
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสมาชิกประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 
สมัยที่ 39 คร้ังท่ี 3 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. 
ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM  

รายนามคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ATTA 
1. นายศิษฎิวชัร   ชีวรัตนพร  นายกสมาคมฯ 
2. นางสาวณิชาภา   โรจนสุนทร กรรมการกลาง 

รายนามคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน ZOOM 
1. นายสุรวชั อคัรวรมาศ  อุปนายกฯ 
2. นางพรทิพย ์  หิรัญเกตุ  อุปนายก 
3. นายสมชาย   ชมระกา  อุปนายก 
4. นายไพรัตน์ ห่านศรีสุข  อุปนายกฯ 
5. ดร.สุมาลี วอ่งเจริญกุล อุปนายกฯ 
6. นายคงั อาย จอง  อุปนายกฯ 
7. นายอดิษฐ์   ชยัรัตนานนท ์ เลขาธิการฯ 
8. นายวิชยั   สหสัสพล  เหรัญญิก 
9. นายมนตส์รรพ ์  หาญวงศ ์  ปฏิคม 
10. นายปรีชา จ าปี  นายทะเบียน 
11. นางสาวภิรมยรั์ตน์   อิศวพรชยั  ประชาสัมพนัธ์ 
12. นายชินรัตน์ ชินบุรี  กรรมการกลาง 
13. นายฟรองซวั   เกอร์โนลด์  กรรมการกลาง 
14. นายทองอยู ่  สุภวิทยากรณ์ กรรมการกลาง 
15. นายชรินทร์   ฟามฟู่   กรรมการกลาง 
16. นายเชิดศกัด์ิ   ดาวแกว้  กรรมการกลาง 
17. นายอดิศร   ยงัศรียกุต ์  กรรมการกลาง 
18. นายก าแหง   ตนัก าแหง  กรรมการกลาง 
19. นายวรุต   กาญจนพฒันา กรรมการกลาง 
20. นายประคุณ   พรประภา  กรรมการกลาง 
21. นางสาวปัณพร   วงษจ์นัทร์เพญ็ กรรมการกลาง 
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เร่ิมประชุมสมาชิกเวลา 14.00 น. 
วาระที่  1 1.1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ โดย คุณศิษฎิวัชร  ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ 

• ขอใหส้มาชิกทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพตวัเองใหป้ลอดภยัจากโควิด-19  

• รณรงคใ์หทุ้กท่านลงทะเบียนรับการฉีดวคัซีนตามช่องทางต่างๆโดยเร็วก่อน 

• ดา้นสถานการณ์ท่องเท่ียวโลก ประเทศท่ีควบคุมไดดี้ท่ีสุดตอนน้ี คือ จีน โดยจีนก็เป็น
ตลาดท่องเท่ียวหลกัของสมาคมฯ 

 1.2 คณะกรรมการรายงานสถานการณ์ท่องเท่ียวของแต่ละตลาดให้ทราบดังนี้ 

• คุณพรทิพย์  หิรัญเกตุ อุปนายก ดูแลตลาดออสเตรเลีย USA นิวซีแลนด์ และยุโรป – 
ค่อนขา้งจ ากดัเร่ืองการเดินทาง ทั้งน้ี ยุโรปและ Middle East ก็มีเขา้มาในโครงการ
ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้ว แต่ยงัติดปัญหาเร่ือง COE ด้านอเมริกา จะเป็นกรุ๊ป F.I.T. 
แนวโนม้กรุ๊ปซีร่ีส์จะเป็นปีหนา้ 

• คุณสุรวัช อัครวรมาศ อุปนายก ดูแลตลาดไต้หวัน – ณ ขณะน้ีมีผูติ้ดเช้ืออยู่ 30 คน ซ่ึง
ลดลงไปมาก ก็ไดป้ระกาศให้เดินทางท่องเท่ียวไดแ้ลว้ แต่ไม่เกินกรุ๊ปละ 9 คน ตลาด
ไตห้วนัค่อนขา้งมีวินยัดา้นการควบคุมโรค โครงการภูเก็ตแซนดบ์็อกซ์มีไตห้วนัเขา้มา
ประมาณ 20 คน ซ่ึงอาจไม่ใช่นกัท่องเท่ียว แค่เดินทางกลบัมาหาครอบครัว ทั้งน้ี ไม่ได้
บินตรงเขา้ภูเก็ต ตอ้งต่อเคร่ืองจากสิงคโปร์ หากเปิดประเทศแลว้ ไตห้วนัให้คนไทย
ไปแบบฟรีวีซ่าได ้อนาคตไตห้วนัมีโอกาสท่ีจะท า travel bubble กบัไทยไดง้่ายขึ้น 
ดา้นฮ่องกง ก็ก าลงัจะเปิดขยายมากขึ้น 

