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นิตยสารรายเดอืน วายวายไทยแลนด์ คอือะไร  

นิตยสารวายวายไทยแลนด ์มีเป้าหมายเป็นส่ือกลางระหว่างคนไทยกบัคนญ่ีปุ่ น ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกบัวฒันธรรม ความสมัพนัธ์
ระหว่างไทยและญ่ีปุ่ น สนัทนาการ การท่องเท่ียวการใชชี้วิต ขอ้มูลข่าวสาร และวิธีการใชชี้วิตท่ีคนไทยท่ีอาศยัอยูใ่นญ่ีปุ่ นควรรู้ 
โดยตีพิมพท์ุกเดือนเป็นภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่ นในเล่มเดียว 
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ไม่เพียงแต่จะสนบัสนุนกิจกรรมสนัทนาการและงานกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัไทยแลว้ ยงัมีเป้าหมายท่ีจะเป็นตวัเช่ือมความสมัพนัธ์
อยา่งถาวรเพ่ือให้ทั้งสองฝ่ายมีความเขา้ใจและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั โดยน าเสนอทั้งเร่ืองทุกขแ์ละสุขของคนไทย การใชชี้วิต
ของคนไทยร่วมกบัคนญ่ีปุ่ น และความแตกต่างทางวฒันธรรม 

จากประสบการณ์กว่า 26 ปีในแวดวงธุรกิจไทยในญ่ีปุ่ น เราเป็นเครือข่ายท่ีดีท่ีสุดในญ่ีปุ่ นเก่ียวกบัร้านอาหารไทย ร้านนวดแผน
ไทย ผบัไทย และธุรกิจเก่ียวไทยโดยเฉพาะ การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลต่างๆ ผา่นทางการแนะน าจากเครือข่ายน้ี ซ่ึงเป็นท่ีจบัตา
มองกนัอยา่งมาก 



ประเภท หวัขอ้                 เน้ือหา 

คอลมัภพิ์เศษ คอลมัภพิ์เศษ คดัสรรขอ้มูลชีวิตความเป็นอยู่ อาหาร การท่องเท่ียว ท่ีน่าจบัตามองและเป็นประโยชน์ส าหรับคนไทยและคนญี่ปุ่นมา
น าเสนอทุกเดือน กลัน่กรองและน าเสนอเร่ืองราวท่ีโยงไปถึงการสนบัสนุนธุรกจิเก ีย่วกบัไทยและการใชชี้วิตประจ าวนั ตาม
ค าเรียกร้องและความจ าเป็น (10 หนา้) 
 

1 หนา้ มีรูป 3-4 รูป 

กรณีหนา้คู่ 
ซ้าย: ภาษาญ่ีปุ่ นประมาณ 1000 อกัษร 

(20 อกัษร ×50 บรรทดั) 
※แปลเป็นภาษาไทย 

ขอ้มูลกรุงเทพ ขอ้มูลกรุงเทพ 

Bangkok 

Spot Guide 

น าเสนอสถานท่ีน่าสนใจในกรุงเทพ โดยสตา๊ฟท่ีอยู่เมืองไทย ต่างจากไกดบุ์๊คส าหรับคนญ่ีปุุ่นทัว่ไปท่ีไม่ไดเ้ลือกแต่สถานท่ี
ส าคญัๆ แต่เป็นเลือกสถานท่ีผ่านทางสายตาของคนไทย ท่ีคิดว่าน่าสนใจ มาน าเสนอทุกเดือน (หนา้คู่ 2 หนา้) 

รูป 8-12 รูป + แผนท่ี/ ตวัอกัษรทั้งหมด 2000 
อกัษร, เน้ือหาหลกั 1400 อกัษร + ขอ้มูล(ท่ีอยู ่การ
เดินทาง ค าอธิบายภาพ เป็นตน้) 

※แปลเป็นภาษาไทย 
ค่าจดัท า 300,000 เยน 

ขอ้มูล 
เชียงใหม่ 

ข่าวสารจากเชียงใหม่ น าเสนอสถานท่ีน่าสนใจในกรุงเทพ โดยสต๊าฟท่ีอยู่เมืองไทย ต่างจากไกดบุ์๊คส าหรับคนญ่ีปุุ่นทัว่ไปท่ีเลือกแต่
สถานท่ีส าคญัๆ แต่เป็นเลือกสถานท่ีผ่านทางสายตาของคนไทย ท่ีคิดว่าน่าสนใจ มาน าเสนอทุกเดือน (1 หนา้) 

