
ประชมุสมาชิกประจ าเดือน ตลุาคม 2564

สมยัท่ี 39 ครัง้ท่ี 6

วนัพฤหสับดีท่ี  14 ตลุาคม  2564 เวลา 14.00-16.00 น.

ประชมุออนไลน ์ผา่นระบบซมู



วาระท่ี 1

เรือ่งท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชมุทราบ 



Update 

ขา่วสารส าคญัดา้นการท่องเท่ียว



วาระท่ี 2

รบัรองรายงานการประชมุสมาชิกเดือน กนัยายน 2564

วนัพฤหสับดีท่ี  23 กนัยายน 2564

เวลา 14.00 -16.00 น. 

ประชมุออนไลน ์ผ่านระบบซมู



วาระท่ี 3

สรปุสถานภาพ

สมาชิก



วาระท่ี 3

สรปุสถานภาพสมาชิก ณ เดือนตลุาคม 25643.1

แนะน าสมาชิกใหม่ 3.2



วาระท่ี 3.1

สรปุสถานภาพ

สมาชิก

ณ เดือนตลุาคม 2564



สมาชิก สามญั ราย

สมทบ

กิตติมศกัด์ิ

รวม

ราย

ราย

1,183

424

5

1,612 ราย

ณ  วนัท่ี 12 ตลุาคม 2564

รายงานสถานะสมาชิกภาพของสมาคมฯ    

สมาชิกสมาคมฯ ในกรงุเทพมหานคร

สามญั ราย

สมทบ ราย

909

223



สมาชิกสมาคมฯ ในภาคกลาง (ไม่รวม กทม.)

สามญั ราย

สมทบ ราย

91

40

สมาชิกสมาคมฯ ในภาคเหนือ

สามญั ราย

สมทบ ราย

50

11



สามญั ราย

สมทบ ราย

3

3

สมาชิกสมาคมฯ ในภาคตะวนัออก

สามญั ราย

สมทบ ราย

52

60

สมาชิกสมาคมฯ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ



สมาชิกสมาคมฯ ในภาคใต้

สามญั ราย

สมทบ ราย

72

59

สมาชิกสมาคมฯ ในภาคตะวนัตก

สามญั

สมทบ

6

28

ราย

ราย



วาระท่ี 3.2

แนะน าสมาชิกใหม่ 



สมาชิกใหมป่ระจ าเดือนตลุาคม 2564

สามญั 2 ราย

สมทบ 2 ราย

รวม 4 ราย



สมาชิกใหม่ประจ าเดือนตลุาคม 2564

1. บริษทั สยาม ทวัร ์แอนด์ พร็อพเพอรต์ี้ จ ากดั

SIAM TOUR & PROPERTIES CO.,LTD.

โดยม ี คณุเบญจา  ชาวสวน 

(MISS BENJA  CHAOSUAN)

กรรมการผูจ้ดัการ

โทร. 038-414-307 แฟกซ.์ 038-414-245

สมาชิกสามญั ประเภท  INBOUND ตลาด  อินเดีย, ยโุรป

ประเภท  OUTBOUND ตลาด  อินเดีย

ใบอนญุาตประกอบธรุกิจน าเท่ียวเลขท่ี  11/07884     



สมาชิกใหม่ประจ าเดือนตลุาคม 2564

2. บริษทั ดแีพลนทวัร ์จ ากดั

D PLAN TOUR CO.,LTD.

โดยม ี คณุอภสินนัท์ พว่งจีน 

(MISS APITSANAN  PHUANGJEEN)

กรรมการ

โทร. 096-896-9386 แฟกซ.์ -

สมาชิกสามญั ประเภท  INBOUND ตลาด  เอเชยี

ประเภท  OUTBOUND ตลาด  ญ่ีปุ่น, มลัดีฟส์

ใบอนญุาตประกอบธรุกิจน าเท่ียวเลขท่ี  11/10084     



สมาชิกใหม่ประจ าเดือนตลุาคม 2564

3. บริษทั ออลโฮเท็ลส์ มารเ์ก็ตติง้ จ ากดั

ALL HOTELS MARKETING CO.,LTD.  

(GOLDEN DRAGON SUVARNABHUMI HOTEL) 

โดยม ี คณุประพิมพ ์ ตรีสิงห์

(MR. PRAPIM  TREESING)

กรรมการ

โทร. 0-2170-9377, 083-665-1845 แฟกซ.์ -

สมาชิกสมทบ  ประเภท  โรงแรม



สมาชิกใหม่ประจ าเดือนตลุาคม 2564

4. บริษทั เทคสเตอร ์โกลบอล จ ากดั

TEKSTER GLOBAL CO.,LTD.  

(AB’PALUSO RETREAT @ LAKE MABPRACHAN PATTAYA) 

โดยม ี คณุพฒันน์รี  ซาบาห์

(MRS. PATNAREE  SABAH)

กรรมการ

โทร. 038-078-896, 062-709-7351 แฟกซ.์ -

สมาชิกสมทบ  ประเภท  โรงแรม



วาระท่ี 4

น าเสนอผลิตภณัฑใ์หม ่

( New Product )



วาระท่ี 4.1

อ่าวนาง ปริ้นสวิ์ลล์



วาระท่ี 4.2

จอลลี่ ทราเวล



วาระท่ี 5

การบรรยายพิเศษหวัขอ้

“ นโยบายการเปิดประเทศ รองรบันกัท่องเท่ียวต่างชาติ ”

โดย  คณุยทุธศกัด์ิ   สภุสร   

ผ ูว่้าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 





วาระท่ี 6

เรือ่งอ่ืนๆ


