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เรยีนท่านสมาชกิทกุท่านทีเ่คารพ 

นบัว่าเป็นการพบปะกนัครัง้แรกหลงัการเข้ามารบัหน้าทีผู่จ้ดัการทัว่ไปของราชพฤกษ์คลบั ด้วยประสบการณ์ 
ท�างานที่ราชพฤกษ์คลับ เป็นเวลาเกือบ 20 ปี ผมมีความเข้าใจและพร้อมที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่สมาชิกทุก
ท่าน เพราะสิ่งส�าคัญที่สุด คือความพึงพอใจอย่างแท้จริงของท่านสมาชิก เมื่อท่านมีความชื่นชอบ และบอก
เล่าถึงความประทับใจเมื่อมาใช้บริการที่ราชพฤกษ์คลับ 

เราจึงมุ่งมั่นในการมอบบริการที่เหนือความคาดหมาย ทั้งด้านกอล์ฟ กีฬา อาหาร และเครื่องดื่ม รวมไปถึง
ห้องจัดเลี้ยงต่างๆ ทั้งนี้ยังมอบ “ความสุข” ในทุกรูปแบบของการใช้ชีวิตอีกด้วย 

ส�าหรบัวารสารฉบบันี ้ ผมขอแนะน�าให้ท่านสมาชกิได้รูจ้กักบั 4 สนามกอล์ฟ ในเครอืเดยีวกบัราชพฤกษ์คลบั  
ทีส่มบรูณ์แบบทีส่ดุทัง้การออกแบบสนามให้สอดคล้องกบัเกมกฬีา สภาพแวดล้อมทีง่ดงาม สิง่อ�านวยความสะดวก 
ครบครนั การเดนิทางทีส่ะดวก และหากท่านสมาชกิอยากหาสถานทีพ่กัผ่อนช่วงสดุสปัดาห์ Taipei เป็นจดุหมาย 
ที่น่าสนใจไม่น้อย นอกจากความบันเทิงแล้ว ในฉบบันีย้งัมกีารแจ้งให้สมาชกิทราบถงึบตัรสมาชกิรปูแบบใหม่ 
การจดัท�าสตกิเกอร์ตดิยานพาหนะ และข่าวคราวน่ายินดีต่างๆ ของท่านสมาชิกมามอบให้กับท่าน 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารราชพฤกษ์คลับฉบับนี้จะมอบความสุขให้ท่านได้ หากท่านสมาชิกอยากให้เราพา
ไปเที่ยวที่ไหน หรืออยากทราบข้อมูลเรื่องอะไร ทางเรายินดีที่จะรับฟังข้อเสนอแนะและน�าข้อมูลมามอบให้กับ
ท่านสมาชิกทุกท่าน

ด้วยความเคารพ

เถลงิชยั สวุรรณมยั 
ผูจ้ดัการทัว่ไป ราชพฤกษ์คลบั 

Dear esteemed member,

This is the first time I am writing to you as a General Manager of Rajpruek Club. With 20 years 
experiences working at Rajpruek Club, I understand your expectations and am ready to offer 
you the very best services. 

Because the most important thing for us is customers’ satisfaction, we concentrate on delivering 
services beyond expectation in golf, sport and dinning experiences, including banquet and 
functions. I would like to take this opportunity to invite you to travel through 4golf courses 
that are close to perfection in terms of design, environment, facilities, and ease of access. 

If you are looking for a weekend getaway, then Taipei is an ideal destination. Apart from the 
entertainment, in this issue we are announcing our new membership cards, parking stickers 
and updates for you.

I hope this edition of the Rajpruek Club journal will give you an informative look at our up 
and coming activities. If you would like any more information, our would like to give us feedback, 
we would be delighted to hear your opinion.

Sincerely yours,
Thalerngchai Suwannamai

General Manager
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National 
geographic 
Thailand 
Photography 
Contest 2014 

สุดยอดโครงการประกวดสารคดีภาพแห่งทศวรรษ ภายใต้หัวข้อ  
“10 ภาพเล่าเรื่อง Season 4” เปิดโอกาสให้ผู้มีใจรักและชื่นชอบการ
ถ่ายภาพส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อที่สนใจและเรียบเรียงเป็นสารคดี
ภาพ ชิงรางวัลกว่า 200,000 บาท เข้าไปลงทะเบียนและดูรายละเอียด
ได้ที่ www.ngthai.com/photographycontest2014 หมดเขตรับสมัคร  
31 สิงหาคม 2557

11th Health Cuisine & 
Beauty Festival 
2 กรกฎาคม – 6 กรกฎาคม 2557 
ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิริกิติิ์ 

นิตยสารแพรว ชีวจิต Health & 
Cuisine และ Lemonade ร่วมจัดงาน
มหกรรมส�าหรับผู ้ที่รักและใส ่ใจเรื่อง
สุขภาพ อาหาร แฟชั่นและความงาม  

พบกับสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพที่คัดสรรเป็นพิเศษจากร้านค้าชั้นน�ากว่า 300 บูธ พร้อมร่วมสนุกกับ
กิจกรรมและลุ้นของรางวัลมากมายภายในงาน

Organic and Natural 
Expo 2014 
24 - 27 กรกฎาคม 2557 
ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิริกิติิ์ 

กระทรวงพาณิชย์จัดงานแสดงสินค้า
และบริการออร ์แกนิคและธรรมชาติ
ค รั้ ง ใหญ ่ ที่ สุ ด ในประ เทศ ไทย เพื่ อ 
ส่งเสริมพัฒนาและขยายตลาดผู ้บริโภค

และบริการออร์แกนิค ภายในงานจะได้พบกับสินค้า อาทิ ข้าว ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป เครื่องส�าอาง 
ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้รกัษ์สิง่แวดล้อม และยงัมนีทิรรศการและคลนิกิให้ค�าปรกึษาจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

Pianoman Concert 
(007 Notes) 
2 สงิหาคม 2557 
ธันเดอร์โดม เมอืงทองธานี
www.thaiticketmajor.com 

คอนเสิร ์ตใหญ่เต็มรูปแบบฉลอง 10 ปีใน
วงการเพลง ทุ่มสุดตัวด้วยโชว์สุดพิเศษ พร้อม
แขกรับเชิญที่จะเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ อย่าง 
ซิน-ทศพร อาชวานันทกุล, ป๊อบ-ปองกุล สืบซึ้ง, 
หญิง-รฐา โพธิ์งาม และยังมีแขกรับเชิญสุดเซอร์
ไพรซ์ให้แฟนเพลงไปลุ้นในวันคอนเสิร์ตอีกด้วย

สี่แผ่นดนิ  
เดอะมวิสคิัล 
17 กรกรฎาคม -  
3 สงิหาคม 2557 
เมอืงไทยรัชดาลัย  
เธยีร์เตอร์
www.thaiticketmajor.com

การกลบัมาอกีครัง้ของละครเวทแีห่งกรงุรตันโกสนิทร์ ผลงานวรรณกรรม
ชิน้เอกจากปลายปากกาของ ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ปราโมช เรือ่งราวการเปลีย่นแปลง
ของประเทศและความภกัดต่ีอสถาบนัพระมหากษตัรย์ิไทยทกุยคุสมยั ผ่าน
สายตาของ “แม่พลอย” สาวชาววงัผูม้ชีวีติในช่วงรชัการที ่ 5 ถงึรชักาลที ่ 8 
ครั้งนี้ยังคงอัดแน่นไปด้วยทีมนักแสดงคุณภาพคับเวที อาทิ นก-สินจัย,  
ไอซ์-ศรณัย,ู อาเมน เดอะสตาร์ 10  
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ในเมืองที่เร ่งรีบอย่างกรุงโตเกียวสิ่งที่มนุษย์
ออฟฟ ิศต ้องการมากที่สุดคือการพักผ ่อน
และดูเหมือนทุกอย่างจะเป็นไปได้ในประเทศ 
ช่างคดิ ธรุกจิล่าสดุทีเ่ปิดขึน้มาต้อนรบัสภุาพสตรี 
ที่ต้องการช่วงเวลาสั้นๆ ในการพักผ่อน หรือ
ใช้เป็นที่หลบฝนหลังเลิกงาน คาเฟ่แห่งนี้จึงมี
บริการห้องพัก ห้องแต่งตัว ห้องอาบน�้า และ

 อาหารสุขภาพไว้บริการ ค่าบริการอยู่ที่ 160 yen 
ต่อ 10 นาที

นวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัย 
ของผู ้ที่รักการผจญภัย โดยเฉพาะคนที่ชอบ 
ไปผจญภัยคนเดียว อาจลืมคิดไปว ่าหากเกิด
อุบัติเหตุในที่ที่ไม่มีคนขึ้นมาจะท�าอย่างไร? บริษัท
ผู้ผลิตจึงติดเซนเซอร์ส่งสัญญาณบลูทูธเชื่อมต่อกับ

creative 

furniture

บริษัทผลิตจักรยานเสือภู เขา FX Bikes จากประเทศนิวซีแลนด ์ ผลิตจักรยานเสือภู เขา
รุ่น Moto FX5 ที่เบาที่สุดในโลก หนักเพียง 57 กก. ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ออกแบบมาให้เหมาะกับ
การแข่งขันจักรยานยนต์วิบากโดยเฉพาะ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ สูบเดียว 125cc YX หรือเครื่องยนต์ Daytona  
จากญี่ปุ่น ก�าลังสูงพอที่จะปีนเขาสูงชัน พร้อมคลัชแบบควบคุมตัวเอง สนนราคาอาจสูงถึง 350,000 บาท 
มีให้เลือก 3 รุ่น คือ Steel Edition, Gold Edition และ Titanium Edition 

mOtO FX5

Icedot crash Sensor 

nap Café Corne 

สมาร์ทโฟนของคุณ และจะส่ง SMS ไปยังเบอร์
ที่คุณใส่ข้อมูลไว้ให้แจ้งเตือนบอกพิกัดที่คุณอยู ่ 
อุปกรณ์ดังกล่าวมีตั้งแต่ หมวกกันน็อค สายรัด 
ข้อมือ สติ๊กเกอร์ส�าหรับติดบนอุปกรณ์เดินทาง

Benoit Challand ครีเอทีฟอิมเมจเมกเกอร์ 
ที่หลงใหลงานดิจิตอลอาร์ต งาน 3D และศิลปะ
ตัวอักษร นึกสนุกอยากจะเปลี่ยนโต๊ะท�างาน
สี่เหลี่ยมแบบเดิมๆ ให้มีลูกเล่นยิ่งขึ้น เลยน�า 
คาแรกเตอร์ตัวอักษรภาษาอังกฤษมาดัดแปลง
เป็นโต๊ะท�างาน มีชั้นวางหนังสือเล็กๆ และยัง
เป็นฉากกั้นในตัว
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Entertainment

Shakira 
อัลบั้มล�าดับที่ 4 ของเธอ และยังใช้ชื่อตัวเองเป็น
ชื่ออัลบั้ม ซึ่งเป็นภาษา อารบิก แปลว่า ขอบคุณ 
เป็นอัลบั้มที่เธออยากจะสื่อให้แฟนเพลงรู ้ว ่า  
เธอขอบคุณทุกคน เธอยังคงเซ็กซี่เขย่าหัวใจหนุ่ม
ทั้งโลกได้เช่นเคย ในแนวเพลงละตินป็อบ มีกลิ่น
อายของเรกเก้ แดนซ์ และคันทรี เปิดตัวซิงเกิ้ล
แรก Can.t Remember To Forget You อัพ
ดีกรีความร้อนแรงด้วยแขกรับเชิญสุดฮอตอย่าง 
Rihanna มาฟีเจอริ่งในเพลงนี้ไม่แปลกใจเลย 
ที่ปล่อย MV แค่เดือนเดียวแต่ยอดคนดูทาง 
YouTube ถล่มทลายกว่า 160 ล้านครั้ง ตอนนี้
หลายคนคงเริ่มได้ฟังเพลงบัลลาดร็อค Empire 
ซิงเกิ้ลล่าสุดที่โชว์เอกลักษณ์ เทคนิคการร้อง 
และเนื้อเสียงที่ไม่มีใครเหมือนกันไปบ้างแล้ว 

ทีร่กั

เตรียมเปิดฉากไตรภาคใหม่ เหตุการณ์เกิดขึ้น
หลังจากเหล่าทรานส์ฟอร์เมอร์สได้หายไปจาก
โลก แต่กลับมีนักธุรกิจและนักวิทยาศาสตร์
กลุ่มหนึ่งที่ต้องการสร้างหุ่นยนต์ที่มีเทคโนโลยี 
ในรูปแบบเดียวกัน แต่เกิดความผิดพลาดท�าให้ 
หุ่นยนต์ดังกล่าวควบคุมไม่ได้ ส่งผลให้หุ่นยนต์ 
ที่หวังจะครองโลกเล็งเป้าโจมตีมายังโลกอีกครั้ง
การต่อสู้ของมวลมนุษย์จึงเริ่มต้น

มาเลฟิเซนท์ (แองเจลนิา โจล)ี หญงิสาวผูม้รีปูโฉม
งดงามและจิตใจบริสุทธิ์ใช้ชีวิตอย่างสุขสงบในป่า  
จนกระทัง่มกีองทพับกุเข้ามารกุรานดนิแดนอันแสน
รื่นรมย์ เมื่อเธอลุกขึ้นมาปกป้องดินแดน แต่กลับ 
ถูกทรยศอย ่างโหดร ้าย จากหญิงสาวจิตใจดี 
แปรเปลี่ ยนเป ็นคนที่ จิ ต ใจโหดร ้ าย เธอจึ ง 
แก้แค้นพระราชาแต่กลายเป็นว่าค�าสาปไปตกอยู่
ที่ลูกสาวของพระราชา ออโรรา (แอลล์ แฟนนิ่ง)  
ซึ่งเป ็นกุญแจส�าคัญที่จะน�าพาไปสู ่ความสันติ 
ของอาณาจักร

สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ 
ด้วยนิสัยเพียง 1%

ListeningWatching

Reading

Maleficent 
ฉาย 12 June 14 

Transformers 
: Age of Extinction 
ฉาย 26 June 14

ผู้แต่ง ตุ๊กตา พนิดา 
สำานักพิมพ์ Polkadot 
บุ๊กกาซีนที่จะพาเราไปตกหลุมรัก
สถานที่ สิ่งของ ผู้คน ไปจนถึง 
เรื่ องราวสร ้างแรงบันดาลใจ
สารพัด ที่ท�าให้เธอตกหลุมรัก
จนถอนตัวไม่ขึ้นและใจเต้นแรง 
ทุกครั้ ง เมื่อได ้ ไปสัมผัสกับสิ่ ง 
เหล่านัน้ อาท ิ บ้านหลากดไีซน์ของ 
จูน-สาวิตรี , กลิ่นกาแฟหอม
กรุ ่นภายในร้าน Casa Lapin,  
อ า ห า ร ไ ท ย ร ส ช า ติ ดั้ ง เ ดิ ม

ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่นที่ The Never Ending Summer, 
ไม่เว้นแม้แต่ของกระจุกกระจิกคอลเลกชั่นสุดน่ารักของ นิตตา และอีก
มากมายที่จะรอคุณมาตกหลุมรักไปด้วยกัน

ผู้แต่ง Charles Duhigg 
สำานักพิมพ์ WE LEARN   
“สิง่ไม่ส�าคญัทีค่ณุท�าอยูท่กุวนั อาจเป็นจดุพลกิผนั
ของชีวิตคุณก็ได้”คุณอาจไม่เชื่อว่าความส�าเร็จ 
อนัยิง่ใหญ่เกดิจาก “นสิยั” เดมิๆ ของเรา ซึง่หาก 
จับให้ถูกจุดมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ่ขึ้นกับชีวิตคุณ ธุรกิจของคุณ แม้แต่สังคม 
ที่คุณอยู่ใครจะเชื่อว่าแค่การจดรายการอาหาร 
ที่กินทุกวันเป็นประจ�าจะท�าให้น�้าหนักลดลงได้
เพราะอะไร? นั่นคือสิ่ งที่ผู ้ เขียนจะพาเรา 

ไปท�าความเข้าใจว่านิสัยก่อตัวมาได้อย่างไรและคุณจะเลือกนิสัยใดมาใช้ใน
การเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดกาล 
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uP To DATE
Club Calendar

club cAlenDAr FOr

TExT: ราชพฤกษ์คลับ

MAY 2014

mOn WeD FrI Suntue tHu SAt

Yoga #5  
(14.30-16.00) 
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00 )
Aerobic #3 
(17.30-18.30)

Yoga #1 
(15.00-16.30) 
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #4 
(17.30-18.30)

Yoga #6 
(14.30-16.00) 
Child Care #Handicraft  
(16.00-17.00)
Aerobic #5 
(17.30-18.30)

Body Bum #1 
(10.00-11.00)
Chi Ball # 5 
(11.00-12.30)
Body Exercise #2 
(18.00-19.00)

Body Bum #2 
(10.00-11.00)

Body Exercise #3 
(18.00-19.00)

Yoga #2 
(15.00-16.30) 
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #6 
(17.30-18.30)

Yoga #3 
(15.00-16.30) 
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #8 
(17.30-18.30)

Body Bum #3 
(10.00-11.00)
Chi Ball #6 
(11.00-12.30)
Body Exercise #4 
(18.00-19.00)

Body Bum #4 
(10.00-11.00)

Body Exercise #5 
(18.00-19.00)

Yoga #7 
(14.30-16.00)
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #7 
(17.30-18.30)

Body Bum #5 
(10.00-11.00)
Chi Ball #7 
(11.00-12.30)
Body Exercise #6 
(18.00-19.00)

Body Bum #6 
(10.00-11.00)

Body Exercise #7 
(18.00-19.00)

Yoga #8 
(14.30-16.00)
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #1 
(17.30-18.30)

Yoga #4 
(15.00-16.30) 
Child Care #Handicraft  
(16.00-17.00)
Aerobic #2 
(17.30-18.30)

Body Bum #7 
(10.00-11.00)
Chi Ball #8 
(11.00-12.30)
Body Exercise #8 
(18.00-19.00)

Body Bum #8 
(10.00-11.00)

Body Exercise #1 
(18.00-19.00)

Yoga #1 
(14.30-16.00)
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #3 
(17.30-18.30)
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club cAlenDAr FOr

JUNE 2014
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mOn WeD FrI Suntue tHu SAt

Yoga #5 
(15.00-16.30) 
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #4 
(17.30-18.30)

Body Bum #1 
(10.00-11.00)
Chi Ball #1 
(11.00-12.30)
Body Exercise #2 
(18.00-19.00)

Body Bum #3  
(10.00-11.00)
Chi Ball #2 
(11.00-12.30)
Body Exercise #4 
(18.00-19.00)

Body Bum #5 
(10.00-11.00)
Chi Ball #3 
(11.00-12.30)
Body Exercise #6 
(18.00-19.00)

Body Bum #7 
(10.00-11.00)
Chi Ball #4 
(11.00-12.30)
Body Exercise #8 
(18.00-19.00)

Body Bum #2 
(10.00-11.00)

Body Bum #4 
(10.00-11.00)

Body Bum #6 
(10.00-11.00)

Body Bum #8 
(10.00-11.00)

Body Exercise#1 
(18.00-19.00)

Yoga #5 
(14.30-16.00)
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #3 
(17.30-18.30)

Yoga #1 
(15.00-16.30) 
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #4 
(17.30-18.30)

Body Exercise #7 
(18.00-19.00)

Body Exercise #5 
(18.00-19.00)

Body Exercise #3 
(18.00-19.00)

Yoga #2 
(14.30-16.00)
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #5 
(17.30-18.30)

Yoga #3 
(14.30-16.00)
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #7 
(17.30-18.30)

Yoga #4 
(14.30-16.00)
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #1 
(17.30-18.30)

Yoga #8 
(15.00-16.30) 
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #2 
(17.30-18.30)

Yoga #7 
(15.00-16.30) 
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #8 
(17.30-18.30)

Yoga #6 
(15.00-16.30) 
Child Care #Handicraft 
(16.00-17.00)
Aerobic #6 
(17.30-18.30)
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เรือ่ง บตัรสมาชกิรปูแบบใหม่
ตามทีร่าชพฤกษ์คลบั ได้เปิดให้บรกิารจดัท�าบตัรสมาชกิรปูแบบใหม่แก่สมาชกิทกุท่าน  ซึง่บตัรสมาชกิ 

รปูแบบใหม่นี ้จดัท�าขึน้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของบตัรและรองรบัเทคโนโลยรีะบบข้อมลูสมาชกิ รวมถงึ 
ระบบรกัษาความปลอดภยั ซึง่ต้องใช้บตัรสมาชกิหรอืสแกนนิว้ผ่านเข้า-ออก ภายในอาคารตามจดุต่างๆ ดงันี้

อาคารสปอร์ตคลบัเฮ้าส์
• ประตทูางเข้า ห้องอาหารราชพฤกษ์บาร์แอนด์บสิโตร ชัน้ 1
• ประตทูางเข้า ด้านข้างห้องอ่านหนงัสอื ชัน้1
• ประตทูางเข้า เคาน์เตอร์บรกิารสมาชกิ ชัน้ 2 

อาคารกฬีาในร่ม
• ทางขึน้จากทีจ่อดรถชัน้ B1 ไปยงัสระว่ายน�า้ และอาคารกฬีาในร่ม
• ทางเข้าอาคารกฬีาในร่ม จากสนามฟตุบอล
• ห้องอาหารและจดุบรกิารต่างๆ  ทีต้่องช�าระค่าใช้จ่ายผ่านบตัรสมาชกิ

ดงันัน้ เพือ่สทิธปิระโยชน์ของท่าน เมือ่เข้ามาใช้บรกิารยงัราชพฤกษ์คลบั กรณุาน�าบตัรมาด้วยทกุครัง้         
โดยระบบนีเ้ริม่ใช้ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป ส�าหรบัท่านทีย่งัไม่ได้ด�าเนนิการออกบตัรสมาชกิใหม่           
โปรดตดิต่อด�าเนนิการด้วยตนเองพร้อมน�าบตัรเก่ามาคนื ได้ทีเ่คาน์เตอร์บรกิารสมาชกิ ชัน้ 2 อาคารสปอร์ตคลบัเฮ้าส์ 
ตัง้แต่เวลา 08.00-17.30 น. ทกุวนัโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย แต่หากท่านสมาชกิท�าบตัรสญูหายจะต้องช�าระ 
ค่าธรรมเนยีมในการออกบตัรใหม่จ�านวน 500.- บาท / ใบ / ท่าน

ราชพฤกษ์คลบัขอขอบคณุในความร่วมมอื และขออภยัมา ณ โอกาสนี ้ในกรณทีีท่่านสมาชกิและแขกรบัเชญิ 
อาจไม่ได้รบัความสะดวกในการผ่านเข้า-ออกภายในอาคารราชพฤกษ์คลบั

Please be advised that the access control system is currently implemented with the use 
of proximity card and finger scan starting on 1st April 2014. The system is in conjunction 
with Customer Relations Management program, therefore, members are required to use 
their new membership cards for entering the member’s area and payment at all outlets. 
The access control systems with electronic card readers are installed at the following 
areas:

Sports Clubhouse:
• Entrance door to the Rajpruek Bar and Bistro Restaurant (First Floor)
• Entrance door to the Reading Room (First Floor)
• Entrance door to Customer Service Counter (Second Floor)

Indoor Sports Building:
• Entrance door from Car Park (Basement 1) to Swimming Pool
• Entrance door from Soccer Filed to Indoor Sports Building (First Floor)
For more information on the new membership card, please contact the Membership 
Department on 2nd Floor, Sports Clubhouse Tel. 0-2955-0055 ext. 2211, 2212,  
and 2213
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uP To DATE
Club News

TExT: ราชพฤกษ์คลับ

เรือ่ง จดัทำาสตกิเกอร์ตดิยานพาหนะประจำาปี 2557-2558
ตามที ่ราชพฤกษ์คลบั ได้จดัท�าสตกิเกอร์ตดิยานพาหนะประจ�าปี 2557-2558 และได้จดัส่งแบบลงทะเบยีนค�าขอ 

แผ่นป้ายสตกิเกอร์ฯ ไปยงัท่านสมาชกิ ตัง้แต่วนัที ่20 ธนัวาคม 2556 แล้วนัน้ บดันี ้ราชพฤกษ์คลบัจะเริม่ตรวจเชค็สตกิเกอร์ 
ผ่านเข้า-ออก ประจ�าปี 2557-2558 ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป 

จงึขอความร่วมมอืท่านสมาชกิทีย่งัไม่ได้ยืน่ความจ�านง กรณุาตดิต่อขอรบัแบบฟอร์มได้ทีแ่ผนกสมาชกิสมัพนัธ์ฯ   
โดยสมาชกิหลกั / ผูใ้ช้สทิธิ ์1 ท่าน สามารถขอสตกิเกอร์ได้ 4 ใบ ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงรถยนต์ไปจากเดมิ  
กรณุาแนบส�าเนาทะเบยีนรถดงักล่าวมาพร้อมกบัค�าขอ และส่งกลบัมายงัแผนกสมาชกิสมัพนัธ์ฯ โทรสารหมายเลข 0-2955-0929   
อเีมลล์ membership@rajpruek.com หรอืทีแ่ผนกสมาชกิสมัพนัธ์ฯ
ราชพฤกษ์คลบั
100 หมู ่3 ถนนวภิาวดรีงัสติ
แขวงทุง่สองห้อง เขตกลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210

ท่านสมาชกิสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่แผนกสมาชกิสมัพนัธ์ฯ โทรศพัท์ 0-2955-0055 ต่อ 2211, 2212, 2213  
ได้ทกุวนั ระหว่างเวลา 08.00-18.00 น. ราชพฤกษ์คลบัขอขอบคณุในความร่วมมอืมา ณ โอกาสนี ้    

Dear Rajpruek Club Members
Reference has been made to the new vehicle pass (sticker for years 2014-2015), with the vehicle registration form  
sent to all members on December 20th, 2013. Please be advised that this new vehicle pass will become  
effective on May 1st, 2014.
Therefore, members who have not registered for new vehicle pass, please contact our membership department.  
Each member is entitled to four vehicles passes. Should there be any new vehicles to be registered, kindly submit a copy 
of the vehicle registration certificate too. The registration form should be sent to Membership Department or to  
the Reception Counters, or by fax at 0-2955-0929 or email: membership@rajpruek.com or by Mail at
Membership Department
Rajpruek Club
100 Moo 3 Vibhavadi – Rangsit Road
Thung Song Hong, Laksi
Bangkok 10210
For more information, please do not hesitate to contact the Membership Department at Tel. 0-2955-0055  
ext. 2211, 2212, and 2213.

