
ก าหนดการเดินทางภาคสนาม  
กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี-เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ย่างกุ้ง-และ Business Networking in Myanmar  
“โครงการอบรมประกาศนียบัตรการบริหารการตลาดท่องเที่ยวเชิงบูรณาการในกลุ่มประเทศ CLMVT” 

วันอาทิตย์ที่ 8 – วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560  
ร่วมเดินทางและวิทยากรโดย 

อ.วีระ ธีระภัทรานนท์, อ.เผ่าทอง ทองเจือ, อ.สมฤทธิ์ ลือชัย 
รศ.ดร.พิภพ อุดร, รศ.ดร.กิตติ ประเสริญสุข, ผศ.อัครพงษ์ ค่่าคูณ 

จัดโดย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการ
ท่องเที่ยว (TAT Academy) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 
Day I อาทิตย์ที่ 8 ต.ค. 60  กทม.-กาญจนบุรี 
16.30 น. เดินทางจากห้องเรียนไปยังจังหวัดการญจนบุรี 
19.00 น. เข้าพักท่ีโรงแรมเทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา (DHEVA MANTRA RESORT AND SPA) 
20.00 น. เสวนามื้อค่่า Dinner Talk หัวข้อ TP522 ความเป็นเลิศด้านแหล่งท่องเที่ยว โดย 

คุณวิศรุต อินแหยม  ผู้อ่านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่านักงานกาญจนบุรี 
 
Day II จันทร์ที่ 9 ต.ค. 60  กาญจนบุรี-พุน  าร้อน-หาดมอมะกัน-กุ้งมังกร-ทวาย 
05.00 น. เสียงปลุกรับอรุณ Morning Call 
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
07.00 น. ออกเดินทางไปยังด่านพุน้่าร้อน 
08.00 น. ข้ามด่านพรมแดนและตรวจลงตราไปยังเมืองทวาย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง 
13.00 น. เดินทางต่อไปยังหาดมอมะกันเมืองทวายและเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวของทวาย 
16.00 น. ถึงท่ีพักที่ Resort รมิชายหาดมอมะกัน เมืองทวาย 
18.00 น. เสวนามื้อค่่า Dinner Talk หัวข้อ TP523 ความเป็นเลิศด้านโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 

โดย รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พร้อมรับประทานอาหารค่่า กุ้งมังกร และอาหารทะเลริมชายหาดมอมะกัน 

20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
Day III อังคารที่ 10 ต.ค. 60  เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-สนามบินทวาย-ย่างกุ้ง 
07.00 น. ตื่นนอน 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 



09.00 น. ออกเดินทางไปยังโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย  
ศึกษาดูงานและบรรยายหัวข้อ TP525 การบริหารความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุด้านการท่องเที่ยว 
โดยวิทยากรประจ่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
ช่วงบ่าย  เดินทางต่อไปยังสนามบินทวาย เข้าพักที่โรงแรม Novotel กรุงย่างกุ้ง 
18.00 น. เสวนามื้อค่่า Dinner Talk หัวข้อ TP521 ความเป็นเลิศด้านศิลปะการให้บริการและการจัดการโรงแรม 
  โดยวิทยากรของโรงแรม Novotel ซึ่งเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในย่างกุ้ง สหภาพเมียนมา 
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
Day IV พุธที่ 11 ต.ค. 60  ย่างกุ้ง-กระทรวงโรงแรมและการท่องเที่ยว (Ministry of Hotels and Tourism) 
07.00 น. ตื่นนอน 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
09.00 น. ออกเดินทางไปยังกระทรวงโรงแรมและการท่องเที่ยว (Ministry of Hotels and Tourism) 
10.00 น. เดินทางไปสถานที่บรรยายและศึกษาดูงานหัวข้อ TP524 ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. เวทีเสวนาหวัข้อ “ทิศทาง นโยบาย และอนาคตความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับเมียนมา” 

“Direction, Policy, and the Future of Thai-Myanmar Tourism Cooperation”.  
โดย  ประธาน Union of Myanmar Travel Association 

ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงย่างกุ้ง 
ผู้แทนผู้ประกอบการชาวพม่า  
นักธุรกิจชาวไทยในพม่า  

  ด่าเนินรายการโดย รศ.ดร.กิตติ ประเสริญสุข ผู้อ่านวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ. 
16.00 น. เตรียมตัวร่วมงานเลี้ยงรับรองและเจรจาธุรกิจ Business Networking โดยมีผู้ประกอบการชาว

พม่าด้านธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องมาร่วมงานจ่านวนประมาณ 50 คน 

18.30 น. งานเลี้ยงรับรองและจับคูเ่พ่ือสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ Business Networking ณ โรงแรม Sedona 
Hotel พร้อมการแสดงและร่วมรับประทานอาหารค่่า (wine and buffet style) กับผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Novotel กรุงย่างกุ้ง 

 
Day V พฤหัสบดีที่ 12 ต.ค. 60  ย่างกุ้ง- city tour - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ตลาดสก๊อต- -กทม. 
07.00 น. ตื่นนอน 



08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
09.00 น. CITY TOUR และ สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดาดอง 
10.00 น. ศึกษาดูงานตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบยก อองซาน (Bogyoke Aung San Market) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย  เดินทางต่อไปสนามบินย่างกุ้งเพ่ือกลับกรุงเทพมหานคร 
18.00 น. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

 


