
T h e  D r i v e  t o  E a t  D r i n k  T r a v e l 

www.  guide.com
OCT - DEC 2015 PARTY...ARE YOU READY



สวัสดีครับ...
ถ้าคุณก�าลังอ่าน CHEVY TALK 08 เล่มนี้ ผมอยากจะ 

บอกว่า เราก�าลังจะผ่านปีนี้ไปด้วยกัน ใช่แล้วครับ 

เราก�าลังอยู่ในไตรมาสสุดท้ายของปี รวดเร็วมากเลย 

ใช่มั้ยครับ ปีนี้...เป็นปีที่ต้องยอมรับว่า เป็นปีที่หนักมาก

ส�าหรับหลายๆ คน ผมได้ยินคนรอบข้างบ่นถึงความยาก

ล�าบากในการด�าเนินชีวิต ทั้งเรื่องของงาน ที่หายากมาก

ขึ้นทุกที หรือต้องท�างานเยอะขึ้นในขณะที่ผลตอบแทน 

ลดลง หรือแม้แต่เหตุการณ์ความวุ่นวายหลายเรื่อง  

ที่กระทบต่อจิตใจและความรู้สึกของเราจนท�าให้หดหู่ใจ

เป็นที่สุด แต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้ว ผมเชื่อเสมอว่า ไม่มอีะไร

ยัง่ยนื ไม่ว่าความทกุข์ หรอืความสขุ หลงัฝนตก ยงัมฟ้ีาใส

รอเราอยูเ่สมอๆ ขอเพยีงแต่อดทน แล้วทกุอย่างจะผ่านไป 

CHEVY TALK 08 นี้ ก�าลังจะเตือนคุณว่า เหนื่อยหนัก

มาทั้งปี ได้เวลาหาที่เฉลิมฉลองส่งท้ายปีกันได้แล้วครับ 

ลองพลิกดูด้านใน คุณจะได้พบกับ 10 สถานที่พิเศษ 

ส�าหรับการเฉลิมฉลอง ถูกใจที่ไหนเริ่มจอง เริ่มแพลน 

กันไว้แต่เนิ่นๆ จะได้ไม่ผิดหวัง
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ข้อมูล ภาพประกอบ ฯลฯ 
ที่ทางบริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จ�ากัด 
เป็นผู้จัดท�าขึ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ในลิขสิทธิ์และความถูกต้อง

จัดท�าและข้อมูลโดย 

ส่วนกจิกรรมพเิศษส�าหรบัสมาชกิยงัมใีห้คณุอย่างต่อเนือ่ง

ตลอดทัง้ปี และยังมอบความอุ่นใจส�าหรับผู้ขับรถเชฟโรเลต 

ผ่านบทสัมภาษณ์ของลูกค้า 3 ท่าน ที่มีความประทับใจใน

บริการของ Chevrolet Complete Care ที่ดูแลลูกค้า 

ทุกคนเหมือนกับคนในครอบครัว ส่วนแฟนบอลทั้งหลาย 

ฉบับนี้เราจะพาคุณไปรู้จักสนามโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด หรือ 

โรงละครแห่งความฝันกันอย่างใกล้ชิด พร้อมเดินทาง 

ตามฝันไปกับ 2 เยาวชนตัวน้อย จากมูลนิธิศุภนิมิต 

แห่งประเทศไทย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของ  

Chevrolet Thailand ร่วมเดินทางไปเป็น Mascot  

เดินจับมอืนกัฟตุบอลระดบัโลกลงสูส่นามโอลด์ แทรฟ็ฟอร์ด

เช่นกนั 

ท้ายทีส่ดุนี.้..ผมอยากจะบอกคณุว่า ไม่ว่าคณุจะเจออะไรมา 

มีข้อคิดจากหนังเรื่อง Inside Out ที่ผมอยากน�ามาแบ่งปัน

ว่า...บางครั้งเราอาจจะต้องยอมละทิ้งอดีตไปบ้าง เพื่อที่จะ

ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ขอให้สนุกกับการอ่าน 

แล้วพบกันใหม่...ในปีหน้านะครับ

กิตธนันท์ รักกสิกร  
บรรณาธิการอ�านวยการ

Segafredo Caf
Tom n Toms Coffee

Car-Lack
Meguiars 
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Complete Care

เชฟโรเลต คอมพลีต แคร์ (CHEVROLET COMPLETE CARE) เป็นดั่งค�ำสัญญำจำกเชฟโรเลต ในกำรมอบประสบกำรณ์ที่ดีที่สุด เพื่อควำมปลอดภัยของ

ลูกค้ำเมื่ออยู่บนท้องถนน และนี่คือควำมประทับใจของลูกค้ำ 3 ท่ำน ที่ขับขี่เชฟโรเลตคันแรกของตัวเองมำกว่ำ 3 ปี ต่อบริกำรของคอมพลีต แคร์ ที่ครอบคลุม 

กำรรับประกันคุณภำพรถยนต์ตลอด 3 ปี หรือเมื่อครบ 100,000 กิโลเมตร, บริกำรตรวจเช็คระยะ, ศูนย์บริกำรเชฟโรเลตเคลื่อนที่ (MOBILE SERVICE),  

บรกิำรช่วยเหลอืฉกุเฉนิตลอด 24 ช่ัวโมง (ROADSIDE ASSISTANCE) ตลอดจนมศีนูย์บรกิำรลกูค้ำทำงโทรศพัท์ 1734 ทีพ่ร้อมดแูลเหมอืนคนส�ำคญัในครอบครวั

ไม่ว่ำลูกค้ำจะอยู่ที่ไหน 

ความปลอดภยัของลกูค้าและบรกิารทีค่รอบคลมุ
คือค�ำมั่นสัญญำจำกเชฟโรเลตที่ดูแลคุณเหมือนคนในครอบครัว

ท่านแรกคือ คุณเอ็ม-ลัทธพล 
อติชาดศรีสกุล เจ้าของร้านค้า
วสัดกุ่อสร้างวัย 23 ปี เจ้าของ
รถ Chevy Colorado LTZ 71 
คุณเอ็มเล่าความประทับใจ  
ทีม่ต่ีอเชฟโรเลตไว้ว่า เชฟโรเลต
เทคแคร์ลูกค้าเก่าเหมือนลูกค้า
ใหม่ทุกครั้ง ทั้งยังให้ค�าแนะน�าดีๆ และให้บริการเร็ว 
ช่วยให้เขาประหยัดค่าบ�ารุงรักษาได้เยอะ 

“ผมท�าร้านขายวัสดุก่อสร้าง จะใช้รถบรรทุกของหนัก
แทบทุกวัน ผมก็เลยซีเรียสเรื่องเอารถเข้าศูนย์บริการ
ตามระยะ มีปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ก็เคลมเปลี่ยนอะไหล่แท ้
ตวัใหม่ให้เลย เปลีย่นฟรี เสยีค่าแรงนดิหน่อย เบกิอะไหล่ 
เร็วมาก พนักงานติดต่อประสานงานได้ดี รวดเร็ว  
แจ้งความคบืหน้าตลอด ทิง้รถไว้เช้า เยน็กเ็สรจ็” คณุเอม็ 
เล่าถึงเหตุการณ์ประทับใจที่มีต่อเชฟโรเลต พร้อมบอก
ต่อไปยังคนที่ก�าลังจะตัดสินใจซื้อรถว่า “เชฟโรเลต ดูแล
เราเหมือนคนในครอบครัว ไม่เคยทิ้งเรา มีปัญหาแค่
เล็กๆ น้อยๆ ก็เปลี่ยนให้”

ท่านต่อมาคือ คุณอ้อ-วรัญญา สุวรรณกุลวิไล อายุ 31 ปี เจ้าธุรกิจถั่วทอดและ
เจ้าของรถ Chevrolet Captiva คุณอ้อพูดถึงความประทับใจในบริการ 
หลังการขายทุกบริการของเชฟโรเลตว่า “ไม่ว่าจะประกัน 3 ปี เข้าไปตรวจเช็ค 
ตามระยะ ก็ดูแลเราดี รวดเร็ว แต่ที่ประทับใจมากคือ Mobile Service”

ด้วยธุรกิจของเธอที่ต้องยุ่งกับ 
การขนส่งจนไม่มีเวลาเอารถเข้า
ศูนย์ฯ คุณอ้อเล่าว่าเพียงแค่โทรไปสอบถามที่ศูนย์บริการ  
ทางศูนย์ก็ส่ง Mobile Service ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ครบครัน 
และช่างผู้ช�านาญมาเช็ครถให้ที่บ้านภายในเวลาแค่สองวัน 
“บริการทุกอย่างเหมือนเราเอารถเข้าศูนย์บริการเลยค่ะ อ้อว่า 
มันดีเลยล่ะ เขารู้ว่าเรามีปัญหา ก็ส่งคนมาตรวจเช็คให้ ช่วยให ้
เราอุ่นใจ ถ้าขับรถเชฟโรเลต ไม่ว่าจะไปที่ไหน ใกล้ไกล คุณก็
ไม่ต้องกังวลว่ามีปัญหาแล้วจะไม่มีใครมาช่วย เพราะ Mobile 
Service สามารถช่วยคุณได้ตลอด ถ้าจะให้เปรียบเทียบคิดว่า 
เชฟโรเลตดูแลเราเหมือนพี่ชาย เวลาเรามีปัญหาโทรเรียกก็มาหา
ได้เสมอ ไม่ถึงกับเป็นแฟนนะ เพราะเป็นพี่ชายอบอุ่นกว่า”

ท่านสดุท้ายคอื คุณนน-ณัฐชนน จารึกศิลป อาย ุ24 เจ้าของธรุกจิขายเสือ้ผ้ากฬีา  
ซึ่งขับ Chevrolet Sonic สปอร์ตซีดาน 4 ประตูคู่ใจไปหาลูกค้าเพื่อส่งของใน 
ต่างจังหวัดบ่อยครั้ง เขาพูดถึงเหตุการณ์ที่ประทับใจในการใช้บริการรถช่วยเหลือ
ฉุกเฉินว่า 

“มีวันหนึ่งรถยางแบน เป็นถนนช่วงที่ไม่ค่อยมีบ้านคน โทรขอความช่วยเหลือ 
จากเชฟโรเลต ไม่นานครับรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมทีมงานก็มาถึง แล้วจัดการ 

ซ่อมรถให้เราแบบมืออาชีพ เดี๋ยวนี้เวลาเดินทางไกลๆ หรือไปไหนกลางคืนก็สบายใจขึ้น เพราะรถช่วยเหลอืฉกุเฉนิ
ของเชฟโรเลตมบีรกิาร 24 ชัว่โมงเลยครบั” คณุนนยงักล่าวต่ออกีว่า เชฟโรเลตดแูลเราเหมอืนเพือ่น คอยช่วยเหลอื  
ไว้วางใจได้ ปรึกษาได้ พร้อมทิ้งท้ายถึงคนที่ก�าลังจะตัดสินใจซื้อรถว่า “เลือกรถให้นึกถึงบริการหลังการขาย 
ที่ช่วยให้เราอุ่นใจ สบายใจตลอดการเดินทาง” 
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CHEVY Test Drive

THE ULTIMATE TRIP

COLORADO 
HIGH COUNTRY :

ประสบกำรณ์แปลกใหม่และเอ็กคลูซีฟที่สุดเฉพำะลูกค้ำ 

และผู้ที่สนใจกระบะพันธุ์แกร่งอย่ำงเชฟโรเลต โคโลรำโด  

ทริปสุดเท่ “ลุยเขำใหญ่ไปด้วยกัน” คำรำวำนแสนสนุก 

ที่เชฟโรเลตพำไปตะลุยเส้นทำงกรุงเทพฯ-เขำใหญ่  

เมื่อต้นเดือนสิงหำคมที่ผ่ำนมำ เริ่มกันด้วยขบวนรถถึง  

30 คนั ทีพ่ร้อมใจกันขับมุง่หน้ำไปสูไ่ร่ทองสมบรูณ์ เขำใหญ่ 

จังหวัดนครรำชสีมำ 

ระหว่างทางเติมพลังกันให้อิ่มท้อง ก่อนใช้พลังเต็มที่ในการทดสอบ
สมรรถนะของรถ Colorado High Country แต่ก่อนจะลุยก็ต้อง 
เตรยีมพร้อมโดยการเรยีนรูเ้รือ่งความปลอดภยัจากวทิยากรรบัเชญิ 
กันก่อน เมื่อความรู้แน่นแล้วก็พร้อมออกตัว
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บททดสอบที่จะพิสูจน์ความแข็งแกร่งของ Colorado 
High Country นั้น มีตั้งแต่การขับข้ามท่อนซุง ลงเนินชัน 
บ่อน�้า เนินเอียง เนินสลับ และขึ้นเนินชัน ผู้เข้าร่วมทริป 
ล้วนได้สมัผสัประสบการณ์ทีต่ืน่เต้นผสานความสนกุสนาน 
ไปกับการขับขี่ที่เหนือกว่าของกระบะรุ่นใหม่ ปิดท้าย
กิจกรรมด้วยการมอบของรางวัลให้กับแขกผู้มาร่วมงาน 

ในยามเย็นร่วมสัมผัสอากาศเย็นสบายสูดโอโซนบริสุทธิ์ที ่
ทอสคานา วัลเลย์ ที่พักแสนงามซึ่งได้แรงบันดาลใจจากเมือง 
ทัสคานี ประเทศอติาล ีพร้อมชมิอาหารอติาเลีย่นฝีมอืเชฟหนุม่  
ธนนิธร จนัทรวรรณ คลอไปกับการฟังดนตรีไพเราะจากนักร้องดัง  
อย่าง เจ เจตริน, ลูกตาล เคพีเอ็น ฯลฯ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม 
เทสต์ไดรฟ์สุดหรูที่เชฟโรเลตได้จัดขึ้นเพื่อลูกค้าคนส�าคัญที่จะ 
มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา
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Happening

ART BASEL MIAMI 
3-6 ธนัวาคม 2558 ไมอามี ่/ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

เมือ่งานศลิป์เคยีงข้างมากบับรรยากาศสดุชลิรมิทะเล ย่อมเป็นอกีหนึง่งานเทศกาลทีไ่ม่ควรพลาดสกัครัง้
ในชวีติ งานอาร์ตบาเซล ไมอามี ่คอือกีหนึง่สาขาของงานเทศกาล Basel ในปีนีจ้ดัขึน้เป็นครัง้ที ่14  
โดยรวบรวมงานศลิปะใหม่ๆ หลากสาขาจากทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นทวปีอเมรกิาเหนอืและใต้ ยโุรป เอเชยี
และแอฟรกิา เหล่านกัสะสม นกัวจิารณ์งานอาร์ต ภณัฑารกัษ์ ผูบ้รหิารของพพิธิภณัฑ์ยกัษ์ใหญ่ ต่างมา
รวมตวัในงานนี ้ส่วนเหล่านกัท่องเทีย่วกน็บัว่าเป็นการได้ชืน่ชมงานศลิป์ทนัสมยัพร้อมได้ท่องเทีย่วเมอืง
รมิทะเลนีไ้ปด้วยอย่างลงตวั

