รายงานการประชุ มสมาชิ กประจาเดือน กันยายน
สมัยที่ 38 ครั้งที่ 14
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้ อง MSC Hall โรงแรมแม่ นา้ รามาดา พลาซา ถนนเจริญกรุ ง กรุ งเทพฯ
รายนามคณะกรรมการทีม่ าประชุ ม
1. นายวิชิต
ประกอบโกศล
นายกสมาคมฯ
2. นายสุ รวัช
อัครวรมาศ
อุปนายกฯ
3. นางพรทิพย์
หิรัญเกตุ
อุปนายกฯ
4. นายไพรัตน์
ห่านศรี สุข
อุปนายกฯ
5. ดร.สุ มาลี
ว่องเจริ ญกุล
เลขาธิการฯ
6. นายพรสวัสดิ์
นวพล
นายทะเบียน
7. นายผดุงชัย
พิสุทธาดามงคล
ปฏิคม
8. นายชินรัตน์
ชินบุรี
กรรมการกลาง
9. นายวิชยั
สหัสสพล
กรรมการกลาง
10. นายยุทธนา
เหล็กเพ็ชร
กรรมการกลาง
11. นายจาเริ ญ
วิศวชัยพันธ์
กรรมการกลาง
12. นายปรี ชา
จาปี
กรรมการกลาง
13. นายชริ นทร์
ฟามฟู่
กรรมการกลาง
รายนามคณะกรรมการทีต่ ิดภารกิจไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสแตนเลย์ ซิททั
ติง
อุปนายกฯ
2. นางมิ่งขวัญ
เมธเมาลี
อุปนายกฯ
3. นายคัง
อาย จอง
อุปนายกฯ
4. นายเอกสิ ทธิ์
โชติกเสถียร
เหรัญญิกฯ
5. นายทองอยู่
สุ ภวิทยากรณ์
ประชาสัมพันธ์
6. นายวีระ
บารุ งศรี
กรรมการกลาง
7. นายอัมพล
แซ่ตนั
กรรมการกลาง
8. นางสาวบังอร
จานสันเทียะ
กรรมการกลาง
9. นายอดิสร
ยังกีรติวร
กรรมการกลาง
10. นางสาวสุ ธาทิพย์
ชฎาวัฒน์
กรรมการกลาง
11. นายเชิดศักดิ์
ดาวแก้ว
กรรมการกลาง
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เริ่มประชุ มสมาชิ กเวลา 10.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ โดย คุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ
 ผูบ้ ริ หารจากโรงแรมแม่น้ าฯ ร่ วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกบั สมาคมฯใน
โอกาสที่ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นประจาปี 2563 จัดโดย กรมพัฒนาธุ รกิจการค้าร่ วมกับ
สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุ งเทพฯ โดยคุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯเป็ นผูร้ ับมอบ และ รางวัล
กรรมการศักยภาพดีเด่น โดยดร.สุ มาลี ว่องเจริ ญกุล เลขาธิ การ เป็ นผูไ้ ด้รับรางวัลและรับมอบ
ช่อดอกไม้จากทางโรงแรมฯ
1.1 แนวโน้ ม สถานการณ์ ท่องเทีย่ ว
 จากหลายเดือนที่ผา่ นมา ชาวต่างชาติที่เข้ามาเป็ นกลุ่มท่องเที่ยวยังคงเป็ นศูนย์ ปัจจุบนั
สมาคมฯยังคงมีการเรี ยกร้องให้ภาครัฐช่ วยเหลื อ ขณะนี้ มีการเปิ ดรับชาวต่างชาติ ที่เป็ นกลุ่ ม
