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PUBLISHER’S NOTE

ACHARA UMPUJH
PUBLISHER

HOT ISSUE

	 ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล 
เกดิขึน้หลากหลายประเภท	สร้างการ 
เปลี่ยนแปลงมหาศาลต่อวิถีชีวิต
ความเป็นอยูข่องผูค้นในสงัคม	แต่ใน
เวลาเดียวกันส่งผลต่ออุตสาหกรรม
ดั้งเดิมที่อยู่มานาน	 ซ่ึงธุรกิจไหนที่
ปรับตัวไม่ทัน	และไม่อาจต้านทาน
คลื่นความเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้	 ย่อม
ล้มหายไปเป็นวฏัจกัรโลก	ดงันัน้การ
พฒันาธรุกจิค้าปลกีในยคุ	4.0	 (The	
Future	 of	 	Retail)	 คงปฏิเสธไม่ได้
ว่า	 “เทคโนโลยี”	 คือหัวใจส�าคัญใน
การขับเคลื่อนสู ่เป้าหมาย	 ที่ต้อง
มีทั้ง	 Evolution	 และ	 Revolution	
ไปพร้อมๆ	 กัน	 ซึ่งดิฉันและทีมงาน
มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาหาข้อมูลการน�า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาอ�านวย
ความสะดวกให้กับลูกค้าเมื่อมา 
ใช้บริการในศูนย์การค้าและห้าง 
สรรพสนิค้า	เพราะการพฒันา	Retail	
4.0	 คือการพัฒนาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งข้ึน	
ภายใต้แนวคิดแบบ	 Customer	
Centric	 โดยเฉพาะการตอบโจทย์
ลกูค้ากลุม่คนรุน่ใหม่	Generation	Y 
และกลุ ่ม	 Millennials	 ที่มีดิจิทัล
ไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจ�าวันที่ชัดเจน 
เน้นความสะดวกสบายและความ

 With the rise of various digital technology, people’s ways of living are 
tremendously affected. This change also affects traditional industries, 
any businesses that are unable to adapt to the situation nor able to 
resist its force will inevitably suffer doomed outcome. Nowadays, 

VOL.12
No.40
March 2019

รวดเรว็ในการจบัจ่ายใช้สอยหรอืท�าธรุกรรมการเงนิผ่านแอปพลเิคชนัต่างๆ	
อกีทัง้ช่วยเพิม่ความถีใ่นการชอปปิงของผูบ้รโิภค	และสามารถขยายกลุม่
ลกูค้าให้กว้างขึน้	ทัง้หมดนีล้้วนเป็นพลงัขบัเคลือ่นด้วย	 Innovation	และ	
Pioneering	Spirit	มาโดยตลอด	แต่อย่างไรกต็ามการเสพอารมณ์ต่างๆ	ของ
มนษุย์กย่็อมส�าคญัอยูเ่ช่นเดมิ	การทีเ่ราได้พบปะพดูคยุกนัในบรรยากาศ
ต่างๆ	ยงัคงเป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคญักบัความสมัพนัธ์ของมนษุย์	เราในฐานะ
ศนูย์การค้าซึง่เหน็ความส�าคญัของสิง่เหล่านีม้าตลอด	โดยมุง่หวงัให้ทกุท่าน 
มีความสุข	มีประสบการณ์ดีๆ	 เวลามาเยือน	จึงได้พัฒนาโครงการต่างๆ 
โดยสอดแทรกมมุมองต่างๆ	ให้ทกุท่านได้มาสมัผสัได้อย่างรืน่รมย์	โดยจะได้ 
สมัผสัในโครงการใหม่ๆ	ของเราต่อไป	

technology holds the key towards 
the success of the future of retail 
while at the same time one must 
not forget to evolve as well as 
revolve. Thus, myself and team 
are always in search of new ways 
to utilize technology to better 
serve our customers during their 
time in our department stores. In 
order to enable the development 
of Retail 4.0, we are aligning 
our efforts to better satisfy the 
needs of our customers using 
Customer Centric approach. With 
Generation Y and Millennials who 
lead digitized lives daily – their 
lives focus on convenience and 
speed of transactions including 
all financial transactions via 
applications. Digital technology 
also helps to increase shopping 
f requency and to expand 
customer base. All in all, our 
ways of working have been driven 
by innovation and pioneering 
spirit. Nonetheless, we have 
not neglected human emotions 
as social interactions between 
people remain as important as 
ever. We, as a department store, 
have always placed high regard on 
all of these factors with the aim to 
bring happiness and great visiting 
experiences to our customers. 
As such, we will continue to offer 
a series of new initiatives with 
appealing qualities with the hope 
that our customers will be enticed 
with our up and coming projects.
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เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาอ�านวย
ความสะดวกให้กับลูกค้าเมื่อมา 
ใช้บริการในศูนย์การค้าและห้าง 
สรรพสนิค้า	เพราะการพฒันา	Retail	
4.0	 คือการพัฒนาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งข้ึน	
ภายใต้แนวคิดแบบ	 Customer	
Centric	 โดยเฉพาะการตอบโจทย์
ลกูค้ากลุม่คนรุน่ใหม่	Generation	Y 
และกลุ ่ม	 Millennials	 ที่มีดิจิทัล
ไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจ�าวันท่ีชัดเจน 
เน้นความสะดวกสบายและความ

 With the rise of various digital technology, people’s ways of living are 
tremendously affected. This change also affects traditional industries, 
any businesses that are unable to adapt to the situation nor able to 
resist its force will inevitably suffer doomed outcome. Nowadays, 
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รวดเรว็ในการจบัจ่ายใช้สอยหรอืท�าธรุกรรมการเงินผ่านแอปพลเิคชันต่างๆ	
อกีทัง้ช่วยเพิม่ความถีใ่นการชอปปิงของผูบ้รโิภค	และสามารถขยายกลุม่
ลกูค้าให้กว้างขึน้	ทัง้หมดนีล้้วนเป็นพลงัขบัเคลือ่นด้วย	 Innovation	และ	
Pioneering	Spirit	มาโดยตลอด	แต่อย่างไรกต็ามการเสพอารมณ์ต่างๆ	ของ
มนษุย์กย่็อมส�าคญัอยูเ่ช่นเดมิ	การท่ีเราได้พบปะพดูคยุกนัในบรรยากาศ
ต่างๆ	ยงัคงเป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคญักบัความสมัพนัธ์ของมนษุย์	เราในฐานะ
ศนูย์การค้าซึง่เหน็ความส�าคญัของสิง่เหล่านีม้าตลอด	โดยมุง่หวงัให้ทกุท่าน 
มีความสุข	 มีประสบการณ์ดีๆ	 เวลามาเยือน	จึงได้พัฒนาโครงการต่างๆ 
โดยสอดแทรกมมุมองต่างๆ	ให้ทกุท่านได้มาสมัผสัได้อย่างรืน่รมย์	โดยจะได้ 
สมัผสัในโครงการใหม่ๆ	ของเราต่อไป	

technology holds the key towards 
the success of the future of retail 
while at the same time one must 
not forget to evolve as well as 
revolve. Thus, myself and team 
are always in search of new ways 
to utilize technology to better 
serve our customers during their 
time in our department stores. In 
order to enable the development 
of Retail 4.0, we are aligning 
our efforts to better satisfy the 
needs of our customers using 
Customer Centric approach. With 
Generation Y and Millennials who 
lead digitized lives daily – their 
lives focus on convenience and 
speed of transactions including 
all financial transactions via 
applications. Digital technology 
also helps to increase shopping 
f requency and to expand 
customer base. All in all, our 
ways of working have been driven 
by innovation and pioneering 
spirit. Nonetheless, we have 
not neglected human emotions 
as social interactions between 
people remain as important as 
ever. We, as a department store, 
have always placed high regard on 
all of these factors with the aim to 
bring happiness and great visiting 
experiences to our customers. 
As such, we will continue to offer 
a series of new initiatives with 
appealing qualities with the hope 
that our customers will be enticed 
with our up and coming projects.
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	 The	Emporium	and	The	EmQuartier	are	welcoming	the	approaching	summer	with	an	update	
of	the	latest	spring/summer	2019	trends	directly	from	the	fashion	capitals	from	around	the	world.	
It	is	time	to	visit	your	leading	fashion	lables	including	Burberry,	Celine,	Chanel,	Christian	Dior,	Louis	
Vuitton,	Miu	Miu,	Prada,	Valentino,	MCM,	Stella	McCartney,	and	many	more	located	at	our	shopping	
complex.	Escape	the	Bangkok	heat	and	come	shop,	dine,	and	simply	have	a	good	time	with	us.	
Lots	of	fun	summer	activities	and	sales	promotion	to	enhance	your	shopping	experience	await	you.	
	 Till	our	next	issue!			
	 ส�ำหรบัช่วงซมัเมอร์ของปีน้ีกเ็ช่นเดยีวกบัในทกุๆ	 ปี	ที	่ ด	ิ เอม็โพเรียม	และ	ด	ิ เอม็ควอเทยีร์	ผูน้�ำด้ำนแฟชัน่
แบรนด์ดังระดับโลกจะได้น�ำเสนอเทรนด์แฟชั่นส�ำหรับช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนที่ก�ำลังเป็นที่นิยมของเหล่ำ 
เซเลบรติีแ้ละแฟชัน่นสิต้ำจำกทัว่โลก	ไม่ว่ำจะเป็น	ลอนดอน	ปำรสี	นวิยอร์ก	มลิำน	ฯลฯ	ผ่ำนแฟชัน่ไอเทม็ต่ำงๆ	
ทีข่ำดไม่ได้ในหน้ำร้อนปีนี	้จำกแบรนด์ชัน้น�ำระดบัโลก	 เช่น	Burberry,	Celine,	Chanel,	Christian	Dior,	Louis	
Vuitton,	Miu	Miu,	Prada,	Valentino,	MCM,	Stella	McCartney	และอืน่ๆ	อกีมำกมำย	 ให้เลอืกสรรในทกุๆ 
ไลฟ์ไตล์แฟชัน่ตลอดช่วงซมัเมอร์นี	้ รวมถงึควำมสนกุสนำนจำกกจิกรรมรบัซมัเมอร์ต่ำงๆ	 และควำมพเิศษจำก 
ร้ำนอำหำรชัน้น�ำทัง้ที	่ด	ิเอม็โพเรยีม	และ	ด	ิเอม็ควอเทยีร์	ซมัเมอร์ในปีนีจ้งึเป็นอกีครัง้ทีท่กุๆ	คนจะได้รบัควำมสขุจำก
ท้ังกำรชอปปิง	กำรรบัประทำนอำหำร	และกำรร่วมท�ำกจิกรรมต่ำงๆ	ท้ำควำมร้อนแรงของอำกำศในกรุงเทพมหำนคร		
	 แล้วพบกนัใหม่ใน	E&P	ฉบบัหน้ำ	สวสัดคีรบั

HOT ISSUE
	 The	greatest	news	for	every	Thai	marking	an	auspicious	beginning	of	2019	is	the	official	coronation	of	
His	Majesty	King	Maha	Vajiralongkorn	Bodindradebayavarangkun,	which	is	schedule	for	early	May.	
The	first	coronation	in	the	Kingdom	in	seven	decades,	it	is	considered	the	most	important	event	in	the	
modern	history	of	Thailand	and	will	adhere	to	ancient	royal	traditions.	I,	along	with	the	executive	board	
and	staff	at	The	Emporium	and	The	EmQuartier,	am	looking	forward	to	join	the	national	celebration	
which	will	bring	great	joy	to	the	Thai	people	and	the	Kingdom.	
	 พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ	บดินทรเทพยวรำงกูร	 รัชกำลที่	 10 
แห่งรำชวงศ์จกัร	ีในช่วงเดอืนพฤษภำคม	คอืหนึง่ในเหตกุำรณ์ส�ำคญัทำงประวตัศิำสตร์ของประเทศไทย	เป็นหนึง่ใน 
โบรำณรำชประเพณีทีส่บืทอดกนัมำหลำยร้อยปี	น�ำมำซึง่ควำมปลืม้ปิต	ิยนิด	ีและสริมิงคลต่อพสกนกิรชำวไทย
ทุกหมู่เหล่ำ
	 โอกำสนีใ้นนำมของผูบ้รหิำรและพนกังำนศนูย์กำรค้ำ	ด	ิเอม็โพเรยีม	และ	ด	ิเอม็ควอเทยีร์ทกุคน	ขอพระรำชทำน
พระรำชวโรกำสถวำยพระพรชยัมงคล	ขอพระองค์ทรงพระเจรญิ	มพีระชนมพรรษำยิง่ยนืนำน	เป็นมิง่ขวญัแก่ปวง
ข้ำพระพทุธเจ้ำและพสกนกิรชำวไทยสบืไป	
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	 The	Emporium	and	The	EmQuartier	are	welcoming	the	approaching	summer	with	an	update	
of	the	latest	spring/summer	2019	trends	directly	from	the	fashion	capitals	from	around	the	world.	
It	is	time	to	visit	your	leading	fashion	lables	including	Burberry,	Celine,	Chanel,	Christian	Dior,	Louis	
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MAYUREE CHAIPROMPRASITH
EDITOR

 That time of year has arrived again for us to welcome the bright rays of 
summer. The sunshine and warm wind no doubt stimulate positive energy 
for the body and the mind and inspire great creativity in us. With extended 
holidays ahead, this is the best time to plan long-awaited trips – the one 

	 ได้เวลาต้อนรับความร้อนแรงของ
ซมัเมอร์กนัอกีแล้ว	 เช่ือว่าพลงังานจาก
แสงแดดและสายลมร้อนที่พัดผ่านมา
จะช่วยกระตุ้นพลังงานด้านบวกให้กับ
ร่างกาย	จติใจ	และขบัเคลือ่นความคดิ
สร้างสรรค์ของหลายๆ	 คนได้ดีอย่าง 
เช่นเคย	นี่คือช่วงเวลาเหมาะสมที่สุด	
ส�าหรับการแพลนทริปท่องเที่ยวในวัน
หยดุยาวประจ�าปีเพือ่หาประสบการณ์
ใหม่ๆ	 พร้อมเติมเต็มความสุขให้กับ 
ตวัเองและครอบครวั	การได้น�าพาตวัเอง 
ให ้ออกไปพบเจอสีสันบรรยากาศ
เทศกาลซัมเมอร์	 ทั้งแฟช่ันไอเท็มที่ 
จัดจ้าน	 การชอปปิง	 หรือรับประทาน
อาหารตามฤดกูาลทีแ่สนอร่อยถอืเปน็
ความสขุทีคุ่ม้ค่าอย่างแน่นอน
	 ส�าหรับซมัเมอร์ในปีนี	้ ศนูย์การค้า
สยามพารากอนได้อพัเดตเทรนด์แฟชัน่
คอลเลคชั่นล่าสุดจากเหล่าแบรนด์ดัง
ตลอดทัง้เดอืน	โดยได้รบัพระกรณุาคุณ 
จากพระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้า 
สริวิณัณวรนีารรีตัน์	ทรงเผยโฉมผลงาน 
คอลเลคชัน่ทรงออกแบบประจ�าฤดกูาล
สปริง/ซัมเมอร์	 2019	ภายใต้แบรนด	์
“SIRIVANNAVARI”	ซึง่มทีัง้เสือ้ผ้าสตรี	

Hot ISSUE

เสือ้ผ้าบรุษุ	 เครือ่งหนงั	 เครือ่งประดบั	แอคเซสเซอรี	่ และจวิเวลร่ี	ทกุท่านสามารถ 
ชมคอลเลคชั่นทรงออกแบบได้ที่ร้าน	 SIRIVANNAVARI	 บริเวณชั้น	 1	 ถัดมา
กับปรากฏการณ์ที่สุดแห่งโลกที่ทุกคนรอคอย	กับงาน	 “Bangkok	 International 
Fashion	Week	2019”	(BIFW	2019)	และงานอพัเดตเทรนด์แว่นตาล่าสดุรบัฤดรู้อน 
กับ	 “Siam	Paragon	Shades	of	 Style	 2019”	และขอเชิญร่วมต้อนรับเทศกาล 
มหาสงกรานต์กบับรรยากาศการสบืสานประเพณอีนัดงีามของชาวไทย	และกจิกรรม 
สนุกสนานเพื่อเร่ิมต้นปีใหม่ไทยด้วยความเป็นสิริมงคล	ตลอดจนความอร่อยจาก 
หลากหลายเมนพิูเศษรับซมัเมอร์จากร้านอาหารและร้านขนมช่ือดังในสยามพารากอน	 
ทีด่งึดดูให้นกัชมิทัง้ชาวไทยและทัว่โลกต้องมาลิม้ลอง
	 Be	Amazed	พบกบัหลายหลายปรากฏการณ์ความมหศัจรรย์เหนอืระดบัทีเ่กดิขึน้ 
ในทกุพืน้ทีข่องสยามพารากอนตลอดซมัเมอร์นี	้ เพือ่มอบความประทบัใจและความ 
ทรงจ�าอนัพเิศษแด่ลกูค้าคนส�าคญัทกุท่านอย่างเช่นเคย
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that open up new experiences and 
provide happiness for yourself and 
the family. Expose yourself to the 
bright and colorful atmosphere 
of summertime including latest 
fashionable items, shopping spree, 
or tasting of delicious seasonal 
menu – all will be well worth it.
 For this summer, Siam Paragon 
features latest and most up to 
date fashion trends from major 
brands throughout the months. 
The greatest honor is bestowed 
upon us from Princess Sirivannavari 
as Her Royal Highness unveils her 
SIRIVANNAVARI spring/summer 
2019 collection at SIRIVANNAVARI 
store on the 1st floor. SIRIVANNAVARI 
brand specializes in womenswear, 
menswear, leather goods, accessories 
and jewelries. Moreover, the much-
anticipated “Bangkok International 
Fashion Week 2019” (BIFW 2019) 
along with “Siam Paragon Shades 
of Style 2019”, displaying an array of 
trendy sunglasses, await.  Please join 
us in celebrating Songkran festival to 
mark the start to a prosperous Thai 
New Year and to follow the country’s 
long-established tradition. Enjoy 
numerous menus specially selected 
from the restaurants and dessert 
parlors within Siam Paragon that 
have for many years enticed both 
Thais and foreigners alike.
 Lastly, Be Amazed with spectacular happenings all 
around Siam Paragon throughout the summer. As always, 
it is in our heart to impress and instill precious memory in 
our beloved customers.  

 With great pleasure,
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EDITOR’S NOTE

MAYUREE CHAIPROMPRASITH
EDITOR
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THE 52nd dIPLOMATIC 
REd CROSS BAZAAR
Royal Paragon Hall, 5th Floor, Siam Paragon
 
 Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, 
executive vice president of the Thai Red Cross Society, presided 
over the opening ceremony of “52nd Diplomatic Red Cross 
Bazaar”. This fundraising event was organized by the Thai 
Red Cross Society in conjunction with the Diplomatic Group 
for Spouses of Ambassadors in Thailand and diplomatic 
missions. Her Royal Highness participated in the raffles, visited 
different booths with deep interest and was in conversation 
with the ambassadors and their wives.

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 อุปนายิกา 
ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย	เสดจ็พระราชด�าเนนิทรงเป็นประธานเปิด 
“งานออกร้านคณะภริยาทูต	 ครั้งที่	 52”	 มหกรรมสินค้านานาชาต ิ
เพือ่การกศุลแห่งปี	จดัโดยสภากาชาดไทย	ร่วมกบัคณะภรยิาทตูประจ�า 
ประเทศไทย	และสถานทตูจากประเทศต่างๆ	ประจ�าประเทศไทย	โอกาสนี ้
ทรงร่วมกิจกรรมสอยดาว	 ทอดพระเนตรสินค้าจากประเทศต่างๆ 
ด้วยความสนพระราชหฤทยั	ทรงมพีระราชปฏสินัถารกบัเอกอคัรราชทตู 
และภริยาที่ประจ�าอยู่ในบูทของแต่ละประเทศ
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SIRIVANNAVARI AND S’HOMME
SPRING/SUMMER 2019 COLLECTION
Royal Paragon Hall, 5th Floor, Siam Paragon
 
 H.R.H. Princess Sirivannavari Nariratana has designed a 
Spring/Summer 2019 collection, titled “Abode of Metamorphosis”, 
under “SIRIVANNAVARI” brand. This fashion house is known 
for feminine silhouette clothing, exquisite embroidery, and 
unique graphic print. Fifty-nine out of the sixty-seven looks  
are womenswear while the rest is menswear. This season 
showcases artisanal-level embroidery using haute materials 
including feathers, crystals, pearls as well as African’s  
stitching and beading. The collection has not failed to feature  
H.R.H. Princess Sirivannavari Nariratana’s designed graphic 
print, synonymous with the brand. 
 For menswear, under the name S’Homme, exudes elegant 
masculinity of Naravanna world. The show also features 
exquisitely-designed accessories that pays homage to the theme 
of this unforgettable collection.

	 	พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าสริิวณัณวรีนารีรัตน์	ทรงออกแบบ
คอลเลคชั่นประจ�าฤดูกาลสปริง/ซัมเมอร์	 2019	ที่มีชื่อว่า	Abode	of	
Metamorphosis	ภายใต้แบรนด์	 “SIRIVANNAVARI”	ที่โดดเด่นด้วย
โครงสร้างเสื้อผ้าที่ดูเฟมินิน	 งานปักชั้นครู	 ไปจนถึงลายกราฟิกทรง
ออกแบบอนัเป็นเอกลกัษณ์	จ�านวนทัง้สิน้	67	ลคุ	เป็นเสือ้ผ้าสภุาพสตรี	
59	ลคุ	และเสือ้ผ้าสภุาพบรุษุ	8	ลคุ	โดยซซีัน่นีเ้สนองานปักหลายรปูแบบ
บนเสือ้ผ้าหลากสไตล์	 เช่น	ขนนก	ครสิตลั	มกุ	ไปจนถงึงานฝีมอืประจ�า 
ซซีัน่อย่างงานถกัร้อยและปักลกูปัดแบบแอฟรกินั	 เอกลกัษณ์อย่างหนึง่ 
ที่โดดเด่นของแบรนด์	 SIRIVANNAVARI	 คือลายพิมพ์ภาพกราฟิก 
ฝีพระหตัถ์	
	 ส�าหรบัคอลเลคชัน่สภุาพบรุษุภายใต้แบรนด์	S’Homme	นัน้มคีวาม
โก้หรสูไตล์มสัคลูนิของโลกแห่ง	Naravanna	อย่างชดัเจน	นอกจากนี้ 
ยงัน�าเสนอคอลเลคชัน่เคร่ืองประดบัทีด่วูจิติรตระการตาภายใต้ธมีของ
คอลเลคชัน่เสือ้ผ้าด้วยเช่นกนั	
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LOUIS VUITTON MENSWEAR SPRING/
SUMMER 2019 EXCLUSIVE PARTY
Louis Vuitton, M Floor, Siam Paragon

 Louis Vuitton Thailand and Siam Paragon held an exclusive 
party, “Louis Vuitton Men Spring/Summer 2019”. The collection 
was inspired by the magical world of The Wizard of Oz filled  
with rainbows, yellow paths, poppy fields, and an emerald green 
forest. This special collection was designed by Virgil Abloh,  
the latest artistic director of the house’s menswear.
 
  	 หลยุส์	 วติตอง	ประเทศไทย	 ร่วมกบัศนูย์การค้า	สยามพารากอน	
จดังานเอกซ์คลซูฟีปาร์ตี	้ “หลยุส์	วติตอง	คอลเลคชัน่สภุาพบรุษุ	สปรงิ/
ซมัเมอร์	 2019”	ทีไ่ด้แรงบนัดาลใจจากพ่อมดมหศัจรรย์แห่งเมอืงออซ	
อนัเตม็ไปด้วยสรีุง้	ทัง้ทางเดนิอฐิสเีหลอืง	ทุง่ดอกป๊อปป้ี	และป่าสเีขียว
มรกต	ทีอ่อกแบบสร้างสรรค์ผลงานโดยเวอร์จลิ	แอบโลห์	ผูอ้�านวยการ
ฝ่ายสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ส�าหรบัสภุาพบรุษุคนล่าสดุ
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O&B “BLOOMING POSTAL” 
O&B Flagship Store, 1st Floor, The Emporium

 O&B, Thailand’s famed cordwainer, held a grand opening 
party of its first flagship store. Under the concept of “Blooming 
Postal”, the atmosphere was surrounded by an abundance 
of delicate flowers. The latest collection, Ploychava x O&B –  
a collaboration with Ploy Chavaporn Laohapongchana was 
exclusively shown.

	 โอแอนด์บ	ีแบรนด์รองเท้าชือ่ดงัสญัชาตไิทยจดังานแกรนด์โอเพนนิง่ 
ปาร์ตี	้ฉลองเปิดตวัแฟลก็ชปิสโตร์แห่งแรกอย่างเป็นทางการในประเทศไทย 
ภายใต้คอนเซปต์	 “Blooming	Postal”	 ที่เปี่ยมไปด้วยความครีเอทีฟ	 
สดใสท่ามกลางมวลหมูด่อกไม้สไตล์เฟมนินิ	พร้อมเผยโฉมเอกซ์คลซีูฟ	
คอลเลคชัน่ใหม่	Ploychava	x	O&B	ร่วมกบัพลอย-ชวพร	เลาหพงศ์ชนะ	
มาร่วมรงัสรรค์ผลงาน
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with rainbows, yellow paths, poppy fields, and an emerald green 
forest. This special collection was designed by Virgil Abloh,  
the latest artistic director of the house’s menswear.
 
  	 หลยุส์	 วติตอง	ประเทศไทย	 ร่วมกบัศนูย์การค้า	สยามพารากอน	
จดังานเอกซ์คลซูฟีปาร์ตี	้ “หลยุส์	วติตอง	คอลเลคชัน่สภุาพบรุษุ	สปรงิ/
ซมัเมอร์	 2019”	ทีไ่ด้แรงบนัดาลใจจากพ่อมดมหศัจรรย์แห่งเมอืงออซ	
อนัเตม็ไปด้วยสรุ้ีง	ทัง้ทางเดนิอฐิสเีหลอืง	ทุง่ดอกป๊อปป้ี	และป่าสเีขยีว
มรกต	ทีอ่อกแบบสร้างสรรค์ผลงานโดยเวอร์จลิ	แอบโลห์	ผูอ้�านวยการ
ฝ่ายสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ส�าหรบัสภุาพบรุษุคนล่าสดุ
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O&B “BLOOMING POSTAL” 
O&B Flagship Store, 1st Floor, The Emporium

 O&B, Thailand’s famed cordwainer, held a grand opening 
party of its first flagship store. Under the concept of “Blooming 
Postal”, the atmosphere was surrounded by an abundance 
of delicate flowers. The latest collection, Ploychava x O&B –  
a collaboration with Ploy Chavaporn Laohapongchana was 
exclusively shown.

	 โอแอนด์บ	ีแบรนด์รองเท้าชือ่ดงัสญัชาตไิทยจดังานแกรนด์โอเพนนิง่ 
ปาร์ตี	้ฉลองเปิดตวัแฟลก็ชปิสโตร์แห่งแรกอย่างเป็นทางการในประเทศไทย 
ภายใต้คอนเซปต์	 “Blooming	Postal”	 ที่เปี่ยมไปด้วยความครีเอทีฟ	 
สดใสท่ามกลางมวลหมูด่อกไม้สไตล์เฟมนินิ	พร้อมเผยโฉมเอกซ์คลซูฟี	
คอลเลคชัน่ใหม่	Ploychava	x	O&B	ร่วมกบัพลอย-ชวพร	เลาหพงศ์ชนะ	
มาร่วมรงัสรรค์ผลงาน
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CARTIER PRECIOUS GARAGE  
Hall of Fame, M Floor, Siam Paragon

 Cartier reinforces the independent spirits of its utilitarian-
inspired accessories of nails and knots, Juste un Clou and Ecrou 
de Cartier respectively, through its When The Ordinary Becomes 
Precious collection. The prestigious jeweler stunned Bangkok 
with its first cutting-age art installation along with the showing 
of its valuable accessory collection at Hall of Fame, M Floor,  
Siam Paragon.    

 คาร์เทยีร์ ตอกย�า้จติวญิญาณอสิระของคอลเลคชัน่ตะป ูJuste un Clou 
และนอต Ecrou de Cartier ภายใต้แนวคิด When The Ordinary 
Becomes Precious จากสิ่งธรรมดาสามัญสู่เคร่ืองประดับสูงล�้าค่า 
น่าครอบครอง จัดสุดยอดปาร์ตี้แห่งปี ยกอินสตอลเลชั่นอาร์ตสุดล�้า 
มาจดัแสดงในกรงุเทพฯ เป็นครัง้แรก ความประทบัใจยงัไม่จบเพยีงเท่านี ้
โดยคาร์เทยีร์ยงัน�าผลงานสดุล�า้ค่ามาโชว์เคส ณ Hall of Fame ชัน้ M 
ศนูย์การค้า สยามพารากอน
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A HOMAGE TO 
THE HISTORICAL MODEL

Retelling the Classic Tale of the World of Santos de Cartier 
ต�ำนำนแห่งควำมคลำสสกิในโลกแห่งเรอืนเวลำของ Santos de Cartier

 จดุก�ำเนดิของ Santos de Cartier เกดิขึน้โดยม ีAlberto Santos-
Dumont เป็นแรงบนัดำลใจ เขำผูน้ี้คอืนักบนิท่ีมีบทบำทส�ำคญัในแวดวง
วิศวกรรมกำรบินซ่ึงประสบปัญหำยุ่งยำกขณะดูเวลำจำกนำฬิกำพก 
ขณะขบัเครือ่งบนิ ส่งผลให้หลยุส์ คำร์เทียร์ตัดสนิใจสร้ำงสรรค์นำฬิกำ
ข้อมอืขึน้โดยเน้นหนกัเรือ่งไดนำมกิและกำรเคลือ่นไหวทีส่ะดวกสบำย
 นบัจำกวนัแรกที ่Santos de Cartier เปิดตวัขึน้ในปี 1904 จวบจน
วันน้ีก็นับเป็นเวลำกว่ำหน่ึงศตวรรษ ทว่ำยังคงขึ้นแท่นเป็นของสะสม
และเรอืนเวลำคูใ่จ ปีนี ้Santos de Cartier มำพร้อมกบัควำมคลำสสกิ 
ทีเ่รยีบหรภูำยใต้รปูทรงสีเ่หลีย่มจตัรุสัสะท้อนให้เหน็ถงึควำมสมมำตร
ทีง่ดงำม ด้วยเอกลกัษณ์ส�ำคญัอย่ำงกำรยดึขอบตวัเรอืนด้วยสกร ู8 ตวั 
ส่วนท่ีต่ำงไปคอืควำมเพรยีวบำงเพือ่ให้ใช้งำนได้ง่ำยขึน้ ส�ำหรบักลไกเป็น
กลไกอตัโนมตั ิCalibre 1847 MC มำพร้อมคณุสมบตัทิีต้่ำนทำนสนำม
แม่เหลก็แรงสงูเพือ่ท�ำหน้ำทีบ่อกเวลำได้อย่ำงเทีย่งตรง ทัง้ยงัผ่ำนกำร
ทดสอบจำกห้องปฏบิตักิำรของคำร์เทยีร์แล้วว่ำนำฬิกำรุน่นีส้ำมำรถทน
ต่อสภำวะควำมผนัแปรต่ำงๆ เช่น ควำมชืน้ อณุหภมู ิควำมกดอำกำศ 
และแรงกระแทกได้ 
 อีกหนึ่งควำมพิเศษก็คือสำยสำมำรถถอดเปลี่ยนได้ด้วยระบบ 
Cartier Quick Switch System  ทีซ่่อนอยูใ่ต้สำย กบัเทคโนโลย ีSmartLink 
Self-fitting ซึง่จะท�ำกำรปรบัควำมยำวของสำยโลหะให้เข้ำใกล้ข้อเหลก็ 
มำกทีส่ดุโดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้อปุกรณ์ใดๆ เลย ทัง้หมดนีค้อืควำมพเิศษ 
ท่ีเกดิขึน้จำกควำมพถิพีถินัจนส่งให้ Santos de Cartier กลำยเป็นต�ำนำน
แห่งควำมคลำสสกิในโลกแห่งเรอืนเวลำ

Cartier MF The Emporium, MF Siam Paragon

 Santos de Cartier was born in 1904 from the idea 
of famous pilot Alberto Santos-Dumont. While in the air,  
he found looking at his pocket watch an inconvenience. 
Louis Cartier’s response to such a request was by creating 
a timepiece known for its dynamic and comfort to be worn 
on the wrist. Since then Santos de Cartier has undeniably 
become one of Cartier’s most iconic watches. 
 This year marks the return of the new Santos de Cartier, 
which still pays homage to the original style, but has been 
updated to focus on comfort and proportions. There is  

the elegant signature square case with 8 exposed screws, 
yet it sports a slimmer, more streamlined design. 

Featuring an in-house movement _ Calibre 1847 
MC, the new Santos de Cartier is more resistant to 
powerful magnetic fields as well as other external 

variables including humidity, pressure, and 
impact for utmost accuracy and precision. 

              Another highlight is the Cartier QuickSwitch 
System, which comes hand in hand with the 

SmartLink self-fitting technology. This tool-less 
strap changing approach allows wearers to slide 

the bracelet out with little effort, while the latter creates  
a perfect fit on the wrist of its bold and fearless owners. 

 A true icon, the new Santos de Cartier represents  
a new chapter in a classic tale.
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EtErnity Luxury
A remarkable combination between purity of great design and intricate setting of precious gems 

on luxury timepieces – turning them into long-lasting heirlooms.
ส่วนผสมอนัลงตวัระหว่างความบรสิทุธิข์องงานออกแบบและความเรยีบหรขูองการประดบัอญัมณสีูเ่รอืนเวลา 

กลายเป็นมรดกตกทอดทีย่งัคงมเีสน่ห์ไม่เสือ่มคลาย

CARTIER 
MInI BAIgnoIRE PAnThER SPoTS
The craft of luxury watch making and 
artistic creativity are used to design this 
beautiful timepiece. 18K white gold  
case and band are set with 2.47 carat  
brilliant-cut diamonds, made by the  
brand’s jeweler, spotted with jet black 
enamel that requires exquisite workmanship 
to create such delicate piece. Many 
details have transformed this piece into  
a distinguished object.  
สานต่อการประดษิฐ์นาฬิกาชัน้สงูและความ
สร้างสรรค์ในการออกแบบอย่างประณีตด้วย
ตัวเรือน หน้าปัด และสายนาฬิกาทองค�าขาว 
18 กะรตั เจดิจรสัด้วยการประดบัเพชรเจยีระไน 
Brilliant-cut 2.47 กะรตั จากช่างอญัมณมีากฝีมอื 
ของแบรนด์ ไม่ต่างอะไรกับการลงยาสีด�าขลับ 
ที่ถือเป็นงานหตัถศลิป์อนัสงูค่าเพราะมขีัน้ตอน 
สลบัซบัซ้อน จากรายละเอยีดทัง้หมดจงึท�าให้
นาฬิกาเรอืนนีโ้ดดเด่นเหนอืใคร

Cartier MF The Emporium, 
MF Siam Paragon

EXTRAVAGANCE
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CHOPARD 
HAPPY DIAMONDS 
This piece of time exemplifies 
artisanal work and a mastery  
of skills. The model features  
40 pieces of rainbow color 
baguette sapphires surrounding 
the case with an inset of another  
7 moving sapphires. The mother  
of pearl dial looks perfect with  
pink satin straps. 
เรอืนเวลาทีถ่่ายทอดงานศลิป์และ 
ฝีมอือย่างเตม็เป่ียมเวอร์ชัน่นีป้ระดบั
แซปไฟร์ทรงเหลีย่มล้อมรอบตวัเรอืน
จ�านวน 40 เมด็ โดยเรยีงเป็นสรีุง้งดงาม 
ภายในบรรจแุซปไฟร์กลิง้อกี 7 เมด็  
หน้าปัดเปลอืกหอยมกุเข้ากบัสาย 
ผ้าซาตนิสชีมพอูย่างงดงาม 

Chopard Boutique 
MF Siam Paragon 

RICHARD MILLE 
RM 037 LADIES’ AUTOMATIC
The latest version features blue 
ceramic case and pink rubber 
straps. Automatic movement, 
CRMA1, is used. The brand’s 
unique design is enhanced with 
18K rose gold and diamonds. 
This horological gem redefines 
women’s luxury watches.
เวอร์ชัน่ใหม่นีม้าพร้อมจดุเด่นด้วย 
ตวัเรอืนเซรามกิสฟ้ีาและสายยางสชีมพู
ทีไ่ม่เหมอืนใคร แต่ยงัคงกลไกอตัโนมตัิ 
CRMA1 และดไีซน์ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของ
นาฬิกาตระกลูนีไ้ว้เช่นเดมิ เสรมิความ
หรหูราด้วยวสัดโุรสโกลด์ 18 กะรตั  
และประดบัเพชรเมด็งาม เป็นนยิามใหม่
ทีส่วยงาม 

PMT The Hour Glass 
GF The Helix Quartier, 
MF Siam Paragon 

CARTIER 
PANTHÈRE DE CARTIER 
WATCH 
The remarkable design of Panthère 
de Cartier makes this model a 
timeless icon. The square shape  
face, the flexible links of the bracelet,  
and Roman numerals are the 
signature features. The watch is set 
with diamonds totaling 7.8 carats 
exhibiting delicacy and desire  
of any women.
จดุเด่นของนาฬิกาข้อมอืตระกลูปองแตร์ 
เดอ คาร์เทยีร์ อยูท่ีด่ไีซน์อนัโดดเด่นจนเป็น
ไอคอนของวงการนาฬิกา ไล่ตัง้แต่ตวัเรอืน
สีเ่หลีย่มจตัรุสั ข้อต่อสายนาฬิกาโค้งมน 
อ่อนละมนุ แสดงเวลาด้วยตวัเลขโรมนั 
พร้อมประดบัเพชรน�า้งาม 7.8 กะรตั  
สือ่ให้เหน็ถงึความละเมยีดละไมและ 
แรงปรารถนาของสภุาพสตรี

Cartier MF The Emporium, 
MF Siam Paragon 

VACHERON CONSTANTIN 
TRADITIONNELLE QUARTZ 
A long-established brand that  
makes haute horology pieces.  
An outstanding and elegant  
watch for women – with 18K  
white gold case, 30mm dial which  
is surrounded with 92 diamonds 
featuring an alligator strap. The 
perfect answer for a lady who  
favors classic items. 
ด้วยชือ่เสยีงของแบรนด์ทีม่มีายาวนาน
ผสานกบัการประดษิฐ์นาฬิกาสดุประณตี 
ส�าหรบัสภุาพสตรทีีเ่รยีบหรแูต่โดดเด่น  
ตวัเรอืนไวต์โกลด์ 18 กะรตั ขนาด 30 มม. 
ล้อมเพชร 92 เมด็ คูก่บัสายหนงัจระเข้
อย่างลงตวั เหมาะกบัสภุาพสตรทีีห่ลงใหล
นาฬิกาสไตล์คลาสสกิ

Pendulum MF Siam Paragon  

26-29 Extravagance_Watches.indd   29 3/18/2562 BE   11:49 AM



28

EtErnity Luxury
A remarkable combination between purity of great design and intricate setting of precious gems 

on luxury timepieces – turning them into long-lasting heirlooms.
ส่วนผสมอนัลงตวัระหว่างความบรสิทุธิข์องงานออกแบบและความเรยีบหรขูองการประดบัอญัมณสีูเ่รอืนเวลา 

กลายเป็นมรดกตกทอดทีย่งัคงมเีสน่ห์ไม่เสือ่มคลาย

CARTIER 
MInI BAIgnoIRE PAnThER SPoTS
The craft of luxury watch making and 
artistic creativity are used to design this 
beautiful timepiece. 18K white gold  
case and band are set with 2.47 carat  
brilliant-cut diamonds, made by the  
brand’s jeweler, spotted with jet black 
enamel that requires exquisite workmanship 
to create such delicate piece. Many 
details have transformed this piece into  
a distinguished object.  
สานต่อการประดิษฐ์นาฬิกาชัน้สงูและความ
สร้างสรรค์ในการออกแบบอย่างประณีตด้วย
ตัวเรือน หน้าปัด และสายนาฬิกาทองค�าขาว 
18 กะรตั เจดิจรสัด้วยการประดบัเพชรเจยีระไน 
Brilliant-cut 2.47 กะรตั จากช่างอญัมณมีากฝีมอื 
ของแบรนด์ ไม่ต่างอะไรกับการลงยาสีด�าขลับ 
ที่ถือเป็นงานหตัถศลิป์อนัสงูค่าเพราะมขีัน้ตอน 
สลบัซบัซ้อน จากรายละเอยีดทัง้หมดจงึท�าให้
นาฬิกาเรอืนนีโ้ดดเด่นเหนอืใคร

Cartier MF The Emporium, 
MF Siam Paragon

EXTRAVAGANCE
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CHOPARD 
HAPPY DIAMONDS 
This piece of time exemplifies 
artisanal work and a mastery  
of skills. The model features  
40 pieces of rainbow color 
baguette sapphires surrounding 
the case with an inset of another  
7 moving sapphires. The mother  
of pearl dial looks perfect with  
pink satin straps. 
เรอืนเวลาทีถ่่ายทอดงานศลิป์และ 
ฝีมอือย่างเตม็เป่ียมเวอร์ชัน่นีป้ระดบั
แซปไฟร์ทรงเหลีย่มล้อมรอบตวัเรอืน
จ�านวน 40 เมด็ โดยเรยีงเป็นสรีุง้งดงาม 
ภายในบรรจแุซปไฟร์กลิง้อกี 7 เมด็  
หน้าปัดเปลอืกหอยมกุเข้ากบัสาย 
ผ้าซาตนิสชีมพอูย่างงดงาม 

Chopard Boutique 
MF Siam Paragon 

RICHARD MILLE 
RM 037 LADIES’ AUTOMATIC
The latest version features blue 
ceramic case and pink rubber 
straps. Automatic movement, 
CRMA1, is used. The brand’s 
unique design is enhanced with 
18K rose gold and diamonds. 
This horological gem redefines 
women’s luxury watches.
เวอร์ชัน่ใหม่นีม้าพร้อมจดุเด่นด้วย 
ตวัเรอืนเซรามกิสฟ้ีาและสายยางสชีมพู
ทีไ่ม่เหมอืนใคร แต่ยงัคงกลไกอตัโนมตัิ 
CRMA1 และดไีซน์ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของ
นาฬิกาตระกลูนีไ้ว้เช่นเดมิ เสรมิความ
หรหูราด้วยวสัดโุรสโกลด์ 18 กะรตั  
และประดบัเพชรเมด็งาม เป็นนยิามใหม่
ทีส่วยงาม 

PMT The Hour Glass 
GF The Helix Quartier, 
MF Siam Paragon 

CARTIER 
PANTHÈRE DE CARTIER 
WATCH 
The remarkable design of Panthère 
de Cartier makes this model a 
timeless icon. The square shape  
face, the flexible links of the bracelet,  
and Roman numerals are the 
signature features. The watch is set 
with diamonds totaling 7.8 carats 
exhibiting delicacy and desire  
of any women.
จดุเด่นของนาฬิกาข้อมอืตระกลูปองแตร์ 
เดอ คาร์เทยีร์ อยูท่ีด่ไีซน์อนัโดดเด่นจนเป็น
ไอคอนของวงการนาฬิกา ไล่ตัง้แต่ตวัเรอืน
สีเ่หลีย่มจตัรุสั ข้อต่อสายนาฬิกาโค้งมน 
อ่อนละมนุ แสดงเวลาด้วยตวัเลขโรมนั 
พร้อมประดบัเพชรน�า้งาม 7.8 กะรตั  
สือ่ให้เหน็ถงึความละเมยีดละไมและ 
แรงปรารถนาของสภุาพสตรี

Cartier MF The Emporium, 
MF Siam Paragon 

VACHERON CONSTANTIN 
TRADITIONNELLE QUARTZ 
A long-established brand that  
makes haute horology pieces.  
An outstanding and elegant  
watch for women – with 18K  
white gold case, 30mm dial which  
is surrounded with 92 diamonds 
featuring an alligator strap. The 
perfect answer for a lady who  
favors classic items. 
ด้วยชือ่เสยีงของแบรนด์ทีม่มีายาวนาน
ผสานกบัการประดษิฐ์นาฬิกาสดุประณตี 
ส�าหรบัสภุาพสตรทีีเ่รยีบหรแูต่โดดเด่น  
ตวัเรอืนไวต์โกลด์ 18 กะรตั ขนาด 30 มม. 
ล้อมเพชร 92 เมด็ คูก่บัสายหนงัจระเข้
อย่างลงตวั เหมาะกบัสภุาพสตรทีีห่ลงใหล
นาฬิกาสไตล์คลาสสกิ

Pendulum MF Siam Paragon  
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JAEGER-LECOULTRE 
RENDEZ-VOUS TOURBILLON 
A magnificent example of exquisite 
workmanship. With a mother-of-pearl 
dial, the Rendez-Vous Tourbillon in 
rose gold case is set with 2.52 carats 
diamonds and uses the brand’s 
own mechanism – the Tourbillon 
movement.
ผลงานแห่งความภาคภมูใิจและความ
ประณตีของช่างนาฬิกาและช่างฝีมอื 
จนมาเป็นเรอืนเวลาทีเ่ป่ียมเสน่ห์ ตวัเรอืน 
พงิก์โกลด์ หน้าปัดท�าจากเปลอืกหอยมกุ 
ประดับเพชรมากถงึ 2.52 กะรตั และ 
ยกระดบัการบอกเวลากบักลไกตร์ูบยิง 
ทีผ่ลติขึน้ภายในโรงงานของตวัเอง

Jaeger-LeCoultre MF Siam Paragon 

HUBLOT 
BIG BANG SANG BLEU  
KING GOLD PAVÉ 
A statement piece embodying 
sophistication and elegance with  
a 39mm satin-finished and polished 
King Gold case. The watch is 
embellished with 276 sparkling 
diamonds. A renowned artist,  
Maxime Buchi, designed the  
hexagon figure on the dial, breathing 
new life into Sang Bleu.
นยิามใหม่ของค�าว่าสง่างามหรหูรา 
อย่างแท้จรงิด้วยตวัเรอืนคงิโกลด์ขดัด้าน
ขนาด 39 มม. ประดบัเพชรทีผ่่านการ
เจยีระไนอย่างประณตีถงึ 276 เมด็ อกีทัง้ 
ยงัได้ศลิปินชือ่ดงั Maxime Buchi มา
ออกแบบลวดลายหกเหลีย่มบนหน้าปัด 
ทัง้หมดท�าให้นาฬิกามเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั
ไม่เหมอืนใคร

PMT The Hour Glass 
GF The Helix Quartier, 
MF Siam Paragon

PANERAI 
LUMINOR DUE 
The original Luminor 1950 inspires 
this slim and sporty version.  
With red gold case, known as 
5Npt – unique to Panerai – in a 
42mm dial. The back is made 
from crystal sapphire that shows 
the precision movement of the 
P.1000/10 caliber clearly.
จากแรงบนัดาลใจ Luminor 1950 สูก่าร
ตคีวามใหม่เป็นนาฬิกาสปอร์ตเรอืนบาง 
ตวัเรอืนเรดโกลด์หรอืทีเ่รยีกกนัว่า 5Npt 
ซึง่เป็นวสัดพุเิศษเอกสทิธิข์องแบรนด์
ขนาด 42 มม. ฝาหลงัเป็นกระจกครสิตลั
แซปไฟร์ทีเ่ผยให้เหน็การท�างานของ 
สดุยอดกลไกคาลเิบอร์ P.1000/10  
ทีบ่อกเวลาได้อย่างแม่นย�า 

Pendulum MF Siam Paragon 

GIRARD-PERREGAUX
LAUREATO 
Another exemplary creation by  
this high-end watchmaker.  
Both case and straps are made 
of gentle-hued 18K pink gold, 
decorated with 56 diamonds 
totally 0.82 carat. The dial is in  
an exclusive Royal Blue color  
in Clous de Paris pattern. Only  
100 pieces have been made.
อกีหนึง่ผลงานจากผูผ้ลตินาฬิการะดบั 
ไฮเอนด์ทีม่ปีระวตัศิาสตร์ยาวนาน  
ตวัเรอืนและสายท�าจากพงิก์โกลด์  
18 กะรตั ประดบัเพชร 56 เมด็  
0.82 กะรตั หน้าปัดสนี�า้เงนิ Royal Blue  
ซึง่เป็นสพีเิศษ และตกแต่งลวดลาย 
ทีเ่รยีกว่า Clous de Paris Pattern  
ผลติเพยีง 100 เรอืนเท่านัน้

PMT The Hour Glass
GF The Helix Quartier, 
MF Siam Paragon 
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JAEGER-LECOULTRE
DUOMÈTRE 
SPHÉROTOURBILLON 
One of the original haute horlogerie 
manufacturers, Jaeger-LeCoultre 
introduces a new pink gold timepiece. 
With a tourbillon movement and 
manual-winding with caliber 382 
that exhibit extraordinary skills of fine 
watchmaking. 
หวนคนืสูก่ารเป็นต้นต�ารบัในการ 
ประดษิฐ์นาฬิกาชัน้สงูและกลไกสลบั 
ซบัซ้อนอกีครัง้ รุน่นีม้าพร้อมตวัเรอืน 
พงิก์โกลด์ บรรจกุลไกตร์ูบยิงและ 
กลไกไขลานด้วยมอืคาลเิบอร์ 382 ทีผ่ลติ
ภายในโรงงานของตวัเอง ซึง่สะท้อนถงึ
ภมูปัิญญาและความเชีย่วชาญของบรรดา
ช่างประดษิฐ์นาฬิกาได้อย่างดเียีย่ม

Jaeger-LeCoultre MF Siam Paragon

ULYSSE NARDIN  
MARINE GRAND DECK 
TOURBILLON 
As a pioneer in manufacturing  
marine chronometers which were  
in service with a number of navies 
and shipping companies in the 
19th century. This legacy continues 
with a new interpretation as seen  
in a white gold case, finely crafted 
wood dial depicting a ship’s deck  
with Tourbillon movement, and a jump 
hour complication. Only 18 pieces 
have been made globally.
ในฐานะผูบ้กุเบกิการผลตินาฬิกาเรอื 
โครโนมเิตอร์และผลติอปุกรณ์ช่วยการ 
เดนิเรอืในศตวรรษที ่19 สูแ่รงบนัดาลใจ 
ครัง้ใหม่ผ่านตวัเรอืนไวต์โกลด์ หน้าปัด 
ท�าจากไม้เหมอืนพืน้ดาดฟ้าเรอื ท�างานด้วย
สดุยอดกลไกตร์ูบยิงและบอกเวลาแบบ 
Jumping Hour ผลติเพยีง 18 เรอืนทัว่โลก

PMT The Hour Glass 
GF The Helix Quartier, 
MF Siam Paragon

FRANCK MULLER
VANGUARDTM  7 DAYS POWER 
RESERVE SKELETON 
Staying true to the characteristics of 
luxury sports watch – with a stainless-
steel case, a skeletonized dial with a 
refined geometry of hand-chamfered 
bridges – resulting in an inimitable 
sturdy and sporty model.
ถ่ายทอดต้นต�ารบัแห่งนาฬิกาสไตล์สปอร์ต
จากการผสมผสานตวัเรอืนสเตนเลสสตลี 
โดดเด่นกบัหน้าปัดสเกเลตนัทีม่าพร้อม
สะพานจกัรและกลไกในรปูร่างหน้าตาใหม่
ซึง่มอบการดเูวลาในอกีรปูแบบจนเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะรุน่นีเ้ท่านัน้

Pendulum MF Siam Paragon 

MB&F 
HOROLOGICAL MACHINE 8 
MOONMACHINE 2 BLACK 
TITANIUM
A collaboration between MB&F 
and Finnish watchmaker, Stepan 
Sarpaneva, results in an innovative 
looking watch with a jump hour 
complication which also displays  
a moon phase. The design is based 
on the well-recognized HM8 platform. 
Only 12 pieces are made.
การออกแบบกลไกอนัสลบัซ้อนทีท่�างาน 
ร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญในการประดษิฐ์นาฬิกา
ชาวฟินแลนด์อย่าง Stepan Sarpaneva 
จนออกมาเป็นนาฬิกาทีเ่ดนิเวลาด้วยระบบ 
Jumping Hour พร้อมกบัแสดงข้างขึน้ 
ข้างแรมในเรอืนเดยีว ส่วนดไีซน์นาฬิกา 
ได้รบัแรงบนัดาลใจจากรุน่ HM8 อนัโด่งดงั 
รุน่นีผ้ลติเพยีง 12 เรอืนเท่านัน้

PMT The Hour Glass 
GF The Helix Quartier, 
MF Siam Paragon
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JAEGER-LECOULTRE 
RENDEZ-VOUS TOURBILLON 
A magnificent example of exquisite 
workmanship. With a mother-of-pearl 
dial, the Rendez-Vous Tourbillon in 
rose gold case is set with 2.52 carats 
diamonds and uses the brand’s 
own mechanism – the Tourbillon 
movement.
ผลงานแห่งความภาคภมูใิจและความ
ประณตีของช่างนาฬิกาและช่างฝีมอื 
จนมาเป็นเรอืนเวลาทีเ่ป่ียมเสน่ห์ ตวัเรอืน 
พงิก์โกลด์ หน้าปัดท�าจากเปลอืกหอยมกุ 
ประดบัเพชรมากถงึ 2.52 กะรตั และ 
ยกระดบัการบอกเวลากบักลไกตร์ูบยิง 
ทีผ่ลติขึน้ภายในโรงงานของตวัเอง

Jaeger-LeCoultre MF Siam Paragon 

HUBLOT 
BIG BANG SANG BLEU  
KING GOLD PAVÉ 
A statement piece embodying 
sophistication and elegance with  
a 39mm satin-finished and polished 
King Gold case. The watch is 
embellished with 276 sparkling 
diamonds. A renowned artist,  
Maxime Buchi, designed the  
hexagon figure on the dial, breathing 
new life into Sang Bleu.
นยิามใหม่ของค�าว่าสง่างามหรหูรา 
อย่างแท้จรงิด้วยตวัเรอืนคงิโกลด์ขดัด้าน
ขนาด 39 มม. ประดบัเพชรทีผ่่านการ
เจยีระไนอย่างประณตีถงึ 276 เมด็ อกีทัง้ 
ยงัได้ศลิปินชือ่ดงั Maxime Buchi มา
ออกแบบลวดลายหกเหลีย่มบนหน้าปัด 
ทัง้หมดท�าให้นาฬิกามเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั
ไม่เหมอืนใคร

PMT The Hour Glass 
GF The Helix Quartier, 
MF Siam Paragon

PANERAI 
LUMINOR DUE 
The original Luminor 1950 inspires 
this slim and sporty version.  
With red gold case, known as 
5Npt – unique to Panerai – in a 
42mm dial. The back is made 
from crystal sapphire that shows 
the precision movement of the 
P.1000/10 caliber clearly.
จากแรงบนัดาลใจ Luminor 1950 สูก่าร
ตคีวามใหม่เป็นนาฬิกาสปอร์ตเรอืนบาง 
ตวัเรอืนเรดโกลด์หรอืทีเ่รยีกกนัว่า 5Npt 
ซึง่เป็นวสัดพุเิศษเอกสทิธิข์องแบรนด์
ขนาด 42 มม. ฝาหลงัเป็นกระจกครสิตลั
แซปไฟร์ทีเ่ผยให้เหน็การท�างานของ 
สดุยอดกลไกคาลเิบอร์ P.1000/10  
ทีบ่อกเวลาได้อย่างแม่นย�า 

Pendulum MF Siam Paragon 

GIRARD-PERREGAUX
LAUREATO 
Another exemplary creation by  
this high-end watchmaker.  
Both case and straps are made 
of gentle-hued 18K pink gold, 
decorated with 56 diamonds 
totally 0.82 carat. The dial is in  
an exclusive Royal Blue color  
in Clous de Paris pattern. Only  
100 pieces have been made.
อกีหนึง่ผลงานจากผูผ้ลตินาฬิการะดบั 
ไฮเอนด์ทีม่ปีระวตัศิาสตร์ยาวนาน  
ตวัเรอืนและสายท�าจากพงิก์โกลด์  
18 กะรตั ประดบัเพชร 56 เมด็  
0.82 กะรตั หน้าปัดสนี�า้เงนิ Royal Blue  
ซึง่เป็นสพีเิศษ และตกแต่งลวดลาย 
ทีเ่รยีกว่า Clous de Paris Pattern  
ผลติเพยีง 100 เรอืนเท่านัน้

PMT The Hour Glass
GF The Helix Quartier, 
MF Siam Paragon 
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JAEGER-LECOULTRE
DUOMÈTRE 
SPHÉROTOURBILLON 
One of the original haute horlogerie 
manufacturers, Jaeger-LeCoultre 
introduces a new pink gold timepiece. 
With a tourbillon movement and 
manual-winding with caliber 382 
that exhibit extraordinary skills of fine 
watchmaking. 
หวนคนืสูก่ารเป็นต้นต�ารบัในการ 
ประดษิฐ์นาฬิกาชัน้สงูและกลไกสลบั 
ซบัซ้อนอกีครัง้ รุน่นีม้าพร้อมตวัเรอืน 
พงิก์โกลด์ บรรจกุลไกตร์ูบยิงและ 
กลไกไขลานด้วยมอืคาลเิบอร์ 382 ทีผ่ลติ
ภายในโรงงานของตวัเอง ซึง่สะท้อนถงึ
ภมูปัิญญาและความเชีย่วชาญของบรรดา
ช่างประดษิฐ์นาฬิกาได้อย่างดเียีย่ม

Jaeger-LeCoultre MF Siam Paragon

ULYSSE NARDIN  
MARINE GRAND DECK 
TOURBILLON 
As a pioneer in manufacturing  
marine chronometers which were  
in service with a number of navies 
and shipping companies in the 
19th century. This legacy continues 
with a new interpretation as seen  
in a white gold case, finely crafted 
wood dial depicting a ship’s deck  
with Tourbillon movement, and a jump 
hour complication. Only 18 pieces 
have been made globally.
ในฐานะผูบ้กุเบกิการผลตินาฬิกาเรอื 
โครโนมเิตอร์และผลติอปุกรณ์ช่วยการ 
เดนิเรอืในศตวรรษที ่19 สูแ่รงบนัดาลใจ 
ครัง้ใหม่ผ่านตวัเรอืนไวต์โกลด์ หน้าปัด 
ท�าจากไม้เหมอืนพืน้ดาดฟ้าเรอื ท�างานด้วย
สดุยอดกลไกตร์ูบยิงและบอกเวลาแบบ 
Jumping Hour ผลติเพยีง 18 เรอืนทัว่โลก

PMT The Hour Glass 
GF The Helix Quartier, 
MF Siam Paragon

FRANCK MULLER
VANGUARDTM  7 DAYS POWER 
RESERVE SKELETON 
Staying true to the characteristics of 
luxury sports watch – with a stainless-
steel case, a skeletonized dial with a 
refined geometry of hand-chamfered 
bridges – resulting in an inimitable 
sturdy and sporty model.
ถ่ายทอดต้นต�ารบัแห่งนาฬิกาสไตล์สปอร์ต
จากการผสมผสานตวัเรอืนสเตนเลสสตลี 
โดดเด่นกบัหน้าปัดสเกเลตนัทีม่าพร้อม
สะพานจกัรและกลไกในรปูร่างหน้าตาใหม่
ซึง่มอบการดเูวลาในอกีรปูแบบจนเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะรุน่นีเ้ท่านัน้

Pendulum MF Siam Paragon 

MB&F 
HOROLOGICAL MACHINE 8 
MOONMACHINE 2 BLACK 
TITANIUM
A collaboration between MB&F 
and Finnish watchmaker, Stepan 
Sarpaneva, results in an innovative 
looking watch with a jump hour 
complication which also displays  
a moon phase. The design is based 
on the well-recognized HM8 platform. 
Only 12 pieces are made.
การออกแบบกลไกอนัสลบัซ้อนทีท่�างาน 
ร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญในการประดษิฐ์นาฬิกา
ชาวฟินแลนด์อย่าง Stepan Sarpaneva 
จนออกมาเป็นนาฬิกาทีเ่ดนิเวลาด้วยระบบ 
Jumping Hour พร้อมกบัแสดงข้างขึน้ 
ข้างแรมในเรอืนเดยีว ส่วนดไีซน์นาฬิกา 
ได้รบัแรงบนัดาลใจจากรุน่ HM8 อนัโด่งดงั 
รุน่นีผ้ลติเพยีง 12 เรอืนเท่านัน้

PMT The Hour Glass 
GF The Helix Quartier, 
MF Siam Paragon
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 It is a universally acknowledged 
truth that diamonds are the world’s most 
valuable gemstones, yet rubies are equally 
held in high regard for their distinctive hue 
and rarity. That is why, since 1906, Van Cleef 
& Arpels have inexhaustibly sourced these 
precious gemstones from famous mines 

around the world and, subsequently, have acquired in total more than 
3,000 karats of untreated rubies of remarkable color. From this, an exclusive 
collection appropriately titled “Treasure of Rubies” was born. It comprises 
of more than 60 unique pieces of jewelry celebrated for their unparalleled 
craftsmanship, technical prowess and innovation. 
	 The	 story	of	 the	magnificent	 ruby	 creations	by	Van	Cleef	&	Arpels	
began in 1937 when Princess Faiza of Egypt commissioned the double 
“Clip	Pivoine”,	 two	peony	 flowers,	 featuring	 the	 “Serti	Mysterieux”,	 or	
“Mystery	Setting”	technique	for	which	Van	Cleef	&	Arpels	is	famous.	The	
petals themselves are set with 706 square-cut Burmese rubies joined with 
diamond	leaves.		Maria	Callas,	a	renowned	and	influential	soprano	singer 
of the 20th century, was the proud owner of a mesmerizing “Five Leaves” 
clip, set with diamonds and six Burmese oval rubies weighing a total of 
15.77 carats. “Duchesse Necklace” created by Van Cleef & Arpels in 1936  
for the Duchess of Windsor was another noted piece. It featured rows of 
rubies and diamonds intertwined ending in a spectacular cascade of rubies. 
 Every piece in “Treasure of Rubies”  collection is truly a work of art 
incorporating the highest level of savoir faire, meticulous process and 
inventiveness.	 Each	 stone	 is	 different,	 and	 each	 is	 treated	 differently.	
Our designers are trained to highlight the uniqueness of each ruby – the 

“TREASURE OF RUBIES” 
THE DIVINE CREATION OF RUBIES 

OF HIGHEST QUALITY
“จกัรวรรดปัิทมราช” ทีส่ดุความงามแห่งทบัทมิ

ภาพถ่ายโคล้ด, ฌาคส์ และปิเอร อาร์เปลส์เมือ่ปี 1975
จากแผนกเกบ็เอกสารสาคัญของ Van Cleef & Arpels

Peony clip 
(เขม็กลัดดอกโบตัน๋)

ทบัทมิเมด็เดีย่วน�า้หนกั 18.12 กะรตั 
ของสร้อยคอ Jardin de rubis

Rubis impérial 
(รบูแีซ็มเปรยีาล) 
หรอื “ทบัทมิจักรพรรด”ิ

shape, the outline, and the color resulting in such 
fine	masterpieces	including	Rubis	Impérial	Necklace,	
which can be reassembled into 3 styles, Élixir de Rubis 
Necklace, which can be disassembled into 8 smaller 
pieces of jewelry, Kolam Between the Fingers Ring,  
Berunda Bracelet, and Unisson Earrings, which, despite its 
symmetric	design,	plays	with	color-reflecting	iridescence	of	
different	shades	of	gemstones	on	each	side.	A	distinctive	
blend	of	poetry	and	refinement,	Van	Cleef	&	Arpels	have	
successfully created a timeless work of art of unparalleled 
beauty through the use of these precious gems.  

