
แรลลี่ต ะวันหรรษา ตอน “คิดถึง.. . อ้อมกอด

ธรรมชาติ@นครนายก”...ไปให้ธรรมชาติโอบกอด 

นครนายกพร้อมต้อนรับทุกคนมาสัมผัสกับบรรยากาศป่าเขา

และธรรมชาตทิีร่ายลอ้ม มสีถานทีท่อ่งเทีย่วหลากหลาย ทัง้ภเูขา 

น้ำาตก สถานทีท่างศาสนา ชมุชนทอ่งเทีย่งทางวฒันธรรม รวม

ไปถึงอาหารอร่อยๆ ที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน

06.00 น.  ลงทะเบียน หน้าเดอะไทด์รีสอร์ทบางแสน
07.00 น.  ตีธงปล่อยตัวขบวนแรลลี่
08.00 น.  สักการะขอพรองค์พระพิฆเนศปางนั่ง ประทานพรองค์ใหญ่
          ณ วัดโพรงอากาศ
10.00 น.  เที่ยวชมฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยทาก ณ เอเดนฟาร์ม
         พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น.  สักการะพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่
         ณ พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์  
13.15 น.  เดินทางถึงที่ภูมนตรารีสอร์ท ฟังบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
         ด้านความปลอดภัยสำาหรับกิจกรรมล่องแก่ง
14.05 น.  สนุกกับกิจกรรมล่องแก่ง ณ ท่าเรือเขื่อนขุนด่านปราการชล
16.05 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ภูมนตรารีสอร์ท 
18.00 น.  กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์

( อัตรานี้รวมค่าที่พัก 1 คืน, ค่าอาหาร 4 มื้อ 
พร้อมรับเสื้อโครงการจำานวน 2 ตัว )
** ผู้ติดตามอายุ 12 ปีขึ้นไป คิดเพิ่ม 1,200 / ท่าน
  ผู้ติดตามอายุ 5-11 ปี คิดเพิ่ม 800 / ท่าน
  ผู้ติดตามอายุต่ำากว่า 5 ปี ไม่คิดค่าใช้จ่าย

3,500 บาท ต่อ 2 ท่าน

1. โทรจองร่วมทริป 038 - 424501 - 2 ต่อ 109
   2. ชำาระค่าสมัคร ด้วยตนเองที่ฝ่ายกิจกรรม บ.วี.ซี. สปอตโปรดั๊กชั่น จก. 
หรือชำาระด้วยการโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพระ
ตำาหนัก-พัทยา ชื่อบัญชี นายบุณเกียรติ วิวัฒนเดชา และ นายบุญทรัพย์ วิวัฒน
เดชา และ น.ส.วรรณี วิวัฒนเดชา เลขที่บัญชี 550-0-59246-3 
   3. ส่งหลักฐานการสมัคร มาที่ E-mail : 10775sunshine@gmail.com 
หรือ Line ID : @sunshineradio

    
    1. เอกสารชำาระเงิน
    2. สำาเนาทะเบียนรถ (ที่ยังไม่หมดอายุ)
    3. สำาเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ผู้ขับ)
    4. สำาเนาบัตรประชาชนหรือสำาเนาทะเบียนบ้าน ผู้ร่วมเดินทาง



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 3,500 บาท ต่อ 2 ท่าน
ผู้ติดตาม อายุ 12 ปีขึ้นไป      จำานวน ______ คน x  1,200 บาท  รวมเงิน ______ บาท 
ผู้ติดตาม อายุ 5-11 ปี   จำานวน ______ คน x  800 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 ___________________________________

 ข้าพเจ้า ผู้นำาทางและผู้ร่วมรถทุกคน ยินดีที่จะปฏิบัติตามกฏระเบียบ, มาตรการด้านสาธารณะสุข (new normal) ของผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
และกฏหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ข้าพเจ้า ผู้นำาทางและผู้ร่วมรถทุกคน จะไม่เรียกร้องความรับผิดชอบหรือค่าเสียหายทางทรัพย์สินและร่างกายใดๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง จากคณะผู้จัดการแข่งขันนอกเหนือจากวงเงินประกันที่คณะผู้จัดได้ทำาไว้กับบริษัทประกัน ข้าพเจ้าซึ่งเป็น
ผู้ขับขี่ยินยอมรับผิดชอบและรับทราบเงี่อนไขข้างต้นทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ที่อยู่ปัจจุบััน________________________________________________________________________________________________________

ที่อยู่ปัจจุบััน________________________________________________________________________________________________________

ที่อยู่ปัจจุบััน________________________________________________________________________________________________________

ที่อยู่ปัจจุบััน________________________________________________________________________________________________________

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............
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