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PUBLISHER’S NOTE

HOT ISSUE
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,
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 re q u e n c y a n d t o e x p a n d
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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ในปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เกิดขึน้ หลากหลายประเภท สร้างการ
เปลี่ ย นแปลงมหาศาลต่ อ วิ ถี ชี วิ ต
ความเป็นอยูข่ องผูค้ นในสังคม แต่ใน
เวลาเดียวกันส่งผลต่ออุตสาหกรรม
ดั้งเดิมที่อยู่มานาน ซึ่งธุรกิจไหนที่
ปรับตัวไม่ทัน และไม่อาจต้านทาน
คลื่นความเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ ย่อม
ล้มหายไปเป็นวัฏจักรโลก ดังนัน้ การ
พัฒนาธุรกิจค้าปลีกในยุค 4.0 (The
Future of Retail) คงปฏิเสธไม่ได้
ว่า “เทคโนโลยี” คือหัวใจส�าคัญใน
การขั บ เคลื่ อ นสู ่ เ ป้ า หมาย ที่ ต ้ อ ง
มีทั้ง Evolution และ Revolution
ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งดิฉันและทีมงาน
มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาหาข้อมูลการน�า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาอ�านวย
ความสะดวกให้ กั บ ลู ก ค้ า เมื่ อ มา
ใช้ บ ริ ก ารในศู น ย์ ก ารค้ า และห้ า ง
สรรพสินค้า เพราะการพัฒนา Retail
4.0 คื อ การพั ฒ นาเพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
ภายใต้ แ นวคิ ด แบบ Customer
Centric โดยเฉพาะการตอบโจทย์
ลูกค้ากลุม่ คนรุน่ ใหม่ Generation Y
และกลุ ่ ม Millennials ที่ มี ดิ จิ ทั ล
ไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจ�าวันที่ชัดเจน
เน้นความสะดวกสบายและความ
รวดเร็วในการจับจ่ายใช้สอยหรือท�าธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ
อีกทัง้ ช่วยเพิม่ ความถีใ่ นการชอปปิงของผูบ้ ริโภค และสามารถขยายกลุม่
ลูกค้าให้กว้างขึน้ ทัง้ หมดนีล้ ว้ นเป็นพลังขับเคลือ่ นด้วย Innovation และ
Pioneering Spirit มาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตามการเสพอารมณ์ตา่ งๆ ของ
มนุษย์กย็ อ่ มส�าคัญอยูเ่ ช่นเดิม การทีเ่ ราได้พบปะพูดคุยกันในบรรยากาศ
ต่างๆ ยังคงเป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�าคัญกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ เราในฐานะ
ศูนย์การค้าซึง่ เห็นความส�าคัญของสิง่ เหล่านีม้ าตลอด โดยมุง่ หวังให้ทกุ ท่าน
มีความสุข มีประสบการณ์ดีๆ เวลามาเยือน จึงได้พัฒนาโครงการต่างๆ
โดยสอดแทรกมุมมองต่างๆ ให้ทกุ ท่านได้มาสัมผัสได้อย่างรืน่ รมย์ โดยจะได้
สัมผัสในโครงการใหม่ๆ ของเราต่อไป

ACHARA UMPUJH
PUBLISHER
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EDITOR’S NOTE

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
แห่งรำชวงศ์จกั รี ในช่วงเดือนพฤษภำคม คือหนึง่ ในเหตุกำรณ์สำ� คัญทำงประวัตศิ ำสตร์ของประเทศไทย เป็นหนึง่ ใน
โบรำณรำชประเพณีทสี่ บื ทอดกันมำหลำยร้อยปี น�ำมำซึง่ ควำมปลืม้ ปิติ ยินดี และสิรมิ งคลต่อพสกนิกรชำวไทย
ทุกหมู่เหล่ำ
โอกำสนีใ้ นนำมของผูบ้ ริหำรและพนักงำนศูนย์กำรค้ำ ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ทกุ คน ขอพระรำชทำน
พระรำชวโรกำสถวำยพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษำยิง่ ยืนนำน เป็นมิง่ ขวัญแก่ปวง
ข้ำพระพุทธเจ้ำและพสกนิกรชำวไทยสืบไป
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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�ำหรับช่วงซัมเมอร์ของปีนกี้ เ็ ช่นเดียวกับในทุกๆ ปี ที่ ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ผูน้ ำ� ด้ำนแฟชัน่
แบรนด์ดังระดับโลกจะได้น�ำเสนอเทรนด์แฟชั่นส�ำหรับช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนที่ก�ำลังเป็นที่นิยมของเหล่ำ
เซเลบริตแี้ ละแฟชัน่ นิสต้ำจำกทัว่ โลก ไม่วำ่ จะเป็น ลอนดอน ปำรีส นิวยอร์ก มิลำน ฯลฯ ผ่ำนแฟชัน่ ไอเท็มต่ำงๆ
ทีข่ ำดไม่ได้ในหน้ำร้อนปีนี้ จำกแบรนด์ชนั้ น�ำระดับโลก เช่น Burberry, Celine, Chanel, Christian Dior, Louis
Vuitton, Miu Miu, Prada, Valentino, MCM, Stella McCartney และอืน่ ๆ อีกมำกมำย ให้เลือกสรรในทุกๆ
ไลฟ์ไตล์แฟชัน่ ตลอดช่วงซัมเมอร์นี้ รวมถึงควำมสนุกสนำนจำกกิจกรรมรับซัมเมอร์ตำ่ งๆ และควำมพิเศษจำก
ร้ำนอำหำรชัน้ น�ำทัง้ ที่ ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ซัมเมอร์ในปีนจี้ งึ เป็นอีกครัง้ ทีท่ กุ ๆ คนจะได้รบั ควำมสุขจำก
ทัง้ กำรชอปปิง กำรรับประทำนอำหำร และกำรร่วมท�ำกิจกรรมต่ำงๆ ท้ำควำมร้อนแรงของอำกำศในกรุงเทพมหำนคร
แล้วพบกันใหม่ใน E&P ฉบับหน้ำ สวัสดีครับ

KRIENGSAK TANTIPHIPOP
EDITOR
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EDITOR’S NOTE

Hot ISSUE
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
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 muchanticipated “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,

MAYUREE CHAIPROMPRASITH
EDITOR
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ได้เวลาต้อนรับความร้อนแรงของ
ซัมเมอร์กนั อีกแล้ว เชือ่ ว่าพลังงานจาก
แสงแดดและสายลมร้อนที่พัดผ่านมา
จะช่วยกระตุ้นพลังงานด้านบวกให้กับ
ร่างกาย จิตใจ และขับเคลือ่ นความคิด
สร้างสรรค์ของหลายๆ คนได้ดีอย่าง
เช่นเคย นี่คือช่วงเวลาเหมาะสมที่สุด
ส�าหรับการแพลนทริปท่องเที่ยวในวัน
หยุดยาวประจ�าปีเพือ่ หาประสบการณ์
ใหม่ๆ พร้อมเติมเต็มความสุขให้กับ
ตัวเองและครอบครัว การได้นา� พาตัวเอง
ให้ อ อกไปพบเจอสี สั น บรรยากาศ
เทศกาลซั ม เมอร์ ทั้ ง แฟชั่ น ไอเท็ ม ที่
จัดจ้าน การชอปปิง หรือรับประทาน
อาหารตามฤดูกาลทีแ่ สนอร่อยถือเป็น
ความสุขทีค่ มุ้ ค่าอย่างแน่นอน
ส�าหรับซัมเมอร์ในปีนี้ ศูนย์การค้า
สยามพารากอนได้อพั เดตเทรนด์แฟชัน่
คอลเลคชั่นล่าสุดจากเหล่าแบรนด์ดัง
ตลอดทัง้ เดือน โดยได้รบั พระกรุณาคุณ
จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
สิรวิ ณ
ั ณวรีนารีรตั น์ ทรงเผยโฉมผลงาน
คอลเลคชัน่ ทรงออกแบบประจ�าฤดูกาล
สปริง/ซัมเมอร์ 2019 ภายใต้แบรนด์
“SIRIVANNAVARI” ซึง่ มีทงั้ เสือ้ ผ้าสตรี
เสือ้ ผ้าบุรษุ เครือ่ งหนัง เครือ่ งประดับ แอคเซสเซอรี่ และจิวเวลรี่ ทุกท่านสามารถ
ชมคอลเลคชั่นทรงออกแบบได้ที่ร้าน SIRIVANNAVARI บริเวณชั้น 1 ถัดมา
กับปรากฏการณ์ที่สุดแห่งโลกที่ทุกคนรอคอย กับงาน “Bangkok International
Fashion Week 2019” (BIFW 2019) และงานอัพเดตเทรนด์แว่นตาล่าสุดรับฤดูรอ้ น
กับ “Siam Paragon Shades of Style 2019” และขอเชิญร่วมต้อนรับเทศกาล
มหาสงกรานต์กบั บรรยากาศการสืบสานประเพณีอนั ดีงามของชาวไทย และกิจกรรม
สนุกสนานเพื่อเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยความเป็นสิริมงคล ตลอดจนความอร่อยจาก
หลากหลายเมนูพเิ ศษรับซัมเมอร์จากร้านอาหารและร้านขนมชือ่ ดังในสยามพารากอน
ทีด่ งึ ดูดให้นกั ชิมทัง้ ชาวไทยและทัว่ โลกต้องมาลิม้ ลอง
Be Amazed พบกับหลายหลายปรากฏการณ์ความมหัศจรรย์เหนือระดับทีเ่ กิดขึน้
ในทุกพืน้ ทีข่ องสยามพารากอนตลอดซัมเมอร์นี้ เพือ่ มอบความประทับใจและความ
ทรงจ�าอันพิเศษแด่ลกู ค้าคนส�าคัญทุกท่านอย่างเช่นเคย
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THE 52nd dIPLOMATIC
REd CROSS BAZAAR

RSVP

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 า� นวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินทรงเป็นประธานเปิด
“งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 52” มหกรรมสินค้านานาชาติ
เพือ่ การกุศลแห่งปี จัดโดยสภากาชาดไทย ร่วมกับคณะภริยาทูตประจ�า
ประเทศไทย และสถานทูตจากประเทศต่างๆ ประจ�าประเทศไทย โอกาสนี้
ทรงร่วมกิจกรรมสอยดาว ทอดพระเนตรสินค้าจากประเทศต่างๆ
ด้วยความสนพระราชหฤทัย ทรงมีพระราชปฏิสนั ถารกับเอกอัครราชทูต
และภริยาที่ประจ�าอยู่ในบูทของแต่ละประเทศ
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SIRIVANNAVARI AND S’HOMME
SPRING/SUMMER 2019 COLLECTION

RSVP

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 พระองค์เจ้าสิรวิ ณ
ั ณวรีนารีรตั น์ ทรงออกแบบ
คอลเลคชั่นประจ�าฤดูกาลสปริง/ซัมเมอร์ 2019 ที่มีชื่อว่า Abode of
Metamorphosis ภายใต้แบรนด์ “SIRIVANNAVARI” ที่โดดเด่นด้วย
โครงสร้างเสื้อผ้าที่ดูเฟมินิน งานปักชั้นครู ไปจนถึงลายกราฟิกทรง
ออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ จ�านวนทัง้ สิน้ 67 ลุค เป็นเสือ้ ผ้าสุภาพสตรี
59 ลุค และเสือ้ ผ้าสุภาพบุรษุ 8 ลุค โดยซีซนั่ นีเ้ สนองานปักหลายรูปแบบ
บนเสือ้ ผ้าหลากสไตล์ เช่น ขนนก คริสตัล มุก ไปจนถึงงานฝีมอื ประจ�า
ซีซนั่ อย่างงานถักร้อยและปักลูกปัดแบบแอฟริกนั เอกลักษณ์อย่างหนึง่
ที่โดดเด่นของแบรนด์ SIRIVANNAVARI คือลายพิมพ์ภาพกราฟิก
ฝีพระหัตถ์
ส�าหรับคอลเลคชัน่ สุภาพบุรษุ ภายใต้แบรนด์ S’Homme นัน้ มีความ
โก้หรูสไตล์มสั คูลนิ ของโลกแห่ง Naravanna อย่างชัดเจน นอกจากนี้
ยังน�าเสนอคอลเลคชัน่ เครือ่ งประดับทีด่ วู จิ ติ รตระการตาภายใต้ธมี ของ
คอลเลคชัน่ เสือ้ ผ้าด้วยเช่นกัน
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LOUIS VUITTON MENSWEAR SPRING/
SUMMER 2019 EXCLUSIVE PARTY
Louis Vuitton, M Floor, Siam Paragon

RSVP

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.

หลุยส์ วิตตอง ประเทศไทย ร่วมกับศูนย์การค้า สยามพารากอน
จัดงานเอกซ์คลูซฟี ปาร์ตี้ “หลุยส์ วิตตอง คอลเลคชัน่ สุภาพบุรษุ สปริง/
ซัมเมอร์ 2019” ทีไ่ ด้แรงบันดาลใจจากพ่อมดมหัศจรรย์แห่งเมืองออซ
อันเต็มไปด้วยสีรงุ้ ทัง้ ทางเดินอิฐสีเหลือง ทุง่ ดอกป๊อปปี้ และป่าสีเขียว
มรกต ทีอ่ อกแบบสร้างสรรค์ผลงานโดยเวอร์จลิ แอบโลห์ ผูอ้ า� นวยการ
ฝ่ายสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สา� หรับสุภาพบุรษุ คนล่าสุด
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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.

โอแอนด์บี แบรนด์รองเท้าชือ่ ดังสัญชาติไทยจัดงานแกรนด์โอเพนนิง่
ปาร์ตี้ ฉลองเปิดตัวแฟล็กชิปสโตร์แห่งแรกอย่างเป็นทางการในประเทศไทย
ภายใต้คอนเซปต์ “Blooming Postal” ที่เปี่ยมไปด้วยความครีเอทีฟ
สดใสท่ามกลางมวลหมูด่ อกไม้สไตล์เฟมินนิ พร้อมเผยโฉมเอกซ์คลูซฟี
คอลเลคชัน่ ใหม่ Ploychava x O&B ร่วมกับพลอย-ชวพร เลาหพงศ์ชนะ
มาร่วมรังสรรค์ผลงาน
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CARTIER PRECIOUS GARAGE
Hall of Fame, M Floor, Siam Paragon

RSVP

Cartier reinforces the independent spirits of its utilitarianinspired 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.

คาร์เทียร์ ตอกย�า้ จิตวิญญาณอิสระของคอลเลคชัน่ ตะปู Juste un Clou
และนอต Ecrou de Cartier ภายใต้แนวคิด When The Ordinary
Becomes Precious จากสิ่งธรรมดาสามัญสู่เครื่องประดับสูงล�้าค่า
น่าครอบครอง จัดสุดยอดปาร์ตี้แห่งปี ยกอินสตอลเลชั่นอาร์ตสุดล�้า
มาจัดแสดงในกรุงเทพฯ เป็นครัง้ แรก ความประทับใจยังไม่จบเพียงเท่านี้
โดยคาร์เทียร์ยงั น�าผลงานสุดล�า้ ค่ามาโชว์เคส ณ Hall of Fame ชัน้ M
ศูนย์การค้า สยามพารากอน
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EXTRAVAGANCE

A HOMAGE TO
THE HISTORICAL MODEL
Retelling the Classic Tale of the World of Santos de Cartier
ต�ำนำนแห่งควำมคลำสสิกในโลกแห่งเรือนเวลำของ Santos de Cartier
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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จุดก�ำเนิดของ Santos de Cartier เกิดขึน้ โดยมี Alberto SantosDumont เป็นแรงบันดำลใจ เขำผูน้ คี้ อื นักบินทีม่ บี ทบำทส�ำคัญในแวดวง
วิศวกรรมกำรบินซึ่งประสบปัญหำยุ่งยำกขณะดูเวลำจำกนำฬิกำพก
ขณะขับเครือ่ งบิน ส่งผลให้หลุยส์ คำร์เทียร์ตดั สินใจสร้ำงสรรค์นำฬิกำ
ข้อมือขึน้ โดยเน้นหนักเรือ่ งไดนำมิกและกำรเคลือ่ นไหวทีส่ ะดวกสบำย
นับจำกวันแรกที่ Santos de Cartier เปิดตัวขึน้ ในปี 1904 จวบจน
วันนี้ก็นับเป็นเวลำกว่ำหนึ่งศตวรรษ ทว่ำยังคงขึ้นแท่นเป็นของสะสม
และเรือนเวลำคูใ่ จ ปีนี้ Santos de Cartier มำพร้อมกับควำมคลำสสิก
ทีเ่ รียบหรูภำยใต้รปู ทรงสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั สะท้อนให้เห็นถึงควำมสมมำตร
ทีง่ ดงำม ด้วยเอกลักษณ์สำ� คัญอย่ำงกำรยึดขอบตัวเรือนด้วยสกรู 8 ตัว
ส่วนทีต่ ำ่ งไปคือควำมเพรียวบำงเพือ่ ให้ใช้งำนได้งำ่ ยขึน้ ส�ำหรับกลไกเป็น
กลไกอัตโนมัติ Calibre 1847 MC มำพร้อมคุณสมบัตทิ ตี่ ำ้ นทำนสนำม
แม่เหล็กแรงสูงเพือ่ ท�ำหน้ำทีบ่ อกเวลำได้อย่ำงเทีย่ งตรง ทัง้ ยังผ่ำนกำร
ทดสอบจำกห้องปฏิบตั กิ ำรของคำร์เทียร์แล้วว่ำนำฬิกำรุน่ นีส้ ำมำรถทน
ต่อสภำวะควำมผันแปรต่ำงๆ เช่น ควำมชืน้ อุณหภูมิ ควำมกดอำกำศ
และแรงกระแทกได้
อีกหนึ่งควำมพิเศษก็คือสำยสำมำรถถอดเปลี่ยนได้ด้วยระบบ
Cartier Quick Switch System ทีซ่ อ่ นอยูใ่ ต้สำย กับเทคโนโลยี SmartLink
Self-fitting ซึง่ จะท�ำกำรปรับควำมยำวของสำยโลหะให้เข้ำใกล้ขอ้ เหล็ก
มำกทีส่ ดุ โดยไม่จำ� เป็นต้องใช้อปุ กรณ์ใดๆ เลย ทัง้ หมดนีค้ อื ควำมพิเศษ
ทีเ่ กิดขึน้ จำกควำมพิถพี ถิ นั จนส่งให้ Santos de Cartier กลำยเป็นต�ำนำน
แห่งควำมคลำสสิกในโลกแห่งเรือนเวลำ
Cartier MF The Emporium, MF Siam Paragon

EXTRAVAGANCE

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.

ส่วนผสมอันลงตัวระหว่างความบริสทุ ธิข์ องงานออกแบบและความเรียบหรูของการประดับอัญมณีสเู่ รือนเวลา
กลายเป็นมรดกตกทอดทีย่ งั คงมีเสน่หไ์ ม่เสือ่ มคลาย

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.

สานต่อการประดิษฐ์นาฬิกาชัน้ สูงและความ
สร้างสรรค์ในการออกแบบอย่างประณีตด้วย
ตัวเรือน หน้าปัด และสายนาฬิกาทองค�าขาว
18 กะรัต เจิดจรัสด้วยการประดับเพชรเจียระไน
Brilliant-cut 2.47 กะรัต จากช่างอัญมณีมากฝีมอื
ของแบรนด์ ไม่ตา่ งอะไรกับการลงยาสีด�าขลับ
ที่ถือเป็นงานหัตถศิลป์อนั สูงค่าเพราะมีขนั้ ตอน
สลับซับซ้อน จากรายละเอียดทัง้ หมดจึงท�าให้
นาฬิกาเรือนนีโ้ ดดเด่นเหนือใคร
Cartier MF The Emporium,
MF Siam Paragon
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CHOPARD

CARTIER

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.

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.

เรือนเวลาทีถ่ า่ ยทอดงานศิลป์และ
ฝีมอื อย่างเต็มเปีย่ มเวอร์ชนั่ นีป้ ระดับ
แซปไฟร์ทรงเหลีย่ มล้อมรอบตัวเรือน
จ�านวน 40 เม็ด โดยเรียงเป็นสีรงุ้ งดงาม
ภายในบรรจุแซปไฟร์กลิง้ อีก 7 เม็ด
หน้าปัดเปลือกหอยมุกเข้ากับสาย
ผ้าซาตินสีชมพูอย่างงดงาม

จุดเด่นของนาฬิกาข้อมือตระกูลปองแตร์
เดอ คาร์เทียร์ อยูท่ ดี่ ไี ซน์อนั โดดเด่นจนเป็น
ไอคอนของวงการนาฬิกา ไล่ตงั้ แต่ตวั เรือน
สีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ข้อต่อสายนาฬิกาโค้งมน
อ่อนละมุน แสดงเวลาด้วยตัวเลขโรมัน
พร้อมประดับเพชรน�า้ งาม 7.8 กะรัต
สือ่ ให้เห็นถึงความละเมียดละไมและ
แรงปรารถนาของสุภาพสตรี

Chopard Boutique
MF Siam Paragon

Cartier MF The Emporium,
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.

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.