• ตวัอย่างสตกิเกอร์  / Sample Sticker •

ด้านหน้า / Front ด้านหลงั / Back

16



เปรี้ยวปากพาชมิ 
รายการเปรี้ยวปาก เช็คอิน ความอร่อย ที่ห้อง

อาหารจีน หม่าน ฟู ่ หยวน โดยคุณประธาน  
โปษยะนันทน์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานอาหาร
และเครื่องดื่ม ราชพฤกษ์คลับ พร้อมเชฟของห้อง
อาหารให้การต้อนรบั คณุจอย-รนิลณ ีศรเีพญ็ เต๋อ-
ฉันทวิชช์ ธนะเสวี และเต้ย-จรินทร์พร จุนเกียรติ 
พธิกีรรายการ  พร้อมแนะน�าเมนไูฮไลท์ในการถ่าย
ท�าครั้งนี้

Thailand's Best 
Restaurants 2014 

ห้องอาหารจีน หม่าน ฟู่ หยวน ได้รับรางวัล 
Thailand's Best Restaurants 2014 โดยได้รบั 
คดัเลอืกจากผูอ่้านนติยสาร Thailand Tatler ให้เป็น
หนึ่งในร้านอาหารที่ดีที่สุดในปี 2014 โดยคุณ
ประธาน โปษยะนนัทน์ รองผูจ้ดัการทัว่ไป สายงาน
อาหารและเครือ่งดืม่ ราชพฤกษ์คลบั เป็นตวัแทนรบั
รางวลัอนัทรงเกยีรตใินครัง้นี ้ เมือ่วนัที ่ 31 มนีาคม 
2557 ที ่ เซน อเีวนต์ แกลเลอรี ่ ชัน้ 8, ห้างสรรพ
สนิค้า เซน็ทรลัเวลิด์

อนิเทรนด์พาทวัร์
คณุพนัธ์พงษ์  กนกรตันา  ผูจ้ดัการฝ่ายกฬีาและ

นนัทนาการ ราชพฤกษ์คลบั  ให้การต้อนรบัและพา 
คณุโบวี-่อฐัมา ชวีนชิพนัธ์  พธิกีร รายการ อนิเทรนด์  
ช่อง 5 เยีย่มชมสถานทีพ่ร้อมถ่ายท�ารายการ เพือ่

TExT: ราชพฤกษ์คลับ

SoCiAL & EVENTS

แนะน�าสถานที่ออกก�าลังกายอินเทรนด์ ที่อาคาร
สปอร์ตคลบัเฮ้าส์ และ อาคารอนิดอร์สปอร์ต
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SoCiAL & EVENTS

TExT: ราชพฤกษ์คลับ

Sports Summer Camp
ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ จัดกิจกรรม Sports Summer Camp เพื่อให้คุณน้องคุณหนูใช้เวลาในช่วง 
ปิดภาคเรยีน เพือ่พฒันาทกัษะทางกฬีา เช่น เทนนสิ ว่ายน�า้ ปิงปอง โบว์ลิง่และโยคะ ระหว่างวนัที ่24 – 28 
ม.ีค. 2557 สร้างความสนกุสนานและได้รบัการตอบรบัอย่างดจีากน้องๆ ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม ตดิตามความ
สนกุและกจิกรรมดีๆ  แบบนีก้นัใหม่ในช่วงปิดภาคเรยีนเทอมหน้า
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CoVER SToRY

TExT: อลิษา รุจิวิพัฒน์  | PHOTO: ราชพฤกษ์คลับ 

• สัมผัส 4 ประสบการณ์จากสนามกอล์ฟสุดเร้าใจ •
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ส� ำ ห รั บ นั ก ก อ ล ์ ฟ แ ล ้ ว ค ง ไ ม ่ มี สิ่ ง ไ ห น 
สร้ำงควำมตื่นเต้นเร้ำใจเท่ำกับกำรได้หวด 
วงสวิงในสนำมกอล์ฟที่มีเลย์เอำท์และหลุม 
ที่ท้ำทำยควำมสำมำรถตลอดกำรออกรอบ 
เรำก�ำลังจะพำท่ำนไปพบกับ 4 สนำมกอล์ฟ 
ที่จะมอบประสบกำรณ์สุดเร้ำใจตั้งแต่ก้ำวแรก 
ที่สัมผัส สนำมกอล์ฟทั้ง 4 แห่ง ถูกออกแบบ
โดยนักออกแบบระดับ โลก มั่ น ใจ ได ้ เลย
ว ่ำจะท�ำให ้กำรออกรอบของคุณแตกต่ำง 
กว่ำครั้งไหนๆ   

For dedicated golfers, there is nothing 
more exciting than an opportunity to 
get swinging on  a golf course with a 
challengingly laid-out green. We are 
introducing you to 4 golf courses 
created by world-class golf course 
designers that provide exciting, fun 
experiences  from your very first step 
onto the green; you can be sure your 
golfing sessions will be distinguished.   
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Pattavia Century 
Golf Club 
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ปัตตาเวยี เซนจรูี ่ กอล์ฟ คลบั เป็นสนามกอล์ฟ 
ทีม่คีวามโดดเด่นและมเีอกลกัษณ์ โดยเฉพาะเลย์เอาท์ 
สนามและกรนีทีล่าดชนัตามแนวภเูขา นกักอล์ฟทีช่อบโชว์ 
วงสวิงสวยๆ และอยากพัฒนาฝีมือการเล่นกอล์ฟ 
ให้เหนอืชัน้ สนามแห่งนี้คงตอบโจทย์ได้อย่างดี 

Mr.Robert Macfarland ผู้ออกแบบสนาม เลือก
ใช้หญ้าพันธุ์ Zoyzia ที่ Fairway และ Rough และ
ใช้หญ้าพันธุ์ Tifdwarf ที่ Green หลุมเด่นคือ หลุม 4 
พาร์ 3 เพราะมีบ่อน�้ากว้างขนาดใหญ่และมีบังเกอร์
ขนาดใหญ่ขวางหน้ากรีน อีกทั้งทัศนียภาพโดยรอบ
ที่ผสานระหว่างทิวทัศน์ของภูเขาและต้นไม้ขนาด
ใหญ่ มอบความสบายตาและความร่มรื่นตลอดการ
ออกรอบ 

หมดกงัวลเรือ่งความปลอดภยั นกักอล์ฟทกุท่าน
จะได้รบัการดแูลอย่างดจีาก MARSHALLS พร้อมทัง้ 
ติดตั้งสัญญาเตือนประจุไฟฟ้า ป้องกันการเกิด
อบุตัเิหตจุากการใช้สนาม 

• InFOrmAtIOn

จำานวนหลุม 18 หลุม (7,111 หลา / พาร์ 72) 
สิ่งอำานวยความสะดวก ห้องล็อกเกอร์ ร้าน
อาหาร โปรช็อป

อัตราค่าบริการ 
Week Day: 1,300 Bath
Week End: 2,000 Bath
Cart Fee: 600 Bath
Caddy Fee: 300 Bath
โทร. 08-1304-1545 

ที่ตั้ง 99/1 หมู่ 5 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 
การเดินทาง 
ใช้เวลาจากสนามบินสุวรรณภูมิ 
มายังสนามกอล์ฟเพียง 1.30 ชั่วโมง  
และหากจะเลยไปพักผ่อนพัทยาก็ใช้เวลา 
เดินทางเพียง 40 นาที ขับรถจากกรุงเทพฯ  
มาทางบ้านบึง ห่างจากตัวบ้านบึง 20 นาที 

• InFOrmAtIOn

Size: 18 holes (7111 yards/ 72 pars)
Facilities: locker room, restaurant and 
pro shop
Weekday fee: 1,300 baht
Weekend fee: 2,000 baht
Cart fee: 600 baht
Caddy fee: 300 baht
Phone: 08-1304-1545

Location: Chonburi
Travel to: 1.30 hour from 
Suvarnabhumi Airport, 20 minutes from 
Ban Bueng District and 40 minutes to 
Pattaya 

Pattavia Century Golf Club is a unique 
golf course that is laid out with hill slopes 
designed by Mr. Robert Macfarland. The 
fairway and rough use zoyzia grass, with 
Tifdwarf Grass used for green. Hole 4 par 3 
is the star of the show, with an expansive 
pond in front of the green. The area is 
surrounded by hills and tall trees, creating 
a fresh, invigorating atmosphere throughout 
the entire round. The club has chosen 
MARSHALLS to patrol a golf course with 
alarms to prevent accidents caused during 
the use of the course.
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สนามกอล์ฟที่โดดเด่นทั้งเรื่องของท�าเลที่ตั้ง 
และสภาพภูมิประเทศซึ่ งมีความหลากหลาย  
การออกแบบจึงต้องให้สอดคล้องกับพื้นที่เพื่อให้ได้
สนามกอล์ฟ 4 แบบ 4 สไตล์ เป็นสนามกอล์ฟ 36 หลมุ 
แห่งแรกในแถบหัวหิน-ชะอ�า การออกแบบในแต่ละ  
9 หลุมก็มีสไตล ์ที่ต ่างกันคือ ภู เขา ทะเลสาบ  
ทะเลทราย และแบบผสมผสาน เหมาะอย่างยิ่ง
ส�าหรับนักกอล์ฟที่ต้องการความหลากหลาย และยัง
เหมาะเป็นสถานทีส่�าหรบัจดัแข่งทัง้กลุม่เลก็ กลุม่ใหญ่ 

ก�าไรต่อที่สองส�าหรับนักกอล์ฟ คือ ทัศนียภาพ
โดยรอบที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา จึงร่มรื่นไปด้วย 
แมกไม้ ให้ความเงียบสงบ เหมาะจะมาพักผ่อน
และฝึกความสามารถในการหวดวงสวิง นักกอล์ฟ 
มือใหม่ที่อยากมาหัดเล่นหรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม  
ทางสนามกอล ์ฟจัด เตรียมเจ ้ าหน ้ าที่ คอยให ้ 
ค�าแนะน�าตลอดการเล่น รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ทางเข้าสนาม
จนถึงคลับเฮาส์ ภายในสนามกอล์ฟยังมี Marshalls 

imPerial lake view 
resort & Golf Club 

ที่ คอยดู แล รวมทั้ ง ส ายตรวจท� าหน ้ าที่ ดู แล 
ความเรียบร้อยรอบนอกสนาม 

ที่นี่ได้รับการออกแบบโดย Roger Packard 
A-B-C Course – Ronald Fream (Course D)  
เลือกใช้หญ้า Bermuda Tifdwarf เป็นหญ้าที่ทนต่อ
สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในเขตร้อน แข็งแรง เพราะ
มีระบบรากที่แผ่กว้างขยายหยั่งลึกโตเร็ว เหมาะกับ 
สภาพภูมิอากาศเขตร้อน มีการดูแลสนามให้ได้
มาตรฐานอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงการดูแลประจ�าวัน/
สัปดาห์/เดือน/ปี ตามแผนตารางที่วางไว้ ทั้ง Green, 
Fairway, แท่น tee-off และท�าการ Coring Green 
ทุกๆ 3 เดือน ทั้งเรื่องวัชพืช ระบบน�้าจุดต่างๆ 

หากมีโอกาสได้มาสัมผัส อย่าพลาดความท้าทาย
ที่ The Island Hole 14 Course B 173 Yards   
เป็นหลุมที่ออกแบบมาให้ดูตื่นเต้น ท้าทาย จะต้องตี
ข้ามน�้าเพื่อขึ้นกรีนที่มีลักษณะเป็นเกาะ มีอุปสรรค
ทกุด้าน เพราะมเีกาะกลางน�า้ พร้อมกบัระยะทีเ่หมาะ
จาก 173 หลา 
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• InFOrmAtIOn 

จำานวนหลุม 36 หลุม 
สิ่งอำานวยความสะดวก ห้องอาหาร Tee Off 
Café ห้องอาหาร Fairway Lounge ห้อง
อาหาร The Watering Hole ห้องจัดเลี้ยง 
ห้องสมุด ห้องสนุกเกอร์ ห้องสควอช สนาม
เทนนิส สระว่ายน�้าพร้อมอ่างจากุซซี่ 

อัตราค่าบริการ  
Weekday : Visitor 1,599.-/Golfer /@ 
2,599.-/Golfer 
Weekend : Visitor 1,899.-Golfer / @ 
2,599.-/Golfer 
Caddy Fee : 300.-/18 holes 
Golf Cart  : 750.-/18 holes 
โทร. 08-1304-1545 

ที่ตั้ง 80 หมู่ 4 ถ.หุบพระพง-ปราณบุรี ต�าบล
สามพระยา อ�าเภอชะอ�า เพรชบุรี  
การเดินทาง จากกรุงเทพฯ เพียง 217 
กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง ที่นี่ยัง
ใกล้แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง อาทิ ซานโตรินี่  
เวเนเชี่ยน วัดห้วยมงคล 

• InFOrmAtIOn

Size: 36 holes 
Facilities: Tee Off Café, Fairway 
Lounge, The Watering Hole restaurant, 
banquet, library, snooker room, squash 
room, tennis court and swimming pool 
with Jacuzzi. 
Weekday fee: 2,599 baht
Weekend fee: 2,599 baht
Cart fee: 750 baht/ 18 holes
Caddy fee: 300 baht/ 18 holes
Phone: 08-1304-1545

Location: Petchburi
Travel to: 217 kilometers from 
Bangkok and not far from famous 
tourism spots like Santorini, Venezia 
and Wat Huay Mongkol

This golf club has an exquisite location 
and diverse topography that has been shaped 
into a 4-sectioned 36-hole golf course. Each 
of the 9-hole sections are different, with a 
setup of hill slopes, lakes and sand pitches 
surrounded by mountains and dense foliage, 
giving the area an air of peaceful relaxation.

The club provides trainers who offer 
advice to all beginners, while the 24hour 
security system andMarshalls security are 
constantly working to maintain a safe and 
secure environment. 

