
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสมาชิกประจ าเดือน กนัยายน 
สมัยที ่ 38  คร้ังที ่ 14 

วนัพฤหัสบดีที ่24 กนัยายน 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
ณ ห้อง MSC Hall โรงแรมแม่น า้ รามาดา พลาซา ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ 

รายนามคณะกรรมการทีม่าประชุม 
1. นายวชิิต   ประกอบโกศล  นายกสมาคมฯ 
2. นายสุรวชั  อคัรวรมาศ  อุปนายกฯ 
3. นางพรทิพย ์  หิรัญเกตุ  อุปนายกฯ 
4. นายไพรัตน์  ห่านศรีสุข  อุปนายกฯ 
5. ดร.สุมาลี  วอ่งเจริญกุล  เลขาธิการฯ 
6. นายพรสวสัด์ิ  นวพล   นายทะเบียน 
7. นายผดุงชยั   พิสุทธาดามงคล  ปฏิคม 
8. นายชินรัตน์  ชินบุรี   กรรมการกลาง 
9. นายวชิยั   สหสัสพล  กรรมการกลาง 
10. นายยทุธนา  เหล็กเพช็ร  กรรมการกลาง 
11. นายจ าเริญ  วศิวชยัพนัธ์  กรรมการกลาง 
12. นายปรีชา  จ าปี   กรรมการกลาง 
13. นายชรินทร์    ฟามฟู่    กรรมการกลาง  

รายนามคณะกรรมการทีต่ิดภารกจิไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
1. นายสแตนเลย ์ซิททั  ติง   อุปนายกฯ 
2. นางม่ิงขวญั  เมธเมาลี   อุปนายกฯ 
3. นายคงั    อาย จอง  อุปนายกฯ 
4. นายเอกสิทธ์ิ  โชติกเสถียร  เหรัญญิกฯ 
5. นายทองอยู ่  สุภวทิยากรณ์  ประชาสัมพนัธ์ 
6. นายวรีะ   บ ารุงศรี   กรรมการกลาง 
7. นายอมัพล  แซ่ตนั   กรรมการกลาง 
8. นางสาวบงัอร  จานสันเทียะ  กรรมการกลาง 
9. นายอดิสร  ยงักีรติวร  กรรมการกลาง 
10. นางสาวสุธาทิพย ์ ชฎาวฒัน์  กรรมการกลาง 
11. นายเชิดศกัด์ิ  ดาวแกว้   กรรมการกลาง 
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เร่ิมประชุมสมาชิกเวลา 10.00 น. 
วาระที ่ 1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ โดย คุณวชิิต  ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ 

 ผูบ้ริหารจากโรงแรมแม่น ้าฯ ร่วมมอบช่อดอกไมแ้สดงความยนิดีกบัสมาคมฯใน 
โอกาสท่ีไดรั้บรางวลัสมาคมการคา้ดีเด่นประจ าปี 2563 จดัโดย กรมพฒันาธุรกิจการคา้ร่วมกบั
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท 
เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพฯ โดยคุณวชิิต  ประกอบโกศล นายกสมาคมฯเป็นผูรั้บมอบ และ รางวลั
กรรมการศกัยภาพดีเด่น โดยดร.สุมาลี  วอ่งเจริญกุล เลขาธิการ เป็นผูไ้ดรั้บรางวลัและรับมอบ
ช่อดอกไมจ้ากทางโรงแรมฯ  

 

  1.1 แนวโน้ม สถานการณ์ ท่องเทีย่ว 
 จากหลายเดือนท่ีผา่นมา ชาวต่างชาติท่ีเขา้มาเป็นกลุ่มท่องเท่ียวยงัคงเป็นศูนย ์ปัจจุบนั 

สมาคมฯยงัคงมีการเรียกร้องให้ภาครัฐช่วยเหลือ ขณะน้ีมีการเปิดรับชาวต่างชาติท่ีเป็นกลุ่ม
ท่องเท่ียวเขา้มา และกลุ่ม Long Stay คือ กลุ่มท่ีมีการพ านกัระยะยาวตั้งแต่ 90 วนัข้ึนไป โดย
คาดว่าจะรับไดจ้  านวน 1,200 คนต่อเดือน ซ่ึงถา้เทียบกบัท่ีผ่านมา ตามปกติจะมีนกัท่องเท่ียว
เขา้มาไม่ต ่ากวา่ 3 ลา้นคนต่อเดือน ทั้งน้ี ชาวต่างชาติท่ีจะเขา้มาได ้มีเง่ือนไขวา่ตอ้งไม่โดนกกั
ตวั โดยเนน้ประเทศท่ีปลอดเช้ือแลว้เป็นเวลา 60 วนัข้ึนไป และมัน่ใจวา่กลุ่มน้ีจะไม่มีการสร้าง
ความเสียหายให้กบัประเทศอยา่งแน่นอน หากจะใหส้ถานการณ์กลบัเป็นปกติ 100% ไดน้ั้น คง
ต้องรอวคัซีนท่ีจะมาประมาณปลายปีน้ี และหวงัว่าปลายปี หรือ ต้นปี 2564 จะมีการเปิด
ประเทศไดส้ าเร็จ 

 เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2563 : ไดเ้ขา้พบนายกเมืองพทัยา คุณสนธยา  คุณปล้ืม เพื่อ 
สอบถามดา้นความพร้อมการรับชาวต่างชาติ ซ่ึงทางพทัยาก็มีความพร้อมยนิดีตอ้นรับ 

 รายงานสถิติตวัเลขนกัท่องเท่ียว จากเดิมท่ีเคยมีกวา่ 39 ลา้นคน ลดลงเหลือ 7 แสนคน  
เท่ากบัวา่หายไป 80% โอกาสท่ีจะมีคนตกงานมากกวา่ 2 ลา้น 5 แสนคน 

 แนวทางการเปิดรับนกัท่องเท่ียวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) หรือ  
กลุ่ม Long Stay โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1.ตอ้งเป็นนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีประสงค์เข้าพกัระยะยาวผ่านบริษทั ไทยจดัการลองสเตย ์
จ  ากดั 

 2.บริษทัฯด าเนินการส่งขอ้มูลนกัท่องเท่ียวใหส้ านกังานตรวจคนเขา้เมืองตรวจสอบประวติั 
 3.เม่ือส านักงานตรวจคนเขา้เมืองอนุญาตแลว้ บริษทัฯจะประสานนักท่องเท่ียวให้ด าเนินการ

กรอกแบบฟอร์ม 
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 4.บริษทัฯด าเนินการยื่นขอวีซ่า STV ให้แก่นกัท่องเท่ียวจากกรมการกงสุล เพื่อพิจารณาอนุมติั 
COE และวซ่ีา STV 

 5.เม่ืออนุมติัแลว้ ทางสถานทูตไทย ณ ประเทศตน้ทางของนกัท่องเท่ียวจะแจง้ให้นกัท่องเท่ียว
เดินทางมารับ COE พร้อมติดสติกเกอร์วซ่ีา STV บนหนงัสือเดินทาง 

 6.เม่ือนักท่องเท่ียวถึงประเทศไทย ตอ้งผ่านการตรวจคดักรองของกระทรวงสาธารณสุข ณ 
สนามบิน 

 7.เม่ือไม่พบเช้ือโควิด-19 นกัท่องเท่ียวตอ้งเขา้กกัตวั ณ สถานท่ีท่ีเลือกไวเ้ป็นเวลา 15 วนั ถา้ไม่
พบเช้ือโควดิ-19 จะสามารถออกมาพกัในสถานท่ีท่ีเลือกไวต่้อไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

 ทั้ งน้ี  ตามท่ี มีข่าวจากภายนอกว่า ทั้ งหมดจะผูกขาดกับบริษัทใดบริษัทหน่ึงนั้ นไม่ใช่  
ผูป้ระกอบการบริษทัทุกท่านมีสิทธ์ิรับ โดยก าลงัรอสรุปหลกัเกณฑจ์าก ททท.ต่อไป 

 
 1.2 คณะกรรมการรายงานกิจกรรมส าคัญต่างๆให้ที่ประชุมทราบ โดย ดร.สุมาลี  ว่องเจริญกุล 

เลขาธิการ รายงาน 

 เมื่อวนัที ่27 - 29 สิงหาคม 2563 สมาคมฯไดจ้ดั Fam Trip น าสมาชิกเดินทางเขา้ร่วม 
โครงการยกระดบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยมาตรฐานความปลอดภยัดา้นสุขอนามยั(SHA) ณ 
จงัหวดั ระยอง – ชลบุรี โดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก ททท. อพท. สสปน. และเมืองพทัยา 

