ที่ สนญ.183/2562
วันที่ 6 สิ งหาคม 2562
เรื่ อง

ขอเรี ยนเชิ ญเข้าร่ วมงาน ATTA Road Show to Jakarta 2019

เรี ยน

ท่านสมาชิก ผูท้ รงเกียรติ

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. โปรแกรม

2. แบบตอบรับ

ด้วยสมาคมไทยธุ รกิจการท่องเที่ยว กาหนดจัดกิจกรรม ATTA Road Show to Jakarta 2019
ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2562 ณ กรุ งจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซี ย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการ
ขายสิ นค้าและบริ การทางการท่องเที่ยว ด้านสันทนาการ (Leisure Travel) การประชุมและสัมมนาด้านธุ รกิจ
(Business Travel &MICE ) การจับคู่ทางธุ รกิ จระหว่างผูป้ ระกอบการนาเที่ ยวจากประเทศไทย และ
อินโดนี เซี ย เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จนาเที่ยว ได้เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์สินค้าทางการ
ท่องเที่ยวของตนเองเพื่อต่อยอดทางธุ รกิจต่อไป
ในโอกาสนี้ สมาคมฯจึงขอเชิ ญชวนท่านสมาชิกที่สนใจเข้าร่ วมงานดังกล่าว โปรดส่ งแบบตอบ
รับมายังสมาคมฯ โดยสมาคมฯ กาหนดรับสมัครสมาชิ ก สามัญจานวน 20 บริ ษ ทั และ สมาชิ กสมทบ
จานวน 20 บริ ษทั ราคาท่านละ 24,500 บาท ผูต้ ิดตามราคาท่านละ 17,000 บาท (รายละเอียดตามใบตอบรับ
ราคาดังกล่าวยังไม่รวม vat 7%) พร้อมชาระค่าธรรมเนี ยมการเข้า ร่ วมงานเป็ นเงิ นสดหรื อโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชี สมาคมไทยธุ รกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 011-1-71468-1 ประเภท
ออมทรัพย์ พร้อมส่ งสาเนาใบโอนเงินมาได้ที่อีเมล info@atta.or.th หรื อ แฟ็ กซ์ 02 – 237-6045 ภายใน
วันที่ 30 สิ งหาคม 2562 ขอสงวนสิ ทธิ์สาหรับท่ านที่จองก่ อนและชาระเงินก่ อนตามลาดับจนครบจานวน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณบุญฤทธิ์ (ปุย) โทร 02-237-6046-8 ต่อ 22
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
***ส่ งทางอีเมล***
(นายวิชิต ประกอบโกศล)
นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

แบบตอบรับ
ATTA Road Show to Jakarta 2019
ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2562 ณ กรุ งจาการ์ ตา ประเทศอินโดนีเซีย
********************************************************************************************

Company Name ................................................................................................................................................
Address……….....................................................................................................................................................
Tel .......................................... Fax........................................ E-mail................................................................
1. ชื่ อผู้เดินทางหลัก : กรุ ณาเขียนชื่อ สกุล ภาษาไทย ตัวบรรจง
ชื่อ – นามสกุล นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................
Please fill data in English
Name (Ms./Mrs./Mr.)......................................................... Surname...................................................................
Position ............................................. Mobile ..............................................Line ID………..........................
Passport No. …………………………………………Expired Date………………………………..................
2. ชื่ อผู้ติดตาม : กรุ ณาเขียนชื่อ สกุล ภาษาไทย ตัวบรรจง
ชื่อ – นามสกุล นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................
Please fill data in English
Name (Ms./Mrs./Mr.)......................... ............................... Surname ................................................................
Position .......................................... Mobile .......................................Line ID……..............….....................
Passport No. …………………………………………Expired Date……….............……………………….....
สมาชิกสามัญ / สมทบ
ราคาท่านละ 24,500.- บาท รวม Vat = 26,215.- บาท ( Twin) ( ไม่สามารถ หัก ณ ที่จ่าย )
พักเดี่ยว ท่านละ 28,000.- บาท รวม Vat = 29,960.- บาท ( ไม่สามารถ หัก ณ ที่จ่าย )
ผูต้ ิดตาม
ราคาท่านละ 17,000.- บาท รวม Vat = 18,190.- บาท (Twin) ( ไม่สามารถ หัก ณ ที่จ่าย )
พักเดี่ยว ท่านละ 20,000.- บาท รวม Vat = 21,190 .- บาท

( ไม่สามารถ หัก ณ ที่จ่าย )

ลายเซ็น............................................
ประทับตราบริ ษทั

วันที่.................................................

หมายเหตุ
 ราคาดังกล่าวรวมค่าร่ วมงานเจรจาธุรกิจ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าที่พกั ค่าอาหาร ค่าเบี้ยประกันภัย และ อื่นๆแล้ว
 ส่งใบตอบรับพร้อมชาระเงินเป็ นเงินสดหรื อโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิ กรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชี สมาคมไทยธุรกิจการ
ท่องเที่ยว เลขที่ 011-1-71468-1 ประเภทออมทรัพย์ พร้อมส่งสาเนาใบโอนเงินมาได้ที่อีเมล info@atta.or.th
ภายในวันที่ 30 สิ งหาคม 2562 ขอสงวนสิ ทธิ์สาหรับท่านที่จองก่อนและชาระเงินก่อนตามลาดับจนครบจานวน

Program
ATTA Road Show to Indonesia
in Jakarta 17 – 19 October 2019
***************************************************************
Thursday, 17 October, 2019
12.00 Hrs.
: Meet at Suvarnabhumi Airport Check-in Row G16-G19 Gate 4
14.10 Hrs.
: Depart for Jakarta by Garuda Airline flight BKK – CGK GA867
17.45 Hrs.
: Arrive at Jakarta's Soekarno-Hatta International Airport
: Dinner at Restaurant…………………………………….
: Check in at HARRIS Vertu Hotel Harmoni in Jakarta
(Address : Jl. Hayam Wuruk No.6, RT.6/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120 Indonesia Tel : +62 21 22036000)

Friday, 18 October, 2019 (B2B Table Top Sales )
: ABF at Hotel
: Sales Call 3 Calls (SIC – 5 Persons per car)
: Lunch at Restaurant…………………………………….
: B2B Table Top Sales
: Dinner at Hotel
: Overnight at HARRIS Vertu Hotel Harmoni
Saturday, 19 October, 2019
: ABF at Hotel
09.30 Hrs.
: Transfer to Jakarta's Soekarno-Hatta International Airport
12.40 Hrs.
: Depart for Bangkok by flight CGK – BKK GA868
16.15 Hrs.
: Arrive at Suvarnabhumi Airport
*****************************************************************

