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หัวข้ อ : “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย”ครัง้ ที่ 38 สง่ างาม 5 ภาคยกวิถีชุมชนไว้ สวนลุม
จากนโยบายของรัฐบาลประกาศให้ ปี 2561 เป็ น “ปี ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยัง่ ยืน ” หรื อ “Amazing
Thailand Year 2018” โดยระดมทุกภาคส่วนนําประเทศไทยไปสูก่ ารเป็ นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เจริญเติบโต
อย่างยัง่ ยืน โดยมุง่ เน้ นการกระจายรายได้ ลงสูช่ มุ ชนและเมืองระดับรอง ด้ วยเหตุนี ้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) จึงจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครัง้ ที่ 38 โดยนําของดีของเด่นของเมืองไทยยกมาไว้ ที่สวน
ลุมพินี กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้ างแรงบันดาลใจให้ ชาวไทยและต่างชาติได้ สมั ผัส และตอกยํ ้าเป้าหมายชัดเจน
ในการท่องเที่ยวเมืองไทยตลอดปี นี ้
นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้วา่ การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิ ดเผยว่า งาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย”ครัง้ ที่ 38
ประจําปี 2561 กําหนดจัดขึ ้นระหว่างวันที่ 17 -21 มกราคม 2561 เวลา 12.00-22.00 น. สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
โดยจะทําพิธีเปิ ดในเวลา 18.00 น. โดยนําเสนอโซนกิจกรรมท่องเที่ยวจํานวน 10 โซน ที่นา่ สนใจได้ แก่
โซน 1 เที่ยวตามรอยพระบาท ตามศาสตร์ พระราชา การแสดงสาธิตเห่เรื อสุพรรณหงส์จําลอง ความยาว 22
เมตร โดยความร่วมมือจากกองทัพเรื อ จัดแสดงเห่เรื อเพื่ออนุรักษ์ฟืน้ ฟูมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติที่เกี่ยวกับ
พระราชประเพณีดงเดิ
ั ้ ม ให้ คงอยูแ่ ละเป็ นที่ร้ ูจกั แก่คนรุ่นหลัง พร้ อมนําเสนอนิทรรศการ “ตามรอยพระบาท
ตามศาสตร์ พระราชา” ภายใต้ เนื ้อหา “วิชา ๙ หน้ า ศาสตร์ พระราชา ตําราของพ่อ ”
โซน 2 แนะนําโปรแกรมและสินค้ าท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2561 ว่าด้ วยโปรแกรมและสินค้ าท่องเที่ยว
ภายในประเทศ ตลอดปี 2561 ของ ททท. เช่น โครงการ 12 เมืองต้ องห้ ามพลาด...พลัส , โครงการท้ าเที่ยวข้ าม
ภาค, โครงการวันธรรมดาน่าเที่ยว, กิจกรรมสําหรับกลุม่ ผู้หญิง, กิจกรรมสําหรับผู้สงู วัย รวมถึงโครงการ “Go
Local - เที่ยวท้ องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” อีกทังยั
้ งมีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว 4 สมาคม ได้ แก่
สมาคมผู้ประกอบการนําเที่ยวไทย (สนท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.), สมาคมไทย
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) และสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) ร่วมให้ ข้อมูล
แนะนําโปรแกรมท่องเที่ยวด้ วย
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โซน 3 หมูบ่ ้ านท่องเที่ยว 5 ภูมิภาค (กลาง-ตะวันออก-เหนือ-ใต้ -อีสาน) นําเสนอหมูบ่ ้ านท่องเที่ยว 5 ภูมิภาค
เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวได้ สมั ผัสบรรยากาศจําลองเสมือนจริง สร้ างการรับรู้ความเป็ นเอกลักษณ์ของพื ้นที่ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวเกิดความต้ องการเดินทางไปยังพื ้นที่ทงั ้ 5 ภูมิภาคเริ่มต้ นจาก
ภาคกลาง “สุขกลางใจใกล้ แค่เอื ้อม” ภายใต้ แนวคิด “วิถีถิ่น แผ่นดินทอง” (วิถีชมุ ชนในแถบลุม่ แม่นํ ้า
เจ้ าพระยา) นําเสนอรูปแบบวิถีความเป็ นอยูข่ องชุมชนในแถบลุม่ แม่นํ ้าเจ้ าพระยา ศิลปวัฒนธรรมที่เคยเป็ นที่
นิยมในอดีต โดยมีโซนที่นา่ สนใจต่างๆ อาทิ บ้ านเรื อนไทยภาคกลาง “บ้ านขุนช้ าง” จังหวัดสุพรรณบุรี, โซน
“D.I.Y. สไตล์ภาคกลาง”, โซนงานวัด, ลิเกโรงใหญ่, โซนตลาดย้ อนยุค, โซน 15 ตลาดบก 16 ตลาดนํ ้า, โซน
ชุมชนเด่นภาคกลาง และโซนสาธิตสืบสานงานศิลป์(ช่างสิบหมู)่ เป็ นต้ น
ภาคตะวันออก “สีสนั ตะวันออก” ภายใต้ แนวคิด “Sea-fruit” เติมเต็มประสบการณ์มหัศจรรย์กบั “สีสนั
ตะวันออก” ด้ วยสีสนั ความอร่อยจากอาหารทะเล ผัก ผลไม้ ขึ ้นชื่อ และบรรยากาศท้ องทะเลตะวันออกที่มีความ
ทันสมัย ผ่านการนําเสนอในโซนต่างๆ อาทิ “Sea-fruit” ที่เป็ นการผสมผสานระหว่างผลไม้ และสัตว์จากท้ อง
ทะเล, โซน Seafood & Chef ชุมชน, โซน Fruit Market โซนอาหาร (วิถี...การกิน), โซนวิถีชมุ ชน, โซนวิถี...ฝี มือ
ไทย และโซนวิถีพอเพียง เป็ นต้ น
ภาคเหนือ “เหนือฝั นล้ านแรงบันดาลใจ” ภายใต้ แนวคิด “อลังการล้ านนาเรื องรอง” นําเสนอความรุ่งเรื อง
งดงาม สง่างาม ความสวยงามของวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นของภาคเหนือ วิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์และความ
ร่วมสมัยของงานหัตถศิลป์ ที่ก่อให้ เกิดแรงบันดาลใจ ผ่านการนําเสนอในโซนต่างๆ อาทิ ปราสาทล้ านนา
ออกแบบจากสถาปั ตยกรรมจองพารา, โซนธรรมะสร้ างแรงบันดาลใจ, โซนชุมชนชาวเหนือ, โซนโครงการหลวง,
โซนสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ , เวทีรําวง เวทีตอ่ นยอนนําเสนอศิลปะการแสดงทังแบบดั
้
งเดิ
้ ม
และร่วมสมัย, โซนป๊ าดโซะ!! ของดี๊ดี๋ (OTOP), โซนฮักคาเฟ่ (กาแฟ) และโซนกาดม่วนใจ๋ เป็ นต้ น
ภาคใต้ “ปั กษ์ใต้ ...ปั กหมุด หยุดเวลา” ภายใต้ แนวคิด “เที่ยวใต้ ได้ อะไรมากกว่าที่คดิ ” นําเสนอมุมมองใหม่ของ
การเดินทางท่องเที่ยวภาคใต้ ที่นอกจากจะมีทะเลที่สวยงามแล้ ว ยังมีสิ่งที่นา่ สนใจอีกมากมาย โดยมีโซนต่างๆ
ที่นา่ สนใจ อาทิ treet Art รูปปั น้ นางเงือก ประติมากรรมปลาใบ ตู้ไปรษณีย์สงู ใหญ่ , โซนตลาดใต้ โหนด, โซน
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นิทรรศการ : ร่วมชมนิทรรศการถ่ายทอดอีกมุมมองของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , โซนกิจกรรมสาธิต ชวนร่วม
ชมและร่วมลงมือทํากิจกรรมสาธิตที่นา่ สนใจและหาดูได้ ยาก อาทิ การจักสานจากต้ นคลุ้ม จังหวัดสตูล , การ
ร้ อยลูกปั ดโนราเป็ นเครื่ องประดับ จังหวัดพัทลุง และโซนเวทีหลัก : จําลองฉากหน้ าผาหาดไร่เลย์ ในลักษณะ 3
มิติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “อีสานแซ่บนัว” ภายใต้ แนวคิด “Cool Isan (วิถีถิ่น สูว่ ิถีเทรนด์) นําเสนออัตลักษณ์
ตัวตนของชาวอีสาน ผ่านวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี อาหาร ผ้ าพื ้นเมืองของชาวอีสาน ในมุมมอง
ใหม่ๆ ที่มีความร่วมสมัยมากขึ ้น อาทิ พญาศรี สตั นาคราช ประเพณีไหลเรื อไฟ บายศรี พญานาค, โซน #เที่ยว
อีสานเหนือ-“เส้ นทางท่องเที่ยวตามรอยพญานาค", โซน #เที่ยวอีสานกลาง-“เส้ นทางท่องเที่ยวตามรอย
ไดโนเสาร์ ”, โซน #เที่ยวอีสานใต้ -“เส้ นทางท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมขอม”, โซน “ธรรมะ ธรรมดา
ธรรมชาติ”, โซนลานแซ่บนัว “ชวนสะเดิด ระเบิดความแซ่บ ” กับอาหารพื ้นบ้ านอีสานรสเด็ด , โซน“DIY อีสาน
เฮ็ดมือ” และโซนการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ททท.จัดขบวนแห่วฒ
ั นธรรม 5 ภูมิภาคทุกวัน
เวลา 17.00 น. ภายในบริเวณสวนลุมพินี
โซน 4 อาหารดัง 50 เขต กทม. พบอาหารเด่น ททท. 5 ภูมิภาค โดยนําเสนอ “ปิ่ นโต ภาชนะคูบ่ ้ านวิถีไทย”
วัตถุดบิ ความอร่อยแบบฉบับ กทม. และอาหารเด่นขึ ้นชื่อจาก 5 ภูมิภาค รวม 75 ร้ านค้ า
โซนที่ 5 เวทีกลาง (การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงร่วมสมัย) จัดพิธีเปิ ด ต้ อนรับบุคคลสําคัญ จัดการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 5 ภาค การแสดงร่วมสมัยและคอนเสิร์ตจากศิลปิ นที่ได้ รับความนิยม ในทุกวันของ
การจัดงาน อาทิ ตู่ ภพธร, ป๊ อป ปองกูล, นภ พรชํานิ, ก็อต จักรพันธ์ , ฝน ธนสุนทร, ก้ อง ห้ วยไร่ , ปู่ จ๋าน ลอง
ไมค์, ลําไย ไหทองคํา เป็ นต้ น
โซน 6 TAT STUDIO นําเสนอภายใต้ แนวคิด “ปี ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยัง่ ยืน : Amazing Thailand
Tourism Year 2018” กิจกรรมภายในโซนนี ้จะจําลองรูปแบบ Studio ที่มีกิจกรรมประเภท DJ & VJ ดําเนิน
รายการถ่ายทอดสด โดยเชื่อมสัญญาณผ่านจอ LED ทัว่ บริเวณการจัดงาน ให้ นกั ท่องเที่ยวที่เดินชมงานได้ ชม
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บรรยากาศสดภายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครบทุกโซน นอกจากนี ้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้ บริการแก่
นักท่องเที่ยว
โซน 7 กิจกรรมท่องเที่ยว OUTDOOR FEST เป็ นโซนกิจกรรมประเภท Outdoor โดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานพันธมิตร 12 หน่วยงาน อาทิ 1) โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า นํากิจกรรมภายใต้ Theme
งานวัด 2) กองทัพเรื อ โดยกิจการพลเรื อน นําเรื อใบ และเรื อใบมด มาแสดงโชว์ และ 3) Ride to Khongs
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมแข่งจักรยานเลียบแม่นํ ้าโขงที่จะจัดขึ ้นช่วงต้ นเดือนมีนาคม 2561 เป็ นต้ น
โซน 8 TAT LAB นําเสนอกิจกรรม Workshop รูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรม Workshop เพื่อสุขภาพ ได้ แก่ ทําอ
