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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 ที่ขับข่ีเชฟโรเลตคันแรกของตัวเองมำกว่ำ 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

ต
ัว
อ
ย
่าง
 




