
 
 
โครงการทัศนศึกษาระหว่างประเทศ  
กรุงเทพฯ – ปอยเปต – เสียมเรียบ – นครวัด – นครธม  
ระหว่างวันท่ี  16-17 มิถุนายน  2555  รับสมัครสมาชิก 100 คน  
 สอมธ. ก าหนดจัดโครงการทัศนศึกษาระหว่างประเทศ เพื่อเปน็การร่วมเฉลิมฉลองปีสหกรณ์สากล
และในโอกาสที่ สอมธ. ครบรอบ 40 ปี จึงได้ถือโอกาสพิเศษนี้ น าสมาชิก สอมธ. ไปเข้าเยี่ยมชม 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลก รวมทั้งเพื่อไปศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี และเศรษฐกิจ  ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา            
(2 วัน 1 คืน) ระหว่างวันที่  16 – 17  มิถุนายน  2555  โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้     
หลักเกณฑ์การรับสมัคร  

1. รับสมัครสมาชิกจ านวน 100 คน โดยเฉล่ียโควตาตามเลขทะเบียนสมาชิก ดังนี ้
     1.1 สมาชิกตั้งแต่หมายเลข   0001  - 5000  รับสมัครจ านวน  50   คน 

      1.2 สมาชิกตั้งแต่หมายเลข   5001  ขึ้นไป รับสมัครจ านวน  50   คน 
      2. ในกรณีที่สมาชิกแต่ละกลุ่มสมัครเกินกว่าท่ีก าหนด สอมธ. จะใช้วิธีจับฉลาก 
 3. สมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องช าระเงิน คนละ  3,000 บาท เพื่อเป็นเงินประกันในการเดินทาง      
และป้องกันไม่ให้สมาชิกถอนตัวซ่ึงเป็นการตัดสิทธิสมาชิกคนอ่ืน (โดย สอมธ. จะคืนเงินให้กับสมาชิกในวันเดินทาง)   

4. สมาชิกที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ สอมธ.จะคืนเงินให้โดยจะโอนเงินเข้าบัญชภีายในวันที่        
23 พฤษภาคม 2555 

5. สมาชิกจะต้องมีหนังสือเดินทาง (Passport) และมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
6.  สมาชิกที่ได้รับการประกาศรายชื่อจะต้องน าส่งหนังสือเดินทาง (Passport) ให้กับ สอมธ. ภายในวันที ่        

28 พฤษภาคม 2555  หากไม่น ามาใหก้ับ สอมธ. ภายในวันดังกล่าว ถือว่าสละสิทธใินการเข้าร่วมโครงการฯ      
7. ผู้ท่ีเคยเข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิก หรือโครงการส่งเสริมจริยธรรมกับ สอมธ.ทุกท่านมีสิทธิสมัคร 

เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาระหว่างประเทศ 

การรับสมัครสมาชิก 
 1. รับสมัคร ระหว่างวันที ่10-18 พฤษภาคม 2555                
 2. จับฉลากและประกาศรายชื่อ วันที ่21 พฤษภาคม 2555 และจะส ารองรายชื่อจ านวน 20 คน  
 3. แจ้งช่ือสละสิทธิ ภายในวันที ่28 พฤษภาคม 2555 หากสละสิทธหิลังจากวันที่  28 พฤษภาคม 2555  
สอมธ. จะไม่คืนเงินประกันจ านวน  3,000 บาท ไม่ว่ากรณีใด ๆ เนื่องจาก สอมธ. ต้องจ่ายเงินให้กับบริษัททัวร์ 
                 โปรดพลิก   
 
 
 



 
 
 

ท่องแดนศิลานคร ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  
มหาปราสาทนครวัด เมืองพระนครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม 2 วัน 1 คืน  

วันที่ 16 มิถุนายน 2555  :  กรุงเทพฯ  - ปอยเปต - เสียมเรียบ – นครวัด - นครธม 

04.00 น.  จุดนัดพบท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
05.00 น. ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ VIP หลังคาสูง สู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  
08.00 น.  ถึง ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว บริการอาหารเช้า น าสมาชิกผ่านด่านคนเข้าเมืองท่ีด่านปอยเปต โดยทีมงาน     

จะอ านวยความสะดวกเรียบร้อย จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร ออกเดินทางผ่านปอยเปต          
สู่เมืองศรีโสภณ  สู่ จ.เสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข 6 ของกัมพูชา 

12.00 น. เดินทางถึง จ.เสียมเรียบ บริการอาหารกลางวัน ท่ีเมืองเสียมเรียบ หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร 
หรือนครธม ชมความสวยงามสะพานนาคราช ซึ่งเป็นสะพานท่ีพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7  กษัตริยเ์ขมรใช้เป็น 
ทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชมประตูเมืองท่ีมียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปท้ัง 4 ทิศ             
ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร เม่ือท่าน
ได้เข้าไปสัมผัสยังปราสาทแห่งนี้จะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลา มีเสน่ห์มาก ปราสาท       
ตาพรหม บรรยากาศของปราสาทตาพรหมดูลึกลับ สวย ไม่เหมือนปราสาทท่ีอื่น  ๆท่ีปราสาทตาพรหมมีต้นไม้
อยู่ 2 ชนิด ต้นท่ีใหญ่ท่ีสุดเรียกว่าต้นสะปงหรือภาษาไทยเรียกว่าต้นส าโรงเป็นต้นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อน จากนั้น
น าท่านชมสิ่งมหัศจรรย์ท่ีเคยติด 1 ใน 7 ของโลก ท่ี ปราสาทนครวัด ซึ่งสรา้งขึ้นเม่ือประมาณ พ.ศ.1650-1720 
โดยพระเจ้าสุริยวรมันท่ี 2 ชมรูปสลักนางอัปสรนับหม่ืนองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ าการกวนเกษียรสมุทร             
ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันท่ี 1 โดยมีภาพกองทัพของ
เสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วย 

