
 

08.00 น.  พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั!น 4 ทางเข้าประต ู4  
                   เคานเ์ตอร์ F สายการบนิ Bangkok Airwayโดยมเีจ้าหน้าที�คอยอาํนวยความสะดวกเรื�องการเดนิทาง 
09.15 น.     ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ สู่เมอืงย่างกุ้ง  
11.30 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารท้องถิ�น ระหว่างทางก่อนเข้าที�พัก 
13.00 น.   เข้าที�พักที�โรงแรมห้าดาว 
13.30-15.00 น.  บรรยายสรุป Road to…Business in Myanmar  
                      - การจดัตั(งธุรกิจในพม่า การจดทะเบียน บุคลากร  การโอนเงิน การทําสญัญาเช่า 
                           ภาษี กฏหมายทางธุรกิจ และความเสีAยงอืAนทีAตอ้งรู ้ 
                             โดย ดร. นิAมนวล  ผิวทองงาม 
                              ผูอํ้านวยการศูนยก์ลยทุธ ์AEC  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
15.00-15.30 น.  Coffee Break 
15.30-17.00 น.  การเสวนาแลกเปลีAยนความเห็น “เรืAองทีAตอ้งทราบ ในการดําเนินธุรกิจในพม่า” 
                       ร่วมกบั - เจา้หนา้ทีAพมา่ หรือตวัแทนสมาคมบญัชีพม่า 

-  ผูแ้ทนสภาหอการคา้พมา่/ตวัแทนนกัธุรกิจ หรือนกัธุรกิจไทยในพม่า 
-  ผูแ้ทนทูตพาณิชย ์

 18.00 น.           รับประทานอาหารเยน็ร่วมกนั และพักผ่อนตามอธัยาศัย             

เรียนร ู ้และทาํความเขา้ใจในเชงิลึก 
และเดนิทางไปสมัผสัสภาพขอ้เท็จจริงทาง
การคา้ การลงทนุในดนิแดนพมา่ ที&
ผูบ้ริหารควรรู ้เพื&อเพิ&มศกัยภาพสู่
ความสาํเร็จขององคก์ร  รองรบัการเปิด
ตลาดการคา้การลงทนุที&เปิดเสรีมากขึ-น   
 ในการสมัมนาครั-งนี-  นบัเป็น
โอกาสดีที&ทา่นจะไดพ้บ และทราบมมุมอง
ของนกัธรุกิจพมา่โดยตรง  
 

Road to…Business in Myanmar 
 

AEC Seminar Series for  Executive : ถนนสู่..การทาํธุรกิจในพม่า 

วนัแรก..... สุวรรณภูมิ – ย่างกุง้ – ฟังขอ้มูลทีAตอ้งรู ้และเสวนากบัผูแ้ทนการคา้การลงทุนในพม่า 
 

วนัพฤหสับดี – วนัเสาร ์ที� 11-13 ตลุาคม 2555    
ณ เมืองยา่งก ุง้ ประเทศพม่า    (3 วนั 2 คืน) 

ด่วน !! 

รับจํานวนจํากดั 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 อตัราค่าธรรมเนียม ท่านละ 30,000 บาท   (ไมร่วมค่า VISA* และภาษีมลูค่าเพิ�ม) 
    
     .........   พักหอ้งละ 2 ทา่น  (พักเดี� ยวเพิ� มทา่นละ 8,000 บาท – กรณีถา้มีที� พัก) 

     .........*  ค่าวซีา่ทา่นละ 1,200 บาท/ ทา่น ใชเ้วลายื� น 10 วันทาํการ 

          กรณียื� นดว่น 3 วัน ทา่นละ 1,800 บาท/ท่าน 

          และยื� นดว่น 1 วัน ท่านละ 2,400 บาท/ทา่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.00-08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก 
09.00 น.             เดินทางไปเยีAยมชมนิคมอุตสาหกรรม 
                                   - เปิดโอกาสใหท่้านเขา้พบกบัผูบ้ริหารจดัการนิคมอุตสาหกรรม ทีAเป็นจุดสนใจของนกัลงทุนต่างชาติ             
                   - สมัผสับรรยากาศการตืAนตวัในการลงทุนในพมา่ 
                         - ศึกษาแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษทัต่างชาติทีAไดม้าตรฐาน  
12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.         เสวนากบันกัธุรกิจในพม่า เพืAอแลกเปลีAยนมุมมองของผูบ้ริหารทีAทําธุรกิจอยู่ก่อน 
16.00 น.            นมสัการเจดย์ีชเวดากอง  
19.30 น.           รับประทานอาหารเยน็ที� ภัตตาคารอาหารทะเล 
 
