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เมื่อ 14 สิงหาคมวามีโอกาสได้ไปเที่ยวเชียงใหม่มาค่ะ กับ โครงการ KTC Real Team 7
KTC Real Team VII "ความสุขยกก๊วนที่เชียงใหม่" @ Butterfly Resort

วาออกเดินทางไปคืนวันที่ 13 สิงหา ไปกับเปิ้ล เพื่อนสมัยมัธยม
หนึ่งก๊วนที่ส่งรายชื่อไป ส่วนอีกสองคน เป็นพี่ๆที่รู้จักกันมาแสนนาน
จากมีตติ้งห้อง Blueplanet ที่ Pantip.com ซึ่งพี่ทั้งสองขอตามไปทีหลัง

เราเดินทางด้วยรถทัวรนครชัยแอร์ เฟริสคลาสรอบ 4 ทุ่มค่ะ
รถหรูหรามากมีทีวีส่วนตัวด้วยนะมีแค่ 20 กว่าที่นั่ง นอนกันยาวๆ
ถึงเชียงใหม่ก็เรียกตุ๊กๆไปส่งที่รีสอร์ตค่ารถ 150 บาท
รีสอร์ตเก๋มากค่ะ ไม่มีป้ายบอก มีแต่น้องผีเสื้อบินๆแค่นั้น
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พอรู้ว่าที่นี่ใช่แล้วล่ะ ก็ไปเช็คอินที่พักค่ะ เปิดประตูไม้ก็จะเจอล๊อบบี้
ที่นี่ตกแต่งได้น่ารักเชียวค่ะ เรารับกุญแจมา ก็เอาของไปเก็บที่พัก
แล้วก็เดินไปทานอาหารเช้าค่ะ เค้าจัดอาหารเช้าน่าทานดีค่ะ
มีให้เลือกพอสมควร บรรยากาศด้านนอกห้องอาหาร ดีมากๆเลยค่ะ

อิ่มแล้วก็เข้าไปที่ห้องกัน เรานอนบ้านหลังนี้ค่ะ บ้านไทยสไตล์โมเดิน
ชั้นบนจะเป็นพื้นไม้บ้านไม้ ด้านล่างจะเป็นพื้นปูนผนังปูนค่ะ

http://www.ktc.co.th/ktcworld/post.php?cat=10&qid=20573&id=20572&act=reply


ห้องของที่นี่ กว้างขวางน่าอยู่ แอบทึบไปนิดสําหรับชั้นบน
เดินแล้วเสียงดังด้วยค่ะ คนข้างล่างได้ยินหมด เหอๆ

ไฮไลท์อยู่ที่ห้องน้ําค่ะ ห้องน้ําสวยมาก เป็นจากุชชี่ แล้วก็มีแบบ outdoor ด้วย
อาบน้ําทีก็วาบๆหวิวๆเหมือนกันนะ 5555
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ตกกลางคืน ที่รีสอร์ตพาไปล่องเรือค่ะ เป็นเรือของร้านอาหาร ริเวอร์ไซด์
คนเยอะมากค่ะร้านนี้ มีดนตรีสด ออกแนวร้านอาหารกึ่งผับ ริมน้ําปิง
ทานอาหารร่วมกัน สนุกสนานดีค่ะ อาหารก็มากมาย อิ่มอ้วนอีกแล้วล่ะ

http://www.ktc.co.th/ktcworld/post.php?cat=10&qid=20574&id=20572&act=reply


แล้วคืนนี้ก็หลับไปอย่างความสุขค่ะ ที่นอนนิ่มมากมาย >.<~

เขียนเมื่อ : 2009-09-02 17:08:50 "QUOTE"

เช้าของอีกวัน พี่นิ พี่เมย์มาถึง ก็ไปทานอาหารเช้ากัน แล้วก็เมาท์กันนิดหน่อยจนเพลิน
9 โมงกว่าๆเค้าเริ่มพาไปเที่ยวแต่พี่ๆเค้าเพิ่งมาถึง ยังไม่อาบน้ําเลยขอตามไปทีหลัง
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พอไปถึงก็ได้ลองเล่น บ๊ะข่างโว้ดู สนุกดีค่ะ เอาเชือกพัน แล้วดึง มันก็จะหมุน
แล้วก็มีเสียงอีกต่างหาก ลองหัดเล่นก็เพลินดีนะ ถ้าหมุนแล้วดังแปลว่าทําถูก
ถ้าเสียงไม่ดังแปลว่าพันเชือกผิดฝั่ง เล่นกันเจ็บมือ เจ็บตัวกันไป
(เวลาเล่นไม่เป็น มันดีดคนอื่นและตัวเองได้ด้วย - -" )

