ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จากัด
ที่ 015 /2562
เรื่อง โครงการทัศนศึกษาสมาชิก ประจาปี 2562
……..…………………………..
จากการประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี จากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมมีมติให้จัดโครงการ
ทัศนศึกษาสมาชิก ประจาปี 2562 จานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. ชื่อโครงการ
ลาดับ
โครงการ
1
2
3

วันที่ทัศนศึกษา

จังหวัดนครพนม, มุกดาหาร วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
ไป-กลับวันเดียว
ประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว)
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
ถึงวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
จังหวัดตราด, จันทบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562
ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562

รับจานวน
(คน)
80
66
80

หมายเหตุ
หากครบจานวน
ปิดรับทันที
หากครบจานวน
ปิดรับทันที
หากครบจานวน
ปิดรับทันที
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-22. กาหนดการเดินทางไป-กลับทัศนศึกษา
ลาดับ
โครงการ
วัน เวลา
การเดินทาง (ไป)
1 จังหวัดนครพนม,
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
มุกดาหาร
เวลา 05.30 น.พร้อมกัน
ไป-กลับวันเดียว
ที่ข้าง รพ. ด้าน สภ.อุบลฯ
2 ประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว) วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
เวลา 21.00 น. พร้อมกันที่
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง

3 จังหวัดตราด, จันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562

เวลา 17.30 น. พร้อมกันที่ข้าง
รพ.ด้าน สภ.อุบลฯ

วัน เวลา
การเดินทาง (กลับ)
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม
2562
เวลา 21.00 น. ถึงอุบลฯ
วันอังคารที่ 26 มีนาคม
2562 เวลา 15.00 น.
กลับถึงท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม
2562 เวลา 23.00 น.
ถึงอุบลฯ

เดินทางจาก
ข้าง รพ.สรรพสิทธิ์
ด้าน สภ.อุบลฯ
สนามบินดอนเมือง
อาคาร 1 ชั้น 3
อาคารผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศ ประตู
6 เคาน์เตอร์ 6
สายการบิน
NOK SCOOT (XW)
ข้าง รพ.สรรพสิทธิ์
ด้าน สภ.อุบลฯ

3. การใช้สิทธิ์
3.1 สมาชิกสามารถเลือกใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น (ห้ามมิให้ใช้สิทธิ์แทนกันทุกกรณี :
หากสหกรณ์ฯ ตรวจสอบพบว่ามีการใช้สิทธิ์แทนกัน สมาชิกต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหาย 5 เท่า
ของค่าใช้จ่ายเต็มจานวน)
3.2 กรณีที่สมาชิกมีความประสงค์จะไปทัศนศึกษามากกว่า 1 ครั้ง หรือมากกว่า 1 โครงการ สมาชิกต้อง
ออกค่าใช้จ่ายเองเต็มจานวนของราคาสมาชิก ในโครงการต่อไป
3.3 กรณีผู้ติดตามของสมาชิก ต้องออกค่าใช้จ่ายเต็มจานวน ในทุกโครงการ
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-34. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษา
โครงการ
ลาดับ
1
2

จังหวัดนครพนม,มุกดาหาร
ไป-กลับวันเดียว
ประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว)

ราคาเต็ม สหกรณ์ฯ ออก
สมาชิกจ่าย
(บาท) ค่าใช้จ่าย
เอง
ให้สมาชิก (บาท)
(บาท)
700
700
0
34,900

4,900

30,000

เด็กอายุต่ากว่า
12 ขวบ (บาท)
650
34,900

3 จังหวัดตราด, จันทบุรี
5,880
1,880
4,000
4,700
หมายเหตุ 1) สมาชิกที่แจ้งความจานงเพื่อทัศนศึกษาจังหวัดนครพนม,มุกดาหาร(โครงการที่ 1) หากไม่ไปจะต้องปรับเงิน
จากสมาชิกจานวน 700 บาท
2) โครงการที่ 2, 3 ถ้าแจ้งความจานงเพื่อทัศนศึกษาแล้ว หากยกเลิกการเดินทางภายหลัง (ขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนเงินให้ทุกกรณี)
5. วันแจ้งความจานง และชาระเงิน
ลาดั
บ
1

2

3

วันแจ้งความจานง
โครงการ
พร้อมจ่ายเงินทั้งหมด
ให้ชาระเงิน
และจองที่นั่ง
จังหวัดนครพนม, มุกดาหาร 19 ธันวาคม 2561 ราคา
ไป-กลับวันเดียว
ถึงวันที่
-สมาชิก 700.11 มกราคม 2562 (ถ้าจะไปโครงการอื่น)
-ผู้ติดตาม 700.-เด็ก 650.ประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว)
19 ธันวาคม 2561 ราคา
ถึงวันที่
-สมาชิก 30,000.19 กุมภาพันธ์
-ผู้ติดตาม 34,900.2562
จังหวัดตราด, จันทบุรี
4 มีนาคม 2562 ราคา
ถึงวันที่
-สมาชิก 4,000.19 เมษายน 2562 -ผู้ติดตาม 5,880.-เด็ก 4,700.-

การจองที่นั่ง
ผู้ที่ชาระเงินแล้วจะให้
สิทธิ์จองที่นั่งให้เต็ม
จานวนคนต่อคันรถ

บริษัททัวร์ได้จองที่นั่ง
ของเครื่องบิน
ดอนเมือง-ญี่ปุ่น ให้
ผู้ที่ชาระเงินแล้วจะให้
สิทธิ์จองที่นั่งให้เต็ม
จานวนคนต่อคันรถ
/ หมายเหตุ...

-4หมายเหตุ 1. การแจ้งความจานงโครงการที่ 2 จาเป็นจะต้องรีบด่วน เนื่องจากการเดินทางโดยสายการบิน
NOK SCOOT ต้องซื้อตั๋วล่วงหน้าเป็นเวลานาน เพื่อให้ได้ราคาถูก แต่ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนตั๋วได้
2. ส่งหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

หากสมาชิกสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งความจานงได้ที่
งานธุรการ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 5 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โทรสายใน 2149,
โทรมือถือ 085-479-5651 , 089-720-3212 หรือทางแอพพลิเคชั่น หรือทางเว็บไซด์ www.sunpasitcoop.com
จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

( นางวันเพ็ญ ดวงมาลา )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จากัด