ขอบคณุภาพจาก : www.1stdibs.com, www.miami-limo.com และ www.magariblu.com

ALBUQUERQUE INTERNATIONAL BALLOON FIESTA     
3-11 ตลุาคม 2558 นวิ เมก็ซโิก / ประเทศสหรฐัอเมรกิา

 
งานเทศกาลบอลลนูทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุในอเมรกิา จดัขึน้ที ่New Mexico 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เทศกาลบอลลนูนานาชาตอิลับเูควยีร์ก  
จดัแสดงบอลลนูกว่า 700 ลกูล่องลอยขึน้สูท้่องฟ้า บอลลนูแต่ละลกู
ได้รบัการออกแบบอย่างสวยงามตระการตา สสีนัสดใสจากบอลลนู
ลกูยกัษ์จะยิง่งดงามมากขึน้ในยามค�า่คนื นบัว่าเป็นอกีหนึง่เทศกาล
ระดบัโลกท่ีจะสร้างความประทบัใจให้กบันกัท่องเทีย่วทกุท่าน

ขอบคุณภาพจาก : www.balloonfiesta.com และ  
www.highend-traveller.com

STEREOSONIC      
28-29 พฤศจกิายน และ 5-6 ธนัวาคม 2558 / ประเทศออสเตรเลยี

 

ใครทีค่ดิฝันอยากโกอนิเตอร์ ด้วยการ
ไปชมมหกรรมดนตรอีเิลก็ทรอนกิส์
ระดับโลกสักครั้ง Stereosonic นั้น  
เป็นทางเลอืกอนัดับแรกๆ งานคอนเสร์ิต 
ทีร่วบรวมดเีจและศลิปินเพลงมากมาย 
มาแสดงทีเ่มอืงใหญ่ต่างๆ ของ
ออสเตรเลยี ทัง้ซดินย์ี เมลเบร์ิน และ
เพร์ิท ดเีจชือ่ดงัไม่ว่าจะเป็น Armin 
Van Buuren, Showtek, Diplo และ 
ดเีจมากมายนบัร้อยจะมารวมตวักนั

เปิดเพลงแดนซ์ข้ามวนัข้ามคนื นบัเป็นมหกรรมทีย่ิง่ใหญ่ จนชาวต่างชาติ 
ยงัต้องเดินทางไปร่วม

ข้อมลูเพิม่เตมิ : www.stereosonic.com.au 
ขอบคณุภาพจาก www.musicfeeds.com.au และ  
www.magneticmag.com

EVENT UPDATEEVENT UPDATE
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NIXON รุน่ TIME TELLER NEW COLOR 

หากถามถึงแบรนด์นาฬิกาสไตล์มินิมัล หลายคนคงต้อง
นึกถึง Nixon เป็นอันดับแรกๆ แบรนด์นาฬิกาแฟชั่น 
จากรัฐแคลิฟอร์เนีย อเมริกาที่ก่อตั้งในปี 1997 และได้รับ
ความนิยมระดับโลกอย่างรวดเร็ว ด้วยดีไซน์ที่เรียบหร ู
ดูสะอาดตา พร้อมกับคุณภาพของวัสดุที่เลือกใช้ในระดับ
พรีเมียม แต่ราคาไม่สูงจนจับต้องไม่ได้ ผู้ก่อตั้งอย่าง 
Andy Laats และ Chad DiNenna เป็นผู้สร้างสรรค์
นาฬิกาที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์วัยรุ่นนี้ได้เป็นอย่างดี 
ส�าหรับคอลเลกชัน Time Teller นั้น
เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอด 
ด้วยหน้าปัดที่เรียบเท่ ปราศจากตัวเลข
แต่เน้นเส้นสายน้อยๆ โล่งสบายตา  
มีให้เลือกหลากหลายวัสดุตั้งแต่ 
สายทอง เงิน หรือจะเป็นสายหนัง 
สีล่าสุดของคอลเลกชันคือหน้าปัด 
โทนสีเขียว Green Oxyde เป็นอีกหนึ่ง 
เทรนด์สีใหม่ที่น่าจับตามอง

ขอบคุณภาพจาก : www.nixon.com

RIMOWA’S SALSA AIR MINI 

ใครทีก่�าลงัมองหากระเป๋าเดนิทางขึน้เครือ่งทีเ่น้นความเบา
เป็นพิเศษ ห้ามพลาดคอลเลกชัน Salsa Air Mini จาก 
RIMOWA แบรนด์ดังจากเยอรมัน ด้วยขนาดกะทัดรัด
พอดี ออกแบบและผลิตโดยเน้นคอนเซปต์ As Light As 
a Balloon ด้วยวัสดุพิเศษอย่างโพลีคาร์บอเนตผลิตด้วย
นวัตกรรมเฉพาะไม่เหมือนใคร ท�าให้น�้าหนักเบาเหนือกว่า
กระเป๋าทุกรุ่น พร้อมด้วยล้อลาก Multiwheel®  ทีเ่ป่ียม   
ด้วยคณุภาพ การันตว่ีายงัคงความคล่องตวัในการเดนิทาง 
ไซส์เคบินมีน�้าหนักเพียงแค่ 1.6 กิโลกรัม หรือ 3.5 ปอนด์
เท่านั้น แต่ยังคงความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับกระเป๋ารุ่นอื่นๆ 

ขอบคุณภาพจาก : www.rimowa.com

LEVI’S 501 MADE IN JAPAN  
SPECIAL EDITION

ลีวายส์® เอาใจคนรักยีนส ์
ด้วยคอลเลกชัน Made in Japan 

กางเกงยีนส์สุดเก๋ที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชั้นน�าจากญี่ปุ่น ด้วยเนื้อผ้า 
เดนิมสีฟ้าคราม ย้อมสีผ้าด้วยมือให้ผ้ากลายเป็นสีอินดิโกหรือสีครามเข้ม
ติดทนส่งตรงจากญี่ปุ่น ทุกชิ้นผ่านการตัดเย็บด้วยมือที่เต็มไปด้วย 
รายละเอยีด ย�า้ฝีเขม็เส้นด้ายอนัเป็นเอกลกัษณ์ รอยปะรอยขาดทีแ่ตกต่างกนั
ท�าให้กางเกงแต่ละตัวไม่ซ�า้ใคร เหล่าสาวก 501® ผู้ชื่นชอบความเรียบเท ่
สไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมคงต้องชื่นชอบคอลเลกชันนี้กันอย่างแน่นอน 

ขอบคุณภาพจาก : www.levisthailand.com

TRAVEL UPDATEFASHION  
UPDATE

งานดอกไม้ ฟลอร่า พาร์ค
ตัง้แต่ 1 พฤศจกิายน 2558 / วงัน�า้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา

โครงการศนูย์การเรยีนรูฟ้ลอร่าพาร์ค เขาแผงม้า วงัน�า้เขยีว  
จงัหวดันครราชสมีา จดัมหกรรมการแสดงดอกไม้คูก่บังานศลิปะในพืน้ที ่
กว้างใหญ่กว่า 70 ไร่ ในการดแูลของฟาร์มฟ้าประทาน ในคอนเซปต์ 
Destiny of Eternal Love พรหมลขิติแห่งรกันรินัดร์ รบัฤดหูนาว 
สดุชลิด้วยการจดัสวนสวยกว้างใหญ่ ณ เขาแผงม้า ให้เตม็ไปด้วย
กหุลาบสายพนัธุอ์งักฤษ พร้อมสารพนัไม้ดอกกว่า 5 ล้านดอก ยิง่ใหญ่
ตระการตาเตม็เนนิเขา โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ ทัง้ ซุม้อโุมงค์ดอกไม้ 
เขาวงกต และงานศลิปะมากมายทีจ่ะท�าให้นกัท่องเทีย่ว ได้ชมดอกไม้
งดงามอลงัการ นอกจากทวิทศัน์อนัน่าประทบัใจเคยีงข้างกบัอากาศ
สดชืน่รืน่รมย์สไตล์วงัน�า้เขยีวแล้ว ยงัจดัเตม็ความรืน่เรงิส�าหรบั
ครอบครวั คูร่กั และหมูเ่พือ่นฝงูด้วยศนูย์การเรยีนรูเ้พือ่พฒันา 
การเกษตรอย่างยัง่ยนืทีจ่ะให้ความรูเ้กีย่วกบัพนัธุพ์ชืและการปลกู 
ผกัอนิทรย์ี การปลกูและเกบ็เกีย่วเมลด็กาแฟ หรอืเยีย่มชมการ     
ปลกูผกัแบบออแกนกิส์ 

ข้อมลูเพิม่เตมิ : www.facebook.com/FloraparkWNK
ขอบคณุภาพจาก : www.thaiticketmajor.com

งานสปัดาห์สะพานข้ามแม่น�า้แคว และงานกาชาดประจ�าปี 2558
1 - 30 พฤศจกิายน 2558  สะพานข้ามแม่น�า้แคว จงัหวดักาญจนบรุี

ยิง่ใหญ่เสมอกบังานสะพานข้ามแม่น�า้แคว น�าเสนอโดยการท่องเทีย่ว 
แห่งประเทศไทย จดัแสดงแสงเสยีงอนัยิง่ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการแสดง 
แอค็ชัน่โชว์ตระการตา บอกเล่าประวตัศิาสตร์ทีน่่ารูแ้ละจ�าลอง
เหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ที ่2 พรัง่พร้อมด้วยพลไุฟอลงัการ และทมีงาน
นกัแสดงสตนัท์โชว์ผาดโผนสร้างความตืน่ตาตืน่ใจ นอกจากการแสดง 
น่าประทบัใจแล้ว ภายในงานยงัมกีารออกบธูงานกาชาดจงัหวดัที่
มกีารจบัรางวลัใหญ่ในแต่ละค�า่คนื อกีทัง้ยงัมกีารจดันทิรรศการ
เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ให้ความรูแ้ก่ผูเ้ข้าชม 
ทัง้ไทยและต่างชาต ิส�าหรบัขาช้อปนกัชมิ ภายในงานจดัเตรยีมอาหาร
อร่อยเลือ่งชือ่ของจงัหวดั และสนิค้าโอทอ็ปคณุภาพด ีปิดท้ายด้วยมหรสพ
ต่างๆ ทัง้คอนเสร์ิต และสวนสนกุ นบัเป็นกจิกรรมประจ�าปีทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุ
ของจงัหวดักาญจนบรุซีึง่ทกุคนไม่ควรพลาด 

ขอบคณุภาพจาก : www.tourismthailand.org

OCT-DEC 2015
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IT’S SOUND GHOST  
HALLOWEEN MUSIC FESTIVAL 
31 ตลุาคม 2558  
เมาน์เท่นครกี กอล์ฟ รสีอร์ท แอนด์ เรสซเิดนซ์  
จงัหวดันครราชสมีา 

 
แปลกแหวกแนวไม่น้อยกับมหกรรม
คอนเสิร์ตที่จัดขึ้นในวันฮัลโลวีน นี่คือ 
คอนเสิร์ตท่ามกลางบรรยากาศ 
สุดหลอนซ่อนความสนุกกับงาน It’s Sound Ghost Halloween 
Music Festival ระดมนักดนตรีระดับแนวหน้าของไทยมากมาย  
ทั้ง NUVO, 25hours, Scrubb, Tattoo Colour, ป้าง นครินทร์, 
สแตมป์, Polycat และวงอื่นๆ อกีมากมาย เรยีงรายกนัมาสร้าง
ความสยองสดุมนัส์ ร่วมกนัมาแต่งผรีับลมเย็นที่ล�าตะคอง เปลี่ยน
บรรยากาศฮัลโลวีนให้เต็มไปด้วยเสียงเพลงในปีนี้  

ขอบคุณภาพจาก : www.thaiticketmajor.com

SEASON OF LOVE SONG 6  
28 พฤศจกิายน 2558
เวเนโต้ ตลาดน�า้สวนผึง้ จงัหวดัราชบรุี 

ประสบความส�าเร็จเสมอกับงาน
คอนเสร์ิต Season of Love Song  
ซึง่ปีนีไ้ด้จดัมาเป็นครัง้ที ่6 แล้ว และ 
ยงัคงความโรแมนตกิทีส่ดุด้วยสถานที่

จดังานตลาดน�า้ Veneto สวนผึง้ ต้อนรบับรรยากาศดีๆ ของฤดูหนาว
ด้วยการผ่อนคลายฟังดนตรีสุดชิล เต็มเปี่ยมด้วยความหวาน  
ผสานมอืกบัคนรักเอนหลงัมองดวงดาวไปกบัวงดนตรใีนดวงใจ 
ทัง้ Slot Machine, Scrubb, Armchair, Paradox, MILD, 25hours, 
สแตมป์, KLEAR ฯลฯ มาร่วมกนัต้องมนต์เสน่ห์ของคอนเสร์ิตเพลงรกั
ทีไ่ม่เคยตกยคุ ณ สวนผึง้ ราชบรุี

ขอบคณุภาพจาก : www.facebook.com/Seasonoflovesong

CONCERT

ICE AGE LIVE 
12-15 พฤศจกิายน 2558
อมิแพค อารน่ีา เมอืงทองธานี 

หลงัจากประสบความส�าเรจ็อย่างท่วมท้น
ของภาพยนตร์อนเิมชัน่ ICE AGE ทัง้ 
สามภาค ในวนันีห้นูๆ  ทัง้หลายจะได้
สมัผสัเหล่าสรรพสตัว์ยคุดกึด�าบรรพ์
อย่างใกล้ชดิมากยิง่ขึน้กบั “ไอซ์ เอจ 

ไลฟ์, อะ แมมมอธ แอดเวนเจอร์” การแสดงบนลานน�า้แขง็ที ่
น่าต่ืนตาตืน่ใจ งานนีร้วมตวักนัครบทมี น�าโดย แมนนี ่แมมมอธตวัยกัษ์
ผูซ้ือ่สตัย์, ดเิอโก้ เสอืเขยีวดาบมาดเท่ และซดิ สลอธจอมเฉือ่ยใสซือ่ 
ฮโีร่ของเราทัง้หมดต้องออกเดนิทางตามหา พชีเชส แมมมอธแสนน่ารกั 
ลกูของแมนน่ีทีโ่ดน ชาโดว์ เจ้านกชัว่ร้ายจบัตวัไป งานนีท้มีเรยีกเสยีง 
ฮาอย่าง สแคร็ท กระรอกเขีย้วดาบผูช้อบตามหาลกูโอ๊ค พร้อมกบั
แครชและเอ็ดดี ้พอสซ่ัมตวัป่วนกไ็ม่พลาดมาร่วมทรปิผจญภยันี้ 
ภารกจิบนผนืน�า้แขง็น้ีจะส�าเรจ็ลลุ่วงหรอืไม่น้องๆ หนูๆ  ห้ามพลาด

