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เรื่อง : กัญญา  เทพทวีพิทักษ์  ภาพ : ฝ่ายภาพ  H &C

H& C
RECOMMENDS

10  
รา้นเมนไูข่
อรอ่ยนา่ลอง 

H  C Recommends ฉบับนี้เผยลายแทง 

ความอร่อยสำหรับคนรักไข่กับ 10 ร้าน 

อาหารเมนูไข่รสเด็ดทั่วกรุง แต่ละร้าน 

มีรสชาติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป ส่วนจะม ี

ร้านไหนบ้างนั้น ตามไปชิมพร้อมกันได้เลย
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C.O.D.E Caf
 ที่นี่มีขนมหวานสุดเก๋คือ 
ลาวาโทสต์  ผสมผสานระหว่าง 
ฮันน่ีโทสต์และเค้กลาวาเข้าไว้ 
ด้วยกัน  ส่วนของไส้ขนมที่เป็น 
ซิกเนเจอร์ทำจากไข่เค็มรสเค็ม ๆ 
มัน ๆ  กินคู่กับขนมปังกรอบทูโทน 
สีขาว  -  ดำ  ไอศกรีมและวิปปิ้ง 
ครีมก็เข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อ 
หากใครกลัวไม่อ่ิมให้ส่ังคริสป้ี 
วอฟเฟิลไข่กระทะ  เขาใช้แป้ง 
โรตีอบในเครื่องวอฟเฟิลจนกรอบ 
ใส่หมูสับผัดกับซอสมะเขือเทศ 
อ้อ...อย่าลืมสั่งเครื่องดื่มสักแก้ว 
มากินด้วย  จะได้ครบเซตอ่ิมอร่อย 
แบบพอดี ๆ

 ลาวาโทสต์ไส้ไข่เค็ม  คริสป้ี 
  วอฟเฟิลไข่กระทะ  เบคเอ้ก 
  ชาเขียวลาเต้ 

 90 -  150 บาท  เครื่องดื่ม 
 80 - 130 บาท  ขนมหวาน 
 75 - 145 บาท

 ชั้น  1  โครงการ  The Jas 
  ร ามอิ นท ร า   จ ากถนน 
  รามอินทรา  เลี้ยวซ้ายไป 
  ถนนลาดปลาเค้า  โครงการ 
  อยู่ขวามือ

 วันจันทร์ - วันศุกร์ 11.00 น. - 
 21.00 น.  และวันเสาร์ - วัน 
  อาทิตย์  10.00 น. - 22.00 น.

 0-2041-2060

ความอร่อย 
บรรยากาศ 
ความสะอาด 
ความคุ้มค่า EX
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มารี กมีาร ์ แฟรปเป้
สทีองอรา่ม  หอม  หวาน  ชืน่จติ 

เร่ืองและสูตร:สิทธิโชค  ศรีโช  ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ:พัชราวรรณ 

ภาพ :  จิรวัฒน์  มหาทรัพย์ถาวร  สไตล ์ :  พิมฝัน  ใจสงเคราะห์

HEALTHY 
DRINK

มาร ี กมีาร์ 
แฟรปเป้ 
สว่นผสม (สำหรบั 1 แกว้)

  เตรียม  10  นาที  ปรุง  5  นาที 

ทองหยิบ	 3	 ชิ้น	
เนื้อมะพร้าวเผา	 1-4	 ถ้วย	
นมสด	 1	 ออนซ์	
นมข้น	 1-2	 ออนซ์	
ผิวส้มซันคิสต์ขูด	 1-2	 ช้อนโต๊ะ	
น้ำเชื่อมคาราเมล	 1	 ออนซ์	
น้ำแข็ง	 11-2	 ถ้วย	
ทองคำเปลวสำหรับแต่งขอบแก้ว	
ขนมตระกูลทองสำหรับตกแต่ง	
	 บนแก้วและรับประทาน	
	 คู่กันตามชอบ	

วธิทีำ     

	 ปั่นทองหยิบ	 เนื้อมะพร้าว		
เผา	 นมสด	 นมข้น	 ผิวส้มซัน-		
คิสต์	 น้ำเชื่อมคาราเมล	 และ		
นำ้แขง็รวมกนัจนละเอียด	 รินใส่		
แก้วก้านทรงดอกทิวลิปที่ปิด		
ปากแก้วด้วยทองคำเปลวแล้ว		
ตกแต่งด้านบนด้วยขนมตระกูล		
ทองและแผ่ นทองตามชอบ		
พร้อมเสิร์ฟ	 	

