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สงวนลิขสิทธิ์ิ ไม่อนุญาตให้มกี ารลอกเลียนแบบส่วนใดส่วนหนึง่ ของหนังสือเล่มนี้
รวมทัง้ การจัดเก็บ ถ่ายทอด ไม่วา่ รูปแบบหรือวิธกี ารใด ในกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์
การถ่ายภาพ การบันทึก หรือวิธใี ดๆ โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากเจ้
าของลิขสิทธิ์
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WELCOME TO BANGKOK
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
หรือ ทีเส็บ มีพันธกิจในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการจัดประชุม
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้านานาชาติ หรือ
อุตสาหกรรมไมซ์ อันเป็นหนึ่งของธุรกิจส�ำคัญในการสร้างรายได้สู่
ระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาค ดังนั้นการส่งเสริมให้เมืองต่างๆ ใน
ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งไมซ์นนั้ เป็นเรือ่ งทีด่ ำ� เนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
โดยปัจจุบัน ทีเส็บได้พัฒนาไมซ์ซิตี้ขึ้นแล้วเป็นจ�ำนวน 5 เมือง
ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา และ ขอนแก่น

2

CONTENT
4 Bangkok’s
Leading Venus

สถานที่จัดนิทรรศการและการ
ประชุมระดับชั้นน�ำของ
กรุงเทพมหานคร

BANGKOK
CITY BREAKS

“กรุงเทพมหานคร” เมืองที่มีความครบครันด้านการรองรับ
อุตสาหกรรมไมซ์ และมีชื่อเสียงด้านแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและ
โบราณสถาน วิถชี วี ติ อาหารการกิน แหล่งช็อปปิง้ นับเป็นอัตลักษณ์
เฉพาะตัว ท�ำให้มหานครแห่งนี้ได้รับความนิยมจากนักเดินทางกลุ่ม
ไมซ์ให้เป็นจุดหมายปลายทางในการจัดงานประชุม นิทรรศการ และ
งานแสดงสินค้าต่างๆ

หลากหลายเรือ่ งราวใต้ฟา้
กรุงเทพฯ เติมเต็มทริป
ให้ครบทุกอรรถรส

กรุงเทพฯ มีความพร้อมที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในแง่เนื้อหา
รากเหง้าทางวัฒนธรรม บุคลากร ระบบสาธารณูปโภค การท�ำธุรกิจ
ต่างๆ ที่สอดรับและตอบโจทย์การเป็นเมืองไมซ์ระดับพรีเมี่ยมของ
เมืองไทย กรุงเทพมหานครมีจำ� นวนโรงแรมทัง้ สิน้ 299 แห่ง มีจำ� นวน
ห้องพักรวม 59,824 ห้อง เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมของประเทศ
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของการด�ำเนินธุรกิจไมซ์ ศักยภาพและความ
พร้อมที่ครบครันเหล่านี้ท�ำให้ กรุงเทพมหานคร ได้รับสมญานามว่า
“มหานครแห่งไมซ์” ของเมืองไทย ที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย
ครบถ้วนทุกอรรถรส เป็นสวรรค์ของการจัดงานไมซ์อย่างแท้จริง
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MICE CITY BREAKS BANGKOK จึงเป็นเหมือนการจุดประกาย
ความคิดให้มองเห็นภาพของกรุงเทพฯได้แจ่มชัดมากขึ้น โดยยึดหลัก
การสร้างสรรค์มุมมองใหม่ที่หลากหลายให้กับธุรกิจไมซ์ภายใต้กรอบ
DESTINATION-BUSINESS-PEOPLE ของ “มหานครแห่งไมซ์”
หนังสือเล่มนี้จึงน่าจะเป็นแนวทางให้แก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์ในการ
เลือกกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่จัดงานไมซ์ในอนาคตอันใกล้

34 Shopping
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มรดกแห่งภูมิปัญญา
ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น
วัฒนธรรมล�้ำค่า ใต้ฟ้า
กรุงเทพมหานคร

22 Museum & art
พิพิธภัณฑ์และงานศิลป์ที่มี
ให้ชื่นชมได้อย่างเต็มอิ่ม
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ทีพ
่ ร้อมสรรพ ด้วยบริการ
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สถานที่จัดประชุมสัมมนาที่มี
ความน่าสนใจ
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แนะน�ำโรงแรมน่าพัก
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แนะน�ำร้านอาหารน่าชิม
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กิจกรรมเพื่อสังคม
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บริการความผ่อนคลาย
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เบอร์โทรศัพท์ส�ำคัญ
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6 ธีมทริปแบบฉบับทีเส็บ
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กิจกรรมสนุกๆ ให้ผู้สัมมนา
ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ละลายทรัพย์กับสารพัน
ย่านช็อปปิ้งในเมืองกรุง

39 Around Bangkok
สัมผัสประสบการณ์นอกกรุง
ปรุงความสุขเต็มหัวใจ
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LEADING VENUES
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รอยัลพารากอนฮอลล์

IMPACT ARENA, EXHIBITION
& CONVENTION CENTER

ROYAL PARAGON HALL EXHIBITION
AND CONVENTION CENTER

อำ�เภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
0-2833-5252
0-2833-5253
info@impact.co.th
sales@impact.co.th
www.impact.co.th

991 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2610-8011
0-2610-8040
info@royalparagonhall.com
rph@siamparagon.co.th
www.royalparagonhall.com

ปากเกร็ด

บางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์

อาคารศูนย์ไปรษณียก์ ลางบางรัก

THE GRAND POSTAL BUILDING
อาคารไปรษณียก์ ลาง 1160
ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2206-7333
0-2206-7334
info@grandpostal.com
sales@grandpostal.com
www.grandpostal.com

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ์ิ

QUEEN SIRIKIT NATIONAL
CONVENTION CENTER
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
0-2229-3000
0-2229-3001
info@qsncc.com
www.qsncc.com
4

MICE C i t y B re ak s BAN G KO K

ปทุมวัน
บางรัก

BANGKOK CONVENTION
CENTRE AT CENTRALWORLD

คลองเตย
บางนา

กรุงเทพฯ

999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
0-2100-1234
0-2100-1235
cgcw@chr.co.th
www.bangkokconventioncentre.net

ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค

BANGKOK INTERNATIONAL
TRADE & EXHIBITION CENTER (BITEC)
88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา
กรุงเทพฯ 10260
0-2749-3939, 0-2361-1916
0-2749-3949
SalesEnquiries@bitec.co.th
www.bitec.net
BANG KOK M I CE City Br e ak s
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BANGKOK FAST FACTS
กรุงเทพมหานคร...นอกจากเป็นเมืองหลวง เป็นเขตปกครอง
พิเศษแล้ว ยังเป็นเมืองทีม่ คี วามพร้อม ครบถ้วนด้วยศักยภาพ
เต็มเปีย่ มในฐานะ ‘นครแห่งไมซ์’ ทีล่ �ำ้ สมัยของเมืองไทย
ด้วยจ�ำนวนประชากร 5,701,394 คน ท�ำให้กรุงเทพฯ
เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย
กรุงเทพฯ มีพื้นที่ทั้งหมด 1,568,737 ตารางเมตร และปัจจุบัน
ใช้วิธีการเลือกตั้งผู้บริหารแบบการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
โดยตรง

BANGKOK
CITY BREAKS

เรียนรูค้ ณ
ุ ค่าประวัตศิ าสตร์จากอารามเก่าแก่ ความงามแม่น�ำ้ เจ้าพระยาทีเ่ ป็นดัง
สายเลือดเส้นสำ�คัญใจกลางกรุง สนุกไปกับวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร

ที่นี่ไม่ได้มีสถานะเป็นจังหวัด หากเป็นเขตปกครองพิเศษ
ที่เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคม การขนส่ง
การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ และการสื่อสาร เรียกได้ว่าเป็น
เมืองส�ำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนประเทศไทย
กรุงเทพฯ มีจ�ำนวนโรงแรมทั้งสิ้น 299 แห่ง มีจ�ำนวน
ห้องพัก 59,824 ห้อง (อ้างอิงสถิติจากสมาคมโรงแรมไทย)
มีศูนย์การประชุมและนิทรรศการขนาดใหญ่ที่ทันสมัย
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จัดงานทั้งสิ้น 105,306 ตารางเมตร
การคมนาคมภายในกรุงเทพมหานครเต็มไปด้วยความสะดวก
สบาย มีบริการรถสาธารณะทันสมัยครบครัน อาทิ รถโดยสาร
ประจ�ำทาง รถแท็กซี่ รถไฟ รถโดยสารประจ�ำทางด่วนพิเศษ
(BRT) รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) รถไฟฟ้า
เชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เรือโดยสารแม่น�้ำเจ้าพระยา
เรือโดยสารคลองแสนแสบ
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HERITAGE
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร
WAT PHO

วัดพระศรีรตั นศาสดาราม
WAT PHRA KAEW

ถนนหน้าพระลาน
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2623-5500 ต่อ 3100,
0-2222-8181 ต่อ 3801 3890
0-2222-2208
www.palaces.thai.net
ทุกวัน เวลา 8.30-16.30 น.

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
หรือวัดพระแก้วมรกต วัดคู่
บ้านคู่เมืองที่สร้างขึ้นภายใน
เขตพระราชฐานชั้นนอกของ
พระบรมหาราชวัง ตามแบบ
ของวัดพระศรีสรรเพชญใน
สมัยอยุธยา มีพระพุทธรูปส�ำคัญคือ
พระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตน
ปฏิมากร ที่งามต่างกันในแต่ละฤดูกาลตาม
เครื่องทรงประจ�ำฤดู นอกจากนี้ยังเด่นเรื่อง
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์รอบพระ
ระเบียงคด รวมถึงพระที่นั่งต่างๆ ของ
พระบรมมหาราชวัง (คนไทยเข้าชมฟรี
ชาวต่างชาติเสียค่าเข้าชม 200 บาท)

ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2226-0335, 0-2225-9595,
0-2221-9449
0-2226-0370, 0-2222-9779
www.watpho.com
ทุกวัน เวลา 8.00-18.30 น.

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
หรือวัดโพธิ์ ได้รบั การยกย่องให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย
เนือ่ งจากบันทึกความรูห้ ลายแขนงเอาไว้
นอกจากนีย้ งั มีสงิ่ ดึงดูดใจจนได้รบั การยกย่อง
จากองค์การยูเนสโกว่าเป็น “มรดกความ
ทรงจ�ำแห่งโลก” อาทิ พระพุทธไสยาสน์
หรือ พระนอน มหาเจดียส์ รี่ ชั กาล ต�ำนาน
ยักษ์วดั โพธิ์ ต�ำราเวชเชตุพน (ศาสตร์การ
แพทย์แผนไทย) ต้นต�ำนานสงกรานต์ไทย
และพระพุทธเทวปฏิมากร (คนไทยเข้าชม
ฟรี ชาวต่างชาติเสียค่าเข้าชม 100 บาท)

วัดอรุณราชวราราม
ราชวรมหาวิหาร
WAT ARUN

ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
0-2891-2185
0-2466-9007
www.watarun.org
ทุกวัน เวลา 8.00-16.00 น.

วัดบวรนิเวศวิหาร

WAT BOWONNIWET VIHARA
ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2281-5052
www.watbowon.com
ทุกวัน เวลา 8.00-17.00 น.

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร หรือ
วัดแจ้ง เคยเป็นวัดในเขตพระราชฐานมา
ก่อน เมื่อครั้งที่พระเจ้าตากสินมหาราช
ทรงย้ายราชธานีจากอยุธยามายังกรุงธนบุรี
เดิมเคยประดิษฐานพระแก้วมรกต และ
พระบาง จนเมื่อรัชกาลที่ 3 ได้โปรดเกล้าฯ
ให้สร้างพระปรางค์ ตามความเชื่อเรื่อง
ไตรภูมิของพระพุทธศาสนา ซึ่งผสมผสาน
สถาปัตยกรรมฮินดูและจีนลงไป ด้วยการ
ตกแต่งกระเบื้องเคลือบสีรอบองค์พระปรางค์ นอกจากนี้องค์พระปรางค์ยังเป็น
จุดชมวิวเกาะรัตนโกสินทร์ที่สวยงามมุม
หนึ่ง (คนไทยเข้าฟรี ชาวต่างชาติเสียค่า
เข้าชม 50 บาท)

วัดบวรนิเวศวิหาร วัดที่พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกผนวช
และวางรากฐานเป็นศูนย์กลางของคณะสงฆ์
นิกายธรรมยุติ เพื่อปฏิรูปพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทย ภายในพระอุโบสถเป็นที่
แสดงภาพจิตรกรรมฝาผนังของภาพเขียน
สกุลขรัวอินโข่ง เอกลักษณ์อยู่ที่การวาด
ภาพโดยใช้เทคนิคภาพเหมือนที่มีแสงเงา
และมีมิติแบบฝรั่ง ซึ่งซ่อนปริศนาธรรมเอา
ไว้ นอกจากนั้นยังมีพระพุทธรูปส�ำคัญอย่าง
พระศาสดา พระพุทธไสยาสน์ และพระไพรี
พินาศ รวมถึงจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสามก๊ก
และพระต�ำหนักเพ็ชร พระต�ำหนักจันทร์
ที่ประทับของเจ้านายที่ออกผนวช

NEED TO KNOW

กฎ กติกา มารยาท
การเข้าชมสถานทีส่ �ำ คัญทางประวัตศิ าสตร์บางแห่งในกรุงเทพฯ
ควรแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย รัดกุม บางสถานที่ อาทิ วัดพระแก้ว
และพระบรมมหาราชวัง ไม่อนุญาตให้สภุ าพสตรีสวมเสือ้ แขนกุด
สายเดีย่ วหรือเสือ้ เปิดไหล่ กางเกงขาสัน้ กางเกงสามส่วน ยีนส์
ทีไ่ ม่สภุ าพ ทัง้ นี้ ทางสำ�นักพระราชวังได้จดั เสือ้ ผ้าให้ยมื ฟรี
ทีป่ ระตูวเิ ศษไชยศรี โดยวางเงินประกันชิน้ ละ 100 บาท
พร้อมบัตรประชาชน หลังคืนชุดแล้ว เจ้าหน้าทีจ่ ะคืนเงินประกัน
8
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ทริปเรืออิม่ บุญ
มาไหว้พระปรางค์วดั อรุณฯ ควรแวะเทีย่ ววัด
อืน่ ๆ ริมแม่น�ำ้ เจ้าพระยาทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงกัน
โดยบริเวณท่าน้�ำ ของวัด มีเรือหางยาวพาทัวร์
อิม่ บุญเพิม่ อีก 2 วัด คือ วัดระฆังโฆสิตาราม
และวัดกัลยาณมิตร ในราคาคนละ 30 บาท
ตลอดสาย เรืออิม่ บุญนีม้ บี ริการเฉพาะ
วันเสาร์และอาทิตย์เท่านัน้
BANG KOK M I CE City Br e ak s
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HERITAGE
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

พระราชวังพญาไท

WAT SRAKET

PHAYA THAI PALACE

ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพฯ
10100
0-2621-2280
www.watsraket.com
ทุกวัน เวลา 7.30-17.30 น.

วัดราชนัดดาราม วรวิหาร

วัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม
ราชวรวิหาร

WAT RATCHANADDA

WAT BENCHAMABOPHIT

ถนนมหาไชย แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2621-2263-4
www.facebook.com/pages/
วัดราชนัดดาราม-โลหะปราสาทปิดทอง-หนึง่ เดียวในโลก
ทุกวัน เวลา 9.00-17.00 น.

วัดราชนัดดาราม วรวิหาร เป็นที่รู้จักใน
ฐานะที่ตั้งของโลหะปราสาทหลังที่ 3 และ
หลังสุดท้ายของโลก รัชกาลที่ 3 ทรงโปรด
เกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่
พระเจ้าหลานเธอพระนางโสมนัสวัฒนาวดี
เมื่อคราวที่มีพิธีเกศากันต์ (โกนจุก) โดย
ส่งช่างเดินทางไปดูแบบที่ประเทศ
ศรีลังกา แล้วน�ำกลับมาผสมผสานเข้ากับ
ศิลปกรรมไทย มีเรือนยอดเป็นโลหะ 37
ยอด สร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 6 ภายใน
แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ชั้นล่างสุดจัดแสดง
นิทรรศการเกี่ยวกับโลหะปราสาท ชั้นต่อมา
เป็นห้องสมุดธรรมะ และสถานที่ปฏิบัติ
ธรรม ส่วนยอดของปราสาทเป็นที่
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ถนนนครปฐม แขวงดุสติ
เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
0-2282-7413, 0-2281-3277
0-2281-4030
http://office.bangkok.go.th/
dusit/travel
ทุกวัน เวลา 8.30-17.30 น.

วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร หรือ วัด
ภูเขาทอง โดดเด่นที่เจดีย์สีทองบนภูเขาสูง
ในชื่อของพระบรมบรรพต ซึ่งบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากเมือง
กบิลพัสดุ์ ประเทศอินเดีย นอกจากนี้
ยังเป็นที่รู้จักดีในฐานะสถานที่จัดงานวัด
ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของกรุงเทพฯ งานวัด
ภูเขาทองจัดในช่วงวันลอยกระทงของทุกปี
ต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วัน 7 คืน เพื่อให้ผู้คน
ได้มานมัสการพระบรมสารีริกธาตุในเวลา
กลางคืน นอกจากนี้ยังมีงานห่มผ้าแดง พิธี
อัญเชิญผ้าแดงห่มองค์พระบรมบรรพตเพื่อ
สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
วัดประจ�ำรัชกาลที่ 5 ที่เด่นเรื่องพระอุโบสถ
หินอ่อน ต้นแบบของศิลปะในยุครัตนโกสินทร์
เป็นทรงจตุรมุขแบบไทยแท้ ก่อผนังและพื้น
ด้วยหินอ่อนอิตาลี นอกจากนี้ยังใช้กระจกสี
ลวดลายเทพพนมที่สั่งท�ำจากเมืองฟลอเรนซ์
มาใช้ในพระอุโบสถ เพือ่ ให้เหมือน
กับกระจกสีในโบสถ์ฝรั่ง ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธชินราช ซึง่
ถอดแบบมาจากวัดพระศรีรตั นมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก รอบ
ระเบียงคดรวบรวมพระพุทธรูป
โบราณปางต่างๆ จากในและต่าง
ประเทศไว้ (คนไทยเข้าชมฟรี ชาว
ต่างชาติเสียค่าเข้าชม 20 บาท)

ภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ถนนราชวิถี แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
0-2354-7987
0-2354-7732
www.phyathaipalace.org
วันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 13.00 น.
วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 9.30
และ 13.30 น.

พระราชวังพญาไทได้ชื่อว่าเป็นพระราชวังที่
สวยงามไม่แพ้ใคร ปัจจุบันกลายเป็น
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แต่ก็ยังเปิดให้
นักท่องเที่ยงเข้าชมตามวันและเวลาที่
ก�ำหนด จากทุ่งนาและที่ประทับในสมัย
รัชกาลที่ 5 ได้ยกฐานะเป็นพระราชวัง
พญาไทในสมัยรัชกาลที่ 6 เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติพระบรมชนกนาถและ
พระบรมราชชนนี หลังจากนั้นได้สร้าง
พระที่นั่งและพระต�ำหนัก ที่ล้วนเป็น
สถาปัตยกรรมตะวันตก อาทิ พระที่นั่ง
พิมานจักรี พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน
พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส พระที่นั่งเทวราช
สภารมย์
พระที่นั่งอุดม
วนาภรณ์
พระต�ำหนัก
เมขลารูจี และ
สวนโรมัน

NEED TO KNOW

จิตรกรรมทีม่ อิ าจลบเลือน
นอกจากโลหะปราสาทหลังสุดท้ายในโลก
แล้ว ในพระอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังทีแ่ ตกต่างจากวัดอืน่ ตรงทีไ่ ม่ได้เป็น
รูปพุทธประวัติ แต่เป็นภาพโหราศาสตร์ทง้ั
27 นักขัตฤกษ์ และราศีทง้ั 12 ราศี
วาดเต็มสองข้างผนังและบานหน้าต่าง
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นัง่ สบายๆ ใน...กาแฟนรสิงห์
เป็นร้านกาแฟในเขตพระราชวังพญาไท ทีพ
่ าย้อนเวลาสูอ่ ดีตเมือ่ ร้อยปี
ก่อน เพราะนอกจากจะตัง้ อยูใ่ นตึกเก่าโคโลเนียลทีป่ พ
ู น้ื ไม้ ด้านในเป็น
พืน้ และผนังแบบเดิมแล้ว ทางร้านยังได้น�ำ โคมระย้า โซฟาหนังสีน�ำ้ ตาล
เคาน์เตอร์ไม้ โต๊ะไม้แบบไทยเดิม มาประดับไว้อย่างแนบเนียน จัดเสิรฟ
์
กาแฟ ขนมเค้ก แอปเปิล้ ครัมเบิล้ และอาหารว่างโบราณในบางวัน
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00-19.00 น.)
BANG KOK M I CE City Br e ak s
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HERITAGE
วังสวนผักกาด

SUAN PAKKAD PALACE
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
0-2245-4934,
0-2246-1775-6 ต่อ 229
www.suanpakkad.com
ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
THE CITY PILLAR SHRINE

ถนนหลักเมือง แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
www.bangkoktourist.com
ทุกวัน เวลา 5.30-19.30 น.

ศาลหลักเมือง
กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้น
พร้อมกับการสถาปนากรุง
รัตนโกสินทร์เป็นราชธานี
ตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์
ที่ว่าเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง โดยรัชกาล
ที่ 1 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ฝัง
เสาหลักเมืองที่ท�ำจากไม้ชัยพฤกษ์ที่ประกบ
ด้านนอกด้วยไม้แก่นจันทน์ บรรจุดวงชะตา
เมืองไว้ภายใน รอบศาลหลักเมืองสร้างซุ้มที่
ประดิษฐานเทพารักษ์ทั้ง 5 คือ เจ้าพ่อ
หอกลอง เจ้าพ่อเจตคุปต์ พระเสื้อเมือง
พระทรงเมือง และพระกาฬไชยศรี

วังสวนผักกาดเป็นสถานที่แห่งแรกใน
ประเทศไทย ที่เจ้าของบ้านเปิดบ้านต้อนรับ
นักท่องเที่ยว ในขณะที่เจ้าของยังคงพัก
อาศัยอยู่ภายใน ด้วยนิสัยและความรักใน
การสะสมศิลปะและโบราณวัตถุชิ้นส�ำคัญ
ของพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
จุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์
ศักดิพินิต และหม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์
บริพัตร ท�ำให้ที่นี่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มี
เรื่องราว ภายในมีเรือนไทยโบราณ 8 หลัง
พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง พิพิธภัณฑ์โขน และ
ห้องศิลปนิทรรศมารศี ซึ่งจัดแสดงอยู่ใน
ศิลปาคารจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ (ค่าเข้าชม
คนไทย 50 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท)

วัดมังกรกมลาวาส

WAT MANGKON KAMALAWAT
423 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
0-2222-3975, 0-2226-6553
0-2226-6552
www.lengnoeiyi.com
ทุกวัน เวลา 6.00-18.00 น.

วัดสุทศั นเทพวราราม
ราชวรมหาวิหาร

WAT SUTHAT THEP WARARAM

วัดเล่งเน่ยยี่ วัดศักด์สิทธิ์ส�ำหรับชาวจีนใน
ประเทศไทย ปีไหนใครดวงไม่ดีต้องมา
ท�ำบุญแก้ชงกันที่นี่ เล่งเน่ยยี่เป็นวัดสังกัด
จีนนิกาย ได้รับพระราชทานชื่อใหม่จาก
รัชกาลที่ 5 ว่า “วัดมังกรกมลาวาส” สร้าง
ตามสถาปัตยกรรมแบบจีนตอนใต้สกุลช่าง
แต้จิ๋ว วางแปลนตามแบบวังหลวง มีวิหาร
ท้าวจตุโลกบาลเป็นวิหารแรก เรียกว่า
“ซี้ไต๋เทียงอ้วง” ตรงกลางเป็นพระอุโบสถ
ประดิษฐานพระศากยมุนีพุทธเจ้า หรือ
ทีหุกโจ้ว ทั้งหมด 3 องค์ พร้อมพระอรหันต์
18 องค์ ข้างหลังพระอุโบสถเป็นวิหาร
เทพเจ้า อาทิ ไท้ส่วยเอีย ไฉ่ซิ้งเอีย แป๊ะกง
แป๊ะม่า รวม 58 องค์

ถนนบ�ำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2224-9845, 0-2222-9632
www.facebook.com/pages/
วัดสุทศั นเทพวราราม-WatSuthattepwararam
ทุกวัน เวลา 8.30-21.00 น.

วัดสุทัศนเทพวนราราม ราชวรมหาวิหาร
ได้รับการยกย่องจากศาสตราจารย์ศิลป์
พีระศรี ให้เป็นวัดงดงามที่สุดในช่วง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น นอกจากนั้นยังเด่น
เรื่องการวางแผนผังวัด โดยน�ำความเชื่อ
เรื่องไตรภูมิมาใช้ ท�ำให้วัดนี้เปรียบได้กับ
เมืองสุทัสสนนครบนเขาพระสุเมรุ
ศูนย์กลางของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อีกทั้งยัง
เป็นที่ประดิษฐานของพระศรีศากยมุนี
พระพุทธรูปส�ำริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย (คนไทยเข้าชมฟรี
ชาวต่างชาติเสียค่าเข้าชม 20 บาท)

NEED TO KNOW

แอบดูโรงเตีย๊ ม
เดินเข้าสูถ่ นนเยาวราชไปไม่ไกลจะพบร้านชาจีนชือ่ Double Dogs
บรรยกาศในร้านคล้ายโรงเตีย๊ มเล็กๆ จัดเสิรฟ
์ ชาจีนชัน้ ดีราว 60 ชนิด
ครบทัง้ ชาแดง อูห่ ลง ชาเขียว และชาดำ� นำ�มาคูก่ บั ขนมหวานแบบจีน เช่น
งาตัด ขนมเปีย๊ ะ ความพิเศษของร้านนี้ อยูท่ ค่ ี วามหลากหลายของรสและ
กลิน่ จัดเสิรฟ
์ ในป้านชาดินใบเล็กๆ พร้อมใช้เทคนิคการชงแบบจีนตอนใต้
(วันอังคาร- พฤหัสบดี เปิดบริการ เวลา 13.00-21.00 น. วันศุกร์-อาทิตย์
เปิดบริการ เวลา 13.00-22.00 น. โทร.08-6329-3075)
12
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จอดรถที่ไหน...ใกล้วดั มังกรฯ
เนือ่ งจากภายในวัดมังกรฯ ไม่มที จ่ ี อดรถ อาจ
ไม่คอ่ ยสะดวก รถทัวร์ขนาดใหญ่จงึ ต้องวน
ไปส่งผูโ้ ดยสารทีว่ ดั แต่ถา้ นำ�รถขนาดเล็กมา
สามารถใช้บริการทีจ่ อดรถของอาคารพาณิชย์
และโรงแรมในย่านนัน้ ได้ เช่น อาคารฮัว่ เซ่งเฮง
สิรริ ามา อาคารเท็กซัสสุก้ ี เป็นต้น
BANG KOK M I CE City Br e ak s

13

HERITAGE
วัดราชาธิวาสวรวิหาร

พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
เรือพระราชพิธี

WAT RAJA

ถนนสามเสน ซอยสามเสน 9
แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสติ
กรุงเทพฯ 10330
0-2243- 2125, 0-2243-9111
www.watraja.org
ทุกวัน เวลา 7.00-17.00 น.

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิหาร

วังบางขุนพรหม

BANGKHUNPROM PALACE

WAT RATCHABOPHIT

ธนาคารแห่งประเทศไทย 273
ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2283-5286 และ 0-2283-6723
0-2283-5283
www.bot.or.th
ติดต่อเข้าชมล่วงหน้าเป็นหมูค่ ณะเท่านัน้
โดยเปิดให้เข้าชมเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 9.00 - 12.00 น. และ
13.00 - 16.00 น.

ถนนเฟือ่ งนคร แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2222-3930
www.facebook.com/WatRajabopit
ทุกวัน เวลา 5.00-20.00 น.

