
  

 

 

 

ท่ี สนญ. 114/2563   
 วนัท่ี  9  กนัยายน  2563   

 

เร่ือง ขอเชิญร่วมงาน เท่ียวไทย ร่วมใจช่วยชาติ "ทิศทางการท่องเท่ียวหลงั COVID-19" 
 

เรียน ท่านสมาชิกสามญั 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    1.  ก าหนดการเดินทาง 
 2. ใบตอบรับ 
 

  ดว้ยสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดก้ าหนดจดัน าสมาชิกผูป้ระกอบการธุรกิจ

น าเท่ียวเขา้ร่วมงาน เท่ียวไทย ร่วมใจช่วยชาติ "ทิศทางการท่องเท่ียวหลงั COVID-19" ระหว่างวนัท่ี 16- 18 

กนัยายน 2563 ณ ต านานป่ารีสอร์ท  จงัหวดัระยอง 
 

  ดว้ยเหตุน้ี สมาคมฯใคร่ขอเชิญสมาชิกสามญัร่วมเดินทาง  รับจ านวน 30 ท่าน  บริษทัละ 1 

ท่าน  มีค่าใชจ่้ายท่านละ 300 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่านสมาชิกท่ีสนใจโปรดส่งใบตอบรับ กลบัมายงัสมาคม

ฯทางโทรสารหมายเลข 02-237-6045 หรือ ทางอีเมล info@atta.or.th  ภายในวนัศุกร์ท่ี 11 กนัยายน 2563 ก่อน

เวลา 12.00 น.    อน่ึงขอสงวนสิทธ์ิคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมเดินทาง โดยข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการฯถือ

เป็นท่ีส้ินสุด  ติดต่อผูป้ระสานงาน   โทร. 02-237-6046-8  คุณบุญฤทธ์ิ ต่อ 22  หรือ  คุณอนญัพร ต่อ 20 
 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
          ขอแสดงความนบัถือ 

        ส่งทางอีเมลทางอีเม* 

                  ( นายวชิิต  ประกอบโกศล ) 
              นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว 
 
 

 

 

 
 



 ช่ือผู้เดินทาง  

 
 
 
 

 
 

ใบตอบรับ 
การร่วมเดินทางในโครงการ เทีย่วไทย ร่วมใจช่วยชาติ "ทิศทางการท่องเที่ยวหลงั COVID-19" 

กรุงเทพ - ระยอง  
   วนัที ่16 -18  กนัยายน  2563 

 

 

 

(กรุณาเขียนตัวบรรจงให้ชัดเจน)  

ช่ือบริษทั…………………………………………………………………………………………………  

โทรศพัท…์………………………………………….โทรสาร……………………………………………  

E-mail : ................................................................... หมายเลขสมาชิก…………………………………… 

ID Line:……………………………………………. 

     

 

1.   ช่ือ (นาย,นาง,น.ส.) ……………………..………นามสกุล ……………………………………...…... 

ต าแหน่ง ..................................................................... เบอร์มือถือ……………………………………….... 

  

        ลงช่ือ...……………..…………………….  

                   ต าแหน่ง…..……………………………... 

         วนัท่ี............................................................ 
 

 ค่าใชจ่้ายเดินทางท่านละ  300 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้) พกัคู่  Twin Room 
 ส่งใบตอบรับภายในวนัศุกร์ท่ี  11 กนัยายน 2563  ก่อนเวลา  12.00 น. 
 ทางโทรสารหมายเลข 0-2237-6045 หรือ  E-mail: info@atta.or.th 
 สมาคมฯ จะแจง้ยนืยนักลบัยงัท่านสมาชิก  พร้อมให้รายละเอียดการช าระเงินค่าเดินทางตามขั้นตอน

ต่อไป  

 

 

ประทบัตราบริษัท 

COMPANY STAMP 



 

 
 
 
 
 

การร่วมเดินทางในโครงการ เทีย่วไทย ร่วมใจช่วยชาติ "ทิศทางการท่องเที่ยวหลงั COVID-19" 
กรุงเทพ - ระยอง  

  วนัที ่16 -18  กนัยายน  2563 
ก าหนดการ 
วนัที ่16  กนัยายน 2563 
06.00 – 06.45 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี 
07.00 น.              ออกเดินทางจาก โรงแรมเอเชีย  

เดินทางเขา้สู่ จ.ระยอง  
11.00 น.  ลงทะเบียน ณ ต านานป่า รีสอร์ท จงัหวดัระยอง 

12.00 น.  รับประทานกลางวนั ณ ต านานป่า รีสอร์ท จงัหวดัระยอง 

13.00 น.   รับฟังบรรยายและร่วมกิจกรรมของ  

 กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  

 โดย  นายสาธิต  ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงสาธารณสุข 

16.00 น.  ปิดการประชุม 

18.00 น.  งานเล้ียงสังสรรค ์   
 

วนัที ่17 กนัยายน 2563 
9.00 น.   ลงทะเบียนผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และผูเ้ขา้ร่วมงาน 
09.30 – 10. 30 น. พิธีเปิดโครงการ เท่ียวไทย ร่วมใจช่วยชาติ และ บรรยาย 
   โดย นายพิพฒัน์   รัชกิจประการ  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
10.30 – 11.00 น.  บรรยายโดย  ผูแ้ทนจาก กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
11.00 – 11.15 น.  พกัเบรกรับประทานอาหารวา่ง (ในหอ้งประชุม) 
11.20 – 11.30 น.        บรรยายโดย  ผูแ้ทนจาก การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
11.30 – 11.40 น. บรรยายโดย  ผูแ้ทนจาก องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่ง

ย ัง่ยนื  (องคก์ารมหาชน) 
11.40 – 12.00 น.  บรรยายโดย ผูแ้ทนจาก ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ 

(องคก์ารมหาชน) 
12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั 

 



 

 

 

 
 

13.30 – 14.30 น.  ร่วมท า Workshop และเสวนา หวัขอ้“ทิศทางการท่องเท่ียวหลงั COVID - 19” 
14.30 น.  พกัเบรกรับประทานอาหารวา่ง  
15.00 น.  เปิดประชุมสามญัสมาชิกสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
   โดย นายชยัรัตน์  ไตรรัตนจรัสพร  

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  
17.00 น.  ปิดการประชุม 
18.00 น.  งานเล้ียงสังสรรค ์
  
วนัที ่18  กนัยายน 2563 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
09.00 น.   เช็คเอา้ท ์ออกจากท่ีพกั 
09.30 น.  น าทุกท่านเดินทางกลบั   
11.30 น.  กลบัถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ  
 

**โปรแกรมนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
หมายเหตุ 
ค่าบริการนี้รวม 

 ค่าใชจ่้าย  300 บาทต่อคน (รวม Vat) 
 หอ้งพกั  สองท่าน (Twin  Room) 
 บริการอาหารตามระบุในรายการ 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ไม่รวมค่าทิป มคัคุเทศก ์ 100 บาท/วนั  
 ไม่รวมค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
 กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่คืนเงินสมาชิกทุกกรณี 

 

**************************************************************************************** 


