LIFE STYLE
พีเค ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร

ผูช้ ายคนนีร้ สู้ กึ สนุกทุกครัง้ ทีไ่ ด้ทา� งาน รูส้ กึ มีความสุขกับการหา
Gadget ใหม่ๆ ล�้าๆ ให้ตัวเองและคนรอบข้างอยู่เสมอ หลายคน
รู้จักเขาในฐานะดีเจคลื่น Chill FM 89 ที่จัดรายการทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 15.00-18.00 น. หรืออีกหลายคนรู้จักเขาในฐานะ
พิธกี รรายการทีวี พิธกี รงานอีเวนต์ตา่ งๆ และในฐานะของคนอ่าน
สปอตโฆษณาที่ชินหูอยู่หลายตัว และในความล�้าที่เรียกได้ว่าเป็น
กูรูด้านเทคโนโลยีตัวพ่อ การไปเที่ยวของเขาแต่ละที่ก็ล้วนมีสไตล์
ทีพ
่ กั ต้องอาร์ต ร้านอาหารต้องเก๋ แต่กต็ อ้ งมาพร้อมความอร่อย
เรื่อง สาวสุดเซอร์ ภาพ peterpancake

ชอบทะเลมากกว่าภูเขา

“ผมชอบเที่ยวที่ไหนก็ได้ที่ติดน�้ำทะเล ฉะนั้นก็จะชอบพัทยำ หัวหิน
ภูเก็ต มีคอนโดติดทะเลที่พัทยำ ซึ่งจะหนีไปง่ำยและบ่อยสุด รองลง
มำก็หัวหิน ชอบไปลองรีสอร์ตใหม่ๆ ที่พักใหม่ๆ คือขอให้ได้ไปหัวหิน
จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ ผมรู้สึกว่ำทุกที่มันมีเสน่ห์ของตัวมันเองหมด ถ้ำมี
เวลำมำกกว่ำนั้นก็ไปภูเก็ต ผมชอบอยู่กับน�้ำ เพรำะรู้สึกว่ำมันรีแล็กซ์
มันสบำยที่สุด จิตใจมันไม่วอกแวก ไม่ต้องมำคิดถึงงำน บรรยำกำศ
แบบนี้จะเปิดไวน์อะไรกินดีนะ”

กินอะไรก็ ได้ ขอแค่มีไวน์กับซูชิ

“ผมกินได้ทุกแนว นอกเหนือจำกอำหำรไทย ผมชอบซูชิ ชอบไปร้ำน
โอมำกำเสะกับแฟน เพรำะคอซูชิเหมือนกัน ผมจะชอบสองอย่ำง คือ
ไม่รำ้ นซูชกิ ร็ ำ้ นไวน์ ขอบรรยำกำศดีๆ มีเพลงสดฟัง สำเหตุทผี่ มชอบกิน
มำกขึน้ เนือ่ งจำกแฟนผมชอบกินอำหำรอร่อย เขำจะรูเ้ ลยว่ำร้ำนไหนดี
ก็จะไปกินกัน ส�ำหรับผมนะถ้ำไม่ใช่งำนพิเศษ ผมกินข้ำวกล่อง
หลังเวทีประจ�ำ กะเพรำไก่ไข่ดำว ไข่ต้ม แต่ถ้ำแฟนอยำกกิน จะอะไร
เท่ำไหร่กไ็ ป ไม่มปี ญ
ั หำ ส�ำหรับผม ซูชิ ไวน์ อำหำรอิตำเลียน กินได้หมด
ชอบ แต่ถ้ำแฟนเลือกก็แล้วแต่เขำเลยครับ อย่ำงตอนนี้ผมเริ่มกิน
อำหำรใต้ อย่ำงคั่วกลิ้ง จำกไม่เคยกิน ตอนนี้ก็กิน แฟนผมชอบกิน
แกงส้มสำยบัว มันเผ็ดนะ แต่เดี๋ยวนี้กินได้สบำย”