APPLE WATCH 

นาฬิกาอัจฉริยะจากแอปเปิ้ลมาแรงที่สุด  
ในตลาด Smartwatch อัดแน่นความ
สามารถอันหลากหลายไว้ด้วยกัน 
ในรูปแบบของนาฬิกาบอกเวลาบนข้อมือ 
นอกจากฟังก์ชั่นเบื้องต้นในการบอกเวลาอัน
แสนจะแม่นย�าแล้ว ยังมีคุณสมบัติเกี่ยวกับ
สุขภาพและฟิตเนสโดยวงแหวน 3 วงของ
แอพจัดเก็บสถิติกิจกรรมและความฟิตของ
ร่างกายบ่งบอกการเคลื่อนไหว และกระตุ้น
ให้ออกก�าลงักายในระดบัทีเ่หมาะสม  
มหีน่วยความจ�า เก็บไฟล์เพลงและรูปภาพได้ผ่านทาง iCloud หน้าปัดในระบบ watchOS2  
ยังเต็มไปด้วยแอพต่างๆ มากมาย ทั้งโหมดการตอบอีเมล โหมดการวาดภาพสเก็ตช์ รวมไปถึงโหมด 
ผู้ช่วยส่วนตัว Siri และแอพแผนที่ ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการก้าวเท้าเข้าสู่โลกอนาคตอย่าง 
ไม่ตกเทรนด์ สนนราคาเริ่มต้นที่ 13,500 บาท ไปจนถึง 660,000 บาทกันเลยทีเดียว

JAWBONE : UP3

เมื่อคนเราในปัจจุบันหันมา
สนใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น 
การดูแลเอาใจใส่กิจกรรมต่างๆ 
ในแต่ละวันของเราจึงเป็นเรื่อง 
ที่ควรติดตาม สายรัดข้อมือ
ขนาดกะทัดรัดจากแบรนด์ 
Jawbone น�าเสนอ UP3  
สายรัดข้อมือที่จะร่วมติดตาม 
บันทึก วิเคราะห์ทุกกิจกรรมการเคลื่อนไหวของเรา ในเวลาตื่นจะเก็บข้อมูลบ่งบอกอัตรา 
การก้าวเดิน ระยะทาง และแคลอรี่ที่ได้เผาผลาญไป เรียนรู้ความเคลื่อนไหว และวัดอัตรา 
การเต้นของหัวใจ อีกทั้งยังสั่นเตือนหากร่างกายไม่มีการเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นเร้าให้ผู้สวมใส ่
ได้มีการใช้พลังงาน ในยามหลับเจ้าสายรัดข้อมือนี้ก็ยังคงท�างานต่อไปในการติดตาม 
การนอนหลับว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหน พัฒนาทั้งรูปลักษณ์และความสามารถ 
ให้ทันสมัยขึ้น นี่คือสายรัดข้อมือรุ่นใหม่ของ Jawbone ที่คนรักสุขภาพต้องลองพิจารณา 

ขอบคุณภาพจาก : www.jawbone.com

BEOPLAY H2  
หฟัูงจาก BANG & OLUFSEN

เพื่อประสบการณ์ในการรับฟังดนตรีที่ดีที่สุด Bang & Olufsen  
แบรนด์เครื่องเสียงชื่อดังจากเดนมาร์ก ผู้น�าทางด้านงานดีไซน์ น�าเสนอ
หูฟังคุณภาพพรีเมียมที่จะให้เสียงดนตรีอันไพเราะ หูฟังรุ่น BeoPlay H2 
ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพดีอย่างหนังลูกแกะให้สัมผัสที่แนบชิดกับช่วงห ู
นั้นนุ่มละมุน สวมใส่ง่าย สบายยืดหยุ่นเข้ากับสรีระของแต่ละบุคคล 
ได้เป็นอย่างดี ให้รายละเอียดของเสียงครบถ้วน หากใช้งานร่วมกับ 

อุปกรณ์ iOS ยงัมฟัีงก์ชัน่การรบัสายสนทนาผ่านทางรโีมทคอนโทรลและไมโครโฟนทีอ่ยูใ่นสายหฟัูงอกีด้วย  
มหีลากหลายสีสันให้เลือกทั้งโทนสีด�าเรียบเท่ สีเงินเทา และสีเขียวทันสมัย

ขอบคุณภาพจาก : www.beoplay.com

GADGET & 
TECHNOLOGY UPDATE

Happening
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THE PEANUTS MOVIE    
5 พฤศจกิายน 2558

 
จากการ์ตูนสั้นฝีมือการวาดของ Charles M. Schulz  
ที่น�าโดยสนูปี้ สุนัขบีเกิ้ล และชาร์ลี บราวน์ ซึ่งถือก�าเนิด 
มาตั้งแต่ปี 1950 มาจนถึงทุกวันนี้ สนูปี้ยังคงเป็นอมตะและ
โด่งดังเป็นที่รักของคนทั่วโลก ในวาระครบรอบ 65 ปี สตูดิโอ 
Blue Sky ของ 20th Century Fox ได้น�าการ์ตูนสุดคลาสสิค
เรื่องนี้มาสร้างสรรค์กลายเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์ รูปแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก อนิเมชั่น 3D น�าเสนอความแสนรู้ของ

สนูปี้กับชีวิตการอยู่เคียงข้างกับเจ้านายแสนรักอย่างชาร์ลี บราวน์ การออกผจญภัยของ
ทั้งสองจะสร้างความรักความอบอุ่น ให้กับผู้ชมและเหล่าสาวกการ์ตูน Peanuts  
ได้อย่างไร ต้องติดตามชม

THE GOOD DINOSAUR    
3 ธนัวาคม 2558

 
อนิเมชั่นเรื่องใหม่จากค่าย Pixar ที่น�าเสนอเรื่องราวความ
ผูกพันระหว่างไดโนเสาร์กับมนุษย์ The Good Dinosaur  
น�าเสนอจินตนาการของทีมผู้สร้าง ในแง่มุมที่ไดโนเสาร์ไม่ได้
สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ จากการชนของดาวหาง อัลโล ไดโนเสาร์
กินพืชพันธุ์อะแพโทซอรัสผู้ออกเดินทางผจญภัยท่องโลกไปกับ
เพื่อนใหม่ที่เป็นมนุษย์ตัวเล็กๆ เรื่องราวตื่นเต้นประทับใจได้
ถูกน�าเสนอผ่านภาพ CG ที่งดงามตระการตา ใครที่ติดตากับ

ภาพเจ้าไดโนเสาร์จอมโหดจาก Jurassic World คงต้องเปลี่ยนความคิดที่มีต่อสัตว์โลก
ดึกด�าบรรพ์นี้โดยสิ้นเชิง

WHY MEN DON’T LISTEN 
& WOMAN CAN’T READ 
MAPS
ท�ำไมผู้ชำยไม่รู้จักฟัง และผู้หญิง

อำ่นแผนที่ไม่เป็น

หมวด : จติวทิยา-พฒันาตนเอง  
ผูเ้ขียน : Allan & Barbara Pease
ส�านกัพมิพ์ :  มติชน

สารพันค�าถามที่เกิดขึ้นเสมอเมื่อมองไปที่เพศตรงข้าม  
บาร์บาร่าและอัลแลน พีส ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากาย 
ชาวออสเตรเลียได้ร่วมกันออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อ 
เสาะแสวงหาข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ และบุกบั่น
สัมภาษณ์ผู้คนมากมาย เพื่อวิเคราะห์และหาทาง 
อธิบายความแตกต่างระหว่างชาย-หญิง ค�าตอบที่ได้
ทัง้หมดน้ันกระจ่างชัดอยูใ่นหนงัสอืเล่มนี ้ซึง่จะตอบ 
คณุได้ว่าสารพันสิ่งที่ชายและหญิงท�าไปนั้นเกิดขึ้น 
จากอะไร ทุกคนสามารถท�าความเข้าใจกับเพศตรงข้าม
ได้มากขึ้น รวมถึงสามารถรับมือกับความแตกต่างนั้น 
ได้อย่างปราศจากปัญหา

OUCH! WHAT YOU DON’T 
KNOW ABOUT MONEY 
AND WHY IT MATTERS  
(MORE THAN YOU THINK)  
โอ๊ย! แล้วรวย

หมวด : การเงนิ และการลงทนุ  
ผูเ้ขยีน : Paul Knott  
ส�านกัพมิพ์ : โพสต์บุค๊

ด้วยหลักการที่ว่า “เรื่องเงินต้องรู้ให้มากอีกนิดแล้ว 
ชีวิตจะราบรื่น” หนังสือ โอ๊ย! แล้วรวย ชี้ให้เห็นถึง 
เหตุต่างๆ ในการแสวงหาเงินตราอย่างยากล�าบาก  
แต่กลับดูแลเงินไว้ไม่ได้จนประสบวิกฤติในชีวิต บอกเล่า
ในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เกี่ยวกับการเงิน เรื่องราวของ 
การลงทุน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่หลงเชื่อค�าแนะน�า
ของผู้เชี่ยวชาญอย่างไม่รู้ที่มาที่ไป การท�าความเข้าใจ 
กับวิถีเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นจนท�าให้คุณสามารถ 
เก็บรักษาเงินและอาจท�าให้งอกเงยขึ้นได้อย่างที ่
คาดไม่ถึง

STARTUP IDEAS!! 
ไม่เริ่มคิดใหม่ ก็เดินได้ไกลเทำ่เดิม

หมวด : จติวทิยา-พฒันาตนเอง 
ผูเ้ขยีน : Al lan & Barbara Pease 
ส�านกัพมิพ์ : มตชิน

ในสมรภมูกิารตลาดทีส่นิค้าและบรกิารต่างๆ ถอืก�าเนดิขึน้ 
มากมาย และเตม็ไปด้วยกลุม่ผูต้ามทีส่ร้างธรุกจิตาม
แบบแผนทีม่มีาแล้ว การเลอืกเส้นทาง Startup หรอืการ
เป็นกลุม่ธรุกจิใหม่ทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อนนัน้อาจเป็น 
เรือ่งยากหรอืเหนอืจรงิ แต่หากสร้างสรรค์ขึน้มาได้กจ็ะ
กลบักลายเป็นความส�าเรจ็ทีเ่หนอืความคาดหมาย นัน่คอื
สิง่ทีม่าร์ก ซคัเคอร์เบร์ิกแห่ง Facebook รชิาร์ด แบรนด์สนั
แห่ง Virgin group และซอีโีอระดบัโลกคนอืน่ๆ ได้ 
ผ่านมาแล้ว การเริม่ต้นด้วยไอเดยีทีแ่ตกต่างไม่ซ�า้ใคร 
และการลงมอืท�าอย่างมัน่ใจนบัเป็นอกีทางเลอืกหนึง่ใน
การท�าธรุกจิทีน่่าสนใจในยคุนี้

BOOK UPDATE

MOVIE UPDATE

STAR WARS EPISODE VII:  
THE FORCE AWAKENS   
31 ธนัวาคม 2558

 
การนัตคีวามอมตะนรินัดร์กาลอกีครัง้ด้วย Episode 7 
นามว่า The Force Awakens หนังอวกาศที่โด่งดัง
ที่สุดในโลกอย่าง Star Wars กลับมาอีกครั้งโดย 
น�าเสนอเรื่องราว 30 ปีต่อมาหลังจากภาค Return 
of the Jedi เมื่อปี 1983 ดาราน�าแสดงจากยุคเก่า
ยังคงมาร่วมแสดงด้วยอย่างพร้อมเพรียง ไม่ว่า 

จะเป็นมาร์ค แฮมิล, แฮริสัน ฟอร์ด และแครี่ ฟิชเชอร์ เนื้อเรื่องกล่าวถึง 
การฟื้นฟูสาธารณรัฐกาแลคติกหลังจากการล่มสลาย ในขณะเดียวกันสงคราม 
ก็ยังคงด�าเนินอยู่เพราะฝ่ายจักรวรรดิยังคงอยู่และได้เตรียมทัพพร้อมกลับมา
โจมตีอย่างไม่ลดละ ก�ากับการแสดงโดย J.J.Abrams ผู้โด่งดังจากซีรีย์โทรทัศน์
เรื่อง Lost และภาพยนตร์ Star Trek 



CHEVY Plus

CHEVY

ยังคงด�ำเนินกิจกรรมเพื่อควำมสุขของสมำชิกอย่ำงไม่สิ้นสุด “CHEVY PLUS” ขอน�ำเสนอสำรพันควำมบันเทิงตำ่งๆ 

ในช่วงเดือนที่ผ่ำนมำโดยมีกิจกรรมที่นำ่สนใจดังนี้

CHEVY PLUS EVENT UPDATE

MOVIE DAY

มาร่วมเก็บเกี่ยวสารพันความประทับใจที่สร้างสรรค์โดยเชฟโรเลต ด้วยการสมัคร
สมาชิกเชฟว่ีพลัส ผู้ขับเชฟโรเลตท่านใดที่สนใจ สามารถคลิ๊กไปดูรายละเอียด 
การสมัครได้ที่เว็บไซต์ WWW.CHEVROLET.CO.TH

ตดิตามข่าวสารและสทิธพิเิศษต่างๆ  
ส�าหรับลูกค้าเชฟโรเลตได้ทาง www.chevrolet.co.th 
และสามารถสมัครสมาชกิเชฟวีพ่ลสั ได้ท่ี  
Call Center 1734 กด 2

ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ

อกีหนึง่ความตัง้ใจทีจ่ะสร้างความบนัเทงิให้กบัเหล่าสมาชกิ กจิกรรม 
การชมภาพยนตร์ในเดือนนี้ จึงน�าเสนอหนังไทยซึ่งก�าลังมาแรงท่ีสุด 
อย่างเรื่อง “ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ” ก�ากับโดย 
เต๋อ นวพล ธ�ารงรตันฤทธิ ์และน�าแสดงโดยดาราขวญัใจวยัรุน่อย่าง  
ซนันี ่สวุรรณเมธานนท์ และ ใหม่ ดาวกิา เรือ่งราวโรแมนตกิคอมเมดี ้
ของกราฟิกดไีซเนอร์ฟรแีลนซ์หนุม่ทีโ่หมงานหนกัจนต้องพบคณุหมอ  
แต่ปรากฏว่าอาการกลบัยิง่หนกัขึน้เพราะคณุหมอนัน้น่ารกัเหลอืเกนิ  
เรือ่งราวจะจบลงอย่างไร เสยีงฮาจะดงัขนาดไหน เหล่าสมาชกิเชฟวีพ่ลสันัน้ 
ได้ค�าตอบก่อนใคร

TERMINATOR GENISYS 5

สมาชกิเชฟวีพ่ลสัในเดอืนนีโ้ชคดกีว่าใครด้วยกจิกรรม Chevy Plus 
Movie Day ที่ฉลองวันชาติอเมริกาด้วยการจัดฉายภาพยนตร์ 
ฮอลลีวูดตอนต่อที่ฮือฮาที่สุดจากอาร์โนลด์ ชวาสเนกเกอร์ 
“Terminator Genisys 5 คนเหล็ก มหาวิบัติจักรกลยึดโลก” 
บอกเล่าเรื่องราวของสงครามแห่งอนาคตระหว่างมนุษย์และ
เครื่องจักรกลซึ่งในภาคนี้ยังคงความมันส์ครบรสด้วยหุ่นยนต ์
ตัวใหม่ที่เก่งขึ้นกว่าเก่า ฉากแอ็คชั่นที่ล�า้ยุคและเรื่องราว 
การต่อสู้ที่ย้อนอดีตไปกว่าภาคไหนๆ ก็เอาชนะใจแฟนคลับ 
ไปได้อย่างลงตวั สมาชกิเชฟวีพ่ลสัจงึกลบับ้านไปพร้อม 
ความประทบัใจแถมพกด้วยสารพนัของรางวลัและของทีร่ะลกึ 
ในวาระพเิศษนีด้้วย

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ รับสมัครสมาชิก รูปแบบ E-magazine เฉพาะลูกคาที่ปจจุบัน

 ยังเปนเจาของรถเชฟโรเลตและยังไมเคยลงทะเบียนเทานั้น 
 หากลูกคาทานใดสมคัรรบัเชฟวีท่อลค รปูแบบ E-magazine หลงัวนัทีก่าํหนดไว 
ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลกิการสง เชฟวีท่อลคโดยอตัโนมตัิ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ลูกคาที่สมัครรับ E-magazine แลว 
ไมสามารถเปลี่ยนเปนรูปแบบการรับ เชฟวี่ทอลค แมกกาซีน เปนเลมได

 ผูทีส่มคัรรบั E-magazine หากไมระบุอีเมลหรอืระบไุมชดัเจน ทางบรษิทัฯ จะถอืเปนโมฆะ
 บริษัทฯ เริ่มจัดสง E-magazine ผานทางอีเมลตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2557
เปนตนไป และของสมนาคณุ จะจดัสงใหลกูคาตามทีอ่ยูทีร่ะบไุวในแบบฟอรมการสมคัร

 บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิม์อบของสมนาคณุเฉพาะลูกคาทีย่งัไมเคยสมคัรE-magazine เทานัน้ 
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พร้อมจะ 
สุดหรรษาส่งท้าย
ปลายปีกัน 
หรือยัง!

