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บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

 สวัสดีค่ะชาวปันยิ้มทุกท่าน พบกับ ปันยิ้มเติมสุข ฉบับนี้ 
มาพร้อมกับหลากหลายเรื่องราวยิ้ม ๆ ที่จะมาเติมเต็มความสุข 
แก่คุณผู้อ่านอีกเช่นเคย โดยฉบับนี้แน่นอนว่าเราได้อัดแน่นด้วย
เนื้อหาและข่าวสารน่าติดตาม เพื่อชาวปันยิ้มโดยเฉพาะ

 หลังจากก้าวเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังอย่างเต็มตัว อีกท้ังยังเป็นช่วง
เวลาสําคัญอย่าง วันแม่แห่งชาติ ปันยิ้มจึงขอชวนคุณลูก ๆ  ควงแขน
คุณแม่สุดท่ีรักบินไกลสู่ 5 ประเทศ 5 สไตล์ ท่ีตอบโจทย์คุณแม่สายบุญ 
สายช้อป สายชิม และสายชิล การันตีได้ว่าทริปนี้คุณแม่ต้องปลื้ม 
สุด ๆ อย่างแน่นอน และอย่าลืมดูแลคุณแม่ด้วยประกันการเดินทาง
ต่างประเทศ "Happy Mile Travel" กันด้วยนะคะ

 และสําหรับใครที่ต้องการชาร์จแบตร่างกายเพื่อให้พร้อมเดิน
ทางต่อ ยิ้มเที่ยวไทย ได้จัดทริปพักผ่อนกันที่แดนใต้ ขอบอกว่าไม่ใช่
ทรปิดาํนํา้ดปูะการัง แตเ่ราจะพาชาวปนัยิม้ไปฉีกยิม้ใหส้ดุกันที ่คีรวีง 
หมู่บ้านเล็ก ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานที่ซึ่งขึ้นช่ือว่า 
อากาศดีที่สุดในประเทศไทย
 
 สําหรับช่วงเวลาที่สายฝนได้พัดพามาเป็นระยะ ยิ้มใสกายสุข
ห่วงใยสุขภาพด้วยการพาไปทําความรู้จักกับ 5 โรคอันตรายที่มา
พร้อมกับสายฝน ซึ่งหากรักษาไม่ทันการณ์อาจก่อให้เกิดอันตราย 
ต่อชีวิต นอกจากน้ี ย้ิมดีมีเฮงยังชวนชาวปันยิ้มจัดห้องนอนใหม่ 
ให้ไฉไล เพื่อต้อนรับพลังบวกจากฮวงจุ้ยที่ดี งานน้ีรับรองว่าหลับ
สบายไร้กังวลค่ะ

 ย้ิมแบ่งปันมาแนะนําอู่ซ่อมรถในเครือที่อัดแน่นด้วยคุณภาพ
และบริการมาตรฐานที่พร้อมเคียงข้างคุณตลอดการเดินทาง และ
ประกันรถยนต์ เมืองไทย 2+ คุ้มเวอร์ และเมืองไทย 3+ คุ้มเวอร์  
ที่ครอบคลุมการดูแลรถยนต์ของคุณตลอด 24 ชั่วโมง

 สุดท้าย อย่าลืมติดตาม Muang Thai Friends Club สิทธิพิเศษ
หลากหลาย และส่วนลดจากร้านค้า ร้านอาหารชั้นนํามากมาย 
ที่เมืองไทยประกันภัยตั้งใจมอบให้แก่ลูกค้าคนพิเศษเช่นคุณเท่านั้น
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4 เมืองไทยประกันภัย

เงื่อนไขการรับบริการ
-	 ไม่จ�ำกัดสิทธิ์	ตลอดโครงกำร
-	 กรุณำนัดทันตแพทย์ล่วงหน้ำ	1-2	วัน	เพื่อทำงคลินิก
	 จะได้นัดทันตแพทย์เฉพำะทำงตำมกำรรักษำนั้น	ๆ
-	 สำมำรถใช้สิทธิ์ได้ที่	Smile	Signature	ทั้ง	7	สำขำ	ทั่วประเทศ
	 ตั้งแต่	วันที่	1	สิงหำคม	2561	-	31	กรกฎำคม	2562
-	 ค่ำภำษีและค่ำบริกำรที่มีจะถูกน�ำมำค�ำนวณหลังหักส่วนลด

เงื่อนไขการรับบริการ
-	 ไม่จ�ำกัดสิทธิ์	ตลอดโครงกำร
-	 กรุณำนัดทันตแพทย์ล่วงหน้ำ	1-2	วัน	เพื่อทำงคลินิก
	 จะได้นัดทันตแพทย์เฉพำะทำงตำมกำรรักษำนั้น	ๆ
-	 สำมำรถใช้สิทธิ์ได้ที่	Dental	Signature	ทั้ง	3	สำขำ	ทั่วประเทศ
	 ตั้งแต่	วันที่	1	สิงหำคม	2561	-	31	กรกฎำคม	2562
-	 ค่ำภำษีและค่ำบริกำรที่มีจะถูกน�ำมำค�ำนวณหลังหักส่วนลด

ยิม้จากใจ
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5ปันยิ้ม เติมสุข

ประเทศที่เที่ยวชิล ๆ สบาย ๆ ไม่ต้องไปไหนไกลคือ ประเทศลาวนั่นเอง อยู่ใกล้เมืองไทย 
แถมบรรยากาศดีงาม เหมาะจะพาคุณแม่มานั่งรับลม จิบกาแฟริมฝั่งโขง ถ่ายรูปเมืองสวย ๆ  
ในบรรยากาศที่สวยงาม หรือจะเดินเล่นชมวิถีชีวิตผู้คน เที่ยวตลาดเช้า ตักบาตรข้าวเหนียวที่
หลวงพระบาง หรือจะแวะไปเที่ยวที่สุดฮิตอย่างวังเวียง หรือเวียงจันทน์ก็น่าสนใจค่ะ

คุณแม่สายอารยธรรมโบราณ

แม่ลูกสายประวัติศาสตร์ ชอบอารยธรรมโบราณ 
ขอแนะนําที่กัมพูชาเลยค่ะ ความงามอันยิ่งใหญ่
ของปราสาท สถาปัตยกรรมขอม ต้องแวะมาชม
ความอลงัการของนครวดั นครธม สกัครัง้ในชวีติ 
คณุลกู คุณแม่ต้องประทบัใจไม่มวีนัลมืแน่นอนค่ะ

