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1. หลักการและเหตุผล 
 อุตสาหกรรมอาหารของไทย สร�างรายได�ให�แก�ประเทศไทยเป�นจํานวนมาก อีกท้ังยังจัดอยู�ในกลุ�มอุตสาหกรรม S-
Curve ท่ีรัฐบาลให�การสนับสนุน เนื่องมาจากประเทศไทยมีวัตถุดิบท่ีหลากหลาย คุณภาพสูง และมีเทคโนโลยีทัดเทียมกับ
นานาชาติ ป9จจุบันแนวโน�มขออุตสาหกรรมอาหารมีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วตามกระแสของผู�บริโภคท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
เช�น จํานวนกลุ�มผู�บริโภคอาหารมังสวิรัติ อาหารอินทรีย< ผู�สูงอายุ และการใส�ใจต�อสิ่งแวดล�อมท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ดังนั้นผู�ประกอบการ
จึงต�องรับมือต�อการแปลี่ยนแปลงอย�างทันท�วงที โดยการศึกษาแนวโน�มของอุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ<ใหม�หรือ
การปรับประยุกต<ผลิตภัณฑ<เดิม และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตท่ีทันสมัย อย�างไรก็ตามการจะใช�ความรู�
ท่ีมีอยู�แล�วนั้นย�อมไม�เพียงพอต�อการปรับตัว จึงจําเป�นต�องหาแหล�งความรู�อ่ืนเพ่ิมเติม โดยวิธีในการหาความรู� เช�น การเข�า
เย่ียมชมโรงงานท่ีมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด�านอุตสาหกรรมอาหารท่ีทันสมัย และการศึกษาดูงานในงานจัดแสดง
นวัตกรรมอาหารท่ีจัดข้ึนเป�นประจําทุกปB โดยเฉพาะงาน FOODEX JAPAN เป�นต�น 
 งานนิทรรศการ Japan FOODEX JAPAN เป�นงานนิทรรศการทางอาหารท่ีย่ิงใหญ�ในระดับนานาชาติ ได�รับความ
สนใจจากผู�ประกอบการท่ีเก่ียวข�องกับอุตสาหกรรมอาหารจากทุกทวีปท่ัวโลก ภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางด�านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม ผลิตภัณฑ<อาหารท่ีมีแนวคิดใหม�เพ่ือตอบสนองต�อความต�องการของ
ผู�บริโภค และพ้ืนท่ีในการเจรจาธุรกิจระหว�างกันของผู�นําเข�าและส�งออกอาหารจากหลากหลายทวีป จึงเป�นโอกาสในการเพ่ิม   
คู�ค�าให�แก�ผู�ประกอบการท่ีได�เข�าเย่ียมชมหรือจัดนิทรรศการ ท้ังนี้งาน FOODEX JAPAN 2020 ได�มีการจัดนิทรรศการใหม�
เพ่ิมเติมในส�วนของ อาหารกลุ�ม Free from Foods อาหารและเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ และอาหารออร<แกนิค ท่ีผู�ประกอบการ
สามารถนําไปประยุกต<ใช�เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ< หรือปรับปรุง ระบบการผลิตให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงในป9จจุบัน 
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 นครโอซาก�า เป�นเมืองท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุYนรองจากกรุงโตเกียว ท้ังนี้ยังเป�นแหล�งรวม
วัตถุดิบอาหารชั้นเลิศสําหรับธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมอาหาร โดยนครโอซาก�าได�รับการถูกเรียกว�า   “ครัวของชาติ” 
นอกจากนี้นครโอซาก�ายังเป�นศูนย<กลางของภูมิภาคคันไซ ท่ีเป�นแหล�งอุตสาหกรรมขนาดใหญ�ของประเทศประอกบด�วย 
อุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ< อิเล็กทรอนิคและเคมี อย�างไรก็ตามนครโอซาก�ายังมีประวัติศาสตร<ท่ียาวนานทางด�าน
วัฒนธรรมเห็นได�จากการมีแหล�งท�องเยวทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญ ได�แก� ปราสาท โอซาก�าท่ีจัดเป�นปราสาทขนาดใหญ�และเก�าแก�
กว�า 400 ปB และ ศาลเจ�า Sumiyoshi Taisha เป�นศาลเจ�าของศาสนาชินโตท่ีก�อสร�างก�อนเข�ามาของศาสนาพุทธ ท้ังยังเป�น
ศาลเจ�าท่ีมีความเก�าแก�และสําคัญ โดยชาวญ่ีปุYนจะเข�ามาขอพรท่ีศาลเจ�าแห�งนี้ในวันปBใหม�จํานวนมาก ดังท่ีกล�าวข�างต�นนครโอ
ซาก�าจึงเป�นอีกจุดมุ�งหมายท่ีสําคัญในการศึกษาวัฒนธรรม และเทคโนโลยีและนวัตรกรรมทางด�านอาหารท่ีสําคัญ  
 ในการนี้สถาบันอาหาร ท่ีมีหน�าท่ีในการส�งเสริม พัฒนา และสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารของไทย เล็งเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาผู�ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารให�ได�รับความรู�เก่ียวทางด�านเทคโนโลยี นวัตกรรม แนวโน�ม
ของผลิตภัณฑ<อาหารและเครื่องด่ืม และด�านอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับอุตสาหกรรมอาหาร ผ�านกิจกรรม การศึกษาดูงานในนิทรรศการ
อาหาร FOODEX JAPAN 2020 และการเข�าเย่ียมชมโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืมท่ีน�าสนใจของประเทศญ่ีปุYน  
พร�อมกันนี้ยังเป�นการสร�างโอกาสให�แก�ผู�ประกอบการในการเจรจาธุรกิจกับผู�ประกอบการจากประเทศต�างๆ ภายในงาน
นิทรรศการ FOODEX JAPAN 2020 ท้ังในด�านความร�วมมือทางด�านธุรกิจ และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2. วัตถุประสงค� 
2.1 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพให�แก�ผู�บริหารและบุคลากรอุตสาหกรรมอาหารของไทย ทางด�านเทคโนโลยี นวัตกรรม 

