
Seminar in the Garden
สัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกจิก๊าซ ปตท. 2562

1-2 มีนาคม 2562
สวนนงนุช พัทยา ชลบุรี



ศุกร์ที่  1 มีนาคม 2562
ช่วงเช้า  ออกเดินทางสู่พทัยา

ระยอง (41 กม. 1ชม.)  

ศรีราชา  ชลบรีุ (80 กม. 1 ช.ม.)   

กรุงเทพ (166 กม. 2 ชม.) 
10:00 น. พร้อมกนัท่ีสวนนงนชุ
10:30 น. ชมการแสดงศิลปวฒันธรรมไทยรอบพเิศษ
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวนับฟุเฟ่ห์นานาชาติ
13:00 น. สมัมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. 

ประจ าปี  2562
(สมาชิกทกุท่านลงทะเบียนท่ีห้องประชมุ)

ช่วงเยน็  เข้าห้องพกั พกัผ่อนอิสระ
งานเลีย้ง Party in The Garden #FloralBlossom

ก าหนดการ
เสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
ช่วงเช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

(Check Out)
ทศันศกึษา ศิลปวฒันธรรม ชมสวนสวย 
และกิจกรรมมากมายในสวนนงนชุซึง่ได้รับ
การยกย่องให้ติด 1 ใน 10 ของสวนที่สวย
ท่ีสดุในโลกบนเนือ้ท่ี 1,700 ไร่               

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนัอิสระ
แวะซือ้ของฝาก เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ



การสมัครเข้าร่วมสัมมนา

• โปรดแจ้งความจ านง ตัง้แต่วันนี ้– 8 กุมภาพันธ์ 2562 
1. แจ้งผ่าน Link  https://goo.gl/hyjEeo เป็นวิธีนีดี้ท่ีสะดวก ลดการใช้กระดาษ และรวดเร็วท่ีสดุค่ะ
2.  ส าหรับท่านท่ีไม่ถนดัส่งข้อมลูผ่าน Link สามารถกรอกแบบฟอร์มท่ีแนบมานี ้

และสง่ Mail กลบัมาท่ี pttngbs@gmail.com
• รับสมัครจ านวนจ ากัดเพยีง 200 ท่าน
• หากมีสมาชิกสมคัรเกิน 200 ท่าน จะให้สิทธ์ิท่านท่ีไม่เคยร่วมสมัมนากบัสหกรณ์ก่อน 

และท่ีเหลือใช้วิธีจบัฉลาก
• เม่ือประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้าสมัมนา ท่านแจ้งช่ือผู้ ท่ีจะพกัร่วมกนัมายงัสหกรณ์อีกครัง้
• สมาชิก ไม่มีค่าใช้จ่าย / ผู้ตดิตามค่าใช้จ่ายดังนี ้

o ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,900 บาท
o เด็ก 3-12 ปี ท่านละ 1,800 บาท (มีเตียงเสริม)
o เด็ก 3-12 ปี ท่านละ 1,300 บาท (ไมม่ีเตียงเสริม)
o เด็กต ่ากว่า 3 ปี ไมมี่ค่าใช้จ่าย
o การเดนิทางโดยรถสหกรณ์ เพิ่มท่านละ 500 บาท 

ใน 1 ห้องพกัต้องมีผู้ใหญ่อย่างน้อย 2 ท่าน (หากผู้ใหญ่ 1 ท่านพกักบัเด็ก จ่ายเพิ่มห้องละ 1,000 บาท)** 
** ค่าใช้จ่ายผู้ติดตามนีร้วม ท่ีพกั อาหาร ค่าเข้าชมกิจกรรมต่าง ๆ 

สมคัรคลกิทีนี่ ่

https://goo.gl/hyjEeo
https://goo.gl/hyjEeo


เงื่อนไขการเข้าร่วมสัมมนาสมาชิก
1. รับสมคัร ตัง้แต่ วนันี ้ - 8 ก.พ. 2562
2. กรณีท่ีมีสมาชิกสนใจเข้าร่วมสมัมนาเกินกว่าจ านวนท่ีก าหนดไว้จะคดัเลือกจาก 

สมาชกิที่ยังไม่เคยเข้าร่วมก่อน และท่านอ่ืน ๆ ใช้วิธีจบัสลากในวนัที่ 11 ก.พ. 2562 
และประกาศให้ทราบภายในวนัที่ 12 ก.พ. 2562

3.   เมื่อประกาศรายช่ือผู้ มีสทิธ์ิเข้าร่วมสมัมนา สมาชิกท่านใดท่ีมีความประสงค์จะพกัร่วมกนั 
กรุณาแจ้งช่ือและเลขท่ีสมาชิกของบคุคลท่ีจะพกัร่วมกนั ภายในวนัที่ 18 ก.พ. 2562 
(หากไมไ่ด้แจ้งทางสหกรณ์จะด าเนินการจดัให้ตามความเหมาะสมตอ่ไป)
** การเข้าพกัจะจดัให้สมาชิกพกัร่วมกนัอย่างน้อย 2 คนต่อห้อง(ส าหรับผู้ใหญ่)