	

พลังงานต่อหนึ่งแก้ว
427.11 กิโลแคลอรี
โปรตีน 7.97 กรัม 
ไขมัน 16.64 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 61.88 กรัม 
ไฟเบอร์ 0.00 กรัม
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พลังงานต่อหนึ่งชิ้น 1,027.52 กิโลแคลอรี
โปรตีน 18.48 กรัม  ไขมัน 54.89 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 121.15 กรัม  ไฟเบอร ์ 2.34 กรัม

ไวทช์อ็กโกแลตชสีมงบลอ็ง  
แหง่ A Baketime Story 

สูตร : บุลชัย  อภิวัฒนศร  เรื่อง : เป็นเอก  ทรัพย์สิน  ภาพ : อัศวิน  นรินท์ชัยรังษี  สไตล์ : ปรางรัตน์  ฤกษ์สง่า

เรื่องราวของคนทำขนมสามารถเล่าผ่านตัวขนมที่ทำออกมาได้ทั้งหน้าตา  

และรสชาต ิ พรอ้มสง่ตอ่ใหแ้กค่นกนิรบัรูถ้งึความรกัในการทำขนมนัน้ ๆ  

เช่นเดียวกับขนมของร้าน A Baketime Story ที่คู่รักนักทำขนม  

คอยรังสรรค์ขนมหวานแสนอร่อยให้แก่ทุกคนได้ลิ้มลอง 

BAKERY 
LOVER
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ข้าวเกรียบปากหม้อไข่เยี่ยวม้า
พลังงานต่อหนึ่งชิ้น 32.15 กิโลแคลอรี
โปรตีน 1.31 กรัม  ไขมัน 0.70 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 5.01 กรัม  ไฟเบอร ์ 0.08 กรัม
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COOKBOOK
review

เรื่อง : mambo ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ : พิชชาอร  ณ นคร  ภาพ : สำนักพิมพ ์ Steps

	 สมัยเรียนสองมักใช้  “การ 
กิน”  เป็นวิธีระบายความเครียด 
และการกินนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้น 
ในการทำขนมของเธอ	 ทั้งเสิร์ช 
หาสูตรวิธีทำจากอินเทอร์เน็ต 
รวมถึงหนังสือทั้งไทยและเทศ 
ลองผิดลองถูกและฝึกฝนมา 
เรื่อย  ๆ	 เมื่อคล่องแคล่วดีแล้ว 
จึงเริ่มทดลองทำสิ่งใหม่  ๆ  ด้วย 
การนำความสามารถทางด้าน 
ศิลปะที่เธอถนัด	 ร่วมกับประ- 
สบการณ์ช่วงไปเรียนที่ประเทศ 
ญี่ปุ่นมาประยุกต์เข้ากับการทำ 
ขนมที่เธอรัก	 กลายเป็นไอเดีย 
ขนมหวานที่ ใครเห็นเป็นต้อง 

Everything is 
so Sweet 

มแีตข่นมหวานทัง้นัน้เลย 

“Everything is so Sweet  มีแต่ขนมหวานทั้งนั้นเลย” 

คือคุกบุ๊กที่แค่เปิดดูก็ได้กลิ่นหอม ๆ ที่มาพร้อมความน่ารัก 

ของเมนูต่าง ๆ  ผลงานของสอง - ทรรศนพร  รัตนโกเศรษฐ 

สาวน้อยเจ้าของอินสตาแกรมและเฟซบุ๊ก 

songsweetsong ที่มีผู้ติดตามมากมาย 

จนทำให้สำนักพิมพ ์ Steps ต้องคว้าตัวมารังสรรค์ 

เมนูสุดมุ้งมิ้งให้คุณได้ยิ้มทุกครั้งที่ลงมือทำ

หลงรักและอยากทำตามบ้าง 
คุกบุ๊กเล่มน้ีจึงสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้คนที่อยากทำขนมได้อย่างดี 
ด้วยเมนูง่าย ๆ ท่ีเพียงรู้จักตกแต่ง 
และจัดวาง	 ก็สามารถสร้างสรรค์ 
อาหารบ้าน  ๆ ให้ฟรุ้งฟร้ิงได้ไม่ยาก 
และครั้งนี้ เรามี  2 สูตรสุดคิวต์ 
มาฝากกันด้วย