The A, B and C course have been designed 
by Roger Packard and the D course by Ronald 
Fream. Bermuda Tifdwarf is the selected 
grass type that is used throughout the golf 
course. In addition todaily maintainance, the 
club makes sure to core the greens every 3 
months. The  not-to-be-missed highlight of 
the course is The Island Hole 14 on course 
B, where golfers can challenge themselves 
to beat the island aspect of the hole with 
a true aim to best the challenging length of 
173 yards.
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หนึ่งในสนามกอล์ฟที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุด 
ใ นปาก เซ ด ้ ว ยกา รออกแบบอั นชาญฉลาด 
ของคุณชาญ เมฆวิชัย ซึ่งได้น�าลักษณะภูมิประเทศ
ที่เป็นภูเขามาสร้างความสนุกและท้าทายให้กับ 
แฟร์เวย์แต่ละหลุม พื้นที่เล่นระดับช่วยเพิ่มทักษะ
ในเกมส์กอล์ฟของคุณมากยิ่งขึ้น หญ้าที่เลือกใช้เป็น
หญ้าพนัธุ ์Bermuda และ Zoyzia Fairway ข้อดคีอื  
ดูแลง่าย เหมาะกับสภาพอากาศร้อน มีทีมงาน
ดูแลสนามจากเครือ SRM (Sport & Recreation 
Management) คอยดูแลสนามอย่างดี นอกจาก

Pakse 
Golf Club 

ความสมบูรณ์ของสนามกอล์ฟแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น 
ตลอดการเล่นกอล์ฟทัง้ 18 หลมุ ท่านจะได้สมัผสักบั
ววิธรรมชาตขิองแม่น�า้โขงและภมูะโรง ซึง่เป็นจดุเด่น
ของทีน่ีเ่ลยกว่็าได้ 

หลมุเด่นคอื หลมุ 7 เป็นหลมุพาร์ 3 ทีย่าวทีส่ดุ 
นักกอล์ฟซึ่งต้องใช้ทักษะตีลงเขาบวกกับการชดเชย
ทิศทางลม ถือเป็นอุปสรรคที่ท้าทายความสามารถ
ของนกักอล์ฟมอืโปรและมอืสมคัรเล่น ไม่ต้องห่วงว่าจะ
หวดวงสวิงได้ไม่ดีหากคุณเพิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรก  
เพราะเราเตรียม Semi-Pro ที่มีความช�านาญ 
คอยแนะน�าวงสวิงให้กับท่านอย่างใกล้ชิด  

One of the most famously- well known 
golf course in Pakse usesa precisely designed 

byexploiting the natural geographic of the 
hillside landscape to offer a inevitably 
challenging course for golfers. Bermuda 
and Zoyzia Fairway Grass has been chosen 
for the whole course in order to bring 
sophisticated environment, throughout 
the whole 18 holes, golfers will enjoy the 
scenery of the Khong River and Phu Marong 
and difficulties of game. In particular, Hole 7 
here is the longest par 3 which Golfers are 
required a lot of skills and a precise factor 
of wind direction to putt down the hill. If 
you are a beginner, there are professionally 
semi-pros to standby as to give advice.
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• InFOrmAtIOn

จำานวนหลุม 18 หลุม (7,014 หลา / พาร์ 72)  
สิ่งอำานวยความสะดวก คลับเฮาส์ รถกอล์ฟ 
ร้านอาหาร ล็อกเกอร์ อินเตอร์เน็ต 

อัตราค่าบริการ 
weekday 160,000 kip (600 บาท) 
weekend 200,000 kip (800 บาท) 
Cart 160,000 kip (600 บาท) 
Caddy 40,000 kip (160 บาท) 
โทร. (856) 30 956 7160,  
(856) 30 570 8487 
เว็บไซต์ www.paksegolf.com 

ที่ตั้ง บ้านพัฒนา หลัก 7 เมืองปากเซ  
แขวงจ�าปาสัก สปป. ลาว 
การเดินทาง จากด่านผ่านแดนช่องเม็ก 50 
กิโลเมตร หรือ 1 ชั่วโมงจากตัวเมือง 10 นาที 
สามารถใช้พาสปอร์ตหรือใบผ่านแดนชั่วคราว 

• InFOrmAtIOn

Size: 18 holes (7,014 yards/ 72 pars)
Facilities: clubhouse, golf carts, 
restaurant, lockers and internet. 
Weekday fee: 600 baht
Weekend fee: 800 baht
Cart fee: 600 baht
Caddy fee: 160 baht
Phone: (856) 30 956 7160, (856) 30 
5708487
Website: www.paksegolf.com

Location: Laos
Travel to: 50 kilometers from Chong 
Mek Border
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บนพื้นที่ 1,102 ไร่ ถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ 
สนามกอล์ฟ 470 ไร่ เป็นสนามระดบัแชมเป้ียนชปิ 
คอร์ส 18 หลุม พาร์ 72 ระยะ 6,526 หลา ออกแบบ 
โ ด ย นั ก อ อ ก แ บ บ ส น า ม ช า ว อ เ ม ริ กั น 
Mr.James R. Vaughn ตามมารตฐานสากล U.S.G.A  
เน้นการออกแบบที่ยึดแนวสภาพธรรมชาติดั้งเดิม
ที่เป็นเนิน สลับกับพื้นที่ป่าโปร่งต่อเนื่องลดหลั่น 
เป็นระดบัทัง้ 18 หลมุ อยูบ่นเนนิแฟร์เวย์ทีม่อีปุสรรค 
ทั้งไม้สูง ไม้พุ่ม และทะเลสาบ เพิ่มความท้าทาย  
และสนุกสนานแก่นักกอล์ฟ ทิศตะวันตกมีล�าห้วย 
ไหลผ่านสู่ด้านตะวันออก ทิศเหนือจรดทะเลสาบ
ธรรมชาติ ที่มีน�้าอุดมสมบูรณ์ตลอดปี ให้ความสวยงาม 

เขยีวชอุม่แก่ทวิทศัน์รอบด้าน พืน้ทีส่นามกอล์ฟ เลอืกใช้
หญ้า Bermuda และ Paspalum ทัง้หมด สนามกอล์ฟ 
แห่งนี้จัดได้ว่าเป็นสถานที่ที่ออกแบบมาเพื่อการ
พักผ่อนและยังเป็นสถานที่ส�าหรับเจรจาธุรกิจใน
บรรยากาศสบายๆ เตม็ไปด้วยความสนกุสนานและ
ท้าทาย 

หลุ่มเด่นคือ หลุม 12 พาร์ 4 ระยะ 368 หลา ท่าน
จะได้พบกับความสนุกจากอุปสรรคซ้าย-ขวา เป็น
น�้าแฟร์เวย์แคบ บังเกอร์ยาวตลอดแฟร์เวย์ด้านซ้าย  
กรีนมีลักษณะเป็นเกาะกลางน�้า มีบังเกอร์ดักทั้งด้าน 
หน้ากรีนและข้างกรีน 

viCtory Park  
Golf & Country Club 
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• InFOrmAtIOn 

จำานวนหลุม 18 หลุม 6,526 หลา พาร์ 72
สิ่งอำานวยความสะดวก บริการห้องพัก  
จัดเลี้ยง คลับเฮาส์ คาราโอเกะ ห้องประชุม 
สนามซ้อมไดร์ฟ กรีนซ้อมพัตต์ ห้องฟิตเนส 
ซาวน่า ห้องสนุกเกอร์ สระว่ายน�้า  
สนามเทนนิส  
 
อัตราค่าบริการ 
weekday  600 บาท  
weekend 900 บาท 
Cart 400 บาท / 18 หลุม 
Caddy 240 บาท / 18 หลุม  
 
ที่ตั้ง 191 หมู่ 1 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง 
จ.หนองคาย 
การเดินทาง จากตัวเมืองหนองคายระยะทาง 
12 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ เดินทางโดย 
เครื่องบินเพียง 1 ชั่วโมง มาลงที่สนามบิน
อุดรธานีและนั่งรถยนต์อีกเพียง 45 นาที

• InFOrmAtIOn 

Size: 18 holes (6,526 yards/ 72 pars)
Facilities: banquet, accommodation, 
clubhouse, karaoke, function rooms, 
driving range, putting greens, fitness, 
sauna, snooker room, swimming pool 
and tennis court 
Weekday fee: 600 baht
Weekend fee: 900 baht
Cart fee: 400 baht/ 18 holes
Caddy fee: 240 baht/ 18 holes
 
Location: Nong Khai
Travel to: 12 kilometers from central 
Nong Khai

This championship golf club on an 
area of 1,102 Rais has atotal of18 holes 
and has reached U.S.G.A standard. It 
has been designed by James R. Vaughn 
who adopted the original area’s  slopes 
and turned it into an incredible 18-hole 
course with fairways that sit amongst 
trees, bushes and a lake. There is a 
stream running through from the west 
to the eastern part of the course. The 
northern part connects to a natural lake, 
bringing a verdant vibrancyto the entire 

surroundings. Bermuda, Paspalum Grass 
has been selected for this golf course. 

Its hole 12 par 4 at 368 yards is 
the most challengingone of them all, 
surrounded by obstaclesfrom left to 
right, withwater along a narrow fairway 
to the right, and abunker along the left 
fairway.
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ท่าเตรียม
ยืนในท่าเตรียมพร้อม ตั้งหัวแร็กเก็ตขึ้น บิดล�าตัวมา
ทางขวาและก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้าหนึ่งก้าว เพื่อให้
ด้านซ้ายของล�าตัวชี้ตรงไปยังตาข่าย ทิ้งน�้าหนักตัว
ลงบนเท้าขวาขณะเดียวกันให้บิดล�าตัวยกไม้แร็กเก็ต
ขึ้นผ่านหน้าและให้ห้อยตกลงมาทางด้านหลังไหล่
ขวา งอข้อศอกและห้อยข้อมือลง ข้อมือหักไปทาง
ด้านหลัง แขนซ้ายยกขึ้นเพื่อการทรงตัว 

CoACH’S TiPS

TExT: ราชพฤกษ์คลับ 

How to Hit 
Badminton 

  ใช้มือข้างที่ถนัดจับ โดยให้กริปไม้แบดฯ แนบที่
นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย

  ใช้นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย ก�าที่ด้ามจับโดย
จับให้กระชับและแน่นพอดีกับอุ้งมือ 

  เคล็ดลับคือ กริปต้องอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือ
และนิ้วชี้ โดยเมื่อจับกริปสมบูรณ์แล้ว นิ้วชี้และ
นิ้วหัวแม่มือต้องอยู่ตรงกันข้าม

การตีลูกโยนโด่ง (ลูกเซฟ)

การตีลูก
ขณะที่ลูกขนไก่ลอยมาในต�าแหน่งที่ต้องการ ยืดตัว
ขึ้นเพื่อให้จังหวะที่ไม้แร็กเก็ตกระทบลูกนั้นเป็น
ต�าแหน่งที่สูงสุดเหนือศีรษะ ยกข้อมือขึ้นข้างบน
ขณะที่หัวไม้แร็กเก็ตยังอยู่ในลักษณะที่ห้อยลงต�่าอยู่
อย่างเดิม ถ่ายน�้าหนักตัวมาไว้ที่เท้าหน้าขณะที่แขน
เหยียดตรงขึ้นก่อนที่แร็กเก็ตจะกระทบลูก ข้อมือ
เหยียดตรง เหวี่ยงหัวไม้แร็กเก็ตไปข้างหน้าด้วย
ความเร็วเต็มที่ เมื่อตีแล้วน�้าหนักตัวจะอยู่เท้าหลัง 
แล้วจึงกลับมาอยู่ในท่าเตรียมพร้อม             

 ให้กริปอยู่ช่องกลาง
ระหว่างนิ้วหัวแม่มือ 

และนิ้วชี้

แบดมนิตนั กฬีาทีใ่ครๆ กส็ามารถฝึกฝนได้  
ใช้อปุกรณ์ไม่กีช่ิน้ ใช้ผูเ้ล่นแค่ 2 หรอื 4 คน 
ในบางเกม ถึงจะเป็นกีฬาที่เล่นง่าย แต่หาก
ถือ ไม ้หรื อตีลูกผิดวิ ธีก็ อาจจะท� า ให ้ 
ผู้เล่นบาดเจ็บได้ เทคนิคการจับกริปและ 
ตลีกูทีน่�ามาฝากในครัง้นี ้ น่าจะช่วยให้ผูเ้ล่น
ได้พัฒนาฝีมือไปพร้อมๆ กับดูแลตัวเอง
ให้ปลอดภัยตลอดการออกก�าลังกาย

วิธีจับกริปให้ถูกต้อง 

ลูกลักษณะนี้จะมาในระดับสูงทางด้านขวา
และซ้าย วิธีการตีที่ถูกต้องคือ การตีแบบ
หน้ามือเหนือศีรษะ เมื่อลูกลอยมาเหนือ
ศีรษะทางด้านหน้ามือ ปกติแล้วใช้เล่นเมื่อ
ลูกอยู่ต�าแหน่งท้ายสนาม และผู้เล่นตั้งใจ 
จะให้ลูกโด่งขึ้นเป ็นมุมสูงเพื่อไปตกลง
บริเวณหลังสนามฝั่งคู่ต่อสู้
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2014

Time To Tee off
ทะยานสู่เป้าหมายด้วยความสุข
ในแบบ จุลพยัพ ศรีกาญจนา

TExT: อลิษา รุจิวิพัฒน์ 

DiD You KNoW?

1
มีสมาชิกหลายท่านสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ 
บนหน้าปกวารสารราชพฤกษ์คลับ issue  
01/2014 ว่าเป็นภาพจากมมุไหนของราชพฤกษ์ 
คลับ มุมที่เห็นนั้นมาจากระเบียงชั้น 2 หน้า 
ห้องราชาวดีของอาคารกอล์ฟคลับเฮ้าส์ ซึ่ง
ท่านสมาชิกสามารถขึ้นลิฟต์ที่ชั้น 1 เพื่อขึ้นไป
ชมทัศนียภาพที่สวยงามนี้ได้

Many members have inquired about 
which part of the club is shown on the 
front cover of Rajpruek Club Journal 
issue 01/2014. That view can be seen 
from a balcony of the 2nd floor of the 
Golf Club House. Members can take the 
elevator from the 1st floor to go see this 
marvelous scenery for themselves.

