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ลากูน่าภูเก็ตมาราธอนที่จัดงานโดย จีเอเอ อีเว้นท์ มีกิจกรรม 3 วัน 

ได้แก่ งานแสดงสินค้าสำาหรับผู้สนับสนุน เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์

และบริการ งานปารตี้และการต้อนรับระดับวีไอพี และการเชิญถ้วยรางวัล

งานนี้เป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานและเน้นให้ครอบครัวมีส่วนร่วม 

ซึ่งเป็นการสนับสนุนองค์การกุศลในท้องถิ่น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาลากูน่า

ภูเก็ตมาราธอนได้ระดมทุนให้กับศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ “Fully Booked” 

ของลากูน่าภูเก็ต หนึ่งล้านบาท สำาหรับโครงการโรงเรียนบ้านเจ้าครัว ในจังหวัดพังงา 

และกองทุนเพื่อเด็กของลากูน่าภูเก็ต (CFF) ซึ่งสนับสนุนค่าอาหารให้สถานสงเคราะห์

เด็กกำาพร้าในจังหวัดภูเก็ต

รวมแผนการตลาดของคุณไว้ในงานวิ่งลากูน่าภูเก็ตมาราธอน 2563...

“งานวิ่งมาราธอนแนวหน้า

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...”

ดำาเนินการจัดงานโดย จีเอเอ อีเว้นท์

สนับสนุนการตลาดโดย บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด – ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

งานวิ่งมาราธอนแนวหน้าของเอเชียตะวันออก

1

นักวิ่งหนึ่งหมื่นหาพันชีวิตจะ “วิ่งบนสวรรค” ในงานลากูนา
ภูเก็ตมาราธอน 2563
วันศุกรที่ 4 - วันอาทิตยที่ 6 ธันวาคม 2563 จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
งานลากูนาภูเก็ตมาราธอนที่โดงดังระดับโลกถูกจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองปที่ 15 ดวยนักวิ่งเขารวมจำนวนมากจากมากกวา
50 ประเทศ ที่คาดวาจะมีจำนวนถึง 15,000 คน เพิ่มขึ้น 29% จากป 2562

ลากูนาภูเก็ตมาราธอนที่รับรองโดยสมาคมมาราธอนและการแขงขันวิ่งระยะไกลนานาชาติ จะจัดขึ้นตั้งแตพระอาทิตยตกจนถึง
พระอาทิตยขึ้นตลอดเวลา 2 วัน ไดแก วันที่ 5 และ 6 ธันวาคม 2563 ซึ่งดำเนินการจัดงานโดยบริษัทจัดการกีฬาชั้นนำ
อยาง จีเอเอ อีเวนท ที่มีการบันทึกเวลาและผลลัพธแบบมืออาชีพโดยสปอรตสแตทส เอเชีย จึงรับประกันมาตรฐานสูงสุด
ในระดับสากล

นักกีฬา 11,645 คน จากทั่วโลกมุงหนาไปยังภูเก็ตเพื่อ “วิ่งบนสวรรค” ในงานลากูนาภูเก็ตมาราธอน หลังจากที่ปกหมุดใหภูเก็ต
เปนปลายทางการทองเที่ยงเชิงกีฬาระดับโลก ลากูนาภูเก็ตมาราธอนไดกลายเปนงานวิ่งมาราธอนแนวหนาในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต

นักวิ่งจะแขงกันใน 5 ระยะทาง ไดแก การวิ่งระยะทาง 2 กม. สำหรับเด็ก การวิ่งระยะทาง 5 กม. การวิ่งระยะทาง 10.5 กม.
ฮาลฟมาราธอน (21.097 กม.) และมาราธอน (42.195 กม.)

ลากูนาภูเก็ตมาราธอนมีการแขงขันมาราธอนประเภททีม ซึ่งประกอบดวยนักวิ่ง จำนวน 4 คน แตละคนจะวิ่ง 10.55 กม.
และจะจัดขึ้นพรอมกับการแขงขันมาราธอนในเชาวันอาทิตย
ประเภททีมถือวาเปนโอกาสอันดีสำหรับทีมบริษัท
ครอบครัวหรือกลุมเพื่อนฝูงในการเขารวมงานแบบเปนทีม
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ผู้เข้าร่วม
 

ลากูน่าภูเก็ตมาราธอนเป็นงานวิ่งมาราธอนแนวหน้าของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

งานนี้ไม่ได้มุ่งเน้นในการทำาลายสถิติโลก แต่ตั้งใจจะสร้างการ

แข่งขันที่ได้รับการยกย่อง ซึ่งจะเผยให้เห็นความงดงามอัน

แท้จริงของจังหวัดภูเก็ต

งานนี้จัดขึ้นโดย จีเอเอ อีเว้นท์ ให้เป็นงานที่สนุกสนาน และส่ง

เสริมการเข้าร่วมของครอบครัว มีระยะทางในการแข่งขันสำาหรับ

นักวิ่งทุกรุ่นอายุและทุกสภาพร่างกาย

วันจัดงานที่เลือกเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตได้ประโยชน์สูงสุดโดย

เฉพาะ แม้ว่าจะจัดงานขึ้นนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ลากูน่าภูเก็ต