เที่ยวทั้งทีขอที่สบายๆ

“ผมไม่ชอบเที่ยวลุยๆ อะไรที่ไปแล้วเสียบปลั๊กไม่ได้ ไม่มีไว-ไฟ ไม่มี
สตำร์บคั ส์ ผมไม่ไป เพรำะผมรูส้ กึ ว่ำทุกวันทีท่ ำ� งำนมันเดินทำงเหนือ่ ย
อยู่แล้ว ฉะนั้นเวลำไปพักผ่อนก็ขอไปในที่ที่สบำย ในที่ที่มีคนดูแลเรำ
ไปในทีท่ ผี่ มสำมำรถเสียบปลัก๊ กับแก็ดเจ็ตทุกอย่ำงได้ แล้วเอำไปใช้ได้
ชอบไปในทีท่ สี่ ำมำรถเอำควำมล�ำ้ ไปใช้ในธรรมชำติได้ อย่ำงเครือ่ งว่ำยน�ำ้
หูฟงั รุน่ ใหม่ โดรนตัวใหม่ทบี่ นิ ตำมเรำเหนือน�ำ้ อันนีโ้ อเค ผมชอบแก็ดเจ็ต
ท�ำรำยกำรแก็ดเจ็ต แล้วก็เอำของมำขำยด้วย ชอบลองอะไรใหม่ๆ
เยอะมำก จนคนรอบข้ำงร�ำคำญ คือบำงอย่ำงเรำก็ไม่ได้ขำยหมด เป็น
สิง่ ทีเ่ รำชอบเอง แต่พอเรำได้คยุ กับคนทีช่ อบเหมือนกัน มันก็ดี ผมชอบ
มองหน้ำคนเวลำที่เห็นของอะไรที่ดูโง่ๆ แต่พอใช้แล้วโอ้โห สุดยอด
มำกๆ เขำตื่นเต้น เรำก็ดีใจ”
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sala rattanakosin
eatery and bar

sala rattanakosin eatery and bar
The Stylish Dining with a View

ชอบทุกโรงแรมในเครือศำลำ ฮอสพิทอลลิตี้ กรุ๊ป แล้วแฟนผมก็ชอบด้วย ก็เลยไปบ่อย พนักงำนบริกำรเป็น
กันเอง ติดต่อสะดวก พยำยำมจะไปให้ครบทุกศำลำ แต่ที่ประทับใจที่สุดก็คงเป็นศำลำรัตนโกสินทร์ เพรำะดู
ขลังและรู้สึกว่ำมีเสน่ห์แบบตะวันตกบวกตะวันออกรวมไว้ด้วยกัน คือกำรออกแบบสไตล์มินิมัลกับวิวที่
ริมแม่นำ�้ และพระปรำงค์วดั อรุณฯ ซึง่ เป็นเหมือนแลนด์มำร์กของไทย ชอบไปนัง่ ดินเนอร์รบั ลมริมแม่นำ�้ เจ้ำพระยำ
เป็นวิวที่สวยสุดๆ มองเห็นพระปรำงค์วัดอรุณฯ และเรือน้อยใหญ่แล่นผ่ำน อำหำรอร่อยมีคุณภำพ เครื่องดื่ม
ไวน์ ค็อกเทลก็ดี ชอบที่นี่มำก

39 ซ.ท่ำเตียน ถ.มหำรำช
พระบรมมหำรำชวัง พระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0 2622 1388
เปิดทุกวัน
เวลำ 11.00-22.00 น.
LAT 13.745257
LONG 100.488611

sala rattanakosin
eatery and bar

EIGHTEEN BELOW
ICE CREAM

จันทร์หอม

The Real Delicious

ถ.เพชรเกษม
โกลเด้นเพลส

EIGHTEEN
BELOW
ICE CREAM
ถ.แนบเคหาสน์

ถ้ำนึกถึงอำหำรใต้กต็ อ้ งร้ำนนี้ เมือ่ ก่อนผมกินอำหำรใต้ไม่คอ่ ยได้เพรำะ
เผ็ด แต่พอแฟนผมชอบ ผมก็เลยต้องมำกิน ตอนนี้กลับกินอำหำรใต้
ได้สบำย คั่วกลิ้ง แกงส้ม ผมก็ว่ำเผ็ดนะ แต่อร่อยครับ อีกอย่ำงที่
ร้ำนอำหำรใต้มีก็คือผักสดๆ แล้วก็พวกขนมหวำนที่หำกินยำก อย่ำง
ลอดช่อง น�้ำมะพร้ำว ก็สั่งมำกินแก้เผ็ดได้ดี เป็นอีกร้ำนที่อยำกให้คนที่
ชอบอำหำรใต้ได้มำลองเหมือนผม

