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หลังจากทราบว่าได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในทีมของโครงการ “KTC REAL Team VII ตอน ความสุขยกก๊วนที่เชียงใหม่”  ก็รู้สึกดีใจมาก  ทริปนี้ตั้งใจว่า
จะพาน้องบอสเจ้าลูกชายตัวน้อยและคุณแม่ไปเที่ยวฉลองเทศกาลวันแม่ซะหน่อย   แต่น้องบอสดันไม่สบายเป็นไข้สูง (มารู้ทีหลังว่าเป็นส่าไข้)  ทําเอาต้อง
ลางานเพื่อเฝ้าไข้  เพราะอยากจะให้น้องหายให้ทันจะได้พาไปเที่ยวได้  แต่สุดท้ายน้องก็หายไม่ทันอยู่ดี  T T  ตอนแรกก็คิดว่าจะโทรไปสละสิทธิ์กับทาง
KTC ว่าไม่ไปแล้ว  เพราะเห็นลูกไม่สบาย  แต่อีกใจนึงก็อยากพาคุณแม่ไปเที่ยวเพราะท่านก็ช่วยเราเลี้ยงลูกมาตั้งหลายเดือนแล้ว  ท้ายที่สุดแฟนก็เลย
ตัดสินใจเสียสละอยู่ดูแลลูกที่บ้าน  แล้วให้เราพาคุณแม่ไปเที่ยวเชียงใหม่แทน  เลยเกิดเป็นทริปหนีลูก..พาแม่ไปแอ่วเชียงใหม่นี้ขึ้น

สําหรับการเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่ในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย  ถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้
1. ขอขอบคุณคุณสุภาพรและคุณชุมพล (พนักงาน Redemption ไมล์ของทาง KTC)  ที่ช่วยดําเนินการโอนไมล์ /แลกไมล์ และจองตั๋วเครื่องบิน
การบินไทยให้ (เนื่องจากช่วงนี้การบินไทยมีโปรโมชั่นแลก 1 บิน 2)  ตอนแรกก็เกือบจะตัดสใจนึกว่าจะจองตั๋วเครื่องบินไม่ได้ซะแล้ว  เพราะกว่าจะได้ตั๋ว
และ confirm กันเรียบร้อยก็ปาเข้าไปประมาณเกือบ 3 ทุ่มของวันพฤหัส (12 ชม. ก่อนเครื่องจะออก)
2. ขอบคุณต้นและคุณแม่ต้นที่ช่วยเลี้ยงลูกในช่วงที่ไม่สบายตอนที่ไปเชียงใหม่
3. ขอบคุณโครงการดีๆ จาก KTC ที่ให้เราได้ไปกินฟรี  นอนฟรี  เที่ยวฟรีที่บูทีครีสอร์ทสวยๆ ริมแม่น้ําปิงอย่าง Butterfly Resort
4. ขอบคุณพนักงานทุกๆ คนที่ Butterfly Resort ที่อํานวยความสะดวก  และคอยบริการเราเป็นอย่างดี
5. ขอบคุณคุณแม่และอาโกวที่ร่วมก๊วนไปเที่ยวเชียงใหม่กับเราในครั้งนี้จนเกิดเป็นรีวิวให้ทุกท่านได้อ่านกัน

ปล. ถ้าได้ไปเชียงใหม่อีก..คราวหน้าหม่าม๊าสัญญาจะพาน้องบอสไปดูแพนด้าด้วยนะค้าบ  ^-^
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วันแรกของการเดินทาง
 
พวกเราเดินทางไปถึงสนามบินประมาณ 8 โมงครึ่ง (ทํา Internet Check-In เพื่อเลือกที่นั่งไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วเลยไม่ต้องรีบไป)  ออกเดินทางไปเชียงใหม่
ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG104  เครื่องออกช้ากว่าที่กําหนดไว้ประมาณครึ่งชม. ที่สําคัญเครื่องบินลํานี้เป็นAirbus ลําใหม่ก็เลยมีจอประจําที่นั่งของ
แต่ละคนด้วย (นึกว่าการบินไทยจะไม่พัฒนาซะอีก)

