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NT405
ทวัรก์อลฟ์ เวยีดนามเหนอื BRG KINGS ISLAND GOLF RESORT & PHOENIX GOLF
RESORT [5 ดาว] 4 วัน 3 คนื (TG)
ทัวรเ์วยีดนาม ตกีอลฟ์ , 4 วัน 3 คนื ,

ทัวรก์อลฟ์ เวยีดนามเหนือ BRG Kings Island Golf Resort & Phoenix Golf Resort [5 ดาว] 4 วัน 3 คนื (TG)

ออกรอบ ณ BRG Kings Island Golf Resort สนาม Mountain
ออกรอบ ณ สนาม Phoenix Golf Resort 

ทะเลสาบคนืดาบ - สะพานแสงอาทติย ์- วดัหง๊อกเซนิ - ชอ้บปิงถนน 36 สาย

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพ - สนามบนิสวุรรณภมูิ

05.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั4ประต2ู สนามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG)
พบเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก (*บรกิารอาหาร และเครอืงดมืบนเครอืง)

07.45 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีTG560 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50
ชวัโมง)

09.35 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหน่ยบา่ย หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้

นําทา่นสู ่ตวัเมอืงกรุงฮานอย เมอืงหลวงของเวยีดนาม จะมอีายุครบ 1,000 ปีในปี ค.ศ. 2010
ซงึเมอืงแหง่นียังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ย่างเหนียวแน่น ทา่นไดช้มสถาปัตยกรรมแบบฝรังเศส ตกึ อาคารทสํีาคัญตา่งๆ

นําทา่นชม จตัรุสับาดงิห ์สถานททีทีา่นโฮจมินิหไ์ดอ้่านคําประกาศอสิรภาพของเวยีดนามพน้จากฝรังเศส ในวันท ี2 กันยายน พ.ศ.
สสุานโฮจมินิห ์ภายในบรรจศุพอาบน ้าํยาของโฮจมินิห์
นอนสงบอยู่ในโลงแกว้ในหอ้งปรับอากาศทขัีดตอ่ความประสงคข์องทา่นทตีอ้งการใหเ้ผาศพ (ปิดไมใ่ห ้เขา้ชมดา้นในทกุวนัจนัทรแ์ละวนัศกุร)์
นักทอ่งเทยีวจะเดนิเรียงแถวเขา้ควิอย่างเงยีบสงบและสํารวม เขา้ไปคารวะศพภายในสสุานได ้โดยหา้มนํากลอ้งถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย
หรือกระเป๋าถอืเขา้ไปโดยเด็ดขาด นําทา่นชม ทําเนยีบประธานาธบิด ีปัจจบัุนใชเ้ป็นทรัีบรองแขกบา้นแขกเมอืง ทาดว้ยสเีหลอืงทังหลัง
มทีหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แตม่เีชอืกกันใหถ้่ายรูปไดใ้นระยะไกล 

นําทา่นชม บา้นพกัโฮจมินิห ์ทเีคยพํานักอยู่ในชว่งปี พ.ศ. 2501-2512 บา้นพักสรา้งดว้ยไมทั้งหลัง ยกพนืดว้ยเสาสงู ชนัลา่งโปร่งไม่มผีนัง
เป็นทพัีกผอ่นและตอ้นรับแขก ชนับนสดุเป็นหอ้งสมุด หอ้งทํางาน และหอ้งนอน บา้นจะเรียบงา่ย สะอาด มขีนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างทดีี
จนไดรั้บการยกย่องเป็นบดิาของประเทศเวยีดนาม



เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนันนําทา่นชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว เรียกอกีชอืวา่วัดแหง่รัก สรา้งดว้ยไมทั้งหลัง เป็นศาลาเกง๋จนีหลังเดยีวขนาดเล็ก
ตังอยู่บนตน้เสาเดยีวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสเีหลยีม ภายในประดษิฐานรูปเจา้แม่กวนอมิปางแสดงอภนิหิารม ี10 กร
แตล่ะมอืถอืของมงคลรวม 8 อย่าง จากนันนําทา่นเดนิทางสูท่พัีก เพอืใหท้า่นไดอ้าบน ้าํ เปลยีนเสอืผา้ และ พักผอ่นตามอัธยาศัย

16.00 น.
พรอ้มกัน ณ Lobby ทพัีก เพอืออกเดนิทงสูภั่ตตาคาร 

นําทา่นชมการแสดง ระบําตุก๊ตาน้าํ ศลิปกรรมประจําชาต ิเอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนามและมแีหง่เดยีวในโลก
ชมความสามารถในการเชดิหุน่กระบอก (เชดิจากในน ้าํผสมผสานกับเสยีงบรรเลงของเครืองดนตรีเวยีดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร)
นําเสนอเรืองราวในชวีติประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวยีดนาม และบอกกลา่วถงึเมอืงหลวงฮานอย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
โรงแรมมาตรฐานระดับ 5 ดาว

