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1. สถานการณ์ ในพืน้ ที่
• ขณะนีใ้ นเกาหลีมีการติดเชื้ อ COVID-19 1,700-1,800 คน/วัน รัฐบาลได้ ประกาศใช้

มาตรการ Social Distancing ระดับ 4 (ระดับสู งสุ ด) ห้ ามรวมตัวกันเกิน 4 คนในเวลา
กลางวัน และหลัง 6 โมงเย็นรวมตัวได้ เพียง 2 คน ปิ ดสถานบันเทิง กิจกรรมทางศาสนา
ร้ านอาหารปิ ด 22.00 น. โดยเฉพาะพืน้ ทีส่ ี แดง ได้ แก่ โซล อินชอน และ คยองกี

• จานวนผู้ทไี่ ด้ รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก 18.4 ล้ านคน (ณ วันที่ 29 ก.ค. 64) คิดเป็ นร้ อยละ

35.8% ของประชากร และผู้ทไี่ ด้ รับการฉีดวัคซีนครบสองเข็มจานวน 7 ล้ านคน หรื อ
ประมาณ 13.7%ของประชากร (ประชากรรวม 51.3 ล้ านคน)

• โอกาสในการทาตลาด รัฐบาลเกาหลียกเลิกมาตรการกักตัวชาวเกาหลี 14 วัน สาหรับผู้ที่

ได้ รับการฉีดวัคซีนครบ 2 ครั้ง หากเดินทางไปต่ างประเทศ เมื่อกลับมาแล้ ว ไม่ ต้องเข้ า
รับการกักตัว แต่ จะใช้ วธิ ี test 2 ครั้ง แล้ วคอยติดตาม ทั้งนีต้ ้งั แต่ วนั ที่ 5 พฤษภาคมเป็ น
ต้ นไป สาหรับผู้ทเี่ ดินทางไปยังแอฟริกาใต้ และบราซิล เมื่อกลับมาแล้ ว จะไม่ ได้ รับการ
ยกเว้ น ทั้งนีม้ าตรการดังกล่ าว **เฉพาะชาวเกาหลีใต้ ทฉี่ ีดวัคซีนในประเทศ
เท่ านั้น ทั้งนี้ เพื่อต้ องการรณรงค์ ให้ ชาวเกาหลีใต้ ตัดสิ นใจฉีดวัคซีนเพิม่ มากข้น้

ห้ วงเวลาการฉีดวัคซีน
เกาหลีใต้ กาหนดระยะเวลาการฉีดวัคซีนป้ องกัน Covid 19 ในห้ วงต่ างๆ ดังนี้
• ผู้ทมี่ ีอายุ 60-74 ปี และผู้มีภาวะทางเดินหายใจเรื้อรัง จะได้ รับการฉีดในไตรมาสที่ 2 เม.ย. -

มิ.ย. 64

• ผู้ทมี่ ีอายุ 18-59 ปี จะได้ รับการฉีดวัคซีนในไตรมาสที่ 3 ก.ค.- ก.ย.64
• ผู้ทคี่ รบกาหนดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และผู้ทยี่ งั ไม่ ได้ รับการฉีดในไตรมาสก่ อน จะได้ รับการ

ฉีดในไตรมาสที่ 4 ต.ค.-ธ.ค.64

**อย่ างไรก็ดีปัญหาของเกาหลีในขณะนี้ คือ วัคซีนไม่ เพียงพอ ทาให้ กาหนดการในการฉีด
วัคซีนไม่ เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ และผู้ทอี่ ายุต่ากว่ า 60 ปี ยังไม่ ได้ รับการฉีด ซ้่งช่ วงอายุ
ดังกล่าวเป็ นกลุ่มช่ วงอายุทเี่ ป็ นนักท่ องเทีย่ วเป้ าหมายหลักของประเทศไทย

2. แผนการดาเนินการร่ วมกับพันธมิตร PHUKET SANDBOX และ SAMUI PLUS MODEL
• ขณะนีก้ ลุ่มเป้ าหมายทีส่ ามารถทาตลาดได้ คือ กลุ่ม Senior เนื่องจากเป็ นผู้ได้ รับการฉีด