เวอร์ชนั่ ใหม่นมี้ าพร้อมจุดเด่นด้วย
ตัวเรือนเซรามิกสีฟา้ และสายยางสีชมพู
ทีไ่ ม่เหมือนใคร แต่ยงั คงกลไกอัตโนมัติ
CRMA1 และดีไซน์ซงึ่ เป็นเอกลักษณ์ของ
นาฬิกาตระกูลนีไ้ ว้เช่นเดิม เสริมความ
หรูหราด้วยวัสดุโรสโกลด์ 18 กะรัต
และประดับเพชรเม็ดงาม เป็นนิยามใหม่
ทีส่ วยงาม

ด้วยชือ่ เสียงของแบรนด์ทมี่ มี ายาวนาน
ผสานกับการประดิษฐ์นาฬิกาสุดประณีต
ส�าหรับสุภาพสตรีทเี่ รียบหรูแต่โดดเด่น
ตัวเรือนไวต์โกลด์ 18 กะรัต ขนาด 30 มม.
ล้อมเพชร 92 เม็ด คูก่ บั สายหนังจระเข้
อย่างลงตัว เหมาะกับสุภาพสตรีทหี่ ลงใหล
นาฬิกาสไตล์คลาสสิก

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

Pendulum MF Siam Paragon
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JAEGER-LECOULTRE

PANERAI

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.

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.

ผลงานแห่งความภาคภูมใิ จและความ
ประณีตของช่างนาฬิกาและช่างฝีมอื
จนมาเป็นเรือนเวลาทีเ่ ปีย่ มเสน่ห์ ตัวเรือน
พิงก์โกลด์ หน้าปัดท�าจากเปลือกหอยมุก
ประดับเพชรมากถึง 2.52 กะรัต และ
ยกระดับการบอกเวลากับกลไกตูรบ์ ยิ ง
ทีผ่ ลิตขึน้ ภายในโรงงานของตัวเอง

จากแรงบันดาลใจ Luminor 1950 สูก่ าร
ตีความใหม่เป็นนาฬิกาสปอร์ตเรือนบาง
ตัวเรือนเรดโกลด์หรือทีเ่ รียกกันว่า 5Npt
ซึง่ เป็นวัสดุพเิ ศษเอกสิทธิข์ องแบรนด์
ขนาด 42 มม. ฝาหลังเป็นกระจกคริสตัล
แซปไฟร์ทเี่ ผยให้เห็นการท�างานของ
สุดยอดกลไกคาลิเบอร์ P.1000/10
ทีบ่ อกเวลาได้อย่างแม่นย�า

Jaeger-LeCoultre MF Siam Paragon

Pendulum 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.

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.

นิยามใหม่ของค�าว่าสง่างามหรูหรา
อย่างแท้จริงด้วยตัวเรือนคิงโกลด์ขดั ด้าน
ขนาด 39 มม. ประดับเพชรทีผ่ า่ นการ
เจียระไนอย่างประณีตถึง 276 เม็ด อีกทัง้
ยังได้ศลิ ปินชือ่ ดัง Maxime Buchi มา
ออกแบบลวดลายหกเหลีย่ มบนหน้าปัด
ทัง้ หมดท�าให้นาฬิกามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ไม่เหมือนใคร

อีกหนึง่ ผลงานจากผูผ้ ลิตนาฬิการะดับ
ไฮเอนด์ทมี่ ปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนาน
ตัวเรือนและสายท�าจากพิงก์โกลด์
18 กะรัต ประดับเพชร 56 เม็ด
0.82 กะรัต หน้าปัดสีนา�้ เงิน Royal Blue
ซึง่ เป็นสีพเิ ศษ และตกแต่งลวดลาย
ทีเ่ รียกว่า Clous de Paris Pattern
ผลิตเพียง 100 เรือนเท่านัน้

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

PMT The Hour Glass
GF The Helix Quartier,
MF Siam Paragon
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JAEGER-LECOULTRE

VANGUARDTM 7 DAYS POWER
RESERVE SKELETON
Staying true to the characteristics of
luxury sports watch – with a stainlesssteel case, a skeletonized dial with a
refined geometry of hand-chamfered
bridges – resulting in an inimitable
sturdy and sporty model.

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.

ถ่ายทอดต้นต�ารับแห่งนาฬิกาสไตล์สปอร์ต
จากการผสมผสานตัวเรือนสเตนเลสสตีล
โดดเด่นกับหน้าปัดสเกเลตันทีม่ าพร้อม
สะพานจักรและกลไกในรูปร่างหน้าตาใหม่
ซึง่ มอบการดูเวลาในอีกรูปแบบจนเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะรุน่ นีเ้ ท่านัน้

หวนคืนสูก่ ารเป็นต้นต�ารับในการ
ประดิษฐ์นาฬิกาชัน้ สูงและกลไกสลับ
ซับซ้อนอีกครัง้ รุน่ นีม้ าพร้อมตัวเรือน
พิงก์โกลด์ บรรจุกลไกตูรบ์ ยิ งและ
กลไกไขลานด้วยมือคาลิเบอร์ 382 ทีผ่ ลิต
ภายในโรงงานของตัวเอง ซึง่ สะท้อนถึง
ภูมปิ ญ
ั ญาและความเชีย่ วชาญของบรรดา
ช่างประดิษฐ์นาฬิกาได้อย่างดีเยีย่ ม

Pendulum MF Siam Paragon

Jaeger-LeCoultre 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.

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.

การออกแบบกลไกอันสลับซ้อนทีท่ า� งาน
ร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญในการประดิษฐ์นาฬิกา
ชาวฟินแลนด์อย่าง Stepan Sarpaneva
จนออกมาเป็นนาฬิกาทีเ่ ดินเวลาด้วยระบบ
Jumping Hour พร้อมกับแสดงข้างขึน้
ข้างแรมในเรือนเดียว ส่วนดีไซน์นาฬิกา
ได้รบั แรงบันดาลใจจากรุน่ HM8 อันโด่งดัง
รุน่ นีผ้ ลิตเพียง 12 เรือนเท่านัน้

ในฐานะผูบ้ กุ เบิกการผลิตนาฬิกาเรือ
โครโนมิเตอร์และผลิตอุปกรณ์ชว่ ยการ
เดินเรือในศตวรรษที่ 19 สูแ่ รงบันดาลใจ
ครัง้ ใหม่ผา่ นตัวเรือนไวต์โกลด์ หน้าปัด
ท�าจากไม้เหมือนพืน้ ดาดฟ้าเรือ ท�างานด้วย
สุดยอดกลไกตูรบ์ ยิ งและบอกเวลาแบบ
Jumping Hour ผลิตเพียง 18 เรือนทัว่ โลก

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

PMT The Hour Glass
GF The Helix Quartier,
MF Siam Paragon
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Rubis impérial
(รูบแี ซ็มเปรียาล)
หรือ “ทับทิมจักรพรรดิ”

“TREASURE OF RUBIES”
THE DIVINE CREATION OF RUBIES
OF HIGHEST QUALITY
“จักรวรรดิปทั มราช” ทีส่ ดุ ความงามแห่งทับทิม
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
ทับทิมเม็ดเดีย่ วน�า้ หนัก 18.12 กะรัต
& Arpels have inexhaustibly sourced these
ของสร้อยคอ Jardin de rubis
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

ภาพถ่ายโคล้ด, ฌาคส์ และปิเอร อาร์เปลส์เมือ่ ปี 1975
จากแผนกเก็บเอกสารสาคัญของ Van Cleef & Arpels
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.
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Peony clip
(เข็มกลัดดอกโบตัน๋ )

รูปซ้ายมือ คือ ภาพวาดลายเส้นสร้อยคอกับก�าไลข้อมือทับทิม
ซึง่ ออกแบบโดยเรอเน่-ซิม ลาคาซ เมือ่ ปี 1939
รูปขวา คือ บัตรระบุรายละเอียดของก�าไลข้อมือทับทิมสลับเพชรเมือ่ ปี 1939

Duo de diamants earrings (ดูโอ เดอ เดียมองต์ส)์ หรือต่างหูคเู่ พชร

แม้เพชรจะได้รบั การยกย่องให้เป็นทีส่ ดุ แห่งอัญมณี แต่บอ่ ยครัง้ ทีท่ บั ทิมน�า้ งามนัน้
หายากยิง่ กว่าเพชรเป็นไหนๆ จึงเป็นเหตุผลทีท่ า� ให้ Van Cleef & Arpels เสาะแสวงหา
และรวบรวมอัญมณีเลอค่าจากเหมืองพลอยเลือ่ งชือ่ หลายแห่งทัว่ โลกอย่างต่อเนือ่ ง
ยาวนานนับตัง้ แต่ ค.ศ. 1906 เรือ่ ยมาจนถึงปัจจุบนั จน Van Cleef & Arpels สามารถ
ระดมทับทิมมาตรฐานระดับสูงกว่า 3,000 กะรัตไว้ในครอบครอง และรังสรรค์จนออก
มาเป็นเครือ่ งประดับชุด “จักรวรรดิปทั มราช” หรือ “Treasure of Rubies” ทีเ่ ปีย่ มด้วย
เอกลักษณ์กว่า 60 ชิน้ มากด้วยรายละเอียดและเรือ่ งราวอันทรงคุณค่าไม่ซา�้ กัน
ปฐมบทแห่งการรังสรรค์เครื่องประดับจากทับทิมเม็ดงามของ Van Cleef &
Arpels เป็นทีเ่ ลือ่ งลือมาตัง้ แต่ปี 1937 เมือ่ เจ้าหญิงไฟซาแห่งอียปิ ต์ทรงครอบครอง
เข็มกลัดดอกโบตัน๋ คู่ ทีใ่ ช้เทคนิคการฝังอัญมณีขนึ้ ตัวเรือนแบบ Mystery Set Technique
หรือซ่อนหนามเตยอันแสนจะวิจติ รงดงาม เช่นเดียวกับมาเรีย คัลลัส สุดยอดนักร้อง
อุปรากรหญิงเจ้าของเสียงโซปราโนอัศจรรย์ ทีเ่ ป็นเจ้าของเข็มกลัดดอกไม้หา้ กลีบหรือ
Five Leaves Clip ทีแ่ สนจะงดงามตรึงตรา กับอีกหนึง่ ในผลงานการ
ออกแบบทีร่ าวกับเป็นตัวแทนแห่งโลกแฟชัน่ อย่างสร้อยคอดัชเชส
หรือ Duchesse Necklace ที่ Van Cleef & Arpels สรรค์สร้างขึน้
เมือ่ ปี 1936 โดยได้รบั แรงบันดาลใจจากสายสร้อยทรงผ้าพันคอ และ
ท�าขึน้ เพือ่ มอบแด่ดชั เชสแห่งวินด์เซอร์ จากรายนามของบุคคลระดับ
โลกดังกล่าวทีเ่ ป็นเจ้าของอัญมณีสแี ดงชาดทีผ่ า่ นการออกแบบอย่าง
ประณีตวิจติ รบรรจงจากช่างฝีมอื ดีของ Van Cleef & Arpels นีเ้ อง
ทีเ่ ป็นเครือ่ งการันตีในคุณค่าของอัญมณีแห่งทับทิมชนิดทีไ่ ม่สามารถ
ประเมินค่าได้

Berunda Bracelet
(ก�าไลข้อมือเบรุณฑา)

Élixir de rubis (เอเล็กเซียร เดอ รูบสี )์
หรือ “หยาดทิพย์หยดทับทิม”

กว่าจะออกมาเป็นเครือ่ งประดับกว่า 60 ชิน้ ในคอลเลคชัน่
จักรวรรดิปัทมราช นักออกแบบของ Van Cleef & Arpels
ได้ทา� การจัดวางสัดส่วนเชิงทรวดทรงโครงสร้าง โดยพิจารณาถึง
บุคลิกเฉพาะตัวของทับทิมแต่ละเม็ด จนภาพวาดลายเส้น
ต้นแบบของเครื่องประดับแต่ละชิ้นล้วนเต็มไปด้วยเส้นสาย
Five Leaves clip
อันงดงามวิจิตรราวกับมีชีวิต และได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นทั้ง
(เข็มกลัดดอกไม้หา้ กลีบ)
สร้อยคอทับทิมจักรพรรดิ (Rubis Impérial Necklace) ที่
สามารถสวมใส่ได้ถงึ 3 รูปแบบ สร้อยคอหยาดทิพย์หยดทับทิม
(Élixir de Rubis Necklace) ทีส่ ามารถแยกส่วนออกเป็นเครือ่ งประดับย่อยได้ 8 ชิน้
นอกจากนี้ยังมีแหวนเปิดปลายหรือแหวนหว่างนิ้วโกลัม (Kolam Between the
Fingers Ring) ก�าไลข้อมือเบรุณฑา (Berunda Bracelet) หรือแม้แต่ตา่ งหูคสู่ ลับ
(Unisson Earrings) ที่แม้จะออกแบบด้วยรูปทรงสมมาตร แต่กลับโดดเด่นด้วย
ลูกเล่นสลับสับเปลีย่ นเฉดสีของอัญมณีตา่ งชนิดบนต่างหูแต่ละข้าง ซึง่ เอกลักษณ์
ในรายละเอียดเหล่านี้เองที่ท�าให้อัญมณีของ Van Cleef & Arpels เลอค่าด้วย
เอกลักษณ์อนั ยากจะหาใครทัดเทียม
Van Cleef & Arpels GF The Emporium
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S.T. Diamond*

S.T. Diamond*

Van Cleef & Arpels*

Van Cleef & Arpels*
Gems Pavilion*

Van Cleef & Arpels*

When the allure of sea creatures seep into the making
of precious gems. There arises jewel greats made from sparkling
diamonds and colorful stones.

ความสวยงามของท้องทะเลถูกหยิบจับมาเรียงร้อย
เป็นจิวเวลรีท่ โี่ ดดเด่นในด้านสุนทรียศาสตร์ ซึง่ มาพร้อมกับ
ความงดงามในดีเทลทีร่ ะยิบระยับด้วยเพชรน�า้ งาม
ประดับด้วยอัญมนีหลากสี

Der Mond*
Der Mond*

Van Cleef & Arpels*

Van Cleef & Arpels*

Van Cleef & Arpels*

Van Cleef & Arpels*

Van Cleef & Arpels*
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Trez Jewelry*

Sirinapa Diamond*

Bvlgari*

Prima Gems*

Prima Gems*

Tang’s by ChuaLee*

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

จากความงดงามภายใต้การสร้างสรรค์ของธรรมชาติสง่ ต่อสูแ่ รงบันดาลใจ
กลายเป็นเครือ่ งประดับชิน้ งามทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงศาสตร์และ
ศิลป์ทตี่ กผลึกทางความคิดอย่างประณีต
Prima Gems*
Cartier*
Bvlgari*

Jasmin*

Tang’s
by ChuaLee*

Jasmin*

Bvlgari*

Mikimoto*

Der Mond*
Blue River*

Tiffany & Co.*

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
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A MANUAL TO THE ULTIMATE
SUMMER LIVING

คู่มอื เพื่อการใช้ ชวี ติ อย่ างสนุกต้ อนรับซัมเมอร์นี ้
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.

หน้าร้อนแล้ว หลายๆ คนยังลังเลว่าควรออกไปสนุกกลางแจ้ง เชิดใส่มลภาวะทางอากาศทีน่ า่ กังวล
หรือหลบแดดจ้าอยูใ่ นทีร่ ม่ หาอะไรเย็นใจท�าไป ไม่ตอ้ งห่วง เพราะเราว่าคุณท�าได้ทงั้ คู่
ไม่เชือ่ ลองท�าตามทีเ่ ราแนะน�าดูกไ็ ด้
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HOT TRENDS
เทรนด์ ร้อนๆ ที่คณ
ุ ต้ องรู้
The Mask People

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.

ไหนๆ ก็ต้องปิดคลุมพรางตัวให้เจ้าฝุ่น PM 2.5 เข้าใกล้เราให้น้อยที่สุด
โดยมีเพียงหน้ากากบางๆ กัน้ กลางระหว่างเรา ครัน้ จะให้หน้ากากทีม่ ดี เู หมือน
คนป่วยมากกว่าคนรักสุขภาพก็กระไร ลองหาหน้ากากสวยๆ กระชับเข้ารูปหน้า
มาสวมใส่ให้ยังคงความเปรี้ยวล�้าตามเทรนด์ไปเลยดีกว่า ว่าไหม ลองเข้าไป
ดูที่ Off-White รับรองว่าแมตช์ใส่กบั ชุดสปอร์ตสุดเท่ได้อย่างลงตัวแน่นอน
Fantastic Folk

M

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.

The Prints Charming
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
จักสาน ป่านปอ และผ้าทอ กลับมาฮิตอีกครัง้
ใครที่อินกับเสื้อผ้ารักษ์โลกสไตล์แฮนด์เมด
ถึงเวลาที่คุณจะหยิบชิ้นเด่นสไตล์นี้กลับมา
แมตช์ใส่ให้ดูสวยอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง ร่วม
รักษ์โลกกับ Loewe, Chloé และ Salvatore
Ferragamo

Swim Fan

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.

ลายพิมพ์ยงั มาแรง ลายดอก
ยังต้องมี ใครที่จนบัดนี้ยังคิดว่า
ลายดอกหมายถึ ง วั น สงกรานต์ ห รื อ
The Toys อย่างเดียว โปรดคิดใหม่ เลือกใหม่
เพราะรับรองว่าลายดอกสวยๆ บนชุดสวยๆ
ยั ง มี อี ก เยอะที่ เ หมาะกั บ คุ ณ ถามถึ ง ลิ ส ต์
แบรนด์ดังที่ยกขบวนความสดใสมาให้ในที่นี้
ไล่ตงั้ แต่ Chanel, Gucci จนถึง Tory Burch และ
Dolce & Gabbana น่าจับจองมาใส่รอ้ นๆ เลย

เพราะเป็นซัมเมอร์ มีหรือที่ชุดว่ายน�้าจะ
หลุดจากลิสต์ Summer Hot Item แต่ไม่วา่ คุณ
จะเลือกวันพีซหรือทูพีซขึ้นอยู่กับสรีระและ
ความชอบเลย ขอบอกอย่างเดียวว่าสีสนั สดใส
สไตล์ตดั กันฉับๆ แบบคัลเลอร์บล็อกคือเทรนด์
ทีม่ าแรง
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HOT ACTION
กิจกรรมสนุกๆ ที่คณ
ุ ต้องท�ำ
Sun, Sand and Sea

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.

ใครบ้างไม่รักทะเล เราเชื่อว่านี่คือเป้าหมายแรกที่คุณต้องพุ่งตรงไปทันทีที่หน้าร้อนมาเยือนเต็มที่ แต่ไปทะเลคราวนี้
อย่าปล่อยตัวอยูร่ มิ สระน�า้ จืด ลองหาเวลาไปเรียนด�าน�า้ เล่นเซิรฟ์ หรือสัมผัสทะเลน�า้ เค็มของจริง ทรายจริง คลืน่ จริงดูบา้ ง
บอกเลยว่าของดีรมิ หาดมีจริง จะอะไรถ้าไม่ใช่หนุม่ ๆ และซิกซ์แพ็กของพวกเขา เหนือสิง่ อืน่ ใด ชุดว่ายน�า้ สวยๆ อย่าให้ขาด
หามาไว้ดๆี

W

R

Water Festival

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.

สายน�้าเค็มอาจไม่ถนัด แต่เรื่องสาดน�้า เล่นน�้ารับสงกรานต์
ขอให้บอก ยิง่ ปีนมี้ เี วลาสาดน�า้ ยาวๆ ไป เตรียมกันหรือยังว่าจะปรากฏ
กายลุคไหน กลางวันเราแนะน�าพร็อปพลาสติกใสที่แบรนด์ต่างๆ
ยังคงส่งตรงมาเพือ่ รับน�า้ โดยเฉพาะ ส่วนใครทีอ่ ยากออกปาร์ตเี้ ล่น
น�า้ ตอนกลางคืน สีนอี อนยังคงหยิบมาใช้ได้นะ

HOT HIT
สิ่งของที่คณ
ุ ต้ องมี
Shade of Retro

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.

แว่นตากันแดดคือค�าตอบเดียวเท่านัน้ ทีค่ ณ
ุ ต้องมี ข่าวดีคอื ซัมเมอร์นเี้ รา
เน้นไปทีแ่ ว่นทรงเรโทรแบบหนุม่ สาวในยุค 1970 ใหญ่ไว้กอ่ น เรือ่ งอืน่ ค่อยว่า
อีกหนึง่ ทรงฮิตก็คอื สไตล์หนุม่ สาวชาวร็อก ลองเช็กได้ที่ Prada, Celine และ Gucci
Sport Mania

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.

