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ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม ญาจาง 4 วัน 3 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว Premium
Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคา Package Tour กอล์ฟ
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

สนุกและท้าทาย

สัมผัสกับสนามกอล์ฟระดับนานาชาติ
สนกุกับสนาม 18 หลุม ท้ัง 2 วัน

ประวัติศาสตร์



โบสถ์หนิญาจาง 
วัดลองเซิน
ปราสาทโพนคร 

ของท่ีระลึก

ช้อปกระจาย ณ ตลาดดัม

 ราคา

 จำนวนลูกค้าเดินทางเล่นกอล์ฟ  ราคา / คน
(Weekday/Weekend)

เดินทาง       2        คน  28,200 / เพิ่ม 2,000

เดินทาง       3        คน  24,900 / เพิ่ม 2,000

เดินทาง     4 - 5     คน  23,900 / เพิ่ม 2,000

เดินทาง     6 - 7     คน  21,500 / เพิ่ม 2,000

เดินทาง     8 - 9     คน  20,500 / เพิ่ม 2,000

พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินกามรัญ - ญาจาง ทัวร์



การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 

07:30    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll -
F สายการบินบางกอก แอร์เวย์
10:20    ออกเดินทางสู่เมืองญาจาง  เท่ียวบินท่ี PG 993
12:10    ถึงสนามบินกามรัญ เมืองญาจาง ประเทศเวียดนาม
ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น
ภาษาไทย พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว 
จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

สถานท่ีท่องเท่ียว 

ชม โบสถ์หินญาจาง Stone Church Nha Trang โบสถ์คาทอลิคสุดคลาสสิคของเมือง
ได้รับอิทธพิลมากจากชาวฝรัง่เศสท่ีเข้ามาเผยแพรศ่าสนาในสมัยน้ัน
พื้ นท่ีภายในโบสถ์จะมี 760 ตร.กม. สามารถบรรจุคนได้ถึง 600 คน
ตัวโบสถ์ถูกสร้างด้วยบล็อกซีเมนต์ และใช้หนิในการปูพื้ น
ภายในโบสถ์ยังถูกตกแต่งด้วยกระจกสีท่ีมีสีสันสวยงาม
ชม วัดลองเซิน สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.2429 จุดเด่นของวัดนี้ คือ
พระพุทธรปูสีขาวองค์ใหญ่อันสวยงามท่ีต้ังอยู่บนเนนิเขา
ระหว่างทางเดินข้ึนไปสักการะพระพุทธรปูองค์ใหญ่น้ัน ท่านก็จะพบกับ
พระนอนท่ีแกะสลักจากหนิอ่อน
และด้านบนสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองญาจางได้อีกท้ังยังเป็นโรงเรยีนสำหรั
บพระสงฆ์อีกด้วย
ชม ปราสาทโพนคร  PoNagar Cham
Towers ปราสาทโบราณเก่าแก่ในยุคสมัยครสิต์ศวรรษท่ี 2 สมัยอาณาจักรจามปา
มีความเก่าแก่และโดดเด่น ลักษณะของปราสาท เป็นอิฐแดงขนาดใหญ่
ถูกสร้างข้ึนเพื่อประดิษฐานเทพสตรภีควตี
ในอดีตเคยเป็นท่ีบูชาเทพเจ้าในศาสนาฮนิดู
และเป็นท่ีสักการะเทพเจ้าของชาวเวียดนามในปัจจุบัน
นำท่านแวะซื้ อของท่ีระลึกท่ี ตลาดดัม ตลาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองญาจางท่ีมีท้ังของใช้ของ
กิน ของท่ีระลึกต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซื้ อเป็นของฝากตามอัธยาศัย

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินกามรัญ - ญาจาง ทัวร์



อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น           ภัตตาคาร

ท่ีพัก Imperial  Nha Trang  Hotel  หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินกามรัญ - ญาจาง ทัวร์

