เอกสารแนะนานิตยสารรายเดือน
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WAIWAITHAILAND

นิตยสารรายเดือน วายวายไทยแลนด์ คืออะไร

นิตยสารวายวายไทยแลนด์ มีเป้ าหมายเป็ นสื่ อกลางระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่น ซึ่ งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างไทยและญี่ปุ่น สันทนาการ การท่องเที่ยวการใช้ชีวิต ข้อมูลข่าวสาร และวิธีการใช้ชีวิตที่คนไทยที่อาศัยอยูใ่ นญี่ปุ่นควรรู้
โดยตีพิมพ์ทุกเดือนเป็ นภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นในเล่มเดียว

ไม่เพียงแต่จะสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการและงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับไทยแล้ว ยังมีเป้ าหมายที่จะเป็ นตัวเชื่อมความสัมพันธ์
อย่างถาวรเพื่อให้ท้งั สองฝ่ ายมีความเข้าใจและให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน โดยนาเสนอทั้งเรื่ องทุกข์และสุขของคนไทย การใช้ชีวิต
ของคนไทยร่ วมกับคนญี่ปุ่น และความแตกต่างทางวัฒนธรรม

จากประสบการณ์กว่า 26 ปี ในแวดวงธุรกิจไทยในญี่ปุ่น เราเป็ นเครื อข่ายที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นเกี่ยวกับร้านอาหารไทย ร้านนวดแผน
ไทย ผับไทย และธุรกิจเกี่ยวไทยโดยเฉพาะ การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลต่างๆ ผ่านทางการแนะนาจากเครื อข่ายนี้ ซึ่ งเป็ นที่จบั ตา
มองกันอย่างมาก
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แนะนาเนื้อหาในบทความ ①
ประเภท

หัวข้อ

เนื้อหา

รายละเอียด
จานวนรู ป/ตัวอักษร

คอลัมภ์พิเศษ

คอลัมภ์พิเศษ

คัดสรรข้อมูลชีวิตความเป็ นอยู่ อาหาร การท่องเที่ยว ที่น่าจับตามองและเป็ นประโยชน์สาหรับคนไทยและคนญี่ปุ่นมา
นาเสนอทุกเดือน กลัน่ กรองและนาเสนอเรื่ องราวที่โยงไปถึงการสนับสนุนธุรกิจเกีย่ วก ับไทยและการใช้ชีวิตประจาวัน ตาม
คาเรี ยกร้องและความจาเป็ น (10 หน้า)

1 หน้า มีรูป 3-4 รูป
กรณี หน้าคู่
ซ้าย: ภาษาญี่ปนประมาณ
ุ่
1000 อักษร
(20 อักษร ×50 บรรทัด)
※แปลเป็ นภาษาไทย

ข้อมูลกรุ งเทพ

ข้อมูลกรุ งเทพ

นาเสนอสถานที่น่าสนใจในกรุ งเทพ โดยสต๊าฟที่อยู่เมืองไทย ต่างจากไกด์บุ๊คสาหรับคนญี่ป่ ุุนทัว่ ไปที่ไม่ได้เลือกแต่สถานที่
สาคัญๆ แต่เป็ นเลือกสถานที่ผ่านทางสายตาของคนไทย ที่คิดว่าน่าสนใจ มานาเสนอทุกเดือน (หน้าคู่ 2 หน้า)

รูป 8-12 รูป + แผนที่/ ตัวอักษรทั้งหมด 2000
อักษร, เนื้ อหาหลัก 1400 อักษร + ข้อมูล(ที่อยู่ การ
เดินทาง คาอธิ บายภาพ เป็ นต้น)
※แปลเป็ นภาษาไทย
ค่าจัดทา 300,000 เยน

Bangkok
Spot Guide

ข้อมูล
เชียงใหม่

ข่าวสารจากเชียงใหม่

นาเสนอสถานที่น่าสนใจในกรุ งเทพ โดยสต๊าฟที่อยู่เมืองไทย ต่างจากไกด์บุ๊คสาหรับคนญี่ป่ ุุนทัว่ ไปที่เลือกแต่
สถานที่สาคัญๆ แต่เป็ นเลือกสถานที่ผ่านทางสายตาของคนไทย ที่คิดว่าน่าสนใจ มานาเสนอทุกเดือน (1 หน้า)