รูป 6-8 รูป + ตวัอกัษรทั้งหมด 1000 อกัษร, 
เน้ือหาหลกั 600 อกัษร + ขอ้มูล(ท่ีอยู ่ เวลาท าการ 
เบอร์โทรศพัท์ ค าอธิบายภาพ เป็นตน้) 

※แปลเป็นภาษาไทย 

ขอ้มูล 
ภูเกต็ 

ต่อตรงจากภูเกต็ คอลมัภจ์ากคุณซากุระโกะ ผูห้ญิงญ่ีปุ่นท่ีท างานเกีย่วกบัธุรกจิการท่องเท่ียวมากว่า 20 ปีท่ีภูเกต็ มีคอนเซปคือ 
“สนุกไปกบัการดู เท่ียว กนิ และเรียนรู้ในภูเกต็”  น าเสนอภูเกต็ในหลาย ๆ มุม ทั้งอาหาร เอนเตอร์เทนเมน้ท ์
ช๊อปป้ิง โรงแรมและสปา (1 หนา้) 

รูป 4-6 รูป + ตวัอกัษรทั้งหมด 1200 อกัษร, 
เน้ือหาหลกั 800 อกัษร + ขอ้มูล(ท่ีอยู ่การเดินทาง 
ค าอธิบายภาพ เป็นตน้) 

※แปลเป็นภาษาไทย 

วฒันธรรม ไม่เผด็ไม่อร่อย คอลมัภเ์น้ือหาจดัจา้นเกีย่วกบัความรักท่ีมีต่ออาหารไทย โดยคุณเอสุนิกนั พนกังานบริษทัคนญ่ีปุ่นท่ีอยู่เมืองไทย 
ชอบเดินเท่ียวไปในท่ีต่างๆอย่างอิสระ ซ่ึงมีเน้ือหาเกีย่วกบัวตัถุดิบอาหาร การท าอาหาร ดว้ยมุมมองท่ีทะลุปรุโปร่ง
จนกลายเป็นประเด็นในแวดวงธุรกจิอาหารไทยในญ่ีปุ่น (1 หนา้) 

รูป 5-6 รูป + ตวัอกัษรทั้งหมด 900 อกัษร, 
เน้ือหาหลกั 600 อกัษร + ขอ้มูล(ค าอธิบายภาพ เป็น
ตน้) 

แปลเป็นภาษาไทย 

แนะน าเน้ือหาในบทความ ①  
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รายละเอียด 
จ านวนรูป/ตวัอกัษร 



ประเภท หวัขอ้                 เน้ือหา 

สูตรอาหาร อุปกรณ์ท าอาหาร + 
วิธีท  าง่ายๆ สไตลไ์ทย 

น าเสนอสูตรอาหารไทยโดย Food Coordinator คุณคะโยโกะ ซูซูก ิและคุณซายริู โซเนะ พร้อมวีธีการใช้
อุปกรณ์ท าอาหารไทยท่ีคนญ่ีปุ่นยงัใชไ้ม่ชินมือ โดยมีจุดประสงคคื์อ สามารถใชอุ้ปกรณ์ท าอาหารไทยท าอาหารไทย
ไดใ้นชีวิตประจ าวนั （1P） 

รูป 6 รูป + รูปโปรไฟล์ ตวัอกัษรทั้งหมด 400 
อกัษร  

(รวมสูตรอาหารดว้ย) 
※แปลเป็นภาษาไทย 

โรงเรียนภาษา ภาษาไทยตอ้งยกให ้อะ
คินาริ  
นิชิกาวา เลย!! 

คอลมัภส์อนภาษาไทยจาก อาจารยอ์ะคินาริ นิชิกาวา ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนสอนภาษาไทยและญ่ีปุ่นในโอซากา มี
ทั้งศพัทพ้ื์นฐานไปจนถึงการสร้างประโยค แน่นอนว่าเหมาะส าหรับคนญ่ีปุ่นท่ีอยากเรีียนภาษาไทย แต่ใน
ขณะเดียวกนักเ็ป็นประโยชนก์บัคนไทยท่ีอยากเรียนภาษาญ่ีปุ่นดว้ย （1P） 

