
KSC INSIGHT IT
2

nd
 Quarter 2016 Vol.99

CHIC Lifestyle
สวนนํ้าเปิดใหม่ ในสุราษฎร์

COOL Apps
เล่นโยคะด้วยตนเองที่บ้าน

HOT Gadget
สุดยอดเครื่องแปลภาษาแบบเรียลไทม์

What’s IN 
ปรับองค์กรสู่ Virtualization



www.twitter.com/internetksc

www.youtube.com/user/kscinternet

www.facebook.com/internetksc

Follow us on:

Editor's
 note

            สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน 

เชื่อว่าบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยต่างเริ่มผันตนเองเข้าสู่คลาวด์และดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชัน

กันแล้ว โดยจากการวิเคราะห์พบว่าคลาวด์จะกลายเป็นการลงทุนพื้นฐานทางด้านไอทีภายในปี 

2561 และการลงทุนด้านคลาวด์จะมีสัดส่วนอย่างน้อย 1 ใน 4 ของค่าใช้จ่ายด้านไอทีทั้งหมด

ขององค์กร สว่นดิจติอลทรานสฟ์อรเ์มชนัก็จะเป็นปัจจยัหลกัท่ีผลกัดันการลงทุนทางไอทีของ

องค์กรในปี 2559 เป็นต้นไป และกว่าครึ่งขององค์กรในประเทศไทยจะเริ่มกระบวนการดิจิตอล

ทรานส์ฟอร์เมชันภายในสิ้นปี 2560 ทั้งนี้ทั้งนั้น โครงการที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลทรานส์ฟอร์

เมชันในเชิงธุรกิจนั้นจะเกิดขึ้นได้ยากหากไม่มีคลาวด์เป็นพื้นฐาน นั่นหมายความว่าคลาวด์คือสิ่ง

จำาเป็นสำาหรับอนาคตของธุรกิจนั่นเอง

การเขา้สูค่ลาวด์ไม่ใชเ่รื่องยาก อีกท้ังยังชว่ยเสรมิธรุกิจในหลายแง่มุม สำาหรบัองค์กรใดท่ียังไม่

ม่ันใจหรอืยังมีขอ้มูลไม่เพียงพอ สามารถขอคำาปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญด้านโซลชูนัของเคเอสซี

ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2979-7999 เรายินดีให้ความรู้แก่ทุกท่านค่ะ

ช่วงต้นปีท่ีผ่านมา เคเอสซีได้จัดกิจกรรมสำาหรับลูกค้าองค์กรของเราหลายงานด้วยกัน ชม

ภาพกจิกรรมและความสนกุสนานไดท้ีค่อลมันส์ดุทา้ยในฉบบันี ้เพราะเราใหค้วามสำาคญักบัลูกคา้

ของเรา ไม่ว่าจะเป็นการมอบบริการที่ดี รวดเร็ว และเป็นมืออาชีพ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อ

สร้างความสัมพันธ์ เพื่อให้เราเป็นท้ังหุ้นส่วนทางธุรกิจ และเพื่อนสนิทท่ีลูกค้าสามารถปรึกษา

และไว้วางใจได้ค่ะ

Dear Readers,

It is obviously seen that companies in Thailand are stepping into cloud computing 

and digital transformation. The analysis revealed that cloud computing will become 

fundamental infrastructure within 2018. And the investment in cloud computing will 

cover 1 in 4 of entire organizational IT expenses, and digital transformation will 

become main factor that drives organizational IT investments from the year 2016 

onward, furthermore, more than half of organizations in Thailand will start digital 

transformation within the end of year 2017. At all events, the project related to 

digital transformation in business aspect is hard to start without cloud computing 

as a base, it means that cloud computing is necessary to the future of businesses.

Stepping into cloud computing is not difficult, and it supports many aspects of 

business. For the organization that needs more information, please consult KSC 

solution experts free-of-charge at tel. 0-2979-7999. We are pleased to provide 

you beneficial information for your consideration. 

