ที่ สนญ.096/2562
วันที่ 20 มีนาคม 2562
เรื่ อง

ขอเชิ ญเข้าร่ วมประชุมสมาชิกประจาเดือน มีนาคม 2562

เรี ยน ท่านสมาชิกฯ
สิ่ งที่แนบมาด้วย 1. กาหนดการ
2. แบบตอบรับเข้าร่ วมการประชุม
เนื่องด้วยสมาคมไทยธุ รกิจการท่องเที่ยว (ATTA) มีกาหนดจัดประชุมสมาชิกประจาเดือน มีนาคม
สมัยที่ 38 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องวาสนา 6-8 ชั้น 3
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริ น พระราม 9 กรุ งเทพฯ เบอร์โทร 02-641-4777
ตามที่สมาคมฯ ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริ หารสมาคมฯ ชุดใหม่ สมัยที่ 38 ประจาปี 2562 –
2563 สาเร็ จลุล่วงแล้วนั้น ในการประชุมสมาชิกครั้งนี้ ซึ่ งเป็ น ครั้งที่ 1 ของสมัยปั จจุบนั จึงจัดให้มีการแถลง
นโยบายและแนวทางการทางานต่างๆที่สาคัญ เพื่อให้ท่านสมาชิ กรับทราบข้อมูลอันเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินธุ รกิจต่อไป
ทั้งนี้ ใคร่ ขอเรี ยนเชิ ญท่านสมาชิ กฯเข้าร่ วมการประชุ ม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น
และขอเชิญร่ วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็ จสิ้ นการประชุม (สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิ เข้าร่ วมประชุ ม
และรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ผูต้ ิดตามมี ค่าใช้จ่ายท่านละ 850 บาท) กรุ ณายืนยันการเข้าร่ วม
ประชุ ม โดยส่ ง แบบตอบรั บ กลั บ มายัง สมาคมฯ ที่ ห มายเลขโทรสาร 02-237-6045 และทางอี เ มล
info@atta.or.th
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
***ส่ งทางอีเมล***
(นายวิชิต ประกอบโกศล)
นายกสมาคมไทยธุ รกิจการท่องเที่ยว

ระเบียบวาระการประชุ มสมาชิ กประจาเดือน มีนาคม 2562
สมัยที่ 38 ครั้งที่ 1
วัน พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น.
ณ ห้ องวาสนา 6-8 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้ นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุ งเทพฯ เบอร์ โทร 02-641-4777
ระเบียบวาระการประชุ มสมาชิ กประจาเดือน มีนาคม 2562 สมัยที่ 38 ครั้งที่ 1
ลงทะเบียนพร้อม
รับประทานอาหารว่าง
เปิ ดประชุม

เวลา 09.00 น.
เวลา 10.30 – 12.00 น.

วาระที่ 5

วาระการประชุ ม
เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ (ท่านนายกฯ)
 สถิตินกั ท่องเที่ยวจากสมาคมฯ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562
รับรองรายงานการประชุ มสมาชิกประจาเดือน ธันวาคม 2561 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 17
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 - 17.30 น. ณ ห้องนภาลัยบอลรู ม โรงแรม
ดุสิตธานี สี ลม กรุ งเทพฯ (จานวน 9 หน้า)
รายงานสถานภาพสมาชิก
3.1 สถานภาพสมาชิกสมาคมฯ
3.2 แนะนาสมาชิกใหม่ จานวน 18 ราย
นาเสนอผลิตภัณฑ์ ใหม่
4.1 ไตรภูมิ
4.2 Siam Hop
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 38 แถลงนโยบาย

วาระที่ 6

เรื่องอืน่ ๆ

วาระที่ 1
วาระที่ 2

วาระที่ 3

วาระที่ 4

ประโยชน์ จากการประชุมสมาชิก ประจาเดือน :
1. สมาชิกสมาคมฯ ได้รับข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง
2. พบปะสังสรรค์ ระหว่างเพื่อนสมาชิก
3. ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่าน
4. สิ ทธิอื่นๆในการเข้าร่ วมกิจกรรมตามความเหมาะสมในแต่ละโครงการ

แบบตอบรับ
การประชุ มสมาชิ กประจาเดือน มีนาคม 2562
สมัยที่ 38 ครั้งที่ 1
วัน พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น.
ณ ห้ องวาสนา 6-8 ชั้ น 3 โรงแรมโกลเด้ นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุ งเทพฯ เบอร์ โทร 02-641-4777
ชื่อ – สกุล ผู้เข้ าร่ วมประชุม :

ตาแหน่ ง :

บริษัท :

หมายเลขสมาชิก :

ทีอ่ ยู่ :
โทร. :

แฟ็ กซ์ :

อีเมล_________________________________________

ค่ าลงทะเบียนในการเข้ าประชุม : สมาชิกเข้าร่ วมฟรี 1 ท่าน / 1 บริ ษทั (กรณี มีผตู ้ ิดตาม เสี ยค่าใช้จ่ายท่านละ 850 บาท)
**************************************************************************************************************

ลาดับวาระการประชุ มโดยสั งเขป
09.00 – 10.00 น.
10.30 – 12.00 น
12.00 – 14.00 น.

ดังนี้
ลงทะเบียน และ รับประมานอาหารว่าง
ดาเนินการประชุ มสมาชิ กตามลาดับวาระ
รับประทานอาหารกลางวันร่ วมกัน

ส่ งแฟ็ กมาทีเ่ บอร์ โทรสาร 02-237-6045 หรือ อีเมล info@atta.or.th
*** ขอขอบคุณ***