รูปโปรไฟล์ ตวัอกัษรทั้งหมด 1000 อกัษร 

※แปลเป็นภาษาไทย 

อาหาร หน่วยส ารวจอาหารไทย วายวายไทยแลนดท่ี์มีเครือข่ายเกีย่วกบัเมืองไทยอนัดบั1 จะเป็นผูค้ดัสรรร้านอาหารไทยอย่างพิถีพิถนัเพ่ือการ
น าเสนอ ร้านอาหารไทยท่ีแนะน าจะเป็นร้านจากความคิดเห็นของผูอ่้านวายวายไทยแลนด ์และเป็นร้านท่ีมีเสียงตอบ
รับมาก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีก  าลงัถูกจบัตามมองในทุกเดือน（1P） 

รูป 8-12 รูป + แผนท่ี/ ตวัอกัษรทั้งหมด 900 
อกัษร, เน้ือหาหลกั 500 อกัษร + ขอ้มูล(ท่ีอยู ่
เบอร์โทรศพัท์ เป็นตน้) 

※แปลเป็นภาษาไทย 
ค่าจดัท า 180,000 เยน 

※การเก็บขอ้มูลและไปถ่ายภาพ 

(คิดค่าเดินทางเพ่ิม) 

グッズ Made in 
THAILAND 

แนะน าสินคา้ใหม่เกีย่วกบัไทย โดยท่ีพนกังานวายวายไทยแลนดไ์ดล้องใชจ้ริง หรือรับประทาน แลว้เขียนคอมเมน้ท ์
เป็นกลยุทธ์จากวิสัยทศันข์องผูเ้ช่ียว ชาญในการส่งเสริมการขายโดยการใหสิ้นคา้เป็นตวัสร้างประเด็นในบทสนทนา
（1P） 

 

รูป 2 รูป + แผนท่ี/ ตวัอกัษรทั้งหมด 900 
อกัษร + คอมเมน้ท์ 100 อกัษร ×3 + ขอ้มูล
สินคา้ 
ค่าจดัท า 180,000 เยน 

※การเก็บขอ้มูลและไปถ่ายภาพ 

(คิดค่าเดินทางเพ่ิม) 

ショップ ร้านไทยทัว่ญ่ีปุ่น แนะน าร้านอาหารไทย ร้านนวดไทย ผบัไทย ร้านขายสินคา้ไทย หรือร้านเกีย่วกบัไทยท่ีเปิดใหม่อปัเดทรวดเร็ว 
นอกจากเป็นการตอ้นรับสู่การเร่ิมธุรกจิไทยแลว้ ยงัเป็นการโฆษณาร้านอีกดว้ย และวายวายไทยแลนดท่ี์มีเครือข่ายอยู่
มากมายจะช่วยสนบัสนุนและบอกเคลด็ลบัต่างๆตามความตอ้งการแบบทัว่ถึงทุกเร่ือง (ร้านละ 1/3 P แนะน าร้าน
ท่ีเปิดภายใน 6 เดือน เดือนละ 3 ร้าน 

รูป 3 รูป / เน้ือหาหลกั 160 อกัษร + ขอ้มูล
(เมนู ท่ีอยู ่การเดินทาง  คูปองส่วนลด เป็นตน้) 

※แปลเป็นภาษาไทย 
ค่าจดัท า 50,000 เยน 

แนะน าเน้ือหาในบทความ ② 
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รายละเอียด 
จ านวนรูป/ตวัอกัษร 



ประเภท หวัขอ้                 เน้ือหา 

วฒันธรรม วฒันธรรมไทย แนะน าสุดยอดของวฒันธรรมไทยเช่น แกะสลกั มวยไทย ร าไทย และภาษาไทย เพ่ือสนบัสนุนท่านท่ีอุทิศตนเพ่ือสืบ
สานวฒันธรรมไทย น าเสนอโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ ทุกเดือน（อย่างละ 1/3P） 

รูป 2 รูป/เน้ือหาหลกั 180 อกัษร + ขอ้มูล 
(เน้ือหาบทเรียน ท่ีอยู ่เบอร์ติดต่อสอบถาม เป็นตน้) 

※แปลเป็นภาษาไทย 
ค่าจดัท า อยา่งละ 50,000 เยน 

ร้านติดดาว GREAT!! 

