
                                                                                             

 

12 กมุภาพันธ ์2016 

องคก์ารสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศญีปุ่่ น ส านักงานกรงุเทพฯ                                      

 

                                                   

งานประกาศผลและพธีิมอบรางวัลผู้สนับสนุนการท่องเที่ยวประเทศญ่ีปุ่นดีเด่น 

～ Japan Tourism Award in Thailand 2015 ～ 

 

１．วตัถปุระสงค ์

 

รางวัล Japan Tourism Award in Thailand เป็นรางวัลทีเ่กดิขึน้เนื่องในโอกาสกอ่ตัง้องคก์ารสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว

แหง่ประเทศญีปุ่่ น (JNTO) ส านักงานกรงุเทพฯ ครบรอบ 50 ปี โดยเริม่มกีารมอบรางวัลครัง้แรกในปี 2010 พธิมีอบ

รางวัลครัง้นี้ถอืเป็นการจัดอยา่งตอ่เนื่องเป็นปีที ่6 แลว้ 

 

ในปี 2015 มนัีกทอ่งเทีย่วไทยเดนิทางไปญีปุ่่ นถงึ 796,700 คน นับเป็นตวัเลขทีส่งูสดุเป็นประวัตกิารณ์ ท าลายสถติิ

จ านวนนักทอ่งเทีย่วไทยทีไ่ปญีปุ่่ นในปี 2014 (จ านวนทัง้สิน้ 657,570 คน) ซึง่เป็นตัวเลขสงูสดุในอดตีทีผ่า่นมา 

นับเป็นการท าลายสถติติดิตอ่กนัเป็นปีที ่4  

 

ในโอกาสนี ้JNTO ส านักงานกรงุเทพฯ จัดพธิมีอบรางวัล Japan Tourism Award in Thailand 2015 แด่

ผูส้นับสนุนการทอ่งเทีย่วประเทศญีปุ่่ นดเีดน่ ครัง้นีม้กีารมอบรางวัล 4 ประเภท รวมทัง้สิน้ 44 รางวัล ไดแ้ก ่

ส าหรับบคุคลทั่วไปหรอื ผูป้ระกอบการธรุกจิอืน่ๆ 4 รางวัล ส าหรับผูป้ระกอบการธรุกจิทอ่งเทีย่วประเภท Top 

Agent Award จ านวน 26 รางวัล ส าหรับผูป้ระกอบการธรุกจิทอ่งเทีย่วประเภท Unique Destination Award 

จ านวน 12 รางวัล และ คูม่อืน าเทีย่วญีปุ่่ นดเีดน่ 2 รางวลั 

 

(ภาพจากพธีิมอบรางวลัเมื่อวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2016 ท่ีบ้านพกัเอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจ าประเทศไทย  
จากซ้ายไปขวา คณุคะซฮุิโระ อิโต ผู้อ านวยการบริหาร องค์การสง่เสริมการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น ส านกังานกรุงเทพ, คณุธิติ มหาโยธารักษ์ คณุธีรดนย์ ศภุพนัธ์

JAPAN NATIONAL TOURISM ORGANIZATION 

10th Floor Serm-Mit Tower 159 Sukhumvit 21 Road, 

Wattana, Bangkok 10110 Thailand Tel: 02-261-3525-6 

 



ภิญโญ คณุทรงยศ สขุมากอนนัต์ จากซีรีส์ Stay ซากะ..ฉันจะคิดถงึเธอ, คณุเจนจติ ลดัพลี ผู้อ านวยการ-การตลาดเพ่ือการท่องเท่ียวและสนัทนาการ คณุพทิยา วร
ปัญญาสกลุ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ธรุกิจบตัรเครดติ จากบริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน), คณุยาซุฮิโกะ คอนโดะ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ออิอน ธนสินทรัพย์ 
(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน), คณุทิตชญา ภดูิทกลุกานต์ คณุอรรควฒุิ สวุรรณประกร ประธานกรรมการ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวชิัน่ จ ากดั จากละครชดุ “กลกิโมโน” 

