
 

 

โปรแกรม - E 
3 วนั 2 คืน เลน่กอลฟ์ 3 สนาม 

เดินทาง 15-17 ก.ย. 61 
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บรษิัท อบาคสัทราเวิลเซอรวิ์ส จาํกดั ภมิูใจเสนอรายการสุดพิเศษใหก้บัท่านนักกอลฟ์ไดไ้ปสมัผสัประสบการณ์
ดีดีท่ีประเทศเพ่ือนบา้นของเรา “เวียดนาม” ท่ี “ฮานอย” ซ่ึงท่านจะตอ้งประทบัใจกบัความดั้งเดิมของบา้นเมืองและผูค้นท่ี
ยงัมีอยูท่ัว่ไป อาหารรสชาติถกูปากคนไทย สาวงามในชุดอ๋าวหญ่ายใสห่มวกโนนลาข่ีจกัรยานตามทอ้งถนนและพลาดไมไ่ด้
กบัการทดสอบสนามกอลฟ์ท่ีใชจ้ดัแขง่ขนัรายการ ASIAN PGA TOUR ท่ีนักกอลฟ์ชาวไทยสามารถควา้แชมป์ไดส้าํเร็จ 
 
รายละเอียดการเดินทาง : TOUR CODE: IG–HAN–NV/TG 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮานอย กอลฟ์ (D)  (เสารท่ี์ 15 ก.ย. 61) 

05.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผูโ้ดยสารขาออกประตูทางเขา้ 4,5 เช็คอินแถว H,J  

ของสายการบินไทย 

07.45 น. ออกเดินทางสู ่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินท่ี TG 560 

09.35 น. เดินทางถึง กรุงฮานอย หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  

10.30 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามกอลฟ์ BRG KING’S ISLAND GOLF CLUB (*) มีทั้งหมด 3 คอรส์ 54 หลุม ตั้งอยู่ห่าง

จากกรุงฮานอยประมาณ 45 ก.ม. บนถนนไฮเวยใ์หม่ ลดัเลาะไปตามฝัง่แม่น้ํา DONG MO และทะเลสาปใน

สนามกอลฟ์ มีฉากหลงัเป็นทิวเขา BAVI MOUTAIN สนามกอลฟ์ไดร้บัการออกแบบโดย ROBERT  MCFARLAND 

นักกอลฟ์ท่ีมีช่ือเสียงของโลกชาวอเมริกนั (ผูท่ี้ออกแบบสนามกอลฟ์ MISSION HILLS ท่ี CALIFORNIA) สนาม

กอลฟ์สไตล ์LAKESIDE COURSE ยาว 6,454 หลา 18 หลุม พาร ์72 ท่ีไดร้บัการดูแลรกัษาสภาพสนามอยา่งดี

ท่ีท่านตอ้งประทบัใจและไดร้บัการยกย่องว่าเป็นหน่ึงของสนามกอลฟ์ท่ีสวยท่ีสุดของเวยีดนาม สาํหรบัดา้น 

MOUNTAINVIEW COURSE 18 หลุม พาร ์72 ระยะ 7,100 หลา ออกแบบโดย PACIFIC COAST DESIGN จาก 

MELBOURNE ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกในการออกแบบสนามท่ีมีช่ือเสียงมากมายทั้งในมาเลเซีย, อินเดีย, จีน, 

ประเทศไทย และในออสเตรเลีย KINGS COURSE เป็นสนาม 18 หลุมใหม่ล่าสุด ออกแบบโดย JACK NICKLAUS 

เพ่ิงเปิดบริการปี 2018 น่ีเอง อยู่บนเกาะ KINGS ISLAND เลย สนามกอลฟ์พาร ์72 ระยะ 7,310 หลา ซ่ึงท่าน

จะไดเ้จอกบัแฟรเ์วยท่ี์กวา้งขวาง แต่มีหลุมบงัเกอรเ์ป็นกบัดกัเอาไวถ้า้ตีไม่ตรงจริงๆ แต่ถา้ตีไปวางตวัไดดี้จะมี

