


โครงการสัมมนา  
“สายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ประจําปี 2562”  

กลุ่มที่ 1 ทัศนศึกษา ณ ย่างกุ้ง สิเรียม ประเทศเมียนมาร์ 2 วัน 1 คืน วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562 
กลุ่มที่ 2 ทศันศึกษา ณ มัณฑะเลย์ – พุกาม ประเทศเมยีนมาร์ 3 วัน 2 คืน วันที ่5 – 7 พฤศจิกายน 2562 

กลุ่มที่ 3 ทัศนศึกษา ณ ฉางซา จางเจียเจีย้ เขาอวตาร ประเทศจนี 4 วัน 3 คืน วันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2562 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้มุ่งเน้นให้ความสําคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับ

สหกรณ์ โดยเฉพาะสมาชิกที่จะเกษียณอายรุาชการ ซึง่สหกรณ์มีความมุ่งหวงัที่จะให้สมาชิกยังคงสถานภาพการเป็นสมาชกิ
อยู่ต่อไป  

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว สหกรณ์ฯ จึงได้จัดให้มีโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2562 ได้รับทราบว่ายังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้ และได้ทําความ
เข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับหลังการเกษียณอายุราชการ รวมทั้ง ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างเพื่อนสมาชิกทั้งที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 และสมาชิกที่เกษียณอายุ
ราชการมาก่อนแล้ว  

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อเป็นการสร้างความเขา้ใจในสถานภาพการเป็นสมาชิกและสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพงึได้รับหลังจาก

เกษยีณอายรุาชการ 
2.2  เพื่อสง่เสรมิให้สมาชิกได้มกีารออมทรัพยต์ามโครงการออมทรพัย์เกษียณเปี่ยมสุข 
2.3  เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์ แลกเปล่ียนความคิดเห็นและทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ์ชีวิต รวมทั้ง กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 และสมาชิกที่เกษียณอายุ
ราชการมาก่อนแล้ว  

3. ประเด็นการสัมมนา วัน เวลา และสถานทีท่ัศนศึกษา 
 3.1 สัมมนา เรือ่ง “สิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่เกษยีณอายรุาชการ”   
 3.2 ทัศนศึกษา  
  (1) ณ ย่างกุง้ สิเรียม ประเทศเมยีนมาร์ 2 วัน 1 คืน วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562 จํานวน 32 คน (รวมผู้ตดิตาม) 
  (2) ณ มัณฑะเลย์ – พุกาม ประเทศเมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน วันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2562 จํานวน 66 คน    
(รวมผู้ตดิตาม) 
  (3) ณ ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ประเทศจนี 4 วัน 3 คืน วันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2562 จํานวน 66 คน 
(รวมผู้ตดิตาม) 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
สหกรณจ์ะพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ โดยพจิารณาคัดเลือกตามลําดับดังนี ้

 4.1  สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 และสมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี 
2562***  
 4.2  ผู้ติดตามของสมาชิกเกษยีณตามข้อ 4.1 ซึ่งสมาชิกเกษียณ 1 คน มีผู้ติดตามได้เพียง 1 คนเท่านั้น โดยสหกรณ์
จะพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ กรณีตามข้อ 4.1 ยังไม่ครบ 
 4.3  สมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2561 ทีย่ังไม่เคยเข้ารว่มกิจกรรมโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ โดย
สหกรณ์จะพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ กรณีตามข้อ 4.1 และ ข้อ 4.2 ยังไม่ครบ 
 

/4.4 ผู้ติดตาม… 



 
 4.4  ผู้ติดตามของสมาชิกเกษยีณตามข้อ 4.3 ซึ่งสมาชิกเกษียณ 1 คน มีผู้ติดตามได้เพียง 1 คนเท่านั้น โดยสหกรณ์
จะพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ กรณีตามข้อ 4.1 ข้อ 4.2 และข้อ 4.3 ยังไม่ครบ  
 4.5  สมาชิกทั่วไป และสมาชิกเกษียณอายรุาชการก่อนปี 2561 สหกรณ์จะพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ กรณีตาม
ข้อ 4.1 ข้อ 4.2 ข้อ 4.3 และ ข้อ 4.4 ยังไม่ครบ  
หมายเหต ุ
 *** สหกรณ์จะสนับสนุนงบประมาณให้กับสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 และสมาชิกเกษียณอายุ
ราชการก่อนกําหนดที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี 2562 คนละ 7,000 บาท โดยเรียงลําดับตามการส่งใบสมัครและชําระค่ามัดจํา
ตามประกาศ จํานวน 120 คนแรก เมื่อถึงวันปิดรับสมัครแล้ว หากมีผู้สมัครมากกว่าจํานวนที่สหกรณ์กําหนดไว้ สหกรณ์จะ
ใช้วิธีการจับฉลาก โดยให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เป็นที่สุด ผู้ที่ส่งใบสมัครตั้งแต่ลําดับที่ 
121 เป็นต้นไป หรือที่จับฉลากไม่ได้ ต้องชําระค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน 
 
