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ข้ อกำหนดขอบเขตของงำน (Terms of Reference: TOR)
จ้ ำงเหมำบริกำรจัดโครงกำรศึกษำดูงำน ณ. สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม สำหรับบุคลำกรสถำบันภำษำ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
1.หลักกำรและเหตุผล
ด้ วยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายมุง่ เน้ นทีจ่ ะพัฒนาบุคลากรทังสายวิ
้
ชาการ และสายสนับสนุน
ให้ มีโลกทัศน์และวิสยั ทัศน์ก้าวไกลในเรื่ องความเป็ นนานาชาติ ให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงในโลกยุคปั จจุบนั และไม่เป็ นรอง
ประเทศอื่นในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี ้ยังมีวตั ถุประสงค์ที่จะส่งเสริ มมิตรภาพและความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
บุคลากรของสถาบันภาษา ดังนัน้ สถาบันภาษาจึงเล็งเห็นประโยชน์ของการจัดทัศนศึกษาดูงาน ณ. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ซึง่ เป็ นประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กาลังเติบโตก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ วทังทางด้
้
านวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม การศึกษาดูงานในประเทศที่มจี ดุ เด่น เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนี ้เป็ นการเปิ ดโลกทัศน์ให้ บคุ ลากรของ
สถาบันภาษาได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรง ทังแนวคิ
้
ด และแนวปฏิบตั ิที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ กบั การทางานของบุคลากร
ให้ เข้ ากับยุคสมัยของการเปลีย่ นแปลงเพื่อก้ าวสูก่ ารเป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตอ่ ไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้ เปิ ดโลกทัศน์และมีวิสยั ทัศน์กว้ างไกลจากการไปศึกษาดูงาน
ประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.2 เพื่อให้ คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้ รับจากการไปศึกษาดูงานมา
ประยุกต์ใช้ และพัฒนางานของสถาบันภาษาให้ เจริ ญก้ าวหน้ าและทันสมัยยิ่งขึ ้น
3. ผู้เข้ ำร่ วมโครงกำร
บุคลกรประจาสถาบันภาษา ประกอบด้ วยข้ าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้ างชัว่ คราวชาวต่างประเทศ และ
พนักงานเงินรายได้ สังกัดสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 60 คน
4. กำหนดกำรศึกษำดูงำน
ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2562
5. ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีโลกทัศน์และวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล และสามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้ รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ และพัฒนางานของสถาบันภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตของงำน
1. จานวนผู้เดินทาง 72 คน เดินทางศึกษาดูงาน ณ.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2562
ซึง่ ประกอบด้ วย 1.1 บุคลำกรประจำสถำบันภำษำ จำนวน 66 คน สถำบันภำษำออกค่ ำใช้ จ่ำยทัง้ หมด
1.2 บุคลำกรที่เกษียณอำยุรำชกำรแล้ ว จำนวน 6 คน สถำบันภำษำ ออกค่ ำใช้ จ่ำยให้ 50%
โดยผู้เสนอราคาต้ องระบุรายละเอียดค่าใช้ จา่ ยในการเสนอราคา ดังรายละเอียดการเดินทางตามกาหนดการที่แนบ
ทังนี
้ ้จานวนผู้เดินทางที่กาหนดไว้ เป็ นจานวนโดยประมาณ ซึง่ จานวนที่แท้ จริ งอาจจะมากหรื อน้ อยกว่าก็ได้
ซึง่ ผู้วา่ จ้ างจะจ่ายเงินค่าจ้ างให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างตามราคาต่อหน่วยเป็ นเกณฑ์ตามรายการดังที่กาหนดไว้ ในใบเสนอราคา และสงวน
สิทธิที่จะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่ผ้ เู ดินทางแตกต่างไปจากทีก่ าหนดไว้
2. ผู้เสนอราคาต้ องจัดหาบัตรโดยสารเครื่ องบินชันประหยั
้
ด (Economy Class) เดินทางไปกลับกรุงเทพฯ –
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึง่ รวมค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี ้
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2.1 ค่าภาษี สนามบิน (ประเทศไทยและต่างประเทศ)
2.2 ค่าเชื ้อเพลิงเครื่ องบิน