EXTRAVAGANCE
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 แม้เพชรจะได้รบัการยกย่องให้เป็นทีส่ดุแห่งอญัมณ ีแต่บ่อยครัง้ทีท่บัทมิน�า้งามนัน้ 
หายากยิง่กว่าเพชรเป็นไหนๆ จงึเป็นเหตผุลทีท่�าให้ Van Cleef & Arpels เสาะแสวงหา
และรวบรวมอญัมณเีลอค่าจากเหมอืงพลอยเลือ่งช่ือหลายแห่งทัว่โลกอย่างต่อเนือ่ง
ยาวนานนบัตัง้แต่ ค.ศ. 1906 เรือ่ยมาจนถงึปัจจบุนั จน Van Cleef & Arpels สามารถ
ระดมทบัทมิมาตรฐานระดบัสงูกว่า 3,000 กะรตัไว้ในครอบครอง และรงัสรรค์จนออก
มาเป็นเครือ่งประดบัชดุ “จกัรวรรดปัิทมราช” หรอื “Treasure of Rubies” ทีเ่ป่ียมด้วย 
เอกลกัษณ์กว่า 60 ชิน้ มากด้วยรายละเอยีดและเรือ่งราวอนัทรงคณุค่าไม่ซ�า้กนั
 ปฐมบทแห่งการรังสรรค์เครื่องประดับจากทับทิมเม็ดงามของ Van Cleef & 
Arpels เป็นทีเ่ลือ่งลอืมาตัง้แต่ปี 1937 เมือ่เจ้าหญงิไฟซาแห่งอยีปิต์ทรงครอบครอง 
เขม็กลดัดอกโบตัน๋คู ่ทีใ่ช้เทคนคิการฝังอญัมณขีึน้ตวัเรอืนแบบ Mystery Set Technique 
หรอืซ่อนหนามเตยอนัแสนจะวจิติรงดงาม เช่นเดยีวกบัมาเรยี คลัลสั สดุยอดนกัร้อง
อปุรากรหญงิเจ้าของเสยีงโซปราโนอศัจรรย์ ทีเ่ป็นเจ้าของเขม็กลดัดอกไม้ห้ากลบีหรอื 
Five Leaves Clip ทีแ่สนจะงดงามตรงึตรา กบัอกีหนึง่ในผลงานการ
ออกแบบทีร่าวกบัเป็นตัวแทนแห่งโลกแฟช่ัน อย่างสร้อยคอดัชเชส 
หรอื Duchesse Necklace ที ่Van Cleef & Arpels สรรค์สร้างขึน้ 
เมือ่ปี 1936 โดยได้รบัแรงบนัดาลใจจากสายสร้อยทรงผ้าพนัคอ และ
ท�าขึน้เพือ่มอบแด่ดชัเชสแห่งวนิด์เซอร์ จากรายนามของบคุคลระดบั
โลกดังกล่าวทีเ่ป็นเจ้าของอญัมณสีแีดงชาดทีผ่่านการออกแบบอย่าง
ประณตีวิจิตรบรรจงจากช่างฝีมอืดีของ Van Cleef & Arpels นีเ้อง  
ทีเ่ป็นเครือ่งการนัตใีนคณุค่าของอญัมณแีห่งทบัทมิชนดิทีไ่ม่สามารถ
ประเมนิค่าได้

Five Leaves clip 
(เขม็กลัดดอกไม้ห้ากลีบ)

Berunda Bracelet
(ก�าไลข้อมอืเบรณุฑา)

Élixir de rubis (เอเลก็เซยีร เดอ รบูส์ี) 
หรอื “หยาดทพิย์หยดทบัทมิ”

รปูซ้ายมอื คอื ภาพวาดลายเส้นสร้อยคอกบัก�าไลข้อมือทบัทมิ 
ซ่ึงออกแบบโดยเรอเน่-ซมิ ลาคาซ เม่ือปี 1939 
รปูขวา คอื บตัรระบรุายละเอยีดของก�าไลข้อมือทบัทมิสลบัเพชรเม่ือปี 1939

Duo de diamants earrings (ดโูอ เดอ เดยีมองต์ส์) หรอืต่างหคููเ่พชร

       กว่าจะออกมาเป็นเครือ่งประดบักว่า 60 ชิน้ในคอลเลคชัน่ 
จักรวรรดิปัทมราช นักออกแบบของ Van Cleef & Arpels 
ได้ท�าการจดัวางสดัส่วนเชงิทรวดทรงโครงสร้าง โดยพจิารณาถงึ 
บุคลิกเฉพาะตัวของทับทิมแต่ละเม็ด จนภาพวาดลายเส้น
ต้นแบบของเครื่องประดับแต่ละชิ้นล้วนเต็มไปด้วยเส้นสาย
อันงดงามวิจิตรราวกับมีชีวิต และได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นทั้ง
สร้อยคอทับทิมจักรพรรดิ (Rubis Impérial Necklace) ท่ี
สามารถสวมใส่ได้ถงึ 3 รปูแบบ สร้อยคอหยาดทิพย์หยดทับทิม 

(Élixir de Rubis Necklace) ทีส่ามารถแยกส่วนออกเป็นเครือ่งประดบัย่อยได้ 8 ชิน้ 
นอกจากนี้ยังมีแหวนเปิดปลายหรือแหวนหว่างนิ้วโกลัม (Kolam Between the 
Fingers Ring) ก�าไลข้อมือเบรณุฑา (Berunda Bracelet) หรอืแม้แต่ต่างหูคู่สลบั 
(Unisson Earrings) ท่ีแม้จะออกแบบด้วยรูปทรงสมมาตร แต่กลับโดดเด่นด้วย 
ลกูเล่นสลบัสบัเปลีย่นเฉดสขีองอัญมณต่ีางชนิดบนต่างหูแต่ละข้าง ซ่ึงเอกลกัษณ์ 
ในรายละเอียดเหล่านี้เองที่ท�าให้อัญมณีของ Van Cleef & Arpels เลอค่าด้วย
เอกลกัษณ์อนัยากจะหาใครทดัเทยีม

Van Cleef & Arpels GF The Emporium
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 It is a universally acknowledged 
truth that diamonds are the world’s most 
valuable gemstones, yet rubies are equally 
held in high regard for their distinctive hue 
and rarity. That is why, since 1906, Van Cleef 
& Arpels have inexhaustibly sourced these 
precious gemstones from famous mines 

around the world and, subsequently, have acquired in total more than 
3,000 karats of untreated rubies of remarkable color. From this, an exclusive 
collection appropriately titled “Treasure of Rubies” was born. It comprises 
of more than 60 unique pieces of jewelry celebrated for their unparalleled 
craftsmanship, technical prowess and innovation. 
	 The	 story	of	 the	magnificent	 ruby	 creations	by	Van	Cleef	&	Arpels	
began in 1937 when Princess Faiza of Egypt commissioned the double 
“Clip	Pivoine”,	 two	peony	 flowers,	 featuring	 the	 “Serti	Mysterieux”,	 or	
“Mystery	Setting”	technique	for	which	Van	Cleef	&	Arpels	is	famous.	The	
petals themselves are set with 706 square-cut Burmese rubies joined with 
diamond	leaves.		Maria	Callas,	a	renowned	and	influential	soprano	singer 
of the 20th century, was the proud owner of a mesmerizing “Five Leaves” 
clip, set with diamonds and six Burmese oval rubies weighing a total of 
15.77 carats. “Duchesse Necklace” created by Van Cleef & Arpels in 1936  
for the Duchess of Windsor was another noted piece. It featured rows of 
rubies and diamonds intertwined ending in a spectacular cascade of rubies. 
 Every piece in “Treasure of Rubies”  collection is truly a work of art 
incorporating the highest level of savoir faire, meticulous process and 
inventiveness.	 Each	 stone	 is	 different,	 and	 each	 is	 treated	 differently.	
Our designers are trained to highlight the uniqueness of each ruby – the 

“TREASURE OF RUBIES” 
THE DIVINE CREATION OF RUBIES 

OF HIGHEST QUALITY
“จกัรวรรดปัิทมราช” ทีส่ดุความงามแห่งทบัทมิ

ภาพถ่ายโคล้ด, ฌาคส์ และปิเอร อาร์เปลส์เมือ่ปี 1975
จากแผนกเกบ็เอกสารสาคญัของ Van Cleef & Arpels

Peony clip 
(เขม็กลดัดอกโบตัน๋)

ทบัทมิเมด็เดีย่วน�า้หนกั 18.12 กะรตั 
ของสร้อยคอ Jardin de rubis

Rubis impérial 
(รบูแีซม็เปรยีาล) 
หรอื “ทบัทมิจกัรพรรด”ิ

shape, the outline, and the color resulting in such 
fine	masterpieces	including	Rubis	Impérial	Necklace,	
which can be reassembled into 3 styles, Élixir de Rubis 
Necklace, which can be disassembled into 8 smaller 
pieces of jewelry, Kolam Between the Fingers Ring,  
Berunda Bracelet, and Unisson Earrings, which, despite its 
symmetric	design,	plays	with	color-reflecting	iridescence	of	
different	shades	of	gemstones	on	each	side.	A	distinctive	
blend	of	poetry	and	refinement,	Van	Cleef	&	Arpels	have	
successfully created a timeless work of art of unparalleled 
beauty through the use of these precious gems.  

EXTRAVAGANCE
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 แม้เพชรจะได้รบัการยกย่องให้เป็นท่ีสดุแห่งอัญมณี แต่บ่อยคร้ังทีท่บัทมิน�า้งามนัน้ 
หายากยิง่กว่าเพชรเป็นไหนๆ จงึเป็นเหตผุลทีท่�าให้ Van Cleef & Arpels เสาะแสวงหา
และรวบรวมอัญมณเีลอค่าจากเหมอืงพลอยเลือ่งชือ่หลายแห่งทัว่โลกอย่างต่อเนือ่ง
ยาวนานนับต้ังแต่ ค.ศ. 1906 เรือ่ยมาจนถงึปัจจบุนั จน Van Cleef & Arpels สามารถ
ระดมทบัทมิมาตรฐานระดบัสงูกว่า 3,000 กะรตัไว้ในครอบครอง และรังสรรค์จนออก
มาเป็นเครือ่งประดบัชดุ “จกัรวรรดปัิทมราช” หรอื “Treasure of Rubies” ทีเ่ป่ียมด้วย 
เอกลกัษณ์กว่า 60 ชิน้ มากด้วยรายละเอยีดและเรือ่งราวอนัทรงคณุค่าไม่ซ�า้กนั
 ปฐมบทแห่งการรังสรรค์เครื่องประดับจากทับทิมเม็ดงามของ Van Cleef & 
Arpels เป็นทีเ่ลือ่งลอืมาตัง้แต่ปี 1937 เมือ่เจ้าหญงิไฟซาแห่งอยีปิต์ทรงครอบครอง 
เขม็กลดัดอกโบต๋ันคู่ ท่ีใช้เทคนคิการฝังอญัมณีขึน้ตวัเรอืนแบบ Mystery Set Technique 
หรอืซ่อนหนามเตยอนัแสนจะวจิติรงดงาม เช่นเดยีวกบัมาเรยี คลัลสั สดุยอดนกัร้อง
อปุรากรหญงิเจ้าของเสยีงโซปราโนอศัจรรย์ ทีเ่ป็นเจ้าของเขม็กลดัดอกไม้ห้ากลบีหรือ 
Five Leaves Clip ทีแ่สนจะงดงามตรงึตรา กบัอกีหนึง่ในผลงานการ
ออกแบบทีร่าวกบัเป็นตวัแทนแห่งโลกแฟชัน่ อย่างสร้อยคอดัชเชส 
หรอื Duchesse Necklace ที ่Van Cleef & Arpels สรรค์สร้างขึน้ 
เมือ่ปี 1936 โดยได้รบัแรงบนัดาลใจจากสายสร้อยทรงผ้าพันคอ และ
ท�าขึน้เพือ่มอบแด่ดัชเชสแห่งวนิด์เซอร์ จากรายนามของบคุคลระดบั
โลกดงักล่าวทีเ่ป็นเจ้าของอญัมณสีแีดงชาดทีผ่่านการออกแบบอย่าง
ประณตีวจิติรบรรจงจากช่างฝีมอืดขีอง Van Cleef & Arpels นีเ้อง  
ทีเ่ป็นเครือ่งการนัตใีนคณุค่าของอญัมณแีห่งทบัทมิชนดิทีไ่ม่สามารถ
ประเมนิค่าได้

Five Leaves clip 
(เขม็กลดัดอกไม้ห้ากลบี)

Berunda Bracelet
(ก�าไลข้อมอืเบรณุฑา)

Élixir de rubis (เอเล็กเซียร เดอ รบูส์ี) 
หรอื “หยาดทพิย์หยดทบัทมิ”

รูปซ้ายมอื คือ ภาพวาดลายเส้นสร้อยคอกบัก�าไลข้อมอืทบัทมิ 
ซึง่ออกแบบโดยเรอเน่-ซมิ ลาคาซ เมือ่ปี 1939 
รูปขวา คือ บัตรระบุรายละเอียดของก�าไลข้อมอืทบัทมิสลบัเพชรเมือ่ปี 1939
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When the allure of sea creatures seep into the making 
of precious gems. There arises jewel greats made from sparkling 

diamonds and colorful stones. 
ความสวยงามของท้องทะเลถกูหยบิจบัมาเรยีงร้อย

เป็นจวิเวลรีท่ีโ่ดดเด่นในด้านสนุทรยีศาสตร์ ซึง่มาพร้อมกบั
ความงดงามในดเีทลทีร่ะยบิระยบัด้วยเพชรน�า้งาม

ประดบัด้วยอญัมนหีลากสี

Gems Pavilion*

Van Cleef & Arpels*

Van Cleef & Arpels*

Van Cleef & Arpels*

Van Cleef & Arpels*

Van Cleef & Arpels*

Van Cleef & Arpels*

Van Cleef & Arpels*

Van Cleef & Arpels*

S.T. Diamond*

Der Mond*

Der Mond*

S.T. Diamond*

EXTRAVAGANCE
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Nature’s wonders of fauna and flora weeps its magic in the work 
of these ornamental jewelry. 

จากความงดงามภายใต้การสร้างสรรค์ของธรรมชาตส่ิงต่อสูแ่รงบนัดาลใจ 
กลายเป็นเครือ่งประดบัชิน้งามทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึศาสตร์และ 

ศลิป์ทีต่กผลกึทางความคดิอย่างประณตี 

Available at: The Emporium, Siam Paragon
Blue River GF The Emporium, MF Siam Paragon Bvlgari, Cartier, Prima Gems MF The Emporium, MF Siam Paragon Der Mond, Sirinapa Diamond,  

Tang’s by ChuaLee, Trez Jewelry 1F Siam Paragon Gems Pavilion MF The Emporium, 1F Siam Paragon Jasmin MF The Emporium  
Mikimoto, S.T. Diamond MF Siam Paragon Tiffany & Co., Van Cleef & Arpels GF The Emporium

*For more information contact shop

Der Mond*

Blue River*

Prima Gems*

Prima Gems*

Prima Gems*

Sirinapa Diamond*

Tang’s by ChuaLee*

Cartier*

Trez Jewelry*

Tang’s
by ChuaLee*

Jasmin*

Jasmin*

Tiffany & Co.*

Bvlgari*

Mikimoto*

Bvlgari*

Bvlgari*
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A MANUAL TO THE ULTIMATE 
SUMMER LIVING 

หน้าร้อนแล้ว หลายๆ คนยงัลงัเลว่าควรออกไปสนกุกลางแจ้ง เชดิใส่มลภาวะทางอากาศทีน่่ากงัวล
หรอืหลบแดดจ้าอยูใ่นทีร่่มหาอะไรเยน็ใจท�าไป ไม่ต้องห่วง เพราะเราว่าคณุท�าได้ทัง้คู ่

ไม่เชือ่ลองท�าตามทีเ่ราแนะน�าดกูไ็ด้

Summer has arrived. Some people still hesitate whether to go and have fun outdoors 
and ignore the air pollution, or completely avoid the scorching sun and find something to do indoors. 

Nonetheless, both can easily be achieved – just follow our recommendations below. 

คู่มือเพื่อการใช้ชีวติอย่างสนุกต้อนรับซัมเมอรนี์ ้

P36-39.indd   36 3/19/2562 BE   11:12 AM

37

เทรนด์ร้อนๆ ที่คุณต้องรู้
HOT TRENDS

	 ไหนๆ	ก็ต้องปิดคลุมพรางตัวให้เจ้าฝุ่น	 PM	2.5	 เข้าใกล้เราให้น้อยที่สุด 
โดยมเีพยีงหน้ากากบางๆ	กัน้กลางระหว่างเรา	คร้ันจะให้หน้ากากทีม่ดูีเหมอืน 
คนป่วยมากกว่าคนรกัสขุภาพกก็ระไร	ลองหาหน้ากากสวยๆ	กระชบัเข้ารปูหน้า 
มาสวมใส่ให้ยังคงความเปรี้ยวล�้าตามเทรนด์ไปเลยดีกว่า	ว่าไหม	ลองเข้าไป 
ดทูี	่Off-White	รบัรองว่าแมตช์ใส่กบัชดุสปอร์ตสดุเท่ได้อย่างลงตวัแน่นอน

	 The	hazardous	dust	of	PM2.5	readings	left	us	no	choice	but	to	don	
a	flimsy	mask	as	a	protective	attempt	against	it.	It’s	no	fun	having	to	
wear	one	that	makes	you	look	like	a	seriously-ill	patient.	A	great	idea	
is	to	find	a	worthy	mask	that	allows	you	to	keep	your	cool.	Off-White	is	
the	answer	_	its	mask	is	a	perfect	complement	to	any	athleisure	look.

 เพราะเป็นซัมเมอร์	มีหรือที่ชุดว่ายน�้าจะ
หลดุจากลสิต์	Summer	Hot	Item	แต่ไม่ว่าคณุ
จะเลือกวันพีซหรือทูพีซขึ้นอยู่กับสรีระและ 
ความชอบเลย	ขอบอกอย่างเดยีวว่าสสีนัสดใส 
สไตล์ตดักนัฉบัๆ	แบบคลัเลอร์บลอ็กคอืเทรนด์
ทีม่าแรง	

	 Swimwear	 is	 on	 the	 list	 of	
summer’s	 hot	 items.	Choose	
between	one	or	two-piece	that	
best	 fit	 your	body	 shape	and	
to	your	preference.	The	bright	
vibrant	 colorblock	 style	 is	 the	
pick	of	the	season.

	 	 	 	ลายพมิพ์ยงัมาแรง	ลายดอก 
ยังต้องมี	 ใครที่จนบัดนี้ยังคิดว่า 

ลายดอกหมายถึงวันสงกรานต ์หรือ 
The	Toys	อย่างเดียว	โปรดคิดใหม่	เลอืกใหม่ 
เพราะรบัรองว่าลายดอกสวยๆ	บนชดุสวยๆ 
ยังมีอีกเยอะที่เหมาะกับคุณถามถึงลิสต์ 

แบรนด์ดังท่ียกขบวนความสดใสมาให้ในท่ีน้ี	 
ไล่ต้ังแต่	Chanel,	Gucci	จนถงึ	Tory	Burch	และ	
Dolce	&	Gabbana	น่าจบัจองมาใส่ร้อนๆ	เลย

	 Prints	continue	
to	rule	and	florals	
continue	to	flourish.	
Whoever	thinks		
that	wearing	floral	
patterns	means	
Songkran	or	The	
Toys	need	to	rethink	
again.	You	will	find	many	
eye-catching	spring	floral	
outfits	that	suits	your	
taste.	Leading	brands	
which	have	churched	out	
colorful	collections	include	
Chanel,	Gucci,	Tory	Burch	
to	Dolce	&	Gabbana.

 บอกเลยว่ากระแสเสื้อผ้าสไตล์ชนเผ่า 
จกัสาน	ป่านปอ	และผ้าทอ	กลบัมาฮติอกีครัง้ 
ใครที่อินกับเสื้อผ้ารักษ์โลกสไตล์แฮนด์เมด	 
ถึงเวลาที่คุณจะหยิบชิ้นเด่นสไตล์นี้กลับมา
แมตช์ใส่ให้ดูสวยอย่างมีคุณค่าอีกคร้ัง	 ร่วม
รกัษ์โลกกบั	Loewe,	Chloé	และ	Salvatore	
Ferragamo

	 Tribal	 and	 folks	 inspired	 collections	
and	accessories	including	basketry,	hemp	
bags,	 and	woven	 fabrics	 have	made	 a	
major	 comeback.	 Those	 who	 are	 into	
environmental-friendly	handmade	clothing,	
it	 is	 time	 to	mix	 and	match	 your	 prized	
possessions	 to	beautify	 its	 value.	Come	
and	save	the	world	with	Loewe,	Chloé,	and	
Salvatore	Ferragamo.	

M
The Mask People

Fantastic Folk

The Prints Charming 

Swim Fan
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	 แว่นตากนัแดดคอืค�าตอบเดยีวเท่านัน้ทีค่ณุต้องม	ี ข่าวดคีอืซมัเมอร์นีเ้รา 
เน้นไปทีแ่ว่นทรงเรโทรแบบหนุม่สาวในยคุ	1970	 ใหญ่ไว้ก่อน	 เรือ่งอืน่ค่อยว่า		 
อกีหนึง่ทรงฮติกค็อืสไตล์หนุม่สาวชาวรอ็ก	ลองเชก็ได้ที	่Prada,	Celine	และ	Gucci	

สิ่งของที่คุณต้องมี

	 	Sunglass	 is	 the	one	and	only	accessory	 to	have	this	summer.		
The	focus	is	on	those	retro	70s	style	shades	where	size	matters	–	the	
bigger	the	better.	Another	seasonal	favorite	is	the	rocker	style.	Check	
them	out	at	Prada,	Celine,	and	Gucci.	

	 ยิง่ร้อนยิง่ต้องออกก�าลงักาย	ข่าวดคีอื	ถงึแม้จะมปัีญหาฝุน่พษิกวนใจ	แต่การออกไป 
ท�ากจิกรรมกลางแจ้งเพือ่สขุภาพทีแ่ขง็แรงกต้็องยงัมอียู	่และในเมือ่ทกุอย่างยงัต้องด�าเนนิ 
ต่อไป	ท�าไมเราไม่ลองหาชุดกีฬาสวยๆ	มาใส่ประชันให้คอร์ตแบดยันคลาสโยคะมีสีสัน 
กันมากขึ้น	 ชิ้นเด็ดยืนหนึ่งยกให้เสื้อแจ็กเก็ตฮู้ดที่น่าเหมาะสวมทับชั้นนอกเล่นเลเยอร์ให้ 
สวยงาม	ถดัมาคอืกางเกงวอร์มคูใ่จทีเ่น้นว่าต้องดดูเีข้ารปูร่างและมาพร้อมสสีนัสะดดุตาเท่านัน้	

	 The	hotter	the	weather,	the	more	you	need	to	stay	healthy.	Working	out	is	
still	top	priority,	especially	exercising	outside,	despite	the	annoying	pollution.	
Up	 the	game	by	finding	cool,	sporty	outfits	 to	wear	 that	 lifts	 the	 lives	on	
badminton	courts	to	yoga	class.	The	seasonal	must	is	a	hooded	jacket	to	be	
layered	on	top.	Another	is	a	trendy	jogger	that	shows	a	perfect	fit	and	comes	
in	vivid	eye-catching	colors.

HOT HITR

	 ใครบ้างไม่รักทะเล	 เราเชื่อว่านี่คือเป้าหมายแรกที่คุณต้องพุ่งตรงไปทันทีที่หน้าร้อนมาเยือนเต็มที่	แต่ไปทะเลคราวนี้ 
อย่าปล่อยตวัอยูร่มิสระน�า้จดื	ลองหาเวลาไปเรยีนด�าน�า้	เล่นเซร์ิฟ	หรอืสมัผสัทะเลน�า้เคม็ของจรงิ	ทรายจรงิ	คลืน่จรงิดบู้าง	
บอกเลยว่าของดรีมิหาดมจีรงิ	จะอะไรถ้าไม่ใช่หนุม่ๆ	และซกิซ์แพก็ของพวกเขา	เหนอืสิง่อืน่ใด	ชดุว่ายน�า้สวยๆ	อย่าให้ขาด 
หามาไว้ดีๆ 	

กจิกรรมสนุกๆ ที่คุณต้องท�ำ

	 Who	doesn’t	love	the	sea?	It’s	summer’s	top	destination.	However,	do	something	different	this	year	and	
stop	lying	around	the	pool.	Instead,	learn	how	to	dive	or	surf,	take	a	dip	in	the	sea,	touch	the	sand,	and	hit	
the	waves.	Eye	candy	can	be	found	along	the	seashore	that	comes	in	the	form	of	hot	young	things	and	their	
six-packs.	Ultimately,	find	a	swimsuit	that	you	look	and	feel	great	in.	

 สายน�้าเค็มอาจไม่ถนัด	 แต่เร่ืองสาดน�้า	 เล่นน�้ารับสงกรานต์ 
ขอให้บอก	ยิง่ปีนีม้เีวลาสาดน�า้ยาวๆ	ไป	เตรยีมกนัหรอืยงัว่าจะปรากฏ
กายลุคไหน	กลางวันเราแนะน�าพร็อปพลาสติกใสที่แบรนด์ต่างๆ	 
ยงัคงส่งตรงมาเพือ่รบัน�า้โดยเฉพาะ	 ส่วนใครทีอ่ยากออกปาร์ตีเ้ล่น
น�า้ตอนกลางคนื	สนีอีอนยงัคงหยบิมาใช้ได้นะ

	 This	may	not	be	the	usual	answer	for	any	sea	lover	but	
throwing	water	as	part	of	the	Songkran	festival	is	definitely	
an	exception.	With	this	year’s	longer	than	usual	holiday,	have	
you	made	plans	of	where	to	go	and	what	to	wear?	During	
the	day,	we	suggest	putting	on	luxury	brands’	see-through	
plastic	pieces	that	are	waterproof.	For	the	night	owls,	neon	
color	can	still	be	worn.	
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	 นอกเหนือจากแว ่นตากันแดดและชุด
ออกก�าลังกายกลางแจ้งเพื่อการเล่นสนุก 
ในช่วงซมัเมอร์นีแ้ล้ว	 ขอแนะน�าของข้างกาย 
สร้างความสขุสนกุกลางแดดดงัต่อไปนี้

5 สิ่งของที่คุณต้องมีต้องใช้ในซัมเมอร์นี ้
	 Apart	from	cool	shades	and	workout-wear	for	ultimate	fun	in	the	sun,	other	must-
have	items	for	summertime	living	include:

	 ลองหาชุดคลุมยาว 
สไตล์เสือ้คลมุอาบน�า้	หรอื 
เสือ้คลมุยาวแบบคาฟตัน 
มาสวมใส่ทับชุดว่ายน�้าดูส	ิ
เพราะมันคอืสไตล์สาวหรรูมิสระ
ใส่ปาร์ตีจ้บิคอ็กเทลเก๋ๆ	อกีด้วย

	 Find	a	long	robe	or	caftan	
to	be	thrown	on	top	of	your	
swimming	 costume.	With	
cocktail	 in	 one	 hand,	 this	
is	the	pool-side	look	that	
trendsetters	go	for.	

	 ล�าโพงเลก็ๆ	สกัตัวไว้ฟังเพลงเวลาต้องเดินทางไปปิกนกิ
หรอืนัง่ชลิรมิหาดกเ็ป็นทางเลอืกทีน่่าสนใจ	และควรมไีว้กนั
พลาด	เพือ่สร้างบรรยากาศกนัโดยเฉพาะ

	 A	 small	 portable	 speaker	
that	 travels	 everywhere,	 to		
a	picnic	or	 chilling	out	by	 the	
beach,	 is	 an	 alternative	 pick.		
You	 never	 know	when	music	
beckons.	

	 ชดุชัน้ในไว้ใส่อวดผวิสวย	คงเพราะดไูม่ดแีน่ทีเ่ปรีย้วภายนอกแต่ภายใน 
คอืความเชยสไตล์แม่	ได้เวลามองหาชดุชัน้ในตวัใหม่แล้ว	แนะน�าว่าสพีาสเทล 
มาแรงสดุๆ

	 Gorgeous	 lingerie	 should	be	worn	 next	 to	 the	 skin.	Definitely		
an	unwelcome	situation	to	wear	cool	outer	clothing	with	old-fashioned	
underwear.	Time	to	look	for	new	intimates	in	pastel	color.	

	 ถามถงึเครือ่งหนงัทีค่วรมใีนซมัเมอร์นี	้เราชีน้ิว้ไปทีร่องเท้าและกระเป๋าทีม่า
จากวสัดธุรรมชาติ	กระเป๋าผ้าสกรนีสวยๆ	สกัใบกน่็าจะเหมาะกบัรองเท้าแตะ 
หรอืรองเท้าบลัเลต์ส้นเตีย้สกัคูไ่ว้ใส่เดนิเล่น

	 As	for	shoes	and	bags	to	buy	this	summer,	all	trends	point	towards	
natural-fibers	or	screen	print	fabric/cloth	bags	–	which	pair	perfectly	
well	with	flats	or	ballet	pumps.				

W

B

HOT PIECES

	 สเปรย์น�้าแร่สร้างความสดชื่นยาม 
อ่อนล้า	 นี่เลย	 ตรงไปที่แบรนด์คอสเมติก
ขวัญใจคุณและมองหาตัวช่วยสร้างความ
สดใสไว้พกตดิกาย	

	 Mineral	water	facial	
spray	to	rejuvenate	the	
skin	while	 on	 the	 go.	
Head	to	your	preferred	
cosmetic	 counter	 and	
ask	for	one.	
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	 แว่นตากนัแดดคอืค�าตอบเดยีวเท่านัน้ทีค่ณุต้องม	ี ข่าวดคีอืซมัเมอร์น้ีเรา 
เน้นไปทีแ่ว่นทรงเรโทรแบบหนุม่สาวในยคุ	1970	 ใหญ่ไว้ก่อน	 เรือ่งอืน่ค่อยว่า		 
อกีหนึง่ทรงฮติกค็อืสไตล์หนุม่สาวชาวรอ็ก	ลองเชก็ได้ที	่Prada,	Celine	และ	Gucci	

สิ่งของที่คุณต้องมี

	 	Sunglass	 is	 the	one	and	only	accessory	 to	have	this	summer.		
The	focus	is	on	those	retro	70s	style	shades	where	size	matters	–	the	
bigger	the	better.	Another	seasonal	favorite	is	the	rocker	style.	Check	
them	out	at	Prada,	Celine,	and	Gucci.	

	 ยิง่ร้อนยิง่ต้องออกก�าลงักาย	ข่าวดคีอื	ถงึแม้จะมปัีญหาฝุน่พษิกวนใจ	แต่การออกไป 
ท�ากจิกรรมกลางแจ้งเพือ่สขุภาพทีแ่ขง็แรงกต้็องยงัมอียู	่และในเมือ่ทกุอย่างยงัต้องด�าเนนิ 
ต่อไป	ท�าไมเราไม่ลองหาชุดกีฬาสวยๆ	มาใส่ประชันให้คอร์ตแบดยันคลาสโยคะมีสีสัน 
กันมากขึ้น	 ชิ้นเด็ดยืนหนึ่งยกให้เสื้อแจ็กเก็ตฮู้ดที่น่าเหมาะสวมทับชั้นนอกเล่นเลเยอร์ให้ 
สวยงาม	ถดัมาคอืกางเกงวอร์มคูใ่จทีเ่น้นว่าต้องดดูเีข้ารปูร่างและมาพร้อมสสีนัสะดดุตาเท่านัน้	

	 The	hotter	the	weather,	the	more	you	need	to	stay	healthy.	Working	out	is	
still	top	priority,	especially	exercising	outside,	despite	the	annoying	pollution.	
Up	 the	game	by	finding	cool,	sporty	outfits	 to	wear	 that	 lifts	 the	 lives	on	
badminton	courts	to	yoga	class.	The	seasonal	must	is	a	hooded	jacket	to	be	
layered	on	top.	Another	is	a	trendy	jogger	that	shows	a	perfect	fit	and	comes	
in	vivid	eye-catching	colors.

HOT HITR

	 ใครบ้างไม่รักทะเล	 เราเชื่อว่านี่คือเป้าหมายแรกที่คุณต้องพุ่งตรงไปทันทีที่หน้าร้อนมาเยือนเต็มที่	แต่ไปทะเลคราวนี้ 
อย่าปล่อยตวัอยูร่มิสระน�า้จดื	ลองหาเวลาไปเรยีนด�าน�า้	เล่นเซร์ิฟ	หรอืสมัผสัทะเลน�า้เคม็ของจรงิ	ทรายจรงิ	คลืน่จรงิดบู้าง	
บอกเลยว่าของดรีมิหาดมจีรงิ	จะอะไรถ้าไม่ใช่หนุม่ๆ	และซกิซ์แพก็ของพวกเขา	เหนอืสิง่อืน่ใด	ชดุว่ายน�า้สวยๆ	อย่าให้ขาด 
หามาไว้ดีๆ 	

กจิกรรมสนุกๆ ที่คุณต้องท�ำ

	 Who	doesn’t	love	the	sea?	It’s	summer’s	top	destination.	However,	do	something	different	this	year	and	
stop	lying	around	the	pool.	Instead,	learn	how	to	dive	or	surf,	take	a	dip	in	the	sea,	touch	the	sand,	and	hit	
the	waves.	Eye	candy	can	be	found	along	the	seashore	that	comes	in	the	form	of	hot	young	things	and	their	
six-packs.	Ultimately,	find	a	swimsuit	that	you	look	and	feel	great	in.	

 สายน�้าเค็มอาจไม่ถนัด	 แต่เรื่องสาดน�้า	 เล่นน�้ารับสงกรานต์ 
ขอให้บอก	ยิง่ปีนีม้เีวลาสาดน�า้ยาวๆ	ไป	เตรยีมกนัหรอืยงัว่าจะปรากฏ
กายลุคไหน	กลางวันเราแนะน�าพร็อปพลาสติกใสท่ีแบรนด์ต่างๆ	 
ยงัคงส่งตรงมาเพ่ือรบัน�า้โดยเฉพาะ	 ส่วนใครท่ีอยากออกปาร์ต้ีเล่น
น�า้ตอนกลางคนื	สนีอีอนยงัคงหยบิมาใช้ได้นะ

	 This	may	not	be	the	usual	answer	for	any	sea	lover	but	
throwing	water	as	part	of	the	Songkran	festival	is	definitely	
an	exception.	With	this	year’s	longer	than	usual	holiday,	have	
you	made	plans	of	where	to	go	and	what	to	wear?	During	
the	day,	we	suggest	putting	on	luxury	brands’	see-through	
plastic	pieces	that	are	waterproof.	For	the	night	owls,	neon	
color	can	still	be	worn.	
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	 นอกเหนือจากแว ่นตากันแดดและชุด
ออกก�าลังกายกลางแจ้งเพ่ือการเล่นสนุก 
ในช่วงซัมเมอร์นีแ้ล้ว	 ขอแนะน�าของข้างกาย 
สร้างความสขุสนกุกลางแดดดงัต่อไปนี้

5 สิ่งของที่คุณต้องมีต้องใช้ในซัมเมอร์นี ้
	 Apart	from	cool	shades	and	workout-wear	for	ultimate	fun	in	the	sun,	other	must-
have	items	for	summertime	living	include:

	 ลองหาชุดคลุมยาว 
สไตล์เสือ้คลมุอาบน�า้	หรือ 
เสือ้คลมุยาวแบบคาฟตนั 
มาสวมใส่ทับชุดว่ายน�้าดูส	ิ
เพราะมนัคอืสไตล์สาวหรรูมิสระ
ใส่ปาร์ตีจ้บิคอ็กเทลเก๋ๆ	อกีด้วย

	 Find	a	long	robe	or	caftan	
to	be	thrown	on	top	of	your	
swimming	 costume.	With	
cocktail	 in	 one	 hand,	 this	
is	the	pool-side	look	that	
trendsetters	go	for.	

	 ล�าโพงเลก็ๆ	สกัตวัไว้ฟังเพลงเวลาต้องเดนิทางไปปิกนกิ
หรอืนัง่ชลิรมิหาดกเ็ป็นทางเลอืกทีน่่าสนใจ	และควรมไีว้กนั
พลาด	เพือ่สร้างบรรยากาศกนัโดยเฉพาะ

	 A	 small	 portable	 speaker	
that	 travels	 everywhere,	 to		
a	picnic	or	 chilling	out	by	 the	
beach,	 is	 an	 alternative	 pick.		
You	 never	 know	when	music	
beckons.	

	 ชดุชัน้ในไว้ใส่อวดผวิสวย	คงเพราะดไูม่ดแีน่ทีเ่ปรีย้วภายนอกแต่ภายใน 
คอืความเชยสไตล์แม่	ได้เวลามองหาชดุชัน้ในตวัใหม่แล้ว	แนะน�าว่าสพีาสเทล 
มาแรงสดุๆ

	 Gorgeous	 lingerie	 should	be	worn	 next	 to	 the	 skin.	Definitely		
an	unwelcome	situation	to	wear	cool	outer	clothing	with	old-fashioned	
underwear.	Time	to	look	for	new	intimates	in	pastel	color.	

	 ถามถงึเคร่ืองหนงัทีค่วรมใีนซมัเมอร์นี	้เราชีน้ิว้ไปทีร่องเท้าและกระเป๋าทีม่า
จากวสัดธุรรมชาต	ิกระเป๋าผ้าสกรนีสวยๆ	สกัใบกน่็าจะเหมาะกบัรองเท้าแตะ 
หรอืรองเท้าบลัเลต์ส้นเตีย้สกัคูไ่ว้ใส่เดนิเล่น

	 As	for	shoes	and	bags	to	buy	this	summer,	all	trends	point	towards	
natural-fibers	or	screen	print	fabric/cloth	bags	–	which	pair	perfectly	
well	with	flats	or	ballet	pumps.				
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	 สเปรย์น�้าแร่สร้างความสดชื่นยาม 
อ่อนล้า	 นี่เลย	 ตรงไปที่แบรนด์คอสเมติก
ขวัญใจคุณและมองหาตัวช่วยสร้างความ
สดใสไว้พกตดิกาย	

	 Mineral	water	facial	
spray	to	rejuvenate	the	
skin	while	 on	 the	 go.	
Head	to	your	preferred	
cosmetic	 counter	 and	
ask	for	one.	
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HOT ISSUE 
WITH KIMBERLEY  

With a decade as one of leading Thai actresses, Kimberley Anne Tiamsiri shows us that she can be at the top of her game again and again 
when she reveals her funny side that puts any comedians to shame,

her girl-next-door seductiveness that is as sexy as any femme fatale and can be hotter than the summer sun.
หลงัจาก 10 ปีในบทบาทนางเอกแถวหน้า คมิเบอร์ลี ่แอน เทยีมศริ ิกลายเป็นสาวร้อนมาแรงทีส่ดุแห่งปีได้อกีครัง้หนึง่ 

เมือ่เธอเปลอืยความเป็นคมิเบอร์ลีท่ีแ่ท้ให้ทกุคนเหน็กนัแล้วว่า เธอเป็นนางเอกสดุฮาได้มากกว่าดาวตลก 
เย้ายวนได้ยิง่กว่าเซก็ซีส่ตาร์ และฮอตยิง่กว่าแดดซมัเมอร์

An Aries Girl: “My star sign is Aries so according to astrology, I’m impatient. 
But since I’m in the entertainment business, I have taught myself to be 
mindful. I’m a lot calmer now and so I have become a patient Aries. My 
fortune teller told me that my career will be great this year. So far, this is 
true from positive feedback from my latest TV series, Thong Ek Mor Ya Ta 
Chalong. Everyone has been calling me Mae Chabaa where ever I go. With 
my 10 years in acting, this year resets my career. No one has ever thought 
that I can be that hilarious. Truthfully, that is no acting, I am naturally funny.” 

Summer Escape: “I love going to the beach in Thailand, mainly because 
it’s close and I can just pack up and go. Phuket sea is the most appealing. 
With so many islands, I can choose between blue or green sea, boating, 
diving or seeking delicious food to eat. This year is a special summer for me. 
I’m planning to go to Japan to see the sakura. It is my first time. Anyway, 
the weather is unpredictable, I’m not sure if they will bloom.”  

Stay Hydrated: “Being on filming locations during the heat of the summer 
is dreadful. I need to be fully equipped – I take fans, refreshing towels, wet 
tissues and even ice to chew. In this heat, ice replaces sweets.”

Bikini Body: “I started exercising to be healthy. The firm body is an added 
bonus. I don’t do vigorous workouts, around an hour a day at least. In 
the beginning, I focused on my abs but now I go for a full body workout. 
During the summer, I don’t do much as I often go on holiday. I think that 
the purpose of any vacation is to rest so I take time off, eat everything that 
I love without thinking about my shape.”

Swimwear Favourite: “Every time I go on holiday, I tend to buy a new bikini 
but I’m not exactly collecting them. I’ve stopped counting how many I own 
though. I only wear two-pieces with athletic-looking bottom. The high cut 
one-piece style that is currently popular is not for me. I have quite a defined 
hip and wearing one-piece will accentuate that part. I’m not as confident 
as the Kardashian girls. Bikinis are the thing for me.”    

Hot Boys and Girls: “Not only Chris Hemsworth and Chris Evans are 
handsome, they have great bodies just like Thor. They look strong and 
should be able to take care of me. I like a lot of girls too but Gigi Hadid 
stands out. From a certain angle, she looks childishly innocent but her body 
is very sexy. She is smart too with a great attitude. A new generation of girls 
should be like this –a well-rounded beauty.”

Aries Girl: “คมิเกดิราศเีมษ พืน้ดวงเป็นคนใจร้อน แต่การท�างานในวงการบนัเทิง
ท�าให้คิมสอนตวัเองให้มสีตแิละช้าลงไปเยอะ เลยกลายเป็นเมษทีใ่จเยน็ไปในทีส่ดุ 
หมอดบูอกว่าปีนีด้วงจะเด่นมากเรือ่งงาน จากทีเ่หน็กจ็รงิเพราะฟีดแบก็ละครเรือ่ง 
‘ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง’ ดมีาก ตอนนีไ้ปไหนใครๆ เรยีกคมิว่าแม่ชบากนัหมด 
ตัง้แต่เล่นละครมา 10 ปี คมิรูส้กึว่าปีนีเ้หมอืนได้กดปุม่รเีซต็ใหม่ ไม่มใีครเคยเหน็
ว่าคมิจะตลกได้เบอร์นัน้จรงิๆ แล้วคมิไม่ได้แสดงค่ะ นัน่คอืคมิเบอร์ลีจ่รงิๆ”

Summer Escape: คมิชอบเทีย่วทะเลไทยเพราะอยูใ่กล้ไปได้ทนัท ีทะเลภเูกต็ 
น่าเทีย่วทีส่ดุ ด้วยความทีม่หีลายเกาะ เราเลอืกได้ว่าอยากเทีย่วน�า้ทะเลสเีขยีวหรอื 
สีฟ้า นั่งเรือเล่น ด�าน�้าหรือไปหาของอร่อยในเมือง ปีนี้พิเศษคิมจะหนีซัมเมอร์ 
เมอืงไทยไปดูดอกซากรุะบานท่ีญีปุ่น่เป็นครัง้แรกในชีวิต แต่ปีน้ีสภาพอากาศท่ี 
ไม่ค่อยปกต ิไม่รูซ้ากรุะจะบานให้เหน็หรอืเปล่า”

Stay Hydrated: ออกกองละครช่วงหน้าร้อนเป็นอะไรที่ทรมานมาก คิมต้อง 
เตรียมอุปกรณ์พร้อมมือ พัด ผ้าเย็น ทิชชู่เปียก และน�้าแข็งท่ีเอาไว้เค้ียวเล่น 
ช่วงหน้าร้อนยิง่เคีย้วเล่นแทนขนมไปเลย”  

Bikini Body: “คมิหนัมาออกก�าลงักายเพราะอยากดแูลสขุภาพ เรือ่งรปูร่างทีเ่หน็
ว่าฟิตเฟิร์มขึน้เป็นโบนสั คมิเลยออกก�าลงักายแบบไม่หกัโหมมาก พยายามท�าให้ได้
อย่างน้อยวนัละชัว่โมง แรกๆ จะเน้นท่าบรหิารหน้าท้องเยอะมาก ตอนนีเ้น้นบรหิาร
ทัง้ร่าง แต่ช่วงหน้าร้อนไม่ค่อยดแูล เพราะไปเทีย่วบ่อยและเราถอืว่าการท่องเทีย่ว
คอืการพกัผ่อน กจ็ะพกัจรงิๆ กนิทุกอย่างท่ีเราชอบแบบไม่นึกถงึหุ่นใดๆ อีกต่อไป” 

Swimwear Favourite: “ไม่เรยีกว่าสะสม แต่ไปเทีย่วทกีซ็ือ้บกินิใีหม่ทกุท ีจน
ตอนนีเ้ลกินบัไปแล้วว่ามกีีต่วั คมิใส่แต่บกินิแีบบทีท่่อนล่างเป็นกางเกงให้ดสูปอร์ต 
ตอนนีม้เีทรนด์วนัพซีไฮคทัทีท่กุคนใส่กนัแต่คมิขอบาย เป็นคนมสีะโพกชดั ใส่วนัพซี
แล้วยิง่ไปเน้นจดุนัน้ คมิไม่ได้มัน่ใจแบบสาวๆ Kardashian ขอเป็นแฟนบกินีต่ีอไป”  

Hot Boys & Girl: “Chris Hemsworth กบั Chris Evans นอกจากหล่อแล้วยงั 
หุน่ดีมากเหมือนเทพเจ้าธอร์ รูส้กึว่าเขาแขง็แรง แลดปูกป้องเราได้ ส่วนสาวๆ ท่ี 
ชอบมหีลายคนมาก แต่คนน้ีแปลกกว่าคนอ่ืน Gigi Hadid หน้าตาบางมุมดเูหมือน 
เดก็ๆ ไร้เดยีงสา แต่พอมาดหูุน่เขาส ิ เซก็ซีม่าก ทีส่�าคญัฉลาดและมทีศันคตทิีด่ี 
ผูห้ญงิยคุใหม่ต้องเป็นแบบนี ้สวยรอบด้านจรงิๆ” 
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HOT ISSUE 
WITH KIMBERLEY  

With a decade as one of leading Thai actresses, Kimberley Anne Tiamsiri shows us that she can be at the top of her game again and again 
when she reveals her funny side that puts any comedians to shame,

her girl-next-door seductiveness that is as sexy as any femme fatale and can be hotter than the summer sun.
หลงัจาก 10 ปีในบทบาทนางเอกแถวหน้า คมิเบอร์ลี ่แอน เทยีมศริ ิกลายเป็นสาวร้อนมาแรงทีส่ดุแห่งปีได้อกีครัง้หนึง่ 

เมือ่เธอเปลอืยความเป็นคมิเบอร์ลีท่ีแ่ท้ให้ทกุคนเหน็กนัแล้วว่า เธอเป็นนางเอกสดุฮาได้มากกว่าดาวตลก 
เย้ายวนได้ยิง่กว่าเซก็ซีส่ตาร์ และฮอตยิง่กว่าแดดซมัเมอร์

An Aries Girl: “My star sign is Aries so according to astrology, I’m impatient. 
But since I’m in the entertainment business, I have taught myself to be 
mindful. I’m a lot calmer now and so I have become a patient Aries. My 
fortune teller told me that my career will be great this year. So far, this is 
true from positive feedback from my latest TV series, Thong Ek Mor Ya Ta 
Chalong. Everyone has been calling me Mae Chabaa where ever I go. With 
my 10 years in acting, this year resets my career. No one has ever thought 
that I can be that hilarious. Truthfully, that is no acting, I am naturally funny.” 

Summer Escape: “I love going to the beach in Thailand, mainly because 
it’s close and I can just pack up and go. Phuket sea is the most appealing. 
With so many islands, I can choose between blue or green sea, boating, 
diving or seeking delicious food to eat. This year is a special summer for me. 
I’m planning to go to Japan to see the sakura. It is my first time. Anyway, 
the weather is unpredictable, I’m not sure if they will bloom.”  

Stay Hydrated: “Being on filming locations during the heat of the summer 
is dreadful. I need to be fully equipped – I take fans, refreshing towels, wet 
tissues and even ice to chew. In this heat, ice replaces sweets.”

Bikini Body: “I started exercising to be healthy. The firm body is an added 
bonus. I don’t do vigorous workouts, around an hour a day at least. In 
the beginning, I focused on my abs but now I go for a full body workout. 
During the summer, I don’t do much as I often go on holiday. I think that 
the purpose of any vacation is to rest so I take time off, eat everything that 
I love without thinking about my shape.”

Swimwear Favourite: “Every time I go on holiday, I tend to buy a new bikini 
but I’m not exactly collecting them. I’ve stopped counting how many I own 
though. I only wear two-pieces with athletic-looking bottom. The high cut 
one-piece style that is currently popular is not for me. I have quite a defined 
hip and wearing one-piece will accentuate that part. I’m not as confident 
as the Kardashian girls. Bikinis are the thing for me.”    

Hot Boys and Girls: “Not only Chris Hemsworth and Chris Evans are 
handsome, they have great bodies just like Thor. They look strong and 
should be able to take care of me. I like a lot of girls too but Gigi Hadid 
stands out. From a certain angle, she looks childishly innocent but her body 
is very sexy. She is smart too with a great attitude. A new generation of girls 
should be like this –a well-rounded beauty.”

Aries Girl: “คมิเกดิราศเีมษ พืน้ดวงเป็นคนใจร้อน แต่การท�างานในวงการบันเทงิ
ท�าให้คมิสอนตวัเองให้มสีตแิละช้าลงไปเยอะ เลยกลายเป็นเมษทีใ่จเยน็ไปในทีส่ดุ 
หมอดบูอกว่าปีนีด้วงจะเด่นมากเร่ืองงาน จากทีเ่หน็กจ็รงิเพราะฟีดแบก็ละครเรือ่ง 
‘ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง’ ดมีาก ตอนนีไ้ปไหนใครๆ เรยีกคมิว่าแม่ชบากนัหมด 
ตัง้แต่เล่นละครมา 10 ปี คมิรูส้กึว่าปีนีเ้หมอืนได้กดปุม่รเีซต็ใหม่ ไม่มใีครเคยเหน็
ว่าคมิจะตลกได้เบอร์นัน้จรงิๆ แล้วคมิไม่ได้แสดงค่ะ นัน่คอืคมิเบอร์ลีจ่รงิๆ”

Summer Escape: คมิชอบเทีย่วทะเลไทยเพราะอยูใ่กล้ไปได้ทนัท ีทะเลภเูกต็ 
น่าเทีย่วทีส่ดุ ด้วยความทีม่หีลายเกาะ เราเลอืกได้ว่าอยากเทีย่วน�า้ทะเลสเีขยีวหรอื 
สีฟ้า นั่งเรือเล่น ด�าน�้าหรือไปหาของอร่อยในเมือง ปีนี้พิเศษคิมจะหนีซัมเมอร์ 
เมอืงไทยไปดดูอกซากรุะบานทีญ่ีปุ่น่เป็นครัง้แรกในชวีติ แต่ปีนีส้ภาพอากาศที่ 
ไม่ค่อยปกต ิไม่รูซ้ากรุะจะบานให้เหน็หรอืเปล่า”

Stay Hydrated: ออกกองละครช่วงหน้าร้อนเป็นอะไรที่ทรมานมาก คิมต้อง 
เตรียมอุปกรณ์พร้อมมือ พัด ผ้าเย็น ทิชชู่เปียก และน�้าแข็งที่เอาไว้เคี้ยวเล่น 
ช่วงหน้าร้อนยิง่เคีย้วเล่นแทนขนมไปเลย”  

Bikini Body: “คมิหนัมาออกก�าลงักายเพราะอยากดแูลสขุภาพ เรือ่งรปูร่างทีเ่หน็
ว่าฟิตเฟิร์มข้ึนเป็นโบนสั คมิเลยออกก�าลงักายแบบไม่หกัโหมมาก พยายามท�าให้ได้
อย่างน้อยวนัละชัว่โมง แรกๆ จะเน้นท่าบริหารหน้าท้องเยอะมาก ตอนนีเ้น้นบรหิาร
ทัง้ร่าง แต่ช่วงหน้าร้อนไม่ค่อยดแูล เพราะไปเทีย่วบ่อยและเราถอืว่าการท่องเทีย่ว
คอืการพกัผ่อน กจ็ะพกัจรงิๆ กนิทกุอย่างทีเ่ราชอบแบบไม่นกึถงึหุน่ใดๆ อกีต่อไป” 

Swimwear Favourite: “ไม่เรยีกว่าสะสม แต่ไปเทีย่วทกีซ็ือ้บกินิใีหม่ทกุท ีจน
ตอนนีเ้ลกินบัไปแล้วว่ามกีีต่วั คมิใส่แต่บกินิแีบบทีท่่อนล่างเป็นกางเกงให้ดสูปอร์ต 
ตอนนีม้เีทรนด์วนัพีซไฮคทัทีท่กุคนใส่กนัแต่คมิขอบาย เป็นคนมสีะโพกชัด ใส่วันพซี
แล้วยิง่ไปเน้นจดุนัน้ คมิไม่ได้มัน่ใจแบบสาวๆ Kardashian ขอเป็นแฟนบกินีต่ีอไป”  

Hot Boys & Girl: “Chris Hemsworth กบั Chris Evans นอกจากหล่อแล้วยงั 
หุน่ดมีากเหมอืนเทพเจ้าธอร์ รูส้กึว่าเขาแขง็แรง แลดปูกป้องเราได้ ส่วนสาวๆ ที่ 
ชอบมหีลายคนมาก แต่คนนีแ้ปลกกว่าคนอืน่ Gigi Hadid หน้าตาบางมมุดูเหมอืน 
เดก็ๆ ไร้เดยีงสา แต่พอมาดหูุน่เขาส ิ เซก็ซีม่าก ทีส่�าคญัฉลาดและมทีศันคตทิีด่ี 
ผูห้ญงิยคุใหม่ต้องเป็นแบบนี ้สวยรอบด้านจรงิๆ” 
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FINE FEATHER
A symbol of the ultimate luxury, 
ostrich feather in an array of 
colors rules the summer  
catwalks. Celine sends a  
classic, yet modern LBD with 
feather-trim sleeves down the 
runway. At Loewe, the use of  
this fine material in highly 
contrasting shades is at once 
bold and mesmerizing. 
แมทเีรยีลทีม่าแรงเกนิใครต้องยกให้
บรรดาขนนกกระจอกเทศบางเบาทีม่ี
ตัง้แต่โทนสคีลาสสกิไล่ไปจนถงึโทน
สสีดทีปั่กประดบัอยูบ่นเสือ้ผ้าสร้าง
ความโดดเด่นจนไม่อาจละสายตา  
โดยระดบัการปักขนนกมใีห้เลอืก 
หลายเวอร์ชัน่ เช่น การปักประดบั 
ช่วงแขนเสือ้ของ Celine หรอืขนนก 
ทโูทนทีปั่กประดบัจนฟฟู่องของ 
Loewe ทีก่ลายเป็นไฮไลต์เด่นของ 
ซซีัน่ทีเ่รยีกความสนใจได้อย่าง 
ไม่ต้องสงสยั
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Stunning, fabulous, and dynamic, the spring/summer 2019 runway shows from our favorite designer brands embrace the spirit 
of the new season with a thrilling innovative twist.

