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เริ่มประชุ มเวลา 10.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
1.1 เรื่ องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบโดยท่านนายกฯวิชิต ประกอบโกศล กล่าว
ต้ อนรับท่านสมาชิกฯ และรายงานให้ ทราบดังนี้
 เดือนนี้เข้าสู่ กลางปี ภาพรวมนักท่องเที่ยวจะชัดเจนมากขึ้น ดูจากตัวเลข
นักท่องเที่ยวที่ผา่ นการบริ การของสมาคมฯเฉพาะของสนามบินสุ วรรณภูมิและดอน
เมือง ที่ผา่ นมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ตัวเลขล่าสุ ดของเดือนมิถุนายน ถึงแค่วนั ที่
20 มิถุนายน 2562 ดังนั้นภายในสิ้ นเดือนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าของสถิติในปี ที่
แล้ว ตัวเลขภาพรวม บวกไม่มาก 2% แค่ชะลอตัว การกระจายไป F.I.T. มากขึ้น
ดังนั้น ผูป้ ระกอบการนาเที่ยวต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการตลาดมากขึ้น ทัวร์มา
น้อยลง 2.รัฐบาลส่ งเสริ มการกระจายท่องเที่ยวสู่ เมืองรองมากขึ้นซึ่งถือเป็ นเรื่ องดี
เป็ นการกระจายรายได้ over supply ช่วงนี้ถา้ ไม่จาเป็ น อย่าขยายตัวมากเกินไป
มากกว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามา 3.นักท่องเที่ยวเริ่ มไปใช้บริ การคอนโด หรื อ ที่พกั อื่นๆ
ผ่านแอพพลิเคชัน่ Air BNB ตัวเลขภาพรวมใช้ได้ ปี นี้ สามารถคาดการณ์ได้วา่
ประมาณ 40 ล้านขึ้นไป หรื อประมาณ 5% และเรื่ องค่าเงินบาทแข็งตัว มัน่ ใจได้วา่
ครึ่ งปี หลังจะดีข้ ึน 10+ แต่ไม่โตแบบก้าวกระโดด ภาพรวมของทัว่ ประเทศ ยังติดบวก
1.2 คณะกรรมการรายงานกิจกรรมสาคัญๆให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
 ดร.สุ มาลี ว่องเจริ ญกุล ตาแหน่ง เลขาธิ การ รายงานให้ทราบ ดังนี้
o สมาคมฯได้นาสมาชิ กเข้าร่ วมทากิ จกรรมในโครงการ CSR การ
ปลูกไม้ผลต่างๆและปลู กต้นตาล เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ที่
ผ่านมา จัดโดย ATTA ซึ่ งได้นาเสนอภาพกิ จกรรมให้ที่ป ระชุ ม
ทราบ
o สมาคมฯได้จดั กิจกรรม Road Show to China ระหว่างวันที่ 26 – 31
พฤษภาคม 2562 ที่ผา่ นมา ณ เมืองเซี่ ยเหมิน หนานชาง และ ฉางซา
โดยได้รับการสนับสนุ นจาก ททท. ซึ่ งได้รับการประสบผลสาเร็ จ
เป็ นอย่างดี
o กรมการท่องเที่ยว ได้ออกกฎหมายเรื่ องการฝึ กงานของมัคคุเทศก์ที่
เข้าอบรมเพื่อขอบัตรมัคคุเทศก์ ซึ่ งสมาคมฯจะเป็ นผูป้ ระสานงานหา
ที่ ฝึ กงานกับ บริ ษ ัท ท่ า นสมาชิ ก จึ ง ขอความอนุ เ คราะห์ จ ากท่ า น
สมาชิ กฯโปรดให้ค วามร่ วมมื อในการรั บผูเ้ ข้าอบรมฯ เข้ารับการ
ฝึ กงานด้านมัคคุ เทศก์ดว้ ย โดยสมาคมฯจะเชิ ญท่านสมาชิ กมาร่ วม
ประชุมรับฟังรายละเอียดอีกครั้ง
 คุ ณวีระ บารุ งศรี ตาแหน่ ง กรรมการกลาง รายงานให้ทราบ วัตถุ ประสงค์
การจัดกิจกรรม CSR คือ เป็ นสิ่ งสาคัญที่เคยปฏิบตั ิมาโดยพื้นที่ที่สมาคมฯได้
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เข้าร่ วมทากิจกรรมมานั้น ทราบว่าไม้ผลและต้นตาลนี้ได้ห่างหายไปนานเป็ น
เวลาหลายปี มาก
