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ALL ABOUT MICE

สถานที่จัดงานเตรียมพร้อมมาตรฐาน
ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19
MICE Venues Setting Standards
for COVID-19 Prevention

TCEB

WHAT'S HAPPENING
พบกับความเคลื่อนไหว
ของเเวดวงไมซ์
MICE on the Move

องค์กรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์
ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างความเจริญและกระจายรายได้
ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

03

สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “วารสารรู้งาน
MICE GURU by TCEB” ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทีส่ ง่
ผลกระทบต่อทุกภาคส่วนต้องรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ทัง้
ในชีวติ ความเป็นอยูแ่ ละในธุรกิจการท�ำงาน เช่นเดียวกับ ทีเส็บ
หรือ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) ทีต่ อ้ งปรับกลยุทธ์การท�ำงานร่วมไปกับผูป้ ระกอบการ
และบุคลากรไมซ์ พร้อมตัง้ รับกับสถานการณ์อย่างทันท่วงที
ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ทีเส็บ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
COVID-19 เพือ่ เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารทีส่ อื่ สารกับภาค
ธุรกิจไมซ์ทงั้ ในและต่างประเทศ และจัดท�ำสือ่ ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผ่านทุกช่องทางของทีเส็บ ได้แก่ เว็บไซต์ www.
businesseventsthailand.com และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ
เพือ่ สือ่ สารและสร้างความรูค้ วามเข้าใจ รวมถึงความเคลือ่ นไหว
ของภาครัฐและเอกชนทัง้ ในและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ทีเส็บ เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการไมซ์ผ่าน
โครงการ “Virtual Meeting Space” หรือ VMS ปรับกลยุทธ์
หนุนผู้ประกอบการจัดงานไมซ์ออนไลน์ พบกับรายละเอียด
ได้ในคอลัมน์ Cover Story พร้อมเสริมทัพด้วยการสนับสนุน
งบประมาณแก่ผู้ประกอบการไมซ์ผ่านโครงการ “จัดงาน
อย่างไร ปลอดภัยไร้ COVID-19” ติดตามกันได้ในคอลัมน์
TCEB Highlight ครับ
และเมือ่ สถานการณ์ COVID-19 เริม่ คลีค่ ลาย ทีเส็บ
เตรียมแผนฟืน้ ฟูอตุ สาหกรรมไมซ์เพือ่ กระตุน้ การเดินทางจัดงาน
หลังสถานการณ์ COVID-19 อาทิ การจัดโรดโชว์ การสร้างงาน
และดึงงานมาจัดในประเทศไทย เพือ่ กระจายรายได้สทู่ กุ ภูมภิ าค
หวังกระตุน้ การเดินทางไมซ์ในประเทศไทยให้ได้เร็วทีส่ ดุ เพือ่
พลิกฟืน้ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบั ประเทศไทยต่อไป
ขอเป็นก�ำลังใจให้ทกุ ท่าน ก้าวผ่านพ้นสถานการณ์ครัง้
นีไ้ ปด้วยกัน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

M

MICE BUSINESS

I

C

Sawasdee Krub. “MICE GURU by TCEB” newsletter
is back to greet our valued readers again. We are
all facing the COVID-19 situation and coping with an
unprecedented challenge. Thailand Convention and
Exhibition Bureau (Public Organization) or TCEB also
collaborates with MICE entrepreneurs and personnel to
deal with this situation promptly.
From the beginning of the year, TCEB established
TCEB COVID-19 Information Center to gather news and
updates on COVID-19 for domestic and international
MICE business sectors. TCEB has also published news on
its website, www.businesseventsthailand.com, and social
media to disseminate and build awareness of the COVID-19
measures, as well as updates announced by the public
and domestic & international private sectors.
Due to effect of the COVID-19 situation, TCEB
encourages MICE entrepreneurs to use technologies
for online MICE event organisation through the Virtual
Meeting Space (VMS) project. Please flip straight through
Cover Story column for more information. Besides, TCEB
provides a financial support for MICE entrepreneurs
through “Simple Ways to Prevent the Spread of COVID-19
in Your Meetings & Events” project. For further details,
please flip through TCEB Highlight column.
After the COVID-19 crisis, TCEB plans to restore the
Thai MICE industry with the objectives of attracting MICE
travellers to attend MICE events in Thailand as soon as
possible and restoring the country’s economy. The plan
includes organising roadshows, attracting and building
new MICE events to be organised in Thailand for wealth
distribution to regional areas.
I and TCEB staff would like to extend our moral
support to all of you to overcome the crisis together.
See you next issue.
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MEETINGS INCENTIVES CONVENTIONS EXHIBITIONS

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
Mr. Chiruit Isarangkun na Ayuthaya
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สถานการณ์วกิ ฤตไวรัส COVID-19 ถือเป็นความท้าทายทีเ่ ปลีย่ นวิถชี วี ติ ของเราอย่างไม่เคยเกิดขึน้
มาก่อน ส่งผลให้ภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ระกอบการและบุคลากรไมซ์ตา่ ง
ตระหนักถึงการต้องปรับเปลีย่ นและปรับตัวเพือ่ น�ำพาให้ธรุ กิจและอุตสาหกรรมไมซ์
ก้าวข้ามผ่านพ้นวิกฤตครัง้ นี้ ไปด้วยกันให้ ได้
The COVID-19 crisis becomes an unprecedented challenge that has changed our
ways of life. The changing situation has resulted in adjustment and adaptation among
the public and private sectors, particularly MICE entrepreneurs and personnel, in order to
lead business and organisations to overcome the crisis.

