JAPAN NATIONAL TOURISM ORGANIZATION
10th Floor Serm-Mit Tower 159 Sukhumvit 21 Road,
Wattana, Bangkok 10110 Thailand Tel: 02-261-3525-6

9 มีนาคม 2018
องค์การส่งเสริ มการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปนุ่ (JNTO) สานักงานกรุงเทพฯ

งานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลผู้สนับสนุนการท่ องเที่ยวประเทศญี่ปนดี
ุ่ เด่ น

~

Japan Tourism Award in Thailand 2017

~

1. จุดประสงค์ ของงาน
พิธีมอบรางวัล “Japan Tourism Award in Thailand” ได้ เริ่ มมีมาตังแต่
้ ปี 2010 ซึง่ จัดขึ ้นเนื่องในโอกาสที่องค์การ
ส่งเสริ มการท่องเทีย่ วแห่งประเทศญี่ปนุ่ (JNTO) สานักงานกรุงเทพฯ ก่อตังครบ
้
50 ปี และการมอบรางวัลในครัง้ นี ้ นับเป็ น
ครัง้ ที่ 8 แล้ ว โดยในปี 2017 มีคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปนมากถึ
ุ่
ง 987,100 คน (เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า 9.5%)
ซึง่ เป็ นตัวเลขสถิติที่สงู สุดเป็ นประวัติการณ์ องค์การส่งเสริ มการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปนุ่ (JNTO) ขอบคุณคนไทยทุก
ท่านที่เดินทางไปเที่ยวญี่ปนุ่ และขอบคุณทุกบริ ษัท องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ทีม่ ีสว่ นช่วยโปรโมทและสนับสนุนให้ คน
ไทยไปเที่ยวประเทศญี่ปนเป็
ุ่ นอย่างดีเสมอมา
ในปี นี ้ พิธีมอบรางวัล “Japan Tourism Award in Thailand 2017” จัดขึ ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018 ที่บ้านพักเอก
อัครทูตญี่ปนประจ
ุ่
าประเทศไทย ภายในงานมีการมอบรางวัลแด่ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ ว องค์กรและสือ่ มวลชนที่เป็ น
ผู้สนับสนุนการท่องเที่ยวประเทศญี่ปนดี
ุ่ เด่นประจาปี 2017
ครัง้ นี ้มีการมอบรางวัล 3 ประเภท รวมทังสิ
้ ้น 51 รางวัล ได้ แก่  รางวัล “Special Award from JNTO - Bangkok
Office” มอบแด่องค์กรหรื อบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปนุ่ จานวน 2 รางวัล  รางวัล
“Top Agent Award” มอบแด่ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวดีเด่น จานวน 47 รางวัล  รางวัล “Outstanding Japan
Tourism Contents Award” มอบแด่สอื่ สิง่ พิมพ์หรื อสือ่ ออนไลน์ที่ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วในประเทศญี่ปนดี
ุ่ เด่น
จานวน 2 รางวัล

2. รายชื่อผู้ได้ รับรางวัล

 Special Award from JNTO - Bangkok Office (2 รางวัล)
มอบรางวัลให้ กบั 2 องค์กรที่มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวประเทศญี่ปนุ่ โดยรายละเอียดผู้รับรางวัลมี
ดังนี ้
้ วปาก Check-in（รายการโทรท ัศน์เกีย
รายการ เปรีย
่ วก ับการท่องเทีย
่ วและอาหาร）

จากซ ้าย คุณศุภฤกษ์ ศูรางกูร นายกสมาคมไทยบริการท่องเทีย
่ ว (TTAA), ฯพณฯ ชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญีป
่ นประจ
ุ่
าประเทศไทย,
รายการเปรีย
้ วปาก Check-in (คุณดุษฎี สีวงั ลาศ, คุณอร พัทธ์ธรี า ศรุตพ
ิ งศ์โภคิน, คุณจอย รินลณี ศรีเพ็ญ, คุณภริตา วิรริ ังสฤษฏ์),
คุณคะซุฮโิ ระ อิโต ผู ้อานวยการบริหาร องค์การส่งเสริมการท่องเทีย
่ วแห่งประเทศญีป
่ น
ุ่ สานักงานกรุงเทพฯ, และคุณรติยาภรณ์ ชูแก ้ว
Miss International Thailand 2017

