รายงานการประชุ มสมาชิ กประจาเดือน พฤศจิกายน 2561
สมัยที่ 37 ครั้งที่ 16
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้ องแม่ นา้ แกรนด์ บอลรู ม ชั้ น 2 โรงแรมรามาดา พลาซ่ า แม่ นา้ ริเวอร์ ไซด์ กรุ งเทพฯ
***********************************************************************************
รายนามคณะกรรมการทีม่ าประชุ ม
1. นายวิชิต
ประกอบโกศล
นายกสมาคม
2. นายสแตนย์เลย์ ซิททั
ติง
อุปนายก
3. นายวิรัช
จัตุรภุชพิทกั ษ์
อุปนายกฯ
4. นางสาวมิ่งขวัญ
เมธเมาลี
อุปนายก
5. นายสุ รวัช
อัครวรมาศ
อุปนายก
6. ดร.ศุภชัย
เจนศักดิ์ศรี สกุล
อุปนายก
7. ดร.อดิษฐ์
ชัยรัตนานนท์
เลขาธิการฯ
8. นายเอกสิ ทธิ์
โชติกเสถียร
เหรัญญิกฯ
9. นายไพรัตน์
ห่านศรี สุข
นายทะเบียน
10. นายผดุงชัย
พิสุทธิธาดามงคล
ปฏิคม
11. นายศักดิ์
ฤกษ์ลภั นะนนท์
กรรมการกลาง
12. นายพรสวัสดิ์
นวพล
กรรมการกลาง
13. นายชินรัตน์
ชินบุรี
กรรมการกลาง
14. นายฟองซัว ฌอง
เกอร์ โนลด์
กรรมการกลาง
15. นายอัมพล
แซ่ตนั
กรรมการกลาง
16. นายวิชยั
สหัสสพล
กรรมการกลาง
17. นายคัง
อาย จอง
กรรมการกลาง
18. นายยุทธนา
เหล็กเพ็ชร
กรรมการกลาง
19. นางสาวสุ มาลี
ว่องเจริ ญกุล
กรรมการกลาง
รายนามคณะกรรมการทีต่ ิดภารกิจไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ ม
1. นางพรทิพย์
หิรัญเกตุ
อุปนายกฯ
2. นายทองอยู่
สุ ภวิทยากรณ์
ประชาสัมพันธ์
3. นายวีระ
บารุ งศรี
กรรมการกลาง
4. นายพงศ์พนั ธุ์
จันทร์สุกรี
กรรมการกลาง
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เริ่มประชุ มเวลา 10.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
1.1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบโดยท่านนายกฯวิชิต กล่าวต้ อนรับท่าน
สมาชิกฯ และรายงานให้ ทราบดังนี้
ตามที่สถานการณ์นกั ท่องเที่ยวขณะนี้ มีจานวนลดลงมาก โดยทางภาครัฐได้
มีนโยบายต่างๆเพื่อพยายามผลักดันและกระตุน้ การท่องเที่ยว เรื่ องฟรี ค่าธรรมเนี ยมวี
ซ่ า หรื อ Free Visa On Arrival (VOA) โดยมีกาหนดระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 15
พฤศจิ กายน 2561 ถึ ง วันที่ 13 มกราคม 2562 ผลปรากฏว่า มี จานวนนัก ท่ องเที่ ย ว
กลับมาเพิ่มขึ้ น ทั้งนี้ ได้มีการเรี ยกร้ องจากหลายสมาคมฯให้มีการขยายระยะเวลา
มาตรการฟรี ค่าวีซ่า ถึงช่ วงหลังสงกรานต์ปี 2562 ตัวเลขนักท่องเที่ยวช่วงวันที่ 1-14
พฤศจิกายน 2561 พบว่านักท่องเที่ยวลดลงกว่า 30% ซึ่ งหลังจากประกาศ วันที่ 15
พฤศจิกายน 2561 อัตราการลดลงของนักท่องเที่ยวเริ่ มน้อยลง และสมาคมฯคาดว่าปี
หน้าจะไม่ลดลง และจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้ นอี ก 20 ประเทศ เช่ น อินเดี ย ไต้หวัน
ยุโรปกลาง ยุโรปตะวันออก เป็ นต้น การทา Double Entry Visa คือ เข้าออกประเทศ
ได้ 2 ครั้ง และ การทา New Re-entry คือ การไปพานักที่อื่นชัว่ คราวแล้วกลับเข้ามา
ใหม่ สถิติตวั เลขภาพรวม อันดับ 1 คือ ประเทศจีน 2.มาเลเซี ย 3.เกาหลี 4.ญี่ปุ่น 5.