รูป 6-8 รูป + ตัวอักษรทั้งหมด 1000 อักษร,
เนื้ อหาหลัก 600 อักษร + ข้อมูล(ที่อยู่ เวลาทาการ
เบอร์โทรศัพท์ คาอธิ บายภาพ เป็ นต้น)
※แปลเป็ นภาษาไทย

ข้อมูล
ภูเก็ต

ต่อตรงจากภูเก็ต

คอลัมภ์จากคุณซากุระโกะ ผูห้ ญิงญี่ปุ่นที่ทางานเกีย่ วกับธุรกิจการท่องเที่ยวมากว่า 20 ปี ที่ภูเก็ต มีคอนเซปคือ
นาเสนอภูเก็ตในหลาย ๆ มุม ทั้งอาหาร เอนเตอร์เทนเม้นท์
“สนุกไปกับการดู เที่ยว กิน และเรี ยนรู้ในภูเก็ต”
ช๊อปปิ้ ง โรงแรมและสปา (1 หน้า)

รูป 4-6 รูป + ตัวอักษรทั้งหมด 1200 อักษร,
เนื้ อหาหลัก 800 อักษร + ข้อมูล(ที่อยู่ การเดินทาง
คาอธิ บายภาพ เป็ นต้น)
※แปลเป็ นภาษาไทย

วัฒนธรรม

ไม่เผ็ดไม่อร่ อย

คอลัมภ์เนื้อหาจัดจ้านเกีย่ วกับความรักที่มีต่ออาหารไทย โดยคุณเอสุ นิกนั พนักงานบริ ษทั คนญี่ปุ่นที่อยู่เมืองไทย
ชอบเดินเที่ยวไปในที่ต่างๆอย่างอิสระ ซึ่ งมีเนื้อหาเกีย่ วกับวัตถุดิบอาหาร การทาอาหาร ด้วยมุมมองที่ทะลุปรุ โปร่ ง
จนกลายเป็ นประเด็นในแวดวงธุ รกิจอาหารไทยในญี่ปุ่น (1 หน้า)

รูป 5-6 รูป + ตัวอักษรทั้งหมด 900 อักษร,
เนื้ อหาหลัก 600 อักษร + ข้อมูล(คาอธิ บายภาพ เป็ น
ต้น)
แปลเป็ นภาษาไทย
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แนะนาเนื้อหาในบทความ ②
ประเภท

หัวข้อ

เนื้อหา

รายละเอียด
จานวนรู ป/ตัวอักษร

สู ตรอาหาร

อุปกรณ์ทาอาหาร +
วิธีทาง่ายๆ สไตล์ไทย

นาเสนอสูตรอาหารไทยโดย Food Coordinator คุณคะโยโกะ ซูซูก ิ และคุณซายูริ โซเนะ พร้อมวีธีการใช้
อุปกรณ์ทาอาหารไทยที่คนญี่ปุ่นยังใช้ไม่ชินมือ โดยมีจุดประสงค์คือ สามารถใช้อุปกรณ์ทาอาหารไทยทาอาหารไทย
ได้ในชีวิตประจาวัน （1P）

รูป 6 รูป + รู ปโปรไฟล์ ตัวอักษรทั้งหมด 400
อักษร
(รวมสูตรอาหารด้วย)
※แปลเป็ นภาษาไทย

โรงเรี ยนภาษา

ภาษาไทยต้องยกให้ อะ
คินาริ
นิชิกาวา เลย!!