 วนัที ่16 - 18 กนัยายน 2563 สมาคมฯน าสมาชิกเดินทางเขา้ร่วมงานเท่ียวไทย ร่วมใจ 
ช่วยชาติ "ทิศทางการท่องเท่ียวหลงั Covid-19" จดัโดยสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย (สทท.) ณ ต านานป่ารีสอร์ท จ.ระยอง น าคณะโดย คุณวชิยั  สหสัสพล กรรมการกลาง  

 โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่วกลุ่มชาวต่างชาติทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย (Expat)  
โดยท่านนายกฯและคณะกรรมการ ได้ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมการขาย "Expat Travel Deal 
2020" และสมาคมฯไดร่้วมออกบูธประชาสัมพนัธ์เสนอแพ็กเกจท่องเท่ียวของสมาชิกให้กบั
ชาวต่างชาติ เม่ือวนัท่ี 11 - 13 กนัยายน 2563 ณ ศูนยก์ารคา้เอ็มควอเทียร์ จดัโดย ททท. ทั้งน้ี 
ททท.มีงบประมาณให้สมาคมฯจ านวน 2,000,000 บาท ในการสนบัสนุนการขายรายการน า
เท่ียวใหช้าวต่างชาติจ านวน 1,000 บาท ต่อนกัท่องเท่ียว 1 คน ต่อ 1 รายการน าเท่ียว ซ่ึงไม่วา่จะ
เป็นกลุ่ม work permit กลุ่มท่ีพ  านกัอยู่ในประเทศ กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา หรือ ครอบครัวของ
ชาวต่างชาติ โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี  
1.ตอ้งเป็นรายการทวัร์อยา่งนอ้ย 2 วนั 1 คืนข้ึนไป ไม่ใช่ One Day Trip 
2.ส าเนาการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
3.ส าเนาพาสปอร์ตผูเ้ดินทาง 
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4.ส าเนาใบเสร็จรับเงินของโรงแรมท่ีพกั 
5.เอกสารอา้งอิงความเป็นบุคคลในครอบครัวของกลุ่ม Expat 
ทั้งน้ี สามารถเร่ิมขายรายการน าเท่ียวไดต้ั้งแต่วนัท่ี 11 กนัยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 โดย
สมาคมฯจะท าการรวบรวมเอกสารส่ง ททท.เพื่อขอเบิกงบประมาณ 2 รอบดงัน้ี 
คร้ังแรกวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 คร้ังท่ีสองวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
วาระที ่2   รับรองรายงานการประชุมสมาชิกประจ าเดือน สิงหาคม สมัยที่  38  คร้ังที่  13 วันพุธที่ 26 

สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องศาลาไทย ช้ัน 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอย
สุขุมวทิ 11 จ านวนทั้งส้ิน  6  หน้า 

 
   มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
วาระที ่3 รายงานสถานภาพสมาชิก โดยคุณยุทธนา  เหล็กเพ็ชร กรรมการกลาง (แทนคุณพรสวสัด์ิ  
 นวพล ต าแหน่ง นายทะเบียน เน่ืองจากติดภารกิจ ไม่มาร่วมประชุม) 
 รายงานสถานภาพสมาชิก ณ วันที่ 21 กันยายน 2563  สมาชิกสามัญ  จ านวน  1,215  ราย
 สมาชิกสมทบ จ านวน 453 ราย สมาชิกกิตติมศกัด์ิ จ  านวน  5  ราย รวมเป็น 1,673 ราย 

สมาชิกใหม่ประจ าเดือนกนัยายน 2563  จ านวน 6 บริษัท ดังนี ้
1.บริษัท วัน เวิลด์ จ ากัด 1 WORLD CO.,LTD. เลขท่ีสมาชิก 04645 สมาชิกสามญั  ประเภท  
INBOUND  ตลาด อินเดีย, ตะวนัออกกลาง, สิงคโปร์, มาเลเซีย, เกาหลี โดยมี คุณนิติวฒัน์  
พฒันสาร หรือ คุณรัตนา ซันตารา เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู่ ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 393 
อาคารคล๊ิก เดนิม ชั้น 3 ซอยสุขุมวิท 63(เอกมยั19) โทรศพัท์ 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@1world.travel เว็ บ ไ ซ ต ์
www.1world.travel 
 

