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โปรแกรม - D 

4 วนั 3 คืน เลน่กอลฟ์ 3 สนาม 

ตัง้แต่ 01 พ.ย.62 - 31 มี.ค.63 

THE TRAVELLER GOLFER & FAMILY PACKAGE 

 

 
 
 

 

 

 

บรษิทั อบาคสั ทราเวิล เซอรวิ์ส จ ากดั ภมิูใจเสนอรายการสุดพิเศษใหก้บัท่านนักกอลฟ์ไดไ้ปสมัผสั

ประสบการณ์ดีดีท่ีประเทศเพ่ือนบา้นของเรา “เวียดนาม” ท่ี “ฮานอย” ซ่ึงท่านจะตอ้งประทบัใจกบัความดั้งเดิม

ของบา้นเมืองและผูค้นท่ียงัมีอยูท่ัว่ไป อาหารรสชาติถกูปากคนไทย สาวงามในชุดอ๋าวหญ่ายใส่หมวกโนนลาขี่

จกัรยานตามทอ้งถนนและพลาดไม่ไดก้บัการทดสอบสนามกอลฟ์ใหม่ล่าสุดท่ีสามารถด่ืมด า่กบัธรรมชาติของ  

“อ่าวฮาลอง-มรดกโลก ทางธรรมชาติ” ราวกบัเล่นกอลฟ์อยูใ่นแดนสวรรค ์
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*เดินทางไดทุ้กวนั* เดินทางตั้งแต ่4 ท่านข้ึนไป* 

FLC HALONG BAY GOLF CLUB LONG BIEN GOLF CLUB 

CHILINH STAR GOLF & COUNTRY 
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รายละเอียดการเดินทาง : TOUR CODE : GP – HAN – NV/TG 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง  (L,D)    

05.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผูโ้ดยสารขาออกประตทูางเขา้ 4,5  

เช็คอินแถว H,J ของสายการบินไทย 

07.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินท่ี TG 560 

09.35 น. เดินทางถึง กรุงฮานอย หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  

11.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท่ีสนามบิน (USD 10) 

12.00 น. เชิญท่านออกเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ซ่ึงมีความหมายถึงดินแดนท่ีมงักรด าด่ิงลงสู่ทอ้งทะเล 

ระหวา่งทางท่านจะไดช้มชีวิตชนบทของชาวเวียดนาม (181 ก.ม./ 3 ชม.)ระหวา่งทางแวะ

ใหท่้านไดเ้ยี่ยมชมโรงงาน HALONG PEARL ท่ีผลิต

เคร่ืองประดบัท่ีท าจาก “ไข่มุกเล้ียง” ท่ีชาวประมง

ไดร้บัความรูจ้ากผูผ้ลิตเคร่ืองประดบัยี่หอ้ 

“MIKIMOTO” ท่ีมีช่ือเสียง จากประเทศญ่ีปุ่น และ

การท าฟารม์หอยมุกในอ่าวฮาลองเบย ์

16.00 น. ถึงโรงแรมท่ีพกั FLC HALONG BAY GOLF CLUB & 

LUXURY RESORT โรงแรมใหมเ่อ่ียม ระดบั 5 ดาว 

ท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา งดงามดว้ยวิวแบบพาโนรามา

ของอ่าวฮาลองให ้ระดบั10 ดาว โดยเฉพาะใกลต้อนพระอาทิตยต์ก ใหท่้านไดม้ีเวลาด่ืมด า่กบั

การพกัผ่อนบนหอ้งพกัอนัหรหูรา หรือลงเล่นน ้าในสระวา่ยน ้าแบบ Infinity View ของโรงแรม 

18.30 น. น าท่านเดินทางไปรบัประทานอาหารแบบซีฟู๊ด ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  (USD 20) 

20.00 น. ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านกลบัสู่โรงแรม 

 พกัที่โรงแรม FLC HALONG BAY GOLF CLUB & LUXURY RESORT หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สอง กอลฟ์-ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง-ฮานอย  (B,D)      

06.30 น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น. นกักอลฟ์ : เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม ท่ีสนามกอลฟ์ FLC HALONG BAY GOLF CLUB(*)