• คุณไพรัตน์  ห่านศรีสุข อุปนายก ดูแลตลาด AEC ตวัอย่างเช่น ตลาดสิงคโปร์ โดย
ภาพรวมควบคุมการระบาดไดดี้มาก ปกติสิงคโปร์จะเขา้ไทยประมาณปีละลา้นกว่าคน 
โดยส่วนใหญ่เป็นตลาด Leisure แต่ตอนน้ียงัไม่สามารถออกเดินทางได ้หากเดินทาง
แลว้ เม่ือกลบัไปจะตอ้งถูกกกัตวั 14 วนั ตวัเลขการติดเช้ือของตลาดอาเซียนท่ีแย่ท่ีสุด 
คือ อินโดนีเซียมี 3 ลา้นคน รองลงมาเป็นฟิลิปปินส์ จ านวน 1.5 ลา้นคน ดงันั้น ตลาด
อาเซียน ณ ตอนน้ียงัคาดหวงัไดย้าก และหากประเทศไทยควบคุมการระบาดไดดี้ จะ
เป็นโอกาสดีท่ีสิงคโปร์จะมาเมืองไทยก่อน  

• คุณเอนก  ศรีชีวะชาติ ส าหรับตลาดญ่ีปุ่น ตอ้งใชเ้วลา คาดวา่ประมาณปลายปี หรือ 
ตน้ปีหนา้ หากพูดถึงความพร้อมการเปิดประเทศ ตลาดท่ีมีความพร้อมมากกวา่น่าจะ
เป็นตลาดจีน 

• คุณปรีชา  จ าปี นายทะเบียน ดูแลตลาดอินเดีย จากเดือนพฤษภาคมอินเดียมียอดผูติ้ด
เช้ือวนัละส่ีแสนกว่าคน มาถึงตน้เดือนกรกฎาคม ยอดผูติ้ดเช้ือลดลงเหลือ 3 หม่ืนกว่า
คน ถือวา่ควบคุมไดดี้ อินเดียฉีดวคัซีนไดว้นัละประมาณ 8-9 ลา้นโดส เม่ือวานอินเดีย
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มียอดผูติ้ดเช้ือเป็น 0 มีประเทศท่ีเปิดรับนักท่องเท่ียวอินเดียแลว้จ านวน 28 ประเทศ 
กลุ่มประเทศท่ีส าคญั คือ ฝร่ังเศส อเมริกา องักฤษ เยอรมนั แคนาดา ญ่ีปุ่ น UAE รัสเซีย 
ตุรกี เป็นตน้ ประชากรอินเดีย 2 ใน 3 มีภูมิตา้นทานไวรัสแลว้ ทั้งน้ี มีการรณรงคใ์ห้ลง
ช่ือไปถึงกรรมาธิการ รวมถึงผูว้่าเมืองพทัยา ผลกัดนัให้อินเดียเขา้ไปถึงภูเก็ตแซนด์
บอ็กซ์ดว้ย 

• คุณวิชัย  สหัสสพล เหรัญญิก ดูแลตลาดเวียดนาม วนัน้ีมีท า Road Show B2B น า
ผูป้ระกอบการไทยและเวียดนามพบปะกนั แต่พูดคุยเฉพาะเร่ืองโควิด-19 เป็นหลกั 
ตอนน้ีเวียดนามยงัมีผูติ้ดเช้ืออยู่ ถูกล็อกดาวน์ไป 19 จงัหวดัในแถบภาคใต ้โดยสรุป
ประเทศน้ีมีการฟ้ืนตวัค่อนขา้งเร็ว 

• คุณณิชาภา  โรจนสุนทร กรรมการกลาง รายงานอพัเดทเร่ืองภูเกต็แซนด์บ็อกซ์ ขณะน้ี
ทางภูเก็ตไดพ้ฒันาเวบ็ไซต์การจองและจ่ายเงินค่า swap ไดท้นัที หรือ Phuket Swap 

