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ฮาลมีะห์ ศรมีาลา
เบอร์ 1 นกัธุรกิจหญิงไทยในดูไบ



2561 ปีแห่งความหวังจริงหรือ

เริ่มต้นปี 2561 Mtoday จัดหนักด้วยการน�าเรื่องราว
ของนักธุรกิจหญิงไทยที่ประสบความส�าเร็จที่ดูไบ 
มาน�าเสนอ เป็นต้นแบบของนักธุรกิจมุสลิมไทย 
ที่ประสบความส�าเร็จด้วยความมุ ่งมั่นและทุ ่มเท 
ท�างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตตามหลักการอิสลาม 
เป็นการน�าชื่อเสียงมาสู่สังคมไทยและสังคมมุสลิมไทย 

Mtoday ยังน�ำสิ่งดีๆ ในดูไบมำน�ำเสนอให้เห็นภำพของดูไบที่เต็มไปด้วย
ควำมหลำกหลำย และเปิดกว้ำงส�ำหรับคนที่มีศักยภำพ ที่จะเดินไปสู่
ควำมส�ำเร็จ และจะทะยอยน�ำมำเสนออย่ำงต่อเนื่องในเล่มถัดๆ ไป 

กลับมำประเทศไทย ปี 2561 เป็นปีท่ีสังคมไทนมีควำมหวังว่ำจะมีกำร
เลือกตั้ง และได้นักกำรเมืองที่ดีเข้ำมำบริหำรประเทศ แต่ก็ยังขำดควำม
ชัดเจนว่ำ จะได้มีกำรเลือกตั้งหรือไม่ เพรำะมีสัญญำณที่จะมีกำรยื้อ
อ�ำนำจต่อไปของคสช. ด้วยกลวิธีที่แยบยลผ่ำนกฎหมำยและรัฐธรรมนูญ 
ท่ำมกลำงเศรษฐกิจท่ียังไม่ดีมำกนักในควำมรู้สึกชำวบ้ำน กระแสกำร
ตอบรับ คสช.ไม่ค่อยดีนัก ประกอบกับปัญหำนำฬิกำ ที่น่ำเคลือบแคลง
สงสัยน�ำไปสู่กำรลดควำมนิยมของรัฐบำลอย่ำงเห็นได้ชัด ต้องดูว่ำจะมี
กำรแก้เกมอย่ำงไร จึงจะกลับคืนสู่ควำมนิยมได้อีกครั้ง 

ในส่วนของสังคมมุสลิมได้มีกำรเลือกตั้ง คณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำ
จังหวัด คณะกรรมกำรอิสลำมแห่งประเทศไทย คนเหล่ำนี้จะเข้ำมำ
ท�ำงำน 6 ปี ภำยใต้ควำมหวังว่ำ จะสร้ำงสรรค์สิ่งดีเพื่อสังคม แต่ที่มำของ
บำงจังหวัด กลับมีปัญหำในที่มำ มีกำรใช้เงินใช้ทองจ�ำนวนมำกเพื่อเข้ำสู่
ต�ำแหน่ง ควำมหวังจึงดูจะกลำยเป็นควำมสิ้นหวัง แต่ก็ยังเห็นน�้ำดีอยู่

มำกที่จะต้องพิสูจน์กำรท�ำงำนต่อไป 

ด้วยจิตคำรวะ
บรรณาธิการบริหาร 

บทบรรณาธิการ
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3331 ถนนรามค�าแหง ระหว่างซอย 85-87 ใกล้สี่แยกล�าสาลี
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240



บริการจัดงานเลี้ยง-โต๊ะจีน ท้ังในและนอกสถานท่ีด้วยเมนูอาหารไทย 
จีน ยุโรป มากมายหลายรายการกว่า 100 เมนู ให้ท่านได้เลือกใน
ราคาสุดคุ้ม ท้ังในรูปแบบบุฟเฟ่ต์และโต๊ะจีน เหมาะส�าหรับงานเลี้ยง 
งานแต่ง งานสัมมนา และในโอกาสพิเศษต่างๆ
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ฮัจยะห์ฮาลีมะห์ ศรีมาลา
เบอร์ 1 นักธุรกิจหญิงไทยในดูไบ
มีน้อยคนท่ีไปลงทุนท�าธุรกิจท่ี “ดูไบ” แล้วประสบความส�าเรจ็ ต่อเน่ืองยาวนาน แต่ “ฮจัยะห์ฮาลมีะห์  

ศรมีาลา” ท�าได้ กลายเป็นนักธุรกิจหญิงท่ีประสบความส�าเรจ็อย่างสงู ภายใต้การแข่งขันท่ีรนุแรง  
สามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยกว่า 100 คน น�าเงนิตราเข้าประเทศปีละหลายล้านบาท



“ฮัจยะห์ฮาลีมะห์ ศรีมาลา” ชีวิตไม่ได้
รำบรื่นหรือโรยด ้วยกลีบกุหลำบ แต ่ต ้อง
ประสบปัญหำ ต้องต่อสู้ดิ้นรน ตั้งแต่ยังสำว 
ต้องทิ้งบ้ำนเกิดเมืองนอนไปใช้ชีวิตในต่ำงแดน 
และค่อยๆ สร้ำงฐำนะตัวเองขึ้นมำ 

“เป็นคนหนองจอก กรุงเทพฯ เกิดใน
ครอบครัวมุสลิม เริ่มต้นการท�างานด้วยการส่ง
คนงานไปท�างานในตะวันออกกลาง ส่งไม้หอม 
ไม้กฤษณาไปยังประเทศอาหรับ โดยเปิดร้านที่
ซอยนานา (ถนนสุขุมวิท) กิจการเป็นไปด้วยดี 
เพราะค ้าขายด้วยความซ่ือสัตย ์ ตอนน้ัน 
ไม้กฤษณาจะซื้อมาและขายต่อ จึงคิดว่าน่าจะ
ท�าสวนของตัวเอง จึงมอบหมายให้สามีไป
จัดหาที่ดินเพื่อปลูกไม้กฤษณา สามีได้ไปร่วม
มือกับเพื่อนปลูกไม้กฤษณาบนท่ีดินของเพื่อน
จ�านวน 200 ไร่ ใช้เงินลงทุน 20 ล้านบาท เมื่อ 

