
 
 

 
 
 

 
 

เรียน สมาชิก สอ.กฟภ. (ผู้เกษียณ) 
 
 ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้จัดโครงการสานสายใยวัยเกษียณ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ และส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม (ดานัง-บานาฮิลล์) จำนวน       
4 วัน 3 คืน จัดเป็น 2 รุ่นๆ ละ 46 คน รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 1-4 พฤศจิกายน 2565 รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 8-11 
พฤศจิกายน 2565  โดยสหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนและสมาชิกจ่ายสมทบค่าใช้จ่ายดังนี้ 

1. สมาชิกเกษียณอายุท่ีเข้าร่วมโครงการ     ออกค่าใช้จ่ายคนละ  11,000  บาท 
2. ผู้ติดตาม  (จำนวน 1 ท่าน)      ออกค่าใช้จ่ายโดยประมาณ คนละ  18,400  บาท 

(ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายของผูต้ิดตามอาจสูงขึ้นเนื่องจากราคาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งทัวร์จองหลังจาก Random 
แล้วอาจจะมีการปรับขึ้นราคา และหากเที่ยวบินที่นั่งเต็มผู้ตดิตามจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้) 

 ในส่วนของค่าพาหนะในการเดินทางจากท่ีพักของสมาชิกท่ีมาจุดนัดหมาย ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
สมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง 
           เนื่องจากการเดินทางระยะทางไกลจึงกำหนดผู้ท่ีจะเข้าร่วมโครงการ ต้องมีอายุไม่เกิน 75 ปี สุขภาพ
แข็งแรงและสามารถดูแลตัวเองได้ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง หากสมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี www.peacoop.or.th  พร้อมส่งใบสมัครโดยการสมัครคนเดียว 
หรือสมัครเป็นคูก่ับสมาชิกที่เกษียณ หรือสมัครเป็นคู่กับผู้ติดตาม (จำนวน 1 ท่าน) ทาง Line เพิ่มเพื่อนด้วย ID : 
pr.peacoop ภายในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 กรณีมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการในแต่ละรุ่นเกินกว่า    
46 คน (ไม่รวมผู้ติดตาม) สอ.กฟภ. จะพิจารณาให้สมาชิกท่ียังไม่เคยเข้าร่วมโครงการเป็นลำดับแรก โดยวิธีการ 
Random ในวันพุธท่ี 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ สมาชิกที่ได้เข้าร่วมโครงการ   

ต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวภายในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย 
จำกัด สาขาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด” เลขท่ี
บัญชี 073-1-06900-5 แล้วส่งสำเนาใบโอนเงินฝากพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางท่ีมีวันหมดอายุเหลือไม่ต่ำกว่า     
6 เดือน ให้สหกรณ์ทราบทางระบบส่งไฟล์เอกสาร หรือทางไลน์ หากไม่ชำระเงินภายในวันท่ีกำหนดจะถือว่า
สมาชิกสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี คุณณิชาพัฎฐ์ 095-6429975,         
คุณฉัตรวดี 096-9206635 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    
             (นายฉัตรชัย  ทวีโภค) 
               ผู้จัดการ สอ.กฟภ. 

สหกรณอ์อมทรพัยพ์นักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
    บันทึก 

 จาก    สอ.กฟภ.        ถึง    สมาชิกผู้เกษียณ 

เลขที ่ สอ.กฟภ. 3089/2565   วันที ่  28 มิถุนายน 2565     

เรื่อง   โครงการสานสายใยวัยเกษียณ 

อ้างถึง     



 
ใบสมัคร 

โครงการสานสายใยวัยเกษียณ ณ ประเทศเวียดนาม 
 

1. ข้อมูลเบื้องต้น  เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว   ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ 
2. ท่านประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ       รุ่นที่ 1  วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2565      รุ่นที่ 2  วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2565 
3. ข้อมูลในการติดต่อ 

3.1 ข้าพเจ้า.....................................................................สมาชิกเลขที่..................เกิดวันที่........................อายุ............ป ี

บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่..............ถนน................................................................ตำบล/แขวง..................................................
อำเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์.................................... 

เลขที่บัตรประชาชน...............................................เลขที่หนังสือเดินทาง....................................วันที่หมดอายุ......................... 

