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ใบสมัครรวมกิจกรรม 

โครงการ “ครอบครัวไทย รู รัก สามัคคี” PEACE ROAD RALLY 2015 

เสนทาง กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี 

วันเสารและอาทิตยท่ี  22 – 23 สิงหาคม 2558 

 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................... อายุ ............................... ป 

ท่ีอยูติดตอ เลขท่ี ............................ ซอย ..................................................... แขวง ............ .................................. 

เขต .................................................... จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย ....................................... 

โทรศัพท .......................................... โทรสาร..................................โทรศัพทมือถือ .................................................. 

E-mail......................................................................หมายเลขทะเบียนรถ ................................ สมาชิกท่ีรวมเดินทาง

ไปพรอมกับขาพเจารวม ............ ทาน ไดแก 

 

1. …………………………………………………………. อายุ …………...….. ป 

2. …………………………………………………………. อายุ …………….…. ป 

3. …………………………………………………………. อายุ ………….……. ป 

 

            ขาพเจา ขอสมัครเขารวมกิจกรรมแรลล่ี โครงการ “ครอบครัวไทย รูรัก สามัคคี”  PEACE ROAD 

RALLY ของ มูลนิธิสหพันธสันติภาพสากล (ประเทศไทย) โดยทราบดีวา การเขารวมแรลล่ีรถยนตดังกลาวเปนความ

สมัครใจของขาพเจา และสมาชิกผูรวมเดินทางทุกทาน 

          ท้ังนี้ หากมีเหตุจําเปนสุดวิสัยใดๆ ท่ีทําใหตองมีการเล่ือนหรือยกเลิกการเดินทาง รวมท้ังทําให

ขาพเจา และ/หรือ สมาชิกรวมเดินทางประสบอุบัติเหตุ หรือ ไดรับความเสียหายใดๆ ขาพเจาไมสามารถเรียกรอง

คาเสียหายและความรับผิดชอบใด ๆ ท่ีเกิดจากความเสียหายท้ังหมด หรือ เอาความใดๆ กับ มูลนิธิสหพันธสันติภาพ

สากล (ประเทศไทย) 

 

 

ลงช่ือ ................................................................ ผูสมัคร 

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

วันท่ี.......................................... 
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สิ่งท่ีผูสมัครเขารวมการแขงขันจะไดรับ 

 

- เส้ือยืดโครงการฯ ทีมละ 2 ตัว (ถาซื้อเพิ่มราคาตัวละ 149 บาท) 

- อาหาร 3 มื้อ (วันเดินทาง : อาหารวางเชากอนเดินทาง, อาหารมื้อเย็นท่ีโรงแรม และวันเดินทางกลับ 

อาหารเชาท่ีโรงแรม) 

- หองพักท่ี โรงแรม รอยัลริเวอรแคว รีสอรท แอนด สปา (สามารถพักได 2 ทานตอหอง) 

- รวมสนุกกับกิจกรรมตลอดเสนทาง พรอมรับรางวัลกับกิจกรรมในงานเล้ียง 

วิธีการสมัคร 

 โอนเงิน  ช่ือบัญชี น.ส.หทัยทิพย อินทรทุม  

 ธนาคารกสิกรไทย เลขท่ีบัญชี 665-209-687-3  สาขาเดอะไนน เซ็นเตอร พระราม 9 

เอกสารการสมัคร 

 สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาใบขับข่ี / สําเนาทะเบียนรถยนตท่ีใชเขารวมแขงขัน 

หมายเหตุ 

- คาสมัคร  3,500 บาท  / คัน / 2 ทาน 

- กรณีผูรวมเดินทางดวยรถคันเดียวกัน ผูใหญ คิดคาใชจายเพิ่ม 1,000 บาท (เตียงเสริม) 

- กรณีผูรวมเดินทาง เด็ก อายุ 12 ป ข้ึนไป คิดคาใชจายเพิ่ม 1,000 บาท  

- กรณีผูรวมเดินทาง เด็ก  อายุ 5 -12 ป คิดคาใชจายเพิ่ม 600 บาท 

- กรณีผูรวมเดินทาง เด็ก อายุตํ่ากวา 5 ป ไมเสียคาใชจาย 

 

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี :- 

มูลนิธิสหพันธสันติภาพสากล (ประเทศไทย)  www.upf.or.th  

หรือ นายสุวัชชัย  สิทธิชัย 08-4935-3883 , นางสาวนัยนาชนก  บุณยรัตพันธุ 08-1617-8221 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.upf.or.th/
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รายละเอียดการสมัครเขารวมกิจกรรม การแขงขันแรลลี่ครอบครัว 

โครงการ “ ครอบครัวไทย รูรัก สามัคคี ” 

PEACE ROAD RALLY 

เสนทาง กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี 

วันเสารและอาทิตยท่ี  22 – 23 สิงหาคม 2558 

 

1. กรอกรายละเอียดใบสมัครใหครบถวนสมบูรณดวยตัวบรรจง 

2. โอนเงินคาสมัคร  

3. สงแฟกซใบสมัครเขารวมโครงการและสลิป หรือหลักฐานการโอนเงิน พรอมสําเนาใบอนุญาตขับข่ีของผูขับ

ไปท่ี หมายเลข โทรสาร 0-2718-5086 

4. เมื่อทาง มูลนิธิสหพันธสันติภาพสากล (ประเทศไทย) ไดรับใบสมัครพรอมหลักฐานการโอนเงินจากทานแลว 

จะแจงยืนยันใหทานทราบทาง E-mail หรือ ทางโทรศัพทใหทานทราบอีกครั้ง 

5. เมื่อไดรับเงินแลวทางมูลนิธิฯ จะทําการจองท่ีพัก โดยเรียงลําดับการจายเงิน 

6. กําหนดรวมพลกอนปลอยตัวแรลล่ี เสนทาง กรุงเทพฯ–กาญจนบุรี ในวันเสารท่ี 22 สิงหาคม 2558 เวลา 

06.30 น. ณ บริเวณ ดานหนาสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแหงประเทศไทย 

7. ในวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 เวลา 19.00 น. จะมีการปฐมนิเทศอธิบายกฎกติกาเบ้ืองตน ณ หองประชุมช้ัน 

4 มูลนิธิสหพันธสันติภาพสากล (ประเทศไทย) ซอยรามคําแหง 24 (แยก 2) ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 

8. หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ทาง มูลนิธิฯ จะรีบติดตอ แจงไปยังทานทางโทรศัพท 

9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี :  

นายสุวัชชัย  สิทธิชัย 08-4935-3883 , นางสาวนยันาชนก  บุณยรัตพันธุ 08-1617-8221 

 

 

………………………………… 


