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ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม โฮจิมินห์ หวุงเต่า อโุมงกู๋จ ี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 6 สนาม ตามรายการเดินทาง
กรุ๊ปส่วนตัวกลุ่มออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม
เดินทาง 2 ท่าน อาจต้องออกรอบกับคนอื่นอีก 2 ท่าน

สถานท่ีท่องเท่ียว

อุโมงค์กู๋จี 
พิพิธภัณฑ์สงคราม 
กรมไปรษณย์ีกลาง 
โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม 

สบายๆช้อปป้ิง

ตลาดเบนถั่น

 ราคา

จำนวนผู้เดินทางเล่นกอล์ฟ ราคา/คน
(Weekday/Weekend)

เดินทาง      2     คน 23,900 / เพิ่ม 6,500

เดินทาง      3     คน 21,900 / เพิ่ม 6,500

เดินทาง    4 - 5   คน 20,900 / เพิ่ม 6,500

เดินทาง    6 - 7   คน 19,900 / เพิ่ม 6,500

เดินทาง    8 - 9   คน 18,900 / เพิ่ม 6,500

สนามกอล์ฟท่ีมีให้ลูกค้าเลือกเล่น website

Song Be Golf http://songbegolf.com/main/

http://songbegolf.com/main/


VietNam Golf http://vietnamgolfcc.com/

Long Thanh Golf http://www.longthanhgolfresort.com/

Twin Dove http://www.twindovesgolf.com/

Dong Nai Golf http://www.dongnaigolf.com.vn/home-en.php

Vung Tau Paradise Golf http://www.golfparadise.com.vn/

สนามกอล์ฟท่ีมีให้ลูกค้าเลือกเล่น website

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินโฮจิมินห์ - หวุงเต่า

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Tan+Son+Nhat+International+Airport,+Truong+Son
+Street,+Tan+Binh,+Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam/Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam/V%C5%
A9ng+T%C3%A0u,+Ba+Ria+-
+Vung+Tau,+Vietnam/@10.6178423,106.6220758,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1
m1!1s0x317529111aa89f9d:0xd8f09cc0aa1b27f3!2m2!1d106.6588245!2d10.8184631!1m5!
1m1!1s0x317529292e8d3dd1:0xf15f5aad773c112b!2m2!1d106.6296638!2d10.8230989!1m
5!1m1!1s0x31756fd4554f0cf5:0xb24fd23bf641fa40!2m2!1d107.136224!2d10.4113797!3e0?
hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     

05:30    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll - H สายการบินไทย  
07:35    ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ เท่ียวบินท่ี TG 550
09:05    ถึงสนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์
ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว
จากน้ันนำท่าน เดินทางสู่นครโฮจิมินห์
เพื่อท่องเท่ียวและเดินทางต่อสู่ เมืองหวุงเต่า ซึ่งหา่งจากนครโฮจิมินห์ ประมาณ 125
กิโลเมตร จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ 

http://vietnamgolfcc.com/
http://www.longthanhgolfresort.com/
http://www.twindovesgolf.com/
http://www.dongnaigolf.com.vn/home-en.php
http://www.golfparadise.com.vn/
https://www.google.co.th/maps/dir/Tan+Son+Nhat+International+Airport,+Truong+Son+Street,+Tan+Binh,+Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam/Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam/V%25C5%25A9ng+T%25C3%25A0u,+Ba+Ria+-+Vung+Tau,+Vietnam/@10.6178423,106.6220758,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x317529111aa89f9d:0xd8f09cc0aa1b27f3!2m2!1d106.6588245!2d10.8184631!1m5!1m1!1s0x317529292e8d3dd1:0xf15f5aad773c112b!2m2!1d106.6296638!2d10.8230989!1m5!1m1!1s0x31756fd4554f0cf5:0xb24fd23bf641fa40!2m2!1d107.136224!2d10.4113797!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ชม พิพิธภัณฑ์สงคราม สัมผัสบรรยากาศของชีวิตชาวเวียดนามให้ภาวะสงคราม
พิพิธภัณฑ์แหง่นี้ ได้รวบรวมรปูถ่ายของสงครามไว้มากมาย 
ถ่ายรปูคู่กับ โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม  ซึ่งจำลองมาจาก โบสถ์นอเธอร์ดามในฝรัง่เศส  
ชม กรมไปรษณีย์กลาง ของนครโฮจิมินห์ ไปรษณย์ีท่ีใหญ่ท่ีสุดในนครเวียดนาม  
เมืองหวุงเต่า ใหว้พระท่ี Whale Temple Christ Hill, Goddess of Mercy 
ชม รูปป้ันพระเยซู ขนาดใหญ่ต้ังอยู่บนเนนิเขาตรงจุดสูงสุดจะมองเหน็เมืองหวุงเต่า
และชายหาดแบบพาโนราม่า 
ได้เวลาสมควรเข้าเช็คอินท่ีพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

