สะพานสารสิน
สถานีตำรวจ

แผนที่
จังหวัดภูเก็ต
N

w
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สะพานทาวเทพกระษัตรี

จังหวัดพังงา

เกาะพนัก

ประตูเมืองภูเก็ต
หาดทรายแกว
อาวมะพราว
สถานีทวนสัญญาณ
สนามบินนานาชาติภูเก็ต
แหลมทราย

หาดไมขาว

อุทยานแหงชาติสิรินาถ

เกาะละวะใหญ

4026

ตำรวจทางหลวง
สถานีทดลองยางภูเก็ต
รานแมจู

หาดในยาง

เกาะงำ

4027

E

หาดในทอน

เกาะแรด
น้ำตกบางแป
เกาะนาคาใหญ
ศูนยอนุรักษชะนี อาวปอ
เขาพระแทว
ทาเรือบางโรง
อำเภอถลาง
น้ำตกโตนไทร
เกาะนาคานอย
โรงพยาบาลถลาง
วัดพระนางสราง

4031

402

หาดลายัน
เกาะกะทะ
หาดบางเทา

แผนที่
4027

4030

402

หาดพันทรี
หาดสุรินทร
หาดแหลมสิงห
หาดกมลา

4025

ภูเก็ตแฟนตาซี

ศรีศุภลักษณ ออคิด
พิพิธภัณฑแหงชาติถลาง
อนุสาวรีย
ทาวเทพกระษัตรี
ทาวศรีสุนทร

แหลมหิน
เกาะมะพราว

น้ำตกกะทู
หาดนาคาเล
หาดกะหลิม
หาดปาตอง
หาดไตรตรัง

เกาะรังใหญ

402

อำเภอกะทู

4020
402

4029

ม.สงขลานครินทร
(วิทยาเขตภูเก็ต)

หาดฟรีดอม
หาดกะรนนอย

เกาะรังนอย

ทาเรือภูเก็ต

4022

วัดสีลสุภาราม

ตัวเมืองภูเก็ต หมูบานชาวเล

ฟารมหอยเปาฮื้อ
ทาเรือ ภูเก็ต ไอสแลนด ฮอปเปอร

4021

วัดฉลอง

หาดกะรน

เกาะสิเหร

เกาะตะเภานอย
อาวปาหลาย เขาขาด
เกาะตะเภาใหญ
อาวมะขาม
อาวฉลอง
หาดกะตะ
ทาเรือน้ำลึกภูเก็ต
หาดกะตะนอย
อาวยน แหลมพันวา
หาดมิตรภาพ
พิพิธภัณฑสัตวน้ำ
จุ
ด
ชมวิ
ว
เกาะโหลน
อาวเสน
แหลมกา
หาดในหาน
หาดราไวย
เกาะไมทอน
หาดยะนุย
เกาะแอว
แหลมพรหมเทพ จุดชมวิว เกาะบอน
4028

4024

เกาะแกวใหญ

เกาะเฮ

4023

ชม
ชิม
ช้อป

เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต เมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์
ด้านอาหารของยูเนสเนสโก
เกาะภูเก็ต หรือไข่มุกแห่งอันดามัน นอกจาก
จะมีธรรมชาติที่งดงาม ทะเลสวย หาดทรายสีขาว
มีเสน่ห์ ให้นักท่องเที่ยวได้แวะเวียนมาเยือน
และได้มาสัมผัสวัฒนธรรมที่ผสมกลมกลืน
ของคนท้องถิ่นและสถาปัตยกรรมอันงดงาม
บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองในอดีต
ตึกชิโนโปรตุกีส เอกลักษณ์อันโดดเด่นเรียงราย
อยู่รายล้อมรอบย่านเมืองเก่า
บ่งบอกถึงความประณีตพิถีพิถันและสร้างสรรค์
ของคนรุ่นบุกเบิกที่ ใส่ ใจทุกรายละเอียด
ทำ�ให้พวกเรายังได้ชื่นชมความงาม
ของสถาปัตยกรรมเหล่านั้น สำ�หรับอาหารการกิน
ภูเก็ตมีความผสมผสานหลากหลายทางเชื้อชาติ
และวัฒนธรรมที่หล่อหลอมกันจนลงตัว
ก่อให้เกิดอาหารจานเด็ด จานดัง ที่มีอัตลักษณ์
ทั้งอาหารพื้นบ้านที่รสชาติจัดจ้าน อาหารมุสลิม
ที่ปรุงแต่งด้วยเครื่องเทศ ส่งกลิ่นหอมเย้ายวน
ชวนชิมหรือจะเป็นอาหารจีนสไตล์ฮกเกี้ยนอันลือชื่อ
ของภูเก็ต ปรุงแต่งอย่างประณีตและพิถีพิถัน
จนได้รับการประกาศให้เป็น
“ภูเก็ตเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้านอาหาร
ของยูเนสเนสโก” ชมกันจนเพลิน ชิมกันจนอิ่ม
ก็ต้องช้อปกันให้กระจาย กับการเลือกซื้อของฝาก
ของที่ระลึกที่มีมากมาย หรือจะเป็นสินค้าพื้นเมือง
ที่ถูกตาต้องใจ ก็ต้องมาที่ย่านเมืองเก่า รับรอง
ไม่ผิดหวัง เสน่ห์ที่ลงตัวของภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็น
สถาปัตยกรรม อาหารการกินที่เลื่องชื่อ
แหล่งช้อปปิ้งที่หลากหลาย ทำ�ให้ผู้มาเยือน
ต่างต้องมนต์และหลงไหลเกาะเล็กๆ แห่งนี้

สารบัญ
ถนนถลาง
ถนนกระบี่
ถนนเยาวราช
ถนนดีบุก
ถนนสตูล
ถนนพังงา
ถนนรัษฎา
ถนนตะกั่วป่า
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ถนนบางกอก
ถนนระนอง + ซอยภูธร
ถนนภูเก็ต
ถนนเทพกระษัตรี
วงเวียนสุร ินทร์
ตลาดท้ายรถนาคา

08
18
26
32
40
44
52
56
58
64
68
74
80
86
90

ถนน
ถลาง

ถนน

ชวนชม

ชวนชอป

ชวนชิม

ชวนพัก

ชวนสักการะ

การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
สำนักงานภูเก็ต
สวน 72 พรรษา

โรงโกปี้แถวน้ำ

สิริรัตน์
ร้านพี่แขก
หมี่ฮกเกี้ยน
ไท้ก่ี

The
Postcard

ถ.ถลาง

Rommanee
18 Cafe
& Antique

ซ.รมณีย์

ไต่ตง คาเฟ่
Mac-Chiato House & Cake Box
32 Thalang Gallery

43 Guesthouse
37 Guesthouse
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D’s Corner Guesthouse
โชคดี
อับดุลข้าวหมกไก่
ญาสมิน
อรุณโภชนา
โชคเจริญ
Eleven Two & Co.
บ้านเอมมี่
วีอาร์ภูเก็ต
โตราคานสโตร์
อนันต์พาณิชย์
สองพี่น้อง
นาอิม บาติก
อาดิล บาติก
ภูถลาง
Old Town Souvenir
Go 2 Tum

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ร้านหนัง (สือ) 2521
แฟนซี

E

เป็นถนนที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในภูเก็ต มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2393
เป็นถนนสายหลากหลายวัฒนธรรมที่ ได้ ใจ บรรดา อาจารย์ ศิลปิน สถาปนิก
ช่างภาพ ดีไซด์เนอร์ นักช้อป และนักชิมจากทุกมุมโลก เพราะสิ่งละอันพันละน้อย
ที่ผู้คนเหล่านั้นมองหา ต่างมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ตึกเก่าสไตล์ชิโนโปรตุกีส
ที่เกาะกลุ่มราว 151 คูหา ด้านหน้าของแต่ละคูหามี “หง่อคาขี่” ให้คนเดินเท้าได้ ใช้
เป็นที่กันแดดและฝน แสดงถึงน้ํำ�ใจของคนสมัยก่อน

ถ.เทพกระษัตรี

Ranida
ตองหนึ่ง
บ้าน 109
O’ Natural
99 Old Town
Boutique
Guesthouse

ถลาง

หนนหลาง

หลาดยัย

ถ.เยาวราช

ไชน่า อินน์
โกปี้เตี่ยม (กาแฟ)
หงวนชุนต๋อง
โกปี้เตี่ยม (อาหาร)
A.Dessert.Moment
Chino@Cafe' Gallery

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ถนน

ถนน

ถลาง

ถลาง

ชวนชิม

สวนเฉลิมพระเกียรติ
72 พรรษา มหาราชินี

ชวนชม

Macchiato
House
& Cake
Box

คนภูเก็ตนิยมเรียกว่าลานมังกร ตั้งอยู่ถัดจากตึก
ที่ทํำ�การสํำ�นักงานการท่องเที่ยวบนถนนถลาง
มังกรสีทองเป็นสัตว์มงคลที่ยิ่งใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่า
อยู่ ในสระนํ้ำ�พุเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิร ิมงคล
คู่เมืองภูเก็ต เชื่อกันว่าจะช่วยปกป้องคุ้มครอง
ชาวภูเก็ตและผู้มาเยือนให้อยู่เย็นเป็นสุข

ศูนย์บริการข้อมูล
การทอ่ งเที่ยว

ตั้งอยู่ตอนกลางของถนนถลาง
โดยมีประตูทางเข้าเป็นลายสลักโบราณ
สวยงามเป็นที่นิยมชมชอบสํำ�หรับ
นักท่องเที่ยวที่จะมาถ่ายภาพ ภายใน
บอกประวัติความเป็นมาและสิ่งที่น่าสนใจ
ของย่านเมืองเก่ารวมถึงข้อมูล
ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยว
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 - 16:30 น.
พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูล
สอบถามข้อมูลติดต่อ
0 7621 4306-9, 08 7389 7373

อาคารที่สร้างเลียนแบบตึกชิโนโปรตุกีส
สีส้มสดใสสบายตาแก่ผู้พบเห็น
ที่นี่เป็นแหล่งให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว
ทั้งไทยและต่างชาติ พร้อมมีเจ้าหน้าที่
คอยให้คํำ�แนะนํำ�
โดยจะเปิดบริการทุกวัน
เวลา 8:30 - 6:30 น.
รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 7621 2213

เป็นที่สํำ�หรับคอกาแฟผู้ที่ชื่นชอบ
การจิบกาแฟชมตึกเก่าในร้านที่ตกแต่ง
เฟอร์นิเจอร์แบบคลาสสิคทั้งเก่าและใหม่
ไว้ด้วยกัน ในร้านมีชั้นวางหนังสือ
ที่มีหนังสือดีๆ น่าอ่านมากมายพร้อม
ทั้งคอมพิวเตอร์ ไว้ ให้ลูกค้าได้ ใช้บริการ
ส่วนผู้ที่ชื่นชอบเบเกอรี่ ฮันนี่ โทสที่นี่
เป็นเมนูเด็ดที่พลาดไม่ได้
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 7:00 - 21:00 น.
สอบถามข้อมูลติดต่อ 0 7621 5701

ร้านอรุณโภชนา

ร้าน
หงวนชุนต๋อง
ขายยาไทย
จีน ฝรั่ง

การทอ่ งเที่ยว
แห่งประเทศไทย
สำ�นักงานภูเก็ต

เปิดบริิการ
วันจันทร์ - เสาร์
8:00 - 18:00
วันอาทิตย์
8:00 - 12:00 น.
สอบถามข้อมูลติดต่อ
0 7621 5901

ร้านขายยาสมุนไพร
ที่เก่าแก่กว่า 100 ปี เป็น
อาคารสไตล์ชิโนโปรตุกีส
ตั้งอยู่ติดกับร้านโกปี้เตี่ยม
ตรงสุดถนนถลาง
ด้านซ้ายมือ ภายในร้าน
จะคงลักษณะเก่าแก่
เหมือนยังมีมนต์ขลัง
ของวันวานอบอวลอยู่
ผนังสองด้านจะประกอบ
ไปด้วยลิ้นชักใส่ยาหลาก
หลายชนิดไว้คอยบริการ

สาวกโรตีชาชักต้องไม่พลาดที่จะแวะ
มาชิม อรุณโภชนามี โรตีน้ำ�แกงรสเด็ด
พร้อมทั้งแกงแพะให้บริการทุกๆ วันศุกร์
จานเด็ดที่ ไม่ควรพลาดคือข้าวยํำ�
ปัตตานีสูตรเด็ด และชาชักทั้งร้อน
และเย็น
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 6:30 - 17:00 น.
หรือจนกว่าของจะหมด
สอบถามข้อมูลติดต่อ 08 7886 0482
ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ชวนชิม

11

ถนน

ถนน

ถลาง

ชวนชิม

ร้านอับดุลข้าวหมกไก่
ตั้งอยู่ซ้ายมือห่างจากแยกไฟแดงไป
เล็กน้อย ที่นี่เป็นเจ้าตํำ�รับข้าวหมกไก่
ของภูเก็ตที่เจ้าของร้านจะเลือกวัตถุดิบ
พร้อมสมุนไพรเครื่องเทศอย่างดี
มาบรรจงปรุงรสชาติจนเป็นที่ถูกปาก
ถูกใจนักชิมมาเป็นเวลายาวนาน
ข้าวหมกไก่ที่นี่เสิร์ฟพร้อมหอมเจียว
และเนื้อไก่ที่อบจนหอมนุ่ม ที่นี่ยังมี
โรตีและเครื่องดื่มร้อนเย็นหลากหลาย
ประเภทให้เลือกชิมกันอีกด้วย
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 7:00 – 17:00 น.
หรือจนกว่าของจะหมด
สอบถามข้อมูลติดต่อ
0 7621 0290

China Inn

ชวนชิม

Eleven two & Co
ภายในร้านเปิดโล่งโอเพ่นแอร์ ให้นักชิม
ได้ชื่นชมทิวทัศน์ของตึกชิโนโปรตุกีส
บนถนนถลาง ด้านในจะมีร้านเล็กๆ
ที่ขายสินค้าแตกต่างกันไป ตั้งแต่ขาย
สินค้าที่ระลึกจนขายทัวร์ แต่ที่ โดดเด่น
ก็คงเป็นร้านอาหารที่มีอาหารทั้งไทย
และนานาชาติ ตลอดจนเครื่องดื่ม
หลากหลายชนิดไว้คอยบริการ

เปิดบริการทุกวัน
เวลา 10:00 - 22:00 น.
สอบถามข้อมูลติดต่อ 0 7635 4424

Chino @ Cafe’
Gallery

ร้านแรกๆ ในถนนถลางที่นํำ�ตึกเก่ามาประยุกต์
ให้เป็นร้านอาหารเก๋ๆ มาภูเก็ตต้องแวะมานั่งร้าน
China Inn รับรองถึงภูเก็ตแน่นอน ร้านนี้
มีอาหารขึ้นชื่อหลายอย่าง แต่ที่พลาดไม่ได้ต้องเป็น
“หมูฮ้อง” ทํำ�จากหมูสามชั้นรสชาติเข้มข้นหวาน
นิดๆ เนื้อหมูละลายในปาก นอกจากนี้ยังมีกาแฟ
และ ขนมเค้กต่างๆ ไว้คอยบริการเหล่านักชิม
ให้ได้ลิ้มอร่อยกันอย่างเต็มที่

คาเฟ่สไตล์หรูตกแต่งด้วยวัสดุโทนสี
ธรรมชาติ ตั้งอยู่มุมถนนถลางก่อนถึง
แยกไฟแดงตัดกับถนนเยาวราช ที่นี่
นอกจากมีอาหาร ขนมพื้นเมือง
เครื่องดื่ม ไว้คอยบริการ ยังมีแกลอรี่
แสดงภาพชั้นสอง บริการปริ้นภาพ
ทํำ�โปสการ์ดและของฝากทํำ�จาก
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอีกด้วย
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 6:30 - 17:00 น.
หรือจนกว่าของจะหมด
สอบถามข้อมูลติดต่อ 08 7886 0482

