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คณุธนพล ชวีรัตนพร ได้รบัการเลอืกตั้งจากสมาชกิอย่างเอกฉนัท์ 
ให้เป็นนายกสมาคมไทยบรกิารท่องเที่ยว TTAA องค์กรเอกชนของไทยที่
ได้รับการยอมรับจากส�านักงานการท่องเที่ยวต่างประเทศมากที่สุด 
ในขณะนี้ และมบีทบาทส�าคญัในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของไทยกบั
การท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

The Power Team คอืคณะกรรมการที่คณุธนพล ซึ่งเป็นหนึ่งใน 
ผูท้ี่คร�่าหวอดอยูใ่นวงการท่องเที่ยวมากว่า 20 ปี ได้น�าเสนอและรวบรวม 
ทีมงานจากมวลสมาชิกทั้งรุ ่นอาวุโสและรุ ่นใหม่ เรียกทีมงานว่า  
The Power Team เสนอให้สมาชกิรบัเลอืกเพื่อท�างานผลกัดนัท�างานให้
สมาคมฯ ก้าวต่อไปข้างหน้า ด้วยค�าขวญัของทมีว่า “คดิเรว็ คดิใหญ่ 

คดิไกล” “ท�ำได้ ท�ำเรว็ ท�ำเพ่ือทกุคน” ในการน�าตวัอาสาเป็นนายก
สมาคมไทยบรกิารท่องเที่ยวคนใหม่ ต่อที่ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี และ
ได้รบัการเลอืกตั้งแบบไร้ทมีคูแ่ข่ง เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2561

การท่องเที่ยว 
ถูกท้าทายทุกรูปแบบ 
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การท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เวลา เดมิอาจไปเพื่อเหน็ว่าเป็นอย่างไร แต่ปัจจบุนัเพิ่มการท่องเที่ยวเพื่อ
ศกึษาเรยีนรูก้ารเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น หรอืไปเพื่อแสวงหาโอกาสตดิต่อ
ท�าธรุกจิกนัในอนาคต เมื่อก่อนนกัท่องเที่ยวจ�าเป็นต้องใช้ “ทวัร์” เพราะ
อาจไม่รูข้้อมลูพอ แต่สิ่งเหล่านี้ก�าลงัเปลี่ยนไปเพราะนกัท่องเที่ยวรุน่ใหม่
มวีธิกีารสื่อสารด้วยโซเชยีลมเีดยี น�าเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ต่างกบัทรปิ
ท่องเที่ยวของบรษิทัทวัร์ทั่ว ๆ  ไป และยงัมสีมาชกิแฟนคลบัหรอืผูต้ดิตาม
จ�านวนมากที่สามารถเรียนรู้วิธีการเดินทางไปได้ละเอียดสะดวกและ
รวดเรว็ คนรุน่ใหม่อาจจะไม่ต้องการอาหารหรอืที่พกั ด ีๆ ระดบั 5 ดาว 
แต่เขาสนใจรายการอาหารใหม่ ๆ ที่ไม่เคยกนิมาก่อน หรอืที่พกัที่พอจะ 
“พกัได้” ไม่ต้องหร ูอยากเหน็กไ็ด้เหน็ อยากดกูไ็ด้ด ูไม่ต้องรอเดนิทาง
พร้อมกนัเป็นกลุม่หลาย ๆ  คน เป็นรปูแบบใหม่ของการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ต่างจากโปรแกรมทวัร์ที่เคยมแีละอาจท�าให้การท่องเที่ยวแบบกรุป๊ทวัร์น้อย
ลงในอนาคต

อีกกลุ ่ มหนึ่ งอาจจะมี รูปแบบการไปเที่ยวต ่ างประ เทศ  
ด้วยวัตถุประสงค์ไปดูสินค้าใหม่ ๆ หรือเลือกสินค้าที่มีโอกาส 
ท�าธุรกิจ ท�าให้เกิดการซื้อขายหรือสั่งมาขายเป็นธุรกิจใหม่ในประเทศ 
เป็นการแสวงหาโอกาสทางธรุกจิในอนาคตได้ นี่คอืหนทางหนึ่งของธรุกจิ
พนัล้าน อนัเกดิจากการเดนิทางอย่างนี้ได้ในอนาคต บรษิทัใหม่ ๆ คนรุน่
ใหม่อาจจะไม่มแีบรนด์สนิค้าชื่อดงั แต่กท็�าธรุกจิการซื้อขายถงึลกูค้าได้
รวดเรว็เพราะสื่อสารกนัด้วยโซเชยีลมเีดยี แต่ถ้าบรษิทัรูปแบบเก่ามแีบรนด์ 
สื่อสารแบบเดมิ ๆ ต้องปรบัปรงุให้คณุภาพสงูขึ้น

การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นทั้งรูปแบบการท่องเที่ยวและเทคโนโลยทีี่
สะดวกและพฒันาก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ ท�าให้การแข่งขนัสงูมากขึ้นเรยีกได้
ว่าวงการท่องเที่ยวก�าลงัมกีารท้าทายทกุรปูแบบ และยากต่อการบรหิาร
องค์กรมากขึ้น ต้องมกีารปรบัตวัให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลง

ทกุอย่างก้าวไปข้างหน้าสมาชกิส่วนหนึ่งกป็รบัตวัได้ สมาชกิส่วน
หนึ่งกย็งัคงย�่าอยูก่บัที่ ท�าให้เกดิความขดัแย้งว่าท�าไมจงึมบีรษิทัต่างชาติ
เข้ามาแข่งขนักบับรษิทัไทย ซึ่งกไ็ม่สามารถจะขดัขวางได้ ทกุวนัธรุกจิไม่มี
พรมแดนประเทศแล้ว  ทุกคนสามารถที่จะท�าธุรกิจได้ทุกแห่งทั่วโลก  
ตลาดเป็นตลาดระดบัโลก และทกุอย่างรวมกนัหมดเป็นหนึ่งเดยีวทั่วโลก

อำจำรย์ช้ำง ทศพร ศรีตุลำ ในงานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก 
ครั้งที่ ๒๓ บอกว่า การเที่ยวไหว้พระเพื่อเสรมิดวง อยากแนะน�าประเทศ

จีน ที่แรกคอื เซี่ยงไฮ้ ฉายาปารสีตะวนัออก เป็นเมอืงมสีองวฒันธรรม 
มทีั้งความเป็นตะวนัออกและมคีวามเป็นตะวนัตก 

จุดที่ไกลสุดของเมืองเซี่ยงไฮ้ ไปเกาะผู่โถวซัน เรียกเกาะเจ้าแม่
กวนอมิ ซึ่งสมยัก่อนคนไม่มบีญุไปไม่ถงึ ไปไหว้พระปฏบิตัธิรรมครั้งหนึ่ง
ในชวีติต้องไปที่นั่น 

การไหว้พระได้สมหวงัมวีธิคีอื ต้องเริ่มจากตั้งปณธิานว่าท�าแต่สิ่งด ี
ท�าความดีแบบท่าน เพราะท่านเป็นเทพแห่งความเมตตา ต้องท�า 
ความดแีบบท่านกจ็ะได้รบัแต่สิ่งที่ด ี

เมอืงอูซี๋ จากพระใหญ่หลนิซาน พระพทุธรปูสมัฤทธิ์ และไหว้พระ
ที่วดัพระหยกขาว ตวัเมอืงเซี่ยงไฮ้ มาจากพม่า