บุคคลที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน..........................................................โทรศัพท์.....................................ไซส์เสื้อยืดคอกลม........... 
 

3.2 ข้าพเจ้า.....................................................................       ผูส้มัคร        ผูต้ิดตาม ของ สมาชิกเลขท่ี......................
เกิดวันที่...................อายุ..........ปี บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่...........ถนน..................................... ตำบล/แขวง..........................
อำเภอ/เขต.................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์..................................... 

เลขที่บัตรประชาชน...............................................เลขที่หนังสือเดินทาง....................................วันที่หมดอายุ......................... 

บุคคลที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน..........................................................โทรศัพท์.....................................ไซส์เสื้อยืดคอกลม........... 

**ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถดูแลตัวเองได้ในระหว่างการเดินทาง และข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ทาง สอ.กฟภ. กำหนดไว้ทุกประการ** 

 
ลงชื่อ..................................................(1)                           ลงชื่อ..............................................(2) ผู้สมัคร/ผู้ติดตาม 

      (.................................................)     (.............................................) 
หมายเหต ุ: 1. ส่งใบสมคัรมาท่ี สอ.กฟภ. ภายในวันที่ 18 กรกฏาคม 2565 ทาง ID : pr.peacoop 

   2. สอ.กฟภ. จะพิจารณาคัดเลอืกผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการกอ่นเป็นลำดับแรกโดยวิธี Random 
             3. กรณีสมาชิกเข้ารว่มโครงการแต่ละรุ่นไม่ครบ 46 คน สอ.กฟภ. จะพิจารณาให้สมาชิกท่ีเคยเข้าร่วมแล้วเป็นลำดับตอ่ไป 

          4. แนบสำเนาหนังสอืเดินทางมาพร้อมใบสมัคร 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 
เรียน ผู้จัดการ สอ.กฟภ. 
 ได้ตรวจสอบเอกสารใบสมัครโครงการฯ แล้ว ถูกต้องตามท่ี สอ.กฟภ. กำหนดทุกประการ 
 
ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่ผู้รับใบสมัคร         ลงชื่อ.................................................ผู้จัดการ สอ.กฟภ. 

      (..............................................)                 (.................................................) 

 

เลขที่................../2565 
 
วันที่............................ 

เลขที่......................./2565 

วันที่................................. 

เวลา.................................. 



[Type text] 

 

 

เลขท่ีอ้างอิง  PEA. 08/06/0022   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

คณะสหกรณอ์อมทรพัย ์

พนกังานการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค จ  ากดั 

ดานัง – เว ้– บานาฮิลล ์– ฮอยอนั (4 วนั 3 คืน)  

วนัแรก สนามบินดอนเมือง – ดานัง (เวียดนาม)  – เว้ – วดัเทียนมู่ – ล่องเรือมงักร 
04.15 น.  ขอเรียนเชิญคณะท่านฯ ที่จุดนัดพบ ณ ห้องรบัรอง  สนามบินดอนเมือง อาคาร

ผูโ้ดยสาร 1 ชัน้ 2  เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ รอคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกแด่ท่าน
ในการเชค็อนิขึน้เครื่อง...จากนัน้พาคณะท่านฯเขา้ เช็คอินขึ้นเคร่ือง ชัน้ 3  ณ เคาน์เตอร์
แถวท่ี 1 และ 2 ของสายการบินแอรเ์อเชีย (Air Asia) โปรดสงัเกตป้าย A.P.T TRAVEL 
AGENCY  

07.15 น.  เหนิฟ้าสู ่เมืองดานัง (Danang) ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่
FD634  (ใชเ้วลาบนิ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี) มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
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09.05 น. เมื่อเครื่องบินสมัผสัขอบฟ้า นําท่านเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศเวียดนาม..คณะเดินทางถึง 
ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง (เวลาท้องถิ่นเท่ากับเวลาของประเทศไทย) นําท่านผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง รบักระเป๋าสมัภาระ ผ่านกรมศุลกากรเป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้ ทาง
หวัหน้าทวัร์และมคัคุเทศน์ทอ้งถิน่จะนําคณะท่านฯ ขึน้รถปรบัอากาศที่รอต้อนรบัอยู่ดา้นนอก 
แลว้เดนิทางต่อสู่  เว้ (Hue)  เมอืงหลกัของจงัหวดัเถื่อเทยีน - เว ้ประเทศเวยีดนาม เคยเป็น
เมอืงหลวงเก่าในสมยัราชวงศเ์หงยีนช่วงปี พ.ศ. 2345–2488 มชีื่อเสยีงจากโบราณสถานทีม่อียู่
ทัว่เมอืง   