เพือ่ ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ทัว่ โลก ส่งผลให้หลายประเทศไม่สามารถจัดงานหรือจัดกิจกรรมไมซ์
ที่พบปะกันได้ ทั้งการประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล การจัดงานแสดงสินค้า รวมถึงการจัดงานเมกะอีเวนท์
และเฟสติวัล หลายแห่งจึงได้รับผลกระทบจากการพักกิจการ
หรือปิดตัวของสถานประกอบการ บริษัทจัดงาน รวมถึงการเลิก
จ้างงานบุคลากรที่อยู่ในสถานประกอบการไมซ์ ท�ำให้องค์กร
หน่วยงาน สมาคม และผู้จัดงานต่างปรับแนวทางการจัดงาน
และหนึ่งในเครื่องมือส�ำคัญที่มีบทบาทในปัจจุบัน คือ การใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดงานออนไลน์ หรือ Webinar
(Web Based Seminar)
วันนี้ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้น�ำแนวทางการส่งเสริมการ
จัดงานโดยใช้เทคโนโลยีออนไลน์ เร่งปรับกลยุทธ์การท�ำงาน
ร่วมกับผูป้ ระกอบการไมซ์ จัดท�ำมาตรการเยียวยาอุตสาหกรรม
ไมซ์ในภาวะวิกฤติ COVID-19 โครงการ Virtual Meeting Space
หรือ VMS สนับสนุนผู้ประกอบการในการใช้เทคโนโลยีสง่ เสริม
การจัดงานสัมมนาและงานแสดงสินค้า รวมถึ ง เพิ่ ม ทักษะองค์
ความรูผ้ า่ นแพลทฟอร์มการเรียนรูอ้ อนไลน์ให้แก่ผปู้ ระกอบการไมซ์
แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่
Webinar การประชุมสัมมนาเสมือนจริงผ่านระบบ
ออนไลน์ สนับสนุนผู้จัดงานและผู้ประกอบการไมซ์ที่ต้องการจัด
ประชุมสัมมนา ปรับเปลี่ยนมาใช้ ก ารจั ด ประชุ ม สัมมนาผ่าน
ระบบออนไลน์ที่สามารถจัดประชุมได้เสมือนพบปะกันจริง ไม่วา่
จะเป็นการไลฟ์ การน�ำเสนอสไลด์ดิจิทัล ควบคู่ไปกับการพูดคุย
กับวิทยากร ทั้ ง การแชร์ประสบการณ์ รวมถึงการสอบถาม และ
การท�ำโพล เป็นต้น โดยสามารถรองรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้สงู สุด
ถึง 10,000 คนต่องาน

To prevent the spread of the COVID-19 virus
globally, MICE events, including meetings, incentives,
conventions, exhibitions, plus mega events and
festivals, cannot be organised during this time,
resulting in the temporary suspension of business
or close-down of many MICE venues and organiser
companies, as well as laying off employees. However,
many organisations, associations, agencies and
MICE organiser companies have joined forces to
adjust approaches of event organisation. One of the
important approaches that plays a significant role is
the leverage of technologies to organise online events
or the Webinar (web-based seminar).
Thailand Convention and Exhibition Bureau
(Public Organization) or TCEB has placed strong emphasis
on its strategy to encourage MICE entrepreneures to
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tap into online technologies for efficient event
organisation during the COVID-19 crisis through the
Virtual Meeting Space (VMS) project. The project is
aimed at encouraging MICE entrepreneures to use
technologies for seminar and exhibition organisation
and boosting their knowledge and skills through
E-Learning platforms. The project can be divided into
three activities as follows:

Webinar or online virtual meeting supports

MICE entrepreneures and organisers to organise online
seminars efficiently. It allows organisers to live stream
and present online slide, as well as to carry out a poll
and inquiry, while participants can share their experience
and discuss with speakers. Webinar can support up to
10,000 participants per event.

O2O (Offline to Online) การจัดงานแสดง

สินค้าผ่านระบบออนไลน์ส�ำหรับผู้จัดงานไมซ์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส�ำหรับผู้จัดงานแสดงสินค้าที่ไม่สามารถจัดกิจกรรม
และจัดงานได้ในช่วงเวลานี้ โดยสนับสนุนการจัดหาและบริหาร
จัดการแพลทฟอร์มออนไลน์ด้วยการถ่ายทอดสดผ่ า นไลฟ์
สตรีมมิ่งทั้งจากสตูดิโอหรือสถานที่ของผู้จัดงาน ซึ่งผู้ร่วม
แสดงสินค้าจะสามารถน�ำเสนอกิจกรรมและสินค้าบริการ
พร้อมระบบการช�ำระเงินออนไลน์ทสี่ ามารถเพิม่ ยอดขายให้แก่
ธุรกิจได้

E-Learning Platform ศูนย์การเรียนรู้คอร์ส

ฝึกอบรมออนไลน์ส�ำหรับผู้ประกอบการไมซ์ เพื่อเพิ่มทักษะ
และทบทวนความรูท้ ี่จ�ำเป็นด้านไมซ์และทักษะอื่นๆ ที่น�ำไป
ปรับใช้ในการท�ำงานได้ในช่วงที่งานได้รับผลกระทบ พร้อมได้
รั บ ประกาศนียบัตรรับรองหากเรียนรายวิชาครบตามทีก่ ำ� หนด
เพื่ อ สามารถน� ำ ความรู ้ ม าปรับแนวทางการท�ำงานรองรับ
การท�ำงานรูปแบบใหม่ที่ปฏิบัติจริงได้ทันที และยังเตรี ย ม
ความพร้อมปูพนื้ ฐานการใช้เทคโนโลยีสำ� หรับผูป้ ระกอบการไมซ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสถานการณ์คนื สูส่ ภาวะปกติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่าย MICE Intelligence และนวัตกรรม ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ อีเมล vms@tceb.or.th

O2O (Offline to Online) or online trade

exhibition is suitable for MICE organisers, especially
those who cannot organise exhibitions and events
during this time. TCEB will support in the arrangement
of arrange online platform for live streaming from
either a studio or an organiser’s venue where the
exhibitors can present their activities and products to
different platforms. Besides, online payment system
will help increase sales volume.

