กิจกรรมเสาะหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเจรจาธุรกิจ
ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศเนเธอร์แลนด์
จัดโดย

ร่วมกับ

หลักการและเหตุผล
โปรแกรม ITAP สวทช. ร่ วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ จัดกิจกรรมเสาะหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเจรจา
ธุรกิจซึ่งเป็ นกิจกรรมภายใต้ โครงการ “พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขัน้
สูงและนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตงานโลหะและ
ชิ น้ ส่ ว นอุ ต สาหกรรม” เพื่ อ เดิ น ทางไปแสวงหาเทคโนโลยี การเชื่ อ ม
สมัยใหม่ที่เหมาะสมสาหรับการผลิตงานโลหะและชิ ้นส่วนอุตสาหกรรม
ในงาน Schweissen & Schneiden 2017 ซึ่งเป็ น งานแสดงสิน ค้ าและ
เทคโนโลยีด้านการเชื่อมและตัดโลหะและงานพอกผิวที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
มีกาหนดการจัดงานทุกๆ 4 ปี ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
วัตถุประสงค์
1. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตงานโลหะ
และชิ น้ ส่ว นอุต สาหกรรมได้ เรี ย นรู้ ถึ ง แนวโน้ ม ทางการตลาดและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กาหนดการเดินทาง
วั น ที่

ด่วน!!
เพียง 25 ท่าน
เท่านั้น

2. สร้ างความร่ วมมือระหว่างผู้ประกอบการและพัฒนาเครื อข่ายวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมการผลิตงานโลหะและ
ชิ ้นส่วนอุตสาหกรรม
กลุ่มเป้ าหมาย
ผู้ประกอบการในภาคการผลิตและการบริ การในอุตสาหกรรมการเชื่อม
และตัด โลหะและงานพอกผิ ว และการผลิ ต ด้ ว ยระบบอัต โนมัติ แ ละ
หุน่ ยนต์
ผู้เชี่ยวชาญร่วมเดินทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ ได้แก่ ผศ.ปริยสุทธิ์ วัฒนธรรม
เดินทาง 24 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560
ค่าใช้จ่าย 95,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
(ราคานี้รวม ค่าโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าที่พัก
แบบห้องคู่ระดับ 4ดาว, ค่าอาหาร, ค่ารถโดยสาร, ค่าวีซ่า, ค่างานแฟร์)
**รับสมัครเพียง 25 ท่าน ภายในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560

รายละเอี ย ดกิ จ กรรม

24 กัน ยายน 60 คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอรส์ายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ OR833 เวลา 18.00 น. ถึง
สนามบินกรุ งโดฮา ประเทศกาต้ าร์ เวลา 21.15 น. แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน OR069
25 กัน ยายน 60 ถึงเมืองแฟรงค์เฟิ ร์ต เวลา 07.05 น.
เช้ า เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี เพื่อศึกษาแนวโน้ มทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศชันน
้ า
บ่ าย เข้ าเยี่ยมชมบริ ษัท / ศูนย์เชื่อม / มหาวิทยาลัย / โรงเรี ยนฝึ กอาชีพ 1 แห่ง
26 กันยายน 60 เช้ า เยี่ยมชมโรงงาน Carl Cloos Schweißtechnik GmbH Industriestraße เมือง Haiger
บ่ าย ออกเดินทางไปเมืองโคโลญจน์ และเข้ าพัก ณ เมืองโคโลญจน์
27 กันยายน 60 เช้ า-บ่ าย เดินทางสู่เมืองดุสเซลดอรฟ์ และเข้ าชมงานนิทรรศการ Schweissen & Schneiden 2017
และเข้ าพัก ณ เมืองดุสเซลดอรฟ์
28 กันยายน 60 เช้ า-บ่ าย เข้ าชมงานนิทรรศการ Schweissen & Schneiden 2017
และเข้ าพัก ณ เมืองดุสเซลดอรฟ์
29 กันยายน 60 เช้ า เดินทางจากเมืองดุสเซลดอรฟ์ และเข้ าเยี่ยมชมโรงงาน Lincoln ซึง่ เป็ นโรงงานผลิตลวดเชื่อมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
ณ เมืองไนจ์เมเก้ น เดินทางสู่เมืองอัมสเตอร์ ดมั และเข้ าพัก ณ อัมสเตอร์ ดมั
30 กันยายน 60 เช้ า-บ่ าย ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียง และออกเดินทางสู่สนามบินสคิปโพล เมืองอัมสเตอร์ ดมั
โดยสายการบินกาต้ าร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 276 เวลา 22.35 น. ถึงสนามบินกรุ งโดฮา ประเทศกาต้ าร์
เวลา 05.50 น. แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเที่ยวบิน OR832
1 ตุลาคม 60 ถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ เวลา 19.00 น.

อาหาร
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หมายเหตุ 1) หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง
2) สวทช. ขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมเดินทาง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา, กาหนดการตามความเหมาะสม

-

ใบสมัครลงทะเบียน กิจกรรมเสาะหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเจรจาธุรกิจ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศเนเธอร์แลนด์
ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 ค่าใช้จ่าย 95,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) สาหรับนอนห้องคู่
หากต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มเงินท่านละ 15,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ชื่อบริษัท (ไทย)
(อังกฤษ)
รายชื่อผู้เข้าร่วม (1) (ไทย)
ตาแหน่ง
(อังกฤษ)
ตาแหน่ง
อาหาร  ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสวิรัติ  อื่นๆ ระบุ
ชื่อผู้ประสานงาน
มือถือ
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
ด่วน!! รับสมัครจานวนจากัดเพียง 25 ท่าน เท่านั้น หมดเขตรับสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2559
 กรุณาสารองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรม ITAP,สวทช. (นางสาวพนิตา ศรีประย่า)
โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1301 โทรสาร 0-2564-7082 E-mail: panita@nstda.or.th

สิ่ งตีพิมพ์

ชำระค่ำฝำกส่ งเป็ นรำยเดือน
ใบอนุ ญำตเลขที่ 2/2545
ปณจ. อ.คลองหลวง 12120

สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชำติ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์ ประเทศไทย ถ. พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120

กิจกรรมเสาะหาเทคโนโลยีจากต่ างประเทศ และเจรจาธุรกิจ
ระหว่ างวันที่ 24 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 ณ สหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศเนเธอร์ แลนด์
เข้ าชมงาน Schweissen & Schneiden 2017 (4 ปี จัดครั ง้ เดียว)