Rock Letter คาร ักจากก้อนหิน（Movie on TV）

จากซ ้าย คุณศุภฤกษ์ ศูรางกูร นายกสมาคมไทยบริการท่องเทีย
่ ว (TTAA), ฯพณฯ ชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญีป
่ นประจ
ุ่
าประเทศไทย,
Rock Letter (คุณมายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล, คุณอรุโณชา ภาณุพน
ั ธ์, คุณอรรควุฒ ิ สุวรรณประกร), คุณ คะซุฮโิ ระ อิโต ผู ้อานวยการบริหาร
องค์การส่งเสริมการท่องเทีย
่ วแห่งประเทศญีป
่ น
ุ่ สานักงานกรุงเทพฯ, และคุณรติยาภรณ์ ชูแก ้ว Miss International Thailand 2017

้ วปาก Check-in
รายการ เปรีย

รายการ “เปรี ย้ วปาก Check-in” เป็ นรายการที่มเี นื ้อหาเกี่ยวกับการท่องเทีย่ วและอาหาร ออกอากาศทุกวัน
อาทิตย์ ตังแต่
้ เวลา 8:15 – 8:40 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 (33 HD) ซึง่ เป็ นสถานีโทรทัศน์ยอดนิยมของ
ประเทศไทย
สืบเนื่องมาจากการที่สายการบิน Peach เปิ ดให้ บริ การเที่ยวบินบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ - โอกินะวะ (สนามบิน
Naha) รายการ “เปรี ย้ วปาก Check-in” นาทีมโดยพิธีกรของทางรายการ “คุณจอย ริ นลณี ศรี เพ็ญ” “คุณอร พัทธ์ธีรา ศรุติ
พงศ์โภคิน” และแขกรับเชิญสุดพิเศษของทางรายการ “คุณเป๊ ก ผลิตโชค อายนบุตร” ไปเที่ยวชมสถานที่ตา่ งๆในโอกินะวะ
อาทิ สวนปราสาทชูริโจ พิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้าชุระอุมิ สะพานนิระอิคะนะอิ เป็ นต้ น โดยรายการออกอากาศในวันที่ 30
กรกฎาคม และ 6 สิงหาคม 2017 รวม 2 ตอน นอกจากนี ้ ยังมีการเผยแพร่ภาพบรรยากาศการถ่ายทารายการทางสือ่
ออนไลน์ของทางรายการและของผู้ร่วมรายการแบบเรี ยลไทม์ โดยเฉพาะสือ่ ออนไลน์ของคุณเป๊ ก ผลิตโชค ทีม่ ีผ้ ตู ิดตาม
กดไลค์หลายหมื่นคนต่อหนึง่ โพสต์ และแพร่หลายอย่างยิง่ ในหมูแ่ ฟนคลับ ทาให้ คนไทยรู้จกั เสน่ห์ของโอกินาว่าดียิ่งขึ ้น

Rock Letter คาร ักจากก้อนหิน（Movie on TV）

ละครเรื่ องนี ้จัดทาขึ ้นเป็ นพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปนุ่ โดยเนื ้อเรื่ อง
เล่าถึงหญิงไทยคนหนึง่ ทีไ่ ด้ รับก้ อนหินจากคนญี่ปนุ่ ผู้ซงึ่ ได้ เสียชีวติ ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ที่สมุ าตราในปี 2004
หญิงสาวเดินทางไปยังประเทศญี่ปนุ่ ดินแดนที่ชายหญิงสองคูร่ วมถึงหญิงสาวผู้นี ้ได้ ทาให้ มติ รภาพและความรักงอกเงย บท
ละครได้ ถ่ายทอดเรื่ องราวสายสัมพันธ์และมิตรภาพของสองประเทศ โดยใช้ การบูรณะฟื น้ ฟูจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวมา
เป็ นหัวข้ อหลักและใช้ เมืองในภูมภิ าคโทโฮคุ เช่น เซนได เป็ นฉากในละครเรื่ องนี ้
ละครเรื่ องนี ้นาแสดงโดย “คุณเคน ภูภมู ิ พงศ์ภาณุ” นักแสดงหนุม่ ยอดนิยม “คุณมายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล”
นักแสดงสาวผู้ที่มีผลงานละครและโฆษณาหลายชิ ้น “คุณมาช่า วัฒนพานิช” นักร้ องชื่อดัง และนักแสดงชาวญี่ปนุ่ อาทิ “ยะ
มะมุระ เคนโนะสุเกะ” โดยยกกองไปถ่ายทาที่ เมืองเซนได (ซากปราสาทเซนได) เมืองมัตสึชิมะ (โรงน ้าชาคันรันเต) ใน
จังหวัดมิยะงิ เมืองฮิระอิซุมิ (วัดชูซนจิ) จังหวัดอิวะเตะ รวมทังที
้ จ่ งั หวัดยะมะงะตะ (วัดริ ชชะคุ-จิ ภูเขาโฮชุ)
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสชี ่อง 3 (33HD) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2017 (เวลา 12:15 – 14:15
น.) และทางไลน์ทีวซี งึ่ เป็ นแอพลิเคชัน่ สาหรับให้ คนทัว่ ไปชมวิดิโอได้ โดยไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย ละครได้ รับความนิยมเป็ นอย่างสูงใน
ประเทศไทย โดยยอดวิวสูงกว่า 200,000 วิว (ข้ อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018) ทาให้ เสน่ห์ของภูมิภาคโทโฮคุ เมืองเซน
ไดเป็ นที่ร้ ูจกั อย่างแพร่หลายในหมูช่ าวไทย ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นการโปรโมทการท่องเที่ยวภูมิภาคโทโฮคุ

