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รายละเอียด ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) 

งานจ้างเหมาบริการน าคณะผู้บริหารและพนักงานศึกษาดูงาน  ณ ประเทศญี่ปุ่น 

ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

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

 

1. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษามีภารกิจในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุก 

    รูปแบบแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา  ด้วยตระหนักว่าบุคลากรเป็นกลไกลส าคัญ

ในการด าเนินงานจึงมุ่งเน้นการพัฒนาให้บุคลากรทุกคนมีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

แผนยุทธศาสตร์ของศูนย์บรรณสารฯ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาศูนย์บรรณสารฯ ให้เป็นองค์กรแหง่การ

เรียนรู้ทีมคีุณค่าและมีความเป็นสากล นั้น   

ศูนย์บรรณสารฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการทรัพยากรบุคคล จงึได้จัดโครงการพัฒนา 

บุคลกรศูนย์บรรณสารฯ โดยสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กับบุคลกรสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้การบริหารงาน การน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาปฏิบัติงานด้านต่างๆ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเก็บประสบการณ์ใน

การศึกษาดูงานและน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และเพื่อให้การด าเนินงานตาม

ภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อน าความรูแ้ละประสบการณท์ี่ได้จากการศกึษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ไป 

    ประยุกต์ใชใ้นการบริหารงานและการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.2 เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดใีหก้ับบุคลากร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

2.3 เพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมคีวามสุข  มีทัศนคติที่ดีตอ่งาน ผูบ้ริหาร หัวหน้างาน 

    เพื่อนรว่มงานและตอ่ผูม้าใช้บริการ พรอ้มทั้งมีความรักสามัคคีภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

3.1  ผูเ้สนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลผู้มีอาชพีรับจ้างจัดทัวร์หรอืประกอบ 

    กิจการท่องเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศ พรอ้มทั้งมีใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการจัดทัวร์หรอื

กิจกรรมท่องเที่ยวมาแล้วเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 2 ปี 

 

 

      ...................................                   ………………………..……..             ...................................                   ………………………..…….. 
    (ผศ.ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง)        (นางสาววันเพญ็  ตันจันทร์กูล)      (นายเปรมยุพล  ปุรมิไพบูลย์)      ( นางสาวฉวีวรรณ  บุญธรรม)      
         ประธานกรรมการ                             กรรมการ                                กรรมการ                              กรรมการ 
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3.2  ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผูท้ิง้งานของทางราชการ และได้แจ้ง 

    เวียนชื่อแล้ว หรอืไม่เป็นผูท้ี่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรอืบุคคลอื่น เป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบ

ของราชการ 

3.3  ผูเ้สนอราคาตอ้งมปีระสบการณแ์ละผลงานในการน าคณะผูเ้ดินทางไปศกึษาดูงาน 

    ประชุม/อบรม/สัมมนาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง 

   3.4  ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่นที่เสนอราคาให้ 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา ณ วันเผยแพร่ราคา หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอัน

เป็นขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครัง้นี้ 

   3.5  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ด้สทิธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทยเว้น

แตร่ัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์ความคุ้มครองกันเช่นว่านั้น 

   3.6  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสทิธิ์ผูเ้สนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา

และห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

   3.7  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการที่ไม่ได้แสดงบัญชี

รายรับรายจ่าย หรือแสดงรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า และแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย

ของโครงการที่บุคคลหรือนิตบิุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ.2555 [แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ.2555 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555] 

3.8  บุคคลหรอืนิตบิุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานของภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการ 

    จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :  e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง (http://www.gprocument.go.th) 

และจะต้องได้รับอนุมัตเิป็นผู้ค้ากับภาครัฐจากกรมบัญชีกลางแล้ว 

4. ราคากลาง และวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

          4.1  ราคากลางคนละ 26,900.- บาท (สองหมื่นหา้พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

          4.2  วงเงนิงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงินทั้งสิน้ 457,300.- บาท (สี่แสนหา้หมื่นเจ็ดพัน 

    สามร้อยบาทถ้วน) 

 
 

 

 

      ...................................                   ………………………..……..             ...................................                   ………………………..…….. 
    (ผศ.ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง)        (นางสาววันเพญ็  ตันจันทร์กูล)      (นายเปรมยุพล  ปุรมิไพบูลย์)      ( นางสาวฉวีวรรณ  บุญธรรม)      
         ประธานกรรมการ                             กรรมการ                                กรรมการ                              กรรมการ 
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    5.  ระยะเวลาด าเนินงาน 

