
16-17 พฤศจิกายน 2556 

ณ บ้านพุฒมณฑา 
อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
สมัครร่วมกิจกรรมที่ 
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด แผนกสมาชิกสัมพันธ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทรศัพท์ 0-2259-9115, 0-2258-0320 ต่อ 1112, 1113

“สะพานเชื่อมคนสู่ธรรม”พร้อมทำากิจกรรม

สำาหรับสมาชิกสามัญ 
อายุสมาชิก ไม่ตำ่ากว่า 15 ปี

  สุขใจที่ได้ธรรม ในวาระ

“อานุภาพแห่งการรู้สึกตัว”

เชิญร่วมกิจกรรม

ฟรี
ท่าน50เพียง



สุขใจที่ได้ธรรม “อานุภาพแห่งการรู้สึกตัว”

เสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
07.00 น. ลงทะเบียน ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี   
 (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” พร้อมนำาปฏิบัติ
16.15 น. ธรรมบรรยาย  โดย อาจารย์บุญทรัพย์   
17.15 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. สวดมนต์ทำาวัตรเย็น ปฏิบัติสมาธิ  (30 นาที)
20.00 น. ธรรมบรรยาย และฟังธรรมก่อนนอน
21.00 น. เข้านอน

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
04.30 น. ตีระฆังปลุก  
05.00 น. ปฏิบัติสมาธิ (30 นาที)  
05.30 น. สวดมนต์ทำาวัตรเช้า 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. ดำาเนินพิธีการ
            ➠ ขอขมาครู อาจารย์                                                                                                 
             ➠ กล่าวคำาถวายสังฆทาน
              ➠ ถวายเครื่องไทยทาน
             ➠ รับพรจากพระอาจารย์                                                                                                 
14.30 น.  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ 

*การแต่งกายสุภาพ	(โทนสีขาว)	ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติธรรม

แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม “สุขใจที่ได้ธรรม” 

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

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

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

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

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

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

เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม กรุณากรอกแบบตอบรับ และส่งมาที่โทรสาร 0-2259-9117
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด แผนกสมาชิกสัมพันธ์ 

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 

กำาหนดการ

http://www.tpa.or.th
mailto:member@tpa.or.th
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By Jitrapat Boonchalieo

สวัสดี
ค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนตุลาคมนี้ หลายๆ 

ท่านคงจะลุ้นๆ กันอยู่ว่าน�้าจะท่วมหรือไม่ ฝนจะ

ตกหนักอยู่หรือไม่ เรื่องลมฟ้าอากาศในทุกวันน้ีเอาแน่เอานอนได้ที่ไหนกัน 

...แต่เรากไ็ม่ประมาททีจ่ะ” …เฝ้าระวงั...” กว่็ากนัไปนะคะ ในเดือนนีม้เีหตุการณ์

วาระส�าคญัมากมายให้เราได้มปีระสบการณ์เรยีนรู ้ปฎบิติัและเก็บเป็นความทรง

จ�าต่อไป อย่างเช่นเดือนแห่งการปฏิบัติธรรมความดีตามหลักพุทธศาสนาเมื่อมีวันเข้า

พรรษาแล้ว (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม) อีก 3 เดือนต่อมาก็นี้เลยค่ะวันปวารณาออกพรรษา เชื่อว่า