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวงประจ�ำรัชกาลที่ 5 และ
รัชกาลที่ 7 แห่งนี้ มีพระอุโบสถที่ผสมผสาน
ศิลปะแบบไทยเข้ากับฝรั่งได้อย่างสวยงาม
จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “พระราช
วังแวร์ซายแห่งสยาม” ภายนอกเป็น
สถาปัตยกรรมแบบไทยแท้ ส่วนภายใน
หรูหราด้วยศิลปะโกธิค สร้างเพดานสูงโค้ง
พระเจดีย์ด้านนอกยังเด่นที่ระเบียงคดทรง
กลมคล้ายกับพระปฐมเจดีย์ สวยงามด้วย
ผนังที่ใช้เครื่องเคลือบเบญจรงค์ตกแต่ง
วัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นสุสานหลวง เนื่องจาก
เป็นที่บรรจุพระอัฐิและพระราชสรีรางคาร
ของเจ้านายหลายพระองค์

NATIONAL MUSEUM OF
ROYAL BARGES

วัดเก่าแก่ทคี่ รัง้ หนึง่ เคยมีพระกรรมฐานชือ่ ดัง
แวะเวียนมาฝึกปฏิบตั แิ บบวัดป่า และนีเ่ องที่
เป็นต้นก�ำเนิดแนวคิดธรรมยุตกิ นิกาย สิง่
ส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ในวัดนี้ คือภาพ
จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถใช้เทคนิค
การเขียนสีแบบฝรัง่ ทีเ่ รียกว่าเฟรสโก หรือสี
ปูนเปียก ภาพทัง้ หมดออกแบบโดยสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ โดยให้นายคาร์โล ริโกลี (Carlo
Rigoli) จิตรกรชาวอิตาลีผเู้ ขียนภาพโดม
ภายในพระทีน่ งั่ อนันตสมาคม เป็นผูว้ าด
ขยายและเขียนสี

วังบางขุนพรหมซึ่งตั้งอยู่ริมน�้ำเจ้าพระยา
ได้รับยกย่องว่าเป็นวังเจ้าฟ้าที่สวยงามที่สุด
และมีลายปูนปั้นวิจิตรที่สมบูรณ์ที่สุด
แห่งหนึ่งของเมืองไทย โดยเจ้าของวังคือ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพตั ร
สุขมุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินติ
พระราชโอรสองค์ที่ 33 ในรัชกาลที่ 5
ปัจจุบันวังบางขุนพรหมคงเหลือไว้แต่เพียง
ต�ำหนักใหญ่ ได้รับการปรับปรุงให้เป็น
พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมี
ห้องธนบัตรไทย จัดแสดงวิวัฒนาการเงิน
ตราไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

80/1 ถนนอรุณอัมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
0-2424-0004
www.nationalmuseums.finearts.
go.th/royal_barges/history.htm
ทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.

ดื่มด�่ำผลงานของช่างไทยที่ยังคงความ
ล�้ำเลิศในศิลปะทุกแขนง รวมถึงแสดงความ
วิจิตรตระการตาในงานฝีมือ ผ่านเรือ
พระราชพิธีอันงดงาม ณ พิพิธภัณฑ์ริม
คลองบางกอกน้อย ชื่นชมฝีมืออันประณีต
ของการสร้างสรรค์เรือพระราชพิธี โขนเรือ
และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ส�ำหรับประกอบ
ในพระราชพิธีกระบวนพระยุหยาตราชลมารค ถือเป็นมรดกของชาติอย่างแท้จริง

NEED TO KNOW

อาคารพิพธิ ภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.4
ในวัดราชาธิวาสวรวิหารยังเป็นทีต่ ง้ั ของ
อาคารพิพธิ ภัณฑ์จดั แสดงของเก่า ของ
โบราณ ศาสนวัตถุทท่ี างวัดได้เก็บรวบรวมไว้
ตัง้ แต่อดีต เช่น จานชาม ตาลปัตร ภาพ
เก่าแก่ คัมภีรใ์ บลาน ปัน้ ชา เครือ่ งบูชาจีน
ทุกชิน้ เปรียบได้กบั จิก๊ ซอว์บอกเล่าเรือ่ งราว
ของวัดราชาฯ และประวัตศิ าสตร์ในสมัย
รัชกาลที่ 4 และ 5 ได้เป็นอย่างดี (ไม่เสียค่า
เข้าชม ควรติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม)
14
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โสตทัศนาจรในวังบางขุนพรม
สำ�หรับผูท้ อ่ี ยากเรียนรูเ้ รือ่ งราวของเงินตราไทยนับจาก
อดีตสูป่ จั จุบนั ได้อย่างสนุกสนานมากขึน้ ทุกวัน
จันทร์และวันอังคาร เวลา 09.00 - 12.00 น. และ
13.00 - 16.00 น. พิพธิ ภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้จดั การเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์และวังบางขุนพรหม ในรอบ
พิเศษสำ�หรับประชาชนทัว่ ไป โดยไม่ตอ้ งจองล่วงหน้า ใน
รูปแบบ “สือ่ โสตทัศนาจร” หรือ Audio Guide มีทง้ั
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เ้ ลือก (สำ�หรับหมูค่ ณะ
ควรติดต่อล่วงหน้าเพือ่ อำ�นวยความสะดวก)
BANG KOK M I CE City Br e ak s
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CULTURE
ชุมชนกุฎจี นี

KADEEJEEN COMMUNITY
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เชิงสะพาน
พระพุทธยอดฟ้า ฝัง่ ตรงข้าม
ตลาดปากคลองตลาด)
กองการท่องเทีย่ วกรุงเทพมหานคร
0-2225-7612-4
0-2225-7615-6

คลองบางหลวง

KHLONG BANG LUANG
ถนนเพชรเกษม 28 แขวงคูหาสวรรค์
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
กองการท่องเทีย่ วกรุงเทพมหานคร
0-2225-7612 - 4
0-2225-7615-6
ทุกวัน เวลา 9.00-18.00 น.
หุน่ ละครเล็กแสดงเวลา 14.00 น.

ย้อนเวลากลับไปสู่กรุงเทพฯ
เมื่อห้าสิบปีก่อนกับการนั่ง
เรือล่องคลองบางหลวง
คลองสายเล็กๆ ในฝั่งธนบุรี
ที่ยังคงมีวิถีชีวิตริมน�้ำเรียบ
ง่ายให้ได้เห็น โดยมีบ้าน
ศิลปินคลองบางหลวงเป็นเหมือนศูนย์ข้อมูล
พื้นฐาน คอยเกริ่นน�ำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก
คลองแห่งนี้มากขึ้น ในบ้านศิลปินเป็นทั้ง
โรงเรียนสอนศิลปะ ร้านกาแฟ และ
โรงละครแสดงหุ่นละครเล็กในทุกวัน จาก
นั้นจึงเช่าเหมาเรือชาวบ้านล่องไปดูวิถีชีวิต
สองฝั่งคลอง เด็กกระโดดน�้ำ บ้านเก่าริมน�้ำ
สวนมะพร้าว สวนกล้วยไม้ และพ่อค้าแม่
ขายที่ยังคงพายเรือร้องเรียกลูกค้า

กุฎีจีน หรือ กะดีจีน เป็นย่านเก่าที่มีความ
ส�ำคัญตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี เพราะเป็นย่านที่
มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา มี
ทั้งชาวไทย จีน มุสลิม และฝรั่งโปรตุเกส
อาศัยอยู่มานานนับสองร้อยปี จนเป็นที่มา
ของต�ำนานขนมฝรั่งกุฎีจีนแห่งร้านธนูศิลป์
อันเลื่องชื่อ โบสถ์ซางตาครูสแห่งนิกาย
โรมันคาทอลิกเป็นสัญลักษณ์ส�ำคัญของย่าน
นี้ พอๆ กับวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ซึ่ง
ประดิษฐานหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ซ�ำปอกงของ
ชาวจีน ใกล้กันคือมัสยิดบางหลวง หรือ
กุฎีขาว ศูนย์รวมใจชาวมุสลิม และเป็น
มัสยิดหลังเดียวในโลกที่สร้างเป็นอาคาร
ทรงไทย

ผ้าไหมบ้านครัว

THAI SILK WEAVERS OF
BAAN KRUA
847/1 บ้านครัวเหนือ ถนนวัดพระยายัง
แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400
กองการท่องเทีย่ วกรุงเทพมหานคร
0-2225-7612-4
0-2225-7615-6
ติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม

บ้านบาตร

BAAN BAT
ซอยบ้านบาตร ถนนบริพตั ร
แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
กรุงเทพฯ 10100
กองการท่องเทีย่ วกรุงเทพมหานคร
0-2225-7612-4
0-2225-7615-6

เรียนรู้การทอผ้าไหมด้วยวิธีการแบบดั้งเดิม
ที่ชุมชนบ้านครัว ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชาว
แขกจามที่อพยพมาตั้งรกรากในเมืองไทย
สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมกับยึดอาชีพ
ทอผ้าขายตามเมืองส�ำคัญริมแม่น�้ำ
เจ้าพระยา ยุคทองของผ้าไหมบ้านครัว มา
พร้อมกับการเปิดตัวผ้าไหมจิม ทอมป์สันซึ่ง
ใช้ผ้าทอจากบ้านครัวเป็นหลัก ทว่าซบเซา
และเลิกราไปทีละบ้านหลังการหายตัวของ
นายห้างจิม ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่คน
เท่านัน้ ทีย่ งั คงท�ำอาชีพช่างทอผ้าและเป็น
ช่างย้อมสีผ้าไหม ซึ่งใช้เทคนิคโบราณท�ำ
ด้วยมือทุกขั้นตอน แต่กระนั้นก็พร้อมเปิด
ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม

บ้านบาตรเกิดขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฏชัดเจน
แต่จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า
ชุมชนบ้านบาตรนั้นอพยพมาจากอยุธยา
และอยู่ที่กรุงรัตนโกสินทร์มานานกว่า 200
ปี ตั้งแต่อดีต ชาวบ้านบาตรเลี้ยงชีพด้วย
การท�ำบาตรมากันทั้งหมู่บ้าน ต่อมา เมื่อมี
โรงงานผลิตบาตรที่ทันสมัยขึ้นมา การท�ำ
บาตรด้วยมือแห่งบ้านบาตร จึงเหลือเพียง
ต�ำนาน แม้ปัจจุบันจะมีการฟื้นฟูวิธีการท�ำ
บาตรแบบโบราณขึ้นมา แต่ก็ผลิตเป็นเพียง
ของที่ระลึกและผลิตได้เพียงครั้งละไม่มาก
เท่านั้น

NEED TO KNOW

เรียนรูก้ นั ต่อที...
่ พิพธิ ภัณฑ์บา้ นไทยจิม ทอมป์สนั
ชมผ้าวิธที อไหมจากบ้านครัวแล้ว ต้องไม่ลมื ชมนิทรรศการชีวประวัตขิ อง
บุคคลผูม้ อี ทิ ธิพลต่อวงการผ้าไหม...นายจิม ทอมป์สนั หรือ เจมส์ เอช.
ดับเบิลยู. ทอมป์สนั นักธุรกิจชาวอเมริกนั ผูน้ �ำ ผ้าไหมของไทยออกไปให้
คนทัว่ โลกได้รจู้ กั พิพธิ ภัณฑ์บา้ นไทยจิม ทอมป์สนั แห่งนีเ้ ป็นหมูเ่ รือนไทย
ทีเ่ คยเป็นทีอ่ ยูข่ องเขา ซึง่ ปัจจุบนั เป็นทีต่ ง้ั ของพิพธิ ภัณฑ์ ร้านขาย
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม และร้านอาหารไทย (เปิดทุกวัน เวลา
9.00-17.00 น. โทร.0-2216-7368)
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เรียนรูเ้ พือ่ เคารพในวิถี
การท่องเทีย่ วชุมชนต่างๆ ของ
กรุงเทพฯ เต็มไปด้วยความสนุกและ
เรือ่ งเล่ามากมาย ขณะเดียวกัน ในฐานะ
ผูม้ าเยือน พึงระลึกไว้เสมอว่าควรให้
ความเคารพวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมของ
คนในชุมชน เพือ่ สัมพันธ์และความเข้าใจ
อันดีระหว่างกันและกัน
BANG KOK M I CE City Br e ak s
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CULTURE
ท่าพระ ท่าพระจันทร์ ท่าเตียน

บางรัก

THA PHRA, THA PHRACHAN,
THA TIEN

คลองลัดมะยม

BANG RAK
ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ
กองการท่องเทีย่ วกรุงเทพมหานคร
0-2225-7612-4
0-2225-7615-6

ถนนริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา ใกล้กบั
สนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
กองการท่องเทีย่ วกรุงเทพมหานคร
0-2225-7612-4
0-2225-7615-6

KHLONG LAT MAYOM
เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ
กองการท่องเทีย่ วกรุงเทพมหานคร
0-2225-7612-4
0-2225-7615-6
ตลาดนำ�้ คลองลัดมะยมเปิดเฉพาะ
เสาร์-อาทิตย์

เส้นทางจักรยานชมชนบทกลางมหานคร
ที่ย่านชุมชนคลองลัดมะยม เป็นอีกหนึ่ง
เส้นทางไฮไลต์ ที่ท�ำให้ภาพเมืองหลวงอัด
แน่นด้วยรถราและผูค้ นเปลีย่ นไป เพราะตลอด
สองข้างทางคือสวนข่า ตะไคร้ ใบมะกรูดที่
ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย พร้อมด้วยคูคลอง
เล็กๆ ตัดสู่บ้านเรือนไทยในอดีตที่ยังเหลือ
อยู่ โดยมีบ้านพิพิธภัณฑ์ของเอนก นาวิกมูล
เป็นแหล่งเรียนรู้ ปิดท้ายปลายทางทีต่ ลาดน�ำ้
คลองลัดมะยม น�ำผลผลิตทางการเกษตร
และของกินพื้นบ้านใส่เรือมาขาย ซึ่งถ้าใคร
ไม่ได้เที่ยวด้วยจักรยาน ก็สามารถเริ่มต้น
เที่ยวชุมชนคลองลัดมะยมได้ที่นี่เช่นกัน

บางล�ำพู

BANGLUMPOO
ถนนเล็กๆ ด้านหลังวัดมหาธาตุฯ ที่ขนาน
ไปกับแม่น�้ำเจ้าพระยา คือ ย่านเก่าท่าพระ
ท่าพระจันทร์ และท่าเตียน อันเป็นที่ตั้งของ
ย่านพระเครื่องและของเก่าแหล่งใหญ่ที่สุด
ในกรุงเทพฯ เสน่ห์แรกของถนนสายนี้คือ
บ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์อาคารโคโลเนียล
สีเหลืองมัสตาร์ดในแบบเก่า ผู้คนก็ล้วนเป็น
คนเก่าคนแก่ที่ยังคงรักษากิจการเก่าแก่ของ
แต่ละบ้านมาจนถึงปัจจุบัน และที่เป็นอีก
สีสัน ได้แก่ แผงลอย ขายของเก่า ของมือ
สอง และพระเครื่องเรียงรายอยู่เต็มฟุตบาท
เป็นทางยาวจากท่าพระจันทร์ ท่าพระ เรื่อย
มาถึงท่าเตียน ปะปนกันไปทั้งของแท้
ของเทียม และของใหม่เลียนแบบของเก่า

เขตพระนคร กรุงเทพฯ
กองการท่องเทีย่ วกรุงเทพมหานคร
0-2225-7612-4
0-2225-7615-6

ย้อนความทรงจ�ำกับบางล�ำพู
ย่านเก่ารอบเกาะรัตนโกสินทร์
ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งรวม
งานประณีตศิลป์ ไม่วา่ จะเป็นช่างทอง เครือ่ ง
ถม และเครือ่ งเงิน แม้ปจั จุบนั กลายเป็นย่าน
กินดื่มส�ำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ก็ยัง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่
ส�ำคัญ เริ่มต้นที่วัดบวรนิเวศวิหาร กับภาพ
เขียนขรัวอินโข่งอันเลื่องชื่อ วัดชนะสงคราม
ตามด้วยบ้านดนตรีไทยดุริยประณีต มัสยิด
จักรพงษ์ และป้อมพระสุเมรุทตี่ งั้ อยูบ่ ริเวณ
สวนสันติชยั ปราการ

ครั้งหนึ่งบางรักเคยเป็นชุมชนริมน�้ำ
เจ้าพระยาที่ทันสมัยและฟู่ฟ่าที่สุดในสมัย
รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 รถราง โรงแรม
ห้าดาวแห่งแรกๆ ของไทย และอาคารทรง
โคโลเนียลแบบยุโรป เป็นสัญลักษณ์แห่ง
ความศิวิไลซ์บนถนนเจริญกรุง บ�ำรุงเมือง
และเฟื่องนคร ปัจจุบัน แม้บางรักจะมีความ
เปลี่ยนแปลงไปมาก แต่ก็ยังมีเสน่ห์น่าเที่ยว
ไม่เสื่อมคลาย นอกจากอาคารบ้านเก่าแล้ว
ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านอร่อย
และร้านที่มีประวัติมายาวนาน และที่จะ
พลาดไม่ได้ คือ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
ที่บอกเล่าว่าชาวบางรักในสมัยก่อน
ว่าใช้ชีวิตอย่างไร

NEED TO KNOW

วันเดียวเทีย่ ว 3 ตลาด
จากตลาดน้�ำ คลองลัดมะยม สามารถนัง่ เรือ
เทีย่ วต่อทีต่ ลาดน้�ำ ตลิง่ ชันได้เช่นกัน หรือจะ
เหมาแพ็กเกจวันเดียวเทีย่ ว 3 ตลาด คือ
ตลาดน้�ำ คลองลัดมะยม ตลาดน้�ำ วัดสะพาน
และตลาดน้�ำ ตลิง่ ชัน โดยใช้เวลา 3 ชัว่ โมง
เด็กราคา 60 บาท ผูใ้ หญ่ 99 บาท ให้
บริการเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์เท่านัน้
(โทร.0-2881-3829)
18
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ยามเย็นแบบเรียบโก้รมิ เจ้าพระยา
Sheepshank Public House ร้านอาหารริมแม่น�ำ้ เจ้าพระยาบริเวณ
ท่าเรือพระอาทิตย์ ดูภายนอกนัน้ คล้ายโกดังเก่าริมท่าเรือ แต่ภายในคือ
ร้านอาหารขนาดใหญ่ ตกแต่งสไตล์อนิ ดัสเตรียลดีไซน์ เน้นความดิบ
ด้วยปูนเปลือย อิฐบล็อก โต๊ะไม้ โครงเหล็กสีด�ำ สนิท และกระจกทีใ่ ช้ตา่ ง
ผนังโชว์ให้เห็นสีสนั ในร้าน เสิรฟ
์ เมนูอาหารยุโรปสไตล์อติ าเลียนครบ
คอร์สคูก่ บั ไวน์ (ถนนพระอาทิตย์ เปิดบริการทุกวัน ยกเว้น
วันจันทร์ โทร.0-2629-5165)
BANG KOK M I CE City Br e ak s
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CULTURE
สามแพร่ง

SAMPHRAENG
ถนนแพร่งภูธร แพร่งนรา และ
แพร่งสรรพศาสตร์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ
กองการท่องเทีย่ วกรุงเทพมหานคร
0-2225-7612-4
0-2225-7615-6
ตลอดทัง้ วัน

เยาวราช

CHINA TOWN BANGKOK
ใกล้กบั สถานีหวั ล�ำโพง กรุงเทพฯ
กองการท่องเทีย่ วกรุงเทพมหานคร
0-2225-7612-4
0-2225-7615-6
ตลอดทัง้ วัน

พบสีสันย่านเก่าที่ไม่เคยหลับใหลบนถนน
เยาวราช ชุมชนชาวจีนแห่งแรกของไทย
และปัจจุบันคือชุมชนชาวจีน
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ แม้
สองข้างถนนเยาวราชจะเต็ม
ไปด้วยตึกเก่าโคโลเนียล แต่
ก็เป็นโคโลเนียลที่ผสมผสาน
ทั้งจีน ฝรั่ง และไทยอย่าง
ลงตัว โดยศูนย์กลางของชาวจีนเยาวราชนั้น
อยู่ที่วัดมังกรกมลาวาส ตรงข้ามคือถนน
เล็กๆ ที่ซ่อนตลาดสดขายอาหาร และเครื่อง
ปรุงของครัวจีนครบครัน ส่วนอาหารจีนมีให้
ได้เลือกกินตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะกลางคืน
เต็มไปด้วยรถเข็นขายกระเพาะปลา รังนก
หูฉลาม ตลอดสองข้างถนนที่มีแต่ป้ายไฟ
นีออนภาษาจีน ราวกับอยู่ในเมืองจีน
อย่างไรอย่างนั้น

เดินเล่นในย่านสามแพร่ง ย่านทีเ่ ต็มไปด้วย
ของอร่อยเจ้าเก่า ซึง่ ประกอบด้วย ถนนแพร่ง
ภูธร แพร่งนรา และแพร่งสรรพศาสตร์ อัน
เป็นย่านการค้าทีเ่ คยรุง่ เรืองในสมัยรัชกาลที่
5 และที่ 6 นอกจากศาลเจ้าพ่อเสือ โรงเรียน
ราษฎร์แห่งแรกทีว่ ดั มหรรณพ และร้านขนม
เบือ้ งโบราณชิน้ ละร้อยบาทจากร้านละเมียด
แล้ว สามแพร่งยังมีความน่าสนใจของ
สถาปัตยกรรมกึง่ ไทยกึง่ โคโลเนียล ทีม่ ใี ห้
ชมตลอดสองข้างทาง เช่น ร้านขายยาแผน
โบราณหมอหวาน บ้านไม้ฉลุลายขนมปังขิง
ทัง้ หลัง และโรงแรมในบ้านเก่า เดอะ ภูธร
เป็นต้น

ตรอกแขก

TROK KHAEK
ย่านพาหุรดั ใกล้เยาวราช กรุงเทพฯ
กองการท่องเทีย่ วกรุงเทพมหานคร
0-2225-7612 - 4
0-2225-7615-6
ตลอดทัง้ วัน

ชุมชนริมคลองบางระมาด

KHLONG BANG RAMAD
ซอยวัดจ�ำปา พุทธมณฑลสาย 1
เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ
กองการท่องเทีย่ วกรุงเทพมหานคร
0-2225-7612-4
0-2225-7615-6
กิจกรรมสาธิตการท�ำขนม แทงหยวก
มีเฉพาะเสาร์ และอาทิตย์

หลายคนรู้จักย่านพาหุรัดเป็นอย่างดีใน
ฐานะตลาดขายผ้าขนาดใหญ่ และเป็น
ชุมชนใหญ่ของชาวอินเดียในกรุงเทพฯ แต่
ภายในความวุ่นวายของย่านพาหุรัดยังมี
ตรอกเล็กๆ ซุกซ่อนสีสันแห่งวัฒนธรรม
อินเดียไว้อย่างครบถ้วน จนได้รับการเรียก
ขานว่า ตรอกแขก หรือ ลิตเติ้ลอินเดีย โดย
ตรอกแขกแห่งนี้ต่างกับพาหุรัด ตรงที่ไม่ได้
ขายผ้าเนื้อดีน�ำเข้าจากอินเดีย ทว่าภายใน
ตรอกแคบๆ แห่งนี้มีครบทั้งร้านอาหาร ร้าน
มังสวิรัติแบบอินดีย ร้านหมากพลู ร้านขนม
หวานส�ำหรับบูชาเทพในศาสนาฮินดู รวม
ทั้งร้านขายเครื่องเทศ ข้าวของเครื่องใช้
ซีดีเพลงและภาพยนตร์ที่น�ำเข้าโดยตรง
จากอินเดีย

วิถีชีวิตของชาวบางกอกในก่อนเก่าเป็น
อย่างไร สามารถรับชมได้ที่ริมคลอง
บางระมาด ซึ่งประกอบด้วยชุมชนชาวเกาะ
ศาลเจ้า ที่มีสภาพเป็นเกาะจริงๆ เพราะถูก
ล้อมรอบด้วยคลองเล็กๆ ได้แก่ คลองบาง
ระมาด คลองลัดวัดจ�ำปา และคลองบ้าน
ไทร จนกลายเป็นสังคมริมน�้ำ ที่ยังคงใช้เรือ
ในการสัญจร บนเกาะเปิดเป็นโฮมสเตย์
เล็กๆ ให้คนกรุงได้มาเรียนรู้วิถีไทย พร้อม
สาธิตการท�ำขนมไทยให้ได้ชม อีกสิ่งที่
ส�ำคัญคือศิลปะการแทงหยวกของตระกูล
หว่างจันทร์ ที่มีเอกลักษณ์ เป็นเรื่องราวของ
ไตรภูมิ โดยทายาทรุ่นที่ 3 คุณทวี หว่างจันทร์ ได้เปิดบ้านเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์

NEED TO KNOW

ฟังเรือ่ งเล่าจาก ล.เยาวราช
เรียนรูก้ ารปรับตัวของร้านโชว์หว่ ยในตำ�นานเยาวราช ที่ ล. เยาวราช ร้าน
โชว์หว่ ยอายุกว่า 70 ปี ปรับโฉมใหม่ให้เป็นโชว์หว่ ยสไตล์โมเดิรน์ กลาย
เป็นจุดถ่ายรูปแห่งใหม่ของนักท่องเทีย่ ว นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวไอศกรีม
สัญชาติไทยแท้แบรนด์กนิ ติม (Kintim) นำ�เอาผลไม้และขนมหวานของ
ไทย มาทำ�เป็นไอศกรีมแท่งคลายร้อนจำ�หน่ายทีห่ น้าร้าน เช่น ข้าวเหนียว
มะม่วง ทุเรียน ข้าวต้มมัด เป็นต้น (เปิดทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.
โทร.0-2886-2376)
20

MI C E C i ty B r e aks BANG KO K

ท่องเทีย่ วภาคประชาสังคม
อีกภาคีสงั คมทีน่ า่ สนใจ หากหน่วยงานใด
ต้องการท่องเทีย่ มชุมชน ลงลึกในกิจกรรม
ท้องถิน่ ลองคลิกเข้าไปทีเ่ ครือข่ายการท่องเทีย่ วภาคประชาสังคม www.facebook.
com/thaitourismsociety ทีม่ กั มีกจิ กรรม
เชิงสร้างสรรค์ทว่ั กรุงมานำ�เสนออยูบ่ อ่ ยครัง้
BANG KOK M I CE City Br e ak s
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MUSEUM + ART
พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะไทยร่วมสมัย

MUSEUM OF CONTEMPORARY
ART (MOCA)

พิพธิ ภัณฑ์ วีอาร์ คิงเพาเวอร์
คอมเพล็กซ์
VR MUSEUM

8 อาคารคิงเพาเวอร์ คอมเพล็กซ์
ถนนรางนำ�้ แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
0-2677-8888
0-2677-8898
www.kingpower.com/vrMuseum
ทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น.

เป็นพิพธิ ภัณฑ์พระพุทธศาสนากลางกรุงที่
ทันสมัยทีส่ ดุ ในขณะนี้ ในพิพธิ ภัณฑ์จดั แสดง
พระพุทธรูปเก่าองค์ใหญ่ ทัง้
ในสมัยอูท่ อง สุโขทัย และ
ล้านนา พร้อมด้วยงาน
ประติมากรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
ศาสนาในเอเชียอีกมากมาย
มีไฮไลต์เป็นองค์พระศิวนาฏราชจากอินเดียใต้ และพลาดชมไม่ได้อย่าง
เด็ดขาด คือ พระเครือ่ งองค์สำ� คัญทีห่ าชม
ยาก อย่าง ชุดเบญจภาคี ทัง้ หมดถูกเรียงร้อย
เข้าเป็นคอนเซ็ปต์หลัก Journey of the
Buddha ทีม่ กี ารจัดแสงสีและใช้สอื่ ทันสมัย
จนท�ำให้เรือ่ งราวของพระพุทธศาสนาไม่นา่
เบือ่ แต่อย่างใด (ค่าเข้าชม คนไทย 100 บาท
คนต่างชาติ 200 บาท)

499 ถนนก�ำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
0-2953-1005-7
0-2953-1008
www.mocabangkok.com
วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น.

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยที่โดดเด่นด้วย
ตัวอาคารสีขาวดูโมเดิร์นแห่งนี้ เกิดจาก
ความหลงใหลในงานศิลปะของคุณบุญชัย
เบญจรงคกุล งานส่วนใหญ่ที่จัดแสดงล้วน
เป็นของศิลปินไทยชั้นครู และศิลปินไทยรุ่น
ใหม่ที่มีชื่อเสียงด้านงานทัศนศิลป์ร่วมสมัย
ด้านในมีทั้งนิทรรศการถาวรที่คุณบุญชัย
สะสมครบทุกแขนง โดยเฉพาะงาน
มาสเตอร์พีซของศิลปินแห่งชาติ เช่น งาน
ชุดไตรภูมิของถวัลย์ ดัชนี, เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์, จ�ำรัส พรหมมินทร์ และช่วง มูลพินิจ เป็นต้น พร้อมด้วยห้องนิทรรศการ
หมุนเวียนจากศิลปินรับเชิญรุ่นใหม่
(ค่าเข้าชม คนไทย 180 บาท คนต่างชาติ
360 บาท)

พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
NATIONAL MUSEUM
BANGKOK

4 ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรม
มหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
0-2224-1402, 0-2224-1333
0-2281-6766
www.nationalmuseums.
finearts.go.th
เปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันจันทร์
อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 09.00-16.00 น.

