดพุทไธศวรรย์ โดยมีแม่น�้าเจ้าพระยาคั่นกลาง 
www.iudia.com โทร. 08 6080 1888, 
0 3532 3208 ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย 

 THAAN WELLNESS DESTINATION
การต่อยอดแรงบนัดาลใจของ Thann ผลติภัณฑ์ดัง
ด้าน Natural Cosmetic ซ่ึงขยบัขยายมาสู ่Day Spa 
และล่าสดุคอื การเปิดทีพั่กภายใต้แนวคดิ Wellness 
Destination ที่ตั้งใจมอบประสบการณ์การเข้าพัก  
ที่ได้ทั้งสุขภาพร่างกาย อารมณ์ และความคิด 
ท่ามกลางความรื่นรมย์ของธรรมชาติอันเงียบสงบ
ของแม่น�้าน้อย และทุ่งนาอันเขียวขจี www.thann 
wellness.com โทร. 0 3591 0910 อ.บางไทร

 RESTAURANTS

 SALA AYUTTHAYA EATERY AND 
BAR
ความอร่อยหรูตามแบบฉบับของ “ศาลา” พร้อมเสิร์ฟ
อาหารไทยรสกลมกล่อม ที่จัดวางน�าเสนอได้อย่าง
น่ากินเป็นที่สุด ท่ามกลางทิวทัศน์ความวิจิตรของ      
วัดพุทไธศวรรย์ฝั่งตรงข้าม ก็เปลี่ยนให้มื้อของคุณ 
ที่นี่กลายเป็นมื้อพิเศษแสนโรแมนติกได้
โทร. 0 3524 2588 ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย 
อ.พระนครศรีอยุธยา

Busaba Cafe 
กับเมนูไทยๆ
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บรรยากาศริมน้ำา
ของจักรพงษ์ไดนิ่ง

ออนเซ็นของ Thann Wellness

Iudia Hotel อยุธยา

อร่อยระดับมิชลินสตาร์ 
ที่ Mezzaluna

ห้องพัก และร้านอาหาร
ของเครือ ศาลา อยุธยา



CHECK-INS 
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 HOTELS 

 SO SOFITEL BANGKOK
จดุเด่นของ โซ โซฟิเทล คอื ความหรูหรา การดไีซน์ 
ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน สีสัน ความคึกคัก
ทันสมัยผ่านห้องพักที่แฝงไว้ด้วยความสดใส และ
สะดวกสบายครบครัน ไม่ว่าจะเป็น So Comfy, 
So Club หรือ So Suite ที่ล้วนมอบประสบการณ์
โรแมนตกิให้กับคูร่กัได้ทกุเพศ ทัง้ยงัมกีจิกรรมสนกุๆ 
ให้สังสรรค์กันได้ทุกเดือน โทร. 0 2624 0000 
www.so-sofitel-bangkok.com ถ.สาทรเหนือ 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ

 W BANGKOK 
สีสันจัดจ้านและเอกลักษณ์ของงานดีไซน์ นับเป็น
จุดเด่นของโรงแรมแบรนด์ W ทุกแห่ง นอกจาก
ความหรูหรา สะดวกสบายตามมาตรฐานแล้ว 
คอนเซ็ปต์ของ W กรุงเทพฯ คือ การผสมผสานอดีต
และปัจจุบันเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศใหม่ๆ ให้กับ
ย่านถนนสาทร โทร. 0 2344 4000 www.marriott.
com/hotels/travel/bkkwb-w-bangkok/ 
ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

 HOTEL MUSE 
โรงแรมรางวัลบูทีค ภายใต้การบริหารของ 
MGallery Collection ท่ีเตม็เป่ียมไปด้วยความหรหูรา
คลาสสกิแบบยโุรป เหมาะกับคูร่กัท่ีต้องการการบริการ 
ดีเลิศและความหรูระดับ 5 ดาว บนชั้น 24-25 มี 
เดอะ สปีคอีซี่ หนึ่งใน Rooftop Bar ที่ดีที่สุดของ
กรุงเทพฯ โทร. 0 2630 4000  https://hotelmuse
bangkok.com  ถ.หลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เข้าด้วยกัน ใจกลางย่านราตรีของสีลม ที่พบปะ
ระหว่างคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่นี่ 
ข้ึนชือ่เรือ่งคอ็กเทล และเปิดดนตรทีีม่จีงัหวะ
สนกุสนาน และบางวนัมกีารแสดงโชว์ และปาร์ต้ีพเิศษ
ทีช่ัน้บน www.facebook.com/White.Rabbit.on.
silom/ เปิด 16.00-02.00 น. โทร. 09 1758 8999 
ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

