คูมือการจัดงาน “Asian Festival”
จัดทําครั้งที่ 1 : 2019.8.29
จัดทําครั้งที่ 2 : 2019.9.03
จัดทําครั้งที่ 2 : 2019.9.04

１_การดําเนินการ
■การดําเนินการ
ชื่องาน

: Asian Festival

ระยะเวลาการจัดงาน

: เสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 กันยายน

เวลาจัดงาน

: เสารที่ 7 กันยายน เวลา 10:00~20:00
: อาทิตยที่ 8 กันยายน เวลา 10:00~17:00

สถานที่จัดงาน

: Grand Tree Musashikosugi ชั้น 1 บริเวณ Piloti
(พื้นที่วางนอกอาคาร ดานขางทางเขาสถานี Tokyu Musashi Kosugi)

ผูอํานวยการจัดงาน
ผูอํานวยการออกราน

: IWAT Co.,Ltd
: Waiwaithailand

■การเดินทาง
【ที่อยู】
1135-1, 3 chome, Shinmarukohigashi, Nakahara-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 211-0004
【การเดินทาง】
・เดิน 4 นาที จากสถานี Musashikosugi สาย Tokyu
・13 นาที จากสถานี Shibuya สาย Tokyu Toyoko
・10นาที จากสถานี Shinagawa สาย Yokosuka
・9 นาที จากสถานี Kawasaki สาย JR Nambu
・10นาที จากสถานี Yokohama สาย Tokyu Toyoko ,
สายJR Yokosuka / Shonan Shinjuku
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１_การดําเนินการ
■บูธรานคา
ประเภท

ชื่อราน

อาหาร＆ เครื่องดื่ม

สบายไทยไทย

อาหาร＆ เครื่องดื่ม

J's STORE

อาหาร＆ เครื่องดื่ม

Bangkok Cosmo Syoku-do

อาหาร＆ เครื่องดื่ม

เกาะพีพี

สินคา

รักไทย

สินคา

ลิตเติ้ล JJ

สินคา

THAI OTOP PRODUCT

วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม

Chai (นวดแผนไทย)
Fanfa Carving School ( แกะสลัก) ※เฉพาะวันที่ 7
Carving Net( แกะสลัก) ※เฉพาะวันที่ 8
จัดแสดงรถตุกตุก

■บูธบริษัทและกลุมบุคคล
ประเภท
บริษัทและกลุมบุคคล

เนื้อหาการออกราน
Eurasia Trading (Asian Beer ＆Cocktail)

บริษัทและกลุมบุคคล

TESOL INTERNATIONAL( การศึกษาในประเทศเอเชียน)

บริษัทและกลุมบุคคล

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (แนะนําสถานที่ทองเที่ยว)

■การแสดง
ประเภท
วัฒนธรรม

เนื้อหาการออกราน
การแสดงมวยไทย (Wild Seasar)

วัฒนธรรม

การแสดงไทยโยคะ (Sasaki Tomoko)

วัฒนธรรม

สนทนาเรื่องหมอลํา (GEN) ※เฉพาะวันที่ 7

วัฒนธรรม

การแสดงรําไทย(คณะนาฏลักษณรําไทย) ※เฉพาะวันที่ 7

วัฒนธรรม

การแสดงOriental Dance (Yildiz) ※ เฉพาะวันที่8

วัฒนธรรม

หองเรียนอาหารไทย (จุน／Instagramer）※ เฉพาะวันที่8
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２_หัวขอการดําเนินงาน

ตารางเวลา

■การขนสงสินคากอนวันงาน
อนุญาติใหรานที่ออกบูธเขามาเตรียมสินคาในวันกอนวันงานภายในเวลาที่กําหนดดานลางเทานั้น และ
ขอความกรุณาใหทุกทานรักษาเวลาดวย
เวลาการขนสงสินคา：20:00～21：00 น.
พื้นที่ลงสินคา：①รถอาหาร (Kichen Car)
Grand Tree Musashikosugi ชั้น 1 บริเวณ Piloti
(พื้นที่วางนอกอาคาร ดานขางทางเขาสถานี Tokyu Musashi Kosugi)
②อื่นๆ
จุดรับสินคา B ※กําหนดเวลาขนสงสินคาไมเกิน 15 นาที

