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เจ้าของและผู้จัดพิมพ์

บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
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KTC PHONE 02 123 5000 
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พิสูจน์อักษร ป.รดา ถนนแก้ว, พิสชา ฉายฉิม
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ค�าน�า

อาหารไทย ความภาคภูมิใจของคนไทย
KTC ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แนะน�าร้านอาหารไทยคุณภาพ ซ่ึงมีกรรมวิธี 

การปรุงอาหารอันหลากหลาย มีช้ันเชิงและมิติที่ซับซ้อน เน้นความประณีต พิถีพิถันทุกข้ันตอน 

จนเกิดเป็นความพิเศษของรสชาติอาหารที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ โดดเด่นแตกต่างจากชาติอื่นๆ ยาก 

จะเลียนแบบได้ ท�าให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากนักชิมทั่วโลก

KTC ได้รวบรวมสิทธิประโยชน์มอบให้สมาชิกบัตรเครดิต จากร้านอาหารไทยที่ผ่านเกณฑ์การคัดสรร 

และได้รับตราสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ Thai SELECT ที่ใช้ในการรับรองร้านอาหารไทย 

ทั้งหมดกว่า 100 ร้าน เพ่ือให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินและอิ่มเอมไปกับอาหารไทยต้นต�ารับแห่งความ 

ภาคภูมิใจของคนไทย 
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สารบัญ
11 เกี่ยวกับ Thai SELECT 

13 ประเภทตราสัญลักษณ์ 

 Thai SELECT SIGNATURE

14 บลู เอเลเฟ่นท์ 

16 บ้านสุริยาศัย

18 ภัทรา

20 รอยัล โอชา  

23 ประเภทตราสัญลักษณ์ 

 Thai SELECT CLASSIC

24  กินข้าว  

25  กินลม ชมสะพาน

26 กุ้งทองซีฟู้ด 

27  กุ้งอบภูเขาไฟ

28 เก็ดถะหวา  

29 แกงร้อนบ้านสวน

30 แก้วแกงใต้

31 ไก่บ้านย่างเขาสวนกวางป๋านึก

32 ครัวคุณกุ้ง บางใหญ่

33 ครัวจ�าแลง แปลงกาย

34 ครัวชมทะเล

35 ครัวชายคลอง

36 ครัวดอกไม้ขาว  

37 ครัวบุญเลิศ

38 ครัวพระยา

39 ครัวมะระหวาน

40 ครัวริมนที

41 ครัวอัปสร

42 ครัวอาจารย์สายหยุดและหมอทราย

43 คราม

44 คอฟฟี่บีนส์ บาย ดาว

45 คาเฟ่ ชิลลี่

46 ชมวิวซีฟู้ด

47 ชาริออต

48 ชิลลี่ ไทย

49 ซาลาด้า ออร์แกนิค คิทเช่น

50 ซิมเมอร์ บาย ปราค

51 ซีฟู้ด แอท ตรีสรา ภูเก็ต

52 โซอาเซียน คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรองท์

53 ณ อรุณ

54 ดินดิน อาหารไทย

55 ดีวานา ฟอเรสท์ คาเฟ่

56 เด่นสมชื่อ คอฟฟี่ แอนด์ เรสเทอรองส์

57 เดอะแกลเลอรี่

58  ตันติเตี๊ยม

59   ต�าไทบ้าน

60     ต�านานไทย

61    ต�ามี่ ย�ามี่

62    ท่าหลวง

63    ไทยเทอเรส

64 ไทยนิยม                        

65 เนินขุมทองการ์เด้นท์

66 บลฮูาวาย คอฟฟ่ี แอนด์ โลคอล อีทเทอรี่

67 บ้าน

68 บ้านขนิษฐา
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69    บ้านฉลอง

70    บ้านดาวล้อมเดือน

71    บ้านท่าแพ

72    บ้านเบญจรงค์ ปาย   

73    บ้านไม้ชายน�้า   

74    บ้านระเบียงบึง 

75    บ้านรับรอง

76    บ้านรามัญ

77    บีมายด์ ฟู้ด แอนด์ เดรสเซิท

78    ป่ายาง

79   ปาล์ม ควิซีน

80    ป้าหยัน

81    เพสท์

82    แพแม่น�้า

83    มอเกน

84    มาเลศ ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่

85    เมธาวลัย ศรแดง

86    แม่

87   ยุ้งข้าวหอม

88   ระเบียงทะเล

89    ร้านเข่ง

90    เรือนไทยกุ้งเผา

91    เรือนนลิน

92    เรือนมัลลิการ์

93    เรือนรับขวัญ

94    เรือนริมน�้าลาดกระบัง

95    ลาภปาก ไดนิ่งรูม

96     เล ลาว

97    เลนัว

98     เลิศลอย เดอะ วิลเลจ

99    ศรีขมิ้น

100    ศรีจันทร์ ซีฟู้ด

101    ศรีตราด

102  ส่งเสริมโภชนา

103  สตีฟ คาเฟ่ แอนด์ ครุยซีน

104  ส้มต�าพอใจ

105  สยาม 77

106  สยามบราสเซอรี

107   สวนทิพย์

108  สองฝั่งคลอง

109  สามเสนวิลล่า

110  เสวย

111  แสนส�าราญที่แสนแสบ

112  ห้องทานข้าวสุพรรณิการ์ 

113  ห้องอาหารทับขวัญ 

114 ห้องอาหารบ้านยินดี 

115  ห้องอาหารพระยาไดนิ่ง

116  แหลมหิน ซีฟู๊ด

117 เฬอรส

118  อยู่เย็น หัวหิน บัลโคนี

119  อรรถรส

120  อากาศ

121  เอส เอ็น บาร์ แอนด์ คิทเช่น

122  แอท โฮม คาเฟ่ แอนด์ อีทเทอรี่

125  ประเภทตราสัญลักษณ์  

 Thai SELECT UNIQUE

126  คั่วกลิ้ง ผักสด

127  ส้มต�าเด้อ

128  เสือใต้  

129  เฮือนเพ็ญ

130   เฮือนม่วนใจ๋

132   สิทธิพิเศษบัตรเครดิต KTC VISA
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อาหารไทย ก�าเนิดเกิดข้ึนจากการปรุงที่ผนวกทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน สะท้อนผ่านรสชาติอาหาร

ที่กลมกล่อมพอดีมีเอกลักษณ์ เป็นเสน่ห์ปลายจวักที่ใครได้ลิ้มลองแล้วต่างก็ลืมไม่ลง ทั้งนี้เพ่ือยกระดับ 

อาหารไทยให้กว้างไกลไปทั่วโลก KTC จึงร่วมมือกับ Thai SELECT โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

น�าร้านอาหารไทยต้นต�ารับแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยที่ผ่านเกณฑ์การคัดสรรอย่างพิถีพิถัน มามอบ

สิทธิพิเศษให้ทุกท่านได้ไปลิ้มลองสักครั้งในชีวิต

Thai SELECT คือ ตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในการรับรองร้านอาหารไทยที่มีวิธีการปรุงและรสชาติที่บ่งบอก

ถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย ริเร่ิมโครงการโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือและส่งเสริมการบริโภคอาหารไทยในต่างประเทศ มากกว่า 20 ปี ปัจจุบัน 

มีร้านอาหาร Thai SELECT ทั่วโลกกว่า 1,400 ร้าน ส�าหรับในประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ได้น�าตราสญัลกัษณ์มาต่อยอด โดยมตีราสญัลกัษณ์ทัง้ส้ิน 3 ประเภท ได้แก่ Thai SELECT SIGNATURE,  

Thai SELECT CLASSIC และ Thai SELECT UNIQUE การจะได้มาซ่ึงตราสญัลกัษณ์แต่ละประเภทนัน้ 

ร้านอาหารต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอันพิถีพิถันทั้งส้ิน 5 ด้าน ได้แก่ รสชาติอาหาร (40 คะแนน),  

สุขอนามยั (20 คะแนน), การตกแต่งร้าน/บรรยากาศ (20 คะแนน), วัตถุดบิ/รายการอาหาร (10 คะแนน) 

และการบริการ (10 คะแนน) โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ  

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาธรุกิจการค้า ส�านกังานปลดักระทรวงพาณชิย์ สถาบนัอาหาร 

ครัวการบินไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี วิทยาลัยดุสิตธานี และ 

อดีตคณะกรรมการผู้ตัดสินรายการเชฟกระทะเหล็ก

ทัง้หมดนี ้เพ่ือยกระดบัร้านอาหารไทยและส่งเสริมให้ธรุกิจอาหารไทยสามารถพัฒนาและรักษามาตรฐาน

คณุภาพของอาหารให้เป็นทีย่อมรับและรู้จกัมากข้ึน  เพ่ือความอิม่เอมและความสุขของนกัชิมไทยและทัว่โลก 

อาหารไทย ต้อง Thai SELECT

“มัสมั่นแกงแก้วตา หอมยี่หร่ารสร้อนแรง
ชายใดได้กลิ่นแกง แรงอยากให้ใฝ่ฝันหา”
กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน, พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

PRIDE OF THAIS





ร้านอาหารที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม
ขายอาหารไทยแท้ ตกแต่งร้านสวยงาม และบริการเป็นเลิศ

ผ่านเกณฑ์การให้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป
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THAI SELECT SIGNATURE

บลู เอเลเฟ่นท์
อาหารไทยชาววังระดับพรีเมียม

เมนูแนะน�ำ: ตับห่านซอสมะขาม, แกงปูใบชะคราม, แกงมัสมั่นแกะ, แกงระแวงแก้มวัว

สถำนที่ตั้ง: สาขากรุงเทพฯ โทร 02 673 9353-8

สาขาภูเก็ต โทร 076 354 355

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 21.30 น.

www.blueelephant.com BlueElephantBANGKOK

ภตัตาคารและโรงเรียนสอนท�าอาหารบล ูเอเลเฟ่นท์ 

สาขากรุงเทพฯ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านธุรกิจบน 

ถนนสาทร และอยูใ่นอาคารโบราณอายมุากกว่า 100 ปี 

ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบริตชิโคโรเนยีล ผสม

ผสานกับวัฒนธรรมการตกแต่งแบบเอเชีย มบีรรยากาศ

อนัหรูหรา ก่อตัง้สาขาแรกทีป่ระเทศเบลเยีย่ม ตัง้แต่  

ปี พ.ศ. 2523 โดยเชฟนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป ้

ผู้รังสรรค์อาหารไทยชั้นเลิศระดับชาววัง ที่พิถีพิถัน

และประณีตทุกข้ันตอน ทั้งแบบเมนูประยุกต์และ

เมนูดั้งเดิมหาทานยาก ให้ทุกจานเต็มไปด้วยความ

อร่อยทีห่ลากหลาย มากไปด้วยสีสัน และการจดัวาง

อย่างวิจติรบรรจง เป็นทีถู่กปากทัง้ชาวไทย และชาว

ต่างชาติผู้มาเยือน

รับส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร
(ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้)

10 ส.ค. 63 - 31 ก.ค. 64

บัตรเครดิต KTC
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THAI SELECT SIGNATURE

เมนูแนะน�ำ: ขนมเบื้องแย้มโอษฐ์, ย�าส้มโอกุ้งแม่น�้า, พะโล้ไทยตานี, แกงระแวงปู, 

ปลาดุกฟูผัดพริกขิง, ผัดสร้อยดอกหมาก

สถำนท่ีต้ัง: 174 ซอยสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.00 - 01.00 น.

เบอร์โทร: 02 237 8889

www.baansuriyasai.com BaanSuriyasai

บ้านสุริยาศัย
ดื่มด่ำาอาหารไทยแท้ ตำารับชาววัง

ร้านอาหารไทยที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบ 

ตะวันตก ตัวเรือนไทยออกแบบในสไตล์โคโลเนียล 

ผสมวิคตอเรียน เพ่ือให้ร่วมสมัย พร้อมให้คุณ 

ดื่มด�่าสุนทรียรส ท่ามกลางบรรยากาศสุดคลาสสิก  

และเมนูอาหารไทยดั้งเดิมต�ารับชาววัง ที่ยังคง 

เอกลักษณ์และความประณีตไว ้อย ่างงดงาม  

โดยภายในบ้านสุริยาศัย นอกจากบริเวณช้ัน 1  

ของตัวบ ้านจะเป ็นร ้านอาหารแล ้ว ยังมี โซน 

ทีรูม ให้ได้จิบชา กาแฟ และของว่างหลากหลาย  

รวมถึงยังมี โซนคอนเทนต ์บาร ์  บาร ์ย ้อนยุค 

แบบร ่วมสมัยที่พร ้อมเสิร ์ฟเมนูค็อกเทลไทย  

ควบคู่ไปกับความไพเราะของดนตรีไทยอีกด้วย 

รับฟรี ขนมหวานเมนูกัทลีจ�าศีล 1 ที่ มูลค่า 224 บาท
เมื่อรับประทานครบ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
(ไม่รวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม, ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดและโปรโมชันอื่นๆ ได้)

10 ส.ค. 63 - 28 ก.พ. 64

บัตรเครดิต KTC
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THAI SELECT SIGNATURE

เมนูแนะน�ำ: ย�ามะเขือย่างเนื้อปู, เนื้อต้มกะทิทรงเครื่อง, เเกงเนื้อปูใบชะพลู, ซี่โครงหมูคุโรบูตะย่าง

สถำนที่ตั้ง: 375 ซอยทองหล่อ 19 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.30 - 14.30 น., 17.30 - 22.00 น.

เบอร์โทร: 02 185 2960-1

www.patarathailand.com @patarathailand

ภัทรา
ลิ้มรสอาหารไทย ละเมียดละไมดั่งงานศิลป์

ร้านอาหารไทยรสชาติต้นต�ารับ ที่การันตีด้วย 

รางวัลระดับ Thai SELECT เเละมิชลิน ไกด์  

ตัง้อยู่ในย่านทองหล่อ เป็นบ้านไม้ยคุ 60 มต้ีนไม้

ร่มรื่น บรรยากาศภายในร้านตกแต่งด้วยไม้และ

ประดับประดาเคร่ืองเบญจรงค์หรูหราสวยงาม

แฝงความโมเดิร์น

จุดเด่นคือการน�าเสนออาหารไทยที่มีรสชาติ

กลมกล่อมอย่างไทย ความพิถีพถัินในการคดัสรร

วัตถุดบิทีด่มีคีณุภาพ เน้นเคร่ืองเทศและสมนุไพร

เพ่ือสุขภาพ โดยเฉพาะเคร่ืองแกงทัง้หลายทีท่าง

ร้านท�าเองทั้งหมดแบบปราศจากผงชูรส และให้

บริการแบบใส่ใจทกุคนเสมอืนเป็นคนในครอบครัว 

รับส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร
เมื่อรับประทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
(ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดและโปรโมชันอื่นๆ ได้)

10 ส.ค. 63 - 28 ก.พ. 64

บัตรเครดิต KTC
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เมนูแนะน�ำ: ต้มย�ากุ้ง, หอยเชลล์ย่างกับซัลซ่าปลาเค็ม, สลัดผลไม้ล็อบสเตอร ์

สถำนที่ตั้ง: 99 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 14.30 น., 18.00 - 23.00 น. 

เบอร์โทร: 02 256 6555

www.royalosha.com Royal Osha Bangkok

รอยัล โอชา
เสน่ห์อาหารไทย ความอร่อยที่เหนือกว่า

ร้านอาหารไทยสไตล์ “ไฟน์ ไดนิง่” ที่

ได้รับการแนะน�าจากมชิลนิ ไกด์ และ

การันตรีสชาตอิาหารและบรรยากาศ

การตกแต่งสวยงาม พร้อมให้คุณ

สัมผัสความงดงามแบบไทยแท้ผ่าน

รสอาหารปรุงพิเศษอย่างพิถีพิถัน

ด้วยวัตถุดิบช้ันเลิศ และน�าเสนอ

ต�ารับอาหารไทยในรูปแบบโมเดิร์น 

ที่ไม่ใช่เพียงความอร่อยที่ได้รับผ่าน

ลิ้น แต่เป็นการยกระดับความอร่อย

สู่ความ “รอยลั” ด้วยสุนทรียศาสตร์

ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง อีกด้วย

รับฟรี เมนูขนมหวาน มูลค่า 450 บาท
เมือ่รบัประทานครบ 3,000 บาท ขึน้ไป/เซลส์สลปิ

บัตรเครดิต KTC

@royalosha

10 ส.ค. 63 – 31 ก.ค. 64
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ร้านอาหารไทยระดับ 3-4 ดาวคุณภาพดีเยี่ยม
เป็นเมนูอาหารไทยต้นตำารับคุณภาพดี

ผ่านเกณฑ์การให้คะแนน 75-89 คะแนนขึ้นไป
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กินข้าว
ครบครัน ครบเครื่อง ความอร่อย

ร้านอาหารไทยแท้ต้นต�ารับ ที่มาพร้อมกับเมนูอาหารไทยให้เลือกหลากหลายทั้งเมนูคาวหวาน โดยได้

รวบรวมมาจากต�าราหลายเล่ม ทัง้จากต�าราท�าอาหารโบราณ ต�ารับชาววัง ตลอดจนสูตรเฉพาะของทางร้าน 

เน้นปรุงรสชาติกลมกล่อม และในส่วนของการคัดเลือกวัตถุดิบ ทางร้านจะเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ 

จากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ น�ามารังสรรค์โดยเชฟผู้มากประสบการณ์

เมนูแนะน�ำ: แกงคั่วเนื้อปูใบชะพลู, พะแนงซี่โครงหมู, 

หมูฮ้องไข่นกกระทา, แกงเหลืองปลากะพง, น�้าพริกโจร

สถำนที่ตั้ง: สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ โทร 02 115 4921 

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ โทร 02 553 6185

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โทร 02 045 0074

สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา โทร 033 252 407

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 21.30 น.

บัตรเครดิต KTC

15 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 10%
เฉพาะค่าอาหาร

เมนู A La Carte เท่านั้น
(ไม่รวมเครื่องดื่ม, ไม่สามารถ

ใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ)kinkaobkk
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กินลม ชมสะพาน
กินลม ชมวิว ชิลริมน้ำาเจ้าพระยา

ร้านอาหารริมแม่น�้าเจ้าพระยาที่วิวสวยยืนหนึ่งอันดับต้นๆ บรรยากาศร้านตกแต่งสไตล์ไทยประยุกต์ 

มีทั้งโซนนั่งริมน�้าและแบบห้องแอร์ ชวนนั่งรับลมเย็นสบาย ชมวิวทิวทัศน์ของวิถีชีวิตผู้คนริมน�้า และ

ความงดงามของสะพานพระราม 8 ได้อย่างลงตัว รวมถึงยังสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรี

เพราะๆ อีกด้วย ด้านอาหารที่นี่เน้นเสิร์ฟเมนูอาหารไทยและซีฟู้ดสดใหม่ทุกวัน อาหารจานเด็ดมี

ให้เลือกมากมายกว่า 100 เมนู ที่คุณภาพคับจาน ถูกปาก โดนใจให้ได้ส่ังมาชิมกันตามความชอบใจ 

เมนูแนะน�ำ: กุ้งแม่น�้าเผา, ปลากะพงทอดน�้าปลา

สถำนที่ตั้ง: 11/6 สามเสน ซอย 3 ถนนสามเสน 

แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 24.00 น . 

เบอร์โทร: 02 628 8382-3, 081 893 5552

@atv8926n

กินลมชมสะพาน Khinlomchomsaphan

www.khinlomchomsaphan.com
บัตรเครดิต KTC

รับส่วนลด 10% 
เฉพาะค่าอาหาร
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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กุ้งทองซีฟู้ด
ซีฟู้ดกรุ่นกลิ่นเครื่องแกง

ด้วยการผสมผสานอตัลกัษณ์ของเคร่ืองพริกแกงไทยเข้ากับอาหารทะเลคดัพิเศษได้อย่างลงตวั ท�าให้ร้าน

กุ้งทองซีฟู้ดเป็นหนึ่งในร้านอาหารทะเลสไตล์ไทยโบราณที่สามารถสร้างความแตกต่างจากร้านอาหาร

ทะเลทัว่ไป อาหารทกุจานผ่านการปรุงอย่างประณตี พริกแกงโขลกมอืต�าสดรสชาตจิดัจ้านเป็นเอกลกัษณ์  

ใครที่ได้รับประทานต่างเอ่ยชมว่าสดใหม่และเข้มข้นถึงเคร่ืองพริกแกงตามแบบฉบับไทยต้นต�ารับ 

เมนูข้ึนช่ือของที่น่ีต้อง “กุ้งแม่น�้าทอดเกลือโบราณ” กุ้งตัวโตขนาดใหญ่สมราคา เนื้อหวานเด้งมันเยิ้ม  

คลกุเคล้ากับข้าวสวยอร่อยเกินห้ามใจ หรือจะเป็น “กะเพรากุ้งแชบ๊วยใหญ่อบวุ้นเส้น” สูตรต้นต�ารับเจ้าแรก 

ในเมอืงไทย ทีน่�าเอาซอสกะเพรามาเพ่ิมความเผด็ หอม ให้อร่อยไม่เหมอืนใคร และเมนอูาหารอืน่ๆ อาทิ 

ปลากะพงทอดราดพริกสูตรโบราณ และปูทะเลผัดพริกขี้หนูสวน 

เมนูแนะน�ำ: กุ้งแม่น�้าทอดเกลือโบราณ, แกงส้มปลากะพงโบราณ 

กะเพรากุ้งแชบ๊วยใหญ่อบวุ้นเส้น, ปูทะเลผัดพริกข้ีหนูสวน, 

ผดัสะตอกะปิกุ้ง, ปลากะพงทอดราดพริกสตูรโบราณ, ฉูฉ่ีกุ้่งแชบ๊วย

สถำนที่ตั้ง: 2927 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 (ริมถนนพระราม 4 ตรงสามแยกเกษมราษฎร์)

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 – 22.30 น.

เบอร์โทร: 098 286 9180

www.kungthong.com kungthong7777

@kungthong

บัตรเครดิต KTC

เมือ่ใช้คะแนน KTC FOREVER 
เท่ายอดใช้จ่าย 

ผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป

แลกรับส่วนลด 20%

10 ส.ค. 63 – 31 ก.ค. 64



27    

THAI SELECT CLASSIC

กุ้งอบภูเขาไฟ
ร้านเด็ดเลื่องชื่อเมืองนครปฐม

ร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดนครปฐม ที่เหล่านักชิมยอมรับในรสชาติความอร่อย และเป็นที่ถูกปาก จนเกิด

กระแสบอกต่อแบบปากต่อปาก เปิดขายมานานกว่า 30 ปี ภายในร้านมีบรรยากาศกว้างขวาง มีโต๊ะให้

เลือกนั่งทั้งในส่วนของห้องปรับอากาศ และด้านนอกส�าหรับผู้ที่ช่ืนชอบความเป็นธรรมชาติ เมนูอาหาร 

มใีห้เลอืกนบัร้อยรายการ โดยมเีมนไูฮไลต์ช่ือเดยีวกับช่ือร้านคอื กุ้งอบภเูขาไฟ ทีจ่ดัเสิร์ฟมาอย่างน่าตืน่ตา 

ตื่นใจ ในภาชนะที่ท�าเหมือนเป็นภูเขาไฟขนาดย่อม

เมนูแนะน�ำ: กุ้งอบภูเขาไฟ

สถำนที่ตั้ง: 885 ถนนเพชรเกษม ต�าบลสนามจันทร์ 

อ�าเภอเมือง นครปฐม 73000

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.00 - 21.00 น. 

