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ประกาศ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 

ที่ 9/2561 
เรื่อง โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนบอร์ด รุ่นที่ 2 

วันที่ 9-15 มีนาคม 2562 คิโรโระรีสอร์ท ประเทศญี่ปุ่น 
 

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

 ด้วยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและ สโน

บอร์ดครั้งที่ 2 ด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยและคิโรโระรีสอร์ท 

ประเทศญี่ปุ่น ต้ังแต่วันที่ 9 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562 เป็นจํานวนทั้งสิ้น 7 วัน 6  คืน  โดยมี

จุดประสงค์สําคัญคือ มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและเปิดโอกาสให้กับเยาวชนไทย ได้เข้าถึงกีฬาดังกล่าว สร้าง

พ้ืนฐานในการก้าวไปสู่การเรียนรู้กีฬาสกีและสโนว์บอร์ดสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาต่อไป ซึ่งการเรียนการสอน

กีฬาในครั้งนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ฝึกสอนที่ได้รับใบอนุญาติอย่างถูกต้องจากสมาคมกีฬาสกีและสโนว์

บอร์ดแห่งประเทศไทย   

1. ก าหนดการโครงการ วันที่ 9-15 มีนาคม 2562 

2. คุณสมบัติผู้สมัคร  

- มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ของทางราชการ / ถือสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทย 

- อายุ 7-14 ปี ไม่จํากัดเพศ (เกิดระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2548 – 1 เมษายน 2555) 

- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง หรือไม่มีโรคประจําตัวที่มีความเสี่ยงต่อการเล่นกีฬาชนิดนี้  และไม่กระทบ
ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่กําหนด 

- สามารถเข้าร่วมการเรียนได้ครบช่วงเวลาการเรียนที่โครงการกําหนด 

- สามารถปรับตัวใช้ชีวิตกับผู้อ่ืนได้   และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสมาคมฯ 

- มีผู้ปกครองเดินทางไปดูแลเยาวชนตลอดโครงการจํานวน 1 คนต่อ เยาวชน 1-2 คน 
 

 

 

/3. จํานวนรับ ... 



 
สมาคมกีฬาสกแีละสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เลขที่ 286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ชั้น 19)  
ถนนรามคําแหง หวัหมาก กทม 10240 โทร : 662-1870606 อีเมลล์ : info@ssat.or.th website: www.ssat.or.th TAX ID 0-9930-00364-49-0 
SKI AND SNOWBOARD ASSOCIATION OF THAILAND 286 His majesty the King honor Celebration Building 19th floor, 
Sport Authority of Thailand, Ramkhamhang Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand Tel : 662-1870606   

 

  

 
3. จ านวนรับสมัครผู้ร่วมโครงการ 
 เยาวชนกีฬา  สกี จํานวน 20 คน */ สโนบอร์ด จํานวน 10 คน * 
 (*เยาวชนทุกคนจะต้องมีผู้ปกครองร่วมเดินทางไปด้วย โดยมีผู้ปกครอง 1 คนต่อเยาวชน 1-2 คน) 
 

4. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ  

 พักห้องละ 2 คน พักห้องละ 3 คน พักห้องละ 4 คน 
ค่าใช้จ่ายเยาวชนอายุ 7-14 ปี ราคาต่อคน 46,200 บาท 42,500 บาท 40,600 บาท 
  ค่าลิฟต์, อุปกรณ์, ชุดและ accessories Kiroro ให้การสนับสนุนฟรี 
ผู้ปกครอง ราคาต่อคน 36,200 บาท 32,500 บาท 30,600 บาท 
  ค่าลิฟต์, อุปกรณ์, ชุดและ accessories ส่วนลดพิเศษ 20% 
* ราคาผันแปรตามจํานวนผู้เข้าพักต่อหนึ่งห้อง 
 
ค่าใช้จ่ายข้างต้นนี้  
 - รวมค่าเดินทางไปกลับ Kiroro - สนามบิน New Chitose Airport 
 - รวมที่พัก 6 คืนพร้อมอาหาร 3 มื้อ  
 - ค่าผู้ฝึกสอนจากสมาคม 9-14 มีนาคม 2562 และค่าประกันเดินทาง (สําหรับเยาวชนและผู้ปกครอง) 
 
ค่าใช้จ่ายข้างต้นนี้ไม่รวม 
 - ตั๋วเครื่องบิน สมาคมจัดหาตั๋วราคาพิเศษจาก Air Asia ในราคา 17,000 บาท (ราคาอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลง) 
 - อาหารระหว่างการเดินทาง วันแรกและวันสุดท้าย 
 - ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดจากการปฏิบัตินอกเหนือกฏของสนามฝึกซ้อม 
 - ค่าอุปกรณ์ชํารุดหรือเสียหาย 
 - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
การเดินทาง 
 วันเริ่มโครงการ: วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. รวมตัวที่สนามบินชิโตเสะ  
 วันสิ้นสุดโครงการ: วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 15:00 น. รถมาส่งถึงสนามบินชิโตเสะ (ในกรณีท่ีผู้ร่วม
โครงการเดินทางกลับวันที่ 16 มีนาคมหรือหลังจากนั้น ต้องหาที่พักตั้งแต่คืนวันที่ 15 มีนาคมเอง) 
 

/ตัวอย่าง ... 
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ตัวอย่างการค านวน  
กรณีมีนักกีฬาไป 2 ท่าน ผู้ปกครอง 2 ท่าน พักห้องละ 4 คน พักรวมกันห้องเดียว ใช้ราคาในตารางช่องขวาสุด คือ 
นักกีฬา 2 คนค่าใช้จ่ายคนละ 40,600 บาท x 2 =     81,200 บาท 
ผู้ปกครอง 2 คนค่าใช้จ่ายคนละ 30,600 บาท x 2 =     61,200 บาท 
ตั๋วเครื่องบินสําหรับ 4 คน ราคา 17,000 บาท x 4 =    68,000 บาท 
      รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน  210,400 บาท 
5. หลักฐานประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัคร 
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป ไม่เกิน 3 เดือน ถ่ายหน้าตรงพ้ืนหลังสีขาว 
3. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (รับรองสําเนาถูกต้อง) 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (รับรองสําเนาถูกต้อง)  
5. สําเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด เป็นหน้าที่มีชื่อและรูป (รับรองสําเนาถูกต้อง)  มีหนังสือเดินทางตัว

จริงที่มีกําหนดอายุพาสปอร์ตต้องไม่ต่ํากว่า 6 เดือนจวบจนวันเดินทางกลับ 
6. ชําระค่าใช้จ่ายร่วมโครงการโดยโอนเงินเข้าธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาสกีและสโนว์

บอร์ดแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 017-8-06023-6 สาขาเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (ปตท) ประเภท
บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน 

 
6. วิธีการสมัครและก าหนดการรับสมัคร 
 สมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยกรอกใบสมัครได้ที่เวปไซต์สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 
www.ssat.or.th พร้อมแนบหลักฐานการจ่ายเงิน 
 
** สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินหากเกิดการยกเลิกโดยผู้เข้าร่วมโครงการ 
* สมาคมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ รับเอกสารการปฐมนิเทศเพ่ือการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ 
* หากมีข้อส่งสัยสามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ : info@ssat.or.th 
* ทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า * 

 
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2561 

 
 

  
 (นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์) 
 นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย       

http://www.ssat.or.th/

