
o	ทีมทั่วไป	 o	ทีมครู

o	เพิ่มจำานวนคนในทีม	จำานวน................................คน

1.	 ชื่อ-นามสกุล....................................................................อายุ..........ปี

 ค่าใช้จ่าย คนละ..............................................................บาท

2.	 ชื่อ-นามสกุล....................................................................อายุ..........ปี

 ค่าใช้จ่าย คนละ..............................................................บาท

 เพิ่มเตียงเสริม	จำานวน..................................................เตียง

 ค่าใช้จ่ายเพิ่ม.................................................................บาท

รวมค่าใช้จ่ายในการสมัครทั้งสิ้น..........................................บาท

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

รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ

ACSP Family Rally #17



วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 17.00 น. ณ Sportcenter 

ลงทะเบียนรับเอกสาร แถลงกฎกติกาการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 
06.00 น. รถที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม ณ จุด Start
  รับถุงยังชีพ ลงทะเบียนและร่วมรับประทานของว่าง
07.00 น. ปล่อยรถจากจุด Start รับใบนำาทาง
  เริ่มกิจกรรมช่วงที่	1,	2	และ	3
11.00 น. เริ่มพักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น. ปล่อยรถจากจุดรับประทานอาหารกลางวัน
  เริ่มกิจกรรมช่วงที่	4
15.30 น. รถทุกคันถึงจุด Finish ณ โรงแรม T Six 5
  เล่นน้ำาและกิจกรรมต่างๆ
17.30 น. เกมส์และกิจกรรมชิงรางวัลหน้าห้องจัดงานเลี้ยง
18.30 น. ร่วมรับประทานอาหารค่ำา พร้อมกิจกรรมและ
  ประกาศผลการแข่งขัน

22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558 
07.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า
12.00 น. Check Out เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ การแต่งกายงานเลี้ยงอาหารค่ำา สีสีน Colorful

วันแถลงกติกาการแข่งขัน

วันแถลงกติกาการแข่งขัน

กําหนดการกิจกรรมโดยสังเขป
ACSP Family Rally #17

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ห้องธุรการ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

โทร. 02-384-7491-6 ต่อ 0, 100

เสนทางกรุงเทพฯ-พัทยา

ระหวางวันที่ 14-15 มีนาคม 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หองธุรการ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

ACSP FAMILY RALLY
ครั้งที่ 17



ACSP Family Rally

�	เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

 นักเรียนและผู้ปกครอง

�	เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน

�	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรู้ เข้าใจในกฎกติกาการ

 แข่งขันแรลลี่ อันเป็นพื้นฐานส่วนหนึ่งของกฎจราจร

�	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ

 การเรียนรู้ความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าสงวน

	 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

�	ผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน

�	ห้องพัก 1 ห้อง (พักได้ไม่เกิน 3 คน) 

�	เสื้อยืด ACSP Family Rally 3 ตัว

� อาหาร 3 มื้อ

� พร้อมร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมตลอดเส้นทาง 

คณะร่วมรับประทานอาหารเย็นแสนอร่อย
ในโรงแรมหรู ระดับ 4 ดาว

�	ผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน

�	ห้องพัก 1 ห้อง (พักได้ไม่เกิน 3 คน) 

�	เสื้อยืด ACSP Family Rally 3 ตัว

� อาหาร 3 มื้อ

� พร้อมร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมตลอดเส้นทาง 

คณะร่วมรับประทานอาหารเย็นแสนอร่อย
ในโรงแรมหรู ระดับ 4 ดาว

	 ประเภททีมทั่วไป และทีมครู

�	วันแข่งขัน	วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558

�	เส้นทาง กรุงเทพฯ - พัทยา (จังหวัดชลบุรี)

�	สิ้นสุดการแข่งขัน ณ โรงแรมทรีซิกตรี้ไฟว์ (Tsix5 Hotel)

�	กรณีเพิ่มจำานวนคน 1 คน จะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่ม คนละ  

 1600 บาท ได้รับเสื้อยืด ACSP Family Rally อาหาร 2 มื้อ   

 (กลางวันและเย็น) เตียงเสริม มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท 

 รวมอาหารเช้า โดยต้องแจ้งล่วงหน้าที่สมัครการแข่งขัน 

�	ราคาข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าที่พัก  

 เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่ามินิบาร์ ซึ่งผู้ใช้บริการ 

 ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ชื่อ-นามสกุล....................................................................อายุ..................ปี

บ้านเลขที่...................ซอย.................................ถนน.................................. 

แขวง/ตำาบล.....................................เขต/อำาเภอ........................................ 

จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์..........................

โทร. (บ้าน)...................................................................................................

มือถือ.............................................................................................................. 

e-mail..............................................................................................................

1.	 ชื่อ-นามสกุล....................................................................อายุ..........ปี

2.	 ชื่อ-นามสกุล....................................................................อายุ..........ปี

ยี่ห้อรถ............................................รุ่น......................................สี................. 

ทะเบียนรถ.............................................จังหวัด......................................... 

ใบขับขี่เลขท่ี................................................................................................. 

ออกให้เมื่อ.....................................................................................................

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
ณ ห้องธุรการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

โทร. 02-384-7491-6 ต่อ 0, 100  http://www.acsp.ac.th

รายละเอียดการแข่งขันโดยสังเขป

กรุงเทพฯ - พัทยา 

ครั้งที่ 17

วัตถุประสงค์

ทีมทั่วไป 7,900 บาทต่อทีม

ทีมครู 7,400 บาทต่อทีม

ผู้ดำาเนินการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน

รายละเอียดการแข่งขัน
หมายเหตุ

ผู้ขับรถ

ผู้ร่วมเดินทาง

รายละเอียดรถที่เข้าร่วมการแข่งขัน

วันและสถานที่รับสมัคร

โครงการ

ACSP Family Rally
กรุงเทพฯ - พัทยา ครั้งที่ 17

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ

o	ทีมทั่วไป	7,900	บาท	 o	ทีมครู	7,400	บาท

o	มีความประสงค์เข้าร่วมการแข่งขัน

o มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่ลงแข่งขัน	(Free-Run)