Appointment System ขั้นตอนแรกคือ เขา้เว็บไซต์ www.thailandpsas.com สร้าง
ช่ือผูใ้ช ้จากนั้นท าการนดัหมาย กรอกหมายเลข SHABA ID ท่ีไดม้าจากโรงแรมท่ีพกั 
จากนั้นจะไดรั้บการค านวณว่าตอ้ง swap ก่ีคร้ัง และช าระเงิน ก็จะไดเ้อกสาร pdf มา
อพัโหลดใชคู้่กบั COE 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมสมาชิกประจ าเดือน มิถุนายน 2564 วันพฤหัสบดีท่ี 24 มิถุนายน 

2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมซูม จ านวน 6 หน้า 
 
  มติท่ีประชุม รับรอง 
 
วาระที่ 3 รายงานสถานภาพสมาชิก โดยคุณอดิษฐ์  ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการ รายงานให้ทราบ 
 3.1 สรุปสถานภาพสมาชิก ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 ดังนี ้

• สมาชิกสามญั จ านวน 1,179 ราย 
• สมาชิกสมทบ จ านวน    412 ราย 
• สมาชิกกิตติมศกัด์ิ จ านวน 5 ราย 
• รวม 1,596 ราย 
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3.2 รายงานสมาชิกใหม่ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 มีจ านวนท้ังส้ิน 3 รายดังนี ้
1.บริษัท กาแล็กซ่ี ทิคเค็ทส์ แอนด์ แอ็คคอมโมเดช่ันส์ จ ากัด GALAXY TICKETS & 
ACCOMMODATIONS CO.,LTD. สมาชิกเลขท่ี 04799 สมาชิกสามญัประเภท INBOUND, 
OUTBOUND ตลาดอินเดีย, เนปาล, ภูฐาน โดยมีคุณวรินทร์  ศกัด์ิศรีนารังค์ เป็นกรรมการ
ผูจ้ัดการ ท่ีอยู่ ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 161  ถนนบูรพา  แขวงวงับูรพาภิรมย์ เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร 10200 เบอร์โทรศัพท์ 0 -2621-3162-3 แฟกซ์ 0-2621-3161 E-mail : 
info@galaxyticket.net Website : www.galaxyticket.net 
 

2 .บ ริษัท  โก  ภู เก็ต  ทัว ร์  จ ากัด  GO PHUKET TOUR CO.,LTD.  (PHUKET ASIAN 
HOLIDAY) สมาชิกเลขท่ี 04800 สมาชิกสามญัประเภท INBOUND ตลาด Worldwide โดยมี
นายณัฐเศรษฐ์  สุชาติพงศ์ เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู่ ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 50/8  หมู่บา้น
พฤกษาวิลล ์82/2  หมู่ท่ี 5 ต าบลกระทู ้ อ าเภอกระทู ้ จงัหวดัภูเก็ต  83120 เบอร์โทรศพัท ์076 -
530-568 แฟกซ์ - E-mail : nathaset@pahholiday.com Website : - 
 

3.บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั CIG DEVELOPMENT CO.,LTD. (SAMAYA BURA 
BEACH RESORT KOH SAMUI) สมาชิกเลขท่ี 04801 สมาชิกสมทบประเภท โรงแรม โดย
มีนายอารีย ์ พุ่มเสนาะ เป็นกรรมการผูจ้ดัการ ท่ีอยู่ ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 171/4 -9  หมู่ท่ี 4  
ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมุย  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  84310 เบอร์โทรศพัท ์077-913-250 แฟกซ์ 
077-913-255 E-mail : rsvn@samayabura.com Website : www.samayabura.com 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