ร้านเปิดวันจันทร์-วันเสาร์
เวลา 10:30 - 17:00 น.
สอบถามข้อมูลติดต่อ 0 7635 6239

ไต่ตงคาเฟ่

ถลาง

ร้านกาแฟอีกร้านที่ โดดเด่นในการแต่งร้านแบบ
Sino Modern Style ภายในร้านจะมีรถโพถ้อง
ที่เป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ตจำ�ลองไว้ ร้านน่ารัก
เหมาะกับสาวกนักถ่ายภาพที่จะมาดื่มเพื่ออัพสเตตัส
เป็นอย่างยิ่ง หรือจะลองชิมอาหารจานเด็ดจานเดียว
ก็มีข้าวหมูฮ้อง ข้าวคลุกกะปิ น้ํำ�ชุบไว้คอยบริการ
เปิดบริการทุกวันเวลา 8:30 - 17:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
08 2894 3199

ร้านหนัง (สือ) 2521

a.dessert.
moments

เปิดบริการทุกวัน
11:00 - 21:00 น.
หยุดทุกวันอังคาร
สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมติดต่อ
09 6635 8881 ,
0 7622 5599

ร้อนๆ แบบนี้ ต้องรับ
น้ํำ�แข็งใสเย็นๆ
เติมความหวานซักนิด
ให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า ชุ่มฉ่ํำ�ไปด้วย
กลิ่นหอมๆ ของนํ้ำ�แข็งใส
และผลไม้เย็นๆ
ที่เสิร์ฟคู่กัน ตามเมนู
ที่ทางร้านได้สร้างสรรค์
อาทิ Melon Miami
หรือ Thai Tea
Tasmania มาเที่ยวภูเก็ต
ต้องแวะมาเช็คอินนะค่ะ

คาเฟ่เล็กๆ โปร่งโล่งสบายในสไตล์ธรรมชาติ
ปราศจากเครื่องปรับอากาศ ภายในร้านมีหนังสือ
ทํำ�มือวางจํำ�หน่ายพร้อมทั้งให้หยิบอ่านกันฟรีๆ
ชั้นบนจะมีห้องฉายภาพยนตร์ซึ่งจะหมุนเวียน
สับเปลี่ยนไปตามตารางฉาย โดยลูกค้าจะสามารถ
สั่งเครื่องดื่มขึ้นไปนั่งจิบระหว่างดูหนังได้
เมนูแนะนํำ� shakererato กาแฟผสมน้ํำ�ผึ้ง และ
chocolate cake ที่ขึ้นชื่อ ขนาดหนังสือ lonely
planet ยังแนะนำ�ให้มาชิม ในร้านยังมี โปสการ์ด
และของที่ระลึกจำ�หน่ายอีกด้วย
ร้านเปิดวันจันทร์-วันเสาร์
เวลา 10:00 - 19:00 น.
สอบถามข้อมูลติดต่อ 0 7625 8072
ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต

12

13

ถนน

ถนน

ถลาง

ชวนชิม

ชวนช้อป

ถลาง

ชวนช้อป

อนันต์พาณิชย์
ชวนชิม

โกปี้เตี่ยม
ตั้งอยู่เกือบสุดถนนด้านซ้ายก่อนถึงแยกไฟแดง
ที่นี่มีอาหารตามสั่งเมนูพื้นเมืองหาทานยาก
หลายเมนูไว้ ให้ชิม สิ่งที่น่าสนใจของร้านนี้
คือผนังร้านที่ถูกตกแต่งด้วยรูปเมืองภูเก็ต
สมัยครั้งอดีต บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง
เหมือนนั่งกินข้าวที่บ้านเพื่อนพร้อมดื่มดํ่ำ�ไปกับ
บรรยากาศความเป็นภูเก็ตได้อย่างเต็มที่
เปิดบริการทุกวันจันทร์-เสาร์
เวลา 11:00 - 22:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
08 1895 4278

ชวนช้อป

หลาดใหญ่

ทุกๆ วันอาทิตย์ถนนถลางจะเปิดให้พ่อค้าแม่ค้า
มาตั้งร้านขายอาหารพื้นเมือง สินค้าที่ระลึก เสื้อผ้า
เครื่องประดับ และอื่นๆ อีกมากมาย นักท่องเที่ยว
สามารถเดินช้อปสินค้าหลากหลายชนิดในราคา
ประหยัด แถมต่อรองได้อีกด้วย
เปิดทุกวันอาทิตย์
เวลา 16:00 - 23:00 น.

โตราคาน
รนิดา

ร้านญาสมิน

ร้านตั้งอยู่ซ้ายมือถัดจาก
ร้านอับดุลข้าวหมกไก่
เพียงไม่กี่เมตรจากแยก
ไฟแดงถนนถลางตัดกับ
ถนนเทพกระษัตรี ที่นี่
เป็นศูนย์รวมผ้าโสร่ง
ปาเต๊ะและผ้าถุง
จากหลากหลายแหล่ง

เพียงไม่กี่คูหาถัดมาจาก
ร้านอรุณโภชนา จะมีแหล่งจํำ�หน่าย
สินค้าแหล่งใหญ่ของชาวมุสลิม
ที่เปิดมายาวนานตั้งแต่รุ่นปู่ย่า ที่นี่
มีความหลากหลายของสินค้า
ให้เลือกตั้งแต่ สบู่ เครื่องสํำ�อางค์
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าคลุมผม
ตลอดไปจนถึงผ้ามายัส (ผ้าห่อศพ)
เปิดทุกวันเวลา 8:00 - 18:30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7621 5476

เปิดบริการ
วันจันทร์ – เสาร์
เวลา
08:30 – 16:30 น.
สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมติดต่อ
0 7621 2022

ตั้งอยู่ขวามือจากแยกไฟแดงแถวน้ํำ�
ประมาณ 100 เมตร ที่นี่จํำ�หน่ายสินค้าและ
ของที่ระลึกในแบบที่ ไม่ซ้ํำ�ใคร ทั้งผลิตภัณฑ์
ทํำ�มือ เช่น ผ้าไหม หรือเสื้อผ้าเนื้อดีแบบเก๋
ที่ทางเจ้าของร้านออกแบบเอง
จากความชื่นชอบและรสนิยมส่วนตัว
เปิดบริการทุกวันจันทร์-เสาร์
เวลา 10:00 – 19:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 7621 4801

แหล่งขายปลีกขายส่งแหล่งใหญ่อีกแห่งในภูเก็ต
สํำ�หรับขาช้อปที่อยากได้ร่มชายหาด ผ้าปูที่นอน
หมอน เสื่อน้ํำ�มัน ผ้าเต็นท์ ผ้าใบ รวมไปถึงโสร่ง
ปาเต๊ะทั้งจากในและต่างประเทศ โตราคานตั้งอยู่
แถบเดียวกันกับร้านขายผ้าโสร่ง ปาเต๊ะบนถนนถลาง

เปิดทุกวันเวลา 8:00 - 18:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 7621 4618

วีอาร์

ร้านขายเสื้อผ้าอีกร้านในแถบ
เดียวกันที่มีชุดเครื่องแต่งกาย
ของพี่น้องชาวมุสลิมทุกเพศทุกวัย
รวมถึงผ้าลูกไม้วิจิตรบรรจง
ในหลายระดับราคา อีกทั้งยังมีผ้า
โสร่ง ชุดบาบ๋า ยะหยา พร้อมทั้งสี
เพ้นผ้าจํำ�หน่าย
เปิดทุกวันเวลา 8:00 - 18:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7622 2850
ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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15

ถนน

ถนน

ถลาง

ชวนพัก

D’s Corner
& Guesthouse
ร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมืองภูเก็ต
เช่น ผ้าบาติก ผ้าถุงลายสวย
และของที่ระลึก พร้อมทั้งมีบริการ
ห้องพักในแบบพัดลมและแอร์
ตั้ังอยู่ห่างจากแยกไฟแดงแถวน้ํำ�
ประมาณ 100 เมตร ราคาห้องพัก
เริ่มต้นที่ 380 บาท สํำ�หรับห้องพัดลม
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 6:00 - 24:00 น.
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
08 3590 4828

ถลาง

ชวนพัก

99 Old Town
Boutique
Guesthouse
เกสท์เฮ้าส์แห่งล่าสุดที่มีจุดเด่นในเรื่อง
ของความสดใหม่และความสะอาดสะอ้าน
ที่นี่มีห้องพักรองรับนักท่องเที่ยว
ถึง 15 ห้อง พร้อมอุปกรณ์
อํำ�นวยความสะดวกครบครัน ด้านล่าง
กลางบ้านจะมีบ่อนํ้ำ�และหลังคาเปิดโล่ง
โดยคนภูเก็ตจะเรียกว่า “ฉิ่มแจ้”
ที่ปัจจุบันปรับเปลี่ยนมาเป็นมุมกาแฟ
ให้แขกลงมาบริการเครื่องดื่มได้ฟรี
เปิดบริการทุกวัน
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
08 1693 7968

37 B&B

43 @Thalang
Guesthouse

เกสต์เฮ้าส์ครบเครื่องใจกลางเมืองเก่า
มีห้องพัก 13 ห้อง โดยแบ่งเป็น
ห้องพัดลม และห้องแอร์
ในราคา 399 และ 499 บาทต่อคืน
ชั้นล่างมีไวไฟฟรี ให้ ใช้ พร้อมทั้งบริการ
รถเช่าและจองทัวร์
เปิดให้บริการทุกวัน
เวลา 7:00 - 22:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0 7621 4225

ที่พักเล็กๆ ตกแต่งในสไตล์อาร์ทติส
ตั้งอยู่ ใกล้กับ 37 B&B แต่ละห้อง
ตกแต่งไม่เหมือนกันและมีชื่อเฉพาะ
ใน 7 ห้องจากทั้งหมดเป็น 3 ชั้น
ราคาห้องพักเริ่มตั้งแต่ 350 บาท
ชั้นล่างมีบริการเครื่องดื่ม
เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7625 8127

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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17

ถนน
กระบี่

ถนน

ชวนชม

ชวนชิม

ชวนชอป

ชวนพัก

ชวนสักการะ

กระบี่

ถึงแม้จะเป็นถนนสายเก่าแก่ที่ ไม่มีตึกเก่าเรียงรายมากมาย แต่เส้นทางสายนี้
มีอาคารเก่าชวนชมเป็นอาคารรูปทรงย้อนยุค ที่เพิ่มเสน่ห์และสร้างความคลาสสิค
ให้แก่ถนนสายนี้ ไม่แพ้ถนนสายอื่นๆ ในตัวเมืองภูเก็ต

ถ.ปฏิพัทธ์
โกเบนซ์

ศาลเจ้า จ้ออ๋อง
ศาลเจ้า แม่ย่านาง

โลบะ ถ.กระบี่

Banboran Cafe`

บ้านชินประชา

ถ.กระบี่

Blue Elephant

ตลาดสด Downtown

ถ.สตูล
ครัวคุณน้อง
i46
Phuket
Old Town Hostel
กิมแจ้้
Ming Shou
พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

ร้านย้อยโภชนา

Cafe` In
บ้านเก่า
is am are
The RomManee Classic
ฮับซุ่นโอสถ

ถ.เยาวราช
w
S

E

N
ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ถนน

ถนน

กระบี่

กระบี่

ชวนสักการะ

พิพิธภัณฑ์
ภูเก็ตไทยหัว

ฮับซุ่น
โอสถ

บ้าน
ชินประชา

คฤหาสน์สไตล์ Shino Portuguese หรือ
อั้งม้อหลาวหลังแรกของภูเก็ต อายุกว่า 100 ปี
สร้างโดยพระพิทักษ์ชินประชา เศรษฐีเหมืองแร่
ชาวภูเก็ต แทรกตัวอยู่ ในความเขียวขจีของต้นไม้
เหมือนคอยร่ายมนต์ ให้คนแวะมาเยี่ยมชม
เข้าไปแล้ว อย่ามัวตะลึงกับความสวยงาม
ของซุ้มประตูบ้านที่มีลวดลายแบบโปรตุกีส
หน้าต่างโปร่งแบบดัตช์ และพื้นกระเบื้องซีเมนต์
พิมพ์ลายเท่ห์ๆ จากอิตาลีเครื่องเรือนฝังมุกจากจีน
โคมไฟจากฝรั่งเศส พัดลมใช้น้ํำ�มันก๊าดจากอเมริกา
รวมทั้งบ่อน้ํำ�กลางบ้าน และอื่นๆ อีกมากมาย
รอให้แวะไปทักทายอยู่
เปิดบริการทุกวัน เวลา 09:00 – 16:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7621 1167, 0 7621 1281

ใครที่อายุต่ํำ�กว่า 70 ปี ต้องเรียก
ร้านนี้ว่า “พี่” เพราะเปิดมานานตั้งแต่
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เดิมที
จํำ�หน่ายเฉพาะยาประเภท ค
(ยาบรรจุเสร็จที่ ไม่ ใช่ยาอันตราย)
และยาแผนโบราณ แต่ต่อมาได้
จํำ�หน่ายยาประเภท ก
(ยาแผนปัจจุบัน) เป็นร้านขายยา
ประเภท ก ร้านแรกของเมืองภูเก็ต
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 08:00 – 21:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7621 2057

ชวนสักการะ

เรื่องราวดีๆ ของภูเก็ตในอดีตบอกเล่าผ่าน
ภาพสวยๆ และแอนนิเมชั่นดีๆ ถ้าโชคดี
อาจจะได้เดินชมนิทรรศการด้านศิลปะวัฒนธรรม
ที่หมุนเวียนกันจัดขึ้นที่ชั้นล่างของตัวอาหาร
อาคารหลังนี้สร้างขึ้นโดยความร่วมมือร่วมใจ
ของบรรพบุรุษชาวจีนฮกเกี้ยนเมื่อ พ.ศ. 2477
เพื่อใช้เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนให้แก่ลูกหลาน
ชาวภูเก็ต โดยมีสัญลักษณ์ปูนปั้นรูปค้างคาวสีแดง
บนยอดอาคารด้านหน้า สื่อถึงความหมายว่า
“การรู้หนังสือคือโชคอันยิ่งใหญ่”
เปิดบริการทุกวัน เวลา 09:00 – 17:00 น.
ค่าเข้าชมคนไทย 50 บาท
ต่างชาติคนละ 200 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 7621 1224

ศาลเจา้
แมย่ า่ นาง

ศาลเจ้าแม่ย่านาง หรือ
ศาลเจ้าซัมเทียนเฮวกึ๋ง
ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2396
โดยหลิ่มบุนซุ่น ชาวภูเก็ตนิยม
ไปนมัสการแม่ย่านางเรือ ที่มี
ความศักดิ์สิทธิ์ด้านการเดินเรือ
โดยเชื่อว่าสามารถปัดเป่า
ให้พ้นภัยภิบัติได้ เจ้าแม่ย่านาง
หรือมาจ๋อโป๋ เป็นเทพคุ้มครอง
ทะเลที่ชาวเรือให้ความนับถือ
ลักษณะของประติมากรรม
จะมีอิร ิยาบถในท่านั่ง
สวมเครื่องแบบขุนนาง

มี ใบหน้าสีชมพู มือถือจ๊าวป๊างไว้ทั้ง 2 มือ ลักษณะ
การสร้างช่างจะคิดแบบตามจินตนาการของตน ซึ่งต้อง
อาศัยแบบจากประวัติหรือตํำ�นาน เหมือนกับการสร้าง
พระพุทธรูปของไทย คือ ช่างไทยมิได้ยึดรูปพระองค์จริง
ของพระพุทธเจ้า หากแต่สร้างขึ้นตามอุดมคติของศิลปิน
การมี ใบหน้าสีชมพู มีความหมายคล้ายกับการใช้สี
ที่เป็นสิร ิมงคล สีชมพูแสดงถึงความมียศศักดิ์ โชคลาภ
และความอุดมสมบูรณ์เป็นสีแห่งธาตุไฟ ซึ่งช่างผู้สร้าง
ใช้สีตามจินตนาการจากประวัติของมาจ๋อโป๋
ที่เล่าสืบต่อกันมา
เปิดให้เข้าสักการะเวลา 06:00 – 18:00 น.