2.บริษัท ยูนิไทยทริป จ ากัด UNITHAI TRIP CO.,LTD. เลขท่ีสมาชิก 04646 สมาชิกสามญั 
ประเภท OUTBOUND ตลาด เอเชีย, ยโุรป โดยมี คุณบูรณี วรีะภุชงค ์หรือ คุณรัชพล  แยม้แสง 
เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู่ ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 33/54 ชั้น 12 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ 
ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศพัท ์0-2234-5936 แฟกซ์ 
- E-mail : rachphol@hotmail.com เวบ็ไซต ์www.unithaitravel.com 
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3.บริษัท ไท้ฮะเชียง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด TAI HA CHIANG CORPORATION CO.,LTD.     
(WANCHAI TOUR) เลขท่ีสมาชิก 04647 สมาชิกสามญั ประเภท OUTBOUND ตลาด  จีน, 
อินเดีย โดยมี คุณธนาภทัร พงศ์นราทิพย ์เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู่ ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 
229/69 ซอย 25 ถนนเทศบาล 4 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี  จงัหวดัสระบุรี 18000 
โทร.063-159-5696, 061-915-5364 แฟกซ์ - E-mail : tanarphat@gmail.com เวบ็ไซต ์- 
 

4.บริษัท โมนาร์ช แมนเนจเมนท์ จ ากดั MONARCH MANAGEMENT CO.,LTD. เลขท่ี
สมาชิก 04648 สมาชิกสามญั ประเภท INBOUND ตลาด ยโุรป, สหรัฐอเมริกา โดยมี คุณยพุา
ภรณ์  มากกิตติ เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู ่ส านกังานใหญ่  เลขท่ี 82 ซอยอินทามระ 22 ถนน
สุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.0-2277-7711, 094-
198-0797 แฟกซ์ - E-mail : info.wemonarch@gmail.com เวบ็ไซต ์
http://www.facebook.com/82monarchgroup 
 

5.บริษัท พัทยา ซิตี้ ทัวร์ จ ากัด  PATTAYA CITY TOUR CO.,LTD. เลขท่ีสมาชิก 04649 
สมาชิกสามญั ประเภท INBOUND ตลาด อินเดีย โดยมี คุณอรพรรณ ลมยัวงศ์ เป็นกรรมการ
ผูจ้ดัการ ท่ีอยู่ ส านักงานใหญ่  เลขท่ี 109/233 ม.13 แขวงหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จงัหวดั
ช ล บุ รี  2 0 15 0  โท ร .03 3 -640 -839 , 0 99 -189 -2211  E-mail : apk.phopan@gmail.com, 
booking@pattayacitytourcoltd.com เวบ็ไซต ์- 
 

6.บริษัท ควอลิตี้  ไอส์แลนด์ ทัวร์ จ ากัด  QUALITY ISLAND TOURS CO.,LTD. เลขท่ี
สมาชิก 04650 สมาชิกสามญั ประเภท INBOUND ตลาดอินเดีย โดยมี คุณนนัทนา  อินพรหม 
เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู่ เลขท่ี 238/8 ม.10 แขวงหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 
20150 โทร.091-886-9324 แฟกซ์ - E-mail : apk.phopan@gmail.com เวบ็ไซต ์- 
 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 
วาระที ่ 4 การบรรยายพิ เศษ หัวข้อ  “การระงับ ข้อพิพ าททางเลือก  (ADR Arbitration Dispute 

