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บรษิทั อบาคสั ทราเวิล เซอรวิ์ส จ ากดั ภมิูใจเสนอรายการสุดพิเศษใหก้บัท่านนักกอลฟ์ไดไ้ปสมัผสัประสบการณ์ 

ดีดีท่ีประเทศเพ่ือนบา้นของเรา “เวียดนาม” ท่ี “ดานงั” ซ่ึงท่านจะตอ้งประทบัใจกบัความดั้งเดิมของบา้นเมืองและผูค้นท่ี 

ยงัมีอยูท่ัว่ไป อาหารรสชาติถกูปากคนไทย สาวงามในชุดอ๋าวหญ่ายใส่หมวกโนนลาขี่จกัรยานตามทอ้งถนนและพลาดไม่ได ้

กบัการทดสอบสนามกอลฟ์ระดบัโลก 
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รายละเอียดการเดินทาง : TOUR CODE: GP–DAD–NC/PG 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ดานงั  - บานาฮิลล ์        (D) 

07.55 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตทูางเขา้หมายเลข 3 เช็คอิน  

ณ เคาทเ์ตอร ์F สายการบินบางกอกแอรเ์วย ์

10.55 น. ออกเดินทาง โดยเท่ียวบินท่ี PG947 สู่เมืองดานัง 

12.45 น. ถึง สนามบินดานงั ประเทศเวียตนาม หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  

 (เวลาทอ้งถ่ินเวียดนามเท่ากบัประเทศไทย)   

  บ่าย น าท่าน นัง่กระเชา้ ขึ้ นสู่ บานาฮิลล ์(Ba Na Hill) กระเชา้แห่งบานาฮิลลน้ี์ไดร้บัการบนัทึกสถิติโลกโดย World 

Record ว่าเป็นกระเชา้ไฟฟ้าท่ียาวท่ีสุดประเภท NON Stop โดยไม่หยุดแวะ มีความยาวทั้งส้ิน 5,042 เมตร และ  

 เป็นกระเชา้ท่ีสงูท่ีสุดท่ี 1,294 เมตร  นักท่องเท่ียวจะไดส้มัผสัปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต า่กว่ากระเชา้ 

 พรอ้มอากาศบริสุทธ์ิ อนัสดช่ืน จนท าใหท่้านอาจลืมไปเสียดว้ยซ ้าว่าท่ีน่ีไม่ใช่ยุโรป เพราะ อากาศท่ีหนาวเย็น 

เฉล่ียตลอดทั้งปี ประมาณ 10 องศา เท่าน้ัน จุดท่ีสงูท่ีสุดของบานาฮิลลม์ีความสงู 1,467 เมตร กบัสภาพผืนป่า 

ท่ีอุดมสมบรูณ ์จุดท่ีสรา้งความต่ืนเตน้ใหนั้กท่องเท่ียวมองดอูย่างอลงัการท่ีซ่ึงเต็มไปดว้ยเสน่ห ์แห่งต านาน และ 

จินตนาการของการผจญภยัท่ี สวนสนุก  The Fantasy Park  (ไม่รวมค่าบตัรเขา้สวนสนุกสามารถซ้ือเพิ่มหน้างาน

ไดท่้านละ30USD)  ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ บานาฮิลล ์ท่านจะไดพ้บกบัเคร่ืองเล่นในหลายรปูแบบ เช่น ทา้ทายความ

มนัสข์องหนัง 4D , ระทึกขวญักบับา้นผีสิง และอื่นๆ ถ ้าไดโนเสารเ์กมสส์นุกๆ เคร่ืองเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ แมงมุม 

ตลอดไป จนถึง ระทึกขวญั สัน่ประสาท อีกมากมาย หรือ ชอ้ปป้ิง ซ้ือของท่ีระลึก ภายในสวนสนุกอยา่งจุใจ และ อีก

มากมายท่ีรอท่านพสิจูน์ ความมนัส ์กนัอยา่งเต็มท่ีใหท่้านไดส้นุกสนาน ต่อ กบัเคร่ืองเล่น นานาชนิดอยา่งจุใจ  

 ไดเ้วลาพอสมคสร น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองดานัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (USD 20) 

น าชมสะพานมงักร Dragon Bridge อีกหน่ึงท่ีเท่ียวดานังแห่งใหม่ สะพานมงักร ไฟสญัญาลกัษณค์วามส าเร็จแห่ง

ใหม่ของเวียดนาม ท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส ์เช่ือมต่อสองฟากฝัง่ของแม่น ้าฮนั 