ท่องเที่ยวเข้ามา และกลุ่ม Long Stay คือ กลุ่มที่มีการพานักระยะยาวตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป โดย
คาดว่าจะรับได้จานวน 1,200 คนต่อเดื อน ซึ่ งถ้าเที ยบกับที่ผ่านมา ตามปกติจะมี นกั ท่องเที่ยว
เข้ามาไม่ต่ากว่า 3 ล้านคนต่อเดือน ทั้งนี้ ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาได้ มีเงื่อนไขว่าต้องไม่โดนกัก
ตัว โดยเน้นประเทศที่ปลอดเชื้อแล้วเป็ นเวลา 60 วันขึ้นไป และมัน่ ใจว่ากลุ่มนี้ จะไม่มีการสร้าง
ความเสี ยหายให้กบั ประเทศอย่างแน่นอน หากจะให้สถานการณ์กลับเป็ นปกติ 100% ได้น้ นั คง
ต้อ งรอวัค ซี น ที่ จะมาประมาณปลายปี นี้ และหวัง ว่าปลายปี หรื อ ต้น ปี 2564 จะมี ก ารเปิ ด
ประเทศได้สาเร็ จ
 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 : ได้เข้าพบนายกเมืองพัทยา คุณสนธยา คุณปลื้ม เพื่อ
สอบถามด้านความพร้อมการรับชาวต่างชาติ ซึ่ งทางพัทยาก็มีความพร้อมยินดีตอ้ นรับ
 รายงานสถิติตวั เลขนักท่องเที่ยว จากเดิมที่เคยมีกว่า 39 ล้านคน ลดลงเหลือ 7 แสนคน
เท่ากับว่าหายไป 80% โอกาสที่จะมีคนตกงานมากกว่า 2 ล้าน 5 แสนคน
 แนวทางการเปิ ดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) หรื อ
กลุ่ม Long Stay โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1.ต้องเป็ นนักท่ องเที่ ยวต่ างชาติ ที่ ป ระสงค์เข้าพัก ระยะยาวผ่านบริ ษ ทั ไทยจัดการลองสเตย์
จากัด
2.บริ ษทั ฯดาเนินการส่ งข้อมูลนักท่องเที่ยวให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบประวัติ
3.เมื่อสานักงานตรวจคนเข้าเมืองอนุ ญาตแล้ว บริ ษทั ฯจะประสานนักท่องเที่ยวให้ดาเนิ นการ
กรอกแบบฟอร์ม
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4.บริ ษทั ฯดาเนิ นการยื่นขอวีซ่า STV ให้แก่นกั ท่องเที่ยวจากกรมการกงสุ ล เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
COE และวีซ่า STV
5.เมื่ออนุ มตั ิแล้ว ทางสถานทูตไทย ณ ประเทศต้นทางของนักท่องเที่ยวจะแจ้งให้นกั ท่องเที่ยว
เดินทางมารับ COE พร้อมติดสติกเกอร์ วซี ่า STV บนหนังสื อเดินทาง
6.เมื่ อนัก ท่องเที่ ยวถึ งประเทศไทย ต้องผ่านการตรวจคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุ ข ณ
สนามบิน
7.เมื่อไม่พบเชื้อโควิด-19 นักท่องเที่ยวต้องเข้ากักตัว ณ สถานที่ที่เลือกไว้เป็ นเวลา 15 วัน ถ้าไม่
พบเชื้อโควิด-19 จะสามารถออกมาพักในสถานที่ที่เลือกไว้ต่อไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ทั้ง นี้ ตามที่ มี ข่ า วจากภายนอกว่ า ทั้ง หมดจะผู ก ขาดกับ บริ ษัท ใดบริ ษัท หนึ่ งนั้ นไม่ ใ ช่