 คุ ณทองอยู่ สุ ภวิทยากรณ์ ตาแหน่ ง ประชาสัมพันธ์ รายงานให้ทราบ เรื่ อง
การจัด โปรแกรมรายการน าเที่ ย วและเข้า ชมการแข่ ง ขันรถจัก รยานยนต์
รายการโมโตจีพี 2019 โดยท่านสมาชิ กฯจะได้รับบัตรเข้าชมฯในราคาพิเศษ
ซึ่ งสามารถเข้าชมได้ตลอด 3 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2562 ณ สนาม
ช้างอินเตอร์ เนชัน่ แนลเซอร์ กิต จ.บุรีรัมย์ และนาเสนอโปรแกรมรายการนา
เที่ยว คือ วันที่ 5 ต.ค.62 ออกเดินทางพาท่านนาชมแหล่งท่องเที่ยว และพักที่
เขาใหญ่ วันที่ 6 ต.ค.62 (คืนที่ 2) พาท่านเข้าชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์
รายการโมโตจีพี และกลับมาพักในอาเภอเมือง จ.นครราชสี มา วันที่ 7 ต.ค.
62 (วันที่ 3) นาชมแหล่งท่องเที่ยว เช่ น ปราสาทหิ นพิมาย และอื่นๆ และนา
ท่านเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
มติทปี่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุ มสมาชิ กประจาเดือน พฤษภาคม 2562 สมัยที่ 38 ครั้งที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องราชเทวี แกรนด์
บอลรู ม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุ งเทพฯ จานวน 9 หน้า
มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 3

รับทราบ

รับรอง

รายงานสถานภาพสมาชิก
3.1 สถานภาพสมาชิกสมาคมฯคุณพรสวัสดิ์ นวพล ตาแหน่ ง นายทะเบียน รายงาน
สถานภาพสมาชิ ก ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 มี จานวนทั้งสิ้ น 1,541 ราย และมี
สมาชิ กใหม่ประจาเดือน มิถุนายน 2562 เพื่อขออนุ มตั ิในที่ประชุ ม จานวนทั้งสิ้ น 13
ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.2 แนะนาสมาชิกใหม่ จานวน 12 ราย
พิจารณารับสมาชิกใหม่ ประจาเดือน พฤษภาคม 2562 มีดังนี้
1. บริษัท กระบี่ สเปเชี ยลลิซซั่น จากัด KRABI SPESIALISTEN CO.,LTD. เลขที่
สมาชิก 04494 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด สแกนดิเนเวีย, เยอรมัน,
สเปน, ยุโรป, ฝรั่งเศส,จีน, อินเดีย โดยมี นายจุฬพงศ์ ศรี สวัสดิ์ เป็ นกรรมการ
ผูจ้ ดั การสานักงานใหญ่ ที่อยู่ สาขาที่ 00001 เลขที่ 155/13-15 หมู่ที่ 3 ถนนคลอง
แห้ง ตาบลอ่าวนาง อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81180 โทรศัพท์ 075-656-7753
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6 แฟกซ์ 075-656-735 E-mail : office@krabi-spesialisten.com
www.krabi-spesialisten.com

Website :

2. บริ ษั ท วันเดอร์ ฟู ลทริ ป ทราเวล จากัด WONDERFUL TRIP TRAVEL
CO.,LTD. เลขที่สมาชิก 04495 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด อินเดีย
โดยมี นางสาววรนันท์ เกษร เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ สานักงานใหญ่ เลขที่ 128/51
หมู่ที่ 5 ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-620-628,
084-837-4817 แฟกซ์ 076-620-513
E-mail : rsvn.wonderfultriptravel@gmail.com Website : 3. บริ ษัท เวิลด์ โร (ไทยแลนด์ ) จากัด WORLDROW (THAILAND) CO.,LTD.