และด�านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับอุตสากรรมอาหาร 
2.2 สร�างโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวคิด การร�วมมือทางธุรกิจ และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอาหาร 

ระหว�างผู�ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทย และต�างชาติ 
2.3 สร�างการเรียนรู�ระบบการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารชั้นนําของญ่ีปุYนท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเป�น

ประโยชน<และสามารถนํามาประยุกต<ใช�ในอุตสาหกรรมอาหารของไทย 
2.4 เพ่ือพัฒนา สนับสนุน และส�งเสริมอุตสาหกรรมอาหารของไทยให�สามารถปรับประยุกต<ให�เปลี่ยนแปลงได�เท�าทันความ

ต�องการของผู�บริโภคในป9จจุบัน 

3. ประโยชน�ท่ีคาดว!าจะได$รับ 
 3.1 ผู�เข�าร�วมโครงหารได�รับความรู�เก่ียวกับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมชองอุตสาหกรรมอาหาร และแนวโน�มการแปลงเลี่ยน

ของตลาดอาหารในตลาดโลก 
 3.2 สร�างโอกาสความร�วมมือกับผู�ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร หรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข�องระหว�างผู�เข�าร�วม

โครงการและผู�ประกอบการจากต�างประเทศ 
 3.3 แลกเปลี่ยนความรู� เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม ระหว�างผู�เข�าร�วมโครงการและ

โรงงานท่ีเข�าเย่ีมชม   
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4. วัน เวลา และสถานท่ี  
 วันจันทร�ท่ี 9 – วันเสาร�ท่ี 14 มีนาคม 2563 ณ กรุงโตเกียว และเมืองโอซาก$า ประเทศญ่ีปุ2น 

5. โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเข$าเย่ียมชม* 
 5.1 โรงงานใบชาสําเร็จรูป ผลิตภัณฑ<ใบชา ถือเป�นอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีข้ึนชื่อในประเทศญ่ีปุYน โดยเฉพาะชา “Uji” ท่ีมี

เอกลักษณ<เฉพาะตัว นอกจากนี้ยังมีกรรมวิธีในการผลิต วิธีการชงชา และการทดสอบใบชาซ่ึงเป�นอีกหนึ่งเคล็ดลับท่ี
สําคัญในการผลิตใบชาและเครื่องด่ืมชาสําเร็จรูป  

 5.2 โรงงานสหกรณ<ผลิตเบเกอรี่ ท่ีนําเอาหลักการจัดการของเสียและพลังงานมาใช�ซํ้าในกระบวนการผลิต ถือเป�นการ
อนุรักษ<สิ่งแวดล�อมและลดต�นทุนการผลิตในโรงงานได�อีกด�วย   

 5.3 โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว< ประเทศญ่ีปุYนมีการส�งออกผลิตภัณฑ<จากเนื้อสัตว<จํานวนมาก ซ่ึงจัดเป�นอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ� จึงมีการประยุกต<ใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช�ในกระบวรการผลิตให�ตอบสนองต�อความต�องการของผู�บริโภค
และความปลอดภันของอาหาร  

6. ผู$เข$าร!วมโครงการ จํานวน 25 คน 
ผู�บริหารและบุคลากรของธุรกิจด�านอุตสาหกรรมอาหาร, ผู�แทนจากภาครัฐและเอกชนท่ีเป�นเครือข�ายให�กับอุตสาหกรรม

อาหาร และบุคคลท่ีมีความสนใจทางด�านอุตสาหกรรมอาหาร 
 

7. อัตราค!าใช$จ!ายในการเข$าร!วมโครงการ*  

99,000 บาท/ท!าน  (ไม�รวม Vat 7 %)  
รวมพักคู! และบินชั้นประหยัด (Economy Class) (ราคารวม VAT 7% =105,930 บาท) 
 

 

* ราคานี้สําหรับท!านท่ี ยืนยันการเดินทางภายในวันท่ี 1 กุมภาพันธ� 2563 เท!านั้น  
หลังจากนี้ราคาตั๋วเครื่องบินและท่ีพักจะปรับขึ้น 
 

ค�าใช�จ�ายเพ่ิมเติม  - กรณีพักเดี่ยว   12,900 บาท ต�อท�าน (ไม�รวม Vat 7 %)   
 - กรณีเดินทางโดยเครื่องบินช้ันธุรกิจ  44,000 บาท ต�อท�าน 
 

ราคาน้ีรวม   ฟรี WIFI ตลอดการเดินทาง,ค�าต๋ัวเครื่องบินช้ัน Economic กรุงเทพ-นาริตะ และ คันไซ-กรุงเทพโดยสายการบินไทย TG, ค�าโรงแรมท่ีพัก
(พักห�องละ 2 คน), รายการอาหารตามรายการทัวร< (ร�านอาหารระดับ 5 ดาว) , ค�ารถรับส�งระหว�างสนามบิน และโรงแรมตลอดจนนํา
ทัศนาจรตามรายการ, ค�าเข�าร�วมชมงาน Foodex Japan 2020, ค�าประกันอุบัติเหตุในระหว�างช�วงเวลาการเดินทางวงเงินค�ารักษาพยาบาล

ตามกรมธรรม< วงเงินคุ$มครอง 2,000,000 บาท, ผู$เชี่ยวชาญ 1 ท!าน คอยอํานวยความสะดวกในการให$ข$อมูลตลอดการศึกษาดู
งาน และมัคคุเทศก< 1 ท�าน ท่ีเช่ียวชาญเส�นทางคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางรวมค!า Tip Guide และคนขับรถ 

  ไม!รวม   ค�าทําหนังสือเดินทาง(พาสปอร<ต) และทําใบอนุญาตกลับเข�าประเทศของคนต�างชาติหรือคนต�างด�าว, ค�าใช�จ�ายส�วนตัว อาทิ ค�าโทรศัพท< ค�า
ซักรีด ค�าเครื่องด่ืม และอาหาร นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ, ค�าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีส่ังพิเศษในร�านอาหาร / โรงแรม นอกเหนือจากท่ี
บริษัทฯ จัดให�, ค�าสัมภาระท่ีมีนํ้าหนักเกินกว�าท่ีสายการบินกําหนด(ไม�เกิน 30 กก.), ค�าใช�จ�ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุก
กรณี  และค�าธรรมเนียมในการเดินทางอื่นๆ เช�น ไม�กลับพร�อมกรุwป 



 

4/5 
 

 

Day 1 วันที่ 9 มีนาคม 2563 (กทม. – โตเกียว) 
20.00 คณะเดินทางพร�อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ (โดยสายการบินไทย TG) 
23.00 ออกเดินทางจากสนามบนิสุวรรณภูมิไปสนามบินนาริตะ 

Day 2 วันที่ 10 มีนาคม 2563 (โตเกียว) 
08.30 ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่Yน  
09.00 – 10.00 ผ�านพธิีการตรวจคนเข�าเมือง 
10.00 -  16.00 นําคณะเดินทางเข$าร!วมงาน Foodex Expo 2020 (Makuhari Messe) 

รับประทานอาหารกลางวนั (อิสระตามอัทธยาศัย) 
16.00 - 18.00 รับประทานอาหารคํ่า (ระดับ Premium ของญี่ปุ2น) 
18.00 นําคณะเข�าทีพ่ักโรงแรม (ระดบั 4 ดาว ใจกลางย!านช$อปป\]ง) 

Day 3 วันที่ 11 มีนาคม 2563 (โตเกียว) 
10.00 – 16.00 นําคณะเดินทางเข$าร!วมงาน Foodex Expo 2020 (Makuhari Messe) 

รับประทานอาหารกลางวนั (อิสระตามอัทธยาศัย) 
16.00 - 18.00 รับประทานอาหารคํ่า (ระดับ Premium ของญี่ปุ2น) 
18.00 นําคณะเข�าทีพ่ักโรงแรม (ระดบั 4 ดาว ใจกลางย!านช$อปป\]ง) 