เบอร์โทร: 034 255 041

กุ้งอบภูเขาไฟ

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 5% 
เฉพาะค่าอาหาร
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บัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 10% 
เฉพาะค่าอาหาร

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

 เมื่อรับประทานครบ
800 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

เก็ดถะหวา
ลำาแต้ ลำาขนาด อาหารเหนือต้นตำารับ

“เก็ดถะหวา” เป็นดอกไม้มงคลส�าหรับชาวล้านนา แปลว่า ดอกพุดซ้อน ใครที่ชื่นชอบอาหารเหนือ ร้านนี้

คือห้ามพลาด เพราะที่นี่เปิดมานานกว่า 14 ปี และเสิร์ฟอาหารเหนือท้องถิ่นแท้ๆ บรรยากาศภายในร้าน 

เป็นแบบพ้ืนบ้าน ตกแต่งสวยงาม ใส่ใจทุกรายละเอียด มีกลิ่นอายทางเหนือสีสันสวยงามด้วย 

ผ้าหลากสีสดใส เมนูแนะน�ามีให้เลือกเหนือความคาดหมาย ทั้งเมนูคุ้นเคยและช่ือแปลกหู เรียกว่า 

มาแล้วได้อารมณ์ล้านนาจริงๆ 

เมนูแนะน�ำ: ข้าวซอย, ออร์เดร์ิฟล้านนา, แกงฮงัเล, ปลาทอดน�า้ปลา

สถำนที่ตั้ง: 78/2 ซอยสุขุมวิท 33 อาคารทวีวันเพลส 

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 14.00 น., 17.00 - 22.00 น.

เบอร์โทร: 02 662 0501

Gedhawa Sukhumvit 33
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แกงร้อนบ้านสวน
รสชาติถึงเครื่อง ลำาขนาด

บ้านสวนหลังนี้พร้อมมอบอาหารเหนือพ้ืนเมืองให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสความอร่อย บรรยากาศหน้าร้าน

จะเป็นลักษณะบ้านไม้เรือนไทย ร่มร่ืนด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ให้ได้ดื่มด�่ากับความเป็นเมืองเหนือแท้ๆ 

ในส่วนของเมนูอาหารมีโดดเด่นหลากหลายอย่าง โดยเฉพาะออร์เดิร์ฟเมือง ที่รสชาติถึงเคร่ืองสุดๆ 

และแกงฮังเลที่เข้มข้นก�าลังดี

เมนูแนะน�ำ: ออร์เดิร์ฟเมือง, แกงหน่อไม้, 

แกงฮังเล, ลาบคั่วหมู

สถำนที่ตั้ง: 149/3 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบคลองชลประทาน 

ช้างเผือก อ�าเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.00 – 22.00 น.

เบอร์โทร: 053 213 762

แกงร้อนบ้านสวน

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 10% 
เฉพาะค่าอาหาร
เมือ่รบัประทานครบ 

1,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
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แก้วแกงใต้
อร่อยถึงเครื่อง เรื่องแกงใต้

อาหารใต้รสจัดจ้านถึงเคร่ืองแกงและส่วนผสมต่างๆ ที่เข้มข้น รสชาติเผ็ดร้อน จุดเด่นอยู่ที่พริกแกง 

สูตรท�าเองของคุณแก้ว - ประสาทพร วิชาชัย เจ้าของร้าน ผู้ที่ศึกษาการท�าอาหารมาตั้งแต่ 9 ขวบ ที่ร้าน

แก้วแกงใต้นี้ยังมีครัวกลางที่ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบทุกข้ันตอนการผลิต เคร่ืองแกงปรุงสดใหม่ทุกเมนู  

เพื่อคงความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ คงความเป็นอาหารใต้แท้ๆ ไม่ว่าจะทานที่สาขาใดก็ตาม

เมนูแนะน�ำ: กุ้งผัดเผ็ดสะตอหมูสับ, หมูผัดกะปิย�าสับปะรด, 

แกงส้มปลากะพงสับปะรด, แกงปใูบชะพล,ู เนือ้ปผูดัพริกข้ีหนสูวน,  

ย�าส้มโอมะพร้าวกรอบ, ข้าวย�าสมุนไพร, ใบเหลียงผัดไข่กุ้งเสียบ

สถำนท่ีต้ัง: สาขามาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี่ โทร 083 235 3914 

สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 โทร 091 735 3643

สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน โทร 065 719 2456

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.30 - 22.30 น.

kaew_kangtai

@kaewkangtai

แก้วแกงใต้ KAEW KANG TAI

www.kaewkangtai.com

บัตรเครดิต KTC

รับส่วนลด 10% 
เฉพาะค่าอาหาร

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

(ราคาอาหารยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

และค่าบริการ 10%)
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ไก่บ้านย่างเขาสวนกวางป๋านึก
อร่อยแซ่บอาหารไทย-อีสาน

สไตล์การตกแต่งร้านแบบไทยโมเดิร์น ลอฟต์ ตัวร้านเป็นโกดังหลังเก่าที่รีโนเวทใหม่ โดยให้บรรยากาศ

อบอุ่นเป็นกันเอง เมนูอาหารมีทั้งอาหารไทยและอาหารอีสาน ที่หลายคนติดใจในรสชาติ โดยเฉพาะ

ส้มต�ารสจัดจ้าน และไก่ย่างที่มีกลิ่นหอมหวนชวนทานจากการย่างบนเตาถ่าน และควบคุมอุณหภูมิ 

ท�าให้หนังไก่กรอบ แต่เนื้อข้างในนุ่มและไม่แห้งจนเกินไป ไม่มัน เสิร์ฟพร้อมน�้าจิ้มสูตรเด็ดของร้าน 

ในราคาสมเหตุสมผล การันตีความอร่อยด้วยการใส่ใจและคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพทุกเมนู

เมนูแนะน�ำ: ไก่บ้านย่างเขาสวนกวาง, คอหมูย่าง, ส้มต�า, 

ต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนใบมะขาม

สถำนที่ตั้ง: 613/4 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 20.00 น. 

เบอร์โทร: 02 034 6556, 097 196 1262

@ksk.huatakhe

ไก่บ้านย่างเขาสวนกวาง “ป๋านึก” หัวตะเข้

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 10% 
เฉพาะค่าอาหาร
เมือ่รบัประทานครบ 

1,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
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ครัวคุณกุ้ง บางใหญ่
ชวนหลงรักอาหารไทยจานเด็ด

ร้านอาหารที่เน้นให้บริการอาหารไทย และยังโดดเด่นด้วยอาหารทะเลซีฟู้ดทั้งหลาย อาหารทุกจาน

รสชาติดี เข้มข้นจนเหล่านักชิมติดใจ และหลายสถาบันการันตี ภายใต้การบริหารจัดการที่ยึดหลัก 

ความสะอาด อร่อย และราคายุติธรรม เมนูอาหารมีให้เลือกหลากหลายแบบ ทั้งต้ม ผัด แกง ทอด ครบ 

ทุกความต้องการ บรรยากาศดี ไม่อึดอัด ท่ีจอดรถสะดวกกว้างขวาง

เมนูแนะน�ำ: กุ้งผัดพริกเกลือ, ปลาเก๋าใต้น�้า, ย�าปลาข้าวสาร, 

แกงป่าหมแูดดเดยีว, น�า้พริกระก�า, ผดัฉ่าทะเล, สลดัผลไม้กุ้งทอด

สถำนที่ตั้ง: 36/5 หมู่ที่ 18 ถนนกาญจนาภิเษก ต�าบลบางแม่นาง 

อ�าเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11400 

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 น. - 22.00 น.

เบอร์โทร: 02 192 2525, 082 997 8444

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 5% 
เฉพาะค่าอาหาร
เมือ่รบัประทานครบ 

500 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
kruakhunkung88888  

ครัวคุณกุ้ง บางใหญ่
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ครัวจำาแลง แปลงกาย
อาหารใต้แปลงกาย สวยทั้งรูป จูบก็หอม

จากสูตรอาหารของครอบครัวต�ารับปักษ์ใต้สู่รสมือที่รังสรรค์ด้วย

ความรัก พร้อมสร้างเอกลักษณ์ให้กับ “ครัวจ�าแลง แปลงกาย” 

ทีร่วมฝีมอืแบบต้นต�ารับ และคดัสรรเมนอูาหารและของหวานจาก

แดนใต้สู่มหานคร สไตล์การตกแต่งร้าน เป็นแบบโมเดิร์น ลอฟต์  

ทีน่�าคลงัสินค้าของธรุกิจเดมิ “ร้านบมูเมอแรง” ผูผ้ลติและจ�าหน่าย

ดวีีดภีาพยนตร์ มาปรับเปลีย่นเป็นร้านอาหารใต้ระดบัพรีเมยีม และ

คาเฟ่สุดชิคให้นั่งชิลทั้งวัน 

เมนูแนะน�ำ: ขนมจนีน�า้ยาปกู้อน, แกงเหลอืงปลากะพงสามสหาย,  

แกงไตปลา, สปาเกตตไีตปลาแห้งกุ้งมงักร, ขนมจนีน�า้ยาปอูลาสก้า, 

ข้าวย�ากุ้งล็อบเตอร์, หมทูอดกะปิ, แกงคัว่ปใูบชะพลู

สถำนท่ีต้ัง: 118/2 ซอยรามค�าแหง 4 แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 21.00 น.

เบอร์โทร: 091 918 2222, 02 318 1899

บัตรเครดิต KTC

 เมือ่รบัประทานครบ 
1,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ

หรอื

รับส่วนลด 10% 
เฉพาะค่าอาหาร

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

www.kruajamlang.com

@kruajamlang

ครัวจ�าแลง แปลงกาย

รับฟรี 
ข้าวเหนียวสังขยา 
1 ที่ มูลค่า 99 บาท

เมือ่รบัประทานครบ 
800 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
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ครัวชมทะเล
เสิร์ฟความสด รสชาติโดนใจ

อิม่อร่อยกับร้านอาหารทะเลที่ใครได้ลองเป็นต้องตดิใจ ด้วยคณุภาพ

ความสดของวัตถุดบิทีท่างร้านได้คดัสรรและเลอืกเฟ้นอาหารทะเล

ต่างๆ มาแบบใหม่สด ส่งตรงจากสามร้อยยอดทกุวัน บวกกับรสชาติ

อาหารที่ดีจัดจ้าน ถูกปากเด็ดโดนใจ ผ่านการปรุงอย่างพิถีพิถัน  

ใส่ใจทกุรายละเอยีด ทีส่�าคญัทีร้่านครัวชมทะเลแห่งนี ้อาหารทกุจาน 

ไม่ใส่ผงชูรส และไม่ใส่สีผสมอาหาร เพ่ือความถูกหลักอนามัย  

มปีระโยชน์ต่อสุขภาพ กินเพลนิๆ ในบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง

เมนูแนะน�ำ: ปลาทูอบสับปะรด, แกงส้มพริกสดมะม่วงใส่กุ้ง,  

ปลากะพงแซ่บสามร้อยยอด

สถำนท่ีต้ัง: 109 ซอยทุ่งมังกร 17 ถนนทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี  

เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพฯ 10170

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.00 - 22.00 น. 

(หยุดทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน)

เบอร์โทร: 02 001 3838, 081 934 450

@kruachomtaly

ครัวชมทะเล สาขาตลิ่งชัน

บัตรเครดิต KTC

 เมือ่รบัประทานครบ 
1,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ

และ

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับฟรี เมนูพิเศษ
ส�ำหรับเดือนเกิด
(เมนูกล้วยหอมทอด
เสิร์ฟพร้อมไอศกรีม

มูลค่า 150 บาท)

รับส่วนลด 10% 
เฉพำะค่ำอำหำร
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ครัวชายคลอง
อร่อยได้ใจ สัมผัสวิถีชุมชนริมคลอง

ตอบโจทย์คนที่ช่ืนชอบอาหารหลากหลาย เพราะที่ “ครัวชายคลอง” เสิร์ฟทั้งอาหารไทย จีน ญี่ปุ่น  

และอาหารทะเลสดใหม่ ที่เน้นสมุนไพร รสชาติเด่น แถมบรรยากาศร้านยังร่มรื่นสมชื่อร้าน เพราะตั้งอยู่

ริมคลองบางใหญ่ และรายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาชนดิ บางคร้ังยงัมเีรือหางยาวว่ิงขายของเป็น 

ระยะๆ ท�าให้ได้สัมผสับรรยากาศวิถีชุมชนริมน�า้อย่างแท้จริง อกีหนึง่ร้านทางเลอืกชวนลองในย่านนนทบรีุ 

ที่รสชาติและราคาถูกปากถูกใจแน่นอน

เมนูแนะน�ำ: เห็ดหอมสดคั่วเกลือ, ปลาช่อนชายคลอง, หลนปูไข่, 

ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน

สถำนที่ตั้ง: 16/8 หมู่ที่ 11 ถนนกาญจนาภิเษก ต�าบลบางม่วง 

อ�าเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 23.00 น. 

เบอร์โทร: 02 983 7660 
บัตรเครดิต KTC

รับส่วนลด 5% 
เฉพำะค่ำอำหำร
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

@kck168

ครัวชายคลอง บางใหญ่ อาหารอร่อย ราคาถูก
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ครัวดอกไม้ขาว
ลิ้มรสอาหารไทยโมเดิร์น รสโดนใจ

ร้านอาหารและเบเกอรีเจ้าดังในย่านถนนบ�ารุงเมือง ที่มาภายใต้คอนเซ็ปต์อาหารไทยและเบเกอรีแบบ 

ทานง่ายๆ ทีผ่สมผสานกับวัฒนธรรมอาหารของฝ่ังตะวันตก บรรยากาศร้านดนีัง่สบาย อาหารถูกปาก หลากหลาย  

ครบเครื่องทั้งไทย ยุโรป เบเกอรี เครื่องดื่ม และมีอาหารมังสวิรัติส�าหรับลูกค้าที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ด้วย

เมนูแนะน�ำ: โรตีแกงเขียวหวาน, มัสมั่นไก่, ต�าซั่ว, ซี่โครงหมูอบ, 

ผัดพริกขิงปลาดุกฟู, ต้มย�ากุ้ง, ข้าวกุ้งคั่วพริกเกลือหม่าล่า, 

หอยลายอบเนยกระเทียม, เค้กมะพร้าว 

สถำนที่ตั้ง: สาขาบ�ารุงเมือง โทร 02 225 2749, 

02 225 2750, 086 012 8722

สาขาสยามสแควร์วัน โทร 02 252 2646-7

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

@whiteflowerbkk

ครัวดอกไม้ขาว - White Flower

www.whiteflowerfactory.com

บัตรเครดิต KTC
รับฟร ีเครื่องดื่ม 1 แก้ว 

(น�้ำตะไคร้, น�้ำใบเตย, 
คำปูชิโน่สูตรดั้งเดิม, 

ลิน้จี ่ดไีลท์ อติำเลยีนโซดำ)
มูลค่ำสูงสุด 115 บำท

เมื่อรับประทานครบ 
500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
1 พ.ย. 63 – 30 เม.ย. 64
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ครัวบุญเลิศ
อร่อยเด็ดรสเข้มข้น

ร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ ในพ้ืนที่กว้างขวางเหมาะส�าหรับการมาสังสรรค์หรือจัดงานเลี้ยงรับรอง  

เมนูอาหารมีให้บริการทั้งอาหารไทย จีน ซีฟู้ด ส�าหรับเมนูทีเด็ดคือ “เป็ดน�้าแดง” เป็นที่รู้จักมานานและ 

นักชิมยกนิ้วให้ โดยความพิเศษของเป็ดที่ครัวบุญเลิศ คือเนื้อที่เยอะและมีความนุ่ม ไม่มีกลิ่นสาบ ที่ร้าน

มีห้องคาราโอเกะ และรับจัดโต๊ะจีนนอกสถานที่ มีที่จอดรถให้ไม่ต�่ากว่า 500 คัน

เมนูแนะน�ำ: เป็ดน�้าแดง, กุ้งเผา, ขาหมูเยอรมัน, 

ปลากะพงราดน�้าปลา, โป๊ะแตก, ห่อหมกทะเล

สถำนท่ีต้ัง: 251/1 หมูท่ี ่1 ถนนสุขุมวิท ต�าบลบางปใูหม่ 

อ�าเภอเมอืง สมทุรปราการ 10280

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.30 - 23.00 น.

เบอร์โทร: 084 427 1063

bl0844271063ครัวบุญเลิศ บางปู 

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับฟร ีไอศกรีม 1 ลูก 
มูลค่ำ 35 บำท

เมื่อรับประทานครบ
500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป



38     

THAI SELECT CLASSIC

ครัวพระยา
อาหารพื้นเมืองภูเก็ตรสเข้มข้น

ร้านอาหารไทยเน้นอาหารใต้สไตล์ภเูก็ต บรรยากาศด ี ร่มร่ืนสบายตา ตัง้อยูท่ีอ่�าเภอถลาง ทางไปสนามบนิ

ภูเก็ต ไม่ไกลจากอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร เมนูมีให้เลือกมากมาย รสชาติจัดจ้านด้วย

เคร่ืองแกงและส่วนผสมต่างๆ รวมถึงพืชผักท้องถ่ินที่น�ามาเป็นวัตถุดิบในการท�าอาหารแต่ละจานนั้น 

ท�าให้อาหารที่ออกมารสชาติเข้มข้น อร่อยถูกอกถูกใจผู้มาเยือน

เมนูแนะน�ำ: ปีกไก่ทอดครัวพระยา, 

พระยาแท่งทอง (หมูกรอบผัดเผ็ดยอดมะพร้าวเครื่องแกงส้ม) 

สถำนที่ตั้ง: 216/19 หมู่ที่ 3 ซอยหัวท่า ต�าบลศรีสุนทร

อ�าเภอถลาง ภูเก็ต 83110 

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 – 22.00 น.

เบอร์โทร: 083 138 6789

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 5%
เฉพำะค่ำอำหำร
เมือ่รบัประทานครบ 

1,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
ครัวพระยาภูเก็ต Phuket Cuisine Restaurant 

- Krua Praya Phuket

kruaprayaphuket
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ครัวมะระหวาน
เพลิดเพลินทีเด็ดอาหารโฮมเมด

ร้านอาหารที่เปิดมานานกว่า 15 ปี มีเมนูให้เลือกมากมาย ทั้งอาหารไทย อาหารซีฟู้ด ที่ทั้งอร่อย  

มีคุณภาพสดใหม่เหมือนยกทะเลมาไว้ที่ร้าน รวมถึงยังเอาใจสายเฮลตี้ มีอาหารเพื่อสุขภาพ ส�าหรับสาย 

คีโตเจนิกอีกด้วย ซ่ึงอาหารแต่ละจานเป็นสูตรเฉพาะของทางร้าน ที่เกิดจากการผสมผสานวัตถุดิบและ

เครื่องปรุง รวมถึงเทคนิคการปรุงอาหารของแม่ครัว ภายในร้านตกแต่งเรียบง่าย มองดูสบายตา 

เมนูแนะน�ำ: เนื้อปูหลน, กุ้งผัดหมี่กระเทียมโทน, ปลาทูต้มมะดัน

สถำนที่ตั้ง: 43/1 หมู่ท่ี 2 ถนนราชพฤกษ์ ต�าบลบางขุนกอง 

อ�าเภอบางกรวย นนทบุรี 11130 

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 23.00 น. 

เบอร์โทร: 02 422 0452

ครัวมะระหวาน

บัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 10% 

เฉพำะค่ำอำหำร

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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บัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 10% 
เฉพำะค่ำอำหำร

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

(ไม่สามารถใช้ร่วมกับ

โปรโมชันหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้)

ครัวริมนที
อร่อยถูกปาก ราคาถูกใจ

ร้านอาหารริมคลองประเวศบุรีรมย์ที่เงียบสงบและคลาสสิกในเขตลาดกระบัง เปิดบริการมาตั้งแต่ปี  

พ.ศ. 2549 มีอาหารให้เลือกหลากหลาย ทั้งไทย จีน อีสาน ซีฟู้ด รสชาติอาหารเข้มข้นลงตัว เป็นที่ 

ถูกอกถูกใจของใครหลายคน แถมยงัเสิร์ฟมาในปริมาณทีคุ่ม้ค่า คุม้ราคา โดยทางร้านจะเลอืกสรรวัตถุดบิ

ทีม่คีณุภาพ และหายากตามฤดกูาล ส่วนตวัร้านเปิดบริการทัง้ห้องแอร์ และ Outdoor บรรยากาศเปิดโล่ง

โปร่งสบาย ให้ผูม้าเยอืนได้สมัผสักับสวนปลาธรรมชาต ิและสายนทอีย่างเตม็ที ่อิม่เอมกับมือ้อาหารยิง่ข้ึน

เมนูแนะน�ำ: เมี่ยงปลาช่อน, ปลากะพงทอดน�้าปลา, ปลาคังผัดฉ่า, 

แกงส้มชะอมกุ้ง, ย�าถั่วพู 

สถำนท่ีต้ัง: 366 ซอยลาดกระบัง 1 ถนนลาดกระบัง 

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.30 - 22.00 น.

เบอร์โทร: 02 727 9739, 086 636 5919

krua_rimnathee

ครัวริมนที
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ครัวอัปสร
หลอมรวมความอร่อยเลิศรส

ชือ่ร้าน “ครวัอัปสร” มาจากชื่อ คุณยายอัปสร โดษาภิรมย ์สูตรของทางร้านบางเมน ูทา่นไดจ้�าและหดัท�า

จากอาหารไทยแบบโบราณที่บ้านคุณหญิงสิน ภรรยาพระยาภักดีนรเศรษฐ์ (นายเลิศ) ผู้เป็นญาติผู้ ใหญ่ 

ตัง้แต่ท่านเพ่ิงอาย ุ7 ขวบ จดุเร่ิมต้น ปี พ.ศ. 2520 เปิดร้านคร้ังแรกทีโ่รงพยาบาลเพชรบรีุ แม่ช้อยนางร�า 

หรือคุณสันติ เศวตวิมล ได้ตั้งชื่อตามชื่อคุณยาย และได้มอบป้ายเปิบพิสดารให้ ปี พ.ศ. 2521 - 2523  

คุณแม่สุวะลัย ได้ส่งอาหารไทยเข้าประกวดของสมาคมภัตตาคารอาหารไทย โดยมี ม.ร.ว. ถนัดศรี  

สวัสดิวัฒน์ เป็นประธานกรรมการตัดสิน ได้รับรางวัลชนะเลิศหลายประเภท 3 ปีซ้อน ปี พ.ศ. 2559  

ผู้บริหารรุ่น 2 รักษาสูตรอาหารของคุณยายอัปสร และคุณแม่สุวะลัย ได้เพิ่มเมนูใหม่อีกหลายรายการ

เมนูแนะน�ำ: กุ้งผัดพริกเหลือง, ห่อหมกปู, ปูจ๋า, น�้าพริกลงเรือ,

ปลากะพงทอดน�้าปลา, แกงส้มไหลบัว

สถำนที่ตั้ง: สาขาเอกมัย โทร 094 956 0333

สาขาเค วิลเลจ โทร 02 665 6025

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.00 - 21.00 น.

ครัวอัปสร www.absornkitchen.com

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 10% 
เฉพำะค่ำอำหำร
เมือ่รบัประทานครบ 

500 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
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ครัวอาจารย์สายหยุดและหมอทราย
เสน่ห์อาหารไทย ประณีตอย่างมีเอกลักษณ์

ร้านอาหารไทยช่ือดังของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เสิร์ฟอาหารไทย

รสชาติต้นต�ารับ ในบรรยากาศสวยงามแบบไทยๆ มีช่ือเสียง

เร่ืองความอร่อยมายาวนาน และเป็นที่เลื่องลือเร่ืองการเลือกใช้

วัตถุดิบในการปรุงไปจนถึงการเลือกภาชนะและการจัดจานที่เรียก

ได้ว่า ประณีตทุกกระบวนการ เคร่ืองเคียงมีการแกะสลักสวยงาม 

เมนูเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ห้ามพลาดคือ เมนูขนมหวานที่ใครได้ 

ล้ิมลองเป็นต้องติดใจ

เมนูแนะน�ำ: มันเชื่อมแกะสลัก (ของหวาน), 

ขนมจีบไทย, ช่อม่วง (ของว่างไทย) 

สถำนที่ตั้ง: 32 ถนนโชตนา ซอย 12 ถนนศรีลานนา ต�าบลป่าตัน 

อ�าเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 

เวลำท�ำกำร: เปิด 10.00 - 20.30 น. (หยุดทุกวันพุธ)

เบอร์โทร: 081 530 1172

saiyud2003ครัวอาจารย์สายหยุด

บัตรเครดิต KTC
รับฟร ีขนมกลีบล�ำดวน

หรอื ขนมคุก้กีส้งิคโปร์ 1 ชดุ
เมื่อรับประทานครบ 

1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

หรือ รับส่วนลด 5% 
เฉพำะค่ำอำหำร
เมื่อรับประทานครบ 

800 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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คราม
เสน่ห์อาหารไทย ละเมียดละไมชวนชิม

ที่มาของร้าน “คราม” เกิดจากความต้องการของเจ้าของร้าน ที่อยากเปิดร้านอาหารไทยที่เสิร์ฟ 

ความเป็นไทยแท้รสชาติดั้งเดิม ด้วยวัตถุดิบคุณภาพ และบรรยากาศที่อบอุ่นสวยงาม เหมาะส�าหรับ

มาพบปะสังสรรค์ของผองเพ่ือนหรือต้อนรับชาวต่างชาติ จุดเด่นของทางร้านคือ ความเรียบง่าย  

แต่แฝงไปด้วยความละเมียดละไม ตั้งแต่การตกแต่งร้านที่คลาสสิกกินใจ ชวนมอง ไปจนถึงอาหาร

ทุกจาน ที่พิถีพิถันชวนชิม 

เมนูแนะน�ำ: เนื้อย่างจิ้มแจ่ว, ข้าวผัดปูบ้านคราม, สะตอผัดกุ้ง, 

ปลาแซลมอนทอดน�้าปลา, เส้นหมี่แกงปู, ข้าวเหนียวมะม่วง

สถำนที่ตั้ง: 39/1 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.30 - 14.30 น., 17.30 - 22.00 น.