ผูป้ ระกอบการบริ ษทั ทุกท่านมีสิทธิ์ รับ โดยกาลังรอสรุ ปหลักเกณฑ์จาก ททท.ต่อไป
1.2 คณะกรรมการรายงานกิจกรรมสาคัญต่ างๆให้ ที่ประชุ มทราบ โดย ดร.สุ มาลี ว่ องเจริ ญกุล
เลขาธิการ รายงาน
 เมื่อวันที่ 27 - 29 สิ งหาคม 2563 สมาคมฯได้จดั Fam Trip นาสมาชิกเดินทางเข้าร่ วม
โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุ ขอนามัย(SHA) ณ
จังหวัด ระยอง – ชลบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจาก ททท. อพท. สสปน. และเมืองพัทยา
 วันที่ 16 - 18 กันยายน 2563 สมาคมฯนาสมาชิกเดินทางเข้าร่ วมงานเที่ยวไทย ร่ วมใจ
ช่วยชาติ "ทิศทางการท่องเที่ยวหลัง Covid-19" จัดโดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (สทท.) ณ ตานานป่ ารี สอร์ท จ.ระยอง นาคณะโดย คุณวิชยั สหัสสพล กรรมการกลาง
 โครงการส่ งเสริมการท่ องเทีย่ วกลุ่มชาวต่ างชาติทพี่ านักอยู่ในประเทศไทย (Expat)
โดยท่ านนายกฯและคณะกรรมการ ได้ร่วมพิ ธี เปิ ดงานส่ งเสริ ม การขาย "Expat Travel Deal
2020" และสมาคมฯได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์เสนอแพ็กเกจท่องเที่ ยวของสมาชิ กให้กบั
ชาวต่างชาติ เมื่อวันที่ 11 - 13 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ จัดโดย ททท. ทั้งนี้
ททท.มีงบประมาณให้สมาคมฯจานวน 2,000,000 บาท ในการสนับสนุ นการขายรายการนา
เที่ยวให้ชาวต่างชาติจานวน 1,000 บาท ต่อนักท่องเที่ยว 1 คน ต่อ 1 รายการนาเที่ยว ซึ่ งไม่วา่ จะ
เป็ นกลุ่ม work permit กลุ่มที่พานักอยู่ในประเทศ กลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา หรื อ ครอบครัวของ
ชาวต่างชาติ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1.ต้องเป็ นรายการทัวร์ อย่างน้อย 2 วัน 1 คืนขึ้นไป ไม่ใช่ One Day Trip
2.สาเนาการซื้ อกรมธรรม์ประกันชีวติ
3.สาเนาพาสปอร์ตผูเ้ ดินทาง
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4.สาเนาใบเสร็ จรับเงินของโรงแรมที่พกั
5.เอกสารอ้างอิงความเป็ นบุคคลในครอบครัวของกลุ่ม Expat
ทั้งนี้ สามารถเริ่ มขายรายการนาเที่ยวได้ต้ งั แต่วนั ที่ 11 กันยายน ถึ ง 30 พฤศจิกายน 2563 โดย
สมาคมฯจะทาการรวบรวมเอกสารส่ ง ททท.เพื่อขอเบิกงบประมาณ 2 รอบดังนี้
ครั้งแรกวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ครั้งที่สองวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
มติทปี่ ระชุ ม
วาระที่ 2