รัสเซีย และ 6.อินเดีย
1.2 คณะกรรมการรายงานกิจกรรมสาคัญต่ างๆให้ สมาชิกทราบ
 นางสาวมิ่งขวัญ เมธเมาลี ตาแหน่ง อุปนายกฯ รายงานให้ทราบว่า สมาคมฯ
ได้ร่วมลงนาม MOU กับ สมาคมท่ องเที่ ย วจัง หวัดภู เก็ ต โดยจะท าการโปรโมท
เส้นทางกรุ งเทพ-อันดามัน และในปี นี้ สมาคมฯได้สนับสนุนให้สมาชิกไปร่ วมพบปะ
เจรจาธุ รกิจในงาน ITB Berlin 2019 โดยเปิ ดรับผูป้ ระกอบการบริ ษทั นาเที่ยวจานวน
7 ราย มีค่าใช้จ่ายรายละ 55,000 บาท จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกฯที่สนใจเข้าร่ วมด้วย
มติทปี่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ

รับรองรายงานการประชุ มสมาชิ กประจาเดือน ตุลาคม สมัยที่ 37 ครั้งที่ 15
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้ องกมลทิพย์ บอลรู ม
ชั้ น 2 โรงแรมเดอะสุ โกศล ถนนพญาไท กรุ งเทพฯ (จานวน 8 หน้ า)
มติทปี่ ระชุ ม

รับรอง
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ระเบียบวาระที่ 3

รายงานสถานภาพสมาชิก
3.1 สถานภาพสมาชิกสมาคมฯ
 นายไพรัตน์ ห่ านศรีสุข ตาแหน่ ง นายทะเบียน รายงานสถานภาพสมาชิก
ณ วัน ที่ 27 พฤศจิ ก ายน 2561 มี จ านวนทั้ง สิ้ น 1,580 ราย และมี ส มาชิ ก ใหม่
ประจาเดื อน พฤศจิ กายน 2561 เพื่อขออนุ มตั ิ ในที่ประชุ ม จานวนทั้งสิ้ น 7 ราย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
3.2 แนะนาสมาชิ กใหม่ จานวน 7 ราย ดังรายละเอียดต่ อไปนี้
1. บริ ษัท ที.แอล.วาย.ทัวร์ จากัด T.L.Y.TOUR CO.,LTD. เลขที่สมาชิ ก 04393
สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด จีน โดยมี นายหวุย่ ยี่ฉาว เป็ นกรรมการ
ผูจ้ ดั การ สานักงานใหญ่ เลขที่ 46/61 ซอยนวลจันทร์ 31 แขวงนวลจันทร์ เขตบึง
กุ่ม กรุ งเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 0-2039-7599 แฟกซ์ 0-2039-7599 E-mail.
tly.tour333@gmail.com
2. บริ ษั ท ไทย ดี ไ ลท์ ทราเวล เซอร์ วิส จ ากัด THAI DELIGHT TRAVEL
SERVICE CO.,LTD. เลขที่สมาชิก 04394 สมาชิ กสามัญ ประเภท INBOUND
ตลาด แคนาดา, อเมริ กา โดยมี นางวิราพันธ์ วิศรมศิวนาถ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ
ส านัก งานใหญ่ เลขที่ 99/249 ถนนสุ ข าภิ บ าล 5 แขวงออเงิ น เขตสายไหม
กรุ ง เทพมหานคร 10220 โทรศัพ ท์ 0-2194-4549 แฟกซ์ 0-2194-4549 Email.operation@thailanddelight.com Website : 3. บริ ษัท อาริ ฮานท์ (ไทยแลนด์ ) จากัด ARIHANT (THAILAND) CO.,LTD.
เลขที่สมชิก 04395 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด อินเดีย โดยมี นายพู
นิ ท คาสลิวลั เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่ อยู่ สานักงานใหญ่ เลขที่ 340/102 หมู่ที่ 9
ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 033-008-587,
091-106-0006 แฟกซ์033-008-587 E-mail. op.arihant22@gmail.com
:
Website : www.arihantthailand.com
4. บริ ษัท บุญรั กษาทราเวล จากัด BUNRAKSAR TRAVEL CO.,LTD. เลขที่
สมาชิ กสมาชิ กสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด อินเดีย , เมียนมาร์ ประเภท
OUTBOUND ตลาด อินเดีย, เมียนมาร์ , ภูฏาน โดยมี นางสาวทัศพร ขจิตเดชาเลิศ
เป็ น กรรมการผูจ้ ดั การ สานักงานใหญ่ เลขที่ 287/1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด
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เขตทุ่ ง ครุ กรุ งเทพมหานคร 10140 โทรศัพ ท์ 0-2870-6465-6
bunraksarytavel8@gmail.com Website : www.bunraksarytavel.com

E-mail.