คุณแม่สายบุญ 

คุณแม่สไตล์นี้ก็ต ้องพาไปไหว้พระทําบุญ 
สถานที่แนะนําคือประเทศพม่า เพราะอยู่ใกล้
เมืองไทย เดินทางไม่นาน แถมเช้าไปเย็นกลับ 
ก็ยังได้ เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์อย่าง เทพกระซิบ เทพทันใจ พระธาตุ
อินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง และ 
อกีมากมาย ทีน่กัท่องเทีย่วแห่ไปขอพรตลอดทัง้ปี คุณแม่สายช้อป สายชิม

ไม่มีที่ไหนที่ครบเคร่ืองเท่ากับฮ่องกง เพราะที่นี่มี
ครบสําหรับขาช้อป ถ้ามาช่วงฮ่องกงซัมเมอร์เซลล์นี่
กระเป๋าฉีกแน่นอน ส่วนใครเน้นกินก็ไม่ต้องห่วง
เพราะฮ่องกงก็มีของกินอร่อย ๆ เพียบ อาหารก็
คล้ายคลึงกับประเทศเรารับรองว่าถูกปากแน่นอน 
ถือเป็นสวรรค์อีกหนึ่งแห่งของขาชิมเช่นกัน

Tagแลกยิ้ม

ประเทศ 
สไตล์

ในแบบที่คุณแม่ต้องปลื้มมม...
5

แนะน�า

พาคุณแม่เที่ยว

คุณแม่สายชิล

สิงหา
 ไม่ต้องคิดมากอีกต่อไป เพราะเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะแนะน�าให้
คุณลองพาคุณแม่ไปเที่ยวในสไตล์ที่ชอบได้อย่างลงตัว โดยไม่โดนบ่นอีกต่อไป

 สิงหานี้ พาแม่เที่ยวไหนดี? แล้วแม่จะประทับใจรึเปล่า? เป็นค�าถาม
หนักใจที่ลูก ๆ หลายคนต้องพึ่งพา Google อยู่ตลอดทุก ๆ ปี 

    คุณแม่สายธรรมชาติ

ประเทศเวียดนาม เป็นอีกหนึ่ง
ประเทศที่คนรักธรรมชาติต้องมา 
เพราะเวียดนามมีหลายที่น่าเที่ยวมาก 
จะไปชมวิวของนาข้ันบันไดท่ีซาปา 
ล่องเรือชมอ่าวฮาลองเบย์ พายเรือลอดถํ้า
ที่นิงห์บิงห์ ขึ้นเขาชมปราสาทที่บาน่าฮิลล์ ดานัง ถ่ายรูปเมืองเก่าที่ฮอยอัน 
นั่งรถจ๊ีปตะลุยทะเลทรายมุยเน่ หรือจะไปชมความงามของสวนดอกไม้ 
ที่ดาลัด ก็แล้วแต่จะเลือกเลย เรียกได้ว่าถ้าพาคุณแม่ไปที่เหล่านี้ต้องฟิน 
ยิ้มหน้าบานชัวร์

 เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับ 5 ที่เที่ยว 5 สไตล์ ที่น่าจะตอบโจทย์คุณแม่ที่มีความชอบหลาย ๆ แบบได้เป็นอย่างดี 
ตัดสินใจกันได้หรือยังว่าจะพาคุณแม่ไปเที่ยวประเทศไหน ถ้าเลือกได้แล้วก็เตรียมเก็บกระเป๋าแล้วไปเที่ยวกันเลย

 แต่ขอฝากสําหรับคุณแม่และคุณลูกที่ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วกังวลกับอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล กระเป๋าหาย  
พลาดเที่ยวบิน หรือกลัวจะมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่จิปาถะเพิ่มเติมในการเดินทาง เราก็ขอแนะนําประกันการเดินทางต่างประเทศ  
"Happy Mile Travel" โดยเฉพาะการเดินทางในประเทศเพ่ือนบ้าน ราคาเริม่ต้นเพยีงแค่ 160 บาท แต่ได้ความคุ้มครองท่ีคุ้มค่า และ
คุม้ราคาสดุ ๆ  ซึง่ยงัสามารถเลอืกความคุ้มครองอืน่ ๆ  เพ่ิมเติมได้ด้วยนะคะ หากกงัวลเรือ่งไหนเป็นพเิศษกเ็ลอืกเพิม่เตมิได้แบบตามใจชอบ 
ยงัไม่พอค่ะ เรายังมีบริการสุดพิเศษที่เปรียบเสมือนเลขาส่วนตัวที่คุณสามารถโทรเข้ามาขอความช่วยเหลือในต่างแดนได้ตลอด 24 ชม. 
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่เลย www.mticonnect.com ประกันการเดินทางออนไลน์ที่เลือกได้ตามสไตล์ของคุณค่ะ



6 เมืองไทยประกันภัย

 หลงัจากก้าวสูช่่วงคร่ึงปีหลัง หลายท่านอาจต้องการชาร์จแบตร่างกาย
ให้มีแรงท�างานและเดินหน้าสู่เป้าหมายต่าง ๆ ยิ้มเที่ยวไทยฉบับนี้จึงอยาก
ชวนชาวปันยิ้มไปพักกายผ่อนใจ ลงใต้ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่จะท�าให้ 
ทุกท่านอมยิ้มไปกับธรรมชาติอันแสนอบอุ่น อินไปกับสายน�้าใส พักอยู่ใน
อ้อมกอดของขุนเขาอันอุดมสมบูรณ์ กินดี อยู่ง่าย อย่างพอเพียง  
เรียกได้ว่าทริปนี้จะได้พลังกลับบ้านแบบเกินร้อยและเข้าถึงการผ่อนคลาย
อย่างแท้จริงกันที่แดนใต้ ... คีรีวง

สัมผัสการอยู่ ในว
งล้อมของขุนเขา

ยิ้มเท่ียว
ไทย
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พอเพียงที่

...นครศรีธรรมราช...



