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Sawasdee Krub. Welcome back to “MICE GURU by 
TCEB” newsletter. In this issue, we share the good 
news and the hope of the country as Phuket reopens 
its doors to travellers worldwide after years of  
restrictions imposed on travelling in and out of the 
country due to the impacts of COVID-19.

This issue also features stories about propelling the 
MICE industry in the southern region where Phuket serves 
as a centre. It starts with the plan to develop the MICE 
industry in the area and strategies to push forward the 
acceleration of the southern region’s MICE Industry. All 
these entail all-round preparation to accommodate MICE 
events, both domestic and international scales, within  
3 years. More details are available for you to read in Cover 
Story column. In addition, All About MICE column  
is presenting locations for MICE venues in Phuket that are 
interesting and suitable for all types of events. Put it simply, 
this issue has all the stories of MICE in the southern region 
and Phuket in one place.

Of course, opening a country to travellers can boost 
global confidence. However, international travel, travel 
between cities or between destinations in Thailand and 
other countries require a vaccine passport to certify that 
travellers are vaccinated against and free from COVID-19. 
Therefore, this Highlight column presents this issue for 
readers to understand and know how to obtain a vaccine 
passport. Anyone planning a trip during this period should 
flip over for more information.

For those who look for updates on exciting innovations 
of the MICE business in the second half of this year, make 
sure to flip over to Event Banana column. We have gathered 
new innovations for you to learn which will surely spark 
new ideas for everyone.

I am confident that the reopening of the country will 
bring hope and opportunities for the MICE industry as well 
as the business sector and all Thai people. We start in Phuket 
before expanding to other provinces and regions across the 
country. Let’s just join hands to strictly follow the control 
measures to reassure the travellers. The road to a full 
opening of the country can be a success through the  
cooperation of all of us. Let’s go hand in hand and overcome 
this situation together.

ส วัส ดีค รับ  พบ กันอี กค ร้ั ง กับ 
“วารสารรู ้ งาน MICE GURU  
BY TCEB” ฉบับนี้ เรามาพร้อม 
เรื่องราวดี ๆ และความหวังของ
ประเทศ เมือ่จงัหวดัภเูกต็ได้เปิดประตู
ต ้อน รับนัก เ ดินทางจาก ท่ัว โลก  
หลังจากท่ีต้องจ�ากัดการเดินทาง 
เข้าออกประเทศจากผลกระทบของ 
โควิด 19 มานานนับปี

เนื้อ าฉบับนี้ มีเรื่องรา ของการขับเคลื่อนอุต า กรรมไมซ ์
ในภาคใต ้ โดยมีภูเก็ตเป ็น ูนย ์กลาง ตั้งแต ่แผนการพัฒนา 
อุต า กรรมไมซ์ในพื้นที่ และกลยุทธ์ผลักดันอุต า กรรมไมซ์ของ
ภาคใต้ใ เ้ดนิ น้าต่ออย่างร ดเร็  ร มถงึการเตรยีมค ามพร้อมอย่าง
รอบด้านเพื่อรองรับการจัดงานไมซ์ทั้งระดับนานาชาติและภายใน
ประเท ในช่ ง 3 ปีนี้ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมใ ้ทุกท่านได้อ่าน
ในคอลัมน์ Cover Story นอกจากนี้คอลัมน์ All About MICE ยังมี
พกิดัจดักจิกรรมไมซ์ในภูเกต็ท่ีน่า นใจ และตอบโจทย์ทุกรปูแบบงาน
มาบอกต่อ เรียกได้ ่าร มทุกเรื่องรา ตลาดไมซ์ภาคใต้และภูเก็ต 
ไ ้ครบจบที่เดีย  

แน่นอน ่าการเปิดประเท รับนักเดินทาง ามารถ ร้าง 
ค ามเชื่อมั่นใ ้กับทั่ โลกได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเดินทางเข้าออก
ระ า่งประเท  ร มถงึการเดนิทางระ า่งเมอืง รอืระ า่ง ถานที่
ท่องเที่ย ต่าง ๆ ทั้งในไทยร มถึงประเท อื่น ๆ จ�าเป็นต้องมี ัคซีน
พา ปอร์ต (Vaccine Passport) เป็นเครื่องยืนยัน ่าผู้เดินทางได้รับ
คัซนีป้องกนัและปลอดจากเชือ้ไ รั โค ดิ 19 ดงันัน้คอลมัน์ Highlight 

ฉบบันี ้จงึ ยบิยกเอาเรือ่งนีม้าน�าเ นอ เพือ่ใ ท้กุท่านได้ท�าค ามเข้าใจ
มากขึน้ และทราบ ธิกีารขอรบั คัซนีพา ปอร์ต ใคร างแผนทีจ่ะเดนิทาง 
ในช่ งนี้ เปิดไป ึก าข้อมูลกันก่อนนะครับ 

�า รับท่านที่อยากอัปเดตน ัตกรรมท่ีน่า นใจของธุรกิจไมซ ์
ในครึ่งปี ลังนี้ พลิกไปท่ีคอลัมน์ Event Banana ได้เลยครับ  
เราร บร มน ัตกรรมน้องใ ม่มาแนะน�าใ ้รู้จัก ที่รับรอง ่าจะช่ ย
จุดประกายไอเดียใ ม่ ๆ ใ ้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอน 

ผมเชื่อเ ลือเกิน ่า การเปิดประเท ครั้งนี้จะน�ามาซึ่งค าม ัง
และโอกา ใ ก้บัอตุ า กรรมไมซ์ ร มถงึธรุกจิต่าง ๆ  และประชาชน
ชา ไทยทุกคน เริ่มต้นจากภูเก็ตก่อนขยายไป ู่จัง ัดอื่น ๆ และ
ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่ ประเท  ขอเพียงเราร่ มแรงร่ มใจปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อ ร้างค ามเช่ือมั่นใ ้กับผู้มาเยือน 
นทาง ูก่ารเปิดประเท อย่างเตม็รปูแบบในอนาคตจะ �าเรจ็ได้ด้ ย

ค ามร่ มมือร่ มใจของพ กเราทุกคน เราจะจับมือกันก้า ข้าม
ถานการณ์ครั้งนี้ไปด้ ยกันครับ
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EVENT BANANA

360 MICE PHUKET
ครบทุกมุมกับภูเก็ต 
ศูนย์กลางไมซ์ภาคใต้
พร้อมใจเดินหน้าต่อ

ทีเส็บร่วมคณะท�างานขับเคลื่อน 
SHA PLUS ในภูเก็ต

วัคซีนพาสปอร์ต 
ความมั่นใจในการเดินทางยุควิถีใหม่

4 พิกัดจัดงานไมซ์ในภูเก็ต
ได้มากกว่าที่คิด

360 MICE PHUKET
THE CENTRE OF MICE IN THE SOUTH. 
READY TO MOVE FORWARD.

TCEB JOINED WORKING GROUPS 
DRIVING “SHA PLUS” IN PHUKET

VACCINE PASSPORT, 
NEW NORMAL TRAVEL 
WITH CONFIDENCE

4 LOCATIONS FOR MICE EVENTS 
IN PHUKET REAP MORE THAN 
YOU THINK
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COVER STORY

TCEB UPDATE
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TCEB HIGHLIGHT

ALL ABOUT MICE
EVENT
CALENDAR
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16 18

อัปเดตครึ่งปีหลัง 2021 
นวัตกรรมที่น่าสนใจ
ส�าหรับอุตสาหกรรมไมซ์
UPDATES FOR THE SECOND HALF 
OF 2021, COMPELLING INNOVATIONS 
FOR THE MICE INDUSTRY
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กว่า 1 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกต่างเผชิญหน้ากับโรคระบาดครั้งใหญ่จนท�าให้
กิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจต้องหยุดชะงัก ล่าสุดหลังตั้งรับด้วย
วัคซีนและต่อสู้ด้วยมาตรการท่ีเข้มงวด ประเทศไทยก็พร้อมฟื้นฟู
เศรษฐกิจประเทศ ด้วยการเตรียมแผนงานเปิดประตูบ้านรับนักเดินทาง
อีกครั้ง ซึ่งไม่เพียงเป็นความหวังของอุตสาหกรรมและธุรกิจไมซ์ไทย  
แต่ยังเป็นแสงสว่างให้กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น และสร้างรอยย้ิม 
ให้กับคนในพื้นที่ที่จะได้กลับมาต้อนรับเหล่านักเดินทางไมซ์กันอีกครั้ง

Over a year ago, the world faced a major 
epidemic that has brought social and economic 
activities to a halt. With vaccination programme 
and strict control measures in fighting the 
situation, Thailand is ready to revive its economy 
by preparing a plan to reopen its door for 
travellers. This is not only the hope of the Thai 
MICE industry and business but also light for 
the recovery of the local economy that will 
bring smiles to the locals who will be able to 
welcome MICE travellers again.

