
                                      

                   

 
 

24 มกราคม 2019                                         
องค์การสง่เสริมการท่องเท่ียวแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น (JNTO) ส านกังานกรุงเทพฯ 

                                                   

งานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลผู้สนับสนุนการท่องเที่ยวประเทศญ่ีปุ่นดเีด่น 
~ Japan Tourism Award in Thailand 2018 ~ 

 

1. จุดประสงค์ของงาน 

พิธีมอบรางวลั “Japan Tourism Award in Thailand” ได้เร่ิมมีมาตัง้แตปี่ 2010 ซึง่จดัขึน้เน่ืองใน
โอกาสท่ีองค์การสง่เสริมการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น (JNTO) ส านกังานกรุงเทพฯ ก่อตัง้ครบ 50 ปี และ
การมอบรางวลัในครัง้นี ้นบัเป็นครัง้ท่ี 9 แล้ว  

 
ในปี 2018 มีชาวไทยเดนิทางไปทอ่งเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นมากถึง 1,132,100 คน (เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 

14.7%) ซึง่เป็นครัง้แรกในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีสามารถเก็บข้อมลูนกัทอ่งเท่ียวจากประเทศ
เดียวได้ถึง 1 ล้านคน องค์การสง่เสริมการท่องเท่ียวแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น (JNTO) ขอขอบคณุชาวไทยทกุทา่น
ท่ีเดนิทางไปเท่ียวญ่ีปุ่ น และขอบคณุทกุๆหนว่ยงาน บริษัทท่ีเป็นก าลงัส าคญัมีสว่นสนบัสนนุโปรโมทให้ชาว
ไทยไปเยือนประเทศญ่ีปุ่ น มา ณ ท่ีนี ้

 
ในปีนี ้พิธีมอบรางวลั “Japan Tourism Award in Thailand 2018” จดัขึน้ในวนัท่ี 23 มกราคม 2019                                

ณ โรงแรม ดโิอกรุะ เพลสทีส กรุงเทพฯ ภายในงานมีการมอบรางวลัแดผู่้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว 
องค์กรและส่ือมวลชนท่ีเป็นผู้สนบัสนนุการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นดีเดน่ประจ าปี 2018 ให้มีนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย เดินทางไปเยือนประเทศญ่ีปุ่ นเกิน 1 ล้านคน 
 

ครัง้นีมี้การมอบรางวลั 3 ประเภท รวมทัง้สิน้ 50 รางวลั ได้แก่  
 รางวลั “Special Award ” มอบแดอ่งค์กรหรือบคุคลท่ีมีบทบาทส าคญัในการสง่เสริมการทอ่งเท่ียว
ประเทศญ่ีปุ่ น 1 รางวลั   รางวลั “Top Agent Award” มอบแดผู่้ประกอบการธุรกิจทอ่งเท่ียวดีเดน่ 47 
รางวลั  รางวลั “Contents Award” มอบแดก่ารผลิตเนือ้หาส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีชว่ยสง่เสริมการทอ่งเท่ียว
ประเทศญ่ีปุ่ นดีเดน่ จ านวน 2 รางวลั 
 
 
 
 
 

(มีตอ่หน้าถดัไป) 

JAPAN NATIONAL TOURISM ORGANIZATION 

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

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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
[จากซ้าย ฯพณฯ ชิโร ซะโดะชิมะ เอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจ าประเทศไทย, คณุเอโกะ โอะนมุะ ผู้อ านวยการบริหาร 
องค์การสง่เสริมการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น (JNTO) ส านกังานกรุงเทพฯ, และคณุธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทย
บริการทอ่งเทีย่ว (TTAA)] 
 

2.     รายช่ือผู้ได้รับรางวัล 

 

 Special Award (1 รางวัล) 
มอบรางวลัให้กบับคุคล องค์กรท่ีมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมการทอ่งเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นในไทย  

รวมทัง้สิน้ 1 รางวลั รายละเอียดผู้ รับรางวลัมีดงันี ้ 
 
“Tohoku Trip with Dan & Pattie” 

