
 
 
 

หน้าที่ 1/27 
 

ก ำหนดกำรนัดหมำยและกำรเตรียมตัวก่อนกำรเดินทำง 
ส ำหรับหลักสตูร นักบรหิำรรัฐบำลอิเล็กทรอนกิส์ รุ่นที่ 9  

ศึกษำดูงำน ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน  
ระหว่ำงวันที่ 8 – 15 มิถุนำยน พ.ศ.2562  

 

รำยละเอียดเที่ยวบิน 

 

 

ก ำหนดกำรนัดหมำย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ เส้นทำง เที่ยวบิน เวลำออก เวลำถึง เวลำบิน 

08 JUN BKK – PVG TG664 10.45 16.00 4.15 ชั่วโมง 

13 JUN HGH - SZX CA1731 07.30 09.50 2.20 ชั่วโมง 

15 JUN CAN - BKK TG679 21.05 23.05 3.00 ชั่วโมง 

วันที่นัดหมำย : วันเสำร์ 8 มิถุนำยน 2562 
เวลำนัดหมำย  : 07.30 น. 
สถำนที่นัดหมำย : ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิชั้น 4  
  ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ B18 สำยกำรบินไทย 
ทีมงำน TDGA : คุณไอรดำ เหลืองวิไล (นิด – 081 814 2287) 
  คุณเอก โอฐน้อย (เอก - 080 276 7779)  
  คุณทักษิณำ วงศ์ใหญ่ (เปิ้ล – 081 079 7209) 
หัวหน้ำทัวร์ : คุณเจษฎำ โอวำทเวโรจน์ (โรเบิร์ต – 081 881 5151) 
ไกด์ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ – หำงโจว :   Mr. Zhang Lihuan +86 13588893419    
ไกด์ที่เมืองเซินเจ้ิน  :   
จุดสังเกตที่สนำมบิน :      

 
 
 
 

 



 
 
 

หน้าที่ 2/27 
 

ข้อมูลแนะน ำก่อนกำรเดินทำง 

เวลำ เวลาทีส่าธารณรัฐประชาชนจีน เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง   
  

อุณหภูม ิ อุณหภูมิประมำณ 20 - 29 องศำเซลเซียส บำงวันอำจมีฝนตก  
ทำงทีมงำนเตรียมร่มให้กับผู้บริหำรทุกท่ำน  
 

กำรแต่งกำย ในวันที่ดูงำนควรแต่งกำยเป็นทำงกำรสวมสูท 
▪ สุภาพบุรุษสวมสูท ผูกเนคไท (สีด ำ) 
▪ สุภาพสตรีแต่งกายทางกาย สวมสูท สามารถใส่กระโปรงหรือกางเกงได ้
 
เน้นสวมใส่สื้อสีด ำ หรือมีตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ในวันที่มีการศึกษาดูงาน พร้อมติดตรำสัญลักษณ ์TDGA  
(ซึ่งจะแจกให้แก่ทุกท่ำน ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน) 
 
วันอื่นๆ  
▪ แต่งกายตามอัธยาศัย 
 

น้ ำประปำ น ้าประปาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่สำมำรถดื่มได ้
 

เงินตรำ ป ระ เท ศ จี น  ใช้ เงิ น ส กุ ล ห ยวน  100  ห ย วน  x 4.60 =  460  บ าท 
(โดยประมาณ)  
 

สัมภำระ สำยกำรบินแอร์ไชน่ำ เส้นทำง หำงโจว – เซินเจิ้น  สำมำรถโหลดน้ ำหนัก
กระเป๋ำได้ ดังนี้ 
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▪ น้ ำหนักไม่เกินท่ำนละ 20 กิโลกรัม  
 
หำกท่ำนที่มีบัตร Royal Orchid Plus สำมำรถโหลดน้ ำหนักกระเป๋ำเพิ่ม
ได้ ดังนี้  
▪ บัตรทอง สามารถโหลดเพิ่มได้ ท่านละ 10  กิโลกรัม 
 
ผู้โดยสารสามารถถือกระเป๋าขึ้นเครื่องได้หนึ่งใบ  
ขนาด (ยาว x สูง x กว้าง)  
22 x 18 x 10 นิ้ว (56 x 45 x 25 เซนติเมตร)  
และน้้าหนักสูงสุดไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
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กรุณาเก็บไว้ในกระเป๋าใหญ่ (โหลดไว้ท้องเครื่อง) ได้แก่ ของมีคม มีดพก 
กรรไกรตัดเล็บ ฯลฯ 
กรุณาอย่าเก็บสิ่งของมีค่าไว้ในกระเป๋าเดินทาง หรือกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 
เพราะหากสูญหายหรือถูกโจรกรรม บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าเสียหายทุกกรณี  ขอเรียนว่า การลวงกระเป๋า การกรีดกระเป๋ามี
มากมายในแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นทุกท่านควรระมัดระวัง ควรสะพาย
กระเป๋าไว้ด้านหน้า ไม่ควรน้าสิ่งของมีค่า เครื่องประดับติดตัวไปมากนัก 
เพราะจะเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพ  
 