อาหาร กลางวัน     ภัตตาคาร
เย็น           ภัตตาคาร

ท่ีพัก Eden Star Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินโฮจิมินห์ - หวุงเต่า

วันท่ี 2
Vung Tau Paradise Golf - โฮจิมินห์

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/DIC+STAR+HOTEL,+169+Th%C3%B9y+V%C3%A2n,+
Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+8,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%C5%A9ng+T%E1%B
A%A7u,+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba+-
+V%C5%A9ng+T%C3%A0u+790000,+Vietnam/Vung+Tau+Paradise+Golf+Course,+Th%C3
%B9y+V%C3%A2n,+Nguy%E1%BB%85n+An+Ninh,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+V%
C5%A9ng+T%E1%BA%A7u,+Ba+Ria+-
+Vung+Tau,+Vietnam/Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam/@10.5871568,106.6223357,10z/data
=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x31756f3f13546f0b:0x187f56706ff20305!2m2!1d107.
0998087!2d10.350927!1m5!1m1!1s0x3175702e5c0bb597:0x95c0c6c84c64891d!2m2!1d10
7.1086611!2d10.3645757!1m5!1m1!1s0x317529292e8d3dd1:0xf15f5aad773c112b!2m2!1d
106.6296638!2d10.8230989!3e0?hl=en

https://www.edenstarsaigonhotel.com/
https://www.google.co.th/maps/dir/DIC+STAR+HOTEL,+169+Th%25C3%25B9y+V%25C3%25A2n,+Ph%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng+8,+Th%25C3%25A0nh+ph%25E1%25BB%2591+V%25C5%25A9ng+T%25E1%25BA%25A7u,+B%25C3%25A0+R%25E1%25BB%258Ba+-+V%25C5%25A9ng+T%25C3%25A0u+790000,+Vietnam/Vung+Tau+Paradise+Golf+Course,+Th%25C3%25B9y+V%25C3%25A2n,+Nguy%25E1%25BB%2585n+An+Ninh,+Th%25C3%25A0nh+ph%25E1%25BB%2591+V%25C5%25A9ng+T%25E1%25BA%25A7u,+Ba+Ria+-+Vung+Tau,+Vietnam/Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam/@10.5871568,106.6223357,10z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x31756f3f13546f0b:0x187f56706ff20305!2m2!1d107.0998087!2d10.350927!1m5!1m1!1s0x3175702e5c0bb597:0x95c0c6c84c64891d!2m2!1d107.1086611!2d10.3645757!1m5!1m1!1s0x317529292e8d3dd1:0xf15f5aad773c112b!2m2!1d106.6296638!2d10.8230989!3e0?hl=en


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  

หลังอาหารเช้าเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ Vung Tau Paradise
Golf  เพื่อทุกท่านได้วาดวงสวิงกันอย่างเต็มท่ี     
หลังเสรจ็สิ้ นจากการเล่นกอล์ฟ พักผ่อนตามอัธยาศัย
จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับยังกรงุโฮจิมินห์ 

ข่อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

สนกุสนานสนาม ท้าทายความสามารถกับสนาม Vung Tau Paradise Golf...
Vung Tau Paradise golf course is built on a gentle-slope terrain with
hollow and deep places that create different steps and levels for
sight.
The moderate slope with small hills heaved, sloped create soft
curves for the course surface. The green space of the course
connects to the green space of the sea that bring a boundless
space for the golfer to feel at ease, relaxed after escaping from the
daily stress intentions. 
 There are 27 golf holes in Vung Tau Paradise Golf Course. The
precinct shape of golf courses is different from each other, which
depend on the golf course style. Golf course is designed based on
the ball direction of the world’s champions and it is reproduced
under shape of the golf courses that used to welcome presence of
famous persons. Therefore, each style of golf course has different
length, dimensions and shape. 

http://www.golfparadise.com.vn/

อาหาร เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     อิสระท่ีสนามกอล์ฟ (ลูกค้าจ่ายเอง)
เย็น           ภัตตาคาร

ท่ีพัก DIC Star Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันท่ี 2
Vung Tau Paradise Golf - โฮจิมินห์

http://www.golfparadise.com.vn/
https://dic-star.hotels-in-vung-tau.com/en/


วันท่ี 3
โฮจิมินห์ - อโุมงค์กู๋จี

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Harmony+Saigon+Hotel+%26+Spa,+34+B%C3%B9i+
Th%E1%BB%8B+Xu%C3%A2n,+B%E1%BA%BFn+Th%C3%A0nh,+Qu%E1%BA%ADn+1,+
Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam/Cu+Chi+Tunnels,+T%E1%BB%89nh+l%E1%BB%99+15,+Ph
%C3%BA+Hi%E1%BB%87p,+C%E1%BB%A7+Chi,+Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam/@10.966
9435,106.446728,11z/data=!3m2!4b1!5s0x31752917d4001163:0x90e839171d7b2f85!4m1
4!4m13!1m5!1m1!1s0x31752f3d2041a131:0x6f98e9ca6ceaf3d4!2m2!1d106.690291!2d10.7
72048!1m5!1m1!1s0x310b32c0ee427529:0x98ada0b5e37b142f!2m2!1d106.462359!2d11.1
42148!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย      

เดินทางยังเมืองกู๋จี เพื่อชมอุโมงค์ประวัติศาสตร์ช่วงสงครามเชื้ อชาติ    
หลังอาหารกลางวันเดินทางกลับยังโรงแรมท่ีพัก อิสระตามอัธยาศัย

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ชม อุโมงค์กู๋จี เป็นเครอืข่ายอุโมงค์ใต้ดินท่ีเชื่อมถึงกันในอำเภอกู๋จี ในไซ่ง่อน
และเป็นส่วนหนึง่ของเครอืข่ายอุโมงค์ขนาดใหญ่ท่ีเชื่อมต่อพื้ นท่ีส่วนใหญ่ของประเ
ทศ อุโมงค์กู๋จีเป็นท่ีต้ังของการทัพหลายคร้ังระหว่างสงครามเวียดนาม
และเป็นฐานปฏิบัติการของเวียดกง 
ปัจจุบัน มีการเปิดสมรภูมิเลือดแหง่นี้  ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยมีเจ้าหน้าท่ีพาเดิน
ไปยังจุดสำคัญและสามารถมุดลงไปถึงช้ันสามของอุโมงค์
เส้นทางคดเคี้ ยวและมืดมาก แม้ว่าจะมีการปรับปรงุให้สว่างข้ึน
ส่วนบรเิวณโดยรอบของอุโมงค์แหง่นี้  ยังคงเหลือซากแหง่สงคราม อาทิ รถถัง
เครือ่งบิน วัตถุระเบิด และหลุมระเบิดขนาดใหญ่
ซื้ อของฝากท่ี ตลาดเบนถ่ัน ก่อนท่ีจะเดินทางสู่สนามบิน

อาหาร เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ภัตตาคาร
เย็น           ภัตตาคาร