(ช่อง 3), ฯพณฯ นาย ชิเกะคะส ุซะโต เอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจ าประเทศไทย และคณุศภุฤกษ์ ศรูางกรู นายกสมาคมไทยบริการทอ่งเท่ียว (TTAA)) 
 

 

２．รายชือ่ผูไ้ดร้บัรางวลั 

 

①  รางวัล Special Award from JNTO Bangkok Office รวมทัง้สิน้ 4 รางวลั ไดแ้ก ่

 

・ ละครชดุ “กลกโิมโน”（ชอ่ง 3） 

ละครชดุ “กลกโิมโน” ออกอากาศทางชอ่ง 

3 รวมทัง้สิน้ 12 ตอน ระหวา่งวันที ่16 

เมษายน – 27 พฤษภาคม 2015 ละคร

เรือ่งนี้เป็นทีก่ลา่วขานถงึเป็นวงกวา้งตัง้แต่

กอ่นออกอากาศ เนื่องจาก “พีเ่บริด์ ธงไชย 

แมคอนิไตย”์ ซปุเปอรส์ตารข์องชาวไทย

หวนกลับมาเลน่ละครอกีครัง้ในรอบ 17 ปี 

อกีทัง้ละครเรือ่งนีย้ังยกกองไปถา่ยท าสว่น

หนึง่ถงึภมูภิาคควิช ูประเทศญีปุ่่ น 

 

ละครชดุนี้กลา่วถงึ “กโิมโนในต านาน” เป็นเรือ่งราวแฟนตาซอีนั

งดงามเกีย่วกบัสองตระกลูทีห่ ้าหั่นกนัมาตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั  

 

จากกระแสทีท่กุคนพดูถงึ ท าใหผู้ป้ระกอบการทัวรห์ลายแหง่ท าทัวร์

ตามรอยละครเรือ่ง “กลกโิมโน” ออกวางจ าหน่ายตัง้แตล่ะครยังไม่

ออกอากาศ นับเป็นปรากฏการณ์พเิศษ ซึง่ทัวรต์ามรอยละครเรือ่งนี ้

พาไปสถานทีถ่า่ยท าตา่งๆ ไดแ้ก ่Yanagawa, Kawachi Fuji 

Garden ในเมอืง Kitakyushu และศาลเจา้ Yutoku Inari เป็นตน้ 

 

ผูม้สีว่นอ านวยความสะดวก สนับสนุนการถา่ยท าฝ่ายญีปุ่่ น ไดแ้ก ่เจ

แปนฟาวนเ์ดชัน่ เอเซยี เซ็นเตอร ์จังหวดัSaga เมอืงKumamoto 

เมอืงFukuoka เมอืงKitaKyushu เมอืงYanagawa และสวนHuis 

Ten Bosch เป็นตน้ 

 

 

 

 

・Stay ซากะ..ฉนัจะคดิถงึเธอ 

 

คณุทรงยศ สขุมากอนันต ์ผูก้ ากบัซรีสีว์ัยรุน่ชือ่ดังยกทมีไปถา่ยท าซรีสีช์ดุนีท้ีจั่งหวัดซากะ ภมูภิาคควิช ู

ประเทศญีปุ่่ น ซรีสีเ์รือ่งนี้ถา่ยทอดทวิทัศนใ์นชนบทอนัแสนอบอุน่จนจับใจผูช้มวยัรุน่ชาวไทยเป็นอยา่งด ี

นางเอกเป็นสาวไทย เดนิทางไปจังหวดัซากะในญีปุ่่ นเพือ่ท าวทิยานพินธ ์และเธอไดม้โีอกาสแลกเปลีย่น

วัฒนธรรมกบัครอบครัวชาวญีปุ่่ นทีเ่ป็นเจา้ของบา้นโฮมสเตย ์นอกจากนี้ เธอยังแอบชอบหนุ่มไทยทีอ่าศัยอยู่

