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เป็นครั้งแรกที่มาโพสต์ที่นี้ครับ ....แอบตื่นเต้นเล็กๆ ไม่คุ้นมือเท่าไหร่

จะพาไปเที่ยวเชียงใหม่กันครับตามมาเลย

งานนี้ KTC ใจดีมาก เค้าให้พาเพื่อนไปได้อีก 3 คนรวมตัวผมด้วยก็เป็น 4 คน ....

แต่ก่อนออกเดินทาง 1 วัน รุ่นน้องที่สนิทคนนึงที่ตั้งใจจะไปด้วยไม่สบายครับ เลยต้องขอถอนตัวไป

สรุปว่าทริปนี้ มีเหลือกัน 3 คน ... (จริงๆ ก็มีแกะน้อยอีก 3 ตัวนะ )

ทริปนี้ ขอชิลล์ครับ
เราออกเดินทางโดยรถไฟครับ ตู้นอนชั้นสอง ราคาราวๆ 7-8 ร้อยบาท ...
ที่ขึ้นรถไฟก็สนองความต้องการของเพื่อนครับ  มันชอบนั่งรถไฟไปเชียงใหม่

เออ.... ไหนๆ ก็หลวมตัวยอมมากะเราก็ต้องตามใจมันหน่อย .. 
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ค่อนข้างฉุกละหุก กับรางวัลที่ได้รับ  ...ผมไปจองตั๋วก่อนออกเดินทาง 1 วัน
รอบหัวค่ํา นั้นตั๋วตู้นอนเต็มแล้วครับ เหลือแต่รอบ 6 โมงเย็น ...

จะว่าไปก็เสี่ยงกับการเดินทางเหมือนกัน จากออฟฟิศมาหัวลําโพง
รถขบวนนี้ออก 18.00 น.   เอาเข้าจริง ผมมาถึง ราว 17.45 ได้ ... 

ส่วนเจ้าเพื่อนตัวดีนี่ มาถึงหัวลําโพง  18.20 น.  

แต่โชคดีไปเพราะรถไฟดีเลย์ 555+
นึกว่า จะเหลือแค่ 2 คนไปทริปนี้สะแล้ว - -'

ในที่สุด....

... เสียงล้อรถไฟเสียดสีกับรางเหล็ก พร้อมเสียง ปู้น เบาๆ  อันแสนคลาสสิคดังขึ้น
ขบวนม้าเหล็กค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากสถานีหลักของประเทศอย่างหัวลําโพง
บ่งบอกว่า การเดินทางของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

กวาดดูด้วยสายตา แล้วพบว่ากว่าร้อยละ 80 ของผู้โดยสารในโบกี้นอนตู้นี้  เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติสะมากกว่า

คงจะเหมาะกับการเดินทางที่ค่าใช้จ่ายไม่สูง ออกเดินทางค่ําๆ ถึง  เชียงใหม่เช้า ได้เที่ยวต่อได้เลยทันที
แถมยังได้นอนพักเก็บแรงแบบยืดขาได้สะดวกอีกด้วย .... 



เก็บของต่างๆลงจากรถไฟ 

...เดินออกมายังทางเข้าสถานี  เหล่าแท็กซี่ สามล้อ สองแถวแดง ก็มารายล้อมอยู่รอบนักเดินทาง สําหรับผมเลือกที่จะเดินออกมาจากบริเวณนั้นและไปหาสามล้อด้านนอกดีกว่า ...

กางแผนที่ พร้อมกับโบกสามล้อคันนึง บอกว่าต้องการไป  “สันผีเสื้อ”  แกตีราคามา 100 บาท .... ก็โอเค

สําหรับคนต่างถิ่นอย่างเรา ..ไม่รู้หรอกครับว่ามันแพง หรือถูก แต่ราคาอยู่ในระดับพอรับได้ ว่าแล้วก็กระโจนขึ้นรถไปเลย ...