ร้านนวดไทย 
ไกดผ์บัไทย 
ร้านอาหารไทย 

วายวายไทยแลนด ์ภูมิใจท่ีเป็นเครือข่ายร้านนวดไทยอนัดบั1 ในญ่ีปุุ่น ซ่ึงจะเป็นผูเ้ลือกสรรและแนะน าร้านดูดีท่ี
ลูกคา้ผูห้ญิงกเ็ขา้ไปใชบ้ริการไดอ้ย่างสบายใจ เพ่ือท าใหเ้กดิความเขา้ใจและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อผบัไทย พนกังาน
นวดและพนกังานตอ้นรับหญิง ซ่ึงจะสนบัสนุนใหเ้กดิการพฒันาต่อไป（1P） 

รูป 2 รูป + แผนท่ี/เน้ือหาทั้งหมด 400 อกัษร 
เน้ือหาหลกั 300 อกัษร + ขอ้มูล (ท่ีอยู ่ เบอร์ติดต่อ
สอบถาม เป็นตน้) 

※แปลเป็นภาษาไทย 
ไม่มีการก าหนดการตีพิมพแ์น่นอนค่าจัดท า อยา่งละ 
180,000 เยน 

※การเก็บขอ้มูลและไปถ่ายภาพ 

(คิดค่าเดินทางเพ่ิม) 

ของขวญั รางวลัส าหรับผูอ่้านเดือน
น์้ี 

แนะน าโฆษณาสินคา้ใหม่หรือบตัรเขา้ชมงานต่างๆ ทุกเดือนโดยน ามาเป็นของขวญัส าหรับผูอ่้านดว้ย สามารถใชใ้น
ประกาศส าหรับงานต่างๆ หรือประชาสัมพนัธ์สินคา้ไดไ้ปในตวั พิมพเ์ดือนละ 2 เร่ือง（1/3P） 

ฉบบัละ 2 เร่ือง 
รูป 1 รูป /100-200 อกัษร (แนะน าของรางวลั 
ช่องทางการติดต่อ)+วิธีการสมคัรรับรางวลั 

※แปลเป็นภาษาไทย 

※ตวัอยา่งของรางวลั 
ตัว๋ชมภาพยนต์         5 ใบ 

เคร่ืองด่ืม                 5 ขวด 
เส้ือยืด                    5 ตวั 
บตัรเชิญ                  5 ใบ 

เคร่ืองประดบั            5 ช้ิน 

แนะน าเน้ือหาในบทความ ③ 

4 

รายละเอียด 
จ านวนรูป/ตวัอกัษร 



ประเภท หวัขอ้                 เน้ือหา 

บุคคล สวสัดีคนไทย แนะน าการใชชี้วิตของคนไทยท่ีอยู่ในญ่ีปุ่นทุกเดือน ทั้งเร่ืองความยากล าบากในการเปิดร้านจนถึงเร่ืองราวต่างๆจน
ธุรกจิประสบความส าเร็จ และเคล็ดลบัการใชชี้วิตในญ่ีปุ่นใหมี้ความสุข นอกจากจะเป็นประโยชนก์บัคนไทยแลว้ 
ยงัท าใหค้นญ่ีปุ่นเขา้ใจสังคมไทยในญ่ีปุ่นมากข้ึนดว้ย ซ่ึงเป็นการโปรโมทร้านหรือเป็นการโฆษณาไปในตวัไดด้ว้ย
（หนา้คู่ 2P） 

รูป 3รูป + แผนท่ี/ ตวัอกัษรทั้งหมด 3,200 
อกัษร + ขอ้มูลโปรไฟล์  

※แปลเป็นภาษาไทย 
※หา้มลงโฆษณา 
ค่าจดัท า 300,000 เยน รวมค่า 
เก็บขอ้มูล และค่าถ่ายรูปแลว้ 

※ราคาน้ีไม่รวมค่าเดินทาง 

คอลมัภ ์ ญ่ีปุุ่นมองไทย เป็นคอลมัภต่์อเน่ืองทุกเดือน น าเสนอเร่ืองราวท่ีเกดิข้ึนหรือประเด็นร้อนในเมืองไทย โดยคุณ ฟุจิอิ ชินจิ นกัเขียนท่ี
ผ่านงานเขียนเกีย่วกบัเมืองไทยมามากมาย ซ่ึงมีมุมมองเฉพาะตวัท่ีเป็นเอกลกัษณ์  （1P） 

รูป 2รูป + ตวัอกัษรทั้งหมด 700-960 อกัษร 

※แปลเป็นภาษาไทยแยกต่่างหาก 

 