นกัร้องช่ือดงัของไทย คณุ “แดน วรเวช ดานวุงศ์” ท่ีมีคนติดตามเฟซบุ๊กกวา่ 2,300,000 คน และ
นกัแสดงหญิงช่ือดงั “คณุแพทตี ้องัศมุาลิน สิรภทัรศกัดิเ์มธา” ท่ีมีคนติดตามอินสตราแกรมกวา่ 4,700,000 
คน ได้ไปเยือนภมูิภาคโทโฮค ุประเทศญ่ีปุ่ นเม่ือวนัท่ี 10 – 15 กนัยายน 2018 

ส าหรับสถานท่ีท่ีทัง้คูไ่ด้เดนิทางไปนัน้ ตวัอย่างเชน่ ตลาดฮชัโชคเุซ็นเตอร์ (Hasshoku Center) หอศลิป์
เมืองโทวาดะ (Towada Art Center) ในจงัหวดัอะโอโมริ รวมทัง้แชบ่อ่น า้พรุ้อนท่ี นิวโต อนเซ็น (Nyuto 
Onsen) นัง่รถไฟสาย Akita Inland Line ในจงัหวดัอาคิตะ และแวะชมบ้านโบราณท่ีเมืองฮานามากิ 
(Hanamaki) ลอ่งเรือท่ีหบุเขาเกบเิค (Geibikei) ในจงัหวดัอิวาเตะ เป็นต้น 

คณุแดนและทีมงานได้จดัท าคลิปวีดีโอน าเสนอเสนห์่ของภมูิภาคโทโฮครุวม 6 หวัข้อ เช่น อาหาร อน
เซ็น การเดนิทางด้วยรถไฟ วฒันธรรม และเผยแพร่ลงบน SNS และเว็บไซต์ ซึง่มียอดวิวกวา่ 10 ล้านวิวและ
ยอดไลค์ภาพและคลิปทัง้หมดรวมทัง้สิน้กวา่ 5 ล้านไลค์ ท าให้เสนห์่ของภมูิภาคโทโฮคขุยายเป็นวงกว้างใน
หมูแ่ฟนๆ นบัเป็นคณุประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่การโปรโมทการทอ่งเท่ียวภมูิภาคโทโฮค ุ 

ชมคลิปวีดีโอได้ท่ีเว็บไซต์ของ JNTO ส านกังานกรุงเทพ   www.jnto.or.th/tohoku2018/ 

(มีตอ่หน้าถดัไป) 

 

http://www.jnto.or.th/tohoku2018/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[จากซ้าย คณุธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยบริการทอ่งเที่ยว (TTAA), ฯพณฯ ชิโร ซะโดะชิมะ เอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ น
ประจ าประเทศไทย, คณุแดน วรเวช ดานวุงศ์, คณุแพทตี ้ องัศมุาลนิ สริภทัรศกัดิ์เมธา, คณุเอโกะ โอะนมุะ ผู้อ านวยการ
บริหาร องค์การสง่เสริมการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น (JNTO) ส านกังานกรุงเทพฯ] 
 

 
 Top Agent Award (47 รางวัล) 
 

องค์การสง่เสริมการท่องเท่ียวแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น (JNTO) มอบรางวลัแดผู่้ประกอบการธุรกิจทอ่งเท่ียว
ดีเดน่รวม 47 แหง่ ท่ีมีบทบาทส าคญัในการสง่เสริมการจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ทอ่งเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นใน
ประเทศไทยตลอดปี 2018 
 

พิธีมอบรางวลัในครัง้นี ้ นอกจากจะมีบริษัททวัร์ท่ีจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ท่องเท่ียวจากกรุงเทพฯ แล้ว ยงัมี 
บริษัททวัร์จากแตล่ะจงัหวดัในภมูิภาคอยา่ง เชียงใหม ่อดุรธานีและภเูก็ตเข้าร่วมด้วยเชน่กนั 
 

รายช่ือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวทัง้หมด 47 แหง่ท่ีได้รับรางวลันี ้ ได้แก่ (เรียงตามล าดบัตวัอกัษร
ภาษาองักฤษ) 

 

 

 

(มีตอ่หน้าถดัไป) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AKIRA INTER GROUP CO., LTD. 

AM TOURIST CLIB CO., LTD. 

