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Japan Travel Fair 
 

The Embassy of Japan is pleased to inform that the Embassy of Japan will organize the first 

Japan Travel Fair in cooperation with Japan National Tourism Organization from 11 and 12 

November 2017 at Daylight Plaza, AEON Mall. It aims to promote Japanese culture and tradition 

among Cambodian people and also strengthen tourism connection between the two countries. 

The two-day event includes many interesting activities such as Ninja show from Nikko Edo 

Village (Ninja is known as Japanese spy in ancient time who has original martial arts), and 

Japanese traditional drum performance, which will performed by Mekong Daiko Japanese team 

based in Phnom Penh.  

Participants can also experience Japan Tour via virtual reality, which uses cutting-edge 

technology as well as Yukata trial and Origami class. Participants can seek information of visiting 

to Japan in promotion booths from local and Japanese tourism industries. The detailed 

information is attached herewith. 

This event is also supported by All Nippon Airways (ANA), AEON Mall, Cambodia 

Airports, and Mitsubishi Corporation.  
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ស្ថា នទូតជប ៉ុនប្បចាំប្រះរាជាណាចប្ររម្ព៉ុជា 

សេចរតីប្បកាេរ័ត៌មាន 
 

No. 39 PR-17/EoJ                             ថ្ងៃទី០១ ខែវចិិិឆកា ឆ្ន ាំ២០១៧ 
រិរ័រណ៍សទេចរណ៍ជប ៉ុន 

 ស្ថា នទូតជប ៉ុនមានសេចិក្តីសស្ថមនេសរកី្រាយជម្រមាបជូនថា ស្ថា នទូតជប ៉ុនេហការជាមួយ
ស្ថា ប័នជាតិសទេចិរណ៍ជប ៉ុន នឹងសរៀបចិាំពិព័រណ៍សទេចិរណ៍ជប ៉ុនស ើក្ដាំបូងសៅថ្ងៃទី១១-១២ ខែវចិិឆិ
កា ឆ្ន ាំ២០១៧ សៅ Daylight Plaza ក្ន៉ុងផ្សារទាំសនើបអ៉ុីអន។ ពិព័រណ៍សនេះសរៀបចិាំស ើងក្ន៉ុងសោ បាំណង
ស ើក្េទួយវបបធម៌ជប ៉ុនក្ន៉ុងចិាំសោមម្របជាជនក្មព៉ុជា និងពម្រងឹងចិាំណងទាក់្ទងស ើវេ័ិយសទេចិរណ៍
រវាងម្របសទេទាាំងពីរ។  
 េម្រមាប់រយៈសព ២ថ្ងៃថ្នពិព័រណ៍សនេះនឹងមានេក្មមភាពដ៏គួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ជា 
សម្រចិើនដូចិជា ការេខមតងនិន្ចា សោយម្រក្ុមេខមតងមក្ពី Nikko Edo Village ថ្នម្របសទេជប ៉ុន    (និន្ចា ម្រតូវ
បានស្ថា  ់ថាជាចារប៉ុរេជប ៉ុនេម័យសដើមមានយ៉ុទធេិ ប៍ពិសេេផ្ទទ  ់ែលួន) និងការេខមតងេិ បៈ
ម្របថ្ពណីជប ៉ុនវាយេារ សោយម្រក្ុម Mekong Daiko ជប ៉ុនម្របចាាំសៅទីម្រក្ុងភ្នាំសពញ។  
 អនក្ចូិ រមួទាាំងអេ់នឹងបានទទួ យក្នូវបទពិសស្ថធន៍ថ្នការសធវើដាំសណើ រក្ាំស្ថនតសៅ ម្របសទេ
ជប ៉ុន តាមរយៈឧបក្រណ៍បសចិាក្វទិាចិ៉ុងសម្រកាយ ការសេលៀក្េាំស ៀក្បាំពាក់្ម្របថ្ពណី   ជប ៉ុនយូកាតា 
និងថាន ក់្សរៀនបត់ម្រក្ោេ រជឺាភាស្ថជប ៉ុនសៅថាអូរហី្គា មី។ មិនខតប ៉ុសោណ េះ អនក្ ចូិ រមួក៏្អាចិ
ស្ថក្េួរព័ត៌មានបខនាមអាំពីការសធវើដាំសណើ រសៅម្របសទេជប ៉ុន តាមរយៈេតង់ភាន ក់្ ងារសទេចិរណ៍ទាាំង
ក្ន៉ុងស្េកុ្ និងម្រក្មុហ ៉ុនសទេចិរណ៍ជប ៉ុនសៅថ្ងៃសន្ចេះផ្ទទ  ់។ េូមសមើ ព័ត៌ មាន មអិតអាំពីកា 
បរសិចិឆទថ្នក្មមវធីិខដ មានភាា ប់។ 
 ក្មមវធីិពិព័រណ៍សនេះក៏្ម្រតូវបានចូិ រមួោាំម្រទពីស្ថា ប័នឯក្ជនដូចិជា ម្រក្ុមហ ៉ុនសទេចិរណ៍ ANA 

ផ្សារទាំសនើបអ៉ុីអន ម្រក្ុមហ ៉ុន Cambodia Airports និង ម្រក្ុមហ ៉ុនស្ថជីវក្មម Mitsubishi ។ 
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