ครบทุกมุมกับภูเก็ต 
ศูนย์กลางไมซ์ภาคใต้ 
พร้อมใจเดินหน้าต่อ

MICE
PHUKET

COVER
STORY
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It is undeniable that a country with city  
destinations earning a global ranking like Thailand 
has been affected by the country’s lockdown and 
strict entry and exit measures due to the COVID-19 
outbreak. To boost the economy, the government 
has made preparation with all relevant parties to 
reopen the country for foreign visitors. With  
confidence resulting from public health measures 
and cooperation from all sectors, Phuket,  
the dream destination of world travellers, has  
been chosen for reopening. It is an excellent  
opportunity for the Thai MICE industry to showcase 
its potential to welcome the return of MICE visitors 
worldwide after making plans and preparation  
for a while.

Despite difficulties over the past year, Thailand 
Convention and Exhibition Bureau (Public  
Organization) or TCEB continues to work with 
partners to support and promote the Thai MICE 
industry. For the southern region market, TCEB has 
assigned its Southern Regional Office to coordinate 
with public and private stakeholders, including 
various associations, to establish public health 
measures and venue standards, and undertake 
personnel development. TCEB has encouraged 
entrepreneurs to be certified with Thailand MICE 
Venue Standard (TMVS) and ASEAN MICE Venue 
Standards (AMVS). In addition, TCEB has organised 
personnel development training so that they are 
well-equipped for new normal MICE activities and 
has worked closely with stakeholders to plan MICE 
activities for the southern region during 2021-2023.

ปฏิเ ธไม่ได้ ่าประเท ที่มีเมืองติดอันดับเมือง 
ที่น่ามาเยือนของโลกอย่างประเท ไทย ย่อมได้รับ 
ผลกระทบจากการปิดประเท  และมาตรการเข้าออก 
ที่เข้มง ดจากการระบาดของโค ิด 19 ดังนั้นเพื่อใ ้
เ ร ฐกิจฟื้นคืนกลับมา รัฐบาลจึงเตรียมพร้อมทุกฝ่าย
ที่เกี่ย ข้อง เพื่อใ ้ ามารถเปิดประเท ต้อนรับเ ล่า 
นักเดินทางต่างชาติได้อีกครั้ง ค ามมั่นใจในมาตรการ
ด้าน าธารณ ุข และค ามร่ มมือจากทุกภาค ่ น  
ก่อใ ้เกิดการเริ่มต้น โดยเลือกจุด มายในฝันของ 
นักเดินทางจากทั่ โลกอย่างภูเก็ต ซึ่งนับเป็นโอกา  
อันดีของอุต า กรรมไมซ์ไทย ที่จะได้แ ดง ักยภาพ
เตรียมต้อนรับการกลับมาของนักเดินทางไมซ์จาก 
นานาประเท  ลังจากได้ างแผนงานและเตรียม 
ค ามพร้อมมาก่อน น้านี้แล้

ตลอดช่ งเ ลา 1 ปี ที่ผ่านมา แม้จะต้องเผชิญกับ
ถานการณ์ที่ยากล�าบาก แต่ �านักงาน ่งเ ริมการจัด

ประชุมและนิทรร การ (องค์การม าชน) รือ ทีเ ็บ 
ยังคงเดิน น้าท�างานร่ มกับพันธมิตร นับ นุนและ 
่งเ ริมอุต า กรรมไมซ์ไทยใ ้ขับเคลื่อนต่อไปได้ 
�า รับพื้นที่ภาคใต้ ได้มอบ มายใ ้ �านัก ่งเ ริม 

การจัดประชุมและนิทรร การ ภาคใต้ ประ าน 
ค ามร่ มมอืกบั น่ ยงานทีเ่กีย่ ข้องในพืน้ทีท่ัง้ภาครฐั
และเอกชน ร มถึง มาคมต่าง ๆ ใ ้เตรียมค ามพร้อม
ทั้งมาตรการ าธารณ ุข มาตรฐาน ถานที่จัดงาน  
ร มถงึการพฒันาบคุลากร โดย ง่เ ริมใ ผู้ป้ระกอบการ
ได้การรับรองมาตรฐาน ถานที่จัดงานประเท ไทย 
(TMVS) และมาตรฐาน ถานที่จัดงานอาเซียน (AMVS) 
ทั้งยังจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมพร้อม
รองรับการท�าธุรกิจ รือกิจกรรมไมซ์ในแบบ ิถีใ ม่  
และยงัได้ร่ มกนั างแผนงาน �า รบักจิกรรมไมซ์ภาคใต้ 
ในปี 2564-2566 ด้ ย

ไมซ์ภาคใต้เตรียมพร้อม
รับนักเดินทางจากทั่วโลก

SOUTHERN MICE READY 
TO WELCOME TRAVELLERS 
FROM AROUND THE WORLD
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การ างแผน ่งเ ริมอุต า กรรมไมซ์ในภาคใต้ 
ด�าเนนิการตามนโยบายขบัเคลือ่นอตุ า กรรมไมซ์ของ
ประเท  ซึ่งมุ่งเน้นการกระจายรายได้และ ร้างงาน 
ในพื้นที่ ภายใต้ 6 กลยุทธ์ ลัก คือ

1. Win ่งเ ริมใ ้เกิดการประมูลงานมาจัด 
มากยิง่ขึน้ และ ง่เ รมิใ ก้ลุม่ประชุมองค์กร กลุม่เดนิทาง
เพือ่เป็นราง ลั กลุม่ประชมุ ชิาชพี และการจดังานแ ดง
ินค้านานาชาติ เลือกจัดกิจกรรมไมซ์ในภาคใต้มากขึ้น

2. Promote ื่อ ารและ ่งเ ริมภาพลัก ณ์เมือง
ไมซ์ต่าง ๆ ในภาคใต้ และเ ้นทางท�ากิจกรรมไมซ์ใน
พืน้ท่ีภาคใต้ใ น่้า นใจ เพือ่ใ เ้ป็นทีรู่จ้กัของนกัเดนิทาง
ไมซ์ทั้งในและต่างประเท  

3. Develop พัฒนา ักยภาพบุคลากรและองค์กร
ที่มี ่ นเกี่ย ข้องกับอุต า กรรมไมซ์ในภาคใต้ 

4. Smart MICE ง่เ ริมการน�าน ตักรรม องค์ค ามรู้ 
ข้อมูล มาใช้ในการท�าธุรกิจของผู้ประกอบการไมซ์ 

5. Preferred Destination ยกระดับอันดับ 
เมืองไมซ์ของภาคใต้ใ ้เป็นที่รู ้จักมากยิ่งขึ้นในระดับ
นานาชาติ ใ ้ติดอันดับ Global Ranking เพิ่มขึ้น

6. Facilitation อ�าน ยค าม ะด กแก่ผูท้ีเ่กีย่ ข้อง
ในการจดักจิกรรมไมซ์ ครอบคลมุถงึการอ�าน ยค าม ะด ก
ในการน�า ิ่งของ ัต ์ จากที่ต่าง ๆ ใ ้เข้ามาจัดงาน 
ในพื้นที่ได้อย่าง ะด กมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ได้ชูภูเก็ตเป็นจัง ัดน�าร่องในการขับเคลื่อน
อุต า กรรมไมซ์ของภูมิภาค โดยได้ยกระดับค ามเป็น
เมืองไมซ์ของภูเก็ตจากระดับประเท ใ ้เป็นระดับ
นานาชาติ ที่ �าคัญยังได้จัดท�าการลงนามค ามร่ มมือ
กับองค์การบริ าร ่ นจัง ัดภูเก็ต เพื่อดึงงาน 
เมกะอีเ นต์ (Mega Event) งานเฟ ติ ัล (Festival)  
ทั้งในประเท และระดับนานาชาติใ ้มาจัดในพื้นท่ี 
มากยิ่งขึ้น โดยประเดิมด้ ย 2 งานใ ญ่ คือ TBEX 
:TRAVEL BLOG EXCHANGE 2021 งานประชมุ มัมนา
ของกลุ่มบล็อกเกอร์ท่องเที่ย จากทั่ โลก และ ASIA 
LUXURY TRAVEL MART 2022 งานแ ดง ินค้า 
ท่องเที่ย ระดับซูเปอร์พรีเมียม ที่จะเกิดขึ้นในปี 2565 
นอกจากนี้ยั งพัฒนาเ ้นทางและผลิตภัณฑ์ใ ม ่ 
ในโครงการ Thailand 7 MICE Magnificent Themes 
อาท ิเ น้ทางใ ม่เชือ่มโยง มยุกบัภเูกต็ พฒันาเ น้ทาง 
เรือ �าราญ และเ ้นทางอา ารพื้นถ่ิน ฯลฯ ภายใต้ 
ค ามคาด ัง ่าจัง ัดภูเก็ตจะ ามารถเป็น ูนย์กลาง
เช่ือมโยงพื้นที่อื่น ๆ และก่อใ ้เกิดการเดินทางไป 
จัดกิจกรรมไมซ์เพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ 

เดินหน้า 6 กลยุทธ์ 
ดันภูเก็ตเป็นศูนย์กลางไมซ์ในพื้นที่

6

MICE GURU BY TCEB



6 STRATEGIES TO 
TRANSFORM PHUKET
INTO MICE HUB OF 
THE SOUTHERN REGION

The plan to promote MICE industry in the 
southern region is carried out in line with the 
policies to drive the country’s MICE industry with 
particular focus on income distribution and job 
creation. There are 6 main strategies for the plan 
as follows:

1. Win - encourage more bidding to host 
events and promote more MICE activities in the 
southern region for corporate groups, incentive 
travel groups, conventions and international  
exhibitions.

2. Promote - communicate and promote the 
image of MICE cities and MICE activity routes in 
the southern region to attract both domestic and 
international MICE travellers.

3. Develop - develop the potential of MICE 
personnel and organizations in the southern region.

4. Smart MICE - promote innovation, knowledge, 
and information for business operation of MICE 
entrepreneurs

5. Preferred Destination – elevate international 
recognition and global ranking of MICE cities in  
the southern region

6. Facilitation - facilitate those involved in 
organising MICE activities, enhance convenience 
for them in bringing their wares, objects or animals 
to event sites  

In this regard, Phuket has been promoted as 
a pilot city to drive the MICE industry in the region. 
The city’s status as a domestic MICE destination 
will be upgraded into international one. Importantly, 
MOU has been signed with Phuket Provincial  
Administrative Organization to attract more domestic 
and international mega events and festivals.  
Starting with 2 major events, the first one is TBEX 
(TRAVEL BLOG EXCHANGE 2021), a conference for 
travel bloggers/influencers from all corners of the 
world. The second event is ASIA LUXURY TRAVEL 
MART 2022, a super premium travel trade show 
that will take place in 2022. In addition, new MICE 
routes and products have been developed under 
the Thailand 7 MICE Magnificent Themes, for  
example, new MICE route connecting Samui and 
Phuket, cruise routes and local gastronomy. It is 
hoped that Phuket will serve as a center linking 
with other destinations, thus, attracting more MICE 
activities in the southern region.
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ขณะเดยี กนั ทเี บ็ยงัเดนิ น้า นบั นนุและผลกัดนั
ตลาดไมซ์ในประเท  ด้ ยการจัด “โครงการประชุม 
เมอืงไทย ปลอดภยัก า่” เพือ่ช่ ยบรรเทาผลกระทบต่อ
ผู ้ประกอบการไมซ์ ในรูปแบบการใ ้เงิน นับ นุน 
การจดัประชมุภายใต้เงือ่นไขทีก่�า นด ซึง่ได้ด�าเนนิการ
มาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปีนี้เข้า ู่เฟ ที่ 3 ซึ่งเปิดใ ้ขอรับ
การ นบั นนุได้ตัง้แต่ นัที ่16 เม ายน ถงึ 15 กนัยายน 
และเดนิทางท�ากจิกรรมได้ถงึ 20 ตลุาคม 2564 โครงการนี้
ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการมาโดย
ตลอด จงึเป็นการตอกย�า้ า่แน โน้มการจดักจิกรรมไมซ์
ในประเท ยังคงมีค ามต้องการอยู่เป็นจ�าน นมาก 

ใน ่ นของภาคใต้มีผู ้ประกอบการ มัครขอรับ 
การ นับ นุนในเฟ  3 นี้ก ่า 150 โครงการ ซึ่งใน 
จ�าน นนี้เป็นค�าขอเฉพาะจัง ัดภูเก็ตที่ผ่านการอนุมัติ
ถงึ 67 โครงการ คดิเป็นยอดเงนิ นบั นนุ 1.05 ล้านบาท 
ท�าใ ้เ ็น ่าภูเก็ตและภาคใต้ยังคงมีค ามพร้อม 
และ ักยภาพในการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเท ไทย  
ซึ่งทีเ ็บในฐานะ น่ ยงานภาครัฐที่มีบทบาท ่งเ ริม
อุต า กรรมไมซ์ ก็พร้อม นับ นุนและผลักดันใ  ้
ไมซ์ภาคใต้และไมซ์ไทยเดิน น้าต่อไปอย่างเต็มที่

อุต า กรรมไมซ์ไทยพร้อมเดิน น้าต้อนรับ 
นักเดินทางได้ทันทีเมื่อเปิดประเท  และการเตรียม
ค ามพร้อมและค ามร่ มมือในการปฏิบัติตาม
มาตรการต่าง ๆ  อย่างเคร่งครดั คอื ิง่ �าคญัทีจ่ะ ร้าง
ค ามเชื่อมั่นใ ้กับผู้มาเยือน เพื่อใ ้ไทย ามารถ
ต้อนรับผู้คนจากทั่ โลกได้เต็ม ักยภาพ และน�าไป ู่
ค าม �าเร็จอย่างแท้จริงในการการฟื้นฟูเ ร ฐกิจ
ของชาติต่อเนื่องในอนาคต

“ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” 
สนับสนุนตลาดไมซ์ในประเทศ

“DOMESTIC MEETINGS 
AND INCENTIVES PHASE 3” 
SUPPORTS DOMESTIC 
MICE MARKET

TCEB continues to support and drive the 
domestic MICE market by launching “Domestic 
Meetings and Incentives Phase 3” campaign to 
mitigate the impacts on MICE entrepreneurs.  
The campaign provides conditional subsidies for 
meetings. Launched in 2020, the campaign has 
been entering the third phase this year.  Registration 
for support has been opened since April 16 until 
September 15 under the term that MICE activities 
must be completed by October 20, 2021. Obtaining 
positive feedbacks from entrepreneurs, the  
campaign reinforces pent-up demands for MICE 
events in the country.

In the southern region, more than 150  
entrepreneurs have applied for the third phase 
subsidies with 67 approved proposals worth 1.05 
million baht coming from Phuket. This shows that 
Phuket and the southern region are ready with 
potential to organise MICE activities in Thailand. 
As a government agency that plays a role in  
promoting the MICE industry, TCEB is ready to 
fully support and drive MICE in the southern region 
and a whole Thai MICE industry forward.

Thailand’s MICE industry is ready to welcome 
travellers as soon as the country reopens.  
The rigorous preparation and cooperation of 
all parties in implementing the control measures 
are essential to building confidence of travellers. 
The country will able to welcome travellers 
worldwide at its full potential and, thus,  
successfully contribute to the revitalization  
of the national economy in the future.

8

MICE GURU BY TCEB

8

MICE GURU BY TCEB



9
ก ร ก ฎ า ค ม  •  สิ ง ห า ค ม

THE  OPPORTUNITIES  EXPLOSION

WHAT’S
NEXT



TCEB
UPDATE

ทีเ ็บ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในเ ิร์กช ป 
การประชุม ัมมนา นไลน์ข ง Host City 
America ซึ่งเป็นเ ทีแลกเปลี่ยนแน คิดและ
ประ บการณ์ ด้าน ุต า กรรมการจัด ีเ นต์
ระดับโลก ภายใต้ ั ข้  Hosting Events with 
International Federations ในนามประเท ไทย 
ซึ่งถื เป็นโ กา ันดีในการน�าเ น มุมม ง  
แลกเปลีย่นประ บการณ์ และแน ทางการปรบัตั
ข ง ุต า กรรมการจัดงาน ีเ นต์ โดยทีเ ็บ 
ได้น�าเ น แผนนโยบาย Festival Economy  
ที่ท� างานร ่ มกับเมื งท ้ งถิ่นและ มาคม 
ที่เกี่ย ข้ ง เน้นย�้าการท�างานร่ มกับชุมชน 
เพื่ ยกระดับข งงานเท กาลในประเท ไทยใ ้
กลายเป็น 1 City 1 IP Event (IP - Intellectual 
Property) และประชา มัพนัธ์ Phuket Sandbox 
ซึ่งงานนี้มีผู้บรรยายจากนานาประเท เข้าร่ ม 
าทิ ราช าณาจกัร แคนาดา ติเซ รแ์ลนด์ 

รัฐ เมริกา และมีผู้ชมผ่านทาง นไลน์จาก
ทั่ โลกก ่า 1,000 คน

TCEB HIGHLIGHTS FESTIVAL ECONOMY
AT HOST CITY AMERICAS

TCEB was invited as a guest speaker 
on behalf of Thailand for the webinar 
workshop “Hosting Events with  
International Federations” organised  
by Host City Americas to exchange 
ideas and experiences about the global 
event industry. This was an excellent 
opportunity for TCEB to present  
perspectives and exchange experiences 
and adaptation approaches for the 
events industry. In this connection, 
TCEB introduced a “Festival Economy” 
policy, resulting from the collaboration 
with local city destination and related 
associations. The idea is to work with 
local community to upgrade the  
festivals in Thailand into 1 City 1 IP (IP 
- Intellectual Property). In addition, 
TCEB also promoted Phuket Sandbox 
to the audience. The event featured 
international guest speakers from many 
countries, such as the United Kingdom, 
Canada, Switzerland, the United States 
of America, and attracted over 1,000 
online audiences worldwide.

ทีเส็บชู FESTIVAL ECONOMY
ในงาน HOST CITY AMERICAS

ทีเ ็บเข ้าร ่ มประชุมกับ น่ ยงาน 
ที่ เกี่ย ข ้ งในการขับเคลื่ นมาตรฐาน 
ค ามปล ดภัยด้าน ุขภาพ นามัยจัง ัด
ภูเก็ต (SHA Plus) โดยมีร งผู้ ่าราชการ
จัง ัดภู เก็ต เป ็นประธานการประชุม  
ร่ มกับ ่ นราชการ ตั แทน งค์กรเ กชน 
กลุ ่มผู ้ประก บการท่ งเที่ย และธุรกิจ 
ทีเ่กีย่ เนื่ ง เพื่ ารื และก�า นด น่ ยงาน
คณะ �าน ยการ คณะท�างานด้านต่าง ๆ  
และ �านาจ น้าที่ในการค บคุม ก�ากับ ดูแล 
และจัดการมาตรฐานค ามปล ดภัยด้าน
ุขภาพ นามัยในจัง ัดภูเก็ต โดยทีเ ็บได้

เข้าร่ มเป็นคณะท�างาน ใน 3 คณะ ได้แก่  
1. คณะท�างานด้านกี าเพื่ การท่ งเที่ย   
2. คณะท�างานด้านการจดักจิกรรม/จดัประชมุ/
โรงละครและโรงม ร พ และ 3. คณะท�างาน
ด้านโรงแรม/ที่พักและ ถานที่จัดประชุม

TCEB JOINED WORKING GROUPS DRIVING 
“SHA PLUS” IN PHUKET

ทีเส็บร่วมคณะท�างานขับเคลื่อน SHA PLUS ในภูเก็ต

TCEB attended the meeting,  
presided by the Deputy Governor of 
Phuket, to discuss the implementation 
of Amazing Thailand Safety & Health 
Administration Plus (SHA Plus) in Phuket 
with relevant agencies: public sector, 
private sector, tourism and related 
business entrepreneurs. The meeting 
also designated a steering committee 
and working groups and defined the 
roles and responsibilities in controlling, 
supervising, monitoring and managing 
health and safety standards in Phuket. 
In this regard, TCEB joined 3 working 
groups: 1. Sports for tourism, 2 Events, 
conferences & theatres, 3. Hotel/ 
accommodation and meeting venues.
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ทีเ ็บ ร ่ มกับ มาคม ่งเ ริมการประชุม
นานาชาต ิ(ไทย) รื  TICA จดั บรมโครงการพฒันา
พันธมิตรเพ่ื ่งเ ริมการประมูล ิทธิ์งานประชุม
นานาชาติข งประเท ไทย (Convention Bid 
Agent) ภายใต้ค ามร่ มมื กับ มาคมผู ้จัดการ
ประชุมมื าชีพระ ่างประเท  รื  IAPCO ใน 
รปูแบบ นไลน์ โดยมผีูเ้ข้า บรมจากภาคการ กึ า 
และผูป้ระก บการในภาคธรุกจิและ น่ ยงานภาครฐั
ที่เกี่ย ข้ ง เนื้ าคร บคลุมถึง ถานการณ์ปัจจุบัน
ข ง ุต า กรรมการจัดประชุมนานาชาติ ได้แก่  
แน โน้ม ัน ่งผลกระทบต่ การจัดประชุม ิชาชีพ 
การจัดกิจกรรมโดย มาคม งค์กร และ น่ ยงาน
ภาครัฐ และการท�างานร่ มกับลูกค้านานาชาติ 
โครงการนี้มี ัตถุประ งค์เพื่ เพิ่ม ักยภาพและ 
ขีดค าม ามารถข งไทยในการยื่นประมูล ิทธิ์เป็น
เจ้าภาพจัดงานประชุมนานาชาติระดับโลก ทั้งด้าน
การเพิ่มจ�าน นการยื่นประมูล ิทธิ์ และจ�าน นงาน 
ที่ไทยชนะการประมูล ิทธิ์ โดยมีการ บรมในระดับ
เบื้ งต้น ระดับกลาง และขั้น ูง ตล ดปีนี้

ทีเ ็บ จัดประชุม ัมมนากับผู้ประก บการและผู้เกี่ย ข้ งในจัง ัด
เชยีงใ ม่ เพื่ เตรยีมค ามพร้ มใ ผู้ป้ระก บการใน Chiang Mai Sandbox 
ภายใต้โครงการเปิดเมื งปล ดภัย จัดงานไมซ์ มั่นใจด้ ยมาตรฐาน โดยมี 
ผู้เชี่ย ชาญ และผู้ทรงคุณ ุฒิในด้านที่เกี่ย ข้ ง าทิ กรม นามัย มาคม 
่งเ ริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) รื  TICA เข้าร่ มประชุมและใ ้ข้ มูล

ที่ �าคัญ จากการประชุม ผู ้ประก บการและผู ้ที่เกี่ย ข้ งได้รับทราบ 
แน ทางการด�าเนินงาน ปัญ า ุป รรคที่ต้ งพึงระ ัง ร มทั้งได้มีการ ารื
ในประเดน็ต่าง ๆ  �า รับการเตรยีมข้ มลูเพื่ น�าเ น  บค. ยืน่ค ามประ งค์
ในการข นุมัติ Chiangmai Sandbox ในเดื นกันยายน ต่ ไป

ทีเส็บร่วมเตรียมพร้อมผู้ประกอบการรับ 
CHIANG MAI SANDBOX
TCEB HELPS PREPARE ENTREPRENEURS 
FOR CHIANG MAI SANDBOX

TCEB hosted a seminar with entrepreneurs and stakeholders 
in Chiang Mai to help prepare them for Chiang Mai Sandbox under 
the “Unlock MICE Cities with High Standard of Safety” campaign. 
The event was attended by experts from related organisations, 
such as the Department of Health, Thailand Incentive and  
Convention Association (TICA), who shared key information  
regarding the operational guidelines, problematic constraints and 
precautions. The meeting also discussed the preparation of relevant 
information to be submitted to the Centre for COVID-19 Situation 
Administration (CCSA) for their approval of Chiang Mai Sandbox  
in September.

TCEB, in collaboration with Thailand 
Incentive and Convention Association 
(TICA) and in partnership with the  
International Association of Professional 
Congress Organizers (IAPCO), organised 
online Convention Bid Agent Training 2021. 
The event attracted participants from 
education sector, entrepreneurs and 
related government agencies. The content 
covered the current situation of the  
international conference industry, such 
as trends affecting the organisation of 
professional conferences; activities  
organised by associations, organizations 
and government agencies; and working with 
international clients. The training aims to 
increase Thailand’s capability to submit 
bids to host international conferences, 
be they more volume of bidding and 
more bid wins. The training was offered 
as a beginner course, intermediate and 
advance levels throughout this year.

ทีเส็บจัดอบรมกระตุ้นประมูลสิทธิ์งานประชุมนานาชาติ 
(CONVENTION BID AGENT)
TCEB HELD ONLINE CONVENTION BID AGENT TRAINING 2021
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ปี 2021 เป็นปีท่ีวงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีส�าหรับอตุสาหกรรม 
ไมซ์เจรญิก้าวหน้าอย่างแท้จรงิ ผู้ให้บรกิารแพลตฟอร์มหลายบรษิทั
ต่างออกคณุลกัษณะเด่น ๆ  และบรกิารใหม่ ๆ  มาแข่งขนักนัมากมาย 
ซ่ึงอีเวนต์ บานาน่า ย่อมไม่พลาดน�าข่าวสารมาอัปเดตกับทุกท่าน
อย่างแน่นอน จะมนีวตักรรมน้องใหม่จากผู้ให้บรกิารแพลตฟอร์มไหน
น่าสนใจบ้างนั้น ไปดูกันเลย

2021 is the year that innovation and technology for the 
MICE industry are making true and great strides. Many 
platform providers are competing in offering new  
features and services. Event Banana will not miss it.  
We are bringing and sharing the updates with everyone. 
Who are some of the most interesting innovative platform 
providers? Let’s take a look.

นวัตกรรมที่น่าสนใจ
ส�าหรับอุตสาหกรรมไมซ์
UPDATES FOR THE SECOND 
HALF OF 2021, COMPELLING 
INNOVATIONS FOR THE MICE 
INDUSTRY

Let “3D Objects” enable attendees take 360 degree 
view of online products. This technology is suitable not only 
for trade shows but also other online events, especially 
attracting event sponsorship. Even when face-to-face activities 
resume in the future, organisers can use 3D Objects to 
display items that are too large or too expensive to ship to 
an event, such as cars, machinery, or even pre-ordered 
imported goods. In addition to 3D Objects, the company 
also offers other new technology and services that can  
enhance virtual experiences. Check out at ugovirtual.com.

