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

24 มกราคม 2019
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปนุ่ (JNTO) สานักงานกรุงเทพฯ

งานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลผู้สนับสนุนการท่ องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นดีเด่ น

~

Japan Tourism Award in Thailand 2018

~

1. จุดประสงค์ ของงาน
พิธีมอบรางวัล “Japan Tourism Award in Thailand” ได้ เริ่มมีมาตังแต่
้ ปี 2010 ซึง่ จัดขึ ้นเนื่องใน
โอกาสที่องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปนุ่ (JNTO) สานักงานกรุงเทพฯ ก่อตังครบ
้
50 ปี และ
การมอบรางวัลในครัง้ นี ้ นับเป็ นครัง้ ที่ 9 แล้ ว
ในปี 2018 มีชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปนุ่ มากถึง 1,132,100 คน (เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
14.7%) ซึง่ เป็ นครัง้ แรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สามารถเก็บข้ อมูลนักท่องเที่ยวจากประเทศ
เดียวได้ ถึง 1 ล้ านคน องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปนุ่ (JNTO) ขอขอบคุณชาวไทยทุกท่าน
ที่เดินทางไปเที่ยวญี่ปนุ่ และขอบคุณทุกๆหน่วยงาน บริ ษัทที่เป็ นกาลังสาคัญมีสว่ นสนับสนุนโปรโมทให้ ชาว
ไทยไปเยือนประเทศญี่ปนุ่ มา ณ ที่นี ้
ในปี นี ้ พิธีมอบรางวัล “Japan Tourism Award in Thailand 2018” จัดขึ ้นในวันที่ 23 มกราคม 2019
ณ โรงแรม ดิโอกุระ เพลสทีส กรุงเทพฯ ภายในงานมีการมอบรางวัลแด่ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
องค์กรและสื่อมวลชนที่เป็ นผู้สนับสนุนการท่องเที่ยวประเทศญี่ปนดี
ุ่ เด่นประจาปี 2018 ให้ มีนกั ท่องเที่ยว
ชาวไทย เดินทางไปเยือนประเทศญี่ปนุ่ เกิน 1 ล้ านคน
ครัง้ นี ้มีการมอบรางวัล 3 ประเภท รวมทังสิ
้ ้น 50 รางวัล ได้ แก่
 รางวัล “Special Award ” มอบแด่องค์กรหรื อบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปนุ่ 1 รางวัล  รางวัล “Top Agent Award” มอบแด่ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวดีเด่น 47
รางวัล  รางวัล “Contents Award” มอบแด่การผลิตเนื ้อหาสื่อสิ่งพิมพ์ที่ชว่ ยส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปนุ่ ดีเด่น จานวน 2 รางวัล

(มีตอ่ หน้ าถัดไป)

[จากซ้ าย ฯพณฯ ชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปนประจ
ุ่
าประเทศไทย, คุณเอโกะ โอะนุมะ ผู้อานวยการบริ หาร
องค์การส่งเสริ มการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปนุ่ (JNTO) สานักงานกรุงเทพฯ, และคุณธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทย
บริ การท่องเทีย่ ว (TTAA)]

2.

รายชื่อผู้ได้ รับรางวัล

 Special Award (1 รางวัล)

มอบรางวัลให้ กบั บุคคล องค์กรที่มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปนุ่ ในไทย
รวมทังสิ
้ ้น 1 รางวัล รายละเอียดผู้รับรางวัลมีดงั นี ้

“Tohoku Trip with Dan & Pattie”

นักร้ องชื่อดังของไทย คุณ “แดน วรเวช ดานุวงศ์” ที่มีคนติดตามเฟซบุ๊กกว่า 2,300,000 คน และ
นักแสดงหญิงชื่อดัง “คุณแพทตี ้ อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิเ์ มธา” ที่มีคนติดตามอินสตราแกรมกว่า 4,700,000
คน ได้ ไปเยือนภูมิภาคโทโฮคุ ประเทศญี่ปนุ่ เมื่อวันที่ 10 – 15 กันยายน 2018
สาหรับสถานที่ที่ทงคู
ั ้ ไ่ ด้ เดินทางไปนัน้ ตัวอย่างเช่น ตลาดฮัชโชคุเซ็นเตอร์ (Hasshoku Center) หอศิลป์
เมืองโทวาดะ (Towada Art Center) ในจังหวัดอะโอโมริ รวมทังแช่
้ บอ่ น ้าพุร้อนที่ นิวโต อนเซ็น (Nyuto
Onsen) นัง่ รถไฟสาย Akita Inland Line ในจังหวัดอาคิตะ และแวะชมบ้ านโบราณที่เมืองฮานามากิ
(Hanamaki) ล่องเรื อที่หบุ เขาเกบิเค (Geibikei) ในจังหวัดอิวาเตะ เป็ นต้ น
คุณแดนและทีมงานได้ จดั ทาคลิปวีดีโอนาเสนอเสน่ห์ของภูมิภาคโทโฮคุรวม 6 หัวข้ อ เช่น อาหาร อน
เซ็น การเดินทางด้ วยรถไฟ วัฒนธรรม และเผยแพร่ลงบน SNS และเว็บไซต์ ซึง่ มียอดวิวกว่า 10 ล้ านวิวและ
ยอดไลค์ภาพและคลิปทังหมดรวมทั
้
งสิ
้ ้นกว่า 5 ล้ านไลค์ ทาให้ เสน่ห์ของภูมิภาคโทโฮคุขยายเป็ นวงกว้ างใน
หมูแ่ ฟนๆ นับเป็ นคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการโปรโมทการท่องเที่ยวภูมิภาคโทโฮคุ
ชมคลิปวีดีโอได้ ที่เว็บไซต์ของ JNTO สานักงานกรุงเทพ www.jnto.or.th/tohoku2018/
(มีตอ่ หน้ าถัดไป)