ผลงานสร้างสรรค์สดุครเีอทฟีของเหล่าแบรนด์ดงัในคอลเลคชัน่ฤดใูบไม้ผล/ิฤดรู้อน 2019 แม้จะคงไอเดยีซึง่เป็นหวัใจหลกัของซซีัน่เอาไว้ แต่เมือ่เจาะลกึลงไปในดเีทล  
จะเหน็การจบัทวสิต์เพือ่สร้างความน่าตืน่เต้นบนงานออกแบบชิน้ใหม่ทีอ่ดัแน่นไปด้วยพลงังานสร้างสรรค์

CHANGING THE CREATIVE GAME

MESH IT UP!
Lightweight and chic, mesh is  
a go-to fabric for the summer and 
is another highlight straight from 
fashion week. Salvatore Ferragamo 
mesh dress looks extra glamorous 
with beading details, while a mesh 
top by Saint Laurent featuring  
an exquisite crystal embellishment 
shines brighter than a diamond.  
หนึง่ในงานออกแบบชิน้เด่นของซซีัน่คอื 
เดรสทีถ่กัทอขึน้มาเป็นผ้าตาข่ายให้
อารมณ์แบบเปลญวนผกูต้นมะพร้าว
ทีถ่กูน�ามาครเีอตลคุสวยให้เหน็ละลานตา
บนรนัเวย์ เดรสทอตาข่ายประดบัลกูปัด 
ในแบบ Salvatore Ferragamo ให้ความ 
รูส้กึชลิของซมัเมอร์ได้เป็นอย่างด ีส่วนเสือ้
ตาข่ายประดบัครสิตลัจาก Saint Laurent 
นัน้กจ็บัประกายจนยากเกนิห้ามใจ
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DOWN TO EARTH
Summer often means a promise 
of bold colors, yet for spring/
summer 2019 a classic neutral 
shade, namely beige, also takes 
a center stage. Burberry under 
the helm of the new designer 
Riccardo Tisci showcases its 
elegant trench in beige on its 
runway. MaxMara stays true to its 
roots with the use of the classic 
palette which, for the new season, 
there is only option – a total look!
ไม่เพยีงแค่สจีดัจ้านเท่านัน้ทีพ่ากนั 
อวดโฉมบนรนัเวย์ของฤดรู้อน แต่สี
คลาสสกิอย่างเบจทีช่่วยเสรมิลคุโก้หรู 
ได้ถกูน�ามาเบรกให้ซซีัน่นีม้อีกีหนึง่
มติทิีช่วนมอง เทรนช์โค้ตสเีบจจาก 
Burberry ถกูน�าเสนอในรปูโฉมใหม่
โดยฝีมอืของ Riccardo Tisci รวมถงึ 
MaxMara ทีย่งัคงโทนสคีลาสสกิ
ประจ�าแบรนด์ไว้อย่างด ีพร้อมความลบั 
ในการแมตช์สเีบจให้โก้กว่าเคย 
คอืต้องใส่แบบโททลัลคุเท่านัน้
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HIPPIE CHICKS
The vintage vibe of the 60s and 
flower children enjoy a comeback 
this season with 60s-inspried prints 
and leather patchwork. Major 
fashion houses like Longchamp 
and Alexander Wang embrace the 
trend yet adding a modern twist with 
leopard-print cape dress with fringes 
from the former, and a super cool 
rocker-chic look from the latter. 
แรงบนัดาลใจจากสไตล์ของเหล่าบปุผาชน 
ในอดตี ไม่ว่าจะเป็นลวดลายพมิพ์หรอื  
การตดัต่อเสือ้ผ้าด้วยหนงัสสีวยได้กลาย
มาเป็นไอเดยีให้เหล่าดไีซเนอร์สร้าง 
ผลงานชิน้ใหม่ทีโ่ดดเด่นด้วยกลิน่อายของ
ฮปิป้ีแต่มาในรปูแบบทีโ่มเดร์ินขึน้ เช่น 
เคปเดรสลายเสอืตกแต่งชายพูห่นงัจาก 
Longchamp หรอืเปรีย้วซ่าสดุๆ แบบ 
Alexander Wang ทีผ่สมกลิน่อาย 
รอ็กเกอร์อย่างลงตวั
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MIX PRINTED
Prints are in full bloom this season 
with each fashion house delivering 
an innovative and unique mix of 
floral, graphic, and abstract patterns. 
Burberry creates its one-of-a-kind 
pattern with a mix of a digital print 
and polka dots. Louis Vuitton and 
Michael Kors redefine the trend  
‘total look’ with a pretty two-tone 
floral print. 
ลายพมิพ์ดอกไม้ ลายพมิพ์กราฟิก หรอื
ลวดลาย Abstract ถกูน�ามาผสมผสาน
กนัเพือ่สร้างเป็นลวดลายทีม่เีอกลกัษณ์
เฉพาะตวั Burberry ผสมผสานลายพมิพ์
ดจิทิลัเข้ากบัลาย Polka Dot อย่าง

ลงตวั แต่ถ้าเป็นลวดลาย
เดยีวกนัในหนึง่ลคุจะ
ต้องมาในคูส่ทีีถ่กูต้อง
ซึง่เหล่าดไีซเนอร์ได้
เลอืกแมตช์ไว้ให้
แล้ว ดงัเช่นลคุ
สวยของ Louis 
Vuitton และ 
Michael Kors 
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FRUITY SUITING 
Put your classic suits back in the 
wardrobe and invest in something 
more… colorful. This season, we 
see a parade of women’s classic 
suiting style in striking palettes from 
Boss’s elegant power suit layered 
over a sheer top in Goldenrod to 
Jacquemus’s Fuchsia suit jacket. 
บอกลาสทูเข้าชดุสคีลาสสกิกนัไปก่อน 
เพราะร้อนนีช้ดุสทูทีท่รงพลงัต้องมาพร้อม
กบัสจีดัจ้านเป็นเวร์ิกกิง้วแูมนทีด่ไูม่น่าเบือ่ 
สทูสเีหลอืงสดทีแ่มตช์กบัเสือ้ตวัใน 
ผ้าซทีรใูนโทนสเีดยีวกนัของ Boss เป็น 
การเลเยอร์เนือ้ผ้าทีแ่ตกต่างทีเ่ราชอบ  
เดรสตกแต่งปกสทูสฟีเูชยีทีป่รากฏอยูบ่น
รนัเวย์ของ Jacquemus กเ็ป็นไอเดยีใน
การใส่สทูรปูแบบใหม่ทีน่่าสนใจไม่น้อย
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FINE FEATHER
A symbol of the ultimate luxury, 
ostrich feather in an array of 
colors rules the summer  
catwalks. Celine sends a  
classic, yet modern LBD with 
feather-trim sleeves down the 
runway. At Loewe, the use of  
this fine material in highly 
contrasting shades is at once 
bold and mesmerizing. 
แมทเีรยีลทีม่าแรงเกนิใครต้องยกให้
บรรดาขนนกกระจอกเทศบางเบาทีม่ี
ตัง้แต่โทนสคีลาสสกิไล่ไปจนถงึโทน
สสีดทีปั่กประดบัอยูบ่นเสือ้ผ้าสร้าง
ความโดดเด่นจนไม่อาจละสายตา  
โดยระดบัการปักขนนกมใีห้เลอืก 
หลายเวอร์ชัน่ เช่น การปักประดบั 
ช่วงแขนเสือ้ของ Celine หรอืขนนก 
ทโูทนทีปั่กประดบัจนฟฟู่องของ 
Loewe ทีก่ลายเป็นไฮไลต์เด่นของ 
ซซีัน่ทีเ่รยีกความสนใจได้อย่าง 
ไม่ต้องสงสยั

D
io

r

Stunning, fabulous, and dynamic, the spring/summer 2019 runway shows from our favorite designer brands embrace the spirit 
of the new season with a thrilling innovative twist.

ผลงานสร้างสรรค์สดุครเีอทฟีของเหล่าแบรนด์ดงัในคอลเลคชัน่ฤดใูบไม้ผล/ิฤดรู้อน 2019 แม้จะคงไอเดยีซึง่เป็นหวัใจหลกัของซซีัน่เอาไว้ แต่เมือ่เจาะลกึลงไปในดเีทล  
จะเหน็การจบัทวสิต์เพือ่สร้างความน่าตืน่เต้นบนงานออกแบบชิน้ใหม่ทีอ่ดัแน่นไปด้วยพลงังานสร้างสรรค์

CHANGING THE CREATIVE GAME

MESH IT UP!
Lightweight and chic, mesh is  
a go-to fabric for the summer and 
is another highlight straight from 
fashion week. Salvatore Ferragamo 
mesh dress looks extra glamorous 
with beading details, while a mesh 
top by Saint Laurent featuring  
an exquisite crystal embellishment 
shines brighter than a diamond.  
หนึง่ในงานออกแบบชิน้เด่นของซซีัน่คอื 
เดรสทีถ่กัทอขึน้มาเป็นผ้าตาข่ายให้
อารมณ์แบบเปลญวนผกูต้นมะพร้าว
ทีถ่กูน�ามาครเีอตลคุสวยให้เหน็ละลานตา
บนรนัเวย์ เดรสทอตาข่ายประดบัลกูปัด 
ในแบบ Salvatore Ferragamo ให้ความ 
รูส้กึชลิของซมัเมอร์ได้เป็นอย่างด ีส่วนเสือ้
ตาข่ายประดบัครสิตลัจาก Saint Laurent 
นัน้กจ็บัประกายจนยากเกนิห้ามใจ
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DOWN TO EARTH
Summer often means a promise 
of bold colors, yet for spring/
summer 2019 a classic neutral 
shade, namely beige, also takes 
a center stage. Burberry under 
the helm of the new designer 
Riccardo Tisci showcases its 
elegant trench in beige on its 
runway. MaxMara stays true to its 
roots with the use of the classic 
palette which, for the new season, 
there is only option – a total look!
ไม่เพยีงแค่สจีดัจ้านเท่านัน้ทีพ่ากนั 
อวดโฉมบนรนัเวย์ของฤดรู้อน แต่สี
คลาสสกิอย่างเบจทีช่่วยเสรมิลคุโก้หรู 
ได้ถกูน�ามาเบรกให้ซซีัน่นีม้อีกีหนึง่
มติทิีช่วนมอง เทรนช์โค้ตสเีบจจาก 
Burberry ถกูน�าเสนอในรปูโฉมใหม่
โดยฝีมอืของ Riccardo Tisci รวมถงึ 
MaxMara ทีย่งัคงโทนสคีลาสสกิ
ประจ�าแบรนด์ไว้อย่างด ีพร้อมความลบั 
ในการแมตช์สเีบจให้โก้กว่าเคย 
คอืต้องใส่แบบโททลัลคุเท่านัน้
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HIPPIE CHICKS
The vintage vibe of the 60s and 
flower children enjoy a comeback 
this season with 60s-inspried prints 
and leather patchwork. Major 
fashion houses like Longchamp 
and Alexander Wang embrace the 
trend yet adding a modern twist with 
leopard-print cape dress with fringes 
from the former, and a super cool 
rocker-chic look from the latter. 
แรงบนัดาลใจจากสไตล์ของเหล่าบปุผาชน 
ในอดตี ไม่ว่าจะเป็นลวดลายพมิพ์หรอื  
การตดัต่อเสือ้ผ้าด้วยหนงัสสีวยได้กลาย
มาเป็นไอเดยีให้เหล่าดไีซเนอร์สร้าง 
ผลงานชิน้ใหม่ทีโ่ดดเด่นด้วยกลิน่อายของ
ฮปิป้ีแต่มาในรปูแบบทีโ่มเดร์ินขึน้ เช่น 
เคปเดรสลายเสอืตกแต่งชายพูห่นงัจาก 
Longchamp หรอืเปรีย้วซ่าสดุๆ แบบ 
Alexander Wang ทีผ่สมกลิน่อาย 
รอ็กเกอร์อย่างลงตวั
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MIX PRINTED
Prints are in full bloom this season 
with each fashion house delivering 
an innovative and unique mix of 
floral, graphic, and abstract patterns. 
Burberry creates its one-of-a-kind 
pattern with a mix of a digital print 
and polka dots. Louis Vuitton and 
Michael Kors redefine the trend  
‘total look’ with a pretty two-tone 
floral print. 
ลายพมิพ์ดอกไม้ ลายพมิพ์กราฟิก หรอื
ลวดลาย Abstract ถกูน�ามาผสมผสาน
กนัเพือ่สร้างเป็นลวดลายทีม่เีอกลกัษณ์
เฉพาะตวั Burberry ผสมผสานลายพมิพ์
ดจิทิลัเข้ากบัลาย Polka Dot อย่าง

ลงตวั แต่ถ้าเป็นลวดลาย
เดยีวกนัในหนึง่ลคุจะ
ต้องมาในคูส่ทีีถ่กูต้อง
ซึง่เหล่าดไีซเนอร์ได้
เลอืกแมตช์ไว้ให้
แล้ว ดงัเช่นลคุ
สวยของ Louis 
Vuitton และ 
Michael Kors 
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FRUITY SUITING 
Put your classic suits back in the 
wardrobe and invest in something 
more… colorful. This season, we 
see a parade of women’s classic 
suiting style in striking palettes from 
Boss’s elegant power suit layered 
over a sheer top in Goldenrod to 
Jacquemus’s Fuchsia suit jacket. 
บอกลาสทูเข้าชดุสคีลาสสกิกนัไปก่อน 
เพราะร้อนนีช้ดุสทูทีท่รงพลงัต้องมาพร้อม
กบัสจีดัจ้านเป็นเวร์ิกกิง้วแูมนทีด่ไูม่น่าเบือ่ 
สทูสเีหลอืงสดทีแ่มตช์กบัเสือ้ตวัใน 
ผ้าซทีรใูนโทนสเีดยีวกนัของ Boss เป็น 
การเลเยอร์เนือ้ผ้าทีแ่ตกต่างทีเ่ราชอบ  
เดรสตกแต่งปกสทูสฟีเูชยีทีป่รากฏอยูบ่น
รนัเวย์ของ Jacquemus กเ็ป็นไอเดยีใน
การใส่สทูรปูแบบใหม่ทีน่่าสนใจไม่น้อย
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THE NEW SHORTS
Shorts have always been a go-to  
for the summer, yet this season  
we see something new and 
unexpected – ‘the cycling shorts’.  
Skin-tight and not too short, they can 
be worn alone for that ‘athleisure’ look 
or layered underneath a skirt. Chanel 
even showcases the trend with  
a matching top. 
กางเกงขาสัน้คอืเทรนด์ฮติประจ�าของ 
หน้าร้อน แต่ขาสัน้ทีจ่ะมาครองพืน้ทีค่วาม
นยิมของซซีัน่นีค้อืกางเกงขาสัน้รดัรปูทีไ่ม่สัน้ 
ไม่ยาวเกนิไปให้อารมณ์แบบกางเกงใส่ 
ขีจ่กัรยาน ซึง่จะใส่เลเยอร์กบักางเกงหรอื
กระโปรงสัน้อกีชัน้กท็�าได้ หรอืจะใส่เป็น
กางเกงผ้าพมิพ์ลายทีแ่มตช์กบัเสือ้ด้านบน
เหมอืน Chanel กค็ลูไม่แพ้กนั

CRAFT WORKS
Clothes are a blank canvas where 
designers paint their dreams on. 
Some dreams are exquisite and 
out of this world with traces of 
couture savoir-fair and excellent 
craftsmanship. Take a look at Prada’s 
intricate 3D floral embellishments, and 
Tory Burch’s colorful woven sweater. 
เมือ่เสือ้ผ้านัน้เปรยีบเหมอืนผนืผ้าใบของ 
ดไีซเนอร์ พวกเขาจงึสาดไอเดยีสร้างสรรค์
ผ่านงานออกแบบทีเ่ตม็ไปด้วยดเีทลอนั
ละเอยีดอ่อนซึง่รงัสรรค์ด้วยงานท�ามอื  
ไม่ว่าจะเป็นการปักประดบัดอกไม้สามมติิ 
บนชดุกระโปรงของ Prada งานถกัทอผ้า 
ลายทางหลากสทีีเ่ตม็ไปด้วยความสดใส
ของ Tory Burch หรอืการซ้อนทบัลกูไม้ 
จากหลายแบรนด์ดงัทีเ่พิม่ความพเิศษลงใน
ชิน้งานออกแบบได้อย่างน่าหลงใหล

INSPIRATION

M
iu

 M
iu

Fe
nd

i

S
po

rt
m

ax

C
ha

ne
l

S
al

va
to

re
 F

er
ra

ga
m

o

A
m

bu
sh

To
ry

 B
ur

ch

Fe
nd

i

P
ra

da

H
er

m
ès

D
ol

ce
 &

 G
ab

ba
na

3.
1 

P
hi

lli
p 

Li
m

P54-57.indd   54 3/23/2562 BE   3:48 PM

55

STATEMENT BOW
Everyone’s favorite detail that 
screams ‘fun’ is back this 
season. Chic and never boring, 
the statement bow appears on 
everything from Dries Van Noten’s 
minimal white t-shirt featuring  
a drape in a shape of bow,  
to the opening look at Celine –  
an oversized bow dress that 
makes everyone fall in love with. 
หนึง่ดเีทลทีส่ร้างความสนกุและสะดดุ
ตาเกนิใครในซซีัน่นีค้อืการจบัเดรปเป็น
รปูโบขนาดใหญ่ทีช่่วยเสรมิให้ชดุสวยด ู
น่าสนใจขึน้เยอะ เสือ้จบัเดรปรปูโบจาก 
Dries Van Noten เป็นโบทีด่เูท่และ 
โมเดร์ินไม่ยดึตดิกบัความหวานแบบ
เดมิๆ  และการจบัเดรปรปูโบแบบ 
โอเวอร์ไซซ์บนลคุเปิดตวัของ Celine ก็
ท�าให้เราต้องตกหลมุรกัแบบไม่ทนัตัง้ตวั

HAT MATTERS
A versatile accessory, hats are 
something you can always rely 
on whether you want to add 
something to or compliment  
your clothing. A wide variety of hat 
styles are seen on this season’s 
catwalks from beachy straw hats 
at Chanel and Tory Burch to  
a hoodie-inspired hat at MaxMara 
and an over-the-top feather-trim 
chiffon hat at Valentino. 
แอคเซสเซอรีช่ิน้เด่นทีพ่ร้อมจะคอมพลตี 
ลคุสวยในร้อนนีค้งไม่มชีิน้ไหนโดดเด่น
ไปกว่าหมวกใบสวยทีย่กขบวนมา
ในหลากดไีซน์ ไม่ว่าจะเป็นหมวกสาน
รบัลมร้อนทีเ่หน็บนรนัเวย์ของ Chanel 
และ Tory Burch หมวกผ้าสดุคลูทีม่า
พร้อมดไีซน์การใส่ซ่าๆ ในแบบของ 
MaxMara กม็าแรงไม่เบา แต่ถ้าถาม
ว่าชิน้ไหนเจดิทีส่ดุคงต้องยกต�าแหน่ง
ให้หมวกผ้าชฟีองประดบัขนนกจาก 
Valentino ไปโดยปรยิาย

SUMMER BAGS
The one item your summer look 
will never be complete without – 
yes, we’re talking about summer 
bags. To go with the spirit of 
the season, choose one that is 
creative, colorful, and fun. Chanel 
and Tory Burch both offer chic 
straw bags that are just perfect for 
your beachy getaway, but if you’re 
looking for something unexpected, 
Loewe has the answer for you.
นีค่อืหนึง่ไอเทม็ทีข่าดไม่ได้ของฤดรู้อน 
กระเป๋าทีม่าพร้อมดเีทลสนกุๆ ช่วยเพิม่
สสีนัให้กบัลคุสวยของซมัเมอร์เตม็ที่
มากขึน้ ฤดกูาลนีย้งัคงเตม็ไปด้วย 
ไอเดยีบรรเจดิในการสร้างสรรค์ไม่ว่า
จะเป็นกระเป๋าสานทีเ่ข้ากบัอากาศร้อน
แบบสดุๆ ทีเ่หน็บนรนัเวย์ของ Chanel 
และ Tory Burch หรอืกระเป๋าหนงัใน 
รปูแบบแปลกตาไม่เหมอืนเคยทีม่าใน
โทนสใีหม่อย่าง Loewe กเ็ป็นตวัเลอืก 
ทีน่่าจบัตามอง
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THE NEW SHORTS
Shorts have always been a go-to  
for the summer, yet this season  
we see something new and 
unexpected – ‘the cycling shorts’.  
Skin-tight and not too short, they can 
be worn alone for that ‘athleisure’ look 
or layered underneath a skirt. Chanel 
even showcases the trend with  
a matching top. 
กางเกงขาสัน้คอืเทรนด์ฮติประจ�าของ 
หน้าร้อน แต่ขาสัน้ทีจ่ะมาครองพืน้ทีค่วาม
นยิมของซซีัน่นีค้อืกางเกงขาสัน้รดัรปูทีไ่ม่สัน้ 
ไม่ยาวเกนิไปให้อารมณ์แบบกางเกงใส่ 
ขีจ่กัรยาน ซึง่จะใส่เลเยอร์กบักางเกงหรอื
กระโปรงสัน้อกีชัน้กท็�าได้ หรอืจะใส่เป็น
กางเกงผ้าพมิพ์ลายทีแ่มตช์กบัเสือ้ด้านบน
เหมอืน Chanel กค็ลูไม่แพ้กนั

CRAFT WORKS
Clothes are a blank canvas where 
designers paint their dreams on. 
Some dreams are exquisite and 
out of this world with traces of 
couture savoir-fair and excellent 
craftsmanship. Take a look at Prada’s 
intricate 3D floral embellishments, and 
Tory Burch’s colorful woven sweater. 
เมือ่เสือ้ผ้านัน้เปรยีบเหมอืนผนืผ้าใบของ 
ดไีซเนอร์ พวกเขาจงึสาดไอเดยีสร้างสรรค์
ผ่านงานออกแบบทีเ่ตม็ไปด้วยดเีทลอนั
ละเอยีดอ่อนซึง่รงัสรรค์ด้วยงานท�ามอื  
ไม่ว่าจะเป็นการปักประดบัดอกไม้สามมติิ 
บนชดุกระโปรงของ Prada งานถกัทอผ้า 
ลายทางหลากสทีีเ่ตม็ไปด้วยความสดใส
ของ Tory Burch หรอืการซ้อนทบัลกูไม้ 
จากหลายแบรนด์ดงัทีเ่พิม่ความพเิศษลงใน
ชิน้งานออกแบบได้อย่างน่าหลงใหล

INSPIRATION
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STATEMENT BOW
Everyone’s favorite detail that 
screams ‘fun’ is back this 
season. Chic and never boring, 
the statement bow appears on 
everything from Dries Van Noten’s 
minimal white t-shirt featuring  
a drape in a shape of bow,  
to the opening look at Celine –  
an oversized bow dress that 
makes everyone fall in love with. 
หนึง่ดเีทลทีส่ร้างความสนกุและสะดดุ
ตาเกนิใครในซซีัน่นีค้อืการจบัเดรปเป็น
รปูโบขนาดใหญ่ทีช่่วยเสรมิให้ชดุสวยดู 
น่าสนใจขึน้เยอะ เสือ้จบัเดรปรปูโบจาก 
Dries Van Noten เป็นโบทีด่เูท่และ 
โมเดร์ินไม่ยดึตดิกบัความหวานแบบ
เดมิๆ  และการจบัเดรปรปูโบแบบ 
โอเวอร์ไซซ์บนลคุเปิดตวัของ Celine ก็
ท�าให้เราต้องตกหลมุรกัแบบไม่ทนัตัง้ตวั

HAT MATTERS
A versatile accessory, hats are 
something you can always rely 
on whether you want to add 
something to or compliment  
your clothing. A wide variety of hat 
styles are seen on this season’s 
catwalks from beachy straw hats 
at Chanel and Tory Burch to  
a hoodie-inspired hat at MaxMara 
and an over-the-top feather-trim 
chiffon hat at Valentino. 
แอคเซสเซอรีช่ิน้เด่นทีพ่ร้อมจะคอมพลตี 
ลคุสวยในร้อนนีค้งไม่มชีิน้ไหนโดดเด่น
ไปกว่าหมวกใบสวยทีย่กขบวนมา
ในหลากดไีซน์ ไม่ว่าจะเป็นหมวกสาน
รบัลมร้อนทีเ่หน็บนรนัเวย์ของ Chanel 
และ Tory Burch หมวกผ้าสดุคลูทีม่า
พร้อมดไีซน์การใส่ซ่าๆ ในแบบของ 
MaxMara กม็าแรงไม่เบา แต่ถ้าถาม
ว่าชิน้ไหนเจดิทีส่ดุคงต้องยกต�าแหน่ง
ให้หมวกผ้าชฟีองประดบัขนนกจาก 
Valentino ไปโดยปรยิาย

SUMMER BAGS
The one item your summer look 
will never be complete without – 
yes, we’re talking about summer 
bags. To go with the spirit of 
the season, choose one that is 
creative, colorful, and fun. Chanel 
and Tory Burch both offer chic 
straw bags that are just perfect for 
your beachy getaway, but if you’re 
looking for something unexpected, 
Loewe has the answer for you.
นีค่อืหนึง่ไอเทม็ทีข่าดไม่ได้ของฤดรู้อน 
กระเป๋าทีม่าพร้อมดเีทลสนกุๆ ช่วยเพิม่
สสีนัให้กบัลคุสวยของซมัเมอร์เตม็ที่
มากขึน้ ฤดกูาลนีย้งัคงเตม็ไปด้วย 
ไอเดยีบรรเจดิในการสร้างสรรค์ไม่ว่า
จะเป็นกระเป๋าสานทีเ่ข้ากบัอากาศร้อน
แบบสดุๆ ทีเ่หน็บนรนัเวย์ของ Chanel 
และ Tory Burch หรอืกระเป๋าหนงัใน 
รปูแบบแปลกตาไม่เหมอืนเคยทีม่าใน
โทนสใีหม่อย่าง Loewe กเ็ป็นตวัเลอืก 
ทีน่่าจบัตามอง
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Embrace the high spirit of the summer with 
these vibrant palettes. 

สสีนัหน้าร้อนชวนให้กลบัมาสดใสได้อารมณ์
เข้ากบัซมัเมอร์ทีก่�าลงัจะมาเยอืน

Fendi*

Hermès*

Chanel*

Loewe*

Salvatore Ferragamo*

Available at: The Emporium, The EmQuartier, Siam Paragon
Accessories Bazaar MF Paragon Department Store Balenciaga, Dolce & Gabbana MF The Glass Quartier, MF Siam Paragon Beauty Hall MF The Emporium,  

MF Paragon Department Store Bottega Veneta, Fendi, Omega GF The Emporium, MF Siam Paragon Chanel, Prada MF The Helix Quartier,  
MF Siam Paragon DVF GF The Glass Quartier, 1F Siam Paragon Exclusive MF Paragon Department Store Gucci, Loewe, Salvatore Ferragamo  

MF The Emporium, MF Siam Paragon Hermès, Mulberry MF Siam Paragon Kloset 1F The Emporium, 1F Paragon Department Store  
Shoes & Bags Salon 1F The Emporium, MF Paragon Department Store

*For more information contact shop

Gucci*

Balenciaga*

Hermès*

Calvin Klein 
@Beauty Hall*

Mulberry*

Prada*

Bottega Veneta*

DVF*

NYX 
@Beauty Hall*

Coccinelle
@Shoes & Bags Salon*

Dolce & Gabbana*

Kloset*

Le Specs
@Accessories Bazaar*

Furla @Shoes & Bags Salon*

Dolce & Gabbana*

Omega
De Ville Tresor

125th Anniversary 
Edition*

Rebecca Minkoff 
@Exclusive*

 DESIRE
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Bow detailing will add the right amount of 
chicness and femininity to just about anything. 

โบเลก็โบใหญ่ต่างอวดโฉมเป็นส่วนหนึง่
ของเสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า เรยีกได้ว่า 

ความเก๋จะไม่หายไปจากโลกนี้

Available at:  The Emporium, The EmQuartier, Siam Paragon
Beauty Hall MF The Emporium, MF Paragon Department Store Chanel, Jimmy Choo, Miu Miu, Prada MF The Helix Quartier, MF Siam Paragon 

Dolce & Gabbana MF The Glass Quartier, MF Siam Paragon Gucci MF The Emporium, MF Siam Paragon Kate Spade GF The Glass Quartier,  
MF Paragon Department Store Max&Co. GF The Emporium, 1F Paragon Department Store Roger Vivier GF The Emporium Shoes & Bags Salon 

1F The Emporium, MF Paragon Department Store Swarovski 1F The Emporium, 1F Siam Paragon, MF Paragon Department Store
*For more information contact shop 

Chanel*

Dolce & Gabbana*

Gucci*

Gucci*

Furla
@Shoes & Bags 

Salon*

Roger Viver*

Roger Viver*

Miss Dior
@Beauty Hall*

Prada*
(Necklace)

Swarovski*

Swarovski*
Jimmy Choo*

Jo Malone London
@Beauty Hall*

Miu Miu*

Miu Miu*

Kate Spade*

Kate Spade*

Prada*

Dolce & Gabbana*Max&Co.*
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Embrace the high spirit of the summer with 
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A mix of eye-catching patterns in an array of colors is just perfect 
for your bold summer look. 

ลวดลายทัง้หลายมากความหมาย หลากสสีนั 
จบัมารวมมาคลกุเคล้าให้เข้ากนั สดุจะมนั ซ่า ท้าลมร้อน ทกุสายตา

Available at: The Emporium, The EmQuartier, Siam Paragon
Balenciaga, Dolce & Gabbana MF The Glass Quartier, MF Siam Paragon Beauty Hall MF The Emporium, MF Paragon Department Store

DVF GF The Glass Quartier, 1F Siam Paragon Fendi GF The Emporium, MF Siam Paragon Gucci, Salvatore Ferragamo MF The Emporium, MF Siam Paragon 
Hermès MF Siam Paragon Ladies’ Boutique GF The Emporium Proenza Schouler MF The Glass Quartier Tumi 1F Siam Paragon

Valentino MF The Helix Quartier, MF Siam Paragon
*For more information contact shop 

Balenciaga*

Fendi*

Dolce & Gabbana*

Balenciaga*

Valentino*

Bvlgari
@Beauty Hall*

Gucci*

Gucci*

Proenza Schouler*

Hermès*

Hermès*

Hermès*

Tumi*Rixo 
@Ladies’ 

Boutique*

Salvatore 
Ferragamo*

DVF*

Valentino*

Salvatore
Ferragamo*

 DESIRE
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Classic yet never boring, beige is that one color that stands the taste of time,
seasons and trends. 

เสน่ห์ของสเีบจ เป็นสธีรรมชาตทิีไ่ม่อาจมองข้าม สะท้อนตวัตนของผูส้วมใส่
เป็นความราบเรยีบทีไ่ม่ธรรมดาแต่กลบัน่าค้นหา

Loewe*

Chanel*

Chloé*

Chloé*

Swarovski*

Mikimoto*

Celine*

Kate Spade*

Bobbi Brown @Beauty Hall*

MaxMara*

Mulberry*

Self-Portrait*

Available at: The Emporium, The EmQuartier, Siam Paragon
Beauty Hall MF The Emporium, MF Paragon Department Store Cartier, Gucci, Loewe, Salvatore Ferragamo MF The Emporium, MF Siam Paragon

Celine MF The Helix Quartier Chanel MF The Helix Quartier, MF Siam Paragon Chloé MF The Emporium Fendi GF The Emporium, 
MF Siam Paragon Hermès, Mikimoto, Mulberry MF Siam Paragon Kate Spade GF The Glass Quartier, MF Paragon Department Store 

MaxMara, Self-Portrait GF The Emporium Swarovski 1F The Emporium, 1F Siam Paragon, MF Paragon Department Store
*For more information contact shop

Hermès*

Cartier*

The Body Shop 
@Beauty Hall*

Hermès*

Fendi*

Salvatore
Ferragamo*

Gucci*
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A mix of eye-catching patterns in an array of colors is just perfect 
for your bold summer look. 
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*For more information contact shop 

Balenciaga*

Fendi*

Dolce & Gabbana*

Balenciaga*

Valentino*

Bvlgari
@Beauty Hall*

Gucci*

Gucci*

Proenza Schouler*

Hermès*

Hermès*

Hermès*

Tumi*Rixo 
@Ladies’ 

Boutique*

Salvatore 
Ferragamo*

DVF*

Valentino*

Salvatore
Ferragamo*
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	 ธันวาคมของทุกปีชาเนลจัดโชว์	Métiers	 d’Art	 เพื่อสดุดีงานฝีมือชั้นสูง 
โดยเฉพาะ	และยังซื้อกิจการของเมซงงานฝีมือต่างๆ	 และเปิดให้รับงานนอก 
ได้อีกด้วย	 เป็นไอเดียที่คาร์ลอยากให้ช่างมีงานท�าและอนุรักษ์งานท�ามือให้ 
อยูไ่ด้ในโลกทีเ่ปลีย่นผ่านสูย่คุเทคโนโลย	ี อาท	ิLesage	ท�างานปักมอื	Lemarié	 
ท�าดอกไม้จากขนนก	Desrues	ท�ากระดมุ	หรอื	Barrie	Knitwear	ผูผ้ลติแคชเมยีร์
ในสกอ็ตแลนด์	คาร์ลยงัยกระดบัเฟอร์ที	่ Fendi	สร้างคอลเลคชัน่เฟอร์ชัน้สงูหรอื	
Haute	Fourrure	 เป็นคร้ังแรกของโลกในปี	2015	ซึง่ท�าให้เสือ้โค้ทเซเบลิตัวเดียว
มรีาคาถงึ	1	ล้านเหรยีญ	

CRAFT IS KEY

	 Every	December,	Chanel	would	 unveil	 its	Métiers	d’Art	 show	 to	
celebrate	the	extraordinary	skills	of	Chanel	ateliers.	Over	the	years,	this	
fashion	house	under	Karl’s	guidance,	had	taken	over	many	maisons	as	
an	act	to	preserve	and	honor	these	arts	and	their	artisans.	The	names	
included	Lesage	-	couture	embroiderer,	Lemarié	 -	 feather	and	flower	
embroiderer,	Desrues	–	buttons	maker	and	Barrie	Knitwear	–	Scottish	
cashmere	specialist.	This	German	maestro	also	elevated	 fur	at	Fendi	
with	the	launch	of	Haute	Fourre	in	2015.	It	was	the	world’s	first	ever	fur	
collection	with	one	single	sable	coat	to	cost	one	million	dollar.	

ทรพัย์สนิมลูค่า	6,000	ล้านบาทของ	Karl	Lagerfeld	คอืมรดกตกทอดแก่ทายาท 
ตามพนิยักรรม	(ทีม่เีจ้าแมวชเูปตต์รวมอยูด้่วย!)	หากแต่พนิยักรรมอกีฉบบั 

ทีด่ไีซเนอร์ผูย้ิง่ใหญ่ทีส่ดุคนหนึง่ในศตวรรษที	่20	และ	21	 
ทิง้ไว้ให้แก่ผูค้นบนโลกนัน้มหาศาลยิง่กว่า	

Mr.	Karl	Lagerfeld	had	left	behind	a	personal	asset	of	6	billion	baht	to	his	
beneficiaries,	including	his	beloved	cat	named	Choupette.	However,	the	true	

legacy	this	revered	fashion	designer	of	20th	and	21st	century	had	left	to		
the	world	go	far	beyond	such	a	staggering	monetary	amount.

KARL’S
LAST WILL

60

BUSINESS MODEL

	 หลงั	Coco	Chanel	เสยีชวีติในปี	1971	คาร์ลเข้ามาสบูฉดีเลอืดใหม่ในปี	1983 
เขาค้นชีวิตทุกซอกมุมของโกโก้แล้วน�ามาสร้างเรื่องราวให้กับสินค้าทุกชิ้น 
ของชาเนล	อาท	ิกระเป๋า	Boy	ทีร่�าลกึถงึ	Boy	Capel	คนรกัเก่าของโกโก้	น�า้หอม	
Chanel	No.5	มาจากตัวเลขน�าโชคของโกโก้	 หรือโลโก้รูปตัวซีไขว้ที่คาร์ลเป็น
คนประดิษฐ์ขึ้นก็น�ามาจากชื่อเล่นของโกโก้	 ต�านานเก่าที่ไม่ถูกลืมเลือนนี้เป็น
โมเดลธุรกิจประสบความส�าเร็จถล่มทลาย	 กับการสร้างรายได้ตามที่ชาเนล 
ยอมเปิดเผยครัง้แรกได้ถงึ	300,000	ล้านบาทภายในปี	2017	แค่ปีเดยีว	

	 After	 the	 passing	 of	Coco	Chanel	 in	 1971,	Karl	was	 recruited	
to	 revamp	 the	 house	 in	 1983.	He	 studied	 aspects	 of	 her	 life	 and	
encompassed	them	into	the	designs.	This	included	Boy	bag,	in	memory	
of	Boy	Capel	-Coco’s	lover;	Chanel	No.5	perfume	that	paid	tribute	to	her	
lucky	number;	interlocked	CC	logo	representing	the	monogram	of	her	
nickname	and	last	name.	Coco’s	compelling	life	story	had	been	turned	
into	one	of	the	most	successful	business	models.	In	2017,	the	house	of	
Chanel	announced	its	annual	earnings	at	a	staggering	amount	of	300	
billion	dollars.
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	 คาร์ลเป็นดไีซเนอร์รบัเชญิที	่ Fendi	ตัง้แต่ปี	1965	จนวาระสดุท้ายของชวีติ	 
นบัเป็น	collaboration	แรกๆ	และยาวนานทีส่ดุในโลกแฟช่ัน	คาร์ลยงัเป็นดีไซเนอร์ 
ไฮลักชูรีรายแรกๆ	 ที่จับมือกับไฮสตรีทแฟชั่นอย่าง	 H&M	 ตั้งแต่ปี	 2004	
ก่อนที่แบรนด์ต่างๆ	 จะพาเหรดกันท�า	 collaboration	 กับดีไซเนอร์	 ศิลปิน	 
นางแบบจนถงึดารา

THE FIRST COLLABORATION
	 Mr.	Lagerfeld	held	the	position	of	Fendi’s	creative	director	from	1965	
until	his	death,	making	this	fashion’s	longest	collaboration.	He	was	also	
one	of	the	first	luxury	brand	designers	who	collaborated	with	high	street	
label,	with	H&M	in	2004	-	kickstarting	a	trend	for	collaborations	between	
designers,	artists,	models	and	movie	stars.	

	 ชาเนลก่อตั้งในปี	 1910	แต่ไม่เคยดูสูงวัย	ภาพลักษณ์เยาว์วัยตลอดกาล 
ของชาเนลมาจากฟร้อนท์โรว์ทีล้่วนเป็น	 influencer	 ใหม่ล่ามาแรงแห่งยคุเสมอ	
ตัง้แต่	Lily	Allen,	G-Dragon,	Cara	Delevingne	จนถงึ	Lily-Rose	Depp	

YOUTHFUL FRONT ROW 
	 Even	 though	 the	 house	of	Chanel	was	 established	 in	 1910,	 its	
fashion	had	never	aged.	 Its	youthful	vibe	owed	itself	to	the	big-name	
influencers	and	bright	young	things	sitting	at	the	front	rows	such	as	Lily	
Allen,	G-Dragon,	Cara	Delevingne	and	Lily-Rose	Depp.

	 คาร์ลท�าให้คอลเลคชัน่เลก็ๆ	 	 ช่วงเปลีย่นผ่านซซีัน่อย่าง	Cruise	และ	Pre-Fall	 
กลายเป็นคอลเลคชัน่ส�าคญัด้วยการยกโชว์ไปจดัตามเมอืงต่างๆ	ทัว่โลก	เช่น	ดไูบ	
เซีย่งไฮ้	ฮมับรกูส์	จนถงึโซล	จนแบรนด์อืน่ๆ	ต้องจดัทรปิท่องโลกตามเทรนด์นีไ้ปหมด

CRUISIN’ TOGETHER 
	 The	fashion	world	and	its	followers	turned	their	eyes	on	Cruise	and	
Pre-Fall	when	this	man	breathed	life	into	these	small	in-between-season	
collections	as	he	staged	his	shows	in	various	parts	of	the	world	from	
Dubai,	Shianghai,	Hamburg	to	Seoul.	Again,	other	fashion	house	followed	
course.

	 คาร์ลเป็นนักอ่านตัวฉกาจ	ตลอดชีวิตสะสมหนังสือมากถึง	 300,000	 เล่ม
และไม่เคยอ่านซ�้าเล่มเดิม	การกระหายความรู้ใหม่เสมอท�าให้เขามีสติปัญญา
มหาศาลในตวั	จงึไม่จ�าเป็นต้องสร้างงานใหม่จากคลงัผลงานเก่าของแบรนด์หรอื 
แม้แต่จากงานเก่าๆ	ของตวัเอง	ไม่แปลกทีแ่ม้อยูใ่นวยั	85	คาร์ลยงัคงสร้างผลงาน 
สดใหม่ได้เสมอ	

THE READER 
	 Karl	was	an	avid	 reader.	He	collected	over	300,000	books	over	
his	 lifetime	and	never	read	anything	twice.	His	thirst	for	newness	and	
tremendous	wealth	 of	 knowledge	were	 ground	 for	 his	 continuous	
innovation.	At	the	age	of	85,	he	continued	to	 invent	and	showed	the	
world	what	true	creativity	meant.	 	 แฟชั่นโชว์ของชาเนลไม่เคยท�าให้โลกผิดหวังเพราะความอลังการงานสร้าง 

ซึง่ต้องไม่ลมืว่าฉากแฟช่ันวิจิตรเหล่าน้ีล้วนสร้างขึน้มาใหม่จากศูนย์ในโถงโล่งๆ	 
ทีก่รอ็งด์ปาเลส์ในกรงุปารสีท้ังสิน้	 ไม่ว่าจะเป็นชาเนลซูเปอร์มาร์เกต็	สายการบนิ 
ชาเนล	ยานอวกาศชาเนล	ภเูขาไฟ	ภเูขาน�า้แขง็ท่ีขนน�า้แขง็	 265	 ตันจากสวีเดน	
สร้างหอไอเฟลขึ้นมาใหม่หรือเนรมิตสกีรีสอร์ทในแฟช่ันโชว์สุดท้ายท่ีเขาไม่ทัน 
ได้ออกมาโบกมอือ�าลา	

THE SHOW STOPPER 
	 Chanel	shows	never	failed	to	thrill.	With	its	grandeur	scale	and	movie-
grade	set	design,	the	vast	and	empty	space	of	the	Grand	Palais	in	Paris	
was	always	 transformed	 into	 a	 theatrical	 setting.	Memorable	 shows	
included	Chanel	Supermarket,	Chanel	Airport,	Chanel	Space	Rocket,	
Volcanic	or	 Iceberg	–	where	265-tonne	of	 real	 iceberg	was	 imported	
from	Sweden,	a	reconstruction	of	the	Eiffel	Tower.	At	his	very	last	show	
when	the	runway	was	magically	turned	into	a	mountaintop	ski	resort,	
this	master	failed	to	take	his	final	bow	and	bid	farewell.
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	 ธันวาคมของทุกปีชาเนลจัดโชว์	Métiers	 d’Art	 เพื่อสดุดีงานฝีมือชั้นสูง 
โดยเฉพาะ	และยังซื้อกิจการของเมซงงานฝีมือต่างๆ	 และเปิดให้รับงานนอก 
ได้อีกด้วย	 เป็นไอเดียที่คาร์ลอยากให้ช่างมีงานท�าและอนุรักษ์งานท�ามือให้ 
อยูไ่ด้ในโลกทีเ่ปลีย่นผ่านสูย่คุเทคโนโลย	ี อาท	ิLesage	ท�างานปักมือ	Lemarié	 
ท�าดอกไม้จากขนนก	Desrues	ท�ากระดมุ	หรอื	Barrie	Knitwear	ผูผ้ลติแคชเมยีร์
ในสกอ็ตแลนด์	คาร์ลยงัยกระดบัเฟอร์ท่ี	 Fendi	สร้างคอลเลคชัน่เฟอร์ชัน้สงูหรอื	
Haute	Fourrure	 เป็นครัง้แรกของโลกในปี	2015	ซึง่ท�าให้เสือ้โค้ทเซเบลิตวัเดยีว
มรีาคาถงึ	1	ล้านเหรยีญ	

CRAFT IS KEY

	 Every	December,	Chanel	would	 unveil	 its	Métiers	d’Art	 show	 to	
celebrate	the	extraordinary	skills	of	Chanel	ateliers.	Over	the	years,	this	
fashion	house	under	Karl’s	guidance,	had	taken	over	many	maisons	as	
an	act	to	preserve	and	honor	these	arts	and	their	artisans.	The	names	
included	Lesage	-	couture	embroiderer,	Lemarié	 -	 feather	and	flower	
embroiderer,	Desrues	–	buttons	maker	and	Barrie	Knitwear	–	Scottish	
cashmere	specialist.	This	German	maestro	also	elevated	 fur	at	Fendi	
with	the	launch	of	Haute	Fourre	in	2015.	It	was	the	world’s	first	ever	fur	
collection	with	one	single	sable	coat	to	cost	one	million	dollar.	

ทรพัย์สนิมลูค่า	6,000	ล้านบาทของ	Karl	Lagerfeld	คอืมรดกตกทอดแก่ทายาท 
ตามพนิยักรรม	(ทีม่เีจ้าแมวชเูปตต์รวมอยูด้่วย!)	หากแต่พนิยักรรมอกีฉบบั 

ทีด่ไีซเนอร์ผูย้ิง่ใหญ่ทีส่ดุคนหนึง่ในศตวรรษที	่20	และ	21	 
ทิง้ไว้ให้แก่ผูค้นบนโลกนัน้มหาศาลยิง่กว่า	

Mr.	Karl	Lagerfeld	had	left	behind	a	personal	asset	of	6	billion	baht	to	his	
beneficiaries,	including	his	beloved	cat	named	Choupette.	However,	the	true	

legacy	this	revered	fashion	designer	of	20th	and	21st	century	had	left	to		
the	world	go	far	beyond	such	a	staggering	monetary	amount.

KARL’S
LAST WILL

60

BUSINESS MODEL

	 หลงั	Coco	Chanel	เสยีชีวิตในปี	1971	คาร์ลเข้ามาสบูฉดีเลอืดใหม่ในปี	1983 
เขาค้นชีวิตทุกซอกมุมของโกโก้แล้วน�ามาสร้างเร่ืองราวให้กับสินค้าทุกชิ้น 
ของชาเนล	อาท	ิกระเป๋า	Boy	ทีร่�าลกึถงึ	Boy	Capel	คนรกัเก่าของโกโก้	น�า้หอม	
Chanel	No.5	มาจากตัวเลขน�าโชคของโกโก้	 หรือโลโก้รูปตัวซีไขว้ที่คาร์ลเป็น
คนประดิษฐ์ขึ้นก็น�ามาจากชื่อเล่นของโกโก้	 ต�านานเก่าที่ไม่ถูกลืมเลือนนี้เป็น
โมเดลธุรกิจประสบความส�าเร็จถล่มทลาย	 กับการสร้างรายได้ตามที่ชาเนล 
ยอมเปิดเผยครัง้แรกได้ถงึ	300,000	ล้านบาทภายในปี	2017	แค่ปีเดยีว	

	 After	 the	 passing	 of	Coco	Chanel	 in	 1971,	Karl	was	 recruited	
to	 revamp	 the	 house	 in	 1983.	He	 studied	 aspects	 of	 her	 life	 and	
encompassed	them	into	the	designs.	This	included	Boy	bag,	in	memory	
of	Boy	Capel	-Coco’s	lover;	Chanel	No.5	perfume	that	paid	tribute	to	her	
lucky	number;	interlocked	CC	logo	representing	the	monogram	of	her	
nickname	and	last	name.	Coco’s	compelling	life	story	had	been	turned	
into	one	of	the	most	successful	business	models.	In	2017,	the	house	of	
Chanel	announced	its	annual	earnings	at	a	staggering	amount	of	300	
billion	dollars.
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	 คาร์ลเป็นดีไซเนอร์รบัเชญิที	่ Fendi	ตัง้แต่ปี	1965	จนวาระสดุท้ายของชวีติ	 
นับเป็น	collaboration	แรกๆ	และยาวนานทีส่ดุในโลกแฟชัน่	คาร์ลยงัเป็นดไีซเนอร์ 
ไฮลักชูรีรายแรกๆ	 ที่จับมือกับไฮสตรีทแฟชั่นอย่าง	 H&M	 ตั้งแต่ปี	 2004	
ก่อนท่ีแบรนด์ต่างๆ	 จะพาเหรดกันท�า	 collaboration	 กับดีไซเนอร์	 ศิลปิน	 
นางแบบจนถงึดารา

THE FIRST COLLABORATION
	 Mr.	Lagerfeld	held	the	position	of	Fendi’s	creative	director	from	1965	
until	his	death,	making	this	fashion’s	longest	collaboration.	He	was	also	
one	of	the	first	luxury	brand	designers	who	collaborated	with	high	street	
label,	with	H&M	in	2004	-	kickstarting	a	trend	for	collaborations	between	
designers,	artists,	models	and	movie	stars.	

	 ชาเนลก่อตั้งในปี	 1910	แต่ไม่เคยดูสูงวัย	ภาพลักษณ์เยาว์วัยตลอดกาล 
ของชาเนลมาจากฟร้อนท์โรว์ทีล้่วนเป็น	 influencer	 ใหม่ล่ามาแรงแห่งยคุเสมอ	
ตัง้แต่	Lily	Allen,	G-Dragon,	Cara	Delevingne	จนถงึ	Lily-Rose	Depp	

YOUTHFUL FRONT ROW 
	 Even	 though	 the	 house	of	Chanel	was	 established	 in	 1910,	 its	
fashion	had	never	aged.	 Its	youthful	vibe	owed	itself	to	the	big-name	
influencers	and	bright	young	things	sitting	at	the	front	rows	such	as	Lily	
Allen,	G-Dragon,	Cara	Delevingne	and	Lily-Rose	Depp.

	 คาร์ลท�าให้คอลเลคชัน่เลก็ๆ	 	 ช่วงเปลีย่นผ่านซซีัน่อย่าง	Cruise	และ	Pre-Fall	 
กลายเป็นคอลเลคชัน่ส�าคญัด้วยการยกโชว์ไปจดัตามเมอืงต่างๆ	ทัว่โลก	เช่น	ดไูบ	
เซีย่งไฮ้	ฮมับรกูส์	จนถงึโซล	จนแบรนด์อืน่ๆ	ต้องจดัทรปิท่องโลกตามเทรนด์นีไ้ปหมด

CRUISIN’ TOGETHER 
	 The	fashion	world	and	its	followers	turned	their	eyes	on	Cruise	and	
Pre-Fall	when	this	man	breathed	life	into	these	small	in-between-season	
collections	as	he	staged	his	shows	in	various	parts	of	the	world	from	
Dubai,	Shianghai,	Hamburg	to	Seoul.	Again,	other	fashion	house	followed	
course.

	 คาร์ลเป็นนักอ่านตัวฉกาจ	ตลอดชีวิตสะสมหนังสือมากถึง	 300,000	 เล่ม
และไม่เคยอ่านซ�้าเล่มเดิม	การกระหายความรู้ใหม่เสมอท�าให้เขามีสติปัญญา
มหาศาลในตวั	จงึไม่จ�าเป็นต้องสร้างงานใหม่จากคลงัผลงานเก่าของแบรนด์หรอื 
แม้แต่จากงานเก่าๆ	ของตวัเอง	ไม่แปลกทีแ่ม้อยูใ่นวยั	85	คาร์ลยงัคงสร้างผลงาน 
สดใหม่ได้เสมอ	

THE READER 
	 Karl	was	an	avid	 reader.	He	collected	over	300,000	books	over	
his	 lifetime	and	never	read	anything	twice.	His	thirst	for	newness	and	
tremendous	wealth	 of	 knowledge	were	 ground	 for	 his	 continuous	
innovation.	At	the	age	of	85,	he	continued	to	 invent	and	showed	the	
world	what	true	creativity	meant.	 	 แฟชั่นโชว์ของชาเนลไม่เคยท�าให้โลกผิดหวังเพราะความอลังการงานสร้าง 

ซึง่ต้องไม่ลมืว่าฉากแฟชัน่วจิติรเหล่านีล้้วนสร้างขึน้มาใหม่จากศนูย์ในโถงโล่งๆ	 
ทีก่รอ็งด์ปาเลส์ในกรงุปารสีทัง้สิน้	 ไม่ว่าจะเป็นชาเนลซเูปอร์มาร์เกต็	สายการบนิ 
ชาเนล	ยานอวกาศชาเนล	ภเูขาไฟ	ภเูขาน�า้แขง็ทีข่นน�า้แข็ง	 265	 ตันจากสวีเดน	
สร้างหอไอเฟลขึ้นมาใหม่หรือเนรมิตสกีรีสอร์ทในแฟชั่นโชว์สุดท้ายที่เขาไม่ทัน 
ได้ออกมาโบกมอือ�าลา	

THE SHOW STOPPER 
	 Chanel	shows	never	failed	to	thrill.	With	its	grandeur	scale	and	movie-
grade	set	design,	the	vast	and	empty	space	of	the	Grand	Palais	in	Paris	
was	always	 transformed	 into	 a	 theatrical	 setting.	Memorable	 shows	
included	Chanel	Supermarket,	Chanel	Airport,	Chanel	Space	Rocket,	
Volcanic	or	 Iceberg	–	where	265-tonne	of	 real	 iceberg	was	 imported	
from	Sweden,	a	reconstruction	of	the	Eiffel	Tower.	At	his	very	last	show	
when	the	runway	was	magically	turned	into	a	mountaintop	ski	resort,	
this	master	failed	to	take	his	final	bow	and	bid	farewell.
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Summer is now officially back in full force. Guys who likes the wholesome preppy style, rocker style, or plays the genderless style can have total fun 
with all the hues, patterns, silhouettes, and accessories that the Spring/Summer 2019 collections has to offer. You won’t be disappointed!

กลบัมาอกีครัง้ส�าหรบัฤดกูาลซมัเมอร์ทีส่ภุาพบรุษุทัง้หลายไม่ว่าสไตล์เนีย้บ Preppy ภมูฐิาน สไตล์รอ็ก หรอืแบบ Genderless สามารถสนกุกบัการแต่งแบบเตม็สตมี 
พร้อมสะท้อนความเป็นตวัของตวัเองผ่านเฉดส ีลวดลาย รปูทรง และแอคเซสเซอรี ่ซึง่ซซีัน่ Spring/Summer 2019 รบัรองจะไม่ท�าให้คณุผดิหวงั
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TECHNICOLOR SHADES
This season felt like all the leading designers 
from LVMH and Kering group decided to 
collaborate with Pantone,  creating items of all 
shades. This was clearly seen at Virgil Abloh’s 
first collection as menswear artistic director 
of Louis Vuitton, which the show was staged 
on the grounds of Palais Royal in Paris with 
models wearing clothing in neon orange, neon 
yellow, neon blue, and even silver metallic 
in the last look. But be quick because many 
items has already been sold out  in stores 
across the globe with a long waiting list!
ซซีัน่นีด้เูหมอืนว่าเหล่าดไีซเนอร์ชัน้น�าทัง้ฝ่ังเครอื 

LVMH, Kering และแบรนด์อย่าง Prada ต่างรวม 
ตวักนัเป็นหนึง่และท�างานกบับรษิทั Pantone  
เพือ่สร้างสรรค์เสือ้ผ้าออกมาทกุเฉดส ีโดยเฉพาะ
โทนร้อน เช่น คอลเลคชัน่แรกของ Virgil Abloh  
ที ่Louis Vuitton ในต�าแหน่งอาร์ทสิตกิไดเรกเตอร์ 
เสือ้ผ้าผูช้าย โดยเขาสร้างรนัเวย์สายรุง้ไล่สทีี่
สวน Palais Royal ในปารสี พร้อมส่งนายแบบใน
เสือ้ผ้าตัง้แต่เฉดส้มนอีอน เหลอืงนอีอน ฟ้านอีอน 
จนถงึสเีงนิเมทลัลกิในลคุปิดท้าย ซึง่หลายชิน้กไ็ด้

ขายหมดเกลีย้งทัว่โลกตัง้แต่วนัแรกทีเ่ข้าร้านและมี 
Waiting List รอยาวเป็นเดอืน
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STREETWEAR LEGACY 
Whoever thinks that “Streetwear” is 
just a revolving trend in the fashion cycle 
should think again because it has now 
become a lifestyle for many guys. This 
season we have seen many brands such as 
Balenciaga, MCM, and Off-White produce 
collections with a Streetwear tinge, especially 
with the sneakers that many will be swiping 
away their credit cards to own them. 
หากใครทีค่ดิว่า “สตรตีแวร์” เป็นแค่เทรนด์ที่
หมนุเวยีนในวฏัจกัรแฟชัน่อยูเ่รือ่ยๆ กข็อให้ 
คดิใหม่ เพราะจรงิๆ แล้วสตรตีแวร์ได้กลายมา 
เป็นไลฟ์สไตล์เสือ้ผ้าชนดิหนึง่ทีส่ภุาพบรุษุทัว่ทกุ
มมุโลกหลงรกั โดยในซซีัน่นีเ้ราได้เหน็แบรนด์อย่าง 
Balenciaga, MCM และ Off-White เล่นกบัสไตล์นี้

ในบรบิททีเ่ข้ากบัแบรนด์ตวัเอง เหน็ได้จาก
บรรดารองเท้าสนกีเกอร์ทีเ่จ้าพ่อ

แฟชัน่ทัง้หลายคงต้อง 
เพิม่วงเงนิบตัรเครดติ
และรดูซือ้มากกว่า
หนึง่คู่
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EARTH TONE PALETTE 
For guys who likes a more simplistic 
and smarter vibe with not too loud 
colors, going for the earth tone palette 
will be your greatest option this season. 
In Milan, designer Guillaume Meilland 
at Salvatore Ferragamo sent out a fab 
collection with wardrobe essentials 
worth investing in, such as parkas, 
relaxed-fit suit, leather shoes,  
and belts.
ส�าหรบัสภุาพบรุษุทีช่อบความนิง่สขุมุ ไม่เน้น
สสีนัจดัจ้าน แต่ยงัอยากดสูมาร์ตและเป็นที่
จบัตามอง พาเลตต์สเีอร์ิทโทนกเ็ป็นตวัเลอืก 
ทีต่อบโจทย์มากทีส่ดุ โดยทีม่ลิาน 
แฟชัน่วกีเราได้เหน็ดไีซเนอร์ 
Guillaume Meilland แห่งแบรนด์ 
Salvatore Ferragamo รงัสรรค์
หลากหลายไอเทม็ตัง้แต่หวั 
จรดเท้าทีจ่ะกลายมาเป็น 
Wardrobe Essential ทีคุ่ม้ค่า 
ในการลงทนุ เช่น แจก็เกต็ 
ทรง Parka ชดุสทูทรง Relax 
Fit รองเท้าหนงั และเขม็ขดั

Balenciaga

Off-White
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YELLOW DIRECTION
One show that many fashion mavens were 
waiting to watch this season was definitely 
Kim Jones’ first collection at Dior, which he 
took over the reigns from Kris Van Assche. 
The yellow suit in Look 32 instantly became  
a must-have piece and would make guys  
of any skin color look more radiant in.  
As for Virgil Abloh’s own brand,  
Off-White, the color yellow was used in  
the form of Bart Simpsons 
characters screened on Nostalgic 
90s looking tees.
หนึง่ในโชว์ทีค่อแฟชัน่ต่างนบัวนั 
รอชมส�าหรบัซซีัน่นีห้นไีม่พ้นของ 
Dior ทีด่ไีซเนอร์มอืฉมงัชาวองักฤษ
อย่าง Kim Jones ได้เข้ามาสานต่อ 
จาก Kris Van Assche โดยลคุ
เสือ้ยดืคอกลมสเีหลอืงแมตช์ด้วย
กระเป๋าหนงัรุน่ Saddle Bag ในลคุที ่
32 กไ็ด้กลายเป็นหนึง่ในไฮไลต์ของซซีัน่ 
ทนัท ีและเป็นอกีหนึง่เฉดสทีีจ่ะท�าให้ 
สภุาพบรุษุทกุคนดสูว่างขึน้ไม่ว่าสผีวิอะไร  
ส่วนอกีหนึง่แบรนด์ที ่Virgil Abloh ดแูลและ
เป็นเจ้าของเองอย่าง Off-White กม็กีารใช้ 
สเีหลอืงผ่านตวัการ์ตนู Bart Simpsons  
ทีเ่อามาสกรนีบนเสือ้ยดืฟีลยคุ 1990
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WHAT SUITS YOU?
Reflecting your own individual style can 
always be seen through the suit you wear. 
This season we see the return of Hedi 
Slimane at Celine mastering his iconic 
monochromatic skinny suits, while at 
Ermenegildo Zegna designer Alessandro 
Sartori doesn’t disappoint once again 
with a collection suits featuring dynamic 
patterns and colors, such as pink and sky 
blue, which will make guys get out of their 
sartorial comfort zone. 
การสะท้อนตวัตนและสไตล์ของตวัเองในแบบ 
ทีไ่ม่ซ�า้ใครสามารถบ่งบอกผ่านชดุสทูตวัหนึง่ 
ซึง่ซซีัน่นีด้ไีซเนอร์เจ้าพ่อสทูเข้ารปูอย่าง Hedi 
Slimane กก็ลบัมาทวงบลัลงัก์กบัคอลเลคชัน่
แรกที ่Celine พร้อมเวอร์ชัน่สโีมโนโครม 
ตามความถนดั ส่วนแบรนด์ฝ่ังอติาลทีีไ่ม่เคย
ท�าให้ผดิหวงัอย่าง Ermenegildo Zegna ภายใต้
การดไีซน์ของ Alessandro Sartori กเ็ลอืกเพิม่
มติใิหม่ผ่านลวดลายและสสีนั เช่น สชีมพแูละ  
สฟ้ีาท้องฟ้าเพือ่ให้ดไูม่น่าเบือ่ และสร้างสรรค์ 
ตวัเลอืกใหม่ๆ ให้กบัผูช้ายทีอ่ยากก้าวออกจาก
คอมฟอร์ตโซนเดมิๆ มาลองอะไรใหม่
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THAT 70S SHOW
We got to say thank you to Alessandro Michele for 
creating a collection at Gucci that still pays homage 
to the 70s vibe. The runway show was presented at  
“Le Palace” club in Montmartre area in Paris, which  
use to rival Studio 54 in New York, where the likes of 
Yves Saint Laurent and Karl Lagerfeld loved to visit. 
As for the clothes, Gucci sent out a metallic gold suit 

matched with a red hat; pink sequined trousers worn 
with a classic blue shirt; and a purple jacket adorned 
with orange fringe worn with some stylish oversized 
grandpa glasses.
ต้องขอบคณุดไีซเนอร์ Alessandro Michele แห่งแบรนด์ 
Gucci ทีย่งัคงใช้ยคุ1970 เป็นแรงบนัดาลใจส�าคญัในการ 
ดไีซน์คอลเลคชัน่ Spring/Summer 2019 ทีจ่ดัรนัเวย์ขึน้ 
ณ คลบัระดบัต�านาน Le Palace ในย่าน Montmartre ของ 
กรงุปารสี ทีเ่ป็นคูแ่ข่งของคลบั Studio 54 ในนวิยอร์กช่วง
ยคุ 1970 และมคีนแฟชัน่อย่าง Yves Saint Laurent, Karl 
Lagerfeld และก๊วนไปเทีย่วประจ�า โดยเสือ้ผ้าของ Gucci  

มทีัง้สทูสทีองเมทลัลกิใส่คูห่มวกแดง กางเกงกากเพชรสชีมพ ู
ใส่กบัเสือ้เชิต้สฟ้ีาเรยีบๆ และแจก็เกต็เบลเซอร์สม่ีวงประดบัด้วย 
พู ่Fringe สส้ีมพร้อมแว่นตาทรงคณุปูแ่บบโอเวอร์ไซซ์คลูๆ
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Summer is now officially back in full force. Guys who likes the wholesome preppy style, rocker style, or plays the genderless style can have total fun 
with all the hues, patterns, silhouettes, and accessories that the Spring/Summer 2019 collections has to offer. You won’t be disappointed!