เทีย่ง  รว่มรบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  
บา่ย พาคณะเขา้ชม วดัเทียนมู่ (Thien Mu Pagoda) หรือวดัเทพธิดาราม วดัชื่อดงัเป็นศูนยก์ลาง

แห่งพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นด้วยเจดยี์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยมแบบจนี สูงลดหลัน่กนัลงมา
ทัง้หมด 8 ชัน้ โดยแต่ละชัน้แทนชาตภิพต่างๆ ของพระพทุธเจา้ นอกจากน้ียงัมศีลิาจารกึ ระฆงั
สํารดิขนาดใหญ่มน้ํีาหนักถงึ 2000 กโิลกรมั รวมถงึรูปป ัน้เทพเจา้ 6 องค ์คอยปดัเปา่ความชัว่
รา้ยออกไปจากวดั วดัแห่งน้ีมคีวามสําคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละการเมอืงเวยีดนามดว้ยเช่นกนั 
เมื่อปี พ.ศ. 2506 อสิระใหท้่านไดข้อพรและเดนิชมวดัท่ามกลางบรรยากาศอนัเงยีบสงบและร่ม
รื่นรมิแมน้ํ่าหอม 

เยน็  รว่มรบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร ** มือ้พิเศษ – จกัรพรรดิ 
 หลงัอาหารคํ่า.....พาท่านปรบัเปลีย่นอริยิาบถ โดยการล่องเรือมงักร หรือเรือส าราญมงักร 

เสมอืนเรอืพระทีน่ัง่ในอดตี ล่องไปตามแม่น้ําเฮยืงยางหรอืแม่น้ําหอม ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบั
ววิทวิทศัน์ของสองฝ ัง่แมน้ํ่าทีเ่ตม็ไปดว้ยบา้นเรอืนแบบเวยีดนามสมยัก่อน 

 
คํ่า พกัคา้งคนื ณ ROSALEEN BOUTIQUE  HOTEL , HUE (คืนท่ี 1) หรือเทียบเท่า 
วนัท่ีสอง เว้ – ชมเมือง – พระราชวงัโบราณ – ดานัง – บานาฮิลล ์– นัง่กระเช้าสู่เขาบานาฮิลล ์  
เชา้  อรุณสวสัดิ.์...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 พาคณะท่านฯ เดินชมเมืองเว้ เมอืงหลวงเก่าเวยีดนามในอดตียาวนานมาถึง 143 ปี ก่อนที่
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ระบบกษัตริย์จะล่มสลายไปกับสุดท้ายที่ตระกูลเหงียน.... และเข้าชมพระราชวังไดโน้ย  
(Dai Noi) หรือพระราชวงัเว้ ที่สร้างตามความเชื่อของจนี โดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศสเป็น
ผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ถูกจําลองแบบมาจากพระราชวงักู้กงหรือพระราชวัง
ต้องหา้มที่ยิง่ใหญ่ของกรุงปกักิง่ประเทศจนี  พระราชวงัแห่งน้ีมลีกัษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุัรสั  
ลอ้มรอบด้วยคูน้ําขนาดใหญ่ทัง้สี่ด้าน ใช้เป็นที่ประทบัของกษตัรยิ์ในราชวงศ์เหงยีนมาทุก
พระองค์  ตัง้แต่จกัรพรรดยิาลอง องคท์ี่ 1 จนถงึ องค์ที่ 13 จกัรกรพรรดเิบ่าได๋ กษตัรยิอ์งค์
สุดทา้ยซึ่งทรงสละอํานาจใหก้บัรฐับาลของประธานาธบิดโีงดนิหเ์ดยีม เมื่อปี พ.ศ. 2488  อสิระ
ใหท้า่นเดนิชมความยิง่ใหญ่ของพระราชวงัอนัเก่าแก่แหง่น้ี... 