วัคซีนครบสองครั้งแล้ ว ประมาณ 7 ล้ านคน ทั้งนี้ ในห้ วงวันที่ 1-29 กรกฎาคม 2564 มี
นักท่ องเทีย่ วเดินทางไปยังภูเก็ต จานวนทั้งสิ้น 110 คน แม้ จะยังไม่ มเี ที่ยวบินตรงจาก
โซลไปยังภูเก็ต แต่ นักท่ องเทีย่ วสามารถเดินทางไปต่ อเครื่ องทีส่ ิ งคโปร์ ไปยังภูเก็ตได้
• ททท.โซล ได้ ร่วมกับ Hana Tour และ Hanjin Tour เสนอขาย Phuket Sandbox
ในช่ วงเทศกาล Chuseok ซ้่งเป็ นช่ วงหยุดยาวของเกาหลี ในเดือนกันยายน เดินทางโดย
Charter Flight ของ Korean Air ขณะนี้ Hanjin Tour จาหน่ ายได้ จานวน 66 pax ซ้่ง
ต้ องติดตามดูสถานการณ์ ต่อไป เนื่องจากบริษทั อื่นๆทีแ่ ชร์ เทีย่ วบิน ยังมีการจาหน่ ายได้
ไม่ มาก โดย ททท.โซล ได้ เร่ งประสานกับบริษทั อื่นๆ เพื่อจะสนับสนุนและทาให้ เกิดการ
เดินทาง แต่ เนื่องจากในขณะนีส้ ถานการณ์ ทเี่ กาหลี อยู่ในระหว่ างการเพิม่ มาตรการเว้ น
ระยะห่ างทางสั งคมเป็ นระดับสู งทีส่ ุ ด จ้งทาให้ ความสนใจในการซื้อแพคเกจลดลง ยัง
ต้ องติดตามสถานการณ์ หลังจากวันที่ 8 สิ งหาคม 2564 อีกครั้งว่ า ทางรัฐบาลจะมีการ
ต่ อมาตรการเว้ นระยะทางสั งคมอีกหรื อไม่ และ Korean Air จะยังยืนยันการบิน
Charter Flight หรื อไม่

• ร่ วมกับ Golf Travel Agent เกาหลี วางแผนเสนอขายกลุ่มนักกอล์ฟ
เพื่อเดินทางไปเล่นกอล์ฟในพืน้ ทีภ่ ูเก็ต+สมุย ในช่ วงเดือนตุลาคมเป็ น
ต้ นไป ทั้งนี้ มี Agent สนใจที่จะเสนอขายจานวน 4 ราย จะนาเรียน
รายละเอียดให้ ทราบต่ อไป
• ร่ วมกับ Interpark นาเสนอขาย Package Phuket Sandbox โดยขณะนี้
Interpark ได้ นาเสนอขายบนหน้ าเวปไซท์ เป็ นทีเ่ รียบร้ อย โดยนาเสนอ
ภูเก็ตเป็ นพืน้ ที่ Green Zone ที่สามารถเดินทางท่ องเที่ยวในภูเก็ตโดยไม่
ต้ องกักตัว เป็ นพืน้ ทีป่ ระชาสั มพันธ์ เต็มหน้ า พร้ อมแพคเกจจ์ เสนอขาย
และ VDO ประชาสั มพันธ์ Phuket will comeback
• ททท.โซล กาหนดจัด TAT Virtual Road Show ในระหว่ างวันที่ 5-7
ตุลาคม 2564 เพื่อให้ เกิดการเจรจาธุรกิจระหว่ างผู้ประกอบการไทยและ
เกาหลี ทั้งนีส้ ามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครทาง
www.visitthailand.or.kr เร็วๆนี้

3. ADVERTISING & PR.

• ททท.โซล สร้ างการรับรู้ Phuket Sandbox ด้ วย

ภาพยนตร์ โฆษณา Phuket is now open ณ 120 โรง
ภาพยนตร์ เครื อ CGV ในเกาหลี ก่ อนการฉาย
ภาพยนตร์ ไทย เรื่ อง “ร่ างทรง” หรื อ The Medium
ซ้่งกาลังได้ รับความนิยมในเกาหลี สร้ างการรับรู้ 1
ล้ านคนครั้ง

