


โครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ  
สําหรับผู้เกษียณปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 

กลุ่มที่ 1 ทัศนศึกษาภายในประเทศ ณ จงัหวัดกาญจนบุรี 2 วัน 1 คนื 
กลุ่มที่ 2 ทัศนศึกษาภายในประเทศ ณ จงัหวัดชลบุรี 2 วัน 1 คืน 

กลุ่มที่ 3 ทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว  
(หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง) 4 วัน 3 คืน 

กลุ่มที่ 4 ทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ดานัง ฮอยอนั บานาฮลิล์) 4 วัน 3 คืน 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้มุ่งเน้นให้ความสําคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ 

โดยเฉพาะสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ ซึ่งสหกรณ์มีความมุ่งหวังที่จะให้สมาชิกยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิกอยู่ต่อไป  
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว สหกรณ์ฯ จึงได้จัดให้มีโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ โดยมีวัตถุประสงค์ที่

จะให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 ปี 2564 และในปี 2565 ได้รับทราบว่ายังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้ และได้
ทําความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับหลังการเกษียณอายุราชการ รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างเพื่อนสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปีเดียวกัน  

2.  วัตถุประสงค ์
2.1  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในสถานภาพการเป็นสมาชิกและสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับหลังจากเกษียณอายุ

ราชการ 
2.2  เพื่อสง่เสรมิให้สมาชิกได้มกีารออมทรัพยต์ามโครงการออมทรพัย์เกษียณเปี่ยมสุข 
2.3  เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต 

รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปีเดียวกัน  

3.  วัน เวลา และสถานที่ทศันศึกษา 
 กลุ่มที่ 1 :  ทัศนศึกษาภายในประเทศ ณ จังหวัดกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน 
   กลุ่มที ่1/63 สําหรับสมาชิกเกษียณอายรุาชการในปี 2563 รุ่นที่ 1  
       วันอังคารที ่4 – วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 จํานวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม) 
   กลุ่มที ่1/64 สําหรับสมาชิกเกษียณอายรุาชการในปี 2564 รุ่นที่ 1  
       วันพฤหัสบดีที่ 6 – วันศุกรท์ี่ 7 ตุลาคม 2565 จํานวน 37 คน (รวมผู้ตดิตาม) 
   กลุ่มที ่1/65 สําหรับสมาชิกเกษียณอายรุาชการในปี 2565 รุ่นที่ 1 
       วันจันทร์ที่ 10 – วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 จํานวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม) 
 กลุ่มที่ 2 :  ทัศนศึกษาภายในประเทศ ณ จังหวัดชลบุรี 2 วัน 1 คืน 
   กลุ่มที ่2/63 สําหรับสมาชิกเกษียณอายรุาชการในปี 2563 รุ่นที่ 2  
       วันจันทร์ที่ 17 – วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 จํานวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม) 
   กลุ่มที ่2/64 สําหรับสมาชิกเกษียณอายรุาชการในปี 2564 รุ่นที่ 2 
       วันพุธที่ 19 – วันพฤหัสบดทีี่ 20 ตุลาคม 2565 จํานวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม) 
   กลุ่มที ่2/65 สําหรับสมาชิกเกษียณอายรุาชการในปี 2565 รุ่นที่ 2 
       วันศุกรท์ี่ 21 – วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 จํานวน 37 คน (รวมผู้ตดิตาม) 
 
 
   



 
 กลุ่มที่ 3 :  ทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   (หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วงัเวียง) 4 วัน 3 คืน 
   กลุ่มที ่3/63 สําหรับสมาชิกเกษียณอายรุาชการในปี 2563 รุ่นที่ 3  
       วันอังคารที ่1 – วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 จํานวน 37 คน (รวมผู้ตดิตาม) 
   กลุ่มที ่3/64 สําหรับสมาชิกเกษียณอายรุาชการในปี 2564 รุ่นที่ 3 
       วันพุธที่ 9 – วนัเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 จํานวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม) 
   กลุ่มที ่3/65 สําหรับสมาชิกเกษียณอายรุาชการในปี 2565 รุ่นที่ 3 
       วันจันทร์ที่ 14 – วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจกิายน 2565 จํานวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม) 
 กลุ่มที่ 4 :  ทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์) 4 วัน 3 คืน 
   กลุ่มที ่4/63 สําหรบัสมาชิกเกษียณอายรุาชการในปี 2563 รุ่นที่ 4  
       วันจันทร์ที่ 21 – วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจกิายน 2565 จํานวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม) 
   กลุ่มที ่4/64 สําหรับสมาชิกเกษียณอายรุาชการในปี 2564 รุ่นที่ 4 
       วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน – วันพฤหัสบดทีี่ 1 ธันวาคม 2565 จํานวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม) 
   กลุ่มที ่4/65 สําหรับสมาชิกเกษียณอายรุาชการในปี 2565 รุ่นที่ 4 
       วันองัคารที ่6 – วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 จํานวน 37 คน (รวมผู้ตดิตาม) 
 
4.  กลุ่มเป้าหมาย  
 4.1  สําหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2563 