เลขที่สมาชิ ก 04496 สมาชิ กสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด อินเดีย โดยมี
นางสาวสิ ริศุภางค์ โอภาสวิสุทธิ์ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่ สานักงานใหญ่ เลขที่
28/59 หมู่ที่ 11 ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์
087-379-2564 แฟกซ์ - E-mail : rsvnwrvonline@gmail.com, ops1@wrvonline.com
Website : 4. บริษัท หรรษา โวยาจส์ จากัด HANSA VOYAGES CO.,LTD. เลขที่สมาชิ ก
04497 สมาชิ กสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด อิตาลี , ตรุ กี โดยมี นายอศลย์
โลดทนง เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ สานักงานใหญ่ เลขที่ 94 ซอยรามอินทรา 65 แยก
2-18-3 ถนนรามอิ น ทรา แขวงท่ า แร้ ง เขตบางเขน กรุ ง เทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 0-2082-2276 แฟกซ์0-2082-2276 E-mail : atchara@hansavoyages.com
Website : www.hansavoyages.com
5. บริ ษัท เดอะคีย์ ภูเก็ต จากัด THE KEY PHUKET CO.,LTD. เลขที่สมาชิ ก
04498 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด ตุรกี โดยมี นางสาวกัญญา งาม
แสง เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ สานักงานใหญ่ เลขที่ 16/174 หมู่บา้ นภูเก็ตวิลล่า กะทู ้ 3
หมู่ที่ 2 ตาบลกะทู ้ อาเภอกะทู ้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 076-390-226, 089542-0452 แฟกซ์ 076-390-227 E-mail : info@thekey.co.th Website :
www.thekey.co.th
6. บริษัท ฮอริซั่น 99 จากัด HORIZON 99 CO.,LTD. เลขที่สมาชิก 04499 สมาชิก
สามัญ ประเภท INBOUND ตลาด Worldwide ประเภท OUTBOUND ตลาด
Worldwide โดยมีนางสาวสาวิตรี สุ ลยั มาร เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่ สานักงาน
ใหญ่ เลขที่ 44/61 หมู่ที่ 5 ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
4

รายงานการประชุมสมาชิกประจาเดือน มิถุนายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 4 วัน พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 12.30 น. ณ ห้องบอลรู ม 1 โรงแรมสุ โขทัย ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพฯ

***************************************************************************************************************************

โทรศัพ ท์ 033-641-009, 084-974-7898 แฟกซ์ - E-mail : horizon99travels
@gmail.com Website : www.horizon99travels.com
7. บริ ษั ท เพอร์ เฟค ฮอลิ เ ดย์ ทรานสปอร์ ต จ ากั ด PERFECT HOLIDAY
TRANSPORT CO.,LTD. (PERFECT HOLIDAY TRAVEL) เลขที่สมาชิ ก
04500 สมาชิ กสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด AEC, จีน โดยมี นายศรี ศกั ดิ์
สโมสร เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่ อยู่ สานักงานใหญ่ เลขที่ 153 ซอยร่ มเกล้า 44