วนัท ี2
ออกรอบ ณ BRG Kings Island Golf Resort สนาม Mountain

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

พรอ้มกัน ณ Lobby โรงแรม เพอืนําทา่นเดนิทางสูส่นามกอลฟ์ BRG Kings Island Golf Resort ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง
นําทา่นออกรอบ ณ สนาม Mountain ไดรั้บการออกแบบโดย Pacific Coast Design Pty. Ltd. ทตัีงอยู่ในเมอืงเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลยี
โดยทบีรษัิท Pacific Coast แหง่นีก็ไดส้รา้งสนามทมีชีอืเสยีงในประเทศตา่งๆอย่าง อนิเดยี มาเลเซยี จนี ไทยและออสเตรเลยีมาแลว้ทังสนิ
ซงึการออกแบบสนามก็ไดพ้ยายามทจีะใชบ้รรยากาศของรมิน ้าํ ภเูขาทอียู่ไกลออกไปและตน้ไมท้ลีอ้มรอบบรเิวณนีอยู่ ใหเ้กดิประโยชนม์ากทสีดุ
และผูอ้อกแบบก็มคีวามตังใจใหส้นามแหง่นีเป็นสนามทจีะสรา้งความตนืเตน้และทา้ทายใหก้ับนักกอลฟ์ทกุระดับฝีมอื 

อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการออกรอบ ซงึแพคเกจรวม 18 หลมุ Green fee, Caddy และ รถกอลฟ์ 1 คนัสําหรบันกักอลฟ์ 2 ทา่น
(ไมร่วมคา่ทปิ Caddy)

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

หลังจากททีา่นออกรอบเรียบรอ้ยแลว้ทา่นสามารถใช ้Facility ตา่งๆของทาง BRG Kings Island Golf Resort ได ้
เนืองจากทนีีมคีลับเฮาสท์ใีหบ้รกิารรา้นอาหารเลศิรสและหลายหลายประเภทอาหาร
รวมไปถงึบารท์ทีา่นสามารถพักผอ่นหย่อนใจหลังจากออกรอบได ้อกีทังยังมกีจิกรรมนอกเหนือไปจากสนามกอลฟ์ใหบ้รกิารอกีดว้ย อาทเิชน่
ฟิตเนส สปา ซาวน่า ลอ่งเรือและตกปลาในทะเลสาบ Dong Mo และ วา่ยน ้าํในสระวา่ยน ้าํมาตรฐานโอลมิปิค

15.00 น.
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสูก่รุงฮานอย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
โรงแรมมาตรฐานระดับ 5 ดาว

วนัท ี3
ออกรอบ ณ สนาม Phoenix Golf Resort

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม



พรอ้มกัน ณ Lobby โรงแรม เพอืนําทา่นเดนิทางสูส่นามกอลฟ์ Phoenix Golf Resort โดยใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง สนาม
Phoenix Golf Resort แหง่นีเป็นสนามจํานวนทังหมด 54 หลมุ ซงึเป็นสนามกอลฟ์ทใีหบ้รกิารกอลฟ์อยา่งเดยีวทใีหญท่สีดุในเวยีดนาม
และเป็นทสีองของเอเชยีรองลงมาจาก Mission Hills China ในประเทศจนี ออกแบบโดย Ronald Fream
สนามทกุสนามตา่งก็ใชป้ระโยชนจ์ากแฟรเ์วยท์ลํีาบาก กรีนทเีป็นลอนคลนื รวมถงึการวางเสน้ทางลอดผา่นและรอบๆโขดหนิปนูอย่างชาญฉลาด
ยงิไปกวา่นันยังเพมิการออกแบบสไตลญ์ปีุ่ นและเกาหลเีขา้ไป อกีดว้ย
ทําใหส้ภาพแวดลอ้มโดยรอบไดรั้บการดแูลอย่างดแีละมสีภาพอันงดงามอกีดว้ย 

อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการออกรอบ ซงึแพคเกจรวม 18 หลมุ Green fee, Caddy และ รถกอลฟ์ 1 คนัสําหรบันกักอลฟ์ 2 ทา่น
(ไมร่วมคา่ทปิ Caddy)

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

หลังจากททีา่นออกรอบเรียบรอ้ยแลว้ทา่นสามารถใช ้Facility ตา่งๆของสนามได ้
ซงึจะมคีลับเฮาสส์ไตลย์ุโรปขนาดใหญ่โตมคีวามตังใจทจีะมอบการความสะดวกสบายสไตลโ์มเดริน์ใหแ้กนั่กกอลฟ์ทกุทา่นทมีาเยียมเยือนสนาม
Phoenix Golf Resort แหง่นี โดยทนีีจะใชวั้สดแุละอุปกรณ์นําเขา้จากตา่งประเทศ
ไม่วา่จะเป็นสงิอํานวยความสะดวกสําหรับการพักผอ่นหลังออกรอบ อาหาร หรือความบันเทงิอนื  ๆเป็นตน้

15.00 น.
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสูก่รุงฮานอย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
โรงแรมมาตรฐานระดับ 5 ดาว