มาราธอน 2563 จะกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยงให้เติบโต

ตลอดช่วงเวลานอกฤดูกาลท่องเที่ยว

การแยกตามจังหวัดของผู้เข้าร่วมชาวไทย ในปี 2562

1 ภูเก็ต 3,398 33.5%

2 กรุงเทพฯ 2,888 28.4%

3 นนทบุรี 454 4.5%

4 สุราษฎร์ธานี 365 3.6%

5 สงขลา 288 2.8%

6 สมุทรปราการ 238 2.3%

7 ชลบุรี 216 2.1%

8 กระบี่ 190 1.9%

9 ปทุมธานี 187 1.8%

10 นครศรีธรรมราช 159 1.6%

จังหวัดอื่น ๆ 1761 17.5%

งานวิ่งมาราธอนแนวหน้าของเอเชียตะวันออก

การคาดการณ์จำานวนผู้เข้าร่วมงาน 

ในปี 2563

2020

มาราธอน 3,500

ฮาล์ฟมาราธอน 6,000

วิ่งระยะทาง 10.5 กม. 3,400

วิ่งระยะทาง 5 กม. 1,800

วิ่งระยะทาง 2 กม. สำาหรับเด็ก 300

วิ่งประเภททีม 30

รวมทั้งสิ้น 15,030

ประเทศที่เข้าร่วมในปี 2562

NatioNality 2018

ไทย 10,254

ฮ่องกง 221

สิงคโปร์ 209

จีน 206

มาเลเซีย 163

ญี่ปุ่น 118

ประเทศอื่น ๆ 474

รวมทั้งสิ้น 11,645

ผู้เข้าร่วมงาน ในปี 2558 – 2562

2015 2016 2017 2018 2019

มาราธอน 1,321 1421 1,546 1,927 2,803

ฮาล์ฟมาราธอน 1,407 1769 2,190 2,997 4,432

วิ่งระยะทาง 10.5 กม. 1,378 1410 1,387 1,990 2,644

วิ่งระยะทาง 5 กม. 756 1018 1,204 1,620 1,552

วิ่งระยะทาง 2 กม. สำาหรับเด็ก 129 200 248 319 266

วิ่งประเภททีม 9 24

รวมทั้งสิ้น 4,991 5,818 6,575 8,862 11,645
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การกุศล
 

ลากูน่าภูเก็ตมาราธอน 2563 จะใช้ความสำาเร็จด้านการกุศลของงานวิ่งมาราธอนที่ผ่านมา โดยการกระตุ้นให้นักวิ่งสนับสนุน

ในการระดมเงินบริจาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อการกุศลผ่านทาง “มูลนิธิลากูน่าภูเก็ต”

มูลนิธิลากูน่าภูเก็ต ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาและสังคมของชุมชนท้องถิ่น 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและธรรมชาติ รวมถึงการบรรเทาเหตุฉุกเฉิน

ความคิดริเริ่มของมูลนิธิลากูน่าภูเก็ต ได้แก่ โปรแกรมโรงเรียนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการโรงเรียน

ร่วมพัฒนา หลักสูตรว่ายน้ำาเพื่อเอาชีวิตรอดกับลากูน่าภูเก็ต และศูนย์การเรียนรู้ “Fully Booked!” ของลากูน่าภูเก็ต  

ศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่

นอกจากนี้มูลนิธิยังให้การสนับสนุนความพยายามในการอนุรักษ์เต่าทะเลอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต

และกองบัญชาการทัพเรือ ภาคที่ 3 กองทัพเรือไทยและศูนย์ภาษาอังกฤษชุมชนลากูน่าภูเก็ต

นอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการสร้างความตระหนักรับรู้และระดมเงินทุนสำาหรับกองทุนเพื่อเด็ก (CFF) ด้วยแนวคิดของ 

“หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ บันดาลฝัน” เพื่อสนับสนุนโภชนาการของเด็กยากไร้ CFF สนับสนุนเด็กกำาพร้ามากกว่า 400 คน 

และเด็กด้อยโอกาสจากสถานสงเคราะห์ 7 แห่ง ในจังหวัดภูเก็ต

ในปี 2562 ลากูน่าภูเก็ตมาราธอนเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เพื่อการกุศล “2 พันล้านกิโลเมตรสู่ความปลอดภัย” ของ UNHCR 

ในการส่งเสริมการเดิน การวิ่งและปั่นจักรยานรอบโลก โดยการสะสมไมล์และลายเซ็นเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

เงินบริจากเพื่อการกุศลจากนักวิ่งรวมทั้งสิ้นมากกว่า 250,000 บาท ในปี 2562

งานวิ่งมาราธอนแนวหน้าของเอเชียตะวันออก
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เส้นทางวิ่ง
 

เส้นทางแข่งขันตั้งอยู่ท่ามกลางฉากหลังอันงดงามของแมกไม้เขียวขจีของป่าเขตร้อนของจังหวัดภูเก็ต สวนยางพาราและ

สับปะรด ชายหาดที่เด่นสะดุดตา หมู่บ้านท้องถิ่นที่ดูแปลกตา สถานที่สำาคัญทางวัฒนธรรมที่สวยงามและแน่นอน 

ลากูน่าภูเก็ตอันน่าทึ่ง

ลากูน่าภูเก็ตมาราธอนนำาเสนอเส้นทางวิ่งบนพื้นราบน่าดึงดูดใจเป็นส่วนใหญ่ที่ครอบคลุมระยะทาง 42.195 กม. 