Resolution)”พร้อมแนะน าสถาบันฯ” โดย คุณธนพัฒน์  มหาพาณิชย์กุล ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ฝ่ายกลยุทธ์และพฒันาธุรกจิ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ( THAC )  
THAC จดัตั้งข้ึนตาม พระราชบญัญติัสถาบนัอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2550 และเร่ิมด าเนินการ
ตั้งแต่ พ.ศ.2558  
วตัถุประสงคข์องสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ตาม พรบ.มาตรา 7 ดงัน้ี 
1.ส่งเสริมและพฒันากระบวนการประนอมขอ้พิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
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2.ด าเนินกิจการเก่ียวกบัการระงบัขอ้พิพาทโดยวธีิประนอมขอ้พิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
3.ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการรวมทั้ ง
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
พนัธกิจ 
1.ผลกัดนัและส่งเสริมใหป้ระเทศไทยมีมาตรการท่ีเป็นมิตรต่อการระงบัขอ้พิพาททางเลือก 
2.สร้างความรับรู้เก่ียวกบัการระงบัขอ้พิพาททางเลือก และการใหบ้ริการของสถาบนั 
3.ใหบ้ริการดา้นการระงบัขอ้พิพาททางเลือกท่ีมีความเป็นอิสระ และมีมาตรฐานสากล 
การระงบัขอ้พิพาททางเลือกคือ การเจรจาต่อรอง การประนอมขอ้พิพาท การอนุญาโตตุลาการ 
ประเด็นขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เป็นเร่ือง shareholders’Agreement 
การประนอมขอ้พิพาท คือ การระงบัขอ้พิพาทท่ีคู่กรณีตกลงกนัตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคน 
เพื่อท าหนา้ท่ีในการช่วยเหลือใหคู้่กรณีสามารถเจรจาเพื่อยติุขอ้พิพาทกนัได ้
ขอ้ดีของการประนอมขอ้พิพาท 
1.เป็นกระบวนการท่ีคู่กรณีจะเร่ิมและส้ินสุดกระบวนการเม่ือใดก็ได ้
2.มีกระบวนการท่ีไม่เป็นทางการและมีความยดืหยุน่ 
3.กระบวนการมีความรวดเร็วและมีค่าใชจ่้ายนอ้ย 
4.เป็นการรักษาความสัมพนัธ์และความลบัของคู่กรณี 
อตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายการประนอมขอ้พิพาท 
ค่าธรรมเนียมเร่ิมตน้คดี ผูเ้สนอ 1,000 บาท ผูต้อบรับ 1,000 บาท ค่าธรรมเนียมผูป้ระนอม (ต่อ
ฝ่าย/ต่อวนั) เร่ิมตน้ 3,500 บาท สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท 
อตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายการอนุญาโตตุลาการ คดีภาษาไทย 
ค่าธรรมเนียมเร่ิมต้นคดี ผูค้ดัค้าน 8,000 บาท ผูเ้รียกร้อง 8,000 บาท ค่าธรรมเนียมสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เร่ิมตน้ 8,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 266,000 บาท ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ 
เร่ิมตั้งแต่ 30,000 บาท ข้ึนกบัจ านวนทุนทรัพย ์ถา้ไม่มีทุนทรัพย ์เร่ิมตน้ 6,000 บาท  
อตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายการอนุญาโตตุลาการ คดีภาษาองักฤษ 
ค่าธรรมเนียมเร่ิมตน้คดี ผูค้ดัคา้น 50,000 บาท ผูเ้รียกร้อง 50,000 บาท ค่าธรรมเนียมสถาบนั
อนุญ าโตตุลาการ เร่ิมต้น  50 ,000  บ าท  สู งสุดไม่ เกิน  1,600 ,000  บ าท  ค่ าป่ วยการ
อนุญาโตตุลาการ เร่ิมตั้งแต่ 150,000 บาทต่อคน สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท 
มีหอ้งบริการท าคดี หอ้งประชุม และอบรมสัมมนา มีบริการดา้นจดัฝึกอบรม 
 

 มติทีป่ระชุม รับทราบ 
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วาระที ่ 5 แนะน าสินค้าใหม่ทางการท่องเทีย่ว  
5.1 The Salaya เดอะศาลายา 
ตั้งอยู่ในจงัหวดันครปฐม เป็นแหล่งท่องเท่ียว Local ส าหรับเส้นทางท่ีไปชุมชนมหาสวสัด์ิ มี
การแสดงศิลปวฒันธรรมไทยเป็นการแสดงโขน จากกรมศิลปากรมาประยุกต ์เป็นสถานท่ีท่ีท า
ขนมลูกชุบ น ้ าพริก มีบริการห้องจดัประชุมสัมมนา ท่ีพกั โรงแรม สปา และสนามฟุตซอล 
นิยามของเดอะศาลยา ท่ีเท่ียวท่ีเดียว ท่ีกิน ท่ีครบ  
มีโซนต่างๆให้เยี่ยมชม มีบริการท่ีจอดรถช่วงเวลา 05.00-24.00 น. ภายในจอดได ้300 คนั และ
ดา้นนอกจอดได ้200 คนัฟรี มีบริการจดัเล้ียง โซนริมน ้ าดา้นหลงั พกัผ่อน ตกแต่งแบบสวน
องักฤษ รองรับลูกคา้กว่า 500 คน มีโรงละครเธียเตอร์ 60 ท่ีนัง่ ร้านอาหารทั้งคาวหวาน และ
เคร่ืองด่ืมสุดช่ืนใจ มีการสร้างสรรคง์าน handmade บริการฟิตเนส ศูนยอ์อกก าลงักายครบวงจร 
บริการจดังานแต่งงาน พิธีหมั้น เชา้ ถ่ายภาพ จดัเล้ียง บริการนวดไทย สปา ราคาบตัรเขา้ชมการ
แสดงโขน 400 บาท 
 
