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รายละเอียดการเดินทาง 

โครงการการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญ่ีปุ่น  

เดินทางวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพร่างกายใน

การปฎิบัติงาน  

2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดท้ังกับตนเอง และองค์กรได้ 

3. เพื่อเรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานในภาคอุตสาหกรรม และการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 

สถานที่ดูงาน 

1. National Institute for Occupational Safety and Health, Japan (JNIOSH) 

Japan Organization of Occupational Health and Safety (JOHAS) เป็นองค์กรอิสระท่ีก่อต้ังข้ึนโดยกระทรวงสาธารณสุข

แรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ.2545 ตามกฎหมายฉบับท่ี 171 และได้รวมเข้าด้วยกันกับสถาบันความปลอดภัยและ

อนามัยในการท างานแห่งชาติ (NIOSH)  ในปี พ.ศ.2559 และยังคงด าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบันภายใต้ช่ือ National Institute 

for Occupational Safety and Health, Japan (JNIOSH) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเพื่อความปลอดภัย และอาชีวอนามัยแห่งเดียวในประเทศ

ญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความปลอดภัย และสุขภาพของแรงงานในสถานท่ีปฎิบัติการโดยท าการส ารวจ ตรวจสอบ หาวิธีป้องกัน 

และแก้ไขด้วยมุมมองท่ีหลากหลาย น าไปสู่สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภัย และดีต่อสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ และโรค

ทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ มุ่งสู่มาตรฐานในระดับสากล  
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ท่ีมา : https://www.jniosh.johas.go.jp/en/about/doc/jniosh_e_brochure.pdf 

2. GRAND RENEWABLE ENERGY 2019 INTERNATIONAL EXHIBITION 

งานจัดแสดงเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ประจ าปี ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายในงานจะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์  

เทคโนโลยีบริการ และข้อมูลข่าวสารล่าสุดท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์, การประยุกต์ใช้พลังงาน

ความร้อนจากแสงอาทิตย์, พลังงานลม, พลังงานมหาสมุทร, พลังงานน้ าขนาดเล็กรวมถึงนโยบายหรือแนวคิดต่างๆ เหมาะส าหรับผู้ท่ีสนใจ

ในธุรกิจเชิงนิเวศและพลังงาน ได้รับความร่วมมือเป็นพิเศษจาก Japan Photovoltaic Energy Association (JPEA) ซึ่งเป็นองค์กรเกี่ยวกับ

การผลิตไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศญี่ปุ่น 

    

https://www.jniosh.johas.go.jp/en/about/doc/jniosh_e_brochure.pdf
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ท่ีมา : http://www.renewableenergy.jp/2019/pdf/exhibition_guide_EN.pdf 

 
แผนการเดินทาง วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562 (5 วัน 3 คืน) 

 

**หมายเหตุ  

ตารางเดินทางน้ีเป็นฉบับร่างหากมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเรื่องสถานที่ดูงานทางสมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 15 วัน 

 

 

 

http://www.renewableenergy.jp/2019/pdf/exhibition_guide_EN.pdf
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 - ส าหรับห้องพักคู่ ต๋ัวเครื่องบินชั้นประหยัด   ราคาท่านละ   70,000 บาท/ท่าน ราคาน้ียังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 - ส าหรับห้องพักเด่ียว ต๋ัวเครื่องบินชั้นประหยัด   ราคาท่านละ   78,500 บาท/ท่าน ราคาน้ียังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 - ดูแลค่าท่ีพักพร้อมอาหาร 3 มื้อ ตลอดการเดินทาง  

 

เง่ือนไขการเดินทาง 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าท่ีพักห้องละ 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 

เงื่อนไขการช าระเงิน 

 กรุณายืนยันการเดินทางล่วงหน้า 25 วัน และช าระเงินภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 กรณีไม่เป็นไปตามก าหนดสมาคมฯขออนุญาต
ยกเลิกการจองของท่านโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

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 
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 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 
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