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UPDATE PROJECT PROGRESS
For more updated pictures, please visit
www.royalgemsgolfcity.com
under Project Progress to view the latest construction photos.

Hole 1, what a starting hole!
Look at the bunkers.
Hole 5, just about completely
grow in. Magnificent Par 3!

Hole 9, everything is ready for play,
even the tree’s are getting in on the act.
Hole 13 looking onto hole 16

The Royal Gems Golf Resort
98 Moo 3, Salaya-Banglane Road, Salaya,
Puthamonthon, Nakornpathom 73170 Thailand
Tel. +66(0) 2429-8066 Fax: +66(0) 24298070
e-mail: sales@royalgemsgolf.com
http://www.royalgemsgolf.com
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WELCOME
HER MAJESTY
QUEEN SILVIA
OF SWEDEN
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน ที่ผานมาทางสนามกอลฟไดรับเกียรติจากสมเด็จพระราชินีซิลเวีย
แหงสวีเดน ทรงเปนประธานในงาน For Better Tomorrow ณ สนามกอลฟ เดอะรอยัล
เจมส กอลฟ แอนด สปอรตคลับ วัตถุประสงค ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อหาทุนสนับสนุนการ
ดำเนินงานของบานพักฉุกเฉิน สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมีผูมีจิตศรัทธา ประมาณ 50 ทานรวมงาน
สำคัญในครั้งนี้

1. ขาวดีสำหรับทานสมาชิกและแขกสมาชิกที่มีความประสงคตองการจัด Tournament
ในชวงเวลา 8.00 น. -10.30 น. (เฉพาะวันธรรมดา) จำนวน 30 ทานขึ้นไป ได ในราคา
พิเศษเพียง 1,500 บาท / ทาน (ราคานี้รวม กรีนฟ, แคดดี้, บุฟเฟตเย็น)
เริ่ม 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2553 นี้
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
คุณดาว โทรศัพท 02 – 429 – 8066 กด 1004

STORY FROM

CHANG THAILAND SENIOR MASTER 2010
ในชวงเดือนมีนาคมที่ผานมา ทางสนามกอลฟเดอะรอยัลเจมส ไดรับเกียรติใหเปนสนามเจาภาพ
ในการจัดการแขงขัน “Chang Thailand Senior Masters 2010” ซึ่งในการแขงขันครั้งนี้
ทานสมาชิกหลายทานมีโอกาสไดรับเลือกเขารวมเปนสวนหนึ่งในการแขงขัน

2. กลับมาตามคำเรียกรอง “คุม” การด โปรโมชั่นดีๆ ที่ไมควรพลาด ยิ่งใชยิ่ง “คุม”
กับคูปองสวนลดกอลฟ สนามไดรฟ ภัตตาคาร และซุมน้ำ ครั้งนี้มีเพิ่มความ “คุม”
เปน 2 เทา

• แพ็คเกจ ที่ 1
คูปองมูลคาเลมละ 2,800 บาท
สวนลดสนามไดรฟ คูปองอาหารและ
เครื่องดื่มสำหรับ ภัตตาคารและซุมน้ำ
(จากราคาปกติ 4,200 บาท)

คุณปริญญ ซอ

CONGRATULATION
As the host of the inaugural Chang
Thailand Senior Masters, we were honored to have golfing legends play at the
tournament. As part of The Royal Gems
continuing commitment to improve the
quality and image of the golf course, we
have invested over 5 million baht in upgrading the golf course in
preparation of the event. Even past winner of the Masters, Ian Woosnam, had this to say about the course “The golf course is very enjoyable
to play and the condition of the golf course is one of the best on the
tour.” We would also like to congratulate the event winner, Boonchu
Ruengkij, for his record breaking win with -21 which is now in the
history books as the lowest score in the Senior European PGA.

สมาชิกสนามกอลฟเดอะรอยัล เจมส เปนสมาชิกอีก
ทานหนึ่ง ที่มีโอกาสเขารวมเปนแคดดี้ ใหโปรมืออาชีพ
ในการแขงขัน “Chang Thailand Senior Masters
2010” mเราไดสัมภาษณความรูสึกในการได
รับเกียรติในครั้งนี้

Q : ความรูสึกที่ไดรับเกียรติเขารวมเปนแคดดี้ ใหกับโปรชื่อดังอยาง Juan QUIROS
A : ผมรูสึกสนุกมากที่ไดเขารวมโปรไดเปดโลกทัศน ใหรูเรื่องราวเกี่ยวกับกอลฟวาไม ใชเรื่อง
ที่ยากหรือซับซอนโดยไมซีเรียสกับเกมมากนักจะทำใหการเลนกอลฟมีความสนุกมากครับ
Q : ความรูสึกที่มีตอ Juan QUIRO
A : Mr. Juan QUIROS เปนคนทีมีชีวิตชีวา เลนกอลฟอยางสนุกสนาม มองกอลฟวาเปนเกม
กีฬาอยางแทจริงถึงแมบางครั้งจะมีแพบาง แตก็ไมไดซีเรียสหรือจริงจังกับเกมมากเกิน
ไปกอลฟเปนเรื่องงายๆ อยาคิดวาเปนเรื่องยากหรือตองเลนดวยเทคนิคแปลกหรือพิศดาร
อะไรมาก นับวาเปนตัวอยางที่ดีกับผูที่สนใจในกอลฟรวมถึงนักกอลฟหลายๆ ทานไดเปน
อยางดี ชวยสอนทริกซ ในการเลนกอลฟทำใหเขาใจเกี่ยวกับปรัญชาในการเลนกอลฟ
มากขึ้นครับ
Q : ประสบการณที่ไดรับจากเกมสครั้งนี้
A : ผมไดนำความรู แอบจดจำทริกซเด็ดๆในแตละเกมไวและนำมาประยุกต ใช ในการออกรอบ
เพื่อฝกและพัฒนาตนเองและนำไปใช ในการแขง Match การแขงขันในครั้งตอไปครับ
ผมตองขอขอบพระคุณทุกทาน ไมวาจะเปนทีมงานของ Mr. Lars ทางสปอรเซอร
การแขงขัน อยางบริษัทไทยเบฟฯ และที่ขาดไมไดเลยตองขอขอบคุณทางสนามกอลฟ
เดอะรอยัลเจมสฯ ที่ชวยประสานงานจนทำใหมีโอกาสสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตที่ไดรับเกียรติ
ใหเปนแคดดี้ ใหกับ Mr. Juan QUIROS โปรชื่อดังจากฝงยุโรป

• แพ็คเกจ ที่ 2
คูปองมูลคาเลมละ 4,500 บาท
สวนลดสนามไดรฟ ออกรอบกอลฟ
คูปองอาหารและ เครื่องดื่มสำหรับ
ภัตตาคารและซุมน้ำ
(จากราคาปกติ 7,648 บาท)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
หองลูกคาสัมพันธ โทรศัพท 02- 429 – 8066 กด 1

CORING สนาม
ในวันที่ 7 และ 8 มีนาคม 2553 ทางสนาม
กอลฟไดทำการ coring สนามกอลฟโดย
ทำการเจาะผิวกรีน จะชวยเพิ่มออกซิเจน
ใหแกรากหญา และทำใหรากหญาสามารถ
ดูดซึมน้ำไดดีขึ้น ซึ่งจะเปนการสงผลใหหญา
บนกรีนแข็งแรง ทำใหสปดสม่ำเสมอ ตีลูก ตก
หยุด พัตต วิ่ง เปนที่ถูกใจตอทาน
สมาชิกอยางแนนอน

