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หัวข้อ : KTC Real Team VII "ความสุขยกก๊วนที่เชียงใหม่"

เขียนเมื่อ : 2009-08-28 16:45:38 "QUOTE"

ได้มีโอกาสเข้าร่วม KTC Real Team VII ไปเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน และร่วมทํากิจกรรมกับ  Butterfly Resort  ค่ะ 

 

คําตอบ  :

Matira Point

เขียนเมื่อ : 2009-08-28 16:47:17 "QUOTE"

เริ่มกันที่วันแรกเลย

ออกเดินทางโดย TG102 ต้องตื่นตั้งแต่มืดเลย
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อาหารบนเครื่องวันนี้เป็นกระเพราไก่+ไข่ดาวค่ะ ขนมหวานเป็นวุ้น  ข้างในมีลําใยด้วยค่ะ  (ตามฤดูกาลเลย)

แป๊บเดียว ถึงเชียงใหม่ละ

รับรถเรียบร้อย พอออกมาก็หลงกันนิดหน่อย พอหอมปากหอมคอ

ก็มาถึงรีสอร์ตค่ะ นําทางโดย ไกด์จําเป็นตัวน่อย  



รีสอร์ตจะอยู่แถว  ๆ  ตําบลสันผีเสื้อค่ะ ด้านหน้าจะไม่มีป้ายชื่อรีสอร์ตนะคะ

แต่ให้สังเกตรั้วสีเขียว มีไม้ระแนง แล้วติดรูปผีเสื้อไว้ค่ะ

ตรงนี้  ได้คุยกับเจ้าของ เค้าบอกว่า  เป็นความตั้งใจที่จะทําอย่างนั้น

เพราะเค้าบอกว่า  อยากให้คนที่สนใจ อยากเข้ามาหา มาดูสถานที่เองน่ะค่ะ  

เช็คอินเรียบร้อย ก็เข้าห้องพักกันหละ  เราได้ห้อง A1 กับ A4 เป็นห้องที่อยู่ด้านหน้า  แต่ต้องเดินลัดเลาะผ่านห้องอื่น  ๆ  ก่อนค่ะ

ห้องที่เราได้ จะมีสนามหญ้ากว้างหน่อย เพราะเค้าเห็นว่าเรามีเด็กด้วย น่าจะชอบสถานที่กว้าง ๆ  แบบห้องนี้น่ะค่ะ

ระหว่างทาง ก็ดูห้องอื่น  ๆ  ไปพลาง  ๆ  ก่อน

 



ถึงห้องแล้วค่ะ  เข้ามาดูภายในกันว่า ตกแต่งอย่างไรบ้าง

เป็นครั้งแรกเลย ที่ถ่ายรูปได้ตอนเตียงยังไม่เยิน 

 



ดูในห้องน้ํากันมั่ง  ที่นี่มี outdoor ที่มันโล่งซะจนไม่กล้าอะ

ส่วนด้านในก็มีอ่างจากุชชี่ ที่น้ําแร๊งงง แรง สะใจเลย

ระเบียงด้านบน กว้างขวาง สามารถเดินเชื่อมไปถึงห้องที่อยู่ติด  ๆ  กันได้ค่ะ

เก็บสัมภาระเสร็จแล้ว ก็ออกมาสํารวจพื้นที่กันต่อค่ะ



ที่ชอบที่สุดก็คงจะเป็นตรงนี้แหละค่ะ ศาลาไทยริมน้ํา

 

นั่งแล้ว ไม่อยากลุกเลยค่ะ

ข้าง ๆ  กัน  ก็เป็นห้องดูโปรเจ็คเตอร์ค่ะ  ที่นี่จะไม่มีทีวีในแต่ละห้องนะคะ



แต่จะมีที่ดูหนังรวมที่ห้องนี้ค่ะ  ให้มานั่ง  ๆ  นอน  ๆ  กันได้ตามสบายค่ะ

เพราะเค้าบอกว่า  เค้าไม่อยากให้แขกหมกตัวอยู่แต่ในห้อง อยากให้มาเสพบรรยากาศของรีสอร์ต  และให้มาสังสรรค์กันน่ะค่ะ

