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รายละเอียดการเดินทาง 

KARAKURI KAIZEN 2019 ณ ประเทศญี่ปุ่น  

เดินทางวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 (5 วัน 3 คืน) 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศกึษาการปรับปรุงงานด้วย KARAKURI และน ามาพฒันาประสิทธิภาพให้สงูขึน้  
2. เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักการ KARAKURI ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้กับงานได้ 

3. เพื่อเรียนรู้ และสอบถาม จากเจา้หน้าที่ขององค์กรที่นาผลงานมานาเสนอโดยตรง 

4. เพื่อศึกษาการสร้างระบบการพฒันาคนให้เก่งด้วยกิจกรรม Kaizen และกิจกรรม TPM ของบริษัทที่ได้รบัรางวลั TPM Award 

จาก JIPM ณ ประเทศญี่ปุน่ 

5. ศึกษา Best Practice จากกิจกรรม TPM ของบริษัทที่ได้รับรางวัล TPM Award จาก JIPM ณ ประเทศญี่ปุน่ 

สถานที่ดูงาน 

1. KARAKURI KAIZEN 2019 

Karakuri Kaizen® เป็นการแสดงผลงานที่รวบรวมความคิด ไอเดียต่าง ๆ มากมาย ที่เกิดขึ้นในหน้างานการผลิตซึ่งได้ถูกคิดค้นและ

พัฒนาขึ้นมา จากความไม่สะดวกในการทางานที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาอยู่เสมอ โดยจานวนบริษัทที่ได้นาผลงานมาออกแสดงมีเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ใน

ทุก ๆ ปี Karakuri Kaizen® จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับอย่างสูงทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั้งจาก

ประเทศญี่ปุ่น และต่างประเทศงานแสดงผลงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมทุกท่าน ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ไปจนถึงผู้ปฎิบัติงานทั่วไป 

ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะและเทคนิคต่าง ๆ รวมทั้งได้แลกเปลียนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างบริษัท 
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ที่มา :  https://www.jipm.or.jp/offer/docs/2019MA1002HP.pdf 

https://www.jipm.or.jp/offer/docs/MA1002-20181221.pdf 

 

2. Hino Motors 

ฮีโน่มอเตอร์ส (ประเทศญีปุ่่น) ผู้ผลิตรถยนตบ์รรทุก - รถยนต์โดยสารและผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นบริษัทที่ผลิตรถบรรทุกและรถโดยสาร ใน

เครือโตโยต้า มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เมืองฮิโนะ, กรุงโตเกียว ภายใต้มาตรฐานซึ่งเปน็ที่ยอมรับระดับสากล ควบคุมคุณภาพในทุกระดับของ

ขั้นตอนการผลิต พร้อมให้ความส าคัญกับการตรวจสอบคร้ังแล้วคร้ังเล่า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสดุ  

 

 

3. Showa Denko  
The Showa Denko Group continues to create excellent individualized products throught interconnection of inorganic, 

aluminum, and organic chemical technologies, thereby contributing to society in which affluence and sustainability 

are harmonized. 

 

 

 
 

https://www.jipm.or.jp/offer/docs/2019MA1002HP.pdf
https://www.jipm.or.jp/offer/docs/MA1002-20181221.pdf
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แผนการเดินทาง วันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 (5 วัน 3 คืน) 

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 - ส าหรับห้องพักคู่ ตั๋วเครื่องบินช้ันประหยดั   ราคาท่านละ   78,000 บาท/ท่าน ราคานี้ยังไมร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 - ส าหรับห้องพักเดี่ยว ตั๋วเครื่องบนิช้ันประหยัด   ราคาท่านละ   86,500 บาท/ท่าน ราคานี้ยังไมร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 - ดูแลค่าที่พักพร้อมอาหาร 3 มื้อ ตลอดการเดินทาง  

 

เง่ือนไขการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน 
 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และคา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000บาท 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทวัร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
 ค่าปรับ ส าหรับน้ าหนักกระเปา๋เดนิทางที่เกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้
 ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหนา้เลม่หนังสือเดินทาง 
 ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 
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เงื่อนไขการช าระเงิน 

 กรุณายืนยันการเดินทางล่วงหน้า 25 วัน และช าระเงินภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 กรณีไมเ่ป็นไปตามก าหนดสมาคมฯขออนุญาตยกเลิก
การจองของท่านโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง 

 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางสมาคมฯ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ท าการ หรือก่อนหน้านั้น 
 หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันท าการหรือก่อนหน้าน้ัน 
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าวทางสมาคม ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินท้ังหมด หรือ บางส่วนตามที่เกดิค่าใช้จ่ายขึน้จริง 

เนื่องจากทางสมาคมฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ช าระล่วงหน้าไปแล้ว 
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลส าคัญ จะไม่มีการคนืค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบตัติามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุว ้

ค าแนะน าและข้อควรระวังในการเดินทาง 

 ทุกประเทศมมีิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมดัระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จาก
เหตุร้ายต่าง ๆ 

 ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพยส์ินมีค่าไว้ในท่ีปลอดภยั โดยหมั่นตรวจสอบดูอยูเ่สมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจน
ระมัดระวังต่อการสญูหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไมห่วังดี 

 อุบัติเหตุเป็นสิ่งท่ีไม่ทราบล่วงหน้า และสามารถเกดิขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผูเ้ดนิทางควรใส่ใจต่อค าเตือนของไกด ์
หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท 

 การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ 
อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมทีั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ า แตกต่างกันไป สิทธ์ิในการจะซื้อหรือไมซ่ื้อเป็นของผู้เดินทาง 

 ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอรโ์ทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผูร้่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณมีีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได ้
 ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภยัการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน 

ติดต่อสอบถามข้อมลูได้ที ่

คุณทัศนีย์วรรณ รัตนธัญกลุ  

ศูนย์บริการใหค้ าปรึกษา  

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่่น) 

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