ฮ่องกงกับมำเก๊ำ ก�าลงัจะเปิดทางเชื่อมสองเกาะนี้สะดวกสบาย 
ที่มาเก๊า มเีจ้าแม่กวนอมิรมิทะเลสทีอง ดไีซน์โปรตเุกส นอกจากจะเด่นใน
เรื่องความศกัดิ์สทิธิ์ เพราะต�าแหน่งฮวงจุ้ยเป็นสถานที่ศกัดิ์สทิธิ์ มพีลงั
ที่ดี มีเลขแปดซ่อนอยู่สามจุด ต้องไปกราบเพื่อขอพร ทางธุรกิจการค้า 
ให้สมหวงั

มาเก๊ามวีดักวนอมิอกีวดัที่มสีมบตัเิจ้าแม่กวนอมิ คนไทยมกัจะไป
ไหว้เจ้าแม่กวนอิมในพิธีส�าคัญทุกปี เพื่อเข้าไปไหว้ในวันที่เปิดสมบัต ิ
และมทีี่ฮ่องกง ซึ่งจะเปิดเข้าไปไหว้ในวนัเดยีวกนั

วัดมรดกโลก วัดอาม๊า เพื่อขอพรทั้งเรื่องธุรกิจการค้า และเรื่อง
ครอบครวั ให้มคีวามสขุสมหวงั

ที่ฮ่องกง เมื่อเข้าไปภายในวิหาร เคยกราบไหว้อย่างไรก็ให้ท�า 
เช่นเดิม ขออย่าไปประดิษฐ์วิธีการใหม่ๆ เช่นไปตะโกนอะไรแบบนั้น 
ไม่ถูกต้อง ไม่สมควร

หมอคฑำ ชินบัญชร หมอดูชื่อดงั แนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว 
เพื่อพลงัชวีติ ในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่ ๒๓ ที่ศูนย์ประชมุ
แห่งชาติสิริกิติติ์ ๙-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ว่า การได้ไปท่องเที่ยว 
เปรยีบเสมอืนการออกไปรบัพลงัธรรมชาตเิพื่อเพิ่มพลงัชวีติ 

ขอแนะน�าประเทศไต้หวัน เพราะจุดของเกาะไต้หวัน  
มฮีวงจุ้ยที่ด ีเป็นสถานที่รวมพลงัธาต ุทั้งดนิ น�้า ลม ไฟ และทอง

เจ้าแม่ทบัทมิ องค์หม่าโจ้ว หรอื หมาจู ่เพื่อกราบขอพรความรกั 
ที่ท�ามาแล้วส�าเร็จ คือ วัดเจ้าแม่ทับทิม เต้าเจียะเจิ้นหลานกง  
ที่ไทเป ไปที่ศาลเจ้ากวนอู นอกจากขออ�านาจบารมเีพิ่มแล้ว ไปไหว้
ผู้เฒ่าใต้แสงจันทร์ หรือผู้เฒ่าจันทรา ที่ขอพรเรื่องความรัก ขอให้ 
มคีวามรกัที่มั่นคงอกีด้วย 

ที่เที่ยว ไทเป ต้องขึ้นตึก ๑๐๑ ตึกที่สูง สวย และรวยสุด  
ขึ้นไปเพื่อรบัพลงัชวีติ เพราะเป็นจดุสนัหลงัของมงักร

ที่เมืองไทจง ไปกราบขอพร ต้าเจี่ยตี๋กง เพื่อขอพรด้าน 
การเรยีน การสอบผ่าน

ที่หนำนโถว ทะเลสาบ สรุยินัจนัทรา ถงึทะเลสาบแล้ว นั่งเรอื
ในทะเลสาบ ให้ไปที่เกาะกลาง ที่มพีลงัหยนิหยางสมดลุ และที่เกาะ
หล่าลู่ด้วย

เซ่ียงไฮ้ มาเก๊า ฮ่องกง
ไหว้พระเสริมดวง

เท่ียวไต้หวัน
รับพลังธรรมชาติเพิ่มพลังชีวิต

คุณธนพล ชีวรัตนพร

นำยกสมำคมไทยบริกำรท่องเที่ยว TTAA คนใหม่

(2018-2020)
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ตลาดท่องเทีย่ว ไม่ใช่คดิขายแค่คนไทย แต่การท่องเที่ยวน�าไปขาย
ได้ทั่วโลก นกัท่องเที่ยวเดนิทางเข้ามาเที่ยวไทยได้ กจ็ดัส่งทวัร์ไปเที่ยวทั่ว
โลกได้เช่นกนั ทั้งนี้ เทคโนโลยที�าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก คดิว่า
ประเทศไทยมคีวามพร้อมเรยีนรู ้เทคโนโลยใีหม่ ๆ ได้ แต่ต้องคดิ “ตลาด
การขายทั่วโลก” มใิช่แต่ขายตลาดในประเทศไทยเท่านั้น ที่ส�าคญัการท่อง
เที่ยวต้องมพีนัธมติรเครอืข่ายกบัองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศเพื่อยกระดบัภาพลกัษณ์องค์กร เพื่อศกัยภาพในการท�าธรุกจิร่วม
กนักบัพนัธมติรทั่วโลก

การท่องเทีย่วไทยต่อไป ผมมองว่าคนไทยเดนิทางมากขึ้นแน่นอน 
แต่ด้วยวธิไีหน ไปประเทศไหน แต่ละปีเพิ่มขึ้นเศรษฐกจิดขีึ้น ค่าเดนิทาง
ถกูลง คนเดนิทางมาไทยเพิ่มมากขึ้นแน่เช่นกนั จนถงึขั้นรบันกัท่องเที่ยว
ต่างประเทศไม่ได้ มาไทยนี้คุ้มค่าแน่ แต่ต้องขยายเมืองรองให้มากขึ้น  
ไว้รองรบัจ�านวนที่เพิ่มขึ้น อย่างญี่ปุน่กข็ยายไปเมอืงเลก็ ๆ มากขึ้น

ขณะเดยีวกนั การวางจดุด้านการตลาดต้องเพิ่มวธิกีารขายให้กว้าง 
แทนการขายประเทศไทย ก็ต้องขยายไปแบบมียุทธศาสตร์ “ขายมา 
เที่ยวไทย แล้วไปเที่ยวประเทศใกล้เคยีงด้วย”

นกัท่องเที่ยวต่างประเทศยงัไงกต้็องมาเที่ยวเมอืงไทย และเปิดรบัได้
ให้มาเที่ยวปีนี้ดกีว่าให้มาอกีสองปีข้างหน้า เพื่อจะได้ปรบัตวัทนักบัการ
ท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นแน่นอน ทั้งนกัท่องเที่ยวต่างชาตเิดนิทางมาไทย และ
นกัท่องเที่ยวไทยเดนิทางไปต่างประเทศ 

เรื่องกฎหมายก็ส�าคัญ ต้องมีการปรับให้เหมาะสม บริษัทต่าง
ประเทศเข้ามาลงทนุท�าทวัร์แล้ว มกีารเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้นทนัทเีหมอืนกนั

อนาคตการท�าทัวร์ นักท่องเที่ยวไทยไปต่างประเทศจ�านวนมาก 
ต้องปรบัวธิกีารขายให้เหมาะสมกบัพฤตกิรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างไป
จากปัจจบุนัที่ขายเป็นกรุป๊ทวัร์ สนองความต้องการขายผูซ้ื้อแยกขายเป็น
ตั๋วเครื่องบนิ ที่พกั และสามารถเลอืกระดบัที่พกั ได้ตามที่ต้องการหรอืให้
จดัสนองความต้องการสอดคล้องกบัพฤตกิรรมท่องเที่ยวที่เปลี่ยน ต่อไป
อาจจะ “ขายเป็นชิ้นแน่นอน” ผูซ้ื้อ จะมาบอกว่าไปไหน กี่วนั หรอือาจจะมา
ซื้อกรุป๊ทวัร์แล้ว อาจจะมกีารต่อทรปิส่วนตวัได้อกี ไปพกัที่ไหนกเ็ลอืกได้ 
คอือยูต่่อนานกว่ารายการในทรปิที่ก�าหนดไว้ได้ นี่คอืการเปลี่ยนแปลงที่
ก�าลงัเกดิขึ้นและเปลี่ยนแปลงรวดเรว็แน่ตามเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมของ
นกัท่องเที่ยว