[จากซ้ าย คุณธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA), ฯพณฯ ชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปนุ่
ประจาประเทศไทย, คุณแดน วรเวช ดานุวงศ์, คุณแพทตี ้ อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา, คุณเอโกะ โอะนุมะ ผู้อานวยการ
บริ หาร องค์การส่งเสริ มการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปนุ่ (JNTO) สานักงานกรุงเทพฯ]

 Top Agent Award (47 รางวัล)
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปนุ่ (JNTO) มอบรางวัลแด่ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
ดีเด่นรวม 47 แห่ง ที่มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทอ่ งเที่ยวประเทศญี่ปนุ่ ใน
ประเทศไทยตลอดปี 2018
พิธีมอบรางวัลในครัง้ นี ้ นอกจากจะมีบริษัททัวร์ ที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ แล้ ว ยังมี
บริษัททัวร์ จากแต่ละจังหวัดในภูมิภาคอย่าง เชียงใหม่ อุดรธานีและภูเก็ตเข้ าร่วมด้ วยเช่นกัน
รายชื่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทังหมด
้
47 แห่งที่ได้ รับรางวัลนี ้ ได้ แก่ (เรี ยงตามลาดับตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ)

(มีตอ่ หน้ าถัดไป)

AKIRA INTER GROUP CO., LTD.

NEX WORLD CO., LTD.

AM TOURIST CLIB CO., LTD.

NS TRAVEL & TOURS CO., LTD.

BONDSTREET TOUR & TRAVEL CO., LTD.

NTT JAPAN VACATION CO., LTD.

BRIO TRAVEL CO., LTD.

O2 ASIA TRAVEL DESIGN CO., LTD.

CHIANGMAI YOU YOU TRAVEL CO., LTD.

PARADISE INTER TOUR CO., LTD.

COMPAX WORLD CO., LTD.

PHUKET JET TOUR CO., LTD

EASY AND SAVE CO., LTD.

PKG JOURNEY LINE / TRANSA GROUP

EIKO JAPAN CO., LTD.

PRO BOOKING CENTER

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

QUALITY EXPRESS CO., LTD.

GLOBAL LINK INTERNATIONAL HOLIDAY CO., LTD.

ROYAL ORCHID HOLIDAYS

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

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

HANA ASIA (THAILAND) CO., LTD.

SIAM ORCHARD GROUP CO., LTD.

HAPPY TEAM CENTER

ST DELUXE TOUR CO., LTD.

IMAGE HOLIDAY (THAILAND) CO., LTD.

THAI TIAO NOK TOUR CO., LTD.

JAPAN ALL PASS CO., LTD

THINAKORN TOUR

JAPAN GUIDE CO., LTD.

TTC GLOBAL LTD (THAI TRAVEL CENTER)

JAPAN VIEW (THAILAND) CO., LTD.

UNITHAI TRAVEL CO., LTD.

JOYFUL HOLIDAY CO., LTD.

VACATION TRAVEL GROUP CORPORATION LIMITED

J-PlAN HOLIDAY CO., LTD.

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

JTB (THAILAND) LIMITED.

WORLD DISCOVERY TRAVEL SERVICE CO., LTD.

JUBILEE TRAVEL CO., LTD.

WORLD PRO TRAVEL CO., LTD.

KTC WORLD TRAVEL SERVICE

WORLD SURPRISE TRAVEL CO., LTD.

LEELAWADEE HOLIDAY CO., LTD.

ZEGO TRAVEL CO., LTD.

MARITIME TRAVEL SERVICE CO., LTD.

