


 

 

สวนละไม 
กิจกรรม บุฟเฟ่ตผ์ลไม้ สวนละไม ป ี2562 มี

รายละเอียดเบื้องต้น ดังนีค้่ะ 

1. นั่งรถรางเข้าชมสวน ขึ้นไปทีจุ่ดบริการที่หนึง่ 

และจุดบรกิารที่สอง ตามโปรแกรมของทางสวน 

2. จดุทีห่นึง่  แวะเที่ยวชมในสวนเงาะ พร้อมทาน

เครื่องดื่มและของว่างรองท้องทีอ่าคารและซุ้ม

บริการตา่งๆภายในสวนเงาะ ที่ทางสวนได้

จัดเตรียมไว้ให ้

3. จดุทีส่อง ทานบุฟเฟ่ตผ์ลไม้หลากหลายชนิด 

อาทิเช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด สละ ลองกอง และ

ผลไม้อื่นๆตามฤดกูาลค่ะ พร้อมด้วยข้าวเหนียว 

ส้มต า ไกท่อด และของหวานตา่งๆ ตามรายการที่

สวนจัดเตรียมไว้ใหค้ะ่ 

4. จดุทีส่าม เที่ยวชมฟาร์มแกะบรรยากาศสุดชิล 

ที่บริเวณด้านหนา้สวนละไม สามารถเบ่นและ

สัมผัสน้องแกะอย่างใกล้ชิด ถา่ยรูป และปอ้นหญา้

ได้อย่างสนุกสนาน เป็นกจิกรรมสุดท้ายคะ่ 

วนัแรก 

06.00 น.  ออกเดินทางจาก สอ.กฟภ. มุ่งสู่ บางชัน แฮปปี้โ ฮมสเตย์ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 

12.00 น.   เรือของบางชัน แฮปปี้ โฮมสเตย์ เทียบท่า ท่าเรืออ่างกระป๋อง เดินทางไปยังที่พัก 

12.30 น.   เช็คอิน เก็บสัมภาระเข้าที่พัก 

13.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารมื้อกลางวัน กับเมนูพิเศษที่ทางโฮมสเตย์จัดเตรียมไว้ให้ 

15.00 น.   สวมเส้ือชูชีพ ล่องเรือเที่ยวชม ทะเลผืนป่าโกงกางอันกว้างใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ได้สนุกสนาน   

ชุ่มฉ่ ากับกิจกรรม “แพเปียก” และถ่ายรูป “ฝูงเหยี่ยวแดง” จ านวนมาก ไป “ชมทะเลแหวก” UNSEEN THAILAND    แห่งเดียวใน

ภาคตะวันออก ที่ทอดยาวน่าตื่นตาตื่นใจ และชมวิธีการท าประมงของชาวบ้าน 

18.00 น.   กลับถึงที่พัก อาบน้ า เตรียมตัวร่วมรับประทานอาหารเย็น เป็นเมนูบุฟเฟ่ต์ Sea food สดๆ และ       

อาหารพื้นบ้านรสเด็ด+ผลไม้ตามฤดูกาล 

19.00 น.   สัมผัสบรรยากาศยามค่ าคืน (บนแพไม้ มีบริการคาราโอเกะ) และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

22.30 น.   ปิดไฟ เข้านอน เตรียมตัวส าหรับเช้าวันรุ่งขึ้น  --ราตรีสวัสดิ์— 

วนัทีส่อง 

06.00 น.   เช้าวันใหม่ ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่หน้าศาลเจ้าพ่อปากน้ าเวฬุ จิบชา โอวันติน กาแฟ ร้อนๆ ยามเช้า 

08.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารมื้อเช้ามีAmerican Breakfast และข้าวต้มปลากระพงสดๆ 

09.00 น.   เดินทางออกจาก บางชัน แฮปปี้ โฮมสเตย์ มุ่งสู่ สวนละไม บุฟเฟต์ผลไม้ 

12.00 น.    เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์ผลไม้ และร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สวนละไม จัดเตรียมไว้ให้ 

15.00 น.   ออกเดินทางจากสวนละไม กลับสู่ สอ.กฟภ. โดยสวัสดิภาพ   

*เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

โปรแกรม 

สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.peacoop.or.th  

โทร.095-6429975 คุณสวรรณ, คุณขวัญชนก 



เลขที่............./2562 

เลขที.่................./2562 

วันที่.............................. 

เวลา.............................. 

วันท่ี............................. 

สนใจเข้าร่วมโครงการในวันที ่ 
(เลือกได้เพียง 1 รอบ เท่านั้น) 

วันที่ 11 - 12 พ.ค. 62 วันที่ 25 - 26 พ.ค. 62 วันที่ 15 - 16 มิ.ย. 62 

 

ใบสมัคร 
โครงการสมาชกิสัมพันธ์ 2562  

ณ บางชัน แฮปปี้ โฮมสเตย์ อ.ขลุง จ.จันทบุร ี
   
 
     
 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 30 เมษายน 2562 ทาง Line โดยเพิ่มเพ่ือนผ่านเบอร์มือถือ 
0956429975 หรอื แฟ็กซ์ 02-9530503 สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมโทร 095-642-9975 (ขวัญชนก) 
 

หมายเหตุ   1. สอ.กฟภ.จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการก่อนเป็นล าดับแรก โดยวิธีการ RANDOM 
 2. กรณีสมาชิกเข้าร่วมโครงการไม่ครบ 130 คน สอ.กฟภ.จะพิจารณาใหส้มาชิกที่เคยเข้าร่วมแล้วเป็นล าดับต่อไป 

  3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้สมาชกิท่านอื่นได้   4. สงวนสิทธิ์ไม่มีผู้ติดตาม 
 5. สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้องช าระเงินมัดจ าเข้าร่วมโครงการ 1,000 บาท ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 
2562 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 ทวีโภค)                                 
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