ยิง่ ร้อนยิง่ ต้องออกก�าลังกาย ข่าวดีคอื ถึงแม้จะมีปญ
ั หาฝุน่ พิษกวนใจ แต่การออกไป
ท�ากิจกรรมกลางแจ้งเพือ่ สุขภาพทีแ่ ข็งแรงก็ตอ้ งยังมีอยู่ และในเมือ่ ทุกอย่างยังต้องด�าเนิน
ต่อไป ท�าไมเราไม่ลองหาชุดกีฬาสวยๆ มาใส่ประชันให้คอร์ตแบดยันคลาสโยคะมีสีสัน
กันมากขึ้น ชิ้นเด็ดยืนหนึ่งยกให้เสื้อแจ็กเก็ตฮู้ดที่น่าเหมาะสวมทับชั้นนอกเล่นเลเยอร์ให้
สวยงาม ถัดมาคือกางเกงวอร์มคูใ่ จทีเ่ น้นว่าต้องดูดเี ข้ารูปร่างและมาพร้อมสีสนั สะดุดตาเท่านัน้
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HOT PIECES
5 สิ่งของที่คณ
ุ ต้ องมีต้องใช้ ในซัมเมอร์ นี ้
Apart from cool shades and workout-wear for ultimate fun in the sun, other musthave items for summertime living include:

นอกเหนื อ จากแว่ น ตากั น แดดและชุ ด
ออกก� า ลั ง กายกลางแจ้ ง เพื่ อ การเล่ น สนุ ก
ในช่วงซัมเมอร์นแี้ ล้ว ขอแนะน�าของข้างกาย
สร้างความสุขสนุกกลางแดดดังต่อไปนี้

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.

ล�าโพงเล็กๆ สักตัวไว้ฟงั เพลงเวลาต้องเดินทางไปปิกนิก
หรือนัง่ ชิลริมหาดก็เป็นทางเลือกทีน่ า่ สนใจ และควรมีไว้กนั
พลาด เพือ่ สร้างบรรยากาศกันโดยเฉพาะ

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.

ลองหาชุดคลุมยาว
สไตล์เสือ้ คลุมอาบน�า้ หรือ
เสือ้ คลุมยาวแบบคาฟตัน
มาสวมใส่ทับชุดว่ายน�้าดูสิ
เพราะมันคือสไตล์สาวหรูรมิ สระ
ใส่ปาร์ตจี้ บิ ค็อกเทลเก๋ๆ อีกด้วย

W

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

สเปรย์ น�้ า แร่ ส ร้ า งความสดชื่ น ยาม
อ่อนล้า นี่เลย ตรงไปที่แบรนด์คอสเมติก
ขวัญใจคุณและมองหาตัวช่วยสร้างความ
สดใสไว้พกติดกาย

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.

ชุดชัน้ ในไว้ใส่อวดผิวสวย คงเพราะดูไม่ดแี น่ทเี่ ปรีย้ วภายนอกแต่ภายใน
คือความเชยสไตล์แม่ ได้เวลามองหาชุดชัน้ ในตัวใหม่แล้ว แนะน�าว่าสีพาสเทล
มาแรงสุดๆ

B

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.

ถามถึงเครือ่ งหนังทีค่ วรมีในซัมเมอร์นี้ เราชีน้ วิ้ ไปทีร่ องเท้าและกระเป๋าทีม่ า
จากวัสดุธรรมชาติ กระเป๋าผ้าสกรีนสวยๆ สักใบก็นา่ จะเหมาะกับรองเท้าแตะ
หรือรองเท้าบัลเลต์สน้ เตีย้ สักคูไ่ ว้ใส่เดินเล่น
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SUMMER
SENSATIONS

Overall Miu Miu

Overall Chanel

Overall Prada

Overall Dior

Stylist
Photographer
Model
Make Up
Hair
Assistant Stylist

Pannatorn Boonmahitthisud
Lik Sriprasert
Kimberley Anne Woltemas
Tasanapong Sawatdipong
Santipong Kwanseng
Ekabutr Sriwongudomsin

Overall Fendi

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.

หลังจาก 10 ปีในบทบาทนางเอกแถวหน้า คิมเบอร์ลี่ แอน เทียมศิริ กลายเป็นสาวร้อนมาแรงทีส่ ดุ แห่งปีได้อกี ครัง้ หนึง่
เมือ่ เธอเปลือยความเป็นคิมเบอร์ลที่ แี่ ท้ให้ทกุ คนเห็นกันแล้วว่า เธอเป็นนางเอกสุดฮาได้มากกว่าดาวตลก
เย้ายวนได้ยงิ่ กว่าเซ็กซีส่ ตาร์ และฮอตยิง่ กว่าแดดซัมเมอร์

้ ดวงเป็นคนใจร้อน แต่การท�างานในวงการบันเทิง
Aries Girl: “คิมเกิดราศีเมษ พืน

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.”

ท�าให้คมิ สอนตัวเองให้มสี ติและช้าลงไปเยอะ เลยกลายเป็นเมษทีใ่ จเย็นไปในทีส่ ดุ
หมอดูบอกว่าปีนดี้ วงจะเด่นมากเรือ่ งงาน จากทีเ่ ห็นก็จริงเพราะฟีดแบ็กละครเรือ่ ง
‘ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง’ ดีมาก ตอนนีไ้ ปไหนใครๆ เรียกคิมว่าแม่ชบากันหมด
ตัง้ แต่เล่นละครมา 10 ปี คิมรูส้ กึ ว่าปีนเี้ หมือนได้กดปุม่ รีเซ็ตใหม่ ไม่มใี ครเคยเห็น
ว่าคิมจะตลกได้เบอร์นนั้ จริงๆ แล้วคิมไม่ได้แสดงค่ะ นัน่ คือคิมเบอร์ลจี่ ริงๆ”

Summer Escape: คิมชอบเทีย
่ วทะเลไทยเพราะอยูใ่ กล้ไปได้ทนั ที ทะเลภูเก็ต
น่าเทีย่ วทีส่ ดุ ด้วยความทีม่ หี ลายเกาะ เราเลือกได้วา่ อยากเทีย่ วน�า้ ทะเลสีเขียวหรือ
สีฟ้า นั่งเรือเล่น ด�าน�้าหรือไปหาของอร่อยในเมือง ปีนี้พิเศษคิมจะหนีซัมเมอร์
เมืองไทยไปดูดอกซากุระบานทีญ
่ ปี่ นุ่ เป็นครัง้ แรกในชีวติ แต่ปนี สี้ ภาพอากาศที่
ไม่คอ่ ยปกติ ไม่รซู้ ากุระจะบานให้เห็นหรือเปล่า”

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.”

ออกกองละครช่วงหน้าร้อนเป็นอะไรที่ทรมานมาก คิมต้อง
เตรียมอุปกรณ์พร้อมมือ พัด ผ้าเย็น ทิชชู่เปียก และน�้าแข็งที่เอาไว้เคี้ยวเล่น
ช่วงหน้าร้อนยิง่ เคีย้ วเล่นแทนขนมไปเลย”

Stay Hydrated:

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: “คิมหันมาออกก�าลังกายเพราะอยากดูแลสุขภาพ เรือ
่ งรูปร่างทีเ่ ห็น
ว่าฟิตเฟิรม์ ขึน้ เป็นโบนัส คิมเลยออกก�าลังกายแบบไม่หกั โหมมาก พยายามท�าให้ได้
อย่างน้อยวันละชัว่ โมง แรกๆ จะเน้นท่าบริหารหน้าท้องเยอะมาก ตอนนีเ้ น้นบริหาร
ทัง้ ร่าง แต่ชว่ งหน้าร้อนไม่คอ่ ยดูแล เพราะไปเทีย่ วบ่อยและเราถือว่าการท่องเทีย่ ว
คือการพักผ่อน ก็จะพักจริงๆ กินทุกอย่างทีเ่ ราชอบแบบไม่นกึ ถึงหุน่ ใดๆ อีกต่อไป”

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: “ไม่เรียกว่าสะสม แต่ไปเทีย
่ วทีกซ็ อื้ บิกนิ ใี หม่ทกุ ที จน

ตอนนีเ้ ลิกนับไปแล้วว่ามีกตี่ วั คิมใส่แต่บกิ นิ แี บบทีท่ อ่ นล่างเป็นกางเกงให้ดสู ปอร์ต
ตอนนีม้ เี ทรนด์วนั พีซไฮคัททีท่ กุ คนใส่กนั แต่คมิ ขอบาย เป็นคนมีสะโพกชัด ใส่วนั พีซ
แล้วยิง่ ไปเน้นจุดนัน้ คิมไม่ได้มนั่ ใจแบบสาวๆ Kardashian ขอเป็นแฟนบิกนี ตี อ่ ไป”

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 & Girl: “Chris Hemsworth กับ Chris Evans นอกจากหล่อแล้วยัง

หุน่ ดีมากเหมือนเทพเจ้าธอร์ รูส้ กึ ว่าเขาแข็งแรง แลดูปกป้องเราได้ ส่วนสาวๆ ที่
ชอบมีหลายคนมาก แต่คนนีแ้ ปลกกว่าคนอืน่ Gigi Hadid หน้าตาบางมุมดูเหมือน
เด็กๆ ไร้เดียงสา แต่พอมาดูหนุ่ เขาสิ เซ็กซีม่ าก ทีส่ า� คัญฉลาดและมีทศั นคติทดี่ ี
ผูห้ ญิงยุคใหม่ตอ้ งเป็นแบบนี้ สวยรอบด้านจริงๆ”

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.”
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INSPIRATION

CHANGING THE CREATIVE GAME
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.

Dior

Dior

Chloé

ผลงานสร้างสรรค์สดุ ครีเอทีฟของเหล่าแบรนด์ดงั ในคอลเลคชัน่ ฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูรอ้ น 2019 แม้จะคงไอเดียซึง่ เป็นหัวใจหลักของซีซนั่ เอาไว้ แต่เมือ่ เจาะลึกลงไปในดีเทล
จะเห็นการจับทวิสต์เพือ่ สร้างความน่าตืน่ เต้นบนงานออกแบบชิน้ ใหม่ทอี่ ดั แน่นไปด้วยพลังงานสร้างสรรค์

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.
Salvatore Ferragamo
Louis Vuitton
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Valentino

แมทีเรียลทีม่ าแรงเกินใครต้องยกให้
บรรดาขนนกกระจอกเทศบางเบาทีม่ ี
ตัง้ แต่โทนสีคลาสสิกไล่ไปจนถึงโทน
สีสดทีป่ กั ประดับอยูบ่ นเสือ้ ผ้าสร้าง
ความโดดเด่นจนไม่อาจละสายตา
โดยระดับการปักขนนกมีให้เลือก
หลายเวอร์ชนั่ เช่น การปักประดับ
ช่วงแขนเสือ้ ของ Celine หรือขนนก
ทูโทนทีป่ กั ประดับจนฟูฟอ่ งของ
Loewe ทีก่ ลายเป็นไฮไลต์เด่นของ
ซีซนั่ ทีเ่ รียกความสนใจได้อย่าง
ไม่ตอ้ งสงสัย

Dries Van Noten

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.

Gucci

MaxMara

หนึง่ ในงานออกแบบชิน้ เด่นของซีซนั่ คือ
เดรสทีถ่ กั ทอขึน้ มาเป็นผ้าตาข่ายให้
อารมณ์แบบเปลญวนผูกต้นมะพร้าว
ทีถ่ กู น�ามาครีเอตลุคสวยให้เห็นละลานตา
บนรันเวย์ เดรสทอตาข่ายประดับลูกปัด
ในแบบ Salvatore Ferragamo ให้ความ
รูส้ กึ ชิลของซัมเมอร์ได้เป็นอย่างดี ส่วนเสือ้
ตาข่ายประดับคริสตัลจาก Saint Laurent
นัน้ ก็จบั ประกายจนยากเกินห้ามใจ

FINE FEATHER

Chanel

ไม่เพียงแค่สจี ดั จ้านเท่านัน้ ทีพ่ ากัน
อวดโฉมบนรันเวย์ของฤดูรอ้ น แต่สี
คลาสสิกอย่างเบจทีช่ ว่ ยเสริมลุคโก้หรู
ได้ถกู น�ามาเบรกให้ซซี นั่ นีม้ อี กี หนึง่
มิตทิ ชี่ วนมอง เทรนช์โค้ตสีเบจจาก
Burberry ถูกน�าเสนอในรูปโฉมใหม่
โดยฝีมอื ของ Riccardo Tisci รวมถึง
MaxMara ทีย่ งั คงโทนสีคลาสสิก
ประจ�าแบรนด์ไว้อย่างดี พร้อมความลับ
ในการแมตช์สเี บจให้โก้กว่าเคย
คือต้องใส่แบบโททัลลุคเท่านัน้

Celine

Burberry

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!

Loewe

DOWN TO EARTH

Saint Laurent

MESH IT UP!

Chloé

Prabal Gurung

FRUITY SUITING

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.

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.

Michael Kors

แรงบันดาลใจจากสไตล์ของเหล่าบุปผาชน
ในอดีต ไม่วา่ จะเป็นลวดลายพิมพ์หรือ
การตัดต่อเสือ้ ผ้าด้วยหนังสีสวยได้กลาย
มาเป็นไอเดียให้เหล่าดีไซเนอร์สร้าง
ผลงานชิน้ ใหม่ทโี่ ดดเด่นด้วยกลิน่ อายของ
ฮิปปีแ้ ต่มาในรูปแบบทีโ่ มเดิรน์ ขึน้ เช่น
เคปเดรสลายเสือตกแต่งชายพูห่ นังจาก
Longchamp หรือเปรีย้ วซ่าสุดๆ แบบ
Alexander Wang ทีผ่ สมกลิน่ อาย
ร็อกเกอร์อย่างลงตัว

Saint Laurent

Louis Vuitton

Michael Kors

ลายพิมพ์ดอกไม้ ลายพิมพ์กราฟิก หรือ
ลวดลาย Abstract ถูกน�ามาผสมผสาน
กันเพือ่ สร้างเป็นลวดลายทีม่ เี อกลักษณ์
เฉพาะตัว Burberry ผสมผสานลายพิมพ์
ดิจทิ ลั เข้ากับลาย Polka Dot อย่าง
ลงตัว แต่ถา้ เป็นลวดลาย
เดียวกันในหนึง่ ลุคจะ
ต้องมาในคูส่ ที ถี่ กู ต้อง
ซึง่ เหล่าดีไซเนอร์ได้
เลือกแมตช์ไว้ให้
แล้ว ดังเช่นลุค
สวยของ Louis
Vuitton และ
Michael Kors

Burberry

Alexander Wang

MIX PRINTED

3.1 Phillip Lim

Jacquemus

Dolce & Gabbana

Boss

Balenciaga

บอกลาสูทเข้าชุดสีคลาสสิกกันไปก่อน
เพราะร้อนนีช้ ดุ สูททีท่ รงพลังต้องมาพร้อม
กับสีจดั จ้านเป็นเวิรก์ กิง้ วูแมนทีด่ ไู ม่นา่ เบือ่
สูทสีเหลืองสดทีแ่ มตช์กบั เสือ้ ตัวใน
ผ้าซีทรูในโทนสีเดียวกันของ Boss เป็น
การเลเยอร์เนือ้ ผ้าทีแ่ ตกต่างทีเ่ ราชอบ
เดรสตกแต่งปกสูทสีฟเู ชียทีป่ รากฏอยูบ่ น
รันเวย์ของ Jacquemus ก็เป็นไอเดียใน
การใส่สทู รูปแบบใหม่ทนี่ า่ สนใจไม่นอ้ ย

Longchamp

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.
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Sportmax

Miu Miu

Fendi

INSPIRATION

THE NEW SHORTS

Salvatore Ferragamo

Fendi

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.

เมือ่ เสือ้ ผ้านัน้ เปรียบเหมือนผืนผ้าใบของ
ดีไซเนอร์ พวกเขาจึงสาดไอเดียสร้างสรรค์
ผ่านงานออกแบบทีเ่ ต็มไปด้วยดีเทลอัน
ละเอียดอ่อนซึง่ รังสรรค์ดว้ ยงานท�ามือ
ไม่วา่ จะเป็นการปักประดับดอกไม้สามมิติ
บนชุดกระโปรงของ Prada งานถักทอผ้า
ลายทางหลากสีทเี่ ต็มไปด้วยความสดใส
ของ Tory Burch หรือการซ้อนทับลูกไม้
จากหลายแบรนด์ดงั ทีเ่ พิม่ ความพิเศษลงใน
ชิน้ งานออกแบบได้อย่างน่าหลงใหล
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Prada

CRAFT WORKS

Dolce & Gabbana

Tory Burch

Ambush

3.1 Phillip Lim

Chanel

กางเกงขาสัน้ คือเทรนด์ฮติ ประจ�าของ
หน้าร้อน แต่ขาสัน้ ทีจ่ ะมาครองพืน้ ทีค่ วาม
นิยมของซีซนั่ นีค้ อื กางเกงขาสัน้ รัดรูปทีไ่ ม่สนั้
ไม่ยาวเกินไปให้อารมณ์แบบกางเกงใส่
ขีจ่ กั รยาน ซึง่ จะใส่เลเยอร์กบั กางเกงหรือ
กระโปรงสัน้ อีกชัน้ ก็ทา� ได้ หรือจะใส่เป็น
กางเกงผ้าพิมพ์ลายทีแ่ มตช์กบั เสือ้ ด้านบน
เหมือน Chanel ก็คลู ไม่แพ้กนั

Hermès

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.

Chanel

Tory Burch
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นีค่ อื หนึง่ ไอเท็มทีข่ าดไม่ได้ของฤดูรอ้ น
กระเป๋าทีม่ าพร้อมดีเทลสนุกๆ ช่วยเพิม่
สีสนั ให้กบั ลุคสวยของซัมเมอร์เต็มที่
มากขึน้ ฤดูกาลนีย้ งั คงเต็มไปด้วย
ไอเดียบรรเจิดในการสร้างสรรค์ไม่วา่
จะเป็นกระเป๋าสานทีเ่ ข้ากับอากาศร้อน
แบบสุดๆ ทีเ่ ห็นบนรันเวย์ของ Chanel
และ Tory Burch หรือกระเป๋าหนังใน
รูปแบบแปลกตาไม่เหมือนเคยทีม่ าใน
โทนสีใหม่อย่าง Loewe ก็เป็นตัวเลือก
ทีน่ า่ จับตามอง

Hermès

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.

Tory Burch

แอคเซสเซอรีช่ นิ้ เด่นทีพ่ ร้อมจะคอมพลีต
ลุคสวยในร้อนนีค้ งไม่มชี นิ้ ไหนโดดเด่น
ไปกว่าหมวกใบสวยทีย่ กขบวนมา
ในหลากดีไซน์ ไม่วา่ จะเป็นหมวกสาน
รับลมร้อนทีเ่ ห็นบนรันเวย์ของ Chanel
และ Tory Burch หมวกผ้าสุดคูลทีม่ า
พร้อมดีไซน์การใส่ซา่ ๆ ในแบบของ
MaxMara ก็มาแรงไม่เบา แต่ถา้ ถาม
ว่าชิน้ ไหนเจิดทีส่ ดุ คงต้องยกต�าแหน่ง
ให้หมวกผ้าชีฟองประดับขนนกจาก
Valentino ไปโดยปริยาย

SUMMER BAGS

Loewe

Louis Vuitton

Chanel

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.

Kate Spade

หนึง่ ดีเทลทีส่ ร้างความสนุกและสะดุด
ตาเกินใครในซีซนั่ นีค้ อื การจับเดรปเป็น
รูปโบขนาดใหญ่ทชี่ ว่ ยเสริมให้ชดุ สวยดู
น่าสนใจขึน้ เยอะ เสือ้ จับเดรปรูปโบจาก
Dries Van Noten เป็นโบทีด่ เู ท่และ
โมเดิรน์ ไม่ยดึ ติดกับความหวานแบบ
เดิมๆ และการจับเดรปรูปโบแบบ
โอเวอร์ไซซ์บนลุคเปิดตัวของ Celine ก็
ท�าให้เราต้องตกหลุมรักแบบไม่ทนั ตัง้ ตัว

Dolce & Gabbana
MaxMara

Valentino

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.

HAT MATTERS

Valentino

Gucci

Dries Van Noten

Celine
Miu Miu

STATEMENT BOW

DESIRE
Furla @Shoes & Bags Salon*

Omega
De Ville Tresor
125th Anniversary
Edition*

Le Specs
@Accessories Bazaar*

Loewe*

Rebecca Minkoff
@Exclusive*
Dolce & Gabbana*

Kloset*

Hermès*

Chanel*
DVF*
Hermès*

NYX
@Beauty Hall*

Embrace the high spirit of the summer with
these vibrant palettes.

สีสนั หน้าร้อนชวนให้กลับมาสดใสได้อารมณ์
เข้ากับซัมเมอร์ทกี่ า� ลังจะมาเยือน

Balenciaga*
Calvin Klein
@Beauty Hall*

Gucci*

Mulberry*

Bottega Veneta*

Fendi*

Prada*

Salvatore Ferragamo*

Dolce & Gabbana*
Coccinelle
@Shoes & Bags Salon*

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
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Gucci*
Miu Miu*
Furla
@Shoes & Bags
Salon*

Prada*

Kate Spade*
Chanel*
Max&Co.*

Gucci*

Dolce & Gabbana*

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

โบเล็กโบใหญ่ตา่ งอวดโฉมเป็นส่วนหนึง่
ของเสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า เรียกได้วา่
ความเก๋จะไม่หายไปจากโลกนี้

Miss Dior
@Beauty Hall*

Kate Spade*
Jo Malone London
@Beauty Hall*
Swarovski*

Roger Viver*
Jimmy Choo*

Swarovski*
Prada*
(Necklace)

Roger Viver*

Dolce & Gabbana*

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
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DESIRE
Bvlgari
@Beauty Hall*
Gucci*

Hermès*

Gucci*

Tumi*

Rixo
@Ladies’
Boutique*
Valentino*

DVF*

Proenza Schouler*
Balenciaga*

Dolce & Gabbana*
Salvatore
Ferragamo*

Hermès*
Fendi*
Valentino*
Hermès*

Balenciaga*
Salvatore
Ferragamo*

A mix of eye-catching patterns in an array of colors is just perfect
for your bold summer look.

