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WORKATION THAILAND
ท�ำงำนเที่ยวได้ รวมใจช่วยชำติ

กระทรวงการท ่องเที่ยวและกีฬา โดยการท ่องเที่ยวแห ่งประเทศไทย (ททท.) จัดท�าโครงการกระตุ ้น 
การเดินทาง “Workation Thailand ท�างานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ” ภายใต้โครงการผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ททท.  
สร้างเสริม เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการเพื่อสร้างความมั่นใจแก่
นักท่องเที่ยว อีกทั้งสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อกระตุ้นตลาดในประเทศ  
แบบ Force Move Tourism โดยมแีก่นส�าคญัในการสือ่สาร คอื “Workation Thailand ท�างานเทีย่วได้ รวมใจช่วยชาต”ิ 
ภายใต้แนวคิด “Working Outing & Meeting from Somewhere ความอิสระที่องค์กรและหน่วยงานสามารถเปลี่ยน
ทุกที่ของประเทศไทยให้กลายเป็นที่ท�างาน พบปะ พูดคุย สังสรรค์ และจัดประชุมท่ามกลางบรรยากาศที่แตกต่าง 
ไปจากเดิม” โดยเชิญชวนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ องค์กร และหน่วยงาน เดินทางท่องเที่ยวผ่าน 
เส้นทางการท่องเที่ยว 5 ประเภท คือ CSR Outing ท�างานแบบสุขกาย สุขใจ ได้ตอบแทนสังคมและรักษา 
สิ่งแวดล้อม ต่อมาเป็น Special Interest ท่องเที่ยวไปกับความสนใจพิเศษที่คุณเลือกได้ เรียนรู้ควบคู่ไปกับการ
ท�างาน ต่อมา Community สร้างทีมเวิร์ค ความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน ด้วยกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน  
ต่อมา Luxury & Gastronomy พบปะหารอื ประชมุบนเรอืยอร์ช แบบ Exclusive และสดุท้าย Special Deal ดลีพเิศษ
เฉพาะ Workation Thailand เสนอส่วนลดพิเศษสุด พร้อมสิทธิพิเศษอื่น ๆ
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และส�าหรับหน่วยงานที่รวมใจช่วยชาติ ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้อยู่รอดจะได้รับของรางวัล, Certificate และ 
โล่ประกาศเกียรติคุณจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านการสะสมคะแนนที่เรียกว่า  
“Survival Point” หรอืคะแนนสะสมช่วยเหลอืผูป้ระกอบการให้อยูร่อด โดยแบ่งเป็นระดบัต่าง ๆ  ได้แก่ Bronze Certificate  
ใช้จ่าย 500,000 บาท คะแนนสะสมครบ 5,000 แต้ม Silver Certificate ใช้จ่าย 1,250,000 บาท คะแนนสะสม  
12,500 แต้ม Gold ใช้จ่าย 2,000,000 บาท คะแนนสะสม 20,000 แต้ม และ รางวัลส�าหรับผู้ที่ใช้จ่ายมากที่สุด  
มีคะแนนสะสมสูงสุดจะได้รับรางวัลเพียงหนึ่งเดียว คือ Legendary Certificate อีกทั้งยังมีการมอบของสมนาคุณ 
ต่าง ๆ ให้แก่องค์กรและนิติบุคคลที่ร่วมซื้อแพ็กเกจในโครงการอีกด้วย 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ workationthailand.com และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมส�าหรับผู้ที่สนใจ 
ซื้อแพกเกจได้ที่ Official Line : @workationthailand ส�าหรับผู้ประกอบการทางโรงแรม หรือสินค้าบริการต่าง ๆ 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Official Line : @workationagency

QR CODE ส�ำหรับผู้ขำย / สถำนประกอบกำร / AGENCY QR CODE ส�ำหรับผู้ซื้อ / องค์กร / หน่วยงำน





































ฌอง อล กอติเ ์ 
(JEAN PAUL GAUTIER) 

ู้เ ็ ิ ั ด ์
ู้ซึ่งเ ็ ไอคอ และ ีวิสั ัศ ์ ักออกแ เสื้อ ้า ู ้ ิ่งใหญ่ได้เฉลิ

ฉลองค อ กา �างา  50 ี เ ื่อวั ี่ 22 ก าค ี ี้ ี่โ งละค  
ชาเตอเลต์ (Chêtelet) ีกา ส ้างโ เดี ี่งดงา และกา เดิ แ ี่ อก
ควา อลงักา ซึง่ได้ ั กา ื ขึ้ เ ือ่ อืจาก ูเ้ข้าช  ด้ว จติวญิญาณ
อิิส ะและ ีควา สดใส ักออกแ ชาว ั่งเศส ี่โด่งดัง ู้ ี้ ักจะ ฎิเส

ู แ กา �างา ี่ตา ตัว ด้ว ควา สัต ์ซื่อ ี่ ีต่อต เอง เขาได้ส ้าง
ลงา ีเ่ ็ สิง่ต้องห้า ซึง่เต็ ไ ด้ว ควา งดงา ใ กุ ู อ ์  ใ กา

โชว์ค ัง้ ีส้ า้งควา ส กุส า และควา ตื่ ตาและ อกให้เห็ กา �างา
ี่แส ิเศษ
า  โด  โซเ ี  ซา เชซ (Sofia Sanchez) และ อโ  อ เจี ลโล (Mauro 

Mongiello)
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