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AITALK

ขอแสดงความยินดีกับผูที่พิชิตรางวัล

TOP OF THE YEAR 2014

TOP DIRECT SPONSER PV - คุณสุวัชร พันธุชนินทร (309,358 PV)
“เปนรางวัลทีภ่ าคภูมใิ จมากๆ ขอบคุณทุกสรรพสิง่ ทีท่ ำใหวชั รมวี นั นี้ ขอบคุณแผนดินไทยแผนดินเกิด และขอบคุณแผนดิน
กัมพูชาทีใ่ หวชั รไดยา งกาวเขาไปทำงานอยางมีความสุข สนุกสนานและสำเร็จตามเปาหมายทีไ่ ดตง้ั ไว”
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วารสารรายเดือน เพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารและกิจกรรมภายในองคกร

/

WE GROW

วารสาร AITALK จัดทำโดย บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด โดยมีวัตถุประสงคเพิ่อเผยแพร
องคความรู ขาวสาร และประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ภายในองคกร ใหนักธุรกิจอิสระรับทราบ
ขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว และทั่วถึง

AITALK / ACTIV ITIE S UP DATE

TOP DIRECT SPONSER NEW CODE (Basic ขึน
้ ไป) - คุณจิรวัฒน ทีแสงแดง (196 CODE)
“ผมภูมใิ จสุดๆครับกับรางวัลทีไ่ ดรบั เปนรางวัลแหงการทุม เทในการเริม่ ตนธุรกิจไอยรา ผมมัน่ ใจและศรัทธาในไอยราครับ
ผมตัดสินใจสำเร็จตัง้ แตวนั แรกทีเ่ ขามา ไรเงือ่ นไขทุกอยาง ทำตามระบบ ทำตามคนสำเร็จ คิด พูด ลงมือทำ ทำอยางตอเนือ่ งและ
สม่ำเสมอ หาตนแบบใหเจอ สำเร็จแนนอนครับทีไ่ อยรา ความสำเร็จเริม่ ตนทีต่ วั เรา”
TOP DIRECT SPONSER AISTOCKIST - คุณเอกพงค ใจสม (18 AISTOCKIST)
“รางวัล Top of the year 2014 ทีท่ างไอยรามอบใหในปน้ี ผมคำนึงถึงผลประโยชนของทีมเปนสำคัญ และถายทอดระบบ
ทีด่ ที ส่ี ดุ ในการทำงานใหกบั ทีมงานดวยความเชือ่ มัน่ และรวดเร็ว ทำใหการทำงานทีมงานเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ ขอบคุณ...ไอยรา
แพลนเน็ต องคกรแหงนวัตกรรมทีม่ รี ะบบ Aismart ทีเ่ ปนเครือ่ งมือทีส่ ดุ ยอด กาวสูร ะบบ Passive Life”
TOP AISTOCKIST (PV สูงสุด) - คุณศศิรอร ธนะชัยวิสุทธิ์ (1,948,893 PV)
“รางวัล Top of the year ไมใชแครางวัลการประกาศความสำเร็จอยางเดียวเทานัน้ แตยงั เปนรางวัลทีก่ ารันตีการทำงาน
เปนทีม เพราะธุรกิจเครือขายไมไดเกิดจากความสำเร็จของเราคนเดียว มันคือรางวัลของทีมงาน”

TOP DIRECT SPONSER GOLD STAR - คุณมนัสนันท พรหมวิฐาน (6 GS)
“ดีใจคะ ไมคดิ วาตัวเองจะทำได ถาเราเจอสิง่ ทีด่ ๆี เราตองทำและอยาทอ ตองมีความจริงใจและความรักเปนสิง่ สำคัญมากๆ
ในการทำงานกับทุกคน คิดอยางเดียวคือทำใหดที ส่ี ดุ และสรางลูกทีมใหเติบโตมากยิง่ ๆขึน้ คะ”

