
“THE MALL JAPAN DISCOVERY”เป็น “อเีวนทแ์นะน ำประเทศญีปุ่่ น” ทีจ่ัดโดย THE MALL 

GROUP ผูค้ำ้ปลกีรำยใหญท่ีส่ดุของประเทศไทย ปีนีจ้ะจัดขึน้ทีศ่นูยก์ำรคำ้ THE MALL ทัง้ห ด 5 

สำขำ เพือ่ฉลองกำรจัดงำนครบรอบ 10 ปี

อเีวนทฉ์ลองครบรอบ 10 ปีในครัง้นี ้จะจัดขึน้ในคอนเซป็ตท์ีเ่รยีกวำ่ “เพอรเ์ฟ็กต์ ฮำรโ์ น ี

(PERFECT HARMONY)” นอกจำกวัฒนธรร กำรรับประทำนอำหำร งำนศลิปะ และทรัพยำกรกำร

ทอ่งเทีย่วซึง่  ีำตัง้แตส่ ยักอ่นแลว้ ทกุทำ่นยังจะไดส้ ัผัสคอนเทนตเ์กีย่วกบัญีปุ่่ นในยคุปัจจบุนั

ดว้ย โดยทำงผูจ้ัดตัง้ใจวำ่จะโปรโ ทอเีวนทน์ีอ้ยำ่งยิง่ใหญอ่ลงักำร

ธรุกจิเกีย่วกบัญีปุ่่ นและหน่วยรำชกำรสว่นทอ้งถิน่ทกุทำ่น ลองถอืโอกำสทดลองจ ำหน่ำยหรอื

โปรโ ทสนิคำ้ในอเีวนทน์ีด้ไูห คะ ขอเชญิชวนใหท้กุทำ่นพจิำรณำ ำ ณ ทีน่ี้

EVENT PARTNER (ส ำนักงำนบธูไฮไลทญ์ีปุ่่ น)

TORARI ENTERPRISE CO.,LTD.

EVENT INFORMATION  

ครบรอบ 10 ปี!!

イベント出展者募集のご案内



ปีนีผู้รั้บผดิชอบทำงประเทศไทยก ำลังวำงแผนจะใหบ้รกิำรบรหิำรจัดกำรบธูแทนผูป้ระกอบธรุกจิและหน่วยรำชกำรสว่นทอ้งถิน่ที่

ตอ้งกำร “จ ำหน่ำยเฉพำะสนิคำ้” หรอื “โปรโ ทกำรทอ่งเทีย่วทำงไกล”

ยกตัวอยำ่งเชน่: 

①อยำกสง่เฉพำะสนิคำ้จำกญีปุ่่ น ำจ ำหน่ำยในประเทศไทย (หลัก  ๆคอืผลติภณัฑอ์ำหำรแปรรปู ตอ้งขึน้ทะเบยีน FDA)

②อยำกฝำกจ ำหน่ำยสนิคำ้ทีบ่ธูรว่ ของส ำนักงำน (ส ำหรับผูน้ ำเขำ้และรำ้นอำหำรในประเทศไทย)

③เดนิทำง ำประเทศไทยไ ไ่ด ้แตอ่ยำกโปรโ ทเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วขำเขำ้

(ส ำหรับหน่วยรำชกำรสว่นทอ้งถิน่และผูป้ระกอบธรุกจิทอ่งเทีย่วในประเทศญีปุ่่ น)

ส ำหรับผูป้ระกอบธรุกจิและหน่วยรำชกำรสว่นทอ้งถิน่ที ่คีวำ ประสงคห์รอืควำ สนใจ 

ทำงเรำจะสง่ขอ้ ลูเพิ ่เต ิเกีย่วกบักำรจัดงำนไปให ้ขอควำ กรณุำตดิตอ่ ำทีผู่รั้บผดิชอบ

ดำ้นลำ่งนี้

ส ำนักงำนบธูไฮไลทญ์ีปุ่่ น: TORARI ENTERPRISE CO.,LTD. /  MS.PATTARAPORN (ป๋ิ )