สหกรณจ์ะพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ โดยพจิารณาคัดเลือกสมาชิกผู้มีสิทธิ์เขา้ร่วมโครงการตามลําดับ ดังนี ้
 4.1.1  สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563  
 4.1.2  ผู้ติดตามของสมาชกิตามข้อ 4.1.1 ซึง่สมาชิก 1 คน มีผู้ติดตามได้เพียง 1 คนเท่านั้น กรณีสมาชกิเกษยีณตาม
ข้อ 4.1.1 ยังไมค่รบตามจํานวนของแต่ละกลุ่ม สหกรณ์จะพิจารณาให้ผู้ติดตามเข้าร่วมตามลําดับการสมัครของสมาชิก 
 
 4.2  สําหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2564 

สหกรณจ์ะพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ โดยพจิารณาคัดเลือกสมาชิกผู้มีสิทธิ์เขา้ร่วมโครงการตามลําดับ ดังนี ้
 4.2.1  สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2564  
 4.2.2  ผู้ติดตามของสมาชกิตามข้อ 4.2.1 ซึง่สมาชิก 1 คน มีผู้ติดตามได้เพียง 1 คนเท่านั้น กรณีสมาชิกเกษยีณตาม
ข้อ 4.2.1 ยังไมค่รบตามจํานวนของแต่ละกลุ่ม สหกรณ์จะพิจารณาให้ผู้ติดตามเข้าร่วมตามลําดับการสมัครของสมาชิก 
 
 4.3  สําหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2565 

สหกรณจ์ะพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ โดยพจิารณาคัดเลือกสมาชิกผู้มีสิทธิ์เขา้ร่วมโครงการตามลําดับ ดังนี ้
 4.3.1  สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2565  
 4.3.2  ผู้ติดตามของสมาชกิตามข้อ 4.3.1 ซึง่สมาชิก 1 คน มีผู้ติดตามได้เพียง 1 คนเท่านั้น กรณีสมาชิกเกษยีณตาม
ข้อ 4.3.1 ยังไมค่รบตามจํานวนของแต่ละกลุม่ สหกรณจ์ะพจิารณาให้ผู้ติดตามเข้ารว่มตามลําดับการสมัครของสมาชกิ 
 
หมายเหต ุ
     สหกรณ์จะสนับสนุนงบประมาณให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 คนละ 7,000 บาท 
โดยเรียงลําดับตามการส่งใบสมัครและชําระค่ามัดจําตามประกาศ เมื่อถึงวันปิดรับสมัครแล้ว หากมีผู้สมัครมากกว่าจํานวนที่
สหกรณ์กําหนดไว้ สหกรณ์จะใช้วิธีการจับฉลาก โดยให้ถือคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็นที่สุด  
 
 
 
  



  
5.  ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนทัศนศึกษา  
 5.1 ทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ราคา 5,500 บาท 
  กลุ่มที่ 1 :  ทัศนศึกษาภายในประเทศ ณ จังหวัดกาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน 
    กลุ่มที ่1/63 สําหรับสมาชิกเกษียณอายรุาชการในปี 2563 รุ่นที่ 1  
       วันอังคารที ่4 – วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 จํานวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม) 
    กลุ่มที ่1/64 สําหรับสมาชิกเกษียณอายรุาชการในปี 2564 รุ่นที่ 1  
       วันพฤหัสบดีที่ 6 – วันศุกรท์ี่ 7 ตุลาคม 2565 จํานวน 37 คน (รวมผู้ตดิตาม) 
   กลุ่มที ่1/65 สําหรับสมาชิกเกษียณอายรุาชการในปี 2565 รุ่นที่ 1 
       วันจันทร์ที่ 10 – วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 จํานวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม) 
 

 5.1.1  สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 ไม่เสียค่าใช้จ่าย (สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 
7,000 บาท เพื่อเป็นค่าทัวร์ 5,500 บาท และและค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 1,500 บาท) (สมาชิกชําระมัดจําคนละ 1,000 
บาท โดยสหกรณ์จะคืนเงินมัดจําให้ในวันเดินทาง) 
 5.1.2  ผู้ติดตามของสมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ชําระค่าใช้จ่าย ดงันี ้
 (1) ผู้ติดตามจ่ายเงินคนละ 5,500 บาท (เต็มจาํนวน) ในวันทีส่มัครเข้ารว่มโครงการ  
 (2) หากผู้ตดิตามไม่ได้รับสิทธิเ์ข้าร่วมกิจกรรม สหกรณจ์ะคืนเงินจํานวนดงักลา่ว 
 หากสมาชิกตามข้อ 5.1.1 หรอืผู้ติดตามตามข้อ 5.1.2 ไดร้ับสิทธิ ์แต่ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมกจิกรรมได้ ใหถ้อืว่าผู้นั้น
บริจาคเงินมดัจาํจํานวนดังกล่าวให้แก่สหกรณ์เพื่อใชใ้นโครงการนี้  

ค่าลงทะเบียนทัศนศึกษา ณ จังหวัดกาญจนบุรี รวมค่าใช้จา่ยดังนี้  
1) ค่าทีพ่ักตามโปรแกรม พักหอ้งละ 2 คน ณ Lebassin Resort  
2) ค่ารถโค้ชชั้นเดียวปรับอากาศ VIP เส้นทางตามโปรแกรม  
3) ค่ามัคคุเทศกน์ําเที่ยว และสตาฟ คอยอํานวยความสะดวกพร้อมเก็บภาพถ่ายตลอดการเดินทาง 
4) ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม 
5) ค่าเครือ่งดื่ม ชา กาแฟ ต้อนรับยามเช้าก่อนการเดินทาง และเครื่องดื่มอื่น ๆ ตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
6) ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานทีต่ามที่ระบใุนโปรแกรม 
7) ประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดินทาง วงเงินกรมธรรม์ 1,000,000 บาท 
8) บริการน้ําดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง 
9) ป้ายไวนิลสําหรับถ่ายภาพ 
ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังนี ้
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์ในห้องพัก (ถ้ามี) ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าทํา