http://www.ktc.co.th/ktcworld/content.php
http://www.ktc.co.th/ktcworld/showall.php?module=promotion
http://www.ktc.co.th/ktcworld/showall.php?module=flight
http://www.ktc.co.th/ktcworld/showall.php?module=hotel
http://www.ktc.co.th/ktcworld/showall.php?module=package
http://www.ktc.co.th/ktcworld/showall.php?module=car
http://www.ktc.co.th/ktcworld/showall.php?module=insurance
http://www.ktc.co.th/ktcworld/detail.php?module=promotion&id=301
http://www.ktc.co.th/ktcworld/showall.php?module=redemption
http://www.ktc.co.th/ktcworld/showall.php?module=game
http://www.ktc.co.th/ktcworld/showall.php?module=community
http://www.ktc.co.th/ktcworld/post.php?cat=10&id=20597&act=reply
http://www.ktc.co.th/ktcworld/showall.php?module=community
http://www.ktc.co.th/ktcworld/show_forum.php?cat=10
http://www.ktc.co.th/ktcworld/viewtopic.php?topicid=20597&st=0
http://www.ktc.co.th/ktcworld/viewtopic.php?cat=10&topicid=20597&st=0
http://www.ktc.co.th/ktcworld/viewtopic.php?cat=10&topicid=20597&st=15
http://www.ktc.co.th/ktcworld/viewtopic.php?topicid=20597&st=15
http://www.ktc.co.th/ktcworld/post.php?cat=10&qid=20597&id=20597&act=reply
http://www.ktc.co.th/ktcworld/post.php?cat=10&qid=20598&id=20597&act=reply
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หลังจากขึ้นเครื่องไปแล้วซักพัก  พวกเราก็ได้รับแจก Snack box จากคุณแอร์ฯ  กินไม่ถึง 5 นาทีก็หมด  เพราะตอนเช้ายังไม่ได้ทานอะไรกันมาเลย  ^^ 
อ้อ...มีวุ้นเป็นรูปจําปีสัญลักษณ์ของการบินไทยด้วยนะเนี่ย  ถึงสนามบินเชียงใหม่ประมาณ 10 โมงครึ่ง  หลังจากได้สัมภาระจากสายพานมาเรียบร้อย   ก็ไป
ที่เคาน์เตอร์ Taxi ของสหกรณ์ taxi ที่สนามบินเพื่อเรียกรถไปส่งที่ Butterfly Resort  ตอนแรกเค้าบอกราคามาที่ 160 บาท   แต่พอคนขับรถมาดูแผนที่ก็
บอกว่าไม่ใช่ราคานี้  สรุปว่าค่ารถไปโรงแรมเป็น 260 บาท  และใช้เวลาประมาณ 20 นาทีก็ถึงจุดหมาย
 
หมายเหตุ : taxi ของเชียงใหม่มีทั้งแบบมีมิเตอร์กับแบบเหมาจ่าย   ซึ่งไม่รู้ว่าแบบมิเตอร์จะใช้ rate เดียวกับในกรุงเทพฯ หรือเปล่านะ   เลยบอกไม่ได้ว่า
แบบไหนจะจ่ายแพงหรือถูกกว่ากัน

เขียนเมื่อ : 2009-09-05 14:02:29 "QUOTE"

เนื่องจากเป็นรีสอร์ทที่พึ่งเปิดบริการได้ไม่นานนัก  เลยยังไม่มีป้ายชื่อรีสอร์ทติดไว้ด้านหน้า  ตอนแรก taxi ที่เรานั่งเค้าก็ขับเลยไปเหมือนกัน   แต่ก็สังเกต
ได้ไม่ยากนัก   ถ้ามาจากสันสีเผื้อเมื่อถึงวัดท่าเดื่อ  ให้สังเกตทางด้านซ้ายไว้หากเห็นรีสอร์ทที่มีผีเสื้อตกแต่งด้านหน้าก็ให้เลี้ยวเข้าไปได้เลย   เดินผ่าน
ประตูไม้สักเข้าไปก็จะเห็น Reception