ของเกาะภูเก็ตอันงดงาม

จุดเริ่มต้นอยู่ที่ลากูน่าภูเก็ต เส้นทางวิ่งจะมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือถึงบ้านดอน จากนั้นขึ้นเหนือผ่านอำาเภอถลาง

ไปยังหาดในยางและเลี้ยวกลับไปยังหาดลายันตลอดทาง

คนที่มีชื่อเสียง
 

ลากูน่าภูเก็ตมาราธอนจะดึงดูดคนที่มีชื่อเสียงหลายคนให้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อการกุศลของงานวิ่ง ได้แก่ 

ตูน จากวงบอดี้ สแลม, วาเนสซ่า เมืองโคตร มิสไทยแลนด์เวิลด์, มาริโอ้ เมาเร่อ, อนันดา เอฟเวอริ่งแฮม และผู้แข่งขัน

จากรายการแข่งขันลดน้ำาหนักอันโด่งดังในเอเชีย เดอะ บิ๊กเกสท์ ลูสเซอร์ เอเชีย ได้แก่ แกรรี่ โฮลเด้น 

และสุทัศน์ (โทนี่) ชาญวิเศษ ที่ตั้งเป้าหมายในการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายการออกกำาลังกายครั้งแรก

หลังจากจบรายการ

ตารางการแข่งขัน ปี 2563

วันที่ ช่วงเวลา กิจกรรม

13:00 – 21:00 รับของที่ระลึก และ งานแสดงสินค้าที่เต็นท์ใหญ่ ลากูน่าโกรฟ

09:00 – 15:00

12:00 – 15:00

16:00

17:00

17:25

18:30 (approx.)

19:00

19:30  

รับของที่ระลึก และ งานแสดงสินค้าที่เต็นท์ใหญ่ ลากูน่าโกรฟ

ปาร์ตี้พาสต้าที่อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต

เริ่มวิ่งระยะทาง 2 กม. สำาหรับเด็ก ลากูน่าโกรฟ

เริ่มวิ่งระยะทาง 10.5 กม. ลากูน่าโกรฟ

เริ่มวิ่งระยะทาง 5 กม. ลากูน่าโกรฟ

พิธีเชิญรางวัลสำาหรับผู้ชนะรวมทั้งหมด ลากูน่าโกรฟ

การประกาศรางวัลสำาหรับผู้ชนะในกลุ่มอายุ ลากูน่าโกรฟ

จบการแข่งขัน ลากูน่าโกรฟ

04:00 – 04:20

04:30

05:30

06:50 (approx.)

07:05 (approx.)

08:00 – 12:00

09:00 (approx.)

09:30

12:00

วีไอพีและสื่อมาถึงเต็นท์วีไอพี ลากูน่าโกรฟ

เริ่มวิ่งมาราธอนและมาราธอนประเภททีม ลากูน่าโกรฟ

เริ่มวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ลากูน่าโกรฟ

นักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกของฮาล์ฟมาราธอน ลากูน่าโกรฟ

นักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกของมาราธอน ลากูน่าโกรฟ

งานแสดงสินค้าที่เต็นท์ใหญ่ ลากูน่าโกรฟ

พิธีเชิญรางวัลสำาหรับผู้ชนะทั้งหมด ลากูน่าโกรฟ

การประกาศรางวัลสำาหรับผู้ชนะในกลุ่มอายุ ลากูน่าโกรฟ

จบการแข่งขัน เส้นชัย ลากูน่าโกรฟ

งานวิ่งมาราธอนแนวหน้าของเอเชียตะวันออก
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วันศุกรที่ 4 ธันวาคม

วันเสารที่ 5 ธันวาคม

วันอาทิตยที่ 6 ธันวาคม



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ประเภทการแข่งขัน

มาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน

วิ่งระยะทาง 

10.5 กม.

วิ่งระยะทาง 5 กม.

วิ่งระยะทาง 2 กม. 

สำาหรับเด็ก

ชาย หญิง

ประเภท

ทีม

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

18-29 

ปี

18-29 

ปี

Open

16-29 

ปี

16-29 

ปี

13-19 

ปี

13-19 

ปี

12-16 

ปี

12-16 

ปี

ไม่แบ่งรุ่น

อายุ

ไม่แบ่งรุ่น

อายุ

30-39 

ปี

30-39 

ปี

30-39 

ปี

30-39 

ปี

20-29 

ปี

20-29 

ปี

ไม่แบ่งรุ่น

อายุ

ไม่แบ่งรุ่น

อายุ

40-49 

ปี

40-49 

ปี

40-49 

ปี

40-49 

ปี

30-39 

ปี

30-39 

ปี

50-59 

ปี

50 ปี

ขึ้นไป

50-59 

ปี

50 yrs & 

Over

40-49 

ปี

40-49 

yrs

60 ปี

ขึ้นไป

60 ปี

ขึ้นไป

50-59 

ปี

50 ปี

ขึ้นไป

60 ปี

ขึ้นไป

ผู้ชนะประจำาปี 2562
 

มาราธอนชาย - ทาเคชิ มิโน จากประเทศญี่ปุ่น ชนะเลิศการแข่งวิ่งมาราธอนด้วยเวลา 2:35:02 ชม. สถิติของการแข่งขัน

รายการนี้คือ 2:33:48 ชม. ซึ่งวาลอฟ คุดเยคอฟ จากประเทศรัสเซีย ทำาไว้เมื่อปี 2555

มาราธอนหญิง - โทโมมิ นากาจิม่า จากประเทศญี่ปุ่น ได้ชัยชนะด้วยเวลา 3:03:55 ชม.

มาราธอนประเภททีม - ทีมที่ 2 จากประเทศไทย ชนะเลิศมาราธอนประเภททีมด้วยเวลา 03:25:27 ชม.

ฮาล์ฟมาราธอน - รีชาร์ด ซาลาโน่ จากประเทศฟิลิปปินส์ ชนะเลิศในการแข่งขันประเภทชาย ด้วยเวลา 01:13.25 ชม. 

และคริสติน ฮัลลาสโก้ จากประเทศฟิลิปปินส์ ชนะเลิศประเภทหญิงด้วยเวลา 01:25:28 ชม.

