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รายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง



หรือเทียบเท่า

หรือเทียบเท่า

โรงแรมที่พัก

เบอร์ฉุกเฉนิ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

หมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ประสานงานฯ ในกรณีทีเกิดเหตุฉุกเฉินฯ
วันราชการ จันทร์ ศุกร์ โทรตรง หรือ ต่อ 

และ

พูดไทย เวียดนาม



รายละเอียดโปรแกรม วันแรก ของการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดานัง I อาหารเที่ยง  เมืองเว้ –วัดเทียนมู่ I สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ I  

ตลาดดองบา I รับประทานอาหารเย็น I ล่องเรือชมแม่น ่าหอม I พักผ่อนที่โรงเเรม

น พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั น 4 เคาน์เตอร์ F
โดยมีเจ้าหน้า บริษัท เลทส์โก ฮอลิเดย์ จ่ากัด ที่คอยให้การต้อนรับ (ระหว่างรอขึ้นเครื่อง ท่าน
สามารถใช้ บริการเล้าจน์  ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ มีอาหาร และน้้าดื่มบริการ)              

น ออกเดินทางสู่ “สู่เมืองดานัง สายการบินบางกอกแอร์เวย์“เที่ยวบินที่ PG947

น เดินทางถึงสนามบิน Da Nang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)

น่าท่านเดินทางเดินทางสู่เมือง ดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและ
ความส้าคัญ ตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลและที่ราบสูงตอนกลาง น่าท่านออกเดินทางสู่เมืองเว้ (โดยใช้เวลา
ประมาณ 3 ช.ม.)ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของกษัตริย์ใน
ราชวงศ์เหวียนซึ่งได้ปกครองต่อกันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเข้าโจมตีเมืองเว้ มาถึงปีพ.ศ.2488 ญี่ปุ่นก็เข้า
มายึดครองบังคับให้พระเจ้าเบาได๋สละราชสมบัติ ต่อมาเมืองเว้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามใต้ ตามการ
แบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน และได้เสื่อมสลายลงภายใต้การปกครองของโงดินห์เยียม เมืองเว้ดึงดูด
นักท่องเที่ยวเพราะมีแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เสน่ห์ที่ไร้กาลเวลาของสถาปัตยกรรมที่ล้้าค่ามีแบบฉบับ
ของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝั่งแม่น้้าหอมด้วย โดยน้าท่านเดินทาง ผ่านเส้นทางหาย เวิน
ก่อสร้างโดยเอกชนจากญี่ปุ่นและรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นผู้ลงทุนด้านงบประมาณระยะทาง 108 กม. ที่เลียบชายฝั่ง
ทะเล ผ่านภูเขา ท้องทุ่งและชนบท และลอดอุโมงค์ที่ขุดลอดใต้ภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความ
ยาว 6.28 กม. เพื่อเชื่อมระหว่างเมืองดานังกับเมืองเว้ (Bamboo Shop , Cake Shop อิสระช้อปปิ้ง ระหว่าง
การเดินทาง) 



น่าท่านชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
ซึ่งเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสุสานของ 
13 องค์พระจักรพรรดิในราชวงศ์เหวียนแห่ง
นครเว้ ชมภาพมังกรในม่านเมฆและถ่ายรูปกับ
รูปปั้นตุ๊กตาหิน ทหารม้า ลักษณะคล้าย
สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น่าท่านท่านล่องเรือมังกร ชมแม่น ่าหอม แหล่งก้าเนิดมาจากบริเวณต้นน้้าที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม 
เป็นแม่น้้าสายสั้นๆ ระหว่างทางจะได้พบเห็นหมู่บ้านชาวน้้าให้เห็นอยู่เป็นระยะๆ ท่านจะได้ความเพลิดเพลินไปกับ
ดนตรีพื้นบ้านบนเรือ (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) 