หนังสือเดินทาง ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ค่าตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนวันเดินทาง เป็นต้น 
 
 5.2 ทัศนศึกษาจังหวัดชลบุรี ราคา 6,200 บาท 
  กลุ่มที่ 2 :  ทัศนศึกษาภายในประเทศ ณ จังหวัดชลบุรี 2 วัน 1 คืน 
    กลุ่มที ่2/63 สําหรับสมาชิกเกษียณอายรุาชการในปี 2563 รุ่นที่ 2  
       วันจันทร์ที่ 17 – วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 จํานวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม) 
    กลุ่มที ่2/64 สําหรับสมาชิกเกษียณอายรุาชการในปี 2564 รุ่นที่ 2 
       วันพุธที่ 19 – วันพฤหัสบดทีี่ 20 ตุลาคม 2565 จํานวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม) 
   กลุ่มที ่2/65 สําหรับสมาชิกเกษียณอายรุาชการในปี 2565 รุ่นที่ 2 
       วันศุกรท์ี่ 21 – วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 จํานวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม) 
 5.2.1  สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 ไม่เสียค่าใช้จ่าย (สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 
7,000 บาท เพื่อเป็นค่าทัวร์ 6,200 บาท และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 800 บาท) (สมาชิกชําระมัดจําคนละ 1,000 บาท 
โดยสหกรณ์จะคืนเงินมัดจําให้ในวันเดินทาง) 
  
  



 
 5.2.2  ผู้ติดตามของสมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ชําระค่าใช้จ่าย ดงันี ้
 (1) ผู้ติดตามจ่ายเงินคนละ 6,200 บาท (เต็มจาํนวน) ในวันทีส่มัครเข้ารว่มโครงการ  
 (2) หากผู้ตดิตามไม่ได้รับสิทธิเ์ข้าร่วมกิจกรรม สหกรณจ์ะคืนเงินจํานวนดงักลา่ว 
 หากสมาชิกตามข้อ 5.2.1 หรอืผู้ติดตามตามข้อ 5.2.2 ไดร้ับสิทธิ ์แต่ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมกจิกรรมได้ ใหถ้อืว่าผู้นั้น
บริจาคเงินมดัจาํจํานวนดังกล่าวให้แก่สหกรณ์เพื่อใชใ้นโครงการนี้  

ค่าลงทะเบียนทัศนศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี รวมค่าใช้จ่ายดงันี้  
1) ค่าทีพ่ักตามโปรแกรม พักหอ้งละ 2 คน ณ โรงแรม Le Bali (กรณีตอ้งการพักเดีย่วต้องชําระเพิ่ม 1,500 บาท) 
2) ค่ารถโค้ชชั้นเดียวปรับอากาศ VIP เส้นทางตามโปรแกรม  
3) ค่ามัคคุเทศกน์ําเที่ยว และสตาฟ คอยอํานวยความสะดวกพร้อมเก็บภาพถ่ายตลอดการเดินทาง 
4) ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม 
5) ค่าเครือ่งดื่ม ชา กาแฟ ต้อนรับยามเช้าก่อนการเดินทาง และเครื่องดื่มอื่น ๆ ตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
6) ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานทีต่ามที่ระบใุนโปรแกรม 
7) ประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดินทาง วงเงินกรมธรรม์ 1,000,000 บาท 
8) บริการน้ําดื่ม และอาหารว่างตลอดการเดินทาง 
9) ป้ายไวนิลสําหรับถ่ายภาพ 
ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังนี ้
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์ในห้องพัก (ถ้ามี) ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าทํา

หนังสือเดินทาง ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ค่าตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนวันเดินทาง เป็นต้น 
 
 5.3 ทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (หลวงพระบาง เวยีงจนัทน์ วังเวียง) ราคา 18,500 บาท 
  กลุ่มที่ 3 :  ทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   (หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วงัเวียง) 4 วัน 3 คืน 
    กลุ่มที ่3/63 สําหรับสมาชิกเกษียณอายรุาชการในปี 2563 รุ่นที่ 3  
       วันอังคารที ่1 – วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 จํานวน 37 คน (รวมผู้ตดิตาม) 
    กลุ่มที ่3/64 สําหรับสมาชิกเกษียณอายรุาชการในปี 2564 รุ่นที่ 3 
       วันพุธที่ 9 – วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 จํานวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม) 
   กลุ่มที ่3/65 สําหรับสมาชิกเกษียณอายรุาชการในปี 2565 รุ่นที่ 3 
       วันจันทร์ที่ 14 – วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจกิายน 2565 จํานวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม) 

5.3.1  สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 ส่งใบสมัครพร้อมชําระค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยว คนละ 11,500 บาท (สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้สมาชิกคนละ 7,000 บาท)  

 สําหรับผู้ที่ชําระเงินแล้วและไม่ได้เดินทางไปเข้าร่วมกจิกรรม ให้ถือว่าสมาชกิผู้นั้นบริจาคเงินจาํนวนดังกล่าว
ให้แก่สหกรณเ์พื่อใชใ้นโครงการนี ้