ปรึกษากฎหมาย เลิฟ เลิฟ 

อาจารยย์าสุดะ 
คอลมัภป์รึกษากฎหมายจากทนายความ อาจารยย์าสุดะ ทาคาฮิโระ ซ่ึงจะตอบปัญหาท่ีเกีย่วกบัการแต่งงานหรือหย่า
กบัคนญ่ีปุ่นอย่างเฉียบขาด ตรงประเด็น หากใครมีขอ้สงสัยแต่ยากท่ีจะไปปรึกษาโดยตรงได ้กส็ามารถถามค าถาม
ผ่านทางนิตยสารได（้1P） 

ตวัอกัษรทั้งหมด 800-1000 อกัษร 

※แปลเป็นภาษาไทย 
ค่าจดัท า 180,000 เยน 

ปรึกษากฎหมาย อาจารยน์ากาโอกะ 
สุดยอด 

คอลมัภป์รึกษากฎหมายจากทนายความ โยชิทาเกะ นากาโอกะ ตอบปัญหาต่างๆได ้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากคนไทย
ท่ีอยู่ในญ่ีปุ่น ปัญหาจากคนญ่ีปุ่นท่ีอยู่ร่วมกบัคนไทย หรือปัญหาท่ีไม่สามารถปรึกษาใคร ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงถึง
การสนบัสนุนใหค้นไทยในญ่ีปุ่นใชชี้วิตอย่างมีความสุข （1P） 

ตวัอกัษรทั้งหมด 800-1000 อกัษร 

※แปลเป็นภาษาไทย 
ค่าจดัท า 180,000 เยน 

ขอ้มูลข่าวสาร WAIWAI 
INFORMATION 
CENTER 

น าเสนอขอ้มูลข่าวสารหรือกจิกรรมในญ่ีปุ่นท่ีเกีย่วกบัไทย และกระจายขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนใ์หก้บัคนไทยใน
ญ่ีปุ่นอย่างกวา้งขวาง หากมีข่าวสารอะไรมากจ็ะคน้หาและน าเสนอใหอ้ย่างทนัท่วงที（1P） 

ตวัอกัษรทั้งหมด 2,000-2,500 อกัษร 1 รูป
ต่อ 1 เร่ือง เร่ืองละ 500 อกัษร (มี 2-5 เร่ือง) 
※แปลเป็นภาษาไทย 

งานกจิกรรม ตารางงานกจิกรรมระหว่าง
ไทย-ญ่ีปุ่น 

น าเสนองานกจิกรรมท่ีวายวายไทยแลนดเ์ป็นเจา้ภาพ หรืองานกจิกรรมท่ีเกีย่วกบัไทย-ญ่ีปุ่น เป็นคู่มือในการเท่ียว
งานกจิกรรมในประเทศญ่ีปุ่นและท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางท่ีท าใหค้นมารวมตวักนัในงานกจิกรรเกีย่วกบัไทย（1P） 

รูป 2-5 รูป + แผนท่ี/ ตวัอกัษรทั้งหมด 
2,000 อกัษร เร่ืองละ ประมาณ 80-100 
อกัษร 

※แปลเป็นภาษาไทย 

แนะน าเน้ือหาในบทความ ④  
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รายละเอียด 
จ านวนรูป/ตวัอกัษร 



ประเภท หวัขอ้                 เน้ือหา 

วรรณคดีและ 
หนงัสือ 

เปิดคลงัหนงัสือเกีย่วกบัเอเชีย 
เดือนละ 3 เล่ม 

ร้านหนงัสือเอเชียบุงโกะ ซ่ึงเป็นร้านหนงัสือเกีย่วกบัเอเซียโดยเฉพาะ ซ่ึงจะคดัเลือกและน าเสนอหนงัสือท่ี
เก ีย่วกบัเมืองไทย ส าหรับคนรักคนไทยเดือนละ 3 เล่ม ทุกเดือน （1/2P） 

รูปปกหนงัสือ 3 รูป + ตวัอกัษรทั้งหมด 400 
อกัษร / ค าอธิบายเล่มละ 250-300 อกัษร + 
ขอ้มูลร้าน 

ดารา 
ดนตรี 

แนะน าอลับั้ม 
ออกใหม่ประจ าเดือน 

ดว้ยความร่วมมือจากร้านสวสัดีช๊อป ซ่ึงเป็นร้านเดียวในญ่ีปุ่นท่ีขายซีดีเพลงไทยโดยเฉพาะ โดยคดัเลือกอลับั้ม
แนะน าเดือนละ 2 อลับั้ม พร้อมมุมมองเกีย่วกบัศิลปินและเพลงไทย （1/2P） 