5.1  ก าหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561  จ านวน 17 คน 

5.2  จ านวนผู้เดินทางที่ก าหนดไว้เป็นจ านวนโดยประมาณเท่านั้น จ านวนที่แท้จรงิอาจจะ 

    มากหรือน้อยกว่าก็ได้ ซึ่งผู้วา่จา้งจะจา่ยเงินค่าจา้งใหแ้ก่ผู้ระบุจา้งตามราคาต่อหนว่ยเป็นเกณฑต์าม

รายการดังที่ก าหนดไว้ในใบเสนอราคา และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่ผู้

เดินทางแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ 
     

6. รายละเอียดขอบเขตของงาน และข้อก าหนด 

6.1 ผูร้ับจ้างตอ้งเป็นผูป้ระสานงานและจัดการศกึษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี 

    รายละเอียดดังนี้ 

    6.1.1  ผูร้ับจ้างตอ้งแจ้งชื่อบุคคล นิตบิุคคล เว็บไซต์ และหมายเลขโทรศัพท์ของ

ตัวแทนหรอื Land ในต่างประเทศ ซึ่งผู้รับจา้งอาจติดตอ่ประสานงานเพื่อให้งานเป็นตามข้อบังคับของ

ตัวแทนกฎหมายของประเทศนัน้ๆ อันมิอาจก้าวล่วงได้ เชน่ การจองที่พัก จองรถรับส่ง สถานที่ศกึษาดู

งาน/ร้านอาหาร/ภัตตาคาร ฯลฯ ให้ผู้วา่จา้งทราบก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน 

    6.1.2  ผูร้ับจ้างต้องจัดส่งเอกสารการเตรยีมตัวพร้อมรายละเอียดการเดินทางให้ผู้

เดินทางและพนักงานของผู้รับจา้งทุกคนก่อนการเดินทาง  

    6.1.3  ผูร้ับจ้างตอ้งน ากระเป๋าและสัมภาระของผู้ร่วมเดินทางไปช่ังน้ าหนัก และจัดที่

นั่งให้แก่ผูร้่วมเดินทางทุกคน  

6.2 ผูร้ับจ้างตอ้งเป็นผูป้ระสานงาน จอง จัดหาบัตรโดยสารเครื่องบินช้ัน Economy Class  

    ไป-กลับ โดยสายการบินสกู๊ต (SCOOT) ซึ่งผู้รับจ้างต้องด าเนินการตดิต่อบริษัท SCOOT รายละเอียดดังนี้ 

6.2.1  เดินทางจากกรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 และถึงสนามบิน 

    นาริตะตอนเช้าวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 

    6.2.2  เดินทางจากสนามบินนาริตะ ตอนเช้า วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 และถึง

กรุงเทพฯ ตอนบ่าย วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 

   6.3  บัตรโดยสารการบินสกู๊ต (SCOOT)  ต้องเป็นราคาที่รวมภาษีสนามบิน (กรุงเทพฯ-

ญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ) ค่าเชื้อเพลิงน้ ามันเครื่องบิน (Fuel Surcharge) ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินที่มกีารเรียกเก็บ 

  

 

 
      ...................................                   ………………………..……..             ...................................                   ………………………..…….. 
    (ผศ.ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง)        (นางสาววันเพญ็  ตันจันทร์กูล)      (นายเปรมยุพล  ปุรมิไพบูลย์)      ( นางสาวฉวีวรรณ  บุญธรรม)      
         ประธานกรรมการ                             กรรมการ                                กรรมการ                              กรรมการ 
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6.3.1  ราคาตัว๋เครื่องบินอาจมกีารเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรอืลดลงได้ในช่วงเวลาที่มี 

    การจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินจรงิ ทั้งนีไ้ม่เกินค่าใช้จา่ยต่อคน (ต่อหัว) 

    6.3.2  ไม่คิดค่าน้ าหนักสัมภาระ โดยตั๋วเครื่องบินต้องรวมน้ าหนักสัมภาระให้ไม่ต่ า

กว่า 20 กิโลกรัม  

   6.4  ค่าบริการทัวร์ 

    6.4.1  ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดเตรียมที่พัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรมระดับ 3 ดาว

หรือเทียบเท่า ห้องละ 2-3 ท่าน หรือตามก าหนด โดยการเตรียมการล่วงหน้าให้เรียบร้อยก่อนคณะผู้

เดินทางไปถึงและดูแลความเรียบร้อยของห้องพักคู่ พักเดี่ยว โดยต้องจัดให้อยู่โรงแรมเดียวกัน ห้ามมิให้