http://www.ktc.co.th/ktcworld/post.php?cat=10&qid=20599&id=20597&act=reply
http://www.ktc.co.th/ktcworld/post.php?cat=10&qid=20600&id=20597&act=reply
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ตรงบริเวณ Reception ก็จะมีของตกแต่งมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาแพนด้า  ตุ๊กตาไม้รูปเม่น  ม้าไม้  เป็นต้น  พอเดินเข้าไปนั่งรอ check-in  พนักงานก็จะ
นํา welcome drink มาเสิร์ฟให้ด้วย  ตอนที่เราไปถึงมีทีมอื่น check-in และเข้าห้องไปบ้างแล้ว
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หลังจากกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อ check-in เรียบร้อยแล้ว  พนักงานก็พาไปห้อง B1 กับ B4 (ห้องชื่อเดียวกับเราเลยแฮะ)  ตอนแรกพนักงานก็งงๆ เพราะเค้า
ติดป้ายห้อง B1 เป็น B2 แทน   ห้อง B1 จะอยู่ชั้นบน  ภายในห้องดูกว้างกว่า B4

http://www.ktc.co.th/ktcworld/post.php?cat=10&qid=20601&id=20597&act=reply
http://www.ktc.co.th/ktcworld/post.php?cat=10&qid=20602&id=20597&act=reply
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ห้องน้ําที่นี่เค้า design แปลกดี  ตรงที่ถ้าพักอยู่ชั้นบนก็ต้องเดินลงบันไดลงไป  (ตอนแรกนึกว่าเป็นบันไดเชื่อมไปห้อง B4)  หรือว่าถ้าอยู่ข้างล่างก็ต้องเปิด
ประตูออกไปนอกห้องถึงจะเข้าห้องน้ําได้ จริงๆ ถ้า B1 กับ B4 เชื่อมกันได้ก็จะดีไม่น้อยเลย

ภายในห้องน้ําก็จะแบ่งเป็น 2 ส่วน  ส่วนที่เป็นอ่างอาบน้ํา  กับที่อาบกลางแจ้ง (แต่ก็มีผ้าใบคอยปิดไว้/บังไว้กันคนอื่นแอบดูเหมือนกัน)  สําหรับฝักบัวที่นี่
เก๋ไก๋ไม่เหมือนกับที่อื่นตรงที่ดูเผินๆ แทบจะเหมือนโทรศัพท์สมัยโบราณเลยนะเนี่ย
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หน้าตาของห้อง B4  เตียงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับ B1  ช่วงเย็นๆ จะมีพนักงานมากางมุ้งให้ด้วย  เนื่องจากที่นี่มีต้นไม้และสวนที่กว้างก็อาจจะ
มียุงหรือแมลงแอบเข้าห้องไปได้    นอกจากมุ้งแล้วทางรีสอร์ทยังเตรียมไม้ช็อตยุงไว้ในตู้เสื้อผ้าอีกด้วย  ^^  อุปกรณ์พร้อมแบบนี้น่าจะวางใจได้ระดับนึง

หน้าตาห้องน้ําของ B4 ก็ดูคล้ายๆ กับ B1
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สําหรับทริปนี้ทางรีสอร์ทมีจัดเตรียมอาหารเช้าไว้ให้ด้วย  แต่เนื่องจากกว่าเราจะไปถึงโรงแรม  เช็คอิน + เอากระเป๋าไปเก็บที่ห้องก็ใกล้เที่ยงแล้ว  ก็เลย
เหลือแค่ขนมปังปิ้ง / ครัวซองและน้ําผลไม้ให้กินเป็นออเดิร์ฟก่อน