รางวลัใหตี้ชอ๊ตข้ึนกรีนไดง่้าย และหลุมพาร ์3 ขา้มน้ํา กรีนลอ้มรอบดว้ยบงัเกอรท์รายจะเป็นหลุมท่ีทา้ทาย

นักกอลฟ์อยา่งยิ่ง 

11.30 น. อาหารกลางวนั ณ คลบัเฮา้สข์องสนามกอลฟ์ (ไม่รวมในรายการ) 

11.50 & 12.00 น. นักกอลฟ์: เชิญท่านออกรอบเล่นกอลฟ์ 18 หลุม / HOLE NO.1 

17.30 น. นําท่านเดินทางเขา้สู่ตวั เมืองฮานอย 

19.00 น. บริการอาหารคํา่แบบบุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน SEN RESTAURANT 

  จากน้ันนําท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
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วนัท่ีสอง  กอลฟ์ (*)-ฮานอยซิต้ีทวัร-์โชวหุ่์นกระบอกนํ้า (B,D)   (อาทิตยท่ี์ 16 ก.ย. 61) 

 07.30 น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 08.30 น. รถรบัท่านเดินทางสู่ สนามกอลฟ์ CHILINH STAR GOLF & COUNTRY (*) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม. 

ระดบัแชมเป้ียนชิพคอรส์ 5 ดาว ซ่ึงใชเ้ป็นสนามแข่งขนัรายการใหญ่ CARLSBERG MASTERS VIETNAM 2005 

และ เมื่อปี 2006 ถาวร วิรตัน์จนัทรนั์กกอลฟ์มือหน่ึงของเมืองไทยและของ ASIAN PGA TOUR ได้

แชมป์ของรายการน้ี สนามกอลฟ์สไตล ์MOUNTAIN COURSE ท่ีลดัเลาะไปกบัธรรมชาติไดอ้ย่างลง

ตวัเหมาะจงกบัหลุมบงัเกอรท์ราย, ลาํธาร, ป่าไม,้และภูเขา โดยเฉพาะช่วงระหว่างเดือน พ.ย. – 

ก.พ. ของทุกปี อากาศจะเย็นสบายเหมือนเล่นกอลฟ์ในสนามกอลฟ์ติดแอรเ์ลยท่ีเดียว  

หรืออีก 1 สนามแนะนํา FLC SAMSON GOLF LINKS สนามท่ีเป็นแบบ LINK STYLE ท่ีตั้งขนาบ

ดว้ยดา้นน่ึงเป็นปากแม่น้ํามา – MA RIVER และอีกดา้นนึงคือทะเลจีนใต ้ซ่ึงท่านจะไดด่ื้มดํา่กบัวิว

ท่ีงดงามของ สีขาวของหาดทราย SAMSON BEACH ยาวถึง 2.4 ก.ม. และสีฟ้าของทะเล เป็น

สนามกอลฟ์อีกแห่งหน่ึงท่ีไดร้บัการออกแบบโดยทีมงาน NICKLAUS DESIGN สนามระยะ 7,200 หลา  กบัแฟร์

เวยท่ี์เป็นคล่ืนลอน, กรีนขนาดใหญ่กบัสโลฟพุ่มหญา้เต้ียๆ ขอบแฟรเ์วยแ์ละบงัเกอรท์ราย มีคลบัเฮาสห์รูหรา

ใหญ่โต และโรงแรมทั้ง 4 ดาว และ 5 ดาว อยู่ห่างจากใจกลางกรุงฮานอยประมาณ 2-3 ชม. ทางรถยนต ์

11.16 น. เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม พิสจูน์ความทา้ทายของสนามกอลฟ์ 

17.00 น. รถรบักลบัสู่ฮานอย มีเวลาแวะซ้ือของฝากกลบับา้น ท่ีแนะนํา อาทิ หมูยอเวยีดนาม, ผา้ปักไหม และงาน

หตัถกรรมฝีมือประณีต ในราคาย่อมเยาวเ์ป็นตน้ ใหท่้านไดนั้ง่ รถสามลอ้ถีบแบบเวียดนาม ชมบรรยากาศย่าน

