
 

 
สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพมิพ์และตกแต่งส่ิงทอไทย 
น าคณะเยีย่มชมงานโรงงาน LUTHAI TEXTILE ณ เมืองจือโป๋ 
และชมงานแสดงอุตสาหกรรมส่ิงทอนานาชาติ คร้ังที ่18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เดนิทาง เสาร์ที่ 25 – พฤหัสบดทีี ่30 พฤศจกิายน 2560 (6 วนั 4 คืน) . 
 
 

01.) เสาร์ที่ 25 พฤศจกิายน 2560   กรุงเทพฯ  
22.30 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการบนิไทย (ROW D) ใช้ประตทูางเข้าท่ี  2-3 

เจ้าหน้าท่ีชยัทวัร์คอยต้อนรับ  พร้อมอ านวยความสะดวกให้กบัท่าน      

02.) อาทิตย์ที่ 26 พฤศจกิายน 2560               กรุงเทพฯ – เซ่ียงไฮ้ – จือโป๋ 
01.10 น. ออกเดินทางโดย สายการบนิไทย เท่ียวบินท่ี TG 662 
06.25 น. ถงึ สนามบนินครเซ่ียงไฮ้ หรือซา่งไห่ ผ่านพิธีขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร   

(เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
 จากนัน้น าท่านขึน้รถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ภตัตาคาร (บริการท่านดว้ยเมนูต่ิมซ า) 
เช้า น าท่านเดินทางสู ่วัดอว้ีโฝว หรือ วัดพระหยกขาว นมสัการพระหยกขาว ซึง่สร้างด้วยหยกขาวบริสทุธ์ิ  

ปางมารวิชยั สร้างตามอย่างอิทธิพลของพทุธศาสนาลทัธินิกายมหายานมีความสงู 2 เมตร ซึง่อญัเชิญมา 
จากประเทศพมา่ วดันีถื้อเป็นวดัส าคญั 1 ใน 3 วดัเก่าแก่ของเซี่ยงไฮ้ จากนัน้แวะชม หาดไว่ทาน (Waitan)  
หรือ เดอะบันด์ (The Bund) สองฟากถนนจงซานเป็นถนนสาย
กว้างยาวโค้งไปตามล าน า้ฮวงผู่ ท่ีครัง้หนึง่เคยเป็นเขตพืน้ท่ีเช่าของ
ชาวตา่งชาติ ปัจจบุนัเป็นท่ีท าการของรัฐบาล ธนาคารแหง่ชาติ 
และโรงแรมชัน้น า บริเวณนีม้ีตกึเก่าท่ีดหูรูหรา ปัจจบุนัเป็นลานเดิน
ชมวิวของชาวเมืองและชาวตา่งประเทศ   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
 หลงัอาหาร น าท่านสู ่สถานีรถไฟเซ่ียงไฮ้หงเฉียว (Hongqiao Railway Station)  
14.05 น. ออกเดินทางโดยรถไฟ (ท่ีนัง่ชัน้สอง) ขบวนท่ี G226 สู ่เมืองจือโป๋ (ZIBO) 
               (ระยะทางรวม 1,025 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 5 ชัว่โมง 8 นาที) 



 

19.13 น.  ถงึสถานีรถไฟ เมืองจือโป๋ (ZIBO) เขตมณฑลซานตง  (Shandong Province) มณฑลส าคญัทางภาคเหนือ 
ของจีน ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของไท่หางซานและอยู่ริมทะเลโป๋วไห่และหวงไห่ มีเนือ้ท่ี 156,700 ตาราง

กิโลเมตร พืน้ท่ี 1 ใน 3 เป็นภเูขา มีประชากรประมาณ 87 ล้านคน และมีเมืองจีห้นาน เป็นเมืองเอกของมณฑล 
อตุสาหกรรมทองค าและก ามะถนัเป็นดบั 1 ของประเทศ ในสมยัโบราณ “ซานตง” เป็นท่ีตัง้ของมหาอ านาจ 
รัฐและรัฐหลู ่และยงัเป็นถ่ินก าเนิดของคนดงัระดบัโลก เช่น “ขงจือ้ ” มหาปราชญ์ท่ีมีช่ือเสียง “ซุนจ่ือ” เจ้าต ารา 
พิชยัสงครามซุนหวูแ่ละ “ผู่ซงหลิง” นกัประพนัธ์เร่ืองสัน้ เป็นต้น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร 
 หลงัอาหาร น าท่านเข้าสูท่ี่พกั... Sheraton Zibo Hotel หรือเทียบเท่า (พกั 2 คนื) 
 อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั...ราตรีสวสัด์ิ  