คําตอบ  :

เขียนเมื่อ : 2009-09-03 22:47:06 "QUOTE"

http://www.ktc.co.th/ktcworld/post.php?cat=10&qid=20586&id=20585&act=reply


the Sixth Floor
Post :5
Start :2009-07-20
19:18:56

ระหว่างอยู่บนรถก็มองท้องฟ้า 
.... บรรยากาศเหมือนอยู่ในช่วงที่มีเมฆเยอะ ปกคลุมครับ มีแดดก็จริง
แต่ฟ้าไม่ใสเลย ...  

ซึ่งก็เป็นแบบนี้ตลอกทั้งทริป 3 วัน 2 คืนเลย แถมวันสุดท้ายก่อนกลับ  เจอฝนลูกใหญ่สั่งลาอีกต่างหาก 

...แต่อย่างว่าตอนที่ไป เมื่อ 2 อาทิตย์ก่อน ก็ยังถือเป็นช่วง Low Season ของเชียงใหม่อยู่เลย

จากสถานีรถไฟเชียงใหม่ราว 15 นาที .....
งงๆ หลงๆ พอเป็นพิธี ...อยู่สักแปบก็มาถึงรีสอร์ท

ด้วยความที่รีสอร์ทพึ่งเปิดใหม่ .... ชื่อเสียงยังคงไม่ได้ติดหูมาก อาจทําให้คนขับรถยังงงๆ บ้าง เราก็ต้องช่วยๆ กันสังเกตครับ … 

Butterfly Resort ....

ได้ยินชื่อก็ไม่คุ้นครับ เพราะเป็นรีสอร์ทใหม่กิ๊ก ...
พนักงานบอกว่า สร้างเสร็จมาตั้งแต่ช่วงต้นปี ... หลังจากกลางปีนี้ไป
ก็จะพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวกันแล้ว ....



มาดูภายในห้องพักครับ ...

เดินเข้ามาจะเจอชุดโซฟานั่งเล่นก่อนครับ ... 





งานออกแบบและการสร้างปราณีตมากครับ
ไม่บ่อยที่ได้พักรีสอร์ทแบบบ้านไม้เป้นหลังๆแบบนี้ ....

ห้องน้ําก็กว้างขวางดีครับ มีจากุชชี่ด้วย ....
มาพักรีสอร์ทใหม่ๆ ข้อดีอย่างแรกเลย คือ ข้าวของเครื่องใช้ยังใหม่ ...
ไม่ต้องกังวลเรื่องความสกปรก หรือของจะชํารุด ...

ถ้ากล้าพอก็มาอาบข้างนอกก็ได้

รับลมเย็นๆ เล่น



ออกมาดูรอบๆ รีสอร์ทกันบ้างครับ

เจ้าของ ไม่หวง พื้นที่ ...สร้างห้องพักแบบไม่แออัดมาก

ปล่อยพื้นที่ว่างเอาไว้เยอะ ทําให้รเม่รู้สึกอึดอัด และให้อารมณ์มาพักผ่อนครับ
เป็นรีสอร์ทอีกแห่งที่ให้บรรยากาศของการ Hideaway ไม่น้อย



ติดแม่น้ําปิง .... สามารถพายคายัคได้ด้วย



ชิลลล มะ

ในรูปเป็น  บาร์เล็กๆ ในรีสอร์ทมีเครื่องดื่มให้ลิ้มลอง
ราคาไม่แพงเลยครับ .... สั่งเตกิร่า ซํนไรส์มาจิบ อร่อยใช้ได้

ชอบการตกตแงในห้องด้วย สวยงาม .... เพลงคลอเบาๆ  

ผ่อนคลายมากๆ



เขียวขจี ...

อยู่เมืองกรุงมันมีแต่ตึก .... ไม่แปลกที่คนกรุงจะถวิลหาธรรมชาติ

แต่ไปเที่ยวธรรมชาติก็ช่วยๆกันดูแลกันบ้างนะครับ
ไปบางทีเห็นทิ้งขยะกันเรี่ยราด ... ไม่ไหวๆ
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หลังจากที่เราได้เดินสํารวจความสวยงามของรีสอร์ทไปแล้ว ....

ช่วงเย็นๆของวันแรกที่ไปถึง ทางรีสอร์ทก็จัดกิจกรรมพายคายัคล่องแม่น้ําปิงให้เราได้ร่วมสนุกกันครับ ....

