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ศกึษาข้อมลูการดําเนินธุรกิจ และการลงทนุ จากทา่นทตูฯ  

ประจําสถานกงสลุใหญ่ และกิจกรรมจบัคูธุ่รกิจกบันกัธุรกิจท้องถ่ิน    

ณ นครโฮจิมินห์   สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม  
 
 
 

09.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ VIETNAM AIRLINES  

เจ้าหน้าท่ีของ บริษัท โปร-แพลนเนอร์ จาํกัด อํานวยความสะดวกในการ

ตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสมัภาระ 

11.20 น. ออกเดนิทางสู ่โฮจิมินห์ซิตี ้โดย เท่ียวบนิท่ี VN 600 

12.50 น. ถึง สนามบินตันเซินยัท นครโฮจิมินห์ เมืองทา่สําคญัทางเศรษฐกิจของ  

  ประเทศเวียดนาม ท่ีมีประชากรอาศยัอยูห่นาแนน่ท่ีสดุในเวียดนาม ได้รับสมญา 

  นามวา่ ปารีสตะวนัออก 

 บริการอาหาร แบบพืน้เมือง (บาเก็ต)  บนรถบัสระหว่างการเดนิทาง 

15.00 น. เข้ารับฟังข้อมูลการดาํเนินธุรกิจ และการลงทุน ในสาธารณรัฐสังคมนิยม  

  เวียดนาม จากท่านทูตฯ ประจาํสถานกงสุลไทย  ณ นครโฮจิมินห์    
18.00 น.  เข้าท่ีพกัNovotel Saigon Center  

กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์ซิตี ้- กงสุลไทยในโฮจิมินห์ วันพฤหัสบดีท่ี 19 กันยายน 2556 
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19.00 น. อาหารค่ํา แบบพืน้เมืองเวียดนาม ณ ภัตตาคาร Nha Hang Ngon 

 

 

 

ประชุมร่วมกับ บริษัทเอกชนในเวียดนาม – โฮจิมินห์ - ล่องแม่นํา้ไซง่อน 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น. - พบนกัธุรกิจและผู้ประกอบการ ของเวียดนาม 

     และกิจกรรม BUSINESS MATCHING  

  - ภาคเอกชน ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจป้าย และส่ือโฆษณา 

- สํานกัข่าว นกัหนงัสือพิมพ์ ในประเทศ 

- พร้อม Coffee Break ท่ีห้องประชมุของโรงแรมท่ีพกั 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร Ocean Palace  
14.00 น.  ศกึษาการเตบิโตทางธุรกิจ ในระบบค้าปลีก  

   ณ ศูนย์การค้า VINCOM Center เพ่ือศกึษาลูท่างทางการตลาด และพฤตกิรรมของผู้บริโภคชาวเวียดนาม 

16.30 น.  สมัผสัวิถีชีวิต และวฒันธรรมท้องถ่ิน ด้วย Cyclo (รถสามล้อเวียดนาม) 

19.00 น.  ล่องเรือ รับประทานอาหารค่ํา ชมบรรยากาศแสงสียามค่ําคืนของแมนํ่า้ไซง่่อน แมนํ่า้สายหลกัของนครโฮจิมินห์ 

พร้อมขบักลอ่มด้วยเสียงเพลงจากนกัร้องพืน้เมือง 
   ได้เวลาสมควรกลบั เข้าท่ีพกั Novotel Saigon Center 

 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ท่ี ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

08.00 น.  มุ่งหน้าสู่ อุโมงค์ Thu Thiem เทคโนโลยีลํา้สมยั ของเวียดนาม เป็นอโุมงค์ลอดแม่นํา้ไซ่ง่อน และยาวท่ีสดุในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ ชมอาคารบ้านเรือนแปลกตา สวนสาธารณะกลางเมืองในรูปแบบ

สถาปัตยกรรมฝร่ังเศส โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม ซึ่งได้จําลองมาจากฝร่ังเศส โดยปกติ

วนัเสาร์-อาทิตย์ จะมีคูบ่า่วสาวมากมาย มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและถ่ายรูป

เก็บเป็นท่ีระลึก รวมทัง้บคุคลทัว่ไปก็แวะเวียนเข้ามาชมความสวยงามอย่างไม่ขาด

สายชมบรรยากาศการค้าขาย ท่ี ตลาดพืน้เมืองเบียนถ่ัน ท่ีมีสินค้าทกุอย่างตัง้แต่

ผลไม้ ดอกไม้สด หมยูอ ไปจนถึงสินค้างานหตัถกรรมพืน้บ้าน ผ้าลายปัก ไม้แกะสลกั 

กระเป๋าถือ รองเท้า ฯลฯ ผ่านชม ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ ประทบัใจกับความ 

สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมท่ีลงตัว แวะชม อนุสาวรีย์ลุงโฮ หรือโฮจิมินห์            

ผู้ประกาศอิสรภาพให้กับประเทศเวียดนาม หลงัจากท่ีต้องสู้ รบเพ่ือป้องกันประเทศกับมหาอํานาจทัง้สหรัฐอเมริกา

วันศุกร์ท่ี 20 กันยายน 2556 ประชุมร่วมกับ บริษัทเอกชนในเวียดนาม - โฮจิมินห์ - ล่องแม่นํา้ไซง่อน 

วันเสาร์ท่ี 21 กันยายน 2556 ชมเมืองไซ่ง่อน - อุโมงค์ลอดแม่นํา้ - ศูนย์การค้าและตลาดพืน้เมือง - กรุงเทพฯ 
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และฝร่ังเศส จนสามารถทําการรวมประเทศให้เป็นหนึง่เดียวได้สําเร็จ 

 

 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบนิ 

17.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเวียดนามแอร์ไลน์ เท่ียวบนิ VN 603 

18.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

 
ตดิต่อสอบถามและสาํรองการเดนิทางได้ท่ี: 

บริษัท โปร-แพลนเนอร์ จาํกัด 

888/10-11 ชัน้ 5 มหาทนุพลาซา่ อาเขต ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

คุณปิยะ  081 552 6201  /  คุณพนอ   081 827 0016 

โทรศพัท์  02 651 4355       โทรสาร  02 651 4359 
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คา่ใชจ้า่ย ในการเดนิทาง ศกึษาลูท่างการลงทนุ และการเจรจาธุรกจิ 
ดา้นป้ายและสือ่โฆษณา กบั งาน Sign Asia Expo  

รบัจํานวนจํากดั คณะละ 15 ทา่น (จองกอ่นมสีทิธิก์อ่น) 
 

คา่ใชจ้า่ย พมา่ เวยีดนาม ลาว 
กาํหนดการเดนิทาง 12-14 ก.ย.56 19-21 ก.ย.56 3-5 ต.ค.56 

   ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น  28,000.- 26,000 19,000.- 

   พกัเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 7,000.- 4,500 3,500.- 
คา่ใชจ้า่ย รวม 
 คา่บตัรโดยสารเครือ่งบนิ ไป - กลับชัน้ทัศนาจร ตามเสน้ทางและสายการบนิทีไ่ดร้ะบไุว ้
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ ตามรายการ 
 คา่ทีพั่ก หอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอืระดับเดยีวกนั 
 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะรับสง่ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ประสานงานการเขา้ดงูาน ตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม 
 ผูป้ระสานงานจากไทย 1 คน 
 มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (ภาษาไทย) 1 คน 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง วงเงนิประกนั 1 ลา้นบาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ, คา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
 คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 เปอรเ์ซน็ต ์และคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 เปอรเ์ซน็ต ์

 

ขอ้ตกลงการบรกิาร และเง ือ่นไขการชําระเงนิ 
การสาํรองการเดนิทาง และชําระคา่ใชจ้า่ย 

1) แจง้สํารองการเดนิทาง และสง่รายละเอยีด ยนืยนัการรว่มเดนิทาง 
2) ชําระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน (จองกอ่นมสีทิธิก์อ่น) 

การยกเลกิ หรอืเลือ่นการเดนิทาง 
1) บรษัิทฯ ขอคดิคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิการ คา่มดัจําตัว๋เครือ่งบนิ ทีไ่ดช้ําระแทนไปแลว้ตามจรงิ 
2) การยกเลกิจากกรณี อบุตัเิหต ุหรอื เจ็บป่วย กรณุาสง่หลกัฐานใบรับรองแพทย ์หรอื เหตผุลอืน่ ๆ 

 เพือ่ประกอบการพจิารณา 
3) กรณีทีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ และตอ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหรอืเทีย่วบนิ  
    ตอ้งทําภายใน 7 วันกอ่นการเดนิทาง และชําระคา่ใชจ้า่ยในการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ ตามเงือ่นไข 
  ของสายการบนิ พรอ้มคา่ดําเนนิการ 
 

หมายเหต ุ
  บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืปรับเปลีย่นราคาและรายการไดต้ามความเหมาะสม 

   ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปลีย่น 
 การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ หรอืไมใ่ชบ้รกิารบางสว่น ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้

   เพราะการชาํระคา่บรกิารเป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การถกูปฏเิสธออกนอกประเทศ หรอืหา้มเขา้ประเทศ 