Early this year, KSC organized many activities for our valued customers. The 

impressive photos are shown in the last column of this issue. We always give         

important to our customers either provide excellent, rapid and professional services, 

or provide enjoyable activities. So we can be your business partner and reliable 

friend at all time.
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ต้องยอมรับว่าเทรนด์ของแก็ดเจ็ตที่ ใช้สวมใส่ยังคงมาแรงไม่มีตกจริงๆ เรามา

ดูกันว่าช่วงนี้มีอะไรใหม่ๆ ที่น่าสนใจกันบ้าง

We have to admit that wearable gadgets trend has been rising, so 

let’s see what’s hot at the moment.Gadget

HOT

Archelis Wearable Chair

BowLingual

Wearable Translator 

ชาวอาทิตย์อุทัยที่เราทราบกันว่าเป็นชนชาติที่ทำางานค่อนข้าง
หนัก เขาได้คิดค้นเก้าอี้แบบสวมใส่ที่ทำาให้ผู้สวมใส่สามารถทิ้ง
นำ้าหนักตัวเหมือนกำาลังนั่งได้ในท่ายืน และยังสามารถใส่เดิน
ไปมาได้ตามปกติอีกด้วย เรื่องการทุ่นแรงนี่ต้องยกให้เขาจริงๆ 
ถ้าอยากรู้ว่าใช้งานอย่างไรก็สามารถตามไปชมได้ที่ยูทูบเลย 
https://www.youtube.com/watch?v=XPQPn3udKQ4 

We all know that Japanese works hard, so they invent 
wearable chair. It provides workers with a healthy middle 
ground between deadly all-day sitting and tiring all-day 
standing. The exoskeleton-like contraption looks more like 
a leg brace than a chair it straps onto the wearer’s legs 
and butt, letting them stand and walk around normally, 
but providing support so they can also sit wherever they 
want. You can see how it works from this YouTube video: 
https://www.youtube.com/watch?v=XPQPn3udKQ4.

นอกจากการสื่อสารระหว่างคนแล้ว เชื่อว่าหลายคนคงอยากสื่อสารกับ
เจ้าตูบแสนรักอย่างแน่นอน ซึ่งแก็ดเจ็ตนี้ช่วยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี 
โดยนักวิจัยและสัตวแพทย์ได้ทำาการวิจัยและเก็บเสียงของสุนัขมากกว่า 
80 สายพันธุ์ และมีการพัฒนาระบบวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกจนเกิด
เป็นเครื่องแปลภาษาที่มาพร้อมปลอกคอที่มีลำาโพงติดอยู่ เมื่อสุนัขเห่า
จะมีการส่งสัญญาณมายังเครื่องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น แสดงภาพอารมณ์
และความต้องการผ่านทางหน้าจอสมาร์ทโฟน ทำาให้ผู้เลี้ยงเข้าใจเพื่อน
ตัวน้อยมากยิ่งขึ้น

Despite talking to human, some people may want to talk to their 
beloved dog as well. The Bowlingual Dog Voice Translator is a 
translation gadget for dog-lovers. Researcher and veterinarian 
had collected the voice of over 80 breeds, as well as developed 
bark’s patterns analysis system, then became this device. When 
your dog barks it will translate the canine language into a series 
of Japanese messages which show up on the display, along with 
an easy-to-understand animation.

แมจ้ะเขา้สู ่AEC ก็ไมต่อ้งกงัวลกบัความแตกตา่งด้านภาษา เพราะ
นีค่อืเครือ่งแปลภาษาแบบเรยีลไทม ์สามารถพกพาดว้ยการคลอ้ง
คอเหมือนเครื่องประดับ เวลาใช้งานก็เพียงแค่กดปุ่มและพูดใน
ภาษาของเรา ตัวเครื่องก็จะแปลเป็นภาษาที่เราต้องการ โดย
สามารถรองรับภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และจีน 

Don’t worry when you are involved in AEC without second 
language skill. This is a wearable voice translator which is 
easy to bring along. Simply press a button and speak into 
the translator, and the device translates and repeats the 
phrases through a microphone in the selected language. 
It can translate between English and Japanese, Japanese 
and Chinese, and Chinese and English.
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TED

Pocket Yoga

MoneyControl

เขา้สู่ AEC กนัแลว้ เรือ่งภาษาจงึเปน็สิง่ทีต่อ้งใสใ่จ แอพพลเิคชนั
นี้รวบรวมคลิปของนักพูดและนักสร้างแรง   บัลดาลใจที่ใช้คำา
พูดง่ายๆ ช่วยให้เราได้ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน และการจับใจ
ความภาษาอังกฤษ แถมยังมีซับไตเติลหลายภาษาให้เราเลือก
อ่านได้ตามความต้องการ

TED’s official app presents bold, new thought leadership 
from education radicals, tech geniuses, medical mavericks, 
business gurus, music  legends and other remarkable 
minds. Find thousands of inspiring TED Talks: videos to 
feed your curiosity, explore innovative  concepts and     
expand your world.