ONE FORCE # 2

TOP DIRECT SPONSER PLATINUM STAR - คุณกิตติศักดิ์ วงศทิพยพันธ (5 PS)
“ขอบคุณบริษทั ไอยรา แพลนเน็ต ผูบ ริหารและพนักงานทุกๆทาน สำหรับรางวัลทีไ่ ดรบั นัน้ ผมถือเปนตัวแทนขององคกรทีไ่ ด
รวมมือกันในการทำผลงานชิน้ นี้ ความสำเร็จเกิดขึน้ ไดไมใชเพราะผมคนเดียว แตหมายถึงทีมทีใ่ หความรวมมือและรวมพลังกัน ทีมทุกคน
คือสวนรวมในความสำเร็จทีแ่ ทจริงของผมครับ และผมก็เชือ่ วาในโอกาสตอไปทุกๆคนก็มสี ทิ ธิร์ บั รางวัลนีไ้ ดเชนเดียวกัน ขอขอบคุณครับ”

ปลุกพลังชางสารไอยรา

TOP DIRECT SPONSER PEAL STAR - คุณกิตติศักดิ์ วงศทิพยพันธ (2 PES)
- คุณชมพูนุท - คุณฉัตรชัย ภคเมฆานนท (2 PES)
“ความสำเร็จของนุทครัง้ นีเ้ กิดขึน้ ไดจากทีมงานชางใหญทกุ ทาน ความสำเร็จ ทีเ่ กิดจากการสงตอความสำเร็จ แตเรามีการ
ตัง้ เปาหมายรวมกันกับทีม ทีมสำเร็จ เราสำเร็จคะ”
TOP AMRT OF THE YEAR 2014 (รายไดรวมสูงสุด) - คุณธนภัทร - คุณสุรพล ชาวสูงเนิน
(13,759,991.48 บาท)
“รูสึกภูมิใจอยางมากเมื่อไดรับโอกาสที่ดีแลวไมรอที่จะลงมือทำทันทีเลยตอเนื่องมาตลอดทำใหเราไดรับรางวัล
Top of the year และทีส่ ำคัญทีส่ ดุ เราไดพบกับเครือ่ งมือทีด่ ที ส่ี ดุ เวลานีค้ อื บริษทั ไอยรา แพลนเน็ตทีม่ รี ะบบสนับสนุนสงเสริม
ใหเราประสบความสำเร็จไดอยางรวดเร็วเกินความคาดหมาย ไอยราสุดๆจริงๆ รับโอกาส ไมรอ ลงมือทำ ไมเลิก สำเร็จ ขอบคุณคะ”
We Care / We Share / We Grow
“เราใส ใ จ เราแบ ง ป น เราเติ บ โตร ว มกั น ”

บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด
www.aiyara.co.th

เมือ่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2558 บริษทั ไอยราแพลนเน็ต จำกัด ไดจดั งาน ONE FORCE ครัง้ ที่ 2
ณ หอประชุมพุทธวิชชาลัย บางเขน โดยมีคณะผูบ ริหารและนักธุรกิจสโมสรเงินลาน (AMRT) เขารวมงาน
แสดงความยินดีกับนักธุรกิจคุณวุฒิ Gold Star รายใหม
ภายในงาน อ.ชาญวิทย เมธาชัยวุฒิ รองประธานกรรมการบริหาร ไดกลาวเปดดวยวิสยั ทัศน
“พลังเปนหนึง่ ” ตัวแทนสมาชิกขึน้ กลาวจรรยาบรรณและชมโชวรวมพลัง “งานคือชีวติ ” หลังจากนัน้ เขาสู
ชวงการบรรยายนวัตกรรมระดับชีวโมเลกุล โดย รศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ทีป่ รึกษาฝายวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ และพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรตินักธุรกิจคุณวุฒิ GOLD STAR รายใหม โดยคณะผูบริหาร
ผอ.เมยลดา, ผอ.กิตติศกั ดิ,์ ผอ.ธีรชาติ บุญราศรี ตอดวยชวง Motivate Talk จากทาน อ.ชาญวิทย อีกครัง้
และฟงเคล็ดลับความสำเร็จจากนักธุรกิจคุณวุฒิ Sapphire Star ทั้ง 3 ทาน คุณสุวัชร พันธุชนินทร,
คุณสมบัติ อึง้ และคุณสำราญ ศรีวรภัทร ปดทายรายการ ดวยการรวม พลังความสำเร็จผูก ลาไอยราทามกลาง
สมาชิกทัง้ ไทยและกัมพูชาทีร่ ว มรองเพลงผูก ลาไอยราจนกระหึม่ หองประชุม
พบกับงานปลุกพลังชางสารไอยราอีกครัง้ ในงาน ONE FORCE ครัง้ ที่ 3 วันที่ 21 มิถนุ ายน 2558
ณ หองแซฟไฟรส 204 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม
บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด
3300/84
14 อาคารบี ตึกชาง ถ.พหลโยธิน เขตจอมพล แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร โทร.02-9374300 โทรสาร 02-9374330
www.aiyara.co.th / www.facebook.com/aiyaracrop

บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด
www.aiyara.co.th

A ITA LK / S UC C ES S TA LK

AITALK / S UC C ES S TA L K

NEW PRODUCT !!!

SAS Sambath Ung

SAS วิริยะ บัวขำ และ สวนี สวนใจ

พิชต
ิ เงินลาน...ดวยความรักและเชือ
่ มัน
่ ไอยรา 100%

“เราจะไดรางวัลจากสิง
่ ทีเ่ ราทำ ไมใชสง
่ิ ทีเ่ รารู”

“เราตองรักทุกสิ่งทุกอยางที่เปนไอยรา
เพราะทุกสิง่ ทุกอยางในไอยราเปนสวนหนึง่ ของความ
สำเร็จของเรา” คำพูดทีก่ ลัน่ ออกมาจากหัวใจนักธุรกิจ
สาวสวยทีช่ อ่ื สมบัติ อึง้ จากประเทศกัมพูชา เต็มไป
ดวยความรูสึกที่บริสุทธิ์และจริงใจที่มีตอธุรกิจไอยรา
แพลนเน็ต ในวันนีเ้ ธอประสบความสำเร็จพิชติ คุณวุฒิ
Sapphire Star และกาวสูสโมสรเงินลาน
“เดิมทำธุรกิจสวนตัวคาขายทีต่ ลาดโรงเกลือ
แตตวั เองเปนคนทีช่ อบแสวงหาโอกาสใหมๆ อยูเ สมอ
และคิดตลอดเวลาวา ถามีอาชีพไหนที่จะสรางรายได
เดือนละลานได ก็จะลงทุนทำ...โชคดีทไ่ี ดมารูจ กั ธุรกิจ
ไอยรา แพลนเน็ต ซึง่ เปนธุรกิจขายตรงสีขาวทีส่ ามารถ
สรางรายไดใหกับเราไดจริงๆ โดยที่เราไมตองลงทุน
อะไรมากมาย ประกอบกับเดิมทีด่ ฉิ นั มีประสบการณ
ดานเครือขายมาบาง ก็เลยมองวาการทำธุรกิจเครือขาย
เปนสิง่ ทีด่ ี สามารถขยายธุรกิจไดเร็วหากเราเจอบริษทั
ที่ดี สินคาที่ดี และสามารถสรางรายไดใหเราไดจริง”
คุณสมบัติ อึง้ ไดรบั การแนะนำใหรจู กั กับ
ธุรกิจไอยราจากนองสะใภ ดวยความรักและอยาก
ชวยเหลือ ไดตัดสินใจสมัครทันทีและนำผลิตภัณฑ
เอมมูราไปใหคุณแมสามีทาน ปรากฏวาผลลัพธจาก
การใช ส ิ น ค า ได ผ ลอย า งรวดเร็ ว ทำให ต ั ด สิ น ใจนำ
ตัวเองมาศึกษาธุรกิจไอยรา แพลนเน็ตอยางจริงจังที่
ประเทศไทย
“เมื่อเขามาที่เมืองไทย ก็มีโอกาสไดฟง
ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ บรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
เกิดความประทับใจ และนำตัวเองเขาระบบเทรนนิ่ง
ตอเนือ่ ง ทำใหเกิดความรูแ ละเขาใจมากขึน้ เพราะทีน่ ่ี
นอกจากสินคาดีแลว ดิฉันยังเชื่อมั่นในวิสัยทัศนของ
ผูบริหาร ในการเปนขายตรงสีขาว ผูบริหารเปนคนดี
มีคุณธรรม และมีโอกาสไดเดินทางมาเขารวมงาน

