
!!!!!
!!!!!!!!!
! สถาบัน PIA มีบริการรับและส่งนักเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยจะ
มีตารางกำหนดการการรับนักเรียนเป็นมาตรฐานกำหนดไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการนัดหมายล่วง
หน้า สามารถตรวจสอบกำหนดการได้ดังนี้!!
ตารางกำหนดการรับนักเรียน ปี พ.ศ. 2558 (รับจากสนามบินนานาชาติมะนิลา มายังบาเกียว) 

!
เมื่อไหร่: ทุก 4 สัปดาห์ ในวันเสาร์เท่านั้น!
ที่ไหน! : สนามบินนานาชาติมะนิลา terminal 1, 2   
และ 3!
เที่ยวบิน: เวลาเครื่องถึงมะนิลา วันเสาร์ 11.00 –  
24.00 น. หรือ วันอาทิตย์ 01.00 น. (ตีหนึ่ง)!
 !
*หากนักเรียนไม่สามารถมาในวันเวลาที่กำหนดได้ 
นักเรียนสามารถขอรับบริการรับส่งส่วนบุคคลได้!!
PIA เช่ารถบัสที่มีความปลอดภัยสูงเพื่อส่งนักเรียน!
(ทั้งนี้ จะมีบริการนี้ก็ต่อเมื่อ เมื่อมีจำนวนนักเรียน  
อย่างน้อย 30 คน)!
เวลาออกจากสถาบัน : ทุกวันศุกร์ที่ 4 เวลา 02.00 
น. (วันจบภาคเรียนปกติของPIA)!
ปลายทาง : สนามบินนานาชาติมะนิลา Terminal 
1, 2 และ 3!
ค่าบริการ : 800 เปโซต่อคน!

มกราคม วันที่ 3,31 กรกฎาคม วันที่ 18
กุมภาพันธ์ วันที่ 28 สิงหาคม วันที่ 15

มีนาคม วันที่ 28 กันยายน วันที่ 12

เมษายน วันที่ 25 ตุลาคม วันที่ 10

พฤษภาคม วันที่ 23 พฤศจิกายน วันที่ 7

มิถุนายน วันที่ 20 ธันวาคม วันที่ 5

Pick-up and send off se
rvice

บริการรถรับ-ส่งนักเรียน 

บริการส่งนักเรียน 
(แบบกลุ่ม) 

รับจาก เมืองบาเกียว ไปยัง มะนิลา!

บริการรับนักเรียน 
(แบบกลุ่ม) 

รับจาก มะนิลา ไปยัง เมืองบาเกียว!



!
สนามบินนานาชาติมะนิลา หรือ Ninoy Aquino International Airport (NAIA) !
สนามบินแห่งนี้มีทั้งหมด 4 terminal แต่ละ terminal อยู่ไกลกันมาก  
ต้องใช้รถบริการ กรณีนักเรียนเดินทางจากประเทศไทย  
หากใช้สายการบินเซบู แปซิฟิกแอร์ไลน์  
เครื่องจะลงที่ terminal 3 ค่ะ  
ย้ำให้นักเรียนตรวจสอบ terminal  
ทั้งขาไปและขากลับให้แน่ใจก่อนเดินทางค่ะ !!
เมื่อเครื่องลงจอดเรียบร้อย ลงจากเครื่องเดินตรงมาตามทาง ไม่ยุ่งยากค่ะ แต่ไกล
หน่อยนึง เมื่อถึงด่านยืนยันข้อมูลสุขภาพ ก็ยื่นใบที่ได้รับแจกจากบนเครื่องและกรอก
เรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ไป คราวนี้ก็จะมาถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองค่ะ ให้มองหาจุด
แจกเอกสารเพื่อกรอก เค้าจะมีมุมวางไว้ กรอกให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปต่อแถว !!
เมื่อผ่านด่านออกมาแล้วก็ไปรับกระเป๋า แล้วเดินออกมายังจุดนัดหมายค่ะ ใครมาชวน
คุย ชวนเดินไปไหน อย่าไปด้วยนะคะ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่จากทางสถาบันเท่านั้น!
จุดนัดหมาย!
Terminal 1 บริเวณป้าย “M-Z” !
Terminal 2 หน้าร้านกาแฟ ที่จุดขาเข้า!
Terminal 3 หน้าร้าน Burger King (เดินออกมาเลี้ยวขวา)!
(มีรายละเอียดด้านล่าง)!
!
ที่จุดนัดพบ ทีมงานของ PIA จะยืนถือป้ายมี LOGO โรงเรียน เห็นได้ชัดเจนค่ะ!
!!!!!!!!