กลบัมาอกีครัง้ส�าหรบัฤดกูาลซมัเมอร์ทีส่ภุาพบรุษุทัง้หลายไม่ว่าสไตล์เนีย้บ Preppy ภมูฐิาน สไตล์รอ็ก หรอืแบบ Genderless สามารถสนกุกบัการแต่งแบบเตม็สตมี 
พร้อมสะท้อนความเป็นตวัของตวัเองผ่านเฉดส ีลวดลาย รปูทรง และแอคเซสเซอรี ่ซึง่ซซีัน่ Spring/Summer 2019 รบัรองจะไม่ท�าให้คณุผดิหวงั

CODES OF SUMMER
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TECHNICOLOR SHADES
This season felt like all the leading designers 
from LVMH and Kering group decided to 
collaborate with Pantone,  creating items of all 
shades. This was clearly seen at Virgil Abloh’s 
first collection as menswear artistic director 
of Louis Vuitton, which the show was staged 
on the grounds of Palais Royal in Paris with 
models wearing clothing in neon orange, neon 
yellow, neon blue, and even silver metallic 
in the last look. But be quick because many 
items has already been sold out  in stores 
across the globe with a long waiting list!
ซซีัน่นีด้เูหมอืนว่าเหล่าดไีซเนอร์ชัน้น�าทัง้ฝ่ังเครอื 

LVMH, Kering และแบรนด์อย่าง Prada ต่างรวม 
ตวักนัเป็นหนึง่และท�างานกบับรษิทั Pantone  
เพือ่สร้างสรรค์เสือ้ผ้าออกมาทกุเฉดส ีโดยเฉพาะ
โทนร้อน เช่น คอลเลคชัน่แรกของ Virgil Abloh  
ที ่Louis Vuitton ในต�าแหน่งอาร์ทสิตกิไดเรกเตอร์ 
เสือ้ผ้าผูช้าย โดยเขาสร้างรนัเวย์สายรุง้ไล่สทีี่
สวน Palais Royal ในปารสี พร้อมส่งนายแบบใน
เสือ้ผ้าตัง้แต่เฉดส้มนอีอน เหลอืงนอีอน ฟ้านอีอน 
จนถงึสเีงนิเมทลัลกิในลคุปิดท้าย ซึง่หลายชิน้กไ็ด้

ขายหมดเกลีย้งทัว่โลกตัง้แต่วนัแรกทีเ่ข้าร้านและมี 
Waiting List รอยาวเป็นเดอืน
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STREETWEAR LEGACY 
Whoever thinks that “Streetwear” is 
just a revolving trend in the fashion cycle 
should think again because it has now 
become a lifestyle for many guys. This 
season we have seen many brands such as 
Balenciaga, MCM, and Off-White produce 
collections with a Streetwear tinge, especially 
with the sneakers that many will be swiping 
away their credit cards to own them. 
หากใครทีค่ดิว่า “สตรตีแวร์” เป็นแค่เทรนด์ที่
หมนุเวยีนในวฏัจกัรแฟชัน่อยูเ่รือ่ยๆ กข็อให้ 
คดิใหม่ เพราะจรงิๆ แล้วสตรตีแวร์ได้กลายมา 
เป็นไลฟ์สไตล์เสือ้ผ้าชนดิหนึง่ทีส่ภุาพบรุษุทัว่ทกุ
มมุโลกหลงรกั โดยในซซีัน่นีเ้ราได้เหน็แบรนด์อย่าง 
Balenciaga, MCM และ Off-White เล่นกบัสไตล์นี้

ในบรบิททีเ่ข้ากบัแบรนด์ตวัเอง เหน็ได้จาก
บรรดารองเท้าสนกีเกอร์ทีเ่จ้าพ่อ

แฟชัน่ทัง้หลายคงต้อง 
เพิม่วงเงนิบตัรเครดติ
และรดูซือ้มากกว่า
หนึง่คู่
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EARTH TONE PALETTE 
For guys who likes a more simplistic 
and smarter vibe with not too loud 
colors, going for the earth tone palette 
will be your greatest option this season. 
In Milan, designer Guillaume Meilland 
at Salvatore Ferragamo sent out a fab 
collection with wardrobe essentials 
worth investing in, such as parkas, 
relaxed-fit suit, leather shoes,  
and belts.
ส�าหรบัสภุาพบรุษุทีช่อบความนิง่สขุมุ ไม่เน้น
สสีนัจดัจ้าน แต่ยงัอยากดสูมาร์ตและเป็นที่
จบัตามอง พาเลตต์สเีอร์ิทโทนกเ็ป็นตวัเลอืก 
ทีต่อบโจทย์มากทีส่ดุ โดยทีม่ลิาน 
แฟชัน่วกีเราได้เหน็ดไีซเนอร์ 
Guillaume Meilland แห่งแบรนด์ 
Salvatore Ferragamo รงัสรรค์
หลากหลายไอเทม็ตัง้แต่หวั 
จรดเท้าทีจ่ะกลายมาเป็น 
Wardrobe Essential ทีคุ่ม้ค่า 
ในการลงทนุ เช่น แจก็เกต็ 
ทรง Parka ชดุสทูทรง Relax 
Fit รองเท้าหนงั และเขม็ขดั

Balenciaga

Off-White
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YELLOW DIRECTION
One show that many fashion mavens were 
waiting to watch this season was definitely 
Kim Jones’ first collection at Dior, which he 
took over the reigns from Kris Van Assche. 
The yellow suit in Look 32 instantly became  
a must-have piece and would make guys  
of any skin color look more radiant in.  
As for Virgil Abloh’s own brand,  
Off-White, the color yellow was used in  
the form of Bart Simpsons 
characters screened on Nostalgic 
90s looking tees.
หนึง่ในโชว์ทีค่อแฟชัน่ต่างนบัวนั 
รอชมส�าหรบัซซีัน่นีห้นไีม่พ้นของ 
Dior ทีด่ไีซเนอร์มอืฉมงัชาวองักฤษ
อย่าง Kim Jones ได้เข้ามาสานต่อ 
จาก Kris Van Assche โดยลคุ
เสือ้ยดืคอกลมสเีหลอืงแมตช์ด้วย
กระเป๋าหนงัรุน่ Saddle Bag ในลคุที ่
32 กไ็ด้กลายเป็นหนึง่ในไฮไลต์ของซซีัน่ 
ทนัท ีและเป็นอกีหนึง่เฉดสทีีจ่ะท�าให้ 
สภุาพบรุษุทกุคนดสูว่างขึน้ไม่ว่าสผีวิอะไร  
ส่วนอกีหนึง่แบรนด์ที ่Virgil Abloh ดแูลและ
เป็นเจ้าของเองอย่าง Off-White กม็กีารใช้ 
สเีหลอืงผ่านตวัการ์ตนู Bart Simpsons  
ทีเ่อามาสกรนีบนเสือ้ยดืฟีลยคุ 1990
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WHAT SUITS YOU?
Reflecting your own individual style can 
always be seen through the suit you wear. 
This season we see the return of Hedi 
Slimane at Celine mastering his iconic 
monochromatic skinny suits, while at 
Ermenegildo Zegna designer Alessandro 
Sartori doesn’t disappoint once again 
with a collection suits featuring dynamic 
patterns and colors, such as pink and sky 
blue, which will make guys get out of their 
sartorial comfort zone. 
การสะท้อนตวัตนและสไตล์ของตวัเองในแบบ 
ทีไ่ม่ซ�า้ใครสามารถบ่งบอกผ่านชดุสทูตวัหนึง่ 
ซึง่ซซีัน่นีด้ไีซเนอร์เจ้าพ่อสทูเข้ารปูอย่าง Hedi 
Slimane กก็ลบัมาทวงบลัลงัก์กบัคอลเลคชัน่
แรกที ่Celine พร้อมเวอร์ชัน่สโีมโนโครม 
ตามความถนดั ส่วนแบรนด์ฝ่ังอติาลทีีไ่ม่เคย
ท�าให้ผดิหวงัอย่าง Ermenegildo Zegna ภายใต้
การดไีซน์ของ Alessandro Sartori กเ็ลอืกเพิม่
มติใิหม่ผ่านลวดลายและสสีนั เช่น สชีมพแูละ  
สฟ้ีาท้องฟ้าเพือ่ให้ดไูม่น่าเบือ่ และสร้างสรรค์ 
ตวัเลอืกใหม่ๆ ให้กบัผูช้ายทีอ่ยากก้าวออกจาก
คอมฟอร์ตโซนเดมิๆ มาลองอะไรใหม่
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THAT 70S SHOW
We got to say thank you to Alessandro Michele for 
creating a collection at Gucci that still pays homage 
to the 70s vibe. The runway show was presented at  
“Le Palace” club in Montmartre area in Paris, which  
use to rival Studio 54 in New York, where the likes of 
Yves Saint Laurent and Karl Lagerfeld loved to visit. 
As for the clothes, Gucci sent out a metallic gold suit 

matched with a red hat; pink sequined trousers worn 
with a classic blue shirt; and a purple jacket adorned 
with orange fringe worn with some stylish oversized 
grandpa glasses.
ต้องขอบคณุดไีซเนอร์ Alessandro Michele แห่งแบรนด์ 
Gucci ทีย่งัคงใช้ยคุ1970 เป็นแรงบนัดาลใจส�าคญัในการ 
ดไีซน์คอลเลคชัน่ Spring/Summer 2019 ทีจ่ดัรนัเวย์ขึน้ 
ณ คลบัระดบัต�านาน Le Palace ในย่าน Montmartre ของ 
กรงุปารสี ทีเ่ป็นคูแ่ข่งของคลบั Studio 54 ในนวิยอร์กช่วง
ยคุ 1970 และมคีนแฟชัน่อย่าง Yves Saint Laurent, Karl 
Lagerfeld และก๊วนไปเทีย่วประจ�า โดยเสือ้ผ้าของ Gucci  

มทีัง้สทูสทีองเมทลัลกิใส่คูห่มวกแดง กางเกงกากเพชรสชีมพ ู
ใส่กบัเสือ้เชิต้สฟ้ีาเรยีบๆ และแจก็เกต็เบลเซอร์สม่ีวงประดบัด้วย 
พู ่Fringe สส้ีมพร้อมแว่นตาทรงคณุปูแ่บบโอเวอร์ไซซ์คลูๆ
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CHECKERED VIBES
Guys who are already bored of wearing plain 
basic hues, but don’t want to go too overboard 
with the color patterns that will make people 
around you question “What are you thinking?”, 
then wearing checkered items will make you 
standout in the most sleek and classic way. 
Paul Smith showed great checkered suits that 
can be worn as full look or separates, while 
Silvia Venturini at Fendi collaborated with her 
son-in-law, artist Nico Vascellari, using the 
pattern in great sporty jackets.
สภุาพบรุษุคนไหนเบือ่ทีจ่ะใส่แต่เสือ้ผ้าสพีืน้ๆ  
แต่กไ็ม่กล้าใส่ลวดลายสฉีดูฉาดทีจ่ะท�าให้คน 
รอบข้างต้องถามว่า “คดิอะไร?” ลวดลายตาราง 
กม็คีวามโดดเด่นในเวย์ทีย่งัดเูนีย้บและคลาสสกิ  
ซึง่หนึง่ในวรีบรุษุแห่งวงการแฟชัน่อย่าง Paul Smith  
กท็�าคอลเลคชัน่ทีเ่ตม็ไปด้วยสทูลายตารางทีใ่ส่ 
แยกชิน้กไ็ด้หรอืแบบฟลูลคุกเ็ท่สดุๆ ส่วน Silvia 
Venturini แห่ง Fendi กร่็วมงานกบัลกูสะใภ้ ศลิปิน 
Nico Vascellari เพือ่ท�าคอลเลคชัน่ร่วมกนัโดยน�า 
ลายตารางมาปรงุแต่งให้สนกุขึน้ในไอเทม็แจก็เกต็
ต่างๆ ทีม่คีวามเป็นสปอร์ต

ESSENTIAL SUNNIES
To make every guy’s look feel complete 
and elevated with style, adding a pair of 
sunglasses will be an option you can’t 
miss out. We suggest that if your look is 
more on the sleek and simple side then 
choosing funky or vibrant sunnies is the 
way to go. But if your style is more out 
there then classic frames will help balance 
your look perfectly.
เพื่อให้ลุคหนุ่มๆ ดคูอมพลตีและยกระดบัความ 
สไตลชิอกีขัน้ การเตมิแว่นตากนัแดดนบัว่าเป็น
ตวัเลอืกทีไ่ม่ควรพลาด เราแนะน�าว่าหากชดุคณุ 
ออกแนวเรยีบกเ็พิม่กรอบแว่นสนกุๆ หลากหลาย
เฉดสหีรอืรปูทรงแปลกตาทีจ่ะท�าให้ลคุไม่ดจูดื 
แต่หากชดุทีใ่ส่มคีวามฉดูฉาดและดเูยอะอยูแ่ล้ว  
การสวมแว่นตารปูทรงคลาสสกิสเีบสกิกจ็ะช่วย 
บาลานซ์ให้ลคุดมูคีวามพอดี

DESIGNER DEBUT
The fashion world continued to play their own 
version of musical chairs, which this season 
we have seen many leading menswear 
designers moved to renowned houses. 
Key examples are Virgil Abloh going to 
Louis Vuitton, Kim Jones to Dior, Hedi 
Slimane to Celine, and Riccardo Tisci 
to Burberry, which the famed Italian 
designer has added his streetwear 
sensibilities to the iconic British 
brand with his debut collection 
named “Kingdom”. 
โลกแฟชัน่เหมอืนเล่นเกมเก้าอีด้นตรี
เข้าไปทกุท ีซึง่ในซซีัน่ Spring/Summer 
2019 เรากไ็ด้เหน็ดไีซเนอร์คนส�าคญั
เปลีย่นไปท�างานทีห้่องเสือ้แบรนด์ดงั 
ระดบัต�านานกนัเป็นว่าเล่น ทัง้ Virgil 
Abloh ไป Louis Vuitton, Kim Jones ไป 
Dior, Hedi Slimane ไป Celine และส่วนที่
องักฤษ Riccardo Tisci กย้็ายไปอยูแ่บรนด์
มหาอ�านาจ Burberry พร้อมดไีซน์คอลเลคชัน่ 
ชือ่ “Kingdom” ทีจ่ะน�ากลิน่อายความเป็น 
สตรตีสไตล์ตามดเีอน็เอของ Riccardo  
ทีเ่คยท�าไว้ ณ Givenchy มาปรบัใช้ในบรบิท
ชวีติชาวองักฤษตามต้นฉบบัของ Burberry
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SHOES GAME
All the fashionistas who are already thinking 
what to pack when going to the beach this 
season, the leather sandals are an essential 
item that are perfect to wear with shorts or 
swimming trucks such as from Vilebrequin. For 
a brand that has perfect sandals would got to 
be Hermès, which creative director Veronique 
Nichanian has taken the classic series like the 
“Takara” sandals and given it a new twist with 
the adjustable strap at the back.
หนุม่แฟชัน่ตวัพ่อคนไหนทีเ่ริม่คดิว่าจะแพก็อะไร 
ไปเทีย่วทะเลช่วงหน้าร้อนนี ้ส�าหรบัส่วนของรองเท้า  
ไอเทม็พระเอกต้องยกให้รองเท้าแตะหนงัทีด่โูก้หรแูละ
เพอร์เฟกต์ จะใส่กบักางเกงขาสัน้หรอืกางเกงว่ายน�า้ 
เช่น แบรนด์ Vilebrequin โดยแบรนด์ทีม่ตีวัเลอืก
อนัดบัหนึง่กต้็องเป็น Hermès ทีค่รเีอทฟีไดเรกเตอร์
สาวคนเก่ง Veronique Nichanian ได้น�ารองเท้าแตะ
หนงั Calfskin รุน่ฮติของแบรนด์มาตคีวามใหม่ เช่น 
รุน่ “Takara” ทีม่สีายปรบัขนาดด้านหลงั
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with the color patterns that will make people 
around you question “What are you thinking?”, 
then wearing checkered items will make you 
standout in the most sleek and classic way. 
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ซึง่หนึง่ในวรีบรุษุแห่งวงการแฟชัน่อย่าง Paul Smith  
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Venturini แห่ง Fendi กร่็วมงานกบัลกูสะใภ้ ศลิปิน 
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ลายตารางมาปรงุแต่งให้สนกุขึน้ในไอเทม็แจก็เกต็
ต่างๆ ทีม่คีวามเป็นสปอร์ต

ESSENTIAL SUNNIES
To make every guy’s look feel complete 
and elevated with style, adding a pair of 
sunglasses will be an option you can’t 
miss out. We suggest that if your look is 
more on the sleek and simple side then 
choosing funky or vibrant sunnies is the 
way to go. But if your style is more out 
there then classic frames will help balance 
your look perfectly.
เพื่อให้ลุคหนุ่มๆ ดคูอมพลตีและยกระดบัความ 
สไตลชิอกีขัน้ การเตมิแว่นตากนัแดดนบัว่าเป็น
ตวัเลอืกทีไ่ม่ควรพลาด เราแนะน�าว่าหากชดุคณุ 
ออกแนวเรยีบกเ็พิม่กรอบแว่นสนกุๆ หลากหลาย
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DESIGNER DEBUT
The fashion world continued to play their own 
version of musical chairs, which this season 
we have seen many leading menswear 
designers moved to renowned houses. 
Key examples are Virgil Abloh going to 
Louis Vuitton, Kim Jones to Dior, Hedi 
Slimane to Celine, and Riccardo Tisci 
to Burberry, which the famed Italian 
designer has added his streetwear 
sensibilities to the iconic British 
brand with his debut collection 
named “Kingdom”. 
โลกแฟชัน่เหมอืนเล่นเกมเก้าอีด้นตรี
เข้าไปทกุท ีซึง่ในซซีัน่ Spring/Summer 
2019 เรากไ็ด้เหน็ดไีซเนอร์คนส�าคญั
เปลีย่นไปท�างานทีห้่องเสือ้แบรนด์ดงั 
ระดบัต�านานกนัเป็นว่าเล่น ทัง้ Virgil 
Abloh ไป Louis Vuitton, Kim Jones ไป 
Dior, Hedi Slimane ไป Celine และส่วนที่
องักฤษ Riccardo Tisci กย้็ายไปอยูแ่บรนด์
มหาอ�านาจ Burberry พร้อมดไีซน์คอลเลคชัน่ 
ชือ่ “Kingdom” ทีจ่ะน�ากลิน่อายความเป็น 
สตรตีสไตล์ตามดเีอน็เอของ Riccardo  
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SHOES GAME
All the fashionistas who are already thinking 
what to pack when going to the beach this 
season, the leather sandals are an essential 
item that are perfect to wear with shorts or 
swimming trucks such as from Vilebrequin. For 
a brand that has perfect sandals would got to 
be Hermès, which creative director Veronique 
Nichanian has taken the classic series like the 
“Takara” sandals and given it a new twist with 
the adjustable strap at the back.
หนุม่แฟชัน่ตวัพ่อคนไหนทีเ่ริม่คดิว่าจะแพก็อะไร 
ไปเทีย่วทะเลช่วงหน้าร้อนนี ้ส�าหรบัส่วนของรองเท้า  
ไอเทม็พระเอกต้องยกให้รองเท้าแตะหนงัทีด่โูก้หรแูละ
เพอร์เฟกต์ จะใส่กบักางเกงขาสัน้หรอืกางเกงว่ายน�า้ 
เช่น แบรนด์ Vilebrequin โดยแบรนด์ทีม่ตีวัเลอืก
อนัดบัหนึง่กต้็องเป็น Hermès ทีค่รเีอทฟีไดเรกเตอร์
สาวคนเก่ง Veronique Nichanian ได้น�ารองเท้าแตะ
หนงั Calfskin รุน่ฮติของแบรนด์มาตคีวามใหม่ เช่น 
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Tell the world who you are through your clothes and accessories.  
บ่งบอกตวัตนให้โลกได้รบัรูผ่้านเสือ้ผ้าอาภรณ์ ว่าคณุมัน่ใจ 

สดใส และมพีลงัมากเพยีงใด

Available at: The Emporium, The EmQuartier, Siam Paragon 
Accessories Bazaar MF Paragon Department Store Balenciaga MF The Glass Quartier, MF Siam Paragon 

Bao Bao Issey Miyake GF The Glass Quartier Beauty Hall MF The Emporium, MF Paragon Department Store Bottega Veneta, Fendi  
GF The Emporium, MF Siam Paragon Dior Homme MF The Emporium Gucci, Loewe, Louis Vuitton MF The Emporium, MF Siam Paragon

MCM GF The Helix Quartier, MF Siam Paragon Off-White MF Siam Paragon Prada MF The Helix Quartier, MF Siam Paragon  
Sports Mall 2F The Emporium, 2F Paragon Department Store

*For more information contact shop

Balenciaga*

Fendi*

Gucci*

Gucci*

Balenciaga*

Bottega Veneta*

Jo Malone London  
@Beauty Hall*

Fendi*

Nike Air Max  
@Sports Mall*

Prada*

Loewe*

Bao Bao 
Issey Miyake*

Loewe*

Off-White*

Thom Browne 
@Accessories 

Bazaar*

Louis Vuitton*

MCM*

Dior Homme*

Sisley
@Beauty Hall*

 DESIRE
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67

Shine brighter than the sun and the stars 
in these fluorescent colors!

อะไรจะท�ำให้เรำสกุสวำ่งในยำมกลำงวนัและยงัเจิดจ้ำในเวลำกลำงคืน
ได้เทำ่กบัสนีีออนคงไมมี่อีกแล้ว

Available at: The Emporium, The EmQuartier, Siam Paragon
Balenciaga MF The Glass Quartier, MF Siam Paragon Beauty Hall, Watch Galleria MF The Emporium, MF Paragon Department Store Gucci, Louis Vuitton 

MF The Emporium, MF Siam Paragon Oakley 2F The Emporium, 2F Siam Paragon & Sports Mall 2F The Emporium, 2F Paragon Department Store  
Off-White MF Siam Paragon Prada,Valentino MF The Helix Quartier, MF Siam Paragon Zara Men 1F The Glass Quartier, 1F Siam Paragon

*For more information contact shop

Off-White*

Off-White*

Balenciaga*

Louis Vuitton*

Prada*

Marvis 
@Beauty Hall*

Balenciaga*

Hermès 
@Beauty Hall*

Zara Men*

Zara Men*

Zara Men*

Gucci*

Clinique for Men 
@Beauty Hall*

Ice Watch 
@Watch Galleria*

Valentino*

Off-White*

Oakley*
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Off-White MF Siam Paragon Prada,Valentino MF The Helix Quartier, MF Siam Paragon Zara Men 1F The Glass Quartier, 1F Siam Paragon

*For more information contact shop

Off-White*

Off-White*

Balenciaga*

Louis Vuitton*

Prada*

Marvis 
@Beauty Hall*

Balenciaga*

Hermès 
@Beauty Hall*

Zara Men*

Zara Men*

Zara Men*

Gucci*

Clinique for Men 
@Beauty Hall*

Ice Watch 
@Watch Galleria*

Valentino*

Off-White*

Oakley*
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EXPERIENCE THE ENCHANTING 
WORLD OF GUCCI

 Open the elegant door and enter the world of Gucci. 
Its latest boutique at Siam Paragon reflects the eclectic 
and unique sense of style of its creative director Alessandro 
Michele, who singlehandedly revives the brand back to its 
glorious status at the forefront of the high fashion industry.
 The décor is both vintage and contemporary, industrial 
and romantic. Upholstered accent chairs in beautiful velvet 
are in stark contrast to glossy dark wood, while the floor is 
layered with vintage-style carpets like an antique tapestry. A 
mustard-colored wall softens the rigidity of industrial-looking 
furniture. Visually-striking displays of a wide variety of Gucci 
products from men’s and women’s ready-to-wear to shoes, 
handbags, and small leather goods add up to the overall 
luxurious and pleasant shopping experience. 

  ชวนมาผลักประตูบานใหญ่แล้วก้าวเข้าสู่โลกของ Gucci หนึ่งในแบรนด์แฟชั่นที่ทรงอิทธิพล 
มากทีส่ดุในโลก กบับูทกีสโตร์แห่งใหม่ในสยามพารากอนซึง่มาพร้อมกลิน่อายท่ีชัดเจนของ Alessandro 
Michele ผูน้�าทพั Gucci ให้ยงัคงเป็นแบรนด์ทีท่กุคนฝันอยากครอบครอง ซึง่นัน่กม็าจากแนวทางและ
สไตล์ทีก่ล้าจะผสานความต่างจากงานดไีซน์เข้าด้วยกนั ท�าให้ Gucci ยคุนีม้คีรบทัง้ความหรหูราและ
ความทนัสมยั 
 ด้วยการน�าการตกแต่งแบบดัง้เดมิมาหลอมรวมเข้ากบัการตกแต่งแนวอนิดสัเทรยีลและโรแมนตกิ 
น�าเสนอพืน้ทีด้่วยผ้าหนานุม่ โต๊ะกลมและโต๊ะรูปทรงสีเ่หลีย่ม ผวิมนัเงาของเนือ้ไม้สเีข้มตกแต่งด้วย
ผ้าก�ามะหยีนุ่ม่มอื พรมสไตล์วนิเทจทีถ่กูวางทบัซ้อนกนัจนดเูหมอืนงานศลิป์อยูบ่นพืน้ ผนงัสเีหลอืง
มัสตาร์ด พร้อมกับมีการเลือกใช้วัสดุอ่อนนุ่มน่านั่งอย่างเก้าอี้เท้าแขนก�ามะหยี่มาสร้างความรู้สึก 
ผ่อนคลายและลดความแข็งกระด้างของดไีซน์แนวอนิดสัเทรียลอย่างหมดุเหลก็ยดึขอบเฟอร์นเิจอร์ ก่อน 
ปิดท้ายด้วยความเท่บนพืน้ไม้ทีเ่อาลายตารางหมากรกุมาสร้างเป็นลวดลายจนเกดิเป็นลายก้างปลาที่
แปลกตา รวมถงึสนิค้าในแต่ละคอลเลคชัน่ ทกุชิน้ทีน่�าเสนอสูน่กัชอปล้วนเป็นสนิค้าทีม่คีวามโดดเด่น 
สะดดุตา และมคีวามแตกต่างกนั เพือ่สร้างอารมณ์ร่วมและการค้นพบสิง่ใหม่ๆ

Gucci MF Siam Paragon
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A DANCE OF DAZZLING HAUTE JOAILLERIE 
AND PRECIOUS TIMEPIECES AT CHOPARD BOUTIQUE

 Finally Chopard opens its first and 
only flagship boutique in Bangkok, 
bringing with it a renowned tradition of fine 
craftsmanship, a fascination with modern 
technology, and a devotion to the world 
of art.
 The interior décor of this grand 
boutique does not disappoint with 
a modern look that stil l evokes a 
comfortable, yet elegant townhouse 
atmosphere. Defined areas for the 
high-end men watches L.U.C and iconic 
ladies’ collections allow for both privacy 
and casual browsing. Its signature 
collections such as Happy Diamonds, 
Happy Sport, L.U.C, and Mille Miglia 
are tastefully displayed throughout the 
boutique. This is a truly luxurious and 
contemporary destination that  suggests 
that it is a place to be, and not merely a 
place to shop.

 จดุเริม่ต้นของความหรหูราภายใต้แบรนด์ 
Chopard เริ่มต้นขึ้นในปี 1860 เมื่อ Louis-
Ulysee Chopard ช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญใน
การสร้างสรรค์งานนาฬิกาตัดสินใจก่อร่าง
สร้างแบรนด์ขึน้ด้วยประสบการณ์ทีไ่ด้รบัการ
ถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น บวกกับความมุ่งมั่น
ในการเรยีนรูแ้ละฝึกฝนมาตลอดชวีติส่งผลให้ 
จากนาฬิกาพกเรอืนเลก็ถกูขยายเป็นเรอืนเวลา
ที่อัดแน่นด้วยเทคนิคและนวัตกรรมชั้นเยี่ยม 
พร้อมกับท่ีงานดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ถูก 
ต่อยอดไปสูห่มวดหมูข่องเครือ่งประดบัชัน้สงู 
ซึง่ท้ังหมดได้กลายเป็นชิน้งานศลิปะท่ีควรค่า
แก่การครอบครองมาหลายทศวรรษ
 และในที่สุด Chopard ก็ได้เปิดบูทีกขึ้น
ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมกบัน�า
จิลเวอรี่ชั้นสูงและนาฬิกาท่ีโดดเด่นท้ังกลไก
และหัตถศิลป์เข้ามาวางเรยีงรายอย่างงดงาม
ภายใต้ความระยบิระยบัทีเ่สรมิให้การตกแต่ง
อันเรียบง่ายทว่าหรูหราดูสมบูรณ์แบบขึ้นใน
ทกุอณู

Chopard Boutique MF Siam Paragon
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EXPERIENCE THE ENCHANTING 
WORLD OF GUCCI

 Open the elegant door and enter the world of Gucci. 
Its latest boutique at Siam Paragon reflects the eclectic 
and unique sense of style of its creative director Alessandro 
Michele, who singlehandedly revives the brand back to its 
glorious status at the forefront of the high fashion industry.
 The décor is both vintage and contemporary, industrial 
and romantic. Upholstered accent chairs in beautiful velvet 
are in stark contrast to glossy dark wood, while the floor is 
layered with vintage-style carpets like an antique tapestry. A 
mustard-colored wall softens the rigidity of industrial-looking 
furniture. Visually-striking displays of a wide variety of Gucci 
products from men’s and women’s ready-to-wear to shoes, 
handbags, and small leather goods add up to the overall 
luxurious and pleasant shopping experience. 

  ชวนมาผลักประตูบานใหญ่แล้วก้าวเข้าสู่โลกของ Gucci หนึ่งในแบรนด์แฟชั่นที่ทรงอิทธิพล 
มากทีส่ดุในโลก กบับูทกีสโตร์แห่งใหม่ในสยามพารากอนซึง่มาพร้อมกลิน่อายทีช่ดัเจนของ Alessandro 
Michele ผูน้�าทพั Gucci ให้ยงัคงเป็นแบรนด์ทีท่กุคนฝันอยากครอบครอง ซึง่นัน่กม็าจากแนวทางและ
สไตล์ทีก่ล้าจะผสานความต่างจากงานดไีซน์เข้าด้วยกนั ท�าให้ Gucci ยคุนีม้คีรบทัง้ความหรหูราและ
ความทนัสมยั 
 ด้วยการน�าการตกแต่งแบบดัง้เดมิมาหลอมรวมเข้ากบัการตกแต่งแนวอนิดสัเทรยีลและโรแมนตกิ 
น�าเสนอพืน้ทีด้่วยผ้าหนานุม่ โต๊ะกลมและโต๊ะรปูทรงสีเ่หลีย่ม ผวิมันเงาของเนือ้ไม้สเีข้มตกแต่งด้วย
ผ้าก�ามะหยีนุ่ม่มอื พรมสไตล์วนิเทจทีถ่กูวางทบัซ้อนกนัจนดเูหมอืนงานศลิป์อยูบ่นพืน้ ผนังสเีหลอืง
มัสตาร์ด พร้อมกับมีการเลือกใช้วัสดุอ่อนนุ่มน่านั่งอย่างเก้าอี้เท้าแขนก�ามะหยี่มาสร้างความรู้สึก 
ผ่อนคลายและลดความแข็งกระด้างของดไีซน์แนวอนิดสัเทรยีลอย่างหมดุเหลก็ยดึขอบเฟอร์นเิจอร์ ก่อน 
ปิดท้ายด้วยความเท่บนพืน้ไม้ทีเ่อาลายตารางหมากรกุมาสร้างเป็นลวดลายจนเกดิเป็นลายก้างปลาที่
แปลกตา รวมถงึสนิค้าในแต่ละคอลเลคชัน่ ทกุชิน้ทีน่�าเสนอสูน่กัชอปล้วนเป็นสนิค้าทีม่คีวามโดดเด่น 
สะดดุตา และมคีวามแตกต่างกนั เพือ่สร้างอารมณ์ร่วมและการค้นพบสิง่ใหม่ๆ

Gucci MF Siam Paragon
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A DANCE OF DAZZLING HAUTE JOAILLERIE 
AND PRECIOUS TIMEPIECES AT CHOPARD BOUTIQUE

 Finally Chopard opens its first and 
only flagship boutique in Bangkok, 
bringing with it a renowned tradition of fine 
craftsmanship, a fascination with modern 
technology, and a devotion to the world 
of art.
 The interior décor of this grand 
boutique does not disappoint with 
a modern look that stil l evokes a 
comfortable, yet elegant townhouse 
atmosphere. Defined areas for the 
high-end men watches L.U.C and iconic 
ladies’ collections allow for both privacy 
and casual browsing. Its signature 
collections such as Happy Diamonds, 
Happy Sport, L.U.C, and Mille Miglia 
are tastefully displayed throughout the 
boutique. This is a truly luxurious and 
contemporary destination that  suggests 
that it is a place to be, and not merely a 
place to shop.

 จดุเริม่ต้นของความหรูหราภายใต้แบรนด์ 
Chopard เริ่มต้นขึ้นในปี 1860 เมื่อ Louis-
Ulysee Chopard ช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญใน
การสร้างสรรค์งานนาฬิกาตัดสินใจก่อร่าง
สร้างแบรนด์ข้ึนด้วยประสบการณ์ทีไ่ด้รบัการ
ถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น บวกกับความมุ่งมั่น
ในการเรียนรู้และฝึกฝนมาตลอดชีวิตส่งผลให้ 
จากนาฬิกาพกเรอืนเลก็ถกูขยายเป็นเรือนเวลา
ที่อัดแน่นด้วยเทคนิคและนวัตกรรมชั้นเยี่ยม 
พร้อมกับที่งานดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ถูก 
ต่อยอดไปสูห่มวดหมูข่องเครือ่งประดับช้ันสงู 
ซึง่ทัง้หมดได้กลายเป็นช้ินงานศิลปะทีค่วรค่า
แก่การครอบครองมาหลายทศวรรษ
 และในที่สุด Chopard ก็ได้เปิดบูทีกขึ้น
ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมกบัน�า
จิลเวอรี่ชั้นสูงและนาฬิกาที่โดดเด่นทั้งกลไก
และหตัถศลิป์เข้ามาวางเรยีงรายอย่างงดงาม
ภายใต้ความระยบิระยบัทีเ่สรมิให้การตกแต่ง
อันเรียบง่ายทว่าหรูหราดูสมบูรณ์แบบขึ้นใน
ทกุอณู

Chopard Boutique MF Siam Paragon
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 ‘Sustainable luxury fashion’ is the heart of Stella McCartney, and it’s 
newly opened boutique store at The EmQuartier is the epitome of the 
concept. Minimal in its approach and simple in its innovation, the design 
of the store is very well thought out so much so that it has minimal impact 
on environment and the world. 
 This new boutique store design concept rolls out following Stella 
McCartney’s stores in Paris, New York, Florence, Costa Mesa. The use 
of environmental friendly materials and hand-crafted furniture reflect the 
brand’s commitment to sustainability. The atmosphere is personal and 
intimate with an elegant private lounge and changing room. The shopping 
experience itself is enhanced through the bold and feminine philosophy 
that uplift women’s spirit.
 เมือ่แฟชัน่ถกูผสมผสานเข้ากบัสิง่แวดล้อมภายใต้ค�าว่าเป็นมติร ส่งผลให้บทูกี
สโตร์แห่งใหม่ของ Stella McCartney มาพร้อมกบังานดไีซน์ทีย่กระดับการชอปปิง
เข้าสูรู่ปแบบของความเรียบง่ายในนวตักรรมทีถ่กูคดิค้นมาอย่างสมบรูณ์แบบแล้วว่า 
ดีที่สุดในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งคนใช้งานหรือกับโลกใบนี้ที่ก�าลังต้องการ 
การดแูลอย่างเข้มข้น
 บทูกีสโตร์ของ Stella McCartney บนชัน้ M ของ ด ิ เอม็ควอเทยีร์ ได้รบัการ
ออกแบบตามคอนเซปต์อนัเป็นเอกลกัษณ์เช่นเดยีวกบัทีป่ารสี นวิยอร์ก ฟลอเรนซ์
หรือคอสตาเมซา ด้วยการเลอืกใช้วสัดทุีจ่ะช่วยสร้างสนุทรียะผ่านประสาทสมัผสัทาง
ด้านต่างๆ ให้แก่ลกูค้า ในขณะเดยีวกนักห็ลกีเลีย่งทีจ่ะใช้วสัดุแบบด้ังเดิม และหนัมา
ตกแต่งด้วยเฟอร์นเิจอร์แฮนด์เมดและวสัดทุีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมมากยิง่ขึน้ พร้อม
กบัทีม่กีารหยบิจบัเอาทองเหลอืงมาเป็นวสัดหุลกัในการตกแต่งเพือ่เพิม่ความโดดเด่น 
ให้สินค้าดูสะดุดตามากขึ้น ในขณะที่อีกด้านหนึ่งของร้านจัดวางด้วยแท่นซิลิโคน 
แบบนิม่และเก้าอีบ้ผุ้าก�ามะหยีส่ชีมพสูดใส ห้องลองเสือ้ผ้าถกูแยกออกไว้คูก่บัเลานจ์ 
ขนาดเลก็ช่วยเพิม่บรรยากาศความเป็นส่วนตวั

Stella McCartney MF The Glass Quartier

SIMPLICITY AT ITS BEST AT 
STELLA MCCARTNEY BOUTIQUE
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THE HIGHLY ANTICIPATED 
O&B FLAGSHIP STORE

 The first flagship store of a highly-successful contemporary Thai brand, 
O&B, has landed at The Emporium. The brand prides itself on creating 
shoes of effortless style and other fashion products that are  accessible to 
all women. 
 Chic and feminine, the front of the boutique features a carpet of flowers 
as if visitors are about to enter a beautiful garden. The current centerpiece is 
a large daisy – a symbol of innocence and purity – to compliment the brand’s 
latest collection Ploychava x O&B  “Bambi’s and Best Friend”. Interior décor 
is dominated by pastel pink with leather furniture that is inviting, modern, 
and girlish. 
 Fans will be delighted to see their favorite signature collections including 
its renowned ballet flats ‘Audrey’ and other lines  including ‘Audrey Comfy’ 
– classic lambskin, ‘Audrey Antoinette’ – soft velvet, and ‘Audrey Tweed’ 
– lambskin and classic tweed in colorful palettes await against a charming 
setting. 
 จากปรากฏการณ์คร้ังใหญ่ในวงการแฟช่ันไทยของแบรนด์รองเท้าสญัชาติไทย 
อย่าง O&B กับการถูกเลือกให้ท�ารองเท้าให้กับแฟชั่นไอคอนของฟากฝั่งญี่ปุ่น 
ทีพ่ร้อมใจกนัใส่โชว์ในงานมลิานแฟชัน่วกี
  ล่าสุด O&B เปิดแฟล็กชิปสโตร์แห่งแรกในประเทศไทย ณ ศูนย์การค้า 
ด ิเอม็โพเรยีม บนพืน้ที ่75 ตารางเมตร ด้านหน้าตกแต่งด้วยหมูม่วลดอกไม้ทีโ่อบล้อม 
ราวกับเดินอยู่ท่ามกลางสวนสวย ดิสเพลย์ดอกเดซี่ขนาดใหญ่ตัวแทนแห่งความ
บรสิทุธิไ์ร้เดยีงสา ทัง้ยงัสือ่ถงึดอกไม้เพือ่นซีข้องกวางน้อยแบมบ ีตวัละครเอกทีถ่กูหยบิ 
มาประดบัเป็นลวดลายบนเอกซ์คลซูฟีคอลเลคชัน่ล่าสดุ Ploychava x O&B ในชือ่ 
“Bambi’s and Best Friend” ทีด่ไีซน์ร่วมกบัพลอย-ชวพร เลาหพงศ์ชนะ โดยดอกไม้

ที่เลือกใช้จะเปลี่ยนไปตามเทรนด์ประจ�าซีซ่ัน ด้านในเลือกใช้โทนสีชมพูพาสเทล 
เป็นโทนสหีลกัพร้อมเฟอร์นเิจอร์หนงั สมัผสัได้ถงึความเฟมนินิและความร่วมสมยั 
โดดเด่นด้วยอโุมงค์รองเท้าสดุเก๋และดสีเพลย์รองเท้าทรงกลม
 น�าเสนอรองเท้าซิกเนเจอร์ไลน์ของแบรนด์อย่างครบครัน เช่น คอลเลคชั่น 
Audrey อนัโด่งดงั กบัหลากวสัดทุีค่ดัสรรมาอย่างดไีม่ว่าจะเป็น Audrey Comfy 
รองเท้าหนงัแกะรุน่คลาสสกิ, Audrey Antoinette รองเท้าก�ามะหยีเ่นือ้นิม่, Audrey 
Tweed รองเท้าหนงัแกะทีเ่พิม่ความสง่างามด้วยผ้าทวดีแพตเทร์ินเรยีบหรู 
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 ‘Sustainable luxury fashion’ is the heart of Stella McCartney, and it’s 
newly opened boutique store at The EmQuartier is the epitome of the 
concept. Minimal in its approach and simple in its innovation, the design 
of the store is very well thought out so much so that it has minimal impact 
on environment and the world. 
 This new boutique store design concept rolls out following Stella 
McCartney’s stores in Paris, New York, Florence, Costa Mesa. The use 
of environmental friendly materials and hand-crafted furniture reflect the 
brand’s commitment to sustainability. The atmosphere is personal and 
intimate with an elegant private lounge and changing room. The shopping 
experience itself is enhanced through the bold and feminine philosophy 
that uplift women’s spirit.
 เมือ่แฟชัน่ถกูผสมผสานเข้ากบัสิง่แวดล้อมภายใต้ค�าว่าเป็นมติร ส่งผลให้บทูกี
สโตร์แห่งใหม่ของ Stella McCartney มาพร้อมกบังานดไีซน์ทีย่กระดบัการชอปปิง
เข้าสูรู่ปแบบของความเรยีบง่ายในนวตักรรมทีถ่กูคดิค้นมาอย่างสมบรูณ์แบบแล้วว่า 
ดีที่สุดในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งคนใช้งานหรือกับโลกใบนี้ที่ก�าลังต้องการ 
การดแูลอย่างเข้มข้น
 บทูกีสโตร์ของ Stella McCartney บนชัน้ M ของ ด ิ เอม็ควอเทยีร์ ได้รบัการ
ออกแบบตามคอนเซปต์อนัเป็นเอกลกัษณ์เช่นเดยีวกบัทีป่ารสี นวิยอร์ก ฟลอเรนซ์
หรือคอสตาเมซา ด้วยการเลอืกใช้วสัดทุีจ่ะช่วยสร้างสนุทรยีะผ่านประสาทสมัผสัทาง
ด้านต่างๆ ให้แก่ลกูค้า ในขณะเดยีวกนักห็ลกีเลีย่งทีจ่ะใช้วสัดแุบบดัง้เดมิ และหนัมา
ตกแต่งด้วยเฟอร์นเิจอร์แฮนด์เมดและวสัดทุีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมมากยิง่ขึน้ พร้อม
กบัทีม่กีารหยบิจบัเอาทองเหลอืงมาเป็นวสัดหุลกัในการตกแต่งเพือ่เพิม่ความโดดเด่น 
ให้สินค้าดูสะดุดตามากขึ้น ในขณะที่อีกด้านหนึ่งของร้านจัดวางด้วยแท่นซิลิโคน 
แบบนิม่และเก้าอีบ้ผุ้าก�ามะหยีส่ชีมพูสดใส ห้องลองเสือ้ผ้าถกูแยกออกไว้คู่กบัเลานจ์ 
ขนาดเลก็ช่วยเพิม่บรรยากาศความเป็นส่วนตวั

Stella McCartney MF The Glass Quartier

SIMPLICITY AT ITS BEST AT 
STELLA MCCARTNEY BOUTIQUE
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THE HIGHLY ANTICIPATED 
O&B FLAGSHIP STORE

 The first flagship store of a highly-successful contemporary Thai brand, 
O&B, has landed at The Emporium. The brand prides itself on creating 
shoes of effortless style and other fashion products that are  accessible to 
all women. 
 Chic and feminine, the front of the boutique features a carpet of flowers 
as if visitors are about to enter a beautiful garden. The current centerpiece is 
a large daisy – a symbol of innocence and purity – to compliment the brand’s 
latest collection Ploychava x O&B  “Bambi’s and Best Friend”. Interior décor 
is dominated by pastel pink with leather furniture that is inviting, modern, 
and girlish. 
 Fans will be delighted to see their favorite signature collections including 
its renowned ballet flats ‘Audrey’ and other lines  including ‘Audrey Comfy’ 
– classic lambskin, ‘Audrey Antoinette’ – soft velvet, and ‘Audrey Tweed’ 
– lambskin and classic tweed in colorful palettes await against a charming 
setting. 
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มาประดบัเป็นลวดลายบนเอกซ์คลซูฟีคอลเลคชัน่ล่าสดุ Ploychava x O&B ในชือ่ 
“Bambi’s and Best Friend” ทีด่ไีซน์ร่วมกบัพลอย-ชวพร เลาหพงศ์ชนะ โดยดอกไม้

ที่เลือกใช้จะเปลี่ยนไปตามเทรนด์ประจ�าซีซั่น ด้านในเลือกใช้โทนสีชมพูพาสเทล 
เป็นโทนสหีลกัพร้อมเฟอร์นเิจอร์หนงั สมัผสัได้ถงึความเฟมนินิและความร่วมสมยั 
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Each of us has at least one summer that is edged deeply into our memory, because summer is all about the fun, 
carefree adventure where something memorable is waiting to happen. 

Dr. Kantaphong Thongrong and M.L. Vararom Jumbala are here with us to share their versions of unforgettable summer.
ว่ากันว่าอย่างน้อยต้องมีสักหน้าร้อนหน่ึงท่ีจะอยู่ในความทรงจำาของแต่ละคน 

ด้วยเพราะสีสันและความสนุกสนานของฤดูกาล ทำาให้เกิดเร่ืองราวความประทับใจได้ไม่ยาก เหมือนเช่นเร่ืองเล่าท่ีเต็มไปด้วยความสุขและความหฤหรรษ์ของ 
นายแพทย์กันตพงศ์ ทองรงค์ และ หม่อมหลวงวรารมณ์ ชุมพล ท่ีล้วนเป็นฤดูร้อนในความทรงจำาอย่างแท้จริง

EVERY SUMMER HAS A STORY

ATTITUDE
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Kantaphong Thongrong, or ‘Mor Pyong’, is a  doctor at the Faculty of 
Medicine, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, with a deep 
passion for travelling and photography. He is behind the widely popular 
Facebook page ‘PYONG: Traveller X Doctor’, which tells a story of his 
summer adventure. 

Summer Vibe from my Perspective
When I think of summer, I think of the fun and vibrancy. That’s what the 
definition of summer for me. From a point of view of someone who is 
passionate about photography, photos taken during summer time have 
brilliant light, deep shadow and great contrast – that’s my kind of summer 
vibe. Summer for Thai people also means a long holiday – so for a lot of 
people, they have plans for where they want to go, what they want to do – 
something to lift their spirits. I personally always set goal of getting in shape 
for the summer. So I’ll feel confident if I need to bare some skin. And most 
importantly, I will definitely have a plan for my next adventure. 

My Most Memorable Summer
Last summer, I went to Singapore with some friends, but they returned 
earlier and I was left there by myself. It’s actually the first time I was alone 
in a foreign country, even though on my  PYONG: Traveller X Doctor page 
it might appear like I’ve been travelling alone a lot, but usually I have someone 
with me, either a family member or my friend who happens to be free on 
the same period. Travelling alone has taught me many things from planning 
my own schedule to learning about the places I was about to visit and how 
to get there – all those surviving tricks. I also learnt  how to go sightseeing 
alone yet manage to have photos of myself by using a tripod or asking for 
help from a total stranger – a maid, security guard or barista. So that was 
quite a memorable summer for me. 

My Next Destination for the Summer 
Whether to go on a trip depends on my schedule. As I’m a doctor, I have 
to see which day I’m off. I can’t have a fixed plan like other people - like 
going to the mountain in the winter or to the beach during the summer. 
But this year is different, as I plan to visit the Okinawa sea in Japan during 
the Songkran long holiday. I want to explore further during a long holiday, 
and perhaps next year I’ll go to Hawaii or Florida. I love to visit beaches in 
Thailand too, but it can be any time as it doesn’t take long to travel. 

‘A Must’ for my Summer
Whether you’re visiting the mountain or the sea, it’s best to take care of 
oneself very carefully especially your skin. In Thailand, the sun can be very 
strong, and getting sunburn is pretty common. If that happens often, it can 
cause skin cancer. So no matter how much I like sunbathing, I always wear 
protection like sunscreen or tanning oil with SPF to prevent the burn or any 
harm caused by the sun. 

แพทย์ประจ�ำคณะแพทยศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ เจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบงั ผูห้ลงรกักำรเดนิทำงและกำรถ่ำยภำพเป็นชวีติจติใจ ทีม่เีรือ่งรำวประทบัใจ 
ทีเ่กดิขึน้กลำงฤดูร้อน และแน่นอนว่ำเรือ่งรำวเหล่ำน้ันมักจะเกีย่วข้องกบักำรเดินทำง

Summer Vibe ในมมุมองของหมอเปียง
พอถงึหน้ำร้อนผมจะนกึถงึควำมสดใสและควำมสนกุ คอือะไรทีอ่ยูใ่นธมีนีถ้อืว่ำเป็น
สญัลกัษณ์ของฤดรู้อนหมด หำกมองในมมุของคนชอบถ่ำยรปู ภำพของหน้ำร้อนจะม ี
ควำมสว่ำง สจีดั แสงเงำชดัๆ แรงๆ ไม่มคีวำมหม่น นัน่คอื Summer Vibe แต่หำกมอง
ในอกีมมุหนึง่ หน้ำร้อนของคนไทยเป็นสญัญำณของควำมสดชืน่และช่วงเวลำของ 
วนัหยดุยำว เลยกลำยเป็นอกี milestone หนึง่ทีเ่รำปักเอำไว้ว่ำจะถงึหน้ำร้อนแล้วนะ 
เรำต้องท�ำอะไรบำงอย่ำงให้ตวัเองรูส้กึกระปรีก้ระเปร่ำ อย่ำงของผมกจ็ะมเีป้ำหมำยว่ำ 
ก่อนหน้ำร้อนเรำจะต้องฟิตหุน่ ต้องดแูลตวัเองให้ดดู ีจะได้เผยรปูร่ำงได้แบบไม่ต้อง
กงัวล และทีส่�ำคญัคอืต้องวำงแผนส�ำหรบัท่องเทีย่วแล้ว 

เรือ่งเล่าระหว่างการเดนิทางกบัฤดรู้อนในความทรงจ�า 
ซมัเมอร์ทีแ่ล้วผมไปเทีย่วสงิคโปร์กบัเพือ่น แต่ถกูเพือ่นทิง้กลบัเมอืงไทยก่อน เลยต้อง
เทีย่วคนเดยีว ซึง่นัน่เป็นกำรเทีย่วคนเดยีวครัง้แรกของผม ถงึแม้ว่ำในเพจ PYONG: 
Traveller X Doctor จะดเูหมอืนว่ำผมไปเทีย่วคนเดยีวบ่อยๆ แต่จรงิๆ แล้วไม่ใช่ ทกุทรปิ 
ที่ผ่ำนมำมีคนไปด้วยตลอด หำกไม่เป็นคนในครอบครัวก็จะเป็นเพื่อนหมอที่ว่ำง 
ตรงกนั กำรต้องเทีย่วคนเดยีวครัง้นัน้จงึท�ำให้ได้เรยีนรูอ้ะไรหลำยๆ อย่ำง ตัง้แต่เรือ่ง
ของกำรวำงแผนกบัตวัเอง กำรจดัตำรำงเวลำ ต้องรูว่้ำเรำจะไปทีไ่หน ไปยงัไง คอืเรยีน
รูเ้ทคนคิในกำรเอำตวัรอดให้ได้ และทีส่�ำคญัคอืต้องเรยีนรูเ้ทคนคิกำรเทีย่วคนเดยีว
อย่ำงไรให้มรีปู ทัง้กำรตัง้กล้องหรอืขอให้คนอืน่ถ่ำยรปูให้ ไม่ว่ำจะเป็นแม่บ้ำน รปภ. 
หรอืแม้แต่บำรสิต้ำ กต้็องขอให้เขำมำถ่ำยรปูให้เรำให้ได้ ครัง้นัน้เลยเป็นซมัเมอร์ทีม่ี
ควำมระทกึและตืน่เต้นเป็นพเิศษส�ำหรบัผม

ทะเลแสนงาม แผนการส�าหรบัซมัเมอร์นี้
ส่วนใหญ่กำรออกเดินทำงท่องเท่ียวของผมจะดูจำกช่วงเวลำท่ีเอ้ืออ�ำนวยมำกกว่ำ 
เพรำะผมเป็นหมอ กต้็องขึน้อยูก่บัว่ำเรำหยดุวนัไหนด้วย เลยไม่ได้ท�ำตำมสตูรส�ำเรจ็ที่
ว่ำหน้ำหนำวต้องไปภเูขำ หรอืหน้ำร้อนต้องไปทะเล แต่ซัมเมอร์ปีน้ีกลบัมำท�ำตำมสตูร
ส�ำเรจ็นะครบั เพรำะวำงแผนว่ำจะไปทะเลโอกนิำวำ ประเทศญีปุ่น่ ในวนัหยดุยำวช่วง
สงกรำนต์ คอืพอมเีวลำยำวๆ กร็ูส้กึว่ำอยำกจะไปเทีย่วทีไ่กลๆ หน่อย อย่ำงหน้ำร้อนนี้
ไปโอกนิำวำ หน้ำร้อนปีหน้ำอำจจะไปทะเลฮำวำยหรอืทะเลฟลอรดิำ ส่วนทะเลไทยเอำ
ไว้ไปช่วงวนัหยดุสัน้ๆ อย่ำงเสำร์อำทิตย์กไ็ด้ เพรำะไม่ต้องใช้เวลำในกำรเดินทำงนำน

ขาดไม่ได้ในหน้าร้อน
ไม่ว่ำจะไปเทีย่วทีไ่หน ทะเลหรอืภเูขำ กค็วรต้องดแูลตวัเองให้ด ี โดยเฉพำะเรือ่งผวิ 
เพรำะหน้ำร้อนเมอืงไทยแดดแรงมำก  เสีย่งต่อกำรถกูแดดเผำจนผวิหนงัไหม้ได้ ซึง่
ถ้ำปล่อยให้ผวิถกูเผำเป็นประจ�ำโดยไม่มอีะไรป้องกนัเลย กจ็ะเสีย่งต่อกำรเป็นมะเรง็
ผวิหนงัด้วย เวลำต้องออกแดดท่ีแรงมำกๆ ต่อให้อยำกจะอำบแดดจนผวิแทนยงัไง 
ผมกจ็ะป้องกนัด้วยกำรทำครมีกนัแดดหรอืแทนน่ิงออยล์ เพือ่ช่วยให้ผวิหนังชัน้บน 
ไม่สญูเสยีควำมชุ่มช้ืนมำกเกนิไป และป้องกนัอันตรำยจำกแสงแดดได้ เพรำะส�ำหรบัผม 
กำรใส่ใจและดแูลตวัเองคอืสิง่ทีส่�ำคญัทีส่ดุครบั 

หมอเปียง-นายแพทย์กนัตพงศ์ ทองรงค์
นายแพทย์เจ้าของเพจ PYONG: Traveller X Doctor

KANTAPHONG THONGRONG
A Doctor/A Blogger
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นายแพทย์กันตพงศ์ ทองรงค์ และ หม่อมหลวงวรารมณ์ ชุมพล ท่ีล้วนเป็นฤดูร้อนในความทรงจำาอย่างแท้จริง

EVERY SUMMER HAS A STORY
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Kantaphong Thongrong, or ‘Mor Pyong’, is a  doctor at the Faculty of 
Medicine, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, with a deep 
passion for travelling and photography. He is behind the widely popular 
Facebook page ‘PYONG: Traveller X Doctor’, which tells a story of his 
summer adventure. 

