
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 
08.00 น. ลงทะเบียนรับเสื้อ สติ๊กเกอร์ ทานอาหารเช้า พร้อมสักการะ
         พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ชมป้อมปืนเสือหมอบและพิพิธภัณฑ์บน
         เรือรบหลวงแม่กลอง
08.45 น.  พร้อมกัน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน เพื่อร่วมพิธีตีธงปล่อยรถ
09.00 น. ออกเดินทางจากจุดสตาร์ท ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า มุ่งหน้าสู่วัด
         บางพลีใหญ่ 
09.55 น. สักการะองค์หลวงพ่อโต ณ วัดบางพลีใหญ่ เที่ยวชมตลาดน้ำา
         โบราณบางพลี
11.45 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านครัวริมคลอง
13.15 น.  สักการะขอพรพระพิฆเนศองค์ยืนปางสัมฤทธิ์ผล ณ อุทยานพระ
         พิฆเนศและเที่ยวชมบรรยากาศภายในอุทยาน
13.55 น.  เที่ยวชมความงดงามของพระอุโบสถสีทอง ณ วัดปากน้ำาโจ้โล้
14.55 น.  เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถี
         ชุมชนตำาบลสิบเอ็ดศอก 
16.25 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ Suntara Wellness Resort & Hotel
18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องชลนที 2
21.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560  
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า
09.00 น.  พร้อมกันที่บริเวณท่าน้ำา Suntara Wellness Resort & Hotel
          เพื่อลงเรือเที่ยวชมบรรยากาศ 2 ฝั่งแม่น้ำาบางปะกง และสักการะ
          หลวงพ่อพระพุทธโสธร 
10.30 น.  เดินทางกลับถึงโรงแรม 
12.00 น.  Check Out เดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพ
      ++ กำ�หนดก�รอ�จเปลี่ยนแปลงได้ต�มคว�มเหม�ะสม ++

2,900 บาท รถ 1 คัน ต่อ 2 ท่าน
(อัตรานี้รวมค่าที่พัก 1 คืน , อาหาร 4 มื้อ

พร้อมรับเสื้อโครงการจำานวน 2 ตัว และประกันอุบัติเหตุ)
** ผู้ติดตามอายุ 12 ปีขึ้นไป     คิดเพิ่ม 1,200 บาท
    ผู้ติดตามอายุ 5-11 ปี          คิดเพิ่ม   600 บาท
    ผู้ติดตามอายุต่ำ กว่า 5 ปี    ไม่คิดค่าใช้จ่าย

++ ไม่เกิน 1 ท่�น ต่อ 1 เบอร์ ++



ใบสมัคร

1. ชื่อ - นามสกุล (ผู้ขับ)........................................................................... อายุ..............ปี ว/ด/ป เกิด................................................... ไซส์เสื้อ................

2. ชื่อ - นามสกุล (ผู้นำาทาง)................................................................... อายุ..............ปี ว/ด/ป เกิด.................................................... ไซส์เสื้อ................

3.1 ...................................................................................................... อายุ..............ปี ว/ด/ป เกิด.................................................... ไซส์เสื้อ................

3.2 ..................................................................................................... อายุ..............ปี ว/ด/ป เกิด.................................................... ไซส์เสื้อ................

3. ผู้ร่วมเดินทาง (ถ้ามี)

ลงชื่อ.......................................................................................... ผู้สมัคร

1. ค่าสมัคร 2,900 บาท

2. ผู้ติดตาม อายุ 12 ปีขึ้นไป ............ คน x 1,200 บาท

  อายุ 5-11 ปี   ............. คน x 600 บาท

  อายุต่ำากว่า 5 ปี .......... คน ไม่คิดค่าใช้จ่าย

รวมจำานวนเงินทั้งสิ้น .......................................................... บาท

(ตัวอักษร) ...........................................................................

ผู้รับสมัคร ..................................................................................

  ................................./........................./...................

(.......................................................................................... )

............................./..................................../.........................

4. รถที่ใช้ในการแข่งขัน ยี่ห้อ..................................................................... รุ่น........................................ สี....................... ทะเบียน.......................................

 ข้าพเจ้า ผู้นำาทางและผู้ร่วมรถทุกคน ยินดีที่จะปฏิบัติตามกฏระเบียบของการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และกฏหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้
ข้าพเจ้า ผู้นำาทางและผู้ร่วมรถทุกคน จะไม่เรียกร้องความรับผิดชอบหรือค่าเสียหายทางทรัพย์สินและร่างกายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุใน
ระหว่างการเดินทาง จากคณะผู้จัดการแข่งขันนอกเหนือจากวงเงินประกันที่คณะผู้จัดได้ทำาไว้กับบริษัทประกัน ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ขับขี่ยินยอมรับผิดชอบ
และรับทราบเงี่อนไขข้างต้นทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

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

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

โทรศัพท์ (บ้าน/ทำางาน)........................................................................................ มือถือ....................................................................................................

โทรศัพท์ (บ้าน/ทำางาน)........................................................................................ มือถือ....................................................................................................

ขั้นตอนการสมัคร

สำาหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร

หมายเลขรถ.............

- ชำาระค่าสมัคร โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธน�ค�รกรุงไทย ส�ข�พัทย�กล�ง ชื่อ
บัญชี น�ยบุณเกียรติ วิวัฒนเดช�และน�ยบุญทรัพย์ วิวัฒนเดช� เลขที่บัญชี 227-1-16926-7
  ส่งหลักฐ�นก�รสมัครได้ที่ e-mail : 10775sunshine@gmail.com
  หรือ LINE ID : @sunshineradio
- หลักฐานในการสมัคร
  1. สำาเนาทะเบียนรถ (ที่ยังไม่หมดอายุ)
  2. สำาเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ผู้ขับ)
  3. สำาเนาบัตรประชาชนหรือสำาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ร่วมเดินทาง)

ไซส์เสื้อ 
S  36 น้ิว 

M  38 น้ิว

L  40 น้ิว

XL   42 น้ิว

XXL 46 น้ิว