รั บ รองรายงานการประชุ มสมาชิ กประจาเดือน สิ งหาคม สมั ยที่ 38 ครั้ งที่ 13 วันพุ ธที่ 26
สิ งหาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้ องศาลาไทย ชั้ น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอย
สุ ขุมวิท 11 จานวนทั้งสิ้น 6 หน้ า
มติทปี่ ระชุ ม

วาระที่ 3

รับทราบ

รับทราบ

รายงานสถานภาพสมาชิ ก โดยคุ ณ ยุ ทธนา เหล็กเพ็ช ร กรรมการกลาง (แทนคุ ณ พรสวัส ดิ์
นวพล ตาแหน่ง นายทะเบียน เนื่องจากติดภารกิจ ไม่มาร่ วมประชุม)
รายงานสถานภาพสมาชิ ก ณ วัน ที่ 21 กัน ยายน 2563 สมาชิ ก สามัญ จานวน 1,215 ราย
สมาชิกสมทบ จานวน 453 ราย สมาชิกกิตติมศักดิ์ จานวน 5 ราย รวมเป็ น 1,673 ราย
สมาชิกใหม่ ประจาเดือนกันยายน 2563 จานวน 6 บริษัท ดังนี้
1.บริษัท วัน เวิลด์ จากัด 1 WORLD CO.,LTD. เลขที่สมาชิ ก 04645 สมาชิ กสามัญ ประเภท
INBOUND ตลาด อิ น เดี ย , ตะวันออกกลาง, สิ งคโปร์ , มาเลเซี ย , เกาหลี โดยมี คุ ณ นิ ติวฒั น์
พัฒ นสาร หรื อ คุ ณ รั ตนา ซัน ตารา เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่ อยู่ ส านัก งานใหญ่ เลขที่ 393
อาคารคลิ๊ ก เดนิ ม ชั้น 3 ซอยสุ ขุมวิท 63(เอกมัย19) โทรศัพ ท์ 0-2102-0854, 080-489-9709,
0 9 5 -0 0 5 -3 0 6 5 แ ฟ ก ซ์ 0 3 8 -1 9 9 -0 8 9 E-mail : anshuman@1 world.travel เว็ บ ไ ซ ต์
www.1world.travel
2.บริ ษัท ยูนิไทยทริ ป จากัด UNITHAI TRIP CO.,LTD. เลขที่สมาชิ ก 04646 สมาชิ กสามัญ
ประเภท OUTBOUND ตลาด เอเชีย, ยุโรป โดยมี คุณบูรณี วีระภุชงค์ หรื อ คุณรัชพล แย้มแสง
เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่ อยู่ สานักงานใหญ่ เลขที่ 33/54 ชั้น 12 อาคารวอลล์สตรี ททาวเวอร์
ถนนสุ รวงศ์ แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรั ก กรุ งเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-5936 แฟกซ์
- E-mail : rachphol@hotmail.com เว็บไซต์ www.unithaitravel.com
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3.บริ ษั ท ไท้ ฮ ะเชี ย ง คอร์ ป อเรชั่ น จ ากัด TAI HA CHIANG CORPORATION CO.,LTD.
(WANCHAI TOUR) เลขที่ ส มาชิ ก 04647 สมาชิ กสามัญ ประเภท OUTBOUND ตลาด จีน ,
อินเดี ย โดยมี คุ ณธนาภัท ร พงศ์นราทิ พย์ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่ อยู่ ส านักงานใหญ่ เลขที่
229/69 ซอย 25 ถนนเทศบาล 4 ตาบลปากเพรี ยว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทร.063-159-5696, 061-915-5364 แฟกซ์ - E-mail : tanarphat@gmail.com เว็บไซต์ 4.บริษัท โมนาร์ ช แมนเนจเมนท์ จากัด MONARCH MANAGEMENT CO.,LTD. เลขที่
สมาชิก 04648 สมาชิกสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด ยุโรป, สหรัฐอเมริ กา โดยมี คุณยุพา
ภรณ์ มากกิตติ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่ สานักงานใหญ่ เลขที่ 82 ซอยอินทามระ 22 ถนน
สุ ทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 โทร.0-2277-7711, 094198-0797 แฟกซ์ - E-mail : info.wemonarch@gmail.com เว็บไซต์
http://www.facebook.com/82monarchgroup
5.บริ ษั ท พั ท ยา ซิ ตี้ ทัว ร์ จ ากัด PATTAYA CITY TOUR CO.,LTD. เลขที่ ส มาชิ ก 04649
สมาชิ กสามัญ ประเภท INBOUND ตลาด อินเดีย โดยมี คุณอรพรรณ ลมัยวงศ์ เป็ นกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ที่ อยู่ สานักงานใหญ่ เลขที่ 109/233 ม.13 แขวงหนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัด
ช ล บุ รี 20150 โท ร.033-640 -839, 099-189-2211 E-mail : apk.phopan@gmail.com,
booking@pattayacitytourcoltd.com เว็บไซต์ 6.บริ ษั ท ควอลิ ตี้ ไอส์ แลนด์ ทั ว ร์ จ ากั ด QUALITY ISLAND TOURS CO.,LTD. เลขที่
สมาชิก 04650 สมาชิ กสามัญ ประเภท INBOUND ตลาดอินเดีย โดยมี คุณนันทนา อินพรหม
เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ที่อยู่ เลขที่ 238/8 ม.10 แขวงหนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
20150 โทร.091-886-9324 แฟกซ์ - E-mail : apk.phopan@gmail.com เว็บไซต์ มติทปี่ ระชุ ม
วาระที่ 4

