


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

โครงการ สานสายใยวยัเกษียณ ประจ  าปี 2562 

สหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ  ากดั 

ซาปา - นิงหบิ์งห ์ (4 วนั 3 คืน) พกัซาปา 2 คืน 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง  (กรุงเทพฯ)  – กรุงฮานอย (เวียดนาม)  – ลาวไก – ซาปา  
หมู่บา้นกัต๊กัต๊  –  ตลาดไนทบ์ารซ่์า  

04.40 น.  ขอเรยีนเชญิคณะท่านฯ ที่จุดนัดพบ ณ สนามบินดอนเมือง  อาคารผู้โดยสาร 1 ชัน้ 3  
เคาน์เตอร์แถวท่ี 1 และ 2 สายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia) โปรดสงัเกตป้าย  A.P.T 
TRAVEL AGENCY เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯรอคอยใหก้ารต้อนรบัและอ านวยความสะดวกแด่
ทา่นในการเชค็อนิขึน้เครื่อง... 

 
06.40 น. 

 
 เหนิฟ้าสู่ กรงุฮานอย (Hanoi) ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่
FD642 (ใชเ้วลาบนิ 1 ชัว่โมง 50 นาท ี) มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
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08.30 น. เมื่อเครื่องบินสมัผสัขอบฟ้า  น าท่านเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศเวียดนาม....คณะเดนิทางถึง 
ท่าอากาศยานนอยไบแห่งกรงุฮานอย (เวลาทอ้งถิน่เท่ากบัเวลาของประเทศไทย) น าท่าน
ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระ ผา่นกรมศุลกากรเป็นทีเ่รยีบรอ้ย
แลว้ ทางหวัหน้าทวัรแ์ละมคัคุเทศน์ทอ้งถิน่จะน าคณะท่านฯ ขึน้รถปรบัอากาศที่รอต้อนรบัอยู่
ดา้นนอก พรอ้มเดนิทางต่อสู ่จงัหวดัลาวไก (Lao Cai)  โดยทางดว่นสายใหม่ (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชัว่โมง) พรอ้มรบัชมววิทวิทศัน์ระหวา่งเสน้ทาง..... 

เทีย่ง  รว่มรบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคารทีท่างบรษิทัฯ ไดเ้ลอืกสรรเป็นพเิศษ 
บา่ย คณะเที่ยวชม เขตชายแดนเวียดนาม -จีน  หรือ ประตูสู่แผ่นดินเพื่อนบ้าน มณฑล 

ยนูนาน ประเทศจนี  ซึ่งถูกคัน่พรมแดนของ 2 ประเทศน้ีดว้ยสามเหลีย่มปากแม่น ้าแดง อสิระ
ให้ท่านได้ถ่ายรูปกบัจุดถ่ายรูป   จากนัน้....ออกเดินทางต่อสู่  เมืองซาปา (Sapa) หรือ”
สวิสเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม”
( ใ ช้ เ ว ล า เ ดิน ท า งป ร ะ ม าณ  1 
ชัว่โมง) ตัง้อยู่ทางภาคเหนือของ
ประเทศเวยีดนาม ตวัเมอืงตัง้อยู่บน
ระดับความสูงกว่าระดับน ้ าทะเล
ประมาณ 1,650  เมตร ซึ่งเป็นเมอืง
ตากอากาศของฝรัง่เศสในสมัยที่
ฝรัง่เศสมาปกครองเวียดนาม มีชน
กลุ่มน้อยอาศัยอยู่มากมายใช้ชีวิต
แบบการเกษตร  ถงึเมืองซาปา พาท่านเทีย่ว หมู่บา้นกัต๊กัต๊  (Cat Cat Village) เป็นหมู่บา้น
ชาวเขาเผา่มง้ด า  ทา่นจะไดเ้หน็แปลงนาขา้วแบบขัน้บนัไดทีส่วยงามดงัภาพวาด  สมัผสักบัวถิี
ชวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาพืน้เมอืงทีพ่ึง่พาธรรมชาตใินการด าเนินชวีติ  ระหว่างการเดนิทาง
เทา้จะมบีา้นเรอืนของชาวเขาทีเ่ปิดรา้นวางจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึแก่นักท่องเทีย่ว  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั 

ค ่า  รว่มรบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูเดด็!!  สก้ีุหม้อไฟปลาแซลม่อน  
 อสิระชอ้ปป้ิง ณ  ตลาดไนท์บารซ่์า  เป็นถนนคนเดนิยามค ่าคนื เแหล่งรวมสนิคา้ทอ้งถิน่และ