ARE YOU
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ส�ำหรับใครที่ก�ำลังวำงแผนเลี้ยงฉลองส่งทำ้ยปลำยปี เหมือนว่ำคุณค่อยๆ ผ่อนคันเร่งชีวิต 

เพื่อหยุดดื่มด�่ำกับช่วงเวลำแห่งควำมสุข เรำขอแนะน�ำสถำนที่พักผ่อนทำ่มกลำงธรรมชำติ 

คัดสรรแหล่งแฮงเอำต์เตรียมไว้ให้คุณนัดปำร์ตี้กับเพื่อนที่รู้ใจให้สุดเหวี่ยง หรือหำกใคร

อยำกนับถอยหลังเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่ในบรรยำกำศที่ไม่จ�ำเจ ทั้งหมดนี้มีให้คุณเลือกสรร

ตำมไลฟ์สไตล์ส่วนตัว 



ดื่มด�่ำกับโลกสีชมพูที่แต่งแต้มด้วยดอกนำงพญำเสือโคร่ง 
บ้านขุนช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่

สถำนีวิจัยและ 
ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรท่ีสูงขุนช่ำงเคี่ยน 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

โทร. 0-5394-4052, 0-5322-2014

LAT.18.840411, LONG.98.898080

LET’S 
CELEBRATE

เหน่ือยล้ำจำกกำรท�ำงำนหนักมำตลอดท้ังปี จะไปฉลองส่งท้ำยปีทัง้ท ีต้องไปให้ไกลจำก 

ควำมเคยชนิ ในสถำนท่ีท่ีคณุจะสำมำรถปล่อยกำยและใจไปกบัควำมบรสุิทธิข์องธรรมชำต ิ

ได้อย่ำงสดุเหวีย่งกับ 3 แหล่งท่องเท่ียวขึน้ชือ่ในหน้ำหนำว วำงแผนเตรยีมตวักนัให้พร้อม  

ตัง้แต่บัดน้ีถึงเวลำปลำยปีจะได้ไม่ผดิหวงั

เชยีงใหม่ใช่จะเป็นเพยีงเมอืงทีรุ่ม่รวยทางวฒันธรรม 
หรือได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์เท่านั้น 
แต่ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่อากาศเย็นสบายและ
เป็นเมืองธรรมชาติน่าพิสมัยจังหวัดหนึ่งของ
ประเทศไทยอีกด้วย หนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยว
มักพูดถึง เมื่อมาเยือนเชียงใหม่ช่วงหน้าหนาว 
ราวต้นปี คือโลกสีชมพูของดอกซากุระเมืองไทย 
ที่รู้จักกันในนามนางพญาเสือโคร่ง ณ บ้านขุน- 
ช่างเคี่ยน ที่ถือว่าอยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่มากที่สุด 
เพียง 32 กิโลเมตรเท่านั้น

เพียงสัญจรไปตามเส้นทางสายเชียงใหม่-พระธาตุ
ดอยสุเทพ ผ่านพระต�าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์  
ผ่านหนทางคดเคี้ยวเล้ียวเลาะรอดแมกไม้ไต่ขุนเขา 
ไม่นานก็จะพบบ้านขุนช่างเคี่ยน หรือสถานีวิจัย
และศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ซึ่งเป็น
อีกหนึ่งจุดชมดอกไม้สีชมพูที่บานสะพรั่งไปตลอด
สองฝั่งถนน เป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตร  
ส่ิงที่คุณต้องเตรียมไป คือ กล้องถ่ายรูป และเส้ือผ้า
สีสันสดใส เพื่อเก็บความประทับใจมาอวดให้ 

เพื่อนอิจฉา หากยังอยากดื่มด�่ากับดอยสีชมพูให้จุใจ 
ที่บ้านขุนช่างเคี่ยน ยังมีบริการที่พักและจุดกางเต็นท ์
ซึ่งสามารถจองได้ล่วงหน้า ไว้คอยบริการผู้ที่อยากมา 
ค้างแรมในโลกสีชมพูด้วยเช่นกัน

ยทไงอืมเะรุกาซ         

ยลเ.จ งึดะรกูภิตาชงหแนายทุอ

นวมนอมนาบ

ยทไวาอ

FFlic Cliff & Pool Club
กันหำตะรพาขเ

Horizon Rooftop Restaurant

อ.แมร�ม จ.เชียงใหม

บานข�นชางเคี่ยน จ.เชียงใหม

ใบเมเป�ลแดง

โรงแรมฮิลตัน  พัทยา
Minus 5 Ice Bar

โรงแรมอมาร�โนวาสว�ท ซ.พัทยา 12 จ.ชลบร�

DID YOU KNOW
•	ดอกนางพญาเสอืโคร่ง	จะมสีชีมพคูล้ายกบั

ดอกซากรุะ	จงึได้สมญานามว่าเป็นซากรุะ	

เมอืงไทย

•	เนือ่งจากถนนทีข่ึน้ไปชมดอกนางพญาเสอืโคร่ง	

ทีข่นุช่างเคีย่น	เป็นทางแคบและชนั	ควรเลอืกรถ	

ให้เหมาะกบัสภาพถนนและคนขบัทีช่�านาญ	

ในการขบัทางลาดชนั		
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ดื่มด�่ำกับโลกสีชมพูที่แต่งแต้มด้วยดอกนำงพญำเสือโคร่ง 
บ้านขุนช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่

สดชื่นกับภูเขำสีทองฉำบแสงตะวัน
ของทุ่งดอกบัวตอง  
ดอยแม่อูคอ จ.แม่ฮ่องสอน

หลังจากวิ่งเลียบมาตามเส้นทางหลวงหมายเลข 108 แม่ฮ่องสอน-
ขุนยวม ผ่านความคดโค้งกว่า 1,864 โค้งของถนนที่ได้ชื่อว่าวิวสวยมาก
ทีส่ดุแห่งหน่ึงของเมอืงไทย หากววิเบือ้งหน้ากลายเป็นสเีหลอืงทองอร่าม 
นัน่แปลว่า เราได้มาถงึจุดหมายส�าคญั นัน่กค็อืทุง่ดอกบวัตอง บนดอย-
แม่อคูอ ที่จะเบ่งบานสะพรั่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

วนอทุยานทุ่งบัวตอง คอื จุดชมทุง่ดอกบวัตองทีใ่หญ่ทีส่ดุ และสวยทีส่ดุ 
ในประเทศไทย ดอกบัวตองสีเหลืองอร่ามซึ่งแผ่ขยายอาณาเขตออกไป
สุดสายตา กินพื้นที่มากกว่า 500 ไร่ บนความสูงเหนือระดับน�้าทะเล 
กว่า 1,600 เมตร ในช่วงเช้าอาจมีหมอกหนาและอุณหภูมิที่ลดต�่า 
ทว่าช่วงสายๆ แสงแดดสีทองตัดท้องฟ้าสีครามที่ส่องลงมากระทบ 
ทุ่งดอกบัวตองกว้าง ยิ่งท�าให้สีเหลืองส้มยิ่งทวีความสดใส งดงาม 
เป็นอีกเท่าตัว จากนั้นเราก็มีหน้าที่แค่สูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆ  
แล้วบันทึกความทรงจ�าด้วยกล้องถ่ายภาพให้เพลินมือ หรือใครใคร่
ค้างแรม ท่ีน่ียังมีหน่วยบริการให้เช่าเต็นท์บนจุดชมวิวอีกด้วยเช่นกัน 

ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ  
เขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่สุรินทร์ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

โทร. 0-5361-2982-3 (ททท.ส�ำนักงำนแม่ฮ่องสอน) 

LAT.18.894376, LONG.98.088203

DID YOU KNOW
• ดอกบัวตอง เป็นดอกไม้

ประจ�ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

แต่เป็นพืชพื้นถิ่นของ

ประเทศเม็กซิโก มิชชันนำรี

ผู้เผยแพร่ศำสนำได้น�ำ

เมล็ดมำหว่ำนเอำไว้

• ทุ่งบัวตองจะบำนในช่วง

เดือนพ.ย.-ธ.ค. ของทุกปี 

ควรโทรสอบถำมก่อน 

เดินทำงทุกครั้ง

• ช่วงเวลำที่เหมำะกับกำร 

ดูทุ่งบัวตอง คือช่วงเช้ำตรู ่

ที่แสงแดดยังไม่แรงกล้ำ

จนเกินไป และในช่วงเย็น

ที่พระอำทิตย์ก�ำลังจะตก

เพรำะแสงอำทิตย์จะฉำบ

ภูเขำทั้งลูกให้เป็นสีทอง
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รื่นรมย์ชมใบเมเปิ้ลแดงท่ำมกลำงสำยหมอก   
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย

แม้หนทางจะหฤโหดไม่ใช่เล่นในการย�่าสองเท้าฝ่าสายหมอกขึ้นภูสูงชัน 
หากแต่ใครปักหมุดหมายไว้ว่า ครั้งนี้จะต้องมาดูใบไม้เปล่ียนสีโดย 
ไม่ต้องบินไปไกลถึงต่างประเทศ คงต้องเตรียมฟิตร่างกายกันได้เลย
ตั้งแต่บัดนี้ ให้พร้อมส�าหรับการพิชิตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เพื่อไป
ยลความงดงามของใบเมเป้ิลสแีดง ทีพ่ร้อมจะโปรยเสน่ห์ใส่นกัท่องเทีย่ว 
ในช่วงฤดูหนาว 

นอกจากจุดชมแสงสุดท้ายที่ผาหล่มสัก หรือจุดชมแสงแรกท่ามกลาง
สายหมอกที่ผานกแอ่นจะเป็นที่ดึงดูดใจของใครหลายคนเมื่อพูดถึง
ภูกระดึง แต่ถ้าพูดถึงจุดที่จะสามารถชมใบเมเปิ้ลแดงได้สวยที่สุด 
คงหนีไม่พ้นบริเวณน�้าตกถ�้าใหญ่ ที่ตั้งอยู่ห่างจากน�้าตกเพ็ญพบ 
ออกไปราว 1.4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นชั้นหินและจุดชมต้นเมเปิ้ลใบเขียว  
ที่พร้อมใจกันเปล่ียนสีสันเป็นสีแดงสดกันถ้วนหน้า เชื่อเหลือเกินว่า
ภาพของใบเมเปิ้ลที่ร่วงโรยอยู่ตามโขดหินและล�าธาร จะสร้าง
ความประทบัใจให้กบัผู้พิชิตทั้งหลายจนหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง 

อุทยำนแห่งชำติภูกระดึง จ.เลย  
สอบถำมรำยละเอยีด หรอืส�ำรองทีพ่กั

โทร. 0-2562-0760 (ททท.ส�ำนักงำนแม่ฮ่องสอน) 

LAT.16.901028, LONG.101.752729

DID YOU KNOW
• ชมใบเมเปิ้ลในช่วงเดือน

ธ.ค.-ม.ค.ของทุกปีควร 

โทรสอบถามก่อนเดินทาง

ทุกครั้ง

• คนไทยเสียค่าธรรมเนียม 

เข้าชมอุทยานแห่งชาติ

ภูกระดึง 100 บาท/คน  

(เด็ก 50 บาท/คน)  

ส่วนชาวต่างชาติผู้ใหญ่  

500 บาท/คน  

(เด็ก 250 บาท/คน)
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Fat Gut’z Saloon  
@ Grass Thonglor   

ใครชอบฟังดนตรีสดในจังหวะสนุกสนานและ 
การประสานเสียงอันไพเราะ โดยเฉพาะคอบลูส ์
และแจ๊สไม่ควรพลาด เพราะที่ Fat Gut’z Saloon  
ย่านทองหล่อ ได้อธิบายถึงความเป็นหนึ่งในด้าน 
Fish & Chips ที่เคล้ามากับเสียงเครื่องดนตรี
หลากชิ้น ซึ่งผสานรวมกันได้อย่างลงตัวเอาไว้ว่า 
“Thonglor’s fisherman-themed blues saloon 
serving one of Bangkok’s best fish & chips 
featuring Bangkok’s best bands daily.” 

ทกุค�า่คืนที ่Fat Gut’z Saloon นอกจากจะมวีงดนตรี
ฝีมือเยี่ยมผลัดเปลี่ยนกันมาสร้างสีสันไม่ซ�้าจ�าเจ  
ยังสามารถดื่มด�่าไปกับเครื่องดื่มหลากหลายชนิด 
และบรรยากาศที่ชวนขยับร่างกายไปตามจังหวะ
ดนตรี แน่นอนว่าเมนูหลักที่คุณต้องสั่งมาลิ้มลอง  
มิเช่นนั้นถือว่ามาไม่ถึง ก็คือ เมนู Fish & Chips  
เนือ้ปลาดอร่ีช้ินโตชุปแป้งทอด เสร์ิฟกบัเฟรนซ์ฟราย 
เลมอนและหอมดอง ที่รสชาติอร่อยถอดรหัสจาก
อังกฤษมาเลยทีเดียว รวมถึงยังมีเมนูอื่นๆ  
อีกมากมายที่น่าลิ้มลองไม่แพ้กัน รับรองเลยว่า 
มาที่นี่ไม่มีค�าว่าผิดหวังแน่นอน

Fat Gut’z Saloon 
@ Grass Thonglor   
ทองหล่อ ซอย 12 ถ.สขุมุวทิ 55 

กรงุเทพมหำนคร

เปิดบริกำร : ทุกวัน เวลำ 17.00-02.00 น.