Price: Free  

Platform: Android, iPhone, iPod touch, iPad, Window Phone

โยคะถอืเปน็เทรนดท์ีม่าแรงในยคุนี ้แอพพลิเคชันนีช่้วยสอนโยคะใหค้ณุโดย
ไม่ตอ้งไปเสียเงนิเรียนเปน็คอรส์ สามารถเชือ่มตอ่ผ่านโทรทศันเ์พือ่ทำาตาม
ไปพร้อมกับเสียงเพลงประกอบได้อย่างง่ายดาย

With Pocket Yoga you can keep up with your practice at your own 
pace in the comforts of your own home. Simply roll out your mat, place 
your device in front, and Pocket Yoga will guide you through your 
entire session. 

Price: USD 2.99

Platform: Android, iPhone, iPod touch, iPad, Window Phone

เงินเป็นเรื่องสำาคัญ แอพพลิเคชันนี้เป็นหนึ่งในแอพฯ ทำารายรับรายจ่ายที่ดีที่สุด
กว็า่ได้ อกีทัง้ยังใชง้านงา่ย รบัรองว่าจะสามารถออมเงนิไดเ้พ่ิมขึน้อยา่งแน่นอน

Over 5000 5-star ratings from around the world are perfect proof that 
MoneyControl is the perfect choice. In fact, it’s so good that there have 
even been attempts to clone it even the description was the same! Money-
Control, however, IS THE ORIGINAL and offers much more than those 
other apps.

Price: Free  

Platform: iPhone, iPod touch, iPad, Window Phone

COOL 

Apps

ฉ บั บ น้ี ช ว น คุ ณ

ม า อิ น เ ท ร น ด์ กั บ

แอพพลิเคชันท่ี เข้า

กับยคุน้ีอย่างแท้จริง

Let’s catch up the 

application trends 

of this era.
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By: Sunchai Rungruengchoosakul

What’s IN

Virtualization เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการจำาลองการทำางานของ    
อปุกรณห์นึง่ๆ ไมว่า่จะเป็นฮาร์ดแวร์ ระบบปฏบิตักิาร ระบบเกบ็

ขอ้มลู หรอืแมก้ระท่ังระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร ์ซึง่ในปจัจบุนัมกีาร
ใช้งานกันอย่างกว้างขวางเน่ืองจากฮาร์ดแวร์มีประสิทธิภาพมากกว่า
แตก่อ่น การใชเ้ทคโนโลย ีVirtualization เปน็การใชง้านอุปกรณ์ให้คุม้
ค่า (Utilization) และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ Virtualization แบ่ง
ออกเป็น

1. Hardware Virtualization เป็นการจำาลองการทำางานของฮาร์ดแวร์
บนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น การจำาลอง
เครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือน (Server Virtualization) การจำาลองเคร่ือง
คอนโซลเกมต่างๆ (Video game console emulation) เป็นต้น แต่ที่
มีการใช้งานมากท่ีสุดคือการทำาเซิร์ฟเวอร์เสมือน (ซึ่งเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนาไปเป็นระบบ Cloud Computing อีกทีหนึ่ง)

V i rtualization is the technology that creates a virtual version of 
something, including virtual computer hardware platforms, 

operating systems, storage devices, and computer network          
resources. It is widely used nowsaday because the hardware      
recently has higher capacity than eariler. Virtualization is a way to 
utilize equipment worthily and efficiently. Virtualization is devided 
to:

1. Hardware virtualization is the abstraction of computing               
resources from the software that uses those resources, e.g. server 
virtualization and video game console emulation. However the 
server virtualization is mostly used (it is developed to cloud comput-
ing.)