20 กว่าปีก่อนเงิน 20 ล้านถือว่า เป็นจ�านวน
เยอะ แต่ท�าไปได้ซักระยะก็มีปัญหา เพื่อนไม่
ยอมท�าสัญญาให้เช่าที่ดิน สุดท้ายกลับแจ้ง
ความว่าเราไปบุกรุกที่ดินของเขา อยู่เมืองไทย
ไม่ได้ ต�ารวจตามไล่จับ ตัดสินใจออกจาก
ประเทศไทย ต้องทิ้งธุรกิจที่เมืองไทย ทิ้งร้าน
ไม้หอม และธุรกิจอื่น มาท�าธุรกิจที่ดูไบ”
ฮัจยะห์ฮำลีมะห์ เล่ำถึงจุดเริ่มต้นธุรกิจและ 
จุดพลิกผันต้องระเห็ดมำใช้ชีวิตในต่ำงแดน 

จำกกำรท�ำธุรกิจในประเทศไทยที่ก�ำลังไป
ได้สวย “ฮัจยะห์ฮำลีมะห์” จ�ำใจต้องเดินทำง
ไปใช้ชีวิตในต่ำงแดน ปักหลักที่ดูไบ สหรัฐ
อำหรับเอมิเรสต์ และเดินทำงไปท�ำธุรกิจใน
หลำยประเทศ 

“ไปอยู่ต่างประเทศก็ยังคงท�าธุรกิจค้าขาย
ไม้หอม ซึ่งด้วยความที่เราท�าธุรกิจด้วยความ

ซื่อสัตย์มาตลอด ท�าให้คนที่ท�าธุรกิจด ้วย 
ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนมีคนส่งไม้
กฤษณามาให้ขาย กิจการที่เริ่มต้นใหม่ เป็นไป
ด้วยดี จึงได้ขยายกิจการให้กว้างขึ้น เดินทาง
ไปยังหลายประเทศ อาทิ กัมพูชา สิงคโปร์ 
เพ่ือไปซื้อไม้กฤษณา และน�าไปขายในหลาย
ประเทศในตะวันออกกลาง นอกจากดูไบ ก็ไป
ขายที่โอมาน ดามัสกัซ ซีเรีย บาห์เรน การ์ต้า 
คูเวต ประเทศในกลุ่มอ่าวเดินทางไปหมด” 
เธอกล่ำวถึงชีวิตที่เปลี่ยนไป 

จำกกำรท�ำธุรกิจที่เป็นไปด้วยดี ฮัจยะห์ 
ฮำลีมะห์ ได้ซื้อบ้ำนที่อัจมำน ห่ำงจำกดูไบ 
ไปประมำณ 20 กิโลเมตร และลงทุนเพ่ิมด้วย
กำรเปิดร้ำนนวดแผนไทย 

“เห็นว่า ลูกค้าคนท่ีดูไบป่วย ไม่มีใครดูแล 
อยู่บ้านเพียงล�าพังกับแม่บ้าน ทั้งที่มีเงิน จึงคิด

บรรยากาศร้านนวดที่ “นัจวา”
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เปิดร้านนวดแผนไทยท่ีอัจมาน เพ่ือให้บริการ
คนป่วย คนต้องการช่วยเหลือ ซึ่งกิจการก็เป็น
ไปด้วยดี ลูกค้าที่รู ้จักจากการขายไม้กฤษณา 
มาใช้บริการ มานวดก็ติดใจ ก็พูดกันปากต่อ
ปาก มีคนจากดูไบ หรืออาบูดาบีที่อยู่ห่างออก
ไป 2 ช่ัวโมง ขับรถมานวด เพราะท่ีร้านเป็น
นวดท่ีฮาลาล ผู ้ชายนวดผู ้ชาย ผู ้หญิงนวด 
ผู้หญิง ไม่มีผู้ชายนวดผู้หญิง หรือผู้หญิงนวด 
ผู้หญิง ซึ่งที่ดูไบเปิดเสรีให้มีนวดหญิงชาย และ
ผู ้ชายก็ชอบให้ผู ้หญิงนวด แต่ที่ร ้านจะแยก
ชัดเจน เป็นเจ้าแรกของดูไบ คนต่างชาติที่มา
ท�าธุรกิจที่ดูไบ อินเดีย บังคลาเทศ ก็นิยมนวด 
นอกจากนี้ ร ้านนวดของเรายังต่อต้านการ 
น�าผู้หญิงมาท�าไม่ดีในร้านนวดด้วย อัลเลาะฮ์
จึงให้กิจการดีและได้ขยายกิจการมาเรื่อยๆ” 
ฮัจยะห์ฮำลีมะห์ เล่ำถึงธุรกิจใหม่ นวดแผน
ไทยในดูไบ 

กำรเปิดร้ำนนวดแผนไทยที่อัจมำนของ 
ฮัจยะห ์ฮำลีมะห ์  ใช ้ชื่อไทยโรสมำสสำจ 
เซ็นเตอร์ (Thai rose massage Center)  
น�ำหมอนวดทั้งชำยและหญิงจำกประเทศไทย
ไปบริกำรที่ดูไบ ให้บริกำรทั้งนวดในร้ำนและ
นวดตำมบ้ำน ค่ำนวดประมำณ 150-200 ดริฮมั 
ต่อชั่วโมง หรือประมำณ 1,500-2,000 บำท
ไทย พนักงำนจะมีรำยได้ต�่ำสุด 2,400 ดิรฮัม 
ไม่รวมค่ำทิป คนที่สูงที่สุดประมำณ 50,000 
บำท เมื่อรวมทิปด้วย บำงคนส่งเงินกลับบ้ำน
เดือนกว่ำ 100,000 บำท แต่พนักงำนส่วน
หนึ่งก็มีปัญหำบ้ำง ก็จะให้อภัยหำกท�ำผิดครั้ง 

2 ครั้ง แต่ถ้ำ 3 ครั้งก็จะส่งกลับบ้ำนทันที 
“มีลูกค้าหลายราย ที่เข้ามานวดชั่วโมงละ 

10,000 บาท เป็นเพราะเขาชอบ หรือรักใน 
สิ่งที่เราท�า ได้ช่วยเหลือสังคมของเขา และนวด
แล้วสบาย จึงต้องการช่วยเหลือ แล้วเขาก็ไม่รู้
จะเอาเงินไปไว้ที่ไหน จึงให้การส่งเสริมให้ไป
นวดท่ีบ้านทุกวันๆ ละ 1,000 ดิรฮัม กลาย
เป็นรายได้ประจ�าของร้านไปเลย” เธอกล่ำว 