เบอร์โทร: 02 258 8170 

@krambkk

krambkk

บัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 10% 
เฉพำะค่ำอำหำร

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

 เมื่อรับประทานครบ
700 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

 (ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน, 

คูปอง หรือบัตรส่วนลดอื่นๆ ได้)



44     

THAI SELECT CLASSIC

คอฟฟี่บีนส์ บาย ดาว
อร่อยติดดาว ทุกเมนูคาวหวาน

พิถีพิถันทุกขั้นตอน ใส่ใจคุณเหมือนคนในครอบครัว คอฟฟี่บีนส์ บาย ดาว เปิดร้านเสิร์ฟความอร่อยมา 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 ด้วยความมุง่มัน่ทีจ่ะถ่ายทอดประสบการณ์ความอร่อยอย่างพิถีพิถัน จงึคดัสรรวัตถุดบิ

ที่สดใหม่ และคุณภาพเป็นเลิศ น�ามาปรุงอาหารหลากหลายกว่า 200 เมนู และเค้กกว่า 50 รสชาติ  

โดยใช้กระบวนการที่ดีที่สุด ปราศจากไขมันทรานส์ ท�าให้คอฟฟี่บีนส์ บาย ดาว เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ด้านความอร่อย และความใส่ใจลูกค้าเสมือนคนในครอบครัวตลอดมา

เมนูแนะน�ำ: ขนมจีนน�้ายาเนื้อปู, แกงเหลืองปลาแซลมอนพร้อม-

ข้าวไข่เจียว, ก๋วยเตี๋ยวกุ้งปูผัดผงกะหรี่, ไวท์ช็อกโกแลตชีสเค้ก, 

เบบี้บูมสตรอว์เบอร์รี, เค้กมะพร้าวอ่อน 

สถำนท่ีต้ัง: สาขาเอกมยั, สาขาสยามพารากอน, สาขาเซ็นทรัลเวิลด์, 

สาขาซอยร่วมฤดี, สาขาไอคอนสยาม, สาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี, 

สาขาเดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์, สาขาพาราไดซ์ พาร์ค

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

แลกรบัส่วนลด 15%
เมือ่ใช้คะแนน KTC FOREVER

เท่ายอดใช้จ่าย
ผ่านบัตรฯ/เซลส์สลปิ

CoffeeBeansbyDao www.coffeebeans.co.th 
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คาเฟ่ ชิลลี่
อร่อยแซ่บนัว ฉบับอีสานแท้

ร้านอาหารอีสานรสแซ่บใจกลางกรุง ที่มาพร้อมการปรุงอาหารอีสานให้เป็นเสมือนศิลปะช้ันสูง ที่มี 

รสเลิศอันทรงคุณค่ามากกว่าเพียงอาหารพ้ืนบ้าน ด้วยประสบการณ์ที่ส่ังสมมานานกับความพิถีพิถัน 

ไม่เคยเปล่ียน คาเฟ่ ชิลลี ่ยงัคงภมูใิจเสิร์ฟอาหารสูตรต้นต�ารับทีส่่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และใช้วัตถุดบิจากแหล่ง 

ที่ดีที่สุด ทั้งพืชผักผลไม้และเครื่องเทศ ล้วนแล้วเป็นเมนูอาหารที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ

เมนูแนะน�ำ: ต้มแซ่บหมูเด้ง, ผัดหมี่กระโทก, สปาเกตตีปลาส้ม, 

ส้มต�าปูปลาร้า, ขนมจีบลาบ

สถำนท่ีต้ัง: สาขาด ิเอม็ควอเทยีร์ ช้ัน 8 โทร 02 003 6291

สาขาไอคอนสยาม ชั้น G โทร 02 030 1848

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 20.00 น.

Cafe Chilli

บัตรเครดิต KTC

รับส่วนลด 10% 
เฉพำะค่ำอำหำร
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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ชมวิวซีฟู้ด
ถูกปากโดนใจ วิวดี โรแมนติก

ร้านอาหารซีฟู้ดติดชายหาดหัวหิน และตั้งอยู่ใกล้ค่ายนเรศวร ถือเป็นหนึ่งในร้านอาหารยอดนิยม

ที่เหล่านักชิมยกนิ้วให้ เพราะโดดเด่นทั้งเร่ืองรสชาติอาหาร และบรรยากาศที่โรแมนติก โดยที่นี ่

จะเน้นอาหารซีฟู้ดขนาดใหญ่พิเศษ ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอย หรือปู ที่สามารถน�าไปปรุงรสเป็นหลากหลาย

เมนูชวนชิมนับร้อยรายการ เสิร์ฟพร้อมน�้าจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด

เมนูแนะน�ำ: เนื้อปูหลน, กุ้งคั่วพริกเกลือ, หอยแครงจัมโบ้ลวก

สถำนที่ตั้ง: 1318/51-59 ต�าบลห้วยทรายใต้ อ�าเภอชะอ�า 

เพชรบุรี 76120

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.00 – 22.00 น.

เบอร์โทร: 081 757 9704

chomviewseafoodhuahin

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 5%
เฉพำะค่ำอำหำร
เมือ่รบัประทานครบ 

1,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
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ชาริออต
อิ่มเอมกับอาหารและบรรยากาศริมทะเล

ร้านอาหารริมทะเลชมวิวพระอาทติย์ตกเพลนิๆ ตัง้อยูบ่ริเวณทางข้ึนเขาสามมขุ มกีารตกแต่งสถานทีแ่บบ

สไตล์ผสมผสานระหว่างแนววินเทจและสไตล์โมเดิร์น คลอเคล้ากับเสียงวงดนตรีสด พร้อมน�าเสนอเมนู

อาหารจานเดด็โดยเซฟมากฝีมอื ทีเ่น้นในเร่ืองการคดัเลอืกวัตถุดบิทีม่คีณุภาพ สดใหม่ เพ่ือให้ทกุจานอร่อย 

เหมาะอย่างยิ่งที่จะมาสังสรรค์กับครอบครัว คนรัก หรือกลุ่มเพื่อนแบบสนุกสนาน สุขส�าราญ

เมนูแนะน�ำ: แกงส้มไข่ปลาเรียวเซียว, 

ปลากะพงพริกขิง, ปลาหมึกผัดไข่เค็ม

สถำนที่ตั้ง: 5 ถนนรอบเขาสามมุข ต�าบลแสนสุข 

อ�าเภอเมือง ชลบุรี 20130

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 24.00 น.

เบอร์โทร: 038 191 579

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 5%
เฉพำะค่ำอำหำร
เมือ่รบัประทานครบ 

1,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
chariotbangsaen
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ชิลลี่ ไทย
ยกระดับอาหารไทย เลิศเลอดั่งงานศิลป์

ร้านอาหารไทยที่ถูกยกระดับไปอีกขั้น ด้วยรสชาติอาหารไทยแท้ดั้งเดิมของสูตรอาหารจากทั่วทุกภูมิภาค 

ผสมผสานรูปแบบการน�าเสนอใหม่ที่ชวนหลงใหล ด้วยความตั้งใจคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทั่วโลก  

ผ่านกรรมวิธกีารปรุงด้วยสูตรลบัอาหารไทย จนได้เมนอูาหารไทยแท้ รสชาตถึิงใจ ทีห่ารับประทานที่ไหนไม่ได้

เมนูแนะน�ำ: ต้มแซ่บเกี๊ยวกระดูกอ่อน, ห่อหมกปลาแซลมอน, 

ปลาแซลมอนย่างน�้าตก, ซี่โครงหมูย่าง

สถำนที่ตั้ง: สาขาสยามพารากอน ชั้น G โทร 02 129 4761 

สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ชั้น G โทร 076 609 036

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 20.00 น.

Chilli Thai Restaurant

บัตรเครดิต KTC

รับส่วนลด 10% 
เฉพำะค่ำอำหำร
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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ซาลาด้า ออร์แกนิค คิทเช่น
อิ่มท้องแบบสุขภาพดี สายเฮลท์ตี้ต้องลอง

เอาใจคนรักสุขภาพกับร้าน “ซาลาด้า ออร์แกนิค คิทเช่น” ที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยผ่านหลากหลาย

เมนูอาหารแนวเฮลท์ตี้ และอาหารออร์แกนิก ที่ครีเอทหน้าตาน่าทาน มีรสชาติกลมกล่อมลงตัว  

ไม่ใส่ผงชูรส ไม่หวาน มัน และเค็มจนเกินไป ด้านวัตถุดิบ คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพภายในประเทศเท่านั้น  

ไม่ว่าจะเป็นข้าว หรือพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นการช่วยเกษตรกรไทย โดยผักที่ใช้เป็นผักออร์แกนิกจาก 

ไร่เกษตรอนิทรีย์ทีป่ากช่อง ภายในร้านตกแต่งสไตล์คลนีๆ เรียบง่าย

ธรรมดา แต่มอบความสุขความสบายใจเพิ่มพลังชีวิตกลับไป

เมนูแนะน�ำ: สลัดเต้าหู้ญี่ปุ่น, น�้าพริกกุ้งสด, สปาเกตตีปลาสลิด

สถำนที่ตั้ง: สาขาตลาดบองมาเซ โทร 080 221 9490 

สาขาโฮมโปร พระราม 9 โทร 092 521 7317

สาขาลาซาล อเวนิว โทร 098 360 5155

สาขา BDMS Wellness Clinic โทร 092 397 9737

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.00 - 20.00 น.

SaladaOrganicKitchen

@salada

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 10% 
เฉพาะค่าอาหาร

และ รับฟรี เมนูพิเศษ
มลูค่า 130-150 บาท

ส�าหรบัเดอืนเกดิ
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ซิมเมอร์ บาย ปราค
อิ่มอร่อยอาหารไทยฟิวชัน เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

ร้านอาหารไทยสไตล์ฟิวชันที่ซ่อนตัวอยู่ในอาคารสินธร ถนนวิทยุ เป็นร้านของครอบครัวกูรูด้านอาหาร

อย่างคุณทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ ผู้เขียนต�าราอาหารเอาไว้มากมาย และคุณปราค-ปราคาร ฉันทนโพธิ์กุล  

ผู้เป็นหลาน ที่ผันตัวเองจากสถาปนิกมาจับตะหลิวเข้าครัว บรรยากาศในร้านตกแต่งอย่างเรียบง่าย 

แต่แฝงความเท่และร่วมสมัย มีทั้งภาพวาด ภาพถ่าย ตกแต่งบนผนังปูนเปลือย ขณะที่เมนูอร่อยล�้ามี 

ให้เลือกไม่น้อย ทั้งคาวหวาน และเมนูหาทานยากอย่าง “แกงกะทิรัญจวน” ที่มีการประยุกต์ใส่หางกะทิ

ลงไป เพื่อรสชาติที่นุ่มลิ้น ละมุนยิ่งขึ้น

เมนูแนะน�ำ: แกงกะทิรัญจวน, แกงมอญหมูย่าง, ไข่เจียวกากหมู, 

แซลมอนผัดกะปิแปดริ้ว, ดอกขจรผัดวุ้นเส้นและแหนม

สถำนที่ตั้ง: 130-132 สินธร ทาวเวอร์ ถนนวิทยุ  

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เวลำท�ำกำร: เปิดวันจันทร์ - เสาร์ 10.30 - 20.00 น.

เบอร์โทร: 062 471 9968

@simmerbypraha

simmerbypraha

บัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 10% 
เฉพำะค่ำอำหำร

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

 เมื่อรับประทานครบ
1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
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ซีฟู้ด แอท ตรีสรา ภูเก็ต
เพลิดเพลินอร่อยสุขใจ

ชิมเมนูของชาวใต้อาหารทะเลต้นต�ารับไทยแท้ แรงบันดาลใจจากรสมือแม่ ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ 

โอบล้อมด้วยวิวทิวทัศน์ของต้นมะพร้าวและหาดทรายสีขาว ฟังเสียงคลื่น พร้อมทานอาหารอร่อย  

สดใหม่จากวัตถุดิบท้องถ่ินของเกาะภูเก็ตและโซนทะเลอันดามัน เหมาะส�าหรับการไปพักผ่อนนั่งชมวิว

ยามเย็น หรือทานดินเนอร์มื้อพิเศษ

เมนูแนะน�ำ: หลนปู, ปลาหมึกผัดด�า, กุ้งอบเกลือ 

สถำนที่ตั้ง: 60/1 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสุนทร ต�าบลเชิงทะเล 

อ�าเภอถลาง ภูเก็ต 83110 

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 18.00 - 22.30 น.

เบอร์โทร: 076 763 1010

บัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 10%

และ รับฟรี Traditional 
Phuket Spring Rolls 1 ที่ 

เมือ่รบัประทานอาหาร 
4 ท่านขึน้ไป

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

SeafoodAtTrisara
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เมนูแนะน�ำ: ต้มจิ๋วโบราณไก่, นาซิเลอมัก ข้าวอัญชัน, เมี่ยงย�าใบชา หมูย่างสูตรโบราณ

สถำนท่ีต้ัง: สาขาสามย่านมิตรทาวน์ โทร 062 594 3389 

สาขาซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ โทร 02 168 3051

สาขาเดอะ สตรีท รัชดา โทร 02 121 1909

สาขาเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ โทร 02 064 6424

สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ โทร 02 286 3047

เวลำท�ำกำร: สาขาสามย่านมติรทาวน์ เปิดทกุวัน 10.00 - 22.00 น.

สาขาซีดบัเบิล้ย ูทาวเวอร์ เปิดวันจนัทร์ - ศกุร์ 07.00 - 19.00 น.

สาขาเดอะ สตรีท รัชดา เปิดทุกวัน 11.00 - 22.00 น.

สาขาเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ เปิดวันจนัทร์ - ศุกร์ 07.00 - 19.00 น., 

เปิดวันเสาร์ 10.00 - 16.00 น. 

สาขาเอม็ไพร์ ทาวเวอร์ เปิดวันจนัทร์ - ศกุร์ 07.30 - 19.00 น.,

เปิดวันเสาร์ - อาทิตย์ 10.30 - 18.30 น.

โซอาเซียน คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรองท์
ตอบทุกความต้องการอาหารอาเซียน

ร้านอาหารแนวใหม่ที่รวมอาหารจานเด็ดจากหลากหลายประเทศในอาเซียน มารวมไว้ ในร้านเดียว เพ่ือ

ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่อยากจะเปิดมุมมองใหม่ผ่านวัฒนธรรมอาหารอาเซียน เมนูอาหารไทย 

แซ่บถึงใจ “ต้มจิ๋วโบราณไก่” หนึ่งในเมนูชาววังต้นต�ารับดั้งเดิม หอมสมุนไพร กลมกล่อมก�าลังดี และ

อีกหลากหลายเมนูโปรดที่แตกต่างหลีกหนีความจ�าเจจากรสชาติเดิมๆ ในบรรยากาศที่ชวนให้มาสัมผัส

กลิ่นอายแบบอาเซียนสมัยใหม่ ที่พร้อมต้อนรับคุณอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

SO asean Cafe & Restaurant

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 10%
เฉพำะค่ำอำหำร
เมือ่รบัประทานครบ 

1,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
(มูลค่าหลังหักส่วนลดแล้ว)
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ณ อรุณ
อร่อยดีต่อสุขภาพ

เอาใจนกัชิมสายรักสุขภาพให้อิม่อร่อยกับอาหารมงัสวิรัตมิากกว่าทีเ่คย เพราะที ่“ณ อรุณ” อาหารทกุจาน 

เน้นอร่อยแบบใส่ใจ คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และที่ส�าคัญไม่ใส่ผงชูรส ภายในร้านตกแต่งสไตล ์

ไทยร่วมสมัย โล่งโปร่ง ออกแบบให้เพดานสูง ข้าวของเคร่ืองใช้สไตล์วินเทจให้ความรู้สึกแบบย้อนยุค  

ให้อารมณ์อบอุน่ นอกจากนีท้างร้านยงัมอีาหารประเภทอืน่ๆ เช่น อาหารซีฟูด้ อาหารยโุรป อาหารเจ อาหาร 

ส�าหรับคนที่แพ้กลูเตน ไว้เป็นทางเลือกอีกด้วย 

เมนูแนะน�ำ: อาหารมังสวิรัติ เช่น ปอเปี๊ยะสด, ปอเปี๊ยะทอด

ส้มต�าไก่ย่าง, แกงมัสมั่น, ย�าส้มโอ

สถำนที่ตั้ง: โรงแรมอริยาศรมวิลล่า 65 ซอยสุขุมวิท 1

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 07.00 - 22.00 น.

เบอร์โทร: 02 254 8880-3

0859009557

Na Aroon Vegetarian&Seafood @ Ariyasomvillas 

Sukumvit Soi 1

www.ariyasom.com

บัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 10% 
เฉพำะค่ำอำหำร

และ รับฟรี ขนมหวำน
เมือ่รบัประทานอาหารในวันเกิด 

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

(ไม่สามารถใช้ส่วนลดนี้ในวันหยุดเทศกาล

พิเศษต่างๆ เช่น วันลอยกระทง วันคริสต์มาส

วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ และวันวาเลนไทน์)
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ดินดิน อาหารไทย
อาหารใต้โฮมเมด รสชาติถึงเครื่อง

ร้านอาหารใต้รสเด็ดตกแต่งสไตล์โมเดิร์นย่านแจ้งวัฒนะ ด้วยโทนสีน�้าเงินตัดกับขาว บรรยากาศน่านั่ง 

มีทีเด็ดเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่สูตรและวัตถุดิบช้ันดีต่างๆ ที่ส่งตรงมาจากอ�าเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยมหีลากหลายเมนรูสชาตจิดัจ้านให้เลอืกทานตามชอบใจ รวมถึงยงัมเีมนพิูเศษประจ�าเดอืน  

ที่สลับหมุนเวียนกันไป ให้ได้ลิ้มลองกัน โดยค�าว่า “ดินดิน” นั้น มาจากค�าว่า “ดินเนอร์” นั่นเอง 

เมนูแนะน�ำ: แกงพริกกระดูกอ่อน, แกงคั่วหอยขม, 

แกงเหลืองปลากะพง, แกงปูใบชะพลู, แกงไตปลา, 

ตับทอดกระเทียม, ผัดหมี่ปากพนัง, ปีกไก่ทอดขมิ้น

สถำนที่ตั้ง: 37/55 ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ต�าบลคลองเกลือ 

อ�าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 22.00 น.

เบอร์โทร: 02 279 1555, 098 375 8269

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 5%
เฉพาะค่าอาหาร
เมือ่รบัประทานครบ 

1,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
@dindinthaicuisine

Din Din Thai Cuisine - ดินดิน อาหารไทย
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ดีวานา ฟอเรสท์ คาเฟ่
สดชื่น ละมุน ใจกลางเซ็นทรัลเวิลด์

คาเฟ่ที่ต่อยอดมาจาก “Divana” แบรนด์สปาชื่อดังของเมืองไทย  

โดยมีการน�าศาสตร์ของสปาเข้ามาประยุกต์เข้ากับคาเฟ่แห่งนี้  

เพ่ือสร ้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับผู ้มาเยือน ภายใต้

แนวคิดอาหารไทยสไตล์สตรีทฟู้ด ที่น�ามาปรับลุคใหม่ใส่ลูกเล่น  

เพ่ิมความน่าสนใจให้กับตัวอาหาร ตกแต่งอย่างสวยงามทันสมัย

อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ เมนูอลังการมีให้เลือกทั้งคาวหวาน และ 

เครื่องดื่มที่ล้วนแล้วดีต่อใจ

เมนูแนะน�ำ: ข้าวซอยไก่เส้นนางฟ้า, พล่าอะโวคาโดและเต้าหู้, 

ข้าวแซลมอนนอร์เวย์ย่างหนังกรอบ, ข้าวขาเป็ดกงฟี, 

สลัดซัลซามะม่วงทูน่า, สลัดผักพื้นดิน, ซุปเปอร์โบลว์

สถำนที่ตั้ง: 999/9 เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 ถนนราชด�าริ 

แขวงปทุมธานี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.00 – 21.30 น.

เบอร์โทร: 02 252 2614, 02 252 2615

@divanacafeDivana ForRest cafe

บัตรเครดิต KTC SIGNATURE, 
KTC WORLD REWARDS, 

KTC DIAMOND และ 
KTC PLATINUM ทุกประเภท

รับส่วนลด 15% 
เฉพาะค่าอาหาร

 เครื่องดื่ม และขนม
บัตรเครดิต KTC ประเภทอื่นๆ

 ที่ร่วมรายการ

รับส่วนลด 10% 
เฉพาะค่าอาหาร 

เครื่องดื่ม และขนม
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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เด่นสมชื่อ คอฟฟี่ แอนด์ เรสเทอรองส์

หลากเมนูเด่น อร่อยชวนลอง
ร้านอาหารขนาดกะทัดรัดย่านชานเมือง ที่มีการตกแต่งสวยงาม และมีรสชาติไม่ธรรมดา อร่อย

ง่ายกับเมนูอาหารจานเดียว หรือจะเป็นอาหารประเภทพิซซ่า สปาเกตตี เคร่ืองดื่มร้อนเย็น และ

เบเกอรีนุ่มๆ ที่อยากให้คุณได้ลิ้มลอง ในราคาที่ไม่แพง บรรยากาศร้านจะสบายๆ มีความเป็นไทย 

เหมาะที่จะมารับประทานอาหารครอบครัว กลุ่มเพ่ือน หรือจะมานั่งชิลคนเดียว ก็เพลินอย่าบอกใคร  

เมนูแนะน�ำ: ผัดไทย, แกงส้มไหลบัว

สถำนที่ตั้ง: 149/1 หมู่ที่ 6 ต�าบลบึงบา อ�าเภอหนองเสือ

ปทุมธานี 12170 

เวลำท�ำกำร: เปิด 10.00 - 20.00 น. (หยุดทุกวันพฤหัสบดี)

เบอร์โทร: 096 929 4837

densomchue

เด่นสมช่ือ coffee & restaurant บัตรเครดิต KTC

รับส่วนลด 10% 
เฉพาะค่าอาหาร
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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เดอะแกลเลอรี่
เสน่ห์อาหารฮาลาล หลากหลายชวนลอง

ร้านอาหารเรียบหรูทันสมัย ที่ชวนให้ลิ้มรสอาหารไทยแบบดั้งเดิม และอาหารอาหรับ มีเมนูมากมาย  

ทั้งของคาวและของหวานชวนให้ลิ้มลอง กับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์จากฝีมือการรังสรรค์ของเชฟผู้มาก 

ประสบการณ์ด้านอาหารนานาชนดิ และการคดัสรรวัตถุดบิช้ันด ีทีส่�าคญัผ่านการตรวจสอบมาตรฐานฮาลาล  

จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมนูแนะน�ำ: อาหารฮาลาล, ต้มย�ากุ้ง/ทะเล, ย�าก้านคะน้ากุ้งสด, 

ปีกไก่ทอดตะไคร้, ไก่ผัดเม็ดมะม่วง, ปลากะพงทอดน�้าปลา

สถำนที่ตั้ง: 494 ถนนริมคลองประปาฝั่งขวา แขวงบางซ่ือ 

เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 06.30 - 22.30 น. 

