


Domestic

โครงการ 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวนั
มหศัจรรยเ์มืองไทยท่ีตอ้งไปสมัผสั



จากภาวะเศรษฐกิจและความวุน่วายทางการเมืองในปัจจุบนัไดส่้งผลใหค้นไทย

• เกิดความเบ่ือหน่าย

• ตอ้งควบคุมการใชจ้า่ยมากยิง่ขึ้ น 

• ท่องเท่ียวลดลง

ที่มา

โดยเฉพาะในชว่ง Low season ท่ีจะมาถึงน้ี                                   

ก็อาจส่งผลกระทบใหป้ริมาณการท่องเท่ียวลดลงไปอีก



วตัถุประสงค์

1.จะตอ้งปลุกอารมณค์นไทยใหเ้กิดความรูสึ้กอยากลุก
ออกมาท่องเท่ียวเพือ่ชว่ยเศรษฐกิจชาติ ใหก้าร

ท่องเท่ียวกลบัมาคึกคกัเหมือนเดิม

2.จะตอ้งสรา้งใหเ้กิดกระแสแรงๆ และมีความใหม ่ใหค้น
ไทยต่ืนตวัวา่ตอ้งออกไปท่องเท่ียวตลอดทั้งปี ไมไ่ป

ไมไ่ดแ้ลว้



• สรา้งmagnet แรงๆ ท่ีถา้ใครพลาดแลว้..ถือวา่พลาดเลย

• น าเสนอสดุยอดความงาม แหล่งท่องเท่ียวท่ีจดัไดว้า่ดีท่ีสุด 

ท่ีครั้งหน่ึงในชีวิตตอ้งไปสมัผสั

• สรา้งกระแสใหม ่เพ่ือใหค้นไทยต่ืนเตน้ท่ีจะออกมาท่องเท่ียวกนั
มากขึ้ น...ถ่ีขึ้ น... ตลอดปี โดยเฉพาะในช่วง low season

กลยุทธ์



สุดยอดมุมมองของการท่องเท่ียว                                       

มาจากการไดไ้ปช่ืนชมแหล่งท่องเท่ียวน้ันๆ

ในต าแหน่งและ ในช่วงเวลาท่ีสวยงามท่ีสุด

แนวความคิด



ทั้งหมดน้ีเป็นท่ีมาของ...

โครงการ

12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวนั
มหศัจรรยเ์มืองไทยท่ีตอ้งไปสมัผสั



