
กําหนดการโครงการทัศนศึกษาดูงานประจําป 2558
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงใหม จํากัด

วันที่ 1 – 6 พฤษภาคม 2558
ณ.สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัดพรอมศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
เวลา 08.30-09.00 น.ลงทะเบียน ณ หองประชุมสหกรณฯ
เวลา09.00-09.30 น. แบงกลุมบรรยายวิชาการสมาชิกกับการพัฒนาสหกรณ
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงใหม จํากัด เพื่อศึกษาดูงาน

ดานการรณรงครับเงินฝาก ณ สหกรณออมทรัพยดรูแพร จํากัด
เวลา 12.00-12.40 น. รับประทานอาหารกลางวันรานอาหารกะลาเอาทเลท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

ตามอัธยาศัย
เวลา 12.40 น. ออกเดินทางจากรานอาหารมุงสูสหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด
เวลา 15.00-16.00 น. ทัศนศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด ดานการรณรงครับเงินฝาก
เวลา 16.00 น.   ออกเดินทางจากสหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด มุงสูจังหวัดอุตรดิตถ
เวลา 18.30-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารเทียนหอม จังหวัดอุตรดิตถ
เวลา 19.00           น.   ออกเดินทางจากรานอาหารมุงสูจังหวัดมุกดาหาร



2

วันที่ 2 พฤษภาคม 2558
เวลา 06.00 น.ถึงจังหวัดมุกดาหาร ทําธุรสวนตัวที่รานอาหารในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่รานอาหารในอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
เวลา 08.00  น.     แบงกลุมประชุมวิชาการออกเดินทางเขาสูสะพานมิตรภาพไทย-ลาวผานพิธีตรวจคนเขา

เมือง  เดินทางสู สปป.ลาว  ระหวางทางไดทัศนศึกษาและสัมผัสกับวิถีชีวิต  ความเปนอยู
พรอมรูปแบบศิลปะ และวัฒนธรรมของชาวลาว

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองอาหารแฟนตา ประเทศลาว จากน้ันเดินทางสูดาน
ลาวบาว  ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองสูประเทศเวียดนาม ชมทัศนียภาพภูเขาที่สวยงาม
ลําธาร และ วิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุชนกลุมนอย ในเขตภาคกลางของเวียดนาม  จากน้ัน
เดินทางสู อุโมงควินหม็อก เปนอุโมงคหลบภัยที่มีขนาดใหญที่ชาวเวียดนามใชหลบภัย
ใตดินจาก การทิ้งระเบิดอยางหนักของอเมริกา  ซึ่งคนในหมูบานชวยกันขุดในป 1966
ใชเวลา 20 เดือน ลึก 3 ชั้น มีทางเขา - ออก 13 ทาง และไดอาศัยอยู นานถึง 5  ป
จากน้ันเดินทางเขาสู เมืองเว

เวลา 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเมืองเว จากน้ันเขาโรงแรมที่พัก Modial Hotel
หรือเทียบเทา พักคางคืน 1 คืน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2558
เวลา 07.00-07.30 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เวลา  07.30   น.          แบงกลุมประชุมวิชาการสหกรณ ออกเดินทางเพื่อทัศนศึกษา พระราชวังไทฮวา สราง

ในพ.ศ. 2348  ในสมัยพระเจายา ลอง  ใชเปนที่รับรองเชื้อพระวงศระดับสูง และนักการทูต
ตางประเทศ สถานที่จัดงานฉลองสําคัญ ๆ ตกแตงอยางวิจิตรสวยงาม เพดาน  เสา  คาน  ผนัง
ตกแตงดวยนํ้ามันครั่งสีแดง  และลวดลายสีทอง มีตําหนักหลายหลัง อุทยานวัด ศาลเจาของ
จักรพรรดิวงศเหวียน  7 พระองค   ตําหนักโกศของราชวงศ 9 โกศ  สรางโดยพระเจามิงหหมางพ.ศ
2365  แตละโกศเปนตัวแทนของจักรพรรดิแตละองค  และมีนํ้าหนักถึง 2,500  กิโลกรัม จากน้ันนํา
ทานชม เจดียเทียนมู ต้ังอยูบนฝงซายของแมนํ้าหอม  เปนทรงแปดเหล่ียม 7 ชั้น แตละชั้นหมายถึง
ชาติภพตาง ๆ  ของพระพุทธเจา มีรูปปนเทพเจา 6 องค คอยปกปองเจดียแหงน้ี  รวมทั้งพระพุทธรูป
ที่ลอมรอบ กระจกหมดทุกดาน และ ระฆัง ขนาดใหญหนักกวา2,000  กิโลกรัม  จา กน้ันนําทาน
เดินทางสูเมืองฮอยอัน  ต้ังอยูบนฝงแมนํ้าทูโบนใกล ชายฝงทะเลเคยเปนทาเรือเกาที่เจริญรุงเรือง
มากในชื่อ  ไฟโฟ หรือ ไฮโป  เม่ือราว 400 ป มาแลวในสมัยจาม มีชื่อไดเจีน  ฮอยอัน เปน
ศูนยกลางสําคัญของการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหวางตะวันออกกับตะวันตกนําทานเดินทางลอด
อุโมงคไฮเวิ่น เปนอุโมงคสําหรับรถยนตลอดผานภูเขาไฮเวิ่น  มีความยาวประมาณ  6,300  เมตร
โดยไดรับการชวยเหลือดานการออกแบบและเงินทุนฝรั่งเศส
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เวลา 12.00 น รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันออกเดินทางเพื่อทัศนศึกษา วัดลิงคอ๋ึง
นมัสการเจาแมกวนอิมองคใหญ ชมความอลังการของวัดลิงคอ๋ึงที่ สวยงามและชมทัศนียภาพ
ชายหาดของอาวดานัง ที่ทอดยาวขนานไปกับทิวเขา

