


 

 
 The Federation of Thai Industries – F.T.I.    Thailand – Philippines Business Council  

  

Tentative Program 

On 

The Visit of Thai Business Delegation to the Philippines 

10-12 October 2018, Manila, The Philippines 

 

Program 

Day 1 

Wednesday, 10  October 2018 

Bangkok – Manila (TG 620) 

05.30 Arrive at Suvarnabhumi International Airport and proceed on for check-in 

07.35  Leave Bangkok for Manila by TG 620 (Flight Duration: 3 hours 20 minutes) 

11.55 Arrive at Manila (Ninoy Aquino International Airport) (Local Time +1 hour) 

13.00  Lunch 

14.30 Meet with the National Economic and Development  Authority 

16.00 Pay a courtesy call on Minister of Trade and Industry 

18.00 Have discussion with the Thai Embassy in Manila as well as discuss with Thai 

Businessmen located in Manila  

21.00 Leave from the Thai Embassy in Manila and stay overnight at the hotel 

Day 2 

Thursday, 11  October  2018 
Manila 

7.00  Breakfast 

9.00 Thailand – Philippines Business Forum 

12.00  Lunch 

13.30  Business Networking /Matching 

16.00 Study visit at Ayala Corporation  

18.00  Dinner with Ayala Corporation 

21.00 Leave from Ayala Corporation and stay overnight at the hotel 

Day 3 

Friday, 12  October  2018 
Manila – Bangkok (TG 625) 

07.00 Breakfast 

09.00  Having a meeting with the Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI)  

12.00  Working lunch with The 3rd Joint Meeting of Thailand – Philippine & Philippine – 
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Thailand Business Councils 

16.00  Leave for Ninoy Aquino International Airport 

17.15 Arrive at the airport and proceed on for check-in 

20.15 Leave Manila for Bangkok by TG 625 

22.30  Arrive at Suvarnabhumi International Airport 
 



กรณุากรอกข้อความให้ครบถว้น เพ่ือประโยชน์ของท่าน เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี

อ่ืนๆ : จองและซ้ือตัว๋เคร่ืองบินเอง ( หกัค่าตัว๋กรุป๊ Economy Class = 13,500 บาท / ท่าน ) ท่าน
ตัว๋ Business Class ช าระเพ่ิม ท่าน

หมายเหตุและเง่ือนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

(ตวัพมิพใ์หญ่)

ต าแหน่ง (Eng) (ตวัพมิพใ์หญ่) เบอรม์อืถอืผูเ้ดนิทาง (ต้องกรอก ส าหรบัใชว้นัเดนิทาง)
เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง
(Passport ตอ้งมอีายุไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน)

วนัหมดอาย ุ

ใบสมคัรเขา้รว่มกิจกรรม

เอกสารน้ีถอืเป็นใบแจง้หน้ี

สมาชิก BM Platinum
** พิเศษ ** สมาชิก (1)+(2):
สมาชกิสภาอุตฯ และBM 

Member / GS1

37,000 ฿/ท่าน37,000 ฿/ท่าน

บริษทั (ช่ือภาษาไทย)

(2) สมาชิก
สภาอตุสาหกรรมฯ

(1) สมาชิก Business 
Matching 
หรือ GS1

จ านวนผูส้มคัร (ท่าน)
      >> ระบุตวัเลข >>

ผูป้ระกอบการทัว่ไปอตัราค่าสมคัร

จดัโดย สภาธรุกิจไทย-ฟิลิปปินส ์สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

1 ทา่น (ไมร่วม VAT) 37,000 ฿/ท่าน37,000 ฿/ท่าน

วนัหมดอาย ุ

ระหวา่งวนัท่ี 10 – 12 ตลุาคม 2018 (3 Days, 2 Nights)
ณ กรงุมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
ศึกษาดงูานและงานประชมุสมัมนา

(ตวัพมิพใ์หญ่) บริษทั (ช่ือภาษาองักฤษ) 

เลขที ่สมาชกิสภาอุตสาหกรรมฯ

โทรศพัท์

ท่ีอยู ่( ส าหรบัออกใบก ากบัภาษี )

 สมาชกิ BM Platinum สมาชกิ Business Matching หรอื GS1 

โทรศพัทม์อืถอื โทรสาร 

** พกัห้องเด่ียว **
เพ่ิมท่านละ

** กรณุาแนบ ส าเนา Passport ผูเ้ดินทาง พร้อมใบสมคัร **

5,000 ฿/ท่าน

อตัราค่าเข้าร่วมกิจกรรม  (ได้รบัการยกเวน้ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%)                                 หน่วย: บาท

E-mail : Website : 

ประเภทของสินค้า / บริการ (ระบเุป็นภาษาองักฤษเท่านัน้)

39,000 ฿/ท่าน

๏ ท่านท่ี 1 ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย)  (ภาษาองักฤษ-ตามพาสปอรต์)       MR.       MS.(ตวัพมิพใ์หญ่)

