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ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม ฮานอย 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 2 ใน 6 สนาม ตามรายการเดินทาง
กรุ๊ปส่วนตัวกลุ่มออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม
เดินทาง 2 ท่าน อาจต้องออกรอบกับคนอื่นอีก 2 ท่าน

สถานท่ีท่องเท่ียว

สุสานโฮจิมินห์
วัดเจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ 
วิหารวรรณกรรมวันเหมียว 
การแสดงหุน่กระบอกน้ำ

 ราคา

จำนวนผู้เดินทางเล่นกอล์ฟ ราคา/คน
(Weekday/Weekend)

เดินทาง     2     คน 18,500 / เพิ่ม 3,000

เดินทาง     3     คน 16,500 / เพิ่ม 3,000

เดินทาง   4 - 5   คน 15,800 / เพิ่ม 3,000

เดินทาง   6 - 7   คน 15,000 / เพิ่ม 3,000

เดินทาง   8 - 9   คน 14,500 / เพิ่ม 3,000

สนามกอล์ฟท่ีมีให้ลูกค้าได้เลือกเล่
น website

1. Chi Linh Star Golf Club http://chilinhstargolf.com.vn/en/

2. Dai Lai Golf Club http://dailaistargolf.com.vn/en/

3. Hanoi Golf Club http://www.1golf.eu/en/club/hanoi-golf-club

http://chilinhstargolf.com.vn/en/
http://dailaistargolf.com.vn/en/
http://www.1golf.eu/en/club/hanoi-golf-club/


4. Long Bien Golf Club http://longviengolfresort.com/

5. Sky Lake Resort http://skylakegolfclub.vn/

6. Tam Dao http://tamdaogolf.com/modules.php?
name=Homepage

สนามกอล์ฟท่ีมีให้ลูกค้าได้เลือกเล่
น website

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินนอยไบ - ฮานอยซิตี้ ทัวร์

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Noi+Bai+International+Airport,+S%C3%B3c+S%C6%
A1n,+Hanoi,+Vietnam/Hanoi,+Vietnam/Ho+Chi+Minh+Mausoleum,+H%C3%B9ng+V%C6
%B0%C6%A1ng,+%C4%90i%E1%BB%87n+Bi%C3%AAn,+Ba+%C4%90%C3%ACnh,+Han
oi,+Vietnam/@21.1102761,105.7456491,12z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x31
35021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!1m5!1m1!1s0x3
135008e13800a29:0x2987e416210b90d!2m2!1d105.8201408!2d21.0031177!1m5!1m1!1s0
x3135aba15ec15d17:0x620e85c2cfe14d4c!2m2!1d105.8346447!2d21.0367789!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 

05:30     คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - H  สายการบินไทย
07:45     ออกเดินทางสู่กรงุฮานอย  เท่ียวบินท่ี TG 560
09:35     ถึงสนามบินนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว
เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง พร้อมนำชมสถานท่ีท่องเท่ียว

http://longviengolfresort.com/
http://skylakegolfclub.vn/
http://tamdaogolf.com/modules.php?name=Homepage
https://www.google.co.th/maps/dir/Noi+Bai+International+Airport,+S%25C3%25B3c+S%25C6%25A1n,+Hanoi,+Vietnam/Hanoi,+Vietnam/Ho+Chi+Minh+Mausoleum,+H%25C3%25B9ng+V%25C6%25B0%25C6%25A1ng,+%25C4%2590i%25E1%25BB%2587n+Bi%25C3%25AAn,+Ba+%25C4%2590%25C3%25ACnh,+Hanoi,+Vietnam/@21.1102761,105.7456491,12z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x3135021539afc453:0xe6e0faa3520226b4!2m2!1d105.8041709!2d21.2187149!1m5!1m1!1s0x3135008e13800a29:0x2987e416210b90d!2m2!1d105.8201408!2d21.0031177!1m5!1m1!1s0x3135aba15ec15d17:0x620e85c2cfe14d4c!2m2!1d105.8346447!2d21.0367789!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว  

สุสานโฮจิมินห์  ท่ีเก็บรา่งของโฮจิมินห์
อดีตประธานาธบิดีของเวียดนาม จึงนับว่าเป็นสถานท่ีท่ีมีความสำคัญต่อชาวเวียดน
ามท้ังประเทศ
และเป็นหนึง่ในสถานท่ีท่องเท่ียวในกรงุฮานอยท่ีมีนักท่องเท่ียวและชาวเวียดนามเข้
าเย่ียมชมมากท่ีสุดแหง่หนึง่ 
ชม อดีตทำเนียประธานาธิบดี... บ้านพักไม้สองช้ันลุงโฮ

