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3 มนีาคม 2017                                        

องคก์ารสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศญีปุ่่ น (JNTO) ส านักงานกรงุเทพฯ 

 

                                                   

งานประกาศผลและพธีิมอบรางวัลผู้สนับสนุนการท่องเที่ยวประเทศญ่ีปุ่นดีเด่น 

～ Japan Tourism Award in Thailand 2016 ～ 

 

 

1. วตัถปุระสงค ์

 รางวัล Japan Tourism Award in Thailand เป็นรางวลัทีเ่กดิขึน้เนื่องในโอกาสกอ่ตัง้องคก์ารสง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศญีปุ่่ น (JNTO) ส านักงานกรงุเทพฯ ครบรอบ 50 ปี โดยเริม่มกีารมอบรางวัลครัง้แรกในปี 

2010 พธิมีอบรางวัลครัง้นี้ถอืเป็นการจัดอยา่งตอ่เนื่องเป็นปีที ่7 แลว้ 

 

ในปี 2016 มนัีกทอ่งเทีย่วไทยเดนิทางไปญีปุ่่ นถงึ 901,400 คน เพิม่ขึน้ 13.1 % เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น ซึง่จ านวน

ดังกลา่วนับเป็นตวัเลขทีส่งูสดุเป็นประวัตกิารณ์ องคก์ารสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศญีปุ่่ น (JNTO) 

ขอบคณุนักทอ่งเทีย่วไทยทกุทา่นทีเ่ดนิทางไปเทีย่วญีปุ่่ น ในขณะเดยีวกนั เราก็รูส้กึขอบคณุบรษัิท องคก์ร 

รวมทัง้หน่วยงานตา่งๆทีม่สีว่นสนับสนุนโปรโมทใหช้าวไทยไปเทีย่วญีปุ่่ นเป็นอยา่งดดีว้ย 

 

ในโอกาสนี ้JNTO ส านักงานกรงุเทพฯ จัดพธิมีอบรางวัล Japan Tourism Award in Thailand 2016 ขึน้ใน

วันที ่27 กมุภาพันธ ์2017 แดผู่ส้นับสนุนการทอ่งเทีย่วประเทศญีปุ่่ นดเีดน่ ทีบ่า้นพักเอกอคัรราชทตูญีปุ่่ น

ประจ าประเทศไทย โดยเป็นการมอบรางวัลแดผู่ป้ระกอบการบรษัิททวัร ์บรษัิท องคก์ารตา่งๆทีเ่ป็นผูส้นับสนุน

การทอ่งเทีย่วประเทศญีปุ่่ นดเีดน่ประจ าปี 2016  

 

ครัง้นีม้กีารมอบรางวัลทัง้สิน้ 3 ประเภท รวมทัง้สิน้ 50 รางวัล ไดแ้ก ่ รางวัล “Special Award from JNTO 

Bangkok Office” มอบแดอ่งคก์รหรอืบคุคลทั่วไปทีส่นับสนุนการทอ่งเทีย่วญีปุ่่ นดเีดน่ จ านวน 3 รางวลั  

 รางวัล “Top Agent Award” มอบแดผู่ป้ระกอบการธรุกจิทอ่งเทีย่วดเีดน่ จ านวน 44 รางวัล  รางวัล 

“Outstanding Japan Tourism Contents Award” มอบแดส่ิง่พมิพห์รอืเนื้อหาคอนเทนซท์ีส่นับสนุนการ

ทอ่งเทีย่วญีปุ่่ นดเีดน่ จ านวน 3 รางวัล 

 

พธิมีอบรางวัล Japan Tourism Award in Thailand 2016 นี้ยังถอืเป็นสว่นหนึง่ของกจิกรรมตา่งๆทีจั่ดขึน้เพือ่

เฉลมิฉลองความสมัพันธไ์ทย – ญีปุ่่ นครอบรอบ 130 ปีดว้ย 

        

