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ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม ดาลัด 4 วัน 3 คืน กรุ๊ ปสว่นตัวต้ังแต่ 2 ท่าน
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินบินตรง กรงุเทพ - ดาลัด Vietjet Air

การบริการ

กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนข้ึนไป
ไกด์พูดไทย - อังกฤษ
รถรับส่งตลอดการเดินทาง

สนามกอล์ฟ



เลือก 2 ใน 3 สนาม ตามรายการเดินทาง
กรุ๊ปส่วนตัวกลุ่มออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม
เดินทาง 2 ท่าน อาจต้องออกรอบกับคนอื่นอีก 2 ท่าน

สถานท่ีท่องเท่ียว

น้ำตกดาลันทา

สบายๆช้อปป้ิง

ช้อปป้ิงท่ีตลาดดาลัด

 ราคา

จำนวนลูกค้าเดินทางเล่นกอล์ฟ ราคา / คน
dalat+sacom /dalat+1200 golf/sacom+1200Golf

จำนวน  2 - 3  คน 22,500 / 24,200 / 24,000.-

จำนวน  4 - 5  คน 18,500 / 20,000 / 20,000.-

จำนวน  6 - 7  คน 18,500 / 20,000 / 20,000.-

จำนวน  8 - 9  คน 17,200 / 18,800 / 18,500.-

Surcharge Weekend 500 / 630 / 700

01 Buggy / 1 คน 550 / 660 / รอราคา

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สวุรรณภูมิ - ดาลัด - ซิตี้ ทัวร์ 



การเดินทาง ช่วงเช้า    
09.10    คณะพร้อมท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ...
โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบรษัิทให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

11:10  ออกเดินทางสู่ ดาลัด โดยสายการบิน Viet Jet เท่ียวบินท่ี VZ 940

12:55  ถึงสนามบิน Lien Khuong International Airport เมืองดาลัด
ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง

ไกด์รอให้การต้อนรับ พร้อมเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
ก่อนท่ีจะเข้าเช็คอินท่ีพัก 

ช่วงบ่าย
หลังพักผ่อน นำเดินทางชมน้ำตกดาทันลา
และอิสระเดินช้อปป้ิงในตลาดดาลัดตามอัธยาศัย

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงบ่าย     
เมืองดาลัด เป็นเมืองท่ีมีอากาศเย็นสดชื่น
สบายตลอดท้ังปีเพราะว่าอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางถึง 1,500 เมตร
เป็นเสมือนสวิสเซอร์แลนด์ของเวียดนามเลยก็ว่าได้
เพราะนอกจากอากาศท่ีเย็นสบายแล้วยังมีบรรยากาศก็สวยงามเต็มไปด้วยสวนดอกไม้
เรยีกว่าเป็นเมืองแหง่ดอกไม้ของเวียดนาม

น้ำตกดาตันลา Datanla Waterfall อยู่หา่งจากตัวเมืองดาลัทไปทางทิศใต้ประมาณ
5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงดงาม
และมีหลายช้ันเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนยิมอย่างมากจากนักท่องเท่ียว

อิสระช้อปป้ิงท่ีตลาดเมืองดาลัด

อาหาร มื้ อกลางวัน   
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น       
ภัตตาคาร

วันท่ี 1
สวุรรณภูมิ - ดาลัด - ซิตี้ ทัวร์ 



ท่ีพัก Ngoc Lan Hotel โรงแรมระดับ 4*Deluxe

วันท่ี 1
สวุรรณภูมิ - ดาลัด - ซิตี้ ทัวร์ 

วันท่ี 2
โรงแรมท่ีพัก - สนามกอล์ฟ - อสิระตามอัธยาศัย

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้านำเดินทางสู่สนากอล์ฟ เพื่อออกรอบโชว์วงสวิง

ช่วงบ่าย
หลังเสรจ็สิ้ นการเล่นกอล์ฟ เชิญอิสระตามอัธยาศัย

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
นำเดินทางสู่สนามกอล์ฟ เพื่อลงดวลวงสวิงในต่างแดน
ซึ่งท่ีเมืองดาลัดนี้ มีสนามให้ท่านเลือกเล่นท้ังหมด 3 สนาม วันแรก
นี้ ข้ึนอยู่กับลูกค้าว่าจะเลือกเล่นสนามใดก่อน ตามรายการ 1 - 3 