จากชีวิตธรรมดาสามัญเหมือนคนทั่วไป
หลังจากจบการศึกษา เขาสูชีวิตคนทำงานประจำ
และผันตัวเองมาเปนเจาของธุรกิจ หลายตอหลายครัง้
แตไมประสบความสำเร็จ ลมเหลวตลอดมา แตก็
ไมยอมแพและยอทอตอโชคชะตา พยายามแสวงหา
และเริ่มตนชีวิตใหม..สูใหม..เสมอ จึงทำใหวันนี้
คุณวิรยิ ะ บัวขำ ไดมาเจอกับธุรกิจไอยราและประสบ
ความสำเร็จในตำแหนง SAPPHIE STAR
จุดเริม่ ตนในไอยราแพลนเน็ตของคุณวิรยิ ะ
เกิดจากการตัดสินใจใชผลิตภัณฑ “เอมมูรา ” เพือ่ ดูแล
สุขภาพ โดยไดรับการแนะนำจากคุณชมพูนุท และ
คุณฉัตรชัย ภคเมฆานนท ปรากฏวาในเวลาเพียง
2 เดือน คุณวิรยิ ะสามารถ เดินไดโดยไมตอ งใชไมเทา
อีกตอไป จึงเกิดความประทับใจในผลิตภัณฑ และใช
วิ ธ ี บ อกต อ แบ ง ป น กั บ คนในครอบครั ว รวมไปถึ ง
เพือ่ นสนิทมิตรสหายทีร่ กั จนกอเกิดเปนธุรกิจเครือขาย
ผูบ ริโภคทีน่ ำมาซึง่ รายไดทด่ี ี และคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
ในปจจุบนั
“ตองขอบคุณ รศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ
นักวิจยั ไอยราทีว่ จิ ยั ผลิตภัณฑทด่ี มี ากๆ ผมจึงบอกตอ
และแบงปนสิ่งดีๆเหลานี้กับครอบครัวและคนที่เรารัก
คนรูจ กั ทุกๆคน จนกระทัง่ เริม่ มีทมี งานและทำธุรกิจจริงจัง
แตความสำเร็จที่เกิดขึ้นไดเพราะที่ไอยราแพลนเน็ต
มีระบบการฝกอบรมนักธุรกิจอยางตอเนื่อง ทำใหผม
และทีมงานสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได
อยางงายและรวดเร็ว เพราะนอกจากสินคาดี ระบบฝก
อบรมดีแลว ยังมีระบบสนับสนุนทีด่ มี ากๆ ผมใชเวลา
เพียงปครึง่ ..จากคนทีไ่ มเคยทำธุรกิจเครือขายมากอน
ในชีวติ สามารถพิชติ กาวสูส โมสรนักธุรกิจเงินลาน ใน
รหัสที่ 10 ของไอยราแพลนเน็ต และใชเวลาเพียง 2 ป
ครึง่ ก็ขน้ึ ตำแหนงนักธุรกิจคุณวุฒิ SAPPHIE STAR”