5.3.2  ผู้ติดตาม สมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 ชําระค่าใช้จ่ายคนละ 18,500 บาท 
(เต็มจํานวน) 

5.3.3 กรณีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการตามข้อ 5.3.1 ครบตามจํานวน สหกรณ์จะคืนเงินมัดจําให้กับผู้สมัครตามข้อ 5.3.2  
5.3.4 หากผู้สมัครตามข้อ 5.3.2 ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการและได้ชําระเงินกับสหกรณ์แล้ว แต่ไม่ได้เดินทางไปเข้าร่วม

กิจกรรม ให้ถือว่าผู้นั้นบริจาคเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่สหกรณ์เพื่อใช้ในโครงการนี้ 

ค่าลงทะเบียนทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1) ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ดอนเมือง-หลวงพระบาง , เวียงจันทน์ – ดอนเมือง ภาษีน้ํามนัและภาษีตั๋วทกุชนิด 

(สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)  
2) ค่าทีพ่ักตามโปรแกรม ห้องละ 2 คน (กรณีตอ้งการพกัเดี่ยวต้องชําระเพิ่ม 3,500 บาท) 
3) ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกระเป๋าถอืขึ้นเครือ่ง Hand Carry 7 กิโลกรัม 

  



  
4) ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าน้ําดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
5) ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการทีร่ะบุ 
6) ค่ารถโค้ชปรบัอากาศนําเทีย่ว/รถตู้ VIP  
7) ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเทีย่วคนไทย  
8) กิจกรรมและของรางวัลจากทางบริษทั 
9) ค่าทิปไกด์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร ์
10) ประกันอุบตัิเหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงิน 500,000 - 1,000,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรม)์ 
11) ประกันสขุภาพ (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรม)์ 
12) Wifi on Bus (เฉพาะที่วงัเวียง เวียงจันทน)์ 
ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังนี ้
1) ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
2) ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 
3) ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือรายการ ค่าโทรศัพท์-โทรสาร ค่าอินเตอร์เน็ต มินิบาร์ ค่าซักรีด 
4) กรณีผู้เดินทางต้องการขึ้นบอลลูนยักษ์ที่วังเวียง มีค่าบริการเพิ่มท่านละ 3,000 บาท และกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน

เดินทาง 7 วัน 
5) ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท 

6) หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการปรับเปลี่ยนข้อกําหนด
เกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

7) ค่าตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนวันเดินทาง  
 
 5.4 ทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์) ราคา 16,900 บาท 
  กลุ่มที่ 4 :  ทัศนศกึษาตา่งประเทศ ณ สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม (ดานัง ฮอยอนั บานาฮิลล)์ 4 วนั 3 คืน 
    กลุ่มที ่4/63 สําหรับสมาชิกเกษียณอายรุาชการในปี 2563 รุ่นที่ 4  
       วันจันทร์ที่ 21 – วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจกิายน 2565 จํานวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม) 
    กลุ่มที ่4/64 สําหรับสมาชิกเกษียณอายรุาชการในปี 2564 รุ่นที่ 4 
       วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน – วันพฤหัสบดทีี่ 1 ธันวาคม 2565 จํานวน 37 คน (รวมผู้ติดตาม) 
   กลุ่มที ่4/65 สําหรับสมาชิกเกษียณอายรุาชการในปี 2565 รุ่นที่ 4 
       วันอังคารที ่6 – วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 จํานวน 37 คน (รวมผู้ตดิตาม) 

5.4.1  สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 ส่งใบสมัครพร้อมชําระค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยว คนละ 9,900 บาท (สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้สมาชิกคนละ 7,000 บาท)  

 สําหรับผู้ที่ชําระเงินแล้วและไม่ได้เดินทางไปเข้าร่วมกจิกรรม ให้ถือว่าสมาชกิผู้นั้นบริจาคเงินจาํนวนดังกล่าว
ให้แก่สหกรณเ์พื่อใชใ้นโครงการนี ้

5.4.2  ผู้ติดตาม สมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 ชําระค่าใช้จ่ายคนละ 16,900 บาท 
(เต็มจํานวน)  

5.4.3 กรณีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการตามข้อ 5.4.1 ครบตามจํานวน สหกรณ์จะคืนเงินมัดจําให้กับผู้สมัครตามข้อ 5.4.2 
5.4.4 หากผู้สมัครตามข้อ 5.4.2 ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการและได้ชําระเงินกับสหกรณ์แล้ว แต่ไม่ได้เดินทางไปเข้าร่วม

กิจกรรม ให้ถือว่าผู้นั้นบริจาคเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่สหกรณ์เพื่อใช้ในโครงการนี้ 

ค่าลงทะเบียนทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมค่าใช้จ่ายดังนี้  
1) ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ดอนเมือง-ดานัง , ดานงั– ดอนเมือง ภาษีน้ํามนัและภาษีตั๋วทกุชนิด (สงวนสทิธิ์เก็บเพิ่ม

หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)  
2) ค่าทีพ่ักตามโปรแกรม ห้องละ 2 คน (กรณีตอ้งการพกัเดี่ยวต้องชําระเพิ่ม 3,900 บาท)  

  