Traditional Architecture Virtual Architecture
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เคเอสซี ในฐานะผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบิสิ เนสโซลูชัน           
สำาหรับองค์กรระดับพรีเมียม พร้อมให้คำาปรึกษาและบริการด้าน    
Virtualization สำาหรับท่านท่ีสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่       
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบิสิเนส โซลูช่ันส์ โทร. 0 2979 7999 หรืออีเมล             
consultantksc@ksc.net

การทำา Virtualization จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลด้านเซิร์ฟเวอร์
ลงได้ อีกทั้งยังเพิ่มความคล่องตัวในการจัดการระบบอีกด้วย เพราะ
เคร่ืองเซริฟ์เวอรเ์สมอืนสามารถยา้ยไปยงัเครือ่งอ่ืนๆ ไดอ้ย่างรวดเรว็ 
เนื่องจากระบบปฏิบัติการเสมือน (VM) จะเห็นฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานเป็น
ฮาร์ดแวร์เสมือนด้วย ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเรื่องระบบ Driver เหมือน
อยา่งการใชง้านเครือ่งเซริฟ์เวอรท์ีล่งบนเครือ่งแบบปกต ิ(Native OS) 
อีกทั้งยังมีเทคนิคการย้ายเครื่องเสมือนจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่อง
หนึ่ง (หรือที่เรียกว่า Migration) หรือเทคนิคการทำา High Availability 
(HA) ซึ่งก็ล้วนแต่ทำาให้ระบบมีเสถียรภาพ (Uptime) สูงขึ้นอีกด้วย

2. Desktop Virtualization หรอือาจจะเรยีกวา่ Virtual Desktop    In-
frastructure (VDI) เป็นแนวคิดแบบเดียวกับข้อแรก แต่เป็นการรวม
เครือ่งไคลเอนตห์ลายๆ เครือ่งเขา้หาเครือ่งสว่นกลางเพียงไม่กีเ่ครือ่ง 
ซึ่งเทคนิคดังกล่าวจะทำาให้การบริหารจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่าง
คุ้มค่า รวมไปถึงป้องกันปัญหาการดูแลเครื่องเป็นจำานวนมาก โดย
เครื่องไคลเอนต์ที่ใช้งานนั้นจะเป็นเครื่องที่เรียกว่า Thin Client ซึ่ง
เป็นเครื่องที่ออกแบบให้ทำางานผ่านเครือข่ายได้เพียงอย่างเดียว

สำาหรับระบบ Desktop Virtualization นั้นเริ่มมีการใช้งานมากขึ้น
เรื่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น การจำาลองเครื่องไคลเอนต์ระบบปฏิบัติการ 
Microsoft Windows 7 โดยใชอ้ปุกรณพ์กพาอย่างเชน่แทบ็เล็ตในการ
รโีมตเขา้มาใชง้านทรพัยากรภายในบรษิทั เปน็การเพ่ิมความคลอ่งตวั
ในการทำางานโดยไมต้่องพกเครือ่งคอมพวิเตอรอ์อกไปนอกสำานกังาน 
เป็นต้น

3. Application Virtualization เป็นการจำาลองโปรแกรมเพียงอย่าง
เดียว ซึ่งจะใช้ทรัพยากรในการทำางานไม่สูงเท่ากับแบบแรก ยก
ตัวอย่างเช่น การจำาลองโปรแกรม Microsoft Internet Explorer บน
อุปกรณ์พกพา เช่น Android เป็นต้น

4.	Virtualization	แบบอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น Docker ที่ทำาหน้าที่เป็น 
Application Level Container ทีร่วบรวมการใช้งานทัง้หมดเอาไวภ้าย
ใต ้Container ทัง้นีส้ามารถนำา Container ดังกลา่วไปใชง้านบนระบบ
ปฏิบัติการใดๆ ก็ได้ที่รองรับ Docker Engine รูปแบบการทำางานของ 
Docker เป็นดังภาพ

Virtualization can reduce server cost and ease system management 
because virtualization server can be moved easily as its hardware 
is virtual too. There is no driver system problem as server using 
native OS. The migration and High Availability (HA) technique of 
virtualization can also increase uptime.

