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การเขารวมกิจกรรม 

1.หากไมสามารถเขารวมกิจกรรมไดตามวันเวลาท่ีกําหนด สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัครทุกกรณี ทานสามารถนําไปรวม
กิจกรรมได    ในครั้งถัดไป โดยแจงเลื่อนการเขารวมกิจกรรม 2 สัปดาห แจงมาท่ี อีเมล raklukecamp@hotmail.com  

2. ทานท่ีไมสามารถสงใบสมัคร และชําระเงินกอนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห  ทางทีมงานไมสามารถทําประกันอุบัติเหตุได และ
หากยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัคร ทุกกรณี  

3.เฉพาะกรณีเจ็บปวยกอนการเขารวมกิจกรรม งดรวมกิจกรรม เนื่องจากมีกิจกรรมท่ีใชการเคลื่อนไหวรางกายคอนขางมาก       
สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัคร ทานสามารถนําไปรวมกิจกรรมไดในครั้งถัดไป โดยแสดงใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลเทานั้น 
แจงมาท่ี อีเมล raklukecamp@hotmail.com 

4. กรณี เจ็บปวยกะทันหันระหวางการอยูคาย เด็กท่ีมีผูปกครองมาดวย ใหผูปกครองเปนผูพาบุตรหลานไปโรงพยาบาล 
สําหรับนองๆ ท่ีไมมีผูปกครองมา ทีมงานจะดําเนินการพาไปท่ีโรงพยาบาลท่ีใกลๆ กับท่ีพัก ตามเห็นสมควร   

5. ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทางคายทําประกันใหแกเด็ก ในวงเงิน 200,000 บาท   

6. หากตองการรับเด็กกลับกอนวันจบกิจกรรม จักตองเปนผูปกครองท่ีระบุตามใบสมัครเทานั้น โดยแสดงบัตรประชาชน และ
สําเนาบัตรประชาชนขอรับเด็กกลับบาน    

7. การจัดชวงอายุผูสมัครเขารวมกิจกรรมทางทีมงานจะพิจารณาตามความเหมาะสมของนองๆ จากใบสมัครอีกครั้ง 

8. กิจกรรมท่ีแจงใหทราบในกําหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

9. งดนําของมีคา อาวุธ ยาเสพติด ติดตัวมาอยูคาย งดชุดสายเดี่ยว กระโปรงสั้น กางเกงสั้น  

10. งดใหเด็กๆ นําท่ีชารตแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือมาชารตในคาย ขอความรวมมือผูปกครองเตรียมความพรอมใหเด็กมาจาก
บาน 

11. กรณีเกิดทะเลาะวิวาท หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขคาย ทางคายอาจดําเนินการ ขอเชิญกลับกอนวันจบกิจกรรม   

12. กรณีแนะนําการใหบริการ ในชวงเวลาจัดกิจกรรม ทานสามารถแจงขอมูลไดท่ีแบบฟอรม การแนะนําการใหบริการ โดย
การยื่น   ท่ีเจาหนาท่ีๆ จุดลงทะเบียน ทางคายขอนําไปพิจารณาดําเนินการใหครั้งถัดไป เพ่ือการดําเนินกิจกรรมใหแกสมาชิก
ในปจจุบัน เปนไปดวยความเรียบรอย 

13. สําหรับเด็กๆ ท่ีมีผูปกครองมาเยี่ยมระหวางอยูคาย กรุณาติดตอท่ีจุดลงทะเบียน ทางคายจะจัดสถานท่ี ใหแกทาน
ผูปกครอง งดเขาหองพักเด็ก และบริเวณท่ีเด็กทํากิจกรรม ทุกกรณี 

14. ไมอนุญาตใหถายภาพ หรือวีดีโอ ในหองพัก และในอิริยาบถท่ีไมเหมาะสม ของบุคคลอ่ืน 

15. งดผูปกครองเขามาในเขตท่ีหองอาบน้ําเด็ก เชาตั้งแตเวลา 5.30-7.30  เย็นตั้งแตเวลา 18.00-20.30 เนื่องจากมีเด็ก
หลายวัย    มาพักคาง   

16. ในชวงเวลา กิจกรรมของเด็กๆ ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามารวมกิจกรรมของเด็กๆ ในทุกชวงวัย 

17. ผูปกครองท่ีตองการรับเด็กไป-กลับ หรือรับเด็กไปพักนอกคาย ตองเปนเด็กท่ีสมัครในระดับอายุ 4- 6 ป โดยติดตอรับสง
ไดท่ีจุดลงทะเบียนเทานั้น 
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สําหรับผูปกครองท่ีเขารวมกิจกรรมคาย 3 วัน 2 คืน 

1. ขอสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สงพรอมใบทานละ 1 ใบ  

2. ผูปกครองท่ีตองการพักคางในคาย ตองเปนทานท่ีมีความประสงคในการมาเรียนรูการดําเนินชีวิตตามวิถีแหงพุทธะ และ
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนท่ีมีความแตกตางหลากหลายได และขอใหทานใหความรวมมือในการดําเนินวิถีชีวิตขณะอยูในคาย
ตามความเห็นของ   พระวิทยากรประจํากลุม      

3. ทานท่ีตองการมาศึกษาดูงาน สามารถติดตอแจงลวงหนาไดทางอีเมล raklukecamp@hotmail.com 

4. หากพบผูแฝงมา มีเจตนานอกเหนือจากความตองการในการเขารวมกิจกรรม ทางทีมงานขอปฏิเสธการสมัครในครั้งนี้  

แนะนําสถานท่ีพัก (สําหรับทานท่ีไมประสงคพักในคาย ตองการจองโรงแรมเอง) 

1. โรงแรงศาลายาพาวิลเล่ียน (ของ MUIC อยูใน ม.มหิดล) 40ราคา 1,200 บ./หอง/คืน/พักได 2 ทาน 

สอบถามโทร 02-4410568-9 www.salayapavilion.com 

2. Asean House ของสถาบันอาเซียนฯ ม.มหิดล (อยูใน ม.มหิดล) ราคาประมาณ 600 บ./หอง/คืน/พักได 2 ทาน 
โทร 024419040-3 ตอ 60-61  http://www.aihd.mahidol.ac.th/new/th/ 

 

       ขอแนะนําในการติอตอสอบถามและรับบริการ 

1. สอบถามขอมูลการสมัครไดท่ี 086—3239578, 087-2016264, 089-1525661, 097-0243385 ทุกวัน ในชวงเวลา 
8.00-20.00 อีเมล : raklukecamp@hotmail.com  เว็บไซต :  www.thammacamp.com  เฟสบุค : คายรักลูกใหถูก
ธรรม 

2. กอนจัดคาย 3 วัน มีผูติดตอเปนจํานวนมาก อาจไมสามารถใหบริการทานไดท่ัวถึง และงดรับบริการทางแฟกซ เนื่องจาก
เจาหนาท่ี ลงพ้ืนท่ีเตรียมการจัดกิจกรรม  

3. ในชวงการดําเนินกิจกรรม 3 วัน 2 คืน มีผูโทรเขามาเปนจํานวนมาก อาจไมสามารถใหบริการทางโทรศัพทไดอยาง
ทันทวงที เนื่องจากเจาหนาท่ีทุกทานอยูระหวางการดูแลเด็กๆ ในคาย จักตองขออภัยมาลวงหนา ณ ท่ีนี้ ทานสามารถมา
เยี่ยมบุตรหลานไดในเวลา 8.00 – 18.00     

การอํานวยความสะดวก หองนอนติดแอร  แยกชาย/หญิง หองอาบน้ํารวม แยกชาย/หญิง เสื่อ หมอน ผาหม อาหารหลัก 7 
ม้ือ  อาหารวาง ตื่น 6.00 น. เขานอน 20.30 น. (มีพระวิทยากรประจํากลุมและพ่ีเลี้ยงดูแล)  

ส่ิงท่ีตองนํามา คือ ของแหงท่ีจะนํามาใสบาตร 1 ครั้ง ,ชุดนอน 2 ชุด, ชุดเบิกบานสบายๆ 2 ชุด, ถุงเทา, ยาสีฟน, แปรงสีฟน
,สบู, แชมภู, ผาสําหรับเปลี่ยนอาบน้ํา, ถุงพลาสติกสําหรับใสผาเปยกชื้น, เสื้อกันหนาวสําหรับใสนอน      

 

ทางคายตองขออภัยผูปกครองทุกทาน ในการแจงเง่ือนไขการเขารวมกิจกรรม คายรักลูกใหถูกธรรมมีวัตถุประสงค
ตองการใหเด็กและผูปกครองท่ีมาไดฝกใชชีวิตในคายธรรมะตามกระบวนการวิถีพุทธ เปนไปดวยความสะดวก เรียบรอย 
ปกปองสิทธิ์สวนบุคคลของเด็กๆ และทุกทานท่ีเขามาเปนสวนรวมในกิจกรรม จึงขอความรวมมือทุกทานปฏิบัติตาม
เง่ือนไขดังกลาว ในระหวางการดําเนินกิจกรรมทางวิทยากร ครู พ่ีเล้ียง เจาหนาท่ีในโครงการ จักดูแลดานการอบรม 
ดานความปลอดภัย โดยขอยึดการอํานวยความสะดวกใหแกเด็กๆ เปนอันดับแรก และสําหรับการใหขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะตางๆ ความเห็นของทานเปนประโยชนตอทางคายเปนอยางย่ิง โดยทานสามารถกรอกขอมูลไดท่ีจุด
ลงทะเบียน ทางทีมงานยินดีนอมรับ และขอนําไปปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป      
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