
บริษัท พีเคจี เจอรนียไลน

ที่พักระดับ 5 ดาว  กินดี  มีมื้อพิเศษ

จะจายเพิ่มไปทำไม !?  เมื่อเรารวมทุกอยางไวใหคุณแลว

เปดบริการ จันทร - เสาร
เวลา 9.00 - 17.30 น.02 676 330302 676 330302 676 3303

รางวัลการันตี 7 ปซอน จาก Japan Tourism Award
39 EXPERIENCEYEARS

ไมบังคับ
ทิปไกด

ประกัน
การเดินทาง

รถบัส
ระดับมาตรฐาน

แจกกระเปา
Carry On

พักดี

มีเจาหนาที่ดูแล
ที่สนามบิน

• พักโรงแรมระดับ  5 ดาว

  ตลอดการเดินทาง

  

   เขื่อนซานเสียต้าป้า ครองตำแหน่งเขื่อน
   ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  สามารถเก็บกักน้ำได้ 
   39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
   คือ สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 2ส่วน สำหรับ
   ระบายน้ำ 1 ส่วนและเป็นประตูสำหรับเรือผ่าน 
   2 ส่วน

กลุมอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. 
เดินทางดูงาน ณ ประเทศจีน 10 - 14 ต.ค. 2562

บริการน้ำดื่ม
วันละขวด

นำคณะดูงานตามวัตถุประสงค

   Sungrow Power โรงงานผลิตไฟฟ้าพลัง
   แสงอาทิตย์ลอยน้ำใหญ่ที่สุดในโลก รัฐบาลจีน
   ได้ทำการลุงทุนติดตั้งฟาร์มพลังงานแสง
   อาทิตย์ที่มีกำลังพลังผลิตไฟฟ้าขนาด 40 
   เมกะวัตต์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าแบบ
   ลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก เหนือโรงงานในอินเดีย
  และออสเตรเลีย ในเมืองหนานไห่ โดยการใช้
  ประโยชน์จากน้ำทะเลในด้านการถ่ายเทความร้อน• ทำเลดี อยูใจกลางเมือง



 

 

 

   

กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เดนิทางดูงาน ณ ประเทศจีน โดยสายการบินไทย 

SHANGHAI-YICHANG 5 DAYS 4 NIGHTS  ON 10 - 14 OCT 2019 

วันที่ โปรแกรมดูงาน และ ท่องเที่ยว อาหาร โรงแรม 

วันพฤหัส  
10 ต.ค. 62 

10.45            กรุงเทพฯ – เซ่ียงไฮ้ผู่ตง T2 โดย TG664 (10.45 - 16.00)   
18.50          เซ่ียงไฮ้ผู่ตง-อีช้าง โดย  MU2676 (18.50 - 21.15) 
  ค ่า                โรงแรมที่อีช้าง 

- / - / - 
CROWNE PLAZA 

HOTEL YICHANG 5*  

วันศุกร์ 
11 ต.ค. 62 

                     อาหารเช้าที่โรงแรม 
08.30-12.30  ดงูานท่ีเขื่อนซานเสยี **ลอ่งเรือแบบคร่ึงวนั ผา่นช่องแคบซีหลงิเสยี 
                     เสยี ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.   
                     อาหารกลางวนัท่ีเขื่อนขอห้องอาหารเกรด A 
15.00-17.30 ดงูานท่ีเขือ่น เก่ียวกบัระบบก่อสร้าง + ระบบไฟฟา้ ระบบคอมพิวเตอร์ 
                     รับประทานอาหารเย็น 
 ค ่า                โรงแรมที่อีช้าง 