การมารับต�าแหน่งนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวครั้งนี้   
คณุธนพลกล่าวว่า ไม่หนกัใจ ทกุคนเข้ามาร่วมกบักรรมการและสมาชกิ 
กม็คีวามอาวโุส อยูใ่นวงการท่องเที่ยวมานาน ทกุคนวางแผนช่วยกนัท�า  
มีต้นทุนทุกคน เมื่ออาสาเข้ามาบริหารสมาคม ก็ต้องสร้างผลงาน   
ทุกคนเข้ามามีต้นทุน ท�าผลงานออกมาให้ได้ ส่วนมากกรรมการและ
สมาชกิ กอ็ยูใ่นแนวหน้าของธรุกจิท่องเที่ยวทั้งนั้น

ส�าหรับผู้ที่หลอกลวง พาคนไปเที่ยวต่างประเทศนั้น อยากจะ 
บอกว่า ผูซ้ื้อควรจะซื้อหรอืใช้บรกิารท่องเที่ยวจากบรษิทัที่เป็นสมาชกิของ
สมาคมไทยบรกิารท่องเที่ยวเพราะเราสามารถควบคมุและดแูลกนัเองได้ 
หากมปัีญหาเกดิขึ้นกส็ามารถแก้ไขหรอืรบัผดิชอบได้

แต่การตั้งบริษัททัวร ์ในไทยตั้งง ่าย ไม่กี่เดือนก็จดทะเบียน   
ตั้งบรษิทั แต่การท�าธรุกจิให้อยู่ได้นั้น “อยูย่าก แข่งขนัสงู” ยิ่งปัจจบุนัแข่ง
กนัในโซเชยีลมเีดยี สื่อที่มองไม่เหน็เป็นรปูธรรม ไม่รูว่้าจะซื้อได้ที่ไหน อาจ
จะง่าย เกดิการหลอกลวง ผูซ้ื้อน่าจะเลอืกบรษิทัที่มาตรฐาน หรอืสมาชกิ

สมาคม อยากบอกว่าเวลาซื้อนั้นคิดนิดหนึ่งว่า “ของถูกไม่มีในโลกนี้  
อาจเป็นการหลอกในลกัษณะแชร์ลูกโซ่” ทวัร์ราคาถกูนั้น อาจจะมบ้ีาง 
บางวนั บางเวลา ที่บรษิทัทวัร์หรอืประเทศนั้น ๆ  ต้องการโปรโมทการท่องเที่ยว 
แต่ไม่ใช่บ่อย ๆ  ผู้ซื้อต้องช่วยกนัระวงั เลอืกคดัสรรดูว่าทวัร์นั้นมใีบอนญุาต
หรอืไม่ ถ้าไม่มแีล้วยงัไปซื้อกม็สีทิธถิกูหลอกลวงได้

ผมคดิว่า ต้องช่วยกนัเป็นหเูป็นตา กรรมการรุน่ใหม่และเก่าร่วมมอื
กัน ตรวจสอบดูโปรแกรมที่ท่าจะไม่ดี ราคาถูกเกินไป ไม่น่าท�าได้  
กแ็จ้งฝ่ายรฐัให้ด�าเนนิการ เพราะว่ารฐัคอืผูถ้อืกฎหมายในมอื หากพบว่า
ผูห้ลอกลวงนั้น ถ้าเป็นสมาชกิสมาคมฯ กส็ามารถด�าเนนิการได้ แต่ถ้าผู้
ท�าธรุกจิอื่นแล้วใช้ทวัร์ไปหลอกลวง กย็ากต่อการดูแล

ในการรบัต�าแหน่งนายกสมาคมไทยบรกิารท่องเที่ยว กต็ั้งใจที่จะท�า
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชกิของสมาคม หากต้องการความรู้กต้็องหา
ผูเ้ชี่ยวชาญมาให้ความรู ้ถ้าต้องการเทคโนโลยกีจ็ะจดัหามาฝึกอบรมให้ 
ตั้งเป้าหมายไว้หลายอย่างให้คณะกรรมการที่เตรยีมด�าเนนิการต่อไป

อนาคต จะเชิญชวนเปิดโอกาสให้การท่องเที่ยวในต่างประเทศ  
มาออกบธู มาโรดโชว์ แนะน�าที่ท่องเที่ยวประเทศของตวัเองมากขึ้น เพื่อ
เป็นข้อมลูให้ผูท้ี่สนใจเดนิทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ และให้ผู้ประกอบ
การในประเทศ มาแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดต่าง ๆ  
ของไทย

เราจะเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจท่องเท่ียวในยุคดิจิตอลน้ี

ประวติัส่วนตวั
ผมท�าธรุกจิท่องเที่ยวร่วมกบัพี่ชาย เปิดบรษิทัควอลติี้ เอก็เพรส มา 

18 ปี จากการท�าทัวร์ รับนักท่องเที่ยวจากไต้หวัน สิงคโปร์ ฮ่องกง  
แผ่นดนิใหญ่ เข้ามาเที่ยวเมอืงไทย จากนั้นจงึขยายธรุกจิเป็นบรษิทัน�าเที่ยว
ในต่างประเทศ ก่อนที่จะปรบัมาเป็น “บรษิทัโฮลเซลล์” ในปัจจบุนั 

โดยส่วนตัวแล้ว คิดว่า ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่ท�าแล้ว “สนุก  
ได้เที่ยว ได้ความรู้จากไม่รู ้ได้ไป กร็ู ้ไม่เหน็กไ็ด้เหน็” ที่ส�าคญั ธรุกจิต้อง
มเีพื่อนมากมาย ผมจงึเป็นคนที่มเีพื่อนมาก

ประสบการณ์การท�าธุรกิจท่องเที่ยวของผมนั้น “ผมเคยท�างาน
รบัจ้างเป็นไกด์ในประเทศพาเที่ยวกรงุเทพ พทัยา กาญจนบรุ”ี แต่ไม่เคย
เป็นไกด์น�าเที่ยวต่างประเทศ

คดิเรว็ ท�าเร็ว
การตดัสนิใจ ไม่ต้องการร้อย แต่แค่ห้าหกสบิกโ็อเค
เวลาไปเซอร์เวย์ได้ประโยชน์
ท�าให้มคีวามช�านาญ
สามารถเชญิวทิยากรมาสอนให้กลุม่ได้

วธิที�างานง่าย ๆ ทกุคนก็เป็นเจ้าของบริษัท
ถ้าตามใจคงยาก หลาย ๆ เจ้าของมารวมกนัเป็นสมาคม
ต้องไปทางเดยีวกนั คดิแตกต่างกันมาก