5.  ค่าใช้จ่าย 
 ค่าลงทะเบียนสัมมนาและทัศนศึกษา  

5.1  กลุ่มที่ 1 ทัศนศึกษา ณ ย่างกุ้ง สิเรียม ประเทศเมียนมาร์ 2 วัน 1 คืน วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562  
 (1) สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 หรือสมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดที่มีอายุครบ 60 ปี 

ในปี 2562 และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ที่ส่งใบสมัครและชําระค่ามัดจําตามประกาศอยู่ใน
ลําดับ 120 คนแรกของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้สมาชิกคนละ 7,000 บาท 
และสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการต้องชําระเงินมัดจําคนละ 1,000 บาท ซึ่งสหกรณ์จะคืนให้เมื่อสมาชิกเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม 
สําหรับสมาชิกที่ชําระเงินมัดจําแล้วและไม่ได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นบริจาคเงินจํานวนดังกล่าว
ให้แก่สหกรณ์เพื่อใช้ในโครงการนี้  

 (2) สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 หรือสมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดที่มีอายุครบ 60 ปี 
ในปี 2562 และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ส่งใบสมัครเข้ารว่มโครงการตัง้แต่ลําดับที่ 121 เป็น
ต้นไป ชําระค่าใช้จ่ายคนละ 7,000 บาท ดังนี้ 

  1. ชําระค่ามัดจาํ จํานวน 5,000 บาท ในวันทีส่มัครเข้ารว่มโครงการ 
  2. ชําระส่วนที่เหลือ จํานวน 2,000 บาท ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 
 (3) ผู้ติดตาม สมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2561 สมาชิกทั่วไป และสมาชิกเกษียณอายรุาชการก่อนปี 2561 

ชําระค่าใช้จ่ายคนละ 7,000 บาท ดังนี้ 
  1. ชําระค่ามัดจาํ จํานวน 5,000 บาท ในวันทีส่มัครเข้ารว่มโครงการ 
  2. ชําระส่วนที่เหลือ จํานวน 2,000 บาท ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 
 กรณีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการตามข้อ (1) ครบตามจํานวน สหกรณ์จะคืนเงินมดัจําใหก้ับผู้สมัครตามข้อ (2) 

และข้อ (3) และหากผู้สมัครตามข้อ (2) และขอ้ (3) ได้สิทธิ์เขา้รว่มโครงการและได้ชําระเงินกบัสหกรณ์แล้ว แต่ไม่ได้เดินทาง
ไปเข้ารว่มกิจกรรม ใหถ้ือว่าสมาชิกผู้นั้นบริจาคเงินจํานวนดงักล่าวให้แก่สหกรณ์เพือ่ใชใ้นโครงการนี ้

5.2  กลุ่มที่ 2 ทัศนศึกษา ณ มัณฑะเลย์ – พกุาม ประเทศเมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน วันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2562 
 (1) สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 หรือสมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดที่มีอายุครบ 60 ปี 

ในปี 2562 และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ที่ส่งใบสมัครและชําระค่ามัดจําตามประกาศอยู่ใน
ลําดับ 120 คนแรกของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวคนละ 15,700 บาท โดยสหกรณ์สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายให้สมาชิกคนละ 7,000 บาท ส่วนที่เกิน จํานวน 8,700 บาท สมาชิกต้องชําระ ดังนี้ 

  1. ชําระค่ามัดจาํ จํานวน 5,000 บาท ในวันทีส่มัครเข้ารว่มโครงการ 
  2. ชําระส่วนที่เหลือ จํานวน 3,700 บาท ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 
 สําหรับผู้ที่ชําระเงินแล้วและไม่ได้เดินทางไปเข้าร่วมกจิกรรม ให้ถือว่าสมาชกิผู้นั้นบริจาคเงินจาํนวนดังกล่าว

ให้แก่สหกรณเ์พื่อใชใ้นโครงการนี ้
 

/(2) สมาชิกที่จะเกษียณ... 
 