และห้องทำงานพร้อมชมรถยนต์ท่ีใช้ขณะยังมีชีวิตอยู่
ชม วัดเจดีย์เสาเดียว ต้ังอยู่กลางสระบัว สร้างข้ึนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่
เจ้าแม่กวนอิม  
ชม วิหารวรรณกรรมวันเหมียว หรอื วัดจอหงวน

ซึ่งนับเป็นวิทยาลัยแหง่แรกของเวียดนามสมัยก่อนท่ีนีเ่ป็นวัดและเป็นแหล่งศึกษาวิ
ชาช้ันสูงของบรรดาโอรสของกษัตรย์ิ และขุนนาง 
ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ และไหว้พระท่ี วัดหง๊อกเซิน พร้อมชมเต่าสต๊าฟ
ซึ่งเป็นเต่าศักดิ์ สิทธ ิ์  ท่ีอาศัยอยู่ในทะเลสาบนี้  
อิสระช้อปป้ิงท่ี ถนนนสายเก่า 36 สาย เป็นถนนท่ีมีประวัติความเป็นมาหลายร้อยปี
 มีของท่ีระลึก สินค้าต่างๆขายมากมาย 
ท้ายสุดของการท่องท่ียวประจำวันคือชมการแสดง โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ศิลปะประจำชาติข
องเวียดนาม

อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ภัตตาคาร 

ท่ีพัก Lan Vien Hanoi Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินนอยไบ - ฮานอยซิตี้ ทัวร์

วันท่ี 2
สนามกอล์ฟ Chi Linh Star and Country Club

https://lan-vien.hanoihotelsonline.com/en/


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Chi+Linh+Star+Golf+%26+Country+Club,+Th%C3%
A1i+H%E1%BB%8Dc,+Ch%C3%AD+Linh,+H%E1%BA%A3i+D%C6%B0%C6%A1ng,+Vietn
am/Golden+Silk+Boutique+Hotel,+H%C3%A0ng+Gai,+Hang+Gai,+Ho%C3%A0n+Ki%E1%
BA%BFm,+Hanoi,+Vietnam/@21.0101593,105.845051,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1
m5!1m1!1s0x313579a7aaaaaaab:0xc1629d65a155cb14!2m2!1d106.4011533!2d21.098881
2!1m5!1m1!1s0x3135abbe2ded888d:0x272d140f8980b8f2!2m2!1d105.8494765!2d21.0312
851!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  

เดินทางสู่สนามกอล์ฟ Chi Lin Star Golf Course
หลังเสรจ็สิ้ นการเล่นกอล์ฟ ทานอาหารกลางวันก่อนเดินทางกลับสู่โรงแรมท่ีพัก
อิสระตามอัธยาศัย

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว 

ให้ลูกค้าได้สนกุสนานสนาม ท้าทายความสามารถกับสนาม Chi Lin Star Golf
Course

ต้ังอยู่ในเมือง Chi Lin อยู่หา่งจากตัวเมืองฮานอยประมาณ 70
กิโลเมตร สนามกอล์ฟ ฉี หลิน สตาร์
เป็นสนามเขาท่ีโชว์เลย์เอาท์เปิดเหน็แฟร์เวย์เหน็เขาเป็นคลื่น
ไม่ใช่สนามเขาแบบป่า สภาพสนามสมบูรณ์ตลอดปี
หญ้าบนแฟร์เวย์ตัดเป็นตาหมากรกุสวยงาม

http://chilinhstargolf.com.vn/en/

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม 
กลางวัน    อิสระท่ีสนามกอล์ฟ (ลูกค้าจ่ายเอง)
เย็น          ภัตตาคาร 

