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เลขที่............./2561 

เลขที.่................./2561 
วันที่.............................. 
เวลา.............................. 

วันที่.............................  
ใบสมัคร  

โครงการสมาชกิสัมพันธ์ ป ี2561  
ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมนิวทราเวลบีชรีสอร์ท อ.ท่าใหม ่จ.จันทบุรี 

 
เคยเข้าร่วมโครงการแล้วปี.......................        ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ 

      
 1. ข้าพเจ้า..........................................................................สมาชิกเลขที่............................เลขประจ าตัว............................ 

สังกัด.......................................................เป็นสมาชิกสหกรณ์เมื่อปี.........................เกิดวันที่.......................................อายุ..............ปี 

โทรศัพท์มือถือ.....................................................ไซส์เสื้อยืดคอกลม....................... 

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน...................................................................................โทรศัพท์............................................. 

 2. ข้าพเจ้า..........................................................................สมาชิกเลขที่............................เลขประจ าตัว............................ 

สังกัด.......................................................เป็นสมาชิกสหกรณ์เมื่อปี.........................เกิดวันที่.......................................อายุ..............ปี 

โทรศัพท์มือถือ.....................................................ไซส์เสื้อยืดคอกลม....................... 

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน...................................................................................โทรศัพท์............................................. 
  

*** ข้าพเจา้ขอรับรองว่ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  สามารถดูแลตัวเองได้ในระหว่างการเดินทาง และข้าพเจ้ายินดีให้
ความร่วมมือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทาง สอ.กฟภ. ก าหนดไว้ทุกประการ *** 

  
 ลงชื่อ................................................ (1)   ลงชื่อ................................................ (2) 
 

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

ส่งใบสมัครมาที่ สอ.กฟภ. (คุณสวรรณ,คณุขวัญชนก) ภายในวนัที่ 22 มิถุนายน 2561 ทาง ID Line : 0956429975 (เพ่ิมเพ่ือน
ด้วยเบอร์มือถือ) แฟ็กซ์ 02-9530503 โทร. 095-6429975 
 
หมายเหตุ   1. สอ.กฟภ.จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการก่อนเป็นล าดับแรก โดยวิธีการ จับฉลาก หรือ RANDOM 

 2. กรณีสมาชิกเข้าร่วมโครงการไม่ครบ 90 คน สอ.กฟภ.จะพิจารณาให้สมาชิกที่เคยเข้าร่วมแล้วเป็นล าดับต่อไป 
  3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ใหส้มาชกิท่านอื่นได้   4. สงวนสิทธิ์ไม่มีผู้ติดตาม 
 5. สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้องช าระเงินมัดจ าเข้าร่วมโครงการ 1,000 บาท ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 
2561 หากเกินเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ จ านวนเงินดังกล่าว สอ.กฟภ. จะคืนให้ในวันที่ท่านร่วมเดินทาง หากไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการได้ สอ.กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงินมัดจ าคืน 

  
  ส าหรับเจ้าหน้าที ่

 
 
 ได้รับเงินมัดจ าจาก นาย/นาง/นางสาว................................................................................................
จ านวน 1,000 บาท (หนึ่งพนับาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว  
  

ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับใบสมัคร     ลงชื่อ..............................................ผู้จัดการ สอ.กฟภ.   

       (.............................................)                      (นายฉัตรชัย ทวโีภค)                                 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

06:00 น. รถบสั พรอ้มเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความส าดวกเก็บสมัภาระขึน้รถใหค้่ะ 

06:30 น. น าคณะทา่นออกเดนิทางไปยงั จ.จนัทบรีุ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง เจา้หนา้ท่ี 

  แจก อาหารเชา้ ( 1 ) ใหร้บัประทานบนรถ อิสระ เลน่เกมท่ีไกดข์องทางแสนสบายได ้

  จดัเตรียมไวใ้หก้บัคณะท่าน เพ่ือความเพลิดเพลิน พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

11:30 น. ถึง จ.จนัทบรีุ เจา้หนา้ท่ีน าทา่นเขา้ชม วดัคาทอลิกจนัทบรีุ หรือ อาสนวิหารพระนางมารี