■การขนสงสินคาในวันงาน
อนุญาติใหรานที่ออกบูธเขามาเตรียมสินคาในวันกอนวันงานภายในเวลาที่กําหนดดานลางเทานั้น และ
ขอความกรุณาใหทุกทานรักษาเวลาดวย
เวลาการขนสงสินคา：วันงานแตละวัน เวลา 7：00～8：30 น.
พื้นที่ลงสินคา：①รถอาหาร (Kichen Car)
Grand Tree Musashikosugi ชั้น 1 บริเวณ Piloti
(พื้นที่วางนอกอาคาร ดานขางทางเขาสถานี Tokyu Musashi Kosugi)
②อื่นๆ
จุดรับสินคา B ※กําหนดเวลาขนสงสินคาไมเกิน 15 นาที
※ขอความกรุณาใหทุกทานขนสงสินคาใหเสร็จภายในครั้งแรกครั้งเดียว ถาหากมีการขนสงสินคาเพิ่มเติมขอ
ใหใชชองทางรับสินคา B
เวลาการขนสงสินคา：วันเสารที่ 7 กันยายน ตั้งแตเวลา 20:30 น.
：วันอาทิตยที่ 8 กันยายน ตั้งแตเวลา 17:30 น.
เวลาการขนสงสินคา：วันงานแตละวัน เวลา 7：00～8：30 น.
พื้นที่บรรทุกสินคา：①รถอาหาร (Kichen Car)
Grand Tree Musashikosugi ชั้น 1 บริเวณ Piloti
(พื้นที่วางนอกอาคาร ดานขางทางเขาสถานี Tokyu Musashi Kosugi)
②อื่นๆ
จุดรับสินคา B ※กําหนดเวลาขนสงสินคาไมเกิน 15 นาที

【ขอควรระวังในการขนสงสินคา】
◆อนุญาติรถขนสงสินคา 1 คัน ตอ 1 ราน เทานั้น
・ผังแผนที่ของ Grand Tree Musashikosugi ชั้น 1 บริเวณ Piloti (พื้นที่วางนอกอาคาร ดานขางทางเขาสถานี

Tokyu Musashi Kosugi)และจุดรับสินคา B ดูไดที่หนา 7
◆กําหนดเวลาการขนสง 7：00～8：30น. ขอความกรุณาใหทุกทานรักษาเวลา
ถาหากเกิดกรณีใดๆก็ตามที่ทําใหไมสามารถขนสงในเวลาที่กําหนดได ขอใหทานติดตอที่ศูนยอํานวยการการจัดงาน
ภายในเวลา 8.00 น. ตามรายละเอียดหนา 15
◆เวลาการขนสงเปนเวลาเปดทําการปกติ จึงขอใหทานระมัดระวังความปลอดภัยดวย
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２_หัวขอการดําเนินงาน

ตารางเวลา

■ขั้นตอนกอนงานเริ่ม
7:00～8:30
สตอกสินคา・ขนสง

①นํารถเขาขนสงสินคาที่ชั้น 1 บริเวณ Piloti (พื้นที่วางนอกอาคาร
ดานขางทางเขาสถานี Tokyu Musashi Kosugi) หรือทางรับสิงคา
ชองB
หากมีการสงสินคาเพิ่มเติมใหใช จุดรับสินคา B
*หากมีการแจงใดๆจากเจาหนาที่ กรุณาทําตาม
อนุญาติใหขนสงสินคาภายในเวลา 15 นาที

หลังจากขนสงสินคาแลว
กรุณานํารถไปจอดที่ ที่จอด
รถเฉพาะผูเกี่ยวของ

จัดเตรียมสินคา
ถึง 9:40 น.