แยกโรงแรม   

    6.4.2  ผู้รับจา้งมหีนา้ที่จัดเตรียมรถบัสปรับอากาศ (รถโค้ช) ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ที่

นั่งพร้อมคนขับ ระดับคุณภาพดีได้มาตรฐาน บริการรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง รวมถึงสัมภาระของผู้

เดินทาง พร้อมบริการอื่นๆ ดังนี้ 

(1) น้ าดื่มอย่างน้อยวันละ 1 ขวด/คน/วัน ขนาดไม่น้อยกว่า 500 CC ตลอด

การเดินทางในต่างประเทศ 

(2) ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง โดยมีความคุ้มครองการประกัน

อุบัติเหตุส่วนบุคคลรวมค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยระหว่าง

การเดินทางภายในวงเงินประกัน อย่างน้อยคนละ 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาท

ถ้วน) และน าส าเนากรมธรรม์ส่งมอบใหผู้ว้่าจา้งก่อนวันเดินทาง 

(3) มัคคุเทศก์หรอืหัวหน้าทัวร์คนไทย ที่มีประสบการณ์ให้บริการตลอดการ

เดินทาง ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนผูร้ับจ้างสามารถตัดสินใจแทนผู้รับจ้างได้จ านวน 1 คน 

(4) มัคคุเทศก์ท้องถิ่น สามารถพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ไม่น้อยกว่า 

1 คน 

(5) มัคคุเทศก์ต้องดูแลบริการตรวจสอบสัมภาระของผู้ร่วมเดินทางให้

ถูกต้องครบถ้วนทั้งขาไปและขากลับ จนกระทั้งถึงผู้ร่วมเดินทางคนสุดท้าย และต้อง

ติดตามสัมภาระของผู้รว่มเดินทางกรณีพลัดหลงให้เสร็จเรยีบร้อย 

(6) มัคคุ เทศก์ ต้องดูแล เรื่องการับประทานอาหาร ให้ผู้บริหารและ

พนักงาน 

(7) จัดพิมพ์คู่มือการเดินทาง รายละเอียดสถานที่ดูงาน สถานที่ต่างๆ ที่

เดินทาง รวมทั้งการเตรยีมตัวก่อนการเดินทางแจกใหผู้ร้่วมเดินทางทุกคน 
 

 
         ...................................                   ………………………..……..             ...................................                   ………………………..…….. 

    (ผศ.ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง)        (นางสาววันเพญ็  ตันจันทร์กูล)      (นายเปรมยุพล  ปุรมิไพบูลย์)      ( นางสาวฉวีวรรณ  บุญธรรม)      
         ประธานกรรมการ                             กรรมการ                                กรรมการ                              กรรมการ 
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(8) ค่าด าเนนิการและค่าใช้จา่ยอื่นๆ ในต่างประเทศ เช่น คา่ธรรมเนียม 

สถานที่ศึกษาดูงานและค่าธรรมเนยีมต่างๆ เป็นต้น โดยไม่เรียกเก็บเพิ่มเติมจาก

ผูร้่วมเดินทาง 

(9) ผู้รับจ้างต้องจัดท าป้าย Banner ระบุข้อความตามที่ผูว้่าจ้างก าหนด 

(10) ผู้รับจ้างตอ้งพิมพ์เอกสารอนุญาตออกนอกประเทศ (ไทย) และเอกสาร

เข้าประเทศ (ญี่ปุ่น) ให้ผูร้่วมเดินทางทุกคน และระบุต าแหน่งที่รว่มเดินทางต้อง

ลงรายมือชื่อดว้ยปากกาเน้นข้อความ (hi-light) ให้ชัดเจน 

(11) ผู้รับจ้างต้องจัดเตรยีมซองใส่เอกสาร,หนังสือเดินทาง,ปากกาให้ผู้ร่วม

เดินทางทุกคน 

    6.4.3 ผู้รับจา้งมหีน้าที่จัดเตรียมอาหารระดับคุณภาพดี พร้อมเครื่องดื่ม ตลอดการ

เดินทางในต่างประเทศโดยมีการเตรียมการล่วงหนา้ให้เรียบร้อยก่อนคณะผู้เดินทางไปถึง 

(1) อาหารเช้า  3  มื้อ 

(2) อาหารกลางวัน 2 มื้อ 

(3) อาหารเย็น  1 มื้อ 

   6.5  ผู้รับจ้างตอ้งส่งเอกสารการเตรยีมตัวพร้อมรายละเอียดการเดินทางให้ผู้เดินทางและ