 
3) ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกระเป๋าถอืขึ้นเครือ่ง Hand Carry 7 กิโลกรัม 
4) ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ  
5) ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการทีร่ะบุ 
6) ค่ารถโค้ชปรบัอากาศนําเทีย่ว  
7) ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเทีย่วคนไทย  
8) กิจกรรมและของรางวัลจากทางบริษทั 
9) ค่าทิปไกด์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร ์
10) ประกันอุบตัิเหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงิน 500,000 - 1,000,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรม)์ 
11) ประกันสขุภาพ (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรม)์ 
12) Wifi on Bus  
ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังนี ้
1) ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
2) ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 
3) ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือรายการ ค่าโทรศัพท์-โทรสาร ค่าอินเตอร์เน็ต มินิบาร์ ค่าซักรีด 
4) ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท 

5) ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น 
6) ค่าตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนวันเดินทาง 

 
6.  วิธีการชําระเงนิค่าลงทะเบียนทัศนศึกษา 
 6.1 ชําระด้วยตนเองที่สหกรณ์  
 6.2 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด” โดยใช้ใบแจ้งการรับชําระเงิน (Bill Payment) และ
นําไปชําระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ระบุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  6.2.1 สําหรับสมาชิกเกษียณ ที่จะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ให้ระบุวัตถุประสงค์ 555  
  6.2.2 สําหรับสมาชิกเกษียณ ที่จะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ให้ระบุวัตถุประสงค์ 556 
  6.2.3 สําหรับผู้ติดตาม ที่จะเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ระบุวัตถุประสงค์ 556 
 6.3 โอนเงินผ่าน Application ของแต่ละธนาคาร โดยเลือกจ่ายบิล ดังนี้ 
  - Application Krungthai NEXT 
  - Application SCB EASY 
  - Application ttb touch 
 
7.  การสมัครเข้าร่วมทัศนศึกษา 
 ผู้สมัครเข้าร่วมทัศนศึกษา ต้องส่งเอกสารให้สหกรณ์ ดังนี้ 
 7.1 กรณีทัศนศึกษาภายในประเทศ  
  1) ใบสมัคร 
  2) สําเนาใบโอนการชําระค่ามัดจํา 
 7.2 กรณีทัศนศึกษาต่างประเทศ  
  1) ใบสมัคร 
  2) สําเนาใบโอนการชําระค่ามัดจํา 
  3) สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
  4) หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ (International Vaccination Certificate) 
ที่ขอจาก Application หมอพร้อม (สามารถดูวิธีการขอได้ในเอกสารแนบท้ายโครงการ) 
  
  



  
 7.3 ช่องทางการส่งเอกสาร  
  1) ส่งด้วยตนเอง ณ ที่ทําการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ในวันและเวลาทําการ  
  2) ส่งทางโทรสาร หมายเลข 0 2579 9774 
  3) ส่งทาง E-mail ที่ forestcoop@gmail.com 
  4) ส่งทาง Line@ สหกรณ์ @forestcoop 
 7.4 ช่วงเวลาการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
  กลุ่มที่ 1 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดกาญจนบุรี ส่งใบสมัครพร้อมชําระค่ามัดจํา ระหว่างวันที่ 12 ก.ย.- 28 ก.ย.65 
  กลุ่มที่ 2 ทัศนศึกษา ณ จงัหวดัชลบุรี ส่งใบสมัครพร้อมชําระค่ามัดจํา ระหวา่งวันที่ 12 ก.ย.- 11 ต.ค.65 
  กลุ่มที่ 3 ทัศนศึกษา ณ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  
    ส่งใบสมัครพรอ้มชําระค่ามัดจาํ ระหว่างวันที่ 12 ก.ย.- 7 ต.ค.65 
  กลุ่มที่ 4 ทัศนศึกษา ณ สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม  
    ส่งใบสมัครพรอ้มชําระค่าใช้จา่ย ระหว่างวันที่ 12 ก.ย.- 17 ต.ค.65 
 
8.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 8.1  ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจในสถานภาพการเป็นสมาชกิและสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพงึได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการ 
 8.2   ส่งเสริมให้สมาชิกได้มีการออมทรัพย์ตามโครงการออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 
 8.3  เป็นการสร้างโอกาสให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลีย่นความคิดเห็นและทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต 
รวมทัง้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่เกษียณอายรุาชการในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565  
 

9.  มาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 9.1 กรณทีัศนศึกษาต่างประเทศ ให้แสดงหลักฐานหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อการเดินทางระหว่างประเทศ 
(International Vaccination Certificate) ทีข่อจาก Application หมอพรอ้ม (สามารถดูวธิีการขอไดใ้นเอกสารแนบท้าย
โครงการ) และให้แสดงผลการตรวจ ATK ไม่เกนิ 24 ชั่วโมง กอ่นวันเดินทาง 
 9.2 สหกรณข์อสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้บุคคลดังตอ่ไปนี้เข้าร่วมโครงการในวันเดินทาง 
  1) มีอณุหภูมิตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป 
  2) มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือน้ํามูกไหล หรอืเจบ็คอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ          
  3) บุคคลที่เพิง่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง และยังไม่พ้นกําหนดเวลา 14 วนั   
 9.3  ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 
 9.4  สหกรณใ์ห้ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรปูแบบ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนวัน
เดินทาง 
 
10. ในกรณีมีเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถจัดโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณได้ สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกจัดโครงการ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทําให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ 
 