2.3 ค่าประกันการเดินทางของสายการบิน
2.4 น ้าหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน 20 กิโลกรัม จานวนอย่างน้ อย 1 ชิ ้น
3. ผู้เสนอราคาต้ องเสนอราคารวมค่าบริ การและค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ดังนี ้
3.1 ค่าที่พกั ในโรงแรมระดับ 4 ดาว และอาหาร
3.2 ค่าใช้ จ่ายสาหรับสถานที่ศกึ ษาดูงาน และค่าธรรมเนียมเข้ าสถานที่ตา่ งๆ
3.3 ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
3.4 ค่าประกันการเดินทางต่างประเทศ
3.5 ค่าธรรมเนียมทิปมัคคุเทศน์และคนขับรถตลอดการเดินทาง
3.6 ค่าภาษี มลู ค่าเพิม่ 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
3.7 ค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่ผ้ รู ับจ้ างต้ องจ่ายเพื่อให้ ดาเนินการเป็ นไปตามขอบเขตของงาน
4. ผู้เสนอราคาต้ องอานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน และในการเข้ าศึกษาดูงาน หากสถานที่ศึกษาดูงาน
แห่งใดต้ องใช้ เอกสารในการขออนุญาตเข้ าดูงาน ทางสถาบันภาษาจะดาเนินการออกเอกสารดังกล่าว
5. ผู้เสนอราคาต้ องจัดเตรี ยมที่พกั โรงแรมระดับ 4 ดาว ในเมืองซาปา จานวน 2 คืน ในเมืองฮานอย จานวน 1 คืน และ
ในเมืองฮาลอง จานวน 1 คืน พักห้ องละ 2 ท่าน ระหว่างการศึกษาดูงาน
6. ผู้เสนอราคาต้ องจัดเตรี ยมรถบัสปรับอากาศสภาพดี ตามมาตรฐานความปลอดภัย จานวนอย่างน้ อย 2 คัน บริ การ
รับส่งตลอดการเดินทางศึกษาดูงาน ตามกาหนดการของสถาบันภาษา พร้ อมจัดหาพนักงานขับรถที่มีใบอนุญาตขับขีถ่ กู ต้ อง
ตามกฏหมาย
7. ผู้เสนอราคาต้ องจัดเตรี ยมอาหารคุณภาพดีและน ้าดื่มทีม่ ีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานตลอดการเดินทางศึกษาดูงาน ดังนี ้
7.1 อาหารเช้ า 4 มื ้อ
7.2 อาหารกลางวัน 4 มื ้อ
7.3 อาหารเย็น 4 มื ้อ
7.4 น ้าดืม่ ตลอดการเดินทาง อย่างน้ อยคนละ 1 ขวด
8. ผู้เสนอราคาต้ องจัดให้ มีมคั คุเทศน์ โดยมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
8.1 มัคคุเทศน์ หรื อ หัวหน้ าทัวร์ คนไทย จานวนอย่างน้ อย 1 คน/บัส มีใบอนุญาตถูกต้ องตามกฎหมาย มี
ความสามารถและประสบการณ์ในการให้ บริ การตลอดการเดินทางโดยต้ องสามารถแก้ ไขปั ญหาและตัดสินใจแทนผู้รับจ้ างได้
กรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั
8.2 มัคคุเทศน์ท้องถิ่น สามารถสือ่ สารภาษาไทยและภาษาเวียดนามได้ เป็ นอย่างดี อย่างน้ อย 1คน/บัส
8.3 มัคคุเทศน์มีหน้ าที่ดแู ลและอานวยความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่ศกึ ษาดูงานและสถานที่ตามที่ระบุไว้ ใน
กาหนดการ โรงแรมที่พกั กระเป๋ าสัมภาระ อาหาร พาหนะในการเดินทาง และตรวจสอบจานวนผู้เดินทางให้ ครบถ้ วน
9. ผู้เสนอราคาต้ องได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศน์
พ.ศ. 2551 มาแล้ วไม่ต่ากว่า 3 ปี
10. ผู้เสนอราคาต้ องมีผลการดาเนินงานในการจัดบริ การเดินทางไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในวงเงินไม่น้อย
กว่า 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้ วน) มาแสดง และเป็ นผลงานทีเ่ ป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้ วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น หน่วยงานอื่นซึง่ มีกฎหมายบัญญัติให้ มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่วนท้ องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที่สถาบันภาษาเชื่อถือ
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11. ผู้รับจ้ างต้ องมารับหนังสือเดินทางและเอกสารที่เกี่ยวข้ องจากสถาบันภาษา ตามวันเวลาทีต่ กลงกันเพื่อนาไป
ดาเนินการออกบัตรโดยสารเครื่ องบินและจัดที่นงั่ ให้ ครบถ้ วน
12. ผู้รับจ้ างต้ องจัดทาประกันการเดินทางต่างประเทศให้ แก่ผ้ รู ่วมเดินทางทุกคน วงเงินเอาประกันไม่น้อยกว่า
1,000,000 บาท ต่อคน และค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงิน 200,000 บาท ต่อคน ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ประกันภัย โดยต้ องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้ ผ้ วู า่ จ้ างเพื่อเป็ นหลักฐานก่อนวันเดินทาง กรณีผ้ เู ดินทางเจ็บป่ วยหรื อได้ รับ
อุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ผู้รับจ้ างต้ องสารองค่าใช้ จา่ ยในการรักษาพยาบาลไปก่อน