มำตรกำ
รจ ำกัด
ปริมำณ

ของเหลว เจล และ
สเปรย์ ขึ้นเครื่องบิน 

- ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะที่มี
ขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส้าหรับภาชนะที่เกิน 

100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียง
เล็กน้อย ก็ไม่สามารถ น้าขึ นเครื่องได้ 
 
- ภาชนะทั งหมดต้องใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสซึ่งเปิด-ปิด
ผนึกได้ โดยถุงพลาสติกใสต้องมีขนาด ไม่เกิน 1ลิตร 

 
- ผู้โดยสารสามารถน้าถุงพลาสติกใสขึ นในห้องโดยสารได้เพียงคนละ 1 ถุง 
เท่านั น และต้อง แยกออกจากสัมภาระติดตัวอื่นๆ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ เมื่อถึงจุดตรวจค้น 
 
- ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื อจากร้านค้า ปลอดอากร (Duty free 
shops) ที่สนามบินหรือบนเครื่องบิน ต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปาก
ถุง ไม่มีร่องรอยการเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื อ ณ  วันที่
เดินทาง และควรตรวจสอบข้อมูลจากร้านค้าปลอดอากรก่อนซื อสินค้า 
 



 
 
 

หน้าที่ 5/27 
 

ศุลกำกร - อนุญาตให้น้าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 1 ลิตร  

- อนุญาตให้น้าเข้าบุหรี่ไม่เกิน 200 มวน  
 

โทรศัพทม์ือถือ หากท่านมีความประสงค์น้าโทรศัพท์ไปใช้จะต้องเปิดขอใช้บริการข้ามแดน
ก่อน (Roaming)  
การโทรออกให้ท่านกดรหัสประเทศไทย (+66) ตามด้วยเบอร์โทร  
ตัวอย่างเบอร์ 081-868-XXXX วิธีการโทร กด +66 81 868-XXXX 
 
ทำงทีมงำนมี INTERNET SIM ใช้ได้ 4 GB ให้ทำ่นผู้บรหิำรทุกท่ำน   
 ******สำมำรถใช้ไลน์เดิมของท่ำนได้ตำมปกติ******  
หำกผู้บริหำรท่ำนใดต้องกำรใช้โทรศัพท์เพื่อรับสำยเข้ำจำกเมืองไทย 
รบกวนท่ำนเตรียมโทรศัพท์มือถือส ำรองไปอีก 1 เครื่อง ส ำหรับใส่ 
INTERNET SIM ที่ทำงทีมงำนแจกให้ หรือเตรียมโทรศัพท์มือถือที่เป็น
ระบบ 2 SIM  
 

แบตเตอรี่
ส ำรอง 

แบตเตอรี่ส ำรอง Power Bank ขอให้ทุกท่ำนถือขึ้นเครื่อง  
ห้ำมโหลดใส่กระเปำ๋ใหญ่เด็ดขำด  
 

กระแสไฟฟ้ำ จีน ใช้กระแสไฟฟ้ำ แบบ 110 V และ 220 V. มี 2 แบบ ดังรูป   
 

       
  
อาคารสว่นใหญ่ใช้ปลั๊กไฟแบบมาตรฐาน แต่ก็ยงัมีบางที่ที่ใช้ปลั๊กแบบสามตา 
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ทำงทีมงำนเตรียมตัวแปลงขำปลั๊กให้ท่ำนแลว้  
หำกท่ำนมีอุปกรณ์ไฟฟ้ำหลำยช้ินควรเตรียมปลั๊กพ่วงไปด้วย 
 

ภำษำ ใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาทางราชการ 
 

ยำรักษำโรค หากท่านใดที่มีโรคประจ้าตัว กรุณาเตรยีมยารกัษาโรคประจ้าตัวของทา่นไปด้วย  
 

สิ่งที่ขอควำม         
ร่วมมือ 

เนื่องจำกเดินทำงเป็นคณะใหญ่ ขอให้ทุกท่ำนให้ควำมส ำคัญในกำรนัด
หมำยและกรุณำมำให้ตรงตำมเวลำนัดหมำยทุกครั้ง 

หมำยเหต ุ - พยายามเข้าใจนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งอาจมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกับเรา อาจมีเสียงดังบ้าง และต้องพยายามเข้าใจว่า 
คนจีนกว่า 48% ท้างานในไร่ มีส่วนน้อยที่จะพูดภาษาอังกฤษได้เหมือน
ดั่งคนที่ท้างานในโรงแรมหรือในสถานท่องเที่ยวต่างๆ 