The AIYARA ครัง้ ที่ 4 เห็นคนสำเร็จจริงๆ ในวันนัน้
ดิฉนั ตัดสินใจสำเร็จในไอยราทันที”
ดวยความรักและความเชื่อมั่นในไอยรา
แพลนเน็ต 100% จากการซึมซับบรรยากาศแหงการดูแล
เอาใจใสกนั เหมือนดัง่ ครอบครัว ตัง้ แตระดับผูบ ริหาร
จนกระทั่งนักธุรกิจดวยกัน ประกอบกับทัศนคติที่ดี
ตอธุรกิจเครือขายเดิมและการทุมเททำงานดวยหัวใจ
และความรัก ทำใหเสนทางความสำเร็จของเธอผูน้ี
เติบโตแบบรวดเร็ว..
“ไอยรา แพลนเน็ตเปนเหมือนบริษทั ในฝนคะ
นอกจากองคประกอบครบถวนทุกอยาง ไมวาเรื่อง
สินคาดี แผนดี ผูบ ริหารดี ระบบดี...ทุกอยางดีหมด...
ซึ่งถาคนอื่นทำได ก็ไมมีเหตุผลอะไรที่จะทำใหดิฉัน
ประสบความสำเร็จไมได ดวยความเชือ่ มัน่ และทุม เท
เต็มกำลัง ดิฉันก็วางเปาหมายเลยคะ 3 เดือนแรก
พิชิตเงินแสน 6 เดือนตอมารับรายไดเดือนละแสน
เดือนที่ 6 ดิฉันก็รับรายไดเดือนละ 150,000 บาท
หลังจากนั้นวางเปาหมายขึ้นสโมสรเงินลานปลายป
ปรากฏวาเดือนที่ 10 พิชติ Platinum Star เดือนที่ 11
พิชติ Pearl Star และเดือนที่ 12 Sapphire Star และ
เขาสูส โมสรเงินลานไดตามเปาหมายทีว่ างไว”
กับเปาหมายตอไป คือ มีรายไดเดือนละ
1 ลานบาท และการสรางทีมงานใหกา วสูส โมสรเงินลาน
ภายใน 2 ปน้ี 10 รหัส และการพิชติ คุณวุฒิ Blue Star
และเธอไดฝากขอคิดไวสำหรับนักลาฝนทุกๆ ทาน
“ถาคุณเปนคนๆหนึง่ ทีก่ ำลังมองหาโอกาส
ชีวติ อยากไดโอกาสทีด่ ที ส่ี ดุ สำหรับตัวเอง อยากให
ตัวเองสำเร็จ อยากใหครอบครัวมัน่ คง มีมรดกตกทอด
แกลกู หลาน เปนอาชีพทีส่ รางแลวไมตอ งสรางนาน
เพียงโฟกัส 5 ป คุณก็สำเร็จไดท่ี ไอยรา แพลนเน็ต
เพียงเอาหัวใจเขามาทำงานเทานัน้ เอง”

เผยผิวใส...อยางมัน
่ ใจดวย

Go to SHANGHAI

AILADA

อุดมไปดวยสารสกัดเซซามีนจากงาดำ
ทำความสะอาดไดอยางล้ำลึก
ผิวเนียนนุม กระจางใสอยางเปนธรรมชาติ
Call Center : +66(0) 2937 4300
www.ailada.com
We Care / We Share / We Grow
“เราใส ใ จ เราแบ ง ป น เราเติ บ โตร ว มกั น ”

วิธใี ช : ถูสบูใ หเกิดฟอง ลูบไลกบั ผิวทีเ่ ปยก
นวดทำความสะอาดและลางออกดวยน้ำสะอาดอีกครัง้