13. กรณีกองตรวตคนเข้ าเมืองของไทยหรื อต่างประเทศปฏิเสธผู้เดินทางรายหนึ่งรายใด ไม่ให้ เดินทางออกหรื อเข้ า
ประเทศ ผู้รับจ้ างต้ องให้ ความอนุเคราะห์และปฏิบตั ติ ามคาวินิจฉัยของผู้วา่ จ้ างหรื อคณะกรรมการตรวจรับ โดยจะคิดค่าใช้ จ่าย
เพิ่มขึ ้นจากผู้วา่ จ้ างมิได้
14. ผู้รับจ้ างต้ องจัดทา Banner ระบุข้อความตามที่สถาบันภาษากาหนด
กำรยื่นเสนอรำคำ และหลักเกณฑ์ ในกำรพิจำรณำ
1. ในการพิจารณาผลการยื่นข้ อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้ สถาบันภาษา จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ เกณฑ์
ราคา(Price) ทังนี
้ ้ ผู้เสนอราคาต้ องนาเสนอราคาที่ได้ รวมค่าใช้ จา่ ยทังหมดตามข้
้
อกานดเงื่อนไขครัง้ นี ้ และแสดงต่อหน่วยด้ วย
2. สถาบันภาษาทรงไว้ ซงึ่ สิทธิทจี่ ะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึง่ ราคาใด หรือราคาทีเ่ สนอทังหมดก็
้
ได้ และอาจ
พิจารณาเลือกจ้ างในจานวน หรือขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึง่ รายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดย
ไม่พิจารณาจัดจ้ างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี
้ ้ เพือ่ ประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของสถาบัน
ภาษาเป็ นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้ อเสนอจะเรียกร้ องค่าใช้ จา่ ย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทังสถาบั
้
นภาษาจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้ อเสนอเป็ นผู้ทิ ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หาก
มีเหตุทเี่ ชื่อถือได้ วา่ การยื่นข้ อเสนอกระทาการโดยไม่สจุ ริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรือใช้ ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิติ
บุคคลอื่นมายื่นข้ อเสนอแทน เป็ นต้ น
ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายทีเ่ สนอราคาตา่ สุด
เสนอราคาตา่ จนคาดหมายได้ วา่ ไม่อาจดาเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบันภาษา จะให้ ผ้ ยู นื่
ข้ อเสนอนันชี
้ ้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้ เชื่อได้ วา่ ผู้ยื่นข้ อเสนอสามารถดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ให้ เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี ้แจงไม่เป็ นที่รับฟั งได้ สถาบันภาษา มีสทิ ธิที่จะไม่รับข้ อเสนอหรื อไม่รับราคาของผู้ยื่นข้ อเสนอรายนัน้
ทังนี
้ ้ ผู้ยื่นข้ อเสนอดังกล่าวไม่มีสทิ ธิเรียกร้ องค่าใช้ จา่ ยหรื อค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันภาษา
วงเงินงบประมำณ
งบประมาณในการจ้ าง จากงบรายได้ หน่วยงานประจาปี 2562 ภายในวงเงิน 2,000,000.00 บาท (สองล้ านบาทถ้ วน)
งวดงำนและเงื่อนไขกำรชำระเงิน
งวดที่ 1 เป็ นเงินจำนวน 50% ของราคาที่ตกลงจ้ าง ชาระให้ เมือ่ ผู้รับจ้ างได้ ดาเนินการส่งมอบบัตรโดยสาร
เครื่ องบินหรื อแสดงหลักฐานการจ่ายค่าตัว๋ เครื่ องบินและผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการเรียบร้ อยแล้ ว
งวดที่ 2 เป็ นเงินจำนวน 30% ของราคาที่ตกลงจ้ าง ชาระให้ เมือ่ ผู้รับจ้ างได้ ดาเนินการส่งมอบเอกสารยืนยัน
การจองที่พกั และเอกสารกรมธรรม์ประกันการเดินทางต่างประเทศ และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการเรี ยบร้ อยแล้ ว
งวดที่ 3 เป็ นเงินจำนวน 20% ของราคาที่ตกลงจ้ าง ชาระให้ เมือ่ ผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงานทังหมดตามขอบเขตของ
้
งานครบถ้ วนสมบูรณ์ ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากการเดินทางกลับถึงประเทศไทย และผ่านการตรวจรับจาก
คณะกรรมการเรี ยบร้ อยแล้ ว
**************
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กาหนดการ
โครงกำรจัดโครงกำรศึกษำดูงำน สำหรั บบุคลำกรสถำบันภำษำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ระหว่ ำงวันที่ 4 - 8 มกรำคม 2562 ณ. สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
(เวียดนำมเหนือ ซำปำ ฮำนอย ฮำลอง)
-------------------------------------------------วันแรก