      อาปฏิสนธินริมล 1 ใน Unseen in Thailand โบสถค์ริสตศิ์ลปะ

      แบบโกธิคภายในตกแตง่ดว้ยกระจกสีสเตนกลาส ท่ีงดงาม

      มาก ส่วนลวดลายจิตรกรรมภายใน เขยีนโดยชา่งชาวไทย

      ซ่ึงแมแ้ตช่าวตา่งชาตทิี่มาเย่ียมชมยงัชมว่าเป็นวดัท่ีสวยงาม

      มีเอกลกัษณไ์มแ่พใ้นประเทศแถบยโุรป   

จากนัน้ เราจะพาทา่น ไปยงัชมุชนริมน า้จนัทบรู เป็นชมุชนเกา่แกม่ีอาย ุ    

  ยาวนานกว่า 300 ปี ท่ีนีท่า่นจะไดส้มัผสักบัความเกา่แกข่อง    

  ชมุชนแลว้ ทา่นยงัสามารเลือกชือ้หาของที่ระลึก หรือ เดนิเลน่    

  ชมิ อาหาร ขนม พ้ืนเมืองไดอี้กดว้ยค่ะ 

12:30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ( 2 ) หมชูะมวง  น า้พริกปูไข ่ปลากะพงนึง่ซีอ้ิว  ไขเ่จียวปู 

  ทะเลผดัฉ่า ตม้ย ารวมมิตรทะเล  ย ายอดมะพรา้ว เห็ดออรินจิผดักุง้ ขา้ว, น า้เย็น 

   

13:30 น. เดนิทางไปยงั จนัทบรีุ อควาเรียม เดนิผา่นอโุมงคค์ร่ึงวงกลมภายในมีปลากระเบนราห,ู

  ปลาโรนนิ, ฉลาม ฯลฯ สวยงามไมน่า่พลาดอย่างย่ิง 

   

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นเดนิเลน่ชมวิวทิศทศัน ์ของ เสน้ทางศีกษาธรรมชาตอิ่าวคุง้กระเบน ซ่ึง  

  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ทรงพระราชทานเงนิทนุกอ่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นแหลง่เรียนร ู ้

 และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลน ภายในมีเสน้ทางศึกษาธรรมชาต ิจดัแบ่งเป็นสถาน ีร่มร่ืนและ 

 สวยงาม 

วนัที่ 14 ก.ค.  : กทม. – จนัทบรีุ - วดัคาทอลิกจนัทบรีุ – ชมุชนริมน า้จนัทบรู –  

   จนัทบรีุ อควาเรียม – เสน้ทางศีกษาธรรมชาติอ่าวคุง้กระเบน - ปารต์ี ้

   ( B / L / D ) 



 
 
 
 

15:30 น. เดนิทางเขา้ท่ีพกั พักผอ่น เดนิทางชายหาด เลน่น า้สระว่ายน า้ ตามอธัยาศยั 

18:00 น. รบัประทานอาหารเย็น ( 3  ) ณ โรงแรมที่พกั พรอ้มกบัสนกุสนามกบักิจกรรมที่ทาง 

  ทีมงานไดจ้ดัเตรียมใหก้บัคณะทา่นไดร้วมสนกุกนัจา้ 

22:00 น. ถึงเวลาอนัสมควร เขา้หอ้งพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยัจา้ 

 

 

 

 

 

07:00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ( 4 )ณ โรงแรมที่พัก พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

10:00 น. เก็บสมัภาระ เช็คเอาท ์เตรียมตวัออกเดนิทางเที่ยวตอ่จา้ 

10:30 น. น าทา่นเดนิทางไปยงั จดุชมวิวเนนินางพญา       

  ตัง้อยู่บนเนนิริมทะเลใกลก้บัหาดคุง้วิมาน และ      

  ปากอ่าวคุง้กระเบน เป็นจดุชมวิวท่ีขึน้ชือ่ของ      

  จนัทบรีุเพราะมีทิวทศันท์ี่สวยงาม ทัง้ถนนเลียบ      

  ชายทะเลที่ทอดยาวไปจนถึงหาดคุง้วิมาน อ่าวคุง้      

  กระเบน และแหลมเสด็จที่อยู่ ฝัง่ตรงขา้มบริเวณ      

  ปากอ่าว วิวทิวทศันท์ี่สวยงาม มองเห็นทะเลสดุ      

  ลกูหลูกูตา บนจดุชม วิวเนนินางพญาแห่งคุง้วิมาน     

  เป็นบรรยากาศท่ีนา่ประทบัใจย่ิงนกั อีกหนึง่สถานที่     

  ทอ่งเที่ยวแห่งจนัทบรีุ ท่ีมีความสวยงาม ทัง้ทะเล ทัง้     

  ภเูขา ถือว่าเป็นวิมานแห่งจนัทบรีุที่ใครไมเ่คยมา ตอ้ง     

  มาสมัผสัใหไ้ด ้จดุชมวิวเนนินางพญา เป็นสถานที่ท่ีชมวิวไดส้วยงามที่สดุ และมีคู่รกัน า