เป็นพิพธิ ภัณฑ์ทที่ กุ คนควรได้เข้าชมสักครัง้
ในชีวติ เพราะทีน่ คี่ อื พิพธิ ภัณฑสถานส�ำหรับ
ประชาชนแห่งแรกในเมืองไทย จัดแสดง
ภาพถ่ายและโบราณวัตถุชนิ้ ส�ำคัญโดยเฉพาะ
ในสมัยรัตนโกสินทร์ ห้องจัดแสดงหลัก คือ
ห้องโบราณศิลปวัตถุของไทย ห้องจัดแสดง
เครือ่ งราชูปโภคและเครือ่ งต้นของกษัตริย์
และห้องจัดแสดงศิลปวัตถุของต่างประเทศ
โดยสิง่ ของส�ำคัญทีน่ ำ� มาจัดแสดงได้แก่ พระ
พุทธสิหงิ ค์ ศิลาจารึกหลักที่ 1 บานประตู
พระวิหารวัดสุทศั น์เทพวรารามราช
วรมหาวิหาร พระทีน่ งั่ ราเชนทรยาน
และพระเวชยันตราชรถ เป็นต้น (ค่าเข้าชม
คนไทย 30 บาท คนต่างชาติ 200 บาท)

หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร

BANGKOK ART AND
CULTURE CENTER
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2214-6630-8
0-2214-6639
www.bacc.or.th
ทุกวันยกเว้นวันจันทร์
เวลา 10.00-21.00 น.

ที่นี่คือหอศิลป์ขนาด 9 ชั้น รวบรวม
เรื่องราวเกี่ยวกับงานศิลปะทุกแขนง ไม่ว่า
จะเป็นงานจัดแสดงภาพวาด ภาพถ่าย
ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง นาฏศิลป์
ดนตรี งานกราฟฟิกร่วมสมัย จัดเวิร์คช็อป
ทางศิลปะ และมีร้านหนังสือศิลปะและการ
ออกแบบโดยเฉพาะ นิทรรศการทั้งหมดที่
จัดแสดงล้วนเป็นนิทรรศการหมุนเวียน มีให้
ชมตลอดทั้งปี ไม่เพียงเท่านั้นบริเวณชั้น
1-3 ของอาคาร ยังเปิดเป็นโซนไลฟ์สไตล์ที่
ครบเครื่องทั้งร้านอาหาร ร้านกาเฟ ร้าน
จักรยาน ร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับดีไซน์เก๋
และร้านขายของแฮนด์เมด ที่สะท้อนให้เห็น
ถึงการน�ำศิลปะเข้ามา
ประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ�ำวัน

NEED TO KNOW

ช่วงเวลาพิเศษใน MOCA
การเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะร่วมสมัย MOCA ในรูปแบบหมูค่ ณะใหญ่
ควรติดต่อล่วงหน้า โดยควรกรอกรายละเอียดในเว็บไซต์ หรือโทรศัพท์
ติดต่อโดยตรง เนือ่ งจากทางพิพธิ ภัณฑ์จะได้จดั เตรียมวิทยากรสำ�หรับ
นำ�ชมรายละเอียดต่างๆ นอกจากนี้ ยังสามารถจองโต๊ะสำ�หรับช่วงพัก
เบรกทีค่ าเฟ่ของพิพธิ ภัณฑ์ไว้ลว่ งหน้าได้อกี ด้วย
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GALLERY กาแฟดริป
ร้านกาแฟแห่งแรกในกรุงเทพฯ ทีก่ ลับมาใช้การ
เหยาะน้�ำ ทีละหยดลงบนผงกาแฟด้วยมือ เพือ่
ให้คอกาแฟได้ลม้ ิ รสทีแ่ ท้จริงของกาแฟแต่ละ
สายพันธุท์ ท่ ี างร้านคัว่ เอง (ชัน้ ล่าง หอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดทุกวัน
ยกเว้นวันจันทร์ เวลา 10.00-21.00 น.)
BANG KOK M I CE City Br e ak s
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นิทรรศน์รตั นโกสินทร์

พิพธิ ภัณฑ์ผา้ ในสมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ

NITASRATTANAKOSIN
EXHIBITION HALL

มิวเซียมสยาม

MUSEUM SIAM

100 ถนนราชด�ำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2621-0044
0-2621-0043
www.nitasrattanakosin.com
ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์
เวลา 10.00-19.00 น.

4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2225-2777
0-2225-2775
www.museumsiam.com
ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์
เวลา 10.00-18.00 น.

พิพิธภัณฑ์ไม่ได้มีไว้ให้ชมเท่านั้น เพราะที่
มิวเซียมสยามแห่งนี้ ได้เปลี่ยนค�ำนิยามของ
พิพิธภัณฑ์เสียใหม่ ให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วม
ด้วยการสัมผัส ทดสอบ และเรียนรู้ด้วยตัว
เอง ผ่านเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่ ครบทั้งแสง
สี เสียง ภาพสามมิติ กลิ่น รส โดยเรื่องราว
ที่จัดแสดงนั้นมีใจความส�ำคัญเกี่ยวเนื่อง
กับต�ำนานดินแดนสุวรรณภูมิจากอดีตถึง
ปัจจุบัน พร้อมค�ำถามส�ำคัญที่ว่าคนไทยมา
จากไหน อีกสิ่งที่โดดเด่นไม่แพ้เนื้อหา คือ
ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ที่ปรับปรุงมาจากบ้าน
เก่าโคโลเนียลอายุนับร้อยปี นอกจากนี้ยังมี
นิทรรศการตลอดปี (ค่าเข้าชมคนไทย 150
บาท คนต่างชาติ 300 บาท)

QUEEN SIRIKIT MUSEUM OF
TEXTILES

พิพธิ ภัณฑ์วฒ
ั นธรรมดอกไม้
THE MUSEUM OF FLORA
CULTURE
315 ถนนสามเสน ซอย 28
แยกองครักษ์ 13 เขตดุสติ
กรุงเทพฯ 10300
02 669 3633
0-2669-3632
www.floralmuseum.com
ทุกวันยกเว้นวันจันทร์
เวลา 10.00-18.00 น.

ถ้าต้องการรู้ถึงวิถีของชาวรัตนโกสินทร์โดย
เฉพาะ ต้องนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เท่านั้น ที่
นี่เปรียบได้กับนิทรรศการแห่งยุค จัดแสดง
วิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ นาฏศิลป์ ย่าน
เก่าในอดีต และสถาปัตยกรรมตั้งแต่ตั้งกรุง
รัตนโกสินทร์กระทั่งปัจจุบัน โดยนิทรรศการ
แห่งนี้ตั้งอยู่ในอาคารประวัติศาสตร์ใจกลาง
ถนนราชด�ำเนิน ด้านในอัดแน่นด้วยเนื้อหา
ถึง 9 ห้องนิทรรศการ แต่ละห้องใช้เทคนิค
ล�้ำสมัย จอระบบสัมผัส ระบบสามมิติที่ดึง
ผู้ชมให้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริงและสนุก
จนลืมเวลา (ค่าเข้าชมทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติ 100 บาท)

ดอกไม้สามารถเล่าเรื่องราวได้มากมาย โดย
เฉพาะดอกไม้ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์
วัฒนธรรมดอกไม้ โดยศิลปินนักจัดดอกไม้
ชื่อดังของไทย คุณสกุล
อินทกุล ความร่มรื่นของ
ต้นไม้ ดอกไม้ และบ้านไทย
กลิ่นอายโคโลเนียล คือที่ตั้ง
ของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งนอกจาก
แสดงให้เห็นวัฒนธรรมการ
จัดดอกไม้ของไทยในยุคสมัยต่างๆ ที่นี่ยัง
มีสมุดภาพดอกไม้จากทั่วโลก โดยเฉพาะ
เอเชีย พร้อมกันนั้นยังมีการสอนจัดดอกไม้
ร้อยมาลัยให้ผู้เข้าชมได้รู้จักวัฒนธรรม
ดอกไม้อย่างแท้จริง (ค่าเข้าชมทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ 150 บาท)

หอรัษฎากรพิพฒ
ั น์ ในพระบรมมหาราชวัง
 	 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2225-8420, 0-2225-9430
0-2225-9431
www.qsmtthailand.org
ทุกวัน เวลา 9.00-16.30 น.

ตามรอยแม่ของแผ่นดินกับพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ
ที่สมบูรณ์ที่สุดในเมืองไทย รวบรวม
ประวัติเครื่องแต่งกายของชาวสยาม ตั้งแต่
รัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงปัจจุบัน โดดเด่น
ด้วยห้องจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น�ำผ้าไหมไทยมา
ตัดเย็บ พร้อมห้องจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆ ที่สื่อให้เห็นถึงเทคนิคการ
เย็บปักของราชส�ำนักทุกขั้นตอน สุดท้ายคือ
ห้องที่บอกเล่าจุดก�ำเนิดของมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพฯ เพื่อให้คนไทยสามารถเลี้ยง
ตนเองได้อย่างยั่งยืน (ค่าเข้าชมทั้งชาว
ไทยและต่างชาติ 150 บาท)

NEED TO KNOW

ช็อปก่อนลา
อาร์ ช็อป เป็นร้านขายของทีร่ ะลึกแสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทย ดีไซน์เก๋ ตัง้ อยูช่ น้ ั ล่างสุด
ของอาคารนิทรรศน์รตั นโกสินทร์ มีทง้ ั หมวก
พวงกุญแจ ตุก๊ ตา ต่างหู ทำ�จากผ้าไหม ผ้า
ขาวม้า และผ้าฝีมอื ของชาวเขาและชาวบ้านใน
ชุมชนตามภูมภิ าคต่างๆ (เปิดทุกวัน ยกเว้น
วันจันทร์ เวลา 10.00-19.00 น.)
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หลากกิจกรรมกับผ้าไทย...ความสนุกร่วมสมัย
นอกจากจะได้รบั ชมผืนผ้าไทยทีส่ ง่างามแล้ว พิพธิ ภัณฑ์ผา้ ใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ ยังได้จดั เตรียม
กิจกรรมให้ผเู้ ข้าชมได้รว่ มสนุกตลอดทัง้ ปี โดยสามารถเข้าไป
ดูตารางกิจกรรมเหล่านัน้ ได้ทาง www.qsmtthailand.org/
news_activities/ ซึง่ ในแต่ละเดือนจะมีกจิ กรรมหลากหลายให้
คุณได้สมั ผัสความร่วมสมัยของผ้าไทย
BANG KOK M I CE City Br e ak s
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พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
หอศิลป์เจ้าฟ้า

บ้านจักรยาน

BICYCLE HOUSE

พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั
WAT TRAIMIT MUSEUM

661 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10110
0-2623-3329, 0-2623-1227
www.wattraimitr-witthayaram.com
นิทรรศการเปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้น
วันจันทร์ เวลา 8.00-17.00 น.,
องค์หลวงพ่อทองค�ำเปิดให้เข้าชมทุกวัน

สนุกไปกับเรื่องราวของพระพุทธศาสนา
ต�ำนานหลวงพ่อทองค�ำ และประวัติศาสตร์
ของคนจีนบนแผ่นดินไทยในเยาวราช ผ่าน
พิพิธภัณฑ์แห่งวัดไตรมิตรที่ตั้งอยู่ภายใน
พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติฯ โดยชั้น
ล่างของมณฑปฯ คือศูนย์ประวัติศาสตร์
เยาวราช พิพิธภัณฑ์ชุมชนที่ดีที่สุดและ
ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ต่อด้วย
นิทรรศการพระพุทธรูปทองค�ำ ที่เล่าถึงวิธี
การสร้างพระในสมัยสุโขทัย และเส้นทาง
แห่งพระพุทธรูปทองค�ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
หรือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ซึ่ง
ประดิษฐานอยู่ในชั้นบนสุดของมณฑปฯ
แห่งนี้

THE NATIONAL GALLERY
MUSEUM

76/10 ซอยสวนผัก 6 ถนนสวนผัก
แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ
10170
0-2424-6464, 02424-4705
www.facebook.com/bicyclehouse
ทุกวัน (หากเจ้าของบ้านอยู)่
เวลา 9.00 -17.00 น.

ความรักในจักรยานเก่าคือแรงบันดาลใจ
ส�ำคัญให้ชายวัยเกษียณอย่างคุณทวีไทย
บริบูรณ์ ตัดสินใจเปิดบ้านแล้วน�ำของสะสม
ที่รักที่สุดคือจักรยานเก่ากว่า 400 คัน มา
จัดแสดงให้คนรุ่นใหม่ได้ชม มีทั้งจักรยาน
ญี่ปุ่น จักรยานจากฝั่งยุโรป จักรยานในยุค
แรกๆ ของไทยที่เก่าแก่ที่สุดในร้านนั้นมีอายุ
ร่วมร้อยปี โดยคุณทวีไทยจะเป็นผู้พาเดิน
ชมพร้อมเล่าประวัติ
จักรยานทุกคันอย่าง
ละเอียด นอกจากนีย้ ังมี
ของเก่าอีกมากมายที่คน
ไทยสมัยนี้ลืมเลือน

ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ10200
0-2281-2224, 0-282-2639-40 ต่อ 14
0-282-2639-40 ต่อ 18
www.facebook.com/TheNational
GalleryBangkok
วันพุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

ดีโอบี หัวล�ำโพง แกลเลอรี
DOB HUALAMPHONG
GALLERY

318 ถนนพระราม 4 แขวง
มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10500
0-2237-5592-4
0-2237-5595
www.dobthailand.com/
ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์
เวลา 11.00-18.00 น.

ถ้าต้องการชมงานศิลปะร่วมสมัยที่ค่อนไป
ในทางโมเดิร์น เต็มเปี่ยมด้วยความจัดจ้าน
ทางความคิดชนิดเสียดสีสังคม ดีโอบี
หัวล�ำโพง แกลเลอรี คือค�ำตอบ ด้านในแบ่ง
พื้นที่ออกเป็นคาเฟ่เล็กๆ ที่ชั้นล่าง ถัดมาคือ
โรงเรียนสอนศิลปะ ฮอลล์ส�ำหรับจัดงาน
อีเวนท์ และอาร์ตแกลเลอรี ที่เน้นงานของ
ศิลปินไทยและนานาชาติแบบไม่จ�ำกัดแขนง
งานที่น�ำมาแสดงส่วนใหญ่จึงโดดเด่นไปที่
สื่อผสม ประติมากรรม งานออกแบบดีไซน์
โดยมีแกลเลอรีชื่อดังอย่าง ADEL Gallery
เป็นผู้คัดเลือกศิลปิน

NEED TO KNOW

พูดจาประสา...คนรักจักรยาน
เพือ่ ให้ได้อรรถรสอย่างเต็มเปีย่ มสำ�หรับทริปนี้ การเข้าชมเป็นหมู่
คณะควรโทรศัพท์ตดิ ต่อล่วงหน้า เพือ่ นัดวันทีเ่ จ้าของบ้านสะดวก
เพราะเจ้าของบ้านสามารถเป็นวิทยากรนำ�ชม รวมทัง้ บรรยาย และ
ตอบข้อซักถามได้ทกุ เรือ่ งเกีย่ วกับจักรยาน ซึง่ คุณจะได้เรียนรูโ้ ลก
ใบเล็กๆ บนหลังอานทีเ่ ต็มไปด้วยความทรงจำ�สุดประทับใจ
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เหนือ่ ยนัก พักก่อน
หากเดินชมนิทรรศการจนเหนือ่ ย แวะจิบ
ชา กาแฟได้ทค่ี าเฟ่ ดอยตุง ทีต่ ง้ั อยูใ่ นเขต
พระทีน่ ง่ั อนันตสมาคม สร้างเป็นเรือนกระจก
ไม้สขี าวในสวนสไตล์องั กฤษ มองเห็นพระทีน่ ง่ั
อนันตสมาคมได้อย่างชัดเจน (เปิดทุกวัน
ยกเว้นวันจันทร์ เวลา 10.00-17.00 น.)

หอศิลป์เจ้าฟ้าแห่งนี้เคยเป็นโรงผลิตเหรียญ
กษาปณ์ ปัจจุบันที่นี่คือสถานที่จัดแสดงงาน
จิตรกรรมตามแบบไทยประเพณี เช่น ผ้า
พระบฎสมัยอยุธยา จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของ
สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์
รวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติ เช่น
ปรีชา เถาทอง, จักรพันธุ์ โปษยกฤต, ประเทือง
เอมเจริญ และช่วง มูลพินิจ
เป็นต้น พร้อมด้วย
นิทรรศการหมุนเวียนตลอดปี
(ค่าเข้าชม คนไทย 30 บาท
คนต่างชาติ 200 บาท)

พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ป์แผ่นดิน

ART OF THE KINGDOM
พระทีน่ งั่ อนันตสมาคม ถนนราชวิถี
เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
0-2283-9411,0-2283-9185
www.artsofthekingdom.com/
ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์
เวลา 10.00-17.00 น.

อาคารหินอ่อนยุคเรเนซองส์จากเมืองคารารา
ประเทศอิตาลี และภาพเขียนสีเฟรสโกที่
สวยงาม ไม่ได้เป็นสิ่งที่ท�ำให้นึกถึงพระที่นั่ง
อนันตสมาคมเพียงเท่านั้น ปัจจุบนั สถานที่
แห่งนี้ยังใช้จัดแสดงนิทรรศการถาวรศิลป์
แผ่นดิน น�ำงานประณีตศิลป์ชั้นสูงจากช่าง
ในวังหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์มาให้ชื่นชม
ไม่วา่ จะเป็นเรือพระทีน่ งั่ มงคลสุบรรณจ�ำลอง
ฉากจ�ำหลักไม้เรือ่ งสังข์ทอง ฉากปักไหมเรือ่ ง
อิเหนา ฉากถมทองเรื่องรามเกียรติ์ สัปคับ
จ�ำหลักทอง เป็นต้น (ค่าเข้าชม 150 บาท)
BANG KOK M I CE City Br e ak s
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ACTIVITIES
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การศึกษา

ชามเริญ สตูดิโอ

SCIENCE CENTRE FOR
EDUCATION

สวนวชิรเบญจทัศ

VACHIRABENJATAS PARK

ถนนสุขมุ วิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10110
0-2391-0544, 0-2392-0508, 		
0-2392-1773 CALL CENTER 111
0-2391-0522, 0-2392-0508
www.sci-educ.nfe.go.th
เปิดทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์
เวลา 9.00-16.30 น.

ถนนก�ำแพงเพชร 3 แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
0-2537-9221
0-2537-9221
ทุกวัน เวลา 4.30-21.00 น.

กิจกรรมปัน่ จักรยานท่ามกลางอากาศบริสทุ ธิ์
ในโอเอซิสกลางกรุงอย่างสวนวชิรเบญจทัศ
หรือทีน่ ยิ มเรียกกันว่าสวนรถไฟนัน้ เป็น
กิจกรรมรับอรุณทีส่ ดชืน่ และท�ำให้ภาพ
ความแออัดของกรุงเทพฯ บรรเทาลงได้มาก
ทีน่ เี่ ปรียบได้กบั ปอดของกรุงเทพฯ ทีจ่ ะพบ
คนมาวิง่ ออกก�ำลังกาย โยคะ และเต้นแอโรบิก
กันทุกเช้า บริการจักรยานเช่าแบบไม่จำ� กัด
เวลา สามารถปัน่ บนเส้นทางจักรยานรอบ
สวนได้อย่างสบาย โดยเฉพาะในปลายฤดู
หนาวทีด่ อกชมพูพนั ธุท์ พิ ย์ผลิบานเต็มต้น
และร่วงหล่นจนเต็มถนน ท�ำให้เส้นทางที่
สวนรถไฟ เป็นเส้นทางจักรยานสวยทีส่ ดุ ใน
เมืองกรุงเลยก็วา่ ได้

CHARM-LEARN STUDIO

พิพธิ ภัณฑ์หนุ่ ขีผ้ งึ้ มาดามทุสโซ
MADAME TUSSAUDS
BANGKOK

สยามดิสคัฟเวอรี่ ชัน้ 6 เลขที่ 989
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330
0-2658-0060
0-2658-0056
www.madametussauds.com/bangkok
ทุกวัน เวลา 10:00-21:00 น.

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การศึกษา หรือ ท้องฟ้า
จ�ำลอง ไม่ได้เป็นสถานทีเ่ รียนรูท้ จี่ ำ� กัดอยูแ่ ค่
เด็กและเยาวชนเลยแม้แต่นอ้ ย เพราะทีน่ ยี่ งั
มีดวงดาวในจักรวาลอีกมากมายทีเ่ พิง่ ผ่าน
เข้ามาให้โลกได้ทำ� ความรูจ้ กั โดยนิทรรศการ
ภายในท้องฟ้าจ�ำลอง มีทงั้ นิทรรศการถาวร
เรือ่ งโลกและดาวดวงส�ำคัญในจักรวาล พร้อม
กันนัน้ ยังมีนทิ รรศการหมุนเวียนทีห่ ยิบจับ
เหตุการณ์สำ� คัญเกีย่ วกับดวงดาวมาบอกเล่า
และไฮไลต์คอื ห้องฉายดาวทีเ่ ป็นห้องวงกลม
ขนาดใหญ่ มีเครือ่ งฉายดาวฤกษ์ทฉี่ ายภาพ
ดาวฤกษ์ได้มากถึง 9,000 ดวง พร้อมทัง้ มี
การจัดระบบแสงสี ราวกับก�ำลังนัง่ ยาน
อวกาศท่องจักรวาลอยูจ่ ริง (ค่าเข้าชมผูใ้ หญ่
30 บาท เด็ก 20 บาท)

ไม่ต้องไปไกลถึงเมืองนอก ก็สามารถพบ
กับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งฝีมือระดับโลกอย่าง
มาดามทุสโซได้ เพราะขณะ
นี้มาดามทุสโซได้มาเปิด
บริการที่เมืองไทย พร้อมทั้ง
น�ำหุ่นขี้ผึ้งบุคคลส�ำคัญ
ดารา และนักร้องระดับโลก
อย่างประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกา ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขา
ต่างๆ รวมทั้งซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทย
อย่าง จาพนม แอน ทองประสม มาให้
คนไทยได้ใกล้ชิด ชนิดที่ว่าสามารถเข้าไป
สัมผัส กอดหุ่นขี้ผึ้งเหล่านี้ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหายแต่อย่างใด (ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่
450 บาท)

95 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว
แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
08-0587-6331
www.facebook.com/
charmlearnstudio
ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์
เวลา 9.00-21.00 น.

สร้างสมาธิผ่านศิลปะหลากหลายรูปแบบที่
ชามเริญ สตูดิโอ ห้องศิลปะเล็กๆ ในบ้าน
เก่ากลางย่านแพร่งสรรพศาสตร์ โดยคอร์ส
หลักคือการปั้นดินให้เป็นจาน ชาม และ
แก้วน�้ำแสนน่ารัก ที่ไม่จ�ำกัดว่าผู้เรียนจะ
ต้องมีความสามารถทางศิลปะมาก่อน การ
ไร้รูปแบบ การผสมผสานเทคนิคหลาก
หลาย ท�ำให้การปั้นดินเป็นเรื่องง่ายและ
สนุกมากยิ่งขึ้น ส่วนคอร์สการสอนย้อมผ้า
นั้นเป็นการเรียนรู้สีธรรมชาติ และ
ภูมิปัญญาคนอีสานผ่านเรื่องราวของ
คราม นอกจากนี้ยังมีคอร์สถ่ายภาพ
เรื่อยไปถึงการปลูกผักออร์แกนิคและ
ปุ๋ยท�ำมือที่สามารถน�ำไปปรับใช้ได้จริง

NEED TO KNOW

สวนสวยแห่งปี
สวนรถไฟจะสวยทีส่ ดุ ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ถงึ กลางเดือนมีนาคม เพราะ
เป็นฤดูกาลทีด่ อกชมพูพนั ธุท์ พ
ิ ย์ หรือ
ตาเบบูญา่ ผลิบาน และย้อมสวนแห่งนี้
เป็นสีชมพูหวาน ดังนัน้ จึงต้องไม่ลมื กล้อง
ถ่ายภาพ และอาหารมาว่างมาปิกนิก
28
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หมูค่ ณะรับส่วนลด
หากเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์หนุ่ ขีผ้ ง้ึ มาดามทุสโซเป็นหมูค่ ณะใหญ่
ควรติดต่อซือ้ บัตรล่วงหน้า ทัง้ นีน้ อกจากสะดวกและรวดเร็ว
แล้ว การซือ้ บัตรเป็นหมูค่ ณะ 10 คนขึน้ ไปยังได้รบั ส่วนลด
สูงสุด 25% และเดินเข้าทางเข้าพิเศษซึง่ จัดไว้รองรับสำ�หรับ
ผูเ้ ข้าชมเป็นกลุม่ ใหญ่โดยเฉพาะ รวมทัง้ มีเจ้าหน้าทีค่ อย
แนะนำ�จุดไฮไลต์ส�ำ คัญให้อกี ด้วย
BANG KOK M I CE City Br e ak s
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ACTIVITIES
เดอะลูม

THE LOOM

หอจดหมายเหตุพทุ ธทาส
อินทปัญโญ

BUDDHADASA INDAPANNO
ARCHIVES
สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
ถนนนิคมรถไฟสาย 2 แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเพทฯ 10900
0-2936-2800
0-2936-2900
www.bia.or.th
เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00-18.00 น.

เมื่อธรรมะคือธรรมชาติ
การเข้ามาศึกษาธรรมะที่
หอจดหมายเหตุพุทธทาส
อินทปัญโญ หรือ สวนโมกข์
กรุงเทพฯ จึงผ่อนคลายและ
เข้าถึงง่ายตามธรรมชาติหรือ
ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน โดยบรรยากาศของ
สวนโมกข์นั้นเน้นความเรียบง่าย ด้านในแบ่ง
เป็นห้องกิจกรรมธรรมะหลากหลาย เช่น
Bia Book Club ห้องหนังสือและสื่อธรรม
ภาพปริศนาธรรมให้ได้ไขรหัส ลานธรรม
ส�ำหรับเดินจงกรม ห้องปฏิบัติธรรมที่มี
กิจกรรมธรรมะหลากรูปแบบจากพระและ
วัดทั่วประเทศหมุนเวียนมาจัด รวมทั้ง
กิจกรรมอบรมอานาปานสติประจ�ำวันที่
ฝึกได้ทุกวัน ณ สวนโมกข์แห่งนี้

ชัน้ 1 อาคารลีเฮ้าส์ ซอยทองหล่อ 13
ถนนสุขมุ วิท 55 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
0-2712-7823
www.facebook.com/pages/		
The-LOOM
เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00-18.00 น.

การฝึกสมาธินนั้ ไม่จำ� เป็นต้องเริม่ ทีว่ ดั เสมอไป
เพราะคอร์สเรียนทอผ้าระยะสั้นที่เดอะลูม
นั้นสามารถสร้างสมาธิได้เช่นกัน ทว่าเป็น
การสร้างสมาธิบนพื้นฐานความเพลิดเพลิน
ที่ท�ำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อแต่อย่างใด โดย
การทอผ้าที่เดอะลูม ใช้เทคนิคและเครื่อง
ทอแบบญี่ปุ่นที่ไม่ได้ใหญ่โต หรือซับซ้อน
อย่างกี่ทอผ้าแบบไทย และใช้เวลาเพียงไม่กี่
ชั่วโมง ก็สามารถเรียนรู้เทคนิคการทอ
พื้นฐานได้ไม่ยาก จากนั้นจึงน�ำมาตัดเย็บ
เป็นกระเป๋า เสื้อ ผ้าพันคอตามใจชอบ อีก
ทั้งยังสามารถใส่ความสนุกด้วยการเลือก
วัสดุใหม่ๆ ทอร่วมกับไหมได้เช่นกัน
รับประกันเลยว่า เพียงหนึ่งวันสามารถ
ทอผ้าพันคอลายเก๋ๆ น�ำกลับบ้านได้

NEED TO KNOW

รืน่ รมย์ธรรมะตลอดปี
ดูรายละเอียดของกิจกรรมในหอจดหมายเหตุแห่งนี้ ที่ www.bia.or.th
เพือ่ ทำ�การสำ�รองสิทธิเ์ ข้าร่วมกิจกรรม และเตรียมความพร้อม โดยการ
แต่งกายนัน้ ไม่จ�ำ เป็นต้องใส่ชดุ ขาว ทว่าควรใส่ชดุ สีสภุ าพ ไม่โป๊ ไม่สน้ั
หรือรัดจนเกินไป สะดวกในการลุกนัง่ ทำ�กิจกรรมต่างๆ
30

MI C E C i ty B r e aks BANG KO K

ไฟลท์ เอ็คซพีเรียนซ กรุงเทพฯ

FLIGHT EXPERIENCE BANGKOK
ชัน้ 1 อาคารสีบญ
ุ เรือง ถนนสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2237-9895-6
0-2635-5388
www.flightexperiencethailand.com
ทุกวัน 10.00น.-22.00 น.

เหินเวหาชมวิวทิวทัศน์แบบเบิร์ดอายวิว
กับประสบการณ์พิเศษที่ FLIGHT
EXPERIENCE จ�ำลองการบินเสมือนจริงมา
ให้คุณสัมผัส โดยไม่จ�ำเป็นต้องมี
ประสบการณ์มาก่อน มีผู้เชี่ยวชาญและ
นักบินตัวจริงคอยให้ค�ำแนะน�ำ เพื่อให้ทริป
ในฝันของคุณสมบูรณ์แบบ คุณจะได้พบกับ
ฉากจ�ำลองทั่วโลกที่คุณอยากไปให้เลือกได้
อย่างเพลิดเพลิน (30 นาที 4,550 บาท 45
นาที 5,750 บาท 60 นาที 6,900 บาท
และ 90 นาที 9,550 บาท)

เรือคุณแม่

RUA KHUN MAE
ท่าเรือริเวอร์ซติ ี้ และท่าเรือเอเชียทีค
เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
0-2434-4962, 08-1817-7593
https://th-th.facebook.com/		
ruakhunmae
ทุกวัน เวลา 15:00 - 17:00 น.
ส่วนวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุด
เพิม่ โปรแกรมพิเศษ 14.00-19.00 น.

