
กำหนดการเดินทาง 25 - 30 กันยายน 2560

   กิจกรรม QCC & KAIZEN    
 กิจกรรมไคเซ็นเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการปรับปรุงขึ้นอย่างมากมาย
ในองค์กร ถือเป็นกิจกรรมท่ีสำคัญมีความสำคัญในประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นต้น
กำเนิดไคเซ็น และมีผลงานไคเซ็นท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจมากมาย หลายผลงานได้รับ
การถ่ายทอดมาเป็นตัวอย่างในหนังสือ และตำราต่างๆ แต่การได้เรียนรู้
จากการเห็นตัวอย่างจากของจริง เพ่ือเป็นต้นแบบท่ีทำให้ประสบความสำเร็จ
ได้ง่าย การทำไคเซ็นในรูปแบบของกิจกรรมคิวซีซีในญ่ีปุ่นก็ถือว่าไม่ธรรมดา 
หลักคิดในการรวบรวมข้อมูลท่ีจำเป็น การใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์หาสาเหตุ 
รวมถึงการกำหนดมาตรการแก้ไขเชิงป้องกัน ของคิวซีซีแต่ละกลุ่มก็เป็น
เร่ืองท่ีน่าเรียนรู้อยู่ไม่น้อยเช่นกัน   
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กำหนดการเดินทาง 24 - 29 กันยายน 2560

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
จึงได้จัดศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น  
เพื่อให้เห็นแนวทางการปฏิบัติจริง และประสบความสำเร็จ 

อัตราค่าเดินทาง
สมาชิก  85,000 + 5,950 (VAT) = 90,950  บาท

บุคคลทั ่วไป 88,000+ 6,160 (VAT) = 94,160  บาท
พักเดี ่ยว ชำระค่าลงทะเบียนเพิ ่ม ท่านละ 8,000 บาท/ทริป

* ราคานี้รวม : ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ, ค่าอาหารทุกมื้อ, ค่าที่พักโรงแรม, 
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษี, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าผู้เชี่ยวชาญ, ค่าล่าม, ค่าผู้นำทาง, ค่ารถรับ/ส่ง,

 ค่าพนักงานขับรถ, ค่าสถานที่เข้าเยี่ยมชม
** ไม่รวม : ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก, ค่าซักรีด, 

ค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากกำหนดการ

Study Mission in JAPAN



วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2560

วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560

วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560

วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560

เวลา 20.00 น.  คณะพร้อมที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินไทย
เวลา 00.05 น.  นำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644

เวลา 08.00 น.  เดินทางถึงสนามบินจูบุเซ็นแทร์ นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น 
เวลา 09.30 น.   นำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์หุ่น Karakuri” เมือง คาซานาวา 
  (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
เวลา 12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
เวลา 13.00 น.   เยี่ยมชมสิ่งที่น่าสนใจ
เวลา 19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร และนำท่านเข้าสู่ที่พัก

เวลา 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรมแรม
เวลา 09.00 น.  ทัศนศึกษาดูงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น 
เวลา 12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เวลา 13.00 น.   ทัศนศึกษาดูงาน อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
เวลา 17.30 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร และนำท่านเข้าสู่ที่พัก

เวลา 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เวลา 09.00 น. ทัศนศึกษาดูงาน 
เวลา 12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เวลา 13.00 น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 17.30 น.   รับประทานอาหารค่ำ  และนำท่านเข้าสู่ที่พัก

เวลา 08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เวลา 09.00 น.  ทัศนศึกษาดูงาน Karakuri Kaizen
เวลา 12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เวลา 13.00 น.  ทัศนศึกษาดูงาน Karakuri Kaizen (ต่อ)
เวลา 17.30 น.   รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
เวลา 19.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ สนามบินจูบุเซ็นแทร์

วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560
เวลา 00.30 น.  นำท่านกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG647
เวลา 04.30 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สนใจสมัครและติดตอสอบถาม
คุณพณิตา จงเจร ิญชัยพร 
0-2717-3000 ตอ 629

ฝายว ิน ิจฉ ัยและให คำปร ึกษาฯ สมาคมสงเสร ิมเทคโนโลยี ( ไทย-ญี ่ป ุ น)
..................................................................

ปดรับสมัครในวันที ่ 31 สิงหาคม 2560
หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 มิฉะน้ันจะต้องเสียค่าปรับ 50% ของค่าลงทะเบียน

SMART FACTORY WITH QCC & KAIZEN
กำหนดแผนการเดินทาง 24 - 29 กันยายน 2560