 Top Agent Award (47 รางวัล)
JNTO มอบรางวัลแด่ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ วดีเด่นรวม 47 แห่ง ที่มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริ มการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทอ่ งเที่ยวประเทศญี่ปนุ่ ในประเทศไทยตลอดปี 2017 รายชื่อผู้ได้ รับรางวัลอยูใ่ นหน้ าถัดไป

รายชื่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทังหมด
้
47 แห่งที่ได้ รับรางวัลนี ้ ได้ แก่ (เรี ยงตามลาดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ)
ACCORD TRAVEL SERVICE CO., LTD.

NEW TOYO TRAVEL CO., LTD.

AIRASIAGO THAILAND

NEX WORLD CO., LTD.

AM TOURIST CLUB CO., LTD.

NTT JAPAN VACATION CO., LTD.

BONDSTREET TOUR&TRAVEL CO., LTD.

O2 ASIA TRAVEL DESIGN CO., LTD.

BRIO TRAVEL CO., LTD.

PARADISE INTER TOUR CO., LTD.

CHIANGMAI YOU YOU TRAVEL CO., LTD.

PHUKET JET TOUR CO., LTD.

COMPAX WORLD CO., LTD.

PKG JOURNEY LINE CO., LTD.

EASY & SAVE CO., LTD.

QUALITY EXPRESS CO., LTD.

EIKO JAPAN CO., LTD.

ROYAL ORCHID HOLIDAYS

ELITE HOLIDAY & AGENCY (THAILAND) CO., LTD.

S.B.A. TRAVEL CO., LTD.

GLOBAL LINK INTERNATIONAL HOLIDAY CO., LTD.

SIAM ORCHARD GROUP CO., LTD.

H.I.S. TOURS CO., LTD.

SOGO WORLD TRAVEL CO., LTD.

HANA ASIA (THAILAND) CO., LTD.

ST DELUXE TOUR CO., LTD.

IMAGE HOLIDAY (THAILAND) CO., LTD.

SUN SMILE HOLIDAYS & TRAVEL CO., LTD.

JAPAN ALL PASS CO., LTD.

TTC GLOBAL LTD. (THAITRAVELCENTER.COM)

JAPAN GUIDE CO., LTD.

UNITHAI TRAVEL CO., LTD.

JAPAN VIEW (THAILAND) CO., LTD.

VACATION INTER PRIME TRAVELS CO., LTD.

JOYFUL HOLIDAYS CO., LTD.

VTG

J-PLAN HOLIDAY CO., LTD.

WENDY TOUR by S.M.I. TRAVEL CO., LTD.

JTB (THAILAND) LIMITED

WORLD DISCOVERY TRAVEL SERVICE CO., LTD.

KTC World Travel Service

WORLD PRO TRAVEL CO., LTD.

LEELAWADEE HOLIDAY CO., LTD.

WORLD SURPRISE TRAVEL CO., LTD.

MARITIME TRAVEL SERVICE CO., LTD.

ZEGO TRAVEL CO., LTD.

MIRAMAR SERVICES (WONDERFUL PACKAGE)

 Outstanding Japan Tourism Contents Award (2 รางวัล)
รางวัลที่มอบให้ กบั สือ่ 2 แห่งที่ชว่ ยประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวในประเทศญี่ปนุ่ รายละเอียดดังแสดงด้ านล่าง

จากซ ้าย คุณศุภฤกษ์ ศูรางกูร นายกสมาคมไทยบริการท่องเทีย
่ ว (TTAA), ฯพณฯ ชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญีป
่ นประจ
ุ่
าประเทศไทย,
ผู ้รับรางวัลจาก Marumura, ผู ้รับรางวัลจาก เทีย
่ วญีป
่ นดอทคอม
ุ่
, คุณ คะซุฮโิ ระ อิโต ผู ้อานวยการบริหาร องค์การส่งเสริมการท่องเทีย
่ วแห่ง
ประเทศญีป
่ น
ุ่ สานักงานกรุงเทพฯ, และคุณรติยาภรณ์ ชูแก ้ว Miss International Thailand 2017

