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ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม ดาลัด 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว Premium
Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคา Package Tour กอล์ฟ
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

การบริการ

กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนข้ึนไป
ไกด์พูดไทย - อังกฤษ
รถรับส่งตลอดการเดินทาง



สนามกอล์ฟ

เลือก 1 ใน 3 สนาม ตามรายการเดินทาง
กรุ๊ปส่วนตัวกลุ่มออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม
เดินทาง 2 ท่าน อาจต้องออกรอบกับคนอื่นอีก 2 ท่าน

สถานท่ีท่องเท่ียว

น้ำตกดาลันทา
ช้อปป้ิงท่ีตลาดดาลัด

 ราคา

จำนวนลูกค้าเดินทางเล่นกอล์ฟ ราคา / คน
Dalat /Sacom/1200Golf

จำนวน     2 - 3     คน 17,100 /17,100/18,700

จำนวน     4 - 5     คน 14,300/14,300/15,800

จำนวน     6 - 7     คน 14,100/14,100/15,600

จำนวน     8 - 9     คน 13,100/13,100/14,600

Surcharge Weekend 600/750/850

พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินดาลัด - น้ำตกดาลันทา



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Airport+Shuttle,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+3,+Th
%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+%C4%90%C3%A0+L%E1%BA%A1t,+L%C3%A2m+%C4%9
0%E1%BB%93ng,+Vietnam/Datanla+Waterfall,+%C4%90%C3%A8o+Prenn,+Ph%C6%B0
%E1%BB%9Dng+3,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+%C4%90%C3%A0+L%E1%BA%A1t,
+L%C3%A2m+%C4%90%E1%BB%93ng,+Vietnam/Ngoc+Lan+Hotel+And+Coffee,+Qu%E
1%BB%91c+l%E1%BB%99+20,+Trai+Mat,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+11,+Th%C3%A0n
h+ph%E1%BB%91+%C4%90%C3%A0+L%E1%BA%A1t,+L%C3%A2m+%C4%90%E1%BB
%93ng,+Vietnam/@11.9259432,108.4549419,14z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1
s0x31711356dd9fd613:0x214901632538ce6b!2m2!1d108.4438227!2d11.9378559!1m5!1m
1!1s0x317114a1a4b93341:0xf8ce8eb72915c065!2m2!1d108.4498687!2d11.9018682!1m5!1
m1!1s0x3171123523b2f4d3:0x96085faedd473805!2m2!1d108.5012906!2d11.9460868!3e0
?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 

08:30    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll - W
สายการบินเวียดเจ็ท  
11:10    เหนิฟ้าสู่สนามบินดาลัด  เท่ียวบินท่ี VZ 940
12:55    ถึงสนามบิน Lien Khuong International Airport เมืองดาลัด
ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่น ภาษาไทย พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว 
หลังพักผ่อน นำเดินทางชมน้ำตกดาทันลา
และอิสระเดินช้อปป้ิงในตลาดดาลัดตามอัธยาศัย

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินดาลัด - น้ำตกดาลันทา

https://www.google.co.th/maps/dir/Airport+Shuttle,+Ph%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng+3,+Th%25C3%25A0nh+ph%25E1%25BB%2591+%25C4%2590%25C3%25A0+L%25E1%25BA%25A1t,+L%25C3%25A2m+%25C4%2590%25E1%25BB%2593ng,+Vietnam/Datanla+Waterfall,+%25C4%2590%25C3%25A8o+Prenn,+Ph%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng+3,+Th%25C3%25A0nh+ph%25E1%25BB%2591+%25C4%2590%25C3%25A0+L%25E1%25BA%25A1t,+L%25C3%25A2m+%25C4%2590%25E1%25BB%2593ng,+Vietnam/Ngoc+Lan+Hotel+And+Coffee,+Qu%25E1%25BB%2591c+l%25E1%25BB%2599+20,+Trai+Mat,+Ph%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng+11,+Th%25C3%25A0nh+ph%25E1%25BB%2591+%25C4%2590%25C3%25A0+L%25E1%25BA%25A1t,+L%25C3%25A2m+%25C4%2590%25E1%25BB%2593ng,+Vietnam/@11.9259432,108.4549419,14z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x31711356dd9fd613:0x214901632538ce6b!2m2!1d108.4438227!2d11.9378559!1m5!1m1!1s0x317114a1a4b93341:0xf8ce8eb72915c065!2m2!1d108.4498687!2d11.9018682!1m5!1m1!1s0x3171123523b2f4d3:0x96085faedd473805!2m2!1d108.5012906!2d11.9460868!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว  

เมืองดาลัด เป็นเมืองท่ีมีอากาศเย็นสดชื่น
สบายตลอดท้ังปีเพราะว่าอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางถึง 1,500 เมตร
เป็นเสมือนสวิสเซอร์แลนด์ของเวียดนาม
น้ำตกดาตันลา Datanla Waterfall  เป็นน้ำตกไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงดงาม
และมีหลายช้ันเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนยิมจากนักท่องเท่ียว
อิสระช้อปป้ิง ท่ีตลาดเมืองดาลัด