ทีน่ั่นมากอ่น นับเป็นเรือ่งราวความรักปนเศรา้แตด่แูลว้อบอุน่หัวใจ  

 

 

 



ซรีสีเ์รือ่งนี้ยังกลา่วถงึอาหารเดน่ๆ ของจังหวัดซากะ เชน่ เนื้อววั

ซากะ ซาชมิปิลาหมกึสดๆ(Ika no ikizukuri) และยังแนะน า

สถานทีท่อ่งเทีย่ว เชน่ ตลาดเชา้ Yobuko Asaichi หมูบ่า้น 

Mitsuse และศาลเจา้ Yutoku Inari ดว้ย นับวา่มสีว่นชว่ยท าให ้

ชาวไทยเดนิทางไปทอ่งเทีย่วจังหวัดซากะเพิม่ขึน้ 

 

ซรีสีเ์รือ่งนี้ออกอากาศตัง้แตก่มุภาพันธ ์2558 จ านวน 4 ตอนทาง 

LINE TV และทางฟรทีวีอีกี 2 ชอ่ง นอกจากนี้ ยังออกอากาศที่

ญีปุ่่ นทางชอ่ง Saga TV ชว่งปีใหมท่ีผ่า่นมา โดยใชว้ธิขี ึน้ค า

บรรยายเป็นภาษาญีปุ่่ น  

 

ผูม้สีว่นอ านวยความสะดวก สนับสนุนการถา่ยท าฝ่ายญีปุ่่ น ไดแ้ก ่

แผนกสง่เสรมิการถา่ยท าภาพยนตรฝ่์ายวัฒนธรรมประจ าจังหวัด

ซากะ และสมาพันธก์ารทอ่งเทีย่วจังหวดัซากะ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

・AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited 

 

ตลอดปีทีผ่า่นมา บรษัิท ออิอน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน)  รว่มมอืกบัพันธมติรทางการคา้

ตา่งๆ น าเสนอรายการสง่เสรมิการขายทีส่นับสนุนการทอ่งเทีย่วญีปุ่่ นและเป็นประโยชนก์บัผูถ้อืบตัรเครดติอิ

ออน อาท ิ“เทีย่วญีปุ่่ นไปกบัการบนิไทยและออิอน” ทีใ่หส้ทิธิก์บัผูโ้ชคดบีนิฟรญีีปุ่่ นพรอ้มรับแพ็กเกจทัวร์

และทีพั่กเมอืงนาโกยา่-ทากายามา่ “ออิอน ชอ้ปสดุฟิน บนิฟร!ี ญึปุ่่ น/ฮอ่งกง” ทีใ่หส้ทิธิล์กูคา้บนิฟรไีป

ญีปุ่่ น/ฮอ่งกงกบัสายการบนิไทย 

 

ทัง้นี้ยังม ี“อรอ่ยสดุฟินกบัออิอน” ทีจั่ดรายการรว่มกบัหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า พาผูโ้ชคดไีปเทีย่วเมอืงฟกูโุอ

กะ  เป็นตน้  และรายการสง่เสรมิการขายอืน่ๆอกีตลอดทัง้ปี ท าใหค้ าวา่ “เทีย่วญีปุ่่ น” เป็นทีส่นใจของ

นักทอ่งเทีย่วชาวไทยและตัดสนิใจเดนิทางทอ่งเทีย่วในอตัราทีเ่พิม่ขึน้ทกุปี 

 

บรษัิท ออิอน ธนสนิทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) เป็นหนึง่ในผูส้นับสนุนหลักของงาน “เทีย่วญีปุ่่ น

ดว้ยตวัเอง” จัดโดยองคก์ารสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศญีปุ่่ นตลอด 2 ปีทีผ่า่นมา มกีารจัดกจิกรรม

รว่มกบัผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่ว    เพือ่กระตุน้ใหล้กูคา้ตัดสนิใจซือ้บรกิารทอ่งเทีย่วญีปุ่่ นไดง้า่ยขึน้ อกีทัง้ยัง

