
16-17 พฤศจิกำยน 2556 

ณ บ้ำนพุฒมณฑำ 
อ�ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
สมัครร่วมกิจกรรมที่ 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด แผนกสมาชิกสัมพันธ์
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทรศัพท์ 0-2259-9115, 0-2258-0320 ต่อ 1112, 1113

“สะพานเชื่อมคนสู่ธรรม”พร้อมทำากิจกรรม

ส�ำหรับสมำชิกสำมัญ 
อำยุสมำชิก ไม่ต�่ำกว่ำ 15 ปี

  สุขใจที่ได้ธรรม ในวาระ

“อานุภาพแห่งการรู้สึกตัว”

เชิญร่วมกิจกรรม

ฟรี
ท่ำน50เพียง



สุขใจที่ได้ธรรม “อานุภาพแห่งการรู้สึกตัว”

เสำร์ที่ 16 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556
07.00 น. ลงทะเบียน ณ สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี   
 (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยสุขุมวิท 29
08.00 น. เดินทางจากสมาคมฯ
12.00 น. รับประทานอาหาร ณ บ้านพุฒมณฑา
13.00 น. ปฐมนิเทศและขอศีล
14.00 น.  กล่าวเปิดคอร์สปฏิบัติธรรมและธรรม  
 บรรยาย ในข้อธรรม “อานุภาพแห่งความ
	 รู้สึกตัว” พร้อมน�าปฏิบัติ
16.15 น. ธรรมบรรยาย  โดย อาจารย์บุญทรัพย์   
17.15 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. สวดมนต์ท�าวัตรเย็น ปฏิบัติสมำธิ  (30 นำที)
20.00 น. ธรรมบรรยาย และฟังธรรมก่อนนอน
21.00 น. เข้านอน

วันอำทิตย์ที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556
04.30 น. ตีระฆังปลุก  
05.00 น. ปฏิบัติสมำธิ (30 นำที)  
05.30 น. สวดมนต์ท�าวัตรเช้า แผ่เมตตา
06.00 น. เดินจงกรมรับอรุณ ริมทะเลสาป                                                                                                                            
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. ธรรมบรรยายในหัวข้อ “ดูให้ดีมีแต่ได้” 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
12.30 น. พระในบ้าน                                  
13.30 น. แบ่งปันความรู้สึกที่ได้จากการปฏิบัติธรรม 
14.00 น. ด�าเนินพิธีการ
            ➠ ขอขมาครู อาจารย์                                                                                                 
             ➠ กล่าวค�าถวายสังฆทาน
              ➠ ถวายเครื่องไทยทาน
             ➠ รับพรจากพระอาจารย์                                                                                                 
14.30 น.  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ 

*การแต่งกายสุภาพ	(โทนสีขาว)	ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติธรรม

แบบตอบรับกำรเข้ำร่วมกิจกรรม “สุขใจที่ได้ธรรม” 

ชื่อ-สกุล.......................................................................................หมายเลขสมาชิก...................................................

ที่อยู่........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

โทรศัพท์............................................โทรสาร..................................... โทรศัพท์มือถือ................................................

อีเมล์............................................................................Facebook ..........................................................................

*หมายเหตุ: กิจกรรมนี้จัด ฟรี	...	ส�าหรับสมาชิกสามัญ	อายุสมาชิก	ไม่ต�่ากว่า	15	ปี เพียง 50 ท่าน

เพื่อยืนยันกำรเข้ำร่วมกิจกรรม กรุณำกรอกแบบตอบรับ และส่งมำที่โทรสำร 0-2259-9117
สำมำรถติดต่อสอบถำมข้อมูลต่ำงๆ ได้ที่ฝ่ำยสื่อสำรองค์กรและกำรตลำด แผนกสมำชิกสัมพันธ์ 

โทรศัพท์ 0-2259-9115 หรือ 0-2258-0320 – 5 ต่อ 1112, 1113, 1115 คุณจิตรภาษณ์  คุณลดาวัลย์   
หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.tpa.or.th แล้วส่งมาที่ member@tpa.or.th

หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

ก�ำหนดกำร
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By Jitrapat Boonchalieo

สวัสดี
ท่านสมาชกิ ส.ส.ท. ผูท้รงเกียรติทกุๆ ท่านและยินดี

ต้อนรับสมาชิกใหม่ของ ส.ส.ท. ทุกๆ ท่านสู่TPA 

Member Club นะคะ ซึ่งในเดือนท่ีแล้วได้น�าสมาชิก ส.ส.ท. ร่วมกิจกรรม

ส�าคญัๆ อยูห่ลายรายการไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมพาสมาชกิเข้าร่วมทศันศกึษาใน

