
 

สมาคมโรงงานผูผ้ลิตมันสาํปะหลัง
ศนูย์ประสานงาน : 

โทรสาร 

 
ที� 501/2560 
 
    

เรื�อง   ขอเชิญรว่มคณะผูแ้ทนการคา้เยือน
 
เรียน   ท่านสมาชิก สมาคมโรงงานผูผ้ลิตมนัสาํปะหลงั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
 
สิ�งที�ส่งมาดว้ย  1. วตัถุประสงค์
 2. กาํหนดการเดินทาง 
 3.  แบบแจง้ความจาํนงเขา้รว่มเดินทาง

 
ด้วย  สมาคมการค้ามันสํ าปะหลั ง ไทย

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  กําหนดจดัคณะผูแ้ทนการคา้เยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย 
กันยายน 2560 รายละเอียดการเดินทาง
แอลกอฮอล ์และนโยบายต่างๆ ของประเทศจีน
แอลกอฮอล ์พรอ้มแลกเปลี�ยนขอ้มูลร่วมกัน

 
ในการนี9 สมาคมฯ ขอเชิญท่านหรือผูแ้ทนเขา้รว่ม

 
รายการ 

ชั9นประหยดั 

ชั9นธุรกิจ 

หมายเหต ุ :  ราคานี�
 

ทั9งนี9  สมาชิกสมาคมฯ ที�สนใจร่วมคณะผูแ้ทนการคา้ฯ 
ใหก้บัสมาคมฯ ภายในวนัศุกรที์� 11

 
จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา สมาคมฯ หวังว่าจะได้รับค

จึงขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี9

 
 
 

(นายบุญชยั ศรีชยัยงพานิช
นายกสมาคมการคา้มนัสาํปะหลงัไทย

 

สมาคมการค้ามันสาํปะหลังไทย 
สมาคมโรงงานผูผ้ลิตมันสาํปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

: อาคารสาธรธานี 2 ชั �น 20 โทรศพัท์ 0-2234-4724, 0-2236
โทรสาร 0-2236-6084 E-mail: ttta@ttta-tapioca.org 

    7 สิงหาคม2560
 

ผูแ้ทนการคา้เยือนประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 

สมาคมโรงงานผูผ้ลิตมนัสาํปะหลงั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

วตัถุประสงคก์ารจดัคณะผูแ้ทนการคา้ฯ 
กาํหนดการเดินทาง  

ความจาํนงเขา้รว่มเดินทาง 

สมาคมการค้ามันสํ าปะหลั ง ไทย  ร่ วมกั บ  สมาคมโรง งาน ผู้ ผ ลิ ตมั นสํ าปะหลั ง 
กําหนดจดัคณะผูแ้ทนการคา้เยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย ทั9งนี9  สมาคมฯ ได้กําหนดเดินทาง
ายละเอียดการเดินทางตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย (2) เพื�อติดตามสถานการณ์การผลิตขา้วโพด 

ของประเทศจีน โดยจะเดินทางเขา้พบ บริษัท หรือโรงงาน
พรอ้มแลกเปลี�ยนขอ้มูลร่วมกัน 

ในการนี9 สมาคมฯ ขอเชิญท่านหรือผูแ้ทนเขา้รว่มคณะฯ โดยมีค่าใชจ้า่ยดงันี9  

หอ้งคู่(บาท) หอ้งเดี�ยว(บาท)

66,000 75,600

86,500 95,600

ราคานี� ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ� ม 

สมาชิกสมาคมฯ ที�สนใจร่วมคณะผูแ้ทนการคา้ฯ โปรดแจง้ความจาํนงตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 
11 สิงหาคม 2560 เพื�อสมาคมฯ จะไดจ้ดัการเดินทางไดอ้ยา่งเรียบรอ้ย

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา สมาคมฯ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเดิม 
พระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี9  

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
นายบุญชยั ศรีชยัยงพานิช) 
สมาคมการคา้มนัสาํปะหลงัไทย 

(นายสมบูรณ์ วฒันวานิชยกุ์ล
นายกสมาคมโรงงานผูผ้ลิตมนัสาํปะหลงั

ภาคตะวนัออกเฉีย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2236-4375 

 

60 

 

สมาคมโรง งาน ผู้ ผ ลิ ตมั นสํ าปะหลั ง                                  
กําหนดจดัคณะผูแ้ทนการคา้เยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ�งเป็นผูนํ้าเขา้

เดินทาง ระหว่าง วันที� 17-23 
ติดตามสถานการณ์การผลิตขา้วโพด 

โรงงานเก็บขา้วโพด โรงงานผลิต

ดงันี9  .- 

) 

600 

600 

โปรดแจง้ความจาํนงตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย (3) 
เพื�อสมาคมฯ จะไดจ้ดัการเดินทางไดอ้ยา่งเรียบรอ้ย 

วามร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเดิม                       

นายสมบูรณ์ วฒันวานิชยกุ์ล) 
นายกสมาคมโรงงานผูผ้ลิตมนัสาํปะหลงั 

กเฉียงเหนือ 



 
 
 

วตัถุประสงคก์ารจดัคณะผูแ้ทนการคา้เยอืนประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 

 
 
ในอดีตสมาคมฯ ไดจ้ัดคณะผูแ้ทนการคา้เยือนประเทศจีน โดยจัดใหมี้การประชุมกับผูซื้9 อ โรงงานผูใ้ช ้              
มนัสาํปะหลัง และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งประชุมร่วมกัน เพื�อแลกเปลี�ยนขอ้มูลการผลิต การคา้ผลิตภัณฑ ์            
มนัสาํปะหลงั ขา้วโพด และแอลกอฮอล ์ 
 
ส่วนปีที�ผ่านมาสมาคม จดัคณะผูแ้ทนฯ เยือนประเทศจีน และไดเ้ขา้พบ บริษัท COFCO ซึ�งเป็นบริษัทของ
รฐัวิสาหกิจ เพื�อแลกเปลี�ยนขอ้มูลเกี�ยวกบัภาวะการผลิตขา้วโพดในประเทศจีน และตลาดโลก อีกทั9งรบัฟัง
นโยบายขา้วโพดของรฐับาลจีนเกี�ยวกบัการชดเชยราคาใหเ้กษตรกร และนโยบายการระบายสต็อกขา้วโพด
ของจีน  
 
ในปี 2560 นี9  สมาคม กาํหนดแนวทางการจดัคณะผูแ้ทนการคา้เยือนประเทศจีน โดยกาํหนดจะเดินทาง
เยี�ยมชมโกดังรัฐวิสาหกิจที�เก็บสต็อกขา้วโพดของจีน เพื�อรบัฟังขอ้มูล นโยบายการระบายสต็อกขา้วโพด  
แนวทางการรับซื9 อขา้วโพดเก็บสต็อก รวมถึงแนวทางการปฏิบติัจริงในนโยบายของรัฐบาลจีนว่ามีความ
แตกต่างกนัอยา่งไร 
 
 

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



 
 
 

กาํหนดการเดินทางคณะผูแ้ทนการคา้เยอืนประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 
ระหว่างวนัที� 17–23 กนัยายน 2560 (7 วนั 5 คืน) 

 
วนัอาทิตยที์� 17 ก.ย. 60 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ-ปักกิ�ง 

20.00 น พรอ้มกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 

23.00 น ออกเดินทางสู่นครปักกิ�ง โดยเที�ยวบินที� TG686 

 
วนัจนัทรที์� 18 ก.ย. 60 ปักกิ�ง พกั Langham Place Beijing Capital Airport 

04.40 น ถึงสนามบินนานาชาติปักกิ�ง พิธีตรวจคนเขา้เมือง 

08.00 น เขา้โรงแรมรบัประทานอาหารเชา้ 

09.30 น เขา้พบบริษัท COFCO แลกเปลี�ยนขอ้มูล 

12.00 น รบัประทานอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร 

14.30 น ชมถนนโบราณปักกิ�ง 

16.00 น เดินทางเขา้โรงแรมที�พกั 

18.00 น รบัประทานอาหารคํ �า ณภตัตาคาร หรือ ที�โรงแรม 

 
วนัองัคารที� 19 ก.ย. 60 ปักกิ�ง-ฉงัชุน-จีDหลิน-ฉงัชุน พกั Jin An Hotel 

05.30 น รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 

06.00 น นั�งรถของโรงแรมไปสนามบินอาคารที� 3  

07.45 น ออกเดินทางสู่ฉงัชุนโดยสายการบินCHINA AIRLINE เที�ยวบิน ที� CA1609 

09.45 น ถึงสนามบินฉงัชุน เดินทางต่อสู่เมือง จีlหลิน 

12.00 น รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.30 น เยี�ยมบริษัท / โรงงานเก็บขา้วโพด 

15.00 น ไดเ้วลาเดินทางกลบัฉงัชุน 

18.00 น รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

 
วนัพธุที� 20 ก.ย. 60 ฉงัชุน-ฮารบิ์H น พกั AoluguyaHaerbin Hotel 

07.00 น รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั และเดินทางสู่สถานีรถไฟ 

09.12 น นั�งรถไฟไปฮารบิ์9 น เที�ยว G701 

10.13น ถึงฮารบิ์9 น นั�งรถไปเมืองเจา้ตง 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เยี�ยมชมโรงงานผลิตแอลกอฮอล ์

18.00 น รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 
 



 
 
 
วนัพฤหสับดีที� 21 ก.ย. 60 ฮารบิ์H น พกั AoluguyaHaerbin Hotel 

08.00 น รบัประทานอาหารเชา้ ณโรงแรม 

09.00 น เคารพสิ�งศกัดิpสิทธิp ณ วดัจีlเล่อโบสถค์ริสเตียน(โบสถเ์ช็นโชเฟีย)ศาลขงจื9 อ 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร 

บ่าย เยี�ยมชมโรงงานผลิตแอลกอฮอล ์

บ่าย ชมตลาดจีนรสัเซีย ถนนจงยาง 

18.00 น รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 
 
วนัศุกรที์�22 ก.ย. 60 ฮารบิ์H น-ปักกิ�ง   พกั Renaissanice Hotel 

06.00 น รบัประทานอาหารเชา้ ณโรงแรมที�พกั และเดินทางสู่สนามบิน 

08.30น ออกเดินทางสู่ปักกิ�ง โดยสายการบินCHINA AIRLINE เที�ยวบิน ที� CA640 

10.13น ถึงปักกิ�ง 

12.00 น รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เคารพสิ�งศกัดิpสิทธิp ณ วดัลามะ 

18.00 น รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 
 
วนัเสารที์� 23 ก.ย. 60 ปักกิ�ง-กรุงเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณโรงแรมที�พกั 

12.00 น รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางสู่สนามบิน 

17.05 น เดินทางกลบัโดยเที�ยวบินที� TG615นําท่านบินตรงกลบัสู่กรุงเทพฯ 

21.15 น ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
 
 

****************************** 
 
 
หมายเหต:ุ กาํหนดการเดนิทางอาจมีการเปลี� ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบแจง้ความจาํนงเขา้รว่มเดินทาง 
คณะผูแ้ทนการคา้เยือนประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 

ระหว่างวนัที� 17– 23 กนัยายน 2560    

 
ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว  

บริษัท/หา้งฯ  

�สาํนักงานใหญ่   �สาขา.................................... 
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี  
เบอรโ์ทรศพัท ์/มือถือ  
E-Mail  
 
สนใจขอสมคัรรว่มเดินทางกบัคณะผูแ้ทนการคา้ฯ  ตามกาํหนดการเดินทางที�ไดร้บัจากสมาคมฯ  พรอ้มกนันี9 ขอ
แจง้รายชื�อผูร้ว่มเดินทาง ดงันี9  :- 
 
 

1. (ชื�อภาษาไทย)  

 (ชื�อภาษาองักฤษ)    

(เลขที�หนังสือเดินทาง)  

�พกัหอ้งเดี�ยว �พกัหอ้งคู ่
�ที�นั �งชั9นประหยดั �ที�นั �งชั9นธุรกิจ 

  
2. (ชื�อภาษาไทย)  

 (ชื�อภาษาองักฤษ)  

(เลขที�หนังสือเดินทาง)  

�พกัหอ้งเดี�ยว �พกัหอ้งคู ่
�ที�นั �งชั9นประหยดั �ที�นั �งชั9นธุรกิจ 

 
* หมายเหต ุ: กรณหีากท่านแจง้ยกเลกิ หรอืเปลี� ยนแปลงการเดนิทาง จะขอเก็บค่าใชจ้า่ยในการยกเลกิเที� ยวบิน 

 
ทัHงนีH ไดม้อบ    1. รูปถ่าย 2 นิ9 วจาํนวน 3 รูป(เห็นหน้า และใบหชูดั หา้มใส่เครื�องประดบั หา้มใส่เสื9 อสีขาว

พื9 นหลงัรูปตอ้งเป็นสีขาวเท่านั9น) ค่าใชจ้า่ยในการทาํวซี่า 2,000 บาท 
 
 2. หนังสือเดินทางก่อนหมดอายุไม่น้อยกวา่ 6 เดือน 

 
 

 บริษัท/หา้งฯ   
 วนัที�   
 