E-Learning Platform serves as an online

learning and training centre for upskilling and reskilling
their knowledge which can be applied to work during
the crisis. It will help MICE entrepreneures to prepare
themselves for efficient use of technologies when
the situation is back to normal and can be applied
to support their new form of work. After the course
completion, they will receive certificates.
For more information, please contact MICE
Intelligence & Innovation Department, Thailand
Convention and Exhibition Bureau (Public Organization)
or TCEB at E-mail: vms@tceb.or.th

Virtual
Meeting
Space
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THE SHOW
MUST GO ON (LINE)

01

WEBINAR

การประชุมสัมมนาแบบ Virtual
ที่รองรับผู้เข้าร่วมงาน
ได้จ�ำนวนมาก
Online virtual meeting
supporting many
participants

02
Pre-Events

•

ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ตํ่างๆ

•ลงทะเบียนรวมงานออนไลน

Event PR through online channels

ําเสนอสินคาใหแก
• จัดชวงเวลาน
ผูแสดงสินคา
Online registration

รองรับวิทยากรสูงสูด 100 คนต่อครั้ง
รองรับผู้ร่วมงานได้ 100–10,000 คน
Supporting up to 100 speakers
per meeting and
100–10,000 participants

ผู้จัดงานสามารถควบคุมงาน
ได้ทุกกระบวนการ
Enabling organisers
to manage
every process
แชร์งานสัมมนาไปยังช่องทางโซเชียลมีเดีย
รวมถึงเว็บไซต์ของผัูจัดงานได้
Sharing seminar files on
social media platforms and
organiser’s website

O2O (OFFLINE TO ONLINE)
การจั ด ไฮบริ ด อี เ วนต์ แ ละไลฟ์ อี เ วนต์
Suitable for hybrid and live events

•

In-Events

ถายทอดสดการจัดงาน ณ สตูดิ โอ หรือ
สถานที่จัดงาน หรือ ใช ไฟลวีดีโอนําเสนอสินคา

Live streaming from studio or organiser’s venue
or using video clip for product presentation

Setting a period of time for
product presentation

ยมขอมูลสินคา
• แนะนสําําหรัการเตรี
บการถายทอดสด
Providing advices for
live streaming

E-LEARNING PORTAL

มการถ่ายทอดสด
•และบัดูแลควบคุ
นทึกวีดีโอความละเอียดสูง

Post-Events

ปผลการจัดงานให้กับ
• รานสรุ
ผู้จัดงานและผู้แสดงสินค้ํา
Summary report of event
organisation for organisers
and exhibitors

Monitoring live streaming and
recording HD video clip

้เข้ารวมงาน
• คัดกรองคํระหวาถาม-ตอบจากผู
างการถ่ายทอดสด

Screening Q&A during live streaming

03

คอร์สฝึกอบรมออนไลน์

6
เสริมความรู้และยกระดับ
ความสามารถของผู้ประกอบการ
Upskilling

พัฒนากักษะใหม่ๆ
เพื่อต่อยอดในการทํางาน
Reskilling

คอร์สเรียนออนไลน์ 6 เดือน
6-month online courses

TCEB ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาให้การสนับสนุนตามดุลยพินิจของทีเส็บ และสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกําหนดต่างๆ ได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ vms@tceb.or.th
TCEB reserves the rights to provide support according to TCEB's discretion. Terms and conditions can be changed without
prior notice. For more information, please contact E-mail: vms@tceb.or.th
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T C E B U P DAT E

ทีเส็บส่งเสริมงานแสดงสินค้าในประเทศ EMTEX
TCEB Promotes Domestic
Exhibition Industry through EMTEX

ทีเส็บ ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน
งานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าของประเทศ
ภายใต้ โ ครงการ Empower Thailand Exhibition
(EMTEX) โดยก�ำหนดนโนยายและแผนงานการขับเคลื่อน
อุ ต สาหกรรมงานแสดงสิ น ค้ า ในประเทศ ร่ ว มกั บ หน่ ว ย
งานพันธมิตร กรมการค้าระหว่างประเทศ กรมการพัฒนา
ชุ ม ชน กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ กรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ส� ำ นั ก งานส่ ง
เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล หอการค้ า ไทย สภาอุ ต สาหกรรม
แห่งประเทศไทย และสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) นับ
เป็นการสร้างความเติบโตให้กับเศรษฐกิจและกระจายราย
ได้สู่ภูมิภาคในอีกทางหนึ่ง
Under the Empower Thailand Exhibition (EMTEX)
project, TCEB attended a meeting with the policy and
planning committee for driving Thailand’s exhibition
industry to formulate the policy and plan for driving
the domestic exhibition industry with its alliances,
namely Department of Foreign Trade, Community
Development Department, Cooperative Promotion
Department, Department of Industrial Promotion,
the Board of Investment of Thailand, Digital Economy
Promotion Agency, the Thai Chamber of Commerce,
the Federation of Thai Industries, and Thai Exhibition
Association. The close collaboration with other
organisations helps spur Thailand’s economic growth
and wealth distribution to regional areas.

ไทยขึน้ แท่นอันดับหนึง่
หมุดหมายการจัดงานไมซ์
Thailand Steps up to Become
Top MICE Destination

ประเทศไทยก้ า วสู ่ แ ชมป์ จุ ด หมายการจั ด งาน
ไมซ์ คว้ า รางวั ล อั น ดั บ หนึ่ ง “National Tourism
Fashion Awards” ประเภทจุ ด หมายการจั ด งาน
ไมซ์ จากงาน National Tourism Fashion Festival
โดยสื่ อ ส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน Guojialvye.com มีผู้แทน
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมงานกว่า 20,000 ราย
ทั้ ง บริ ษั ท ตั ว แทนท่ อ งเที่ ย ว บริ ษั ท ตั ว แทนไมซ์ สาย
การบิน โรงแรม หน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว โดย
งานมอบรางวัลในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 15 อีกทั้งยังมีการ
ถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์เป็นครั้งแรก
Thailand has become the winner of
‘National Tourism Fashion Awards’ in the category
of MICE destination from the National Tourism
Fashion Festival organised by Guojialvye.com, a
media agency promoting tourism in China. The
event was attended by 20,000 representatives
from tourism industry, including travel and MICE
agents, as well as airlines, hotels and tourism
promotion organisations. The event was held
for 15 consecutive years and live streamed for
the first time.
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ทีเส็บ กระตุน้ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ”
TCEB Promotes ‘Meeting in Thailand’