7ปันยิ้ม เติมสุข

 เมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวภาคใต้ หลายคนอาจนึกถึง
ทะเลสวย ฟ้าใส ภาพการดาํนํา้ ดปูะการงัท้าทายแสงแดด แต่
ทรปินีย้ิม้เทีย่วไทยขอทดแทนภาพเหล่าน้ันด้วยภาพสายนํา้ใส 
ภูเขาเขียวขจี รวมถึงวิถีการใช้ชีวิตอย่างสงบและพอเพียงที่ 
ครีวีง หมูบ้่านเก่าแก่ในอ�าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช 
โดย คีรีวง หมายถึง การอยู่ในวงล้อมของภูเขา นั่นจึงทําให้ 
ที่นี่เป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่า "อากาศดีที่สุดในประเทศไทย"

 หลังจากหาข้อมูลการเดินทางเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว 
ก็ได้เวลาออกเดินทางไปเติมพลังให้ร่างกาย บางท่านอาจ
เลือกเดินทางโดยเครื่องบิน ซึ่งมีหลายสายการบินเปิดให้
บริการเส้นทางนครศรีธรรมราช แต่สําหรับทริปนี้ขอเริ่มต้น
ด้วยการเดินทางแบบง่าย ๆ โดยรถโดยสารประจําทาง 
ระหว่างทางน่ังบ้าง หลับบ้าง ชมทิวทัศน์ข้างทางไปเรื่อย ๆ 
จนมาถึงสถานีขนส่งนครศรีธรรมราช ลงมายืดเส้นยืดสาย 
เลก็น้อย จงึรบีมองหารถสองแถวทีต่ดิป้ายว่าไปครีีวง ก่อนจะ

รีบพาตัวเองมานั่งในตําแหน่งผู้โดยสาร พร้อมออกเดินทางสู่
จุดหมายทันที

 เมือ่รถสองแถวจอดสนทิ ชําระค่าบรกิารเรยีบร้อยแล้ว
รบีเดนิตามคําแนะนําไปเช่ารถจักรยานซึง่เป็นพาหนะยอดฮิต
ของนักท่องเที่ยว มองไปโดยรอบแล้ว แม้พบว่าความสงบ 
น่าจะลดลงไปบ้างจากเมือ่หลายปีก่อน แต่โดยรวมความเป็นอยู่
ตามวถิชีาวบ้านและอากาศทีทํ่าให้ปอดพองโตยังคงอยู่ นัน่จงึ
ทําให้นักท่องเท่ียวอย่างเรายิ้มได้ มีแรงปั่นจักรยานไปยัง 
โฮมสเตย์ที่จองไว้ล่วงหน้า

 สําหรับที่พักของทริปนี้ ขอเลือกพักแบบง่าย ๆ อย่าง
โฮมสเตย์ ซ่ึงท่ีคีรีวงมีเปิดให้บริการหลายท่ี เสน่ห์ของที่พัก 
ที่นี่คือความคลาสสิก เรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ เรียกได้ว่า
โรงแรมหรูบางที่ไม่สามารถให้ได้ ด้านราคาก็แสนประหยัด  
มีให้เลือกตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันบาท 

ท่าอากาศยานนค
รศรีธรรมราช

สูดโอโซนให้เต็มปอด 

ในอ้อมกอดของขุนเขา

ภาพจาก : www.edtguide.com
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บรรยากาศเงียบสงบ ใกล้ชิดธรรมชาติ

อย่างใกล้ชิด และท่ีน่าแปลกใจคือปลาท่ีนี่นอกจากจะสนใจ
อาหารปลาแล้วยงัมเีมนโูปรด คือ มงัคดุ ผลไม้ขึน้ชือ่ของคีรวีง 
นั่นเอง เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้ นี่แหละที่เรียกว่า นํ้าใสไหลเย็น
เห็นตัวปลา อย่างแท้จริง

 ชืน่ชมความงาม สูดอากาศเต็มปอดอยูพั่กใหญ่ ท้องก็
เร่ิมประท้วงให้หาอะไรทานเสียหน่อย ไม่รอช้ารีบป่ันจกัรยาน
หาร้านอาหารพ้ืนเมอืง เท่าทีสํ่ารวจกม็หีลายร้าน ซ่ึงประทับใจ
ตรงร้านอาหารส่วนใหญ่เลอืกใช้ผกัทีป่ลูกเอง แต่ละจานให้มา
ในปริมาณที่ไม่น้อย แต่ราคาแสนประหยัด เมนูขนมจีนนี่ก็ 
ขึ้นชื่อ โดยมีรสชาติพ้ืนเมืองแสนอร่อย ใครที่เป็นนักชิม 
ต้องถูกใจกับอาหารของที่นี่อย่างแน่นอน

 เติมท้องจนอิ่ม ก็ได้เวลาหาไกด์ชาวบ้านสักคนเพื่อ 
นําเที่ยว อีกหนึ่งไฮไลต์ของหมู่บ้านคีรีวง นั่นคือการเที่ยวชม 
สวนสมรม ได้ยินชื่อครั้งแรกก็อดมีคําถามไม่ได้ จนได้คลาย
ข้อสงสัยว่า สวนสมรม คือ สวนบนภูเขาท่ีชาวบ้านปลูกไว้
อย่างใกล้ชิดธรรมชาติ เป็นสวนที่รวบรวมพันธุ์ไม้และผลไม้
นานาชนิด ทริปนี้นอกจากจะได้ของคาวเป็นอาหารพื้นเมือง 
ยงัได้ตบท้ายของหวานด้วยทุเรยีน มงัคดุ เงาะ แบบสด ๆ  จาก
สวน แต่ละคําหวานลํ้า ไม่แปลกใจท่ีผลไม้ของที่นี่ได้ส่งออก
เพราะรสชาติดี มีขนาดใหญ่เต็มคํา

 พักผ่อนเล็กน้อยภายในโฮมสเตย์หลังเล็กที่มีระเบียง
ยื่นออกไปแนบชิดธรรมชาติ ก็ได้เวลาเท่ียวชมคีรีวงอย่าง
จรงิจังเสยีท ีตลอดทรปินีอ้ดัแน่นด้วยกจิกรรมหลายอย่าง เริม่ต้น
ด้วยการป่ันจกัรยานไปเชค็อนิทีส่ะพานบ้านครีวีง (คลองท่าดี) 
มุมยอดฮิตของนักท่องเท่ียวท่ีมักถ่ายรูปเก็บความประทับใจ 
เรียกได้ว่าหากขาดภาพมุมนี้ไปอาจเรียกว่ามาไม่ถึง

