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สวัสดีครับ...
คุณจ�ำเพื่อนคนแรกของคุณได้มั้ย? หลำยๆ คน 

คง ลืมไปแล้ว ในขณะที่บำงคนยังคบกันมำจนถึงวันน้ี 

ในวัยเด็กจวบจนวัยรุ่น เพื่อนจะมีหลำยรูปแบบ มีทั้ง 

เพื่อนสนิท เพื่อนเรียน เพื่อนกิน เพื่อนเที่ยว เพื่อน

ร่วมงำน แต่เมื่อเรำยิ่งมีอำยุมำกข้ึนเท่ำไหร่ ยิ่งพบว่ำ 

จ�ำนวนเพื่อนที่เรำเคยคบอยู่ยิ่งน้อยลง นั่นเป็นเพรำะ

เวลำจะช่วยกลั่นกรอง จนเหลือเพื่อนที่มีนิสัยและ 

ไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกับเรำจริงๆ  กลำยเป็นเพื่อนสนิท 

หรอืเพือ่นแท้ไปโดยปรยิำย แต่ถงึแม้จะขึน้ชือ่ว่ำสนทิกนั 

มำกแค่ไหน ใช่ว่ำจะต้องตัวติดกันตลอดเวลำ เพรำะ

ยิ่งในวัยท�ำงำน ทุกคนล้วนมีภำระหน้ำที่ ทั้งด้ำน

ครอบครัวและกำรงำนหลำยอย่ำงที่ต้องรับผิดชอบ 

บำงครั้งปีนึงอำจจะได้เจอกันสักที แต่ส�ำหรับเพื่อนแท้

หรือเพื่อนสนิทแล้ว จะเจอกันกี่ครั้งก็ต่อกันติดทุกทีไป 

โดยส่วนตวัแล้ว ผมชอบค�ำพดูนงึทีเ่คยผ่ำนตำ เขำบอก 

เอำไว้ว่ำ “เพือ่น... ไม่จ�ำเป็นต้องอยูด้่วยกนัตลอดเวลำ 

แต่เมื่อเรำมีปัญหำ เพื่อนคนนี้จะมำถึงก่อนเสมอ”  
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ข้อมูล ภาพประกอบ ฯลฯ 
ที่ทางบริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จ�ากัด 
เป็นผู้จัดท�าขึ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ในลิขสิทธิ์และความถูกต้อง

จัดท�าและข้อมูลโดย 

CHEVY TALK 07 จะขอแนะน�ำ 10 สถำนท่ีพิเศษ 

ส�ำหรับคุณและเพื่อน ให้คุณได้ไปชิลล์ น่ังเมำท์  

แฮงค์เอำต์ หรือสนุกสนำน เพื่อรื้อฟื้นควำมทรงจ�ำ

เก่ำๆ ให้คืนกลับมำ อ่ำนแล้วกรี๊งกร๊ำงนัดหมำยกัน 

ได้เลยครับ รับรองไม่ผิดหวัง

และเชฟโรเลตยังท�ำกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสังคม 

และสมำชกิเชฟวีข่องเรำ เริม่จำก “Chevy 500 Million 

Thanks 500 ล้ำน ค�ำขอบคุณ” เพรำะได้ผลิต 

รถยนต์ครบ 500 ล้ำนคนั และเพือ่ตอกย�ำ้ถงึควำมส�ำคญั 

ที่ทำงเชฟโรเลตได้มอบให้กับลูกค้ำตลอดเวลำ 

ที่ผ่ำนมำ และยังมีโครงกำร “Chevrolet Football 

Hero” ท่ีได้รวมพลังกันฟื้นฟูและปรับปรุงสนำมกีฬำ

ของโรงเรียนเพื่อพัฒนำส่ิงดีๆ ให้เกิดขึ้นในชุมชน  

นอกจำกนั้นยังมีอีกหลำยคอลัมน์ ท่ีเข้มข้นและเป็น

ประโยชน์ส�ำหรับทุกคน สนุกกับกำรอ่ำน แล้วพบกัน

ฉบับหน้ำนะครับ

สุภสิทธิ์ รักกสิกร  
บรรณาธิการอ�านวยการ

Segafredo Caf
Tom n Toms Coffee

Car-Lack
Meguiars 
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Complete Care

ด้วยค�ำสัญญำจำกใจวำ่เรำจะดูแลคุณในทุกสถำนกำรณ์ตลอดเส้นทำง นับตั้งแต่วันแรกที่คุณได้เป็นเจำ้ของรถยนต์เชฟโรเลต ควำมห่วงใยและใส่ใจ

ของเรำก็เร่ิมต้นขึน้ทันทเีช่นกนั เชฟโรเลต คอมพลตี แคร์ (COMPLETE CARE) คอืทัง้หมดของควำมใส่ใจห่วงใยและควำมรบัผดิชอบจำกเชฟโรเลต 

ที่จะดูแลทุกคนอยำ่งดีเพื่อให้มั่นใจว่ำ ลูกค้ำของเรำทุกคนจะได้รับประสบกำรณ์ที่ดีในทุกๆ วัน

CALL CENTER 1734 
หรอืเบอร์ของศนูย์บรกิารลกูค้าทางโทรศพัท์ ทีอ่ยากให้ลกูค้าเชฟโรเลตจดจ�าให้ขึน้ใจ  
โดยจดัเตรยีมความช่วยเหลอืเบือ้งต้นโดยเจ้าหน้าทีแ่ละผูเ้ชีย่วชาญ พร้อมให้ข้อมลู  
ตอบค�าถามและให้ความช่วยเหลอืเกีย่วกบัรถรวมถงึการบรกิารต่างๆ ของเชฟโรเลต

CHEVY  
MOBILE SERVICE  

ศนูย์บรกิารเคลือ่นทีข่องเชฟโรเลต 
ทีม่ขีึน้เพือ่ดแูลรกัษารถเชฟโรเลต 
นอกสถานทีห่รอืนอกศนูย์บรกิาร 
ภายในมอีปุกรณ์และเครือ่งมอืที่ 
ได้มาตรฐานครบครนัคอยให้บรกิาร 
ส�าหรบัการบรกิารเบือ้งต้น และ 
มาพร้อมกบัทมีช่างผูช้�านาญของ 
เชฟโรเลตทีจ่ะออกเดนิทางไปให้
บรกิารถงึทีห่มาย  เพือ่ตอบรบัความ
ต้องการของทกุท่านทีอ่าจไม่สะดวกจะน�ารถเข้ารบับรกิารทีศ่นูย์ โดยลกูค้าสามารถตดิต่อ 
ใช้บรกิารนดัหมายล่วงหน้าและสอบถามอตัราค่าบรกิารต่างๆ ได้ทีศ่นูย์บรกิารทัว่ประเทศ 
ง่ายๆ เพยีงเท่านีศ้นูย์บรกิารเคลือ่นทีก่พ็ร้อมอ�านวยความสะดวกให้คณุ

CHEVY PLUS 

เติมเต็มความสุขให้ทุกวันด้วยสิทธิพิเศษมากมาย  
ไม่ว่าจะเป็น อาหารเครื่องดื่ม กาแฟ ไอศกรีม  
ต่างๆ จากพันธมิตรชั้นน�า ที่มีมาให้คุณแบบจัดเต็ม 
ทุกสัปดาห์ และกิจกรรมสนุกๆ ไม่ว่าจะเป็น ดูหนัง  
ดูคอนเสิร์ต คาราวาน หรือ แรลลี่ที่มีอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดทั้งปี เพื่อให้การดูแลหลังการขายไม่เพียงแต่

ครอบคลุมแต่เรื่องรถแต่ยังรวมไปถึงไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง  
เพียงลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ที่เบอร์ 1734 กด 2 หรือ www.chevrolet.co.th

คอมพลีต แคร์จำกเชฟโรเลต เป็นมำกกว่ำกำรดูแลเร่ืองรถ แต่เป็นหัวใจ   

ในกำรดูแลลูกค้ำของเชฟโรเลตทุกท่ำน ให้มีประสบกำรณ์ท่ีดีท่ีสุดตลอด 

เส้นทำงของคุณกับเชฟโรเลต และมอบควำมใส่ใจเป็นพิเศษกับกำรดูแล    

ไปถึงรำยละเอียดของกำรใช้ชีวิตในทุกๆ วัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกำรดูแล 