ประเทศเวียดนามสะพานมงักรถูกสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ดานัง เป็นสญัญลกัษณ ์ของการฟ้ืนคืนประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจของประเทศโดยไดเ้ปิดใชง้านตั้งแต่ปี 2013 ดว้ย

สถาปัตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ ท่ีไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก

ต านานของเวียตนาม เม่ือกวา่หน่ึงพนัปีมาแลว้ 

  พกัท่ีโรงแรม ตามเลือก 
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วนัที่สอง กอลฟ์ (*) – ฮอยอนั        (B,D) 

06.00 น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.30 น. น าท่านเดินทางสู่  BRG DANANG GOLF RESORT สนามกอลฟ์ใน

รปูแบบ DUNE COURSE-LINK STYLE 18 หลุม 7,160 หลา ติด

ชายทะเล ออกแบบโดยอดีตนักกอลฟ์ มือ 1 ของโลกชาว

ออสเตรเลีย เจา้ฉลามขาว GREG NORMAN ซ่ึงสนามกอลฟ์แห่งน้ี 

การนัตีดว้ยรางวลัมากมาย อาทิ VIETNAM’S BEST MANAGE 

COURSE 2015, VIETNAM’S BEST PAR-3 COURSE 2015 

(HOLE#16), BEST GOLF COURSE IN VIETNAM 2014, TOP 

10 GOLF COURSE IN ASIA PACIFIC 2013 เป็นตน้  

 นกักอลฟ์: TEE OFF TIME เชิญท่านเล่นกอลฟ์ 18 หลุม 

เท่ียง อาหารกลางวนั ณ คลบัเฮา้ส ์ของสนามกอลฟ์ (ไม่รวมใน

รายการ) 

 ผูต้ิดตาม : อสิระตามอธัยาศยั หรือ ท่านสามารถเลือกซ้ือทวัรเ์พิ่มเติมท่ีบริษัทฯ มีแนะน าให ้ 

( รายละเอียดดไูดท่ี้หน้า 6 และ 7 ) 

บ่าย  น าท่านออกเดินทางกลบัสู่เมืองฮอยอนั 

     มารบันักกอลฟ์แลว้น าท่านเขา้สู่  ‘‘เมืองโบราณฮอยอนั’’   

เมืองฮอยอนัน้ันอดีตเคยเป็นเมืองท่า การคา้ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเป็นศนูยก์ลางของ 

การแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งตะวนัตกกบัตะวนัออก องคก์าร

ยเูนสโกป้ระกาศให ้ฮอยอนัเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม 

เน่ืองจากเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร ์แมว้่าจะผ่านการ

บรูณะขึ้ นเร่ือยๆ แต่ก็ยงัคงรปูแบบของเมืองฮอยอนัไวไ้ด ้

น าท่านชม วดัฟุ๊กเก๋ียน เป็นสมาคมชาวจนีท่ีใหญ่ และ เก่าแก่ท่ีสุดของเมืองฮอยอนั ใชเ้ป็นท่ีพบปะของคนหลาย 

รุ่น วดัน้ีมจีุดเด่นอยูท่ี่งานไมแ้กะสลกั ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถท าบุญต่ออายุโดยพิธีสมยัโบราณ คือ การ 

น าธปูท่ีขดเป็นกน้หอยมาจุดท้ิงไวเ้พื่อ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน  น าชม Old House of Tan Sky บา้นโบราณ ซึ่งเป็น 

ช่ือเจา้ของบา้นเดิมชาวเวียดนามท่ีมีฐานะดี ชมบา้นไมท่ี้เก่าแก่และท่ีสุดของเมืองฮอยอนั สรา้งมากกว่า 200 ปี  

ปัจจุบนัไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี และยงัเป็นท่ีอยูอ่าศยั ของทายาทรุ่นท่ีเจ็ดของตระกลู การออกแบบตวั 

อาคารเป็นการผสมผสาน ระหวา่งอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญ่ีปุ่น และเวียดนาม ดา้นหน้าอาคารติด 

ถนนเหวียนไทฮอกท าเป็นรา้นบติูค ดา้นหลงัติดถนนอีกสายหน่ึงใกล้แม่น ้าทโูบนไดเ้ป็นอยา่งดี  

น าชม สะพานญ่ีปุ่น ซ่ึงสรา้งโดยชุมชนชาวญ่ีปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีสรา้ง

ขึ้ นเพื่อสวดส่งวิญญาณมงักร ชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่มี มงักรอยูใ่ตภ้ิภพส่วนตวัอยูท่ี่อินเดีย และหางอยูท่ี่ญ่ีปุ่น ส่วนล าตวั