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์ 0-20777517, 081-351-7382 แฟกซ์ - E-mail : guideammy@yahoo.co.th Website : 8. บริ ษัท หวนไทย จากัด HUANTHAI CO.,LTD. เลขที่สมาชิ ก 04501 สมาชิ ก
สามัญ ประเภท INBOUND ตลาด จีน, ไต้หวัน โดยมี นายณัฐภพ ทวีอภิรดีเพชร
เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่ สานักงานใหญ่ เลขที่ 184 อาคารฟอรั่ม ทาวเวอร์ ห้อง
เลขที่ 184/89 ชั้ น ที่ 18 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงห้ ว ยขวาง เขตห้ ว ยขวาง
กรุ งเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2248-0149 แฟกซ์ 0-2248-0149 E-mail :
huantai2018@outlook.com Website : 9. บริษัท ถัง เชา อินเตอร์ เนชั่นแนล ทราเวล (ไทยแลนด์ ) จากัด THANG CHAO
INTERNATIONAL TRAVEL (THAILAND) CO.,LTD. เลขที่สมาชิก 04502
สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด จีน โดยมี นางชุติมา ฮวง เป็ นกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ที่อยู่ สานักงานใหญ่ เลขที่ 184/155-6 อาคารฟอรั่ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 25
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์
0-2245-5132, 0-2248-3461 แฟกซ์ 0-2248-3451 E-mail :
thangchaotravel@gmail.com Website : 10. บริ ษัท ซู เปอร์ ทริ ปส์ จากัด SUPERTRIPS CO.,LTD. เลขที่สมาชิ ก 04503
สมาชิกสามัญ ประเภท OUTBOUND ตลาด เอเชีย, ยุโรป, อเมริ กา, แอฟริ กา,
ออสเตรเลีย โดยมี นางสาวอักษรา ชีวรัตนพร เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่ สานักงาน
ใหญ่ เลขที่ 1111/32 ชั้ น ที่ 2 ถนนลาดพร้ า ว แขวงจัน ทรเกษม เขตจตุ จ ัก ร
กรุ งเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2513-6000 แฟกซ์ 0-2511-3944 E-mail :
account_qe@hotmail.com Website : 11. บริ ษัท อี้ เฉิ น ทราเวล แอนด์ เทรด กรุ๊ ป จากัด EI CHERN TRAVEL &
TRADE GROUP CO.,LTD. เลขที่ ส มาชิ ก 04504 สมาชิ ก สามัญ ประเภท
INBOUND ตลาด จีน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนาวัฒน์ สิ ทธิ กรวิวฒั น์ เป็ นกรรมการ
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ผูจ้ ดั การ ที่อยู่ สานักงานใหญ่ เลขที่ 111/65 ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ 0-2102-6266 แฟกซ์ 0-2102-6265 Email : accchenyang@gmail.com Website : 12. บริ ษัท การ์ เด้ น คลิฟ พาร์ ค จากัด GARDEN CLIFF PARK CO.,LTD.
(GARDENCLIFF RESORT AND SPA PATTAYA) เลขที่สมาชิก 04505 สมาชิก
สมทบ ประเภท โรงแรม โดยมี นายวิชิต ประกอบโกศล เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่
สานักงานใหญ่ เลขที่ 220/21 หมู่ที่ 5 ซอยนาเกลือ 16 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตาบลนา
เกลือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 038-259-333 แฟกซ์ 038259-332 E-mail
:
info@gardencliffpattaya.com
Website :
www.gardencliffpattaya.com
มติทปี่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 4
