กลับมาอีกครัง้ กับสุดยอดการแขงขันเทนนิ สระดับ
โลก “ITF Thailand Seniors Championship
Grade A” 16 – 22 พฤศจิกายนนี ้ ณ ฟิ ตซ คลับ
พัทยา

พัทยา, ประเทศไทย – ฟิ ตซ คลับ – แร็กเก็ต, เฮลท แอนด ฟิ ตเนส พรอมดวย ดิ แอสเพน ทรี ภายใตบริษท
ั  แมก
โนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชัน
่  และสิงห คอรเปอเรชัน
่ จํากัด ขอเชิญชวนทานเขารวมการแขงขัน
เทนนิสระดับโลกสําหรับผูอาวุโส “ITF Thailand Seniors Championship Grade A” วันที่ 16 – 22 พฤศจิกายนนี้
ซึ่งการแขงขันเกรด A ถือเป็ นประเภทของการแขงขันที่สูงที่สุดในเอเชียแปซิฟิก และมีช่ อ
ื เสียงมากที่สุดในประเทศ
ไทย โดยคาดวาจะมีผูเขารวมการแขงขันจากนานาชาติ ทัง้ ยูเครน, รัสเซีย, เยอรมนี, ออสเตรเลีย, อเมริกา, ฮองกง,
อินเดีย และสิงคโปร โดยเปิ ดใหเขาแขงขันในประเภทเดี่ยว และประเภทคูสําหรับผูที่มีอายุ 35 ปี ข้ น
ึ ไป
รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป และฟิตซ คลับ – แร็กเก็ต, เฮลท แอนด ฟิ ตเนส ไดรับเลือกใหเป็ นสถานที่จัดงานอีกครัง้

สําหรับการแขงขัน ITF Thailand Seniors Championship เนื่องจากปีที่ผานๆ มาทางทีมผูจัดการแขงขันได
รับคําชื่นชมจากผูเขาแขงขัน ถึงความเหมาะสมของสถานที่ ความเพียบพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวก โดย
เฉพาะอยางยิ่งสิ่งอํานวยความสะดวกดานการกีฬา และการบริการระดับมืออาชีพ ทัง้ ในชวงของการแขงขัน และใน
ชวงพักผอน รวมถึง หองอาหารที่มีความหลากหลาย รสชาติ และคุณภาพเยี่ยม สมกับเป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว ซึ่ง
การที่รอยัล คลิฟ และฟิตซ คลับไดรับเลือกใหเป็ นสถานที่จัดการแขงขันระดับโลกเชนนี้ ถือเป็ นการชวย
ประชาสัมพันธเมืองพัทยา และประเทศไทยอีกทางหนึ่ง
“ผมเชื่อวาทุกๆทานรูดีวาการออกกําลังกายเป็ นกิจกรรมที่ดีสําหรับทุกเพศ ทุกวัย และเป็ นปัจจัยสําคัญที่จะชวยให
เรามีสุขภาพที่ดีข้ น
ึ  ซึ่งการมีสุขภาพที่ดีนัน
้  ถือเป็ นกุญแจสูชีวิตที่มีความสุข และยืนยาว จึงทําใหในปัจจุบันมี
กิจกรรมที่สงเสริมดานสุขภาพมากมาย แตสวนมากจะเน นไปยังกลุมคนรุนใหม ผมจึงเล็งเห็นวาเราควรใหความ
สําคัญกับกลุมผูสูงอายุดวยเชนกัน ทางรอยัล คลิฟ และฟิตซ คลับ จึงไดจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุมาโดยตลอด
รวมถึงการเป็ นสวนหนึ่งในการจัดการแขงขัน ITF ในครัง้ นี้ เพื่อมุงหวังที่จะชวยสงเสริมการออกกําลังกาย และสราง
ความกระฉับกระเฉงใหแกกลุมนักกีฬารุนใหญ โดยการจัดการแขงขันในปีนี้ ไดรับความรวมมือจากผูสนับสนุนที่มี
เป าหมายเชนเดียวกัน ที่อยากจะเห็นกลุมผูสูงวัยมีกิจกรรมดีๆทํารวมกัน ผมในฐานะตัวแทนของรอยัล คลิฟ ผมขอ
ขอบคุณสปอนเซอรดังตอไปนี้: ดิ แอสเพน ทรี ภายใตบริษท
ั  แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชัน
่  และ
สิงห คอรเปอเรชัน