2 

หากคณุเคยลิม้ลองความอร่อยของห้องอาหารจนี Man Fu Yuana (หม่าน ฟู ่หยวน)  ชัน้ 1 อาคารสปอร์ต
คลับเฮ้าส์ คงจะทราบดีว่าที่นี่เสิร์ฟอาหารจีนกวางตุ้งต้นต�ารับ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อร้านอาหารนี่ที่มี 
ความหมายว่า Happiness in the garden หรือ สวนแห่งความสุข ซึ่งความสุขดังกล่าวก็เป็นความสุขได้
จากการกินอาหารรสเลิศนั่นเอง 

If you have already tried the tasty food of Man Fu Yuan located on the 1st floor of 
the Sports Club House, then you already know that the restaurant serves authentic 
Cantonese cuisine. The restaurant’s name means “Happiness in the garden”, with the 
happiness stemming from experiencing the fine food that is served here.

3
Jogging Track หรือทางที่ท�าไว ้ส�าหรับวิ่งบริเวณรอบ 
สนามหญ้าอเนกประสงค์ราชพฤกษ์คลบัมรีะยะทาง 310 เมตร

The Jogging Track that is being built surrounding 
the multi-purpose yard of Rajpruek Club has a total 
length of 310 metres.

4
รู้หรือไม่ เหตุใดสนามหญ้าอเนกประสงค์ของราชพฤกษ์คลับถึงเลือกใช้หญ้า
พันธุ์พาสพาลัม (Paspalum) ก็เพราะว่าหญ้าสายพันธุ์นี้เป็นหญ้าที่เจริญเติบโต
ได้ดีในฤดูฝน และทนทานในฤดูแล้ง ใบมีสีเขียวอ่อน ทนร้อน ทนแดด และยัง
ทนต่อการเหยียบย�่า ดูแลก็ง่าย โดยเฉพาะสภาพอากาศบ้านเราที่คาดเดาไม่ได้
ว่าจะร้อนวันไหน ฝนจะกระหน�่าเมื่อไร หญ้าสายพันธุ์นี้จึงเหมาะสมที่สุด

Do you know why Rajpruek Club has chosen Paspalum Grass for 
the multi-purpose yard? Because this species grows very well in 
the rainy season and is also resilient to the heat and dryness of 
summer. It has a light green color, is good with sunlight and can 
endure human weight, making it easy to take care of; especially 
in the unpredictable weather typical of Bangkok. This is why 
Paspalum was the perfect choice for our outstanding yard.
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ASK THE ExPERT 
WHAT’S HAPPENINg IN THAILAND

TExT: อลิษา รุจิวิพัฒน์

กลุ่มอุปกรณ์ออกก�าลังกายในฟิตเนสที่ช่วยเรื่อง
การเผาผลาญแคลอรี่เราจะเรียกว่า Cadio ประกอบ
ไปด้วยTreadmill, Bike, Wave, AMT, และ Cross 
Trainer รวมถึง Aerobic Class ระยะเวลาการเล่น
ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เล่น แต่อย่างน้อยควร
เล่นต่อเนื่ิอง 30-45 นาที เพื่อให้ร ่างกายได้มี
ประสิทธิภาพในการเผาผลาญแคลอรี่ พยายามเล่น
เครื่องเล่นให้หลากหลาย เพื่อให้กล้ามเนื้อได้ใช้งาน
หลายจุด ถ้าจะให้ได้ผลดี ควรเล่นสลับกับยกน�้าหนัก 
จริงอยู ่ว ่าการออกก�าลังกายแบบคาร์ดิโอจะช่วย
กระตุ้นการเผาผลาญได้ดี แต่การยกน�้าหนักเสริม
เข้าไป ส่งผลให้ความอยากอาหารลดลง ระดบัฮอร์โมน
สมดุลขึ้น ระดับน�้าตาลในเลือดคงที่ 

Q การ WARM uP  
และ CooL DoWN  
มีความจำาเป็นอย่างไร 
ต่อการออกกำาลังกาย

ต้องการเผาผลาญแคลอรี ่สามารถ
เล่นเครือ่งเล่นประเภทไหน 
ในฟิตเนสได้บ้าง และควรจะเล่น 
ในระยะเวลาเท่าไร จงึจะเหน็ผล

การ warm up  เป็นการอบอุน่ร่างกาย เพือ่เตรยีม
ความพร้อมให้กับอวัยวะที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
พร้อมทีจ่ะท�างาน เป็นการป้องกนัและลดการบาดเจบ็
ที่อาจเกิดขึ้นจากการออกก�าลังกาย ท�าให้อุณหภูมิ
ของร่างกายสงูขึน้ รวมไปถงึการยดืเหยยีดกล้ามเนือ้และ
เส้นเอน็ เพือ่ให้ข้อต่อต่างๆ เคลือ่นไหวได้สะดวก และ
กล้ามเนื้อไม่เกิดการฉีกขาด 

หลังออกก�าลังกายทุกครั้ง จ�าเป็นต้อง cool 
down โดยเฉพาะหลังการเต้นแอโรบิก ต้องค่อยๆ 
ผ่อนให้ร่างกายเยน็ลงช้าๆ เนือ่งจากขณะทีอ่อกก�าลงั
กายหนักๆ จะมีการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ระหว่างนั้น
หัวใจต้องส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อที่ท�างานหนัก  
โดยบีบตัวให้แรงมากขึ้นและด้วยจังหวะที่เร็วขึ้น  
ในขณะที่กล ้ามเนื้อได ้รับเลือดมากก็จะหดตัว 
บบีเอาเลอืดกลับไปยังหัวใจมากขึ้นเช่นกัน เป็นการ
รกัษาวงจรการไหลเวยีนของเลอืดให้เป็นปกต ิหากเรา

หยุดออกก�าลังกายทนัทกีล้ามเนือ้จะหยดุหดตวัทนัที 
ส่งผลให้มเีลอืดคัง่ในส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็นจ�านวน
มาก หัวใจที่ยังเต้นเร็วและแรงก็จะได้รับเลือดไม่พอ  
เกดิการขาดเลอืดทนัท ีในกลุม่คนทีอ่ายมุากหากเลอืด
มาเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพออาจเกิดอันตรายรุนแรง 
ถงึขัน้เสยีชวีติได้

ดังนั้น หลังการออกก�าลังกาย ควรให้ร่างกายได้
เคลื่อนไหวไปอีกสักระยะหนึ่ง เช่น  วิ่งช้าๆ หรือเดิน
ต่อไปเพื่อให้กล้ามเนื้อหดตัวและหัวใจเต้นช้าลง 
เป็นการรักษาวงจรให้สมดุลต่อไปอีกระยะหนึ่ง  
ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นการน�าเอาของเสีย
หรือกรดแลกติกที่เกิดขึ้นขณะออกก�าลังกายออกไป
จากกล้ามเนือ้   ช่วยให้อาการปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้เกดิ
ขึ้นน้อยลง เป็นสาเหตุของการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเกิด
จากการฉีกขาดเล็กๆ น้อยๆ ของใยกล้ามเนื้อนั่นเอง

ตวัเลขแคลอรีท่ีป่รากฎอยูบ่นอปุกรณ์ออกกำาลงักาย
ในฟิตเนสไม่ได้ถกูต้องเสมอไป เรือ่งนีเ้ป็นผลสำารวจ
จาก  NAT IoNAL STRENGTh AND 
CoNDITIoNING CoNFERENCE รายงานว่า เครือ่ง
เหล่านีจ้ะประเมนิผลออกมาเกนิจรงิโดยเฉลีย่ 30%

Did you know?
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BEHiND 
The games

TExT: วารุณี รัตนงาม

แม้จะเกิดมาด้วยข้อด้อยที่ท�าให้ชีวิตไม่ได้
สมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่นๆ แต่เมื่อ แอนโทนี่  
โรเบลส เลือกที่จะมองข้าม แล้วท�าจุดด้อยให้
กลายเป็นจุดเด่น เขาจึงเป็นคนหนึ่งที่กลายเป็น
แรงบันดาลใจให้กับคนอีกนับล้าน 

แอนโทนี ่ มาร์ก โรเบลส เป็นนกักฬีามวยปล�า้ที่
ท�าให้ทั่วโลกต่างตกตะลึง เมื่อเขาสามารถเอาชนะ
คู ่แข ่งเต็งหนึ่งที่มีร ่างกายสมบูรณ์แบบได้โดยที่
ตัวเองมีขาเพียงข้างเดียว ในการแข่งขันมวยปล�้า 
ชงิแชมป์ดวิชิัน่ 1 ขององค์กรการแข่งขนักฬีาระหว่าง
มหาวทิยาลยั (NCAA) รุน่น�า้หนกั 125 ในปี 2011  ซึง่
นัน่หมายความว่าแม้จะมร่ีางกายทีไ่ม่เท่าเทยีมกนั แต่
นัน่กไ็ม่ใช่ข้ออ้างทีท่�าให้เขาเกรงกลวัคูต่่อสูเ้ลย

แอนโทนีเ่กดิเมือ่วนัที ่ 20 กรกฎาคม 1988 โดย
ปราศจากขาข้างขวา ซึ่งขาข้างที่หายไปนั้นรวมไปถึง
เนือ้ทีเ่ว้าขึน้ไปถงึสะโพกด้วย จงึท�าให้ไม่มจีดุเชือ่มต่อ
กับขาเทียมได้ แต่เขาก็ไม่เคยท�าให้ตัวเองดูอ่อนแอ
หรอืน่าสงสาร ด้วยการออกก�าลงักายหลากหลายชนดิ
เพือ่ท�าให้ตนเองแขง็แรง และสามารถใช้ชวีติได้เหมอืน

The Inspired Man
เพื่อนคนอื่นๆ จนเมื่อเรียนอยู่เกรด 6 เขาสามารถ
สร้างสถิติวิดพื้นได้มากที่สุดในโรงเรียน แอนโทนี่ 
เริม่เล่นกฬีามวยปล�า้ตอนอาย ุ 14 ปี ขณะทีเ่หน็ญาติ
ของเขาก�าลงัฝึกซ้อมมวยปล�า้อยู ่เขาฝึกฝนจนสามารถ
เข้าร่วมทีมได้ส�าเร็จ แต่ด้วยน�้าหนักที่น้อยเกินไปจึง
ท�าให้ตอนนั้นเขาอยู่ในอันดับรั้งท้ายของการแข่งขัน
มวยปล�า้ของเมอืงเมซ่า รฐัแอรโิซน่า

แอนโทนีไ่ด้รบัก�าลงัใจและการสนบัสนนุเป็นอย่างดี 
จากครอบครัวและโค้ช ประกอบกับการเลี้ยงดูให้
เติบโตมาพร้อมกับความฝัน จึงท�าให้เขามีความเชื่อ
และมัน่ใจเสมอว่าสกัวนัหนึง่เขาจะสามารถคว้าแชมป์
มาได้ ดังนั้นเมื่อตระหนักได้ว่าเขามีข้อได้เปรียบคือ 
หัวไหล่และข้อมือที่แข็งแรงจากการใช้ไม้ค�้ายัน 
ช่วยเดินทุกวัน เขาจึงน�าจุดเด่นนี้มาฝึกฝนอย่างหนัก 
พร้อมกับใช้ร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้ป้องกันการ
โจมตีและสร้างสรรค์วิธีการเคลื่อนไหวให้คล่องแคล่ว  
จนเมื่อขึ้นเรียนชั้นมัธยมปลาย แอนโทนี่ก็สามารถ 
คว้าแชมป์ได้ส�าเร็จทั้งระดับมัธยมและในระดับ 
รัฐแอริโซน่า มาได้ถึง 2 ครั้ง อีกทั้งหลังจากนั้น 
เขายงักวาดรางวลัมาอย่างต่อเนือ่ง โดยมสีถติอินัยอด

เยีย่มคอืไม่เคยแพ้ใครในรุน่ซเีนยีร์ถงึ 36 ครัง้ 
นอกจากแอนโทนี่จะเป็นแรงบันดาลใจในความ

มุง่มัน่และไม่เคยย่อท้อให้กบัผูช้มรอบสนามแล้ว เขา
ยังเป็นแรงผลักดันให้กับผู้ร่วมทีมคนอื่น โดยแสดง
ให้เห็นว่า ถึงเขาจะมีขาข้างเดียว เขาก็ยังคงขยัน 
ฝึกซ้อมอยูเ่สมอ อกีทัง้ยงัไม่เคยปรปิากบ่นเลยแม้สกัครัง้  
ซึ่งความสามารถบวกกับความพยายามนี่เองที่ท�าให้
เขาได้รับการบรรจุชื่อในหอเกียรติยศแห่งชาติและ
ยังได้รับการเสนอชื่อให้รับรางวัลนักกีฬาที่กล้าหาญ
ที่สุด จาก The Philadelphia Sports Writers 
Association 

ปัจจุบันเขาหันหลังให้กับกีฬาที่รัก แล้วเปลี่ยน
มาเป็นนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะ
กับคนที่ต ้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคในลักษณะ
เดียวกัน พร้อมกับสร้างสรรค์งานเขียนหนังสือ 
Unstoppable: From Underdog to Undefeated: 
How I Became a Champion (Gotham Books)  
ซึง่วางขายไปเมือ่ปี 2012 เพือ่บอกให้ทกุคนรูว่้าหากมี 
ความมุ่งมั่นและพยายามก็ไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้ง
คณุได้
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TExT: อลิษา รุจิวิพัฒน์

Sports Bar
มุมสันทนาการที่จะท�าให้วันหยุดพักผ่อนของ

สมาชิกทุกท่านไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ภายใน Sports Bar  
จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ช ่วยฝึกทักษะความแม่นย�า 
โดยไม่ต้องออกไปสัมผัสอากาศร้อนๆ อาทิ กอล์ฟ  
ซีมูเลเตอร์ ให้คุณฝึกการตีกอล์ฟได้เสมือนจริง  
ปรับทิศทางความเร็วลมเพิ่มความท้าทาย เพียง
ชั่วโมงละ 500 บาท พร้อมบริการไม้กอล์ฟและถุงมือ
ฟรี นอกจากนี้ยังมีโต๊ะพลู รวมไปถึงเกมปราบเซียน
อย่าง ปาลูกดอก ที่บริการสมาชิกทุกท่านฟรี 