2. Desktop Virtualization, often called Virtual Desktop Infrastructure 
(VDI) is the same concept as above. Desktop virtualization provides 
a way for users to maintain their individual desktops on a single, 
central server. It enhances resources management and allows for 
easier desktop maintenance. The client is called Thin Client which 
is designed to be connected to its server via a computer network 
only.

Desktop Virtualization has been more popular, for example            
Microsoft Windows 7 virtual client which can remote to the office 
using tablet instead of notebook.

3. Application Virtualization is software technology that encapsulates 
computer programs from the underlying operating system on which 
it is executed. It uses less resource comparing to hardware and 
desktop virtualization. For example, using Microsoft Internet        
Explorer on mobile device like Android.

4. Other Virtualization such as Docker which is Application Level 
Container which collect all usage in the container, and run on any 
operating system that supports Docker Engine. The function of 
Docker as picture below.

KSC, premium Internet and business solutions provider, is pleased 
to give advice and virtualization service. If you need more              
information, please contact Business Solutions staff at                          
tel. 0 2979 7999 or E-mail to: consultantksc@ksc.net. 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง/ Source:

• https://en.wikipedia.org/wiki/Virtualization

• http://community.mis.temple.edu/laurensnyder/2013/03/01/server-virtualization/ 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Application_virtualization 

• http://www.zdnet.com/article/what-is-docker-and-why-is-it-so-darn-popular/
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CHIC
Lifestyle

สําหรับใครที่เบื่อกับสถานที่ท่องเที่ยวเดิมๆ ลองมาอัพเดทสถานที่ท่องเที่ยว

เปิดใหม่กันบ้าง รับรองว่าไปก่อน ชิคกว่าแน่นอน

For those who are bored with old travelling places, let’s update new 

one that is actually interesting and chic. 

ดืม่ดำา่กบัธรรมชาตทิัง้ป่าไม้ ขนุเขา นำา้ตก และ
ทะเลสาบ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรม
มากมาย เมืองสตรอเบอร์รีนี้ตั้งอยู่ในบรุคไซด์ 
วัลเล่ย์ รีสอร์ท เปิดทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ 
เวลา 8.00 – 18.00 น.

Embrace the natures; forest, mountain, 
waterfall and lake, as well as enjoy many 
activities here at Strawberry Town located 
in Brookside Valley Resort, open daily on 
Mon-Sun at 08.00 – 18.00 hrs.

คุณจะตื่นตากับพิพิธภัณฑ์ที่จัดเต็มทั้งแสงและสี 
พร้อมความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
ลูกปัด และการค้นพบลูกปัดในกระบี่ รับรองว่ามี
ทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและมุมถ่ายรูปสวยๆ 
มากมาย
Excited with light and sound, educated with 
beads history and discovery in Krabi. The 
photo lovers can enjoy many beautiful corners.

หนึ่งในสวนนำ้าที่ใหญ่ท่ีสุดในภาคใต้ เพิ่งเปิดให้บริการเม่ือปลายปีที่
ผ่านมานี้เอง นอกจากจะสามารถเล่นนำ้าแล้ว ยังมีร้านอาหารและ
เครื่องดื่มไว้คอยบริการ สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้ทั้งครอบครัว 
ค่าเข้ารวมเครื่องเล่น ผู้ใหญ่ 350 บาท เด็ก 250 บาท และเด็กสูงไม่
เกนิ 90 เซนตเิมตรเขา้ฟร ีเปดิทุกวนัจนัทร ์- ศกุร ์เวลา 11.00 - 20.00 
น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 21.00 น.
One of the biggest waterpark in the South that just be opened 
last year. Apart from waterpark, every family members can 
enjoy food and beve rage inside the park. The entrance fee 
including adventure games for adult is 350 baht, child is 250 
baht, and child under 90 cm enters free-of-charge. Open on 
Mon-Fri at 11.00 - 20.00 hrs. and Sat-Sun at 10.00 - 21.00 hrs.