  กญุแจมาคลอ้งเป็นสญัญารกัระหว่างกนัอีกดว้ย       

  บรรยากาศระหว่างทางก็จะเป็นจดุชมวิวตา่งๆสถานที ่     

  ใหถ้่ายรปู ศาลานัง่พักใหบ้ริการนกัทอ่งเที่ยว และมี     

  ขอบทางสีแดงใหน้กัปัน่ ปัน่จกัรยานไปตามเสน้ทาง     

  ถนนบรูพาชลทิตไดอี้กดว้ย เมื่อขึน้มาถึงดา้นบนก็จะ     

  เห็นบริเวณกวา้งและวิวภเูขากบัทะเลท่ีสวยงาม มีรัว้     

  กัน้เพ่ือปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยว เนือ่งจากมีลกัษณะที่เป็นผาชนัลงไป มีพ้ืนทีใ่หน้ัง่ 

  พกัผอ่น ใหไ้ดถ้่ายรปูกนั เมื่อเราเดนิไปทางดา้นขวาของจดุชมวิว เราจะไดเ้ห็นภาพที่สวย

  มาก ซ่ึงเรามกัจะเห็นโฆษณามาถ่ายท าอยู่บ่อยครัง้ 

 11:30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ( 5  ) ปลากระพงทอดราดน า้ปลา ปูนิม่ผดัพริกไทยด า  

  ดอกกระหล า่ผดัก ุง้ ห่อหมกทะเล หมึกผดัซอส เห็ดผดัน า้มนัหอย แกงเลียงกุง้สด 

  ขา้วสวย ผลไมร้วม 

วนัที่ 15 ก.ค.  : จดุชมวิวเนนินางพญา – โอเอซีส ซีเวิลด ์– บบุเฟ่ตผ์ลไม ้– ชือ้ของฝาก – 

   กทม.        ( B / L / - ) 



 
 
 
 

13:00 น. น าทา่นเขา้ชม การแสดงของโลมาแสนรู ้การแสดงโลมา 2 สายพนัธุไ์ทย นัน่ก็คือ โลมา

  ปากขวดหรือโลมาสีชมพ ูและโลมาหวับาตรหรือโลมาอิระวด ีและนอกจากการแสดงโลมา

  แลว้นัน้อเอซีส ซีเวิลดก็์ยงัเปิดบริการใหน้กัทอ่งเที่ยวลงเลน่น า้กบัโลมาดว้ย จบัได ้สมัผสั

  ได ้ชนดิท่ีเรียกว่า “เนือ้แนบเนือ้” กนัเลยทีเดยีว เรียกไดว้่าเป็นอีกหนึง่ความประทบัใจ 

  เป็นอีกหนึง่ความทรงจ าท่ีเป็น ครัง้หนึง่ในชวิีต  

    

14:00 น. น าทา่นเดนิทางไปยงัสวนผลไม ้ใหท้า่นไดร้บัประทานผลไมอ้ย่างจใุจ ( บบุแฟ่ตผ์ลไม ้ 

   เงาะ ทเุรียน ลองกอง มงัคดุ สละ เป็นตน้ ) และซ้ือกลบัไปฝากคนทางบา้นกนัจากที่ 

   สวนเลย จา้ 

15:00 น. น าทา่นไปยงัรา้นจ าหนา่ยของฝาก ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือหาของฝากกนัจา้ เชน่    

   อาหารทะเลแปรรปู เสน้จนัท ์กะปิ น า้ผลไม ้เป็นตน้ 

15:30 น. เจา้หนา้ท่ีน าทา่นเดนิทางกลบั กทม.  

20:30 น. โดยประมาณเดนิทางถึง กทม. โดยสวัสดภิาพ และประทบัใจจา้  

             ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞   

**หมายเหตุ:  โปรแกรมการท่องเทีย่วอาจเปล่ียนแปลงบ้างตามความเหมาะสมของสภาพ  
 ภูมิอากาศ และ ความต้องการของท่านทัง้น้ี ทางเราจะเป็นผู้พจิารณาตามความเหมาะสม 
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แผนผงัของโรงแรม 

 

 