Day 4 วันที่ 12 มีนาคม 2563 (โตเกียว – โอซาก$า - เกียวโต) 
08.00 – 11.00 เดินทางสู�โอซาก�า โดย Shinkansen Nozomi (Tokyo-Osaka) 
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวนั (ร�านท�องถ่ินยอดนิยม) 
13.00 – 17.00 นําคณะ เข$าเย่ียมชมโรงงานที่ 1 (กลุ!มอุตสาหกรรมใบชาสําเร็จรูป) 
17.00 - 18.00 รับประทานอาหารคํ่า (ระดับ Premium ของญี่ปุ2น) 
18.00 นําคณะเข�าทีพ่ักโรงแรม (ระดบั 4 ดาว ใจกลางย!านช$อปป\]ง) 

Day 5 วันที่ 13 มีนาคม 2563 (เฮียวโงะ) 
10.00 -  12.00 นําคณะ เข$าเย่ียมชมโรงงานที่ 2 (กลุ!มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ�ขนมอบ) 
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวนั (ร�านท�องถ่ินยอดนิยม) 
13.00 – 17.00 นําคณะ เข$าเย่ียมชมโรงงานที่ 3 (กลุ!มอุตสาหกรรมแปรรูปเน้ือสัตว�) 
17.00 - 18.00 รับประทานอาหารคํ่า (ระดับ Premium ของญี่ปุ2น) 
18.00 นําคณะเข�าทีพ่ักโรงแรม (ระดบั 4 ดาว ใจกลางย!านช$อปป\]ง) 

Day 6 วันที่ 14 มีนาคม 2563 (โอซาก$า – กทม.) 
09.00 – 14.00 สํารวจตลาดสนิค�าอาหารในมหานครโอซาก�า 
14.30 – 17.00 นําคณะออกเดินทางไปยัง สนามบินคันไซ    
17.00 ออกเดินทางจากสนามบนิคันไซไปสนามบินสุวรรณภูมิ  
22.00 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

 

หมายเหตุ : กําหนดการและโรงงานดังกล�าว อาจเปล่ียนแปลงได�ตามความเหมาะสม 

กําหนดการเดินทาง Foodex Expo and Factories Visit in Japan 2020 
March 9th – 14th, 2020 
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Company Name : …………………………………………………………………………..................…………………………………………………...... 

Address : …………………….………….……………………………………………………………..................…………………………………………........ 

Tel No. : …………………………………………………………………… Fax No. : …….……………..................……………………………………… 

Type of Product : ……………………..…………………………………………………………..................……………………………………………… 

ผู$เข$าร!วมโครงการ 

1. ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................นามสกุล.............................................................. 
 

Name-Surname by Passport*…………………………………………………………………………….................……………………………….. 

Age……………..………………Position……………….........………………………………….Duty…………………......……………………………….. 

E-mail………………………………………….......……………..……....Mobile…………………..........………………………………………………….... 

ต๋ัวเครื่องบิน � ชั้นประหยัด (Economy Class) � ชั้นธรุกิจ (Business Class)  ห�องพัก** � พักห�องเด่ียว � พักห�องคู� 
 

2. ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................นามสกุล.............................................................. 
 

Name-Surname by Passport*…………………………………………………………………………….................……………………………….. 

Age……………..………………Position……………….........………………………………….Duty…………………......……………………………….. 

E-mail………………………………………….......……………..……....Mobile…………………..........………………………………………………….... 

ต๋ัวเครื่องบิน � ชั้นประหยัด (Economy Class) � ชั้นธรุกิจ (Business Class)  ห�องพัก** � พักห�องเด่ียว � พักห�องคู� 
 

ผู$ประสานงาน ช่ือ-นามสกุล..........................................................................................มือถือ................................................... 

ตําแหน!ง.............................................................................................................................................................. 

 

 

กรุณาส�งใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได�ที่  
คุณสิรินันทน� สุขทวี / คุณธราธิป แววศรี  

ฝ2ายฝnกอบรมเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร  
โทรศัพท� 02-422-8688 ต!อ 2203,2207 / มือถือ 080-792-6419  

Email: training@nfi.or.th, Website: www.nfi.or.th 

หมายเหตุ   *กรุณากรอกใบสมัครในส�วนดังกล�าวเป�นภาษาอังกฤษเท�านั้น 
  ** กรณกีารเลือกห"องพักคู� สถาบันฯ ขอสงวนสิทิ์ในการจัดผู"เข"าพักร�วมให"ตามความเหมาะสม 
 

สมัคร online 

���ก����ก���	 ���������� 

Line ID : @training-nfi 

ใบสมัครเข$าร!วมโครงการ 
Foodex Expo and Factories Visit in JAPAN 2020 

วันที่ 9-14 มีนาคม 2563 ณ กรุงโตเกียว และเมืองโอซาก$า ประเทศญี่ปุ2น 


