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รายละเอียดทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น  
Academy Training Center & Yokohama Smart City Project  

“เดินทางวันที่ 24 – 28 กันยายน 2561” จ านวน 5 วนั 3 คืน 
 

วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 - เพ่ือศึกษาแนวคิดการพัฒนาศูนย์การเรียนในองค์กรต่างๆ ในประเทศญ่ีปุ่น  
 - เพ่ือศึกษาระบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้ในองค์กร 
 - เรียนรู้กรณีศึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรจากศูนย์ฝึกอบรมขององค์กร 
 
สถานที่ศึกษาดูงาน (เป็นสถานที่ดูงานจริง หรือเทียบเท่า) 
 
 1.) Yokohama Smart City Project 
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาเมืองไปสู่เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการติดต้ัง
ระบบการรายงานผลการใช้พลังงานในในอาคารของเอกชน เช่น Hitachi Toshiba NEC ORIX Nissan Tokyo gas DoCoMo และ 
Mitsubishi รวมทั้ง อาคารบ้านเรือนของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนใชhพลังงานแสงอาทิตย์และรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้นโดย
รัฐบาลกลางของประเทศญ่ีปุ่นจะให้การสนับสนุนเมืองที่จะพัฒนาเป็นเมือง Smart City ซึ่งเมืองโยโกฮาม่าได้รับการคัดเลือก และจะ
สนับสนุนเงินลงทุน 2 ใน 3 ของการลงทุนทั้งหมดในการติดต้ังระบบการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานซึ่งเป็นเงินให้เปล่า มีระยะเวลา
ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2010 - 2014 มีระบบต่างๆ ประกอบด้วย 
 CEMS - Central Energy Management System คือระบบการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานรวมทั้งเมือง 
 HEMS - Home Energy Management System คือระบบการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานภาคครัวเรือน 
 FEMS - Factory Energy Management System คือระบบการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
 BEMS - Building Energy Management System คือระบบการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานภาคอาคาร 
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 2.) Nissan Monodzukuri Research Center (Yokohama) 

เรียนรู้กรณีศึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรจากศูนย์ฝึกอบรมของ Nissan Monodzukuri Research Center ซึ่งค าว่า Monodzukuri 
(โมโนซึกุริ) ในญ่ีปุ่นน้ันใช้กันแพร่หลาย โดยมีความหมายถึง ค าศัพท์ 2 ค า คือ ค าว่า Mono (ของ) และ Dzukuri (ท า ผลิต) เป็นกิจกรรม
การผลิตที่มีจากฝีมือของช่างผู้ช านาญโดยใช้เทคนิคตามประเพณี จนถึงการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ ไม่เพียงเท่าน้ันส่วนใหญ่ยังรวมถึง 
กิจกรรมที่ท าอะไรบางอย่างที่ใช้มือคนท าหรือหมายถึง เทคนิค ทักษะ ความรู้ดังกล่าวน้ันอีกด้วย 
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         3.) National Museum of Emerging Science and Innovation Miraikan 

     

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ต่อ ท่าน คณะเดินทาง 15 – 19 ท่าน 

 - กรณีเดินทางโดยต๋ัวชั้นประหยัด พักห้องคู่     88,000.- บาท (ราคาไม่รวม Vat 7 %) 
 - กรณีเดินทางโดยต๋ัวชั้นประหยัด พักห้องเด่ียว     94,900.- บาท (ราคาไม่รวม Vat 7 %) 
 - กรณีเดินทางโดยต๋ัวเครื่องบินชั้นธุรกิจ พักห้องเด่ียว   139,900.- บาท (ราคาไม่รวม Vat 7 %) 
 - ดูแลค่าท่ีพัก พร้อมอาหาร 3 มื้อ ตลอดการเดินทาง  
 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 
 • ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน 
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000บาท 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
 • ค่าปรับ ส าหรับน้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว้ 
 • ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 
 • ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 
เงื่อนไขการช าระเงิน 
 กรุณายืนยันการเดินทางล่วงหน้า 20 วัน และช าระเงินภายในวันที่ 3 กันยายน 2561 กรณีไม่เป็นไปตามก าหนดสมาคมฯขอ
อนุญาตยกเลิกการจองของท่านโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
หมายเหตุ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการจัดทัศนศึกษาส าหรับจ านวนผู้สมัครเข้าร่วม 10 ท่านข้ึนไปเท่าน้ันหากมีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 
ท่าน ทางสมาคมฯ จะไม่สามารถจัดทัศนศึกษาได้ 
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ก าหนดการเดินทาง 24 – 28 กันยายน 2561 (จ านวน 5 วัน 3 คืน)   