รับทราบ

การบรรยายพิ เ ศษหั ว ข้ อ “การระงั บ ข้ อพิ พ าททางเลื อ ก (ADR Arbitration Dispute
Resolution)”พร้ อมแนะนาสถาบันฯ” โดย คุณธนพัฒน์ มหาพาณิชย์ กุล ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ ายกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ( THAC )
THAC จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ พ.ศ.2550 และเริ่ มดาเนิ นการ
ตั้งแต่ พ.ศ.2558
วัตถุประสงค์ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ตาม พรบ.มาตรา 7 ดังนี้
1.ส่ งเสริ มและพัฒนากระบวนการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
5
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2.ดาเนินกิจการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยวิธีประนอมข้อพิพาทและอนุ ญาโตตุลาการ
3.ส่ งเสริ ม และเผยแพร่ ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ การประนอมข้อพิ พ าทและอนุ ญ าโตตุ ล าการรวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พันธกิจ
1.ผลักดันและส่ งเสริ มให้ประเทศไทยมีมาตรการที่เป็ นมิตรต่อการระงับข้อพิพาททางเลือก
2.สร้างความรับรู ้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก และการให้บริ การของสถาบัน
3.ให้บริ การด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกที่มีความเป็ นอิสระ และมีมาตรฐานสากล
การระงับข้อพิพาททางเลือกคือ การเจรจาต่อรอง การประนอมข้อพิพาท การอนุญาโตตุลาการ
ประเด็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ อง shareholders’Agreement
การประนอมข้อพิพาท คือ การระงับข้อพิ พาทที่ คู่กรณี ตกลงกันตั้งบุ คคลหนึ่ งหรื อหลายคน
เพื่อทาหน้าที่ในการช่วยเหลือให้คู่กรณี สามารถเจรจาเพื่อยุติขอ้ พิพาทกันได้
ข้อดีของการประนอมข้อพิพาท
1.เป็ นกระบวนการที่คู่กรณี จะเริ่ มและสิ้ นสุ ดกระบวนการเมื่อใดก็ได้
2.มีกระบวนการที่ไม่เป็ นทางการและมีความยืดหยุน่
3.กระบวนการมีความรวดเร็ วและมีค่าใช้จ่ายน้อย
4.เป็ นการรักษาความสัมพันธ์และความลับของคู่กรณี
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายการประนอมข้อพิพาท
ค่าธรรมเนี ยมเริ่ มต้นคดี ผูเ้ สนอ 1,000 บาท ผูต้ อบรับ 1,000 บาท ค่าธรรมเนี ยมผูป้ ระนอม (ต่อ
ฝ่ าย/ต่อวัน) เริ่ มต้น 3,500 บาท สู งสุ ดไม่เกิน 300,000 บาท
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายการอนุญาโตตุลาการ คดีภาษาไทย
ค่าธรรมเนี ยมเริ่ ม ต้นคดี ผูค้ ดั ค้าน 8,000 บาท ผูเ้ รี ยกร้ อง 8,000 บาท ค่าธรรมเนี ยมสถาบัน
อนุ ญาโตตุลาการ เริ่ มต้น 8,000 บาท สู งสุ ดไม่เกิ น 266,000 บาท ค่าป่ วยการอนุ ญาโตตุลาการ
เริ่ มตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นกับจานวนทุนทรัพย์ ถ้าไม่มีทุนทรัพย์ เริ่ มต้น 6,000 บาท
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายการอนุญาโตตุลาการ คดีภาษาอังกฤษ
ค่าธรรมเนี ยมเริ่ มต้นคดี ผูค้ ดั ค้าน 50,000 บาท ผูเ้ รี ยกร้อง 50,000 บาท ค่าธรรมเนี ยมสถาบัน
อนุ ญ าโตตุ ล าการ เริ่ มต้ น 50,000 บาท สู งสุ ดไม่ เ กิ น 1,600,000 บาท ค่ า ป่ วยการ
อนุญาโตตุลาการ เริ่ มตั้งแต่ 150,000 บาทต่อคน สู งสุ ดไม่เกิน 50,000,000 บาท
มีหอ้ งบริ การทาคดี ห้องประชุม และอบรมสัมมนา มีบริ การด้านจัดฝึ กอบรม
มติทปี่ ระชุ ม
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วาระที่ 5