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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21

ถนน

ถนน

กระบี่
ชวนสักการะ

ศาลเจ้า
จอ้ ออ๋ ง

ศาลเจ้าไถ้หงวนต๋อง
เป็นศาลเจ้าบูชาบรรพบุรุษ
ตระกูลแซ่อ๋องสายฮกเกี้ยน
จากตงอี่จุนอ๋อง หรือ จ้ออ๋อง
ผู้เป็นข้าหลวงมณฑลฮกเกี้ยน
ในสมัยราชวงศ์ถัง ระหว่าง
พ.ศ. ๑๑๖๑ – ๑๔๕๐
อาคารศาลเจ้าเป็นเสาไม้
มุงหลังคาจาก ครั้นถึง
พ.ศ. ๒๔๙๖ คณะกรรมการ
และชาวตระกูลแซ่อ๋อง
พร้อมใจกันปรับปรุงศาลเจ้า

ย้อยโภชนา

ชวนสักการะ

ชวนชิม

โลบะถนนกระบี่

โดยเปลี่ยนจากหลังคาจากเป็นหลังคา
สังกะสี จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่
เป็นอาคารตึกสามคูหา ตกแต่งภายใน
ด้วยไม้แกะสลักอย่างสวยงาม ดังที่เห็น
อยู่ ในปัจจุบัน ภายในห้องโถงกลาง
เป็นโต๊ะบูชาทีกง และหน้าแท่นบูชา
องค์ประธานศาลเจ้า คือ จ้ออ๋อง
ส่วนด้านขวามือขององค์ประธานมีชุมนุม
เทพเจ้าต่างๆ เช่นเดียวกับด้านซ้ายมือ
เปิดให้เข้าสักการะ
งานแซยิดขององค์ตงอี่จุนอ๋อง
วันจันทร์–เสาร์
คือ วันที่ ๑๒ ค่ํำ�เดือน ๒
เวลา 07:00 – 16:00 น.
และวันที่ ๑๘ คํ่ำ� เดือน ๘
เป็นวันเซ่นไหว้สักการะประจํำ�ปี

แวะกินของว่างยามบ่ายที่เรียกว่า “โลบะ”
จากร้านที่เปิดบริการมากว่า 20 ปี ซึ่งทํำ�จาก
พะโล้เครื่องในหมูทอด หรือเกี้ยนทอด
เสิร์ฟกับน้ํำ�จิ้มรสชาติเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดทํำ�จาก
นํ้ำ�มะขามและน้ํำ�กระเทียมสด รวมถึงหมี่หุ้น
กระดูกหมูของที่นี่ ซึ่งถือเป็นอาหารจานเด็ด
อีกจานของภูเก็ตที่ห้ามพลาด
เปิดบริการทุกวันเวลา 09:00 - 14:00 น.
ยกเว้นวันพระ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 7621 0201

Blue Elephant
ครัวคุณน้อง

ร้านอาหารที่คนท้องถิ่น
รู้จักกันดีมากว่า3ชั่วอายุคน
ถึงความสดอร่อยของเมนู
ข้าวต้มและอาหารตามสั่ง
พื้นเมืองขึ้นชื่อ เช่น
ผักเหมียงผัดกุ้งเสียบ
หมูผัดไข่เค็ม หรือแกงส้ม
รสชาติจัดจ้าน
เปิดบริการ
วันจันทร์–เสาร์
เวลา 17:00 – 03:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ 0 7621 2022

กระบี่

ชวนชิม

ต้นตํำ�รับอาหารไทยแนวใหม่สาขาที่ 13 ทั่วโลก ที่ ใช้วัตถุดิบ
จากโครงการหลวง อยากลิ้มลองอาหารหรูๆ ในคฤหาสน์เก่าแก่
ของภูเก็ต เช่น แกงมัสมั่นแกะ ปลาหิมะในซอสน้ํำ�ปลาหวาน
พล่ากุ้งมังกร ลาบปลาแซลมอน พะแนงเนื้อโคขุนเสิร์ฟพร้อม
ข้าวกล้องหอมมะลิปลอดสารพิษ ที่นี่แหละใช่เลย พร้อมทั้ง
รับสอนทํำ�อาหารไทยและมีเครื่องแกงสํำ�เร็จรูปให้ซื้อติดมือ
กลับบ้านอีกด้วย
กลางวันเปิดเวลา 11:30 – 14:30 น.
ช่วงเย็นเปิดเวลา 18:30 - 22:30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7635 4355-7, 0 7635 4393

ร้านอร่อยอีกร้านบนถนนกระบี่
ที่มีการปรับปรุงรูปโฉมให้ดูดีตามสไตล์
ชิโนโปรตุกีสมากขึ้น ขายอาหารตามสั่ง
พื้นเมืองภูเก็ต อาหารที่แนะนํำ�ที่ต้องลอง
คือ เกี้ยนทอด รับรองอร่อยจนติดใจ
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 18:00 – 22:00 น.
สอบถามข้อมูลติดต่อ
0 7621 1302

Cafe` In
ร้านกาแฟเก๋ ๆ
ที่นํำ�ตึกเก่าสไตล์
ชิโนโปรตุกีส
มาตกแต่ง
ให้เป็นร้านกาแฟ
น่ารักๆ อยู่ติดกับ
พิพิธภัณฑ์ภูเก็ต
ไทยหัว ด้านใน
มี โซนสวนหลังบ้าน
ดูอบอุ่น นอกจาก
มีกาแฟให้จิบ ยังมี
โอ๋วเอ๋ว ขนมหวาน
พื้นเมืองสูตรน้ํำ�ผึ้ง
ผสมมะนาว สั่งแล้ว
รับรองจะติดใจ

เปิดบริการ
วันอังคาร-อาทิตย์
เวลา 10:00-20:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ
06 2067 5979

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ถนน

ถนน

กระบี่

ชวนพัก

ชวนพัก

กระบี่

ชวนช้อป

The
RomManee
Classic
Guesthouse

ชวนช้อป

ร้านกิมแจ้

หัวใจอาร์ตชอบงานติสต์ๆ แวะมาเลยค่ะ
The Rommanee Classic Guesthouse
แต่ละห้องตกแต่งมีเสน่ห์ ตั้งอยู่ ใจกลางเมือง
ย่านเมืองเก่า สะดวกสบายใกล้ที่ช้อปที่ชิม
ราคา 1,300-1,500 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
08 9728 9871

ชวนพัก

I 46 Old Town

บ้านคุณปู่ที่สืบทอดกันมานํำ�มาปรับปรุง
ให้คงกลิ่นอายเดิมๆ เมื่อก้าวย่างเข้ามาในร้าน
จะรู้สึกถึงความอบอุ่นและมิตรภาพ นอกจากนี้
ด้านล่างยังมีบริการอาหารและโกปี้แบบโบราณ
ขนมก็ทํำ�เองโดยเฉพาะมัฟฟิ่นและชีสเค้ก
ที่เมื่อมาเยือนครั้งใดแนะนํำ�ให้ชิมความอร่อย
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 08:00-16:00 น.
หยุดทุกวันเสาร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7621 8508, 08 1895 4795

Phuket Old Town
Hostel
Back packer ทั้งหลายไม่ควรพลาด
เพราะห้องพักทั้งสะอาดและราคายุติธรรม
พร้อมสิ่งอํำ�นวยความสะดวกอีกสารพัน
ที่จัดหาไว้ ให้ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้า ห้องครัว
ห้องนั่งเล่น ห้องพักมี 4 ประเภท
คือ ห้องรวม 250 บาท/คน
ห้องพัดลม 500 บาท/คืน
ห้องแอร์ 650 บาท/คืน,
และห้องแฟมิลี่ 4 คนราคา 1,200 บาท/คืน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 7635 4395

Ming Shou
Boutique

สาวกแบกเป้เที่ยวมีข่าวดีมาบอก มิงโซว บูติคเฮาส์
ดัดแปลงบ้านเก่าโบราณมาเปิดบริการเป็นบูติกเล็กๆ
น่ารักและมีสไตล์ ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว
ด้านหน้ามองแล้วสะดุดตาด้วยเอกลักษณ์ของชาวจีน
ที่ตกแต่งสวยงาม ด้านในตกแต่งเรียบง่าย สะอาด
แต่ละห้องมีช่องลมไว้ระบายอากาศ ยังคงรักษา
ความเป็นโบราณไว้ ห้องพักมีทั้งหมด 17 ห้อง
ราคา 780-1,200 บาท รวมอาหารเช้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7668 1109

อาหารพื้นเมืองของฝากรสชาติจัดจ้าน
บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นภูเก็ต
แท้ๆ ไม่ว่าจะเป็น แกงไตปลาแห้ง
ที่หอมกรุ่น น้ํำ�ชุบคั่ว น้ํำ�ช้อ
(นํ้ำ�จิ้มสารพัดประโยชน์)
ทอดมันภูเก็ต อาหารจานเด็ด
ขอแนะนํำ� “ก๋วยเตี๋ยวกุ้ย”
ที่ครบเครื่อง จานนี้ยกนิ้วให้เลยค่ะ
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 08:00 - 20:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
08 4646 5197

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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25

ถนน
เยาวราช

ถนน

ชวนชิม

ชวนชอป

ชวนพัก

E

ถ. เยาวราช

Rider Cafe`

JD’S Home Made

ถ.กระบี่

Chino Town Gallery
Hostel
Chino Town Gallery
Guest House

ซ.สุ่นอุทิศ

AI Phuket Hostel

ณ สยาม

ข้าวแกงจี้งวด

ศูนย์อาหารพื้นเมืองลกเที้ยน

ถ.ดีบุก

w

ถนนสายดั้งเดิมของเมืองภูเก็ต ที่มีร้านขายอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม
ตั้งอยู่เรียงรายให้เลือกแวะชิมขณะเดินชมตึกเก่าแต่เก๋ ไก๋ย่านนี้ และละแวกใกล้เคียง
ร้านส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการในตอนกลางวัน ส่วนตอนกลางคืนนั้น
ก็มีร้านให้นั่งทานอาหารและฟังเพลงกันแบบชิลๆ

ธ. อิสลาม
สยามแกลลอรี่
คิดดี
Gallery Cafe`
Watcharin Art Studio
Baan Boran Textiles
Art Room Phuket
Club No. 43
Rockin’ Angels
อาโป้งแม่สุณี
โอ้เอ๋วแป๊ะหลี่
จี้เป๋ ง
หมี่หุ้นกระดูกหมู

ถ.พังงา

ครัวสิชล
Flavor
Binkies
โอชารส ลูกชิ้นเนื้อ

S

เยาวราช

Phuketique Coffee Bar
เนาวรัตน์ข้าวแกง

Unforgettable

ถ.ถลาง

ชวนสักการะ

N

ชวนชม

ถ.ดีบุก

โกต้า ข้าวมันไก่
Timber Hut
อาคารรู้ศึกษา รู้สึกตัว

ถ.ทุ่งคา

219
Peakaboo Cafe`
Zaab Kafe`

ถ.แม่หลวน
ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต

27

ถนน

ถนน

เยาวราช

ชวนชิม

Rider Cafe`

แหล่งรวมพลของสาวกนักบิด
ที่มองหาที่แลกเปลี่ยนความคิด
และนั่งพักผ่อนพร้อมชิมกาแฟ
อาหารไทยหรือจะเป็นเบอร์เกอร์
ก็ตามแต่ ใจชอบ

Unforgettable Phuket

ร้านกาแฟและชา ที่เจ้าของร้าน นํำ�ถ้วยกาแฟ
จานรอง ของสะสมส่วนตัวมาให้บริการลูกค้า
คนสํำ�คัญ บอกได้คํำ�เดียวร้านหวานแหววน่ารัก
มั๊กมาก นอกจากเสิร์ฟกาแฟแล้ว ยังมีชา
จากฝรั่งเศสและชาไทยออร์แกนิกที่ ไม่ควรพลาด
นอกจากนี้เบเกอรี่ร้านนี้ก็อร่อยไปเสียทุกอย่าง
รับรองได้ชิมแล้วจะติดใจ
เปิดบริการทุกวันเวลา 09:00 - 21:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
08 1641 2232

เปิดบริการทุกวันอังคาร – อาทิตย์
เวลา 10:00 - 23:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
08 1958 6832, 0 7625 8481

เยาวราช

ชวนชิม

บ้านเลขที่ 219

Zabb Kafe

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ที่มาพร้อมความน่ารัก
น่าเอ็นดู มีตุ๊กตาแมว
ตัวโตรอต้อนรับลูกค้า
ร้านนี้เน้นอาหารตาม
สั่งโดยเฉพาะอาหารอีสาน
เห็นชื่อก็น่าจะรู้แล้วว่า
แซบจริง
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 10:30 - 22:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ 0 7621 1846

ไม่มีชื่อร้านแต่อยากแนะนํำ�ให้มาชิม
ร้านเล็กๆ เปิดมา 30 กว่าปี เป็นที่รํ่ำ�ลือ
เรื่องความอร่อยของอาหารพื้นเมือง
อาทิ หมี่ ไทย ฮู้แช้ ห่อหมก เกี๋ยมโก้ย
กันโต้ง และขนมหวานเชื่อมนานาชนิด
เปิดบริการทุกวันเวลา 15:30-20:00 น.
ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0 7621 3972

Flavor
Restaurant
ร้านเก๋ ไก๋อีกร้านที่ ไม่ควรพลาด ภายใน
ร้านทาสีขาวสะอาดตาดูอบอุ่นเหมือนอยู่
ในบ้านตัวเอง เสิร์ฟอาหารฟิวชั่น
ต้นตํำ�รับอิตาเลียน และเบลเยี่ยม
ใช้วัตถุดิบออแกนิก

Rockin’
Angels
ยามค่ํำ�คืนถนนเยาวราช
ไม่เคยหลับใหล คึกคัก
ด้วยเสียงเพลง
แนว Blues, Jazz,
และ Rock กระชากใจ
สาวกนักดื่ม ที่ต้องการ
หาร้านนั่งเล่นไว้พักผ่อน
และแชร์ความสนุก

Timber Hut

ข้าวแกงจี้งวด
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 19:00 - 24:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
08 9654 9654

เปิดบริการทุกวัน
เวลา 17:00 – 23:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
09 8990 1568, 08 4843 1613

ร้านเล็กๆ เป็นตึกแถว 1 คูหา
ที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกบนถนนเยาวราช
ที่คุณภาพและรสชาติของอาหาร
ไม่เป็นรองใคร เมนูขึ้นชื่อ คือ
กะหรี่ ไหมฝัน ห่อหมกไข่ปลา หมูพะโล้
และปลาทอดเครื่อง
เปิดบริการทุกวันจันทร์ – เสาร์
เวลา 08:00 - 14:00 น.