บริกำรนวดที่ร้ำย Thai rose มีทั้งนวดไทย 
นวดน�้ำมัน นวดประคบ โดยวัตถุดิบทุกอย่ำง 
น�ำเข้ำจำกประเทศไทย โดยลูกค้ำมีท้ังลูกค้ำ 
ในดูไบ อำบูดำบี จำกประเทศอำหรับ คูเวต  
ซำอุฯ กำร์ต้ำ และจำกทัว่โลกในโกลบอลวลิเลจ 

“ที่อยู่ได้ใช่ว่าจะได้ก�าไรทุกด้าน แต่ได้จาก
การขายสินค้าที่น�าเข้าจากประเทศไทยบ้าง 
ผสมผสานกัน จึงอยู่ได้ แต่ถ้าท�าอย่างเดียวอยู่
ไม่ได้ เมื่อท�าแล้วก็ตั้งใจท�าให้ดีที่สุด ที่ส�าคัญ
ต้องควบคุมพนักงาน ควบคุมสินค้า และดูแล
ลูกค้าอย่างดี กาารปฏิบัติต ่อลูกค้าเป็นสิ่ง
ส�าคัญที่สุด ส่วนใหญ่ก็จะดูแลให้การต้อนรับ
เอง และไม่คิดเล็กคิดน้อย อะไรท่ีให้ได้ก็จะให้ 
ท�าให้บางครั้งลูกค้าน�าของขวัญมาฝากตลอด
เวลา ทั้งสร้อย นาฬิกา ให้มากกว่าที่เราให้เขา
เสียอีก อย่างลูกค้าจากวซาอุฯ ก็น�าทองมาให้”

นอกจำกร้ำนนวดแผนไทยที่อัจมำนแล้ว 
ฮัจยะห์ฮำลีมะห์ ยังได้น�ำนวดแผนไทย สินค้ำ
สมุนไพรไทยและไม้กฤษณำ ไปให้บริกำรและ
วำงจ�ำหน่ำยในงำน “Global villege” ซึ่งเป็น
อีเวนต์ใหญ่ของดูไบ ที่ปีละ 6 เดือน เริ่มจำก

บรรยากาศในร้าน Thai Rose salon ในโกลบอลวิลเลจ

เดินพฤศจิกำยน-เมษำยน มีหลำยประเทศมำ
ร่วมเปิดพำวินเล่ียน น�ำสินค้ำและบริกำรมำ
ขำยให้กับคนดูไบและคนจำกท่ัวโลกท่ีเดินทำง
มำร่วมงำนปีละนับล้ำนคน ต้องเสียค่ำเช่ำ 
ปีละประมำณ 14 ล้ำนบำท 

ร้ำนนวด Thai Rose salon เพิ่งใช้ในปีนี้ 
แทนค�ำว่ำ Massage เนื่องจำกทำงสหรัฐ
อำหรับเอมิเรสต์ ได้ออกระเบียบใหม่ส�ำหรับ
กำรนวด จะต้องสอบกับสำธำรณสุขและ 
ต้องพูดภำษำอังกฤษได้ ใช้กำรรักษำเหมือน
หมอ จึงเปลี่ยนใบอนุญำตใหม่ ซึ่งค่ำเปลี่ยน 
ใบอนุญำตต้องใช้เงินถึง 2 ล้ำนบำท 

ร้ำนนวด Thai Rose center ของฮัจยะห์
ฮำลีมะห์  ที่เปิดในงำน “Global villege” ได้
ลงทุนสร้ำงร้ำนเอง บริเวณทำงเข้ำ และใน 
“ไทยพำวินเลียน” ซึ่งอยู ่ด้ำนใน แต่ในปีนี้  
ในไทยพำวิลเลียนไม่ได้เปิดร้ำนนวด ขำย
เคร่ืองหอม ไม้หอมและสินค้ำจำกประเทศไทย
เพียงอย่ำงเดียว เพรำะค่ำเช่ำแพงไม่คุ้ม 

“การเปิดร้านนวด เน้นเรื่องหลักศาสนา 
ส่ิงใดที่ไม่ฮาลาลจะต่อต้าน ไม่ให้มีการดูถูก  
ดูหมิ่นศักดิ์ของสตรีไทย ซึ่งอัลเลาะฮ์ให้ได้รับ
ก�าไร ส ่งผลให ้ ลูกน ้องมีความเป ็นอยู ่ ท่ีดี  
ได้ปลูกบ้านที่เมืองไทย มีเงินฝากธนาคาร  
มีเงินเล้ียงดูครอบครัวได้หลายร้อยครอบครัว 
ขณะที่ลูกค้าก็ต้องการให้มาเปิดร้านที่ดูไบ  
เพื่อไม่ต้องเดินทางไปถึงอัจมาน” 

“แม้จะมีเสียงสะท้อนจำกลูกค้ำให้เปิดร้ำน
นวดที่ดูไบ แต่กำรเปิดร้ำนนวดอย่ำงเดียวมอง
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ว่ำอำจจะไม่เพียงพอ จึงคิดว่ำจะเปิดร้ำน
อำหำรด ้วย ประกอบกับลูกชำยซ่ึงเรียน 
จบเชฟ จำกมหำวิทยำลัยดุสิต และไปต่อท่ี
อเมริกำ 1 จึงต้องกำรสนับสนุนให้ลูกชำยได้ 
มีร้ำนอำหำรที่ดูไบ ควบคู่กับกำรเปิดร้ำนนวด 
ไปด้วย เพรำะตัวเองไม่มีเวลำท่ีจะดูแล แต่ค่ำ
เช่ำแพงมำก 3 คหูำ ค่ำเช่ำตก 20 กว่ำล้ำนต่อปี 
แล้วยังมีค่ำเงินเดือนพนักงำน ค่ำกินค่ำอยู ่
อะไรอีก ที่ท�ำไปก็ไม่ได้คิดก�ำไร ไม่ว่ำร้ำนนวด 
ร้ำนอำหำร หรือร้ำนไม้หอม แต่อยำกจะท�ำสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ต่อโลกอำหรับ และท�ำให้เห็น
ว่ำคนไทยมีโอกำสท่ีจะท�ำอะไรได้ และยัง
ต้องกำรต่อต้ำนกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี ไม่ให้เกิด
ควำมเข้ำใจผิดของคนอำหรับต่อหญิงไทย”

