
กิจกรรมเสาะหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเจรจาธุรกิจ 
ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560    

ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศเนเธอร์แลนด์

                               จัดโดย                ร่วมกับ           
 

หลักการและเหตุผล 
โปรแกรม  ITAP สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จดักิจกรรมเสาะหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเจรจา
ธุรกิจซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขัน้
สูงและนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตงานโลหะและ
ชิน้ส่วนอุตสาหกรรม” เพื่อเดินทางไปแสวงหาเทคโนโลยีการเช่ือม
สมยัใหม่ที่เหมาะสมส าหรับการผลิตงานโลหะและชิน้สว่นอุตสาหกรรม 
ในงาน Schweissen & Schneiden 2017 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและ
เทคโนโลยีด้านการเช่ือมและตดัโลหะและงานพอกผิวที่ใหญ่ที่สดุในโลก 
มีก าหนดการจดังานทกุๆ 4 ปี ณ ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
วัตถุประสงค์ 
1. เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตงานโลหะ

และชิน้ส่วนอุตสาหกรรมได้เรียนรู้ถึงแนวโน้มทางการตลาดและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

2. สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอตุสาหกรรมการผลิตงานโลหะและ
ชิน้สว่นอตุสาหกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ประกอบการในภาคการผลิตและการบริการในอุตสาหกรรมการเช่ือม
และตัดโลหะและงานพอกผิว และการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและ
หุน่ยนต์ 
ผู้เชี่ยวชาญร่วมเดินทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ ได้แก่ ผศ.ปริยสุทธิ์ วัฒนธรรม   
เดินทาง     24 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560  
ค่าใช้จ่าย   95,000 บาท/ท่าน  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 
(ราคานี้รวม ค่าโดยสารเครื่องบินช้ันประหยัด, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าที่พัก
แบบห้องคู่ระดับ 4ดาว, ค่าอาหาร, ค่ารถโดยสาร, ค่าวีซ่า, ค่างานแฟร์) 
**รับสมัครเพียง 25 ท่าน ภายในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 

ก าหนดการเดนิทาง 
วันที่  รายละเอียดกิจกรรม อาหาร 

24 กันยายน 60 คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมูิ เคาน์เตอรส์ายการบนิกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบนิท่ี OR833 เวลา 18.00 น. ถงึ
สนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เวลา 21.15 น. แวะพกัเพ่ือรอการเปล่ียนเที่ยวบิน OR069  

- 

25 กันยายน 60 ถงึเมืองแฟรงค์เฟิร์ต เวลา 07.05 น.  
เช้า เย่ียมชมสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือศกึษาแนวโน้มทางนวตักรรมและเทคโนโลยีของประเทศชัน้น า 
บ่าย เข้าเย่ียมชมบริษัท / ศนูย์เช่ือม / มหาวทิยาลยั / โรงเรียนฝึกอาชีพ 1 แหง่  

กลางวนัและ
เย็น 

26 กนัยายน 60 เช้า  เย่ียมชมโรงงาน Carl Cloos Schweißtechnik GmbH Industriestraße เมือง Haiger 

บ่าย ออกเดนิทางไปเมืองโคโลญจน์ และเข้าพกั ณ เมืองโคโลญจน์ 
กลางวนัและ

เย็น 
27 กนัยายน 60  เช้า-บ่าย เดนิทางสู่เมืองดสุเซลดอรฟ์ และเข้าชมงานนิทรรศการ Schweissen & Schneiden 2017 

และเข้าพกั ณ เมืองดสุเซลดอรฟ์ 

กลางวนัและ
เย็น 

28 กนัยายน 60 เช้า-บ่าย เข้าชมงานนิทรรศการ Schweissen & Schneiden 2017 
และเข้าพกั ณ เมืองดสุเซลดอรฟ์ 

กลางวนัและ
เย็น 

29 กนัยายน 60 เช้า เดนิทางจากเมืองดสุเซลดอรฟ์ และเข้าเย่ียมชมโรงงาน Lincoln ซึง่เป็นโรงงานผลิตลวดเช่ือมท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรป 
ณ เมืองไนจ์เมเก้น เดนิทางสู่เมืองอมัสเตอร์ดมั และเข้าพกั ณ อมัสเตอร์ดมั  

กลางวนัและ
เย็น 

30 กนัยายน 60 เช้า-บ่าย ทศันศกึษาและเย่ียมชมสถาปัตยกรรมที่มีช่ือเสียง และออกเดนิทางสู่สนามบนิสคิปโพล เมืองอมัสเตอร์ดมั 
โดยสายการบนิกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบนิท่ี QR 276 เวลา 22.35 น. ถงึสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์  
เวลา 05.50 น. แวะพกัเพ่ือรอการเปล่ียนเที่ยวบนิ OR832 

กลางวนัและ
เย็น 

1 ตลุาคม 60 ถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ เวลา 19.00 น. - 

 
หมายเหตุ  1)  หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง 

2)  สวทช. ขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมเดินทาง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา, ก าหนดการตามความเหมาะสม 
 

ด่วน!! 
เพียง 25 ท่าน 

เท่านั้น 

https://www.google.co.th/url?url=https://th.wikipedia.org/wiki/%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjX6fSX_cvUAhXGLo8KHccEDdcQwW4IFTAA&usg=AFQjCNHoY7XzGHVE7ZND_vzFA7sGlUGdBA


ใบสมัครลงทะเบียน   กิจกรรมเสาะหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเจรจาธุรกิจ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  และประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ระหว่างวันที ่24 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 ค่าใช้จ่าย  95,000 บาท/ท่าน  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ส าหรับนอนห้องคู่  
                                                                      หากต้องการพกัห้องเดี่ยวเพิ่มเงินท่านละ 15,000 บาท/ท่าน  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 
ชื่อบริษัท    (ไทย)              
                (อังกฤษ)              
รายชื่อผู้เข้าร่วม  (1)  (ไทย)                            ต าแหน่ง      
                    (อังกฤษ)                                 ต าแหน่ง      

                            อาหาร    ไม่ทานเนื้อวัว   ไม่ทานเนื้อหมู   ไม่ทานสัตว์ปีก   ทานมังสวิรัต ิ  อื่นๆ ระบ ุ   
ชื่อผู้ประสานงาน         มือถือ                   
โทรศัพท์    โทรสาร     อีเมล ์      
 

  ด่วน!! รับสมัครจ านวนจ ากัดเพียง 25 ท่าน เท่านั้น  หมดเขตรับสมัคร ภายในวนัศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2559 
  กรุณาส ารองท่ีนั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ โปรแกรม ITAP,สวทช. (นางสาวพนิตา ศรีประย่า) 

โทรศัพท์  0-2564-7000 ต่อ 1301  โทรสาร 0-2564-7082 E-mail: panita@nstda.or.th 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรมเสาะหาเทคโนโลยจีากต่างประเทศ และเจรจาธุรกิจ  
ระหว่างวนัที่ 24 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560  ณ  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศเนเธอร์แลนด์ 

เข้าชมงาน  Schweissen & Schneiden 2017 (4 ปีจัดครัง้เดียว) 
  
 
 
 
 
 
 

 
               

ส ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถ. พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120 

ช ำระค่ำฝำกส่งเป็นรำยเดือน 
ใบอนุญำตเลขท่ี 2/2545 

ปณจ. อ.คลองหลวง 12120 

ส่ิงตีพิมพ ์

mailto:panita@nstda.or.th