สนามกอลฟ์ใหมเ่พ่ิงเปิดบริการเม่ือเดือนสิงหาคม 2017 น่ีเอง เป็นสนามระดบัแชมเป้ียน

ชิพคอรส์ 18 หลุม ระยะ 6,092 หลา พาร ์71 ออกแบบโดยสถาปนิกนักออกแบบสนาม

ช่ือดงั Schmidt –Curley ท่ีสามารถเนรมิตสนามกอลฟ์ในแบบ Mountain Style และไดเ้ห็น

วิวอ่าวฮาลองท่ีไดร้บัการขึ้ นทะเบียนจากยเูนสโกใหเ้ป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” ท่ี

งดงามซ่ึงเมื่อมองผ่านแฟรเ์วย ์และกรีนสีเขียวสด กบัฉากหลงัท่ีเป็นภเูขารปูทรงแปลกตา

โพล่ข้ึนมาเหนือทะเลสีครามของอ่าว แถมทอ้งฟ้าสีใสกบักลุ่มเมฆนอ้ยใหญ่ ดงักบัภาพวาด

ของการเล่นกอลฟ์อยูบ่นสวรรคเ์ลยทีเดียว 

 ผูต้ดิตาม : อิสระตามอธัยาศยักบักิจกรรมดีดีในโรงแรม เช่น สปา,เกมสร์มู เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง อาหารกลางวนั ณ คลบัเฮาสข์องสนามกอลฟ์ (ไมร่วมในรายการ) 

 *ส าหรบัท่านท่ีตอ้งการไปทวัรล่์องเรอืชมอ่าวฮาลองพรอ้มอาหารกลางวันบนเรอื

สามารถซ้ือทวัรเ์พ่ิมเตมิไดร้ายละเอียดดูท่ีหนา้ 8 

14.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงฮานอย (171 ก.ม./3.0.ชม.) 

19.00 น. อาหารค า่ม้ือแนะน า ณ ภตัตาคารอาหารฝรัง่เศสช่ือดงัของเมืองฮานอยและไวนฝ์รัง่เศสที่

คดัสรร (USD30) 

 พกัท่ีโรงแรมตามเลือก 
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วนัที่สาม ฮานอยซิตี้ ทวัร ์– กอลฟ์  (B,L,D)        

07.00 น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นกักอลฟ์ + ผูต้ดิตาม : จากน้ันน าท่านผ่าน ชมจตัรุสับาดิ่ญ (Badinh Square) ซ่ึงเป็นสถานท่ี

ส าคญัทางประวติัศาสตรท่ี์ลุงโอประกาศอิสรภาพของเวียดนาม หลงัสงครามโลกครั้งท่ี 2 อีกดว้ย  

ชมสุสานโฮจมิินห ์ซ่ึงสรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1973 และ เสร็จในปี ค.ศ.1975 ซ่ึงบรรจุศพอาบน ้ายา

ของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินหซ่ึ์งนอนอยูบ่นแท่นในหอ้งเย็นและชมธรรมเนียบประธานาธิบดี ซ่ึง

ใชเ้ป็นท่ีท าพิธีตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมือง 

น าท่านแวะชม พิพิธภณัฑท์หาร (ARMY MUSEUM) ช่ืนชมความสามารถของชาว

เวียดนามท่ีสามารถเอาชนะมหาอ านาจไดอ้ยา่งน่าท่ึง พิพิธภณัฑท์หาร เป็นอีกแหล่ง

ท่องเท่ียวหน่ึงท่ีนักท่องเท่ียวมาฮานอยแลว้พลาดไมไ่ด ้ท่ีน่ีจะไดส้ะทอ้นเร่ืองราวของสมรภมูิ

เดียนเบียนฟ ูและสงครามเวียดนามการต่อสูเ้พ่ืออิสระภาพของชาวเวียดนามแบบถวายชีวิต 

ผ่านภาพยนตข์าวด า ท่ีเล่าเร่ืองของสงครามตั้งแต่เร่ิมตน้ มีหอ้งจดัแสดงอาวุธยุทโธปกรณท่ี์

ใชใ้นระหวา่งสงคราม โดยมีค าบรรยายภาษาองักฤษใหเ้ขา้ใจเร่ืองราวดว้ย ดา้นหนา้

พิพิธภณัฑม์ีซากเคร่ืองบินของทั้งฝ่ายอเมริกนัและฝรัง่เศสตั้งอยู ่ดา้นหลงัมีป้อมปืน COT 

