
ใบสมัครร่วมการประกวด 
แคมเปญ Thailand Food Tourism Challenge 

ภายใต้โครงการ “Locallicious: Eat Local Meet Local” 

1. ชื่อทีม ............................................................................................... จำนวนสมาชิก .................................คน 
2. รายชื่อสมาชิกในทีม 

 2.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 2.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 2.4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อผู้ประสานงาน ............................................................................ เบอร์โทรติดต่อ................................................... 

Email …………………………………………………………………………………. ID Line ……………………………………………………… 

3. ชื่อผลงาน ................................................................................................................................................................ 

4. หลักฐานการสมัครประกอบการพิจารณาตามเกณฑ์การตัดสิน 

 4.1 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย 
o เอกสารข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว 
o รูป Cover page พร้อมคำอธิบายทริปสำหรับประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการโหวต 
o รายละเอียดทริป พร้อมภาพถ่ายและคำอธิบายภาพ  
o กำหนดการเดินทาง วันที่สามารถจัดทริปได้ เบอร์ติดต่อบุคคลและสถานที่ในเส้นทางท่องเที่ยว 
o วิดีโอประชาสัมพันธ์ทริป ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที แต่ไม่เกิน 3 นาที (ถ้ามี) 

 4.2 เอกสารแนบท้ายใบสมัคร 
o สำเนาบัตรประชาชน 
o ภาพถ่ายสมาชิกในทีม 

ช่องทางการติดต่อโครงการประกวด 
• ผู้สมัครเข้าประกวดสามารถส่งใบสมัคร พร้อมผลงานที่ส่งเขาประกวด และหลักฐานการสมัครมาที่อีเมล
โครงการ LocalliciousTH@gmail.com ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 

• ผู้ส่งผลงานสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.facebook.com/thelocallicious 
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงานการประกวด โทร. 089-777-3971, 082-111-3223 

  
 ข้าพเจ้า และสมาชิกในทีม ยินยอมปฎิบัติตามเงื่อนไขของการประกวดครั้งนี้ และขอยอมรับผลการตัดสินของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สิ้นสุด 

      ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ส่งผลงาน 

             (……………………………………………………………) 

             วันที่ ........ เดือน ...................... พ.ศ. ………… 



เอกสารข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว 

Destination (จุดหมายปลายทาง) ……………………………………………………………………………………………………………… 
Stopped-by-location (แหล่งท่องเที่ยว) …………………………………………………………………………………………………… 
Main Activities  (กิจกรรมหลัก) ………………………………………………………………………………………………………………… 
Main Transportation (วิธีเดินทางในทริป) ………………………………………………………………………………………………… 

Overview  
Name your trip (ชื่อทริปท่องเที่ยว) 150 Charaters left / ความยาวไม่เกิน 150 ตัวอักษร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Summary of your trip (คำอธิบายเกี่ยวกับทริป) 250 Charaters left / ความยาวไม่เกิน 250 ตัวอักษร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Photos (รูปภาพ)  
Cover page picture, tell more about your picture (รูปปกสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ พร้อมคำอธิบาย) 
** ขนาดรูป 1200 x 1200 pixel  

• Filename (ชื่อไฟล์) : ……………………………………………………………… 

Trip Detail   
Meeting Point (จุดนัดพบ)……………………………………………………………………. 
Schedule (กำหนดการเดินทาง) 

• Filename (ชื่อไฟล์) : ………………………………………………………………    

FAQ 
Why this trip? (ทริปของคุณน่าสนใจอย่างไร?) 250 Charaters left / ความยาวไม่เกิน 250 ตัวอักษร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Things to prepare for the trip (สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเดินทาง) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Price (ราคา) 
inclusive (สิ่งที่รวมในราคา)  

  Public or private transportation fares (ค่าพาหนะที่ใช้ในระหว่างการเดินทาง) 

  Foods and meal during the trip (ค่าอาหารระหว่างการเดินทาง ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)   

  Admission fee (ค่าบัตรผ่านประตู และค่าร่วมกิจกรรมระหว่างการเดินทาง) 

Maximum Travelers (จำนวนผู้ร่วมทริปสูงสุด) …….…….….……. person (คน) 
 1. Travelers (จำนวนนักท่องเที่ยว)     ….…….…….………. person (คน) 
     Price per person (ราคาต่อคน)    …….….…….………. THB (บาท) 
     Total per trip (ราคารวม)           .……….……..……….THB (บาท) 
 2. Travelers (จำนวนนักท่องเที่ยว)     ….…….…….………. person (คน) 
     Price per person (ราคาต่อคน)    …….….…….………. THB (บาท) 
     Total per trip (ราคารวม)           .……….……..……….THB (บาท) 
 3. Travelers (จำนวนนักท่องเที่ยว)     ….…….…….………. person (คน) 
     Price per person (ราคาต่อคน)    …….….…….………. THB (บาท) 
     Total per trip (ราคารวม)           .……….……..……….THB (บาท) 
 4. Travelers (จำนวนนักท่องเที่ยว)     ….…….…….………. person (คน) 
     Price per person (ราคาต่อคน)    …….….…….………. THB (บาท) 
     Total per trip (ราคารวม)           .……….……..……….THB (บาท) 
 
Extra conditions (Optional) / ความต้องการเพิ่มเติม (ไม่จำเป็นต้องกรอก) 

            Smart Casual (แต่งตัวสบายๆ)                     Physical Strength Required  (ร่างกายต้องแข็งแรง) 

            Vegetarian Food Available (อาหารมังสวิรัติ)               Children Friendly (เด็กเล็กก็ไปได้)             

            Flexible Plan (กำหนดการสามารถปรับได้)                   Seasonal Activities (กิจกรรมตามฤดูกาล) 

Operating Day (วันที่สามารถจัดทริปได้) 

  Monday (วันจันทร์)                    Tuesday (วันอังคาร)                  Wednesday (วันพุธ)   

           Thursday (วันพฤหัสบดี)                   Friday (วันศุกร์)                        Saturday (วันเสาร์)                 

  Sunday (วันอาทิตย์) 

Trip Operate (การบริหารจัดการ) 

 สามารถจัดทริปและนำเที่ยวในทริปนี้เองได้                 ต้องการให้ทางโครงการจัดหาทีมนำเที่ยวให้ 