5.2 วสิาหกจิชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์  สมุทรสงคราม  
เป็นวิสาหกิจชุมชน บ้านแก้วกลางสวนสมุนไพร อยู่อ  าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี 
ท่ามกลางสวนผลไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ท่ีข้ึนช่ือ คือ สวนมะพร้าวน ้ าหอม ในท่ีน้ีขอ
แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวอีกหน่ึงแห่ง คือ ตลาดน ้ าหลกัห้า ซ่ึงมีอายุ 151 ปี เคยเป็นท่ีพกัของ
ท่านช่วง  บุนนาค ปัจจุบนัทางชุมชนไดล้องจดัทริปโปรแกรมน าเท่ียวตวัอย่าง คือ พาล่องเรือ
หางยาว ซ่ึงเป็นช่วงรอยต่อระหว่างอ าเภอด าเนินสะดวก กบั อ าเภอบา้นแพว้ ประกอบดว้ย 3 
วฒันธรรม คือ ไปไหวเ้จา้ หลวงพ่อส าเร็จ เทพเจา้กวนอู ของวฒันธรรมจีน การไปชมโบสถ์
ของคริสต์ การกินก๋วยเต๋ียวเรือ การท าสปาในสวนมะพร้าว ทานเม่ียงค าใบทองหลาง ร่วม
กิจกรรมการสอยมะพร้าวดว้ยตนเอง ปอกเอง ซ่ึงทั้งหมดน้ี อยูใ่นราคา690 บาทต่อท่าน  
 
มติการประชุม รับทราบ 

 
วาระที ่ 6  เร่ืองอืน่ๆ 

6.1 การจัด Fam Trip เส้นทางกรุงเทพ-ชุมพร-นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี ระหว่างวนัที ่
30 กนัยายน ถึง วนัที ่3 ตุลาคม 2563 โดยดร.สุมาล ี ว่องเจริญกุล เลขาธิการ รายงานให้ทราบ
วนัแรก พร้อมกนัท่ีโรงแรมเอเชีย ราชเทว ีเวลา 04.30 น. มีบริการอาหารเชา้ และจะออก
เดินทางไปจงัหวดัชุมพร เวลา 05.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง ณ โรงแรมมรกต จากนั้นพา
ไปกราบสักการะเสด็จเต่ียของชุมพร เขา้พกัท่ีโรงแรมมรกต 
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วนัท่ีสอง ล่องทะเลชุมพร ด าน ้า ดูปะการัง เขา้พกัท่ี ณ คีรี เช่ียวหลาน 
วนัท่ีสาม ล่องเรือชมกุย้หลินเมืองไทย แพคีรีธารา และ ไปไหวไ้อไ้ข่ท่ีนครศรีธรรมราช และ
เดินทางเขา้พกัท่ีสุราษฎร์ธานี 
วนัสุดทา้ย ร่วมประเพณีชกัพระ ร่วมขบวนแห่เรือพนมพระ 

   
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

6.2 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาศักยภาพผู้ติดตามทางการแพทย์และสาธารณสุข
ในการติดตามผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะส้ันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 เมื่อวนัที ่21-22 กนัยายน 2563 จัดโดย ทเีส็บร่วมกบั กรม
ควบคุมโรค ทั้งนี ้ท่านสมาชิกทีส่นใจ สามารถเข้าร่วมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
6.3 อกี 1 โครงการส าหรับ DMC หรือ Travel Agency Destination Management Company 
โดย ทเีส็บ เก่ียวกบัการใหท้่านสมาชิกเขา้ร่วมอบรมเพื่อเตรียมตวัในช่วงท่ีจะมีการเปิดประเทศ 
ซ่ึงสามารถติดตามข่าวสารไดจ้ากสมาคมฯต่อไป 
 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
6.4 ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมงานพธีิเปิด "โครงการพฒันาศักยภาพและแนวทางการบริหาร
จัดการของผู้ประกอบการด้านการท่องเทีย่ว ในระหว่างและหลงัสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ 
COVID-19 " ของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วนัน้ี เวลา 13.30-16.00น. ณ 
โรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ สุขมุวิท ซ่ึงมีบริการรถบสัมารอรับท่ีหนา้โรงแรม 

 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 

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

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น. 
นางสาวกลุสตรี  ข่มอาวธุ  จดบนัทึกการประชุม 
นางสาวนภาวรรณ  บุญพวง ตรวจทานการประชุม 