โรม่า ทําลูกประคบ กิจกรรม Workshop เพื่อสิ่งแวดล้ อม เช่น การทําเครื่ องประดับจากกระดาษ จัดสวนในขวด
แก้ ว กิจกรรม Workshop ด้ านอาหาร ได้ แก่ อาหารออร์ แกนิก ทําพิซซ่า ฯลฯ รวมถึง Special Zone อาหารและ
เมนูอินเทรนด์มากมายจาก Celeb ได้ แก่ แม่น้อย โพธิ์งาม / ขายส้ มตํา , ป๋ าเทพ / ขายขนมเปี๊ ยะ, นํ ้าฝน พัช
รินทร์ / ขายคุกกี ,้ น็อต วรฤทธิ์ / ขายไก่ปิง้ เนื ้อปิ ง้ , นาตาลี / ขายขนมเบเกอรี่ , โย ยศวดีและเอ อัญชลี / ขาย
แซนด์วิชเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมพูดคุย/เสวนา ร่วมกับศิลปิ น นักแสดงและผู้มีชื่อเสียงในสาขาต่างๆ เช่น ท็
อป พิพฒ
ั น์ (Eco Tourism), โย ยศวดี (เรื่ องสุขภาพ/การออกกําลังกาย) เป็ นต้ น
โซน 9 กิจกรรม CSR “ขยะให้ โชค” จัดกิจกรรม “ขยะให้ โชค” สร้ างจิตสํานึกใส่ใจในสิ่งแวดล้ อม และลดปริมาณ
ขยะในแหล่งท่องเที่ยว พร้ อมลุ้นรับรางวัลชิงโชคและของที่ระลึก เพียงนําขยะที่สามารถรี ไซเคิลได้ เช่น ขวดนํ ้า
พลาสติก, ขวดแก้ ว และกระป๋ องต่างๆ มาทิ ้งลงในถังขยะที่จดั ไว้ บริเวณทางออก เพื่อร่วมบริจาคให้ กบั
หน่วยงานเพื่อสิ่งแวดล้ อมต่อไป
โซน 10 ประชารัฐ (หน่วยงานพันธมิตรร่วมจัดกิจกรรม) ความร่วมมือทางธุรกิจท่องเที่ยวจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ร่วมออกบูธจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานทังสิ
้ ้นกว่า 12
หน่วยงาน ได้ แก่ กรมทรัพยากรธรณี , องค์การสวนสัตว์ ,ตํารวจท่องเที่ยว, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
(มหาชน)-ประชารัฐรักสามัคคี , ขสมก., ศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน), นครชัยแอร์ ,
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การท่องเที่ยวกองทัพเรื อ, การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย, โรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา, บริษัท
ไปรษณีย์ไทย จํากัด และสายการบิน AirAsia
ผู้วา่ การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวในตอนท้ ายว่า “คาดว่าจะมีผ้ เู ข้ าร่วมชมงาน “เทศกาล
เที่ยวเมืองไทย” ครัง้ ที่ 38 ประจําปี 2561 นี ้ ไม่ตํ่ากว่า 600,000 คน ซึง่ จะสร้ างแรงบันดาลใจให้ เกิดการ
เดินทางท่องเที่ยวจริงไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 61 ของผู้เข้ าร่วมชมงาน
คาดว่าจะก่อให้ เกิดรายได้ ในระหว่างการจัดงานให้ ชมุ ชน/ผู้ประกอบการที่เข้ าร่วมงานในทันทีกว่า 420 ล้ าน
บาท และจะส่งผลให้ เกิดรายได้ จากการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศกว่า 1 ล้ านล้ านบาท”
ทังนี
้ ้ สําหรับผู้เข้ าร่วมชมงาน เพื่อความสะดวก สามารถใช้ บริการขนส่งสาธารณะ ผู้เข้ าร่วมงานสามารถ
เดินทางด้ วยรถสาธารณะประจําทาง รถไฟฟ้าใต้ ดนิ MRT สถานีสีลม (ประตู 1) รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง
หรื อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 1672 เบอร์ เดียวเที่ยวทัว่ ไทย.
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