 RESTAURANTS

 EAT ME 
ร้านอาหารนานาชาตชิือ่ดงัทีอ่ยูคู่ย่่านสลีมมาถงึ 20 ปี
หนึ่งใน Asia’s 50 Best Restaurants หกปีซ้อน 
ตัวร้านสุดโมเดิร์น บริเวณของชั้นกราวนด์ เป็น
ค็อกเทลบาร์ และที่นั่งสบายๆ เหมาะส�าหรับการนั่ง
จิบค็อกเทล เมนูอาหารของที่นี่ เป็นอาหารนานาชาติ
ที่สร้างสรรค์โดยเชฟ ทิม บัทเลอร์ ที่เน้นเลือกสรร
วัตถุดิบสไตล์เอเชียมาผสมผสานกับความนานาชาติ
ได้อย่างลงตัว  www.eatmerestaurant.com 
เปิด 15.00-01.00 น. โทร. 0 2238 0931 
ซ.พิพัฒน์ 2 ถ.คอนแวนต์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

 PULLMAN BANGKOK HOTEL G 
โรงแรมระดับ 5 ดาว ในย่านแห่งแสงสีและ
ความคึกคักของกรุงเทพฯ ห้องพักอยู่บนชั้น 18 
ขึ้นไป ท�าให้เหล่าคู่รักจะได้ดื่มด�่าทัศนียภาพของ
เมืองหลวงได้ทั้งยามค�่าคืนหรือแสงแรกใน
ยามเช้า แล้วอย่าลืมแวะไปสการ์เล็ต ไวน์ บาร์ 
แอนด์ เรสเตอรองต์ ที่ชั้น 37 ส�าหรับมื้อค�่าแสน
โรแมนติก โทร. 0 2352 4000  www.pullman 
bangkokhotelg.com ถ.สลีม เขตบางรัก กรงุเทพฯ

 HAVEN’T MET SILOM 
โรงแรมใหม่ที่เพิ่งเปิดได้ราวสองปี เป็นน้องใหม่ที่
เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า บุคลิกง่ายๆ 
เป็นกันเอง ไม่ต้องเป็นทางการเกินไป แต่ก็ยังคง
ความเรียบหรูสะดวกสบายครบมาตรฐาน ท�าเล
โดดเด่นไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวยามราตรี หรือ
แวะไปที่ชั้นดาดฟ้า Cloud 9 All Day หาอะไรจิบ
เย็นๆ ชมบรรยากาศย่านธุรกิจกลางเมือง 
โทร. 0 2233 4442 www.hotel-hm.com 
ซ.พิพัฒน์ 2 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ กรุงเทพฯ

  KIKA KITCHEN & BAR  
ร้านอาหารเมดิเตอร์เรเนียน และทาปาสแบบสเปนใน
ซอยคอนแวนต์ ที่เสิร์ฟเมนูอร่อยชวนชิม ตกแต่ง
สไตล์อินดัสเทรียลลอฟต์ และครัวเปิดให้ลูกค้าได้เห็น
การปรุงอาหารอย่างใกล้ชิด บรรยากาศร้านอบอุ่น
สบายๆ พร้อมเมนูค็อกเทลและเครื่องดื่มให้เลือก
สังสรรค์ www.facebook.com/KikaBangkok 
เปิดวันจันทร์-เสาร์ 16.00-01.00 น. วันอาทิตย์ 
17.00-00.00 น. โทร. 09 5592 0510 ถ.คอนแวนต์ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

 THE BALCONY BANGKOK 
บาร์และร้านอาหารยอดนิยมที่คุณสามารถนั่งมอง
ผู้คนไปมาได้ในย่านอันคึกคักของสีลมซอย 4 กับ
ระเบียงด้านหน้าอันเป็นที่มาของชื่อร้าน กับเมนู
อาหารไทยและเทศ รวมทั้งค็อกเทลหลากชนิดให้
ลิ้มลอง balconypub.com ซ.สีลม 4 แขวงสุริยวงศ์ 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ

 FORK & CORK BY SPHINX 
ร้านอาหารไทย อาหารเอเชีย และตะวันตกยอดนิยม
ในซอยสีลม 4 ที่ด�าเนินกิจการมากว่าสามทศวรรษ 
เสิร์ฟค็อกเทลและมีคอลเล็กชั่นไวน์ให้เลือก ใน
บรรยากาศสบายๆ และเป็นกันเอง ซ.สีลม 4 
ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

 TELEPHONE BAR 
อีกร้านที่เป็นดังต�านานในของเกย์บาร์ในกรุงเทพฯ 
เป็นสถานที่นัดพบปะนั่งพูดคุยจิบเครื่องดื่มมองดู
ผู้คนผ่านไปมาก่อนเริ่มต้นราตรีที่ยาวไกล www.
facebook.com/telephonebkk/ เปิด 18.00- 
02.00 น. ซ.สีลม 4 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 

