
 

 

ขา่วประชาสมัพนัธ ์

 

ภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ตอ้นรบัพนัธมติรใหมจ่ากจนี 

 “เบลตแ์อนดโ์รด้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล รกีตัตา้” มุง่สานสมัพันธจ์นีกบัชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

ผา่นกฬีาเรอืใบ  

 

ภาพการแขง่ขนัเรอืใบประเภทคลีโบท้และมัลตฮิลัล ์ภาพโดย กาย โนเวลล ์

 

ภูเก็ต 6 ธนัวาคม 2562 - การแขง่ขนัเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ คร ัง้ที ่ 33 ตอ้นรับ

พันธมติรเชงิกลยุทธร์ายใหม ่“เบลตแ์อนดโ์รด้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล รกีตัตา้ (Belt and Road International Regatta)” 

ซึง่เป็นการแขง่ขนัเรอืใบรายการใหมจ่ากเขตปกครองตนเองกวา่งซจีว้ง สาธารณรัฐประชาชนจนี การร่วมมอืกนัครัง้นีม้ี

จดุประสงคเ์พือ่การพัฒนาวงการกฬีาเรอืใบในเอเชยีใหเ้ขม้แข็งในอนาคต 

 

เจา้หนา้ทีจ่ัดการแขง่ขนัและนักกฬีาเรอืใบจากจนีไดท้ างานร่วมกบัคณะผูจั้ดงานภเูก็ตคงิสค์ัพรกีตัตา้ เพือ่เตรยีมความ

พรอ้มของรายการเบลตแ์อนดโ์รด้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล รกีัตตา้ ซึง่จะเริม่จัดงานบรเิวณชายฝ่ังทางภาคตะวนัตกเฉียงใต ้

ของจนีซึง่จะจัดขึน้กลางเดอืนนี ้ 



 

รายการเบลตแ์อนดโ์รด้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล รกีตัตา้ จัดโดยสมาคมแขง่เรอืใบจนี  (China Yachting Association), 

ส านักงานการกฬีาเขตปกครองตนเองกวา่งซจีว้ง และเมอืงเป๋ยไห ่ เขตกวา่งซ ี โดยไดรั้บการสง่เสรมิและสนับสนุนจาก

บรษัิท เป่ยจงิ มไีทม ์ สปอรต์ อนิดัสตร ี อนิเวสตเ์มนต ์ จ ากัด (Beijing Mitime Sports Industry Investment Co., 

Ltd) ก าหนดเริม่การแขง่ขนัเรอืใบอยา่งเป็นทางการทีเ่มอืงเป๋ยไห ่ในวนัที ่13 ธันวาคม นี้ โดยจะเป็นการแขง่ขนัเรอืใบ

รายการแรกในประเทศจนีทีต่ัง้ชือ่ตามโครงการ ’เบลต ์ แอนด ์ โรด้ อนินทิเิอทฟี (Belt and Road Initiative)’ ซึง่เป็น

โครงการวางโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมและเศรษฐกจิระดับโลกของจนี โดยมจีดุประสงคก์ารจัดแขง่ขนัเรอืใบเพือ่

กระชบัความสมัพันธร์ะหวา่งจนีกบัประเทศตา่ง ๆ ในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตผ้่านกฬีาเรอืใบ 

 

การร่วมงานทมีงานของภเูก็ตคงิสค์พัรกีัตตา้ซึง่มปีระสบการณ์มายาวนาน ถอืเป็นกา้วแรกของรายการเบลตแ์อนดโ์รด้ 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล รกีตัตา้ ในการกา้วสูร่ะดับสากล ซึง่นอกจากการเป็นผูส้นับสนุนการแขง่ขนัภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ในวนั

ศกุรท์ี ่ 6 ธันวาคม คณะกรรมการจัดงานเบลตแ์อนดโ์รด้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล รกีตัตา้ ยังสง่นักกฬีาเรอืใบ “ทมี กวา่งซ ี

เป๋ยไห”่ ร่วมแขง่ขนักบัทมีเรอืใบจากทัว่โลกในงานภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ครัง้นี้ 

 

ล ู ยีเ่หวนิ รองผูอ้ านวยการ ส านกังานการกฬีาเขตปกครองตนเองกวา่งซจีว้ง กลา่ววา่ “ดว้ยการเปิดตวัรายการ

เบลตแ์อนดโ์รด้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล รกีัตตา้ ท าใหเ้ขตกวา่งซเีป็นเสมอืนสะพานเชือ่มโยงระหวา่งจนีกบัประเทศตา่ง ๆ 

ผา่นชือ่ “เบลตแ์อนดโ์รด้” เพือ่การแลกเปลีย่นในดา้นตา่ง ๆ ไมเ่พยีงการจัดงานกฬีาร่วมกัน แตย่ังรวมไปถงึวัฒนธรรม 

การศกึษา การทอ่งเทีย่ว เศรษฐกจิ และดา้นอืน่ ๆ” 