วิ่งระยะทาง 10.5 กม. - ฮิโรกิ นากาจิม่า จากประเทศญี่ปุ่น ชนะเลิศในการแข่งขันประเภทชายด้วยเวลา 00:34:47 ชม. 

และดิมิตี้ ลีดุ้ค จากประเทศออสเตรเลีย ชนะเลิศประเภทหญิงด้วยเวลา 00:41:31 ชม.

งานวิ่งมาราธอนแนวหน้าของเอเชียตะวันออก
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โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

งานแสดงสินค้า
 

งานแสดงสินค้าจะมีผู้ออกบูธจัดแสดงสินค้าจำานวนมากที่นำาสินค้ามาจัดแสดง สาธิตและจัดจำาหน่าย ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าวิ่ง 

เสื้อผ้า นาฬิกาวิ่ง เจลให้พลังงาน เครื่องดื่มชูกำาลังและแว่นตา ภายในเต็นท์เดียวกัน

งานวิ่งมาราธอนแนวหน้าของเอเชียตะวันออก
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EXPO FLOOR PLAN

ENTRANCE ONLY EXIT ONLY

RACE PACK
COLLECTION

EXPO

EXPO

3x3m

3x3m

3x3m

3x3m

3x3m

3x3m

3x3m

Event
Merchandise

3x3m

3x3m

3x3m

3x3m

3x3m

EXPO EXPO

EXPO

3x3m 3x3m 3x3m 3x3m3x3m 3x3m

3x3m

3x3m

3x3m

งานแสดงสินคา 3 วัน จะจัดขึ้นใน วันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2563
ตั้งแตเวลา 13:00 ถึง 21:00 น. วันเสารที่ 5 ธันวาคม 2563
ตั้งแตเวลา 09:00 ถึง 15:00 ชม. และวันอาทิตยที่ 6 ธันวาคม
2563 ตั้งแตเวลา 08:00 ถึง 12:00 น. ที่ลากูนาโกรฟ
ลากูนาภูเก็ต

งานแสดงสินคาประกอบไปดวย กิจกรรมมากมายและยังเปน
เวทีที่เหมาะใหผูสนับสนุนนำเสนอสินคาและผลิตภัณฑผานทาง
บูธสินคาและกิจกรรมตัวอยางทดลอง

ยอดการใชจายรวมในงานแสดงสินคาในงานวิ่งประจำป 2562
อยูที่ 4,200,000 ลาน



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

งานวิ่งมาราธอนแนวหน้าของเอเชียตะวันออก
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ปารตี้พาสตา
ปารตี้พาสตากอนการแขงขันในลากูนาภูเก็ตมาราธอน เปนพิธีกรรมเฉลิมฉลองที่เปดโอกาสให
นักวิ่งไดทดลองการตอนรับบางสวนที่ลากูนาภูเก็ตเสนอให

ปารตี้พาสตาเปนการรวมตัวกันของนักวิ่ง ครอบครัวและเพื่อนฝูงกอนงานวิ่งมาราธอน
ซึ่งมีบุฟเฟตอาหารระดับหาดาวที่จะทำใหคุณไดตื่นเตนไปกับการสัมผัสรสชาติที่เต็นทละติจูด
มารคีของลากูนาภูเก็ต เชนเดียวกับการเสริมคารโบไฮเดรต
ปารตี้พาสตาเปนโอกาสใหนักวิ่งใหพบปะกันและแบงปนเรืองราวที่นาสนใจ

วันเสารที่ 5 ธันวาคม เวลา 12:00 – 15:00 น.



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ผู้สนับสนุนรายเดิม

ลากูน่าภูเก็ตมาราธอน 2562 เป็นงานที่ดึงดูดผู้สนับสนุนมากมาย 

ซึ่งประกอบด้วย

ผู้สนับสนุนหลัก

ลากูน่าภูเก็ต

หน่วยงานราชการที่ให้การสนับสนุน

จังหวัดภูเก็ต

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท)

สำานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ 

กระทรวงการท่องเที่ยว

ผู้สนับสนุนร่วม 

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ 

อะเมซิ่งไทยแลนด์ 

เกเตอเรด

รัน ออน คลาวด์

สื่อพันธมิตร

ไลฟ์ 89.5

รัน สิงคโปร์ 

ทรู วิชั่น

ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ

อควาฟิน่า

โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต  

บิ๊กแบง

ฟินิชเชอร์ พิกซ์

โก ไทยแลนด์ ทัวร์

โอ๊คเลย์

ไซโก้

ทอมแอนด์โค  

สายการบินตุรกี

พันธมิตรในการลงทะเบียนออนไลน์

โก ทู เรซ

ผู้จัดงาน

จีเอเอ อีเว้นท์

การบันทึกเวลาและผลลัพธ์จากมืออาชีพ

สปอร์ตสแตทส์ เอเชีย

รับรองโดย

สมาคมมาราธอนและการแข่งขันวิ่งระยะไกลนานาชาติ - AIMS

สนับสนุนการตลาด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนการตลาด

กิจกรรมการกุศล 

Children First Fund 

UNHCR

งานวิ่งมาราธอนแนวหน้าของเอเชียตะวันออก
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โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

