 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

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

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



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินระหวา่ งประเทศ....... ..คา่ ใช้จา่ ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ อยทู่ ี่ลูกค้าเลือกเลน่ สนามใหน
การบริการ
กร๊ ปุ สว่ นตัว 2 คนขึ้นไป
ไกด์พดู ไทย - อังกฤษ
รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
เลือก 2 ใน 6 สนาม ตามรายการเดินทาง

กร๊ ปุ สว่ นตัวกลมุ่ ออกรอบ จำนวน 4 ทา่ น / กลมุ่
เดินทาง 2 ท่าน อาจต้องออกรอบกับคนอื่นอีก 2 ท่าน
สถานที่ท่องเที่ยว
สุสานโฮจิมินห์
ผา่ นชมอดีตทำเนยี บประธานาธบิ ดี
วัดเจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วิหารวรรณกรรมวันเหมียว
สะพานแสงอาทิตย์
การแสดงหนุ่ กระบอกน้ำ
สบายๆช้อปป้ ิง
ตลาดถนน 36 สาย
หมายเหตุ: รายการเดินทาง สนามกอล์ฟ เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทางเลน่ กอล์ฟ

ราคา/คน
(Weekday/Weekend)
17,650.- / เพิ่ม 3,000.15,700.- / เพิ่ม 3,000.15,000.- / เพิ่ม 3,000.14,300.- / เพิ่ม 3,000.13,700.- / เพิ่ม 3,000.-

เดินทาง 2 คน
เดินทาง 3 คน
เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน

สนามกอล์ฟที่มีให้ลูกค้าได้เลือกเลน่
1. Chi Linh Star Golf Club

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

สนามกอล์ฟที่มีให้ลูกค้าได้เลือกเลน่
2. Dai Lai Golf Club
3. Hanoi Golf Club
4. Long Bien Golf Club
5. Sky Lake Resort
6. Tam Dao


website
http://dailaistargolf.com.vn/en/
http://www.1golf.eu/en/club/hanoi-golf-club
http://longviengolfresort.com/
http://skylakegolfclub.vn/
http://tamdaogolf.com/modules.php?name=Homepage

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ฮานอย - ฮานอยซิต้ ที ั วร์
การเดินทาง ช่วงเช้า
00:00 พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ /สนามบินดอนเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
AtSiamTour คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
00:00 ออกเดินทางสกู่ รงุ ฮานอยโดย เที่ยวบินที่... สายการบิน
00:00 ถึงสนามบินนอยไบ กรงุ ฮานอย ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ฮานอย - ฮานอยซิต้ ที ั วร์
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ย ว
สุสานโฮจิมินห์ อาคารขนาดใหญซ่ ึ่งเป็นที่เก็บรา่ งของโฮจิมินห์
อดีตประธานาธบิ ดีของเวียดนาม ที่ได้เสียชีวิตลงในปี 1969
รา่ งของเขาได้ถูกดองและเก็บไว้ที่สุสานโฮจิมินห์ แหง่ นี้ จึงนับว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อ
ชาวเวียดนามทั้ งประเทศ
และเป็นหนึง่ ในสถานที่ทอ่ งเที่ยวในกรงุ ฮานอยที่มีนักทอ่ งเที่ยวและชาวเวียดนามเข้าเยี่ยมชมม
ากที่สุดแหง่ หนึง่ สุสานประธานาธบิ ดีโฮจิมินห์ ปิดบรกิ ารทุกวันจันทร์และศุกร์ และ
ปิดบรกิ ารชว่ งเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน
ชม อดีตทำเนีย ประธานาธิบดี... บ้านพั กไม้ สองชั้ นลุง โฮ
และห้องทำงานพร้อมชมรถยนต์ท่ใี ช้ขณะยังมีชีวิตอยู่
ชม วั ดเจดีย์เสาเดียว ตั้ งอยกู่ ลางสระบัว เดี๋ยวนี้ไมม่ ีบัวแล้ว
สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพทุ ธบูชาให้แก่ เจ้าแมก่ วนอิม
ช่วงบ่าย
ชม วิห ารวรรณกรรมวั นเหมียว หรอื วัดจอหงวน
ซึ่งนับเป็นวิทยาลัยแหง่ แรกของเวียดนามสมัยก่อนที่นเ่ี ป็นวัดและเป็นแหล่งศึกษาวิชาชั้ นสูงขอ
งบรรดาโอรสของกษัตรยิ ์ และขุนนาง
ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ และไหว้พระที่ วั ดหง๊ อกเซิน พร้อมชมเตา่ สต๊าฟ
ซึ่งวา่ เป็นเตา่ ศักด์ สิ ิทธ์ ิ ที่อาศัยอยใู่ นทะเลสาบนี้
อิสระช้อปป้ งิ ที่ ถนนนสายเก่า 36 สาย เป็นถนนที่มีประวัติความเป็นมาหลายร้อยปี
มีของที่ระลึก สินค้าต่างๆขายมากมาย ซึ่งเมื่อก่อนจะขายของเน้นทางหัตถกรรม
แต่สมัยนี้ นั้นขายของหลากหลายรปู แบบ และมีร้านอาหารแบบ Food Street
ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชิมมากมาย
ท้ายสดุ ของการทอ่ งที่ยวประจำวันคือชมการแสดง โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ศิลปประจำชาติของเ
วียดนาม หนึง่ เดียวมีการแสดงเฉพาะที่เวียดนามเทา่ นั้ น

