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17 มิถุนายน 2559 (จดหมายประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบังาน ฉบบัท่ี 2) 

 
 

งานเทีย่วญี่ปุ่นด้วยตวัเอง ซัมเมอร์ ออทัม 2016 
จัดโดย องค์การส่งเสริมการท่องเทีย่วแห่งประเทศญี่ปุ่ น (JNTO) 

วนัที ่23 – 26 มิถุนายน 2016 (พฤหัส – อาทติย์) เวลา 10.00-20.00 น. 

ที ่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ช้ัน 1 
 

องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศญ่ีปุ่น (JNTO) ร่วมกบัสถานเอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่นประจ าประเทศไทยและศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล
พลาซา แกรนด ์พระราม 9 จดักิจกรรม “งานเท่ียวญ่ีปุ่นดว้ยตวัเอง ซมัเมอร์ ออทมั 2016” (Visit Japan F.I.T. Travel Fair – Summer & 
Autumn 2016) ในวนัท่ี 23 – 26 มิถุนายน 2559 ท่ีศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา แกรนด ์พระราม 9 ชั้น 1 ลาน Work & Play (เดินทางดว้ย
รถไฟฟ้า MRT สถานีพระราม 9 ทางออก 2) ขอเชิญผูท่ี้สนใจแวะเยีย่มชมทั้ง 34 บูธภายในงาน 
 
กิจกรรมท่ีเตรียมไวส้ าหรับผูส้นใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นดว้ยตนเอง ไดแ้ก่ 

 การจ าหน่ายแพค็เกจเท่ียวอิสระ ตัว๋เคร่ืองบิน ท่ีพกั บตัรรถไฟ Japan Rail Pass ซ่ึงเป็นบตัรรถไฟแบบเหมาจ่ายใบเดียวข้ึน
รถไฟ Japan Railway ไดท้ัว่ญ่ีปุ่น บตัรรถไฟเหมาจ่ายแบบรายภูมิภาค บตัรเขา้สวนสนุก และบตัรสุดคุม้อ่ืนๆ ในราคาพิเศษ 
ทั้งน้ีเป็นการออกบูธโดยผูป้ระกอบการท่องเท่ียวทั้งจากไทยและจากญ่ีปุ่น เช่น บริษทัทวัร์ชั้นน า โรงแรม  สายการบิน  
 

 การแจกเอกสารและการใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นท่ีบูธของ JNTO และท่ีบูธจากญ่ีปุ่นท่ีมาเขา้ร่วมงาน
โดยไม่มีค่าใชจ่้าย (มีล่ามคอยใหบ้ริการ)  
 

 พิเศษ! ส าหรับผูซ้ื้อผลิตภณัฑเ์ท่ียวญ่ีปุ่นกบัสายการบินหรือบริษทัทวัร์ผูอ้อกบูธภายในงานมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ 5,000 
บาทต่อใบเสร็จ แลกรับฟรีเส้ือยดืจาก JNTO* (จ านวนจ ากดัต่อวนั) และยงัไดรั้บสิทธ์ิร่วมเล่นเกมส์ “คีบตัว๋ตะลุยญ่ีปุ่น”* 
โดยผูช้นะในแต่ละวนัจะไดรั้บรางวลัต่างๆ ดงัน้ี  
รางวลัท่ี 1 บตัรโดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยดัไปกลบักรุงเทพฯ - ญ่ีปุ่น (เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีก าหนด**) 
รางวลัท่ี 2 กระเป๋าเดินทาง รวมทั้งส้ิน 10 รางวลั 
*การแลกรับเส้ือยดืและสิทธ์ิในการเล่นเกมส์เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด สามารถน ากระดาษใบเสร็จรับเงินมาแลกรับเส้ือ
ยดืไดท่ี้บูธ JNTO ภายในวนัท่ีซ้ือสินคา้ท่ีระบุบนใบเสร็จ แลกรับไดถึ้งเวลา 20.00 น. หรือจนกวา่ของหมดในแต่ละวนั และ
สามารถรับสิทธ์ิเล่นเกมส์ “คีบตัว๋ตะลุยญ่ีปุ่น” ภายในวนัท่ีซ้ือสินคา้ท่ีระบุบนใบเสร็จ 
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**หมายเหต:ุ ผูช้นะจากการร่วมเล่นเกมส์ “คีบตัว๋ตะลุยญ่ีปุ่น” ในแต่ละวนัจะไดรั้บรางวลับตัรโดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยดัไปกลบั
กรุงเทพฯ – ญ่ีปุ่น ดงัน้ี 
 