วันท่ี 2
สนามกอล์ฟ Diamond Bay Golf & Villas - อสิระตามอัธยาศัย

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอาหารเช้า  นำเดินทางสู่สนามกอล์ฟ เพื่อออกรอบโชว์วงสวิง
หลังเสรจ็จากสนามกอล์ฟ เดินทางกลับท่ีพัก อิสระตามอัธยาศัย

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

สถานททีอ่งเทยีว 

ให้ลูกค้าได้สนกุสนาน ท้าทายความสามารถกับ สนาม Diamond Bay Golf & Villas  
Located in the world famous tourist destination of Nha Trang
Vietnam, invested and developed by the Hoan Cau Group,
Diamond Bay Golf and Villas is where majestic mountains meet
sunny skies, where unspoiled white-sand beaches kiss unimaginable
crystal blue waters. It's a tropical paradise unlike any other.
This extraordinary place offers a truly stress-free lifestyle. Diamond
Bay Golf and Villas includes a beautiful resort and private
villa accommodation, a large swimming pool, restaurants featuring
international cuisine, an 18-hole championship Andy Dye designed
golf course with an oceanfront driving range, state of the art
practice facility and golf academy.

อาหาร เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     อิสระท่ีสนามกอล์ฟ (ลูกค้าจ่ายเอง)
เย็น           ภัตตาคาร

http://imperial.nhatrang-hotels.com/en/


ท่ีพัก Imperial  Nha Trang  Hotel  หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
สนามกอล์ฟ Diamond Bay Golf & Villas - อสิระตามอัธยาศัย

 

วันท่ี 3
สนามกอล์ฟ Vinpearl Golf Nha Trang - อสิระตามอัธยาศัย

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอาหารเช้า  นำเดินทางสู่สนามกอล์ฟ เพื่อออกรอบโชว์วงสวิง
หลังเสรจ็จากสนามกอล์ฟ เดินทางกลับท่ีพัก อิสระตามอัธยาศัย

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

สถานท่ีท่องเท่ียว 

ให้ลูกค้าได้สนกุสนาน ท้าทายความสามารถกับ สนาม Vinpearl Golf Nha Trang
Vinpearl Golf Nha Trang is situated on its own picturesque valley
along an 800 metres stretch of pristine white sand beach. It is
located at Vinpearl’s resort complex on Hon Tre Island, Nha Trang
Bay – described by Forbes Magazine as one of the 30 most
beautiful bays on earth.
Designed by renowned IMG Worldwide, this impressive 18-hole, par
71 masterpiece is Vietnam’s first international standard island golf
course, offering unique island golfing experiences with views of the
ocean from every hole.
This gem of a golf course provides a challenging layout of 6787
yards stretching over 180 hectares. The meandering course through
the valley and along a lake banks and seashore allows for a cool
breeze to roll through. Its stunning topography and breathtaking
scenery promise unforgettable moments for any golfers.

http://imperial.nhatrang-hotels.com/en/


อาหาร เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     อิสระท่ีสนามกอล์ฟ (ลูกค้าจ่ายเอง)
เย็น           ภัตตาคาร

ท่ีพัก Imperial  Nha Trang  Hotel  หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 3
สนามกอล์ฟ Vinpearl Golf Nha Trang - อสิระตามอัธยาศัย

วันท่ี 4
สนามบินกามรัญ - สนามบินสวุรรณภูมิ

การเดินทาง ช่วงเช้า

หลังอาหารเช้า  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
10:00     เดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
12:55     เหนิฟ้าจากสนามบินกามรัญ สายการบินบางกอก แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี
PG 994
14:40     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

สถานท่ีท่องเท่ีย
ว

สถานท่ีท่องเท่ียว 

อิสระพักผ่อน สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินกามรัญ

อาหาร เช้า    ห้องอาหารโรงแรม

ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าสนามกอล์ฟ + Caddy fee + golf cart
ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)

http://imperial.nhatrang-hotels.com/en/


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/1071

https://www.atsiamtour.com/golf/1071
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