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1. สถานการณ์ในพืน้ที่
• ขณะนีใ้นเกาหลมีีการติดเช้ือ COVID-19 1,700-1,800 คน/วนั รัฐบาลได้ประกาศใช้
มาตรการ Social Distancing ระดบั 4 (ระดบัสูงสุด) ห้ามรวมตัวกนัเกนิ 4 คนในเวลา
กลางวนั และหลงั 6 โมงเยน็รวมตัวได้เพยีง 2 คน ปิดสถานบันเทงิ กจิกรรมทางศาสนา 
ร้านอาหารปิด 22.00 น. โดยเฉพาะพืน้ทีสี่แดง ได้แก่ โซล อนิชอน และ คยองกี

• จ านวนผู้ทีไ่ด้รับการฉีดวคัซีนเขม็แรก 18.4 ล้านคน (ณ วนัที ่29 ก.ค. 64) คดิเป็นร้อยละ 
35.8% ของประชากร และผู้ทีไ่ด้รับการฉีดวคัซีนครบสองเขม็จ านวน 7 ล้านคน หรือ
ประมาณ 13.7%ของประชากร (ประชากรรวม 51.3 ล้านคน)

• โอกาสในการท าตลาด รัฐบาลเกาหลยีกเลกิมาตรการกกัตัวชาวเกาหล ี14 วนั ส าหรับผู้ที่
ได้รับการฉีดวคัซีนครบ 2 คร้ัง หากเดนิทางไปต่างประเทศ เม่ือกลบัมาแล้ว ไม่ต้องเข้า
รับการกกัตัว แต่จะใช้วธีิ test 2 คร้ัง แล้วคอยตดิตาม ทั้งนีต้ั้งแต่วนัที่ 5 พฤษภาคมเป็น
ต้นไป ส าหรับผู้ทีเ่ดนิทางไปยงัแอฟริกาใต้และบราซิล เม่ือกลบัมาแล้ว จะไม่ได้รับการ
ยกเว้น ทั้งนีม้าตรการดงักล่าว **เฉพาะชาวเกาหลใีต้ทีฉี่ดวคัซีน ในประเทศ
เท่าน้ัน ทั้งนี้ เพ่ือต้องการรณรงค์ ให้ชาวเกาหลใีต้ ตัดสินใจฉีดวคัซีนเพิม่มากข้น้ 



ห้วงเวลาการฉีดวคัซีน
เกาหลใีต้ก าหนดระยะเวลาการฉีดวคัซีนป้องกนั  Covid 19 ในห้วงต่างๆ ดังนี ้

• ผู้ทีมี่อายุ  60-74 ปี  และผู้มีภาวะทางเดินหายใจเร้ือรัง  จะได้รับการฉีดในไตรมาสที่ 2 เม.ย. -
มิ.ย. 64

• ผู้ทีมี่อายุ  18-59 ปี  จะได้รับการฉีดวคัซีน ในไตรมาสที่ 3 ก.ค.- ก.ย.64

• ผู้ทีค่รบก าหนดการฉีดวคัซีนเข็มที ่2 และผู้ทีย่งัไม่ได้รับการฉีดในไตรมาสก่อน  จะได้รับการ
ฉีดในไตรมาสที ่4 ต.ค.-ธ.ค.64

**อย่างไรกด็ีปัญหาของเกาหลใีนขณะนี ้คือ วัคซีนไม่เพยีงพอ ท าให้ก าหนดการในการฉีด
วคัซีนไม่เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ และผู้ทีอ่ายุต ่ากว่า 60 ปี ยงัไม่ได้รับการฉีด ซ่้งช่วงอายุ
ดังกล่าวเป็นกลุ่มช่วงอายุทีเ่ป็นนักท่องเทีย่วเป้าหมายหลกัของประเทศไทย



2. แผนการด าเนินการร่วมกบัพนัธมิตร PHUKET SANDBOX  และ SAMUI PLUS MODEL

• ขณะนีก้ลุ่มเป้าหมายทีส่ามารถท าตลาดได้ คือ กลุ่ม Senior เน่ืองจากเป็นผู้ได้รับการฉีด
วคัซีนครบสองคร้ังแล้ว ประมาณ 7 ล้านคน ทั้งนี ้ในห้วงวนัที ่1-29 กรกฎาคม 2564 มี
นักท่องเทีย่วเดนิทางไปยงัภูเกต็ จ านวนทั้งส้ิน 110 คน แม้จะยงัไม่มเีที่ยวบินตรงจาก
โซลไปยงัภูเกต็ แต่นักท่องเทีย่วสามารถเดนิทางไปต่อเคร่ืองทีสิ่งคโปร์ไปยงัภูเกต็ได้