แนะนาสิ นค้ าใหม่ ทางการท่องเทีย่ ว
5.1 The Salaya เดอะศาลายา
ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม เป็ นแหล่งท่องเที่ยว Local สาหรับเส้นทางที่ไปชุ มชนมหาสวัสดิ์ มี
การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยเป็ นการแสดงโขน จากกรมศิลปากรมาประยุกต์ เป็ นสถานที่ที่ทา
ขนมลู กชุ บ น้ าพริ ก มีบริ การห้องจัดประชุ มสัมมนา ที่ พกั โรงแรม สปา และสนามฟุตซอล
นิยามของเดอะศาลยา ที่เที่ยวที่เดียว ที่กิน ที่ครบ
มีโซนต่างๆให้เยี่ยมชม มีบริ การที่จอดรถช่วงเวลา 05.00-24.00 น. ภายในจอดได้ 300 คัน และ
ด้านนอกจอดได้ 200 คันฟรี มี บริ การจัดเลี้ ยง โซนริ มน้ าด้านหลัง พักผ่อน ตกแต่งแบบสวน
อังกฤษ รองรับลูกค้ากว่า 500 คน มีโรงละครเธี ย เตอร์ 60 ที่ นงั่ ร้ านอาหารทั้งคาวหวาน และ
เครื่ องดื่มสุ ดชื่นใจ มีการสร้างสรรค์งาน handmade บริ การฟิ ตเนส ศูนย์ออกกาลังกายครบวงจร
บริ การจัดงานแต่งงาน พิธีหมั้น เช้า ถ่ายภาพ จัดเลี้ยง บริ การนวดไทย สปา ราคาบัตรเข้าชมการ
แสดงโขน 400 บาท
5.2 วิสาหกิจชุ มชนบ้ านริมคลองโฮมสเตย์ สมุทรสงคราม
เป็ นวิส าหกิ จชุ ม ชน บ้า นแก้วกลางสวนสมุ น ไพร อยู่อ าเภอด าเนิ น สะดวก จัง หวัด ราชบุ รี
ท่ามกลางสวนผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ข้ ึนชื่ อ คือ สวนมะพร้าวน้ าหอม ในที่น้ ี ขอ
แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่ งแห่ ง คือ ตลาดน้ าหลักห้า ซึ่ งมีอายุ 151 ปี เคยเป็ นที่พกั ของ
ท่านช่วง บุนนาค ปั จจุบนั ทางชุ มชนได้ลองจัดทริ ปโปรแกรมนาเที่ยวตัวอย่าง คือ พาล่องเรื อ
หางยาว ซึ่ งเป็ นช่ วงรอยต่อระหว่างอาเภอดาเนิ นสะดวก กับ อาเภอบ้านแพ้ว ประกอบด้วย 3
วัฒนธรรม คือ ไปไหว้เจ้า หลวงพ่อสาเร็ จ เทพเจ้ากวนอู ของวัฒนธรรมจีน การไปชมโบสถ์
ของคริ ส ต์ การกิ นก๋ วยเตี๋ ยวเรื อ การทาสปาในสวนมะพร้ าว ทานเมี่ ยงค าใบทองหลาง ร่ วม
กิจกรรมการสอยมะพร้าวด้วยตนเอง ปอกเอง ซึ่ งทั้งหมดนี้ อยูใ่ นราคา690 บาทต่อท่าน
มติการประชุ ม