ใ ้ผู ้ร่ มงานชม ินค้าผ่านทางออนไลน์ได้แบบ 360 อง า  
ด้ ยจุดเด่นจากบริการ “3D Objects” การโช ์ ินค้าได้รอบทิ ทาง 
ซึง่ไม่เพยีงแต่เ มาะกบังานแ ดง นิค้าเท่านัน้ งานออนไลน์ประเภท
อื่น ๆ ก็ยังใช้ค าม ามารถนี้ในการช่ ยดึงดูด ปอนเซอร์ใ ้เข้ามา 
นับ นุนได้เช่นกัน รือแม้กระทั่งในอนาคตที่เรา ามารถกลับมา 

จัดงานแบบเจอ น้ากันได้แล้  ผู้จัดงานก็ยังใช้ 3D Objects �า รับ
ินค้าบางรายการที่มีขนาดใ ญ่เกินไป รือค่าขน ่งมาที่ ถานที่ 

จัดงาน ูงเกินไป เช่น รถยนต์ เครื่องจักรอุต า กรรม รือ ินค้า 
น�าเขา้ทีต้่องมีการ ัง่จองล่ ง น้า นอกจาก “3D Objects” แล้ กย็ัง
มีบริการแบบใ ม่ ๆ ที่ช่ ยเพิ่มประ บการณ์เ มือนจริงใ ้กับงาน 
ได้อีกมากมาย เข้าไปชมได้ที่ ugovirtual.com

ยกระดับการปฏิ ัมพันธ์ระ ่างผู ้ร่ มงาน
ออนไลน์ด้ ยกนัเอง ด้ ยการชคูณุลกั ณะเด่นของ
บริการใ ม่อย่าง “Table” ทีเ่ปิดโอกา ใ ผู้ร่้ มงาน
ามารถจับกลุ่มคุยกันเ มือนโต๊ะ นทนา แถมยัง
ามารถย้ายไปคุยกับโต๊ะอื่น ๆ ได้ รือจะคุยกัน

พร้อมกับฟังการน�าเ นอจากเ ทีใ ญ่ไปด้ ยก็ได้ 
อีกเช่นกัน บริการนี้เ มาะกับงาน ัมมนาทั่ ไป  
จนไปถงึงานแ ดง นิค้า งานระดมทนุ รอืแม้กระทัง่
การจัดงานคืน ู่เ ย้า ร มตั ิ ย์เก่าก็เ มาะมาก 
เรียกได้ ่า ามารถคุยข้ามโต๊ะ ร้างปฏิ ัมพันธ์ได้ 
ไม่แพ้การไปงานเลีย้งรุน่จรงิ ๆ  เลยทเีดยี  ามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ socialhour.com

Enhancing online interactions 
among attendees with “Tables,”  
a new feature that allows attendees 
to hang at a table, stop by other  
tables, or watch and discuss stage 
speakers and presentations at  
the same time. This service is ideal  
for conferences, trade shows,  
fundra is ing ,  or even reunions  
where online attendees can make  
real connections as much as in-person 
gatherings. More details can be found 
at socialhour.com

UGOVIRTUAL

SOCIAL HOUR
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Creating a unique experience for each or  
individual attendee with “Amazon Personalize”, 
a machine learning technology that provides  
personalised recommendations for the audience. 
Using registration information, the technology 
analyses and offers real-time suggestions to help 
the audience find personalised content, networks, 
and even business partners. The technology  
will surely enhance attendees’ interests and  
satisfaction. More information can be found at 
6connex.com.

Organising online events and video 
games share the challenges as both  
try to create a virtual experience for 
customers at home. Content must be fun 
and engaging to retain your audience, 
especially when options for online  
activities are plenty at the present time. 
MetaVenue was created to support online 
event organisers by combining technology 
and gaming studio to help develop and 
design the event. The technology focuses 
on fun, personalised experience and  
real-time interactions, just like gaming. 
The technology can also be customised 
to deliver brand identity or the identity 
of the host, transforming online events 
into unforgettable experiences, urging the 
revisit and conveying the organisers’ 
objective message to the audience,  
despite no face-to-face meetings.  
Interested organisers can visit metavenue.
aliceandsmith.com.

The innovations we carefully select 
to share with you are interesting in 
different ways and suitable for different 
events. If any innovation meets your 
need, make sure to visit their website 
to get more information. In the next 
issue,  Event Banana column will have 
more technology updates for the MICE 
industry. So stay tuned.

รัง รรค์ประ บการณ์พิเ ใ ้กับผู้ร่ มงานแต่ละคน
โดยเฉพาะ ด้ ยการใช้เทคโนโลย ี“Amazon Personalize” 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะช่ ยจัดล�าดับผลิตภัณฑ์ใ ้เ มาะกับ
แต่ละบุคคล (Machine Learning) เข้ามาช่ ยแนะน�า 
คอนเทนต์ต่าง ๆ  ใ กั้บผูร่้ มงานแต่ละคน ไปจนถงึแนะน�า
เครือข่าย แนะน�าคู่ค้าทางธุรกิจได้อย่างมีประ ิทธิภาพ  
โดยใช้ข้อมูลที่ผู้ร่ มงานลงทะเบียนไ ้มา ิเคราะ ์ และ 
ค�าแนะน�านี้ยัง ามารถเกิดขึ้นได้แบบเรียลไทม์ เชื่อ ่า
เทคโนโลยนีีจ้ะช่ ยยกระดบัค าม นใจและค ามพงึพอใจ
ของผู้ร่ มงานได้มากอย่างแน่นอน ามารถอ่านข้อมูล 
เกี่ย กับบริการนี้เพิ่มเติมได้ที่ 6connex.com.

การจัดงานออนไลน์ และ ิดีโอเกม มีค ามท้าทาย 
ที่เ มือนกัน เพราะต่างเป็นการ ร้างประ บการณ์ 
เ มือนจริงใ ้กับลูกค้าที่อยู่ทางบ้าน ที่ต้องมีค าม นุก
และน่าดึงดูดมากพอที่จะใ ้ผู ้ชมอยู่กับเราได้นาน ๆ  
โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีตั เลือกกิจกรรมออนไลน์
มากมาย MetaVenue จึงเกิดขึ้นเพื่อช่ ยนักจัดงาน 
ด้านออนไลน์ ค ามพิเ และแตกต่างคือผู้ใ ้บริการ 
ได้น�าบริ ัทพัฒนา ิดีโอเกมมาพัฒนาและออกแบบงาน 
ใ ้ค าม �าคัญกับค าม นุก ประ บการณ์เฉพาะบุคคล 
และการมีปฏิ ัมพันธ์แบบเรียลไทม์เ มือนการเล่นเกม  
ที่ ามารถปรบัแต่งใ ถ่้ายทอดเอกลกั ณ์ของแบรนด์ รอื
เจ้าของงานได้ ท�าใ ง้านออนไลน์กลายเป็นประ บการณ์
ค าม นุกที่น่าจดจ�า อยากกลับมาร่ มงานอีก ามารถ
ง่ต่อ ตัถปุระ งค์ของผูจ้ดังานไปถงึผูร่้ มงานได้เป็นอย่างดี 

แม้ไม่ได้เจอ น้ากันโดยตรง ากนักจัดงานท่านใด นใจ
ขอเชญิเข้าไปชมได้ที ่metavenue.aliceandsmith.com

น ัตกรรมบริการใ ม่ ๆ ท่ีเราคัด รรมาใ ้นั้น  
ต่างกม็คี ามน่า นใจกนัไปคนละแบบ และเ มาะกบังาน
ทีแ่ตกต่างกนัไป ากน ตักรรมใดตอบโจทย์งานของคณุ 
กึ า าข้อมลูเพิม่เตมิจากเ บ็ไซต์กนัได้เลย ครัง้ น้า

คอลัมน์ อีเ นต์ บานาน่า จะมีข่า ารเทคโนโลยี 
เกี่ย กับอุต า กรรมไมซ์ด ้านไ นมาอัปเดตอีก  
อย่าลืมรอติดตามกัน

METAVENUE

6CONNEX   
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คงไม่มีใครปฏิเ ธ ่าโค ิด 19 ท�าใ ้ ลาย
อุต า กรรมและ ลายธุรกิจต้องเผชิญกับ 
ภา ะ ิกฤติอย่างไม่อาจ ลีกเลี่ยง โดยเฉพาะ
อุต า กรรมที่เกี่ย ข้องกับการเดินทางระ ่าง
ประเท อย่างอุต า กรรมไมซ์ ท่ีบาง ่ น 
ต้องชะงักไปพร้อมกับการปิดพรมแดนเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาด ณ ันนี้ ค าม ังของ
ม ลมนุ ยชาติ คือ ัคซีนที่แต่ละประเท ต่าง
นับ นุนใ ้ประชาชนได้รับการฉีดเพื่อ ร้าง