เริ่มงาน

②หลังจากขนสงสินคาแลว กรุณาจอดรถบริเวณที่จอดรถ
(Parking Area)ใกลเคียง

③เตรียมบูธใหเสร็จกอนเวลา 9:40 น.

④เริ่มงาน 10:00
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２_หัวขอการดําเนินงาน

ตารางเวลา

■ขั้นตอนหลังงานจบ
①วันเสารที่ 7 กันยายน จําหนายสินคาถึงเวลา 20:00 น.
หมดเวลาจําหนายสินคา

วันอาทิตยที่ 7 กันยายน จําหนายสินคาถึงเวลา17:00 น.
◆หากสินคาหมดกอนเวลา กรุณาแจงพนักงานแลวรับปายปดบูธ หลังจากนั้นกรุณาจัด
เก็บใหเรียบรอย
*หลังจัดเก็บบูธแลว กรุณาแจงพนักงานเพื่อรื้อถอนบูธ

②หลังจัดเก็บบูธแลว กรุณาเช็คเอาทที่ศูนยอํานวยการการจัดงาน
เชคเอาท

ขนของออก

◆ขั้นตอนการเชคเอาท
＊คืนบัตร Staff Pass
＊รับการตรวจเช็คจากเจาหนาที่

③ขนของออกโดยทําตามคําสั่งของเจาหนาที่
◆กรุณาขนของออกโดยไมรบกวนลูกคาที่เขางาน

ออกจากพื้นที่

*เรียนผูออกบูธทุกทาน
กรุณานําสิ่งของทุกอยางที่ติดตัวมาในวันแรกกลับ แลวจึงนํามาอีกครั้งในวันถัดไป
*เรียนขอความรวมมือในการตรวจสอบตั๋วจําหนายสินคา
ที่ทางผูจัดงานจะตรวจสอบหลังงานจบดวย
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２_หัวขอการดําเนินงาน

ตารางเวลา

วันศุกรที่ 6 กันยายน

วันเสารที่ 7 กันยายน

วันอาทิตยที่ 8 กันยายน

วันจัดเตรียม

วันงาน

วันงาน

ผูออกบูธ
ขนสงสินคาและจัดเตรียมบูธ

ผูออกบูธ
ขนสงสินคาและจัดเตรียมบูธ

7.00-10.00 น.

7.00-10.00 น.

เวลา

เปดงาน 10.00 - 10.30 น.
ไทยโยคะ① 10.30 - 11.00 น.

เปดงาน 10.00 - 10.30 น.
ไทยโยคะ ① 10.30 - 11.00 น.

Asian Quiz①11.00 - 11.30 น.

Asian Quiz①11.00 - 11.30 น.

มวยไทย① 12.00 - 12.30 น.

Asian Quiz②13.00 - 13.30 น.

Oriental Dance 13.00 - 13.30 น.

รําไทย① 14.00-14.30 น.

หองเรียนอาหารไทย 14.00-14.30 น.

ไทยโยคะ ②15.00 - 15.30 น.

มวยไทย② 16.00 - 16.30 น.

มวยไทย② 16.00 - 16.30 น.

Oriental Dance 13.00 - 13.30 น.
เวลางาน 10.00 - 17.00

รําไทย② 17.00-17.30 น.

คุยเรื่องหมอลํา 18.00 - 18.30 น.
มวยไทย② 19.00 - 19.30 น.
เวลางาน 10.00 - 20.00
จัดเตรียมงาน
18.00 - 22.00

ผูออกราน ขนสงสินคา
20.00 - 21.30 น.
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ผูออกราน ขนสงสินคา
17.00 - 20.00 น.