อยูท่ี่เวียดนามเม่ือใดท่ีมงักรพลิกตวัจะเกิดน ้าท่วม หรือแผ่นดินไหว ชาวญ่ีปุ่นจึงสรา้งสะพานน้ีโดยตอกเสาเข็มลง

กลางล าตวัเพื่อก าจดัมนัจะไดไ้ม่เกิดภยัพิบติัขึ้ นอีก  ชมศาลกวนอ ูซ่ึงอยูบ่นสะพาน ญ่ีปุ่นและท่ีฮอยอนั ชาวบา้น

จะน าสินคา้ต่างๆ ไวท่ี้หนา้บา้น เพื่อขายใหแ้ก่นักท่องเท่ียว ท่านสามารถซ้ือของท่ีระลึก เป็นของฝากกลบับา้นได้

อีกดว้ย เช่น กระเป๋า โคมไฟ เป็นตน้  

 19.00 น. อาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (USD 20)   

พกัท่ีโรงแรม ตามเลือก 
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วนัที่สาม กอลฟ์ (*) – ดานงัชอ้ปป้ิง       (B) 

07.30 น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

08.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามกอลฟ์ BA NA HILLS GOLF CLUB สนามกอลฟ์ระดบั 5 ดาว ท่ีไดร้บัการออกแบบโดย 

อดีตนักกอลฟ์ มือหน่ึงของโลกชาวองักฤษ LUKE DONALD  โดยมีทีมงาน IMG เป็นผูบ้ริหารจดัการสนาม เปิดตวั 

ไปเม่ือตน้ปี 2016  ซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขาหอ้มลอ้มไปดว้ยสีเขยีวของผืนป่าไม ้และทุ่งหญา้  เป็นสนามแห่ง 

เดียวท่ีมีไฟ ส าหรบัเล่นกลางคืนไดท้ั้ง 18 หลุม อยูห่่างจากตวัเมืองดานัง เพียง 25 นาที  

10.03 น. นกักอลฟ์: TEE OFF TIME เชิญท่านออกรอบเล่นกอลฟ์ 18 หลุม 

  เท่ียง  อาหารกลางวนั ท่ีคลบัเฮา้ส ์(ไม่รวมในรายการ) 

 ผูต้ิดตาม : อสิระตามอธัยาศยั หรือ ท่านสามารถเลือกซ้ือทวัรเ์พิ่มเติมท่ีบริษัทฯ มีแนะน าให ้ 

( รายละเอียดดไูดท่ี้หน้า 6 และ 7 ) 

19.00 น. อาหารค า่ มื้ อพิเศษ แบบซีฟู้ ดสดๆ ท่ียงัว่ายน ้าอยูใ่นตู ้ใหท่้านไดเ้ลือกช้ีตวัท่ีท่านตอ้งการ  

แลว้ปรุงรสดว้ยฝีมือกุก๊ชั้นยอด (ไม่รวมในรายการ) 

พกัท่ีโรงแรม ตามเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีส่ี  กอลฟ์ (*) – ดานงัชอ้ปป้ิง – กรุงเทพฯ (พฤหสับดีที ่06 มิ.ย. 62)   (B) 

08.00 น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 เช็คเอา้ทร์ถรบัสู่สนามกอลฟ์ MONGOMERRIE GOLF CLUB หรอื LAGUNA  GOLF LANG CO 

09.00 น. นกักอลฟ์: TEE OFF TIME เชิญท่านเล่นกอลฟ์ 18 หลุม 

 อาหารกลางวนั ณ คลบัเฮา้ส ์ของสนามกอลฟ์ (ไม่รวมในรายการ) 

15.00 น. น าท่าน เดินเท่ียว และชอ้ปป้ิง ใน ตลาดฮาน ซ่ึงมีสินคา้หลากหลายชนิด เช่น ผา้ เหลา้ บุหร่ี และอาหารต่างๆ 

เป็นตลาดสดและ ขายสินคา้พื้ นเมืองของดานัง 

16.50 น. เช็คอิน ณ สนามบิน เคาทเ์ตอรส์ายการบินบางกอกแอรเ์วย ์

18.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน ท่ี PG998 

20.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  

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

       (*)  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ที่จะสลบัวนัเล่นกอลฟ์ หรือเปลี่ยนสนามที่เทียบเท่า กรณีที่สนามไม่ว่าง 

 

สนามกอลฟ์ที่ท่านสามารถเลือกเล่นไดอ้ีกเพิ่มเตมิ 

- MONGOMERRIE GOLF CLUB เป็นสนามท่ีไดร้บัการออกแบบ โดย ยอดนักกอลฟ์ชาวสกอ๊ตแลนด ์อดีต นักกอลฟ์ มือ 1 ของ   
   ยุโรป 8 สมยั ‘’มอนต้ี-โคลิน มอนโกเมอร่ี’’ เป็นสนามแบบล้ิงคส์ไตล ์ติดชายหาดดานัง ไดร้บัรางวลัต่างๆมากมาย ติดอนัดบั  

   TOP10 สนามกอลฟ์ชั้นน า ในปี 2012  จาก Forbes Travel Guide สนามกอลฟ์ท่ีดีท่ีสุดในเวยีดนาม ปี 2013  เป็นสนามท่ี 

   ทา้ทายใหนั้กกอลฟ์ตอ้งวางแผนเพื่อวางตวัใหดี้ เหมาะกบันักกอลฟ์ ทุกระดบัฝีมือ 

- LAGUNA  GOLF LANG CO สนามระดบัแชมเป้ียนชิพคอรส์ 18 หลุม พาร ์17 ออกแบบโดย NICK FALDO ท่ีใหนั้กกอลฟ์ทุกระดบั  

   ฝีมือเล่นไดส้นุกสนามในแบบ LINK COURSE เลียบชายฝัง่ทะเล ท่ีท่านจะไดช้มธรรมชาติของตน้ไม ้และกล่ินอายทะเลไปพรอ้ม 

   กนัและท่ีน่ีมีโรงแรม BANYAN TREE LANG CO และ ANGSANA LANG CO อยูด่ว้ย 
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BANGKOK AIRWAYS ASEAN GOLF TOUR 

เวียดนาม – ดานงั กอลฟ์แพ็คเกจโปรแกรม :  4 วนั 3 คืน ตีกอลฟ์ 3 สนาม  

ราคาตัง้แตว่นัท่ี  01 พ.ค. 62 – 31 ต.ค. 62            TOUR CODE : GP-DAD-NC/PG 

อตัราค่าบริการ 
นกักอลฟ์ 4 ทา่น นกักอลฟ์ 8 ทา่น นกักอลฟ์ 12 ทา่น นกักอลฟ์ 16 ทา่น 

4.5* HOTEL 5* HOTEL 4.5* HOTEL 5* HOTEL 4.5* HOTEL 5* HOTEL 4.5* HOTEL 5* HOTEL 

นกักอลฟ์ ผูใ้หญ่ - นอนคู ่ 36,900 40,500 35,000 38,900 36,900 41,500 36,300 41,000 

นอนเดี่ยว เพิ่ม 4,200 7,500 4,200 7,500 4,200 7,500 4,200 7,500 

ผูต้ิดตาม – นอนคู ่ -TBA-  -TBA- -TBA- -TBA- -TBA- -TBA- -TBA- -TBA- 

** ตัว๋เคร่ืองบินบางกอกแอรเ์วยช์ั้นประหยดั หากได ้BOOKING CLASS “G” เพ่ิม 1,100 บาท 

** ตัว๋เคร่ืองบินบางกอกแอรเ์วยช์ั้นประหยดั หากได ้BOOKING CLASS “V” เพ่ิม 3,000 บาท 

** ตัว๋เคร่ืองบินบางกอกแอรเ์วยช์ั้นประหยดั หากได ้BOOKING CLASS “Q” เพ่ิม 4,100 บาท 

** ตัว๋เคร่ืองบินบางกอกแอรเ์วยช์ั้นประหยดั หากได ้BOOKING CLASS “H” เพ่ิม 5,300 บาท 

** ราคาไมส่ามารถใชไ้ดใ้นช่วงงาน TRADE FAIR และวนัหยุดช่วงเทศกาล ** 

** ตอ้งการใชร้ถกอลฟ์ 1 คนั /18 หลุม เพ่ิมคนัละ  700.- จากราคาแพ็คเกจมาตราฐาน ** 

** เล่นกอลฟ์วนัหยุด BANA HILLS เพิ่ม 900.- / MONTGOMERIE LINKS เพิ่ม 1,300 / 

    BRG DANANG เพิ่ม 1,300.-/ LAGUNA LANG CO เพิ่ม 900.- 

** เล่นกอลฟ์เพิ่ม 18 หลุม WEEKEND และวนัหยุดราชการ / BA NA HILLS เพิ่ม 900.- /MONGOMERIE LINK เพิ่ม 1,400.- 

** ตอ้งการเปล่ียนสนามจาก MONGOMERIE LINK เป็น BRG DANANG GC เพิ่มท่านละ 1,300.-(WEEKDAY) และ 1,800.-(WEEKEND) 

** ตอ้งการเปล่ียนสนามจาก MONGOMERIE LINK เป็น LAGUNA LANG CO เพิ่มท่านละ 900.-(WEEKDAY) และ 1,300.-(WEEKEND) 

โรงแรมทีใ่ชใ้นรายการ (หรือเทียบเทา่)  