 
 จนได้เวลาอนัสมควร......ออกเดินทางสู่เมืองดานัง  ระหว่างทางให้ท่านได้แวะพกัผ่อน ณ 

รา้นกาแฟขึ้นชื่อของเวยีดนาม  พร้อมชมผลติภณัฑ์ที่ผลติมาจากเยื้อไมไ้ผ่ซึ่งเป็นนวตักรรม
ใหม่ประเทศฝรัง่เศสทีม่ขีบวนการเอาไมไ้ผ่มาเผา ผ่านขบวนการต่างๆเพื่อจะออกมาเป็นดา้ย
ไมไ้ผแ่ละใชผ้ลติออกมาเป็นสนิคา้ต่างๆทีม่ปีระโยชน์ดตี่อสุขภาพของทา่น 

เทีย่ง  รว่มรบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  
 จากนัน้แวะชมร้านไข่มุก ผลติภณัฑจ์ากทอ้งทะเล โดยเฉพาะไข่มุกเมด็งามเป็นสนิคา้ขึน้ชื่อ

ของเมืองน้ี สามารถซื้อหากลบัไปเป็นของกํานัลแก่ตนเองและคนที่ท่านรักด้วยราคาและ
คุณภาพทีน่่าพอใจ ไมว่า่จะเป็นสรอ้ยคอ ต่างห ูหรอืสรอ้ยขอ้มอืเก๋ๆ   

บา่ย นําคณะท่านฯเดนิทางต่อสู่ เมอืงตากอากาศขึน้ชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล ์แหล่งท่องเที่ยวตาก
อากาศมาตัง้แต่สมยัสงครามโลกครัง้ที่ 1 โดยไดเ้กดิจากแนวคดิการสรา้งบา้นพกัและโรงแรม
จากชาวฝรัง่เศส ปจัจุบนัรฐับาลเวยีดนามไดก้ลบัมาบูรณะเป็นเมอืงท่องเทีย่วตากอากาศแห่งน้ี
อกีครัง้ในปี 2009...... ต่อด้วยสถานีกระเช้าเพ่ือเดินทางขึ้นสู่บานาฮิลล ์กระเชา้แห่งน้ีไดร้บั
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การบนัทกึสถติโิลกโดยกนิเนส World Record ว่าเป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภท Non 
Stop มคีวามยาวทัง้สิน้ 5,042 เมตร 

 

 
 ใหค้ณะท่านฯอสิระเดนิชม สะพานโกเด้นบริดจ ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มอื

ยกัษ์ มคีวามสูงจากระดบัน้ําทะเล 1,400 เมตร และยาว 150 เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเด่น
คอืสะพานถูกทอดผ่านอุง้มอืหนิขนาดยกัษ์สองมอื ผูอ้อกแบบจะทําใหรู้ส้กึราวกบัว่ากําลงัเดนิ
อยูบ่นเสน้ดา้ยสทีองทีท่อดอยู่ในหตัถ์ของเทพ  อสิระเกบ็ภาพความประทบัใจ…แลว้พาเข้าชม
อโุมงคเ์กบ็ไวน์ บนยอดเขา เป็นสถานทีเ่กบ็ไวน์ทีม่คีวามลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายในอุโมงค ์
จะมอีุณหภูมอิยูท่ี ่16 ถงึ 20 องศา ว่ากนัว่าเป็นอุณหภูมทิีด่สีําหรบัการบ่มไวน์ สถานทีแ่ห่งน้ี
ถูกเรยีกว่า “ Debay Wine Cellar ” ต่อดว้ยเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN 
D’AMOUR สไตลก์ลางหุบเขา ทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพนัธุถ์ูกจดัเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงาม มมีุม
ถ่ายรูปน่ารกัๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกเก็บภาพความประทบัใจ...จากนัน้พาคณะสู่ วดั Linh Chua 
linh Tu  สูงจากระดบัน้ําทะเลมากถงึ 1,500 เมตร งดงามดว้ยสถาปตัยกรรมสไตลว์ดัจนี โดด
เด่นดว้ยซุม้ประตูทีต่กแต่งไวอ้ย่างสวยงาม มเีจดยีส์ขีาวอนัโดดเด่นสูงกว่า 9 ชัน้ ประดบัด้วย
ระฆงัทัง้ 4 ด้าน และวิวทิวทศัน์ของภูเขาน้อยใหญ่โดยรอบ พร้อมสักการะและขอพรกับ
พระพทุธรปูสขีาวขนาดใหญ่สงูถงึ 27 เมตร  