หลังกำรขำยที่จัดเต็มอย่ำงดีที่สุด เพื่อลูกค้ำคนพิเศษของเรำ

รับประกันคุณภาพ 3 ปี 
หรอื 100,000 กิโลเมตร  

ด้วยมาตรฐานดเียีย่มในการ
ผลติรถยนต์ระดบัโลกของรถ
เชฟโรเลต เราจงึมัน่ใจทีส่ดุ    
ในการรบัประกนัคณุภาพ 
ทกุชิน้ส่วน ของรถยนต์ตลอด
ระยะเวลา 3 ปี หรอื 100,000 กม. 
(แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน)  
โดยผูข้บัขีส่ามารถน�ารถเข้าเชค็

ที่ศูนย์บริการเชฟโรเลตตามระยะที่ระบุบนคู่มือของรถแต่ละรุ่น คุณจะมั่นใจได้ว่ารถยนต ์
ที่คุณรัก จะได้รับการดูแลตามมาตรฐานเชฟโรเลตซึ่งรวมไปถึงความพร้อมของเครื่องมือ 
และอปุกรณ์ในการซ่อมบ�ารุง และ และช่างผูเ้ชีย่วชาญอย่างดทีีส่ดุ คณุจงึสามารถใช้รถยนต์
ได้อย่างม่ันใจ และเตม็ประสทิธภิาพ 

ROADSIDE ASSISTANCE  

ไม่ว่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝันใดๆ กับรถของคุณ คุณก็ยังอุ่นใจได้เสมอกับการบริการ 
Roadside Assistance หรือการให้บริการช่วยเหลือในยามฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหา 
ทีเ่ก่ียวกบัรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นเหตแุบตเตอรีห่มดระหว่างเดนิทาง รถยนต์สตาร์ทไม่ตดิ  
หรือแม้แต่การลืมกุญแจไว้ในห้องโดยสาร โดยเชฟโรเลตพร้อมช่วยเหลือคุณตลอด  
24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน ตลอดสัปดาห์ เพียง โทร. 1734 กด 1 บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 
ก็จะมาช่วยแก้ปัญหาให้คุณทันที 
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Advertorial CHEVY Talk

ส�ำหรับสมำชิกของเชฟโรเลต คงจะ 

ต้องรู้จัก CHEVY PLUS หรือโครงกำร 

ดูแลสมำชิกของ เชฟโรเลต ที่เปิดโอกำส 

ให้สมำชิกทุกคนได้ร่วมเขียนจดหมำย 

ส่งบอกเล่ำเรือ่งรำวดีๆ  ทีม่ต่ีอรถเชฟโรเลต 

คู่ใจของตัวเอง และส�ำหรับฉบับนี้เรำได ้

คัดเลือกสมำชิก 3 ท่ำน ที่ได้ร่วมแบ่งปัน 

เรื่องรำวควำมประทับใจที่เกิดจำก

ประสบกำรณ์จริงที่เกิดขึ้น 

เริ่มจาก คุณวรวุฒิ บุษบา WEB PROGRAMMER  
หนุ่มผู้รักการผจญภัยที่ตกหลุมรัก CHEVROLET 
COLORADO ตั้งแต่แรกพบ และได้ส่งเรื่องราวดีๆ  
ของรถกระบะคู่ใจ COLORADO 2.8 AT LTZ 
4 WD มาบอกกับเรา “ผมมีงานอดิเรกคือการถ่าย
ภาพนก มันต้องผจญภัย ต้องลุยบุกป่าฝ่าดง 
เพื่อไปเก็บภาพนกมาให้ได้ เป็นความสุขที่ได้ท�า 
ในสิ่งที่เรารักกับกลุ่มเพื่อนๆ ออกทริปกันแทบจะ 
ทุกอาทิตย์ ถ้าเป็นวันหยุดยาวก็ไปกันเป็นอาทิตย์
ขนสัมภาระไปเต็มคันรถ ผมขับไปทั่วเมืองไทย 
ไปแทบจะทุกอุทยานแห่งชาติแล้ว ขึ้นเหนือ ลงใต ้
ตะวนัออกสดุตะวนัตก ขึน้เขาดอยผ้าห่มปกนีส่บาย 
ลงห้วยลุยล�าธารภูลมโลก็ไปมาแล้ว ขับ 4 WD  
มันง่ายมาก ไม่ว่าทางจะทุรกันดารแค่ไหน บอกได ้
ค�าเดยีวว่าชลิล์มาก ส�าหรบัถนนทางเรยีบขบันุม่มาก 
เครือ่งเขาแรง แซงได้ดั่งใจ เข้าโค้งหนึบ ผมขับมา
เกือบจะ 3 ปี สองหมื่นกว่ากิโลเมตร วิ่งทางไกลๆ 
เที่ยวโหดๆ อย่างเดียวไม่มีงอแง ฝา กระโปรงรถ
แทบจะไม่เคยเปิดดู ผมว่ามันคุ้มค่าท่ีสุดแล้ว  
ไม่ผดิหวงัทีเ่ลอืกประสบการณ์ 100 ปี ของ CHEVY” 
คุณวรวุฒิบอกกบัเราพร้อมทิง้ท้ายว่า “ลบความเชือ่
เดมิๆ ถ้าได้ลองขบั COLORADO  พาไปได้ทุกที ่
ถ้าใจคุณอยากจะไป”

LOVE 
F I R S T  S I G H T

AT
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ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวความประทับใจดีๆ ของ CHEVY PLUS กับ เชฟโรเลตคู่ใจ หากคุณมีประสบการณ์ดีๆ แบบ 3 ท่านนี้  

ส่งความรู้สึกดีๆ มาบอกเล่ากับเราได้ เพื่อส่งต่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคน

ชายหนุ่มหัวใจ CHEVY คนต่อมาคือ คุณฐิติคมน์ ชราวุฒิ นักธุรกิจอิสระ วัย 23 ปี เจ้าของรถ 
CHEVROLET CRUZE ซึ่งเล่าย้อนวันวานเมื่อครั้งสอบใบขับขี่เสร็จราวๆ สองปีก่อนหน้านี้ให้เรา 
ฟังว่า “ตอนออกจากสนามสอบ ผมเห็นรถยนต์สีด�าคันหนึ่ง ดูสะดุดตามาก นึกว่าเป็นรถหรูราคา 
3-4 ล้าน จึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆ เห็นด้านท้ายว่า CRUZE ร้องอ๋อเลย เพราะเคยมีเพื่อนเล่าให้ฟังถึง 
รถรุ่นนี้ว่าเท่ สปอร์ตมากๆ แต่ตอนนั้นผมยังไม่คิดจะซื้อรถ เลยไม่ได้สนใจอะไรมาก พอมาเจอ 
คนัจรงิเหน็ดไีซน์ว่าเท่ จงึรบีหาข้อมลูทนัท ีเพราะโดยส่วนตวัผมเลอืกรถทีด่ไีซน์เป็นอนัดบัแรกอยูแ่ล้ว 
และราคาไม่สูงเกินไป”

หลังจากคุณฐิติคมน์ได้ท�าการศึกษาและปรึกษากับคนรอบข้างอย่างละเอียดแล้ว CHEVROLET 
CRUZE สีขาว 1.8 LT ก็ได้กลายมาเป็นสมบัติส่วนตัวของเขาสมใจ “ในที่สุดผมก็ได้เป็นเจ้าของ 
CHEVROLET CRUZE ในขณะที่อายุเพียง 22 ปี ผมประทับใจมากๆ เวลามีเพื่อนๆ มาลอง 
ขับรถผม มีแต่ค�าชมว่าขับนิ่มบ้างล่ะ คอนโซลดีไซน์สวยบ้างล่ะ เข้ากับผมมากๆ บ้างล่ะ” 

“ผมอยู่กับรถคันนี้มา 1 ปี เป็นเพื่อนที่ไปกับผมทุกที่ เป็นรถคันแรกของผมและครอบครัว ตั้งแต ่
มีรถคันนี้ ยิ่งท�าให้ผมและครอบครัวผูกพันกันมากขึ้น เพราะผมจะขับกลับไปเยี่ยมครอบครัวที ่
ชลบุรีบ่อยๆ ตอนต้นเดือนเมษายน 58 รถผมยางรั่ว แล้วก็ซ่อมไม่เป็น แต่โชคดีที่จ�าเบอร์ 1734  
ได้ขึ้นใจ โทรไปแป๊บเดียวช่างก็มา ประทับใจมากครับ ยิ่งเชฟโรเลต มีให้กิน MCDONALD,  
COLD STONE, AUNTIE ANNE’S ฟรี ผมยิ่งฟินเลย มั่นใจเลยว่าถ้าคนใกล้ตัวผมจะเลือกรถ 
สักคัน ผมจะแนะน�า CHEVROLET อย่างแน่นอน” คุณฐิติคมน์กล่าว