 
เรื่องและภาพ : 
songsweetsong
สำนักพิมพ ์ Steps
ราคา 295 บาท
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เยอืนทุง่กวา้งแหง่บางเลน  

ชมวถิเีปด็ไลทุ่ง่
เรื่อง:กรองกาญน์  ชัยยะปะปัง  ภาพ:อัศวิน  นรินท์ชัยรังษี  สไตล์:ปรางรัตน์  ฤกษ์สง่า

รุง่สางณ ทุง่นาอำเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ทมีงาน

เดนิทางมาทีเ่ลา้เปด็ไลทุ่ง่ของคูส่ามภีรรยา คณุรุง่ลดัดา

เพชรเกอร์ และคณุสทุธิ ตะโกพร ภาพทีเ่หน็เบือ้งหนา้

คอืไขส่ขีาวทีก่ระจดักระจายอยูเ่ตม็พืน้ จนมองเผนิ ๆคลา้ยกบั

ดอกเหด็ทีผ่ดุขึน้มาจากดนิ ขณะทีฟ่า้ยงัไมท่นัสวา่งดี

สองสามภีรรยากเ็ริม่เดนิเขา้ไปในเลา้ทีม่เีปด็กวา่ 4,000 ตวั

ใชเ้วลาไมน่านนกั ไขเ่ปด็ไลทุ่ง่เกอืบ 3,000 ฟองกถ็กูจดั

เรยีงใสแ่ผงเรยีบรอ้ยพรอ้ม ๆกบัแสงอาทติยท์ีเ่ริม่สาดสอ่ง

SPECIAL 
SCOOP
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 ผ้าขาวได้ ไม่ต้องพึ่งสาร 

ฟอกขาว  นำเปลือกไข่ที่ล้าง 
สะอาดแล้วมาห่อรวมกันด้วยผ้า 
จากนั้นนำไปต้มรวมกับผ้าขาว 
ก่อนนำไปซัก  คุณจะได้ผ้าท่ีขาว 
วิ้งแบบไม่ต้องขยี้ให้เปลืองแรง

 ซักผ้าก็สามารถ  นอกจาก 
ช่วยเรื่องผ้าขาวแล้ว  เมื่อนำ 
เปลือกไข่บดละเอียดมาผสมกับ 
โซดาซักผ้าในอัตราส่วน  1  :  1 

ก็นำมาใช้ซักผ้าแทนผงซักฟอก 
ได้แล้ว
 เป็นเช้ือเพลิงก็ได้  ปัญหาหน่ึง 
ของการก่อเตาถ่านคือการจุดไฟ 
ให้ติดนี่ละค่ะ  แต่ต่อไปไม่ต้อง 
กังวลอีกแล้ว  เพราะเปลือกไข่ 

มหศัจรรยเ์ปลอืกไข ่
ทำอะไรไดต้ัง้เยอะ
เรื่อง : mamboภาพ : อัศวินนรินท์ชัยรังษีสไตล์ : อรุณมณีปาคาพิทักษ์

ไขเ่ปน็วตัถดุบิพืน้ฐานทีท่กุบา้นตอ้งมตีดิครวั  ครัน้ใชเ้สรจ็จะทิง้ใหเ้ปลา่ประโยชน ์ 

กเ็กรงวา่จะยิง่ทำให้โลกรอ้นเปลา่ ๆ  เราเลยสรรหาไอเดยีด ีๆ จากเปลอืกไข ่ 

มาใหค้ณุลองนำไปใชก้นัด ู แลว้จะรูว้า่มนัมหศัจรรยข์นาดไหน  หากใชด้กีบ็อก

ตอ่ได ้ ไมส่งวนลขิสทิธิน์ะ 

เป็นตัวช่วยที่สุดยอดมาก  เพียง 
ทุบเปลือกไข่จนแตกละเอียด 
แล้วห่อด้วยกระดาษ  นำมาวาง 
ไว้ใต้ฟืนแล้วจุดไฟ  อานุภาพ 
ของเปลือกไข่จะทำให้ไฟแรงขึ้น