 เล่นเกมส์ไดต้ั้งแตเ่วลา 10.00–19.30  
(ปิดรับคิวเวลา 19.30) 

เล่นเกมส์ไดต้ั้งแตเ่วลา 10.00–15.30 
 (หยดุเล่นเกมส์เวลา 15.30) 

เล่นเกมส์ไดต้ั้งแตเ่วลา 15.31–19.30 
(ปิดรับคิวเวลา 19.30) 

วนัพฤหสับดีท่ี 23 มิถุนายน 
2559 

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์  
1 รางวลั (2 ท่ีนัง่)* 

(ประกาศผลผูช้นะในเวลา 19.30 - 20.00) 

  

วนัศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน  
2559 

 สายการบิน   ไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์  
1 รางวลั (2 ท่ีนัง่)* 

(ประกาศผลผูช้นะในเวลา 15.30 – 15.40) 

สายการบิน   เจแปน แอร์ไลน์  
1 รางวลั (1 ท่ีนัง่)** 

(ประกาศผลผูช้นะในเวลา 19.30 -20.00) 
วนัเสาร์ท่ี 25 มิถุนายน  
2559 

 สายการบิน   เจแปน แอร์ไลน์  
1 รางวลั (1 ท่ีนัง่)** 

(ประกาศผลผูช้นะในเวลา 15.30 – 15.40) 

สายการบิน   ไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์  
1 รางวลั (2 ท่ีนัง่)* 

(ประกาศผลผูช้นะในเวลา 19.30 – 20.00) 
วนัอาทิตยท่ี์ 26 มิถุนายน 
2559 

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์  
1 รางวลั (2 ท่ีนัง่)* 

(ประกาศผลผูช้นะในเวลา 19.30 – 20.00) 

  

*บตัรโดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยดัสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ ์เฉพาะเสน้ทาง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) –โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) เดินทางไปและกลบัไม่เกินเดือน
กนัยายน 2559 ตัว๋น้ียงัไม่รวมค่าภาษีสนามบิน 1,650 บาทต่อท่ีนัง่ ค่าน ้าหนกักระเป๋า และค่าบริการเพิ่มเติมอ่ืนๆ สามารถโอนสิทธ์ิใหผู้อ่ื้นได ้
**บตัรโดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยดัจากสายการบิน เจแปน แอร์ไลน ์สามารถเลือกเดินทางจากกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ไปยงัสนามบินใดกไ็ดใ้นประเทศญ่ีปุ่น เดินทาง
ไดจ้นถึงเดือนมีนาคม 2560 ตัว๋มีอายุ 1 เดือนนบัจากวนัเดินทาง ตัว๋น้ียงัไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และภาษีรางวลั 5 % ของมูลค่าตัว๋ รวมทั้งส้ินประมาณ ไม่เกิน 3,000 บาท สามารถ
โอนสิทธ์ิใหผู้อ่ื้นได ้1 คร้ัง ภายใน 1 อาทิตยห์ลงัจากไดรั้บรางวลั 

 

 ศิลปินช่ือดงัแสดงมินิคอนเสิร์ต/ทอลค์โชว ์บนเวทีภายในงาน  
 เบียร์ เดอะวอยซ์  พฤหสับดีท่ี 23 มิถุนายน 2559 เวลา 19.00 – 19.50 
 เบิร์ด ปริญญา   ศุกร์ท่ี 24 มิถุยายน 2559  เวลา 18.30 – 19.30 
 แดน วรเวช /เอะ๊ ละอองฟอง เสาร์ท่ี 25 มิถุนายน 2559  เวลา 18.30 – 19.30 
 อุม้ มาจิเด๊ะ เจแปน  อาทิตย ์26 มิถุนายน 2559  เวลา 14.00 – 15.00 

 
 
 
 
 
 

 
 กิจกรรมและการแสดงวฒันธรรมญ่ีปุ่นบนเวที   

 การแสดง Karate  ศุกร์ท่ี 24 มิถุนายน 2559  เวลา 12.20 – 12.40 / 14.40 – 15.00 
 การแสดง Judo  เสาร์ท่ี 25 มิถุนายน 2559  เวลา 12.40 – 13.00 / 15.40 – 16.00 
 การแสดง Kendo Show อาทิตยท่ี์ 26 มิถุนายน 2559  เวลา 12.20 – 12.40 

