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วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
เรื่อง โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกแห่งจินตนาการ
เรียน ท่านผู้อํานวยการโรงเรียน
ด้วยพิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้วพัทยา ร่วมกับ Teddy Bear Museum ได้จัดทำโครงการ
ทัศนศึกษาสำหรับเยาวชน ซึ่งเป็นโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนชื่อ “โครงการ
แหล่งเรียนรู้สู่โลกแห่งจินตนาการ”
โดยเราจะนำท่านเดินทางเข้าสู้บรรยากาศของเมืองแห่ง
จินตนาการที่หลากหลาย สวยงาม แปลกใหม่ แห่งเดียวในประเทศไทย ใน Teddy Bear Museum
จากนั้นเราจะนำท่านเข้าสู้บรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เรื่องราวที่มากมาย ชมและ
สัมผัสกับเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมที่สำคัญของ 10 ชาติอาเซียน เรียนรู้เรื่อง
ราวของสถาปัตยกรรมทางศาสนา สถาปัตยกรรมของสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงของโลกผ่านงาน
ศิลปะในขวดแก้ว ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้ว พิพิธภัณฑ์ศิลปะหนึ่งเดียวในโลก และที่นี่เยาวชน
จะได้เรียนรู้กระบวนการประดิษฐ์ศิลปะในขวดแก้ว กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นแนวทางการบริหาร
จัดการขยะที่มีประสิทธิภาพอีกแนวทางหนึ่ง ด้วยการนำวัสดุใช้แล้ว (ขวดแก้ว) มาสร้างสรรค์ให้
เป็นงานศิลปะในขวดแก้วที่สวยงาม สามารถสร้างรายได้เสริมได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือช่วยลด
สภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย
เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเยาวชน พิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้ว และ
Teddy Bear Museum ขอเสนอค่าเข้าชมในอัตราลดพิเศษสำหรับคณะของท่าน (รายละเอียดตาม
ใบจองที่แนบ)
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิพิธภัณฑ์ฯ คงจะได้มีโอกาสต้อนรับคณะของท่านในเร็ววันนี้ และขอ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

!
(นางประไพศรี ไทพาณิชย์)
ศิลปินร่วมสมัยจังหวัดชลบุรี
ประไพศรี ไทพาณิชย์
โทร. 08-1148-7000

ใบจองโปรแกรมการศึกษา
พิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้ว พัทยา
____________________________________________________________________________________________________________________

ขั้นตอนการจอง :

1. กรุณากรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์แล้วส่งกลับไปยังบริษัทฯ ทางโทรสาร 0-3842-2957 หรือทาง Email :
bottlemu@gmail.com ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนวันเข้าใช้บริการพร้อมโอนเงินมัดจำ 50 %
2. ยืนยันการเข้าชมอีกครั้ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วัน
ขั้นตอนการชำระเงิน : โอนเงินมัดจำ 50 % ผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานาเกลือ บัญชีออมทรัพย์ ในนาม
คุณประไพศรี ไทพาณิชย์ เลขที่ 481-2-24237-2 พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหรือทาง Email
_______________________________________________________________________________________

ชื่อหน่วยงาน ____________________________________________________________________________________________
ตำบล ______________________________ อำเภอ______________________________ จังหวัด __________________________
ชื่อผู้ประสานงาน ______________________________ โทรศัพท์__________________ Email ___________________________
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ___________ คน แบ่งเป็น
( ) อนุบาล , ประถม_____คน
( ) มัธยม _____ คน
( ) อาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ______คน
( ) ครู, อาจารย์, ผู้ปกครอง ______ ท่าน
( ) หน่วยงานภาครัฐ ______ ท่าน ( ) หน่วยงานภาคเอกชน ______ ท่าน
วันที่เข้าชม วันที่ ............. เดือน............................พ.ศ. .............. เวลาประมาณ ...............................น.
________________________________________________________________________________________________________

โปรแกรมการศึกษา : โปรดเลือกรายการที่ท่านสนใจ
โปรแกรมที่ 1 เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้ว และ Teddy Bear Museum
อนุบาล-ประถม 90 บาท
มัธยม
120 บาท
อุดมศึกษา
150 บาท
โปรแกรมที่ 2 เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้ว , Teddy Bear Museum
และทำกิจกรรมประดิษฐ์ศิลปะในขวดแก้ว (นำผลงานกลับบ้านได้)
อนุบาล-ประถม 150 บาท
มัธยม
180 บาท
อุดมศึกษา
200 บาท
หมายเหตุ :
- จำนวนขั้นต่ำ 50 คน ขึ้นไป
- ราคานี้ใช้ได้ถึง 30 เมษายน 2558
_________________________________________________________________________________________________________________________

!
โปรดลงลายมือชื่อ เพื่อยืนยันการจอง
!
!!
ประไพศรี ไทพาณิชย์
พิพิธภัณฑ์ศิลปในขวดแก้ว พัทยา

ลงชื่อ __________________________ ผู้จอง
(__________________________)

_______________________________________________________________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด โทรศัพท์/ โทรสาร 0-3842-2957 , อ.ประไพศรี ไทพาณิชย์ โทร. 08-1148-7000
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและกิจกรรมตามความเหมาะสม
บริษัท บอทเทิ้ล มิวเซียม แอนด์ อาร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด www.bottlemuseum.net Email: bo$lemu@gmail.com