และชายหนุ่มหวัใจ CHEVY คนสดุท้ายคอื คณุไพโรจน์ องัการกลุ 
จดหมายเล่าความประทับใจที่มีต่อเชฟโรเลต ของคุณไพโรจน์
ย้อนเวลากลับไปเมื่อ 11 ปีก่อน เมื่อครั้งมีโอกาสได้ซื้อรถคัน
แรกในชีวิต 

โดยส่วนตัวคุณไพโรจน์เป็นคนชอบขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัด  
จึงอยากได้รถที่สมบุกสมบันลุยไปได้ทุกที่ จาก 2-3 ตัวเลือกที่มี
ในใจ จนมาลงเอยที่รถกระบะติดโบว์สีทอง มีไฟหน้ารถแบ่งเป็น
สองชั้นดูเท่และสง่างาม ที่เจ้าตัวได้พบในงาน MOTOR SHOW 
ซึ่งก็คือ CHEVROLET COLORADO นั่นเอง

“หลังจากได้ศึกษาข้อมูล ไตร่ตรอง ครุ่นคิดอย่างมาก ผมก็
ตัดสินใจจอง CHEVROLET COLORADO เป็นรถที่ผลิต 
รุ่นแรกด้วย ผมชอบรถที่มีดีไซน์สวย มีเอกลักษณ์ของตัวเอง  
ไม่ชอบรถตลาดๆ ที่วิ่งกันพลุกพล่านบนถนน บางคนก็ทักถึง
ศูนย์บริการจะดีหรือเปล่า มีเยอะไหม ผมก็หาเหตุผลมาหักล้าง 
และที่ผมคิดก็ถูกต้องและเป็นจริง เพราะปัจจุบันเชฟโรเลต  
มีศูนย์บริการกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึง 
ทั่วทุกภูมิภาค เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า ทั้งบริการดีด้วย
และราคาไม่แพงด้วย” คุณไพโรจน์เล่าความประทับใจ

ตลอดระยะเวลากว่า 11 ปี ที่คุณไพโรจน์และ CHEVROLET COLORADO ได้ร่วม 
เดนิทางไปท่ัวทกุภาคของประเทศ รวมถงึประเทศเพือ่นบ้านอย่างประเทศลาว รวมระยะทาง
มากกว่าสองแสนกโิลเมตร คณุไพโรจน์บอกว่าเขาไม่เคยพบปัญหาจกุจกิกวนใจสกัครัง้ 

“จากประสบการณ์การขับ CHEVROLET COLORADO รู้สึกได้ถึงความปลอดภัย ช่วงล่าง
แข็งแรงทนทาน เข้าโค้งท้ายไม่ปัด เวลาใช้ความเร็วสูงรถก็ไม่สั่น ไม่โคลง ผมรู้สึกภูมิใจ
มากและคิดว่าตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกรถ CHEVROLET จนถึงทุกวันนี้ ผมยังรู้สึกอย่างนั้น
ไม่เปลี่ยนแปลง” 

และเมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา คุณไพโรจน์มีโอกาสได้ซื้อรถ CHEVROLET CAPTIVA ต่อจาก

เพื่อนอีกหนึ่งคัน “CHEVROLET CAPTIVA ให้ความรู้สึกถึงความแข็งแกร่งของช่วงล่างที่มา

พร้อมกบัความนิม่นวลเวลานัง่ ไม่ว่าใครทีไ่ด้นัง่รถผม พดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่าห้องโดยสารกว้าง 

นัง่สบายมาก ทกุวนันีเ้จ้า CAPTIVA เลยกลายเป็นรถออกงานสงัคมของผมครบั ส่วนเวลาจะ

ลุยทางไกลๆ ถนนหนทางล�าบากก็จะไปกับเจ้า COLORADO เชฟโรเลตท�าให้ผมรูส้กึชอบ

และสนกุกบัการขบัรถมาก ไม่เคยเบือ่หรอืเหนือ่ยเลย จนถงึทกุวนันีเ้ชฟโรเลตได้กลายเป็น 

ส่วนหนึง่ในการเดนิทางและการใช้ชวีติของผมไปแล้วครบั” คณุไพโรจน์ทิง้ท้าย
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ท่ามหาราช VS ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค  
2 คอมมูนิตี้มอลล์ริมน�้าแห่งใหม่ที่ไม่ควรพลาด บรรยากาศสบายๆ อันเป็นเอกลักษณข์อง
กรุงเทพมหานคร ที่เชื่อว่าใครก็ต้องตกหลุมรัก ยามเย็นย�่าริมแม่น�้าเจ้าพระยา สายลมพัดโชย
ผสานกับทัศนียภาพของสายน�า้กว้าง มนต์เสน่ห์ของบรรยากาศริมน�า้นี้ก่อก�าเนิดจุดนัดพบ 
แห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่อลังการถึง 2 แห่งด้วยกัน นั่นคือ 

ท่ามหาราช ตัง้อยูใ่นตรอกมหาธาต ุถนนมหาราช อาคาร 3 ชัน้ รวม 7 อาคาร ได้รบัการออกแบบ
ในสไตล์โคโลเนียลฟิวชั่น น�าเสนอ ร้านค้าแฟชั่น ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่เคียงข้างไปกับ
ไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจทั้ง ร้านจักรยาน ตลาดพระ และพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะ 

ส�าหรับ ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค คือคอนเซปต์มอลล์ใจกลางปากคลองตลาด ได้แรงบันดาลใจจากการออกแบบอาคารในสไตล์โคโลเนียล
เช่นกัน สิ่งที่โดดเด่นคือระเบียงทางเดินกว้างเลียบแม่น�้าเจ้าพระยาในคุ้งน�้าที่งดงามที่สุด ภายในอาคารน�าเสนอร้านอาหารและเครื่องดื่ม 
รวมถึงสินค้าต่างๆ มากมาย 

ติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติม : www.thamaharaj.com และ www.yodpimanriverwalk.com

“ตลาดน�้าบ้านน๊อกก..ก บ้านนอก”  
ตลาดน�้าเชิงอนุรักษ์แห่งจังหวัดลพบุร ี  
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
เปิดบริการ : วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00 -18.00 น.

ในกระแสการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย “ตลาดน�้าบ้านน๊อกก..ก 
บ้านนอก” เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ของจังหวัดลพบุรี ตลาดน�้า 
แห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ไม่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ น�าเสนอเสน่ห ์
ความเป็นไทย ทั้งสถาปัตยกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  
และการแต่งกายในแบบไทย ที่นี่จึงกลายเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวม 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยอาณาบริเวณ 
กว้างขวาง 75 ไร่ จัดเต็มด้วยห้องแสดงสินค้ากว่า 120 โครงการ 
ทั้งสินค้า OTOP อาหาร และผลไม้ประจ�าจังหวัด ใครที่ก�าลัง 
มองหาทริปท่องเที่ยวไม่ไกลจากเมืองกรุง และเต็มเปี่ยมไปด้วย 
วิถีไทยอันทรงเสน่ห์ ลพบุรีเป็นอีกหนึ่งปลายทางที่คุณห้ามพลาด

ข้อมูลเพิ่มเติม :  www.facebook.com/baannokfloating 
ขอบคุณภาพจาก : www.tiewpakklang.com

งานไทยเทีย่วไทย ครัง้ที ่36   
3-6 ก.ย. 2558     
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กลับมาอีกครั้งกับงานไทยเที่ยวไทย 
มหกรรมทีก่ลุม่ผูห้ลงใหลการท่องเทีย่ว 
ทั้งหลายห้ามพลาด เพราะนี่คือ
โอกาสพเิศษในการท่องเทีย่วทัว่ไทย 
พร้อมกับส่วนลดมากมาย จาก 
ผู้ประกอบการสายท่องเที่ยวทั้งใน
และต่างประเทศกว่า 600 บูธ ที่มา
พร้อมกับสารพันโปรโมชั่นและ
ส่วนลดของโรงแรม รีสอร์ท ทัวร์ 
จนถึงตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ หรือ 
รถเช่าหลากหลาย ที่เรียงรายกัน 
มามอบส่วนลดให้กบัทกุคน ใครก�าลงั
มองหาทริปช่วงปลายปีกนัอยู ่งานนี้
ห้ามพลาดเด็ดขาด

TRAVEL UPDATE

Happening
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“BORN TO BE BEN -  
COME INTO MY WORLD  

โลกใบนี้ของฉัน” 
25 ก.ค. 2558    ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