ทีเส็บ ร่วมงาน Techsauce Virtual
Conference 2020
TCEB Joins Techsauce Virtual
Conference 2020
ทีเส็บ ร่วมงาน Techsauce Virtual Conference
2020 พร้ อ มประสบการณ์ ส นทนาออนไลน์ ใ นรู ป
แบบใหม่กับผู้น�ำทางธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ
“Overcoming COVID-19 Together” เรียนรู้วิธี
การรับมือและร่วมกันหาทางออกในสถานการณ์นี้กับ
ตัวแทนจากแต่ละภาคส่วน ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ธุรกิจประเภท E-Commerce Online Delivery
ไปจนถึงภาครัฐ และภาคการศึกษา โดยนางศุภวรรณ
ตีระรัตน์ รองผูอ้ ำ� นวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม
ทีเส็บ ร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “อุตสาหกรรมไมซ์
(MICE) มีวิธีรับมือ COVID-19 อย่างไร” ซึ่งได้รับความ
สนใจจากผู้ฟังเป็นอย่างมาก

ที เ ส็ บ ส่ ง เสริ ม แคมเปญมาตรการกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ
“ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” เข้าร่วมงาน “ไทยเที่ยว
ไทย” ครั้งที่ 54 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บางนา เพื่ อ ดึ ง กลุ ่ ม เป้ า หมายผู ้ ป ระกอบการที่ ม าจ� ำ หน่ า ย
สินค้าและบริการภายในงาน อาทิ โรงแรม รีสอร์ท บริษัทน�ำ
เที่ยวภายในประเทศ สปา เเละสายการบิน กว่า 1,100 ราย
ตลอดจนผู้แทนองค์กรธุรกิจที่สนใจร่วมเดินทางจัดประชุม
และจั ด กิ จ กรรมไมซ์ ใ นประเทศ และขอรั บ การสนั บ สนุ น
แคมเปญ “ประชุ ม เมื อ งไทย ภู มิ ใ จช่ ว ยชาติ ” องค์ ก รธุ ร กิ จ
ใดสนใจ ลงทะเบียนได้ที่ www.thaimiceconnect.com
สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การ
จัดประชุมและนิทรรศการ (ส�ำนักภูมิภาค)
TCEB promoted ‘Meeting in Thailand’ – an
economic stimulus campaign by participating in the
54th Thai Teaw Thai held at Bangkok International Trade
and Exhibition Centre (BITEC), Bang Na to attract over
1,100 exhibitors from hotels, resorts, domestic travel
agents, spa, and airlines who presented their products
and services at the event, together with corporate
representatives who were interested in organising
domestic meetings and seminars. Corporates that are
interested in participating in this campaign can register
on www.thaimiceconnect.com. For further information,
please contact TCEB (Regional Office)

TCEB joined Techsauce Virtual Conference
2020 which was organised online under the
topic “Overcoming COVID-19 Together”. The
conference was attended by many business
leaders and experts, together with representatives
from several sectors, including small & large
business enterprises, e-Commerce business,
online delivery business, public & academic
sectors joining forces to find ways and solutions
to handle and overcome the current situation.
Moreover, Mrs. Supawan Teerarat, Senior Vice
President of Strategic Business Development
and Innovation, was invited as a speaker of the
topic “How MICE Industry Copes with COVID-19
Situation” which attracted great attention of
attendees.
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ประชุมออนไลน์ ได้ทุกที่ ห่างไกล โควิด-19
Online Meeting for Staying Safe from COVID-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้บริษทั
และองค์กรต่างๆ ด�ำเนินมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
หลายหน่วยงานเข้าสูช่ ว่ งเวลาของการท�ำงานทีบ่ า้ น คอลัมน์
Event Banana ฉบับนีข้ อเสนอเทคโนโลยีทที่ �ำให้การประชุมสัมมนา
และพรีเซนต์งานเป็นเรือ่ งง่ายท�ำได้ทกุ ที่ มาท�ำความรูจ้ กั กับ
Webinar (Web-based Seminar) การประชุมสัมมนาออนไลน์
ทีผ่ เู้ ข้าร่วมประชุมไม่จ�ำเป็นต้องเดินทางมาพบกัน มีเพียงแค่
เดสก์ทอป สมาร์ตโฟน หรือ อินเตอร์เน็ต ก็สามารถประชุมสัมมนาได้
พบกับแพลตฟอร์มทีใ่ ช้งานแสนง่าย และไม่มคี า่ ใช้จา่ ยมาฝากกัน

Zoom Cloud
Meetings

Google Hangouts /
Hangouts Meet

วิดีโอคอลที่เพียงแค่มีบัญชี Google ก็
สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้ทันที ใช้ได้
ทั้ ง บนเดสก์ ท อปและสมาร์ ต โฟนทุ ก
ระบบ โดยบั ญ ชี ทั่ ว ไปจะประชุ ม กลุ ่ ม
ได้ 25 คน แบบไม่จ�ำกัดเวลา ส่วนบัญชี
องค์กรที่ใช้ G Suite นั้น ทาง Google
ได้ประกาศแล้วว่าจะอัพเกรดให้ใช้ฟเี จอร์
ของแพ็กเกจ Enterprise ได้ฟรีจนถึงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2563 สามารถรองรับการ
ประชุมได้ถึง 250 คน พร้อมไลฟ์สดให้
ผู้ชมได้ถึง 100,000 คน และยังสามารถ
บันทึกการประชุมลง Google Drive หลัง
ประชุมเสร็จ พร้อมแชร์โลเคชั่นปัจจุบัน
ได้อีกด้วย

แอปพลิเคชันประชุมจากบริษัท Cisco
ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นเพื่อ
องค์กร ซึ่งเปิดให้ใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้
จ่าย รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 100
คนโดยไม่จ�ำกัดเวลา และหากอัพเกรด
ซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติมจะสามารถรองรับ
ได้สูงสุดถึง 3,000 คนต่อห้อง มีฟีเจอร์
เพียบพร้อม แชร์หน้าจอระหว่างกันได้
โดยแชร์ทั้งจอหรือเลือกเฉพาะแอปพลิเคชันก็ได้เช่นกัน สามารถสลับภาพไป
ยังผู้พูดได้เองโดยอัตโนมัติ บันทึกวิดีโอ
ได้ พร้อมระบบยกมือและโพลล์ที่ช่วย
ให้การประชุมเสมือนจริงแม้ไม่เจอหน้า
กัน เพียงเข้าแอปและคลิกลิงก์กส็ ามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ทันที