CO ตระหง่านท่ีสามารถขึ้ นไปชมวิวดา้นบนได ้หรือถา้มีเวลา ดา้นหนา้พิพิธภณัฑม์ี

สวนสาธารณะร่มร่ืนท่ีมีรปูป้ันของเลนินยืนตระหง่านอยู ่และมีสนามเด็กเล่นดว้ย ตั้งอยูท่ี่

ถนนเดียนเบียนฟ ู 
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11.00 น. อาหารกลางวนัแนะน าเมนู “บุ่นฉา” รา้นดงัท่ีอร่อยขนาดประธานาธิบดีโอบามา่ของ

สหรฐัอเมริกายงัตอ้งขอมาชิมเม่ือครั้งมาเยือนกรุงฮานอย 

11.45 น. นกักอลฟ์ :ออกเดินทางสู่สนามกอลฟ์ 

12.30 น. เชิญท่านออกรอบ 18 หลุมท่ีสนามกอลฟ์ LONG BIEN GOLF CLUB (*) ท่ีเพ่ิงเปิดเมื่อปี 2014 

สนามกอลฟ์ระดบัพรีเมี่ยมของฮานอยท่ีท่านจะตะลึงกบักา้วแรกท่ีเดินเขา้สู่คลบัเฮา้สท่ี์สามารถพดู

ไดว้า่เป็นคลบัเฮา้สท่ี์หรหูราท่ีสุดใหญ่ท่ีสุด และดีท่ีสุดในเวียดนาม ทั้งความทนัสมยัไฮเทคและการ

บริการท่ียอดเยี่ยม รวมถึงสนามกอลฟ์ 27 หลุม ท่ีไดร้บัการออกแบบจากนักออกแบบสนามกอลฟ์

ช่ือดงั Nelson&Haworth เป็นสนามท่ีเจา้ของสนามตั้งใจใหเ้ป็นสนามระดบั LUXURY ท่ีสุด คุณภาพ

หญา้ทั้งแฟรเ์วยแ์ละบนกรีนยอดเยี่ยม สนามระดบัแชมเป้ียนชิพคอรส์ ท่ีแฟรเ์วยก์วา้งดไูมย่ากแต่

ดกัดว้ยบงัเกอรท์รายทั้งใหญ่และยาว โดยเฉพาะทรายรอบกรีนท่ีสงูท่วมหวัเกือบทุกหลุมบนกรีนมีข

นาดใหญ่บวกคล่ืนลอนและกรีนวิ่ง  หากออนผิดท่ีมี 3 พทัง่ายๆ 

12.00 น. ผูต้ดิตาม : อิสระตามอธัยาศยัหรือเลือกซ้ือทวัรเ์พ่ิมเติมไดก้รุณาดูรายละเอียดท่ีหน้า 8 

19.00 น. อาหารค า่แบบอาหารทะเลสดๆ ที่ยงัว่ายอยูใ่นตู ้ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น (USD30) 

 หลงัอาหาร ท่านสามารถไปลองนวดแผนโบราณต ารบัเวียดนามขนานแท ้

 พกัที่โรงแรมตามเลือก 
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วนัที่สี่ กอลฟ์- กรุงเทพฯ  (B)        

07.00 น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นกักอลฟ์ : เช็คเอา้ทแ์ลว้ รถรบัท่านเดินทางสู่ สนามกอลฟ์ CHILINH STAR GOLF & 

COUNTRY (*) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.00 ช.ม. ระดบัแชมเป้ียนชิพคอรส์ 5 ดาว ซ่ึงใช้