２_หัวขอการดําเนินงาน

ทางเขาสงของ,จุดรับของB,ทางเขาอาคาร

■ทางเขาสงของ,จุดรับของB,ทางเขาอาคาร

ชั้น 1 บริเวณ Piloti (พื้นที่วาง
นอกอาคาร ดานขางทางเขา
สถานี Tokyu Musashi Kosugi)

พื้นที่จัดงาน

จุดรับของB
(ทางเขาออกขนสง)

ทางเขาอาคาร

นํารถเขาออกเพื่อขนสงสินคาในพื้นที่จัดงาน ชั้น 1 บริเวณ Piloti (พื้นที่วางนอกอาคาร ดานขางทาง
เขาสถานี Tokyu Musashi Kosugi) ไดในเวลา 7.00 - 8.30 น.
หลังจากที่นําของลง(ภายใน 15 นาที)แลวกรุณานํารถออกไปจอดในพื้นที่จอดรถ(Parking Area)ใกล
เคียง
*หากมีการขนสงของเพิ่มเติมกรุณาลงของที่ “จุดรับของ B”
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２_หัวขอการดําเนินงาน

Layout พื้นที่จัดงาน

■พื้นที่จัดงาน
Grand Tree Musashikosugi ชั้น 1 บริเวณ Piloti
(พื้นที่วางนอกอาคาร ดานขางทางเขาสถานี Tokyu Musashi Kosugi)

ผูจัดงานจะนําปายชื่อรานของทานติดไวที่หนาบูธที่กําหนด
กรุณาดูที่ปายชื่อราน
*ไมสามารถโยกยายเปลี่ยนแปลงสถานที่ได

บูธขาย
ตั๋ว

①・②

③・④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

บูธอาหารและ
เครื่องดื่ม

เวที

บูธอาหารและ
เครื่องดื่ม

⑬
ปลั๊กไฟ

หมายเลข

ชื่อราน

①

コピーピー( รานเกาะพีพี)
(อาหาร＆ เครื่องดื่ม)

หมายเลข

ชื่อราน

หมายเลข

ชื่อราน

⑥

トゥクトゥク車両展示
(จัดแสดงรถตุกตุก)

⑪

チャイ(マッサージ)
Chai (นวดแผนไทย)

②

サバイタイタイ( รานสบายไทย
ไทย) (อาหาร＆ เครื่องดื่ม)

⑦

タイ観光庁(観光案内)
(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย)

⑫

③

バンコック コスモ食堂
(Bangkok Cosmo Syoku-do)
(อาหาร＆ เครื่องดื่ม)

⑧

ラックタイ( รักไทย)
(สินคา)

⑬

④

J's STORE
(อาหาร＆ เครื่องดื่ม)

⑨

リトル JJ ( ลิตเติ้ล JJ)
(สินคา)

⑤

ユーラシア・トレーディング
(Eurasia Trading)
(Asian Beer ＆Cocktail)

⑩

THAI OTOP PRODUCT
(สินคา)
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Fanfa Carving School
(แกะสลัก) ※เฉพาะวันที่ 7
Carving Net
(แกะสลัก) ※เฉพาะวันที่ 8
TESOL INTERNATIONAL
(アジア留学案内)
(การศึกษาในประเทศเอเชียน)

วิธีการจําหนาย
※อาหาร＆ เครื่องดื่ม

２_หัวขอการดําเนินงาน
■จําหนายตั๋ว

กําหนดใหจําหนายอาหาร & เครื่องดื่มดวยตั๋วเทานั้น
จัดจําหนาย “ตั๋วFOOD＆DRINK 10 ใบ ราคา 1,000 เยน”ไดที่บูธจําหนายตั๋ว
กําหนดใหผูจําหนายรับตั๋วจากลูกคาตามราคาสินคา
(ตัวอยาง ราคา 400 เยน รับตั๋ว 4 ใบ, ราคา 600 เยน รับตั๋ว 6 ใบ, ราคา 800
เยน รับตั๋ว 8 ใบ )
※ไมสามารถจําหนายอาหาร＆ เครื่องดื่มดวยเงินสดได
กรุณาแจงลูกคาใหซื้อตั๋วที่บูธจําหนายตั๋ว。
เมื่อจบงานแลวกรุณานําตั๋วมานับและคํานวนยอดขายไดที่ศูนยอํานวยการ
การจัดงาน

