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                                                                              วนัท่ี 10 มกราคม 2558 
 

เร่ือง      โอกาสการสง่ออกสนิค้าเก่ียวกบัโรงแรมไปยงัประเทศเมยีนมาร์ 
เรียน   ทา่นผู้ประกอบการ 
เอกสารแนบ 1. ก าหนดการจดังาน ตารางการเดินทาง 
  2. แบบฟอร์มใบสมคัร 
  3. Banner 
 

สมาคมฯ  ได้ก าหนดการจดักิจกรรมเวทีคู่ค้าธุรกิจ ส าหรับผู้ประกอบการสินค้าเก่ียวกบัโรงแรมและผู้ประกอบการโรงแรม
ในประเทศเมียนมาร์ ส าหรับผู้ประกอบการที่สนใจเป็นครัง้ที่ 2 ระหว่างวนัที่ 2 – 3 เมษายน  2558  โดยจะเดินทางไปเมืองย่างกุ้ ง
ด้วยสายการบิน แอร์เอเซีย การเดินทางครัง้นี ้สมาคมฯ ได้จดักิจกรรม 2 อย่างรวมกันคือ การนัดหมายจับคู่ ธุรกิจ Business 

Matching ส าหรับผู้ประกอบการอตุสาหกรรมเก่ียวเนื่องกบัโรงแรมจากไทย และการพบปะผู้ประกอบการโรงแรมประเทศเมียนมาร์ 
อีกทัง้มีกิจกรรมเสวนา โต๊ะกลม เร่ืองโอกาสการตลาดของโรงแรมขนาดเล็กในประเทศเมียนมาร์    กิจกรรมนีไ้ด้รับการสนบัสนุน
จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

 

สมาคมฯ ได้แนบตารางการเดินทาง และก าหนดการจดักิจกรรมพอสงัเขป ตลอดระยะเวลา 4 วนั  รายละเอียดอาจ
เปลีย่นแปลงเลก็น้อยตามความเหมาะสม  โดยคดิคา่ธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching ดงันี ้

 

1. ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจ่ายให้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ ละ 10,000 บาท  
2. ค่าสนับสนุนกจิกรรมการตลาดจ่ายให้ สมาคมฯ   บริษัทฯ ละ 10,000 บาท 

 

ส าหรับท่านที่สนใจจะร่วมเดินทาง กรุณากรอกใบสมคัรโดยระบุช่ือผู้ เดินทางทัง้ภาษาองักฤษและภาษาไทย  และแจ้ง
ความประสงค์เร่ืองการเดินทาง การพกัโรงแรมห้องเดี่ยว/ห้องคู่  เพื่อสมาคมฯ จะได้ประสานงานกบัตวัแทนในเมืองย่างกุ้ ง  เพื่อ
ด าเนินการจองห้องพกัและจดัพาหนะการเดินทาง 
 

อนึ่ง ราคาค่าเดินทางรวมค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินแอร์เอเชีย ชัน้ประหยัด ห้องพักที่โรงแรม ชาเตรียม  
โรงแรมระดบั 5 ดาว จ านวน 3 คืน พกัห้องละ 2 คน พาหนะการเดินทาง อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ ระหวา่งพ านกัในเมืองยา่ง
กุ้ง ทา่นละ  28,500  บาท (สองหมื่นแปดพนัห้าร้อยบาทถ้วน)  รวมคา่วีซา่ (ยื่นแบบเป็นคณะ) ส าหรับท่านที่ประสงค์พกัห้องเดี่ยว
จะต้องจ่ายเพิ่มอีก  10,500.00  บาท (ส าหรับ 3 คืน)  
            สมาคมฯ จ ากดัจ านวนบริษัทฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม     Business matching    ไมเ่กิน  25  บริษัทฯ     จึงใคร่ขอความกรุณา          
ให้สง่ใบสมคัร   ภายในวนัที่ 25 มกราคม 2558   เพื่อจะได้มีเวลาเพียงพอส าหรับการจองที่นัง่สายการบินและห้องพกัลว่งหน้า      
หากทา่นต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาตดิตอ่ คณุรัชนีวรรณ มือถือ 08 1615 2333 โทรสาร 0 2574 3819 สมาคมฯ ขอบคณุ
ที่ทา่นได้ให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ 
 

                                                                                          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                                                       นายกมล รัตนวิระกลุ                                                                                                  
                                                                             นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย 

mailto:thma2555@gmail.com


 
 

 

สมาคมการบริหารโรงแรมไทย 

Thai Hotel and Hospitality Management Association 

2/60 Muangthong 1 Chaengwattana 14 Rd., Laski, Bangkok 10210 Tel: 081-615-2333, 089-410-4150, 02-982-5821 Fax 02-574-3819 
E-mail: thma2555@gmail.com Website: www.thma.or.th 

 