เป็นสนามแข่งขนัรายการใหญ่ CARLSBERG 

MASTERS VIETNAM 2005 และ เมื่อปี 2006 

ถาวร วิรตัน์จนัทรนั์กกอลฟ์มือหน่ึงของเมืองไทย

และของ ASIAN PGA TOUR ไดแ้ชมป์ของรายการ

น้ี สนามกอลฟ์สไตล ์MOUNTAIN COURSE ท่ีลดั

เลาะไปกบัธรรมชาติไดอ้ยา่งลงตวัเหมาะจงกบั

หลุมบงัเกอรท์ราย, ล าธาร, ป่าไม,้และภเูขา 

โดยเฉพาะช่วงระหวา่งเดือน พ.ย. – ก.พ. ของทุกปี อากาศจะเย็นสบายเหมือนเล่นกอลฟ์ใน

สนามกอลฟ์ติดแอรเ์ลยท่ีเดียว  หรือ อีก 1 สนามแนะน า PHOENIX GOLF RESORT (*) ท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในภาคเหนือของเวียดนาม มีถึง 3 สนาม / 54 หลุม อยูห่่างจากตวัเมืองฮานอย

ประมาณ 1 ชัว่โมง ใหท่้านไดท้ดสอบใน 3 สไตล ์ซ่ึง PHONENIX COURSE (*) ออกแบบ

โดย RONALD FREAM (GOLF PLAN U.S.A.) CHAMPION COURSE (*) ออกแบบโดย SONG 

HO KOREA และ DRAGON COURSE (*) ออกแบบโดย SATO KENTARO, M & K COJAPAN 

สนามน้ียงัไดร้บัเลือกใหเ้ป็นสนามจดัการแข่งขนัรายการ THE WORLD MASTER VIETNAM 

2007 
09.00 น. ผูต้ดิตาม : อิสระตามอธัยาศยัหรือเลือกซ้ือทวัรเ์พ่ิมเติมไดก้รุณาดูรายละเอียดท่ีหน้า 9 

16.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน 

18.45 น. เช็คอิน ณ สนามบินฮานอย 

20.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 565 

22.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

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

    

 

  (*) บริษทัฯสงวนสิทธ์ิที่จะสลบัเปล่ียนสนามและเวลาออกรอบไดก้รณีสนามไม่ว่าง 

 

 
 

 

 

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เทีย่วบนิ 
 

BKK – HAN TG 560   07:45 – 09:35   ทกุวนั HAN-BKK   TG 561   10:35 – 12:25   ทกุวนั 
 

BKK – HAN TG 564   17:30 – 19:20   ทกุวนั HAN-BKK   TG 565   20:25 – 22:15   ทกุวนั 
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เวียดนาม –ฮานอย-ฮาลอง กอลฟ์แพ็คเกจ โปรแกรม-D 4 วนั 3 คืน ตีกอลฟ์ 3 สนาม 54 หลมุ 

ราคาตัง้แต่วันที่  01 พ.ย.62 - 31 มี.ค.63                                              TOUR CODE : GP-HAN-NV/TG 

 

** ราคาไม่สามารถใชไ้ดใ้นช่วงงาน TRADE FAIR และวนัหยุดช่วงเทศกาล ** 

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

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

    เพิ่ม 1,500.-/LONG BIEN G.C. เพิ่ม 1,500.-/ FLC HALONG เพิ่ม 1,500.-/PHOENIX GOLF เพิ่ม 1,500.- 

 

โรงแรมที่ใชใ้นรายการ (หรือเทียบเทา่) 

HANOI   HALONG BAY 
PLAN – A :  FORTUNA HOTEL (4*) FLC HALONG BAY GOLF CLUB & LUXURY RESORT  (5*) 

PLAN – B :  MELIA HANOI (5*) FLC HALONG BAY GOLF CLUB & LUXURY RESORT  (5*) 

 

อตัราน้ีรวม        

-  โรงแรมท่ีพกั 3 คืน พรอ้มอาหารเชา้        

-  รถรบั-ส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามกอลฟ์-สนามบิน DELUXE PRIVATE BUS 

-  เล่นกอลฟ์ 3 สนาม + แคด๊ด้ี x 18 หลุม ตามรายการ / WEEKDAY 

-  รถกอลฟ์ (2 ท่าน: 1 คนั) 

-  มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินพดูไทยใหบ้ริการตลอดการเดินทาง    

-  รายการทวัรแ์ละบตัรผ่านประตตูามรายการ          

-  อาหารค า่ 3 มื้ อ + อาหารกลางวนั 2 มื้ อ งบประมาณตามระบุ 

-  ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ ทุนประกนั 1,000,000 บาท 

 