  
 (2) สมาชิกทีจ่ะเกษยีณอายรุาชการในปี 2562 หรือสมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดที่มีอายุครบ 60 ปี 
ในปี 2562 และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ส่งใบสมัครเข้ารว่มโครงการตัง้แต่ลําดับที่ 121 เป็น
ต้นไป ชําระค่าใช้จ่ายคนละ 15,700 บาท ดังนี ้

  1. ชําระค่ามัดจาํ จํานวน 5,000 บาท ในวันทีส่มัครเข้ารว่มโครงการ 
  2. ชําระส่วนที่เหลือ จํานวน 10,700 บาท ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 
 (3) ผู้ติดตาม สมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2561 สมาชิกทั่วไป และสมาชิกเกษียณอายรุาชการก่อนปี 2561 

ชําระค่าใช้จ่ายคนละ 15,700 บาท ดังนี้ 
  1. ชําระค่ามัดจาํ จํานวน 5,000 บาท ในวันทีส่มัครเข้ารว่มโครงการ 
  2. ชําระส่วนที่เหลือ จํานวน 10,700 บาท ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 
 กรณีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการตามข้อ (1) ครบตามจํานวน สหกรณ์จะคืนเงินมดัจําใหก้ับผู้สมัครตามข้อ (2) 

และข้อ (3) และหากผู้สมัครตามข้อ (2) และขอ้ (3) ได้สิทธิ์เขา้ร่วมโครงการและได้ชําระเงินกบัสหกรณ์แล้ว แต่ไม่ได้เดินทาง
ไปเข้ารว่มกิจกรรม ใหถ้ือว่าสมาชิกผู้นั้นบริจาคเงินจํานวนดงักล่าวให้แก่สหกรณ์เพือ่ใชใ้นโครงการนี ้

5.3  กลุ่มที่ 3 ทัศนศกึษา ณ ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ประเทศจีน 4 วัน 3 คืน วันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2562 
 (1) สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 หรือสมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดที่มีอายุครบ 60 ปี 

ในปี 2562 และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ที่ส่งใบสมัครและชําระค่ามัดจําตามประกาศอยู่ใน
ลําดับ 120 คนแรกของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวคนละ 19,900 บาท โดยสหกรณ์สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายให้สมาชิกคนละ 7,000 บาท ส่วนที่เกิน จํานวน 12,900 บาท สมาชิกต้องชําระ ดังนี้ 

  1. ชําระค่ามัดจาํ จํานวน 10,000 บาท ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
  2. ชําระส่วนที่เหลือ จํานวน 2,900 บาท ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 
 สําหรับผู้ที่ชําระเงินแล้วและไม่ได้เดินทางไปเข้าร่วมกจิกรรม ให้ถือว่าสมาชกิผู้นั้นบริจาคเงินจาํนวนดังกล่าว

ให้แก่สหกรณเ์พื่อใชใ้นโครงการนี ้
 (2) สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 หรือสมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดที่มีอายุครบ 60 ปี 

ในปี 2562 และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ลําดับที่ 121 เป็น
ต้นไป ชําระค่าใช้จ่ายคนละ 19,900 บาท ดังนี้ 

  1. ชําระค่ามัดจาํ จํานวน 10,000 บาท ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
  2. ชําระส่วนที่เหลือ จํานวน 9,900 บาท ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 
 (3) ผู้ติดตาม สมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2561 สมาชิกทั่วไป และสมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนปี 2561 

ชําระค่าใช้จ่ายคนละ 19,900 บาท ดังนี้ 
  1. ชําระค่ามัดจาํ จํานวน 10,000 บาท ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
  2. ชําระส่วนที่เหลือ จํานวน 9,900 บาท ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562   
 กรณีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการตามข้อ (1) ครบตามจํานวน สหกรณ์จะคืนเงินมัดจําให้กับผู้สมัครตามข้อ (2) 

และข้อ (3) และหากผู้สมัครตามข้อ (2) และข้อ (3) ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการและได้ชําระเงินกับสหกรณ์แล้ว แต่ไม่ได้เดินทาง
ไปเข้าร่วมกิจกรรม ให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นบริจาคเงินจํานวนดังกล่าวให้แก่สหกรณ์เพื่อใช้ในโครงการนี้ 

ค่าลงทะเบียนสัมมนาและทัศนศึกษาดังกล่าว รวมค่าใช้จ่ายดังนี ้
1) ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ และภาษีสนามบิน 
2) ค่าระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 
3) ค่าทีพ่ักตามโปรแกรม ห้องละ 2 – 3 คน กรณีต้องการพักเดีย่วต้องชําระเพิม่ตามที่บรษิัทกาํหนด 
4) ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 
5) ค่ารถโค้ชปรบัอากาศนําเทีย่ว และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามทีร่ะบุในรายการ 
6) ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
7) ประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดินทาง ท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรม ์
 

/8) น้ําดื่มและขนม... 