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การนาเสนอข้ อมูลเกีย่ วกับ “We Chat B2B ศูนย์ ข้อมูลธุรกิจท่ องเทีย่ วตลาดจีน” โดย
คุณจรัญ ชื่ นในธรรม ผู้อานวยการ ททท.สานักงานเฉิงตู
 เป็ นการทาระบบสานสนเทศด้านการท่องเที่ยว เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กบั ลู กค้าที่ เป็ นนักท่องเที่ ยวและผูป้ ระกอบการ เพื่อสร้ างมู ลค่าทางการค้า และ
ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ We Chat B2B เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดในตลาดจีน
จานวนผูใ้ ช้โซเชี ยลมีเดียในจีนมีท้ งั สิ้ น 650 ล้านคน ใช้ผา่ นโทรศัพท์มือถือเป็ นหลัก
อยูท่ ี่ 400 ล้านคน และใช้ผา่ นคอมพิวเตอร์ 250 ล้านคนเป็ นส่ วนน้อย ทาไมถึ งต้องมี
การนาระบบนี้ ม าใช้ เนื่ องจาก 1.ปั ญหาด้านความปลอดภัย 2.การสื่ อสารและการ
กระจายด้านข้อมูลช้า ไม่รวดเร็ วพอสาหรับนักท่องเที่ยวจีน จุดประสงค์การใช้ We
Chat ส่ วนใหญ่คือ เป็ นช่องทางการสนทนาถึง 85% ปั จจุบนั จีนมีสานักงานทั้งสิ้ น 5
แห่ง โดยสานักงานเฉิงตูเป็ นศูนย์กลางของระบบ We Chat B2B แต่ละสานักงานจะมี
ข้อมูลบริ ษทั นาเที่ยวที่มีคุณภาพในจีนทัว่ ประเทศ เบื้องต้นมีจานวนเอเจ้นท์ที่อยู่ใน
ระบบให้ Buyer ดังนี้ 1.ปั กกิ่ง 67 เอเจ้นท์ 2.เซี่ ยงไฮ้ 40 เอเจ้นท์ 3.กวางโจว
ส่ วนด้านข้อมูลของ Seller จะขอเชิ ญท่านสมาชิ กที่ทาตลาดจีนลงข้อมูลใน
ระบบ ตัวอย่าง เมื่อเอเจ้นท์จีนต้องการหาโรงแรมที่พกั ของท่าน ก็จะสามารถเข้าหา
ในระบบได้ทนั ที รวมทั้งลูกค้าสามารถหาตามความต้องการตามกลุ่มเป้ าหมายได้ดว้ ย
เช่น ด้านฮันนีมูน ด้านกอล์ฟ เป็ นต้น โดยนักท่องเที่ยวต้องการรายละเอียดเชิ งลึกมาก
ขึ้น ทางสานักงานฯได้มีการทา China Online Training Course ให้ดว้ ย ซึ่ งมีผเู ้ ข้ามา
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สารวจแล้วกว่า 2 ล้านราย ลงทะเบียนไปแล้วกว่า 7 พันราย และได้ประสบผลสาเร็ จ
แล้วจานวนกว่า 4 พันราย ท่านสมาชิ กฯสามารถลงโปรโมชัน่ การขาย เข้าไปอัพเดท
ข้อมูลต่างๆด้วยตนเองได้ตลอดเวลา และขอความอนุ เคราะห์ใส่ เบอร์ มือถื อด้วย ซึ่ ง
เบื้ อ งต้น ททท.ได้ท าเป็ น Guidline ให้ ท่ า นก่ อ น โดยมี คู่ มื อ ให้ ท่ า นฯได้ศึ ก ษา
รายละเอียดด้วย
มติทปี่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 5
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การนาเสนอผลิตภัณฑ์ ใหม่ (New Product)
5.1 Nora Resorts & Hotels
อยูห่ ่างจากหาดเฉวง เป็ นเวลา 5 นาที มีบริ การสระว่ายน้ ากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่มีบาร์
ในสระว่ายน้ า ให้บริ การห้องพักแบบไทยคลาสสิ ค ตั้งอยูบ่ นพื้นที่สูง มีห้องดีลกั ซ์ 42
ห้อง ห้องวิลล่ า 48 ห้อง ห้องสวีท 6 ห้อง ห้องพูลวิลล่ า 17 มี ห้องสปา สระว่ายน้ า
และฟิ ตเนส ทางโรงแรมสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ท้ งั กลุ่มฮันนี มูน เวดดิ้ง จัด