ลวดลายทัง้ หลายมากความหมาย หลากสีสนั
จับมารวมมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน สุดจะมัน ซ่า ท้าลมร้อน ทุกสายตา

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
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Mulberry*

Hermès*

Bobbi Brown @Beauty Hall*

Gucci*
MaxMara*

Salvatore
Ferragamo*

Celine*

Fendi*

Mikimoto*

Kate Spade*

Swarovski*

Self-Portrait*

Cartier*

The Body Shop
@Beauty Hall*
Hermès*
Loewe*

Chloé*

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

Chanel*

เสน่หข์ องสีเบจ เป็นสีธรรมชาติทไี่ ม่อาจมองข้าม สะท้อนตัวตนของผูส้ วมใส่
เป็นความราบเรียบทีไ่ ม่ธรรมดาแต่กลับน่าค้นหา

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
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KA R L’ S
LA S T WILL
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.

ทรัพย์สนิ มูลค่า 6,000 ล้านบาทของ Karl Lagerfeld คือมรดกตกทอดแก่ทายาท
ตามพินยั กรรม (ทีม่ เี จ้าแมวชูเปตต์รวมอยูด่ ว้ ย!) หากแต่พนิ ยั กรรมอีกฉบับ
ทีด่ ไี ซเนอร์ผยู้ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ คนหนึง่ ในศตวรรษที่ 20 และ 21
ทิง้ ไว้ให้แก่ผคู้ นบนโลกนัน้ มหาศาลยิง่ กว่า

BUSINESS MODEL
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.

หลัง Coco Chanel เสียชีวติ ในปี 1971 คาร์ลเข้ามาสูบฉีดเลือดใหม่ในปี 1983
เขาค้นชีวิตทุกซอกมุมของโกโก้แล้วน�ามาสร้างเรื่องราวให้กับสินค้าทุกชิ้น
ของชาเนล อาทิ กระเป๋า Boy ทีร่ า� ลึกถึง Boy Capel คนรักเก่าของโกโก้ น�า้ หอม
Chanel No.5 มาจากตัวเลขน�าโชคของโกโก้ หรือโลโก้รูปตัวซีไขว้ที่คาร์ลเป็น
คนประดิษฐ์ขึ้นก็น�ามาจากชื่อเล่นของโกโก้ ต�านานเก่าที่ไม่ถูกลืมเลือนนี้เป็น
โมเดลธุรกิจประสบความส�าเร็จถล่มทลาย กับการสร้างรายได้ตามที่ชาเนล
ยอมเปิดเผยครัง้ แรกได้ถงึ 300,000 ล้านบาทภายในปี 2017 แค่ปเี ดียว

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.

ธันวาคมของทุกปีชาเนลจัดโชว์ Métiers d’Art เพื่อสดุดีงานฝีมือชั้นสูง
โดยเฉพาะ และยังซื้อกิจการของเมซงงานฝีมือต่างๆ และเปิดให้รับงานนอก
ได้อีกด้วย เป็นไอเดียที่คาร์ลอยากให้ช่างมีงานท�าและอนุรักษ์งานท�ามือให้
อยูไ่ ด้ในโลกทีเ่ ปลีย่ นผ่านสูย่ คุ เทคโนโลยี อาทิ Lesage ท�างานปักมือ Lemarié
ท�าดอกไม้จากขนนก Desrues ท�ากระดุม หรือ Barrie Knitwear ผูผ้ ลิตแคชเมียร์
ในสก็อตแลนด์ คาร์ลยังยกระดับเฟอร์ที่ Fendi สร้างคอลเลคชัน่ เฟอร์ชนั้ สูงหรือ
Haute Fourrure เป็นครัง้ แรกของโลกในปี 2015 ซึง่ ท�าให้เสือ้ โค้ทเซเบิลตัวเดียว
มีราคาถึง 1 ล้านเหรียญ
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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.

คาร์ลเป็นดีไซเนอร์รบั เชิญที่ Fendi ตัง้ แต่ปี 1965 จนวาระสุดท้ายของชีวติ
นับเป็น collaboration แรกๆ และยาวนานทีส่ ดุ ในโลกแฟชัน่ คาร์ลยังเป็นดีไซเนอร์
ไฮลั ก ชู รี ร ายแรกๆ ที่ จั บ มื อ กั บ ไฮสตรี ท แฟชั่ น อย่ า ง H&M ตั้ ง แต่ ป ี 2004
ก่อนที่แบรนด์ต่างๆ จะพาเหรดกันท�า collaboration กับดีไซเนอร์ ศิลปิน
นางแบบจนถึงดารา

CRUISIN’ TOGETHER
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.

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.

คาร์ลท�าให้คอลเลคชัน่ เล็กๆ ช่วงเปลีย่ นผ่านซีซนั่ อย่าง Cruise และ Pre-Fall
กลายเป็นคอลเลคชัน่ ส�าคัญด้วยการยกโชว์ไปจัดตามเมืองต่างๆ ทัว่ โลก เช่น ดูไบ
เซีย่ งไฮ้ ฮัมบรูกส์ จนถึงโซล จนแบรนด์อนื่ ๆ ต้องจัดทริปท่องโลกตามเทรนด์นไี้ ปหมด

ชาเนลก่อตั้งในปี 1910 แต่ไม่เคยดูสูงวัย ภาพลักษณ์เยาว์วัยตลอดกาล
ของชาเนลมาจากฟร้อนท์โรว์ทลี่ ว้ นเป็น influencer ใหม่ลา่ มาแรงแห่งยุคเสมอ
ตัง้ แต่ Lily Allen, G-Dragon, Cara Delevingne จนถึง Lily-Rose Depp

THE SHOW STOPPER
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.

คาร์ลเป็นนักอ่านตัวฉกาจ ตลอดชีวิตสะสมหนังสือมากถึง 300,000 เล่ม
และไม่เคยอ่านซ�้าเล่มเดิม การกระหายความรู้ใหม่เสมอท�าให้เขามีสติปัญญา
มหาศาลในตัว จึงไม่จา� เป็นต้องสร้างงานใหม่จากคลังผลงานเก่าของแบรนด์หรือ
แม้แต่จากงานเก่าๆ ของตัวเอง ไม่แปลกทีแ่ ม้อยูใ่ นวัย 85 คาร์ลยังคงสร้างผลงาน
สดใหม่ได้เสมอ
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Chanel shows never failed to thrill. With its grandeur scale and moviegrade 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.

แฟชั่นโชว์ของชาเนลไม่เคยท�าให้โลกผิดหวังเพราะความอลังการงานสร้าง
ซึง่ ต้องไม่ลมื ว่าฉากแฟชัน่ วิจติ รเหล่านีล้ ว้ นสร้างขึน้ มาใหม่จากศูนย์ในโถงโล่งๆ
ทีก่ ร็องด์ปาเลส์ในกรุงปารีสทัง้ สิน้ ไม่วา่ จะเป็นชาเนลซูเปอร์มาร์เก็ต สายการบิน
ชาเนล ยานอวกาศชาเนล ภูเขาไฟ ภูเขาน�า้ แข็งทีข่ นน�า้ แข็ง 265 ตันจากสวีเดน
สร้างหอไอเฟลขึ้นมาใหม่หรือเนรมิตสกีรีสอร์ทในแฟชั่นโชว์สุดท้ายที่เขาไม่ทัน
ได้ออกมาโบกมืออ�าลา

INSPIRATION

CODES OF SUMMER
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!

กลับมาอีกครัง้ ส�าหรับฤดูกาลซัมเมอร์ทสี่ ภุ าพบุรษุ ทัง้ หลายไม่วา่ สไตล์เนีย้ บ Preppy ภูมฐิ าน สไตล์รอ็ ก หรือแบบ Genderless สามารถสนุกกับการแต่งแบบเต็มสตีม
พร้อมสะท้อนความเป็นตัวของตัวเองผ่านเฉดสี ลวดลาย รูปทรง และแอคเซสเซอรี่ ซึง่ ซีซนั่ Spring/Summer 2019 รับรองจะไม่ทา� ให้คณ
ุ ผิดหวัง

Balenciaga

Off-White

หากใครทีค่ ดิ ว่า “สตรีตแวร์” เป็นแค่เทรนด์ที่
หมุนเวียนในวัฏจักรแฟชัน่ อยูเ่ รือ่ ยๆ ก็ขอให้
คิดใหม่ เพราะจริงๆ แล้วสตรีตแวร์ได้กลายมา
เป็นไลฟ์สไตล์เสือ้ ผ้าชนิดหนึง่ ทีส่ ภุ าพบุรษุ ทัว่ ทุก
มุมโลกหลงรัก โดยในซีซนั่ นีเ้ ราได้เห็นแบรนด์อย่าง
Balenciaga, MCM และ Off-White เล่นกับสไตล์นี้
ในบริบททีเ่ ข้ากับแบรนด์ตวั เอง เห็นได้จาก
บรรดารองเท้าสนีกเกอร์ทเี่ จ้าพ่อ
แฟชัน่ ทัง้ หลายคงต้อง
เพิม่ วงเงินบัตรเครดิต
และรูดซือ้ มากกว่า
หนึง่ คู่

TECHNICOLOR SHADES

Givenchy

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�าหรับสุภาพบุรษุ ทีช่ อบความนิง่ สุขมุ ไม่เน้น
สีสนั จัดจ้าน แต่ยงั อยากดูสมาร์ตและเป็นที่
จับตามอง พาเลตต์สเี อิรท์ โทนก็เป็นตัวเลือก
ทีต่ อบโจทย์มากทีส่ ดุ โดยทีม่ ลิ าน
แฟชัน่ วีกเราได้เห็นดีไซเนอร์
Guillaume Meilland แห่งแบรนด์
Salvatore Ferragamo รังสรรค์
หลากหลายไอเท็มตัง้ แต่หวั
จรดเท้าทีจ่ ะกลายมาเป็น
Wardrobe Essential ทีค่ มุ้ ค่า
ในการลงทุน เช่น แจ็กเก็ต
ทรง Parka ชุดสูททรง Relax
Fit รองเท้าหนัง และเข็มขัด

Salvatore Ferragamo

Louis Vuitton

Prada

Dior

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!

ซีซนั่ นีด้ เู หมือนว่าเหล่าดีไซเนอร์ชนั้ น�าทัง้ ฝัง่ เครือ
LVMH, Kering และแบรนด์อย่าง Prada ต่างรวม
ตัวกันเป็นหนึง่ และท�างานกับบริษทั Pantone
เพือ่ สร้างสรรค์เสือ้ ผ้าออกมาทุกเฉดสี โดยเฉพาะ
โทนร้อน เช่น คอลเลคชัน่ แรกของ Virgil Abloh
ที่ Louis Vuitton ในต�าแหน่งอาร์ทสิ ติกไดเรกเตอร์
เสือ้ ผ้าผูช้ าย โดยเขาสร้างรันเวย์สายรุง้ ไล่สที ี่
สวน Palais Royal ในปารีส พร้อมส่งนายแบบใน
เสือ้ ผ้าตัง้ แต่เฉดส้มนีออน เหลืองนีออน ฟ้านีออน
จนถึงสีเงินเมทัลลิกในลุคปิดท้าย ซึง่ หลายชิน้ ก็ได้
ขายหมดเกลีย้ งทัว่ โลกตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ข้าร้านและมี
Waiting List รอยาวเป็นเดือน

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.

MCM

Prada

Balenciaga

STREETWEAR LEGACY
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Gucci

Saint Laurent

THAT 70S SHOW

Off-White

MCM

หนึง่ ในโชว์ทคี่ อแฟชัน่ ต่างนับวัน
รอชมส�าหรับซีซนั่ นีห้ นีไม่พน้ ของ
Dior ทีด่ ไี ซเนอร์มอื ฉมังชาวอังกฤษ
อย่าง Kim Jones ได้เข้ามาสานต่อ
จาก Kris Van Assche โดยลุค
เสือ้ ยืดคอกลมสีเหลืองแมตช์ดว้ ย
กระเป๋าหนังรุน่ Saddle Bag ในลุคที่
32 ก็ได้กลายเป็นหนึง่ ในไฮไลต์ของซีซนั่
ทันที และเป็นอีกหนึง่ เฉดสีทจี่ ะท�าให้
สุภาพบุรษุ ทุกคนดูสว่างขึน้ ไม่วา่ สีผวิ อะไร
ส่วนอีกหนึง่ แบรนด์ที่ Virgil Abloh ดูแลและ
เป็นเจ้าของเองอย่าง Off-White ก็มกี ารใช้
สีเหลืองผ่านตัวการ์ตนู Bart Simpsons
ทีเ่ อามาสกรีนบนเสือ้ ยืดฟีลยุค 1990

Dolce & Gabbana

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.

Valentino

Dior

YELLOW DIRECTION
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Gucci
Gucci

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.

การสะท้อนตัวตนและสไตล์ของตัวเองในแบบ
ทีไ่ ม่ซา�้ ใครสามารถบ่งบอกผ่านชุดสูทตัวหนึง่
ซึง่ ซีซนั่ นีด้ ไี ซเนอร์เจ้าพ่อสูทเข้ารูปอย่าง Hedi
Slimane ก็กลับมาทวงบัลลังก์กบั คอลเลคชัน่
แรกที่ Celine พร้อมเวอร์ชนั่ สีโมโนโครม
ตามความถนัด ส่วนแบรนด์ฝง่ั อิตาลีทไี่ ม่เคย
ท�าให้ผดิ หวังอย่าง Ermenegildo Zegna ภายใต้
การดีไซน์ของ Alessandro Sartori ก็เลือกเพิม่
มิตใิ หม่ผา่ นลวดลายและสีสนั เช่น สีชมพูและ
สีฟา้ ท้องฟ้าเพือ่ ให้ดไู ม่นา่ เบือ่ และสร้างสรรค์
ตัวเลือกใหม่ๆ ให้กบั ผูช้ ายทีอ่ ยากก้าวออกจาก
คอมฟอร์ตโซนเดิมๆ มาลองอะไรใหม่
Celine

ต้องขอบคุณดีไซเนอร์ Alessandro Michele แห่งแบรนด์
Gucci ทีย่ งั คงใช้ยคุ 1970 เป็นแรงบันดาลใจส�าคัญในการ
ดีไซน์คอลเลคชัน่ Spring/Summer 2019 ทีจ่ ดั รันเวย์ขนึ้
ณ คลับระดับต�านาน Le Palace ในย่าน Montmartre ของ
กรุงปารีส ทีเ่ ป็นคูแ่ ข่งของคลับ Studio 54 ในนิวยอร์กช่วง
ยุค 1970 และมีคนแฟชัน่ อย่าง Yves Saint Laurent, Karl
Lagerfeld และก๊วนไปเทีย่ วประจ�า โดยเสือ้ ผ้าของ Gucci
มีทงั้ สูทสีทองเมทัลลิกใส่คหู่ มวกแดง กางเกงกากเพชรสีชมพู
ใส่กบั เสือ้ เชิต้ สีฟา้ เรียบๆ และแจ็กเก็ตเบลเซอร์สมี ว่ งประดับด้วย
พู่ Fringe สีสม้ พร้อมแว่นตาทรงคุณปูแ่ บบโอเวอร์ไซซ์คลู ๆ
Ermenegildo Zegna

Paul Smith

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.

Boss

CHECKERED VIBES

Dior

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.

Hermès

สุภาพบุรษุ คนไหนเบือ่ ทีจ่ ะใส่แต่เสือ้ ผ้าสีพนื้ ๆ
แต่กไ็ ม่กล้าใส่ลวดลายสีฉดู ฉาดทีจ่ ะท�าให้คน
รอบข้างต้องถามว่า “คิดอะไร?” ลวดลายตาราง
ก็มคี วามโดดเด่นในเวย์ทยี่ งั ดูเนีย้ บและคลาสสิก
ซึง่ หนึง่ ในวีรบุรษุ แห่งวงการแฟชัน่ อย่าง Paul Smith
ก็ทา� คอลเลคชัน่ ทีเ่ ต็มไปด้วยสูทลายตารางทีใ่ ส่
แยกชิน้ ก็ได้หรือแบบฟูลลุคก็เท่สดุ ๆ ส่วน Silvia
Venturini แห่ง Fendi ก็รว่ มงานกับลูกสะใภ้ ศิลปิน
Nico Vascellari เพือ่ ท�าคอลเลคชัน่ ร่วมกันโดยน�า
ลายตารางมาปรุงแต่งให้สนุกขึน้ ในไอเท็มแจ็กเก็ต
ต่างๆ ทีม่ คี วามเป็นสปอร์ต

Stella McCartney

Paul Smith

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.

หนุม่ แฟชัน่ ตัวพ่อคนไหนทีเ่ ริม่ คิดว่าจะแพ็กอะไร
ไปเทีย่ วทะเลช่วงหน้าร้อนนี้ ส�าหรับส่วนของรองเท้า
ไอเท็มพระเอกต้องยกให้รองเท้าแตะหนังทีด่ โู ก้หรูและ
เพอร์เฟกต์ จะใส่กบั กางเกงขาสัน้ หรือกางเกงว่ายน�า้
เช่น แบรนด์ Vilebrequin โดยแบรนด์ทมี่ ตี วั เลือก
อันดับหนึง่ ก็ตอ้ งเป็น Hermès ทีค่ รีเอทีฟไดเรกเตอร์
สาวคนเก่ง Veronique Nichanian ได้นา� รองเท้าแตะ
หนัง Calfskin รุน่ ฮิตของแบรนด์มาตีความใหม่ เช่น
รุน่ “Takara” ทีม่ สี ายปรับขนาดด้านหลัง

Celine

Burberry

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”.

ESSENTIAL SUNNIES

Salvatore Ferragamo

โลกแฟชัน่ เหมือนเล่นเกมเก้าอีด้ นตรี
เข้าไปทุกที ซึง่ ในซีซนั่ Spring/Summer
2019 เราก็ได้เห็นดีไซเนอร์คนส�าคัญ
เปลีย่ นไปท�างานทีห่ อ้ งเสือ้ แบรนด์ดงั
ระดับต�านานกันเป็นว่าเล่น ทัง้ Virgil
Abloh ไป Louis Vuitton, Kim Jones ไป
Dior, Hedi Slimane ไป Celine และส่วนที่
อังกฤษ Riccardo Tisci ก็ยา้ ยไปอยูแ่ บรนด์
มหาอ�านาจ Burberry พร้อมดีไซน์คอลเลคชัน่
ชือ่ “Kingdom” ทีจ่ ะน�ากลิน่ อายความเป็น
สตรีตสไตล์ตามดีเอ็นเอของ Riccardo
ทีเ่ คยท�าไว้ ณ Givenchy มาปรับใช้ในบริบท
ชีวติ ชาวอังกฤษตามต้นฉบับของ Burberry

Prada

Louis Vuitton

Burberry

Bottega Veneta

Louis Vuitton

Fendi

INSPIRATION
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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 ดูคอมพลีตและยกระดับความ
สไตลิชอีกขัน้ การเติมแว่นตากันแดดนับว่าเป็น
ตัวเลือกทีไ่ ม่ควรพลาด เราแนะน�าว่าหากชุดคุณ
ออกแนวเรียบก็เพิม่ กรอบแว่นสนุกๆ หลากหลาย
เฉดสีหรือรูปทรงแปลกตาทีจ่ ะท�าให้ลคุ ไม่ดจู ดื
แต่หากชุดทีใ่ ส่มคี วามฉูดฉาดและดูเยอะอยูแ่ ล้ว
การสวมแว่นตารูปทรงคลาสสิกสีเบสิกก็จะช่วย
บาลานซ์ให้ลคุ ดูมคี วามพอดี

DESIRE
Louis Vuitton*

MCM*

Thom Browne
@Accessories
Bazaar*
Off-White*

Balenciaga*

Bottega Veneta*

Sisley
@Beauty Hall*

Dior Homme*

Loewe*

Bao Bao
Issey Miyake*
Fendi*

Gucci*
Jo Malone London
@Beauty Hall*

Loewe*

Fendi*
Gucci*

Nike Air Max
@Sports Mall*

Prada*

Tell the world who you are through your clothes and accessories.