 

- ในปัจจุบันห้องน ้าในจีนส่วนมากมีการปรับปรุงให้ทันยุคทันสมัยมากขึ น 
ทั งในด้านความมิดชิดและความสะอาด แต่อย่างไรก็ตามห้องน ้าตาม
สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง อาจจะยังไม่สะอาดเท่าที่ควร เนื่องจากจ้านวน
นักท่องเที่ยวในแต่ละวันค่อนข้างเยอะ ดังนั นแนะน้าให้ท่านก่อนออก
เดินทางในแต่ละวัน ให้เข้าห้องน ้าที่โรงแรม และเข้าในภัตตาคารอาหาร
ของแต่มื อจะสะอาดกว่า และที่ส้าคัญควรจะมีทิชชูเปียกพกติดตัวไว้ เพื่อ
ความสะอาดของท่านเอง  

 

- การบริการในร้านอาหาร และสถานที่ต่างๆ อาจจะไม่สุภาพอ่อนน้อม 
หรือบริการทุกอย่าง เหมือนเมืองไทย อาหารบางอย่างท่านอาจไม่ชอบ 
หรือรสชาติไม่อร่อย โปรดคิดเสียว่ามาลองชิมอาหารที่แปลกและใหม่ 
และทางทีมงานได้คัดสรรอาหารขึ นช่ือของแต่ละเมืองให้กับทุกท่าน 
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- เนื่องจากคนไทยนิยมดื่มน ้าเย็นและน ้าแข็ง ร้านอาหารในประเทศจีนส่วน
ใหญ่จะบริการชาร้อน หรือน ้าเปล่า และบางร้านไม่มีน ้าแข็งให้บริการ จึง
ขอแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากร้านไหนไม่มีน ้าแข็งบริการทางเราต้อง
ขออภัยท่านมา ณ ที่นี ด้วย 
 

 

สรุปกำรแต่งกำยแต่ละวัน 

Date รูปแบบการแต่งกาย 

เสาร์, 
8 มิถุนายน 2562 

แต่งกายตามสบาย (ตามอัธยาศัย) 

อาทิตย์, 
9 มิถุนายน 2562 

แต่งกายตามสบาย (ตามอัธยาศัย) 

จันทร,์ 
10 มิถนุายน 2562 

แต่งกายเป็นทางการสวมสูท และติดตราสัญลักษณ์ TDGA 
▪ สุภาพบุรุษสวมสูท ผูกเนคไท 

▪ สุภาพสตรีสวมสูท สามารถใส่กระโปรงหรือ
กางเกงได้ 

อังคาร,  
11 มิถนุายน 2562 

พุธ, 
12 มิถนุายน 2562 

พฤหัสบดี, 
13 มิถนุายน 2562 

ศุกร์, 
14 มิถนุายน 2562 

เสาร์, 
15 มิถนุายน 2562 

แต่งกายตามสบาย (ตามอัธยาศัย) 
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เจ้ำหน้ำที่ที่ค่อยอ ำนวยควำมสะดวก 
 

  
 
   คุณเอก โอฐนอ้ย (เอก - 080 276 7779) 
 
 

 
 
  คุณทักษิณา วงศ์ใหญ่ (เปิ้ล – 081 079 720) 
 

  
 
 

 คุณเจษฎา โอวาทเวโรจน์ (โรเบิร์ต – 081 88 15151) 
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ก้าหนดการศึกษาดูงาน 
หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 

(e-Government Executive Program: e-GEP) 
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระหว่างวันที่ 8 – 15 มิถนุายน 2562 
Last update: 10.05.62 

Date Morning Afternoon 
Saturday, 
8 June, 2019 

ออกเดินทางจาก Bangkok -  Shanghai โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 664 
เวลานัดหมายทีส่นามบินสุวรรณภมูิ ช้ัน 4 เวลา 07.30 น. 

Sunday, 
9 June, 2019 

Experiential learning on Digital Lifestyles in China (Shanghai) 

Monday, 
10 June, 2019 

International Medical Center (Lecture) 
- Health care portal 
- ID Authentication 
- Data Integration 
- Data Analytics for design service 

International Medical Center (Site visit) 
- Health care portal 
- ID Authentication 
- Data Integration 
- Data Analytics for design service 

Tuesday,  
11 June, 2019 

Minhang District License Processing Center  
- Government Service portal  
- Smart City 

Shanghai - Hangzhou (High Speed Train) 

Wednesday, 
12 June, 2019 Experiential learning on Culture and Digital 

Lifestyles in China (Hangzhou) 
DtDream Technology Co Ltd  
- Big data analytics and case studies 