น่าคณะเข้าสู่ที่พัก  

น่าท่าน เพลิดเพลินกับการซื อของที่ ตลาด
ดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตั้งอยู่ติดริม
แม่น้้าหอม มี 2 ชั้น ขายทั้งสินค้าของที่ระลึก
ต่างๆ และของใช้ประจ้าวัน ซึ่งจะเห็นชาว
เวียดนามมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างคับคั่ง



รายละเอียดโปรแกรม วันที่สอง ของการเดินทาง
วันที่ สอง  อาหารเช้า  พระราชวังเว้ I รับประทานอาหารเที่ยง I เดินทางไปฮอยอัน I นั่งเรือ

กระด้งชมหมู่บ้านมะพร้าว CAM THACH  I สะพานญี่ปุ่น I บ้านเลขที่ 101 I
รับประทานอาหารเย็น I พักผ่อนที่โรงเเรม

จากนั นน่าท่าน น่าท่านสู่ วัดเทียนมู่ ภายในมีเจดีย์ทรง
แปดเหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของ
พระพุทธเจ้า มีรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์คอยปกป้องเจดีย์
แห่งนี้ ภายในเจดีย์มีพระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตร์อิ่ม
เอิบกับพระพุทธอีกสามองค์อยู่ในตู้กระจก และน่าท่าน 
เพลิดเพลินกับการซื อของที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่ม
แห่งเมืองเว้ตั้งอยู่ติดริมแม่น้้าหอม มี 2 ชั้น ขายทั้งสินค้า
ของที่ระลึกต่างๆ และของใช้ประจ้าวัน ซึ่งจะเห็นชาว
เวียดนามมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างคับคั่ง

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น่าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายา
ลอง ใช้เป็นที่รับรองเชื้อพระวงศ์ระดับสูงและนักการทูต
ต่างประเทศ สถานที่จัดงานฉลองส้าคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจิตร
สวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งด้วยน้้ามันครั่งสีแดง
และลวดลายสีทอง มีต้าหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาล
เจ้าของจักรพรรดิราชวงศ์ เหวียน

“สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ”  ให้ลูกค้า สนุกสนานไปกับ
กิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง

ที่ หมู่บ้านกั๊มทาน ซึ่งหมู่บ้าน
เล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้้า ในอดีต
ช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลัก
ของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง 
ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมาน้าที่พายเรือมาเคาะกัน
เป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน 

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 

https://pantip.com/topic/30973122


จากนั นเดินทางสู่เมือง ฮอยอัน (โดยใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม.) ซึ้งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้้าทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล และเป็นท่าเรือ
เก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเป็นศูนย์กลางส้าคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก 
ต่อมาเมื่อฮอยอันได้รับความเสียหายจากการสู้รบและแม่น้้าตื้นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึ้นที่เมืองดานังแทน ท้าให้ฮอยอันใน
ปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาล
โปแลนด์ได้ริเริ่มให้ ทุนท้าโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ล้้าค่า 
น่าท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรง
กลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน ชม จั่วฟุกเกี๋ยน บ้านประจ้าตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อ
พ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ่เดียวกัน น้าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 
ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอย
อัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะท้าเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาน
เปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเช่ือมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู 
จากนั นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซื อของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่า
เมืองนี้มีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี 
ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจ้าตระกูล และร้านค้าต่างๆ 

 รับประทานอาหารเย็น ท่ี ภัตตาคาร ณ เมืองฮอยอัน 
น่าท่านเดินทางต่อสู่เมืองดานัง(โดยใช้เวลาประมาณ 30-45 นาท)ี

น่าคณะเข้าสู่ที่พัก  



รายละเอียดโปรแกรม วันที่สามาของการเดินทาง
วันที่ สาม อาหารเช้า – นั่งกระเช้าขึ น-ลง บานาฮิลล์ I นั่งรถไฟไต่เขาไปชมโรงเหล้า DEBAY และ สวน
ดอกไม้ JARDIN D'AMOUR' I สะพานทอง GOLDEN BRIGDE I รับประทานอาหารเที่ยงที่ BUFFET BÀ 