AI TALK / NEW S TA LK

AIYARA Around The World

ไอลดา เซซามิน โซป
Sesamin Soap

“ทุกวันนี้ ผมพัฒนาการทำงานขัน้ พืน้ ฐาน
ของทีมงานทุกๆคน ใหสามารถทำงานไดดว ยตนเองและ
ประสบความสำเร็จได สามารถสงตอความสำเร็จไปยัง
ผูอื่นได ถึงจะเปนความสำเร็จที่แทจริง เพราะผมยึด
ตนแบบการทำงานจากผูบริหาร คือ ดร.กัมปนาท
บุญราศรี และ อ.ชาญวิทย เมธาชัยวุฒิ ที่เห็นทาน
ทัง้ สอง “ใสใจ แบงปน และเติบโตรวมกัน” กับสมาชิก
ไอยราทุกคน เสมือนเราเปนครอบครัวเดียวกัน ผมจึงได
สงตอความปรารถนาดีนี้ไปยังดาวไลนและสมาชิก
ไอยราทุกคน”
ความสำเร็จเพียง 2 ปครึ่งในธุรกิจไอยรา
นอกจากจะไดรบั สุขภาพทีด่ ขี องตัวเองและคนทีเ่ รารักแลว
ความสุขของสมาชิกในครอบครัวเปนเสมือนแรงบันดาลใจ
ทีท่ ำใหคณ
ุ วิรยิ ะ ทุม เท มุง มัน่ จนกระทัง่ สามารถสราง
ทรัพยสนิ บานใหม 2 หลัง รถยนตปา ยแดง 2 คัน และ
มีรายไดหลักลาน วางเปาหมายไววา ภายในสิน้ ป 2558
จะกาวสูส โมสรนักธุรกิจสิบลาน ของไอยราแพลนเน็ต
และจะสรางนักธุรกิจทีม่ คี ณ
ุ ภาพใตสายงาน ตัง้ แตระดับ
GS ขึน้ ไป ในทุกๆรอบบัญชี เพือ่ สรางความสำเร็จใหแก
ทีมงานทุกๆคน
“ทุกครัง้ ทีผ่ มเจอปญหาหรืออุปสรรคในการ
ทำงาน สิง่ แรกทีผ่ มคิดถึงคือ ครอบครัว โดยเฉพาะลูก
2 คนของผม และคิดไปถึงครอบครัวของทีมงานดวย
เพราะผมคิดเสมอวาทุกคนคือครอบครัวใหญของผมดวย
เชนกัน ความสำเร็จในวันนีถ้ อื เปนเกียรติอยางยิง่ ผมมี
ความสุขและความภาคภูมใิ จครับ สุดทายผมอยากฝาก
ถึงเพือ่ นๆสมาชิกทุกคนนะครับวา “เราอาจจะเปนคน
เดินชา แตถา ไมหยุดเดิน สำเร็จไดแนนอนครับ”

ระยะเวลาในการแขงขัน
1 เมษายน - 30 กันยายน 2558
(ระยะเวลา 6 เดือน)
เพียงสะสมคะแนนทองเทีย่ ว (TP)
160 TP สำหรับ 1 ทีน่ ง่ั
240 TP สำหรับ 2 ทีน่ ง่ั ***

กติกา
1. รักษายอด 250 PV / เดือน
2. แนะนำลูกตรง New Basic 1 รหัส / เดือน
3. สำหรับผูท ผ่ี า นการแขงขัน Aiyara Around The World ทริปกอน
บริษทั ฯจะกำหนด TP เปาหมาย ดังนี้
3.1. Aiyara Around The World ทริปที่ 2 TP เปาหมาย = 240 TP
สำหรับ 1 ทีน่ ง่ั และ 360 TP สำหรับ 2 ทีน่ ง่ั ***
3.2. Aiyara Around The World ทริปที่ 3 TP เปาหมาย = 320 TP
สำหรับ 1 ทีน่ ง่ั และ 480 TP สำหรับ 2 ทีน่ ง่ั ***
3.3. Aiyara Around The World ทริปที่ 4 TP เปาหมาย = 400 TP
สำหรับ 1 ทีน่ ง่ั และ 600 TP สำหรับ 2 ทีน่ ง่ั ***

หมายเหตุ
1. 1TP = 1,500 PV ของทีมออนสะสมตลอดระยะเวลาการแขงขัน
2. ทริปทองเทีย่ วนี้ มิไดเปนสวนหนึง่ ของแผนปนผลตอบแทน
3. กำหนดเดินทางทองเทีย่ วประมาณเดือน พฤศจิกายน 58
4. ผูท ผ่ี า นคุณสมบัติ ตองเปนผูเ ดินทางดวยตนเองเทานัน้
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการงดแลกเปลีย่ นเปนเงินสดได
5. ทานตองชำระภาษี ณ ทีจ่ า ย 5% ของราคาแพคเกจทองเทีย่ ว
6. กรณีนติ บิ คุ คล สิทธิการทองเทีย่ วนีต้ อ งเปนของกรรมการ
ผูจ ดั การ ซึง่ ภาษีทเ่ี กิดขึน้ เปนภาษีเงินไดสำหรับบุคคลธรรมดา
7. สำหรับทีน่ ง่ั พิเศษ สำหรับคูช วี ติ , ลูกหรือพอแมเทานัน้ ซึง่ ทัง้ นี้
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการพิจารณาอนุมตั ิ
8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์พิจารณาเชิญนักธุรกิจไอยราเขารวมทริป
ทองเทีย่ ว ภายใตดลุ พินจิ ของบริษทั ฯ เทานัน้

บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด
www.aiyara.co.th