โรงงานผลิตกะทิ แบรนด์ชาวเกาะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สายพันธุ์ไทยที่มีส่วนแบ่ง

ตลาดสูงสุดโดยเราได้น�าสมาชิกกว่า 40 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ด้านการผลิตการจัดการอุตสาหกรรม ฯลฯ สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน�า

ประสบการณ์ต่างๆ กลับมาปรับ หรือพัฒนาภายในองค์กรได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ซึง่กจิกรรมดงักล่าวสมาคมฯ ได้จดัอย่างต่อเนือ่งกันทกุ

ปี ในแต่ละปีประมาณ 3-4 ครัง้ โดยจะเชญิชวนล่วงหน้าเพือ่ให้สมาชกิ

ได้รับทราบข้อมูลและเข้าร่วมกิจกรรมและในครั้งต่อไปจะจัดขึ้น

ประมาณเดอืนพฤศจกิายน ท่านสมาชกิก็อย่าลมืตดิตามนะคะเพราะ

กิจกรรมนี้เราจัดฟรี! 

ส่วนอกีหนึง่กจิกรรมท่ีมนัส์สุดยอดท่ีสมาชกิทุกท่านได้เข้าร่วม

ล้วนมาด้วยใจอาสามา รวมพลงักนัเพือ่สร้างสมดลุให้กบัสิง่แวดล้อม

ในบ้านเราส�าหรับกิจกรรมปลูกป่าครั้งล่าสุดที่

อทุยานแห่งชาตพิเุตย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรุี 

สนุกสุดข้ัวกับกิจกรรมสร้างฝ่ายเพื่อชะลอ

น�้าหลากน�้าไหลเพื่อเก็บกักสารอาหารให้

คงอยู่แก่ผืนป่าและสัตว์ป่าต่อไป เราได้

ร่วมกนัปลกูป่าด้วยต้นไม้นานาพนัธุ ์ร่วม

กับชุมชนเยาวชนในท้องถ่ินถือเป็นกุศล

อันย่ิงใหญ่ที่พวกเราได้พร้อมใจกันปลูก

ป่ากว่า 400 ต้นกล้า เพือ่ถวายแด่พ่อหลวง

ของเรา โดยสมาชกิทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมต่าง

ได้รบัความสุขใจกันทัว่หน้า กิจกรรมปลูก

ป่าจดัประจ�าทกุปี โดยจะจดัให้กบัสมาชกิ 

ส.ส.ท. ได้ท�ากิจกรรมดีๆ อีกช่องทางหนึ่ง

ที่เราจะได้ร่วมท�าความดีร่วมรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเราจะร่วม

มือกันท�าความดีนี้ต่อไปอีกในทุกๆ ปี 



6 TPA news

@ Member Club

No. 201 ●  September 2013

เมื่อเร็วๆ นี้สมาคมฯ ได้ฤกษ์เปิดศูนย์สอบเทียบเครื่องมือ

สาขาภมูภิาคแห่งแรกขึน้ในวนัที ่8 สงิหาคมทีผ่่านมา เพือ่เป็นอกีหนึง่

ช่องทางท่ีเพิ่มความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการ

ต้องน�าเครื่องมือมารับบริการสอบเทียบเครื่องมือท่ีศูนย์กรุงเทพ 

อีกทั้งเป็นการวางแผนขยายศูนย์เพื่อเตรียมพ้อมสู ่ประชาคม

อาเซยีน(AEC) สมาคมฯ เปิดศนูย์สอบเทยีบเครือ่งมอืที ่ESIE PlazaII 

(นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง)

ภายในงานได้มกีจิกรรมสมัมนาพเิศษให้กับสมาชกิแถบภาค

ตะวันออกได้ร่วมรับความรู้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานระบบงาน

ของไทยกับ AEC และภายในงานยังมีการให้บริการรับสอบเทียบ

เครื่องมือ ฟรี! อีกด้วย

กิจกรรมท่ีน่าสนใจที่ Member Club อยากน�าภาพบรรยากาศมาให้ท่านสมาชิกได้เห็นกันคือ ภาพบรรยากาศที่ผู ้บริหาร  