เขียนเมื่อ : 2009-09-02 17:09:27 "QUOTE"
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หลังจากนั้นเค้าพาไปทานอาหารกลางวันค่ะ (กินตลอด)
วันนี้ไปที่ร้าน ข้าวซอยเสมอใจ ได้ยินชื่อมานานแล้ว เพิ่งได้มาลองชิม
ร้านเค้าคนเยอะได้อีกนะ สั่งข้าวซอยเนื้อมาชิม ก็โอเค แต่วาไม่ชอบข้าวซอยอ่ะ
ให้กินอีกก็ไม่เอาดีกว่า เหอๆ มีหมูสเต๊ะให้กินกลุ่มละจาน กินแทบไม่หมดแหน่ะ
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แล้วก็กลับไปพักผ่อนที่รีสอร์ต ช่วงเย็นๆก็ออกมาปาร์ตี้กันค่ะ
วันนี้พิเศษตรงที่เราสามารถเชิญแขกมาได้อีก 4 คน ซึ่งวาก็ชวนพี่ๆน้องๆในพันทิบ
มาเจอกัน 4 คนก็สนุกดีค่ะ ไม่รู้จักกันมาก่อนเลย ก็คุยกันได้เพลิดเพลิน
สมเป็นนักท่องเที่ยวอัธยาศัยดีกันทั้งนั้น ^^ ขอบคุณทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะค๊า

http://www.ktc.co.th/ktcworld/post.php?cat=10&qid=20577&id=20572&act=reply


อาหารของวันนี้เป็น อาหารเหนือผสมอาหารอินเดีย (เจ้าของน่าจะเป็นอินเดีย หรือลูกครึ่งแน่ๆ)
กินไปก็ประหลาดดีค่ะ แต่ที่น่าสนใจคือ  "กุหลาบจามูร์"  คือขนมที่ใช้เวลาทํานานมาก
แล้วก็หากินยากค่ะ เพราะสั่งวัตถุดิบมาจากอินเดียเลยทีเดียว ใช้เวลาทํา 5 ชม.กว่าจะได้กิน
รสชาติเหมือนกินนมข้นหวานอ่ะ แต่ก็อร่อยนะ แต่วาว่าหวานไปนิด แต่ลักษณะของเค้าต้องหวาน
แบบนี้แหล่ะ ถ้วยใส่น่ารักเนอะ เค้าว่านําเข้ามาจาก ตุรกี แหน่ะค่ะ

แล้วซักพักเจ้าของรีสอร์ตก็ชวนไปลอยโคมค่ะ มีเรื่องให้ตื่นเต้นสนุกสนานกันดีค่ะ
โคมบางอันติดต้นไม้ไง ลมไม่ส่ง น่ากลัวมาก แต่สักพักก็ลอยออกไปด้วยดี
มีฝรั่งมาปาร์ตี้ด้วย (เจ้าของรีสอร์ตคงเชิญมา) ก็ตื่นเต้นกันใหญ่กับโคมลอยค่ะ

แขกสองคน ขอตัวกลับก่อน ส่วนพวกเราที่เหลือ ก็ไปเมาท์กันต่อที่บ้านค่ะ 
เลยเวลาไปจนห้าทุ่มกว่า ถึงได้ แยกย้ายกลับบ้านกัน แต่วากะพี่ๆ เมาท์ต่อยันตีหนึ่ง 
กว่าจะได้นอนเล่นเอาอ่วมเหมือนกันวันนี้ (- -")
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เช้าวันต่อมาเค้าจัดอาหารเป็นแบบ Tapaz Brunch ก็คือ อาหารช่วงสายๆค่ะ
จัดอาหารได้หน้าตาดีมากทุกจาน แต่กินไปกินมาก็ไม่ได้อิ่มไรนักหนานะ เน้นสวย 55555

อิ่มแล้วเราก็เก็บของ บ๊ายบายที่นี่กันอย่างเป็นทางการค่ะ
อยู่ที่นี่มีความสุขมาก อาหารอร่อยมาก ที่พักสวยมาก 
ห้องน้ําอลังกาล  แต่ข้อเสียคือ