สมาชกิ TTAA ได้อะไรบ้าง
ทกุคนต้องคดิให้มสีมาชกิเพ่ิมขึน้

ช่วยกนัท�า

คณะกรรมการสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

คณุธนพล ชวีรัตนพร
นายกสมาคมไทยบริการท่องเทีย่ว TTAA

ดร.อดิษฐ์  ชัยรตันานนท์

นายสมชาย ชมระกา

นางสาวทศันย์ี  เกยีรติก�าจรชยั

นางมาล ี สวุฒัโนดม

นายสทิธิชัย  อดุมกจิธนกลุ

นายพรชนก ศกัดิธ์านี

นางกัลญาณ ี อสันี  

นายกติศิกัดิ ์ ธรรมปรพิตัรา

นายเกรยีงพล ปิยะเอกชยั

นายโชตช่ิวง ศรูางกรู

นายพศิฐิ รตันเชตกลุ

นายยทุธชยั  สนุทรรตันเวช

นายประวทิย์  ทองวนิชนพคณุ

นางพรรณภิา สริุยรังสกิลุ

นายจติกร วจิารณรงค์

นายชยัพฤกษ์  ทองค�า

นายโฆษติ เดชวาทนิ

นางบุศรนิทร์ คูเกษมรตัน์

นายอนรุกัษ์ เกตเุกล้า

นายวริะ คงเย็น

นางสาวภทัรา พรประทปีเทวา

นางสาววชิรา  วิชัยวฒันะ

นายสารศิ ตนัยะกุล

นางปรยีา  กาหลง

นายศิเวก สจัเดว

นางสาวสรุย์ีพร สมเจริญ

นายธีรชัย ลุง้บาน



TTAA มอบรางวัลผู้โชคดีงาน TITF#23
นายกและคณะกรรมการสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว มอบรางวัลรถยนต์ Toyota Yaris 

ATIV ให้กับคุณพรพิมล ภัทรอัจฉริยกุล  ผู้โชคดี จากการจับคูปอง ในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่ว
โลก (TITF#23) ที่ สมาคมไทยบรกิารท่องเที่ยว เมื่อวนัพฤหสับดทีี่ 16 สงิหาคม 2561
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ประชุมสัญจร 1/2561
เรือ Genting Dream

สิงคโปร์-แหลมฉบัง-สีหนุวิลล์-เกาะเรดัง

ลมทะเลพดัเยน็ เอื่อยๆ นิ่ง สงบ ด้วยเรอื
ขนาดใหญ่ของ เกน็ติ้งดรมี เรอืในฝัน ที่ก�าลงั
แล่นล่องทะเลไป แม้เมื่อคนืจะมลีมพดัแรง แต่
เรอืขนาดใหญ่สงู 19 ชั้น กย็งัคงแล่นไปอย่าง
ไม่รูส้กึว่าเรอืก�าลงัโต้คลื่น

เส้นทางเดินเรือทริปนี้ จะออกจากท่า
แหลมฉบงั ประเทศไทย ไปยงัสงิคโปร์ ใช้เวลา 
2 คนื เมอืงที่น่าทึ่งและงดงามด้วยแสงส ีด้วย
การลงทนุนบัหมื่นล้าน ท�าโครงการขนาดใหญ่
ระดบันานาชาต ิสร้างเมอืงใหม่ที่งดงามขึ้นใน
พื้นที่ที่เกดิจากการถมทะเล

ตกึสงูระฟ้าไล่ระดบัขอบฟ้า ยามเยน็ เล่น
ไฟสีสันสวยงามยามค�่า ดอกไม้หลากสีจาก
ดอกไม้จรงิและดอกไม้ประดษิฐ์ด้วยแสงไฟและ
จินตนาการแห่งแสงสี สร้างความตื่นตาตื่นใจ
จากผูค้นที่เดนิทางมาเยอืน

จากนั้นเรอืใหญ่กจ็ะเดนิทางไปยงัจดุด�าน�้า
ที่เกาะเรดัง มาเลเซีย ผ่านน่านน�้าอินโดนีเซีย 
เข้าสูน่่านน�้าสากลขึ้นมาทางอ่าวไทย แหล่งด�าน�้า
ที่นกัท่องเที่ยวและนกัด�าน�้าจากทั่วโลกนยิมมา
ด�าน�้าดปูะการงัเพราะน�้าทะเลใส 

จากนั้นเดนิทางล่องทะเลต่อไปตลอดคนื 

จนถงึเช้าจงึมองเหน็ เมอืงสหีนวุลิล์ มชีายหาด
ที่สวยที่สดุของกมัพชูา คอืชายหาด Ochheuteal 
Beach ที่เมด็ทรายละเอยีด หาดสวย เป็นที่นยิม
ของนกัท่องเที่ยวจากต่างประเทศเช่นกนั เมอืง
สหีนวุลิล์ ก�าลงัเด่นขึ้น เป็นจดุหมายท่องเที่ยว
ใหม่ที่แตกต่างจากโบราณสถานอย่างนครวดั ที่
ยิ่งใหญ่ของกมัพชูา 

ที่นี่ยงัมตีลาดขนาดใหญ่ Phar Leu Market 
คล้ายตลาดโรงเกลือของไทย และยังสามารถ
ไปเที่ยวหมูบ้่านประมง Tom Nub Rolork และ
วดัพระบาทสมเดจ็พระวหิาร วดัที่สวยงามของ
เมอืงสหีนวุลิล์ หากไม่ลงไปท่องเที่ยวในจดุที่เรอื
แวะไปพัก บนเรือก็มีกิจกรรมมากมายให้
เพลดิเพลนิได้ตลอดทั้งวนั

เรอืล�านี้ สร้างเพื่อให้เป็น “เรอืความฝัน
ของคู่รัก” สร้างในเยอรมนี รับผู้โดยสารได้ 
4,590 คน มีบุคลากรบนเรือ 2000 คน อัตรา 
การบรกิารสงูถงึ 1.7 ต่อพนกังาน 1 คน บรกิาร
ห้องพกั อาหาร ที่พกัผ่อนหย่อนใจ มากมาย มี
ห้องจอห์นี่วอร์คเกอร์ ห้องดื่มไวน์ สปาที่ใหญ่
ที่สดุ บรรจไุด้ 100 คนพร้อมกนั หรอืเลอืกห้อง
ส่วนตวักไ็ด้

ชั้นสงูสดุ มเีครื่องเล่นน�้าที่ชั้น 19 มสีระ
ว่ายน�้า เล่นกจิกรรม ออกก�าลงั เล่นกฬีา เล่น
โบว์ริ่ง เกมส์ผจญภยัข้างเรอื หรอืแม้แต่การจอง
เรือใต้น�้าบริการไปชมความงามใต้น�้าได้ที่
บรเิวณที่เรอืจอดแวะแหล่งท่องเที่ยว

ทุก ๆ ปี เชิญนางเอกภาพยนตร์เรื่อง 
นางเงอืก และนกับนิอวกาศ มาร่วมกจิกรรมบน
เรอืร่วมกบัผูโ้ดยสารเป็นพเิศษ ทกุวนัในยามค�่า 
มโีชว์สนกุให้ชมมากมาย มบีรเิวณเหมาะให้จดั
ปาร์ตี้ได้ และทกุๆ 5 วนั หรอืวนัสดุท้ายของการ
เดนิทาง มกีารจดัพล ุที่ท่าเรอืวนัสดุท้ายที่ทรปิ
สิ้นสดุลง พร้อมการแสดงอ�าลาจากลกูเรอื ที่ให้
บริการในทริปนั้น โดยสามารถเลือกทริป  
ได้ทั้งแบบ 2 วนั 3 วนั 5 วนั

สัดส่วนของเรือ ยังมีห้องส�าหรับจัดการ
ประชุมบนเรือทั้งประชุมย่อยและประชุมใหญ่ 
มีห้องบรรจุได้พันคนได้ ซึ่งสมาคมไทยบริการ
ท่องเที่ยว โดยนายกฯ คนใหม่ คุณธนพล  
ชวีะรตันพร ได้จดัประชมุสญัจรคณะกรรมการ  
ที่ปรกึษาและสมาชกิกว่า 163 ชวีติ พร้อมกบั
นายกสมาคมท่องเที่ยวภายในประเทศและ
ประธานสมาพันธ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ  
กม็าร่วมสงัเกตกุารณ์

