 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 7 ม.ค. 2019 15:07

ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม ดาลัด 4 วัน 3 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัวตั้ งแต่ 2 ทา่ น
Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินบินตรง กรงุ เทพ - ดาลัด Vietjet Air...ราคาทัวร์กอล์ฟอาจเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
กร๊ ปุ ส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
ไกด์พูดไทย - อังกฤษ
รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ

เลือก 2 ใน 3 สนาม ตามรายการเดินทาง
กร๊ ปุ สว่ นตัวกลมุ่ ออกรอบ จำนวน 4 ทา่ น / กลมุ่
เดินทาง 2 ท่าน อาจต้องออกรอบกับคนอื่นอีก 2 ท่าน
สถานท่ีท่องเท่ีย ว
น้ำตกดาลันทา
สบายๆช้อปป้ ิง
ช้อปป้ ิงที่ตลาดดาลัด




ราคา
จำนวนลูกค้าเดินทางเล่นกอล์ฟ

ราคา / คน
dalat+sacom /dalat+1200 golf/sacom+1200Golf

จำนวน 2 - 3 คน
จำนวน 4 - 5 คน
จำนวน 6 - 7 คน
จำนวน 8 - 9 คน
Surcharge Weekend
01 Buggy / 1 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

22,500 / 24,200 / 24,000.18,500 / 20,000 / 20,000.18,500 / 20,000 / 20,000.17,200 / 18,800 / 18,500.500 / 630 / 700
550 / 660 / รอราคา
3,500.-

รายละเอียด

วันที่ 1

สวุ รรณภูมิ - ดาลัด - ซิต้ ที ั วร์

วันที่ 1

สวุ รรณภูมิ - ดาลัด - ซิต้ ที ั วร์
การเดินทาง ช่วงเช้า
09.10 คณะพร้อมที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ...
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบรษิ ั ทให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกให้แกท่ า่ น
11:10 ออกเดินทางสู่ ดาลัด โดยสายการบิน Viet Jet เที่ยวบินที่ VZ 940
12:55 ถึงสนามบิน Lien Khuong International Airport เมืองดาลัด
ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
ไกด์รอให้การต้อนรับ พร้อมเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
กอ่ นที่จะเข้าเช็คอินที่พัก
ช่วงบ่าย
หลังพักผอ่ น นำเดินทางชมน้ำตกดาทันลา
และอิสระเดินช้อปป้ งิ ในตลาดดาลัดตามอัธยาศัย
สถานที่ท่องเ ช่วงบ่าย
ที่ยว
เม ืองดาลั ด เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสดชื่น
สบายตลอดทั้ งปีเพราะวา่ อยสู่ ูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางถึง 1,500 เมตร
เป็นเสมือนสวิสเซอร์แลนด์ของเวียดนามเลยก็วา่ ได้
เพราะนอกจากอากาศที่เย็นสบายแล้วยังมีบรรยากาศก็สวยงามเต็มไปด้วยสวนดอกไม้
เรยี กวา่ เป็นเมืองแหง่ ดอกไม้ของเวียดนาม
น้ำตกดาตั นลา Datanla Waterfall อยู่หา่ งจากตัวเมืองดาลัทไปทางทิศใต้ประมาณ 5
กิโลเมตร เป็นน้ำตกไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงดงาม
และมีหลายชั้ นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนยิ มอย่างมากจากนักท่องเที่ยว
อิสระช้อปป้ งิ ที่ตลาดเมืองดาลัด
อาหาร

มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร

วันที่ 1

สวุ รรณภูมิ - ดาลัด - ซิต้ ที ั วร์
ที่พัก

Ngoc Lan Hotel โรงแรมระดั บ 4*Deluxe

วันที่ 2

โรงแรมที่พัก - สนามกอล์ฟ - อสิ ระตามอัธยาศัย
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้านำเดินทางสสู่ นากอล์ฟ เพื่อออกรอบโชว์วงสวิง
ช่วงบ่าย
หลังเสรจ็ สิ้ นการเลน่ กอล์ฟ เชิญอิสระตามอัธยาศัย
สถานท่ีท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
นำเดินทางสู่สนามกอล์ฟ เพื่อลงดวลวงสวิงในตา่ งแดน
ซึ่งที่เมืองดาลัดนี้มีสนามให้ทา่ นเลือกเลน่ ทั้ งหมด 3 สนาม วั นแรก
นี้ข้ ึนอยกู่ ั บลูกค้าวา่ จะเลือกเลน่ สนามใดกอ่ น ตามรายการ 1 - 3
1.

