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รายงานการเยือนงานแสดงสินค้าและบริการส าหรับเรือส าราญ Seatrade Cruise Global 2019 

 
ณ Miami Beach Convention Center 
เมืองไมอามี มลรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา 

ระหว่างวันที่ 8-11 เมษายน 2562 
****************************************************************************************************** 
ชื่องาน:  Seatrade Cruise Global 2019 
สถานที:่  Miami Beach Convention Center เมืองไมอามี มลรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา 
ผู้จัดงาน:  Informa ด้วยการสนับสนุนจาก Cruise Lines International Association (CLIA) ซึ่ ง เป็น

สมาคมการค้าของเรือส าราญที่ใหญ่ที่สุดในโลก , Florida-Caribbean Cruise Association 
(FCCA) ซึ่งมีสมาชิกเรือส าราญและผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจนี้ครอบคลุมถึงร้อยละ 95 ของธุรกิจเรือ
ส าราญจากทั่วโลก 

ค่าเข้าชมงาน: ราคาล่วงหน้า 115 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน (สามารถเข้าได้เฉพาะพ้ืนที่แสดงสินค้า)  

ค่าร่วมสัมมนา: ราคาล่วงหน้าเข้าสัมมนาราคา 1,299 ดอลลาร์สหรัฐ และราคา 1,799 ดอลลาร์สหรัฐส าหรับ 
VIP All Access (เข้าได้ทั้งงานแสดงและสัมมนา happy Hours และ Reception ตลอดรายการ) 

จ านวนคูหา:  753 คูหา จาก 140 ประเทศ  
ผู้เข้าร่วมงาน: 80 สายเดินเรือส าราญ รวมถึงสายเดินเรือ ประเทศและเมืองท่องเที่ยว ท่าเรือแทบทุกหัวเมือง

จากทั่วโลก โรงแรม ที่พัก สินค้าและบริการส าหรับเรือส าราญและผู้ร่วมแสดงสินค้าและบริการ 
ผู้เข้าชมงาน: 13,000 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารสายการเดินเรือ ผู้ซื้อ และผู้มีอ านาจตัดสินจากสายเดินเรือจากท่ัว

โ ล ก  เ ช่ น  Carnival, Disney Cruise Line, Princess Cruise, Royal Caribbean, Oceania 
Cruise, MSC ฯลฯ 

ข้อมูลงาน งาน Seatrade Cruise Global จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2528 ซึ่งงานในปีนี้นับเป็นปีที่ 35 
แล้ว งานนี้นับว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการเรือส าราญโลก มีท่าเรือมากมายประมาณ 150 ท่าเรือจากทั่วโลก
มาใช้พ้ืนที่คูหาเพ่ือประชาสัมพันธ์ในงาน สินค้าและบริการที่มาน าเสนอในงานมีมากมายหลากหลายรูปแบบ ทั้ง
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร อุปกรณ์ บริการต่อเรือส าราญ บริการตกแต่งภายใน บริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง
สถานที่ท่องเที่ยวและองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวจากแทบจะทั่วโลกมาน าเสนอจุดขายของตนในงานนี้มากมาย 

การแบ่งส่วนการจัดแสดง แบ่งเป็น 12 ส่วน ดังนี้ 
1. สมาคมในอุตสาหกรรมเรือส าราญ (Cruise Industry Association) 
2. สายเดินเรือส าราญ (Cruise Line) 
3. ส่วนแสดงบริการออกแบบตกแต่งภายใน (Design & Ship Interiors) 
4. ส่วนแสดงสินค้าเทคโนโลยีบันเทิง (Entertainment) 
5. ส่วนแสดงสินค้าและบริการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environment & Health) 
6. ส่วนแสดงสินค้าและบริการด้านการโรงแรมและอาหาร (Hotel Operation & Concessions) 
7. ส่วนแสดงสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
8. ส่วนคูหาประชาสัมพันธ์ท่าเรือและแหล่งท่องเที่ยว (Ports  & Destinations) 