คอลัมภ์สอนภาษาไทยจาก อาจารย์อะคินาริ นิชิกาวา ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสอนภาษาไทยและญี่ปุ่นในโอซากา มี
ทั้งศัพท์พ้นื ฐานไปจนถึงการสร้างประโยค แน่นอนว่าเหมาะสาหรับคนญี่ปุ่นที่อยากเรีี ยนภาษาไทย แต่ใน
ขณะเดียวกันก็เป็ นประโยชน์กบั คนไทยที่อยากเรี ยนภาษาญี่ปุ่นด้วย （1P）

รู ปโปรไฟล์ ตัวอักษรทั้งหมด 1000 อักษร
※แปลเป็ นภาษาไทย

อาหาร

หน่วยสารวจอาหารไทย

วายวายไทยแลนด์ที่มีเครื อข่ายเกีย่ วกับเมืองไทยอันดับ 1 จะเป็ นผูค้ ดั สรรร้านอาหารไทยอย่างพิถีพิถนั เพื่อการ
นาเสนอ ร้านอาหารไทยที่แนะนาจะเป็ นร้านจากความคิดเห็นของผูอ้ ่านวายวายไทยแลนด์ และเป็ นร้านที่มีเสี ยงตอบ
รับมาก ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่กาลังถูกจับตามมองในทุกเดือน（1P）

รูป 8-12 รูป + แผนที่ / ตัวอักษรทั้งหมด 900
อักษร, เนื้ อหาหลัก 500 อักษร + ข้อมูล(ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ เป็ นต้น)
※แปลเป็ นภาษาไทย
ค่าจัดทา 180,000 เยน
※การเก็บข้อมูลและไปถ่ายภาพ
(คิ ดค่าเดิ นทางเพิ่ม)

グッズ

Made in
THAILAND

แนะนาสิ นค้าใหม่เกีย่ วกับไทย โดยที่พนักงานวายวายไทยแลนด์ได้ลองใช้จริ ง หรื อรับประทาน แล้วเขียนคอมเม้นท์
เป็ นกลยุทธ์จากวิสัยทัศน์ของผูเ้ ชี่ยว ชาญในการส่ งเสริ มการขายโดยการให้สินค้าเป็ นตัวสร้างประเด็นในบทสนทนา
（1P）

รูป 2 รูป + แผนที่/ ตัวอักษรทั้งหมด 900
อักษร + คอมเม้นท์ 100 อักษร ×3 + ข้อมูล
สิ นค้า
ค่าจัดทา 180,000 เยน
※การเก็บข้อมูลและไปถ่ายภาพ
(คิ ดค่าเดิ นทางเพิ่ม)

ショップ

ร้านไทยทัว่ ญี่ปุ่น

แนะนาร้านอาหารไทย ร้านนวดไทย ผับไทย ร้านขายสิ นค้าไทย หรื อร้านเกีย่ วกับไทยที่เปิ ดใหม่อปั เดทรวดเร็ ว
นอกจากเป็ นการต้อนรับสู่การเริ่ มธุ รกิจไทยแล้ว ยังเป็ นการโฆษณาร้านอีกด้วย และวายวายไทยแลนด์ที่มีเครื อข่ายอยู่
มากมายจะช่วยสนับสนุนและบอกเคล็ดลับต่างๆตามความต้องการแบบทัว่ ถึงทุกเรื่ อง (ร้านละ 1/3 P แนะนาร้าน
ที่เปิ ดภายใน 6 เดือน เดือนละ 3 ร้าน

รูป 3 รูป / เนื้ อหาหลัก 160 อักษร + ข้อมูล
(เมนู ที่อยู่ การเดินทาง คูปองส่วนลด เป็ นต้น)
※แปลเป็ นภาษาไทย
ค่าจัดทา 50,000 เยน
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แนะนาเนื้อหาในบทความ ③
ประเภท

หัวข้อ

เนื้อหา

รายละเอียด
จานวนรู ป/ตัวอักษร

วัฒนธรรม

วัฒนธรรมไทย

แนะนาสุ ดยอดของวัฒนธรรมไทยเช่น แกะสลัก มวยไทย ราไทย และภาษาไทย เพื่อสนับสนุนท่านที่อุทิศตนเพื่อสื บ
สานวัฒนธรรมไทย นาเสนอโดยแบ่งเป็ นหมวดหมู่ ทุกเดือน（อย่างละ 1/3P）

รูป 2 รูป/เนื้ อหาหลัก 180 อักษร + ข้อมูล
(เนื้ อหาบทเรี ยน ที่ อยู่ เบอร์ ติดต่อสอบถาม เป็ นต้น)
※แปลเป็ นภาษาไทย
ค่าจัดทา อย่างละ 50,000 เยน