ติดอันดับคอนเสิร์ตท่ีน่าชมมากท่ีสุดแห่งปี เม่ือ 
บอีซี–ีเทโร เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จัดเต็มคอนเสิร์ต 
“เบน ชลาทิศ ตันติวุฒิ” ศิลปินระดับแนวหน้าของ
เมืองไทยผู้เพียบพร้อมทั้งพลังเสียงอันมีเสน่หค์วบคู่
มากับพรสวรรค์ในการเอ็นเตอร์เทนผู้ชม ส�าหรับ 
“Born to be Ben - Come into my World โลก
ใบนี้ของฉัน” ทุ่มโปรดักชั่นสุดอลังการเพื่อสร้าง
บรรยากาศแฟนตาซีไซไฟ น่าตื่นตาตื่นใจสมกับ
การต้อนรับผู้ชมเข้าสู่โลกของเบน ชลาทิศ ใครที่
เคยได้ชมคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาเม่ือ 2 ปีที่แล้ว  
คงจดจ�าได้ถึงความสนุกสนานและเสียงหัวเราะ
ตลอดการแสดง กลับมายิ่งใหญ่อย่างนี้ การันต ี
ได้ว่าความสนุกย่อมเพิ่มเป็นทวีคูณอย่างแน่นอน

CANON LEGRIA MINI
เตรยีมพร้อมส�าหรับงานเซลฟ์ฟ่ี กล้องวดิโีอแคนนอนรุน่ Legria Mini ตอบสนองไลฟ์สไตล์
ของคนยุคใหม่ที่รักการถ่ายวิดีโอ เพื่อแชร์ทุกสถานการณ์ในชีวิตเข้าสู่โลกโซเชียล  
ด้วยเทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้สายในตัว รองรับการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายจึงถ่ายโอน 
ไฟล์ทีต้่องการไปยงัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ สมาร์ทโฟน แทบ็เลต หรอื 
แชร์ภาพขึน้เว็บไซต์โซเชียลมเีดยีได้อย่างอสิระ เลนส์มมุกว้างพเิศษ 
ครอบคลุม 170 องศา ภาพเคลื่อนไหว 160 องศา ท�าให้เก็บภาพ 
ได้ครบแม้ถ่ายระยะใกล้ ไซส์กะทัดรัดกับหน้าจอทัชสกรีนสามารถ 
พลิกและปรับหมุนได้ มีขาตั้งในตัว บันทึกภาพและเสียงคมชัดแบบ Full HD- 
Stereo Sound คุณภาพคับกล้องแบบนี้ ใครรักการอัพโหลดไม่ควรพลาด

วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ 
13-30 ส.ค. 2558    ณ เมืองไทย รัชดาลัย เธียเตอร์

อีกก้าวย่างหนึ่งของวงการละครเวทีมิวสิคคัลไทย  
เมื่อ “วันสละโสดกับโจทก์เก่าๆ” ได้รวบรวมนกัร้อง
จาก 3 เวทีประกวดร้องเพลง ทั้ง เดอะสตาร์, เอเอฟ 

และเดอะว้อยซ์ มารวมตัวบนเวทีเดียวกัน เรื่องราวของ นพ สถาปนิกหนุ่ม
สุดเจ้าชู้ (แกงส้ม ธนทัต ชัยอรรถ) ที่ก�าลังจะเข้าพิธีวิวาห์กับดา แฟนสาว
ลูกเจ้าพ่อ (เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม) แต่แล้วความวุ่นวายก็เกิดขึ้น  
เมื่อเหล่าโจทก์เก่าของฝ่ายชายได้เรียงรายกันมาสร้างความปั่นป่วนสุดฮา 

ฝีมือการก�ากับของ บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ และ สันติ ต่อวิวรรธน์ ร่วมด้วยทีมนักแสดงเสียงดีระดับแนวหน้า
ของประเทศทั้ง รัดเกล้า อามระดิษ, อ๊อฟ ปองศักดิ์, กิต เดอะว้อยซ์ และ พัดชา เอเอฟ

GADGET & TECHNOLOGY UPDATE

GO PRO HERO 4
ใหม่ล่าสุดจากค่ายโกโปร กล้องวิดีโอไซส์มินิสไตล์ 
แอดเวนเจอร์ ซึ่งฮิตมากในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรม 
เอาต์ดอร์ และเอ๊กซ์ตรีมทั้งหลาย ส�าหรับ GoPro    

Hero 4 มาพร้อมกับหน้าจอ LCD แบบสัมผัสขนาด  
1.75 นิ้ว รองรับไฟล์วิดีโอความละเอียดสูงสุด 4K/15fps, 

2.7K/30fps, 1080P/60fps ทีพ่เิศษขึน้อกีขัน้ คอืโหมด Night 
Photo และ Night Lapse ท�าให้สามารถเก็บแสงได้ดีในเวลา 
กลางคืน เหล่าคนรักการด�าน�้าสามารถพกติดตัวไปได้ถึงระดับ 
น�า้ลกึ 40 เมตร ด้วยน�า้หนกัเพยีงแค่ 83 กรมัท�าให้ GoPro Hero 4  
ติดอันดับกล้องน่าใช้ในใจคนรักการผจญภัยหลายคนเลยทีเดียว

MUSICAL 
COMEDY 

EVENT
UPDATE

“ MUSE” 
(MUSE LIVE IN BANGKOK 2015)
23 ก.ย. 2558    ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี 

ไลฟ์ เนชัน่ บอีซี ี-เทโร 
และ เออีจี ไลฟ์ ขอมอบ 
ประสบการณ์ความมนัส์ 
ทางดนตรี สู่สายตา 
ขาร็อคชาวไทย 
ทั้งหลายกับการแสดง

คอนเสิร์ตใหญ่ ที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลก  
จากสุดยอดวงดนตรีร็อคยักษ์ใหญ่จากประเทศ
อังกฤษ MUSE (มิวส์) ในคอนเสิร์ต MUSE LIVE  
IN BANGKOK 2015

เตรียมตัวให้พร้อมแล้วระเบิดความมันส์แบบทะลุ
โสตประสาทไปกบั 3 สมาชกิ ทัง้ Matthew Bellamy, 
Chris Wolstenholme และ Dominic Howard ที่จะ
มาขบักล่อมเพลงฮติทัง้เก่าและใหม่ อย่าง Sunburn 
และ Unintended รวมทัง้ผลงานเพลงล่าสดุจาก
อลับัม้ชดุที ่7 ทีเ่พิง่เปิดตวัไปสดๆ ร้อนๆ อย่าง Drones

ตวั
อย
่าง
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“แสตมป์ฟ้าผ่า” 
19 ก.ย. 2558    ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

คอนเสิร์ตจัดเต็มของศิลปินหนุ่มอารมณ์ดีแห่งยุค “แสตมป์ -
อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข” ชายหนุ่มผู้มากด้วยความสามารถ  
เป็นทั้ง นักร้อง นักแต่งเพลง และโค้ชจากรายการเพลง 

ชื่อดัง และเป็นเจ้าของเพลงฮิตอีกนับไม่ถ้วนอย่าง มันคงเป็นความรัก ความคิด  
คนที่คุณก็รู้ว่าใคร ชายกลาง โอมจงเงย และเพลงอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งครั้งนี ้
แสตมป์ได้เตรียมเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ให้แฟนๆ ได้ชมกันอีกครั้งตามค�าเรียกร้อง 
หลงัจากห่างหายไปนานถงึ 2  ปี และทางบอีซี ี- เทโร และเลฟิ อสิ โดยบอย โกสยิพงษ์ 
ได้การันตีความสนุกที่มาพร้อมกับเซอร์ไพร์สที่อัดแน่นสมกับคอนเซปต์ฟ้าผ่า  
รับรองว่าทุกคนจะมีความสุขอย่างเต็มอิ่มตลอด 3 ชั่วโมงอย่างแน่นอน

INSIDE OUT  
มหัศจรรย์อำรมณ์อลเวง  
12 ส.ค. 2558 

อนิเมชั่นเรื่องล่าสุดจากค่าย PIXAR ฝีมือการก�ากับของ  
พีท ด็อกเตอร์ ที่เคยสร้างเสียงหัวเราะและความประทับใจจาก 
Monster Inc และ UP ปู่ซ่าบ้าพลัง ‘INSIDE OUT’ น�าเสนอ 
เรื่องราวของไรลีย์ เด็กสาววัย 11 ปีที่ต้องย้ายถิ่นฐานมาอาศัย

อยู่เมืองซานฟรานซิสโก เมื่อต้องเผชิญกับชีวิตใหม่เหล่าอารมณ์ทั้ง 5 ของเธอจึงต้อง 
ร่วมกันปรับตัวโดยพร้อมเพรียง ทั้งอารมณ์ความสุข ความเศร้า ความกลัว ความโกรธ 
และความขยะแขยง มาร่วมผจญภยัไปกบัคาแรคเตอร์ฮาๆ ของอารมณ์ทัง้ 5 ซึง่พร้อมจะ 
สร้างความสนุกสนานและเสริมสร้างจินตนาการในช่วงเทศกาลวันแม่นี้