 ไล่มดได้ด้วย  ผึ่งเปลือกไข่ 
ที่ล้างสะอาดแล้วจนแห้ง  นำมา 
คั่วจนเหลือง  บดเปลือกไข่ให้ 
ละเอียด  จากนั้นผสมเปลือกไข่ 
1 ส่วนกับน้ำ  2 ส่วนในภาชนะ 
คนให้เข้ากันแล้วต้ังท้ิงไว้ประมาณ 
1 ชั่วโมง  ใช้ฉีดพ่นที่รังมดหรือ 
บริเวณที่มดเดินผ่าน

 ทำความสะอาดแจกันปากแคบ 

อีกความท้าทายหนึ่งของบรรดา 
แม่บ้านคือ  การล้างภาชนะปาก 
แคบ  ลองนำเปลือกไข่ที่บดแล้ว 
1 หยิบมือใส่ลงไป  ตามด้วย 
น้ำอุ่นและน้ำยาล้างจานแล้ว 
เขย่า  คราบสกปรกต่าง  ๆ  ก็จะ 
หลุดออกอย่างง่ายดาย

 สครับหน้าใส  ใครจะเชื่อว่า 
เปลือกไข่นี่แหละที่ช่วยให้คุณ 
หน้าผ่องขึ้นได้  แค่นำเปลือกไข่ 
ที่ล้างสะอาดมาบดให้ละเอียด 
ผสมน้ำแล้วนำมาสครับผิวหน้า 
เบา ๆ  ก็จะช่วยกำจัดเซลล์ผิวท่ี 
ตายแล้วได้อย่างอ่อนโยน  แถมยัง 
ลดริ้วรอยได้อีกด้วย

 บรรเทาอาการผิวหนัง 
ระคายเคือง  ใส่เปลือกไข่ล้าง 
สะอาดที่บดละเอียดแล้วลงใน 
ภาชนะที่ ใส่น้ำส้มสายชูหมัก 
แอ๊ปเป้ิล แช่ไว้ประมาณ 2 - 3 วัน 
จากน้ันนำมาทาลงบนผิวท่ีมีอาการ 
ระคายเคืองหรือเป็นผื่นคัน

 ช่วยให้ยาทาเล็บติดทนนาน 

นำเปลือกไข่มาล้างให้สะอาด 
ตากให้แห้ง  แล้วบดให้ละเอียด 
ผสมลงในน้ำยาทาเล็บ  เพียง 
เท่านี้ก็จะทำให้สีสวย  ๆ  ติดทน 
อยู่บนเล็บของเราได้นานขึ้น