 

หน้าที่ 2 จาก 7 หน้า 

9. ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ (Publication) 
10.  ส่วนแสดงสินค้าด้านความปลอดภัย (Safety & Security) 
11.  ส่วนแสดงอุปกรณแ์ละเทคโนโลยีการต่อเรือส าราญ (Ship Equipment & Shipbuilding) 
12. ส่วนการบริการในเรือ (Ship Services) 

ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเรือส าราญของโลก  
ในปัจจุบันนี้มีสายเดินเรือส าราญมี 2 ประเภทคือ 
1. สายเดินเรือที่ท่องแม่น้ ามี 29 สายเดินเรือ โดยมีส านักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐฯ 9 สาย 

เยอรมันนี 7 สาย สหราชอาณาจักร 3 สาย รัสเซียและออสเตรเลียประเทศละ 2 สาย และออสเตรีย ฝรั่งเศส 
ญี่ปุ่น เปรู โปรตุเกสและสวิสเซอร์แลนด์อีกประเทศละ 1 สายเดินเรือ  

2. สายเดินเรือส าราญท่องสมุทรที่ยังให้บริการอยู่ทั่วโลกถึง 65 สายเดินเรือ โดยมีส านักงานใหญ่
อยู่ในสหรัฐฯ 22 สาย สหราชอาณาจักร 10 สาย เยอรมันนี 9 สาย สวิสเซอร์แลนด์ จีน ฮ่องกง นอร์เวย์ 
ฟินแลนด์ กรีกและออสเตรเลียประเทศละ 2 สาย และมี อาร์เจนติน่า แคนาดา ไซปรัส ฝรั่งเศส อินเดีย อิสราเอล 
อิตาลี โมนาโก โปรตุเกสและเสปนอีกประเทศละ 1 สายเดินเรือ ในขณะนี้มีเรือส าราญท่องสมุทรให้บริการอยู่
ทั้งสิ้น 207 ล า มีจ านวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 28.5 ล้านคน คาดว่าในปี พ.ศ. 2570 จะมีเรือส าราญท่องสมุทรเพ่ิมขึ้น
อีกเป็น 256 ล าและมีผู้โดยสารใช้บริการทั้งสิ้น 32.8 ล้านคน ผู้โดยสารเรือส าราญท่องสมุทรมีอายุเฉลี่ยประมาณ 
47 ปี และโดยเฉลี่ยจะเที่ยวครั้งละ 7 วันในแต่ละเทียวการเดินทาง 

หากจ าแนกตามภูมิภาคผู้โดยสารจากทวีปอเมริกาเหนือมีจ านวนสูงที่สุด 14.24 ล้านคน ยุโรป 
7.17 ล้านคน เอเชีย-แปซิฟิก 5.701 ล้านคน อเมริกาใต้ 9.3 แสนคน และจากภูมิภาคอ่ืน ๆ อีก 4.76 แสนคน 
โดยในภูมิภาคอเมริกาเหนือและใต้มีอัตราขยายตัวสูงที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 9.4 และเป็นที่น่าจับตาว่ามีภูมิภาคอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากยุโรปและเอเชีย-แปซิฟิกท่ีมีอัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 12.4 

 

     
จากรายงานของ  Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA) ในปี  พ.ศ.  2561 มี

นักท่องเที่ยวใช้บริการเรือส าราญทั่วโลก 28.2 ล้านคน (ขยายตัวจากร้อยละ 5.6 จากปีที่ผ่านมา) มีผู้โดยสารจอง
เกินจ านวนที่มีให้บริการตลอด เห็นได้ชัดว่ามีความต้องการใช้บริการเรือส าราญขยายตัวขึ้นจนปริมาณเรือขยายตัว
ตามไม่ทัน การท่องเที่ยวด้วยเรือส าราญกลายเป็นการพักผ่อนกระแสหลักและพัฒนาต่อยอดด้วยการเน้นสร้าง
ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ โดยมีการน าเอานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือความบันเทิงใหม่ ๆ มาให้บริการบนเรือ ซึ่ง
สามารถดึงดุดผู้โดยสารทั้งเก่าและผู้ที่ไม่เคยใช้บริการเรือส าราญมาก่อนเพิ่มมากข้ึน 

