ที่ สนญ. 268 /2561
วันที่ 12 ธันวาคม 2561
เรื่ อง

ขอเชิ ญเข้าร่ วม ประชุมสมาชิ กประจาเดือน ธันวาคม 2561 และ ATTA Dinner Talk &

New Year Party 2019
เรี ยน ท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติทุกท่าน
สิ่ งที่แนบมาด้วย 1. กาหนดการ
2. แบบตอบรับเข้าร่ วม
เนื่ องด้วยสมาคมไทยธุ รกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กาหนดจัดประชุมสมาชิกประจาเดือน ธันวาคม สมัยที่
37 ครั้งที่ 17 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 - 17.30 น. (ลงทะเบียนพร้อมรับประทานอาหาร
ว่าง เวลา 14.00 – 15.00 น.) ณ ห้องนภาลัยบอลรู ม โรงแรม ดุสิตธานี สี ลม กรุ งเทพฯ เบอร์โทร 02-200-9000
ในโอกาสพิเศษนี้ ทางสมาคมฯได้จดั การเสวนาพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจ และ การท่ องเที่ยวของไทย ปี
2562” โดยได้รับเกี ยรติ จากผูท้ รงคุ ณวุฒิ จานวน 3 ท่าน โดย ดร.ทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบาย
การเงิน ธนาคารแห่ งประเทศไทย คุ ณยุ ทธศั กดิ์ สุ ภ สร ผู้ว่า การการท่ องเที่ยวแห่ งประเทศไทย และ คุ ณวิชิ ต
ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่ องเที่ยว จะมาร่ วมเสวนาในครั้งนี้ เพื่อให้ท่านสมาชิ กฯได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจด้านตลาดการท่องเที่ยวในปี หน้านี้ อันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิจของ
ท่านสมาชิกฯต่อไป
ทั้งนี้ สมาคมฯจึงขอเรี ยนเชิญท่านสมาชิกฯ เข้าร่ วมการประชุ ม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าว และขอ
เชิญร่ วมกิจกรรมงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่าในโอกาสส่ งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ ระหว่างเวลา 18.00 – 22.00 น.
สมาชิ กสมาคมฯ มีสิทธิเข้ าร่ วมงานฟรี 1 ท่ าน สาหรั บผู้ติดตาม จะมีค่าใช้ จ่าย 1,000 บาท/ท่ าน/บริ ษัท (จากัดให้
ผู้ติดตามบริ ษทั ละ 1 คนเท่ านั้น) หากท่ านใดประสงค์ เข้ าร่ วม กรุ ณายืนยันการเข้ าร่ วมประชุ มเพื่อสารองที่นั่ง โดย
ส่ งแบบตอบรับได้ทางเบอร์ โทรสาร 02-237-6045 หรื อ อีเมล info@atta.or.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทร. 02-237-6046-8 คุณกชนันท์ ต่อ 20 หรื อ คุณกชพรรณ ต่อ 24
ขอแสดงความนับถือ
***ส่ งทางอีเมล***
(นายวิชิต ประกอบโกศล)
นายกสมาคมไทยธุ รกิจการท่องเที่ยว

กาหนดการประชุมสมาชิก
ATTA DINNER TALK & NEWYEAR PARTY

“ทิศทางเศรษฐกิจ และ การท่ องเทีย่ วของไทย ปี 2562 ”
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
เวลา 15.00 - 22.00 น.
ณ ห้ องนภาลัย บอลรู ม โรงแรม ดุสิตธานี ถนนสี ลม กรุ งเทพฯ
***************************************************************************
กาหนดการ
เวลา
14.00 – 15.00 น.
15.00 – 15.30 น.
15.30 - 17.00 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน และ รับประทานอาหารว่าง
ดาเนินการประชุมสมาชิกประจาเดือน
เสวนาพิเศษ หัวข้ อ

“ทิศทางเศรษฐกิจ และ การท่ องเทีย่ วของไทย ปี 2562 ”

โดย ผูท้ รงคุณวุฒิ
 คุณยุทธศักดิ์ สุ ภสร
ผูว้ า่ การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 ดร.ทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส
ผูช้ ่วยผูว้ า่ การสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 คุณวิชิต ประกอบโกศล
นายกสมาคมไทยธุ รกิจการท่องเที่ยว
ดาเนินการเสวนาโดย คุณศรุ ดา ชูศรี
17.30 น.
มอบของที่ระลึกแก่ ผูท้ รงคุณวุฒิ
งานเลีย้ งดินเนอร์ พร้ อมดนตรีบรรเลง
18.00 – 22.00 น.
คุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่ องเทีย่ ว
กล่าวต้อนรับ แขกผูม้ ีเกียรติ และกล่าวอวยพรปี ใหม่
จับรางวัล
เล่นเกม
22.00 น.
จบงาน
หมายเหตุ
* ติดต่ อสารองทีน่ ั่งได้ ทสี่ มาคมฯ โทร. 02-237-6046-8 ต่ อ 20 คุณกชนันท์ หรื อ ต่ อ 24 คุณกชพรรณ
* ผู้เข้ าร่ วมงานต้ องส่ งแบบตอบรับสารองทีน่ ั่งเท่ านั้น 1 บริษัท / 1ท่ าน สงวนสิ ทธิผ้ ูติดตามมีค่าใช้ จ่าย 1,000 บาท/
คน/บริษัท เท่านั้น

