
แรลลี่ตามรอยตะวัน

( อัตรานี้รวมค่าที่พัก 1 คืน, ค่าอาหาร 4 มื้อ 
พร้อมรับเสื้อโครงการจำานวน 2 ตัว )
** ผูต้ดิตามอาย ุ12 ปขีึน้ไป คดิเพิม่ 1,600 / ทา่น(มทีีน่อนเสรมิ)
  ผู้ติดตามอายุ 5-11 ปี คิดเพิ่ม 900 / ท่าน
  ผู้ติดตามอายุต่ำากว่า 5 ปี ไม่คิดค่าใช้จ่าย

อัตราค่าสมัคร
5,400 บาท
รถ 1 คัน ต่อ 2 ท่าน

วันเดินทาง
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
เสน้ทาง บางแสน - ระยอง - จนัทบรุ ี- เกาะชา้ง
ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
06.00 น. : เปิดลงทะเบียน นักแข่งพร้อมกัน ณ จุดสตาร์ท
07.00 น. : ตีธงปล่อยรถ
09.10 น. : สมัผสัความมหศัจรรยป์า่ชายเลน ทุง่โปรงทอง ปากน้ำาประแส 
         อันซีนเมืองระยอง!!  
12.00 น. : เปิดประสบการณ์ ชิมขนมพื้นบ้าน วิถีชุมชนโบราณ 
         ที่ชุมชนขนมแปลกจันทบุรี พบขนมโบราณแปลกๆ มากมาย 
14.30 น. : เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของทหารผู้กล้าที่ช่วยรักษาและ
         ปกป้องผืนแผ่นดิน “ยุทธนาวีเกาะช้าง” 
15.00 น. :  เดินทางสู่เกาะช้าง โดยเรือข้ามฟาก ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง
16.00น.  : พักผ่อนแบบคนที่รักทะเลเกาะช้าง 
          ที่ คชารีสอร์ท แอนด์ สปา                   
18.40 - 21.00 น. : ปิดท้ายกับกิจกรรมปาร์ตี้ยามค่ำาคืน

**หมายเหตุ จุดแวะท่องเที่ยวและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ตอน

ได้เวลาออกเดินทาง
กับทริปความสนุกสนานอีกครั้ง

Sunshine Radio ชวนคุณๆ เพื่อนและครอบครัว 

มาเติมเต็มความสุข กับกิจกรรมวันหยุดสุดหรรษา ที่

เดียวจบ ครบทุกความสนุกทั้งกิน เที่ยว ช้อป ชิล ด้วย

ทริปการเดินทาง ที่ไม่มีเบื่อ ทั้งกิจกรรม เกมส์ จุดแวะ

เที่ยว ความสนุกสนานที่จะมีให้คุณไปตลอดเส้นทาง 

ปิดท้ายด้วย Party Night ที่มีศิลปิน มาสร้างความสุข 

สนุกสนานให้คุณ ในแรลลี่ตามรอยตะวัน

“ กินหนม ชมทะเล ฮาเฮเกาะช้าง ” 

“ กินหนม ชมทะเล ฮาเฮ เกาะช้าง ”



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 5,400 บาท

2. ผู้ติดตาม อายุ 12 ปีขึ้นไป ............ คน x 1,600 บาท

  อายุ 5-11 ปี   ............. คน x 900 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....................................................................................................

สำาหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร

สอบถามเพิ่มเติม แผนกกิจกรรม 0 3842 4501-2 ต่อ 109

หมายเลขรถ............

S  36 นิ้ว 
M  38 นิ้ว
L  40 นิ้ว
XL 42 นิ้ว
XXL 46 นิ้ว

ขั้นตอนการสมัคร
- ชำาระค่าสมัคร ด้วยตนเองที่ฝ่ายกิจกรรม บ.วีซี สปอตโปรดั๊กชั่น 
จก. หรอืชำาระดว้ยการโอนเงนิเขา้ บญัชอีอมทรพัย ์ธนาคารกรงุไทย 
สาขาพัทยากลาง ชื่อบัญชี Sunshine Rally เลขที่บัญชี 
227-0-06112-8 พรอ้มสง่สำาเนาใบโอนเงนิและเอกสารใบสมคัรมาที ่
Email : 10775sunshine@gmail.com 
หรือ Line ID : @sunshineradio
- หลักฐานในการสมัคร
 1. สำาเนาทะเบียนรถ (ที่ยังไม่หมดอายุ)
 2. สำาเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ผู้ขับ)
 3. สำาเนาบัตรประชาชนหรือสำาเนาทะเบียนบ้าน 
           (ผู้ร่วมเดินทาง)

ไซส์เสื้อ 