โรงแรมอย่างเป็นทางการ

ลากูน่าภูเก็ต เป็นรีสอร์ทเป้าหมายดีที่สุดของเอเชีย คอลเลคชั่นของโรงแรมและ

วิลล่าหรู ได้แก่ 

บันยันทรีภูเก็ต,  อังสนาลากูน่าภูเก็ต, ดุสิตธานีลากูน่าภูเก็ต, เอาต์ริกเกอร์, 

ลากูน่า ภูเก็ต บีช รีสอร์ท, อังสนา วิลล่า รีสอร์ทภูเก็ต แคสเชีย 

และลากูน่าฮอลิเดย์คลับรีสอร์ท

โรงแรมและวิลล่าทั้งหมดตั้งอยู่ภายในพื้นที่ปาร์คแลนด์เขตร้อนชื้น 

1,000 เอเคอร์ และพื้นที่หน้าชายหาด 3 กิโลเมตร พร้อมด้วย ลากูน่าภูเก็ต

กอล์ฟคลับ คาแนลช้อปปิ้งวิลเลจ บันยันทรีสปา อังสนาสปาสี่แห่ง 

โบสถ์ลากูน่าเวดดิ้ง  เควสต์ลากูน่า  ภูเก็ตแอดเวนเจอร์ - อุปกรณ์อำานวย

ความสะดวกในการจัดกิจกรรมนันทนการเป็นทีมและละติจูด สถานที่จัดงานกิจกรรม

แยกส่วนอันเป็นเอกลักษณ์

งานวิ่งมาราธอนแนวหน้าของเอเชียตะวันออก
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โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

งานวิ่งมาราธอนแนวหน้าของเอเชียตะวันออก

แพ็คเกจการสนับสนุน

เราได้พัฒนาแพ็คเกจการสนับสนุน ให้เหมาะกับความต้องการในระดับที่ต่างกัน

ระดับที่ 1: ผู้สนับสนุนการนำาเสนอ

ผู้สนับสนุนการนำาเสนอ จำานวน 1 ราย

ระดับที่ 2: ผู้สนับสนุนร่วม ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการและสื่อพันธมิตร

ผู้สนับสนุนร่วม จากประเภทธุรกิจซึ่งไม่เป็นคู่แข่งกัน จำานวน 6 ราย 

ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ จำานวน 10 ราย ซึ่งจัดหาสินค้าและบริการที่จำาเป็นสำาหรับงาน สื่อพันธมิตร 

จำานวน 10 ราย

ระดับที่ 3: พันธมิตรท้องถิ่น

แพ็คเกจสำาหรับธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต
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โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

รายการสิทธิประโยชน์
ผู้สนับสนุนการนำาเสนอ ผู้สนับสนุนร่วม

ผู้จัดหาสินค้าและ

บริการอย่างเป็น

ทางการ สื่อพันธมิตร

สิทธิในการใช้ชื่อ “ลากูน่าภูเก็ตมาราธอน 2563 นำาเสนอโดย [ชื่อผู้สนับสนุน] ” 

เพื่อใช้ ในการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
ใช่

สิทธิในการใช้ชื่อ [ชื่อผู้สนับสนุน] ผู้สนับสนุนร่วม ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่าง

เป็นทางการ และสื่อพันธมิตรของลากูน่าภูเก็ตมาราธอน 2563 เพื่อใช้ ในการ

ประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

ใช่ ใช่

สิทธิในการเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียว ใช่ ใช่

INTELLECTUAL PROPERTY & BRANDING RIGHTS    

โลโก้และรูปภาพ

สิทธิในการใช้โลโก้สำาเร็จรูป (lock-up) ของลากูน่าภูเก็ตมาราธอน 2563 เพื่อทำาการ

ตลาดทั้งภายในและภายนอกทั้งหมด
ใช่ ใช่ ใช่

การประชาสัมพันธ์แบรนด์ด้วยงานกิจกรรม    

วันที่แข่งขัน    

โลโก้ที่จุดปล่อยตัว
เสาด้านบนข้างซ้ายและขวา

ตรงกึ่งกลาง
เสาด้านบนข้างซ้ายและขวา ใช่

โลโก้ที่ประตูเส้นชัย
เสาด้านบนข้างซ้ายและขวา

ตรงกึ่งกลาง
เสาด้านบนข้างซ้ายและขวา ใช่

โลโก้บนแบ็คดร็อปเวที เด่นชัด ใช่ ใช่

ป้ายแบนเนอร์ (0.80 ม. x 2.40 ม.) ตามเส้นทางปล่อยตัวและเส้นทางสู่เส้นชัย 20 เท่า 9 เท่า 6 เท่า

โลโก้บนแถบเส้นชัย ใช่ ใช่

พิธีประกาศชื่อผู้สนับสนุนระหว่างการแข่งขัน 50 ครั้ง 20 ครั้ง 10 ครั้ง

ปาร์ตี้พาสต้า    

โลโก้บนแบ็คดร็อป เด่นชัด ใช่ ใช่

งานแถลงข่าว    

โลโก้บนแบ็คดร็อปเวที เด่นชัด ใช่ ใช่

ตัวแทนกล่าวในงานแถลงข่าว ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

รายการสิทธิประโยชน์
ผู้สนับสนุนการนำาเสนอ ผู้สนับสนุนร่วม

ผู้จัดหาสินค้าและ

บริการอย่างเป็น

ทางการ สื่อพันธมิตร

สิทธิด้านผลิตภัณฑ์    

โลโก้บนเสื้อยืดหรือเสื้อวิ่งแขนกุด (ผลิตขั้นต่ำา จำานวน 7,000 ตัว) ใช่

การสอดแทรกเอกสารประชาสัมพันธ์หรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไว้ ในถุงผ้า ใช่ ใช่ ใช่

โลโก้บนบัตรเข้างานปาร์ตี้ ใช่ ใช่

ใช้ส่วนหลังของบัตรเข้างานปาร์ตี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา (ในราคาผู้สนนับ