 

JAPAN NATIONAL TOURISM ORGANIZATION 

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

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

 

 รางวลั Special Award from JNTO Bangkok Office (จ านวน 3 รางวลั) 

 

รางวัลส าหรับบรษัิท / องคก์รทีส่นับสนุนการทอ่งเทีย่วญีปุ่่ นดเีดน่ รวม 3 รางวลั ไดแ้ก ่

 

 

 

(ภาพพิธีเปิดงานมอบรางวลัเม่ือวนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2017 ที่บ้านพกัเอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจ าประเทศไทย   
จากซ้ายไปขวา คณุฉันทวิชช์ ธนะเสวี นกัแสดงน าจากภาพยนตร์เร่ือง “แฟนเดย์ แฟนกนัแคว่นัเดียว”, ฯพณฯ นาย ชิโร ซะโดะชิมะ 

เอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจ าประเทศไทย, คณุปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานปฏิบตัิการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั 
(มหาชน), คณุพนัธกมล อมาตยกลุ ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ รอยลั พารากอน ฮอลล์, คณุคะซฮุิโระ อิโต ผู้อ านวยการบริหาร องค์การสง่เสริม

การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น ส านกังานกรุงเทพฯ และคณุศภุฤกษ์ ศรูางกรู นายกสมาคมไทยบริการทอ่งเที่ยว (TTAA)) 
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One Day - ภาพยนตรเ์ร ือ่ง “แฟนเดย ์แฟนกนัแคว่นัเดยีว” 

 

 

ภาพยนตรเ์รือ่ง “แฟนเดย ์แฟนกนัแคว่ันเดยีว” สรา้งโดยบรษัิท GDH 559 ก ากบัโดยบรรจง ปิสญัธ

นะกลู น าแสดงโดย เตอ๋ ฉันทวชิช ์ธนะเสว ี(รับบทเดน่ชยั) และ มวิ นษิฐา จริยั่งยนื (รับบทนุย้) โดยออกฉาย

ในเดอืนกนัยายนถงึเดอืนตลุาคม  2559 ทางโรงภาพยนตรช์ัน้น าทัง้ในกรงุเทพและท่ัวประเทศ 

 

ภาพยนตรเ์รือ่ง “แฟนเดย ์ แฟนกนัแคว่ันเดยีว” ไดรั้บความนยิม ท ารายไดส้งูถงึ 111 ลา้นบาท 

นับเป็นภาพยนตรไ์ทยทีท่ าเงนิสงูสดุในไทยประจ าปี 2559 อนัดับที ่2   

 

ภาพยนตรเ์รือ่งนี้ถา่ยทอดเรือ่งราวความรักโดยแทรกมกุตลก โดยเรือ่งราวตา่งๆเริม่จากการทีบ่รษัิท

พาพนักงานเดนิทางไปเทีย่วฮอกไกโดกอ่นทีจ่ะน าไปสูเ่หตกุารณ์ตา่งๆตามมา ทางทมีงานยกกองไปถา่ยท า

ภาพยนตรเ์รือ่งนีท้ีส่ถานทีห่ลายแหง่ในฮอกไกโด เชน่ งานเทศกาลหมิะทีซ่ปัโปโร คลองโอทาร ุเมอืงฮาโกดา

เตะ เป็นตน้ ซึง่มหีลายฉากทีส่ือ่ใหเ้ห็นถงึเสน่หข์องฤดหูนาวอนังดงามทีญ่ีปุ่่ น แถมชว่งทีอ่อกฉายในโรง

ภาพยนตรย์ังเป็นชว่งเหมาะเจาะกอ่นทีญ่ีปุ่่ นจะเขา้สูฤ่ดหูนาว ท าใหม้ผีูป้ระกอบการธรุกจิทอ่งเทีย่วท าเสน้ทาง