ชว่ยประชาสมัพันธง์านใหเ้ป็นทีรู่จั้กแพรห่ลายผา่นสือ่ตา่งๆ  นับเป็นฟันเฟืองหนึง่ทีช่ว่ยผลักดันการ

ทอ่งเทีย่วญีปุ่่ นในประเทศไทย 

 

   

           



・Krungthai Card Public Company Limited 

 

บรษัิท บตัรกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) หรอื KTC ท าการตลาดครองใจผูใ้ชบ้ตัรทีส่นใจทอ่งเทีย่วญีปุ่่ นอยา่ง

ตอ่เนื่องมาตลอด 

 

ในปีทีผ่า่นมา บรษัิท บตัรกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) มกีจิกรรมทางการตลาดทีส่ง่เสรมิการทอ่งเทีย่วญีปุ่่ น

หลายรปูแบบตอ่เนื่องตลอดทัง้ปี ยกตัวอยา่งเชน่ “เทีย่วญีปุ่่ น สงกรานต ์แบง่ช าระ O% นานสงูสดุ 6 เดอืน

กบับตัรเครดติเคทซี”ี ทีร่ว่มมอืกบัพันธมติรบรษัิททัวรช์ัน้น าของประเทศไทยใหล้กูคา้ทีจ่า่ยผา่นบตัร KTC 

ไดม้โีอกาสไปเทีย่วญีปุ่่ นแบบสบายกระเป๋า หรอืโปรโมชัน่ถกูใจนักทอ่งเทีย่วชาวไทยอยา่ง “เทีย่วญีปุ่่ น 

ออนไลนไ์ดไ้มจ่ ากดักบัศนูยบ์รกิารทอ่งเทีย่ว เคทซีเีวลิด”์ ทีท่ าใหส้มาชกิบตัรเคทซีทีีเ่ดนิทางไปเทีย่วญีปุ่่ น

ไดต้ดิตอ่สือ่สารผา่น 4G pocket wifi ไดอ้ยา่งคุม้คา่ และใชจ้า่ยดว้ยคะแนนสะสม Forever Rewards  ซึง่

นับเป็นการกระตุน้ใหช้าวไทยทีเ่ลอืกใชจ้า่ยในการทอ่งเทีย่วอยา่งคุม้คา่ไดตั้ดสนิใจ “ไปญีปุ่่ น” ไดง้า่ยขึน้ 

นับเป็นการชว่ยกระตุน้การเดนิทางทอ่งเทีย่วญีปุ่่ นใหท่ั้วทกุกลุม่ ทกุวัย 

 

บรษัิท บตัรกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) ยังเป็นหนึง่ในผูส้นับสนุนหลักของงาน “เทีย่วญีปุ่่ นดว้ยตัวเอง” จัดโดย

องคก์ารสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศญีปุ่่ นตลอด 2 ปีทีผ่า่นมา มกีารจัดกจิกรรมกระตุน้ยอดขายรว่มกบั

ผูป้ระกอบการทัวรท์ีอ่อกบธูในงาน กอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ดนั่กทอ่งเทีย่ว ใหซ้ือ้ผลติภณัฑเ์ทีย่วญีปุ่่ นไดง้า่ย

ขึน้ อกีทัง้ยังชว่ยประชาสมัพันธง์านใหเ้ป็นทีรู่จั้กในวงกวา้งผา่นสือ่ตา่งๆทัง้ในและนอกบรษัิท นับเป็น

ฟันเฟืองหนึง่ทีช่ว่ยผลักดันการทอ่งเทีย่วญีปุ่่ นในประเทศไทย 

   

 

 

 

②  รางวัลผูป้ระกอบการทวัรด์เีดน่ 

 

■ รางวลั Top Agent Award 

ผูป้ระกอบการธรุกจิทอ่งเทีย่วทีม่ยีอดขายทวัรป์ระเทศญีปุ่่ นสงูสดุ (จ านวน 26 รางวัล เรยีงตามล าดับอกัษร) 

 



Accord Travel Service Co., Ltd. 