ร้านติดดาว

GREAT!!
ร้านนวดไทย
ไกด์ผบั ไทย
ร้านอาหารไทย

วายวายไทยแลนด์ ภูมิใจที่เป็ นเครื อข่ายร้านนวดไทยอันดับ 1 ในญี่ป่ ุุน ซึ่ งจะเป็ นผูเ้ ลือกสรรและแนะนาร้านดูดีที่
ลูกค้าผูห้ ญิงก็เข้าไปใช้บริ การได้อย่างสบายใจ เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผับไทย พนักงาน
นวดและพนักงานต้อนรับหญิง ซึ่ งจะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อไป （1P）

รูป 2 รูป + แผนที่ /เนื้ อหาทั้งหมด 400 อักษร
เนื้ อหาหลัก 300 อักษร + ข้อมูล (ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
สอบถาม เป็ นต้น)
※แปลเป็ นภาษาไทย
ไม่มีการกาหนดการตีพิม พ์แน่นอนค่าจัดทา อย่างละ
180,000 เยน
※การเก็บข้อมูลและไปถ่ายภาพ
(คิ ดค่าเดิ นทางเพิ่ม)

ของขวัญ

รางวัลสาหรับผูอ้ ่านเดือน
นี์ ้

แนะนาโฆษณาสิ นค้าใหม่หรื อบัตรเข้าชมงานต่างๆ ทุกเดือนโดยนามาเป็ นของขวัญสาหรับผูอ้ ่านด้วย สามารถใช้ใน
ประกาศสาหรับงานต่างๆ หรื อประชาสัมพันธ์สินค้าได้ไปในตัว พิมพ์เดือนละ 2 เรื่ อง（1/3P）

ฉบับละ 2 เรื่ อง
รูป 1 รูป /100-200 อักษร (แนะนาของรางวัล
ช่องทางการติดต่อ)+วิธีการสมัครรับ รางวัล
※แปลเป็ นภาษาไทย
※ตัวอย่างของรางวัล
ตัว๋ ชมภาพยนต์
5 ใบ
เครื่ องดื่ม
5 ขวด
เสื้ อยืด
5 ตัว
บัตรเชิญ
5 ใบ
เครื่ องประดับ
5 ชิ้ น
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แนะนาเนื้อหาในบทความ ④
ประเภท

หัวข้อ

เนื้อหา

รายละเอียด
จานวนรู ป/ตัวอักษร

บุคคล

สวัสดีคนไทย

แนะนาการใช้ชีวิตของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นทุกเดือน ทั้งเรื่ องความยากลาบากในการเปิ ดร้านจนถึงเรื่ องราวต่างๆจน
ธุ รกิจประสบความสาเร็ จ และเคล็ดลับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นให้มีความสุ ข นอกจากจะเป็ นประโยชน์กบั คนไทยแล้ว
ยังทาให้คนญี่ปุ่นเข้าใจสังคมไทยในญี่ปุ่นมากขึ้นด้วย ซึ่ งเป็ นการโปรโมทร้านหรื อเป็ นการโฆษณาไปในตัวได้ดว้ ย
（หน้าคู่ 2P）

รูป 3รูป + แผนที่/ ตัวอักษรทั้งหมด 3,200
อักษร + ข้อมูลโปรไฟล์
※แปลเป็ นภาษาไทย
※ห้ามลงโฆษณา
ค่าจัดทา 300,000 เยน รวมค่า
เก็บข้อมูล และค่าถ่ายรูปแล้ว
※ราคานี้ ไม่รวมค่าเดิ นทาง

คอลัมภ์

ญี่ป่ ุุนมองไทย

เป็ นคอลัมภ์ต่อเนื่องทุกเดือน นาเสนอเรื่ องราวที่เกิดขึ้นหรื อประเด็นร้อนในเมืองไทย โดยคุณ ฟุจิอิ ชินจิ นักเขียนที่
ผ่านงานเขียนเกีย่ วกับเมืองไทยมามากมาย ซึ่ งมีมุมมองเฉพาะตัวที่เป็ นเอกลักษณ์ （1P）