Sports Bar
The grooves
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The grooves  
เติมเต็มความบันเทิงให้ทุกคนในครอบครัว

ด้วยห้องคาราโอเกะ ระบบเสียงระดับคุณภาพ 
ลิสต์เพลงนับไม่ถ้วน ค่าบริการชั่วโมงละ 500 บาท  
หรือจะท้าประลองความแม่นที่ลานโบว์ลิ่ง เพียง
ชั่วโมงละ 500 บาท ผู้เล่นสามารถยืมรองเท้า
ส�าหรับเล่นโบวลิ่งโดยเฉพาะได้ที่ เคาน์เตอร์  
อย ่าลืมน�าถุงเท ้ามาด้วยทุกครั้งหรือซื้อได ้ที่
เคาน์เตอร์บริการเช่นกัน 

เงื่อนไขการให้บริการ  
Sports Bar & The grooves 
•  เปิดให้บริการเฉพาะสมาชิก 

และแขกรับเชิญเท่านั้น 
•  สามารถปิดห้องเพื่อจัดงานเลี้ยง (จ�านวน 
ไม่เกิน 30 ท่าน) มีบริการให้เลือกหลากหลาย 
รูปแบบและหลายราคา 

• ค่าเปิดขวด 400++ บาท
• เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น. 
•  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส�ารองที่
ล่วงหน้าได้ที่ โทร. 0-2955-0056 ต่อ 2118

โปรโมชั่นพิเศษ 
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2557    
โบว์ลิ่ง + กอล์ฟ ซีมูเลเตอร์  
เวลา 10.00-15.00 น. 300++บาท/ ชั่วโมง
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ไอเท็มสุดชิคตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า 
ที่จะท�าให้หญิงสาวดูมีสไตล์และขี้เล่น
ซุกซนในเวลาเดียวกัน

• กระเป๋าลายช็อป
แสนหวาน จาก Lulu 
Guinness (24,900 บาท) 

• กางเกงคอลเลกชั่น ‘New York I Love 
You’ จาก Marihorn ที่ได้แรงบันดาลใจ
จากความสนุกสนานของมหานครนิวยอร์ก
ช่วงปี 1920 ซึ่งดนตรีแจ๊ซและการเต้นร�า
รุ่งเรืองขีดสุด (สอบถามราคาได้ที่ร้าน)

• คอลเลกชั่น The Seven Sins  
จาก Commit a Sin สไตล์เรียบหรูมาพร้อม 
ความพิถีพิถันตามแบบฉบับเทย์เลอร์เมด  
(จั๊มสูท 9,200 บาท เสื้อตัวนอก 5,050 บาท)

• La Mini D de Dior Yellow 
Mirror นาฬิกาสายหนังสีเหลือง
หน้าปัดขนาด 19 มม. โดดเด่น
ด้วยเพชรขอบตัวเรือนและหน้า
ปัดมุก mother-of-pearl  
แสนเลอค่า (สอบถามราคา
ได้ที่ร้าน)  

• แว่นกันแดดผลิตจาก
ไนลอนพร้อมด้วยวัสดุผิว
ด้าน ประดับรูปดอกไม้
ลายนูนเก๋ไก๋ จาก Vogue 
(สอบถามราคาได้ที่ร้าน)  

• Color Bar จาก Longchamp 
บรรจงสร้างสรรค์โดย Jeremy Scott 
หนึ่งในกระเป๋าลิมิเต็ดอิดิชั่น 
ที่ไม่ควรพลาด (16,500 บาท)  

•  รองเท้าผ้าใบรุ่น  
Champion Dip  
จาก Keds (1,990 บาท)

• Bally คอลเลกชั่น Rubberized Leather 
รองเท้าสุดสปอร์ตที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง 
คือการเคลือบยางคุณภาพดีบนหนัง ก่อให้เกิด
วัสดุพื้นผิวหนังด้าน (สอบถามราคาได้ที่ร้าน)

• เคสโทรศัพท์มือถือ 
จาก Burberry Prorsum 
คอลเลกชั่น Spring – 
Summer (สอบถามราคา
ได้ที่ร้าน)

• ร่มสีขาวสลับชมพู  
มีจ�าหน่ายที่ร้าน Golf Shop 
ราชพฤกษ์คลับ  
(ราคา 890 บาท)

• ต่างหูจาก Givenchy 
(สอบถามราคาได้ที่ร้าน)

• หมวก แบรนด์ J.Lindeberg 
มีจ�าหน่ายที่ร้าน Golf Shop  
ราชพฤกษ์คลับ (ราคาสอบถามได้ที่ร้าน)

&Fun 
Fabulous
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Hot 
Issue
ได้เวลามิกซ์แอนด์แมตช์
เสื้อผ้าและแอคเซสเซอรีส์ 
ที่แฝงไว้ด้วยดีเทลชวน
เหลียวหลัง รับรองเลยว่า
คุณจะดูร้อนแรงกว่า
อากาศช่วงนี้หลายเท่าตัว 

Carlos Campos 
คอลเลกชั่น Spring/
Summer 2014

• Louis Vuitton กระเป๋าหนังสไตล์คาบาส
รุ่น Nomade Damier Oversize ตัวกระเป๋า
ฉลุลายดามิเย่ร์ สะท้อนถึงผลงานการออกแบบ
ที่พิถีพิถันและความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ 
(197,000 บาท)

• Brera รองเท้ารุ่นยอดนิยมตลอดกาล 
พร้อมซิกเนเจอร์ดีเทลอย่างพู่ห้อย 
จาก Fratelli Rossetti ที่ให้กลิ่นอาย
ของบรรยากาศบนเกาะคาปรีในยุค 
ฟิฟตี้ส์จากภาพยนตร์เรื่อง Dolce Vita 
(37,500 บาท)

• The BlackTie 182S แว่นกันแดด จาก Dior homme  
รูปทรงกลมไสตล์มินิมอลสื่อถึงความเป็น Masculine ขาแว่น
ท�าจากยางผสมกับลวดลายของเหล็กสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค 
ชั้นสูง (สอบถามราคาได้ที่ร้าน)

• กางเกง จาก Royal Ivy Regatta  
คอลเลกชั่น SS 2014 (สอบถามราคาได้ที่ร้าน)

• Charriol Gran Celtica™ Automatic Chrono 
นวัตกรรมเรือนเวลาทรงสปอร์ต น�าเสนอปรารถนาอัน
แรงกล้าของชาร์ริโอล์ในการสนับสนุนการแข่งขันรถ
สปอร์ตอย่างเป็นทางการ (189,000 บาท)

• รองเท้าส�าหรับสุภาพบุรุษรุ่น Twins  
จาก Camper (4,150 บาท)

• กระเป๋าสะพายทรงกระสอบ 
จาก Burberry Prorsum  
คอลเลกชั่น SS 2014  
(สอบถามราคาได้ที่ร้าน)

• เสื้อยืดคอกลมสีขาวลายขวางสีกรม 
ไล่ระดับ เพิ่มลูกเล่นด้วยกระเป๋าสีส้ม 
รับฤดูร้อนเป็นอย่างดี จาก Celio 
(1,190 บาท)

• หมวกแก๊ป Nike ปักตรา
ราชพฤกษ์ มีจ�าหน่ายที่ร้าน 
Golf Shop ราชพฤกษ์คลับ 
(ราคาสอบถามได้ที่ร้าน)

• HONMA BERES 03 Series 
ไม้กอล์ฟที่มีองค์ประกอบการตี
ได้ระยะไกลครบทั้ง 3 ประการ 
มีจ�าหน่ายที่ร้าน Golf Shop 
ราชพฤกษ์คลับ (สอบถามราคา
ได้ที่ร้าน) 
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    Beautiful
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TExT: ใบเตย

• Kiehl’s – Micro-Blur Skin 
Perfector ผลิตภัณฑ ์ช ่ วยดูแล 
ผิวพรรณให้เรียบเนียนในเสี้ยววินาที 
พร ้ อมกระชับรู ขุ มขนให ้ เ ล็ กลง  
(30 มล. 1,600 บาท)

• เมคอพัลคุ 2014 ซมัเมอร์
ของ NARS เผยความงาม
ของผิวเปล่งปลั่งประกาย
ทอง และสีสันไสตล์ป๊อป 
บนดวงตากับริมฝ ีปาก  
ชวนให้นึกถึงผลงานภาพ
ชดุว่ายน�า้สดุคลาสกิรมิสระ
โมนาโคตามแบบฉบับของ
เฮลมุท นิวตัน 

บิวตี้โปรดักส์แห่งฤดูร้อน 

ที่จะช่วยเนรมิตให้ชีวิตสดใสกว่าที่เคย

       Life is 

    Beautiful

• Shu uemura – Whitefficient 
Clear Brightening Gentle Cleansing 
Oil ออยล์ล้างหน้าทีช่่วยขจดัเซลล์เสือ่ม
สภาพทีเ่ตม็ไปด้วยเมลานนิและเมคอพั
หนา เพื่ อผิ วกระจ ่ าง ใสหมดจด  
(450 มล. 3,800 บาท)

• Lancôme – มาสคาร่า 
Hypnôse เพือ่ดวงตาสวย
ทรงอ�านาจ (1,200 บาท)

• Yves Saint Laurent – Baby 
Doll Kiss & Blush ผลติภณัฑ์
ส�าหรับพวงแก้มและเรียวปาก 
ในหนึง่เดยีว (1,600 บาท)

• Biotherm  -  Brume 
Solaire Dry Touch SPF50 
สเปรย์กันแดดสูตรปราศจาก
แอลกอฮอล์ มอบความรู้สึก
เย็นสดชื่นทันทีที่ใช้ ไม่มันเยิ้ม 
(200 มล. 1,700 บาท)

• L’occitane – ปกป้องผิวมือและเล็บด้วย
คณุค่าเชยี บตัเตอร์ และวติามนิอ ีพร้อม
กลิ่นหอมของดอกกุหลาบที่ปลูก
ในเขต Haute-Provence 
(30 มล. 420 บาท /  
75 มล. 860 บาท) 

• Biotherm homme 
- AQUAPOWER AQUA 
ESSENCE นวตักรรมเสรมิ
ความชุ ่มชื้นในรูปโลชั่น
เนื้อบางเบาเหมาะกับฤดู
ร้อน ตอบโจทย์ของหนุม่ๆ 
ที่ต้องการกระชับขั้นตอน
การดูแลผิวให ้สั้นที่สุด 
(1,450 บาท บาท) • Jean Paul Gaultier - ท่องอาณาจักรใต้ทะเล

ไปกับความหอมครั้งใหม่ด้วย Le Beau Male 
Stimulating Summer Fragrance ที่ให้ความ 
รู้สึกสดชื่นด้วยแนวกลิ่นสมุนไพรเช่นเคย 
(125 มล. 2,400 บาท) 

• IPSA – The Time R Aqua 
อควาโลชั่นที่ช่วยป้อนน�้าหล่อ
เลี้ยงผิวพร้อมคงสมดุลความ
ชุ ่มชื้น เพื่อผิวสวยเนียนนุ ่ม
สดใส (200 มล. 1,750 บาท)
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HiGH LiFE
Health News

การแปรงฟันไม่ถูกวิธีเป ็นสาเหตุของปัญหา 
ช่องปากมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เลอืดออกขณะแปรงฟัน  
เหงือกบวมแดง มีกลิ่นปาก มีหนองจากร่องเหงือก 
ฟันโยก ฯลฯ เนื่องจากอาหารที่เรากินเข้าไปนั้น
จะมีคราบจุลินทรีย์ที่จะใช้น�้าตาลจากอาหารสร้าง
กรดและสารพิษ ท�าลายเคลือบฟันท�าให ้ฟ ันผุ  
หากท�าความสะอาดไม่ทั่วถึงคราบจุลินทรีย์ก็จะ 
เพิ่ มขึ้ น ทางออกง ่ ายมาก แค ่ท� าตามสูตรที่ 
กรมอนามัยแนะน�าไว้ 2.2.2 นั่นก็คือ แปรงฟันวันละ 
2 ครั้ง แปรงนาน 2 นาที ให้ทั่วทั่งปาก และไม่กิน
ขนมหรือของหวานหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง ถ้าปฎิบัติ
ได้เช่นนี้รับรองว่าห่างไกลจากโรคในช่องปากแน่นอน

ปกติแล้วอาการหินปูนเกาะกระดูกมักเกิดกับ 
ผู ้สูงอายุ หารู ้ไม่ว่าในกลุ ่มคนวัยท�างานที่ละเลย 
การออกก�าลังกาย เอาแต่นั่งๆ นอนๆ ก็มีความ
เสี่ยงจะเกิดหินปูนเกาะกระดูกได้เช่นกัน ในกรณีที่
คุณเกิดอุบัติเหตุแล้วกระดูกหักหรือแตก ร่างกาย
จะดึงแคลเซียมไปซ่อมแซมกระดูกจนพอกพูนผิด
ธรรมชาต ิทางการแพทย์เรยีกอาการนีว่้า กระดกูงอก 
ซึ่งสามารถเป็นได้กับกระดูกทุกส่วน บางรายหินปูน
ที่ เกาะไปเบียดบังเนื้อเยื้อหรือทับเส ้นประสาท  
ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวดเรื้อรัง ทางที่ดีควรเตรียม
ร่างกายให้แข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารที่มี
แคลเซียมสูง ออกก�าลังกายเป็นประจ�า เพื่อเก็บ
สะสมมวลกระดูก จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด
หินปูนเกาะกระดูกได้ค่ะ

สุขภาพฟันดีด้วย
สูตร 2.2.2

ไม่ต้องใช้เวลาออกก�าลังกายเป็นชั่วโมงก็สามารถ
เผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้นด้วยเทคนิคการออก
ก�าลังกายต่อไปนี้ 

