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พม่า 

 

 

พฒันาบุคลากร และดูงาน  
ณ ประเทศพม่า 3 วนั 2 คนื 

 

วนัที ่ 30 เมษายน 2556  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา – สนามบินดอนเมือง 

 
16.00 น. ออกเดินทางจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 
  รับประทานอาหารเยน็ 
  พกัผอ่นบนรถ 
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วนัที ่ 1 พฤษภาคม 2556  กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอว์ –พระราชวงับุเรงนอง- 
                                                      พระธาตุอนิทร์แขวน                                               
 
05.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง  
07.15 น ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้ (พร้อมรับประทานอาหารเชา้) 
08.00 น.       เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาโดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็น 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี สักการะพระะเจดีย์ชเว มอดอว์หรือ พระธาตุมุเตา   เจดีย์
ท่ีสูงท่ีสุดในหงสาวดี จากนั้นน าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแคม้ป์ (เชิงเขาไจเ้ท่ียว) พระธาตุอนิทร์แขวน เดินทางจนเกือบ

ถึงพระธาตุอินทร์แขวนหยดุเปล่ียนรถเพื่อนัง่เสลี่ยง 
 น าท่านเขา้ท่ีพกั Mountain Top Hotel หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  
ค ่า  บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

หลงัรับประทานอาหารเยน็ เชิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอธัยาศยั สามารถนัง่สมาธิ
หรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน  
 

วนัที ่ 2 พฤษภาคม 2556 ระธาตุอนิทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลยีว-ตลาดสกอ็ต-เจดีย์โปตาทาวน์-
พระเทพทันใจ - เจดีย์ชเวดากอง 

 
05.00 น.     เชิญท่านสักการะ  พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอธัยาศยั 
 ไหวข้อพรเทพเจา้ทนัใจ เพื่อความเป็นศิริมงคล 
07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางกลบั สู่กรุงหงสาวดี  และน าท่าน นมสัการวดัไจ๋ป๋อรอ (วดัพระไฝเล่ือน) 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่เมืองยา่งกุง้ พาทา่นเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ีตลาด“สกอ็ตมาร์เกต็” 
(SCOTT MARKET) น าทา่นสู่ เจดีย์โปตาทาวน์ นมสัการ พระเทพทนัใจ (นัตโบโบยี) 
จากนั้นน าท่านสักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา่ “อะมาดอว์เมี๊ยะ”  นมสัการ  
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (SHAWEDAGON PAGODA) พระมหาเจดียคู์่บา้นคู่เมืองพม่า 

19.00 น. บริการอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ตน์านาชนิด พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า 
 พกัท่ี Park Royal Hotel เทียบเท่า 
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วนัที ่ 3 พฤษภาคม 2556 ย่างกุ้ง-พระตาหวาน-วดับารมี-เจดีย์กาบาเอ-พระหินอ่อน-ช้างเผอืก – 
กรุงเทพฯ – พงังา 

08.00 น.       บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นน าท่าน นมสัการ พระพุทธไสยาสน์เจาทตัย ีหรือ พระนอนตาหวาน 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าท่านชม เจดีย์กาบาเอ นมสัการ วดัพระหินอ่อน (MARBLE BUDDHA) ซ่ึงเป็นวดัท่ีมี
พระพุทธรูปท าจากหินอ่อนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก น าทา่นชมความน่ารัก แสนรู้ของ ชา้งเผือก 

16.00 น. ถึงสนามบินยา่งกุง้ 
17.35  น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ (รับประทานอาหารเยน็บนเคร่ืองบิน) 
19.25  น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง  
  ออกเดินทางกลบัจงัหวดัพงังา 
  ถึงสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังาในเชา้วนัใหม่ 
 
อตัราค่าบริการกรุ๊ปเหมาจ่าย ผู้ใหญ่ท่านละ..25,300.....บาท ส าหรับผู้ร่วมเดินทาง...40... ท่านขึน้ไป  
    เด็กคนละ..17,900.....บาท 
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-พม่า พร้อมค่าภาษีสนามบิน 
2. ค่ารถปรับอากาศ  รับ-ส่ง และระหวา่งน าเท่ียว 
3. ค่าอาหาร  และเคร่ืองด่ืมตามระบุในรายการ 
4. ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน พกัหอ้งละ2  ท่าน 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
7. ค่ามคัคุเทศกไ์ทย-มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 
ค่าใช้จ่ายนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  
3. ค่าทิปพนกังาน 
4. ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนกัเกิน 15 กก.  
5.  ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
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 มรดกโลกแห่งภาคอสีาน 