ทัวรต์ามรอยภาพยนตรเ์รือ่งนีอ้อกมาจ าหน่าย นับเป็นการประชาสมัพันธก์ารทอ่งเทีย่วฮอกไกโดในชว่งฤดู

หนาวรวมทัง้การทอ่งเทีย่วญีปุ่่ นไดเ้ป็นอยา่งด ี

 

    

 
(จากซ้ายไปขวา คณุศภุฤกษ์ ศรูางกรู นายกสมาคมไทยบริการทอ่งเที่ยว (TTAA), ฯพณฯ นาย ชิโร ซะโดะชิมะ เอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจ า
ประเทศไทย, คณุฉันทวิชช์ ธนะเสวี นกัแสดงน าจากภาพยนตร์เร่ือง “แฟนเดย์ แฟนกนัแคว่นัเดียว”, คณุคะซฮุิโระ อิโต ผู้อ านวยการบริหาร 
องค์การสง่เสริมการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น ส านกังานกรุงเทพฯ และคณุคะโยะโกะ อิโต) 

 
 

 

  



4 

 

Central Pattana Public Company Limited 

 

 

องคก์ารสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศญีปุ่่ น (JNTO) จัด “งานเทีย่วญีปุ่่ นดว้ยตวัเอง ซมัเมอร ์

แอนด ์ออทัม 2016 (งาน F.I.T. ครัง้ที ่9)” เป็นเวลา 3 วัน ตัง้แตว่ันที ่23 - 26 มถินุายน 2559 ณ ศนูยก์ารคา้ 

CentralPlaza Grand Rama 9  

 

โดยภายในงานมหีน่วยงานรัฐบาลทอ้งถิน่ และบรษัิทตา่งๆจากญีปุ่่ นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิอนิบาวนด์

มาออกบธูเพือ่ใหข้อ้มลูการทอ่งเทีย่วญีปุ่่ น รวมทัง้ยังมผีูป้ระกอบการทัวรไ์ทย สายการบนิ รว่มออกบธูเพือ่

จ าหน่ายสนิคา้เทีย่วญีปุ่่ นตา่งๆ และเนื่องจากชว่งจัดงานใกลก้บัฤดใูบไมเ้ปลีย่นสทีีญ่ีปุ่่ น ท าใหส้นิคา้เทีย่ว

ญีปุ่่ นภายในงานไดรั้บความนยิมอยา่งสงู  

 

ส าหรับศนูยก์ารคา้ CentralPlaza Grand Rama 9 ซึง่เป็นสถานทีจั่ดงานนัน้ ไดช้ว่ยสนับสนุนงาน

ดังกลา่วเป็นอยา่งดยีิง่ทัง้ในดา้นการโปรโมท การประชาสมัพันธเ์พือ่เชญิชวนใหนั้กทอ่งเทีย่วแวะมาเยีย่มชม

งาน  นับเป็นความรว่มมอือนัดกีบั JNTO ท าใหง้านดังกลา่วประสบความส าเร็จอยา่งยิง่ นอกจากนี้ ยังมกีารจัด

งานทอ่งเทีย่วญีปุ่่ นอกีหลายตอ่หลายครัง้ทีศ่นูยก์ารคา้สาขาอืน่ๆทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูลของ Central Pattana 

Public Company Limited (CPN) จงึนับไดว้า่เป็นองคก์รทีช่ว่ยสนับสนุนการทอ่งเทีย่วญีปุ่่ นเป็นอยา่งด ี

 

      
 

 

(จากซ้ายไปขวา คณุศภุฤกษ์ ศรูางกรู นายกสมาคมไทยบริการทอ่งเที่ยว (TTAA), ฯพณฯ นาย ชิโร ซะโดะชิมะ เอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจ า
ประเทศไทย, คณุคะซฮุิโระ อิโต ผู้อ านวยการบริหาร องค์การสง่เสริมการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น ส านกังานกรุงเทพฯ, คณุปกรณ์ พรรธนะ
แพทย์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานปฏิบตัิการ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน), คณุสพุิชญา สรุคปุต์ ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการสงัคม
และประชาสมัพนัธ์ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) และคณุคะโยะโกะ อิโต) 
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Royal Paragon Enterprise Company Limited (Paragon Hall) 