4.5 STAR HOTEL – DANANG GOLDEN BAY HOTEL ( SUPERIOR ROOM / CITY VIEW ) 
5    STAR HOTEL – NOVOTEL PREMIER HAN RIVER HOTEL 

อตัราน้ีรวม       อตัราน้ีไม่รวม 

-  ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพ ฯ–ดานัง-กรุงเทพ ฯ             -  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

    ชั้นประหยดั สายการบินบางกอกแอรเ์วย ์BOOKING “B” CLASS  -  ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมอื่น ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

    รวมค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกนัวินาศภยั  -  ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื่น ๆ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง 

    ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางและ ค่าน ้าหนักถุงกอลฟ์ ไม่เกิน 30 กก. -  ค่าวีซ่า (กรณีชาวต่างชาติ) 

-  โรงแรมท่ีพกั 2 คืน พรอ้มอาหารเชา้    -  ค่าทิป,แค็ดด้ี 

-  รถรบั-ส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามกอลฟ์-สนามบิน PRIVATE BUS -  ค่าทิปมคัคุเทศก ์และคนขบัรถ 

-  เล่นกอลฟ์ 2 สนาม + แค็ดด้ี x 18 หลุม ตามรายการ  / WEEKDAY    - ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์    

-  รถกอลฟ์ (2 ท่าน : 1 คนั) 

-  มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินพดูไทยใหบ้ริการตลอดการเดินทาง    

-  รายการทวัรแ์ละบตัรผ่านประตตูามรายการ          

-  อาหารกลางวนั 1 มื้ อ + อาหารค า่ 1 มื้ อ  

-  ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศทุนประกนั 1,000,000 บาท 

การส ารองท่ีนัง่และการช าระเงิน 

- มดัจ าท่านละ 10,000.- บาท ภายในไม่เกิน 45 วนัก่อนการเดินทาง 

- ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง ภายในไม่เกิน 15 วนัก่อนการเดินทาง 

การแจง้ช่ือ-นามสกุล , สง่ส าเนาพาสปอรต์และการจดัคู่หอ้งพกั ภายในวนัจอง 

การโอนเงินเขา้บญัชีบริษทัฯ : ช่ือบญัชี ABACUS TRAVEL SERVICE CO., LTD. 

 

(*)  เดินทาง 12-16 ท่าน  ทาง

บริษัทฯ  มีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทาง

ไปพรอ้มคณะจากประเทศไทย

ดแูลตลอดการเดินทาง 

สิทธิพเิศษจากสายการบนิบางกอกแอร์เวย์!!  ให้น า้หนกักระเป๋ารวมถงุกอล์ฟเพิ่มอีก 10 กก. ฟรี จากปกติ 20 กก. 
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รายการเดินทางส าหรบัผูต้ดิตาม 

TOUR – 1   :   ทวัร์เมืองดานัง / พพิธิภัณฑ์จาม + วดัหลนิอึง้ + ช๊อปป้ิง ( 5-6 ชม. ) 
 
พพิธิภัณฑ์จาม Museum of Cham Sculpture 
พิพิธภณัฑจ์าม ตั้งอยูใ่จกลางเมืองดานงั ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการทราบความเป็นมาของชน 
ชาติจาม ซ่ึงรุ่งเรืองมาก่อนอาณาจักรใดๆในภูมิภาคน้ีตอ้งไม่พลาดการเยือนพิพิธภณัฑ์แห่งน้ี 
เพราะได้ ท าการรวบรวมหลักฐานต่างๆ จัดแสดงไว้มากมาย ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในรูปของ
ประติมากรรมท่ีแกะสลกัจาก หินและส าริด พิพิธภณัฑป์ระติมากรรมของจาม ไดรั้บการจดัตั้งข้ึน
โดยสถาบนัวิจยัทางโบราณคดีของ ฝร่ังเศส (Ecole Francaise d Extreme Orient) เม่ือปี พ.ศ.2479 นิทรรศการถูกจดัแสดงไวต้ามห้อง 
ต่างๆท่ีสะทอ้นถึงยุคสมยัทั้ง 4 ยคุตามแหล่งก าเนิดของอารยธรรม ไดแ้ก่ หมีเซ็น ตราเกียว ดงเดืองและ ทาพเมิน ส่วนชั้นบนของ
พิพิธภณัฑ์มีการจดัแสดงภาพ ท่ีเล่าเร่ืองราวประวติัศาสตร์ความเป็นมาของชาว จามไวอ้ย่างน่าสนใจ ถดัมาด้านนอกมีระเบียง ท่ี
สามารถชมววิทิวทศัน์ของเมืองท่าริมแม่น ้ าหานไดอ้ยา่ง สวยงาม  
 