 
8) น้ําดื่มและขนมขบเคี้ยวตลอดการเดินทาง 
9) ค่าทิปไกด์ทอ้งถิ่น และคนขบัรถ 
10) อัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่น ค่าใช้จ่ายสว่นตัว ค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่นอกเหนือรายการ ค่าวีซ่า ค่าแจง้เข้าออกประเทศสําหรับผู้ถือหนังสอืเดินทางต่างด้าว ค่าธรรมเนียมน้ํามัน
และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา ค่าวีซา่เดี่ยวเขา้ประเทศจีน ในกรณีที่รัฐบาลจีนประกาศ
ยกเลิกวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว 
 
6.  วิธกีารชําระเงิน 
 ค่ามัดจํา หรือค่าลงทะเบียนสัมมนาและทัศนศึกษา ชําระด้วยตนเองที่สหกรณ์ หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ 
“สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด” โดยใช้ใบแจ้งการรับชําระเงิน (Payment) ระบุวัตถุประสงค์ 555 ชําระผ่าน
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ 
 
7.  การสมัครเข้าร่วมสัมมนาและทัศนศกึษา 
 ผู้เข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษาต้องส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมสําเนาใบโอนการชําระค่ามัดจํา มายัง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ภายในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ได้ดังนี้ 
 7.1 ส่งด้วยตนเอง ณ ที่ทําการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ในวันและเวลาทําการ  
 7.2 ส่งทางโทรสาร หมายเลข 0 2579 7356 หรือ 0 2579 9774 
 7.3 ส่งทาง e-mail ที่ forestcoop@gmail.com 
 7.4 ส่งทาง Line@ สหกรณ์ @forestcoop 
 
8.  การยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนาและทัศนศกึษา 
 หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประสงค์ขอยกเลิกการเดินทางจะต้องแจ้งยกเลิกภายในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 
และหากผู้เข้ารว่มโครงการแจ้งยกเลิกตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ถือว่าผู้เข้าร่วมโครงการบริจาคเงินจํานวน
ดังกล่าวให้แก่สหกรณ์เพื่อใช้ในโครงการนี ้
 
9.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

9.1 ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจในสถานภาพการเป็นสมาชิกและสิทธิประโยชนท์ี่สมาชิกพงึได้รบัหลังจากเกษียณอายุ
ราชการ 

9.2  ส่งเสริมใหส้มาชิกได้มีการออมทรัพย์ตามโครงการออมทรพัย์เกษียณเปี่ยมสุข 
9.3  เป็นการสร้างโอกาสให้สมาชิกไดพ้บปะสังสรรค์ แลกเปลีย่นความคิดเห็นและทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ์ชวีิต รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่จะเกษยีณอายุราชการในปี 2562 และสมาชิกที่เกษยีณอายุ
ราชการมาก่อนแล้ว  
 
10.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
 

------------------------- 
 
หมายเหต ุ 1.  โปรดเตรียมของใช้ประจําตวัที่สําคัญ เช่น ยาประจําตวั แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ครีมกันแดด เป็นต้น 
 2.  โปรดเตรียมของใช้อื่นๆ เชน่ แว่นกันแดด หมวก ร่มขนาดเล็ก  
 3.  เจ้าหน้าที่ประสานงาน  
  กลุ่มที่ 1  นางขวัญพนิต นุชสวาท  โทร. 081-8402941 
  กลุมที่ 2  นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล โทร. 095-4630896 
 กลุ่มที่ 3  นางสาวนริณี สองห้อง  โทร. 089-5109825  
  



  

กําหนดการ 
สัมมนาและทศันศึกษา 

โครงการสัมมนา “สายใยสหกรณ์ไม่เกษยีณ ประจาํปี 2562”   
กลุ่มที่ 1 ทัศนศึกษา ณ ย่างกุ้ง สิเรียม ประเทศเมียนมาร์ 2 วัน 1 คืน  

วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562 
 

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

วันจันทร์ที ่28 ตุลาคม 2562 
เวลา  04.30  น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 7  
เวลา  07.35  น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร ์
เวลา  08.25  น. เดินทางถงึสนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้  
 - ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืง 
 - เดินทางสู่เจดยี์กาบาเอ 
 - นมัสการพระพุทธรูปงาทัตจ ี
 - สักการะพระพุทธไสยาสน์เจา๊ทตัจี หรือพระนอนตาหวาน 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย - นมัสการเจดียซ์ูเล 
 - นมัสการเจดียโ์บตาทาวน ์
 - ขอพรเทพทันใจ หรือนัตโบโบยี 
 - สักการะเทพกระซิบ 
 - นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป็ดปักกิง่ และสลัดกุ้งมังกร  
 - เข้าทีพ่ัก IBIS HOTEL ระดับ 3 ดาว 

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562  
เช้า - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 - เดินทางสู่เมืองสิเรียม 
 - ชมเจดียก์ลางน้ํา หรือพระเจดีย์เยเลพญา 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟต่์ชาบ ู
บ่าย - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต 
 - วัดเอง็ดอยา 
 - วัดบารม ี
เย็น มื้อเย็น อิสระ ณ สนามบิน 
20.45 น. เดินทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบินไทยไลออ้นแอร ์
22.45 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 1.  โปรดเตรียมของใช้ประจําตวัที่สําคัญ เช่น ยาประจําตวั แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ครีมกันแดด เป็นต้น 
 2.  โปรดเตรียมของใช้อื่นๆ เชน่ แว่นกันแดด หมวก ร่มขนาดเล็ก 



 

กําหนดการ 
สัมมนาและทศันศึกษา 

โครงการสัมมนา “สายใยสหกรณ์ไม่เกษยีณ ประจาํปี 2562”   
กลุ่มที่ 2 ทัศนศึกษา ณ มัณฑะเลย์ – พุกาม ประเทศเมียนมาร์ 3 วัน 2 คืน  

วันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2562 

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

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 
เวลา  09.30  น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 4  
เวลา  12.15  น. ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (บริการอาหารบนเครื่อง) 
เวลา  13.40  น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์  
 - ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
 - เดินทางสู่เมืองพุกาม (ใช้เวลา 3 – 4 ชั่วโมง) 
 - จุดชมวิวเมืองพุกาม 
 - เจดีย์ชเวสิกอง 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก 
 - เข้าท่ีพัก BAGAN LANDMARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562  
เช้า - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 - เดินทางสู่วัดมนูหา 
 - วัดกุบยางกี 
 - นมัสการวิหารสัพพัญญู 
 - วัดอานันดา 
 - แวะชมและช้อปปิ้งเครื่องเขิน 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย - ชมวิหารธรรมยันจี 
 - เจดีย์ติโลมินโล 
 - เดินทางกลับสู่เมืองมัณฑะเลย์ 
 - ทะเลสาบต่าวตะหมั่น 
 - ชมสะพานไม้อู่เป่ง 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 - เข้าท่ีพัก VICTORIA PALACE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 
03.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ล็อบบี้ของโรงแรม เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่วัดมหามัยมุนี 
04.00 น. สักการะและร่วมพิธีกรรมล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี 
 - ชมทัศนียภาพภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์  
 - วัดกุโสดอร์ 
 - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 - ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งเผา 
 - ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง 
19.10 น. - เดินทางจากสนามบินนานาชาตมัิณฑะเลย์ สู่สนามบินดอนเมือง (บริการอาหารบนเครื่อง) 
21.35 น. เดินทางถึงสนามสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 
หมายเหตุ 1.  โปรดเตรียมของใช้ประจาํตัวท่ีสําคัญ เชน่ ยาประจําตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ครีมกนัแดด เป็นต้น 
 2.  โปรดเตรียมของใช้อื่นๆ เช่น แว่นกันแดด หมวก ร่มขนาดเล็ก  



  
กําหนดการ 

สัมมนาและทัศนศึกษา 
โครงการสัมมนา “สายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ประจําปี 2562”   

กลุ่มที่ 3 ทัศนศึกษา ณ ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ประเทศจีน 4 วัน 3 คืน  
วันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2562 

