สิทธิประโยชนจากการเปนสมาชิก ATTA

1. สมาชิกทุกคนมีสิทธิไดรับความชวยเหลือ และการสงเคราะหในเรื่องเกีย่ วกับกิจกรรมตาม
วัตถุประสงคของสมาคมฯ
2. สมาชิกทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอความคิดเห็น หรือใหคําแนะนําตอสมาคมฯ
3. สมาชิกทุกคนมีสิทธิจะขอตรวจสอบกิจการและทรัพยสนิ ของสมาคมฯ ได
4. สมาชิกทุกคนมีสิทธิที่จะเขาประชุม เสนอญัตติ ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม รวมถึงสิทธิเขา
รับเลือกตั้งเปนกรรมการ
5. สมาชิกมีสิทธิประดับเครื่องหมายหรือติดตราสมาคมฯ
6. สิทธิในการรับบริการจากสมาคมฯ ไดแก
• ไดรับขอมูลขาวสารตางๆ จากสมาคมฯ
• บริการรับนักทองเที่ยวจากทาอากาศยานสุวรรณภูมใิ นสวนพื้นที่เฉพาะไปยังสมาชิก
• ประสานงาน ตม. หรือการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อติดตอขออํานวยความสะดวกใน
กิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอสวนรวม
• บริการรับนักทองเที่ยว F.I.T.
• จัดทําบัตร TRANSFER-MAN ใหกับพนักงานของบริษัทสมาชิก เพื่อแลกบัตรเขาพืน้ ที่
ควบคุมชั้น 2 ขาเขา
• ออกหนังสือรับรองใหหวั หนาทัวรที่มีบัตรประจําตัวมัคคุเทศก เพื่อยืน่ ที่สํานักงาน
พัฒนาการทองเที่ยว และกระทรวงการตางประเทศในการมีหนังสือเดินทางเลมที่ 2
• ออกหนังสือรับรองจํานวนนักทองเที่ยว เพื่อดําเนินการตอใบอนุญาตทํางานและตออายุ
วีซาของชาวตางประเทศที่ทาํ งานใหกับบริษัทสมาชิกในประเทศไทย
• ออกหนังสือรับรองจํานวนนักทองเที่ยวใหกรมการขนสงทางบกเพื่อขอมีใบประกอบการ
รถโดยสารไมประจําทาง (เลขทะเบียน 30)

Benefits of Being an ATTA Member

1. All members have the right to receive assistance and support in issues relating to
activities in accordance with the objectives of ATTA.
2. All members have the right to submit their opinions or provide recommendations to the
Association.
3. All members have the right to request to examine the business undertakings and capital
of the Association.
4. All members have the right to attend meetings, offer proposals, vote in meetings, as well
as be elected as a member of the Board.
5. All members have the right to utilize the logo or stamp of ATTA.
6. The following are the services that members receive from ATTA:
• Receive various forms of news and information.
• Collect tourists from Suvarnabhumi International Airport in the special zone set
aside for members.
• Coordinate with the Immigration Bureau or Suvarnabhumi International Airport for
convenient facilitation in various activities that generate benefits for all parties
concerned.
• Collect tourists who are in the category of F.I.T.
• Receive the Transfer-Man card for their staff to utilize for exchanging when
entering the restricted area on the 2nd Floor, Suvarnabhumi International Airport.
• Provide a letter of guarantee to a licensed tour guide leader to display when
entering the Office of Tourism Development and Ministry of Foreign Affairs in the
case that he/she is a holder of a category 2 passport.
• Provide a letter of guarantee for obtaining a work permit and visa for foreign
nationals that are employed with a member company in the Kingdom of Thailand.
• Provide a letter of guarantee for the Department of Land Transport for obtaining
a vehicle license (Registration No. 30).