• ททท.โซล ได้ร่วมกบั Hana Tour และ Hanjin Tour เสนอขาย Phuket Sandbox 
ในช่วงเทศกาล Chuseok ซ่้งเป็นช่วงหยุดยาวของเกาหล ีในเดือนกนัยายน เดนิทางโดย 
Charter Flight ของ Korean Air ขณะนี ้Hanjin Tour จ าหน่ายได้จ านวน 66 pax ซ่้ง
ต้องตดิตามดูสถานการณ์ต่อไป เน่ืองจากบริษทัอ่ืนๆทีแ่ชร์เทีย่วบนิ ยงัมีการจ าหน่ายได้
ไม่มาก โดย ททท.โซล ได้เร่งประสานกบับริษทัอ่ืนๆ เพ่ือจะสนับสนุนและท าให้เกดิการ
เดนิทาง  แต่เน่ืองจากในขณะนีส้ถานการณ์ทีเ่กาหล ีอยู่ในระหว่างการเพิม่มาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคมเป็นระดบัสูงทีสุ่ด จ้งท าให้ความสนใจในการซ้ือแพคเกจลดลง ยงั
ต้องติดตามสถานการณ์หลงัจากวนัที ่8 สิงหาคม 2564 อกีคร้ังว่า ทางรัฐบาลจะมีการ
ต่อมาตรการเว้นระยะทางสังคมอกีหรือไม่ และ Korean Air จะยงัยืนยนัการบิน
Charter Flight หรือไม่



• ร่วมกบั Golf Travel Agent เกาหล ีวางแผนเสนอขายกลุ่ม นักกอล์ฟ  
เพ่ือเดินทางไปเล่นกอล์ฟในพืน้ทีภู่เกต็ +สมุย ในช่วงเดือนตุลาคม เป็น
ต้นไป ทั้งนี ้มี Agent สนใจที่จะเสนอขายจ านวน 4 ราย จะน าเรียน
รายละเอยีดให้ทราบต่อไป

• ร่วมกบั Interpark น าเสนอขาย Package Phuket Sandbox โดยขณะนี ้
Interpark ได้น าเสนอขายบนหน้าเวปไซท์ เป็นทีเ่รียบร้อย โดยน าเสนอ
ภูเกต็เป็นพืน้ที ่Green Zone ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวในภูเกต็โดยไม่
ต้องกกัตัว เป็นพืน้ทีป่ระชาสัมพนัธ์ เต็มหน้า พร้อมแพคเกจจ์เสนอขาย 
และ VDO ประชาสัมพนัธ์  Phuket will comeback

• ททท.โซล ก าหนดจัด TAT Virtual Road Show ในระหว่างวนัที่ 5-7 
ตุลาคม 2564 เพ่ือให้เกดิการเจรจาธุรกจิระหว่างผู้ประกอบการไทยและ
เกาหล ีทั้งนีส้ามารถติดตามรายละเอยีดการรับสมัครทาง 
www.visitthailand.or.kr เร็วๆนี้



3. ADVERTISING & PR.

• ททท.โซล สร้างการรับรู้ Phuket Sandbox ด้วย
ภาพยนตร์โฆษณา Phuket is now open ณ 120 โรง
ภาพยนตร์เครือ CGV ในเกาหล ีก่อนการฉาย
ภาพยนตร์ไทย เร่ือง “ร่างทรง” หรือ The Medium 
ซ่้งก าลงัได้รับความนิยมในเกาหล ีสร้างการรับรู้ 1
ล้านคนคร้ัง