หรือตัวแทนองค์กรที่เป็นสมาชิกของ ส.ส.ท. ได้มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในบรรยากาศที่อบอุ่น โดยมีท่านนายกสมาคมฯ 

รศ.ดร.สุจริต คูณธนากุลวงศ์ นั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน
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โรงแรมและรีสอร์ท

โรงแรม ศุภำลัย ป่ำสัก รีสอร์ท แอนด์ สปำ สระบุรี

	 ●	 ส่วนลด 50% ส�าหรับค่าห้องพักในคืนวันศุกร์-เสาร์ 
  และวันหยุดนักขัตฤกษ์
	 ●	 ส่วนลด 60%  ส�าหรับค่าห้องพักในคืนวันอาทิตย์-พฤหัสบดี
 หมายเหต ุ➲ ราคาห้องพักพร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน / ห้อง / คืน 
     และเครื่องดื่มต้อนรับด้วยน�้าสมุนไพร
             ➲ สามารถพักได้ทุกวัน ยกเว้น ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
     ส�ารองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
 ที่อยู ่เลขที่ 79 หมู่ 1 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

 โทรศัพท์ : 036-306-270-3    โทรสาร : 036-306-260
 ระยะเวลาการมอบส่วนลด 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557 

โรงแรม เดอะ คอนทิเน้นท์ กรุงเทพ ฯ

	 ●	 ส่วนลดค่าอาหาร 15% ณ ห้องอาหารเมดินี ชั้น 35 โรงแรม 
  เดอะ คอนทิเน้นท์ กรุงเทพ ฯ
 หมายเหต ุ➲ กรุณาแสดงบัตรสมาชิก ส.ส.ท. ก่อนสั่งอาหาร
       ➲ ไม่สามารถใช้ร่วมกบัโปรแกรมส่งเสรมิการขายอืน่ ๆ  ได้ 
             ➲ ลดเฉพาะค่าอาหารเท่านั้น
 ที่อยู่ เลขที ่413 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพ 10110
 โทรศัพท์ : 02-686-7000    โทรสาร : 02-686-7007
 ระยะเวลาการมอบส่วนลด ถึง 31 ธันวาคม 2556

โรงแรม ศุภำลัย รีสอร์ท แอนด์ สปำ ภูเก็ต

	 ●	 มอบส่วนลด 35% ส�าหรับค่าห้องพัก Deluxe Sea View Room
  และ Super Deluxe Sea View Room จากราคาปกติ 5,935 บาท
  สุทธิต่อห้องต่อคืนรวมอาหารเช้าส�าหรับ 2 ท่าน ตั้งแต่
  วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2556
 หมายเหตุ มอบส่วนลด 20% ส�าหรบัค่าอาหารเท่าน้ัน ณ ห้องอาหาร
    พาโน
 ที่อยู ่ 69/9 หมู่ 6 ถ.อ่าวป่อ-หลงัแดง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110
 โทรศัพท์ : 076-302-302    โทรสาร: 076-302-300

โรงแรม โบ๊ทลำกูน รีสอร์ท

	 ●	 ห้องพัก Deluxe ราคาพิเศษ 1,400 บาทรวมอาหารเช้า
	 ●	 ส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม 20 % ห้องอาหารฮาร์เบอร์
 หมายเหต ุ ส�ารองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
 ที่อยู่  22/1 หมู่ 2 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
 โทรศัพท์ : 076-239-888    โทรสาร : 076-238-541-2

ส�ำหรับ
ผู้ถือบัตรสมำชิก ส.ส.ท. รับส่วนลดค่ำบริกำรร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร โรงแรมท่ีพักและรีสอร์ททั่ว

ประเทศ เพียงท่ำนแสดงบัตรสมำชิก ส.ส.ท. ณ ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร โรงแรมที่พัก ที่ร่วมรำยกำร

สำมำรถรับส่วนลดได้ทันที...สิทธิพิเศษน้ี ส�ำหรับสมำชิก ส.ส.ท. เท่ำนั้น

Deevana Patong Resort & Spa

	 ●	 ส่วนลด 10% ส�าหรับจองห้องพักผ่านเว็ปไซต์ของโรงแรม 
  www.deevanapatong.com 
 ที่อยู ่43/2 Raj-U-Thid 200 Pee Road, Patong Beach, 
 Kathu, Phuket 83150
 โทรศัพท ์: 076-341-414-5 โทรสาร : 076-341-706
 ระยะเวลาการมอบส่วนลด วันนี้ - มิถุนายน 2557 

