
             

ฝ่ายวจิัยและข้อมูล  สถาบันอาหาร 

ระหว่างวันที่  11-15 กุมภาพันธ์ 2563 

1. ช่ือกิจการ ……………………………………………………………………...............................................……………………………………………. 
2. ช่ือผู้เดินทาง  (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................... อายุ........................ป ี
  ภาษาอังกฤษ (MR./MRS./MISS) ..................................................................................................เพศ   ชาย    หญิง 
  ต าแหน่ง ........................................................................................... 
  โทรศัพท์ .............................................................Line ID……………………………………………….อีเมล์......................................................... 
3. หมายเลขพาสปอรต์ ...................................................................วนัหมดอายุ............................................................... 
4. ช่ือผลิตภณัฑ์หลัก(ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม) ....................................................................................................... 
   ช่ือภาษาอังกฤษ ................................................................................................................ 
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ค าแนะน าการบริโภค / วิธีเตรียม ....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................ 
5. ก าลังการผลิตของสินค้าในข้อ 4 (ระบุปริมาณที่คาดว่าจะผลิตไดม้ากที่สุด ในการผลติต่อวัน หรือตอ่เดือน) 
............................................................................................................................................................................................................ 
6. ระบบคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่มี (ใบรับรองต้องยังไม่หมดอายุ ณ เดือนมีนาคม 2563) 

  Primary GMP   GMP codex   HACCP   HALAL 
 BRC    ISO22000   FSSC2200   ISO 9000/9001 

 ISO 14000   IFS      อ่ืนๆ ระบุ ................................................ 
7. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะขอน าไปร่วมเจรจาธุรกิจด้วย (อนุญาตให้น าไปได้ไม่เกิน 2 สินค้า เรียงล าดับตามความส าคัญ โดยไม่ควรเป็นสินค้าสด สินค้าที่
มีลักษณะพองลม แตกหักง่าย ควรเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด ไม่หกเลอะเทอะ และมีอายุเก็บรักษาอยา่งน้อย 3 เดือนขึ้นไป) 

1) ช่ือภาษาไทย ..........................................................................   ช่ือภาษาอังกฤษ .................................................................... 
ตราสินค้า (Brand) ……………………………………………………… 

2) ช่ือภาษาไทย ..........................................................................   ช่ือภาษาอังกฤษ .................................................................... 
ตราสินค้า (Brand) ……………………………………………………… 
 

8. ประเภทคูเ่จรจาธรุกิจที่สนใจ 

  โรงงานแปรรูปอาหาร หรือเครือ่งดื่ม    ร้านอาหารธรุกิจ/บริการจัดเลีย้ง/โรงแรม 

  ผู้ค้าส่ง      ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ซเูปอร์มาร์เก็ต 

  ตัวแทนการค้า (Trading Firm)     ผู้ส่งออก  

 

เอกสารที่ย่ืนพร้อมแบบแสดงความจ านง  มีรายการดังนี้ 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (อายไุม่เกิน 6 เดอืน) 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ / หนังสือบรคิณฑส์นธิ  
 ส าเนาใบรบัรองระบบคุณภาพ/มาตรฐานสินค้า ตามที่แจ้งไว้ใน ข้อ 6  
 ส าเนาหลักฐานแสดงการยื่นช าระภาษรีายได้ประจ าปี (ถ้ามี) 
 Business Profile ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 



ฝ่ายวจิัยและข้อมูล  สถาบันอาหาร 

 ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผู้เดินทาง (จะติดตามภายหลัง)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงความจ านงเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11-15 
ก.พ. 2563 และยินยอมให้เจ้าหน้าที่สถาบันอาหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายด าเนินการตรวจสอบสถานะ/ความมีอยู่จริง/ข้อมูล
ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

สถาบันอาหารขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการพิจารณา  การปฏิเสธให้ความสนับสนุน การแจ้งผลการพิจารณาเป็นสิทธิของ
สถาบันอาหารโดยเด็ดขาด และข้าพเจ้ายินยอมรับผลดังกล่าว และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขต่างๆ ที่สถาบันอาหารก าหนดทุก
ประการโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

 ยินดีช าระค่าธรรมเนียม 87,633 บาท ภายใน 5 วันหลังประกาศผล กรณีได้รับคัดเลือกเข้ารรวมกิจกรรม
 ยินดีช าระคา่บริการเพิ่มเติม กรณีขอเปลี่ยนแปลงเรื่องช้ันตั๋วโดยสารเครื่องบิน ที่พัก ค่าขนส่งสินคา้ล่วงหน้า

นอกเหนือจากที่โครงการจัดให้
 ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมจนครบตามโปรแกรมและปฏิบตัิตามข้อตกลงในการเดินทางเพื่อให้งานลลุ่วง 

อน่ึง ข้าพเจ้าไม่ขอใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันอาหารอันเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมนี้

ลงช่ือ .........................................................................
(..................................................................................)
ต าแหน่ง....................................................................

  (ประธาน/เจ้าของกิจการ)

ลงช่ือ .........................................................................
(..................................................................................)
ต าแหน่ง....................................................................

 (ผู้เดินทาง)

ประทับตราบริษัท 



                               
 

 (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.                
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