273/4 ซ.รำมค�ำแหง 21
ถ.รำมค�ำแหง พลับพลำ
วังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2319 1128-29
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)
เวลำ 11.00-22.00 น.
LAT 13.761214
LONG 100.600595

สถาบันรัชต์ภาคย์

ซ.รามค�าแหง 21 แยก 10

เวลำไปหัวหินก็ชอบแวะร้ำนพี่ปุ้ย สลักจิต ดลมินทร์ อดีตนำงเอกละคร
ทีผ่ นั ตัวเองมำเปิดร้ำนไอศกรีม โดยมีสำมีคอยสร้ำงสรรค์ควำมอร่อยทุกเมนู
ในเรือ่ งรสชำติไม่ตอ้ งบรรยำย เพรำะดีกรีเชฟเคยเป็นศิษย์เก่ำกอร์ดองเบลอ
จำกอังกฤษ ‘Eighteen Below’ เกิดจำกอุณหภูมคิ วำมอร่อยที่ 18 องศำเซลเซียส ที่เหมำะแก่กำรแช่ไอศกรีม ไอศกรีมมีให้เลือกกว่ำ 34 รสชำติ
อร่อยจริง ผมรูจ้ กั กับพีป่ ยุ้ มำนำนมำก เพรำะพีป่ ยุ้ เป็นเพือ่ นพีช่ ำยทีเ่ รียน
ธรรมศำสตร์มำด้วยกัน สนิทกับครอบครัวมำก็ 30 ปีได้แล้ว

จันทร์หอม

ซ.รามค�าแหง 21 แยก 11

Delicious Gourmet
Ice Cream

หัวหิน 41

EIGHTEEN BELOW
ICE CREAM

2/57 หมู่บ้ำนแนบเคหำสน์
ถ.แนบเคหำสน์
ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 0 3251 2208,
08 1751 7057
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันอังคำร)
เวลำ 11.00-17.00 น.
LAT 12.582179
LONG 99.953264

ซ.รามค�าแหง 21
จันทร์หอม

ไก่ทอดล�าปาง

EDT TOP 10 VOLUME 04 issue 39 l

13

LIFE
STYLE

CASA DE LA FLORA,
KHAO LAK

CASA DE LA FLORA, KHAO LAK

67/213 ม.5 ต.คึกคัก
อ.ตะกั่วป่ำ จ.พังงำ 82190
โทร. 0 7642 8999
LAT 8.669901
LONG 98.240743

A Romantic Hideaway

สถานี
ต�ารวจ
CASA DE
LA FLORA

อันดามัน

ถ.เพชรเกษม

เจ้ำของเดียวกับ The Naka Phuket ผมชอบทีน่ มี่ ำก สถำปัตยกรรมสวยงำมแบบโมเดิรน์
ห้องพักอบอุน่ บำงห้องเป็นวิลล่ำ มีสระว่ำยน�ำ้ ส่วนตัว แล้วก็มหี อ้ งอำหำรทีส่ ำมำรถชมวิว
พระอำทิตย์ตกได้อย่ำงสวยงำม หำดหน้ำทีพ่ กั สำมำรถเล่นน�ำ้ ได้ เป็นท�ำเลสวยงำมของ
หำดบำงเนียง เขำหลัก อยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติเขตร้อน ทำงเลือกส�ำหรับคนที่ต้องกำร
ทีพ่ กั โรแมนติก หรืออยำกได้วนั หยุดสุดหรู ทีน่ คี่ อื สมบูรณ์แบบมำกครับ พนักงำนก็บริกำรดี

HORIZON ROOFTOP
RESTAURANT & BAR
AT HILTON PATTAYA

Experience the Next Level of Style
เวลำไปพัทยำ ผมก็จะชอบมำดร็อปตัวเองที่นี่ ชอบมำก บรรยำกำศดี ลมได้ วิวได้ แล้ว
ค็อกเทลที่นี่ก็ดีมำก พนักงำนบริกำรดี ถือเป็นวิวดำดฟ้ำที่ดีงำมของพัทยำเลย สำมำรถ
มำนั่งชิลล์ กินอำหำร ดื่มด�่ำบรรยำกำศ ชมพระอำทิตย์ลับขอบฟ้ำ เซย์ไฮกับพระจันทร์
ที่สะท้อนผืนน�้ำ นั่งกินอำหำรด้วยกันกับแฟน ใครอยำกได้วิวพัทยำแบบเอ็กซ์คลูซีฟ
มำที่นี่เลยครับ ทุกอย่ำงสวยงำมตำมมำตรฐำนฮิลตันเลย