 

เควนิ วทิคราฟท ์ ประธานกรรมการจดัการแขง่ขนัเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภูเก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ คร ัง้ที ่ 33 

กลา่ววา่รูส้กึยนิดทีไีดต้อ้นรับรายการเบลตแ์อนดโ์รด้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล รกีตัตา้ และคณะนักกฬีาเรอืใบจากจนี เพือ่ร่วม

สรา้งการเตบิโตแกว่งการกฬีาเรอืใบในเอเชยี เพราะกฬีาคอืสิง่ทีห่ลอมรวมมติรภาพและความสมัพันธอ์นัดใีนภมูภิาค 

 

เยีย่ เจีย้นหวั ผูจ้ดัการท ัว่ไป บรษิทั เป่ยจงิ มไีทม ์สปอรต์ อนิดสัตร ีอนิเวสตเ์มนต ์จ ากดั กลา่ววา่ “เรามุง่มั่น

ร่วมมอืเป็นพันธมติรระยะยาวกับภเูก็ตคงิสค์พัรกีัตตา้ บรษัิทมไีทมส์ปอรต์ ในฐานะผูจั้ดการแขง่ขนัและสง่เสรมิรายการ

กฬีา ตอ้งการร่วมงานกบัผูจ้ัดภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ไมเ่พยีงในการจัดงานเรอืใบรายการนีเ้ทา่นัน้    แตย่ังรวมถงึงาน

เรอืใบอืน่ ๆ ระหวา่งจนีและไทย และดว้ยรายการเบลตแ์อนดโ์รด้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล รกีตัตา้ ทีก่ าลงัจะเกดิขึน้นี ้ เรา

ก าลงัวางแผนจัดการแขง่ขนัเรอืใบนอกชายฝ่ังซึง่จะเริม่จากเมอืงเป๋ยไหใ่นอนาคต และภเูก็ตจะเป็นหนึง่ในจดุพักเรอืที่

ส าคัญทีส่ดุ นอกจากนี ้ เรายังหวงัวา่ภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้จะเขา้ร่วมกับเราในฐานะรายการแขง่ขนัรอบอสิระ ซึง่เรายนิดี

ตอ้นรับทมีนักกฬีาจากประเทศไทยสูเ่สน้ทางอนัน่าเรา้ใจนีด้ว้ยความยนิดยีิง่” 

 

การแขง่ขนัเรอืใบชงิถว้ยพระราชทานภเูก็ตคงิสค์พัรกีตัตา้ครัง้ที ่ 33 ด าเนนิการโดยคณะกรรมการจัดงานการแขง่ขนั

เรอืใบภเูก็ตคงิสค์พัรกีัตตา้ ภายใตก้ารอ านวยการของสโมสรเรอืใบราชวรุณ โดยการสนับสนุนจากทพัเรอืภาคที ่ 3 และ

จังหวดัภเูก็ต เริม่จัดตัง้แตว่นัที ่ 30 พฤศจกิายน -7 ธันวาคม 2562 แบง่เป็นการแขง่ขนัเรอืใบประเภทคลีโบท้และมัลติ

ฮลัล ์รายการอนิเตอรเ์นชัน่แนล ดงิกี ้คลาส และรายการเรอืใบบงัคับวทิย ุส าหรับปีนีม้ผีูส้นับสนุนสมาคมกฬีาแขง่เรอืใบ

แหง่ประเทศไทย หลักการจัดงานคอื กะตะ กรุ๊ป รสีอรท์ ร่วมดว้ยผูส้นับสนุนร่วมคอื อารเ์อ็มเอ กรุ๊ป และผูส้นับสนุน

เชงิกลยุทธไ์ดแ้ก ่เบลตแ์อนดโ์รด้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล รกีตัตา้ บรษัิท หาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน) และ ฟอรด์ 

 

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาเยีย่มชมเว็บไซต ์www.kingscup.com   

ส าหรับสือ่มวลชนทีต่อ้งการภาพความละเอยีดสงู สามารถล็อกอนิไดท้ีเ่ว็บไซตต์อ่ไปนี ้

http://www.kingscup.com/


http://www.facebook.com/phuketkingscupregatta 

  

ส าหรบัสือ่มวลชน หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่ บรษิทั ววิาลดี ้อนิทเิกรเต็ด พบัลคิ รเีลช ัน่ส ์ 

โทรศพัท:์ 02 612 2253 ตอ่ 103 แฟกซ:์ 02 612 225 เว็บไซต:์ www.vivaldipr.com  

วรีวรรณ แซจ่๋าว (เอ)    ภัทรนษิฐ ์อิม่อ าไภย 

PR Manager     Chief Operating Officer 

มอืถอื: 085 000 1476    มอืถอื:  089 893 4819 

อเีมล:์ veerawan.s@vivaldipr.com  อเีมล:์ pattaranit.i@vivaldipr.com  
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