 แม้มมุยอดฮติจะมนีกัท่องเท่ียวจาํนวนไม่น้อย แต่กไ็ม่
สามารถบดบังขุนเขาน้อยใหญ่ที่ห้อมล้อมหมู่บ้านแห่งนี้ไปได้ 
อีกหนึ่งความน่าสนใจของบริเวณนี้ คือมีนํ้าใสไหลผ่าน เพราะ
คีรวีงเป็นแหล่งต้นน้ํา ทําให้ทีน่ีม่นีํา้ตกหลายแห่ง นกัท่องเทีย่ว
หลายคนเลือกเอาขาจุ่มน้ํา ทดสอบความเย็นของสายน้ําใส 
บางคนสนุกสนานกับการให้อาหารปลาท่ีว่ายมากินอาหาร
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ผักสดแสนอร่อย

ผลผลิตจากสว
นสมรม
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หมายเลขโทรศัพท์ส�าคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช

สํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 075-356-553, 075-356-531

ประชาสัมพันธ์จังหวัด 075-341-204

สถานีตํารวจภูธรลานสกา 075-391-038

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 075-324-092

ตํารวจนํ้าขนอม 075-528-043

ตํารวจนํ้าปากพนัง 075-517-330

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 075-340-250

โรงพยาบาลลานสกา 075-391-023

ที่ทําการไปรษณีย์ลานสกา 075-391-043

สถานีขนส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 075-341-125

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านคีรีวง 075-533-307

 ความชิลของหมู่บ้านคีรีวงไม่ได้มีเพียงเท่าน้ี สําหรับ
ใครท่ีอยากแวะน่ังชิมกาแฟท่ามกลางธรรมชาติ ครีวีงกม็คีาเฟ่
ชิค ๆ  หลายท่ีให้ได้นัง่จบิกาแฟ องิธรรมชาติ และถ่ายรปูสวย ๆ  
อวดเพื่อนกันให้หนําใจ หรือถ้าใครอยากเที่ยวน้ําตก ด้วย
ความที่คีรีวงเป็นแหล่งต้นน้ําจึงทําให้มีนํ้าตกหลายแห่ง 
แนะนําให้สอบถามกับทางโฮมสเตย์เพื่อแนะนําการเดินทาง 
ท่องไว้เสมอว่า มาคีรีวงทั้งทีต้องเที่ยวให้ครบจะได้คุ้ม

 สําหรับใครท่ีอยากมีของฝากติดไม้ติดมือ ท่ีนี่ก็มีการ
จัดตั้งกลุ่มลูกไม้ กลุ่มมัดย้อม กลุ่มจักสาน ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะ
มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว โดยทุกกลุ่มที่

จัดขึ้นนั้น ได้นําความรู้มาดัดแปลงใช้กับวัสดุที่มีอยู่ในหมู่บ้าน 
สรรค์สร้างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สวยงาม กลายเป็นของฝาก
ยอดนิยม อาทิ มังคุดกวน ทีเด็ดความอร่อยคือการทานแบบ
ติดเม็ด ทุเรียนกวน ผ้ามัดย้อมลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ 
กําไล ต่างหูชิ้นสวยท่ีผลิตจากลูกไม้ภายในหมู่บ้าน เป็นต้น 
เรียกได้ว่าทริปนี้ได้ของฝากแบบเต็มไม้เต็มมือกันเลยทีเดียว
 
 การเดินทางมาเยือนคีรีวงในคร้ังน้ี นอกจากจะได้
สูดอากาศอันแสนสะอาดและสดชื่นของที่นี่แล้ว เรายังได้
พบว่าการท่องเที่ยวแบบพักง่าย อยู่ง่าย ทานง่าย เป็นอีก
หนึ่งความสุขที่อาจหาไม่ได้จากที่อื่น และขาดไม่ได้คือ
เสน่ห์ของชาวคีรีวงที่ยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย พอเพียง 
มีความสุขกับสิ่งเล็ก ๆ แต่ยิ่งใหญ่ ภายในหมู่บ้านอันแสน
สงบ เอาเป็นว่าถ้ามีโอกาส คีรีวงคืออีกหนึ่งสถานที่ที่ต้อง
กลับมาเช็คอินอีกครั้ง ... ชาวปันยิ้มก็เช่นกัน อย่าลืมแวะ
เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวดี ๆ แบบนี้ เพราะที่เที่ยวในไทย  
ไม่แพ้ใครในโลกค่ะ 

โฮมสเตย์คีรีวง

โฮมสเตย์คีรีวง

ศูนย์ประสานงานกลาง

สะพานบ้านคีรีวง

คลองท่าดี

คิวรถสองแถว

กลุ่มลูกไม้

กลุ่มใบไม้

กลุ่มสบู่สมุนไพร

กลุ่มจักสาน

บ้านประวัติศาสตร์

โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 74

ที่ทíาการไปรษณีย์

ที่ทíาการกíานัน
ตíาบลกíาโลน

ที่ทíาการ
ผู้ ใหญ่บ้าน ม.8

ศูนย์บริการนักท่อ
งเที่ยว

บ้านคีรีวง

สถานีอนามัย
บ้านคีรีวง

ศูนย์วิจัย
ลุ่มน้íาปากพนัง

ตลาดผลไม้
ท่าชาย

ไป อ.ลานสกา

เส้นทางธรรมชาติ

คลองท่าหา

คลองท่าชาย

คลองท่าดี

คีรีวงรีสอร์ท

ธารคีรีรีสอร์ท

วัดคีรีวง

ตลาดคีรีวง

SCHOOL
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ย้ิมเพ่ือเ
ธอ

 ผ่านไปแล้วกับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2018 รอบสุดท้าย ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน ซึ่งทีมฟุตบอลหญิง
ทมีชาตไิทย ทําผลงานได้อย่างดเียีย่ม ด้วยการคว้าอันดบัที ่4 ของรายการ และสร้างประวตัศิาสตร์ครัง้ยิง่ใหญ่ ให้กบัวงการกฬีาฟตุบอล
ไทยอกีครัง้ ด้วยการคว้าต๋ัวผ่านเข้าสู่รอบสดุท้าย ในศกึฟุตบอลหญงิชงิแชมป์โลก ได้เป็นปีที ่2 ตดิต่อกนั 
 
