ชีวิตเอ็กซคลูซีฟใน “ไพรเวท คันทรี่ คลับ”
เมมเบอรชิพตลอดชีพสําหรับไลฟสไตลเหนือระดับ
เมื่อพูดถึงเทรนดไลฟสไตลของผูมีฐานะแลว การมีคฤหาสนในเมืองตากอากาศ เพนทเฮาสบนยอดตึกหรูใจ
กลางเมือง หรือคอลเล็กชั่นซูเปอรคาร คงเปนอยางแรกๆ ที่หลายคนนึกถึง แตรูหรือไมวา ปจจุบันการไดเปน
เมมเบอรชิพในไพรเวท คันทรี่ คลับยังเปนเทรนดที่สะทอนไลฟสไตลระดับพรีเมียมในตางประเทศไดเปนอยางดี
เนื่องจากคลับเหลานี้จะจํากัดสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเทานั้น จึง
ใหทั้งความเอ็กซคลูซีฟและเปนสวนตัว คันทรี่ คลับจึงเปน
สถานที่ที่ไดรับความนิยมในการนัดพบปะพูดคุยเพื่อเจรจา
ทางธุ รกิ จ และเข า สั ง คม ผ า นการทํ า กิ จ กรรมกี ฬ าต า งๆ
รวมกัน อาทิ กอลฟ เทนนิส โปโล รวมถึงการสังสรรคใน
Wisconsin Club, United States

รานอาหารและเลาจนภายในคันทรี่ คลับที่เปนสวนตัวนี้

การเขาสังคมของบรรดาชนชั้นสูงในคลับสวนตัวนั้นมีมานาน
มากกวา 100 ปแลว โดยมีจุดเริ่มตนในประเทศอังกฤษ และ
ได รับ ความนิ ย มอย า งกวา งขวางในทวีป ยุ โรปและอเมริก า
เหนื อ และมี บ ทบาทสํ า คั ญ มากในสั ง คมชนชั้ น สู ง ในช ว ง
ศตวรรษที่ 1900 จนถึงปจจุบัน คันทรี่ คลับยังคงไดรับความ
นิยมในกลุมเฉพาะ ซึ่งในระยะแรกเริ่ม คันทรี่ คลับจะมีการ

St. Andrews Links, Scotland

จํากัดสมาชิกเฉพาะสุภาพบุรุษและการเขารวมเปนสมาชิก
จะตองไดรับเชิญเทานั้น โดยพิจารณาจากฐานะทางสังคม
ชื่อเสียงและการเปนที่ยอมรับในสังคม จนกระทั่งในระยะ

การเขาสังคมในคลับของชาวอังกฤษ
ภาพวาดโดย George Cruikshank

หลังขอจํากัดของการเขารวมเปนสมาชิกไดลดนอยลง แตยังคงสงวนสิทธิ์การเขาใชบริการเฉพาะสมาชิกเทานั้น
ดวยรูปแบบไพรเวทและความเอ็กซคลูซีฟนี้เอง การบริการภายในไพรเวท คันทรี่ คลับ จึงตองมีความพิเศษและ
พิถีพิถันเปนอยางมาก พนักงานที่ใหบริการทุกคนจะไดรับการฝกฝนเปนอยางดี ในการจดจํารายละเอียดของ
ลูกคา ทั้งรายการอาหารโปรดและกิจกรรมที่ชื่นชอบเพื่อสรางความประทับใจใหกับลูกคา
ปจจุบัน คันทรี่ คลับเริ่มไดรับความนิยมมากขึ้นในทวีปเอเชีย สําหรับในประเทศไทย ไพรเวท คลับที่เกาแกและ
มีชื่อเสียงที่สุด ไดแก ราชกรีฑาสโมสร และ โปโล คลับ นอกจากนี้ยังมีสนามกอลฟขนาดใหญที่กระจายตัวอยู
นอกเมืองอีกหลายแหง สนนราคาคาแรกเขาสมาชิกแบบตลอดชีพ เริ่มตนที่ 1 ลานบาทขึ้นไป พรอมทั้งคา
บํารุงรักษารายปอีกไมต่ํากวาหลักหมื่น
ภาพลักษณของคันทรี่ คลับในมุมมองหลายๆ คนอาจมองวาเขาถึงยากและคอนขางคอนเซอรเวทีฟ แตคันทรี่
คลับใหมๆ ในยุคหลังเริ่มมีการปรับปรุงทั้งดานภาพลักษณ ดีไซนการออกแบบทางสถาปตยกรรมและแลนดส
เคปที่รวมสมัยมากขึ้น อีกทั้งกิจกรรมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกต า งๆ ภายในคั น ทรี่ คลั บ ก็ มี ค วาม
หลากหลายเพื่อตอบโจทยรูปแบบการใชชีวิตของคน
รุน ใหม โดยล า สุ ด บมจ. เพซ ดี เวลลอปเมนท คอร
มหาสมุทร คันทรี่ คลับและชายหาดแมน-เมด