Summer Vibe from my Perspective
When I think of summer, I think of the fun and vibrancy. That’s what the 
definition of summer for me. From a point of view of someone who is 
passionate about photography, photos taken during summer time have 
brilliant light, deep shadow and great contrast – that’s my kind of summer 
vibe. Summer for Thai people also means a long holiday – so for a lot of 
people, they have plans for where they want to go, what they want to do – 
something to lift their spirits. I personally always set goal of getting in shape 
for the summer. So I’ll feel confident if I need to bare some skin. And most 
importantly, I will definitely have a plan for my next adventure. 

My Most Memorable Summer
Last summer, I went to Singapore with some friends, but they returned 
earlier and I was left there by myself. It’s actually the first time I was alone 
in a foreign country, even though on my  PYONG: Traveller X Doctor page 
it might appear like I’ve been travelling alone a lot, but usually I have someone 
with me, either a family member or my friend who happens to be free on 
the same period. Travelling alone has taught me many things from planning 
my own schedule to learning about the places I was about to visit and how 
to get there – all those surviving tricks. I also learnt  how to go sightseeing 
alone yet manage to have photos of myself by using a tripod or asking for 
help from a total stranger – a maid, security guard or barista. So that was 
quite a memorable summer for me. 

My Next Destination for the Summer 
Whether to go on a trip depends on my schedule. As I’m a doctor, I have 
to see which day I’m off. I can’t have a fixed plan like other people - like 
going to the mountain in the winter or to the beach during the summer. 
But this year is different, as I plan to visit the Okinawa sea in Japan during 
the Songkran long holiday. I want to explore further during a long holiday, 
and perhaps next year I’ll go to Hawaii or Florida. I love to visit beaches in 
Thailand too, but it can be any time as it doesn’t take long to travel. 

‘A Must’ for my Summer
Whether you’re visiting the mountain or the sea, it’s best to take care of 
oneself very carefully especially your skin. In Thailand, the sun can be very 
strong, and getting sunburn is pretty common. If that happens often, it can 
cause skin cancer. So no matter how much I like sunbathing, I always wear 
protection like sunscreen or tanning oil with SPF to prevent the burn or any 
harm caused by the sun. 

แพทย์ประจ�ำคณะแพทยศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ เจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง ผูห้ลงรักกำรเดนิทำงและกำรถ่ำยภำพเป็นชวิีตจิตใจ ทีม่เีรือ่งรำวประทบัใจ 
ทีเ่กดิขึน้กลำงฤดรู้อน และแน่นอนว่ำเรือ่งรำวเหล่ำนัน้มกัจะเกีย่วข้องกบักำรเดนิทำง

Summer Vibe ในมมุมองของหมอเปียง
พอถงึหน้ำร้อนผมจะนกึถงึควำมสดใสและควำมสนกุ คอือะไรทีอ่ยูใ่นธมีนีถ้อืว่ำเป็น
สญัลกัษณ์ของฤดรู้อนหมด หำกมองในมมุของคนชอบถ่ำยรปู ภำพของหน้ำร้อนจะม ี
ควำมสว่ำง สจีดั แสงเงำชดัๆ แรงๆ ไม่มคีวำมหม่น นัน่คอื Summer Vibe แต่หำกมอง
ในอกีมมุหนึง่ หน้ำร้อนของคนไทยเป็นสญัญำณของควำมสดช่ืนและช่วงเวลำของ 
วนัหยดุยำว เลยกลำยเป็นอกี milestone หนึง่ทีเ่รำปักเอำไว้ว่ำจะถงึหน้ำร้อนแล้วนะ 
เรำต้องท�ำอะไรบำงอย่ำงให้ตวัเองรู้สกึกระปร้ีกระเปร่ำ อย่ำงของผมกจ็ะมเีป้ำหมำยว่ำ 
ก่อนหน้ำร้อนเรำจะต้องฟิตหุน่ ต้องดแูลตวัเองให้ดดู ีจะได้เผยรปูร่ำงได้แบบไม่ต้อง
กงัวล และทีส่�ำคญัคอืต้องวำงแผนส�ำหรบัท่องเทีย่วแล้ว 

เรือ่งเล่าระหว่างการเดนิทางกบัฤดรู้อนในความทรงจ�า 
ซมัเมอร์ทีแ่ล้วผมไปเทีย่วสงิคโปร์กบัเพือ่น แต่ถกูเพือ่นทิง้กลบัเมอืงไทยก่อน เลยต้อง
เทีย่วคนเดยีว ซึง่นัน่เป็นกำรเทีย่วคนเดยีวครัง้แรกของผม ถงึแม้ว่ำในเพจ PYONG: 
Traveller X Doctor จะดเูหมอืนว่ำผมไปเทีย่วคนเดยีวบ่อยๆ แต่จรงิๆ แล้วไม่ใช่ ทกุทรปิ 
ที่ผ่ำนมำมีคนไปด้วยตลอด หำกไม่เป็นคนในครอบครัวก็จะเป็นเพื่อนหมอที่ว่ำง 
ตรงกนั กำรต้องเทีย่วคนเดยีวครัง้นัน้จงึท�ำให้ได้เรยีนรูอ้ะไรหลำยๆ อย่ำง ตัง้แต่เรือ่ง
ของกำรวำงแผนกบัตวัเอง กำรจดัตำรำงเวลำ ต้องรู้ว่ำเรำจะไปทีไ่หน ไปยงัไง คือเรยีน
รู้เทคนคิในกำรเอำตวัรอดให้ได้ และทีส่�ำคญัคอืต้องเรียนรูเ้ทคนคิกำรเทีย่วคนเดยีว
อย่ำงไรให้มรีปู ทัง้กำรตัง้กล้องหรอืขอให้คนอืน่ถ่ำยรปูให้ ไม่ว่ำจะเป็นแม่บ้ำน รปภ. 
หรอืแม้แต่บำรสิต้ำ กต้็องขอให้เขำมำถ่ำยรปูให้เรำให้ได้ ครัง้นัน้เลยเป็นซมัเมอร์ทีม่ี
ควำมระทกึและตืน่เต้นเป็นพเิศษส�ำหรบัผม

ทะเลแสนงาม แผนการส�าหรบัซมัเมอร์นี้
ส่วนใหญ่กำรออกเดนิทำงท่องเทีย่วของผมจะดจูำกช่วงเวลำทีเ่อือ้อ�ำนวยมำกกว่ำ 
เพรำะผมเป็นหมอ กต้็องขึน้อยูก่บัว่ำเรำหยดุวนัไหนด้วย เลยไม่ได้ท�ำตำมสตูรส�ำเรจ็ที่
ว่ำหน้ำหนำวต้องไปภเูขำ หรอืหน้ำร้อนต้องไปทะเล แต่ซมัเมอร์ปีนีก้ลบัมำท�ำตำมสตูร
ส�ำเรจ็นะครบั เพรำะวำงแผนว่ำจะไปทะเลโอกนิำวำ ประเทศญีปุ่น่ ในวนัหยดุยำวช่วง
สงกรำนต์ คอืพอมเีวลำยำวๆ กรู้็สกึว่ำอยำกจะไปเทีย่วทีไ่กลๆ หน่อย อย่ำงหน้ำร้อนนี้
ไปโอกนิำวำ หน้ำร้อนปีหน้ำอำจจะไปทะเลฮำวำยหรือทะเลฟลอรดิำ ส่วนทะเลไทยเอำ
ไว้ไปช่วงวนัหยดุสัน้ๆ อย่ำงเสำร์อำทติย์กไ็ด้ เพรำะไม่ต้องใช้เวลำในกำรเดนิทำงนำน

ขาดไม่ได้ในหน้าร้อน
ไม่ว่ำจะไปเทีย่วทีไ่หน ทะเลหรือภเูขำ กค็วรต้องดแูลตวัเองให้ด ี โดยเฉพำะเรือ่งผวิ 
เพรำะหน้ำร้อนเมอืงไทยแดดแรงมำก  เสีย่งต่อกำรถกูแดดเผำจนผวิหนงัไหม้ได้ ซึง่
ถ้ำปล่อยให้ผวิถกูเผำเป็นประจ�ำโดยไม่มอีะไรป้องกนัเลย กจ็ะเสีย่งต่อกำรเป็นมะเรง็
ผวิหนงัด้วย เวลำต้องออกแดดทีแ่รงมำกๆ ต่อให้อยำกจะอำบแดดจนผวิแทนยงัไง 
ผมกจ็ะป้องกนัด้วยกำรทำครมีกนัแดดหรอืแทนนิง่ออยล์ เพือ่ช่วยให้ผวิหนงัช้ันบน 
ไม่สญูเสยีควำมชุม่ชืน้มำกเกนิไป และป้องกนัอนัตรำยจำกแสงแดดได้ เพรำะส�ำหรบัผม 
กำรใส่ใจและดแูลตวัเองคอืสิง่ทีส่�ำคญัทีส่ดุครบั 

หมอเปียง-นายแพทย์กนัตพงศ์ ทองรงค์
นายแพทย์เจ้าของเพจ PYONG: Traveller X Doctor

KANTAPHONG THONGRONG
A Doctor/A Blogger
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คณุวิกกี-้หม่อมหลวงวรารมณ์ ชมุพล
เจ้าของธรุกจิร้าน WearNcarry และ Wayuu Hunter

M.L. VARAROM  JUMBALA (VICKI)
Owner of WearNcarry and Wayuu Hunter

A well-known socialite, M.L. Vararom Jumbala, ‘Vicki’, loves visiting temples 
and other historic sites. Through her photos, one can trace back her summer 
stories and fond childhood memories. 

Hua Hin – My Summer Destination
When I was young, the whole family went to Hua Hin together. During that 
time, we would stay at Sailom Hotel. In the morning, I usually went down 
to the beach. We made sand castles, ran around, dipped in the sea until 
our skin turned deep red. Sometimes we visited a friend, who had a house 
nearby. He had a lot of fun things for us to play with like a scooter, banana 
boat, jet ski. So we spent some time over at his place. What I loved most 
about those childhood memories  was my mom’s signature butter cake and 
fruit cake. After our numerous activities, we always came back and gulped 
down the cake. It was so much fun. Hua Hun is still my favorite destination. 
I have many cousins and we live separately and rarely see each other. 
But when we go to Hua Hin, we got to spend time together under one roof. 
We got to talk, play games and do things together just like old time.

Home – My Sanctuary Every Season
When we were young, summer meant a long holiday. Back then there was 
no air conditioner at my school, Satit Chula. The only cooling device we had 
was a fan and it did get really hot. So I was so happy that we got to stay at 
home for our school holiday during the height of summer. I spend most of 
my time inside my bedroom with air conditioner. Sometime my mom had to 
come and get us out of our room. We were lucky that although our house 
is in the Phrompong area, our garden had a lot of trees. So it never got too 
hot in our house even if we did not turn on the air conditioner. The fan was 
more than enough. When I got older and looking back, a good thing about 
summer, for me, is that there’s less traffic thanks to the school holiday. 

My Summer Style
As in Thailand the weather stays the same almost every season, we dress 
pretty much the same throughout the year. But in the summer, we might 
choose something more loose and flowing with bright colors. In the West, 
colors are more important and choosing a color depends very much on the 
season. I have one client who bought the same bag in two different colors 
– one for the summer, one for the winter. It is more casual in Thailand, and 
we place importance more on the fabrics and comfort. 

Taking Care of Myself
I love going sightseeing – visiting temples and palaces. When spending  
time outdoor, I always have an umbrella, sunglasses and a fan with me. 
Water is very important, because you get dehydrated easily in the sun. 
So I always have a bottle of water with me as well. 

สาวสงัคมทีม่ไีลฟ์สไตล์แสนเก๋ นอกจากจะชอบเดินชมวดัชมวงัและเมอืงเก่าสวยๆ เธอ
ยงัหลงรกัการถ่ายภาพและแบ่งปันลงในโซเชยีลมเีดยีอยูเ่สมอ จนเกดิแรงบนัดาลใจ
กลายเป็นทีม่าของร้านไอเทม็สดุชคิในอินสตาแกรม ซึง่หากไล่เรยีงดบูนัทกึแห่งความ
ทรงจ�าผ่านภาพถ่ายของเธอแล้ว จะพบว่ามหีลากหลายเรือ่งราวทีเ่กดิข้ึนในช่วงฤดูร้อน 
โดยเฉพาะเรือ่งเล่าแห่งความสขุของทกุคนในครอบครวั

ทะเลหวัหนิ กจิกรรมประจ�าซมัเมอร์
ตอนเดก็ๆ ทีบ้่านจะไปหวัหนิกนัทัง้ครอบครวั จ�าได้ว่าตอนทีย่งัไม่มคีอนโด ครอบครวั
เราจะไปพกัทีโ่รงแรมสายลม เช้ามาเดก็อย่างเรากจ็ะลงไปเล่นทราย เล่นนูน่เล่นนี ่
ก่อกองทราย ท�าปราสาทกนั ตามด้วยเล่นน�า้ทะเลจนตัวด�าเมีย่ม หรอืไม่กไ็ปบ้านเพือ่น
ทีอ่ยูใ่กล้ๆ กนั เขามเีครือ่งเล่นเยอะ ทัง้สกูต๊เตอร์ บานานาโบ๊ท เจต็สก ีเรากไ็ปเล่นกบัเขา 
และท่ีชอบอีกอย่างคือเวลาไปเท่ียวหัวหิน คุณแม่จะท�าบตัเตอร์เค้กกบัฟรตุเค้กไปด้วย 
เล่นน�้ากลับมาทั้งเหนื่อยทั้งหิวก็กินเค้กกันอย่างอร่อย เป็นความทรงจ�าที่สนุกมาก 
ทกุวนันีเ้วลาไปหวัหนิกย็งัรูส้กึดี เพราะบ้านเรามพีีน้่องหลายคน ซึง่ตอนอยูบ้่านจะ
แยกกนัอยูค่นละมมุ ไม่ค่อยได้เจอหน้ากนั แต่ถ้าไปหวัหนิเหมอืนถกูบงัคับให้ต้อง 
มาอยูร่วมกนั พดูคยุ เล่นเกม ท�านัน่ท�านี ่ เพราะฉะนัน้กจิกรรมทีท่กุคนในครอบครวั
ท�าด้วยกนัเลยมกัจะเกดิขึน้ในหน้าร้อนเสมอ 

“บ้าน” ความสขุของทกุฤดู
หากย้อนไปสมยัยงัเป็นเด็กกคื็อเป็นช่วงเวลาของการปิดเทอม สมยัก่อนเรยีนโรงเรยีน
สาธติจฬุาฯ ซึง่ห้องเรยีนไม่มแีอร์ เป็นห้องพดัลม พอถงึหน้าร้อนจะร้อนมาก ช่วงปิดเทอม 
เลยดใีจทีไ่ม่ต้องไปทนร้อนในห้องเรยีน ได้อยูบ้่านเปิดแอร์เยน็ๆ แล้วนัง่แช่อยูใ่นห้อง 
แต่กมั็กจะถกูคุณแม่เตือนว่าอย่าเปิดแอร์นานนะ ในห้องนอนเปิดแค่ 8 ชัว่โมงพอ 
แล้วให้ลงมาอยูข้่างล่าง โชคดีทีบ้่านเราถงึจะอยูใ่นเมอืงอย่างย่านพร้อมพงษ์ แต่ก ็
มต้ีนไม้เยอะมาก ภายในบ้านจงึไม่ร้อน ถงึจะเป็นหน้าร้อนกส็ามารถอยูไ่ด้โดยไม่ต้อง
เปิดแอร์ เปิดแค่พดัลมเบาๆ กอ็ยูส่บายแล้ว แต่พอโตขึน้กจ็ะมองอกีมมุว่า ข้อดขีอง
หน้าร้อนคอืรถไม่ตดิ หรอืตดิน้อยลง เพราะเป็นช่วงทีโ่รงเรยีนปิดเทอมพอดี

พลิว้ไหวใส่สบาย สไตล์ทีใ่ช่ส�าหรบัหน้าร้อน
เมอืงไทยเราร้อนทกุฤดแูต่งตวักเ็หมอืนๆ กนั แต่พอหน้าร้อนอาจจะเน้นเนือ้ผ้าทีม่คีวาม 
พริว้หน่อย รปูทรงไม่ฟิตติดตัวมาก และพยายามเลอืกสทีีส่ดใส โดยเฉพาะถ้าเป็น 
ต่างประเทศเขาจะซเีรยีสเรือ่งสสีนั ต้องเลอืกสตีามฤดูกาล อย่างมคีณุอาท่านหนึง่ 
มาซื้อกระเป๋าของเราแล้วบอกว่าขอสองสีนะ เผื่อไปเมืองนอก ช่วงสปริงซัมเมอร์ 
กใ็ช้สหีนึง่ แต่ว่าถ้าไปช่วงวนิเทอร์จะใช้อีกสหีนึง่ คือเขาค่อนข้างให้ความส�าคญักบั
เรือ่งสมีาก แต่เราอยูเ่มอืงไทยไม่ได้ซเีรยีสขนาดนัน้ จะใส่ใจเรือ่งเนือ้ผ้าและความ 
ใส่สบายมากกว่า

ชอบเทีย่ววดัเทีย่ววงั แต่ต้องระวงัตวัเอง
วกิกีช้อบไปเทีย่วชมวดัชมวงั ดังนัน้เวลาจะออกไปใช้ชวีติกลางแจ้งจงึต้องพกร่ม แว่น
กนัแดด และพดัตดิตวัไปด้วยเสมอ และทีส่�าคญัมากคอืน�า้ด่ืม ขาดไม่ได้เลยเพราะเป็น
คนตดิน�า้ ยิง่อากาศร้อนๆ หากไม่ได้จบิน�า้เปล่าจะปวดหวั จงึต้องพกตดิตวัตลอดค่ะ
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คณุวกิกี-้หม่อมหลวงวรารมณ์ ชมุพล
เจ้าของธรุกจิร้าน WearNcarry และ Wayuu Hunter

M.L. VARAROM  JUMBALA (VICKI)
Owner of WearNcarry and Wayuu Hunter

A well-known socialite, M.L. Vararom Jumbala, ‘Vicki’, loves visiting temples 
and other historic sites. Through her photos, one can trace back her summer 
stories and fond childhood memories. 

Hua Hin – My Summer Destination
When I was young, the whole family went to Hua Hin together. During that 
time, we would stay at Sailom Hotel. In the morning, I usually went down 
to the beach. We made sand castles, ran around, dipped in the sea until 
our skin turned deep red. Sometimes we visited a friend, who had a house 
nearby. He had a lot of fun things for us to play with like a scooter, banana 
boat, jet ski. So we spent some time over at his place. What I loved most 
about those childhood memories  was my mom’s signature butter cake and 
fruit cake. After our numerous activities, we always came back and gulped 
down the cake. It was so much fun. Hua Hun is still my favorite destination. 
I have many cousins and we live separately and rarely see each other. 
But when we go to Hua Hin, we got to spend time together under one roof. 
We got to talk, play games and do things together just like old time.

Home – My Sanctuary Every Season
When we were young, summer meant a long holiday. Back then there was 
no air conditioner at my school, Satit Chula. The only cooling device we had 
was a fan and it did get really hot. So I was so happy that we got to stay at 
home for our school holiday during the height of summer. I spend most of 
my time inside my bedroom with air conditioner. Sometime my mom had to 
come and get us out of our room. We were lucky that although our house 
is in the Phrompong area, our garden had a lot of trees. So it never got too 
hot in our house even if we did not turn on the air conditioner. The fan was 
more than enough. When I got older and looking back, a good thing about 
summer, for me, is that there’s less traffic thanks to the school holiday. 

My Summer Style
As in Thailand the weather stays the same almost every season, we dress 
pretty much the same throughout the year. But in the summer, we might 
choose something more loose and flowing with bright colors. In the West, 
colors are more important and choosing a color depends very much on the 
season. I have one client who bought the same bag in two different colors 
– one for the summer, one for the winter. It is more casual in Thailand, and 
we place importance more on the fabrics and comfort. 

Taking Care of Myself
I love going sightseeing – visiting temples and palaces. When spending  
time outdoor, I always have an umbrella, sunglasses and a fan with me. 
Water is very important, because you get dehydrated easily in the sun. 
So I always have a bottle of water with me as well. 

สาวสงัคมทีม่ไีลฟ์สไตล์แสนเก๋ นอกจากจะชอบเดนิชมวดัชมวังและเมอืงเก่าสวยๆ เธอ
ยงัหลงรกัการถ่ายภาพและแบ่งปันลงในโซเชยีลมเีดยีอยูเ่สมอ จนเกดิแรงบันดาลใจ
กลายเป็นทีม่าของร้านไอเท็มสดุชคิในอนิสตาแกรม ซึง่หากไล่เรยีงดบูนัทกึแห่งความ
ทรงจ�าผ่านภาพถ่ายของเธอแล้ว จะพบว่ามหีลากหลายเรือ่งราวท่ีเกดิขึน้ในช่วงฤดรู้อน 
โดยเฉพาะเรือ่งเล่าแห่งความสขุของทกุคนในครอบครวั

ทะเลหวัหนิ กจิกรรมประจ�าซมัเมอร์
ตอนเดก็ๆ ทีบ้่านจะไปหวัหนิกนัทัง้ครอบครวั จ�าได้ว่าตอนทีย่งัไม่มคีอนโด ครอบครัว
เราจะไปพกัทีโ่รงแรมสายลม เช้ามาเดก็อย่างเรากจ็ะลงไปเล่นทราย เล่นนู่นเล่นนี ่
ก่อกองทราย ท�าปราสาทกนั ตามด้วยเล่นน�า้ทะเลจนตวัด�าเมีย่ม หรอืไม่กไ็ปบ้านเพือ่น
ทีอ่ยูใ่กล้ๆ กนั เขามเีครือ่งเล่นเยอะ ทัง้สกู๊ตเตอร์ บานานาโบ๊ท เจ็ตสก ีเรากไ็ปเล่นกบัเขา 
และท่ีชอบอีกอย่างคอืเวลาไปเทีย่วหวัหนิ คณุแม่จะท�าบตัเตอร์เค้กกบัฟรตุเค้กไปด้วย 
เล่นน�้ากลับมาทั้งเหนื่อยทั้งหิวก็กินเค้กกันอย่างอร่อย เป็นความทรงจ�าที่สนุกมาก 
ทกุวนันีเ้วลาไปหวัหนิกย็งัรูส้กึด ี เพราะบ้านเรามีพีน้่องหลายคน ซ่ึงตอนอยูบ้่านจะ
แยกกนัอยูค่นละมมุ ไม่ค่อยได้เจอหน้ากนั แต่ถ้าไปหวัหนิเหมอืนถกูบงัคบัให้ต้อง 
มาอยูร่วมกนั พดูคยุ เล่นเกม ท�านัน่ท�านี ่ เพราะฉะนัน้กจิกรรมท่ีทุกคนในครอบครัว
ท�าด้วยกนัเลยมกัจะเกดิขึน้ในหน้าร้อนเสมอ 

“บ้าน” ความสขุของทกุฤดู
หากย้อนไปสมยัยงัเป็นเดก็ก็คอืเป็นช่วงเวลาของการปิดเทอม สมยัก่อนเรยีนโรงเรียน
สาธติจฬุาฯ ซึง่ห้องเรยีนไม่มแีอร์ เป็นห้องพดัลม พอถงึหน้าร้อนจะร้อนมาก ช่วงปิดเทอม 
เลยดใีจทีไ่ม่ต้องไปทนร้อนในห้องเรยีน ได้อยูบ้่านเปิดแอร์เยน็ๆ แล้วน่ังแช่อยูใ่นห้อง 
แต่กมั็กจะถกูคุณแม่เตอืนว่าอย่าเปิดแอร์นานนะ ในห้องนอนเปิดแค่ 8 ช่ัวโมงพอ 
แล้วให้ลงมาอยูข้่างล่าง โชคดทีีบ้่านเราถงึจะอยู่ในเมืองอย่างย่านพร้อมพงษ์ แต่ก ็
มต้ีนไม้เยอะมาก ภายในบ้านจงึไม่ร้อน ถึงจะเป็นหน้าร้อนก็สามารถอยูไ่ด้โดยไม่ต้อง
เปิดแอร์ เปิดแค่พดัลมเบาๆ กอ็ยูส่บายแล้ว แต่พอโตขึน้กจ็ะมองอกีมมุว่า ข้อดขีอง
หน้าร้อนคอืรถไม่ตดิ หรอืตดิน้อยลง เพราะเป็นช่วงทีโ่รงเรยีนปิดเทอมพอดี

พลิว้ไหวใส่สบาย สไตล์ทีใ่ช่ส�าหรบัหน้าร้อน
เมอืงไทยเราร้อนทกุฤดแูต่งตวัก็เหมือนๆ กัน แต่พอหน้าร้อนอาจจะเน้นเน้ือผ้าท่ีมคีวาม 
พริว้หน่อย รปูทรงไม่ฟิตตดิตวัมาก และพยายามเลอืกสทีีส่ดใส โดยเฉพาะถ้าเป็น 
ต่างประเทศเขาจะซเีรยีสเรือ่งสสีนั ต้องเลอืกสตีามฤดกูาล อย่างมคีณุอาท่านหนึง่ 
มาซื้อกระเป๋าของเราแล้วบอกว่าขอสองสีนะ เผื่อไปเมืองนอก ช่วงสปริงซัมเมอร์ 
กใ็ช้สหีนึง่ แต่ว่าถ้าไปช่วงวินเทอร์จะใช้อกีสหีน่ึง คอืเขาค่อนข้างให้ความส�าคญักบั
เรือ่งสมีาก แต่เราอยูเ่มืองไทยไม่ได้ซเีรยีสขนาดนัน้ จะใส่ใจเรือ่งเน้ือผ้าและความ 
ใส่สบายมากกว่า

ชอบเทีย่ววดัเทีย่ววงั แต่ต้องระวงัตวัเอง
วกิกีช้อบไปเทีย่วชมวัดชมวัง ดงัน้ันเวลาจะออกไปใช้ชวิีตกลางแจ้งจงึต้องพกร่ม แว่น
กนัแดด และพดัตดิตวัไปด้วยเสมอ และทีส่�าคญัมากคอืน�า้ดืม่ ขาดไม่ได้เลยเพราะเป็น
คนตดิน�า้ ยิง่อากาศร้อนๆ หากไม่ได้จบิน�า้เปล่าจะปวดหวั จงึต้องพกตดิตวัตลอดค่ะ
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Achieve your perfect summer look of natural glow with the help of these exciting beauty products.
แต่งแต้มผวิให้ดเูรยีบเนยีน โดยคงไว้ซึง่ความงามทีด่เูป็นธรรมชาต ิเน้นการสร้างมติเิพือ่ผวิสวยเรืองรองตลอดช่วงฤดูกาลBASE CAMP

Available at: Beauty Hall MF The Emporium, MF Paragon Department Store
 M.A.C, Sephora, YSL Beauty GF The Glass Quartier

SUPER GLOWY & DEWY
Touche Éclat Shimmer Stick 
Highlighter from Yves Saint 
Laurent @YSL Beauty 
(Please request the price)
(Launch on May 2019)
Boost skin’s radiance with a highly 
pigmented multi-purpose highlighter 
featuring light-reflecting metallic  
shimmer. Available in five versatile 
shades that compliment every  
skin tone.
สร้างประกายระยบิระยบัด้วยไฮไลเตอร์
ในรปูแบบแท่ง เนือ้สมัผสัแบบครมีบางเบา
ไล้ผวิได้เรยีบเนยีนและดฉู�า่โกลว์แบบเป็น
ธรรมชาต ิมทีัง้หมด 5 เฉดสเีข้ากบัทกุสผีวิ
และทกุโทนการแต่งหน้า

FROM DAY TO NIGHT
Dior Forever Skin Glow Foundation 
from Dior (2,400.-)
Remaining flawless up to 24 hours, 
this latest high perfection, long-
wearing foundation formula from Dior 
creates a complexion that appears 
glowing, even, and with tighter-looking 
pores.
รองพืน้ทีพ่ฒันาขึน้ใหม่ทีจ่ดัว่าเป็น 
รุน่ฮอตฮติ ด้วยการปกปิดเรยีบเนยีน และ
ตดิทนนานบนผวิถงึ 24 ชัว่โมง พร้อมสตูร
เนือ้สมัผสัใหม่ทีเ่พิม่ความฉ�า่โกลว์ให้ผวิดู
เนยีนสวย และให้ผลลพัธ์ความอิม่เอบิ 
ดสูขุภาพดใีนคราวเดยีว 

FULLER POUT
No28TM  Lip Treatment Oil 
from Hourglass @Sephora (2,050.-) 
A duo set of the brand’s signature 
cushion and a moisturizer in 
convenient travel size. The packaging 
design is inspired by blooming plum 
flowers amidst the falling white snow.  
บ�ารงุรมิฝีปากด้วยลปิทรตีเมนต์ออยล์ทีม่ี 
ส่วนผสมจากธรรมชาตถิงึ 28 ชนดิ จดุเด่น
คอืแอปพลเิคเตอร์ทีท่�าจากทองค�า 24K จะ
ช่วยเสรมิความอิม่เอบิและมปีระกายสรีะเรือ่ 
ซึ่งถือเป็นจุดส�าคัญที่จะช่วยฟินิชลุคให้ดู 
อ่อนเยาว์มทีัง้หมด 5 เฉดสี

BE ALWAYS BLOOMING
Boom, Boom, Bloom High-Light 
Powder from M.A.C (1,400.-) 
Inspired by the sakura season, this 
limited-edition highlighter in two shade 
waves features a unique cherry blossom 
design embossed into the powder, 
perfect for your daily touch-up. 
แป้งไฮไลเตอร์สชีมพเูฉดสทีีใ่ห้กลิน่อาย 
คล้ายกลบีดอกซากรุะทีเ่พิง่เริม่เบ่งบาน 
ในช่วงต้นฤดกูาล มาในแพก็เกจจิง้ทีเ่ข้า 
คอนเซปต์ เหมาะส�าหรบัพกพาทชัอพั 
ในระหว่างวนัเป็นทีส่ดุ

NO FILTER NEEDED
Météorites Compact Colour-
Correcting, Blotting and Lighting 
Powder from Guerlain (2,800.-)
The pressed powder features the 
signature Météorites corrective matte 
and light-catching technology in 3 
shades, to create a tailored radiance to 
each complexion. Along with Stardust 
Technology, pores and imperfections 
are smoothed while the skin feels 
incredibly soft and silky.
ไล้ผวิให้เรยีบเนยีนไร้ทีต่ด้ิวยแป้งอดัแขง็ 
ทีโ่ดดเด่นด้วย Stardust Technology 
เทคโนโลยทีีผ่สมผสานเนือ้สสีตูรเฉพาะ
ช่วยเพิม่มติแิละกระจายแสงให้ผวิหน้าแลดู
เปล่งปลัง่ เรยีบเนยีน ทัง้หมด 3 โทนสสี�าหรบั
สาวๆ ทกุสผีวิ 

DULL-SKIN NO MORE!
Original Skin™ SPF 50 Tone Up 
Correcting Cushion Compact 
from Origins (1,600.-) 
Our cushion compact, with Willowherb, 
effectively hydrates, smoothes,brightens, 
and evens skin tone. Imperfections 
instantly disappear and skin looks 
naturally beautiful with a healthy 
glow & vitality.
ปกป้องผวิตลอดหน้าร้อนด้วยผลติภณัฑ์
ปกป้องผวิจากแสงแดด ในรปูแบบคชุัน่ 
ทีม่าพร้อมคณุสมบตัใินการปกปิดได้ 
เรยีบเนยีนเป็นธรรมชาต ิโดยมส่ีวนผสม 
จาก Willowherb ช่วยเพิม่ความชุม่ชืน้ 
ปรบัสผีวิให้สม�า่เสมอ และดสูว่างกระจ่างใส 

GLAMOR
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 For your summer vacation, stay pretty all day long, despite the heat, with the following 
summer travel essentials.
	 ท่ามกลางฤดูกาลแห่งการท่องเท่ียว	 เลือกแต่งแต้มเมกอัพให้ดูโดดเด่น	แม้จะอยู่ท่ามกลาง
แสงแดดแต่เมกอพักย็งัสวยสดและตดิทน	

Available at: Beauty Hall MF The Emporium, MF Paragon Department Store
Nars GF The Glass Quartier

PINKISH PINK 
Creamy Eye Color 
from Anna Sui (500.-)
These vivid and colorful cream 
eyeshadows are formulated with a film-
forming ingredient that ensures long-lasting 
color with superior adherence, blending 
smoothly into your skin. Available in 3 bold 
shades.
อายแชโดว์สสีดเนือ้สมัผสัแบบครมีสตูร	
Oil-Based	ทีใ่ช้ส่วนผสมของออยล์น้อยทีส่ดุ
ผสมผสานเข้ากบั	Spherical	และ	Plate-like	
Powders	เพิม่ส่วนผสมของ	Film-forming	ที่
เกลีย่ลงบนเปลอืกตาได้เรยีบเนยีน	ให้สสีดชดั 
และตดิทนไม่เป็นคราบระหว่างวนั	มมีาให้เลอืก	
3	เฉดสด้ีวยกนั

CONFIDENT IN A TUBE
Pure Color Design Rouge Excess
from Estée Lauder (1,650.-)
With Advanced Moisture Complex and 
Time Released HyaColor, this high-pigment 
lipstick gives you amazing, bold color 
impact. Its indulgently cream-rich formula is 
instantly hydrating and leaves lips with 
a plump, shapely, and sensuously 
smooth appearance. 
ด้วยเมด็สแีละประกายไข่มกุ 
คณุภาพสงูชนดิพเิศษทีผ่สมผสาน 
เข้ากบัส่วนผสม	Advanced	Moisture	 
Complex	และ	Time	Released	HyaColor 
ช่วยให้เนื้อสีลิปสติกเข้าโอบอุ้มริมฝีปาก 
ให้ดชูุม่ชืน้	อวบอิม่	พร้อมพกิเมนต์สทีีส่ดชดั 
แต่บางเบา

MOOD OF THE DAY  
Exposed Cheek Palette 
from Nars (2,200.-)  
A limited-edition palette of six universally 
flattering shades encapsulated in a 
breakthrough Nars formula, Color Clarity 
Complex – that delivers the purest 
pigments for unrivalled colors.
บอกเล่าอารมณ์ความรูส้กึผ่านเฉดสทีัง้	6	เฉดส	ี
ในพาเลตต์บลชัออนเนือ้ซาตนิในสตูรส่วนผสม	
Color	Clarity	Complex	เทคโนโลยเีพือ่กระจาย
เมด็สขีองบลชัออนให้เรยีบเนยีนและมมีติ ิ
ของแสงเงาทีข่บัให้ผวิยิง่ดมูชีวีติชวีา	

VIBRANT TOUCH

FLASH LIGHT
Rouge Coco Flash from Chanel (1,450.-) 
In a single stroke, ROUGE COCO FLASH 
offers an intense high-shine result that comes 
with sensation of absolute comfort, thanks to 
the Hydraboost complex, containing waxes 
from natural origin – mimosa, jojoba, and 
sunflower. 
สนกุไปกบั	27	เฉดส	ีกบัลปิสตกิเนือ้สมัผสัแวววาว	
เพยีงปาดลงบนรมิฝีปากแค่ครัง้เดยีวกใ็ห้พกิเมนต์ 
สทีีส่ดชดั	พร้อมด้วยไฮดราบสูต์คอมเพลก็ซ์ที่
ประกอบไปด้วยโจโจบา	มโิมซาและทานตะวนั 
เพิม่ความชุม่ชืน้ลงบนรมิฝีปากได้นานถงึ	8	ชัว่โมง

HEALTHY POP
Variant Brosse from Kanebo (1,750.-)
A compact blush on that blends naturally 
with your skin to create a healthy natural 
look. Featuring the key color to give a vibrant 
impression and the glowing color to add 
natural luster, this duo infuses a complexion 
with a subtle touch of color and radiance for 
a fresh vivified look. 
บลชัออนขนาดพกพาพร้อมเนรมติสสีนัลงบนผวิให้
งดงามมชีวีติชวีาด้วยเนือ้สมัผสัและสสีนัทีแ่ตกต่าง 
อย่างมมีติ	ิสเีข้มใช้ส�าหรบัสร้างประกายสรีะเรือ่	
สขุภาพดบีรเิวณพวงแก้ม	สอ่ีอนเพือ่เพิม่มติคิวาม 
ฉ�าโกลว์	หรอืจะเลอืกผสมผสานเฉดสเีพือ่สร้างผวิ
เปล่งประกายกไ็ด้เช่นกนั	

MULTI-BENEFIT
Youth ShieldTM BB Complete 1
SPF 50+ PA++++ from Lancôme
(Please request the price)
The newly-improved formula featuring 
Edelweiss extract boasts high UV protection 
and anti-pollution shields, while at the same 
time offers all-day correction and coverage 
for a naturally perfect complexion. It is 100% 
fragrance-free and is perfect for sensitive skin.  
ผลติภณัฑ์ปกป้องผวิจากแสงแดดสตูรปรบัปรงุใหม่	
ด้วยสารสกดัจากดอกเอเดลไวส์	(Edelweiss) 
มคีณุสมบตัใินการปกป้องผวิจากมลภาวะและ 
ต้านปฏกิริยิาออกซเิดชัน่	ส่วนผสมของบบีคีรมี 
ช่วยปรับสีผิวให้ดูกระจ่างใสและเรียบเนียนขึ้น	 
ทัง้ยงัปราศจากน�า้หอมทีใ่ช้แต่งกลิน่จงึเหมาะ
ส�าหรบัผวิแพ้ง่าย
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Achieve your perfect summer look of natural glow with the help of these exciting beauty products.
แต่งแต้มผวิให้ดเูรยีบเนยีน โดยคงไว้ซึง่ความงามทีด่เูป็นธรรมชาต ิเน้นการสร้างมติเิพือ่ผวิสวยเรอืงรองตลอดช่วงฤดกูาลBASE CAMP

Available at: Beauty Hall MF The Emporium, MF Paragon Department Store
 M.A.C, Sephora, YSL Beauty GF The Glass Quartier

SUPER GLOWY & DEWY
Touche Éclat Shimmer Stick 
Highlighter from Yves Saint 
Laurent @YSL Beauty 
(Please request the price)
(Launch on May 2019)
Boost skin’s radiance with a highly 
pigmented multi-purpose highlighter 
featuring light-reflecting metallic  
shimmer. Available in five versatile 
shades that compliment every  
skin tone.
สร้างประกายระยบิระยบัด้วยไฮไลเตอร์
ในรปูแบบแท่ง เนือ้สมัผสัแบบครมีบางเบา
ไล้ผวิได้เรยีบเนยีนและดฉู�า่โกลว์แบบเป็น
ธรรมชาต ิมทีัง้หมด 5 เฉดสเีข้ากบัทกุสผีวิ
และทกุโทนการแต่งหน้า

FROM DAY TO NIGHT
Dior Forever Skin Glow Foundation 
from Dior (2,400.-)
Remaining flawless up to 24 hours, 
this latest high perfection, long-
wearing foundation formula from Dior 
creates a complexion that appears 
glowing, even, and with tighter-looking 
pores.
รองพืน้ทีพ่ฒันาขึน้ใหม่ทีจ่ดัว่าเป็น 
รุน่ฮอตฮติ ด้วยการปกปิดเรยีบเนยีน และ
ตดิทนนานบนผวิถงึ 24 ชัว่โมง พร้อมสตูร
เนือ้สมัผสัใหม่ทีเ่พิม่ความฉ�า่โกลว์ให้ผวิดู
เนยีนสวย และให้ผลลพัธ์ความอิม่เอบิ 
ดสูขุภาพดใีนคราวเดยีว 

FULLER POUT
No28TM  Lip Treatment Oil 
from Hourglass @Sephora (2,050.-) 
A duo set of the brand’s signature 
cushion and a moisturizer in 
convenient travel size. The packaging 
design is inspired by blooming plum 
flowers amidst the falling white snow.  
บ�ารงุรมิฝีปากด้วยลปิทรตีเมนต์ออยล์ทีม่ ี
ส่วนผสมจากธรรมชาตถิงึ 28 ชนดิ จดุเด่น
คอืแอปพลเิคเตอร์ทีท่�าจากทองค�า 24K จะ
ช่วยเสรมิความอิม่เอบิและมปีระกายสรีะเรือ่ 
ซึ่งถือเป็นจุดส�าคัญที่จะช่วยฟินิชลุคให้ดู 
อ่อนเยาว์มทีัง้หมด 5 เฉดสี

BE ALWAYS BLOOMING
Boom, Boom, Bloom High-Light 
Powder from M.A.C (1,400.-) 
Inspired by the sakura season, this 
limited-edition highlighter in two shade 
waves features a unique cherry blossom 
design embossed into the powder, 
perfect for your daily touch-up. 
แป้งไฮไลเตอร์สชีมพเูฉดสทีีใ่ห้กลิน่อาย 
คล้ายกลบีดอกซากรุะทีเ่พิง่เริม่เบ่งบาน 
ในช่วงต้นฤดกูาล มาในแพก็เกจจิง้ทีเ่ข้า 
คอนเซปต์ เหมาะส�าหรบัพกพาทชัอพั 
ในระหว่างวนัเป็นทีส่ดุ

NO FILTER NEEDED
Météorites Compact Colour-
Correcting, Blotting and Lighting 
Powder from Guerlain (2,800.-)
The pressed powder features the 
signature Météorites corrective matte 
and light-catching technology in 3 
shades, to create a tailored radiance to 
each complexion. Along with Stardust 
Technology, pores and imperfections 
are smoothed while the skin feels 
incredibly soft and silky.
ไล้ผวิให้เรยีบเนยีนไร้ทีต่ด้ิวยแป้งอดัแขง็ 
ทีโ่ดดเด่นด้วย Stardust Technology 
เทคโนโลยทีีผ่สมผสานเนือ้สสีตูรเฉพาะ
ช่วยเพิม่มติแิละกระจายแสงให้ผวิหน้าแลดู
เปล่งปลัง่ เรยีบเนยีน ทัง้หมด 3 โทนสสี�าหรบั
สาวๆ ทกุสผีวิ 

DULL-SKIN NO MORE!
Original Skin™ SPF 50 Tone Up 
Correcting Cushion Compact 
from Origins (1,600.-) 
Our cushion compact, with Willowherb, 
effectively hydrates, smoothes,brightens, 
and evens skin tone. Imperfections 
instantly disappear and skin looks 
naturally beautiful with a healthy 
glow & vitality.
ปกป้องผวิตลอดหน้าร้อนด้วยผลติภณัฑ์
ปกป้องผวิจากแสงแดด ในรปูแบบคชุัน่ 
ทีม่าพร้อมคณุสมบตัใินการปกปิดได้ 
เรยีบเนยีนเป็นธรรมชาต ิโดยมส่ีวนผสม 
จาก Willowherb ช่วยเพิม่ความชุม่ชืน้ 
ปรบัสผีวิให้สม�า่เสมอ และดสูว่างกระจ่างใส 

GLAMOR
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 For your summer vacation, stay pretty all day long, despite the heat, with the following 
summer travel essentials.
	 ท่ามกลางฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยว	 เลือกแต่งแต้มเมกอัพให้ดูโดดเด่น	แม้จะอยู่ท่ามกลาง
แสงแดดแต่เมกอพักย็งัสวยสดและตดิทน	

Available at: Beauty Hall MF The Emporium, MF Paragon Department Store
Nars GF The Glass Quartier

PINKISH PINK 
Creamy Eye Color 
from Anna Sui (500.-)
These vivid and colorful cream 
eyeshadows are formulated with a film-
forming ingredient that ensures long-lasting 
color with superior adherence, blending 
smoothly into your skin. Available in 3 bold 
shades.
อายแชโดว์สสีดเนือ้สมัผสัแบบครมีสตูร	
Oil-Based	ทีใ่ช้ส่วนผสมของออยล์น้อยทีส่ดุ
ผสมผสานเข้ากบั	Spherical	และ	Plate-like	
Powders	เพิม่ส่วนผสมของ	Film-forming	ที่
เกลีย่ลงบนเปลอืกตาได้เรยีบเนยีน	ให้สสีดชดั 
และตดิทนไม่เป็นคราบระหว่างวนั	มมีาให้เลอืก	
3	เฉดสด้ีวยกนั

CONFIDENT IN A TUBE
Pure Color Design Rouge Excess
from Estée Lauder (1,650.-)
With Advanced Moisture Complex and 
Time Released HyaColor, this high-pigment 
lipstick gives you amazing, bold color 
impact. Its indulgently cream-rich formula is 
instantly hydrating and leaves lips with 
a plump, shapely, and sensuously 
smooth appearance. 
ด้วยเมด็สแีละประกายไข่มกุ 
คณุภาพสงูชนดิพเิศษทีผ่สมผสาน 
เข้ากบัส่วนผสม	Advanced	Moisture	 
Complex	และ	Time	Released	HyaColor 
ช่วยให้เนื้อสีลิปสติกเข้าโอบอุ้มริมฝีปาก 
ให้ดชูุม่ชืน้	อวบอิม่	พร้อมพกิเมนต์สทีีส่ดชดั 
แต่บางเบา

MOOD OF THE DAY  
Exposed Cheek Palette 
from Nars (2,200.-)  
A limited-edition palette of six universally 
flattering shades encapsulated in a 
breakthrough Nars formula, Color Clarity 
Complex – that delivers the purest 
pigments for unrivalled colors.
บอกเล่าอารมณ์ความรูส้กึผ่านเฉดสทีัง้	6	เฉดส	ี
ในพาเลตต์บลชัออนเนือ้ซาตนิในสตูรส่วนผสม	
Color	Clarity	Complex	เทคโนโลยเีพือ่กระจาย
เมด็สขีองบลชัออนให้เรยีบเนยีนและมมีติ ิ
ของแสงเงาทีข่บัให้ผวิยิง่ดมูชีวีติชวีา	

VIBRANT TOUCH

FLASH LIGHT
Rouge Coco Flash from Chanel (1,450.-) 
In a single stroke, ROUGE COCO FLASH 
offers an intense high-shine result that comes 
with sensation of absolute comfort, thanks to 
the Hydraboost complex, containing waxes 
from natural origin – mimosa, jojoba, and 
sunflower. 
สนกุไปกบั	27	เฉดส	ีกบัลปิสตกิเนือ้สมัผสัแวววาว	
เพยีงปาดลงบนรมิฝีปากแค่ครัง้เดยีวกใ็ห้พกิเมนต์ 
สทีีส่ดชดั	พร้อมด้วยไฮดราบสูต์คอมเพลก็ซ์ที่
ประกอบไปด้วยโจโจบา	มโิมซาและทานตะวนั 
เพิม่ความชุม่ชืน้ลงบนรมิฝีปากได้นานถงึ	8	ชัว่โมง

HEALTHY POP
Variant Brosse from Kanebo (1,750.-)
A compact blush on that blends naturally 
with your skin to create a healthy natural 
look. Featuring the key color to give a vibrant 
impression and the glowing color to add 
natural luster, this duo infuses a complexion 
with a subtle touch of color and radiance for 
a fresh vivified look. 
บลชัออนขนาดพกพาพร้อมเนรมติสสีนัลงบนผวิให้
งดงามมชีวีติชวีาด้วยเนือ้สมัผสัและสสีนัทีแ่ตกต่าง 
อย่างมมีติ	ิสเีข้มใช้ส�าหรบัสร้างประกายสรีะเรือ่	
สขุภาพดบีรเิวณพวงแก้ม	สอ่ีอนเพือ่เพิม่มติคิวาม 
ฉ�าโกลว์	หรอืจะเลอืกผสมผสานเฉดสเีพือ่สร้างผวิ
เปล่งประกายกไ็ด้เช่นกนั	

MULTI-BENEFIT
Youth ShieldTM BB Complete 1
SPF 50+ PA++++ from Lancôme
(Please request the price)
The newly-improved formula featuring 
Edelweiss extract boasts high UV protection 
and anti-pollution shields, while at the same 
time offers all-day correction and coverage 
for a naturally perfect complexion. It is 100% 
fragrance-free and is perfect for sensitive skin.  
ผลติภณัฑ์ปกป้องผวิจากแสงแดดสตูรปรบัปรงุใหม่	
ด้วยสารสกดัจากดอกเอเดลไวส์	(Edelweiss) 
มคีณุสมบตัใินการปกป้องผวิจากมลภาวะและ 
ต้านปฏกิริยิาออกซเิดชัน่	ส่วนผสมของบบีคีรมี 
ช่วยปรับสีผิวให้ดูกระจ่างใสและเรียบเนียนขึ้น	 
ทัง้ยงัปราศจากน�า้หอมทีใ่ช้แต่งกลิน่จงึเหมาะ
ส�าหรบัผวิแพ้ง่าย
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Available at: Beauty Hall MF The Emporium, MF Paragon Department Store

DEEP IMPACT
Platinum Rare Cellular Life-Lotion 
from La Prairie
(Please request the price)
Platinum Rare Cellular Life-Lotion 
comes with unparalleled formulation 
that aims for the ultimate rejuvenation 
by boosting skin renewal from within 
through three key detoxification 
processes. 
โลชัน่บ�ำรงุผวิกบัส่วนผสมอนัทรงพลงัอย่ำง
แพลทนิมัเปปไทด์ ท�ำหน้ำทีฟ้ื่นบ�ำรงุถงึ
ระดบัเซลล์ผวิในกำรฟ้ืนฟโูปรตนีในชัน้ผวิให้
กลบัแขง็แรง เสรมิสร้ำงกำรขบัสำรพษิและ 
สำรต้ำนอนมุลูอสิระเพือ่ช่วยลดเลอืนริว้รอย 

WRINKLE-FREE 
FOREVER
Sisleÿa L'Intégral Anti-Âge Anti-
Wrinkle Concentrated Serum
from Sisley (16,000.-)
The powerful firming serum from the 
Sisleÿa L'Intégral Anti-Âge range helps 
restore the density and  the toned 
appearance of youthful skin that defies 
gravity.
เซรัม่ทีถ่กูสร้ำงสรรค์ขึน้เพือ่ต่อต้ำนริว้รอย
แห่งวยัและคนืควำมอ่อนเยำว์คนืสูผ่วิ มี
คณุสมบตัใินกำรคนืควำมกระชบัให้แก่ผวิ 
ตอบโจทย์กบัทกุสภำพผวิของทกุช่วงวยั

LIGHT REFLECTION
White Lucent Brightening Gel 
Cream from Shiseido (50 ml. 3,200.-) 
Brighten your complexion and  
diminish the look of dark spots and 
unevenness with Shiseido White Lucent 
Brightening Gel Cream. A comforting gel 
cream absorbs easily and quickly into 
skin simply perfect for hot summer days. 
ฟ้ืนบ�ำรงุผวิทีด่อูดิโรยด้วยริว้รอยก่อนวยั 
และควำมหมองคล�้ำจำกแสงแดดด้วย 
มอยส์เจอไรเซอร์เนือ้สมัผสัแบบเจลครมี 
ช่วยเพิม่สมัผสัควำมเรยีบเนยีนโดยไม่ทิง้
ควำมเหนอะหนะไว้บนผวิ เหมำะส�ำหรบัช่วง
ฤดรู้อนเป็นทีส่ดุ

SPRING BREEZE 
Bloomstay Vitalizing Serum
from Sulwhasoo (4,700.-)
Bloomstay Vitalizing Serum combines the 
antioxidant properties of plum blossom to 
restore vitality and clarity, and protects 
skin from external stimuli and early signs of 
skin-aging, leaving it firm and refined.
เซรัม่สตูรส่วนผสมใหม่ของสำรต้ำนอนมุลูอสิระ 
เข้มข้นทีไ่ด้มำจำกดอกพลมั ช่วยเตมิเตม็กำรฟ้ืน
บ�ำรงุผวิได้อย่ำงครอบคลมุไม่ว่ำจะปกป้องผวิจำก
กำรรกุรำนจำกปัจจยัภำยนอกและสญัญำณแห่งวยั
เพือ่ผวิทีเ่รยีบเนยีนและยดืหยุน่

PERFECT COMBINATION
Immortelle Reset Nuit Huile-En-Serum 
from L’Occitane (30 ml. 2,450.-)
A powerful trio of actives from natural origin 
helps skin feel like new again. Acmella 
Oleracea and Marjoram extract instantly 
smooth and plump, while Immortelle essential 
oil adds its anti-aging power. Skin is more 
hydrated, radiant, and youthful.
กำรผสมผสำนเซรัม่เข้มข้นจำกส่วนผสมพลงั
ธรรมชำตอิย่ำง Marjoram และดอก Acmella 
Oleracea เข้ำกบัออยล์แคปซลูสเีหลอืงทอง 
ทีอ่ดัแน่นด้วยน�ำ้มนัหอมระเหยจำกดอกอมิมอคแตล 
ช่วยทวคีณูประสทิธภิำพของกำรซมึซำบเข้ำสูผ่วิได้
อย่ำงล�ำ้ลกึ ผลลพัธ์คอืกำรรเีซตให้ผวิดอูิม่เอบิและ
เปล่งประกำย 

FLOWER POWER
Dior Prestige Light-in-White La Solution 
Lumière from Dior (30 ml. 15,000.-)
This dermo-serum boasts the brightening 
power of the White Rose combined with 
the repairing powers of a bouquet of white 
flowers that does not only brightens but also 
powerfully boosts the skin's natural repair 
mechanisms. Dark spots appear lastingly 
reduced. The skin glows with exceptional, 
lasting light.
เซรัม่บ�ำรงุผวิทีอ่ดัแน่นด้วยส่วนผสมอนัทรงคณุค่ำ
อย่ำงกหุลำบกรอ็งวลิล์และกหุลำบขำวสำยพนัธุ์
พเิศษ เพือ่กำรฟ้ืนบ�ำรงุผวิอย่ำงล�ำ้ลกึและบรรเทำ
ควำมเสยีหำยในชัน้ผวิ ยบัยัง้กำรปล่อยสำร 
Substance P อนัเป็นสำเหตหุลกัของจดุด่ำงด�ำ 
ได้อย่ำงตรงจดุ

 Let these luxurious beauty products, which are packed with innovative 
anti-ageing ingredients and nutrients, take care of your skin this summer. 
 มติใิหม่ของกำรบ�ำรงุผวิด้วยส่วนผสมสดุล�ำ้ค่ำทีพ่ร้อมทวคีณูผลลพัธ์ด้วยนวตักรรม 
กำรคดิค้นทีท่นัสมยั

ALL SKIN BRIGHT 
AND BEAUTIFUL 

GLAMOR
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Available at: Beauty Hall MF The Emporium, MF Paragon Department Store

DEEP IMPACT
Platinum Rare Cellular Life-Lotion 
from La Prairie
(Please request the price)
Platinum Rare Cellular Life-Lotion 
comes with unparalleled formulation 
that aims for the ultimate rejuvenation 
by boosting skin renewal from within 
through three key detoxification 
processes. 
โลชัน่บ�ำรงุผวิกบัส่วนผสมอนัทรงพลงัอย่ำง
แพลทนิมัเปปไทด์ ท�ำหน้ำทีฟ้ื่นบ�ำรงุถงึ
ระดบัเซลล์ผวิในกำรฟ้ืนฟโูปรตนีในชัน้ผวิให้
กลบัแขง็แรง เสรมิสร้ำงกำรขบัสำรพษิและ 
สำรต้ำนอนมุลูอสิระเพือ่ช่วยลดเลอืนริว้รอย 

WRINKLE-FREE 
FOREVER
Sisleÿa L'Intégral Anti-Âge Anti-
Wrinkle Concentrated Serum
from Sisley (16,000.-)
The powerful firming serum from the 
Sisleÿa L'Intégral Anti-Âge range helps 
restore the density and  the toned 
appearance of youthful skin that defies 
gravity.
เซรัม่ทีถ่กูสร้ำงสรรค์ขึน้เพือ่ต่อต้ำนริว้รอย
แห่งวยัและคนืควำมอ่อนเยำว์คนืสูผ่วิ มี
คณุสมบตัใินกำรคนืควำมกระชบัให้แก่ผวิ 
ตอบโจทย์กบัทกุสภำพผวิของทกุช่วงวยั

LIGHT REFLECTION
White Lucent Brightening Gel 
Cream from Shiseido (50 ml. 3,200.-) 
Brighten your complexion and  
diminish the look of dark spots and 
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กำรรกุรำนจำกปัจจยัภำยนอกและสญัญำณแห่งวยั
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FLOWER POWER
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Lumière from Dior (30 ml. 15,000.-)
This dermo-serum boasts the brightening 
power of the White Rose combined with 
the repairing powers of a bouquet of white 
flowers that does not only brightens but also 
powerfully boosts the skin's natural repair 
mechanisms. Dark spots appear lastingly 
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lasting light.
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 Let these luxurious beauty products, which are packed with innovative 
anti-ageing ingredients and nutrients, take care of your skin this summer. 
 มติใิหม่ของกำรบ�ำรงุผวิด้วยส่วนผสมสดุล�ำ้ค่ำทีพ่ร้อมทวคีณูผลลพัธ์ด้วยนวัตกรรม 
กำรคดิค้นทีท่นัสมยั

ALL SKIN BRIGHT 
AND BEAUTIFUL 

GLAMOR

74-76, 78 Glamor.indd   78 3/19/2562 BE   1:16 PM EP040025BO     228X298    28/3/62

29/4/62  KBKB



80

Available at: Beauty Hall MF The Emporium, MF Paragon Department Store  Creed, Diptyque GF The Glass Quartier

SIMPLEST PLEASURE
Love In White For Summer
from Creed (75 ml. 9,200.-)
A dreamy fresh floral that reminds us of 
the eternal summer vacationing in the 
Côte d’Azur. Like the sparkling hues 
of the ocean’s reflection, iris and cedar 
shine through at the heart of this serene 
seasonal scent.
น�ำ้หอมกลิน่ดอกไม้ทีใ่ห้กลิน่อำยควำมสดชืน่
เหมอืนได้พกัผ่อนอยูร่มิชำยฝ่ังน�ำ้สคีรำม 
ของโกตดำซร์ูประเทศฝรัง่เศส เป็นกลิน่ของ
ดอกไอรชิผสมผสำนกบัไม้ซดีำร์ กหุลำบ
บลัแกเรยี แอมเบอร์กรสิ และแซนดลัวูด้

ARABIAN NIGHTS
The Garden of Paradise 
from Chopard (100 ml. 11,400.-) 
Inspired by the Arabian Gardens of 
Paradise, these four new high-end 
fragrances are a tribute to the most 
mysterious and mystical garden 
of the Orient.
มติใิหม่แห่งศำสตร์กำรปรงุน�ำ้หอมระดบัสงู
ทีไ่ด้รบัแรงบนัดำลใจมำจำกกลิน่หอมชวน
หลงใหลน่ำค้นหำของสวนอำรำเบยีนเกดิเป็น 
4 น�ำ้หอม 4 สไตล์ทีส่่งต่อควำมหรหูรำให้ 
ผูใ้ช้ได้อย่ำงดี