รูป 2รูป + ตัวอักษรทั้งหมด 700-960 อักษร
※แปลเป็ นภาษาไทยแยกต่่างหาก

ปรึ กษากฎหมาย

เลิฟ เลิฟ
อาจารย์ยาสุ ดะ

คอลัมภ์ปรึ กษากฎหมายจากทนายความ อาจารย์ยาสุ ดะ ทาคาฮิโระ ซึ่ งจะตอบปั ญหาที่เกีย่ วกับการแต่งงานหรื อหย่า
กับคนญี่ปุ่นอย่างเฉียบขาด ตรงประเด็น หากใครมีขอ้ สงสัยแต่ยากที่จะไปปรึ กษาโดยตรงได้ ก็สามารถถามคาถาม
ผ่านทางนิตยสารได้（1P）

ตัวอักษรทั้งหมด 800-1000 อักษร
※แปลเป็ นภาษาไทย
ค่าจัดทา 180,000 เยน

ปรึ กษากฎหมาย

อาจารย์นากาโอกะ
สุ ดยอด

คอลัมภ์ปรึ กษากฎหมายจากทนายความ โยชิทาเกะ นากาโอกะ ตอบปั ญหาต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาจากคนไทย
ที่อยู่ในญี่ปุ่น ปั ญหาจากคนญี่ปุ่นที่อยู่ร่วมกับคนไทย หรื อปั ญหาที่ไม่สามารถปรึ กษาใคร ซึ่ งเป็ นการเชื่อมโยงถึง
การสนับสนุนให้คนไทยในญี่ปุ่นใช้ชีวิตอย่างมีความสุ ข （1P）

ตัวอักษรทั้งหมด 800-1000 อักษร
※แปลเป็ นภาษาไทย
ค่าจัดทา 180,000 เยน

ข้อมูลข่าวสาร

WAIWAI
INFORMATION
CENTER

นาเสนอข้อมูลข่าวสารหรื อกิจกรรมในญี่ปุ่นที่เกีย่ วกับไทย และกระจายข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ให้กบั คนไทยใน
ญี่ปุ่นอย่างกว้างขวาง หากมีข่าวสารอะไรมาก็จะค้นหาและนาเสนอให้อย่างทันท่วงที （1P）

ตัวอักษรทั้งหมด 2,000-2,500 อักษร 1 รูป
ต่อ 1 เรื่ อง เรื่ องละ 500 อักษร (มี 2-5 เรื่ อง)
※แปลเป็ นภาษาไทย

งานกิจกรรม

ตารางงานกิจกรรมระหว่าง
ไทย-ญี่ปุ่น

นาเสนองานกิจกรรมที่วายวายไทยแลนด์เป็ นเจ้าภาพ หรื องานกิจกรรมที่เกีย่ วกับไทย -ญี่ปุ่น เป็ นคู่มือในการเที่ยว
งานกิจกรรมในประเทศญี่ปุ่นและทาหน้าที่เป็ นตัวกลางที่ทาให้คนมารวมตัวกันในงานกิจกรรเกีย่ วกับไทย （1P）

รูป 2-5 รูป + แผนที่/ ตัวอักษรทั้งหมด
2,000 อักษร เรื่ องละ ประมาณ 80-100
อักษร
※แปลเป็ นภาษาไทย
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แนะนาเนื้อหาในบทความ ⑤
ประเภท

หัวข้อ

เนื้อหา

รายละเอียด
จานวนรู ป/ตัวอักษร

วรรณคดีและ
หนังสื อ

เปิ ดคลังหนังสื อเกีย่ วกับเอเชีย
เดือนละ 3 เล่ม

ร้านหนังสื อเอเชียบุงโกะ ซึ่ งเป็ นร้านหนังสื อเกีย่ วกับเอเซี ยโดยเฉพาะ ซึ่ งจะคัดเลือกและนาเสนอหนังสื อที่
เกีย่ วกับเมืองไทย สาหรับคนรักคนไทยเดือนละ 3 เล่ม ทุกเดือน （1/2P）

รูปปกหนังสื อ 3 รูป + ตัวอักษรทั้งหมด 400
อักษร / คาอธิ บายเล่มละ 250-300 อักษร +
ข้อมูลร้าน

