
ประชมุสมาชิกประจ าเดือน กรกฎาคม 2564

สมยัท่ี 39 ครัง้ท่ี 3

วนัพฤหสับดีท่ี 22  กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น.

ประชมุออนไลน ์ผา่นระบบซมู



วาระท่ี 1

เรือ่งท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชมุทราบ 



สรปุสถานการณท่์องเท่ียว

ของแต่ละตลาด



















วาระท่ี 2
รบัรองรายงานการประชมุสมาชิกเดือน มิถนุายน  2564

วนัพฤหสับดีท่ี 24 มิถนุายน  2564 

เวลา 10.00 -12.00 น. 

ทางออนไลน ์ผ่านระบบซมู

จ านวน  6  หนา้



วาระท่ี 3

สรปุสถานภาพ

สมาชิก



วาระท่ี 3

สรปุสถานภาพสมาชิก ณ เดือนกรกฎาคม 25643.1

แนะน าสมาชิกใหม ่3.2



วาระท่ี 3.1

สรปุสถานภาพ

สมาชิก

ณ เดือนกรกฎาคม 2564



สมาชิก สามญั ราย

สมทบ

กิตติมศกัด์ิ

รวม

ราย

ราย

1,179

412

5

1,596 ราย

ณ  วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2564

รายงานสถานะสมาชิกภาพของสมาคมฯ    

สมาชิกสมาคมฯ ในกรงุเทพมหานคร

สามญั ราย

สมทบ ราย

908

219



สมาชิกสมาคมฯ ในภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)

สามญั ราย

สมทบ ราย

90

37

สมาชิกสมาคมฯ ในภาคเหนือ

สามญั ราย

สมทบ ราย

50

11



สามญั ราย

สมทบ ราย

3

3

สมาชิกสมาคมฯ ในภาคตะวนัออก

สามญั ราย

สมทบ ราย

51

56

สมาชิกสมาคมฯ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ



สมาชิกสมาคมฯ ในภาคใต้

สามญั ราย

สมทบ ราย

71

58

สมาชิกสมาคมฯ ในภาคตะวนัตก

สามญั

สมทบ

6

28

ราย

ราย



วาระท่ี 3.2

แนะน าสมาชิกใหม่ 



สมาชิกใหมป่ระจ าเดือนกรกฎาคม 2564

สามญั 2 ราย

สมทบ 1 ราย

รวม 3 ราย



สมาชิกใหม่ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564

1. บริษทั กาแล็กซ่ี ทิคเค็ทส์ แอนด์ แอ็คคอมโมเดชัน่ส์ จ ากดั

GALAXY TICKETS & ACCOMMODATIONS CO.,LTD.

โดยม ี คณุวรินทร์ ศักดิศ์รีนารงัค์

(MR. VARIN  SAKDSRINARANG)

กรรมการ

โทร. 0-2621-3162-3 แฟกซ.์  0-2621-3161

สมาชิกสามญั ประเภท  INBOUND ตลาด  อินเดยี, เนปาล, ภฐูาน

ประเภท  OUTBOUND ตลาด อินเดยี, เนปาล, ภฐูาน

ใบอนญุาตประกอบธรุกิจน าเท่ียวเลขท่ี  11/08246     



สมาชิกใหม่ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564

2. บริษทั โก ภเูก็ต ทวัร ์จ ากดั

GO PHUKET TOUR CO.,LTD.   (PHUKET ASIAN HOLIDAY)

โดยม ี คณุณัฐเศรษฐ ์ สชุาตพิงศ ์

(MR. NATHASET  SUCHARTPONG)

กรรมการ

โทร. 076-530-568 แฟกซ.์  -

สมาชิกสามญั ประเภท  INBOUND ตลาด Worldwide 

ใบอนญุาตประกอบธรุกิจน าเท่ียวเลขท่ี  34/01250     



สมาชิกใหม่ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564

3. บริษทั ซีไอจี ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั

CIG DEVELOPMENT CO.,LTD. 

(SAMAYA BURA BEACH RESORT KOH SAMUI)

โดยม ี คณุปิยะพจน ์ แกว้จาลอง 

(MR. PIYAPOT  KEAWJAMLONG)

ผูจ้ดัการทัว่ไป

โทร. 077-913-250 แฟกซ.์  077-913-255

สมาชิกสมทบ  ประเภท  โรงแรม

ใบอนญุาตประกอบธรุกิจโรงแรมเลขท่ี  35/2562     



วาระท่ี 4

เรือ่งสืบเน่ืองเพ่ือทราบ

โครงการ “Tourism Game Changers”



วาระท่ี 5
การเสวนาภาคการท่องเท่ียว  

จาก การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานปารสี

• Covid-19 update in each country

• Vaccine update

• Tourism Trend: Domestic, EU and Inter-Continental

• Phuket Sandbox Feedback

• Future Tourism Trend  for Thailand








