
ใบตอบรับการสนับสนุน  
SPONSORSHIP FORM

ชื&อ-นามสกลุ Name-Surname ________________________________________________________________

ตําแหน่ง Position _________________________ในนามบรษัิท Company ______________________________

ที&อยู ่Address   เลขที& No. _________ แขวง/ตําบล ______________เขต/อําเภอ ________________________

จังหวดั ______________รหสัไปรษณีย ์_____________ เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี__________________________

โทร Tel __________________ มอืถอื mb _______________e-mail __________________________________

โปรดเลอืก (X)
การสนบัสนนุ 
 

A-Platinum 
120,000 

บาท

B-Gold
80,000   บาท

C-Silver
50,000 บาท

สนบัสนนุอืeนๆ
(ระบ)ุ

LOGO ผูส้นบัสนนุใน
สืeอประชาสมัพนัธ ์

ทกุชิyนงาน
SIZE L

ทกุชิyนงาน
SIZE M

ทกุชิyนงาน 
SIZE S

-

สทิธิ}การรว่มกจิกรรม
การเดนิทาง

2 ทีe 1 ทีe - -

ผูส้นบัสนนุ A-Platinum และ B-Gold  โปรดกรอกรายละเอยีดผูร้ว่มเดนิทาง ตามใบสมคัรรว่มกจิกรรม 
พรอ้มสง่สําเนาพาสปอรต์ผูร้ว่มเดนิทาง(อายไุมตํ่&ากวา่ 6 เดอืน)  
ภายในวนัทีe  20 มกราคม 2023 นีyเทา่น ัyน  

วธิกีารชําระเงนิในการสนบัสนนุกจิกรรม  :

ชาํระเป็นเงนิสด ที& ฝ่ายรับสมคัร บรษิทั แลคตาซอย จํากดั 

ชาํระเป็น เชค็ สั&งจา่ย บรษิทั แลคตาซอย จํากดั 

โอนเงนิชาํระผา่น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์
ชื&อบญัช ีบรษิทั แลคตาซอย จํากดั เลขที& 108-048270-4  
สาขาสะพานเหลอืง พรอ้มสง่หลกัฐานการโอนมาที& email : mkad@lactasoy.com

หมายเหต ุ:  กรณุากรอกชื&อ ที&อยู ่ใหถ้กูตอ้งครบถว้น เพื&อความสะดวกในการออกใบกํากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงนิ 
และการลงทะเบยีน
 
 

ลงชื&อ_________________________________
ผูใ้หก้ารสนับสนุน

(_____________________________________)

วนั/เดอืน/ปี ________________________
 

ลงชื&อ_____________________________ผูรั้บการ
สนับสนุน

(___________________________________)

วัน/เดอืน/ปี ________________________
 

LACTASOY CHARITY 2023  
“ Wonderful Memory  at Angkor Wat…Angkor Thom “
10-12 กมุภาพนัธ ์2566 



ใบสมัครร่วมกิจกรรม  
APPLICATION FORM 

รายละเอยีดคา่สมคัรขา้งตน้ รวมคา่ใชจ้า่ยดงัตอ่ไปนีy 
v คา่ตั�วเครื&องบนิ  กรงุเทพ – เสยีมเรยีบ(กมัพชูา) สายการบนิไทยสมายล ์ ขึOนเครื&องสนามบนิสวุรรณภมู ิ

ขาไป  FRI 10 Feb 2023 WE588  0745-0845  / ขากลบั SUN 12 Feb 2023  WE 589  0950-1050 
โดยขอสงวนสทิธิ�ในการจัดที&นั&งบนเครื&องบนิ และ ไมส่ามารถปรับเปลี&ยนวนัเดนิทางและเที&ยวบนิทั Oงขาไปและขากลบัได ้
v คา่ที&พัก 2 คนื (พักหอ้งละ 2 ทา่น) ที&  FCC ANGKOR  Siem Reap by AVANI , Cambodia (5 Star)
v กรณีตอ้งการพักเดี&ยว  เพิ&ม หอ้งเดี&ยว 5,000 บาท/หอ้ง/คนื ราคารวมอาหารเชา้
v คา่เขา้ชม  Angkor Thom , Prasat Thaphrom , Angkor Wat  พรอ้มไกดผ์ูเ้ชี&ยวชาญ 
v คา่เดนิทาง ตามกําหนดการในกจิกรรม และคา่อาหารจํานวน 6 มืOอ 
v คา่ใชจ้า่ยไมร่วมคา่วซีา่(ถา้ม)ี / สญัชาตไิทยสามารถเดนิทางไปกมัพชูาไดโ้ดยไมต่อ้งใชว้ซีา่ 
v คา่เดนิทางรวมคา่ประกนัการเดนิทางตลอดกจิกรรม  วงเงนิ 1,000,000 บาท 

วธิกีารชําระเงนิในการสนบัสนนุกจิกรรม  :
ชาํระเป็นเงนิสด ที& ฝ่ายรับสมคัร บรษิทั แลคตาซอย จํากดั 
ชาํระเป็น เชค็ สั&งจา่ย บรษิทั แลคตาซอย จํากดั 
โอนเงนิชาํระผา่น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์
ชื&อบญัช ีบรษิทั แลคตาซอย จํากดั เลขที& 108-048270-4  
สาขาสะพานเหลอืง พรอ้มสง่หลกัฐานการโอนมาที&  email : mkad@lactasoy.com
สทิธิ�การเดนิทางจากการสนับสนุนกจิกรรม  (ระบ)ุ __________________________________________________

หมายเหต ุ:  กรณุากรอกชื&อ ที&อยู ่ใหถ้กูตอ้งครบถว้น เพื&อความสะดวกในการออกใบกํากบัภาษี/ใบเสร็จรับเงนิ และการลงทะเบยีน
 

ลงช่ือ__________________________ผู้สมัคร
 

(_____________________________________)

วัน/เดือน/ปี ________________________
 

ลงช่ือ_____________________________ผู้รับสมัคร
 

(_____________________________________)

วัน/เดือน/ปี ________________________
 

รายละเอยีดการสมคัร จํานวน รวมท ัyงส ิyน (บาท) 

คา่สมคัรในกจิกรรม  1  ทา่น (3 วนั 2 คนื) 28,000 บาท 

เพิ&ม หอ้งเดี&ยว 5,000 บาท/หอ้ง/คนื x 2 คนื 10,000 บาท 

รวมคา่สมคัรกจิกรรม 

รา
ยล

ะเอ
ียด

ผู้
เด
ินท

าง
 

ท่า
นที่

(1
)

รา
ยล

ะเอ
ียด

ผู้
เด
ินท

าง
 

ท่า
นที่

(2
)

หมายเหตุ : ขอสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง (อายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน)  ตามใบสมัครส่งมาพร้อมเอกสารนี้   
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