 

 

 

องคก์ารสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศญีปุ่่ น (JNTO)จัด “งานเทีย่วญีปุ่่ นดว้ยตัวเอง วนิเทอร ์2016 (งาน 

F.I.T. ครัง้ที ่10)” เป็นเวลา 3 วัน ตัง้แตว่นัที ่25 - 27 พฤศจกิายน 2559 ที ่Royal Paragon Hall ซึง่บรหิารงาน

โดย Royal Paragon Enterprise Company Limited 

 

ภายในงานดังกลา่วมหีน่วยงานรัฐบาลทอ้งถิน่จากญีปุ่่ น บรษัิทตา่งๆจากญีปุ่่ นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิอนิบาวนด์

มาออกบธูเพือ่ใหข้อ้มลูเทีย่วญีปุ่่ น รวมทัง้ยังมผีูป้ระกอบการทวัรไ์ทย สายการบนิ รว่มออกบธูเพือ่จ าหน่าย

สนิคา้เทีย่วญีปุ่่ นตา่งๆ นอกจากนี ้ เนื่องจากชว่งจัดงานใกลก้บัวันหยดุยาวชว่งปีใหม ่ ท าใหส้นิคา้เทีย่วญีปุ่่ น

ภายในงานไดรั้บความนยิมอยา่งสงู 

 

และ Royal Paragon Hall ซึง่เป็นสถานทีจั่ดงานนัน้ไดช้ว่ยสนับสนุนงานดังกลา่วเป็นอยา่งดยีิง่ทัง้ในดา้น

การโปรโมท การประชาสมัพันธเ์พือ่เชญิชวนใหนั้กทอ่งเทีย่วแวะมาทีง่าน  จนมผีูแ้วะมาชมงานมากกวา่ 

60000 คนตลอดการจัดงานทัง้สามวนั ซึง่เป็นสถติจิ านวนผูม้าชมงานทีส่งูทีส่ดุเป็นประวัตกิารณ์นับตัง้แต่

องคก์ารสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศญีปุ่่ น ส านักงานกรงุเทพจัดงานเทีย่วญีปุ่่ นดว้ยตัวเองมา จงึนับไดว้า่

เป็นองคก์รทีช่ว่ยสนับสนุนการทอ่งเทีย่วญีปุ่่ นอยา่งด ี

 

 

  

 

(จากซ้ายไปขวา คณุศภุฤกษ์ ศรูางกรู นายกสมาคมไทยบริการทอ่งเที่ยว (TTAA), ฯพณฯ นาย ชิโร ซะโดะชิมะ เอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจ า
ประเทศไทย, คณุคะซฮุิโระ อิโต ผู้อ านวยการบริหาร องค์การสง่เสริมการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น ส านกังานกรุงเทพฯ, คณุพนัธกมล อมาตย
กลุ ผู้อ านวยการฝ่ายปฏบิตัิการ รอยลั พารากอน ฮอลล์ และคณุคะโยะโกะ อิโต) 
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 รางวลัผูป้ระกอบการทวัรด์เีดน่ (จ านวน 44 รางวลั เรยีงตามล าดบัอกัษร) 
 

JNTO มอบรางวัลแดผู่ป้ระกอบการธรุกจิทอ่งเทีย่วทัง้หมด 44 แหง่ในประเทศไทยทีช่ว่ยสนับสนุน 

โปรโมท รวมทัง้จ าหน่ายสนิคา้เทีย่วญีปุ่่ นตลอดปี 2016 

 

 

 

 