สัมผัสชีวติ ริมน�ำ้ เจ้าพระยา เทีย่ วไปในวัด วัง
และชุมชนเก่าริมน�ำ้ กับเรือคุณแม่ เรือท่องเทีย่ วดัดแปลงมาจากเรือขนข้าวสารโบราณ
ให้นกั ท่องเทีย่ วได้ชมวิวรอบทิศทาง ในวัน
ธรรมดา เรือคุณแม่มกี จิ กรรมล่องเรือยาม
บ่ายเข้าคลองมอญ คลองภาษีเจริญ แล้ว
เปลีย่ นมาลงเรือกระแชงไม้สกั กินขนมไทย
ชาววังและชมสถานทีย่ า่ นบางกอกน้อย
ในวันสุดสัปดาห์เพิม่ โปรแกรมพิเศษอิม่ บุญ
อิม่ ท้อง ล่องเรือโบราณ ไหว้พระวัดอรุณฯ
วัดระฆังฯ วัดกัลยาณมิตร และวัด
สุวรรณาราม จากนัน้ ล่องแม่เจ้าพระยา
รับประทานอาหารเย็นบนเรือ

มวยไทย ไลฟ์ เดอะเลเจนด์ ลีฟส์

MUAY THAI LIVE: THE LEGEND
LIVES
โรงละครไตรทิศ เอเชียทีค เดอะ
ริเวอร์ฟร้อนท์ 2194 ถนนเจริญกรุง
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120
จองตัว๋ ที่ THAI TICKET MAJOR
โทร. 0-2262-3456
www.muaythailive.net
ทุกวัน เวลา 20.00 น.

ครั้งแรกในเมืองไทยกับการแสดงมวยไทย
ไลฟ์ เดอะเลเจนด์ ลีฟส์ ในโรงละครไตรทิศ
ที่เล่าขานต�ำนานการต่อสู้และศิลปะแม่ไม้
มวยไทย ที่น�ำมาผสมกับศิลปะการแสดง
ร่วมสมัย ถ่ายทอดผ่านนักแสดงร่วม 20
ชีวิต ที่มีความสามารถในศิลปะการต่อสู้
หลากหลายแขนง ทั้งยังได้รับการฝึกซ้อม
อย่างหนักจากครูเสน่ห์ ทับทิมทอง
ปรมาจารย์แห่งวงการมวยไทย โดยการ
แสดงมีด้วยกัน 5 ชุด ได้แก่ เสืออ�ำพราง
เชลยศึกแปดหมัดเท้า นักรบดาบสะบั้น
เดอะ แพสชั่น ไฟท์เตอร์ และอมตะ
มวยไทย ทุกชุดนั้นเรียงร้อยผ่านระบบแสง
สี เสียง และเวที ที่สร้างความตื่นตาให้กับ
ผู้ชมได้ตลอดการแสดง
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ACTIVITIES
คาลิปโซ่ คาบาเรต์

CALYPSO CABARET
เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ 2194
ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
0-2688-1415-7
0-2688-1418
ทุกวัน เวลา 20.00 - 22.00

คาเฟ่ เวโลโดม

CAFE VELODOME
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2623-6340
ทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

ชุมชนคนรักการปั่นจักรยานที่อยากเชิญ
ชวนให้คนที่ไม่เคยปั่นจักรยานมาก่อนได้
เข้ามารู้จักโลกแห่งจักรยานผ่านการปั่น
จักรยานเที่ยวเมืองเก่ารอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ และย่านเก่าฝั่งธนบุรี โดยมี
ไกด์นักปั่นคือเหล่าบาริสตาประจ�ำร้าน
ทางร้านจะจัดทริปปั่นจักรยานทัวร์
กรุงเทพฯ ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ เปิดรับ
ทั้งนักปั่นหน้าใหม่ที่ไม่มีจักรยานเป็นของ
ตัวเอง ให้เข้ามาหยิบยืมจักรยานของทาง
ร้านได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

สนุกสนานไปกับการแสดงตระการตาจาก
นักแสดงร่วมร้อยชีวิตภายในโรงละคร
คาลิปโซ่ ที่ย้ายสถานที่ตั้งใหม่มา เอเชียทีค
เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ โรงละครคาบาเรต์
แห่งนี้ถือก�ำเนิด ในพ.ศ.2531 โดยเป็นการ
แสดงที่ต้องใช้ความสามารถทั้งการแสดง
การร้อง เต้นในจังหวะดนตรี และเรื่องราวที่
ผสมผสานตามสมัยนิยม บางครั้งต้องใช้
ทักษะด้านการเล่นตลก พร้อมการสลับฉาก
และแสงสีบนเวที ที่แสนอลังการจนสามารถ
ท�ำให้ผู้ชมเพลิดเพลินได้ตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม
(ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ราคา 1,200 บาท)

ไหว้พระกับเรือด่วนเจ้าพระยา

TOURS WITH CHAO PHRAYA
EXPRESS BOAT
ส�ำนักงานใหญ่เรือด่วนเจ้าพระยา หมู่ 3
ต�ำบลเมืองนนทบุรี อ�ำเภอมือง 		
จังหวัดนนทบุรี 11000
0-2449-3000-2 และ
สายด่วน 0-2445-8888
0-2449-3003
www.chaophrayaexpressboat.com
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.
และวันเสาร์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน
เวลา 8.50-17.00 น.

ท่องเที่ยวท่ามกลางความเย็นสบายของ
สายน�้ำเจ้าพระยา กับทริปอิ่มบุญจากบริษัท
เรือด่วนเจ้าพระยา ที่เปิดให้บริการตลอดปี
เริ่มจากโปรแกรมสักการะ 9 สิ่งศักสิทธิ์
เช่น วัดบุคคโล วัดยานนาวา วัดราชสิงขร
วัดราชาธิวาสฯ ในทุกวัน
อาทิตย์ตั้งแต่ เวลา
9.00-17.00 น. โปรแกรม
ล่องเรือไหว้ 5 วัดดังริม
แม่น�้ำเจ้าพระยา เช่น
วัดแก้วจุฬามณี วัด
ใหญ่สว่างอารมณ์ เป็นต้น พร้อมแวะเที่ยว
ชุมชนมอญเกาะเกร็ด โดยโปรแกรมนี้มี
เฉพาะวันเสาร์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน
ตั้งแต่เวลา 8.50 - 17.00 น. ทั้งสอง
โปรแกรมนั้นมาขึ้นเรือได้ง่ายๆ ที่ท่าเรือ
สาทร (ราคา 599 บาท และ 650 บาท)

นิทรรศการบทเรียนในความมืด
DIALOGUE IN THE DARKK

จามจุรสี แควร์ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2160-5356
www.facebook.com/didthailand
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา
11.15 - 17.15 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการเวลา
11.15 - 17.45 น.

เรียนรูท้ จี่ ะใช้ชวี ติ ร่วมกับผูพ้ กิ ารทางสายตา
ในนิทรรศการบทเรียนในความมืด ทีช่ วนคน
ตาดีมาลองใช้ชวี ติ ในความมืดสนิท โดยมีไกด์
ผูน้ ำ� ทางเป็นผูพ้ กิ ารทางสายตา ใช้เพียงเสียง
สัมผัส และความรูส้ กึ เท่านัน้ ในการคล�ำทาง
ด้านนิทรรศการนัน้ ไม่มอี ะไรนอกจากความ
มืดสนิท และใช้เวลาสัน้ ๆ เพียง 15 นาทีใน
การเข้าไปเรียนรู้ โดยการเข้าชมแต่ละรอบ
นัน้ จ�ำกัดผูเ้ ข้าชมเพียง 8 คน เพือ่ ให้ไกด์ได้
ดูแลอย่างทัว่ ถึง และจะเป็นนิทรรศการ
เปลีย่ นทัศนคติทมี่ ตี อ่ ผูพ้ กิ ารไปอย่างสิน้ เชิง
(ค่าเข้าชมผูใ้ หญ่ 90 บาท เด็ก 50 บาท)

NEED TO KNOW

สืบสานตำ�นาน ‘โขน’
เอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครคือการเป็น
ศูนย์กลางวัฒนธรรมทีง่ ดงามของไทย โดย
เฉพาะการแสดงโขนทีจ่ ดั ขึน้ ณ ศาลาเฉลิม
กรุง การจัดให้ผเู้ ข้าสัมมนาได้ชมความงาม
ทางศาสตร์และศิลป์ของสุดยอดศิลปะ
การแสดงชุดนีจ้ งึ เป็นประสบการณ์ล�ำ้ ค่า
สามารถดูตารางการแสดงได้ท่ี www.
salachalermkrung.com
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ชวนคนกรุง ปัน่ ปรุงชีวติ
กรุงเทพฯ ยุคใหม่เต็มไปด้วยเรือ่ งราวดีๆ มากมาย อย่างเช่น โปรเจกต์
bicycle campaign องค์กรไม่แสวงหากำ�ไร ทีเ่ ปิดมุมมองใหม่ของคน
กรุงให้เห็นถึงความสุขบนหลังอาน ด้วยกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เป็นครัง้ คราว ซึง่
คุณสามารถขอคำ�ปรึกษาเรือ่ งเส้นทางจักรยานทีน่ า่ สนใจในกรุงเทพฯ ได้
พร้อมรับคำ�แนะนำ�อืน่ ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ เพือ่ ทำ�ให้ทริปปัน่ จักรยานชมกรุง
ของคุณได้อรรถรสมากขึน้ ดูเพิม่ เติม www.facebook.com/
BangkokBicycle
BANG KOK M I CE City Br e ak s
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SHOPPING
ตลาดนัดจตุจกั ร

CHATUCHAK WEEKEND
MARKET

เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

ASIATIQUE THE RIVER FRONT
2194 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
0-2108-4488 (เฉพาะจันทร์-ศุกร์
เวลา 9.30-18.30 น.)
www.thaiasiatique.com
ทุกวัน เวลา 17.00-24.00 น.

คอมมูนิตีมอลล์ขนาดใหญ่ริมน�้ำเจ้าพระยา
ที่น�ำเอาโกดังสินค้าและท่าเรือเก่าตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 5 มาดัดแปลงเป็นแหล่งช็อปปิ้ง
กลางแจ้งขนาดใหญ่ 72 ไร่
ที่บรรจุร้านค้า ร้านอาหาร
กว่า 1,500 ร้าน โดยมีชิงช้า
สวรรค์ขนาดใหญ่เป็น
สัญลักษณ์ที่ทุกคนต้องได้
มาขึ้นพร้อมถ่ายภาพ
พระอาทิตย์ตกกลางแม่น�้ำเจ้าพระยาในมุม
สูง ร้านค้าในเอเชียทีคฯ มีครบทั้งเสื้อผ้า
งานดีไซน์ เครื่องประดับ ของแต่งบ้าน
สินค้ามือสอง และของที่ระลึกประดับ
สัญลักษณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกรุงเทพฯ และ
เมืองไทย ส่วนร้านอาหารก็มีทั้งอิตาเลียน
ไทย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และบาร์ ที่มีดนตรีเล่น
สดขับกล่อมตลอดคืน

ถนนก�ำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
0-2272-4440-1
0-2272-4633
www.chatuchak.org
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-19.00 น.

ตลาดนัดจตุจักรหรือที่หลายคนนิยมเรียก
จนติดปากว่า เจเจ (JJ) นั้นยังคงเป็นตลาดที่
ใหญ่ที่สุดและน่าช็อปปิ้งมากที่สุดใน
กรุงเทพฯ โดยในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ จะ
มีคนมาจับจ่ายที่ตลาดแห่งนี้ไม่ต�่ำกว่าแสน
คน เหตุก็เพราะในตลาดมีร้านค้าหลาก
หลายประเภทให้เลือกช็อปกว่า 9,000 ร้าน
ทั้งเสื้อผ้ามือสอง เสื้อผ้าแฟชั่นราคาถูก
เสื้อผ้าที่เน้นงานดีไซน์ราคาแพง เครื่อง
ประดับ เครื่องหอม ของที่ระลึก เรื่อยมาถึง
หนังสือมือสอง ของตกแต่งบ้าน งาน
ศิลปะ เฟอร์นิเจอร์ไม้เก่า งานจักสาน
รวมทั้งสัตว์เลี้ยง และตลาดต้นไม้ที่เปิด
บริการเฉพาะวันพุธถึงศุกร์เท่านั้น

NEED TO KNOW

วอล์คแรลลี ในเอเชียทีค
คงสนุกไม่นอ้ ยถ้ามีกจิ กรรมวอล์คแรลลี ชิมอาหารในเอเชียทีค
เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ คุณสามารถจัดกิจกรรมเช่นนีไ้ ด้ โดยต้องติดต่อ
ประสานงานเข้าไปล่วงหน้าเป็นกรณีพเิ ศษ เพือ่ นำ�เสนอรูปแบบกิจกรรม
นัน้ ๆ กิจกรรมนีน้ อกจากให้ความเพลิดเพลินกับผูเ้ ข้าประชุมสัมมนาแล้ว
ยังเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ ในการท่องเทีย่ วริมน้�ำ เจ้าพระยาอีกด้วย
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ร้านศิลปาชีพ 904
SILPACHEEP 904

พืน้ ทีค่ วบคุมในพระองค์ 904 ถนนราชวิถี
แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
0-2356-0802-9 ต่อ 92118
0-2241-9838
ทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

ร่วมสืบสานความเป็นไทยผ่านร้านศิลปาชีพ
904 หนึ่งในโครงการจากโครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัว ที่ตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่
ควบคุมในพระองค์ 904 ด้านในจัดแสดง
และจ�ำหน่ายงานหัตถศิลป์ของช่างชาวไทย
แขนงต่างๆ ในหลากหลายภูมิภาค ที่ได้รับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จนกลายเป็นงานดีไซน์
เก๋เข้ายุคสมัย มีทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า สมุดโน้ต
รองเท้า งานจักสาน เครื่องประดับ พร้อม
ด้วยมุมขนมไทยที่รื้อฟื้นสูตรดั้งเดิมของขนม
ไทยพื้นบ้านที่คนไทยหลายคนหลงลืมไป ให้
กลับคืนมา ซึ่งมุมขนมไทยนี้สามารถซื้อกลับ
บ้านเป็นของฝาก หรือจะนั่งกินในร้าน ก็มี
มุมสบายๆ ไว้ต้อนรับ

ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์

TRAIN MARKET SRINAKARIN
ซอยศรีนครินทร์ 51 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
กองการท่องเทีย่ วกรุงเทพมหานคร
0-2225-7612 - 4
0-2225-7615-6
โซนตลาดนัดเปิดบริการเฉพาะ
วันพุธ ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์
ส่วนโซนพลาซ่าเปิดบริการ
วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 17.00-24.00 น.

เอาใจคนรักความวินเทจด้วยตลาดนัดมือ
สอง ที่ย้ายร้านมาจากตลาดนัดรถไฟ
สวนจตุจักร ตัวตลาดเป็นตลาดกลางแจ้ง
ตั้งอยู่ด้านหลังซีคอนสแควร์ โดดเด่นด้วย
สินค้ามือสองที่คัดสรรเรื่องงานดีไซน์มาแล้ว
อย่างดี อีกทั้งพ่อค้าแม่ขายแต่งตัววินเทจมา
ขาย เข้ากับบรรยากาศ มีทั้งร้านเปิด
กระเป๋าแบกะดิน และร้านประเภทเปิดท้าย
ที่น�ำรถเก่าคลาสสิกมาเปิดท้ายขายของกัน
กลางตลาด มีครบทั้งเสื้อผ้า ของแต่งบ้าน
อุปกรณ์แต่งรถ อะไหล่จักรยานหายาก
จักรยานวินเทจ รถโบราณ ใครที่เป็น
นักช็อปของมือสองตัวจริงห้ามพลาด

สนุกช็อปสินค้าชุมชน
การช็อปปิง้ สินค้าชุมชน นอกจากช่วยขับ
เคลือ่ นเศรษฐกิจชุมชนแล้ว ยังได้เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ
ของพวกเขาผ่านสินค้าเหล่านัน้ ขอคำ�แนะนำ�
การท่องเทีย่ วชุมชนได้จากกองการท่องเทีย่ ว
กรุงเทพมหานคร (โทร.0-2225-7612-4
www.bangkoktourist.com)
BANG KOK M I CE City Br e ak s
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สยามดิสคัฟเวอร์ร/ี่ สยามสแควร์/
พารากอน/MBK CENTER

เยาวราช

YAO WARAJ

SHOPPING CENTER IN BANGKOK

ส�ำเพ็ง พาหุรดั

SAMPENG MARKET &
PHAHURAT
ถนนเยาวราช ถนนราชวงศ์ กรุงเทพฯ
กองการท่องเทีย่ วกรุงเทพมหานคร
0-2225-7612-4
0-2225-7615-6
ประมาณ 8.00-18.00 น.

ส�ำเพ็งเป็นตลาดขนาดใหญ่ทมี่ ปี ระวัตศิ าสตร์
ย้อนไปได้ถึงในสมัยรัชกาลที่ 1 โดยในยุค
เริ่มต้น ส�ำเพ็งคือย่านค้าขายของใช้ เสื้อผ้า
เครื่องกระดาษ อาหารแห้งของชาวจีน แต่
ปัจจุบัน ที่นี่คือแหล่งค้าส่งราคาถูกแหล่ง
ใหญ่ ที่มีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตา เสื้อผ้า
เครื่องเขียน เครื่องประดับ ลูกปัด สร้อย
ของขวัญวันปีใหม่ไปจนถึงวันรับปริญญา
การเดินเที่ยวส�ำเพ็งนั้นสามารถเดินทะลุ
ตรอกเล็กๆ ไปยังย่านพาหุรัดซึ่งเป็นย่าน
ขายผ้าทั้งปลีกและส่งราคาถูกของชุมชนคน
อินเดีย ย่านนี้มีทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเย็บ
ปักถักร้อย และมีผ้าหลากหลายประเภท
หลายราคาให้เลือกอย่างละลานตา

ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10110
กองการท่องเทีย่ วกรุงเทพมหานคร
0-2225-7612-4
0-2225-7615-6
7.00 - 24.00 น.

ถนนพญาไท ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
กองการท่องเทีย่ วกรุงเทพมหานคร
0-2225-7612-4
0-2225-7615-6
10.00-22.00 น.

ย่านสยามถือเป็นย่านช็อปปิง้ ทีส่ ำ� คัญอีกแห่ง
หนึง่ เพราะมาแค่ยา่ นเดียวก็สามารถเลือก
ช็อปปิง้ ได้หลายประเภท เริม่ จากศูนย์การค้า
BMK หรือ มาบุญครองในอดีต ทีย่ งั คงเป็นที่
นิยมของนักท่องเทีย่ ว นอกจากเสือ้ ผ้าราคา
ถูกสุดแล้ว ยังมีศนู ย์ไอทีครบทุกความ
ต้องการ ต่อมาคือสยามดิสคัฟเวอร์รี่ ทีม่ ี
LOFT เป็นร้านกิฟต์ชอปขนาดใหญ่ดงึ ดูดใจ
ส่วนสยามเซ็นเตอร์เน้นร้านขายเสือ้ ผ้าดีไซน์
ล�ำ้ เข้ากับบรรยากาศของห้าง ทีอ่ อกแบบได้
เปรีย้ วจีด๊ เข็ดฟัน ถ้าเน้นแบรนด์ไฮเอนด์ ต้อง
ขยับมาทีส่ ยามพารากอน และถ้าเป็นเสือ้ ผ้า
แฟชัน่ ของเหล่าวัยรุน่ ก็ตอ้ งสยามแควร์
เท่านัน้

แพลตินมั่ แฟชัน่ มอลล์

PLATINUM FASHION MALL
ถนนเพชรบุรี แขวงเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
www.platinumfashionmall.com
ทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น.

เพลิดเพลินไปกับการช็อปปิิ้งในย่านค้าส่ง
เสื้อผ้าราคาถูกที่สุดใน
กรุงเทพฯ ที่ประตูน�้ำ และ
แพลตินั่ม แฟชั่นมอลล์ โดย
ย่านประตูน�้ำนั้นเป็นย่านการ
ค้าส่งเก่าแก่ ที่เดินทั้งวันก็ไม่
ทั่ว มีครบทั้งเสื้อผ้าผู้ชาย
ผู้หญิง เสื้อผ้ากีฬา เสื้อผ้าเด็ก และ
เครื่องประดับ ซือ้ ขายกันเป็นโหลๆ ส่วน
แพลตินมั่ แฟชั่นมอลล์นั้น อยู่ในอาคาร
ขนาดใหญ่ ติดเครื่องปรับอากาศเย็นฉ�่ำ
เน้นเสื้อผ้าที่มีดีไซน์เข้ากับเทรนด์เพิ่ม
มากขึ้น ไม่ต้องซื้อยกโหล ซื้อเพียง 3 ตัว
ก็สามารถจ่ายในราคาขายส่งได้แล้ว

เยาวราชเป็นย่านคนจีนที่มีคึกคักตลอดทั้ง
กลางวันและกลางคืน ในตรอกซอกซอย
เล็กๆ ของเยาวราชโดยเฉพาะตลาดน้อย
และซอยแปลงนามนั้น เต็มไปด้วยร้านค้า
ขายของใช้ เครื่องกระดาษ โคมไฟ ยาจีน
และแผงลอยขายของกินที่คนจีนนิยม ทั้ง
ปลิงทะเล รังนก กระเพาะปลาแห้ง เป็ดย่าง
ทาร์ตไข่ ขนมจีบ ซาลาเปา เห็ดหอม โสม
และเครื่องยาจีนหายากสามารถซื้อได้ที่
เยาวราชเท่านั้น ส่วนกลางคืน ที่นี่ก็เต็มไป
ด้วยร้านอาหารมากมาย เช่น ข้าวแกง
กะหรี่ ก๋วยจั๊บ ขนมปังปิ้งชื่อดัง เรียกได้
ว่าสามารถเดินชิมและช็อป ได้ตั้งแต่
เช้าจรดเที่ยงคืน

NEED TO KNOW

จิบไป พักไป
จิบน้�ำ ชายามบ่ายทีห่ อ้ ง The Ivory Lounge
โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ ทีน่ �ำ ขนมไทยสูตร
ต้นตำ�รับมาเข้าคูก่ บั น้�ำ ชายามบ่ายจาก
วิททาร์ด (Whittard) ท่ามกลางเสียง
เพลงแจ๊ส และบรรยากาศของโรงแรม
(เฉพาะเวลา 13.30-17.00 น.
โทร.0-2217-0721, 0-2217-0777)
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เรือ่ งของทองเยาวราช
สินค้าทีม่ ชี อ่ื เสียงมากอย่างหนึง่ ของเยาวราชคือทองรูปพรรณ ซึง่ ธุรกิจ
ทองคำ�เดินทางผ่านกาลเวลาจนถึงปัจจุบนั ได้อย่างไร คุณจะพบเรือ่ งราว
และวิธที �ำ ทองคำ�รูปพรรณแบบดัง้ เดิม การชัง่ ทอง ตวงทอง ทีพ
่ พ
ิ ธิ ภัณฑ์
ทองคำ�ตัง้ โต๊ะกัง ถือเป็นห้างทองคำ�แห่งแรกๆ ของถนนเยาวราช เปิดมา
ตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 5 ข้าวของทุกชิน้ ทีจ่ ดั แสดงในพิพธิ ภัณฑ์คอื ของแท้
ทีเ่ คยใช้งานจริง (การเข้าชมต้องติดต่อล่วงหน้า โทร. 0-2224-2422)
BANG KOK M I CE City Br e ak s
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AROUND BANGKOK
ตลาดน�ำ้ ขวัญเรียม

พิพธิ ภัณฑ์ครุฑ

KWAN RIEM FLOATING
MARKET

ตลาดน�ำ้ คลองลัดมะยม

KHLONG LAD MAYOM
MARKET
ถนนบางระมาด แขวงบางระมาด
เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ 10170
กองการท่องเทีย่ วกรุงเทพมหานคร
0-2225-7612-4
0-2225-7615-6
เปิดบริการวันเสาร์ และ อาทิตย์
เวลา 9.00-15.00 น.

ช็อป ชิม และชมวิถีชีวิตของชุมชนริมน�้ำที่
เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในกรุงเทพฯ ที่ตลาด
น�้ำคลองลัดมะยม ที่อยู่ใกล้
กรุงแต่กลับมีความแตกต่าง
ราวหน้ามือเป็นหลังมือ ที่นี่
ไม่มีตึกสูงรายรอบ จะมีก็แต่
สวนผัก ผลไม้ และแปลงพืช
สมุนไพรที่ใหญ่ที่ที่สุดใน
กรุงเทพฯ ที่รอต้อนรับ บรรยากาศของ
ตลาดแห่งนี้คล้ายตลาดโบราณ ยังคงใช้
ใบตอง กะลามะพร้าวใส่อาหาร มีทั้งขนม
หวาน อาหารพื้นบ้านที่เป็นสูตรเฉพาะของ
ชาวคลองลัดมะยม นอกจากนั้นคืองาน
หัตถกรรมท้องถิ่น ให้ได้เลือกซื้อเป็นของ
ฝาก ปิดท้ายด้วยการนั่งเรือเที่ยวและ
เรียนรู้วิถีชีวิตชาวคลองลัดมะยม

ย้อนยุคไปกับตลาดริมคลองแสนแสบ ทีน่ ำ�
เอาบรรยากาศชนบทของไทยในสมัยก่อน
และวิถชี วี ติ ริมน�ำ้ ซึง่ คล้ายกับเรือ่ งแผลเก่าซึง่
มีตวั เอกคือไอ้ขวัญ อีเรียม เข้ามาสร้าง
บรรยากาศการจับจ่าย โดยทางตลาดและ
ชาวบ้านสองฝัง่ คลอง ได้จดั พิธตี กั รบาตรทาง
น�ำ้ ขึน้ ทุกเช้า ก่อนทีจ่ ะมีการเปิดตลาด ซึง่ ถ้า
นักท่องเทีย่ วจะเข้าร่วม ควรเตรียมอาหาร
มาก่อนเวลา 7.30 น. สักเล็กน้อย จากนัน้
แม่คา้ พ่อค้าจึงพายเรือแยกกันไปขายของทีม่ ี
ให้เลือกซือ้ ทัง้ ริมฝัง่ วัดบ�ำเพ็ญเหนือ และ
วัดบางเพ็ญใต้ทอี่ ยูต่ รงข้ามกัน ด้านสินค้าก็
เป็นผักผลไม้ งานหัตถกรรม ขนมพืน้ บ้าน

ธีมพิเศษ ณ สวนสามพราน
สวนสามพรานยังสามารถจัดกิจกรรมพิเศษเฉพาะกลุม่ เพือ่ ให้ผเู้ ข้า
ประชุมสัมมนาได้มปี ระสบการณ์รว่ มกัน ไม่วา่ จะเป็น การทำ�สบูส่ มุนไพร
การเรียนรูท้ �ำ ลูกประคบ และอีกหลากหลายกิจกรรมไทย ทีส่ ร้างความ
สนุกสนาน การเรียนรู้ และความรืน่ รมย์ไปพร้อมๆ กัน
MI C E C i ty B r e aks BANG KO K

ศูนย์ฝกึ อบรมธนาคารธนชาติ
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 9A
หมู่ 3 ต�ำบลแพรกษา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
0-2655-9000
www.garuda-museum.com/
ติดต่อเข้าชมล่วงหน้า

ริมคลองแสนแสบ ระหว่างซอยเสรีไทย 60
และ ซอยรามค�ำแหง 187 บริเวณวัด
บ�ำเพ็ญเหนือ และ วัดบางเพ็งใต้
08-3056-1903
www.kwan-riamfloatingmarket.com
เฉพาะเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 7.00-20.00 น.

NEED TO KNOW
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สวนสามพราน ริเวอร์ ไซด์
SAMPRAN RIVERSIDE

กิโลเมตร 32 ถนนเพชรเกษม
อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
0-3432-2544
0-3432-2775
www.sampranriverside.com
สวนออร์แกนิค และตลาดสุขใจ เปิดเฉพาะ
เสาร์-อาทิตย์ กิจกรรมหมูบ่ า้ นไทยมีทกุ วัน
เวลา 10.00-12.00 น. ส่วนการแสดง
วัฒนธรรมไทยมีทกุ วันเวลา 14.45 น.

นอกจากจะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ริมแม่น�้ำ
นครชัยศรี ที่รับจัดกิจกรรมสัมมนาได้หลาก
หลายรูปแบบแล้ว ที่สวนสามพรานยังมี
กิจกรรมดีๆ ให้เลือกท�ำอีกหลากหลายแบบ
เริ่มจากทัวร์ไร่สวนออร์แกนิคและวิถีเกษตร
ไทยบนเนื้อที่ 40 ไร่ ต้องนั่งเรือไปยังฝั่งตรง
ข้าม หรือจะเลือกการเข้าชมวิถีไทยแบบ
ก่อนเก่าในหมู่บ้านเรือนไทย ทางรีสอร์ตก็มี
กิจกรรมแบ่งออกเป็นฐานต่างๆ เช่น ทอผ้า
ท�ำนา ร้อยมาลัย ให้ได้ร่วมสนุก พร้อมการ
แสดงดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย
รวมทั้งความฉลาดเฉลียวของช้างไทย
สุดท้ายคือช็อปปิ้งของ
ฝากในตลาดสุขใจที่น�ำ
ผักผลไม้ปลอดสารพิษ
จากเกษตรกรนครปฐม
มาจัดจ�ำหน่าย

ทีน่ คี่ อื พิพภิ ณ
ั ฑ์ครุฑแห่งแรกและแห่งเดียวใน
เมืองไทย ก่อตัง้ โดยธนาคารธนชาติ จ�ำกัด
(มหาชน) เพือ่ ประดิษฐานองค์ครุฑพระราชทาน
ทีถ่ กู ส่งต่อครัง้ ผนึกก�ำลังควบรวมกิจการกับ
ธนาคารนครหลวงไทย เพือ่ ให้ทกุ คนได้ศกึ ษา
ถึงทีม่ า ความหมายของครุฑ และอิทธิพลทีม่ ี
ต่อสังคมไทย ด้านใน แบ่งออกเป็น 5 ห้องจัด
แสดง คือโถงต้อนรับ ครุฑพิมาน นคร
นาคราช อมตะเจ้าเวหา และห้องจัดแสดงมีทงั้
ครุฑแกะสลักจากไม้ขนาดใหญ่ และครุฑ
ไฟเบอร์ โดยครุฑเก่าแก่สดุ มีอายุกว่า 70 ปี

ซาฟารี เวิลด์

SAFARI WORLD
99 ถนนปัญญาอินทรา (ซอย		
รามอินทรา 109) แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
0-2914-4100-19, 0-2518-1000-1
0-2518-1022, 0-2518-1033, 		
0-2914-2959
www.safariworld.com
ทุกวัน เวลา 9.00-17.00 น.

สวนสัตว์เปิดใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย ผูเ้ ข้า
ชมสามารถนัง่ รถไปพบกับสัตว์ตา่ งๆ ทีเ่ ดิน
หากินอย่างเสรีบนเนือ้ ทีก่ ว่า 450 ไร่ อย่าง
ใกล้ชดิ นอกจากนีย้ งั มีเส้นทางเดิน Jungle
Walk เดินเข้าไปให้อาหารยีราฟเหมือนกับอยู่
ในป่าจริง อีกไฮไลต์คอื การโชว์ให้อาหารเสือ
กลางป่า พร้อมกับโชว์ความอัศจรรย์และ
แสนรูข้ องแมวน�ำ้ ปลาโลมา และสิงโต
ทะเลใน Marine Park และสวนนกทีเ่ ต็มไป
ด้วยนกแก้ว ทีพ่ ร้อมเกาะไหล่ถา่ ยภาพใกล้ชดิ
กับคนดู (ค่าเข้าชมผูใ้ หญ่ 750 บาท เด็ก 450
บาท)
BANG KOK M I CE City Br e ak s
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AROUND BANGKOK
เจษฎาเทคนิค มิวเซียม

เกาะเกร็ด

JESADA TECHNIK MUSEUM

KO KRET

100 หมู่ 2 ต�ำบลงิว้ ราย อ�ำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม 73120
0-3433-9468
0-3433-9467
www.jesadatechnikmuseum.com
ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์
เวลา 9.00-17.00 น.

พิพธิ ภัณฑ์ชา้ งเอราวัณ
ERAWAN MUSEUM

99/9 หมู่ 1ต�ำบลบางเมืองใหม่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
0-2371-3135-6
0-2380-0304
www.erawan-museum.com
ทุกวัน เวลา 09.00 – 20.00 น.

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแห่งนี้เกิดจากความ
รักในโบราณวัตถุของคุณเล็ก วิรยิ ะพันธุ์ ผู้
สร้างเมืองโบราณ เพื่อมุ่งหวังให้เป็นสถานที่
จัดแสดงของเก่า วัตถุโบราณ และศิลปะไทย
ทรงคุณค่าที่คุณเล็กเก็บสะสมไว้ โดยตัว
พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ด้านในของประติมากรรม
ลอยตัวรูปช้างสามเศียร ท�ำจากโลหะ
ทองแดง สูงที่สุดในโลกคือ 43.60 เมตร
ทั้งยังประณีตด้วยศิลปะจากศิลปินไทยและ
ต่างชาติหลายสาขา เช่น ดีบุกดุนลายจาก
ช่างชาวนครศรีธรรมราช งานประดับ
กระจกสีจากช่างชาวเยอรมัน และงานปูน
ปั้นวิจิตรจากช่างใหญ่แห่งเพชรบุรี เป็นต้น
(ผู้ใหญ่ 200 บาท, เด็ก 100 บาท)

เจษฎาเทคนิค มิวเซียม เปรียบได้กับโรงรถ
ขนาดใหญ่ ที่เกิดจากความรักในยานยนต์
ทั้งทางบก ทางน�้ำ และทางอากาศ ของคุณ
เจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ รถโบราณคันแรก
คือ Messerschmitt KR200 ไมโครคาร์
สัญชาติเยอรมัน และเมื่อผ่านไป 10 ปี ก็มี
มากนับร้อยคัน จนคุณเจษฎาตัดสินใจเปิด
โรงรถเป็นพิพิธภัณฑ์ และน�ำยานพาหนะ
เครื่องจักรกลจากทุกมุมโลกมาจัดแสดง
ตั้งแต่รถพยาบาลยุคโบราณ รถดับเพลิง รถ
โรงเรียนของอังกฤษ รถไมโครคาร์คันจิ๋วใน
ยุคแรกๆ ไปจนกระทัง่ เรือด�ำน�ำ้ และเครือ่ งบิน

ต�ำบลเกาะเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
0-2583-9544 และ 0-2960-9063
(องค์การบริหารส่วนต�ำบลเกาะเกร็ด)
0-2960-9063 กด 18
เทีย่ วชมได้ทกุ วัน
เวลา 9.00-17.00 น.

องค์การพิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

NATIONAL SCIENCE MUSEUM
เทคโนธานี ถนนเลียบคลอง 5
ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง 		
จังหวัดปทุมธานี 12120
0 2577 9999 ต่อ 2122 หรือ 2123
0 2577 9911 หรือ 0 2577 6588
www.nsm.or.th
วันอังคาร - วันศุกร์ ตัง้ แต่เวลา
09.30 - 16.00 น วันเสาร์ - วันอาทิตย์
ตัง้ แต่เวลา 09.30 - 17.00 น.

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
หรือ อพวช.เป็นพื้นที่ที่รวมพิพิธภัณฑ์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้ถงึ 3 พิพธิ ภัณฑ์
ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยมีอาคารทรงสี่หลี่ยม
ลูกบาศก์ 3 ลูก พิงซ้อนกันในจุดที่สมดุล
เป็นสัญลักษณ์ โดยทั้งสามพิพิธภัณฑ์มีทั้ง
นิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน
และกิจกรรมวอล์คแรลลีด้านวิทยาศาสตร์
ให้ได้สนุกกับวิทยาศาสตร์อย่างไม่รู้เบื่อ
(ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ละ 50 บาท บัตรรวม
3 พิพิธภัณฑ์ 150 บาท)

เกาะเกร็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงที่ขึ้น
ชื่อ และเป็นชุมชนมอญแห่งเดียวในจังหวัด
นนทบุรี ที่ยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ได้
อย่างเข้มแข็ง เสาหงส์ ธงตะขาบแห่งวัด
ปรมัยยิกาวาส งานตักบาตรทางน�้ำ
สงกรานต์มอญที่ยิ่งใหญ่ยังคงมีขึ้นเป็น
ประจ�ำทุกปี การท่องเที่ยวเกาะเกร็ด
สามารถมาได้ทุกวัน แต่วันธรรมดาอาจ
เงียบเหงาและไม่มีร้านขายของฝาก ของที่
ระลึกมากเท่าวันหยุดสุดสัปดาห์ โดย
นักท่องเที่ยวสามารถเดินตามทางเดินรอบ
เกาะได้เอง ผ่านพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
คลองขนมหวาน ร้านข้าวแช่มอญ ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของ
ชาวมอญที่ยังมี
ให้เห็นอยู่จริง

NEED TO KNOW

ชิมของอร่องทีต่ ลาดท่านา
ห่างจากเจษฎาเทคนิค มิวเซียม ไม่ไกลนัก คือสวรรค์ของนักช็อปทีก่ �ำ ลังมองหาของฝากจาก
นครปฐม ตลาดท่านาแห่งนีเ้ ป็นตลาดในบรรยากาศบ้านเก่าทีอ่ ยูค่ ชู่ มุ ชนริมแม่น�ำ้ นครชัยศรี
มากว่า 140 ปี ในตลาดมีทง้ั ร้านขายอาหาร ผัก ผลไม้พน้ื บ้าน และร้านขายของเก่าทีใ่ ช้กนั ใน
บ้านชนบทของไทยสมัยก่อน แน่นอนว่า ส้มโอคือของฝากคุณภาพดีทจ่ี ะขาดไม่ได้ พร้อมขนม
มาม่อนแสนอร่อยเจ้าดัง ไม่นบั รวมกุง้ แม่น�ำ้ เผาตัวใหญ่ เค้กส้มโอ และอีกสารพัดของกิน
ทีข่ ายตัง้ แต่เช้าจรดค่�ำ
40
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เหมาเรือล่องคลองขนมหวาน
สามารถเช่าเหมาเรือล่องเส้นทางชมวิถชี วี ติ
รอบเกาะเกร็ด ชมความคลาสสิกของบ้าน
เรือน วัดมอญ เส้นทางเครือ่ งปัน้ ดินเผา
รวมทัง้ พาไปอิม่ อร่อยในคลองขนมหวาน
โดย ติดต่อขอเช่าเหมาลำ�เรือได้ทท่ี า่ น้�ำ
วัดปรมัยยิกาวาสนัน่ เอง
BANG KOK M I CE City Br e ak s
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AROUND BANGKOK
สถานตากอากาศบางปู
BANG POO

กิโลเมตรที่ 37 ต�ำบลบางปูใหม่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10280
www.paknam.com

เมืองโบราณ

ANCIENT SIAM
296/1 หมู่ 7 ถนนสุขมุ วิท ต�ำบลบางปูใหม่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
0-2323-4094-9
0-2323-4055
www.ancientcitygroup.net/		
ancientsiam
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 9.00-20.00 น.

หากต้องการชมโบราณ
สถานส�ำคัญของเมืองไทยให้
ครบทุกภาคและทุกยุคสมัย
ต้องที่เมืองโบราณเท่านั้น เพราะที่นี่คือเมือง
ขนาดใหญ่ที่จ�ำลองความวิจิตรของงาน
สถาปัตยกรรมไทยทุกสมัย ผ่านโบราณ
สถานและโบราณวัตถุที่จ�ำลองทุกราย
ละเอียดได้เหมือนจริงอย่างมาก ไม่ว่าจะ
เป็น พระบรมธาตุไชยา พระที่นั่งสรรเพชร
ปราสาท วิหารพระศรีสรรเพชญสมัย
อยุธยา พระมหาธาตุเจดีย์แห่งสุโขทัย เรือ
ขบวนเสด็จพระยุหยาตราทางชลมารค
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท หรือแม้แต่
ปราสาทเขาพระวิหารก็ยังมีให้ชม (ค่าเข้า
ชม ผู้ใหญ่ 350 บาท เด็ก 175 บาท)

ตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรมบางปู คือ
สถานตากอากาศใกล้กรุงที่เหมาะส�ำหรับ
การพักผ่อนของทุกคน ทุกเพศวัย บางปู
ประกอบไปด้วยศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ป่า
ชายเลนและพื้นที่ชุ่มน�้ำอันอุดมสมบูรณ์
โดยมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติยาว 1.5
ก.ม. อีกไฮไลต์ของบางปู คือบริเวณสะพาน
สุขตา เป็นสะพานปูนสีขาวยาวออกไปกลาง
ทะเลราว 500 เมตร ในต้นฤดูหนาวของทุก
ปี จะมีนกนางนวลอพยพบินมาแถบนี้นับ
หมื่นตัว และนั่นท�ำให้นักท่องเที่ยวมาให้
อาหารและถ่ายภาพคู่นกนางนวลอย่าง
เนืองแน่น

SERVICES

แนะนำ�สถานทีจ่ ดั ประชุมสัมมนา โรงแรม ร้านอาหาร สปา
หลากหลายบริการทีท่ �ำ ให้กรุงเทพมหานคร เต็มไปด้วยความสุขและสีสนั

NEED TO KNOW

ลีลาศกันเพลินทีศ่ าลาสุขใจ
ศาลาสุขใจ คือ ร้านอาหารเก่าแก่อนั เป็นทีม่ าของคอนเซ็ปต์ กินปู ดู
นก เต้นรำ� ย่�ำ ป่าชายเลน ร้านอาหารแห่งนีน้ อกจากจะตัง้ อยูท่ า่ มกลาง
สายลมเย็นสบายและธรรมชาติทส่ี มบูรณ์ของป่าชายเลน ในทุกค่�ำ คืน
วันเสาร์ เวลา 16.00-20.00 น. ยังมีการจัดงานเต้นรำ�ลีลาศเพือ่ ฟืน้
อดีตแสนหวานของบางปูในฐานะสถานตากอากาศของคนหนุม่ สาวให้
สมัยเก่าให้กลับคืนมา (เปิดทุกวัน เวลา 10.00-20.00 น.
โทร.0-2323-9911)
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VENUES
สถาบันการแพทย์ผสมผสานตรัยยา

เอสซีจี เอ็กซ์พเี รียนซ์

TRIA INTEGRATIVE MEDICAL
INSTITUTE

คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์

CRYSTAL DESIGN CENTER (CDC)
1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม แขวง
คลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
0-2101-5999
0-2101-590
www.crystaldesigncenter.com
วันจันทร์-พฤหัสบดี เปิดเวลา 10.00 20.00 น. วันศุกร์-อาทิตย์ เปิดเวลา 		
10.00-21.00 น.

อาณาจักรไลฟ์สไตล์ทที่ นั สมัยและใหญ่ทสี่ ดุ
ในเอเชีย บนเนือ้ ที่ 73 ไร่ เป็นศูนย์กลางการ
จัดประชุมทีท่ นั สมัย รวมทุกความสะดวก
สบายเข้าด้วยกัน ทัง้ ร้านอาหาร เฟอร์นเิ จอร์
ของตกแต่งบ้าน ธนาคาร และซูเปอร์มาร์เก็ต
24 ชัว่ โมง ด้านศูนย์ประชุมนัน้ มีขนาด 6-30
ทีน่ งั่ จ�ำนวน 8 ห้อง และ Crystal Grand
Ballroom ทีด่ ไี ซน์ทนั สมัยบนพืน้ ที่ 1,000
ตารางเมตร สามารถปรับเปลีย่ นขนาดห้อง
และจ�ำนวนทีน่ งั่ ได้ตามต้องการ

หอประชุมกองทัพอากาศ

AIR FORCE CONVENTION HALL
171 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
02-996-8546-48
0-2996-8549
www.airforceconventionhall.com
ทุกวัน

เปิดให้บริการด้านการจัดเลีย้ งและการสัมมนา
ครบวงจร พร้อมมาตรฐานเดียวกับการจัดเลีย้ ง
โดยเชฟในโรงแรมชัน้ น�ำมานานกว่าสิบปี โดย
ห้องประชุมสัมมนามีบรรยากาศค่อนข้างไป
ทางพิธกี าร รองรับได้ตงั้ แต่ 50 - 100 คน
ด้านในห้องทีม่ โี สตทัศนอุปกรณ์ครบครัน
พร้อมด้วยเวทีขนาดใหญ่สำ� หรับจัดพิธกี ารต่างๆ
และบริการด้านอาหาร เครือ่ งดืม่ พร้อมสรรพ
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SCG EXPERIENCE

1444 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
(ภายในโครงการ CDC) แขวงคลองจัน่
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
0-2101-9922
0-2101-9933
www.scgexperience.co.th
เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.30-19.00 น.

998 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
0-2660-2602, 0-2660-2600
0-2660-260
www.triawellness.com
เปิดบริการทุกวันเวลา 7.00 - 19.00 น.

ศูนย์บริการสุขภาพแบบองค์รวมทีค่ รบวงจร
สามารถรองรับลูกค้ามากถึง 20 ห้อง ตัง้ อยู่
ในอาคาร 4 ชัน้ ด้านหลังโรงพยาบาลปิยเวท
มีลานจอดรถกว้างขวางสะดวกสบาย โดยชัน้
1-3 ของอาคารเป็นส่วนของสปาและเวลเนส
ด้านชัน้ 4 ของอาคารคือสถานทีจ่ ดั งาน
สัมมนา และงานฟังก์ชนั่ ต่างๆ ในบรรยากาศ
โคโลเนียลย้อนยุค ห้อง TRIA Grand Hall
นัน้ สามารถรองรับผู้
สัมมนาได้ถงึ 2500 คน
และห้องจัดเลีย้ ง One
True และ Tea สามารถ
รองรับได้ 350-400 คน

คิดส์ซาเนีย

KIDZANIA BANGKOK
ชัน้ 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
0-2683-1888
www.bangkok.kidzania.com
จันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 10.00-17.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิด
เวลา 10:00-15:00 น. และ 16:00 - 21:00 น.

หลายคนรูจ้ กั คิดส์ซาเนีย ในฐานะอุทยาน
การเรียนรูแ้ ละความบันเทิงส�ำหรับวัย 4-15 ปี
ทีใ่ ห้เด็กๆ ได้เรียนรูผ้ า่ นการประสบการณ์จริง
ในเมืองจ�ำลองโดยให้เลือกสวมบทบาทและ
ทดลองท�ำงานจริงในหลากหลายอาชีพ ในด้าน
การประชุมสัมมนานัน้ ทีน่ รี่ บั จัดและออกแบบ
กิจกรรมให้ผเู้ ข้าสัมมนาในเชิงสร้างการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างการประชุม โดยเน้นทีก่ ารท�ำ
กิจกรรม พูดคุย แสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดย
ไม่ตอ้ งนัง่ อยูใ่ นห้องประชุมสีเ่ หลีย่ มแต่อย่างใด

ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย
THAILAND SCIENCE PARK
CONVENTION CENTER

130 ถนนพหลโยธิน คลอง1
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
0-2564-7170
0-2564-7160
www.sciencepark.or.th
เปิดบริการทุกวัน เวลา 7.00-23.00 น.

ศูนย์ประชุมทีม่ พี นื้ ทีแ่ สดงนิทรรศการขนาด
2,000 ตารางเมตร ห้องประชุมขนาดใหญ่
จุผปู้ ระชุมได้ 350 ทีน่ งั่ ทุกห้องประชุม
ล�ำ้ สมัยด้วยอุปกรณ์ทพี่ ร้อมรับการจัดประชุม
ทางไกลทัง้ teleconference และ video
conference นอกจากนีย้ งั มีบริการด้านอาหาร
เครือ่ งดืม่ และสิง่ อ�ำนวยความสะดวก เช่น
Food Park และ Science Café รองรับ
ลูกค้าได้กว่า 400 ทีน่ งั่ จอดรถยนต์ได้กว่า
300 คัน มีบริการรถรับส่งจากจุดเชือ่ มต่อ
รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT
ทีส่ ถานีสวนจตุจกั รไปยังศูนย์ประชุม
NEED TO KNOW

แปลกตากับธีมใต้ทะเล
สำ�หรับโอกาสพิเศษ หรือหน่วยงานทีอ่ ยาก
จัดงานแปลกใหม่ สยามโอเชีย่ นเวิลด์ มี
บริการจัดธีม อีเวนท์หลากรูปแบบ จำ�ลอง
บรรยากาศใต้ทอ้ งทะเลมาเป็นหัวใจสำ�คัญ
ของการสร้างสรรค์งานนัน้ ให้ดมู ชี วี ติ ชีวา
ไม่นา่ เบือ่ ทัง้ ยังสร้างอารมณ์สนุกสนานให้
กับผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้เป็นอย่างดี (www.
siamoceanworld.co.th)

ห้องประชุมสุดล�ำ้ บริเวณชัน้ 1 ของ SCG
Experience ศูนย์รวมความรูแ้ ละเทคโนโลยี
ทันสมัยเพือ่ การอยูอ่ าศัยแห่งแรกของเมือง
ไทย อาคารทันสมัยแห่งนีป้ รับเปลีย่ นห้องให้
เปิดโล่งหรือปิดเพือ่ ความเป็นส่วนตัว ในห้อง
ประชุมมีเนือ้ ทีก่ ว่า 100
ตารางเมตร รองรับผูเ้ ข้า
ประชุมสัมมนาได้ 60 ที่
นัง่ พร้อมโสตทัศนูปกรณ์
ทันสมัย

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
THAILAND CREATIVE & DESIGN
CENTER
ชัน้ 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิง้ คอมเพล็กซ์
622 ถนนสุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตยกรุงเทพฯ 10110
0-2664-8448
0-2664-8458
www.tcdc.or.th
เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์
เวลา 10.30 – 21.00 น.

TCDC ไม่ใช่โรงเรียนหรือสถาบันวิจยั
ทีน่ กี่ อ่ ตัง้ ขึน้ เป็นศูนย์กลางการเรียนรูแ้ ละ
แหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านการออกแบบและ
ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากห้องสมุดด้าน
ศิลปะ การออกแบบแห่งเดียวในกรุงเทพฯ
และนิทรรศการด้านการออกแบบจัดขึน้
ตลอดปี ทีน่ ยี่ งั มีพนื้ ทีก่ ารจัดประชุม บรรยาย
สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร และอีเวนท์ตา่ งๆ เน้น
กลุม่ ลูกค้าและหัวข้อการประชุมเกีย่ วเนือ่ ง
กับศิลปะ การออกแบบ ในบรรยากาศ
ห้องสัมมนาทีพ่ ร้อมจุดประกายไอเดียใหม่ๆ
BANG KOK M I CE City Br e ak s
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HOTELS
ย่ า นสุ ข ุ ม วิ ท

โซฟิเทล กรุงเทพฯ สุขมุ วิท

SOFITEL BANGKOK SUKHUMVIT
189 ถนนสุขมุ วิท ระหว่างซอยสุขมุ วิท
13-15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
0-2126-9999
0-2126-9988
www.sofitel-bangkok-sukhumvit.com

แบรนด์โซฟิเทลลักซ์ชวั รีก่ บั บริการสุดประทับใจ
ตามวิถฝี รัง่ เศสทีผ่ สมผสานกลิน่ อายแบบไทย
มีหอ้ งพัก 345 ห้อง เน้นความหรูหราอลังการ
พรัง่ พร้อมด้วยเทคโนโลยีทนั สมัย และ
ผลิตภัณฑ์สดุ หรูในห้องน�ำ้ พร้อมสัมผัส
ประสบการณ์ My Bed ด้วยเมนูหมอนที่
หลากหลาย

เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

JW MARRIOTT HOTEL BANGKOK
4 ซอยสุขมุ วิท 2 ถนนสุขมุ วิท แขวง		
คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
0-2656-7700
0-2656-7711
www.marriott.com/hotels/travel/
bkkdt-jw-marriott-hotel-bangkok

โรงแรมใจกลางเมืองบนถนนสุขมุ วิท เหมาะ
ส�ำหรับลูกค้ากลุม่ ประชุมสัมมนา ด้วยห้อง
ประชุมกว่า 17 ห้อง และห้องแกรนด์บอลรูมที่
รองรับได้ถงึ 600 คน หากเป็นกลุม่ สัมมนาที่
ชืน่ ชอบบิสเนสลันซ์หรือบิสเนสดินเนอร์ ทีน่ กี่ ็
เป็นตัวเลือกน่าสนใจ

ฮิลตัน สุขมุ วิท กรุงเทพฯ

HILTON SUKHUMVIT BANGKOK
11 ซอยสุขมุ วิท 24 ถนนสุขมุ วิท แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
0-2620-6666
0-2620-6699
www.hilton.com

ดับเบิล้ ทรี บาย ฮิลตัน สุขมุ วิท
กรุงเทพฯ

DOUBLE TREE BANGKOK BY
HILTON SUKHUMVIT BANGKOK
18/1 ซอยสุขมุ วิท 26 ถนนสุขมุ วิท แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
0-2649-6666
0-2649-6699
www.doubletree.hilton.com

โรงแรมแห่งแรกภายใต้แบรนด์ดบั เบิล้ ทรีใน
ประเทศไทย ดีไซน์การตกแต่งใกล้เคียงกับ
ฮิลตัน เพียงแต่ดบั เบิล้ ทรีคอ่ นข้างเป็นกันเอง
มากกว่า เทรนดีก้ ว่า มีหอ้ งบอลรูมทีจ่ ดั งานได้
หลายรูปแบบ บริการห้องอาหาร Dee Lite
ห้องอาหารนานาชาติ และ Mosaic บาร์
ริมสระน�ำ้
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โรงแรมเครือฮิลตันเวิลด์ไวด์แห่งที่ 9 ใน
ประเทศไทย ค่อนข้างแตกต่างจากบิสเนส
โฮเท็ลทัว่ ไป ตรงทีบ่ รรยากาศเหมาะส�ำหรับมา
พักผ่อนระหว่างบิสเนสทริป ห้องพักยังคง
ความเป็นฮิลตัน ด้วยความหรูหราแต่ใส่ความ
ทันสมัยและงานศิลปะเข้าไปภายในห้องพัก
ทัง้ 280 ห้อง มุมเด่นๆ อยูท่ ี่ LAPSE สระว่ายน�ำ้
แบบอินฟินติ ี้ และห้องอาหาร SCALINI ห้อง
อาหารอิตาเลียน-อเมริกนั
NEED TO KNOW

เช็คเอาท์สายถึงบ่ายสอง
ไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งเวลาอีกต่อไป เนือ่ งจาก
บางโรงแรมจัดโปรโมชัน่ พิเศษให้บริการ
ขยายเวลาเช็คเอาท์ จากเดิม 12.00 น.
เป็น 14.00 น. สำ�หรับผูเ้ ข้าประชุมสัมมนา
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
ได้จากฝ่ายขายของโรงแรม

แมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์
สุขมุ วิท พาร์ค กรุงเทพฯ
MARRIOTT EXECUTIVE
APARTMENTS SUKHUMVIT
PARK, BANGKOK
90 ซอยสุขมุ วิท 24 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
0-2302-5555
0-2302-5252
www.marriott.com

นอกจากห้องทีต่ กแต่งได้อย่างสวย ทันสมัย
ทีน่ ยี่ งั เปิดตัวการ์เด้น เลานจ์ พืน้ ทีส่ ำ� หรับจัด
งานเลีย้ งทัง้ ในร่มและกลางแจ้ง ขนาดรวมกัน
กว่า 400 ตารางเมตร เหมาะส�ำหรับงาน
ประชุม ค็อกเทลปาร์ตี้ งานแต่งงาน และงาน
เปิดตัวสินค้า สามารถปรับ
เปลีย่ นพืน้ ทีไ่ ด้ตามต้องการ
โดยทีมงานผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
การจัดงานเลีย้ งคอยให้คำ�
ปรึกษาแนะน�ำ

เชอราตัน แกรนด์ สุขมุ วิท,
เอ ลักซ์ชวั รี่ คอลเลกชัน่

ย่า นสาทร

เดอะ สุโขทัย กรุงเทพฯ

THE SUKHOTHAI BANGKOK
13/3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2344-8888
0-2344-8899
www.sukhothai.com

โรงแรมทีเ่ อาใจแขกทุกคนด้วยการบริการ
อบอุน่ อย่างไทย ท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุค
แบบสุโขทัยผสมผสานกับความหรูหราและ
ทันสมัย ส่วนบริการด้านการประชุมสัมมนาก็
เหมาะส�ำหรับการประชุมย่อย ทีค่ อ่ นข้างเป็น
ส่วนตัวของ Bussabong Business Centre
และห้องจัดเลีย้ งใหญ่

SHERATON GRANDE SUKHUMVIT,
A LUXURY COLLECTION HOTEL อีสติน แกรนด์ สาธร กรุงเทพฯ
EASTIN GRAND SATHORN
BANGKOK
250 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
0-2649-8888
0-2649-8000
www.sheratongrandesukhumvit.com

โรงแรมห้าดาวทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการประชุม
สัมมนาค่อนข้างมาก ทีน่ จี่ งึ เตรียมพืน้ ที่
ครอบคลุมชัน้ G และชัน้ 2 พืน้ ทีบ่ อลรูม 2
ห้อง ทีป่ รับเป็นแกรนด์บอลรูม 1 ห้องใหญ่
และห้องขนาดกลางอีก 3 ห้อง เชอราตันยัง
เตรียมความพิเศษเอาใจแขก กับธีมปาร์ตแี้ ละ
ธีมคอฟฟีเ่ บรค ความน่าสนใจอีกอย่าง คือ
Sunday Jazz Brunch อาหารมือ้ สายวัน
อาทิตย์ทา่ มกลางเพลงแจ๊ส