เยน็  รว่มรบัประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม **มือ้พิเศษ – บฟุเฟ่ตน์านาชาติ 
คํ่า พกัคา้งคนื ณ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE HOTEL,BANA HILL (คืนท่ี 2)  
วนัท่ีสาม บานาฮิลล ์– หมู่บา้นกัม๊ทาน – ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอนั – ชมเมืองโบราณ – ดานัง   
เชา้  อรุณสวสัดิ.์...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทุกทา่นสมัผสักบัประสบการณ์ทีเ่ตม็ไปดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญภยั
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ที ่สวนสนุก The Fantasy Park ** หมายเหตุ : ราคาทวัรน้ี์ไดร้วมค่าเครื่องเล่นภายในสวน
สนุกทุกเครื่องเล่นแล้ว ยกเวน้พพิธิภณัฑห์ุน้ขีผ้ ึง้ และเครื่องเล่นที่ใชร้ะบบหยอดเหรยีญ **  มี
เครื่องเลน่หลากหลายรปูแบบใหท้า่นเลอืก อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟ
เหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวญัไปกบัเครื่องเล่น รถราง บ้านผสีิง และอีกมากมาย 
นอกจากน้ียงัมรีา้นชอ้ปป้ิงใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย จนไดเ้วลาอนั
สมควร...นําคณะท่านฯนัง่กระเชา้ลงเขาบานาฮิลล ์ แลว้ออกเดนิทางสู่เมืองดานัง  แวะร้าน 
สินค้า OTOP เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีนิ่ยมทัง้ชาวเวยีดนามและชาวไทย สนิคา้
ทีโ่ดดเด่น คอื งานแกะสลกัจากหนิอ่อน กํายาน หมอนยางพารา กาแฟเวยีดนาม ของที่ระลกึ 
รวมถงึสนิคา้พืน้เมอืง อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั.... 

เทีย่ง  รว่มรบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  
บา่ย พาคณะทา่นฯเดนิทางเขา้สู ่หมู่บา้นกัม๊ทาน (Cam Thanh) หมู่บา้นเลก็ๆ ในเมอืงฮอยอนั ตดิ

แม่น้ําและมสีวนมะพรา้วขนาบขา้งสองฝ ัง่ ในช่วงสมยัสงครามนัน้จะเป็นที่พกัของเหล่าทหาร
หาญ ปจัจุบนัอาชพีหลกัของคนที่น่ีคอืทําประมงเป็นหลกั....ใหท้่านสนุกสนานไปกบักจิกรรม 
ล่องเรือกระด้ง ชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวท้องถิ่น ระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นัน้
ชาวบา้นที่น้ีกจ็ะมกีารขบัรอ้งเพลงพืน้เมอืง และนําไมพ้ายเรอืมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจงัหวะ
ดนตรสีนุกสนาน  

 
 คณะท่านฯเดนิทางต่อสู่ เมืองฮอยอนั (Hoi An)  เมอืงเลก็รมิฝ ัง่ทะเลจนีใตท้างตอนกลางของ