 

เง่ือนไขการเดินทาง 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง 

 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางสมาคมฯ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ท าการ หรือก่อนหน้าน้ัน 
 หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเน่ือง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันท าการหรือก่อนหน้าน้ัน 
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าวทางสมาคม ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามท่ีเกิด

ค่าใช้จ่ายข้ึนจริง เน่ืองจากทางสมาคมฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ช าระล่วงหน้าไปแล้ว 
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเท่ียว เทศกาลส าคัญ จะไม่มีการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้

ระบุไว้ 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี เวลา รายละเอียด อาหาร ท่ีพกั ภาพประกอบ

20.00 น. นดัหมายพบกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ / แถว D / สายการบินไทย - -

23.15 น.
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG
ไปเมือง Tokyo ประเทศญ่ีปุ่นโดยสวัสดิภาพ

บนเครือ่งบิน บนเครือ่งบิน

เดินทางถึงสนามบิน ฮาเนดะ / น าท่านผ่านการตรวจลงตราหนงัสือเดินทาง เชา้ - บนเครือ่งบิน

เยีย่มชมทัศนยีภาพของเมือง Tokyo เที่ยง - ภัตตาคาร

เดินทางเข้าที่พัก ค่ า - ภัตตาคาร

9:30 - 11:30 น. ทัศนศกึษาในเมือง………………………………….. เชา้ - โรงแรม

11.30 - 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน เที่ยง - ภัตตาคาร

13.00 - 15.30 น. เดินทางไปทัศนศกึษาที่ Yokohama Smart City 

17.30 น. เดินทางกลบัที่พัก ค่ า - ภัตตาคาร

09.00 น. ทัศนศกึษาในเมือง Yokohama เชา้ - โรงแรม

12.00 - 13:00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน เที่ยง - ภัตตาคาร

13.00 - 15.30 น. เดินทางไปทัศนศกึษาที่ Nissan Monodzukuri Research Center (Yokohama)

17:00 น. เดินทางกลบัที่พัก ค่ า - ภัตตาคาร

10.00 - 12.00 น. ไปทัศนศกึษาที่ National Museum of Emerging Science and Innovation Miraikan เชา้ - โรงแรม

12.00 - 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน เที่ยง - ภัตตาคาร

17.25 - 21.55 น. เดินถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

28-ก.ย.-61

24-ก.ย.-61

25-ก.ย.-61 06.55  - 15.00 น.

Tokyo

Tokyo

Yokohama27-ก.ย.-61

Yokohama26-ก.ย.-61
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ค าแนะน าและข้อควรระวังในการเดินทาง 

 ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวส าคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทาง
ท่องเท่ียว จากเหตุร้ายต่าง ๆ 

 ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการ
เดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี 

 อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และสามารถเกิดข้ึนได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อค า
เตือนของไกด์ หัวหน้าทัวร์ ท่องเท่ียวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท 

 การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และ
ความพึงพอใจ อย่างถ่ีถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ า แตกต่างกันไป สิทธ์ิในการจะซื้อ
หรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง 

 ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถ
ติดต่อกันได้ 

 ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพ่ิมเติม เพ่ือการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหาก
เกิดกรณีฉุกเฉิน 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 

คุณทัศนีย์วรรณ รัตนธัญกุล  
ศูนย์บริการให้ค าปรึกษา  
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) 
E-mail: thassaneewan@tpa.or.th   
Tel. 02-7173000 ต่อ 635 
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