ตัว๋เครื่องบินรวม  - ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ-ฮานอย-กรุงเทพฯ การบินไทย   
                        - ภาษีสนามบิน,ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและประกนัวินาศภยั 

     (NON REROUTE / NON REFUND / NON UPGRADE) 

 

การส ารองท่ีนัง่และการช าระเงิน 

- ตัว๋เคร่ืองบินช าระทั้งจ านวนเมื่อท่ีนัง่ไดร้บัการคอนเฟิรม์ 

- ค่าบริการภาคพื้ นดินมดัจ าท่านละ 10,000.- บาท ในวนัส ารองท่ีนัง่ ไม่เกิน 60 วนั ก่อนเดินทาง 

-  ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง อยา่งนอ้ย ไม่เกิน 30 วนั ก่อนเดินทาง 

 

 

อตัราค่าบริการ

ภาคพ้ืนดิน 

LAND FEE 

นกักอลฟ์ 4 ท่าน นกักอลฟ์ 8 ท่าน นกักอลฟ์12 ท่าน นกักอลฟ์16 ท่าน 
HOTEL 

PLAN - A 

HOTEL 

PLAN - B 

HOTEL 

PLAN - A 

HOTEL 

PLAN - B 

HOTEL 

PLAN - A 

HOTEL 

PLAN - B 

HOTEL 

PLAN - A 

HOTEL 

PLAN - B 

นกักอลฟ์ - นอนคู่ 28,700 31,700 26,700 29,700 28,700 31,700 27,500 30,500 

ผูต้ิดตาม - นอนคู่ 12,700 15,700 12,700 15,700 12,700 15,700 12,700 15,700 

นอนเดี่ยวเพิ่ม 5,400 8,000 5,400 8,000 5,400 8,000 5,400 8,000 

ค่าตัว๋เครื่องบิน  

AIR TICKET 

ECONOMY CLASS  / BOOKING CLASS 
เง่ือนไข 

W V K T Q 

THAI  AIRWAYS 7,000 7,500 8,000 8,700 12,600 
PROMOTION!! จองและออกตัว๋

ภายในไม่เกิน 30 พ.ย.62 

เดินทางไดถึ้ง 15 มี.ค.63 

เราสรา้งความประทบัใจ  ในความแตกต่าง  ดว้ย  “คุณภาพ” และ “บริการ” 

อตัราน้ีไม่รวม 

-  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

-  ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมอื่น ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

-  ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื่น ๆ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง 

-  ค่าวีซ่า (กรณีชาวต่างชาติ) 

-  ค่าทิปคนขบัรถ,ไกด๊ท์อ้งถ่ิน,แค็ดด้ี 

(*) ตัว๋การบินไทยโปรโมชัน่ !!!! ออกตัว๋ภายในไม่เกิน 30 พ.ย.62 

เดินทางไดถ้ึง 15 มี.ค.63 

เดินทาง 12 ท่านข้ึนไป  ทางบริษัทฯ   

มีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางไปพรอ้มคณะจาก

ประเทศไทยดูแลตลอดการเดินทาง 



Page 8 of 10 
 

 

TOUR – 2   :   ทวัร์เมืองฮานอย / ทะเลสาบคืนดาบ,เจดีย์เสาเดียว,วหิารวรรณกรรม,หุ่นกระบอกน า้ ( 5 - 6 ชม. ) 
เมืองฮานอย เมืองหลวงเก่าแก่ของเวยีดนามมาตั้งแต่สมยัราชวงศเ์ล (LY DYNASTY) ในศตวรรษท่ี 15 เดิมช่ือวา่เมืองทงั

ลอง (THANG LONG) แปลวา่ เมืองมงักรค าราม ค าวา่ ฮานอยในภาษาเวียดนามมาก

จากค า 2 ค าคือ “ฮา” แปลวา่แม่น ้ากบั “นอย” แปลวา่ขา้งใน 

ชมเจดียเ์สาเดียว เจดียไ์มท่ี้งดงามท่ีตั้งอยูบ่นเสาตน้เดียวกลางสระบวัตน้ไทร ซ่ึงใน