เบอร์โทร: 02 556 0240 -41

ZinizaThegallery www.ziniza.com

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 10%
เฉพาะอาหารและ

เคร่ืองดืม่ท่ีไม่มแีอลกอฮอล์
เมื่อรับประทานครบ 

500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
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ตันติเตี๊ยม
ชมตึกคลาสสิก ชิมอาหารตำารับภูเก็ต

บ้านโบราณบนถนนประวัติศาสตร์ “ตันติเตี๊ยม” แหล่งท่องเที่ยวแนวเฮอริเทจแห่งใหม่ ที่ก�าลังเป็น 

ที่นิยมอย่างมากในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้คอนเซ็ปต์ 3 in 1 ให้บริการร้านอาหาร บาร์ และสปา ภายใน 

ตกแต่งสไตล์ชิโนโปรตกีุส คงความเป็นตกึเก่าโบราณ ทกุโซนออกแบบได้อย่างน่าตืน่ตาตืน่ใจและมจีดุเด่น 

มองมุมไหนก็สวยงาม ควรค่าแก่การถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

เมนูแนะน�ำ: หมูฮ้อง, ย�ามะม่วงเบาปลากะพงฟู

สถำนที่ตั้ง: 84 ถนนดีบุก ต�าบลตลาดเหนือ 

อ�าเภอเมือง ภูเก็ต 83000

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 18.00 - 24.00 น.

เบอร์โทร: 076 510 411

tantitium

tantitium www.tantitium.com

บัตรเครดิต KTC
รับฟรี

Soft Chocolate Cake 
เมื่อรับประทานครบ

1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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ตำาไทบ้าน
อิ่มอร่อยเต็มที่ อาหารอีสานฟิวชัน

สัมผสัรสอาหารอสีานและอาหารไทยสมยัใหม่ ตวัร้านตกแต่งสไตล์โมเดร์ินทีม่กีลิน่อายภาคอสีานด้วยการน�า  

ผ้าขาวม้า เคร่ืองสานต่างๆ กระติบ๊ข้าวเหนยีว มาประดบัตกแต่งร้าน ในส่วนของอาหาร เสิร์ฟอาหารตาม  

แบบไทบ้านท่ีมีหลากหลายเมนูชวนลอง รสชาติเป็นเอกลักษณ์ หัวใจส�าคัญคือการใส่ใจทุกรายละเอียด  

และการคัดสรรวัตถุดิบในแต่ละวัน เพื่อรังสรรค์เมนูที่คู่ควร จนออกมาเป็นเมนูคาวหวานที่นักชิมติดใจ

เมนูแนะน�ำ: ไก่ย่างไทบ้าน, ต�าถาดไทบ้าน, ขนมจีนน�้ายาปู, 

ต�าหอยแครงน�้าปลาร้า, แกงคั่วเนื้อปูใบชะพลู

สถำนที่ตั้ง: 1348 ถนนสุรนารายณ์ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง 

นครราชสีมา 30000

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 09.00 – 22.00 น.

เบอร์โทร: 085 494 4903

Tumthaibaan

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 5%
เฉพาะค่าอาหาร

เมื่อรับประทานครบ 
500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
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ตำานานไทย
ครบเครื่องเรื่องอร่อย 

อาหารไทยดัง้เดมิทีเ่น้นความเรียบง่ายแฝงความเป็นไทย เปิดมานานกว่า 30 ปี โดดเด่นเร่ืองอาหารใต้  

เคร่ืองแกงท�าเอง ด้วยวัตถุดิบสดใหม่ มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะอาหารทะเลที่ส่งตรงจากแพปลาของ

ครอบครัวท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงความสะอาดในทุกข้ันตอนของกระบวนการ ย่ิงกว่านั้น  

ซอสทั้งหมดจะท�าจากวัตถุดิบสดใหม่ทุกวัน มาตรฐานเดียวกัน

เมนูแนะน�ำ: แกงหมยู่างใบชะพล,ู สะตอผดักุ้ง, ทอดมนักุ้ง, มสัมัน่เนือ้

สถำนที่ตั้ง: สาขาเพลินจิต-นานา โครงการ Rajah Broadway 

ห้อง เอ 3 ชั้น 1 เลขที่ 18 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.00 - 21.00 น. 

เบอร์โทร: 02 656 9428, 097 212 3205

@tamnanthaigroup

Tamnanthai

www.tamnanthai.com

บัตรเครดิต KTC

รับส่วนลด 15% 
เฉพาะค่าอาหาร
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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บัตรเครดิต KTC

รับส่วนลด 10% 
เฉพาะค่าอาหาร

และเครื่องดื่ม
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

ตำามี่ ยำามี่
อิ่มสำาราญ ตำา-ยำา จานเด็ด

บ้านทรงไทยโบราณสองช้ันอายกุว่า 60 ปี สีขาวตดักับหลงัคาสีเขียว ทีแ่ฝงตวัอยูก่ลางแมกไม้ใหญ่ ร่มร่ืน

ด้วยต้นสนอันเป็นชื่อของซอย และเป็นที่ตั้งของร้าน “ต�ามี่ ย�ามี่” ร้านอาหารไทยรสเยี่ยม ที่เต็มไปด้วย

เสน่ห์ของความเรียบง่าย แต่มากไปด้วยอาหารจานเด็ด ที่มีให้เลือกครบครัน โดยเฉพาะเมนูต�าหรือย�า

ที่สุดจะครบเคร่ือง จัดจ้านก�าลังดี ท�าให้เป็นที่ถูกอกถูกใจของนักชิมชาวไทยและชาวต่างชาติ มีบริการ

ทั้งห้องแอร์เย็นสบาย หรือจะเลือกนั่งชิลรับธรรมชาติที่สวนด้านหลังบ้านก็ได้

เมนูแนะน�ำ: ย�าส้มโอ, หมูสะโหร่ง, เนื้อย่างริบอาย, 

แกงเลียงกุ้งสด, สปาเกตตีไส้อั่ว

สถำนท่ีต้ัง: 42/1 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เวลำท�ำกำร: เปิดวันจันทร์ - เสาร์ 11.00 - 14.30 น.,

17.30 - 22.00 น.

เบอร์โทร: 02 254 1061

www.tummyyummytonson.com

@tummyyummybkk

Tummy Yummy
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ท่าหลวง
ล่องเรือ กินกุ้ง กรุงเก่า

ร้านท่าหลวงเป็นร้านอาหารริมน�้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

บรรยากาศภายในร้านมีทั้งห้องปรับอากาศ และบริเวณระเบียงริม 

แม่น�า้ป่าสกัไว้รองรับผูม้าเยอืน ในส่วนของอาหารนัน้ เป็นอาหารไทย

ที่มีเมนูให้เลือกหลากหลาย ซ่ึงทุกรายการคัดสรรมาเป็นอย่างดี 

จุดเด่นของทางร้านอยู่ที่วัตถุดิบคุณภาพสูงอย่างกุ้งแม่น�้าตัวโต 

และปลาแม่น�้าสดๆ น�ามาปรุงรสได้ที่กลมกล่อมลงตัว และไม่ใส่

ผงชูรสในการปรุง

เมนูแนะน�ำ: กุ้งนางค่ัวพริกเกลอื, ปลาช่อนผดันกพิราบ, ต้มผูก้อง 

สถำนที่ตั้ง: 16/2 ถนนอู่ทอง ต�าบลหอรัตนไชย อ�าเภอเมือง 

พระนครศรีอยุธยา 13000 

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 – 22.00 น.

เบอร์โทร: 035 244 993

0968837109

RaanThaLuang1 www.raan-tha-luang.com

บัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 10% 

เฉพาะค่าอาหาร
เมื่อรับประทานครบ

1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

และ รับส่วนลด 5% 
เฉพาะค่าอาหาร
เมื่อรับประทานครบ

500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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ไทยเทอเรส
ครบรสชาติ ถึงเครื่องปรุง รสไทยแท้

“ไทยเทอเรส” ระเบยีงบ้านร้านอาหารไทยที่ให้บริการอาหารรสชาตไิทยแท้ ชวนให้มาสมัผสักับมรดกไทย

ผ่านวัฒนธรรมการกินอาหารเครื่องคาว-หวาน โดยภูมิปัญญาการปรุงอาหารที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 

หลากหลายเมนูอาหารไทยระดับพรีเมียม วัตถุดิบที่น�ามาใช้ยังได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถันยิ่ง เพื่อให้

ได้รสชาติและคุณภาพดีที่สุด

เมนูแนะน�ำ: ก๋วยเตี๋ยวผัดมันปู, ซี่โครงหมูอบ, กล้วยไข่เชื่อม, 

แกงคั่วปูใบชะพลู

สถำนที่ตั้ง: สาขาเซ็นทรัล ชิดลม, สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว, 

สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, สาขาเซ็นทรัล บางนา, 

สาขาเซ็นทรัล พระราม 2, สาขาบ้านแอนด์บียอนด์ ราชพฤกษ์, 

สาขาเซ็นทรัลเวิลด์, สาขาเทอร์มินอล 21, 

สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 9, สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ, 

สาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา, สาขาโรงพยาบาลศิริราช, 

สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต, สาขาโรงพยาบาลวิภาวดี,

สาขาโรงพยาบาลพระราม 9

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

@ThaiTerrace

ThaiTerraceCRG crgthaiterrace

บัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 15%

เฉพาะเมนูราคาปกติ
เมือ่รบัประทานครบ

600 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
(ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด 

บัตรสะสมแต้ม และรายการส่งเสริม

การขายอืน่ๆ, ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลง

รายละเอียดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

10 ส.ค. 63  – 28 ก.พ. 64
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ไทยนิยม
อร่อยเหนือจรดใต้

ร้านอาหารไทยใจกลางเมอืงตดิรถไฟฟ้าย่านเพลนิจติ เจ้าของรางวัลมชิลนิ ไกด์ ประเภท Bib Gourmand 

2 ปีซ้อน (ปี พ.ศ. 2562 – 2563) ทีเ่สร์ิฟอาหารไทยทัว่ทกุภาค ตัง้แต่ภาคเหนอื ภาคกลาง ภาคอสีาน และ 

ภาคใต้ โดยเน้นเฉพาะเมนูเด็ด ที่มีรสชาติกลมกล่อม จัดจ้าน แล้วปรุงพิเศษโดยสูตรเฉพาะของทางร้าน  

โดยครัวทีน่ีเ่ลอืกใช้วัตถุดบิคณุภาพดปีระจ�าท้องถ่ิน น�ามารวมกันปรุงเป็นอาหารรสเลศิ ด้วยสตูรทีต่กทอด

จากรุ่นแม่ถึงรุ่นลูก มาลองชิมสักครั้งแล้วคุณจะหลงรักอาหารไทยรสจัดร้านนี้

เมนูแนะน�ำ: เชียงใหม่คอมโบ, ข้าวผัดน�้าพริกกากหมู, 

แกงเหลืองปลากะพงหน่อไม้ดอง, ข้าวซอยเนื้อ/ไก่, 

ไส้อั่วไทยนิยม, ไข่เจียวฟูกากหมู, ไข่เจียวคอนโดหมูสับ

สถำนที่ตั้ง: 888/28-29 อาคารมหาทุน พลาซ่า ถนนเพลินจิต 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เวลำท�ำกำร: เปิดวันจันทร์ - เสาร์ 11.00 - 22.00 น.

เบอร์โทร: 02 044 1010

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 10%
เฉพาะค่าอาหาร
เมือ่รบัประทานครบ 

1,500 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
(เฉพาะรับประทานทีร้่านเท่านัน้)@thainiyombkkThai Niyom Cuisine
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เนินขุมทองการ์เด้นท์
ครบเครื่องเรื่องอาหารปักษ์ใต้

ร้านอาหารปักษ์ใต้เก่าแก่ที่อยู่ทางไปสนามบินหาดใหญ่ โดดเด่นด้วยรสชาติจัดจ้าน แต่ละเมนูน่าลิ้มลอง  

เพราะอร่อยถงึเครือ่งพรกิแกงใต ้เผด็ถงึใจตามแบบคนใตแ้ท้ๆ  ส�าหรบัเมนูไมค่วรพลาดคอื “ขนมจีนชดุ”  

เป็นทีเ่ลือ่งลอืปากต่อปาก ทีเ่สร์ิฟพร้อมเส้นขนมจนี น�า้ยาหลากหลายชนดิ สูตรเฉพาะที่ไม่เหมอืนร้านไหน 

และผักเคร่ืองเคียง ในบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง

เมนูแนะน�ำ: ขนมจีนชุด, ข้าวย�า, ข้าวมันแกงไก ่

สถำนที่ตั้ง: 38 หมู่ที่ 3 สายสนามบิน ต�าบลควนลัง 

อ�าเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.30 – 18.00 น.

เบอร์โทร: 074 251 143

ร้านอาหารเนินขุมทองการ์เด้นท์ สายสนามบินหาดใหญ่

บัตรเครดิต KTC
รับฟร ีสาคูต้นกวน

มะพร้าวอ่อน 2 ที่ 
มูลค่า 80 บาท 

เมื่อรับประทานครบ
500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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บลูฮาวาย คอฟฟี่
แอนด์ โลคอล อีทเทอรี่ี่

อร่อยครบจบในร้านเดียว
คาเฟ่บรรยากาศดี ที่มีทั้งอาหารจานเด็ดฉบับท้องถ่ิน ที่ได้รับการส่งต่อภูมิปัญญาจากคนรุ่นก่อน และ

เครื่องดื่มแสนอร่อย โดยทางร้านให้ความส�าคัญเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบเป็นพิเศษ เน้นที่มีความสดใหม่ 

ทกุวัน เพ่ือน�ามาปรุงแต่งเป็นอาหารคณุภาพทีด่ต่ีอสขุภาพ เช่น เมนทูอด ใช้น�า้มนัร�าข้าวและน�า้มนัมะกอก 

เท่านั้น หรือเมนูแกง สมุนไพรที่มาใช้ โขลกในเคร่ืองแกง ต่างกันตามประเภทของวัตถุดิบ เพ่ือให้ได ้

ความลงตัวของรสชาติและคุณค่าทางอาหาร

เมนูแนะน�ำ: หมี่กะทิ, ขนมจีนซาวน�้า, ข้าวโพดทอดสูตรท่าม่วง, 

แกงคั่วหมูย่างใบชะพลู, แกงรัญจวนกระดูกอ่อน, ย�าผักผลไม้

สถำนที่ตั้ง: 277/1 ถนนแสงชูโต ต�าบลบ้านเหนือ 

อ�าเภอเมือง กาญจนบุรี 71000 

เวลำท�ำกำร: เปิด 09.00 - 18.30 น.

(หยุดวันจันทร์ ยกเว้นวันจันทร์ที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เบอร์โทร: 065 961 5639

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 10%
เฉพาะค่าอาหาร
เมือ่รบัประทานครบ 

500 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
Blue Hawaii Coffee & local eatery 
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บ้าน
ถูกและดี ครบเครื่องถึงรส

ตัง้อยูบ่นถนนวิทย ุเป็นร้านอาหารไทยสูตรครอบครัวทีม่าพร้อมแนวคดิทีว่่า แบ่งปันกันทานในบรรยากาศ

สบายๆ อบอุน่เป็นกันเองของเชฟต้น - ธติฏิฐ์ ทศันาขจร หนึง่ในกรรมการผูต้ดัสนิจากรายการ Top Chef 

Thailand  ที่ล่าสุดทางร้านได้ถูกเลือกให้อยู่ในมิชลิน ไกด์ ประเภท Bib Gourmand ปี พ.ศ. 2562 และ 

ประเภท Plate ปี พ.ศ. 2563 โดยวัตถุดิบที่ทางร้านใช้เรียกกันว่า Slow Food คือเน้นการใช้วัตถุดิบ 

ท้องถ่ิน คุณภาพดีมาจากธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี เช่น ข้าวหอมมะลิ 100% ออร์แกนิกเกรดส่งออก 

ทั้งแบบธรรมดา และข้าวกล้องจากไร่ทอง ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดศรีสะเกษ

เมนูแนะน�ำ: หมูแดดเดียว, พล่าคอหมูย่าง, ไข่พะโล้ต้มแซ่บ,  

มัสมั่นแกะ, กะเพราเนื้อพิเศษ

สถำนที่ตั้ง: 139/5 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330

เวลำท�ำกำร:  เปิด 11.30 - 14.30 น., 17.30 - 22.00 น.

(หยุดทุกวันอังคาร)  

เบอร์โทร: 02 655 8995, 083 918 8964

@baanbkk

www.baanbkk.com

บัตรเครดิต KTC
รับฟรี

หมูแดดเดียว 1 ที่
มูลค่า 250 บาท

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

 เมื่อรับประทานครบ
1,500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

Baan Thai Family Recipe
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บ้านขนิษฐา
ลิ้มรสอาหารไทยแท้กลางเมืองกรุงฯ

ร้านอาหารรสชาติดีที่เหล่านักกินที่พิสมัยอาหารไทยดั้งเดิมไม่ควรพลาด ด้วยบรรยากาศและการตกแต่ง

แบบบ้านไทยร่วมสมยัอนัสวยงามและอบอุน่ ท�าให้ตลอดเวลากว่าสองทศวรรษ “บ้านขนษิฐา” ยงัคงครอง 

ต�าแหน่งร้านอาหารไทยยอดนยิมไม่เปลีย่นแปลง ในส่วนของอาหารทีน่ีน่�าเสนออาหารไทยแท้ รสกลมกล่อม 

เข้มข้น คงความหอมของเครื่องเทศและสมุนไพรไทย โดยเครื่องแกงท�าเองต่างๆ ที่เป็นสูตรเฉพาะของ

ทางร้าน เช่นเดยีวกับวัตถุดบิ ทีเ่น้นเกรดพรีเมยีม สดใหม่ สะอาด และใส่ใจเร่ืองสขุภาพของลกูค้า เพราะ

ทุกเมนูของบ้านขนิษฐาจะปรุงโดยไม่มีการใส่ผงชูรส และผักต่างๆ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ เป็นผักออร์แกนิก

ที่ทางร้านปลูกเองจากไร่บ้านพนาลัยที่เขาใหญ่อีกด้วย  

เมนูแนะน�ำ: แกงเขียวหวานลกูช้ินปลากรายไข่เคม็, พะแนงเป็ดลิน้จี,่ 

แกงเหลืองไหลบัว-ไข่เจียวดอกขจร, ต้มย�ากุ้งนาง, 

น�้าพริกลงเรือ-ปลาดุกฟู-หมูหวาน 

สถำนที่ตั้ง: สาขาสาทร โทร 02 675 4200, สาขาสุขุมวิท 23  

โทร 02 258 4181, สาขาสุขุมวิท 53 โทร 02 259 8530, สาขา 

เอเชียทคี โทร 02 108 4910, สาขาไอคอนสยาม โทร 02 288 0414 

เวลำท�ำกำร: สาขาสาทร, สาขาสุขุมวิท 23, สาขาสุขุมวิท 53 เปิดทกุวัน 

11.00 - 23.00 น., สาขาเอเชียทีค เปิดทุกวัน 16.00 - 24.00 น., 

สาขาไอคอนสยาม เปิดทุกวัน 11.00 - 22.00 น.

baan khanitha thai restaurants

@baankhanitha

บัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 10% 
เฉพาะค่าอาหาร

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

 เมื่อรับประทานครบ
500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิปwww.baan-khanitha.com
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บ้านฉลอง
หรอยจังฮู้ อาหารใต้รสมือแม่

อาหารใต้รสชาติดั้งเดิมที่เหมือนคุณแม่ท�าให้ทานที่บ้าน ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง ทาน

แล้วอบอุ่นใจ วัตถุดิบเฉพาะถิ่นส่งตรงมาจากทางใต้ทั้งหมด ปรุงรสโดยฝีมือแม่ครัวคนใต้แท้ๆ ท�าให้ได้

รสชาติอาหารใต้ที่ชัดเจน หอมถึงเครื่อง เหมาะส�าหรับคนที่ชอบอาหารสจัด ความหลากหลายของเมน ู

มีให้เลือกมากมาย น่าทานทั้งนั้น แถมราคาไม่แรง อร่อยไม่ผิดหวัง

เมนูแนะน�ำ: ผดัสามเกลอกุ้ง, แกงส้มปูไข่อ้อดบิ, ปลากุเลาผดัพริกสด, 

ปลาจาระเม็ดราดซอสภูเก็ต, ปลากระบอกร้า ปากพนัง, ย�าปูไข่ดอง

สถำนที่ตั้ง: 100 ซอยลาดปลาเค้า 39 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพฯ 10230

เวลำท�ำกำร:  เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ 11.00 - 23.00 น.

เปิดวันเสาร์ - อาทิตย์ 11.00 - 24.00 น.

เบอร์โทร: 02 940 3709, 095 636 6656

@baanchalong100

ร้านอาหาร บ้านฉลอง

บัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 5% 
เฉพาะค่าอาหาร

รับฟรี ขนมต้นสาคู 
1 ที่ มูลค่า 50 บาท
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

 เมื่อรับประทานครบ
500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

และ
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บัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 10% 
เฉพาะค่าอาหาร
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

บ้านดาวล้อมเดือน
ร้านสวยชวนนั่ง อิ่มหนำาอาหารรสเด็ด

ร้านอาหารท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ของธรรมชาติที่สดช่ืนเหมือนนั่งทานอาหารอยู่ที่บ้าน ล้อมรอบ

ไปด้วยต้นไม้นานาชนิดและลานไม้หอม ที่บอกได้เลยว่าเป็นห้วงเวลาแห่งความอิ่มสุขและผ่อนคลายเป็น

อย่างยิ่ง ส�าหรับเมนูอาหารของที่ร้านนี้มีให้เลือกชิมกันหลากหลายสัญชาติ ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยทั่วไป 

อาหารจีน หรืออาหารไทยสไตล์ฟิวชัน ที่ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบชั้นดี และปรุงรสชั้นยอดด้วยสูตรเฉพาะ

ของทางร้าน รวมถึงยังมีการคิดเมนูใหม่ๆ หมุนเวียนมาอยู่เสมอ เพื่อให้เหล่านักชิมได้ลิ้มรสกันอย่างจุใจ 

นอกจากนี้ ทางร้านยังมีห้องคาราโอเกะให้บริการ เอาใจคนชอบร้องเพลงอีกด้วย  

เมนูแนะน�ำ: กุ้งทอดครีมสลัดผลไม้, เป็ดกีตาร์, ปลาช่อนชาววัง

สถำนท่ีต้ัง: 19/18 หมู่ที่ 3 ถนนราชพฤกษ์ แขวงฉิมพลี  

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 23.00 น.

เบอร์โทร: 02 448 6608, 085 188 2605

ร้านอาหารบ้านดาวล้อมเดือน
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บ้านท่าแพ
อิ่มครบรส สุขทุกช่วงเวลา

ร้านอาหารไทยสไตล์โมเดร์ินทีม่เีอกลกัษณ์ ทีจ่ะท�าให้ผูม้าเยอืน ได้ลิม้รสกับเมนทูีรั่งสรรค์วัตถุดบิจากท้องถ่ิน 

และวัตถุดบิจากในทกุภมูภิาคทีม่คีณุภาพ ปรุงรสชาตด้ิวยความพิถีพถัิน จนเกิดเป็นรสชาตทิีห่ลายคนมาแล้ว

ต้องบอกต่อ ชวนครอบครัวลิม้ลอง อกีทัง้บรรยากาศของร้านทีเ่น้นความสะอาด เรียบง่าย สบายตา ให้ความ

รู้สึกอบอุน่เป็นกันเองเหมอืนอยูท่ีบ้่าน เมนอูาหารคาว กาแฟสด และขนมหวานทีท่�าใหม่ๆ และปรับเปลีย่น 

ตามฤดกูาล อาหารของทีร้่านจงึค่อนข้างมคีวามหลากหลายไม่จ�าเจ แนะน�าให้ลองแกงส้มแปะซะปลาช่อนทอด  

สูตรเข้มข้นของร้าน อกีทัง้เมนพ้ืูนบ้านอย่างโต่งหมยู่างบ้านท่าแพ, ย�าใหญ่สลดัโบราณ, เมีย่งบ้านท่าแพ  

หรือหากอยากลองเมนเูดด็อย่างปลาหมกึผดัไข่เคม็ หรือกุ้งทอดเกลอื 

รับรองว่าไม่ผดิหวังอย่างแน่นอน 

เมนูแนะน�ำ: เมี่ยงบ้านท่าแพ, โต่งหมูย่างบ้านท่าแพ,

ย�าใหญ่สลัดโบราณ, แกงส้มแปะซะปลาช่อนทอด

สถำนที่ตั้ง: 144/14 ซอยเลย-ด่านซ้าย 6 ต�าบลเมือง 

อ�าเภอเมืองเลย เลย 42000

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 07.00 - 24.00 น.