TASTE THE FRESHNESS
Willow & Amber Cologne 
from Jo Malone (30 ml. 2,800.-) 
The scent of a weeping willow tree, 
gently draping across the fresh morning 
water is perfectly captured in the 
woody pairing of cashmere wood and 
smoky vetiver, enhanced by softly 
sensual amber.
กลิน่หอมจำกต้นหลวิทีพ่ลิว้ไหวคละเคล้ำมำ
กบักลิน่หอมสดชืน่ของน�ำ้ค้ำงยำมเช้ำ 
เมือ่ผสมผสำนเข้ำกบัทอ็ปโน้ตจำก Pink 
Pepper และเบสโน้ตจำก Amber ให้กลิน่หอม 
หลอมรวมมำทัง้ควำมสดชืน่และควำมลกึลบั
น่ำค้นหำในครำวเดยีวกนั

BE MORE CONFIDENT
COCO MADEMOISELLE Eau de Parfum 
Intense from Chanel
(Please request the price)
A classic fragrance that is powerful, deep, 
and simply irresistible. A deep concentration 
of patchouli infuses COCO MADEMOISELLE 
Eau de Parfum Intense with a voluptuous 
dimension. The warm, soft, and feminine 
amber accord—an intoxicating blend of 
Tonka bean and vanilla from Madagascar—
wraps the scent in sensuality.
น�ำ้หอมในต�ำนำนทีม่ำพร้อมควำมลุม่ลกึด้วยกลิน่
หอมสดชืน่ของเปลอืกซทิรสัทีผ่สมผสำนเข้ำกบั
ควำมหอมของเปลอืกไม้ ตำมมำด้วย กลิน่หอมของ
พตัชลู ีกหุลำบและมะล ิปิดท้ำยด้วยวำนลิลำ  
ช่วยเสรมิควำมมัน่ใจให้หญงิสำวทีแ่สนสง่ำงำม 
ทว่ำแฝงไว้ด้วยควำมร่ำเรงิในขณะเดยีวกนั 

PASSION FOR FRESHNESS
Eau de Minthé from Diptyque
(Please request the price)
(Launch on May 2019) 
Inspired by the Greek mythology, Eau de 
Minthé from Diptyque features mint, 
the herb of hospitality, with its bright and  
crisp freshness. The sweet and feminine 
Rose Oxide adds the perfect balance to 
the utterly refreshing scent.
ปรำกฏกำรณ์ของน�ำ้หอมแนวใหม่ทีน่�ำเสนอ 
กลิน่หอมทีไ่ด้แรงบนัดำลใจมำจำกต�ำนำนกรกี
โบรำณ โดยมส่ีวนผสมของควำมหอมหลกัจำกมนิต์
ทีส่ดชืน่เมือ่ผสมผสำนเข้ำกบักลิน่หอมหวำนจำก 
Rose Oxide ท�ำให้เกดิเป็นควำมหอมทีห่วำนเยน็
ก�ำลงัพอเหมำะพอดี

BY THE SEA
Aegea Blossom from Aerin
(Please request the price)
Aegea Blossom represents the blue sea, 
cool breezes, and pure light of Greece. 
Radiant Bergamot and Verbena is infused 
Sandalwood for a refreshing summer scent.
ต้อนรบัลมอุน่ของทะเลในช่วงฤดรู้อน ด้วยกลิน่หอม
ใหม่ทีผ่สมผสำนควำมหอมของดอกส้ม เบอร์กำมอต 
เวอร์บนีำและแซนดลัวูด้ เป็นส่วนผสมควำมลงตวัที่
ให้สมัผสัสดุสดชืน่

 A parade of mesmerizing scents perfect for the summer that will instantly 
transport you closer to nature.
 พำเหรดกลิน่หอมทีน่�ำพำควำมสดชืน่จำกผลไม้หลำกชนดิและดอกไม้นำนำพรรณ 
ชวนให้จินตนำกำรคล้ำยได้พักผ่อนอยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติ

SUMMER VACATION

GLAMOR
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Côte d’Azur. Like the sparkling hues 
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gently draping across the fresh morning 
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COCO MADEMOISELLE Eau de Parfum 
Intense from Chanel
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A classic fragrance that is powerful, deep, 
and simply irresistible. A deep concentration 
of patchouli infuses COCO MADEMOISELLE 
Eau de Parfum Intense with a voluptuous 
dimension. The warm, soft, and feminine 
amber accord—an intoxicating blend of 
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Aegea Blossom represents the blue sea, 
cool breezes, and pure light of Greece. 
Radiant Bergamot and Verbena is infused 
Sandalwood for a refreshing summer scent.
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INNOVATIVE PRODUCE 
FOR FAT REMOVAL 

Revolutionizing the world of fat removal – an efficacious treatment that also smoothens, firms, and tightens skin.
ปฏวิตักิารดดูไขมนัครัง้ส�าคญั เพราะไม่ใช่แค่ดดูไขมนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพเท่านัน้ 

แต่ยงัช่วยท�าให้ผวิทีไ่ขมนัถกูดดูออกไปกลบัมาเรยีบกระชบัตงึขึน้ด้วย 

Tanomkit Pawcsuntorn, M.D. 
  Board of Dermatology 
  Committee of Thai Society of Cosmetic Dermatology and Surgery 
  Special Lecturer of Dermatology, Mae Fah Luang University 
  Esthetic Dermatologist, Samitivej Sukhumvit Hospital, Phyathai Hospital 
(BDMS), Praram 9 Hospital, Mae Fah Luang Hospital, Apex Medical Center

 Liposuction has always been the top choice 
for fat reduction due to its effectiveness with 
immediate result. At the end of each procedure, 
there is tangible evidence that fat has been 
removed from the body. Nonetheless, such 
treatment is deemed complicated with side 
effects. Overtime, improvements in the procedure 
have been made, from using large hollow tubes 
to smaller, the size of a pen tip, ones with 
the assistance of laser in Laser Liposuction 
or ultrasound in Vaser Liposuction. These 
techniques help to dissolve fat, ensuring better 
results with less side effects and recovery time. 
However, the skin is left saggy, bumpy, or wavy 
in appearance, thus cannot be shown in public. 
Laser Liposuction may help smoothen the skin 
but not much while Vaser Liposuction cannot 
tighten the skin. Other treatments may be required 
such as Thermage to induce collagen and tighten 
the skin to better lock-in fat cells. It can be costly 
to achieve the desired body shape when multiple 
treatments are required.
 Body Tite or RF Assisted Liposuction is 
the latest innovation to remove unwanted fat 
and promote skin tightening. It uses RF energy, 
similar to Thermage to tighten the face. Not only 
RF energy liquefy lumps of fat, it transforms 
the biochemical structure and factors around 
the treated area; change lymphatic circulatory 
system in a way that during fat removal, the 
skin is tightened and cellulites are removed. 
This is the only procedure that induce collagen 
production enabling a stronger skin structure, 
reducing the possibility of return of unwanted 
fat when compared to the traditional method. 
The procedure only takes 1-2 hours, with visible 
results from first treatment without having to 
repeat. It can be used to treat all problem areas 
but mostly suitable for areas that are prone to 
sagging once fat is removed such as the back 

of the upper arm, chin, and inner thighs. There 
has not been a procedure that can remove fat as 
well as tighten the skin in one. During fat removal, 
the skin is toned and cellulites are eliminated. It 
is also the only technique that induce collagen, 
promoting a stronger skin structure, reducing 
the possibility of return of unwanted fat when 
compared to the traditional method. This is an 
easy answer for those with excess fat who seek 
a better life and an improved health.
 ตัง้แต่อดตีถ้าพดูถงึวธิกีารก�าจดัไขมนัทีด่แีละเหน็ผล
ทนัทกีค็งหนไีม่พ้นการดดูไขมนั เพราะเราได้เหน็กนัชดัๆ 
ว่าไขมนัได้ถกูเอาออกมาจากร่างกาย สามารถจบัต้องได้ 
แต่ในอดีตวิธีการนี้ค่อนข้างยุ่งยาก มีผลข้างเคียงสูง 
แม้จะมีการพัฒนามาเรื่อยๆ ตั้งแต่ดูดด้วยท่อขนาด
ใหญ่ๆ จนมาเป็นท่อขนาดเลก็ๆ เท่าหวัปากกา และมี
การใช้ตวัช่วยต่างๆ ตามมาไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ (Laser 
Liposuction) คลืน่อลัตราซาวด์ (Vaser Liposuction) 
ซึ่งจะช่วยในการสลายไขมัน ท�าให้ผลการรักษาดีข้ึน 
ผลข้างเคียงและระยะเวลาพักฟื้นน้อยลง แต่ก็ยังมี 
ปัญหาใหญ่ทีแ่ก้ไม่ตก นัน่คอื เมือ่ไขมนัถกูดดูออกไปแล้ว 

ผวิหนงักจ็ะห้อย เหีย่วย่น หรือเป็นคลืน่ ไม่สม�่าเสมอ 
เรียกว่าแม้จะผอมลงแต่ก็ยังคงอวดสัดส่วนไม่ได้อยู่ดี  
Laser Liposuction อาจมส่ีวนช่วยให้ผวิเรยีบได้บ้าง 
แต่กไ็ม่มากนกั ส่วน Vaser Liposuction นัน้คงไม่สามารถ
ช่วยให้ผวิกระชบัได้ อาจจะต้องมกีารท�าทรตีเมนต์อืน่ๆ 
เพิม่เตมิ เช่น เทอร์มาจ เพือ่ฟ้ืนฟคูอลลาเจนให้กระชบัตงึ 
สามารถยึดจับเซลล์ไขมันได้ดีขึ้น จึงท�าให้ค่าใช้จ่าย 
ในการมหีุน่ดค่ีอนข้างสงูถงึสงูมาก 
 Body Tite หรือ RF Assisted Liposuction 
นวตักรรมใหม่ของการดดูไขมนัพร้อมกระชับผวิให้เรยีบ
ตงึในครัง้เดยีว ใช้พลงังาน RF แบบเดยีวกบัเทอร์มาจที่
เราใช้ในการยกกระชบัหน้า พลงังาน RF ไม่เพยีงแต่ลง
ไปสลายผนงัเซลล์ไขมนัทีจ่บัตวักนัเป็นก้อน แต่ยงัลง
ไปเปลีย่นโครงสร้างและปัจจยัทางชวีเคมใีนบรเิวณนัน้ 
เปลีย่นโครงสร้างการไหลเวยีนของน�า้เหลอืง ท�าให้ขณะ
ทีก่�าลงัสลายไขมนักจ็ะได้ผลของการกระชบัผวิหนงัไป
พร้อมๆ กนั รวมถงึขจดัเซลลไูลต์ออกไปด้วย นอกจากนี ้
ยังเป็นเคร่ืองมือเดียวในการดูดไขมันที่สามารถฟื้นฟู 
คอลลาเจน ท�าให้ผิวมีโครงสร้างที่แข็งแรงข้ึน ท�าให ้
โอกาสทีไ่ขมนัจะกลบัมาสะสมใหม่ยากกว่าการดูดไขมนั 
แบบเดมิ การรกัษาใช้เวลาในการท�าเพยีง 1-2 ช่ัวโมง 
เหน็ผลได้ชดัเจนหลงัการรกัษาทนัทตีัง้แต่ครัง้แรก และ
ไม่ต้องมาท�าซ�า้อกี สามารถจดัการกบัปัญหาไขมนัได้
ทุกส่วน เหมาะอย่างยิ่งกับบริเวณที่เมื่อไขมันจากไป
แล้วจะเกดิอาการห้อยย้อยของผวิ เช่น บรเิวณหน้าท้อง 
บรเิวณใต้ท้องแขน คาง ขาใน  ซึง่ในอดตีไม่มวีธิกี�าจดั 
ไขมนัและท�าให้ผวิกลบัมากระชบัได้ในครัง้เดยีว ท�าให้ 
คนทีม่ไีขมนัส่วนเกนิมทีางออกดีๆ  ให้กบัชวีติ และสขุภาพ 
อย่างทีไ่ม่ยากเยน็

GLAMOR
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INNOVATIVE PRODUCE 
FOR FAT REMOVAL 

Revolutionizing the world of fat removal – an efficacious treatment that also smoothens, firms, and tightens skin.
ปฏวิตักิารดดูไขมนัครัง้ส�าคญั เพราะไม่ใช่แค่ดดูไขมนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพเท่านัน้ 

แต่ยงัช่วยท�าให้ผวิทีไ่ขมนัถกูดดูออกไปกลบัมาเรยีบกระชบัตงึขึน้ด้วย 

Tanomkit Pawcsuntorn, M.D. 
  Board of Dermatology 
  Committee of Thai Society of Cosmetic Dermatology and Surgery 
  Special Lecturer of Dermatology, Mae Fah Luang University 
  Esthetic Dermatologist, Samitivej Sukhumvit Hospital, Phyathai Hospital 
(BDMS), Praram 9 Hospital, Mae Fah Luang Hospital, Apex Medical Center

 Liposuction has always been the top choice 
for fat reduction due to its effectiveness with 
immediate result. At the end of each procedure, 
there is tangible evidence that fat has been 
removed from the body. Nonetheless, such 
treatment is deemed complicated with side 
effects. Overtime, improvements in the procedure 
have been made, from using large hollow tubes 
to smaller, the size of a pen tip, ones with 
the assistance of laser in Laser Liposuction 
or ultrasound in Vaser Liposuction. These 
techniques help to dissolve fat, ensuring better 
results with less side effects and recovery time. 
However, the skin is left saggy, bumpy, or wavy 
in appearance, thus cannot be shown in public. 
Laser Liposuction may help smoothen the skin 
but not much while Vaser Liposuction cannot 
tighten the skin. Other treatments may be required 
such as Thermage to induce collagen and tighten 
the skin to better lock-in fat cells. It can be costly 
to achieve the desired body shape when multiple 
treatments are required.
 Body Tite or RF Assisted Liposuction is 
the latest innovation to remove unwanted fat 
and promote skin tightening. It uses RF energy, 
similar to Thermage to tighten the face. Not only 
RF energy liquefy lumps of fat, it transforms 
the biochemical structure and factors around 
the treated area; change lymphatic circulatory 
system in a way that during fat removal, the 
skin is tightened and cellulites are removed. 
This is the only procedure that induce collagen 
production enabling a stronger skin structure, 
reducing the possibility of return of unwanted 
fat when compared to the traditional method. 
The procedure only takes 1-2 hours, with visible 
results from first treatment without having to 
repeat. It can be used to treat all problem areas 
but mostly suitable for areas that are prone to 
sagging once fat is removed such as the back 

of the upper arm, chin, and inner thighs. There 
has not been a procedure that can remove fat as 
well as tighten the skin in one. During fat removal, 
the skin is toned and cellulites are eliminated. It 
is also the only technique that induce collagen, 
promoting a stronger skin structure, reducing 
the possibility of return of unwanted fat when 
compared to the traditional method. This is an 
easy answer for those with excess fat who seek 
a better life and an improved health.
 ตัง้แต่อดตีถ้าพดูถงึวธิกีารก�าจดัไขมนัทีด่แีละเหน็ผล
ทนัทกีค็งหนไีม่พ้นการดดูไขมนั เพราะเราได้เหน็กนัชดัๆ 
ว่าไขมนัได้ถกูเอาออกมาจากร่างกาย สามารถจบัต้องได้ 
แต่ในอดีตวิธีการนี้ค่อนข้างยุ่งยาก มีผลข้างเคียงสูง 
แม้จะมีการพัฒนามาเรื่อยๆ ตั้งแต่ดูดด้วยท่อขนาด
ใหญ่ๆ จนมาเป็นท่อขนาดเลก็ๆ เท่าหวัปากกา และมี
การใช้ตวัช่วยต่างๆ ตามมาไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ (Laser 
Liposuction) คลืน่อลัตราซาวด์ (Vaser Liposuction) 
ซึ่งจะช่วยในการสลายไขมัน ท�าให้ผลการรักษาดีขึ้น 
ผลข้างเคียงและระยะเวลาพักฟื้นน้อยลง แต่ก็ยังมี 
ปัญหาใหญ่ทีแ่ก้ไม่ตก นัน่คอื เมือ่ไขมนัถกูดดูออกไปแล้ว 

ผวิหนังกจ็ะห้อย เห่ียวย่น หรอืเป็นคลืน่ ไม่สม�่าเสมอ 
เรียกว่าแม้จะผอมลงแต่ก็ยังคงอวดสัดส่วนไม่ได้อยู่ดี  
Laser Liposuction อาจมีส่วนช่วยให้ผวิเรยีบได้บ้าง 
แต่กไ็ม่มากนกั ส่วน Vaser Liposuction นัน้คงไม่สามารถ
ช่วยให้ผวิกระชบัได้ อาจจะต้องมกีารท�าทรตีเมนต์อืน่ๆ 
เพ่ิมเตมิ เช่น เทอร์มาจ เพ่ือฟ้ืนฟูคอลลาเจนให้กระชบัตงึ 
สามารถยึดจับเซลล์ไขมันได้ดีขึ้น จึงท�าให้ค่าใช้จ่าย 
ในการมหีุน่ดค่ีอนข้างสงูถงึสงูมาก 
 Body Tite หรือ RF Assisted Liposuction 
นวตักรรมใหม่ของการดดูไขมนัพร้อมกระชบัผวิให้เรยีบ
ตงึในครัง้เดยีว ใช้พลงังาน RF แบบเดยีวกบัเทอร์มาจที่
เราใช้ในการยกกระชบัหน้า พลงังาน RF ไม่เพยีงแต่ลง
ไปสลายผนงัเซลล์ไขมนัทีจ่บัตวักนัเป็นก้อน แต่ยงัลง
ไปเปลีย่นโครงสร้างและปัจจยัทางชวีเคมใีนบรเิวณนัน้ 
เปลีย่นโครงสร้างการไหลเวยีนของน�า้เหลอืง ท�าให้ขณะ
ทีก่�าลงัสลายไขมันกจ็ะได้ผลของการกระชบัผวิหนงัไป
พร้อมๆ กนั รวมถงึขจดัเซลลไูลต์ออกไปด้วย นอกจากนี ้
ยังเป็นเครื่องมือเดียวในการดูดไขมันที่สามารถฟื้นฟู 
คอลลาเจน ท�าให้ผิวมีโครงสร้างท่ีแข็งแรงขึ้น ท�าให ้
โอกาสทีไ่ขมนัจะกลบัมาสะสมใหม่ยากกว่าการดดูไขมนั 
แบบเดมิ การรกัษาใช้เวลาในการท�าเพยีง 1-2 ชัว่โมง 
เหน็ผลได้ชดัเจนหลงัการรกัษาทนัทตีัง้แต่ครัง้แรก และ
ไม่ต้องมาท�าซ�า้อกี สามารถจดัการกบัปัญหาไขมนัได้
ทุกส่วน เหมาะอย่างยิ่งกับบริเวณที่เมื่อไขมันจากไป
แล้วจะเกดิอาการห้อยย้อยของผวิ เช่น บรเิวณหน้าท้อง 
บรเิวณใต้ท้องแขน คาง ขาใน  ซึง่ในอดตีไม่มวีธิกี�าจดั 
ไขมนัและท�าให้ผวิกลบัมากระชบัได้ในครัง้เดยีว ท�าให้ 
คนท่ีมีไขมันส่วนเกนิมีทางออกดีๆ  ให้กบัชวีติ และสขุภาพ 
อย่างทีไ่ม่ยากเยน็
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INSPIRATION

ONE-PIECE
Summer is getting way hotter with the return 
of a one-piece swimsuit that comes with 
sultry and alluring details. It is time to flaunt 
your fabulous beach body in a smoking 
plunging halter, super high-cut one-piece  
or a strapless monokini. 
ความร้อนระอปุระจ�าซซีัน่กลบัมาอกีครัง้พร้อมกบั
ชดุว่ายน�า้วนัพซีทีข่ึน้แท่นกลายเป็นความสนกุ 
แห่งยคุ ทีจ่ะท�าให้ทกุชายหาดต้องลกุเป็นไฟไปกบั
ดีเทลของชุดที่อัดแน่นด้วยลกูเล่นพเิศษให้ได้อวด
ความเซก็ซีก่นัเตม็พกิดั ตัง้แต่คว้านหลงัลกึ  
เว้าขาสงู ไปจนถงึการ Cut Out ในบางจดุเพือ่ 
โชว์กล้ามเนือ้และเอวเอสทีป้ั่นกนัมา 

PRINT ON PRINT
A key summer trend, “prints” 
mean fun and unique. Prints  
can be sweet or sassy, subtle  
or striking. Pick the patterns that 
best suit you and be extra bold 
this summer by trying to mix  
and match your prints. 
ถอืเป็นคย์ีหลกัประจ�าซมัเมอร์ 
ส�าหรบั “ลายพรนิต์” เพราะ
สามารถดงึเอาความสนกุและ
ความสดใสของสสีนัออกมา
ได้อย่างเตม็ก�าลงั ยิง่เมือ่ 
ถกูจบัมาอยูบ่นชดุว่ายน�า้  
ย ิง่เป็นการเพิม่ดกีรคีวามสนกุ
ให้ทะลถุงึขดีสดุ 
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SPORTY
That perfect balance 
of sporty and stylish. Just  
like your favorite activewear, 
2019 is sure to please in 
a great selection of athletic 
bikinis and one-pieces that 
scream adventure-ready!
เมือ่หนึง่ในเทรนด์หลกัของปีนี้
คอืลคุสปอร์ต ส่งผลให้บนรนัเวย์
ของชดุว่ายน�า้เน้นหนกัไปทีค่วาม
ทะมดัทะแมง ให้ความรูส้กึสบาย 
ได้อารมณ์เท่ๆ ดมูคีวามคล่องตวั 
คล้ายกบัว่าหลดุออกมาจากยมิ
พร้อมกบัใบหน้าเป้ือนเหงือ่
และผวิระเรือ่ดอูมชมพสูขุภาพดี 
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Here comes the hottest season of the year. Get ready for tropical vacation with our swimwear trends guide 
and upgrade your swim gear for some fun in the sun.

ร้อนกว่าอากาศคงหนไีม่พ้นเทรนด์ใหม่ของชดุว่ายน�า้ปีนีท้ีก่ลายเป็นอกีหนึง่แฟชัน่ไอเทม็ส�าหรบัสาวๆ ไว้อวดโฉมให้ทกุหาดร้อนระอุ

HOTTER THAN SUMMER

VINTAGE
Add some vintage flair to your 
beachy look with these retro 
bikinis and one-pieces. A mix 
of whimsical prints, 1940s or 
1950s-inspired style or pretty 
little details all add up to one 
gorgeous and unique swimwear 
that you can accessorize or pair it with 
shorts or cover up. 
เมือ่ความฮอตของค�าว่าวนิเทจได้ขยายจากเรดีท้แูวร์
มาสูค่วามแซ่บซ่าประจ�าบชี ท�าให้เราได้เหน็ชดุว่ายน�า้
ทีม่าพร้อมความเซก็ซีเ่ลก็ๆ บนลายพรนิต์ทีค่รบ 
ทัง้ความเท่และความหวาน จะเลอืกใส่แบบเดีย่วๆ 
หรอืแมตช์เข้ากบัแอคเซสเซอรีช่ิน้เลก็ ตามด้วย 
กางเกงขาสัน้ แล้วคลมุด้วยแจก็เกต็ตวัโคร่ง กท็�าให้ 
ลคุดคูอมพลตีน่ามองได้ทัง้หมด
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INSPIRATION

ONE-PIECE
Summer is getting way hotter with the return 
of a one-piece swimsuit that comes with 
sultry and alluring details. It is time to flaunt 
your fabulous beach body in a smoking 
plunging halter, super high-cut one-piece  
or a strapless monokini. 
ความร้อนระอปุระจ�าซซีัน่กลบัมาอกีครัง้พร้อมกบั
ชดุว่ายน�า้วนัพซีทีข่ึน้แท่นกลายเป็นความสนกุ 
แห่งยคุ ทีจ่ะท�าให้ทกุชายหาดต้องลกุเป็นไฟไปกบั
ดีเทลของชุดที่อัดแน่นด้วยลกูเล่นพเิศษให้ได้อวด
ความเซก็ซีก่นัเตม็พกิดั ตัง้แต่คว้านหลงัลกึ  
เว้าขาสงู ไปจนถงึการ Cut Out ในบางจดุเพือ่ 
โชว์กล้ามเนือ้และเอวเอสทีป้ั่นกนัมา 

PRINT ON PRINT
A key summer trend, “prints” 
mean fun and unique. Prints  
can be sweet or sassy, subtle  
or striking. Pick the patterns that 
best suit you and be extra bold 
this summer by trying to mix  
and match your prints. 
ถอืเป็นคย์ีหลกัประจ�าซมัเมอร์ 
ส�าหรบั “ลายพรนิต์” เพราะ
สามารถดงึเอาความสนกุและ
ความสดใสของสสีนัออกมา
ได้อย่างเตม็ก�าลงั ยิง่เมือ่ 
ถกูจบัมาอยูบ่นชดุว่ายน�า้  
ย ิง่เป็นการเพิม่ดกีรคีวามสนกุ
ให้ทะลถุงึขดีสดุ 
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SPORTY
That perfect balance 
of sporty and stylish. Just  
like your favorite activewear, 
2019 is sure to please in 
a great selection of athletic 
bikinis and one-pieces that 
scream adventure-ready!
เมือ่หนึง่ในเทรนด์หลกัของปีนี้
คอืลคุสปอร์ต ส่งผลให้บนรนัเวย์
ของชดุว่ายน�า้เน้นหนกัไปทีค่วาม
ทะมดัทะแมง ให้ความรูส้กึสบาย 
ได้อารมณ์เท่ๆ ดมูคีวามคล่องตวั 
คล้ายกบัว่าหลดุออกมาจากยมิ
พร้อมกบัใบหน้าเป้ือนเหงือ่
และผวิระเรือ่ดอูมชมพสูขุภาพดี 
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Here comes the hottest season of the year. Get ready for tropical vacation with our swimwear trends guide 
and upgrade your swim gear for some fun in the sun.

ร้อนกว่าอากาศคงหนไีม่พ้นเทรนด์ใหม่ของชดุว่ายน�า้ปีนีท้ีก่ลายเป็นอกีหนึง่แฟชัน่ไอเทม็ส�าหรบัสาวๆ ไว้อวดโฉมให้ทกุหาดร้อนระอุ

HOTTER THAN SUMMER

VINTAGE
Add some vintage flair to your 
beachy look with these retro 
bikinis and one-pieces. A mix 
of whimsical prints, 1940s or 
1950s-inspired style or pretty 
little details all add up to one 
gorgeous and unique swimwear 
that you can accessorize or pair it with 
shorts or cover up. 
เมือ่ความฮอตของค�าว่าวนิเทจได้ขยายจากเรดีท้แูวร์
มาสูค่วามแซ่บซ่าประจ�าบชี ท�าให้เราได้เหน็ชดุว่ายน�า้
ทีม่าพร้อมความเซก็ซีเ่ลก็ๆ บนลายพรนิต์ทีค่รบ 
ทัง้ความเท่และความหวาน จะเลอืกใส่แบบเดีย่วๆ 
หรอืแมตช์เข้ากบัแอคเซสเซอรีช่ิน้เลก็ ตามด้วย 
กางเกงขาสัน้ แล้วคลมุด้วยแจก็เกต็ตวัโคร่ง กท็�าให้ 
ลคุดคูอมพลตีน่ามองได้ทัง้หมด
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Travelers’ imagination run wild with the imminent arrival of summer and its hot climes. The destination and activities of choice for the season  
need to defy the hot temperature and provide enormous fun beyond previous summertime experience. 

Here is four summer escapism that will satisfy any lifestyle that guarantees the best summer of all. 
เมือ่ฤดรู้อนและเรือ่งร้อนๆ เดนิทางมาถงึเมือ่ไร ภาพในหวัของนกัเดนิทางกต้็องไม่ธรรมดา ทัง้กจิกรรมและจดุหมายปลายทางทีต้่องทัง้ท้าทายความร้อน 

และความสนกุอย่างเตม็ทีเ่พือ่ให้ฤดรู้อนในครัง้นีเ้จดิจ้ากว่าทีเ่คย และนีค่อื 4 จดุหมายปลายทางทีผ่สมผสานหลายไลฟ์สไตล์ การนัตคีวามฮอตของซมัเมอร์นีแ้น่นอน

WHEN SUMMER BLOWS

ESCAPE

 Following the Portuguese arrival to the African continent, Mozambique 
sits on the southeastern side next to the Indian Ocean. Contrary to the 
neighboring Madagascar with its magical ecosystem, Mozambique 
embodies post Portuguese colonialism with its fortresses and many colonial 
buildings which have become the country’s landmarks. Do what the locals 
do and travel across water in a dhow _ a traditional sailing vessel native to 
the area – to exchange friendly greetings with Humpback whales. Other 
leisure activities include swim with the dolphins and fishing as Mozambique 
sea owns a reputation as one of the world-class fishing destinations on 
the globe.

 ตามรอยอารยธรรมโปรตเุกสทีแ่ผ่นดนิแอฟรกิาสู ่“ประเทศโมซมับกิ” ซึง่มพีกิดั
อยูท่างตะวนัออกค่อนมาฝ่ังใต้ของแผนทีท่วปีตดิกบัมหาสมทุรอนิเดยี ตรงข้ามกบั
ความมหศัจรรย์ของระบบนเิวศแห่งเกาะมาดากสัการ์ ทีโ่มซมับกินัน้นอกจากจะม ี
ป้อมปราการและอาคารบ้านเรือนในยุคโคโลเนียลโปรตุเกสตั้งตระหง่านอยู่อย่าง
สมบูรณ์และกลายเป็นแลนด์มาร์กของโมซัมบิกที่ไม่ควรพลาดไปเยี่ยมเยือนแล้ว 
การออกทะเลด้วยเรือใบโบราณทีเ่รียกว่า เดา (Dhow) ก็เป็นกจิกรรมซิกเนเจอร์ที่
สามารถสมัผสัได้ทีโ่มซมับกิเท่านัน้ ซึง่หน้าทีข่องเดาคอืการพานกัท่องเทีย่วรับลม
แล่นออกทะเลเพือ่ไปชมเจ้าแห่งท้องน�า้ “วาฬหลงัค่อม” ซึง่จะโผล่โค้งส่วนหลงัออก
มาทกัทายนกัท่องเทีย่วอย่างสม�า่เสมอ เช่นเดยีวกบัการด�าน�า้คู่ปลาโลมาในมหาสมทุร 
อนิเดยีทีไ่ม่เคยท�าให้นกัท่องเทีย่วผดิหวงั กบักจิกรรมตกปลาทีเ่ป็นอกีไฮไลต์ของเกาะ 
เพราะท้องทะเลโมซมับกินัน้จดัอยูใ่นสถานทีส่�าหรบักจิกรรมตกปลาระดับเวิลด์คลาส 
เลยทเีดยีว

 ทีส่ดุแห่งความหรูหราต้องยกให้ Azura Quilalea Private Island เท่านัน้ ตวัรสีอร์ต 
ต้ังอยู่ทางตอนเหนือ บริเวณหมู่เกาะ Quirimbas ในเขตอนุรักษ์ทางทะเลที่ต้องนั่ง
เฮลคิอปเตอร์ส่วนตัวเข้าไปเท่านัน้ ด้านห้องพกัตกแต่งผสมผสานระหว่างความดบิของ
ผืนป่าและความหรูหราสะดวกสบาย เหมาะส�าหรับการชาร์จแบตกายและใจเป็นที่สุด 
ส่วนใครทีช่อบประวตัศิาสตร์ Polana Serena ทีต่ัง้อยูใ่นอาคารประวตัศิาสตร์กลิน่อาย
โปรตุเกสคือค�าตอบ

MOZAMBIQUE, AFRICA

 Azura Quilalea Private Island promises the ultimate stay. This island sits on 
the north among Quirimbas archipelago with many of its island part of the national 
park. The only way in is via helicopter flight. The villas décor blends in with the 
natural surroundings without abandoning any modern comforts – making it the 
best place to unwind and recharge. Those interested in the town’s history, Polana 
Serena is a cultural haven as the hotel’s buildings exude old Portuguese grandeur.

STAY
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 The stronger the sun, the more startling the gorgeous Maldivian sea 
becomes. The Maldives remains the reigning queen as summer’s pick 
among beachgoers. As part of the archipelago, islands are scattered 
everywhere. It is common to see a single hotel or resort per island, providing 
them with complete privacy. The Maldives is famed for its underwater 
restaurants and hotels that let diners up close to sea life and coral reefs 
without getting wet.
 Ithaa by Conrad Maldives Rangali Island is a legendary restaurant. 
Not only it is the pioneer in bringing underwater dining experience, it has 
fetched a place on “the most romantic places to propose” list. Built 5 
meters below sea level, this venue offers 180-degree panorama with view 
of sharks and manta rays. On the other hand, The Muraka offers the world 
the first undersea living space that guarantees a change in vacationing.
 Sea at Anantara Kihavah Maldives Villas features the world’s first 
submerged wine cellar. This establishment is surrounded with a clear 
glass wall clearly an uninterrupted sighting of various aquatic creatures 
from any angle. Lobsters from the local water are the dish of choice here, 
accompanied with an endless wine list from across the world.
 Dining at Subsix at Niyama Private Islands Maldives resembles being 
in an aquarium. The décor uses modern furniture with silver blue color that 
transforms the restaurant to be a part of the depths of Maldivian ocean.

 ยิง่แสงแดดแรงกล้าเท่าไหร่ ยิง่ส่งให้ท้องทะเลมลัดฟีส์ส่องประกายความงาม
มากขึน้กว่าทีเ่คย ดงันัน้มลัดฟีส์จงึเป็นเหมอืนราชนิแีห่งฤดรู้อนทีน่กัท่องเทีย่วสาย
บีชห้ามพลาด โดยมากกว่าความไพรเวตของโรงแรม รีสอร์ตที่กระจายตัวอยู่กัน 
ตามเกาะต่างๆ ชนดิหนึง่เกาะหนึง่โรงแรมแล้ว มลัดฟีส์ยงัขึน้ชือ่เรือ่งความอลงัการ
ของห้องอาหาร ห้องพกัท่ีสร้างขึน้เป็นกระจกใสอยูใ่ต้น�า้ ท�าให้สามารถมองเห็นสสีนั
ของปะการังและฝูงปลาได้แนบชิดโดยไม่ต้องด�าน�้าให้ตัวเปียกกันเลย  
 หนึง่ในห้องอาหารใต้น�า้ระดบัต�านานยงัคงเป็น Ithaa ของ Conrad Maldives 
Rangali Island ซึง่เป็นห้องอาหารแห่งแรกของโลกทีน่�าเทรนด์ห้องอาหารใต้น�า้มา
ก่อนใคร แถมยงัตดิอันดบัสถานท่ีท่ีสาวๆ ใฝ่ฝันว่าอยากจะถกูขอแต่งงานอีกด้วย 
โดยตวัห้องอาหารตัง้อยูใ่นระดบัความลกึ 5 เมตรใต้ผวิน�า้ทะเล มองเหน็ววิฝงูปลา 
ได้ 180 องศา ในลกัษณะของอโุมงค์ทีม่ปีลาฉลามและกระเบนว่ายผ่านไปมาอยู ่
ด้านบน แต่ทีม่ากกว่านัน้คอืห้องพกัใต้ทะเลแห่งแรกของโลก The Muraka ทีจ่ะท�าให้
ค�า่คนืแห่งการพกัผ่อนเปลีย่นไป  
 อกีห้องอาหารทีโ่ด่งดงัคอื Sea ของ Anantara Kihavah Maldives Villas ซึง่ได้
ชือ่ว่าเป็นไวน์เซลลาร์ใต้น�า้แห่งแรกของโลก ตวัห้องอาหารออกแบบให้มกีระจกใส
ต่างก�าแพงรอบด้าน สามารถมองเห็นฝงูปลาได้ชัดเจนจากทุกมุม พร้อมเสร์ิฟเมนู
พเิศษเป็นลอ็บสเตอร์จากมลัดฟีส์พร้อมไวน์ชัน้เยีย่มจากทัว่โลก
 ด้านห้องอาหาร Subsix ของ Niyama Private Islands Maldives นัน้นอกจาก
จะติดกระจกรอบทิศทางเหมือนนั่งกินอาหารอยู่กลางอะควาเรียมแล้ว ที่นี่ยังจัด
บรรยากาศในห้องอาหารด้วยเฟอร์นิเจอร์สุดโมเดิร์น พร้อมโทนสีน�้าเงินเทาท่ีจะ 
ฉาบให้ทีน่ีเ่ป็นส่วนหนึง่ของใต้ท้องมหาสมทุรมลัดฟีส์

RANGALI ISLAND, MALDIVES

 แน่นอนว่า Conrad Maldives Rangali Island คอืจดุหมายแรกทีค่วรค่าแก่การเข้า 
เช็กอนิ กับวลิล่าสดุหรู The Muraka ทีซ่่อนตัวอยูใ่ต้น�า้ ส่วน Anantara Kihavah Maldives 
Villas นัน้ตัง้อยูบ่นเกาะส่วนตวัทีมี่วลิล่าเหนอืผวิน�า้ทีใ่สมากจนสามารถชะโงกหน้าลงมา
ชมโลกใต้น�า้ได้อย่างแจ่มชดั พร้อมด้วยอ่างจากซุซแีละสระว่ายน�า้ส่วนตวัทีท่�าให้นอนชม
พระอาทติย์และเส้นขอบฟ้าได้อย่างอิม่เอมหวัใจ

STAY

“Sea” at Anantara Kihavah Maldives Villas 

“Ithaa” at Conrad Maldives Rangali Island

“Subsix” at Niyama Private Islands Maldives

 A check-in at Conrad Maldives Rangali Island is a worthwhile choice where 
The Muraka is hiding underwater. While Anantara Kihavah Maldives Villas offers 
unrivalled privacy. Situated on its own island, their overwater villas are built atop 
the clearest water that presents an uninterrupted view of the bottom of the sea. 
Anantara villas also feature glass bottom tub and private pool to watch the sun 
and the horizon that inspire awe. 
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Travelers’ imagination run wild with the imminent arrival of summer and its hot climes. The destination and activities of choice for the season  
need to defy the hot temperature and provide enormous fun beyond previous summertime experience. 

Here is four summer escapism that will satisfy any lifestyle that guarantees the best summer of all. 
เมือ่ฤดรู้อนและเรือ่งร้อนๆ เดนิทางมาถงึเมือ่ไร ภาพในหวัของนกัเดนิทางกต้็องไม่ธรรมดา ทัง้กจิกรรมและจดุหมายปลายทางทีต้่องทัง้ท้าทายความร้อน 

และความสนกุอย่างเตม็ทีเ่พือ่ให้ฤดรู้อนในครัง้นีเ้จดิจ้ากว่าทีเ่คย และนีค่อื 4 จดุหมายปลายทางทีผ่สมผสานหลายไลฟ์สไตล์ การนัตคีวามฮอตของซมัเมอร์นีแ้น่นอน

WHEN SUMMER BLOWS

ESCAPE

 Following the Portuguese arrival to the African continent, Mozambique 
sits on the southeastern side next to the Indian Ocean. Contrary to the 
neighboring Madagascar with its magical ecosystem, Mozambique 
embodies post Portuguese colonialism with its fortresses and many colonial 
buildings which have become the country’s landmarks. Do what the locals 
do and travel across water in a dhow _ a traditional sailing vessel native to 
the area – to exchange friendly greetings with Humpback whales. Other 
leisure activities include swim with the dolphins and fishing as Mozambique 
sea owns a reputation as one of the world-class fishing destinations on 
the globe.

 ตามรอยอารยธรรมโปรตเุกสทีแ่ผ่นดนิแอฟรกิาสู ่“ประเทศโมซมับกิ” ซึง่มพีกิดั
อยูท่างตะวนัออกค่อนมาฝ่ังใต้ของแผนท่ีทวปีตดิกบัมหาสมทุรอนิเดยี ตรงข้ามกบั
ความมหศัจรรย์ของระบบนเิวศแห่งเกาะมาดากสัการ์ ทีโ่มซมับกินัน้นอกจากจะม ี
ป้อมปราการและอาคารบ้านเรือนในยุคโคโลเนียลโปรตุเกสตั้งตระหง่านอยู่อย่าง
สมบูรณ์และกลายเป็นแลนด์มาร์กของโมซัมบิกที่ไม่ควรพลาดไปเยี่ยมเยือนแล้ว 
การออกทะเลด้วยเรอืใบโบราณทีเ่รยีกว่า เดา (Dhow) กเ็ป็นกจิกรรมซกิเนเจอร์ที่
สามารถสมัผสัได้ทีโ่มซมับกิเท่านัน้ ซึง่หน้าทีข่องเดาคอืการพานักท่องเท่ียวรบัลม
แล่นออกทะเลเพือ่ไปชมเจ้าแห่งท้องน�า้ “วาฬหลงัค่อม” ซึง่จะโผล่โค้งส่วนหลงัออก
มาทกัทายนกัท่องเทีย่วอย่างสม�า่เสมอ เช่นเดยีวกบัการด�าน�า้คูป่ลาโลมาในมหาสมทุร 
อนิเดยีทีไ่ม่เคยท�าให้นกัท่องเทีย่วผดิหวงั กบักจิกรรมตกปลาท่ีเป็นอีกไฮไลต์ของเกาะ 
เพราะท้องทะเลโมซมับกินัน้จดัอยูใ่นสถานทีส่�าหรบักจิกรรมตกปลาระดบัเวลิด์คลาส 
เลยทเีดยีว

 ทีส่ดุแห่งความหรหูราต้องยกให้ Azura Quilalea Private Island เท่านัน้ ตวัรสีอร์ต 
ต้ังอยู่ทางตอนเหนือ บริเวณหมู่เกาะ Quirimbas ในเขตอนุรักษ์ทางทะเลที่ต้องนั่ง
เฮลคิอปเตอร์ส่วนตัวเข้าไปเท่านัน้ ด้านห้องพกัตกแต่งผสมผสานระหว่างความดบิของ
ผืนป่าและความหรูหราสะดวกสบาย เหมาะส�าหรับการชาร์จแบตกายและใจเป็นท่ีสุด 
ส่วนใครทีช่อบประวติัศาสตร์ Polana Serena ทีต้ั่งอยูใ่นอาคารประวตัศิาสตร์กลิน่อาย
โปรตุเกสคือค�าตอบ

MOZAMBIQUE, AFRICA

 Azura Quilalea Private Island promises the ultimate stay. This island sits on 
the north among Quirimbas archipelago with many of its island part of the national 
park. The only way in is via helicopter flight. The villas décor blends in with the 
natural surroundings without abandoning any modern comforts – making it the 
best place to unwind and recharge. Those interested in the town’s history, Polana 
Serena is a cultural haven as the hotel’s buildings exude old Portuguese grandeur.

STAY

EP40-Escape Proofread.indd   96 19/3/2562 BE   13:13

97

 The stronger the sun, the more startling the gorgeous Maldivian sea 
becomes. The Maldives remains the reigning queen as summer’s pick 
among beachgoers. As part of the archipelago, islands are scattered 
everywhere. It is common to see a single hotel or resort per island, providing 
them with complete privacy. The Maldives is famed for its underwater 
restaurants and hotels that let diners up close to sea life and coral reefs 
without getting wet.
 Ithaa by Conrad Maldives Rangali Island is a legendary restaurant. 
Not only it is the pioneer in bringing underwater dining experience, it has 
fetched a place on “the most romantic places to propose” list. Built 5 
meters below sea level, this venue offers 180-degree panorama with view 
of sharks and manta rays. On the other hand, The Muraka offers the world 
the first undersea living space that guarantees a change in vacationing.
 Sea at Anantara Kihavah Maldives Villas features the world’s first 
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accompanied with an endless wine list from across the world.
 Dining at Subsix at Niyama Private Islands Maldives resembles being 
in an aquarium. The décor uses modern furniture with silver blue color that 
transforms the restaurant to be a part of the depths of Maldivian ocean.

 ยิง่แสงแดดแรงกล้าเท่าไหร่ ยิง่ส่งให้ท้องทะเลมลัดฟีส์ส่องประกายความงาม
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RANGALI ISLAND, MALDIVES

 แน่นอนว่า Conrad Maldives Rangali Island คือจดุหมายแรกทีค่วรค่าแก่การเข้า 
เชก็อนิ กบัวลิล่าสดุหร ูThe Muraka ทีซ่่อนตวัอยูใ่ต้น�า้ ส่วน Anantara Kihavah Maldives 
Villas นัน้ต้ังอยูบ่นเกาะส่วนตัวทีม่วีลิล่าเหนอืผวิน�า้ทีใ่สมากจนสามารถชะโงกหน้าลงมา
ชมโลกใต้น�า้ได้อย่างแจ่มชดั พร้อมด้วยอ่างจากซุซแีละสระว่ายน�า้ส่วนตวัทีท่�าให้นอนชม
พระอาทติย์และเส้นขอบฟ้าได้อย่างอ่ิมเอมหวัใจ

STAY

“Sea” at Anantara Kihavah Maldives Villas 

“Ithaa” at Conrad Maldives Rangali Island

“Subsix” at Niyama Private Islands Maldives

 A check-in at Conrad Maldives Rangali Island is a worthwhile choice where 
The Muraka is hiding underwater. While Anantara Kihavah Maldives Villas offers 
unrivalled privacy. Situated on its own island, their overwater villas are built atop 
the clearest water that presents an uninterrupted view of the bottom of the sea. 
Anantara villas also feature glass bottom tub and private pool to watch the sun 
and the horizon that inspire awe. 
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	 In	central	Turkey	sits	the	bygone	allure	of	Cappadocia,	a	geological	
wonder	where	humans	occupy	humid	caves	as	their	residences.	It	may	
come	as	a	surprise	to	see	Cappadocians	still	live	in	this	primeval	habitat.	
However,	modern	facilities	are	found	inside	these	cavernous	hills.	Their	
unique	way	of	living	is	not	staged	for	the	sake	of	tourism	but	it	is	due	to	
geological	oddity	formed	by	volcanic	eruption	some	million	years	ago.	As	
time	passed,	rainwater	and	wind	created	these	strange	looking	boulders.	
UNESCO	made	this	place	Turkey’s	first	World	Heritage	Site.		
	 When	war	struck	this	corner	of	the	world,	humans	fled	land	and	turned	
themselves	into	cave	dwellers.	Inhabiting	caves	have	become	a	way	of	life	
here.	Some	subterranean	havens	are	carved	5	stories	into	the	ground.	Some	
cavernous	space	has	been	turned	into	churches	with	colorful	frescoes.	
Despites	row	and	rows	of	mountains	at	first	glimpse,	Cappadocia	hides	
a	large	underground	city	beneath	its	rocks.	This	is	exactly	what	draws	so	
many	visitor	year	after	year.	Nowadays,	these	caverns	have	been	turned	
into	luxury	hotels	for	an	immersive	Cappadocian	living	experience.	

	 ตอนกลางของประเทศตรุกคีอืมนต์เสน่ห์แห่งอดตี	“คปัปาโดเกยี”	พภิพมหศัจรรย์
ทีผู่ค้นยงัคงอาศยัอยูใ่ต้ความชืน้ของ	“ถ�า้”	ไม่ผดิหรอกแม้ชาวคปัปาโดเกยีจะอาศยัอยู่ 
ในถ�า้	แต่ด้านในถ�า้ล้วนแล้วแต่เป็นความล�า้สมยัไม่ใช่มนษุย์ถ�า้เมือ่พนัปีแต่อย่างใด	
โดยวถิชีวีติการอยูอ่าศยัในถ�า้เหล่านีไ้ม่ได้เป็นการจดัฉากให้นกัท่องเทีย่วได้ชม	แต่
เกดิจากสภาพภมูปิระเทศแบบพเิศษทีก่่อตวัมาจากการระเบดิของภเูขาไฟเมือ่หลาย
ล้านปี	 เมือ่ผ่านน�า้ผ่านฝนจงึก่อให้เกดิเป็นแท่งหนิ	เนนิเขารปูร่างประหลาดตาถงึข้ันที ่
ยเูนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่งแรกของตรุกี
	 นานวันเข้าเมื่อคัปปาโดเกียเกิดภัยสงคราม	มนุษย์ที่อยู่บนผืนดินจึงพากัน 
ขดุถ�า้เข้าไปอาศยัหลบภยัอยูด้่านในและกลายเป็นวถิทีีป่ฏบิตัสิบืกนัมา	ถ�า้บางแห่ง 
ถูกขุดลึกลงไปในดินราวกับตึก	5	 ชั้น	บ้างก็ถูกใช้เป็นโบสถ์ที่มีการตกแต่งเขียน
ลวดลายจติรกรรมฝาผนงัอย่างสวยงาม	 เรียกได้ว่าแม้มองด้วยตาเปล่าจะมองเหน็
เพยีงเนนิเขาแต่ด้านในกลบัมเีมอืงใต้พภิพซ่อนอยู	่ ซึง่นัน่กท็�าให้การได้สมัผสัความ
รูส้กึแบบมนษุย์ถ�า้กลายเป็นกจิกรรมท่องเทีย่วเบอร์หนึง่ทีไ่ม่ควรพลาด	ซึง่ในปัจจบุนั
โรงแรมหรูหลายแห่งก็ได้ดัดแปลงถ�้าโบราณเหล่านั้นให้กลายเป็นที่พักที่จะท�าให้ 
นกัท่องเทีย่วได้รบัประสบการณ์แบบชาวคปัปาโดเกยีกลบัไป	

	 Cappadocia	Cave	Suites	 เป็นหนึง่ในโรงแรมถ�า้ทีย่งัคงรกัษาสภาพของถ�า้เดมิไว้
เกอืบทัง้หมด	ไม่ว่าจะเป็นพืน้	ผนงั	เพดาน	ล้วนเป็นหนิลาวาด้วยกันทัง้นัน้	ส่วน	Museum	
Hotel	เป็นโรงแรมห้าดาวทีจ่ะท�าให้เราเหมอืนก�าลงัเชก็อินเอนกายอยู่ในพิพิธภัณฑ์สมช่ือ	
เพราะทกุพืน้ทีย่งัคงเกบ็เรือ่งราวของประวตัศิาสตร์เมอืงคปัปาโดเกยีเอาไว้อย่างครบถ้วน	
ส่วนใครทีอ่ยากนอนในถ�า้แล้วต่ืนมาชมววิบอลลนู	Sultan	Cave	Suites	ตัง้อยู่ภายในถ�า้
บนมมุสงูทีม่องเหน็นครใต้พภิพแห่งนีแ้บบพาโนรามาเต็มอ่ิมแน่นอน

STAY

CAPPADOCIA, TURKEY 

	 Cappadocia	Cave	Suites	have	preserved	most	of	 the	original	cavernous	
space	with	its	 lava	stone	floors,	walls,	and	ceilings.	The	5-star	Museum	Hotel	
stays	true	to	its	name.	A	stay	here	exudes	museum-like	atmosphere	as	the	hotel	
has	kept	all	Cappadocian	history.	Those	who	wishes	to	be	a	cave	dweller	while	
waking	up	to	see	hot-air	balloons	must	pick	Sultan	Cave	Suites	–	a	place	atop	
the	town	with	panoramic	view	of	the	city.

ESCAPE
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 For 2019, the Philippines has gained its place amongst the world’s 
must-visit destinations. This country revealed its beauty through winning 
the recent Miss Universe pageant. Its natural beauty of pristine oceans and 
unspoiled coasts also stun any visitors – especially Oslob at the tip of Cebu.
To get there, board a plane to Manila before catching a domestic flight to 
Mactan, part of Cebu province, where a major airport is located. Cebu is the 
home of Oslob, known for whale sharks. As part of a super exclusive day 
tour, a spider vessel can carry visitors to the middle of Cebu’s crystal-clear 
azure water for an intrepid swim among gigantic whale sharks. Alternatively, 
snorkeling offers another way to look into the eyes of these beasts.
 Despite these creatures swimming so close by, any physical contact 
is not allowed as touching them gently can cause injury or extreme pain. 
Cebu has other interesting things to offer including waterfalls, with water the 
same shade as its sea, and white sandy beaches that rival any paradise. 
The nearby island of Olango will fulfil any bird lovers’ dream. All kinds of 
bird species flock to this Western island to flee from the cold in the winter, 
to take refuse in its well-preserved ecosystem comprising tropical forests, 
mangroves, and clearest sea. Spanish architecture around Cebu will also 
entice travelers.

 ในปี 2019 น้ีฟิลปิปินส์ถกูจดัให้ตดิลสิต์สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าจบัตาจากหลากหลาย 
ส�านักท่องเที่ยวระดับโลก ซึ่งนอกจากจะเป็นเพราะมงกุฎของเวทีความงามระดับ
จักรวาลที่ได้เลือกลงบนหมู่เกาะฟิลิปปินส์แล้ว ธรรมชาติท่ียังคงความสมบูรณ์ 
ทัง้ผนืน�า้และชายฝ่ังคอืค�าตอบท่ีท�าให้ใครๆ กห็ลงรกัฟิลปิปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ทีเ่มอืงออสลอ็บ (Oslob) ปลายสดุของเกาะเซบ ู(Cebu)  
     จากเมอืงไทยต้องนัง่เครือ่งบนิไปยงัมะนิลาและต่อเครือ่งบนิภายในประเทศไป
ลงยงัเกาะมกัตนั (Mactan) ซึง่เป็นสนามบนิหลกัทีเ่ชือ่มกบัเกาะใหญ่คอืเซบอูนัเป็น
ทีต่ัง้ของออสลอ็บ เมอืงทีโ่ด่งดงัในเรือ่งฉลามวาฬ ทีอ่อสลอ็บนีน้กัท่องเทีย่วสามารถ
จับจองทัวร์เรือขาแมงมุมสุดเอกซ์คลูซีฟน่ังออกไปกลางทะเลสีเทอร์คอยส์ที่ใสจน 
เหน็ใต้ท้องน�า้ จากน้ันกก็ระโดดลงไปแหวกว่ายกบัฉลามวาฬขนาดใหญ่มากได้อย่าง
น่าต่ืนเต้น แค่เพยีงการด�าน�า้ตืน้แบบสนอ็กเกลิกส็ามารถจ้องตาฉลามวาฬลายจดุ
ได้อย่างชดัเจน
 ค�าเตอืนเดยีวของทัวร์สดุเอกซ์คลซูฟีนีค้อืการห้ามจบั ห้ามสมัผสั แม้ฉลามวาฬจะ 
ว่ายมายัว่ยวนคณุอย่างใกล้ชดิขนาดไหนกต็าม เพราะการสมัผสัฉลามวาฬแต่ละคร้ัง
สามารถสร้างบาดแผลและความบาดเจบ็ให้เจ้าแห่งท้องทะเลได้อย่างไม่น่าเชือ่ และ
มากไปกว่าการชมฉลามวาฬ บนเกาะเซบยูงัมทีัง้น�า้ตกสฟ้ีาเฉดเดยีวกบัท้องทะเล และ 
ชายหาดทีข่าวละเอยีดจนเรยีกว่าหาดสวรรค์กย็งัได้ ส่วนใครทีช่ืน่ชอบการดนูก เกาะ 
โอแลนโก (Olango) ทีอ่ยูใ่กล้เป็นอกีโปรแกรมทีน่กัดนูกตวัจรงิไม่ควรพลาดทีจ่ะจดั
อปุกรณ์ไปให้เตม็ โดยเฉพาะในช่วงฤดหูนาวของฝ่ังตะวนัตกนัน้ นกทัง้มวลจะบนิมา 
หลบความหนาวยงัเกาะโอแลนโก ซึง่มรีะบบนเิวศครบทัง้ป่าเขตร้อน ป่าชายเลน และ 
ท้องทะเลท่ีใสจนสะท้อนเมฆทัง้ผนืฟ้าลงมาบนผนืดนิ ทีข่าดไม่ได้คอืสถาปัตยกรรม
สเปนทีซ่่อนอยูใ่นทกุตารางนิว้ทัว่เกาะเซบู

CEBU, PHILIPPINES 

 ที่เซบูนั้นมีที่พักให้เลือกครบตั้งแต่โฮสเทลไปจนกระทั่งหรูหราติดดาว โดยเฉพาะ 
บนเกาะมกัตนันัน้เตม็ไปด้วยรสีอร์ตขนาดใหญ่แบรนด์ตดิดาวไม่ว่าจะเป็น Mövenpick 
Hotel Mactan Island Cebu ทีม่สีระว่ายน�า้ขนานไปกบัเส้นขอบฟ้า หรอืจะเป็น  Shangri-La’s 
Mactan Resort and Spa, Cebu ทีม่คีวามผ่อนคลายสไตล์ร ีสอร์ต ส่วนใครชอบงานดไีซน์
ใส่ความบูติก Abaca Resort คืออีกความประทบัใจทีท่�าให้เราอยากกลับไปเซบอูกีครัง้

STAY
 Cebu has many choices from hostels to luxury hotels that satisfy any budget.  
On Mactan, many big-name resorts await such as Mövenpick Hotel Mactan Island 
Cebu where the pool lies parallel to the horizon, or Shangri-La’s Mactan Resort and 
Spa with its relaxing resort style accommodation. For those who prefer boutique 
hotels, Abaca Resort promises a stylish way for a memorable stay in Cebu. 

ESCAPE
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 For 2019, the Philippines has gained its place amongst the world’s 
must-visit destinations. This country revealed its beauty through winning 
the recent Miss Universe pageant. Its natural beauty of pristine oceans and 
unspoiled coasts also stun any visitors – especially Oslob at the tip of Cebu.
To get there, board a plane to Manila before catching a domestic flight to 
Mactan, part of Cebu province, where a major airport is located. Cebu is the 
home of Oslob, known for whale sharks. As part of a super exclusive day 
tour, a spider vessel can carry visitors to the middle of Cebu’s crystal-clear 
azure water for an intrepid swim among gigantic whale sharks. Alternatively, 
snorkeling offers another way to look into the eyes of these beasts.
 Despite these creatures swimming so close by, any physical contact 
is not allowed as touching them gently can cause injury or extreme pain. 
Cebu has other interesting things to offer including waterfalls, with water the 
same shade as its sea, and white sandy beaches that rival any paradise. 
The nearby island of Olango will fulfil any bird lovers’ dream. All kinds of 
bird species flock to this Western island to flee from the cold in the winter, 
to take refuse in its well-preserved ecosystem comprising tropical forests, 
mangroves, and clearest sea. Spanish architecture around Cebu will also 
entice travelers.