5. บริ ษั ท โทมั ส คุ ค อิน เดสทิเนชั่ น แมเนจเม้ น ท์ (ไทยแลนด์ ) จ ากัด THOMAS
COOK IN DESTINATION MANAGEMENT (THAILAND) CO.,LTD. เลขที่
สมาชิก 04397 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด ยุโรปกลาง, ยุโรปเหนือ,
อังกฤษ, เบลเยีย่ ม, ฝรั่งเศสโดยมีนายมิคาเอล อเล็กซานเดอร์ ไซด์เลอร์ เป็ นกรรมการ
ผูจ้ ดั การ สานักงานใหญ่ เลขที่ 161/1 อาคารเอสจีทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 505 ซอย
มหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2009-4042 แฟกซ์ 0-2009-4069 E-mail
:
buay.wanitchaya@thomascook.se Website : www.thomascook.com
6. บ ริ ษั ท ซิ น เ ซี ย ง อิ น เ ต อ ร์ เ น ชั่ น แ น ล ท ร า เ ว ล จ า กั ด XINXIANG
INTERNATIONAL TRAVEL CO.,LTD. เลขที่สมาชิ ก 04398 สมาชิ กสามัญ
ประเภท INBOUND ตลาด จีน โดยมีนางสาวฎารารัตน์ แซ่ เวิน เป็ นกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ที่อยู่สานักงานใหญ่ เลขที่ 40/918 หมู่ที่ 7 ตาบลคลองสอง อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2190-8019 แฟกซ์ 0-2190-8019
E-mail. xit.luckyth168@gmail.com
7. บริษัท เอ คลาส เวิลด์ จากัด A CLASS WORLD CO.,LTD เลขที่สมาชิก 04399
สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด มาเลเซี ย, จีน ประเภท OUTBOUND
ตลาด ไอซ์ แ ลนด์ โดยมี น างสาวธิ ด ารั ต น์ มณี นัย เป็ นกรรมการผูจ้ ัด การ ที่ อ ยู่
สานักงานใหญ่ เลขที่ 6 หมู่ที่ 7 ซอยนนทบุรี 8 ถนนนนทบุรี 1 ตาบลบางกระสอ
อ าเภอเมื อ งนนทบุ รี จั ง หวัด นนทบุ รี 11000 โทรศั พ ท์ 062-495-6869 Email.gm@aclassworld.com,
info@aclassworld.com
Website:
www.aclassworld.com
มติทปี่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ และ อนุมตั ิ

New Product (เสนอผลิตภัณฑ์ ใหม่ )
5.1 สมาคมแหล่ องท่ องเที่ยวชลบุรี โดย นางฐิติภสั ร์ ศรณัฐศรี กุล ตาแหน่ง นายก
สมาคมแหล่ งท่องเที่ยว จ.ชลบุ รี กล่าว ขณะนี้ สมาคมฯได้มีสมาชิ กจานวน 47 แห่ ง
แล้ว เป็ นสมาคมฯที่ รวบรวมสถานที่ ท่องเที่ ยวของโลกมากที่ สุดของประเทศไทย
คณะกรรมการนาโดยคุณภาวิน จากอัลคาซ่ าร์ คุ ณชัยรัตน์ รัตโนภาส จาก Amazing
Art คุณดาเนิน จากบ้านสุ ขาวดีพทั ยา คุณนันทกร จาก พัทยาชีพฟาร์ ม คุณปุริมปรัชญ์
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จากหมู่บา้ นช้า งพัทยา คุ ณเจียระนัน จากสวนนงนุ ช คุ ณรวิวรรณ จากเมืองจาลอง
พัท ยาดอลฟิ นเวิร์ล ฟรอซ ริ ปลี่ คานโชว์ อีซี่ คาร์ ทดอทเน็ท และขอเสนอแนะนา
สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆให้ทราบ ได้แก่ สถาบันวิทยาศาสตร์ ทางทะเล ของ ม.บูรพา
ซึ่ งเป็ นโปรแกรมเก่าแก่เน้นกรุ๊ ปนักเรี ยนและองค์กร สวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว สวนเสื อ
ศรี ร าชา อุ ท ยานหิ น ล้า นปี และฟาร์ มจระเข้ เมื องจาลอง ปราสาทสั จธรรม เจมส์
แกลลอรี่ พรี เซี ยสเจมส์ ทิฟฟานี่โชว์ อัลคาซ่ าร์ อันเดอร์ วอเตอร์ เวิร์ล ทักซิ โด้ซ่ ึ งเป็ น