อาหาร กลางวัน   ภัตตาคาร
เย็น         ภัตตาคาร

ท่ีพัก TTC Ngoc Lan Hotel หรอืเทียบเท่า 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินดาลัด - น้ำตกดาลันทา

วันท่ี 2
สนามกอล์ฟ - อสิระตามอัธยาศัย

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/11.9534694,108.4939822/Dalat+Palace+Golf+Club,+
%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+Tr%E1%BA%A7n+Nh%C3%A2n+T%C3%B4ng,+Ph%C
6%B0%E1%BB%9Dng+8,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+%C4%90%C3%A0+L%E1%BA
%A1t,+L%C3%A2m+%C4%90%E1%BB%93ng,+Vietnam/@11.9486726,108.4531033,14z/
data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x317112d934ae82d1:0x8dedadb31626629c!2
m2!1d108.4466833!2d11.9510244!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอาหารเช้านำเดินทางสู่สนามกอล์ฟ เพื่อออกรอบโชว์วงสวิง
หลังเสรจ็จากสนามกอล์ฟ เดินทางกลับท่ีพัก อิสระตามอัธยาศัย

http://ngoclan.ttchotels.com/en/
https://www.google.co.th/maps/dir/11.9534694,108.4939822/Dalat+Palace+Golf+Club,+%25C4%2590%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng+Tr%25E1%25BA%25A7n+Nh%25C3%25A2n+T%25C3%25B4ng,+Ph%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng+8,+Th%25C3%25A0nh+ph%25E1%25BB%2591+%25C4%2590%25C3%25A0+L%25E1%25BA%25A1t,+L%25C3%25A2m+%25C4%2590%25E1%25BB%2593ng,+Vietnam/@11.9486726,108.4531033,14z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x317112d934ae82d1:0x8dedadb31626629c!2m2!1d108.4466833!2d11.9510244!3e0?hl=en


สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เดินทางสู่สนามกอล์ฟ เพื่อลงดวลวงสวิงในต่างแดน
ซึ่งท่ีเมืองดาลัดนี้ มีสนามให้ท่านเลือกเล่นท้ังหมด 3 สนาม

Dalat Palace Golf Course 

Sacom Golf Course

Dalat 1200 Golf Course

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรมท่ีพัก
กลางวัน   อิสระท่ีสนามกอล์ฟ (ลูกค้าจ่ายเอง)
เย็น         ภัตตาคาร

ท่ีพัก TTC Ngoc Lan Hotel หรอืเทียบเท่า 4 ดาว

วันท่ี 2
สนามกอล์ฟ - อสิระตามอัธยาศัย

วันท่ี 3
วัดเจดีย์มังกร - สนามบินดาลัด - สนามบินสวุรรณภูมิ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/11.9534694,108.4939822/Lien+Khuong+Airport,+Qu
%E1%BB%91c+l%E1%BB%99+20,+tt.+Li%C3%AAn+Ngh%C4%A9a,+Dalat,+L%C3%A2m
+%C4%90%E1%BB%93ng,+Vietnam/@11.8501373,108.3610409,12z/data=!3m1!4b1!4m9!
4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x317141249ae0d637:0x61416ec49780d4f8!2m2!1d108.36818!2d11
.750342!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า          

หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยช้อป ชมเมืองดาลัด จนได้เวลานัดหมาย
11:00    ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
13:35     เหนิฟ้าจากสนามบินดาลัด สายการบินเวียดเจ็ท เท่ียวบินท่ี VZ 941
15:20     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

http://www.dalatpalacegolf.com/index.php/en/
http://samtuyenlamgolf.com.vn
http://www.dalat1200.com/en/country-club
http://ngoclan.ttchotels.com/en/
https://www.google.co.th/maps/dir/11.9534694,108.4939822/Lien+Khuong+Airport,+Qu%25E1%25BB%2591c+l%25E1%25BB%2599+20,+tt.+Li%25C3%25AAn+Ngh%25C4%25A9a,+Dalat,+L%25C3%25A2m+%25C4%2590%25E1%25BB%2593ng,+Vietnam/@11.8501373,108.3610409,12z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x317141249ae0d637:0x61416ec49780d4f8!2m2!1d108.36818!2d11.750342!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว    

เจดีย์มังกร Chua Linh Phuoc วัดนกิาย เก๋าได๋ ศาสนาพุทธนกิายเซน ซึ่ง ตกแต่งวัด
และเจดีย์ด้วยศิลปะเซรามิค อย่างสวยงาม

อาหาร เช้า    ห้องอาหารโรงแรม

วันท่ี 3
วัดเจดีย์มังกร - สนามบินดาลัด - สนามบินสวุรรณภูมิ

ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าสนามกอล์ฟ + Caddy fee + golf cart
ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าระวางกระเป๋า ท่ีมีน้ำหนักเกินจากท่ีสายการบินระบุไว้
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

� รูปภาพ



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/golf/1053

https://www.atsiamtour.com/golf/1053
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