(มีตอ่ หน้ าถัดไป)

 Contents Award (2 รางวัล)
รางวัลที่มอบให้ กบั สื่อ สิ่งพิมพ์ คอนเทนต์ที่ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศญี่ปนุ่ รวมทังสิ
้ ้น
2 รางวัล รายละเอียดผู้รับรางวัล ดังนี ้

“ญี่ปนุ่ ขับรถเที่ยว”
สานักพิมพ์ DPlus Guide พิมพ์ครัง้ ที่ 1 : มีนาคม 2560
“ญี่ปนุ่ ขับรถเที่ยว” เป็ นคูม่ ือท่องเที่ยวจัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์ DPlus
Guide แนะนาวิธีการท่องเที่ยวญี่ปนุ่ ในรูปแบบ “การเช่ารถขับเที่ยวญี่ปนุ่
เอง”
ซึง่ ตรงกับเทรนการท่องเที่ยวที่กาลังได้ รับความนิยมในหมู่
นักท่องเที่ยวชาวไทย ภายในเล่มมีตวั อย่างเส้ นทางขับรถเที่ยวด้ วยตัวเอง
ครอบคลุมภูมิภาค “คันโต” และ “ชูบ”ุ พร้ อมข้ อมูลสถานที่ทอ่ งเที่ยวๆต่าง
ที่นา่ แวะระหว่างทาง ข้ อมูลจุดจอดรถใกล้ สถานที่ทอ่ งเที่ยว และมี
คาแนะนาสาหรับการเตรี ยมตัวก่อนไปขับรถเที่ยวญี่ปนุ่ เช่น วิธีการใช้ ทาง
ด่วนและบัตร ETC วิธีการใช้ ที่จอดรถรูปแบบต่างๆ กฎจราจรญี่ปนุ่
เบื ้องต้ น และอื่นๆ คูม่ ือเล่มนี ้มีสว่ นช่วยกระตุ้นให้ นกั ท่องเที่ยวชาวไทยได้
สัมผัสเสน่ห์การท่องเที่ยวญี่ปนุ่ ในรูปแบบใหม่ ผ่านการขับรถเที่ยวด้ วย
ตัวเอง

[จากซ้ าย คุณธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยบริ การท่องเทีย่ ว (TTAA), คุณเอโกะ โอะนุมะ ผู้อานวยการบริ หาร
องค์การส่งเสริ มการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปนุ่ (JNTO) สานักงานกรุงเทพฯ, คุณวศิน เพิ่มทรัพย์ ผู้รับรางวัลจาก “ญี่ปนุ่
ขับรถเที่ยว”, คุณโนบุรุ เซคิกจุ ิ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปนประจ
ุ่
าประเทศไทย]
(มีตอ่ หน้ าถัดไป)

“สะพายกล้ องท่ องเที่ยว กับ มาเรี ย ณ ไกลบ้ าน”
Website: www.mariajourneys.com
Facebook (ประมาณ 415,000 ไลค์):

www.facebook.com/marianaklaibaantrip

“มาเรี ย” บล็อกเกอร์ เน้ นให้ ข้อมูลท่องเที่ยวแถบเอเชีย โดยในปี 2018 “มาเรี ย” เดินทางทัว่ ญี่ปนุ่ และ
กลับมานาเสนอข้ อมูลเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่เธอได้ ไปเยือนให้ กบั ชาวไทยผ่านเฟซบุ๊กรวมทัง้
เว็บไซต์ของเธอ ซึง่ ผู้ติดตามส่วนใหญ่เป็ นผู้ที่ชื่นชอบประเทศญี่ปนุ่ เนื ้อหาที่ “มาเรี ย” นาเสนอ ไม่เพียงแต่
แหล่งท่องเที่ยวในเมืองใหญ่ แต่ยงั นาเสนอข้ อมูลเมืองรองของญี่ปนในแง่
ุ่
มมุ ต่างๆ ที่เธอเคยสัมผัสด้ วย
ตัวเอง เช่น แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม/สังคม ไลฟ์ สไตล์ รวมทังข้
้ อมูลกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจของท้ องถิ่น
นันๆ
้ นอกจากนี ้ ภาพถ่ายที่นามาประกอบก็สวยงาม เนื ้อหามีเรื่ องราว น่าติดตาม จนกลายเป็ นแหล่งข้ อมูล
ดีๆ เป็ นตัวอย่างโมเดลคอร์ สให้ กบั นักท่องเที่ยวชาวไทยคนอื่นๆ ที่มีความสนใจการท่องเที่ยวประเทศญี่ปนุ่
ได้ เป็ นอย่างดี

(มีตอ่ หน้ าถัดไป)

[จากซ้ าย คุณธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยบริ การท่องเทีย่ ว (TTAA), คุณเอโกะ โอะนุมะ ผู้อานวยการบริ หาร
องค์การส่งเสริ มการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปนุ่ (JNTO) สานักงานกรุงเทพฯ, คุณวัชรี ศุภลักษณา ผู้รับรางวัลจาก
“สะพายกล้ องท่องเทีย่ ว กับ มาเรีย ณ ไกลบ้ าน”, คุณโนบุรุ เซคิกจุ ิ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ ายเศรษฐกิจ สถาน
เอกอัครราชทูตญี่ปนประจ
ุ่
าประเทศไทย]

สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปนุ่ (JNTO) สานักงานกรุงเทพฯ
เว็บไซต์ (ภาษาไทย) www.jnto.or.th
เฟซบุค (ภาษาไทย) www.facebook.com/visitjapanth
อินสตาแกรม (ภาษาไทย) www.instagram.com/visitjapanth
หรื อโทรสอบถามที่ 02-261-3525

