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วนัท่ี 3 มิถนุายน  2558 

เร่ือง ขอเชิญร่วมงานจบัคูธุ่รกิจโรงแรม ประเทศเวียตนาม 

เรียน ท่านผู้ประกอบการ 

เอกสารแนบ – รายละเอียดการเดินทาง และใบลงทะเบียน 

ด้วยทาง สมาคมการบริหารโรงแรมไทย      ได้ริเร่ิมจดังานเวทีเจรจาคูค้่าธุรกิจโดยนําคณะผู้ประกอบการ     และ 

ผู้ผลิตสินค้าเก่ียวกับโรงแรมนานาชนิด อาทิ  ท่ีนอน พรม  อุปกรณ์ส่ือสาร เคร่ืองซกัผ้า  ภาชนะและเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร ตู้ เย็น 

เฟอร์นิเจอร์  ผ้าปูท่ีนอน    ผ้าเช็ดตวั   สบู่   แชมพู    ผลิตภัณฑ์สปา   ฯลฯ      จากประเทศไทยไปพบปะผู้ประกอบการโรงแรมใน

ประเทศเมียนมาร์ ท่ีนครยา่งกุ้ งมาแล้ว 2 ครัง้ในปี 2557     และเดือนเมษายน 2558 ตามลําดบั    การจัดกิจกรรมทัง้ 2 ครัง้ประสบ

ผลสําเร็จเป็นอย่างดี มีผู้ประกอบการจากไทยจํานวน 40 กิจการท่ีได้ร่วมเดินทางไปทัง้ 2 ครัง้  และได้รับความสนใจจาก

ผู้ประกอบการโรงแรมตา่งประเทศเป็นอยา่งสงู  ในปีนี ้ทางสมาคมฯ จึงได้รับการสนบัสนุนจากกรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศให้

จดังานเวทีธุรกิจ Business Matching อีกครัง้หนึ่ง  โดยจะจดัท่ีนครโฮจิมินห์  ประเทศเวียตนาม  ในวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ 

โรงแรม นิวเวิลด์ ไซง่อ่น  นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียตนาม 

ในงานนี ้สมาคมฯ ได้วางแผนเชิญชวนผู้ประกอบการจากประเทศไทยประมาณ 20 – 25 ราย ร่วมเดินทางไป

พบปะผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในเวียตนาม ประมาณ 80 – 100 ราย  เพ่ือเปิดโอกาสการขยายตลาดการสง่ออกสินค้าไทยไปยงั

ตา่งประเทศ โดยสมาคมฯคิดคา่ใช้จ่ายในการร่วมงานพบปะธุรกิจ Business Matching ดงันี ้

1. ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจ่ายให้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ บริษัทฯ ละ 10,000 บาท 

2. ค่าสนับสนุนกิจกรรมการตลาดจ่ายให้ สมาคมฯ    บริษัทฯ ละ   5,000 บาท 

สามารถเข้าร่วมงานได้บริษัทฯละ 2 ท่าน  ราคานีไ้มร่วมคา่ใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ เข้าร่วมงาน จากกรุงเทพฯ ไปกลบั โฮจิมินห์   

สมาคมฯ ได้ประสานกบัตวัแทนบริษัทนําเท่ียว เพ่ือจดัการเดินทางสําหรับคณะไว้โดยมีรายละเอียดของการเดินทางแตล่ะรายการ 

ดงันี ้

 วันเดินทาง 18 – 20 สิงหาคม 2558  กรุงเทพ – โฮจิมินห์ – กรุงเทพ   โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ 

ชัน้ประหยดั   ห้องพกัจํานวน  2 คืน   พกัห้องละ 2 คน   พาหนะการเดินทาง อาหารทกุมือ้ระหว่างพํานกัใน โฮจิมินห์ (ตามท่ีระบุใน

รายการ)  ราคาทา่นละ 21,500 บาท  พกัห้องเด่ียวจ่ายคา่โรงแรมเพ่ิมอีก 4,500 บาท 

  พร้อมหนงัสือนี ้สมาคมฯ ได้แนบรายละเอียดการจดังานในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมนิวเวิลด์ ไซง่อ่น 

นครโฮจิมินห์  และรายละเอียดการเดินทางมาให้ท่านได้พิจารณา สําหรับท่านท่ีสนใจจะร่วมงานนี ้กรุณากรอกใบสมคัรลงทะเบียน 

เข้าร่วมงาน  และใบแจ้งความประสงค์การเดินทางโดย ระบจํุานวนผู้ เดินทาง ช่ือเป็นภาษาองักฤษ  ประสงค์จะพกัห้องเด่ียว/ห้องคู ่ 

เพ่ือสมาคมฯ   จะได้ประสานงานการจดัการเดินทางตอ่ไป     และกรุณาสง่ไปท่ี  โทรสารหมายเลข  0 2574 3819  

Email: thma2555@gmail.com หรือ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี คุณรัชนีวรรณ รองเลขาธิการสมาคมฯ   

หมายเลขโทรศพัท์มือถือหมายเลข 08 1615 2333 

 สมาคมฯ ใคร่ขอความกรุณาให้สง่ใบตอบรับภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เพ่ือจะได้มีเวลาเพียงพอสําหรับ

การจองท่ีนัง่เคร่ืองบินและห้องพกั และขอขอบคณุท่ีท่านได้ให้ความสนใจในการร่วม กิจกรรมของสมาคมฯ 

 

                                                                                               ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

                                                                                                    กมล  รัตนวิระกุล 

                          นายกสมาคม 
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รายละเอียดการเดินทาง กรุงเทพ – โฮจิมินห์ 