BONDSTREET TOUR & TRAVEL CO., LTD. 

BRIO TRAVEL CO., LTD. 

CHIANGMAI YOU YOU TRAVEL CO., LTD. 

COMPAX WORLD CO., LTD.  

EASY AND SAVE CO., LTD. 

EIKO JAPAN CO., LTD. 

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

GLOBAL LINK INTERNATIONAL HOLIDAY CO., LTD. 

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

HANA ASIA (THAILAND) CO., LTD. 

HAPPY TEAM CENTER 

IMAGE HOLIDAY (THAILAND) CO., LTD. 

JAPAN ALL PASS CO., LTD 

JAPAN GUIDE CO., LTD. 

JAPAN VIEW (THAILAND) CO., LTD. 

JOYFUL HOLIDAY CO., LTD. 

J-PlAN HOLIDAY CO., LTD. 

JTB (THAILAND) LIMITED. 

JUBILEE TRAVEL CO., LTD. 

KTC WORLD TRAVEL SERVICE 

LEELAWADEE HOLIDAY CO., LTD.  

MARITIME TRAVEL SERVICE CO., LTD. 

NEX WORLD CO., LTD. 

NS TRAVEL & TOURS CO., LTD. 

NTT JAPAN VACATION CO., LTD. 

O2 ASIA TRAVEL DESIGN CO., LTD. 

PARADISE INTER TOUR CO., LTD. 

PHUKET JET TOUR CO., LTD 

PKG JOURNEY LINE / TRANSA GROUP  

PRO BOOKING CENTER 

QUALITY EXPRESS CO., LTD.  

ROYAL ORCHID HOLIDAYS 

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

SIAM ORCHARD GROUP CO., LTD. 

ST DELUXE TOUR CO., LTD. 

THAI TIAO NOK TOUR CO., LTD. 

THINAKORN TOUR 

TTC GLOBAL LTD (THAI TRAVEL CENTER)  

UNITHAI TRAVEL CO., LTD. 

VACATION TRAVEL GROUP CORPORATION LIMITED  

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

WORLD DISCOVERY TRAVEL SERVICE CO., LTD. 

WORLD PRO TRAVEL CO., LTD. 

WORLD SURPRISE TRAVEL CO., LTD. 

ZEGO TRAVEL CO., LTD. 

 

(มีตอ่หน้าถดัไป) 

 



 Contents Award (2 รางวัล)  
 
รางวลัท่ีมอบให้กบัส่ือ สิ่งพิมพ์ คอนเทนต์ท่ีช่วยประชาสมัพนัธ์การทอ่งเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่ น รวมทัง้สิน้ 

2 รางวลั รายละเอียดผู้ รับรางวลั ดงันี ้
 
 

“ญ่ีปุ่ น ขับรถเที่ยว” 

ส านกัพิมพ์ DPlus Guide   พิมพ์ครัง้ท่ี 1 :  มีนาคม 2560  

 “ญ่ีปุ่ น ขบัรถเท่ียว” เป็นคูมื่อทอ่งเท่ียวจดัพิมพ์โดยส านกัพิมพ์ DPlus 
Guide แนะน าวิธีการท่องเท่ียวญ่ีปุ่ นในรูปแบบ “การเช่ารถขบัเท่ียวญ่ีปุ่ น
เอง” ซึง่ตรงกบัเทรนการท่องเท่ียวท่ีก าลงัได้รับความนิยมในหมู่
นกัทอ่งเท่ียวชาวไทย ภายในเลม่มีตวัอยา่งเส้นทางขบัรถเท่ียวด้วยตวัเอง
ครอบคลมุภมูิภาค “คนัโต” และ “ชบู”ุ พร้อมข้อมลูสถานท่ีทอ่งเท่ียวๆตา่ง
ท่ีนา่แวะระหว่างทาง ข้อมลูจดุจอดรถใกล้สถานท่ีทอ่งเท่ียว และมี
ค าแนะน าส าหรับการเตรียมตวัก่อนไปขบัรถเท่ียวญ่ีปุ่ น เชน่ วิธีการใช้ทาง
ดว่นและบตัร ETC วิธีการใช้ท่ีจอดรถรูปแบบตา่งๆ กฎจราจรญ่ีปุ่ น
เบือ้งต้น และอ่ืนๆ คูมื่อเลม่นีมี้สว่นชว่ยกระตุ้นให้นกัท่องเท่ียวชาวไทยได้
สมัผสัเสนห์่การท่องเท่ียวญ่ีปุ่ นในรูปแบบใหม ่ ผ่านการขบัรถเท่ียวด้วย
ตวัเอง 