บรรดาเหลา่ชาวเขาไดเ้ดนิทางมารวมตวักนัอยูท่ีน่ี่  
 พกัคา้งคนื ณ  Charm Hotel Sapa 4 ดาว หรือเทียบเท่า  (คืนท่ี 1) 
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วนัท่ีสอง ซาปา – นัง่กระเช้าไฟฟ้าขึน้เขาฟานซีปัน (รวมรถไฟ) – น ้าตกซิลเวอร ์– เขาห่ามหร่ง 
ตลาด LOVE MARKET 

07.00 น.  อรุณสวสัดิ.์...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านพิชิตยอดเขาฟานสีปัน 

(Fansipan) โดยเดินทางสู่ สถานี
รถไฟซาปาสเตชัน่  ให้ท่านได้
เดนิทางโดยรถไฟจากสถานีซาปาสู่
อกีหน่ึงสถานี เพื่อน าท่านเดินทาง
ต่อโดยกระเช้าไฟฟ้า โดยใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 15 – 20 นาท ี
ระหว่างทางที่ท่านได้เดินทางโดย
รถไฟนั ้น  สามารถมอง เห็นวิว
ทวิทศัน์ของเมอืงซาปา นาขัน้บนัได
เมฆหมอกทีล่อยตวัอยูเ่หนืออากาศ ใหท้า่นไดถ้่ายรปูตามอธัยาศยั....จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้า
ไฟฟ้า สู่ยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน  จนได้ร ับการกล่าวขาน
ว่า "หลงัคาแห่งอินโดจีน”บนความสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมคีวาม
หลากหลายทางชวีภาพ สภาพป่าก็ยงัคงมคีวามสมบูรณ์และสวยงาม ใหท้่านไดช้มววิทวิทศัน์
บนยอดเขาสูงที่ จุดชมวิวฟานสีปัน อสิระใหท้่านชมทวิทศัน์แบบพาโนราม่า พร้อมเก็บภาพ
ความประทบัใจ   ต่อดว้ยพาท่านไปชม น ้าตกซิลเวอร ์(Silver Water Fall)  ทีข่ึน้ชื่อในเมอืง
ซาปา มคีวามสูงประมาณ 100 เมตร มหีลายระดบัชัน้ ใหท้่านไดส้มัผสัสายน ้าเยน็ชื่นใจทีไ่หล
เลาะลงมาจากหน้าผาหนิ ท่านสามารถเดนิชมความสวยงามของน ้าตกตามชัน้ต่างๆ และเก็บ
ภาพความประทบัใจบรเิวณสะพานชมววิ 

 
เทีย่ง  รว่มรบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคารทีท่างบรษิทัฯ ไดเ้ลอืกสรรเป็นพเิศษ 
บา่ย จากนัน้พาท่านชมทศันียภาพบน ยอดเขาห่ามหร่ง (Ham Rong Mountain) หรือภเูขาแห่ง
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ปากมงักร  โดยการเดนิเทา้เทีย่วบนภูเขาอนัเป็นแหล่งศกึษาหาความรูท้างธรรมชาตวิทิยา มี
สวนพฤกษศาสตร ์ปลกูดอกไมห้มุนเวยีนตามฤดูกาล  สมัผสักบัไมด้อกเมอืงหนาวและสวนหนิ
ธรรมชาติรูปร่างแปลกตาซึ่งมอีายุนับพนัปี  ส าหรบัทางขึ้นจุดชมววินัน้ คล้ายเดนิอยู่ในเขา
วงกต จนถงึบนจุดชมววิเพื่อถ่ายภาพของเมอืงซาปาซึ่งรายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขา  ไดเ้วลาอนั
สมควร....น าทา่นลงจากยอดเขา และเขา้สูท่ีพ่กั 

ค ่า  รว่มรบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทีท่างบรษิทัฯ ไดเ้ลอืกสรรเป็นพเิศษ  
 น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาด LOVE MARKET มสีนิคา้ใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะ

เป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ.... 