• วิ่ง 30 นาที แต่ให้วิ่งด้วยความเร็วสปีด 1 นาที 
สลับกับวิ่งด้วยความเร็วปกติ สลับไปมาแบบนี้จน
ครบ 30 นาที รางวัลที่ได้คือ 300 แคลลอรี่หายวับ
ในพริบตา 

• ว่ายนำ้า 10 นาที ว่ายท่ากบกับท่าฟรีสไตล์สลับ
ไปมา เพื่อให้กล้ามเนื้อได้ออกก�าลังกายหลายส่วน 
แค่ 10 นาทีแต่เผาผลาญได้ 150 แคลอรี่ เท่ากับ
ว่ายฟรีสไตล์อย่างเดียว 20 นาที 
• ปั่นจักรยานในฟิตเนส 20 นาที ด้วยความเร็ว 
7-8 กม./ชั่วโมง และเพิ่มแรงต้านขึ้น 2 เท่า เผา
ผลาญได้ 230 แคลอรี่ เท่ากับการปั่นจักรยานใน
ฟิตเนสด้วยความเร็ว 5 กม./ชั่วโมง 40 นาที 

ท�าน้อยได้มาก

หนิปนูเกาะกระดกู ภยัร้ายคนวยัท�างาน
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THE GREAT ESCAPE
Travel

TExT: นะโม นนทการ

ในยุคที่ใครต่อใครยังคงแห่แหนไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ด้วยความหลงใหล 
เมืองอีกเมืองหนึ่งก็วางตัวอยู่อย่างเจียมตนบนทะเลจีนใต้ แม้ไม่ใช่เป้าหมายที่
นักเที่ยวตัวยงจะเอ่ยถึงบ่อยครั้ง ทว่าที่นี่ก็เป็นเป้าหมายน่าสนใจของผู้ที่มอง
เห็นเสน่ห์ร�าไรของเมืองเล็กๆ ที่นี่ 'ไทเป' เมืองหลวงของไต้หวัน เมืองศิวิไลซ์
ที่ผสานอยู่กับธรรมชาติอย่างเป็นกันเอง จนอดไม่ได้ที่จะไปเยี่ยมเยือนเหมือน
สหายคนส�าคัญ

Taipei
 Natural Weekend Trip
ส�าราญธรรมชาตใิกล้ไทเป
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ภาพแรกที่ผุดขึ้นในหัวของผู ้ที่ไม ่เคยได้ไป
เยือนไทเปมาก่อนอาจเป็นภาพของตึก Taipei 
101 ตึกที่เคยได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก Taipei 101 
เป็นหนึ่งในสถานที่'มนุษย์สร้าง' ที่ชาวไต้หวัน 
ภาคภูมิใจ รวมถึงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่การท่อง
เที่ยวขีดเส้นใต้เอาไว้ว่า เราไม่ควรพลาดด้วย 
ประการใดๆ ทั้งปวง แต่นั่นคือสิ่งที่การท่องเที่ยว
ว่าไว้ สิ่งที่เราปรารถนาอาจเป็นได้มากกว่านั้น โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรอบไทเปมีธรรมชาติใกล้ๆ ให้
ได้สัมผัสควบคู่ไปกับความเป็นเมืองทันสมัยและ
แหล่งช้อปของนักเที่ยวกระเป๋าตุง

Taipei, Combination City
ด้วยความทีไ่ทเปเป็นเมอืงทีว่างตวัอยูบ่นเทอืกเขา 

ทางด้านเหนือของเกาะฟอร์โมซ่า (Formosa) 
หรือเกาะไต้หวัน เหตุนี้จึงมีพื้นที่สูงต�่าหรือเนิน
เตี้ยในเมืองให้ได้บริหารน่องในหลายจุด นอก
เหนือไปจากการได้รับสิทธิ์ให้เป็นเมืองที่ถือครอง
พื้นที่ธรรมชาติไว้เป็นปอดของเมืองใหญ่ได้อย่าง
เต็มภาคภูมิหากยังหลงใหลการได้ลอบมองตึก 
Taipei 101 ในมุมที่แตกต่าง เทือกเขาเซี่ยงซาน 
(Elephant Mountain) เป็นพื้นที่สีเขียวในเมืองอีก
แห่งที่ไม่ควรพลาด หลังเติมก�าลังด้วยอาหารเช้า
แล้วค่อยแบกเป้ใบเล็กกับกล้องตัวโปรดไปเก็บ
ภาพสวยๆ 

หากอยากออกนอกเมืองดูบ้าง แนะน�าหมู่บ้าน
จิ่วเฟิ่น หมู่บ้านเล็กๆ ใกล้ไทเปที่สามารถเดินทาง
ไปเยือนได้ง่ายๆ และใช้เวลาส�าราญกายใจทั้งวัน 
เดมิทีน่ีเ่ป็นเหมอืงแร่ทองค�า แต่เมือ่ทองค�าเริม่ลดลง  
การท�าเหมืองก็น้อยลง จนภายหลังความเจริญ
แผ่เข้ามา หมู ่บ้านก็ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ จิ่วเฟิ ่น
นั้นงดงามด้วยทัศนียภาพที่เป็นเทือกเขาสูงกับ 
ท้องทะเลสุดสายตา ผู้คนนิยมมาพักผ่อนที่นี่ใน
ช่วงสุดสัปดาห์ รับประทานอาหารมื้อสายที่จิ่วเฟิ่น  
จากนั้นค่อยเดินชมร้านรวง ก่อนจะหาร้านกาแฟ
เล็กๆ พักน่องและชักภาพทิวทัศน์เป็นที่ระลึก 
กระซิบว ่าเมื่อมาถึงจิ่วเฟ ิ ่นแล้วให้สูดหายใจ 
ให้เต็มปอด

หากตารางการเที่ยวครั้งนี้เป็น Weekend Tour 
อีกสถานที่หนึ่งที่อ้าแขนต้อนรับให้ได้ไปเยือนใน
แบบกันเองก็คือ อุทยานเย่หลิว (Yehliu Geopark) 
ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไต้หวัน ที่นี่เป็นอุทยาน
หินที่สวยงามและน่าทึ่งซึ่งสร้างโดยธรรมชาติ
และกาลเวลา หินเหล่านี้ถูกน�้าทะเลและลมทะเล  
รวมถึงการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกสร้างให้เป็น 
รูปทรงต่างๆ ที่น่ามหัศจรรย์ ผู ้คนส่วนหนึ่งล้วน
ต้องการทกัทายกบัหนิรปูเศยีรราชนิ ี(Queen's Head)  
เหตุนี้จึงไม่ต้องแปลกใจที่ได้เห็นนักท่องเที่ยวยืน
ต่อคิวเพื่อเก็บช็อตส�าคัญ แต่หากอยากอิ่มเอม
ให้ถ้วนทั่วสามารถเดินชมและชิลล์ได้ตามแผนที่ 
Walk Trail ของอุทยาน แนะน�าให้พกหมวก 
หรือร่มกันแดดติดตัวเสียหน่อยก็ดี

อันที่จริงหากมีเวลาท่องเที่ยวยาวๆ เราก็จะ
สามารถไปเยือนอีกหลายสถานที่น่าสนใจใกล้
ไทเปได้ หรือไม่ก็วางแผนลงใต้ด้วยการนั่งรถไฟ
หัวจรวดไปเยือนเมืองเกาสง (Kaohsiung) แต่หาก 
เวลาน้อยหน่อย เที่ยวใกล้ๆ หรือใช้เวลาซึมซับ
กับไทเปให้อิ่มเอม แค่นี้ก็หลงเสน่ห์เมืองนี้แบบ 
ถอนตัวไม่ขึ้นแล้ว
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HiGH-LiFE
New Taste in Town

TExT: อลิษา รุจิวิพัฒน์

ร้านเครปสไตล์ฝรั่งเศสขนานแท้แห่งแรกใน
ไทย ทีจ่ะท�าให้คณุตกหลมุรกัเมนเูครปแบบทีไ่ม่เคย 
เป็นมาก่อน 

บ้านชั้นเดียวสีขาวที่โอบล้อมด้วยสวยสวยสไตล์
ฝรั่งเศส ตกแต่งในสไตล์วินเทจผสมผสานคอมเทม 
โพลารี่โทนสีเทา ขาว เพิ่มความสนุกเบาๆ ด้วย 
สีเหลืองของหมอนอิงบนเก้าอี้หวายและโซฟานุ ่ม
สบาย ให้ความรูส้กึเหมอืนนัง่พกัผ่อนอยูใ่นบ้าน

ลบภาพเครปแบบเดิมที่คุณเคยเห็น เพราะเมนู
ทุกจานที่รังสรรค์ขึ้นมาเจ้าของร้านลงทุนจ้างเชฟ 
ชาวฝรัง่เศสมาสอนทกุเทคนคิทกุขัน้ตอนจนได้รสชาติ
เหมือนต้นต�ารับ ซึ่งตามธรรมเนียมของชาวฝรั่งเศส
แคว้น Brittany นยิมบรโิภคเครปเป็นอาหารคาวและ

La Creperie
สุขุมวิท 39 ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ  
วัฒนา กรุงเทพฯ 
เปิด ทุกวัน เวลา 10.00-22.00 
โทร. 0-2662-6499

ของหวาน โดยเครปคาวจะท�าจากแป้ง Buckwheat 
ผ่านกรรมวิธีการท�าจนได้แป้งบางกรอบ ครีเอทเป็น
เมนหูลากหลาย อาท ิ Complete Champignons 
เครปออริจินัลของชาวฝรั่ งเศษ บนแป้งบัควีท 
บางกรอบจะสอดไส้ด้วยแฮมไข่และชีส เสิร์ฟมา
กบั Parisian Mushroom หรอืจะเป็น เครปคาวกบั 
ฟัวกราส์และแอปเป้ิลเชือ่ม ราดราสเบอรีซ่อส เป็นการ
น�าวตัถดุบิขึน้ชือ่ของฝรัง่เศสมาดดัแปลงเป็นเมนทูีห่า
รบัประทานไม่ได้ในเมอืงไทย 

มาถึงคิวเมนูของหวานที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้าน 
เครปบานาน่าราดซอสคาราเมล กล้วยหอมเชือ่มเสร์ิฟ
พร้อมไอศครีมวานิลลา แต่ถ้าใครชอบรสชาติหวาน 
ขมนดิๆ ต้อง เครปชอ็กโกแลต ตวัเครปมส่ีวนผสมของ
ผงชอ็กโกแลตจงึให้รสสมัผสัทีแ่ปลกใหม่ ม ี Ferrero 

La Creperie
ลิ้มรสชาตเิครปสไตล์ฝรั่งเศสขนานแท้

Rocher และไอศกรีมช็อกโกแลตโฮมเมดที่ราดด้วย
ซอสชอ็กโกแลตวางมาบนแผ่นเครปบางนุม่ อร่อยจน
ไม่อยากจะวางช้อน ถ้าจะให้สมบรูณ์แบบจรงิๆ ต้อง
สัง่ชา  Mariage Freres แบรนด์เก่าแก่ระดบัโลกจาก
ฝรั่งเศสมีให้เลือกหลายรสชาติมาจิบคู่กับเครปคาว
หรอืเครปของหวานกเ็ข้ากนั เชญิคณุมาสมัผสักลิน่ชา
หอมกรุ่น เมนูเครปรสเลิศท่ามกลางบรรยากาศดีๆ 
ความรูส้กึพเิศษเช่นนีไ้ม่อยากให้คณุพลาด
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TExT: นะโม นนทการ

HiGH LiFE
Body & Mind

ปลดปล่อยความเคร่งเครียดจากการท�างาน  
แล้วพาตัวเองเข้ามาผ่อนคลายไปกับศาสตร ์
แห ่ งก ารบ� าบั ดที่ ผ ่ า นการคั ดสรรมาแล ้ ว
อย ่ า งดีด ้ วยแนวคิด ในการฟ ื ้ นฟูกายและ
ใ จจ ากศาสตร ์ ขอ งการท� าสปาบ� าบั ด โดย 
ผู ้เชี่ยวชาญ Estrella Spa จึงสามารถก�านัล 
ช่วงเวลาแสนพิเศษให้กับแขกผู้มาเยือนได้เฉกเช่น
บุคคลส�าคัญ

Estrella Spa เป็นสปาบ�าบัดอีกแห่งที่ซ่อนตัว 
อยู่ในเมืองใหญ่ได้อย่างสงบเงียบและลงตัว พร้อม
รอให้ผู้มาเยือนที่เหนื่อยหนักจากภาระของการงาน
บนตึกสูงในย่านธุรกิจ ให้แวะเวียนเข้ามาฟื้นบ�ารุง
ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า และความที่ตั้งอยู่ในย่าน
ธุรกิจบนถนนสายส�าคัญของนักช้อปอย่างราชด�าริ  
ที่นี่จึงเสมือนสรวงสวรรค์ที่รอคอยการมอบช่วงเวลา
แห่งการปรนนิบัติส�าหรับผู้ที่เหนื่อยล้ากายและใจ
จากทุกกิจกรรมในแต่ละวัน 

ภายใต้แนวคิดของดินแดนมหัศจรรย์ของการ
ปรนนิบัติและผ่อนคลาย Estrella Spa จึงออกแบบ
ตกแต่งทุกพื้นที่ของสปาไว้อย่างสวยงาม กลมกลืน 
และมีเสน่ห์ โดยมีห้องท�าทรีทเม้นท์ที่มีความเป็น
ส่วนตัวถึง 7 ห้อง 7 สไตล์ พร้อมความโดดเด่น 
เฉพาะตัว อาทิ ห้องโตเกียว ห้องทรีทเม้นท์ที่ตกแต่ง 
ในกลิ่นอายสไตล์ญี่ปุ่น โดยสร้างบรรยากาศให้รู้สึก
ราวกับว่าเราได้รับการปรนนิบัติจากศาสตร์ชั้นสูง
ของญี่ปุ่น หรือห้องสะวันน่า ที่ผสานกลิ่นอายพงไพร
แห่งทุ่งสะวันน่าและความสวยงามของพระอาทิตย์