B / L / D 
CROWNE PLAZA 

HOTEL YICHANG 5* 

วันเสาร์ 
12 ต.ค. 62 

เช้า               อาหารเช้าที่โรงแรม 
06.55         อีช้าง-เหอเฟย โดยรถไฟ D3008  (06.55 - 11.32 ) ที่ น่ังชัน้ 1 
บา่ย             รับประทานอาหารกลางวนั 
                    ดโูซลา่ร์ฟาร์มลอยน า้ที่ใหญ่ที่สดุในโลก ที่มณฑลฮานอยุ 
                    หากมีเวลา น าทา่นเยี่ยมชมบริษัท  Sungrow Power Supply Co., Ltd.   
                    (No.1699 Xiyou Rd, New&High Tech Zone, Hefei, 230088) 
                    รับประทานอาหารเย็น  
ค ่า                โรงแรมที่เหอเฟย 

B / L / D 
SHANGRI-LA  HOTEL 

HEFEI 5* 

วันอาทติย์ 
13 ต.ค. 62 

เช้า            อาหารเช้าที่โรงแรม 
08.00         เหอเฟย–เซี่ยงไฮ้หงเฉียว โดยรถไฟ G7188 (08.36 - 10.41)ที่ น่ังชัน้1 
                    รับประทานอาหารกลางวนั 
                    ชมหมูบ้่านน า้โบราณโจวจวง+ลอ่งเรือแจว            
                  เดินทางกลบัเซีย่งไฮ้ โดยรถโค้ชราว 2 ชม.  
                    หาดไวท่าน+ถนนนานกิง 
                    รับประทานอาหารเย็น 
ค ่า                โรงแรมในเซี่ยงไฮ้ 

B / L / D 
LE ROYAL MERIDIEN 

SHANGHAI 
 HOTEL 5* 

วันจนัทร์ 
14 ต.ค. 62 

                    อาหารเช้าที่โรงแรม 
เช้า               พบทา่นกงสลุ ท่ีสถานกงสลุใหญ่นครเซีย่งไฮ้ ** (ยงัไมย่ืนยนัแนน่อน) 
                    รับประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย              ตลาดเฉินหวงัเมีย่ว                                
14.30           เดินทางไปสนามบนิ            
17.25         เซ่ียงไฮ้ผู่ตง  T2 – กรุงเทพฯ โดย TG665 (17.25 - 21.00)   

B / L / - - 



 

 

 

   

รายละเอียดโปรแกรมการเดนิทาง  
 
 

 

วันที่ 10 ต.ค.  กรุงเทพฯ  –  สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง T1 – โดย TG664 (10.45 – 16.00)  
  เซ่ียงไฮ้ผู่ตง – อีช้าง โดย MU2676 (18.50 – 21.15) – เข้าโรงแรมที่พัก 

07.45 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประ
เคาน์เตอร์ H-J ประต ู4-5 สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความ
สะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

10.45 น.  น าทา่นเดนิทางสู่ เซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบนิไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TG664 
10.45 - 16.00 

16.00 น. เดินทางถึง สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง ประเทศจีน ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง
ศลุกากร จากนัน้คณะรับกระเป๋าเดินทาง และท าการเช็คอิน เค้าเตอร์สายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น
แอร์ไลน์ MU เพ่ือขึน้เคร่ืองตอ่ไปยงัเมืองอีช้าง  

18.50 น.  ออกเดินทางสู่เมืองอีช้าง โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เท่ียวบิน MU2676 (18.50 - 
21.15) (ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง) 

21.15 น. เดนิทางถึงเมืองอีช้าง หลงัจากนัน้น าคณะเดนิทางเข้าโรงแรมท่ีพกั เพ่ือพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั  CROWNE PLAZA HOTEL YICHANG 5* 
http://wandaplazayichang.cn/ 

 
 
 

วันท่ี 11 ต.ค. อีช้าง – เข่ือนซานเสีย – ล่องเรือช่องแคบซีหลิงเซีย – ทัศนศึกษา เก่ียวกับการสร้าง
เข่ือน และระบบก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า – เข้าโรงแรมที่พัก 

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่เข่ือนซานเสีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เข่ือนซานเสียต้าป้า เข่ือน

สามหบุเขา หรือ เข่ือนสามผา เป็นเข่ือนอเนกประสงค์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก (พ.ศ. 2550) ของประเทศ
จีน ลกัษณะของเข่ือนเป็นแบบเข่ือนคอนกรีตถ่วงน า้หนกั (Concrete gravity dam) กัน้ขวางแม่น า้
แยงซี เป็นเข่ือนแรกของจีนท่ีมีช่ือเป็นภาษาองักฤษ ช่ือเต็มในภาษาองักฤษของโครงการก่อสร้าง
เข่ือนนี ้คือ “Three Gorges multipurpose water control project” มีประวตัิการก่อสร้างยาวนาน 
ตัง้แต่สมยั ดร.ซุน ยตัเซ็น วตัถปุระสงค์ของการก่อสร้างเข่ือน ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลกั
และปอ้งกนัน า้ทว่ม ซึ่งในขณะท่ีสร้างเข่ือนนัน้ มีผู้อพยพจากน า้ท่วมบริเวณโดยรอบมีถึงประมาณ 
1.35 ล้านคน 
น าคณะลอ่งเรือแบบคร่ึงวนั ผา่นชอ่งแคบซีหลิงเซีย ใช้เวลาในการลอ่งเรือประมาณ 3.30 ช.ม.   

12.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.30 น.  ช่วงบา่ยดงูานท่ีเข่ือนซานเสีย เก่ียวกับระบบการก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์ ต้อนรับ
   โดยเจ้าหน้าท่ีของเข่ือน ชมตวัสนัเข่ือน โครงสร้าง และโมเดลตวัเข่ือน 
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

http://wandaplazayichang.cn/


 

 

 

   

19.00 น. เดนิทางถึงเมืองอีช้าง หลงัจากนัน้น าคณะเดนิทางเข้าโรงแรมท่ีพกั เพ่ือพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั  CROWNE PLAZA HOTEL YICHANG  5* 
http://wandaplazayichang.cn/ 

 
 

วันท่ี 12 ต.ค. อีช้าง – เหอเฟย โดยรถไฟด่วนCRH (D3008  06.55 – 11.32) – เยี่ยมชมโรงงาน Sungrow 
Power Supply  

05.30 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
06.00 น.    น าคณะเดนิทางสูส่ถานีรถไฟอีช้าง(ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) เพ่ือเดนิทางไปยงัเมืองเหอเฟย โดย

รถไฟความเร็วสงู D3008 (06.55-11.32) ท่ีนัง่ชัน้ 1    
12.00 น.    พกัรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น.        น าคณะเย่ียมชมโรงงานผลิตโซล่าร์ SUNGROW POWER SUPPLY (No.1699 Xiyou Rd, 

New&High Tech Zone, Hefei, 230088) 
18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั  SHANGRI-LA HOTEL HEFEI  5* 
      https://www.shangri-la.com/hefei/shangrila/ 
 

วันท่ี 13 ต.ค. เหอเฟย – เซ่ียงไฮ้หงเฉียว โดยรถไฟด่วนCRH (G7188  08.36 – 10.41) – ชมหมู่บ้านน า้
โบราณโจวจวง + ล่องเรือแจว – เซ่ียงไฮ้ – หาดไว่ทาน ถนนนานกิง 

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น.  น าคณะเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเหอเฟย (ใช้เวลาประมาณ 25 นาที) เพ่ือเดนิทางไปยงัเซ่ียงไฮ้ โดย

รถไฟความเร็วสงู G7188 (08.36-10.41) ท่ีนัง่ชัน้ 1    

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น.    หลงัอาหารน าทา่น ล่องเรือชมโจวจวง  หมูบ้่านกลางน า้แหง่เจียงหนาน    ท่ีคงทนอยูม่านาน

หลายร้อยปี อนัประกอบด้วยอาคารและบ้านทรงจีนราว 100 หลงั และ สะพานหินราว 60 หลงั ซึง่
ถกูอนรัุกษ์ไว้จวบจนทกุวนันี ้ ปัจจบุนัโจวจวงได้รับการยกยอ่งจากยเูนสโก้ให้เป็นมรดกโลก และ
เป็นเมืองท่ีใช้ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง Mission Impossible III   จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ มหานคร
เซ่ียงไฮ้ท่ีได้รับการขนานนามวา่ “นครปารีสแหง่ตะวนัออก” ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ า้หวงัผูเ่ส้นเลือดท่ี
หลอ่เลีย้งมหานครเมืองนีแ้ละมีความยาวถึง 80 กม.เป็นเมืองศนูย์กลาง เมืองทา่ และเป็นเมือง
ขนาดใหญ่ท่ีสดุของจีน 

