
ตอน

พร้อมกับการเดินทางครั้งใหม่แล้วหรือยัง !! 
แรลลีต่ามรอยตะวัน ชวนคณุไปเทีย่วให้ลกึ ตะลอนไปใหรู้ ้กบัจดุหมายปลายทางทีด่ีตอ่ใจ 

ใครไปก็หลงรกั “วงันำาเขยีว” กบัการเดนิทางท่องเท่ียวท่ีไม่มีเบ่ือ ใหค้ณุ ครอบครวั และ

เพื่อนๆ มีประสบการณ์ความสุขร่วมกัน ทั้งกิน พัก ช๊อป ชิล ตลอดเส้นทาง

้

้

เส้นทาง บางแสน - ปราจีนบุร ี- วังนำาเขียว้

“ กอดวังนำาเขียว เที่ยวฟาร์ม ชมความงาม มหาเจดีย ์”

( 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
5,300 บาท
รถ 1 คัน ต่อ 2 ท่าน

ขั้นตอนการสมัคร
1. โทรจองร่วมทริป 038 - 424501 -2 ต่อ 109
2. ชำาระค่าสมัคร ด้วยตนเองที่ฝ่ายกิจกรรม บ.วีซี สปอตโปรดั๊กชั่น จก. 
หรอืชำาระดว้ยการโอนเงนิเขา้ บญัชอีอมทรพัย ์ธนาคารกรงุไทย สาขาพทัยากลาง 
ชื่อบัญชี Sunshine Rally เลขที่บัญชี 227-0-06112-8 
3. ส่งหลักฐานการสมัคร มาที่ Email : 10775sunshine@gmail.com 
หรือ Line ID : @sunshineradio
- หลักฐานในการสมัคร
 1. เอกสารชำาระเงิน
 2. สำาเนาทะเบียนรถ (ที่ยังไม่หมดอายุ)
 3. สำาเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ผู้ขับ)
 4. สำาเนาบัตรประชาชนหรือสำาเนาทะเบียนบ้าน ผู้ร่วมเดินทาง

ไม่เกิน 31 สิงหาคม 2562
*เมื่อสมัครและชำาระเงิน

เพียง 4,800
พิเศษ



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 5,300 บาท
ผู้ติดตาม อายุ 12 ปีขึ้นไป      จำานวน ______ คน x  1,600 บาท  รวมเงิน ______ บาท 
ผู้ติดตาม อายุ 5-11 ปี   จำานวน ______ คน x  900 บาท  รวมเงิน ______ บาท
ผู้ติดตาม อายุต่ำากว่า 5 ปี     จำานวน ______ คน ไม่คิดค่าใช้จ่าย 
     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 



ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
06.00 น. : เปิดลงทะเบียน นักแข่งพร้อมกัน ณ จุดสตาร์ท
07.00 น. : ตีธงปล่อยรถ
09.10 น. : เรียนรู้ภูมิปัญญาสมุนไพรที่ภูมิภูเบศอุทยานการเรียนรู้สมุนไพร
         และภูมิปัญญาสุขภาพแลนด์มาร์กแห่งใหม่ปราจีนบุรี  
11.20 น. : สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขากับสถาปัตยกรรม
         สไตล์อิตาเลียน ที่เวโรน่าทับลาน 
13.20 น. : ชมความวิจิตร งดงาม และนมัสการพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรม
         วิสุทธิมงคล ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว 
14.20 น. : แวะเที่ยว ชิม ชม บรรยากาศฟาร์มเมล่อนญี่ปุ่น 
         ณ รักจังเมล่อนฟาร์ม@วังน้ำาเขียว
15.30 น. : พักผ่อนแบบใกล้ชิดติดธรรมชาติท่ามกลางขุนเขา
         นอนรับอากาศบริสุทธิ์ตลอดคืน ที่สวนสุชาดา วังน้ำาเขียว                   
18.30 - 21.00 น. : ปิดท้ายกับกิจกรรมปาร์ตี้ยามค่ำาคืน

โปรแกรมการเดินทาง วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

06.00 น.

07.00 น.

09.10 น.

11.20 น.

13.20 น.

14.20 น.

15.30 น.

18.30 - 21.00 น.

27 ตุลาคม 2562

พบกันที่ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน เปิดลงทะเบียนรับอาหารเช้า ( มื้อ 1 ) 

ตีธงปล่อยรถ

เรียนรู้ภูมิปัญญาสมุนไพรที่ภูมิภูเบศอุทยานการเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพแลนด์มาร์กแห่งใหม่ปราจีนบุรี 

TC.1

TC.2

TC.3

TC.4

FINISH

PARTY

แวะเที่ยว ชิม ชม บรรยากาศฟาร์มเมล่อนญี่ปุ่น ณ รักจังเมล่อนฟาร์ม@วังน้ำาเขียว

พักผ่อนแบบใกล้ชิดติดธรรมชาติท่ามกลางขุนเขา นอนรับอากาศบริสุทธิ์ตลอดคืน ที่สวนสุชาดา วังน้ำาเขียว

( มื้อ 3 ) ปิดท้ายกับกิจกรรมปาร์ตี้ยามค่ำาคืน พร้อมศิลปินรับเชิญที่จะสร้างความสุขให้ทุกคน

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม( มื้อ 4 )  และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขากับสถาปัตยกรรมสไตล์อิตาเลียน ที่เวโรน่าทับลาน 
พร้อมรับประทานอาหารมื้อกลางวัน ( มื้อ 2 )

ชมความวิจิตร งดงาม และนมัสการพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว


