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ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 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 4 สนาม ตามรายการเดินทาง
กรุ๊ปส่วนตัวกลุ่มออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม
เดินทาง 2 ท่าน อาจต้องออกรอบกับคนอื่นอีก 2 ท่าน

สถานท่ีท่องเท่ียว

ชมย่านเมืองเก่าฮอยอัน 
ชมสะพานเก่าญี่ปุ่น  
ศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรม   
พิพิธภัณฑ์เซรามิก 
บ้านโบราณเลขท่ี 101

สบายๆช้อปป้ิง

ตลาดพื้ นเมือง ในเมืองเก่า

 ราคา

จำนวนผู้เดินทางเล่นกอล์ฟ ราคา/คน
(Weekday / Weekend)

เดินทาง     2     คน 23,300 / 3,000

เดินทาง     3     คน 21,500 / 3,000

เดินทาง   4 - 5   คน  19,900 / 3,000

เดินทาง   6 - 7   คน  18,800 / 3,000

เดินทาง   8 - 9   คน 18,300 / 3,000

สนามกอล์ฟท่ีมีให้ลูกค้าได้เลือกเล่น Website

     1. DaNang Golf Course http://www.dananggolfclub.com/

http://www.dananggolfclub.com/


     2. Mongomerielink Golf ourse http://www.montgomerielinks.com/

     3. Bana Hill Golf Corse http://www.banahillsgolf.com/ 

     4. Laguna Hue Golf Course http://lagunagolf.com/ 

สนามกอล์ฟท่ีมีให้ลูกค้าได้เลือกเล่น Website

 รายละเอียด

 

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินดานัง - ดานัง ซิตี้ ทัวร์

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Da+Nang+International+Airport,+H%E1%BA%A3i+C
h%C3%A2u+District,+Da+Nang,+Vietnam/H%E1%BB%99i+An,+Quang+Nam+Province,+V
ietnam/@15.9680224,108.2003045,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x314219
a273df52d1:0xb203f9fca295071a!2m2!1d108.2008338!2d16.0563276!1m5!1m1!1s0x31420
dd4e1353a7b:0xae336435edfcca3!2m2!1d108.3380469!2d15.8800584?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  

08:30    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - F 
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 
11:00    เหนิฟ้าสู่เมืองดานัง เท่ียวบินท่ี PG 947
12:35    ถึงสนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม
ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว
เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง พร้อมนำชมสถานท่ีท่องเท่ียว

http://www.montgomerielinks.com/
http://www.banahillsgolf.com/
http://lagunagolf.com/
https://www.google.co.th/maps/dir/Da+Nang+International+Airport,+H%25E1%25BA%25A3i+Ch%25C3%25A2u+District,+Da+Nang,+Vietnam/H%25E1%25BB%2599i+An,+Quang+Nam+Province,+Vietnam/@15.9680224,108.2003045,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x314219a273df52d1:0xb203f9fca295071a!2m2!1d108.2008338!2d16.0563276!1m5!1m1!1s0x31420dd4e1353a7b:0xae336435edfcca3!2m2!1d108.3380469!2d15.8800584?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว  

ชม ย่านเมืองเก่าฮอยอัน ซึ่งองค์การยูเนสโก้ ให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
เพราะความงดงามและเก่าแก่ของบ้านเมือง 

ชม ศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรม

ท่ีโดดเด่นท่ีสุดภายในศูนย์วัฒนธรรมคือโรงละครหลังเล็ก
ท่ีจัดการแสดงพื้ นเมืองท่ีหาดูได้ยากของชาวเวียดนาม
ชม พิพิธภัณฑ์เซรามิก บ้านไม้ 2 ช้ัน
ด้ังเดิมเป็นชาวจีนฟุกเกี๋ยนท่ีเข้ามาติดต่อซื้ อขายยาสมุนไพร
และไม่กลับถิ่นฐานเดิม
ปัจจุบันจึงดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์เซรามิกท่ีจัดแสดงโบราณวัตถุเอาไว้อย่างเป็
นหมวดหมู่ต้ังแต่ ถ้วย ขาม เครือ่งใช้ไม้สอยสมัยโบราณ
ชม สะพานญี่ปุ่น สร้างข้ึนโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นในพุทธศตวรรษท่ี 23
เพื่อต่อเชื่อมระหว่างเขตชุมชนชาวจีนและญี่ปุ่น 
ชม บ้านโบราณเลขท่ี 101 ของชาวจีนในตระกูล Tan ky
ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นสมาคมของชาวจีนจากมณฑลกวางตุ้ ง มณฑลกวางสี
ฟุเกว๋ียน ใช้เป็นท่ีชุมนมุกัน
ช้อปป้ิง ณ ตลาดพ้ืนเมือง ตามอัธยาศัย 

