
 

กําหนดการ 
สัมมนาและทัศนศึกษา 

โครงการสัมมนา “สายใยสหกรณ์ไม่เกษยีณ ประจาํปี 2560”   
วันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2560 

ณ ประเทศพม่า 
 

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

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 
เวลา  7.00  น. สมาชิกพร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3  
 ประตู 7 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  
เวลา  09.05  น. เดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดยเที่ยวบินที่ SL 200 สายการบิน THAI LION AIR (SL) 
เวลา  10.00  น. เดินทางถงึสนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้  
 - ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืง  
 - เดินทางสู่เมืองหงสาวดี หรอืพะโค 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูกุง้เผา 
บ่าย - นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่น 
 - พระราชวงับุเรงนอง 
 - เดินทางสู่เมืองไจ้โท  
 - เจดีย์ไจท้ีโย หรือพระธาตุอินทร์แขวน 
คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 - เข้าทีพ่ัก KYAIKHTO HOTEL หรือ MOUNTAIN TOP หรือ YOE YOE LAY HOTEL 

หรือเทียบเท่า ท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดีย์ได้ตลอดทัง้คืน 

วันอาทิตยท์ี่ 8 ตุลาคม 2560  
เช้า - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 - อิสระตามอัธยาศัย สําหรับท่านที่ต้องการใส่บาตร หรือทําบญุที่พระธาตุอินแขวน 
 - ทําบุญตกับาตร ณ วัดไจ้คะวาย 
 - เจดีย์ชเว-มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา 
 - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูกุง้เผา 
บ่าย - พระมหาเจดียช์เวดากอง 
 - เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรนัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ 
 - สักการะเทพกระซิบ 
คํ่า - รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ สลัดกุ้งมงักร เป็ดปักกิง่ 
 - เข้าทีพ่ัก CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL โรงแรม 5 ดาวของคนไทย 

วันจันทร์ที ่9 ตุลาคม 2560 
เช้า - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 - เดินทางสู่เมืองสิเรียม  
 - เจดียก์ลางน้ํา หรือพระเจดยี์เยเลพญา 
 - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรอืพระนอนตาหวาน 
 - ตลาดโบโจ๊กอองซาน หรือตลาดสก๊อต 
 
 



  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  - นมัสการพระหินอ่อน 
 - ชมช้างเผือก  
20.05 น. เดินทางกลับกรงุเทพ โดยเที่ยวบินที่ SL 207 สายการบิน THAI LION AIR (SL) 
21.45 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ 
 
 

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

 
  



 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนา “สายใยสหกรณ์ไม่เกษียณประจําปี 2560” 
พร้อมทัศนศึกษา  ณ ประเทศพม่า  
ระหว่างวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2560 

 

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

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

โทรศัพท์บ้าน.......................................โทรศัพทม์ือถือ.......................................โทรสาร.......................................... 

  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา 

   สมาชกิทีจ่ะเกษยีณอายรุาชการในป ี2560 และสมาชกิเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดที่มีอายคุรบ 60 ปี   
ในป ี2560 (ไมเ่คยเข้าร่วมโครงการ) เข้าร่วมโครงการสัมมนาและทัศนศึกษา พร้อมชําระเงินจํานวน 
7,900 บาท 

 ผู้ติดตามสมาชิกเกษียณอายุราชการในปี 2560    ผู้ติดตามสมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด 
ที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี 2560 (นาย นาง นางสาว)................................................................................... 

                   เข้ารว่มโครงการสัมมนาและทัศนศึกษา พร้อมชาํระค่าใช้จา่ยจํานวน 14,900 บาท 

 สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนปี 2560 หรือสมาชิกทั่วไป เข้าร่วมโครงการสัมมนาและทัศนศึกษา 
พร้อมชําระค่าใช้จ่าย จํานวน 14,900 บาท 

 ไม่เข้ารว่มโครงการสัมมนาและทัศนศึกษา 

 

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

 
(ลงชื่อ)………………………………………………… 

               (…………….………………………………….) 
                 วันที่…………………………………………………… 
 

หมายเหต ุ  :  1. กรุณานําส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษามายังสหกรณ์ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 4 
สิงหาคม 2560 ดังนี ้

  1.1  ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษา ตามแบบของสหกรณ์ 
  1.2 สําเนาใบแจ้งการรับชําระเงินค่าเข้าร่วมโครงการสัมมนา 
  1.3  หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
   (นับจากวันเดินทางกลับ วันที่ 9 ตุลาคม 2560) และมีหน้าเหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

 2.  สอบถามเพิม่เตมิได้ที่ นางดนิตา ข่ายสุวรรณ์  โทร. 081 912 1481   
     และนางสาวประไพศร ซามงค์  โทร. 081 430 9741  
 3.  สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนปี 2560 และสมาชิกทั่วไป สหกรณ์จะพิจารณาการเข้าร่วม
โครงการ กรณีสมาชกิทีจ่ะเกษยีณอายุราชการในปี 2560 สมาชิกเกษียณอายุราชการกอ่นกาํหนดที่มีอายคุรบ 60 ปี 
ในปี 2560 และผู้ติดตาม ยังไม่ครบ 

ลาํดบั............. 




