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ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปอบรม  

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง ประเทศสิงคโปร์  

ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 
 

 

เนื่องจากการศึกษาอบรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันพระปกเกล้า 

มหาวิทยาลัยหนานหยาง และมูลนิธิเทมาเส็ก เพื่อจัดการอบรมเป็นหลัก จึงไม่มีการจัดจ้างบริษัททัวร์ 

จึงขอใหน้ักศึกษารับทราบข้อมูล เพ่ือเตรียมตัวส าหรับการเดินทางไปอบรม ณ ประเทศสิงคโปร์ ดังนี้ 

1. การเข้ารับการอบรมและเงื่อนไขการจบหลักสูตร 

 ผู้เข้ารับการอบรม จะต้องอยู่ร่วมอบรมตลอดก าหนดการท่ีสถาบันฯ แจ้งให้ทราบ ท้ังนี้ 

ทางโครงการจะไม่อนุญาตให้ขาดเรียนหรือเดินทางกลับก่อน โดยผู้เข้าอบรมต้องมีเวลา

เรียนร้อยละ 100 ครบถ้วนตามก าหนดการท่ีระบุไว้ 

 ผู้เข้าอบรมต้องน าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่ภายในหน่วยงาน 1 ครั้ง โดยวิธีการใดวิธีการ

หนึ่ง เช่น การบรรยายภายในหน่วยงาน การจัดสนทนากลุ่ม (focus group) การเขียน

บทความลงเว็บไซต์ facebook เป็นต้น 

 ผู้เข้าอบรมต้องน าความรู้จากการอบรม จ านวน 3 ประเด็นการเรียนรู้ไปปรับใช้ในองค์กร

ของตน โดยจะจัดให้มีการน าเสนอผลงาน ณ ประเทศไทย ในระหว่างวันท่ี 9-10 

กรกฎาคม 2562 (รายละเอียดการด าเนินงาน จะแจ้งในภายหลัง) 

 ไม่ด าเนินการใดๆ อันน ามาซึ่งความเส่ือมเสียชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล้า 

2. การแต่งกาย 

 วันท่ีมีการอบรม (จันทร์ – ศุกร์) ชุดสุภาพ เส้ือเชิ้ตหรือโปโล กางเกงสแล็ค หรือ กระโปรง 

(ตามแต่สะดวก) + เสื้อสูท รองเท้าสุภาพ งดรองเท้าแตะ 

 วันหยุด (เสาร์ – อาทิตย์) ชุดไปรเวท 

เอกสารแนบ 4 
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3. ค่าลงทะเบียน รวม 33,000 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ (ไปกลับ) 

 ค่าห้องพักห้องเดี่ยวในประเทศสิงคโปร์ตลอดการอบรม (รวม 13 คืน) 

 ค่าอาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น ในวันท่ีมีการอบรม (จันทร์ – ศุกร์)                        

ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้แก่ วันท่ี 20-24 และ 27-31 พ.ค. 62 

 ค่าเดินทางในประเทศสิงคโปร์ สนามบิน - มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย - สถานท่ี

ศึกษาดูงาน 

ท้ังนี้ ค่าลงทะเบียน 33,000 บาทจะไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
o ค่าเดินทางไปกลับ จาก หน่วยงานต้นสังกัด - สนามบินสุวรรณภูมิ  

o ค่าเบี้ยเล้ียง ณ ประเทศสิงคโปร์  

o ค่าอาหารในวันหยุด (เสาร์ – อาทิตย์) ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้แก่ วันท่ี 19 , 25-26 

พ.ค. และ 1 มิ.ย. 62 

o ค่าเดินทางอื่นๆ ในประเทศสิงคโปร์ท่ีอยู่นอกเหนือก าหนดการในหลักสูตรฯ 
 

4. การรับประทานอาหาร 

 อาหารเช้า รับประทานในโรงแรม 

 อาหารเท่ียง รับประทานในอาคารอบรม (มีคูปองอาหารแจก) 

 อาหารเย็น รับประทานในโรงอาหารมหาวิทยาลัย (โดยสถาบันฯ จะแจกเงินให้นักศึกษา

ไปซื้อมื้อเย็น) 

5. ค่าเงิน  

 1 SGD ประมาณ 25 บาทไทย 
 

6. อุณหภูมิ ระหว่างวันท่ี 19-31 พฤษภาคม 2562 อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 32-35 องศาเซลเซียส   

               มีฝนตกฟ้าคะนองเล็กน้อย  ควรเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนไปด้วย 
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7. ปลั๊กไฟ  ขอให้เตรียมหัวแปลงไปตามรูป เนื่องจากมีความแตกต่างจากประเทศไทย 

 

 

 

 

8. การเดินทาง  
นอกเหนือจากการเดินทางไปกลับ สนามบิน–มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย–สถานท่ี

ศึกษาดูงาน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ นักศึกษาสามารถเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ 

ได้แก่ MRT รถเมล์ โดยซื้อบัตร EZ-Link หาซื้อได้ตามสถานีรถไฟ และร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-11  โดยมี

ค่ามัดจ าบัตร 5 เหรียญ (ถ้าซื้อท่ี 7-11 ราคาต่ าสุด 10 เหรียญ ใช้ได้ 5 เหรียญ ถ้าซื้อท่ีสถานีรถไฟ

ราคาต่ าสุด 12 เหรียญ ใช้ได้ 7 เหรียญ) การเติมเงินขั้นต่ า 

ครั้งละ 10 เหรียญ  

สามารถคืนบัตรได้ตามเค้าเตอร์ TransitLink 

Ticket Office ท่ีสถานีรถไฟใต้ดิน (ได้เงินท่ีเหลือในบัตรคืน 

แต่ไม่ได้ค่ามัดจ าบัตร 5 เหรียญ) 

โดยบัตร EZ-Link  มีอายุใช้งานได้ 5 ปี 

 
9. การติดต่อสื่อสาร  

หลักสูตรจะสื่อสารผ่านทางไลน์กลุ่มเป็นหลัก ท้ังนี้ภายในมหาวิทยาลัยมีบริการฟรี wifi  

10. การประกันสุขภาพ/ ประกันเดินทาง 
เนื่องจากการเดินทางไปอบรมครั้งนี้ ไม่มีการท าประกันการเดินทาง นักศึกษาอาจพิจารณา

ท าประกันการเดินทางหรือประกันชีวิต ด้วยงบประมาณส่วนตัว   
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11. น ้าหนักกระเป๋า  
โหลดได้ 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้นน้ าหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม หรือ 2 ชิ้น ซึ่งเป็น

คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือกระเป๋าถือและน้ าหนักรวมไม่เกิน 10 กิโลกรัม 

12. ยารักษาโรค  
หากนักศึกษามีโรคประจ าตัว โปรดน ายารักษาโรคติดไปด้วย 

13. สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ 

 Marina Bay (Singapore River) – มาริน่าเบย์ (แม่น้ าสิงคโปร์) 

 Sentosa (The State of Fun) – เกาะเซ็นโตซ่า 

 

 

 

 

 Gardens by the Bay (Flower Dome & Cloud Forest) – การ์เด้นบายเดอะเบย์ 

 Singapore Botanic Gardens – สิงคโปร์บอทานิคการ์เด้น 

 

 Universal Studios Singapore (USS) – สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์สิงคโปร์ 

 Jurong Bird Park / Chinese Garden – สวนนกจูหรง / ไชนีสการ์เด้น 
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 Merlion Park – เมอร์ไลอ้อนปาร์ค 

 singapore flyer ชิงช้าสวรรค์สิงคโปร์   