เวยีดนาม  ในอดตีเคยเป็นเมอืงท่าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ในสมยัตัง้แต่
ครสิตศ์ตวรรษที ่15-19 เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมทีส่ําคญัอกีแห่งหน่ึงในเวยีดนาม และ
ในปี ค.ศ. 1999 องคก์ารยเูนสโกได้ขึน้ทะเบยีนเขตเมืองเก่าของฮอยอนัให้เป็นมรดกโลก  
พาท่านชม บ้านเลขท่ี 101 นับเป็นบา้นทีเ่ก่าแก่และอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ สวยงามทีสุ่ดในเมอืง
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ฮอยอนั บา้น 2 ชัน้ทีโ่ดดเด่นทางสถาปตัยกรรม ภายในถูกแบ่งสดัส่วนการใชง้านไวอ้ยา่งลงตวั 
ตามแบบฉบบัชาวจนีดัง่เดมิ ได้แก่ หอ้งสมุด ห้องรบัแขก และหอ้งครวั เป็นบ้านประจําตะกูล 
Tan Ky ถูกสรา้งมานานกวา่ 75 ปี และตกทอดกนัมาถงึ 5 รุน่ เทีย่วชม สะพานญ่ีปุ่ น หรือ Lai 
Vien Kieu สญัลกัษณ์อยา่งหน่ึงของเมอืงฮอยอนัไดร้บัการก่อสรา้งโดยชุมชนชาวญี่ปุน่เมื่อ 400 
กว่าปีที่แลว้ และเดนิเขา้ไปกลางสะพานนําท่านสกัการะบูชาศาลกวนอู และเมื่อขา้มสะพาน
มายงัอกีฝ ัง่หน่ึง ท่านจะพบเหน็บา้นเรอืนเก่าแก่สไตล์ญี่ปุ่นแท้ที่ทาสเีหลอืงทัง้เมอืงอย่างเป็น
เอกลกัษณ์ และวดัฟุ๊ กเก๋ียน สมาคมชาวจนีทีใ่หญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืง ใชเ้ป็นทีพ่บปะของ
คนหลายรุน่ วดัน้ีมจีุดเดน่อยูท่ีง่านไมแ้กะสลกั ลวดลายสวยงาม ทา่นสามารถทําบุญต่ออายุโดย
พธิสีมยัโบราณ คอื การนําธูปที่ขดเป็นกน้หอย มาจุดทงิไวเ้พื่อเป็นสริมิงคล....อสิระใหท้่านเดนิ
ชมเมืองโบราณฮอยอนั และเดินเลือกซื้อของที่ระลึกตามอธัยาศยั  จนได้เวลาอนัสมควร...
เดนิทางกลบัเมืองดานัง เพือ่เขา้สูท่ีพ่กั  

 
เยน็  รว่มรบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร **มือ้พิเศษ – กุ้งมงักร 
คํ่า พกัคา้งคนื ณ MONARQUE HOTEL, DANANG (คืนท่ี 3) หรือเทียบเท่า 
วนัท่ีส่ี ดานัง – วดัหลินอ๋ึง – สะพานมงักร – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินดอนเมือง 
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เชา้  อรุณสวสัดิ.์...รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นสู ่วดัหลินอ๋ึง (Linh Ung Temple)  เป็นวดัทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงดานัง ภายในวหิารเป็น

สถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบน้ี 
นอกจากน้ียงัมรีูปป ัน้ปูนของเจ้าแม่กวนอมิองค์ใหญ่สูงถึง 67 เมตร ซึ่งตัง้อยู่บนฐานดอกบวั
กวา้งถงึ 35 เมตร มคีวามเชื่อทีว่า่คอยปกปกัรกัษาและคุม้ครองชาวประมงยามทีอ่อกไปหาปลา
นอกชายฝ ัง่ อสิระใหท้่านเดนิชมวดั และสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์พื่อความเป็นสริมิงคล ต่อดว้ยพา
ไปชม สะพานมงักร ทีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคา
เกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชื่อมต่อสองฟากฝ ัง่ของแมน้ํ่าฮนั เปิดใหใ้ชบ้รกิารเมื่อ 29 มนีาคม พ.ศ. 
2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานัง ถอืเป็นแลนดม์ารค์ซึ่งมี
รปูป ัน้ทีม่หีวัเป็นมงักร และหางเป็นปลา  

เทีย่ง  รว่มรบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  

 
บา่ย อิสระช้อปป้ิง ณ ตลาดฮาน (Han Market) แหล่งรวมสนิค้ามากมาย มทีัง้ของสดของแห้ง 

ภาพผา้ปกัมอือนัวจิติร โคมไฟ ผา้ปกั กระเป๋าปกั ตะเกยีบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหยา่ย (ชุดประจํา
ชาตเิวยีดนาม) หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถงึสนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ....    

15.00 น. จนได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่ 
ประเทศไทย 

18.50 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เที่ยวบนิที่ FD639 (ใชเ้วลาบนิ 1 
ชัว่โมง 50 นาท ี) มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

20.35 น. ถงึ สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ  
 

 

   