อาหาร กลางวัน     ภัตตาคาร
เย็น           ภัตตาคาร

ท่ีพัก Lasenta Hoi An Hotel หรอื Hoi An Historic Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินดานัง - ดานัง ซิตี้ ทัวร์

วันท่ี 2
Mongomerielink Golf Course

https://lasentahotel.com/en/
https://www.melia.com/en/hotels/vietnam/hoi-an/the-hoi-an-historic-hotel-managed-by-melia-hotels-international/index.htm


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Thanh+Binh+Riverside+Hotel,+Nguy%E1%BB%85n+
Du,+C%E1%BA%A9m+Ph%C3%B4,+H%E1%BB%99i+An,+Quang+Nam+Province,+Vietna
m/Montgomerie+Links+Vietnam,+%C4%90i%E1%BB%87n+Ng%E1%BB%8Dc,+%C4%90i
%E1%BB%87n+B%C3%A0n,+Quang+Nam+Province,+Vietnam/@15.9204421,108.262013
8,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x31420e62960d82cd:0x10fec6220e03368
e!2m2!1d108.3221963!2d15.8766007!1m5!1m1!1s0x314210526bf356ab:0x845407b189779
099!2m2!1d108.284213!2d15.961714?hl=en

การเดินทาง เช้า+บ่าย  

หลังอาหารเดินทางสู่สนามกอล์ฟ  Montgomerie Links

หลังเสรจ็จากการออกรอบและทานอาหารแล้ว เดินทางกลับสู่โรงแรมท่ีพัก
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันท่ี 2
Mongomerielink Golf Course

https://www.google.co.th/maps/dir/Thanh+Binh+Riverside+Hotel,+Nguy%25E1%25BB%2585n+Du,+C%25E1%25BA%25A9m+Ph%25C3%25B4,+H%25E1%25BB%2599i+An,+Quang+Nam+Province,+Vietnam/Montgomerie+Links+Vietnam,+%25C4%2590i%25E1%25BB%2587n+Ng%25E1%25BB%258Dc,+%25C4%2590i%25E1%25BB%2587n+B%25C3%25A0n,+Quang+Nam+Province,+Vietnam/@15.9204421,108.2620138,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x31420e62960d82cd:0x10fec6220e03368e!2m2!1d108.3221963!2d15.8766007!1m5!1m1!1s0x314210526bf356ab:0x845407b189779099!2m2!1d108.284213!2d15.961714?hl=en


สถานท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว 

ให้ลูกค้าได้สนกุสนานสนาม ท้าทายความสามารถกับสนาม Montgomerie Links
 located midway between Hoi An and Danang, Vietnam’s vibrant
third largest city. It is just 15 minutes drive from Danang
International Airport, which is serviced by direct local and
international flights.
Life and style go hand in hand at Montgomerie Links. Residents
are surrounded by one of the most beautiful golf courses in Asia,
and the unique Central Coast location is ideal with abundant
recreational and cultural attractions all within easy reach. 
Eight-time European Order of Merit winner and 2010 Ryder Cup-
winning captain, Colin Montgomerie, designed the beautifully
presented links-style course. It was the first – and remains the best
– of the new courses to be created in the Central Coast area and
the accolades have already started to grow. The 2012 Forbes
Travel Guide rated Montgomerie Links as one of Asia’s ten most
elite courses, and it recently won a prestigious Asia Pacific Property
Award.

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม 
กลางวัน   อิสระท่ีสนามกอล์ฟ (ลูกค้าจ่ายเอง)
เย็น          ภัตตาคาร   

ท่ีพัก Vanda Danang Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
Mongomerielink Golf Course

วันท่ี 3
DaNang Golf Course 

https://www.vandahotel.vn/


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/M%C6%B0%E1%BB%9Dng+Thanh+Luxury+Da+Nan
g+Hotel,+270+V%C3%B5+Nguy%C3%AAn+Gi%C3%A1p,+B%E1%BA%AFc+M%E1%BB%B
9+Ph%C3%BA,+Ng%C5%A9+H%C3%A0nh+S%C6%A1n,+%C4%90%C3%A0+N%E1%BA%
B5ng+550000,+Vietnam/BRG+Danang+Golf+Resort,+Ho%C3%A0+H%E1%BA%A3i,+Ng%C
5%A9+H%C3%A0nh+S%C6%A1n,+%C4%90%C3%A0+N%E1%BA%B5ng,+Vietnam/@16.0
129343,108.2290352,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3142177a5081b45b:0
x1dba027958889476!2m2!1d108.247343!2d16.054515!1m5!1m1!1s0x314210f9acfb76a1:0
x55c05d34f3e7b9fd!2m2!1d108.2757086!2d15.9717272?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  

หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สนามกอล์ฟ  DaNang Golf Course 
หลังเสรจ็จากการออกรอบและทานอาหารแล้ว เดินทางกลับสู่โรงแรมท่ีพัก
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ให้ลูกค้าได้สนกุสนานสนาม ท้าทายความสามารถกับสนาม DaNang Golf Course 

situated on the fledgling central coast of Vietnam amid 150
hectares of dunescape similar to what the world’s first golf courses
were carved from.
Its chief feature is a 7,160-yard, 18-hole, links-style layout that was
designed inthe true spirit of the game — blown-out bunkers, firm
and fast fairways that bleed gently into wild seaside vegetation,
rugged waste areas, swales and hollows
Design by Australian golf legend and former world No. 1 Greg
Norman. It lies in close proximity to two of Vietnam’s most historic
destinations — UNESCO World Heritage sites Hoi An and Hue —
and offers breathtaking views of the Marble Mountains, East Sea
and Cham Islands 

วันท่ี 3
DaNang Golf Course 

https://www.google.co.th/maps/dir/M%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng+Thanh+Luxury+Da+Nang+Hotel,+270+V%25C3%25B5+Nguy%25C3%25AAn+Gi%25C3%25A1p,+B%25E1%25BA%25AFc+M%25E1%25BB%25B9+Ph%25C3%25BA,+Ng%25C5%25A9+H%25C3%25A0nh+S%25C6%25A1n,+%25C4%2590%25C3%25A0+N%25E1%25BA%25B5ng+550000,+Vietnam/BRG+Danang+Golf+Resort,+Ho%25C3%25A0+H%25E1%25BA%25A3i,+Ng%25C5%25A9+H%25C3%25A0nh+S%25C6%25A1n,+%25C4%2590%25C3%25A0+N%25E1%25BA%25B5ng,+Vietnam/@16.0129343,108.2290352,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3142177a5081b45b:0x1dba027958889476!2m2!1d108.247343!2d16.054515!1m5!1m1!1s0x314210f9acfb76a1:0x55c05d34f3e7b9fd!2m2!1d108.2757086!2d15.9717272?hl=en


อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม 
กลางวัน    อิสระท่ีสนามกอล์ฟ (ลูกค้าจ่ายเอง)
เย็น          ภัตตาคาร    

ท่ีพัก Vanda Danang Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 3
DaNang Golf Course 

วันท่ี 4
สนามบินดานัง - สนามบินสวุรรณภูมิ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/M%C6%B0%E1%BB%9Dng+Thanh+Luxury+Da+Nan
g+Hotel,+270+V%C3%B5+Nguy%C3%AAn+Gi%C3%A1p,+B%E1%BA%AFc+M%E1%BB%B
9+Ph%C3%BA,+Ng%C5%A9+H%C3%A0nh+S%C6%A1n,+%C4%90%C3%A0+N%E1%BA%
B5ng+550000,+Vietnam/Da+Nang+International+Airport,+H%E1%BA%A3i+Ch%C3%A2u
+District,+Da+Nang,+Vietnam/@16.0607849,108.2067903,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12
!1m5!1m1!1s0x3142177a5081b45b:0x1dba027958889476!2m2!1d108.247343!2d16.05451
5!1m5!1m1!1s0x314219a273df52d1:0xb203f9fca295071a!2m2!1d108.2008338!2d16.05632
76?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    

หลังอาหารเช้า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย   
ได้เวลาตามนัดหมาย
นำท่านเดินทางสู่สนามบินดานังเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ 
13:40    เหนิฟ้าจากสนามบินดานัง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์  เท่ียวบินท่ี
PG948
15:20    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว       

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยในเมืองดานัง จนกว่าจะถึงเวลาท่ีนัดหมาย

https://www.vandahotel.vn/
https://www.google.co.th/maps/dir/M%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng+Thanh+Luxury+Da+Nang+Hotel,+270+V%25C3%25B5+Nguy%25C3%25AAn+Gi%25C3%25A1p,+B%25E1%25BA%25AFc+M%25E1%25BB%25B9+Ph%25C3%25BA,+Ng%25C5%25A9+H%25C3%25A0nh+S%25C6%25A1n,+%25C4%2590%25C3%25A0+N%25E1%25BA%25B5ng+550000,+Vietnam/Da+Nang+International+Airport,+H%25E1%25BA%25A3i+Ch%25C3%25A2u+District,+Da+Nang,+Vietnam/@16.0607849,108.2067903,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3142177a5081b45b:0x1dba027958889476!2m2!1d108.247343!2d16.054515!1m5!1m1!1s0x314219a273df52d1:0xb203f9fca295071a!2m2!1d108.2008338!2d16.0563276?hl=en


อาหาร เช้า    ห้องอาหารโรงแรม 

วันท่ี 4
สนามบินดานัง - สนามบินสวุรรณภูมิ

ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 3 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/1056

https://www.atsiamtour.com/golf/1056
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