จดุที่มคีวามสนใจและคกึคกัที่สดุเรยีกว่า 
Water Park ช่วงเยน็จะมผีูโ้ดยสารมาออกก�าลงั 
ว่ายน�้า น�าลูกหลานมาเล่นสนกุสนาน หรอืจะ
เป็น Ropes Course ส�าหรับผู ้ชอบความ
หวาดเสยีว ห้อยโหนไปตามข้าง ถ้าเป็นผูน้ยิม
ดริ้งค์ สนกุ ชอบปาร์ตี้ ต้องไปที่ Souk ที่จดัปาร์ตี้
ได้สนกุสนาน

อกีไม่นาน จะมเีรอืขนาดใหญร่ะดบัโลก
อกีล�า ชื่อ Global Class Ships คาดการณ์ว่า ต่อ
เสรจ็ในปี 2020 เรอืใหญ่ขนาด 2500 ห้อง เพิ่ม
เป็น 9500 ห้อง รบัผู้โดยสารได้ นบัแสนคน/เที่ยว 
ระบบภายในทนัสมยัด้วย Technology & artifif icial 
intelligence. แต่ละห้อง Smart design room

เรอืล�านี้ มคีนเอเชยีเป็นเจ้าของ ออกแบบ
ให้ถกูรสนยิมชาวเอเชยี Asian company บรษิทั
ชาวเอเชยี

เรอืล�านี้ จะเพิ่มงานให้คนหลายสญัชาติ
ท�างานร่วมกนั เป็นโอกาสแรงงานไทยบนเรอืยงั
เปิดกว้างและรอการท้าทายอยู่

ที่เที่ยวใหม่ T H A I  T R A V E L  A G E N T S  A S S O C I A T I O Nสานสมัพนัธ์ T H A I  T R A V E L  A G E N T S  A S S O C I A T I O N

TTAA เข้าพบองค์การส่งเสริม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น

คณุธนพล ชวีรตันพร นายก และคณะ
กรรมการสมาคมไทยบรกิารท่องเที่ยว เข้าพบ 
คณุเอโกะ โอะนมุะ Executive Director  และ
คณุทะคยุะ ชริะอชิ ิ Director Japan National 
Tourism Organization หรอื องค์การส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ ่น (JNTO)  
ที่ส�านักงานกรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 22 
พฤษภาคม 2561

องค ์การส ่ง เส ริมการท ่อง เที่ ยว
มาเลเซีย  เข้าพบ TTAA

องค์การส่งเสรมิการท่องเที่ยวมาเลเซยี  
จ�านวน 3 ท่าน เข้าพบคณุธนพล  ชวีรตันพร 
นายก และคณะกรรมการสมาคมไทยบรกิาร
ท่องเที่ยวเพื่อพบปะหารือเรื่องเส้นทางการ
ท่องเที่ยวในมาเลเซีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 
กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชมุสมาคมไทย
บรกิารท่องเที่ยว

TTAA เข้าพบการท่องเที่ยวไต้หวัน
คุณธนพล ชีวรัตนพร นายก และคุณ 

กัลญาณี อัสนี อุปนายก สมาคมไทยบริการ
ท่องเที่ยว เข้าพบคุณโทนี่ วู ผู้อ�านวยการ
ส�านกังานการท่องเที่ยวไต้หวนั คณุบณุยรตัน์ 
โรจน์มนสัชยั ที่การท่องเที่ยวไต้หวนั ส�านกังาน
กรงุเทพฯ  เมื่อวนัศกุร์ที่ 1 มถินุายน 2561

Kimino Japan เข้าพบ TTAA
Kimino Japan เข้าพบคณุเอนก ศรชีวีะชาต ิ

คณะที่ปรกึษาและคณะกรรมการสมาคมไทย
บริการท่องเที่ยว เพื่อแนะน�าเส้นทางการจัด 
Fam Trip ในเมอืงทงัโกะ เมื่อวนัองัคารที่ 17 
กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชมุสมาคมไทย
บรกิารท่องเที่ยว
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เม่ือวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อการท่องเที่ยวแลกเปล่ียนข้อมูล ส่งเสริมการขาย 
และสร้างเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลกไปสู่ความย่ังยืน โดยผู้ร่วมออกบูธกว่า 1,000 บูธ 

มีเงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้านบาท ผู้เข้าชมงานกว่า 400,000 คน 

“เที่ยวท่ัวไทย ไปทั่วโลก” คร้ังท่ี 23
The 23rd Thai International Travel Fair 2018  (TITF#23) 

เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก T H A I  T R A V E L  A G E N T S  A S S O C I A T I O N
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T H A I  T R A V E L  A G E N T S  A S S O C I A T I O Nกฎหมายที่ต้องรู้ 

มีภัยต้องเตือน คืนเงินลูกค้าหรือยึดหมด
เพื่อด�าเนินการตามข้อผูกพันท่ีผู้ประกอบการน�าเที่ยวมีอยู่กับนักท่องเท่ียวที่ประกาศใหม่

นำงสำวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน 
ธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว  และ นำยจักรพันธ์ 

บญุสวุรรณ นติกิร กรมการท่องเที่ยว มาบอกเล่ากบัสมาชกิสมาคมไทย
บรกิารท่องเที่ยว ในการประชมุสมาคมการท่องเที่ยวไทย นางสาวศริวิรรณ
กล่าวว่า มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกบัการท่องเที่ยว ผู้ที่จะ
เข้าสู ่อาชีพท�าบริษัททัวร์และมัคคุเทศก์ต้องสอบ “ข้อสอบกลาง”  
เมื่อแรกเข้า และสอบต่ออายเุมื่อครบ 5 ปี

กรมการท่องเที่ยวก�าลงัด�าเนนิการเปลี่ยนแปลง “บตัรผู้น�าเที่ยว” 
ประเภททั่วไป เหลือบัตรสีบรอนซ์เงิน สีเดียว ส่วนผู้ที่มีบัตรสีทองต้อง
มาอบรมกับกรมการท่องเที่ยวเพิ่มอีก 27 ชั่วโมงเพื่อเปลี่ยนเป็นบัตร 
สบีรอนซ์เงนิ 

บัตรผู้น�าเที่ยวประเภทเฉพาะที่มี 8 สี มีประมาณ 4-5 หมื่นราย  
จะเปลี่ยนเป็นบัตรประเภทภูมิภาค  คือภาคเหนือ ภาคใต้ ตะวันออก
เฉยีงเหนอื และภาคกลาง ที่รวมตะวนัออกและตะวนัตกด้วย โดยจะเริ่ม 
กนัยายน 2561 นี้

เพิ่มบัตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ที่เปิดให้ปราชญ์ชาวบ้าน คนในท้อง
ถิ่นน�าเที่ยวในสถานที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่พเิศษ โดยกฎหมายใหม่ ระบุ
ว่าพื้นที่พิเศษนั้นมัคคุเทศก์อื่นใดห้ามท�างานในพื้นที่นั้น เว้นมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น โดยมคัคเุทศก์ที่พาไปท�าหน้าที่เพยีงอ�านวยความสะดวกเท่านั้น

