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ใบสมัครร่วมกิจกรรม “BGFC Family Rally 2017”
เส้นทาง ปทุมธานี – กาญจนบุรี ( LEO Stadium – Heaven Kwai Resort )
วันที่ 2-3 กันยายน 2560
ข้อมูลผู้สมัคร : 2 คนต่อรถ 1 คัน
สาหรับสมาชิก

เบอร์รถ …………………….. (เว้นให้เจ้าหน้าที่)

ตั๋วปี 2017 รหัสบัตร…………………………………………. (แนบสาเนาบัตรประชาชน)
พนักงาน BG รหัสบัตร……………………………………… (แนบสาเนาบัตรประชาชน)

ชื่อ – สกุล (ผู้ขับรถ) …………………………………………………………………………………………….. ขนาดเสื้อ…………………..
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เพศ ……………………………………… อายุ …………………………………………… กรุ๊ปเลือด ……………………………………………..
เลขที่ใบขับขี่ ……………………………………………………………………………….. เบอร์โทรศัพท์………………………………………
ชื่อ – สกุล (ผู้นาทาง) …………………………………………………………………………………………... ขนาดเสื้อ…………………..
เพศ ……………………… อายุ ………………… กรุ๊ปเลือด ………………… เบอร์โทรศัพท์ ……………………………………………
รถยนต์ที่ใช้ร่วมกิจกรรม ยี่ห้อ …………………………………………… หมายเลขทะเบียน ……………………………………..

ข้อมูลผู้ติดตาม (ผู้ใหญ่ 1 คน และเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี 1 คน หรือ เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี 2 คน)

ชื่อ – สกุล (ผู้ติดตาม 1) ………………………………………………………………………………………. ขนาดเสื้อ…………………...
เพศ ……………… อายุ …………...………กรุ๊ปเลือด…….…………… เบอร์โทรศัพท์…………………………………………………….
ชื่อ – สกุล (ผู้ติดตาม 2) ………………………………………………………………………………………. ขนาดเสื้อ…………………...
เพศ ……………… อายุ …………...………กรุ๊ปเลือด…….…………… เบอร์โทรศัพท์…………………………………………………….
อัตราค่าสมัคร และผู้ติดตาม (ไม่เกิน 4 ท่าน/รถยนต์ 1 คัน)
ผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม 2 ท่าน

สมาชิกทั่วไป

ทีมละ 3,500 บาท

สมาชิก BGFC Season Ticket 2017 หรือ พนักงาน BG

ทีมละ 3,000 บาท

ผู้ติดตาม
ผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปี ขึ้นไป)

ท่านละ 1,600 บาท

เด็ก (อายุต่ากว่า 15 ปี)
-

เด็กสูงเกิน 140 ซม.

ท่านละ 1,300 บาท

-

เด็ก (ส่วนสูง 90 – 140 ซม.)

ท่านละ 800 บาท

-

เด็ก (ส่วนสูงต่ากว่า 90 ซม.)

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
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เงื่อนไขการสมัคร


ผู้สมัครที่ใช้สิทธิ์สมัครในราคา สมาชิก BGFC Season Ticket 2017 หรือ พนักงาน BG จะต้องร่วมเดินทางใน
วันแข่งขัน ซึ่งต้องแสดงบัตรในวันที่สมัคร และวันที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วย



ค่าสมัครนี้รวมที่พัก 2 วัน 1 คืน (1 ห้อง) อาหาร 4 มื้อ และเสื้อยืด 1 ตัว/ท่าน (ยกเว้นเด็กสูงไม่เกิน 90 ซม.)



ค่าสมัครนี้รวมกิจกรรมทั้งหมดในโปรแกรมการแข่งขัน



ผู้ติดตามพักห้องเดียวกันกับผู้เข้าแข่งขันหลัก



ค่าสมัครไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆในมินิบาร์ ผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้รับผิดชอบเอง



การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ ชาระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วเท่านั้น



หากท่านยกเลิกการเดินทาง สโมสรฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี



กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของท่าน

หลักฐานและวิธีการสมัคร
1.

ผู้สมัคร 1 ทีมต้องมีผู้ขับรถโดยมีใบขับขี่ 1 คน (แนบสาเนาใบขับขี่และสาเนาบัตรประชาชนพร้อมใบสมัคร)

2.

ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.bangkokglass.com หรือเข้ามารับใบสมัครพร้อมชาระเงินที่
BGFC Office @ BG Hall วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

3.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 02-8347000 ต่อ 7330 หรือ 7428

ช่องทางการติดตามข่าวสารสโมสรบีจีเอฟซี
1.

Website : www.bangkokglassfc.com

2.

Facebook Fanpage : www.facebook.com/BangkokGlassFC

3.

Facebook Fanpage : www.facebook.com/BGFCRabbitJunior
ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรม
ข้าพเจ้าในนามของผู้สมัค รและคนขับรถ ยินดีที่ จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของการเข้า ร่วมกิจกรรมในครั ้ง นี ้

และจะขั บ ขี ่ ร ถยนต์ ต ามกฎจราจรอย่ า งเคร่ ง ครั ด ซึ ่ ง ในระหว่ า งการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ข้ า พเจ้ า และผู ้ ร ่ ว มที ม จะไม่
เรียกร้องความรับผิดชอบหรือค่าเสียหาย ทั้งทางทรั พย์สินและร่างกายใดๆที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ตัวข้าพเจ้า คนนาทาง
และผู้ติดตามทุกคน จากคณะกรรมการจัด การแข่งขันและผู้ดูแลกิจกรรมในครั้งนี้ โดยข้าพเจ้ายินดีเป็นผู้รับผิดชอบ
ความเสียหายทั้งหมด ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงการเข้าร่วมกิจกรรมรถยนต์แรลลี่ครั้งนี้อย่างดีแล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ลงชื่อผู้สมัคร/ผู้ขับรถ …………………………………………………..…………………………..
(……………………………………………………………………………..)
วันที่ ……………………………………………………………………….
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เสื้อยืดสาหรับผู้เข้าแข่งขัน

รายละเอียดขนาดเสือ
้
Size XXS

รอบอก 30 นิ้ว

ยาว 22 นิ้ว

Size XS

รอบอก 36 นิ้ว

ยาว 25 นิ้ว

Size S

รอบอก 38 นิ้ว

ยาว 26 นิ้ว

Size M

รอบอก 40 นิ้ว

ยาว 27 นิ้ว

Size L

รอบอก 42 นิ้ว

ยาว 28 นิ้ว

Size XL

รอบอก 44 นิ้ว

ยาว 29 นิ้ว

Size 2XL

รอบอก 46 นิ้ว

ยาว 30 นิ้ว

Size 3XL

รอบอก 48 นิ้ว

ยาว 30 นิ้ว