PAN  
ปีเตอร์แพน    
8 ต.ค. 2558 

ปีเตอร์ แพน ฉบับ 
2015 น�าทีมด้วย 
นักแสดงระดับ 
แนวหน้าอย่าง  
ฮิวจ์ แจ๊คแมน และ  

รนูย์ี มาร์ร่า ภาพยนตร์แฟนตาซเีรือ่งนี ้นบัเป็นหนงั
ฟอร์มยกัษ์แห่งปีทีต้่องตดิตาม ส�าหรบัเวอร์ชัน่ใหม่
ของ “แพน” เป็นการเล่าเรื่องปฐมบทตั้งแต่ก�าเนิด
และวยัเดก็ของปีเตอร์ (Levi Miller) เดก็ชายก�าพร้า
ผู้ถูกพาตัวมาสู่ดินแดนแห่งเวทย์มนต์นามว่า 
“Neverland” ณ ดินแดนแห่งนี้ เด็กน้อยได้พบกับ 
โจรสลดัเคราด�า หรอื Blackbeard (ฮวิจ์ แจ๊คแมน)
ด้วยความกล้าหาญและชาญฉลาดของเขา  
จะช่วยกอบกู้ดินแดนเนเวอร์แลนด์จากการรุกราน
ของเหล่าโจรสลัดได้หรือไม่ ใครที่เป็นแฟนของ
วรรณกรรมเยาวชนชื่อก้องโลกเรื่องปีเตอร์แพน 
คงไม่ยอมพลาด 

MUSIC
UPDATE

MOVIE UPDATE

Happening

ตวั
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่าง
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BOOK
UPDATE

ในกระแสการใช้ชีวิต
แบบพอเพียงของ 
ชาวไทยนั้น มีเนื้อหา 
ที่สอดคล้องไปกับชีวิต
ของ “จอห์น ร็อบบิ้นส์” 
ทายาทธุรกิจไอศกรีม
บาสกิ้น ร็อบบินส์  

ชายผู้น�าเสนอเกร็ดการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกับ 
ใครผ่านทางหนงัสอื ชวีติพองาม ความกล้าหาญ 
ที่จะหันหลังให้กับเงินและกองมรดกมหาศาล
ที่รออยู่ โดยจอห์นหันไปใช้ชีวิตที่เขาเชื่อมั่น 
คือการมัธยัสถ์ อดออม และมีความสุขกับ 
ชีวิตครอบครัวที่น่ารักได้ตามหลัก “ชีวิต 
พองาม” ทฤษฎีเข้าใจง่ายต่างๆ ทั้งการ
เยียวยาสัมพันธภาพระหว่างคุณกับเงิน   
รูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีแนวใหม่ และเรียนรู้
เศรษฐศาสตร์แห่งความสุข ทั้งหมดนี้จะ 
เป็นการจุดประกายให้เราพึ่งพาเงินน้อยลง  
แต่หันมาพึ่งพาศักยภาพในการใช้ชีวิตของ 
เราเองให้มากขึ้น

THE NEW GOOD LIFE  
ชีวิตพองำม 
หมวด : จิตวิทยา-พัฒนาตนเอง 
ส�านกัพมิพ์ : John Robbins
ผูเ้ขยีน : Postbook

คิดต่างอย่างสร้างสรรค์   

หนังสือที่จะช่วย 
เปิดกว้างทัศนคติ และ
เสริมสร้างมุมมองใหม่
ให้การ “คิดต่าง” 
ในทางสร้างสรรค์  
เริม่ต้นจากการบอกเล่า 
ความคิดด้านลบ ที่จะ 
กลายเป็นความคดิร้าย 

ที่บ่อนท�าลาย มาจนถึงการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ให้เกดิประโยชน์ เทคนคิสูค่วามส�าเรจ็ 
ของความคดิต่างอย่างสร้างสรรค์ ปิดท้ายด้วย
การบอกเล่าเรื่องราวของนานาประเทศ ที่เคย
ผ่านวาระสงคราม ถูกกดขี่ข่มเหง และเริ่มต้น
จากการไม่มีอะไรเลย ไม่ว่าจะเป็น สิงคโปร์ 
เกาหลีใต้ และอิสราเอล สารพันความทุกข์ยาก
ได้หล่อหลอมและเสริมสร้างให้ประเทศ 
เหล่านัน้กลายเป็นประเทศทีป่ระสบความส�าเรจ็
ในวันนี้

หมวด : จิตวิทยา-พัฒนาตนเอง 
ส�านกัพมิพ์ : เป่ียมศกัดิ ์คณุากรประทปี
ผูเ้ขยีน : Postbook

ADIDAS ULTRA BOOST 
นวัตกรรมรองเท้าส�าหรับนักวิ่ง อีกระดับ
จากอะดิดาส Adidas Ultra Boost ได้ถูก
พัฒนาขึ้นมาตามแบบฉบับ Energy Running เน้นการปรับตัวเข้ากับจังหวะ
การก้าวเท้าของผู้วิ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติ รองรับแรงกระแทกได้ดี ด้วยวัสดุ
ลดแรงกระแทกด้วยนวัตกรรม BOOST ที่ผลิตขึ้นจากเม็ดแคปซูลพลังงาน
หลายพันเม็ด ผสานกับเทคโนโลยี PRIMEKNIT วัสดุผ้าทอซึ่งถักเป็นตาข่าย 
รองรับการขยายของเท้าขณะออกวิ่ง ลดความระคายเคือง และระบาย 
อากาศได้ดี สวมใส่สบายแม้วิ่งทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรในทุกสภาพพื้นผิว  
พื้นรองเท้าชั้นนอกสุดแบบ Stretch Web ยืดหยุ่นและขยายตัวตามแรง
กระแทกและการเคลื่อนไหวของเท้า สารพันเทคโนโลยีนั้นถูกพัฒนาภายใต้
งานดีไซน์ที่สวยอย่างมีสไตล์สมชื่อแบรนด์อะดิดาส

FASHION / 
SHOPPING  
UPDATE

ส�าหรับสาวกแฟชั่นที่หลงใหลในงานดีไซน์จากญี่ปุ่น คงรู้จักแบรนด์แฟชั่นและ 
ไลฟ์สไตล์ครีเอทเตอร์อย่าง BEAMS (บีมส์) เป็นอย่างดี จากอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ 
ณ ฮาราจูกุ โตเกียว ในวันนี้ BEAMS ได้ขยับขยายมาเปิดแฟล็กชิพสโตร์แห่งแรก 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ห้างเอ็มควอเทียร์ ส�าหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคยกับ  BEAMS ที่นี่คือแบรนด์ที่คัดสรรและ
น�าเสนอแฟชั่น ส�าหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรสนิยมหลากหลาย ทั้งชายหญิงทุกวัย แต่คงคอนเซปต์เดียวกันคือความคิด
สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งเก๋ เท่และไม่ซ�้าใคร เหล่านักช้อปชาวไทยคงต้องปลื้มไม่น้อย ที่จะได้ช้อปโดยไม่ต้องเสีย 
ค่าเครื่องบินไปถึงญี่ปุ่น เพราะร้าน BEAMS จัดเต็มด้วยพื้นที่กว่า 170 ตารางเมตร ทั้งแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องประดับ 
รองเท้า รวมถึงสินค้าไลฟ์สไตล์อัดแน่นเต็มพื้นที่ 

ติดตามความเคลื่อนไหวของ BEAMS ได้ที่ facebook และ instagram : BEAMS_Thailand_Official

BEAMS IN BANGKOK
เอ็มควอเทียร์ กรุงเทพหานคร
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CHEVY 500 Million Thanks