ตลอดเวลาทีผ่า่นมา JNTO มอบรางวลัแดผู่ป้ระกอบการธรุกจิทอ่งเทีย่วแบง่เป็นประเภท “Top 

Agent Award” และประเภท “Unique Destination Award” อยา่งไรก็ตาม ตัง้แตปี่ 2016 นี้เป็นตน้ไป เราท า

การรวมรางวัลเหลอืเพยีง “Top Agent Award” ประเภทเดยีว นอกจากนี ้ ปีนีย้ังเป็นปีแรกทีเ่รามอบรางวัลแด่

ผูป้ระกอบการธรุกจิทอ่งเทีย่วจากหวัเมอืงใหญเ่ป็นครัง้แรกอกีดว้ย 

 

ส าหรับตลาดไทย นักทอ่งเทีย่วไทยเป็นจ านวนมากนยิมเดนิทางเทีย่วดว้ยตัวเอง ท าใหม้สีนิคา้และ

บรกิารทีเ่กีย่วกบัการเทีย่วดว้ยตัวเองออกวางจ าหน่ายหลายหลายยิง่ขึน้ นอกจากนี ้ ตา่งจังหวัดญีปุ่่ นก็ไดรั้บ

ความนยิมเพิม่ขึน้ ขอยกตวัอยา่งสถานทีต่ามตา่งจังหวดัทีบ่รรดาผูป้ระกอบการธรุกจิทอ่งเทีย่วตา่งๆทีไ่ดรั้บ

รางวัลนี้จัดจ าหน่าย ไดแ้ก ่ อเิสะ/โทบะ วากายามะ อามาโนะฮาชดิาเตะ โทจนิโบ ครุาชคิ ิ ทตโตะร ิ ไอสวึา
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คามัตส ึ ซาวาระ อามาคสุะ เป็นตน้ JNTO หวังวา่ในปี 2017 ผูป้ระกอบการธรุกจิทอ่งเทีย่วตา่งๆจะจ าหน่าย

สนิคา้เทีย่วญีปุ่่ นทีม่คีวามหลากหลายตอ่ไป ซึง่จะสง่ผลใหม้นัีกทอ่งเทีย่วไทยเดนิทางไปญีปุ่่ นมากยิง่ขึน้ 

 

รายชือ่ผูป้ระกอบการธรุกจิทอ่งเทีย่วทัง้หมด 44 แหง่ทีไ่ดรั้บรางวัล ไดแ้ก ่(เรยีงตามล าดับอกัษร) 

 

    

 

 

 

Accord Travel Service Co., Ltd.  

Akira Inter Group Co., Ltd. 

Am Tourist Club Co., Ltd. 

Big World Holiday Co., Ltd. 

Bondstreettour Travel Co., Ltd. 

Brio Travel Co., Ltd. 

Chiangmai You You Travel Co., Ltd. 

Compax World Co., Ltd. 

Eiko Japan Co., Ltd. 

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

Global Link International Holiday 

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

Hana Asia (Thailand) Co., Ltd. 

I Am Tour Expert Center Co., Ltd. 

Image Holiday (Thailand) Co., Ltd. 

Japan All Pass Co., Ltd. 

Japan Guide Co., Ltd. 

Joyful Holidays Co., Ltd. 

J-Plan Holiday Co., Ltd. 

JTB (Thailand) Ltd. 

KTC World Travel Service 

Leelawadee Holiday Co., Ltd. 

Maritime Travel Service Co., Ltd. 

Miramar Services (Wonderful Package) 

New Toyo Travel Co., Ltd. 

NEX World Co., Ltd. 

NTT Japan Vacation Co., Ltd. 

O2 Asia Travel Design Co., Ltd. 

Paradise World Tour Co., Ltd. 

PKG Journey Line / Transa Group 

Quality Express Co., Ltd. 

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

SBA Travel Co., Ltd. 

Siam Orchard Group Co., Ltd. 