สถานที่ท่องเที่ยวในแถบทะเลแคริบเบียนยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด โดย
ครองส่วนแบ่งตลาดถึงกว่าหนึ่งในสาม หรือร้อยละ 34.4 อีกทั้งรายได้ต่อหัวยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับผลดี
จากสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐที่ปรับตัวดีขึ้น และในปี 2562 จ านวนผู้โดยสารทั่วโลกก็ยังทะลุเป้าที่เคยเก็งเอาไว้
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ที่เพียง 27.2 ล้านคน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2562 จะมีผู้โดยสารล่องเรือส าราญทั่วโลกถึง 30 ล้านคน บริษัท
ท่องเที่ยวที่รับรองโดย CLIA ถึง 8 ใน 10 รายคาดว่าจะขายได้เพ่ิมข้ึนอีกในปี 2019 

 
 
ในปี พ.ศ. 2560 ธุรกิจเรือส าราญสร้างมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจถึง 1.34 แสนล้านเหรียญ

สหรัฐฯ มีการจ้างงาน 1.11 ล้านต าแหน่งที่จ่ายค่าจ้างรวมมูลค่าถึง 45.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นธุรกิจ
ท่องเที่ยวที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในแง่อัตราการจองตั๋ว มีการใช้บริการเกินกว่าร้อย
ละ 100 มาอย่างต่อเนื่อง  

เรือส าราญในปัจจุบันมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ล้ าสมัยมากมาย มีทั้งเครื่องจ าลองการดิ่งพสุธา 
โก-คาร์ท รถไฟเหาะตีลังกา สปา หุ่นยนค์บริการเครื่องดื่ม อาหารที่ปรุงโดยเชฟชื่อดัง ห้องพักที่เป็นห้องสวีท
ทั้งหมด และและบริการที่คัดสรรมาให้เหมาะกับทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มาทั้งครอบครัวจากหลาย ๆ รุ่นสามารถพัก
และท่องเที่ยวพร้อมกันได้ ไปจนถึงนักเดินทางเดี่ยว พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก บริการและความบันเทิงที่
เหมาะสมกับคนทุกรุ่นได้ในเรือส าราญแต่ละล าในแต่ละเที่ยวได้อย่างครบครัน 

จากรายงานของทั้งกลุ่ม CLIA และ FCCA ต่างก็สรุปออกมาเผยแพร่ในงานตรงกันว่า แนวโน้ม
ของการท่องเที่ยวกับเรือส าราญ ส าหรับในปี พ.ศ. 2562 พอสรุปได้ดังนี้ 

1. การท่องเที่ยวเรือส าราญแบบที่สามารถแชร์บน Instagram ได้ - การโพสต์ภาพและข้อความ
ผ่าน Instagram เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้คนออกไปท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ที่โพสต์ใน Instagram โดย
เฉลี่ยจะการแท๊กข้อความว่า #travel อยู่ถึง 351 ล้านครั้ง 

2. ฟ้ืนฟูสุขภาพ – ผู้คนมีความเครียดจากการงานมากขึ้น จึงอยากปลีกเวลามาฟ้ืนฟูสภาพกายใจ 
สายเดินเรือจึงมีบริการกิจกรรมฟ้ืนฟูสุขภาพครบวงจรให้บริการบนเรือมากข้ึน อาทิ สปาแนวฟ้ืนฟูสุขภาพ สถานที่
พักสูดออกซิเจน รายการอาหารเพื่อสุขภาพและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพใหม่ ๆ บนเรือ 

