
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำานักงานพัทยา ชวนคุณแม่และครอบครัว มาเติมเต็มความสุขในเดือนแห่งความพิเศษ 
ในรูปแบบแรลล่ีท่องเท่ียว กับกิจกรรมสิงหาพาแม่เที่ยว ตอน “ปล่อยปู ดูทะเล หลงเสน่ห์ตะวันออก”  เดินทาง กราบสักการะ 
ขอพร เพื่อความเจริญรุ่งเรือง เป็นสิริมงคล ที่ วัดจีนประชาสโมสร หรือ เล่งฮกยี่ วัดจีนเก่าแก่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา แวะตลาด
บ้านใหม ่ตลาดร้อยปีริมแม่นำา้บางปะกง ท่องเที่ยวชุมชนเรียนรู้ ศูนย์เครื่องจักสานใหญ่ที่สุดในโลก ชมโชว์โลมาที่ดีที่สุดในเอเชีย 
Pattaya Dolphinarium เที่ยวสวนสนุกเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกในประเทศไทย Legend Siam เมืองแห่งตำานานอารยะสยาม จุด
หมายแห่งใหม่ ณ พัทยา ทำากิจกรรมปล่อยปูสู่ธรรมชาติ ที่ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางนำา้ พักผ่อนบรรยากาศ
ริมทะเล ที่โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง

กรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา – ชลบุรี – ระยอง

ตอน

เส้นทาง

อัตราค่าสมัคร
3,500 .-
รถ 1 คัน ต่อ 2 ท่าน

( อัตรานี้รวมค่าที่พัก 1 คืน, ค่าอาหาร 5 มื้อ 
พร้อมรับเสื้อโครงการจำานวน 2 ตัว )
** ผูต้ดิตามอายุ 12 ปขีึน้ไป คดิเพิม่ 1,500 / ทา่น(มทีีน่อนเสรมิ)
  ผู้ติดตามอายุ 5-11 ปี คิดเพิ่ม 700 / ท่าน
  ผู้ติดตามอายุต่ำากว่า 5 ปี ไม่คิดค่าใช้จ่าย

17-18
สิงหาคม
2 5 6 2

ขั้นตอนการสมัคร
- ชำาระค่าสมัคร ด้วยการโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา
พัทยากลาง ชื่อบัญชี นายบุณเกียรติ วิวัฒนเดชา และ นายบุญทรัพย์ วิวัฒน
เดชา เลขทีบ่ญัช ี227-1-16926-7 พรอ้มสง่สำาเนาใบโอนเงนิและเอกสารใบสมคัร
มาที่ Email : 10775sunshine@gmail.com  
หรือ Line ID : @sunshineradio
- หลักฐานในการสมัคร
1. สำาเนาทะเบยีนรถ (ทีย่งัไมห่มดอาย)ุ 2. สำาเนาใบอนญุาตขบัขีร่ถยนต ์(ผูข้บั)
3. สำาเนาบัตรประชาชน (ผู้นำาทาง,ผู้ติดตาม) 

แรลลี่ท่องเที่ยว

500.-รบัสิทธิ์ส่วนลด
พาคุณแม่เที่ยว



ใบสมัคร

ชื่อ - นามสกุล _______________________________________ อายุ ______ปี ว/ด/ป เกิด _______________________ ไซส์เสื้อ _______

ชื่อ - นามสกุล _______________________________________ อายุ ______ปี ว/ด/ป เกิด _______________________ ไซส์เสื้อ _______

ชื่อ - นามสกุล _______________________________________ อายุ ______ปี ว/ด/ป เกิด _______________________ ไซส์เสื้อ _______

ชื่อ - นามสกุล _______________________________________ อายุ ______ปี ว/ด/ป เกิด _______________________ ไซส์เสื้อ _______

ค่าสมัคร คันละ 3,500 บาท
ผู้ติดตาม อายุ 12 ปีขึ้นไป      จำานวน ______ คน x 1,500 บาท  รวมเงิน ______ บาท 
ผู้ติดตาม อายุ 5-11 ปี   จำานวน ______ คน x  700 บาท  รวมเงิน ______ บาท
ผู้ติดตาม อายุต่ำากว่า 5 ปี     จำานวน ______ คน ไม่คิดค่าใช้จ่าย 
ส่วนลดพิเศษคุณแม่ร่วมเดินทาง  500 บาท
     รวมค่าสมัครทั้งสิ้น  _____________ บาท
  

ผู้ขับ / Driver

ผู้นำาทาง / Navigator

ผู้ติดตาม / Follower 1 ( ถ้ามี )

ผู้ติดตาม / Follower 2 ( ถ้ามี )

รายละเอียดรถยนต์ที่เข้าร่วมแข่งขัน

รายละเอียดชำาระค่าสมัคร

ลงชื่อ.......................................................................................... ผู้สมัคร
............................./..................................../.........................