โทร. 0-2714-9832 

LAT.13.732955, LONG.100.582367

HANGOUT
ส�ำหรับนักสังสรรค์ตัวยง ที่ไม่อยำก 

เสียเวลำไปกับกำรเดินทำงไกล แค่ได้พัก

เบรกช่วงค�ำ่ ด้วยกำรออกไปนัง่ชิลกบัแสงสี

เสยีงใจกลำงเมอืง กบัเพือ่นฝงูทีรู่้ใจ แล้วใช้

เวลำที่เหลือไปกับบทสนทนำก็พอแล้ว  

3 รำ้นต่อไปนี้ นับวำ่เป็นหนึ่งในทำงเลือก 

ชั้นเยี่ยมที่นำ่จะลอง
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The Most Bar & Bistro   

นี่คืออีกหนึ่งสถานที่แฮงเอาต์บนถนนสายหลัก 
แห่งความบันเทิง และร้านอาหารชั้นน�าอีกหนึ่งสาย
ของกรุงเทพฯ อย่างถนนราชพฤกษ์ ที่ The Most 
Bar & Bistro ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า 
บีทีเอสบางหว้ามากนัก นับเป็นอีกหนึ่งร้านอาหาร
ที่มีวงดนตรีสดมากฝีมือผลัดเปลี่ยนกันมาสร้าง
บรรยากาศให้เคล้าไปด้วยความไพเราะ รวมถึง 
ยังมีห้องคาราโอเกะไว้รับรองคนรักดนตรีอย่าง 
เพียบพร้อมด้วยเช่นกัน 

The Most Bar & Bistro ตกแต่งร้านในสไตล์ลอฟต์ 
เน้นแสงไฟสลัว และโชว์ความดิบด้วยวัสดุ ทั้งอิฐ 
เหล็ก และไม้ ช่วยขับบรรยากาศให้มีความเท่ปน
ความสนุกสาน ด้านหน้ามีบาร์ขนาดใหญ่ไว้นั่งดื่ม 
ตรงกลางร้านมีโต๊ะพูลไว้ให้เล่นแก้เหงา หรือใครที่

The Most Bar & Bistro    
7 ถ.รำชพฤกษ์ กรงุเทพมหำนคร

เปิดบริกำร : ทุกวัน เวลำ 17.00–01.00น.

โทร. 0-2410-5333   

LAT.13.746174, LONG.100.4474337

ชอบเล่นปาเป้าก็สามารถชวนเพื่อนมาประลองความ
แม่นกันได้ด้านหน้าบาร์ ส่วนเรื่องอาหารนั้นเป็น 
แนวฟิวชัน่ทัง้ไทยและเทศรสชาตจิดัจ้านถงึเครือ่งปรงุ 
จากฝีมอืของเชฟทีม่ากด้วยประสบการณ์ด้านการ 
ท�าอาหารจากโรงแรมดังอย่าง เชฟชาคร ทองอุทิศ 
จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ The Most Bar & Bistro 
จะได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมความอร่อยและความ
สนุกสนานแห่งหนึ่งของถนนราชพฤกษ์

ถนน ราชพฤกษ

สนามหลวง

ถนน พระราม1

ถนน พระราม4

อลหงอท ยอซ

11 อลหงอท ยอซ

31 อลหงอท ยอซ

ถนน สาทรใต
มลีส นนถ

งดแาลาศา ฟฟไถรีนาถส

มลีส นิดตใฟไถรีนาถส

THE MOST BAR 
& BISTRO

FAT GUT’Z
SALOON

342 BAR

อลหง
อท าฟฟไถรีนาถส

ถนน ราชพ
ฤกษ

ศ
งว

ทิน
ส

ญัร
จ 

นน
ถ

The BLOC

ฆมเาหมงุท งวขแ

เขตสาทร

กัรงาบตขเ

นัวมุทปตขเ

เขตบางกอกใหญ

เขตพระนคร

เขตราชเทว�

มษกเงุ
รก นนถ

กาตาจเะรพจ็ดเมส นนถ

โรงพยาบาล
ศิร�ราช

ทาเร�อศิร�ราช

ถนน ราชพฤกษ

01 อลหงอท ยอซ

ถนน ศร�อยุธยา

ถนน สมเด็จพระป�นเกลา

สะพานสมเด็จพระป�นเกลา

ซอยจรัญสนิทวงศ 13

เขตธนบุร�

ถนน รัชดาภิเษก

เซ็นทรัลเว�ลด

CLOUD 47
BAR & BISTRO

ถนน เจ
ร�ญ

กรุง

ถนน สุข�มว�ท

ถน
น 

อโ
ศก

มน
ตร

�

ถนน เพชรบุร�
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342 Bar
Baan Wanglang Riverside

แฮงเอาต์ใจกลางเมืองก็แล้ว แฮงเอาต์นอกเมือง 
ก็แล้ว ลองเปลีย่นบรรยากาศมานัง่ชมวถิชีีวติติดแม่น�า้
เจ้าพระยากนับ้างดกีว่า มองเรอืแล่นไป จิบเครือ่งด่ืมไป 
ลิม้อาหารไปกบั 342 Bar - 360 Panorama Rooftop 
Bar ที่บ้านวังหลังริเวอร์ไซด์ 

บ้านวังหลังริเวอร์ไซด์ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน
ส�าคัญๆ ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 เป็นส่วนของร้านกาแฟ 
N10 ชั้นที่ 2 เป็นร้านอาหาร Olive Tree และ 
ห้องพักบนชั้น 2-4 และชั้นดาดฟ้าคือที่ตั้งของ  
342 Bar ซึ่งหากจะยกให้บาร์กลางแจ้งบนชั้นดาดฟ้า
แห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งของดีฝั่งธนฯ ก็ไม่ผิดนัก เพราะ
นอกจากเครื่องดื่มและอาหารจะมีรสชาติถูกปาก 
บรรยากาศโดยรอบ ยังคงถูกอกถูกใจไม่แพ้กันอีกด้วย 

ด้วยขนาดพื้นที่ก�าลังดี ไม่ใหญ่จนพลุกพล่านและ 
ไม่เล็กจนแออัด ผสมกับบรรยากาศการตกแต่ง 
ที่ร่วมสมัย ประกอบกับสายลม เสียงคลื่นและแสงไฟ
ยามค�า่คืนเมื่อมองข้ามไปยังฝั่งพระนคร ทุกสิ่งล้วน
ก่อตัวรวมกันเป็นมนต์เสน่ห์ชั้นเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่ง
ส�าหรับการแฮงเอาต์กับเพื่อนฝูงในค�่าคืนพิเศษ 
อย่างแน่นอน  

342 Bar   
ซอยวดัระฆงั (อรณุอมรนิทร์ ซอย 18) 

บำงกอกน้อย กรงุเทพมหำนคร 

เปิดบริกำร : ทุกวัน เวลำ 17.00–01.00 น.

โทร. 0-2412-7234, 08-3895-3510 

LAT.13.754741, LONG.100.486543
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FFlic Cliff & Pool Club    

แม้เพิ่งผ่านการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงต้นป ี
ทีผ่่านมา แต่กระแสนยิมของ FFlic Cliff & Pool Club 
คลับแห่งใหม่บนเขาพระต�าหนักเมืองพัทยาแห่งนี้  
ได้กลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างของหมู่นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ใช่
เรื่องแปลกหรือเกินความคาดหมายแต่อย่างใด 
เพราะงบประมาณกว่า 50 ล้าน ที่ได้ทุ่มทุนลงไป 
เพื่อเนรมิตคลับหรูสุดโมเดิร์น ซึ่งรวบรวมเครื่องดื่ม
และไวน์ชั้นเลิศจากทั่วโลกมาไว้ด้วยกันในที่เดียว 
และได้กลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่ใครมาพัทยา
และรักการปาร์ตี้ต้องมาเยือน

ทุกค�่าคืนวันศุกร์ คุณสามารถปาร์ตี้สุดเหวี่ยงไปกบั
แสง ส ีเสยีงของ Funky Room Pool Party ได้อย่าง
เตม็ที ่ส�าหรบัวนัเสาร์-อาทติย์ ทีน่ีจ่ะมกีจิกรรมไฮไลต์
ของที่นี่ คือ ปาร์ตี้โฟม และ Sexy R&B Pool Party 
ซึง่เป็นปาร์ตีท้ีจ่ะเชญิชวนทกุคนให้ใส่ชดุว่ายน�า้มาเล่น
ปาร์ตีโ้ฟมกนัในสระว่ายน�า้ ซึง่กจิกรรมนี้จะเล่นได้ ทั้ง
เด็กที่มากับครอบครัว ไปจนถึงหนุ่มสาวที่มากันแบบ
เพื่อนฝูง โดยความสนุกจะเริ่มตัง้แต่บ่าย 2 เป็นต้นไป 
ถอืเป็นความสนกุทีห้่ามพลาดเด็ดขาด 

และในวันธรรมดา หากอยากจะแวะมาจิบเครื่องดื่ม
หรือไวน์คู่กับเมนูอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่นเลิศรสริม 
Pool Bar พร้อมชมทัศนียภาพของทะเลกว้างและ 
วิวเมืองพัทยาแบบพาโนรามาก็เป็นอีกทางเลือกที ่
น่าสนใจ ส�าหรับกลุ่มที่ต้องการความเป็นส่วนตัว  
ที่นี่ยังรับจัดเลี้ยง Private Dinner และ Private Party 
ให้อีกด้วย FFlic Cliff & Pool Club จึงนับว่าเป็น
สถานที่ส�าหรับปาร์ตี้ที่ดีที่สุดและอินเทรนด์ที่สุด 
แห่งหนึ่งในพัทยาก็ว่าได้ 

FFlic Cliff & Pool Club   
286/5 เขำพระต�ำหนกั ซ.เกษตรสนิ 11 

ถ.รำชวรณุ อ.บำงละมงุ จ.ชลบรุี 

เปิดบริกำร :  
ทกุวนั เวลำ 17.00–01.00 น.

โทร. 09-3641-4926,  

0-3819-0272  

LAT.12.919987, 
LONG.100.858868

PARTY
ยกระดบัควำมสนกุขึน้มำอกีนดิ กบัสถำนที่

นัดปำร์ตีไ้กลออกมำจำกกรงุเทพฯ เลก็น้อย 

ส�ำหรบัคนทีม่เีวลำ หมดุหมำยของเรำอยูก่นัที ่

พัทยำ เมืองที่ได้ชื่อว่ำไม่เคยหลับใหล และ

นี่คือสองสถำนที่ที่คุณไม่ควรพลำดด้วย

ประกำรทั้งปวง เพรำะขึ้นชื่อว่ำเป็นที่ปำร์ตี ้

ที่ดีที่สุดของเมืองเลยทีเดียว
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Minus 5 Ice Bar    

อยากมีปาร์ตี้ที่แปลกใหม่ ไม่ซ�้าแบบใคร Minus 5 
Ice Bar คือค�าตอบ เพราะที่นี่คือบาร์น�้าแข็งที่มี
อุณหภูมิ -5 องศา แต่เป็นจุดนัดพบของคนรักการ
ปาร์ตี้ยามค�่าคืนที่ส�าคัญของเมืองพัทยา Minus 5 
Ice Bar น�าเสนอคอนเซ็ปต์การปาร์ตี้ในบรรยากาศ
เย็นยะเยอืกภายใต้ธารน�า้แขง็ ซ่ึงมบีรกิารเสือ้กนัหนาว
อุ่นหนาและอุปกรณ์ป้องกันความหนาวเหน็บแบบ
จัดเต็มไว้รองรับ  

Minus 5 Ice Bar เปิดให้บริการแบบแบ่งเป็นรอบ 
รอบละ 20 นาที คิดค่าเข้า 500 บาท/คน โดยเสิร์ฟ
ค็อกเทลแบบบุฟเฟต์ให้คุณจิบท้าความหนาว 
เคล้าเสียงเพลงจากดีเจแบบไม่อั้น ทั้งยังสามารถ
ขยับร่างกายตามจังหวะดนตรีคลายความหนาว 
ได้อีกทางหนึ่ง ใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศจาก 
การนั่งปาร์ตี้จิบเครื่องดื่มในผับธรรมดามาซบไอเย็น
ของธารน�า้แข็งที่ Ice Bar โรงแรมอมารีโนวาสวีท 
สามารถมาจองคิวได้ทุกวัน ตั้งแต่หกโมงเย็น 
เป็นต้นไปจนถึงตีสอง 

Minus 5 Ice Bar & Lounge  
254 โรงแรมอมำรีโนวำสวีท 

ซ.พัทยำ 12 จ.ชลบุรี 

เปิดบริกำร : ทุกวัน เวลำ 18.00-02.00 น. 

โทร. 0-3848-9488, 0-3805-2336 

LAT.12.938983, LONG.100.890402
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COUNTDOWN
นับถอยหลังเข้ำสู่ปี 2016 ที่ไหนดี? ค�ำถำมนี้อำจก้องดังอยู่ในใจของใครบำงคนที่ยัง 

ไม่ได้วำงแผนหรือมองหำสถำนที่ Countdown กับเพื่อนรู้ใจ ลองดูสถำนที่สุดฮิป  

3 แห่งนี้ อำจจะเป็นค�ำตอบที่ดีส�ำหรับคุณ

Cloud 47 Bar & Bistro   

สวรรค์บนก้อนเมฆกบัการชลิล์เอาต์กลางกรงุ  ว่ากนัว่า 
นีค่อืการ Countdown แบบเหนอืเมฆ ใจกลางมหานคร
อย่างแท้จริง Cloud 47 Bar & Bistro ชื่อสถานที่ก ็
ฟ้องอยู่แล้วว่าต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับก้อนเมฆ เพราะ
บาร์ระฟ้าแห่งนีต้ัง้อยูบ่นชัน้ดาดฟ้าชัน้ 47 ของอาคาร
ยไูนเตด็ สลีมทีส่งูตระหง่าน ภาพทีเ่หน็เบือ้งหน้า  
จงึเปรยีบได้ราวกบัว่าคณุก�าลงัโบยบนิอยูบ่นน่านฟ้า
ของกรงุเทพมหานคร

พลนัท้องฟ้าเปลีย่นสจีากฟ้าขาวเป็นน�า้เงนิเข้ม 
ก่อนมดืด�าสนทิ ทัว่ทัง้เมอืงถกูแทนทีด้่วยแสงนอีอน

Cloud 47 Bar & Bistro 
ชั้น 47 อำคำรยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม กรุงเทพมหำนคร

เปิดบริกำร : ทุกวัน เวลำ 17.00-01.00 น.