บ่งบอกตัวตนให้โลกได้รบั รูผ้ า่ นเสือ้ ผ้าอาภรณ์ ว่าคุณมัน่ ใจ
สดใส และมีพลังมากเพียงใด

Balenciaga*

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
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Louis Vuitton*

Oakley*

Valentino*

Balenciaga*

Ice Watch
@Watch Galleria*

Prada*
Off-White*
Off-White*

Marvis
@Beauty Hall*

Zara Men*
Balenciaga*

Clinique for Men
@Beauty Hall*
Zara Men*

Hermès
@Beauty Hall*

Off-White*

Gucci*

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

Zara Men*

อะไรจะท�ำให้ เรำสุกสว่ำงในยำมกลำงวันและยังเจิดจ้ ำในเวลำกลำงคืน
ได้ เท่ำกับสีนอี อนคงไม่มอี กี แล้ ว

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
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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
มากทีส่ ดุ ในโลก กับบูทกี สโตร์แห่งใหม่ในสยามพารากอนซึง่ มาพร้อมกลิน่ อายทีช่ ดั เจนของ Alessandro
Michele ผูน้ า� ทัพ Gucci ให้ยงั คงเป็นแบรนด์ทที่ กุ คนฝันอยากครอบครอง ซึง่ นัน่ ก็มาจากแนวทางและ
สไตล์ทกี่ ล้าจะผสานความต่างจากงานดีไซน์เข้าด้วยกัน ท�าให้ Gucci ยุคนีม้ คี รบทัง้ ความหรูหราและ
ความทันสมัย
ด้วยการน�าการตกแต่งแบบดัง้ เดิมมาหลอมรวมเข้ากับการตกแต่งแนวอินดัสเทรียลและโรแมนติก
น�าเสนอพืน้ ทีด่ ว้ ยผ้าหนานุม่ โต๊ะกลมและโต๊ะรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม ผิวมันเงาของเนือ้ ไม้สเี ข้มตกแต่งด้วย
ผ้าก�ามะหยีน่ มุ่ มือ พรมสไตล์วนิ เทจทีถ่ กู วางทับซ้อนกันจนดูเหมือนงานศิลป์อยูบ่ นพืน้ ผนังสีเหลือง
มัสตาร์ด พร้อมกับมีการเลือกใช้วัสดุอ่อนนุ่มน่านั่งอย่างเก้าอี้เท้าแขนก�ามะหยี่มาสร้างความรู้สึก
ผ่อนคลายและลดความแข็งกระด้างของดีไซน์แนวอินดัสเทรียลอย่างหมุดเหล็กยึดขอบเฟอร์นเิ จอร์ ก่อน
ปิดท้ายด้วยความเท่บนพืน้ ไม้ทเี่ อาลายตารางหมากรุกมาสร้างเป็นลวดลายจนเกิดเป็นลายก้างปลาที่
แปลกตา รวมถึงสินค้าในแต่ละคอลเลคชัน่ ทุกชิน้ ทีน่ า� เสนอสูน่ กั ชอปล้วนเป็นสินค้าทีม่ คี วามโดดเด่น
สะดุดตา และมีความแตกต่างกัน เพือ่ สร้างอารมณ์รว่ มและการค้นพบสิง่ ใหม่ๆ
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 still 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.
Chopard Boutique MF Siam Paragon
69

จุดเริม่ ต้นของความหรูหราภายใต้แบรนด์
Chopard เริ่มต้นขึ้นในปี 1860 เมื่อ LouisUlysee Chopard ช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญใน
การสร้างสรรค์งานนาฬิกาตัดสินใจก่อร่าง
สร้างแบรนด์ขนึ้ ด้วยประสบการณ์ทไี่ ด้รบั การ
ถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น บวกกับความมุ่งมั่น
ในการเรียนรูแ้ ละฝึกฝนมาตลอดชีวติ ส่งผลให้
จากนาฬิกาพกเรือนเล็กถูกขยายเป็นเรือนเวลา
ที่อัดแน่นด้วยเทคนิคและนวัตกรรมชั้นเยี่ยม
พร้อมกับที่งานดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ถูก
ต่อยอดไปสูห่ มวดหมูข่ องเครือ่ งประดับชัน้ สูง
ซึง่ ทัง้ หมดได้กลายเป็นชิน้ งานศิลปะทีค่ วรค่า
แก่การครอบครองมาหลายทศวรรษ
และในที่สุด Chopard ก็ได้เปิดบูทีกขึ้น
ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมกับน�า
จิลเวอรี่ชั้นสูงและนาฬิกาที่โดดเด่นทั้งกลไก
และหัตถศิลป์เข้ามาวางเรียงรายอย่างงดงาม
ภายใต้ความระยิบระยับทีเ่ สริมให้การตกแต่ง
อันเรียบง่ายทว่าหรูหราดูสมบูรณ์แบบขึ้นใน
ทุกอณู

SIMPLICITY AT ITS BEST AT
STELLA MCCARTNEY BOUTIQUE
‘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.

เมือ่ แฟชัน่ ถูกผสมผสานเข้ากับสิง่ แวดล้อมภายใต้คา� ว่าเป็นมิตร ส่งผลให้บทู กี
สโตร์แห่งใหม่ของ Stella McCartney มาพร้อมกับงานดีไซน์ทยี่ กระดับการชอปปิง
เข้าสูร่ ปู แบบของความเรียบง่ายในนวัตกรรมทีถ่ กู คิดค้นมาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วว่า
ดีที่สุดในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งคนใช้งานหรือกับโลกใบนี้ที่ก�าลังต้องการ
การดูแลอย่างเข้มข้น
บูทกี สโตร์ของ Stella McCartney บนชัน้ M ของ ดิ เอ็มควอเทียร์ ได้รบั การ
ออกแบบตามคอนเซปต์อนั เป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกับทีป่ ารีส นิวยอร์ก ฟลอเรนซ์
หรือคอสตาเมซา ด้วยการเลือกใช้วสั ดุทจี่ ะช่วยสร้างสุนทรียะผ่านประสาทสัมผัสทาง
ด้านต่างๆ ให้แก่ลกู ค้า ในขณะเดียวกันก็หลีกเลีย่ งทีจ่ ะใช้วสั ดุแบบดัง้ เดิม และหันมา
ตกแต่งด้วยเฟอร์นเิ จอร์แฮนด์เมดและวัสดุทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากยิง่ ขึน้ พร้อม
กับทีม่ กี ารหยิบจับเอาทองเหลืองมาเป็นวัสดุหลักในการตกแต่งเพือ่ เพิม่ ความโดดเด่น
ให้สินค้าดูสะดุดตามากขึ้น ในขณะที่อีกด้านหนึ่งของร้านจัดวางด้วยแท่นซิลิโคน
แบบนิม่ และเก้าอีบ้ ผุ า้ ก�ามะหยีส่ ชี มพูสดใส ห้องลองเสือ้ ผ้าถูกแยกออกไว้คกู่ บั เลานจ์
ขนาดเล็กช่วยเพิม่ บรรยากาศความเป็นส่วนตัว
Stella McCartney MF The Glass Quartier
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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.

ที่เลือกใช้จะเปลี่ยนไปตามเทรนด์ประจ�าซีซั่น ด้านในเลือกใช้โทนสีชมพูพาสเทล
เป็นโทนสีหลักพร้อมเฟอร์นเิ จอร์หนัง สัมผัสได้ถงึ ความเฟมินนิ และความร่วมสมัย
โดดเด่นด้วยอุโมงค์รองเท้าสุดเก๋และดีสเพลย์รองเท้าทรงกลม
น�าเสนอรองเท้าซิกเนเจอร์ไลน์ของแบรนด์อย่างครบครัน เช่น คอลเลคชั่น
Audrey อันโด่งดัง กับหลากวัสดุทคี่ ดั สรรมาอย่างดีไม่วา่ จะเป็น Audrey Comfy
รองเท้าหนังแกะรุน่ คลาสสิก, Audrey Antoinette รองเท้าก�ามะหยีเ่ นือ้ นิม่ , Audrey
Tweed รองเท้าหนังแกะทีเ่ พิม่ ความสง่างามด้วยผ้าทวีดแพตเทิรน์ เรียบหรู

จากปรากฏการณ์ครัง้ ใหญ่ในวงการแฟชัน่ ไทยของแบรนด์รองเท้าสัญชาติไทย
อย่าง O&B กับการถูกเลือกให้ท�ารองเท้าให้กับแฟชั่นไอคอนของฟากฝั่งญี่ปุ่น
ทีพ่ ร้อมใจกันใส่โชว์ในงานมิลานแฟชัน่ วีก
ล่าสุด O&B เปิดแฟล็กชิปสโตร์แห่งแรกในประเทศไทย ณ ศูนย์การค้า
ดิ เอ็มโพเรียม บนพืน้ ที่ 75 ตารางเมตร ด้านหน้าตกแต่งด้วยหมูม่ วลดอกไม้ทโี่ อบล้อม
ราวกับเดินอยู่ท่ามกลางสวนสวย ดิสเพลย์ดอกเดซี่ขนาดใหญ่ตัวแทนแห่งความ
บริสทุ ธิไ์ ร้เดียงสา ทัง้ ยังสือ่ ถึงดอกไม้เพือ่ นซีข้ องกวางน้อยแบมบี ตัวละครเอกทีถ่ กู หยิบ
มาประดับเป็นลวดลายบนเอกซ์คลูซฟี คอลเลคชัน่ ล่าสุด Ploychava x O&B ในชือ่
“Bambi’s and Best Friend” ทีด่ ไี ซน์รว่ มกับพลอย-ชวพร เลาหพงศ์ชนะ โดยดอกไม้

O&B 1F The Emporium
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EVERY SUMMER HAS A STORY
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.

ว่ากันว่าอย่างน้อยต้องมีสกั หน้าร้อนหนึง่ ทีจ่ ะอยูใ่ นความทรงจำาของแต่ละคน
ด้วยเพราะสีสนั และความสนุกสนานของฤดูกาล ทำาให้เกิดเรือ่ งราวความประทับใจได้ไม่ยาก เหมือนเช่นเรือ่ งเล่าทีเ่ ต็มไปด้วยความสุขและความหฤหรรษ์ของ
นายแพทย์กนั ตพงศ์ ทองรงค์ และ หม่อมหลวงวรารมณ์ ชุมพล ทีล่ ว้ นเป็นฤดูรอ้ นในความทรงจำาอย่างแท้จริง

KANTAPHONG THONGRONG
A Doctor/A Blogger

หมอเปียง-นายแพทย์กนั ตพงศ์ ทองรงค์
นายแพทย์เจ้าของเพจ PYONG: Traveller X Doctor
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.

แพทย์ประจ�ำคณะแพทยศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ เจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง ผูห้ ลงรักกำรเดินทำงและกำรถ่ำยภำพเป็นชีวติ จิตใจ ทีม่ เี รือ่ งรำวประทับใจ
ทีเ่ กิดขึน้ กลำงฤดูรอ้ น และแน่นอนว่ำเรือ่ งรำวเหล่ำนัน้ มักจะเกีย่ วข้องกับกำรเดินทำง

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.

Summer Vibe ในมุมมองของหมอเปียง

พอถึงหน้ำร้อนผมจะนึกถึงควำมสดใสและควำมสนุก คืออะไรทีอ่ ยูใ่ นธีมนีถ้ อื ว่ำเป็น
สัญลักษณ์ของฤดูรอ้ นหมด หำกมองในมุมของคนชอบถ่ำยรูป ภำพของหน้ำร้อนจะมี
ควำมสว่ำง สีจดั แสงเงำชัดๆ แรงๆ ไม่มคี วำมหม่น นัน่ คือ Summer Vibe แต่หำกมอง
ในอีกมุมหนึง่ หน้ำร้อนของคนไทยเป็นสัญญำณของควำมสดชืน่ และช่วงเวลำของ
วันหยุดยำว เลยกลำยเป็นอีก milestone หนึง่ ทีเ่ รำปักเอำไว้วำ่ จะถึงหน้ำร้อนแล้วนะ
เรำต้องท�ำอะไรบำงอย่ำงให้ตวั เองรูส้ กึ กระปรีก้ ระเปร่ำ อย่ำงของผมก็จะมีเป้ำหมำยว่ำ
ก่อนหน้ำร้อนเรำจะต้องฟิตหุน่ ต้องดูแลตัวเองให้ดดู ี จะได้เผยรูปร่ำงได้แบบไม่ตอ้ ง
กังวล และทีส่ ำ� คัญคือต้องวำงแผนส�ำหรับท่องเทีย่ วแล้ว
เรือ่ งเล่าระหว่างการเดินทางกับฤดูรอ้ นในความทรงจ�า
ซัมเมอร์ทแี่ ล้วผมไปเทีย่ วสิงคโปร์กบั เพือ่ น แต่ถกู เพือ่ นทิง้ กลับเมืองไทยก่อน เลยต้อง
เทีย่ วคนเดียว ซึง่ นัน่ เป็นกำรเทีย่ วคนเดียวครัง้ แรกของผม ถึงแม้วำ่ ในเพจ PYONG:
Traveller X Doctor จะดูเหมือนว่ำผมไปเทีย่ วคนเดียวบ่อยๆ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ ทุกทริป
ที่ผ่ำนมำมีคนไปด้วยตลอด หำกไม่เป็นคนในครอบครัวก็จะเป็นเพื่อนหมอที่ว่ำง
ตรงกัน กำรต้องเทีย่ วคนเดียวครัง้ นัน้ จึงท�ำให้ได้เรียนรูอ้ ะไรหลำยๆ อย่ำง ตัง้ แต่เรือ่ ง
ของกำรวำงแผนกับตัวเอง กำรจัดตำรำงเวลำ ต้องรูว้ ำ่ เรำจะไปทีไ่ หน ไปยังไง คือเรียน
รูเ้ ทคนิคในกำรเอำตัวรอดให้ได้ และทีส่ ำ� คัญคือต้องเรียนรูเ้ ทคนิคกำรเทีย่ วคนเดียว
อย่ำงไรให้มรี ปู ทัง้ กำรตัง้ กล้องหรือขอให้คนอืน่ ถ่ำยรูปให้ ไม่วำ่ จะเป็นแม่บำ้ น รปภ.
หรือแม้แต่บำริสต้ำ ก็ตอ้ งขอให้เขำมำถ่ำยรูปให้เรำให้ได้ ครัง้ นัน้ เลยเป็นซัมเมอร์ทมี่ ี
ควำมระทึกและตืน่ เต้นเป็นพิเศษส�ำหรับผม

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.

ทะเลแสนงาม แผนการส�าหรับซัมเมอร์นี้
ส่วนใหญ่กำรออกเดินทำงท่องเทีย่ วของผมจะดูจำกช่วงเวลำทีเ่ อือ้ อ�ำนวยมำกกว่ำ
เพรำะผมเป็นหมอ ก็ตอ้ งขึน้ อยูก่ บั ว่ำเรำหยุดวันไหนด้วย เลยไม่ได้ทำ� ตำมสูตรส�ำเร็จที่
ว่ำหน้ำหนำวต้องไปภูเขำ หรือหน้ำร้อนต้องไปทะเล แต่ซมั เมอร์ปนี กี้ ลับมำท�ำตำมสูตร
ส�ำเร็จนะครับ เพรำะวำงแผนว่ำจะไปทะเลโอกินำวำ ประเทศญีป่ นุ่ ในวันหยุดยำวช่วง
สงกรำนต์ คือพอมีเวลำยำวๆ ก็รสู้ กึ ว่ำอยำกจะไปเทีย่ วทีไ่ กลๆ หน่อย อย่ำงหน้ำร้อนนี้
ไปโอกินำวำ หน้ำร้อนปีหน้ำอำจจะไปทะเลฮำวำยหรือทะเลฟลอริดำ ส่วนทะเลไทยเอำ
ไว้ไปช่วงวันหยุดสัน้ ๆ อย่ำงเสำร์อำทิตย์กไ็ ด้ เพรำะไม่ตอ้ งใช้เวลำในกำรเดินทำงนำน

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.

ขาดไม่ได้ในหน้าร้อน
ไม่วำ่ จะไปเทีย่ วทีไ่ หน ทะเลหรือภูเขำ ก็ควรต้องดูแลตัวเองให้ดี โดยเฉพำะเรือ่ งผิว
เพรำะหน้ำร้อนเมืองไทยแดดแรงมำก เสีย่ งต่อกำรถูกแดดเผำจนผิวหนังไหม้ได้ ซึง่
ถ้ำปล่อยให้ผวิ ถูกเผำเป็นประจ�ำโดยไม่มอี ะไรป้องกันเลย ก็จะเสีย่ งต่อกำรเป็นมะเร็ง
ผิวหนังด้วย เวลำต้องออกแดดทีแ่ รงมำกๆ ต่อให้อยำกจะอำบแดดจนผิวแทนยังไง
ผมก็จะป้องกันด้วยกำรทำครีมกันแดดหรือแทนนิง่ ออยล์ เพือ่ ช่วยให้ผวิ หนังชัน้ บน
ไม่สญ
ู เสียควำมชุม่ ชืน้ มำกเกินไป และป้องกันอันตรำยจำกแสงแดดได้ เพรำะส�ำหรับผม
กำรใส่ใจและดูแลตัวเองคือสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ครับ

‘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.
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M.L. VARAROM JUMBALA (VICKI)
Owner of WearNcarry and Wayuu Hunter
คุณวิกกี-้ หม่อมหลวงวรารมณ์ ชุมพล
เจ้าของธุรกิจร้าน WearNcarry และ 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.

สาวสังคมทีม่ ไี ลฟ์สไตล์แสนเก๋ นอกจากจะชอบเดินชมวัดชมวังและเมืองเก่าสวยๆ เธอ
ยังหลงรักการถ่ายภาพและแบ่งปันลงในโซเชียลมีเดียอยูเ่ สมอ จนเกิดแรงบันดาลใจ
กลายเป็นทีม่ าของร้านไอเท็มสุดชิคในอินสตาแกรม ซึง่ หากไล่เรียงดูบนั ทึกแห่งความ
ทรงจ�าผ่านภาพถ่ายของเธอแล้ว จะพบว่ามีหลากหลายเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงฤดูรอ้ น
โดยเฉพาะเรือ่ งเล่าแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัว
ทะเลหัวหิน กิจกรรมประจ�าซัมเมอร์
ตอนเด็กๆ ทีบ่ า้ นจะไปหัวหินกันทัง้ ครอบครัว จ�าได้วา่ ตอนทีย่ งั ไม่มคี อนโด ครอบครัว
เราจะไปพักทีโ่ รงแรมสายลม เช้ามาเด็กอย่างเราก็จะลงไปเล่นทราย เล่นนูน่ เล่นนี่
ก่อกองทราย ท�าปราสาทกัน ตามด้วยเล่นน�า้ ทะเลจนตัวด�าเมีย่ ม หรือไม่กไ็ ปบ้านเพือ่ น
ทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ กัน เขามีเครือ่ งเล่นเยอะ ทัง้ สกูต๊ เตอร์ บานานาโบ๊ท เจ็ตสกี เราก็ไปเล่นกับเขา
และทีช่ อบอีกอย่างคือเวลาไปเทีย่ วหัวหิน คุณแม่จะท�าบัตเตอร์เค้กกับฟรุตเค้กไปด้วย
เล่นน�้ากลับมาทั้งเหนื่อยทั้งหิวก็กินเค้กกันอย่างอร่อย เป็นความทรงจ�าที่สนุกมาก
ทุกวันนีเ้ วลาไปหัวหินก็ยงั รูส้ กึ ดี เพราะบ้านเรามีพนี่ อ้ งหลายคน ซึง่ ตอนอยูบ่ า้ นจะ
แยกกันอยูค่ นละมุม ไม่คอ่ ยได้เจอหน้ากัน แต่ถา้ ไปหัวหินเหมือนถูกบังคับให้ตอ้ ง
มาอยูร่ วมกัน พูดคุย เล่นเกม ท�านัน่ ท�านี่ เพราะฉะนัน้ กิจกรรมทีท่ กุ คนในครอบครัว
ท�าด้วยกันเลยมักจะเกิดขึน้ ในหน้าร้อนเสมอ

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.

“บ้าน” ความสุขของทุกฤดู
หากย้อนไปสมัยยังเป็นเด็กก็คอื เป็นช่วงเวลาของการปิดเทอม สมัยก่อนเรียนโรงเรียน
สาธิตจุฬาฯ ซึง่ ห้องเรียนไม่มแี อร์ เป็นห้องพัดลม พอถึงหน้าร้อนจะร้อนมาก ช่วงปิดเทอม
เลยดีใจทีไ่ ม่ตอ้ งไปทนร้อนในห้องเรียน ได้อยูบ่ า้ นเปิดแอร์เย็นๆ แล้วนัง่ แช่อยูใ่ นห้อง
แต่กม็ กั จะถูกคุณแม่เตือนว่าอย่าเปิดแอร์นานนะ ในห้องนอนเปิดแค่ 8 ชัว่ โมงพอ
แล้วให้ลงมาอยูข่ า้ งล่าง โชคดีทบี่ า้ นเราถึงจะอยูใ่ นเมืองอย่างย่านพร้อมพงษ์ แต่ก็
มีตน้ ไม้เยอะมาก ภายในบ้านจึงไม่รอ้ น ถึงจะเป็นหน้าร้อนก็สามารถอยูไ่ ด้โดยไม่ตอ้ ง
เปิดแอร์ เปิดแค่พดั ลมเบาๆ ก็อยูส่ บายแล้ว แต่พอโตขึน้ ก็จะมองอีกมุมว่า ข้อดีของ
หน้าร้อนคือรถไม่ตดิ หรือติดน้อยลง เพราะเป็นช่วงทีโ่ รงเรียนปิดเทอมพอดี

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.