 
 พกัคา้งคนื ณ  Charm Hotel Sapa 4 ดาว หรือเทียบเท่า  (คืนท่ี 2) 
วนัท่ีสาม ซาปา – ฮานอย – นิงหบิ์งห ์– ชมเมืองเก่าฮวาลือ – ทะเลสาบแห่งความรกั – นิงหบิ์งห ์
07.00 น.  อรุณสวสัดิ.์...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุฮานอย ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นบนรถเพลดิเพลนิไปกบัการชมบรรยากาศ

ธรรมชาตทิัง้ 2 ขา้งทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม 
เทีย่ง  รว่มรบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคารทีท่างบรษิทัฯ ไดเ้ลอืกสรรเป็นพเิศษ 
บา่ย คณะท่านเดนิทางต่อสู่  นิงห์บิงห์  (Ninh Binh) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืง

เก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน ้าในอาณาเขตอนัไพศาลจนถูกขนานนามว่า   
ฮาลองบก   จากนัน้พาทา่นชมเมืองเก่าฮวาลือ (Hoa lu)  เป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของเวยีดนามก่อน
จะยา้ยไปทีฮ่านอย ทา่นจะไดพ้บกบัสิง่ปลกูสรา้งและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ซึ่งไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี
เป็นสว่นใหญ่ เชน่ อาคารไมท้ีต่ ัง้โบสถ์และศาลของกษตัรยิร์าชวงศ์ดงิห ์ วดัดิงห์เตียนฮวาง หรือ
วดัดิงห์คิง เป็นวดัที่สรา้งขึน้เพื่อเป็นวดัประจ าพระองค์ของกษตัรยิด์งิห์  อสิระใหท้่านเดนิชม
ความเก่าแก่ และสวนทีส่งบร่มรื่น  จนไดเ้วลาอนัสมควร...น าท่านสู่ ทะเลสาบแห่งความรกั 
โอเอซิสสีเขียวที่แยกออกจากโลกภายนอกและยังมีถ ้าอัมเตียนอันงดงาม ที่ส าคัญทาง
ประวตัศิาสตรข์องจกัรวรรดโิบราณ ฮวัลู อกีดว้ย.....จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั 



5 

 

 
ค ่า  รว่มรบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทีท่างบรษิทัฯ ไดเ้ลอืกสรรเป็นพเิศษ 
 พกัคา้งคนื ณ  Khách sạn Hoa Lư  3.5 ดาว หรือเทียบเท่า  (คืนท่ี 3) 
วนัท่ีส่ี นิงห์บิงห์ – ล่องเรือฉางอาน (มรดกโลก) – กรงุฮานอย – หมู่บ้านดินเผา Bat Trang  

ถนน 36 สาย – สนามบินนอยไบ (เวียดนาม) – สนามบินดอนเมือง 
07.00 น.  อรุณสวสัดิ.์...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรอื ฉางอาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปาก

แม่น ้าแดง ในจงัหวดันิงห์บงิห์  เป็นพืน้ที่ๆมทีัง้ภูมทิศัน์อนังดงามของยอดเขาหนิปูน แม่น ้าหลาย
สายไหลลดัเลาะ  บางส่วนจมอยูใ่ตน้ ้า และยงัถูกลอ้มรอบดว้ยผาสูงชนั จงึท าใหส้ถานทีแ่ห่งน้ีงดงาม
น่าชม และยงัมรี่องรอยทางโบราณคดทีี่เผยใหเ้หน็การตัง้ถิน่ฐานของมนุษยส์มยัโบราณท าใหไ้ดร้บั
การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ ทา่นจะไดช้มวดั และลอดถ ้า พรอ้มชม
ทศันียภาพทีส่วยงามโดยการล่องเรือเลก็ นัง่ล าละประมาณ 4 ทา่น 

 
 จนไดเ้วลาอนัสมควร....น าคณะทา่นฯเดนิทางกลบัสู ่กรงุฮานอย อกีครัง้ 
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เทีย่ง  รว่มรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Sen Tây Hồ Buffet  อาหารหลากหลายเมนู
ใหท้า่นเลอืกรบัประทานกวา่ 200 เมนู 

 
บา่ย จากนัน้พาท่านชม หมู่บ้านดินเผา Bat Trang เป็นหมู่บา้นท าเครื่องเคลอืบดนิเผาโบราณมา

ตัง้แต่ศตวรรษที่ 15 แหล่งผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาซึ่งเป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านอัน
ทรงคุณค่าที่สืบทอดกรรมวิธีกนัมายาวนานกว่า 700 ปี เลือกชมและซื้อผลิตภณัฑ์เซรามิก
คุณภาพด ี