หลายๆ ท่าน (ชาวพุทธ) ก็คงพร้อมใจกันปฏิบัติธรรม กิจกรรมต่างๆ 

ท�าบญุ ทอดกฐนิเลก็บ้างใหญ่บ้างก็ว่ากนัไปตามแรงศรทัธาเพือ่ความ

สุขทางใจและความสงบร่มเย็นจากการสร้างบุญสร้างกุศล กอปรกับ

ในเดือนน้ีตรงกับวันสารทไทย สารทจีนที่มีการรับประทานอาหารเจ 

ประเภทอาหารมงัสวรัิต ิงดทานเนือ้สตัว์ เป็นต้น จะบอกว่าเป็นความ

ท้าทายมากส�าหรบัผูเ้ขยีนและชาว member club อกีหลายๆ คน ลอง

ดูนะคะ ...เชื่อว่าผลของการปฏิบัติธรรม การท�าบุญ การรับประทาน

เจ ล้วนน�ามาซึง่ความสขุในจติใจเรา แบบประมาณค่าไม่ได้เลย...ขอ

สนับสนุนค่ะ

ย้อนกลับไปในตอนแรกท่ีได้กล่าวถึงดินฟ้าอากาศที่ยังคง 

ต่อเนื่องถึงสภาวะอุทกภัยต่างๆ อันส่งผลให้หลายๆ ท่ีใน 

ต่างจังหวัดบ้านเราต้องน�้าท่วมท�าให้เกิดความเดือด-

ร้อนแก่ประชาชน หรือแม้แต่ท่านสมาชิกในต่างๆ 

จงัหวดั เรา member club ขอแสดงความ

เสียใจและขอส่งใจไปให้เพื่อเป็นก�าลังใจ

ให้ต่อสู้ต่อไปซึ่งเราเองก็ได้เตรียมพร้อม

ศูนย์รับบริจาคถุงยังชีพ ส่ิงของอุปโภค-

บริโภค จากสมาชิกผู้มีจิตศรัทธาร่วม

สมทบกันและในภาคอุตสาหกรรม 

สมาคมฯ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน

แสดงสินค้า Flood Control Asia 2013 

ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2556  ณ 

ศนูย์แสดงสนิค้าไบเทค อันจะน�ามาซึง่การ

แสดงเทคโนโลยีต่างๆ ในการป้องกันน�้าท่วม ซึ่งน่าสนใจ

มากๆ หากมีโอกาส ชาว member club ก็อย่าลืมหา

เวลาไปชมงานนะคะ

กิจกรรมภายนอกอีกอย่างท่ีก�าลังจะ

เกิดขึ้นในเดือนนี้คือ การที่ member club จะ

ได้มีโอกาสน�าท่านสมาชิกคนส�าคัญ (วี.ไอ.พี) 

จ�านวน 50 ท่านที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ (ตามที่

เคยน�าเสนอและประชาสัมพันธ ์กิจกรรม) 

เตรียมพร้อมแล้วที่ไปศึกษาหาความรู้ ประสบ- 

การณ์ใหม่ๆ ในสายการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร  

CP RAM คงมีหลายๆ ท่านที่อยากจะรู้ว่าต้องทุ่มเทและ 

เพยีรพยายามเพยีงใดถงึจะก้าวขึน้สูร่ะดับ Golden ของรางวลั  Kano 

Quality Award ซึง่เป็นกิจกรรมการประกวดรางวลัการยกระดับศกัยภาพ

ขององค์กร ด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่สุดท้าทายในการ “เป็นผู้ผลิต

และจัดจ�าหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน ช้ันแนวหน้าของโลก”  
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ซึ่งกว่าจะไปถึงจุดน้ันได้ย่อมต้องอาศัยทั้งการปรับปรุง (Improve-

ment) และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านนวัตกรรม (Innovation)  

การบรูณาการความรูค้วามสามารถ (Learning) โดยบรูณาการระบบ

การบริหารงานคุณ 3 ระบบคือ TQM (Total Quality Management) 

/ TPM (Total Production Management) และ Lean อนัเป็นกจิกรรม

กระบวนการที่จะน�าไปส่งองค์กรนวัตกรรมและความเป็นเลิศ 

ซึ่งการน�าสมาชิก ส.ส.ท. ทั้ง 50 ท่านไปเยี่ยมชมโรงงานและ

ทัศนศึกษาในครั้งนี้ต่างก็มุ่งหวังการน�าความรู้และประสบการณ์ดีๆ 

มาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันและในองค์กร ขอฝากถึงชาว Member 