 

 สนุกกบัเกมส์ Photo Rally (ถ่ายรูปบูธในงาน แลกรับของท่ีระลึกฟรี) 
รับใบกติกาการเล่นเกมส์ท่ีบูธ JNTO ภายในงาน แลว้แวะไปตามบูธต่างๆ เพ่ือถ่ายรูปใหค้รบทุกจุดตามท่ีก าหนด              
แลว้โพสรูปถ่ายลงใน social media แลกรับของท่ีระลึกท่ีบูธ  JNTO (จนกวา่สินคา้หมดในแต่ละวนั) 

วนัอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย. 59 
อุ้ม มาจเิด๊ะ เจแปน 
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 ร่วมกิจกรรมเกมส์บนเวที เช่น เกมส์ต่อรูปสถานท่ีท่องเท่ียวในญ่ีปุ่น ผูช้นะรับของท่ีระลึก 
 
 

รายช่ือผู้ออกบูธจากญี่ปุ่ น (รวมทั้งส้ิน 14 บูธ 13 องค์กร)  (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 17 มิถุนายน 2559)
 องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศญ่ีปุ่น (JNTO) 
 D.I.Y. HOKKAIDO & KYUSHU  
 Hankyu Hanshin Group 
 Home of Mt. Fuji- Shizuoka 
 Hoshino Resorts TOMAMU (Hokkaido) 
 JAPANiCAN 
 Matsumoto Tourism Association 

 OKINAWA  
 Prince Hotels & Resorts 
 Shikoku Railway Company 
 SUPER HOTEL 
 WAKAYAMA 
 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY 

 
รายช่ือผู้ออกบูธจากไทย (รวมทั้งส้ิน 20 บูธ 18 องค์กร)  (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 17 มิถุนายน 2559)

 บริษทัทวัร์จากไทย รวม 14 บริษทั (14 บูธ)  
 Abacus Travel Service 
 Apex (Thailand) 
 Easy & Save 
 H.I.S. Tours  
 Japan All Pass 
 J-Plan Holiday 
 JTB (Thailand) 

 New Toyo Travel 
 N.S. Travel & Tours 
 Quality Express 
 S.B.A. Easy To Go 
 Wendy Tour by S.M.I. Travel  
 Wonderful Package 
 World Surprise Travel 

 
 สายการบิน 2 บริษทั (4 บูธ)  

 สายการบิน เจแปน แอร์ไลน ์
 สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอก็ซ์ 

 บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 
 บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

  
พธีิเปิดอย่างเป็นทางการ 
พฤหสัท่ี 23 มิถุนายน 2559 ท่ีบนเวทีภายในงาน พิธีเปิดจะมีข้ึนตั้งแต่เวลา 18.30 น. และมีแขกกิตติมศกัด์ิเขา้ร่วมพิธีเปิด ดงัน้ี (ขอ้มูล ณ 
วนัท่ี 22 มิถุนายน 2559)
- เอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่นประจ าประเทศไทย หรือตวัแทนจากสถานเอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่นประจ าประเทศไทย 
- นาย คาซุฮิโระ อิโต ผูอ้  านวยการบริหารองคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศญ่ีปุ่น 
- นาย วราวธุ วรภมร ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั เซ็นทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์ จ ากดั 
- นาย ฮิโตชิ โมริโมโตะ ผูจ้ดัการภูมิภาคประเทศไทย และเอเชียใต ้สายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ 
- นาย คุนิโอะ คาวามุระ กรรมการผูจ้ดัการบริษทั เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั และตวัแทนผูบ้ริหารบริษทั อิออน  
ธนสินทรัพย ์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
- นาง พิทยา วรภริยาสกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

จบพิธีเปิด มีการแสดงมินิคอนเสิร์ตโดย เบียร์ เดอะวอยซ์ เวลา 19.10 – 20.00 บนเวทีภายในงาน 
 
 



 

 
 

ตดิต่อสอบถาม 
องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศญ่ีปุ่น (JNTO) 
เวบ็ไซต ์(ภาษาไทย)    www.jnto.or.th   
เฟซบุค (ภาษาไทย)  www.facebook.com/visitjapanth   

หรือโทรสอบถามที่ 02-261-3525     

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