โรงแรม พีเพิลเพลซ

	 ●	 ห้องพักราคาพิเศษ โดยจะได้รับราคาสมาชิกของโรงแรม ;
	 ●	 People Place Building 1
	 	 ➲ STD. Room TWIN BED = 600 BHT
   ➲ DLX. Room TWIN & DBL BED = 650 BHT
    ➲ PP PLUS Room DBL BED = 900 BHT
	 ●	 People Place Building 2
  ➲ DLX. Room = 700 BHT
  ➲ PP PLUS = 1,000 BHT
    ➲ PP STUDIO = 1,200 BHT
 หมายเหต ุ ในช่วงเทศกาล ปีใหม่, สงกรานต์, ลอยกระทง ฯลฯ 
    จะบวกเพิ่ม 200 บาท / ห้อง / คืน
 ที่อยู ่9 ซอย 8 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 โทรศัพท ์: 053-274-652    โทรสาร : 053-818-296
 ระยะเวลาการมอบส่วนลด  ถึง 31 ธันวาคม 2556

บริษัท ผึ้ง-หวำน จ�ำกัด

	 ●	 ส่วนลด 40 % ส�าหรับห้องพักแบบ Standard Room 
  (Garden View)
 หมายเหตุ ➲ ไม่สามารถใช้ร่วมกับวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด 
     ต่อเนื่องได้
        ➲ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
         ➲ ส�ารองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
 ที่อยู ่123/3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
 โทรศัพท ์: 034-634-295-300    โทรสาร : 034-634-302
 ระยะเวลาการมอบส่วนลด  วันนี้ - 31 มีนาคม 2557

Maninarakorn Hotel Chiang Mai

	 ●	 ส่วนลดห้องพัก 50%
	 ●	 Superior Hotel Room จากราคา 3,500 บาท 
  เหลือ 1,750 บาท / คืน
 ●	 Deluxe Hotel Room จากราคา 3,500 บาท
  เหลือ 1,750 บาท / คืน
 ●	 Suite Hotel Room จากราคา 6,500 บาท 
 เหลือ 3,000 บาท / คืน
 หมายเหต ุ ส�ารองห้องพักล่วงหน้าก่อนเข้าพัก
 ที่อยู่ 99 ถนนศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
 โทรศัพท์ : 053-999-555    โทรสาร : 053-999-500
 ระยะเวลาการมอบส่วนลด  วันนี้ - 30 เมษายน 2557
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โรงแรม เวียงอินทร์

	 ●	 ส่วนลดห้องพัก 50% ตลอดปี
ที่อยู ่893 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท ์: 053-711-533    โทรสาร : 053-711-877
ระยะเวลาการมอบส่วนลด  วันนี้ - 30 เมษายน 2557

โรงแรม เมธำวลัย ชะอ�ำ

	 ●	 ส่วนลดค่าห้องพักทุกประเภท
	 ●	 วันธรรมดา (อาทิตย์ – พฤหัสบดี) ส่วนลด 50 % จากราคาปกติ
	 ●	 วันศุกร์ – วันเสาร์ ส่วนลด 30 % จากราคาปกติ
	 ●	 วันหยุดเทศกาล วันหยุดต่อเนื่อง ส่วนลด 30 % จากราคาปกติ
 ที่อยู ่220 ถนนร่วมจิตต์ ต.ชะอ�า อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี 76000
 โทรศัพท์ : 032-433-250-3    โทรสาร : 032-471-590
 ระยะเวลาการมอบส่วนลด  วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2556

โรงแรม เกียวอัน

 ●	 ส่วนลดห้องพัก 54% จากราคาปกติ (ไม่รวมอาหารเช้า) 
  เมื่อช�าระค่าห้องพักด้วยเงินสด
	 ●	 ส่วนลดห้องพัก 50% จากราคาปกติ (ไม่รวมอาหารเช้า) 
  เมื่อช�าระค่าห้องพักด้วยบัตรเครดิต
	 ●	 ส่วนลดภัตตาคาร 10% เฉพาะอาหาร เมื่อช�าระด้วยเงินสด
	 ●	 ส่วนลดภัตตาคาร 5% เฉพาะอาหาร เมื่อช�าระด้วยบัตรเครดิต
 หมายเหตุ  ยกเว้น งานจัดเลี้ยง ประชุมสัมมนา ห้องเดอะคาเฟท  
    โทรศัพท์ ซักรีด และการส่งเสริมการขาย
 ที่อยู ่273/5 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
 โทรศัพท ์: 036-222-022-9    โทรสาร: 036-312-200
 ระยะเวลาการมอบส่วนลด  วันนี้ - 30 เมษายน 2557