พนักงานของผู้รับจา้งทุกคนก่อนการเดินทาง 
 

 

7. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

          ผูบ้ริหาร  จ านวน  3  คน 

 พนักงาน  จ านวน          14  คน 

รวมทั้งสิน้  จ านวน          17  คน 
 

8. เงื่อนไขการช าระเงนิแบ่งเป็น 2 งวด ดังนี้ 

          งวดท่ี 1  มหาวิทยาลัยพะเยาจะช าระเงนิรอ้ยละ 50 เมื่อผูร้ับจ้างได้มอบหลักฐานการจอง 

    ตั๋วเครื่องบินและสถานที่พักให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

  

 
      ...................................                   ………………………..……..             ...................................                   ………………………..…….. 
    (ผศ.ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง)        (นางสาววันเพญ็  ตันจันทร์กูล)      (นายเปรมยุพล  ปุรมิไพบูลย์)      ( นางสาวฉวีวรรณ  บุญธรรม)      
         ประธานกรรมการ                             กรรมการ                                กรรมการ                              กรรมการ 
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งวดท่ี 2  มหาวิทยาลัยพะเยาจะช าระเงินร้อยละ 50 เมื่อผู้รับจ้างได้มอบหลักฐานการจา่ย 

    เงินจองตั๋วเครื่องบิน สถานที่พัก กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ  และการท าสัญญาการให้บริการโครงการ

ศึกษาดูงานเป็นไปตามก าหนดการที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ซึ่งรวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียม เข้าชม

สถานที่และค่าใช้จ่ายในการผ่านแดนและด่านทุกประเภท ค่าใช้จ่ายส าหรับสถานที่ศึกษาดูงาน ค่ารถบัส

ปรับอากาศรับ-ส่ง (รถโค้ช) ค่าอาหารว่างและน้ าดื่มตลอดการเดินทาง ค่ามัคคุเทศก์ ตลอดจนค่าบริการ

อื่นๆ (ถ้ามี)  

 

9. การจัดท าสัญญา 

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ตอ่เมื่อมหาวิทยาลัย ได้รับอนุมัติเงนิงบประมาณประจ าปี  

     2561 จากสภามหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว 
 

10.  สถานที่ติดต่อเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

          ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมูท่ี ่2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง 

     จังหวัดพะเยา โทร 054-466666 ตอ่ 3532 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
      ...................................                   ………………………..……..             ...................................                   ………………………..…….. 
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ก าหนดการบรกิารน าคณะผู้บริหารและพนักงานศึกษาดูงาน  ณ ประเทศญี่ปุ่น 

ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

  วันท่ี     เวลา     กิจกรรม 

5 ก.พ.61  21.00 น.  คณะพรอ้มกันที่สนามบินดอนเมือง ออกเดินทางสู่  

         สนามบินนาริตะ 

    6 ก.พ.61  08.55 น.  จัดบริการ เดินทางสูว่นอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ 

สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนยิม โดยเป็นส่วนหนึ่งของ

อุทยานแหง่ชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่ 

    12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

    13.00 - 19.00 น. -  ลงเรอืที่ทะเลสาบอาชิ เดินทางสู่หุบเขาโอวาคุดานิเพื่อ 

        เยี่ยมชมบ่อน้ าแรก่ ามะถัน 

- เข้าที่พัก พักผอ่นตามอัธยาศัย 

19.00 น.  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

    พักผอ่นตามอัธยาศัย 
 

    7 ก.พ.60  06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.30 – 12.00 น. จัดรถบริการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ที่เป็นแหล่งการ

เรียนรู้ ทางวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชุมชน 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

13.00 - 19.00 น. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แผน่ดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM  

   ที่จ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ 

   -  มนัสการวัดอาซากุสะ 

19.00 น.  รับประทานอาหารค่ าและพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

   8 ก.พ.60  06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.30 – 12.00 น. จัดรถบริการเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยและหรือห้องสมุด 

                               ในจังหวัดชิบะ 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

13.00 – 16.00 น. จัดรถบริการเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยและหรือห้องสมุด 

                               ในจังหวัดชิบะ 

 

 
      ...................................                   ………………………..……..             ...................................                   ………………………..…….. 
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  วันท่ี     เวลา     กิจกรรม 

    

18.00 น.  รับประทานอาหารค่ าและพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

   9 ก.พ.60  06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

    10.00 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย 

13.50 น.  ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ  
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