ร้านอาหารและผับ
ในตํำ�นานของชาวภูเก็ต
ที่คอยขับขานเสียงเพลง
ให้เพื่อนๆ ได้ร ื่นเริงใจ
ไม่ว่าจะเป็นร้องสดหรือ
ดีเจเสียงใสๆ มาคอย
บิ้วท์ ให้ส่ายสะโพก
โยกย้ายไปมา หากมา
ภูเก็ตต้องมาที่
Timber Hut ไม่งั้น
เหมือนยังมาไม่ถึงภูเก็ต

เปิดบริการทุกวัน
เวลา 18:00 - 01:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0 7621 1839

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ถนน

เยาวราช (ซ.สุ่นอุทิศ)

ถนน

ชวนชิม

อาโป้งแม่สุณี

เยาวราช

ชวนพัก

(ซ.สุ่นอุทิศ)
ณ สยาม
เกสต์เฮาส์
แอนด์ คาเฟ่
ขนมแผ่นแป้งม้วนๆ หวาน มัน อร่อย หอมกลิ่น
มะพร้าวอ่อนๆ คล้ายกลิ่นขนมบ้าบิ่นของภาคกลาง
ที่มีทั้งความกรอบบาง และหนานุ่มตรงกลาง
ในแผ่นเดียวกัน ราคาเบาๆ แบบชิ้นละ 3 บาท
อร่อยยิ่งขึ้นเมื่อรับประทานกับเครื่องดื่มร้อนๆ
เปิดบริการทุกวันเวลา 10:30 – 17:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
08 5068 5267

เกสต์เฮาส์สไตล์ลอฟท์
โครงสร้างเหล็กสีดํำ�
ยกหลังคาสูง ห้องพัก
เป็นแบบปูนเปลือย
ที่มองยังไงก็เก๋กดู๊ เอาใจ
นักท่องเทีย่ วทุกรูปแบบ
ด้านล่างเปิดเป็นร้านกาแฟ
น่ารัก ตลบอบอวลไปด้วย
มิตรภาพ
ด้านบนเป็นห้องพัก
ราคาเริ่มต้นที่
800-1,800 บาท

AI Phuket
Hostel

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ
0 7651 0525,
08 6696 3669

Chino Town Gallery
Guesthouse

จี้เป๋ง
หมี่หุ้น
กระดูกหมู

โอ๋เอ๋วแป๊ะหลี่

เม็ดโอ๋เอ๋วเป็นสมุนไพรจากเมืองจีน
ลักษณะคล้ายเม็ดแมงลัก เมื่อมาผสมกับ
เมือกกล้วยน้ํำ�ว้าก็จะได้เป็นขนมสีขาวขุ่นๆ
นํำ�มาใส่นํ้ำ�แข็งใส, น้ํำ�เชื่อมและ
ถั่วแดงก็จะได้ขนมโอ๋เอ๋วที่หวานเย็นชื่นใจ
มีสรรพคุณคือดับร้อนผ่อนกระหาย
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 13:00 – 17:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
08 6940 2042

หมี่หุ้นกระดูกหมูเจ้าดั้งเดิมไม่ ใส่ผงชูรส
น้ํำ�ซุปกระดูกหมูปรุงด้วยอ้อย
เพื่อเพิ่มความหวาน ใส่พริกนํ้ำ�ส้มนิดหน่อย
รับรองอร่อยจนต้องกลับมาชิมอีก
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 13:00 – 17:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7624 2240, 08 1606 6369
30

ด้วยความหลงใหล
ในศิลปะแบบชิโนโปรตุกีส
และการใช้ชีวิตแบบฉบับ
ดั้งเดิมของชาวภูเก็ต
ทํําให้เกิดแรงบันดาลใจ
จากการนัํําตึกเก่า
อายุกว่าร้อยปีมาปรับปรุง
โดยนํําเสนอเรื่องราวของ
เมืองเก่าสไตล์ชิโนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรตุกีส ด้วยภาพวาด
0 7668 4005,
บนฝาผนัง นอกจากนี้
08 6941 8783
ยังนํํากล้องถ่ายรูปที่เป็น
ของสะสมอันโปรดปราน
ของเจ้าของเกสเฮ้าส์
มาตกแต่งอย่างลงตัว
ราคาเริ่มต้นที่
500-700 บาท

เกสต์เฮาส์แห่งใหม่ราคาโดนใจ
Back Packer สะอาด ปลอดภัย
เป็นกันเอง เหมือนอยู่ ในบ้าน
ของเราเอง มีบริการห้องครัว
และเครื่องซักผ้า มีทั้งห้องพัก
แบบรวม และแบบส่วนตัว
ราคาเริ่มต้นที่ 250-800 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7621 2881,
08 6951 9198

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ถนน
ดีบุก

ถนน

ชวนชม

ชวนชอป

ชวนชิม

ชวนพัก

ชวนสักการะ

ถนนสายสํำ�คัญเก่าแก่ที่น่าเที่ยวชมของเมืองภูเก็ตอีกเส้น โดยเป็นกลุ่มอาคารติดกัน
เพราะสมัยก่อนเศรษฐีนายเหมืองแต่ละท่านมีลูกเมียหลายคน จึงปลูกตึกไว้
หลายหลังต่อกัน เพื่อเป็นที่อาศัยของคนในครอบครัว อาคารแต่ละหลังมี ลักษณะ
เหมือนกัน คือ แบบชิโนโปรตุกีส เป็นศิลปะกรีกยุคคลาสสิคผสมกับปูนปั้น
ลายค้างคาว ลายหงส์ ลายเมฆ รวมทั้งลายใบไม้และผลไม้ที่หาดูได้ยากในยุคสมัยนี้
ซึ่งสํำ�หรับใครที่จะมาเดินชมความงามแล้วนอกจากจะอิ่มตาแล้วยังได้อิ่มท้อง
กับร้านอาหารและร้านขนมมากมายหลายประเภทให้เลือกอีกด้วย

ถ.มนตรี
เส้งโห
The Tint @
Phuket Town
Limelight Avenue

ดีบุก

Baan Suwantawe

หลาดปล่อยของ

ประชาชื่น
ระย้า

ถ.เทพกระษัตรี
่
ติมซำอาหารเช้
า
๊
ต๋อยจีดจ๊าด
Baan Sutra Guesthouse

ซ.รมณีย์

วัดพุทธมงคลนิมิตร (วัดกลาง)

ถ.ดีบุก

ถ.เยาวราช
ศูนย์อาหารพื้นเมือง
ลกเที้ยน
ขนมพื้นเมืองภูเก็ต
Dibuk Restaurant

โอ๋เอ๋ว ถ.ดีบุก
หมี่แป๊ะเถว

Mirror Mirror Cafe`

Kaphu-Sino

ถ.สตูล

N

อาคารพาณิชย์ของ
ตระกูลเอกวานิช
Sunny Hostel
Cafe Del Sol
Super Sandwich
Texture ร้านอาหาร
อาตั๊กแก
เย็นตาโฟสามพี่น้อง

Koffie Terace
ปั๊ม เชลล์
กินสุข

E
w

S
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ถนน

ถนน

ดีบุก

ชวนสักการะ

ดีบุก

ชวนชิม

อาคารพาณิชย์
ของตระกูลเอกวานิช

ร้านระย้า

ประชาชื่น

เป็นสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส
สีเขียวนวลตาลมีอายุประมาณ 100 ปี
โดยได้รับอิทธิพลแบบจีนยุโรป
ตั้งอยู่แยกถนนดีบุกตัดกับถนนเยาวราช
ด้านนอกของอาคารทั้ง 2 ด้าน ที่หันสู่ถนน
มี “หง่อคาขี่” ลักษณะเป็นหลังคา หรือ
เพดานคลุมตลอดเพื่อกันแดดกันฝน
สํำ�หรับคนเดินถนน

ชวนสักการะ

วัดพุทธมงคลนิมิตร
(วัดกลาง)

วัดพุทธมงคลนิมิต หรือเรียกอีกชื่อว่า
“วัดกลาง” เพราะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ ใจกลางเมือง
สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2423 สมัยมณฑล
ภูเก็ต โดยสันนิษฐานว่าเจ้าเมืองเป็นผู้สร้าง
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. 2428
ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดมงคลนิมิตร
และได้รับพระราชทานยกขึ้นเป็นพระอารามหลวง
ประจํำ�จังหวัด ในปี พ.ศ. 2496 แต่ชาวบ้าน
ยังคงเรียกว่า วัดกลาง จนทุกวันนี้

ร้านอาหารในบรรยากาศสมัยใหม่ สบายๆ
พร้อมวงดูโอเล่นเพลงเบาๆ ยามคํ่ำ�คืน
ในร้านตกแต่งแบบง่ายๆ เหมาะกับ
การมานั่งสังสรรค์กับเพื่อนฝูง โดยมีทั้งห้องแอร์
และแบบเปิดโล่ง ที่นี่มีเมนูอาหารมากมาย
ทั้งไทยและยุโรป รวมทั้งค็อกเทลและเครื่องดื่ม
นานาชนิด
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 18:00 – 24:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7621 5822

Dibuk
Restaurant

เปิดบริิการทุกวัน
เวลา 11:00-23:30
สอบถามข้อมูลติดต่อ
0 7625 8148,
08 1719 5340

ลิ้มรสอาหารรสชาติ
กลมกล่อมที่ผสมผสาน
ระหว่างอาหารไทย
และอาหารฝรั่งเศส
แบบดั้งเดิม พร้อม
ไวน์นานาชนิดให้เลือก
ท่ามกลางบรรยากาศ
กลิ่นไอชิโนโปรตุกีส
ภายใต้บรรยากาศ
อันอบอุ่นเป็นกันเอง

ร้านอาหารที่ดัดแปลงมาจาก
บ้านเก่าที่ ได้รับการดูแลอย่างดี
มาแต่ครั้งอดีต โดยมีลักษณะ
เป็นตึกขนาดใหญ่ 2 ชั้น
เปิดเป็นห้องอาหารทั้ง 2 ชั้น
มีเมนูที่ ใครๆ ต้องเรียกหา
คือ หมี่ลวกแกงปู ใส่ ใบชะพลู
ผักเหลียงต้มกะทิ หมูฮ้อง
และน้ํำ�พริกกุ้งเสียบ จะมาให้ถึง
ภูเก็ตก็ต้องแวะชิมร้านนี้
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 10:00 – 23:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7621 8155, 0 7623 2236

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ถนน

ถนน

ดีบุก

ชวนชิม

ชวนชิม

Mirror Mirror
ร้านอาหารฝรั่งเศส ภายในร้าน
ประดับด้วยกระจก และภาพหญิงจีน
โบราณ บ่งบอกความเป็นชิโนสไตล์
มีอาหารหลากหลายเมนู ให้บรรดาขาชิม
แวะมาลิ้มลอง และต้องร้องโอดครวญ
ถึงความอร่อยจนต้องกดไลค์ อาทิ
Black Burger, lamb rib steak
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 10:00 – 23:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7635 5914, 08 9796 9956

ดีบุก

ชวนช้อป

เย็นตาโฟสามพี่น้อง

กว่า 40 ปีการันตีเรื่องเส้น ไม่ว่าจะเป็น
เส้นหมี่หุ้น เส้นหมี่เหลือง และเส้นอื่นๆ
ที่บรรจงทํำ�เอง ความนุ่มของเส้นทํำ�ให้
ทุกๆ ชามล้วนเต็มเปลี่ยมไปด้วย
ความอร่อยและกลมกล่อม
ชิมเลยแล้วกัน ขอท้าให้มาลอง

เปิดบริการทุกวันจันทร์-เสาร์
เวลา 09:30 - 18:30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7621 1726

ร้านขนมพื้นเมือง
ภูเก็ต

ชวนชิม

ต้นตํำ�รับขนมผังเปี๊ยะ
ขนมหน้าแตก
ขนมเปี๊ยะไส้จันอับ
และขนม-ของฝาก
จากภูเก็ตอีกมากมาย
รอให้ท่านมาเลือกสรร
ออกจากเตาทั้งใหม่
และสด

เปิดบริการทุกวัน
เวลา 08:00 - 20:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7621 5406, 08 7270 0947

อาตั๊กแก
ขนมของฝากพื้นเมือง
ภูเก็ต

แหล่งซื้อขนมสดใหม่จากเตา
เป็นของฝากเพื่อนๆ ไม่ว่าจะเป็น
ขนมเต้าส้อ ขนมผังเปี๊ยะ ขนมม่อหลาว
ขนมตุ๊กตา ขนมหน้าแตก น้ํำ�พริกต่างๆ
แกงไตปลาแห้ง และของกินของฝาก
พื้นเมืองภูเก็ตมากมาย

ชวนช้อป

ศูนย์อาหาร
พื้นเมือง
ลกเที้ยน

เปิดบริการทุกวัน
เวลา 08:00 - 20:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7622 6255, 08 7275 6926

36

ตั้งอยู่บริเวณแยกถนน
เยาวราชตัดกับถนนดีบุก
เปรียบเสมือนศูนย์อาหาร
ขนาดย่อมๆ ของเมือง
ภูเก็ต ที่เน้นขายอาหาร
พื้นเมือง อาทิ ปอเปี๊ยะ
สดสไตส์ฮกเกี้ยน โลบะ
หมูสะเต๊ะ หมี่ผัด
หมี่นํ้ำ� และขนมหวาน
อย่างโอ๊ะเอ๋ว
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 10:00 – 18:00 น.

Limelight
Avenue

แหล่งช้อปและชิม
ในย่านตัวเมืองภูเก็ต
มีร้านอาหารมากมาย
ให้เลือกชิม ทัง้ อาหารญีป่ นุ่
อาหารไทย ขนม กาแฟ
ไอศรีม เบเกอรี่
รวมถึงแหล่งช้อป
อย่างร้านขายเสื้อผ้า
มาที่เดียวก็ครอบคลุม
ทุกอย่าง

หลาดปลอ่ ยของ
หลาดปล่อยของ มีการนํำ�สินค้าทั้งของใหม่

และมือสองมาจํำ�หน่าย อีกทั้งยังมีสินค้า
Hand Made และอาหารต่างๆ อีกมากมาย
ไว้ ให้เลือกซื้อเลือกหาอีกด้วย ลองไปเลือกซื้อดู
เผื่อจะเจอสินค้าที่ชอบในราคาที่ ใช่
เปิดบริการทุกวันพุธ – ศุกร์
เวลา 16:00 – 22:00 น.

เปิดบริการทุกวัน
เวลา 10:00 - 22:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ 0 7621 3664

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ถนน

ถนน

ดีบุก

ชวนพัก

ดีบุก

ชวนพัก

Sunny
Hostel

The Tint @ Phuket Town
ต้องการเติมความหวานให้กับร่างกาย
ขอแนะนํำ�โรงแรมนี้ เพราะทุกห้องตกแต่งสีสันสดใส
ราคาเริ่มต้นที่ 900 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7621 7099

โฮสเทลเปิดใหม่
ไปไหนมาไหน สะดวกสบาย
ห้องเป็นแบบ dorm มีห้องพัก
แบบห้องน้ํำ�รวม 11 ห้อง
ห้องละ 6 เตียง
ห้องพัดลมคนละ 250 บาท
ห้องแอร์คนละ 400 บาท
สํำ�หรับห้องดีลักซ์ราคาเริ่มต้น
ที่ 900 บาท
สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมติดต่อ
0 7635 5031

Baan
Suwantawe

Baan Sutra
Guesthouse

ตกแต่งแบบโมเดิร์นจัดเต็ม
มีทั้งแบบห้องธรรมดา
จํำ�นวน 26 ห้อง และห้อง
สวีทจํำ�นวน 4 ห้อง ทุกห้อง
มีแอร์ ฟรีไวไฟ ตู้เย็น
จากุชซี่ LCD TV
ครบครันจริงๆ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7621 2879

เกสต์เฮาส์เล็กๆ แต่เติมเต็ม
ไปด้วยไมตรี เพราะมีห้องพัก
เพียง 7 ห้อง ให้ความรู้สึก
อบอุ่นและเป็นกันเอง
สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมติดต่อ
0 7622 1779

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ถนน
สตูล

ถนน

ชวนชม

ชวนชิม

ชวนชอป

ชวนพัก

ชวนสักการะ

สตูล

ถ.แม่หลวน

ขนมจีนแม่ติ่ง

หมี่โกล้าน

หมี่แป๊ะเถว

ขนมจีนป้ามัย

ถ.สตูล

ถ.ดีบุก

w

N

ถ.กระบี่

S

E
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ถนน

ถนน

สตูล

ชวนชิม

ขนมจีนแม่ติ่ง
เป็นร้านขนมจีนที่มีน้ํำ�แกง
หลายประเภทให้เลือก อาทิ น้ํำ�ยาปลา
นํ้ำ�ยาปู น้ํำ�พริก แกงไก่ แกงพุงปลา
หรือน้ํำ�ชุบหยํำ� ชอบแบบไหน ตักราด
ได้เองตามใจชอบ รับประทานกับผักสด
ตามฤดูกาลที่ทั้งใหม่ และสด ของอร่อย
อื่นๆ เช่น ห่อหมก หรือทอดมัน
ก็มีไว้ ให้ลิ้มรสเช่นกัน
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 05:30 – 11:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
08 1894 1259

สตูล

ชวนชิม

หมี่แป๊ะเถว
ขึ้นชื่อเรื่องเส้นบะหมี่เหนียวนุ่มที่ผลิตเอง
ไม่ ใส่สี ไม่ ใส่สารกันบูด อีกทั้งเย็นตาโฟ
ที่ ใช้ซอสสูตรพิเศษปรุงจากเต้าเจี้ยวและ
น้ํำ�มะนาว ไม่ ใช้ซอสสีแดงผสมเต้าหู้ยี้
แบบที่อื่น เมนูเด็ด หมี่เกี๊ยวแห้ง,
ยี่หูเอ่งฉ่าย และ เย็นตาโฟ
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 10:30 – 19:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
08 5573 0901

