ใบสมัครโครงการศึกษาดูงาน ECO PARK
ณ เมืองฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
**กรุณาเขียน ชื่อ – นามสกุล ตัวบรรจงเพื่อความถูกต้อง”
ชื่อ – นามสกุล ............................................................................หมายเลขสมาชิก วปท.....................................
หมายเลขสมาชิกสภาวิศวกร.........................โทรศัพท์..............................E-mail………………………………….
ที่อยู่ออกใบเสร็จ/บริษท
ั /หน่วยงาน.................................................................................ที่อยู่เลขที่......................
หมู่ท.ี่ ...................อาคาร...........................................ซอย.........................................ถนน................................
ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย.์ ...............เลขประจาตัวผู้เสียภาษี..................................................................................................

สมาคมวิศวกรทีป
่ รึกษาแห่งประเทศไทย
องค์กรแม่ขา่ ยสภาวิศวกร

ค่าลงทะเบียน
สมาชิก วปท.

16,000

บาท

บุคคลทัว
่ ไป

17,000

บาท

ราคาดังกล่าวรวมภาษี 7% แล้ว
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 099-3-00013301-3
487 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ซอยรามคาแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนนรามคาแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ค่าลงทะเบียน พร้อมชาระเงินค่าดูงาน


เงินสด



 เงินโอน ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ ประเภท กระแสรายวัน



 เลขที่บัญชี 026-1-01639-7




ที่สมาคมวิศวกรทีป
่ รึกษาแห่งประเทศไทย ชั้น 3

โครงการศึกษาด ูงาน ECO PARK
ณ เมืองฮานอย
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ระหว่างวันที่ 8 -10 พฤศจิกายน 2561

กรณีโอนโปรดส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับใบสมัครมาที่ E-mail : ceat@ceat.or.th และแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่สมาคม วปท.ได้ทราบ
เช็ค สั่งจ่ายในนาม “สมาคมวิศวกรทีป
่ รึกษาแห่งประเทศไทย”
สมาคมวิศวกรทีป
่ รึกษาแห่งประเทศไทย
ชัน
้ 3 เลขที่ 487 อาคาร วสท. ซอยรามคาแหง 39 (ซอยเทพลีลา) ถนนรามคาแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร.02-935-6440, 02-949-0651 โทรสาร.02-935-6441 Website : http:// ceat.or.th

(รับจานวนจากัด เพียง 25 คน เท่านัน้ )

กาหนดการศึกษาดูงาน ECO PARK

หลักการและเหตุผล

ณ เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2561

ด้วยสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) เล็งเห็นว่าการศึกษา วางแผน
ออกแบบ และการก่อสร้างโครงการ Eco Park ซึ่งอยู่ในเมืองฮานอย เป็นโครงการที่น่าสนใจ
ซึ่งเป็นมหานครแห่งชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น วปท. จึงได้จัด
ให้มีการศึกษาดูงานโครงการนี้ เพื่อให้สมาชิก วปท. และผู้สนใจได้ทราบข้อมูลที่เป็นความรู้

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (วันที่ 1)
กรุงเทพฯ -ฮานอย -ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง็อกเซิน-โชว์หน
ุ่ กระบอกน้า
10.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิชั้น 4 แถว L เคาน์เตอร์ สาย
การบินเวียดนามแอร์ไ ลน์ เจ้าหน้าที่ วปท. ให้ก ารต้อนรับ และอานวยความ
สะดวกทุกท่าน

เกี่ยวกับการศึกษา วางแผน ออกแบบ และก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรค และวิธีการแก้ไข ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการนาความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและวางแผนในโครงการที่

12.20 น.

เหิรฟ้าสู่นครฮานอย โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN-610

เกี่ยวข้องอื่นๆต่อไป

14.15 น.

ถึงสนามบินนอบไบ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 นาท่านชมทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลใจกลางเมืองฮานอย
 นาท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ
 ชมวันหง็อกเซิน ซึ่งเป็นวัดโบราณซึ่งภายในวัดประกอบด้วยศาลเจ้าจีน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 นาท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน้าซึ่งเป็นศิลปกรรมประจาชาติ
เอกลักษณ์ของเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก

ประโยชน์ทจ
ี่ ะได้รับ

ค่า

 ได้นาประสบการณ์จากการดูงานต่างประเทศมาปรับใช้ในงานปัจจุบันและในอนาคต
 ได้พัฒนาทักษะ และขีดความสามารถของงานที่ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น
 ได้แลกเปลี่ยนความรู้ในประเทศและต่างประเทศของวิศวกรไทยและต่างชาติ
 ได้ดูงานในประเทศสังคมนิยมเวียดนามในด้านต่างๆ เช่น การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ภูมิ
ประเทศ การจราจร การค้า และการท่องเที่ยว

 นาท่านเข้าสู่ที่พัก FLOWER HOTEL ระดับ 3 ดาว
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (วันที่ 2)
ศึกษาดูงาน ณ ECO PARK
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 นาท่านศึกษาดูงาน ECO PARK
 นาท่านศึกษาดูงาน ECO PARK

กลุ่มเป้าหมาย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเข้าสู่ที่พัก FLOWER HOTEL ระดับ 3 ดาว

เจ้าของโครงการ วิศวกรที่ปรึกษา ผู้รับเหมาก่อสร้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
วิทยากร
สอบถามข้อมูลเพิม
่ เติมได้ที่ คุณลาวัลย์ / คุณสายสมร โทร. 02-935-6440, 02-949-0651
ผูเ้ ข้าศึกษาดูงานจะได้รบ
ั :
นับหน่วยพัฒนา (PDU) เพื่อทากิจกรรม CPD
หมายเหตุ :
1.

ขอให้ทก
ุ ท่านที่เข้าร่วมศึกษาดูงานโปรดส่งสาเนา Passport มาพร้อมกับใบตอบรับ

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 (วันที่ 3)
จัตรุ ส
ั บาดิงห์-สุสานโฮจิมน
ิ ห์-บ้านพักโฮจิมน
ิ ห์-เจดียเ์ สาเดียว
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 จากนั้นนาท่านสู่จัตุรัสบาดิงห์ อันเป็นที่ตั้งของสุสานโฮจิมินห์ อดีต
ประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่
 นาท่านชมบ้านพักโฮจิมินห์ เป็นบ้านที่ปลูกสร้างอย่างเรียบง่าย
 นาท่านชมเจดียเ์ สาเดียว
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร International Buffet

2. สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกและคืนเงินหรือเลื่อนจัดศึกษาดูงาน หากผู้เข้าร่วมอบรมมีจานวนไม่เพียงพอ
ถึงจุดคุม
้ ทุน

17.25 น.

 จากนั้นท่านชม วิฬารวรรณกรรมหรือที่ชาวเวียดนามเรียกกันว่า “วัน
เหมียว” วิหารแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม
นาท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่
VN 613

19.23 น.

ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและมีความสุข

