ประกาศเชิญชวนประกวดราคางานจัดจ้างผู้ให้บริการจัดทริปดูงาน (Agency)
ณ ประเทศเยอรมัน และสวิตเซอร์แลนด์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “SET” มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผูป้ ระกอบกิจการให้บริการจัดโปรแกรมการเดินทางไปดูงานทีป่ ระเทศเยอรมัน และ
สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อดาเนินการจัดโปรแกรมการเดินทางไปยังดังกล่าว ให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สาหรับงานจัดจ้างผูใ้ ห้บริการจัดทริปดูงาน สาหรับคณะผูบ้ ริหาร
และพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ ประเทศเยอรมัน และสวิตเซอร์แลนด์ สาหรับบริษทั ทีส่ นใจจะยื่นซองเสนอราคางานดังกล่าวภายใต้ขอ้ กาหนดงาน ให้ได้ผลงานทีด่ มี คี ุณภาพ
สูงสุด ครบถ้วนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานและเงื่อนไขตามข้อกาหนดงาน ดังนี้
รายละเอียดงาน
จานวนผูเ้ ดินทาง : กรุงเทพฯ – ประเทศเยอรมัน และสวิตเซอร์แลนด์ รวม 18 -20 คน แบ่งเป็ น
- VIP (คณะผูบ้ ริหาร)
- Staff (พนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ระยะเวลาเดินทาง : ประเทศเยอรมัน และสวิตเซอร์แลนด์ โดยเดินทางจากกรุงเทพฯ – ประเทศเยอรมัน และสวิตเซอร์แลนด์
ในวันเสาร์ท่ี 9 มีนาคม – วันเสาร์ท่ี 16 มีนาคม 2562
รายละเอียดของการเสนอราคา : ให้เสนอราคาต่อคน สาหรับทริปดูงาน และค่าตั ๋วเครื่องบิน ณ ประเทศเยอรมัน และสวิตเซอร์แลนด์
โดยรวมค่าใช้จ่ายทุกประเภท ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียม Visa
2. ค่าตั ๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – Stuttgart สายการบิน TG / LH / OS / LX วันที่ 9 มีนาคม 2562 และค่าตั ๋วเครื่องบิน Zurich – กรุงเทพฯ สายการบิน TG / LH / OS / LX
วันที่ 16 มีนาคม 2562


ชัน้ ธุรกิจ จานวน 16-18 ใบ / ชัน้ ประหยัด จานวน 2 ใบ



การจองตั ๋วเครื่องบิน เป็ นแบบตั ๋วเดีย่ ว (ไม่ใช่ตั ๋วกลุม่ ) เนื่องจากอาจมีผเู้ ดินทางบางท่านเปลีย่ นแปลงการเดินทางต่างจากคณะ โดยเสนอราคาตั ๋วที่
สามารถปรัเปลีย่ นเวลา และเทีย่ วบินได้
3. ค่าทีพ่ กั ซึง่ เป็ นโรงแรม ระดับ 5 ดาว ใน Stuttgart จานวน 3 คืน และใน Zurich จานวน 3 คืน
โดยให้เสนอราคาทัง้ แบบพัก 1 ท่านต่อห้อง จานวน 12 ห้อง และ 2 ท่านต่อห้อง จานวน 4 ห้อง รวมจานวน 16 ห้อง
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่ง, ค่าทางด่วน และเดินทางตามกาหนดการ รวมถึงการจัดรถรับส่งสนามบินโรงแรม กรณีเดินทางแยกจากคณะ (ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ ) และการจัด
รถรับส่งหลังรับประทานอาหารค่า (กรณีเกินเวลาทาการของรถโค้ช)
5. ค่าอาหาร 21 มือ้ ตามกาหนดการด้านล่าง (หมายเหตุ อาจมีการเปลีย่ นแปลงจานวนมือ้ อาหารที่ให้ทวั ร์จดั กรณีตลาดหลักทรัพย์ฯ
พิจารณาจัดเอง)
6. ค่าบริการมัคคุเทศก์ทด่ี แู ล VIP ได้ดี มีประสบการณ์สงู มีความยืดหยุ่น รับฟั งความเห็นของลูกค้า สุภาพ มีทกั ษะในการสือ่ สารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างดีเยีย่ ม และ
เชีย่ วชาญในยุโรป (หมายเหตุ : ขอหัวหน้าทัวร์ 2 ท่าน ไม่นบั รวมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ) และพนักงานขับรถ
7. ค่าเข้า/เยีย่ มชมสถานทีส่ าหรับ Sightseeing / Attraction / City tour ทีน่ ่าสนใจตามกาหนดการในเอกสารเชิญชวนฯ (TOR)
8. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ
9. ค่าใช้จ่าย Pocket Wi-Fi แบบรายบุคคล และรายกลุม่ ตามกาหนดการเดินทาง
10. ค่าทิป ประกอบด้วย คนขับรถ, มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ , พนักงานร้านอาหาร และพนักงานยกกระเป๋ า
11. ราคาทีเ่ สนอเป็ นเงินบาททีร่ วมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว เช่น ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย และอื่นๆ โดยรายละเอียดอื่นๆ เป็ นไปตามข้อกาหนดงาน
กาหนดการ
ลาดับ
รายละเอียด
1 ประกาศเชิญชวน และส่งเอกสารเชิญชวนฯ
2 สอบถามรายละเอียดตามข้อกาหนดงาน
3 ยื่นซองประกวดราคา พร้อมนาเสนอข้อมูลรายละเอียดการให้บริการ
โดยให้มมี คั คุเทศก์เข้าร่วมนาเสนอด้วย
4 ประกาศรายชื่อผูช้ นะการประกวดราคา

กาหนดการ
ภายใน 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
26 ธันวาคม 2561 - 8 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ภายในเดือนมกราคม 2562

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
หากบริษทั ใดสนใจเข้าร่วมเสนองาน สามารถติดต่อขอรับข้อกาหนดงานได้ทค่ี ุณสุพชิ ฌาย์ กูศ้ กั ดิสถาพร
ฝ่ ายจัดซือ้ ส่วนจัดซือ้ ทัวไป
่
์
Email: ProcurementUnit@set.or.th อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2009-9667
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562
ฝ่ ายจัดซือ้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และดาเนิ นธุรกิ จอย่างโปร่งใส โดยจะไม่เรียก ไม่รบั และไม่ให้ประโยชน์ใดๆ แก่ผใู้ ดที่จะก่อให้เกิ ดการ
ทุจริต หากท่านพบเห็นผูใ้ ดดาเนิ นการดังกล่าวโปรดแจ้งต่อส่วนกากับกิ จกรรมองค์กร หรือ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โทร. 02-009-9000 หรือผ่าน
ช่องทางต่างๆ ที่เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th