หมี่โกล้าน

ขนมจีนป้ามัย

ร้านขนมจีนเก่าแก่ที่เปิดมากว่า 60 ปี
โดยให้ลูกค้าสามารถตักนํ้ำ�แกง
ได้เองตามใจชอบ โดยจะเสิร์ฟพร้อมผัก
พื้นบ้านตามฤดูกาลมากมายกว่า
30 ชนิด เมนูเด็ดไม่ควรพลาด
คือ ขนมจีนน้ํำ�ชุบหยํำ� ทอดมันและ
ห่อหมกที่ทานแกล้มกับขนมจีน
ได้อย่างลงตัว
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 06.00 – 12.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
08 6690 3375, 0 7625 8037

บะหมี่กวางตุ้งเจ้าดั้งเดิมของภูเก็ต
เปิดบริการมากว่า 100 ปี
โดยมีเส้นบะหมี่ทํำ�เองจากแป้ง
และไข่ไก่สด เป็นบะหมี่ ไข่
เจ้าเดียวในภูเก็ตที่เปิดขายมา 3 รุ่น
ตั้งแต่รุ่นอาก๋ง โดยในร้านจะไม่มีเมนู
แต่จะเป็นที่รู้กันของคนที่นี่
ว่ามีบะหมี่ผัด บะหมี่น้ํำ� ราดหน้า
และบะหมี่คั่ว
เปิดบริการทุกวัน
จันทร์ – เสาร์
เวลา 10:30 – 16:30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0 7621 9074,
08 9649 5951
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ถนน
พังงา

Job
and
Thing
ตู้กับข้าว
ธ. กสิกรไทย

ธ. กรุงเทพ
นิดา ก๋วยเตี๋ยวเรือ
Wua Art Studio
Comics Cafe’ & Bar Phuket

พังงา

ถนนสายเก่าอีกสายหนึ่งของภูเก็ต เป็นเส้นทางที่ขนานไปกับถนนถลาง ดังนั้น
อย่าตกใจ ถ้าใครจะบอกว่า ด้านหน้าของบ้านอยู่บนถนนถลางส่วนด้านหลังของบ้าน
อยู่บนถนนพังงา เพราะมีบ้านหลายหลังที่มีลักษณะเช่นนี้ ตึกเก่าๆ ส่วนใหญ่จะมีด้านหน้า
ของอาคารไม่กว้างนัก แต่ลึกมาก เพราะได้รับอิทธิพลมาจากเมืองท่าใกล้เคียงที่เคยอยู่
ภายใต้การปกครองของชาวดัตช์ และที่จํำ�เป็นต้องสร้างตึกแถวให้ด้านหน้าแคบเข้าไว้
เพื่อเป็นการลดค่าภาษีที่ดินซึ่งชาวดัชตช์จะคํำ�นวณจากความกว้างของด้านหน้าตัวอาคาร
ถนนพังงายังเป็นแหล่งของผู้ชอบเสพงานศิลป์ มีงานศิลปะหลากหลายแบบ
พร้อมทั้งร้านแกลลอรี่ ให้เลือกมากมาย

ณ เกาะภูเก็ต
คุณจี๊ดยอดผัก
โรงแรมสินทวี
The Cook
111 Art Gallery

ถ.พังงา

Drawing Room
Antique Arts
Best Stay Hostel

ถนน

วัว สตูดิโอ
South wind book
ต้มยำกุ้ง
ศาลเจ้าแสงธรรม
THE MEMORY AT ON ON
I Mon Art Gallery
BAKE @HOLIC

พิพิธภัณฑ์บาบ๋าเมืองภูเก็ต

ถนนภูเก็ต
ชามทอง
หมี่โกเม้ง
Trickeye Museum
ชวนชม

ถนนมนตรี
Yak Yai Fan Dreams
+ Ooy Restaurant
Journey Guesthouse

ชวนชิม

ภูธาราเพลส
หลับสบาย เฮาส์
Royal Phuket City

ชวนชอป

Blu Monkey Hub
and Hotel

ครัว เอ็น ซี

ชวนสักการะ

N

ชวนพัก

E
w

ไม้หมอน

Chaphone
หลับสบาย เกสเฮาส์

S
ECO Hostel

ก๋วยเตี๋ยวเบรคแตก Bhukitta
Hotel & Spa

Smokin Fish
Mbed Phuket Hostel

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ถนน

ถนน

พังงา

ชวนสักการะ

ชวนสักการะ

ธนาคารกสิกรไทย

ศาลเจ้าแสงธรรม
ศาลเจ้าแห่งนี้มีอายุครบ 124 ปี
ในปี 2558 ถูกสร้างขึ้นโดย
หลวงอํำ�นาจนรารักษ์ เศรษฐีชาวภูเก็ต
ผู้ร ิเริ่มประเพณีการถือศีลกินผัก
นอกจากจะได้มาสักการะบูชาเทพเจ้า
เพื่อขอพรให้มีทั้งปัญญาและความกล้า
ภาพวาดอันน่าทึ่งและความงดงาม
ของศิลปกรรมแบบจีน ณ ศาลเจ้า
แห่งนี้ ยังสะกดใจผู้หลงใหลศิลปะ
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาแล้ว
ทุกยุคทุกสมัย

พังงา

ชวนชิม

ชวนชิม

ตู้กับข้าว

ร้านอาหารพื้นเมืองเปิดใหม่
ที่บ่งบอกถึงความเป็นภูเก็ตแบบชิโนโปรตุกีส
เก็บทุกรายละเอียดตั้งแต่กระเบื้องยันตู้กับข้าว
เน้นอาหารพื้นเมืองรสชาติดั้งเดิมเหมือนอาม่า
มาปรุงให้ชิม แถมมี Cocktail ที่บาร์เทนเนอร์
มำ�โชว์ที่ โต๊ะด้วย เริ่ดมากขอบอก
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 11:30 - 24:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 7660 8888

คุณจี๊ดยอดผัก

อิ่มอร่อยง่ายๆ กับอาหารจานเดียวแบบราดหน้า
ยอดผักที่เปิดมากว่า 20 ปี เมนูที่นี่มีทั้งเส้นหมี่
เส้นก๋วยเตี๋ยว หรือบะหมี่กรอบ แยกใส่จานมาเสิร์ฟ
คู่กับน้ํำ�ราดหน้าใส่ยอดคะน้าอ่อนๆ กับเนื้อหมูนุ่มๆ
รสชาติกลมกล่อม จานเด็ดสุด คือ ราดหน้าปลากะพง
หรือถ้าใครชอบกุ้ง หรือปลาหมึก ก็สั่งได้เลย
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 09:00 – 20:30 น. ปิดทุกวันพุธ
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
08 4187 5737, 08 3392 8112

ครัวเอ็นซี

ร้านอาหารดั้งเดิมที่เปิดมานาน และเป็นที่นิยม
ของชาวภูเก็ต จํำ�หน่ายอาหารพื้นเมือง
อาหารตามสั่ง ขนมจีน เมนูเด็ดที่ ไม่ควรพลาด
คือ แกงส้ม หมูฮ้อง ผักเหมียงใส่ไข่
เปิดบริการทุกวันเวลา 07:00 - 16:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7622 4668

ตึกสูงใหญ่สีขาวตั้งตระหง่านตา ตกแต่งทั้งภายใน
และภายนอกให้ดูกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมแบบ
ชิโนโปรตุกีส ดูสง่าและสวยงาม โดยทางธนาคาร
สร้างเอกลักษณ์แต่ละจุดให้นักท่องเที่ยวและคน
ท้องถิ่นได้แวะคอยเช็คอิน และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ถนน

ถนน

พังงา

ชวนช้อป

ณ เกาะภูเก็ต

I Mon Art

จํำ�หน่ายเสื้อยืด โลโก้
ณ เกาะภูเก็ต นอกจากนี้
ยังมีกระเป๋า โปสการ์ด
สมุดบันทึก พร้อมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ทำ�มือและ
ของฝากอื่นๆ อีกมากมาย
เปิดบริการทุกวัน
จันทร์ – เสาร์
เวลา 10:00 - 17:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
08 7271 1051

แกลลอรี่จัดแสดงงานศิลปะภาพวาด
ในแบบที่สะท้อนวิถีชีวิตไทย
โดยจัดแสดงภาพทั้งชั้นล่างและชั้นบน
สามารถเลือกชมและเลือกซื้อ
ได้ตลอดทั้งวัน
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 08:30 – 19:30 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 08 6961 8968

Job and Things

ชวนช้อป

พังงา

ชวนพัก

South Wind book
ชวนพัก

Journey Guesthouse

แหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนหนังสือมือสองร้านใหญ่
แห่งหนึ่งในตัวเมืองภูเก็ตที่มีหนังสือให้เลือก
หลากหลายภาษา อาทิ ไทย อังกฤษ เยอรมัน
ฝรั่งเศส อิตาลี และ ญี่ปุ่น ที่หนอนหนังสือ
ทั้งหลายไม่ควรพลาด
ร้านเปิดทุกวันเวลา 10:00 – 17:00 น.
ยกเว้นวันอาทิตย์ปิดเวลา 15:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 08 9724 2136

เกสต์เฮาส์น่ารักเห็นแล้วเหมือนทะเลอยู่แค่เอื้อม
มี 16 ห้องราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 250 บาท
ในห้องมีแอร์ ทีวี ไม่มีตู้เย็น
เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7660 4005

Best Stay
Hostel

Wua Art
Gallery
& Studio

111 Art Gallery

ร้านเล็กๆ ที่เปิดจํำ�หน่ายสินค้าที่ทํำ�ด้วยมือ
เสื้อผ้า และเครื่องประดับต่างๆ รวมไปถึง
โปสการ์ดและของฝากของที่ระลึก
มานานกว่า 10 ปี
เปิดบริการทุกวัน
จันทร์ – เสาร์
เวลา 10:30 – 18:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7622 3966

แกลลอรี่จัดแสดงงานศิลปะ
รับวาดภาพเหมือน ภาพสีนํ้ำ�มัน
ภาพแนวพุทธศิลป์
ราคาเริม่ ต้น 1,500 บาท - 50,000 บาท
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 09:00 - 20:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
08 9531 8889

ห้องพักโทนสีขาว
ด้านหลังมีสวน มีห้องพัก
แบบ dorm และ
ห้องส่วนตัว
ราคาเริ่มต้นที่ 250 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
09 9301 9499

อีกหนึ่งแกลลอรี่
จัดแสดงภาพเขียน
ศิลปะ ที่เปิดให้เข้าชม
ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง
ภายในแกลลอรี่
ตกแต่งเรียบง่าย
เปิดบริการทุกวัน เน้นสีขาวและสีดํำ�
09:00-23:30 น. วาดโดย Mr. Zen
ข้อมูลเพิ่มเติม
ศิลปินชาวไทย
ติดต่อ
0 7625 8208 โดยภาพวาดเป็นแบบ
ร่วมสมัยสะท้อนตัวตน
ของเจ้าของภาพ

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ถนน

ถนน

พังงา

ชวนพัก

พังงา

ชวนพัก

The Memory
at On On Hotel

Blu Monkey
Hub Hotel

โรงแรมแห่งแรกของเมืองภูเก็ต
สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472 ออกแบบ
โดยช่างชาวปีนัง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน
2 ชั้น ราคาห้องพักเมื่อแรกเริ่ม
ห้องละ 80 สตางค์/ 1 คืน
ที่นี่เคยใช้เป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์ดัง
เรื่อง “เดอะ บีช” ที่เข้ามาถ่ายทํำ�
ในจังหวัดภูเก็ต เมื่อ 10 กว่าปีก่อน
ตอนนี้ โรงแรมปรับปรุงใหม่สไตล์บูติก
ที่ดึงเอาความเป็นชิโนโปรตุกีส
มาทํำ�ใหม่ ให้ดูเก๋ ไก๋และทันสมัยกว่าเดิม
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 7636 3777

โรงแรมสํำ�หรับคนมีสไตล์ ใช้สีขาว
และสีดํำ�เป็นหลักทํำ�ให้มีเอกลักษณ์
และเรื่องราวที่บอกเล่าผ่านเจ้าจ๋อ
ทุกอย่างในโรงแรมเก๋ ไก๋อาร์ตๆ
เหมาะกับหนุ่มสาวรุ่นใหม่
ห้องพักมี 3 แบบ 3 สไตล์ ให้เลือก
ราคาเริ่มต้นที่ 2,500 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 7635 4266

Lub Sbuy
Guesthouse

Eco Hostel

ห้องพักมี 2 แบบให้เลือก
คือห้องพักรวมจํำ�นวน 5 ห้อง
ราคา 350 ต่อคน และห้องแอร์
ราคา 800 บาทต่อห้อง
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7623 2210

สาวกโลกสวยชอบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ขอแนะนํำ�โฮสเทลแห่งนี้ที่ ใช้วัสดุ
จากธรรมชาติ และนํำ�ของเหลือใช้
มาตกแต่ง ห้องพักน่ารักประหยัดพลังงาน
เป็น Eco Style มีห้องแบบ Dorm และ
ห้องส่วนตัวราคาเริ่มต้น 300 บาท
ด้านล่างเปิดเป็นร้านกาแฟและชาสมุนไพร
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7621 2652, 08 3505 3334

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ถนน
รัษฎา

ถนน

ชวนชม

The Circle Cafe

ชวนชิม

ชวนชอป

ชวนพัก

ชวนสักการะ

ถนนใจกลางเมืองภูเก็ตที่ตั้งชื่อว่า “รัษฎา” เพื่อเป็นเกียรติแก่พระยารัษฎานุประดิษฐ์
มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) อดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต
ผู้นํำ�ความเจริญรุ่งเรืองและมั่งคั่งมาสู่ภูเก็ตและจังหวัดอื่นๆทางภาคใต้
เมื่อเกือบ 100 ปีก่อน จนได้รับสมญานามว่า “ดวงประทีปแห่งอันดามัน”
เป็นถนนสายการเงินของเมือง เพราะมีธนาคารหลายธนาคารตั้งอยู่มากมาย

บายใจช้อป

ชาบูนางใน
Brasserie
Hong Kong Restaurant

รัษฎา

Anna Cafe`
Salvatores

Family Mart

ธ.กรุงไทย

ถ.ตะกัว่ ป่ า

ชาพะยอม

Hello Mango

ถ.รัษฎา

Manow
Cafe & Restaurant
ธ.ธนชาติ

รัษฎาแฮนด์เมด
Kanda
White Chalk
WINK Caffe & Restaurant
Fortune

ธ.กรุงศรี
ธ.ไทยพาณิชย์

Mellow Yellow

โรงแรมถาวร+พิพิธภัณฑ์ภูเก็ต

ชามพูน

กัปตันหมู
Thai Handicraft

Fulfill Hostel
w

The Food Gallery

S

The Gallery

E

N

Blue Bird
Pancake Corner

Aram Corner

็ต

ถ.ภูเก

ถ.เทพกระษัตรี

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ถนน

ถนน

รัษฎา

ชวนชิม

พิพิธภัณฑ์
ภูเก็ต
ในโรงแรม
ถาวร

ชวนชิม

รัษฎา

ชวนพัก

Phuket
Brasserie

ชวนชิม

Hong Kong
Restaurant

อาหารทะเลสดๆ
ยกมาไว้ ในร้านนี้
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 09:00 - 24:00 น. โดยเฉพาะซีฟู้ด
ที่นํำ�มาปรุงเป็นอาหารจีน
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
หลากหลายเมนูที่ขึ้นชื่อ
0 7625 6613-4
และต้องแวะมาชิม อาทิ
กุ้งมังกรผัดขิง และ
กั้งทอดกระเทียม

ชวนช้อป

สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมติดต่อ
0 7621 0511

ร้านอาหารสัญชาติ
เบลเยี่ยม ที่เยี่ยมสมชื่อ
ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศ
การตกแต่ง
ที่ดูเป็นกันเองและ
อบอุ่น มีอาหาร
นานาชนิดที่รังสรรค์
อย่างพิถีพิถัน
รวมทั้งเบียร์ชั้นเยี่ยม
และไวน์ชั้นเลิศ
ให้เหล่านักชิมได้ลิ้มลอง