 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และเป็นผู้สนับสนุนหลักทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ที่สามารถคว้าตั๋วฟุตบอล
หญิงชิงแชมป์โลกได้อีกครั้ง นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ

 โดยในเดือนสิงหาคมน้ี ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ยังมีคิวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ซึ่งถือเป็นอีกหน่ึง
รายการสาํคญั ทีจ่ะเป็นบททดสอบความสามารถของทีมฟตุบอลหญงิอกีคร้ัง โดยกาํหนดจดัขึน้ในเดอืนสงิหาคม 2018 ท่ีเมืองปาเล็มบัง 
ประเทศอนิโดนเีซยี ต้องขอแรงเชยีร์ แรงใจจากคนไทย ให้นกักฬีาฟุตบอลหญงิไทย คว้าชยัในเอเชีย่นเกมส์ เพราะเราเชือ่ว่า การส่งต่อ
พลังใจ และเสียงเชียร์จากกองเชียร์ จะเป็นแรงกระตุ้นให้นักกีฬาฮึกเหิม และเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย  
ประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ในทุกการแข่งขัน 
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เมืองไทยประกันภัย ขอเป็นก�ำลังใจเพื่อคนมีฝัน

 เราเชื่อว่าทุกคนมีความฝัน และพยายามทําฝันนั้นให้เป็นจริง สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับการสร้างฝัน นั่นคือ “ก�าลังใจ” กําลัง
ใจจากครอบครัว จากเพื่อน จากคนที่อยู่ข้าง ๆ เรา ดั่งเช่นทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย กับความฝันอันยิ่งใหญ่ ที่พวกเธอต้องร่วม
กันฝ่าฟัน จนความฝันนั้นเป็นจริง โดยมีเพื่อน ครอบครัว และคนไทยทั้งประเทศ คอยเป็นกําลังใจ และอยู่เคียงข้าง จนพวกเธอมี
วันนี้ วันที่ได้จารึกประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลไทย ด้วยการผ่านเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2 สมัยติดต่อกัน
  
 แล้วคุณล่ะ พร้อมหรือยังที่จะทําความฝันของคุณให้เป็นจริง “เมืองไทยประกันภัย” ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่มีฝัน และ
เราพร้อมจะเดินเคียงข้างคุณในทุก ๆ ความฝัน “เพราะความฝันมันยิ่งใหญ่ ก�าลังใจจึงส�าคัญ”
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กระดานสง่ย้ิม

เมืองไทยประกันภัย เชิญลูกค้าร่วมกิจกรรม "ปันยิ้ม อิ่มบุญ 2561" 
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยแวะชม

ความสวยงามของพระราชวังบางปะอิน เป็นพระราชวังโบราณ
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อด้วยแวะนมัสการหลวงพ่อโต  

ณ วัดพนัญเชิง จากนั้นแวะนมัสการพระนอน ชมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล 
และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

ณ วัดใหญ่ชัยมงคล ปิดท้ายที่ ตลาดนํ้าอโยธยา 
ช้อปของกินของฝากกลับบ้าน 

อีกครั้งกับกิจกรรมเพื่อความสวยความงาม เมืองไทยประกันภัย 
ร่วมกับ เครื่องสําอางแบรนด์ดัง Shiseido จัด Beauty Workshop 
บํารุงผิวและแต่งหน้าให้กับลูกค้า พร้อมเล่นเกมส์และจับฉลาก
แจกรางวัล ได้รับทั้งความรู้ในการปรนนิบัติผิวพรรณ 
และของขวัญติดไม้ติดมือกลับบ้านไปเหมือนเคย 
กิจกรรมดี ๆ แบบนี้สําหรับคุณลูกค้า
เมืองไทยประกันภัยเท่านั้นค่ะ 
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เมืองไทยประกันภัย เชิญลูกค้าร่วมชมภาพยนตร์ 
Avengers: Infinity War ณ โรงภาพยนตร์ 

SF Cinema Terminal 21 (โคราช) ชั้น 5 จ.นครราชสีมา 
บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งนอกจากลูกค้า

เมืองไทยประกันภัยจะได้ชมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แล้ว 
ยังเพลิดเพลินและอิ่มอร่อยกับ Combo set 

ป๊อปคอร์นและนํ้าดื่มฟรีทุกที่นั่ง 

ปันยิ้ม อิ่มบุญ 2561
ณ อยุธยา 

เนรมิตลุคสวยกับเมืองไทยประกันภัย
Beauty Workshop by Shiseido

กับเมืองไทยประกันภัย
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ย้ิมอ่อ
น

 ค�าจ�ากัดความของการประกันภัยรถยนต์คือ การที่บุคคล
หนึง่ซึง่ในท่ีน้ี เรยีกว่า “ผูเ้อาประกนัภยั” ได้โอนความเสีย่งภยั
เกีย่วกบัการใช้รถยนต์ส่วนบคุคลไปให้ อกีบคุคลหนึง่ ซึง่เรยีกว่า 
“ผู้รับประกันภัย” รับเสี่ยงภัยแทนโดยผู้เอาประกันภัยจะต้อง
จ่ายเงินจ�านวนหนึ่งให้กับผู้รับประกันภัยเป็นการตอบแทน 
ในการทีผู่ร้บัประกนัภยัยอมเสีย่งภยันัน้ซึง่เงนิจ�านวนนี ้เรยีกว่า 
“เบี้ยประกันภัย” เมื่อผู้รับประกันภัยยอมเส่ียงภัยแทนผู้เอา
ประกนัภยัแล้ว หากรถยนต์คนัท่ีเอาประกนัภยัไว้ได้เกดิอบุตัเิหตุ 
ท�าให้เกดิความเสียหายแก่ตวัรถยนต์หรอืแก่ชีวติ ร่างกายและ
ทรพัย์สนิของบุคคลท้ังภายนอกและทีโ่ดยสารอยูใ่นรถยนต์คนันัน้
ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เรียกว่า 
“ค่าสินไหมทดแทน” โดยผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้เท่ากบัจ�านวน ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิแต่ไม่เกนิ
จ�านวนเงินที่ได้ตกลงท�าสัญญาไว้ ซึ่งจ�านวนเงินท่ีตกลง 
ท�าสัญญาไว้ เรียกว่า “จ�านวนเงินเอาประกันภัย”