GREEN
LIVING

EX
AM
PL
E



ถ้าใช้สบู่ เหลวมาผสมอาจ


เก็บไว้ ได้ ไม่นานและต้อง


เก็บในตู้เย็นเท่านั้น
 แต่ถ้า


ใช้สบู่ก้อนสามารถเก็บไว้


ที่อุณหภูมิห้องได้นานเป็น


เดือน

คอฟฟี่สครับสูตรนี้ใช้ล้างมือ


ดบักลิน่คาวปลาและกระเทยีม


ได้ด้วยค่ะ


TIPS

DIY Coffee Scrub 
ดบักลิน่

เรื่อง : เชฟปอน Znya Organics ภาพ : อัศวิน นรินท์ชัยรังษี

สไตล ์ : ปรางรัตน์ ฤกษ์สง่า


 คุณผู้อ่านที่เป็นคอกาแฟ

ฉบับนี้มี 
 DIY 
 ง่าย
 ๆ 
 จากกาก

กาแฟบดมานำเสนอค่ะ
 เพราะ

ส่วนมากพอชงกาแฟเสร็จแล้ว

ก็จะทิ้ง
 แต่จริง
 ๆ
 แล้วกากเมล็ด


กาแฟบดนั้นมีประโยชน์มาก

นะคะ
 สามารถนำไปผสมกับดิน

ทำปุ๋ยใส่ต้นไม้
 และคุณสมบัติ

ท่ีช่วยขจัดกล่ินได้ดีของกากกาแฟ

คุณสามารถนำมาใส่ชามไว้ใน


ตู้เย็นหรือช่องฟรีซใช้ดูดกลิ่นได้

ด้วย
 พอหลายวันหน่อยก็เปล่ียน

กากใหม่ 
 และถ้ามีมาก 
 ๆ 
 ก็ 

สามารถนำมาทำสครับไว้สำหรับ

ขัดมือ
 ขัดเท้าไว้ใช้ได้ค่ะ


 โ ด ย เ ฉพ า ะ กลิ่ น ไ ม่ พึ ง

ประสงค์จากเท้า
 คอฟฟี่สครับ

สูตรนี้จะช่วยได้
 และกากกาแฟ

ยังเป็นตัวขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว

ทำให้ เท้านุ่มเนียนและเลือด

ไหลเวียนดี
 ใครชอบไปนวดเท้า

แต่ยังไม่มีเวลา
 ลองทำสปาเท้า

แบบง่าย
 ๆ
 ที่บ้านดูนะคะ
 เพียง

นำกากกาแฟบด
 1-2 
 ถ้วยผสม

กับสบู่ก้อนสำหรับอาบน้ำหั่น

เป็นชิ้นเล็ก 
 ๆ
 1-2
 ถ้วย
 หรือถ้า

บ้านไหนใช้สบู่ เหลว
 ก็เทสบู่ 

เ หลว 
 1-4 
 ถ้ วยผสมให้ เ ข้ ากั น

ก็นำมาใช้ได้เลย
 (กากกาแฟมี

น้ำมันในตัวอยู่แล้ว
 ไม่จำเป็น

ต้องเติมน้ำมันอีก)
 เวลาจะใช้

เพียงแค่นำคอฟฟี่สครับที่เตรียม

ไว้มาขัดตามนิ้ วมื อหรื อ เท้ า

ขัดวนเป็นวงกลม
 เสร็จแล้วล้าง

ออกให้สะอาด
 เพียงเท่านี้กลิ่น

ไม่พึงประสงค์ก็จะหายไปค่ะEX

AM
PL
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สนุกกับการแต�งบ�านยิ�งข�้นกับ my home โฉมใหม�

โดยน้ำหวาน และเสนาลิง จะพาไปเคาะประตูดูไอเดีย

แบบคิดเอง ทำเอง ที่คุณก็ทำได�

พร�อมป�วนชวนเจ�าของบ�านทำกิจกรรมสุดฮา

เสาร� 11.00 น. 
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ภาพ : 123RF

SWEET
ENDING

What is done cannot be undone, 

but one can prevent it happening again. 

สิง่ทีท่ำไปแลว้  ไมส่ามารถยอ้นคนืกลบัได ้ 

แตป่อ้งกนัไมใ่หเ้กดิขึน้อกีได้ 
 

จาก “The Diary of a Young Girl”
โดย อันเนอลีส  มาร ี “อันเนอ”  ฟรังค์  หรือแอนน์  แฟรงค์
เด็กหญิงชาวยิวผู้เขียนบันทึกเหตุการณ์ขณะหลบซ่อนตัว

จากการล่าชาวยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง  เป็นบันทึกที่โด่งดังที่สุด
เธอได้รับเลือกจากนิตยสารไทมส์ให้เป็น 1 ใน 100 บุคคลสำคัญแห่งศตวรรษที ่ 20 

และกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้เพื่อเกียรติภูมิของมนุษย ์
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%A7%22 %5Co
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Bleed 5 mm

2

ราคา 490.-

กรรไกรตัดเล็บ Bocas 
รุ่น NC-3000F
สีฟ้า รหัส 2000021195 
สีแดง รหัส 2000021216
สีด�า รหัส 2000021217 

กรรไกรตัดเล็บ Bocas 
รุ่น NC-3020F
สีฟ้า รหัส 2000021218
สีชมพู รหัส 2000021219
สีด�า รหัส 2000021220

ราคา 295.-

ราคา 335.-

ซื้อเป็นคู่

Enfant Organic Moisture Shampoo 
แชมพูส�ำหรับเด็ก
ขนำด 300 ml. รำคำ 245 บำท

แถมฟรี  
Enfant Organic Hair Conditioner 
ครีมนวดผมส�ำหรับเด็ก 1 ชิ้น  
มูลค่ำ 245 บำท

Enfant Extra Friming Body Gel เจลกระชับสัดส่วน
ขนำด 200 ml. รำคำ 875 บำท

แถมฟรี  
Enfant Gentel Exofoliating Body Scrub  
บอดี้สครับ 1 ชิ้น มูลค่ำ 475 บำท

3. 

4. 

5. 

6. 