…ข้อมูลน่ารู้ก่อนเดินทาง...



!
ทีมงานพี่เลี้ยงจาก PIA คอยรับน้องอยู่ที่ 
สนามบิน ตามเวลานัดหมาย!
จากนั้นจะพาขึ้นแท๊กซี่ไปยังสถานีขนส่ง!
ในมะนิลา อยู่ไม่ไกลกันมาก!
เราจะไปขึ้นรถบัสกันค่ะ เพื่อเดินทางต่อ!
ไปยังเมืองบาเกียว !!

!!
หน้าตารถบัสโดยสารที่จะไปยังมะนิลา  
เป็นรถบัสปรับอากาศ มี wifi บริการฟรีในรถ!

!
! !!

!

!
เสื้อกันหนาว!
ยาประจำตัว/ยาแก้เมารถ!
ยาดม !
น้ำดื่ม!
อาหารพกติดตัว (เดินทางนาน 6-7 ชม.อาจหิวบนรถ)!
ทิชชู (สำหรับเข้าห้องน้ำระหว่างทาง)!
หมอนรองคอ (ถ้ามี) !
หูฟัง / เกม / เพลง (แก้เบื่อระหว่างเดินทางได้นะ)!
การแต่งกาย : ชุดลำลองสบายๆ ไม่รัดแน่นเกินไป !

สิ่งของที่จำเป็น



!!
สนามบินนานาชาติมะนิลา มายัง เมืองบาเกียว !
ระยะทางประมาณ 265 กิโลเมตร ขึ้นไปทางทิศเหนือของเมืองมะนิลา !
พาหนะขาไป (มะนิลา-บาเกียว) ใช้รถโดยสารประจำทาง !
พาหนะขากลับ (บาเกียว-มะนิลา) ใช้รถโดยสารประจำทาง หรือรถบัสเช่าส่วนตัว 
(หากมีจำนวนนักเรียนสมัครถึง 30 คน)    !
ใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการจราจรและสภาพอากาศ!
รถมีการจอดแวะพักระหว่างทางเพื่อให้เข้าห้องน้ำ และเปลี่ยนอิริยาบถ!!

แผนที่การเดินทาง  
มะนิลา - เมืองบาเกียว



!

การรับรอบที่ 1 การรับรอบที่ 2 การรับรอบที่ 3 การรับรอบที่ 4

สำหรับใคร ผู้ที่มาถึงสนามบิน
ก่อน 07.00 น. วัน

เสาร์ !
(07.00 น.)

ผู้ที่มาถึงสนามบิน
ช่วงเวลาระหว่าง 
07.30-13.00 น.!

(07.30-13.00 น.)

ผู้ที่มาถึงสนามบิน
ช่วงเวลาระหว่าง 
13.00 - 18.40 น.!

(13.00 - 18.40 น.)

ผู้ที่มาถึงสนามบิน
ช่วงเวลาระหว่าง 

18.40 ของวันเสาร์
ถึง 01.00 น.วัน

อาทิตย์!
(18.40-01.00 น.)

เวลานัดรับ 08.00 น. 14.30 น. 19.30 น. 22.30 น. วันเสาร์ 
ถึง 01.40 น. วัน

อาทิตย์

จุดนัดพบ Terminal 3 : นัดที่
หน้าร้าน 

BurgurKing ชั้นผู้
โดยสารขาเข้า

ตรวจสอบข้อมูล
ด้านล่าง

ตรวจสอบข้อมูล
ด้านล่าง

ตรวจสอบข้อมูล
ด้านล่าง

หมายเหตุ - เจ้าหน้าที่ PIA จะรอรับนักเรียนอยู่ที่จุดนัดหมายตามเวลาที่กำหนด ซึ่งหลังจากพบกัน
แล้ว เจ้าหน้าที่จะพานักเรียนไปที่สถานีขนส่งโดยแท๊กซี่ เพื่อไปขึ้นรถบัส !