วาระที่  4 เร่ืองสืบเน่ืองเพ่ือทราบ  
4.1 โครงการ “Tourism Game Changers” โดย คุณณิชาภา  โรจนสุนทร กรรมการกลาง 
รายงานให้ทราบ โครงการฯน้ี ได้รับการสนับสนุนจาก ททท. ทั้งน้ี จะปิดรับสมคัรวนัท่ี 30 
กรกฎาคม 2564 มีแบบสอบถามเพื่อประเมินจุดอ่อนของผูส้มคัรให้วิทยากรช่วยแกไ้ขปัญหา
และเสริมศกัยภาพ ซ่ึงมีเทรนเนอร์ของแต่ละวิชามาอบรมให ้โดยไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ ผา่นระบบ
ออนไลน์ และวนัท่ี 5 สิงหาคม น้ี จะมีการบรรยายพิเศษจากรองผูว้่า ททท.คุณฐาปนีย ์ เกียรติ
ไพบูลย ์มาใหค้วามรู้ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

http://www.galaxyticket.net/
http://www.samayabura.com/
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วาระที่  5 การเสวนาภาคการท่องเท่ียว จาก การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานปารีส โดย คุณวรภา    
อังคศิริสรรพ  ผู้อ านวยการ ททท.ส านักงานปารีส และคุณประกิจ  สายพร เจ้าหน้าท่ีการตลาด 
ในประเด็นต่างๆดังนี ้

• Covid-19 update in each country 
ฝร่ังเศส มีจ านวนผูติ้ดเช้ือรวมประมาณกว่า 5 ลา้นคน ติดเช้ือรายวนัประมาณ 2 หม่ืน

กว่าคน รองลงมา คือ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม โมร็อกโก ตูนิเซีย อลัจีเรีย ลกัเซมเบิร์ก โมนาโก 
รัฐมีมาตรการเยียวยาต่างๆ เช่น การช่วยจ่ายเงินเดือนแก่พนักงาน ให้ท างานท่ีบา้น ท างาน
สัปดาห์ละ 1-2 วนั โดยรัฐบาลสนับสนุน 84% ส่วนท่ีเหลือทางนายจา้งเป็นผูรั้บผิดชอบ ใน
ขณะเดียวกนัประชาชนก็เสียภาษีจ านวนมากดว้ย  ช่วงท่ีมีมาตรการล็อกดาวน์อย่างเขม้ขน้ คือ 
ห้ามประชาชนออกจากบา้นพกัเกิน 1 กิโลเมตร โดยหากเดินทางกลบัเกินเวลาจะถูกปรับ แต่
ปัจจุบนัมีการผ่อนปรนขยายรัศมีออกไปไดถึ้ง 10 กิโลเมตร ดา้นการท่องเท่ียว ทางฝร่ังเศสก็มี
การเรียกร้องภาครัฐเช่นกนั โดยผา่นสมาคมฯท่ีเป็นตวัแทน  

• Vaccine update ผูท่ี้ไดรั้บการฉีดวคัซีนครบโดสแลว้ เม่ือเดินทางออกและกลบัมา ไม่
จ าเป็นตอ้งกกัตวัเอง ประเทศฝร่ังเศส อนุญาตใหผู้ท่ี้มีอาย ุ18 ปีขึ้นไป สามารถขอรับการฉีด
วคัซีนตา้น Covid-19 ไดโ้ดยไม่มีเง่ือนไขตั้งแต่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 เป็นตน้ไป เม่ือวนัท่ี 
20 กรกฎาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษาฝร่ังเศสไดป้ระกาศเร่ืองการบงัคบัใชข้องกฤษฎีกา
เก่ียวกบัการแสดง Pass Sanitaire หรือ Health Pass Certificate) ในสถานท่ีทางวฒันธรรม 
สถานท่ีพกัผอ่น สถานท่ีเพื่อการสันทนาการหรือการสังสรรค ์ร้านอาหาร รวมทั้งงานแฟร์และ
งานแสดงสินคา้ต่างๆ ห้องประชุม หอ้งสมุด ห้องเล่นเกมส์ หอ้งเล่นกีฬาแบบ indoor และ
สถานท่ีทางศาสนา เป็นตน้ ตั้งแต่วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป โดย Pass Sanitaire จะ
แสดงขอ้มูลดงัน้ี 

1.ผลการตรวจ PCR Test ท่ีเป็นลบ 
2.การฉีดวคัซีนตา้น Covid-19 
3.การรับรองการหายป่วยติดเช้ือ Covid-19 แลว้ นอกจากน้ี ยงัสามารถใช ้Pass 
Sanitaire ท่ีไดรั้บการแปลงรูปแบบเป็น EU Digital COVID Certificate โดยสามารถ
ดาวน์โหลดเป็นคิวอาร์โคด้ ผ่าน Tous AntiCovid Application หรือในรูปแบบกระดาษ 
ในการเดินทางภายในยโุรปไดต้ามขอ้ก าหนดของประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป 