Microsoft Teams

แพลตฟอร์มที่เหมาะส�ำหรับองค์กรและ
ผูใ้ ช้ Office 365 ฟีเจอร์หลักมีทงั้ บันทึก
การประชุมและเก็บขึ้น Streams แชร์
ภาพหน้าจอ รูปภาพและไฟล์ รวมถึง Live
Captions และ Subtitles ที่ช่วยแปลง
เสียงพูดเป็นค�ำบรรยายได้ แพลตฟอร์ม
นีม้ ีทั้งบนเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชัน
ทุกระบบปฏิบัติการ รองรับการประชุม
ได้สูงสุด 250 คน ไม่จ�ำกัดเวลา และ
สามารถไลฟ์สดให้ผชู้ มได้ถงึ 10,000 คน

Photos: Courtesy of apps.apple.com

Webex Meetings

แพลตฟอร์มยอดฮิตที่ได้ชื่อว่าใช้งานง่าย
สามารถใช้ได้ทงั้ บนเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันทุกระบบปฏิบัติการ มีฟีเจอร์
ประชุมการแชร์หน้าจอระหว่างกัน มี
Whiteboard ใช้เขียนเสมือนประชุมจริง
การบันทึกการสนทนา ระบบโพลล์ และ
แคปชันบรรยายส�ำหรับผูม้ ปี ญ
ั หาทางการ
ได้ยิน สามารถใช้งานได้ฟรี มีข้อจ�ำกัด
คือ ประชุมกลุม่ ได้ไม่เกิน 40 นาที และ
รองรับไม่เกิน 100 คน แต่สามารถซื้อ
แพ็กเกจเพิ่มเติมได้ โดยรองรับได้สูงสุด
1,000 คน ส่วนฟีเจอร์การสัมมนาจะ
ต้องซือ้ Add-on เสริม ซึง่ รองรับได้ตงั้ แต่
100 - 10,000 คน
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Google Hangouts/ Zoom Cloud
Hangouts Meet
Meetings

แต่ฟีเจอร์วิดีโอคอลอาจมีให้เลือกน้อย
จะโดดเด่ น ในเรื่ อ งฟี เ จอร์ ส� ำ หรั บ งาน
องค์กรมากกว่า เช่น ฟีเจอร์สร้างห้อง
สนทนาของแผนกต่ า งๆ และสนทนา
เฉพาะหัวข้อ เป็นต้น
เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับแพลตฟอร์มเพื่อการประชุมสัมมนาออนไลน์
ที่คอลัมน์ Event Banana น�ำมาฝาก
กันในฉบับนี้ รับรองเลยว่าประชุมได้ทกุ ที่
หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกการประชุม
และสัมมนาในช่วงนีอ้ ย่างแน่นอน

The spread of the COVID-19 virus
has triggered corporates and
organisations to implement the
social distancing measure. Some
corporates has allowed their staff to
work from home. This issue of Event
Banana column presents online
technologies, the web-based seminar
or Webinar that make meeting
from home or presenting your work
possible. With your desktop PC or
smartphone connected with the
internet, Webinar or online meeting
enables you hold a meeting with
your colleagues, so there’s no need
to arrange a face-to-face meeting.
The following platforms we present
are easy-to-use and free of charge.

Running on desktop and all mobile
operating systems, Google Hangouts/
Hangouts Meet allows users to
arrange a video conference through
Google account. A regular account
can arrange a video conference of up
to 25 people without limited time,
while G Suite account for business
supports up to 250 participants
and live stream meeting to 100,000
people, as well as uploading files
from meeting recording to Google
Drive and sharing present location.
Moreover, features of business
package upgraded by Google are
available for free use until 1 July 2020.

A popular, easy-to-use and free-ofcharge platform runs on web browser
and application on all operating
systems. Zoom Cloud Meetings
provides many features, including
screen share, a whiteboard for making
a note, meeting recording, polling
and captions for hearing-impaired
people. As for its limitations, a
meeting cannot last for longer than
40 minutes and be attended by more
than 100 participants. However,
users can purchase an additional
package for a 1,000-person meeting.
As for a meeting with 100 – 10,000
participants, users are required to
purchase add-ons.

Microsoft Teams

Webex Meetings

A free-of-charge application created
by Cisco, a solution provider for
business, supports up to 100
participants for a meeting without
limited time. If users buy more
packages, it supports up to 3,000
participants per meeting room.
Webex Meetings provides many
features, including screen share
allowing users to share desktop or
an application, switch presenter,
meeting recording, voting and polling
– all of which enable users to stay
connected without arranging an
in-person meeting. Users can join a
meeting by simply opening the app
and clicking the link.

Suitable for organisations and Office
365 users, the platform provides
main features, including meeting
recording for Streams uploading,
screen, image & file share, live
captions and subtitles which turns
sound into words. Running on web
browser and application on all
operating systems, Microsoft Teams
supports up to 250 participants
without limited time and live stream
meeting to up to 10,000 people.
Its features are specially designed
for business such as meeting room
feature for different departments and
specific chat topic. That’s why there
are a few features for video calls.
The platforms that Event Banana
column specially selected enable
our readers to arrange a meeting
anywhere and definitely respond to
your needs of meeting and seminar
organisation during this time.
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TCEB HIGHLIGHT

ทีเส็บเปิดตัวโครงการ
“จัดประชุมอย่างไร ปลอดภัยไร้ COVID-19”
TCEB Unveils “Simple Ways to Prevent the Spread of
COVID-19 in Your Meetings & Events” Project

ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ
ทีเส็บ เดินหน้ารณรงค์ผปู้ ระกอบการไมซ์
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการรั ฐ บาลในการ
ป้องกันควบคุม COVID-19 ของกระทรวง
สาธารณสุข ส�ำหรับการจัดประชุม สัมมนา
หรือ กิจกรรมอืน่ ๆ ทัง้ สถานประกอบการ
ผู ้ จั ด งาน และสถานที่ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การจัดงานไมซ์ รวมถึงงานเมกะอีเวนท์
และเทศกาลนานาชาติ เพือ่ เป็นแนวทาง
ป้องกันและดูแลสุขภาพของทั้งผู้จัดงาน
และผูเ้ ข้าร่วมงานในทุกมิติ
โครงการ “จั ด ประชุ ม อย่ า งไร
ปลอดภัยไร้ COVID-19” เป็นมาตรการ
เร่งด่วนเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนและส่ง
เสริมผูป้ ระกอบการไมซ์ เพือ่ เพิม่ มาตรฐาน
สร้างความพร้อมให้กบั สถานทีจ่ ดั งาน โดย
สนับสนุนให้มีการด�ำเนินการตามแนว
ปฏิบตั ปิ อ้ งกัน COVID-19 ส�ำหรับสถาน
ทีจ่ ดั งาน อาทิ การติดตัง้ จุดตรวจคัดกรอง
การจัดสถานที่ประชุมให้มีอากาศถ่ายเท
เพิม่ ความถีใ่ นการดูแลรักษาความสะอาด
ระบบปรับอากาศ และลดความแออัดของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ รวมถึง

พนักงานมีความพร้อม ต้องสวมหน้ากาก
อนามัย และมีเจ้าหน้าทีด่ แู ลคุณภาพและ
อาชีวอนามัยท�ำงานเต็มเวลาเพื่อตรวจ
สอบกระบวนการทัง้ หมดในสถานทีจ่ ดั งาน
อย่างสม�ำ่ เสมอ เป็นต้น
นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข
มีคำ� แนะน�ำการเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
ผูจ้ ดั ประชุมสัมมนา เช่น
ตรวจสอบสถานที่จัดงานให้เป็นไป
ตามมาตรการปฏิบัติงานในสถานการณ์
COVID-19
จัดท�ำสือ่ ประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้ผเู้ ข้า
ร่วมกิจกรรมรับทราบถึงแนวปฏิบัติที่ถูก
ต้องและถูกหลักสุขอนามัย
จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
และมีค�ำถามเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยง
อย่างเคร่งครัด
มีการวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ก่อนเข้างานอย่างน้อย 2 ครัง้ ในช่วงเช้า
และช่วงบ่าย และติดสัญลักษณ์ให้ผู้ที่
ผ่านการคัดกรอง
จัดให้มกี ารแจกหน้ากากอนามัย และ
แจ้งให้ผเู้ ข้าร่วมงานทุกท่านสวมใส่ตลอด
ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม

•
•
•
•
•

• จัดให้มจี ดุ ตัง้ แอลกอฮอล์ลา้ งมือในพืน้ ที่

สาธารณะ เช่น หน้าห้องทีจ่ ดั กิจกรรม จุด
บริการอาหารและเครื่องดื่ม จุดขึ้น-ลง
บันไดเลือ่ น หน้าลิฟท์โดยสาร หน้าห้องสุขา
จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละห้อง
ประชุมต้องไม่เกิน 50 คน และจัดพื้นที่
ระหว่างการพักรับประทานอาหารว่าง ให้มี
ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
จัดเตรียมและบริการอาหาร ของว่าง
เครือ่ งดืม่ ในรูปแบบเฉพาะบุคคล
ท�ำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ที่
มีผสู้ มั ผัสมาก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ในห้องจัด
กิจกรรม ช่วงระหว่างพักรับประทานอาหาร
ว่าง ราวบันได ลูกบิดประตู ปุม่ กดลิฟท์ ช่วง
เวลาก่อนและหลังพักรับประทานอาหาร
กลางวัน
จัดเตรียมจุดปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าที่
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการด�ำเนินงานเกีย่ ว
กับการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง กรณีพบผูท้ มี่ คี วามเสีย่ งต่อการ
ติดเชือ้ COVID-19
จัดท�ำรายชือ่ สถานพยาบาลเพือ่ แจ้งให้
ผูเ้ ข้าร่วมงานรับทราบในวันจัดเตรียมงาน
และวันจัดงาน

•
•
•

•
•
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โครงการ “จั ด ประชุ ม อย่ า งไร
ปลอดภัยไร้ COVID-19” สนับสนุนงบ
ประมาณ 30,000 บาทแก่สถานประกอบ
การไมซ์ที่ได้รับมาตรฐานสถานที่จัดงาน
ประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue
Standard – TMVS หรือเป็นผูป้ ระกอบ
การโรงแรมภายใต้สมาคมโรงแรมไทย
จั ด ท� ำ มาตรการคั ด กรองและป้ อ งกั น
ไวรัส COVID-19 โดยสนับสนุนการน�ำ
แนวปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันไวรัส
COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข มา
เป็นแนวปฏิบตั ใิ นสถานทีจ่ ดั งานและสร้าง
ความมัน่ ใจให้แก่ผมู้ าใช้บริการ ทัง้ ผูจ้ ดั งาน
และผูเ้ ข้าร่วมงาน เริม่ ตัง้ แต่เดือนเมษายน
ถึงมิถนุ ายน 2563 นี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ ม ได้ที่
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ อีเมล
MICEstandards@gmail.com
Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization) or
TCEB is gearing up for raising awareness
among MICE entrepreneurs and
organisers to conform to the measures
of the Ministry of Public Health in a
bid to control the spread of COVID-19
virus. The measures are adopted for
organisation of MICE events, mega
events & international festivals at
event venues to serve as approaches
to healthcare and self-protection of
organisers and participants and to
promote sustainability of event venues.
Recently, TCEB has unveiled
“Simple Ways to Prevent the Spread
of COVID-19 in Your Meetings &
Events” project which is an immediate

measure to boost venue standards
and readiness through the measures
of COVID-19 prevention for MICE
venues, including arranging the
COVID-19 screening points and well
ventilated rooms, as well as frequency
of air-conditioning system cleaning
and reducing crowds in areas of MICE
venues. Moreover, MICE venues should
be staffed with full-time occupational
health officers to frequently inspect
all processes of event organisation. In
addition, all staff should wear hygienic
masks all the time.
Moreover, the Ministry of Public
Health also gives advice to organisers
in preparation for event organisation
as follows:
Examine venue conditions to be
in compliance with the measures of
COVID-19 prevention;
Publicise information on hygiene
practices among event participants;
Arrange registration of participants
before attending events and interview
them to screen risk groups;
Measure body temperature of all
participants before attending events at
least two times a day: in the morning
and afternoon, and attach tags for those
who passed the screening;
Distribute hygienic masks to all participants and notify them to wear masks
all the time during event participation;
Provide hand sanitiser gel in public
areas, for example in front of meeting
rooms, food and drink stations, escalator
areas, and in front of lifts and toilets;