เมืองเก่าถนน 36 สาย (ไม่รวมในรายการ) จากน้ันนําท่านช็อปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง ย่าน 36 อาทิ ผา้ปักงานไม ้

และตุ๊กตาท่ีเป็นตวัละครในหุ่นกระบอกน้ํา 

19.00 น. อาหารคํา่แนะนํามื้ อพิเศษ ณ ภตัตาคาร THANG LONG RESTAURANT 

  หลงัอาหารใหท่้านไดล้องนวดตวั (1.30 ช.ม.) ใบแบบฉบบัของการนวดแผนเวียดนาม (ไม่รวมในรายการ) 

  พกัท่ีโรงแรม ตามเลือก 
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วนัท่ีสาม พิพิธภณัฑท์หาร  กอลฟ์ (*) – กรุงเทพฯ  (B)  (จนัทรท่ี์ 17 ก.ย. 61) 

07.30 น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น. เช็คเอา้ทแ์ลว้ นําท่านแวะชมพิพิธภณัฑท์หาร (ARMY MUSEUM) ช่ืนชมความสามารถของชาวเวียดนามท่ีสามารถ

เอาชนะมหาอาํนาจไดอ้ย่างน่าท่ึง พิพิธภณัฑท์หาร เป็นอีกแหล่งท่องเท่ียวหน่ึงท่ีนักท่องเท่ียวมาฮานอยแลว้พลาดไม่ได ้ท่ีน่ี

จะไดส้ะทอ้นเร่ืองราวของสมรภูมเิดียนเบียนฟู และสงครามเวียดนามการต่อสูเ้พ่ืออิสระภาพของชาวเวยีดนามแบบถวาย

ชีวิต ผ่านภาพยนตข์าวดาํ ท่ีเล่าเร่ืองของสงครามตั้งแต่เร่ิมตน้ มีหอ้งจดัแสดงอาวุธยุทโธปกรณท่ี์ใชใ้นระหว่างสงคราม โดย

มีคาํบรรยายภาษาองักฤษใหเ้ขา้ใจเร่ืองราวดว้ย ดา้นหน้าพิพิธภณัฑม์ีซากเคร่ืองบินของทั้งฝ่ายอเมริกนัและฝรัง่เศสตั้งอยู่ 

ดา้นหลงัมีป้อมปืน COT CO ตระหง่านท่ีสามารถข้ึนไปชมวิวดา้นบนได ้หรือถา้มีเวลา ดา้นหน้าพิพิธภณัฑม์ีสวนสาธารณะ

ร่มร่ืนท่ีมรีูปป้ันของเลนินยืนตระหง่านอยู่ และมีสนามเด็กเล่นดว้ย ตั้งอยู่ท่ีถนนเดียนเบียนฟู (ไม่รวมในรายการ) 

10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามกอลฟ์ 

11.00 น. ถึงสนามกอลฟ์แลว้เปล่ียนเส้ือผา้และรบัประทานอาหารกลางวนัแบบ LIGHT LUNCH (ไม่รวมในรายการ) 

12.00 น. เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม กบั BRG LEGEND HILL GOLF RESORT สนามกอลฟ์แห่งแรกของเวียดนามท่ีไดร้บัการ

ออกแบบโดย JACK NICKLAUS อยู่ห่างจากสนามบินฮานอยประมาณ 20 นาที และประมาณ 30 นาที จากใจกลางเมือง

ฮานอย เป็นสนาม 18 หลุม พาร ์72 ระยะ 7,068 เหลา ซ่ึงเป็นสนามท่ีอยู่ในเครือเดียวกนักบั BRG KINGS ISLAND 

สนามเปิดใหบ้ริการ เมื่อปี 2015 และเป็นสนามแรกของเวียดนามท่ีมเีอกลกัษณ ์คือ เป็น DOUBLE GREEN ในทุกหลุมเลย