เวลา 18.30 น.รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Bien Restaurant จากน้ันนําเขาพักที่ Danang
Riverside Hotel หรือเที่ยบเทา เชิญทานทองราตรี หรือ พักผอนตามอัธยาศัย พักคางคืน

1 คืน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หลังจากน้ัน เดินทางสู ฮอยอัน ชมบาน

โบราณ ที่มีลักษณะโดดเดน ทุกหลังจะมีความหลากหลายในโครงสรางของสถาปตยกรรมไมซ้ํา
แบบกันเลย ทั้งในดานศิลปะการแกะสลัก  การตกแตง การใชประโยชน  อิสระใหทุกทานเดินชม
ตามอัธยาศัย เพราะในเมืองฮอยอันไมอนุญาตใหรถทุกชนิดผาน ยกเวนรถจักรยานยนตและ
รถจักรยาน  เม่ือเดินชมเมืองไปเรื่อย ๆ จะรูสึกไดวาเมืองฮอยอันมีเสนหมาก ไดรับอิทธิพลจากจีน
ญ่ีปุน ซึ่งไดรับการอนุรักษไวอยางดียิ่ง  ผสมผสานกันอยางนาต่ืนตา ทั้งบานเรือน วัดวาอาราม
เจดีย ศาลาประชุมศาลเจา และ รานคาตาง ๆ เม่ือผานยานคนจีนมาแลวก็จะถึง สะพานญ่ีปุน ที่
สรางโดยชาวญ่ีปุนเปนรูปทรงโคง มีหลังคามุง กระเบื้องสีเขียว และ เหลืองเปนลอนคล่ืน  ตรง
กลางสะพานมีเจดียเปน   รูปทรงสี่เหล่ียมจัตุรัสสรางอุทิศใหแก ดรันหวูบุคคลสําคัญ  พอเดินขาม
สะพานไปอีกฟากหน่ึง  ก็จะเปน ยานคนญ่ีปุน จากน้ันเดินทางกลับสูเว ผาน ชองเขาไฮเวิ่น ซึ่งมี
เทือกเขาแบกมา เปนเขตรอยตอ และเห็นสาย หมอกขาวไหล ลงมาเปนทางยาวระหวางชองเขาก้ัน
เทือกเขาทั้งสองออกจากกัน เปนภาพที่นาอัศจรรยยิ่ง

เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากน้ันนําทานกลับสูเว
ใหทานชอปปง ตลาดดองบา ซึ่งมีสินคาใหทานเลือกซื้อมากมาย

เวลา 18.30 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทาน ลองเรือแมนํ้าหอม เพื่อใหทุกทานได
ชมบรรยากาศยามค่ําคืนของเมืองเวพรอม ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองเวียดนามอันแสนไพเราะ
จากน้ัน นําทานเขาสูที่พัก Modial Hotel พักคางคืน 1 คืน
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วันที่ 5 พฤษภาคม 2558
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเชาอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เวลา  08.00  น.     ออกเดินทางสูแควนสะหวันนะเขต เพื่อชอปปงสินคาอินโดจีน ณ รานปลอดภาษีของ

เวียดนาม ระหวางทางชมทิวทัศนของสองขางทาง  เปนหมูบานสลับกับตนไมอันเขียวขจี  ชมวิถี
ชีวิตของชาวบานทั้งสองประเทศตามอัธยาศัย

เวลา 12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร Fanta Rest. จากน้ันนําทานเดินทาง สูจังหวัด
มุกดาหาร  ผานหมูบานตาง ๆ  ที่มีวัฒนธรรมในทองถ่ินตางกันไป  แตละหมูบานจะมีสินคาประจํา

เวลา 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น   ณ รานอาหารใน จ. มุกดาหาร
เวลา 18.00 น. ออกเดินทางออกจากมุกดาหาร มุงสูจังหวัดชียงใหมพักผอนบนรถ สนุกสนานกับ

คาราโอเกะบนรถ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558
เวลา 10.00 น. โดยประมาณเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหมโดยสวัสดิภาพ

……………………………