4.    สงวนสทิธิการยกเลกิหลงัวนัที่ 18 ก.พ. 2562 กรณีได้สทิธิเข้าร่วมสมัมนาแล้ว
5.    กรณีมีผู้ติดตาม ต้องแนบหลกัฐานสตูิบตัร(เด็ก) และบตัรประชาชน(ผู้ใหญ่)

ของทกุท่าน
6.    สหกรณ์หกัค่าใช้จ่ายจากเงินเดือนสมาชิก ในเดือนมีนาคม 2562
7.    กรณีมีการเปลี่ยนตวัสมาชิกเข้าร่วมสมัมนา ผู้ เข้าร่วมสมัมนาจะต้องรับผิดชอบ 

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 2,900 บาท(บคุคลที่ไปแทน)
8.    กรณีท่ีสมาชิกได้รับสทิธิและไมเ่ข้าร่วมสมัมนา จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 

2,900 บาท/คน ส าหรับตวัสมาชิกและผู้ติดตาม ยกเว้น มีเหตสุดุวิสยั และมีหลกัฐาน
มายืนยนักบัสหกรณ์

9.    กรณีท่ีสมาชิกแจ้งขึน้รถกบัสหกรณ์ แล้วไมร่่วมเดินทาง จะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 500 บาทต่อคน



แบบแจ้งความจ านงเข้าร่วมสัมมนาประจ าปี 2562
วันที่ 1 – 2 มีนาคม 2562  ณ สวนนงนุช พทัยา ชลบุรี  (ถ้าสมคัรผ่านระบบ Link ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มนี)้

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................. เลขท่ีสมาชิก .............................   สงักดั สว่น/ฝ่าย............................................ 
บริษัท................................................................................... หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ........................................ ขนาดเสือ้*..................................
มีความประสงค์เข้าร่วมสมัมนา โดยมีผู้ตดิตามดงันี ้
1. ช่ือ-สกลุ .......................................................... อาย.ุ.......... ปี โทร ......................... ขนาดเสือ้*(ระบเุฉพาะผู้ใหญ่) ..................
2. ช่ือ-สกลุ .......................................................... อาย.ุ.......... ปี โทร ......................... ขนาดเสือ้*(ระบเุฉพาะผู้ใหญ่) ..................
3. ช่ือ-สกลุ .......................................................... อาย.ุ.......... ปี โทร ......................... ขนาดเสือ้*(ระบเุฉพาะผู้ใหญ่)..................
4. ช่ือ-สกลุ .......................................................... อาย.ุ.......... ปี โทร ......................... ขนาดเสือ้*(ระบเุฉพาะผู้ใหญ่) ..................
Size เสือ้ Mชาย(42”),  Lชาย(44”),  XLชาย(46”), 2XLชาย(50”),  3XLชาย (54”) 

Sหญิง(36”),  Mหญิง(38”), Lหญิง(40”),    XLหญิง(42”), 2XLหญิง(44”)
โปรดแนบเอกสาร สตูบิตัร และบตัรประชาชน ของผู้ตดิตามทกุทา่น

การเดนิทางเข้าร่วมสมัมนา:โดยรถยนต์สว่นตวั โดยรถท่ีสหกรณ์จดัให้ เดนิทางจาก กรุงเทพ ระยอง ชลบรีุ  ศรีราชา

สรุปค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ตดิตาม
เดก็อายตุ ่ากวา่ 3 ปี ฟรี
เดก็อาย ุ3 -12 ปี ไมมี่เตียงเสริม  คนละ 1,300 บาท จ านวน .............คน เป็นเงิน ..................... บาท
เดก็อาย ุ3 -12 ปี มีเตียงเสริม      คนละ 1,800 บาท           จ านวน .............คน เป็นเงิน ..................... บาท
ผู้ใหญ่/เดก็อายเุกิน 12 ปี คนละ 2,900 บาท           จ านวน .............คน เป็นเงิน ...................... บาท
ผู้ตดิตามเดนิทางโดยรถท่ีสหกรณ์จดั เพิ่มคนละ 500 บาท จ านวน .............คน เป็นเงิน ....................... บาท

รวมผู้ตดิตาม จ านวน ................ คน เป็นเงินรวมทัง้สิน้ .......................................... บาท

ผู้ เข้าร่วมสมัมนากรุณาเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย ยาท่ีใช้เป็นประจ าและอปุกรณ์ท่ีต้องใช้ในการเดนิทางไปด้วย 

กรอกแบบฟอร์มนีแ้ล้ว สง่ Mail กลบัมาท่ี pttngbs@gmail.com
ลงช่ือสมาชิก .......................................................................

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



Your Date Your Footer Here 6

ตามรอย Miss Universe 2018



ห้องพกัในสวนนงนุชปรับปรุงใหม่ไฉไลกว่าเดมิ