อีกหนึ่งควำมส�ำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของเจนเนอรัล  

มอเตอร์ส ผู้น�ำด้ำนธุรกิจยำนยนต์ระดับโลก ในวันนี้

ได้ผลิตรถคุณภำพเยี่ยมเต็มเปี่ยมไปด้วยสมรรถนะ 

ทีเ่หนอืกว่ำมำสูท้่องถนนรวม 500 ล้ำนคันทั่วโลก 

ตลอดระยะเวลำ 106 ปีที่ผำ่นมำ งำนเฉลิมฉลอง 

ครั้งยิ่งใหญ่นี้จึงถูกจัดขึ้น ณ ศูนย์กำรผลิตรถยนต์ 

จีเอ็ม ในเมืองส�ำคัญทั่วโลก ทั้งศูนย์กำรผลิตแคนซัส

ในสหรัฐอเมริกำ ศูนย์กำรผลิตรัสเซลไฮล์มในเยอรมนี 

ศูนย์กำรผลิตเซำเปำโลในบรำซิล และศูนย์กำรผลิต

เซี่ยงไฮ้ในจีน ส�ำหรับประเทศไทยนั้น จีเอ็มเชิญชวน

ลูกค้ำเชฟโรเลตมำร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวำระพิเศษ  

ณ ศูนย์กำรผลิตยำนยนต์จังหวัดระยอง

เพือ่แสดงค�าขอบคณุทีม่ต่ีอลกูค้าคนส�าคญั เชฟโรเลตได้จดั
งาน “Chevy 500 Million Thanks 500 ล้าน ค�าขอบคณุ” เพื่อ
ให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ได้แชร์ความประทับใจ ที่มี
ต่อรถยนต์เชฟโรเลต บทสนทนาที่อบอุ่นพร้อมกับ 
ช่วงเวลาดีๆ ที่มีร่วมกันนี้ เป็นอีกหนึ่งก�าลังใจให้กับ 
ทีมงานทุกคน อีกทั้งยังเป็นการตอกย�า้ถึงความส�าคัญ
ที่ทางเชฟโรเลตได้มอบให้กับลูกค้าตลอดเวลาที่ผ่านมา 

สเตฟาน จาค็อบบี (Stefan Jacoby) รองประธานบริหาร
และประธานกรรมการของ จีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว

MILLION
T H A N K S500
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ระหว่างกิจกรรมการเฉลิมฉลองความส�าเร็จนี้ว่า “ในขณะที่เรามี
ความภาคภูมิใจ ที่ได้ผลิตรถครบ 500 ล้านคัน เราก็ตระหนักด้วย
ว่า ในก้าวต่อไปของเรา ที่จะสามารถผลิตรถอีก 500 ล้านคันได้นั้น 
เราจะยังคงให้ลูกค้าเป็นหัวใจในทุกสิ่งที่เราท�า”

ส�าหรบัไฮไลต์ของงานกคื็อการมอบรถโคโลราโด ไฮคันทรี ่เป็นรางวลั
ให้กับสมาชิกเชฟวี่พลัสผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ด้วยความใส่ใจ 
ที่มีต่อลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ทางทีมงานได้จัดกิจกรรมการร่วมส่ง 
คลิปวิดีโอ หรือข้อความประทับใจที่มีต่อเชฟโรเลตผ่านทาง
กิจกรรมเชฟวี่พลัส ทั้งนี้ผู้ใช้รถยนต์เชฟโรเลตทุกท่านได้ร่วมกัน 
ส่งประสบการณ์ชีวิต และความประทับใจจากการขับขี่รถยนต์
เชฟโรเลตในรูปแบบของคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 30 วินาที 
หรือเขียนบอกเล่าเรื่องราวนั้นๆ ส่งมาที่ทีมงานเชฟโรเลต เซลล์ 
(ประเทศไทย) จากกระแสการตอบรับที่ดีเยี่ยม ท�าให้ทีมงานได้รับ
คลิปวิดีโอและจดหมายที่ส่งเข้ามามากมายเหนือความคาดหมาย 

จากสารพันเรื่องราวที่น่าประทับใจจากสมาชิกเชฟวี่พลัส คุณสุพจน์ ขวัญคุ้ม เกษตรกร
จากจังหวัดพิจิตร ได้เอาชนะใจทีมงานด้วยการบอกเล่าถึงช่วงชีวิตวัยเริ่มต้นท�างาน
กับรถโคโลราโดซึ่งเป็นรถคันแรกของครอบครัว โดยวันรับมอบรถนั้นเป็นวันเกิดของ
ลูกชาย ทุกคนในครอบครัวจึงรู้สึกภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในความโชคดีที่เกิดขึ้น 
หลังจากวันนั้น เรื่องราวน่าประทับใจนี้ท�าให้คุณสุพจน์ได้รับรางวัล รถโคโลราโด  
ไฮคันทรี่ จากผู้บริหารระดับสูงของจีเอ็ม

ส�าหรับการเฉลิมฉลองในประเทศสหรัฐอเมริกา แมรี่ บาร์ร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของจีเอ็ม กล่าวถึงความส�าคัญเกี่ยวกับรถแบรนด์ต่างๆ ของจีเอ็มที่มีบทบาทต่อชีวิต
ของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในชีวิตประจ�าวัน การท่องเที่ยวพร้อมหน้ากันทั้ง
ครอบครัว ตลอดจนช่วงเวลาส�าคัญในชีวิตอย่างการแต่งงานและการส�าเร็จการศึกษา 
จีเอ็มพร้อมที่จะเดินหน้าสร้างความส�าเร็จต่อไป 

นี่คือค�ำสัญญำของเจอเนอรัล มอเตอร์ส ที่พร้อมเดินหน้ำผลิตรถที่มีควำมเป็นเลิศ 

ด้วยกำรให้ควำมส�ำคัญสูงสุดในด้ำนคุณภำพ เพื่อลูกค้ำทุกคนในอนำคต

CHEVY
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The Journey

WITH GANG
Take a Break

ตวั
อย
่าง



13
CHEVY

ช่วงเวลาดีๆ ที่จะสร้างความสุขให้กับชีวิตของคนเราได้อย่าง

ง่ายดายโดยไม่ต้องจ่ายเงินซื้อหา ก็คือเวลาอันแสนอบอุ่นและ

สนุกสนานไปกับสารพันบทสนทนาเฮฮาร่วมกับเพื่อนฝูงผู้รู้ใจ 

หลากหลายจุดนัดพบจึงถูกคัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์การนัดพบ 

ที่ลงตัวดังต่อไปนี้

Take a Break
ตวั
อย
่าง
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ลอยละล่อง
เหล่าแฟนคลับของภาพยนตร์ไทยชื่อดัง “รถไฟฟ้ามาหานะเธอ” คงคุ้นเคยกันดีกับ 
ภาพบรรยากาศสโลว์ไลฟ์ของ “ลอยละล่อง” เพราะที่นี่คือฉากบ้านริมน�้าของคุณลุงพระเอก
ในเรื่อง ซึ่งในความเป็นจริงนั้น ลอยละล่อง คือโรงแรมขนาดกะทัดรัดสไตล์เกสต์เฮาส์ ที่มี
ห้องพกัเพยีงแค่ 7 ห้อง แต่กลบัได้รบัความนยิมสงูสดุจากชาวไทย และนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิ
ด้วยความเรียบง่ายแต่อบอุ่นของบ้านไม้ 2 ชั้น ที่มีอายุอานามราว 30 ปี กลิ่นอายวินเทจ
แทรกซึมอยู่ทุกอณูและเติมเต็มความทรงจ�าของชีวิตริมน�า้ชาวเมืองให้กับทุกคนที่แวะเวียน
มาเยี่ยมเยือน ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้มาพักบ้านเพื่อน

ใครที่ถวิลหาความทรงจ�าเก่าๆ การได้แวะเวียนมาพักค้างอ้างแรม ณ ลอยละล่องกับ 
กลุ่มเพื่อนฝูงสักคืน ก็นับเป็นการเปล่ียนบรรยากาศและชาร์ตพลังกายให้เต็ม เริ่มต้นกันที่
ยามบ่ายออกตัวส�ารวจพื้นที่น่าสนใจโดยรอบ ทั้งถนนเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม
งดงาม อย่างถนนทรงวาด หรือข้ามแม่น�้าไปเดินเล่นในตรอกซอกซอยฝั่งธนบุรี สัมผัส 
วิถีชีวิตชาวบ้านอย่างใกล้ชิด ยามเย็นกลับมาที่พัก เพื่อเอนหลังชมแสงอาทิตย์ลับฟ้า  
พดูคยุเคยีงแสงจนัทร์สะท้อนคลืน่น�า้ ตืน่มาพร้อมกบัอาหารเช้าสไตล์ไทยๆ อย่าง ไข่กระทะ 
หรืออเมริกันเบรคฟาสต์จานโต แล้วกลับบ้านอย่างมีพลังทั้งกลุ่มอย่างแน่นอน

ลอยละล่อง 
1620/2 ถ.ทรงวาด (ภายในวัดปทุม) เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 

โทร. 0-2639-1390, 08-9133-1131, 08-9454-1414 

LAT. 13.735553, LONG. 100.510449
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หลงัคลาสเรยีนแสนเข้มข้น หรอืชัว่โมงท�างานอนัเคร่งเครยีด การเชญิชวน 