ส�าหรบัเรื่องการน�าเที่ยว เอ้าท์บราวด์ ในต่างประเทศ ที่เป็นปัญหา
ที่ทางภาครัฐได้เจอ ปัญหาของบริษัทน�าเที่ยวไม่ท�าประกัน หรือส่ง
ประกนัไม่ทนั หรอืการไปส่งต่อ ท�าประกนัไม่ทนั หรอื การน�าออกไปแล้ว

นกัท่องเที่ยวเจอปัญหาถกูขโมยของ ถกูลกัทรพัย์ตวั ทแีอล หรอื ทวัร์ลดีเดอร์ 
มปีระสบการณ์เพยีงพอหรอืไม่ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้หรอืไม่ 
เป็นสิ่งส�าคญั เพราะถ้าไม่สามารถจดัการปัญหาหน้างานได้ ผลกระทบ
กลับมาก็จะเกิดปัญหาถึงตัวบริษัทแน่นอน เช่นหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นที่
นติกิรจะเล่าปัญหาที่เจอ ท�าให้มผีลต่อบรษิทัจนถูกบงัคบัใช้ใบอนญุาต  
เช่นเรื่องดนิฟ้าอากาศต่างๆ จะเกดิขึ้นได้ ที่ไม่สามารถควบคมุได้ที่ท�าให้
โปรแกรมเดนิทางมกีารสะดดุเลื่อน นกัท่องเที่ยวจะท�าอย่างไร จะขยาย
วันกลับหรือต่อรองอะไร ต้องดูระบบในการจัดการปัญหาให้ดีเพียงพอ 
ซึ่งจะมผีลที่จะเอาเรื่องมาฟ้องร้อง 

ด้ำนนำยจักรพันธ์ บอกว่า มีการปรับเปลี่ยน เรื่องการต่ออาย ุ
ใบอนญุาต จากเดมิใช้ระบบช�าระค่าธรรมเนยีมราย 2 ปี เปลี่ยนเป็นต้อง 
”ต่ออาย”ุ ก่อนใบอนญุาตหมดอาย ุซึ่งขอต่ออายไุด้ก่อนใบอนญุาตหมด
อายุ 120 วัน แต่ถ้าปล่อยให้หมดอายุ จะมีผลท�าให้ “ถูกตัดออกจาก
ระบบ” ซึ่งกลายเป็นทัวร์เถื่อน ที่ต้องเริ่มกระบวนการขอมีใบอนุญาต
ใหม่ตั้งแต่ต้น ตั้งขอหลักประกัน เดินเรื่องขอจดใหม่ กรณีหากเกิดใบ
อนญุาตหมดอาย ุดงักล่าว ผู้ประกอบการมเีพยีง 2 ทางเลอืกที่ท�าได้คอื 
1.ท�าหน้าที่รับนักท่องเที่ยวต่อได้ “ก่อน” ที่ใบอนุญาตจะหมดอาย ุ  
2.ส่งต่อให้กบับรษิทัอื่นที่มใีบอนญุาตถูกต้องและไม่หมดอายไุด้

ผูป้ระกอบการน�าเที่ยว ที่กฎหมายก�าหนดสามารถมกีรรมการเป็น
ชาวต่างชาตไิด้ แต่ต้องมคีนไทยเกนิกึ่งหนึ่ง หากเปลี่ยนตวักรรมการหลงั
ได้ใบอนญุาตแล้วท�าไม่ได้ และที่ส�าคญั กรรมการผูม้อี�านาจลงนามต้อง
เป็นคนสัญชาติไทยเท่านั้น หากบริษัทไม่ได้มีธุรกิจน�าเที่ยวอย่างเดียว 
ซึ่งธุรกิจอื่นกฎหมายไม่ได้ห้ามชาวต่างชาติลงนาม ให้ผู้ประกอบการ  
ไปท�าข้อยกเว้นที่”กรมพฒันาธรุกจิการค้า” เพื่อเขยีนข้อยกเว้นว่าส�าหรบั
ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นบุคคลผู้มีสัญญาชาติไทยระบุชื่อเป็นผู้มีอ�านาจ 
ลงนาม ทั้งนี้หากกรรมการผู ้มีอ�านาจลงนามขาดคุณสมบัติ สิ่งที่ 
กรมการท่องเที่ยวท�าคอืเพกิถอนใบอนญุาต

การเปลี่ยนแปลงรายการน�าเที่ยว กฎหมายมข้ีอยกเว้นให้ท�าได้คอื 
1.นกัท่องเที่ยว “ทกุคน”ยนิยอมให้มกีารเปลี่ยนแปลง โปรแกรมควรให้
มกีารลงชื่อ “ทกุคน” ไว้เป็นหลกัฐานด้วย และ2.เหตสุดุวสิัยไม่สามารถ
ท่องเที่ยวได้ตามรายการ การเขียนรายการน�าเที่ยว ต้องระบุเพื่อเป็น
หลกัฐานชดัเจนว่า จอยทวัร์ หากบรษิทัฯไม่ได้เป็นผู้น�าเที่ยวเอง 

กำรท�ำประกันภยั ที่กฎหมายก�าหนดให้ผูป้ระกอบธรุกจิน�าเที่ยว
ต้องจัดให้มีประกันภัยกับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ หรือผู ้น�าเที่ยว  
ตามวงเงนิ หากไม่ท�า ผูป้ระกอบธรุกจิน�าเที่ยว มโีทษทั้งทางแพ่ง อาญา 

และโทษปกครอง  คือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน  
ทางอาญา คอืโทษปรบัสงูสดุ 5 แสนบาท และโทษทางแพ่ง ถ้ามเีหตนุกั
ท่องเที่ยว ผู้น�าเที่ยว บาดเจ็บหรือเสียชีวิต บริษัทฯต้องรับผิดชอบเท่า
วงเงินของการท�าประกันกรณีเสียชีวิตวงเงิน 1 ล้านบาท บาดเจ็บสูญ
เสยีอวยัวะ วงเงนิ 5 แสนบาท

ส่วนประเทศที่มีประกาศเตือนออกมาเช่นตอนนี้ ฝรั่งเศส  อิตาล ี
เรื่องการถูกลักขโมย  ผู้น�าเที่ยว หรือบริษัททัวร์ต้องแจ้งเตือนนักท่อง
เที่ยวของตัวเองก่อนที่จะเดินทาง ให้ระวัง เพราะหน้าที่ผู้น�าเที่ยวในตัว 
พรบ.คอืความหมายกว้างในการดูแลและอ�านวยความสะดวก น�าเที่ยว
ในการเดนิทางไปต่างประเทศ ซึ่งรวมหมด เช่น โลคอลไกค์ น�าเที่ยวแล้ว 
ผู้น�าเที่ยวไปแปลให้ไม่เป็นล่ามให้ยังมีร้องเรียนเข้ามา ดูตามค�านิยาม 
พรบ.นี้ ถือว่าการแปลหรือการเป็นล่ามของผู้น�าเที่ยวเป็นการอ�านวย
ความสะดวกอย่างหนึ่งเหมือนกัน ฉะนั้นผู้น�าเที่ยวจะโดนทั้งขึ้นทั้งล่อง 
ในการท�าหน้าที่

ผู้น�าเที่ยว และมคัคเุทศก์ มจีดุเชื่อมโยงกนั ต้องตดิบตัรที่หน้าอก
ด้านซ้ายหรือสายคล้องคอ ผู้น�าทัวร์กฎหมายไม่ได้ระบุให้ต้องแสดง  
แต่ถ้าเจ้าหน้าที่หรอืต�ารวจเรยีกตรวจ ต้องมเีพื่อยนืยนัหรอืแสดง คอืทั้ง
ผู้น�าทวัร์และมคัคเุทศก์ต้องพกบตัร หากมกีารเรยีกตรวจเตอืน