- รีสอร์ตไม่มีป้ายชื่อ ต้อง คิดเอาเองว่า รั้วผีเสื้อเยอะๆนี่คงจะใช่แหล่ะมั๊ง
- ห้องชั้นบนเดิน ห้องชั้นล่างจะได้ยินชัดมาก ไม่ว่าจะพยายามเดินเบาแค่ไหนแล้วก็ตาม
- ห้องน้ํา outdoor เป็นอะไรที่ ไม่มีความเป็นส่วนตัวด้วยประการทั้งปวง
เดินบนบันไดชานบ้าน มองลงไปบ้านอื่น เห็นกันหมดทีเดียว
- ห้องน้ําด้านในก็โล่งไปนิด ถึงจะมีม่าน ก็ม่านด้านนอกไม่ค่อยอุ่นใจเท่าไหร่ 
อาบน้ําอย่างระแวง แต่ยอมรับว่าสวยมากค่ะ
- ห้องพักไม่มี TV ซึ่งเหตุผลคือ แขกจะไม่ออกมาข้างนอก อยากให้แขกได้พักผ่อน
(แต่จะมี ห้องดูทีวีรวมอยู่ที่ ศาลาไทยริมแม่น้ําปิง ซึ่งบางทีก็เกรงใจคนอื่นเหมือนกัน)
แต่ถึงจะไม่มี TV คิดว่าแขกบางคนก็อาจจะไม่อยากจะออกไปข้างนอกเท่าไหร่
การมาพักผ่อนไม่จําเป็นต้องขาดการติดต่อจากโลกข่าวสารภายนอกเสมอไป
จึงต้องทนดูผ่าน โน๊ตบุ้คแบบไม่ชัดเอา ก็ไม่ออกจากห้องอยู่ดี

9/10 สําหรับรีสอร์ตนี้ ขอหัก 1 คะแนนแล้วกัน เอิ๊กๆ

ปล. เจ้าของรีสอร์ต แลดูใจดีมากค่ะ ^^
ปปล. พนักงานกางมุ้งน่ารักมากค่ะ รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเจ้าหญิงมาก มีคนมากางมุ้งให้ทุกวัน
จริงๆกางมุ้งเองมันไม่ได้ยากเลยนะ แค่ดึงเชือก 4 อัน ^^"
ปปปล. ขอบคุณพนักงานที่รีสอร์ตทุกคน ที่ทําหน้าที่ได้ One Stop Service มากๆ
ตอนเช้ามาดู wi-fi ให้ ตกบ่ายไปพายคายัก ตกดึกพาไปกินข้าวล่องเรือ เจ๋งค่ะ! 

ขอบคุณทุกๆคนจริงๆค่ะ
*แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 2009-09-02 17:11:43
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เอาล่ะ เที่ยวกันต่อ โปรแกรมวันนี้ คือไปสวนสัตว์เชียงใหม่ แล้วก็ ไปทานเค้กค่ะ
หลังจากนั้นเราก็ต้อง ผจญโลกแห่งความจริงกันแล้ว...
เริ่มแรกเลยคือ สวนสัตว์เชียงใหม่ รถคอกหมูที่รีสอร์ตมาส่ง 13.00 
และ ให้เรากลับมาที่รถ 15.00 โอเคตามนั้น ลุยยยยย!

เราได้บัตรมาจากรีสอร์ต แล้วก็เอาไปแลก บัตรแพคเกจของสวนสัตว์ค่ะ
เท่าที่ดูเค้าบอกมา เหมือนเราจะได้แพคเกจแพนด้าค่ะ ก็คือ ขึ้นรถนําเที่ยวฟรี
เข้าดูแพนด้าฟรี แล้วที่สําคัญ เข้าดูน้องหลินปิงฟรีอีกด้วย !!!