กลุม่เพือ่นร่วมห้องมองหาแหล่งแฮงค์เอาต์ยามเยน็ เป็นสิง่ทีช่่วยผ่อนคลาย

เสมอ เมื่อถึงเวลาต้องน�าเสนอสถานที่ใหม่ๆ ภายใต้โจทย์ของการเดินทาง

ใกล้ๆ ภายในเขตเมือง นี่คือจุดหมายปลายทางใหม่สุดชิคอินเทรนด ์

ที่ทุกคนไม่ควรพลาด

 
MOMENT WITH 
CLASSMATES

RIVER

ตวั
อย
่าง
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ท่ามหาราช
ด้วยคอนเซปต์หลัก Riverside Eatery, Urban Oasis, Art & Culture Market คอมมูนิตี้มอลล ์
แห่งใหม่ “ท่ามหาราช” นี้ ได้ขึ้นแท่นเป็นสถานที่สุดฮิตที่ทุกคนไม่ควรพลาด จากเดิมที่เคยเป็น 
เพียงท่าเรือเพื่อสัญจรข้ามแม่น�้า ในวันนี้ท่ามหาราชได้รับการพัฒนาปรับเปล่ียนให้กลายเป็น
ศูนย์กลางการนัดพบ ซ่ึงโดดเด่นที่สุดด้วยวิวแม่น�้าเจ้าพระยาอันแสนงดงาม

ณ ท่ามหาราชแห่งนี้ นอกจากบรรยากาศที่สวยงามแล้ว ยังพร้อมสรรพไปด้วยสารพันร้านค้าทั้ง
เสื้อผ้าแฟชั่น งานศิลปะ และสินค้าเกี่ยวกับความงาม สิ่งที่น่าดึงดูดใจไม่น้อยไปกว่ากัน ก็คือ 
ร้านอาหารมากมาย ที่มีทั้ง ร้านส้มต�าแนวชิคอย่าง แซบอีลี่ หรือ ร้านเสวย กับเมนูอาหารไทย 
ในต�านานอย่างข้าวอบสับปะรด และถ้าหากชอบทานอาหารฝรั่งสไตล์โรงแรมก็ต้องไม่พลาด
ร้าน Gram แต่ถ้าอยากจิบกาแฟนั่งชิลล์ ทานขนมอร่อยๆ  ก็มีทั้งร้าน Starbucks Coffee, Favour 
Cafe, Trust Me I’m Baker ร้านเบเกอรี่แสนสวย หรือจะแวะร้านไอศกรีมน่ารักๆ อย่าง Creamery 
Boutique Ice Cream และ Stickhouse ส�าหรบัคนชอบขนมไทยต้องไม่พลาดร้าน กณัรย์ี ทีม่ขีนมไทย
โบราณให้เลือกมากมาย รวมทั้งร้าน คุณต๋อย Puff Stick กะหรี่ปั๊บแบบแท่ง กินง่าย อร่อยด้วย

ท่ามหาราช 
1/11 ตรอกมหาธาตุ ถ.มหาราช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

โทร. 0-2024-1393 

LAT. 13.756246, LONG. 100.488777
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XXL KITCHEN
 

ในทริปวันพักผ่อนสั้นๆ ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก 
หากคุณและกลุ่มเพื่อน เลือกที่จะเดินทางมาเที่ยวหัวหิน 
ร้าน XXL Kitchen Home of Giant Burger เตรียมพร้อม
เสิร์ฟอาหารจานโตให้คุณเสมอ เมนูจานเด่น อย่าง 
เบอร์เกอร์และซี่โครงหมูย่างนั้น นอกจากขนาดมาตรฐาน 
ที ่XXL แล้ว ยงัมขีนาด XXXL ให้เลอืกอกีด้วย บรรยากาศ
ของร้านโปร่ง โล่งสบาย ตกแต่งสไตล์ร้านอาหารฟาสต์ฟูด้ 
มทีัง้โซนอนิดอร์ห้องปรบัอากาศ หรอือยากชิลล์เอาต์  
ก็สามารถเลือกน่ังท่ีบริเวณในสวนได้

ขึ้นชื่อว่าอาหารจานยักษ์ ไม่ว่าจะเป็นอาหารสัญชาติ
ไหน ก็การันตีได้ว่ากลุ่มเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็ก 
หรือกลุ่มใหญ่ ต้องให้ความสนใจกันโดยพร้อมเพรียง  
XXL Kitchen เลื่องชื่อในการจัดเสิร์ฟเมนูธรรมดา 
ที่ไม่ธรรมดา รายการอาหารชื่อคุ้นเคยอย่างเบอร์เกอร์ 
โฮมเมด พิซซ่า พาสต้า หรือสลัด หากพูดยี่ห้อว่า 
เป็นของ XXL Kitchen แล้วย่อมเรียกเสียงฮือฮาจาก 
แขกผู้มาเยือนได้เสมอ เพราะมาเสิร์ฟด้วยขนาดที ่
ยักษ์ใหญ่สมชื่อร้าน ใหญ่ทั้งขนาดของขนมปัง ใหญ่ทั้ง
ขนาดของเนื้อเบอร์เกอร์ แทรกมาด้วยปริมาณผักที่ใส ่
มาแบบไม่ยั้งมือ อิ่มท้องกันได้ทั้งกลุ่มอย่างแน่นอน

XXL KITCHEN 
32 ถ.เพชรเกษม ปากซอยหัวหิน 10  

หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โทร. 08-6132-2217 

LAT. 12.609778, LONG. 99.949911

ส�าหรับกลุ่มเพื่อนซ้ี ที่อาจจะแยกย้ายกัน 

ไปท�างานคนละที่ และมีเวลาแฮงค์เอาต์   

กันสั้นๆ ในระยะเวลา 1 คืน เป้าหมายของ 

การเดินทางต้องไม่ห่างจากเมืองกรุง 

มากนัก นัดแนะกันอย่างพร้อมเพรียง 

เตรยีมเก็บกระเป๋าใบเลก็ออกเดินทางไปใช้

เวลาร่วมกัน ในเมืองใกล้กรุงเหล่านี้

SHORT TRIP 
WITH THE
GANG

2 DAY 
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เดอะ ฟอร์ เรสท์ รีสอร์ท
(The For Rest Resort)
หากกลุ่มไหนที่ก�าลังมองหาทริปสั้น 2-3 วัน พร้อมท�ากิจกรรม 
สนุกๆ กับเพื่อนฝูง และเดินทางแบบใกล้ๆ จังหวัดกาญจนบุรี 
นับเป็นอีกหนึ่งปลายทางที่น่าสนใจ ขอแนะน�ารีสอร์ทใหม่ที่ 
ขึ้นแท่นเป็นขวัญใจนักท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วอย่าง The For 
Rest Resort แพที่พักริมแม่น�้าแควน้อย ซึ่งตั้งอยู่เคียงข้าง
สายน�า้ไหลเย็น แวดล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มท่ามกลาง 
ภูเขาสูง ที่เต็มไปด้วยวิวธรรมชาติที่งดงาม พร้อมกับกิจกรรม
พิเศษที่ห้ามพลาดคือการล่องแพไปตามแม่น�้าแควน้อย เพื่อ 
ชมวิวธรรมชาติที่งดงามตลอดสองฝั่ง ไฮไลต์คือการปล่อยให้ 
ผู้มาเยือนได้กระโจนลงน�้า แหวกว่าย ลอยคอเพื่อกลับสู่ที่พัก  
นับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาความสนุกสนานของกลุ่มเพื่อนฝูง 
ที่พลาดไม่ได้

The For Rest Resort ยังเหมาะกับนักท่องเที่ยวหลายรูปแบบ 
ไม่ว่าจะมาแบบเดี่ยว แบบคู่หรือแบบกลุ่ม นอกจากห้องพักที่
ตกแต่งอย่างสวยงามทันสมัย ยังสะดวกสบายในเรื่องอาหาร
เพราะรวมอยู่ในค่าที่พักแล้ว ทั้งมื้อเช้าและมื้อเย็นในรูปแบบ
ของบุฟเฟต์ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือ คุณสามารถนั่งชิลล์
หย่อนขาแกว่งไกวไปมาในสายน�้าเย็นได้อย่างเพลินใจที่หน้า
ห้องพักได้เลย แต่ถ้าหากเพื่อนฝูงท่านใดไม่ชอบเล่นน�้า แต่นิยม
ชมวิว นอนเอนหลังสักงีบบนเปลญวนที่ผูกไว้ตรงระเบียงเคียงน�า้ 
ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความฝันสุดชิลล์ที่ชาวเมืองถวิลหา

เดอะ ฟอร์ เรสท์ รีสอร์ท  
(The For Rest Resort) 
99/15 หมู่ 8 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