เบอร์โทร: 095 604 5544

BanthapaeBanThaPaeRestaurant 

www.banthapaerestaurant.com

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 10%
เฉพาะค่าอาหาร

(ยกเว้นเมนูอาหารทะเล)
เมือ่รบัประทานครบ 

1,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
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บ้านเบญจรงค์ ปาย
รสชาติต้นตำารับ สูตรลับจากครอบครัว

ร้านอาหารไทยช่ือดงัส่งตรงจากเมอืงปาย เสิร์ฟอาหารไทยโบราณและไทยร่วมสมยัด้วยเมนดูงัมากมายให้

คนทุกเพศทุกวัย ได้ลิ้มรสชาติอาหารแบบต้นต�ารับสูตรลับจากครอบครัว ภายใต้บรรยากาศแบบล้านนา 

และการบริการที่ละมุนละไม การันตีความอร่อยด้วยรางวัลมิชลิน ประเภท Bib Gourmand ปี พ.ศ. 

2562 - 2563 ที่มอบให้ร้านอาหารที่มาพร้อมความอร่อยและราคาสมเหตุสมผล

เมนูแนะน�ำ: หมี่กรอบเบญจรงค์, แกงปูใบชะพลู, ต้มข่าไก่กะทิสด, 

ปูผัดพริกสด, ข้าวคลุกกะปิ, ปลากะพงทอดราดน�้าปลา

สถำนท่ีต้ัง: สาขาเดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ ชั้น 2 

โทร 086 363 2899, สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ช้ัน 7 โทร 086 363 2899

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.00 – 21.30 น.

@baanbenjarongpaiบ้านเบญจรงค์ปาย

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับฟรี
หมี่กรอบเบญจรงค์ 
1 จาน มูลค่า 145 บาท

เมือ่รบัประทานครบ 
1,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
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บ้านไม้ชายน้ำา
อิ่มของกิน อินของเก่า

ย้อนบรรยากาศวันวานกับร้านอาหารริมน�้าใจกลางเมืองปากช่อง พร้อมสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติได้

อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่คุณแรม (เจ้าของ) ได้สะสมขวดจากทั่วทุกมุมโลก น�ามาตกแต่ง

ได้อย่างสวยงาม เช่นเดียวเมนูอาหารน่าลิ้มลอง ทางร้านน�าเสนออาหารไทยที่ชวนกินแบบอิ่มท้อง  

คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เน้นความสดใหม่ น�ามาปรุงอย่างพิถีพิถัน ให้ได้อิ่มอร่อยกัน

เมนูแนะน�ำ: สะตอผัดกุ้ง, กุ้งทอดซอสมะขาม

สถำนที่ตั้ง: 21 หมู่บ้านเกาะแก้ว อ�าเภอปากช่อง 

นครราชสีมา 30130  

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 09.00 - 21.00 น. 

เบอร์โทร: 044 314 236

บ้านไม้ชายน�า้ ปากช่อง l Banmai Chay Nam Pak Chong

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 5%
เฉพาะค่าอาหาร
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บ้านระเบียงบึง
เสิร์ฟอาหารจากความรัก

ร้านอาหารไทยเล็กๆ ที่ใช้บ้านไม้ริมน�้าตกแต่งเป็นร้านอาหาร โดยมีคอนเซ็ปต์ที่ว่า “cook your meal 

with love” ที่อยากให้ความรู้สึกเหมือนการไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัด ทางร้านจึงคัดสรรวัตถุดิบเอง 

ทุกอย่าง ปรุงอาหารเองทุกจาน ใส่ใจท�าด้วยความรักความเอาใจใส่ เหมือนท�าให้คนในครอบครัวทาน  

เพื่อให้ผู้ที่แวะเวียนมาได้ทานอาหารที่ดี มีคุณภาพ และอร่อยถูกปาก

เมนูแนะน�ำ: ปลากะพงทอดน�า้ปลา, ปลาช่อนน่ึงจิม้แจ่ว, ย�าถ่ัวพู, 

ปลาทับทิมลุยสวน, ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน, ย�าสามแซ่บ,  

แซลมอนแซ่บวาซาบิ, สามชั้นทอดน�้าปลา, ผัดฉ่าปลาคัง, 

เนื้อปูผัดพริกเหลือง, เนื้อปูผัดพริกสด

สถำนที่ตั้ง: 300/203 ถนนเทพารักษ์ แขวงคลองถนน

เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 16.00 - 24.00 น.

เบอร์โทร: 096 607 2991

@brbb

บ้านระเบียงบึง Restaurant

บัตรเครดิต KTC

รับส่วนลด 5% 
เฉพาะค่าอาหารและ

เครื่องดื่ม 
เมือ่รบัประทานครบ 

1,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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บ้านรับรอง
ใครมาถึงเรือนชานพร้อมต้อนรับ

ร้านอาหารช่ือดังในย่านศรีนครินทร์ ที่เสิร์ฟเมนูอาหารไทย จีน ซีฟู้ด ช้ันเลิศ ในบรรยากาศสบายๆ 

ราคาไม่แพง ร้านนี้โดดเด่นที่ความใส่ใจ ความประณีต ตั้งแต่เร่ืองครัวหลังร้าน ที่แยกอาหาร

ไทยและอาหารจีนอย่างชัดเจน วัตถุดิบต้องสะอาด สดใหม่ และมีคุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นผักสด  

ที่ปราศจากสารเคมีส่ังตรงจากไร่ หัวหอมแดงและกระเทียม คัดสรรทุกกลีบก่อนน�ามาปรุงอาหาร 

อาหารทะเลจากแหล่งน�้าธรรมชาติทุกวัน และกุ้ง หอย ปู ปลา ต้องขนาดใหญ่พิเศษเท่านั้น ที่ส�าคัญ

ทุกจานคือความรัก ความใส่ใจ พร้อมรับรองทุกคนที่มาเยือน นับเป็นอีกร้านที่ห้ามพลาดเลยทีเดียว

เมนูแนะน�ำ: เป็ดอบใบชา, คั่วกลิ้งหมูป่า, ซี่โครงหมูรมควัน,  

ใบเหลียงผัดกุ้งเสียบ, หมี่กรอบ, ย�าตะไคร้ปลากะพง

สถำนท่ีต้ัง: 8 ซอยศรีนครินทร์ 55 (หลงัห้างพาราไดซ์ พาร์ค) 

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 22.00 น.

เบอร์โทร: 02 185 6030 ต่อ 1

@baanrubrong

@baanrubrong

www.baanrubrong.com

บัตรเครดิต KTC
รับฟรี หมี่กรอบ  

มูลค่า 150 บาท
เมือ่รบัประทานครบ 1,000 
บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ และ
รับส่วนลด 50% 

ส�าหรับเมนูเป็ดอบใบชา
(เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น)

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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บ้านรามัญ 
สัมผัสรสชาติ ความเป็นไทย-มอญ

ร้านอาหาร “บ้านรามัญ” เกิดข้ึนจากการดัดแปลงบ้านทรงไทยอายุกว่า 200 ปี ให้เป็นร้านอาหาร

ริมแม่น�้าเจ้าพระยาที่เต็มไปด้วยบรรยากาศสมัยเก่าที่หาได้ยากในปัจจุบัน พร้อมเสิร์ฟอาหารที่แสน

พิถีพิถัน วิจิตรบรรจงของรสชาติอาหารไทย – มอญต้นต�ารับ ดังเจตนารมณ์ในการสืบทอดวัฒนธรรม

อาหารของชาวไทยเช้ือสายมอญให้คงอยู่กับคนรุ่นหลัง และไม่ให้สูญหายไปตามกระแสวัตถุนิยม 

เมนูแนะน�ำ: แกงมะตาด, ข้าวแช่รามัญ, แกงมัสมั่นไก่กับโรตี, 

ปลาสลิดต้มกะทิใบมะขามอ่อน, ปลาช่อนรามัญ, กุ้งแม่น�้าเผา,

น�้าพริกรามัญ 

สถำนที่ตั้ง: 54 ถนนเทศบ�ารุง ต�าบลบางปรอก อ�าเภอเมือง 

ปทุมธานี 12000 

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.30 - 22.30 น.

เบอร์โทร: 02 581 3816

ร้านอาหารบ้านรามัญ

บัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 5%

เฉพาะค่าอาหาร
เมือ่รบัประทานครบ 

1,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

www.baanraman.com
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บีมายด์ ฟู้ด แอนด์ เดรสเซิท
คาเฟ่ชานเมือง บรรยากาศดี อาหารเด็ด

ร้านอาหารเล็กๆ แต่ซ่อนความอร่อยไว้อย่างเหลือเช่ือ อาหารเด่นจะเป็นแนวสปาเกตตี สลัด และ 

ขนมหวานต่างๆ ท่ีรสชาติลงตัว หน้าตาดูดีน่ารับประทาน คุ้มค่าคุ้มราคา เพราะเสิร์ฟอาหารจานใหญ่  

อัดแน่นจัดเต็ม รวมถึงบรรยากาศร้านที่สบายๆ นั่งเพลิดเพลินได้อย่างเต็มที่ งานนี้ฟินได้ โดยไม่ต้อง 

ฝ่ารถติดเข้าเมือง

เมนูแนะน�ำ: ฮ่อยจ๊อเนื้อปู, แกงส้มคุณแม่, วุุ้นเส้นชะอมกุ้ง, 

สปาเกตตีฉู่ฉี่แซลมอน, สปาเกตตีพริกแห้งไข่กุ้ง, หมี่กะเฉดมันกุ้ง, 

สปาเกตตีขี้เมาทะเลรวม, ผัดผงกระหรี่กุ้ง, บิงซูมิกซ์ฟรุ้ต

สถำนที่ตั้ง: 100/606 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต�าบลโสนลอย  

อ�าเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 

เวลำท�ำกำร:  เปิด 11.00 - 21.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)

เบอร์โทร: 095 956 1122, 081 810 8622

@bemindfood

bemindfood

บัตรเครดิต KTC

รับส่วนลด 10% 
เฉพาะค่าอาหาร
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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ป่ายาง
อาหารใต้รสเด็ด จัดจ้านทุกจาน

ร้านอาหารใต้บรรยากาศครอบครัวทีข้ึ่นช่ือในอ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา มเีมนอูาหารให้เลอืกลิม้ลอง 

มากมาย ท้ังอาหารใต้ทั่วไป และอาหารใต้ที่หารับประทานยาก วัตถุดิบทางร้านคัดเลือกเป็นอย่างด ี

ทุกข้ันตอน เน้นคุณภาพ และสดใหม่ รสชาติเข้มข้น จัดจ้านเผ็ดร้อนตามแบบฉบับอาหารปักษ์ใต้แท้ๆ 

อร่อยครบเครื่องในราคาที่สมเหตุสมผล

เมนูแนะน�ำ: แกงส้มปลากด, ขาหมูทอด, ผัดสะตอกะปิกุ้ง

สถำนที่ตั้ง: 597, 599 ถนนธรรมนูญวิถี อ�าเภอหาดใหญ่ 

สงขลา 90110

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 – 22.00 น. 

เบอร์โทร: 081 099 7888
บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 10%
เฉพาะค่าอาหาร
เมือ่รบัประทานครบ 

1,200 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ

payangrestaurant
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ปาล์ม ควิซีน
อร่อยโดนใจ อาหารไทยรสเข้ม สไตล์โฮมเมด

ร้านอาหารไทยสไตล์โฮมเมดย่านทองหล่อ น�าเสนอเมนอูาหารไทยรสดัง้เดมิทีเ่น้นความเรียบง่าย เปรียบ

เสมือนยกครัวจากที่บ้านมาปรุงให้ได้ทาน แต่ละเมนูมีความพิถีพิถันในทุกข้ันตอน เร่ิมตั้งแต่การคัดสรร

วัตถุดิบระดับพรีเมียมที่เน้นความสดใหม่เสมอ รวมถึงการปรุงอาหารอย่างสร้างสรรค์และใส่ใจในเร่ือง

รสชาติ ถูกใจรสปากแบบคนไทยอย่างแท้จริง จนถึงการประดับตกแต่งบนจานที่สวยงามสะดุดตา ซ่ึง

นอกจากความโดดเด่นของเมนูอาหารแล้ว การตกแต่งร้านยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เน้นความเรียบง่าย

แต่แฝงไปด้วยกลิ่นอายของความหรูหราในแบบยุโรป ให้ความรู้สึกส่วนตัวและผ่อนคลาย

เมนูแนะน�ำ: หมี่กะทิอีสาน, แกงเลียงสมุนไพรกุ้งสด, 

พล่ากุ้งมะเขือเผา, ต้มย�าไก่บ้านไข่อ่อนยอดมะขามสูตรโบราณ

สถำนที่ตั้ง: 522/2 ซอยทองหล่อ 16 ถนนสุขุมวิท 55 

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 22.00 น. 

เบอร์โทร: 02 391 3254, 02 115 7695

บัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 10% 
เฉพาะค่าอาหาร

10 ส.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64 

 เมื่อรับประทานครบ
500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

@palmcuisinePalm Cuisine

www.palmcuisinebangkok.com
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ป้าหยัน
อิ่มเพลินใจ อาหารพื้นบ้านเมืองเพชร

ร้านอาหารพ้ืนบ้านเพชรบุรี ที่เน้นความเป็นไทยแท้ รสชาติจัดจ้าน ในบรรยากาศร้านสวยงาม มีต้นไม้

ประดับตกแต่งสร้างความร่ืนรมย์สบายตา ภายในร้านมีมุมโต๊ะนั่งให้เลือกหลากหลายมุมตามชอบใจ  

ส่วนเร่ืองของอาหารก็น่าดงึดดูใจไม่แพ้กัน เพราะทางร้านเสิร์ฟอาหารไทยพ้ืนถ่ิน เน้นคดัสรรแต่วัตถุดบิทีด่ี  

มีคุณภาพ และความสดใหม่เป็นหัวใจส�าคัญ อีกทั้งยังมีเมนูใหม่ๆ หมุนเวียนเพิ่มเติมมาอยู่เสมอ

เมนูแนะน�ำ: สะตอผัดกุ้ง, ห่อหมกปลา, 

ปลากะพงทอดน�้าปลา, กรรเชียงปูผัดผงกะหรี่ 

สถำนที่ตั้ง: 52 หมู่ที่ 5 ต�าบลหนองพลับ 

อ�าเภอเมือง เพชรบุรี 76000  

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 – 22.00 น.

เบอร์โทร: 032 598 229

payunhrestaurant 

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 5%
เฉพาะค่าอาหาร
เมือ่รบัประทานครบ 

1,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
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เพสท์
สวยทั้งรูป อร่อยทั้งรส ระดับมิชลินสตาร์

ร้านอาหารไทยร้านดังกลางเมือง บรรยากาศหรูในเกษร วิลเลจ ที่ยังคงยึดคอนเซ็ปต์การปรุงอาหาร

แบบไทยดั้งเดิม และน�าเสนอในรูปแบบร่วมสมัย อาทิ ย�าไหลบัว ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาหารของ 

ชาวไทยโปรตุเกส ประกอบไปด้วย กุ้งแม่น�้า ไก่ฉีก กลีบบัวกรอบโรยด้วยผงลูกจัน และบะหมี่ล็อบสเตอร์  

ปรุงด้วยซีอิว๊ขาวเกรดพรีเมยีม ขิงอ่อน และน�า้สตอ็กเข้มข้นเคีย่วจากหมแูละไก่ เป็นต้น “เพสท์” เป็นหนึง่ใน 

ไม่ก่ีร้านอาหารไทยโดยฝีมือคนไทยที่สามารถคว้ารางวัลมิชลินสตาร์ 1 ดาวมาครองสามปีติด น�าเสนอ

เมนูอาหารหลายหลาย ที่ถูกปรับรูปโฉมให้ดูน่าตื่นตาตื่นใจทั้งเมนูของเรียกน�้าย่อย ต้มย�ารสเด็ด ปิ้งย่าง 

บนเตาถ่าน แกง น�้าพริก และของหวานเลิศรส

เมนูแนะน�ำ: ย�าไหลบัว, บะหมี่ล็อบสเตอร์

สถำนท่ีต้ัง: 999 เกษร วิลเลจ ช้ัน 3 ถนนเพลนิจติ 

แขวงลมุพิน ีเขตปทมุวัน กรุงเทพฯ 10330

เวลำท�ำกำร: เปิดทกุวัน 12.00 - 14.00 น., 18.30 - 23.00 น.

เบอร์โทร: 02 656 1003
บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับฟร ี

เครื่องดื่ม ม็อกเทล 1 ที่ 
มูลค่า 350 บาท

@pastebangkokpastebangkok

www.pastebangkok.com
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แพแม่น้ำา
นั่งชิลดื่มด่ำาบรรยากาศริมน้ำา

ร้านอาหารบรรยากาศดริีมแม่น�า้นครชัยศรีทีเ่ปิดบริการมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 นอกจากบรรยากาศร้านจะ

ร่มรื่นแล้ว อาหารแต่ละเมนูของที่นี่ยังทั้งสด สะอาด ปรุงสดใหม่แบบวันต่อวัน แถมทั้งยังจัดเสิร์ฟทันใจ 

ไม่ว่าจะเป็นเมนูปลาแม่น�้า อาหารทะเลสดๆ หรืออาหารที่ปรุงจากผักพ้ืนบ้าน รับรองเลยว่าใครลิ้มลอง 

เป็นต้องติดใจทั้งบรรยากาศและรสชาติอาหารอย่างแน่นอน

เมนูแนะน�ำ: มัจฉาเริงระบ�า, ปลากดผัดฉ่า, ส้มต�าปูไข่ดอง

สถำนท่ีต้ัง: 19/2 หมูท่ี ่3 ถนนพุทธมณฑลสาย 8 

อ�าเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

เบอร์โทร: 034 338 671

ร้านอาหารไทยแพแม่น�้า นครชัยศรี

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 5%
เฉพาะค่าอาหาร
เมือ่รบัประทานครบ 

1,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
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มอเกน
พิกัดนี้ดีต่อใจ นั่งมุมไหนก็ชิลริมทะเล

ร้านอาหารทะเลสไตล์ไทย-มอแกนเท่ๆ ที่ตอบสนองได้ทุกวัย ทุกอารมณ์ ไม่ว่าจะอยากชิค อยากชิล  

หรืออบอุ่นแบบครอบครัวสุขสันต์ เพราะที่นี่ค�านึงถึงความสะดวกสบายเป็นหลัก มีทางลาดและลิฟต ์

ส�าหรับผู้สูงอายุ และผู้ ใช้วีลแชร์ บรรยากาศปลอดโปร่งให้อารมณ์ชาวเกาะตั้งแต่ทางเข้า จะนั่งมุมไหน

ก็ได้รับกลิ่นอายของลมทะเล และมีวัตถุดิบพื้นถิ่นอย่าง “กุ้งเคย” เป็นตัวชูโรง

เมนูแนะน�ำ: เมีย่งเคย, เคยทอด, ไข่เจยีวกุ้งเคย, เคยฟู, ทอดมนักุ้ง, 

ผัดชาวเกาะ, เส้นหมี่ผัดซอสกะปิ, ปลาหมึกผัดไข่เค็ม,

ปลากระบอกต้มส้ม, ต้มข่าปลาสลิด, ข้าวผัดปลาสลิด

สถำนท่ีต้ัง: 888 ซอยเทศบาลบางป ู126/2 ถนนสุขุมวิท ต�าบลบางปู 

อ�าเภอเมือง สมุทรปราการ 10280

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 21.00 น.

เบอร์โทร: 02 038 7992

@moken126มอเกน

บัตรเครดิต KTC
รับฟร ีน�้าอัญชัน
น�้าผึ้งผสมมะนาว

มูลค่า 80 บาท
เมื่อรับประทานครบ 

1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

www.mokenseafood.com
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มาเลศ ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่
อร่อยครบจบทั้งคาวหวาน

วินเทจคาเฟ่บนถนนศรีย่าน ที่ตกแต่งร้านสะดุดตาไปด้วยสัญลักษณ์แมวทั้งร้าน เลือกนั่งได้ทั้งส่วน

ด้านในร้านที่มีทั้งหมด 3 ช้ัน แต่ละช้ันตกแต่งสไตล์วินเทจ ให้ความรู้สึกสบายเหมือนอยู่ในบ้าน 

หรือจะเลือกนั่งรับลมด้านนอก ก็ร่มร่ืนได้อีกบรรยากาศ นอกจากนี้ยังมีห้องจัดเลี้ยงขนาด 30 ที่นั่ง  

ไว้คอยรองรับลูกค้าที่ต้องการปาร์ตี้กันแบบเป็นส่วนตัวอีกด้วย โดยค�าว่า “มาเลศ” ช่ือร้านนั้น  

มาจากช่ือพันธุ์แมวไทยที่มีบุคลิกที่เจ้าของร้านช่ืนชอบ ส่วนเมนูคาวหวานทางร้านก็มีให้เลือกครบครัน  

ทั้งอาหารไทย อาหารยุโรป และเบเกอรีหอมๆ รสละมุน

เมนูแนะน�ำ: ข้าวซอย, ข้าวผัดน�้าพริกลงเรือ, 

ข้าวผัดน�้าพริกปลาทู

สถำนที่ตั้ง: 932/7 ถนนนครราชสีมา แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 9.30 - 22.00 น.

เบอร์โทร: 02 669 6996

@935qekdh

MALASE FOOD AND BAKERY

บัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 10% 

เฉพาะค่าอาหาร 

และ รับฟรี เครื่องดื่มร้อน  
หรอื เค้ก 1 ชิ้น มูลค่า

สูงสุด 150 บาท
เมือ่รบัประทานครบ 1,000 

บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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บัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 15% 
เฉพาะค่าอาหาร

และเครื่องดื่ม
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

เมธาวลัย ศรแดง
อร่อยระดับมิชลินสตาร์ ราคาเอื้อมถึง

ร้านอาหารไทยสดุคลาสสิก ต�านานแห่งถนนราชด�าเนนิทีเ่ปิดมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2500 ทีย่งัคงรักษาเอกลกัษณ์

ของร้านท่ามกลางยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป ภายในร้านอบอวลด้วยกลิ่นอายชวนให้ร�าลึกถึงบางกอกในอดีต   

ส�าหรับเมนูอาหารมีให้เลือกสั่งนับร้อยรายการ แต่ละเมนูชวนรับประทาน แถมยังรสชาติดีจนมิชลิน ไกด์  

ต้องมอบดาวให้ 2 ปีซ้อน (ปี พ.ศ. 2562 – 2563) อกีทัง้ยงัมจีดุเด่นทีป่ระทบัใจ นัน่คอื ดนตรีสดทีห่ยบิยก

เอาเพลงเก่าร่วมสมัยของไทย และเพลงอมตะสากล มาเล่นให้ฟังอย่างชื่นใจ

เมนูแนะน�ำ: กระทงทอง, แกงส้มปักษ์ใต้, ย�าส้มโอ

สถำนท่ีต้ัง: 78/2 ถนนราชด�าเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.30 - 22.00 น.

เบอร์โทร: 02 224 3088, 02 224 3178

@methasorndaeng

METHAVALAISORNDAENG
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แม่
มื้ออบอุ่น อร่อยรสมือแม่ 

“ร้านแม่” เปิดด�าเนินการในปี พ.ศ. 2560 ตกแต่งในบรรยากาศสบายๆ คล้ายบ้านสีขาวริมทะเล ร่มรื่น  

อบอุน่ และเป็นกันเอง  ชวนให้เพลดิเพลนิ อิม่เอมด้วยรสชาตแิละดต่ีอสุขภาพกับรสมอืแม่ ทีย่งัคงรักษา 

การปรุงแต่งอาหารตามวิถีชาวบ้านแบบฉบบัชาวศรีราชา โดยทกุเมนทูีน่ีเ่น้นความเป็นธรรมชาตมิากทีส่ดุ 

คือใช้เนื้อสัตว์ปลอดสาร ผักออร์แกนิก ปรุงด้วยหญ้าหวาน และไม่ใช้ผงชูรส

เมนูแนะน�ำ: ปลาหมึกทอดราดน�้าด�า, เนื้อปูผัดผงกระหรี่ สูตรแม่, 

ไข่พะโล้สามกษัตริย์, ปลาทูต้มมะนาว

สถำนที่ตั้ง: 769/1 ลิตเติ้ลวอล์ค บางนา ถนนเทพรัตน์ 

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.30 - 22.00 น.