■คําอธิบายในตั๋ว「FOOD＆DRINK Ticket」
อายุการใชงาน：ใชไดถึงวันที่ 27 ตุลาคมม 2019
*ตั๋วนี้ใชสําหรับซื้ออาหารและเครื่องดื่มในงาน “Asian Festival” ณ Ario Grand
Tree Musashikosugi , Prime Tree Akaike
*เมื่อซื้อตั๋วแลวไมสามารถคืนตั๋วได
*ไมสามารถใชตั๋วไดกับรานคาภายในหางArio Grand Tree Musashikosugi ,
Prime Tree Akaike
*กรุณามอบตั๋วนี้เมื่อซื้อสินคากับบูธที่ออกงาน
*ตั๋วมีอายุการใชงานภายในวันที่กําหนดเทานั้น
*ไมสามารถออกตั๋วใหมไดไมวาจะในกรณีสูญหาย
*ไมสามารถแลกตั๋วกลับเปนเงินสดได
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วิธีการจําหนาย
※วัฒนธรรม

２_หัวขอการดําเนินงาน
■現金販売
กําหนดใหบูธวัฒนธรรมจําหนายสินคาดวยเงินสด

หากลูกคานําตั๋ว “FOOD＆DRINK Ticket” มาใช ใหแจงลูกคา
วาเปนตั๋วสําหรับซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่บูธจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่มเทานั้น
เมื่อจบงานแลวกรุณาแจงยอดการจําหนายสินคาที่ศูนยอํานวยการ
การจัดงาน

ไมสามารถใชได
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２_หัวขอการดําเนินงาน

ผูแสดงบนเวที（Event Show）

■หองพัก
・กําหนดหองพักผูแสดงบนเวทีตามแผนที่ดานลาง
・เมื่อเขาอาคารแลว ใชการดที่ออกใหเพื่อปลดล็อคประตูที่กั้นระหวางพื้นที่ดานหลังกับพื้นที่รานคา
กรุณาใชการดแตะเพื่อเปดประตูทุกครั้งที่ตองการเขาออกระหวางพื้นที่ดานหลังกับพื้นที่รานคา
*ถึงแมวาจะมีผูเปดประตูกอนแลว ก็ตองแตะการดดวย

ชั้น 1

พื้นที่จัดงาน

③ขึ้นบันได
หลังจากลง
ทะเบียนแลว

②ลงทะเบียนที่ศูนยปองกันความ
ปลอดภัย (防災センター)

①ทางเขาอาคาร

ชั้น２

④หองเปลี่ยนชุด
※หองขางๆหองสูบบุหรี่
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３_ขอควรระวัง
■บูธรานคาที่ออกราน
ศูนยอํานวยการการจัดงานเปนผูกําหนดตําแหนงบูธเทานั้น ไมอนุญาติใหเปลี่ยนแปลงตําแหนงกันเอง
ขอใหทานเขาใจดวย

■การตกแตงบูธ・ระเบียบการจัดการ
ขอใหผูออกรานปฏิบัติตามกฎขอหามและขอควรระวังในการจัดตกแตง ตั้งโชวตามรายละเอียดดานลาง

ในกรณีที่มีการทําผิดกฎ ศูนยอํานวยการการจัดงานมีสิทธิเพิกถอนรานได และถึงแมวาจะไมมีการทําผิดกฎ แตมี
การประดับตกแตงหรือการกระทําอันสรางความเดือดรอนใหกับลูกคาและผูออกรานดวยกัน ศูนยอํานวยการการจัด
งานมีสิทธิเพิกถอนรานได