NÀ HILLS I FANTASY PARK I รับประทานอาหารเย็น I พักผ่อนที่โรงเเรม

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น้าท่านนั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์ (โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที )ดื่มด่้าไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810เมตร 
กระเช้าบานา-ฮิลลเ์ป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก 
ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อัน
เก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ช่ืนชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ท
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตก ของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัด
แห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่
พัก สิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 
ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์ (อาหารแบบบุฟเฟ่ต์)

จากนั นน่าท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK  ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D 
ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวนสนุก และท่าน สามารถ
อิสระ ชมความสวยงาม ของ สะพานทองที่เปิดใหม่ ซึ้งเป็นเอกลักณ์และเสนห์ ท่านสามารมองเห็นทิวทัศน์ อันงดงามของเมือง
ดานัง ซึ่งเป็นฉากที่คุณจะรู้สึกถึงคาวมยื่งใหญ่ของพื้นที่อันไร้ขอบเขต

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร น่าคณะเข้าสู่ที่พัก 

https://jonnymelon.com/golden-bridge-ba-na-hills/
https://2baht.com/vietnam-airlines-bangkok-danang/


จากนั นน่าท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดใน
เวียดนาม ซึ่งมีท้าเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้
ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 
18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ้ง 

น่าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง
ตั้งอยู่ริมแม่น้้าฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้้า 

ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้้าเป็นรูปปั้นหญงิ
สวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึกให้เลือกซื้อ

วันที่สี่ อาหารเช้า – ภูเขาลิง I คาบสมุทรเซินจ่า– นมัสการเจ้าแมก่วนอมิวัดหลินอึ๋ง I
รับประทานอาหารเที่ยง I ชอปปิ้งที่ตลาดฮาน -สนามบินดานัง I กลับกรุงเทพฯ

รายละเอียดโปรแกรม วันที่ สี่ ของการเดินทาง

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ได้เวลาอันสมควรแก่เวลาน่าท่านเดินทางสู่ Da Nang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) 
เพื่อเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง 

น ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ "เที่ยวบินที่ PG998

น คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

เที่ยง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 

http://www.adaytochill.com/vietnam-first-time-2/
http://www.adaytochill.com/vietnam-first-time1/


• ค้าทักทาย (ภาษาเวียดนาม)
• เจา อง (Chao Ong) : สวัสดี ส้าหรับชายสูงอายุ
• เจา แองห์ (Chao Anh) : สวัสดี ชายหนุ่ม
• เจา บั๊ก (Chao Bac) : สวัสดี ชายอายุมากกว่า
• เจา แอม (Chao Em) : สวัสดี ชายอายุน้อยกว่า
• เจา บา (Chao Ba) : สวัสดี ส้าหรับหญิงสูงอายุ
• เจา โก (Chao Co) : สวัสดี หญิงสาว
• เจา จิ (Chao Chi) : สวัสดี หญิงอายุมากกว่า
• เจา แอม (Chao Em) : สวัสดี หญิงอายุน้อยกว่า
• กาม เอิน (Cam On) : ขอบคุณ
• ซิน จ่าว (Xin Chao) : สวัสดี (ใช้ได้ทุกเวลา)
• ซิน โหลย (Xin Loi) : ขอโทษ
• จุ๊บ หงู งอน (Chuc Ngu Ngon) : ราตรีสวัสดิ์
• ซิน เหม่ย (Xin Moi) : ขอเชิญ,กรุณา
• ตาม เบียด (Tam Biet) : ลาก่อน
• แฮน กัพ ไล (Hen Gap Lai) : พบกันใหม่
• บั๊ก โก แคว คง (Bac Co Khoc Khong) : สบายดีหรือ
• กาม เอิน บิงห์ เทือง (Cam On Binh Thuong) : สบายดี ขอบคุณ
• แดบ หล้า (Dab Lam) : สวยมาก
• ยา (Da) : ใช่
• คง (Khong) : ไม่
• โตย (Toi) : ฉัน
• ซิงหล้า (Xinh Lam) : มีเสน่ห์มาก
• เติน อง ลา จี (Ten Ong La Chi) : คุณชื่ออะไร
• โตย เติน ลา (Toi Ten La) : ฉันชื่อ
• อัน เอียว เอ็ม (Anh Yeu Em) : พี่รักน้อง,ฉันรักเธอ
• เอ็ม เอียว อัน (Em Yeu Anh) : น้องรักพี่