Salvatores

โรงแรมแห่งแรกใจกลางเมืองภูเก็ต
ที่นอกจากจะมีห้องหับและอาหาร
ไว้บริการแขกที่เข้าพักแล้ว
ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ขนาดกะทัดรัด
ที่บอกเล่าอดีตอันงดงามของภูเก็ต
ผ่านรูปถ่าย โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์
และอุปกรณ์เครื่องใช้ ในการทํำ�เหมืองแร่
ได้ชมแล้วรับรองสํำ�นึกรักษ์ภูเก็ต
พุ่งกระฉูด
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 08:00 – 17:00 น.
ค่าเข้าชมคนละ 30 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7621 1333-5

ใครที่ชอบอาหารอิตาเลี่ยน
เชิญแวะร้านนี้
บรรยากาศ
การตกแต่งร้าน
และรสชาติอาหาร
บอกได้คํำ�เดียวว่า
“ครบเครื่อง” โดยเฉพาะ
พิซซ่าที่เป็นเมนูห้ามพลาด
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 12:00 - 14:30 น.
และ 18.00 - 23.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7622 5958

54

Thai Handicraft

ร้านเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตขายสินค้าประเภท
เครื่องเบญจรงค์ ที่ประณีตและงดงาม
รวมทั้งไม้แกะสลักที่มีตั้งแต่ชิ้นเล็กๆ ถึงชิ้นใหญ่ๆ
เปิดบริการทุกวันจันทร์ – เสาร์
เวลา 12:00 - 17:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 7621 1628

ชวนพัก

Fullfill
Hostel

Pancake Corner

ก๋วยเตี๋ยวเรือชามพูน
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีสัญลักษณ์
ฮาลาลการันตี รสชาติเข้มข้น
น้ํำ�ซุปถูกใจ โดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยว
เนื้อที่มีทั้งเนื้อสด เครื่องใน
และเนื้อเปื่อยที่ละลายในปาก
หรือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่
ก็อร่อยไม่แพ้กัน

ชวนช้อป

เปิดบริการทุกวัน
เวลา 11:00 - 21:00 น.
ปิดทุกวันเสาร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0 7668 7422,
08 6552 7438

ที่พักสํำ�หรับ
Back packer ตกแต่ง
สไตล์ Contemporary
มีห้องพักให้เลือก 2 แบบ
ทั้งแบบ Dorn และห้อง
ส่วนตัว
ราคา 300 - 600 บาท
สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมติดต่อ
0 7621 0364-5

ร้านน่านั่งตั้งอยู่ตรงหัวมุมถนน
เป็นร้านเล็กๆ ดูอบอุ่น ขายอาหารฟิวชั่น
เน้นของหวาน หากมาเยือนต้องชิม
Chocolate lava, Butter maple pancake
รับลองว่าเหล่านักชิมต้องติดใจในรสชาติ
ที่ละมุนละม่อม
เปิดบริการทุกวันอังคาร – อาทิตย์
เวลา 10:00 - 22:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
08 2419 5445
ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ถนน
ตะกั่วป่ า

ถนน

ชวนชม

ชวนชิม

ชาพะยอม

ชวนชอป

ชวนพัก

ตะกั่วป่า

ชวนสักการะ

ถ.รัษฎา

Family Mart
บ้านโบราณแอนทิคภูเก็ต
Michael ’s Bar
Chao Khun
กระจกสี

ถ.ตะกั่วป่ า

On The Rock
Rendez-Vous Coffee Wine Dine

ชวนชิม

Rendez-Vous
Coffee Wine
Dine

Suay Restaurant

Vapa Hotel
แสงตะวัน

N

w

S

Sure Garden Pub & Restaurant
E

มาภูเก็ตอยากชิมอาหารอิตาเลี่ยน
ลองแวะมาร้านนี้สิค่ะ นอกจาก
จะตกแต่งหรูหราแล้ว
อาหารยังอร่อยเลิศ
ที่สํำ�คัญราคามิตรภาพมาก
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 13:00 – 00:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7621 3221,
08 1894 1603

Suay Restaurant
ร้านสีขาว ตกแต่งเรียบง่ายสบายตา
มีแยกที่นั่งเป็น 2 โซน คือ ภายในบ้านและสวน
อาหารเป็นแบบฟิวชั่น ทั้งอาหารไทยและยุโรป
เมนูแนะนํำ� ลาบทูน่า และข้าวเหนียวมะม่วง
เปิดบริการทุกวันเวลา 17:00 – 24:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 08 7888 6990,
08 1797 4135

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ถนน
เฉลิม
พระเกียรติ
ร.9

ถนน

ชวนชม

ชวนชิม

ชวนชอป

ชวนพัก

ชวนสักการะ

เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Toyota Sure
Absolutely Fabulous
Modern Form
Premium Outlet

พรทิพย์
Gems Gallery
กี่ห้นิ

Aphrodite Cabaret

จันจิรา ติม่ ซำ
Bollywood
O’nya Phuket Hotel

IKEA
Siam Niramit

Yakiniku
A2 Resort
Chain of Love

Lotus

The Avenue Phuket

Index Living Mall
Big C
Central Festival

w

N

Chan Antique

ถ. เฉลิมพระเกียรติ ร.9

By Pass Seafood
Baan Teelanka

S

E

SB Design Square
Home Work

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ถนน

เฉลิมพระเกียรติ ร.9

ถนน

ชวนชิม

ชวนช้อป

เฉลิมพระเกียรติ ร.9
ชวนช้อป

ชวนชิม

Siam Niramit

ของฝากจากทุกซอกทุกมุมของภูเก็ตและทุกภาค
ของเมืองไทย รวมใจกันมาอยู่ที่ร้านนี้ ไม่ว่าจะเป็น
ขนมพื้นเมืองนานาชนิด น้ํำ�พริกกุ้งเสียบ น้ํำ�พริกไตปลา
กุนเชียง หมูหยอง และหมูแผ่น เอกลักษณ์ของร้านนี้คือ
บรรจุภัณฑ์ที่เก๋ ไก๋ ไฉไลกว่าใครเพื่อน ในรูปแบบกล่องที่เป็น
ตึกเก่าสไตล์ชิโนโปรตุกีส ไปดู ให้เห็นด้วยตาของตัวเองดีกว่า
ว่าบรรจุภัณฑ์ของร้านนี้ดูดีมีคุณค่า และน่าสะสมแค่ไหน
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 07:00 - 19:30 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 7626 1555

Chain Of Love

อีกหนึ่งร้านอาหารที่บรรยากาศโรแมนติก
ภายในร้านตกแต่งโปร่งโล่งด้วยโทนสีฟ้า
เป็นหลัก อาหารก็อร่อย ไม่ว่าจะเป็น
อาหารคาว อาทิ หมูสามชั้นทอดน้ํำ�ปลา
หรือของหวานที่รับรองอร่อยไม่รู้ลืม
เปิดบริการทุกวันเวลา 11:00 - 24:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 08 1829 2384
การแสดงศิลปวัฒนธรรม เทศกาลที่สํำ�คัญ
และประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแบบอลังการ
ชวนตะลึง ตื่นตาตื่นใจไปกับขบวนช้างศึก มวยไทย
การร้อยพวงมาลัย การทอผ้า และหมู่บ้านช้างไทย
เปิดบริการทุกวันเวลา 17:30 – 22:30 น.
ปิดทุกวันอังคาร
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 7633 5001-2

Pornthip

Big C

The Avenue
Phuket

ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่มีขายตั้งแต่ น้ํำ�ปลา
ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขนหนู ไปจนถึงเตียงนอนขนาดคิงส์ ไซส์
เครื่องซักผ้า หรือรถจักรยานของคุณหนูๆ
เปิดบริการทุกวันเวลา 09:00 – 23:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 7624 9444-58

บ้านตีลังกา
Index Living Mall
ชอบความตื่นเต้นเร้าใจ และถ่ายรูปขอแนะนํำ�ที่นี่
ที่คุณจะสนุก และเพลิดเพลินกับทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่กลับหัวตลอดเวลา อีกทั้งยังท้าทายด้วยเขาวงกต
ในคอนเซปต์สวนหลังบ้าน สนุกแน่ถ้ามาที่นี่
เปิดบริการทุกวันเวลา 10:00 – 18:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 7637 6245,
08 4456 5279
60

ร้านอาหารฟิวชั่น ที่มีอาหารนานาชนิด
ให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นอาหารเรียกนํ้ำ�ย่อย
อย่างซีซาร์สลัด ตามด้วยไก่ซอสส้ม หรือ
สเต็ก บรรยากาศในร้านให้ความรู้สึก
อบอุ่นเหมือนมาทานอาหารที่บ้านตัวเอง
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 07:00 - 23:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 06 1251 6706

อยากซื้อเฟอร์นิเจอร์ ไว้ ใช้ที่บ้านหรือสํำ�นักงาน
รวมถึงของตกแต่งบ้านและสวน ตั้งแต่ชิ้นเล็กๆ
ไปจนถึงชิ้นใหญ่ๆ ที่นี่มี ให้คุณเลือกสรรอย่าง
ไม่รู้จบ ด้วยพื้นที่ขายกว่า 2 ล้านตารางฟุต
พร้อมบริการส่งถึงบ้านและติดตั้งฟรี
เปิดบริการทุกวันเวลา 10:00 – 21:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 7624 95419
ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ถนน

เฉลิมพระเกียรติ ร.9

ถนน

ชวนช้อป

ชวนช้อป

เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Central Festival

ภูเก็ตเป็นอีกเมืองหนึ่งในส่วนภูมิภาค
ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลขยายปีกไปถึง
พื้นที่กว้างขวางใหญ่ โตรองรับลูกค้า
ได้หลายพันหลายหมื่นคนต่อวัน อีกทั้ง
ความสะดวกเรื่องการจอดรถ และบริการ
อื่นๆ เช่น โรงภาพยนต์ รวมไปถึงสินค้า
แบรนด์ดงั จากทัว่ ทุกมุมโลก ทํำ�ให้ที่นี่
เป็นแหล่งชม ชิม ช้อป ของทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 10:00 – 22:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 7629 1111

Tesco Lotus

ห้างสะดวกซื้อ ประหยัดทรัพย์แบบโลตัส
มีอยู่ทั่วเมืองไทย รวมทั้งภูเก็ตด้วย
อยากจะชม และช้อปสินค้าราคาประหยัด
ก็มาที่นี่
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 09:00 – 23:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7625 4888-99

Premium
Outlet

homeWorks

อยากซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน
หรือตกแต่งบ้านรวมทั้งต้นไม้ ใบหญ้า
ที่นี่มี ให้ครบครัน เพราะเป็นศูนย์
ที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุดในภาคใต้
แถมยังมีธนาคารและร้านอาหาร
จากเฟรนไชด์ดังๆ ไว้บริการหลังจาก
เหน็ดเหนื่อยจากการช้อปอีกด้วย

ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์ดังหลายประเภท
ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าของชาย
และหญิงรวมทั้งเด็กๆ ด้วย มี ให้เลือก
มากมายทั้งชุดว่ายนํ้ำ� ชุดนอน และอื่นๆ
เหมาะมากสํำ�หรับนักช้อปที่ชอบสินค้า
แบรนด์เนม ที่นี่ยังมีที่จอดรถ ร้านอาหาร
และตู้เอทีเอ็มให้กดเงินกันแบบ
สะดวกสบายอีกด้วย
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 10:00 – 20:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7635 0500-3

เปิดบริการทุกวัน
เวลา 09:00 – 22:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 7660 8000

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ถนน
บางกอก

ถนน

ชวนชม

ชวนชอป

ชวนชิม

ชวนพัก

ชวนสักการะ

บางกอก

เป็นถนนสายสั้นๆ และสร้างขึ้นหลังถนนสายอื่นๆ ย่านตึกเก่า ถนนเส้นนี้
เป็นที่รวบรวมร้านอร่อยหลากร้านตั้งแต่ร้านอาหารเจ ร้านก๋วยเตี๋ยว ไปรษณีย์
รวมไปถึงศาลเจ้าแม่กวนอิม ด้วยทํำ�เลที่ตั้งที่สามารถเดินถึงกันได้อย่างสะดวก
ทํำ�ให้ถนนเส้นนี้ดูเหมือนจะมีชีวิตชีวาตลอด 24 ชั่วโมง

ศาลเจ้าแม่กวนอิม
พระโพธิสัตว์
Phuket Capsule
อาหารเจสองตะวัน
Number 9
เพชร กิ๊ฟช็อป

PHUKET CYBER INN

ไปรษณีย์
Cozy Place

โรงแรมภูเก็ตการ์เด้นท์
ผัดไทสูตรโบราณ

ถ.บางก

ครัวโชติรส

ถ.บางกอก ซ.4

อก

บุญรัตน์ต่มิ ซำ

ธอส
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตีนไก่

ซ.ภูธร

อยู่ดี ไข่กระทะ

ถ.บา

งกอก

N
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ถนน

ถนน

บางกอก

ชวนสักการะ

ชวนชิม

ชวนชิม

บางกอก

ชวนพัก

ร้านติ่มซำ�
บุญรัตน์ (สาขา 1)

ชวนสักการะ

ชวนชิม

มีชื่อเสียงมานานกว่า 60 ปี ติ่มซํำ�ที่นี่
ปรุงเอง นึ่งเอง สดใหม่ทุกวัน และอร่อย
ทุกอย่างตั้งแต่ ขนมจีบ ซาลาเปา ฮะเก๋า
เผือกทอด ลูกชิ้นปลา กระดูกหมูตุ๋นยาจีน
เป็นต้น ราคาอยู่ที่เข่งละ 15 - 20 บาท
จึงไม่แปลก ที่บางวันจะมีลูกค้าไปรอซื้อ
ตั้งแต่ร้านยังไม่เปิด
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 06:00 – 10:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 7621 2034

ศาลเจ้าแม่กวนอิม
พระโพธิสัตว์

ศาลเจ้าเล็กๆ รั้วทาสีแดง ส่วนฝาผนัง
ของตัวศาลเจ้าทาสีเหลือง และสีแดง
เป็นที่ประดิษฐานองค์ปุดจ้อ (พระโพธิสัตว์กวนอิม)
และเทพเจ้าองค์อื่นๆ อีกหลายองค์ มีผู้คน
ไปกราบไหว้เพื่อสักการะบูชา และขอพรทุกวัน
นอกจากนี้ยังเป็นที่เลื่อมใสสํำ�หรับคู่แต่งงาน
ที่ ไม่มีบุตร โดยเชื่อกันว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์
ใครมากราบไหว้ขอบุตร จะได้สมใจหวัง
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 07:00 - 19:00 น.

