เรียน บรรณาธิการ / กองบรรณาธิการฝ่ ายบันเทิง
เรื่ อง กิจกรรม “ช่ อง 3 ชวนธรรมบุญ : เกมเสน่ หา Charity”
สถานี วิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่ วมกับ บริ ษัท ละครไท จากัด ภายใต้การดู แลของ “พี่ดา หทัยรั ตน์ อมตวณิชย์ ” ผูจ้ ดั ละครเรื่ อง “เกมเสน่ หา” ขอเชิ ญชวนสื่ อมวลชนทุกท่านร่ วมกิ จกรรม “ช่ อง 3
ชวนธรรมบุญ : เกมเสน่ หา Charity” กับ เจมส์ จิรายุ, แต้ ว ณฐพร, ไอซ์ อามีนา และ กอล์ ฟ เบญจพล โดย
ภายในงานมี กิจกรรมให้ร่วมสนุ กมากมาย อาทิ กิ จกรรมทาบุ ญกระทบไหล่ ถ่ายรู ปกับ นักแสดงนาแบบ
ใกล้ชิด กิจกรรมทาบุญรับเสื้ อยืดสุ ดน่ารักจากละคร กิจกรรมพูดคุยลุน้ เล่นเกมสุ ดฟิ นกับนักแสดงในดวงใจ
นอกจากนี้ ยงั ชวนมาชิ มช้อปสิ นค้าจากละครเกมเสน่ หา และกิ จกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่ งรายได้ หลังหัก
ค่ าใช้ จ่ายจะนาไปถวายหลวงพ่ อกัณหา สุ ขกาโม เพื่อสมทบทุนสร้ างศู นย์ อุบัติเหตุและฉุ กเฉิ น โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสี มา จ.นครราชสี มา เรี ยกได้วา่ เป็ นกิจกรรมสุ ดพิเศษที่จะได้ท้ งั ความอบอุ่นและอิ่มบุญกัน
ถ้วนหน้า
ดังนั้นฝ่ ายประชาสัมพันธ์ จึงเรี ยนมายังท่านเพื่อขอเชิ ญร่ วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม
2561 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ เซ็นทรัลพลาซ่ า พระราม 2 (ชั้น 1 ลานหน้ าลิฟต์ แก้ว) หวังว่าจะได้รับเกียรติ
จากท่านด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
กาหนดการ
เวลา 16.00 น. ลงทะเบียนสื่ อมวลชน (มีอาหารและเครื่ องดื่มรับรอง)
เวลา 17.00 น. เริ่ มกิจกรรมบนเวที
เวลา 19.30 น. สื่ อมวลชนสัมภาษณ์ผจู ้ ดั ฯ นักแสดง
หมายเหตุ

กาหนดการงานโดยละเอียด (ดูแนบท้าย)

ฝ่ ายประชาสั มพันธ์ จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านร่ วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่
โทรทัศน์ , หนังสื อพิมพ์ ----> วรวรรณ ติณสู ลานนท์ (พีก่ กิ๊ ) 081-658-1878, 02-262-3603
นิตยสาร
----> วัลลภา สั งข์ สอน (พีต่ ๋ ุม)
089-692-0971, 02-262-3607
สื่ อออนไลน์
----> จิราภรณ์ โชติกวี (แอน)
089-344-8999, 02-022-7326
ขอได้รับความขอบคุณ
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
10 กรกฎาคม 2561

กาหนดการกิจกรรม “ช่ อง 3 ชวนธรรมบุญ : เกมเสน่ หา Charity”
วันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซ่ า พระราม 2 (ชั้น 1 ลานหน้ าลิฟต์ แก้ว)

เวลา 11.00 น.
เวลา 15.00 น.
เวลา 15.55 น.

เปิ ดให้ร่วมทาบุญรับเสื้ อ/ของที่ระลึกจากเกมเสน่หา (ตลอดทั้งวัน)
เปิ ดให้ลงทะเบียนทาบุญเพื่อถ่ายรู ปกับเจมส์-แต้ว
(รับรู ปขนาด 30*37.5 ซม. พร้อมรับใบอนุโมทนา)
กล่าวขอบคุณผูส้ นับสนุนกิจกรรม
กิจกรรมจาหน่ายเสื้ อบนเวที
เดินทูปในห้างเซ็นทรัลฯ

เวลา 16.00 น.

ลงทะเบียนสื่ อมวลชน (มีอาหารและเครื่ องดื่มรับรอง)

เวลา 17.00 น.

กิจกรรมบนเวที
ช่วง 1 – VTR เปิ ดงาน
ช่วง 2 – เปิ ดตัวนักแสดง ผูจ้ ดั ฯ พูดคุยบนเวที
ช่วง 3 – ช่วงคาถามจากทางบ้าน
ช่วง 4 – เกมนักแสดงเล่นกับแฟนคลับ
ช่วง 5 – ประมูลรู ป
ช่วง 6 – ถ่ายรู ปรวมกับผูบ้ ริ หาร และปิ ดงาน
ช่วง 7 – ถ่ายรู ปกับแฟนคลับที่ร่วมทาบุญ 5,000 บาท / 50 คน

เวลา 19.30 น.

สื่ อมวลชนสั มภาษณ์ ผู้จัดฯ นักแสดง

เวลา 10.00 น.

*************************************** จบกิจกรรม ************************************