- ถ้านักเรียนพลาดรอบรับตามที่นัดไว้ ให้นักเรียนรอรอบต่อไป!
- สำหรับนักเรียนที่นัดรับรอบที่ 4 ถ้านักเรียนมาถึงก่อน 18.40 น. นักเรียนจะได้ไปขึ้น

รถบัสเพื่อเดินทางไปยังบาเกียวก่อน  

รายละเอียดการรับนักเรียนจากสนามบินนานาชาติมะนิลา 
Terminal 1, 2 และ 3 

! โดยปกติ กำหนดการรับนักเรียนแต่ละเดือนจะเป็นไปตามตารางข้างต้น เดือน
ละครั้ง เนื่องจากนักเรียนมาจากหลากหลายประเทศซึ่งใช้เที่ยวบินแตกต่างกัน ทาง
โรงเรียนจึงกำหนดให้มีการรับนักเรียนทั้งหมด 4 รอบ ขอให้นักเรียนตรวจสอบเที่ยว
บิน เพื่อนัดหมายรอบการรับนักเรียน และตรวจสอบจุดนัดพบ ตามตารางด้านล่าง !

การรับรอบที่ 1,2,3 
หลังจากพบกับเจ้าหน้าที่แล้ว นักเรียนจะได้เดินทางต่อไปยังสถานีขนส่ง
เพื่อขึ้นรถบัสของบริษัท Victory ซึ่งเป็นบริษัทรถทัวร์ที่ใหญ่ที่สุด การ
เดินทางไปสถานีขนส่งใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีจากสนามบิน แต่
หากการจราจรคับคั่งก็จะใช้เวลาประมาณ 40 นาที ใช้เวลาเดินทางจาก
มะนิลาถึงบาเกียวประมาณ 7 ชั่วโมง 

การรับรอบที่ 4 

สถาบัน PIA เช่ารถบัสไว้สำหรับการรับนักเรียนแบบกลุ่ม ซึ่งรถบัสจะ
ออกจากสนามบินในเวลาประมาณ 01.00-02.00 น. (ช่วงเวลาระหว่างตี 
1-ตี 2 ของวันอาทิตย์) 



โปรดตรวจสอบสถานที่นัดหมายตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 
MEETING  
POINT !!! 

จุดนัดพบ

TERMINAL 1: AT ป้าย “M-Z” TERMINAL 2: COFFEE SHOP

TERMINAL 3: 
at Burger King

ออกจากอาคาร จะมี 2 ทางที่จะไปลานจอดรถ 
ข้ามถนน แล้วเดินไปทางขวา มองหาป้าย 
“M-Z” เจ้าหน้าที่จะถือป้าย PIA /PINES รออยู่

ให้ออกจากอาคารสนามบิน แล้วเลี้ยวขวา จะ
เห็นร้านขายอาหารขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ด้านหน้า
ห้องน้ำสาธารณะ นั่นคือร้านกาแฟ ซึ่งเป็นจุด
นัดหมายของเรา 

ที่นั่งรอ!
ก่อนข้ามถนน จะสังเกตตึก 2 
ชั้นอยู่ด้านหน้า ภายในตึกนี้จะ
มีร้านอาหารฟาสฟู้ดอยู่ที่ชั้น 2  

ร้านJollibee เป็นร้านที่ขึ้นชื่อของที่นี่ ตั้งอยู่
ชั้น 2 

เมื่อเดินออกมาจากจุดรับกระเป๋า ให้เดินเลี้ยวขวา
จะเห็นร้านค้าหลายร้าน ให้มองหาร้าน Burger 
King (ไม่ต้องออกจากอาคารสนามบิน)   