33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2210-8100
0-2210 8399
www.eastingrandsathorn.com

นักธุรกิจทีเ่ ดินทางเพือ่ เจรจาธุรกิจต้องถูกใจ
ด้วยโลเกชัน่ กลางกรุงไม่พลุกพล่าน กับวิวของ
แม่นำ�้ เจ้าพระยาจากความสูง 32 ชัน้ เดินทาง
สะดวกด้วยรถไฟฟ้า เน้นดีไซน์แบบโมเดิรน์
คลาสสิก ใช้พนื้ ทีค่ มุ้ ค่าทีส่ ดุ จึงมีหอ้ งพัก
มากถึง 390 ห้อง และยังมีรา้ นอาหารชือ่ ดัง
ระดับโลกอีก 2 แห่ง
BANG KOK M I CE City Br e ak s
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บันยันทรี กรุงเทพฯ

BANYAN TREE BANGKOK
21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2679-1200
0-2679-1199
www.banyantree.com/en/bangkok

โซฟิเทล โซ แบงคอก

SOFITEL SO BANGKOK
2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2624-0000
0-2624-0111
www.sofitel-so-bangkok.com

โรงแรมแนวไอเดียทีใ่ ช้แนวคิดความสมดุลของ
ธาตุทงั้ ห้าในการออกแบบ ผ่านห้องพักทัง้
238 ห้อง ตกแต่ง 4 แบบตามธาตุ ให้สมั ผัส
ถึงความต่างแต่สมั พันธ์กนั ห้องประชุมสัมมนา
เต็มไปด้วยความเก๋ไก๋ เหมาะกับผูท้ ตี่ อ้ งการ
ประชุมหรือจัดเลีย้ งในบรรยากาศพิเศษ

สวิสโซเทล นายเลิศ พาร์ค
กรุงเทพฯ

SWISSOTEL NAI LERT PARK
BANGKOK
2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2253-0123
0-2253-6509
www.swissotel.com/hotels/		
bangkok-nai-lert-park/

ทีน่ คี่ อ่ นข้างโด่งดังในฐานะสถานทีจ่ ดั งาน
แต่งงาน ห้องบอลรูมอาจจะไม่ได้ใหญ่โต
แต่รองรับได้มากถึง 800 คน และทีเ่ ด่นคือ
สไตล์การตกแต่งแบบเธียเตอร์ให้อารมณ์แบบ
นวนิยาย มีววิ สวนอันร่มรืน่ ท�ำให้จดั งานได้
ทัง้ ช่วงกลางวันและกลางคืน ส่วนงานประชุม
สัมมนาก็ให้พนื้ ทีส่ เี ขียวสบายตา
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เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
CENTARA GRAND AT
CENTRALWORLD

999/99 ถนนพระราม 1 แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2100-1234
0-2100-1235
www.centarahotelsresorts.com/
centaragrand/cgcw/

เป็นโรงแรมทีค่ อ่ นข้างสมบูรณ์พร้อมทัง้ ไลฟ์สไตล์และประชุมสัมมนา รวมถึงไฮไลต์สำ� คัญ
อย่างเรืออัปสรา ล่องเรือกินอาหารไทย และ
รูฟท็อปไดนิง่ ชือ่ ดังอย่างเวอร์ทโิ ก้ ส่วนประชุม
สัมมนาก็รองรับด้วยบิสเนสเซ็นเตอร์ตลอด
24 ชัว่ โมง บอลรูมใหญ่ทรี่ องรับงานจัดเลีย้ ง
ได้ถงึ 400 คน และห้อง
ประชุมย่อย 12 ห้อง

สะดุดตาตัง้ แต่อาคารรูปทรงสมัย อีกทัง้ ยัง
โดดเด่นเรือ่ งห้องจัดเลีย้ งและห้องประชุม
สัมมนาของ Bangkok Convention Centre
อาทิ Convention Hall รองรับได้ถงึ 6,000
คน World Ballroom รองรับ 800 คน

ดับเบิล ยู กรุงเทพฯ

THE OKURA PRESTIGE BANGKOK

W BANGKOK

106 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2344-4000
0-2344-4111
www.whotelbangkok.com

โรงแรมสะท้อนอารมณ์เมือง แสงสี ศิลปะไทย
และความทันสมัยเอาไว้ดว้ ยกัน แต่กค็ งความ
ทันสมัยตามคอนเซ็ปต์ของดับเบิล ยู ทัว่ โลก
เอาไว้ ทีน่ ใี่ ส่ความเป็นไทยผสมโมเดิรน์ ไว้ใน
ทุกมุม มีหอ้ งจัดเลีย้ งทีเ่ น้นอุปกรณ์ทนั สมัย
เพดานสูงโปร่ง มีดไี ซน์เฉพาะตัว

ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

Park Ventures Ecoplex 57 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2687-9000
0-2687-9001
www.okurabangkok.com

RENAISSANCE BANGKOK
RATCHAPRASONG

518/8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2125-5000
0-2125-5001
www.marriott.com/hotel-search/
thailand.hotels.renaissance/

หากก�ำลังมองหาโรงแรมใกล้ศนู ย์กลาง
ของการช็อปปิง้ รับรองว่าเรอแนสซองส์
กรุงเทพฯ ราชประสงค์ ไม่ทำ� ให้ผดิ หวัง กับ
ย่านใจกลางเมืองในดีไซน์ทนั สมัยและหรูหรา
แบบโมเดิรน์ ไลฟ์สไตล์ทใี่ ส่ความเป็นไทยไว้
ด้วยดอกราชพฤกษ์ทถี่ กู สอดผสานไว้ใน
แต่ละส่วนของโรงแรม บนตึกสูง 33 ชัน้ และ
ห้องพัก 333 ห้อง

โรงแรมในในเครือโอกุระโฮเต็ลแอนด์รสี อร์ท
ซึง่ เป็นเพรสทีจคอลเลกชันแห่งแรกของโลก
ภายในเน้นดีไซน์เรียบหรูและโปร่งสบาย มี
ห้องพัก 240 ห้อง 11 แบบ ต่างกันทีข่ นาด วิว
และห้องนัง่ เล่น ทีน่ สี่ ะท้อนวัฒนธรรมการ
โค้งค�ำนับแบบญีป่ นุ่ มาใช้ รวมถึงอาหารเช้า
แบบญีป่ นุ่

สยามเคมพินสกี้ กรุงเทพฯ

เวลคัม ดริงก์
เวลคัม ดริงก์ของโรงแรม เป็นอีกสิง่ หนึง่ ที่
คุณสามารถนำ�มาใช้ในการสร้างการต้อนรับ
ผูเ้ ข้าประชุมสัมมนาได้นา่ ประทับใจ เพราะ
แต่ละโรงแรมต่างสร้างสรรค์เวลคัม ดริงก์ให้
เข้ากับบรรยากาศและสถานที่ สามารถขอคำ�
ปรึกษาได้จากโรงแรมทีเ่ ลือก เพือ่ สร้างสรรค์
งานให้มคี รีเอทีฟน่าประทับใจ

ความโดดเด่นของทีน่ คี่ อื น�ำชิน้ งานศิลปะกว่า
4,000 ชิน้ มาตกแต่งให้โรงแรมมีเรือ่ งราว
แบบไทยๆ นอกจากนีย้ งั มีกลิน่ อายของ
“บัว” เพือ่ สะท้อนอดีตทีเ่ คยเป็นสระบัว ทีน่ ี่
แตกต่างจากซิตโี้ ฮเทลทัว่ ไปด้วยอารมณ์ของ
รีสอร์ตตากอากาศใจกลางเมือง ห้องพักทัง้
401 ห้อง ออกแบบหันหน้าเข้าหาสระว่ายน�ำ้
และสวน ค่อนข้างเป็นส่วนตัว

NEED TO KNOW

เลือกไวน์คอู่ าหาร
หากไม่รจู้ ะเลือกไวน์ประเภทไหน
มาเข้าคูก่ บั เมนูอาหาร มีหลัก
ง่ายๆ คือ ไวน์แดงนัน้ ดืม่ คูก่ บั
เนือ้ หรือปลาทีม่ เี นือ้ แดง แต่
ถ้าเป็นไวน์ขาว แนะนำ�ให้ดม่ื คูก่ บั
ปลา ซีฟดู และสัตว์เนือ้ ขาว เช่น
เนือ้ ไก่ เป็นต้น

เรอแนสซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

SIAM KEMPINSKI HOTEL
BANGKOK
991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน 		
กรุงเทพฯ 10330
0-2162-9000
0-2162-9009
www.kempinski.com/en/bangkok/
siam-hotel/welcome/
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ย่ า นริ ม แม่ น ้ ำ � เจ้ า พระยา

ชาเทรียม ริเวอร์ ไซด์ กรุงเทพฯ

CHATRIUM HOTEL RIVERSIDE
BANGKOK
28 ถนนเจริญกรุง ซอยเจริญกรุง 70
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120
0-2307-8888
0-2307-8899
www.chatrium.com/chatrium_hotel

ใครมองหาโรงแรมวิวแม่นำ�้ เจ้าพระยา
โรงแรมนีเ้ ป็นตัวเลือกทีด่ มี าก เพียงเดินทาง
ด้วยรถไฟฟ้าบีทเี อสมาทีส่ ถานีสะพานตากสิน
แล้วต่อเรือของโรงแรม ใช้เวลาสัน้ ๆ เพียง 5
นาที ก็ถงึ ทีห่ มาย ชาเทรียม น�ำเอาวัฒนธรรม
และการบริการแบบไทยมาสร้างจุดเด่นของ
โรงแรม ผสมผสานเข้ากับ
ความทันสมัย ห้องพัก
ของทีน่ คี่ อ่ นข้างใหญ่
ทุกห้องพักมีมมุ ครัว

รอยัล ออคิด เชอราตัน
โฮเท็ลแอนด์ทาวเวอร์ส

ROYAL ORCHID SHERATON
HOTEL & TOWERS
2 ซอยเจริญกรุง 30 ถนนเจริญกรุง
แขวงสีพ่ ระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2266-0123
0-2236-8320
www.royalorchidsheraton.com

นับเป็นอีกหนึง่ โรงแรมริมน�ำ้ คูก่ รุงเทพฯ มา
นานกว่า 30 ปี ทีน่ ไี่ ด้รบั ความไว้วางใจจาก
แขกกลุม่ ประชุมสัมมนา ซึง่ ทางโรงแรมได้
เตรียมโปรแกรม Meetings@Sheraton โดย
มี Royal Orchid Grand Ballroom กับ
วิวแม่นำ�้ ทีร่ องรับได้ 800 คน รวมถึงห้อง
ฟังก์ชนั่ 22 ห้อง ห้องประชุม 13 ห้อง
ซึง่ 7 ห้อง เป็นห้องประชุมทีไ่ ด้ใกล้ชดิ วิว
แม่นำ�้ เจ้าพระยา
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อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ ไซด์
รีสอร์ทแอนด์สปา
ANANTARA BANGKOK
RIVERSIDE RESORT & SPA

257/1-3 ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี 		
กรุงเทพฯ 10600
0-2476-0022
0-2476-1120
www.bangkok-riverside.anantara.com

นอกจากการจัดประชุมสัมมนาทีส่ ะดวก
สบาย ทางอนันตราฯ ยังจัดกิจกรรมเชือ่ มโยง
กับแม่นำ�้ เจ้าพระยาหลากหลาย เช่น ล่องเรือ
ชมพระอาทิตย์ตกและรับประทานอาหาร
ไทยบนเรือมโนราห์ และกิจกรรมล่าสุดคลอง
กูรู นัง่ เรือหางยาวเทีย่ วคลองบางหลวง

มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ
MILLENNIUM HILTON
BANGKOK HOTEL

123 ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน 		
กรุงเทพฯ 10600
0-2442-2000
0-2442-2020
www3.hilton.com

ตึกของโรงแรมนีค้ อ่ นข้างเด่นด้วยรูปทรงไม่
เหมือนใคร มีไฮไลต์อยูท่ ี่ Three Sixty
Lounge รูฟท็อปบาร์ทเี่ ห็นวิวกรุงเทพฯ
แบบ 360 องศา รวมถึงห้องอาหารอืน่ ๆ
รองรับความชอบทีห่ ลากหลาย
NEED TO KNOW

ธีม ดินเนอร์
ดินเนอร์แต่ละมือ้ จะเต็มเปีย่ มไปด้วย
ความทรงจำ�หากเป็น “ธีม ดินเนอร์” เปิด
โอกาสให้ผเ้ ู ข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้อวด
ไอเดีย ด้วยการแต่งกายให้เข้ากับธีมงาน
เพิม่ ความสนุกสนาน อีกทัง้ การตกแต่ง
บรรยากาศของสถานทีใ่ ห้เข้ากับธีมก็เป็น
สิง่ สำ�คัญ โดยทุกโรงแรมสามารถรังสรรค์
งานเช่นนีใ้ ห้คณ
ุ ได้

ย่า นลาดพร้า ว

เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล
พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

CENTARA GRAND AT CENTRAL
PLAZA LADPRAO BANGKOK
1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร 		
กรุงเทพฯ 10900
0-2541-1234
0-2541-1087
www.centarahotelsresorts.com/
centaragrand/cglb/

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล
พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ รองรับได้ทงั้
กลุม่ นักท่องเทีย่ วและกลุม่ สัมมนา ด้วย
จ�ำนวนห้องพักทีม่ มี ากถึง 565 ห้อง และ
การเดินทางทีส่ ะดวกสบายทางรถไฟฟ้า
MRT นอกจากนีย้ งั มี Bangkok Convention Centre Hall (BCC Hall) รองรับได้
มากถึง 3,800 คน
ห้องบอลรูม และห้อง
ประชุมอีก 15 ห้อง
ห้องอาหาร 9 แห่ง
ย่า นสีลม

ดุสติ ธานี กรุงเทพฯ

DUSIT THANI BANGKOK
946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
0-2200-9000
0- 2236-6400
www.dusit.com/dusit-thani/		
dusit-thani-bangkok.html

กว่า 40 ปีมาแล้วที่ Dusit Thani Bangkok
เป็นสถานทีพ่ บปะทางธุรกิจและสังสรรค์ของ
คนกรุงเทพฯ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าและรถใต้ดนิ
ท�ำให้สะดวกสบายต่อการเดินทางไปยัง
ศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์การค้า และแหล่ง
บันเทิง ทีน่ นี่ ำ� เสนอรูปแบบการประชุมที่
สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามต้องการ

ย่า นประตูน้ำ� ราชเทวี

อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

AMARI WATERGATE BANGKOK
847 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0-2653-9000
0-2653-9045
www.amari.com/watergate

โรงแรมนีเ้ อาใจนักท่องเทีย่ วในฐานะ
ศูนย์กลางช็อปปิง้ และบริการระดับ 5 ดาว
จุดเด่นทีน่ า่ สนใจอยูท่ กี่ ารเดินทางสะดวก
สบายใจกลางเมือง ไม่วา่ จะเป็นการสัมมนา
ประชุม งานแต่งงาน จัดเลีย้ ง เลีย้ งรุน่ ทีน่ มี่ ี
ทีมผูเ้ ชีย่ วชาญสามารถเนรมิตธีมงาน ให้คำ�
ปรึกษาตามความต้องการของลูกค้า

พูลแมน กรุงเทพฯ คิงเพาเวอร์
PULLMAN BANGKOK KING
POWER

8/2 ซอยรางนำ�้ แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0-2680-9999
0-2680-9998
www.pullmanbangkokkingpower.com

โรงแรมทีเ่ หมาะส�ำหรับนักช็อปตัวจริง เพราะ
มีหา้ งสรรพสินค้าปลอดภาษีอย่างคิงเพาเวอร์
ส่วนบริการประชุมสัมมนาก็เด่นเช่นกัน อาทิ
โรงละครอักษราทีร่ องรับคนได้ถงึ 600 คน
นอกจากนัน้ ยังมีหอ้ งประชุมทีม่ ฟี งั ก์ชนั่ และ
พืน้ ทีส่ ว่ นกลางไว้รองรับคอฟฟีเ่ บรค รวมถึง
บอลรูมทีร่ องรับการจัดเลีย้ งถึง 400 คน
BANG KOK M I CE City Br e ak s
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FINE DINING

น�ำ้

NAHM
โรงแรมเมโทรโพลิแทน บาย โคโม
27 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2625-3388
www.comohotels.com/
metropolitanbangkok/dining/nahm
12.00-14.00 น. และ 19.00-23.00 น.

ร้านอาหารไทยทีก่ ลายเป็นจุดหมายปลายทาง
ของนักท่องเทีย่ วจากทัว่ โลก หลังจากเชฟ
เดวิด ทอมป์สนั พาน�ำ้ ไปคว้ารางวัลอันดับ 1
จาก Asian’s 50 Best Restaurant น�ำ้ น�ำ
เอกลักษณ์ของการกินอาหารแบบแชร์กนั ของ
คนไทย มาบอกเล่าให้ชาวต่างชาติเข้าใจถึง
วัฒนธรรมการกินของไทย อาหารจานเด่นๆ
ได้แก่ ม้าฮ่อ ย�ำไก่ยา่ งใบเปราะหอม แกงจืด
ตีนำ�้ มัน แกงกะทิ
ปูมา้ ผัดหอยเชลล์
ใส่ตน้ หอม

เดอะ โลคอล บาย ออมทอง

THE LOCAL BY OAMTHONG
THAI CUISINE
32-32/1 ซอยสุขมุ วิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
0-2664-0664
0-2664-0665
www.thelocalthaicuisine.com
11.30-14.30 น. และ 17.30-23.30 น.

เป็นร้านที่อยู่ในความดูแลของเชฟแคน
ธนพร มารควัฒน์ ผู้เริ่มต้นอาหารไทยใน
แบบฉบับตัวเอง น�ำเสนออาหารพื้นบ้าน
ไทยแท้จากทั่วทุกภาค ที่คัดสรรวัตถุดิบส่ง
ตรงจากแหล่งปลูก โดยเฉพาะอาหารที่เริ่ม
ไม่มีคนรู้จัก อาทิ แกงรัญจวนต�ำรับหม่อม
หลวงเนื่อง นิลรัตน์ ปลาตะเพียนต้มเค็ม
ที่ต้มจนก้างนิ่ม
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อิษยาสยามมิสคลับ

ISSAYA SIAMESE CLUB
ซอยศรีอกั ษร ถนนเชือ้ เพลิง แขวง		
ทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2672-9040-1
0-2672-9042
www.issaya.com/issaya-index.php
11.30-14.30 น. และ 18.00-22.30 น.

แฟนเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยห้ามพลาด
เพราะทีน่ เี่ ป็นร้านของเชฟเอียน พงศ์ธวัช
เฉลิมกิตติชยั ในบรรยากาศท่ามกลางสวน
และบ้านสไตล์โคโลเนียลช่วยสร้างบรรยากาศ
การกินอาหาร อิษยาเสิรฟ์ อาหารไทยในสไตล์
ทีเ่ รียกว่า อาหารไทยแบบตีความ รวบรวม
อาหารจานเด่นของเชฟเอียนตลอดชีวติ การ
เป็นเชฟมาน�ำเสนอ อาทิ หมูสะดุง้ มะนาว
กระดูกหมูอบซอส และขนมโคประยุกต์

ลก หว่า ฮิน

LOK WAH HIN
392/44 ซอยสยามสแควร์ 6 พระราม 1
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2209-8888 ต่อ 2519
0-2255-1824
www.novotelbkk.com/th/		
bars-restaurants/lok-wah-hin
11.30-14.30 น. และ 18.00-22.30 น.

ด้วยอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งจากเชฟชาว
ฮ่องกง จนได้รับรางวัลร้านอาหารจีนยอด
เยี่ยมอยู่เสมอ อาหารขึ้นชื่อยกให้เป็ดปักกิง่
และติม่ ซ�ำ โดยเฉพาะบุฟเฟ่ตต์ ิ่มซ�ำมื้อกลาง
วันที่มียอดการจองเข้ามาค่อนข้างมาก ใน
ช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุดราชการ รวมทั้ง
บุฟเฟ่ต์แบบอะลาคาร์ตที่มีพนักงานคอย
บริการเสิร์ฟร้อนๆ ตลอดเวลา

บลู เอเลเฟ่นต์

BLUE ELEPHANT
233 ถนนสาทรใต้ 		
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2673-9353, 0-2673-9354, 		
0-2673-9356
0-2673-9355
www.blueelephant.com/bangkok
11.30-14.30 น. และ 18.30-22.30 น.

ร้านอาหารไทยทีส่ ร้างชือ่ เสียงไปทัว่ โลก โดย
เชฟนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ ได้นำ� อาหารไทย
ชาววังไปแนะน�ำให้คนรูจ้ กั ทัว่ โลกผ่านร้าน
อาหาร Blue Elephant สาขาต่างแดน อาทิ
ลอนดอน ปารีส บรัสเซลส์ นอกจากนีย้ งั ให้
ความส�ำคัญกับบรรยากาศร้าน ในอาคาร
โคโลเนียลสองชัน้ สีเหลืองทีเ่ หลือน้อยมาก
จนได้รบั รางวัลอนุรกั ษ์ศลิ ปสถาปัตยกรรม
ดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ.2544
DINING IN DESIGN

ช็อกโกแลตวิลล์

CHOCOLATE VILLE
ถนนเกษตร-นวมินทร์ กิโลเมตรที่ 11
แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุม่ กรุงเทพฯ 10230
08-3077-3738
www.chocolateville.net
16.00-0.00 น.

สวนอาหารกลางแจ้งรายล้อมด้วยบ้านหลาก
หลายสไตล์ อาศัยความเป็นชุมชนแบบ
มัลติคลั เจอร์มาผสมผสานอย่างลงตัว อาทิ
กังหันลม ประภาคาร โบสถ์ ท่าเรือ ฯลฯ มีมมุ
ให้เลือกนัง่ หลากหลาย แต่เน้นกลางแจ้งเพือ่
ให้สมั ผัสกับสถาปัตยกรรมอันงดงาม ส่วน
อาหารเน้นความเป็นนานาชาติ

NEED TO KNOW

แพ้...วานบอก
ก่อนสัง่ อาหารอย่าลืมบอกเชฟว่า
แพ้หรือไม่แพ้อะไร เช่น น้�ำ ปลา ผงชูรส
ฯลฯ เพราะทางร้านจะได้เตรียมวัตถุดบิ
ให้เหมาะสม

รูไ้ ว้ใช่วา่ ...
ถ้าไปร้านอาหารประเภทไฟน์ไดน์นง่ิ อย่าขอ
ซอสมะเขือเทศ หรือมายองเนสเด็ดขาดหาก
สัง่ อาหารประเภทสเต็ก เพราะเชฟชาว
ตะวันตกถือว่าเป็นการดูถกู ฝีมอื อย่างมาก

นิชเบียร์วลิ ล์

NICHE BEERVILLE
482 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจัน่
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
0-2515-1232-3, 08-9019-3230,
08-1750-4356
www.facebook.com/NicheCafe.and.
NicheBeerVille
16.00-24.00 น.

บรรยากาศเหมือนนั่งดื่มเบียร์กลางแจ้งแถว
จัตุรัสเมืองในยุโรป โต๊ะไม้ปิกนิกยาวที่นิยม
ใช้ในงานอ็อกโทเบอร์เฟส รายล้อมด้วยตึก
สีเหลืองสดใส ที่นี่การันตีความเป็นเจ้าแห่ง
เบียร์ด้วยจ�ำนวนเบียร์ที่มีมากที่สุดใน
ประเทศไทย ประมาณ 140 รายการ ทั้ง
เบียร์สด เบียร์ขวด รวมถึงคราฟต์เบียร์
นอกจากนี้ยังมีอาหารสไตล์ฟิวชั่น อาทิ ย�ำ
แซลมอนผลไม้ ไก่มว้ นสอดไส้เห็ด ขาแกะตุน๋
และสปาเก็ตตี้กุ้งแม่น�้ำครีมซอส

เดอะ เนเวอร์ เอ็นดิง้ ซัมเมอร์

THE NEVER ENDING SUMMER
41/5 THE JAM FACTORY
ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
0-2861-0952-3
www.facebook.com/TheNever
EndingSummer
11.00 – 23.00 น. (วันจันทร์เปิด 17.00 น.)

ออกแบบโดยคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิก
ชื่อดังที่น�ำเอาเอกลักษณ์การดีไซน์เฉพาะตัว
มาตกแต่งโกดังเก่าเสียใหม่ และได้ชักชวน
คุณนรี บุณญเกียรติ มาร่วมกันน�ำเสนอ
อาหารไทยท่ามกลางบรรยากาศสุดเท่
อาหารจานเด่น อาทิ น�้ำพริกลงเรือ ทอดมัน
ปลากราย เสือร้องไห้ และข้าวซอย
BANG KOK M I CE City Br e ak s
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อุทยานสวนอาหารเกาะลันตา
สุวรรณภูมิ

KOH LANTA RESTAURANT

ไวน์ ไอ เลิฟ ยู

WINE I LOVE YOU GROOVE
CENTRAL WORLD
Groove Central World ถนนพระราม 1
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
09-0003-2697
www.facebook.com/wineiloveyou
11.00-01.00 น.

เด่นเรื่องการน�ำเอากลิ่นอายแบบไวน์บาร์
ผสมผสานเข้ากับสตรีทคาเฟ่และอินดัสเตรียลดีไซน์ ภายในร้านเต็มไปด้วยความ
เก๋ไก๋ ภายนอกเป็นกลิ่นอายของคาเฟ่รมิ
ถนนทีด่ ดู ี ทีน่ เี่ น้นเมนูอาหารคอมฟอร์ทฟูด
อย่างตะวันตก และเพิ่มเติมอาหารแบบ
บรันช์ เครื่องดื่มค็อกเทล อาหารเด่น อาทิ
Original Spare Ribs, ซาลาเปาหมูแดง,
ช็อกโกแลตด�ำและขาว และพิซซ่าไส้กรอก
อิตาเลียน

บ้านน�ำ้ เคียงดิน

BAAN NAM KIENG DIN
60/1 หมู่ 12 ถนนอุทยาน แขวง
ศาลาธรรมสพน์ ทวีวฒ
ั นา กรุงเทพฯ 10170
0-2441-3837, 0-2441-4657
m.facebook.com/bnkd.restaurant
16.00-24.00 น.

ร้านนีต้ กแต่งแบบหมูบ่ า้ นชนบทอเมริกนั
ดึงดูดสายตาของผูส้ ญ
ั จรผ่านไปมา นอกจาก
ตัวบ้าน สนามและสระน�ำ้ ขนาดใหญ่ทเี่ ลีย้ ง
หงส์ดำ� หงส์ขาว เป็ด กระต่าย ก็ดงึ ดูดใจ
ท�ำให้ทนี่ มี่ ที งั้ บรรยากาศในบ้านทีเ่ หมือนกับ
โรงนา และลานกว้างทีค่ ล้ายกับลานปิกนิก
กลางแจ้ง อาหารจานเด่น อาทิ ขาหมู
เยอรมัน ซีโ่ ครงหมูอบกาแฟ ปลากระพง
นอนสบาย
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88/11 ถนนกิง่ แก้ว อ�ำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
0-2738-4811, 0-2738-4812
0-2738-4814
www.kohlantarestaurant.com
16.00-24.00 น.

ร้านอาหารคอนเซ็ปต์เก๋ “กินปู ดูเรือบิน” ที่
น�ำจุดเด่นของทีต่ งั้ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมซิ งึ่
มีเครือ่ งบินขึน้ -ลงทุก 5 นาที มาใช้รว่ มกับจุด
เด่นเรือ่ ง “ปู” ผลผลิตจากประมงชายฝัง่ ของ
จังหวัด กับอาณาจักรอาหารบนพืน้ ที่ 40 ไร่
ตกแต่งร่มรืน่ แบบสวนบาหลี อาหารแนะน�ำ
ได้แก่ อาทิ ปูไข่หลน ใบเหรียงผัดไข่ ปลา
ส�ำลีเผาซีอวิ๊ กระเทียมโทน แกงเหลืองปูเนือ้
ROOFTOP EXPERIENCES

คลาวด์47

CLOUD47
ชัน้ 47 ตึกยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
09-1889-9600
www.facebook.com/thecloud47
วันจันทร์-เสาร์ 17.00-1.00 น.

จ�ำลองความเป็นเมฆหมอกมาวางคอนเซ็ปต์
ร้านในแบบ Dining on the cloud
ที่เป็นทั้งบาร์แอนด์บิสโทรสีขาวสะอาดตา
แต่เติมแต่งลูกเล่นในยามค�่ำคืนด้วยแสงสี
ปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา ย้อมให้เมฆสีขาว
กลายเป็นความสนุกสนานหลากสีสัน แถม
ด้วยควันที่ไหลระเรื่อมาตามพื้นก็ให้อารมณ์
อยู่เหนือเมฆได้ดี
ที่ส�ำคัญยัง
ชมวิวมุมสูง
กรุงเทพฯ ได้
ไกลสุดตา

ซูม สกายบาร์

ZOOM SKY BAR & RESTAURANT
ชัน้ 40 โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร
สาทร 36 ถนนนราธิวาสฯ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2210-9000
0-2210-9001
www.bangkok-sathorn.anantara.com
17.30-01.00 น.