• สนทนา (ภาษาเวียดนาม)
• เอ๋อ เดา (O Dau) : ที่ไหน(จะอยู่หลังค้านามเสมอ)
• เงิน ห่าง (Ngan Hang) : ธนาคาร
• เงิน ห่าง เอ๋อ เดา (Ngan Hang O Dau) : ธนาคารอยู่ไหน
• บู เดียน (Buu Dien) : ไปรษณีย์
• ค้าก ซาน (Khach San) : โรงแรม
• เบิงห์ เวียน (Benh Vien) : โรงพยาบาล
• เหี่ยว ซ้าค (Hieu Sach) : ร้านหนังสือ
• เบ่ เบย (Be Boi) : สระว่ายน้้า
• ยา ฮาง อัน (Nha Hang An) : ภัตตาคาร
• ยา เธอ (Nha Tho) : โบสถ์
• เซิน ไบ (San Bay) : สนามบิน
• เบ๋น แซ ตัค ซี่ (Ben Xe Tac Xi) : สถานีรถแท็กซี่
• เบ๋น แซ (Ben Xe) : สถานีรถประจ้าทาง
• กา แซ เหลื่อ (Ga Xe Lua) : สถานีรถไฟ
• ยา เว ซิง เอ๋อ เดา (Nha Ve Sinh O Dau) : ห้องน้้าอยู่ไหน
• เร ไตร (Re Trai) : เลี้ยวซ้าย
• ไฝ่ (Phai) : ขวา
• ไฮ ดี ถั่ง (Hay Di Thang) : ตรงไป
• โหลย ไหน่ (Loi Nay) : ทางนี้
• โฝ,เดื่อง (Pho,Doung) : ถนน
• กวาน (Quan) : ต้าบล

• การนับวัน (ภาษาเวียดนาม) 
• จู่ ยัต (Chu Nhat) : อาทิตย์ 
• ถือ ไห่ (Thu Hai) : จันทร์
• ถือ บา (Thu Ba) : อังคาร
• ถือ ตือ (Thu Tu) : พุธ
• ถือ นาม (Thu Nam) : พฤหัสบดี
• ถือ เสา (Thu Sau) : ศุกร์
• ถือ ไบ่ (Thu Bay) : เสาร์



• ค้าทั่วไป (ภาษาเวียดนาม)
• ดอย หล้า (Doi Lam) : หิวมาก
• ค้าด หล้า (Khat Lam) : กระหายน้้า
• งอน หล้า (Ngon Lam) : อร่อยมาก
• เนื๊อก โซย (Nuoc Da) : น้้าเปล่า (ต้ม)
• เนื๊อก ดา (Nuoc Da) : น้้าแข็ง
• เนื๊อก ก้า ดา (Nuoc Cam Da) : น้้าแข็งเปล่า
• ฉ่า ด๋า (Tra Da) : น้้าแข็งใส่น้้าชา
• เฝอ (Pho) : ก๋วยเตี๋ยว
• กา เฝ่ (Ca Phe) : กาแฟ
• แจ่ (Che) : ชา
• เบีย (Bia) : เบียร์
• เกิม (Com) : ข้าวสวย
• จ๋าว (Chao) : ข้าวต้ม
• แบ๋งห์ หมี่ (Banh My) : ขนมปัง
• โตย โอม (Toi Om) : ฉันไม่สบาย
• โตย บี ดี หง่วย (Toi Bi Di Ngoai) : ฉันท้องเสีย
• บี โซด (Bi Sot) : เป็นไข้
• บี ยา ไย (Bi Da Day) : ปวดท้อง
• แตม ทือ (Tem Thu) : แสตมป์
• แซ เฮย (Xe Hoi) : รถ
• ทิด บา (Thit Bo) : เนื้อวัว
• หมง (Muong) : ช้อน
• เหนี้ย (Nia) : ส้อม
• เล่ (Ly) : แก้วน้้า
• ต้า เสีย รัง (Tam Xia Rang) : ไม้จิ้มฟัน
• เอิ้ก (Ot) : พริก
• เนื้อก ม้าม (Nuoc Mam) : น้้าปลา
• เย่ เล่า หมิง (Giac Lau Mieng) : กระดาษทิชชู่