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

------------------------- 
 

หมายเหต ุ 1.  โปรดเตรียมของใช้ประจําตวัที่สําคัญ เช่น ยาประจําตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟนั ครีมกันแดด เป็นต้น 
 2.  โปรดเตรียมของใช้อื่นๆ เชน่ แว่นกันแดด หมวก ร่มขนาดเล็ก เสื้อกันหนาว เป็นต้น 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดการ







  

กําหนดการ 
สายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ สําหรบัผูเ้กษียณปี 2563 ปี 2564 และปี 2565  

กลุ่มที่ 3  
ทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

(หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง) 4 วัน 3 คืน 
**************************** 

   กลุ่มที ่3/63 วันอังคารที่ 1 – วันศุกรท์ี่ 4 พฤศจิกายน 2565  
   กลุ่มที ่3/64 วันพุธที่ 9 – วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565  
   กลุ่มที ่3/65 วันจันทร์ที ่14 – วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 
 
วันแรก 
เวลา  11.00 น. พร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 1 
 เคาน์เตอร์บริการสายการบินแอร์เอเซยี 
เวลา  13.55   น. ออกเดินทางสู่ เมืองหลวงพระบาง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) 
เวลา  15.20  น. เดินทางถงึ เมืองหลวงพระบาง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืง 
   - พระธาตุพูส ี
ช่วงค่ํา   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 
   - ตลาดมืด (Night Market) 
   - เข้าทีพ่ัก โรงแรม Sanakeo Boutigue Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
วันที่สอง 
เวลา  05.30   น.  ทําบุญใส่บาตรข้าวเหนียว  
 - รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร 
 - วัดเชียงทอง 
ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
ช่วงบ่าย - น้ําตกตาดกวางสี (ให้เวลาอสิระดื่มด่ํากับธรรมชาติ และอิสระการเล่นน้ํา) 
 - สวนพูนสุข คาเฟ่ Joma Bakery 
 - ล่องเรอืชมวิวแม่น้ําโขง พร้อมรับประทานอาหารเย็น 
ช่วงค่ํา   - เข้าทีพ่ัก โรงแรม Sanakeo Boutigue Hotel ณ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
วันที่สาม 
ช่วงเช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 - พระราชวังเกา่ 
 - วัดวิชุนราช 
ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
ช่วงบ่าย เดินทางสู่วังเวียงโดยขึ้น รถไฟความเร็วสูง (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 
 - บลูลากูน (ใหเ้วลาอิสระเล่นน้ําตามอัธยาศัย) 
 - ชมบอลลูนยกัษ์  
 - ล่องเรอืชมแม่น้ําซอง (กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว) 
ช่วงค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร และรว่มกิจกรรมปารต์ี้สายใยที่ไม่เกษียณ 
 - เข้าทีพ่ัก โรงแรม Lisha Grand Hotel ณ วังเวยีง หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
  



 
วันที่สี ่
ช่วงเช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่เวียงจนัทน์  
 - วัดพระธาตุหลวง 
 - อนุสาวรีย์ประตูชัย 
 - วัดศรีเมือง และหอพระแกว้ (กรณีมีเวลาเหลือ)  
ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 เดินทางไปยัง สนามบินนานาชาติวัตไตเมืองเวียงจันทน์  
เวลา  13.45   น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
เวลา  14.55   น. เดินทางถงึกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ 
 
 
หมายเหต ุ:  เจ้าหน้าทีผู่้ดูแลโครงการ 
 กลุ่มที่ 3/63   (1) นางสาวสุภาวดี เรอืงมา  โทรศัพท์ 063-317-2855 
  (2) นางสาวนรณิี สองห้อง   โทรศัพท์ 089-510-9825 
 กลุ่มที่ 3/64   (1) นางสาวดนติา โฉมฉิน   โทรศัพท์ 081-912-1481 
  (2) นางสาวกัญญรัตน์ เกิดสุข  โทรศัพท์ 088-960-1546 
 กลุ่มที่ 3/65   (1) นางสาวกนกพร บญุสร้อย  โทรศัพท์ 080-561-6242 
  (2) นางสาวธนติา ศรีสมบูรณ ์  โทรศัพท์ 080-995-3321 
  



  

กําหนดการ 
สายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ สําหรบัผูเ้กษียณปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 

กลุ่มที่ 4  
ทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม (ดานงั ฮอยอัน บานาฮลิล์) 4 วัน 3 คืน 

**************************** 
  กลุ่มที ่4/63 วันจันทร์ที ่21 – วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 
  กลุ่มที ่4/64 วันจันทร์ที ่28 พฤศจิกายน – วันพฤหัสบดทีี่ 1 ธันวาคม 2565  
  กลุ่มที ่4/65 วันอังคารที่ 6 – วันศุกรท์ี่ 9 ธันวาคม 2565 
 
วันแรก 
เวลา  07.30  น. พร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 1 
 เคาน์เตอร์บริการสายการบินแอร์เอเซยี 
เวลา  10.30  น. ออกเดินทางสู่ สนามบินดานัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) 
เวลา  12.10  น. เดินทางถงึสนามบินดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
ช่วงบ่าย เดินทางไปยัง เมืองโบราณฮอยอัน มรดกโลกของชาวเวียดนามโบราณ 
 - สะพานญี่ปุ่น 
 - จั่วฟุกเกีย๋น  
 - บ้านเลขที่ 101 
ช่วงค่ํา   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 
   - ชมโชว์สุดอลังการ Hoi Hoina Memories Show “ความทรงจําแห่งเมืองฮอยอัน” 
   - เข้าทีพ่ัก โรงแรม Hoina Memories Resort ระดับ 4 ดาวหรือเท่าเทียบ 
 