12 เดือน
คือปรากฏการณธ์รรมชาติท่ีถูกคดัสรรมาแลว้ว่าสวยท่ีสุด.. น่าดท่ีูสุด 

ท่ีจะปรากฏความงามมาใหด้ไูดเ้ฉพาะเดือนน้ันๆ เท่าน้ัน

7ดาว
มหศัจรรยแ์ห่งความสวยงามท่ีเกิดข้ึนยามค า่คืนท่ีน่าสนใจท่ีสุด

ของเมืองไทย

9ตะวนั
สุดยอดแห่งปรากฏการณภ์าคกลางวนั ยามท่ีธรรมชาติถูกอาบไป

ดว้ยแสงอาทิตยส์รีระของความงดงามจะปรากฏใหเ้ราเห็น

โครงการ 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวนั



12 เดือน
คือปรากฏการณธ์รรมชาติท่ีถูกคดัสรรมาแลว้ว่าสวยท่ีสุด.. น่าดท่ีูสุด 

ท่ีจะปรากฏความงามมาใหด้ไูดเ้ฉพาะเดือนน้ันๆ เท่าน้ัน

โครงการ 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวนั



มกราคม

ฟ้าสีชมพกูบัซากุระเมืองไทย
ขนุแม่ยะ-อ่างขาง-อินทนนท ์จ. เชียงใหม่



บึงนกน ้ายามเชา้จ านวนมากท่ีสุดในเมืองไทย
บึงบรเพ็ด จ. นครสวรรค์

มกราคม



ถนนดอกไมท้องกวาว เรียงรายนับพนัๆตน้
อ.ดอกค าใต ้จ.พะเยา

กุมภาพนัธ์



กุมภาพนัธ์

ชมพภูคูาแหล่งเดียวในโลกเดือนเดียวของปีท่ีจะไดเ้ห็น

ดอยภคูา จ.น่าน



มีนาคม

เดือนเดียวท่ีปลาน ้าลึกจะแหวกวา่ยมาใหเ้ราดูใกล้ๆ

เกาะสุรินทร ์จ.พงังา



มีนาคม

เกาะหอ้ง มหศัจรรยใ์นป่าเกาะ
จ.กระบ่ี



มหศัจรรย ์ลานผีเส้ือนับแสนตวั
อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแกว้, แคมป์บา้นแกร่ง แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

เมษายน



สามพนัโบกมหศัจรรยแ์หง่ภผูาใตม้หานทีแมโ่ขง
จ.อุบลราชธานี

เมษายน



พฤษภาคม

ภเูขียว ผืนป่าแหง่การคืนสู่ธรรมชาติ

จ.ชยัภมูิ



พฤษภาคม

ภเูขียว ผืนป่าแหง่การคืนสู่ธรรมชาติ

จ.ชยัภมูิ

ไปเฝ้าชมกระทิงฝงูกลางป่าตาพระยา

จ.สระแกว้



มิถุนายน

สะวนันาเปล่ียนสีดุจพรมหญา้สีเขียวสุดลกูหลูกูตา
ทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก



มิถุนายน

เปราะภใูนสายหมอกท่ีแปกด า

ภหูลวง จ.เลย



กรกฏาคม

กระเจียวบานในม่านฝนท่ีป่าหินงาม
จ.ชยัภมูิ



กรกฏาคม

มหศัจรรยล์านหินแตก น ้าตกหมนัแดงและสายหมอก
ภหูินร่องกลา้ ภทูบัเบิก จ.พิษณุโลก 



สิงหาคม

ทะเลดอกไมใ้นป่าสน
ภสูอยดาว จ.อุตรดิตถ์



สิงหาคม

ทุ่งหญา้ขา้วก า่ท่ีผาเดียวดายผืนป่ามรดกโลกใกลก้รุง
เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา



กนัยายน

ป่าดึกด าบรรพท่ี์สมบรูณท่ี์สุด สมัผสัพรรณไมห้ิมาลยั

ดอยอินทนนท ์จ.เชียงใหม่



เหยี่ยวเจา้เวหาบินสวนสนามใหช้ม
จ.ชุมพร

กนัยายน



ตุลาคม

อาณาจกัรแหง่สีสนัลานดอกไมผ้าแตม้
ผาแตม้ จ.อุบลราชธานี



ตุลาคม

พลบัพลึงธารบานสะพรัง่ท่ีเดียวในเมืองไทย
คลองนาคา จ.ระนอง



พฤศจิกายน

ทะเลหมอก 360 องศา
ดอยกาดผี จ.เชียงราย



พฤศจิกายน

ดอยแม่อคูอขุนเขาแหง่ทะเลดอกไมสี้ทอง
จ.แม่ฮ่องสอน



ธนัวาคม

ป่าเมเป้ิลเปล่ียนสี
ภกูระดึง จ.เลย



ธนัวาคม

ป่าเปล่ียนสี ฤดใูบไมร้ว่งท่ีสวยท่ีสุดในเมืองไทย
น ้าหนาว จ. เพชรบรูณ์



12 เดือน
คือปรากฏการณธ์รรมชาติท่ีถูกคดัสรรมาแลว้ว่าสวยท่ีสุด.. น่าดท่ีูสุด 

ท่ีจะปรากฏความงามมาใหด้ไูดเ้ฉพาะเดือนน้ันๆ เท่าน้ัน

7ดาว
มหศัจรรยแ์ห่งความสวยงามท่ีเกิดข้ึนยามค า่คืนท่ีน่าสนใจท่ีสุด

ของเมืองไทย

โครงการ 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวนั



จุดไฟ เล่นเทียน ประกวดแสงสีปราสาทไมเ้กี๊ ยะ

งานจองพารา
แม่ฮ่องสอน



คืนมหศัจรรยน์อนนับดาวท่ีมอหินขาว จ.ชยัภมูิ

งานจองพารา
แม่ฮ่องสอน



อลงัการแสงทองสะทอ้นมงักรยามค า่คืน ราวกบัเคล่ือนไหวในหมู่เมฆ

อุทยานมงักรสวรรค์
สุพรรณบุรี



เทศกาลไหลเรือไฟ จ.นครพนม



เสน้ทางการเดินทางของดวงดาวเร่ิมตน้ท่ีน่ี

เทศกาลแห่ดาว
อ.เมือง จ.สกลนคร



เมืองเก่าอยุธยา ยามราตรี



พระจนัทรข้ึ์นท่ีอ่าวประจวบฯ

อุทยานมงักรสวรรค์
สุพรรณบุรี



12 เดือน
คือปรากฏการณธ์รรมชาติท่ีถูกคดัสรรมาแลว้ว่าสวยท่ีสุด.. น่าดท่ีูสุด 

ท่ีจะปรากฏความงามมาใหด้ไูดเ้ฉพาะเดือนน้ันๆ เท่าน้ัน

7ดาว
มหศัจรรยแ์ห่งความสวยงามท่ีเกิดข้ึนยามค า่คืนท่ีน่าสนใจท่ีสุด

ของเมืองไทย

9ตะวนั
สุดยอดแห่งปรากฏการณภ์าคกลางวนั ยามท่ีธรรมชาติถูกอาบไป

ดว้ยแสงอาทิตยส์รีระของความงดงามจะปรากฏใหเ้ราเห็น

โครงการ 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวนั



มหศัจรรยเ์งาสะทอ้นพระธาตุไม่กลบัหวั

วดัอคัโขชยัคีรี
ล าปาง



เวยีนเทียนกลางน ้า

กวา๊นพะเยา
พะเยา



มหศัจรรยรุ์ง้กินน ้าท่ีน ้าตก

ทีลอจอ่ และ ทีลอซู
จ. ตาก



ปราสาทหินพนมรุง้
บุรีรมัย์

มหศัจรรยแ์สงอาทิตย์



รบัตะวนัแรก...ท่ีแมน่ ้าสองสี

ริมแม่น ้าโขง
อ าเภอโขงเจียม อุบลราชธานี



เมื่อตะวนัตรงหวั ทัว่ทั้งถ ้าเป็นสีมรกต

ถ ้ามรกต
ตรงั



ดงตาลเรียงราย ตะวนัลบัขอบฟ้า

แหลมพรหมเทพ
ภเูก็ต



ชมพระอาทิตยต์กจากในถ ้าท่ีเดียวในเมืองไทย

ถ ้าพระนาง 
จ.กระบ่ี



สุดยอดมุมพระอาทิตยข์ึ้ นเหนือป่าเกาะ

เกาะยาวน้อย 

จ.พงังา



12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวนั                                

จึงเป็นปรากฏการณอ์นัแสนงดงาม                       

ของแหล่งท่องเท่ียวทัว่ประเทศ                       

ท่ีจะปลุกกระแสใหเ้กิดความน่าสนใจต่อเน่ืองทั้ง 

12 เดือน ทั้งยามกลางวนัและกลางคืน



แผนการส่ือสาร                      

12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวนั



12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวนั
มหัศจรรยเ์มืองไทยท่ีตอ้งไปสมัผสั