Thursday  
13 June, 2019 

Hangzhou - Shenzhen (Plane) 

Tencent 
- Tencent’s history, background 
- business portfolio 
- Applications in real life 

Friday, 
14 June, 2019 

Huawei 
- AI for Public sector such as Facial recognition, 

Autonomous Driving, augmented Reality (AR) 
and virtual Reality (VR) 

- 5G Innovation 
- Case Study: New technology for Government 

Experiential learning on Digital Lifestyles 
in China (Shenzhen) 

Saturday, 
15 June, 2019 Shenzhen – Guangzhou (Bus) 

เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินไทย  
เที่ยวบิน TG 679 

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 23.05 น. 
หมายเหตุ:     
▪ ก าหนดการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการประสานงาน และรอตอบรับ 
▪ ความหมายของส ี

 คณะผู้บริหารที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานจะพักอยู่ทีโ่รงแรม ณ Shanghai (เซี่ยงไฮ้) 
 คณะผู้บริหารที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานจะพักอยู่ท่ีโรงแรม ณ Hangzho (หางโจว) 
 คณะผู้บริหารที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานจะพักอยู่ท่ีโรงแรม ณ Shenzhen (เซินเจิ้น) 
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ก ำหนดกำรศึกษำดูงำน ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – เซินเจิ้น 
ระหว่ำงวันที่ 8 – 15 มิถุนำยน 2562 

 

วันเสำร์ที่ 8 มิ.ย. 62  กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ 

07.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์  

B 18 สายการบินไทย (TG)  โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอ้านวยความ

สะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 

10.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย  

  เที่ยวบินที่ TG 664 

16.00 น. เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติผู่ตงเซี่ยงไฮ ้ 

18.00 น. รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร CHAO SHAN YUAN   

21.00 น. น ำท่ำนเขำ้พักที ่FOUR POINT BY SHERATON DANING 

 

วันอำทิตย์ที่ 9 มิ.ย. 62  วัดพระหยกขำว - Hema ซุปเปอร์มำเกตไฮเทค - Starbucks ใหญ่

ที่สุดในโลก - ชมวิวเซี่ยงไฮ้  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.00 น. น้าท่านเดินทางเยี่ยมชม วัดพระหยกขำว ให้ท่านได้ชมและนมัสการขอพรจาก

พระพุทธรูปที่สร้างด้วยหยกขาวทั งองค์ ครั งอัญเชิญมาจากพม่า ตามเส้นทางต้านาน

อัญเชิญพระไตรปิฎกจากชมพูทวีปของพระอรหันต์ ถังซัมจั๋ง ที่ชาวเมืองเซี่ยงไฮ้ ให้

ความเคารพสักการะบูชา ซึ่งมีความงดงามมาก ให้ท่านได้สักการะ และขอพรจากสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย 

น้ า ช ม  HEMA SUPERMARKET OFFERS SHOPPERS A ‘NEW RETAIL’ 

EXPERIENCE เยี่ยมชมรูปแบบร้านค้าปลีกแนวใหม่ (NEW Retail) ที่น้าเทคโนโลยี
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สมัยใหม่เข้ามาเพิ่มความสะดวก และสนุกเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ผู้บริโภค 

ด้วยการเชื่อมโยงการซื อขายในโลกออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันกับร้านค้า โดย

เป็นการผนวกรวมกันระหว่างแพลตฟอร์มดิจิทัลของอาลีบาบาทั งหมด ตั งแต่เว็บไซต์

ร้านค้าออนไลน์ทีมอลล์  (Tmall), เว็บไซต์ เถาเป่า (Taobao), ระบบช้าระเงิน     

“อาลีเพย์” และระบบโลจิสติกส์ “ไช่เหนี่ยว”(Cainiao) เข้าด้วยกัน  จุดเด่นของ    

“เหอหม่า” มีหลายอย่าง ตั งแต่เป็น Cashless Supermarket ไม่ต้องพกเงินสดมา

เพราะจ่ายผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น “เถาเป่า” หรืออาลีเพย์ได้ทันที ประมาณอยากได้

อะไรก็เดินเลือกซื อของใส่ตะกร้าหรือรถเข็นตามสะดวก ได้ครบแล้วก็เดินมาที่จุดช้าระ

เงินได้เลย โดยสินค้าทุกชิ นจะมีคิวอาร์โค้ด แค่หยิบมาสแกนที่จุดช้าระเงิน พอจะ

จ่ายเงินก็จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่น ซึ่งก่อนจ่ายระบบจะมีการตรวจสอบตัวตนว่าใช้

เจ้าของบัญชีนั นๆ หรือไม่ มีให้เลือกทั งกรอกรหัสผ่าน สแกนนิ ว หรือสแกนใบหน้าก็ได้ 

ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เสร็จเรียบร้อย   

HEMA (เหอหม่า) นอกจากจะเปรียบได้กับซูเปอร์มาร์เก็ตติดแอร์ระบบ “ดิจิทัล” เต็ม

รูปแบบที่ผสมผสานการช้อปปิ้งออนไลน์ และออฟไลน์เป็นหนึ่งเดียวยังท้าหน้าที่เป็น

ศูนย์กระจายสินค้าขนาดย่อมในการจัดส่งอาหารสดที่จ้าหน่ายผ่านเว็บไซต์ “ทีมอลล์” 

ไปยังผู้บริโภคชาวจีนในรัศมี 3 กิโลเมตรด้วยอีกทั งยังจัดซื อครั งละจ้านวนมากจึงท้าให้

สามารถก้าหนดราคาขายได้ถูก ไม่ได้สะดวกแต่ผู้บริโภค “อาลีบาบา” ยังจะน้าประวัติ

การเลือกซื อสินค้า และการเข้าร้านของลูกค้าไปวิเคราะห์ต่อเพื่อพัฒนาการบริการ

แบบเฉพาะเจาะจงในอนาคตได้อีกด้วย  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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13.30 น. น้าท่านเดินทางสู่ ตลำดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลำดร้อยปี ซึ่งเป็นตลาดเก่าของผู่ตง 

เมืองเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับบ้านเก่ากว่าร้อยปีที่ยังคงความงดงาม และช้อปปิ้ง

สินค้าพื นเมือง เสื อผ้า หรือจะลองชิมเสี่ยวหลงเปา อาหารขึ นช่ือได้ที่นี่  

16.00 น. น้าท่านนั่งรถผ่านชมบริเวณ หำดไว่ทำน ตั งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มีความ

ยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์

สถาปัตยกรรมนานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั งถือเป็น

ศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่ส้าคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้  

น้าท่านขึ นสู่อาคารเซี่ยงไฮ้เวิลด์ไฟแนนเชียลเซ็นเตอร์  (The Shanghai World 

Financial Center) ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนในปัจจุบัน มีความ

สูงถึง 492.0 เมตร ประกอบด้วยชั น 101 ชั น และชั นใต้ดินอีก 3 ชั น ซึ่งจะถือว่าเป็น

อาคารที่สูงที่สุดในประเทศจีน แซงหน้าอาคารจินเหมาซึ่งตั งอยู่ใกล้เคียง ภายในตึก

ประกอบด้วยโรงแรมระดับหรู ส้านักงาน ห้องประชุมนานาชาติ Media Center 

ภัตตาคาร และห้างสรรพสินค้า ตึกนี ถูกออกแบบด้วยอุปกรณ์ Hi-Tech เพื่อป้องกัน

แผ่นดินไหว ลมตอนบนที่กระท้าต่อตัวตึก ระบบป้องกันไฟ และ ระบบต่อต้านการก่อ

การร้าย (Terrorist attacks) ตึกนี สามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้ถึง 9 magnitude 

มากกว่าระดับ 7 ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ระบุไว้  

 18.30 น. รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  

  น ำท่ำนเข้ำพักที่ FOUR POINT BY SHERATON DANING 
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วันจันทร์ที่ 10 มิ.ย. 62   ศึกษำดูงำนนครเซี่ยงไฮ้   

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00-12.00 น.  ศึกษำดูงำน INTERNATIONAL MEDICAL CENTER (LECTURE) 

 หัวข้อบรรยำย  -  ระบบสำธำรณสุข 

     - กำรตรวจสอบและยืนยันตัวตน 

    - กำรแลกเปลี่ยนข้อมูล 

    - กำรวิเครำะห์ข้อมูลสำหรับพัฒนำบริกำรภำครัฐ 

13.00–14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

14.00-16.30 น. ศึกษำดูงำน INTERNATIONAL MEDICAL CENTER (SITE VISIT) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่้า แบบสุกี  ณ ภัตตาคาร   

  น ำท่ำนเข้ำพักที่ FOUR POINT BY SHERATON DANING 

 

 วันอังคำรที่ 11 มิ.ย. 62  ศึกษำดูงำน - เซี่ยงไฮ้ – รถไฟแม่เหล็ก - หังโจว  -  K PRO 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00-12.00 น. ศึกษำดูงำน MINHANG DISTRICT LICENSE PROCESSING CENTER   

 หัวข้อบรรยำย  - ศูนย์รวมบริกำรภำครัฐด้ำนดิจิทัล 

    - เมืองอัจฉริยะทีข่ับเคลื่อนภำยใต้ระบบดิจิทัล 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