ลงชื่อเข้าร่วมกับน้องที่ฟร้อนท์ 
นัดเวลากันไว้ 16.30 ก็ไปรอรวมพลที่ท่าน้ําด้านหลังรีสอร์ทครับ  

วันนี้เราได้โค้ชมาสอนพายคายัค  เป็นนักกีฬาทีมชาติพายเรือมาสอนให้ 2 ท่าน (พนักงานรีสอร์ทบอกมาครับ)

ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเชื่อ .... แต่มีจังหวะนึงมีเรือของชาวบ้านขับผ่าน พี่แกนึกครึ้มอะไรไม่ทราบ 

พายทิ้งพวกเรา ไปแข่งกับเรือด้วยความเร็ว กว่า  20 น็อต 5555+ 
เชื่อแล้วละครับ เพราะพายได้เร็วมากครับ ....  



บอกไปว่ารถคอกหมู  เดียวจะงง ...

ก็เป็นรถแบบโบราณที่สมัยก่อนเค้าจะใช้งานไร่ งานเกษตรกันอะครับ
ตัวรถจะเป็นไม้ทั้งหมด ..... เห็นรีสอร์ทบอกว่าไปซื้อต่อมาจาก จ.สุโขทัย ..

เอามาวิ่งรับส่ง พวกเราตลอดการเดินทาง ...

วิ่งเข้าไปในเมืองนี่มีแต่คนมองครับ ....

บรรทุกหมูมาเต็มคัน  



มื้อเย็นของวันแรก เราจะไปกินข้าวเย็นกันบนเรือ 
พร้อมล่องแม่น้ําปิงชมวิวยามค่ําคืน
ทางรีสอร์ทใช้บริการเรือของร้านริเวอร์ไซด์ครับ ...

ร้านจะอยู่ติดกับร้าน Good View .... เยื่องๆกับ รรินจินดา สปารีสอร์ท ( จะรู้ตําแหน่งกันมั้ยเนี่ย 555+ )

ร้านจะมีส่วนนั่งกิอาหารปกติด้วย มีดนตรีสดเล่น บรรยากาศดีใช้ได้ครับ
แต่วันนี้เราจะไปล่องเรือพร้อมกับกินข้าวกัน

สังเกตลายบนหลังคาของเรือครับ ... เอกลักษณ์ของเรือที่นี่เลยมั้งครับ สีสันสวยดี 

เคยล่องเรือดินเนอร์ที่ กทม ลําใหญ่กว่านี้เยอะ 
...อาหารจะเป็นบัฟเฟต์ 

แต่วันนี้เราล่องแบบเรือลําไม่ใหญ่มาก
ดูด้วยสายตาน่าจะจุดได้ราว 20- 30 คน  

อาหารก็ถูกส่งมาจากบนบก เราก็หม่ําๆ หม่ํากันจนอิ่ม .....แต่เรือก็ยังไม่ออกจากท่าครับ 555+  

คงเป็นเพราะบนเรือลําเล็กแบบนี้ไม่มีห้องครัวมั้งครับ เลยต้องรอส่งอาหารจากฝั่งเท่านั้น 



.... บรรยากาศก็สบายๆ ดีครับ จริงๆวิวกไม่ได้มีอะไรให้ดูมากหรอกครับ
แต่ได้ลมเย็นๆพัดผ่านหน้ามันก็รู้สึกสบายดีนะ .... แอบมีฝนตกปรอยๆด้วย

หลังจากนั้นก็กลับรีสอร์ท อาบน้ํานอนหลับ พักผ่อน เตรียมตัวลุยกิจกรรมในวันรุ่งขึ้นต่อครับ  



เวาลผ่านไปไว เหมือนโกหก ....ตื่นเช้าขึ้นมา

วันนี้ช่วงสายๆ หลังจาก หม่ําอาหารเช้าแล้ว มีโปรแกรมไปสัมผัสหมู่บ้านสันผีเสื้อกันครับ

โดยเราไปเริ่มต้นกันที่วัดท่ากระดาษครับ เป็นวัดดังของย่านนี้ ..

ลงจากรถขนหมูเข้าไปชมกันเลย ....