03.) จนัทร์ที ่27 พฤศจกิายน 2560        จือโป๋  –  เยีย่มชมโรงงาน   
รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เช้า น าท่านเดินทางสู ่โรงงานของบริษัท LUTHAI TEXTILE  
No.81 East Songling Road, Zichuan, Zibo, Shandong, China   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหาร น าท่านชมโรงงาน (ตอ่) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร 
 หลงัอาหาร น าท่านเข้าสูท่ี่พกั... 
 อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั...ราตรีสวสัด์ิ  
 

04.)  องัคารที่ 28 พฤศจกิายน 2560  จือโป๋  –  เซ่ียงไฮ้  – ชมงาน SHANGHAITEX 2017 
รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

เช้า น าท่านสูส่ถานีรถไฟ 
08.46 น. ออกเดินทางโดยรถไฟ (ท่ีนัง่ชัน้สอง) ขบวนท่ี G226 สู ่นครเซ่ียงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชัว่โมง 13 นาที) 
13.44 น. ถงึ สถานีรถไฟเซ่ียงไฮ้หงเฉียว 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่ สถานท่ีจดังาน SHANGHAITEX 2017 ณ ศนูย์จดัแสดงสินค้านานาชาติแห่งใหม่

ของเซี่ยงไฮ้ (Shanghai New International Expo Centre) ซึง่จดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 27-30 พฤศจิกายน 2560  
น าท่านเข้าชมงานแสดงอตุสาหกรรมสิ่งทอนานาชาติ ครัง้ท่ี18 โดยงานแสดงในครัง้นีเ้ป็นการผสมผสาน
อตุสาหกรรมการผลิตสิ่งทอในแบบดัง้เดิมและการยกระดบัเทคโนโลยีสิ่งทอล า้สมยัเพ่ือสรรสร้างนวตักรรมท่ีล า้ยคุ 



 

 

 
 
 

 
 สมควรแก่เวลา...น าท่านสูภ่ตัตาคาร 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลา น าท่านเข้าสูท่ี่พกั  Qube Pudong Hotel (พกั 2 คืน)  
 อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั...ราตรีสวสัด์ิ 
 

05.) พุธที่ 29 พฤศจกิายน 2560           เซ่ียงไฮ้ - ชมงาน SHANGHAITEX 2017  
 รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
09.00 น.  น าท่านเดินทางสูส่ถานท่ีจดังาน SHANGHAITEX 2017 ณ ศนูย์จดัแสดงสนิค้านานาชาติแห่งใหมข่องเซี่ยงไฮ้  

น าท่านเข้าชมงาน (ตอ่) 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (ตามอธัยาศยัภายในสถานท่ีจดังาน)  
บ่าย คณะเข้าชมงาน SHANGHAITEX 2017 (ตอ่) 
 สมควรแก่เวลา น าท่านสูภ่ตัตาคาร 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลา น าท่านเข้าสูท่ี่พกั ...  
 อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั...ราตรีสวสัด์ิ  
 

06.) พฤหัสบดทีี่ 30 พฤศจกิายน 2560      เซ่ียงไฮ้ – กรุงเทพฯ 
               รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม   
09.00 น.  น าท่านเดินทางสูส่ถานท่ีจดังาน SHANGHAITEX 2017 ณ ศนูย์จดัแสดงสนิค้านานาชาติแห่งใหมข่องเซี่ยงไฮ้  

น าท่านเข้าชมงาน (ตอ่) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูภ่ตัตาคาร 

เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
               หลงัอาหาร  น าท่านสู ่ สนามบนิผู่ตงเซ่ียงไฮ้   
17.20 น. ออกเดินทางโดย สายการบนิไทย เท่ียวบินท่ี TG 665 
21.15 น. ถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  

-     กลบับ้านด้วยความสนกุสนาน และประทบัใจย่ิง 
 

หมายเหตุ    ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสมของหมูค่ณะ 
***การลงทะเบียนเข้าชมงาน SHANGHAITEX 2017 จ าเป็นต้องใช้ส าเนาหน้าหนังสือเดนิทางพร้อม
นามบัตร ซึ่งรบกวนส่งให้ทางบริษัทก่อนการเดินทาง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการลงทะเบียน 
***การซื้อตัว๋รถไฟในประเทศจีน จ าเป็นตอ้งใชส้ าเนาหนา้หนงัสือเดินทางในการซื้อและออกตัว๋โดยสารทกุครั้ง 



 

 อตัราค่าบริการ (ผูเ้ดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 ท่าน/คณะ)    
        @   ทา่นละ              58,000. - บาท   
        @   พกัเดีย่วเพิ่ม (เฉพาะโรงแรมที่เมืองจือโป๋ 2  คืน)     5000. - บาท  
        @   กรณีมีตัว๋เอง ราคาทา่นละ                                   42,500. -บาท*** 

            หมายเหต ุ ราคาดงักลา่ว คิดราคาตัว๋แบบหมูค่ณะ (ชัน้ทศันาจร)   
                            ทัง้นีร้าคาดงักลา่ว อาจมกีารปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัราคาตัว๋และภาษีน า้มนั  
  

   อตัรานีร้วม    

1.  ตัว๋เคร่ืองบินเดินทางแบบหมูค่ณะ (ชัน้ทศันาจร) โดย สายการบินไทย (TG) สะสมไมล์ได้ 50% (ROP) 
2.  ท่ีพกัจดัตามรายการ หรือเทียบเท่า (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

               3.  ตัว๋รถไฟไป-กลบั เซี่ยงไฮ้ – จือโป๋– เซี่ยงไฮ้  (ท่ีนัง่ชัน้สอง)  
     ***กรณีตอ้งการส ารองทีน่ ัง่ชัน้หน่ึง เพ่ิมท่านละ 3,500 บาท/ทีน่ ัง่ (ทีน่ ัง่มีจ านวนจ ากดั) 
      การจองจ าเป็นตอ้งใชส้ าเนาหนา้หนงัสือเดินทางในการจองเท่านัน้  
4.  จดัอาหารเลีย้งตามรายการ      คา่อาหารมือ้กลางวนัประมาณ 80 หยวน/ท่าน และมือ้ค า่ประมาณ 150 
หยวน/ท่าน 
5.  รถโค้ชปรับอากาศ ขนาด 37 ท่ีนัง่ (เฉพาะท่ีเซี่ยงไฮ้) ตามรายการ        
6. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุ(กลุม่) ท่านละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท      

                    -  ผู้ เอาประกนัภยัอายตุ ่ากวา่ 15 ปีหรือ อาย ุ75-85 ปี ความคุ้มครอง 50%  
                    -  ผู้ เอาประกนัภยัอายเุกิน 85 ปี ไมคุ่้มครอง 

7.  มคัคเุทศก์ท้องถ่ินพดูภาษาไทย และมคัคเุทศก์จากชยัทวัร์ 1 ท่าน ดแูลตลอดการเดินทาง 
8.  ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 %   

 อตัรานีไ้ม่รวม     

1.  คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด และคา่มินิบาร์  
2.  คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี นอกเหนือจากรายการ 
3. คา่ธรรมเนียมวีซา่จีน*** ท่านละ 1,600 บาท (รวมคา่ย่ืน) 
4. รถโค้ชปรับอากาศ รับ-สง่ท่ีจือโป๋  

 ส ารองการเดนิทาง  : โทร. 0 2 1293965-6  คณุอี๊ด  
โทรสาร. 02 1293967     E-mail : atdp2004@gmail.com 

                                                                   จนัทร์ – ศกุร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