http://www.ktc.co.th/ktcworld/post.php?cat=10&qid=20603&id=20597&act=reply
http://www.ktc.co.th/ktcworld/post.php?cat=10&qid=20604&id=20597&act=reply
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พอกินอาหารเช้าเสร็จก็กลับไปพักที่ห้องแป๊บนึง   ซักประมาณเที่ยงครึ่งก็มีพนักงานโทรศัพท์มาแจ้งว่าจัดเตรียมอาหารชุดสําหรับมื้อกลางวันเรียบร้อย
แล้วที่ห้องอาหารเดิม   ^^  ขนาดลงไป late แล้วยังไปถึงเป็นทีมแรกเลย    ไม่ค่อยจะเห็นแก่กินเลยนะเนี่ยเรา  555   อาหารชุดกลางวันมื้อนี้ดูหลากหลายดี
เพราะมีทั้ง
- ปลาทับทิมนึ่งพริกมะนาว (รสชาติใช้ได้  แต่ว่าน้ําราดน้อยไปนิด  สงสัยจะระเหยไปหมด  หุหุ)
- ลาบไก่ (น่าจะเสิร์ฟกับข้าวเหนียวมากกว่า  กินกับข้าวเปล่าแล้วดูแห้งๆ)
- ผัดผักรวมมิตร (ไม่รู้ว่าอร่อยเพราะใส่น้ํามันหอยหรือเปล่า  แต่ก็กินจนหมด)
- หมูทอดกรอบ (อันนี้อร่อยๆ  มาก  กรอบสมชื่อเลย  ยิ่งจิ้มกับน้ําจิ้มแล้วเด็ดเลย)
- แกงแคไก่ (อันนี้เป็นอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือ  ลักษณะคล้ายๆ แกงเลียงเพราะมีผักหลายชนิด  แต่รสชาติจะไม่เผ็ดร้อนเท่าแกงเลียง  อันนี้กินไม่
หมด  เพราะเริ่มอิ่มแล้ว)
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หลังจากกินอิ่มแล้วก็เดินเล่นรอบๆ รีสอร์ท  เริ่มจากศาลาชมวิวที่อยู่ชั้นบนของห้องอาหาร  จะมองเห็นวิวแม่น้ําปิง  แล้วก็ห้องสมุด (แต่ยังไม่มีสมุดหรือ
หนังสือวางให้อ่านนะ)  ศาลา Cinema และสวนบริเวณริมน้ํา

http://www.ktc.co.th/ktcworld/post.php?cat=10&qid=20605&id=20597&act=reply
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จากนั้นก็เดินไปบริเวณสระว่ายน้ํา  มีที่นั่งตรงสระน้ําพร้อมทั้งวางผ้าเช็ดตัวไว้ให้ด้วย  สระว่ายน้ํามีทั้งสระเด็กและผู้ใหญ่  ตัวเองก็ว่ายน้ําไม่เป็นก็เลยไม่
ได้ใช้บริการสระว่ายน้ํา

ภายในศาลา Cinema จะเป็นลักษณะฉายหนังผ่าน projector  ที่นี่มีช่อง Truevisions ด้วย  เผื่อใครติดบอล  จะได้เชียร์กันมันส์ผ่านจอยักษ์   ด้านนอกศาลา
Cinema ก็จะเป็นที่นอนเอนชมวิวแม่น้ํา
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ประมาณหกโมงครึ่งทางรีสอร์ทก็ให้นั่งรถคอกหมูหายากเพื่อไปรับประทานอาหารล่องแม่น้ําปิงที่ Riverside  ลักษณะรถคอกหมูหายากก็น่าจะดัดแปลงมา
จากรถขนหมูหรือเปล่าไม่แน่ใจ  ^^  แต่ว่าเป็นรถที่ทําด้วยไม้เป็นส่วนใหญ่

หลังจากขึ้นเรือแล้วพนักงานก็เริ่มนําอาหารและเครื่องดื่มมาเสิร์ฟ  พออาหารเสิร์ฟครบ  เรือก็เริ่มล่องตามแม่น้ําปิงกินอาหาร+กินลม  ชมวิวข้างทางไป  โร
แมนติกซะไม่มี   J   มาดูกันดีกว่าว่าแต่ละเมนูมีอะไรบ้าง
- ปลาทับทิมนึ่ง... (อะไรซักอย่างไม่แน่ใจว่านึ่งมะนาวหรือนึ่งซิอิ๊ว)
- เห็ดฟางชุบแป้งทอด (ชอบสุดในบรรดาเมนูอื่นๆ  เลย  ไม่เคยเห็นมีขายในกรุงเทพฯ เลย  ตอนแรกนึกว่าไก่ชุบแป้งทอดซะอีก)
- ผัดยอดมะระ (รสชาติก็ธรรมดาเหมือนกับร้านอื่นๆ)
- ผัดโหงวก้วยทะเล (จานนี้รสชาติก็ใช้ได้  มีทั้งกุ้งและปลาหมึกด้วย)
- แกงส้มชะอมไข่ (น้ําค่อนข้างเข้มข้นเกินไป  กินแล้วมันฝืดๆ คอยังไงก็ไม่รู้)
- ส้มตํากุ้งสด & ซี่โครงหมูย่าง (รสชาติส้มตําจืดไม่เด็ดเท่าไหร่  คงจะทําแบบกลางๆ เผื่อใครไม่ชอบเปรี้ยวหรือเผ็ดเกินไป  ส่วนซี่โครงหมูเนื้อก็นุ่มใช้ได้)
- บัวลอยเผือก (ตบท้ายด้วยของหวานอันแสนอร่อย …ชอบเหมือนกัน  กินแล้วรู้สึกว่ามีเผือกผสมอยู่ในเม็ดบัวลอยจริงๆ >> ไม่มีรูปมาให้ดูเพราะว่าอร่อย
จนลืมถ่ายไปเลย  555)

