สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยฯ
โครงการฝึ กอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 8
กาหนดการเดินทางศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ ประเทศฮ่ องกง
วันที่ 16 – 18 มิถนุ ายน 2562
**************
วันอาทิตย์ ท่ ี 16 มิถนุ ายน 2562
04.30 น.

พร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ M

06.35 น.

ออกเดินทางไปฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX616
( บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง )

10.25 น.

ถึงสนามบิน Chek Lap Kok ( เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง )
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง เดินทางผ่าน สะพานแขวนชิงหม่ า เป็ นสะพานที่มีชว่ งกลาง
ยาวเป็ นอันดับที่ 7 ของโลก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

ทัศนศึกษาศิลปและวัฒนธรรม ณ Victoria Peak ขอพรสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ที่ หาดรีพัลส์ เบย์ ได้ แก่
เจ้ าแม่ กวนอิม เทพเจ้ าไฉ่ ซิงเอี๊ย พระสังฆจาย ข้ ามสะพานต่ ออายุ เจ้ าแม่ ทับทิม
และรับพลังจากศาลาแปดทิศ

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

Iclub Ma Tau Wai Hotel

วันจันทร์ ท่ ี 17 มิถนุ ายน 2562
07.00 น.

บริการอาหารเช้ าแบบติม่ ซา ณ ภัตตาคาร

09.00 น.

ศึกษาดูงาน ณ Hong Kong Baptist Hospital
- Health care services in the hospital.
- The effective organization management and excellent nursing management.
- Health care management approaches in quality management, patient safety.
- Future trends of nursing and nursing innovation.

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

ศึกษาดูงาน ณ Hong Kong Baptist Hospital ( ต่ อ )
เสร็จจากศึกษาดูงาน เดินทางสู่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน โอเชี่ยนเทอร์ มินัล

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

20.00 น.

ชม Symphony of Lights ณ อ่ าววิคตอเรีย

ที่พัก

Iclub Ma Tau Wai Hotel

วันอังคารที่ 18 มิถนุ ายน 2562
07.00 น.

บริการอาหารเช้ าแบบติม่ ซา ณ ภัตตาคาร

08.00 น.

ศึกษาศิลปและวัฒนธรรม สักการะเทพเจ้ า ณ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้ าเซียน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันแบบฮ็อตพ็อตฮ่องกง ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

ขึ ้นกระเช้ าลอยฟ้านองปิ งไปนมัสการ พระใหญ่ เทียนถาน วัดโป่ วหลิน ชมหมู่บ้าน
วัฒนธรรมนองปิ ง จากนันไป
้ Citygate Outlet Mall และเดินทางสูส่ นามบิน

19.50 น.

ออกเดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX703

21.50 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง ไม่ รวม VAT
ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่าอาหารตามรายการ เหมาจ่ายคนละ

19,999.00 บาท

ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนละ 120 เหรี ยญฮ่องกง

501.00 บาท

รวมค่ าใช้ จ่ายคนละ

20,500.00 บาท

ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง รวมค่ า VAT 7 %
ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่าอาหารตามรายการ เหมาจ่ายคนละ
ค่า VAT 7 %

19,999.00 บาท
1,393.00 บาท

รวมค่ าใช้ จ่ายคนละ

21,392.00 บาท

ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนละ 120 เหรี ยญฮ่องกง

501.00 บาท

รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ สิน้ คนละ

21,893.00 บาท

…………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ

โปรดส่ง หน้ าพาสปอร์ ต พร้ อมค่ าใช้ จ่ายเต็มจานวน ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