เบอร์โทร: 02 004 6722

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 5%
เฉพาะค่าอาหาร
เมือ่รบัประทานครบ 

1,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
(ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันของทางร้านได้)

@maedining

MaediningTH www.maedining.com
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ยุ้งข้าวหอม
จัดจ้านเมนูพื้นบ้านปักษ์ใต้

ร้านอาหารปักษ์ ใต้รสชาติดั้งเดิม โดดเด่นเร่ืองความกลมกล่อม จัดจ้าน โดยเฉพาะการผสมผสาน

ของเคร่ืองเทศเฉพาะถ่ินบนเกาะสมุย ซ่ึงเป็นสูตรลับจากป้าเล็ก-มาลัย สมวงศ์ ผู้รักในการท�าอาหาร

และได้รับมรดกสูตรลับความอร่อยจากคุณยายทวด ทุกจานใส่ใจคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุด เพ่ือน�ามาใช้

ท�าอาหารและให้ได้รสชาติที่ดีที่สุด การันตีด้วยรางวัลมิชลิน ประเภท Plate ปี พ.ศ. 2562 - 2563 

และ Thai SELECT 2562

เมนูแนะน�ำ: ใบเหลียงผัดไข่, หมูผัดกะปิ, ผัดสามใต้, 

ไข่พะโล้เต้าหู้ด�าหมูสามช้ัน, หมูโค

สถำนที่ตั้ง: สาขาแอมพาร์ค โทร 063 465 6565

สาขาเมกาบางนา โทร 061 956 5656

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 22.00 น.

@YoongKhaoHom

ร้านยุ้งข้าวหอม อาหารใต้รสดั้งเดิม

www.yoongkhaohom.com

บัตรเครดิต KTC
รับฟรี ไอศกรีม

รสใดก็ได้ 
(ชาเขียว, ฝอยทอง, 

ชาร์โคล, ยาคูลท์ปีโป้, 
อัญชันมะนาว)
มูลค่า 80 บาท

เมือ่รบัประทานครบ 
500 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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ระเบียงทะเล
รับลม ชมทะเล ซีฟู้ดเด็ด

จากสวนอาหารแห่งแรกในสมุทรปราการ ช่ือร้านอาหารลานทอง ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2512 และได้

แตกหน่อต่อยอดภายใต้ช่ือ “ระเบียงทะเล” ซ่ึงนอกจากจะสืบทอดรสชาติอาหารอร่อยและสดแล้ว 

ระเบียงทะเลยังมีบรรยากาศที่มีความสุนทรีย์ ด้วยท�าเลที่ตั้งและการตกแต่งของร้าน ท�าให้ที่นี่เป็น

จุดนัดพบที่มีมากกว่าความอร่อย เหมาะส�าหรับการเลี้ยงรับรอง หรือนัดพบเพ่ือนฝูงและครอบครัว 

ในวันสบายๆ กับอาหารทะเลที่โปรดปราน และช่วงเวลาที่แสนพิเศษ

เมนูแนะน�ำ: ปูทะเลผัดซอสไข่เค็ม, ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน, 

ปลากะพงทอดน�้าปลา, ปลาหมึกผัดไข่เค็ม, ผัดชาวเกาะ, 

กุ้งทอดราดซอสมะขาม, แกงส้มไข่ปลาเรียวเซียว, 

ต้มย�ากุ้งมะพร้าวอ่อน 

สถำนที่ตั้ง: 887 ซอยเทศบาลบางปู 104 ถนนสุขุมวิท 

ต�าบลบางปูใหม่ อ�าเภอเมือง สมุทรปราการ 10280 

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 21.00 น.

เบอร์โทร: 02 710 7278

@rabiengtaleระเบียงทะเล

บัตรเครดิต KTC

รับฟรี น�้าอัญชัน
น�้าผึ้งผสมมะนาว

มูลค่า 80 บาท
เมือ่รบัประทานครบ 

1,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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ร้านเข่ง
จับคู่ความอร่อย “อีสานกายะ”

ร้านอาหารบรรยากาศร่มรื่นในบ้านหลังเก่าอายุกว่า 70 ปี กลางซอยประดิพัทธ์ 14 ที่เกิดขึ้นจากความ

ตั้งใจของคุณเข่ง เจ้าของร้าน ผู้ที่ช่ืนชอบการรับประทานอาหารตามร้านปิ้งย่างและร้านอาหารอีสาน  

ที่มาของการรวมคอนเซ็ปต์ร้านอาหารอีสานและปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน น�าเสนอเมนูลูกคร่ึงไทย 

กับญีปุ่น่ได้อย่างลงตวั โดยมจีดุเด่นอยูท่ีอ่าหารจะมสีีน�า้เงินจากดอกอญัชัน เปรียบดงัเป็นสญัลกัษณ์ของ

ทางร้าน และเมนูกับแกล้มอื่นๆ ทั้งไทยและญี่ปุ่น เหมาะส�าหรับกลุ่มเพ่ือนฝูงที่จะมาสังสรรค์กันเพราะ 

เปิดถึงเทีย่งคนืทกุวันและมดีนตรีสดวันองัคารถึงวันเสาร์อกีด้วย กลุม่ครอบครัวก็มาทานกันได้เพราะเปิด

ช่วงกลางวันในวันเสาร์และอาทิตย์

เมนูแนะน�ำ: สเต็กคอหมูอบร้านเข่ง, ส้มต�าอัญชันทอด,

ซี่โครงหมูย่างข้าวคั่วบาร์บีคิว, กุ้งเทมปุระอัญชัน, ลิ้นผัดเกลือ, 

เนื้อสันในออสเตรเลียลูกเต๋าผัดพริก, แซลมอนเทมปุระ

สถำนที่ตั้ง: 9 ซอยประดิพัทธ์ 14 ถนนประดิพัทธ์ 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เวลำท�ำกำร: เปิดวันอังคาร - ศุกร์ 15.30 - 24.00 น.,

เปิดวันเสาร์ - อาทิตย์ 12.00 - 24.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) 

เบอร์โทร: 02 279 1555

@raankeng

Raan-Keng

บัตรเครดิต KTC
รับฟร ีขนมหวาน 
ล�าไยอัญชันนมสด 

มูลค่า 93 บาท
เมื่อรับประทานครบ 

1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
 (ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็น

ของหวานชนิดอื่นหากสินค้าหมด)

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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เรือนไทยกุ้งเผา
เลิศรสอาหารไทยริมน้ำาอยุธยา

“เรือนไทยกุ้งเผา” ตั้งอยู่ติดวัดเชิงเลน บางไทร ในซอยเทศบาล 10 ตัวร้านติดริมแม่น�้าเจ้าพระยา  

จึงสามารถมองเห็นวิวสวยๆ ริมแม่น�้าได้ ในส่วนของเมนูอาหารมีให้เลือกมากมาย แต่ส�าหรับเมนู 

ยอดนิยมที่ผู้มาเยือนต้องส่ังแทบทุกโต๊ะคือ กุ้งแม่น�้าเผา ท่ีมีหลากหลายขนาดให้เลือก ท�ามาได้สุก 

ก�าลังด ีมนักุ้งเยิม้ๆ เนือ้กุ้งเด้งสด เสร์ิฟพร้อมน�า้จิม้ซีฟูด้รสเดด็สุดแซ่บ ที่ใช้พริกแดงท�า จงึยิง่อร่อยสุด ๆ

เมนูแนะน�ำ: กุ้งแม่น�้าเผา, กุ้งอบวุ้นเส้น

สถำนที่ตั้ง: 1/2 หมู่ที่ 4 แยกทางหลวงหมายเลข 346 

ต�าบลราชคราม อ�าเภอบางไทร พระนครศรีอยุธยา 13290

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.00 – 18.00 น. 

เบอร์โทร: 035 333 410

เรือนไทยกุ้งเผา วัดเชิงเลน อยุธยา

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 5%
เฉพาะค่าอาหาร
เมือ่รบัประทานครบ 

1,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
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เรือนนลิน
ดื่มด่ำาความอร่อย ดินเนอร์ริมแม่น้ำากก

ร้านอาหารเหนอืร่วมสมยั บรรยากาศโรแมนตกิตดิริมแม่น�า้กก แม่น�า้สายประวัตศิาสตร์ ต้นก�าเนดิอารยธรรม

โบราณล้านนา ตวัร้านเป็นเรือนโบราณทีถู่กน�ามาดไีซน์ใหม่ให้ดรู่วมสมยัมากข้ึน ตกแต่งโทนสีขาวดอูบอุน่

สบายตา  ด้านอาหารทีน่ีม่เีมนอูาหารให้เลอืกหลากหลาย ครบครันทัง้อาหารพืน้เมอืงแท้ๆ ของภาคเหนอื 

ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ ที่รสชาติจัดจ้าน กลมกล่อม ฝีมือการรังสรรค์จากเชฟมืออาชีพ

เมนูแนะน�ำ: ออร์เดิร์ฟเมือง, ทอดมันปลากราย, 

แกงเขียวหวานเรือนนลิน, ขนมจีนน�้ายา

สถำนที่ตั้ง: 176/1 หมู่ที่ 20 ต�าบลแควหวาย

อ�าเภอเมือง เชียงราย 57000

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 12.00 – 24.00 น.

เบอร์โทร: 089 933 9909 บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 10%
เฉพาะค่าอาหารRuannalin9909Restaurant
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ruenmallika

เรือนมัลลิการ์
กินอย่างไทย อยู่อย่างไทย

สัมผสัรสชาตอิาหารไทยคณุภาพเยีย่ม ซ่ึงสบืทอดต�านานฝีมอืการท�าอาหารรสเลศิจากต�ารับเลือ่งช่ือ รสชาติ

เข้มข้นจดัจ้านผ่านการปรุงแต่งด้วยวัตถุดบิช้ันเยีย่มอย่างพิถีพิถัน อาหารทกุจานเสร์ิฟด้วยภาชนะศิลาดล 

ซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีเขียว พร้อมประดับจัดแต่งจานด้วยผัก ผลไม้ แกะสลักลวดลายให้เป็นดอกไม้  

ใบไม้อย่างวิจิตรบรรจง ใส่ใจดูแลตั้งแต่การบริการไปจนถึงบรรยากาศร้าน

เมนูแนะน�ำ: ฉันชื่อบุษบา, Ruen Malika Deluxe Platter

สถำนที่ตั้ง: 189 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

เบอร์โทร: 084 088 3755

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 10% 
เฉพาะค่าอาหาร

และ รับฟรี น�้าชมพลอย 
มูลค่า 120 บาท 
เมือ่รบัประทานครบ 

1,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ

RUEN MALLIKA ROYAL THAI CUISINE

www.ruenmallika.com



93    

THAI SELECT CLASSIC

เรือนรับขวัญ
รื่นรมย์ชวนลิ้มลอง

“เรือนรับขวัญ” เป็นสถาปัตยกรรมแบบเรือนไทยภาคกลางเรียกว่า “เรือนคหบดี” มีอายุเก่าแก่ราว 100 

ปี ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ มีสระบัวขนาดใหญ่ และศาลากลางน�้าทรงไทย ที่ปัจจุบันหาสัมผัสได้ยาก 

ส่วนเร่ืองเมนูอาหารทางร้านน�าเสนออาหารไทยโบราณต้นต�ารับ รสชาติดั้งเดิม ครบเคร่ืองเร่ืองชาววัง 

ด้วยสูตรเฉพาะของทางร้าน โดยยังคงรักษารสชาติและเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้เป็นอย่างดี

เมนูแนะน�ำ: กุ้งเผา

สถำนที่ตั้ง: 99 หมู่ที่ 9 ต�าบลบางจัก อ�าเภอวิเศษชัยชาญ 

อ่างทอง 14110

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 21.00 น.

เบอร์โทร: 061 997 8987

Rueanrubkwan99

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 5%
เฉพาะค่าอาหาร
เมือ่รบัประทานครบ 

1,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
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เรือนริมน้ำ�ล�ดกระบัง
มื้ออร่อยท่�มกล�งธรรมช�ติ

ร้านอาหารไทยรสชาติโดดเด่นเฉพาะตัว หลากหลายครบถ้วน พร้อมให้อิ่มเอมความอร่อยและ

สัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยครบทุกภาค โดยตัวร้านจะเป็นเรือนหลังใหญ่ รูปร่างเหมือนเรือนริมน�้า 

ตามช่ือร้าน มีทั้งโซนในบ้านและโซนระเบียงริมน�้า ให้ได้ดื่มด�่ากับธรรมชาติ เมนูอาหารมีให้เลือก

ครบครัน ท้ังคาวหวาน เมนูเด่นคือ “ปลากะพงสามรส” อร่อยครบรสเปร้ียว เค็ม หวาน ทีเด็ดอยู่ที ่

น�้าราดสูตรลับเฉพาะทางร้าน

เมนูแนะน�ำ: ปลากะพงสามรส, ทอดมันกุ้ง, ผัดฉ่าปลาคัง

สถำนที่ตั้ง: 1459 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 23.00 น.

เบอร์โทร: 02 326 9233

@reunrimnumlkb

LadkrabangRiversideCuisine

บัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 10% 

เฉพาะค่าอาหาร
เมือ่รบัประท�นครบ 

1,000 บ�ทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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ล�ภป�ก ไดนิ่งรูม
อิ่มอร่อยท่�มกล�งดอกไม้หอมกรุ่น

จุดเช็กอินหัวล�าโพง ร้านอาหารไทยน่านั่ง บรรยากาศสุดชิค ที่มาพร้อมอาหารสุดอร่อยหลากหลายเมนู  

น่ารับประทาน เน้นวัตถุดบิเป็นเลศิ ทีต้่องได้ทัง้คณุภาพและขนาด โดยเฉพาะกุ้งเผาเนือ้เด้ง หวัมนัเยิม้  

หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ขนาดพิเศษ และเนื้อปูม้าหวานฉ�่าเน้นๆ ที่อร่อยในทุกค�าที่ล้ิมลอง อิ่มอร่อย 

ท่ามกลางบรรยากาศสวนสวยด้วยต้นไม้และดอกไม้สีหวานแทบทุกมุมของร้าน

เมนูแนะน�ำ: สปาเกตตีผัดพริกขี้หนู กุ้งแม่น�้า,

ปลากะพงทอดย�าสมุนไพร, แกงส้มชะอมกุ้ง

สถำนท่ีต้ัง: 518 ถนนรองเมือง แขวงรอบเมือง เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.30 - 22.00 น.

เบอร์โทร: 02 613 9661, 061 994 1804

@laappaak2548

ลาภปาก (Laappaak Dining room)

บัตรเครดิต KTC

รับส่วนลด 10% 
เฉพาะค่าอาหาร
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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เล ล�ว
อิ่มสำ�ร�ญอ�ห�รอีส�น-ซีฟู้ด

ร้านอาหารอีสานส�าหรับคนเมือง ให้บริการอาหารอีสานรสชาต ิ

ตามแบบฉบับ และอาหารทะเลสดๆ น�้าจิ้มรสแซ่บ สูตรเฉพาะ 

ของเจ้าของร้าน เคล็ดลับความอร่อยคือ การให้ความส�าคัญกับ

การคัดสรรวัตถุดิบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะวัตถุดิบที่ขาดไม่ได ้

อย่างน�า้ตาลโตนด เพราะอาหารเกือบทกุเมนขูองทีน่ี ่จะมส่ีวนผสม 

ของน�้าตาลโตนด

เมนูแนะน�ำ: ปลาหมึกไข่เลลาว, ข้าวขย�าปู, ต�ากระท้อน,

แกงส้มพริกสดหัวหิน

สถำนท่ีต้ัง: สาขาซอยอารีย์ โทร 02 279 4498

สาขาไอคอนสยาม โทร 02 288 0129

เวลำท�ำกำร: สาขาซอยอารีย์ เปิดทุกวัน 11.00 - 22.00 น.

สาขาไอคอนสยาม เปิดทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 10%
เฉพาะค่าอาหาร
เมือ่รบัประท�นครบ 

2,000 บ�ทขึน้ไป/เซลส์สลิป
(ไม่รวมเมนขูนมหวาน, ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม, 

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโปรโมชัน โดยไม่ต้องแจ้ง 

ให้ทราบล่วงหน้า, ไม่สามารถใช้ร่วมกับ

ส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นได้, 

ไม่สามารถคืน, แลก, เปลี่ยน 

หรือทอนเป็นเงินสดได้)

@laylao

Laylaoaree lay-lao.business.site  
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เลนัว
อีส�นแท้ รสแซ่บ นัวถึงใจ

ร้านอาหารไทย อีสาน และอาหารทะเลคุณภาพดีเยี่ยมย่านอ่อนนุช ที่มีเมนูหลากหลาย ท่ามกลาง 

บรรยากาศริมน�้าสบายๆ โดยมีบึงขนาดใหญ่อยู่กลางร้าน เพิ่มความมีชีวิตชีวา และให้ความร่มรื่นมากๆ  

จุดเด่นของร้านคืออาหารอีสาน และเมนูซีฟู้ด โดยเฉพาะกุ้งแม่น�้าเผาขนาดยักษ์ที่ใครได้ลิ้มลองเป็นต้อง 

ติดใจกับความสด เนื้อเด้งแน่น ทานคู่กับน�้าจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสะเด็ด สมชื่อร้านที่ค�าว่า เล มาจาก ทะเล  

และนัว มาจากภาษาอีสาน ที่แปลว่า อร่อย

เมนูแนะน�ำ: ปลากะพงย�าโบราณ, หมึกยัดไส้ลาบกระทะร้อน,  

ซีฟู้ดทะเลเดือด, กุ้งแม่น�้าเผา, ปูไข่ดอง, ปูม้านึ่ง

สถำนที่ตั้ง: 1/1 ถนนอ่อนนุช 51/3 แขวงประเวศ เขตประเวศ 

กรุงเทพฯ 10250

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 23.00 น.

เบอร์โทร: 02 044 0259, 084 111 4151, 085 148 6464

เลนัว ซีฟู้ด อาหารอีสาน อ่อนนุช

@laynuar

บัตรเครดิต KTC

รับส่วนลด 5% 
เฉพาะค่าอาหาร

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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เลิศลอย เดอะ วิลเลจ
เมนูโบร�ณได้รสช�ติไทยแท้

เรือนไทยทีพ่ร้อมต้อนรับนกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาต ิให้ได้

เข้ามาสมัผสัประสบการณ์การรับประทานอาหารไทยแท้ ท่ามกลาง

บรรยากาศที่ให้ความรู้สึกราวกับได้ย้อนอดีตมาเยือนเรือนไทยหมู่

ภาคกลางหลังงาม น�าเสนอความอร่อยแก่เหล่าผู้มาเยือนด้วย

อาหารไทยหลากหลายเมนโูบราณ ฝีมอืการปรุงรสด้วยแม่ครัวฝีมอืดี 

ที่กลมกล่อมถึงเครื่องทุกอณู และประณีตพิถีพิถันในทุกขั้นตอน 

เมนูแนะน�ำ: ขนมจีนน�้าพริก น�้ายา สูตรโบราณ

สถำนท่ีต้ัง: 9 หมู่ที่ 3 ต�าบลบ้านสาลี

อ�าเภอบางปลาม้า สุพรรณบรีุ 72150

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 06.00 – 22.30 น.

เบอร์โทร: 094 482 9998

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 10%
เฉพาะค่าอาหาร
เมือ่รบัประท�นครบ 

1,000 บ�ทขึน้ไป/เซลส์สลิป

หรอื รับส่วนลด 5%
เฉพาะค่าอาหาร
เมือ่รบัประท�นครบ 

500 บ�ทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
เลิศลอย เดอะ วิลเลจ
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ศรีขมิ้น
อ�ห�รปักษ์ใต้ดั้งเดิม แสนถูกป�ก

ร้านศรีขมิ้นเกิดจากความตั้งใจของผองเพ่ือน ผสมผสานสูตรลับเฉพาะจากนครศรีธรรมราช เกิดเป็น

ร้านอาหารปักษ์ใต้สูตรต้นต�ารับ ที่รสเข้มข้นถึงเคร่ืองแกง เป็นที่ถูกอกถูกใจและถูกปากผู้ที่ช่ืนชอบ

อาหารใต้แบบดั้งเดิม อีกทั้งร้านศรีขมิ้นยังมีความโดดเด่นในเร่ืองของการคัดเลือกวัตถุดิบช้ันดี ที่มา

พร้อมความสดใหม่ ที่ในทุกครั้งจะต้องเปี่ยมไปด้วยคุณภาพเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบลับเฉพาะ  

ทางร้านได้ท�าการส่งตรงมาจากปักษ์ใต้เท่านัน้ จงึเป็นความอร่อยทีร่�า่ลอืกันแบบปากต่อปากทีล่กูค้าช่ืนชอบ  

ซ่ึงสามารถรับประทานได้ ในราคาย่อมเยา แถมยังการันตีด้วย

ประสบการณ์ที่เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 6 ปี อีกด้วย

เมนูแนะน�ำ: สะตอกะปิกุ้งสด, แกงส้มปลากะพง,

คั่วกลิ้งกระดูกอ่อน

สถำนที่ตั้ง: สาขาจุฬา ซอย 5 โทร 062 514 9455

สาขาพระราม 9 - ศรีนครินทร์ โทร 064 952 4669

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 22.00 น.

ศรีขมิ้น Original Southern Cuisine

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 10%
เฉพาะค่าอาหาร
เมือ่รบัประท�นครบ 

1,000 บ�ทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
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ศรีจันทร์ ซีฟู้ด
อิ่มจัดหนัก ซีฟู้ดรสเด็ด

ตัง้อยูเ่ลียบคลองทวีวัฒนา เสิร์ฟอาหารไทย จนี ซีฟู้ด ทีส่ดใหม่ทกุวัน ส่ังตรงมาจากสะพานปลา ทัง้มหาชัย 

สมุทรสาคร และบ้านแหลม เพชรบุรี ร้านกว้างขวาง มีที่จอดรถสะดวกสบาย และมีเมนูอร่อยให้ได้อิ่ม 

กันหลากหลาย อาหารรสกลมกล่อม เข้มข้น แถมราคาก็ไม่แรง สบายกระเป๋า ในบรรยากาศริมน�้า

เมนูแนะน�ำ: ข้าวผัดมันกุ้ง, ปลากะพงซอสสับปะรด, 

มันกุ้งคั่วปูกะเพรากรอบ, บะจ่างเครื่องแน่น, หอยนางรมสด 

สถำนท่ีต้ัง: 61/2 หมูท่ี ่9 ถนนคลองทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ 

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.00 - 22.00 น.