 ฮัจยะห์ฮำลีมะห์ กล่ำวถึงปัจจัยท่ีท�ำ 
ให้ประสบควำมส�ำเร็จในกำรท�ำธุรกิท่ีดูไบว่ำ 
ในกำรท�ำธุรกิจ มำจำกควำมตั้งใจที่ต้องกำร 
ให้ลูกมีธุรกิจของตัวเอง ต้องกำรให้พนักงำน 
มีรำยได้ไปเลี้ยงครอบครัว และท�ำธุรกิจอย่ำง
ขำวสะอำด ส่วนตัวไม่ได้คิดว่ำ จะอยู่อย่ำงสุข
สบำย ไม่เคยคดิว่ำ มเีงนิแล้วจะไปเทีย่วทัว่โลก 
ไม่เคยคดิเลย คดิว่ำ ท�ำอย่ำงไรให้อยูย่นืหยดัได้ 
เพื่อเลี้ยงลูกน้อง เลี้ยงตัวเรำเอง และปูทำงให้
อนำคตของลูกให้เจริญเติบโต เดินด้วยควำม
ส�ำเร็จ  

“ความส�าเร็จอยู ่ ท่ีการดูแลเอาใจใส่ทุก
อย่างให้มากท่ีสุด แม่จะเหน่ือยก็ต้องอดทน 
และจะไม่ใช้เงินฟุ ่มเฟือย แต่การลงทุนใน 
สิ่งต่างๆ จะต้องดูแล้วดี เหมาะสม มีหน้ามีตา 

เป็นการสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้เข้ามา
ใช ้บริการ อย่างร ้านนวดก็จะต้องสะอาด  
น ่านอนพักผ ่อน ร ้านอาหารก็ ใช ้ของดีๆ 
ตกแต่งร้าน อย่างเบญจรงค์น�าเข้ามาจาก
ประเทศไทย หากลูกค้าสนใจเราก็ขาย เป็น
ก�าไรสะสมๆ” 

ฮัจยะห์ฮำลีมะห์ กล่ำวถึงควำมนิยมต่อ
สินค้ำไทยของคนอำหรับว่ำ คนอำหรับชอบ
สินค้ำไทย เพรำะเป็นของที่มีคุณภำพดีกว่ำ
สินค้ำจำกจีน และเป็นของแท้ ไม่ใช่ของปลอม
หรือของเลียนแบบ และในกำรขำยก็จะไม่
หลอกลูกค้ำ แต่จะบอกชัดเจนว่ำ เป็นอะไร  
ท�ำมำจำกอะไร ซึ่งท�ำให้เขำมองเรำเป็นคน
ซื่อตรง ก็จะให้ควำมเชื่อถือมำก โดยสินค้ำที่ได้
รับกำรยอมรับ ส่วนใหญ่เป็นสินค้ำสมุนไพร 
อย่ำงชำ กล่ินต่ำงๆ ที่น�ำเข้ำมำจำกไทย เรำก็
เอำมำโชว์ด้วย เล้ียงลูกค้ำด้วย เพื่อให้เขำ 
ได้ชิม หรือขนมปังที่ซ้ือมำเป็นปี๊บจำกห้ำงใน
ไทยก็น�ำมำบรรจุกล่องขำย ก็ได้รับกำรตอบรับ  

“ความต้ังใจของเรา จะกลายเป็นความ
ส�าเร็จ” 

ส�ำหรับค�ำแนะน�ำนักธุรกิจไทยที่ต้องกำร
ไปท�ำธุรกิจที่ดูไบ ฮัจยะห์ฮำลีมะห์ กล่ำวว่ำ 
จะต้องท�ำใจก่อน ในกำรยอมรับกับสิ่งแวดล้อม
ในตะวันออกกลำง ก�ำลังซื้อพอมี แต่ต ้อง
อดทน และให้กำรต้อนรับลูกค้ำอย่ำงดี และมี
สำยป่ำนยำวพอสมควร ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเดินทำง 
หลำยๆ อย่ำง ถ่ำไม่มีเงินส�ำรองก็อยู่ล�ำบำก 
คนไทยในดูไบส่วนใหญ่จะไม่เหลือแล้ว มำแล้ว

ก็ไป ควำมอดทนไม่ค่อยมี ส่วนใหญ่ปล่อยให้
ลูกน้องท�ำ ไม่ควบคุมดูแล อย่ำงดิฉันท�ำเอง
เกือบทุกอย่ำง 

“นักธุรกิจไทยที่จะส่งสินค้ำมำก็ต้องบอก
ว่ำล�ำบำกใจ เพรำะคิดว่ำเรำจะท�ำให้เขำได ้
จะมองเรำเป็นช่องทำงติดต่อ น�ำสินค้ำเข้ำมำ 
บำงคนก็เห็นแก่ตัวมำก น�ำของมำขำยแพงๆ 
แล้วบอกให้รีบส่งเงิน คิดว่ำเรำมีเงินส�ำรอง
เยอะ แต่ไม่คิดว่ำเรำจะท�ำอย่ำงไรให้ขำยได้ 
เขำไม่ได้สัมผัส จะไม่รู ้คิดว่ำมันง่ำย ซ่ึงมัน 
ไม่ง่ำย ดิฉันเริ่มท�ำมำด้วยใจ ท�ำอย่ำงต้ังใจ  
ไม่ใช่อยู่ๆ จะได้เงินมำอย่ำงง่ำยๆ พ่อได้สอนว่ำ 
รสิกี ต้องสูกั้บตะเกียกตะกำย ถ้ำเรำไม่ตะเกยีก 
ตะกำยริสกีก็จะไม่มำหำเรำ อยู่ๆ จะแบมือขอ
ก็ไม่ได้ ดุอำว์อย่ำงเดียวก็ไม่ได้ ต้องท�ำด้วย
และขอไปด้วย” เธอกล่ำวให้ข้อคิด 

ส่วนรำชกำรไทย ฮจัยะห์ฮำลมีะห์ กล่ำวว่ำ 
ไม่เห็นมำดูแล มีแต่เวลำไปขออนุญำตน�ำคน
เข้ำมำก็จะถำมว่ำ ให้เขำอยู่ดีไม่ดีอย่ำงไร แต่
ไม่มีจะถำมว่ำ ท�ำธุรกิจล�ำบำกไม๊ ท�ำอย่ำงไร
ดูแลคนเป็นร้อยคน  

น่ีคือ “ฮัจยะห์ฮาลีมะห์ ศรีมาลา” จาก
คนหนองจอก ที่ไม่ได้มาฐานะร�่ารวย แต่ด้วย
ความมุ ่งมั่นตั้งใจ สามารถฝ่าฝันอุปสรรค 
มานานัปการอย่างไมย่อท้อ น�าพาธุรกิจ 
จนเติบใหญ่ที่ดูไบ เป็นตัวอย่างความส�าเร็จ
ของนักธุรกิจไทยที่ดูไบ