 

พฒันาบุคลากร และดูงาน  
ณ อุดร หนองคาย ขอนแก่น โคราช 4 วนั 3 คนื 

 

วนัที ่20 ธันวาคม 2556  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา – สนามบินนานาชาติภูเกต็ – อุดรธานี 

 
10.30 น. ออกเดินทางจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 
11.30 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินนานาชาติภูเก็ต (บริการอาหารวา่ง) 
14.40 น.  ออกเดินทางสู่จงัหวดัอุดรธานี 
16.25 น.  ถึงสนามบินอุดรธานี 
18.00 น.  รับประทานอาหารเยน็ พร้อมชมความงามบรรยากาศริมหนองประจกัษ์ 

พาท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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วนัที ่21 ธันวาคม 2556   ทะเลบัวแดง – บ้านเชียง -บ้านนาข่า                                       

 
7.00 น.   รับประทานอาหารเชา้ 

เดินทางสู่อาเภอกุมภวาปี ชมบรรยากาศและความงามของ “ทะเลบวัแดง” ท่ีบานสะพร่ัง
เตม็พื้นท่ีหนองหาน 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น.  เดินทางสู่ อ.บา้นเชียง น าท่านชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติบา้นเชียง ซ่ึงปัจจุบนัข้ึน 

เป็นมรดกโลกบา้นเชียงเรียบร้อยแลว้ ชมหลุมขดุโครงกระดูกมนุษยย์คุโบราณ 
15.00 น.  จากนั้นเดินทางสู่ บา้นนาข่า เลือกซ้ือผา้พื้นเมืองสวยงามท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลกนาม 

“ธานีผา้หม่ีขิต” นอกจากนั้นยงัมี ผา้ฝ้าย ผา้ไหม ราคาถูก 
เยน็   รับประทานอาหารเยน็ 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
 

วนัที ่22 ธันวาคม 2556  เข่ือนอุบลรัตน์ – วดัพระบาทภูพานคา – คุณย่าโม 
 
07.00 น.  รับประธานอาหารเชา้  

ออกเดินทางสู่เข่ือนอุบลรัตน์ จงัหวดัขอนแก่น  
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั  

จากนั้นพาท่านไปสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีวดัพระบาทภูพานค า พร้อมชมทศันียภาพ  
ท่ีงดงาม รอบวดั จากนั้นพาท่านมุ่งหนา้สู่จงัหวดันครราชสีมา เพื่อสักการะคุณยา่โม ส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองโคราช  
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  

19.00 น.            รับประทานอาหารเยน็ 
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วนัที ่23 ธันวาคม 2556  พพิธิภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน – อุทยานมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์ 
                                                      (โต พรหมรังสี)- ไร่ข้าวโพดสุวรรณ – พงังา 

 
07.00 น.  รับประธานอาหารเชา้ 
09.00 น.  ชม พิพิธภณัฑไ์มก้ลายเป็นหิน ท่ีไดช่ื้อวา่ผูน้ าของอาเซียนในดา้นพิพิธภณัฑไ์ดโนเสาร์ 

จากนั้นพาท่านไปท่ี อุทยานมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย ์(โต พรหมรังสี) 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 

ซ้ือขา้วโพดหวานและน ้านมขา้วโพดท่ี ไร่ขา้วโพดสุวรรณ 
ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง 

16.00 น.  ถึงสนามบินดอนเมือง 
18.40 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต (บริการอาหารเยน็บนเคร่ือง) 
20.00 น.  ถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต 
  เดินทางไปยงัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 
 
อตัราค่าบริการกรุ๊ปเหมาจ่าย ผู้ใหญ่ท่านละ.. 14,900......บาท ส าหรับผู้ร่วมเดินทาง...40... ท่านขึน้ไป  
    เด็กคนละ..9,700.....บาท 
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