เบอร์โทร: 02 889 3715, 089 526 9939

aungseejun

ศรีจันทร์ ซีฟู้ด

บัตรเครดิต KTC
รับฟรี

ข้าวผัดมันกุ้ง 1 จาน
มูลค่า 80 บาท

เมือ่รบัประท�นครบ 
1,000 บ�ทขึน้ไป/เซลส์สลปิ

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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ศรีตร�ด
เสิร์ฟเสน่ห์คว�มเป็นตร�ดสู่กล�งกรุงฯ

ชูความเป็นอาหารภาคตะวันออกที่ใครได้ลิ้มลองเป็นต้องหลงรัก  

กับอาหารพืน้บ้านต�ารับคณุแม่ รสชาตแิบบตราดแท้ๆ วัตถุดบิหลกั 

ที่น�ามาใช ้ ไม ่ว ่าจะเป ็นน�้าปลา พริกแกง กะปิ ปลาเค็ม  

และอาหารทะเลบางชนิด ล้วนส่งตรงมาจากท้องถ่ิน เพ่ือให้ได้

รสชาติดั้งเดิม อีกทั้งไม่ใช้ผงชูรสในการปรุงอาหาร เมนูหาทาน

ยากมีทั้งคาวหวานให้เลือกหลากหลาย

เมนูแนะน�ำ: มสัมัน่ไก่ทเุรียน, แกงหมชูะมวง, ปลาน�า้ดอกไม้พล่า, 

ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์ผัดปูนิ่ม, ปลากะพงต้มส้มระก�า, 

น�้าพริกระก�ากุ้งหวาน, ไก่ผัดเผ็ดกระวาน

สถำนที่ตั้ง: 90 สุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110

เวลำท�ำกำร: เปิดวันอาทิตย์ - พฤหัสบดี 11.00 - 23.00 น.,

เปิดวันศุกร์ - เสาร์ 11.00 - 24.00 น. (หยุดทุกวันอังคาร)

เบอร์โทร: 02 088 0968-9

@SRITRATSRITRATwww.sritrat.com

บัตรเครดิต KTC
รับฟร ีหาบขนมไทย 

มูลค่า 350 บาท
เมือ่รบัประท�นครบ

3,000 บ�ทขึ้นไป/เซลส์สลิป
หรือ รับฟร ีวุ้นลูกส�ารอง
มะพร้าวอ่อนราดกะทิสด 

มูลค่า 120 บาท
เมือ่รบัประท�นครบ

1,500 บ�ทขึ้นไป/เซลส์สลิป
(จ�ากัด 1 จาน/บัตรฯ/โต๊ะ/เซลส์สลิป)

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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ส่งเสริมโภชน�
ร้�นอ�ห�รไทยดั้งเดิม

ร้านอาหารท่ีน�าเสนออาหารไทยแบบดั้งเดิม ด้วยรสชาติที่ได้มาตรฐาน คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ ในการ

ประกอบอาหาร ซ่ึงทางร้านได้ ให้ความส�าคัญกับการเลือกสรรวัตถุดิบเกรดพรีเมียม ที่มีความสดใหม่

เป็นหัวใจส�าคัญ และยังคงรักษาข้ันตอนวิธีการปรุงอาหารไทยแบบดั้งเดิมได้อย่างลงตัว ดังนั้นอาหาร

ทุกจานของร้านจึงใส่ใจตั้งแต่ข้ันตอนการเลือกวัตถุดิบ การปรุงอาหาร ตลอดจนการเสิร์ฟอาหารในจาน

แบบอาหารไทยสมัยใหม่ และยังมีการคิดค้นเมนูใหม่ๆ หมุนเวียนอย่างสม�่าเสมอ ให้เหล่านักชิมได้เลือก

ลองลิ้มกันแบบไม่จ�าเจ

เมนูแนะน�ำ: กระเจีย๊บผดัพริกข้ีหนูสวน, กุ้งค่ัวพริกเกลอืผดัเบคอน, 

ใบยี่หร่าปลาสลิดกระเทียมโทน, ทอดมันปลาอินทรีย์หน่อกะลา, 

ปลากะพงราดน�้าปลา (ซอสน�้าตาลมะพร้าว), 

แกงเหลืองปลากะพงไหลบัว

สถำนท่ีต้ัง: 42 โครงการ 345 อเวนวิ ต�าบลคลองข่อย 

อ�าเภอปากเกร็ด นนทบรีุ 11120

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.00 - 21.00 น.

เบอร์โทร: 082 645 4626

@songsermfoodส่งเสริมโภชนา ร้านอาหารไทย

บัตรเครดิต KTC
รับฟร ีทอดมัน

ปลาอินทรีย์หน่อกะลา 
มูลค่า 180 บาท
เมือ่รบัประท�นครบ 

1,000 บ�ทขึ้นไป/เซลส์สลิป 

(มูลค่าเฉพาะค่าอาหารเท่านั้น)

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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10 ส.ค. 63 – 31 ก.ค. 64

สตีฟ ค�เฟ่ แอนด์ ครุยซีน
หอมหว�นคว�มสุข อบอวลคว�มอร่อย

ร้านอาหารไทยสไตล์ย้อนยคุ ทีน่�าเสนอรสชาตไิทยแท้ๆ แนวครอบครัวแบบฝีมอืคณุแม่ และคณุยายท�าจากใจ 

ให้ทานกันที่บ้าน ดังนั้นวัตถุดิบและเคร่ืองปรุงต่างๆ ที่ใช้จึงเน้นแต่ของดี สดใหม่ และใส่อย่างเต็มที่ 

เพื่อให้ได้อาหารจานเด็ดที่ครบเครื่อง มีรสชาติอร่อยจัดจ้าน กลมกล่อม น�ามาเสิร์ฟในบรรยากาศสบายๆ 

เป็นกันเอง ที่ส�าคัญราคาสมเหตุสมผล เพ่ือให้ทุกคนสามารถแวะเวียนมานั่งชิลกับคนในครอบครัว  

คนรัก หรือสังสรรค์กับเพื่อนๆ ได้อย่างสบายใจ ถูกปากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

เมนูแนะน�ำ: แกงเหลืองไหลบัวปลา, หมูย่างตะไคร้พริกขี้หนูสด

สถำนท่ีต้ัง: สาขาเทเวศร์ โทร 02 281 0915, 02 280 2989

สาขาพระราม 6 โทร 02 164 2594-5, 02 494 9178-9

สาขาผ่านฟ้า โทร 02 282 4003

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 22.00 น. บัตรเครดิต KTC
รับฟรี ย�าตะไคร้ 1 จาน

มูลค่า 170 บาท
เมือ่รบัประท�นครบ  

1,500 บ�ทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
(จ�ากัด 1 โต๊ะ/1 ใบเสร็จ,

ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอืน่ๆ ได้)

www.stevegroupthailand.com

@stevecafedhevet, @stevecaferama6, @stevecafephanfa

Steve Cafe & Cuisine Dhevet Branch, Steve Cafe 

& Cuisine Rama VI Branch, Steve Cafe & Cuisine 

Phan Fa Branch
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ส้มตำ�พอใจ
อ�ห�รอีส�นจัดจ้�น แซ่บจี๊ดจ๊�ด

คนชอบทานเมนูอีสานสุดแซ่บห้ามพลาด โดยเฉพาะต�าไหลบัวกุ้งสด เพราะทางร้านมีสูตรเฉพาะ 

จัดจ้านจี๊ดจ๊าด โดยการใส่เคร่ืองปรุงหลากชนิด ที่มีความอร่อยเฉพาะตัว เด็ดจนต้องยอมในบรรยากาศ

สบายๆ สไตล์การตกแต่งร้านเน้นเฟอร์นิเจอร์ที่ท�าจากไม้ โดยมีเมนูอาหารให้เลือกครบถูกใจ ทั้งส้มต�า 

ลาบ น�้าตก ผัดไทย ไก่ทอด และปลาเผา แถมช่วงกลางคืนยังมีบริการดนตรีสดอีกด้วย

เมนูแนะน�ำ: ต�าไหลบัวกุ้งสด, ผัดไทยพอใจ, ปลาทับทิมสองใจ

สถำนที่ตั้ง: 49/5 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพฯ 10170 

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 24.00 น. 

เบอร์โทร: 02 410 4847

ส้มต�าพอใจ

บัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 10% 
เฉพาะค่าอาหาร

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

 เมื่อรับประท�นครบ
500 บ�ทขึ้นไป/เซลส์สลิป
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สย�ม 77
อร่อยริมน้ำ� วันว�นยังหว�นอยู่

บ้านไทยโบราณริมแม่น�้าเจ้าพระยาสุดโรแมนติก วิวดี ดนตรีเพราะ ตั้งอยู่เชิงสะพานพระราม 5 ร้าน

ดั้งเดิมที่ชาวนนทบุรีและใกล้เคียงคุ้นเคยดี ด้วยเอกลักษณ์ของทางร้านที่โดดเด่นไม่ธรรมดา ทั้งเร่ือง 

ของเมนอูาหารเล่มหนาทีม่ีให้เลอืกไม่น้อย แถมบางเมนยูงัหาทานไม่ได้จากร้านอืน่ใด เช่นเดยีวกับวัตถุดบิ

ที่ใช้แต่ของช้ันดีมีคุณภาพ พืชผักและผลไม้เป็นผลผลิตของทางร้านเอง รวมถึงการตกแต่งร้านที่ยังคง

เป็นไทยได้อย่างลงตัวด้วยของเก่าแก่โบราณที่สะสมมาเป็นเวลานาน ชวนให้รื่นรมย์ อิ่มทั้งกาย อิ่มทั้งใจ 

เมนูแนะน�ำ: กุ้งแม่น�้าเผา, ฉู่ฉี่ปลาเนื้ออ่อน, ปูหลนโบราณ,

ผัดพริกแกงชาวสวน

สถำนท่ีต้ัง: 77 หมู่ที่ 6 (เชิงสะพานพระราม 5 บริเวณท่าน�้า

พิบูลย์สงคราม 2) ถนนพิบูลสงคราม ต�าบลตลาดขวัญ 

อ�าเภอเมือง นนทบุรี 11000 

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 16.00 – 24.00 น.

เบอร์โทร: 02 527 7535, 082 078 7422

www.siam77.com

@siam77.official

siam77 vintage home&restaurant

บัตรเครดิต KTC

 เมือ่รบัประท�นครบ 
1,000 บ�ทขึน้ไป/เซลส์สลปิ

รับฟรี กุ้งตะไล 
มูลค่า 150 บาท 

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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บัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 5%
เฉพาะค่าอาหาร

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

เมื่อรับประท�นครบ 
500 บ�ทขึ้นไป/เซลส์สลิป

(เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น, 

ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ ได้)

สย�มบร�สเซอรี
ไทยต้นตำ�รับสูตรคุณย่� คล�สสิกอย่�งมีระดับ

ร้านอาหารไทยต้นต�ารับคุณย่า เสิร์ฟเมนูอาหารไทยแท้หลากหลาย และอาหารนานาชาติในเมนูดังอัน

โดดเด่น พร้อมด้วยกาแฟ ชา ขนม เบเกอรี เคร่ืองดื่มค็อกเทล  ม็อกเทล เบียร์ และไวน์กว่า 200 

ฉลาก ดื่มด�่าบรรยากาศสบายๆ กับกลาสเฮ้าส์ที่ใหญ่ที่สุดในย่านพระราม 9 ที่มาพร้อมสวนสวยและ

การตกแต่งสไตล์บราสเซอรีในราคาที่สมเหตุสมผล ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทั้งบริการมื้อเที่ยง 

มื้อค�่า จัดประชุม เลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับผู้มาเยือน พิธีมงคลสมรส ฯลฯ ให้ทุกมื้อมีความพิเศษกว่า

เมนูแนะน�ำ: สยามแกงคั่วเนื้อปูใบชะพลู, 

สยามหมูกรอบผัดพริกเกลือ, สยามบัวลอยเผือก

สถำนที่ตั้ง: 3477 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.00 – 23.00 น.

เบอร์โทร: 02 308 8388

@siambrasserie

Siam Brasserie

www.siambrasserie.com
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สวนทิพย์
ดื่มด่ำ�คว�มอร่อย ระดับมิชลินสต�ร์ 

ร้านอาหารไทยสไตล์โบราณ ท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง ประดับตกแต่งสวนสวยงดงามร่มร่ืน  

เขียวชอุ่ม แถมยังอยู่ริมแม่น�้าเจ้าพระยา เหมาะแก่การไปพักผ่อนหย่อนใจ มีทั้งห้องทานอาหารแบบ 

ปรับอากาศ และทีน่ัง่กลางแจ้ง ในซุ้มแบบศาลาไทย ด้านส�ารับอาหารก็ไม่ธรรมดากับเมนอูาหารไทยพืน้บ้าน 

ที่เน้นเคร่ืองสมุนไพร และต้องอาศัยความประณีตบรรจง การันตีด้วยรางวัลมิชลินสตาร์ หนึ่งเดียวใน

จังหวัดนนทบุรี 

เมนูแนะน�ำ: แกงข้ีเหลก็, เมีย่งกลบีบวั, แกงบอน, มสัมัน่แกงแก้วตา

สถำนที่ตั้ง: 17/9 หมู่ที่ 7 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ต�าบลบางพูด 

อ�าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 21.00 น.

เบอร์โทร: 02 583 3748, 02 583 4540

mktsuanthip

Suanthip สวนทิพย์

www.suanthip.com

บัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 10% 
เฉพาะค่าอาหาร

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

 เมื่อรับประท�นครบ
1,000 บ�ทขึ้นไป/เซลส์สลิป



108     

THAI SELECT CLASSIC

สองฝั่งคลอง
นั่งกินสุดชิล ชมวิว 360 องศ� ริมน้ำ�

ร้านอาหารไทยบรรยากาศดีที่มีวิวสวยแบบพาโนราม่า ตกแต่งสไตล์ไทยโคโลเนียล โล่งโปร่งสบาย ที่นั่ง

มีทั้งโซนด้านในเป็นห้องแอร์เย็นฉ�่า และโซนด้านนอกเป็นระเบียงไม้กว้างขว้าง ติดริมแม่น�้าเจ้าพระยา  

ชมวิวสวย พร้อมสัมผัสลมเย็นจากธรรมชาติ ร้านสองฝั่งคลอง เน้นเมนูอาหารไทย-ซีฟู้ด รสชาติจัดจ้าน 

มีเมนูให้เลือกอร่อยมากมายทั้งอาหารไทยโบราณ อาหารไทยฟิวชัน และเมนูซีฟู้ดสดๆ

เมนูแนะน�ำ: เมี่ยงกุ้งฝอย, กุ้งแม่น�้าเผา, ปลากะพงทอดน�้าปลา, 

ปลาช่อนผัดพริกขิง, ต้มย�าเอ็นหมูตุ๋น 

สถำนที่ตั้ง: โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ 17/56 หมู่ที่ 7 

ถนนติวานนท์ อ�าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 23.00 น.  

เบอร์โทร: 02 584 2222

@songfangklong

ห้องอาหารสองฝั่งคลอง ริเวอร์ไซด์

www.buddyriverside.com/songfangklong

บัตรเครดิต KTC

รับส่วนลด 10% 
เฉพาะค่าอาหาร
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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ส�มเสนวิลล่�
ต้นตำ�รับเครื่องดื่ม “วุ้นแก้วแช่” เจ้�แรกในไทย

ต่อยอดต�านาน 40 ปี จากสามเสนวิลล่าดัง้เดมิทีจ่ะมาเตมิเตม็รสชาตทิีคุ่น้เคยอบอุน่ และเป็นกันเองด้วย

มาตรฐานความอร่อยที่สืบทอดกันมาในบรรยากาศสบายๆ กว้างขวาง เป็นส่วนตัว ล้อมรอบด้วยสวนสวย

และดอกไม้นานาพรรณ บนถนนราชพฤกษ์ตดักับรัตนาธิเบศร์ พร้อมด้วยรายการอาหารไทยต้นต�ารับสูตร

เฉพาะของสามเสนวิลล่ากว่า 200 รายการที่คุ้นเคย รวมถึงเครื่องดื่มวุ้นแก้วแช่แบบต้นต�ารับอีกด้วย

เมนูแนะน�ำ: แกงคัว่หอยขม, ปลาหมกึแดดเดยีว, หมสูะเต๊ะชาววัง, 

ไก่ห่อใบเตย, ขาหมูเยอรมันสูตรสามเสนวิลล่า

สถำนที่ตั้ง: สาขาราชพฤกษ์ โทร 089 040 1805

สาขาพญาไท (ดั้งเดิม) โทร 02 279 0922 

สาขาเชียงใหม่ โทร 081 951 4415 

สาขาเดอะ ริเวอร์ (ไลฟ์) โทร 095 516 4581 

สาขาเชียงใหม่ (ไลฟ์) โทร 052 010 359

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 23.00 น.

บัตรเครดิต KTC

 เมือ่รบัประท�นครบ 
1,000 บ�ทขึน้ไป/เซลส์สลปิ

รับส่วนลด 5% 
เฉพาะค่าอาหาร

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

www.samsenvilla.com

@samsenvilla

samsenvillagroup
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เสวย
คว�มอร่อยระดับตำ�น�น

กว่า 48 ปีแล้วที่ช่ือของร้านอาหารเสวย เป็นที่รู้จักและจดจ�าในฐานะร้านอาหารไทยที่น�าเสนออาหาร

รสชาติกลมกล่อม มีเอกลักษณ์ตามต�ารับเสวย ในบรรยากาศที่อบอุ่น ร่วมสมัย และเป็นกันเอง  

โดยเลือกใช้วัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบโดยตรง จึงได้รับการยอมรับเรื่องความครบรส สดทุกมื้อ อิ่มอร่อย 

ได้ทั้งชาวไทยและต่างชาติ และยังมีความเช่ียวชาญด้านอาหารทะเล ให้บริการผ่านช่ือ “เสวย ซีฟู้ด”  

ที่มุ่งเน้นของสดใหม่ วัตถุดิบจากท้องทะเล

เมนูแนะน�ำ: ปูผัดผงกะหรี่, กุ้งแม่น�้านึ่งนมสด, ข้าวอบสับปะรด, 

ปลากะพงนึ่งมะนาว, กุ้งแชบ๊วยผัดพริกเกลือ, น�้าคะน้าปั่น 

สถำนที่ตั้ง: สาขาจามจุรีสแควร์, สาขาออลซีซ่ันส์ เพลส, 

สาขาเดอะ เมอร์ควิร่ี วิลล์ ชิดลม, สาขาเบลล์ แกรนด์ พระราม 9,  

สาขาท่ามหาราช, สาขาเอม็ไพร์ ทาวเวอร์, สาขาเทอร์มนิอล 21 อโศก, 

สาขาเอ สเเควร์ ซอยสุขุมวิท 26, สาขาเทอร์มนิอล 21 พัทยา  

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.00 - 21.00 น. 

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 10%
เฉพาะค่าอาหาร

และเครือ่งดืม่ราคาปกติ
เมือ่รบัประท�นครบ 

1,000 บ�ทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
(ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

@savoeyrestaurant

savoeyrestaurant www.savoey.co.th
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แสนสำ�ร�ญที่แสนแสบ
รสไทยแท้แต่โบร�ณ

ร้านอาหารไทยรสชาติดั้งเดิมเหมือนเมื่อวันวานติดคลองแสนแสบด้วยบรรยากาศตกแต่งแบบโล่งโปร่ง

สบายเหมือนนั่งรับประทานอาหารที่บ้าน ทั้งอาหารและขนมที่นี่ท�าเองทุกขั้นตอน ตั้งแต่โขลกเครื่องแกง 

จนถึงป่ันไอศกรีม บบีเส้นสลิม่เอง เพ่ือคงรสชาตคิวามอร่อยทีเ่ป็นมาแต่วันวาน มหีลายเมนทูีห่าทานยาก 

ในปัจจุบัน อาทิ ทอดมันกุ้งไทย แกงจืดไข่นกกระสาสูตรดั้งเดิม ฯลฯ

เมนูแนะน�ำ: แกงจืดไข่นกกระสาสูตรดั้งเดิม, ทอดมันกุ้งไทย, 

ปลากะพงต้มมะนาว, วุ้นเส้นผัดชะอมสะตอกุ้ง (ผัดสามเหม็น)

สถำนที่ตั้ง: 185/3 สุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท 

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.30 - 20.00 น.

เบอร์โทร: 02 662 1922

@sansumran

Sansumran at San Saab-แสนส�าราญที่แสนแสบ

บัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 10% 

เฉพาะค่าอาหาร และ
รับฟรี ขนุนถ้วยฟู 

1 ที่ มูลค่า 60 บาท
เมือ่รบัประท�นครบ 

1,000 บ�ทขึน้ไป/เซลส์สลปิ 
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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ห้องท�นข้�วสุพรรณิก�ร์
มนต์เสน่ห์อ�ห�รตำ�รับคุณย�ย

“ห้องทานข้าวสุพรรณกิาร์” เป็นการผสมผสานอย่างลงตวัของรสชาตอิาหารทีห่ลากหลาย และความตัง้ใจ 

ที่จะสืบสานต�ารับอาหารไทยพ้ืนบ้านสูตรโบราณ ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นมรดกตกทอดในครอบครัว  

จดุเร่ิมต้นของร้านเกิดจากการรวมตวัของคณุธนฤกษ์ เหล่าเราวิโรจน์ ผูริ้เร่ิมสพุรรณกิาร์โฮม ขอนแก่น และ 

ส้มต�าเด้อ กับคณุธชัชัย นาคพันธุ ์หนึง่ในเบือ้งหลงัความส�าเร็จของ Minibar Royale และ EST. 33 พร้อม 

ด้วยผองเพ่ือนพ่ีน้อง ที่ขอน�าพาความอร่อยต�ารับอาหารของครอบครัวมาให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ 

ได้ลิ้มลอง ด้วยความแตกต่างจากรายการอาหารไทยที่มีอยู่ในห้องอาหารทั่วไป

เมนูแนะน�ำ: ฉู่ฉี่กุ้งใหญ่, ปูจ๋า, หมูชะมวง, กะหล�่าปลีทอดน�้าปลา

สถำนที่ตั้ง: สาขาทองหล่อ โทร 02 714 7508, 

สาขาสาทร โทร 02 635 0349, สาขาท่าเตียน โทร 02 015 4224

เวลำท�ำกำร: สาขาทองหล่อ เปิดทุกวัน 10.00 - 14.30 น., 

17.30 - 21.30 น., สาขาสาทร เปิดทุกวัน 10.00 - 14.30 น., 

17.30 - 21.30 น., สาขาท่าเตียน เปิดทุกวัน 11.00 - 21.30 น.

www.supannigagroup.com SupannigaEatingRoom

@supaningagroup

บัตรเครดิต KTC

(ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันหรือ 

สิทธิพิเศษอื่นๆ ได้, ไม่สามารถแลกเป็น

เงินสดได้, ใช้ได้ที่ร้านอาหารในเครือ 

สุพรรณิการ์กรุ๊ปทุกสาขา)

รับส่วนลด 15% 
เฉพาะค่าอาหาร

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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ห้องอ�ห�รทับขวัญ
อ�ห�รไทยช�ววัง บรรย�ก�ศเรือนไทยโบร�ณ

ห้องอาหารไทยต�ารับชาววัง บรรยากาศเรือนไทยโบราณท่ามกลางรีสอร์ท ใจกลางเมืองนนทบุรี ที่พร้อม

มอบประสบการณ์การทานเมนอูาหารไทยโบราณแท้ๆ เมนหูาทานได้ยากในปัจจบุนั แต่ถูกน�ากลบัมาเสิร์ฟ

ความอร่อยให้ได้ลิ้มลองอีกครั้งที่ห้องอาหารแห่งนี้ และเมนูอาหารไทยทั่วไปอีกหลากหลายเมนู ทุกจาน

ล้วนประณีต พิถีพิถัน ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบชั้นดี ตกแต่งสวยงามน่ารับประทาน

เมนูแนะน�ำ: ขนมเบื้องญวน, ข้าวตังน�้าพริกลงเรือ, หมี่กรอบ, 

แสร้งว่ากลีบบัว, ห่อหมกหน่อกะลา, แกงคั่วกะท้อนหมูย่าง,

แกงรัญจวนซี่โครงหมู

สถำนที่ตั้ง: 178, 180, 182, 184 ถนนนนทบุรี ต�าบลสวนใหญ่ 

อ�าเภอเมือง นนทบุรี 11000

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.00 - 20.00 น.

เบอร์โทร: 02 969 1200

@dhabkwan

Dhabkwan Resort ทับขวัญ รีสอร์ท

www.dhabkwan.com

บัตรเครดิต KTC

รับฟรี ขนมเบื้องญวน 
มูลค่า 180 บาท
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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ห้องอาหารบ้านยินดี
รสชาติเยี่ยม ชวนลิ้มลอง

ศนูย์รวมความอร่อยของอาหารไทยและอาหารนานาชาตทิีย่นิดต้ีอนรับผูม้าเยอืนทกุท่าน ภายใต้บรรยากาศ

อันแสนอบอุ่น เป็นกันเอง บริการด้วยอาหารเลิศรสหลากหลายเมนูให้ได้เลือกทานอย่างจุใจ เน้นเร่ือง 

การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีความสดใหม่ สะอาด ปรุงแต่งอย่างพิถีพิถัน ในราคาย่อมเยา

เมนูแนะน�ำ: หมี่ผัดผักกระเฉด, ผัดสามเหม็น, ย�าทะเลเดือด, 

คะน้าปลาเค็มสูตรโบราณ, กุ้งทอดราดซอสมะขามกระทะร้อน

สถำนที่ตั้ง: 299 ถนนศรีนครินทร์ ต�าบลบางเมือง อ�าเภอเมือง 

สมุทรปราการ 10270

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 16.00 – 23.00 น.