 โดยสรปุแล้ว การทําประกนัภัยรถยนต์ กคื็อ การบรหิารความ
เสี่ยงภัยที่เกิดจากรถยนต์ โดยย้ายความเสี่ยงที่จะเกิดกับผู้ขับข่ี
รถยนต์ ไปยังบริษัทที่รับทําประกันภัยรถยนต์นั่นเอง โดยท่ี 
การประกันภัยรถยนต์จะให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้

 ประกนัภยัรถยนต์ช่วยบรหิารสนิทรพัย์ แม้ไม่อาจคาดคะเน
ความเสียหายจากอุบัติภัยทางรถยนต์ได้ แต่การประกันภัยจะ
ช่วยลดภาระค่าชดเชย และค่าใช้จ่าย เช่น ค่าซ่อมรถ ค่าเสียหาย
ของคู่กรณี หรือค่ารักษาพยาบาลได้ การทําประกันภัยช่วยให้
ม่ันใจได้ว่ายังมีรถใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และประกอบ
อาชีพ ลดการสูญเสียสินทรัพย์แบบไม่คาดฝัน
 
 ให้สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ พ.ร.บ. หรือพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ เป็นกฎหมายบังคบัท่ีให้ความคุ้มครอง
แก่ทุกคนที่ประสบภัยจากรถ เช่น คนขับขี่ คนโดยสาร หรือคน
เดินข้างถนน ผู้คนเหล่านี้สามารถได้รับการรักษาโดยใช้สิทธิ 
จาก พ.ร.บ. โดยที่ไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด

ประกันภัยรถยนต์
ประโยชน์ของการท�า

 ให้ประโยชน์ต่อผู้เอาประกนัภัยเอง นอกเสียจากการคุ้มครอง
ด้านการรักษาพยาบาล ชดเชยจากสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ 
หรือเสียชีวิตแล้ว เป ็นหลักประกันให้ครอบครัวเมื่อเกิด 
การสูญเสียชีวิต การทําประกันภัยยังช่วยลดภาระด้านการผ่อน
ค่างวดเมื่อรถเกิดการสูญหายเพราะถูกโจรกรรม
 - สร้างเสถียรภาพให้กับธรุกิจ การประกนัภยัรถยนต์ช่วยเพิม่
ความมั่นคงต่อองค์กร บริษัท หรือหน่วยงาน แม้อุบัติเหตุ 
ทางรถยนต์ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายบุคลากรของ
หน่วยงาน นั่นหมายถึงการสูญเสียทรัพยากรด้านเวลา ส่งผลต่อ
งานของหน่วยงาน แต่การประกันภัยจะช่วยลดความเสียหาย
ด้านการเงินของหน่วยงาน ลดปัญหาด้านกระแสเงินสด ที่อาจ
จะเกิดขึ้นได้จากอุบัติภัยรถยนต์
 - ลดภาระของสังคม การทําประกันภัยเป็นการสร้างหลัก
ประกนัให้กบัสมาชกิในสังคมว่า เมือ่เกิดอบุติัเหตุทางรถยนต์ จะ
มีผู้คุ ้มครองดูแล รับผิดชอบ ต่อความเสียหาย และบาดเจ็บ 
โดยที่ผู้เสียหายไม่จําเป็นต้องมีเงินก็ได้
 - พัฒนาประเทศชาติ การทําประกันภัย ถือว่าเป็นการออม
หรือการสะสมทุนของประเทศอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะช่วย
บริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุ โดยไปช่วยลดภาระ
และงบประมาณของประเทศแล้ว บริษัทที่รับประกันภัยก็ยัง
สามารถนําเงินก้อนนี้ ไปใช้ในการลงทุนเพ่ือพัฒนาประเทศอีก
ทางหนึ่ง
 - ปกป้องทรัพย์สินสาธารณะ นอกเสียจากที่ประกันภัยจะ
ให้ความคุ้มครองรถยนต์ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
แล้ว ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ยังครอบคลุมไปถึง
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัวตัถหุรอืทรพัย์สนิสาธารณะ อย่างเช่น 
บ้านเรือน ป้ายไฟ เสาไฟฟ้า อีกด้วย

 แม้การท�าประกันภัยรถยนต์จะไม่ใช่หนทางที่จะลดความ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ แต่ก็เป็นส่ิงที่ช่วยลดภาระหากเกิด
อุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้น 
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สอบถำมรำยละเอียดกำรท�ำประกันภัยกับ เมืองไทยประกันภัย โทร. 1484
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ในช่วงทีส่ายฝนโปรยปราย หลายคนคงสนกุสนานไปกบับรรยากาศอนัชุม่ฉ�า่ แต่รู้ไหมว่านอกจากสายฝนจะพดัพา
ความเย็นชุ่มฉ�า่แล้ว ยงัมขีองแถมเป็นโรคอนัตรายต่าง ๆ ทีค่วรระมดัระวงัเป็นอย่างยิง่ หากรกัษาไม่ทนัการณ์

อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต แต่จะมีโรคอะไรบ้างนั้น ลองติดตามกันนะคะ

โรคไข้เลือดออก เรียกได้ว่าเป็นช่ือคุ้นหูคนไทย
เสียจริง ๆ สําหรับโรคยอดฮิตที่มักระบาดในช่วง
ฤดูฝน ตัวเอกของโรคนี้คงหนีไม่พ้นยุงลายที่เป็น

โรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ ในช่วงฤดูฝนการ
เกิดโรคทางเดินหายใจสามารถเกิดขึ้นง่าย เพราะ
ในอากาศเต็มไปด้วยไวรัสและแบคทีเรียก่อให้