Marumura
Website: www.marumura.com
Facebook: www.facebook.com/marumuradotcom/ (จานวนผู้ติดตามประมาณ 255,000 คน)
Marumura ถือเป็ นสือ่ ออนไลน์ในไทยที่เผยแพร่เรื่ องราวต่างๆ
เกี่ยวกับประเทศญี่ปนผ่
ุ่ านทังทางเว็
้
บไซต์และเฟซบุ๊กเพจ
นับว่าเป็ นสือ่ ออนไลน์ทคี่ นรักญี่ปนติ
ุ่ ดตามและอยูค่ กู่ บั
สังคมไทยมานาน โดยเฉพาะข้ อมูลหมวด “เที่ยวญี่ปน”
ุ่
เป็ นจุดเด่น เพราะให้ ข้อมูลเจาะลึกแหล่งท่องเทีย่ วน่าสนใจ
ทัว่ ประเทศญี่ปนุ่ พร้ อมวิธีการเดินทางอย่างละเอียด
นอกจากนี ้ ยังนาเสนอข้ อมูลอาหารญี่ปนุ่ แหล่งช้ อปปิ ง้
รวมถึงเทรนแฟชัน่ ในญี่ปนุ่ และเกร็ ดความรู้ตา่ งๆ โดยมี
คอลัมนิสต์จานวนหลายท่านผลัดเปลีย่ นกันมาเล่าประสบการณ์
ซึง่ บางส่วนอาศัยอยูใ่ นญี่ปนุ่ จึงนาเสนอข้ อมูลจากประสบการณ์
ตรง ซึง่ ช่วยให้ นกั ท่องเทีย่ วชาวไทยได้ รับข้ อมูลอย่างครบครันในการเตรี ยมตัวเดินทางไปเทีย่ วยังประเทศญี่ปนุ่ ยิ่งไปกว่านัน้
Marumura ยังนาเสนอข้ อมูลด้ านอื่นๆ เช่น วัฒนธรรมภาษา และไลฟ์ สไตล์ของชาวญี่ปนุ่ ทาให้ ชาวไทยเข้ าใจความคิดของ
ชาวญี่ปนุ่ รวมทังวิ
้ ถีชีวติ ของสังคมญี่ปนมากขึ
ุ่
้น ซึง่ ส่งผลต่อเนื่องไปถึงการมีสว่ นช่วยกระตุ้นให้ สนใจอยากเดินทางไปเทีย่ ว
และสัมผัสความเป็ น “ญี่ปน”
ุ่ ด้ วยตัวเอง

เที่ยวญี่ปนดอทคอม
ุ่
Website: Tiewyeepoon.com
Facebook: www.facebook.com/tiewyeepoon/ (จานวนผู้ติดตามประมาณ 230,000 คน)

“เที่ยวญี่ปนดอทคอม”
ุ่
เป็ นเว็บไซต์และเฟซบุ๊กเพจทีเ่ น้ น
ให้ ข้อมูลท่องเที่ยวญี่ปนโดยเฉพาะ
ุ่
ต่างจากเว็บไซต์อื่นๆ
ตรงที่นาเสนอเนื ้อหาเจาะลึกและมีการอัพเดทใหม่อยูเ่ สมอๆ
คุณปริ ญญา และคุณณภัทรผู้ชอบการไปเที่ยวญี่ปนและเคย
ุ่
เดินทางไปญี่ปนนั
ุ่ บครัง้ ไม่ถ้วนลงข้ อมูลต่างๆเกี่ยวกับญี่ปนุ่
เป็ นประจาทุกวัน เนื ้อหาที่นาเสนอมีความหลากหลาย ตังแต่
้
แนะนาแหล่งท่องเที่ยว แนะนารถไฟสันทนาการขบวนใหม่ๆ
รวมทังรี้ วิวที่กิน ที่พกั เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ทังสองคนยั
้
งแต่งคูม่ ือท่องเที่ยว “อินะกะ เจแปน”
(สานักพิมพ์อมริ นทร์ แทรเวล พิมพ์ครัง้ แรก สิงหาคม 2017)
นาเสนอเสน่ห์ของเมืองรองในญี่ปนที
ุ่ ่ยงั ไม่เป็ นที่ร้ ูจกั ในหมู่
นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปได้ ง่าย
และอยูไ่ ม่ไกลจากเมืองหลักอย่าง โตเกียว โอซาก้ า ซัปโปโร และฟุคโุ อกะ

องค์ การส่ งเสริมการท่ องเที่ยวแห่ งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) สานักงานกรุ งเทพฯ
Website:
www.jnto.or.th
Facebook:
www.facebook.com/Visitjapanth
Instagram:
www.instagram.com/Visitjapanth
โทร. 02-261-3525

