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วันพุธที่  
26 ก.พ. 2563 

เวลา 04.30 น.    คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง (สัมภาระน ้าหนักรวมไม่เกิน 20 
กิโลกรัม ) 
07.00 น.           คณะออกเดินทางสู่พนมเปญ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) โดย
สายการบินชั นประหยัด สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยเที่ยวบิน FD 608 (ใช้เวลาบิน 1 
ชั่วโมง กับ 15 นาที) หรือเทียบเท่า 
8.50 - 10.00 น  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และเดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศ สู่ 
สถานเอกอัคราชฑูตไทย ณ กรุงพนมเปญ  
                      เข้าพบท่านเอกอัครราชทูต และผู้อ้านวยการส้านักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ กรุงพนมเปญ 
                      รับฟังการบรรยายสถานการณ์ตลาดอาหารและเครื่องดื่มในกัมพูชาพร้อม
ค้าแนะน้าการท้าธุรกิจ กับกัมพูชา 
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน # 1 อาหารบุฟเฟ่เอเซีย ภัตตาคาร Tonle 

Bassac II หรือเทียบเท่า 
13.30 - 16.00 น. คณะเดินทางไปยังสถานที่จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ ครั้งท่ี 1  
                       จ้านวนคู่เจรจาอย่างน้อย 10 ราย 
16.00 - 18.00 น.  พาคณะเช็คอินโรงแรมระดับ สี่ดาว  ย่านธุรกิจ ( ห้องพักคู่ เตียง Twin ) 
18.00 - 19.00 น  รับประทานอาหารค่่า #2  อาหารเวียดนาม ภัตตาคาร  Ngon  หรือ
เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมจูเลียน่า ระดับสี่ดาว หรือเทียบเท่า 

  
วันพฤหัสบดีที ่27 
ก.พ. 2563 

เวลา 07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม #3 
8.00 - 9.00 น    ผู้เชี่ยวชาญสรุปผลกิจกรรมครั งท่ี 1 และให้ค้าแนะน้ากิจกรรมครั งที่ 2 
9.00 - 12.00 น.  คณะเดินทางไปยังสถานที่จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ ครั้งท่ี 2 
                      ผู้น้าเข้ากัมพูชา  ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ 
12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน# 4 อาหารบุฟเฟ่เอเซีย ภัตตาคาร Tonle 
Bassac I หรือเทียบเท่า 
13.30 - 16.00 น. พาคณะเดินทางร่วมกิจกรรม Knock Door เพ่ือเจรจาธุรกิจกับผู้น้าเข้า
กัมพูชา/ห้างค้าปลีก    
   1. LUCKY SUPERMARKET 
   2. UNT WHOLSALE 
16.00 - 18.00 น. คณะเดินทางไปยังสถานที่จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ ครั้งท่ี 3             

ผู้น้าเข้ากัมพูชา  ห้างค้าส่ง ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ 
                       ทดสอบปรุง/ชิม (ส้าหรับสินค้าต้องปรุงใหม่ )  
18.00 - 19.30 น  รับประทานอาหารค่่า #5 อาหารไทย ห้องอาหารโรงแรมจูเลียน่า  
                       พักผ่อนตามอัธยาศัย   ณ โรงแรมจูเลียน่า ระดับสี่ดาว หรือเทียบเท่า 
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วันศุกร์ที่ 28 ก.พ. 
2563 

เวลา  07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม #6 
8.00 - 9.00 น    ผู้เชี่ยวชาญสรุปผลกิจกรรมครั งท่ี 2 และ 3 ให้ค้าแนะน้ากิจกรรมครั งที่ 4 
9.00 - 12.00 น.  คณะเดินทางไปยังสถานที่จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ ครั้งท่ี 4  เมืองกันดาล 
                      พบนักธุรกิจท้องถิ่น ผู้ค้าส่ง ผู้กระจายสินค้า  
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน # 7 อาหารจีน ภัตตาคาร Hau Nam หรือ
เทียบเท่า 
13.00 - 14.00 น.  พาคณะเดินทางร่วมกิจกรรม Knock Door เพ่ือเจรจาธุรกิจกับผู้น้าเข้า
กัมพูชา/ห้างค้าปลีก    
  1. DAUN PENH 
  2. CHIP MONG & SHIP SRUN 
14.00 - 18.00 น. คณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมงาน International Halal Expo 2020 ณ ศูนย์
แสดงสินค้าเกาะเพชร  สังเกตการณ์กิจกรรมทดสอบตลาด  
                       (ภายในงานสามารถเข้าร่วมเจรจาธุรกิจได้ให้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า ) 
18.00 - 19.30 น  รับประทานอาหารค่่า #8 ภัตตาคาร Bopa Phnom Penh หรือ
เทียบเท่า 
                        พักผ่อนตามอัธยาศัย  ณ โรงแรมจูเลียน่า ระดับสี่ดาว หรือเทียบเท่า 

วันเสาร์ที่ 29 ก.พ. 
2563 

เวลา  07.00 น.     รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม #9 
8.00 - 9.00 น.   เช็คเอาต์ คืนกุญแจห้องพัก 
9.00 - 12.00 น.  น้าคณะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเยี่ยมชมสถานที่ส้าคัญทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม   เช่น พระราชวังหลวง วิหารเงิน วัดอุณาโลม เป็นต้น 
12.00 - 15.30 น. คณะเดินทางส้ารวจห้างสรรพสินค้า และค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น Exchange 

Square Mall, Aeon 2 ,Makro ,Central Market เป็นต้น  (อิสระ
อาหารกลางวัน)  

15.30 น.           น้าคณะเดินทางสู่สนามบินพนมเปญ                     
17.00 น            ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง ถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ เวลา
ประมาณ 18.30 น  

 

หมายเหตุ :  

1. ก้าหนดการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งผู้จัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั งเมื่อ
ก้าหนดการถึงที่สุด 

 
 

 


