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รายละเอยีดการเดินทาง 

โครงการนวตักรรมด้านพลังงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสงัคม 5.0  

(สังคมอัจฉริยะที่เช่ือมตอ่กัน) ณ ประเทศญี่ปุ่น  

เดินทางวันที ่15 – 19 ตุลาคม 2562 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

2. เพื่อเรียนรู้ระบบการแก้ปัญหาเพื่อช่วยสร้างสังคม 5.0 (สังคมอัจฉริยะท่ีเชื่อมต่อกัน) 

3. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการควบคุม Cyber-Physical System (CPS) / IoT ในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

4. เพื่อเรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานในภาคอุตสาหกรรม และการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 

สถานที่ดูงาน 

1. CEATEC 2019 (Combined Exhibition of Advanced Technologies) 

งานนิทรรศการแสดงนวตักรรมใหม่ล่าสุดจากท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น CEATEC จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2000 โดยจะจัด

แสดงในชว่งเดือนตุลาคมของทุกปี ณ  ศนูย์ประชุมนานาชาติมาคุฮาริเมสเซ (Makuhari Messe International Convention Center) มีผู้เข้าร่วม

กว่า 150,000 คน รวมท้ังชาวต่างชาติ โดยในปี 2019 จะจัดแสดงในธีม Connecting Society, Co-Creating the Future ซึ่งจะน าเสนอเกี่ยวกับ 

CPS / IoT เพื่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจบนพ้ืนฐานของการสร้างสรรค์ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม และสาขาท่ีต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้

ดีย่ิงขึ้น ด้วยการน าเทคโนโลยีล้ าสมัยมาจัดแสดงในงาน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือสังคมแห่งอนาคต หรือสังคม 5.0  ท่ีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูง

เช่น CPS / IoT และ AI 

 

 
 

ท่ีมา : https://www.ceatec.com/2019/download/en/CEATEC_2019_exhibition_guide_A4_en.pdf.php 

https://www.ceatec.com/2019/download/en/CEATEC_2019_exhibition_guide_A4_en.pdf.php
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2. Yokohama Smart City Project 

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาเมืองไปสู่เมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการติดตั้งระบบการรายงาน

ผลการใช้พลังงานในในอาคารของเอกชน เช่น Hitachi Toshiba NEC ORIX Nissan Tokyo gas DoCoMo และ Mitsubishi รวมท้ัง อาคาร

บ้านเรือนของประชาชน รวมท้ังสนับสนุนให้ประชาชนใชhพลังงานแสงอาทิตย์และรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้นโดยรัฐบาลกลางของประเทศญ่ีปุ่นจะให้การ

สนับสนุนเมืองท่ีจะพัฒนาเป็นเมือง Smart City ซึ่งเมืองโยโกฮาม่าได้รับการคัดเลือก และจะสนับสนุนเงินลงทุน 2 ใน 3 ของการลงทุนท้ังหมดในการ

ติดตั้งระบบการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานซึ่งเป็นเงินให้เปล่า มีระยะเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 - 2014 มีระบบต่างๆ ประกอบด้วย 

CEMS - Central Energy Management System คือระบบการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานรวมท้ังเมือง 

 HEMS - Home Energy Management System คือระบบการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานภาคครัวเรือน 

 FEMS - Factory Energy Management System คือระบบการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

BEMS - Building Energy Management System คือระบบการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานภาคอาคาร 

 

 
3. Nissan Monodzukuri Research Center (Yokohama) 

เรียนรู้กรณีศึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรจากศูนย์ฝึกอบรมของ Nissan Monodzukuri Research Center ซึ่งค าว่า Monodzukuri (โมโนซึกุริ) ใน

ญ่ีปุ่นนั้นใช้กันแพร่หลาย โดยมีความหมายถึง ค าศัพท์ 2 ค า คือ ค าว่า Mono (ของ) และ Dzukuri (ท า ผลิต) เป็นกิจกรรมการผลิตท่ีมีจากฝีมือของ

ช่างผู้ช านาญโดยใช้เทคนิคตามประเพณีจนถึงการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ ไม่เพียงเท่านั้นส่วนใหญ่ยังรวมถึงกิจกรรมท่ีท าอะไรบางอย่างท่ีใช้มือคนท า

หรือหมายถึง เทคนิค ทักษะ ความรู้ดังกล่าวนั้นอีกด้วย 
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แผนการเดินทาง วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2562 (5 วัน 3 คืน)  

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 - ส าหรับห้องพักคู่ ตั๋วเครื่องบินชัน้ประหยัด   ราคาท่านละ   75,000 บาท/ท่าน ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 - ส าหรับห้องพักเดี่ยว ตั๋วเครื่องบินชัน้ประหยัด   ราคาท่านละ   83,500 บาท/ท่าน ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 - ดูแลค่าท่ีพักพร้อมอาหาร 3 มื้อ ตลอดการเดนิทาง  

 

เงื่อนไขการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน 
 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เชน่ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
 ค่าปรับ ส าหรับน้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว้ 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดนิทาง 
 ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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เงื่อนไขการช าระเงิน 

 กรุณายืนยันการเดินทางล่วงหน้า 25 วัน และช าระเงินภายในวันท่ี 1 กันยายน 2562 กรณีไม่เปน็ไปตามก าหนดสมาคมฯขออนุญาตยกเลิก
การจองของท่านโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง 

 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางสมาคมฯ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ท าการ หรือก่อนหน้านัน้ 
 หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันท าการหรือก่อนหน้านั้น 
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าวทางสมาคม ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินท้ังหมด หรือ บางส่วนตามท่ีเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง 

เนื่องจากทางสมาคมฯ มีค่าใช้จ่ายท่ีได้ช าระล่วงหน้าไปแล้ว 
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด ฤดูท่องเท่ียว เทศกาลส าคัญ จะไม่มีการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัตติามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว ้

ค าแนะน าและข้อควรระวังในการเดนิทาง 

 ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวส าคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว จาก
เหตุร้ายต่าง ๆ 

 ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในท่ีปลอดภัย โดยหม่ันตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจน
ระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี 

 อุบัติเหตุเปน็สิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ผู้เดินทางควรใส่ใจตอ่ค าเตือนของไกด ์
หัวหน้าทัวร์ ท่องเท่ียวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท 

 การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วจิารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ 
อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีท้ังท่ีมีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ า แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซ้ือหรือไม่ซ้ือเป็นของผู้เดนิทาง 

 ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หวัหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้ 
 ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพ่ิมเติม เพ่ือการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 

คุณทัศนีย์วรรณ รัตนธัญกุล  

ศูนย์บริการให้ค าปรึกษา  

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) 

E-mail: thassaneewan@tpa.or.th  Tel. 02-7173000 ต่อ 635 
 
คุณณัฐพิชา โพธินวล 
ศูนย์บริการให้ค าปรึกษา  
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) 
E-mail: nutphicha@tpa.or.th  Tel. 02-7173000 ต่อ 760 
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