ดารา
ดนตรี

แนะนาอัลบั้ม
ออกใหม่ประจาเดือน

ด้วยความร่ วมมือจากร้านสวัสดีช๊อป ซึ่ งเป็ นร้านเดียวในญี่ปุ่นที่ขายซี ดีเพลงไทยโดยเฉพาะ โดยคัดเลือกอัลบั้ม
แนะนาเดือนละ 2 อัลบั้ม พร้อมมุมมองเกีย่ วกับศิลปิ นและเพลงไทย （1/2P）

รู ปปกอัลบั้ม 2 รูป + ตัวอักษรทั้งหมด 900
อักษร /
คาอธิ บายอัลบั้มละ 400 อักษร + ข้อมูลร้าน
※แปลเป็ นภาษาไทย

ธุรกิจ

ประกาศจาก
องค์กรที่เกีย่ วข้องกับไทย

ประกาศข้อมูลข่าวสารจากองค์กรที่เกีย่ วข้องกับไทย ซึ่ งสนับสนุนข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่เกีย่ วกับไทยผ่านทางหน้านิตยสารได้ （หน้าคู่ 1P）

ตัวอักษรทั้งหมด 2,000-2,500 อักษร ※แปล
เป็ นภาษาไทย

ดูดวง

ทานายดวงวันเกิดกับหมอดู
ทิพยากร

เป็ นคอลัมภ์ดูดวงตามวันเกิดติดต่อทุกเดือนจากหมอดูมีชื่อเสี ยง หมอดูทิพยากรณ์ ซึ่ งอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ถ้าคน
ญี่ปุ่นไม่รู้ว่าเกิดวันอะไรก็มีวิธีการคานวณเขียนไว้ดว้ ย มีจุดประสงค์ให้การดูดวงตามวันเกิดแพร่ หลายในญี่ปุ่น
ได้ดว้ ย (หน้าคู่ 2 หน้า)

ตัวอักษรทั้งหมด 3,000 อักษร/ดวงเรื่ องตัวตน
ความรัก การงาน การเงิน สุขภาพ อย่างละ 90 อักษร
※แปลเป็ นภาษาไทย

คอลัมภ์

ความในใจจากภรรยาไทยใน
ญี่ปุ่น

คอลัมภ์เขียนโดยภรรยาคนไทยที่แต่งงานกับคนญี่ปุ่นและอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น มีท้ งั เรื่ องสุ ขและทุกข์ปนเปกันไป
ซึ่ งผูอ้ ่านที่เป็ นภรรยาคนไทยกันจะได้มีกาลังใจและสามารถติดตามความพัฒนาไปด้วยกัน （หน้าคู่ 1P）

ตัวอักษรทั้งหมด 600 อักษร
※แปลเป็ นภาษาไทย

บุคคล

แนะนาคนที่มีชื่อเสี ยง

คอลัมภ์แนะนาและสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นที่เกีย่ วข้องกับไทย หรื อคนไทยที่มีชื่อเสี ยงในแวดวงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ดาราไทย ผูก้ ากับภาพยนต์ หรื อศิลปิ นซึ่ งกาลังถูกจับตามองอยู่ในขณะนี้ (1P)

รูป 1-2 รูป/ตัวอักษรทั้งหมด 900 อักษร /
เนื้ อหาหลัก 600 อักษร+ ข้อมูลโปรไฟล์
※แปลเป็ นภาษาไทย
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記事内容紹介 ⑥
ประเภท

หัวข้อ

เนื้อหา

รายละเอียด
จานวนรู ป/ตัวอักษร

ข่าว

Thai
Entertainment
News

นาเสนอข่าวดาราไทยทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น ซึ่ งจะทาให้คนญี่ปุ่นและคนไทยได้แลกเปลี่ยนความเห็นเรื่ อง
วงการบันเทิงไทยได้（1P）

ตัวอักษรทั้งหมด 2,400 อักษร / 3-4 เรื่ อง เรื่ อง
ละ 500-600 ตัวอักษร
※แปลเป็ นภาษาไทย

ข่าว

Local News

นาเสนอข่าวทัว่ ภูมิภาคของไทย เพื่อให้คนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นได้รับรู้ข่าวในบ้านเกิดของตน และคนญี่ปุ่นที่ชอบ
เมืองไทยก็จะได้เกิดความภูมิใจที่ได้รู้จกั ข่าวในเมืองไทยเพิ่มขึ้นด้วย (1P)