เบอร์โทร: 081 613 9364

ห้องอาหารบ้านยินดี

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 15% 
เฉพาะค่าอาหาร
เมือ่รบัประทานครบ 

500 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
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ห้องอาหารพระยาไดนิ่ง
เปลี่ยนมื้อธรรมดาให้เป็นมื้อพิเศษ

ห้องอาหารพระยาไดนิ่ง ณ โรงแรมพระยา พาลาซโซ ที่เสิร์ฟ

ส�ารับอาหารไทยโบราณ 3 ยุค ได้แก่ สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และ

รัตนโกสนิทร์ โดยมเีมนช่ืูอคุน้หใูนต�าราอาหารไทยทีห่าทานได้ยาก อาทิ  

หลนปลาเค็ม กุ้งโสร่ง ล่าเตียง หมี่กรอบกระทงทอง แกงรัญจวน 

หมูผัดส้มเส้ียว และขนมหวานสมัยอยุธยาอย่างอินทนิล ซ่ึงบาง

เมนูได้มีการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบเพื่อความเหมาะสมกับยุคสมัย

เมนูแนะน�ำ: กุ้งโสร่ง, ล่าเตียง, หมี่กรอบกระทงทอง, 

แกงรัญจวน, หมูผัดส้มเสี้ยว, พล่าเนื้อ, ฉู่ฉี่กุ้งแม่น�้า, ย�าทวาย, 

บัวลอยลูกตาล, อินทนิล

สถำนที่ตั้ง: 757/1 ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 

ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 

กรุงเทพฯ 10700 

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.30 - 21.00 น.

เบอร์โทร: 02 883 2998, 081 402 8118

บัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 15% 
เฉพาะค่าอาหารเมนู

A La Carte
เมือ่รบัประทานครบ 

1,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
(ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดส�าหรับเซ็ตเมนู 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโปรโมชัน 

ส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้, ไม่สามารถใช้ ใน

วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์-อาทิตย์ได้, 

ลูกค้าจ�าเป็นต้องจองตรง

กับทางโรงแรมล่วงหน้า 1 วัน)

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 640814028118Praya Palazzo

www.prayapalazzo.com
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แหลมหิน ซีฟู๊ด
อิ่มเอมอาหารใต้รสจัดจ้าน ถูกปากโดนใจ

ร้านอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อว่าวิวสวย บรรยากาศดี อาหารอร่อยรสชาติจัดจ้านเผ็ดร้อนตามแบบฉบับอาหาร

ปักษ์ใต้แท้ๆ รวมถึงความสดใหม่ของอาหารทะเลท่ีส่งตรงจากท่าเรือมาที่ร้านทุกวัน ในส่วนของเมน ู

น่าลิ้มลองมีให้เลือกละลานตา ทั้งอาหารต�ารับภูเก็ตที่หารับประทานยาก และอาหารใต้ทั่วไปแต่รสชาติ

ไม่ธรรมดา วัตถุดิบต่างๆ ที่น�ามาปรุงอาหารใช้วัตถุดิบในไทย คัดสรรคุณภาพตามมาตรฐานของทางร้าน

เมนูแนะน�ำ: แกงส้มปลาเก๋าใส่ยอดมะพร้าว, กุ้งผัดซอสมะขาม

สถำนที่ตั้ง: 90/10 บ้านแหลมหิน หมู่ที่ 7 ถนนเทพกระษัตรี 

อ�าเภอเมือง ภูเก็ต 83000 

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.00 - 21.00 น.

เบอร์โทร: 065 252 3991 

แหลมหินซีฟู๊ด Laem Hin Seafood Phuket

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 5%
เฉพาะค่าอาหาร
เมือ่รบัประทานครบ 

500 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
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เฬอรส
เฬอรส ล้ำาค่า อาหารไทยโบราณฉบับชาวอยุธยา

ร้านอาหารไทยต้นต�ารับอยธุยาทีม่าพร้อมการปรุงรสชาตทิีล่ะเมยีดละไม และการตกแต่งอนัเป็นเอกลกัษณ์ 

มกีารน�าจดุเด่นของจงัหวัดอย่างวัดวาอาราม วัสดตุ่างๆ ทีส่ื่อถึงความเป็นไทยมาใช้ตกแต่งร้านอย่างลงตวั 

เมนูของที่นี่จะเป็นอาหารไทยสูตรโบราณของคุณแม่เจ้าของร้าน ซ่ึงเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ทีห่าทานได้ยากเตม็ทีในยคุปัจจบุนั โดยมสีารพันจานเดด็กว่าร้อยเมน ูตัง้แต่ของทานเล่น อาหารจานหลกั 

และขนมหวานที่เลิศรสไม่แพ้กัน

เมนูแนะน�ำ: ข้าวคลุกกะปิ, ชุดน�้าพริกกุ้งย่าง, ทอดมันหัวปลี,  

กุ้งผัดมันกุ้ง, แกงรัญจวน, แกงระแวงเนื้อ

สถำนที่ตั้ง: 215 เดอะ คริสตัล วีรันด้า ชั้น 2 ห้อง 231-231/1 

ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพฯ 10230

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 20.00 น.

เบอร์โทร: 02 021 3558

LeroseTH

@848ycteo

บัตรเครดิต KTC
รับฟรี น�้าสมุนไพร

1 แก้ว มูลค่า 55 บาท

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

 เมือ่รบัประทานครบ 
1,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ

(เฉพาะนำา้กระเจีย๊บ, ลำาไย, มะตมู, อญัชนั) 
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อยู่เย็น หัวหิน บัลโคนี
ครบทั้งรสชาติและบรรยากาศที่ไม่ควรพลาด

ร้านดงัของเมอืงหวัหนิทีเ่ปิดบริการมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 ภายใต้บรรยากาศโรแมนตกิ ล้อมรอบด้วยสวน

สวยริมทะเล ลกัษณะร้านเป็นบ้านเรือนไม้ใหญ่สไตล์คลาสสกิ ที่ได้รับการดดัแปลงให้ร่วมสมยั บรรยากาศ

ร่มรื่นเต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติ ที่นั่งส่วนใหญ่อยู่กลางแจ้งริมทะเล และทางร้านยังจัดเก้าอี้นั่งเล่นไว้ ให้

ส�าหรับชมวิวอกีด้วย ด้านอาหารก็เป็นทีเ่ลือ่งลอืไม่แพ้กัน มอีาหารให้เลอืกรับประทานทัง้อาหารไทยโบราณ 

อาหารไทยทั่วไป และอาหารทะเลสดๆ

เมนูแนะน�ำ: น�้าพริกไข่ปู, กุ้งมรกต, ปลากะพงลุยสวน, 

เนื้อปูผัดพริกขี้หนู 

สถำนที่ตั้ง: 29 ถนนแนบเคหาสน์ ซอยหัวหิน 51 ต�าบลหัวหิน

อ�าเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

เวลำท�ำกำร: เปิดวันจันทร์ - พุธ 11.00 - 22.00 น.,

เปิดวันพฤหัสบดี - อาทิตย์ 11.00 - 22.30 น. 

เบอร์โทร: 032 531 191

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 10%
เฉพาะค่าอาหาร

ร้านอยู่เย็น หัวหิน บัลโคนี
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อรรถรส
เลอค่าสำารับไทยต้นตำารับ

ร้านอาหารทีต่กแต่งสไตล์ไทยร่วมสมยั ตัง้อยูภ่ายในซอยสขุุมวิท 39 บริเวณโซนทีน่ัง่ด้านนอกจะอยูท่่ามกลาง

ต้นไม้ที่ร่มรื่นเขียวขจี ส่วนโซนที่นั่งภายในร้านจะเน้นความสบายเป็นหลัก โดยผสมผสานโครงสร้างแนว

อนิดสัเตรียล เข้ากับเฟอร์นเิจอร์สไตล์ร่วมสมยั ประดบัตกแต่งด้วยข้าวของเคร่ืองใช้ทีเ่ตม็ไปด้วยกลิน่อาย

ของความเป็นไทย น�าเสนออาหารไทยโบราณสูตรดั้งเดิม ที่ไม่ปรุงแต่งรสมากเกินไป ดึงความอร่อยจาก

วัตถุดบิทีม่คีณุภาพด ีไม่ใส่ผงชูรส หลายเมนหูาทานยากในยคุปัจจบุนั สร้างความตืน่ตาตืน่ใจให้ผูม้าเยอืน 

ชวนให้สัมผัส กับส�ารับข้าวไทยที่กลมกล่อม ละมุนละไม 

เมนูแนะน�ำ: เครื่องว่างอรรถรส, เมี่ยงค�าบัวหลวง, มัสมั่นเนื้อ, 

แกงปูใบชะพลู, ผัดไทยกุ้งแม่น�้า

สถำนท่ีต้ัง: 59/3 สุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) ถนนสุขุมวิท 

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 22.00 น.

เบอร์โทร: 064 249 4244, 02 262 0178

@attarote_thai

attarote.eatery

บัตรเครดิต KTC
รับฟร ีกล้วยบวชชี -

กล้วยบวชเถร 1 ที่ 
มูลค่า 145 บาท
เมือ่รบัประทานครบ 

1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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อากาศ
อร่อยเต็มอิ่ม บรรยากาศโดนใจ

อิ่มหน�าส�าราญไปกับอาหารไทยและอาหารอิตาเลียนโฮมเมด ท่ามกลางบรรยากาศสุดผ่อนคลายของ 

บ้านไม้หลงัเก่า และเฟอร์นเิจอร์ไม้โทนสีอบอุน่  ทีพ่ร้อมเสิร์ฟลอ็บสเตอร์น�าเข้า และเมนอูาหารทะเลสดใหม่ 

หลากหลายเมนู ฝีมือการรังสรรค์ของเชฟมากประสบการณ์และเช่ียวชาญอาหารเฉพาะด้าน ท�าให้เมนู

แต่ละจานของอาหารทั้งสองชาติลงตัว รสชาติดีอย่างน่าประทับใจ

เมนูแนะน�ำ: ย�าวุ้นเส้นอากาศ, แกงส้มปลากะพง, 

ผัดไทยหอยทอดอากาศ, ข้าวย�า

สถำนที่ตั้ง: 30 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 10.30 - 22.30 น.

เบอร์โทร: 02 249 0182

บัตรเครดิต KTC

15 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับฟร ีทีรามิสุ 1 ที่ 
มูลค่า 190 บาท
เมือ่รบัประทานครบ 

2,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
@akartbistrobar

AKART Bistro & Bar ‘อากาศ’

www.akartbistro.com  
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เอส เอ็น บาร์ แอนด์ คิทเช่น
หรอยอย่างแรง อาหารใต้สไตล์พังงา

อาหารปักษ์ ใต้สูตรดั้งเดิมเมืองพังงา เสน่ห์ของร้านนี้คือ รสชาติของอาหารที่มาพร้อมความตั้งใจ 

ปรุงรสจนอร่อยลงตัว มีเอกลักษณ์ รสชาติเผ็ดร้อนจัดจ้าน ใครมากินก็ต้องร้องซี๊ด กับเมนูเด็ดมากมาย 

ทีท้่าให้ลอง ส่วนวัตถุดบิหลกัอย่างพริกแกงและกะปิ แน่นอนว่าต้องส่งตรงข้ึนมาจากภาคใต้เท่านัน้ ไม่ต่าง 

กับผักพื้นบ้านที่หาไม่ได้ ในเมืองกรุง ทางร้านปลูกเอง จึงทานได้อย่างมั่นใจว่า ปลอดภัย ไร้สารพิษ 

เมนูแนะน�ำ: แกงส้มปลากับโชน, หมูคั่วเกลือ, กุ้งผัดกะปิสะตอ, 

ปลาทอดเครื่อง, แกงพริกกระดูกอ่อน

สถำนที่ตั้ง: 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงตันเหนือ  

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลำท�ำกำร: เปิดวันอังคาร - อาทิตย์ 11.30 - 24.00 น.  

(ครัวปิด 23.00 น.) 

เบอร์โทร: 02 020 8721, 092 275 1521

sngoodfood

snekamai

บัตรเครดิต KTC

รับส่วนลด 10% 
เฉพาะค่าอาหาร

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

 เมื่อรับประทานครบ
500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
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แอท โฮม คาเฟ่ แอนด์ อีทเทอรี่
บ้านหลังนี้เสิร์ฟความสุขผ่านอาหารอร่อยสูตรคุณยาย

เพราะเชื่อว่า อาหารเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สามารถสร้างความสุขให้กับทุกคนได้ ที่บ้านแห่งนี้จึงปรุงอาหาร 

ทกุจานด้วยใจจากสตูรคณุยายท่ีสืบทอดมา และใช้วัตถุดบิอย่างดทีีค่ดัสรรจากหลากหลายแหล่งในประเทศไทย 

อาท ิเส้นจนัท์แท้ส่งตรงจากจนัทบรีุ กุ้งแห้งตวัใหญ่ไม่ใส่สี ไม่ใส่สารเคมส่ีงตรงจากปราณบรีุ น�า้ปลาอย่างดี 

จากตราด ข้าวหอมมะลิปลอดสารจากไร่เชิญตะวัน เชียงราย 

น�้ามะขามรสกลมกล่อมท�าเองจากสูตรประจ�าบ้าน และเมล็ด

กาแฟอาราบิกาแท้ของไทยเราเอง ภายใต้คอนเซ็ปต์ส่งต่อ

มื้ออร่อยปลอดภัยและอุดมไปด้วยความสุขให้กับทุกคน

เมนูแนะน�ำ: ผัดไทยเส้นจันท์กุ้งสด, เมี่ยงค�าบัวหลวง, ปลากะพง-

ทอดน�า้ปลาและย�ามะม่วง, น�า้พริกป่นปลาท ูทานคูผ่กัเพ่ือสุขภาพ, 

กะเพราเต้าหู้หมูสับ, ข้าวผัดน�้าพริกเผา ทานคู่ไข่เค็มและมะม่วง, 

กาแฟสด, ไอศกรีมโฮมเมด, ช็อกโกแลตลาวา, เบอร์ร่ีมูสเค้ก, 

พรีเมียมทีรามิสุ

สถำนท่ีต้ัง: 458/4-8 ซอยลาดกระบัง 24/1 ถนนลาดกระบัง 

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 06.00 - 21.30 น.

เบอร์โทร: 062 887 1162

@athomecafeathomecafeandeatery

บัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 10% 

เฉพาะค่าอาหาร
เมือ่รบัประทานครบ 1,000 

บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
และ รับฟรี น�้าผึ้งมะนาว
โซดาหรือเวรี่เบอร์รี่โซดา 

1 แก้ว มูลค่า 65 บาท
ในเดอืนเกดิ 

(เพยีงแสดงบตัรประชาชน)
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
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ร้านอาหารคุณภาพดีเยี่ยม และขายอาหารไทยต้นตำารับคุณภาพดี 
และมีเมนูอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น

ผ่านเกณฑ์การให้คะแนน 75-89 คะแนนขึ้นไป



126     

THAI SELECT UNIQUE

www.khuaklingpaksod.com

@khuaklingpaksod

KhuaKlingPakSod  

คั่วกลิ้งผักสด
อาหารปักษ์ใต้โฮมเมด สูตรเด็ดถึงเครื่องแกงใต้

ร้านอาหารปักษ์ใต้ชื่อดัง เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของรสชาติที่จัดจ้าน กลมกล่อม และกลิ่นหอม ที่เกิดจาก

การผสมผสานของเคร่ืองเทศเฉพาะถ่ินสูตรเด็ดของทางร้านโดยเฉพาะ ที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นคุณยาย  

ซ่ึงเดมิมพ้ืีนเพมาจากอ�าเภอท่าแซะ จงัหวัดชุมพร เคลด็ลบัความอร่อยของทางร้านคอื ความตัง้ใจท�าอาหาร

ทุกจานให้ดีที่สุด ใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบที่สด สะอาด และมีอยู่ในฤดูกาล เพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุด

เมนูแนะน�ำ: คั่วกลิ้งหมูสับ, สะตอผัดกะปิกุ้ง, ปลาทอดขมิ้น, 

แกงเหลืองยอดมะพร้าวอ่อนปลากะพง, หมูฮ้อง, ไข่พะโล้ขาหมู, 

แกงปูใบชะพลู, ผัดวุ้นเส้นดอกขจรกุ้ง, ปูผัดพริกข้ีหนูสวน, 

ใบเหลียงผัดไข่, ปลาสลิดทอดกรอบ

สถำนที่ตั้ง: สาขาทองหล่อ โทร 086 053 7779

สาขาราชครู โทร 094 232 3265

สาขาศูนย์วิจัย โทร 061 419 1419

สาขาสุรวงศ์ โทร 093 2424 264

สาขาเสรี 9 โทร 095 363 6364 

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 09.00 - 21.00 น.

บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับฟร ีน�้ำพริกกุ้งเสียบ
มูลค่ำ 220 บำท 
เมือ่รบัประทานครบ 

2,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
(เฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น)
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ส้มตำาเด้อ
ร้านส้มตำาร่วมสมัยจากนิวยอร์ก ดีกรีมิชลิน 1 ดาว

ร้านอาหารอสีานรสต้นต�ารับทีน่�าเสนอรสชาตแิบบท้องถ่ินแท้ๆ รสจดัจ้านถึงใจแบบดัง้เดมิ และคดิค้นเมนู

แปลกใหม่ที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้าน จนกลายเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่น่าลิ้มลองรวมกว่า 50 เมนู โดยชื่อ

ร้านมาจากค�าว่า ส้มต�า อาหารขึ้นชื่อของภาคอีสาน มารวมกับค�าว่า เด้อ  ซึ่งหมายถึงค�าลงท้ายที่สื่อถึง

การเชิญชวนที่อบอุ่น น่ารัก เป็นกันเอง การันตีความอร่อยคู่ควรกับการไปลิ้มลอง

เมนูแนะน�ำ: ต�าปลาดกุฟู, ต�าซ่ัวสกลนคร, สะโพกไก่ทอดเด้อ, 

ลาบหม,ู หมป้ิูงกะทสิด, ต้มโคล้งปลาดกุย่าง  

สถำนที่ตั้ง: สาขาศาลาแดง โทร 02 632 4499

สาขาทองหล่อ โทร 02 714 7508

สาขาเชียงใหม่ โทร 090 325 1181 

เวลำท�ำกำร: สาขาศาลาแดง เปิดทุกวัน 10.00 - 21.30 น. 

สาขาทองหล่อ เปิดทุกวัน 10.00 - 14.30 น., 17.30 - 21.30 น.

สาขาเชียงใหม่ เปิดทุกวัน 11.00 - 20.00 น.

บัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 15% 
เฉพำะค่ำอำหำร

(ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันหรือ 

สิทธิพิเศษอื่นๆ ได้, ไม่สามารถแลก

เป็นเงินสดได้, ใช้ได้ที่ร้านอาหารในเครือ

สุพรรณิการ์กรุ๊ปทุกสาขาที่ร่วมรายการ)

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
www.somtumder.com  @supannigagroup

Somtum Der BKK ส้มต�าเด้อ 

Somtum Der Chiang Mai ส้มต�าเด้อเชียงใหม่ วันนมิมาน 
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southtigerrestaurant  

เสือใต้
อาหารปักษ์ใต้ฝีมือชั้นครู  อร่อยกลางเมืองกรุง

สัมผสัประสบการณ์การรับประทานอาหารใต้ในแต่ละจงัหวัดทีม่คีวามคล้าย แต่ไม่เหมอืนกัน แนวคดิของ

ทางร้านจงึต้องการถ่ายทอดถึงประสบการณ์ให้ได้ลิม้รสอาหารใต้แบบดัง้เดมิ ตัง้แต่จดุเร่ิมต้นของวัตถุดบิหลกั

ที่หมู่บ้านชาวประมงจนน�ามาเสิร์ฟลงบนโต๊ะอาหาร ไม่ว่าจะเป็นพริกแกง ที่จะต้องใช้พริกของทางใต้แท้

น�ามาโขลกเองเท่านั้น ใบเหลียงที่รับมาจากสวนที่จังหวัดชุมพรโดยตรง ท�าให้ทุกข้ันตอนของทางร้านมี

คุณค่าและคงความเป็นอาหารใต้แท้ๆ ต้นต�ารับ

เมนูแนะน�ำ: ใบเหลยีงผดัไข่, แกงเหลอืงต้นคนู, ขนมจีนน�้ายาปู, 

หมทูอดเมอืงคอน, เส้นใหญ่ผัดหมูกะปิ, สายบัวผัดมันกุ้ง

สถำนที่ตั้ง: สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ช้ัน 7 โทร 02 252 3053 

สาขาดิ เอ็มควอเทียร์ ตึกเฮลิกซ์ ช้ัน 6 โทร 02 003 6314

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 11.00 - 20.00 น. บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 10%
เฉพำะค่ำอำหำร
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เฮือนเพ็ญ
ลำาแต้อาหารเหนือพื้นเมืองระดับตำานาน

ความอร่อยระดบัต�านาน ร้านอาหารพืน้เมอืงภาคเหนอืแบบดัง้เดมิเป็นทีรู้่จกัของนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและ 

ต่างชาตเิป็นอย่างดมีากว่า 50 ปี โดยอาหารแต่ละเมนขูองทีน่ีเ่กิดจากการคดิค้นทัง้ในเร่ืองรสชาต ิเคร่ืองปรุง 

ส่วนผสม และการบริการที่เอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง ท�าให้เกิดเป็นเมนูชวนลิ้มลองที่มีให้เลือกมากกว่า 100 

เมนู ภายใต้บรรยากาศแนวครอบครัว ที่ร่มรื่นและล้อมรอบไปด้วย

ธรรมชาติของพรรณไม้นานาชนิด 

เมนูแนะน�ำ: ออร์เดิร์ฟเมือง, ข้าวซอยไก่, ขนมจีนน�้าเงี้ยว, 

ข้าวกั้นจิ๊น (ข้าวเงี้ยว), จิ๊นส้มหมก (แหนมหมก)

สถำนที่ตั้ง: 112 ถนนราชมรรคา ต�าบลพระสิงห์ 

อ�าเภอเมือง เชียงใหม่ 50200 

เวลำท�ำกำร: เปิดทุกวัน 08.30 - 16.30 น.

เบอร์โทร: 053 814 548

บัตรเครดิต KTC
รับส่วนลด 5%
เฉพำะค่ำอำหำร
และเครื่องดื่ม และ

รบัฟร ีขนมหวำน 1 ถ้วย 
เมือ่รบัประทานครบ 

1,000 บาทขึน้ไป/เซลส์สลปิ
10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

เฮอืนเพญ็
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Huen-Muan-Jai-เฮือนม่วนใจ๋

เฮือนม่วนใจ๋
เสิร์ฟความสุข ความอร่อยสไตล์ล้านนา

ร้านอาหารเหนอืข้ึนช่ือของจงัหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับการรับรองจากมชิลนิ ประเภท Bib Gourmand ในปี 

พ.ศ. 2563 ของเชฟจรัญ ธิพ่ึง อดตีผูเ้ข้าแข่งขันในรายการเชฟกระทะเหลก็ น�าเสนออาหารเหนอืในสไตล์

ดั้งเดิมที่หารบัประทานได้ยาก ในราคาที่ไม่แพง ตัวร้านเป็นบ้านไม้เก่าน�ามาดัดแปลง ท�าให้ได้บรรยากาศ

สุดคลาสสิกเหมือนนั่งรับประทานที่บ้านของคนเหนือ ทั้งโซนด้านในและด้านนอก ร่มร่ืนเย็นสบายด้วย

ต้นไม้ที่รายล้อม

เมนูแนะน�ำ: ออร์เดร์ิฟเมอืง, คัว่เหด็ถอบใส่หมู

สถำนที่ตั้ง: 24 ซอยราชพฤกษ์ ต�าบลช้างเผือก 

อ�าเภอเมือง เชียงใหม่ 50300

เวลำท�ำกำร: เปิด 11.00 - 22.00 น. (หยุดทุกวันพุธ)

เบอร์โทร: 053 404 908 บัตรเครดิต KTC

10 ส.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

รับส่วนลด 5%
เฉพำะค่ำอำหำร