รูปปกอลับั้ม 2 รูป + ตวัอกัษรทั้งหมด 900 
อกัษร /  

ค าอธิบายอลับั้มละ 400 อกัษร + ขอ้มูลร้าน 

※แปลเป็นภาษาไทย 

ธุรกจิ ประกาศจาก 
องคก์รท่ีเกีย่วขอ้งกบัไทย 

ประกาศขอ้มูลข่าวสารจากองคก์รท่ีเกีย่วขอ้งกบัไทย ซ่ึงสนบัสนุนข่าวความเคล่ือนไหวต่างๆ การแลกเปล่ียน
ขอ้มูลท่ีเกีย่วกบัไทยผ่านทางหนา้นิตยสารได ้（หนา้คู่ 1P） 

ตวัอกัษรทั้งหมด 2,000-2,500 อกัษร ※แปล
เป็นภาษาไทย 

ดูดวง ท านายดวงวนัเกดิกบัหมอดู
ทิพยากร 

เป็นคอลมัภด์ูดวงตามวนัเกดิติดต่อทุกเดือนจากหมอดมีูช่ือเสียง หมอดูทิพยากรณ์ ซ่ึงอาศยัอยู่ในญ่ีปุ่น ถา้คน
ญ่ีปุ่นไม่รู้ว่าเกดิวนัอะไรกมี็วิธีการค านวณเขียนไวด้ว้ย มีจุดประสงคใ์หก้ารดูดวงตามวนัเกดิแพร่หลายในญ่ีปุ่น
ไดด้ว้ย (หนา้คู่ 2 หนา้) 

ตวัอกัษรทั้งหมด 3,000 อกัษร/ดวงเร่ืองตวัตน 
ความรัก การงาน การเงิน สุขภาพ อยา่งละ 90 อกัษร 
※แปลเป็นภาษาไทย 

คอลมัภ ์ ความในใจจากภรรยาไทยใน
ญ่ีปุ่น 

คอลมัภเ์ขียนโดยภรรยาคนไทยท่ีแต่งงานกบัคนญ่ีปุ่นและอาศยัอยู่ในญ่ีปุ่น มีทั้งเร่ืองสุขและทุกขป์นเปกนัไป 
ซ่ึงผูอ่้านท่ีเป็นภรรยาคนไทยกนัจะไดมี้ก  าลงัใจและสามารถติดตามความพฒันาไปดว้ยกนั（หนา้คู่ 1P） 

ตวัอกัษรทั้งหมด 600 อกัษร  

※แปลเป็นภาษาไทย 

บุคคล แนะน าคนท่ีมีช่ือเสียง คอลมัภแ์นะน าและสัมภาษณ์คนญ่ีปุ่นท่ีเกีย่วขอ้งกบัไทย หรือคนไทยท่ีมีช่ือเสียงในแวดวงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ดาราไทย ผูก้  ากบัภาพยนต ์หรือศิลปินซ่ึงก  าลงัถูกจบัตามองอยู่ในขณะน้ี (1P) 

รูป 1-2 รูป/ตวัอกัษรทั้งหมด 900 อกัษร /
เน้ือหาหลกั 600 อกัษร+ ขอ้มูลโปรไฟล์  

※แปลเป็นภาษาไทย 

แนะน าเน้ือหาในบทความ ⑤ 
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รายละเอียด 
จ านวนรูป/ตวัอกัษร 



ประเภท หวัขอ้                 เน้ือหา 

ข่าว Thai 
Entertainment 
News 

น าเสนอข่าวดาราไทยทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น ซ่ึงจะท าใหค้นญ่ีปุ่นและคนไทยไดแ้ลกเปล่ียนความเห็นเร่ือง
วงการบนัเทิงไทยได（้1P） 

ตวัอกัษรทั้งหมด 2,400 อกัษร / 3-4 เร่ือง เร่ือง
ละ 500-600 ตวัอกัษร 

※แปลเป็นภาษาไทย 

ข่าว Local News น าเสนอข่าวทัว่ภูมิภาคของไทย เพ่ือใหค้นไทยท่ีอยู่ในญ่ีปุ่นไดรั้บรู้ข่าวในบา้นเกดิของตน และคนญ่ีปุ่นท่ีชอบ
เมืองไทยกจ็ะไดเ้กดิความภูมิใจท่ีไดรู้้จกัข่าวในเมืองไทยเพ่ิมข้ึนดว้ย (1P) 