1. ตัว๋เคร่ืองบิน ภูเก็ต – อุดรธานี / ดอนเมือง – ภูเก็ต 
2. ค่ารถปรับอากาศ  รับ-ส่ง และระหวา่งน าเท่ียว 
3. ค่าอาหาร  และเคร่ืองด่ืมตามระบุในรายการ 
4. ค่าโรงแรมท่ีพกั 3 คืน พกัหอ้งละ2  ท่าน 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
7. ค่ามคัคุเทศกไ์ทย-มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 
ค่าใช้จ่ายนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  
3. ค่าทิปพนกังาน 
4. ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนกัเกิน 15 กก.  
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 ภาคเหนือตอนบน 

 

พฒันาบุคลากร และดูงาน  
ณ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย4 วนั 3 คนื 

 

วนัที ่12 ธันวาคม 2556  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพงังา – สนามบินนานาชาติภูเกต็ –  
                                                      ดอยอนิทนนท์ – พระธาตุนภเมทนีิดล - พระธาตุนภพลภูมิศิริ 
 

 07.30 น. ออกเดินทางจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 
 08.30 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินนานาชาติภูเก็ต (บริการอาหารวา่ง)  
10.35 น.  ออกเดินทางสู่จงัหวดัเชียงใหม่  
12.30 น.  ถึงสนามบินเชียงใหม่  

รับประทานอาหารกลางวนั  
พาท่านเดินทางสู่ดอยอินทนนท์ ชมทศันียภาพของยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศ 
ไปสู่ทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา นอกจากนั้น ยงัสามารถเห็นนกพนัธ์ุหายากท่ีอาศยัอยู่
บนท่ีสูง พรุนา้จืดท่ีสูงท่ีสุด และพรรณไมแ้ปลกๆ 
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นมสัการพระธาตุนภเมทินีดลและพระธาตุ นภพลภูมิศิริ พระธาตุแห่งศรัทธาของชาวไทย 
ดา้นบนขององคพ์ระเจดีย ์เป็นจุดชมววิซ่ึงเม่ือฟ้าเปิด สามารถเห็นทิวทศัน์ของอาเภอแม่
แจ่มทั้งอ าเภอ และเมืองล าพนู เยีย่มชมตลาดมง้ ของชาวเขาเผา่มง้  

18.00 น.  รับประทานอาหารเยน็ 
พาท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
 

วนัที ่13 ธันวาคม 2556   โครงการหลวงอ่างขาง      

 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้  
10.00 น.  แวะถ้าเชียงดาว ถา้ขนาดใหญ่ท่ีมีความสวยงาม และชมวดัในถา้ท่ีน่าอศัจรรยใ์จ รวมถึงหิน

ท่ีมีรูปร่างต่างๆ เช่น พระพุทธรูป และรูปสัตว ์ท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ อีก
ทั้งยงัสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวท่ีมีความสูงรองลงมาจากดอยอินทนนท ์ 

11.00 น.  เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปร่วมกนัท่ามกลางบรรยากาศสบายๆของสวนส้มฝาง  
12.00 น.  ข้ึนอ่างขาง รับประทานอาหารกลางวนัหนา้โครงการหลวง  
13.00 น.  เท่ียวโครงการหลวงอ่างขาง ชมไมเ้มืองหนาวอนัสวยงามตระการตา สูดอากาศบริสุทธ์ิและ

สัมผสัความเยน็บนยอดดอย  
18.00 น.  รับประทานอาหารเยน็  

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
 
วนัที ่14 ธันวาคม 2556  ดอยแม่สะลอง – พระตาหนักดอยตุง – ปาย 
 
07.00 น.  รับประธานอาหารเชา้  

มุ่งหนา้สู่ ดอยแม่สะลอง สัมผสักบัความยิง่ใหญ่แต่อบอุ่นของหมู่บา้นผูอ้พยพชาวจีน  
ชิมชาอู่หลงและไข่ตม้ชาอนัเล่ืองช่ือ  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั  
เขา้เยีย่มชมพระตาหนักดอยตุง ชมความงามของพรรณไมเ้มืองหนาวหลากสี อวดสีสัน  

