ที่ สนญ. 090/2561
วันที่ 18 เมษายน 2561
เรื่ อง

ขอเชิญ เข้าร่ วมงาน Amazing Thailand Road Show to India 2018

เรี ยน

ท่านสมาชิกประเภทสามัญ

ด้วยสมาคมไทยธุ รกิจการท่องเที่ยว ได้ร่วมงาน Amazing Thailand Road Show to India
2018 ระหว่างวันที่ 20, 22, 25 และ 27 มิถุนายน 2561 ณ เมืองชัยปุระ, โกลกาตา, อินดอร์ และ เจนไน
ประเทศอินเดีย ในพื้นที่บูธของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นงานส่ งเสริ มการขายสิ นค้าและ
บริ การทางการท่องเที่ยว ด้านสันทนาการ (Leisure Travel) และ การประชุมด้านธุ รกิจ ( Business
Travel &MICE ) ที่เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจนาเที่ยว ได้เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์สินค้า
ทางการท่องเที่ยวของตนเองตลอดจนพบปะเจรจาติดต่อธุ รกิจกับตัวแทนบริ ษทั นาเที่ยว
สมาคมฯมี
วัตถุประสงค์ จะสนับสนุนสมาชิกให้ขยายธุ รกิจพบปะผูค้ า้ ต่างประเทศ
ในโอกาสนี้ จึงขอเชิ ญชวนท่านสมาชิกสามัญ ที่สนใจ โปรดส่ งแบบตอบรับมายังสมาคมฯ
ซึ่งจะรับสมัครจำนวนจำกัด 5 บริษัทเท่ำนั้น พร้อมชาระค่าร่ วมงานเป็ นเงินสดหรื อโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชีสมาคมไทยธุ รกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 011-1-71468-1
ประเภทออมทรัพย์ กรุ ณาส่ งสาเนาใบโอนเงิน โดยแฟ็ กซ์มาที่ เบอร์ 0-2237-6045 ภำยในวันที่ 15
พฤษภำคม 2561 ท่ำนใดชำระเงินก่อนจะได้ รับสิ ทธิก่อน จนครบจำนวน 5 บริษัท รำยละเอียดเพิม่ เติม
กรุ ณำติดต่ อ คุณมินนี่ โทร 02-237-6046-8 ต่ อ 22
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
***ส่ งทางอีเมล***
(นายวิชิต ประกอบโกศล)
นายกสมาคมไทยธุ รกิจการท่องเที่ยว

แบบตอบรับกำรร่ วมออกบูธ Amazing Thailand Road Show to India 2018
วันที่ 20, 22, 25 และ 27 มิถุนำยน 2561
ณ เมืองชัยปุระ, โกลกำตำ, อินดอร์ และ เจนไน ประเทศอินเดีย
************************************************************************************

Only Active Member
Company Name ...................................................................................................................................
Address ............................................................................................................................................
Tel
.......................................... Fax........................................ E-mail........................................
ชื่ อผู้เดินทำง

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………………………………..
โปรดเลือก (Only Active Member)
............. สมาชิกสามัญ ราคา 42,800.- บาท ( รวม Vat ) / บริ ษทั / 2 บัตรเข้างาน
ลายเซ็น............................................
ประทับตราบริ ษทั
 ราคาดังกล่ าว รวมค่ าออกงานพบปะผู้ประกอบการ

วันที่.................................................
ไม่ รวมตัว๋ เครื่ องบิน ค่ าวีซ่า ค่ าทีพ่ กั

 ส่ งแบบตอบรับทาง E-mail: info@atta.or.th หรื อ โทรสาร 0-2237-6045 พร้ อมชาระค่ าเดินทางเป็ นเงินสด
ได้ ทสี่ มาคมฯ หรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์ พงศ์ ชื่ อบัญชี “สมาคมไทยธุรกิจการท่ องเทีย่ ว”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 011-1-71468-1 กรุณาส่ งแฟ็ กซ์ ใบสาเนาโอนเงิน ทีเ่ บอร์ 0-2237-6045 ภายในวันที่ 15
พฤษภาคม 2561 จองก่ อน จ่ ายเงินก่ อน ตามสิทธิจนครบจานวน 5 บริษัท
 กรณียกเลิกการเดินทาง หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สมาคมฯ จะไม่ คืนเงินใดๆทั้งสิ้น
 โปรดส่ งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ต 1 ใบพร้ อมแบบตอบรับ กลับมายังสมาคมฯ
 หมายเหตุ: รายการสามารถเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสม

