ที่ สนญ.130/2564
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
เรื่ อง

ขอเชิญร่ วมเดินทางสารวจหล่่งท่องเที่ยว กรุ งเทพ – อยุธยา

เรี ยน ท่านสมาชิก
ด้วยสมาคมไทยธุ รกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ได้กาลนดจัดพาสมาชิ กผูป้ ระกอบการธุ รกิจนา
เที่ ยวเข้าร่ วมเดิ นทางสารวจหล่่ งท่องเที่ ยว เส้นทาง กรุ งเทพ – อยุธยา ระลว่างวันที่ 26– 27
พฤศจิกายน 2564 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใล้สมาชิ กได้รั บทราบข้อมู่ด้านการท่องเที่ยว พร้ อมทั้ง
ส่ งเสริ มโครงการศึกษาห่ะออกหบบเส้นทางภายใต้หนวคิด BCG Tourism ตามนโยบายภาครัฐ ที่
ส่ ง เสริ ม การท่ องเที่ ย ว ตามยุท ธศาสตร์ ก ารขับเค่ื่ อนการพัฒนาประเทศไทย นาสู่ เ ป้ า ลมาย การ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมห่ะสิ่ งหวด่้อมสู่ การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
ทั้งนี้ ท่านสมาชิ กที่สนใจร่ วมกิ จกรรม โปรดกรุ ณาส่ งหบบตอบรับ ก่ับมายังสมาคมฯทาง
อีเม่ info@atta.or.th ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ก่อนเว่า 17.00 น. รับจานวน 50 ท่าน มี
ค่าใช้จ่ายท่าน่ะ 900._ บาท (รวมภาษีมู่ค่าเพิ่ม) ขอสงวนสิ ท ธิ ตาม่ าดับ การจองห่ะการโอนค่ า
เดินทาง
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอหสดงความนับถือ
ส่ งทางอีเม่
( นายศิษฎิวชั ร ชีวรัตนพร )
นายกสมาคมไทยธุ รกิจการท่องเที่ยว

ใบตอบรับ
การเดินทางสารวจแหล่งท่ องเทีย่ ว กรุงเทพ – อยุธยา
ระหว่ างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2564
(กรุ ณาเขียนตัวบรรจงใล้ชดั เจน)
ชื่อ …………………………………………....………………………………………………………
บริ ษทั …………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์……………………………....……………โทรสาร………………………..………………
E-mail : ................................................................... ลมายเ่ขสมาชิก…………………………………
ID Line:…………………………………………….
1. ชื่อ(นาย,นาง,น.ส.) ……………………..………นามสกุ่ …………………………………...…...
ตาหลน่ง .......................................... เบอร์ มือถือ……………………… ID Line …………………....
2. ชื่อ(นาย,นาง,น.ส.) ……………………..………นามสกุ่ …………………………………...…...
ตาหลน่ง .......................................... เบอร์ มือถือ……………………… ID Line …………………....

่งชื่อ...……………..…………………….
ตาหลน่ง…..……………………………...
วันที่……….……………………………...
 ค่าใช้จ่ายเดินทางท่าน่ะ 900.- บาท (รวมภาษีมู่ค่าเพิ่ม) พักล้อง่ะ2 ท่าน
 ส่ งใบตอบรับภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ก่อนเว่า 17.00 น.
 ทางโทรสารลมายเ่ข 0-2237-6045 ลรื อ E-mail: info@atta.or.th
 ท่านสามารถโอนค่าใช้จ่ายได้ที่ ธ.กสิ กรไทย - พัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชี "สมาคมไทยธุ รกิจการ
ท่องเที่ยว" เ่ขที่บญั ชี 011-1-71468-1 ประเภทออมทรัพย์ พร้อมส่ งสาเนาใบโอนเงินมาที่โทรสาร
ลมายเ่ข 0-2237-6045 ลรื อ E-mail: info@atta.or.th

กาหนดการ
Fam Trip เส้ นทาง กรุ งเทพ - อยุธยา
โครงการศึกษาและออกแบบเส้ นทางภายใต้ แนวคิด BCG Tourism ตามนโยบายรัฐบาล
วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 กรุ งเทพ-อยุธยา-B2B-การบรรยายพิเศษ
06.00 น.

นัดพบที่โรงหรมเอเชีย ห่ะ่งทะเบียนสมาชิกทั้ง 50 ท่าน

07.30 น.

ออกเดินทางสู่ จงั ลวัดพระนครศรี อยุธยา โดยรถโดยสารปรับอากาศ
VIP ตามมาตรฐาน Health & Safety

09.30 น.

เดินทางถึงอาเภอบางปะอิน
- ผูป้ ระกอบการต้อนรับคณะที่ รักษ์บางปะอินคาเฟ่
- นาคณะเยีย่ มชมต่าดเก่าบางปะอิน ลรื อ 'ต่าดใน' ต่าดดั้งเดิม
ของชาวพระนครศรี อยุธยา สร้างขึ้นตั้งหต่ปี 2480 โดย ล่วง
ดารงสมบัติศิริ
- Coffee break ที่ ประภาคาร เกาะบ้านเ่น
- นาคณะเดินทางต่อ ข้ามหม่น้ าเจ้าพระยาเพื่อไปเยีย่ มชมพิพิธภัณฑ์
ศิ่ป์ หผ่นดิน - Arts of the Kingdom Museum

12.00 น.

รับประทานอาลารก่างวันที่ร้าน เดอริ วา่ อโยธยา
- เยีย่ มชมวัดพระงาม ประตูหล่งกา่เว่า
- เครื อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังลวัดพระนครศรี อยุธยา
ภูเขาทอง
- ศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ
- เข้าเช็คอินที่โรงหรม Classic Kameo

17.30 น.

ตุก๊ ๆทัวร์ ชม Ayutthaya Night Light ณ บริ เวณอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา

19.00 น.

Dinner Talks ที่ร้านท่าล่วง
พร้ อมการบรรยายพิเศษ "เล่ าเรื่ องเมืองอยุธยา"
โดย ศ.ดร.ธงทอง จันทรางศุ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 อยุธยา-กรุ งเทพ
ช่วงเช้า รับประทานอาลารเช้าที่โรงหรม
09.00 น.

กิจกรรมพี่ลมื่นชวนออเจ้า มาตะุ่ยกรุ งเก่าหต่งไทยเที่ยวกรุ ง(เก่า)
- วัดพุทไธศวรรย์ ชมการหสดง มวยโบราณ
โดย Ayothaya Fight Gym
- วัดไชยวัฒนาราม

11.00 น.

ก่ับโรงหรมเพื่อเตรี ยมตัวเช็คเอ้าท์

12.00 น.

รับประทานอาลารก่างวันที่ Ayutthaya Park
กิจกรรม Business Matching สมาชิก ATTA พบ ผูป้ ระกอบการ
อยุธยา (Sellers 10-15 ผูป้ ระกอบการ)

14.30 น.

ออกเดินทางก่ับกรุ งเทพโดยสวัสดิภาพ

รายการอาจมีการปรับเป่ี่ยนเพื่อความเลมาะสมโดยไม่มีการหจ้ง่่วงลน้า
*********************ขอขอบคุณ****************************

