ที่ สนญ. 113/2562
17 เมษายน 2562
เรื่ อง

ขอเชิญเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มการขายในตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน

เรี ยน

ท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติ

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. กาหนดการเดินทาง
2. แบบตอบรับเข้าร่ วมเดินทาง
ด้วยสมาคมไทยธุ รกิ จการท่องเที่ ยว (ATTA) ได้กาหนดจัดกิ จกรรม Road Show to China 2019 ขึ้ น
ระหว่างวันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2562 ให้กบั สมาชิ กทั้งสามัญและสมทบจานวน 60 ราย เดินทางไปพบปะและ
เจรจาธุ รกิจกับผูป้ ระกอบการท้องถิ่น ณ เมืองเซี่ ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน เมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี และเมืองฉาง
ซา มณฑลหู หนาน ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ งมีประชากรรวมกันถึ ง 150 ล้านคน เพื่อตอบสนองนโยบาย
ภาครัฐในการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย และเป็ นการนาเสนอสิ นค้าและรายการนาเที่ยว
ใหม่ๆของสมาชิกสมาคมฯในกิจกรรมดังกล่าว ดังรายละเอียดในโปรแกรมที่แนบมาด้วยนี้
ในโอกาสนี้ สมาคมฯจึงขอเรี ยนเชิ ญท่านสมาชิ กเข้าร่ วมงานฯในครั้งนี้ หากท่านใดสนใจโปรดส่ งใบ
ตอบรับพร้อมชาระค่าเดินทางเต็มจานวนและส่ งสาเนาหน้าพาสปอร์ ตที่ชดั เจนมายังสมาคมฯได้ที่เบอร์ โทรสาร
02-237-6045 หรื ออีเมล info@atta.or.th ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานได้ที่ เบอร์ โทร 02-237-6046 -8 คุณกุลสตรี
(เชอร์ รี่) ต่ อ 11 หรื อ คุ ณโชติ ยา (มิ น) เบอร์ ต่อ 22 ทั้งนี้ สมาคมฯกาหนดรั บ สมัครผู้ร่วมคณะเดินทางจานวน
ทัง้ สิ้ น 60 บริ ษัทๆละไม่ เกิน 2 ท่าน และ ขอสงวนสิทธิให้ แก่ สมาชิ กทีจ่ องและชาระเงินก่ อนภายใน 3 วันหลังจาก
ส่ งใบตอบรับ หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ส่ งทางอีเมล
(นายวิชิต ประกอบโกศล)
นายกสมาคมฯ

แบบตอบรับเข้ าร่ วมงาน Road Show China 2019
ระหว่ างวันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2562
ณ เมืองเซี่ยเหมิน หนานชาง และเมืองฉางซา ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
*****************************************************************************************************

(กรุณากรอกตัวบรรจงให้ ชัดเจนเป็ นภาษาอังกฤษ)

Company Name ...................................................................................................................................................
Address ..............................................................................................................................................................
Tel .................................................... Fax........................................ E-mail.........................................................

1. ชื่ อผู้เดินทางหลัก

กรุณาเขียนชื่อ สกุล ภาษาไทย ตัวบรรจง

ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................

Please fill data in English
Name
.................................................................. Surname ..........................................................................
Position .................................................................. Mobile .............................................................................
Passport No. …………………………Expired Date………..……………………Mobile……….……………..

2. กรณีมผี ู้ติดตาม

กรุณาเขียนชื่อ สกุล ภาษาไทย ตัวบรรจง

ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................

Please fill data in English
Name
......................................................................... Surname ...................................................................
Position ......................................................................... Mobile ......................................................................
Passport No. …………………………Expired Date………..……………………Mobile……….……………...
กรุ ณาระบุ ( ราคาดังกล่าว รวม Vat 7% แล้ว )
สมาชิกสามัญ 49,800.- บาท/ท่าน รวม Vat = 53,286.- บาท ( 1 โต๊ะ / ไม่รวมค่าทาวีซ่า )
ผูต้ ิดตามสมาชิกสามัญ 54,800.- บาท/ท่านรวม Vat = 58,636.- บาท ( Twin / ไม่รวมค่าทาวีซ่า )
สมาชิกสมทบ 54,800.- บาท/ท่านรวม Vat = 58,636.- บาท (1 โต๊ะ / Twin / ไม่รวมค่าทาวีซ่า )
ผูต้ ิดตามสมาชิกสมทบ 59,800.- บาท/ท่านรวม Vat = 63,986.- บาท ( Twin / ไม่รวมค่าทาวีซ่า )
ต้องการพักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,000 บาท/ท่านรวม Vat = 10,700.- บาท
ค่าบริ การจัดทา VISA ( 1,500 + 300 ) 1,800 บาท/ท่าน รวม Vat = 1,926.- บาท
**สาหรับท่านที่จองตัว๋ เครื่ องบินเอง หักค่าตัว๋ ออก 14,800.- บาท**
รวมเป็ นจานวนเงินทีต่ ้ องชาระทั้งสิ้น ....................................บาท
ประทับตราบริษัท

ลายเซ็น............................................
วันที่......................................................

หมายเหตุ
 ส่ ง แบบตอบรั บ พร้ อมช าระค่ า เดิ น ทางเต็ ม จานวน และส าเนาหน้า พาสปอร์ ต ที่ ชัด เจน ได้ท าง E-mail:
info@atta.or.th หรื อ เบอร์ โทรสาร 02-237-6045 ทั้งนี้ สามารถชาระค่าใช้จ่าย เป็ นเงินสดได้ที่ส มาคมฯ
อาคารวอลล์สตรี ททาวเวอร์ ออฟฟิ ศคอนโดมิเนี ยม ชั้น 10 ถนนสุ รวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ หรื อโอนเข้า
บัญชี ธนาคารกสิ กรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชี “สมาคมไทยธุรกิจการท่ องเที่ยว” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่
011-1-71468-1 และส่ งแฟ็ กซ์ สาเนาใบโอนเงิ น มาที่อีเมล info@atta.or.th หรื อ โทรสาร เบอร์ 02-2376045 ภายใน 3 วันหลังจากการจอง ทั้งนี้ หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
 หากยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน สมาคมฯ จะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ น
 กรณี ตอ้ งการทาวีซ่าจีน โปรดแจ้งสมาคมฯ จะจัดพนักงานประสานงานกับท่านต่อไป ส่ งเล่ มพาสปอร์ ต
ฉบับจริ ง ต้องมีอายุใช้ได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน และ หน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า , รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2
รู ป พื้นหลังเรี ยบสี ขาว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) สาเนาทะเบียนบ้าน และ สาเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ชุ ด
พร้อมชาระค่าทา วีซ่า 1,500 บาท ค่าบริ การทาวีซ่า 300 บาท ยังไม่รวม Vat
 สาหรับท่านที่มีวซี ่าจีนแล้ว กรุ ณาส่ งสาเนาหน้าวีซ่า มาให้ทางสมาคมฯตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
 ราคาดังกล่าว รวม Vat 7% ค่าเครื่ องบิน ค่ารถบัสทรานส์เฟอร์ ค่าที่พกั ค่าอาหาร ค่าประกัน แต่ไม่รวมค่าทา VISA