Club ว่ากิจกรรมดังกล่าวถือเป็นของขวัญพิเศษที่สมาคมฯได้จัดขึ้น

ให้กับสมาชิก ส.ส.ท. อย่างไม่มีเงื่อนไข และสมาชิกสามารถเข้าร่วม

กิจกรรมนี้ได้ฟรี! โดยทางฝ่ายกิจกรรมได้วางแผนล่วงหน้าในการจัด

กิจกรรมอย่างต�่า 3 ครั้ง ต่อปี โดยสมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็น 

หรือเสนอความคิดเห็นเข้ามาได้ว่าอยากจะให้ฝ่ายกิจกรรมสมาชิก

สัมพันธ์ หรือ ให้ทาง Member Club จัดไปที่ไหน บริษัทอะไร หรือ

โรงงานอะไร กข็อให้เสนอเข้ามาได้นะคะ เรายินดท่ีีจะตอบสนองความ

ต้องการของท่านสมาชิกให้ได้มากที่สุดในโอกาสต่อๆ ไป

นอกจากนี้ Member Club ยังมีกิจกรรมขอบคุณท่านสมาชิก

สามัญ ที่เป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่องกับเรามากว่า 15 ปี กับกิจกรรม 

“สขุใจทีไ่ด้ธรรม” เราจะน�าสมาชกิจ�านวน 50 ท่านเข้าร่วมปฏิบติัธรรม 

ในวาระ “อานุภาพแห่งการรู้สึกตัว” พร้อมท�ากิจกรรม “สะพานเชื่อม

คนสู่ธรรม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2556 ณ บ้านพุฒ

มณฑา อ�าเภอปากชอ่ง จังหวัดนครราชสีมา กจิกรรมพเิศษนีจ้ดัฟร!ี! 

ไม่มีค่าใช้จ่าย ส�าหรับสมาชิกสามัญ ที่มีอายุสมาชิก 15 ปีขึ้นไป รับ

จ�ากัดเพียง 50 ท่านเท่านั้นค่ะ สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ ฝ่ายสื่อสาร

องค์กรและการตลาด แผนกสมาชิกสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2258-0320 

-5 ต่อ 1112 และ 1115 หรือ 0 2259 9115 สามารถดูรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ www.tpa.or.th 

ก่อนจากกันวันนี้ Member Club ก็อยากแจ้งให้ทราบถึง

กิจกรรมภายในและแผนการปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกให้ท่าน

สมาชิกได้ทราบกันสักนิดหนึ่ง

แน่นอนว่า ส่วนหนึ่งซึ่งส�าคัญว่า สมาคมฯอยู่ได้ก็ด้วยการ

สนบัสนนุจากสมาชกิ การได้มโีอกาสได้รบัข้อเสนอแนะการสนบัสนนุ

ดีๆ จากท่านสมาชกิถอืเป็นเรือ่งส�าคัญทีต้่องรบัทราบและน�ามาปฏบิตัิ 

และในขณะเดียวกันกจิกรรมภายในสมาคมฯ Member Club กอ็ยาก

จะบอกกล่าวให้กับสมาชิกได้รับทราบและนี่คือเป้าหมายหลักของ 

คอลัมน์ Member Club สมาคมฯได้จัดกิจกรรมสันทนาการส�าหรับ

พนักงานเพื่อให้มีการผ่อนคลายหลังจากที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ

ปฏิบัติงานในมาตลอดทั้งปี จึงได้มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวให้กับ

พนักงานโดยในปีนี้เดือนนี้ เราจะไปพักผ่อนกันที่ จังหวัดระยองและ

สมาคมฯ ยังมีอีกหลายๆ สวัสดิการให้กับพนักงานเพื่อให้เป็นองค์กร

ทีน่่าอยู่และพฒันาส่งเสรมิในด้านต่างๆ ให้กบัพนกังานอย่างต่อเนือ่ง 

เสมือนกับได้มีแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกเพื่อรองรับ

จ�านวนสมาชิกที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปีได้ปรับปรุงและพัฒนา