มีลักษณะเด่นของวัดนี้อยู่ที่ ภาพวาดที่ประดับในโบสถ์นั้นถูกแต่งแต้มสีสันบนกระดาษแทนผืนผ้าใบที่จิตกรทั่วไปคุ้นเคยครับ

เลยเป็นที่มาของชื่อวัดด้วย.... 





หลังจากนั้น .... เราก็ย้ายตัวเองไปที่ ....

เอ...เค้าเรียกว่าอะไรกว่า ลืม .....อารมณ์ประมาณศูนย์วัฒนธรรมของหมู่บ้าน ที่จะเป็นที่รวม งานฝีมือ .. ผลงาน ออกแนว OTOP ประมาณนั้น

โดยมีพ่อหลวง หรือผู้ใหญ่บ้านสันผีเสื้อคอยต้อนรับเราอยู่ครับ

ความสนุกของช่วงนี้อยู่ที่การได้ลองเล่น....

“บะข่างโว่”

ซึ่งคล้ายๆ ลูกข่าง แต่ของพื้นบ้านทางเหนือจะมีลักษณะเหมือนในรูปครับ

ซึ่งถ้าเราปล่อยได้ถูกวิธีก็จะมีเสียงดังจาก ลูกบะข่างโว่ นี้ด้วย ....
แต่ละทีมก็ซ้อมกันพอหอมปากหอมคอครับ ... เพราะมีข่าวแว่วๆ ว่าช่วงหัวค่ํา จะมีการแข่งขันกันด้วย ...

มีน้องๆ ในหมู่บ้านมาช่วยสาธิตการเล่นด้วย  ....

น้องๆ ทํายังไง ...

พวกเรามือใหม่ก็ทําตามกันครับ 

......

 

บางท่านก็แวะซื้อบะข่างโว่กลับเป็นที่ระลึกกัน  

ซึ่งก็สามารถให้น้องๆ เพ้นท์หรือเขียนอะไรเพิ่มเติมลงบน บะข่างโว่ของเรากันแบบสดๆได้เลยครับ  



เวลาตอนนั้นราวๆ เที่ยงกว่าๆครับ ...

ได้เวลาข้าวเที่ยงกันแล้ว

 

รีสอร์ทก็ต้อนหมู ขึ้นรถคอกหมู ออกเดินทางเข้าเมือง ...

จุดหมายปลายทางอยู่ที่ ร้านข้าวซอยเสมอใจ ร้านดังแห่งเชียงใหม่

มาร้านข้าวซอย 

ก็ต้องสั่งข้าวซอยสิเนอะ .....

ถามว่ารสชาติเป็นไง .... ก็โอเค น่ะครับ ... อร่อย ตามที่มันควรจะอร่อย 
กินข้าวซอยมาหลายร้าน ร้านอันดับ 1 ในใจก็ยังเป็นร้านข้าวซอยโอมา ที่ลําปางครับ ผ่านไปทีไรต้องแวะไปกินตลอด ถูกปากที่สุด 
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เขียนเมื่อ : 2009-09-03 23:14:47 "QUOTE"

ค่ําวันที่สองนี้ ...

เราจะจัดงานปาร์ตี้ดินเนอร์ช่วงหัวค่ํา....
กันบริเวณสนามหญ้าริมน้ํากันดังในรูปครับ

โดยเราสามารถเชิญ เพื่อน พี่ น้อง ญาติ ในเชียงใหม่มาได้เช่นกันครับ
ผมก็เชิญรุ่นพี่ที่รู้จักมาร่วมกินข้าวเย็นด้วย ...  

บรรยากาศงานปาร์ตี้ก็มีไลน์บัฟเฟต์ให้แขก 
เป็นอาหารไทยผสมกับอาหารอินเดียครับ

... รวมทั้งมีงานการแสดงดารแสดงพื้นบ้าน 
เช่นการตีกลองสะบัดชัย ... การรําฟ้อน

แต่ไม่มีรูปมาฝากครับ ...พอดีเพลินกับบทสนทนาบนโต๊ะอาหารสะมากกว่า
รวมทั้งได้รูปรีสอร์ทยามค่ําคืนมาไม่เยอะด้วย

http://www.ktc.co.th/ktcworld/post.php?cat=10&qid=20588&id=20585&act=reply


ไฮไลท์ปิดท้ายของคืนที่สอง คือการปล่อยโคม ครับ .....