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา- ชมหมูบ่ ้ านกัต๊ กัต๊ -ตลาดซาปา (อาหารเช้ า/กลางวัน/เย็น)

วันที่ 4 มกราคม 2562 (วันแรกของการเดินทาง)
***
พร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง
***
ออกเดินทางสูก่ รุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ระบุสายการบิน และเที่ยวบิน)
***
เดินทางถึง สนามบิน กรุงฮานอย ผู้รับจ้ างต้ องดูแลการผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองให้ เรี ยบร้ อย
***
ออกเดินทางสูซ่ าปาซึง่ ตังอยู
้ ท่ างภาคเหนือของประเทศเวียดนาม
(ผู้รับจ้ างต้ องนาเสนอรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง และพาหนะที่ใช้ เดินทาง)
***
อาหารมื ้อกลางวัน : (ระบุร้านอาหาร /ภัตตาคาร และประเภทอาหารให้ เหมาะสม)
***
อาหารมื ้อเย็น : (ระบุร้านอาหาร /ภัตตาคาร และประเภทอาหารให้ เหมาะสม)
***
ที่พกั : (ที่พกั ต้ องเป็ นโรงแรม หรื อรี สอร์ ท อย่างน้ อยระดับ 4 ดาว ในเมืองฮานอย)
วันที่สอง