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ฮานอย - ฮานอยซิต้ ที ั วร์
อาหาร

มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย ็น
ภัตตาคาร

ที่พัก

Chalcedony hotel , Golden Silk Hotel or similar hotel 4*

วันที่ 2
สนามกอล์ฟ Chi Linh Star and Country Club
การเดินทาง ช่วงเช้า
รับลูกค้าจากโรงแรมที่พักเดินทางสู่สนามกอล์ฟ
ช่วงบ่าย
รับลูกค้าจากสนามกอล์ฟ เดินทางกลับสโู่ รงแรมที่พัก
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ย ว
ให้ลูกค้าได้สนกุ สนานสนาม ท้าทายความสามารถกับสนาม Chi Lin Star Golf Course
ตั้ งอยใู่ นเมือง Chi Lin อยหู่ า่ งจากตัวเมืองฮานอยประมาณ 70 กิโลเมตร สนามกอล์ฟ ฉี หลิน
สตาร์ เป็นสนามเขาที่โชว์เลย์เอาท์เปิดเหน็ แฟร์เวย์เหน็ เขาเป็นคลื่น ไมใ่ ชส่ นามเขาแบบป่า
สภาพสนามสมบูรณ์ตลอดปี หญ้าบนแฟร์เวย์ตัดเป็นตาหมากรกุ สวยงาม
อาหาร

http://chilinhstargolf.com.vn/en/
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
อิสระตามอัธยาศัยที่สนามกอล์ฟ

ที่พัก

มื้อเย ็น
ภัตตาคาร
Chalcedony hotel , Golden Silk Hotel or similar hotel

วันที่ 3
สนามกอล์ฟ Long Bien Golf Course - กรงุ เทพฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า
รับลูกค้าจากโรงแรมที่พัก เดินทางสู่สนามกอล์ฟ Long Bien Golf Club
ช่วงบ่าย
หลังเสรจ็ สิ้ นการเลน่ กอล์ฟเดินทางกลับยังกรงุ ฮานอย...
เวลาสมควรเดินทางสสู่ นามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
00:00 เดินทางสสู่ นามบินดอนเมือง /สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน...
00:00 เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง /สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ท่ีย ว
ให้ลูกค้าได้สนกุ สนานสนาม ท้าทายความสามารถกับสนาม Long Bien Golf
Club ฮานอยกอล์ฟคลับ ตั้ งอยู่ทางตอนเหนอื ของกรงุ ฮานอย
และเป็นสนามกอล์ฟที่อยไู่ กล้กับสนามบินนอยไบ จากสนามบินใช้เวลเดินทางเพียว 15 นามี
และใช้เวลาเดินทาง 40 นาที จากเมืองฮานอย ฮานอยกอล์ฟคลับ เป็นสนามกอล์ฟ 18 หลมุ
ที่ทา่ นจะได้พบกับความตื่นเต้นและท้าทาย
http://golfauvietnam.com/long-bien-golf-course/
ช่วงบ่าย
เดินทางกลับกรงุ ฮานอยอิสระพักผอ่ นตามอัธยาศัย...
จนได้เวลานัดหมายเพื่อเดินทางสสู่ นามบิน
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

อาหาร

มื้อกลางวั น
อิสระที่สโมสรสนามกอล์ฟ
[เงื่อนไข]
ราคานี้ รวม
คา่ ที่พักระดับ 4* จำนวน 2 คืน (พัก2คน/ห้อง)
คา่ ทอ่ งเที่ยวตามรายการเดินทาง

คา่ รถรับสง่ ตลอดการเดนทาง
ค่า Green Fee ทั้ งสองสนาม
คา่ ไกด์บรกิ ารจลอดการเดินทาง
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ราคานี้ ไมร่ วม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป/กลับ กรงุ เทพฯ - ฮานอย
คา่ ทิปไกด์ คนขับรถ
Buggy Fee, other rental fee
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
หมายเหตุ:
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เดู ินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพ่มิ เติมท่ี

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