ร้านนี้จะมองเห็นวิวมุมสูง 360 องศา
ของกรุงเทพฯ จากใจกลางถนนสาทร ที่มี
ทั้งวิวของแม่น�้ำเจ้าพระยา และวิวของ
บางกระเจ้า ปอดใหญ่ใจกลางกรุง อาหาร
สไตล์ตะวันตกผสมตะวันออกของเชฟ
อรรถวร จรูญผลฐิติ ดึงดูดนักชิมไม่น้อย
อาทิ Crispy Pork Belly, Chicken
Popcorn, Salmon Carpaccio และ
Pomfret Fish and Green Curry

ใบหยก สกาย

BAIYOKE SKY HOTEL BANGKOK
222 ซอยราชปรารภ 3 ถนนราชปรารภ
แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0-2656-3939
www.baiyokebuffet.com
11.00-15.00 น. และ 17.30-23.00 น.

ห้องอาหารทีห่ ลากหลาย โดย Bangkok Sky
ชัน้ 76 และ 78 กับอาหารบุฟเฟ่ตซ์ ฟี ดู
Luxury Caravan Buffet ชัน้ 79 กับบุฟเฟ่ต์
นานาชาติเสิรฟ์ ในรถคาราวาน Stella
Palace Restaurant ชัน้ 79 กับบุฟเฟ่ต์
นานาชาติและซีฟดู หม้อไฟ Crystal Grill
Restaurant ชัน้ 82 กับบุฟเฟ่ตก์ ริลล์และ
ซีฟดู และ Roof Top Bar & Music บาร์ที่
สูงทีส่ ดุ ในประเทศไทย
NEED TO KNOW

หากคุณเมาเรือ…
การล่องเรือดินเนอร์นน้ั ไม่เหมาะสำ�หรับคนที่
เมาเรือ แม้กนิ ยาแก้เมาไปแล้วก็ตาม เพราะ
โต๊ะอาหารของเรือบางประเภทมักอยูด่ า้ นล่าง
ของตัวเรือทีม่ องไม่เห็นวิว อีกทัง้ ยังต้องก้มๆ
เงยๆ ตักอาหาร อาจทำ�ให้มนึ หัวได้

CRUISE CULINARY

เจ้าพระยาครุยส์

THE CHAOPHRAYA CRUISE
490 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
0-2541-5599
0-2541-5064
www.chaophrayacruise.com
19.00-21.00 น.

ที่นี่บริการล่องเรือชมความงามแม่น�้ำ
เจ้าพระยา ควบคู่กับบุฟเฟ่ต์อาหารไทยและ
นานาชาติ มีเรือ 3 ล�ำให้บริการแขกได้
หลายกลุ่ม Chaophraya Cruise รองรับได้
290 คน The Grand Chaophraya Cruise
รองรับได้ 500 คน และ The Star รองรับ
ได้ 100 คน โปรแกรมเริ่มต้นลงเรือที่ท่าน�้ำ
ริเวอร์ซิตี้ ล่องผ่านวัดปทุมคงคา วัดโพธิ์
วัดพระแก้ว ป้อมพระสุเมรุ แล้วกลับเรือที่
สะพานพระราม 8 ผ่าน
วัดระฆัง วัดอรุณ แล้ว
มาสิ้นสุดที่ท่าน�้ำ มีการ
แสดงบันเทิงเต็มรูปแบบ

แมงโก้ ทรี นา เบญจรงค์

MANGO TREE NA BENJARONG
ท่าเรือเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
08-8090-8757
www.nabenjarong.com
18.00-20.00 น. และ 20.30-22.30 น.

เรือก�ำปั่นไม้สักทองล�ำที่ใหญ่ที่สุดของแม่น�้ำ
เจ้าพระยาของคุณวอลเตอร์ ลี ได้ปรับปรุง
ใหม่กลายเป็นร้านอาหารลอยน�้ำ เรือล�ำนี้
จะล่องตั้งแต่ท่าเรือเอเชียทีคไปสิ้นสุดที่
สะพานพระราม 8 ให้ลูกค้าได้อิ่มอาหาร
ไทยโมเดิร์นไปพร้อมกับชมทิวทัศน์ของ
แม่น�้ำเจ้าพระยา วันละ 2 รอบ 18.00 น.
และ 20.30 น. เสิร์ฟอาหารไทยทั้งหมด
6 คอร์ส อาหารเรียกน�้ำย่อย 4 อย่าง
ซุป อาหารจานหลัก และของหวาน
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ยกยอ มารีนา่

ศาลา รัตนโกสินทร์

YOK YOR MARINA

SALA RATTANAKOSIN
RESTAURANT AND BAR

885 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา
ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600
0-2863-0565-6, 0-2863-1708
www.yokyor.co.th
11.00 - 24.00 น.

ผูเ้ ริม่ ต้นธุรกิจเรือภัตตาคารเจ้าแรกใน
ประเทศไทย ใช้เรือเจ้าพระยาทีร่ กั ล่องแม่นำ�้
เจ้าพระยาพาแขกชมวิวทิวทัศน์สองฟากฝัง่
แม่นำ�้ เจ้าพระยา และเพิม่ บริการล่องแม่นำ�้
เจ้าพระยา พร้อมรับประทานอาหารค�ำ่ บน
เรือปุณฑริกา รองรับได้ 300 คน เรือขจร
รองรับได้ 100 คน และเรือบัวขาวรองรับได้
50 คน นอกจากนีย้ งั มีโปรแกรมล่องเรือ
เทีย่ ววัด 9 วัด พร้อมอาหารกลางวันบนเรือ

RIVERVIEW DINING

สตีฟ คาเฟ่แอนด์ควิซนี ริเวอร์ ไซด์

STEVE CAFÉ & CUISINE RIVERSIDE
68 ซอยศรีอยุธยา 21 แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
08-1868-0744, 0-2281-0915, 		
0-2280-2989
www.stevecafeandcuisine.com
วันจันทร์-ศุกร์ 11.30-14.30 และ16.30 23.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 11.30-23.00 น.

ร้านอาหารไทยในบ้านเก่าอายุกว่า 60 ปี
ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา กับวิวสวยของสะพาน
พระราม 8 โดยคุณแพทและคุณสตีฟ สอง
สามีภรรยาน�ำอาหารไทยสไตล์โฮมเมดของ
คุณแม่มาแบ่งปันให้ได้ชิม อาทิ น�้ำพริกปลา
ย่าง แกงส้มชะอมกุ้ง ปลาดุกฟูผัดพริกขิง
ไข่เค็ม กุ้งซอสมะขาม
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กินลมชมสะพาน

KIN LOM CHOM SAPHAN
11/6 ซอยสามเสน 3 ถนนสามเสน
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
0-2628-8382-3
www.khinlomchomsaphan.com
11.00-1.00 น.

ร้านอาหารบรรยากาศใกล้ชดิ ริมแม่นำ�้
เจ้าพระยาและสะพานพระราม 8 หนึง่ ใน
สะพานทีม่ คี วามงดงาม ร้านตกแต่งแบบไทย
ในบ้านตึกทีม่ กี ลิน่ อายของโคโลเนียล ลูกค้า
ส่วนใหญ่นยิ มนัง่ ด้านนอก เพือ่ รับลมและชม
ความงามของสะพานควบคูก่ นั ไป อาหารเป็น
ซีฟดู แบบไทย อาทิ สลัดซีฟดู กุง้ เผา
หอยแมลงภูอ่ บชีส ปูผดั ผงกะหรี่

39 ถนนมหาราช เกาะรัตนโกสินทร์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2622-1388
0-2622-1389
www.salarattanakosin.com
11.00-22.00 น.

หากก�ำลังมองหาวิวริมน�้ำที่มองเห็นพระ
ปรางค์วัดอรุณได้พอดิบพอดี Sala
Rattanakosin Restaurant and Bar น่า
จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ที่นี่ใช้โครงสร้างตึก
เก่าเผยให้เห็นถึงโครงสร้างวัสดุ เสาคาน
ปูนดิบ ผสมกับความเป็นอินดัสเตรียลดีไซน์
ส่วนอาหารที่นี่ น�ำเอาเทคนิคอย่างไทยแท้
ผสมผสานเข้ากับวัตถุดิบจากนานาชาติ
กลายเป็นอาหารไทยจานใหม่ที่ดูแปลกตา
อาทิ ทูน่าทาร์ทาร์ กุ้งคีนัวร์ พอร์คเบลลี่
และย�ำปูนิ่มทอดมะม่วง

เดอะ เดค บาย เดอะ ริเวอร์

SONG FANG KHLONG
โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์
ปากเกร็ด 17/56 หมู่ 7 ซอยสุขา		
ประชาสรรค์ 2 (ซอย 25) ต�ำบลบางพูด
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
0-2584-2222
0-2584-3888
www.buddyriverside.com
11.00-1.00 น.

ร้านอาหารริมน�ำ้ บรรยากาศสบายๆ เป็น
กันเอง ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมโคโลเนียล
ผสมผสานกับงานอิฐ ท�ำให้หน้าตาของร้าน
ผสมกลิน่ อายของโกดังเก่าไว้ดว้ ย แต่มมุ ที่
น่านัง่ อยูด่ า้ นนอกชิดกับแม่นำ�้ เจ้าพระยา ซึง่
บรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบ รองรับลูกค้าได้
250-400 ทีน่ งั่ กลางคืนยังมีวงดนตรีมาแสดง
เหมาะส�ำหรับจัดเลีย้ ง ส่วนอาหารเป็นอาหาร
ไทยและอาหารซีฟดู

บ้านขนิษฐา บาย เดอะ ริเวอร์

THE DECK BY THE RIVER

BAAN KHANITHA BY THE RIVER

Arun Residence 36-38 ซอยประตู		
นกยูง ถนนมหาราช เกาะรัตนโกสินทร์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2221-9158-9
0-2221-4493
www.arunresidence.com
วันจันทร์-พฤหัสบดี 8.00-22.00 น.
วันศุกร์-อาทิตย์ 8.00-23.00 น.

ร้านอาหารวิวแม่น�้ำเจ้าพระยา ที่มีฉากหลัง
เป็นพระปรางค์วดั อรุณ โดยเฉพาะช่วงเย็นย�ำ่
เมื่อพระอาทิตย์เริ่มคล้อยต�่ำลง มุมนี้จะเป็น
มุมที่เห็นพระปรางค์สวยงามที่สุด ส่วน
อาหารที่นี่เป็นอาหารนานาชาติ มีให้เลือก
ทั้งไทยและฝรั่ง ส�ำหรับไวน์ลิสต์ของที่นี่
ถือว่าเลือกไวน์มาเอาใจแขกได้ไม่แพ้ร้าน
อาหารในโรงแรม

สองฝัง่ คลอง

โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์
ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
0-2108-4910-1
0-2108-4912
www.baan-khanitha.com
17.00-24.00 น.
NEED TO KNOW

ก่อนเวลา...จะดีกว่า
ควรมาก่อนเวลาจองโต๊ะอาหารประมาณ
ครึง่ ชัว่ โมง หรือไม่ควรมาสายเกินครึง่ ชัว่ โมง
เพราะเชฟจะทำ�อาหารเตรียมไว้ลว่ งหน้าให้
พอดีกบั เวลาทีก่ รุป๊ จะมา ถ้าช้ากว่านัน้ รสชาติ
อาหารเปลีย่ นและกลายเป็นไม่อร่อย

ร้านอาหารไทยชือ่ ดัง ในสถานทีต่ งั้ ล่าสุดเป็น
แหล่งช็อปปิง้ ริมแม่นำ�้ อย่างโครงการเอเชีย
ทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ซึง่ สาขานีเ้ ป็นบ้าน
โคโลเนียลสีขาวสวยงามติดริมแม่นำ�้ อาหาร
ไทยยอดนิยมของร้าน อาทิ ผัดไทยกุง้ ลาย
เสือ แกงมัสมัน่ ไก่ รวมมิตรทะเลเผา ปลาส�ำลี
เผาทรงเครือ่ ง
BANG KOK M I CE City Br e ak s
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CAN’T MISS IT

เรือมโนราห์

MANOHRA CRUISES
257/1-3 ถ.เจริญนคร เขตธนบุรี
กรุงเทพ 10600
0-2476-0022 ต่อ 1416
0-2476-1120
www.bangkokriverdining.com/		
index.php
riversidedining@anantara.com
twitter.com/BKKRiverDining
www.facebook.com/BangkokRiver
Dining
ทุกวัน 19.30 น. (เรือออกจากท่าอนันตรา
กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา)

ดืม่ ด�ำ่ ความงดงามของแม่นำ�้ เจ้าพระยาพร้อม
ทิวทัศน์คำ�่ คืนอันน่าตืน่ ตาตืน่ ใจโดยเฉพาะ
บริเวณวัดอรุณราชวราราม พร้อมละเมียด
ละไมอาหารนานาชาติรสเลิศจากเชฟฝีมอื ชัน้
ยอดด้วยเมนูอาหารคัดสรรพิเศษ ภายใต้
บรรยากาศหรูหราแสนโรแมนติกระดับ
ห้าดาวของเรือ
มโนราห์ซงึ่ จะ
ประทับใจคุณอย่าง
ทีไ่ ม่มวี นั ลืม

โฟร์การ์ซงส์

4GARÇONS
113 ซอยสุขมุ วิท 17 ชัน้ 1
อาคารโอ๊ควูดเรสซิเด้นท์ ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
0-2713-9547
www.4garcons.com
11.30 น. -23.30 น.

ร้านอาหารสุดหรูสไตล์ฝรัง่ เศสย่านทองหล่อ
ภายในร้านได้จำ� ลองบรรยากาศของร้าน
อาหารแห่งมหานครปารีสขึน้ มาใหม่ ซึง่
นอกจากจะให้ความรูส้ กึ เก๋ไก๋แบบร่วมสมัย
แล้ว ยังให้ความรูส้ กึ แบบต้นฉบับดัง้ เดิมของ
ฝรัง่ เศสอีกด้วย และจะท�ำให้คณ
ุ หลงใหลไป
กับมนต์เสน่หข์ องอาหารฝรัง่ เศสมิรลู้ มื
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สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ลอง เทเบิล้

THAILAND ASSOCIATION OF
THE BLIND

LONG TABLE
Column Tower, 48
สุขมุ วิท 16 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
0-2302-2557-9
0-2302-2552
www.longtablebangkok.com
www.facebook.com/Longtable
17.00 -02.00 น.

ร้านอาหารไทยชัน้ เลิศของกรุงเทพฯ ทีจ่ ะ
ท�ำให้คณ
ุ เปลีย่ นความคิดเดิมเกีย่ วกับอาหาร
ไทย คุณจะได้สมั ผัสประสบการณ์รปู แบบ
ใหม่ทไี่ ม่เหมือนใครทีแ่ รกในโลกกับโต๊ะ
อาหารทีย่ าวทีส่ ดุ ภายในร้านจัดแสดงศิลปะ
ร่วมสมัยในรูปแบบวิดโี อโดยศิลปินไทยชัน้ น�ำ
ผ่านจอภาพคุณภาพสูง บนพีน้ ทีจ่ ดั แสดงทัง้
บริเวณเหนือโต๊ะและพืน้ ห้อง เพิม่ ความ
สมบูรณ์ให้สถานทีด่ ว้ ยบาร์ทมี่ ฉี ากหลังเป็น
วิวตึกระฟ้าของกรุงเทพมหานคร

จักรพงษ์ ไพรเวทไดนิง่

CHAKRABONGSE PRIVATE
DINING
396 ถนนมหาราช พระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2622-1617-8, 08-9810-0498,
08-0045-7778
0-2225-3861
www.thaivillas.com หรือ
www.chakrabongsedining.com
reservation@thaivillas.com หรือ
fb@chakrabongse.com
11.00-13.00 และ 18.00-22.00

มือ้ พิเศษในสถานทีแ่ ห่งกาลเวลาและ
ประวัตศิ าสตร์ บนศาลาไทยริมน�ำ้ ของวัง
ท่าเตียน อดีตทีป่ ระทับในสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ และ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
ดืม่ ด�ำ่ ไปกับอาหารไทยจัดจ้านด้วยรสชาติ
และความวิจติ รบรรจงใน
การตกแต่ง โดยสามารถเช่า
ปิดพืน้ ทีส่ ำ� หรับงานจัดเลีย้ ง
พิเศษ ซึง่ รองรับได้ถงึ มาก
ถึง 100 คน

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย
THAI RED CROSS

1871 ถนนอังรีดนู งั ต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
0-2263-9600-99
0-2255-5558
www.redcross.or.th
จันทร์ พุธ ศุกร์ 8.00-16.30 น. อังคาร
พฤหัสบดี 7.30-19.30 น. และเสาร์ อาทิตย์
วันหยุด 8.30-15.30 น.

การบริจาคเลือดเป็นกิจกรรมการท�ำบุญทีไ่ ม่
ต้องเตรียมอะไรล่วงหน้ามากมาย นอกจาก
ร่างกายทีแ่ ข็งแรงและใจทีต่ อ้ งการแบ่งปัน
โดยแต่ละคนสามารถบริจาคเลือดได้ 3 ครัง้
ต่อเดือน นอกจากนีย้ งั สามารถยืน่ ความจ�ำนง
ขอบริจาคพลาสม่า เกล็ดเลือด และเซลล์
ต้นก�ำเนิดเม็ดเลือดทีห่ าได้ยากยิง่

บ้านครูนอ้ ย

BAAN KRU NOI
319 หมู่ 1 ซอยราษฎร์บรู ณะ 26
เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
0-2871-3083
www.moobankru.com
ติดต่อล่วงหน้า

สถานสงเคราะห์เด็กยากจนแห่งนีก้ อ่ ตัง้ ขึน้
โดยคุณครูนวลน้อย ทิมกุล เพือ่ ช่วยเหลือเด็ก
ยากไร้ และเด็กด้อยโอกาสมาโดยตลอด
นอกจากการบริจาคเงินสมทบทุนเพือ่ ด�ำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในบ้านแล้ว ยังต้องการรับบริจาค
ของใช้ เสือ้ ผ้า และอุปกรณ์การเรียนและกีฬา
ซึง่ สามารถน�ำไปให้ได้ตลอดในทุกวัน และ
หากใครมีเวลา ยังสามารถสมัครเป็นอาสา
สมัครสอนวิชาชีพด้านต่างๆ ให้นอ้ งๆ รวมทัง้
สอนความรูใ้ นต�ำราเรียน หรือจะเข้ามาจัด
กิจกรรมเสริมทักษะด้านต่างๆ ก็ได้เช่นกัน

85/1-2 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง
แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
0-2246-3835
0-2248-0556
www.tabod.com
ทุกวันเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 9.00 - 17.00 น.

ร่วมช่วยเหลือผูพ้ กิ ารทางสายตา ผ่านการ
เป็นอาสาสมัครในชมรมอาสาสมัครเพือ่ นคน
ตาบอด ซึง่ มีกจิ กรรมมากมายรออาสาสมัคร
ทุกเพศทุกวัย โดยไม่จำ� กัดว่าต้องท�ำงาน
อาสาสมัครมาก่อน เริม่ จากงานอาสามาอ่าน
และบันทึกหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอด ซึง่ มี
ทัง้ ต�ำราเรียน หนังสืออ่านเล่น หนังสือบันเทิง
ซึง่ อาสาสมัครสามารถน�ำหนังสือแนะน�ำมา
อ่านเอง หรือจะเลือกจากทีท่ างสมาคม
เตรียมไว้กไ็ ด้ นอกจากนีย้ งั สามารถลงชือ่ ร่วม
เป็นอาสาสมัครจัดกิจกรรมเพือ่ คนตาบอดเพือ่
ด�ำเนินกิจกรรมในวันส�ำคัญต่างๆ ของสมาคมฯ

ห้องผลิตหนังสือเสียง ร้าน B2S
READING FOR BLIND

ร้านหนังสือ B2S ชัน้ 3 ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปุทมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2646-1270-3 ต่อ 365, 0-2646-1274
www.facebook.com/pages/ห้องผลิต
หนังสือเสียงเพือ่ คนตาบอด-B2S-Ctw
ทุกวัน เวลา 11.00-15.00 น.และ 		
17.00-20.00 น.

อีกทางเลือกหนึง่ ทีเ่ ปิดโอกาสให้คนหัวใจอาสา
ได้ชว่ ยเหลือผูพ้ กิ ารทางสายตา ผ่านการอ่าน
หนังสือทีท่ างร้านหนังสือ B2S เตรียมไว้แล้ว
อัดเป็นไฟล์เสียงส่งไปยังห้องสมุดคนตาบอด
แห่งชาติ โดยอาจอ่านเพียงหนึง่ บทของ
หนังสือ หรืออ่านให้จบเล่มก็ตามแต่เวลาของ
แต่ละคน เปิดให้บริการ 4 รอบต่อหนึง่ วัน คือ
11.00-13.00 น. 13.00-15.00 น.
17.00-18.30 น. และ 18.30-20.00 น.
BANG KOK M I CE City Br e ak s
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โรงพยาบาลสงฆ์

PRIEST HOSPITAL
445 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
02-3544271-2 หริอ 02-3544310
ต่อ 3501 ,3502
0-2354-4287
www.priest-hospital.go.th
อาคารพิธสี งฆ์ โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดบริการ
รับจองทุกวัน เวลา 06.00 - 16.00 น.

บ้านบางแค

ร่วมท�ำบุญกับพระภิกษุสงฆ์อาพาธที่

BANGKHAE HOME FOUNDATION โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลแห่งเดียวที่
ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
0-2413-1141
0-2413-1140
www.banbangkhae.go.th
องล่วงหน้าก่อนวันเลีย้ ง อาหาร 7 วัน
ส�ำหรับวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ
โทรจองล่วงหน้า 1 เดือน

หนึง่ วันสัน้ ๆ สามารถท�ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุดได้ในหมูบ่ า้ นคนชราบางแค ทีส่ ามารถ
เปลีย่ นคนชราคนหนึง่ ได้กลับมาสดใสเหมือน
วัยเยาว์ได้อกี ครัง้ โดยกิจกรรมมีตงั้ แต่เข้าไป
พูดคุย รับฟัง และเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ทผี่ ู้
สูงอายุทำ� ขึน้ คลายเหงา เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์
ทีใ่ ส่กระติกน�ำ้ ถักด้วยโครเช เป็นต้น นอกจาก
นีย้ งั มีกจิ กรรมเลีย้ งอาหารผูส้ งู อายุทเี่ ลือกได้
ว่าจะเป็นอาหารมือ้ เช้า กลางวัน และเย็น
หรือใครจะจัดกิจกรรมคลายเหงาใส่เข้าไปใน
ชัว่ โมงกินข้าวก็ยงั ได้
NEED TO KNOW

ข้อดีของ...ซีเอสอาร์
การทำ�กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สงั คม หรือที่
รูจ้ กั กันดีวา่ ซีเอสอาร์ นัน้ นอกจากจะทำ�ให้ผู้
ร่วมกิจกรรมนีเ้ กิดความรูส้ กึ ทีด่ ี ได้รบั ความ
สุขจากการปฏิบตั ิ ยังทำ�ให้เกิดความรูส้ กึ
ผูกพัน และภาคภูมใิ จในองค์กร หรือหน่วย
งานของตนเองอีกด้วย ในกรุงเทพมหานคร
คุณสามารถทำ�กิจกรรมซีเอสอาร์ได้หลาก
หลายรูปแบบ โดยทีม่ หี ลายหน่วยงานให้
การสนับสนุน อันเกิดจากรากฐานความคิด
ของการแบ่งปันเพือ่ สร้างสรรค์สงั คมทีด่ งี าม
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จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ให้บริการด้านการแพทย์แด่
พระภิกษุสงฆ์และสามเณรทัว่ ประเทศ
ส�ำหรับประชาชนทัว่ ไปนัน้ นอกจากจะ
สามารถบริจาคเงินเพือ่ สนับสนุนค่ารักษา
พยาบาลของพระภิกษุแล้ว ยังสามารถ
จัดเตรียมอาหารเป็นเจ้าภาพถวายเป็น
ภัตตาหารเช้าและเพลได้อกี ด้วย และถ้าไม่
สะดวกเตรียมอาหารมาเอง ทางโรงพยาบาล
ก็สามารถจัดอาหารไว้ให้พร้อมสรรพ โดย
สามารถน�ำอาหาร
มาถวายได้ในทุก
วัน เวลา 6.30
และ 10.30 น.

บ้านอารีย์

BAAN AREE
17/1 ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
0-2279-7838
www.baanaree.net
อังคาร-ศุกร์ เปิดบริการเวลา 9.00-18.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-16.00น.

นอกจากเป็นห้องสมุดธรรมะ และแหล่งรวม
รวบกิจกรรมธรรมะหลากหลายรูปแบบ บ้าน
อารียย์ งั เปิดรับอาสาสมัครเพือ่ มาช่วยท�ำ
กิจกรรมธรรมะ เช่น เป็นพีเ่ ลีย้ งร่วมจัด
กิจกรรมส�ำหรับเด็ก พิมพ์หนังสืออักษรเบลล์
ถักหมวกไหมพรมถวายพระ ถอดเสียงเทศน์
ห่อปกหนังสือ ท�ำฝ่ายสมาชิกวารสารบ้าน
อารีย์ ทัง้ นี้ สามารถเดินเข้าไปขอท�ำงาน
อาสาสมัครได้ทกุ วัน ทุกเวลา

มูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาเด็ก

FOUNDATION FOR CHILD
DEVELOPMENT
143/109-111 หมูบ่ า้ นปิน่ เกล้าพัฒนา
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ10700
0-2433-6292 ,0-2884-6603
0-2435-5281 ต่อ 102
www.iamchild.org
ติดต่อล่วงหน้า

นอกจากการบริจาคเงินสนับสนุนทุนการ
ศึกษา โครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน
และโครงการอาหารกลางวันเพือ่ เด็กๆ ทีข่ าด
โอกาสแล้ว ทางมูลนิธฯิ ยังสร้างเครือข่ายการ
ท�ำงานช่วยเหลือเด็กให้กว้างขวางออกไปด้วย
การเปิดรับสมัครอาสาสมัครส�ำหรับร่วม
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เพือ่ เด็ก นอกจากนีย้ งั มี
การเปิดรับบริจาคสิง่ ของจ�ำเป็น เช่น อุปกรณ์
การเรียน กีฬา ศิลปะ เครือ่ งเล่น ผูส้ นใจ
สามารถน�ำไปบริจาคได้ตลอด

มูลนิธสิ ร้างสรรค์เด็ก

FOUNDATION FOR THE
BETTER LIFE OF CHILDREN
100/475 ซอยโกสุมนิเวศน์ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
0-2574-1381 0-2574-3753 		
0-2574-6162
www.fblcthai.org
ติดต่อล่วงหน้า

หลายคนรูจ้ กั มูลนิธสิ ร้างสรรค์เด็กผ่านชือ่
ครูหยุย หรือวัลลภ ตังคณานุรกั ษ์ แต่นอ้ ยคน
นักจะรูว้ า่ ทางมูลนิธฯิ ยังต้องการการรับ
บริจาคทุนทรัพย์และรับอาสาอีกมากมายเพือ่
มาช่วยเหลือเด็กเร่รอ่ น เด็กก�ำพร้า และเด็ก
ยากจนทีข่ าดโอกาสทางสังคม นอกจากการ
สมัครเป็นพ่อแม่อปุ ถัมภ์ของเด็ก ยังสามารถ
น�ำสิง่ ของจ�ำเป็น เช่น อุปกรณ์การศึกษา
และเครือ่ งใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน ไปบริจาคได้
และหากมีเวลา ยังสามารถจัดเลีย้ งอาหาร
กลางวันเด็กๆ พร้อมทัง้ จัดการเรียนรูใ้ ห้เด็กๆ

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

RAJVITHI HOME FOR GIRLS

255 ถนนราชวิถี เขตราชวิถี กรุงเทพฯ 10400
0-2354-7484-5
0-2354-7485 ต่อ 118
www.rajvithihome.org
จองเลีย้ งอาหารต้องแจ้งล่วงหน้า 1 เดือน

บ้านราชวิถเี ป็นสถานสงเคราะห์ทใี่ ห้การดูแล
และพัฒนาเด็กผูห้ ญิงโดยเฉพาะ โดยมีเด็กที่
อยูใ่ นความดูแลมากถึง 400 คน โดยผูท้ ี่
ต้องการช่วยเหลือเด็กๆ สามารถท�ำได้หลาก
หลายช่องทาง เริม่ จากการบริจาคเงิน เพือ่
น�ำไปเป็นค่าใช้จา่ ยในกิจกรรมต่างๆ และ
การเข้ามาจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้
ทัว่ ไป เช่น กีฬา ท�ำอาหาร โดยอาสาสมัคร
ต้องสามารถจัดเตรียมรูปแบบการสอนและ
อุปกรณ์ดว้ ยตนเอง นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรม
เลีย้ งอาหารกลางวันเด็กๆ อีกด้วย

มูลนิธอิ าสาเพือ่ สังคม (มอส.)

