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ประธาน เรี ยวอิจิ มัตสึ ยามะ

การเชิญรายการทีวยี อดนิยมจากไทย “เปรี้ยวปาก เช็คอิน” เดินทางไปโอกินาวะ
องค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) เชิญรายการ “เปรี้ ยวปาก เช็คอิน” ให้เดินทาง
ไปโอกินาวะ ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2017 ซึ่งรายการ “เปรี้ ยวปาก เช็คอิน” เป็ น
รายการทีวยี อดนิยมในประเทศไทย แนะนาเรื่ องกิน เที่ยว ออกอากาศทางทีวีระบบดิจิตอล ช่อง 33HD ทุก
เช้าวันอาทิตย์
สายการบิน Peach ซึ่งเป็ นสายการบินราคาประหยัดสัญชาติญี่ปุ่นเริ่ มให้บริ การเที่ยวบินตรงระหว่าง
กรุ งเทพและโอกินาวะ (นาฮะ) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผา่ นมา และเนื่องจาก JNTO ตั้งเป้ าประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวจังหวัดโอกินาวะในตลาดไทย JNTO จึงร่ วมมือกับสายการบิน Peach ในการเชิญพิธีกร
รายการ “เปรี้ ยวปาก เช็คอิน” ได้แก่ คุณจอย ริ นลณี ศรี เพ็ญ และคุณอร พัทธ์ธีรา ศรุ ติพงศ์โภคิน รวมทั้งแขกรับ
เชิญของทางรายการคือ คุณเป๊ ก ผลิตโชค อายนบุตร นักร้องชื่อดัง ร่ วมเดินทางไปโอกินาวะด้วยบริ การของสาย
การบินดังกล่าว และทางรายการจะนาภาพเรื่ องราวความสนุกที่โอกินาวะมาออกอากาศแบ่งเป็ นสองเทป
นอกจากนี้ คุณเป๊ ก ผลิตโชค ยังลงภาพต่างๆที่ถ่ายที่โอกินาวะผ่านทางช่องทาง SNS ของเขาในขณะที่อยูท่ ี่
โอกินาวะ และรู ปภาพเหล่านั้นมีบรรดาแฟนๆ “กดไลค์” หลายหมื่นคน นับว่าเป็ นการช่วยให้ชาวไทยรับรู ้ถึง
เสน่ห์ของจังหวัดโอกินาวะได้เป็ นอย่างดี สาหรับตัวอย่างภาพถ่ายระหว่างที่กาลังถ่ายทารายการ รวมทั้งข้อมูล
วัน เวลาการออกอากาศ เชิญตรวจสอบได้ที่หน้าถัดไป
นอกจากนี้ ในเดือนมิถุนายนที่ผา่ นมา JNTO ยังเชิญตัวแทนผูป้ ระกอบการธุ รกิจท่องเที่ยวในไทยให้
เดินทางไปโอกินาวะ เส้นทางเดียวกันกับที่รายการ “เปรี้ ยวปาก เช็คอิน” ไป เราหวังว่า หลังจากนี้ ทาง
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจท่องเที่ยวจะประชาสัมพันธ์รวมทั้งทาทัวร์ โอกินาวะตามเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
ในครั้งนี้ ออกมาจาหน่ายต่อไป
ทาง JNTO จะยังคงดาเนินงานประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวจังหวัดโอกินาวะในตลาดไทยอย่าง
ต่อเนื่อง

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปนุ่ (JNTO)
สานักงานกรุงเทพ

หากมีคาถามเกี่ยวกับโปรเจคนี้ โปรดติดต่อ
องค์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)
สานักงานกรุ งเทพ
โทร 02-261-3527 อีเมล info@japantourist.org
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＜ตารางการออกอากาศ＞
ชื่อรายการ
วันเวลา
โดย
ช่อง

：เปรี้ ยวปาก เช็คอิน
：อาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2017 และอาทิตย์ที่ 6 สิ งหาคม 2017 เวลา 8:15 - 8:40 น.
：คุณจอย ริ นลณี ศรี เพ็ญ / คุณอร พัทธ์ธีรา ศรุ ติพงศ์โภคิน / คุณเป๊ ก ผลิตโชค อายนบุตร
：33HD

＜สถานทีใ่ นโอกินาวะทีไ่ ปถ่ ายรายการ＞ ※ถ่ายทาช่วงวันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2017
เซฟาอุทะกิ - สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ของราชอาณาจักรริ วกิว / สะพานนิไรคะไน / ปราสาทชุริ / ตลาดสดมาคิชิ / ถนนช้อปปิ้ งโคคุไซ
โดริ / ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ / ไอศกรี มบลูซีลไอซ์พาร์ค / มิฮามะอเมริ กนั วิลเลจ / หมู่บา้ นริ วกิว (Ryukyu mura) / หาดซัม
ปะ / หน้าผามันซะโม / ร้านขนมโอะคะชิโดะโคะโระ / ทดลองเป่ าแก้วที่ PGO glass art Okinawa / เกาะโคะอุริ / ต้น
ฟุคุงิแห่งบิเสะ / พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าชุระอุมิ / เซะนะกะจิมะ อุมิคะจิ เทอเรซ - แหล่งรวมร้านอาหารริ มทะเล เป็ นต้น

＜ศาลเจ้ านามิโนะอุเอะกู＞

＜ตลาดสดมาคิชิ＞

＜พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ ชุ ระอุมิ＞

＜คุณเป๊ กโพสต์ภาพลง IG（มีผกู ้ ดไลค์ราว 79,000 คน）＞
※มีผตู ้ ิดตาม IG ของคุณเป๊ กราว 1 ล้านคน

＜โพสต์ในเฟซบุคของ JNTO สานักงานกรุ งเทพ (ราว 360,000 people reached)＞

instagram: @peckpalit

facebook: @visitjapanth

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปนุ่ (JNTO)
สานักงานกรุงเทพ

※มีผกู้ ดไลค์เฟซบุค “การท่องเที่ยวญี่ปุ่น - Visit Japan” ราว 59,000 คน