ประชุม สัมมนา เป็ นต้น หากสมาชิกท่านใดสนใจ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 077-429400
5.2 ณ สั ทธา อุทยานไทย
สถานที่ท่องเที่ยวรู ปแบบใหม่ อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ในพื้นที่กว่า 42 ไร่ เป็ น
สถานที่ รวบรวมหุ่ นขี้ ผ้ ึง เสมื อนจริ ง ในรู ป แบบหุ่ นขี้ ผ้ ึง ไฟเบอร์ ก ลาส ของบุ คคล
สาคัญทั้งผูม้ ีชื่อเสี ยง พระอริ ยสงฆ์และอีกมากมาย ซึ่ งเกิดจากความศรัทธาทั้งในด้าน
แนวความคิด การทางานที่มุ่งมัน่ และการดาเนิ นชี วิตของบุคคลเหล่านั้น นอกจากนี้
ยังเป็ นแหล่ งท่องเที่ยววิถีไทย ตามอย่างคติชาวพุทธ ส่ งเสริ มคุ ณค่าทางวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ นาเสนอผ่านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย และสนับสนุ นให้เยาวชนรักใน
ความเป็ นไทย ภายในแบ่งจุดจัดแสดงเป็ น 8 โซนหลัก ได้แก่
 ห้องไทยสัทธา เป็ นห้องแสดงประวัติความเป็ นมา
 จุดที่ 1 มหาราชกษัตรา เป็ นจุดจัดแสดงประติมากรรมพระรู ปหล่ อ 3 บูรพ
มหากษัตริ ยผ์ กู ้ อบกูเ้ อกราชไทย
 จุดที่ 2 ณ สัทธานุ สรณ์ เป็ นอาคารจัดแสดงหุ่ นขี้ผ้ งึ ไฟเบอร์ กลาสของบุคคล
สาคัญผูเ้ ป็ นต้นแบบ คนดีของแผ่นดิน
 จุดที่ 3 ณ สัทธาปฎิมา จัดแสดงประติมากรรมพระพุทธรู ป 3 สมัย
 จุดที่ 4 ถ้ าพุทธชาดก เป็ นถ้ าจาลองที่นาเสนอเรื่ องราวขององคุลีมาล มหาโจร
ผูก้ ลับใจเข้าสู่ ธรรมะ
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 จุ ดที่ 5 อริ ย สั ท ธา จัดแสดงหุ่ นขี้ ผ้ ึง ไฟเบอร์ ก ลาสส์ พ ระอริ ย สงฆ์ที่ เป็ นที่
เลื่อมใสทัว่ ประเทศไทย
 จุ ด ที่ 6 สั ท ธาถิ่ น เรื อนไทย โซนบ้ า นไทย 4 ภาค จ าลองวิ ถี ชี วิ ต และ
วัฒนธรรมไทยเสมือนจริ ง
 จุดที่ 7 ลานภิรมย์ เป็ นลานกลางแจ้งที่จดั แสดงศิลปะและความงดงามของต้น
บอนไซหลากหลายขนาด
เปิ ดให้บริ การ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุด
นักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 17.00 น. ค่าเข้าชม ผูใ้ หญ่คนไทย 200 บาท เด็ก(คนไทย) ที่
มีค วามสู ง 90 – 130 ซม. หากต่ า กว่า 90 ซม.เข้า ฟรี ผูใ้ หญ่ ต่างชาติ 400 บาท เด็ก
(ต่ า งชาติ ) 300 บาท ทั้ง นี้ มี บ ริ ก ารเช่ า ชุ ด ไทยให้ ใ ส่ เ ข้า ชมด้ว ย บริ ก ารแพ็ค เก็ จ
ถ่ ายภาพ มี อาคารจัดประชุ มและจัดเลี้ ยง ร้ านขายของที่ ระลึ ก มี สถานที่ จอดรถได้
กว้า งขวาง สามารถรั บ กลุ่ ม ทัวร์ ร ถบัส ได้จ านวนมาก หากสมาชิ ก ท่ า นใดสนใจ
สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ คุณพรเพ็ญ โทร 032-383-333 ต่อ 1503 หรื อ เบอร์
มือถอื 098-953-0908
มติทปี่ ระชุ ม
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การบรรยายพิเศษในหัวข้ อ “นโยบายสานักงานตรวจคนเข้ าเมืองในการส่ งเสริมการ
ท่องเทีย่ ว” โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รักษาราชการแทน ผูบ้ ญั ชาการสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง และ พันตารวจเอก เชิ งรณ ริ มผดี รองผูบ้ งั คับการ กองบังคับการ