วาระที่ 6
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เรื่องอืน่ ๆ
6.1 การจัด Fam Trip เส้ นทางกรุ งเทพ-ชุ มพร-นครศรีธรรมราช-สุ ราษฎร์ ธานี ระหว่างวันที่
30 กันยายน ถึง วันที่ 3 ตุลาคม 2563 โดยดร.สุ มาลี ว่ องเจริญกุล เลขาธิการ รายงานให้ ทราบ
วันแรก พร้อมกันที่โรงแรมเอเชีย ราชเทวี เวลา 04.30 น. มีบริ การอาหารเช้า และจะออก
เดินทางไปจังหวัดชุมพร เวลา 05.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ โรงแรมมรกต จากนั้นพา
ไปกราบสักการะเสด็จเตี่ยของชุมพร เข้าพักที่โรงแรมมรกต
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วันที่สอง ล่องทะเลชุมพร ดาน้ า ดูปะการัง เข้าพักที่ ณ คีรี เชี่ยวหลาน
วันที่สาม ล่องเรื อชมกุย้ หลินเมืองไทย แพคีรีธารา และ ไปไหว้ไอ้ไข่ที่นครศรี ธรรมราช และ
เดินทางเข้าพักที่สุราษฎร์ธานี
วันสุ ดท้าย ร่ วมประเพณี ชกั พระ ร่ วมขบวนแห่ เรื อพนมพระ
มติทปี่ ระชุ ม

รับทราบ

6.2 โครงการการอบรมเชิ งปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ติดตามทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข
ในการติดตามผู้เดินทางเข้ าราชอาณาจักรในระยะสั้ นตามมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2563 จัดโดย ทีเส็ บร่ วมกับ กรม
ควบคุมโรค ทั้งนี้ ท่านสมาชิกทีส่ นใจ สามารถเข้ าร่ วมได้ โดยไม่ มีค่าใช้ จ่าย
มติทปี่ ระชุ ม

รับทราบ

6.3 อีก 1 โครงการสาหรับ DMC หรือ Travel Agency Destination Management Company
โดย ทีเส็ บ เกี่ยวกับการให้ท่านสมาชิกเข้าร่ วมอบรมเพื่อเตรี ยมตัวในช่วงที่จะมีการเปิ ดประเทศ
ซึ่ งสามารถติดตามข่าวสารได้จากสมาคมฯต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม

รับทราบ

6.4 ขอเชิญท่านสมาชิกเข้ าร่ วมงานพิธีเปิ ด "โครงการพัฒนาศักยภาพและแนวทางการบริหาร
จัดการของผู้ประกอบการด้ านการท่ องเทีย่ ว ในระหว่ างและหลังสถานการณ์ โรคอุบัติใหม่
COVID-19 " ของสภาอุตสาหกรรมท่ องเที่ยวแห่ งประเทศไทย วันนี้ เวลา 13.30-16.00น. ณ
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุ ขมุ วิท ซึ่งมีบริ การรถบัสมารอรับที่หน้าโรงแรม
มติทปี่ ระชุ ม
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****************************************************************************************
ปิ ดการประชุม เวลา 12.00 น.
นางสาวกุลสตรี ข่มอาวุธ จดบันทึกการประชุม
นางสาวนภาวรรณ บุญพวง ตรวจทานการประชุม
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