โรงละคร พิพิธภัรฑ์รังนกเซเรบอส ตลาดน้ าสี่ ภาค อาร์ ทอินพาราไดซ์ มิโมซ่ า เทดดี้
แบร์ สวนน้ าการ์ ตูนเนทเวิร์ค อเมซิ่ งอาร์ ท เลิฟออฟปาร์ ค สวิสชี พฟาร์ มซึ่ งมี 2 แห่ ง
คือ ที่แยกกระทิงลาย และ เขาชี จรรย์ สวนน้ ารามายณะ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม
อวกาศ อัพไซด์ดาว ฮาเบอร์ แลนด์ รับเบอร์ แลนด์ พาโลดี้อาร์ ทมิวเซี ยม ฮัลโหลแวน
โก๊ะ เลเซอร์ เกม หมู่บา้ นชนเผ่า สวนไทย สนามยิงปื น พิพิธภัณฑ์เพื่อศิลปะหนอง
ปรื อ จึ งขอเชิ ญท่านผูป้ ระกอบการบริ ษทั นาเที่ ยวทุ กท่านที่ สนใจรั บข้อมูลข่าวสาร
หรื อ ติ ด ต่ อ ประสานงานเกี่ ย วกับ โปรแกรมแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สามารถติ ด ต่ อ ได้ที่
สมาคมฯโดยตรง เบอร์โทร 089-668-4460
มติทปี่ ระชุ ม
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5.2 Wanju Country Comprehensive Support Center
 แนะนาวัฒนธรรมและโปรแกรมทัวร์ของเกาหลี วานจูมีประวัติศาสตร์และ
ประสบการณ์ ดา้ นวัฒนธรรม มีกิจกรรม เรี ยนรู ้ ทางวัฒนธรรมจานวนมาก เป็ นของ
สมาคมรัฐบาลท้องถิ่น สามารถแนะนาทัวร์ แก่ผปู ้ ระกอบการได้อย่างใกล้ชิด เกาหลี
เป็ นประเทศที่มี 4 ฤดู ฤดูใบไม้ผลิเป็ นฤดูที่มาเดินเที่ยวได้ แต่ฤดูร้อนที่เกาหลีจะร้อน
มาก เป็ นฤดูที่คนเกาหลีจะไปเที่ยวทะเล ส่ วนฤดูหนาว เป็ นฤดูที่คนไทยชอบไปเที่ยว
เกาหลีมาก ที่วานจู หิ มะจะตกเยอะมากซึ่ งมีความสวยงาม และภายหลัง จาก 1 เดือน
ไปแล้ว จะสามารถเล่นสกีได้ ประเทศเกาหลี สามารถชมวิวในกลางคืนได้โดยรอบ
กีฬาเทควันโด และบีบอย เป็ นกีฬาและกิจกรรมที่นิยม หากผูป้ ระกอบการบริ ษทั ใด
จะติ ดต่ อน าทัวร์ โดยผ่า นทางรั ฐบาลเกาหลี จะได้รับ ค าแนะนาต่ า งๆอย่า งดี เช่ น
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พกั กิจกรรมต่างๆ สามารถติดต่อตัวแทนการ
ท่ อ งเที่ ย ววานจู ได้ที่ เบอร์ (063) 290-3033 โทรสาร (063) 291-7823 อี เ มล
wt3930@daum.net
มติทปี่ ระชุ ม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5

การบรรยายพิเศษ หัวข้ อ “การยกเลิกค่าธรรมเนียม Visa on Arrival หรื อ VOA” โดย
พ.ต.อ.จันทร์ ชัย แดงประเสริ ฐ ผู้กากับการด่ านตรวจคนเข้ าเมืองท่ าอากาศยาน
กรุ งเทพ กองบังคับการตารวจคนเข้ าเมือง 2 กล่าว
ผูท้ ี่เข้ามาในราชอาณาจักร ต้องมีหนังสื อเดินทางและการตรวจลงตราหรื อวี
ซ่าจากสถานกงสุ ล โดยหนังสื อเดินทางมี 4 ประเภท ได้แก่ 1.หนังสื อเดินทางทางการ
ทูต 2.หนังสื อเดิ นทางราชการ 3.หนังสื อเดิ นทางสหประชาชาติ 4.หนังสื อเดินทาง
บุคคลธรรมดา แต่หนังสื อเดินทางที่ทางการไทยไม่ยอมรับ คือ World Passport
การยกเว้นการตรวจลงตรา กับบัตร APEC อยู่ในกลุ่มของเอเชี ยแปซิ ฟิก สามารถ
เดินทางชัว่ คราวได้ 90 วัน
เมื่อคนต่างด้าวเข้ามาแล้ว ต้องแจ้งต่อพนักงาน ตม. เช่ น เข้าพักโรงแรมใด
เป็ นต้น หากผูป้ ระกอบการไม่มีการแจ้ง ก็จะมีบทลงโทษปรับ
ประเภทการตรวจลงตรามีดว้ ยกัน 13 ประเภท ได้แก่
1. ประเภททูต
2. ประเภทราชการ