วดัหลนิอืง๊-บ๊ายบุต  
น าท่านข้ึนเขาเพ่ือสกัการะ เจ้าแม่กวนอมิ ณ วดัหลนิอืง๊-บ๊ายบุต อยูบ่นคาบสมุทร เซินจ่า ห่างจาก
นครดานังไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ10กิโลเมตร มีท าเลดีและมีสถาปัตยกรรมท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ ส่วนช่ือของวดัแห่งน้ีคือ ลิงอ๊ืง ในภาษาเวยีดนามมีความหมายวา่ สมความปรารถนาทุก
ประการส่วนค าว่า บ๊ายบุตนั้น บ๊ายคือชายหาด ส่วนบุตคือพระพุทธเจา้ซ่ึงหมายถึงเม่ือมีเรือท่ี
ประสบภยัในทะเล หากเขา้มาหลบภยัแถวน้ีจะไดรั้บการคุม้ครองใหป้ลอดภยั วดัน้ีตั้งอยูบ่นความ
สูงเกือบ200เมตรจากระดับน ้ าทะเล รวมพ้ืนท่ี20เฮกตา้ ด้านหลงัคือภูเขาด้านหน้าหันออกสู่ทะเลตะวนัออก จากจุดน้ีท่าน
สามารถกวาดสายตามองไปดา้นล่างชมความสวยงามของนครดานงั จากนั้นน าท่าน เดินเท่ียว และชอ้ปป้ิง ใน ตลาดฮาน ซ่ึงมี
สินคา้หลากหลายชนิด เช่น ผา้ เหลา้ บุหร่ี และอาหารต่างๆ เป็นตลาดสดและ ขายสินคา้พ้ืนเมืองของดานงั 
 
จ านวน 2 ท่าน  ราคาท่านละ 3,400.- / จ านวน 3 ท่าน  ราคา 2,900.- / จ านวน 4 ท่าน ราคา 2,200.- 

 
TOUR – 2   :   ทวัร์ล่องเรือกระด้ง +ภูเขาหินอ่อน + หมู่บ้านหินอ่อน ( 5-6 ชม. ) 
 
ล่องเรือกระดังหมู่บ้านกัม๊ทาน (Cam Thanh Water Coconut Village) 
น าท่านร่วมกิจกรรม ล่องเรือกระดง้ (Cam Thanh Water Coconut Village) ท่ีหมู่บา้นกัม๊ทาน ซ่ึง
เป็นหมู่บา้นเลก็ๆในเมืองฮอยอนัตั้งอยูใ่นสวนมะพร้าวริมแม่น ้ า ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ี เป็นท่ีพกั
อาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่าน จะไดช้ม
วฒันธรรมพร้อมววิทิวทศัน์อนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัร้องเพลงพ้ืนเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนั ไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะกนั
เป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน  (ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 50 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 
 
ภูเขาหินอ่อน + หมู่บ้านหินอ่อน 

น าท่านชม ภูเข   ภูเขาหินอ่อน ประกอบดว้ยเนินเขานอ้ยใหญ่ 5 ลูก ชาวเวียดนามจึงเรียกภูเขาหินอ่อนน้ีวา่ ภูเขา
แห่ง ธาตุทั้ งห้าอดีตภูเขาเหล่าน้ีเคยเป็นกลุ่มของเกาะนอกชายฝ่ัง5เกาะแต่เน่ืองมาจากการ
ตกตะกอนปีแลว้ปีเล่า ท าให้กลายเป็นส่วนหน่ึงของแผ่นดินใหญ่ภายในภูเขามีแท่นบูชาของ
พระพทุธเจา้ พระโพธิสตัว ์และเทพเจา้องคอ่ื์นๆตามความเช่ือของชาวบา้นท่ี อาศยัอยูใ่นแถบนั้น 
ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดคือ ถุ่ยเซิน ซ่ึงในอดีตชาวเมืองจามเคยใช้เป็นท่ีประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาปัจจุบนั ถ ้าแห่งน้ียงัคงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิศาสนาอยูเ่ช่นเดิม ระหวา่งนั้นน าท่านผ่านชม 
หมู่บ้านหินอ่อน หมู่บา้นน้ีเป็นหมู่บา้นเก่าแก่ท่ีมีอาชีพแกะสลกัหินกนัทั้งหมู่บา้น และท ากนัมา
นานราว 300-400 ปี หินอ่อนภูเขาท่ีใชแ้กะสลกั น ามาจากภูเขาลูกเลก็ๆท่ีมองเห็นแต่ไกล จ านวน 
5ลูกท่ีอยูภ่ายในบริเวณหมู่บา้น ปัจจุบนัไดร่้อยหรอลง จึงตอ้งน าหินอ่อนจากท่ีอ่ืนมาทดแทน แต่ก็ยงัตอ้งใชช่้างแกะสลกัของหมู่บา้นน้ี 
ผลิตภณัฑหิ์นอ่อนแกะสลกัมีมากมายหลายรูปแบบ จากเม่ือก่อนท่ีเคยแกะแต่รูปเจา้แม่กวนอิม และองคเ์ทพท่่ีนบัถือของชาวจีนเป็น
หลกั ปัจจุบนัไดเ้พ่ิมรูปแบบอ่ืนตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ เช่นแจกนัหินอ่อนๆท่ีมีตั้งแต่ขนาดตั้งโตะ๊ไปจนถึงขนาดใหญ่ท่ีมีน าหนกัมากกวา่ 
100กิโลหรือบางคร้ังก็รับใบสัง่งานจากลูกคา้ต่างประเทศท่ีส่งแบบและตวัอยา่งมาใหดู้ดว้ย 
 