สนุน)
ใช่

โลโก้บนบัตรวีไอพี บัตรสื่อและบัตรพนักงาน ใช่ ใช่

สิทธิด้านการประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ    

การเข้าร่วมแข่งขันฟรี

รวมทั้งหมด 80 สิทธิ์

มาราธอน: 15 สิทธิ์

ฮาล์ฟมาราธอน: 15 สิทธิ์ 

วิ่งระยะทาง 10.5 กม.: 30 สิทธิ์

วิ่งระยะทาง 5 กม.: 20 สิทธิ์

รวมทั้งหมด 20 สิทธิ์

มาราธอน: 5 สิทธิ์

ฮาล์ฟมาราธอน 5 สิทธิ์: 

วิ่งระยะทาง 10.5 กม.: 5 สิทธิ์

วิ่งระยะทาง 5 กม.: 5 สิทธิ์

รวมทุกระยะทางการ

แข่งขัน 4 สิทธิ์

บัตรฟรีเข้างานปาร์ตี้พาสต้า 40 ใบ 12 ใบ 4 ใบ

บัตรผ่านฟรีเต็นท์วีไอพีในวันแข่งขัน 40 ใบ 12 ใบ 4 ใบ

ห้องพักฟรีที่ลากูน่าภูเก็ต รวมบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าในโรงแรมเจ้าภาพ 10 ห้องสำาหรับ 2 คืน
3 ห้องสำาหรับ 2 คืนใน

แต่ละห้อง
1 ห้องสำาหรับ 2 คืน

โอกาสในการเป็นเจ้าภาพงานสัมมนาหรือโปรแกรมตอบแทนพนักงานที่โรงแรมลากูน่า

ภูเก็ต (ที่ค่าใช้จ่ายของผู้สนับสนุน)
ใช่ ใช่ ใช่

การจัดหาเต็นท์ต้อนรับพนักงานในบริเวณพื้นที่ปล่อยตัวและเส้นชัย ใช่

สิทธิด้านการตลาดเชิงประสบการณ์    

พื้นที่แสดงสินค้าในงานแสดงสินค้ามาราธอน 3 วัน ที่มีนักวิ่ง จำานวน 7,000 คน 

และครอบครัวเข้าร่วม
30 

ตร.ม.
18 

ตร.ม.
9 

ตร.ม.

สิทธิด้านการประชาสัมพันธ์สินค้า    

เอกสารประชาสัมพันธ์สินค้า    

โลโก้ที่แบ่งประเภทตามระดับผู้สนับสนุนบนใบปลิวประชาสัมพันธ์งาน (ผลิตและแจก

จ่ายขั้นต่ำา จำานวน 40,000 ชุด)
ใช่ ใช่ ใช่

งานวิ่งมาราธอนแนวหน้าของเอเชียตะวันออก
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โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

รายการสิทธิประโยชน์
ผู้สนับสนุนการนำาเสนอ ผู้สนับสนุนร่วม

ผู้จัดหาสินค้าและ

บริการอย่างเป็น

ทางการ สื่อพันธมิตร

โลโก้ที่แบ่งประเภทตามระดับผู้สนับสนุนบนชั้นโชว์สินค้าในบูธ เมื่อเข้าร่วมงาน

แสดงสินค้ามาราธอนที่ประชาสัมพันธ์งานวิ่งตลอดทั้งปี 

(เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอย่างน้อย จำานวน 5 งาน)

ใช่ ใช่ ใช่

การโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ของพันธมิตร

โลโก้ที่แบ่งประเภทตามระดับผู้สนับสนุนในงานศิลป์เพื่อการโฆษณา ใช่ ใช่ ใช่

DIGITAL  & SOCIAL RIGHTS

โลโก้บนอีเมล์ เว็บไซต์และการสื่อสารทุกช่องทาง รวมถึงจดหมายข่างที่ส่งเป็นประจำา

ไปยังฐานข้อมูลติดต่อ 160,000 รายชื่อ

ใช่  

เด่นชัด

ใช่

เด่นชัดน้อยกว่า

ใช่

เด่นชัดน้อยกว่า

การรวมโลโก้ไว้ ในแอปที่จัดทำาขึ้น
ใช่  

เด่นชัด

ใช่

เด่นชัดน้อยกว่า

ใช่

เด่นชัดน้อยกว่า

บทความพิเศษย่อเกี่ยวกับผู้สนับสนุนในจดหมายข่าวที่ส่งไปยังฐานข้อมูลติดต่อ

ของนักกีฬา 110,000 รายชื่อ
ใช่ ใช่

สิทธิด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์

การรวมไว้ ในและการเผยแพร่ผ่านแคมเปญประชาสัมพันธ์ ใช่ ใช่ จำากัด

โปรไฟล์บริษัทที่รวมอยู่ในชุดข้อมูลสื่อ ใช่ ใช่

การผลิตรายการทีวี

การผลิตรายการทีวีไฮไลท์ 30 นาที สำาหรับการเผยแพร่ในท้องถิ่นและ

ระหว่างประเทศ
ใช่ ใช่ ใช่

การสร้างแบรนด์ของผู้สนับสนุนให้ร่วมอยู่ในรายการ ใช่ ใช่ จำากัด

การประกาศชื่อผู้สนับสนุน ใช่

การโฆษณาผ่านสื่อพันธมิตร

โลโก้บนโฆษณาในสื่อประชาสัมพันธ์ของพันธมิตร – ขนาดจะขึ้นอยู่กับระดับ

ของผู้สนับสนุน
ใช่ ใช่ ใช่

พันธมิตรในจังหวัดภูเก็ต

เราเสนอโอกาสให้พันธมิตรในท้องถิ่นที่มีสิทธิประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แบรนด์และในธุรกิจบริการ...