โรงแรม พำร์ค พลำซ่ำ สุขุมวิท

	 ●	 การจองห้องพักของทางสมาชิก ส.ส.ท. กับทางโรงแรม จะได้รับ
  สิทธิพิเศษในการอัพเกรด หรือได้ย้ายห้องไปยังห้องที่มีมูลค่าสูง
  กว่าแต่จ่ายในราคาเท่าเดิม
	 ●	 สทิธพิเิศษนีท้างโรงแรมขอสงวนสทิธิเ์มือ่มห้ีองว่างและทางโรงแรม
  เห็นสมควรเท่านั้น และสามารถระงับโปรโมชั่นหรือยกเลิก เมื่อใด
  ก็ได้ที่ทางโรงแรมเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ที่อยู่ 16 รัชดาภิเษก เขตคลองเตย กทม. 10110
 โทรศัพท ์: 02-263-5000    โทรสาร: 02-263-5001
 ระยะเวลาการมอบส่วนลด  วันนี้ - 31 ธันวาคม 2556

โรงแรม เจริญธำนี ขอนแก่น

	 ●	 ห้องสุพีเรียร์ พร้อมอาหารเช้า 1 ท่าน เพียง 1,300 บาท
	 ●	 ส่วนลด 10% ส�าหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
  ที่ห้องอาหารเกรซแลนด์คอฟฟี่ช็อป
	 ●	 ส่วนลด 10% ส�าหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
  ที่ภัตตาคารจีนไทคูณ
	 ●	 ส่วนลด 10% ส�าหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  
  ที่โชว์ไทม์คาราโอเกะ
	 ●	 ส่วนลด 10% ส�าหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  
  ที่ 147 สนุกเกอร์
	 ●	 ส่วนลด 10% ส�าหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  
  ที่ล็อบบี้ เลาจน์
	 ●	 ส่วนลด 10% ส�าหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
  ที่ปริ๊นเซส เบเกอรี่ ช็อป
 หมายเหตุ ➲ ส�าหรับอาหารยกเว้นอาหารบุฟเฟ่ต์ และอาหารเซ็ท
        ➲  ทางโรงแรมขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโดยมิต้อง
     แจ้งล่วงหน้า
 ที่อยู ่ 260 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 โทรศัพท ์: 043-220-400-14    โทรสาร : 043-223932
 ระยะเวลาการมอบส่วนลด  วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2557

โรงแรม เพิร์ล (ภูเก็ต)

	 ●	 ห้องซูพีเรีย ห้องพักเดี่ยวและคู่ 1,000 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า)
	 ●	 ห้องเดอลุกซ์ ห้องพักเดี่ยวและคู่ 1,200 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า)
	 ●	 เตียงเสริม เด็ก / ผู้ใหญ่ 400 บาท
	 ●	 ราคาข้างต้นเป็นราคาสุทธิ รวมภาษี และค่าบริการแล้ว
 หมายเหต ุ ยกเว้นช่วงระหว่างวันที่ 5-13 ตุลาคม 2556 ไม่มีส่วนลด 
 ที่อยู ่42 ถนนมนตรี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
 โทรศัพท์ : 076-211-044    โทรสาร : 076-212-911
 ระยะเวลาการมอบส่วนลด  วันนี้ - 20 ธันวาคม 2556

เง่ือนไขกำรใช้บัตร 

	 ●	 ชื่อที่ปรากฏบนบัตรจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ใช้บริการเท่านั้น
	 ●	 กรุณาแสดงบัตรต่อพนักงานทุกครั้งที่ท่านใช้สิทธิ์ตามสถานบริการต่างๆ
	 ●	 การส�ารองห้องพักโรงแรมและรีสอร์ท กรุณาส�ารองห้องพักล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียด

เง่ือนไขกำรให้สิทธิพิเศษก่อนกำรใช้บริกำร

	 ●	 กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขในการให้ส่วนลด หรือสิทธิพิเศษของแต่ละสถานที่ให้แน่ใจก่อนใช้บริการ
	 ●	 ข้อมูลจากเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า