ตัวอักษรทั้งหมด 2,400 อักษร / 3-4 เรื่ อง เรื่ อง
ละ 500-600 ตัวอักษร
※แปลเป็ นภาษาไทย

ข่าว

Topics

เลือกนาเสนอกิจกรรมต่างๆหรื อข่าวสารบันเทิงมานาเสนอ ทั้งโปรเจคใหญ่ๆอย่างแคมเปญท่องเที่ยว หรื อ
ประชาสัมพันธ์ภาพยนต์ต่างๆ（1/2P）

รูป 1-5 รูป + ตัวอักษรทั้งหมด 500 อักษร /
เนื้ อหา 300 อักษร + ข้อมูลรายละเอียดของงาน
※แปลเป็ นภาษาไทย

บุคคล

ประธานบริ ษทั ของไทย

คอลัมภ์นาเสนอผูน้ าองค์กรทั้งในไทยและญี่ปุ่น เน้นไปที่มุมมองและวิสัยทัศน์ของผูน้ าในการบริ หารธุ รกิจจน
สาเร็ จและความคาดหวังในอนาคต จุดประสงค์คือทาให้ผอู้ ่านได้มีกาลังใจที่จะทาความฝันให้เป็ นจริ งต่อไป （
1/2P）

รูป 2 รูป + ตัวอักษรทั้งหมด 800 อักษร /
เนื้ อหาหลัก 500 อักษร + ข้อมูลโปรไฟล์
※แปลเป็ นภาษาไทย
ค่าจัดทา 180,000 เยน

เนื่องจากแต่ละบทความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของไทย ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ แต่มีเพียงแค่ค่าจัดทาเท่านั้น หากมีขอ้ สงสัยเรื่ อง
เงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับการตีพมิ พ์แต่ละบทความ ติดต่อสอบถามได้（1/2P）
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อัตราค่ าโฆษณาในนิตยสารวายวายไทยแลนด์
หน้าที่ลงโฆษณา

ข้างในเล่ม

ขนาด

ค่าโฆษณา

ค่าออกแบบ

ค่าแปล

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）

18,000 เยน（ไม่รวมภาษี）

4,000 เยน（ไม่รวมภาษี）

1,000 เยน（ไม่รวมภาษี）

45×65 (1/16P)

ปกหลังด้านใน

210×291 (1P)

328,000 เยน（ไม่รวมภาษี）

40,000 เยน（ไม่รวมภาษี）

10,000 เยน（ไม่รวมภาษี）

ปกหน้าด้านใน

210×291 (1P)

348,000 เยน（ไม่รวมภาษี）

40,000 เยน（ไม่รวมภาษี）

10,000 เยน（ไม่รวมภาษี）

ปกหลัง

196×291 (1P)

388,000 เยน（ไม่รวมภาษี）

40,000 เยน（ไม่รวมภาษี）

10,000 เยน（ไม่รวมภาษี）

*สมัครลงนิตยสารอย่างละ 2 เดือนขึ้นไป

*ค่าออกแบบและค่าแปลจ่ายแค่เดือนแรกเดือนเดียว
*

ลดราคาเมื่อตอนสมัคร จ่ายค่าโฆษณารวม 3 เดือนในทีเดียว

→

10％ OFF

*

ลดราคาเมื่อตอนสมัคร จ่ายค่าโฆษณารวม 6 เดือนในทีเดียว

→

15％ OFF

*

ลดราคาเมื่อตอนสมัคร จ่ายค่าโฆษณารวม 12 เดือนในทีเดียว

→

20％ OFF
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อัตราค่ าโฆษณาในกระดานประกาศของนิตยสารวายวายไทยแลนด์
広告規格

ข้างใน

ขนาด
1 บรรทัด
（1７อักษร）

ค่าโฆษณา

ครั้ง

1,500 เยน（ไม่รวมภาษี）
สมัครตั้งแต่ 2 บรรทัดขึ้นไปได ลง 6

36,000 เยน (ไม่ รวมภาษี)
กรณี 3 ครั้ง 36,000เยน×3ครั้ง＝108,000 เยน（ไม่รวมภาษี）
กรณี 6 คร้ัง 36,000เยน×6คร้ัง＝216,000 เยน（ไม่รวมภาษี）
※ถ้าลง 6 ครั้งแถมฟรี ลงต่อเพิ่มอีก 1 ครั้ง