ตรวจคนเข้าเมือง 2 (ผบก.ตม.2)
 นโยบายของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวมีดงั นี้
1. สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว
2. ด้านความมัน่ คง เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย
3. พัฒนากาลังพลให้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมืออาชีพ
4. พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ต รวจคนเข้ า เมื อ งให้ ท ั น สมั ย และเป็ น
มาตรฐานสากล
 ส านั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง มี ห น้ า ที่ ต รวจ เอกสารรายงานพาหนะ
ประกอบด้วย คนประจาพาหนะและสถานภาพผูโ้ ดยสาร
 กระบวนการคัดกรองชาวต่างชาติโดย VISA ของไทย ประเทศต้นทางของ
ชาวต่างชาติ มายังประเทศไทยดังนี้
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1. ชาวต่างชาติ แบบ Non-Visa ตม.อนุญาตขาเข้า 1 ปี
2. ชาวต่างชาติ แบบ Tourist Visa ตม.อนุญาตขาเข้า 90 วัน
3. ชาวต่างชาติ 69 สัญชาติ แบบยกเว้นวีซ่า ตม.อนุญาตขาเข้า 30 วัน 90 วัน
14 วัน หรื ออื่นๆแล้วแต่ตามกรณี
4. ชาวต่างชาติ 18+1 สัญชาติ ทาวีซ่าแบบ VOA+ขาเข้าได้ 15 วัน
 สถิติผโู ้ ดยสารเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรไทยทางท่าอากาศยานสากล
หลัก 5 แห่ง 5 สัญชาติสูงสุ ด ในปี 2018 มีดงั นี้
1. ประเทศจีน มีจานวน 9,642,815 คน
2. ประเทศเกาหลีใต้ มีจานวน 1,819,906 คน
3. ประเทศญี่ปุ่น มีจานวน 1,674,044 คน
4. ประเทศอินเดีย มีจานวน 1,605,566 คน
5. ประเทศมาเลเซีย มีจานวน 1,244,633 คน
 ประเภทการตรวจลงตราในปี 2561 ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยมาก
ที่สุดคือ แบบยกเว้นวีซ่า
 สถิ ติคนไทยที่ เดิ นทางไปต่ างประเทศและถู ก ปฏิ เสธการเข้าเมื อง ปี 2561
มากที่สุดคือ เกาหลีใต้ รองลงมา คือ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิ งคโปร์
ส านัก งานตรวจคนเข้า เมื อ งมี ห น้า ที่ บ ริ หารจัด การช่ ว ยเหลื อ นัก ท่ อ งเที่ ย วในช่ ว ง
เทศกาลด้ว ย การลดความรุ น แรงในเหตุ วิ ก ฤติ ท้ งั ระยะสั้ นและระยะยาว ในด้า น
ภาพลักษณ์ สถิ ติคืนเงิ นเกิ นกว่าอัตราค่าธรรมเนี ยมการตรวจลงตราตามที่ กฎหมาย
กาหนด ปี 2561 จานวน 386 ราย และ ปี 2562 ถึ งวันที่ 31 พ.ค.62 มีจานวน 35 ราย
ทั้งนี้ ทางผูบ้ ญั ชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมืองคนใหม่ ได้มอบนโยบายทางานแบบ
ตรงไปตรงมา นึกถึงผลประโยชน์ชาติเป็ นหลัก ป้ องกันกลุ่มก่ออาชญากรรมข้ามชาติ
ย้าหัวหน้าส่ วนแก้ไขปั ญหาส่ วนในองค์กร
(ทั้งนี้ มีเอกสารประกอบการบรรยายพิเศษเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของสมาคมฯด้วย)
**************************************************************************************
ปิ ดประชุมเวลา 12.00 น.
นางสาวกุลสตรี ข่มอาวุธ บันทึกการประชุม
นางสาวนภาวรรณ บุญพวง ตรวจทานการประชุม
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