เปิดร้านอาหาร Spicy ginger ที่ดูไบ



ร้านอาหารไทย spicy&ginger เป็นธุรกิจ
หน่ึงของฮ�จยะห์ฮาลมีะห์ ศรมีาลา ท่ีดูไบ เปิด
พร้อมกับร้านนวดชายและหญิง เคียงคู่กัน 
3 คหูา โดยมีบุตรชาย “อาลฟี หอประเสรฐิกุล” 
เป็นผู้บรหิาร

แนวคิดกำรเปิดร้ำนอำหำรไทยในดูไบ เกิดจำกควำมต้องกำรของคน
ดูไบที่ต้องกำรให้เปิดร้ำนนวดท่ีดูไบ จำกควำมประทับใจร้ำนในนวดท่ี 
“อัจมำน”ห่ำงจำกดูไบประมำณ 20 กิโลเมตร เพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำที่
สุดจึงต้องเปิดร้ำนอำหำรควบคู่ไปด้วย ประกอบกับบุตรชำย “อำลีฟ 
หอประเสริฐกุล” เรียนจบเชฟจำกมหำวิทยำลัยดุสิต และเสร็จสิ้นจำก
กำรฝึกงำนกับมิชชำลีนที่อเมริกำเป็นเวลำ 1 ปี จึงต้ังใจเปิดร้ำนอำหำร
ให้ลูกชำยบริหำร 

อำลีฟ กล่ำวว่ำ เป็นคนชอบท�ำอำหำร จึงไปลงเรียนที่มหำวิทยำลัย
ดุสิต เมื่อจบมีโอกำสไปฝึกงำนกับเชฟระดับมิชชำลีน ที่สหรัฐอเมริกำ 
ได้เรียนรู้ระบบกำรบริหำรจัดกำรร้ำนอำหำร กำรออเดอร์ กำรบริหำร
จัดกำรพนักงำน กำรแบ่งเซคชั่นกำรท�ำอำหำร เป็นพื้นฐำนเพื่อน�ำมำใช้
ในกำรบริหำร้ำนอำหำร 

“กำรมำเปิดร้ำนอำหำรทีด่ไูบ เพรำะมแีม่ (ฮจัยะห์ฮำลมีะห์ ศรมีำลำ 
นักธุรกิจหญิงไทยท่ีท�ำธุรกิจที่ดูไบมำกว่ำ 20 ปี” ที่อยู่ดูไบมำนำนมำก 
รู้จักตลำดดูไบเป็นอย่ำงดี และตัวเองก็เติบโตที่ดูไบ จึงพอจะรู้จักคน
ดูไบและเห็นว่ำเขำขอบอำหำรไทยมำก จะเรียกว่ำรักเลยก็ได้ ซึ่งอำหำร
ไทยที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว อย่ำงต้มย�ำกุ้ง แกงมัสมั่น ส้มต�ำ เหมือนที่คน
ไทยชอบทำนอำหำรญี่ปุ่น  และตลำดยังไม่เยอะ เป็นนิชย์มำร์เก็ตที่ยังมี
คู่แข่งไม่มำกนัก” อำลีฟ กล่ำว 

อำลีฟ กล่ำวว่ำ จุดขำยของร้ำน spicy&ginger คือเน้นควำมเป็น
ไทย รสชำติอำหำรแบบไทย บริกำรแบบไทย แต่รสชำติก็ไม่เผ็ดมำก
เหมือนที่เมืองไทย เผ็ดครึ่งหน่ึงของเมืองไทยตำมท่ีคนดูไบชอบ แต่
รสชำติจะไม่ผิดเพี้ยนจำกที่เป็นของไทยแท้ๆ เมนูอำหำรที่ร้ำน ที่เป็นตัว
ชูโรง ก็เป็นต้มย�ำกุ ้ง หอยทอด ผัดไทย แพนง เขียวหวำน มัสมั่น 
แกงส้ม ซุบเนื้อ ต้มข่ำไก่ ส้มต�ำ ลำบ น�้ำตก เป็นต้น ประมำณ 50 เมนู 

“อำหำรที่คนดูไบชอบที่สุด มีผัดไทย ข้ำวผัดปู กุ้ง ต้มย�ำ เส้นบะหมี่
ส�ำเร็จรูปต้มย�ำ โดยวัตถุดิบเกือบท้ังหมดน�ำเข้ำจำกประเทศไทย อำทิ 
ใบกระเพรำ เห็ดฟำง ข่ำ ตะไคร้ ที่มีผักจำกพื้นที่บำง อำทิ แครอต หอม

สัมภาษณ์พิเศษ

อาลฟี หอประเสรฐิกุล 
spicy&ginger 
สดุยอดร้านอาหารไทยในดไูบ
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ใหญ่ พนักงำนส่วนใหญ่เป็นคนไทย โดยเฉพำะคนในครัว เพรำะ
ต้องกำรสื่อให้คนดูไบทรำบว่ำ เรำเน้นควำมเป็นไทย” เจ้ำของร้ำน
อำหำรวัยหนุ่ม กล่ำว 

อำลีฟ กล่ำวถึงกำรบริหำรร้ำนว่ำ มั่นใจว่ำจะน�ำพำร้ำนไปได้ แม้จะ
มีค่ำเช่ำแพง แต่มีคู่แข่งน้อย ไม่ต้องสร้ำงแบรนด์เหมือนในประเทศไทย
ที่มีคู ่แข่งมำก กว่ำจะติดตลำดจะต้องใช้เวลำ ที่ส�ำคัญเรำมีแบรนด์
อำหำรไทยที่เป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว 

“กำรท�ำตลำด อันดับแรกท�ำอำหำรให้อร่อยก่อน เมื่ออำหำรอร่อย
คนมำทำนก็จะพูดกันปำกต่อปำก และจะท�ำตลำดผ่ำนโซเชียลด้วย 
เพื่อให้คนดูไบรับทรำบ เพรำะปัจจุบันโลกออนไลน์นับว่ำมีบทบำทมำก 
ซึ่งคำดหวังว่ำ ในเบื้องต้น ร้ำน spicy&ginger จะเป็นร้ำนที่ติด 1 ใน 
10 ร้ำนอำหำรไทยในดูไบท่ีได้รับกำรยอมรับจำกจ�ำนวนร้ำนอำหำรไทย
กว่ำ 20 ร้ำน และที่ส�ำคัญคือ กำรสนับสนุนจำกคุณแม่ท่ีได้ถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ในทุกเรื่อง ทั้งกำรบริหำรจัดกำร” อำลีฟ กล่ำว 