• (25 กรกฎาคม 2564) ททท.สนง.โซล เป็ นผู้ แ ทนรั บ รางวั ล

เนื่ องในโอกาสที่ "เทศกาลสงกรานต์ ไทย" ได้ รับการคัดเลื อก
จาก International Festivals & Events Association (IFEA)
Asia ให้ เป็ น 1 ใน 3 เทศกาลสาคัญของเอเชี ย จาก 37 เทศกาล
โดยการประกาศรางวัลจัดข้น้ ในการจัดงาน 2021 International
Marine City Online Festival Forum ครั้งที่ 2 ณ ประเทศ
เกาหลีใต้ สาหรั บเทศกาลที่ติด Top 3 ประกอบด้ วย Harbin
International Ice and Snow Sculpture Festival (China) and
Boryeong Mud Festival (Korea) ซ้่งการมอบรางวัลดังกล่ าวมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเฟ้ นหางานเทศกาลในเอเชี ยที่เป็ นที่นิยมและ
อยู่ในใจของนักท่ องเที่ยวชาวต่ างชาติ พร้ อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ กบั
ประเทศต่ างๆ ทีไ่ ด้ รับการคัดเลือก ได้ นาเสนอกลยุทธ์ การจัดงาน
ตลอดจนประชาสั ม พัน ธ์ เ ทศกาลดัง กล่ า วให้ เ ป็ นที่รับ รู้ อย่ า ง
ต่ อเนื่องต่ อไป

4. MEGA FAM TRIP TO PHUKET (TENTATIVE)
TARGET
• MEDIA, INFLUENCER, CORPORATE & AIRLINE

คาดการณ์ จะดาเนินการได้ ใน Q4 เนื่องจากกลุ่มเป้ าหมายยังดาเนิน
การฉีดวัคซีนไม่ เสร็จสิ้น แต่ มีแผนทีจ่ ะเชิญสื่ อมวลชนเกาหลี

ในประเทศไทย อาทิ KBS , MBC ลงพืน้ ที่เพื่อทาข่ าวต่ อไป

5. ขัอมูลอื่นๆ
• ผู้ประกอบการเกาหลีเริ่มมีความหวังในการกลับมาทาตลาดอีกครั้ง ขณะนีย้ งั อยู่
ในช่ วงรอสถานการณ์ ดีขน้ คาดการณ์ ตลาดจะเริ่มกลับมาใน Q4/2021 และเตรียม
ขายให้ เกิดการเดินทางใน Q1 ปี 2022 โดยบริษัทที่เริ่มดาเนินการได้ แก่ Hana
Tour, Hanjin Tour, Interpark, Honeymoon Resort & Travel และสายการบิน
ที่เริ่มกลับมาทาการบิน etc.
• สาหรับกลุ่ม Golfer ททท.โซล จะผลักดันให้ เกิดการทาโปรโมชั่นกอล์ฟ เพื่อ
เดินทางไปเล่นกอล์ฟในจ.ภูเก็ตในช่ วงสิ้นปี นี้ ซ้่งเข้ าสู่ ฤดูกาลท่ องเที่ยวของเกาหลี
ทั้งนีเ้ นื่องจากในช่ วงทีผ่ ่ านมา ภูเก็ตอาจจะยังไม่ ใช่ จุดหมายปลายทางหลักสาหรับ
นักกอล์ฟเกาหลี เนื่องจากนักกอล์ฟพานักระยะยาว แต่ ในห้ วงทีภ่ ูเก็ตกลับมาเปิ ด
อีกครั้ง ทาง ททท.โซล จะผลักดันให้ สามารถขายสู่ ตลาดได้

• สาหรับสมุยเป็ นจุดหมายปลายทางของกลุ่มฮันนีมูน ซ้่ง ททท.โซล พยายามผลักดันให้
เกิดการขายและสามารถเดินทาง ตั้งแต่ เดือนกันยายนเป็ นต้ นไป แต่ เนื่องจากขณะนี้
คู่แข่ งอย่ างฮาวายและแคนคูน มีข้อจากัดน้ อย และสามารถเข้ าถ้งนักท่ องเทีย่ วได้ ง่าย
โดยเฉพาะเรื่ องการกักตัวและเรื่ องของการทา PCR Test จ้งสามารถแย่ งส่ วนแบ่ งทาง
การตลาดได้ มากกว่ า
• การบินไทยได้ เริ่มขายบัตรโดยสารเครื่ องบิน โซล-กรุงเทพ และเชื่ อมกับ Bangkok
Airways ไปยังสมุย ตั้งแต่ วนั ที่ 1 สิ งหาคมนี้ เป็ นต้ นไป
• อย่ างไรก็ดี ททท.โซล ยังดาเนินการส่ งเสริมการตลาดอย่ างเต็มที่ เมื่อมีโอกาสทีส่ ามารถ
จะดาเนินการได้ ทั้งในพืน้ ทีภ่ ูเก็ตและสมุยพลัส ตลอดจนในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆที่กาลังจะเปิ ดใน
ลาดับต่ อไป โดยเฉพาะ พัทยา เชียงใหม่ และหัวหิน ซ้่งเป็ นพืน้ ทีท่ ่ องเทีย่ วหลักของ
ตลาดเกาหลี

Thank You

