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วนัท่ี 20 มิถุนายน  2557 

เร่ือง ขอเชิญร่วมงานจบัคู่ธุรกิจโรงแรม ประเทศศรีลงักา และมลัดีฟส์ 

เรียน ท่านผูป้ระกอบการ 

เอกสารแนบ 1. รายละเอียดการจดังาน  
 2. รายละเอียดการเดินทาง 2 รายการ 
 3. Banner  
 4. ใบลงทะเบียน  
 

ดว้ยทาง สมาคมการบริหารโรงแรมไทย  ไดริ้เร่ิมจดังานเวทีเจรจาคู่คา้ธุรกิจโดยน าคณะผูป้ระกอบการ และผูผ้ลิต อุปกรณ์ส่ือสาร 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ตูเ้ยน็ เฟอร์นิเจอร์  ผา้ปูท่ีนอน ฯลฯ จากไทยรวม 70 ท่าน ไปเจรจาธุรกิจกบัผูป้ระกอบการโรงแรมในประเทศเมียนมาร์
จ านวน 120 ราย ท่ีนครยา่งกุง้ เม่ือเดือนมีนาคม 2557 ไดรั้บความสนใจจากผูป้ระกอบการโรงแรมต่างประเทศเป็นอยา่งสูง  ทางสมาคมฯ จึง
ไดรั้บการสนบัสนุนจาก กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ  ให้จดังานเวทีธุรกิจ Business matching อีกคร้ังหน่ึง  โดยจะจดัข้ึนท่ีเมืองโคลอม
โบ ประเทศศรีลงักา โดยสมาคมฯ จะด าเนินการเชิญผูป้ระกอบการโรงแรมในประเทศศรีลงักา และจากประเทศมลัดีฟส์ ให้ไดพ้บปะ
ผูป้ระกอบการไทยเพ่ือเจรจาธุรกิจ และซ้ือสินคา้ต่างๆท่ีใชใ้นโรงแรม จากประเทศไทย ในวนัท่ี 9 - 10 กนัยายน  พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม กาลาดารี 
โคลอมโบ ประเทศศรีลงักา 

ในงานน้ี สมาคมฯ ไดว้างแผนเชิญชวนผูป้ระกอบการไทยประมาณ 30 ราย ร่วมเดินทางไปพบปะคู่คา้ในธุรกิจโรงแรมประเทศ        
ศรีลงักาและมลัดีฟส์รวมกนัประมาณ 120 - 150 ราย  เพ่ือเปิดโอกาสการขยายตลาดการส่งออกสินคา้ไทยไปยงัต่างประเทศ โดยสมาคมฯคิด
คา่ใชจ่้ายในการร่วมงานพบปะธุรกิจ Business Matching บริษทัละ 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถว้น)  โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ  

1. เงินจ านวน 10,000 บาท ช าระเป็นค่าลงทะเบียนกบั กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 
2. เงินจ านวน 10,000 บาท ช าระเป็นเงินสนบัสนุนกิจกรรมการตลาด และค่าใชจ่้ายในการประสานงาน ตลอดการเดินทาง และ

ระหวา่งการจดัประชุม 
โดยบริษทัฯท่ีสมคัรเขา้ร่วมงาน  สามารถส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมงานไดบ้ริษทัฯละ 2 ท่าน  ค่าลงทะเบียนขา้งตน้ ไม่รวมค่าใชจ่้ายการเดินทางของ
ผูเ้ขา้ร่วมงาน จากกรุงเทพฯ ไปโคลอมโบ  สมาคมฯ ไดป้ระสานกบัตวัแทนบริษทัน าเท่ียว เพ่ือจดัการเดินทางส าหรับคณะไว ้2 รายการ โดยมี
รายละเอียดของการเดินทางแต่ละรายการ ดงัน้ี 

รายการท่ี 1: กรุงเทพ-โคลอมโบ-กรุงเทพ  โดยสายการบินศรีลงักาชั้นประหยดั ห้องพกัจ านวน 3 คืน  พกัห้องละ 2 คน  ค่าพาหนะ
การเดินทาง อาหารทุกม้ือระหว่างพ  านกัในเมืองโคลอมโบ  ราคาท่านละ 32,500 บาท (สามหม่ืนสองพนัห้าร้อยบาท) 

รายการท่ี 2: กรุงเทพ-โคลอมโบ-มัลดฟีส์ กรุงเทพ  โดยสายการบินศรีลงักาชั้นประหยดั ห้องพกัจ านวน 5 คืน ในโคลอมโบ และ    
มลัดีฟส์   พกัห้องละ 2 คน  พาหนะการเดินทาง อาหารทุกม้ือระหวา่งพ านกัในเมืองโคลอมโบ  และมลัดีฟส์ ราคาท่านละ 52,500 บาท           
(ห้าหม่ืนสองพนัห้าร้อยบาท) 

