ที่ นร 1312/000565

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ห้อง 108 - 110 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ก
90 ถนนมหิดล ตาบลหายยา อาเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
17 มิถุนายน 2558
เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายการลงทุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย
ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา(ตอนเหนือ) – สาธารณรัฐประชาชนจีน
เรียน ท่านผู้ประกอบการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กาหนดการ
จานวน 2 แผ่น
2. แบบตอบรับ
จานวน 1 แผ่น
ด้วย ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับ
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)และศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา) จะจัดกิจกรรมนาคณะ
ผู้ ประกอบการเดิ น ทางไปสร้ า งเครื อ ข่ ายและเพิ่ มศั ก ยภาพการลงทุ น ณ สาธารณแห่ งสหภาพเมี ยนมา(ตอนเหนื อ ) –
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง SMEs ไทย ด้วยกันเอง พร้อมกับ
เสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน สร้างความเชื่อมั่นและชักจูงการลงทุน จากประเทศไทยสู่สาธารณแห่งสหภาพเมียนมาและ
สาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งสารวจเส้นทางการค้า โลจิ สติกส์และซัพพลายเชน ระหว่างวันที่ 18 - 23 สิงหาคม 2558
รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)
ในการนี้ ศูนย์ฯ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเดินทางไปกับคณะดังกล่าว หากท่านสนใจที่จะเข้าร่วมคณะ
เดินทาง โปรดส่งแบบตอบรับแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม
2558 (รับจานวนจากัดเพียง 20 ท่าน) เพื่อที่ศูนย์ฯจะได้ดาเนินการด้านเอกสารและประสานงานต่อไป ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปิด รับสมัครเมื่อครบตามจานวน ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อคุณนภาพร ชมภูงาม โทรศัพท์
053 - 203397 - 400 ต่อ 106 E-mail : napaporn.c@boi.go.th หรือ คุณกนกจันทร์ จีรกาลางกูรวงค์ ต่อ 107
E-mail : kanokchan@boi.go.th
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล)
ผู้อานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
โทรศัพท์ (053) 203 - 400
โทรสาร (053) 202 – 404

กำหนดกำร
โครงกำรชักจูงกำรลงทุน สร้ำงเครือข่ำยและเพิ่มศักยภำพผู้ประกอบกำร SMEs ไทย
ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา(ตอนเหนือ) –สาธารณรัฐประชาชนจีน
เชียงใหม่/กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - สีป้อ - มูเซนำคำ – รุ่ยลี่ - คุนหมิง-กรุงเทพ - เชียงใหม่
ระหว่ำงวันที่ 18-23 สิงหำคม 2558
วันที่ 18 สิงหำคม 2558 เชียงใหม่–มัณฑะเลย์ (Mandalay)
08.00น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสนามเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน
บางกอกแอร์เวย์
11.05น.
ออกเดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สู่เมืองมัณฑะเลย์
12.10น
ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
(รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่องบิน)
15.00น.
Business Matching กับ ผู้ประกอบกำรหอกำรค้ำเมืองมัณฑะเลย์
18.00น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร(พร้อมเชิญสมาชิกหอการค้าร่วมรับประทานอาหารเย็น)
นาเข้าที่พักโรงแรม ShwePhyu Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 19 สิงหำคม 2558 มัณฑะเลย์(Mandalay) – พินอูวิน (Pin Oo Win)
04.00น.
นมัสการพระมหามัยมุนี
07.00น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30น.
เยี่ยมชมโรงงำนผลิตสินค้ำเกษตรและเกษตรแปรรูปในนิคมอุตสำหกรรมเมืองมัณฑะเลย์
12.00น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00น.
เดินทางไปเมืองพินอูวิน ซึ่งเป็นเมืองท่าตากอากาศของอังกฤษ ในสมัยที่อังกฤษได้เข้าปกครองพม่า
18.00น.
รับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก
วันที่ 20 สิงหำคม 2558 พินกำเล – สีป้อ
06.00น.
รับประทานอาหารเช้า
07.30น.
เดินทางสู่เมืองจ๊อกแม (Kyaukme) โดยรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยผ่านสะพานก๊อกเต๊ก (Gokteik)
ซึ่งเป็นสะพานที่สูงที่สุดในพม่า
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางต่อ สู่เมืองสีป้อ เมืองอันเป็นตานานรักอมตะ ของเจ้าชายแห่งรัฐฉานกับสาวชาวออสเตรีย
และพบปะหน่วยงำนรำชกำร เพื่อหำรือลู่ทำงกำรลงทุน ณ เมืองสีป้อ
ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก River Side Hsipaw Resort หรือเทียบเท่า