Sogo World Travel Co., Ltd. 

ST Deluxe Tour Co., Ltd. 

Thai Travel Info Service Ltd. 

Thaisiri Tours Co., Ltd. 

Unithai Travel Co., Ltd. 

VTG 

World Discovery Travel Service Co., Ltd. 

World Pro Travel Co., Ltd. 

World Surprise Travel Co., Ltd. 

Zego Travel Co., Ltd. 
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 Outstanding Japan Tourism Contents Award (จ านวน 3 รางวลั) 

รางวัลทีม่อบใหส้ิง่พมิพห์รอืเนื้อหาทีส่ง่เสรมิการทอ่งเทีย่วญีปุ่่ น ไดแ้ก ่  

 

 

 

 

 

 

＜ ไมม่กีารเดนิทางใดทีส่ญูเปลา่（無駄な旅なんか、ない）＞ 

ส านกัพมิพ ์： Amarin Travel 

โดย ： Ruj - Suparuj Techatanon 

  หนังสอืเลม่นี้เป็นหนังสอืรวมภาพถา่ยทีญ่ีปุ่่ นเลม่ทีส่องจากฝีมอื

ของคณุ รจุ ศภุรจุ นักรอ้งทีโ่ดง่ดังจากรายการเดอะ สตาร ์ซึง่คณุรจุผูน้ยิม

การทอ่งเทีย่วและการถา่ยภาพแสดงถงึความชืน่ชอบการทอ่งเทีย่วที่

ประเทศญีปุ่่ นผา่นการลงภาพถา่ยสวยๆใน Instagram ของตน (มผีูต้ดิตาม 

Instagram ของคณุรจุกวา่ 140,000 คน) 

  อยา่งทีเ่ห็นไดจ้ากชือ่หนังสอื “ไมม่กีารเดนิทางใดทีส่ญูเปลา่” 

ภายในเลม่นอกจากจะมภีาพถา่ยสวยๆทีค่ณุรจุถา่ยทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่ว

หลายแหง่ท่ัวญีปุ่่ นแลว้ ยังมคี าคมตา่งๆทีถ่า่ยทอดความรูส้กึของเขาเขยีน

ก ากบัเอาไวด้ว้ย ตัวอยา่งเชน่ ในภาพทะเลหมอก มคี าคมทีว่า่ “ถา้

ตัดสนิใจไปแลว้วา่มันด.ี..ก็ท าไป แตต่อ้งไมก่ลับมาเสยีใจในภายหลัง” 

เป็นตน้ 

การผสมผสานกนัอยา่งลงตัวระหวา่งรปูภาพทวิทัศนอ์นัสวยงาม

กบัความรูส้กึของเขาทีถ่า่ยทอดออกมาเป็นตัวหนังสอื กอ่ใหเ้กดิเป็นการ

ทอ่งเทีย่วญีปุ่่ นในมมุมองใหมข่ึน้มา 
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＜ คูม่อืเทีย่วตามใจชอบ ฮอกไกโด （自由に歩こう・北海道観光マニュアル）＞ 

ส านกัพมิพ ์： TIB Thai Inter Book Publishing 

โดย ：Anisa, Chuyada, Kongphum 

 