เมืองสตรอเบอร์รี่ (ระยอง) 

Strawberry town (rayong)

พิพิธภัณฑ์ลูกปัด (กระบี่) 

Beads Museum (Krabi)

สวนนํ้าเดอะ ไพเร็ท พาร์ค (สุราษฎร์ธานี)

The Pirates Park (Surat Thani)
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KSC News

เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท เค เอส ซี          

คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำากัด มอบความรู้ในหัวข้อ 

“Web Security” แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฎ

สวนสุนันทา เพื่อเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความ

ปลอดภัยของเว็บและความสำาคัญของไฟร์วอลล์

KSC organizes Web Security Training

On February 10, 2016, KSC Commercial Internet 

Co., Ltd. provided knowledge to personnel of Suan 

Sunandha Rajabhat University in “Web Security” 

topic. The content was about the important of      

security and firewall.

เมื่อวันท่ี 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท เค เอส ซี   

คอมเมอรเ์ชยีล อินเตอร์เนต จำากัด จดัฝึกอบรมหลกัสตูร 

“Advanced Linux Server” แก่บุคลากรจาก บริษัท         

พทีีจ ีเอน็เนอยี จำากัด (มหาชน) เพื่ออัพเดทการใชง้านใหม่ๆ 

รวมถึงมอบประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตรแก่ผู้ท่ีเข้าร่วม

อบรมในครั้งนี้

KSC customers gain knowledge on Advanced 

Linux Server Training

On February 11-12, 2016, KSC Commercial Inter-

net Co., Ltd. organized “Advanced Linux Server” 

training session for personnel of PTG Energy Pcl. in 

order to update latest technology and granted the 

certification to those who join the training.

เคเอสซีจัดฝึกอบรมหลักสูตร 

Web Security

ลูกค้าเคเอสซีเติมความรู้ ในหลักสูตร 

Advanced Linux Server
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เมื่อวันท่ี 30-31 มีนาคม 2559 เคเอสซีจัดฝึกอบรม

หลักสูตร “Advanced Linux Server” เพื่ออัพเดทการใช้

งานใหม่ๆ แก่ลูกค้าองค์กรของเคเอสซี

KSC provides knowledge on Advanced Linux 

Server

On March 30-31, 2016, KSC organized                

“Advanced Linux Server” training session in order 

to update latest technology for our valued            

subscribers.

เคเอสซีพาลูกค้าเหินฟ้าสู่เซี่ยงไฮ้ 

เเคเอสซีมอบความรู้ ในหลักสูตร 

Advanced Linux Server

เมื่อวันที่ 2-6 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เคเอสซีพาลูกค้า

อง ค์กร เ หิ นฟ้ า สู่ ม ห านคร เ ซ่ี ยง ไฮ้  ใ น กิ จกรรม                       

“KSC Exclusive Trip in Shanghai” เร่ิมต้นทริปด้วยการ

ขึ้นหอทีวีไข่มุกที่มีความสูงถึง 468 เมตร เดินบนกระจกใส

ท่ีมองเห็นเมืองด้านลา่งอยา่งชดัเจน ต่อด้วยการนมัสการ

สิง่ศักด์ิสทิธิ ์ณ วดัพระหยกขาว  และชอ้ปป้ิงท่ีถนนนานกิง 

ตลาดเถาเป่าเฉิน  และตลาดเฉินหวังเมี่ยว อีกทั้งยังตื่นตา

กับการชมกายกรรม ERA อันยิ่งใหญ่ ก่อนจะเดินทางต่อ

ไปยังเมืองใกลเ้คียงเพื่อลอ่งเรือชมความงดงามของเมือง

โบราณโจวจวง ปิดท้ายด้วยการแวะนมัสการพระใหญ่   

หลินซานต้าฝออันศักด์ิสิทธิ์ โดยลูกค้าเคเอสซีต่าง

สนุกสนานและประทับใจกับการเดินทางสุดพิเศษท่ีเคเอสซี

มอบให้ในครั้งนี้

KSC brings corporate customers to Shanghai

On March 2-6, 2016, KSC leaded corporate  

customers travelling to Shanghai in “KSC Exclusive 

Trip in Shanghai” activity. The Journey began at 

Shanghai’s landmark, Oriental Pearl Tower, which 

is 468 meters high. After that we visited White Jade 

Buddha Temple, and shopped at Nanjing shopping 

area, Taobao market and Chen Wang Miao. We 

enjoyed great ERA show at night before move to 

the nearby city. The last day we visited ChoChaung 

Village and Lingshan Temple. This is actually an 

exclusive and impressive trip that KSC provided to 

the customers.
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