หลังจากล่องแม่น้ํากันจน 1 ชม. ก็ขึ้นรถสองแถวกลับที่พัก  มีฝนตกโปรยๆ บ้างนิดหน่อย  กลับถึงที่พักก็ประมาณสามทุ่มกว่าๆ ก็อาบน้ําแล้วก็เข้านอนเก็บ
แรงไว้เที่ยวต่อวันพรุ่งนี้

 

เขียนเมื่อ : 2009-09-05 14:15:44 "QUOTE"

วันที่สองของการเดินทาง
 
วันนี้ตื่นมาประมาณ 6 โมงครึ่ง  อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ลงไปเดินสูดอากาศในรีสอร์ท  ตอนเช้าอากาศเย็นสบายดีมากๆ เลย   เห็นเรือคะยัควางอยู่ด้านหน้า
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บีจัง
Post :22
Start :2007-10-12 10:55:54

ทางเข้ารีสอร์ทที่เค้าเก็บมาจากเมื่อวาน  แม่กะอาโกวเลยเข้าไปขอลองพายดูซักหน่อย (^^  พายอยู่บนบกไม่ต้องกลัวจมน้ํา)  รีสอร์ทที่นี่เค้าดูรักษาความ
สะอาดดีมาก  พี่ๆ พนักงานก็จะออกมากวาดใบ้ไม้กันทุกเช้า  พอได้เวลาใกล้ๆ 8 โมงก็เดินไปที่ห้องอาหารเพื่อรับประทานอาหารเช้ากัน

ไหนๆ ก็อากาศดีตอนเช้าก็เลยขอนั่งกินข้าวบริเวณนอกห้องอาหารเลยละกัน  Breakfast ที่นี่ก็เหมือนกับที่อื่นๆ   ถึงแม้อาหารที่นี่จะมีให้เลือกไม่เยอะ  แต่
คุณภาพอาหารก็ถือว่าใช้ได้  มีตั้งแต่ข้าวผัด, สลัดผัก, ขนมปัง, แพนเค้ก, ไส้กรอก, เบคอน, ชา กาแฟ และน้ําผลไม้

 

 

เขียนเมื่อ : 2009-09-05 14:18:51 "QUOTE"

หลังจากทานอาหารเช้าเสร็จประมาณ 9 โมงกว่าๆ ก็ออกเดินทางไปชมวัดท่ากระดาษด้วยรถคอกหมูหายากที่สั่งซื้อมาจากสุโขทัยกันเลยทีเดียว
ภายในอุโบสถภาพวาดตามผนังจะเขียนบนกระดาษ  จึงเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้  นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมและนาจาอยู่ด้วย

http://www.ktc.co.th/ktcworld/post.php?cat=10&qid=20608&id=20597&act=reply


บีจัง
Post :22
Start :2007-10-12 10:55:54

จากนั้นก็เดินทางไปวัดสันทรายต้นกอกกันต่อ  เพราะเรามีนัดเจอกับผู้ใหญ่บ้านที่นี่ (ถ้าจําไม่ผิดที่เชียงใหม่เค้าเรียกผู้ใหญ่บ้านว่า ”พ่อหลวง”)  ทาง
รีสอร์ทเช่าจักรยานมาให้เราขี่ไปที่บ้านพ่อหลวงกัน  ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดเท่าไหร่  ไปถึงก็ได้หัดเล่นบะข่างโว่ (เหมือนลูกข่างที่เด็กๆ เล่นกันแต่ว่าอันนี้ทํา
จากกระบอกไม้ไผ่  และมีเสียงตอนหมุนด้วย)  

เพราะงานตอนเย็นจะมีให้แต่ละทีมแข่งขันเล่นบะข่างโว่กันด้วย เห็นว่าเป็นของเล่นพื้นบ้านอาโกวก็เลยซื้อฝากน้องบอส  1 อัน  แถมให้ลูกพ่อหลวงช่วย
paint ลายสีแดง + พ่อหลวงเขียนชื่อบอสให้ด้วย

