ที่ สนญ. 004/2562
7 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง ขอเชิ ญร่ วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี ATTA / TAT / THA ครั้งที่ 58
เรี ยน ท่านสมาชิก
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1) ใบตอบรับ
2) แผนที่สนามกอล์ฟ ริ เวอร์ เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ จังหวัดปทุมธานี
ด้วยสมาคมไทยธุ รกิ จการท่องเที่ยว (ATTA) ร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (TAT) และสมาคม
โรงแรมไทย (THA) ได้กาหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี เพื่อเป็ นการเชื่ อมสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง 3 หน่วยงาน
ซึ่ งการแข่งขันในครั้งนี้ สมาคมไทยธุ รกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เป็ นเจ้าภาพในการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่องาน
การแข่งขันกอล์ฟประเพณี ATTA / TAT / THA ครั้งที่ 58
วันแข่งขัน
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
สถานที่
สนามกอล์ฟ ริ เวอร์ เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ จังหวัดปทุมธานี
ลงทะเบียน
เวลา 10.00 น
SHOT GUN เวลา 12.00 น.
ค่าใช้จ่าย
กรี นฟี / แคดดี้ / รถกอล์ฟ / อาหารรองท้อง-กลางวัน และงานเลี้ยงตอนเย็น
ท่านละ 2,500 บาท (รวม Vat7%)
จานวนผูเ้ ข้าแข่งขันทั้งหมด 105 ท่าน แบ่งเป็ น ATTA 40 ท่าน / TAT 35 ท่าน / THA 30 ท่าน
หากชาระเงินภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2562 จ่ ายเพียง ท่านละ 2,000 บาท (รวม Vat 7%)
สมาคมฯ จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านสมาชิ กฯ เข้าร่ วมการแข่งขันในครั้ งนี้ โดยใน 1 ทีม จะมีผูร้ ่ วมแข่งขัน 3
หน่วยงาน และส่ งใบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ทางโทรสารหมายเลข 0-2237-6045 หรื อ E-mail : info@atta.or.th
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2562 และสมาคมฯ ขอความร่ วมมือจากท่านสมาชิ กฯ โปรดนาของรางวัลมา
เพื่อจับฉลากร่ วมกัน จะเป็ นพระคุณยิง่
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

1.) คุณสิ รินพร นทีสรรพวุฒิ โทร.0-2237-6046-8 ต่อ 14
2.) คุณกชนันท์ ทรัพย์บริ บูรณ์ โทร.0-2237-6046-8 ต่อ 20

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

( นายวิชิต ประกอบโกศล )
นายกสมาคมฯ

ใบตอบรับ
การแข่ งขันกอล์ฟประเพณี ATTA / TAT / THA ครั้งที่ 58
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
ณ สนามกอล์ฟ ริเวอร์ เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ จังหวัดปทุมธานี
ชื่ อผู้เข้ าร่ วมแข่ งขัน ( 1 ทีมมี 3 หน่ วยงาน)
1. ............................................................................HANDICAP ...............................
2. ............................................................................HANDICAP ...............................
3. ...........................................................................HANDICAP ...............................
4. ............................................................................HANDICAP ...............................

บริ ษทั ..............................................................................................................................................................
โทรศัพท์.......................................... โทรสาร ................................ E-mail :............................................

สามารถสแกน QR Code เข้ ากรุ๊ปไลน์ งานกอล์ฟประเพณีได้ ที่

การชาระเงิน
 ชาระเงินสดหรื อโอนเงิน ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิ กรไทย สาขาพัฒน์พงศ์
 ชื่อบัญชี “สมาคมไทยธุ รกิจการท่องเที่ยว” เลขที่บญั ชี 011-1-71468-1 ประเภทออมทรัพย์
 กรุ ณาส่ งใบ PAY - IN มายังสมาคมฯ โทรสารหมายเลข 0-2237-6045 หรื อ E-mail : info@atta.or.th
 ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,500 บาท (รวม Vat 7%)
หากชาระเงินภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2562 จ่ ายเพียง ท่านละ 2,000 บาท (รวม Vat 7%)
เสื้ องานกอล์ฟประเพณี ราคา 500 บาท ชาระเงินพร้อมรับเสื้ อทีห่ น้ างานเท่านั้น
ชาย SIZE รอบอก (นิว้ )
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่ อ – สกุล

S
41 - 13

M
43 - 45

หญิง SIZE รอบอก (นิว้ )

L
XL
XXL
S
45 - 47 47 - 49 52 - 54 34 - 36

M
36 - 38

L
38 - 40

XL
40 - 42

แผนที่ สนามกอล์ฟ ริเวอร์ เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ จังหวัดปทุมธานี