รหัส 2000014874 รหัส 2000014875

ที่ขัดเงำเล็บ รุ่น 
BBN-300T (10 ซม.) 
สีขาว รหัส 2000021223
สีด�า รหัส 2000021224

ที่ขัดเงำเล็บ รุ่น 
BBN-200T (14 ซม.) 
สีขาว รหัส 2000021221
สีด�า รหัส 2000021222

ซื้อ 
แถม 1 +

รหัส 2000018545 รหัส 2000018544

+

กรรไกรตัดเล็บส�ำหรับเด็ก 
Bocas รุ่น NC-2000BT 
สีฟ้า รหัส 2000021190 
สีชมพู รหัส 2000021191
ออกแบบพิเศษมาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในขณะตัด
เล็บให้เด็กๆใบมีดท�าจากสแตนเลสแบบเดียวกับ
เครื่องมือแพทย์ ใบมีดหมุนได้ 180 องศา

ราคา 475.-

กรรไกรตัดเล็บพร้อมแว่นขยำย 
Bocas รุ่น NC-3020FMT
สีฟ้า รหัส 2000021192 
สีชมพู รหัส 2000021193

สีด�า รหัส 2000021194
กรรไกรตัดเล็บพร้อมแว่นขยาย เหมาะส�าหรับผู้สูงอายุ 
และผู้มีปัญหาทางสุขภาพที่ไม่สามารถก้มตัดเล็บเท้าได้ถนัด 
ใบมีดหมุนได้ 360 องศา

ซื้อคู่กัน กรรไกรตัดเล็บเด็ก (1) 
+ กรรไกรตัดเล็บแว่นขยำย (2) 
 ราคาปกติ 965 บาท

1. 2. 

ราคาปกติ 965 บาท

ราคาพิเศษ 899.-

ซื้อคู่กัน กรรไกรตัดเล็บ3D (3,4) 
+ ที่ขัดเงำเล็บ 14 ซม. (5) 
 ราคาปกติ 755 บาทราคาปกติ 755 บาท

ราคาพิเศษ 549.-

ซื้อคู่กัน กรรไกรตัดเล็บ3D (3,4) 
+ ที่ขัดเงำเล็บ 10 ซม. (6) 
 ราคาปกติ 715 บาท

ราคาพิเศษ 509.-

+

+

+
ใบมีดแบบ 3D โค้งตามรูปเล็บ 
ท�าจากสแตนเลส ใบมีดหมุนได้ 360 องศา

ที่ขัดเงาเล็บ ผลิดจากสแตนเลสอย่างดีจึงมีอายุการใช้งาน
ที่ยาวนานกว่าฟองน�้าขัดเงาทั่วไป และขัดเพียงขั้นตอน
เดียวคุณก็จะได้เล็บที่เงางาม

ราคา 420.-

ราคา 420.-

www.mashops.net
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Bleed 5 mm

สินค้าเพื่อสุขภาพ 12

รหัส 2000021205 ขนาด 75 ml.

รหัส 2000021208 ขนาด 75 ml.

รหัส 2000021206 ขนาด 75 ml.รหัส 2000021207 ขนาด 75 ml.

SET โลชั่นน�้าหอมคู่อาบน�้า ST.ANDREWS 
กลิ่นการ์ดีเนีย

เต็มเปี่ยมด้วยกลิ่นไอความหวานน่าจุมพิศจากการ์ดิเนีย 
มอบความสะอาดสดชื่น พร้อมคุณค่าชาขาวและสารสกัด
จากเปลือกสน คืนความเนียนนุ่ม ชุ่มชื้น พร้อมปกป้อง
ผิวจากมลภาวะ เผยผิวกระจ่างใสสุขภาพดี  ผสานการ
บ�ารุงจากสารสกัดไผ่เผยผิวใหม่ที่นุ่มนวลกว่าเคย
ขนาด 250 ml. /ขวด

SET โลชั่นน�้าหอมคู่อาบน�า้ ST.ANDREWS 
กลิ่นดอกกุหลาบ

หอมจรุงใจ สร้างเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ จากกุหลาบ
พันธุ์หรูแห่งอังกฤษ เพิ่มการปรนนิบัติผิวจากคุณค่า
น�้าสกัดดอกกุหลาบ มอบความสดชื่นให้ผิวที่อ่อนล้า  
คืนความเรียบเนียน ผิวนุ่มละมุนเปล่งปลั่งสดใส  
พร้อมคุณค่า Rose Hip Extract เผยผิวสวยให้กลับ
มีชีวิตชีวาอีกครั้ง
ขนาด 250 ml. /ขวด