  เบ่งบานสะพร่ังทัว่บริเวณสวนแม่ฟ้าหลวง 
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15.00 น.  เยอืนวดัร่องขุ่น วดัสีขาวท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบประยกุตอ่์อนชอ้ยงดงาม ผลงานของ 
  อ.เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ จิตรกรเอกช่ือดงัของเมืองเชียงราย 
  ออกเดินทางสู่อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
18.00 น.  รับประทานอาหารเยน็ 
  ใหท้่านไดพ้กัผอ่นยามเยน็ไปกบัถนนคนเดินแห่งปาย 
  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
วนัที ่15 ธันวาคม 2556  ทะเลหมอก – ปางมะผ้า – พระธาตุดอยกองมู – พงังา 
 
06.00 น.   ออกเดินทางไปแม่ฮ่องสอน ระหวา่งทางแวะชมทะเลหมอกท่ี จุดชมววิก่ิวลม และ แวะ

ทานอาหารเชา้ท่ี อ.ปางมะผา้ (สบป่อง) จากนั้นเดินทางถึง วนอุทยานถ ้าปลา บริเวณ
โดยรอบเป็นล าธารและป่าเขา น ้าไหลจากใตภู้เขาตลอดเวลา 

  น าท่านเดินเขา้เยีย่มชม หมู่บา้นกระเหร่ียงคอยาว ท่ีบา้นห้วยเสือเฒ่า ดูวถีิความเป็นอยูข่อง
ชนเผา่ และท่านสามารถเลือกซ้ือของหตัถกรรมพื้นบา้นไวเ้ป็นของฝากของท่ีระลึกได ้เท่ียง 
เดินทางเขา้สู่ ตวัเมืองแม่ฮ่องสอน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
  น าท่านเดินเท่ียวชม วดัหนองจองค า-จองกลาง ซ่ึงเป็นวดัคู่บา้นคู่เมือง และยงัตั้งอยูใ่นใจ

กลางเมืองแม่ฮ่องสอน จากนั้น น าท่านข้ึนไป นมสัการพระธาตุดอยกองมู เป็นสถานท่ี
ตั้งอยูบ่นยอดดอยสูง และท่านยงัสามารถชมทศันียภาพ เมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีภูเขารอบ
ลอ้ม อยา่งสวยงาม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ 
19.30 น.  เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ 
21.45 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต 
23.50 น.  ถึงสนามบินภูเก็ต 
  เดินทางถึงสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา 
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อตัราค่าบริการกรุ๊ปเหมาจ่าย ผู้ใหญ่ท่านละ.. 18,500......บาท ส าหรับผู้ร่วมเดินทาง...40... ท่านขึน้ไป  
    เด็กคนละ..12,900.....บาท 
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

1. ตัว๋เคร่ืองบิน ภูเก็ต – เชียงใหม่ / เชียงใหม่ – ภูเก็ต 
2. ค่ารถปรับอากาศ  รับ-ส่ง และระหวา่งน าเท่ียว 
3. ค่าอาหาร  และเคร่ืองด่ืมตามระบุในรายการ 
4. ค่าโรงแรมท่ีพกั 3 คืน พกัหอ้งละ2  ท่าน 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
7. ค่ามคัคุเทศกไ์ทย-มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 
ค่าใช้จ่ายนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  
3. ค่าทิปพนกังาน 
4. ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนกัเกิน 15 กก.  



 

สถาบันพฒันาบุคลากร PHD  

26/30 กานดาวลิล่า ต.วชิิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ทะเบียนการคา้เลขท่ี 0305556000155 
 076-390-556,  080-171-8765      e-mail : phd.thailand83@gmail.com 

  

 

สิงคโปร์ 

 

 

พฒันาบุคลากร และดูงาน  
ณ ประเทศสิงคโปร์ 3 วนั 2 คนื 

 

วนัที ่23 เมษายน 2556           พงังา/ท่าอากาศยานภูเกต็/  สิงคโปร์/   Garden By The Bay/  Marina Bay 

