ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีในเขตคันไซ

KANSAI INNOVATIVE SOLUTIONS FOR BETTER FUTURE
ณ เมืองโอซาก้า - นารา - ชิ ซโู อกะ - และเมืองโตเกียว, ประเทศญี่ปนุ่
วันที่ 24 – 29 มกราคม 2559 (6 วัน 3 คืน)

จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม ร่วมกับ หน่ วยงานจับคู่ธรุ กิ จ ฝ่ ายส่งเสริ มการค้าและการลงทุน และ สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรุณากรอกข้อความด้วยตัวบรรจงและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ ของท่าน
(ภาษาอังกฤษ-ตามพาสปอร์ต)  MR.  MS.

ท่านที่ 1 ชือ่ -นามสกุล (ภาษาไทย)

เลขทีห่ นังสือเดินทาง (Passport ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน)

ตาแหน่ง

วันหมดอายุ

(ภาษาอังกฤษ-ตามพาสปอร์ต)  MR.  MS.

ท่านที่ 2 ชือ่ -นามสกุล (ภาษาไทย)

เลขทีห่ นังสือเดินทาง (Passport ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน)

ตาแหน่ง
บริ ษทั (ชื่อภาษาไทย)

วันหมดอายุ

บริ ษทั (ชื่อภาษาอังกฤษ)

เลขที่ สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ

สมาชิก BM Platinum

สมาชิก Business Matching, VIP Card, GS1

ที่อยู่ ( สาหรับออกใบกากับภาษี )
โทรศัพท์

โทรศัพท์มอื ถือ

โทรสาร

E-mail

Website

สิ นค้า / บริ การ ที่ต้องการนาไปเจรจาธุรกิ จ / หาพันธมิ ตรทางธุรกิ จ (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
อัตราค่าเข้าร่วมกิ จกรรม (ได้รบั การยกเว้นภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%)
อัตราค่าสมัคร

สมาชิ ก BM Platinum

หน่ วย: บาท

** พิ เศษ ** สมาชิ ก (1)+(2):
สมาชิกสภาอุตฯ และBM Member,
สมาชิกสภาอุตฯ และสมาชิก GS1

1 ท่าน (ไม่รวม VAT)
79,000 ฿/ท่าน
VAT 7%
5,530.00
อัตราต่อท่าน (รวม VAT)
84,530.00
จานวนผู้สมัคร (ท่าน)
รวมค่าสมัครทัง้ สิ้ น
฿
฿

(1) สมาชิ ก Business
Matching / BM VIP
หรือ สมาชิ ก GS1

80,500 ฿/ท่าน
5,635.00
86,135.00

** กรุณาแนบ สาเนา Passport ผู้เดิ นทาง พร้อมใบสมัคร **
(2) สมาชิ ก
** พักห้องเดี่ยว **
ผู้ประกอบการทัวไป
่
สภาอุตสาหกรรมฯ
เพิ่ มท่านละ

81,500 ฿/ท่าน
5,705.00
87,205.00
-

฿

-

81,500 ฿/ท่าน
5,705.00
87,205.00
฿

-

83,500 ฿/ท่าน
5,845.00
89,345.00
฿

-

9,000 ฿/ท่าน
630.00
9,630.00
฿

-

** ราคาตั ๋วโดยสารเครืองบิ
่ นอาจปรับราคาสูงขึ้นเมือ่ ใกล้วนั เดินทาง ทางสภาอุตสาหกรรมฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บราคาส่วนต่างทีเ่ พิม่ ขึ้น** ตั ๋วเครือ่ งบินเมือ่ ซื้อแล้วไม่สามารถเปลีย่ นวันเดืนทางได้

หมายเหตุและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิ จกรรม

** กิ จกรรมนี้ ไม่เข้าร่วมกิ จกรรมสะสมคะแนน สาหรับสมาชิ กทุกประเภท **

1. ค่าสมัครนี้ รวม: ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชันประหยั
้
ด ไป-กลับ, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหาร, ค่ารถในการเดินทาง, ค่าเข้าชมและค่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามทีร่ ะบุในโปรแกรม,
ค่าทิปทัวร์ และค่าบริหารจัดการต่างๆ
2. ค่าสมัครนี้ ไม่รวม: ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรณียน่ื แบบปกติ, ค่าล่าม, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร ค่าเครือ่ งดืม่ , และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ใดทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ, ค่า
ดาเนินการทาหนังสือเดินทาง (Passport), ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรณียน่ื แบบเร่งด่วน, และค่าธรรมเนียมน้าหนักของกระเป๋าเดินทางทีเ่ กินกว่าสายการบินกาหนด (20 กก./ท่าน)
การชาระเงิ น
 ชาระเงินสด หรือเช็คสั ่งจ่าย “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” (เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี : 0-9930-00132-25-4) แผนกการเงิน โซน C ชัน้ 4
 โอนเงินเข้าบัญชี “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 009-1-70874-5 บัญชี ออมทรัพย์ สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ
(Bank Code # 0060009) แล้วส่งโทรสารสาเนาใบ PAY IN พร้อมระบุรายละเอียดชือ่ ท่าน/ชือ่ บริษทั มายังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทรสาร 02-345-1119
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตังขึ
้ น้ ตาม พ.ร.บ. จัดตังสภาอุ
้
ตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530 ไม่เข้าลักษณะเป็ นบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลตามมาตรา 39
แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และไม่อยูใ่ นข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย
 หมายเหตุ: (1) กรณีผสู้ มัครขอยกเลิกภายหลังส่งใบสมัคร กรณียงั ไม่ได้ชาระเงิน ผู้สมัครจะถูกปรับเป็ นจานวนเงิ น 5,000 บาท หรือมากกว่าตามค่าใช้จา่ ยที่เกิ ดขึน้ จริ ง
(ยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) หากผูส้ มัครไม่ทาการชาระเงินค่าปรับ จะไม่มสี ทิ ธิเข้
์ าร่วมกิจกรรมใดๆ ในครัง้ ต่อไปของหน่วยงานจับคูธ่ ุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย จนกว่าจะทาการชาระค่าปรับเต็มจานวน
(2) กรณีผสู้ มัครขอยกเลิกภายหลังชาระเงินค่าสมัครแล้ว หน่ วยงานจับคูธ่ ุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าสมัครแก่ผสู้ มัคร
ส่งใบสมัคร และสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม ติ ดต่อ : คุณจารุณี / คุณนิ ศาชล
หน่ วยงานจับคู่ธรุ กิ จ ฝ่ ายส่งเสริ มการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมฯ
Website : www.ftimatching.com
ลงชื่อผู้สมัคร (ผู้ติดต่อ)
โทรศัพท์ : 02-345-1180, 02-345-1118 มือถือ : 086-329-1976, 086-329-1977 โทรสาร : 02-345-1119
โทรศัพท์
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com, nisachons@off.fti.or.th,nisachon.fti@gmail.com
วันที่สมัคร
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิต์ ิ โซน ซี ชัน้ 4 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิ เษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ICTI

