
DTA Phuket 2021 Pearl of 3330 
ปีโรตาร ี2564 – 2565 

วันศกุรท์ี ่14 – วันอาทติยท์ี ่16 พฤษภาคม 2564 
ณ โรงแรมดวงจติต ์รสีอรท์ แอนด ์สปา จ.ภเูก็ต 

 

1. 14 พฤษภาคม 2564    09.30 – 15.30น.    การสมัมนาการจัดการทนุสนับสนุนมลูนธิโิรตารภีาค (District 
Grant Management Seminar) 

2. 15 พฤษภาคม 2564    08.30 – 17.00น.    การอบรมภาค 3330 ประจ าปี (District Training Assembly) 

 18.30 – 22.30น. พธิสีถาปนาผูว้า่การภาค3330 โรตารสีากล และ งานเลีย้ง
มติรภาพสงัสรรค ์

16 พฤษภาคม 2564    08.00 – 12.00น. พธิสีถาปนานายกสโมสรรว่ม ปีโรตาร ี2564 – 2565 

 
 

 การสมัมนาการจัดการทนุ
สนับสนุนมลูนธิโิรตารภีาค  
(District Grant Management 
Seminar) 

การอบรมภาค 3330 ประจ าปี  
(District Training Assembly) 

กลุม่เป้าหมาย 
 

ประธานฝ่ายมลูนธิสิโมสรนายก
รับเลอืก สโมสรละไมเ่กนิ 2 คน 

โรแทเรยีนในภาค 3330 

วัน-เวลา 14 พฤษภาคม 2564  
09.30 – 15.30    

15-16 พฤษภาคม 2564 

สถานทีโ่รงแรมดวงจติต ์
รสีอรท์ แอนน ์สปา 

หอ้งดวงชนก 3 
 

โรงแรมดวงจติต ์รสีอรท์ แอนด ์สปา ทกุหอ้งประชมุ 

คา่ลงทะเบยีน 
Online 
 
 
รับลงทะเบยีน online  
ถงึวันที ่7  พฤษภาคม  
2564 
 

200 บาท/ทา่น 
จ ากดัสโมสรละไมเ่กนิ 2 ทา่น 
 

โรแทเรยีน  
2,200 บาท/ทา่น (วันสดุทา้ยวันที ่7 พฤษภาคม 
2564)  
 
Early Bird Rate 1,900 บาท/ทา่น 
เฉพาะลงทะเบยีนภายใน 31 มนีาคม 2564 
 
โรทาแรคท ์
1,100 บาท/ทา่น (ภาครับผดิชอบ 600 บาท สโมสร
อปุถัมภจ์า่ย 500 บาท) 
 
คา่ลงทะเบยีน เฉพาะพธิสีถาปนานายกสโมสรรว่ม ปี
โรตาร ี2564 – 2565 ทา่นละ 700.- บาท 

คา่ลงทะเบยีนหนา้งาน - 2,500 บาท/ทา่น 

รับลงทะเบยีน online  ถงึวันที ่7  พฤษภาคม  2564 
คา่ลงทะเบยีน รวม 
กจิกรรมอะไรบา้ง 

เฉพาะการประชมุ และอาหาร
วา่ง 2 มือ้ อาหารกลางวันแบบ
ไทยบฟุเฟ่ท ์

-การอบรมภาค 3330 ประจ าปี  
-พธิสีถาปนาผูว้า่การภาค 3330โรตารสีากล และ
งานเลีย้งมติรภาพสงัสรรค ์
-พธิสีถาปนานายกสโมสรรว่ม ปีโรตาร ี2564 – 
2565 
วนัที ่15 อาหารวา่ง 2 มือ้ อาหารกลางวนัแบบไทยบฟุเฟ่ท ์

งานกลางคนืเป็นโตะ๊จนีรวมเครือ่งดืม่ ไมร่วมแอลกอฮอล ์
วนัที ่16 อาหารวา่ง 1 มือ้ อาหารกลางวนัแบบไทยบฟุเฟท ์