 WHITE RABBIT LOUNGE BAR 
ร้านที่ผนวกคอนเซ็ปต์คาเฟ่ ร้านอาหาร และบาร์ 

 MAGGIE CHOO’S 
แจ๊สบาร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคาบาเรต์ใต้ดิน
ของเซี่ยงไฮ้ในยุคปี ค.ศ.1930 ให้บริการอาหารและ
เครื่องดื่มหลากหลาย และในทุกค�่าคืนวันอาทิตย์ 
เป็น Sunday Gay Night ที่บรรดา LGBTQ พากัน
มาสนุกสุดเหวี่ยงกับปาร์ตี้ในคืนพิเศษ 
maggiechoos.com  เปิด 18.00-03.00 น. 
โทร. 09 1772 2144 Novotel Fenix Silom Hotel 
320 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

 SING SING THEATRE 
หนึง่ในภาพความบนัเทงิเตม็ข้ันในยามค�า่คนื 
บรรยากาศของโรงหนงัจีนย้อนยคุ โอบล้อมด้วย
แสงสีแดงสลวั ตอกย�า้ความจัดจ้านร้านได้เป็น
อย่างด ีทีน่ีเ่สิร์ฟเครือ่งดืม่คอ็กเทลนานาชนิด 
นอกจากบทเพลงทีด่เีจเปิดคลออยูต่ลอดเวลาแล้ว 
ดกึๆ จะมนีกัแสดงข้ึนมาวาดลวดลายบนเวท ีรวมทัง้
คาบาเรต์โชว์ หรือถ้าอยากจะข้ึนไปร่วมจอยด้วย
ก็ไม่เสยีหายอะไร  singsingbangkok.com
เปิดวนัอังคาร-อาทติย์ 21.00-02.00 น. 
โทร. 06 3225 1331 ซ.สขุุมวทิ 45 กรงุเทพฯ

 DJ  STATION 
แดนซ์คลับยอดนิยมที่เป็นดังต�านานที่แน่นขนัด
แทบทุกคืนส�าหรับบรรดานักเต้นสีรุ้งทั้งชาวไทย
และต่างชาติ ด้วยดนตรีสนุกเร้าใจ มีโชว์ลิปซิงก์
และคาบาเรต์โชว์ตอนเที่ยงคืน ค่าเข้ารวม
เครื่องดื่ม 2 แก้ว www.dj-station.com 
เปิด 21.00-02.00 น. ซ.สีลม 2/1 แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ย่านสีลม
 บุคลิกกลางวันของย่านสีลมนั้นเต็มไปด้วยสีสัน
แบบย่านธุรกิจของคนรุ่นใหม่ แต่เมื่อเย็นย�่าเข้าสู่เวลา
อาทิตย์ลับฟ้า บุคลิกของสีลมก็สลัดเชิ้ตหรู เนกไท
สีเข้มออกไปเป็นความสนุกสนาน สดใส ร่าเริงตาม
แบบฉบับของชาว LGBTQ เหตุที่เป็นเช่นนั้น เพราะ
วัฒนธรรมการท่องเที่ยวยามราตรีที่เปิดกว้างมา
ตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สีลมก็เป็น
แหล่งที่มีบาร์เกย์แห่งแรกๆ ของไทย จนกระทั่ง
ผุดพรายเพิ่มขึ้นไปรอบๆ พื้นที่ตรอกซอยใกล้เคียง
 ย่านท่องเที่ยวยามราตรีของเหล่า LGBTQ ใน
สีลม ส่วนมากรวมตัวอยู่ในซอย 2 กับ ซอย 4 
โดยซอย 2 อาจจะเน้นความคึกคักสนุกสนาน ส่วน
ซอย 4 ก็มีผับ บาร์ ร้านอาหารดีๆ ให้นั่งดื่มด�่า
บรรยากาศแสงสี
 นอกจากทุกค�่าคืนแล้ว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ของไทย ย่านสีลมก็เสมือนเป็น LGBTQ Festival 
ไปกลายๆ เมื่อบรรดาชาวสีรุ้งจากทั่วโลกต่างก็
หล่ังไหลมาสร้างสีสันให้ย่านน้ีชุม่ฉ�า่เตม็ไปด้วยรอยยิม้

ห้องพักเก๋ๆ ของ So Sofitel

ความหรูหราที่ Hotel Muse

ดีไซน์จัดจ้านที่ W Hotel

เมนูของ Eat Me

Maggie Choo’s แจ๊สบาร์สไตล์เซี่ยงไฮ้

บรรยากาศย้อนยุคที่ Sing Sing Theatre