 
 น าท่านสู่ ถนน 36 สาย ที่ขายสนิค้าหลากหลายประเภท ทัง้ของที่ระลกึ ของกนิ ของใช ้อาทิ

กระเป๋า เสื้อผ้า หมวก รองเท้า ชุดอ๋าวหญ่าว ชา กาแฟ หรือสินค้าพื้นเมือง ผ้าปัก และ
ภาพเขยีน เพือ่น าไปเป็นทีร่ะลกึหรอืน าเป็นของฝาก  

 *** อิสระรบัประทานอาหารเยน็ เพ่ือให้ท่านได้เตม็อ่ิมกบัการช้อปป้ิงตามอธัยาศยั *** 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิสู ่ท่าอากาศยานนอยไบ เพือ่เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
20.50 น. น าท่านเหนิฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เที่ยวบนิที ่FD645 (ใชเ้วลาบนิ 1 

ชัว่โมง 50 นาท ี) มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
22.40 น. ถงึ สนามบินดอนเมืองโดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 



เลขที่............./2562 

เลขที่................../2562 

วันที่.............................. 

เวลา.............................. 

วันที่.............................  
ใบสมัคร 

โครงการสานสายใยวัยเกษียณ ณ ประเทศเวียดนาม 
 

 
        
  

  

3. ข้อมูลในการติดต่อ  

1. ข้าพเจ้า.........................................................................สมาชิกเลขที่.................................เกิดวันที่............................................... 

อายุ..............ปี บ้านเลขที่.......................หมู่ที่.............ถนน.............................................ต าบล/แขวง............................................... 

อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์................................... 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.........................................เลขที่หนังสือเดินทาง.......................................วันที่หมดอายุ...................... 

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน..................................................โทรศัพท์....................................ไซส์เสื้อยืดคอกลม............. 

 2. ข้าพเจ้า.....................................................................       ผู้สมัคร         ผู้ติดตาม ของสมาชกิเลขที่............................ 

เกิดวันที่..........................อายุ............ปี บ้านเลขที่................หมู่ที่..........ถนน......................................ต าบล/แขวง...........................  

อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์..................................... 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.......................................เลขที่หนังสือเดินทาง..........................................วันที่หมดอายุ.....................  

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน..................................................โทรศัพท์....................................ไซส์เสื้อยืดคอกลม............. 

*** ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  สามารถดูแลตัวเองได้ในระหว่างการเดินทาง และข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทาง สอ.กฟภ. ก าหนดไว้ทุกประการ *** 

 
 ลงชื่อ................................................ (1)                  ลงชื่อ................................................ (2)ผู้สมัคร/ผู้ติดตาม 
              (.............................................)                                   (...............................................) 
 
ส่งใบสมัครมาที่ สอ.กฟภ. (คุณสวรรณ, คุณขวัญชนก) ภายในวันที ่15 กรกฎาคม 2562 ทาง ID Line : 0956429975 (ค้นหาผ่าน
เบอร์มือถือ) หรือ แฟ็กซ์ 02-9530503 โทร. 095-6429975, 02-9531201-6 ต่อ 710, 714 
หมายเหตุ 1. สอ.กฟภ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้ท่ีไม่เคยเข้าร่วมโครงการก่อนเป็นล าดับแรก โดยวิธีการ RANDOM 
  2. กรณีสมาชิกเข้าร่วมโครงการแต่ละรุ่นไม่ครบ 34 คน สอ.กฟภ. จะพิจารณาให้สมาชิกที่เคยเข้าร่วมแล้วเป็นล าดับต่อไป 
  3. แนบส าเนาหนังสือเดินทางมาพร้อมใบสมัคร 

     
 
เรียน ผู้จัดการ สอ.กฟภ. 
 ได้ตรวจสอบเอกสารใบสมัครโครงการฯ แล้ว ถูกต้องตามที่ สอ.กฟภ. ก าหนดทุกประการ  
  
            ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับใบสมัคร        ลงชื่อ..............................................ผู้จัดการ สอ.กฟภ.      
         (.............................................)                   (นายฉัตรชัย  ทวีโภค)                           

1. ข้อมูลเบื้องต้น     เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว                ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ 
 
2. ท่านประสงค์จะเข้าร่วมโครงการรุ่นใด 
     รุ่นที่ 1 วันที่ 21-24 ตุลาคม 2562        รุ่นที่ 2 วันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2562       รุ่นที่ 3 วันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2562 
 

         ส าหรับเจ้าหน้าที ่
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