ต าแหน่ง (Eng) (ตวัพมิพใ์หญ่) เบอรม์อืถอืผูเ้ดนิทาง (ต้องกรอก ส าหรบัใชว้นัเดนิทาง)
เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง
(Passport ตอ้งมอีายุไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน)

๏ ท่านท่ี 2 ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย)  (ภาษาองักฤษ-ตามพาสปอรต์)       MR.       MS.

v -฿                       

รวมค่าสมคัร (ไม่รวม VAT) -฿                       

1. ค่าสมคัรนี้ รวม: ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดั ไป-กลบั, ค่าภาษสีนามบนิ, ค่าทีพ่กั (หอ้งคู่), ค่าอาหาร, ค่ารถในการเดนิทาง, ค่าเขา้ชมและค่าเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆ ตามทีร่ะบุในโปรแกรม,
    ค่าทปิทวัร ์และค่าบรหิารจดัการต่างๆ

-฿                       

** ราคาตัว๋โดยสารเครือ่งบนิอาจปรบัราคาสงูขึน้เมือ่ใกลว้นัเดนิทาง ทางสภาอุตสาหกรรมฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ราคาส่วนต่างทีเ่พิม่ขึน้ **  ตัว๋เครือ่งบนิเมือ่ซื้อแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนืทางได้

** กิจกรรมน้ี ไม่เข้าร่วมกิจกรรมสะสมคะแนน ส าหรบัสมาชิกทุกประเภท **

-฿                       -฿                       -฿                                   -฿                             

2. ค่าสมคัรนี้ ไม่รวม:  ค่าธรรมเนยีมวซ่ีากรณยีืน่แบบปกต,ิ ค่าล่าม, ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เชน่ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าอาหาร ค่าเครื่องดืม่, และค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นใดทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ, ค่า
ด าเนนิการท า
    หนงัสอืเดนิทาง (Passport), ค่าธรรมเนยีมวซ่ีากรณยีืน่แบบเรง่ด่วน, และค่าธรรมเนยีมน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กก./ท่าน)

รวมยอดช าระทัง้ส้ิน (รวม VAT, บาท) -฿                 

-฿                   

-฿                       

รวมอตัราค่าเข้าร่วมกิจกรรม (ยงัไม่รวม VAT, บาท) -฿                       

-13,500.00 ฿/ท่าน 

24,000.00 ฿/ท่าน 



การช าระเงิน

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ โซน ซี  ชัน้ 4 เลขท่ี 60 ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรงุเทพฯ 10110

หน่วยงานจบัคู่ธรุกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทนุ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ratchadakorns@off.fti.or.th, ratchadakorns.fti@gmail.comE-mail :

Website : www.ftimatching.com

โทร 02-345-1124  มือถอื 086-329-1976, 086-329-1978  โทรสาร : 02-345-1119, 02-3451281-3

MONKY2

โทรศพัท์ 

วนัท่ีสมคัร 

มือถอื

ส่งใบสมคัร และสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม :

       แห่งประมวลรษัฎากร จงึไมเ่ขา้ขา่ยตอ้งเสยีภาษเีงนิไดน้ติบุิคคล และไมอ่ยู่ในขา่ยตอ้งถกูหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จดัตัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ. จดัตัง้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530 ไมเ่ขา้ลกัษณะเป็นบรษิทั หรอืหา้งหุน้ส่วนนติบุิคคลตามมาตรา 39

 ช ำระเงนิสด หรอืเชค็สัง่จ่ำย “สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย” (เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี: 0-9930-00132-25-4) แผนกกำรเงนิ โซน C ชัน้ 4

 โอนเงนิเขำ้บญัช ี “สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ธนาคารกรงุไทย เลขท่ี 009-1-70874-5  บญัชีออมทรพัย ์สาขาศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ

       (Bank Code # 0060009) แลว้ส่งโทรสารส าเนาใบ PAY IN พรอ้มระบุรายละเอยีดชือ่ท่าน/ชือ่บรษิทั มายงัสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทรสาร 02-345-1119

 หมายเหต:ุ (1) กรณผีูส้มคัรขอยกเลกิภำยหลงัส่งใบสมคัร และยงัไมไ่ดช้ ำระเงนิ ** ผูส้มคัรจะถกูปรบัเป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท หรือมากกว่าหากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ตามจริงสงูกว่า **

ลงช่ือผูส้มคัร (ผูติ้ดต่อ) 

                           (ยงัไมร่วม Vat) หากผูส้มคัรไมท่ าการช าระเงนิค่าปรบั จะไมม่สีทิธิเ์ขา้รว่มกจิกรรมใดๆ ในครัง้ต่อไปของหน่วยงานจบัคู่ธุรกจิ สภาอุตสาหกรรมฯ จนกว่าจะท าการช าระค่าปรบั
                       (2) กรณผีูส้มคัรขอยกเลกิภายหลงัช าระเงนิค่าสมคัรแลว้ หน่วยงานจบัคู่ธุรกจิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าสมคัรแก่ผูส้มคัร

คณุรชัฎากร
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