3. ประสบการณ์แห่งความส าเร็จ - การท่องเที่ยวแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์มีพัฒนาการไปไกล
กว่าเดิมเพราะนักท่องเที่ยวมองหาการท่องเที่ยวที่ให้ประสบการณ์ เป็นชิ้นเป็นอันมากกว่าเพียงการชมทิวทัศน์
เท่านั้น การหาประสบการณ์ชีวิตที่เริ่มเน้นวัตถุประสงค์ชัดเจนขึ้น และสายเดินเรือส าราญต่างก็ตอบสนองความ
ต้องการนี้ด้วยกิจกรรมตั้งแต่การพาไปพิชิตเส้นทางสู่ Machu Picchu ไปจนถึงการจัดอบรมวิธีปรุงอาหารโดยเชฟ
ระดับ Cordon Bleu 

4. สมาร์ทเทคโนโลยี - สายเดินเรือต่าง ๆ น าเอาเทคโนโลยีที่สวมใส่ตามร่างกายได้มาใช้กันทั่วไป 
เพ่ือให้การท่องเที่ยวส าหรับแต่ละคนเป็นไปตามความต้องการส่วนบุคคลได้ดียิ่งขึ้น มีทั้งที่เป็น พวงกุญแจ สร้อยคอ 
สร้อยข้อมือ ฯลฯ 
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5. การท่องเที่ยวแบบมีจิตส านึก - สายเดินเรือให้บริการแบบมีจิตส านึกที่ดียิ่งขึ้นกว่าเคย ด้วย
การท างานร่วมกับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เพ่ืออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อจ ากัดร่องรอยความเสียหายต่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
อันเป็นผลจากการท่องเที่ยวทิ้งไว้เบื้องหลังให้น้อยที่สุด 

6. การเข้าถึงแหล่งที่ไม่มีใครเข้าถึงได้ – ผู้โดยสารเรือส าราญอยากมีโอกาสเข้าไปสัมผัส
บรรยากาศในสถานที่ซึ่งไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวทั่ว ๆ ไปเข้าชมได้ ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงผู้โดยสารเรือส าราญ
เท่านั้นที่มีสิทธิเข้าไปถึงได้ อาทิ หมู่เกาะกาลาปากอส และทวีปแอนตาร์กติก 

7. Gen Z ท่องสมุทร – ในอีก 2 ปีข้างหน้า คนรุ่นใหม่ (เกิดช่วงปี พ.ศ. 2538 – 2558) จะ
เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ออกมาท่องเที่ยวเรือส าราญมากที่สุดล้ าหน้ากลุ่ม Gen Y หรือ Millennials ซึ่งกลุ่ม Gen Z นี้
จะชอบท ากิจกรรมจริง ๆ จัง ๆ มากกว่าการเดินชมสิ่งของ และมีแรงบันดาลใจให้ท่องเที่ยวมากกว่า โดยจะเน้นไป
ท่องเที่ยวหลากหลายจุดหมายและประสบการณ์แปลก ๆ ใหม่ ๆ อาทิ เทศกาลดนตรีกลางทะเล 

8. การผจญภัยนอกฤดูท่องเที่ยว - การท่องเที่ยวนอกฤดูเริ่มได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น มีทั้งนัก
ท่องเรือส าราญที่จะหนีอากาศหนาวมาเที่ยวเขตร้อน หรือมองหาการพักผ่อนในพ้ืนที่ซึ่งมีอากาศเย็นสบายตาม
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ๆ สายเดินเรือหลายรายมีการน าเสนอประสบการณ์แบบครั้งเดียวในชีวิตในช่วงเดือนที่
อากาศถึงจุดเยือกแข็งมากมายหลายรายการ อาทิ การชมแสงเหนือ เยือนถ่ินอาศัยของเพนกวินและการท่องตลาด
คริสต์มาสในยุโรป 