มีถึง 36 กรีน ซ่ึงทาํใหเ้กิดความแตกต่างไม่ซํ้ากนักบัการเลือกเจาะหลุมในแต่ละวนั 

17.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน 

18.45 น. เช็คอิน ณ สนามบินฮานอย 

20.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 565 

22.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

********************************* 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะจองสนามอ่ืน หรือสลบัสนามกรณีท่ีสนามเต็ม 
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เราสรา้งความประทบัใจ  ในความแตกต่าง  ดว้ย  “คณุภาพ” และ “บริการ” 



เวียดนาม-ฮานอยกอลฟ์แพค็เกจ  โปรแกรม-E 3 วนั 2 คืน ตีกอลฟ์ 3 สนาม 54 หลุม 

ราคาตั้งแตว่นัที ่15 – 17 ก.ย. 61             TOUR CODE : IG-HAN-NV/TG 

อตัราค่าบริการ   

 

 

โรงแรมท่ีใชใ้นรายการ 

PLAN – A : FORTUNA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

** ราคาไม่สามารถใชไ้ดใ้นช่วงงาน TRADE FAIR และวนัหยุดช่วงเทศกาล ** 

** ตัว๋เคร่ืองบิน BOOKING “Q” CLASS เพ่ิมท่านละ 1,400.- (สะสมไมลไ์ด ้100%) 

** ตอ้งการใชร้ถกอลฟ์ 1 คนั /18 หลุม เพ่ิมคนัละ  900.- (ต่อ 2 ท่าน)  จากราคาแพ็คเกจมาตราฐาน ** 

** เล่นกอลฟ์ WEEKEND และ PUBLIC HOLIDAY เพ่ิม ท่านละ/18 หลุม จากราคาแพ็คเกจมาตราฐาน  CHI LINH STAR G.C. เพ่ิม 

1,500.-/KING’S ISLAND G.C. เพ่ิม 1,500.-/TAMDAO เพ่ิม 1,300.-/PHOENIX GOLF เพ่ิม 1,500.- 

อตัราน้ีรวม       อตัราน้ีไม่รวม 

-  ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพ ฯ–ฮานอย-กรุงเทพ ฯ  -  ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

   ชั้นประหยดั BOOKING CLASS “W“”สะสมไมลไ์ด ้25%  -  ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

    (NON REROUTE/NON REFUND/NON UPGRADE)   -  ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืน ๆ เชน่ ค่าทาํหนังสือ 

-  โรงแรมท่ีพกั 2 คืน พรอ้มอาหารเชา้    -  ค่าวีซ่า (กรณีชาวต่างชาติ) 

-  ค่าธรรมเนียมน้ํามนั      -  ค่าทิปคนขบัรถ, ไก๊คท์อ้งถ่ิน, แคีดด้ี 

-  ภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกนัวินาศภยั 

-  รถรบั-สง่ สนามบิน-โรงแรม-สนามกอลฟ์-สนามบิน    

    PRIVATE VAN        

-  เล่นกอลฟ์ 3 สนาม+แค็ดด้ี x18 หลุม ตามรายการ /WEEKDAY    

    1 สนาม + WEEKEND 2 สนาม  

-  รถกอลฟ์ (2 ท่าน: 1 คนั) 

-  มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินพดูไทยใหบ้ริการตลอดการเดินทาง    

-  รายการทวัรแ์ละบตัรผ่านประตตูามรายการ          

-  อาหารคํา่ 2 ม้ือ 

การสาํรองท่ีนัง่และการชาํระเงิน 

- มดัจาํท่านละ 10,000.- บาท ในวนัสาํรองท่ีนัง่ ภายในไมเ่กิน วนัท่ี 24 ส.ค. 61 

- ชาํระสว่นท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย ภานในไมเ่กิน วนัท่ี 07 ก.ย. 61 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 
นกักอลฟ์ 8-12 ท่าน 

HOTEL 
PLAN-A 

นกักอลฟ์ ผูใ้หญ่ - นอนคู่ 35,000.- 
นอนเด่ียว เพ่ิม 3,500.- 

เราสรา้งความประทบัใจ  ในความแตกต่าง  ดว้ย  “คณุภาพ” และ “บริการ” 
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การโอนเงินเขา้บญัชีบริษทัฯ : ช่ือบญัชี ABACUS TRAVEL SERVICE CO., LTD. 