 

เขียนเมื่อ : 2009-09-05 14:20:21 "QUOTE"

หลังจากรอ paint บะข่างโว่จนเสร็จเรียบร้อย  มื้อกลางวันเราก็ไปเติมพลังกันที่ร้านข้าวซอยเสมอใจ   โดยไปจอดรถกันที่วัดฟ้าฮ่ามแล้วเดินไปนิดหน่อยก็
ถึงร้านแล้ว  ที่วัดนี้มีของแปลกที่ตั้งโชว์ไว้คือ ไม้สักที่กลายเป็นหิน  เค้าว่ามีอายุกันถึงพันกว่าปีเลยทีเดียว
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มาเยือนเมืองเหนือก็ต้องไม่พลาดกินข้าวซอย  ซึ่งที่ร้านนี้ก็มีคนมากินกันเยอะพอสมควร  โต๊ะก็มีรองรับลูกค้ามากมายเหมือนกัน  เมนูของร้านก็มีหลาย
อย่างถึงแม้จะเป็นข้าวซอยก็มีทั้งข้าวซอยไก่/เนื้อ/หมู/ลูกชิ้นหมู  ขนมจีนน้ําเงี้ยวและหมูสะเต๊ะก็มี  รสชาติถือว่าโอเคสมราคา  ปิดท้ายด้วยเมนูของหวาน
อย่างทับทิมกรอบ  ลอดช่อง  และสลิ่ม

 

เขียนเมื่อ : 2009-09-05 14:21:45 "QUOTE"

เผื่อใครอยากเล่น WIFI โดยที่ไม่ต้องขึ้นไปที่ห้องของตัวเอง  ที่รีสอร์ทนี้เค้ามีห้องรับรอง (Waiting Lounge) ไว้ให้บริการด้วย  (ตอนแรกนึกว่าเป็นห้องพัก
ของเจ้าของรีสอร์ทซะอีก  ^^)
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บีจัง
Post :22
Start :2007-10-12 10:55:54

ส่วนใครที่ชื่นชอบการดื่ม  ที่นี่ก็มี Bar Lounge ให้บริการเช่นกัน  :D

 

บีจัง
Post :22

เขียนเมื่อ : 2009-09-05 14:24:13 "QUOTE"

สําหรับเย็นนี้ทางรีสอร์ทจัดปาร์ตี้อาหารค่ํามื้อพิเศษที่เราสามารถเป็นเจ้าภาพเชิญเพื่อนสนิท ญาติผู้ใหญ่ กิ๊ก แฟนในเชียงใหม่ มาได้ ถึง  4 ท่าน  แต่น่า
เสียดายที่แขกของทีมเราติดธุระกันหมด  ไม่สามารถมาร่วมงานได้  
ก่อนงานจะเริ่มก็มีการแข่งขันเล่นบะข่างโว่กัน (กติกาจะวัดจากเวลาที่เกิดเสียงดัง + จุดที่บะข่างโว่หยุดหมุนว่าไปตกในคะแนนตรงไหน)  โดยทีมที่ชนะจะ
ได้รางวัลที่พัก 3 วัน 2 คืน  ซึ่งรางวัลดังกล่าวตกเป็นของทีมพนักงาน KTC ที่ไปร่วม join กับเราด้วย   ส่วนทีมของเราได้ที่ 3  (มีแข่งทั้งหมด 4 ทีม)
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การเชิญวงดนตรีมาบรรเลงเพลงให้ฟังระหว่างทานอาหารด้วย  ส่วนอาหารก็เป็นแบบอาหารนานาชนิดกันเลยตั้งแต่ของทอดทานเล่นอย่างเปาะเปี๊ยะ  
ไส้อั่ว  หมูยอ  แคบหมู  น้ําพริกหนุ่ม  ปลาราดครีมซอสมะนาว  แหนมซี่โครงหมูทอด   เป็นต้น  จริงๆ มีอาหารอีกหลายอย่างแต่จําไม่ได้แล้วว่ามีอะไรบ้างน่ะ
ค่ะ  ^^ 