พลิว้ ไหวใส่สบาย สไตล์ทใี่ ช่สา� หรับหน้าร้อน
เมืองไทยเราร้อนทุกฤดูแต่งตัวก็เหมือนๆ กัน แต่พอหน้าร้อนอาจจะเน้นเนือ้ ผ้าทีม่ คี วาม
พริว้ หน่อย รูปทรงไม่ฟติ ติดตัวมาก และพยายามเลือกสีทสี่ ดใส โดยเฉพาะถ้าเป็น
ต่างประเทศเขาจะซีเรียสเรือ่ งสีสนั ต้องเลือกสีตามฤดูกาล อย่างมีคณ
ุ อาท่านหนึง่
มาซื้อกระเป๋าของเราแล้วบอกว่าขอสองสีนะ เผื่อไปเมืองนอก ช่วงสปริงซัมเมอร์
ก็ใช้สหี นึง่ แต่วา่ ถ้าไปช่วงวินเทอร์จะใช้อกี สีหนึง่ คือเขาค่อนข้างให้ความส�าคัญกับ
เรือ่ งสีมาก แต่เราอยูเ่ มืองไทยไม่ได้ซเี รียสขนาดนัน้ จะใส่ใจเรือ่ งเนือ้ ผ้าและความ
ใส่สบายมากกว่า

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.

ชอบเทีย่ ววัดเทีย่ ววัง แต่ตอ้ งระวังตัวเอง
วิกกีช้ อบไปเทีย่ วชมวัดชมวัง ดังนัน้ เวลาจะออกไปใช้ชวี ติ กลางแจ้งจึงต้องพกร่ม แว่น
กันแดด และพัดติดตัวไปด้วยเสมอ และทีส่ า� คัญมากคือน�า้ ดืม่ ขาดไม่ได้เลยเพราะเป็น
คนติดน�า้ ยิง่ อากาศร้อนๆ หากไม่ได้จบิ น�า้ เปล่าจะปวดหัว จึงต้องพกติดตัวตลอดค่ะ
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BASE CAMP

Achieve your perfect summer look of natural glow with the help of these exciting beauty products.
แต่งแต้มผิวให้ดเู รียบเนียน โดยคงไว้ซงึ่ ความงามทีด่ เู ป็นธรรมชาติ เน้นการสร้างมิตเิ พือ่ ผิวสวยเรืองรองตลอดช่วงฤดูกาล

SUPER GLOWY & DEWY

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.

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.

แป้งไฮไลเตอร์สชี มพูเฉดสีทใี่ ห้กลิน่ อาย
คล้ายกลีบดอกซากุระทีเ่ พิง่ เริม่ เบ่งบาน
ในช่วงต้นฤดูกาล มาในแพ็กเกจจิง้ ทีเ่ ข้า
คอนเซปต์ เหมาะส�าหรับพกพาทัชอัพ
ในระหว่างวันเป็นทีส่ ดุ

สร้างประกายระยิบระยับด้วยไฮไลเตอร์
ในรูปแบบแท่ง เนือ้ สัมผัสแบบครีมบางเบา
ไล้ผวิ ได้เรียบเนียนและดูฉา�่ โกลว์แบบเป็น
ธรรมชาติ มีทงั้ หมด 5 เฉดสีเข้ากับทุกสีผวิ
และทุกโทนการแต่งหน้า

NO FILTER NEEDED

Météorites Compact ColourCorrecting, 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.

FROM DAY TO NIGHT

Dior Forever Skin Glow Foundation
from Dior (2,400.-)
Remaining flawless up to 24 hours,
this latest high perfection, longwearing foundation formula from Dior
creates a complexion that appears
glowing, even, and with tighter-looking
pores.

ไล้ผวิ ให้เรียบเนียนไร้ทตี่ ดิ ว้ ยแป้งอัดแข็ง
ทีโ่ ดดเด่นด้วย Stardust Technology
เทคโนโลยีทผี่ สมผสานเนือ้ สีสตู รเฉพาะ
ช่วยเพิม่ มิตแิ ละกระจายแสงให้ผวิ หน้าแลดู
เปล่งปลัง่ เรียบเนียน ทัง้ หมด 3 โทนสีสา� หรับ
สาวๆ ทุกสีผวิ

รองพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่ทจี่ ดั ว่าเป็น
รุน่ ฮอตฮิต ด้วยการปกปิดเรียบเนียน และ
ติดทนนานบนผิวถึง 24 ชัว่ โมง พร้อมสูตร
เนือ้ สัมผัสใหม่ทเี่ พิม่ ความฉ�า่ โกลว์ให้ผวิ ดู
เนียนสวย และให้ผลลัพธ์ความอิม่ เอิบ
ดูสขุ ภาพดีในคราวเดียว

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.

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.

ปกป้องผิวตลอดหน้าร้อนด้วยผลิตภัณฑ์
ปกป้องผิวจากแสงแดด ในรูปแบบคุชนั่
ทีม่ าพร้อมคุณสมบัตใิ นการปกปิดได้
เรียบเนียนเป็นธรรมชาติ โดยมีสว่ นผสม
จาก Willowherb ช่วยเพิม่ ความชุม่ ชืน้
ปรับสีผวิ ให้สม�า่ เสมอ และดูสว่างกระจ่างใส

บ�ารุงริมฝีปากด้วยลิปทรีตเมนต์ออยล์ทมี่ ี
ส่วนผสมจากธรรมชาติถงึ 28 ชนิด จุดเด่น
คือแอปพลิเคเตอร์ทที่ า� จากทองค�า 24K จะ
ช่วยเสริมความอิม่ เอิบและมีประกายสีระเรือ่
ซึ่งถือเป็นจุดส�าคัญที่จะช่วยฟินิชลุคให้ดู
อ่อนเยาว์มที งั้ หมด 5 เฉดสี
Available at: Beauty Hall MF The Emporium, MF Paragon Department Store
M.A.C, Sephora, YSL Beauty GF The Glass Quartier
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VIBRANT TOUCH

For your summer vacation, stay pretty all day long, despite the heat, with the following
summer travel essentials.

ท่ามกลางฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยว เลือกแต่งแต้มเมกอัพให้ดูโดดเด่น แม้จะอยู่ท่ามกลาง
แสงแดดแต่เมกอัพก็ยงั สวยสดและติดทน

PINKISH PINK

FLASH LIGHT

Creamy Eye Color
from Anna Sui (500.-)
These vivid and colorful cream
eyeshadows are formulated with a filmforming ingredient that ensures long-lasting
color with superior adherence, blending
smoothly into your skin. Available in 3 bold
shades.

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.

สนุกไปกับ 27 เฉดสี กับลิปสติกเนือ้ สัมผัสแวววาว
เพียงปาดลงบนริมฝีปากแค่ครัง้ เดียวก็ให้พกิ เมนต์
สีทสี่ ดชัด พร้อมด้วยไฮดราบูสต์คอมเพล็กซ์ที่
ประกอบไปด้วยโจโจบา มิโมซาและทานตะวัน
เพิม่ ความชุม่ ชืน้ ลงบนริมฝีปากได้นานถึง 8 ชัว่ โมง

อายแชโดว์สสี ดเนือ้ สัมผัสแบบครีมสูตร
Oil-Based ทีใ่ ช้สว่ นผสมของออยล์นอ้ ยทีส่ ดุ
ผสมผสานเข้ากับ Spherical และ Plate-like
Powders เพิม่ ส่วนผสมของ Film-forming ที่
เกลีย่ ลงบนเปลือกตาได้เรียบเนียน ให้สสี ดชัด
และติดทนไม่เป็นคราบระหว่างวัน มีมาให้เลือก
3 เฉดสีดว้ ยกัน

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.

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.

บลัชออนขนาดพกพาพร้อมเนรมิตสีสนั ลงบนผิวให้
งดงามมีชวี ติ ชีวาด้วยเนือ้ สัมผัสและสีสนั ทีแ่ ตกต่าง
อย่างมีมติ ิ สีเข้มใช้สา� หรับสร้างประกายสีระเรือ่
สุขภาพดีบริเวณพวงแก้ม สีออ่ นเพือ่ เพิม่ มิตคิ วาม
ฉ�าโกลว์ หรือจะเลือกผสมผสานเฉดสีเพือ่ สร้างผิว
เปล่งประกายก็ได้เช่นกัน

ด้วยเม็ดสีและประกายไข่มกุ
คุณภาพสูงชนิดพิเศษทีผ่ สมผสาน
เข้ากับส่วนผสม Advanced Moisture
Complex และ Time Released HyaColor
ช่วยให้เนื้อสีลิปสติกเข้าโอบอุ้มริมฝีปาก
ให้ดชู มุ่ ชืน้ อวบอิม่ พร้อมพิกเมนต์สที สี่ ดชัด
แต่บางเบา

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.

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.

ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวจากแสงแดดสูตรปรับปรุงใหม่
ด้วยสารสกัดจากดอกเอเดลไวส์ (Edelweiss)
มีคณ
ุ สมบัตใิ นการปกป้องผิวจากมลภาวะและ
ต้านปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน่ ส่วนผสมของบีบคี รีม
ช่วยปรับสีผิวให้ดูกระจ่างใสและเรียบเนียนขึ้น
ทัง้ ยังปราศจากน�า้ หอมทีใ่ ช้แต่งกลิน่ จึงเหมาะ
ส�าหรับผิวแพ้งา่ ย

บอกเล่าอารมณ์ความรูส้ กึ ผ่านเฉดสีทงั้ 6 เฉดสี
ในพาเลตต์บลัชออนเนือ้ ซาตินในสูตรส่วนผสม
Color Clarity Complex เทคโนโลยีเพือ่ กระจาย
เม็ดสีของบลัชออนให้เรียบเนียนและมีมติ ิ
ของแสงเงาทีข่ บั ให้ผวิ ยิง่ ดูมชี วี ติ ชีวา

Available at: Beauty Hall MF The Emporium, MF Paragon Department Store
Nars GF The Glass Quartier
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ALL SKIN BRIGHT
AND BEAUTIFUL

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

มิตใิ หม่ของกำรบ�ำรุงผิวด้วยส่วนผสมสุดล�ำ้ ค่ำทีพ่ ร้อมทวีคณ
ู ผลลัพธ์ดว้ ยนวัตกรรม
กำรคิดค้นทีท่ นั สมัย
SPRING BREEZE

DEEP IMPACT

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.

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.

เซรัม่ สูตรส่วนผสมใหม่ของสำรต้ำนอนุมลู อิสระ
เข้มข้นทีไ่ ด้มำจำกดอกพลัม ช่วยเติมเต็มกำรฟืน้
บ�ำรุงผิวได้อย่ำงครอบคลุมไม่วำ่ จะปกป้องผิวจำก
กำรรุกรำนจำกปัจจัยภำยนอกและสัญญำณแห่งวัย
เพือ่ ผิวทีเ่ รียบเนียนและยืดหยุน่

โลชัน่ บ�ำรุงผิวกับส่วนผสมอันทรงพลังอย่ำง
แพลทินมั เปปไทด์ ท�ำหน้ำทีฟ่ น้ื บ�ำรุงถึง
ระดับเซลล์ผวิ ในกำรฟืน้ ฟูโปรตีนในชัน้ ผิวให้
กลับแข็งแรง เสริมสร้ำงกำรขับสำรพิษและ
สำรต้ำนอนุมลู อิสระเพือ่ ช่วยลดเลือนริว้ รอย

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.

WRINKLE-FREE
FOREVER

Sisleÿa L'Intégral Anti-Âge AntiWrinkle 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.

เซรัม่ ทีถ่ กู สร้ำงสรรค์ขนึ้ เพือ่ ต่อต้ำนริว้ รอย
แห่งวัยและคืนควำมอ่อนเยำว์คนื สูผ่ วิ มี
คุณสมบัตใิ นกำรคืนควำมกระชับให้แก่ผวิ
ตอบโจทย์กบั ทุกสภำพผิวของทุกช่วงวัย

กำรผสมผสำนเซรัม่ เข้มข้นจำกส่วนผสมพลัง
ธรรมชำติอย่ำง Marjoram และดอก Acmella
Oleracea เข้ำกับออยล์แคปซูลสีเหลืองทอง
ทีอ่ ดั แน่นด้วยน�ำ้ มันหอมระเหยจำกดอกอิมมอคแตล
ช่วยทวีคณ
ู ประสิทธิภำพของกำรซึมซำบเข้ำสูผ่ วิ ได้
อย่ำงล�ำ้ ลึก ผลลัพธ์คอื กำรรีเซตให้ผวิ ดูอมิ่ เอิบและ
เปล่งประกำย

LIGHT REFLECTION

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.

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.

ฟืน้ บ�ำรุงผิวทีด่ อู ดิ โรยด้วยริว้ รอยก่อนวัย
และควำมหมองคล�้ำจำกแสงแดดด้วย
มอยส์เจอไรเซอร์เนือ้ สัมผัสแบบเจลครีม
ช่วยเพิม่ สัมผัสควำมเรียบเนียนโดยไม่ทงิ้
ควำมเหนอะหนะไว้บนผิว เหมำะส�ำหรับช่วง
ฤดูรอ้ นเป็นทีส่ ดุ

เซรัม่ บ�ำรุงผิวทีอ่ ดั แน่นด้วยส่วนผสมอันทรงคุณค่ำ
อย่ำงกุหลำบกร็องวิลล์และกุหลำบขำวสำยพันธุ์
พิเศษ เพือ่ กำรฟืน้ บ�ำรุงผิวอย่ำงล�ำ้ ลึกและบรรเทำ
ควำมเสียหำยในชัน้ ผิว ยับยัง้ กำรปล่อยสำร
Substance P อันเป็นสำเหตุหลักของจุดด่ำงด�ำ
ได้อย่ำงตรงจุด

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

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

พำเหรดกลิน่ หอมทีน่ ำ� พำควำมสดชืน่ จำกผลไม้หลำกชนิดและดอกไม้นำนำพรรณ
ชวนให้จินตนำกำรคล้ำยได้พักผ่อนอยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติ
BE MORE CONFIDENT

SIMPLEST PLEASURE

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.

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�ำ้ หอมกลิน่ ดอกไม้ทใี่ ห้กลิน่ อำยควำมสดชืน่
เหมือนได้พกั ผ่อนอยูร่ มิ ชำยฝัง่ น�ำ้ สีครำม
ของโกตดำซูรป์ ระเทศฝรัง่ เศส เป็นกลิน่ ของ
ดอกไอริชผสมผสำนกับไม้ซดี ำร์ กุหลำบ
บัลแกเรีย แอมเบอร์กริส และแซนดัลวูด้

น�ำ้ หอมในต�ำนำนทีม่ ำพร้อมควำมลุม่ ลึกด้วยกลิน่
หอมสดชืน่ ของเปลือกซิทรัสทีผ่ สมผสำนเข้ำกับ
ควำมหอมของเปลือกไม้ ตำมมำด้วย กลิน่ หอมของ
พัตชูลี กุหลำบและมะลิ ปิดท้ำยด้วยวำนิลลำ
ช่วยเสริมควำมมัน่ ใจให้หญิงสำวทีแ่ สนสง่ำงำม
ทว่ำแฝงไว้ดว้ ยควำมร่ำเริงในขณะเดียวกัน

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.

PASSION FOR FRESHNESS
Eau de Minthé from Diptyque
(Please request the price)

(Launch on May 2019)

มิตใิ หม่แห่งศำสตร์กำรปรุงน�ำ้ หอมระดับสูง
ทีไ่ ด้รบั แรงบันดำลใจมำจำกกลิน่ หอมชวน
หลงใหลน่ำค้นหำของสวนอำรำเบียนเกิดเป็น
4 น�ำ้ หอม 4 สไตล์ทสี่ ง่ ต่อควำมหรูหรำให้
ผูใ้ ช้ได้อย่ำงดี

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�ำ้ หอมแนวใหม่ทนี่ ำ� เสนอ
กลิน่ หอมทีไ่ ด้แรงบันดำลใจมำจำกต�ำนำนกรีก
โบรำณ โดยมีสว่ นผสมของควำมหอมหลักจำกมินต์
ทีส่ ดชืน่ เมือ่ ผสมผสำนเข้ำกับกลิน่ หอมหวำนจำก
Rose Oxide ท�ำให้เกิดเป็นควำมหอมทีห่ วำนเย็น
ก�ำลังพอเหมำะพอดี

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.

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.

กลิน่ หอมจำกต้นหลิวทีพ่ ลิว้ ไหวคละเคล้ำมำ
กับกลิน่ หอมสดชืน่ ของน�ำ้ ค้ำงยำมเช้ำ
เมือ่ ผสมผสำนเข้ำกับท็อปโน้ตจำก Pink
Pepper และเบสโน้ตจำก Amber ให้กลิน่ หอม
หลอมรวมมำทัง้ ควำมสดชืน่ และควำมลึกลับ
น่ำค้นหำในครำวเดียวกัน

ต้อนรับลมอุน่ ของทะเลในช่วงฤดูรอ้ น ด้วยกลิน่ หอม
ใหม่ทผี่ สมผสำนควำมหอมของดอกส้ม เบอร์กำมอต
เวอร์บนี ำและแซนดัลวูด้ เป็นส่วนผสมควำมลงตัวที่
ให้สมั ผัสสุดสดชืน่

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

ปฏิวตั กิ ารดูดไขมันครัง้ ส�าคัญ เพราะไม่ใช่แค่ดดู ไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านัน้
แต่ยงั ช่วยท�าให้ผวิ ทีไ่ ขมันถูกดูดออกไปกลับมาเรียบกระชับตึงขึน้ ด้วย

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.

ตัง้ แต่อดีตถ้าพูดถึงวิธกี ารก�าจัดไขมันทีด่ แี ละเห็นผล
ทันทีกค็ งหนีไม่พน้ การดูดไขมัน เพราะเราได้เห็นกันชัดๆ
ว่าไขมันได้ถกู เอาออกมาจากร่างกาย สามารถจับต้องได้
แต่ในอดีตวิธีการนี้ค่อนข้างยุ่งยาก มีผลข้างเคียงสูง
แม้จะมีการพัฒนามาเรื่อยๆ ตั้งแต่ดูดด้วยท่อขนาด
ใหญ่ๆ จนมาเป็นท่อขนาดเล็กๆ เท่าหัวปากกา และมี
การใช้ตวั ช่วยต่างๆ ตามมาไม่วา่ จะเป็นเลเซอร์ (Laser
Liposuction) คลืน่ อัลตราซาวด์ (Vaser Liposuction)
ซึ่งจะช่วยในการสลายไขมัน ท�าให้ผลการรักษาดีขึ้น
ผลข้างเคียงและระยะเวลาพักฟื้นน้อยลง แต่ก็ยังมี
ปัญหาใหญ่ทแี่ ก้ไม่ตก นัน่ คือ เมือ่ ไขมันถูกดูดออกไปแล้ว

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
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ผิวหนังก็จะห้อย เหีย่ วย่น หรือเป็นคลืน่ ไม่สม�่าเสมอ
เรียกว่าแม้จะผอมลงแต่ก็ยังคงอวดสัดส่วนไม่ได้อยู่ดี
Laser Liposuction อาจมีสว่ นช่วยให้ผวิ เรียบได้บา้ ง
แต่กไ็ ม่มากนัก ส่วน Vaser Liposuction นัน้ คงไม่สามารถ
ช่วยให้ผวิ กระชับได้ อาจจะต้องมีการท�าทรีตเมนต์อนื่ ๆ
เพิม่ เติม เช่น เทอร์มาจ เพือ่ ฟืน้ ฟูคอลลาเจนให้กระชับตึง
สามารถยึดจับเซลล์ไขมันได้ดีขึ้น จึงท�าให้ค่าใช้จ่าย
ในการมีหนุ่ ดีคอ่ นข้างสูงถึงสูงมาก
Body Tite หรือ RF Assisted Liposuction
นวัตกรรมใหม่ของการดูดไขมันพร้อมกระชับผิวให้เรียบ
ตึงในครัง้ เดียว ใช้พลังงาน RF แบบเดียวกับเทอร์มาจที่
เราใช้ในการยกกระชับหน้า พลังงาน RF ไม่เพียงแต่ลง
ไปสลายผนังเซลล์ไขมันทีจ่ บั ตัวกันเป็นก้อน แต่ยงั ลง
ไปเปลีย่ นโครงสร้างและปัจจัยทางชีวเคมีในบริเวณนัน้
เปลีย่ นโครงสร้างการไหลเวียนของน�า้ เหลือง ท�าให้ขณะ
ทีก่ า� ลังสลายไขมันก็จะได้ผลของการกระชับผิวหนังไป
พร้อมๆ กัน รวมถึงขจัดเซลลูไลต์ออกไปด้วย นอกจากนี้
ยังเป็นเครื่องมือเดียวในการดูดไขมันที่สามารถฟื้นฟู
คอลลาเจน ท�าให้ผิวมีโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้น ท�าให้
โอกาสทีไ่ ขมันจะกลับมาสะสมใหม่ยากกว่าการดูดไขมัน
แบบเดิม การรักษาใช้เวลาในการท�าเพียง 1-2 ชัว่ โมง
เห็นผลได้ชดั เจนหลังการรักษาทันทีตงั้ แต่ครัง้ แรก และ
ไม่ตอ้ งมาท�าซ�า้ อีก สามารถจัดการกับปัญหาไขมันได้
ทุกส่วน เหมาะอย่างยิ่งกับบริเวณที่เมื่อไขมันจากไป
แล้วจะเกิดอาการห้อยย้อยของผิว เช่น บริเวณหน้าท้อง
บริเวณใต้ทอ้ งแขน คาง ขาใน ซึง่ ในอดีตไม่มวี ธิ กี า� จัด
ไขมันและท�าให้ผวิ กลับมากระชับได้ในครัง้ เดียว ท�าให้
คนทีม่ ไี ขมันส่วนเกินมีทางออกดีๆ ให้กบั ชีวติ และสุขภาพ
อย่างทีไ่ ม่ยากเย็น
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SPEEDO

KAS & KO

ELLE SWIM

STREAMLINE

ARENA

GUY LAROCHE SWIM

ROSA FAIA

ROSA FAIA

SABINA

INSPIRATION

HOTTER THAN SUMMER
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.

