
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ นครโฮจิมินห์ 
รายงาน Business Creation and Networking 

------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้าพบ 

Da Nang Hotel Association  
ชื่อ:   Ms. Ho Nguyen Phuong Chi ต าแหน่ง Chairwoman  
ที่อยู่: 50 ถนน Bach Dang เขต Hai Chau นครดานัง  
โทรศัพท์: +84 905 324 445  
โทรสาร:   
Email: hksdanang@gmail.com, chiho.vn@gmail.com  
Website:                                  

2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร 
2.1 ก่อตั้งเมื่อ  
2.2 ประวัติความเป็นมา  

สมาคมโรงแรมนครดานังเป็นองค์กรตัวแทนของโรงแรมในนครดานัง มีหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวข้องกับภาคโรงแรมให้แก่สมาชิกเพ่ือวสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในด้านการบริการโรงแรม เป็นตัวแทน
ของสมาชิกในการเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของหน่วยงานราชการท้องถิ่นที่มีผลต่อกิจการโรงแรม
โดยเฉพาะและธุรกิจท่องเที่ยวโดยรวม จัดโปรแกรมการฝึกอบรมส าหรับสมาชิกผ่านการจัดงานสัมมนาหรือ
เสวนา รวมทั้งจัดให้มีการทัศนศึกษาและส ารวจตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือให้สมาชิกขยายตลาด
รวมถึงแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ 

2.3 ประเภทของกิจการ 
( ) โรงงานผู้ผลิต ( ) ผู้ส่งออก ( ) ผู้น าเข้า ( ) ผู้ขายส่ง 
( ) ผู้ขายปลีก ( ) บริษัทตัวแทน ( ) ห้างสรรพสินค้า ( ) ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ 
( ) องค์กรระหว่างประเทศ ( ) องค์กรทางการค้า () องค์กรไม่แสวงผลก าไร 
( ) อ่ืนๆ            

2.4  สินค้าและบริการของบริษัท/องค์กร:       

3. สินค้าและบริการที่สนใจน าเข้าเพิ่มจากประเทศไทย สปาแผนไทย สถาบันฝึกอบรมบุคคลที่ท างานในด้าน
โรงแรม   

4. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ  
สคต. ณ นครโฮจิมินห์ได้พบปะหารือกับ Mrs. Ho Nguyen Phuong Chi ประธานสมาคม

โรงแรมนครดานัง รองประธานสมาคมโรงแรมเวียดนาม รองผู้จัดการทั่วไปบริษัท Bach Dang Hotel 
Complex Trading – Service JSC. เนื่องในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ นครดานังระหว่างวันที่ 9 – 
11 มกราคม 2562  

ในการพบหารือ Mrs. Ho Nguyen Phuong Chi ได้ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวและโรงแรมในนครดานัง ว่าในนครดานังมีโรงแรม 793 แห่ง โดยมีโรงแรม 5 ดาว 40 แห่ง โรงแรม   
4 ดาว 60 แห่ง และโรงแรมที่อยู่ภายใต้การบริหารของเครือนานาชาติ เช่น Accor Hilton Marriott 30 แห่ง     

ปัจจุบัน ตลาดการท่องเที่ยวของนครดานังก าลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีนักท่องเที่ยวหลัก 
คือ เกาหลีใต้และจีน รองลองมา คือ สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย ฯลฯ นอกจากนี้ การที่สายการบินเวียดนาม    
แอร์ไลน์ได้เปิดเส้นบินโตรงใหม่ ได้แก่ นครดานัง – โอซากา เมื่อสิ้นเดือนตุลาคม 2561 และนครดานัง – โดฮา



เมื่อเดือนธันวาคม 2561 จะช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมของนครดานังได้ต้อนรับ
นักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นและกาตาร์เพ่ิมมากขึ้น  

Mrs. Ho Nguyen Phuong Chi ไดก้ล่าวเพ่ิมว่า ทางสมาคมฯ ได้เห็นถึงความส าคัญของการ
พัฒนาบุคคลที่ท างานในธุรกิจโรงแรมในนครดานัง จึงขอความอนุเคราะห์สคต. ณ นครโฮจิมินห์ในการแนะน า
สถาบันฝึกอบรมที่มีความน่าเชื่อถือของไทย เพ่ือส่งบุคคลไปฝึกอบรมที่ไทย รวมทั้งขอความอนุเคาระห์สคต. 
ในการประสานจัดท านัดหมายกับสมาคมโรงแรมไทย (Thai Hotel Association: THA) เพ่ือจะได้หารือ
แนวทางความร่วมมือในอนาคต รวมทั้งแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารและพัฒนาธุรกิจ
โรงแรมในนครดานัง ซึ่งสคต. จะพิจารณาจัดท านัดหมายให้  

นอกจากนี้ ในฐานะเป็นรองผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Bach Dang Hotel Complex 
Trading – Service JSC. ซึ่งเป็นบริษัทด าเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม อาคาร
ส านักงาน เซอร์วิสอาพาร์ทเม้นท์ อาคารพาณิชย์ให้เช่า ภัตตาคารและจัดทัวร์ในประเทศและต่างประเทศ 
Mrs. Chi ได้แจ้งให้สคต. ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของการก่อสร้าง พัฒนาโครงการ Bach Dang Hotel 
Complex (สคต. เคยเยี่ยมชมโครงการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ตามรายงานที่แนบ) ว่าปัจจุบันโรงแรมที่
บริษัทซื้อการบริหารจัดการโรงแรมจากเครือ Hilton ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เริ่มรับแขกเข้าพักเมื่อสิ้น
เดือนธันวาคม 2561 และก าลังมองหานักลงทุนไทยเพ่ือจัดตั้งสปาแผนไทยในโรงแรมด้วย ทั้งนี้ สคต. จะ
พิจารณาจัดส่งข้อมูลให้ Mrs. Chi ในโอกาสต่อไป ส าหรับอาคารที่เป็นเซอร์วิสอาพาร์ทเม้นท์ ออฟฟิศให้เช่า
และฟลาซ่า ได้เปิดให้บริการบางส่วนแล้ว และคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีหน้า  

ในฐานะเป็นรองประธานสมาคมโรงแรมเวียดนาม Mrs. Chi ได้เชิญผู้อ านวยการสคต.       
เข้าร่วมงานสัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมของเวียดนามที่จัดขึ้นโดยสมาคมโรงแรมเวียดนาม ณ นครโฮจิมินห์ 
ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งสคต. ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับงานสัมมนาและยินดีจะเข้าร่วมงานด้วย 

ในการนี้ สคต. ณ นครโฮจิมินห์ได้ขอบคุณ Mrs. Chi ในการต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ให้แก่คณะของสคต. รวมทั้ง ขอความร่วมมือเชิญชวนสมาชิกของสมาคมเข้าร่วมงาน Thailand 
HORECA B2B ณ นครดานัง ภายใต้โครงการจัดคณะผู้แทนการค้าไทยเจรจาการค้า ณ เมืองเศรษฐกิจ/    
เมืองรองที่มีศักยภาพในตอนกลาง-ตอนใต้ของเวียดนาม ที่สคต. จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2562 ซ่ึงทาง
สมาคมฯ ยินดีจะให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และเชิญสมาชิกของสมาคมเข้าร่วมงาน  

 

  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*************************************************** 
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ 

มกราคม 2562 