13.30 น. คณะเดินทางสู่สถานีรถไฟเซี่ยงไฮ้ 

14.56 น. น้าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว โดยรถไฟควำมเร็วสูง G7 517    

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

*** กระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่และสัมภำระของท่ำนเดินทำงไปพร้อมกันรถบัส *** 
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15.49 น. คณะเดินทางถึงเมืองหังโจว *** รถบัสท้องถิ่น (คันที่สอง) รอรับคณะ  *** 

 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองจ ำลองรำชวงศ์ซ่ง จ้าลองบรรยากาศในสมัยราชวงศ์ซ่ง มี

อาหาร สินค้า หัตถกรรม พื นเมืองชนิดต่างๆ มากมายให้ท่านเลือกซื อเลือกชม 

18.00 น. ชมกำรแสดงอันย่ิงใหญ่ตระกำรตำด้วยแสง สี เสียง ภำยในเมืองจ ำลองรำชวงศ์ซ่ง 

19.30 น. รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน  

 น ำท่ำนเขำ้พักที ่HANGZHOU MARRIOTT QIAN JIANG     

 

วันพุธที่ 12 มิ.ย. 62 หังโจว – ดูงำนDT DREAM – ชมนวตกรรมสุดล้ ำ K PRO 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00-12.00 น. น้าท่าน ล่องทะเลสำบซีหู เนื่องมาจากตั งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจวทะเล

สาบมีลักษณะใกล้เคียงกับวงรี มีเนื อที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 

กิโลเมตร น ้าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร สามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและอีกหนึ่งด้านเป็น

เมืองรอบซีหู ประกอบไปด้วยสถานที่ส้าคัญมากกว่า 30 แห่งและสถานที่ชมทิวทัศน์

มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดส้าคัญก็ได้แก่ หนึ่งภูเขา สองทางสามเกาะ ห้าทะเลสาบ และ

สิบทิวทัศน์ น้าท่านล่องเรือผ่านชม สะพานขาดซึ่งเป็นที่มาของต้านานเรื่อง 

“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น ้าลึกตลอดจนชมธรรมชาติอัน

งดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่ งนี ที่ ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ ยวว่า 

“พฤกษชำติในนครินทร์” 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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14.00-16.30 น.  ดูงำน DT DREAM TECHNOLOGY CO.LTD. 

 หัวข้อบรรยำย  - กำรประมวลและกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลขนำดใหญ่ 

17.00 น. น้าท่านเดินทางสู่ เคเอฟซีในเมืองหำงโจว ชมและทดลองสั่งซื อผ่านนวัตกรรมสุดล ้า 

โดยทางอาลีบาบา ได้น้าร่องเพิ่มวิธีการช้าระเงินแบบใหม่ส้าหรับลูกค้า โดยใช้การรู้จ้า

ใบหน้าในการยืนยันตัวตนเพื่อช้าระเงิน ร้านเคเอฟซีสาขานี เป็นร้านคอนเซปต์ในชื่อ 

KPRO ที่เน้นเมนูสุขภาพและใส่เทคโนโลยีเข้าไปในร้าน ซึ่งทั งหมดเป็นไปได้ เนื่องจาก 

Ant Financial เจ้าของ Alipay ที่เป็นบริษัทเครือ Alibaba เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเค

เอฟซีในประเทศจีนอยู่แล้ว ระบบช้าระเงินนี ตั งชื่อว่า Smile to Pay โดยลูกค้ายืนให้

เครื่องสแกนใบหน้าในการตรวจสอบ จากนั นต้องยืนยันอีกขั นโดยใส่ หมายเลข

โทรศัพท์ลงไป การสั่งซื อจึงจะสมบูรณ์   

18.30 น. รับประทานอาหารญี่ปุ่น แบบบุฟเฟต์ 

 น ำท่ำนเข้ำพักที่ HANGZHOU MARRIOTT QIAN JIANG   

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 62  หังโจว  - เซินเจิ้น  

05.00 น. เดินทางสู่สนามบินหังโจวทางโรงแรมจัดเตรียม BREAKFAST BOX บริการทุกท่าน 

07.30 น. เดินทำงสู่เมืองเซินเจิ้น โดยสำยกำรบิน CHAINA AIRLINE เที่ยวบินที่ CA1731 

09.50 น. เดินทางถึงเซินเจิ น ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑล

กวางตุ้งเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่ส้าคัญของจีนทางตอนใต้ เป็นเมืองที่มีอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีก

ด้วย 

10.00 น รับสัมภาระและเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเซินเจิ น 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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14.00-15.00 น. ศึกษำดูงำน TENCENT   