“เปิดรบัสมคัรผูอ้อกบธูทีอ่เีวนท”์ ☆ปิดรบัสมคัรรอบแรกวนัศกุรท์ ี ่20 พฤษภาคม

torari777@gmail.com Tel : +66-2627-9494 / 098-261-5100 

www.torari.com

เว็บไซตโ์ทรำร ิ(เพือ่อำ้งองิ)

mailto:torari555@gmail.com


（1）สำขำบำงกะปิ 26 สงิหำค  – 4 กันยำยน (10 วนั) 50,000 THB→ 35,000 THB 

（2）สำขำทำ่พระ       9-14 กันยำยน（6 วนั) 27,000 THB→ 20,000 THB 

（3）สำขำบำงแค 21-30 ตลุำค  (10 วนั) 50,000 THB→ 35,000 THB 

（4）สำขำงำ วงศว์ำน 3-9 พฤศจกิำยน (7 วนั) 32,000 THB→ 24,000 THB 

（5）สำขำโครำช (จังหวดันครรำชส ีำ) 25-30 พฤศจกิำยน (6 วนั) 27,000 THB→ 20,000 THB

เวลาท าการ: 10:30-22:00 (วนัเสารแ์ละอาทติย ์เปิดท าการ 10:00)

วตัถปุระสงคใ์นการจดังาน: เพือ่ยกระดับชือ่เสยีง ทดลองจ ำหน่ำย และส ำรวจตลำดส ำหรับผลติภัณฑญ์ีปุ่่ น

เพือ่สง่เสร ิกำรทอ่งเทีย่วขำเขำ้และแลกเปลีย่นวฒันธรร ระหวำ่งไทยกับญีปุ่่ น

☆ทำงเรำจะจัดให ้กีำรเจรจำธรุกจิกำรคำ้กับบำยเออรใ์นชว่งจัดอเีวนทต์ำ ควำ ประสงคข์องท่ำน

*คำ่ออกบธูขำ้งตน้เป็นรำคำพเิศษส ำหรับบธูไฮไลทญ์ีปุ่่ นเท่ำนัน้

*ขอ้ ลูอำ้งองิ: 1 บำท≒ 3.7 เยน (อัตรำแลกเปลีย่นเปลีย่นแปลงตลอดเวลำ)

จ ำนวนผู ้ำใชบ้รกิำร (โดยประ ำณ):

4 สาขาในกรงุเทพ วนัธรรมดาประมาณวนัละ 50,000 คน วนัเสารแ์ละอาทติยป์ระมาณวนัละ 70,000 

คน

สาขาโคราช วนัธรรมดาประมาณวนัละ 30,000 คน วนัเสารแ์ละอาทติยป์ระมาณวนัละ 50,000 คน

ชือ่หนว่ยราชการสว่นทอ้งถ ิน่และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่คยมารว่มโครงการในอดตี (บางสว่น)

จังหวดัค ุำโ โตะ, จังหวดัฮโิรช ิะ, จังหวดัคำงำวะ, HOKKAIDO TOURISM ORGANIZATION, 

SHIRAOI TOWN TOURIST ASSOCIATION, บรษัิท ปริ๊นซ์ โฮเต็ลส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด, JTB CORP., 

AOYAGISOUHONKE, MORIMOTO, HOTEL NIKKO HUIS TEN BOSCH, OAB, SAIKI CITY EXPORT AND 

IMOIRT ASSOCIATION , KALDI CAFÉ, ฮอกไกโดเจงกสิขำ่น เอโซยะ, ขำ้วหนำ้ห ยูำ่ง โทคำจ,ิ 

บรษัิท โค ะซึ ซยุซนั (ไทยแลนด)์ จ ำกัด, BANGKOK FOOD SYSTEM CO.,LTD., นำงยิะ, อันร ิเบเกอรี ่etc.

ผูจั้ดงำน: THE MALL GROUP

ผูส้นับสนุน: สถำนเอกอัครรำชทตูญีปุ่่ นประจ ำประเทศไทย, 

JNTO BANGKOK (องคก์ำรสง่เสร ิกำรทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศญีปุ่่ น), 

THE JAPAN FOUNDATION BANGKOK, JETRO BANGKOK

ส ำนักงำนบรหิำรจัดกำรบธูไฮไลทญ์ีปุ่่ น: TORARI ENTERPRISE CO.,LTD.

ชว่งจดัอเีวนทแ์ละคา่ออกบธู (ปี 2022)