เราก็เลือกที่จะนั่งรถชมเอารอบๆ เพราะเวลาเราน้อยมากจริงๆค่ะ
วาเคยมาแล้วครั้งนึง ก็เลยเฉยๆกับที่นี่ ทั้งๆที่ยังดูไม่ทั่วล่ะนะ
แต่จริงๆอยากดูให้ทั่วกว่านี้ เหมือนกัน ขนาดคราวที่แล้วมา พร้อมรถเช่า
ยังไม่ทั่วเลย - -" เอาไว้โปรใหม่มา เจอก๊านนนนน อิอิ

http://www.ktc.co.th/ktcworld/post.php?cat=10&qid=20579&id=20572&act=reply


วันนี้คนเยอะมาก อากาศร้อนสุดๆ ไม่ไหวๆ แต่ก็ตื่นตาตื่นใจดีค่ะ
เค้ามีพาเหรดสัตว์ป่ากัน เราแวะไปดูแพนด้ากัน เจอช่วง ช่วง วิ่งไปวิ่งมา
แล้วก็เจอคุณแม่หลินฮุ่ย กับ น้องหลินปิงในทีวี วันนี้เราโชคดีมาก
เพราะอยู่ในช่วงที่ให้เข้าชมน้องหลินปิงตัวเป็นๆได้พอดี
แต่ความโชคร้ายคือ มันมีรอบ 15.30 ข่าวว่าเราต้องกลับตอน 15.00 ไง แง๊
แต่ก็เอาบัตรคิวมาก่อนล่ะ เผื่อฟลุ๊ค!

ออกมาก็เดินชมสวนสัตว์เล็กน้อย ถ่ายรูปไปเรื่อยๆค่ะ
ไม่นานนักก็ต้องกลับกันแล้วจะบ่ายสามแล้ว อดดูน้องหลินปิงจริงๆ



แวะไปดู หมีโคล่า วันนี้ตื่นด้วยค่ะไม่น่าเชื่อ ปกติมาเจอแต่เค้าหลับ
แล้วก็นั่งรถออกมาสุดท้ายที่นก ฟลามิงโก ประตูทางออกค่ะ
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หลังจากนั้น พี่โชว(เฟอร์) ของเราก็พาไปทานเค้กที่ร้านนี้ค่ะ สั่งเค้กคนละ 1 ชิ้น
วาได้ ครีมพายกล้วยมา ชื่ออะไรไม่รู้ แต่วาว่าอร่อยดีนะ
ของพี่เมย์เป็น ครีมพายมะพร้าว พี่นิ ทิรามิสุ ของเปิ้ลเป็น ดาร์กชอค
เทียบกับราคา ถือว่าร้านนี้โอเคทีเดียวค่ะ
อยากลองอีกหลายอย่าง แต่ จุก และเลี่ยนในเวลาเดียวกัน 
วาว่า ที่เฟรินฟอเรสที่วาไปกินมา บรรยากาศดีกว่า ร้านเล็กกว่า
แต่เค้กที่นี่อร่อยกว่า มีเยอะกว่า แต่บานอฟฟี่ที่เฟรินฟอเรส อร่อยนะคะ ชอบๆๆ

เขียนเมื่อ : 2009-09-02 17:13:21 "QUOTE"

เราต้องแยกทางกับรถตรงนี้ เพราะใกล้ จุดหมายของเราที่สุดค่ะ
เราได้รถแดงเหมาไปในราคา 4 คน 80 บาท ไม่ไกลหรอก แต่พี่แก มั่ว หลง
ฝนตกอีกไปไม่ภูกอีก ตอนหลังขอขึ้นอีกคนละ 10 บาทเฉยเลย เลว!
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แต่ก็จําใจให้ไปเพราะไม่มีทางเลือก ฝนตกหนักมากค่ะ
พอมาถึงบ้านอ้ายหล้า ก็เริ่มล้าๆแล้วล่ะ ที่นี่น่ารักดีค่ะ ถูกใจราคาก็ถูกด้วย
wi-fi ฟรี แต่คนเยอะไปหน่อย วาลืมเอาปลั๊กต่อมา เลยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่

วันนี้นอนห้องพัดลม 350 บาทค่ะ 
เชื่อมั๊ยว่า นี่คือห้องพัดลม ราคา 350 บาท ขอบอกไม่ร้อนเลยค่ะ เริ่ด!