ภูมิคุ ้มกัน และท�าใ ้เกิด ิ่งใ ม่ที่เรียกกัน ่า 
ัคซีนพา ปอร์ต (Vaccine Passport) อันจะ

กลายเป็น ิ่งจ�าเป็นเมื่อต้องเดินทางระ ่าง
ประเท ในอนาคตอันใกล้นี้

“ ัคซีนพา ปอร์ต” คือ นัง ือรับรอง ่า 
ได ้รับการฉีด ัคซีนครบตามที่ก�า นดแล ้  
ก ่อนจะเดินทาง รือเข ้าร ่ มกิจกรรมที่ม ี
การร มตั กัน เช่น การชมคอนเ ิร์ต เข้าชม
นิทรร การ การท่องเที่ย ตาม ถานที่ต่าง ๆ  
โดย ลายประเท มีการประกา ใ ้ใช้ ัคซีน 
พา ปอร์ตกนัแล้  และอกี ลายประเท ก�าลงัอยู่
ในขั้นตอนการพิจารณา เช่น ภาพยุโรป (EU) 
ที่เริ่มใช้ ัคซีนพา ปอร์ตแบบดิจิทัล เพื่อช่ ยใ ้
พลเมอืงในเขตพืน้ที่ ภาพยโุรป ามารถเดนิทาง
ผ่านพรมแดนประเท ระ า่งกนัได้โดยไม่ต้องมี
การกักตั รือตร จ าเชื้อเพิ่ม ่ นเกา ลีใต้ได้
ประกา แผนการใช้งานแอปพลิเคชัน �า รับ 
นกัท่องเทีย่ ต่างชาตเิพือ่พิ จูน์ า่ได้รบั คัซนีแล้  
ด้านญี่ปุ ่นก็เริ่มเปิดรับค�าขอ ัคซีนพา ปอร์ต 
เพื่อใช้ �า รับการเดินทางไปต่างประเท ตั้งแต่
ันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา

�า รับประเท ไทยจากที่ประชุมคณะ
กรรมการโรคติดต่อแ ่งชาติ ซึ่งมีนายอนุทิน 

ชาญ รีกลู รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรี า่การ
กระทร ง าธารณ ุข เข้าร่ มประชุม เมื่อ ันที่ 
8 มีนาคม 2564 มีมติใ ้ผู้ที่ฉีด ัคซีนโค ิด 19 
ครบ องเข็มแล้  ามารถท�าเรื่องออก ัคซีน 
พา ปอร์ตโค ดิ 19 ในกรณทีีต้่องการเดนิทางไป
ต่างประเท ได้ แต่ทั้งนี้ท้ังนั้นการที่ประเท  
ปลายทางจะยอมรับ ัคซีนพา ปอร์ตโค ิด 19  
ที่ออกใ ้ รือไม ่นั้น ข้ึนอยู ่กับ ลักเกณฑ ์
การพจิารณาของแต่ละประเท ซึง่มคี ามแตกต่าง
กนัออกไป ามารถตร จ อบข้อมลูได้จากเ บ็ไซต์
ถานทูตของประเท นั้น ๆ ก่อนการเดินทาง

และเมื่อเดือนเม ายนที่ผ่านมา ราชกิจจา-
นุเบก า ได้ตีพิมพ์ประกา กรมค บคุมโรค 
กระทร ง าธารณ ุข เรื่อง แบบ นัง ือรับรอง
การ ร้างเ รมิภมูคิุม้กนัโรค กรณโีรคตดิเชือ้ไ รั
โคโรนา 2019 รือโรคโค ิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) พ. . 2564 โดยมี
าระ �าคัญคือ ใ ้กรมค บคุมโรค กระทร ง
าธารณ ุข จัดท�า ัคซีนพา ปอร์ต รือ นัง ือ

รบัรองการ ร้างเ ริมภูมคิุม้กนัโรค กรณโีรคตดิเช้ือ
ไ รั โคโรนา 2019 เพื่อใช้ �า รับการเดินทาง
ระ ่างประเท  รับรองการได้รับ ัคซีนป้องกัน
โรคโค ิด 19 ท่ีได ้รับการข้ึนทะเบียนตาม
กฎ มาย ่าด้ ยยาของราชอาณาจักรไทย รือ
ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก

ผู้ประกอบการในอุต า กรรมไมซ์ รือ 
ผู้ที่จ�าเป็นต้องเดินทางระ ่างประเท  ามารถ
ด�าเนนิการขอรับ คัซนีพา ปอร์ตได้ตามขัน้ตอน ดงันี้

1. นัด มายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเข้า
เ ็บไซต์ http://vacn.ddc.moph.go.th  
แล้ คลิกเลือก ันท่ีนัด มาย จากนั้นเลือก ัน
เ ลาที่ต้องการซ่ึงต้องเป็น ันที่ ่าง กรอกข้อมูล

โควิด 19 ไม่เพียงท�ำให้โลกเปลี่ยนไป ยังท�ำให้เกิดสิ่งใหม่ที่จ�ำเป็นต่อกำรใช้ชีวิต
เพิ่มข้ึนอีกหลำยอย่ำง หนึ่งในนั้นคือ วัคซีนพำสปอร์ต (Vaccine Passport)  
ส่ิงส�ำคัญท่ีคนเดินทำงข้ำมประเทศในยุคนี้จะต้องมี ท้ังยังเป็นควำมหวังท่ีจะช่วย
พลิกฟื้นเศรษฐกิจโลกให้กลับมำสดใสอีกครั้ง

มายเลขประจ�าตั ประชาชน และตร จเช็ก
ประ ัติ ่ นตั  แล้ กดลงทะเบียนเพื่อนัด มาย

2. เดนิทางไปรบั คัซนีพา ปอร์ตที ่ ถาบนั
ป้องกันค บคุมโรคเขตเมือง ( ปคม.) บางเขน 
กรุงเทพฯ ซึ่งเปิดบริการ ันจันทร์- ุกร์ เ ลา 
13.00-15.00 น. พร้อมแ ดง ลักฐาน ดังนี้

• บัตรประชาชนตั จริง พร้อม �าเนา
• นั ง ือ เดินทางตั จริ ง  ที่มีอาย ุ

การใช้งานเ ลือมากก ่า 6 เดือน  
พร้อม �าเนา

• เอก ารรับรองการฉีด ัคซีนที่เมื่อ
แกน QR Code แล้ ขึ้นข้อมูล 

การเข้ารับ ัคซีน
• เอก ารแ ดงการเดินทาง เช ่น  

ตั๋ เครื่องบิน

�า รับต ่างจัง ัด ามารถ อบถาม 
จุดบริการออก ัคซีนพา ปอร์ตได้จาก �านักงาน
าธารณ ุขประจ�าจัง ัด โดยการขอรับ ัคซีน

พา ปอร์ตมีค่าธรรมเนียมในการด�าเนินการ  
50 บาท จากนั้นผู ้ท�าเรื่องขอจะได้รับ ัคซีน 
พา ปอร ์ตแบบดิจิทัล (Smart Vaccine  
Certificate) ในรูปแบบ QR Code เพื่อยืนยัน
รายละเอยีดและข้อมลูการได้รบั คัซนี ซึง่ ามารถ
น�าไปใช้ในการเดินทางระ ่างประเท ได้

เรือ่งนีน้บัเป็นอกี นึง่เรือ่ง �ำคญัทีเ่กีย่ ข้อง
กับอุต ำ กรรมไมซ์โดยตรง เพรำะไม่ ่ำเรำ 
จะเดินทำงไปจัดกิจกรรมไมซ์ในต่ำงประเท  
รอืนกัเดนิทำงไมซ์ต่ำงชำตทิีต้่องกำรเดนิทำง

มำท�ำกิจกรรมไมซ์ในประเท ไทย ร มถึง 
กำรจัดงำนไมซ์นำนำชำติในประเท ไทย  
ต่ำงจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ท่ีผูเ้ดนิทำงต้องได้รบั คัซนี
และมี ัคซีนพำ ปอร ์ตเป ็นเครื่องยืนยัน 
ค ำมพร้อมก่อนกำรเดนิทำง เพือ่ใ ก้จิกรรมไมซ์
ำมำรถเดิน น้ำต่อไปได้เร็ และดีขึ้น ลัง 

กำรระบำดของโค ดิ 19 คลีค่ลำยลง อนัจะช่ ย
ใ ้อุต ำ กรรมไมซ์และกำรเดินทำง ร มถึง
เ ร ฐกิจโลกกลับคืน ู่ภำ ะปกติอีกครั้ง

ความมั่นใจในการเดินทางยุควิถีใหม่
วัคซีนพาสปอร์ต

อ้างอิง
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 74 ง หน้า 36  
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ
แห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูม ิ
คุ ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) 
พ.ศ. 2564

เรื่อง ฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็ม ขอวัคซีนพาสปอร์ตได้
แล้ว https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman/
posts/1193685381097266

TCEB
HIGHLIGHT
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VACCINE PASSPORT, 
NEW NORMAL TRAVEL 
WITH CONFIDENCE
Not only has COVID-19 changed the world, but it has also given rise to 
many new ideas that become essential for our life.  One of which is  
the vaccine passport that will become a must-have for international 
travellers and is a beacon of hope to revive the global economy.