9. นักท่องเที่ยวที่ติดงาน – นักท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยวไปด้วยท างานไปด้วยมีมากขึ้น จึงต้องมี
บริการ WiFi โต๊ะท างาน หรือร้านกาแฟที่ท างานไปด้วยได้ 

10. ล่องเรือแบบเน้นนักท่องเที่ยวสตรี - มีนักท่องเที่ยวสตรีเพ่ิมมากขึ้น บริษททัวร์หลายแห่งจึง
คิดรายการท่องเที่ยวแบบสตรีเป็นศูนย์กลางตามความสนใจและให้โอกาสเชื่อมโยงกันระหว่างนักท่องเที่ยวสตรี
ด้วยกันเองมากขึ้น รวมถึงมีการแวะแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ๆ ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิสตรี 

11. นักท่องเที่ยวแบบบินเดี่ยว – สถิติจากค าที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลบน Google ด้วยค าว่า 
“solo travel” และ “traveling alone” มีมากขึ้น ชี้ถึงความสนใจในการท่องเที่ยวแบบเดินทางคนเดียวมากขึ้น 
การท่องเที่ยวกับเรือส าราญนั้นไมจ่ าเป็นต้องค้นคว้าหาข้อมูลมากมายก่อนการเดินทางเช่นการท่องเที่ยวแบบอื่น ๆ 
แม้จะเป็นปลายทางที่คนทั่วไปเข้าไม่ถึง ยังเปิดโอกาสให้เชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยวรายอ่ืน ๆ ตั้งกลุ่มกับเพื่อนใหม่ ๆ 
ในขณะที่หาประสบการณ์แบบครั้งเดียวในชีวิตไปพร้อม ๆ กันด้วยได้ 
ผลการเยือนงาน 
  ในปีนี้ เนื่องจากผู้จัดย้ายสถานที่จัดงานจาก  Fort Lauderdale Convention Center มายัง 
Miami Beach Convention Center ซึ่งมีพ้ืนที่จัดแสดงงานกว้างกว่า จึงท าให้สามารถจัดผังแสดงงานได้อยู่ใน
พ้ืนที่ Hall เดียวกัน สามารถแบ่งโซนได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ภายในงานมีคูหาของส านักงานการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ณ นครนิวยอร์กร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยมาจัดแสดงคูหาประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลการ
ส าหรับตลาดเรือส าราญในไทยและศักยภาพท่าเรือของไทยด้วย ซึ่งเป็นการเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 
แล้ว โดยจัดแสดงอยู่ในโซนแหล่งท่องเที่ยว/ท่าเรือของกลุ่มประเทศอาเซียน แต่พบว่ามีผู้เดินชมงานค่อนข้างบาง
ตา อาจเป็นเพราะส่วนใหญ่ผู้เข้าชมงานยังเข้าฟังการสัมมนาอยู่ ในส่วนของสินค้าและบริการส าหรับเรือส าราญ
พบว่า มีการจัดแสดงสินค้าอยู่ และเนื่องจากจะมีการแยกจัดงาน Cruise Ship Interior Expo และงาน Marine 



 

หน้าที่ 5 จาก 7 หน้า 

Catering Expo ในระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2562 จึงท าให้บางบริษัทน่าจะไปเข้าร่วมงานดังกล่าว
เนื่องจากตรงกลุ่มเป้าหมายกว่า  

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  1. ตลาดเรือส าราญมีขนาดใหญ่และมีศักยภาพในการขยายตัวเพ่ือรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่
ขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสั่งซื้อสินค้าของสายเดินเรือแต่ละครั้งมักจะสั่งซื้อเป็นจ านวนมาก จึงมีผู้ที่สนใจ
และต้องการเจาะตลาดเป็นจ านวนมากท าให้ระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง นอกจากนี้ สายการ
เดินเรือแต่ละรายยังมีนโยบายการสั่งซื้อสินค้าที่แตกต่างกันด้วย ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้ประสบความส าเร็จในการ
เจาะตลาดอุตสาหกรรมเรือส าราญ คือ การเข้าถึงผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจ ดังนั้น หากโอกาสเข้าร่วมงานอย่าง
สม่ าเสมอจะช่วยให้สามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการที่มีอ านาจตัดสินใจและน าไปสู่การขยายตลาดเรือ
ส าราญได้ในอนาคต 