นอกจากนี้ยังการแสดงการละเล่นจากเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นตีกลองสะบัดชัย, ฟ้อนดอกไม้  และฟ้อนดาบไฟ เป็นต้น  ระหว่างดูการแสดงก็ลองสั่งพั้นซ์แบบไม่
มีแอลกอฮอลล์มาลองชิมดู (แก้วนี้ต้องจ่ายตังเพิ่มเอง 100 บาท)  มากินกับของหวานที่มีทั้งขนมชั้น, ทองหยอด  ขนมอินเดียและขนมถ้วย…ชอบขนมถ้วย
อะ  กินไปตั้ง 3 ถ้วยแหนะ  :P



หลังจากจบการแสดงก็มีปล่อยโคมลอยกันด้วย   สนุกสนานกันจนเกือบจะทําเอาต้นไม้ไหม้ไฟซะแล้ว  เพราะว่าโคมดันลอยไปติดอยู่บริเวณต้นไม้  ลอยไป
ไหนไม่ได้สุดท้ายก็ไหม้โคมหมดเลย

ประมาณ 3 ทุ่มกว่าๆ ก็ต้องขอตัวกลับไปอาบน้ํานอนพักเก็บแรงไว้ลุยต่อในวันสุดท้าย  เฮ้อ..ตอนไปเที่ยวนี่  เวลาผ่านไปเร็วเหมือนกันนะเนี่ย

 

บีจัง
Post :22
Start :2007-10-12 10:55:54

เขียนเมื่อ : 2009-09-05 14:26:17 "QUOTE"

วันสุดท้ายของการเดินทาง

เช้าวันนี้ในโปรแกรมทางรีสอร์ทไม่มีอาหารเช้าบริการให้  หลังจากตื่นอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยประมาณ 7 โมงกว่าๆ ก็เดินกันไปตรงตลาดที่ไม่ไกลจาก
รีสอร์ทเท่าไหร่  อ้อ..จริงๆ ที่รีสอร์ทก็ยังมีจักรยานให้ขี่อยู่  แต่อากาศเย็นสบายๆ  น่าเดินชมข้างทางไปเรื่อยๆ มากกว่า

ไปถึงตลาดก็เดินดูพ่อค้า แม่ค้าขายของกัน ราคาของที่นี่ก็ใกล้เคียงกับที่กรุงเทพฯ  เดินจนเกือบครบทุกร้าน  สุดท้ายก็เติมพลังกันที่ร้านโจ๊กและเกาเหลา
เลือดหมู (ขายดีมากๆ มีคนต่อคิวมาซื้ออยู่เรื่อยๆ เลย)  ก็เลยสั่งโจ๊กกันคนละชาม  แล้วก็สั่งเกาเหลาเลือดหมูมาไว้ตรงกลาง

http://www.ktc.co.th/ktcworld/post.php?cat=10&qid=20612&id=20597&act=reply


หลังจากกินเสร็จเรียบร้อยก็เดินกลับรีสอร์ท  ช่วงเช้าไม่มีกิจกรรมอะไร  ก็เลยไปยืมซีดีหม่ํา on stage จาก Reception แล้วเอาไปดูที่ศาลา Cinema  แม่กับ
อาโกวก็ตามมาสมทบทีหลัง  เสียดายที่ดูได้ถึงแค่แผ่น 2 เอง (ถึงตอนแอ๊ดคาราบาวออกมาร้องเพลงทะเลใจ)  เพราะว่าประมาณ 11 โมงก็ได้เวลารับ
ประทาน Tapas Brunch กันแล้ว  เป็นเมนูของว่าง (ทําสไตล์เหมือนคอกเทลในโรงแรมเลย) มีตั้งแต่ไข่นกกระทาราดไข่ปลา, ปีกไก่, ไส้กรอกพันเบคอน, ปู
อัด, ปลาชุบแป้งทอด เป็นต้น 

หน้าตาอาหารแต่ละอย่างดูดีมีชาติตระกูล  แค่เห็นน้ําลายก็แทบจะไหลแล้ว  ส่วนรสชาติก็ไม่ต้องพูดถึง  คอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงๆ  เอาวัตถุดิบมาผสม
ผสานกันได้อย่างลงตัว  จริงๆ ถ้าจะให้ดีน่าจะมีป้ายบอกซะหน่อยว่าอาหารแต่ละอย่างคืออะไร  เพราะบางอย่างเราก็เรียกไม่ค่อยถูกเหมือนกัน
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