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ลงทะเบีียน 

ตั้้�งแต่ั้วั้นน้�ถึึงวั้นท้ี่� 14 สิิงหาคม 2565 
ประกาศผลผ้� ได้�ร้บสิิที่ธิิ์� 
ว้ันท้ี่� 19 สิิงหาคม 2565

จำำ�นวนสิิทธิิ์�ผู้้�เข้��ร่่วมกิิจำกิร่ร่ม 
24 สิิทธิิ์�ต่่อร่อบ 
(สิงวันสิิที่ธิิ์�เฉพาะผ้�ถืึอห้�นก้� ปตั้ที่. 
1 คนต่ั้อ 1 สิิที่ธิิ์�เท่ี่าน้�น ไม่ม้ผ้�ติั้ด้ตั้าม 
รวัม 24 คนต่ั้อรอบ) โด้ยสิามารถึ
เลือกได้�เพ้ยง 1 รอบเท่ี่าน้�น

ขนมไที่ยโบราณ “ส้ิมปันน้” ท้ี่� ใช้� ในงานมงคลและนิยมมอบให�ก้นแที่นควัามคิด้ถึึง  
ควัามร้ก และควัามห่วังใย น้บต้ั้�งแต่ั้สิม้ยอย้ธิ์ยาในร้ช้สิม้ยของสิมเด็้จพระนารายณ์มหาราช้ 
ด้�วัยควัามหมายของชื้�อคือ “อ้นเป็นท้ี่�ร้ก” และรสิช้าตั้ิควัามหอมหวัานละม้นในร้ปแบบ 
ของด้อกไม�แสินสิวัยส้ิพาสิเที่ลแสินหวัาน พร�อมสิร�างควัามประท้ี่บใจให�ผ้�ร้บมากขึ�น  
ก้บกิจกรรมของ PTT Debenture Club ซึึ่�งช้วันค้ณมาเร้ยนร้�พื�นฐานและเที่คนิคต่ั้าง ๆ  
ในการที่ำาขนมส้ิมปันน้หรือค้กก้� ไที่ยโบราณท้ี่�หาร้บประที่านได้�ยากในย้คปัจจ้บ้น เพื�อมอบให� 
ก้บคนท้ี่�ค้ณร้ก พร�อมซึึ่มซ้ึ่บบรรยากาศร่วัมสิม้ยของอาคารสิไตั้ล์ โคโลเน้ยล สิม้ยร้ช้กาลท้ี่� 6  
ณ เด้อะ ระว้ัก้ลยา แบงค็อก

9/10 กัันยายน 2565
สถานท่ี่� : เดอะ ระวีีกััลยา แบีงค็็อกั เวีลล์เนส คู็ซีีน รีสอร์ท
10, 16, 16/1, 164-172 ซีอยเทเวีศร์ 2 ถนนกัรุงเกัษม 
แขวีงบีางขุนพรหม เขตพระนค็ร กัรุงเทพฯ 
 

WORKSHOPUPCOMING

หมายเหตุ
• 1 สิิที่ธิิ์� สิามารถึเข�าร่วัมได้� 1 คน (สิงวันสิิที่ธิิ์�เฉพาะ
  ผ้�ถืึอห้�นก้� ปตั้ที่. 1 คนเท่ี่าน้�น ไม่ม้ผ้�ติั้ด้ตั้าม)
• ปตั้ที่. ขอสิงวันสิิที่ธิิ์�การเปล้�ยนแปลงกำาหนด้การ  
  หรือรายละเอ้ยด้การจ้ด้งานท้ี่กกรณ้
• กรณ้ยกเลิกการเข�าร่วัมกิจกรรม ตั้�องแจ�งล่วังหน�า  
  ก่อนว้ันจ้ด้กิจกรรมไม่น�อยกว่ัา 7 ว้ันที่ำาการ 
  มิเช่้นน้�นจะถ้ึกต้ั้ด้สิิที่ธิิ์� ในกิจกรรมประเภที่ 
  Workshop เป็นเวัลา 2 ปี

เปิดิ
สููตรลัับ

กัำาหนดกัาร

08.30 น.

09.00 น.

11.30 น.

ร่อบเช้��

ลงที่ะเบ้ยน ณ 
“เด้อะ ระว้ัก้ลยา แบงค็อก 
เวัลล์เนสิ ค้ซ้ึ่น ร้สิอร์ที่” 
ถึนนกร้งเกษม

กิจกรรม 
“Dearest Dessert 
เปิด้สิ้ตั้รล้บสิ้มปันน้ 
ค้�กก้� โบราณส้ิหวัาน”

จบกิจกรรม

13.00 น.

13.30 น.

16.00 น.

ร่อบบ่�ย

ลงที่ะเบ้ยน ณ 
“เด้อะ ระว้ัก้ลยา แบงค็อก 
เวัลล์เนสิ ค้ซ้ึ่น ร้สิอร์ที่” 
ถึนนกร้งเกษม

กิจกรรม 
“Dearest Dessert 
เปิด้สิ้ตั้รล้บสิ้มปันน้ 
ค้�กก้� โบราณส้ิหวัาน”

จบกิจกรรม

มาตรกัารป้อ้งกัันและดูแลผูู้�เดินทาง
ในสถานกัารณ์์ โค็วิีด-19
• สิงวันสิิที่ธิิ์�การเข�าร่วัมกิจกรรมเฉพาะผ้�ท้ี่� ได้�ร้บ
  การฉ้ด้ว้ัคซ้ึ่นป้องก้นโควิัด้-19 ไม่น�อยกว่ัา 
  3 เข็ม ก่อนการร่วัมกิจกรรมไม่น�อยกว่ัา 
  14 ว้ัน และไม่เกิน 180 ว้ัน หรือเป็นไปตั้าม
  มาตั้รการของภาคร้ฐในช่้วังการจ้ด้กิจกรรม 
  โด้ยแสิด้งหล้กฐานการฉ้ด้ ณ จ้ด้ลงที่ะเบ้ยน
• ในว้ันจ้ด้กิจกรรมผ้�เข�าร่วัมกิจกรรมท้ี่กคน
  จะตั้�องแสิด้งผลตั้รวัจหาเชื้�อโควิัด้-19 ด้�วัย 
  Antigen Test Kit หรือตั้�องม้ ใบร้บรอง
  ผลการตั้รวัจท้ี่�ม้ผลเป็นลบภายใน 24 ช้ม. 
  นำามาแสิด้ง ณ จ้ด้ลงที่ะเบ้ยนในว้ันร่วัมกิจกรรม
  เท่ี่าน้�น กรณ้พบผ้�เข�าร่วัมกิจกรรมม้ผลเป็นบวัก 
  ขอสิงวันสิิที่ธิิ์�ยกเลิกการเข�าร่วัมกิจกรรมของผ้�ท้ี่�ม้
  ผลเป็นบวัก
• ปตั้ที่. ขอสิงวันสิิที่ธิิ์�การเข�าร่วัมกิจกรรมของ
  ผ้�ท้ี่� ไม่ผ่านเกณฑ์์การค้ด้กรองโควิัด้-19 
  (อ�างอิงการตั้รวัจค้ด้กรองตั้ามนโยบายของ
  ภาคร้ฐในช่้วังการจ้ด้กิจกรรม)

 De
arest Dessert

สัูมปัินนี
คุ้้�กก้�โบราณส้ีหวาน
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