ครัวโชติรส
อยากชิมอาหารพื้นเมือง
ลองแวะมาชิมที่นี่
เพราะมีอาหารพื้นเมือง
และอาหารซีฟู้ด
แทบทุกชนิด
ไว้คอยบริการ
โดยเฉพาะเมนู หมูฮ้อง
เกี้ยนทอด
และกุ้งมะขาม
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 11:00 – 21:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ
0 7621 6653

ชวนชิม

ร้านสองตะวัน
ตั้งอยู่ติดกับศาลเจ้าแม่กวนอิม
ที่นี่จํำ�หน่ายอาหารเจนานาชนิด
ในลักษณะข้าวราดแกง และขนมทานเล่น
พร้อมเครื่องดื่มสํำ�หรับคนที่ถือศีลกินเจ

เปิดบริการทุกวัน
เวลา 07:00 - 19:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7625 6498

ชวนพัก

Phuket
Capsule

Phuketcyber
Inn

ที่พักขนาดเล็ก เหมาะสํำ�หรับ Backpacker
ด้วยเอกลักษณ์ที่ โดดเด่นด้านรูปลักษณ์
ที่เรียบง่ายทํำ�ให้ที่พักแห่งนี้ มีเสน่ห์
น่าแวะมาพักผ่อนเป็นที่สุด
มีห้องพัก 3 แบบให้เลือก
ราคาเริ่มต้น 200 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7621 3505, 08 3549 3993

ที่พักใจกลางเมือง สะดวกสบาย
ด้วยสิ่งอํำ�นวยความสะดวกครบครัน
มีห้องพักให้เลือกทั้งแบบห้องแอร์
และห้องพัดลม
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7622 0100, 0 7622 2767-8

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ถนน
ระนอง

ถนน

ชวนชม

ชวนชอป

ชวนชิม

อิ่มอร่อย

ถ.ปฏิพัทธิ์

ชวนพัก

วัฒนพลเบเกอรี่

ชวนสักการะ

ระนอง

เรียกว่าเป็นถนนสายอิ่มบุญก็คงไม่ผิด เพราะมีร้านขายอาหารเจตั้งอยู่มากมายหลายร้าน
บนถนนสายนี้ อีกทั้งยังเป็นเส้นทางไปยังซอยภูธรที่มีศาลเจ้าปุดจ้อและศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
ตั้งอยู่ด้วย บนถนนสายเดียวกันนี้จะได้พบกับเสน่ห์ของเมืองภูเก็ตในสองรูปแบบ
สงบเมื่อยามเดินทางไปสุดเส้นทางตรงบริเวณสองศาลเจ้า ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง
อึกทึกครึกโครมด้วยเสียงพ่อค้าแม่ขายจากตลาดดาวน์ทาวน์

ศาลเจ้าปุดจ้อ

กุ้งถัง @ Phuket

รสนิยมติ่มซำ

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย

ซ.ภูธร

เจี๊ยะฉ่าย อาหารเจ
ร่วมใจ อาหารเจ
เหอซั่น อาหารเจ

ขนมไหว้พระจันทร์

Phuket Backpacker

ถ. ระนอง

ครัวธรรมชาติ

ลูกท้อ อาหารเจ

วัดขจรรังสรรค์

การบินไทย

Chinotel

ตลาดสดสาธารณะ
เทศบาลนครภูเก็ต
บ้านซ้าน

At Corner
ตลาดสด Down Town
Downtown Inn

E

N

S

w

โกยูรหมี่ฮกเกี้ยน
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ถนน

ถนน

ระนอง

ชวนสักการะ

วัดขจรรังสรรค์
สำ�นักงานการบินไทย

เดิมทีเป็นอั้งม้อหลาวหรือคฤหาสน์
หลังงามของพระอร่ามสาครเขตต์
เศรษฐีชาวภูเก็ตที่เสียภาษีมากที่สุด
เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่
อาคารหลังนี้ ได้รับอิทธิพลมาจาก
รูปทรงของอาคารในกรุงเวียนนา
ประเทศออสเตรีย ด้วยเหล็กดัด
ลวดลายเรขาคณิตทํำ�ให้แลดูทันสมัย
ในขณะเดียวกันมุมโค้งทั้งสองด้าน
ทํำ�ให้ตัวอาคารดูอ่อนช้อยยิ่งขึ้น
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 08:30 – 16:30 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7636 0444

ชวนชิม

ชวนชิม

ชวนสักการะ

วัดเก่าแก่คู่เมืองภูเก็ต
สร้างมานานกว่าร้อยปี
เป็นที่ประดิษฐานของ
พระพุทธรูปปางต่างๆ
7 องค์ มีเจดีย์องค์ ใหญ่
สํำ�หรับให้เข้าไปกราบไหว้
และสักการะบูชา
ที่นี่ยังได้รับการยกย่อง
ให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
ประจํำ�ปี 2541 อีกด้วย

ร่วมใจ
อาหารเจ

ร้านอาหารเจเจ้าแรกในภูเก็ตที่มีอาหารเจ
มากมายให้เลือก ทั้งแบบตามสั่งและ
ข้าวราดแกง ไม่ว่าจะเป็น ยํำ�ผัก ผัดสะตอ
ปลาเค็ม ปลากระบอก ส้มตํำ� ราดหน้า และ
พะโล้แห้ง โดยจะมีเมนูพิเศษในทุกๆ วันพระ
เช่น แซนด์วิช แฮมเบอร์เกอร์
เปิดบริการทุกวันเวลา 07:00 – 14:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 7622 2821
70

ชวนชิม

ชวนช้อป

ระนอง

ชวนพัก

ชวนช้อป

ชวนชิม

วัฒนะพล เบเกอรี่

ตลาดสด Down Town

อยากเห็นวิถีชีวิตของแม่ค้าพ่อค้าในตลาดสด
คนละแบบกับซุปเปอร์มาเก็ตให้มาที่นี่ อาหารสด
หรืออาหารแห้ง พืช ผัก ผลไม้มี ให้เลือกซื้อ
เลือกหากันแบบยกเข่ง ไม่ว่าจะเป็น
กล้วยเล็บมือนาง สัปปะรดภูเก็ต ลูกเนียง
หรือผักผลไม้ คนรุ่นใหม่อาจไม่เคยเห็นวิธีการ
ต่อรองราคาสินค้าแบบตลาดสดทั้งรอบเช้าและเย็น
ก็ลองมาดู แล้วจะรู้ว่ามันน่าสนุกเพียงใด

ต้นตํำ�รับกระหรี่ปั๊บสูตรโบราณที่รับประทาน
กับอาจาด นอกจากนี้ หลายคนยังยกนิ้วให้
เกี้ยนสด หอยจ๊อสดที่สามารถซื้อไปทอดเอง
ที่บ้านได้
เปิดบริการทุกวันเวลา 09:00 - 17:00 น.
ยกเว้นวันอาทิตย์เปิดถึง 15:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม 0 7621 2829,
08 5888 1239

Chinotel

สะดวกสบายอยู่ ใกล้ตลาด
แถมราคาห้องพักยังสบายกระเป๋า
เป็นคํำ�นิยามที่เหมาะกับโรงแรม
เล็กๆ แห่งนี้เป็นที่สุด
เปิดบริการทุกวัน
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7621 4455

โกยูร
หมีฮ่ กเกีย้ น

ร้านเล็กๆ ตั้งอยู่แถว
วงเวียนสุร ิยเดช
มองไปรอบๆ จะเห็น
ร้านหมี่ โกยูร
จะมีป้ายสีแดงเล็กๆ
เขียนไว้ว่าหมี่ที่อร่อย
ที่สุดในภูเก็ต เส้นหมี่
ที่บรรจงทํำ�เอง
เปิดบริการทุกวัน หอมนุ่ม ปรุงด้วย
09:00 - 16:00 น. เกี๊ยว กุ้ง ลูกชิ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปลาแผ่น น้ํำ�ซุบ
08 6270 7490 กลมกล่อม
ขอคาราวะเลยค่ะ

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ชวนพัก

ถนน

ถนน

ระนอง

ชวนพัก

ชวนสักการะ

ชวนชิม

ระนอง

ชวนพัก

ศาลเจ้าปุดจ้อ

แอท คอนเนอร์
ชวนสักการะ

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย

เกสต์เฮาส์ราคาสบายกระเป๋าแถมยังอยู่ ใกล้กับย่านเมืองเก่า ห้องพักมี ให้เลือก
ทั้งแบบห้องแอร์และพัดลม ราคาเริ่มต้น 450 บาท
ด้านล่างเปิดเป็นร้านกาแฟให้มาสัมผัสวิถีชีวิตของคนภูเก็ต
เปิดบริการทุกวันเวลา 07:30 - 20:00 น. ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 7621 5081, 08 9289 9040

เปิดให้สักการะทุกวัน
06:30 – 20:00 น.

หลายท่านจะต้อง
นึกเสียดาย ถ้ามาถึง
ภูเก็ตแล้วไม่ได้แวะมา
สักการะบูชา
องค์กวนอิมปุดจ้อและ
เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์
อีกหลายองค์ ศาลเจ้า
แห่งนี้นับเป็นศาลเจ้า
ที่ผูกพันธ์กับวิถีชีวิต
ของชาวภูเก็ตตั้งแต่
แรกเกิดจนถึงวัยชรา
ว่ากันว่าใบเซียมซีบอกยา
รักษาโรคต่างๆ
ของที่นี่แม่นยํำ�ยิ่งนัก
สํำ�หรับใครที่ตามหาคนดี
มาเป็นเป็นคู่ครอง
ให้ลองขอพรจาก
องค์กิมฮั่วเหนียว

ครัวธรรมชาติ

Phuket
Backpacker
มาภูเก็ตทั้งที อยากสัมผัสวิถีชีวิตและประเพณีของคนภูเก็ต
อีกทั้งความมีชีวิตชีวาของผู้คนในตลาดสดตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนถึงเย็นย่ํำ�
ที่นี่น่าจะเหมาะ ห้องพักไม่หรูหราแต่เรียบง่ายและน่าพักผ่อน
ตกแต่งสไตล์ ไทยร่วมสมัย มี ให้เลือกทั้งประเภทห้องพักแบบมีพัดลม
และมีเครื่องปรับอากาศ
เปิดบริการทุกวัน ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 7625 6680

เดิมทีตั้งอยู่ ในซอยรมณีย์ ต่อมา
เกิดไฟไหม้ ชาวบ้านจึงได้อัญเชิญ
“เฮี้ยวโห้ย” (ไฟศักดิ์สิทธิ์) ที่อยู่
ในศาลเจ้ามาฝากไว้ที่ศาลเจ้าปุดจ้อ
เมื่อถึงประเพณีถือศีลกินผักก็อัญเชิญ
“เฮี้ยวโห้ย” มายังศาลเจ้าชั่วคราว
ซึ่งสร้างขึ้น ณ สวนพลูข้างๆ ศาลเจ้า
ปุดจ้อ ต่อมาเจ้าของสวนพลูได้ถวายที่ดิน
ผืนดังกล่าวให้กับ “พระกิ้วฮ๋องไต่เต่”
(ราชาผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)
แล้วสร้างเป็นศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยขึ้นมา
เป็นเรือนหลังคามุงจาก
ภายหลังมีชาวบ้านมาร่วมพิธีถือศีลกินผัก
มากขึ้น จึงได้ปรับปรุงและพัฒนาศาลเจ้า
แห่งนี้เรื่อยมา ถือเป็นสถานที่สํำ�คัญ
อีกแห่งหนึ่งในประเพณีถือศีลกินผัก
เปิดให้เข้าสักการะทุกวัน
06:30 – 20:00 น.

ชวนชิม

สัมผัสกับบรรยากาศร่มรื่นสไตล์ธรรมชาติที่มีต้นไม้
ร่มรื่นเขียวขจีปกคลุม รวมไปถึงของเก่าสะสม
ที่เจ้าของร้านประดับตกแต่งภายในร้าน
มาถึงร้านนี้แล้ว อย่าลืมสั่งแกงเผ็ดเป็ดย่าง
ที่ ใครๆ ก็บอกว่า “พลาดไม่ได้” ตามด้วยนํ้ำ�พริก
กุ้งเสียบ ต้มยํำ�กุ้ง ห่อหมกปูและไข่เจียวเครื่องแกง
ที่นี่เหมาะสํำ�หรับทุกคนในครอบครัว
หรือจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เป็นหมู่คณะ
เปิดเวลา 10:30 – 23:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม 0 7622 4287, 0 7625 6528
ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ถนน
ภูเก็ต

ชวนชอป

ชวนชิม

ชวนพัก

ชวนสักการะ

เค่งติ้น

ภูเก็ต

หนึ่งในสามถนนของเมืองภูเก็ตที่ ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ขณะดํำ�รงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
สยามมกุฎราชกุมาร และเสด็จประพาสเมืองภูเก็ตครั้งที่ 2 อายุอานามของถนน
ก็มากกว่า 100 ปี มาดูกันซิว่าของดีของเด็ดเมืองภูเก็ตที่มีอยู่คู่กับถนนสายนี้ มีอะไรบ้าง

Pacific Inn
คู่ขวัญ

E

พาสเทล

All Night Hostel

ถนนภูเก็ต

S

ชวนชม

โกอ่างซีฟู๊ด

เริงจิต

Kopi De Phuket
Sino Imperial

CIMB
รัสต้า คาเฟ่
โรงแรมสยาม
Many Mango
เสวนา

ถนนภูเก็ต

N

w

ถนน

Cue Bar
Quip phuket + Quip Sky Bar
Pancake Corner
Osot A Potheke Cafe
kaffe` Auntics Decipes
พิพิธภัณฑ์บาบ๋าเมืองภูเก็ต
Casa Blanca
Boutique Hotel
Markinny Mate

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต

75

ถนน

ถนน

ภูเก็ต

ชวนชิม

Kopi de
Phuket

ร้านกาแฟต้นตํำ�รับที่อร่อยทั้งกาแฟ
แบบภูเก็ตและอาหารจานเด็ดที่สรรหา
ความอร่อยมาเสิร์ฟให้ถึงที่ เมื่อมาต้องสั่ง
อาทิ สเต็กปลาแยงซีเกียง หมูแผ่นเจงกีสข่าน
และบ๊ะจ่างสามเซียน แถมท้ายด้วย
ขนมปังสังขยา ขนมขบเขี้ยวแบบบ้านๆ
และแบบร่วมสมัยเอาใจอาแปะและ
ชาวต่างชาติที่นิยมความเป็นภูเก็ต
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 10:30 - 22:30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7621 2225, 0 7621 3155

OSOT

ชื่อโอสถเหมือนจะเป็นยาแต่เอาเป็นว่าขายพิชซ่า
และอาหารอิตาเลี่ยน ที่สํำ�คัญผักนานาชนิดหรือ
สินค้าแทบทุกอย่างใช้ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง
รับรองได้เลยว่าร้านนี้ปลอดภัยไร้สารพิษ จานเด็ด
ที่ต้องสั่งเมื่อมาเช็คอิน ซีซาร์สลัดที่นํ้ำ�ปรุงรส
ทางร้านคิดค้นขึ้นมาเอง หรือพิซซ่าที่แป้งบางกรอบ
และสปาเก็ตตี้ที่เคี่ยวน้ํำ�ซอสอย่างต่ํำ� 3 ชั่วโมง

Quip Sky Bar

อยู่บนชั้น 5
ของ Quip Phuket
ดื่มด่ํำ�กับบรรยากาศ
ยามเย็น ชมเมืองภูเก็ต
ยามค่ํำ�คืน เน้นเมนู
กุ้งมังกรเป็นหลัก
ไม่ว่าจะเป็นผัดไทย
กุ้งมังกร ต้มยํำ�กุ้งมังกร
กุ้งมังกรอบวุ้นเส้น
ใครที่เลิฟกุ้งต้องไม่พลาด
มานั่งชิลๆ จิบค็อกเทล
แบบเบาๆ

เปิดบริการทุกวัน
เวลา
17:00 - 24:00 น.
สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม
09 0069 8854

ชวนชิม

ภูเก็ต

ชวนช้อป

ชวนชิม

ขนมจีบ ซาลาเปา
คู่ขวัญ

ชวนช้อป

ร้านเค่งติ้น

นอกจากมีขนมจีบกับซาลาเปาไส้หมู
อร่อยๆ ไว้บริการแล้ว หมี่หุ้น และ
ปาท่องโก๋กับสังขยาของที่นี่ก็กวักมือ
เรียกลูกค้าเข้าร้านได้ดีทีเดียว
ร้านคู่ขวัญเปิดให้บริการมากว่า 25 ปี
โดยรุ่นแรกให้บริการที่จังหวัดตรัง
ต่อมารุ่นที่สองได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐาน
ที่ภูเก็ตและดํำ�เนินกิจการต่อเนื่อง
จนปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว
เปิดให้บริการทุกวัน
เวลา 06:00 – 11:00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7621 4213

เปิดบริการทุกวันเวลา 12:00 - 16:00 น.
และ 18:00 - 23:00 น. หยุดทุกวันพุธ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 08 1894 6198

ตํำ�นานความอร่อยของขนมพื้นเมืองที่อยู่คู่กับ
วัฒนธรรมและชาวภูเก็ตมายาวนาน
เกือบหนึ่งศตวรรษ ขนมเหล่านี้มีชื่อเรียกเฉพาะตัว
เป็นภาษาจีนฮกเกี้ยน เช่น ขนมเต้าส้อ ขนมกองถึง
ขนมม่อหลาว ขนมร้านนี้กรุบกรอบโดยไม่ต้องง้อ
ผงฟู และเก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องใช้สารกันบูด
เพราะวัตดุดิบที่ ใช้ ในการผลิตนั้นทั้งใหม่ สด และ
คุณภาพดี อีกทั้งยังบรรจุ ในแพ็คเกจที่ทันสมัย
เหมาะกับการนํำ�ไปเป็นของฝากเป็นอย่างยิ่ง
เปิดทุกวันจันทร์-เสาร์ 07:30 – 18:30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 7621 2185