ตอนปล่อยแอบตกใจที่มันลอยไปติดต้นไม้ด้วย กลัวไฟไหม้รีสอร์ท 555+

แต่สักพักลมก็พัด ลอยขึ้นฟ้าไปได้อย่างปลอดภัย ....

หลังจากนั้นก็นั่งคุยต่อในห้องกับเพื่อนๆ เพลินๆ ง่วงก็เข้านอน

3 วัน 2 คืนช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน ....

 

 

เช้าวันสุดท้าย รีสอร์ทเสิร์ฟ Tapaz brunch ..... ตอนราวๆ 11 โมง
 

หน้าตาดีทุกจาน ....  แต่ไม่อิ่ม 5555+

จานแรก ....





เห็นแล้วน้ําลายไหล

หลังจากหม่ําๆ กันเสร็จแล้ว ...

ช่วงบ่ายที่เหลือจะป็นโปรแกรมไปสวนสัตว์เชียงใหม่ ชมแพนด้า ...
แล้วก็ไปกินเค้กกันที่ love at first bite

ซึ่งเอาเข้าจรนิง ผมเดินที่สวนสัตว์แล้วสนุกครับ เลยขอแยกจากกลุ่ม ไม่ไปกินเค้ก ....

หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มก็แยกย้ายกันเดินทางกลับกันเอง
 

 

....

 

ว่าแล้วก็ออกเดินทางไปสวนสัตว์กันเลยครับ ....

เอาคูปองจากรีสอร์ทไปแลกตั๋วเข้าชม .... แล้วเดินเข้าไปกันเลย



กระแสของนู๋หลินปิง ทําให้ตอนนี้สวนสัตว์เชียงใหม่คึกคักดีเหลือเกินครับ...

 



ถัดจากโซนสัตว์แอฟริกา เราก็จะเจอกับโซนของเสือและสิงโตครับ ...

เจ้าป่าตัวนี้ ....นั่งนิ่งดีเหลือเกิน ...

จนแอบคิดไม่ได้ว่า ... จริงๆแล้วมันเป็นหุ่นรึเปล่าเนี่ย 

ข้างๆโซนสิงโต ก็จะเป็นไฮไลท์ของสวนสัตว์ตอนนี้คือ บ้านแพนด้าครับ ..

เดินเข้าไปเค้าบอกว่า ถ้าจะชม นู๋หลินปิง จะต้องเป็นรอบๆ ไป ...

 

รอบที่จะถึง คือ บ่าย 3 โมง ครึ่ง ..... ด้วยความที่ขี้เกียจรอ เลย
ไม่ได้รอดูครับ .... ได้ดูผ่านกล้องวงจรปิดแทน

แลขวาไปเจอ..... ช่วงช่วง กําลังเดินอ้อล้อ โชว์ตัวอยู่ ....

 

หันก้นให้ชั้นทําไมเนี่ย !!!   



ดูไปสักพัก เริ่มเบื่อ เลยออกจากโซนแพนด้า ....

นั่งรถของสวนสัตว์ไปลงที่ Aquarium ครับ ซึ่งเป็นโซนใหม่ที่เปิดไปไม่นานของเชียงใหม่ ได้ข่าวว่าอลังการ เลยตีตั๋วเข้าไปชมสะหน่อย ....



ค่าตั๋วผู้ใหญ่คนละ 220 บาท (ถ้าจําไม่ผิดนะครับ)

ตีตั๋วก็เดินเข้าชมกันได้เลย ....

 

มีห้องแสดงของปลาหลากหลายชนิดครับ
ไอ้กระผมก็ไม่ค่อยได้สนใจ ชื่อ แซ่ของมันเท่าไหร่ ...

ดูเป็นความสวยงามซะมากวว่า

ตอนเดินเข้าไปเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่เค้าให้อาหารปลากระเบนพอดีเลย ... 