่ จํากัด การสนับสนุนของทานชวยใหเราสามารถจัดเตรียมการแขงขันไดดียิ่งข้ น
ึ  ผมเชื่อวาการ
แขงขันในครัง้ นี้จะเป็ นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจใหกับอีกหลายๆทาน ใหเห็นถึงความสําคัญของการออกกําลังกาย และ
การมีสุขภาพที่ดี” กลาวโดยคุณ วิทนาถ วรรธนะกุล กรรมการบริหารรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป
คุณ เฮ จูน พารค – ประธานผูอํานวยการ บริษท
ั  ดิ แอสเพน ทรี คอรปอเรชัน
่  ภายใตบริษท
ั  แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดี
เวล็อปเมนต คอรปอเรชัน
่ กลาว “ดิ แอสเพน ทรี เป็ นผูเชี่ยวชาญการดูแลผูสูงวัยอยางครบวงจร โดยมีความตงั ้ ใจที่
จะสงเสริมใหผูสูงวัยมีสุขภาพรางกายแข็งแรง และมีความกระฉับกระเฉงอยูเสมอ เน นการดูแลสุขภาพแบบปองกัน
แทนการรักษา เราจึงเขารวมสนับสนุนการแขงขัน ITF ในครัง้ นี้ เพื่อเป็ นสวนหนึ่งในการสรางแรงบันดาลใจแกผูสูง
วัยใหมีความสุขในทุกชวงชีวิต ซึ่งตรงกับแนวคิดของโครงการ ดิ แอสเพน ทรี ที่มุงหวังใหผูสูงวัยมีชวงเวลาที่ดี
ที่สุดของชีวิต หรือ “The Most Beautiful Chapter in Life” เชนเดียวกับสโลแกนของเรา”
หากทานตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม หรือสมัครเขาแขงขัน ITF Thailand Seniors Championship กรุณา
เยี่ยมชมเว็บไซต
https://www.itftennis.com/seniors/tournaments/tournament/info.aspx?tournamentid=1100046013
รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป ประกอบไปดวย 4 โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว พรอมหองพักที่หลากหลาย และสิ่งอํานวยความ
สะดวกมากมายที่สามารถสรางประสบการณที่ดีที่สุดในการพักผอนแกนักทองเที่ยวทงั ้ ชาวไทย และชาวตางชาติ
มากไปกวานัน
้  ทีมผูบริหารของรอยัล คลิฟไดคํานึงถึงความตองการ และความสะดวกสบายของกลุมผูสูงวัย เราจึง
จัดใหมีการแขงขันกีฬาเทนนิส รวมถึงการบริการตางๆ ที่จะชวยพัฒนา และสงเสริมสุขภาพทงั ้ กายและใจใหมีชีวิตชี

วา นอกจากนี้ รอยัล คลิฟยังไดทํางานรวมกับบริษท
ั ชน
ั ้ นําที่มีวิสัยทัศนคลายคลึงกัน ในสวนของเมืองพัทยา รอยัล
คลิฟมุงมน
ั ่ สรางชมรมสําหรับผูที่ช่ น
ื ชอบกีฬาเทนนิสใหมีความสามัคคี และชวยกันพัฒนาทักษะการเลนใหดียิ่งข้ น
ึ
ศูนยออกกําลังกายฟิตซ คลับ – แร็กเก็ต, เฮลท แอนด ฟิ ตเนส เป็ นศูนยออกกําลังกายสุดหรู และทันสมัยที่สุด ตัง้
อยูภายในรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป ซึ่งไดรับเกียรติในการตอนรับผูเลนชน
ั ้ นําของเอทีพีในทุกๆปี  ไมวาจะเป็ น
Mikhail Youzhny, Dmitry Tursunov, Denis Istomin, Nikolay Davydenko และนักเทนนิสทงั ้ ชาวไทย และ
ตางชาติช่ อ
ื ดังอีกมากมาย
เกี่ยวกับดิ แอสเพน ทรี
ดิ แอสเพน ทรี ผูดําเนินธุรกิจดานการดูแลผูสูงวัยอยางครบวงจร ทัง้ บริการสิ่งอํานวยความสะดวกและที่พักอาศัย