จ านวน 2 ท่าน  ราคาท่านละ 3,300.- / จ านวน 3 ท่าน  ราคา 2,700.- / จ านวน 4 ท่าน ราคา 2,200.- 

รายการทวัรเ์ลือกซ้ือเพ่ิมเตมิ – ดานงั / PRIVATE TOUR 

** ราคารวมรถตู้ 9 ทีน่ั่ง / ค่าบัตรผ่านประตูตามรายการ / ไก๊ด์ท้องถิ่นพูดไทยหรือองักฤษ** 
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TOUR – 3   :   ทวัร์เมืองเว้ ไป-กลบั จากดานัง  ( 9-10 ชม. ) 
เมืองเว้ (Hue) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเว ้(Hue) เมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต เป็นโบราณสถาน อนังดงามและทรงคุณค่าทาง
วฒันธรรมซ่ึงมีแบบฉบับของตนเอง เมืองเว ้จึงได้รับการรับรองจาก องค์การ
ยเูนสโกประกาศข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี พ.ศ. 2536 
เจดีย์เทยีนมู่ (Thien Mu Pagoda)  
น าท่านชม เจดียเ์ทียนมู่ (Thien Mu Pagoda) เจดียท์รงเก๋งจีนแปดเหล่ียมสูงลดหลัน่ 
กนั 7 ชั้นซ่ึงแต่ละชั้นแทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ ตั้งเด่นอยูริ่มฝ่ังแม่น้าํหอม  

สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ (Tomb of Kinh Dinh)  
น าท่านเดินทางสู่ สุสานกษตัริยไ์คดิงห์ (Tomb of Kinh Dinh) สุสานแห่งน้ีเป็น เพียง
สุสานเดียวท่ีมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออกเข้ากบัสถาปัตยกรรม 
ตะวนัตก และยงัถือไดว้่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัแห่งหน่ึงเมืองเว ้หรือเมืองหลวงเก่า
ของ เวยีดนาม ตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ีถือวา่มีชยัภูมิท่ีดี และเป็นสุสานท่ีสวยงามท่ีสุด 
พระราชวงัเว้ หรือ วงัไดโน้ย (Hue Royal Palace or Dai Noi Palace)   
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัเว ้หรือ วงัไดโนย้ (Hue Royal Palace or Dai Noi Palace) ของกษตัริย ์ 
ราชวงศ์เหวียน พระราชวงัแห่งน้ีสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2348 ในสมยั จกัรพรรด์ิ Gia 
Long แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2375 สมยัจกัรพรรด์ิ Ming Mang รวมระยะเวลา ก่อสร้าง 
27 ปี พระราชวงัน้ีสร้างตามแบบพระราชวงัต้องห้ามของประเทศจีน แต่ได้
ยอ่ส่วนลง มาจากตน้แบบ แมว้า่จะถูกยอ่ส่วนแต่ก็ใหญ่โตไม่นอ้ย พระราชวงัแห้งน้ี
มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ชาติเวียดนาม คือ เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2488 
กษตัริยบ๋์าวได่ซ่ึงเป็นกษตัริยอ์งค์ท่ี 13 หรือกษตัริยอ์งค์สุดทา้ยแห่งราชวงศ์เหวียง 
ใชเ้ป็นท่ีประกาศการสละบงัลงัคถื์อเป็นการส้ินสุดระบอบกษตัริยข์องเวยีดนาม 
ตลาดดองบา (Dong Ba Market)  
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา (Dong Ba Market) ให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงตลาม 
อธัยาศยั ตลาดดองบาเป็นตลาดสินคา้ขนาดใหญ่ของเมืองเว ้ท่ีอยู่ติดกบัแม่
น้าํหอม ส่วนใหญ่ เป็นสินคา้น าเขา้จากจีน เช่นเส้ือผา้ กระเป๋าเดินทาง ส าหรับ
ของฝากท่ีใชใ้นครัวเรือนท่ีเป็นของ ทอ้งถ่ินพวกอาหารแห้ง ปลาหมึก กุง้แห้ง 
จะมีราคาท่ีถูกกวา่ประเทศไทย 
 