Arena

Kas & Ko

Arena

ร้อนกว่าอากาศคงหนีไม่พน้ เทรนด์ใหม่ของชุดว่ายน�า้ ปีนที้ กี่ ลายเป็นอีกหนึง่ แฟชัน่ ไอเท็มส�าหรับสาวๆ ไว้อวดโฉมให้ทกุ หาดร้อนระอุ

เมือ่ หนึง่ ในเทรนด์หลักของปีนี้
คือลุคสปอร์ต ส่งผลให้บนรันเวย์
ของชุดว่ายน�า้ เน้นหนักไปทีค่ วาม
ทะมัดทะแมง ให้ความรูส้ กึ สบาย
ได้อารมณ์เท่ๆ ดูมคี วามคล่องตัว
คล้ายกับว่าหลุดออกมาจากยิม
พร้อมกับใบหน้าเปือ้ นเหงือ่
และผิวระเรือ่ ดูอมชมพูสขุ ภาพดี

ONE-PIECE

Guy Laroche Swim

PRINT ON PRINT

ถือเป็นคียห์ ลักประจ�าซัมเมอร์
ส�าหรับ “ลายพรินต์” เพราะ
สามารถดึงเอาความสนุกและ
ความสดใสของสีสนั ออกมา
ได้อย่างเต็มก�าลัง ยิง่ เมือ่
ถูกจับมาอยูบ่ นชุดว่ายน�า้
ยงิ่ เป็นการเพิม่ ดีกรีความสนุก
ให้ทะลุถงึ ขีดสุด

Sabina

Rosa Faia

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.
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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.

เมือ่ ความฮอตของค�าว่าวินเทจได้ขยายจากเรดีท้ แู วร์
มาสูค่ วามแซ่บซ่าประจ�าบีช ท�าให้เราได้เห็นชุดว่ายน�า้
ทีม่ าพร้อมความเซ็กซีเ่ ล็กๆ บนลายพรินต์ทคี่ รบ
ทัง้ ความเท่และความหวาน จะเลือกใส่แบบเดีย่ วๆ
หรือแมตช์เข้ากับแอคเซสเซอรีช่ นิ้ เล็ก ตามด้วย
กางเกงขาสัน้ แล้วคลุมด้วยแจ็กเก็ตตัวโคร่ง ก็ทา� ให้
ลุคดูคอมพลีตน่ามองได้ทงั้ หมด

Streamline

ความร้อนระอุประจ�าซีซนั่ กลับมาอีกครัง้ พร้อมกับ
ชุดว่ายน�า้ วันพีซทีข่ นึ้ แท่นกลายเป็นความสนุก
แห่งยุค ทีจ่ ะท�าให้ทกุ ชายหาดต้องลุกเป็นไฟไปกับ
ดีเทลของชุดที่อัดแน่นด้วยลูกเล่นพิเศษให้ได้อวด
ความเซ็กซีก่ นั เต็มพิกดั ตัง้ แต่คว้านหลังลึก
เว้าขาสูง ไปจนถึงการ Cut Out ในบางจุดเพือ่
โชว์กล้ามเนือ้ และเอวเอสทีป่ น้ั กันมา

Kas & Ko

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.

Speedo

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!

Sabina

Sabina

Speedo

SPORTY

ESCAPE

WHEN SUMMER BLOWS
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.

เมือ่ ฤดูรอ้ นและเรือ่ งร้อนๆ เดินทางมาถึงเมือ่ ไร ภาพในหัวของนักเดินทางก็ตอ้ งไม่ธรรมดา ทัง้ กิจกรรมและจุดหมายปลายทางทีต่ อ้ งทัง้ ท้าทายความร้อน
และความสนุกอย่างเต็มทีเ่ พือ่ ให้ฤดูรอ้ นในครัง้ นีเ้ จิดจ้ากว่าทีเ่ คย และนีค่ อื 4 จุดหมายปลายทางทีผ่ สมผสานหลายไลฟ์สไตล์ การันตีความฮอตของซัมเมอร์นแี้ น่นอน

ตามรอยอารยธรรมโปรตุเกสทีแ่ ผ่นดินแอฟริกาสู่ “ประเทศโมซัมบิก” ซึง่ มีพกิ ดั
อยูท่ างตะวันออกค่อนมาฝัง่ ใต้ของแผนทีท่ วีปติดกับมหาสมุทรอินเดีย ตรงข้ามกับ
ความมหัศจรรย์ของระบบนิเวศแห่งเกาะมาดากัสการ์ ทีโ่ มซัมบิกนัน้ นอกจากจะมี
ป้อมปราการและอาคารบ้านเรือนในยุคโคโลเนียลโปรตุเกสตั้งตระหง่านอยู่อย่าง
สมบูรณ์และกลายเป็นแลนด์มาร์กของโมซัมบิกที่ไม่ควรพลาดไปเยี่ยมเยือนแล้ว
การออกทะเลด้วยเรือใบโบราณทีเ่ รียกว่า เดา (Dhow) ก็เป็นกิจกรรมซิกเนเจอร์ที่
สามารถสัมผัสได้ทโี่ มซัมบิกเท่านัน้ ซึง่ หน้าทีข่ องเดาคือการพานักท่องเทีย่ วรับลม
แล่นออกทะเลเพือ่ ไปชมเจ้าแห่งท้องน�า้ “วาฬหลังค่อม” ซึง่ จะโผล่โค้งส่วนหลังออก
มาทักทายนักท่องเทีย่ วอย่างสม�า่ เสมอ เช่นเดียวกับการด�าน�า้ คูป่ ลาโลมาในมหาสมุทร
อินเดียทีไ่ ม่เคยท�าให้นกั ท่องเทีย่ วผิดหวัง กับกิจกรรมตกปลาทีเ่ ป็นอีกไฮไลต์ของเกาะ
เพราะท้องทะเลโมซัมบิกนัน้ จัดอยูใ่ นสถานทีส่ า� หรับกิจกรรมตกปลาระดับเวิลด์คลาส
เลยทีเดียว

MOZAMBIQUE, AFRICA
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.

STAY
ทีส่ ดุ แห่งความหรูหราต้องยกให้ Azura Quilalea Private Island เท่านัน้ ตัวรีสอร์ต
ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ บริเวณหมู่เกาะ Quirimbas ในเขตอนุรักษ์ทางทะเลที่ต้องนั่ง
เฮลิคอปเตอร์สว่ นตัวเข้าไปเท่านัน้ ด้านห้องพักตกแต่งผสมผสานระหว่างความดิบของ
ผืนป่าและความหรูหราสะดวกสบาย เหมาะส�าหรับการชาร์จแบตกายและใจเป็นที่สุด
ส่วนใครทีช่ อบประวัตศิ าสตร์ Polana Serena ทีต่ งั้ อยูใ่ นอาคารประวัตศิ าสตร์กลิน่ อาย
โปรตุเกสคือค�าตอบ

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.
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“Ithaa” at Conrad Maldives Rangali Island

ยิง่ แสงแดดแรงกล้าเท่าไหร่ ยิง่ ส่งให้ทอ้ งทะเลมัลดีฟส์สอ่ งประกายความงาม
มากขึน้ กว่าทีเ่ คย ดังนัน้ มัลดีฟส์จงึ เป็นเหมือนราชินแี ห่งฤดูรอ้ นทีน่ กั ท่องเทีย่ วสาย
บีชห้ามพลาด โดยมากกว่าความไพรเวตของโรงแรม รีสอร์ตที่กระจายตัวอยู่กัน
ตามเกาะต่างๆ ชนิดหนึง่ เกาะหนึง่ โรงแรมแล้ว มัลดีฟส์ยงั ขึน้ ชือ่ เรือ่ งความอลังการ
ของห้องอาหาร ห้องพักทีส่ ร้างขึน้ เป็นกระจกใสอยูใ่ ต้นา�้ ท�าให้สามารถมองเห็นสีสนั
ของปะการังและฝูงปลาได้แนบชิดโดยไม่ต้องด�าน�้าให้ตัวเปียกกันเลย
หนึง่ ในห้องอาหารใต้นา�้ ระดับต�านานยังคงเป็น Ithaa ของ Conrad Maldives
Rangali Island ซึง่ เป็นห้องอาหารแห่งแรกของโลกทีน่ า� เทรนด์หอ้ งอาหารใต้นา�้ มา
ก่อนใคร แถมยังติดอันดับสถานทีท่ สี่ าวๆ ใฝ่ฝนั ว่าอยากจะถูกขอแต่งงานอีกด้วย
โดยตัวห้องอาหารตัง้ อยูใ่ นระดับความลึก 5 เมตรใต้ผวิ น�า้ ทะเล มองเห็นวิวฝูงปลา
ได้ 180 องศา ในลักษณะของอุโมงค์ทมี่ ปี ลาฉลามและกระเบนว่ายผ่านไปมาอยู่
ด้านบน แต่ทมี่ ากกว่านัน้ คือห้องพักใต้ทะเลแห่งแรกของโลก The Muraka ทีจ่ ะท�าให้
ค�า่ คืนแห่งการพักผ่อนเปลีย่ นไป
อีกห้องอาหารทีโ่ ด่งดังคือ Sea ของ Anantara Kihavah Maldives Villas ซึง่ ได้
ชือ่ ว่าเป็นไวน์เซลลาร์ใต้นา�้ แห่งแรกของโลก ตัวห้องอาหารออกแบบให้มกี ระจกใส
ต่างก�าแพงรอบด้าน สามารถมองเห็นฝูงปลาได้ชดั เจนจากทุกมุม พร้อมเสิรฟ์ เมนู
พิเศษเป็นล็อบสเตอร์จากมัลดีฟส์พร้อมไวน์ชนั้ เยีย่ มจากทัว่ โลก
ด้านห้องอาหาร Subsix ของ Niyama Private Islands Maldives นัน้ นอกจาก
จะติดกระจกรอบทิศทางเหมือนนั่งกินอาหารอยู่กลางอะควาเรียมแล้ว ที่นี่ยังจัด
บรรยากาศในห้องอาหารด้วยเฟอร์นิเจอร์สุดโมเดิร์น พร้อมโทนสีน�้าเงินเทาที่จะ
ฉาบให้ทนี่ เี่ ป็นส่วนหนึง่ ของใต้ทอ้ งมหาสมุทรมัลดีฟส์

RANGALI ISLAND, MALDIVES
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.

STAY

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.
แน่นอนว่า Conrad Maldives Rangali Island คือจุดหมายแรกทีค่ วรค่าแก่การเข้า
เช็กอิน กับวิลล่าสุดหรู The Muraka ทีซ่ อ่ นตัวอยูใ่ ต้นา�้ ส่วน Anantara Kihavah Maldives
Villas นัน้ ตัง้ อยูบ่ นเกาะส่วนตัวทีม่ วี ลิ ล่าเหนือผิวน�า้ ทีใ่ สมากจนสามารถชะโงกหน้าลงมา
ชมโลกใต้นา�้ ได้อย่างแจ่มชัด พร้อมด้วยอ่างจากุซซีและสระว่ายน�า้ ส่วนตัวทีท่ า� ให้นอนชม
พระอาทิตย์และเส้นขอบฟ้าได้อย่างอิม่ เอมหัวใจ

“Subsix” at Niyama Private Islands Maldives
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“Sea” at Anantara Kihavah Maldives Villas
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ตอนกลางของประเทศตุรกีคอื มนต์เสน่หแ์ ห่งอดีต “คัปปาโดเกีย” พิภพมหัศจรรย์
ทีผ่ คู้ นยังคงอาศัยอยูใ่ ต้ความชืน้ ของ “ถ�า้ ” ไม่ผดิ หรอกแม้ชาวคัปปาโดเกียจะอาศัยอยู่
ในถ�า้ แต่ดา้ นในถ�า้ ล้วนแล้วแต่เป็นความล�า้ สมัยไม่ใช่มนุษย์ถา�้ เมือ่ พันปีแต่อย่างใด
โดยวิถชี วี ติ การอยูอ่ าศัยในถ�า้ เหล่านีไ้ ม่ได้เป็นการจัดฉากให้นกั ท่องเทีย่ วได้ชม แต่
เกิดจากสภาพภูมปิ ระเทศแบบพิเศษทีก่ อ่ ตัวมาจากการระเบิดของภูเขาไฟเมือ่ หลาย
ล้านปี เมือ่ ผ่านน�า้ ผ่านฝนจึงก่อให้เกิดเป็นแท่งหิน เนินเขารูปร่างประหลาดตาถึงขัน้ ที่
ยูเนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี
นานวันเข้าเมื่อคัปปาโดเกียเกิดภัยสงคราม มนุษย์ที่อยู่บนผืนดินจึงพากัน
ขุดถ�า้ เข้าไปอาศัยหลบภัยอยูด่ า้ นในและกลายเป็นวิถที ปี่ ฏิบตั สิ บื กันมา ถ�า้ บางแห่ง
ถูกขุดลึกลงไปในดินราวกับตึก 5 ชั้น บ้างก็ถูกใช้เป็นโบสถ์ที่มีการตกแต่งเขียน
ลวดลายจิตรกรรมฝาผนังอย่างสวยงาม เรียกได้วา่ แม้มองด้วยตาเปล่าจะมองเห็น
เพียงเนินเขาแต่ดา้ นในกลับมีเมืองใต้พภิ พซ่อนอยู่ ซึง่ นัน่ ก็ทา� ให้การได้สมั ผัสความ
รูส้ กึ แบบมนุษย์ถา�้ กลายเป็นกิจกรรมท่องเทีย่ วเบอร์หนึง่ ทีไ่ ม่ควรพลาด ซึง่ ในปัจจุบนั
โรงแรมหรูหลายแห่งก็ได้ดัดแปลงถ�้าโบราณเหล่านั้นให้กลายเป็นที่พักที่จะท�าให้
นักท่องเทีย่ วได้รบั ประสบการณ์แบบชาวคัปปาโดเกียกลับไป

CAPPADOCIA, TURKEY
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.

STAY
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.
Cappadocia Cave Suites เป็นหนึง่ ในโรงแรมถ�า้ ทีย่ งั คงรักษาสภาพของถ�า้ เดิมไว้
เกือบทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็นพืน้ ผนัง เพดาน ล้วนเป็นหินลาวาด้วยกันทัง้ นัน้ ส่วน Museum
Hotel เป็นโรงแรมห้าดาวทีจ่ ะท�าให้เราเหมือนก�าลังเช็กอินเอนกายอยูใ่ นพิพธิ ภัณฑ์สมชือ่
เพราะทุกพืน้ ทีย่ งั คงเก็บเรือ่ งราวของประวัตศิ าสตร์เมืองคัปปาโดเกียเอาไว้อย่างครบถ้วน
ส่วนใครทีอ่ ยากนอนในถ�า้ แล้วตืน่ มาชมวิวบอลลูน Sultan Cave Suites ตัง้ อยูภ่ ายในถ�า้
บนมุมสูงทีม่ องเห็นนครใต้พภิ พแห่งนีแ้ บบพาโนรามาเต็มอิม่ แน่นอน
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CEBU, PHILIPPINES
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 นีฟ้ ลิ ปิ ปินส์ถกู จัดให้ตดิ ลิสต์สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีน่ า่ จับตาจากหลากหลาย
ส�านักท่องเที่ยวระดับโลก ซึ่งนอกจากจะเป็นเพราะมงกุฎของเวทีความงามระดับ
จักรวาลที่ได้เลือกลงบนหมู่เกาะฟิลิปปินส์แล้ว ธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์
ทัง้ ผืนน�า้ และชายฝัง่ คือค�าตอบทีท่ า� ให้ใครๆ ก็หลงรักฟิลปิ ปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ทีเ่ มืองออสล็อบ (Oslob) ปลายสุดของเกาะเซบู (Cebu)
จากเมืองไทยต้องนัง่ เครือ่ งบินไปยังมะนิลาและต่อเครือ่ งบินภายในประเทศไป
ลงยังเกาะมักตัน (Mactan) ซึง่ เป็นสนามบินหลักทีเ่ ชือ่ มกับเกาะใหญ่คอื เซบูอนั เป็น
ทีต่ งั้ ของออสล็อบ เมืองทีโ่ ด่งดังในเรือ่ งฉลามวาฬ ทีอ่ อสล็อบนีน้ กั ท่องเทีย่ วสามารถ
จับจองทัวร์เรือขาแมงมุมสุดเอกซ์คลูซีฟนั่งออกไปกลางทะเลสีเทอร์คอยส์ที่ใสจน
เห็นใต้ทอ้ งน�า้ จากนัน้ ก็กระโดดลงไปแหวกว่ายกับฉลามวาฬขนาดใหญ่มากได้อย่าง
น่าตืน่ เต้น แค่เพียงการด�าน�า้ ตืน้ แบบสน็อกเกิลก็สามารถจ้องตาฉลามวาฬลายจุด
ได้อย่างชัดเจน
ค�าเตือนเดียวของทัวร์สดุ เอกซ์คลูซฟี นีค้ อื การห้ามจับ ห้ามสัมผัส แม้ฉลามวาฬจะ
ว่ายมายัว่ ยวนคุณอย่างใกล้ชดิ ขนาดไหนก็ตาม เพราะการสัมผัสฉลามวาฬแต่ละครัง้
สามารถสร้างบาดแผลและความบาดเจ็บให้เจ้าแห่งท้องทะเลได้อย่างไม่นา่ เชือ่ และ
มากไปกว่าการชมฉลามวาฬ บนเกาะเซบูยงั มีทงั้ น�า้ ตกสีฟา้ เฉดเดียวกับท้องทะเล และ
ชายหาดทีข่ าวละเอียดจนเรียกว่าหาดสวรรค์กย็ งั ได้ ส่วนใครทีช่ นื่ ชอบการดูนก เกาะ
โอแลนโก (Olango) ทีอ่ ยูใ่ กล้เป็นอีกโปรแกรมทีน่ กั ดูนกตัวจริงไม่ควรพลาดทีจ่ ะจัด
อุปกรณ์ไปให้เต็ม โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของฝัง่ ตะวันตกนัน้ นกทัง้ มวลจะบินมา
หลบความหนาวยังเกาะโอแลนโก ซึง่ มีระบบนิเวศครบทัง้ ป่าเขตร้อน ป่าชายเลน และ
ท้องทะเลทีใ่ สจนสะท้อนเมฆทัง้ ผืนฟ้าลงมาบนผืนดิน ทีข่ าดไม่ได้คอื สถาปัตยกรรม
สเปนทีซ่ อ่ นอยูใ่ นทุกตารางนิว้ ทัว่ เกาะเซบู
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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.
ที่เซบูนั้นมีที่พักให้เลือกครบตั้งแต่โฮสเทลไปจนกระทั่งหรูหราติดดาว โดยเฉพาะ
บนเกาะมักตันนัน้ เต็มไปด้วยรีสอร์ตขนาดใหญ่แบรนด์ตดิ ดาวไม่วา่ จะเป็น Mövenpick
Hotel Mactan Island Cebu ทีม่ สี ระว่ายน�า้ ขนานไปกับเส้นขอบฟ้า หรือจะเป็น Shangri-La’s
Mactan Resort and Spa, Cebu ทีม่ คี วามผ่อนคลายสไตล์รสี อร์ต ส่วนใครชอบงานดีไซน์
ใส่ความบูตกิ Abaca Resort คืออีกความประทับใจทีท่ า� ให้เราอยากกลับไปเซบูอกี ครัง้

SAVOR

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.

คัดสรรสุดยอดผลิตผลของฤดูรอ้ นสูว่ ตั ถุดบิ ตัง้ ต้น 3 เมนูอร่อย อุดม “รส” และ “สัมผัส” รังสรรค์ความสุขเฉลิมฉลองห้วงเวลาทีส่ ดใสเจิดจ้าทีส่ ดุ ของปี
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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.

จานเด่นจากสองผสานทีส่ ดุ ของส่วนผสมแห่งฤดูกาล
หนึ่งคือหอยนางรมเนื้อหวานเป็นเอกลักษณ์ สองได้แก่
มะยงชิดและกีวที มี่ าของเดรสซิง่ รสฉ�า่ เข้าคูก่ นั อย่างลงตัว
กลายเป็นลูกเล่นแห่งรสชาติอนั แสนอิม่ เอมโอชา

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 panwarmed. Serve with fresh vegetable salad and edible
flowers for the ultimate pleasure for every mouthful.

