
 

 

 

ท่ี  สนญ.130/2564 
 

     วนัท่ี  12  พฤศจิกายน 2564 
 

เร่ือง ขอเชิญร่วมเดินทางส ารวจหล่่งท่องเท่ียว กรุงเทพ – อยธุยา 
 

เรียน ท่านสมาชิก 
 

 

 ดว้ยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว (ATTA) ไดก้ าลนดจดัพาสมาชิกผูป้ระกอบการธุรกิจน า 

เท่ียวเขา้ร่วมเดินทางส ารวจหล่่งท่องเท่ียว  เส้นทาง กรุงเทพ – อยุธยา ระลว่างวนัท่ี 26– 27

พฤศจิกายน 2564 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใล้สมาชิกไดรั้บทราบขอ้มู่ดา้นการท่องเท่ียว พร้อมทั้ง

ส่งเสริมโครงการศึกษาห่ะออกหบบเส้นทางภายใตห้นวคิด BCG Tourism ตามนโยบายภาครัฐท่ี

ส่งเสริมการท่องเท่ียว ตามยุทธศาสตร์การขบัเค่่ือนการพฒันาประเทศไทย น าสู่เป้าลมาย การ

ท่องเท่ียวอยา่งรับผดิชอบต่อสังคมห่ะส่ิงหวด่อ้มสู่การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
 

ทั้งน้ี  ท่านสมาชิกท่ีสนใจร่วมกิจกรรม โปรดกรุณาส่งหบบตอบรับ ก่บัมายงัสมาคมฯทาง

อีเม่ info@atta.or.th  ภายในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 ก่อนเว่า 17.00 น. รับจ านวน 50 ท่าน  มี

ค่าใชจ่้ายท่าน่ะ 900._ บาท (รวมภาษีมู่ค่าเพิ่ม)   ขอสงวนสิทธิตาม่ าดับการจองห่ะการโอนค่า

เดินทาง 

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ    
    

 

      ขอหสดงความนบัถือ 
                                      ส่งทางอีเม่ 

                ( นายศิษฎิวชัร  ชีวรัตนพร )  
                         นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว        
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

           ใบตอบรับ 
                              การเดนิทางส ารวจแหล่งท่องเทีย่ว  กรุงเทพ –  อยุธยา 
                                         ระหว่างวนัที ่26 - 27 พฤศจิกายน 2564 
 
 (กรุณาเขียนตวับรรจงใลช้ดัเจน) 
ช่ือ …………………………………………....……………………………………………………… 

บริษทั………………………………………………………………………………………………… 

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

E-mail : ................................................................... ลมายเ่ขสมาชิก………………………………… 

ID Line:…………………………………………….  

 

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

ต าหลน่ง .......................................... เบอร์มือถือ……………………… ID Line ………………….... 

 
2. ช่ือ(นาย,นาง,น.ส.) ……………………..………นามสกุ่ …………………………………...…... 

ต าหลน่ง .......................................... เบอร์มือถือ……………………… ID Line ………………….... 

 

 

่งช่ือ...……………..……………………. 

ต าหลน่ง…..……………………………...  

วนัท่ี……….……………………………... 

 
 ค่าใชจ่้ายเดินทางท่าน่ะ 900.- บาท (รวมภาษีมู่ค่าเพิ่ม) พกัลอ้ง่ะ2 ท่าน  
 ส่งใบตอบรับภายในวนัท่ี  22  พฤศจิกายน 2564  ก่อนเว่า 17.00 น.  
 ทางโทรสารลมายเ่ข 0-2237-6045 ลรือ E-mail: info@atta.or.th  
 ท่านสามารถโอนค่าใชจ่้ายไดท่ี้ ธ.กสิกรไทย - พฒัน์พงศ ์  ช่ือบญัชี "สมาคมไทยธุรกิจการ
ท่องเท่ียว"  เ่ขท่ีบญัชี 011-1-71468-1 ประเภทออมทรัพย ์ พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินมาท่ีโทรสาร
ลมายเ่ข 0-2237-6045 ลรือ E-mail: info@atta.or.th  

mailto:info@atta.or.th
mailto:info@atta.or.th


 
 