**************************** 
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 
เวลา  11.30  น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  
เวลา  14.30  น. ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสไมล์ (บริการอาหารบนเครื่อง) 
เวลา  18.45  น. เดินทางถึงสนามบินเมืองฉางซา  
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ สนามบิน  
 - เข้าท่ีพัก VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562  
เช้า - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 - เดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษอาหารกวางตุ้ง 
บ่าย - เดินทางสู่ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน 
 - ชมระเบียงแก้ว 
 - ลงบันไดเลื่อนที่ยาวท่ีสุดในโลก สู่ถ้ําประตูสวรรค์ 
 - ลงจากเขาด้วยกระเช้า 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 - เข้าท่ีพัก TIAN ZI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 
เช้า - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 - แวะร้านนวดเท้า พร้อมชมครีมบัวหิมะ 
 - เดินทางสู่อุทยานจางเจียเจี้ย  
 - ขึ้นสู่เขาเทียนจื่อซาน ด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง 
 - ชมสะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมือง 
 - แวะร้านใบชา  
 - สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวท่ีสุดในโลก 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี 
 - เข้าท่ีพัก TIAN ZI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
เช้า - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 - ชมร้านหยก 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด 
บ่าย - นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองฉางซา (ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชั่วโมง) 

- ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินหวงซิงลู่ อิสระอาหารเย็น 
19.50 น. พร้อมกัน ณ สนามบินเมืองฉางซา 
22.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ (บรกิารอาหารบนเครื่อง) 
01.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
  
หมายเหตุ 1.  โปรดเตรียมของใช้ประจาํตัวท่ีสําคัญ เชน่ ยาประจําตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ครีมกนัแดด เป็นต้น 
 2.  โปรดเตรียมของใช้อื่นๆ เช่น แว่นกันแดด หมวก ร่มขนาดเล็ก  



 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนา  
“สายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ประจําปี 2562” 

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

 

ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว).............................................................................................. สมาชิกเลขที่................................... 

โทรศัพท์บ้าน................................................... โทรศัพท์มือถอื...................................................... 

  สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 / สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี 
2562 พร้อมชําระค่ามัดจํา จํานวน .................................... บาท 
  ผู้ติดตามของสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2562 / สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดที่มีอายุครบ 
60 ปี ในปี 2562 ชือ่(ผู้ติดตาม)............................................................................... โทรศัพท์มือถอื.................................................. 
พรอ้มชําระค่ามดัจํา จํานวน .................................... บาท 
  สมาชกิเกษยีณอายรุาชการในป ี2561 ที่ยงัไม่เคยเข้าร่วมกจิกรรมโครงการสายใยสหกรณไ์ม่เกษยีณ พร้อมชําระ
ค่ามัดจํา จํานวน .................................... บาท 
  ผู้ติดตามของสมาชิกเกษยีณอายุราชการในปี 2561 ชือ่(ผู้ติดตาม).............................................................................. 
โทรศัพท์มอืถือ.................................................. พร้อมชําระค่ามัดจํา จํานวน .................................... บาท 
  สมาชิกทั่วไป และสมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนปี 2561 พร้อมชําระค่ามัดจํา จํานวน .................................. บาท 

มีความประสงค์สมัครเข้ารว่มโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ดังนี ้

 กลุ่มที่ 1 ทัศนศึกษา ณ ย่างกุง้ สิเรียม ประเทศเมียนมาร์ 2 วัน 1 คืน วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562 

 กลุ่มที่ 2 ทศันศึกษา ณ มณัฑะเลย์ – พุกาม ประเทศเมยีนมาร์ 3 วัน 2 คืน วนัที่ 5 – 7 พฤศจกิายน 2562 

 กลุ่มที่ 3 ทัศนศึกษา ณ ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ประเทศจีน 4 วนั 3 คืน วันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2562 

การรับประทานอาหาร  อาหารไทยและอาหารท้องถิ่นตามรายการ   

     อาหารอิสลาม   อื่นๆ โปรดระบุ.................................................. 

แพ้อาหาร (ถ้ามี) โปรดระบุ.................................................................................................... 

โรคประจําตัว (ถ้ามี) โปรดระบ.ุ.............................................................................................. 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการดีแล้ว 

 
(ลงชื่อ)……………………………………..……………..…… 

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

หมายเหตุ   :  1. กรุณานําส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษามายังสหกรณ์ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ดังนี้ 
  1.1  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ตามแบบของสหกรณ์ และสําเนาใบแจ้งการรับชําระค่ามัดจําเข้าร่วมโครงการ 
  1.2  หนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลือไว้ประทับตรา 
              ไม่น้อยกว่า 2 หน้า 
 2.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 

  กลุ่มท่ี 1  นางขวัญพนิต นชุสวาท  โทร. 081-8402941 
  กลุมท่ี 2  นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล  โทร. 095-4630896 

  กลุ่มท่ี 3  นางสาวนริณี สองห้อง  โทร. 089-5109825 

ลาํดบั................ 
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	ใบประกาศ
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