• (25 กรกฎาคม 2564) ททท.สนง.โซล เป็นผู้แทนรับรางวัล 
เน่ืองในโอกาสที่ "เทศกาลสงกรานต์ไทย" ได้รับการคัดเลือก
จาก International Festivals & Events Association (IFEA) 
Asia ให้เป็น 1 ใน 3 เทศกาลส าคัญของเอเชีย จาก 37 เทศกาล
โดยการประกาศรางวัลจัดข้น้ในการจัดงาน 2021 International 
Marine City Online Festival Forum คร้ังที่ 2 ณ ประเทศ
เกาหลีใต้ ส าหรับเทศกาลที่ติด Top 3 ประกอบด้วย Harbin 
International Ice and Snow Sculpture Festival (China) and 
Boryeong Mud Festival (Korea) ซ่้งการมอบรางวัลดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเฟ้นหางานเทศกาลในเอเชียที่เป็นที่นิยมและ
อยู่ในใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กบั
ประเทศต่างๆ ทีไ่ด้รับการคดัเลือก ได้น าเสนอกลยุทธ์การจัดงาน
ตลอดจนประชาสัมพันธ์เทศกาลดังกล่าวให้เป็นที่รับรู้อย่าง
ต่อเน่ืองต่อไป



4. MEGA FAM TRIP TO PHUKET (TENTATIVE)

TARGET

• MEDIA,  INFLUENCER, CORPORATE & AIRLINE

คาดการณ์จะด าเนินการได้ใน Q4 เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายยงัด าเนิน

การฉีดวคัซีนไม่เสร็จส้ิน แต่มีแผนทีจ่ะเชิญส่ือมวลชนเกาหลี

ในประเทศไทย อาท ิKBS , MBC ลงพืน้ที่เพ่ือท าข่าวต่อไป



5. ขอัมูลอ่ืนๆ

• ผู้ประกอบการเกาหลเีร่ิมมีความหวงัในการกลบัมาท าตลาดอกีคร้ัง ขณะนีย้งัอยู่
ในช่วงรอสถานการณ์ดีข้น้ คาดการณ์ตลาดจะเร่ิมกลบัมาใน Q4/2021 และเตรียม
ขายให้เกดิการเดินทางใน Q1 ปี 2022  โดยบริษัทที่เร่ิมด าเนินการได้แก่ Hana 
Tour, Hanjin Tour, Interpark, Honeymoon Resort & Travel และสายการบิน
ที่เร่ิมกลบัมาท าการบิน etc.

• ส าหรับกลุ่ม Golfer ททท.โซล จะผลกัดันให้เกดิการท าโปรโมช่ันกอล์ฟ เพ่ือ
เดินทางไปเล่นกอล์ฟในจ.ภูเกต็ในช่วงส้ินปีนี ้ซ่้งเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวของเกาหล ี
ทั้งนีเ้น่ืองจากในช่วงทีผ่่านมา ภูเกต็อาจจะยงัไม่ใช่จุดหมายปลายทางหลกัส าหรับ
นักกอล์ฟเกาหล ีเน่ืองจากนักกอล์ฟพ านักระยะยาว แต่ในห้วงทีภู่เกต็กลบัมาเปิด
อกีคร้ัง ทาง ททท.โซล จะผลกัดันให้สามารถขายสู่ตลาดได้



• ส าหรับสมุยเป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่มฮันนีมูน ซ่้ง ททท.โซล พยายามผลกัดันให้
เกดิการขายและสามารถเดินทาง ตั้งแต่เดือนกนัยายนเป็นต้นไป แต่เน่ืองจากขณะนี ้
คู่แข่งอย่างฮาวายและแคนคูน มีข้อจ ากดัน้อย และสามารถเข้าถ้งนักท่องเทีย่วได้ง่าย 
โดยเฉพาะเร่ืองการกกัตัวและเร่ืองของการท า PCR Test จ้งสามารถแย่งส่วนแบ่งทาง
การตลาดได้มากกว่า

• การบินไทยได้เร่ิมขายบัตรโดยสารเคร่ืองบิน โซล-กรุงเทพ และเช่ือมกบั Bangkok 
Airways ไปยงัสมุย ตั้งแต่วนัที ่1 สิงหาคมนี ้เป็นต้นไป

• อย่างไรกด็ี ททท.โซล ยงัด าเนินการส่งเสริมการตลาดอย่างเต็มที่ เม่ือมีโอกาสทีส่ามารถ
จะด าเนินการได้  ทั้งในพืน้ทีภู่เกต็และสมุยพลสั ตลอดจนในพืน้ทีอ่ื่นๆที่ก าลงัจะเปิดใน
ล าดับต่อไป โดยเฉพาะ พทัยา เชียงใหม่ และหัวหิน ซ่้งเป็นพืน้ทีท่่องเทีย่วหลกัของ
ตลาดเกาหลี



Thank You