15.00 น.    เดนิทางกลบัเซ่ียงไฮ้โดยรถโค้ช ราว 2 ชัว่โมง 
17.00 น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
18.00 น.    น าทา่นเดนิทางสู่ หาดไว่ทาน ตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของแมน่ า้หวงผูมี่ความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 

4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีได้ช่ือวา่ “พิพิธภณัฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสญัลกัษณ์ท่ีโดดเดน่
ของนครเซ่ียงไฮ้ อีกทัง้ถือเป็นศนูย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารท่ีส าคญั แหง่หนึ่งของเซ่ียงไฮ้ 
ตลอดแนวยาวของไวท่นัเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบ

http://wandaplazayichang.cn/
https://www.shangri-la.com/hefei/shangrila/


 

 

 

   

โรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นท่ีตัง้ของ
หนว่ยงานภาครัฐ เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ ถนนนานกิง ศนูย์กลางการช้อปปิง้ท่ีคกึคกัมากท่ีสดุของนครเซ่ียงไฮ้ท่ีไม่
มีวนัหลบัใหล ทัง้ยงัเป็นท่ีตัง้ห้างสรรพสินค้ามากมายและถือเป็นยา่นสวรรค์ของบรรดาสาวกแบ
รนด์เนมทัง้หลาย นอกจากนีท่ี้หาดไวท่นัยงัสามารถมองเห็น "หอไขม่กุ" ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง
เซ่ียงไฮ้ได้อยา่งชดัเจนอีกด้วย ใครมาเยือนเซ่ียงไฮ้ จงึต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ 
“เดอะบนัด์” จงึเรียกได้ว่ามาถึงเซ่ียงไฮ้จริงๆ 

21.00 น.  น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั  LE ROYAL MERIDIEN SHANGHAI 5* (โรงแรมอยูต่ดิกบัถนนนานกิง) 
      https://www.marriott.com/hotels/travel/shadw-le-royal-meridien-shanghai/ 

 

วันท่ี 14 ต.ค. สถานกงสุลใหญ่ นครเซ่ียงไฮ้ – ตลาดเฉินหวังเม่ียว – สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง T1 – กรุงเทพฯ 
 โดย TG665 (17.25 – 21.00) 
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
09.00 น.  พบท่านกงสุลที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซ่ียงไฮ้ Royal Thai Consulate-General, 

Shanghai (No.18, Wanshan Road, Changning District, Shanghai 200336) 
   **ยังไม่ยืนยันแน่นอน** 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 น.  หลงัอาหารกลางวนั น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเฉิงหวงเม่ียว หรือท่ีเรียกกนัวา่ วดัเทพเจ้าประจ า

เมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึง่ได้กลายเป็นศนูย์รวมสินค้า และอาหารพืน้เมืองท่ีแสดงถึง
เอกลกัษณ์ของชาวเซ่ียงไฮ้มีการผสมผสานระหวา่งอดีตและปัจจบุนัได้อยา่งลงตวั ซึง่เป็นยา่น
สินค้าราคาถกูท่ีมีช่ืออีกยา่นหนึง่ของนครเซ่ียงไฮ้ ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

14.30 น.  ถึงเวลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเซ่ียงไฮ้ผูต่ง T1 
17.25 น.      เดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไชนา่อีสเทิร์นแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TG665 17.25 – 21.00 
21.00 น.      คณะเดนิทางถึง ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

*************************************************************************** 

**ก าหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม ขึน้อยู่กับสถานที่ดูงานเป็นหลัก** 

 
 

 

https://www.marriott.com/hotels/travel/shadw-le-royal-meridien-shanghai/