【ขอหามและขอควรระวัง】
＊กําหนดใหผูออกรานจําหนายสินคา และตั้งโชว ประดับตกแตงบูธไดภายในพื้นที่ในบูธเทานั้น ไมอนุญาติใหผู
ออกรานยืนแจกใบปลิว,เรียกลูกคาบริเวณทางเดินและพื้นที่สวนรวม ในกรณีที่มีการตอแถวเพื่อซื้อสินคาหนาราน
ขอใหทางรานจัดระเบียบลูกให ไมใหรบกวนรานใกลเคียง
*หามไมใหมีการใชไมคหรือลําโพง เพื่อกระจายเสียง เนื่องจากเปนการรบกวนบริเวณใกลเคียง
* กําหนดใหผูออกรานนําขยะที่เกิดขึ้นในบูธกลับไปทิ้งดวยตัวเอง ไมอนุญาติใหทิ้งขยะในถังขยะบริเวณใกลเคียง
หากพบวามีการทิ้งขยะของบูธใด จะขอใหบูธนั้นรับผิดชอบคากําจัดขยะ
*ของใชในบูธที่ยืมไปจากศูนยอํานวยการการจัดงาน หลังจากรื้อบูธเรียบรอยแลวขอใหนํากลับมาคืนในสภาพเดิม
กอนจะออกจากพื้นที่
ถาหากมีการชํารุดเสียหาย ทางศูนยอํานวยการการจัดงานมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายไดในภายหลัง
*กําหนดใหผูออกรานตองมีคนเฝาดูแลบูธอยางนอย 1 คนตลอดชวงเวลาที่เปดบูธ
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３_ขอควรระวัง
■อื่นๆ
ขอใหทุกทานที่ออกบูธจําหนายสินคาและรับผิดชอบของตนเองในพื้นที่ที่กําหนดไว ตามกฎระเบียบ ดังนั้นจึงขอ
ใหทาน อานและทําความเขาใจคูมือผูออกราน และทําตามคําสั่งของศูนยอํานวยการการจัดงาน

1.

เบื้องตนขอใหผูออกรานจําหนายสินคาในพื้นที่บูธที่กําหนดไว ไมอนุญาติใหออกมาเรียกลูกคาหรือจําลอง
เหตุการณใดๆภายนอกบูธ อันจะเปนการสรางความเดือดรอนรําคาญใหกับบุคคลอื่นรอบขาง

2.

ผูออกรานรับผิดชอบของมีคาสวนตัวดวยตัวเอง
ในกรณีที่มีการขโมย,สูญหายสิ่งของภายในบูธ ทางศูนยอํานวยการการจัดงานไมรับผิดชอบใดๆ

3.

ขอใหผูออกรานทําตามกฎระเบียบการรักษาความสะอาดของเมืองคาวาซากิ และขอใหรักษาความสะอาด
อยางเครงครัดเพื่อปองกันเชื้อโรคอาหารเปนพิษ ฯลฯ
หากไดรับแจงจากลูกคาที่มีอาการ โรคอาหารเปนพิษ ใหรีบติดตอแจงกับศูนยอํานวยการการจัดงานทันที

4.

ศูนยอํานวยการการจัดงาน ไมมีสวนรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับสินคาและอุบัติเหตุอันเกิดจากสินคาที่ผู
ออกรานนํามาจําหนาย และไมตองรับผิดชอบเกี่ยวกับเคลมใดๆ
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３_ขอควรระวัง
◆ผูออกรานที่ตองประกอบอาหาร
・ ระวังไมใหผูที่สุขภาพไมแข็งแรง, มีอาการทองเสีย, ปวดทอง , มีบาดแผลเปนหนองที่นิ้ว,มือ ทําการ
ประกอบอาหารหรือสัมผัสอาหาร
・ สําหรับผูที่ตองหยิบจับอาหาร กรุณาตัดเล็บ สวมหนากากและถุงมือแบบใชแลวทิ้ง และขอใหถอดนาฬิกา แหวน
ในระหวางการประกอบอาหาร
・ สวมใสเสื้อผาและหมวกที่สะอาด
・ ตั้งตัวแทนรับผูผิดชอบรานของตน

