สวนสัตวเชียงใหม และ เชียงใหม ซู อควาเรียม
ขอเชิญชวนนองๆ อายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป
รวมโครงการ “CZA Edutainment Camp….แกงคจิ๋วตะลุยโลกใตน้ํา ที่ เชียงใหม ซู อควาเรียม
สวนสัตวเชียงใหม และ เชียงใหม ซู อควาเรียม ศูนยแสดงพันธุสัตวน้ําครบวงจรหนึ่งเดียวใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีอุโมงคแสดงสัตวน้ําที่ยาวที่สุดในโลก จัดแสดงสัตวน้ําที่นาสนใจ
หลากหลายสายพันธุภายใตแนวคิดวิถีชีวิตแหงสายน้ํา

และมุงเนนการใหบริการดานการทองเที่ยวที่ให

ความรูและความเพลิดเพลิน อีกทั้งยังเปนศูนยกลางการเรียนรูส ําหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป โดยตลอดการดําเนินงานมาเปนระยะเวลา 3 ป เชียงใหม ซู อควาเรียมไดเปดโอกาสให
นักเรียน นักศึกษาไดเขามาศึกษาเรียนรู เกี่ยวกับชีวิตในโลกใตน้ํา ทั้งน้ําจืดและน้ําทะเล อยางตอเนื่อง
ดังนั้นทางเชียงใหม ซู อควาเรียม จึงไดริเริ่มจัดโครงการ “CZA Edutainment Camp……..
แกงคจิ๋ว ตะลุยโลกใตน้ํา” ขึ้น ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เปนตนไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน
การสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ไดเขามาศึกษาเรียนรูและเปดประสบการณนอกหองเรียน ภายใต
กิจกรรมที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตสัตวน้ํา พรอมสัมผัสกับวิธีการดําเนินงานของเจาหนาที่ในฝาย
ตางๆ ภายในเชียงใหม ซู อควาเรียมอยางลึกซึ้งมากขึ้น ในเวลา 1 วัน คือตั้งแตเวลา 09.00 – 16.30 น. โดย
แบงฐานกิจกรรมและความรูไวทั้งหมด 8 ฐาน
นอกจากนี้ นองๆ ยังสามารถรวมกิจกรรมสํารวจโลกใตน้ํา กับกิจกรรมดําผิวน้ําดูปลา แบบ
Snorkeling โดยมีทีมวิทยากรและเจาหนาที่ดูแลไปตลอดกิจกรรม ซึ่งหลังจากการรวมกิจกรรมทั้งหมด 8
ฐานแลว ทางเชียงใหม ซู อควาเรียมจะมอบใบประกาศนีบัตร เพื่อรับรองวานองๆ ไดผา นการเขารวม
กิจกรรมดังกลาว ซึ่งถือไดวากิจกรรมที่สามารถใหนองๆ ไดรวมฝกทักษะในดานตางๆ พรอมเปด
ประสบการณการเรียนรูนอกหองเรียนแหงใหม ที่สามารถทําใหนองๆ ไดทั้ง ความรูและความสนุกสนาน
ไปในเวลาเดียวกัน

รายละเอียดกิจกรรม
09.00 น.

ผูสมัครเขารวมโครงการ พรอมกันที่หนาสวนสัตวเชียงใหม

09.30 น.

เดินทางเขาชมเชียงใหม ซู อควาเรียม โดยแบงฐานการเรียนรูทั้งหมด 8 ฐาน
ฐานที่ 1 : เรียนรูขอมูลเบื้องตนของเชียงใหม ซู อควาเรียม และการจัดแสดงพันธุปลาตางๆ
ฐานที่ 2 : เรียนรูพันธุปลาในสวนจัดแสดงปลาน้ําจืด
ฐานที่ 3 : กิจกรรมสันทนาการ

11.00 น.

พักรับประทานอาหารวาง
ฐานที่ 4 : เรียนรูพันธุปลาในสวนจัดแสดงปลาน้ําทะเล

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนยอาหารแพนดา

13.00 น.

ฐานที่ 5 : เรียนรูระบบการใชน้ําเพื่อเลี้ยงปลาในเชียงใหม ซู อควาเรียม
ฐานที่ 6 : เรียนรูการทําน้ําทะเลเพื่อใชในเชียงใหม ซู อควาเรียม

14.30 น.