1.  Dalat Palace Golf Course 

2.  Sacom Golf Course

3.  Dalat 1200 Golf Course

ช่วงบ่าย
อิสระตามอัธยาศัย  ในเมืองดาลัด

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรมท่ีพัก

มื้ อกลางวัน
อิสระตามอัธยาศัยท่ี Club House

มื้ อเย็น       
ภัตตาคาร

http://ngoclan.ttchotels.com/en/
http://www.dalatpalacegolf.com/index.php/en/
http://samtuyenlamgolf.com.vn/
http://www.dalat1200.com/en/country-club


ท่ีพัก Ngoc Lan Hotel โรงแรมระดับ 4*Deluxe

วันท่ี 2
โรงแรมท่ีพัก - สนามกอล์ฟ - อสิระตามอัธยาศัย

วันท่ี 3
โรงแรมท่ีพัก - สนามกอล์ฟ - อสิระตามอัธยาศัย

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้านำเดินทางสู่สนากอล์ฟ เพื่อออกรอบโชว์วงสวิง

ช่วงบ่าย
หลังเสรจ็สิ้ นการเล่นกอล์ฟ เชิญอิสระตามอัธยาศัย

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
นำเดินทางสู่สนามกอล์ฟ เพื่อลงดวลวงสวิงในต่างแดน
ซึ่งท่ีเมืองดาลัดนี้ มีสนามให้ท่านเลือกเล่นท้ังหมด 3 สนาม วันท่ีสอง
นี้ ข้ึนอยู่กับลูกค้าว่าจะเลือกเล่นสนามใดก่อน ตามรายการ 1 - 3 

1.  Dalat Palace Golf Course 

2.  Sacom Golf Course

3.  Dalat 1200 Golf Course

ช่วงบ่าย
อิสระตามอัธยาศัย  ในเมืองดาลัด

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรมท่ีพัก

มื้ อกลางวัน
อิสระตามอัธยาศัยท่ี Club House

มื้ อเย็น       
ภัตตาคาร

http://ngoclan.ttchotels.com/en/
http://www.dalatpalacegolf.com/index.php/en/
http://samtuyenlamgolf.com.vn/
http://www.dalat1200.com/en/country-club


ท่ีพัก Ngoc Lan Hotel โรงแรมระดับ 4*Deluxe

วันท่ี 3
โรงแรมท่ีพัก - สนามกอล์ฟ - อสิระตามอัธยาศัย

วันท่ี 4
อสิระช้อบป้ิง - สนามบินดาลัด - สวุรรณภูมิ

การเดินทาง ช่วงเช้า          
หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยช้อป ชมเมืองดาลัด จนได้เวลานัดหมาย

10:45   เดินทางสู่สนามบินเมืองดาลัด เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

13.35   เหนิฟ้ากลับสู่กรงุเทพฯโดยสายการบิน Viet Jet เท่ียวบินท่ี VZ 941

ช่วงบ่าย
15.20   เดินทางถึงกรงุเทพฯโดยสวัสดิ์ ภาพ

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า      
อิสระท่องเท่ียวในเมืองดาลัด ก่อนท่ีจะเดินทางสู่ Lien Khuong International
Airport เมืองดาลัด

อาหาร มื้ อเช้า            
ห้องอาหารโรงแรม

 

ราคานี้ รวม

ค่าโรงแรมท่ีพักระดับ 4 ดาว Deluxe Room 3 คืน
ค่าสนามกอล์ฟ 2 สนาม
ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
ค่ารถปรับอากาศนำเท่ียวตลอดรายการ
ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ภาษาไทย และเจ้าหน้าท่ีดูแลตลอดการเดินทาง 

http://ngoclan.ttchotels.com/en/


ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท (ตามเงือนไขบรษัิทฯ)

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ฯลฯ
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว
ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนอืรายการ
ค่าทิปไกด์เวียดนาม และ คนขับรถเวียดนาม
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 %

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/vietnam/997

https://www.atsiamtour.com/vietnam/997
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