อดีตในสมยัการปกครองของกษัตริยลิ์ไท ทอง ในปี 1049 มกัไปสวดมนตท่ี์เจดียแ์หง่

น้ีเพ่ือขอพระโอรสจากพระเจา้เม่ือไดโ้อรสแลว้จึงสรา้งเจดียเ์พ่ิมเติมโดยสรา้งเสาตน้

เดียวเพ่ือรองรบัน ้าหนักของเจดีย ์ตามท่ีไดท้รงพระสุบินไว ้  

วิหารแห่งวรรณกรรม วดัโบราณ ซ่ึงมีประวติัความเป็นมายาวนานนับรอ้ยปีเป็น

มหาวทิยาลยัแหง่แรกและยงัเป็นสถานท่ีใชส้อบจอหงวนในสมยัโบราณ ภายในวดั

ประกอบดว้ยป้ายหินประกาศรายช่ือผูส้อบผ่านเป็น จองหงวน และยงัมี ศาลเทพเจา้

ขงจื้ อ และสานุศิษยปั์จจุบนัไดเ้ป็นนักเรียน นักศึกษาชาวเวียดนามมาขอพรในการสอบ  
ชมทะสาบคืนดาบ (SWORD LAKE) ใจกลางกรุงฮานอย ทะเลสาบแหง่น้ีมีประวติัวา่

สมยัท่ีถกูจีนรุกราน  กษัตริยเ์วยีดนามไม่สามารถรบชนะเพ่ือเอกราชของเวียดนามได้
จนเกิดความทอ้แทใ้จถึงขนาดขวา้งดาบคู่พระหตัถท้ิ์งลงไปในทะเลสาบ แต่มีเต่าใหญ่

คาบดาบกลบัคืนใหไ้ปรบจนไดช้ยัชนะจากจีน กลางทะเลสาบมีหอคอย เล็กๆ วา่กนัวา่

เต่าขนาดใหญ่ยงัคงอาศยัอยูใ่นทะเลสาบ บางครั้งชาวบา้นมกับอกวา่เห็นเต่าโผล่ข้ึนมา

จากน ้าด่ืมด า่กบัความชดช่ืนและแสนโรแมนติคกนัอยา่งเต็มอ่ิม จากน้ันน าท่าน

นมสัการวดัเนินหยก ซ่ึงเป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวฮานอย หรือ

มีอีกช่ือหน่ึงวา่ วดัหงอ๊กเซิน เป็นวดัโบราณ ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณและ

เต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซ่ึงมีความเช่ือวา่เต่าตวัน้ี คือเต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาปแหง่น้ีมาเป็นเวลานาน 

แลว้ใหท่้านไดมี้เวลาช็อปป้ิงอิสระตามอธัยาศัยยา่นถนน 36 อาทิ ผา้ปัก,งานไมแ้ละตุ๊กตาท่ีเป็นตวัละครในหุน่กระบอกน ้า 

 

จ านวน 2 ท่าน  ราคาท่านละ 2,700 / จ านวน 3-5 ท่าน  ราคา 2,400/ จ านวน 6-8 ท่าน ราคา 1,800 

รายการเดินทางส าหรบัผูต้ดิตาม 

TOUR – 1   :   ล่องเรือชมอ่าวฮาลองเบย์ พร้อมอาหารกลางวนับนเรือ / อาหาร

ทะเล  ( 5  ชม. ) 
หลงัจากเล่นกอลฟ์เสร็จอาบน ้าเปล่ียนเส้ือผา้เรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ 

ท่าเรือแห่งใหม่ล่าสุด  “HALONG PORT” ท่ีใหญ่โตและทนัสมยัสามารถรบัการ 

จอดของเรือส าราญขนาดใหญ่ไดอ้ยา่งสบาย  
บริการอาหารกลางวนับนเรือ (อาหารทะเล) พรอ้มชมวิวของอ่าวฮาลอง 

อ่าวฮาลอง ซ่ึงไดร้บัการขึ้ นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติท่ีธรรมชาติได ้