พร้อมหนงัสือน้ี สมาคมฯ ไดแ้นบรายละเอียดการจดังานในวนัท่ี 9 – 10 กนัยายน  2557 ณ โรงแรมกาลาดารี โคลอมโบ และ 
รายละเอียดการเดินทางทั้ง 2 แบบมาให้ท่านไดพิ้จารณา ส าหรับท่านท่ีสนใจจะร่วมงานน้ี   กรุณากรอกใบลงทะเบียน เขา้ร่วมงาน  และใบแจง้
ความประสงคก์ารเดินทางโดย ระบุจ  านวนผูเ้ดินทาง ช่ือเป็นภาษาองักฤษ  ประสงคจ์ะพกัห้องเด่ียว/ห้องคู่  เพ่ือสมาคมฯ จะไดป้ระสานงานการ
จดัการเดินทางต่อไป  และกรุณาส่งมาท่ีโทรสารหมายเลข  0 2574 3819 หรือ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ คุณรัชนีวรรณ  รองเลขาธิการ
สมาคมฯ มือถือ 08 1615 2333 

สมาคมฯ ใคร่ขอความกรุณาให้ส่งใบตอบรับภายในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 เพ่ือจะไดมี้เวลาเพียงพอส าหรับการจองท่ีนัง่เคร่ืองบิน
และห้องพกั และขอขอบคุณท่ีท่านไดใ้ห้ความสนใจในการร่วม กิจกรรมของสมาคมฯ 

 

ขอแสดงความนบัถือ  
 
 
 
 

  กมล  รัตนวิระกุล 
      นายกสมาคม  
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รายละเอยีดการจดังานเวทีเจรจาธุรกจิ 
COLOMBO - MALDIVES HORECA BIZMATCH EVENT 

วนัที่  9 – 10 กนัยายน 2557 ห้องบอลรูม  โรงแรมกาลาดารี   
นครโคลอมโบ  ประเทศศรีลงักา 

 

วันที่ 8 กนัยายน 2557 
06.00 น.  พร้อมกนั ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  
08.50 น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพ สู่ โคลอมโบ โดยสายการบินศรีลงักนั แอร์ไลน์ เท่ียวบินที่ UL403 
19.30 น.  เช็คอิน ท่ี โรงแรม กาลาดารี  เตรียมการจดังาน 
 

วันที่ 9 กนัยายน 2557 
08.00 น.           ลงทะเบียน ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมงาน 
09.30 น.           - พิธีเปิดงาน โดย ฯพณฯ เอกอคัรราชทูตไทยประจ าประเทศศรีลงักา 

- ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมการคา้ไทย ประจ าเชนไน 
- แขกผูมี้เกียรติ และผูป้ระกอบการโรงแรมจากศรีลงักา 

10.00 น.           รับประทาน ชา กาแฟ ส าหรับผูร่้วมงานทุกคน 
10.30 น.           เปิดการเจรจาคู่คา้ธุรกิจ Business Matching      
12.30 น.             อาหารกลางวนัเฉพาะ ผูป้ระกอบการไทย และเจา้หนา้ท่ี 
17.00 น.            ปิดการเจรจาของวนัแรก 
18.00 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

วันที่ 10 กนัยายน 2557 
08.00 น.           ลงทะเบียนส าหรับผูป้ระกอบการโรงแรมจากมลัดีฟส์ 
09.30 น.           เปิดการเจรจาคู่คา้ธุรกิจ Business Matching      
12.30 น.                  อาหารกลางวนัเฉพาะ ผูป้ระกอบการไทย และเจา้หนา้ท่ี 
17.00 น.            ปิดการเจรจา 
18.30 น.  งานเล้ียงรับรองอาหารค ่า Buyers’ Night  ส าหรับผูป้ระกอบการไทย  และคู่คา้จากศรีลงักาท่ีไดรั้บเชิญ 
21.30 น.              ผูแ้ทน กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ กล่าวขอบคุณผูป้ระกอบการทุกท่าน และปิดงาน 
 

วันที่ 11 กนัยายน 2557 
07.00 น.             อาหารเชา้ 
08.00 น.             - น าเท่ียวเมือง โคลอมโบ ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีไม่มีนดัหมายหรือวา่งส าหรับนดัหมายลูกคา้ตามอธัยาศยั 

- อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
12.00 น.                  เช็คเอาทจ์ากหอ้งพกั และฝากกระเป๋าไวท่ี้โรงแรม 
20.00 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
22.00 น.              เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโคลอมโบ ประเทศศรีลงักา  
 

วันที่ 12 กนัยายน 2557 
01.10 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินศรีลงักนั แอร์ไลน์ เท่ียวบิน UL402 
06.15 น.        ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ และแยกยา้ยเดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ 
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