ด้ำนฮัจยะห์ฮำลีมะห์ ศรีมำลำ กล่ำวว่ำ ได้เทรนด์งำนให้ทั้งหมด 
และเขำเป็นลูกที่ดี ท�ำตำมในส่ิงที่ได้แนะน�ำ ในฐำนะที่ท�ำธุรกิจมำนำน 
จะมองว่ำอะไรท่ีเกิดปัญหำในวันข้ำงหน้ำบ้ำง กำรรับมือกับปัญหำว่ำ 
จะท�ำอย่ำงไร ก็ได้สอนได้ถ่ำยทอดให้รับทรำบ ซึ่งเขำก็สำมำรถท�ำได้ 

“แนวคิดระหว่ำงคน 2 รุ่น อำจจะมีบ้ำง แต่เมื่อเกิดเหตุกะทันหัน 
เหตุฉุกเฉินขึ้นมำ เขำก็จะเห็น่ว่ำ ประสำบกำรณ์ของคนรุ่นเก่ำจะช่วยได้
มำก แต่บำงอย่ำงถ้ำเขำอยำกท�ำ ในส่ิงที่เรำอำจจะไม่เห็นด้วย ก็จะให้
ค�ำแนะน�ำว่ำ ถ้ำท�ำอย่ำงน้ี จะเกิดปัญหำอะไรตำมมำ แล้วจะรับมือได้
หรือไม่ ซึ่งจะต้องยอมรับสภำพให้ได้ แต่ถ้ำมีหนทำงที่จะหลีกเลี่ยวได้ ก็
ควรจะไปตำมทำงที่จะไม่เกิดปัญหำ ซึ่งเขำก็ท�ำได้” นักธุรกิจผู้ประสบ
ควำมส�ำเร็จในดูไบ กล่ำว 

“จะใช้กำรพูดคุยกันเป็นหลัก ในกำรตัดสินใจท�ำอะไร จะอธิบำยใน
ส่วนที่เห็นว่ำ จะเกิดผลดีอย่ำงไร แม่ก็จะให้ค�ำแนะน�ำว่ำ จะเกิดผลเสีย
อย่ำงไร ซึ่งควำมคิดของเรำ บำงทีก็มองเห็นแต่ข้อดี มองไม่เห็นผลเสีย 
ก็น�ำควำมรู้ของเรำผสำนกับประสบกำรณ์ของแม่ เพื่อให้กำรบริหำรร้ำน
มีควำมรำบรื่น และประสบควำมส�ำเร็จ” อำลีฟ กล่่ำวทิ้งท้ำย 

กำรเปิดร้ำนอำหำรไทย spicy&ginger ที่ดูไบของฮัจยะห์ฮำลีมะห์ 
และอำลีฟ บุตรชำย นับเป็นอีกควำมท้ำทำยหนึ่ง ซึ่งต้องดุอำว์ให้
ประสบควำมส�ำเร็จ เพ่ือพิสูจน์ให้เห็นว่ำ มุสลิมไทยสำมำรถสร้ำงควำม
ส�ำเร็จได้ในหลำยๆ ด้ำน

สัมภาษณ์พิเศษ
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ดไูบ โกลบอล วลิเลจ
งานแสดงสนิค้าท่ียิง่ใหญ่ท่ีสดุในโลก 
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งาน “โกบอล วิลเลจ” รัฐดูไบ ของสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ได้จัดข้ึนทุกปี  
ดึงผู้แสดงสินค้าจากหลายประเทศจากท่ัวทุกมุมโลกมาแสดง แต่ละประเทศ 
ได้ตกแต่งพาวิลเลี่ยนอย่างสวยงาม มีการแสดงท่ีอลังการ์ มีการจัดงาน
ยาวนานถงึ 6 เดือน
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Dubai Global Village เริ่มต้นจำกจุดเล็กๆ ในปี 1996 บริเวณเล็กๆ ริมฝั่ง The Creek มี
กำรจัดท�ำแผงขำยสินค้ำ ส�ำหรับขำยผลิตภัณฑ์จำกประเทศต่ำงๆ มีกำรพัฒนำจนกลำยเป็น 
Dubai Global Village เติบโตข้ึนจนกลำยเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนจ�ำนวนมำกให้มำเยี่ยมชม 
Dubai Global Village เป็นจุดเด่นในงำน Dubai Shopping Festival (DSF) ตลำดที่มีสินค้ำ
มำกมำยให้เลือกจับจ่ำยและดึงดูดผู้มำเยี่ยมชมได้ถึง 4-5 ล้ำนคนต่อปี 

Dubai Global Village มีประเทศต่ำงๆ เข้ำร่วมมำกกว่ำ 40 ประเทศจำกทั่วโลก ทั้งใน
แอฟริกำ อำหรับ ยุโรป เอเชีย แต่ละประเทศจะมำก่อสร้ำงพำวิลเล่ียนขนำดใหญ่โชว์
สถำปัตยกรรมของตัวเอง มีกำรจัดแสดงวัฒนธรรมจำกประเทศของตนบนเวทีในพำวิลเลียนและ
เวทีกลำง มีกำรน�ำอำหำร สินค้ำพื้นเมือง และงำนหัตถกรรม ไปจัดแสดง สินค้ำที่ได้รับควำมนิยม 
ได้แก่ ผ้ำฝ้ำยชั้นดีจำกจีน ถั่วจำกซีเรีย น�้ำผึ้งจำกเยเมน พรมจำกอิหร่ำน แพรพรรณจำกอินเดีย 
และเฟอร์นิเจอร์จำกโมร็อกโค เป็นต้น ต้องใช้เวลำเดินเที่ยวชมงำนอย่ำงน้อย 3-4 วันจึงจะเที่ยว
ชมได้ทั่วงำน 

ในงำนยงัมเีครือ่งเล่นทีใ่ห้บรกิำรเพิม่บรรยำกำศของงำนรืน่เริงส�ำหรบั เดก็และผูใ้หญ่ เช่นเดยีว
กับแผงขำยของและกจิกรรมต่ำงๆ เช่น ดนตรี เต้นร�ำ และกำรแสดงละคร Dubai Global Village 
เป็นสถำนที่พลำดไม่ได้ 