ราคาพเิศษ 
219.-

ราคาพเิศษ 
219.-

รหัส 2000020946รหัส 2000020945

ราคาปกติ 500 บาท ราคาปกติ 500 บาท

Charming Shine Collection
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โปรดกรอกแบบฟอร์มใบสั่งซื้อนี้ แล้วส่งกลบัมายัง โทรสารหมายเลข 02-449-9222 บรษิทั อมรนิทร์ บุค๊ เซน็เตอร์ จ�ากดัแบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้าแบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้า

ล�าดับที่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า / ขนาด / สี ราคา / หน่วย จ�านวน (ซื้อ) รวมเงิน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

รวมเงนิ ...................................บาท

ล�าดับที่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า / ขนาด / สี ราคา / หน่วย จ�านวน (ซื้อ) รวมเงิน

ตัวอย่าง 3 0 0 0 0 0 0 2 9 4 ข้าวไรซ์เบอร์รี่อนิทรย์ี 130 2 260

ฝ่ายสมาชิก
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ากัด
108 ม.2 ถ.บางกรวย-จงถนอม
ต.มหาสวัสดิ์  อ.บางกรวย
นนทบุรี 11130

ใบอนุญาตเลฃที่ ปน.(น) /3135 ปณศ.บางกรวย
ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

บริ ก ารธุ รกิ จตอบรั บ

ข้อมูลผู้สั่งซื้อ

รหสัสมาชิก ........................................................................................................................................................................................

ช่ือ – นามสกลุ ................................................................................................................................................................................

โทรศัพท์ (บ้าน).......................................................... โทรศัพท์ (ท่ีท�างาน) ....................................................................

โทรศัพท์มอืถอื............................................................. อเีมลล์ ....................................................................................................

ส� า หรั บล ูกค ้ า ตอบกล ับก ารสั ่ง ซื ้อ

สถานที่จัดส่งสินค้า

เลขท่ี..............................หมู่ที.่................ อาคาร/หมู่บ้าน ....................................................................................................

ตรอก/ซอย........................................................................ ถนน......................................................................................................

ต�าบล/แขวง.................................................................. อ�าเภอ/เขต ......................................................................................

จังหวดั............................................................................... รหัสไปรษณย์ี ................................................................................

• การช�าระสินค้า

  ธนาณติั ส่ังจ่าย ปณจ. บางกอกน้อย 10700 สั่งจ่าย บรษัิท อมรนิทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ากดั 

  โอนเงนิเข้าบัญชีออมทรพัย์ ช่ือบัญชี บรษิทั อมรนิทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ากดั

    ธ.กรงุเทพ สาขาบางล�าพู เลขท่ี 116-0-88265-8

    ธ.กสิกรไทย สาขาบางยี่ขนั เลขท่ี 047-2-06444-6

    ธ.กรงุไทย สาขาพระป่ินเกล้า เลขท่ี 031-1-54806-7

    ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยท่าพระจันทร์ เลขที่ 114-2-00057-2

  ช�าระแบ่งจ่ายด้วยบตัรเครดติ ผ่อน 0% นาน 3 เดอืน ธนาคารที่ร่วมรายการ 

  (ตดิต่อcall center 0-2423-9889)

  ช�าระด้วยบตัรเครดติ  VISA   MASTER

ธนาคาร.................................................................................วนัหมดอาย ุ...................................................................................

หมายเลขบตัร

ลายเซ็นผู้ถอืบตัร ..........................................................................................................................................................................x

ใบเสรจ็รบัเงนินี้ออกในนามช่ือ/บรษัิท ...........................................................................................................................

กรุณาส่งใบสัง่ซื้อ/ใบโอนเงนิ ยืนยันมาที่ FAX : 0-2449-9222

เมื่อซื้อสินค้า ครบ 800.- ขึ้นไป รับบริการส่งสินค้า ฟรี

ใบสั่งซื้อนี้สามารถถ่ายส�าเนาเอกสารเพื่อใช้งานได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จ�ากัด  โทร. 0-2423-9889 

Fax : 0-2449-9222    Email : mashops@amarin.co.th    

www.mashops.net@maSHOPSmaSHOPS
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