ธนาคาร สาขา ประเภทบญัชี หมายเลขบญัชี 

ทหารไทย ออมทรพัย ์ ออมทรพัย ์ 036-1-05692-2 
 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภยัทุกประการ กรุณาใชว้ิธีโอนเงินเขา้บญัชีบริษัทฯ ดา้นบนแลว้สง่ FAX ใบ PAY IN มาท่ี

หมายเลขแฟ็กซ ์0-2931-1177 และ 0-2931-0078 หรือทาํการ SCAN สง่มายงั e-mail: 

abacus@goholidaynow.com โดยระบุช่ือของท่าน และเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ท่ีดแูลท่าน จากน้ันบริษัทจะออกใบสาํคญัรบั

เงิน แลว้สง่กลบัใหท้่านไวเ้ป็นหลกัฐาน 

การออกเอกสารการเดินทาง 

1. ตัว๋เคร่ืองบิน : ออกตัว๋ใหห้ลงัจากวนัท่ีไดร้บัการชาํระเงินงวดท่ีสองแลว้ ภายในไมเ่กิน 2 วนั 

2. HOTEL VOUCHER, SERVICE VOUCHER : ออกใหห้ลงัจากวนัท่ีไดร้บัการชาํระเงินงวดสุดทา้ยแลว้ ภายในไมเ่กิน 3-5 วนั 

3. การรบั/ส่ง เอกสารการเดินทางพรอ้มขอ้มูลประกอบการเดินทางทั้งหมด : ภายในไมเ่กิน 7 วนั หลงัจากการรบั

ชาํระเงินงวดสุดทา้ย 
 
เง่ือนไข, ขอ้กาํหนด, ค่าธรรมเนียม การเปล่ียนแปลงและการยกเลิก 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะคิดค่าธรรมเนียม หากมีการยกเลิกและเปล่ียนแปลงต่างๆ จากท่านดงัต่อไปน้ี 

1. LAND ARRANGEMENT : 

ค่าธรรมเนียม 10% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 21 วนั ก่อนการเดินทาง 

ค่าธรรมเนียม 30% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง 

ค่าธรรมเนียม 50% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 10 วนั ก่อนการเดินทาง 

ค่าธรรมเนียม 70% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 5 วนั ก่อนการเดินทาง 

ค่าธรรมเนียม 100% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 2 วนั ก่อนการเดินทาง 

2. ตัว๋เคร่ืองบิน : จะมีขอ้กาํหนดและเง่ือนไขเฉพาะของแต่ละสายการบิน 

3. หมายเหตุ :  

บริษัท อบาคสัทราเวิลเซอรว์ิส จาํกดั ( ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LT.D )เป็นเพียงตวัแทนจดันําเท่ียวเพ่ือจดัหา

โรงแรมท่ีพกั อาหาร และพาหนะเดินทาง เชน่เคร่ืองบิน , รถ , เรือ ฯลฯ เพ่ืออาํนวยความสะดวกสบายในการเดินทาง 

บริษัทฯ ไมส่ามารถท่ีจะรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากอนัเกิดจาการนัดหยุดงาน ความล่าชา้ของ พาหนะเดินทาง อุบติัเหตุ 

ภยัธรรมชาติและอ่ืนๆ ระหวา่งการท่องเท่ียวทั้งภายในและต่างประเทศ 

 บริษัทฯ จะทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนสง่เม่ือเกิดการสญูหย

ของสมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่ไม่รบัผิดชอบต่อการสญูเสียดงักล่าว 
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สาํรองท่ีนัง่ไดท่ี้ 
บรษิัท อบาคสั ทราเวิล เซอรวิ์ส จาํกดั 

โทร. 0-2538-2287 (5 สาย) 
แฟ็กซ.์ 0-2931-1177(แผนกทวัร)์, 0-2931-0078 (แผนกตัว๋) 

e-mail : abacus@goholidaynow.com 
http : // www.goholidaynow.com 

[DATA-ABACUS: PACKAGE GOLF: VIETNAM-HANOI 3D2N3G PROGRAM-E/29/08/18/ARK] 
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