 

7.00-8.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก 
9.00   น.           ทศันศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของชาวพมา่ และสภาพธุรกิจในพม่า  

 -  City Tour ศึกษาทีAตั(งธุรกิจ  บริเวณทีAดินหลากหลายทําเล 
  -  สมัผสัวิถชีาวบา้นทีAแทจ้ริงเพืAอการตลาด 
  -  แนวการขยายตวัของสถานทีAตั(งของธุรกิจ และตลาดชาวบา้น  
12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.       สกัการะเจดย์ีโบตะทาว และขอพรพระทนัใจ เพื�อความเป็นสริิมงคล และความสาํเรจ็ 
16.40 น.         ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ 
18.35 น.          เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
 

สนใจสอบถามรายละเอยีดได้ที� 
02-685-2500 ต่อ 2572 โทรสาร 02-685-2503 

www.fap.or.th Email : marketing@fap.or.th, training@fap.or.th 

วนัทีAสอง.....เยีAยมชมนคิมอุตสาหกรรม – พบนกัธุรกิจชาวพม่า - นมสัการเจดียคู่์บา้นคู่เมือง 

วนัทีAสาม.... ศึกษาสภาพความเป็นอยู่วิถชีาวบา้น-เยีAยมชมย่านธุรกิจ- เดินทางกลบั 

สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
133 ถนนสุขุมวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name (ภาษาองักฤษ) Mr./Miss/Mrs  ................................................ Last name............................................................ 

เลขที�บตัรประชาชน ...................................................................Passport No................................................................... 

ชื�อที�ทาํงาน  ................................................................................................................................................................... 

ที�อยูเ่ลขที� ...................................................................................................................................................................... 

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

ตาํแหน่งปัจจุบนั …………………………………………………………… 

เบอร์โทรศพัท ์......................................มือถือ ..........................................e-mail: ......................................................... 

ที�อยูที่�ติดต่อสะดวก ………………………………...………………………………………………………………….. 

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

 

VISA   � มี  � ไม่มี   เพิ�มค่า VISA  ท่านละ 1,200 บาท 

ห้องพกั   โปรด tick กรณีตอ้งการพกัเดี�ยว � เพิ�มท่านละ 8,000 บาท (กรณีมีที�พัก โดยแจ้งท่านทราบภายหลัง) 

 

  

พร้อมชาํระค่าสัมมนา (และค่า visa)  เป็นจาํนวนเงิน ..........................................................บาท โดย 
 

����  เงนิสด ชําระโดยตรง ณ ที9ทําการสภาวชิาชีพบัญชีฯ     ���� นําเงินสด/เช็ค เข้าบัญชี “สภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์”   

ประเภท ออมทรัพย์ 

���� ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน)  สาขาอโศก   เลขที9บัญชี 032-459261-6 

���� ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  สาขาย่อยถนนอโศกมนตรี  เลขที9บัญชี 925-003773-7 

���� ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)  สาขาอาคารเสริมมติร  เลขที9บัญชี 085-006134-2 

���� ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  สาขาย่อยสุขุมวทิ 21  เลขที9บัญชี 611-203377-5 

���� ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน)  สาขาสี9แยกอโศก   เลขที9บัญชี 109-137261-4 
 

 

 ลงชื�อ ......................................................................ผูส้มคัร                       วนัที�........................................................... 

 
 
  
 
 
 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิAมเติม และส่งใบสมคัรไดที้A 
สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

โทรศพัท ์02-685-2500 ต่อ 2572 โทรสาร 02-685-2503  
(สถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น : MRT สถานีสุขุมวิท ทางออก 1 / สถานีรถไฟฟ้า : BTS สถานีอโศก ทางออก 3) 

Website : www.fap.or.th 