แต่งแตม้ดว้ยเกาะหินปนูรปูร่างแปลกตา นับพนัเกาะ ไมว่า่จะเป็น เกาะไก่  

เกาะกระถางธูป และเกาะอ่ืนท่ีเรียงราย สลบัซบัซอ้นไดอ้ยา่งสวยงาม ผ่านเกาะ 

ต่างๆ ท่ีมีรปูร่างแปลกตา แวะเขา้ชมถ ้าหินปูน ถ ้าสวรรค”์ชมหินงอกหินยอ้ย 

ภายในถ ้าท่ีประดบัตกแต่งดว้ยแสงสีสวยงาม ตามจินตนาการวา่ 

ดว้ยเร่ืองราวในต านาน  
 

จ านวน 2 ท่าน  ราคาท่านละ 4,800 / จ านวน 3-5 ท่าน  ราคา 3,600/ จ านวน 6-8 ท่าน ราคา 2,800 

* กรณีเป็นแบบ JOIN BOAT ราคาท่านละ 1,700.- * 

รายการทวัรเ์ลือกซ้ือเพ่ิมเตมิ – ฮานอย / PRIVATE TOUR 

*ราคารวมรถ / ค่าบัตรผ่านประตูตามรายการ / ไก๊ด์ท้องถิ่นพูดไทยหรือองักฤษ 
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TOUR – 3   :   ทวัร์เมืองนิงห์บิงห์/วดับ่ายดึ่งห์,ล่องเรือถ า้ตามก๊ก  ( 8 – 9 ชม. ) 
เมืองนิงหบิ์งห ์(NINH BINH) ซ่ึงอยูท่างใตข้องกรุงฮานอยในอดีตเคยเป็นท่ีตั้งของเมืองหลวงโฮลือในราชวงศดิ์นห ์โดยใช้

เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม. ระยะทาง 120 ก.ม. เมืองชนบทเก่าแก่อยูท่างตอนใตข้องเมืองฮานอย มีพ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ี

ชุ่มน ้าในอาณาเขตอนักวา้งใหญ่ไพศาล จนพ้ืนท่ีน้ันถกูเรียกวา่ “อ่าวฮาลองบน

แผ่นดิน” หรือ “ฮาลองบก” เป็นเมืองท่ีมีภมิูทศัน์แปลกตา เป็นเสน่หอ์ยา่งหน่ึง

ของท่ีน่ี นักท่องเท่ียวนิยมล่องเรือชมเมือง อาคารบา้นเรือนสรา้งค่อนขา้ง

ประหยดัพ้ืนท่ีเป็นทรงแคบสงู ยาวไปหลงับา้น หน้าต่างมีน้อย เน่ืองจากชาว

เวยีดนาม นิยมท างานนอกบา้นมากกวา่ท่ีอาศยัอยูใ่นบา้น และท่ีดินท่ีเวยีดนาม 

ยา่นตวัเมืองจะมีราคาค่อนขา้งสงู ใชท้องค าแท่งซ้ือท่ีดินไมไ่ดใ้ชเ้งินซ้ือ  
ชม วดับ่ายดึ่งห ์(Bai Dinh Temple) วดัเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองของนครหลวงเก่า ท่ี

มีประวติัอนัยาวนานและมีช่ือเสียงของประเทศเวยีดนามเป็นอยา่งมาก รวมทั้ง เป็นวดัท่ีใหญ่สุดในอาเซียนดว้ย มีความ

สวยแปลกตา สรา้งถกูหลกัฮวงจุย้แท้ๆ  คือ ดา้นหน้าเป็นน ้า และดา้นหลงัเป็น

เขามีเทือกเขาตั้งอยูม่ากมาย มีทุ่งนา ทอ้งน ้า ท่ีมีแต่สีเขียวสดใส บริเวณ

ดา้นขา้งๆ วดั มีระเบียงทางเดิน ซ่ึงมีพระพุทธรปูประดิษฐานเรียงรายทั้งหมด 

2,000 องค ์นอกจากน้ี มีหอระฆงั อาคารเจา้แม่กวนอิม วิหารเจา้แม่กวนอิม

พนักรเป็นวดัท่ีเคารพบชูาของชาวเวยีดนามหลายช่วงอายุคน เดินทางสู่ท่าเรือ 

ตามกก๊ (Tam Coc) หมายถึงถ ้าสามถ ้า ลงเรือพาย (มีลกัษณะเป็นเรือเล็ก 

ผูโ้ดยสารนัง่ได ้2 ท่านต่อเรือ 1 ล า ล่องตามแม่น ้า Hoang Long เพลิดเพลินกบัการนัง่เรือ ล่องเรือผ่านทอ้งน ้า สองขา้ง