วันที่ 18 -  20 สิงหาคม 2558 
 

วันที่ 18 สิงหาคม 2558        (-/-/เยน็)  

09.00 คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูอิาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประต ู6 

 เคาน์เตอร์สายการบนิเวียดนาม แอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ L  

 พบเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

11.20 เหิรฟา้สู ่มหานครโฮจิมนิห์ โดยเที่ยวบนิ VN 600สายการบนิเวียดนามแอร์ไลน์  

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12.50 เดนิทางถึง สนามบินนครโฮจิมนิห์ซิตี ้ผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง  จากนัน้ชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม 

โบสถ์หลงัคาสงูท่ีสร้างในสมยัท่ีเวียดนามยงัอยู่ในอาณานิคมของฝร่ังเศส โดยสร้างเพ่ือให้เป็นโบสถ์

ประจําเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝร่ังเศส นําท่านชม ที่ทาํการไปรษณีย์กลาง ท่ี

มีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ชม อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจมิินห์ ซึ่งตัง้อยู่ด้านหน้าของ

ศาลากลาง ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส นําท่านชม ทาํเนียบประธานาธิบดี 

หรือ  Reunification Hall  ท่ีน่ีเคยเป็นกองบญัชาการทางทหารสมยัสงครามเวียดนาม  และเคยเป็น

ทําเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้  ชมการตกแตง่ห้องตา่ง ๆ อย่างโอ่อ่าหรูหรา เช่น ห้อง

ประชมุ ห้องวางแผนยทุธศาสตร์ และลานจอดเฮลคิอปเตอร์  ซึ่งเหงียนวนัเทียวใช้เป็นเส้นทางหลบหนี

ออกจากเมือง เม่ือกองทพัแดงยาตราทพัเข้ามาประชิด ไซ่ง่อน เม่ือเดือน เมษายน ค.ศ. 1975  

 จากนัน้นําคณะเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั New World Saigon Hotel 

18.00 บริการอาหารเย็นบนเรือ พร้อมนําท่าน ล่องเรือ ชมความงามของแม่นํา้ไซง่อน แมนํ่า้สายหลกัของ

นครโฮจิมนิห์พร้อมขบักลอ่มด้วยเสียงเพลงจากนกัร้องชาวพืน้เมือง สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางเข้า 

 ท่ีพกั พกัผอ่นกนัตามอธัยาศยั New World Saigon Hotel 

 
  
วันที่ 19 สิงหาคม 2558        (อาหารเช้า/-/-) 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

09.00 ลงทะเบียน เข้าร่วมงาน Bizmatch 2015 บริเวณหน้าห้องแกรนด์บอลรูม 

09.30        พธีิเปิดงาน โดย ผู้แทนจากสํานกังานสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศประจํานครโฮจิมนิห์ 

  และผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์เวียตนาม 

10.00        เร่ิมงาน Business Matching.  

12.00 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม (buffet lunch) 

16.30        ปิดงาน Business Matching  

19.00 รับประทานอาหารเย็น Networking dinner  (gala dinner International buffet)  

21.30        พกัแรมท่ี โรงแรม New World Saigon Hotel 
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วันที่ 20 สิงหาคม 2558        (อาหารเช้า/กลางวัน/-) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์ 

นําท่าน ช้อบปิง้ ณ ตลาดเบนถัน ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสดุในนครโฮจิมนิห์ ให้ท่านได้เลือกซือ้สนิค้าตา่งๆ อาทิ 

ตุ๊กตาไม้ งานแกะสลกั เรือสําเภา หรือของแตง่บ้าน 

12.00 บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ออกเดนิทางสูส่นามบนินครโฮจิมนิห์เพ่ือเตรียมตวักลบัสูก่รุงเทพฯ 

17.00 เหิรฟา้กลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบนิที่ VN 603 

18.30 เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทับใจ 

 

.................................... 

 

ราคา 21,500 บาท ต่อ ท่าน  (พัก 2 ท่าน ต่อหน่ึงห้อง) 

  พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่มอีก 4,500 บาท ต่อ 1 ท่าน (2 คืน)                 
 

อัตรานีร้วม 

• คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ – โฮจิมนิห์ – กรุงเทพ ชัน้ประหยดั โดยสายการบนิ เวียดนามแอร์ไลน์ 

• คา่ท่ีพกัโรงแรมระดบั 5 ดาว รวมทัง้สิน้ 2 คืน 
• คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
• คา่รถรับ-สง่สนามบนิ และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
• อตัราคา่เข้าชมสถานท่ีท่ีระบไุว้ในรายการ 
• คา่ประกันอุบตัิเหตุในการเดินทางในกรณีท่ีเสียชีวิต 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท 

(วงเงินคุ้มครองบคุคลอายตุัง้แต ่15-75 ปี / สําหรับผู้ ท่ีอายุไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ท่ีระบุ จะได้ความคุ้มครองเป็น

คร่ึงหนึ่งของเงินคุ้มครองท่ีระบ)ุ 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
• คา่บริการ และคา่ใช้จ่ายสว่นตวัท่ีไมร่ะบไุว้ในรายการ 

• คา่ระวางนํา้หนกัเกิน 20 กิโลกรัม 

• ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่น, พนกังานขบัรถ, พนกังานโรงแรม, ร้านอาหาร ฯลฯ 

• คา่ใช้จ่ายสว่นตวั หรือ คา่ใช้จ่ายอ่ืน ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในโปรแกรม 
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