กรอบนอกชุม่ ในกับเมนูจานหลักอัดแน่นด้วยรสสัมผัส
ทีม่ าพร้อมคุณประโยชน์เพือ่ สุขภาพดีแสนสมดุล ทัง้ ความ
ชุ่มตามธรรมชาติในเนื้อปลาทูน่า ตัดกับความกรุบกรอบ
ของงาขาวผสมงาด�า กรุ่นกลิ่นหอมจากการผ่านความ
ร้อนเมื่อจี่บนกระทะ เสิร์ฟพร้อมสลัดผักสดและดอกไม้
รับประทานได้ เติมเต็มสุนทรียะในทุกค�าทีไ่ ด้รบั ประทาน

Tuna Tartarki

Stylist Ekarin Yusuksomboon
Photographer Pipat Jamrat
Chef Sirivarit Sintiongkun
Props (Background Material) Lamitax
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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
ตระเตรียมได้งา่ ยจากขนมปังบริยอชท็อปปิงด้วยครีมเนือ้ นุม่ รสนวล มอบหลากมิติ
แห่งรสชาติของบรรดาเบอร์รไี ว้ดว้ ยกัน บันทึกเป็นความทรงจ�าหอมหวานไม่รลู้ มื
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.

Charcoal Brioche with Berries

ส่วนผสม
- ขนมปังชาร์โคล 1 แถว
- สตรอว์เบอร์รี ส�าหรับคัน้ น�า้ 100 กรัม
- วิปครีม 300 มิลลิลติ ร
- กลิน่ วานิลลา 6 มิลลิลติ ร
- น�า้ ตาลไอซิง่ ส�าหรับตีครีม 70 กรัม
- น�า้ ตาลไอซิง่ ส�าหรับโรยหน้า 5 กรัม
- เนยจืด 20 กรัม
- เบอร์รสี ด (บลูเบอร์ร,ี สตรอว์เบอร์รี และเชอร์ร)ี ชนิดละ 30 กรัม
- ใบมินต์สา� หรับตกแต่ง 2-3 ก้าน
- ดอกไม้ปลอดสาร รับประทานได้ ส�าหรับตกแต่ง
วิธที ำ�
1. ผสมวิปครีมและน�า้ ตาลไอซิง่ เข้าด้วยกัน ตีดว้ ยตะกร้อมือหรือเครือ่ งตีไฟฟ้า
จนส่วนผสมตัง้ ยอดแข็ง จากนัน้ น�าไปพักไว้ในตูเ้ ย็น
2. น�าสตรอว์เบอร์ รสี ว่ นทีใ่ ช้คนั้ น�า้ มาปัน่ และกรองเพือ่ แยกเมล็ดออก (ขัน้ ตอนนี้
หากมีเครือ่ งคัน้ แยกกากสามารถใช้แทนการปัน่ ได้)
3. น�าขนมปังมาสไลซ์เป็นแผ่นให้มขี นาดความหนาตามใจชอบ จ�านวน 5 แผ่น
ทาหน้าด้วยเนยจืด จากนัน้ น�าไปปิง้ หรืออบด้วยไฟปานกลาง (160 องศาเซลเซียส)
เป็นเวลา 2 นาที และพักไว้
4. ผสมวิปครีมทีต่ ไี ว้เข้ากับน�า้ สตรอว์เบอร์ รโี ดยใช้ชอ้ นคนแค่พอให้สว่ นผสมเข้า
กันจนเกิดเป็นลายเพือ่ ความสวยงาม
5. ตกแต่งหน้าขนมปังทีพ่ กั ไว้ดว้ ยครีมและเบอร์ รสี ดตามใจชอบ โรยหน้าด้วย
น�้าตาลไอซิ่ง จากนั้นตกแต่งด้วยใบมินต์และดอกไม้ปลอดสารจนสวยงามถูกใจ
พร้อมเสิรฟ์

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
104

SAVOR

THE TASTE OF SUMMER
Let culinary art and science lower the degree of summer heat and transport you to another appetizing dimension.

ให้ศาสตร์และศิลป์ของรสอาหารช่วยลดดีกรีความร้อนทีก่ า� ลังระอุเพิม่ ขึน้ ในทุกนาทีให้เย็นลง
พร้อมกับปล่อยให้รสอร่อยได้ทา� หน้าทีพ่ าคุณก้าวข้ามไปสูอ่ กี มิตแิ ห่งความสุขทีม่ หัศจรรย์ในทุกนาที

SIAM PARAGON
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 bestselling 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.

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
ข้าวเหนียวของทีน่ เี่ รียงตัวเป็นเม็ดสวยงามด้วยความที่
คัดเอาเฉพาะข้าวเหนียวเขีย้ วงูแท้ๆ เท่านัน้ ก่อนจะน�า
มามูนด้วยหัวกะทิสดแท้จากมะพร้าวขูดคุณภาพดี ส่วน
ปลาแห้งที่วางเคียงมาเป็นสูตรโบราณที่คั่วจากปลา
ช่อนนา หอมกลิน่ หอมแดงเจียวซึง่ เข้ากันได้กบั มะม่วง

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 ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
วากิวย่าง แกงเขียวหวานเนือ้ โกเบ ผัดซีอวิ๊ เนือ้ สันหน้า
ย�าเนือ้ ย่าง หรือชุดลวกจิม้ ซึง่ ส�าหรับลวกจิม้ บอกได้เลย
ว่าต้องเป็นเนือ้ น่องลายตุน๋ เท่านัน้ เพราะเนือ้ จะถูกตุน๋
เมนูใหม่ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อต้อนรับฤดูร้อน ตามสูตรลับเฉพาะของร้าน ท�าให้ถึงเครื่องและนุ่ม
ในไทย คือบัวลอยไต้หวัน 3 รส (3-Treasure Tangyuan) จนแทบละลายในปาก
บัวลอยแป้งนุ่มหนึบ ด้านในสอดไส้สูตรพิเศษจาก
ไต้หวัน แนะน�าให้รบั ประทานพร้อมน�า้ ขิงหรือนมสดจะ
ได้รสชาติหวานหอมอร่อยทีล่ งตัว จบจานแรกถ้าใครยัง
รูส้ กึ ร้อนอยูน่ ดิ ๆ ให้ไปต่อกันทีเ่ มนูขายดีอย่างเฉาก๊วย
No.1 เฉาก๊วยเนื้อเนียนเสิร์ฟพร้อมน�้าแข็งสมุนไพร
สีด�าสูตรพิเศษที่ให้ความหอมและมีรสชาติหวานน้อย
รับประทานคูก่ บั ท็อปปิงทาโร่บอล เผือกกวน และถัว่ แดง
ถ้ายังไม่สุดให้ปิดท้ายด้วยชานมการ์เด้นคิวคิว เมนูที่
ตกแต่งเหมือนกระถางต้นไม้ ด้านบนโรยด้วยคุกกีส้ ดี า�
บดละเอียด และประดับด้วยใบมินต์ ส่วนด้านล่างเป็น
ชานมและวิปครีมเนือ้ นุม่ ให้รสชาติหวานกลมกล่อมลงตัว
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ไม่จำ� เป็นต้องเดินทำงไกลเพือ่ หลบร้อน เพรำะแค่
มำที่ Makai Acai & Superfood Bar ก็ให้อำรมณ์เหมือน
ได้ไปพักผ่อนบนหมูเ่ กำะทะเลใต้ ด้วยอำรมณ์ของร้ำน
ที่ตกแต่งด้วยเซิร์ฟบอร์ดรีไซเคิลส่งตรงจำกชำยหำด
รวมถึงถ้วยชำมที่ยกเสิร์ฟก็ท�ำจำกกะลำมะพร้ำวและ
กระดำษเพือ่ ให้ได้อำรมณ์เหมือนไปอยูร่ มิ หำดจริงๆ เมนู
แนะน�ำคือ Acai Bowl ทีม่ หี ลำยรสให้เลือก เช่น Tickle
My Berry ท�ำจำกอำซำอิปน่ั รวมกับกล้วย สตรอว์เบอร์รี
และบลูเบอร์รีแบบไม่ผสมน�้ำ ท�ำให้ได้ผลลัพธ์เป็น
อำซำอิโบวล์เนื้อเข้มข้น ท็อปปิ้งด้วยซูเปอร์ฟู้ดและ
ผลไม้อกี หลำกหลำย

จำกรถเข็นขำยข้ำวมันไก่เล็กๆ ในย่ำนไชน่ำทำวน์
ของสิงคโปร์ วันนี้ขึ้นแท่นกลำยเป็นร้ำนข้ำวมันไก่ที่
ทุกคนต้องปักหมุดไปชิมให้ได้สกั ครัง้ ในชีวติ เชือ่ เถอะว่ำ
ถ้ำได้กนิ แล้วจะต้องกลับไปซ�ำ้ อีกแน่นอน ด้วยรสชำติ
ทีอ่ ร่อยไม่เหมือนใคร พิเศษทัง้ ข้ำวมันทีห่ อมนวลเรียง
เม็ดสวยเข้ำคูก่ นั ได้อย่ำงดีกบั ไก่ตน้ ต�ำรับตำมสูตรของ
สิงคโปร์ที่ย�้ำว่ำจะต้องเป็นไก่นุ่มคัดพิเศษเกรดดีที่สุด
ก่อนจะน�ำมำต้มข้ำมคืน เสิรฟ์ แบบอุณหภูมหิ อ้ ง รำด
ด้วยน�้ำซอสสูตรลับ และปิดท้ำยด้วยน�้ำจิ้มสูตรเด็ด
ที่จะท�ำให้กลมกล่อมยิ่งขึ้น แนะน�ำให้สั่งน�้ำบำร์เลย์
มำช่วยชูรส เพรำะนอกจำกจะดีตอ่ สุขภำพ แล้วยังช่วย
ดับร้อนได้ดว้ ย

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.

ดั บ ร้ อ นด้ ว ยควำมสดจำกทะเลญี่ ปุ น กั บ เมนู
Omakase Course ทุกค�ำถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือ
ของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย ส่งผลให้นอกเหนือ
จำกควำมสดที่เชฟพิถีพิถันเป็นพิเศษ ยังมีเรื่องของ
ควำมประณีตในรสชำติที่จะสร้ำงควำมเซอร์ไพรส์ให้
เกิดขึน้ ในทุกค�ำ

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 bestseller, to accompany this dish.

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.

ร้อนๆ แบบนีจ้ ะมีอะไรดีไปกว่ำกำรเพลิดเพลินกับ
บิงซูมนั ม่วงจำก Café Bora ทีเ่ พิง่ ปรับสูตรใหม่ครัง้ ใหญ่
ด้วยกำรน�ำมันม่วงไปปัน่ กับเกล็ดน�ำ้ แข็งจนละเอียดได้
เป็นน�ำ้ แข็งสีมว่ งพำสเทลทีห่ วำนนุม่ ละมุนลิน้ กว่ำทีเ่ คย
แนะน�ำให้สงั่ ทิรำมิสมุ นั ม่วงมำกินคูก่ นั เพรำะนีค่ อื เมนูที่
ขำยดีทสี่ ดุ ของร้ำนกับควำมกลมกล่อมทีเ่ ข้มข้นในทุกค�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.
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THE EMQUARTIER
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.

CHAIRMAN BY CHEF MAN

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.

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.

ชวนมาแซ่บต้อนรับซัมเมอร์กบั เมนูกว๋ ยเตีย๋ วน�า้ ตก
ลิ้นวัวทองสมิทธ์ จานนี้มีดีที่ลิ้นวัวโคขุนคัดพิเศษที่น�า
มาตุน๋ อย่างช้าๆ ทัง้ ชิน้ กับเครือ่ งยาจีนเพือ่ กักเก็บความ
หอมละมุนไว้ภายใน ก่อนยกเสิรฟ์ จึงค่อยน�ามาหัน่ เป็น
ชิน้ พอดีคา� เข้ากันได้กบั ซุปน�า้ ตกสูตรพิเศษทีแ่ ซ่บแบบ
ไม่ตอ้ งปรุงเพิม่

คาเฟ่ฮ่องกงที่มาพร้อมกับเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ครบครัน ทัง้ การตกแต่งและเมนูอาหาร จนถึงเครือ่ งดืม่
ที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนและตะวันตกเข้า
ด้วยกัน ส่งผลให้เมนูเด่นทีแ่ นะน�าว่ามาแล้วต้องสัง่ ให้ได้
คือ ข้าวอบหม้อดินแบบฮ่องกง บะหมีก่ งึ่ ส�าเร็จรูปสไตล์
ฮ่องกงแท้ๆ ขนมปังสับปะรดอันเลื่องชื่อของฮ่องกง
รวมทัง้ เฟรนช์โทสต์เนือ้ หนานุม่ และชานม

ทีเด็ดทีส่ ดุ ของร้านนีอ้ ยูท่ ี่ “ไก่แช่เหล้า” กับสูตรลับ
จากต้นฉบับมณฑลเจ้อเจียงของประเทศจีนทีจ่ ะหมักไก่
กับเหล้าสูตรพิเศษภายใต้กรรมวิธีที่พิถีพิถัน เพื่อให้
รสชาติซมึ เข้าเนือ้ และได้รสกลมกล่อมทีส่ ดุ อีกอย่างที่
ไม่อยากให้พลาดคือบะหมี่เกี๊ยวสไตล์ฮ่องกงแท้ๆ ที่
หลายคนการันตีว่าเหมือนต้นฉบับและอีกหลายเสียง
ชีช้ ดั ว่าอร่อยกว่า กับน�า้ ซุปทีม่ คี วามหอมแบบถึงเครือ่ ง
ครบทัง้ กระดูกหมู ปลาแห้ง ไข่กงุ้ และเครือ่ งเทศนานา
ชนิด ส่วนเส้นบะหมีก่ เ็ หนียวหนึบเข้าคูก่ นั ได้อย่างดีกบั
เกีย๊ วกุง้ เนือ้ แน่นและหมูแดงตุน๋ รสชาติเยีย่ ม ส่วนใคร
ทีห่ ลงใหลในรสละมุนของโจ๊กฮ่องกง ไก่ซอี วิ๊ เป็ดย่าง
และชานม ทีน่ กี่ ม็ เี สิรฟ์ กินไปเพลินๆ ด้วยรสทีใ่ ช่กท็ า� ให้
เผลอคิดว่าตัวเองนัง่ อยูท่ ฮี่ อ่ งกงเลยทีเดียว

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
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.

ทีน่ เี่ ด่นในเรือ่ งของ Superfood Smoothie และกล้า
ยืนยันว่าตัวเองเป็น No Artificial Sweetener คือไม่มกี าร
ใช้สารให้ความหวานใดๆ ทัง้ สิน้ ไม่วา่ จะเป็นน�า้ เชือ่ ม
ไซรัป น�า้ ตาล หรือน�า้ ผลไม้เข้มข้น ทุกเมนูสร้างสรรค์
ขึน้ มาภายใต้การทดลองจนเกิดเป็นความลงตัวทีส่ ดุ ของ
การจับคู่ระหว่างผักกับผลไม้ชนิดต่างๆ ส่วนเมนูสลัด
และแซนด์วชิ ก็มนั่ ใจได้วา่ ดีตอ่ สุขภาพ เพราะขนมปังใช้
ยีสต์ธรรมชาติ ส่วนน�า้ สลัดจะไม่ใส่มายองเนสและไข่
เมนูแนะน�าคือ Egg Avocado Sandwich เมนูนเี้ ป็น
Keto Friendly คัดสรร Hass Avocado มาจับคูบ่ ดกับ
ไข่ตม้ พร้อมต้นอ่อนทานตะวันและเมล็ดทานตะวัน โรย
เกลือ และพริกไทย ส่วนสมูทตีท้ อี่ ยากให้ลองคือ Acai
The Rainbow เพราะมีผลไม้ตระกูลเบอร์รอย่
ี างอาซาอิ
ทีม่ แี ค่แถบลุม่ แม่นา�้ แอมะซอน และได้ขนึ้ ชือ่ ว่ามีสาร
Antioxidant สูงช่วยเรือ่ งชะลอวัยได้ดเี ป็นส่วนผสมหลัก

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
ฝรัง่ เศส หอยโฮตาเตะจากเกาะฮอกไกโด และปลาสดๆ
จากตลาดปลาสึกิจิที่ญี่ปุ่น ภายใต้การดูแลของเชฟ
อาหารญีป่ นุ่ ทีม่ งุ่ มัน่ ให้ได้คณ
ุ ภาพระดับพรีเมียม เมนู
พิเศษทีม่ เี ฉพาะสาขานีเ้ ท่านัน้ คือ แซลมอน ทรัฟเฟิล,
วากิวสเต๊ก ทรัฟเฟิล และวากิวฟัวกราส์

เมนูเด็ดรับหน้าร้อนนีท้ ไี่ ม่อยากให้พลาดคือ “เป๋าฮือ้
เย็น” นุม่ หนึบ รับประทานสดกับน�า้ จิม้ ซีฟดู้ รสแซ่บจะได้
รสชาติฟวิ ชัน่ แบบใหม่ทมี่ กี ลิน่ หอมของเป๋าฮือ้ ตัดกับรส
เปรีย้ วเผ็ดลงตัว ยังมี “หอยนางรมสดตัว” เสิรฟ์ พร้อม
เครือ่ งเคียงหอมเจียว พริกเผา ยอดกระถิน รับประทาน
กับน�้าจิ้มซีฟู้ดที่ให้อารมณ์เหมือนหนีร้อนไปนั่งชิลอยู่
ริมทะเลกันเลยทีเดียว ส่วนใครทีเ่ ป็นสายหวานทีน่ มี่ ที งั้
ลอดช่องวัดเจษฯ เฉาก๊วย ทับทิมกรอบ และซาหริม่ ให้ได้
เพลินใจกันแบบลืมอิม่
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Chanel MF The Helix Quartier, MF Siam Paragon
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Amnaj Waimalee
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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
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THE EMPORIUM
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

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

M Floor

cloThes & accessoRIes

g 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

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

FIne dInIng & ResTaURanTs

KIds, spoRTs & enTeRTaInMenT

g Floor

2nd Floor

TWG Tea Salon & Boutique
0-2259-9510

1st Floor

Another Hound Café
0-2664-8663
Paul 0-2664-7535

2nd Floor

5th Floor

3rd Floor

seRVIces

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

Oakley 0-2664-8482
Tank Store 0-2664-8811

WaTches & JeWelRy

FURnITURe & hoMe dÉcoR

2nd Floor

g Floor

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

Roller Dome

Emprivé Cineclub
(Call Center) 0-2268-8899

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

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

3rd Floor

Uta-Andon 0-2664-8528

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

2nd Floor

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

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

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

THE EMPORIUM
DEPARTMENT STORE
B Floor

Lingerie Salon

g Floor

Ladies' Boutique
The Atelier

M Floor

2nd Floor

1st Floor

3rd Floor

Beauty Hall
Watch Galleria

Shoes & Bags Salon

Men Intrend
Sports Mall

Be Trend
Exotique Thai
Imaginia
Kid’s Planet
Power Mall
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4th Floor

Gourmet Market
The Living
Warp Zone

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

5th Floor

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

Escape Bangkok
0-2003-6000

6 Floor
th

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

WATCHES & JEWELRY

G Floor

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

TECHNOLOGY & GADGETS

3rd Floor

7th 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

BANKS & FINANCIAL SERVICES

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

3rd Floor

8th Floor

FURNITURE & HOME DÉCOR

1st Floor

Zara Home 0-2003-6645

3rd Floor

Room Concept 0-2003-6523

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

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

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

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

M Floor

Café Leitz by Pacamara
0-2003-6068

BEAUTY, HEALTH & SPA

1st Floor

G Floor

Roast Café 09-4176-3870

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

2nd Floor

Greyhound Café 0-2003-6660
KOI Thé
Vanilla Cafeteria 0-2003-6124
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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

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

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

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

TECHNOLOGY & GADGETS

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

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

2nd Floor

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

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

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
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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

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

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

KIDS, SERVICES &
ENTERTAINMENT

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

G Floor

4th Floor

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

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

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

BANGKOK INTERNATIONAL
FASHION WEEK 2019

“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 12 th 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.
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เปิดฉากความตระการตาของมหาปรากฏการณ์รันเวย์
แฟชัน่ วีกระดับโลก “วันสยาม” โกลบอลเดสติเนชัน่ ทีเ่ กิดจาก
การผนึกก�าลังสามศูนย์การค้าระดับโลก สยามพารากอน
สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ พร้อมเปิดแคมเปญ
We Wear Thai Designer ผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย
ให้เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
ส�าหรับงาน BIFW2019 ปีนจี้ ดั ขึน้ ต่อเนือ่ งเป็นครัง้ ที่ 12
เปิดเวทีให้ดีไซเนอร์ชั้นน�าของเมืองไทย รวมถึงดีไซเนอร์
ระดับอินเตอร์เนชัน่ แนลแห่งวงการแฟชัน่ น�าเสนอสุดยอด
ผลงานคอลเลคชั่นพิเศษ และคอลเลคชั่นล่าสุด Spring/
Summer 2019 เป็นครัง้ แรกก่อนใคร โดยครัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติ
จากดีไซเนอร์แบรนด์ดังจากอังกฤษ Self Portrait มา
Collaborate กับแบรนด์ไทยชือ่ ดังอย่าง Vatanika ร่วมกัน
สร้างสรรค์โชว์สดุ พิเศษเปิดรันเวย์ นอกจากนัน้ ยังมีผลงาน
จากแบรนด์ไทยชือ่ ดังอย่างคับคัง่ ได้แก่ Issue presented
by Purra, Boys of Bangkok ซึง่ ประกอบด้วย 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
จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2562 ณ สยามพารากอน
สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่