LA BAGUETTE FRENCH BAKERY

HORIZON ROOFTOP
RESTAURANT & BAR
AT HILTON PATTAYA

The French Bakery Café

BAGUETTE
เบเกอรีรำ้ นนี้อร่อย แล้วร้ำนก็ตกแต่งสวย ไปหลำยรอบเลยเวลำไปพัทยำ แล้วก็เพิ่งมำ LA
FRENCH
BAKERY
รู้ว่ำเจ้ำของร้ำนเป็นเพื่อนของแก๊งเพื่อนสนิทผม แนะน�ำเลยครับส�ำหรับคนที่ชอบครัว

Woodland Hotel & Resort

ซองต์ เครป ขนมปังบำแก็ตต์สไตล์ฝรั่งเศส ขนมปังอบสดใหม่ทุกวัน มีไอศกรีมโฮมเมด 164/2 ม.5 ถ.พัทยำ-นำเกลือ
เจลำโต เครือ่ งดืม่ ชำ กำแฟ นัง่ ทีน่ แี่ ล้วเหมือนได้เสพบรรยำกำศเฟรนช์คำเฟ่แบบไม่ตอ้ ง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150
บินไปถึงยุโรป
โทร. 0 3842 1707

ซ.นาเกลือ 20
LA BAGUETTE
FRENCH BAKERY

ถ.พัทยา สาย 2

Hard
Rock
Hotel
วงเวียนโลมา
ถ.พัทยาเหนือ
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ถ.เลียบชายหาดพัทยา
HORIZON
ROOFTOP
RESTAURANT
& BAR
AT HILTON
PATTAYA

ถ.พัทยากลาง

14

ถ.พัทยาเหนือ
ถ.พัทยา
สายสอง

อ่าวไทย

ชายหาดพัทยา

ซ.นาเกลือ 23
ซอย 10

ซ.นาเกลือ 24

ถ.พัทยา-นาเกลือ

เปิดทุกวัน
เวลำ 08.00-24.00 น.
LAT 12.952021
LONG 100.885852

ชั้น 34 โรงแรมฮิลตัน พัทยำ
333/101 ม.9 ต.หนองปรือ
อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20260
โทร. 0 3825 3000
เปิดทุกวัน
อินฟินิตีบำร์
เวลำ 17.00-01.00 น.
ห้องอำหำร
เวลำ 18.00-23.00 น.
LAT 12.93522
LONG 100.880633
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มาย รีสอร์ต
หัวหิน เอ 310

LET’S SEA
HUA HIN
AL FRESCO
RESORT

SILVER LINING PATTAYA

The Best Place to Hangout

บ้านปูลม

Loligo
Resort
Hua Hin

ชอบที่นี่อันดับแรกเพรำะมีอำหำรญี่ปุ่น มีไลฟ์มิวสิกเก๋ๆ มีคอลเล็กชั่น
วิสกี้และไวน์ และสุดท้ำย ร้ำนอยู่ติดกับคอนโดผม คือผมสำมำรถเดิน
ออกจำกหลังคอนโด เลี้ยวขวำแล้วเดินไปนั่งที่ร้ำนได้เลย สำมำรถไป
เมำที่นั่นได้แล้วเดินมำคอนโดได้สบำยๆ ชอบนั่งโซนติดทะเล ได้รับ
บรรยำกำศทีด่ ี มีอำหำรญีป่ นุ่ กิน อำหำรอิตำเลียน อำหำรทะเลมำกมำย
แล้วเด่นสุดของร้ำนก็จะเป็นในส่วนของตัวอำคำรที่หลังคำท�ำด้วย
กระจกขนำดยักษ์สำมำรถเลื่อนไปมำได้ จะบังแดด บังฝน ก็เก๋ดี

TENYUU GRAND

Premium Japanese Taste
THE NAKA PHUKET

ชอบต้นๆ เลย เวลำมำภูเก็ตก็ต้องพักที่นี่ โรงแรมเพิ่งเปิดไม่กี่ปี ดีไซน์
สวย เรียบหรู ดูทันสมัย ทุกห้องมีสระว่ำยน�้ำส่วนตัว ส่วนสระใหญ่ก็จะ
อยู่ริมทะเล บรรยำกำศดี รูปแบบโรงแรมออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมมุม
รูปทรงเรขำคณิต มีควำมสงบเป็นส่วนตัวสูง ห้องพักก็ไม่บงั วิวกัน เพรำะ
สร้ำงลดหลั่นตำมไหล่เขำ ใครที่ชอบบรรยำกำศเงียบสงบ ต้องกำรมำ
พักผ่อน ชำร์จแบตฯ ให้ร่ำงกำย ที่นี่เหมำะครับ