MICE entrepreneurs or those who 
need to travel internationally can apply 
for a vaccine passport  by following  
the steps below:

1. Make online appointment on 
http://vacn.ddc.moph.go.th. Click and 
select an appointment date, then select 
the available date and time. Next, fill in 
your ID number, review your profile, and 
press register to make an appointment.

2. Get a vaccine passport at Institute 
for Urban Institute for Disease Prevention 
and Control, Bang Khen, Bangkok, which 
is open Monday-Friday from 13.00-15.00 
with the following proofs:

• Original ID card and a photocopy
• Original passport with a validity 

period of more than 6  months 
and a copy

• Vaccination certificate which will 
show vaccination information 
when its QR Code is scanned

• Travel documents, such as air 
ticket

For other provinces, please contact 
vaccine  passport center at the provincial 
health office. There is 50 baht fee for 
processing a vaccine passport. Applicants 
will receive a digital passport (Smart 
Vaccine Certificate) in a QR Code format, 
which will confirm the details and  
information of vaccine injection and  
can be used for international travel.

Vaccine passport is crucial and 
directly related to the MICE industry. 
Whether travelling to attend MICE 
events abroad or foreign MICE travellers 
joining MICE activities in Thailand,  
including organising international MICE 
events in Thailand, travellers must be 
vaccinated and have their vaccine 
passports to verify their completion of 
requirements before travell ing.  
The passports will enable MICE  
activities to move forward faster and 
better after the coronavirus pandemic 
subsides, which will help bring back  
the MICE & travel industries and  
the global economy to normalcy.

more testing. In addition, South Korea has 
announced plans to require foreign  
tourists to use application to prove their 
vaccination. Japan has also begun accepting 
applications for vaccine passports for 
overseas travel since July 26, 2021.

In Thailand, the meeting of the  
Disease Control Committee meeting,  
attended by Mr. Anutin Charnvirakul, 
Deputy Prime Minister and Minister of 
Public Health, on March 8, 2021, resolved 
that those who have completed two 
dosages of the COVID-19 vaccines can 
apply for vaccine passport if they wish to 
travel abroad. However, it depends on 
the destination country’s criteria in  
accepting such passport, which can vary 
from one country to another. Information 
can be found on the embassy website of 
that country before travelling.

In April, the Royal Gazette published 
an announcement of the Department of 
Disease Control on the Issuance of  
a Certificate of Immunization in the case 
of Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19) 
B.E. 2564. The key of the announcement 
is to authorise the Department of Disease 
Control, Ministry of Public Health to issue 
COVID-19 vaccine passports or immunization 
certificates for international travel and 
certify that the administered vaccines  
are registered under the Drug Act of  
the Kingdom of Thailand or approved by 
the World Health Organization (WHO).

No one can deny that COVID-19 has 
inevitably triggered crisis for many  
industries and businesses. In particular, 
the international travel-related industries 
like the MICE industry have been disrupted 
by border closure to prevent the spread 
of the epidemic. Today, the hope of 
humanity weighs on the vaccine each 
country encourages its citizens to inject 
to build immunity, which also generates 
a new idea of “Vaccine Passport” that 
will become a necessity when travelling 
internationally in the near future

A vaccine passport is a certificate  
of completion of all vaccination  
requirements before travelling or  
participating in such gathering activities 
as concerts, exhibitions, or visiting various 
attractions. Many countries have already 
announced the use of vaccine passports, 
and many others are in the process of 
considering it. The European Union (EU), 
for example, has begun using digital  
vaccine passports to enable citizens of 
its territory to travel across international 
borders without further quarantine or 
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หาดทราย สายลม ทะเลสีคราม และความงามของเมอืงเก่าอนัมเีอกลักษณ์ 
คือ เสน่ห์ของภูเก็ตท่ีดึงดูดให้ผู้คนจากท่ัวโลกอยากมาเยือน รวมไปถึง
สถานท่ีจัดกิจกรรมไมซ์หลากหลายท่ีมีให้เลือกมากมาย ตอบโจทย์ 
ทุกความต้องการของทั้งผู้จัดงานและนักเดินทางไมซ์

Sandy beaches, breezy wind, azure sea and the beauty of the 
unique old town are the charm of Phuket that attracts people 
from all over the world. The city also offers a wide variety of 
MICE venues that cater to all needs of both the organisers and 
MICE travellers.

4 พิกัดจัดงานไมซ์ในภูเก็ต
ได้มากกว่าที่คิด
4 LOCATIONS FOR MICE 
EVENTS IN PHUKET 
REAP MORE THAN YOU THINK

EXHIBITION

TMVS certified resort with a water park located on Mai Khao Beach 
is ideal for group travel. Complete with fun activities and a wide range 
of rooms with distinctive modern designs and specially selected  
amenities to bring joy and fun to the visitors. For MICE organisers,  
Splash Beach Resort has a large pillar-less event room with a 9-meter-high 
ceiling and seating for 1,000 people. So, whether it’s a small or large 
MICE event here, it can be created to perfection.

A must-do activity in Phuket is a visit to Kru Pom’s studio. Kru Pom 
is an artist who creates art from trash in the “Eco-Art” style. Visitors can 
join volunteer activities to collect garbage on the beach and turn to art 
or other decorations. The activity helps raise awareness on environmental 
conservation.

Located on Bangtao beach, the resort is only 
a 20-minute drive from Phuket International Airport 
and decorated in contemporary Thai style. Apart 
from various beautiful and comfortable rooms, 
the resort also has a 323-meter-long winding pool 
and plenty of activities to enjoy. The venue’s 
highlight is its largest convention and exhibition 
space in the southern region. It is TMVS certified 
and can meet any needs of organisers. In addition, 
its 1,500 square meters of usable space can host 
both indoor and outdoor events. 

For nature lovers, an activity that should not 
be missed in Phuket is a visit to the Elephant 
Jungle Sanctuary in Kathu District. Visitors can join 
a mud spa or swim with elephants and listen to 
each elephant’s story from volunteer guides who 
attentively look after each elephant.

CONVENTION

รี อร์ตที่เดินทางจาก นามบินนานาชาติภูเก็ตเพียง  
20 นาที ตกแต่งด้ ย ไตล์ไทยร่ ม มัยบน าดบางเทา 
นอกจาก ้องพัก ลากรูปแบบที่มาพร้อมกับค าม ยงาม
และ ะด ก บาย ที่นี่ยังโดดเด่นด้ ย ระ ่ายน�้าคดเคี้ย  
ยา ก ่า 323 เมตร ทั้งยังมีกิจกรรมใ ้เพลิดเพลิน 
อีกมากมาย และอีก น่ึงไฮไลต์ของการจัดงาน คือ พื้นที่
�า รับจัดประชุมและนิทรร การที่ใ ญ่ที่ ุดในภาคใต้ 

พร้อมมาตรฐาน ถานที่จัดงานประเท ไทย (TMVS)  
ที่ตอบ นองทุกค ามต้องการของผู ้จัดงานจากทั่ โลก 
ด้ ยพื้นที่ใช้ อย 1,500 ตารางเมตร ที่ ามารถจัดงานได ้
ทั้งภายในและภายนอกอาคารอีกด้ ย 

 �า รับคนรักธรรมชาติ เมื่อไปถึงภูเก็ตแล้  กิจกรรม
ที่ไม่ค รพลาด คือ การเยี่ยมชมเขตรัก าพันธุ์ช้างภูเก็ต 
“Elephant Jungle Sanctuary” อ�าเภอกระทู้ ที่เปิด
โอกา ใ ้ทุกคนได้ท�ากิจกรรม ปาโคลนกับช้าง รือ 
การ า่ยน�า้กบัช้าง และพร้อมฟังเรือ่งเล่าของช้างแต่ละเชอืก
ผ่านมัคคุเท ก์อา าที่ดูแลช้างแต่ละเชือกอย่างใกล้ชิด

ANGSANA LAGUNA PHUKET

รี อร์ตพร้อม นน�้า มาตรฐาน ถานที่จัดงานประเท ไทย (TMVS) ที่ตั้งอยู่บน
าดไม้ขา  เ มาะ �า รับการเดินทางเป็น มู่คณะ เพราะครบครันด้ ยกิจกรรม 