ส�ำหรับประเทศไทย มีเอกชนไทยไปเช่ำพื้นที่และสร้ำงพำวิลเล่ียนขนำดใหญ่ น�ำสัญลักษณ์
ของประเทศไปจัดสร้ำง โดยในปีนี้ จัดสร้ำงในรูปแบบของเจดีย์ และน�ำผู้ประกอบกำรไทยน�ำ
สินค้ำและบริกำรไปแสดง อำทิ นวดไทย ผลไม้ไทย อำหำร ไม้กฤษณำ สิ่งของเครื่องใช้ที่ผลติใน
ประเทศไทย ซ่ึงได้รบัสนใจจำกผูไ้ปร่วมงำนจ�ำนวนมำกในแต่ละคืน 

Dubai Global Village นับเป็นงำนแสดงสินค้ำที่จัดใหญ่และยำวนำนที่สุดในโลก มีคนจำก
ทั่วโลกเดินทำงไปร่วมงำนและซื้อสินค้ำในงำนปีละ 4-5 ล้ำนคน โดยจัดข้ึนระหว่ำงกลำงเดือน
พฤศจิกำยน-กลำงเดอืนเมษำยน ท่ำมกลำงอำกำศในดูไบทีเ่ยน็สบำยประมำณ 17-18 องศำ



14 /MTODAY VAREITY/2017

บรรยากาศ “ไทยพาวิลเลี่ยน” ในงาน Dubai Global Village ใช้สถาปัตยกรรมแบบไทย จ�าลองภาพเจดีย์ มีสินค้าไทย เครื่องหอม มาจ�าหน่ายจากผู้ประกอบการหลายราย
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บรรยากาศ “ไทยพาวิลเลี่ยน” ในงาน Dubai Global Village ใช้สถาปัตยกรรมแบบไทย จ�าลองภาพเจดีย์ มีสินค้าไทย เครื่องหอม มาจ�าหน่ายจากผู้ประกอบการหลายราย
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ท่องเที่ยว
โดย พรพญาพาเที่ยว

ตะลยุทะเลทรายดูไบ
ผจญภยัสดุเสยีว
การท่องเท่ียวทะเลทราย เป็นจุดขายหน่ึงของการท่องเท่ียว
ดูการน่ังรถสมัผัสความสงูชนัและลาดเอยีงได้สร้างความตืน่เต้น
ให้กับนักท่องเท่ียว จบลงด้วยการข่ีอฐูและปาร์ตีแ้บบกระโจม
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ผมได้มีโอกำสไปสัมผัสดูไบ เม่ือปลำย
เดือนพฤศจิกำยน ไปร่วมกำรเปิดร้ำนอำหำร 
spicy&ginger ของฮัจยะห์ฮำลีมะห์ ศรีมำลำ 
นักธุรกิจหญิงของไทยที่ประสบควำมส�ำเร็จใน
หลำยธุรกิจที่ดูไบ ได้มีโอกำสไปเยือนสถำนที่
ต่ำงๆ ในดูไบ แห่งหน่ึงคือ กำรผจญภัยบน
ทะเลทรำยอำหรับ 

ทะเลทรำยอำหรับ (Arabian Desert) 
เป็นทะเลทรำยที่ใหญ่ท่ีสุดในโลกเป็นอันดับ 4 
ตั้งอยู ่ในเขตพื้นที่ของหลำยประเทศในกลุ ่ม
คำบสมุทรอำหรับ เช่น จอร์แดน อิรัก คูเวต 
กำตำร์ โอมำน เยเมน และสหรัฐอำหรับ 
เอมิ เรตส ์  และมีพื้ นที่ ทั้ งหมดประมำณ 
2,300,000 ตำรำงกิโลเมตร ซึ่งถ้ำเทียบกับ
ประเทศไทยที่ มีพื้นที่ประมำณ 500,000 
ตำรำงกิโลเมตร ถือว่ำใหญ่กว่ำ 4-5 เท่ำ   

ตอนแรกถกูชกัชวนไปเทีย่วแบบ “ซำฟำร”ี 
ก็นึกว่ำ ไปเที่ยวส่องสัตว์ ดูสัตว์ ไม่นึกว่ำ 
เป ็นกำรท่องเที่ยวผจญภัยบนทะเลทรำย 
คณะที่มำด้วยกัน 4-5 คน จำกประเทศไทย 
ไม่มีใครรู้เหมือนกัน รู้เม่ือรถได้สัมผัสติดเนิน
ของทะเลทรำยแล้ว 

นัดหมำยรถมำรับประมำณ 3 โมงเย็น เป็น

รถโฟร์วิลล์แบบซำฟำรี นั่งได้ 6 คน ไม่รวม 
คนขับ รวมที่นั่งด้ำนหลังสุดอีก 2 คน ทริปนี้ 
มีฝรั่งมำด้วย 1 คน รถออกจำกดูไบไปยังทะเล
ทรำยใช้เวลำประมำณ 1 ชม. ไปถึงทะเลทรำย 
คนขับจอดรถให้ถ่ำยรูปกับอูฐประมำณ 10 
นำที แล้วบอกให้คณะขึ้นรถ รถหลำยสิบคัน
ออกพร้อมๆ กัน มุ่งหน้ำสู่ทะเลทรำยท่ีกว้ำง
ไกลสุดลูกหูลูกตำ แรกน่ังไปก็ไม ่ คิดอะไร 
เริ่มจำกเนินทรำยเล็ก ที่รถไปสัมผัส จำกน้ัน 
ก็เริ่มไต่เนินลูกใหญ่ขึ้น ไต่ไปกับควำมลำดเอียง
ของยอดเนินทะเลทรำย นั่นแหละ เสียงหวีด
ร ้องของคณะจึงดังขึ้นๆ และรู ้ว ่ำ น่ีแหละ 
คือ กำรท่องเที่ยวแบบซำฟำรีบนทะเลทรำย
อำหรับที่ดูไบ 

คนขับซึ่งเป็นอำหรับ ขับด้วยควำมช�ำนำญ 
รถพุ่งอย่ำงแรงขึ้นบนเนินทรำย จำกนั้นก็พุ่งลง
อย่ำงเร็ว หัวคะม�ำกันไป หำกไม่ระวัง จังหวะ 
ท่ีไต่บนเนินรถก็เอียงไปตำมเนินทรำบรูปทรง 
ปิรำมิดจนรู้สึกว่ำ มันจะคว�่ำลงตรงนั้น แต่คน
ขับก็พำไต ่ลง พ้ืนทรำย และขึ้น เ นินใหม ่  
ลูกแล้วลูกเล่ำ ท่ำมกลำงควำมหวำดเสียวของ
นักท่องทะเลทรำยมือใหม่ ที่กรีดร้องไปตลอด
ทำง 