โทร. 09-1889-9600  LAT.13.726660, LONG.100.531932

สว่างไสว มั่นใจได้ว่าคุณจะได้ดื่มด�า่ไปกับแสงสีของ
กรุงเทพฯ ยามราตรีอันแสนโรแมนติก จิบเครื่องดื่ม
เคล้าบรรยากาศเย็นๆ กับ 3 โซน คือโซน Live Band 
ส�าหรับผู้ที่มีดนตรีอยู่ในหัวใจ โซน Full Bar ส�าหรับ 
ผูท้ีช่ืน่ชอบในการดืม่ ให้ดืม่ด�า่กบัเครือ่งดืม่ทกุประเภท
จากบาร์เทนเดอร์ระดับพระกาฬ หรือโซน Wine  
ชั้นเยี่ยมที่คัดสรรมาจากทั่วโลก พร้อมอิ่มอร่อยกับ
อาหารสไตล์ Cloud Fusion กว่า 100 เมน ูจากนัน้แล้ว 
ค่อยๆ นับถอยหลังไปทีละนิด ลิ้มรสอาหารทีละค�า
อย่างละเมียดละไม เพื่อให้การ Countdown ครั้งนี้
ตราตรึงอยู่ในความทรงจ�า 
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Horizon Rooftop Restaurant 
& Bar @ Hilton Pattaya    

เชื่อเหลือเกินว่าสุดขอบฟ้าเมืองพัทยา คงไม่มีที่ไหน 
จะงดงามและได้บรรยากาศเท่ากับที่นี่อีกแล้ว 
Horizon Rooftop Restaurant & Bar ห้องอาหาร 
และบาร์บนชั้น 34 โรงแรมฮิลตัน พัทยา นับเป็น 
จุดชมพระอาทิตย์ตกดินและนอนดูดาวที่ชัดเจนและ
สวยที่สุดของพัทยากลางเลยก็ว่าได้ Horizon คือ
สถานที่เคาต์ดาวน์สุดเก๋ ที่มีเมืองพัทยาและน่านน�้า
ของท้องทะเลโอบล้อมอยู่รอบตัว

Horizon Rooftop Restaurant & Bar แบ่งออกเป็น  
2 ส่วน คือ Indoor ซึ่งภายในตกแต่งสไตล์โมเดิร์น  
เน้นความหรูหราท่ามกลางแสงไฟสลัว แต่ก็สามารถ
มองดูบรรยากาศภายนอกได้ชัดเจน และในส่วน 
Outdoor ตกแต่งแบบเปิดโล่งรับลมจากธรรมชาติ 
หากใครปรารถนาความโรแมนติก หรืออยากนอนนับ
ดาวกับคู่รักก็เหมาะอย่างยิ่ง ใครขึ้นมา Countdown 
ที่นี่ ต้องห้ามพลาดกับหอยนางรมฟินเดอแคลร์สดๆ 
ตัวใหญ่ๆ น�าเข้าจากนอร์มังดี ประเทศฝรั่งเศส จะจิบ
คู่กับสปาร์คลิงไวน์เลิศรสก็ดี หรือค็อกเทลชั้นดีอย่าง 
Horizon 8-Shot Tower ที่ท�าให้คุณได้แชร์ความสุข
กับเพื่อนๆ ซึ่งเหมาะกับการสังสรรค์แบบข้ามปีจริงๆ

บ้ำนม่อนม่วน จ.เชียงใหม่

หากอยากปลีกหนีความวุ่นวายมา Countdown  
ในบรรยากาศสงบ ผ่อนคลายและแสนจะโรแมนติก 
ในช่วงปลายปีคงไม่มีที่ไหนเหมาะสมเท่าภาคเหนือ
อีกแล้ว ยิ่งถ้าได้มาเยือนบ้านม่อนม่วน รีสอร์ท  
ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์ บนยอดดอย
ของอ�าเภอแม่ริม ที่มีความสูงกว่า 1,250 เมตร 
เหนือระดับน�า้ทะเล ซึ่งท�าให้มีอากาศเย็นสบาย 
ตลอดทั้งวันแม้ในฤดูร้อน 

การได้มาพักผ่อนที่บ้านม่อนม่วน ส่วนที่บวก 
เพิ่มเติมขึ้นมา ก็คือวิวทิวเขาแบบพาโนรามา 
เต็มสองตา หรือดวงดาวเต็มท้องฟ้าในยามค�า่คืน 
และแน่นอนส�าหรับฤดูหนาว อุณหภูมิเย็นจัด 
ด้วยเลขตัวเดียว และหมอกขาวยามเช้าคือของขวัญ
ส�าหรับผู้มาเยือนทุกคน

“ม่อน” ในภาษาค�าเมือง มีความหมายว่า ดอย  
ส่วน “ม่วน” มคีวามหมายว่า ความสนกุ บ้านม่อนม่วน 
จึงเป็นการรวมค�าระหว่างความสนุกและดอย  
ร้อยเรียงเป็นบรรยากาศพื้นถิ่น สื่อผ่านงาน
สถาปัตยกรรมสไตล์ล้านนา โดยน�าหล๋องข้าว  
หรือที่เก็บข้าวเปลือกของชาวนา ประยุกต์ให้กลาย 
เป็นบ้านพักกลางธรรมชาติเพียง 10 หลัง ตั้งอยู ่
ลดหลั่นทอดไปตามเนินเขาอย่างเป็นอัตลักษณ์  
ด้วยการเดินทางเพียง 1 ชั่วโมงจากตัวเมืองเชียงใหม่ 
ถึงจะเป็นการ Countdown ที่ไกลสักหน่อย แต่เชื่อ
เถอะว่า เมื่อมาถึงแล้ว ล้วนแต่ต้องมนต์ธรรมชาติที่มี
พลังที่ยิ่งใหญ่เสียเหลือเกิน

Horizon Rooftop Restaurant & Bar 
333/101 โรงแรมฮลิตนั พทัยำ จ.ชลบรุี

เปิดบริกำร : ทุกวัน เวลำ 17.00-01.00 น.

โทร. 0-3825-3000  LAT.12.935163, LONG.100.882920

บ้ำนม่อนม่วน จ.เชียงใหม่ 
175 ม.2 ต.โป่งแยง อ.แม่รมิ จ.เชยีงใหม่

เปิดบริกำร : ทุกวัน เวลำ 17.00-01.00 น.

โทร. 08-3318-6444, 08-3318-6555 

LAT.18.923403, LONG.98.821214
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NEW COLORADO  
     HIGH COUNTRY 2015
คุณราชัญ แข็งแรง 

นักธุรกิจเมืองน่าน ที่มักจะมีทริปทางไกล ด้วยการขับตะลุย
จากเหนอืลงใต้และยงัมบ้ีานพกัอยูท่ีจ่งัหวดัปทมุธาน ีในวนัว่าง 
ของคณุราชัญน้ัน นอกจากการออกก�าลงักายดแูลสขุภาพแล้ว 
ยังเน้นการขับรถเดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติทั่วเมืองไทย

คุณราชัญ แข็งแรง
อาชีพ  : เจ้าของกิจการ
รถที่ขับ  : Colorado High Country

“ผมขับรถเท่ียวต่างจังหวัดบ่อยครบั และเส้นทางท่ีไปกเ็ป็นเส้นทางสมบกุสมบนัไม่เหมาะกบัรถทัว่ๆ ไป  
ก่อนหน้าน้ีผมขับรถเอสยวีู (SUV) และกระบะขับเคลือ่นส่ีล้อมาตลอด ล่าสดุเลอืก Colorado  
High Country เพราะเม่ือเทียบข้อมูลจากรถหลายรุน่แล้วชอบรถรุน่นีท้ีส่ดุ เพราะออกแบบมาสวย  
ดีไซน์สปอร์ตดูบึกบึนดี เพื่อนฝูงที่ขับเชฟโรเลตก็ยังแนะน�าว่าเป็นรถที่เครื่องยนต์และช่วงล่างดีกว่า 
รถยี่ห้ออื่น ผมจึงตัดสินใจซื้อและท�าให้ผมลุยไปได้ทุกท่ีในวันน้ี” คุณราชัญทิ้งท้ายไว้อีกด้วยว่า  

“หากมีใครมาถามผมจะแนะน�าให้เพื่อนผมพิจารณารถรุ่นน้ีดู เพราะมันมีจุดเด่นและข้อดีในตัว  
ซึ่งคนท่ีไม่เคยใช้จะไม่รู้หรอก เราใช้อยู่และเรารู้แล้ว ก็เลยแนะน�าต่อ”
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NEW COLORADO  
     HIGH COUNTRY 2015

อีกหนึ่งค�ำตอบส�ำหรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่กับรถเชฟโรเลต New Colorado High Country  

ปี 2015 รถกระบะที่ได้รับกำรพัฒนำต่อยอดจนกลำยเป็นอันดับ 1 ในใจใครหลำยคน ด้วยสมรรถนะ

ที่แข็งแกร่ง พร้อมด้วยรูปลักษณ์ที่ดีไซน์อย่ำงหรูหรำและมีสไตล์ และนี่คือควำมประทับใจของ 

ผู้ขับขี่รถกระบะรุ่นใหม่ลำ่สุดนี้

คุณบุญเลิศ สุดใจดี 

ผู้จัดการฟาร์มปลาจากจังหวัดนครปฐม ในแต่ละวันท�างาน
ของคุณบุญเลิศต้องเดินทางขึ้นลงเขาทุกวัน การมองหา 
รถที่เหมาะกับตัวเองสักคันจึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา 
กันอย่างจริงจังไม่น้อย 

คุณบุญเลิศ สุดใจดี
อาชีพ  : ผู้จัดการฟาร์มปลา
รถที่ขับ  : Colorado High Country

“ในชีวิตประจ�าวันของผม ใช้แต่รถประเภทกระบะมาตลอด ต้องเน้นด้วยว่าเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อ  
เพราะงานทีท่�าอยูเ่กีย่วกบัฟาร์มปลานัน้ ต้องขบัรถในเส้นทางสดุโหดครบั บางครัง้ลกูค้าทีม่าตดิต่อฟาร์ม 
หรือรถพนักงานเราเองตกหลุมแล้วขับต่อไปไม่ได้ ก็ต้องอาศัยการลากจูง ดังนั้นผมจึงต้องการรถที่มี
ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ไว้ใจได้” จากการหาข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดแล้ว คุณบุญเลิศก็ได้ตัดสินใจซื้อ 

Colorado High Country ด้วยเหตุผลคือ “ผมว่าเป็นรถที่มีออปชั่นต่างๆ เยอะดี รูปทรงก็สวยเตะตา
กว่ายีห้่ออืน่ ระบบขับเคลือ่นส่ีล้อกดี็มากๆ เรือ่งข้ึนลงเขาหรอืเนินชนัผมท�าได้สบายๆ เลย เครือ่งยนต์แรง 
ถ้าเพื่อนมาถามผมบอกแน่ๆ ว่ารถคันนี้ดีจริงๆ”
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Car Driving Tips

2

3 เลีย้วซ้าย ผ่านตลอด (2)
ถ้าหากว่าสี่แยกนั้นมีป้าย  

‘เล้ียวซ้าย ผ่านตลอด’ ไม่ต้องหยุดรอสัญญาณ
ไฟเขียว ให้เลี้ยวได้เลย เพราะหากคุณหยุดรถ
รอสัญญาณไฟ อาจโดนรถคันหลังบีบแตรไล่
โดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้

เลี้ยวซ้าย ผ่านตลอด
มีผู้ขับขี่จ�านวนไม่น้อยที่เข้าใจว่า 
เมื่อขับรถมาถึงสี่แยกแล้วสามารถ

เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด ทว่านั่นเป็นความเข้าใจ 
ที่ผิด เพราะการเลี้ยวซ้ายทุกครั้งต้องสังเกต
เสียก่อนว่าสี่แยกนั้นมีป้าย  
‘เลี้ยวซ้าย ผ่านตลอด’ 

หรือไม่ ถ้าหากว่าไม่มี ต้องรอสัญญาณไฟจราจร
เท่านั้น ห้ามแอบเลี้ยวก่อนเป็นอันขาด

ให้รถสวนทางมาก่อน
ถ้าใครไม่ได้ศึกษาเครื่องหมาย
จราจรอย่างละเอียด เจอป้ายนี้เข้า

อาจงงว่าคืออะไร นี่คือป้าย ‘ให้รถสวนทาง 
มาก่อน’ หมายความว่า ผู้ขับรถทุกชนิดต้อง
หยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่ก�าลังแล่นสวนทาง
มาก่อนหน้าผ่านไปเสียก่อน จึงค่อยเคลื่อนรถ
ต่อไปได้

หยุด
บ่อยครั้งความรีบร้อนอาจท�าให้เรา
ละเลยป้าย ‘หยุด’ ไปโดยไม่ทันสังเกต 

ป้ายหยุดคือป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความ  
ซึ่งพบเห็นได้บ่อยตามแยกที่ไม่มีสัญญาณ 
ไฟจราจร หมายความว่า ผู้ขับขี่รถทุกชนิดต้อง

หยุดรถก่อนถึงแนวเส้นบังคับ เพื่อรอให้รถคันที่สัญจรมาถึงแยกก่อนหน้าเรา
ผ่านไปเสียก่อน ท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและเพื่อนร่วมทาง

บ่อยครั้งที่เรำขับรถบนทำงสัญจรแล้วพบว่ำเครื่องหมำยจรำจรริมทำงท�ำให้เรำเข้ำใจผิด 

ทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจอยู่บ่อยครั้ง ทำงที่ดีคือต้องศึกษำและท่องจ�ำเครื่องหมำยเหล่ำนี ้

ให้ขึ้นใจเสียก่อน เพื่อควำมปลอดภัยในกำรขับขี่และถูกกฎจรำจร และนี่คือ 

10 เครื่องหมำยจรำจรที่คนมักเข้ำใจผิดๆ

TRAFFIC SIGN
10  เครื่องหมายจราจรที่คนมักเข ้าใจผิด
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6 ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
ด้วยลักษณะและความหมายคล้ายกับ 

การบอกให้เลี้ยวขวา แต่ป้ายสีเหลืองป้ายนี้คือ 
ป้ายเตือนตามรูปแบบและลักษณะที่ก�าหนด  
หมายถึง ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา ฉะนั้นหากขับรถ
มาด้วยความเร็ว ควรชะลอความเร็วลงและเดินรถ 
ชิดด้านขวาด้วยความระมัดระวัง

ห้ามใช้ความเร็วเกินกว่าที่ก�าหนดเป็น 
“กิโลเมตรต่อชั่วโมง” ตามจ�านวนตัวเลข 
ท่ีปรากฎในป้ายนั้นๆ

เรื่องของป้ายกับตัวเลขที่ต้องใส่ใจและปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเพื่อลดอุบัติเหตุ
เป็นเรื่องส�าคัญ นี่ไม่ใช่ป้ายให้ใช้น�้าหนักไม่เกิน 50 กก. หรือให้ใช้ความเร็วเกิน  
50 กม./ชม. แต่หมายถึงป้ายบังคับที่ห้ามใช้ความเร็วเกินกว่าที่ก�าหนดเป็น 
“กิโลเมตรต่อชั่วโมง” ตามจ�านวนตัวเลขที่ปรากฎในป้ายนั้นๆ ซึ่งผู้ขับขี่ส่วนใหญ่
ละเลยความส�าคัญข้อนี้ไปมากพอสมควร

วงเวียน
เมื่อถึงวงเวียนขนาดเล็ก ซึ่งไม่มี
สัญญาณไฟจราจร บ่อยครั้งเรา 

มักจะพบความมักง่ายของผู้ร่วมทางซึ่งอาจเกิด
จากความรีบร้อน หรือความไม่เข้าใจ ฉะนั้นป้ายนี้
จึงหมายถึงรถทุกชนิดต้องหยุดให้รถคันที่แล่นอยู่
ในวงเวียนผ่านไปเสียก่อน จากนั้นจึงค่อยเคล่ือนที่
ต่อไปได้โดยวนทางซ้ายของวงเวียน

ห้ามแซงล�้าเข้าไป 
ในช่องเดินรถประจ�าทาง

นี่ไม่ใช่ป้ายหยุดรถประจ�าทาง แต่คือป้ายบังคับ 
ที่หมายความว่า รถทุกชนิดห้ามแซงล�้าเข้าไป 
ในช่องเดินรถประจ�าทาง หากใครเกิดฝ่าฝืนแล้ว 

ขับไปเจอคุณต�ารวจยืนดักรออยู่ จงอย่าแปลกใจหากถูกเรียกให้จอด ถึงแม ้
รถคุณจะไม่ใช่รถประจ�าทางที่ใครโบกแล้วต้องจอดก็ตาม!