ทางเป็นทุ่งนาขา้ว ยามฤดเูก็บเก่ียวก็จะมีชาวไร ่ชาวนา ใหเ้ห็นอยา่งเพลินตา ท่านจะไดช้มทศันียภ์าพ ภเูขาน้อยใหญ่สอง

ฝัง่แม่น ้าซ่ึงมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Coc สลบัซบัซอ้นราวกบัภาพสามมิติ เขา้ชมถ ้าตามกก๊ (Tam Coc) ตาม

ต านานกล่าววา่ถ ้าน้ีถกู บรรจงสรา้งโดย สายลมและกระแสน ้า เม่ือครั้งน ้าทะเลยงัท่วมถึง ซึ่งยงัคงมีรอยคราบน ้าปรากฏ

เป็นหลกัฐาน ภาพท่ีปรากฏในระหวา่งการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุย้หลินของจีน หรืออ่าวฮาลองเบย ์ 
 

จ านวน 2 ท่าน  ราคาท่านละ 3,400 / จ านวน 3-5 ท่าน  ราคา 3,100 / จ านวน 6-8 ท่าน ราคา 2,800 
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การโอนเงินเขา้บญัชีบริษทัฯ : ช่ือบญัชี ABACUS TRAVEL SERVICE CO., LTD. 

ธนาคาร สาขา ประเภทบญัชี หลายเลขบญัชี 

ทหารไทย โชคชยั 4 ออมทรพัย ์ 036-1-05692-2 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยัทุกประการ กรุณาใชว้ธีิโอนเงินเขา้บญัชีบริษัทฯ ดา้นบนแลว้ส่ง FAX ใบ PAY IN มาท่ี

หมายเลขแฟ็กซ ์0-2931-1177 และ 0-2931-0078 หรือท าการ SCAN ส่งมายงั e-mail: 

abacus@goholidaynow.com โดยระบุช่ือของท่าน และเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ท่ีดแูลท่าน จากน้ันบริษัทจะออกใบส าคญัรบั

เงิน 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 หลงัจากการรบั

ช าระเงินงวดสุดทา้ย 
 

เง่ือนไข, ขอ้ก าหนด, ค่าธรรมเนียม การเปล่ียนแปลงและการยกเลิก 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะคิดค่าธรรมเนียม หากมีการยกเลิกและเปล่ียนแปลงต่างๆ จากท่านดงัต่อไปน้ี 

1. LAND ARRANGEMENT : 

ค่าธรรมเนียม 10% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 60 วนั ก่อนการเดินทาง 

ค่าธรรมเนียม 30% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 45 วนั ก่อนการเดินทาง 

ค่าธรรมเนียม 50% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 30 วนั ก่อนการเดินทาง 

ค่าธรรมเนียม 70% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 21 วนั ก่อนการเดินทาง 

ค่าธรรมเนียม 100% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง 

หรือแต่ละแห่งอาจมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนั กรุณาเช็คอีกครั้ง 

2. ตัว๋เครื่องบิน : จะมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเฉพาะของแต่ละสายการบิน 

3. หมายเหต ุ:  

บริษัท อบาคสัทราเวิลเซอรว์ิส จ ากดั ( ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LT.D )เป็นเพียงตวัแทนจดัน าเท่ียวเพื่อจดัหา

โรงแรมท่ีพกั อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่นเคร่ืองบิน , รถ , เรือ ฯลฯ เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในการเดินทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถท่ีจะรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากอนัเกิดจาการนัดหยุดงาน ความล่าชา้ของ พาหนะเดินทาง อุบติัเหตุ 

ภยัธรรมชาติและอื่นๆ ระหวา่งการท่องเท่ียวทั้งภายในและต่างประเทศ 

 บริษัทฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสญูหย

ของสมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่ไม่รบัผิดชอบต่อการสญูเสียดงักล่าว 

 

ส ารองท่ีนัง่ไดท่ี้ 

บรษิทั 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  
Line : @golftravel 

FACEBOOK FANPAGE : Abacusgolftravel-ทวัรตี์กอลฟ์ แพคเกจทวัรก์อลฟ์ต่างประเทศ 
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