Your Body’s Retreat  
by Estrella Spa

ตกดินอันแสนอบอุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังคัดสรร
ผลิตภัณฑ์ชั้นดีอย่าง Pevonia จากสหรัฐอเมริกา 
พร้อมด้วยศาสตร์บ�าบัดที่รังสรรค์ไว ้ตั้งแต่นวด
ไทยไปจนถึงโปรแกรมพิเศษอย่าง Sabai Stone 
Theraphy

หากคุณก�าลังมองหาดินแดนแห่งการบ�าบัด
ที่แสนผ่อนคลาย Estrella Spa รอคอยคุณอยู ่  
ณ อนันตรา บ้านราชประสงค์ เซอร ์วิส ชั้น 2  
ซอยมหาดเล็กหลวง ถนนราชด�าริ สอบถามเพิ่มเติม  
โทร. 0-2264-6464 ต่อ 1400
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Asia's Best Hotel/Resort

TExT: นะโม นนทการ

ในช่วงที่หลายคนก�าลังพูดถึงการรวมตัวกันเพื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน (AEC) กนัอย่างออกรส หลายเมอืงใหญ่อาเซยีนกไ็ด้รบัความสนใจ
มากขึ้น ทั้งในฐานะเมืองท่องเที่ยวและพื้นที่ลงทุนใหม่ๆ รวมถึง 'ฮานอย'  
เมอืงหลวงของเวยีดนามทีอ้่าแขนรบัแขกบ้านแขกเมอืงมากขึน้ 

JW Marriott Hotel Hanoi วางตัวเองอย่างงามสง่าเพื่อรอต้อนรับผู้มาเยือน
อย่างสมเกียรติ แม้ฮานอยจะเป็นเมืองที่ก�าลังเติบโต และเต็มไปด้วยโรงแรมที่พัก
ขนาดกลางและเล็ก แต่ในระยะหลังโรงแรมใหญ่ระดับ 5 ดาวก็เริ่มประกาศตัวชัด
ถึงการรองรับผู้มาเยือนที่รักความสะดวกสบายและบริการเหนือระดับ ซึ่งนั่น
หมายถึง JW Marriott Hotel Hanoi แห่งนี้ด้วยเช่นกัน

JW Marriott Hotel Hanoi ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางตัวเมืองฮานอยประมาณ 
10 กิโลเมตร และห่างจากสนามบินนอยไบ (Noi Bai International Airport)  
26 กิโลเมตร ความที่ห่างจากความวุ่นวายและจอแจในเมือง จึงท�าให้เป็นหนึ่งใน
สถานที่ที่เหมาะส�าหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง หากปรารถนาการใช้ชีวิตอยู่
ภายในโรงแรมพร้อมกับการบริการที่ดีเยี่ยม JW Marriott Hotel Hanoi ก็มีทั้ง

Rise of the Dragon  
JW Marriott Hotel Hanoi 
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ห้องพักระดับพิเศษ บาร์ริมสระน�้า สปาหรู และร้านค้าส�าหรับบริการ แต่หาก
ต้องการแวะออกไปพักส�าราญใจในแหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆ ก็สามารถเดินทางไป
เยือนเจดีย์ลังในพื้นที่ใกล้เคียงได้ นอกจากนี้ที่ตั้งของโรงแรมยังอยู ่ในพื้นที่ 
ทรังเหา-หนานชินห์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ ฮานอย และอยู่ไม่ไกลจากสนามกีฬา
แห่งชาติมาย ดินห์

สถาปัตยกรรมของ JW Marriott Hotel Hanoi สร้างความประทับใจตั้งแต่
แรกเห็น ด้วยการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมังกร หากจินตนาการ 
ตามไปก็จะรู้สึกได้ว่าตัวอาคารเหมือนมังกรตัวใหญ่วางตัวอยู่อย่างเงียบสงบบน
พื้นที่สีเขียวที่งดงาม ภายในครบครันด้วยห้องพักที่มอบความสะดวกสบายสูงสูด 
พร้อมการตกแต่งอย่างพิถีพิถันให้แขกผู้มาเยือนสามารถเลือกได้ตั้งแต่ Deluxe, 
Deluxe Lake View จนถึง Suit หากต้องการความผ่อนคลายในแบบส่วนตัว
ระหว่างวันก็สามารถใช้บริการสระว่ายน�้าในร่ม รวมถึงฟิตเนสระดับท็อปคลาส 
หรือหลบความวุ่นวายออกไปพักผ่อนในสวนเขียว

ท�าความรูจ้กั JW Marriott Hotel Hanoi โรงแรมหรรูะดบั 5 ดาวของเมอืงหลวง
เล็กๆ ที่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ แห่งนี้ ได้ที่ www.marriott.com/hanoi
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Welcome New Members
ราชพฤกษ์คลับ ขอต้อนรับสมาชกิใหม่ทุกท่านด้วยความยนิดี

Rajpruek Club would like to extend our warm welcome to all new members

Sports Special 
Members

golf Ordinary 
Members

golf Corporate Ordinary 
Term Members

Sports Ordinary 
Members

นายฐิติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ
นางสาวพลอย เก่งกล้า
นายอัษฎา เทพยศ

นายคเณศ ตั้งคารวคุณ 
นางจรรยา สว่างจิตร
นายพรสนอง ตู้จินดา
นายภาณุชัย เหตระกูล ศรีนวลนัด
นายวนา พูลผล
Mr. Aisuke Ide
Mr. hideto Koyama
Mr. hitoshi Wakai
Mr. Kazuo Wakamei
Mr. Noriaki Goto
Mr. Toshitaka hara

นายกฤษฎา แพทย์เจริญ
ร.อ. เชษฐ์ รมยะนันทน์
นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
นายธีระยุทธ ฉายสว่างวงศ์
นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง
นายวรเทพ รางชัยกุล
นายวรวรรต ศรีสอ้าน
นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล
Mr. Brad  Middleton
Mr. Keriel Richard Thornton

นางสาวกมลชนก พุคยาภรณ์
นายคุณัชญ์ พิพัฒนกุล
นายจุฬา สุขมานพ
นายชยุต ศิริวิมลมาส
นายชวิน ฉัตรศิริวิชัยกุล
นางสาวดลนภา สินธวัชต์
นางธนัตถ์กรณ์ อินทร์พันธุ์
นายธนัตถ์ รัตนโกสุมภ์

นายธนภูมิ เกียรติสงคราม 
นายนพณัฐ วีรยางกูร
นายนภัทร ศิริวิมลมาส
นายมนูญ อร่ามรัตน์
นายวิชิต แย้มบุญเรือง
นางสาววรนันทน์ พงศ์ไพโรจน์
นางสาววราวรรณ แย้มบุญเรือง
นางสาวสิริวิชญ มุตตามระ

WELCoME
New Members

TExT: ราชพฤกษ์คลับ
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HiGHLY 
Recommended

TExT: ราชพฤกษ์คลับ

D r i n k  
of The MonTh

Smoothies Green 

ดื่มความหอมหวาน 
ของชาเขียวเซนฉะปั่นกับมะพร้าวน�้าหอม

 เพิ่มความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าว
ราคา 120++ บาท

ห้องอาหาร ราชารมย์  
แกสโตร เลาจน์

ห้องอาหาร ราชพฤกษ์เดลชิ และ  
ห้องอาหาร ราชพฤกษ์ บาร์ แอนด์ บสิโตร

สเต๊กปลาหิมะ 
กับสาหร่ายทะเล

Snow Fish Steak 
with Marinated 

Aquatic Weed 
– 

ปลาหิมะเนื้อหวานจับ
คู่กับสาหร่ายทะเล

เมนูสุขภาพรสชาติ
กลมกล่อม 

ราคา  
390++ บาท

ราคา
160++ บาท

เคาหยก 
เสิร์ฟพร้อม
กับข้าวสวย  

Steamed Streaky Pork 
with Pickled Cabbage 
Chinese Style served 
with Steamed Rice
–
หมูสามชั้นเหนียวนุ่ม 
อย่างดีตุ๋นด้วยผักกาดเค็ม
แบบจีนโบราณ  
รสชาติระดับเหลา

ราคา 
380++ บาท

ราคา   
420++ บาท

หมี่โกเรง  
(Mi Goreng)  
 
Indonesian Fried 
Rice Noodle with 
Seafood (Mi Goreng)
– 
ผดัหมีส่ไตล์อนิโดนเีซยีผดั
ให้เข้ากนักบัปลาหมกึ หอย
แมลงภู ่และเนือ้ปลาสด

ปลาอินทรีย์ย่าง 
ราดซอสมะขาม 
กับข้าวผัดปู

Grilled Mackerel with 
Tamarind Sauce and 
Crab Meat Fried Rice 
–
ปลาอินทรีย์อย่างดี  
น�ามาย่าง ราดซอสมะขาม 
เสร์ิฟพร้อมข้าวผดัปรู้อนๆ  
ให้รสชาติกลมกล่อม

Over Easy  

คลายร้อนไปกับเนื้อลิ้นจี่หวานฉ�่า 
ปั่นกับน�้าเมาเบอร์รี่เปรี้ยวหวานก�าลังดี 

ราคา 120++ บาท
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oPERATioN
Hour

TExT: ราชพฤกษ์คลับ

ส่วนบรกิารกอล์ฟ

ส่วนบรกิารกฬีา

ส่วนบรกิารอื่นๆ

golf Facilities

Sports Facilities

Other Services

เคาน์เตอร์ประสานงานกอล์ฟ  06.00-19.00 น.
ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายชาย  06.00-19.00 น.
ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายหญิง  06.00-19.00 น.
จุดออกรอบ   06.00-17.00 น.
ห้องอาหารราชารมย์ แกสโตร เลาจน์ 05.30-20.00 น.
ห้องราชารมย์ ไวน์ เลาจน์  08.00-20.00 น.
ห้องนวด    08.00-20.00 น.
ห้องพยาบาล   09.00-14.00 น.

Member Relations Counter 06.00-19.00  hours.
Gents Changing Room  06.00-19.00  hours.
Ladies Changing Room  06.00-19.00  hours.
Staging    06.00-17.00  hours.
Rajarom Gastro Lounge  05.30-20.00  hours.
Rajarom Wine Lounge  08.00-20.00  hours.
Massage Room   08.00-20.00  hours.
First Aid    09.00-14.00  hours.

เคาน์เตอร์ประสานงานกีฬา  06.00-21.00 น.
สนามแบดมินตัน   06.00-21.00 น.
สนามเทนนิส   06.00-21.00 น.
สนามกีฬาอเนกประสงค์  06.00-21.00 น.
ห้องเทเบิลเทนนิส   06.00-21.00 น.
ห้องสควอช   06.00-21.00 น.
ห้องออกกำาลังกาย   06.00-21.00 น.
ห้องบริดจ์    12.00-21.00 น.
ห้องสนุกเกอร์   12.00-21.00 น.
สระว่ายนำ้าเด็ก   09.00-18.00 น.
สระว่ายนำ้าขนาด 25 เมตร  06.00-21.00 น.
สระว่ายนำ้าขนาด 50 เมตร  06.00-21.00 น.
ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย 
• อาคารอินดอร์สปอร์ต  06.00-21.30 น.
• สระว่ายนำ้า   06.00-21.30 น.
ห้องพยาบาล   14.00-21.00 น.
ห้องนวด    08.00-20.00 น.    
ร้านขายอุปกรณ์กีฬา  11.00-20.00 น.       

Sports Coordinator Counter 06.00-21.00 hours.
Badminton Courts  06.00-21.00 hours.
Tennis Courts   06.00-21.00 hours.
Sports Filed   06.00-21.00 hours.
Table Tennis Room  06.00-21.00 hours.
Squash Courts   06.00-21.00 hours.
Fitness & Exercise Room  06.00-21.00 hours.
Bridge Room   12.00-21.00 hours.
Snooker Room   12.00-21.00 hours.
Children Pool   09.00-18.00 hours.
Pool Size 25 m.   06.00-21.00 hours.
Pool Size 50 m.   06.00-21.00 hours.
Changing Facilities 
• Indoor Sports Building  06.00-21.30 hours.
• Swimming Pool   06.00-21.30 hours.
First Aid    14.00-21.00 hours.
Massage Room   08.00-20.00 hours.
Sports Shop   11.00-20.00 hours.

ลีฟ คาเฟ่    06.00-21.00 น.
วีต้า บาร์    06.00-20.00 น.
ห้องอาหารราชพฤกษ์ บาร์แอนด์บิสโตร 06.00-22.00 น.
ห้องอ่านหนังสือ   06.00-22.00 น.
ห้องนวด    08.00-20.00 น.
ห้องดูแลเด็ก   09.00-20.00 น.
สปอร์ตบาร์แอนด์เดอะกรูฟ  10.00-22.00 น.
สนุกเกอร์บาร์   12.00-21.00 น.
ห้องอาหารราชพฤกษ์เดลิช  06.00-22.00 น.
ห้องอาหารจีน หม่าน ฟู่ หยวน  11.30-15.00 น.
    17.30-22.00 น.

Leaf Café   06.00-21.00 hours.
Vita Bar    06.00-20.00 hours.
Rajpruek Bar & Bistro  06.00-22.00 hours.
The Reading Room  06.00-22.00 hours.
Massage Room   08.00-20.00 hours.
Child Care Room   09.00-20.00 hours.
Sports Bar & The Grooves  10.00-22.00 hours.
Snooker Bar   12.00-21.00 hours.
Rajpruek Delish   06.00-22.00 hours.
Man Fu Yuan   11.30-15.00 hours.
    17.30-22.00 hours.
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