ที่ ธว. 024/59-61
เรื่อง

14 มิถุนายน 2559

งานสงเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents Europe, South Africa & Oceania Markets

เรียน ผูจัดการทัว่ ไป / ผูอํานวยการฝายขาย
สิ่งที่สง มาดวย 1. รายละเอียดโครงการ
2. ใบสมัครเขารวมกิจกรรม และ แบบฟอรมยืนยันการชําระเงิน
3. กําหนดการ
สมาคมโรงแรมไทย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และสมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยว รวมจัดงาน Hotels Meet
Local Agents Europe, South Africa & Oceania Market โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดกิจกรรมใหแกโรงแรมสมาชิก
และบริษัทนําเที่ยว ไดมีโอกาสพบปะเพื่อเจรจาธุรกิจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน (Table Top Session) ซึ่ง
จะเปนอีกชองทางหนึ่งในการทําการตลาดรวมกันในอนาคต โดยมีแผนงานกําหนดจัดขึ้น ในวันศุกรที่ 5 สิงหาคม 2559
เวลา 13.00 – 19.30 น. ณ หองคริสตัล บอลรูม โรงแรม ฮอลิเดยอินน สีลม กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รับสมัคร Seller จํานวน 60 หนวยงาน (ไมเกิน 2 ทาน / หนวยงาน)
2. คาใชจายทานละ 3,745 บาท + บัตรหองพัก หรือบัตรรับประทานอาหาร จํานวน 1 รางวัล
(Gift Voucher 1 รางวัล / หนวยงาน)
3. โปรดนํา Gift Voucher มามอบใหแกเจาหนาที่ของสมาคมฯ ในวันที่จัดงานเพื่อเปนรางวัล (Draw Prize)
ใหแก Buyers ที่เขารวมงาน
4. ปดรับสมัครในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หรือเมื่อมีโรงแรมแสดงความจํานงเขารวมงานครบตามจํานวน
ที่กําหนดไว ขึ้นอยูกับการชําระเงินของผูสมัครเขารวมงานเทานั้น (first–come–first–serve basis)
สมาคมโรงแรมไทย จึงขอเรียนเชิญโรงแรมสมาชิกที่สนใจ สมัครเขารวมในงานครัง้ นี้ โดยกรอกใบสมัครที่แนบมา
พรอมชําระคาลงทะเบียน โดยทานสามารถชําระเงินไดโดยการโอนเงิน พรอมนําสงสําเนาใบชําระเงิน (Pay-in Slip)
และรายละเอียดการชําระเงินลงบนแบบฟอรมที่แนบ กลับมายังสมาคมฯ ทางอีเมล marketing@thaihotels.org
และโปรดติดตอกลับมายังเจาหนาที่ฝา ยการตลาด ทางโทรศัพทหมายเลข 02 282 5277 ตอ 131-133 เพื่อใหเจาหนาที่
ตรวจสอบเอกสารเพื่อปองกันความผิดพลาด และจะยืนยันการเขารวมงานกลับไปยังทาน เมื่อไดรับใบสมัครและ
เอกสารการชําระเงิน (Pay-in Slip) ของโรงแรมเรียบรอยแลวเทานัน้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(สงทาง E-Mail)
สุกัญญา จันทรชู
ประธานฝายการตลาด

โครงการสงเสริมการขาย
Hotels Meet Local Agents Europe, South Africa & Oceania Market
รูปแบบงาน

:

สถานที่จัดงาน

:

กําหนดการจัดงาน

:

Table Top Session (Sitting Buyers, Walking Sellers)
/ Heavy Cocktail Dinner
หองคริสตัล บอลรูม
โรงแรมฮอลิเดยอินน สีลม กรุงเทพฯ
วันศุกรที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 19.30 น.

ผูเขารวมงาน
 ผูซื้อ (Buyer) คือ ผูประกอบการนําเที่ยวในประเทศไทย (Local Agents) ที่สําคัญและมีศักยภาพ
จํานวน 50 หนวยงาน
 ผูขาย (Seller) คือ โรงแรมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย และ สมาชิกมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย เทานัน้
จํานวน 60 หนวยงาน
คาใชจายในการลงทะเบียน
 โรงแรมสมาชิกมีคาใชจายในการเขารวมงาน ทานละ 3,745 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มเรียบรอยแลว)
กําหนดไมเกิน 2 ทาน/ หนวยงาน และตองนําบัตรหองพักหรือบัตรรับประทานอาหาร จํานวน 1 รางวัล (Gift
Voucher 1 รางวัล / หนวยงาน) มาใหเจาหนาที่สมาคมฯ ในวันที่จัดงาน

การชําระเงิน : เงินสดหรือโอนชําระเงิน ผานทางบัญชีกระแสรายวัน ของ “สมาคมโรงแรมไทย”
ธนาคารไทยพาณิชย สาขา ถนนวิทยุ เลขที่บญ
ั ชี 049-3-01538-9
กําหนดปดรับสมัคร

: วันศุกรที่ 15 กรกฎาคม 2559
(ขึ้นอยูกับการชําระเงินของผูสมัครเขารวมงาน เพียง 60 หนวยงานเทานั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตอ

:

ฝายการตลาด สมาคมโรงแรมไทย
โทรศัพท 02 282 5277 ตอ 131-133
อีเมลล : marketing@thaihotels.org

SELLER REGISTRATION FORM (Europe, South Africa & Oceania Market)
Please complete the Seller Registration Form as Microsoft Word File and return to THAI
HOTELS ASSOCIATION (THA) via email address: marketing@thaihotels.org (We will not accept any
applications via fax) no later than 15 July 2016.