โรคมาลาเรยี อกีโรคทีม่พีาหะเป็นเจ้ายงุร้าย โดย
ตวัเอกของโรคนีค้อืยงุก้นปล่องทีม่กัพบมากในป่า 
ผู ้ป ่วยมักมีอาการไข้สูง หนาวสั่นเป็นพัก ๆ 

โรคฉ่ีหนู ฟังชื่อแล้วหลายคนคิดว่าพาหะนําโรค
คือหนูเท่านั้น แต่ที่จริงแล้วอาจเป็นสัตว์ใกล้ตัว 
เช่น สุนัข สุกร โค กระบือ โดยเชื้อจะปะปนใน 

โรคตาแดง อีกโรคท่ีมาพร้อมสายฝน สาเหตุ 
เกิดจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรียทําให้เยื่อบุตา
อักเสบ ติดต่อได้จากการสัมผัส บางรายนอกจาก

หนีให้ไกล 5 โรคอันตราย ภัยร้ายหน้าฝน

พาหะนําโรค ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง ปวดกล้ามเนื้อ เบื่ออาหาร 
อาเจยีน มีจุดแดงเลก็ ๆ  ขึน้ตามตวั บางรายมอีาการรนุแรงถงึขัน้
ช็อก ส่ิงที่ควรระวังที่สุดคือห้ามให้ผู ้ป่วยทานยาแอสไพริน 
เด็ดขาด เพราะจะทําให้เลือดออกง่ายขึ้น

เกิดโรคหวัดและไข้หวัดใหญ่ตามมา อีกทั้งยังติดต่อกันง่ายจาก
การไอ จาม เพราะฉะนั้นช่วงนี้ควรล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยง 
ที่ ๆ คนแออัด และดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

สามารถรักษาให้หายได้โดยการทานยา แต่ความน่ากลัวของโรค
นีค้อืหากเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะมาลาเรยีขึน้สมอง ภาวะ
นํ้าท่วมปอด ภาวะไตวาย อาจก่ออันตรายถึงชีวิต

นํา้ท่วมขงั เชือ้จะเข้าสูร่่างกายทางบาดแผล รอยขดีข่วน เยือ่บุตา 
เยื่อบุช่องปาก เป็นต้น อาการของผู้ป่วยจะมีไข้สูงเฉียบพลัน  
มักปวดตามกล้ามเนื้อน่องอย่างรุนแรง ตาแดง คอแข็ง อันตราย
ที่สุดคือการเกิดภาวะตับวายหรือไตวายนั่นเอง

จะมีอาการตาแดงแล้วยังมีอาการคออักเสบ วิธีป้องกันคือเล่ียง
การใช้ส่ิงของร่วมกับผู้อื่น ล้างมือให้สะอาด รวมถึงหลีกเล่ียง 
การขยี้ตา

ในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
ชาวปันยิ้มควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

เพื่อจะได้มีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ อย่าลืมเลี่ยงพื้นที่ยุงชุม รักษาความสะอาด
ของร่างกายและของใช้ส่วนตัว หากมีอาการต้องสงสัย

ให้รีบพบแพทย์โดยเร็วค่ะ 

Source: www.kapook.com
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ยิม้ใสกายสุข
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ย้ิมแบ่ง
ปัน

พบกับอู่ซ่อมรถจาก
เมืองไทยประกันภัย 
ที่อัดแน่นด้วยคุณภาพ
และบริการมาตรฐาน

ที่พร้อมเคียงข้างคุณตลอดเส้นทาง

อู่สุริยะยนต์ ออโต้
ที่อยู่ : 2824-6 ถนนกรุงเทพ-นนท์ 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800
โทร. : 02-585-3408-9
เวลาท�าการ : 08:30-17:30 น.

อู่ปี๊เจริญ
ที่อยู่ : 90 หมู่ 8 ตําบลนาป่า 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. : 038-205-000
เวลาท�าการ : 08:30-17:00 น.

อู่โรจนะ ออโต้ คัลเลอร์
ที่อยู่ : 339 ตําบลสามเรือน อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. : 035-227-119
เวลาท�าการ : 08:30-17:00 น.

อู่ทัฟโคท หาดใหญ่ บอดี้ช็อป
ที่อยู่ : 524 ถนนกาญจนวนิช ตําบลหาดใหญ่ 
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
โทร. : 074-213-169-70
เวลาท�าการ : 08:00-17:00 น.

เมืองไทยประกันภัย "ยิ้มได้ เมื่อภัยมำ" โทร. 1484
รำยละเอียดเพิ่มเติม www.muangthaiinsurace.com



15ปันยิ้ม เติมสุข

ยิม้ดมีเีฮง

ตามหลักฮวงจุ้ย
หลับสบาย คลายกังวล

บรรยากาศช่วงฤดูฝนช่างน่าพักผ่อนส�าหรับใครหลายคน และจะดีแค่ไหนหากชาวปันยิ้มได้เอนกายในห้องนอน 
อันแสนอบอุ่น แถมยังได้ซึมซับพลังบวกจากฮวงจุ้ยที่ดี ฉบับนี้ยิ้มดีมีเฮงจึงน�าเทคนิคการจัดห้องนอน 

ตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อต้อนรับสิ่งดี ๆ พร้อมฟื้นฟูพลังกาย พลังใจ แก่ผู้อยู่อาศัยกันค่ะ

รู้แบบนี้แล้ว รีบจัดห้องนอนปรับฮวงจุ้ยกันเสียใหม่ เพื่อต้อนรับพลังบวกและสิ่งดี ๆ ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นนะคะ 

หัวเตียงต้องมั่นคงแข็งแรง

 เพราะตามความเชื่อ ขณะที่เรานอนหลับจะเกิดการผสาน
ระหว่างเตียงนอนและร่างกายทําให้เสริมพลังฮวงจุ้ย
ได้เป็นอย่างดี

ที่ว่างข้างเตียงควรเท่ากัน

 เว้นที่ว่างข้างเตียงให้เท่ากันเพื่อสร้างสมดุลขณะหลับ ฟื้นฟู
พลงัในร่างกาย อาจเลอืกวางโต๊ะกลมบรเิวณข้างเตยีง หลกีเลีย่ง
โต๊ะเหลี่ยมเพราะมุมแหลมจะสื่อถึงศรพิษ ซึ่งก่อให้เกิดพลัง
ด้านลบ