19.00 น.  บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนเมือง (ระบ าอัปสรา)  
20.30 น.          เข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 17 มิถุนายน 2555  :  ช้อปปิ้ง - ศรีโสภณ - ปอยเปต - ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ 

07.00 น.  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารน าท่านสักการะ ศาลเจ้าเจ๊ก เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจากนั้น
ไปช้อปป้ิงซื้อสินค้าของฝากของท่ีระลึกที่ ตลาดซาจ๊ะ ออกเดินทางกลับตามเสน้ทางเดิมสู่ด่านปอยเปต  

13.00 น.             บริการอาหารกลางวัน 
15.00 น.  ถึงชายแดนไทย-กัมพูชา ด่านปอยเปต  น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองและศุลกากร  

เดินทางเข้าสู่  ตลาดโรงเกลือ เลือกซื้อสินค้าราคาถูก นานาชนิด 
20.00 น.  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

สวัสดี..............ซัวสะดี 
ขอบคุณ..............ออกุน 
ขอโทษ..........โซมโตส 

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



 
** ในวันเดินทางกรุณาน าบัตรประจ าตัวประชาชน (ตัวจริง)  ติดตัวไปด้วย** 
ใบแจ้งความจ านงเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาระหว่างประเทศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์จ ากัด 
ระหว่างวันท่ี 16-17 มิถุนายน 2555 

ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา (กรุงเทพฯ-ปอยเปต–เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม) 

.............................................  

1. ชื่อ – นามสกุล  ค าน าหน้าชื่อ  ตามหนังสือเดินทาง (Passport)  

    ภาษาไทย................................................................................................................................................. 
    ภาษาอังกฤษ............................................................................................................................................ 
2. สมาชิกเลขทะเบียนท่ี...................................รับราชการสังกัด..................................................................   
    ต าแหน่ง..........................................................  โทรศัพท์.......................โทรศัพท์มือถือ........................... 

ขอแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาฯ ระหว่างวันท่ี 16-17 มิถุนายน 2555  

ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา (กรุงเทพฯ-ปอยเปต–เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม) ท้ังนี ้ข้าพเจ้าขอปฏิบัติ               
ตามเงื่อนไขท่ี สอมธ.ก าหนดไว้ดังนี ้

1. ข้าพเจ้าทราบว่าสิทธิในการขอเข้าร่วมโครงการฯ ในคร้ังนี้ เป็นสิทธิเฉพาะตัวเท่านั้น ไม่สามารถน า

ผู้ติดตามไปได ้และไม่สามารถโอนสิทธิให้สมาชิกอื่น หรือบุคคลอื่นใช้สิทธิแทนกันได ้

2. ข้าพเจ้ายินยอมจ่ายเงินเพ่ือเป็นเงินประกันในการเดินทาง จ านวน 3,000 บาท ในวันยื่นใบสมัคร 

ให้กับ สอมธ. (โดย สอมธ.จะจ่ายคืนเงินให้กับสมาชิกในวันท่ีเดินทาง) 

3. ข้าพเจ้าจะน าหนังสือเดินทาง (Passport) มอบให้กับ สอมธ. ภายในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2555 โดย

หนังสือเดินทางมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันท่ีจะออกเดินทาง และมีหน้าว่างส าหรับประทับตรา

อย่างน้อย 2-3 หน้าข้ึนไป 

4. หากข้าพเจ้าไม่ประสงคเ์ข้าร่วมโครงการฯ ข้าพเจ้าจะสละสิทธิภายในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2555 หาก

สละสิทธิหลังจากวันท่ี 28 พฤษภาคม 2555 ข้าพเจา้ยินยอมให้ สอมธ.ยึดเงินประกันจ านวน    3,000 บาท 

ทุกกรณี 

 5. กรณีท่ีไม่ได้รับการประกาศรายชื่อเข้าร่วมโครงการฯ ให้ สอมธ.โอนเงินเข้าบัญชีเลขท่ี....................... 

ชื่อบัญช.ี........................................................................................... 

ลงชื่อ........................................................ 
................/......................../................. 

มีความประสงค์จะพักคู่กับ............................................................ เลขทะเบียนสมาชิก.......................... 
ในกรณีท่ีประกาศรายชื่อแล้วคู่ของท่านไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ สอมธ.จะจัดคู่ให้ตามความเหมาะสม หรือตามท่ีท่าน

แจ้งกับ สอมธ. 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ท่าพระจันทร์         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ศูนย์รังสิต  

รับสมัครตั้งแต่วันท่ี  10-18 พฤษภาคม 2555          

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการวันท่ี  21 พฤษภาคม 2555 

       แจ้งชื่อสละสิทธิภายในวันท่ี  28 พฤษภาคม 2555 