ORGANIZATION DATA (Please type only)
Hotel Name:

City:

Tel:

Fax:

E-mail Address:

Website:

REGISTRATION FEES (Please tick where applicable)

Price included Vat 7 %

THA Member
 1 Person + Gift Voucher
3,745 Baht

PAYMENT

 2 Persons + Gift Voucher
7,490 Baht

Please send us the Bank Receipt as proof of payment. Application forms received
without Bank Receipts are considered incomplete and will not be confirmed

By Direct Remittance :

THAI HOTELS ASSOCIATION
CURRENT ACCOUNT No.049-3-01538-9 Siam Commercial Bank,
Wireless Road Branch.

Please return the pay-in slip to Marketing Department, Thai Hotels Association via e-mail:
marketing@thaihotels.org (We will not accept any applications via fax)



Please take a Gift Voucher to provide agents in the event
 Accommodation Voucher
 Restaurant Voucher

PERSONAL DATA (Please type only)
Given Name (Mr/Mrs/Ms)

Family Name

Position Organization
Direct E-mail:

Mobile:

Given Name (Mr/Mrs/Ms)

Family Name

Position Organization
Direct E-mail:

Mobile:

CONDITIONS FOR SELLER REGISTRATION






Each Seller organization may register a maximum of two (2) delegates, with the first applicant of the
organization paying Full Delegate registration fee and the second applicant paying Co-Delegate
registration fee.
Application must be made on a fresh form. Registration confirmation will be sent upon receipt of this
form and full payment of all fees.
Sharing between two (2) or more different business organizations are not allowed.
Submit the completed registration followed by required payment, no later than 15 July 2016.
(Based on first–come–first–serve basis) for inclusion in the appointment scheduling process.
Non-refundable for any cancellations after the payment

แบบฟอรมการชําระเงิน
Hotels Meet Local Agents Europe, South Africa & Oceania Market
วันศุกรที่ 5 สิงหาคม 2559
โรงแรมฮอลิเดยอินน สีลม กรุงเทพฯ
ขอมูลเพื่อใชออกใบเสร็จรับเงิน
โรงแรม
บริษัท
เลขประจําตัวผูเสียภาษี_____________________________ที่อยู
_________________________________________
ชื่อผูติดตอ
โทรศัพท

โทรสาร

ฝาย
อีเมล

ผูสมัครโปรดแจงรายละเอียดการชําระเงิน เพื่อความชัดเจนในการตรวจสอบ เพื่อใหทานสามารถเขารวมงานได
(ระบุใหชัดเจน) *** ชําระเงิน/โอนเงิน ณ วันที่

เวลา

จํานวนเงิน

บาท

โรงแรมยินยอมทําตามเงื่อนไขการสมัครเขารวมงาน :
1. โปรดกรอกรายละเอียดแบบฟอรมการชําระเงินพรอมแนบสําเนาเอกสารการชําระเงิน (Pay-in Slip)
ลงบนแบบฟอรมฉบับนี้ และสงกลับมายัง อีเมล marketing@thaihotels.org ภายในวันศุกรที่
15 กรกฎาคม 2559 หรือขึ้นอยูกับการโอนเงินผูสมัคร ครบตามจํานวนที่สมาคมฯ เปนผูกําหนด
(first–come–first–serve basis)
2. โปรดติดตอกลับมายังฝายการตลาด สมาคมฯ หมายเลข 02 282 5277 ตอ 131-133 เพื่อให
เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร ปองกันความผิดพลาด หากโรงแรมสงเอกสารมาลาชาตามขอ 1.
สมาคมฯ จะใหสิทธิกับโรงแรมที่ชําระเงินมาครบ และกรอกรายละเอียดสมบูรณเรียบรอย
Registration
3. สมาคมฯ ยืนยันการเขารวมงานใหแกทางโรงแรมได เมื่อไดรับเอกสาร Seller
From และแบบฟอรมการชําระเงิน ที่กรอกรายละเอียดสมบูรณเรียบรอยตามขอ1-2 ภายหลัง
จากวันที่ปดรับสมัคร
4. กรณีผูขาย (Seller) สมัครเกินกวาจํานวนที่กําหนด สมาคมฯ จะแจงใหโรงแรมที่ชําระเงินมาแลว
แตไมสามารถเขารวมงานไดใหทราบ และคืนคาสมัครใหแกโรงแรมในภายหลังจากวันที่จัดงาน
5. ไมสามารถคืนเงินสําหรับการยกเลิกใดๆ หลังจากที่สมาคมฯ ยืนยันการเขารวมงานไปเรียบรอยแลว

รายละเอียดการชําระเงิน : เงินสดหรือโอนชําระเงิน ผานทางบัญชีกระแสรายวัน
ของ “สมาคมโรงแรมไทย” ธนาคารไทยพาณิชย สาขา ถนนวิทยุ เลขทีบ่ ัญชี 049 – 3 – 01538 – 9
**** โปรดแนบสําเนาการชําระเงิน (Pay-in Slip) ลงในชองวางนี้ ****
พรอมกรอกรายละเอียดใหสมบูรณและสงกลับมายัง marketing@thaihotels.org

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ไมเกิน 17.00 น.
หมายเหตุ:

หากมีโรงแรมสมัครเขารวมงาน + โอนเงินมาครบตามจํานวน 60 หนวยงาน สมาคมฯ ขอปดรับสมัครกอน
กําหนดการที่แจงไวขางตน