ทั้งนี้ผู้น�าเที่ยว ไม่ได้มหีน้าที่รบัรองนกัท่องเที่ยว ผ่านเข้าประเทศ
ที่จะเข้าไปท่องเที่ยวเช่น กรุงโซล ออกประกาศว่าการอนุญาตหรือไม่
อนญุาตให้ใครเข้าประเทศ เป็นอ�านาจของ ต.ม.ไม่ใช่หน้าที่ของผู้น�าเที่ยว
จะรบัรองใคร เป็นสทิธเิฉพาะตวัของนกัท่องเที่ยว

แต่เมื่อลูกค้าจองทัวร์ ซึ่งช�าระเงินแล้ว แต่ไม่ประสงค์จะเดินทาง 
สามารถขอคนืเงนิได้ตามกฎหมายที่เขยีนในท้ายโปรแกรม ระบวุ่า ให้ยกเลกิ
ก่อนเดนิทาง 45 วนั ในทางกฎหมายใช้บงัคบัไม่ได้ โดยกฎหมายระบวุ่า

1.ถ้านกัท่องเที่ยวแจ้งยกเลกิไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนการเดนิทาง 
บรษิทัทวัร์ต้องคนืเงนิเต็มจ�ำนวน

2.ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกไม่น้อยกว่ำ 15 วัน ก่อนเดินทาง 
บรษิทัทวัร์ต้องคนืเงนิ ครึ่งหนึ่ง

3.ถ้านกัท่องเที่ยวแจ้งยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วัน บรษิทัทวัร์ ไม่ต้อง

คืนเงิน

กรณบีรษิทัทวัร์ น�าเงนิช�าระค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าแลนด์ ไปโดยสุจรติ 

เพื่อเตรียมการจัดน�าเที่ยว ก็สามารถน�ามาหักก่อนการช�าระเงินที่เหลือ
คืนให้นักท่องเที่ยวได้ แต่หากรู้ว่า นักท่องเที่ยวยกเลิกทัวร์วันนี้แล้วยัง
น�าเงนิโอนเพื่อไปช�าระวนันี้ เช่นนี้ถอืว่าเป็นการกระท�าที่ ไม่สุจริต 
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TTAA เข้าร่วมงานส่งเสริมการท่องเท่ียว
มณฑลกว่างซี 

ดร.อดษิฐ์ ชยัรตันานนท์ อปุนายก พร้อม
คณะกรรมการ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว 
(TTAA)  เข้าร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
มณฑลกว่างซ ีภายใต้ชื่องาน เที่ยวชมทั่วโลก 
ชื่นชอบกว่างซี ที่โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท24 
กรงุเทพฯ วนัที่24 กรกฎาคม 2561

TTAA ร่วมงานเจรจาธุรกิจอาเซียน
คุณวชิรา วิชัยวัฒนะ อุปนายก

สมาคมไทยบริการท ่องเที่ยว (TTAA)  
ร่วมงานเจรจาธุรกิจอาเซียนจัดโดย FATA 
เ ป ็ น ค รั้ ง แ ร กที่ ป ร ะ เ ทศ ไทย  ค รั้ ง นี้
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันเสาร์ที่11 
สิงหาคม 2561 และงานประชุมกรรมการ 
FATA ที่โรงแรมดวงตะวนั จงัหวดัเชยีงใหม่ 
วนัอาทติย์ที่ 12 สงิหาคม 2561

TTAA เข้าร่วมพิธีเปิดส�านักงาน
การท่องเที่ยวกวางเจา

คุณธนพล ชีวรัตนพร นายกและคณะ
กรรมการสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) 
เข้าร่วมพิธีเปิดส�านักงานการท่องเที่ยวนคร
กวางเจาประจ�าประเทศไทย ที่อาคารควิเฮ้าส์ 
ชั้น 14 สาทร วนัพธุที่ 15 สงิหาคม 2561 

TTAA ร่วมส�ารวจเส้นทางการท่องเที่ยว 
ประเทศศรีลังกา

อุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว 
(TTAA) โดยคณุวชริา วชิยัวฒันะ  ร่วมส�ารวจ
เส้นทางการท่องเที่ยว ประเทศศรลีงักา จดัโดย
สถานทูตศรลีงักา ระหว่างวนัที่ 26-31 กรกฎาคม 
2561

TTAA ร่วมแสดงความยินดีครบ 71 ปี 
วันชาติอินเดีย

สมาคมไทยบรกิารท่องเที่ยว (TTAA) ร่วม
แสดงความยินดีในโอกาสครบ 71 ปี วันชาติ
อนิเดยี (71st Anniversary of the Independence 
Day of India) ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ  
วนัพธุที่ 15 สงิหาคม 2561

TTAA เข้าร่วมงาน Networking 
Dinner

YB Tuan Mohamaddin bin Ketapi 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเที่ยวศลิปะ
และวฒันธรรม ประเทศมาเลเซยี เชญิคณุ
ธนพล ชวีรตันพร นายกสมาคมฯ คณุทศันย์ี 
เกยีรตกิ�าจรชยั เลขาธกิารสมาคมฯ ร่วมงาน 
Networking Dinner ที่ Chakrabongse  
Restaurant เมื่อวนัพธุที่ 15 สงิหาคม 2561

กิจกรรมสังคม กิจกรรมสังคม T H A I  T R A V E L  A G E N T S  A S S O C I A T I O N T H A I  T R A V E L  A G E N T S  A S S O C I A T I O N

TTAA ประชุมร่วมกับเหล่าสมาคม

คณุวชริา วชิยัวฒันะ อปุนายกสมาคม
ไทยบรกิารท่องเที่ยว (TTAA) ประชมุร่วมกบั 
สมาคมผูป้ระกอบการด้านการท่องเที่ยวและ
การท่องเที่ยวแห่งยโุรป (ECTAA) สมาคมการ
ท่องเที่ยวแห่งสหประชาชาต ิ(WTAAA) และ
สหพันธ์สมาคมการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน 
(FATA)  ที่โรงแรมแกรนด์มิลเลนเนียม  
กรงุกวัลาลมัเปอร์ เมื่อ 7-9 พฤษภาคม 2561

TTAA เข้าร่วมงาน “Sales Mission 
Lake Toba In Thailand”

กระทรวงการท่องเที่ยวอนิโดนเีซยีและ
สถานทูตอินโดนีเซียประจ�าประเทศไทย  
เชิญคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมไทย
บรกิารท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน “Sales Mission 
Lake Toba In Thailand”ที่โรงแรมเรอเนสซองซ์ 
ราชประสงค์ เมื่อวนัที่ 21 พฤษภาคม 2561

TTAA เข้าร่วมงาน 
Incredible India Roadshow 2018 

คณุวชริา วชิยัวฒันะ อปุนายกสมาคมไทย
บรกิารท่องเที่ยว (TTAA)  เข้าร่วมงาน Incredible 
India Roadshow 2018 ณ ห้องแกรนด์บอลรมู 
โรงแรมพลูแมน วนัที่ 11 พฤษภาคม 2561

TTAA เข้าร่วมงานครบรอบ 120 ปี 
วันชาติฟิลิปปินส์ 

คณุวชริา วชิยัวฒันะ อปุนายกสมาคม
ไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA)  เข้าร่วมงาน
ครบรอบ 120 ปี วนัชาตฟิลิปิปินส ์ณ หอ้ง 
แกรนด์บอลรมู โรงแรมแชงกร-ีลา ในวนัที่ 21 
มถินุายน 2561

TTAA ร่วมงานสัมมนาการส่งเสริม
การท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย 