วางเตียงนอนให้ถูกทิศ

 • ทิศเหนือ ส่งเสริมหน้าที่การงานและความเจริญก้าวหน้า
 • ทิศใต้ ส่งเสริมเรื่องเกียรติยศ ชื่อเสียง
 • ทิศตะวันออก เป็นทิศที่สามารถรับพลังงานจาก
  แสงอาทิตย์ดีที่สุด ส่งเสริมความสําเร็จด้านการงาน 
  พร้อมรับเช้าวันใหม่ที่สว่างสดใส
 • ทิศตะวันตก ทิศต้องห้าม เพราะถือเป็นทิศอัปมงคล
  ตามหลักฮวงจุ้ย

อย่าวางเตียงไว้ใต้คาน

 ตามความเชื่อบอกว่าจะทําให้ผู้นอนรู้สึกโดนกดทับ ทําให้
นอนหลับไม่สนิท พักผ่อนไม่เพียงพอ หากเลี่ยงไม่ได้ให้ใช้ผ้ามา
ปิดไว้

อย่าปล่อยให้เตียงรก

 นอกจากเชื้อโรคและแบคทีเรียที่อาจส่งผลต่อสุขภาพแล้ว 
ตามหลักฮวงจุ้ยยังเชื่อว่าเตียงนอนที่รกจะทําให้ขัดขวาง
พลังงานที่ดี
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กระจกห้ามตรงกับเตียงนอน

หากไม่สามารถเคลื่อนย้ายกระจกนั้นได้ให้ใช้ผ้าคลุมแทน 
เพราะกระจกแฝงพลังงานมากเกินไปกับการพักผ่อน อีกทั้งมี
ความเชื่อว่าจะทําให้เกิดปัญหามือที่ 3 ในชีวิตคู่อีกด้วย

เสริมดวงดีด้วยพลังแห่งสี

 • พลังสีพาสเทล เช่น สีชมพูอ่อน ฟ้าอ่อน เขียวอ่อน 
  ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายและนอนหลับฝันดี
 • พลังสีโลหะ เช่น สีเทา สีขาว ช่วยให้ชีวิตชัดเจน สว่างไสว
 • พลังสีเอิร์ธโทน เช่น สีเบจ สีเหลืองอ่อน 
  ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์และมั่นคง

อย่าวางสิ่งของที่เกี่ยวกับน�้าไว้ในห้อง

ไม่ว่าจะเป็น นํ้าพุ ตู้ปลา หรือรูปที่มีนํ้า เพราะเชื่อว่า
จะทําให้เสียทรัพย์



16 เมืองไทยประกันภัย

12/22
Expire Date

เมืองไทยประกันภัย ชวนคุณสมัครเปนสมาชิก

Muang Thai Friends Club

[เมืองไทย เฟรนดส คลับ]

สิทธิพิเศษที่หลากหลาย สวนลดจากรานคาชั้นนำมากมาย

โดยสมัครผานชองทางดังนี้

กรอกใบสมัคร (หนา 18) แลวสงกลับมาที่บริษัทฯ ทางไปรษณีย

สมัครผาน แอปพลิเคชัน Muang Thai Friends เพียงพิมพ Muang Thai Friends

เรื่องยิ้มๆหยิบ
มาแ

ชร
์

16 เมืองไทยประกันภัย



17ปันยิ้ม เติมสุข

ระดับความพึงพอใจต่อนิตยสารปันยิ้ม เติมสุข
(1 หมายถึง ไม่พึงพอใจ และ 5 หมายถึง พึงพอใจมาก)

ท่านต้องการรับนิตยสารปันยิ้ม เติมสุข ผ่านช่องทางใด
E-mail นิตยสารปันยิ้มฯ (รูปเล่ม) ไม่สะดวกรับนิตยสาร

1 2 3 4 5

ส�าหรับลูกค้า 100 ท่านแรก 

ที่ตอบกลับใบสมัครสมาชิก
Muang Thai  Friends Club 

(เมืองไทย เฟรนด์ส คลับ) 
ทางไปรษณีย์ ธุรกิจตอบรับ 

ลุ้นรับกระเป๋าน่ารัก ๆ 
ไว้พกพาตอนเดินทางกันเลย

17ปันยิ้ม เติมสุข

สง่ยิม้ใหก้ัน



18 เมืองไทยประกันภัย

ส่งย้ิมให้
กัน

18 เมืองไทยประกันภัย



19ปันยิ้ม เติมสุข

เริ่ม 1 สิงหาคม 2561 สิ้นสุด 31 มกราคม 2562

50.- 295.- 49.-
ลดทันที ราคาพิเศษ ราคาพิเศษฟรี! Add on

5

15%
รับส่วนลด

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสฯ วันศุกร์

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
• ไม่จ�ากัดสิทธิ์ตลอดโครงการ
• สิทธิ์ส่วนลดค่าอาหารนี้ส�าหรับทานในร้านเท่านั้น
• สิทธิ์ส่วนลดนี้ไม่รวมค่าภาษีและค่าบริการ
• สามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

DAY
PROMOTIONS

เมื่อซื้อหม้อต๊อกปกกี่ 
ได้รับฟรี 
โจลเมี่ยนทอดกรอบ
และไข่ทรงเครื่อง

ส�าหรับแลกซื้อหมูสไลซ์
ผัดซอสเกาหลี

(ส�าหรับน�้าผลไม่โซดาซ่า)

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
• ไม่จ�ากัดสิทธิ์ตลอดโครงการ
• เบอร์ติดต่อ  02-023-0082

อาหาร + เครื่องดื่ม 

เริ่ม 1 สิงหาคม 2561 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2562

10%
(ส�าหรับทานที่ร้านเท่านั้น)

ส่วนลด

ยิม้อิม่ทอ้ง

At Home Cafe,

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
• ไม่จ�ากัดสิทธิ์ตลอดโครงการ
• เบอร์ติดต่อ  083-829-9558
• เร่ิม 1 สิงหาคม 2561 ส้ินสุด 31 กรกฎาคม 2562

เมื่อรับประทานอาหาร
และเครื่องดื่มครบ
 400 บาท

ฟรี
โกโก้ หรือ กาแฟ 1 แก้ว

19ปันยิ้ม เติมสุข




