
                               
 

 (ร่าง) 
ก าหนดการกิจกรรมเจรจาธุรกิจและส ารวจตลาด 

ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2563   
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

 
วันอังคารที่ 
11 กุมภาพันธ์ 
2563 
 

เวลา 
20.00 น.         คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาเตอร์ D 
22.30 น.         คณะออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่สนามบินนาริตะ ประเทศ
ญี่ปุ่นโดยสายการบิน TG-640 

วันพุธที่ 
12 กุมภาพันธ์ 
2563 
 

เวลา 
6.20 น.           เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น  
                     ผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดสุภาพ
แบบทางการ 
                     น าคณะเดินทางเข้าร่วมงาน Supermarket Japan 2020 ณ 
Makuhari Messe จังหวัดชิบะ 
9.00-12.00 น.    เข้าชมงาน Supermarket Japan 2020 
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหาร ( Japanese set ) # 1 
13.00-16.30 น.  เข้าชมงาน Supermarket Japan 2020   
16.30-18.00 น.  น าคณะเข้าสู่ที่พัก   
18.00-19.30 น.  รับประทานอาหาร ( BBQ Buffe ) # 1 
น าคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว ย่านโรงแรมย่านในเมือง เช่น 
ASAKUSA ,UENO ,AKIHABARA ใกล้แหล่งช๊อปปิ้ง  พักผ่อนตามอัธยาศัย                

วันพฤหัสบดีที่ 
13 กุมภาพันธ์ 
2563 

เวลา 7.00 น.            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จัดบริการ  #3  
8.00 น.            น าคณะเดินทางสู่ SME Support Center : Tokyo Trade Center  
ณ กรุงโตเกียว  เพ่ือเจรจาธุรกิจ 
9.00-12.00  น.   เจรจากับ ผู้น าเข้า ผู้ค้าส่ง ประเทศญี่ปุ่น            
12.00-13.00 น.  รับประทานอาหาร ( Japanese set ) # 4 
13.00-14.30 น.  น าคณะเยี่ยมชม Nisshin Oillio Group , Lltd. ผู้แปรรูปอาหารเพื่อ
สุขภาพ 
14.30-16.00 น.  น าคณะเดินทางไปเยี่ยมชม Japan Packaging Institute (JTI) และ
ส ารวจย่านธุรกิจชินจูกุ 
18.00-19.30 น.  รับประทานอาหาร ( Shabu Buffe ) # 5           
น าคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว ย่านโรงแรมย่านในเมือง เช่น 
ASAKUSA ,UENO ,AKIHABARA ใกล้แหล่งช๊อปปิ้ง  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

 
 



                               
 

 
 

วันศุกร์ที่ 
14 กุมภาพันธ์ 
2563 
 

เวลา 
 7.00 น.            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จัดบริการ  #6  
8.00-8.30 น.      เช็คเอาท์  ผู้เชี่ยวชาญสรุปผลกิจกรรมการเจรจา 
8.30-9.00 น.      ผู้เชี่ยวชาญสรุปผลกิจกรรมการเจรจาและให้ค าแนะน า 
9.00-12.00 น     น าคณะเยี่ยมชมโรงงานขนมหวาน Okashi No Shiro (Sweet Castle) 
จ.โทะกิชิ 
12.00-13.00 น.   รับประทานอาหาร ( Japanese set ) # 7 
13.00-15.00 น.   น าคณะเยี่ยมชม ตึกเกษตรกรรม ( ไอเดียต้นแบบ Urban Farm บริษัท 
Pasona Group ) 
15.00-17.00 น.   ส ารวจตลาด กัปปะบาชิ  Kappabashi Kitchenware Town 
18.00-19.30 น.   รับประทานอาหาร ( Buffe ) # 8        
น าคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว ย่านโรงแรมย่านในเมือง เช่น 
ASAKUSA ,UENO ,AKIHABARA ใกล้แหล่งช๊อปปิ้ง  พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันเสาร์ที่ 
15 กุมภาพันธ์ 
2563 
 

เวลา  7.00 น.            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จัดบริการ  # 9  
 8.30-9.00 น.     เช็คเอาท์ 
 9.00-12.00 น.    น าคณะเยี่ยมชมวิถีความเป็นอยู่และวัฒนธรรมด้านอาหารของชาวญี่ปุ่น
ผ่านการส ารวจตลาดสด , ร้านขายของช าชาวเอเชีย/ไทย Asia Super Store , 
Supermarket / Modern Trade ที่มีชื่อเสียง 
12.00-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน อิสระ 
13.00-15.00 น.   เยี่ยมชมวัฒนธรรมและแลนด์มาร์คส าคัญของกรุงโตเกียว เช่น วัดอาซะ
กุซะ , Tokyo Sky Tree ,  Ginza  
15.00 น.           ถึงเวลาคณะเดินทางสู่สนามบิน นาริตะ เพ่ือเดินทางกลับ ประเทศไทย 
17.00 น.           เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน TG-677  
                      ถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ เวลาประมาณ 22.30 น.                

 
 
 