 
06.00 น.              พร้อมกนัท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา และออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
06.50 น.              คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
09.25 น.             บินลดัฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร์  
  รับประทานอาหารเท่ียงบนเคร่ืองบิน 
12.20 น.             เดินทางถึงสนามบินชางกี  ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง 
14.00 น. พาท่านเขา้สู่ท่ีพกั (เก็บของพร้อมท าธุระส่วนตวั)   
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 น าท่านสู่ Garden By The Bay สวนพฤกษศาสตร์ริมอ่าวมารีน่าขนาดใหญ่  ซ่ึงไดร้วบรวม
พรรณไมจ้ากทัว่ทุกมุมโลกมาจดัแสดง 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า 
 ใหท้่านไดช่ื้นชมความงดงามรอบ Marina Bay ยามค ่าคืนหนา้หา้ง THE SHOPPES AT 

MARINA BAY SANDS ท่านจะไดท้ดลองส่งเสียงไปยงัฝ่ังตรงกนัขา้มท่ีห่างจากท่านนบั
สิบเมตรดว้ยจานสะทอ้นเสียง พร้อมกบัรับชมการแสดงแสง สี เสียง อนัตระการตาของ
สายน ้า จากนั้นน าท่านพกัผอ่น ณ ท่ีพกั 

 

วนัที ่24 เมษายน 2556  จุดชมววิสิงคโปร์/  UNIVERSAL STUDIO /  ORCHARD 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ 
                            จากนั้นน าท่านผา่นชมถนนอลิซาเบธวอลค์ ซ่ึงเป็น จุดชมววิริมแม่น ้ าสิงคโปร์  

ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กบัเมอร์ไลออ้น สัญลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์  ใกล้ๆ กนัท่านจะพบ
โรงละครเอสพาเนด ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัหนามทุเรียน 

10.30 น.             เดินทางสู่เกาะเซ็นโตซ่า  ต่ืนตาต่ืนใจใน สตูดิโอยกัษ ์ของ UNIVERSAL STUDIO  
                           ผจญภยัในแดน มาดากสักา้ จ  าลอง และสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ดงัระดบัโลก 
12.00  น. รับประทานอาหารเท่ียง 
                          ใหท้่านใชเ้วลาเตม็ท่ีกบัความงามบนเกาะเซนโทซ่า 
เยน็             รับประทานอาหารค ่า 

 น าท่าน ตะลุยไปกบัการชอ้ปป้ิงยา่นสินคา้ ORCHARD  ถนนท่ีทุก ๆ คนท่ีมาสิงคโปร์ไม่ 
ลืมท่ีจะแวะเลือกซ้ือสินคา้ BRANDNAME   ทั้งสองฝ่ังถนน 

  

วนัที ่25 เมษายน 2556 Singapore Flyer/  สนามบินชางก ี /   Duty Free /  ภูเกต็ / พงังา 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ 
08.00 น. ข้ึนชมทศันียภาพสิงคโปร์แบบ  360 องศา บนชิงชา้ขนาดยกัษ ์ท่ีอ่าวมารีน่า  
12.00  น. รับประทานอาหารเท่ียง 
                           เดินทางสู่สนามบินชางกี และเพลิดเพลินไปกบัสินคา้ปลอดภาษีหลายรายการ 
17.00 น.              เดินทางกลบัมายงัสนามบินภูเก็ต 
                            ถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต 
 ถึงสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังาโดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบริการกรุ๊ปเหมาจ่าย ผู้ใหญ่ท่านละ..18,500.....บาท ส าหรับผู้ร่วมเดินทาง...40... ท่านขึน้ไป  
    เด็กคนละ..14,500.....บาท  
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ภูเก็ต-สิงคโปร์ พร้อมค่าภาษีสนามบิน 
2. ค่ารถปรับอากาศ  รับ-ส่ง และระหวา่งน าเท่ียว 
3. ค่าอาหาร  และเคร่ืองด่ืมตามระบุในรายการ 
4. ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 คืน พกัหอ้งละ2  ท่าน 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
7. ค่ามคัคุเทศกไ์ทย-มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 
 
ค่าใช้จ่ายนีไ้ม่รวม 
 

1. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  
3. ค่าทิปพนกังาน 
4. ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนกัเกิน 15 กก.  
5.  ค่าท าหนงัสือเดินทาง 

 