•
•
•
•
•
•

• Accommodate only 50 participants

for each meeting room and arrange
an area for coffee breaks with 1-metre
social distancing;
Prepare personal snacks and drinks;
Clean areas and objects frequently
used and touched, for example desks
and chairs in meeting rooms which
can be cleaned during coffee breaks,
as well as handrails, doorknobs and
lift buttons cleaned before and after
lunch breaks;
Arrange a first-aid area staffed by
expertise officers who can make quick
collaboration with medical centres in
case that there is a person who may
be at risk of the COVID-19 disease;
Make a list of medical centres to notify
participants before and on event days.
“Simple Ways to Prevent the
Spread of COVID-19 in Your Meetings
& Events” project provides a grant of
THB 30,000 to MICE entrepreneurs
certified with Thailand MICE Venue
Standard or TMVS or hotel operators
under the Thai Hotels Association to
implement the measures of COVID-19
screening and prevention which must
be in compliance with the COVID-19
control and prevention measures
initiated by the Ministry of Public
Health. Starting from April to June
2020, the project enables to boost
confidence of both exhibitors and
participants.
For more information, please
contact MICE Capabilities Department,
at E-mail: MICEstandards@gmail.com

•
•

•
•
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ALL ABOUT MICE

สถานที่จัดงานเตรียมพร้อมมาตรการ ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

MICE Venues Implementing COVID-19 Prevention Measures
แนะน�ำสถานที่จัดงานการันตีมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS - Thailand MICE Venue Standard)
ที่เตรียมความพร้อมมาตรการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของสถานที่จัดงานมาฝากกัน
All About MICE column is pleased to introduce MICE venues certified with the Thailand MICE
Venue Standards (TMVS) that are now boosting their readiness through the hygiene measures.

เอสอีเอซี
SEAC (South-East Asia Center)

เซ็นทาราแกรนด์และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

Centara Grand & Bangkok
Convention Centre at CentralWorld

ศูนย์พฒ
ั นาผูน้ ำ� และผูบ้ ริหารระดับสูง บนพืน้ ทีก่ ว่า 4,500 ตาราง
เมตร แบ่งเป็น 3 ชัน้ ชัน้ 1 เรียกว่า The Hub เป็นห้องรับแขก
ห้องอ่านหนังสือ และพืน้ ทีพ่ บปะสังสรรค์ ชัน้ 2 มีหอ้ งประชุม
ขนาดใหญ่ และห้องประชุมย่อย อีกทั้งยังมีโซนส�ำหรับการ
ประชุมกลุม่ ย่อย 4 – 6 คน ส่วนชัน้ 3 ส�ำหรับองค์กรทีต่ อ้ งการ
จัดการเรียนหลักสูตรต่างๆ ได้ พร้อมด�ำเนินมาตรการความ
ปลอดภัยด้านสาธารณสุขเพื่อให้สถานที่ประชุมและสังคมการ
เรียนรูไ้ ด้รบั การดูแลความปลอดภัยขัน้ สูงสุด

สัมผัสประสบการณ์ศูนย์การประชุมและการสัมมนาสมบูรณ์
แบบ เช่น ห้องโลตัสสวีท 17 ห้อง รองรับแขกได้ตงั้ แต่ 10-400
ท่าน ห้องเวิลด์บอลรูม 1,000 ทีน่ งั่ และนีค่ อื สถานทีจ่ ดั งานทีม่ ี
มาตรฐานใส่ใจและห่วงใยสุขภาพ ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัด
อุณหภูมิ จัดเตรียมเจลล้างมือ ฉีดพ่นสเปรย์ฆา่ เชือ้ โรคทัว่ บริเวณ
ท�ำความสะอาดปุม่ กดลิฟท์และพ่นฆ่าเชือ้ ทุก 30 นาที พร้อม
เตรียมรถพยาบาลและแยกผู้ป่วยในกรณีที่มีไข้ รวมถึงเตรียม
พร้อมพนักงานคัดกรองวัดอุณหภูมแิ ละสวมใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
Revel in an ultimate MICE experience such as 17 rooms
of Lotus Sweet accommodate 10-400 pax. and World
Ballroom has 1,000 seats. On top of that, this venue
cares for participants’ health by implementing the
following measures: arranging a body temperature
screening point; providing hand sanitiser gel; spraying
disinfectant all areas; cleaning and disinfecting lift
buttons every 30 minutes; and preparing an ambulance
and separating a person having a fever. Besides, staff is
required to measure body temperature and wear hygienic
masks at all the time while on duty.
999/99 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 103300
999/99 Rama I Rd., Pathumwan, Bangkok 10330
0 2101 1234
www.centarahotelsresorts.com/th/centaragrand/cgcw

Stretching over 4,500 sq.m., an executive, leadership
and innovation education centre divides usable areas
into three floors. The 1st floor is called The Hub serving
as a reception, reading and meeting area. A large meeting room and many small meeting rooms, together with
a small meeting zone suitable for 4-6 people are situated on the 2nd floor, while the 3rd floor is reserved for
organisations attending training courses. Moreover, SEAC
implements the hygiene measures to ensure the highest level of hygiene of the centre.
2525 FYI Center อาคาร 2 ถ.พระราม 4
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
2525 Building 2 FYI Center, Rama 4 Rd.,
Klongtoey, Bangkok 10110
0 2028 9759
www.seasiacenter.com
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โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราแม่สอด
Centra by Centara Hotel Mae Sot

มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก และห้องประชุมหลากหลายขนาด
สามารถรองรับแขกได้ตั้งแต่ 150-450 คน อีกทั้งยังเป็น
ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม ด้วยชือ่ เสียงทางด้าน
ชุมชนชาวเขาทีม่ สี สี นั เเละการท่องเทีย่ วเชิงผจญภัย จึงเป็น
จุดหมายส�ำคัญส�ำหรับการพบปะสังสรรค์ ประชุม และพัก
ผ่อน นอกจากนีย้ งั ใส่ใจในทุกการบริการและความปลอดภัย
ด้านสาธารณสุข อาทิ การเว้นระยะห่างทางสังคม การจัดเตรียม
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ให้บริการตามจุดต่างๆ การตรวจ
คัดกรองวัดอุณหภูมิให้แก่ผู้มาใช้บริการ เป็นต้น
Fully-equipped with many facilities, the hotel features
various sizes of meeting rooms which can accommodate 150-450 participants. Famous for its adventure
tourism and cultural tourism which provides opportunities for visitors to experience hill tribe communities, the hotel becomes a destination for meeting,
seminar and recreation. Besides, it implements the
healthcare and hygiene measures, for example social
distancing, providing hand sanitiser gel in public areas,
screening participants by measuring body temperature, etc.
100 ถ.สายเอเซีย อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
100 Asia Rd., Mae Sot, Tak 63110
055 532 601
www.centarahotelsresorts.com/th/centra/cms

ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
Duangjitt Resort & Spa

รีสอร์ท แอนด์ สปา ในจังหวัดภูเก็ต ทีม่ สี ภาพแวดล้อมบรรยากาศ
งดงามตามธรรมชาติ และบริการทีเ่ ป็นมิตร สามารถรองรับการ
ประชุมธุรกิจขนาดเล็กส�ำหรับ 20 คน จนถึงการสัมมนาใหญ่ได้
ถึง 2,000 คน พร้อมสร้างความมัน่ ใจให้ผใู้ ช้บริการด้วยมาตรฐาน
ความปลอดภัย ได้แก่ จุดคัดกรองผูใ้ ช้บริการ การท�ำความสะอาด
พืน้ ทีแ่ ละจุดสาธารณะ การสุขอนามัยของพนักงาน การสุขอนามัย
ในห้องครัว รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน
บริเวณจุดให้บริการต่างๆ ทัว่ พืน้ ทีโ่ รงแรม
Surrounded by beautiful scenery, a resort & spa in Phuket
welcomes all visitors with hospitality and offers various
meeting rooms, ranging from 20-pax small meeting rooms
to a large convention hall for 2,000 pax. Visitors can be
assured of its cleanliness as it arranges a screening point,
cleans and disinfects meeting rooms and public areas,
together with caring for staff and kitchen hygiene. It also
publicises the hygiene measures all over the hotel areas.
18 ถ.ประชานุเคราะห์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
18 Prachanukroh Rd., Patong Beach, Kathu, Phuket 83150
076 366 333
www.duangjittresort-spa.com

WHAT’S HAPPENING

Movenpick Hotel
Sukhumvit 15 Bangkok

01

Sukhumvit Soi 15,
Sukhumvit Road, Klong Toei Nuea,
Wattana, Bangkok 10110
0 2666 3333
resort.bdms.reservation@movenpick.com

Grand Mercure
Bangkok Asoke Residence

02

50/5 Sukhumvit Soi 19, Wattana District,
Bangkok 10110
0 2207 3333
grandmercurebangkokasoke

Conrad Bangkok

All Seasons Place, 873 Wireless Rd.,
Bangkok 10330
0 2690 9999
www.relishbangkok.com/conradweekly-offer

03

Chatrium Hotel

28 Charoenkrung Soi 70,
Bangkholame, Bangkok 10120
0 2307 8888
ChatriumHotelRiversideBangkok

04
05
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The Heritage Hotel

05

198 Soi Narathivas 3, Narathivas Rd.,
Silom, Bangrak, Bangkok 10500
0 2235 2888
www.theheritagebangkok.com

Rembrandt Hotel

22 Sukhumvit Soi 20, Klong Toey,
Bangkok 10110
0 2261 7100
rembrandtbkk

07

STAY SAVE 14 NIGHTS
19,999 THB

Ramada Plaza by
Wyndham Bangkok
Menam Riverside

06

2074 Charoenkrung Rd.,
Bangkok 10120
0 2688 1000
www.ramadaplazamenamriverside.com

Ambassador Hotel Bangkok
171 Sukhumvit Soi 11,
Sukhumvit Rd., Klongtoey Nue,
Wattana, Bangkok 10110
0 2254 0444
AmbassadorBangkok

08

WHAT’S HAPPENING
Centara Grand Central World
999/99 Rama 1 Rd., Pathumwan,
Bangkok 10330
0 2100 1234
centara.cgcw

Hotel Nikko Bangkok

01

27 Soi Sukhumvit 55 (Thonglor),
Sukhumvit Rd., Klongtan Nua,
Wattana, Bangkok 10110
0 2080 2111
www.nikkobangkok.com

03
Novotel Bangkok

392/44 Siam Square Soi 6, Rama I Rd.,
Pathumwan, Bangkok 10330
0 2209 8888
www.novotelbkk.com

Montien Riverside Hotel
372 Rama 3 Rd., Bangkhlo,
Bangkok 10120,
0 2292 2999
montien.river

05

19

05

W Bangkok

Imperial Hotel

Asia Hotel Bangkok

PULLMAN BANGKOK
KING POWER

106 North Sathorn Rd., Silom,
Bangrak, Bangkok 10500
0 2344 4000
WBangkok

296 Phayathai Rd,
Khwaeng Thanon Phetchaburi,
Ratchathewi, Bangkok 10400
08 3540 9626
asiahotelbkk

5th Fl, TCC Surawong Building,
290-290/1 Surawong Rd., Siphaya,
Bangrak, Bangkok 10500
0 2237 7715
www.imperialhotels.com

8/2 Rangnam Rd., Thanon-Phayathai,
Ratchathewi, Bangkok 10400
0 2680 9999
www.pullmanbangkokkingpower.com

08