รถมีคนนั่งไม่น้อยกว่า 3 คน 
สามารถใช้ช่องเดินรถนี้ได้

ป้ายสีฟ้ามีเลข 3 สีขาวที่ปรากฎในป้ายนั้น 
คือเครื่องหมายอะไร เชื่อว่าหลายคนอาจสับสนและ
เข้าใจผิด นี่คือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า รถมีคนนั่ง 
ไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถใช้ช่องเดินรถนี้ได้  
ไม่ได้ห้ามรถมีคนเกิน 3 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้  
หรือห้ามรถผ่านช่องเดินรถนี้เกิน 3 คันแต่อย่างใด

สุดเขตบังคับ
บางคนอาจเข้าใจว่านี่คือป้าย 
ห้ามจอดรถที่เปลี่ยนจากสีน�้าเงิน 

คาดแดงเป็นสีขาวคาดด�า เพราะป้าย ‘สุดเขต
บังคับ’ มักไม่คุ้นชินสายตาผู้ขับขี่มากนัก แต ่
ป้ายนี้หมายถึง การพ้นสุดระยะที่บังคับตาม 
ความหมายของป้ายบังคับที่ติดตั้งไว้ก่อนนั้น
นั่นเอง 
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Highlight Soccer

สนำมโอลด์ แทรฟ็ฟอร์ด เริม่ก่อสร้ำงในปี 1909 เปิดใช้สนำมอย่ำงเป็นทำงกำรในปี 1910 ปัจจบัุนสำมำรถจผุูช้ม 
ได้กว่ำ 76,000 คน ซึง่ได้ชือ่ว่ำเป็นสนำมฟุตบอลขนำดใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ รองจำกสนำมเวมบลย์ี 

ของสมำคมฟตุบอลฯ และเป็นสนำมฟุตบอลท่ีใหญ่ท่ีสดุในบรรดำสโมสรฟุตบอลท้ังหมดในเกำะองักฤษ

THEATRE OF DREAMS
โรงละครแห่งความฝัน

เชื่อเหลือเกินว่าสาวก ‘เรด อาร์มี’ พันธุ์แท้ทุกคนล้วนมีความฝัน ฝันว่าอยากไปยืนเซลฟี่
หน้าสนามโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด ฝันว่าอยากไปเชียร์ทีมรักแบบติดขอบสนามให้ได้สักครั้ง 
ในชีวิต ฯลฯ หากฝันที่ว่านั้นกลายเป็นจริง นี่คือสิ่งที่ไม่ควรพลาดหากมีโอกาสได้เยือน 
โรงละครแห่งความฝันของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด  

The Statue of Sir Matt Busby
จุดแรกที่แฟนบอลหรือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทาง 
มาเยี่ยมชมโรงละครแห่งความฝันนิยมเซลฟี่ไว้เป็นที่ระลึก  
คือ รูปปั้นบรอนซ์ของเซอร์ แมตต์ บัสบี้ บรเิวณด้านหน้า 
ของสนามฝ่ังสกอร์บอร์ด หรือฝ่ังตะวนัออก (East Stand)  
เซอร์ แมตต์ บัสบี ้คอือดตีผูจ้ดัการทมีทีพ่าแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ 
คว้าแชมป์ยโูรเป้ียนคพั (ยฟู่าแชมเปียนส์ลกี ปัจจุบัน) เป็นทมีแรก
ของอังกฤษ ในปี 1968 รูปปั้นของเซอร์ แมตต์ บัสบี้ ถูกน�ามาติดตั้งไว้
เมื่อวันที่ 27 เมษายน ปี 1996 เพื่อเป็นเกียรติแด่ต�านานผู้จัดการทีมชาวสก็อตแลนด์

The United Trinity
ไม่ไกลจากรูปปั้นของเซอร์ แมตต์ 
บัสบี้ คือ The United Trinity หรือ
รูปปั้นสามต�านานนักเตะของ 
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คือ เซอร์ 
บ็อบบี้ ชาลล์ตัน ผู้ขนานนาม 
โรงละครแห่งความฝัน จอร์จ เบสต์ 
และ เดนนิส ลอว์ ที่ยืนหันหน้า 
เข้าสนาม ทั้งสามคนล้วนเป็น
ขุนพลเอกของเซอร์ แมตต์ บัสบี้ 
ยุคสร้างชื่อทั้งสิ้น

Sir Alex Ferguson Statue
หากเดินต่อไปยังด้านนอกสนามของอัฒจันทร์ฝั่ง ‘Sir Alex Ferguson Stand’ จะพบกับ
รูปปั้นของเซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน อดีตผู้จัดการทีมผู้ยิ่งใหญ่และประสบความส�าเร็จ 
มากที่สุดในประวัติศาสตร์ 113 ปีของสโมสร ซึ่งถูกน�ามาตั้งไว้เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน  
ปี 2012 ตลอดการคุมทีม 27 ปี เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน พาแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด  
เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก 13 สมัย ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก 2 สมัย เอฟเอคัพ 5 สมัย ลีก คัพ  

5 สมัย คอมมิวนิตี้ชิลด์ 10 สมัย ยูฟ่าคัพวินเนอร์สคัพ 1 สมัย ยูฟ่าซูเปอร์คัพ 1 สมัย 
แชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัล คัพ 1 สมัย และแชมป์สโมสรโลก 1 สมัย นั่นคือค�าอธิบาย 
ที่ดีที่สุดต่อที่มาของการสร้างรูปปั้นนี้ขึ้น 

Sir Alex Ferguson Stand  
แม้วันนี้เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน จะเกษียณตัวเองจากการคุมทีมไปแล้ว แต่ชื่อของเขา 
จะติดอยู่ในความทรงจ�าของโรงละครแห่งนี้ไปตลอดกาล เพราะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด  
ได้เปลีย่นชือ่อฒัจนัทร์ฝ่ังเหนอื (North Stand) หรอื United Road Stand เป็นชือ่ ‘Sir Alex 
Ferguson Stand’ เพื่อเป็นเกียรติแด่บรมกุนซือชาวสก็อตแลนด์ที่คุมทีมครบรอบ 25 ปี 
เมือ่เดอืนพฤศจกิายน ปี 2012 โดย Sir Alex Ferguson Stand นัน้มคีวามจรุาว 26,000 ทีน่ัง่ 
ซึ่งเป็นอัฒจันทร์ฝั่งที่จุแฟนบอลได้มากที่สุดในสนามอีกด้วย 

ภายในสนามยังมีมุมที่น่าสนใจและไม่ควรพลาดอีกมากมาย อาทิ ห้องแต่งตัวซึ่งจะม ี

ชดุแข่งขนัของนกัเตะทกุคนแขวนเอาไว้ส�าหรบัการถ่ายรปู อโุมงค์เดนิลงสนามที่ไม่ควรพลาด

แก่การเก็บภาพ สัมผัสม้านั่งริมสนามที่เป็นเบาะรถยนต์ของเชฟโรเลต ยลอัฒจันทร ์

ฝ่ัง Stretford End ซึง่เป็นทีน่ัง่ของแฟนพนัธุแ์ท้ทีถ่อืตัว๋ปี หรอืทีเ่รยีกว่าแฟนระดบัฮาร์ดคอ  

มคีวามจรุาว 20,000 ทีน่ัง่ รวมไปถงึเข้าไปชมพพิธิภณัฑ์ Manchester United Museum 

and Trophy Room ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของสโมสรชั้นเยี่ยม ก่อนกลับ 

ยังสามารถแวะช็อปสินค้าที่ระลึกใน The Megastore ติดไม้ติดมือกลับบ้านได้อีกด้วย

ที่ตั้ง : เซอร์ แมตต์ บัสบี้, โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด, แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

เช็คตารางการเยี่ยมชมสโมสร (Stadium Tour) ได้ที่ www.manutd.com
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แม้อุปสรรคที่ขวำงกั้นยังมีฟุตบอลเป็นพลังขับเคลื่อนให้ชีวิตเดินต่อไป  
นี่คือเรื่องรำวในชีวิตจริงของ 2 เยำวชนตัวน้อยจำกมูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย ทีไ่ด้รับกำรคดัเลอืกให้เป็นตวัแทนของ Chevrolet Thailand 
ร่วมเดินทำงไปเป็น Mascot เดินจับมือนักฟุตบอลระดับโลกลงสู ่
สนำมโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โรงละคร 
แห่งควำมฝันของสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

WHERE THERE’S PLAY, 
THERE’S BEAUTIFUL POSSIBILITIES

CHEVY Football Hero

เยาวชนคนแรกเป็นเด็กหญิงอายุ 10 ขวบ 
ชื่อว่าจันทร์จิรา หรือน้องฟิล์ม เธอเป็นเด็ก
ที่ชอบเล่นฟุตบอลและชอบถ่ายรูปผู้คน 
ที่ก�าลังเล่นฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจ แม้ชีวิต
ของเด็กคนหนึ่งที่ต้องพลัดพรากจาก 
แม่ผู้ให้ก�าเนิด พลัดพรากจากพ่อซึ่งก่อคดี
ชิงทรัพย์จนถูกต้องขังในเรือนจ�ามากว่า  
5 ปี ทกุวนันีไ้ด้รบัการเลีย้งดโูดยตากบัยาย
ทว่าด้วยจติใจทีเ่ข้มแขง็ ทัง้ยงัเป็นคนยิม้เก่ง 

น้องฟิล์มบอกกับเราเพียงว่า “ถึงแม้หนูจะรู้สึกเศร้าแต่ก็ยังอยากเล่นฟุตบอลทุกวัน  
เพราะเวลาเล่นหนูจะไม่กังวลกับเรื่องอะไร” ดั่งในคลิปวีดีโอที่เผยแพร่อยู่ในเฟซบุ๊ค 
แฟนเพจ Chevrolet Thailand ซึ่งสะท้อนความเข้มแข็งของเธอและพลังของกีฬาฟุตบอล 
ที่พาชีวิตของเธอข้ามผ่านอุปสรรคไปได้อย่างมั่นคง 

เยาวชนอีกหนึ่งคนเป็นเด็กผู้ชายอายุ 10 ขวบเท่ากัน ผู้ตั้งปณิธานเอาไว้ว่า “สักวันหนึ่ง 
ผมจะเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่” ความฝันของเด็กชายจิณณวัฒน์ หรือน้องเบียร์ที่เป็นเด็กตั้งใจ 
เล่นฟตุบอลเพราะเชือ่มัน่ว่าความส�าเรจ็ต้องมาจากความตัง้ใจ เป็นแรงผลกัดนัให้เขาเลอืก
ที่จะเป็นเด็กดีแม้ต้องใช้ชีวิตอยู่กับปู่และย่าในชุมชนที่แวดล้อมไปด้วยปัญหายาเสพย์ติด
ก็ตาม “ติดฟุตบอลดีกว่าติดยา” น้องเบียร์บอกกับเราแบบนั้น และเชื่อว่าสนามบอลเป็น 
ที่ปลอดภัยที่สุดส�าหรับเขา รวมถึงเป็นที่ปลดปล่อยขีดความสามารถเชิงลูกหนังของตัวเอง
ให้ผู้คนได้ประจักษ์ วันนี้น้องเบียร์ได้เป็นเยาวชนตัวแทนจากเชฟโรเลตประจ�าปี 2015  
ร่วมกับน้องฟิล์ม ที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของกีฬาฟุตบอลที่พวกเขารักกลางโรงละคร
แห่งความฝันที่กลายเป็นจริง ซึ่งทั้งสองคนจะเป็น Mascot เดินจับมือนักฟุตบอลของ
สโมสรชั้นน�าแห่งเกาะอังกฤษและของโลกลงสู่สนามในเร็วๆ นี้ 

แฟนๆ เชฟโรเลตสามารถ

ตดิตามชมและเป็นก�าลงัใจ 

ให้กบัเยาวชนตวัแทนจาก

เชฟโรเลต #StartingXI

คนใหม่ ผ่านทางเฟซบุค๊

แฟนเพจ Chevrolet Thailand 

ได้ตัง้แต่วนันี้ 
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Horoscope

พยากรณ์โดย : อ. สุลต่าน ปวิร์ภัทร

ดวงลัคนา
ทั้ง 12 ราศี ในปี 2559

สิ่งที่ต้องระวังคือ การมีปัญหากับคนรอบข้างที่จะน�า 
ความเดอืดร้อนมาให้ โดยเฉพาะเดอืนมถินุายน 2559 แต่ถ้า
คณุมสีตใินการแก้ไข กจ็ะท�าให้ปัญหาต่างๆ คลีค่ลายลงไป  
การเงิน มีใช้ไม่ขาดมือ แต่โชคลาภยังนิ่งๆ ไม่โดดเด่น 
สุขภาพ ที่มีเกณฑ์จะป่วยหนักนับว่าไม่มี โดยมากมักเป็น
เกี่ยวกับภูมิแพ้ ปัญหาเกี่ยวกับกระดูก หรือล�าไส้ การงาน 
เริ่มดีขึ้นความผันผวนจะลดน้อยลง แต่ก็ยังมีปัญหาและ
อปุสรรคอยูบ้่าง ความรกั ยงัหวานชืน่อยู ่จะมทีะเลาะกนับ้าง 
แต่เพียงเล็กน้อย ส�าหรับใครที่ยังไม่มีคู่ครอง โดยมากได ้
คู่ไม่ถูกใจ ก็อย่าเพิ่งคบหาให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ 

จะเจอปัญหาหลายอย่างเข้ามา ท�าให้คุณปวดหัว  
แต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ดี การเงิน ในเดือนสิงหาคม 2559 
เริม่มคีวามคล่องตวัมากขึน้ แต่อย่าประมาทในการใช้จ่าย 
สุขภาพ มีเกณฑ์เจ็บป่วย ต้องใส่ใจในสุขภาพเป็นพิเศษ 
การงาน แม้ผลงานจะไม่ได้อย่างใจขอให้อดทนไปก่อน 
ท�าอะไรต้องรอบคอบมากเป็นพิเศษ ส่วนธุรกิจระวัง 
จะมีความไม่เข้าใจกันกับหุ้นส่วน ความรัก ส�าหรับใคร 
ที่มีคู่ครองอยู่แล้วระวังเรื่องรักซ้อน แต่ถ้าคุณทั้งคู ่
หนักแน่นก็ไม่มีปัญหาใดๆ คนโสดจะได้เจอคู่ครองถึง  
2 คนเข้ามาในชีวิตจนเลือกไม่ถูก 