ตกกลางคืนไปถนนคนเดิน ร้านรวงก็พยายามตั้งๆ หลังฝนซาเราเลยไดเจออะไรเยอะเหมือนกัน
ขนาดไปจนดึกแล้ว เพราะฝนเพิ่งหยุดตก วันนั้น เดินไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ท้ายถนน จนหัวถนน
หมดเงินกับกางเกงทรงฮาเรม จินนี่ หรืออะไรก้ไม่รู้เนี่ย กับของจุกจิก ไปพันกว่าบาท
กางเกงได้มา 4 ตัว ซื้อมาเยอะแยะ ใส่ที่เชียงใหม่ เนียนมาก แต่ใส่ที่ กทม. มีแต่คนมองแหะ
แต่ก็ใส่ ไม่แคร์สื่อ - -"



ได้กําไรมา 4 วง สีม่วง 2 ม่วงลาย 1 ม่วงแตก 1 เป็นอะไรกับสีม่วงมากมั๊ย
ซื้อสองร้านได้สีเดียวกันกลับบ้านเฉยเลย - -"

แวะกินขนมจีนในวัด แก้หิวไป 1 จานด้วยค่ะ ได้ของให้น้องพอใจด้วยแหล่ะ อิอิ ชอบๆ 
กลับบ้าน นอนหลับฝันดี แต่เหนื่อยมาก เหมือนใช้พลังชีวิตเยอะมากค่ะ
รู้สึกไม่ค่อยสบายตัว ... อย่างแรง
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เช้าของวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม
เราก็ตื่นแต่ไก่โห่ พร้อมออกเดินทางขึ้น TG123 กันค่ะ
มาถึง สนามบินน่าจะ 6 โมงเช้านิดๆ น้องพอใจแลดูตื่นเต้นนิดนึง
เพราะขึ้นเครื่องบินครั้งแรกค่ะ ส่วนวาเองก็ตื่นเต้นค่ะ วาไม่เคยบิน TG เลย
ครั้งนี้ ครั้งแรกสําหรับ TG แล้วก็ ครั้งแรกสําหรับเครื่องใหญ่ขนาดนี้ด้วยค่ะ

ตื่นเต้นกันน่าดู ได้ผ้าปิดปากให้น้องพอใจ จากถนนคนเดิน เอามาใส่ด้วย 
น่ารักมากอ่ะ ชอบๆๆ 10 บาท ค่ะ เหลืออันเดียว เหอๆ คิดได้ไง
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น่ารักมากอ่ะ ชอบๆๆ 10 บาท ค่ะ เหลืออันเดียว เหอๆ คิดได้ไง
เราเดินทางสู้ สุวรรณภูมิ ราวๆ 8.15 แต่กว่าจะถึงที่ทํางาน ปาไป 9.40
ก็ทํางานต่ออย่างสติไม่ค่อย สมประกอบเท่าไหร่ ได้หยุดงานต่ออีก 3 วันรวด

แล้วก็ป่วยต่อเนื่อง เป็นๆ หายๆ โดนฉีดยา  เจาะเลือดวุ่นวายมาก 
อาการเหมือนไข้หวัด 2009 ไม่ก็ไข้เลือดออกมากๆ เข้า รพ. ทุกวันเลย
แถมไข้ลดวันที่ 3 ก็มีผื่นขึ้นน่ากลัวมากค่ะ เหมือนเป็น "ส่าไข้" ของเด็กเลย
แต่ตอนนี้ก็หายดีแล้วค่า

เฮ้อ เหนื่อยได้อีกค่ะ ทริปนี้
แต่ก็สนุกดีนะคะ ให้ไปอีกก็เอานะคะ 5555555

-------------------------------------------------------------------- *

สรุปทริปนี้หมดค่า เดินทาง + ชอปปิ้งไปโขอยู่ค่ะ แต่ก็ได้ความประทับใจ
สําหรับกิจกรรมดีๆของ KTC นี้มากมายเลยทีเดียว

• ขอบคุณ ทีมงาน KTC สําหรับกิจกรรม และของรางวัลสุดเจ๋งชิ้นนี้
• ขอบคุณ Butterfly Resort อีกครั้ง ที่ดูแลเราตลอด 3 วันค่ะ
• ขอบคุณแขกที่วาชวนมาทั้ง 4 ท่านด้วยนะคะ ขาดเหลืออะไร ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
• และที่สําคัญ ขอบคุณเพื่อนร่วมทริปทุกท่าน ทั้ง 3 คน ที่ไปเที่ยวกับวาครั้งนี้นะจ๊า สนุกมากๆ
• อ้อ ขอบคุณ เพื่อนร่วมทริป ทีมอื่นๆทุกท่านด้วยนะคะ ที่ไปเที่ยวด้วยกันตลอด 3 วันที่ผ่านมา
ถึงจะไม่ค่อยได้คุยกันเลยก็ตาม :)

 

ขอบคุณทุกๆคนที่หลงเข้ามาชมจ้า