สิทธิในการตั้งชื่อ

สิทธิในการใช้ชื่อ (ชื่อผู้สนับสนุน) “พันธมิตรภูเก็ตอย่างเป็นทางการของลากูน่าภูเก็ตมาราธอน 2563” สำาหรับการใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์

และการโฆษณา
ใช่

สิทธิด้านการประชาสัมพันธ์แบรนด์ของงานกิจกรรม

ป้ายแบนเนอร์ (0.80 ม. x 2.40 ม.) ตามเส้นทางปล่อยตัวและเส้นทางสู่เส้นชัย 2 อัน

สิทธิด้านการรับรอง

บัตรฟรีเข้างานปาร์ตี้พาสต้า 2 ใบ

บัตรผ่านฟรีเต็นท์วีไอพีในวันแข่งขัน 2 ใบ

งานวิ่งมาราธอนแนวหน้าของเอเชียตะวันออก
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โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

สิทธิประโยชน์

เราได้พัฒนาแพ็คเกจการสนับสนุน

• สิทธิด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ - ด้วยงานวิ่งมาราธอนแนวหน้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• สิทธิด้านการประชาสัมพันธ์แบรนด์ - การเพิ่มการรับรู้แบรนด์ของสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับวิถีการดำาเนินชีวิต

 ให้สุขภาพดี

• สิทธิด้านการรับรอง - การสร้างความบันเทิงให้กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ทั้งภายในและภายนอก

• ส ิทธิด้านการทำาการตลาดแบบบูรณาการ – การเปิดรับสื่อทั่วโลก

• สิทธิด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ - กับผู้นำาทางธุรกิจ

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาแฝงสินค้าในลากูน่าภูเก็ตมาราธอน 2563 ด้วยคุณค่าของสิ่งต่อไปนี้  ปาร์ตี้ ความสนุกสนาน 

สร้างแรงบันดาลใจ งานกิจกรรมหลักนานาชาติ ความตื่นเต้น การแข่งขัน ความเป็นมืออาชีพ การหลบหลีกสู่จินตนาการและกีฬา

แผนการประชาสัมพันธ์สินค้า

ลากูน่าภูเก็ตมาราธอนจะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านงานแถลงข่าวล่วงหน้าในกรุงเทพฯ และจังหวัดภูเก็ตโดยพันธมิตรการท่อง

เที่ยวระหว่างประเทศ รวมถึงแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่ครอบคลุม อันประกอบไปด้วยโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย (เฟสบุ๊คและอินส

ตาแกรม) การโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียและจดหมายข่าวประจำาที่ส่งไปยังฐานข้อมูลติดต่อของงาน 160,000 รายชื่อ

ในช่วงสัปดาห์กิจกรรม งานนี้จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับรายการในสื่อสำาหรับสื่อท้องถิ่น สื่อต่างประเทศและกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในโซ

เชียลมีเดียที่คัดสรรมาแล้ว รวมทั้งสิ้น จำานวน 40 ราย ที่ครอบคลุมไปถึงช่องทางเผยแพร่สื่อและข่าวสารต่างๆ อีกมากมาย

งานวิ่งมาราธอนแนวหน้าของเอเชียตะวันออก
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โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

งานวิ่งมาราธอนแนวหน้าของเอเชียตะวันออก

สื่อพันธมิตร

งานนี้จะแสวงหาสื่อพันธมิตร จำานวน 10 ราย สื่อพันธมิตรรายเดิม ได้แก่ สถานีวิทยุภูเก็ต 91.5FM แอ็คชั่นเอเชีย 

เอเชียรันเนอร์ เอสไควร์ ไลฟ์  89.5 เอ็มทีวี นิวส์เปเปอร์ไดเร็ค ภูเก็ตกัซเซ็ท ภูเก็ตนิวส์ พีจีทีวี เดอะเนชั่น รันสิงคโปร์ 

และทรูวิชั่น

โซเชียลมีเดีย

งานนี้ดำาเนินกิจกรรมโซเชียลมีเดียมาตั้งแต่ปี 2554 ประสบความสำาเร็จมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบน เฟสบุ๊ค ยูทูป

และ อินสตาแกรม ซึ่งช่วยให้สามารถเผยแพร่ผู้สนับสนุนได้มากขึ้น กิจกรรมโซเชียลมีเดียจะเพิ่มขึ้นต่อไปอีกในปี 2563 

ด้วยการเติบโตของชุมชนออนไลน์ของงานวิ่งนี้อย่างมาก

ในปัจจุบัน หน้าเฟสบุ๊คมีผู้ติดตามมากกว่า 26,837 คน เพิ่มขึ้นมากกว่า 38% ใน 12 เดือนที่ผ่านมา 

อินสตาแกรม – ผู้ติดตาม 1,203 คน

กลยุทธ์โซเชียลมีเดีย สำาหรับปี 2563 คือการเพิ่มการเข้าถึงโพสต์ โดยการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ 

รวมถึงการเพิ่มการรับรู้ถึงการจัดงาน โดยใช้แคมเปญโฆษณาที่กำาหนดเป้าหมายบนโซเชียลมีเดีย

พันธมิตรการเดินทาง

งานนี้มีพันธมิตรเป็นบริษัทนำาเที่ยวต่างประเทศในประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเยอรมนี ประเทศเดนมาร์ก 

ประเทศสวีเดน ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน

การประชาสัมพันธ์สินค้าทางออนไลน์

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การส่งอีเมล์จำานวนมากเป็นประจำาไปยังฐานข้อมูลของนักวิ่ง 110,000 คน รวมไว้ในเว็บไซต์

และจดหมายข่าวของการกีฬาแห่งประเทศไทย (SAT) สำานักงานภูเก็ต และ

ททท. (TAT) ลิงก์ในเว็บไซต์ลากูน่าภูเก็ต วันที่จัดกิจกรรมในปฏิทินกิจกรรมของลากูน่าภูเก็ต วันที่จัดงานบน AIMS 