ตวัอกัษรทั้งหมด 2,400 อกัษร / 3-4 เร่ือง เร่ือง
ละ 500-600 ตวัอกัษร 

※แปลเป็นภาษาไทย 

ข่าว Topics เลือกน าเสนอกจิกรรมต่างๆหรือข่าวสารบนัเทิงมาน าเสนอ ทั้งโปรเจคใหญ่ๆอย่างแคมเปญท่องเท่ียว หรือ
ประชาสัมพนัธ์ภาพยนตต่์างๆ（1/2P） 

รูป 1-5 รูป + ตวัอกัษรทั้งหมด 500 อกัษร / 
เน้ือหา 300 อกัษร + ขอ้มูลรายละเอียดของงาน 

※แปลเป็นภาษาไทย 
 

บุคคล ประธานบริษทัของไทย คอลมัภน์ าเสนอผูน้  าองคก์รทั้งในไทยและญ่ีปุ่น เนน้ไปท่ีมุมมองและวิสัยทศันข์องผูน้  าในการบริหารธุรกจิจน
ส าเร็จและความคาดหวงัในอนาคต จุดประสงคคื์อท าใหผู้อ่้านไดมี้ก  าลงัใจท่ีจะท าความฝันใหเ้ป็นจริงต่อไป（
1/2P） 

รูป 2 รูป + ตวัอกัษรทั้งหมด 800 อกัษร / 
เน้ือหาหลกั 500 อกัษร + ขอ้มูลโปรไฟล์ 

※แปลเป็นภาษาไทย 
ค่าจดัท า 180,000 เยน 

記事内容紹介 ⑥ 
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เน่ืองจากแต่ละบทความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของไทย ไม่เสียค่าใชจ่้ายในการพิมพ ์แต่มีเพียงแค่ค่าจดัท าเท่านั้น หากมีขอ้สงสยัเร่ือง
เง่ือนไขต่างๆเก่ียวกบัการตีพมิพแ์ต่ละบทความ ติดต่อสอบถามได（้1/2P） 
 

รายละเอียด 
จ านวนรูป/ตวัอกัษร 



หนา้ที่ลงโฆษณา ขนาด ค่าโฆษณา ค่าออกแบบ ค่าแปล 

ขา้งในเล่ม 
 

 94×65 (1/8P)  36,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 6,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 2,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 

190×65 (1/4P)  72,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 10,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 3,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 

190×134 (1/2P) 144,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 20,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 5,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 

210×291 (1P) 288,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 40,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 10,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 

 45×65 (1/16P) 18,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 4,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 1,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 

ปกหลงัดา้นใน 210×291 (1P) 328,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 40,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 10,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 

ปกหนา้ดา้นใน 210×291 (1P) 348,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 40,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 10,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 

ปกหลงั 196×291 (1P) 388,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 40,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 10,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 

* ลดราคาเม่ือตอนสมคัร จ่ายค่าโฆษณารวม 3 เดือนในทีเดียว → 10％ OFF 

* ลดราคาเม่ือตอนสมคัร จ่ายค่าโฆษณารวม 6 เดือนในทีเดียว → 15％ OFF 

* ลดราคาเม่ือตอนสมคัร จ่ายค่าโฆษณารวม 12 เดือนในทีเดียว → 20％ OFF 

อัตราค่าโฆษณาในนิตยสารวายวายไทยแลนด์  
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*สมคัรลงนิตยสารอยา่งละ 2 เดือนข้ึนไป 

*ค่าออกแบบและค่าแปลจ่ายแค่เดือนแรกเดือนเดียว 



3,500 เยน (ไม่รวมภาษี)×4P＝14,000 เยน (ไม่รวมภาษี) 
กรณี 3 คร้ัง 3,500เยน×4P×3คร้ัง＝42,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 
กรณี 6 คร้ัง 3,500เยน×4P×6คร้ัง＝84,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 
※ถา้ลง 6 คร้ังแถมฟรีลงต่อเพ่ิมอีก 1 คร้ัง 

 

3,500 เยน (ไม่รวมภาษี)×4P＝14,000 เยน (ไม่รวมภาษี) 
กรณี 3 คร้ัง 3,500เยน×4P×3คร้ัง＝42,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 
กรณี 6 คร้ัง 3,500เยน×4P×6คร้ัง＝84,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 
※ถา้ลง 6 คร้ังแถมฟรีลงต่อเพ่ิมอีก 1 คร้ัง 