วันที่สอง 
ช่วงเช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน และสนุกสนานกับการ นั่งเรอืกระด้ง 
 - วัดหลินอึง๋ 
 - หมู่บ้านแกะสลักหินออ่น 
ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
ช่วงบ่าย เดินทางสู่ บานาฮิลล์ โดยการ นั่งกระเช้าลอยฟ้า 
 - สะพานมือ Golden Bridge  
 - สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR 
 - โรงไวน์ Debay Wine Cellar 
 - สวนสนุก Fantasy Park 
ช่วงค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (International Buffet Bana Hill) 
   - เข้าทีพ่ัก โรงแรม Mercure French Village Hotel ระดบั 4 ดาวหรือเทา่เทียบ 
 
  



 
วันที่สาม 
ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 และเดินทางสู่เมืองดานงั 
ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
ช่วงบ่าย เดินทางไปยัง สะพานแหง่ความรัก (Love Bridge Da Nang) 
 - สะพานมังกร (Dragon Bridge) 
ช่วงค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร และรว่มกิจกรรมปารต์ี้สายใยที่ไม่เกษียณ 
   - เข้าทีพ่ัก โรงแรม Grand Tourane DaNang ระดับ 5 ดาวหรือเท่าเทียบ  
 
วันที่สี ่
ช่วงเช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่หาดทะเล My Khe  
 - Son Tra Marina Coffee  
ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 เดินทางไปยัง โบสถ์คริสต์สีชมพูหรือโบสถ์ลูกไก่ 
 - ตลาดฮาน 
ช่วงเย็น เดินทางไปยังสนามบินดานัง  
เวลา  18.50  น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
เวลา  20.35   น. เดินทางถงึกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ 
 
 
หมายเหต ุ:  
1. กําหนดการเดินทางในแต่ละทริปจะแตกต่างกัน โดยจะเข้าพกัแต่ละแห่ง ดังนี้ 
 

วันเข้าพัก กลุ่มที่ 4/63 
เดินทางวันที ่21 – 24 พ.ย.65 

กลุ่มที่ 4/64 
เดินทางวันที ่28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 65 

กลุ่มที่ 4/65 
เดินทางวันที ่6 - 9 ธ.ค. 65 

คืนที่ 1 พัก ฮอยอัน 1 คืน พัก ฮอยอัน 1 คืน พัก บานาฮิลล์ 1 คืน 
คืนที่ 2 พัก บานาฮิลล์ 1 คืน พัก ดานงั 1 คืน พัก ฮอยอัน 1 คืน 
คืนที่ 3 พัก ดานงั 1 คืน พัก บานาฮิลล์ 1 คืน พัก ดานงั 1 คืน 

 
2. เจ้าหน้าทีผู่ดู้แลโครงการ 
 กลุ่มที่ 4/63   (1) นางสาวกัญญาภัทร ภูดิฐธนสกุล  โทรศัพท์ 099-916-9953 
  (2) นางสาวกนกวรรณ อุ่นไพร  โทรศัพท์ 062-396-3628 
 กลุ่มที่ 4/64   (1) นางสาวนรณิี สองห้อง   โทรศัพท์ 089-510-9825 
  (2) นางสาวปฐมพร เอกพันธุ ์  โทรศัพท์ 089-227-9909 
 กลุ่มที่ 4/65   (1) นางขวัญพนติ นุชสวาท  โทรศัพท์ 081-840-2941 
  (2) นางสาวสายพิน จิตต์สมสุข  โทรศัพท์ 089-816-8148 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบสมัคร 

 
 
 

  



 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ  
สําหรับผู้เกษียณปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 

**************************** 
ชื่อผู้สมัคร (นาย /นาง /นางสาว)........................................................................................ สมาชิกเลขที่................................... 
โทรศัพท์บ้าน................................................... โทรศัพท์มือถอื...................................................... 
1. คุณสมบัติผูส้มัคร 

  เป็นสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 หรือ 
  เป็นสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2564 หรือ 
  เป็นสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2565  
2. มีควา มประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณพร้อมชําระค่ามัดจํา ดังนี ้
 2.1  กลุ่มที่สมัคร 
  กลุ่มที ่1 : ทัศนศึกษา ณ จังหวัดกาญจนบุร ี(ชําระค่ามัดจํา 1,000 บาท) 
  หมายเหตุ :  สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 เดินทางวันที่ 4-5 ต.ค.65 
   สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2564 เดินทางวันที่ 6-7 ต.ค.65 
   สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2565 เดินทางวันที่ 10-11 ต.ค.65 
  กลุ่มที ่2 : ทัศนศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี (ชําระค่ามัดจํา 1,000 บาท) 
  หมายเหตุ :  สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 เดินทางวันที่ 17-18 ต.ค.65 
   สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2564 เดินทางวันที่ 19-20 ต.ค.65 
   สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2565 เดินทางวันที่ 21-22 ต.ค.65 
  กลุ่มที ่3 : ทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ชําระค่าลงทะเบยีน 11,500 บาท) 
  หมายเหตุ :  สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 เดินทางวันที่ 1-4 พ.ย.65 
   สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2564 เดินทางวันที่ 9-12 พ.ย.65 
   สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2565 เดินทางวันที่ 14-17 พ.ย.65 
  กลุ่มที ่4 : ทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม (ชําระค่าลงทะเบยีน 9,900 บาท) 
  หมายเหตุ :  สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 เดินทางวันที่ 21-24 พ.ย.65 
   สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2564 เดินทางวันที่ 28 พ.ย.-1 ธ.ค.65 
   สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2565 เดินทางวันที่ 6-9 ธ.ค.65 
2.2 การรับประทานอาหารและโรคประจําตัว 