วันที่ 21 สิงหำคม 2558 : สีป้อ – มูเซนำคำ
06.00น.
รับประทานอาหารเช้า
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางต่อไปยังเมืองหน้าด่านชายแดน พม่า-จีน นั่นคือเมือง มูเซน้าคา โดยผ่านถนน
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือที่เรียกกันในยุคสงครามว่า Burma Road ถนนเส้นนี้เป็นเส้นขนส่งสินค้าที่
สาคัญของจีน เพื่อนาสินค้าเข้ามาจาหน่ายในประเทศพม่า
เที่ยง
พักรับประทานอาหารระหว่างทาง
จากนั้นนาท่านผ่ำนด่ำน 105 ซึ่งเป็นด่ำนที่สำคัญในกำรตรวจสอบสินค้ำทังหมด เพื่อเก็บภำษีและกำร
จำหน่ำยเข้ำสู่ประเทศพม่ำ และร่วมสังเกตกำรณ์ พิธีกำรตรวจสอบสอบสินค้ำผ่ำนด่ำน
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พบปะและฟังบรรยำยกำรเกี่ยวกับค้ำชำยแดน ลู่ทำงกำรลงทุน จำก
หน่วยงำนรำชกำรและหอกำรค้ำ
พักผ่อน ณ Twin Star Hotel หรือ เทียบเท่า
วันที่ 22 สิงหำคม 2558 มูเซ รุ่ยลี่ – คุนหมิง
07.00น.
รับประทานอาหารเช้า
08.00น.
นำท่ำนสำรวจตลำดกำรค้ำและกำรลงทุน หลังจำกนัน นำท่ำนเดินทำงเพื่อข้ำมด่ำนมูเซไปเมืองจีน จำก
ด่ำนพม่ำสู่ด่ำนจีน นำท่ำนผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองที่พรมแดนพม่ำ-จีน นำท่ำนเข้ำสู่เมือง รุ่ยลี่
(Ruili)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่สนามบิน เหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิง
ค่า
รับประทานอาหารค่า
พักแรม ณ เมืองคุณหมิง
วันที่ 23 สิงหำคม 2558: คุนหมิง-กรุงเทพ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
พบท่ำนทูต เพื่อหำรือและรับฟังกำรบรรยำยเรื่องกำรค้ำกำรลงทุน
13.20 น.
ออกเดินทางจากเมืองคุนหมิง สู่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD2583 (KMG-BKK
13:20 - 14:50)
14:50 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
------------------------------------------หมายเหตุ กำหนดกำรอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม

แบบตอบรับกำรเข้ำร่วม
โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรลงทุนและเพิ่มศักยภำพผู้ประกอบกำร SMEs ไทย
ณ สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ(ตอนเหนือ) – สำธำรณรัฐประชำชนจีน
ระว่ำงวันที่ 18 - 23 สิงหำคม 2558
บริษัท (ภาษาไทย) __________________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ) _________________________________________________________________________________
 ได้รับส่งเสริมกำรลงทุน
 ไม่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุน
ที่อยู่(ภำษำอังกฤษ)_____________________________________________________________________________________
เบอร์โทรศัพท์___________________________________เบอร์โทรสำร_____________________________________________
E-mail_______________________________________ประเภทธุรกิจของท่ำน ______________________________________
โปรดระบุธุรกิจที่สนใจสร้ำงเครือข่ำยกำรลงทุน__________________________________________________________________
ผู้เดินทำง :
1.ชื่อ-นำมสกุล(ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษตำมหนังสือเดินทำง) _____________________________________________________________
ตำแหน่ง________________________หมำยเลขหนังสือเดินทำง___________________________
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่____________________________ E-mail ____________________________________________
2.ชื่อ-นำมสกุล(ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษตำมหนังสือเดินทำง) _____________________________________________________________
ตำแหน่ง________________________หมำยเลขหนังสือเดินทำง____________________________
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่____________________________ E-mail ____________________________________________
รายละเอียดการเดินทาง :

ห้องพัก

 ห้องเดี่ยว

 ห้องคู่

โดยประสงค์ให้ออกใบเสร็จในนำม______________________________________________________________________
ที่อยู_่ ____________________________________________________________________
***** รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่ำนเท่ำนัน
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ท่ำนละ 48,000 บำท (พักคู่)
พักเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ 7,000 บำท

โปรดส่งแบบฟอร์มการยืนยันเพื่อตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมภำยในวันที่ 25 กรกฎำคม 2558 (รับจำนวนจำกัด)
หำกสนใจเข้ำร่วมกิจกรรม กรุณำดำเนินกำร ดังนี
1. - ชำระเงินค่ำมัดจำศึกษำดูงำน ท่ำนละ 10,000 บำท **** ภำยในวันที่ 15 กรกฎำคม 2558 ****
- ชำระค่ำศึกษำดูงำนงวดสุดท้ำย ท่ำนละ 38,000 บำท **** ภำยในวันที่ 1 สิงหำคม 2558 ****
ทีช่ ื่อบัญชี บริษัท พี.บี. ทรำเวล เอเจนซี่ เซนเตอร์ จำกัด ธนำคำรกสิกรไทย สำขำ ถ.ช้ำงคลำน เลขที่บัญชี 407-2-34919-4
(โอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณำ ส่ง ใบ Pay-in มำที่ Line ID : nongparinya หมำยเลขโทรศัพท์ 086-919-0077)
2. กรุณำส่ง แบบตอบรับ และ Company Profile (อังกฤษ/ไทย) มำที่ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 1 BOI
Fax No. : 053-203404 หรือ Email : napaporn.c@boi.go.th , kanokchan@boi.go.th
3. นำส่งรูปถ่ำย และสำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง ให้ ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 1
(ท่ำนสำมำรถสแกนรูปและหนังสือเดินทำงและส่งได้ทำงอีเมล์ napaporn.c@boi.go.th)
**** ภำยในวันที่ 7 สิงหำคม 2558 ****
4. หำกต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมกรุณำติดต่อ คุณนภำพร ชมภูงำม มือถือ 086-184-6494 หรือ คุณกนกจันทร์ จีรกำลำงกูรวงศ์
มือถือ 086-914-8989 โทร. 053-203397-400 ต่อ 106 และ 107