ท่ีพัก Lan Vien Hanoi Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
สนามกอล์ฟ Chi Linh Star and Country Club

https://www.google.co.th/maps/dir/Chi+Linh+Star+Golf+%2526+Country+Club,+Th%25C3%25A1i+H%25E1%25BB%258Dc,+Ch%25C3%25AD+Linh,+H%25E1%25BA%25A3i+D%25C6%25B0%25C6%25A1ng,+Vietnam/Golden+Silk+Boutique+Hotel,+H%25C3%25A0ng+Gai,+Hang+Gai,+Ho%25C3%25A0n+Ki%25E1%25BA%25BFm,+Hanoi,+Vietnam/@21.0101593,105.845051,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x313579a7aaaaaaab:0xc1629d65a155cb14!2m2!1d106.4011533!2d21.0988812!1m5!1m1!1s0x3135abbe2ded888d:0x272d140f8980b8f2!2m2!1d105.8494765!2d21.0312851!3e0?hl=en
http://chilinhstargolf.com.vn/en/
https://lan-vien.hanoihotelsonline.com/en/


วันท่ี 3
สนามกอล์ฟ Long Bien Golf Course - สนามบินนอยไบ - สนามบินสวุรรณภูมิ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Chi+Linh+Star+Golf+%26+Country+Club,+Th%C3%
A1i+H%E1%BB%8Dc,+Ch%C3%AD+Linh,+H%E1%BA%A3i+D%C6%B0%C6%A1ng,+Vietn
am/Long+Bien+Golf+Course,+Long+Bi%C3%AAn,+Hanoi,+Vietnam/Vietnam,+Hanoi,+S%
C3%B3c+S%C6%A1n,+Hi%E1%BB%81n+Ninh,+Noi+Bai+Airport/@21.1416289,105.822409
1,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x313579a7aaaaaaab:0xc1629d65a155cb1
4!2m2!1d106.4011533!2d21.0988812!1m5!1m1!1s0x3135a96e8f185ef9:0xe695123a455d2c
09!2m2!1d105.8957718!2d21.0376249!1m5!1m1!1s0x3135031943b0786f:0x45356e1e2233
f979!2m2!1d105.8040427!2d21.2564856!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 

หลังอาหารเช้า เดินทางสู่สนามกอล์ฟ Long Bien Golf Club    
หลังเสรจ็สิ้ นการเล่นกอล์ฟเดินทางกลับยังกรงุฮานอย...
เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
20:45    เหนิฟ้าจากสนามบินนอยไบ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 565
22:35    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว  

สนกุสนานสนาม ท้าทายความสามารถกับสนาม Long Bien Golf
Club ฮานอยกอล์ฟคลับ

อยู่ทางตอนเหนอืของกรงุฮานอย
และเป็นสนามกอล์ฟท่ีอยู่ไกล้กับสนามบินนอยไบ
จากสนามบินใช้เวลเดินทางเพียว 15 นามี และใช้เวลาเดินทาง 40 นาที
จากเมืองฮานอย ฮานอยกอล์ฟคลับ เป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุม
ท่ีท่านจะได้พบกับความตื่นเต้นและท้าทาย

http://golfauvietnam.com/long-bien-golf-course/

หลังเสรจ็ภาระกิจท่ีสนามกอล์ฟ
เดินทางกลับกรงุฮานอยอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย...
จนได้เวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน

https://www.google.co.th/maps/dir/Chi+Linh+Star+Golf+%2526+Country+Club,+Th%25C3%25A1i+H%25E1%25BB%258Dc,+Ch%25C3%25AD+Linh,+H%25E1%25BA%25A3i+D%25C6%25B0%25C6%25A1ng,+Vietnam/Long+Bien+Golf+Course,+Long+Bi%25C3%25AAn,+Hanoi,+Vietnam/Vietnam,+Hanoi,+S%25C3%25B3c+S%25C6%25A1n,+Hi%25E1%25BB%2581n+Ninh,+Noi+Bai+Airport/@21.1416289,105.8224091,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x313579a7aaaaaaab:0xc1629d65a155cb14!2m2!1d106.4011533!2d21.0988812!1m5!1m1!1s0x3135a96e8f185ef9:0xe695123a455d2c09!2m2!1d105.8957718!2d21.0376249!1m5!1m1!1s0x3135031943b0786f:0x45356e1e2233f979!2m2!1d105.8040427!2d21.2564856!3e0?hl=en
http://golfauvietnam.com/long-bien-golf-course/


อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม 
กลางวัน    อิสระท่ีสนามกอล์ฟ (ลูกค้าจ่ายเอง)

วันท่ี 3
สนามกอล์ฟ Long Bien Golf Course - สนามบินนอยไบ - 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/1055

https://www.atsiamtour.com/golf/1055
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