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ถนน

ถนน

ภูเก็ต

ชวนพัก

ภูเก็ต

ชวนพัก

Sino Imperial

โรงแรมกลางใจเมืองที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้อย่างลงตัว สะดวกในการเดินทาง
ตกแต่งด้วยโทนสีขาวดูเรียบง่าย ตัวตึกสร้างแบบตึกเก่าสไตล์ชิโนโปรตุกีส
ภายในมีเครื่องอํำ�นวยความสะดวกครบครัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 7623 0097

Casa Blanca
Boutique Hotel

ตึกสวยๆ ย่านเมืองเก่ามักถูกนํำ�มาดัดแปลงเป็นโรงแรมเก๋ๆ ให้กํำ�ไรนักท่องเที่ยว
ในการมาสัมผัสกลิ่นอายย่านเมืองเก่าบนถนนภูเก็ต Casa Blanca มีห้องพักให้เลือก
3 แบบ 3 สไตล์ ชอบแบบไหนเลือกได้เลย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 7621 9019

At night
Hostel

Quip
Phuket

โฮสเทลน่ารักสีสันสดใสบอกเล่า
เรื่องราวผ่านกระต่ายตัวน้อย
ที่เห็นแล้วเป็นต้องยิ้ม ด้านใน
มีอุปกรณ์อํำ�นวยความสะดวก
ครบครัน อาทิ ห้องดูหนัง
ห้องครัว ห้องคอมฯ ส่วนห้องพัก
มี 2 แบบให้เลือก แบบห้องรวม
และแบบห้องเดี่ยว มีห้องนํ้ำ�ในตัว
ราคาเริ่มต้น 300-700 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0 7621 4068-9

หนุ่มสาวรุ่นใหม่หากกํำ�ลังหาที่พัก ลองเลือก
Quip Phuket ห้องพักเรียบง่าย ภาพบนผนัง
เล่าเรื่องของราวของเมืองภูเก็ตได้อย่างลงตัว ถูกใจ
วัยรุ่นแน่นอน ด้านล่างทํำ�เป็นร้านกาแฟเก๋ ไก๋มีสไตล์
ส่วนด้านบนมีร้านอาหาร ชื่อ Quip Sky Bar
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 7635 5052

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ถนน
เทพกระษัตรี

ถนน

ชวนชม

ชวนชิม

ถ. ทุ่งคา

ชวนชอป

ชวนพัก

ชวนสักการะ

ถ.ดำรง
ปั๊ม Caltrex

ชานมน้องหมี
Buddy Teddy

S

ถนนสายสํำ�คัญยาวประมาณ 43 กิโลเมตรที่อยู่คู่เมืองภูเก็ตมาช้านาน มีอายุ
ครบ 100 ปีไปเมื่อ พ.ศ. 2552 โดยชื่อถนนได้รับพระราชทานนาม
จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดํำ�รงพระอิสริยยศ
เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นเกียรติ
แก่หนึ่งในสี่ของวีรสตรีสยาม “ท้าวเทพกระษัตรี” ตึกเก่าที่ตั้งอยู่บนถนนสายอื่นๆ
ล้วนแล้วแต่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 และ 6 เท่านั้น ส่วนบนถนนสายนี้มีทั้งตึกเก่า
ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 รวมจนถึงสมัยรัชกาลที่ 7 ตั้งอยู่ด้วย
ซึ่งหาดูได้ไม่ง่ายนักในเมืองภูเก็ต

Phuket Town Cafe`
แมวนำโชค โดยสามกองน้ำเต้าหู้
โรงแรมธารา
ธ. กรุงเทพ

E

19 ข้าวแกง
บ้านหงส์หยก

ถ. ดีบุก
Phuket Town Inn
ภาพเขียนไทยอาร์ตแกลลอรี่

ถ.เทพกระษัตรี

N

w

เทพกระษัตรี

กาแฟเซ-ล้อง
โชว์รูม FORD
Tiny Coffee
Tiny Bistro

ถ. ดีบุก
วันจันทร์
Be Cat Cafe`
Coffee and Friend
PICASO

Art Exhibition Room
By Kanicapat

บริษัท ภูเก็ตนำแสง จำกัด

ถ. ถลาง

โรตีน้ำแกงแถวน้ำ
โรงโกปี้แถวน้ำ

ถ. ถลาง

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ถนน

เทพกระษัตรี

ถนน

เทพกระษัตรี

ชวนชิม

บ้านหงส์หยก
ชวนชิม

Be Cat
Cafe

รักแมวชอบแมวเป็นชีวิตจิตใจต้องมานั่งร้านนี้
ร้านแบ่งเป็น 2 โซน คือโซนทานอาหาร
ที่มีอาหารทุกประเภทไว้คอยบริการกับอีกโซน
คือห้องแมวที่สามารถมาทานขนมและ
เครื่องดื่มพร้อมหยอกล้อกับน้องแมว
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 11:00 - 22:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 08 1797 1149

เป็นบ้านที่หลวงอนุภาษภูเก็ตการ (นายจิ้นหงวน หงส์หยก)
ผู้ก่อตั้งบริษัท อนุภาษและบุตร จํำ�กัด สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2473
ออกแบบโดยขุนพิศาลสารกรรม ซึ่งใช้เวลา ก่อสร้างประมาณ 3 ปี
การที่บ้านหลังนี้ถูกเรียกว่า “อั้งหม้อเหลา” ซึ่งแปลว่า
“ตึกฝรั่ง” เพราะตัวบ้านเป็นอาคารยุโรปผสมจีนซึ่งแตกต่างจาก
บ้านห้องแถวอันเป็นที่นิยมในสมัยนั้นคุณบุญศรี หงษ์หยก สมรส
กับบุตรชายคนโตของหลวงอนุภาษภูเก็ตการ ชื่อคุณวิรัช หงษ์หยก
ปัจจุบันได้ถึงแก่กรรมแล้ว คุณบุญศรี หงษ์หยก รับมรดกบ้าน
หลังนี้มา แต่ยังคงยึดถือเจตนาเดิมของหลวงอนุภาษภูเก็ตการ
ที่อยากให้บ้านนี้เป็น ที่พบปะของ ลูกๆ หลานๆ ตระกูล
”หงษ์หยก” ดังนั้นทุกปีพี่น้องที่อยู่ที่อื่น จะกลับมาพักที่บ้านนี้
เพื่อมาทํำ�พิธีไหว้บรรพบุรุษ (เช้งเม้ง) ที่สุสาน นอกจากนั้นหาก
พี่น้องคนใด หรือบริษัทมีแขกคนสํำ�คัญมาเยือน “อั้งหม้อเหลา
ของบ้านหงษ์หยก” ก็จะเป็นที่รับรองเสมอและเป็นที่ทํำ�พิธีสมรส
แบบทางใต้ เรียกว่า “พิธียกน้ํำ�ชา หรือ พังเต” รวมทั้งส่งเจ้าบ่าว
จ้าวสาวเข้าห้องหอ และเจตนารมณ์ดังกล่าวจะคงเป็นเช่นนี้ตลอดไป
อีกทั้งได้พยายามรักษาสภาพตึกหลังนี้ ให้คงเหมือนแรกสร้าง
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆ ขอเข้าชมบ้านเพื่อทัศนศึกษา
ถ่ายทํำ�ภาพยนตร์ หรือถ่ายรูปลงนิตยสารอยู่เนืองๆ

แมวนำ�โชค
By สามกองน้ำ�เต้าหู้
รักสุขภาพเชิญแวะมาชิมน้ํำ�เต้าหู้รสชาติกลมกล่อม
น้ํำ�ผักผลไม้นานาชนิดที่มี ให้เลือกหลากหลาย เต้าทึง
และขนมหวานที่เสิร์ฟพร้อมความหวานและ
ความอร่อย ชิมซักถ้วยรับรองจะติดใจ
เปิดบริการทุกวันเวลา 17:00 - 23:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 08 4062 1405

กาแฟเซ-ล้อง

หนึ่งในร้านกาแฟหลายๆ ร้านของภูเก็ต
ที่หลายคนติดใจในชา กาแฟ และขนมเค้ก
รสเด็ด รวมไปถึงอาหารเมนูหลากหลาย
ที่มีมากมายให้เลือกชิมกันได้ทั้งครอบครัว
เปิดทุกวันตั้งแต่ 09:00 – 21:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 7622 0638

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ถนน

เทพกระษัตรี

ถนน

ชวนชิม

ชวนชิม

เทพกระษัตรี

โรตีแถวน้ำ�
หรือ “โรตีบังหมีด” ร้านเป็นอาคารห้องแถว
หนึ่งห้อง เปิดบริการมากว่า 50 ปี คนภูเก็ต
เรียก “ท่านํ้ำ�” ว่า “แถวน้ํำ�” ทํำ�เลที่ตั้งของร้าน
โรตีร้านนี้ก็คือ ท่านํ้ำ�ในอดีต ซึ่งปัจจุบันยังคง
มีคลองเล็กๆ อยู่ไม่ไกลกันให้เห็นเป็นหลักฐาน
บรรดาคนรักโรตีต่างพากันมาอุดหนุนร้านนี้
อย่างอุ่นหนาฝาคั่ง พร้อมเสียงสั่งที่ดังตลอดเวลา
ที่นี่เสิร์ฟโรตีที่ทํำ�จากแป้งนุ่ม กรอบ อร่อย
พร้อมน้ํำ�แกงไก่ แกงเนื้อ หรือนํ้ำ�แกงมัสมั่น

เปิดบริการทุกวัน เวลา 07:00 - 12:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 7621 0061

วันจันทร์

Tiny Coffee

ชอบชิมอาหารพื้นเมืองขอแนะนํำ�ร้านวันจันทร์
ที่มีเมนูเด็ดๆ สูตรภูเก็ตโบราณ อาทิ แกงปู ใบชะพลู
เส้นหมี่ หมูฮ้อง น้ํำ�พริกกุ้งเสียบ
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 10:00 – 18:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7635 5909

ร้านกาแฟเก๋ ไก๋ที่จํำ�หน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มแบบครบเครื่อง ตั้งแต่ชา
กาแฟทั้งร้อนและเย็น เค้กและพาย
หน้าตาน่าหม่ํำ� เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
รวมถึงไอศกรีม ที่นี่เสิร์ฟทั้งอาหารเช้า
กลางวัน เย็น รวมถึงอาหารเบาๆ
แบบขนมปังหน้าหมู นอกจากนี้
ยังมีบริการรับจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่
ห้องประชุมสัมมนา และออฟฟิศ
เคลื่อนที่อีกด้วย

Picaso

สนใจภาพเขียนลองแวะมาที่นี่ นอกจากนี้ยังมีกรอบรูป
และเฟอร์นิเจอร์ โบราณให้เลือกช้อป รวมทั้งยังมีเสื้อผ้างานแฮนด์เมด
ผ้ามัดย้อม ผ้าฝ้าย ให้เลือกซื้ออีกด้วย
เปิดบริการทุกวันเวลา 08:00 – 19:00 น.

เปิดบริการทุกวัน
เวลา 08:00 - 20:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7623 2524

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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วงเวียน
สุรินทร์

วงเวียน

ชวนชม

ชวนชิม

ชวนชอป

ชวนพัก

ชวนสักการะ

สุรินทร์

ถ.ภูเก็ต

วงเวียนสุร ินทร์เป็นชื่อตั้งอย่างเป็นทางการ แต่ผู้คนส่วนมากนิยมเรียกว่า
“วงเวียนหอนาฬิกา” เพราะมีหอนาฬิกาตั้งอยู่ แถมยังเป็นหอนาฬิกาที่มีรูปลักษณ์
ไม่ธรรมดา เพราะเป็นสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส รอบๆ มี โคมไฟ ซึ่งทํำ�ให้บริเวณนี้
สวยงามมากเป็นพิเศษตั้งแต่เวลาเย็นยํ่ำ�จนถึงกลางคํ่ำ�กลางคืน

รี

ต
.มน

ถ
บ้านเริงจิต

Metropole Hotel
The Circle 2
The Circle

ถ.ภูเก็ต

ศาลเจ้าฮกหงวนก้ง
หมี่ต้นโพธิ์
หมี่สมจิตต์
โพธิ์ทอง

วงเวียน
สุรินทร์

N

w

S

E
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วงเวียน

วงเวียน

สุรินทร์

ชวนชิม

สุรินทร์

ชวนชิม

บ้านเริงจิต

ร้านชื่อบ้านเริงจิต แต่ทํำ�กระเพาะ
คนกินเริงร่า ไม่ว่าจะเป็นจานเด็ดแบบ
ยํำ�เริงจิต ไก่มะนาวมายองเนส
ต้มเปรตแตกหรืออาหารจานเดียว
ที่มีเมนู ให้เลือกมากมาย รวมไปถึง
เครื่องดื่ม ใครมาที่นี่รับรองว่า
อาจจะต้องใช้เวลาในการเลือกสั่งอาหาร
จากเมนูกันสักพักเลยทีเดียว
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 17:00 – 24:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 08 1693 2013

หมี่ต้นโพธิ์
ขึ้นชื่อเรื่องหมี่ฮกเกี้ยนผัดแบบน้ํำ�ขลุกขลิก
พร้อมใส่เนื้อหมู เนื้อปลา ปลาหมึกและ
ไข่ (แบบไม่สุก) รับประทานกับหอมแดง
และแคบหมู หรือใครจะลองหมี่ผัดขี้เมา
หมูสะเต๊ะและงบปลา ที่นี่ก็มีบริการ
อีกเช่นกัน
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 09:00 – 18:30 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7621 6293

หมี่สมจิตต์
โพธิ์ทอง

ข้าวต้มรอบดึกและอาหารตามสั่ง
ที่คุณจะเข้าถึงความเป็นชาวภูเก็ต
ทั้งรสชาติเครื่องปรุงและความสด
ของวัตถุดิบที่คัดสรรมาปรุงแต่ง
เป็นอย่างดี
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 16:00 – 02:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7622 3487

อร่อยกับหมี่นํ้ำ�สูตรโบราณ
แบบฮกเกี้ยน ที่น้ํำ�ซุป
ปรุงจากการต้มกุ้งใส่นํ้ำ�ตาลกรวด
เพียงเล็กน้อย จึงทั้งหวานและ
หอมมีรสชาติกลมกล่อม
เปิดบริการทุกวัน
เวลา 09:30 – 17:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
0 7625 6701, 08 1693 7705

ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ตลาด

ชวนชม

ท้ายรถนาคา

ชวนสักการะ

Homework

ม่ห
ล

สนามสุรกุล

วน

LOTUS

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9

Big C
Central Festival

ชวนพัก

ถ.เยาวราช

ถ.ภูเก็ตแก้ว
Index
ร.พ.สิริโรจน์

ชวนชอป

ชวนชิม

ถ.แ

ตลาด
ท้ายรถ
นาคา

ถ.วิชิตสงคราม

โรงแรมดารา

วัดนาคาราม

ถ.วิรัชหงส์หยก

ตลาดท้ายรถนาคา

ตลาดท้ายรถนาคา

ชวนช้อป
E

S
w

ตลาดท้ายรถนาคา เป็นตลาดนัดที่มีขนาดใหญ่
มีสินค้าจํำ�หน่ายหลากหลายชนิด คล้ายสวนจตุจักร
เนื่องจากตลาดอยู่ตรงข้ามวัดนาคา เลยพ้องชื่อเป็น
ตลาดท้ายรถนาคาที่ผู้ชื้อสามารถจับจ่ายเสื้อผ้า
ของฝาก อุปกรณ์ช่าง อุปกรณ์ตกปลา สัตว์เลี้ยง
ของมือสอง รวมถึงโซนอาหารซึ่งมี ให้เลือกมากมาย
เปิดบริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 16:00 – 22:00 น.
ชม ชิม ช้อป เมืองภูเก็ต
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ตลาด

ชวนช้อป

ท้ายรถนาคา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำ�นักงานภูเก็ต

191 ถนนถลาง ตำ�บลตลาดใหญ่
อำ�เภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0 7621 1036, 0 7621 2213
โทรสาร : 0 7621 3582
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