 ในปี 2019 นีฟิ้ลปิปินส์ถกูจดัให้ตดิลสิต์สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าจบัตาจากหลากหลาย 
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จักรวาลที่ได้เลือกลงบนหมู่เกาะฟิลิปปินส์แล้ว ธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ 
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ทีเ่มอืงออสลอ็บ (Oslob) ปลายสดุของเกาะเซบ ู(Cebu)  
     จากเมอืงไทยต้องนัง่เคร่ืองบินไปยงัมะนลิาและต่อเคร่ืองบินภายในประเทศไป
ลงยงัเกาะมกัตนั (Mactan) ซึง่เป็นสนามบนิหลกัทีเ่ชือ่มกบัเกาะใหญ่คอืเซบอูนัเป็น
ทีต่ัง้ของออสลอ็บ เมอืงทีโ่ด่งดงัในเรือ่งฉลามวาฬ ทีอ่อสลอ็บนีน้กัท่องเทีย่วสามารถ
จับจองทัวร์เรือขาแมงมุมสุดเอกซ์คลูซีฟนั่งออกไปกลางทะเลสีเทอร์คอยส์ที่ใสจน 
เหน็ใต้ท้องน�า้ จากนัน้กก็ระโดดลงไปแหวกว่ายกบัฉลามวาฬขนาดใหญ่มากได้อย่าง
น่าต่ืนเต้น แค่เพยีงการด�าน�า้ตืน้แบบสนอ็กเกลิกส็ามารถจ้องตาฉลามวาฬลายจดุ
ได้อย่างชดัเจน
 ค�าเตือนเดียวของทวัร์สดุเอกซ์คลซูฟีนีค้อืการห้ามจบั ห้ามสมัผสั แม้ฉลามวาฬจะ 
ว่ายมายัว่ยวนคุณอย่างใกล้ชดิขนาดไหนกต็าม เพราะการสมัผสัฉลามวาฬแต่ละคร้ัง
สามารถสร้างบาดแผลและความบาดเจบ็ให้เจ้าแห่งท้องทะเลได้อย่างไม่น่าเชือ่ และ
มากไปกว่าการชมฉลามวาฬ บนเกาะเซบยูงัมทีัง้น�า้ตกสฟ้ีาเฉดเดยีวกบัท้องทะเล และ 
ชายหาดทีข่าวละเอยีดจนเรยีกว่าหาดสวรรค์กย็งัได้ ส่วนใครทีช่ืน่ชอบการดนูก เกาะ 
โอแลนโก (Olango) ทีอ่ยูใ่กล้เป็นอกีโปรแกรมทีน่กัดนูกตวัจริงไม่ควรพลาดทีจ่ะจดั
อปุกรณ์ไปให้เตม็ โดยเฉพาะในช่วงฤดหูนาวของฝ่ังตะวนัตกนัน้ นกทัง้มวลจะบนิมา 
หลบความหนาวยงัเกาะโอแลนโก ซึง่มรีะบบนเิวศครบทัง้ป่าเขตร้อน ป่าชายเลน และ 
ท้องทะเลทีใ่สจนสะท้อนเมฆทัง้ผนืฟ้าลงมาบนผนืดนิ ทีข่าดไม่ได้คอืสถาปัตยกรรม
สเปนทีซ่่อนอยูใ่นทกุตารางนิว้ทัว่เกาะเซบู

CEBU, PHILIPPINES 

 ที่เซบูนั้นมีที่พักให้เลือกครบต้ังแต่โฮสเทลไปจนกระทั่งหรูหราติดดาว โดยเฉพาะ 
บนเกาะมกัตนันัน้เตม็ไปด้วยรสีอร์ตขนาดใหญ่แบรนด์ตดิดาวไม่ว่าจะเป็น Mövenpick 
Hotel Mactan Island Cebu ทีม่สีระว่ายน�า้ขนานไปกบัเส้นขอบฟ้า หรอืจะเป็น  Shangri-La’s 
Mactan Resort and Spa, Cebu ทีม่คีวามผ่อนคลายสไตล์ร ีสอร์ต ส่วนใครชอบงานดไีซน์
ใส่ความบูติก Abaca Resort คอือกีความประทบัใจทีท่�าให้เราอยากกลบัไปเซบอูกีครัง้

STAY
 Cebu has many choices from hostels to luxury hotels that satisfy any budget.  
On Mactan, many big-name resorts await such as Mövenpick Hotel Mactan Island 
Cebu where the pool lies parallel to the horizon, or Shangri-La’s Mactan Resort and 
Spa with its relaxing resort style accommodation. For those who prefer boutique 
hotels, Abaca Resort promises a stylish way for a memorable stay in Cebu. 
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SeaSonally FreSh 
Highly acclaimed produce of summertime are turned into gustatory delights full of taste and sensations 

that reflects the spectacle of the brightest time of year.
คดัสรรสดุยอดผลติผลของฤดรู้อนสูว่ตัถดุบิตัง้ต้น 3 เมนอูร่อย อดุม “รส” และ “สมัผสั” รงัสรรค์ความสขุเฉลมิฉลองห้วงเวลาทีส่ดใสเจดิจ้าทีส่ดุของปี

SAVOR
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Tuna Tartarki

Oyster Shooter with Marian Plums 
and Kiwi Berry Mint Salsa

yin-yang eFFect

 Crispy on the outside and soft on the inside – a 
main dish that revels in healthiness and balance. 
Succulent tuna flesh along with the crunchiness of 
white sesame mixed with black sesame seeds that 
exude their nutty brilliance after having been pan-
warmed. Serve with fresh vegetable salad and edible 
flowers for the ultimate pleasure for every mouthful.  
 กรอบนอกชุม่ในกบัเมนจูานหลกัอดัแน่นด้วยรสสมัผสั 
ทีม่าพร้อมคณุประโยชน์เพือ่สขุภาพดแีสนสมดลุ ทัง้ความ
ชุ่มตามธรรมชาติในเนื้อปลาทูน่า ตัดกับความกรุบกรอบ
ของงาขาวผสมงาด�า กรุ่นกลิ่นหอมจากการผ่านความ
ร้อนเมื่อจ่ีบนกระทะ เสิร์ฟพร้อมสลัดผักสดและดอกไม ้
รบัประทานได้ เตมิเตม็สนุทรยีะในทกุค�าทีไ่ด้รบัประทาน

Stylist Ekarin Yusuksomboon
Photographer Pipat Jamrat
Chef Sirivarit Sintiongkun
Props (Background Material) Lamitax

the PerFect Match 
 
 A dish made from eagerly awaited ingredients of 
the season that combines luscious oysters dressed 
in the juice of Marian plums and kiwi fruits. A perfect 
combo that explores a new territory in taste.  
 จานเด่นจากสองผสานทีส่ดุของส่วนผสมแห่งฤดกูาล 
หนึ่งคือหอยนางรมเน้ือหวานเป็นเอกลักษณ์ สองได้แก่ 
มะยงชดิและกวีทีีม่าของเดรสซิง่รสฉ�า่ เข้าคูก่นัอย่างลงตวั 
กลายเป็นลกูเล่นแห่งรสชาตอินัแสนอิม่เอมโอชา
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Props (Background Material) Lamitax

the PerFect Match 
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the season that combines luscious oysters dressed 
in the juice of Marian plums and kiwi fruits. A perfect 
combo that explores a new territory in taste.  
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Summer BloSSom

 Heighten the happiness level with the flora and fruits from the 
orchards with this easy-to-prepare dessert. A piece of brioche, dab on a 
layer of cream, add juicy berries to round up the taste – another creation 
that will linger sweetly in anyone’s memory. 
	 อัดฉีดความสุขให้ถึงขีดสุดกับดอกและผลจากสวนสวย	ด้วยของหวานที่ 
ตระเตรียมได้ง่ายจากขนมปังบรยิอชทอ็ปปิงด้วยครมีเนือ้นุม่รสนวล	มอบหลากมติิ
แห่งรสชาตขิองบรรดาเบอร์รไีว้ด้วยกนั	บนัทกึเป็นความทรงจ�าหอมหวานไม่รูล้มื	

Ingredients
 - 1 loaf Charcoal Bread
 - 100 g Strawberries for Juicing
 - 300 ml Whipped Cream
 - 6 ml Vanilla Extract
 - 70 g Icing Sugar for Whipped Cream
 - 5 g Icing Sugar to Sprinkle
 - 20 g Unsalted Butter
 - 30 g (each) Fresh Berries (blueberries, strawberries and cherries) 
 - 2-3 sprigs Mint for Decoration
 - Organic Edible Flowers for Decoration

Instructions
 1. Mix the whipped cream and icing sugar – whip with a whisk or in 
an electric mixer – until it reaches the stiff peak stage. Store in the fridge.
 2. To make the juice, put the strawberries in a blender and strain to 
remove the seeds. (Alternatively, a juice extractor can be used)
 3. Slice the bread to your desired thickness into 5 pieces. Spread with 
unsalted butter before putting in a toaster or an oven – medium heat 
(160 ºC) for 2 minutes then leave to cool.
 4. Lightly mix the already prepared whipped cream with strawberry 
juice with a spoon – to create a pattern.
 5. Decorate the toasted brioche that have been left to cool with cream 
and fresh berries as desired. Sprinkle with some icing sugar, dress with 
mint leaves and organic flowers. Ready to serve.

ส่วนผสม 
	 -	ขนมปังชาร์โคล	1	แถว
	 -	สตรอว์เบอร์ร	ีส�าหรบัคัน้น�า้	100	กรมั
	 -	วปิครมี	300	มลิลลิติร
	 -	กลิน่วานลิลา	6	มลิลลิติร
	 -	น�า้ตาลไอซิง่	ส�าหรบัตคีรมี	70	กรมั
	 -	น�า้ตาลไอซิง่	ส�าหรบัโรยหน้า	5	กรมั
	 -	เนยจดื	20	กรมั
	 -	เบอร์รสีด	(บลเูบอร์ร,ี	สตรอว์เบอร์ร	ี	และเชอร์ร)ี	ชนดิละ	30	กรมั
	 -	ใบมนิต์ส�าหรบัตกแต่ง	2-3	ก้าน
	 -	ดอกไม้ปลอดสาร	รบัประทานได้	ส�าหรบัตกแต่ง	

วธิที�ำ
	 1.	ผสมวปิครมีและน�า้ตาลไอซิง่เข้าด้วยกนั	ตด้ีวยตะกร้อมอืหรอืเครือ่งตไีฟฟ้า	
จนส่วนผสมตัง้ยอดแขง็	จากนัน้น�าไปพกัไว้ในตูเ้ยน็
	 2.	น�าสตรอว์เบอร์รส่ีวนทีใ่ช้คัน้น�า้มาป่ันและกรองเพือ่แยกเมลด็ออก	(ขัน้ตอนนี้ 
หากมเีครือ่งคัน้แยกกากสามารถใช้แทนการป่ันได้)
	 3.	น�าขนมปังมาสไลซ์เป็นแผ่นให้มขีนาดความหนาตามใจชอบ	จ�านวน	5	แผ่น	
ทาหน้าด้วยเนยจดื	จากนัน้น�าไปป้ิงหรืออบด้วยไฟปานกลาง	 (160	องศาเซลเซยีส)	
เป็นเวลา	2	นาท	ีและพกัไว้
	 4.	ผสมวปิครมีทีต่ไีว้เข้ากบัน�า้สตรอว์เบอร์รโีดยใช้ช้อนคนแค่พอให้ส่วนผสมเข้า
กนัจนเกดิเป็นลายเพือ่ความสวยงาม
	 5.	ตกแต่งหน้าขนมปังทีพ่กัไว้ด้วยครมีและเบอร์ รสีดตามใจชอบ	 โรยหน้าด้วย
น�้าตาลไอซิ่ง	 จากนั้นตกแต่งด้วยใบมินต์และดอกไม้ปลอดสารจนสวยงามถูกใจ 
พร้อมเสร์ิฟ

Charcoal Brioche with Berries

Available at: The Emporium, The EmQuartier, Siam Paragon
All of the ingredients: Gourmet Market GF The Waterfall Quartier, 4F Emporium Department Store, GF Paragon Department Store 
Kitchenwares: The Living 4F  Emporium Department Store, 4F Paragon Department Store Zara Home 1F The Waterfall Quartier, 1F Siam Paragon
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Summer BloSSom

 Heighten the happiness level with the flora and fruits from the 
orchards with this easy-to-prepare dessert. A piece of brioche, dab on a 
layer of cream, add juicy berries to round up the taste – another creation 
that will linger sweetly in anyone’s memory. 
	 อัดฉีดความสุขให้ถึงขีดสุดกับดอกและผลจากสวนสวย	ด้วยของหวานที่ 
ตระเตรยีมได้ง่ายจากขนมปังบรยิอชทอ็ปปิงด้วยครมีเนือ้นุม่รสนวล	มอบหลากมติิ
แห่งรสชาตขิองบรรดาเบอร์รไีว้ด้วยกนั	บนัทกึเป็นความทรงจ�าหอมหวานไม่รูล้มื	

Ingredients
 - 1 loaf Charcoal Bread
 - 100 g Strawberries for Juicing
 - 300 ml Whipped Cream
 - 6 ml Vanilla Extract
 - 70 g Icing Sugar for Whipped Cream
 - 5 g Icing Sugar to Sprinkle
 - 20 g Unsalted Butter
 - 30 g (each) Fresh Berries (blueberries, strawberries and cherries) 
 - 2-3 sprigs Mint for Decoration
 - Organic Edible Flowers for Decoration

Instructions
 1. Mix the whipped cream and icing sugar – whip with a whisk or in 
an electric mixer – until it reaches the stiff peak stage. Store in the fridge.
 2. To make the juice, put the strawberries in a blender and strain to 
remove the seeds. (Alternatively, a juice extractor can be used)
 3. Slice the bread to your desired thickness into 5 pieces. Spread with 
unsalted butter before putting in a toaster or an oven – medium heat 
(160 ºC) for 2 minutes then leave to cool.
 4. Lightly mix the already prepared whipped cream with strawberry 
juice with a spoon – to create a pattern.
 5. Decorate the toasted brioche that have been left to cool with cream 
and fresh berries as desired. Sprinkle with some icing sugar, dress with 
mint leaves and organic flowers. Ready to serve.

ส่วนผสม 
	 -	ขนมปังชาร์โคล	1	แถว
	 -	สตรอว์เบอร์ร	ีส�าหรบัคัน้น�า้	100	กรมั
	 -	วปิครมี	300	มลิลลิติร
	 -	กลิน่วานลิลา	6	มลิลลิติร
	 -	น�า้ตาลไอซิง่	ส�าหรบัตคีรมี	70	กรมั
	 -	น�า้ตาลไอซิง่	ส�าหรบัโรยหน้า	5	กรมั
	 -	เนยจดื	20	กรมั
	 -	เบอร์รสีด	(บลเูบอร์ร,ี	สตรอว์เบอร์ร	ี	และเชอร์ร)ี	ชนดิละ	30	กรมั
	 -	ใบมนิต์ส�าหรบัตกแต่ง	2-3	ก้าน
	 -	ดอกไม้ปลอดสาร	รบัประทานได้	ส�าหรบัตกแต่ง	

วธิที�ำ
	 1.	ผสมวปิครมีและน�า้ตาลไอซิง่เข้าด้วยกนั	ตด้ีวยตะกร้อมือหรอืเครือ่งตีไฟฟ้า	
จนส่วนผสมตัง้ยอดแขง็	จากนัน้น�าไปพกัไว้ในตูเ้ยน็
	 2.	น�าสตรอว์เบอร์รส่ีวนทีใ่ช้คัน้น�า้มาป่ันและกรองเพือ่แยกเมลด็ออก	(ขัน้ตอนนี ้
หากมเีครือ่งคัน้แยกกากสามารถใช้แทนการป่ันได้)
	 3.	น�าขนมปังมาสไลซ์เป็นแผ่นให้มขีนาดความหนาตามใจชอบ	จ�านวน	5	แผ่น	
ทาหน้าด้วยเนยจดื	จากน้ันน�าไปป้ิงหรอือบด้วยไฟปานกลาง	 (160	องศาเซลเซยีส)	
เป็นเวลา	2	นาท	ีและพกัไว้
	 4.	ผสมวปิครมีทีต่ไีว้เข้ากบัน�า้สตรอว์เบอร์รโีดยใช้ช้อนคนแค่พอให้ส่วนผสมเข้า
กนัจนเกดิเป็นลายเพือ่ความสวยงาม
	 5.	ตกแต่งหน้าขนมปังทีพั่กไว้ด้วยครมีและเบอร์ รสีดตามใจชอบ	 โรยหน้าด้วย
น�้าตาลไอซิ่ง	 จากนั้นตกแต่งด้วยใบมินต์และดอกไม้ปลอดสารจนสวยงามถูกใจ 
พร้อมเสร์ิฟ

Charcoal Brioche with Berries

Available at: The Emporium, The EmQuartier, Siam Paragon
All of the ingredients: Gourmet Market GF The Waterfall Quartier, 4F Emporium Department Store, GF Paragon Department Store 
Kitchenwares: The Living 4F  Emporium Department Store, 4F Paragon Department Store Zara Home 1F The Waterfall Quartier, 1F Siam Paragon
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THE TASTE OF SUMMER

SIAM PARAGON

Let culinary art and science lower the degree of summer heat and transport you to another appetizing dimension.
ให้ศาสตร์และศลิป์ของรสอาหารช่วยลดดกีรคีวามร้อนทีก่�าลงัระอเุพิม่ขึน้ในทกุนาทใีห้เยน็ลง 

พร้อมกบัปล่อยให้รสอร่อยได้ท�าหน้าทีพ่าคณุก้าวข้ามไปสูอ่กีมติแิห่งความสขุทีม่หศัจรรย์ในทกุนาที

THE MANGO GARDEN 
GF Sweet Avenue
 Summer is the time to sample the season’s 
must, “mango and sticky rice sprinkled with 
sun-dried fish – a Royal Recipe”. The bi-color 
sticky rice is carefully made from a single strain of 
specially selected glutinous rice that is sweetened 
with freshly squeezed, top quality coconut 
milk. The accompanied dried-fish, made from 
snakehead fish, has been roasted and ground 
into powdery form with a touch of fried red shallot 
that enhance the flavor further. 
 ร้อนแบบน้ีแนะน�าให้พุ่งตัวตรงไปที่ “ข้าวเหนียว
มะม่วงปลาแห้งสูตรชาววัง” อาหารประจ�าฤดูกาลที่
เสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวเหนียวมูนสองสีโรยงาปิดทอง 
ข้าวเหนยีวของทีน่ีเ่รยีงตวัเป็นเม็ดสวยงามด้วยความท่ี
คัดเอาเฉพาะข้าวเหนยีวเขีย้วงแูท้ๆ เท่านัน้ ก่อนจะน�า
มามนูด้วยหวักะทสิดแท้จากมะพร้าวขดูคณุภาพด ีส่วน 
ปลาแห้งท่ีวางเคียงมาเป็นสูตรโบราณที่คั่วจากปลา
ช่อนนา หอมกลิน่หอมแดงเจยีวซึง่เข้ากนัได้กบัมะม่วง 

HAPPY BEEF BY M  
GF The Gourmet Garden
 Beef lovers would not go amiss with a visit 
here _ with many premium quality meats on offer 
including Japanese’s Kobe, Kagoshima, Wagyu 
as well as Thai-French. Your preferred beef can 
be made into any dish such as grilled Wagyu beef 
noodle, Kobe beef in Thai green curry, fried noodle 
in soy sauce with chuck, Thai style grilled beef 
spicy salad, or hot pot set. For the hot pot menu,  
braised beef shank is highly recommended as 
the cut has been braised using a secret recipe 
resulting in a melt-in-your-mouth chunks.
 สายเนื้อห้ามพลาดกับเมนูเนื้อเกรดพรีเมียมที่มี
ให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเนื้อญี่ปุ่นแบบโกเบ 
คาโงชิมะ วากิว รวมถึงเนื้อไทย-เฟรนช์ ที่สามารถ 
สั่งได้ว่าจะให้ปรุงเป็นอาหารอะไร เช่น ก๋วยเต๋ียวเนื้อ
วากวิย่าง แกงเขียวหวานเนือ้โกเบ ผดัซีอิว๊เนือ้สนัหน้า 
ย�าเนือ้ย่าง หรือชดุลวกจิม้ ซึง่ส�าหรบัลวกจ้ิมบอกได้เลย 
ว่าต้องเป็นเนือ้น่องลายตุน๋เท่านัน้ เพราะเนือ้จะถกูตุ๋น 
ตามสูตรลับเฉพาะของร้าน ท�าให้ถึงเครื่องและนุ่ม 
จนแทบละลายในปาก 

QQ DESSERT
GF The Gourmet Garden
 3-Treasure Tangyuan is a special creation 
to welcome Thai summer heat. These small 
glutinous rice balls have gummy and chewy 
texture with special filling followed a Taiwanese 
recipe. Serve in ginger water or milk. Should one 
dish doesn’t fulfil your appetite, order the best-
selling grass jelly dessert. This smooth texture 
gelatin-like jelly comes in its signature black 
ice, exuding gentle fragrance and semi-sweet 
taste, topped with taro balls, taro, and red bean 
paste. Wash down with QQ Garden Milk Tea – its 
appearance resembles a plant pot as the top is 
covered in ground black cookies and mint leaves 
on top of milk tea and a thin layer of whipped 
cream. A perfectly sweet drink to slurp down in 
the summertime.

 เมนูใหม่ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อต้อนรับฤดูร้อน 
ในไทย คอืบวัลอยไต้หวนั 3 รส (3-Treasure Tangyuan) 
บัวลอยแป้งนุ่มหนึบ ด้านในสอดไส้สูตรพิเศษจาก
ไต้หวนั แนะน�าให้รบัประทานพร้อมน�า้ขงิหรอืนมสดจะ
ได้รสชาตหิวานหอมอร่อยทีล่งตวั จบจานแรกถ้าใครยงั
รูส้กึร้อนอยูน่ดิๆ ให้ไปต่อกนัทีเ่มนขูายดอีย่างเฉาก๊วย 
No.1 เฉาก๊วยเนื้อเนียนเสิร์ฟพร้อมน�้าแข็งสมุนไพร 
สีด�าสูตรพิเศษที่ให้ความหอมและมีรสชาติหวานน้อย 
รบัประทานคูก่บัทอ็ปปิงทาโร่บอล เผอืกกวน และถัว่แดง  
ถ้ายังไม่สุดให้ปิดท้ายด้วยชานมการ์เด้นคิวคิว เมนูที ่
ตกแต่งเหมอืนกระถางต้นไม้ ด้านบนโรยด้วยคกุกีส้ดี�า
บดละเอยีด และประดบัด้วยใบมนิต์ ส่วนด้านล่างเป็น 
ชานมและวปิครมีเนือ้นุม่ ให้รสชาตหิวานกลมกล่อมลงตวั
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	 ไม่จ�ำเป็นต้องเดนิทำงไกลเพือ่หลบร้อน	 เพรำะแค่
มำที	่Makai	Acai	&	Superfood	Bar	กใ็ห้อำรมณ์เหมอืน
ได้ไปพกัผ่อนบนหมูเ่กำะทะเลใต้	 ด้วยอำรมณ์ของร้ำน
ที่ตกแต่งด้วยเซิร์ฟบอร์ดรีไซเคิลส่งตรงจำกชำยหำด	
รวมถึงถ้วยชำมที่ยกเสิร์ฟก็ท�ำจำกกะลำมะพร้ำวและ
กระดำษเพือ่ให้ได้อำรมณ์เหมอืนไปอยูร่มิหำดจรงิๆ	เมนู
แนะน�ำคอื	Acai	Bowl	ทีม่หีลำยรสให้เลอืก	เช่น	Tickle	
My	Berry	ท�ำจำกอำซำอป่ัินรวมกบักล้วย	สตรอว์เบอร์รี 
และบลูเบอร์รีแบบไม่ผสมน�้ำ	 ท�ำให้ได้ผลลัพธ์เป็น 
อำซำอิโบวล์เนื้อเข้มข้น	ท็อปปิ้งด้วยซูเปอร์ฟู้ดและ 
ผลไม้อกีหลำกหลำย

CAFÉ BORA
4F Food Passage
 In this heat, nothing tastes better than Bingsu 
with purple sweet potato from Café Bora. This 
new, improved-recipe features purple sweet 
potato ice shavings with sugary taste. Order the 
delicious sweet potato tiramisu, the café’s best-
seller, to accompany this dish.
	 ร้อนๆ	แบบน้ีจะมีอะไรดไีปกว่ำกำรเพลดิเพลนิกบั
บงิซมูนัม่วงจำก	Café	Bora	ทีเ่พิง่ปรบัสตูรใหม่ครัง้ใหญ่
ด้วยกำรน�ำมันม่วงไปป่ันกบัเกลด็น�ำ้แขง็จนละเอียดได้
เป็นน�ำ้แขง็สม่ีวงพำสเทลท่ีหวำนนุ่มละมุนลิน้กว่ำท่ีเคย	
แนะน�ำให้สัง่ทิรำมิสมัุนม่วงมำกนิคู่กนั	เพรำะน่ีคือเมนูท่ี
ขำยดท่ีีสดุของร้ำนกบัควำมกลมกล่อมท่ีเข้มข้นในทุกค�ำ

HONMONO GRAND OMAKASE
GF The Gourmet Garden
 Refresh yourself with the freshly-caught 
seafood from Japan with Omakase course. 
Each piece is carefully made with the hands of 
Thailand’s Iron Chef. Not only the experience 
guarantees freshest of ingredients, the chef’s 
creative freedom will surprise every mouthful.
	 ดับร้อนด้วยควำมสดจำกทะเลญี่ปุนกับเมนู 
Omakase	 Course	 ทุกค�ำถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือ
ของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย	ส่งผลให้นอกเหนือ 
จำกควำมสดที่เชฟพิถีพิถันเป็นพิเศษ	 ยังมีเรื่องของ
ควำมประณีตในรสชำติที่จะสร้ำงควำมเซอร์ไพรส์ให้
เกดิขึน้ในทกุค�ำ	

BOON TONG KEE 
4F Food Passage
 From a small street-vendor in Singapore’s 
China Town selling chicken rice, Boon Tong Kee 
has gained a place in any foodie’s list of things 
to eat before they die. Its incomparable taste 
always commands more than one visit. The 
seasoned rice and top-grade chicken that has 
been poached overnight to be dipped in secret 
spicy sauce is served at room temperature. Drink 
with healthy Barley water for good health.

MAKAI ACAI & SUPERFOOD BAR  
GF The Gourmet Garden
 No need to venture far, Makai Acai & 
Superfood Bar is here to serve up the mood of 
South Pacific. Not only the décor uses recycled 
surfboards sent straight from the beach, the 
bowls are made from coconut shells and paper 
to ignite a seaside mood. Acai Bowl is a must 
with many flavors to choose from – like Tickle 
My Berry made from Acai, bananas, strawberries,  
and blueberries. With no added water, this bowl 
is thick with beneficial nutrients of the superfood 
and fruits squad. 

	 จำกรถเขน็ขำยข้ำวมนัไก่เลก็ๆ	 ในย่ำนไชน่ำทำวน์
ของสิงคโปร์	 วันนี้ขึ้นแท่นกลำยเป็นร้ำนข้ำวมันไก่ที ่
ทุกคนต้องปักหมุดไปชิมให้ได้สกัครัง้ในชีวิต	เช่ือเถอะว่ำ 
ถ้ำได้กนิแล้วจะต้องกลบัไปซ�ำ้อกีแน่นอน	 ด้วยรสชำติ
ทีอ่ร่อยไม่เหมอืนใคร	พเิศษทัง้ข้ำวมนัทีห่อมนวลเรยีง
เมด็สวยเข้ำคูก่นัได้อย่ำงดกีบัไก่ต้นต�ำรบัตำมสตูรของ
สิงคโปร์ท่ีย�้ำว่ำจะต้องเป็นไก่นุ่มคัดพิเศษเกรดดีท่ีสุด	
ก่อนจะน�ำมำต้มข้ำมคนื	 เสร์ิฟแบบอณุหภมูห้ิอง	 รำด 
ด้วยน�้ำซอสสูตรลับ	 และปิดท้ำยด้วยน�้ำจ้ิมสูตรเด็ด 
ที่จะท�ำให้กลมกล่อมยิ่งขึ้น	 แนะน�ำให้สั่งน�้ำบำร์เลย์ 
มำช่วยชรูส	เพรำะนอกจำกจะดต่ีอสขุภำพ	แล้วยงัช่วย
ดบัร้อนได้ด้วย
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THE TASTE OF SUMMER

SIAM PARAGON

Let culinary art and science lower the degree of summer heat and transport you to another appetizing dimension.
ให้ศาสตร์และศลิป์ของรสอาหารช่วยลดดกีรคีวามร้อนทีก่�าลงัระอเุพิม่ขึน้ในทกุนาทใีห้เยน็ลง 

พร้อมกบัปล่อยให้รสอร่อยได้ท�าหน้าทีพ่าคณุก้าวข้ามไปสูอ่กีมติแิห่งความสขุทีม่หศัจรรย์ในทกุนาที

THE MANGO GARDEN 
GF Sweet Avenue
 Summer is the time to sample the season’s 
must, “mango and sticky rice sprinkled with 
sun-dried fish – a Royal Recipe”. The bi-color 
sticky rice is carefully made from a single strain of 
specially selected glutinous rice that is sweetened 
with freshly squeezed, top quality coconut 
milk. The accompanied dried-fish, made from 
snakehead fish, has been roasted and ground 
into powdery form with a touch of fried red shallot 
that enhance the flavor further. 
 ร้อนแบบนี้แนะน�าให้พุ่งตัวตรงไปที่ “ข้าวเหนียว
มะม่วงปลาแห้งสูตรชาววัง” อาหารประจ�าฤดูกาลที่
เสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวเหนียวมูนสองสีโรยงาปิดทอง 
ข้าวเหนยีวของทีน่ีเ่รยีงตวัเป็นเมด็สวยงามด้วยความที่
คัดเอาเฉพาะข้าวเหนยีวเขีย้วงูแท้ๆ เท่านัน้ ก่อนจะน�า
มามนูด้วยหวักะทสิดแท้จากมะพร้าวขูดคณุภาพด ีส่วน 
ปลาแห้งที่วางเคียงมาเป็นสูตรโบราณที่คั่วจากปลา
ช่อนนา หอมกลิน่หอมแดงเจยีวซึง่เข้ากนัได้กบัมะม่วง 

HAPPY BEEF BY M  
GF The Gourmet Garden
 Beef lovers would not go amiss with a visit 
here _ with many premium quality meats on offer 
including Japanese’s Kobe, Kagoshima, Wagyu 
as well as Thai-French. Your preferred beef can 
be made into any dish such as grilled Wagyu beef 
noodle, Kobe beef in Thai green curry, fried noodle 
in soy sauce with chuck, Thai style grilled beef 
spicy salad, or hot pot set. For the hot pot menu,  
braised beef shank is highly recommended as 
the cut has been braised using a secret recipe 
resulting in a melt-in-your-mouth chunks.
 สายเนื้อห้ามพลาดกับเมนูเน้ือเกรดพรีเมียมที่มี
ให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเนื้อญี่ปุ่นแบบโกเบ 
คาโงชิมะ วากิว รวมถึงเน้ือไทย-เฟรนช์ ที่สามารถ 
สั่งได้ว่าจะให้ปรุงเป็นอาหารอะไร เช่น ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
วากวิย่าง แกงเขยีวหวานเนือ้โกเบ ผดัซอีิว๊เนือ้สนัหน้า 
ย�าเนือ้ย่าง หรอืชดุลวกจิม้ ซึง่ส�าหรบัลวกจิม้บอกได้เลย 
ว่าต้องเป็นเนือ้น่องลายตุน๋เท่านัน้ เพราะเนือ้จะถกูตุ๋น 
ตามสูตรลับเฉพาะของร้าน ท�าให้ถึงเครื่องและนุ่ม 
จนแทบละลายในปาก 

QQ DESSERT
GF The Gourmet Garden
 3-Treasure Tangyuan is a special creation 
to welcome Thai summer heat. These small 
glutinous rice balls have gummy and chewy 
texture with special filling followed a Taiwanese 
recipe. Serve in ginger water or milk. Should one 
dish doesn’t fulfil your appetite, order the best-
selling grass jelly dessert. This smooth texture 
gelatin-like jelly comes in its signature black 
ice, exuding gentle fragrance and semi-sweet 
taste, topped with taro balls, taro, and red bean 
paste. Wash down with QQ Garden Milk Tea – its 
appearance resembles a plant pot as the top is 
covered in ground black cookies and mint leaves 
on top of milk tea and a thin layer of whipped 
cream. A perfectly sweet drink to slurp down in 
the summertime.

 เมนูใหม่ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อต้อนรับฤดูร้อน 
ในไทย คอืบวัลอยไต้หวนั 3 รส (3-Treasure Tangyuan) 
บัวลอยแป้งนุ่มหนึบ ด้านในสอดไส้สูตรพิเศษจาก
ไต้หวนั แนะน�าให้รบัประทานพร้อมน�า้ขงิหรอืนมสดจะ
ได้รสชาตหิวานหอมอร่อยทีล่งตวั จบจานแรกถ้าใครยงั
รู้สกึร้อนอยูน่ดิๆ ให้ไปต่อกนัทีเ่มนขูายดอีย่างเฉาก๊วย 
No.1 เฉาก๊วยเนื้อเนียนเสิร์ฟพร้อมน�้าแข็งสมุนไพร 
สีด�าสูตรพิเศษที่ให้ความหอมและมีรสชาติหวานน้อย 
รับประทานคูก่บัทอ็ปปิงทาโร่บอล เผอืกกวน และถัว่แดง  
ถ้ายังไม่สุดให้ปิดท้ายด้วยชานมการ์เด้นคิวคิว เมนูท่ี 
ตกแต่งเหมอืนกระถางต้นไม้ ด้านบนโรยด้วยคกุกีส้ดี�า
บดละเอยีด และประดบัด้วยใบมนิต์ ส่วนด้านล่างเป็น 
ชานมและวปิครมีเนือ้นุม่ ให้รสชาตหิวานกลมกล่อมลงตวั
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	 ไม่จ�ำเป็นต้องเดนิทำงไกลเพือ่หลบร้อน	 เพรำะแค่
มำที	่Makai	Acai	&	Superfood	Bar	กใ็ห้อำรมณ์เหมอืน
ได้ไปพกัผ่อนบนหมูเ่กำะทะเลใต้	 ด้วยอำรมณ์ของร้ำน
ที่ตกแต่งด้วยเซิร์ฟบอร์ดรีไซเคิลส่งตรงจำกชำยหำด	
รวมถึงถ้วยชำมที่ยกเสิร์ฟก็ท�ำจำกกะลำมะพร้ำวและ
กระดำษเพือ่ให้ได้อำรมณ์เหมอืนไปอยูริ่มหำดจริงๆ	เมนู
แนะน�ำคอื	Acai	Bowl	ทีม่หีลำยรสให้เลอืก	เช่น	Tickle	
My	Berry	ท�ำจำกอำซำอป่ัินรวมกบักล้วย	สตรอว์เบอร์รี 
และบลูเบอร์รีแบบไม่ผสมน�้ำ	 ท�ำให้ได้ผลลัพธ์เป็น 
อำซำอิโบวล์เนื้อเข้มข้น	ท็อปปิ้งด้วยซูเปอร์ฟู้ดและ 
ผลไม้อกีหลำกหลำย

CAFÉ BORA
4F Food Passage
 In this heat, nothing tastes better than Bingsu 
with purple sweet potato from Café Bora. This 
new, improved-recipe features purple sweet 
potato ice shavings with sugary taste. Order the 
delicious sweet potato tiramisu, the café’s best-
seller, to accompany this dish.
	 ร้อนๆ	แบบนีจ้ะมอีะไรดีไปกว่ำกำรเพลดิเพลนิกบั
บิงซมูนัม่วงจำก	Café	Bora	ทีเ่พิง่ปรบัสตูรใหม่ครัง้ใหญ่
ด้วยกำรน�ำมนัม่วงไปป่ันกบัเกลด็น�ำ้แข็งจนละเอยีดได้
เป็นน�ำ้แขง็สม่ีวงพำสเทลทีห่วำนนุม่ละมนุลิน้กว่ำทีเ่คย	
แนะน�ำให้สัง่ทริำมสิมุนัม่วงมำกนิคูก่นั	เพรำะนีค่อืเมนทูี่
ขำยดทีีส่ดุของร้ำนกบัควำมกลมกล่อมทีเ่ข้มข้นในทกุค�ำ

HONMONO GRAND OMAKASE
GF The Gourmet Garden
 Refresh yourself with the freshly-caught 
seafood from Japan with Omakase course. 
Each piece is carefully made with the hands of 
Thailand’s Iron Chef. Not only the experience 
guarantees freshest of ingredients, the chef’s 
creative freedom will surprise every mouthful.
	 ดับร ้อนด้วยควำมสดจำกทะเลญี่ปุนกับเมนู 
Omakase	 Course	 ทุกค�ำถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือ
ของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย	ส่งผลให้นอกเหนือ 
จำกควำมสดที่เชฟพิถีพิถันเป็นพิเศษ	 ยังมีเรื่องของ
ควำมประณีตในรสชำติที่จะสร้ำงควำมเซอร์ไพรส์ให้
เกดิขึน้ในทกุค�ำ	

BOON TONG KEE 
4F Food Passage
 From a small street-vendor in Singapore’s 
China Town selling chicken rice, Boon Tong Kee 
has gained a place in any foodie’s list of things 
to eat before they die. Its incomparable taste 
always commands more than one visit. The 
seasoned rice and top-grade chicken that has 
been poached overnight to be dipped in secret 
spicy sauce is served at room temperature. Drink 
with healthy Barley water for good health.

MAKAI ACAI & SUPERFOOD BAR  
GF The Gourmet Garden
 No need to venture far, Makai Acai & 
Superfood Bar is here to serve up the mood of 
South Pacific. Not only the décor uses recycled 
surfboards sent straight from the beach, the 
bowls are made from coconut shells and paper 
to ignite a seaside mood. Acai Bowl is a must 
with many flavors to choose from – like Tickle 
My Berry made from Acai, bananas, strawberries,  
and blueberries. With no added water, this bowl 
is thick with beneficial nutrients of the superfood 
and fruits squad. 

	 จำกรถเข็นขำยข้ำวมนัไก่เลก็ๆ	 ในย่ำนไชน่ำทำวน์
ของสิงคโปร์	 วันนี้ข้ึนแท่นกลำยเป็นร้ำนข้ำวมันไก่ที่ 
ทกุคนต้องปักหมดุไปชมิให้ได้สกัครัง้ในชวีติ	เชือ่เถอะว่ำ 
ถ้ำได้กนิแล้วจะต้องกลบัไปซ�ำ้อกีแน่นอน	 ด้วยรสชำติ
ทีอ่ร่อยไม่เหมอืนใคร	พเิศษทัง้ข้ำวมนัทีห่อมนวลเรยีง
เมด็สวยเข้ำคูก่นัได้อย่ำงดกีบัไก่ต้นต�ำรบัตำมสตูรของ
สิงคโปร์ที่ย�้ำว่ำจะต้องเป็นไก่นุ่มคัดพิเศษเกรดดีที่สุด	
ก่อนจะน�ำมำต้มข้ำมคนื	 เสร์ิฟแบบอณุหภมูห้ิอง	 รำด 
ด้วยน�้ำซอสสูตรลับ	 และปิดท้ำยด้วยน�้ำจิ้มสูตรเด็ด 
ที่จะท�ำให้กลมกล่อมยิ่งขึ้น	 แนะน�ำให้สั่งน�้ำบำร์เลย์ 
มำช่วยชรูส	เพรำะนอกจำกจะดต่ีอสขุภำพ	แล้วยงัช่วย
ดบัร้อนได้ด้วย
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THE EMQUARTIER

CHAIRMAN BY CHEF MAN
BF The Glass Quartier
 A unique Hong Kong café that draws its 
decor and its food and drinks menu from a fusion 
of Chinese and Western culture. Never fail to 
disappoint are the Pot Rice, instant noodles, and 
the well-known pineapple bun – all cooked Hong 
Kong style. Don’t forget to add thick pieces of 
French toast and milk tea to your order.
	 คาเฟ่ฮ่องกงที่มาพร้อมกับเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ครบครนั	ทัง้การตกแต่งและเมนอูาหาร	จนถงึเครือ่งดืม่ 
ที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนและตะวันตกเข้า 
ด้วยกนั	ส่งผลให้เมนเูด่นทีแ่นะน�าว่ามาแล้วต้องสัง่ให้ได้ 
คอื	ข้าวอบหม้อดนิแบบฮ่องกง	บะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปูสไตล์
ฮ่องกงแท้ๆ	 ขนมปังสับปะรดอันเลื่องชื่อของฮ่องกง 
รวมทัง้เฟรนช์โทสต์เนือ้หนานุม่	และชานม

GOKFAYUEN
7F The Helix Quartier
 One nationally known and very popular 
version, Shaoxing, originated in the Zhejiang 
province of eastern China. Shaoxing drunken 
chicken is cooked and marinated with historic 
Shaoxing wine to create a deep flavor. They only 
select chicken thigh for smooth texture and 
better flavor. The other menu should not miss 
is Hong Kong wonton noodle that stays true 
to the traditional dish. Though, some vouches 
that this version tastes better than its original 
counterpart due to its fragrant stock with a full 
taste of pork bones, dried fish, shrimp roes, and 
various spices. The chewy noodles are perfect 
with chunky shrimp wonton and delicious char 
siu. Gokfayuen also features Hong Kong style 
porridge, soy chicken, roast duck, and milk tea in 
its menu. The taste is so authentic that you may 
be fooled into thinking that you are in Hong Kong.
	 ทเีดด็ทีส่ดุของร้านนีอ้ยูท่ี	่ “ไก่แช่เหล้า”	กบัสตูรลบั
จากต้นฉบบัมณฑลเจ้อเจียงของประเทศจนีทีจ่ะหมกัไก่ 
กับเหล้าสูตรพิเศษภายใต้กรรมวิธีที่พิถีพิถัน	 เพื่อให้
รสชาตซึิมเข้าเน้ือและได้รสกลมกล่อมทีส่ดุ	 อกีอย่างที่ 
ไม่อยากให้พลาดคือบะหมี่เกี๊ยวสไตล์ฮ่องกงแท้ๆ	 ที่
หลายคนการันตีว่าเหมือนต้นฉบับและอีกหลายเสียง 
ชีช้ดัว่าอร่อยกว่า	กบัน�า้ซปุทีม่คีวามหอมแบบถงึเครือ่ง
ครบทัง้กระดกูหม	ูปลาแห้ง	ไข่กุง้	และเครือ่งเทศนานา
ชนดิ	ส่วนเส้นบะหมีก่เ็หนยีวหนบึเข้าคูก่นัได้อย่างดกีบั
เกีย๊วกุง้เน้ือแน่นและหมูแดงตุน๋รสชาตเิยีย่ม	 ส่วนใคร 
ทีห่ลงใหลในรสละมนุของโจ๊กฮ่องกง	 ไก่ซอีิว๊	 เป็ดย่าง	
และชานม	ท่ีน่ีกมี็เสร์ิฟ	กนิไปเพลนิๆ	ด้วยรสทีใ่ช่กท็�าให้
เผลอคดิว่าตวัเองนัง่อยูท่ีฮ่่องกงเลยทเีดยีว

THONG SMITH 
7F The Helix Quartier
 A local dish that lets you forget the sweltering 
weather – “Nam Tok”, spicy noodles with ox 
tongue from special grade beef cattle. Whole 
tongue is slowly stewed with Chinese herbs to 
preserve the tenderness. It is only cut into pieces 
before each serving. This type of noodle soup has 
an intense, rich, and spicy taste with no need for 
extra condiments.
	 ชวนมาแซ่บต้อนรบัซมัเมอร์กบัเมนกู๋วยเต๋ียวน�า้ตก
ลิ้นวัวทองสมิทธ์	 จานนี้มีดีที่ลิ้นวัวโคขุนคัดพิเศษที่น�า
มาตุน๋อย่างช้าๆ	ทัง้ชิน้กบัเครือ่งยาจนีเพือ่กกัเกบ็ความ
หอมละมนุไว้ภายใน	ก่อนยกเสร์ิฟจงึค่อยน�ามาหัน่เป็น
ชิน้พอดคี�า	เข้ากนัได้กบัซปุน�า้ตกสตูรพเิศษทีแ่ซ่บแบบ
ไม่ต้องปรงุเพิม่

MOM&SIS THE SMOOTHIE CAFÉ
7F The Helix Quartier
 This café focuses on superfood smoothies 
and boldly states its “no artificial sweetener” 
stand which includes syrup, sugar or any kind 
of juice concentrate. Each menu is individually 
explored through various trials before settling on 
the perfect taste combinations between fruits 
and vegetables. Their salads and sandwiches 
are healthy with the use of only natural yeast 
bread while salad dressings are free of eggs and 
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YOU&I PREMIUM SUKI BUFFET
9F The Helix Quartier
 The summer menu at this suki place highlights 
fresh and chewy abalone to be served with spicy 
seafood sauce. Oysters, accompanied by fried 
shallots, roast chili paste, and “krathin”, one of 
the local vegetables, are also the focus of the 
season. Again, served with spicy dipping sauce 
that instantly transports the eater to the beach. 
YOU&I also appeals to dessert lovers with Wat 
Jed’s Lod Chong, grass jelly, Tub Tim Krob, and 
Salim. These traditional Thai desserts are the 
perfect ending to an enjoyable meal.

SUSHI SEKI 
4F Quartier CineArt 
 Seafood from various origins join forces at 
this establishment – salmon from Norway, Hotate 
from Hokkaido, fresh fish from Japan’s Tsukiji 
fish market as well as foie gras from France. The 
dish here undergoes a rigorous supervision of a 
Japanese chef to serve the best quality meal. This 
particular branch’s exclusive menus are salmon 
truffle, wagyu steak truffle, and wagyu foie gras. 
	 ชวนมารื่นรมย์กับอาหารทะเลท่ีส่งตรงจากหลาย
ประเทศ	 เริ่มต้นท่ีแซลมอนจากนอร์เวย์	ฟัวกราส์จาก
ฝรัง่เศส	หอยโฮตาเตะจากเกาะฮอกไกโด	และปลาสดๆ	
จากตลาดปลาสึกิจิท่ีญี่ปุ่น	 ภายใต้การดูแลของเชฟ
อาหารญีปุ่น่ทีมุ่ง่มัน่ให้ได้คณุภาพระดบัพรเีมยีม	 เมนู
พเิศษทีม่เีฉพาะสาขานีเ้ท่านัน้คอื	แซลมอน	ทรฟัเฟิล,	
วากวิสเต๊ก	ทรฟัเฟิล	และวากวิฟัวกราส์	

mayonnaise. Popular menu is the Egg Avocado 
Sandwich which is Keto friendly. Hass avocado 
are specially selected and mashed with boiled 
eggs, served with sunflower sprouts and seeds, 
seasoned with a bit of salt and pepper. Acai The 
Rainbow is the smoothie of choice. With berries, 
including Acai (native to the Amazon and is rich 
in antioxidants) as the main ingredients to help 
slow down the aging process.
	 ทีน่ีเ่ด่นในเรือ่งของ	Superfood	Smoothie	และกล้า
ยนืยนัว่าตวัเองเป็น	No	Artificial	Sweetener	คอืไม่มกีาร
ใช้สารให้ความหวานใดๆ	ทัง้สิน้	 ไม่ว่าจะเป็นน�า้เช่ือม	
ไซรปั	น�า้ตาล	หรอืน�า้ผลไม้เข้มข้น	ทกุเมนสูร้างสรรค์
ข้ึนมาภายใต้การทดลองจนเกดิเป็นความลงตัวทีส่ดุของ
การจับคู่ระหว่างผักกับผลไม้ชนิดต่างๆ	ส่วนเมนูสลัด
และแซนด์วชิกม็ัน่ใจได้ว่าดต่ีอสขุภาพ	เพราะขนมปังใช้
ยสีต์ธรรมชาต	ิ ส่วนน�า้สลดัจะไม่ใส่มายองเนสและไข่	
เมนแูนะน�าคอื	Egg	Avocado	Sandwich	 เมนนูีเ้ป็น	
Keto	Friendly	คดัสรร	Hass	Avocado	มาจบัคูบ่ดกบั
ไข่ต้ม	พร้อมต้นอ่อนทานตะวนัและเมลด็ทานตะวนั	โรย
เกลอื	และพรกิไทย	ส่วนสมทูตีท้ีอ่ยากให้ลองคอื	Acai	
The	Rainbow	เพราะมผีลไม้ตระกลูเบอร์ร	ีอย่างอาซาอ ิ
ทีม่แีค่แถบลุม่แม่น�า้แอมะซอน	และได้ข้ึนช่ือว่ามสีาร	
Antioxidant	สงูช่วยเร่ืองชะลอวัยได้ดีเป็นส่วนผสมหลกั

	 เมนเูด็ดรบัหน้าร้อนนีท้ีไ่ม่อยากให้พลาดคอื	“เป๋าฮือ้
เยน็”	นุม่หนบึ	รบัประทานสดกบัน�า้จิม้ซฟีูด้รสแซ่บจะได้ 
รสชาติฟิวช่ันแบบใหม่ทีม่กีลิน่หอมของเป๋าฮือ้ตดักบัรส 
เปรีย้วเผด็ลงตวั	ยงัม	ี “หอยนางรมสดตวั”	 เสร์ิฟพร้อม
เครือ่งเคยีงหอมเจยีว	พรกิเผา	ยอดกระถนิ	รบัประทาน 
กับน�้าจิ้มซีฟู้ดที่ให้อารมณ์เหมือนหนีร้อนไปนั่งชิลอยู ่
รมิทะเลกนัเลยทเีดยีว	ส่วนใครทีเ่ป็นสายหวานทีน่ีม่ทีัง้	
ลอดช่องวดัเจษฯ	เฉาก๊วย	ทบัทมิกรอบ	และซาหริม่ให้ได้ 
เพลนิใจกนัแบบลมือิม่
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THE EMQUARTIER

CHAIRMAN BY CHEF MAN
BF The Glass Quartier
 A unique Hong Kong café that draws its 
decor and its food and drinks menu from a fusion 
of Chinese and Western culture. Never fail to 
disappoint are the Pot Rice, instant noodles, and 
the well-known pineapple bun – all cooked Hong 
Kong style. Don’t forget to add thick pieces of 
French toast and milk tea to your order.
	 คาเฟ่ฮ่องกงที่มาพร้อมกับเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ครบครนั	ทัง้การตกแต่งและเมนอูาหาร	จนถงึเครือ่งดืม่ 
ที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนและตะวันตกเข้า 
ด้วยกนั	ส่งผลให้เมนเูด่นทีแ่นะน�าว่ามาแล้วต้องสัง่ให้ได้ 
คอื	ข้าวอบหม้อดนิแบบฮ่องกง	บะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปูสไตล์
ฮ่องกงแท้ๆ	 ขนมปังสับปะรดอันเลื่องชื่อของฮ่องกง 
รวมทัง้เฟรนช์โทสต์เนือ้หนานุม่	และชานม

GOKFAYUEN
7F The Helix Quartier
 One nationally known and very popular 
version, Shaoxing, originated in the Zhejiang 
province of eastern China. Shaoxing drunken 
chicken is cooked and marinated with historic 
Shaoxing wine to create a deep flavor. They only 
select chicken thigh for smooth texture and 
better flavor. The other menu should not miss 
is Hong Kong wonton noodle that stays true 
to the traditional dish. Though, some vouches 
that this version tastes better than its original 
counterpart due to its fragrant stock with a full 
taste of pork bones, dried fish, shrimp roes, and 
various spices. The chewy noodles are perfect 
with chunky shrimp wonton and delicious char 
siu. Gokfayuen also features Hong Kong style 
porridge, soy chicken, roast duck, and milk tea in 
its menu. The taste is so authentic that you may 
be fooled into thinking that you are in Hong Kong.
	 ทเีดด็ทีส่ดุของร้านนีอ้ยูท่ี	่ “ไก่แช่เหล้า”	กบัสตูรลบั
จากต้นฉบบัมณฑลเจ้อเจยีงของประเทศจนีทีจ่ะหมกัไก่ 
กับเหล้าสูตรพิเศษภายใต้กรรมวิธีที่พิถีพิถัน	 เพื่อให้
รสชาตซิมึเข้าเนือ้และได้รสกลมกล่อมทีส่ดุ	 อกีอย่างที่ 
ไม่อยากให้พลาดคือบะหมี่เกี๊ยวสไตล์ฮ่องกงแท้ๆ	 ที่
หลายคนการันตีว่าเหมือนต้นฉบับและอีกหลายเสียง 
ชีช้ดัว่าอร่อยกว่า	กบัน�า้ซปุทีม่คีวามหอมแบบถงึเครือ่ง
ครบทัง้กระดกูหม	ูปลาแห้ง	ไข่กุง้	และเครือ่งเทศนานา
ชนดิ	ส่วนเส้นบะหมีก่เ็หนยีวหนบึเข้าคูก่นัได้อย่างดกีบั
เกีย๊วกุง้เนือ้แน่นและหมแูดงตุน๋รสชาตเิยีย่ม	 ส่วนใคร 
ทีห่ลงใหลในรสละมนุของโจ๊กฮ่องกง	 ไก่ซอีิว๊	 เป็ดย่าง	
และชานม	ทีน่ีก่ม็เีสร์ิฟ	กนิไปเพลนิๆ	ด้วยรสทีใ่ช่กท็�าให้
เผลอคดิว่าตวัเองนัง่อยูท่ีฮ่่องกงเลยทเีดยีว

THONG SMITH 
7F The Helix Quartier
 A local dish that lets you forget the sweltering 
weather – “Nam Tok”, spicy noodles with ox 
tongue from special grade beef cattle. Whole 
tongue is slowly stewed with Chinese herbs to 
preserve the tenderness. It is only cut into pieces 
before each serving. This type of noodle soup has 
an intense, rich, and spicy taste with no need for 
extra condiments.
	 ชวนมาแซ่บต้อนรบัซมัเมอร์กบัเมนูก๋วยเตีย๋วน�า้ตก
ลิ้นวัวทองสมิทธ์	 จานนี้มีดีที่ลิ้นวัวโคขุนคัดพิเศษที่น�า
มาตุน๋อย่างช้าๆ	ทัง้ชิน้กบัเครือ่งยาจนีเพือ่กกัเกบ็ความ
หอมละมนุไว้ภายใน	ก่อนยกเสร์ิฟจงึค่อยน�ามาหัน่เป็น
ชิน้พอดคี�า	เข้ากนัได้กบัซปุน�า้ตกสตูรพเิศษทีแ่ซ่บแบบ
ไม่ต้องปรงุเพิม่

MOM&SIS THE SMOOTHIE CAFÉ
7F The Helix Quartier
 This café focuses on superfood smoothies 
and boldly states its “no artificial sweetener” 
stand which includes syrup, sugar or any kind 
of juice concentrate. Each menu is individually 
explored through various trials before settling on 
the perfect taste combinations between fruits 
and vegetables. Their salads and sandwiches 
are healthy with the use of only natural yeast 
bread while salad dressings are free of eggs and 
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YOU&I PREMIUM SUKI BUFFET
9F The Helix Quartier
 The summer menu at this suki place highlights 
fresh and chewy abalone to be served with spicy 
seafood sauce. Oysters, accompanied by fried 
shallots, roast chili paste, and “krathin”, one of 
the local vegetables, are also the focus of the 
season. Again, served with spicy dipping sauce 
that instantly transports the eater to the beach. 
YOU&I also appeals to dessert lovers with Wat 
Jed’s Lod Chong, grass jelly, Tub Tim Krob, and 
Salim. These traditional Thai desserts are the 
perfect ending to an enjoyable meal.