 หัวข้อบรรยำย  - ประวัติของ Tencent 

    - ธุรกิจในปัจจุบัน 

    - Applications ในชีวิตประจ ำวัน 

15.30 น น ำท่ำนเข้ำเช็คอินสู่ที่พัก และอิสระพักผ่อน หรือเดินส ำรวจตลำดค้ำปลีก  

ลอวูเซ็นเตอร์ 

18.00 น. รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  

  น ำท่ำนเข้ำพักที่ SHANGRILA HOTEL SHENZHEN LUOHU 

 

วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 62   ศึกษำดูงำนเมืองเซินเจิ้น 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00-12.00 น. ศึกษำดูงำน ณ HUAWEI ส ำนักงำนใหญ่ 

หัวข้อบรรยำย  - ระบบปัญญำประดิษฐ์สำหรับภำครัฐ เช่น กำรยืนยันตัวตน

ด้วยใบหน้ำ กำรขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีเสมือน

จริง (AR) และเทคโนโลยีกำรสร้ำงภำพเสมือน (VR) 

           - นวัตกรรม 5G 

            - ต้นแบบกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับภำครัฐ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

14.00-17.00 น. อิสระช้อปปิ้งตำมอัธยำศัยภำยในตึกลอวูเซ็นเตอร์ 

18.00 น. รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร   

  น ำท่ำนเข้ำพักที่ SHANGRILA HOTEL SHENZHEN LUOH 
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วันเสำร์ที่ 15 มิ.ย. 62   เซินเจิ้น - กวำงเจำ – กรุงเทพฯ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เช็คเอาท์ออกจากที่พัก   

 เดินทางสู่เมืองกวางเจา โดยรถบัส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง)  

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  

14.00 น. น้าชมอนุสารีย์ห้าแพะ สัญลักษณ์ของเมืองกวางเจา    

15.00 น น้าเข้าชมหอระลึกซุนยัดเซ็น บิดาของคนจีนยุคใหม่ ดร.ซุน ยัดเซ็น เป็นผู้ก่อตั งพรรค

ก๊กมินตั๋ง และเป็นประธานาธิบดีคนแรกของจีน เป็นแกนน้าคนส้าคัญในการโค่นล้ม

ราชวงศ์ชิง เป็นผู้ที่มีพระคุณกับชาวจีนอย่างใหญ่หลวงเพราะเป็นผู้ที่ปลดปล่อยชาว

จีนให้รอดพ้นจากสังคมเดิมที่ล้าหลัง และระบบกษัตริย์ราชวงศ์ชิง 

16.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

18.00 น. น้าท่านเดินทางสู่สนามบินกวางเจา  

21.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 679 

23.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

******************************** 
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แนะน ำสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
 
ชื่อประเทศอย่ำงเป็นทำงกำร  
ภำษำไทย  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เมืองหลวง กรุงปักก่ิง (ภาษาราชการจีนเรียกว่า “เป่ยจิง” Beijing) 
พื้นที่ 9.60 ล้านตารางกิโลเมตร 
ประชำกร เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก 

ประมาณ 1,385 ล้านคน1 
ชนชำติ มีชนชาติต่างๆ อยูร่วมกนั 56 ชนชาติ 

โดยเปน็ชาว “ฮั่น” 93.30% 
ศำสนำ ลัทธิขงจื อ ศาสนาพทุธลัทธิเตา๋ ศาสนาอสิลาม และศาสนา

คริสต ์
ภำษำรำชกำร ภาษาจีนกลาง (ผู่ทงฮวา่) เป็นภาษาราชการ 

ชาวจีนในมณฑลต่างๆ มีภาษาพูดท้องถิ่นที่แตกต่างกัน 
ระบบกำรปกครอง ระบบสังคมนยิม  

มีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นสถาบันทางการเมืองที่ก้าหนดนโยบาย
ต่างๆ 

ประธำนำธิบดีคนปัจจบุัน สี จิ นผิง 

                                                           
1 https://www.livepopulation.com/country/china.html 
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ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสาธารณรัฐประชาชนจีน2 
 
กำรปกครองแบ่งเป็น 2 ระดับ 

 
การแบ่งการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน3 

 

                                                           
2 https://en.wikipedia.org/wiki/China 
3 ปรับปรุงจาก http://www.chinaembassy.or.th/eng 
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โครงสร้ำงช่วงอำยุของประชำกรจีน 

 
โครงสร้างช่วงอายุของประชากรจีน4 

 
โครงสร้ำงช่วงอำยุของประชำกรไทย 

 
โครงสร้างชว่งอายุของประชากรไทย5 

                                                           
4 https://www.livepopulation.com/country/china.html 
5 https://www.livepopulation.com/country/thailand.html 
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เมืองที่เดินทำงศึกษำดงูำนในครั้งนี ้
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ข้อมูลประกอบกำรศึกษำดูงำนอื่นๆ 
 

1. ข้อมูลกำรพัฒนำกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
       สำธำรณรัฐประชำชนจีน 

โปรด Scan อ่ำนได้จำกเอกสำรตำม QR Code นี ้

 
 

2. แผนที่สถำนที่ศึกษำดูงำนแต่ละแห่ง  
และระยะเวลำกำรเดินทำง 

โปรด Scan อ่ำนได้จำกเอกสำรตำม QR Code นี ้

 

3. ตำรำงสรุปโปรแกรมกำรเศึกษำดูงำน 
โปรด Scan อ่ำนได้จำกเอกสำรตำม QR Code นี ้

 

4. กำรแบ่งกลุ่มเพื่อกำรสรุปกำรศึกษำดูงำน 
โปรด Scan อ่ำนได้จำกเอกสำรตำม QR Code นี ้
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รำยช่ือคณะผูบ้ริหำร 
หลักสูตรนักบริหำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 

ล ำดับ ชื่อและนำมสกุล ชื่อเล่น ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 นายก้องภพ โพธิสุวรรณ ก้อง 
ผู้อ้านวยการ 

ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา 
การกีฬาแห่งประเทศไทย 

081 857 4060 

2 นายเฉลิมชัย ปาปะทา เหลิม 
รองอธิบดี  

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
092 901 7863 

3 นายชัยวุฒ ิ เลิศวนสิริวรรณ ไก่ 
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

080 776 1736 

4 นายชิโนรส ลี สวัสดิ ์ โต 
รองอธิบดี  

กรมสุขภาพจิต 
081 960 5469 

5 นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ แก้ว 
รองอธิบดี  

กรมควบคุมโรค 
094 485 1478 

6 นายธ้ารง บูรณตระกูล ธ้ารง 
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10  

การประปานครหลวง 
081 338 1090 

7 นายบรรจง จ้านงศิตธรรม บรรจง  
รองอธิบดี 
กรมประมง 

092 272 9555 

8 นายพงศธร พอกเพ่ิมดี ก้อง 
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
084 499 5546 

9 พันเอกพงษ์ศักดิ์ หมื่นกล้าหาญ แบน 
รองผู้อ้านวยการ 

ส้านักนโยบายและแผน 
กรมยุทธการทหารบก 

084 115 3739 

10 นางสาวเพลินพิศ หมื่นพล แหวว 
ผู้อ้านวยการ 

ฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

085 112 7608 

11 นายไพบูลย์ เหล็กพรหม ไก่ 

 

ผู้อ้านวยการ 
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั ง  
ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง 

  

061 629 4255 
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ล ำดับ ชื่อและนำมสกุล ชื่อเล่น ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

12 นายมนตรี กิตติชาติสกุล เจ๋ง 
รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต 

การยาสูบแห่งประเทศไทย 
081 916 2856 

13 นางสาววสุมดี วสีนนท์ ปุ้ม 
ผู้ช่วยเลขาธิการ  

ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกจิประกันภัย 

081 805 1262 

14 นายวัชระ เสือดี ต๊ิบ 
ผู้อ้านวยการ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กรมชลประทาน 

084 874 6082 

15 นายวันชัย เจียรวัฒนาวิทย์ ชัย 
รองผู้ว่าการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร  
การไฟฟ้านครหลวง 

089 968 6039 

16 นายวิชัย ไชยมงคล วิชัย 
รองเลขาธิการ  

ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

091 576 2983 

17 น.อ.วิสุทธิ ์ สมภักด ี สุทธิ์ 

รองผู้อ้านวยการ 
ส้านักระบบบัญชาการและควบคุม  

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทหารอากาศ 

081 844 6806 

18 นางสาวศศิธร รตันวิสิฏฐ์โชต ิ เตียง 
ผู้จัดการ  

บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) 
 

089 969 6831  

19 นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล สิน 
ผู้ช่วยเลขาธิการ  

ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
089 779 3162 

20 นายแพทย์อนันต์ กนกศิลป์   
ผู้อ้านวยการ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

063 904 5444 

21 นายอนุกูล ไทยถานันดร์ เก้ง 
ผู้อ้านวยการ 

โรงพยาบาลปทุมธานี 
086 677 6707 

22 นางอรนาฏ โอวาทตระกูล แอ้ 

 

ผู้อ้านวยการ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

กรมพัฒนาที่ดิน  

081 615 8725 
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ล ำดับ ชื่อและนำมสกุล ชื่อเล่น ต ำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

23 นางอ้านวยพร ชลด้ารงค์กุล อ้า 
รองอธิบดี 
กรมป่าไม้ 

086 028 0202 

24 นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง 
หนุง
หนิง 

ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ 
ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ  

089 8102873 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 
 
 

หน้าที่ 27/27 
 

NOTE 
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