ชีวิตคุณจะเริ่มดีขึ้นเป็นล�าดับ ปัญหาหลายๆ อย่าง 
จะค่อยๆ คลี่คลายลงไป การเงิน เรื่อยๆ ยังไม่มีอะไร
พิเศษเข้ามา แนะน�าว่าอย่าเพิ่งท�าอะไรที่เสี่ยงหรือใช้เงิน
มากเกินไป สุขภาพ ขอให้ดูแลตนเองให้ดี โรคภัยต่างๆ  
ไม่น่ากังวลใจมากนัก การงาน ผลงานยังไม่โดดเด่น 
สะดุดตาผู้ใหญ่ ขอให้ตั้งใจมากๆ ความส�าเร็อยู่ไม่ไกล 
ส่วนใครที่เป็นเจ้าของกิจการต้องระวังการมีปัญหากัน 
กับหุ้นส่วน แต่สุดท้ายก็เคลียร์กันลงตัว ความรัก  
จะค่อยๆ ดีขึ้นเป็นล�าดับ ส่วนใครที่ยังโสด ยังไม่เจอ 
คู่แท้ คนที่ไม่ใช่จะค่อยๆ ตีตัวออกห่างไปเอง 

เคล็ดมงคล ควรบริจาคเลือดอย่างสม�่าเสมอ 
ท�าบุญกับมูลนิธิผู้ประสบภัย และตั้งใจรักษาศีล 5 
อย่างเคร่งครัด สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจ�า แล้ว
ชีวิตท่านจะไม่ตกต�่าเลย

เคล็ดมงคล ขอให้คุณหมั่นรักษาศีล 5  
อย่างเคร่งครัด ปล่อยปลา 10 ตัว เป็นประจ�า  
(ขอให้เป็นปลาที่ก�าลังจะถูกฆ่า) จะช่วยท่าน 
ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้

เคล็ดมงคล รักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัด  
หมั่นปล่อยปลา 12 ตัว เป็นประจ�า (ขอเป็นปลา 
ที่ก�าลังจะถูกฆ่า) หรือไปท�าบุญโลงศพ

เคล็ดมงคล ถวายสังฆทานยา 1 ชุด  
หมั่นรักษาศีล 5 สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจ�า 
และปล่อยชีวิตสัตว์สัก 12 ตัวต่อครั้ง (ขอเป็นปลา 
ที่จะถูกฆ่า) 

เคล็ดมงคล ควรท�าบุญโลงศพ ปล่อยปลา  
12 ตัว บ่อยๆ (ขอเป็นปลาที่จะถูกฆ่า) และ 
ตั้งใจรักษาศีล 5 หรือศีล 8

เคล็ดมงคล ขอให้รักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัด 
และหมั่นไปบริจาคเลือดเป็นประจ�า ถ้าเป็นเรื่อง 
ฮวงจุ้ยควรท�าบ่อน�า้เล็กไว้ที่บ้าน หรือไม่ก ็
เอากระถางวงกลมมาใส่น�า้เลี้ยงปลาเอาไว้ 

มีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในหลายๆ ด้าน การเงิน  
มีรายจ่ายมากขึ้น ถึงแม้จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนอยู่
บ้าง แต่คุณต้องขยันมากเป็นพิเศษถึงจะพอใช้จ่าย 
สขุภาพ ต้องระวังเจ็บป่วยแบบฉกุเฉนิ และอย่าประมาท 
ในเรื่องขับรถหรือเดินทางไกล การงาน ภาพรวมไปได้
เรื่อยๆ เจองานที่ค่อนข้างยาก หากคุณท�าได้ก็เป็นผลดี
ต่อหน้าที่การงาน ส่วนการลงทุนต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน 
ความรัก ไม่มีอะไรน่ากังวลใจมากนัก ส�าหรับใคร 
ที่ยังไม่มีคู่ครองต้องรอไปสักพัก เพราะคู่แท้ของคุณ 
จะเข้ามาในชีวิตตอนประมาณปี 2560

ชีวิตจะมีเรื่องเข้ามาให้คุณต้องวุ่นวายใจอยู่บ้าง แต่ก ็
ไม่เลวร้ายมากนัก เพราะมีเรื่องดีเข้ามาอยู่ การเงิน  
จะเริ่มดีขึ้นเป็นล�าดับหลังเดือนสิงหาคม 2559  
สขุภาพ ระวงัจะเจบ็ป่วยบ่อย หมัน่ออกก�าลงักายประจ�า 
และเดินทางไปที่ใดก็อย่าประมาทเรื่องการขับรถ  
การงาน คนใกล้ชิดจะน�าเรื่องเดือดร้อนมาให้แต่คุณก็
แก้ไขผ่านไปได้ หลังจากเดือนสิงหาคม 2559 ไปแล้ว  
เรื่องงานจะค่อยๆ เริ่มดีขึ้น ความรัก อาจมีปากเสียง 
กระทบกระทั่งกันบ่อยแต่ก็ยังรักกันดี ใครที่ยังไม่ม ี
คู่ครอง คู่แท้นั้นจะเข้ามาในปี 2561 

จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น หรืออาจจะต้องเดินทางไป
ต่างถิ่นไกลๆ การเงิน เริ่มดีมีความคล่องตัวอย่างเป็น
ล�าดับ สุขภาพ ต้องระวังในช่วงเดือนมีนาคม 2559  
อาจจะเจ็บป่วยแบบกะทันหัน และอย่าประมาทเรื่อง 
การใช้ยวดยานพาหนะ การงาน มีการเปลี่ยนแปลง  
อาจจะต้องโยกย้ายงาน หรือได้ท�างานที่ใหม่ ถ้าจะ 
ลงทุนใดต้องพิจารณาถี่ถ้วน ความรัก พอไปได้เรื่อยๆ  
คู่ครองช่วยเหลือดี ส�าหรับใครที่ยังไม่มีคู่ครอง หากใคร
วาดฝันว่าจะเจอคู่แท้จะต้องรอตอนปลายปี 2563  
ถึงมีเข้ามา 

ราศีเมษ 
(13 เม.ย. - 13 พ.ค.)

ราศีกรกฎ 
(15 ก.ค. - 16 ส.ค.)

ราศีพฤษภ 
(14 พ.ค. - 13 มิ.ย.)

ราศีสิงห์ 
(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

ราศีเมถุน 
(14 มิ.ย. - 14 ก.ค.)

ราศีกันย ์
(17 ก.ย. - 16 ต.ค.)
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จะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตพอสมควร  
มีโอกาสที่จะได้เดินทางไกล การเงิน รายจ่ายมีมากกว่า
รายรับ ฉะน้ันควรคดิก่อนใช้ และอย่าเพิง่ลงทนุอะไร 
ทีเ่สีย่งมากนกั สุขภาพ ระวังจะเจ็บป่วยหรือเจออุบัติเหตุ  
ไม่ควรประมาท  การงาน จะท�าอะไรควรท�าให้จริงจัง
และเต็มที่ไปเลย ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือดี ความส�าเร็จ 
ยังมี คนรอบข้างก็รักใคร่ ความรัก ส�าหรับคนที่มีคู่ครอง
จะมีเหตุให้ขัดแย้งกัน ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ ส�าหรับ
ใครที่ยังไม่มีคู่ครอง อาจจะพบคู่แท้เข้ามาในชีวิต  

จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต อาจมีการโยกย้าย 
หลายอย่างแต่ไปในทางที่ดี ขอให้คุณอดทนมากๆ  
การเงิน หามาได้แต่เก็บไม่ค่อยอยู่ อย่าใจอ่อนให้ 
ใครยืมเงิน สุขภาพ จะอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่าย  
ระวังมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนรอบข้าง การงาน  
โดยรวมไม่มีอะไรให้หนักใจ ระวังเรื่องของความเข้าใจ 
เจ้าของธุรกิจ ช่วงครึ่งปีแรกอย่าเพิ่งลงทุนมาก พอเลย
เดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นไปชีวิตก็จะดีขึ้น ความรัก 
ใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วต้องระวังเรื่องการมีปากเสียงกัน 
ส�าหรับใครที่ยังไม่มีคู่ครอง ขอให้ท่านใจเย็นๆ  
อย่าเพิ่งรีบมีแฟน ค่อยๆ ศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆ 

โชคลาภ ความส�าเร็จ ไม่โดดเด่นชัดเจนมากนัก  
ต้องขยันและอดทนให้มากความส�าเร็จจะเกิดขึ้น  
การเงิน มีแต่รายจ่าย ติดขัด แต่เอาตัวรอดได้  
และจะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง สุขภาพ ไม่น่ากังวล 
โรคภัยไข้เจ็บห่างไกล การงาน จะติดขัดในช่วงครึ่ง 
ปีแรก หลังจากนั้นจะราบรื่นและปัญหาต่างๆ จะ 
น้อยลง เจ้าของกิจการ อย่าเสี่ยงลงทุนเยอะ หากเลย
เดือนสิงหาคม 2559 ไปแล้วจะค่อยๆ เริ่มดีขึ้น  
ความรัก ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองยังอยู่ในเกณฑ ์
ที่ดีอยู่ ใครยังไม่มีคู่ครอง คงจะต้องรอในปี 2563-2564  
ถึงจะมีเข้ามา 

ระวังมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้น แต่คุณก็ยังรับมือไหว  
การเงิน อาจจะติดขัด มีเหตุให้ต้องเป็นหนี้สิน หรือ 
อย่าเพิ่งท�าอะไรเสี่ยงๆ ใช้จ่ายเท่าที่จ�าเป็น สุขภาพ  
มีเกณฑ์เจ็บป่วย ควรใส่ใจดูแลตัวเองเป็นพิเศษ และ
อย่าประมาทเรื่องขับรถ การงาน จะเจองานหนัก  
งานเหนื่อย อย่าเพิ่งท้อถอย จงอดทนและสู้ ความส�าเร็จ
อยู่ไม่ไกล เจ้าของกิจการระวังมีความเห็นไม่ตรงกับ 
หุ้นส่วน และอย่าปล่อยเครดิตเยอะ ความรัก จะมี
ปัญหาจากคนรอบข้าง แต่ถ้าหนักแน่นทั้งคู่ ไม่มีอะไร
ท�าคุณได้ ใครที่ยังไม่มีคู่ครอง มีโอกาสที่จะเจอคู่ครอง
ถึง 2 คน อาจจะเป็นคู่แท้คนหนึ่ง และคู่เทียมคนหนึ่ง 

ดวงชะตาจะเริ่มดีขึ้น เพราะว่าดาวพระราหูได้ย้าย 
ราศีออกไปแล้ว ผู้ใหญ่ก็รักใคร่เอ็นดู ท�าอะไรก็จะ 
ประสบผลส�าเร็จ การเงิน โชคลาภจะเริ่มมีเข้ามา  
หรือโชคแบบฟลุ๊คๆ สุขภาพ หากใครที่เจ็บป่วยหนัก 
อยู่จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีอะไรน่ากังวลใจมากนัก  
การงาน จะมีโชคทางหน้าที่การงาน ท�าอะไรก็จะ 
ประสบความส�าเร็จ เจ้านายรักใคร่เอ็นดู และมีโอกาส 
ที่จะได้เลื่อนต�าแหน่งด้วย ความรัก ความสัมพันธ์ 
จะดีขึ้น ส�าหรับใครที่ยังไม่มีคู่ครอง มีโอกาสจะได้พบกับ
เนื้อคู่และอาจจะเป็นคู่แท้ 

ชีวิตโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้มีเรื่องร้ายๆ อะไร  
การเงิน เก็บไม่อยู่ ควรแก้เคล็ดโดยการน�าเงินไปซื้อ 
เป็นทรัพย์สินสิ่งของที่มีค่าเอาไว้จะดีกว่า สุขภาพ  
ระวังเกี่ยวกับกระดูก ล�าไส้ ภูมิแพ้ เส้นเอ็นเส้นประสาท
อักเสบ การงาน อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ
เป็นอย่างดี เจ้าของกิจการอาจจะปวดหัวเรื่องลูกน้อง
บริวาร ความรัก ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีอะไร 
น่ากังวลใจมากนัก ส�าหรับใครที่ยังไม่มีคู่ครอง จะได้คู่
ในที่ท�างานหรือที่เรียนเดียวกัน แต่ยังไม่เป็นคู่แท้ 

เคล็ดมงคล  ท�าบุญกับคนสูงอายุ หรือ 
ครูบาอาจารย์ไว้ให้มาก หมั่นสวดมนต์ไหว้พระ
เป็นประจ�า และปล่อยปลาครั้งละ 10 ตัว  
เป็นประจ�า (ขอเป็นปลาที่จะถูกฆ่า)

เคล็ดมงคล  ถวายสังฆทาน 1 ชุด ตั้งใจรักษา
ศีล 5 ให้ดีๆ ควรตักบาตรเป็นประจ�า อานิสงค์นี้
จะท�าให้ชีวิตท่านเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอน 
ในปี 2559

เคล็ดมงคล  ควรหาโอกาสไปถือศีล สวดมนต์
ไหว้พระ  ไปปฏิบัติธรรม ควรปล่อยปลา 8 ตัว
บ่อย ๆ (ขอเป็นปลาที่จะถูกฆ่า) และควรบริจาค
เลือดเป็นประจ�า

เคลด็มงคล  ถวายสงัฆทาน 1 ชดุ ไปท�าบญุโลงศพ
ปล่อยปลา 12 ตัว บ่อยๆ (ขอเป็นปลาที่จะถูกฆ่า) 
และหมั่นไปบริจาคเลือดเป็นประจ�า

เคล็ดมงคล ควรหาโอกาสไปถือศีล สวดมนต์
ไหว้พระ  ไปปฏิบัติธรรม ควรปล่อยปลา 8 ตัว
บ่อย ๆ (ขอเป็นปลาที่จะถูกฆ่า) และควรบริจาค
เลือดเป็นประจ�า

เคล็ดมงคล ถวายสังฆทานยา 1 ชุด ไปปล่อย
ปลาสัก 19 ตัว บ่อยๆ (ขอเป็นปลาที่จะถูกฆ่า) 
หมั่นสวดมนต์ไหว้พระ และรักษาศีล 5 ให้ดีๆ ชีวิต
จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง

ราศีตุลย ์
(17 ต.ค - 15 พ.ย.)

ราศีพิจิก 
(16 พ.ย. -15 ธ.ค.)

ราศีธนู 
(16 ธ.ค. - 15 ม.ค.)

ราศีมังกร
(16 ม.ค. - 12 ก.พ.)

ราศีกุมภ์
(13 ก.พ. - 13 มี.ค.)

ราศีมีน
(14 มี.ค. - 12 เม.ย.)

พยากรณ์โดย อ.สุลต่าน ปวิร์ภัทร
นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย
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