Savanna
Massage
Therapy
SILVER LINING
PATTAYA

TENYUU GRAND

66 ถ.สำทรเหนือ สีลม
บำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0 2632 1777, 0 2632 1008
เปิดทุกวัน
เวลำ 11.30-14.30 น.
และ 17.30-22.30 น.
เฉพำะบำงโซนเปิดทุกวัน
เวลำ 11.30-22.30 น.
LAT 13.723537
LONG 100.531936
ซ.สีลม 3

A Luxury Resort in Phuket

สถานเอกอัครราชทูต
เบลเยียม
ซ.สาทร 8

Villa Minh
Phuket

THE NAKA
PHUKET
Villa
Torcello

ถ.กมลา ซ.16

THE NAKA PHUKET

1/18, 1/20 ม.6 หำดกมลำ
ต.กะทู้ อ.เมืองฯ จ.ภูเก็ต 83150
โทร. 0 7633 7999
LAT 7.926406
LONG 98.266831

ถ้ำเป็นโอมำกำเสะ (Omakase) ผมชอบที่นี่ ชอบสุดๆ ผมกับแฟนจะ
ชอบกินอำหำรญี่ปุ่นเหมือนกัน เรำก็จะออกไปตระเวนหำร้ำนอร่อยๆ
กินประจ�ำ ร้ำนนี้มีที่นั่งทั้งที่เป็นสวนด้ำนนอก บรรยำกำศดี ต้นไม้เยอะ
ส่วนด้ำนในร้ำนก็มโี ซนบำร์ นัง่ ได้รำว 10 คน แล้วก็โซนห้องกระจก เมนู
อำหำรที่นี่ค่อนข้ำงเยอะ กินแต่ละค�ำก็จะได้รสชำติของวัตถุดิบที่
พรีเมียมสุดๆ อำหำรดี อร่อย เป็นทำงเลือกส�ำหรับคนที่ชอบกินอำหำร
ญี่ปุ่น อยำกให้ลองมำชิมกัน

Pullman
Pattaya
Hotel

ซ.สีลม 3

ประทับใจทีน่ ตี่ อนไปท�ำงำนพิธกี รครัง้ แรก จำกนัน้ ก็ไปเอง พอมีงำนท่องเทีย่ ว
ก็ไปตำมล่ำคูปองของที่นี่ ชอบครับ แนะน�ำเลยถ้ำใครมำเที่ยวหัวหิน
และชอบบรรยำกำศที่พักริมทะเล ห้องพักทันสมัย มีระเบียงดำดฟ้ำ
ส่วนตัว อำหำรก็เป็นวัตถุดิบที่หำได้จำกท้องถิ่น สดใหม่ตลอดเวลำ
ล็อบบีบ้ ำร์กม็ บี ริกำรค็อกเทลและอำหำรว่ำง มีสปำ มีศนู ย์ออกก�ำลังกำย
กลำงสวน สรุปคือดีหมด ใครชอบดีไซน์ที่เป็นอำร์ตๆ น่ำจะชอบที่นี่
เหมือนผม

83/188 ซ.หัวถนน 23
ถ.เขำตะเกียบ-หัวหิน
ต.หนองแก อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 0 3253 6888
LAT 12.531193
LONG 99.967902

บริเวณเดียวกับ Zire
Wongamat Condominium
ซ.นำเกลือ 18 หำดวงศ์อมำตย์
อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 09 8930 9800
เปิดทุกวัน
เวลำ 09.00-17.00 น.
LAT 12.961237
LONG 100.883271

หาดวงศ์อมาตย์

The Art of Hua Hin Beach
Holidays

LET’S SEA HUA HIN
AL FRESCO RESORT

ซ.หัวหิน 87

LET’S SEA HUA HIN
AL FRESCO RESORT

SILVER LINING
PATTAYA

TENYUU
GRAND

กอบัว

สถานเอกอัครราชทูต
รัฐสุลด่านโอมาน
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