จนใกล้ตะวันตกดิน คนขับได้จอดรถให้
คณะถ่ำยรูปพระอำทิตย์ตกดินท่ีทะเลทรำย 
เป็นควำมสวยงำมอีกแบบหนึ่ง จำกควำม
หวำดเสียวสู ่ควำมสวยงำม จึงถ ่ำยรูปกัน
ยกใหญ่  

จำกพระอำทิตย ์ตกดิน เรำถูกน�ำไปที ่
แคมป ์ ก ล ำ งทะ เ ลทร ำย  ใ ค รจะนั่ ง อู ฐ 
เพิ่มประสบกำรณ์ก็อยู่ในทริป ระหว่ำงนั่งรอ
ดินเนอร์มื้อกลำงทะเลทรำย ผมไปนั่งอูฐเล่น 
หวำดเสียวเล็กๆ บนหลังอูฐ เคยน่ังหลังช้ำง 
ก็ไม่เหมือนอูฐ มันจะขยึกขยักขึ้นลงตลอด 
เวลำ 

อำหำรมื้อกลำงทะเลทรำย เป็นอำหำร
อำหรับ อำทิ แกะย่ำง ไก่ย่ำง และอีกหลำย
อย่ำง ทำนไปท่ำมกลำงกำรแสดงของนักแสดง
ระบ�ำหน้ำท้องจำกรัสเซีย กำรแสดงพ่นไฟของ
หนุ่มอำหรับ ประมำณกว่ำ 1 ชม. มื้ออำหำร
จึงเสร็จส้ินด้วยควำมอิ่มเอม รถน�ำเรำกลับอีก
ทำงหนึ่ง บนถนนลำดยำง ถ้ำกลับทำงเดิม
อำหำรคงออกจำกท้องของใครหลำยๆ คน 
เป็นแน่ 

ประสบการณ์แรกกับเที่ยวแบบซาฟารี 
ลืมกันไม่ลงทีเดียว!
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•	 ลดปัญหาการหลุดร่วงของเส้นผม
•	 ลดปัญหาผมแตกปลาย
•	 ลดปัญหาผมแห้งกรอบ
•	 ลดปัญหาความมันบนหนังศีรษะ
•	 ลดปัญหารังแคบนหนังศีรษะ
•	 ลดอาการคันบนหนังศีรษะ
•	 ลดปัญหาหนังศรีษะลอกเป็นแผล
•	 ลดปัญหาจากการท�าเคมีบนศีรษะ
•	 ช่วยเร่งให้ผมยาวเงางาม
•	 ช่วยให้รากผมแข็งแรง

•	 ช่วยสร้างเส้นผมใหม่
•	 ช่วยให้ผมดกด�า	หนานุ่ม
•	 สารพัดเกี่ยวกับเส้นผม
•	 ต้องใช้แชมพูสมุนไพรและเซรั่ม
	 ควบคู่กันจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
•	 สินค้าดีมีคุณภาพการันตี	100%
•	 มีอย.	รับรองถูกต้อง

จ�าหน่ายปลีกและส่ง	
สนใจเป็นตัวแทนสมัครฟรีทั่วประเทศ

SP Beauty
สมุนไพรแท้	100%	เพื่อผมด�าเงางาม

แชมพู เซรั่ม ครีมนวดผม
แก้ปัญหาของเส้นผมและหนังศรีษะอย่างเห็นผล

เพจ	:	SPBeauty
ID	Line	:	supreya-cute
IG	:	komareeyah	As
เบอร์โทรติดต่อ	:	064-5034878
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โรงแรมอัลมิรอซ เปิดให้บริการ Bustan 
Chill & Grill บนชั้นดาดฟ้า ชั้นท่ี 16  
ให้สัมผัสกับอากาศหนาวกับบรรยาสุดชิลล์ 
อาหารทะเล ปิ ้งย ่างฮาลาลแห่งเดียวใน
กรุงเทพฯ 

Bustan Chill & Grill ให้บริกำร ปิ้งย่ำง 
ซีฟู้ดและเนื้อประเภทต่ำงๆมำกมำย ไม่อ้ัน !! 
ทั้งกุ้งก้ำมแดง/กุ้งแม่น�้ำ/ก้ัง/หอยเชลล์/หอย
นำงรม/หอยแมลงภู่/หอยหวำน/หอยตลับ/ 
ปูม ้ำ/ปลำหมึก/ขำปูหิมะ/ปลำกะพง/ปลำ 
แซลม่อลอบทั้งตัว/ซีฟู้ดชีสกะทะร้อน โว้วววว 
สำยซีฟู้ด กินวนไปสิครัชชช แล้วสมทบด้วย
บำร์บีคิวซี่โครงวัว/สะโพกไก่/เนื้อสันในไทย/ 
เนื้อสันนอก และบำร์บีคิวเสียบไม้ ฉ�่ำซอส
หลำกหลำยไม่ว่ำจะเป็น ซอสเห็ด/ซอสพริก
ไทย/บำบีคิวซอส/ซอสเนย/ซอสซีฟู ้ดแซ่บๆ
แบบไทย

สดุชิลล์กบั Bustan Chill & Grill
บนดาดฟ้า รร.อลัมริอซ ป้ิงย่างทะเล ตัวโต้จากเมอืงนอก

อาหาร

นอกจำกนี้ ยั ง มี ร ำยกำรอำหำรอื่ นๆ 
ตระกำรตำ ซูชิ ซำชิมิ อำหำรไทย ส้มต�ำฯลฯ+ 
รบัพเิศษสดุ กุง้ล็อบสเตอร์ครึง่ตวั คนละ 1 ที+่ 
รบั mocktail หรอื smoothie คนละ 1 แก้ว !! 
พร้อมร่วมสนุก เซลฟี่กับกุ้งล็อบสเตอร์เป็นๆ
เช็คอินและแฮชแท็ค #bustanchillandgrill 
รับของรำงวัลมำกมำย พร้อม

ฟังดนตรีสดอคูสติกสุดชิลตลอดค�่าคืน
หลีกควำมวุ ่นวำยจำกกำรเข้ำเมือง วัน

ศุกร์-เสำร์ ตั้งแต่วันน้ีถึง 27 มกรำคม 2561 
ในรำคำ 999 บำท (จำก 1,475 บำท) ตั้งแต่ 
18.00-22.00 ย�้ำเฉพำะวันศุกร์-เสำร์เท่ำนั้น

สอบถำม 02-136-8700 หรือติดตำม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

h t t p s : / /www . f a cebook . com/ 
almeroz.bangkok/
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