Dalat Palace Golf Course

2. Sacom Golf Course
3. Dalat 1200 Golf Course

ช่วงบ่าย
อิสระตามอัธยาศัย ในเมืองดาลัด

วันที่ 2

โรงแรมที่พัก - สนามกอล์ฟ - อสิ ระตามอัธยาศัย
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
มื้อกลางวั น
อิสระตามอัธยาศัยที่ Club House
มื้อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก

Ngoc Lan Hotel โรงแรมระดั บ 4*Deluxe

วันที่ 3

โรงแรมที่พัก - สนามกอล์ฟ - อสิ ระตามอัธยาศัย
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้านำเดินทางสู่สนากอล์ฟ เพื่อออกรอบโชว์วงสวิง
ช่วงบ่าย
หลังเสรจ็ สิ้ นการเลน่ กอล์ฟ เชิญอิสระตามอัธยาศัย
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
นำเดินทางสู่สนามกอล์ฟ เพื่อลงดวลวงสวิงในต่างแดน
ซึ่งที่เมืองดาลัดนี้มีสนามให้ท่านเลือกเล่นทั้ งหมด 3 สนาม วั นที่สอง
นี้ข้ ึนอยู่กับลูกค้าว่าจะเลือกเล่นสนามใดก่อน ตามรายการ 1 - 3
1.

Dalat Palace Golf Course

2. Sacom Golf Course
3. Dalat 1200 Golf Course

ช่วงบ่าย
อิสระตามอัธยาศัย ในเมืองดาลัด

วันที่ 3

โรงแรมที่พัก - สนามกอล์ฟ - อสิ ระตามอัธยาศัย
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
มื้อกลางวั น
อิสระตามอัธยาศัยที่ Club House
มื้อเย็น
ภัตตาคาร

ที่พัก

Ngoc Lan Hotel โรงแรมระดั บ 4*Deluxe

วันที่ 4

อสิ ระช้อบป้ งิ - สนามบินดาลัด - สวุ รรณภูมิ
การเดินทาง

ช่วงเช้า
หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยช้อป ชมเมืองดาลัด จนได้เวลานัดหมาย
10:45 เดินทางสสู่ นามบินเมืองดาลัด เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
13.35 เหนิ ฟ้ ากลับสู่กรงุ เทพฯโดยสายการบิน Viet Jet เที่ยวบินที่ VZ 941

ช่วงบ่าย
15.20 เดินทางถึงกรงุ เทพฯโดยสวัสด์ ภิ าพ
สถานที่ท่องเที่ ช่วงเช้า
ยว
อิสระทอ่ งเที่ยวในเมืองดาลัด กอ่ นที่จะเดินทางสู่ Lien Khuong International
Airport เมืองดาลัด
อาหาร
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

ราคานี้รวม
ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Deluxe Room 3 คืน
คา่ สนามกอล์ฟ 2 สนาม
ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
คา่ รถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
คา่ มัคคเุ ทศก์ภาษาไทย และเจ้าหน้าที่ดแู ลตลอดการเดินทาง
คา่ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท (ตามเงือนไขบรษิ ั ทฯ)
ราคานี้ไมร่ วม
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินภายในประเทศ และระหวา่ งประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ฯลฯ
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับผ้ เดู ินทางชาวตา่ งชาติและผ้ ถู ือเอกสารตา่ งด้าว
ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มนอกเหนอื รายการ
คา่ ทิปไกด์เวียดนาม และ คนขับรถเวียดนาม
ภาษมี ูลค่าเพ่มิ 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3 %

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/golf/1054