SUSHI SEKI 
4F Quartier CineArt 
 Seafood from various origins join forces at 
this establishment – salmon from Norway, Hotate 
from Hokkaido, fresh fish from Japan’s Tsukiji 
fish market as well as foie gras from France. The 
dish here undergoes a rigorous supervision of a 
Japanese chef to serve the best quality meal. This 
particular branch’s exclusive menus are salmon 
truffle, wagyu steak truffle, and wagyu foie gras. 
	 ชวนมารื่นรมย์กับอาหารทะเลที่ส่งตรงจากหลาย
ประเทศ	 เริ่มต้นที่แซลมอนจากนอร์เวย์	ฟัวกราส์จาก
ฝรัง่เศส	หอยโฮตาเตะจากเกาะฮอกไกโด	และปลาสดๆ	
จากตลาดปลาสึกิจิที่ญี่ปุ่น	 ภายใต้การดูแลของเชฟ
อาหารญีปุ่่นทีมุ่ง่มัน่ให้ได้คณุภาพระดบัพรเีมยีม	 เมนู
พิเศษทีม่เีฉพาะสาขานีเ้ท่านัน้คือ	แซลมอน	ทรฟัเฟิล,	
วากวิสเต๊ก	ทรฟัเฟิล	และวากวิฟัวกราส์	

mayonnaise. Popular menu is the Egg Avocado 
Sandwich which is Keto friendly. Hass avocado 
are specially selected and mashed with boiled 
eggs, served with sunflower sprouts and seeds, 
seasoned with a bit of salt and pepper. Acai The 
Rainbow is the smoothie of choice. With berries, 
including Acai (native to the Amazon and is rich 
in antioxidants) as the main ingredients to help 
slow down the aging process.
	 ทีน่ีเ่ด่นในเรือ่งของ	Superfood	Smoothie	และกล้า
ยนืยนัว่าตัวเองเป็น	No	Artificial	Sweetener	คอืไม่มกีาร
ใช้สารให้ความหวานใดๆ	ทัง้สิน้	 ไม่ว่าจะเป็นน�า้เชือ่ม	
ไซรปั	น�า้ตาล	หรอืน�า้ผลไม้เข้มข้น	ทกุเมนสูร้างสรรค์
ข้ึนมาภายใต้การทดลองจนเกดิเป็นความลงตวัทีส่ดุของ
การจับคู่ระหว่างผักกับผลไม้ชนิดต่างๆ	ส่วนเมนูสลัด
และแซนด์วิชกม่ั็นใจได้ว่าดต่ีอสขุภาพ	เพราะขนมปังใช้
ยสีต์ธรรมชาต	ิ ส่วนน�า้สลดัจะไม่ใส่มายองเนสและไข่	
เมนแูนะน�าคอื	Egg	Avocado	Sandwich	 เมนนูีเ้ป็น	
Keto	Friendly	คดัสรร	Hass	Avocado	มาจบัคูบ่ดกบั
ไข่ต้ม	พร้อมต้นอ่อนทานตะวนัและเมลด็ทานตะวนั	โรย
เกลอื	และพรกิไทย	ส่วนสมทูตีท้ีอ่ยากให้ลองคอื	Acai	
The	Rainbow	เพราะมผีลไม้ตระกลูเบอร์ร	ีอย่างอาซาอิ 
ทีม่แีค่แถบลุม่แม่น�า้แอมะซอน	และได้ขึน้ชือ่ว่ามสีาร	
Antioxidant	สงูช่วยเรือ่งชะลอวยัได้ดเีป็นส่วนผสมหลกั

	 เมนเูดด็รับหน้าร้อนนีท้ีไ่ม่อยากให้พลาดคอื	“เป๋าฮือ้
เยน็”	นุม่หนบึ	รบัประทานสดกบัน�า้จิม้ซฟีูด้รสแซ่บจะได้ 
รสชาตฟิิวชัน่แบบใหม่ทีม่กีลิน่หอมของเป๋าฮือ้ตดักบัรส 
เปรีย้วเผด็ลงตวั	ยงัม	ี “หอยนางรมสดตวั”	 เสร์ิฟพร้อม
เครือ่งเคยีงหอมเจยีว	พรกิเผา	ยอดกระถนิ	รบัประทาน 
กับน�้าจิ้มซีฟู้ดที่ให้อารมณ์เหมือนหนีร้อนไปนั่งชิลอยู ่
รมิทะเลกนัเลยทเีดยีว	ส่วนใครทีเ่ป็นสายหวานทีน่ีม่ทีัง้	
ลอดช่องวดัเจษฯ	เฉาก๊วย	ทบัทมิกรอบ	และซาหริม่ให้ได้ 
เพลนิใจกนัแบบลมือิม่
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               Photographer    Sang-Arun Champawan
                           Stylist Nipitpon Rungruang 
Assistant Photographer   Amnaj Waimalee
            Assistant Stylist  Bussakorn Seneewong Na Ayutthaya
            Hair & Make Up  Suteema Rachrattanarak
                           Model Anastasia at Sumon Agency
             Special Thanks Accessories Swarovski, H&M Shoes Christian Louboutin
 Sunglasses Burberry, Ray-Ban
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Fashion DiRECToRY

HOT ISSUE

SUMMER SPIRIT

Arena BF The Emporium, 3F Paragon Department Store
Elle Swim BF The Emporium
Guy Laroche Swim BF The Emporium, 3F Paragon Department Store
Kas & Ko BF The Emporium, 3F Paragon Department Store
Rosa Faia BF The Emporium, 3F Paragon Department Store
Sabina BF The Emporium, 3F Paragon Department Store, 
Speedo BF The Emporium, 3F Paragon Department Store
Streamline BF The Emporium

SUMMER SENSATIONS

Chanel MF The Helix Quartier, MF Siam Paragon
Dior GF The Emporium, MF Siam Paragon
Fendi GF The Emporium, MF Siam Paragon
Miu Miu MF The Helix Quartier, MF Siam Paragon
Prada MF The Helix Quartier, MF Siam Paragon

Nylon Bra Miu Miu 
Cashmere Cardigan + Necklace Chanel 
Earrings Dior
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Florentine  0-2664-8380-2
Jaa  0-2664-8390-4
Karat  0-2664-8800-1
Montblanc  0-2664-8777
Omega  0-2664-9550
Petch Boran  0-2664-8384-5
Rolex  0-2664-8400-3
Tiffany & Co.  0-2664-9030-5
Van Cleef & Arpels  0-2664-8080

M Floor
Bvlgari  0-2664-8008-10
Cartier  0-2664-8660-1
Gem Peace by Chuchai   
0-2664-8215-6 
Gems Pavilion  0-2664-8606-7
Grand Seiko  0-2664-8855
Jasmin Jewelry  0-2664-9009
Prima Gems  0-2664-8799
Rajdamri Gems  0-2664-8889
Sincere Jewelry  0-2664-8456-7

Technology & gadgeTs

2nd Floor
AIS l Telewiz  0-2664-8586-7
CLASSIK  0-2664-8867-8
Eastbourne  0-2664-8515-7
Jaymart  0-2664-8564

FURnITURe & hoMe dÉcoR

3rd Floor
BB. Gallery  0-2664-8593-4
C.V.N. Art Center  0-2664-8644-5
Jaspal Home  0-2664-8566
Jim Thompson  0-2664-8615-7

cloThes & accessoRIes

g Floor
Bottega Veneta  0-2664-7200
Burberry  0-2664-7445
Dior  0-2664-8363-4
Emilio Pucci  0-2664-9908-10
Fendi  0-2664-8370
Roger Vivier  0-2664-8442

M Floor
Chloé  0-2664-7474-5
Dior Homme  0-2664-8773-4
Gucci  0-2664-8200-1
Loewe  0-2664-9902
Louis Vuitton  0-2664-7272
Salvatore Ferragamo   
0-2664-8405-6

1st Floor
Adolfo Dominguez  0-2664-8486
Dapper Exclusive  0-2664-7564
Lacoste  0-2664-8484-5
O&B  0-2664-8595
Soda No.7  0-2664-8464

2nd Floor
Oakley  0-2664-8482
Tank Store  0-2664-8811

WaTches & JeWelRy

g Floor
Blue River   
0-2664-8886-8
CHUN By Tok Kwang   
0-2664-8651-4

FIne dInIng & ResTaURanTs

g Floor
TWG Tea Salon & Boutique  
0-2259-9510

1st Floor
Another Hound Café  
0-2664-8663
Paul  0-2664-7535

2nd Floor
Uta-Andon  0-2664-8528

3rd Floor
Aoi Japanese Restaurant   
0-2664-8590-2
Crystal Jade  0-2664-8803-4
Fuji Japanese Restaurant   
0-2664-8580-1

BeaUTy, healTh & spa

1st Floor
Crabtree & Evelyn  0-2664-9901
MOGA  0-2664-8890
Shiseido Salon & Spa  
0-2664-8543
Truefitt & Hill  0-2664-8822

2nd Floor
Apex Profound Beauty   
0-2664-8613
Boots  0-2664-8575-6
Osim  0-2664-8539

3rd Floor
Harnn  0-2664-9935
Jyunka  0-2664-9155
KKC  0-2664-9158
Satira Spa  

THE EMPORIUM

THE EMPORIUM  
DEPARTMENT STORE

B Floor
Lingerie Salon

g Floor
Ladies' Boutique
The Atelier

M Floor
Beauty Hall
Watch Galleria

1st Floor
Shoes & Bags Salon

2nd Floor
Men Intrend
Sports Mall

3rd Floor
Be Trend 
Exotique Thai 
Imaginia 
Kid’s Planet  
Power Mall

4th Floor
Gourmet Market
The Living  
Warp Zone

KIds, spoRTs & enTeRTaInMenT

2nd Floor
Asia Books  0-2664-8545-6
T.V. Airbookings  0-2664-8500-10
Tokyodo Books  0-2664-8540

3rd Floor
Roller Dome 

5th Floor
Emprivé Cineclub
(Call Center)  0-2268-8899

seRVIces

B3 Floor
Mandarin Oriental Dry Cleaning   
0-2259-8715
Mr.Bag-Fix  0-2090-6464
Mr.Mini  08-4800-3641

B2 Floor
Click Clack  0-2259-9143
Fast Fix  08-7055-0844
Fix-it  08-3997-1644, 0-2742-5696
Miracle Bags and Shoes Spa  
0-2664-9992-3

B1 Floor
Carcare  0-2664-8899
Washery  0-2259-8288

g Floor
Tourist Lounge  0-2269-1000 #1726
Tourist Service Center
- Airluga  09-2287-7745
- Mail Boxes ETC.  0-2259-1548
- Samurai Wifi  09-6843-7873
- Superrich  0-2254-4444
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Gem Peace by Chuchai   
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Gems Pavilion  0-2664-8606-7
Grand Seiko  0-2664-8855
Jasmin Jewelry  0-2664-9009
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Technology & gadgeTs

2nd Floor
AIS l Telewiz  0-2664-8586-7
CLASSIK  0-2664-8867-8
Eastbourne  0-2664-8515-7
Jaymart  0-2664-8564

FURnITURe & hoMe dÉcoR

3rd Floor
BB. Gallery  0-2664-8593-4
C.V.N. Art Center  0-2664-8644-5
Jaspal Home  0-2664-8566
Jim Thompson  0-2664-8615-7

cloThes & accessoRIes

g Floor
Bottega Veneta  0-2664-7200
Burberry  0-2664-7445
Dior  0-2664-8363-4
Emilio Pucci  0-2664-9908-10
Fendi  0-2664-8370
Roger Vivier  0-2664-8442

M Floor
Chloé  0-2664-7474-5
Dior Homme  0-2664-8773-4
Gucci  0-2664-8200-1
Loewe  0-2664-9902
Louis Vuitton  0-2664-7272
Salvatore Ferragamo   
0-2664-8405-6

1st Floor
Adolfo Dominguez  0-2664-8486
Dapper Exclusive  0-2664-7564
Lacoste  0-2664-8484-5
O&B  0-2664-8595
Soda No.7  0-2664-8464

2nd Floor
Oakley  0-2664-8482
Tank Store  0-2664-8811

WaTches & JeWelRy

g Floor
Blue River   
0-2664-8886-8
CHUN By Tok Kwang   
0-2664-8651-4

FIne dInIng & ResTaURanTs

g Floor
TWG Tea Salon & Boutique  
0-2259-9510

1st Floor
Another Hound Café  
0-2664-8663
Paul  0-2664-7535

2nd Floor
Uta-Andon  0-2664-8528

3rd Floor
Aoi Japanese Restaurant   
0-2664-8590-2
Crystal Jade  0-2664-8803-4
Fuji Japanese Restaurant   
0-2664-8580-1

BeaUTy, healTh & spa

1st Floor
Crabtree & Evelyn  0-2664-9901
MOGA  0-2664-8890
Shiseido Salon & Spa  
0-2664-8543
Truefitt & Hill  0-2664-8822

2nd Floor
Apex Profound Beauty   
0-2664-8613
Boots  0-2664-8575-6
Osim  0-2664-8539

3rd Floor
Harnn  0-2664-9935
Jyunka  0-2664-9155
KKC  0-2664-9158
Satira Spa  

THE EMPORIUM

THE EMPORIUM  
DEPARTMENT STORE

B Floor
Lingerie Salon

g Floor
Ladies' Boutique
The Atelier

M Floor
Beauty Hall
Watch Galleria

1st Floor
Shoes & Bags Salon

2nd Floor
Men Intrend
Sports Mall

3rd Floor
Be Trend 
Exotique Thai 
Imaginia 
Kid’s Planet  
Power Mall

4th Floor
Gourmet Market
The Living  
Warp Zone

KIds, spoRTs & enTeRTaInMenT

2nd Floor
Asia Books  0-2664-8545-6
T.V. Airbookings  0-2664-8500-10
Tokyodo Books  0-2664-8540

3rd Floor
Roller Dome 

5th Floor
Emprivé Cineclub
(Call Center)  0-2268-8899

seRVIces

B3 Floor
Mandarin Oriental Dry Cleaning   
0-2259-8715
Mr.Bag-Fix  0-2090-6464
Mr.Mini  08-4800-3641

B2 Floor
Click Clack  0-2259-9143
Fast Fix  08-7055-0844
Fix-it  08-3997-1644, 0-2742-5696
Miracle Bags and Shoes Spa  
0-2664-9992-3

B1 Floor
Carcare  0-2664-8899
Washery  0-2259-8288

g Floor
Tourist Lounge  0-2269-1000 #1726
Tourist Service Center
- Airluga  09-2287-7745
- Mail Boxes ETC.  0-2259-1548
- Samurai Wifi  09-6843-7873
- Superrich  0-2254-4444

112-116.indd   112 3/14/2562 BE   1:55 PM EP040008JO    TRIM228X298     06-03-62

14-03-62   ER   ER



114

THE EMQUARTIER
CLOTHES & ACCESSORIES 

G Floor
Diane von Furstenberg   
0-2003-6410
Emporio Armani   
0-2021-2102
Judith Leiber  0-2003-6014
Kate Spade  0-2003-6411
Longchamp  0-2003-6166
MCM  0-2003-6016
Michael Kors  0-2003-6299
Pleats Please Issey Miyake / 
Bao Bao Issey Miyake  
0-2021-2177

M Floor
3.1 Phillip Lim  0-2021-2133
A Bathing Ape  0-2003-6640
AlX Armani Exchange   
0-2021-2149
Alexander Wang  0-2021-2198
Balenciaga  0-2003-6477-80
Blackbarrett  0-2021-2139
Céline  0-2003-6003
Chanel  0-2003-6055
CK Calvin Klein  
0-2021-2112
Club 21 Collectibles   
0-2021-2118
Club 21 Pop Up   
0-2021-2199
Comme des Garçons Pocket   
0-2021-2191
COS  0-2059-2872
Diesel  0-2021-2176
DKNY  0-2021-2188
Dolce & Gabbana  0-2003-6415
Jimmy Choo  0-2003-6096
Kids 21  0-2021-2120
Miu Miu  0-2003-6048
Prada  0-2003-6044
Proenza Schouler  0-2021-2109
PS Paul Smith  0-2021-2155
Rag & Bone  0-2021-2119
Saint Laurent  0-2003-6078
Stella McCartney 0-2021-2111 
Tory Burch  0-2003-6422
Valentino  0-2003-6111

1st Floor
Adidas Originals   
0-2003-6180
Another Man Story
Beams  0-2003-6067
CC-OO  0-2003-6670
CPS Chaps  0-2003-6672
H&M  0-2003-6460
Jaspal  0-2003-6674
Massimo Dutti  0-2033-6080
Misty Mynx  0-2003-6650
Morgan De Toi /
Morgan Homme  
08-9052-3143
Noriko  0-2003-6656
Pomelo  0-2003-6072
Superdry  09-1774-4707 
Ted Baker  0-2003-6102
Urban Nomads  0-2003-6625
Zara  0-2003-6432                                   

2nd Floor
Amaze  0-2003-6130
Charles & Keith  0-2003-6129

Footwork  0-2003-6119
Fred Perry  0-2003-6117
Jelly Dreams  0-2003-6121
Lyn Around  0-2003-6115
Pronto  0-2003-6128
Quinn  0-2003-6113
Stylenanda  0-2003-6475
Uniqlo  0-2003-6466
Vilebrequin  0-2003-6132

WATCHES & JEWELRY

G Floor
Patek Philippe  0-2003-6038
PMT The Hour Glass   
0-2003-6022

TECHNOLOGY & GADGETS

3rd Floor
B&O  09-3137-8922
BaNANA  09-5364-6157
Big Camera Galleria  
0-2003-6536
dtac Hall 1678
Meridian  0-2003-6154
Samsung  0-2003-6158
Sony  0-2003-6150
Sound City  0-2003-6147
Studio 7  0-2003-6160
True / True Coffee  0-2003-6156

FURNITURE & HOME DÉCOR

1st Floor
Zara Home  0-2003-6645

3rd Floor
Room Concept  0-2003-6523

BANKS & FINANCIAL SERVICES

3rd Floor
Bangkok Bank  0-2003-6500
KBank  0-2003-6683-7
Krungsri Bank  0-2003-6540
Muang Thai  0-2003-6526
SCB  0-2003-6680
Thai Life  0-2003-6528
The Wisdom Lounge 0-2003-6533

FINE DINING & RESTAURANTS

G Floor
Another Day Dessert
D’ARK 0-2003-6013  
Dean & Deluca  0-2261-0464
Harrods Café  0-2003-6424 
Jones the Grocer  0-2261-0382
Mozza by Cocotte  
09-7004-0072
Pierre Hermé  0-2003-6444

M Floor
Café Leitz by Pacamara  
0-2003-6068 

1st Floor
Roast Café  09-4176-3870

2nd Floor
Greyhound Café  0-2003-6660
KOI Thé
Vanilla Cafeteria  0-2003-6124

5th Floor
Escape Bangkok  
0-2003-6000

6th Floor
Fu Cheer  0-2003-6301-2
Fuji  0-2003-6209-10
Häagen-Dazs  0-2003-6307-8
Hokkai Don  0-2003-6200
Kub Kao' Kub Pla  0-2003-6236
Lukkaithong  0-2003-6301-2
MK Live/MK Harvest  
0-2043-7092
Mokuola Hawaii   
0-2003-6202
Sava All Day Dining   
0-2003-6208
South Tiger  0-2003-6314-5
Wine I Love You  0-2003-6213

7th Floor 
Arno’s Steaks.Burgers.Beers  
0-2003-6311 
Coffee Beans by Dao   
0-2003-6229
Emack & Bolio’s  0-2003-6250
Four Seasons  0-2003-6266 
Gokfayuen  0-2003-6316 
Iwane Goes Nature   
06-4165-6232
La Monita  0-2003-6238
Laem Charoen Seafood   
0-2003-6388
Le Dalat  0-2003-6267
Misoya  0-2003-6248
Mövenpick Pop-up 
09-4497-4063
Nara Thai Cuisine   
0-2003-6258
Thong Smith 0-2003-6226
TSUJIRI  08-9205-2281

8th Floor
Audrey Café des Fleurs   
0-2003-6244
Bulgogi Brothers  
09-8246-0888
Café Chilli  0-2003-6291-2
Ginza Shabu-Ten   
0-2003-6206
Maisen  0-2003-6255
Man Fu Yuan  0-2003-6240
Pot Ministry  0-2003-6282
Shio  0-2003-6287
Tajima  0-2003-6271
Tenyuu Sho  0-2003-6277

9th Floor
Bella Rocca  0-2003-6273
Mugendai Penthouse   
0-2033-6333
The Chop  0-2003-6275
You&I Premium Suki Buffet  
0-2003-6399 

BEAUTY, HEALTH & SPA

G Floor
Atelier de Prestige
Creed 
Diptyque  0-2003-6429
Fresh  0-2003-6430
M.A.C  0-2003-6426
Nars  0-2258-0441

Sephora  0-2003-6400
YSL Beauty  0-2003-6427

1st Floor
Bath & Body Works   
0-2003-6066

2nd Floor
Aveda  0-2003-6491
Clé de Peau Beauté 
0-2258-6011
PSA  0-2258-1801
Kiehl’s  0-2003-6490

3rd Floor
Boots  0-2003-6497

4th Floor
Anastasia  0-2003-6296-7
Dental Signature   
0-2003-6322
Doctor Life  0-2003-6196
Immagini Clinic   
0-2003-6188
Khongkwan Clinic  
0-2003-6199
Moga Aveda 0-2003-6190
Romrawin  0-2003-6181
Strip & Browhaus   
0-2003-6295
That’so  0-2003-6171
The Lounge  0-2003-6172
The Next 0-2003-6100

LIFESTYLE & ENTERTAINMENT

1st Floor
BNK48  08-2589-0242

3rd Floor
Better Vision  0-2003-6149
Eye Lab  0-2003-6155
Kinokuniya  0-2003-6507

4th Floor
Another Story  0-2003-6138
Bounce inc.  0-2014-2607-8
JTB  0-2344-4688
Quartier CineArt  0-2261-0199
Virgin Active Fitness Club 
at EmQuartier  0-2770-9797

SERVICES

B Floor
Auto Spa  0-2003-6642
Bellugg Luggage Delivery Service  
Clean & Co.  09-5506-6991
Fast Fix  08-6896-2372
L'Harlogerie 0-2003-6627
Leather Solute  0-2003-6622
Mail Boxes ETC.  0-2003-6623

G Floor
Tourist Lounge

M Floor
Club 21 Services  0-2021-2121

2nd Floor
TrueSphere  0-2003-6293-4

3rd Floor
AIS Serenade Club  0-2003-6163
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THE EMQUARTIER
CLOTHES & ACCESSORIES 

G Floor
Diane von Furstenberg   
0-2003-6410
Emporio Armani   
0-2021-2102
Judith Leiber  0-2003-6014
Kate Spade  0-2003-6411
Longchamp  0-2003-6166
MCM  0-2003-6016
Michael Kors  0-2003-6299
Pleats Please Issey Miyake / 
Bao Bao Issey Miyake  
0-2021-2177

M Floor
3.1 Phillip Lim  0-2021-2133
A Bathing Ape  0-2003-6640
AlX Armani Exchange   
0-2021-2149
Alexander Wang  0-2021-2198
Balenciaga  0-2003-6477-80
Blackbarrett  0-2021-2139
Céline  0-2003-6003
Chanel  0-2003-6055
CK Calvin Klein  
0-2021-2112
Club 21 Collectibles   
0-2021-2118
Club 21 Pop Up   
0-2021-2199
Comme des Garçons Pocket   
0-2021-2191
COS  0-2059-2872
Diesel  0-2021-2176
DKNY  0-2021-2188
Dolce & Gabbana  0-2003-6415
Jimmy Choo  0-2003-6096
Kids 21  0-2021-2120
Miu Miu  0-2003-6048
Prada  0-2003-6044
Proenza Schouler  0-2021-2109
PS Paul Smith  0-2021-2155
Rag & Bone  0-2021-2119
Saint Laurent  0-2003-6078
Stella McCartney 0-2021-2111 
Tory Burch  0-2003-6422
Valentino  0-2003-6111

1st Floor
Adidas Originals   
0-2003-6180
Another Man Story
Beams  0-2003-6067
CC-OO  0-2003-6670
CPS Chaps  0-2003-6672
H&M  0-2003-6460
Jaspal  0-2003-6674
Massimo Dutti  0-2033-6080
Misty Mynx  0-2003-6650
Morgan De Toi /
Morgan Homme  
08-9052-3143
Noriko  0-2003-6656
Pomelo  0-2003-6072
Superdry  09-1774-4707 
Ted Baker  0-2003-6102
Urban Nomads  0-2003-6625
Zara  0-2003-6432                                   

2nd Floor
Amaze  0-2003-6130
Charles & Keith  0-2003-6129

Footwork  0-2003-6119
Fred Perry  0-2003-6117
Jelly Dreams  0-2003-6121
Lyn Around  0-2003-6115
Pronto  0-2003-6128
Quinn  0-2003-6113
Stylenanda  0-2003-6475
Uniqlo  0-2003-6466
Vilebrequin  0-2003-6132

WATCHES & JEWELRY

G Floor
Patek Philippe  0-2003-6038
PMT The Hour Glass   
0-2003-6022

TECHNOLOGY & GADGETS

3rd Floor
B&O  09-3137-8922
BaNANA  09-5364-6157
Big Camera Galleria  
0-2003-6536
dtac Hall 1678
Meridian  0-2003-6154
Samsung  0-2003-6158
Sony  0-2003-6150
Sound City  0-2003-6147
Studio 7  0-2003-6160
True / True Coffee  0-2003-6156

FURNITURE & HOME DÉCOR

1st Floor
Zara Home  0-2003-6645

3rd Floor
Room Concept  0-2003-6523

BANKS & FINANCIAL SERVICES

3rd Floor
Bangkok Bank  0-2003-6500
KBank  0-2003-6683-7
Krungsri Bank  0-2003-6540
Muang Thai  0-2003-6526
SCB  0-2003-6680
Thai Life  0-2003-6528
The Wisdom Lounge 0-2003-6533

FINE DINING & RESTAURANTS

G Floor
Another Day Dessert
D’ARK 0-2003-6013  
Dean & Deluca  0-2261-0464
Harrods Café  0-2003-6424 
Jones the Grocer  0-2261-0382
Mozza by Cocotte  
09-7004-0072
Pierre Hermé  0-2003-6444

M Floor
Café Leitz by Pacamara  
0-2003-6068 

1st Floor
Roast Café  09-4176-3870

2nd Floor
Greyhound Café  0-2003-6660
KOI Thé
Vanilla Cafeteria  0-2003-6124

5th Floor
Escape Bangkok  
0-2003-6000

6th Floor
Fu Cheer  0-2003-6301-2
Fuji  0-2003-6209-10
Häagen-Dazs  0-2003-6307-8
Hokkai Don  0-2003-6200
Kub Kao' Kub Pla  0-2003-6236
Lukkaithong  0-2003-6301-2
MK Live/MK Harvest  
0-2043-7092
Mokuola Hawaii   
0-2003-6202
Sava All Day Dining   
0-2003-6208
South Tiger  0-2003-6314-5
Wine I Love You  0-2003-6213

7th Floor 
Arno’s Steaks.Burgers.Beers  
0-2003-6311 
Coffee Beans by Dao   
0-2003-6229
Emack & Bolio’s  0-2003-6250
Four Seasons  0-2003-6266 
Gokfayuen  0-2003-6316 
Iwane Goes Nature   
06-4165-6232
La Monita  0-2003-6238
Laem Charoen Seafood   
0-2003-6388
Le Dalat  0-2003-6267
Misoya  0-2003-6248
Mövenpick Pop-up 
09-4497-4063
Nara Thai Cuisine   
0-2003-6258
Thong Smith 0-2003-6226
TSUJIRI  08-9205-2281

8th Floor
Audrey Café des Fleurs   
0-2003-6244
Bulgogi Brothers  
09-8246-0888
Café Chilli  0-2003-6291-2
Ginza Shabu-Ten   
0-2003-6206
Maisen  0-2003-6255
Man Fu Yuan  0-2003-6240
Pot Ministry  0-2003-6282
Shio  0-2003-6287
Tajima  0-2003-6271
Tenyuu Sho  0-2003-6277

9th Floor
Bella Rocca  0-2003-6273
Mugendai Penthouse   
0-2033-6333
The Chop  0-2003-6275
You&I Premium Suki Buffet  
0-2003-6399 

BEAUTY, HEALTH & SPA

G Floor
Atelier de Prestige
Creed 
Diptyque  0-2003-6429
Fresh  0-2003-6430
M.A.C  0-2003-6426
Nars  0-2258-0441

Sephora  0-2003-6400
YSL Beauty  0-2003-6427

1st Floor
Bath & Body Works   
0-2003-6066

2nd Floor
Aveda  0-2003-6491
Clé de Peau Beauté 
0-2258-6011
PSA  0-2258-1801
Kiehl’s  0-2003-6490

3rd Floor
Boots  0-2003-6497

4th Floor
Anastasia  0-2003-6296-7
Dental Signature   
0-2003-6322
Doctor Life  0-2003-6196
Immagini Clinic   
0-2003-6188
Khongkwan Clinic  
0-2003-6199
Moga Aveda 0-2003-6190
Romrawin  0-2003-6181
Strip & Browhaus   
0-2003-6295
That’so  0-2003-6171
The Lounge  0-2003-6172
The Next 0-2003-6100

LIFESTYLE & ENTERTAINMENT

1st Floor
BNK48  08-2589-0242

3rd Floor
Better Vision  0-2003-6149
Eye Lab  0-2003-6155
Kinokuniya  0-2003-6507

4th Floor
Another Story  0-2003-6138
Bounce inc.  0-2014-2607-8
JTB  0-2344-4688
Quartier CineArt  0-2261-0199
Virgin Active Fitness Club 
at EmQuartier  0-2770-9797

SERVICES

B Floor
Auto Spa  0-2003-6642
Bellugg Luggage Delivery Service  
Clean & Co.  09-5506-6991
Fast Fix  08-6896-2372
L'Harlogerie 0-2003-6627
Leather Solute  0-2003-6622
Mail Boxes ETC.  0-2003-6623

G Floor
Tourist Lounge

M Floor
Club 21 Services  0-2021-2121

2nd Floor
TrueSphere  0-2003-6293-4

3rd Floor
AIS Serenade Club  0-2003-6163
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SIAM PARAGON
CLOTHES & ACCESSORIES

M Floor
Balenciaga  0-2129-4484 
Bottega Veneta 0-2129-4392-4 
Burberry  0-2610-9719-20
Céline  0-2610-9380-2
Chanel  0-2020-8544-5
Dior  0-2610-9699
Dolce & Gabbana  0-2610-6790
Ermenegildo Zegna  0-2610-9355-9
Fendi  0-2610-9287-8
Givenchy  0-2610-9607-9
Gucci  0-2129-4414-5
Hermès  0-2129-4800-1
Jim Thompson  0-2129-9449
Jimmy Choo  0-2610-9944
Loewe  0-2610-9825
Louis Vuitton  0-2664-7272
MCM  0-2129-4491
Miu Miu  0-2610-9808
Mulberry  0-2610-9449
Off-White  0-2129-4530-1
Prada  0-2610-9800
Saint Laurent  0-2129-4511-5
Salvatore Ferragamo  0-2610-9463
Valentino  0-2129-4868

1st Floor
Aldo  0-2129-4507
Bally & Aigner  0-2129-4612-3
Boss Hugo Boss  0-2610-9440
Coach  0-2129-4664
Crazy Step  0-2129-4407
DVF (Diane von Furstenberg)   
0-2129-4791-2
Europa  0-2610-9710-2
Flynow  0-2610-9410
Footwork  0-2610-9416
Footwork Noir  0-2610-9414
Greyhound  0-2129-4358
H&M  0-2610-6738 
Jaspal  0-2610-9386
Longchamp  0-2610-9973
Massimo Dutti  0-2610-9935
Minor Lifestyle 0-2610-9952-3
Nai Chan Fabric  0-2610-9473-4
Nich  0-2610-9529
Noriko/Riko  0-2129-4406
Paul Smith  0-2610-9770-1
Pronto  0-2610-9246-7
Swarovski Temp  08-0321-6033
Swatch 0-2129-4536
Trussardi  0-2610-9599 
Tumi  0-2129-4366-7
Zara  0-2610-9861-2
Zara Men  0-2610-9861-2

2nd Floor
Better Vision  0-2610-9645
EYE LAP Exclusive  0-2043-2800
ic! berlin  0-2129-4482-3
Infinite Gallery  0-2129-4462
Luxoptic  0-2129-4674
Oakley  0-2610-9550
Paris Miki  0-2610-9582
Waltz Vision  0-2610-9639, 0-2129-4474

4th Floor
Indigo House  0-2129-4518

WATCHES & JEWELRY

M Floor
A. Lange & Söhne 0-2129-4991
Blue River Diamond  0-2129-4782
Bvlgari  0-2610-9388-91
Cartier  0-2610-9945-7
Charms Fine Jewelry  0-2610-9330
Chopard  0-2610-9678-80
Franck Muller  0-2610-9426
IWC  0-2610-9466-9
JLC  0-2610-9925-6
Karat  0-2610-9393-5
Mikimoto  0-2129-4444-5
Montblanc  0-2129-4378-81
Omega  0-2129-4878
Panerai  0-2610-9290
Pannarai Jewellers  0-2610-9399
Patek Philippe  0-2129-4777
Patek Philippe by TKI  0-2129-4884
Pendulum  0-2610-9423-5
Perpetual  0-2610-9238-9
Piaget Boutique  0-2610-9678-80
PMT The Hour Glass  0-2129-4777
Premiera Exquisite Jewellery  
0-2129-4677-8
Prima Gems  0-2129-4786-90
Rolex  0-2610-9828-30

Scintilla Gioielli  0-2610-9378
Sette  0-2129-4847-8
S.T. Diamond  0-2610-9897-9
The Enamored D Watch Café by  
Trocadero Group  0-2610-9523

1st Floor
Bijoux de Louise  0-2610-9589-91
Chailai  0-2610-9498
Cubic Gems  08-0466-1656  
Der Mond  0-2129-4355-7
Gems Pavilion  0-2129-4400
Le Beau  0-2610-9765-6
Nara Jewelry 08-0999-8796
P&P Jewelry  0-2129-4387-9
Rajdamri Gems  0-2129-4496-9
Siam Tiara  0-2610-9411-3
Sirinapa Diamond  0-2610-9787
Sirus Tanya  0-2129-4656
Swarovski  0-2129-4396-7
Tang’s by ChuaLee  0-2129-4528-9
Thomas Sabo  0-2129-4550
Trez Jewelry  0-2129-4359
Xavier by Uthai Jewelry  
0-2129-4422

2nd Floor
Prima Gold  0-2610-9644

TECHNOLOGY & GADGETS

2nd Floor
Big Camera  0-2129-4763-4
Bose  0-2129-4301-4
Dream Theatre  0-2610-9671
Dyson  0-2129-4338
Focal  0-2610-9565-6
Hear by Munkong Gadget  
0-2610-9982
Huawei by Jaymart  0-2129-4851-6
HYT  0-2610-8823
Jaycamera  0-2129-4765-6
Linn  0-2610-9708
Pioneer  0-2610-9648-9
Porsche Design  0-2610-9986
Sony Style  0-2610-9664-6
Sound City  0-2610-9780-1

3rd Floor
.Life  0-2610-9884-6
Dtac Hall  1678
iStudio  09-2249-3649
Samsung Experience Shop   
0-2610-9779
SHOT PRO  0-2610-6750
True Branding Shop  0-2610-9956
True Shop  1242

4th Floor
AIS Paragon  1175
AIS Serenade Club  1175
Dtac dInfinite  1678
IT City  0-2610-9530, 0-2610-9866
Jaymart  0-2610-9777

FURNITURE & HOME DÉCOR

1st Floor
Zara Home  0-2610-9975

2nd Floor
Osim  0-2129-4526

3rd Floor
Baker  0-2126-4434
Barbara Barry  0-2129-4799
Bo Concept  0-2129-4657
Craft  0-2129-4477
Crystal & Symphony  0-2129-4493-5
DM HOME  0-2610-9850
DM HOME POP UP  
Hickory Chair  0-2129-4577
Jaspal Home  0-2129-4505
Lotus Arts de Vivre  09-1775-4127
Momentous  0-2610-9682-5
NaRaYa  0-2610-9418
Natuzzi  0-2610-9692-3
Pasaya  0-2610-9338-41
Ralph Lauren  0-2610-9955
Sealy, Ethan Allen, Tempur  
0-2129-4362-3
Seletti by Room Concept Store  
09-5372-2157
St.Louis & Puiforcat  0-2129-4799

4th Floor
Adul Collection  0-2610-9494
Aslam Qureshi  0-2610-9370
Phufa Treasure Trove  0-2129-4556

BANKS & FINANCIAL SERVICES

G Floor
Bangkok Bank  0-2129-4318-23
Kasikorn Bank  0-2610-9404-7
SCB Currency Exchange  0-2129-4593
Siam Commercial Bank  0-2610-9344-5
Thanachart Bank  0-2129-4374-7

1st Floor
Krungsri Exchange  0-2129-4672
P&P Jewelry (Exchange)  0-2129-4387-9
Thanachart Bank Currency Exchange   
0-2129-4371-7

2nd Floor
Krungsri Smart  0-2160-2360

3rd Floor
Kiatnakin Bank  0-2610-9201-3
SCB Investment Center  
0-2610-6740-3
Superrich  0-2254-4444
The Wisdom Lounge @Siam Paragon   
0-2610-9751-3
UOB Wealth Banking  0-2610-9602-4

4th Floor
Bank of Ayudhya PCL  
0-2129-4560-4
Government Savings Bank (GSB)   
0-2610-9600-1
KTB Precious Plus  0-2129-4831-5
Tisco Bank PCL  0-2610-9574-6
TMB Bank  0-2129-4585-9
Value Plus Curency Exchange   
08-8901-5665

5th Floor
CIMB  0-2610-9742-5

AUTOMOBILE &  
AUTO SERVICE

B Floor
Auto Spa  0-2610-9988-9

2nd Floor
Aston Martin  0-2610-9775
Bentley  0-2610-9880
Ducati  0-2610-9912 
Harley-Davidson  0-2129-4827-30
Jaguar Land Rover  0-2007-0008
Maserati  0-2610-9441-5
McLaren  0-2610-9922
Millennium Auto  0-2610-9900-9
Mini  0-2610-9900-9
Porsche  0-2610-9911-3
Rolls-Royce  0-2610-6785-9

FINE DINING & RESTAURANTS

G Floor
Amici by Pomodoro  0-2129-4331-2
Another Hound Café  0-2129-4409-10
Aoi Japanese Restaurant   
0-2129-4348-50
Bake A Wish  0-2129-4826  
Brix Dessert Bar  0-2129-4836
Cha Tra Mue  0-2129-4472 
Chilli Thai Restaurant  0-2129-4761
Clinton Street Baking Company   
0-2129-4861-2
Coffee Beans by Dao  0-2610-9702-3, 
0-2610-9916  
Coffeeology
Crab & Claw  0-2610-9713-4
Four Seasons  0-2610-9578
Fuji Japanese Restaurant   
0-2129-4315-7
Harrods Signature Shop  0-2610-9986
Harrods TeaRoom  0-2610-9433
Honmono Grand Omakase
0-2610-9551 
IHOP 
Khao Dessert Café  0-2129-4369 
KOI Thé  
La Creperie  0-2129-4844
Mandarin Oriental Shop  
0-2610-9845-7
McCafé  0-2610-9280-4
McDonald’s  0-2610-9305-7
Milch  0-2129-4860
MK Gold Restaurant  0-2610-9336-7
Mugendai Steakhouse  0-2129-4555
Nara Thai Cuisine  0-2129-4863
Pang Cha 0-2129-4890 
QQ Dessert  0-2129-4672
Scala Shark’s Fin  0-2129-4335-6

Signor Sassi  0-2610-9889-91
Taling Pling  0-2610-9368-9,  
0-2129-4353-4
The Grill Tokyo  0-2610-9487-9,  
0-2129-4427-8
Tokyo Milk Cheese Factory  
Townhouse  0-2129-4558-9
TSUJIRI  
Vanilla Brasserie  0-2610-9383-5
Veganerie Sole  0-2129-4755
Wang Jia Sha  0-2129-4661-2
Whittard of Chelsea Tearoom   
0-2610-7519

M Floor
Bombyx by Jim Thompson   
0-2129-4840
Ladurée  0-2129-4771-3
TWG Tea Salon & Boutique   
0-2610-9527

1st Floor
Godiva  0-2129-4680 
Nespresso Boutique  0-2610-9640
Paul  0-2129-4768-9
Starbucks  08-4438-7410

2nd Floor
Coffee World  0-2129-4757

3rd Floor
Auntie Anne’s  0-2610-9910
Baskin Robbins  0-2129-4166-9
Buddhi Belly  0-2610-9784
Milkcow  0-2129-4762 
Mr. Shake Beyond  09-0979-7699
Omotesando Koffee
Squeeze by Tipco  0-2129-4492
Starbucks Coffee  0-2610-9546-7 

4th Floor 
Baan Ice Restaurant  0-2129-4807-9
Boon Tong Kee  0-2129-4997-8
CAMP  0-2610-8000
Candy Crepe  
Chabuton  0-2129-4347
Cold Stone Creamery  0-2129-4894
Evaime  0-2610-9354, 0-2129-4576
Fai Sor Kam  0-2610-9717-8
Freeze Frozen Yogurt  0-2129-4596
Fucheer by Lukkaithong  
0-2610-9520
Honmono Sushi  0-2610-9240 
IHOP  0-2610-8000
Laem Charoen  0-2610-9244-5
Lukkaithong  0-2610-6708-5
Midtown  0-2129-4516-7
Nuer Koo  0-2610-9772-3
Oishi Grand  0-2610-9584-8 
Pot Ministry  0-2129-4398
Saboten  0-2610-9496-7
Salt//Pepper  09-7017-9192
Sansab  0-2610-9525
Sushi Den  0-2610-9667-8
True Coffee  0-2610-9480
Tudari  0-2610-9456-7
Wa Q  0-2610-6470-2

5th Floor
Häagen-Dazs  0-2610-9377
Mister Donut  0-2129-4895
Rabb Coffee  06-4586-5941
Starbucks Coffee  0-2129-4629

BEAUTY, HEALTH, SPA &  
FRAGRANCE

1st Floor
Aveda  0-2610-9656
BsaB  08-4662-6692
Crabtree & Evelyn  0-2610-7514
Lampe Berger 09-5471-8171 
Organika  
Panpuri
Pralyn 
Thaniya 09-8549-1979 
THANN  08-6364-1261  

2nd Floor
Apex Profound Beauty  0-2610-9491-2
BIDC Dental Signature  0-2610-9630-3
Boots  0-2129-4464-5
Gold Elements  
KG Salon Inter (Ketvadi Gandini)   
0-2610-9623-5
La Bretagne  0-2610-9621, 0-2610-9570-1
Minerva Clinic  0-2610-9636
Moga International Salon  
0-2610-9627-8

Pewdee Clinic  08-0810-9000
Qi Shiseido Salon  0-2610-9619-20
Romrawin Clinic  0-2610-9855-8
Siam Laser Clinic  0-2129-4687-90
Sisters Nails & More  0-2610-6747-9
Skin Sense  0-2610-9539, 0-2129-4468
Slim & Slender by Romrawin   
0-2610-6755-6
The Scarlett Clinic  0-2610-9371-4

3rd Floor
All About You  09-1970-4862
Bath & Bloom  
Mt.Sapola  
Ndol  
PKS Laser Clinic  0-2610-9685 
Pranali & Body Shape Wellness Spa   
0-2610-9596-8, 0-2610-9686
Ryn
Suvarn     

4th Floor
Dent @Paragon  0-2129-4538-9
First Face  0-2610-9755
Fitness First Platinum  
0-2610-6777
HARNN  0-2129-4326
Mt.Sapola  0-2129-4369
Satira  08-1353-3293
THANN  0-2610-9324-5

KIDS, SERVICES &  
ENTERTAINMENT

B Floor
Auto Spa  0-2610-9988-9
Bag Studio  0-2610-9851-2
Flower Décor  0-2610-7989
Mr. Sky
Sea Life Bangkok Ocean World   
0-2687-2000

G  Floor
Lock Box  08-0059-5905, 06-4995-5944

2nd Floor
Asia Books  0-2610-9609-14
Cin Guitars  0-2129-4594
Eastbourne (Kodak Express)   
0-2610-9593-5
Lego  0-2129-4344
Mangpong  0-2129-4454
Music Collection  0-2129-4460
Nakornluangkandontree  
(Hi Class Guitar Center)  0-2129-4480

3rd Floor
Kinokuniya Bookstore  0-2610-9500
MOMOKO  09-4646-0364

4th Floor
Bangkok Dance  0-2610-9428-30
Claywork  0-2129-4327
Code Genius  0-2129-4413
Helen Doron English  0-2219-4383-4
Inlingue  0-2610-9729-31
Kumon  0-2129-4328-9
OKLS  0-2610-9724-6
Quality Kids  0-2610-9733
Yamaha Music School  
0-2129-4500-3

4A Floor
Babies Genius  0-2610-9785-6
College of Music Mahidol University   
0-2129-4542-6
ECC  0-2610-9348-9
KPN Chinese Academy  0-2129-4540-1 
Modulo Language Center  
0-2129-4997-8
Net Design  0-2610-9854
New Education World  0-2129-4475-6
Pee Wee Tennis School  0-2610-9350-1
Star Maker  0-2610-9763-4
The Asian Taekwondo  
0-2129-4309-10

5th Floor
Blu-O Rhythm & Bowl  0-2129-4625-6
KidZania  0-2683-1888
Krungsri Imax  0-2129-4631
Paragon Cineplex  0-2129-4635-6
Royal Paragon Hall  0-2610-8011
Thai Ticket Major  0-2262-3456
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SIAM PARAGON
CLOTHES & ACCESSORIES

M Floor
Balenciaga  0-2129-4484 
Bottega Veneta 0-2129-4392-4 
Burberry  0-2610-9719-20
Céline  0-2610-9380-2
Chanel  0-2020-8544-5
Dior  0-2610-9699
Dolce & Gabbana  0-2610-6790
Ermenegildo Zegna  0-2610-9355-9
Fendi  0-2610-9287-8
Givenchy  0-2610-9607-9
Gucci  0-2129-4414-5
Hermès  0-2129-4800-1
Jim Thompson  0-2129-9449
Jimmy Choo  0-2610-9944
Loewe  0-2610-9825
Louis Vuitton  0-2664-7272
MCM  0-2129-4491
Miu Miu  0-2610-9808
Mulberry  0-2610-9449
Off-White  0-2129-4530-1
Prada  0-2610-9800
Saint Laurent  0-2129-4511-5
Salvatore Ferragamo  0-2610-9463
Valentino  0-2129-4868

1st Floor
Aldo  0-2129-4507
Bally & Aigner  0-2129-4612-3
Boss Hugo Boss  0-2610-9440
Coach  0-2129-4664
Crazy Step  0-2129-4407
DVF (Diane von Furstenberg)   
0-2129-4791-2
Europa  0-2610-9710-2
Flynow  0-2610-9410
Footwork  0-2610-9416
Footwork Noir  0-2610-9414
Greyhound  0-2129-4358
H&M  0-2610-6738 
Jaspal  0-2610-9386
Longchamp  0-2610-9973
Massimo Dutti  0-2610-9935
Minor Lifestyle 0-2610-9952-3
Nai Chan Fabric  0-2610-9473-4
Nich  0-2610-9529
Noriko/Riko  0-2129-4406
Paul Smith  0-2610-9770-1
Pronto  0-2610-9246-7
Swarovski Temp  08-0321-6033
Swatch 0-2129-4536
Trussardi  0-2610-9599 
Tumi  0-2129-4366-7
Zara  0-2610-9861-2
Zara Men  0-2610-9861-2

2nd Floor
Better Vision  0-2610-9645
EYE LAP Exclusive  0-2043-2800
ic! berlin  0-2129-4482-3
Infinite Gallery  0-2129-4462
Luxoptic  0-2129-4674
Oakley  0-2610-9550
Paris Miki  0-2610-9582
Waltz Vision  0-2610-9639, 0-2129-4474

4th Floor
Indigo House  0-2129-4518

WATCHES & JEWELRY

M Floor
A. Lange & Söhne 0-2129-4991
Blue River Diamond  0-2129-4782
Bvlgari  0-2610-9388-91
Cartier  0-2610-9945-7
Charms Fine Jewelry  0-2610-9330
Chopard  0-2610-9678-80
Franck Muller  0-2610-9426
IWC  0-2610-9466-9
JLC  0-2610-9925-6
Karat  0-2610-9393-5
Mikimoto  0-2129-4444-5
Montblanc  0-2129-4378-81
Omega  0-2129-4878
Panerai  0-2610-9290
Pannarai Jewellers  0-2610-9399
Patek Philippe  0-2129-4777
Patek Philippe by TKI  0-2129-4884
Pendulum  0-2610-9423-5
Perpetual  0-2610-9238-9
Piaget Boutique  0-2610-9678-80
PMT The Hour Glass  0-2129-4777
Premiera Exquisite Jewellery  
0-2129-4677-8
Prima Gems  0-2129-4786-90
Rolex  0-2610-9828-30

Scintilla Gioielli  0-2610-9378
Sette  0-2129-4847-8
S.T. Diamond  0-2610-9897-9
The Enamored D Watch Café by  
Trocadero Group  0-2610-9523

1st Floor
Bijoux de Louise  0-2610-9589-91
Chailai  0-2610-9498
Cubic Gems  08-0466-1656  
Der Mond  0-2129-4355-7
Gems Pavilion  0-2129-4400
Le Beau  0-2610-9765-6
Nara Jewelry 08-0999-8796
P&P Jewelry  0-2129-4387-9
Rajdamri Gems  0-2129-4496-9
Siam Tiara  0-2610-9411-3
Sirinapa Diamond  0-2610-9787
Sirus Tanya  0-2129-4656
Swarovski  0-2129-4396-7
Tang’s by ChuaLee  0-2129-4528-9
Thomas Sabo  0-2129-4550
Trez Jewelry  0-2129-4359
Xavier by Uthai Jewelry  
0-2129-4422

2nd Floor
Prima Gold  0-2610-9644

TECHNOLOGY & GADGETS

2nd Floor
Big Camera  0-2129-4763-4
Bose  0-2129-4301-4
Dream Theatre  0-2610-9671
Dyson  0-2129-4338
Focal  0-2610-9565-6
Hear by Munkong Gadget  
0-2610-9982
Huawei by Jaymart  0-2129-4851-6
HYT  0-2610-8823
Jaycamera  0-2129-4765-6
Linn  0-2610-9708
Pioneer  0-2610-9648-9
Porsche Design  0-2610-9986
Sony Style  0-2610-9664-6
Sound City  0-2610-9780-1

3rd Floor
.Life  0-2610-9884-6
Dtac Hall  1678
iStudio  09-2249-3649
Samsung Experience Shop   
0-2610-9779
SHOT PRO  0-2610-6750
True Branding Shop  0-2610-9956
True Shop  1242

4th Floor
AIS Paragon  1175
AIS Serenade Club  1175
Dtac dInfinite  1678
IT City  0-2610-9530, 0-2610-9866
Jaymart  0-2610-9777

FURNITURE & HOME DÉCOR

1st Floor
Zara Home  0-2610-9975

2nd Floor
Osim  0-2129-4526

3rd Floor
Baker  0-2126-4434
Barbara Barry  0-2129-4799
Bo Concept  0-2129-4657
Craft  0-2129-4477
Crystal & Symphony  0-2129-4493-5
DM HOME  0-2610-9850
DM HOME POP UP  
Hickory Chair  0-2129-4577
Jaspal Home  0-2129-4505
Lotus Arts de Vivre  09-1775-4127
Momentous  0-2610-9682-5
NaRaYa  0-2610-9418
Natuzzi  0-2610-9692-3
Pasaya  0-2610-9338-41
Ralph Lauren  0-2610-9955
Sealy, Ethan Allen, Tempur  
0-2129-4362-3
Seletti by Room Concept Store  
09-5372-2157
St.Louis & Puiforcat  0-2129-4799

4th Floor
Adul Collection  0-2610-9494
Aslam Qureshi  0-2610-9370
Phufa Treasure Trove  0-2129-4556

BANKS & FINANCIAL SERVICES

G Floor
Bangkok Bank  0-2129-4318-23
Kasikorn Bank  0-2610-9404-7
SCB Currency Exchange  0-2129-4593
Siam Commercial Bank  0-2610-9344-5
Thanachart Bank  0-2129-4374-7

1st Floor
Krungsri Exchange  0-2129-4672
P&P Jewelry (Exchange)  0-2129-4387-9
Thanachart Bank Currency Exchange   
0-2129-4371-7

2nd Floor
Krungsri Smart  0-2160-2360

3rd Floor
Kiatnakin Bank  0-2610-9201-3
SCB Investment Center  
0-2610-6740-3
Superrich  0-2254-4444
The Wisdom Lounge @Siam Paragon   
0-2610-9751-3
UOB Wealth Banking  0-2610-9602-4

4th Floor
Bank of Ayudhya PCL  
0-2129-4560-4
Government Savings Bank (GSB)   
0-2610-9600-1
KTB Precious Plus  0-2129-4831-5
Tisco Bank PCL  0-2610-9574-6
TMB Bank  0-2129-4585-9
Value Plus Curency Exchange   
08-8901-5665

5th Floor
CIMB  0-2610-9742-5

AUTOMOBILE &  
AUTO SERVICE

B Floor
Auto Spa  0-2610-9988-9

2nd Floor
Aston Martin  0-2610-9775
Bentley  0-2610-9880
Ducati  0-2610-9912 
Harley-Davidson  0-2129-4827-30
Jaguar Land Rover  0-2007-0008
Maserati  0-2610-9441-5
McLaren  0-2610-9922
Millennium Auto  0-2610-9900-9
Mini  0-2610-9900-9
Porsche  0-2610-9911-3
Rolls-Royce  0-2610-6785-9

FINE DINING & RESTAURANTS

G Floor
Amici by Pomodoro  0-2129-4331-2
Another Hound Café  0-2129-4409-10
Aoi Japanese Restaurant   
0-2129-4348-50
Bake A Wish  0-2129-4826  
Brix Dessert Bar  0-2129-4836
Cha Tra Mue  0-2129-4472 
Chilli Thai Restaurant  0-2129-4761
Clinton Street Baking Company   
0-2129-4861-2
Coffee Beans by Dao  0-2610-9702-3, 
0-2610-9916  
Coffeeology
Crab & Claw  0-2610-9713-4
Four Seasons  0-2610-9578
Fuji Japanese Restaurant   
0-2129-4315-7
Harrods Signature Shop  0-2610-9986
Harrods TeaRoom  0-2610-9433
Honmono Grand Omakase
0-2610-9551 
IHOP 
Khao Dessert Café  0-2129-4369 
KOI Thé  
La Creperie  0-2129-4844
Mandarin Oriental Shop  
0-2610-9845-7
McCafé  0-2610-9280-4
McDonald’s  0-2610-9305-7
Milch  0-2129-4860
MK Gold Restaurant  0-2610-9336-7
Mugendai Steakhouse  0-2129-4555
Nara Thai Cuisine  0-2129-4863
Pang Cha 0-2129-4890 
QQ Dessert  0-2129-4672
Scala Shark’s Fin  0-2129-4335-6

Signor Sassi  0-2610-9889-91
Taling Pling  0-2610-9368-9,  
0-2129-4353-4
The Grill Tokyo  0-2610-9487-9,  
0-2129-4427-8
Tokyo Milk Cheese Factory  
Townhouse  0-2129-4558-9
TSUJIRI  
Vanilla Brasserie  0-2610-9383-5
Veganerie Sole  0-2129-4755
Wang Jia Sha  0-2129-4661-2
Whittard of Chelsea Tearoom   
0-2610-7519

M Floor
Bombyx by Jim Thompson   
0-2129-4840
Ladurée  0-2129-4771-3
TWG Tea Salon & Boutique   
0-2610-9527

1st Floor
Godiva  0-2129-4680 
Nespresso Boutique  0-2610-9640
Paul  0-2129-4768-9
Starbucks  08-4438-7410

2nd Floor
Coffee World  0-2129-4757

3rd Floor
Auntie Anne’s  0-2610-9910
Baskin Robbins  0-2129-4166-9
Buddhi Belly  0-2610-9784
Milkcow  0-2129-4762 
Mr. Shake Beyond  09-0979-7699
Omotesando Koffee
Squeeze by Tipco  0-2129-4492
Starbucks Coffee  0-2610-9546-7 

4th Floor 
Baan Ice Restaurant  0-2129-4807-9
Boon Tong Kee  0-2129-4997-8
CAMP  0-2610-8000
Candy Crepe  
Chabuton  0-2129-4347
Cold Stone Creamery  0-2129-4894
Evaime  0-2610-9354, 0-2129-4576
Fai Sor Kam  0-2610-9717-8
Freeze Frozen Yogurt  0-2129-4596
Fucheer by Lukkaithong  
0-2610-9520
Honmono Sushi  0-2610-9240 
IHOP  0-2610-8000
Laem Charoen  0-2610-9244-5
Lukkaithong  0-2610-6708-5
Midtown  0-2129-4516-7
Nuer Koo  0-2610-9772-3
Oishi Grand  0-2610-9584-8 
Pot Ministry  0-2129-4398
Saboten  0-2610-9496-7
Salt//Pepper  09-7017-9192
Sansab  0-2610-9525
Sushi Den  0-2610-9667-8
True Coffee  0-2610-9480
Tudari  0-2610-9456-7
Wa Q  0-2610-6470-2

5th Floor
Häagen-Dazs  0-2610-9377
Mister Donut  0-2129-4895
Rabb Coffee  06-4586-5941
Starbucks Coffee  0-2129-4629

BEAUTY, HEALTH, SPA &  
FRAGRANCE

1st Floor
Aveda  0-2610-9656
BsaB  08-4662-6692
Crabtree & Evelyn  0-2610-7514
Lampe Berger 09-5471-8171 
Organika  
Panpuri
Pralyn 
Thaniya 09-8549-1979 
THANN  08-6364-1261  

2nd Floor
Apex Profound Beauty  0-2610-9491-2
BIDC Dental Signature  0-2610-9630-3
Boots  0-2129-4464-5
Gold Elements  
KG Salon Inter (Ketvadi Gandini)   
0-2610-9623-5
La Bretagne  0-2610-9621, 0-2610-9570-1
Minerva Clinic  0-2610-9636
Moga International Salon  
0-2610-9627-8

Pewdee Clinic  08-0810-9000
Qi Shiseido Salon  0-2610-9619-20
Romrawin Clinic  0-2610-9855-8
Siam Laser Clinic  0-2129-4687-90
Sisters Nails & More  0-2610-6747-9
Skin Sense  0-2610-9539, 0-2129-4468
Slim & Slender by Romrawin   
0-2610-6755-6
The Scarlett Clinic  0-2610-9371-4

3rd Floor
All About You  09-1970-4862
Bath & Bloom  
Mt.Sapola  
Ndol  
PKS Laser Clinic  0-2610-9685 
Pranali & Body Shape Wellness Spa   
0-2610-9596-8, 0-2610-9686
Ryn
Suvarn     

4th Floor
Dent @Paragon  0-2129-4538-9
First Face  0-2610-9755
Fitness First Platinum  
0-2610-6777
HARNN  0-2129-4326
Mt.Sapola  0-2129-4369
Satira  08-1353-3293
THANN  0-2610-9324-5

KIDS, SERVICES &  
ENTERTAINMENT

B Floor
Auto Spa  0-2610-9988-9
Bag Studio  0-2610-9851-2
Flower Décor  0-2610-7989
Mr. Sky
Sea Life Bangkok Ocean World   
0-2687-2000

G  Floor
Lock Box  08-0059-5905, 06-4995-5944

2nd Floor
Asia Books  0-2610-9609-14
Cin Guitars  0-2129-4594
Eastbourne (Kodak Express)   
0-2610-9593-5
Lego  0-2129-4344
Mangpong  0-2129-4454
Music Collection  0-2129-4460
Nakornluangkandontree  
(Hi Class Guitar Center)  0-2129-4480

3rd Floor
Kinokuniya Bookstore  0-2610-9500
MOMOKO  09-4646-0364

4th Floor
Bangkok Dance  0-2610-9428-30
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Code Genius  0-2129-4413
Helen Doron English  0-2219-4383-4
Inlingue  0-2610-9729-31
Kumon  0-2129-4328-9
OKLS  0-2610-9724-6
Quality Kids  0-2610-9733
Yamaha Music School  
0-2129-4500-3

4A Floor
Babies Genius  0-2610-9785-6
College of Music Mahidol University   
0-2129-4542-6
ECC  0-2610-9348-9
KPN Chinese Academy  0-2129-4540-1 
Modulo Language Center  
0-2129-4997-8
Net Design  0-2610-9854
New Education World  0-2129-4475-6
Pee Wee Tennis School  0-2610-9350-1
Star Maker  0-2610-9763-4
The Asian Taekwondo  
0-2129-4309-10

5th Floor
Blu-O Rhythm & Bowl  0-2129-4625-6
KidZania  0-2683-1888
Krungsri Imax  0-2129-4631
Paragon Cineplex  0-2129-4635-6
Royal Paragon Hall  0-2610-8011
Thai Ticket Major  0-2262-3456
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 “OneSiam”: A Global Destination of Extraordinary 
Experiences by three world-class shopping centers, 
Siam Paragon, Siam Center, and Siam Discovery –  
stages a phenomenal fashion week debuting We 
Wear Thai Designer campaign, with the aim to propel 
Thai fashion industry to the forefront of international 
fashion.
 BIFW2019, for the 12th consecutive year, 
showcases the works of leading Thai designers 
including their international counterparts. The event 
reveals special collections as well as spring/summer 
2019 collections. This year, Self Portrait, a well-known 
brand from England, opens the fashion week with a 
collaboration collection with a prominent local house, 
Vatanika. Other top Thai brands are showing their 
designs including Issue presented by Purra, Boys  
of Bangkok comprises Leisure Project, P.Mith, 
Q Design and Play, Fri27Nov, Sor.Gor.Bor.Warship by 
Prapakas, Absolute Siam comprises iCONiC, Six 
P.M. WONDER ANATOMIE, Milin Front Row, Nagara, 
Pichita, and Tube Gallery. The event is held between 
28–31 March 2019 at Siam Paragon, Siam Center, 
and Siam Discovery.
  

	 เปิดฉากความตระการตาของมหาปรากฏการณ์รันเวย์
แฟชัน่วกีระดบัโลก	 “วนัสยาม”	 โกลบอลเดสตเินชัน่ทีเ่กดิจาก
การผนึกก�าลังสามศูนย์การค้าระดับโลก	 สยามพารากอน	
สยามเซ็นเตอร์	 และสยามดิสคัฟเวอร่ี	 พร้อมเปิดแคมเปญ 
We	Wear	 Thai	Designer	ผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย 
ให้เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล	
	 ส�าหรบังาน	BIFW2019	ปีนีจ้ดัขึน้ต่อเนือ่งเป็นครัง้ที	่12 
เปิดเวทีให้ดีไซเนอร์ชั้นน�าของเมืองไทย	 รวมถึงดีไซเนอร์
ระดบัอนิเตอร์เนชัน่แนลแห่งวงการแฟชัน่	น�าเสนอสดุยอด
ผลงานคอลเลคชั่นพิเศษ	และคอลเลคชั่นล่าสุด	Spring/
Summer	2019	เป็นครัง้แรกก่อนใคร	โดยครัง้นีไ้ด้รบัเกยีรต ิ
จากดีไซเนอร์แบรนด์ดังจากอังกฤษ	 Self	 Portrait	 มา	
Collaborate	กบัแบรนด์ไทยชือ่ดงัอย่าง	Vatanika	ร่วมกนั
สร้างสรรค์โชว์สดุพเิศษเปิดรนัเวย์	นอกจากนัน้ยงัมผีลงาน
จากแบรนด์ไทยชือ่ดงัอย่างคบัคัง่	ได้แก่	Issue	presented	
by	Purra,	Boys	of	Bangkok	ซึง่ประกอบด้วย	Leisure	
Project,	P.Mith,	Q	Design	and	Play,	Fri27Nov,	ส.ก.บ.	
Warship	by	Prapakas,	Absolute	Siam	ประกอบด้วย
iCONiC,	 Six	 P.M.	WONDER	ANATOMIE,	Milin	
Front	Row,	Nagara,	Pichita	และ	Tube	Gallery	โดยงาน 
จดัขึน้ระหว่างวนัที	่28-31	มนีาคม	2562	ณ	สยามพารากอน	
สยามเซน็เตอร์	และสยามดสิคฟัเวอรี่

BANGKOK INTERNATIONAL 
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