 

            ก าหนดการ 
Fam Trip เส้นทาง กรุงเทพ - อยุธยา 

โครงการศึกษาและออกแบบเส้นทางภายใต้แนวคิด BCG Tourism ตามนโยบายรัฐบาล 
วนัที ่26 – 27 พฤศจิกายน 2564 

 
วนัที ่26 พฤศจิกายน 2564     กรุงเทพ-อยุธยา-B2B-การบรรยายพเิศษ 

06.00 น.    นดัพบท่ีโรงหรมเอเชีย   ห่ะ่งทะเบียนสมาชิกทั้ง 50 ท่าน 

07.30 น.  ออกเดินทางสู่จงัลวดัพระนครศรีอยธุยา โดยรถโดยสารปรับอากาศ 

VIP ตามมาตรฐาน  Health & Safety 

09.30 น.    เดินทางถึงอ าเภอบางปะอิน 

- ผูป้ระกอบการตอ้นรับคณะท่ี รักษบ์างปะอินคาเฟ่ 

- น าคณะเยีย่มชมต่าดเก่าบางปะอิน ลรือ 'ต่าดใน' ต่าดดั้งเดิม

ของชาวพระนครศรีอยธุยา  สร้างข้ึนตั้งหต่ปี 2480 โดย ล่วง

ด ารงสมบติัศิริ 

- Coffee break ท่ี ประภาคาร เกาะบา้นเ่น 

- น าคณะเดินทางต่อ ขา้มหม่น ้าเจา้พระยาเพื่อไปเยีย่มชมพิพิธภณัฑ์

ศิ่ป์หผน่ดิน - Arts of the  Kingdom Museum 

12.00 น.    รับประทานอาลารก่างวนัท่ีร้าน เดอริวา่ อโยธยา 

- เยีย่มชมวดัพระงาม ประตูหล่งกา่เว่า 

- เครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนจงัลวดัพระนครศรีอยุธยา      

ภูเขาทอง 

- ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บา้นของพอ่ 

- เขา้เช็คอินท่ีโรงหรม Classic Kameo 

17.30 น.  ตุก๊ๆทวัร์ ชม Ayutthaya Night Light ณ บริเวณอุทยาน

ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

19.00 น.  Dinner Talks ท่ีร้านท่าล่วง  

พร้อมการบรรยายพเิศษ "เล่าเร่ืองเมืองอยุธยา" 

โดย ศ.ดร.ธงทอง  จันทรางศุ 



 

 

 

 

วนัที ่27 พฤศจิกายน 2564  อยุธยา-กรุงเทพ 
 

ช่วงเชา้ รับประทานอาลารเชา้ท่ีโรงหรม 
 

09.00 น.    กิจกรรมพี่ลม่ืนชวนออเจา้ มาตะุ่ยกรุงเก่าหต่งไทยเท่ียวกรุง(เก่า) 

- วดัพุทไธศวรรย ์ชมการหสดง มวยโบราณ  

โดย Ayothaya Fight Gym 

- วดัไชยวฒันาราม 

11.00 น.    ก่บัโรงหรมเพื่อเตรียมตวัเช็คเอา้ท์ 

12.00 น.    รับประทานอาลารก่างวนัท่ี Ayutthaya Park 

กิจกรรม Business Matching สมาชิก ATTA พบ ผูป้ระกอบการ

อยธุยา   (Sellers 10-15 ผูป้ระกอบการ) 

14.30 น.    ออกเดินทางก่บักรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 

 

 

         รายการอาจมีการปรับเป่่ียนเพื่อความเลมาะสมโดยไม่มีการหจง้่่วงลนา้ 

 

              *********************ขอขอบคุณ**************************** 