โลกใต้ท้องทะเล นี่มันสวยงามดีจังเลยนะครับ ...

มาดูแบบนี้แล้ว อยากไปดําน้ํา



ฝูงปลาแตกตื่นเพราะ เจอสิ่งแปลกปลอมในท้องทะเล



What is that !!!

มีการโชว์เล็กๆ น้อยให้ผู้ชมได้ดูด้วยครับ ..

 

ผมก็พึ่งรู้ว่า แพนด้าสามารถดําน้ําได้ลึกขนาดนี้เหมือนกัน

ร้ายไม่เบานะ ...

 

เขียนเมื่อ : 2009-09-03 23:20:35 "QUOTE"

http://www.ktc.co.th/ktcworld/post.php?cat=10&qid=20589&id=20585&act=reply


the Sixth Floor
Post :5
Start :2009-07-20
19:18:56

พอหอมปากหอมคอกับโลกใต้น้ําใน อควาเลียม แห่งนี้ครับ  ...

 

จากนั้นก็ไปเดินเล่นในสวนสัตว์อยู่พักใหญ่ๆครับ ..

 

จนเห็นว่าฝนเริ่มตั้งเค้า เลยกลับดีกว่า....

ก็แวะไปซื้อของฝากที่ตลาดวโรรส กัน ...ตอนนี้ฝนตกมาชุดใหญ่แล้วครับ

ออกจากตลาดก็ร่วมๆ 5 โมงเย็น
หลังจากนั้นก็กลับไปเก็บของที่รีสอร์ทเตรียมกลับบ้านกัน



 

สรุป

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทีมงาน KTC ที่จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ให้สมาชิกได้ร่วมสนุกครับ ... ครั้งหน้าจัดอีก ผมจะไม่พลาดเข้าร่วมอีกแน่ แต่อาจจะรีวิวช้าเป็นสไตล์แบบนี้แหละครับ  555+

นอกจากนี้ก็ต้องขอขอบคุณการดูแลที่ดีประดุจญาติมิตร
ของพนักงานที่ Butterfly Resort โดยเฉพาะคุณออย ทําทุกอย่างตั้งแต่ต้อนรับ พาเที่ยว
 คอยช่วยเหลือผมและเพื่อน ให้การดูแลต่างๆ ตลอดทริป 3 วัน 2 คืนนี้เป็นอย่างดีครับ 
และขอบคุณรวมไปถึงพนักงานทุกท่านที่คอยดูแลพวกเราทุกคนด้วย ...

 

ส่วนของรีสอร์ท 

... ถ้านับกันเรื่องความเงียบสงบ เหมาะกับการมาพักผ่อน ที่นี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีครับ  แม้จะไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ แต่ก็เดินทางได้ไม่ไกลนัก  

.... ส่วนข้อด้อยนั่นก็ยังมีอยู่บ้าง....ทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้าย จะชอบหรือไม่ชอบ รีสอร์ทนี้ ...ก็อยู่ที่คุณต้องลองไปพักกันดูเองละครับ

ขอบคุณที่แวะมาอ่านครับ ....
03/09/09

นังนู๋วา
Post :14
Start :2009-03-18
11:30:18

เขียนเมื่อ : 2009-09-04
14:58:41

"QUOTE"

รูปสวยมากๆเลยจ้า

lee hom
Post :26
Start :2007-10-19
18:35:59

เขียนเมื่อ : 2009-09-04
17:57:29

"QUOTE"

ภาพสวยสุดๆ ครับ คุณ Sixth Floor 

เขียนเมื่อ : 2009-09-05
07:58:31

"QUOTE"
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olos
Post :2
Start :2009-08-05
14:00:14

Matira Point
Post :10
Start :2009-05-06
15:13:37

เขียนเมื่อ : 2009-09-08
12:49:49

"QUOTE"

เมื่อไหร่ตรูจะถ่ายรูปได้ สวย  ใส แบบนี้มั่งน๊ออออ 

ppana
Post :337
Start :2007-12-01
14:30:09

เขียนเมื่อ : 2009-09-09
13:12:25

"QUOTE"

          เสียดาย ไม่ได้ไป...........
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