ยี่ห้อรถยนต์ _______________________________ทะเบียน ______________  สี ________ รุ่น ___________________________________

 ขา้พเจา้ ผูน้ำาทางและผูร้ว่มรถทกุคน ยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามกฏระเบยีบของการรว่มกจิกรรมในครัง้นี ้และกฏหมายจราจรอยา่งเครง่ครดั ทัง้นีข้า้พเจา้ 
ผูน้ำาทางและผูร้ว่มรถทกุคน จะไมเ่รยีกรอ้งความรบัผดิชอบหรอืคา่เสยีหายทางทรพัยส์นิและรา่งกายใดๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้จากอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 
จากคณะผู้จัดการแข่งขันนอกเหนือจากวงเงินประกันที่คณะผู้จัดได้ทำาไว้กับบริษัทประกัน ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ขับขี่ยินยอมรับผิดชอบและรับทราบเงี่อนไขข้างต้น
ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ที่อยู่ _____________________________________________________________________________________________________________

ที่อยู่ _____________________________________________________________________________________________________________

ที่อยู่ _____________________________________________________________________________________________________________

ที่อยู่ _____________________________________________________________________________________________________________

โทรศัพท์______________________________________________  Email_____________________________________________ 

โทรศัพท์______________________________________________  Email_____________________________________________ 

โทรศัพท์______________________________________________  Email_____________________________________________ 

โทรศัพท์______________________________________________  Email_____________________________________________ 

เลขที่บัตรประชาชน / ID No. ____________________________ เลขที่ใบขับขี่ / Driver License No. ______________________________

เลขที่บัตรประชาชน / ID No. ____________________________ เลขที่ใบขับขี่ / Driver License No. ______________________________

เลขที่บัตรประชาชน / ID No. ____________________________ เลขที่ใบขับขี่ / Driver License No. ______________________________

เลขที่บัตรประชาชน / ID No. ____________________________ เลขที่ใบขับขี่ / Driver License No. ______________________________

หมายเลขรถ............

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

ไซส์เสื้อ 



โปรแกรมการเดินทาง วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

06.00 น.

06.40 น.

07.00 น.

08.10 น.

10.00 น.

12.30 น.

15.00 น.

17.00 น.

พบกันที่ ลิตเติ้ลวอร์คบางนา ลงทะเบียนรับอาหารเช้า ( มื้อ 1 ) ติดสติ๊กเกอร์รถ

บรีฟเส้นทางก่อนออกเดินทาง ถ่ายรูปหมู่ที่ระลึกหน้าซุ้มสตาร์ท

ออกเดินทาง ปล่อยรถสตาร์ทการแข่งขัน

TC.1

TC.2

TC.3

TC.4

FINISH

สักการะ ขอพร ทีว่ัดจีนประชาสโมสร(เล่งฮกยี่) แวะเดินเที่ยวตลาดร้อยปีทีต่ลาดบ้านใหม่ 

ท่องเที่ยวชุมชนพนัสนิคม ที่ศูนย์เครื่องจักสานใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมรับประทานอาหารท้องถิ่น ( มื้อ 2 )

Pattaya Dolphinarium โชว์โลมาดีที่สุดในเอเชีย แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของพัทยา

Legend Siam สวนสนกุเชงิวฒันธรรมแหง่แรกในประเทศไทย เมอืงแหง่ตำานานอารยะสยาม 
จุดหมายแห่งใหม่ ณ พัทยา

พักผ่อนในบรรยากาศริมทะเล KANTARY BAY RAYONG กิจกรรมงานเลี้ยงช่วงเย็น ( มื้อ 3 )



โปรแกรมการเดินทาง
วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562

06.00 - 09.30 น.

10.00 น.

11.30 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อ 4 ) 

ออกเดินทาง สูศู่นย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำา เที่ยวชมเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนพร้อมกิจกรรมปล่อยปู 

รับประทานมื้อกลางวัน ( มื้อ 5 )  

แวะซื้อของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