  คูม่อืทอ่งเทีย่วเลม่นี้เป็นเลม่ทีส่องทีท่างส านักพมิพ ์TIB Thai 

Inter Book เจาะลกึญีปุ่่ นภายใตซ้รีีย่ ์“คูม่อืเทีย่วตามใจชอบ” ซึง่คูม่อืเลม่

นี้หนาประมาณ 400 หนา้ อดัแน่นไปขอ้มลูแหลง่ทอ่งเทีย่วหลักๆในฮอก

ไกโด ใหข้อ้มลูชือ่สถานทีต่า่งๆถงึสามภาษา ไดแ้ก ่ไทย องักฤษ และ

ญีปุ่่ น  

นอกจากนี้ คูม่อืเลม่นี้ยังใหข้อ้มลูพืน้ฐานตา่งๆอยา่งครบถว้น 

เชน่ ขอ้มลูแหลง่ทีตั่ง้ รวมทัง้เว็บไซต ์เป็นตน้ ในสว่นของแผนทีก็่ละเอยีด 

แถมยังมขีอ้มลูอาหารเด็ดประจ าทอ้งถิน่ ขอ้มลูทีพั่ก รวมทัง้ตัวอยา่ง

เสน้ทางเทีย่วดว้ยตัวเอง ยิง่กวา่นัน้ ผูเ้ขยีนยังแนะน าขอ้มลู “อาหาร

ทอ้งถิน่ทีน่่าแวะชมิ” “แหลง่ทอ่งเทีย่วหา้มพลาด” เป็นตน้ซึง่มาจาก

ประสบการณ์ตรงของตวัผูเ้ขยีนเอง  ท าใหคู้ม่อืทอ่งเทีย่วเลม่นี้ครบเครือ่ง 

แตย่ังคงอา่นงา่ย นับวา่ตอบโจทยนั์กทอ่งเทีย่วชาวไทยไดด้ ี  

 

 

 

＜ปั่นญีปุ่่ น（日本でサイクリング）＞ 

ส านกัพมิพ ์： DPlus Guide (Provision Co., Ltd.) 

โดย ：   DPlus Guide Team 

  คูม่อืเลม่นี้เนน้ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการป่ันจักรยานทีญ่ีปุ่่ น

โดยเฉพาะ ซึง่ตอบโจทยเ์ทรนดา้นการป่ันจักรยานในไทยทีค่วามนยิม

ก าลังขยายไปครอบคลมุถงึการป่ันทีต่า่งประเทศดว้ย และในคูม่อื “ป่ัน

ญีปุ่่ น” เลม่นี้นัน้ ไมไ่ดใ้หข้อ้มลูแหลง่ทอ่งเทีย่วเพยีงอยา่งเดยีว แตย่ัง

อธบิายขอ้มลูตา่งๆผา่นการน าเสนอรปูถา่ยรวมทัง้การใชอ้นิโฟกราฟฟิค 

ท าใหเ้ขา้ใจงา่ย เชน่ ขอ้มลูการจัดหมวดหมูจั่กรยานทีป่ระเทศญีปุ่่ น การ

เรยีกชือ่ชิน้สว่นจักรยานเป็นภาษาญีปุ่่ น การเตรยีมตัว การน าจักรยานขึน้

เครือ่งบนิ ขอ้แนะน าการจอดจักรยานทีถ่กูตอ้งเหมาะสม เป็นตน้  นับวา่

เป็นการใหข้อ้มลูทีค่รบเครือ่ง  

นอกจากนี้ ยังมตัีวอยา่งเสน้ทางป่ันจักรยานเทีย่วรวม 28 

เสน้ทาง ครอบคลมุตัง้แตฮ่อกไกโดจรดควิช ู อกีทัง้ยังมขีอ้มลูแหลง่

ทอ่งเทีย่วหลักๆดว้ย นับเป็นคูม่อืทีไ่ดรั้บการกลา่วขานวา่สมบรูณ์แบบ ท า

ใหไ้ดรั้บความนยิม โดยในปี 2016 คูม่อืเลม่นี้ตดิอนัดับคูม่อืทอ่งเทีย่วขาย

ดใีนรา้นหนังสอือยูเ่ป็นเวลานาน 

 

 

 

องคก์ารสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศญีปุ่่ น (JNTO) ส านกังานกรงุเทพ 

เว็บไซต ์  www.jnto.or.th 

เฟซบคุ  visitjapanth   

อนิสตาแกรม visitjapanth 

โทรศัพท ์ 02-261-3525   

อเีมล  info@japantourist.org 

http://www.jnto.or.th/