• Tourism Trend: Domestic, EU and Inter-Continental โดยปกติฝ ร่ัง เศสจะ เ ป็น
ประเทศท่ีผูค้นชอบออกเดินทางท่องเท่ียว ตามปกติท่ียงัไม่เกิดโรค Covid-19 เบเนลกัซ์จะ
เดินทางมาไทยช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ เดือนละแสนคน ตอนน้ีเร่ิมวางแผนท่ีปลายปีไปถึงตน้ปี
หนา้ 2565 แลว้ 
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• มาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศ 
1. ฝร่ังเศส – ประเทศไทยจดัอยู่ในกลุ่มประเทศรหัสสีส้ม ผูท่ี้ฉีดวคัซีนครบโดสตามท่ี

องคก์ารยายุโรปรับรอง สามารถเดินทางไปได ้และเม่ือกลบัมาถึงฝร่ังเศสก็ไม่ตอ้ง
แยกตวัเอง 

2. เนเธอร์แลนด์ – ประเทศไทยจดัอยู่ในกลุ่มประเทศรหัสสีส้มตั้งแต่ 22 กรกฎาคม 
เป็นตน้ไป การเดินทางกลบัจากประเทศกลุ่มสีส้ม ตอ้งแสดงผลตรวจโควิด และกกั
ตวัเป็นเวลา 10 วนั โดยใหต้รวจโควิดในวนัท่ี 5 หลงัจากกลบัมาแลว้ หากผลเป็นลบ 
สามารถยติุการกกัตวัได ้

3. เบลเยี่ยม – ประเทศไทยจดัอยูใ่นกลุ่มประเทศรหสัสีเขียว ผูท่ี้ฉีดวคัซีนครบโดสแลว้
เม่ือเดินทางกลับมาถึง ให้ตรวจ PCR Test ทั้งน้ี ยงัไม่แนะน าให้เดินทางออกไป
ประเทศนอกเขตสหภาพยโุรป 

4. นักท่องเท่ียวฝร่ังเศสช่วงซัมเมอร์นี้  69% ยงัคงเท่ียวในฝร่ังเศสก่อน มี 2 ใน3 ท่ีไม่
ตอ้งการวางแผนการเดินทาง เน่ืองจากสถานการณ์ไม่แน่นอน และมี 37% ตอ้งการ
ออกเดินทาง รอวนัท่ีสามารถจะไปได ้

• Phuket Sandbox Feedback 
ภูเก็ตถือเป็นอนัดับแรก มี consumer ทัว่ไป เร่ิมท าการขายแพ็คเก็จ มีคนมาขอ COE 

มากขึ้น โดยทางการก าลงัรีบท าการอนุมติั ฝร่ังเศสเป็นอนัดบัท่ี 5 ส าหรับโครงการภูเก็ตแซนด์
บ็อกซ์ จากระยะเวลา 20 วนั มีเขา้มาแลว้ 515 คน และเร่ิมพูดถึงเร่ือง สมุยพลสั 7+7 โดยทาง
ททท.ไดก้ าลงัเตรียมการ มีการประชุมกบัจงัหวดั รอผลไม่น่าเกินเดือนตุลาคมน้ี จากแฟมทริป
ท่ีภูเก็ต ส่ิงท่ีฝร่ังเศสกงัวลคือ เร่ืองจ ากดัการเดินทาง หรือ การล็อกดาวน์ของประเทศไทย จาก
นิตยสารท่ีมีการสอบถาม consumer จะมีการใชท้ั้ง OTA และ TO/TA จะมีการประชาสัมพนัธ์
วา่ภูเก็ตไม่มีผูติ้ดเช้ือ โปรโมทเฉพาะตวัจงัหวดัก่อน 

