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วันท่ี 3   ทะเลสาบซูวะ-คามาคูระ-ศึกษาดูงานณ MITSUBISHI ELECTRIC LED SHOW ROOM 
 ชินจูกุ-โตเกียว 
07:00น.  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พร้อมนําคณะเดินทางสู่  คามาคูระ 

เข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงาน  เทคโนโลยีหลอดไฟฟ้า LED 
*****Mitsubishi Electric LED Show Room *****  

13:00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
พร้อมนําคณะเดินทางสู่โตเกียวเมืองหลวงทรงเสน่ห์ของญ่ีปุ่นศูนย์รวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกแห่งหนึ่ง
ของโลก 

19:00 น.  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนําคณะเข้าท่ีพักโตเกยีว ณ METROPOLITAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
วันท่ี 4  โตเกียว-ศึกษาดูงาน  ณ FUJI ELECTRIC  
 ศึกษาดูงาน ณ KAWASAKI THERMAL ENGINEERING-โตเกียว 
07:00 น.  รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

พร้อมนําคณะเดินทางเข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงาน  เทคโนโลยีอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ Inverter  
ท่ีใช้วงการอุตสาหกรรม และ Magnetic Contactor 
***** Fuji Electric ***** 

12:00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
พร้อมนําคณะเดินทางเข้าเย่ียมชมและศึกษาดูงาน   นวัตกรรมการใช้พลังงานความร้อนอย่างสมบูรณ์ เพ่ือ
ผลิตพลังงานซ่ึงประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้นําทางด้านการผลิตพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นโรงงานเก่าแก่ท่ีมี
ชื่อเสียงมากในการพัฒนาอุปกรณ์ผลิตความร้อน  เช่น  หม้อไอน้ํา  เครื่องทําความเย็นแบบดูดซึม  เครื่อง
ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้เครื่องยนต์ เช่น  แก๊สเทอร์ไบน์ 
***** Kawasaki Thermal Engineering ***** 

19:00 น.  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนําคณะเข้าท่ีพักโตเกียว  ณ METROPOLITAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
วันท่ี 5    ศึกษาดูงาน  ณ TAKASAGO THERMAL ENGINEERING R&D CENTER – โยโกฮาม่า 
  ศึกษาดูงาน  ณ  YOKOHAMA RUBBER HIRATSUKA SEISAKUSHO-ฮาเนดะ 
07:00น.  รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

พร้อมนําคณะเดินทางศึกษาดูงาน อาคารวิจัย R&D Center  ของบริษัท TAKASAGO Thermal 
Engineering ขนาด 5000 ตร.ม ซ่ึงประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการทางด้านงานวิศวกรรมปรับอากาศ
สําหรับห้องสะอาด (Clean Room) และอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานด้านต่างๆ 
***** Takasago Thermal Engineering R&D Center ***** 

12:00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 พร้อมนําคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนวัตกรรมทางด้านอุปกรณ์และวัสดุรองรับการสั่นสะเทือน

ในงานก่อสร้าง รวมทั้งกรณีแผ่นดินไหว 
 *****Yokohama Rubber  Hiratsuka Seisakusho***** 
สมควรแก่เวลากรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อยเพ่ือเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพ่ือกลับกรุงเทพฯ 
 
วันท่ี 5    ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 
00:20น.  ออกเดินทางจากฮาเนดะ  โดยสายการบินไทยเท่ียวบิน TG-661 
04:50น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมประทับใจและมีความสุข 

*********************************  



ใบสมัคร 
โครงการศึกษาและดูงาน   เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีมี่ชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น 

ระหว่างวันที่ 14-19  กันยายน  พ.ศ. 2558 
จัดโดย   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

 

กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ให้ชัดเจน  
1) ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  

 ชื่อ-นามสกุล  (อังกฤษ)  

 หมายเลขสะสมไมล์    มือถือ  

2) ชื่อ-นามสกุล (ไทย)  

 ชื่อ-นามสกุล  (อังกฤษ)  

 หมายเลขสะสมไมล์    มือถือ  

 
ท่ีอยู่(สําหรับออกใบเสร็จ) 
บริษัท   
โทรศัพท์ โทรสาร  
E-mail :   
ผู้ประสานงาน    มือถือ    

อัตราค่าลงทะเบียน :  ท่านละ   58,000  บาท 
อัตราน้ีรวม  

1. รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%และได้รับการยกเว้น ณ ท่ีจ่าย 3% 
2. ค่าท่ีพักห้องละ 2 ท่าน (กรณีไม่สามารถหาเพื่อนร่วมห้องพักได้หรือประสงค์พักเด่ียวเพ่ิมท่านละ 6,500 บาท)  
3. ค่าต๋ัวเคร่ืองบินชัน้ทัศนาจรกรุงเทพฯ- นาโงย่า //ฮาเนดะ-กรุงเทพฯโดยสายการบิน TG  
4. ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมตลอดจนนําทัศนาจรตามรายการ 
5. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆและค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งค่าทิปค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ1 ใบนํ้าหนักไม่เกินท่านละ20 กิโลกรัม 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองท่านละ1,000,000.-บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุท่านละ500,000.-บาท 
8. เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

อัตราน้ีไม่รวม 
1. ค่าทําหนังสือเดินทางและค่าทําใบอนุญาตท่ีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
2. ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางเกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม / ท่าน)  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกจากรายการท่ีระบุอาทิค่าเคร่ืองด่ืมค่าอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเองค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดฯลฯ 
 

การชําระเงิน 
 โอนเงิน    เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย    เลขท่ี 045-2-03026-1  
หมายเหตุ:      กรณีโอนเงินกรุณาfax  หลักฐานการชําระเงินมาท่ี  โทรสาร 0-2319-2710-11 

ระบุชื่อโครงการฯ   ชื่อผู้เข้าร่วม และที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ 
 