ปอเรชั่ น ได เป ดตัว ไพรเวท คัน ทรี่ คลั บ แนวคิดใหม

“มหาสมุทร คันทรี่ คลับ หัวหิน” ที่มีการออกแบบดานสถาปตยกรรมและภูมิทัศนในรูปแบบรวมสมัยในสไตล
มินิมอลและกลมกลืนกับธรรมชาติ เพื่อใหสมาชิกไดรูสึก
ถึงการพักผอนอยางแทจริง เพียบพรอมดวยกิจกรรมทั้ง
ด า นกี ฬ าและการพั ก ผ อ นแบบครบวงจร พร อ มด ว ย
คริสตัล ลากูน สระวายน้ํากลางแจงขนาดมหึมากวา 45
ไร ฉีกแนวจากไพรเวท คั นทรี่ คลับแบบเดิมๆ ที่นิยมใช
พื้นที่ขนาดมหึมาสําหรับเปนสนามกอลฟมากกวา โดย

กิจกรรมทางน้ําในมหาสมุทร คริสตัล ลากูน

สมาชิกสามารถเลนกีฬาทางน้ําไดในคริสตัล ลากูน เสมือนอยูกลางทะเลจริงๆ โดยไมตองกังวลถึงอันตรายจาก
คลื่นลมและสัตวอันตรายที่แฝงมากับน้ําทะเล ภายใตการควบคุมดานความสะอาดและความปลอดภัยจาก
เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรของคริสตัล ลากูนส คอรปอเรชั่น
“หัวหินเปนเมืองตากอากาศยอดนิยมของคนไทยในทุกยุคทุกสมัยและเปนเมืองที่คนกรุงเทพฯ นิยมสรางบาน

หลังที่สองมากที่สุด มีทั้งโรงแรมและรีสอรทตากอากาศ รวมถึงสถานที่ทองเที่ยวและกอลฟคลับมากมาย แตยัง
ไมมีไพรเวท คันทรี่ คลับที่ครอบคลุมกิจกรรมกีฬาและการพักผอนแบบครบวงจร มหาสมุทร คันทรี่ คลับ จึงเปน
คันทรี่ คลับแหงแรกในหัวหินและเปนสถานที่ที่จะตอบทุกโจทยความตองการดานไลฟสไตลและการพักผอนที่
เป น ส ว นตั ว และเอ็ ก ซ ค ลู ซี ฟ อย างที่ ห ลายคนมองหา
โดยคริสตัล ลากูนถือเปนจุดขายที่สรางความแตกตาง
ใหกับมหาสมุทร คันทรี่ คลับเพราะยังไมเคยมีใครทํา
มากอนทั้งในหัวหินและประเทศไทย” นายสรพจน เต
ชะไกรศรี ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลล
มหาสมุทร คันทรี่ คลับ พูล เฮาส

อปเมนท จํากัด (มหาชน) กลาว

สําหรับผูสนใจอยากมีไลฟสไตลสุดเอ็กซคลูซีฟในไพรเวท คันทรี่ คลับ แหงใหมลาสุดของไทย และแหงแรกใน
เมืองตากอากาศยอดนิยมอยางหัวหิน สามารถสมัครสมาชิกไดแลวตั้งแตวันนี้ สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
โทร. 02 237 1414 (ออฟฟศกรุงเทพฯ) 032 510 314 (ออฟฟศหัวหิน) และ www.mahasamutr.com
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