Big World Holiday Co., Ltd. 

Brio Travel Co., Ltd. 

Eiko Japan Co., Ltd. 

Elite Holiday & Agency (Thailand) Co., Ltd. 

GLH 

H.I.S. Tours Co., Ltd. 

Hi Japan Co., Ltd. 

Image Holiday (Thailand) Co., Ltd. 

Japan Guide Co., Ltd. 

JTB (Thailand) Ltd. 

Leelawadee Holiday Co., Ltd. 

Maritime Travel Service Co., Ltd. 

Miramar Services (Wonderful Package) 

New Toyo Travel Co., Ltd. 

NTT Japan Vacation Co., Ltd. 

Paradise World Tour Co., Ltd. 

PKG Journey Line / Transa Group 

Quality Express Co., Ltd.    

S.B.A. Travel Co., Ltd. 

Siam Orchard Group Co., Ltd. 

ST Deluxe Tour Co., Ltd.  

Thai Travel Info Service Ltd. (Thai Travel Center) 

Vacation Inter Prime Travels Co., Ltd. 

VTG 

Zego Travel Co., Ltd. 

 

 

■  รางวลั Unique Destination Award 

ผูป้ระกอบการธรุกจิทอ่งเทีย่วทีร่เิร ิม่และจ าหน่ายทัวรไ์ปยังเสน้ทางใหม่ๆ  หรอืรเิริม่และจ าหน่ายทัวรท์ีม่ี

เอกลักษณ์ (จ านวน 12 รางวลั  รายชือ่เรยีงตามล าดับอกัษร) 

 

Abacus Travel Service Co., Ltd. 

Akira Inter Group Co., Ltd. 

Am Tourist Club Co., Ltd.  

COMPAX WORLD by Asahi Travel Service Co., Ltd. 



Joyful Holidays Co., Ltd. 

J-Plan Holiday Co., Ltd. 

O2 Asia Travel Design Co., Ltd. 

Paradise Inter Tour Co., Ltd. 

Unithai Travel Co., Ltd. 

Wendy Tour by S.M.I. Travel Co., Ltd. 

World Pro Travel Co., Ltd. 

World Surprise Travel 

 

 

 

③  Unique Guide Book Award 

 

รางวัลมอบใหคู้ม่อืทอ่งเทีย่วทีส่ง่เสรมิการทอ่งเทีย่วญีปุ่่ น จ านวน 2 รางวลั 

 

 

 ・Kagawa Memories วนัเวลาในคางาวะ   

 

“Kagawa Memories วันเวลาในคางาวะ” แตง่โดยคณุวรรณวนัช 

บรูพาเดชะ ผูช้ ืน่ชอบการเทีย่วญีปุ่่ นดว้ยตนเอง โดยการสนับสนุนจาก

จังหวัดคากาวะ จัดท าโดยส านักพมิพ ์ happening ออกวางจ าหน่าย

ในสปัดาหห์นังสอืแหง่ชาตปีิ 2015 

 

หนังสอื “Kagawa Memories วันเวลาในคางาวะ” เป็นเสมอืนคูม่อื

ทอ่งเทีย่ว เป็นหนังสอืภาพ และยังเป็นบนัทกึการเดนิทาง ถา่ยทอด

ความประทับใจ ความทรงจ าของผูเ้ขยีนเกีย่วกบัจังหวัดคางาวะ  

 

ในชว่งหลายปีทีผ่า่นมา นักทอ่งเทีย่วชาวไทยนยิมเดนิทางเทีย่ว

สถานทีแ่ปลกใหมใ่นญีปุ่่ น และจังหวัดคางาวะ ตัง้อยูบ่นเกาะชโิกก ุ

เป็นหนึง่ในสถานทีท่ีน่่าสนใจแตย่ังไมเ่ป็นทีรู่จั้กนัก หนังสอืเลม่นี้จงึ

เป็นคูม่อืน าเทีย่วจังหวดัคางาวะเป็นภาษาไทยเลม่แรก สรา้งชือ่ “คางาวะ” ใหเ้ป็นทีรู่จั้กในหมูนั่กทอ่งเทีย่ว