ท่ีพัก Eden Star Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

https://www.google.co.th/maps/dir/Harmony+Saigon+Hotel+%2526+Spa,+34+B%25C3%25B9i+Th%25E1%25BB%258B+Xu%25C3%25A2n,+B%25E1%25BA%25BFn+Th%25C3%25A0nh,+Qu%25E1%25BA%25ADn+1,+Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam/Cu+Chi+Tunnels,+T%25E1%25BB%2589nh+l%25E1%25BB%2599+15,+Ph%25C3%25BA+Hi%25E1%25BB%2587p,+C%25E1%25BB%25A7+Chi,+Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam/@10.9669435,106.446728,11z/data=!3m2!4b1!5s0x31752917d4001163:0x90e839171d7b2f85!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31752f3d2041a131:0x6f98e9ca6ceaf3d4!2m2!1d106.690291!2d10.772048!1m5!1m1!1s0x310b32c0ee427529:0x98ada0b5e37b142f!2m2!1d106.462359!2d11.142148!3e0?hl=en
https://www.edenstarsaigonhotel.com/


วันท่ี 4
Song Be Golf Course - สนามบินโฮจิมินห์ - สนามบินสวุรรณภูมิ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Harmony+Saigon+Hotel+%26+Spa,+B%C3%B9i+Th
%E1%BB%8B+Xu%C3%A2n,+B%E1%BA%BFn+Th%C3%A0nh,+District+1,+Ho+Chi+Minh
+City,+Vietnam/10.9241924,106.7151193/Tan+Son+Nhat+International+Airport,+Truong
+Son+Street,+Tan+Binh,+Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam/@10.8473041,106.6218534,12z/d
ata=!3m2!4b1!5s0x31752917d4001163:0x90e839171d7b2f85!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0x3
1752f3d2041a131:0x6f98e9ca6ceaf3d4!2m2!1d106.690291!2d10.772048!1m0!1m5!1m1!1s
0x317529111aa89f9d:0xd8f09cc0aa1b27f3!2m2!1d106.6588245!2d10.8184631!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  

หลังอาหารเช้าเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ Song Be Golf
Course เพื่อทุกท่านได้วาดวงสวิงกันอย่างเต็มท่ี 
หลังเสรจ็สิ้ นการเล่นกอล์ฟ  ถึงเวลาตามนัดหมาย
นำเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
20:10    เหนิฟ้าจากสนามบินโฮจิมินห์ โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 557
21:35    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว 

สนกุสนานสนาม ท้าทายความสามารถกับสนาม Song Be Golf Course...
Nestled in the Oasis, Song Be features a 27 Hole USGA standard
Championship Course which promise an invigorating experence.
Song Be truly embodies the spirit of Premier Golf Course. it is an
exciting year a head for Song Be with an unveiling of numerous of
new developments- The Eagle's lounge, an exclusive private area
where member can relax in style and the upgrading of the Lotus
Course, 3 newly renovated holes open for play on 8th November
2014
Come and experience for yourself the perfect harmony of nature
and luxury all one place    http://songbegolf.com/main/   

อิสระตามอัธยาศัยจนได้เวลานัดหมายเดินทางสู่สนามบิน 

https://www.google.co.th/maps/dir/Harmony+Saigon+Hotel+%2526+Spa,+B%25C3%25B9i+Th%25E1%25BB%258B+Xu%25C3%25A2n,+B%25E1%25BA%25BFn+Th%25C3%25A0nh,+District+1,+Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam/10.9241924,106.7151193/Tan+Son+Nhat+International+Airport,+Truong+Son+Street,+Tan+Binh,+Ho+Chi+Minh+City,+Vietnam/@10.8473041,106.6218534,12z/data=!3m2!4b1!5s0x31752917d4001163:0x90e839171d7b2f85!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0x31752f3d2041a131:0x6f98e9ca6ceaf3d4!2m2!1d106.690291!2d10.772048!1m0!1m5!1m1!1s0x317529111aa89f9d:0xd8f09cc0aa1b27f3!2m2!1d106.6588245!2d10.8184631!3e0?hl=en
http://songbegolf.com/main/


อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    อิสระท่ีสนามกอล์ฟ (ลูกค้าจ่ายเอง)

วันท่ี 4
Song Be Golf Course - สนามบินโฮจิมินห์ - 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/1058

https://www.atsiamtour.com/golf/1058
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