ระบบให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น ส�าหรับสมาชิกซึ่งเชื่อว่าใน

อนาคตจะน�าไปสูก่ารอพัเดทข้อมลูด้วยตวัเอง การช�าระค่าบรกิารผ่าน

ระบบออนไลน์ การสื่อสารกันผ่านระบบ Social network ที่มีความ

คล่องตวัได้มากขึน้ต่อไปและเราสญัญาว่าจะใช้ความรูค้วามสามารถ

ทีเ่รามอียูพ่ฒันา ส่งเสรมิ สร้างสรรค์กจิกรรมทีด่แีละเป็นประโยชน์แก่

ท่านสมาชกิให้ได้มากทีส่ดุ หากท่านสมาชกิมข้ีอเสนอแนะกส็ามารถ

ติดต่อเข้ามาได้ตลอดเวลาที่ อีเมล์ member@tpa.or.th หรือ tpa_

member-club@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมโลหะการ 

ที่ใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศไทย คืองาน Metalex 2013 ระหว่าง

วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา 

Member Club ขอรับประกันว่าคึกคักและฝูงชนเข้าชมงานล้นหลาม

แน่นอนเพราะต่างๆ มุ่งหวังจะได้ไปยลโฉมเทคโนโลยีใหม่ๆ จาก 

ผู้ผลิตทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โลกก�าลังก้าวสู่ยุคโลกาภิวัติ การ

แข่งขันในด้านต่างๆ ทวีความรุนแรงมากขึ้น ย้อนกลับมามองตัวเอง

ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหมุนให้ทัน อย่างน้อยๆ ก็รู้ให้ทันความ

เปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ หรอืเรยีนรูใ้นสิง่ใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา.....พบ

กันใหม่ฉบับหน้า...

***อพัเดทสถานภาพสมาชกิของท่าน (ประเภทบคุคล
และนิติบคุคล) ด่วน! เตรยีมพร้อมรบัสิง่ดีๆ ทีจ่ะมอบให้ท่าน
สมาชิกในปีใหม่ที่จะถึงนี้*****

สอบถามข้อมูล หรือแจ้งข้อมูล ของท่าน (เปลี่ยนชื่อ
ผู้รับ แก้ไขที่อยู่ใหม่ ฯลฯ) มายังสมาคมฯโดยผ่านทางอีเมล์ 
member@tpa.or.th หรือ tpa_member-club@gmail.com 

โทรศัพท์ 0-2259-9115 หรือ 0-2258-0320-5 
ต่อ 1112 หรือ 1115
โทรสาร 0-2259-9117

FaceBook: www.Facebook.com/Tpamember 
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โรงแรมและรีสอร์ท

โรงแรม ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา 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 ศุภาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา 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 โบ๊ทลากูน 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�าหรับ
ผู้ถือบัตรสมาชิก ส.ส.ท. รับส่วนลดค่าบริการร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมท่ีพักและรีสอร์ททั่ว

ประเทศ เพียงท่านแสดงบัตรสมาชิก ส.ส.ท. ณ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ที่ร่วมรายการ

สามารถรับส่วนลดได้ทันที...สิทธิพิเศษน้ี ส�าหรับสมาชิก ส.ส.ท. เท่านั้น

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-หวาน จ�ากัด

 ● 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 เมธาวลัย ชะอ�า

 ● 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 พาร์ค พลาซ่า 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 เจริญธานี 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

เง่ือนไขการใช้บัตร 

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

เง่ือนไขการให้สิทธิพิเศษก่อนการใช้บริการ

 ● กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขในการให้ส่วนลด หรือสิทธิพิเศษของแต่ละสถานที่ให้แน่ใจก่อนใช้บริการ
 ● ข้อมูลจากเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