• ช้อปปิ้ง (ภาษาเวียดนาม)
• บาว เยียว (Bao Nhieu) : ราคาเท่าไหร่
• มัก กว๊า (Mac Qua) : แพง
• เบิ่ก เยียะ คอม (Bot Gia Khong) : ลดราคาได้ไหม
• เหล๋ (Re) : ถูก

• การนับจ้านวน (ภาษาเวียดนาม)
• โมต (Mot) : 1
• ไฮ (Hai) : 2
• บา (Ba) : 3
• โบน (Bon) : 4
• นาม (Nam) : 5
• เสา (Sau) : 6
• ไบ่(Bay) : 7
• ตาม (Tam) : 8
• จิ๋น (Chin) : 9
• เหมื่อย (Muoi) : 10
• เหมื่อย โมต (Muoi Mot) : 11
• เหมื่อย ลาม (Muoi Lam) : 15
• ไฮ เหมื่อย (Hai Muoi) : 20
• ไฮ เหมื่อย ลาม (Hai Muoi Lam) : 25
• บา เหมื่อย (Ba Muoi) : 30
• นาม เหมื่อย (Nam Muoi) : 50
• โมต ตรัม (Mot Tram) : 100
• ไห่ ตรัม (Hai Tram) : 200
• โมต งัน (Mot Nghin) : 1,000
• เหมื่อย งัน (Muoi Nghin) : 10,000
• ตรัม งัน (Tram Nghin) : 100,000
• โมต เตรียว (Mot Trieu) : 1,000,000



ARM ACADEMY

ราคาทัวร์ข้างต้นยังรวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่า
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์ม
เดินทางก่อนทกุครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การช้าระค่าบริการ

3.1 กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง

4.การยกเลกิารเดินทาง

แจ้งยกเลิก ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจ้าที่นั่งกับ
สายการบินและค่ามัดจ้าที่พัก รวมถึงเที่ยวบนิพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือ ค่าทัวร์
ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณใีดๆ
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

**ส้าคัญ!! บริษัทท้าธุรกิจเพื่อการท่องเทีย่วเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เทา่นั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่าน

การตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  
พร้อมคณะถือว่าทา่นสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจา้คืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ก่าหนดการเดินทาง
2-5 ธันวาคม 2562

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
เพิ่มเงิน
ท่านละ

กรุ๊ปเหมา ส่วนตัว 15 ท่าน/ขึ นไป 16,900 4,900

กรุ๊ปเหมา ส่วนตัว 10 ท่าน/ขึ นไป 17,900 4,900



ARM ACADEMY
ADVANCED RETAIL MANAGEMENT

อัตราค่าบริการนี รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนน
จากบัตรสะสมไมล์ จะต้องด้าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช้าระเงินเพื่ออัพเกรดต้อง
กระท้าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น 
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถ
จัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 
TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ้านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน เอ็กซ์ 20 กิโลกรัม  ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข    

ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางส้าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี ** 
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2
แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุัติเหต ุ1.5 ล้านบาท]
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อัตราค่าบริการนี ไม่รวม
1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร –เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ 
3. ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ 
3. ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมติ้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้าอนัเนือ่งจากสาเหตตุ่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง
6. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการ
บิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
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