เร่ืองภาวะเศรษฐกิจทางฝร่ังเศสช่วงน้ีถือวา่หนกั แต่ขอ้ดีคือ ประชาชนทัว่ไปยงัมีเงิน 
เก็บส ารองไวต้อนท่ีไม่ได้ออกไปเท่ียว รัฐบาลยงัมีวิธีการ subsidies ในส่วนของการท่องเท่ียว
ของฝร่ังเศสถือเป็นปัจจยัท่ี 5 แนวโนม้ในอนาคตสามารถปรับเปล่ียน connection ได ้มาตรการ
ในการกระตุน้การท่องเท่ียวในประเทศ เม่ือ 3 เดือนท่ีแลว้ทางรัฐบาลฝร่ังเศสไดมี้การประกาศ
เร่ือง มาตรการสนับสนุนงบประมาณตลาดในประเทศคนละ 10 ลา้นยูโร ทั้งในประเทศ และ 
ในยุโรปดว้ย โดย 5 ลา้นยูโรเป็นของรัฐบาล และอีก 5 ลา้นเป็นของการท่องเท่ียวจงัหวดั โดย
แต่ละแควน้จะมีการโปรโมทประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวในประเทศกนัเองจ านวนมาก ควบคู่
ไปกบัการควบคุมโรคระบาด ในภาคการท่องเท่ียว ปกติฝร่ังเศส กบั องักฤษ เดินทางระหว่าง
กนัสะดวก 



รายงานการประชุมสมาชิกประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 สมยัท่ี 39 คร้ังท่ี 3 วนัพฤหสับดีท่ี 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. ทางระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM 
******************************************************************************************************************************************************************************* 

   7 
 

• คุณประกจิ กล่าวถึงเร่ืองส่ือประชาสัมพนัธ์ โดยพยายามผลกัดนัวา่เมืองไทยสามารถ 
เท่ียวไดทุ้กท่ี เน้นเร่ืองธรรมชาติ พยายามเจาะทุกกลุ่ม tour operator ใหญ่ๆให้ความสนใจกบั
เมืองไทยเป็นส าคญั ประเทศไทยอยู่ในใจของฝร่ังเศสมากอยู่แลว้ แต่ก าลงัหาแนวทาง B2C 
โดยเอเชียน่าจะกลบัมาในช่วง Q4 หรือปลายปีน้ี 

1. ส่ือประชาสัมพันธ์ระหว่างกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม 2021 ท่ีเป็น Professional 
ได้แก่L’Echo Touristique, Deplacements Pro, Tour Hebdo 4.www.mistertravel.news 

2. ส่ือทาง Consumer เช่น Voyager Luxe, Trvlr.fr, I-Voyages.net 
• Future Tourism Trend  for Thailand 

รายงานผลการขาย Package ของประเทศต่างๆในเดือน มิถุนายน 2564 ในระบบการ
จอง Orchestra ประเทศท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด คือ ในประเทศฝร่ังเศสเอง ตามมา
ดว้ย กรีซ สเปน และอิตาลี เป็นตน้ แต่ปัจจุบนัรัฐบาลฝร่ังเศสจดัประเทศตูนีเซียและมลั
ดีฟส์อยูใ่นกลุ่มประเทศสีแดง หรือ ประเทศเส่ียงสูง 

• ผลการส ารวจ Market Sentiment ความต้องการเดินทางไปประเทศไทยของ
นักท่องเท่ียวฝร่ังเศส เม่ือได้รับวัคซีนแล้ว ผ่าน Social Media ของส านักงาน โดย
นักท่องเท่ียวฝร่ังเศสเลือกจังหวัดภูเกต็ เป็นอนัดับ 1 ตามล าดับ ดังนี ้
1.ภูเก็ต 
2.กรุงเทพฯ 
3.เกาะสมุย 
4.กระบ่ี 
5.เชียงใหม่ 

• ส่ือธุรกิจท่องเท่ียวและส่ือ Consumer ในฝร่ังเศส มีการลงข่าวสารเร่ืองการเปิดภูเก็ต 
เป็นระยะตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา 

• แผนงานการตลาดและประชาสัมพนัธ์ 
ตลาดฝร่ังเศส เนเธอร์แลน์  ประชาสัมพันธ์  Phuket as a Destination และ Phuket 
Reopening ผ่านส่ือท่องเท่ียว ไลฟ์สไตล์ ทั้ งออฟไลน์และออนไลน์ ในช่วงเดือน
เมษายน-มิถุนายน 2564  

 

วาระที่  6 เร่ืองอ่ืนๆ 
  - 
************************************************************************************** 

ปิดการประชุม เวลา 16.00 น. 
นางสาวกุลสตรี  ข่มอาวุธ   จดบนัทึกการประชุม 
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นางสาวนภาวรรณ  บุญพวง  ตรวจทานการประชุม 