THAI VOLUNTEER SERVICE
FOUNDATION
409 ซอยโรหิตสุข ถนนประชาราษฎร์		
บ�ำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
0-2691-0437
thaivolunteer.org
ติดต่อล่วงหน้า

พลังคนหนุม่ สาวหัวใจอาสาเข้ามาเปลีย่ นแปลง
สังคม นอกจากอาสาสมัครระยะยาวทีล่ งพืน้ ที่
ทัง้ ในไทยและประเทศเพือ่ นบ้านแล้ว ทางมูล
นิธฯิ ได้เปิดโครงการอาสาสมัครนอกเวลา ให้
คนทีท่ ำ� งานประจ�ำไม่มโี อกาสลาพักร้อน
ระยะยาวทัง้ เดือน ได้เข้ามาท�ำงานอาสา
ระยะสัน้ ในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ รวมทัง้
โครงการเร่งด่วนระยะสัน้ ต่างๆ
BANG KOK M I CE City Br e ak s
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เฮลท์แลนด์

มูลนิธเิ ด็กอ่อนในสลัม

HEALTH LAND

FOUNDATION FOR SLUM
CHILD CARE
100/771-775 ชุมชนคลองเตย
ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
0-2249-0953
0-2249-2956
www.fscc.or.th
ติดต่อล่วงหน้า

นอกจากการเข้าไปเยีย่ มเยียน พูดคุยกับ
เด็กๆ และจัดกิจกรรมด้านต่างๆ แล้ว ทาง
มูลนิธเิ ด็กอ่อนในสลัมฯ ยังเปิดโอกาสให้ทกุ
หน่วยงานสามารถเข้าไปจัดเลีย้ งอาหารกลาง
วันแก่เด็กๆ ในบ้านรับเลีย้ งเด็กของมูลนิธฯิ
ทัง้ ยังเปิดรับบริจาคนมและอาหารส�ำหรับ
เด็กอ่อน พร้อมด้วยสิง่ ของทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับ
เด็กวัยแรกเกิด- 5 ปี
โดยเฉพาะ เช่น ผ้า
อ้อม เทปนิทาน สบู่
ยาสระผม ยาสีฟนั
หนังสือนิทาน เป็นต้น

โครงการอ่านสร้างชาติมลู นิธกิ ระจกเงา
THE MIRROR FOUNDATION

191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
0-2973-2236-7 ต่อ 111
02-973-2236 ต่อ 109
www.themirrorfoundation.org
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.
และ วันเสาร์ เวลา 10.00-16.00 น.

ใครทีม่ หี นังสือไม่วา่ จะเป็นหนังสือมือหนึง่
และหนังสือมือสองพร้อมทีจ่ ะแบ่งปัน
สามารถน�ำมาบริจาคหรือส่งไปรษณียม์ าได้ที่
โครงการอ่านสร้างชาติ มูลนิธกิ ระจกเงา ซึง่
เป็นศูนย์กลางส่งต่อหนังสือดีไปยังโรงเรียน
แหล่งชุมชน และห้องสมุดในเขตทุรกันดาร
ผูท้ จี่ ะน�ำหนังสือมาบริจาคนัน้ ควรคัด
คุณภาพและประเภทของหนังสือก่อน คือ
ต้องเป็นหนังสือทีม่ เี นือ้ หาไม่รนุ แรง ไม่มภี าพ
โป๊เปลือย เหมาะกับเด็กและเยาวชน
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โอเอซิส สปา
OASIS SPA

มูลนิธริ ามาธิบดี

RAMA FOUNDATION
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถ.พระรามหก
แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0-2354-7308
0-2201-1481
www.ramafoundation.or.th
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

มูลนิธริ ามาธิบดีได้เปิดรับอาสาสมัครประชาชน
ทัว่ ไปร่วมโครงการอ�ำนวยความสะดวกผูร้ บั
บริการโรงพยาบาลรามาธิบดี ในชือ่ Blue
Angel โดยนางฟ้าสีฟา้ นี้ เปิดรับทัง้ อาสา
สมัครชายและหญิง จากนัน้ จึงเข้ามาฝึก
อบรมด้านการช่วยเหลือผูป้ ว่ ยเบือ้ งต้น และ
บอกถึงแผนกต่างๆ ในโรงแรม ด้านเวลา
ท�ำงานจริงนัน้ ต้องให้อาสาสมัครสวมชุดสีฟา้
ติดบัตรบอกชือ่ และเขียนค�ำว่า “ช่วยเหลือผู้
ป่วย” หมายถึงผูท้ ำ� หน้าทีใ่ ห้ความช่วยเหลือ
ผูม้ ารับบริการทีโ่ รงพยาบาลรามาธิบดี
NEED TO KNOW

เตรียมตัวก่อน...ดีกว่า
สำ�หรับกิจกรรมเพือ่ สังคมทีห่ น่วยงาน
หรือบริษทั ต่างๆ มีความประสงค์จะร่วมกับ
มูลนิธทิ เ่ี กีย่ วข้องกับเด็ก โดยเฉพาะการ
เลีย้ งอาหารกลางวัน ค่อนข้างเป็นทีน่ ยิ ม ซึง่
ถ้าหากต้องการทำ�กิจกรรมดังกล่าว แนะนำ�
ว่าควรเตรียมอาหารสำ�หรับเด็กโดยเฉพาะ
แต่ถา้ ไม่มเี วลา สามารถบริจาคเป็นเงินแล้ว
ให้ทางมูลนิธจิ ดั เตรียมอาหารให้ได้เสร็จ
สรรพ ส่วนถ้าจะจัดกิจกรรมเพิม่ เติม
ควรเลือกกิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับ
ช่วงวัยของเด็กจริงๆ

สาขาสุขมุ วิท 31และสาขาสุขมุ วิท 51
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
0-2262 2122
www.oasisspa.net
ทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น.

เดย์สปาอันดับต้นๆ ของกรุงเทพฯ โดยสาขา
ทีส่ ขุ มุ วิท 31 โดดเด่นด้วยบรรยากาศของ
สวนเขียวและต้นไม้ใหญ่ ส่วนสุขมุ วิท 51 นัน้
เน้นความเก๋ของงานดีไซน์ทผี่ สมผสานกลิน่
อายจีน ด้านทรีตเมนต์ของทีน่ ผี่ สมผสาน
ศาสตร์การนวดของโลกตะวันตกและตะวัน
ออก ทีห่ า้ มพลาดคือโปรแกรมสครับผิว น�ำ
วัตถุดบิ ในท้องถิน่ เช่น กาแฟไทย ข้าวเหนียว
มะม่วง มาขัดผิว หรือโปรแกรมนวด Queen
of Oasis ก็ชว่ ยทัง้ ดีทอ็ กซ์และให้ความ
ผ่อนคลายในคราวเดียวกัน

สถาบันโพธาลัย

PHOTHALAI LEISURE PARK
28 ซอยโยธินพัฒนา 3
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจัน่
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ10240
0-2508-1238, 0-2508-5111
0-2508-1228
www.plp.co.th
จันทร์-พฤหัสบดี เปิดบริการเวลา 		
10.00-20.00 น. ศุกร์-อาทิตย์
เปิดบริการเวลา 10.00-22.00 น.

อาณาจักรนวดแผนไทยทีย่ กระดับการนวด
แผนไทยทีม่ มี านานหลายร้อยปีให้กลายเป็น
สปาหรูทมี่ บี ริการระดับห้าดาว ท่ามกลางการ
ตกแต่งทีน่ ำ� ความเป็นไทยและต�ำราฤาษี
ดัดตนเข้ามาผสมผสาน ด้านทรีตเมนต์ มีทงั้
นวดเชลยศึกแบบไทยแท้ และการน�ำนวด
ไทยมาประยุกต์ เช่น คูก่ บั นวดน�ำ้ มัน อีก
ไฮไลต์คอื การน�ำนวดไทยมาผสมผสานกับ
โยคะ เพือ่ ลดความตึงของกล้ามเนือ้

ในกรุงเทพฯ มี 8 สาขา ได้แก่ ศรีนครินทร์
สาธร ปิน่ เกล้า เอกมัย แจ้งวัฒนะ อโศก
ถนนพระราม 2 และถนนประดิษฐ์มนูญธรรม
www.healthlandspa.com
ทุกวัน เวลา 09.00-22.00 น.

หากถามถึงเดย์สปาคุณภาพดีทมี่ สี าขามาก
ทีส่ ดุ ในตอนนีต้ อ้ งยกให้เฮลท์แลนด์เท่านัน้
ปัจจุบนั มีดว้ ยกัน 8 สาขา แต่ละสาขา
โดดเด่นทีค่ วามกว้างขวาง สามารถรองรับ
ลูกค้าจ�ำนวนมากเป็นหลัก มีลานจอดรถ
ส�ำหรับรถตูแ้ ละรถบัสครบครัน และจ�ำนวน
ห้องทีม่ ากพอส�ำหรับลูกค้าทีม่ าเป็นคณะใหญ่
ด้านห้องนวด ก็เลือกได้วา่ จะนวดไทย นวด
น�ำ้ มันอโรมา นวดหน้า หรือจะแช่จากุซซี่
ซาวน่าก็มใี ห้เลือกครบครัน

ร่วมฤดี เฮลท์ มาสสาจจ์

RUAM RUDEE HEALTH MASSAGE
20/17-19 ซอยร่วมฤดี ถนนสุขมุ วิท
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2252-9651
0-2202-3171
www.facebook.com/ruamrudee
healthmassage
ทุกวัน เวลา 11.00-23.00 น.

สปาทีห่ มัน่ คิดโปรแกรมนวดเพือ่ ความผ่อน
คลายความเครียดของพนักงานออฟฟิศ โดย
เน้นการน�ำนวดไทยมาผสมผสาน เช่น
คอมพิวเตอร์ ซินโดรม มาสสาจ เน้นหลังและ
ไหล่ การนวดประคบด้วยหม้อเกลือและ
สมุนไพรอุน่ ร้อน สร้างความกระปรีก้ ระเปร่า
นอกจากนีย้ งั มีการนวดเท้ากดจุดส�ำหรับคนที่
ปวดเมือ่ ยเพราะส้นสูงหรือเดินมากเกินไป
NEED TO KNOW

กรอกให้ครบ
ก่อนการนวดสปาควรบอกรายละเอียด
การเจ็บป่วยตามจริงให้ครบถ้วน เพือ่
เธอราพิสต์จะได้หลีกเลีย่ ง หรือระวังในจุด
ต่างๆ มากขึน้ ถ้ารูส้ กึ ว่าน้�ำ หนักมือทีก่ ด
แรงเกินไป ควรบอกในทันที เพือ่ ทีจ่ ะได้ไม่
เกิดอาการบาดเจ็บกล้ามเนือ้ ตามมา
BANG KOK M I CE City Br e ak s
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LET’S RELAX
77 ถนนสุขมุ วิท ซอยสุขมุ วิท 39 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
0-2662-6935-7
www.letsrelaxspa.com
ทุกวัน เวลา 10.00-24.00 น.

เดย์สปาตัง้ อยูใ่ จกลางย่านธุรกิจบนถนน
สุขมุ วิท เน้นความเรียบง่ายและสีขาวครีมของ
อาคารเข้ามาบ�ำบัดความวุน่ วาย พร้อมด้วย
ทรีตเมนต์หลากหลายในราคาทีส่ มั ผัสได้
ครบครันทัง้ สครับผิว พอกตัว นวดหินร้อน
นวดอโรมา นวดเฉพาะจุดทีเ่ มือ่ ยล้า ทัง้ เท้า
มือ หลัง ไหล่ รวมทัง้ นวดไทย 4 มือทีช่ ว่ ย
คลายความตึงของกล้ามเนือ้

ยูโนะโมริ ออนเซน แอนด์ สปา
YUNOMORI ONSEN & SPA

120/5 อาคาร A-SQUARE ซอยสุขมุ วิท 26
0-2259-5778
www.yunomorionsen.com
ทุกวันเวลา 10.30 – 24.00 น.

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการสร้างความ
ผ่อนคลายด้วยการแช่ออนเซนแบบญีป่ นุ่ แห่ง
แรกในไทย ซึง่ สร้างบ่อน�ำ้ ร้อนไว้กลางสวนที่
เงียบสงบสไตล์เซน แยกชายและหญิง มีให้
เลือกหลายแบบ เช่น บ่อน�ำ้ แร่ทเี่ ต็มไปด้วย
แร่ธาตุตา่ งๆ แหล่งบ่อน�ำ้ แร่ระนองของเมือง
ไทย บ่อโซดาทีใ่ ห้ทำ� ให้ผวิ
นุม่ เนียนขึน้ และมีโซดา
สปาชาวเวอร์สำ� หรับผูห้ ญิง
โดยเฉพาะ เพือ่ ให้ผมนุม่
สวยเป็นเงางาม
NEED TO KNOW

จบด้วยน้�ำ อุน่
ทุกครัง้ หลังการนวดใดๆ ก็ตาม ไม่ควร
ดืม่ น้�ำ เย็นเข้าไป เพือ่ ให้เลือดไหลเวียนได้
สะดวกขึน้ ควรดืม่ น้�ำ อุน่ อย่างน้อย 1 แก้ว
จะทำ�ให้ระบบภายในร่างกายทำ�งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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สุขสปา

SUK SPA
1/30 ซอยสุขมุ วิท 11 ถนนสุขมุ วิท
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
0-2651-2672, 0-2651-0461
0-2651-2671
www.sukspa.com
ทุกวัน เวลา 09.00-21.30 น.

ย้อนอดีตไปสูส่ ยามเมือ่ ยุคร้อยปีกอ่ นกับสปา
ในบ้านไทยใจกลางกรุงทีช่ อื่ สุขสปา ความ
ผ่อนคลายแห่งเดียวในซอยนานา ทีน่ ำ�
บรรยากาศบ้านไม้เรือนไทยในชนบทมาใส่ไว้
ในอาคารทีด่ า้ นนอกเป็นตึกปูนธรรมดา ทว่า
ด้านในน�ำผนังไม้ พืน้ ไม้มาปิดปูนจนไม่เหลือ
สภาพตึกสมัยใหม่ ทัง้ ยังใส่หลังคาสังกะสี มุง้
หิง้ พระมาจัดแต่ง มีทงั้ เตียงนวดไทยเตีย้ ๆ
และเตียงนวดน�ำ้ มันทีต่ งั้ อยูใ่ นหมูบ่ า้ นจ�ำลอง
ซึง่ สามารถสร้างสายฝนให้ตกกระทบหลังคา
ลงคูคลองเล็กๆ เหมือนชนบทจริง ด้าน
ทรีตเมนต์นนั้ เน้นการน�ำสมุนไพรของไทย
มาใช้ อย่างการประคบร้อนดูดสารพิษด้วย
ใบพลับพลึง

เออร์เบิน รีทรีต สปา

URBAN RETREAT SPA
สาขาพร้อมพงษ์ และสาขาอโศก
คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
สาขาพร้อมพงษ์ โทร. 0-2204-1042-3
สาขาอโศก โทร.0-2229-4701-3
www.urbanretreatspa.net
ทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น.

สปาทีโ่ ดดเด่นด้วยสถานทีต่ งั้ ใจกลางเมือง
ตัวสปาตกแต่งอย่างเรียบง่ายสไตล์โมเดิรน์
เน้นสีขาวสะอาดตาและสวนเขียวเพือ่ ความ
ผ่อนคลาย ส่วนโปรแกรมสปา เน้นไปที่
การนวดอโรมาผสมผสานทัง้ การนวดและ
ประคบแบบไทย นวดน�ำ้ มันแบบตะวันตก
เทคนิคอายุรเวทและนวดศีรษะแบบอินเดีย
การนวดด้วยหินร้อน การนวด 4 มือพร้อม
กัน เพือ่ ความผ่อนคลายทีม่ ากกว่า การนวด
บาหลีของอินโดนีเซีย และการนวดคลาย
เครียดส�ำหรับมนุษย์ออฟฟิศ

หน่วยงานสำ�คัญ

สายการบิน

สำ�นักงานส่งเสริมการจัดการ
ประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
0-2694-6000
www.businessevent		
sthailand.com

การบินไทย
0-2356-1111
www.thaiairways.com
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
0-2270-6699
www.bangkokair.com
สายการบินนกแอร์
1318
www.nokair.com
สายการบินไทยแอร์เอเชีย
0-2515-9999
www.airasia.com
สายการบินไทยสไมล์
0-2308-8383
www.thaismileair.net

การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
(สำ�นักงานใหญ่)
0-2250-5500
บริการข้อมูลท่องเทีย่ ว 		
โทร.1672
www.tourismthailand.
org
กองการท่องเทีย่ ว
กรุงเทพมหานคร
0-2225-7612-4
www.bangkoktourist.
com

บริการรถเช่า
HERTZ
0-2266-4666
www.hertzthailand.		
com
MASTER CAR RENTAL
0-2931-8787
mastercarrental.com/		
index.php
AVIS RENT A CAR
0-2251-1131-2
www.avisthailand.com
BUDGET
0-2203-9222
www.budget.co.th

รถไฟฟ้า BTS
0-2617-6000
www.bts.co.th
รถไฟฟ้า MRT
0-2624-5200
www.bangkokmetro.		
co.th
สถานีรถไฟหัวลำ�โพง กทม.
0-2220-4334

บริการฉุกเฉิน
สำ�นักงานตำ�รวจท่องเทีย่ ว
1155
www.thailandtourist
police.com
เหตุดว่ นเหตุรา้ ย
191
สถานีวทิ ยุ จส.100
1137
ตำ�รวจทางหลวง
1193
ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบน
ทางด่วน (สอบถามเส้นทาง)
1543
ศูนย์รบั แจ้งเหตุดว่ นทางน้�ำ
กรมเจ้าท่า
1199

คมนาคมขนส่ง
ท่าอากาศสุวรรณภูมิ

0-2132-1888

ท่าอากาศยานดอนเมือง

0-2535-1111

บริษทั ขนส่ง จำ�กัด
1490
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ขสมก.)
1348, 0-2246-0339, 		
0-2246-0741-4
www.bmta.co.th
เรือด่วนเจ้าพระยา
0-2623-6143
www.chaophrayaex		
pressboat.com
การรถไฟแห่งประเทศไทย
1690
www.railway.co.th

NEED TO KNOW

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นสนามบินหลักของ
ประเทศไทย อีกทัง้ การเน้น
พัฒนาคุณภาพการให้
บริการของท่าอากาศยาน
ให้ได้รบั การจัดอันดับ 1
ใน 10 ท่าอากาศยานทีม่ ี
คุณภาพการบริการดีทส่ี ดุ
ในโลกในปี พ.ศ. 2553
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ITINERARIES
HISTORY & CULTURE

การสร้างการเรียนรูแ้ ละความภาคภูมใิ จในประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม โดยเป็น
สถานที/่ แหล่งท่องเทีย่ วประวัตศิ าสตร์/วัฒนธรรม ทีส่ ามารถให้ความภาคภูมใิ จ
ความเพลิดเพลิน ความรู้ และมีความพิเศษหรือจุดเด่นของประวัตศิ าสตรหรีอื
วัฒนธรรม ซึง่ แตกต่างจากทีอ่ น่ื ๆ

ADVENTURE

การสร้าง TEAM BUILDING ผ่านประสบการณ์ทา้ ทาย โดยเป็นสถานที/่ แหล่ง
ท่องเทีย่ วทีม่ ลี กั ษณะท้าทาย/ผจญภัย ซึง่ สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กบั
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานที/่ แหล่ง
ท่องเทีย่ ว

MORNING รับประทานอาหารเช้า
ที่โรงแรมริมแม่น้ำ� จากนั้นเดินทางไปชม
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซึ่ง
ตั้งอยู่ภายในพระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชาติไทยอันล้ำ�ค่า
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนุ่งผ้าไทยให้ผู้เข้า
ประชุมได้หัดสวมใส่ผ้าไทยที่งดงาม
LUNCH
รับประทานอาหาร
กลางวันที่
ท่าพระจันทร์
AFTERNOON เดินทางสู่อาคาร
นิทรรศรัตนโกสินทร์ด้วยรถบัส เพื่อ
ทำ�ความรู้จักกับกรุงเทพฯ ในภาพรวม
ผ่านนิทรรศการที่ทันสมัยด้วยการใช้
มัลติมีเดียผสมผสาน จากนั้นพักดื่มชา
กาแฟ และผ่อนคลาย ณ ชั้นบนสุดของ
อาคารนิทรรศฯ ชมวิวกรุงเทพฯ
ที่มองเห็นถนน
สายประวัตศิ าสตร์
เช่น ถนน
ราชดำ�เนิน
อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย
และโลหะปราสาท
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MORNING ปลุกพลังทีมเวิร์ก
ด้วยกิจกรรม Team building ที่น่าสนใจ
เน้นให้สมาชิกในกลุ่มได้ทำ�กิจกรรมร่วม
กัน ละลายพฤติกรรม และสานสัมพันธ์ไป
พร้อมๆ กัน
LUNCH
รับประทานอาหาร
กลางวันแบบปิกนิก
ร่วมกับสมาชิกในทีม
ในบรรยากาศที่เป็น
กันเอง

DINNER
ล่องเรือแม่น�้ำ
เจ้าพระยาไป
รับประทานอาหาร
ที่เอเชียทีค เดอะ
ริเวอร์ฟร้อนท์

AFTERNOON
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
ทั้งหมด พาผู้เข้าประชุม
สัมมนาเดินทางกลับ
โรงแรมที่พักย่านสาทร
เพื่อผ่อนคลายความ
เมื่อยล้าด้วยสปา

DINNER ดินเนอร์ตอ้ นรับพร้อม
ธีม ปาร์ตี สร้างบรรยากาศสนุกสนาน
และเพิ่มความใกล้ชิดสนิทสนมให้
สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
สามารถใช้สถานที่ของโรงแรมหรือ
สถานที่อื่นๆ ที่ให้บรรยากาศธีมเฉพาะ
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ITINERARIES
GREEN

การตระหนักในการรักษาสิง่ แวดล้อม โดยสถานทีจ่ ดั งานต้องมีชอ่ื เสียง หรือ
เป็นทีร่ จู้ กั ในด้านการรักษาสิง่ แวดล้อม และพืน้ ทีต่ อ้ งมีนโยบายด้านการรักษา
สิง่ แวดล้อมทีช่ ดั เจน

EXPERIENTIAL

การสร้างประสบการณ์การเรียนรูใ้ หม่ๆ โดยมีสถานที/่ แหล่งท่องเทีย่ ว ทีส่ ามารถ
สร้างประสบการณ์การเรียนรูเ้ กีย่ วกับระบบการจัดการหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีผ่ ู้
เข้าร่วมกิจกรรมไม่เคยพบ รวมทัง้ มีระบบการจัดการหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ของ
สถานที/่ แหล่งท่องเทีย่ ว ซึง่ ต้องมีจดุ ดึงดูด/จุดสนใจ ทีก่ ระตุน้ ให้เกิดความอยาก
รูอ้ ยากเห็น หรืออยากทีจ่ ะศึกษา

MORNING เช็กอินในโรงแรมย่าน
ถนนวิทยุ ถนนที่เรียงรายด้วยต้นไม้
สะท้อนถึงพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพฯ
จากนั้นนั่ง BTS ไปประชุมที่ศูนย์การประชุม

MORNING เช็กอินที่โรงแรมย่านสีลม
อีกย่านธุรกิจสำ�คัญของกรุงเทพฯ จากนั้น
เข้าร่วมประชุมสัมมนาในห้องประชุมของ
โรงแรมที่พร้อมสรรพด้วยโสตทัศนูปกรณ์
ทันสมัยและครบครัน
LUNCH
รับประทานอาหาร
กลางวันในย่าน
สุขุมวิท

AFTERNOON เดินทางไปศึกษา
ดูงานที่พิพิธภัณฑ์บัว โครงการตามแนว
พระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ปทุมธานี เพื่อรวบรวมพันธุ์บัว
เรียนรู้ ศึกษา วิจัย นำ�มาใช้ประโยชน์
ด้านต่างๆ รวมถึงพัฒนาสถานที่ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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LUNCH
รับประทานอาหาร
กลางวันในห้อง
อาหารที่มีบรรยากาศ
สะท้อนความศิวิไลซ์
ของกรุงเทพฯ

DINNER
ดินเนอร์ท่ามกลาง
บรรยากาศสวนสวย
ก่อนกลับโรงแรมไป
พักผ่อน

AFTERNOON เดินทางไปดู
งานการจัดการแหล่งความรู้ทางด้าน
ดาราศาสตร์ที่ท้องฟ้าจำ�ลอง ศึกษา
ไอเดีย การนำ�เสนอ รูปแบบกิจกรรม
และการสร้างสรรค์ต่างๆ จนทำ�ให้
สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้สำ�คัญ
สำ�หรับเยาวชนและคนกรุง

DINNER
รับประทานอาหารเย็น
ย่านสุขมุ วิท ปิดท้าย
ด้วยปาร์ตเี้ ล็กๆ ที่
บาร์บนดาดฟ้า
ชืน่ ชมวิวยามคำ�่ คืน
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ITINERARIES
CSR

การตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีสถานที/่ แหล่งท่องเทีย่ ว ให้ผเู้ ข้า
ร่วมกิจกรรมได้ท�ำ กิจกรรม CSR ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมปลูกป่า
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม หรือกิจกรรมช่วยเหลือสัตว์ เป็นต้น

MORNING
เข้าร่วมงานสัมมนา
ที่โรงแรมแถบ
ราชประสงค์

LUNCH
รับประทานอาหาร
กลางวันในโรงแรมที่มี
บรรยากาศเรียบง่าย

AFTERNOON ทำ�กิจกรรม CSR
อาจเป็นการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้
แก่เด็กด้อยโอกาส พระภิกษุสงฆ์ หรือ
ร่วมกันบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทย
โดยเตรียมร่างกายให้พร้อมล่วงหน้า

DINNER รับประทานอาหารเย็นตาม
อัธยาศัยในย่านเยาวราช อาจเป็นในร้าน
อาหาร หรือปล่อยให้ทุกคนเดินเลือกซื้อ
อาหารได้อย่างอิสระ เพราะเยาวราช
ถือเป็นแหล่งของกินริมทางที่มีชื่อเสียง
แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ
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EXCLUSIVE

การได้สมั ผัสกับความพิเศษ โดยมีสถานที/่ แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ คี วามพิเศษ
หรูหรา ยากต่อการเข้าถึง และทีอ่ น่ื ๆ ไม่มี รวมถึงมีมาตรฐานและความพิเศษใน
ระดับนานาชาติ

MORNING สัมมนากลุ่มย่อยใน
สถานที่และบรรยากาศพิเศษเป็นส่วนตัว
เฉพาะกลุ่มของท่าน โดยการปิดพื้นที่หรือ
ขออนุญาตเข้าใช้บริเวณเฉพาะ ผ่าน
การประสานงานของ TCEB

LUNCH
รับประทานอาหาร
กลางวันโดยการ
จัดเลี้ยงพิเศษ

AFTERNOON เดินทางไปชม
งานด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
แถวย่านนางเลิ้ง ซึ่งเราจะพบตึกเก่า
มากมายสองฝั่งถนน โดย TCEB
สามารถเชิญวิทยากรจากหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครมาบรรยายเฉพาะกลุ่ม
DINNER งานเลี้ยงอำ�ลาสุดหรูที่วังจักรพงษ์ ร้าน
อาหารบนศาลาไทยริมน้ำ�ของวังท่าเตียน อดีตที่ประทับใน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ เพื่อ
สร้างบรรยากาศงานเลี้ยงหรูหรา มีความพิเศษ พร้อมกับ
จัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่หาชมได้ยากมาร่วมโชว์
สร้างความประทับใจในค่ำ�คืนอันแสนพิเศษนี้
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BANGKOK EVENTS HISTORY
จากความเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
กรุงเทพมหานครจึงมีประสบการณ์ในการรองรับและจัดกิจกรรม
ในอุตสาหกรรมไมซ์ใหญ่ๆ มากมาย ทัง้ ในส่วนของการท่องเทีย่ ว
เพือ่ เป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดงานแสดงสินค้า
โดยมีตวั อย่างงานทีส่ �ำ คัญๆ ดังนี้
APEC 2003
World Allergy Congress 2007
91st Lions Clubs International
Convention 2008
12th International Gynecologic
Cancer Society Conference
19th International Congress of
Nutrition 2009
19th World Congress of Neurology
IT&CMA and CTW 2009-2011
Herbalife Asia-Pacific Extravaganza 2011
กรุงเทพมหานครยังได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Travel &
Leisure นิตยสารท่องเที่ยวชั้นน�ำในสหรัฐอเมริกา ให้เป็นเมือง
น่าท่องเที่ยวอันดับ 1 ของโลก (World’s Best City) ในปี 2551,
2553 และ 2554
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ควบคุมการดำ�เนินงาน ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ (DOMESTIC MICE) สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
MI CกEารมหาชน)
C i ty B rหรื
e aks
KO K ปเล่ม บริษทั นะโม คิดดี จำ�กัด แยกสีและพิมพ์ท่ี ห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด ภาพพิมพ์
(องค์
อ ทีเส็BANG
บ เนือ้ หาและรู
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