โซฟาตรงนี้ อันตรายมากค่ะ มันดูดวิญญาณได้ค่ะ

เราโดนมันดูดมาแล้ว หลับลึกเลย มาตื่นเอาตอนที่เจ้าหน้าที่มาปลุกไปทานอาหารกลางวันน่ะค่ะ  

ทานเข้าเสร็จ ก็ออกสํารวจพื้นที่กันต่อ  ก่อนที่จะหลับไปซะก่อน 



 

 

สระว่ายน้ําที่นี่เป็นสระน้ําเค็มนะคะ



พอตอนเย็น  เค้ามาก็ชวนกันไปพายคายัคค่ะ เดิมเค้าตั้งใจจะพาไปชมบ้านเรือนไทยริมน้ําค่ะ แต่ต้องพายไกล เลยไปได้แถว ๆ  นั้น

แต่ขากลับ  ต้องนั่งรถกลับค่ะ เพราะพายทวนน้ํา เรือแทบไม่ขยับเลย

ปิดท้าย เย็นวันนี้ ด้วยการล่องเรือดินเนอร์ที่ร้าน  The Riverside ค่ะ

มีฝนตกมาปรอย ๆ  ให้อากาศได้เย็นขึ้นนิดหน่อย

โปรแกรมเดิม  เค้าจะพาไปฟังเพลงแจ๊สต่อ แต่สมาชิกขอ่บายกันหมด

ก็เลยพากันกลับรีสอร์ตค่ะ 



ปล. ที่นี่มี wifi  ใช้ฟรี ค่ะ แล้วใช้ได้ทุกที่ในรีสอร์ตเลย มีสัญญาณครอบคลุมหมดทุกจุดค่ะ 

 

 

*แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 2009-08-28 17:10:33
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เขียนเมื่อ : 2009-08-28 17:21:24 "QUOTE"

วันที่สอง  กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ตอนเช้า พาไปไหว้พระที่วัดท่ากระดาษ  เป็นวัดในชุมชนสันผีเสื้อ  ที่อยู่ใกล้ ๆ  กันน่ะค่ะ

 

หลังจากนั้นก็ไปอีกวัดนึง น่าจะเป็นวัดต้อนกอง (จําชื่อถูกรึเปล่าเนี่ย)

แล้วเค้าก็เอาจักรยานทั้งเสือภูเขา ทั้งผู้หญิงมาให้ขี่ไปบ้านผู้ใหญ่บ้าน

หรือพ่อหลวง ตามที่คนที่นั่นเรียกค่ะ

http://www.ktc.co.th/ktcworld/post.php?cat=10&qid=20556&id=20553&act=reply


 

แล้วไปกันทําไมที่นั่น  .. ก็เพราะว่า  ที่นั่นมีการสอน และอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้น่ะค่ะ สอนให้เล่นบะข่างโว่ ซึ่งพวกเราก็ซ้อมกัน เพราะเย็นวันนี้จะมีการแข่งขันกันค่ะ

 

ออกจากบ้านพ่อหลวงก็เที่ยงพอดี เราก็ไปทานอาหารกลางวันกันที่นี่เลยค่ะ ข้าวซอยเสมอใจ อยู่ไม่ไกลกันนักค่ะ

 



หลังจากทานข้าวเสร็จแล้ว เราจะมีกิจกรรมกันอีกทีตอนเย็น  เราก็เลยขับรถออกไปที่สันกําแพง  ไปดูน้ําพุร้อน แช่เท้ากัน แก้เมื่อยค่ะ

 

พอกลับมาถึงรีสอร์ต เพื่อน ๆ  ที่เราเชิญไว้ให้มาร่วมดินเนอร์ด้วยกันเย็นนี้ ก็มาถึงพอดี เราก็พาเพื่อน ๆ  ชมรีสอร์ตไปเรื่อย ๆ  (เหมือนเป็นบ้านตัวเองเลยนะเนี่ย)