   การนําพาสิง่ของผดิกฎหมาย, เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง, ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี 
   รวมถงึภยัธรรมชาต ิและการยกเลกิเทีย่วบนิ 
   ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นสําคญั 
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เพิม่เตมิ สําหรบัรายละเอยีดการเดนิทางของประเทศพมา่ 
 รวมคา่ธรรมเนยีม วซีา่พมา่ เรยีบรอ้ยแลว้ 
 ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมกลอ้งถา่ยรปูตามสถานทีต่า่ง ๆ 300-700 จา๊ต /สถานที ่
 ไมร่วมคา่บรกิารยืน่วซีา่เรง่ดว่น 500 บาท ในกรณีทีไ่มส่ามารถนําหนังสอืเดนิทางมาสง่ไดต้ามกําหนด 

 
เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่เขา้ประเทศพมา่ 
 หนังสอืเดนิทางทีม่หีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ 

   และมวีันกําหนดอายใุช ้เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 รปูถา่ยส ีขนาด 2 นิว้ จํานวน 3 รปู 
 สําเนาหนา้พาสปอรต์ + สําเนาทะเบยีนบา้น + สําเนาบตัรประชาชน 

   พรอ้มเซนตรั์บรองสําเนาถกูตอ้ง อยา่งละ 1 ชดุ 
 
 
ตดิต่อสอบถามและสาํรองการเดนิทางได้ท่ี: 

บริษัท โปร-แพลนเนอร์ จาํกัด 

888/10-11 ชัน้ 5 มหาทนุพลาซา่ อาเขต ถนนเพลินจิต  

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

คุณปิยะ  081 552 6201  /  คุณพนอ   081 827 0016 

โทรศพัท์  02 651 4355       โทรสาร  02 651 4359 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.proplannertour.com/


 

บริษทั โปร-แพลนเนอร์ จํากดั 

888/10-11 5th Floor Mahatunplaza Arcade, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel. 02 651 4355 Fax 02 651 4359 

888/10-11 ชั้น 5 มหาทุนพลาซ่า อาเขต ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท ์ 02 651 4355 โทรสาร  02 651 4359 

                             www.proplannertour.com    E-mail: proplannertour@yahoo.com 

 

 
 

แบบตอบรับยืนยันการเดนิทาง 
It’s Time for AEC – Sign Asia Expo Road Show 

คา่ใชจ้า่ย พมา่ เวยีดนาม ลาว 

กําหนดการเดนิทาง 12-14 ก.ย.56 19-21 ก.ย.56 3-5 ต.ค.56 

   ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น  28,000.- 26,000 19,000.- 

   พกัเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 7,000.- 4,500 3,500.- 

จองรายการ (จํานวน)    
 

ช่ือ - นามสกุล  ผู้เดนิทาง กรุณากรอกข้อมูลตัวบรรจงให้ชัดเจน หรือส่งสาํเนานามบัตร ทาง Email 

(ภาษาไทย)....................................................................................................................................... 

(ภาษาองักฤษ).................................................................................................................................. 

ตาํแหน่ง  (ภาษาไทย)...... .....................................(ภาษาองักฤษ)..................................................... 

ช่ือกิจการ (ภาษาไทย ...........................................(ภาษาองักฤษ).................................................... 

ประเภทธุรกิจ(ภาษาไทย).....................................(ภาษาองักฤษ)..................................................... 

ท่ีอยู่ / Website 

โทรศัพท์.................................................... Fax............................................. 

มือถือ....................................................... อีเมล์ / 

Facebook / Line  ............................................................................................................. 

โปรดทาํเคร่ืองหมาย  หน้าข้อท่ีท่านดาํเนินการแล้ว 

   ชําระเงิน พร้อม Fax สําเนาเข้าบญัชีมาด้วยแล้ว จํานวน ......................... บาท 

   สง่สําเนา Pass Port 

   สง่สําเนาบตัรประชาชน (เฉพาะรายการ ลาว) 

   (สง่ Email) ภาพถ่ายคร่ึงตวั เห็นใบหน้าท่ีชดัเจน เพ่ือทําหนงัสือข้อมลูผู้ เดนิทาง 
 

เข้าบัญชี บริษัท โปร-แพลนเนอร์ จาํกัด ธนาคารกรุงเทพ  สาขาเพลินจิต  

บัญชีกระแสรายวัน เลขท่ี 205-3-02462-2 

โปรดสง่แบบตอบรับนี ้พร้อมหลกัฐานการโอนเงิน ไปท่ี โทรสาร 02-651 4359  

หรืออีเมล์ : proplannertour@yahoo.com  

ก่อนการเดินทางไมต่ํ่ากวา่ 14 วนั (สมัครก่อนมีสิทธ์ิก่อน) 

สายด่วน 081 827 0016 พนอ / 081 552 6201 ปิยะ  

http://www.proplannertour.com/
mailto:proplannertour@yahoo.com

	แบบตอบรับยืนยันการเดินทาง It’s Time for AEC – Sign Asia Expo Road Show
	โปรดทำเครื่องหมาย ( หน้าข้อที่ท่านดำเนินการแล้ว