3,500 เยน（ไม่รวมภาษี） 
สมคัรลงตั้งแต่ 4 หนา้ 
ลง 3 คร้ัง 
       
 

1 บรรทัด 
（70อกัษร） 

36,000 เยน (ไม่รวมภาษี) 
กรณี 3 คร้ัง 36,000เยน×3คร้ัง＝108,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 
กรณี 6 ครั้ง 36,000เยน×6ครั้ง＝216,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 
※ถา้ลง 6 คร้ังแถมฟรีลงต่อเพ่ิมอีก 1 คร้ัง 

36,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 
ลง 3 คร้ัง 
       

1 กรอบ 
（90×65㎜） 
※รูป • แผนท่ี 
 

 
1,500 เยน×2บรรทดั＝3,000 เยน（ไม่รวมภาษี）  
กรณี 2 บรรทดั 3,000เยน×6คร้ัง＝18,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 
กรณี 3 บรรทดั 4,500เยน×6คร้ัง＝27,000 เยน（ไม่รวมภาษี） 

 
 
      1,500 เยน（ไม่รวมภาษี） 
   สมคัรตั้งแต่ 2 บรรทดัข้ึนไปได   ลง 6 
คร้ัง 
 
 

 
1 บรรทัด 
（1７อกัษร） 
 

 
ขา้งใน 

   ค่าโฆษณาต่อ 1 คร้ัง/ตวัอยา่ง ค่าโฆษณา ขนาด 広告規格 

อัตราค่าโฆษณาในกระดานประกาศของนิตยสารวายวายไทยแลนด์ 
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3,500 เยน（ไม่รวมภาษี） 
สมคัรลงตั้งแต่ 4 หนา้ 
ลง 3 คร้ัง 
 
       
 

  
 
 
 
 
1บรรทัด 
(※เป็นภาษาไทยได）้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ดา้นขา้ง 
แนวด่ิง 
 
 
 
 

 
 
 
ดา้นล่าง 
แนวนอน 
 
 
 
 
 • หวัขอ้การติีพิมพ：์ไกดน์ าเท่ียว/ร้านนวดแผนไทย/ร้านอาหารไทย/ศูนยร์วมการจดัหางาน/กระดานประกาศข่าว(ซ้ือ-ขาย)/ 

คลาสสอนภาษาไทย/ตามหาคนหายหรือประกาศทัว่ไป/รับเร่ืองปรึกษา ช่วยเหลือต่างๆ 



ข้อมูลนิตยสารวายวายไทยแลนด์ 

■พิมพค์ร้ังแรก  ：พฤศจิกายน 2000 

■จ านวน          ：15000 เล่ม 
■ภาษา    ：ญ่ีปุ่น-ไทย 
■ผูอ่้าน   ：คนญ่ีปุ่นท่ีสนใจเมืองไทย , คนไทยในญ่ีปุ่น , คนญ่ีปุ่นในไทย ฯลฯ 
■ราคา    ：420 เยน（60บาท） 
■ขนาด    ：A4  

■จ านวนหนา้  ：56 หนา้ (พิมพสี์ทั้งเล่ม) 
■วนัจ  าหน่าย   ：วนัท่ี 10 ของทุกเดือน (นิตยสารรายเดือน) 

■ช่องทางการจ าหน่าย：จดัส่งใหส้มาชิกโดยตรง, ร้านหนงัสือ, ร้านอาหารไทยทัว่ญ่ีปุ่น, 
                                    ร้านนวดไทยทัว่ญีปุ่่น, ร้านขายวตัถุดิบอาหารไทยทัว่ญ่ีปุ่น,  
■องคก์รท่ีแจกให ้  :  สถานเอกอคัราชทูตไทยประจ าประเทศญ่ีปุ่น, การท่องเท่ียวแห่ง 
      ประเทศไทยส านกังานในญ่ีปุ่น, กระทรวงกิจการในประเทศและ 
      การส่ือสารของไทย, การบินไทย,  องคก์รแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ, 
      องคก์รเก่ียวกบันกัเรียนไทยในญ่ีปุ่น 
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 ＜ติดต่อสอบถามเก่ียวกบัเอกสารน้ี＞ 
บริษทั วายวายไทยแลนด ์จ  ากดั 

TEL：03-5358-7895（ฝ่ายการตลาด） 
E-male：letter@waiwaithailand.com 