จ านวน 2 ท่าน  ราคาท่านละ 3,900.- / จ านวน 3 ท่าน  ราคา 3,200.- / จ านวน 4 ท่าน ราคา 2,400.- 
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ธนาคาร สาขา ประเภทบญัชี หลายเลขบญัชี 

ทหารไทย โชคชยั 4 ออมทรพัย ์ 036-1-05692-2 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยัทุกประการ กรุณาใชว้ธีิโอนเงินเขา้บญัชีบริษัทฯ ดา้นบนแลว้ส่ง FAX ใบ PAY IN มาท่ีหมายเลขแฟ็กซ ์

0-2931-1177 และ 0-2931-0078 หรือท าการ SCAN ส่งมายงั e-mail: abacus@goholidaynow.com โดยระบุช่ือของท่าน 

และเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ท่ีดแูลท่าน จากน้ันบริษัทจะออกใบส าคญัรบัเงิน แลว้ส่งกลบัใหท่้านไวเ้ป็นหลกัฐาน 

การออกเอกสารการเดินทาง 

1. ตัว๋เครื่องบิน : ออกตัว๋ใหห้ลงัจากวนัท่ีไดร้บัการช าระเงินงวดท่ีสองแลว้ ภายในไม่เกิน 2 วนั 

2. HOTEL VOUCHER, SERVICE VOUCHER : ออกใหห้ลงัจากวนัท่ีไดร้บัการช าระเงินงวดสุดทา้ยแลว้ ภายในไม่เกิน 3-5 วนั 

3. การรบั/สง่ เอกสารการเดินทางพรอ้มขอ้มูลประกอบการเดินทางทั้งหมด : ภายในไม่เกิน 7 วนั หลงัจากการรบัช าระ

เงินงวดสุดทา้ย 
 

เง่ือนไข, ขอ้ก าหนด, 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. ตัว๋เครื่องบิน : จะมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเฉพาะของแต่ละสายการบิน 

3. หมายเหต ุ:  

บริษัท อบาคสัทราเวิลเซอรว์สิ จ ากดั ( ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LT.D )เป็นเพียงตวัแทนจดัน าเท่ียวเพื่อจดัหาโรงแรมท่ี

พกั อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่นเคร่ืองบิน , รถ , เรือ ฯลฯ เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถท่ี

จะรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากอนัเกิดจาการนัดหยุดงาน ความล่าชา้ของ พาหนะเดินทาง อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติและอื่นๆ 

ระหว่างการท่องเท่ียวทั้งภายในและต่างประเทศ 

 บริษัทฯ จะท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสญูหยของ

สมัภาระระหว่างการเดินทาง แต่ไม่รบัผิดชอบต่อการสญูเสียดงักล่าว 

 

 

 
 
 

ส ารองท่ีนัง่ไดท่ี้ 

บริษทั อบาคสั ทราเวิล เซอรวิ์ส จ  ากดั 

โทร. 0-2538-2287 (5 สาย) 

แฟ็กซ.์ 0-2931-1177(แผนกทวัร)์, 0-2931-0078 (แผนกตัว๋) 
E-MAIL : info@abacusgolftravel.com / abacus@goholidaynow.com 

https://abacusgolftravel.com  
 [DATA-ABACUS: PACKAGE GOLF: เวียดนาม-ดานัง กอลฟ์แพ็คเกจ 4 วนั 3 คืน 01 พ.ค. 62 – 31 ต.ค. 62 /02092019/ARK/GIFF] 
LINE : @golftravel FACEBOOK : Abacusgolftravel-ทวัรต์กีอลฟ์ แพคเกจทวัรก์อลฟ์ตา่งประเทศ 

 

เราสรา้งความประทบัใจ  ในความแตกต่าง  ดว้ย  “คุณภาพ” และ “บริการ” 
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