◆เกี่ยวกับการดูแลสินคา
・ รักษาความสะอาดและดูแลไมใหมีสิ่งแปลกปลอม ปนเบื้อนในสินคา
・ ตรวจสอบสวนประกอบวามีสวนประกอบที่ทําใหเกิดอาการแพหรือไม หากมีการสอบถามจากลูกคา ตองมีการ
ตรวจเชคจริงกอนใหคําตอบ (สวนประกอบที่ทําใหเกิดอาการแพ เชน แปงสาลี, โซบะ, ไข, นม, ถั่วลิสง, กุง, ปู ฯลฯ)
・ ตัวอยางอาหารเพื่อตรวจสอบ กรุณานําอาหารที่ปรุงแลวประมาณ 1 มื้อ (50 กรัมขึ้นไป) ใสถุงซิปล็อค ระวังไมให
รั่ว แลวแชแข็งไว 2 อาทิตย
・ หลีกเลี่ยงการใชผักสดที่มีนํ้าเปนสวนประกอบในปริมาณมาก เนื่องจากจะทําใหเสียงาย
ถาหากจําเปนตองใชกรุณาบรรจุในกลองเก็บความเย็นที่มีเครื่องวัดอุณหภูมิ และรักษาใหอยูในอุณหภูมิที่
เหมาะสม

※อาการอาหารเปนพิษ
อาการอาหารเปนพิษ เกิดจากไวรัสและเชื้อโรค โดยเฉพาะฤดูรอนที่มีอากาศรอน ทําใหเกิดอาการอาหาร
เปนพิษไดงาย เชื้อโรคที่เปนสาเหตุ ไดแก เชื้อ Campylobacter , เชื้ออีโคไล (O157) ที่ทําใหเกิดอาการ
ทองรวงเฉียบพลัน โดยเชื้อโรคเหลานี้เกิดและเพิ่มจํานวนขึ้นได โดยที่อาหารไมมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได
ไมมีกลิ่น จึงทําใหสังเกตไดยาก
ดังนั้น การไมสัมผัสเชื้อโรค ไมเพิ่มเชื้อโรค และการฆาเชื้อโรคดวยการประกอบอาหารดวยความรอน จึง
เปนการปองกันโรคอาหารเปนพิษที่ดีที่สุด
เชื้อโรคหลัก (ระยะติดเชื้อ)
Campylobacter (1-7 วัน)
Salmonella (6-72 ชม.)
Staphylococcus aureus (1-3 ชม.)
Vibrio parahaemolyticus (8-24 ชม.)
เชื้ออีโคไล (O157) (3-8 วัน)
อาการ
ปวดทอง, ทองเสีย, อาเจียน, คลื่นไส, มีไข ฯลฯ
อางอิง： สมาคมรักษาความปลอดภัยอาหาร รัฐบาลญี่ปุน ,โฮมเพจกรมแรงงาน “ถามตอบเกี่ยวกับเชื้อโรคที่ทําใหเกิดอาการทองรวง”
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４_ติดตอสอบถาม
■ติดตอสอบถาม
ติดตอสอบถามกับศูนยอํานวยการการจัดงาน ไดที่ชองทางการติดตอดานลาง

Asian Festival
■ศูนยอํานวยการการจัดงาน［IWAT Co.,Ltd］
ผูรับผิดชอบ ： Fukuda
Mobile: 090-5003-8522
E-mail： fukudai@iwat.co.jp

ผูรับผิดชอบ ：Kumei
Mobile: 090-5000-2911
E-mail： kumei@iwat.co.jp

■ผูอํานวยการออกราน［ Waiwaithailand］
ผูรับผิดชอบ ：Endo
Mobile: ０８０-４１８０-０８００
E-mail： waiwaithailand@gmail.com
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