วนัท ี4
ทะเลสาบคนืดาบ - สะพานแสงอาทติย ์- วดัหงอ๊กเซนิ - ชอ้บปิงถนน 36 สาย - สนามบนินอยไบ - กรุงเทพ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

พักผอ่นตามอัธยาศัย จนถงึเวลา Check out

11.00 น.
พรอ้มกัน ณ Lobby โรงแรม หัวหนา้ทัวร ์และ พนักงานโรงแรมอํานวยความสะดวกเรืองการ Check out ออกจากทพัีก หลังจาก Check out
เรียบรอ้ยแลว้นําทา่นเดนิทางสูภั่ตตาคาร

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

นําทา่นชม ทะเลสาบคนืดาบ ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแหง่นีมตํีานานกลา่ววา่ ในสมัยทเีวยีดนามทําสงครามสูร้บกับประเทศจนี
กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แตยั่งไม่สามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้กัท ีทําใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย
เมอืไดม้าลอ่งเรือททีะเลสาบแหง่นี ไดม้เีตา่ขนาดใหญ่ตัวหนงึคาบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพอืทําสงครามกับประเทศจนี
หลังจากทพีระองคไ์ดรั้บดาบมานัน พระองคไ์ดก้ลับไปทําสงครามอกีครัง และไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจนี ทําให ้บา้นเมอืงสงบสขุ
เมอืเสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี 

นําทา่นขา้ม สะพานแสงอาทติย ์สแีดงสดใสสูก่ลางทะเลสาบคนืดาบ

ชม วดัหงอ๊กเซนิ วัดโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เตา่สตา๊ฟ ขนาดใหญ่ ซงึมคีวามเชอืวา่ เตา่ตัวนี คอืเตา่ศักดสิทิธ ิ1 ใน 2
ตัวทอีาศัยอยู่ในทะเลสาบแหง่นีมาเป็นเวลาชา้นาน ชมการแสดง ระบําตุก๊ตาน ้าํ ศลิปกรรมประจําชาติ
เอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนามและมแีหง่เดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุน่กระบอก
(เชดิจากในน ้าํผสมผสานกับเสยีงบรรเลงของเครืองดนตรีเวยีดนามและพากยส์ดๆของคณะละคร) นําเสนอเรืองราวในชวีติประจําวัน ประเพณี
วัฒนธรรมของชาวเวยีดนาม และบอกกลา่วถงึเมอืงหลวงฮานอย



จากนันเชญิทา่นอสิระชอ้บปิงถนน 36 สาย มสีนิคา้ราคาถูกใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสอืผา้ รองเทา้ ของทรีะลกึตา่ง  ๆฯลฯ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพอืเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมูิ

20.45 น.
เหนิฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีTG 565

22.35 น.
ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์วยีดนาม ตกีอลฟ์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี14 พฤศจกิายน 2561 เวลา 11:46 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์วยีดนาม ตกีอลฟ์

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ พรอ้มภาษีสนามบนิทุกแหง่ ทนัีงชันประหยัด (Economy Class) แบบหมูค่ณะ ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ

• คา่สมัภาระตามทสีายการบนิกาํหนดเบอืงตน้

• คา่แพคเกจกอลฟ์ 2 วัน วันละ 18 Holes

• คา่ Green fee, รถกอลฟ์สาํหรบั 2 ท่านตอ่ 1 คนั, คา่บรกิาร Caddy, คา่ประกนัสาํหรบัผูเ้ลน่

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (กาํหนดการเขา้พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• หวัหนา้ทัวรข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง

• มคัคเุทศกท์อ้งถนิ

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ และ คนขบัรถ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ , คา่โทรศพัท  ์, คา่ซกัรดี, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนด, คา่รกัษาพยาบาล
กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

• กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท หลงัทําการจอง ภายใน 7 วัน หรอืขนึอยูก่บัเงอืนไขของสายการบนิ

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ภายใน 20 วัน กอ่นออกเดนิทาง

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

• กรณแีจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากทชีําระมดัจําเขา้มาแลว้ ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธใินการหกัคา่ใชจ้่ายบางสว่นทไีดเ้กดิขนึจรงิ และไมส่ามารถ Refund ได ้
เช่น คา่บัตรโดยสาร, คา่มดัจําหอ้งพกั เป็นตน้

หมายเหตุ

• กรณผีูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด **สาํคญั!! บรษัิท
ทําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเวยีดนามโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง
ทังไทยและเวยีดนาม ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง
ทางหวัหนา้ทัวรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ**



• บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิไมร่บัผดิชอบหากเกดิ กรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทังหมด บรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโปรแกรมการเดนิทาง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซงึอาจจะเกดิจากสาหต ุภยัธรรมชาต ิเหตกุารณจ์ลาจล สงครามการเมอืง
เป็นตน้ โดยบรษัิทจะยดึถอืและคาํนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซงึรว่มเดนิทางเป็นสาํคญั
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