พักรับประทานอาหารวาง
ฐานที่ 7 : กิจกรรมสันทนาการ
ฐานที่ 8 : เรียนรูวิธีการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงปลา / ทดลองใหอาหารปลา

15.00 น.

กิจกรรมสัมผัสโลกใตน้ํา แบบดําผิวน้ําดูปลา (Snorkeling)

16.00

รับใบประกาศนียบัตร ถายภาพรวมกัน

คุณสมบัติผูที่สมัครเขารวมโครงการ
1. เด็ก อายุ 12 ปขึ้นไป และประชาชนทั่วไป
2. สุขภาพรางกาย แข็งแรง หากมีโรคประจําตัว กรุณาแจงเจาหนาที่
3. สามารถดูแลตนเองได
เงื่อนไขการรับสมัครเขารวมโครงการ
1. ทางเชียงใหม ซู อควเรียมขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนไววันละไมเกิน 10 คน
2. ผูที่เขารวมโครงการจะตองยื่นความประสงคขอเขารวมโครงการ เปนระยะเวลาอยางนอย 15 วัน
3. ผูที่สนใจเขารวมโครงการสามารถเขาดูรายละเอียดไดที่ www.chiangmaiaquarium.com หรือ รับ
เอกสารโครงการจากทางเจาหนาที่ที่สงไปยังโรงเรียนตางๆ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม : โทร 053 – 893 – 111

โทรสาร 053-892-100

หรือติดตอโดยตรงที่ นายกิตติ

โทร. 086 – 430-5468

รักสัตย

นางสาวอรนภาภัทธ ลักษณพสุกาน โทร. 084-045-6232
นางสาวจันจิรา บัวระวงศ

โทร. 086-421-5858

นางสาวศุภิสรา บุญเติม

โทร. 084-223-9418

ดาวนโหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวดไดที่ : www.chiangmaiaquarium.com

วันที่........../....................2554
(สําหรับเจาหนาที)่

ใบสมัครโครงการ Aquarium Edutainment Camp
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูเขารวมโครงการ
1. ชื่อ-สกุล....................................................................... ชื่อเลน ............................อายุ ............... ป
วัน/เดือน/ปเกิด...................................อยูบานเลขที่......................................หมู..............................
ซอย........................................ถนน.........................................ตําบล................................................
อําเภอ...........................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย............................
โทรศัพท (บาน) ............................................เบอรโทรศัพท (มือถือ)..............................................
อีเมล (ถามี)....................................................................................................................................
2. กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น........................................ ชื่อสถานศึกษา..............................................
ที่อยูสถานศึกษา.............................................................................................................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย ................................โทรศัพท.............................
โทรสาร.........................................................................................................................................
3. ชื่อผูปกครอง/อาจารย..................................................... เบอรที่สามารถติดตอได.......................
อีเมล
.............................................................................................................................................................
4. มีโรคประจําตัวหรือไม

 ไมมี

 มี โปรดระบุ……………………..

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ
1. สนใจเขารวมโครงการในแบบที่
 1. ฐานกิจกรรม 8 ฐาน

ราคา 999 บาท

 2. ฐานกิจกรรม 8 ฐาน + กิจกรรมทองโลกใตน้ํา แบบดําผิวน้ํา (Snorkeling) ราคา 1,499 บาท
2. ชองทางการชําระเงิน
 1. ชําระเงินสด ทางเคานเตอรจําหนายบัตร เชียงใหม ซู อควาเรียม
 2. โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพฯ บัญชีออมทรัพย สาขาประตูชางเผือก
บริษัท มารีน สเคป (ประเทศไทย) จํากัด เลขบัญชี 390-4-47633-4
**หมายเหตุ : หลังจากโอนเงินแลวกรุณาสงใบโอนเงินมาที่เบอรโทรสาร 053-892-100
3. ทราบขาวการโครงการจาก
 หนังสือพิมพ

 วิทยุ

 เว็บไซต

 เอกสารที่สงไปที่โรงเรียน  อื่นๆ .................................................

ลงชื่อ....................................................................
(

)
ผูสมัคร

