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รายละเอียดการเดินทาง 

5G/IoT Technology ณ ประเทศญ่ีปุ่น  

เดินทางวันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2562 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ และรับชมเทคโนโลยี 5G/IoT ท่ีจะกลายมาเป็นพื้นฐานส าคัญของภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมใน

อนาคต                                                                     

2. เพื่อศึกษาแนวทางการน าเทคโนโลยี 5G/IoT มาใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตท่ีจะเข้ามามสี่วนพัฒนา และเปลี่ยนแปลง

ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ช่วยในการผลักดันเศรษฐกิจใช้ในการพัฒนาองค์กรและประเทศ                                                                                                                     

3. เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ ให้มีมุมมองใหม่ๆ และน ามาถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีส่งผลดีต่อกันช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานด้วยความเป็นระบบอัตโนมัติให้กับองค์กรต่าง ๆ ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มความ

คล่องตัวให้แก่องค์กร 

 

สถานที่ดูงาน 

1. 5G/IoT Network Expo 

งาน 5G/IoT  Network Expo จัดข้ึนเป็นครั้งท่ี 2 ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นงานนิทรรศการจัดแสดงสินค้าและบริการเกี่ยวกับ                              

IoT (Internet of Thing) จัดแสดงสินค้าเพื่อตอบสนองความหลากหลายของมืออาชีพในอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่นและท่ัวโลก           

โดยเป้าหมายมุ่งเน้นไปท่ีการสื่อสารแบบไร้สายในยุค 5G ซึ่งเป็นเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ท่ีจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการธุรกิจ มีความส าคัญ

อย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ โดยในปี 2019 น้ี จะมีบูธสินค้าเพิ่มข้ึนถึง 2 เท่า รวบรวมผู้จัดแสดงสินค้าไว้กว่า 500 บริษัท นานาชาติ 

โดยเน้ือหาของการจัดแสดงจะมี Video Communications Expo, Fiber Optics Expo, 4K/8K Technology Expo, 5G/IoT Network 

Expo ฯลฯ เป็นต้น เหมาะส าหรับผู้ท่ีก าลังค้นหาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาการวิจัยและการผลิตเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

เทคโนโลยีล่าสุดจากทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ท่ีมา : https://www.5g-expo.jp/en-gb.html 

2. Cisco Innovation Center Tokyo 

Helps organizations improve business outcomes by helping to create, test, and validate solutions. 

       

3. Smart Agriculture Project Joint Venture of Fujitsu, ORIX and Masuda Seed  

Co-creating a business model for strong, dynamic agriculture that uses diverse sources of knowledge 

 

 

 

https://www.5g-expo.jp/en-gb.html
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แผนการเดินทาง วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2562 (5 วนั 3 คืน) 

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 - ส าหรับห้องพักคู่ ต๋ัวเครื่องบินชั้นประหยัด   ราคาท่านละ   72,000 บาท/ท่าน ราคาน้ียังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 - ส าหรับห้องพักเด่ียว ต๋ัวเครื่องบินชั้นประหยัด   ราคาท่านละ   80,500 บาท/ท่าน ราคาน้ียังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 - ดูแลค่าท่ีพักพร้อมอาหาร 3 มื้อ ตลอดการเดินทาง  

 

เง่ือนไขการเดินทาง 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน 
 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
 ค่าปรับ ส าหรับน้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว้ 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 
 ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 
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เงื่อนไขการช าระเงิน 

 กรุณายืนยันการเดินทางล่วงหน้า 25 วัน และช าระเงินภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 กรณีไม่เป็นไปตามก าหนดสมาคมฯขออนุญาตยกเลิก
การจองของท่านโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง 

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

เน่ืองจากทางสมาคมฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ช าระล่วงหน้าไปแล้ว 
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเท่ียว เทศกาลส าคัญ จะไม่มีการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ 

ค าแนะน าและข้อควรระวังในการเดินทาง 

 ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวส าคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว จาก
เหตุร้ายต่าง ๆ 

 ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจน
ระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี 

 อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และสามารถเกิดข้ึนได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อค าเตือนของไกด์ 
หัวหน้าทัวร์ ท่องเท่ียวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท 

 การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ 
อย่างถ่ีถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ า แตกต่างกันไป สิทธ์ิในการจะซื้อหรอืไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง 

 ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 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 
   

mailto:thassaneewan@tpa.or.th
mailto:nutphicha@tpa.or.th