 อาหารไทยและอาหารท้องถิ่นตามรายการ   อาหารอิสลาม  อื่น ๆ โปรดระบุ.................................. 
 แพอ้าหาร (ถ้าม)ี โปรดระบุ.................................................................................................... 
 โรคประจําตัว (ถ้าม)ี โปรดระบุ............................................................................................... 

ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจเงือ่นไขการเข้าร่วมโครงการ และได้ฉีดวคัซีน Covid-19 ครบ 2 เข็ม แล้ว  
 

 (ลงชื่อ)……………………………………..…………….... 
             (…………….………………………………………….) 

                 วันที…่………………………………………………………… 
 
 
 
หมายเหต ุ  :  1. กรณีผูส้มัครเขา้ร่วมโครงการไม่ได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ให้ถือวา่สมาชิกผู้นั้นบริจาคเงินจาํนวนดงักล่าวใหแ้กส่หกรณ ์
เพื่อใช้ในโครงการนี้ 
 2.  สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกจัดโครงการ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีทําให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ 
  

  

ลาํดบั................ 



  

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ  
สําหรับผู้ตดิตาม  

**************************** 
 

ชื่อผู้สมัคร (นาย /นาง /นางสาว)...................................................................................... สมาชิกเลขที่................................... 
โทรศัพท์บ้าน................................................... โทรศัพท์มือถอื...................................................... 
1. คุณสมบัติผูส้มัคร 
   เป็นผู้ติดตาม ของสมาชิกเกษยีณอายุราชการในปี 2563 ชื่อ......................................... สมาชิกเลขที่.................  
   เป็นผู้ติดตาม ของสมาชิกเกษยีณอายุราชการในปี 2564 ชื่อ......................................... สมาชิกเลขที่.................  
   เป็นผู้ติดตาม ของสมาชิกเกษยีณอายุราชการในปี 2565 ชื่อ......................................... สมาชิกเลขที่.................  
 
2. มีความประสงค์สมัครเข้ารว่มโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณพร้อมชาํระเงินค่าสมัคร ดังนี้ 
 2.1 กลุ่มที่สมัคร 
  กลุ่มที ่1 : ทัศนศึกษา ณ จังหวัดกาญจนบุร ี(ชําระเงินจาํนวน 5,500 บาท) 
  หมายเหตุ :  สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 เดินทางวันที่ 4-5 ต.ค.65 
   สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2564 เดินทางวันที่ 6-7 ต.ค.65 
   สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2565 เดินทางวันที่ 10-11 ต.ค.65 
  กลุ่มที ่2 : ทัศนศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี (ชําระเงินจํานวน 6,200 บาท) 
  หมายเหตุ :  สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 เดินทางวันที่ 17-18 ต.ค.65 
   สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2564 เดินทางวันที่ 19-20 ต.ค.65 
   สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2565 เดินทางวันที่ 21-22 ต.ค.65 
  กลุ่มที ่3 : ทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ชําระเงินจํานวน 18,500 บาท) 
  หมายเหตุ :  สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 เดินทางวันที่ 1-4 พ.ย.65 
   สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2564 เดินทางวันที่ 9-12 พ.ย.65 
   สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2565 เดินทางวันที่ 14-17 พ.ย.65 
  กลุ่มที ่4 : ทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ชําระเงินจาํนวน 16,900 บาท) 
  หมายเหตุ :  สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 เดินทางวันที่ 21-24 พ.ย.65 
   สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2564 เดินทางวันที่ 28 พ.ย.-1 ธ.ค.65 
   สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2565 เดินทางวันที่ 6-9 ธ.ค.65 
 2.2 การรับประทานอาหารและโรคประจําตัว 

 อาหารไทยและอาหารท้องถิ่นตามรายการ   อาหารอิสลาม  อื่น ๆ โปรดระบุ.................................. 
 แพอ้าหาร (ถ้าม)ี โปรดระบุ.................................................................................................... 
 โรคประจําตัว (ถ้าม)ี โปรดระบุ............................................................................................... 

 
ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจเงือ่นไขการเข้าร่วมโครงการ และได้ฉีดวคัซีน Covid-19 ครบ 2 เข็ม แล้ว  

 
 (ลงชื่อ)……………………………………..……………..…… 

               (…………….………………………………………….) 
                 วันที…่………………………………………………………… 
 

 
หมายเหต ุ  :  1. กรณีผู้ตดิตามได้สิทธิ์เขา้ร่วมโครงการและได้ชําระเงินกับสหกรณ์แล้ว แต่ไม่ได้เดินทางไปเข้ารว่มกจิกรรม ให้ถอืว่าผู้นั้นบรจิาค
เงินจํานวนดังกลา่วใหแ้กส่หกรณ์เพือ่ใช้ในโครงการนี ้
 2.  สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกจัดโครงการ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีทําให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ 
 

ลาํดบั................ 