3. ประเภทคนอยูช่ วั่ คราว หรื อ Non-Immigrant Visa
4. ประเภทนักท่องเที่ยว
5. ประเภทคนเดินผ่านราชอาณาจักร
6. ประเภทเข้ามามีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
7. ประเภทคนเข้าเมืองนอกกาหนดจานวนคนต่างด้าว
8. ประเภทอัธยาศัยไมตรี
9. Special Entry Visa
10. Privilege Entry Visa
11. NON L-A Visa (มาทางานเป็ นแรงงาน)
12. NON-O (L-A) Visa
13. NON – O – X (อยูใ่ นระยะยาว)
และเพิ่ม Smart Visa สาหรับผูเ้ ข้ามาทาการลงทุน ซึ่งขณะนี้กาลังดาเนินการอยู่
สาหรับ Single-Entry Visa คือ นักท่องเที่ยวเข้า-ออกได้ 2 ครั้งในรอบ 6 เดือน ซึ่ งผ่าน
มติค.ร.ม.ไปเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมา และกาลังรอประกาศการใช้อย่างเป็ นทางการ
Re-entry Visa คือ การรักษาสถานะวีซ่าที่ยงั เหลืออยู่ สามารถไปค้างที่อื่นชัว่ คราวได้
และกลับเข้ามาใหม่
เรื่ อง ตม.6 สาหรับคนไทย ได้ประกาศยกเลิกแล้ว แต่สาหรับต่างชาติ ยังกังวลในเรื่ อง
ความมัน่ คงเกี่ยวกับการบันทึกหลักฐานการเข้ามา โดยสิ่ งที่ทาอยู่ คือ ระบบ Advance
Passenger Information System คือ การกรอกข้อมูลที่เคาน์เตอร์ เมื่อโครงการนี้ สาเร็ จ
ก็จะทาให้สามารถยกเลิกได้
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Visa On Arrival สาหรับการท่องเที่ยว จะใช้รหัส TR15 ระบุชื่อด่าน วันเดินทางเข้า
VOA คือ การยื่นวีซ่าทางอิเล็คทรอนิ กส์ ซึ่ งได้มีการอนุมตั ิทาไปเรี ยบร้อยแล้ว โดย
บริ ษทั สามารถเป็ นผูย้ ื่นขอรับการตรวจลงตราผ่านทางออนไลน์ และชาระเงิ นผ่าน
ทางออนไลน์ได้ และให้ ตม.พิจารณาว่าจะรับหรื อปฏิเสธ
ตม.88 ออนไลน์ เป็ นกระบวนการผ่านทางวีแชท มีการแปลภาษาให้ มีตู้ kiosk ที่
สนามบิ น โดยจะสามารถปริ๊ น ท์เ อกสารได้ท ัน ที เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ แ ก่
นักท่องเที่ยวชาวจีน
การยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า ขณะนี้มีผลถึงวันที่ 13 มกราคม 2562 ทั้งนี้ คาดว่าจะมี
การดาเนินการต่อไป ผลตอบรับของโครงการฯนี้ ตั้งแต่วนั แรกที่เริ่ มประกาศใช้ต้ งั แต่
วันที่ 15 พฤศจิกายน เป็ นต้นมา ปรากฏว่า นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาถึง 4,000 คน จาก
เดิ ม 2,000 คน ที่ยื่นขอวีซ่า ซึ่ งจะส่ งผลต่อเศรษฐกิ จ ทาให้ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จนา
เที่ยวได้รายได้ถึง 3,000 ล้านบาท โดยใช้ตน้ ทุนไปเพียง 1,200 ล้านบาท และใน 1
เดือน สามารถกระตุน้ ธุ รกิจ SME ภาคธุ รกิจได้เดือนละ 2,800 ล้านบาท
มติทปี่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 6
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เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
-

**************************************************************************************
ปิ ดประชุมเวลา 12.00 น.
นางสาวกุลสตรี ข่มอาวุธ บันทึกการประชุม
นางสาวนภาวรรณ บุญพวง ตรวจทานการประชุม
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