แ น นุกและ ้องพัก ลากรูปแบบ ภายใต้ดีไซน์ที่โดดเด่นทัน มัย และ ิ่งอ�าน ย 
ค าม ะด กท่ีคัด รรมาเป็นพิเ  เพื่อมอบค ามรื่นรมย์และ นุก นานไปพร้อมกัน 
�า รบัผูจั้ดงานไมซ์ Splash Beach Resort มี อ้งประชุมขนาดใ ญ่ ไร้เ า และเพดาน
ูงถึง 9 เมตรไ ้ใ ้บริการ ามารถรองรับผู้ร่ มงานได้ ูง ุด 1,000 คน ดังนั้นไม่ ่า 

จะเป็นงานไมซ์ขนาดย่อม รือขนาดใ ญ่ ที่นี่ก็พร้อมรัง รรค์ใ ้ มบูรณ์แบบได้

กิจกรรมที่ไม่ค รพลาดเมื่อไปภูเก็ต คือ การไปเยี่ยมชม ตูดิโอของครูป้อม ิลปิน
ที่ ร้าง รรค์ผลงาน ิลปะจากขยะ ใน ไตล์ “อีโคอาร์ต” ที่น่ีผู้เข้าชมจะได้ร่ มท�า
กิจกรรมจิตอา าเก็บขยะบนชาย าดเพื่อมาเป็นงาน ิลปะ รือของตกแต่งอื่น ๆ  
ติดไม้ติดมือกลับไป ทั้งยังช่ ย ร้างจิต �านึกที่ดีในการรัก า ิ่งแ ดล้อมอีกด้ ย

SPLASH BEACH RESORT

ALL ABOUT
MICE
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MEETING

The 255-room luxury resort 
certified by Thailand MICE Venue 
Standard (TMVS) on Bang Tao Beach 
is one of the most popular resorts 
with superior service and personalised 
leisure programs. It is also ready to provide 
an exceptional experience for MICE events, 
with various function rooms accommodating 
a maximum of 350 attendees. They will 
be greeted by a team of professionals 
who are delighted to serve with attention 
to every detail prior the event’s start to 
the finish.

With free time after a seminar, visitors 
can visit Phuket’s famous distillery, Chalong 
Bay Rum Distillery and join a rum-making 
workshop. At the distillery, sugar cane is  
carefully selected from all regions of Thailand  
and blended using the traditional French rum  
distillation method. The result is unique cane rum 
that can only be experienced at the venue.

รี อร์ต รูขนาด 255 ้อง มาตรฐาน ถานที่จัดงาน
ประเท ไทย (TMVS) ริม าดบางเทา เป็น นึ่งในรี อร์ต 
ที่ได้รับค ามนิยมด้ ยบริการเ นือระดับ กับโปรแกรม 
การพักผ่อนที่ออกแบบเองได้ตาม ไตล์ของแต่ละบุคคล  
ทัง้ยงัพร้อมมอบประ บการณ์แ นพเิ �า รบักจิกรรมไมซ์ 
ด้ ย อ้งจดังาน ลากรปูแบบ รองรบัผูร่้ มงาน งู ดุ 350 คน 
ต้อนรบัด้ ยทมีงานมอือาชพีทีย่นิดใี บ้รกิารด้ ยค ามใ ใ่จ
ในทุกรายละเอียดตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นจนจบงาน

ากมีเ ลา ลังเ ร็จ ิ้นการประชุม ัมมนา การไป
เยี่ยมชมการท�าเ ล้ารัมแ นเลื่องชื่อแ ่งภูเก็ตอย่าง 
Chalong Bay (ฉลองเบย์)  กน่็า นใจไม่น้อย เพราะทีน่ีค่ณุ
จะได้เรยีนรูแ้ละท�าเ ร์ิกชอปการใช้ ตัถดิุบพืน้บ้านจากอ้อย 
ที่ ่งตรงจากทั่ ทุกภาคในเมืองไทย โดยผ่านการคัด รรมา
อย่างดี และมาผ มกับ ิธีการกลั่นเ ล้ารัมแบบดั้งเดิม 
ในแบบฝรั่งเ  จนได้ร ชาติของเ ล้ารัมกลิ่นน�้าอ้อย 
อันเป็นเอกลัก ณ์ที่คุณจะได้ ัมผั จากที่นี่เท่านั้น

ากจะบอก ่า The Royal Phuket Marina  
International Exhibition & Conference Centre  
(RPMIEC) เป็น ูนย์ประชุมและนิทรร การที่ ยที่ ุด 
แ ่ง นึ่งในประเท ไทยก็คงไม่ผิดนัก เพราะตั้งอยู่ติดทะเล
บนชายฝั ่งตะ ันออกของภูเก็ต ด้ ยขนาดพื้นที่ภายใน
อาคารก ่า 2,500 ตารางเมตร และภายนอกอาคารอีก 
1,000 ตารางเมตร พร้อมมาตรฐาน ถานที่จัดงาน
ประเท ไทย (TMVS) จึง ามารถรองรับการจัดงานได้ 
ในระดับนานาชาติ ไม่ ่าจะเป็นงานแ ดง ินค้าจากทั่ โลก
ทัง้ขนาดเลก็และขนาดใ ญ่ โดย ามารถปรบัเปลีย่นรปูแบบ
ตามค ามต้องการของผู้จัดงานได้อย่าง มบูรณ์แบบ 

 อีก นึ่งกิจกรรมที่แนะน�าเมื่อไปเยือนภูเก็ต คือ  
การล่องเรือคาตามารันล�า รูไปยังเกาะ รรค์มากมาย  
ร มถึง มู่เกาะพีพีที่มีชื่อก้องโลก รือเพลิดเพลินไปกับ 
การล่องเรอืพร้อมบรกิาร ดุเอก็คลซูฟี รอืด�าน�า้ชม มูป่ลา
ที่เกาะไม้ท่อน เป็นทริป นึ่ง ันที่จะ ร้างค ามประทับใจ
ไม่รูล้มื ามารถตดิต่อ Catamaran by Andaman Passion 
ได้เลย เพราะที่นี่ครบครันเรื่องงานบริการและบุคลากร 
ที่จะพาคุณไป ู่ประ บการณ์ที่น่าประทับใจ

ด้วยความครบครันทั้ง ถานที่จัดกิจกรรม ที่พัก  
และ ิ่งอ�านวยความ ะดวก ภูเก็ตจึงนับเป็นทางเลือก
อันดับต้น ๆ ที่น่า นใจอย่างยิ่ง �า รับการจัดงานไมซ์ 
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

SAII LAGUNA PHUKET

THE ROYAL PHUKET MARINA
SPECIAL EVENT VENUES

It would not be wrong to say that the 
Royal Phuket Marina Internation Exhibition 
& Conference Center (RPMIEC) is one of the 
most beautiful venues in Thailand. Its location 
is right by the sea on the east coast of 
Phuket. With more than 2,500 square meters 
of indoor space and 1,000 square meters of 
outdoor space and certified by TMVS, it can 
accommodate small and large international 
events and exhibitions and be perfectly 
adapted to the needs of the organisers.

Another recommended activity when 
visiting Phuket is to take a luxury Catamaran 
cruise to many paradise islands, including 
the world-famous Phi Phi Islands. Visitors 
can also enjoy a cruise with exclusive services 
or snorkelling for fish viewing at Maithon 
Island. It is a one-day trip that will surely 
make a lasting impression. If interested, 
contact Catamaran by Andaman Passion; 
they are fully equipped with services and 
personnel that will take you to a memorable 
experience.

With a complete range of event venues, 
accommodation, and facilities, Phuket  
is undoubtedly a top choice for national 
and international MICE events.
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EVENT
CALENDAR

BANGKOK INTERNATIONAL 
PERFORMING ARTS MEETING 

MY LITTLE OWL

1 - 5 SEPTEMBER 2021

21 -22 AUGUST 2021

CREATIVE ECONOMY AGENCY (PUBLIC ORGANIZATION)
GRAND POSTAL OFFICE, BANGKOK

ONLINE

WWW.BIPAM.ORG

WWW.FACEBOOK.COM/MYLITTLEOWLTH

“ASEAN MUSIC SHOWCASE 
FESTIVAL” ครัง้ท่ี 2

11 - 13 SEPTEMBER 2021

ONLINE

WWW.FACEBOOK.COM/ASEANMUSICSHOWCASEFESTIVAL
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THAILAND TOY EXPO 

30 SEPTEMBER - 3 OCTOBER 2021

CENTRAL WORLD, BANGKOK

WWW.FACEBOOK.COM/THAILANDTOYEXPO

LANNA EXPO 2021

E-SAN INTERNATIONAL 
AUTO EXPO 2021

17 - 26 SEPTEMBER 2021

6 - 10 OCTOBER 2021

CHIANG MAI INTERNATIONAL EXHIBITION 
AND CONVENTION CENTRE, CHIANG MAI

KHONKAEN INTERNATIONAL CONVENTION AND 
EXHIBITION CENTER (KICE), KHONKAEN 

WWW.CMECC-MICE.COM/FRONTEND/WEB/
INDEX.PHP?R=SITE%2FEVENT_DETAIL&ID=145

WWW.FACEBOOK.COM/INTERNATIONALAUTOEXPO
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