จ ากัด 300 หัว 

 การสมัมนาการจัดการทนุ การอบรมภาค 3330 ประจ าปี  



สนับสนุนมลูนธิโิรตารภีาค  
(District Grant Management 
Seminar) 

(District Training Assembly) 

ผูต้ดิตาม non Rotarians - อนุญาตเฉพาะงานพธิสีถาปนาผูว้า่การภาค 3330โร
ตารสีากล และงานเลีย้งมติรภาพสงัสรรค ์
คา่ลงทะเบยีน online ทา่นละ 600 บาท 
คา่ลงทะเบยีน หนา้งาน  ทา่นละ 900 บาท 

Registration Link http://www.rotary3330.org/register/ 

Emailและ line การ
ประสานงาน ส าหรับ
ลงทะเบยีนและช าระเงนิ 

  Email : dta.phuket2021@gmail.com 
  Line ID : DTA2021@Phuket 
  

การช าระเงนิ 
คา่ลงทะเบยีน 

ชือ่บญัช ี: DTA จ.ภเูก็ต 2021 
ธนาคารออมสนิ สาขาเซน็ทรัลภเูกต็ เฟสตวิลั 
หมายเลข : 020348274935 

รปูแบบการแตง่กาย  
Dress Code 

การอบรมภาค 3330 ประจ าปี  ชดุประจ าถิน่- 
ชดุสภุาพกึง่ทางการ (Smart Casual) ไมใ่สส่ทู 

-พธิสีถาปนาผูว้า่การภาค 
3330โรตารสีากล และงาน
เลีย้งมติรภาพสงัสรรค ์
-พธิสีถาปนานากสโมสรรว่ม ปี
โรตาร ี2564 – 2565  

ชดุสากล หรอื เครือ่งแบบสโมสร ใสส่ทูเป็นทางการ 

หอ้งพัก โรงแรมดวงจติต ์
รสีอรท์ แอนด ์สปา จ.
ภเูกต็ 

ตดิตอ่แผนกส ารองหอ้งพัก เบอร ์076-366-333 หรอื www.duangjitresort-spa.com 
พมิพ ์Promo code : Rotary3330 

- ทางโรงเเรมด าเนนิการส ารองหอ้งพักเรยีบรอ้ยจะสง่ link การช าระเงนิไปให ้
- เมือ่ช าระเงนิแลว้ สง่หลกัฐานกลับมาแจง้ อเีมล ์rsvn@duangjittresort-

spa.com หรอืโทร 076-366-333 
- คา่หอ้งพัก (รวมอาหารเชา้) 

Deluxe Garden Wing จ านวน 25 หอ้งราคา 1,000 บาท/หอ้ง/คนื 
Deluxe Garden Wing จ านวน 65 หอ้งราคา 1,200 บาท/หอ้ง/คนื 
Premier Deluxe จ านวน 35 หอ้งราคา 1,300 บาท/หอ้ง/คนื 
Premier Deluxe จ านวน 125 หอ้งราคา 1,400 บาท/หอ้ง/คนื 

 

การเดนิทาง  ทางผูจั้ดทีรั่บผดิชอบ รถรับสง่ ระหวา่ง สนามบนิภเูกต็ และโรงแรมดวงจติต ์รสีอรท์ 
แอนน ์สปา จ.ภเูกต็  จะสง่แบบฟอรม์ใหท้า่น กรอกขอ้มลู การเดนิทางของทา่น 
หลังจากทีท่า่นช าระเงนิคา่ลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ และสง่กลับมายงัผูจั้ดงานภายใน
วันที ่7 พฤษภาคม 2564 

ผูป้ระสานงาน 
ลงทะเบยีน  นย. ปิยรัตน ์กลุวานชิ                      โทร. 081-7190967   

รทร. อธชิา  องัศกุรีตรัิตน ์                โทร.089-4740622 
 

การเงนิ นยล. ปณสิรากรณ์ มหาสริวิฒันาชยั   โทร. 081-9781175 
 

รถรับ-สง่ สนามบนิ-รร. 
ดวงจติต ์

ผชภ. ไชยา ระพอืพล โทร. 089-6535564 
คณุฟ้า                    โทร. 098-6711095 
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