และเว็บไซต์งานวิ่งอื่นๆ

ฝ่ายประสานงานประชาสัมพันธ์

ผู้สนับสนุนสามารถสร้างสื่อให้ครอบคลุม ผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จะมีสื่อครอบคลุมในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย

ในท้องถิ่นและทั่วประเทศ หนังสือพิมพ์ภูมิภาคเอเชียและนานาชาติ ทีวี วิทยุและนิตยสาร จะมีการออกข่าวประชาสัมพันธ์

ผ่านเว็บไซต์งานวิ่งในภูมิภาคและนานาชาติที่หลากหลายด้วย

ผู้สนับสนุน ผู้จัดหาสินค้าและบริการและพันธมิตรในจังหวัดภูเก็ต จะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมกับลากูน่าภูเก็ตมาราธอน 2563 

สำาหรับกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
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โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

งานวิ่งมาราธอนแนวหน้าของเอเชียตะวันออก

มูลค่าของสื่อ

มูลค่าการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของกฤตภาคสื่อ ในปี 2562 คล้ายกับในปี 2561 – 43 ล้านบาท

ข่าวตัดปะทีวี 39 ชิ้น  

26,543,900 บาท

ข่าวตัดปะสิ่งพิมพ์ 54 ชิ้น  

4,868,383 บาท

ข่าวตัดปะออนไลน์ 165 ชิ้น  

11,464,382 บาท

ผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ 

  มากกว่า 503 ล้านบาท

การส่งเสริม GDP  

มากกว่า 291 ล้านบาท

สร้างงาน

2,924 ตำาแหน่ง

      การสร้างภาษี  

มากกว่า 38 ล้านบาท

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
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ด้านการรับรอง

ลากูน่าภูเก็ตมาราธอน 2020 มอบโอกาสอันดีในการสร้างความบันเทิงให้ลูกค้าและผู้บริหารในรีสอร์ทที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง

ของประเทศไทย – ลากูน่าภูเก็ต คือโรงแรมอย่างเป็นทางการและผู้สนับสนุนหลัก

งานปาร์ตี้มากมายบวกกับกิจกรรมผ่อนคลาย และกิจกรรมสันทนาการหลากหลายเป็นวิธีอันยอดเยี่ยมในการทำาธุรกิจ

และประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณ

ผู้สนับสนุนจะมีโอกาสสร้างความบันเทิงให้แขกด้วยแพ็คเกจที่ออกแบบขึ้นเฉพาะ

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

เราจะให้โอกาสผู้สนับสนุน ผู้สนับสนุนร่วม ผู้จัดหาสินค้าและบริการ และพันธมิตรในท้องถิ่นได้ผลิตสินค้าลิขสิทธิ์ร่วมแบรนด์

ซึ่งจะใช้เป็นของแจกฟรี ผ่านการส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อ และเพื่อการสร้างตัวตน  ตัวอย่างเช่น 

ถุงผ้าลากูน่าภูเก็ตมาราธอน 2563

• กลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูงตั้งแต่ผู้มีชื่อเสียงในสื่อไปจนถึงผู้ประกอบการจากทุกอุตสาหกรรม

• ผู้บริหารองค์กรสื่อและโฆษณา

• นักท่องเที่ยว
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การตลาดเชิงประสบการณ
จังหวัดภูเก็ตสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวนับพันคนในเดือนธันวาคม ซึ่งเปนโอกาสอันดีใหผูสนับสนุนไดประชาสัมพันธสินคา
และบริการ

ผูสนับสนุนจะไดประชาสัมพันธกับกลุมนักทองเที่ยวที่หลากหลาย ไดแก



โอกาสในการสนับสนุนและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ติดต่อ

จีเอเอ อีเว้นท์

ชั้น 8 อาคาร ซีซีที

109 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 10500

ประเทศไทย

โทร   +66 2236 2931

แฟกซ์: +66 2237 3221

www.pHUkeTMARATHON.COM

โรมัน โฟลสเซอร์ - ผู้จัดการทั่วไป

(สำาหรับการติดต่อเป็นภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ)  

อีเมล์: ROMAN@gAA-eveNTS.COM  

โทรศัพท์ +66 2236 2931

กรวิกา โพธิ์สถาน (กีต้าร์) - ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

(สำาหรับการติดต่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  

อีเมล์: kITAR@gAA-eveNTS.COM  

โทรศัพท์ +66 92 092 5912

บริษัท พอล พูล (เซ้าท อีส เอเชีย) จำากัด

198 ถนนตะนาว

แขวงบวรนิเวศ 

เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ 10200  ประเทศไทย

โทรศัพท์ และโทรสาร: +66 2622 0605 - 7

www.pAUlpOOle.CO.TH

คุณพอล พูล - กรรมการผู้จัดการ

(สำาหรับการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ)

อีเมล์: pAUl@pAUlpOOle.CO.TH  

โทรศัพท์ +66 8 6563 3196

คุณอุดมพร พันธุ์จินดาวรรณ - ผู้ช่วยส่วนตัว

(สำาหรับการติดต่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

อีเมล์: UdOMpORN@pAUlpOOle.CO.TH  

โทรศัพท์ +66 8 6382 9949

โก ทู เรซ

สามารถทำาการลงทะเบียนออนไลน์สำาหรับลากูน่าภูเก็ตมาราธอน 2563 ได้ที่  

HTTp://www.pHUkeTMARATHON.COM/RegISTRATION/ เท่านั้น

งานวิ่งมาราธอนแนวหน้าของเอเชียตะวันออก
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