ภาพยนตรโ์ฆษณา

ทางโทรทศัน์ 2 เร่ือง

หนังสือคู่มือแจกฟรี 100,000 เล่ม

ส่ือหนังสือพิมพ์

Inspirational Magazine

แจกฟรี รายเดือน 

ส่ือออนไลน์

Press conference / PR



ระยะเวลาในการด าเนินงาน

มิถุนายน – กนัยายน 2552



ผลที่คาดว่าจะไดร้บั

• การท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้ น ไม่นอ้ยวา่ 5% ในชว่ง low season

• เศรษฐกิจหมุนเวียนไปทัว่ทุกภมิูภาค

• คนไทยเกิดแรงกระตุน้และอยากออกมาท่องเท่ียวตลอดทั้งปี



ผูร้ว่มสนบัสนุนโครงการ



สิ่งที่ผูร้ว่มสนบัสนุนไดร้บั

1 Exclusive เป็นผูร้่วมสนับสนุนโครงการ เพ่ือกระตุน้การ

ท่องเท่ียวในประเทศ ร่วมกบั ททท. โดยไม่รบัสินคา้คู่

แขง่ขนั

2 ร่วมแถลงขา่วเปิดตวัโครงการร่วมกบั ททท. ในฐานะผู ้

ร่วมสนับสนุนโครงการ

มลูค่า 300,000 บาท

มลูค่า 300,000 บาท



สิ่งที่ผูร้ว่มสนบัสนุนไดร้บั

3 ไดร้บัหนังสือคู่มือ 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวนั

จ านวน 50,000 เล่ม @ 120 บาท 

มลูค่า 6,000,000 บาท



สิ่งที่ผูร้ว่มสนบัสนุนไดร้บั

4 ศนูยบ์ริการของผูร้่วมสนับสนุนโครงการ ถือเป็นจุดแจก

คู่มือ 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวนั เพ่ือใหผู้ม้าใชบ้ริการ

และนักท่องเท่ียวมาขอรบัคู่มือ

5 ประชาสมัพนัธช์ื่อศนูยบ์ริการของผูร้่วมสนับสนุน

โครงการ ผ่านส่ือโทรทศัน์, ส่ือวิทยุและส่ือหนังสือพิมพ ์

เพื่อโปรโมทจุดแลกรบัคู่มือ

มลูค่า 300,000 บาท



สิ่งที่ผูร้ว่มสนบัสนุนไดร้บั

6 ลงช้ินงานโฆษณาสินคา้ของผูร้่วมสนับสนุนโครงการ ลง

ประชาสมัพนัธใ์นหนังสือคู่มือ 12 เดือน 7 ดาว 9 

ตะวนั จ านวน 2 หนา้

7 ลง Logo ปกหลงัและหน้าใน ในหนังสือคู่มือ 12 เดือน 

7 ดาว 9 ตะวนั

มลูค่า 100,000 บาท

มลูค่า 100,000 บาท



สิ่งที่ผูร้ว่มสนบัสนุนไดร้บั

8 ลงช้ินงานโฆษณาสินคา้ของผูร้่วม

สนับสนุนโครงการในนิตยสาร

ท่องเท่ียว “หนีกรุง” 

ฉบบัละ 1 หนา้ จ านวน 4 ฉบบั

มลูค่า 200,000 บาท



สิ่งที่ผูร้ว่มสนบัสนุนไดร้บั

9 Exclusive ส าหรบัสมาชิกของผูร้่วมสนับสนุนโครงการ 

จ านวน 50 ท่าน เดินทาง ฟรี ไป Trip 12 เดือน

7 ดาว 9 ตะวนั ร่วมกบันักเขียนและชา่งภาพชื่อดงั เพ่ือ

ท่องเท่ียวและเรียนรูก้ารการถ่ายภาพ

10 สามารถน าภาพแหล่งท่องเท่ียวในคู่มือไปใชใ้นการท า

กิจกรรมทางการตลาดได้

มลูค่า 800,000 บาท

มลูค่า 400,000 บาท



รวมมูลค่า 8,500,000 บาท



งบประมาณ

3,500,000 บาท

และขอเป็นจุดประชาสมัพนัธโ์ครงการ



THANK YOU