 

 



บริเวณที่จัดดินเนอร์เย็นนี้ค่ะ
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ขอตามไปเที่ยวด้วยคนนะคะ
รีสอร์ทดูร่มรื่นย์ดีจัง 

Matira Point

เขียนเมื่อ : 2009-08-30 22:13:33 "QUOTE"

กลับมาต่อนะคะ  พอดีติดภาระกิจนิดหน่อยน่ะค่ะ

แขกเริ่มเข้างานมากันแล้วค่ะ (อิอิ ครอบครัวเราเองค่ะ) 

http://www.ktc.co.th/ktcworld/post.php?cat=10&qid=20558&id=20553&act=reply
http://www.ktc.co.th/ktcworld/post.php?cat=10&qid=20561&id=20553&act=reply
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ก่อนจะเริ่มงาน จะมีการแข่งขันบะข่างโว่กันค่ะ กติกาก็ง่าย ๆ  ค่ะ บะข่างของใคร  เสียงดังได้นานที่สุด และตกอยู่ในช่องคะแนนสูงที่สุด จะเป็นฝ่ายชนะค่ะ

รางวัลวันนี้เป็นที่พัก 3 วัน 2 คืนที่ปายค่ะ และทีมเราก็เก่งซะเหลือเกิน  ตกรอบเป็นทีมแรกเลยค่ะ

บรรยากาศล็อบบี้ตอนกลางคืนค่ะ

การแสดงวันนี้  มีดนตรีแจ๊ส และมีการแสดงจากเด็ก ๆ  ที่พ่อหลวงฝึกให้ มาแสดงให้ชมกันหลายชุดเลยค่ะ มีทั้งกลองสะบัดชัย ดาบไฟ และการฟ้อนรําต่าง ๆ  (จําชื่อไม่ได้อีกแล้วเรา) 



 

 

ปิดท้ายคืนนี้ด้วยการลอยโคมค่ะ มีเสียวกันนิดหน่อย เมื่อต้องลุ้นโคมไม่ให้ไปติดต้นไม้ ด้วยความที่รีสอร์ตมีต้นใม้ใหญ่เยอะ  เลยต้องลุ้นกันตลอดเลย 



เช้าวันที่สาม  ยังมีกิจกรรมที่ทางรีสอร์ตจัดไว้ เช่น  Tapas Brunch, ชมสวนสัตว์เชียงใหม่,  ชิมเค้กที่ร้าน  Love at first  bite ซึ่งเราไม่ได้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย เพราะต้องเดินทางกลับก่อนน่ะค่ะ

เช้าวันนี้เราเลยไปทานต้มเลือดหมูกันที่กาดต้นพยอมค่ะ

และกลับด้วยเจ้านี่ค่ะ FD3233

ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ KTC อีกครั้งที่จัดกิจกรรมดี  ๆ  สนุก  ๆ  แบบนี้ให้ค่ะ

ทําให้ทริปเชียงใหม่ครั้งนี้ แปลกไปจากครั้งอื่น  ๆ  ที่ผ่านมาค่ะ
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แวะดูรูป guest และ บรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นะครับ   http://www.sccmu.com/index.php?topic=807.0

lee hom
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เขียนเมื่อ : 2009-09-
04 18:00:50

"QUOTE"

รู้สึกสนุกกันมากเลยนะครับ  เห็นมาเขียนกันหลายคนที่รีสอร์ทนี้  ไว้หน้าหนาวนี้ อาจจะไปพักแบบชิลๆ ที่นี่....

บีจัง
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"QUOTE"

น้องๆ น่ารักดีค่ะ  ^^  เห็นแล้วนึกถึงลูกตัวเอง   เสียดายไม่สบายก็เลยไม่ได้พาไปด้วย

ppana
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"QUOTE"

 น่าสนุกจัง.............
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