 

 

 

 

 

 

 

[จากซ้าย คณุธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยบริการทอ่งเทีย่ว (TTAA), คณุเอโกะ โอะนมุะ ผู้อ านวยการบริหาร 
องค์การสง่เสริมการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น (JNTO) ส านกังานกรุงเทพฯ, คณุวศิน เพิ่มทรัพย์ ผู้ รับรางวลัจาก “ญ่ีปุ่ น 
ขบัรถเที่ยว”, คณุโนบรุุ เซคิกจิุ อคัรราชทตูที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจ าประเทศไทย] 

(มีตอ่หน้าถดัไป) 

 



“สะพายกล้องท่องเที่ยว กับ มาเรีย ณ ไกลบ้าน” 

Website: www.mariajourneys.com  

Facebook (ประมาณ 415,000 ไลค์): www.facebook.com/marianaklaibaantrip  

 “มาเรีย” บล็อกเกอร์เน้นให้ข้อมลูทอ่งเท่ียวแถบเอเชีย โดยในปี 2018 “มาเรีย” เดินทางทัว่ญ่ีปุ่ น และ
กลบัมาน าเสนอข้อมลูเสนห์่ของแหลง่ทอ่งเท่ียวตา่งๆท่ีเธอได้ไปเยือนให้กบัชาวไทยผา่นเฟซบุ๊กรวมทัง้
เว็บไซต์ของเธอ ซึง่ผู้ติดตามสว่นใหญ่เป็นผู้ ท่ีช่ืนชอบประเทศญ่ีปุ่ น เนือ้หาท่ี “มาเรีย” น าเสนอ ไมเ่พียงแต่
แหลง่ทอ่งเท่ียวในเมืองใหญ่ แตย่งัน าเสนอข้อมลูเมืองรองของญ่ีปุ่ นในแง่มมุตา่งๆ ท่ีเธอเคยสมัผสัด้วย
ตวัเอง เชน่ แหลง่ทอ่งเท่ียว วฒันธรรม/สงัคม ไลฟ์สไตล์ รวมทัง้ข้อมลูกิจกรรมตา่งๆท่ีน่าสนใจของท้องถ่ิน
นัน้ๆ นอกจากนี ้ภาพถ่ายท่ีน ามาประกอบก็สวยงาม เนือ้หามีเร่ืองราว น่าติดตาม จนกลายเป็นแหลง่ข้อมลู
ดีๆ เป็นตวัอยา่งโมเดลคอร์สให้กบันกัทอ่งเท่ียวชาวไทยคนอ่ืนๆ ท่ีมีความสนใจการทอ่งเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ น
ได้เป็นอยา่งดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(มีตอ่หน้าถดัไป) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

[จากซ้าย คณุธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยบริการทอ่งเทีย่ว (TTAA), คณุเอโกะ โอะนมุะ ผู้อ านวยการบริหาร 
องค์การสง่เสริมการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น (JNTO) ส านกังานกรุงเทพฯ, คณุวชัรี ศภุลกัษณา ผู้ รับรางวลัจาก 
“สะพายกล้องทอ่งเทีย่ว กบั มาเรีย ณ ไกลบ้าน”, คณุโนบรุุ เซคิกจิุ อคัรราชทตูที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ สถาน
เอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจ าประเทศไทย] 

 

สอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิได้ท่ี องค์การสง่เสริมการท่องเท่ียวแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น (JNTO) ส านกังานกรุงเทพฯ 

เว็บไซต์ (ภาษาไทย)  www.jnto.or.th   

เฟซบคุ (ภาษาไทย)   www.facebook.com/visitjapanth   

อินสตาแกรม (ภาษาไทย) www.instagram.com/visitjapanth   

หรือโทรสอบถามท่ี 02-261-3525 

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