โทร. 09-5526-4478, 06-1545-7887

LAT. 14.520267, LONG. 98.820716
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The Park Adventure
กระซิบบอกเพื่อนซี้ให้เตรียมใจสักนิดก่อนเดินทางว่า ทริประยองในครั้งนี้เราจะไม่ได้เห็นวิวของทะเล
แต่อย่างใด เพราะ The Park Adventure เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาและ 
มลี�าธารไหลผ่านถงึ 3 สาย โดดเด่นด้านการผจญภยัทีเ่น้นกจิกรรมสนกุสนานเพลดิเพลนิมากมาย ไม่ว่า
จะเป็น การขี่จักรยานเสือภูเขา ซิ่ง ATV มอเตอร์ไซค์ส่ีล้อ หรือนั่งรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง หากเพื่อน
คนไหนอยากสัมผัสกับผืนน�้า ก็ยังสามารถใช้เวลาไปกับการพายเรือคายัคในบึงกว้างของรีสอร์ท

ด้วยอาณาบริเวณกว้างขวางกว่า 2,000 ไร่ จากเดิมที่เคยเป็นสวนยางพาราร่มรื่น ในปัจจุบันได้เสริม
ตัวอาคารเล็กๆ ที่ดีไซน์สวย เปิดเป็นรีสอร์ทที่พักสไตล์โมเดิร์น น�าเสนอการท่องเที่ยวแนว “ผจญภัย
เชิงเกษตร” นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการเดินเก็บเงาะหรือ
มังคุดในสวนผลไม้นานาพรรณด้วยตัวเอง หรือแวะเยี่ยมเยือนให้อาหารหมู่กวางตัวน้อยใหญ ่
ในฟาร์มของรีสอร์ท ส่วนเพื่อนนักปั่นก็สามารถขี่จักรยานรอบรีสอร์ทได้ ทั้งในรูปแบบของการ ถีบช้าๆ 
บนเส้นทางราบเรียบชมวิวสวย หรือจะขี่แบบผจญภัยผ่านฝายน�้าล้น ให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นก็ย่อมได้

The Park Adventure 
103 ม.5 บ้านเพ ต.ส�านักทอง อ.แกลง จ.ระยอง 

โทร. 02-713-6811-2, 08-6970-8877

LAT. 12.754646, LONG. 101.450936

สุดสัปดาห์ไหนที่มีวันหยุดยาวคงต้องกริ๊งกร๊าง 

นดัเพือ่นสนทิไปท่องเทีย่วในสถานทีใ่หม่ๆ และ 

ด้วยปรมิาณวนัหยดุทีม่มีากขึน้ ท�าให้จดุหมายของ

การเดนิทางนัน้มีหลากหลายมากขึ้น และนี่คือ 

แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในลสิต์ Must go! ทีก่ารนัตี

ได้ว่าคุม้ค่าวนัหยดุยาวอย่างแน่นอน

ADVENTURE FOR  
A LONG WEEKEND WITH 
CLOSE FRIENDS

THE BEST 
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แพ 500 ไร่
การเดินทางสู่ภาคใต้ เป็นทริปที่ต้องใช้เวลาเดินทางไม่น้อยแต่ก็ถือว่า 
คุ้มค่า ละทิ้งความอึกทึกครึกโครมของเมืองหลวง รวมตัวกันแล้วชวนกัน
ปลีกวิเวกไปพักผ่อนแบบสงบเงียบ ท่ามกลางธรรมชาติที่ “แพ 500 ไร่” 
รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในเขื่อนเชี่ยวหลาน ที่มีลักษณะเป็นอ่าวส่วนตัว พื้นน�้าสีเขียว
มรกตนิ่งใสสะอาด ทับซ้อนด้วยทัศนียภาพชวนฝันของภูเขาหินปูนมุมกว้าง 

แพ 500 ไร่ เน้นการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก และเน้น
การพักผ่อนแบบเรียบง่าย จึงไม่มีสัญญาณมือถือใดๆ เพื่อให้คุณได้ใช้เวลา 
อยู่กับเพื่อนฝูงได้เต็มที่ มีสระว่ายน�้าที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม 
ยามเช้ายังปรุงแต่งด้วยสายหมอกสีขาวดูนุ่มละมุน นับเป็นอีกหนึ่งความ
ประทับใจที่หาได้ยากยิ่ง

นอกจากการพักผ่อนสุดชิลล์ที่ห้องพัก หากคุณและเพื่อนๆ เป็นกลุ่มที่ชอบ
กจิกรรม กม็เีรือคายคัให้พายเล่นรอบรสีอร์ท และยงัมกีจิกรรมเชงิอนรุกัษ์
ต่างๆ ทีน่่าสนใจ ท้ังการท่องเทีย่วน�า้ตกแปดเซยีน เดนิป่าขึน้จดุชมววิไกรสร 
หรือนั่งเรือพายล�าเล็กเข้าชมถ�้าปะการังซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับรีสอร์ท แต่หากกลุ่ม
เพื่อนซี้ของคุณ ชื่นชอบการผจญภัยในดีกรีเหนือระดับ แนะน�าให้เลือก
กิจกรรมการเดินป่าตะลุยถ�้าน�้าทะลุ ชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เคียงข้าง
ไปกับน�้าตกและล�าธารที่มีสายน�้าเชี่ยวกราก นับเป็นอีกหนึ่งการผจญภัย
เต็มรูปแบบที่จะ เติมเต็มทริปวันหยุดยาวนี้ให้สมบูรณ์

แพ 500 ไร่ 
21/5 ม.3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 

โทร. 0-7795-3013

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 8.30-17.00 น.

LAT. 9.057727, LONG. 98.630861
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บุรีธารา ไวน์ บาร์ แอนด์ เรสเตอรองท์   
(Buri Tara Wine Bar & Restaurant)
ในย่านริมแม่น�้าเจ้าพระยาเลียบถนนพระราม 3 มีร้านอาหารให้เลือกสรรมากมาย ส�าหรับการ
นัดพบเพื่อนกลุ่มใหญ่ บุรีธารา ไวน์ บาร์ แอนด์ เรสเตอรองท์ เป็นทางเลือกต้นๆ ที่การันตีได้ว่า 
ทุกคนจะเดินทางมาได้อย่างสะดวกสบาย มีที่จอดรถบริการและที่ส�าคัญมีวิวแม่น�้ายามเย็น 
ซึ่งสามารถมองเห็นสะพานภูมิพลที่ทอดยาวข้ามไปถึงฝั่งธนฯ พร้อมอาหารนานาชาติมากมาย 
ให้เพื่อนแต่ละคน เลือกส่ังเมนูที่ชอบได้แบบไม่ซ�้ากัน 

การตกแต่งร้านเน้นความอบอุ่นของไม้ โดยน�าเอาความเป็นไทยโมเดิร์น มาผสมผสานกับ 
งานออกแบบสไตล์บาหลี อาหารไฮไลต์ของทางร้าน คืออาหารทะเลหลากหลายสัญชาต ิ
ทั้งอาหารไทย อย่าง กุ้งแม่น�้าทอดซอสมะขาม หรือแกงคั่วปู หากเป็นสไตล์จีน แนะน�าว่า 
ให้ส่ังเมนูปูผัดพริกเกลือ และหากเพื่อนร่วมรุ่นต้องการสั่งอาหารยุโรป จะลองสั่งสปาเก็ตตี้กุ้ง
แม่น�้าก็การันตีความอร่อยได้เช่นกัน  

บุรีธารา ไวน์ บาร์ แอนด์ เรสเตอรองท์   
(Buri Tara Wine Bar & Restaurant) 
762/2 โครงการบางกอกสแควร์ (จตุจักร พระราม 3)  

ถ.พระราม 3 กรุงเทพมหานคร 

โทร. 02-682-9457-8

เปิดบริการ : ทุกวัน เวลา 17.00-24.00 น.

LAT. 13.672305, LONG. 100.533259

ในรอบปีต้องมีสักครั้ง ที่หมู่เพื่อนวัยเยาว์รวมตัวนัดพบปะเลี้ยงรุ่น หรือ

สังสรรค์เพื่อร�าลึกความหลังสมัยวันวานยังหวานอยู่ จุดนัดพบนั้นต้อง

เหมาะกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ที่เฮกันมา อาหารต้องหลากหลาย ที่จอดรถ

ต้องพร้อม สองร้านอาหารต่อไปนีจ้ดัเสร์ิฟอาหารถกูปากหลากหลายเมนู 

อาณาบริเวณกว้างขวางนั่งเฮฮาได้ถึงค�า่คืน

GET READY FOR 
THE REUNITE

PARTY
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