1 บรรทัด
（70อักษร）

3,500 เยน（ไม่รวมภาษี）
สมัครลงตั้งแต่ 4 หน้า
ลง 3 ครั้ง

3,500 เยน (ไม่รวมภาษี)×4P＝14,000 เยน (ไม่รวมภาษี)
กรณี 3 ครั้ง 3,500เยน×4P×3ครั้ง＝42,000 เยน（ไม่รวมภาษี）
กรณี 6 ครั้ง 3,500เยน×4P×6ครั้ง＝84,000 เยน（ไม่รวมภาษี）
※ถ้าลง 6 ครั้งแถมฟรี ลงต่อเพิ่มอีก 1 ครั้ง

1บรรทัด
(※เป็ นภาษาไทยได้）

3,500 เยน（ไม่รวมภาษี）
สมัครลงตั้งแต่ 4 หน้า
ลง 3 ครั้ง

3,500 เยน (ไม่รวมภาษี)×4P＝14,000 เยน (ไม่รวมภาษี)
กรณี 3 ครั้ง 3,500เยน×4P×3ครั้ง＝42,000 เยน（ไม่รวมภาษี）
กรณี 6 ครั้ง 3,500เยน×4P×6ครั้ง＝84,000 เยน（ไม่รวมภาษี）
※ถ้าลง 6 ครั้งแถมฟรี ลงต่อเพิม่ อีก 1 ครั้ง

※รู ป • แผนที่

ด้านล่าง
แนวนอน

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

36,000 เยน（ไม่รวมภาษี）
ลง 3 ครั้ง

1 กรอบ
（90×65㎜）

ด้านข้าง
แนวดิง่

ค่าโฆษณาต่อ 1 ครั้ง/ตัวอย่าง

• หัวข้อการตีิพิมพ์：ไกด์นาเที่ยว/ร้านนวดแผนไทย/ร้านอาหารไทย/ศูนย์รวมการจัดหางาน/กระดานประกาศข่าว(ซื้ อ-ขาย)/
คลาสสอนภาษาไทย/ตามหาคนหายหรื อประกาศทัว่ ไป/รับเรื่ องปรึ กษา ช่วยเหลือต่างๆ
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ข้ อมูลนิตยสารวายวายไทยแลนด์

■พิมพ์ครั้งแรก
：พฤศจิกายน 2000
■จานวน
：15000 เล่ม
■ภาษา
：ญี่ปุ่น-ไทย
■ผูอ้ ่าน
：คนญี่ปุ่นที่สนใจเมืองไทย , คนไทยในญี่ปุ่น , คนญี่ปุ่นในไทย ฯลฯ
■ราคา
：420 เยน（60บาท）
■ขนาด
：A4
■จานวนหน้า
：56 หน้า (พิมพ์สีท้งั เล่ม)
■วันจาหน่าย
：วันที่ 10 ของทุกเดือน (นิตยสารรายเดือน)
■ช่องทางการจาหน่าย：จัดส่งให้สมาชิกโดยตรง, ร้านหนังสือ, ร้านอาหารไทยทัว่ ญี่ปุ่น,
รานนวดไทยทั
ว่ ญีป
่ ่ น,
ุ ร้านขายวัตถุดิบอาหารไทยทัว่ ญี่ปุ่น,
้
■องค์กรที่แจกให้
: สถานเอกอัคราชทูตไทยประจาประเทศญี่ปุ่น, การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยสานักงานในญี่ปุ่น, กระทรวงกิจการในประเทศและ
การสื่อสารของไทย, การบินไทย, องค์กรแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ,
องค์กรเกี่ยวกับนักเรี ยนไทยในญี่ปุ่น
＜ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเอกสารนี้ ＞

บริ ษทั วายวายไทยแลนด์ จากัด
TEL：03-5358-7895（ฝ่ ายการตลาด）
E-male：letter@waiwaithailand.com
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