ดร.อดิษฐ ์ ชัยรัตนานนท์ อุปนายก
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) ร่วมงาน
สัมมนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย 
เพื่อรับฟังค�าแนะน�าเส้นทางและแหล่งท่อง
เที่ยวของจางเจียเจี้ย หนึ่งในเมืองท่องเที่ยว 
ที่ส�าคัญของประเทศจีน ที่โรงแรมแกรนด์  
เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน ในวันที่ 26 
มถินุายน 2561

TTAA เข้าร่วมงาน 
Product Presentation

คณุวชริา วชิยัวฒันะ อปุนายกสมาคม
ไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) เข้าร่วมงาน 
Product Presentation กับสายการบินเซบู
แปซฟิิก ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรงุเทพ 
เมื่อวนัที่ 28 มถินุายน 2561
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บทรัก นักกลอน

ประเทศรัสเซีย อากาศหนาวด้วยใกล้ขั้วโลกเหนือ โอกาสที่จะได้
เห็นแสงแดดและสีสันของดอกไม้จึงมีอยู ่ช่วงสั้น ๆ ระหว่างเดือน
มิถุนายน-สิงหาคมของทุกปี ฤดูร้อนอุณหภูมิ 18-22 องศาเซลเซียส  
เยน็เท่าหน้าหนาวไทย ค�าว่าหนาวชาวรสัเซยี จะแค่ไหนกนั คดิด ูชาวรสัเซยี
ส่วนใหญ่จงึนยิมมาท่องเที่ยวไทยในช่วงที่อากาศหนาวจดัที่รสัเซยี

ฤดูร้อน สสีนัมอสโกสวยงาม ดอกไม้ประชนัสสีนัทั้งเมอืง กหุลาบ
สแีดงมเีสน่ห์ชวนหลงใหล ดอกทานตะวนัชูสูแ้สง หญิงสาวสวยรัสเซีย
แต่งตวัอวดโฉมให้ชมตามใจชอบ จากนี้ไปอกีเดอืนเข้ากนัยายนกห็นาว
ไปจนข้ามปี ต้องสวมเสื้อโอเวอร์โคตสเีทาด�ากนัความหนาวกนัอย่างหนา
แน่นจากขั้วโลกเหนือที่พัดกระหน�่า ท่ามกลางสงความหนาวเย็นนี้ก็มี
ความงามที่ทุกคนรอคอย นั่นคือการมาเยือนของแสงเหนือที่งดงามใน
อกีไม่กี่เดอืนข้างหน้า

มารสัเซยี ต้องมาจตุรัสแดงและมหาวิหารเซนต์บาซิล ที่ร�าลึกถึง
การได้เอกราช สร้างประเทศรสัเซยี ในสงคราม 9 วนั ซึ่งผ่านมากว่า 250 
ปีแล้วที่ชาวมองโก/ชนชาติต้าต้า ยุคเจงกีสข่านยกทัพผ่านทุ่งหญ้าจาก
เอเชียเข้ายึดครองและปกครองรัสเซีย กองทัพมองโกลพ่ายแพ้ครั้งแรก
ในทุ่งสนามรบกุลาโฮป มพีระน�าทพัชื่อ เซนต์เซอเจยีส ผูน้�าการต่อสูต่้อ
ต้านชนะจักรวรรดิมองโกครั้งแรก เซนต์เซอร์เจียสถูกฝังอยู ่ที่โบสถ์  
โฮล ีทรนิติี้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของมอสโก ยอดโดม
สทีองภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น ชาวรสัเซยี
ถอืว่า ศกัดิ์สทิธิ์ที่สดุขออะไรกไ็ด้ คนไทยเคยขอ “ให้กลบับ้านได้” เมื่อ
คราวภูเขาไฟระเบิดที่ไอซ์แลนด์ ทั้งหมดก็ได้กลับเป็นชุดสุดท้ายจาก
สนามบินรัสเซีย ซึ่งส่วนมากนักท่องเที่ยวไทยมักขอรับน�้ามันต์ ขอคู่  
ขอให้ขายที่ดนิได้ ขอให้พ้นหนี้ ฯลฯ ส่วนชาวรสัเซยีจะขอให้มสีขุภาพด ี
ขอไม่มากเท่านกัท่องเที่ยวไทย 

ภำษำรัสเซียวันละค�ำสองค�ำ

ค�าแรก จ�าง่าย ความหมายใกล้เคยีงกบัภาษาไทย ฝรั่งฟัง สะดุ้ง
ภาษ ี- นรก, ฟัก - ความเป็นจรงิ (ค�านี้ ประธานาธบิดปีูตนิ เคยใช้
คุยกับ ประธานาธิบดีสหรัฐ ทรัมป์ ในการพบกันที่เฮงชิงกิ), ดูขี้ - 
หวัน�้าหอม, ตวัเลก็ - ห้องน�้า, ปรเีวยีป - สวสัด,ี ปากกา - ลาก่อน, 
สปาซบีา - ขอบคณุ

RUSSIA
สีสันรัสเซีย มอสโกสดใส รอแสงเหนือ

T H A I  T R A V E L  A G E N T S  A S S O C I A T I O N
ยงัมเีรื่องโชคลางของชาวรสัเซยี ที่รถไฟใต้ดนิมอสโก มรีปูป้ันไก่ทอง 

เห็นเด่นมาแต่ไกลเชื่อกันว่า “ใครมาลูบแล้วรวย” รัสเซียยุคใหม่  
แต่ความเชื่อค่านยิม “นบัถอืโชคลาง” ยงัคงอยู่ 

คนรัสเซียส่วนใหญ่นับถือคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกซ์ 
เคร่งครัดต่อพระคัมภีร์ไม่เปลี่ยนแปลง คล้าย ๆ กับพุทธนิกายเถรวาท
ของไทยที่ถอืพระไตรปิฎกเป็นค�าสอนหลกั ไม่ตคีวามค�าสอนไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของสงัคมตามใจชอบ

อาหารรสัเซยี เนื่องจากเป็นเมอืงหนาว แตงกวาดองเกลอื จงึมกั
ปรากฏทุกมื้อ เพราะต้องถนอมอาหารไว้ให้ได้มากพอพ้นหนาวที่
ยาวนาน แต่ที่นยิมอกีอย่างคอื ฟาสต์ฟู้ดรสัเซยี อาหารจานด่วนประจ�า
ชาตคิอืแพนเค้กกนิกบัไข่คาเวยีร์หรอืน�้าผึ้งกไ็ด้ ส�าหรบัข้าวรสัเซยี จะกนิ
ข้าวโอ๊ตต้มใส่นมหรือคาซาเป็นอาหารหลัก นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรม
นิยมตั้งวงดื่มชาสันทนาการด้วย ซึ่งคงรับอิทธิพลมาจากยุคมองโกล
ปกครองรสัเซยีด้านยโุรป

จากมอสโกเที่ยวรสัเซยีพลาดไม่ได้ ต้องไปเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก เมอืง
หลวงเดมิ โดยใช้สถานรีถไฟเฉพาะ รถด่วนพเิศษ “หวัจรวด” ทางเรยีบ
จากมอสโก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร ์ก ระยะเท่า ๆ กรุงเทพ-เชียงใหม่  
ไปความเรว็เนิ้บๆ แค่ 4 ชม. กถ็งึความงามของพระราชวงัอยู่ที่นี่

รัสเซียงาม

ในชีวิต

โรแมนติก

เยือนสักครา

แสนซึ้ง

อยากไป

ตรึงใจ

เก็บไว้

สวยตรงึจติ

ใฝ่ฝันหา

ในอุรา

ให้ทรงจ�า

โดย กัลญาณี  อัสนี  
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