และสรางสังคมสําหรับผูสูงวัยในประเทศไทย และอุทิศตนเพื่อใหเกิดแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดในโลก กอตงั ้ โดย
บริษท
ั แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชัน
่  จํากัด (MQDC) บริษท
ั ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยระดับสากล ดิ
แอสเพน ทรี มีความมุงมน
ั ่ ในการสราง ‘การดูแลตลอดชวงอายุ’ และ ‘Ageing in place’ หรือ “การดูแลผูสูงวัย
อยางครบวงจร โดยที่ผูสูงวัยสามารถอยูอาศัยในบานของตนเองไดอยางยาวนานยิ่งข้ น
ึ  รวมถึงการใหบริการสิ่ง
อํานวยความสะดวกและที่อยูอาศัยที่เหมาะกับไลฟ สไตลของผูสูงวัย”
ดวยความรวมมือกับองคกรระดับโลก ทําใหการบริการของ ดิ แอสเพน ทรี รวมผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ พรอม
ทัง้ สิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อนําเสนอรูปแบบการใชชีวิตที่มีคุณภาพสูงสุดพรอมกับการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด
ดิ แอสเพน ทรี ตัง้ อยูที่โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส ซึ่งเป็ นโครงการมิกซยูสขนาด 300 ไร บริเวณ ถนนบางนาตราด
กรุงเทพฯ ที่ซ่ งึ ผูอยูอาศัยจะไดใชชีวิตทามกลางพ้ น
ื ที่สีเขียวที่กวางขวาง และแวดลอมดวยสถานที่พักผอนใจ สถาน
ที่ทํางาน รานคาปลีก และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายใตแนวคิด ‘For all well-being’ของ MQDC ทําใหดิ แอ
สเพน ทรี ใสใจในความเป็ นอยูที่ดีของคนและทุกสรรพสิ่งบนโลก ดิ แอสเพน ทรี ยังดําเนินงานตามหลักการ ‘นวัต
กรรมเพื่อความยงั ่ ยืน’ อีกดวย โดยใชขอมูลเชิงลึกดานจิตวิทยาและงานวิจัยอ่ น
ื ๆ เพื่อประยุกตใหกับกับความ
ตองการทางสังคมผานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เกี่ยวกับสิงหคอรเปอเรชัน
่ จํากัด
บริษท
ั  สิงห คอรเปอเรชัน
่ จํากัด เป็ นบริษท
ั ในเครือที่สําคัญของ บริษท
ั  บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด กอตงั ้ ข้ น
ึ เมื่อปี 2
544 เพื่อบริหารการดําเนินงานของบริษท
ั ในเครือบุญรอดกวา 150 บริษท
ั  และรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริษท
ั  บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด
บริษท
ั  บุญรอด บริวเวอรี่ จํากัด ไดจัดการเปลี่ยนแปลงบริษท
ั ครัง้ ใหญเมื่อปี 2543 และไดกอตงั ้  บริษท
ั  สิงห คอ
รเปอเรชัน
่ จํากัด ขึ้นในปีตอมา โดยบริษท
ั  บุญรอดฯ ปรับสภาพเป็ นบริษท
ั โฮลดิง้ มอบหมายใหการดําเนินธุรกิจ
ประจําวันอยูภายใตการดําเนินการของแตละบริษท
ั  โดยรับนโยบายจาก สิงห คอรเปอเรชัน
่ เป็ นผลใหมีการเจริญ

เติบโตอยางเร็ว ขยายธุรกิจไปในดานอาหาร บรรจุภัณฑ อสังหาริมทรัพย และอ่ น
ื ๆ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป และฟิตซ คลับ – แร็กเก็ต, เฮลท แอนด ฟิ ตเนส กรุณาเยี่ยม
ชมเว็บไซต www.royalcliff.com, www.royalcliff.com/leisure/fitz-club และ www.facebook.com/fitzclub