ซาปา-เขาฮามลอง-ฟานซีปัน- หมูบ่ ้ านTavan-น ้าตกสีเงิน (อาหารเช้ า/กลางวัน/เย็น)

วันที่ 5 มกราคม 2562 (วันที่สองของการเดินทาง)
***
อาหารมื ้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
***
ออกเดินทางศึกษาดูงาน /ทัศนศึกษาในซาปา
(ผู้รับจ้ างต้ องนาเสนอรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง สถานที่ทอ่ งเที่ยวในแต่ละวัน
และพาหนะที่ใช้ เดินทางให้ ครบถ้ วน ได้ มาตรฐานและเหมาะสมกับหมูค่ ณะ)
***
อาหารมื ้อกลางวัน : (ระบุร้านอาหาร /ภัตตาคาร และประเภทอาหารให้ เหมาะสม)
***
อาหารมื ้อเย็น : (ระบุร้านอาหาร /ภัตตาคาร และประเภทอาหารให้ เหมาะสม)
ที่พกั : (ที่พกั ต้ องเป็ นโรงแรม หรื อรี สอร์ ท อย่างน้ อยระดับ 4 ดาว ในเมืองซาปา)
วันที่สาม

ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊ อกซิน-อิสระช้ อปปิ ง้ ถนน 36 สาย
(อาหารเช้ า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 6 มกราคม 2562 (วันที่สามของการเดินทาง)
***
อาหารมื ้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
***
ออกเดินทางทัศนศึกษา (ต่อ)
(ผู้รับจ้ างต้ องนาเสนอรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง สถานที่ทอ่ งเที่ยวในแต่ละวัน
และพาหนะที่ใช้ เดินทางให้ ครบถ้ วน ได้ มาตรฐานและเหมาะสมกับหมูค่ ณะ)
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***
***
***

อาหารมื ้อกลางวัน : (ระบุร้านอาหาร /ภัตตาคาร และประเภทอาหารให้ เหมาะสม)
อาหารมื ้อเย็น : (ระบุร้านอาหาร /ภัตตาคาร และประเภทอาหารให้ เหมาะสม)
ที่พกั : (ที่พกั ต้ องเป็ นโรงแรม หรื อรี สอร์ ท อย่างน้ อยระดับ 4 ดาว ในเมืองฮานอย)

วันที่สี่

สุสานลุงโฮ-พิพิธภัณฑ์โฮจิมนิ ห์ -ทาเนียบประธานาธิบดี –ฮาลอง -โชว์หนุ่ กระบอกน ้า –
ช๊ อปปิ ง้ - Halong Night Market (อาหารเช้ า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 7 มกราคม 2562 (วันที่สี่ของการเดินทาง)
***
อาหารมื ้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
***
ออกเดินทางทัศนศึกษา (ต่อ)
(ผู้รับจ้ างต้ องนาเสนอรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง สถานที่ทอ่ งเที่ยวในแต่ละวัน
และพาหนะที่ใช้ เดินทางให้ ครบถ้ วน ได้ มาตรฐานและเหมาะสมกับหมูค่ ณะ)
***
อาหารมื ้อกลางวัน : (ระบุร้านอาหาร /ภัตตาคาร และประเภทอาหารให้ เหมาะสม)
***
อาหารมื ้อเย็น : (ระบุร้านอาหาร /ภัตตาคาร และประเภทอาหารให้ เหมาะสม)
***
ที่พกั : (ที่พกั ต้ องเป็ นโรงแรม หรื อรี สอร์ ท อย่างน้ อยระดับ 4 ดาว ในเมืองฮาลอง)
วันที่ห้า

ฮาลอง-ล่องเรื อชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ ้านางฟ้า-หมูบ่ ้ านชาวประมง -ฮานอยร้ านหยก – กรุงเทพฯ (อาหารเช้ า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ 8 มกราคม 2562 (วันที่ห้าของการเดินทาง)
***
อาหารมื ้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
***
ออกเดินทางทัศนศึกษา (ต่อ)
(ผู้รับจ้ างต้ องนาเสนอรายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง สถานที่ทอ่ งเที่ยวในแต่ละวัน
และพาหนะที่ใช้ เดินทางให้ ครบถ้ วน ได้ มาตรฐานและเหมาะสมกับหมูค่ ณะ)
***
อาหารมื ้อกลางวัน : (ระบุร้านอาหาร /ภัตตาคาร และประเภทอาหารให้ เหมาะสม)
***
อาหารมื ้อเย็น : (ระบุร้านอาหาร /ภัตตาคาร และประเภทอาหารให้ เหมาะสม)
***
กาหนดการเดินทางกลับ ถึงสนามบินนานาชาตินอยไบ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
(ระบุสายการบิน /เที่ยวบิน และเวลาเดินทาง)
***
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและพร้ อมเพรี ยงกัน

**************