  2. ตลาดเรือส าราญเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหม่ส าหรับผู้ประกอบการไทย จึงยังไม่มีข้อมูลที่จะ
สามารถน าไปใช้เพ่ืออ้างอิงส าหรับการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามข้อก าหนดและมาตรฐานสินค้าที่จะ
น าไปใช้บนเรือส าราญ ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างจากการใช้ตามบ้านเรือนหรือโรงแรมทั่วไปค่อนข้างจ ากัด 
เช่น มีน้ าหนักมาก ขนาดสินค้าใหญ่เกินไป อีกทั้งยังไม่ได้ผ่านการทดสอบและรับรองคุณภาพความทนทานของ
สินค้าในสภาวะแวดล้อมที่มีความชื้นและความเค็มสูงในมหาสมุทร (marine grade) เช่น การทดสอบสารเคลือบ
ช้อนส้อมสเตนเลสไม่หลุดลอก การทดสอบความทนทานและการติดไฟของผ้าใบที่ใช้ห่อหุ่มเฟอร์นิเจอร์ภายนอก
อาคาร (Outdoor Furniture) เป็นต้น โดยเฉพาะสินค้าที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นจุดขายส าคัญของการผลิตสินค้า
ส าหรับเรือส าราญ เช่น กระดาษช าระที่สามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว หรือสารเคมีท าความสะอาดที่ไม่เป็นพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เนื่องจากการปล่อยขยะลงทะเลจะท าให้เกิดภาวะโลกร้อนและสร้างมลภาวะให้แก่โลกซึ่ง
บรรดาเรือส าราญค านึงถึงเป็นสิ่งแรก 

ทั้งนี้สคต.ไมอามีจะเดินทางไปส ารวจงาน Cruise Ship Interior Expo และงาน  Marine 
Catering Expo และจะน าเสนอผลการเยือนต่อไป 

 
********************************************** 

 
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี 

15 พฤษภาคม 2562 



 

หน้าที่ 6 จาก 7 หน้า 

ภาพบรรยากาศภายในงานนทิรรศการสินค้าและบริการเรือส าราญ Seatrade Cruise Global 2019 

 

 
โถงทางเข้ามีชื่อท่าเรือทั่วโลกที่ให้บริการแก่เรือส าราญ 

 
น.ส. นธิิมา ศิริโภคากิจ - ผอ. สคต.ไมอามี ถ่ายภาพร่วมกันกับทีมงาน TAT และ PAT ที่มาออกบูธ 

   
สินค้าฑธรรมดา ๆ แต่มีจุดเด่นเน้นให้เหมาะกับการใช้งานบนเรือส าราญ (หมอน รองเท้า จานชาม) 

         
เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิศวกรรม และนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพ่ือใช้กับเรือส าราญโดยเฉพาะมากมาย 



 

หน้าที่ 7 จาก 7 หน้า 

  
สิงคโปร์มาขายทั้งเฟอร์นิเจอร์และท่าเรือที่อ้างว่าเป็น No. 1 Port of Call 

  
บริษัทรับต่อเรือส าราญจากฟินแลนด์ เยอรมันเน้นขายของ ไม่เน้นท่องเที่ยว 

     
 

     
แหล่งท่องเที่ยว ท่าเรือมากันจากทั่วทุกมุมโลกเพ่ือประชาสัมพันธ์ดึงดูดเรือส าราญไปใช้บริการ 

 