ชาวไทย 

 

    

 



 ・Let’s Sketch GO! レッツ・スケッチ・ゴー 
 

“Let’s Sketch GO!” ถา่ยทอดสถานทีท่อ่งเทีย่ว วัฒนธรรมญีปุ่่ น

ในมมุมองใหม ่ผา่นภาพวาดสนี ้าสวยๆและเรือ่งราวจากการ

เดนิทางโดยศลิปินชาวไทย 4 คน ไดแ้ก ่AnimaToey, Munin, 

Tantav และ Ferrari จัดท าโดยส านักพมิพล์อสเตอร ์

 

คูม่อืทอ่งเทีย่วทัว่ไปทีว่างจ าหน่ายในไทยมักมภีาพถา่ยประกอบ 

ท าใหผู้อ้า่นเขา้ใจและนกึภาพออกวา่เมือ่เดนิทางไปทีด่ังกลา่ว

แลว้จะไดเ้ห็นอะไรบา้ง อยา่งไรก็ตาม หนังสอื “Let’s Sketch 

GO!” นี้กลับใหอ้รรถรสใหม ่เนื่องจากเนื้อหาทัง้หมดเป็นภาพวาด

สนี ้าและลายเสน้ ศลิปินถา่ยทอดสิง่ตา่งๆออกมาเป็นภาพวาดใน

รปูแบบทีม่เีอกลักษณ ์

 

เมือ่ผูอ้า่นเปิดหนังสอืเลม่นี้ จะไดรั้บทัง้ขอ้มลูทอ่งเทีย่วหลากหลาย วฒันธรรมญีปุ่่ นหลากรปูแบบ และได ้

เพลดิเพลนิกบัผลงานภาพวาดสนี ้า ลายเสน้สวยๆ เชน่ ภาพสถานี Zenibako ในเมอืง Otaru หรอืภาพ

บรรยากาศตอนศลิปินไปเทีย่ว ONE PIECE คาเฟ่ทีโ่อไดบะ เป็นตน้ ซึง่ภาพวาดตา่งๆเหลา่นี้นับเป็นการ

น าเสนอเสน่หข์องบนัทกึการทอ่งเทีย่วญีปุ่่ นในรปูแบบใหมท่ีน่่าสนใจ 

 

  

 

 

3．พธิมีอบรางวลั 

งานพธิมีอบรางวัล “Japan Tourism Award in Thailand 2015” จัดขึน้ในวนัที ่11 กมุภาพันธ ์2016 ทีบ่า้นพัก

เอกอคัรราชทตูญีปุ่่ นประจ าประเทศไทย โดยม ีฯพณฯ นาย ชเิกะคะส ุซะโต เอกอคัรราชทตูญีปุ่่ นประจ าประเทศ

ไทยเป็นประธานในพธิ ี

 

 

ส าหรบัสือ่มวลชน 

หากจะกรณุาชว่ยลงประชาสมัพันธข์า่วนีผ้า่นสือ่ของทา่น จะขอบคณุมากคะ่  

เชญิตดิตอ่รับไฟลภ์าพขนาดใหญไ่ดท้ีป่วณีา หรอื ศริพิร ที ่ info@japantourist.org หรอื ทีโ่ทร 02-261-3527 

(สายตรง) ขอบคณุคะ่ 

 

 

 

องคก์ารสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศญีปุ่่ น (JNTO) 

www.jnto.or.th 

www.facebook.com/visitjapanth 

www.japanstory.org 

 

 

http://www.jnto.or.th/
http://www.facebook.com/visitjapanth
http://www.japanstory.org/