                   รายละเอียดการเดนิทาง กรุงเทพ – ย่างกุ้ง 
                             วันที่ 1 -  4 เมษายน 2558 
 
วันที่ 1 เมษายน 2558 กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง         ( - / อาหารกลางวนั / เย็น ) 
09.00 คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ประต ู3 
                 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (FD) 
11.35 ออกเดินทางไป ยา่งกุ้ง โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 255   
12.20 เดินทางถึง สนามบิน ยา่งกุ้ง ผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสมัภาระ 
13.00 รับประทานอาหารกลางวนั ณ Golden Duck restaurant ( Chinese food )  
14.30 เข้า Check in ณ โรงแรมระดบั 5 ดาว  Chatrium Hotel ในเมืองยา่งกุ้ง 
18.00 รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร การเวก (Karaweik Barge restaurant) 
                 พร้อมชมโชว์นาฏศิลป์พืน้เมือง ของพมา่ ( Asian Buffet ) 
19.30         เตรียมจดัโต๊ะ Table top display ในห้องแกรนด์บอลรูม ของโรงแรม 
21.00         พกัแรมที ่โรงแรม Chatrium  
 
วันที่ 2 เมษายน 2558                                                                                       ( อาหารเช้า / - / - )    
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.00 ลงทะเบียน เข้าร่วมงาน HORECA Bizmatch 2015 บริเวณหน้าห้องแกรนด์บอลรูม 
09.30        พิธีเปิดงาน โดย ฯพณฯเอกอคัรราชทตูไทย ประจ าประเทศเมียนมาร์ และ  
                 ฯพณฯรัฐมนตรีวา่การกระทรวงโรงแรมและทอ่งเที่ยว เมียนมาร์ 
10.00        เร่ิมงาน Business Matching.  
12.00 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม (buffet lunch) 
14.00        เสวนาโต๊ะกลม เร่ือง โอกาสการลงทนุโรงแรมใประเทศเมียนมาร์ 
                 โดย ผู้แทนจากผู้ประกอบการโรงแรมไทย และ ผู้ประกอบการโรงแรมเมียนมาร์ 
16.00       สรุปการเสวนา 
16.30        ปิดงาน Business Matching  
19.00 รับประทานอาหารเย็น Networking dinner  (gala dinner International buffet)  
21.30        พกัแรมที ่โรงแรม Chatrium   
 
วันที่ 3 เมษายน 2558                                                                                 ( อาหารเช้า / - / - )     
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.00 ผู้ประกอบการนดัหมายกบัลกูค้าเอง  Half day meeting   
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง) 
               หลงัรับประทานอาหารกลางวนั ให้ทา่นพกัผอ่น หรือ ช็อปปิง้ ตามอธัยาศยั  
18.00 รับประทานอาหารเยน็  (ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง) 
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วันที่ 4 เมษายน 2558 ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ                                                    ( อาหารเช้า / กลางวนั / - ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
                 หลงัรับประทานอาหาร น าทา่นช็อปปิง้ ณ Scott market , 
                   Taw Win Plaza, Yuzana Plaza และ Ocean Tamwe.  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ Bangkok Kitchen restaurant ( Thai Food )  
                 หลงัจากนัน้ check out ออกจากโรงแรม และเดินทางตอ่ไปยงัสนามบิน 
15.30        เช็คอินสายการบินแอร์เอเซีย 
17.50 เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 254   

19.35 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
                                       ………………………………… 
 

ราคา 28,500 บาท ต่อ ท่าน  (พัก 2 ท่าน ต่อหน่ึงห้อง) 
         พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่มอีก 10,500 บาท ต่อ 1 ท่าน (3 คืน)                 
 
อัตราค่าบริการรวม 
             คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั กรุงเทพฯ - ยา่งกุ้ง - กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย 
 คา่ที่พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว จ านวน 3 คืน พร้อมอาหารเช้า 

  คา่อาหารมือ้อื่น ๆ เฉพาะที่ระบใุนโปรแกรม   
 คา่รถรับ-สง่ ตลอดโปรแกรมการเดินทาง 
 ไกด์ท้องถ่ินพดูภาษาไทย คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่ายื่นวีซ่าพม่า(ธรรมดา) 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 คา่อาหารและเคร่ืองดื่มที่ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ เช่น คา่ซกัรีด โทรศพัท์  คา่มินิบาร์ ฯลฯ 
 คา่บริการและคา่ใช้จ่ายสว่นตวัที่ไมร่ะบไุว้ในรายการ  
 ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 3 USD/วนั, พนกังานขบัรถ 2 USD/วนั, พนกังานโรงแรม, ร้านอาหาร, 

                 ทิปหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย (ตามแตค่วามพอใจในการบริการของลกูค้า) ฯลฯ 
 ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถอืพาสปอร์ตต่างชาติ   
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