
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 29 เม.ย. 2020 17:00

ทัวร์กอล์ฟพม่า ย่างกุ้ง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคา Package Tour กอล์ฟ
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

การบริการ

กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนข้ึนไป
ไกด์พูดไทย  อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สเปน เยอรมัน อิตาเลี่ยน  ฝรัง่เศส
ถรับส่งตลอดการเดินทาง

สนามกอล์ฟ



The Yangon Golf Club 
The Royal Mingalardon Golf & Country Club    
The Pun Hlaing Golf Estate 

สถานท่ีท่องเท่ียว

นมัสการมหาเจดีย์ชเวดากอง
ชมพระนอนตาหวาน
ชมความงามของการะเวกฮอลล์

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง   2 - 3   คน 24,500

เดินทาง   4 - 5   คน 20,500

เดินทาง   6 - 7   คน 18,500

เดินทาง   8 - 9   คน 17,800

***  ราคานี้ ยังไม่รวมค่าแคดดี้  ของแต่ละสนาม ดังนี้
- The Yangon Golf Club 
  Golf Course porter 10 US per person
- The Royal Mingalardon Golf & Country Club
  Golf Course porter 15 US per person
- The Pun Hlaing Golf Estate and Departure
  Golf Course porter 15 US per person

 รายละเอียด

http://www.yangongolfclub.com/photo.htm
https://m.facebook.com/royalmingalardon/?locale2=th_TH
https://www.punhlainggolfclub.com/


วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินยา่งกุ้ง - สนามกอล์ฟ The Yangon Golf Club 

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Yangon+International+Airport,+Yangon+Airport+Rd,
+%E1%80%9B%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%8
0%BA,+Myanmar+
(Burma)/Yangon+Golf+Club,+%E1%80%9B%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%80%E1%
80%AF%E1%80%94%E1%80%BA,+Myanmar+
(Burma)/Vintage+Luxury+Yacht+Hotel,+Pagoda,+No.6,+Botahtaung+Jetty,+Near+Botahta
ung,+%E1%80%9B%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E
1%80%BA,+Myanmar+
(Burma)/@16.8501468,96.0650018,12z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30c194
168bb31e03:0x26217574c0bf07bf!2m2!1d96.1354435!2d16.9027152!1m5!1m1!1s0x30c19
6640bb74c89:0x4159571d55ac51ad!2m2!1d96.1049501!2d16.9319425!1m5!1m1!1s0x30c1
ec5dc203b9d5:0x949c8f28127348e0!2m2!1d96.1752616!2d16.765786!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     

06:30    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - F
สายการบินบางกอก แอร์เวย์
08:45    เหนิฟ้าสู่สนามบินย่างกุ้ ง  เท่ียวบินท่ี PG 701
09:40    ถึงสนามบินย่างกุ้ ง ประเทศพม่า
ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว
(เวลาท่ีประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ The Yangon Golf Club 
หลังจากเสรจ็สิ้ นการเล่นกอล์ฟ  เดินทางกลับท่ีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

https://www.google.co.th/maps/dir/Yangon+International+Airport,+Yangon+Airport+Rd,+%25E1%2580%259B%25E1%2580%2594%25E1%2580%25BA%25E1%2580%2580%25E1%2580%25AF%25E1%2580%2594%25E1%2580%25BA,+Myanmar+(Burma)/Yangon+Golf+Club,+%25E1%2580%259B%25E1%2580%2594%25E1%2580%25BA%25E1%2580%2580%25E1%2580%25AF%25E1%2580%2594%25E1%2580%25BA,+Myanmar+(Burma)/Vintage+Luxury+Yacht+Hotel,+Pagoda,+No.6,+Botahtaung+Jetty,+Near+Botahtaung,+%25E1%2580%259B%25E1%2580%2594%25E1%2580%25BA%25E1%2580%2580%25E1%2580%25AF%25E1%2580%2594%25E1%2580%25BA,+Myanmar+(Burma)/@16.8501468,96.0650018,12z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x30c194168bb31e03:0x26217574c0bf07bf!2m2!1d96.1354435!2d16.9027152!1m5!1m1!1s0x30c196640bb74c89:0x4159571d55ac51ad!2m2!1d96.1049501!2d16.9319425!1m5!1m1!1s0x30c1ec5dc203b9d5:0x949c8f28127348e0!2m2!1d96.1752616!2d16.765786!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

Yangon Golf Club 18  หลุม 

is the second oldest golf club in Myanmar. Established in 1909 by
the British the designer is unknown but the club has
lasted throughout the ages until today, being constantly updated
over time. It's a 25 minute drive North of Downtown Yangon and is
a not-for-profit company.
Open on    Daily    Facilities:    Club Bar, pro shop, buggy hire,
practice putting greens, caddies avaliable
Course Layout    http://www.yangongolfclub.com/course-
layout.htm

อาหาร กลางวัน    อิสระท่ีสนามกอล์ฟ (ลูกค้าจ่ายเอง)
เย็น           ภัตตาคาร

ท่ีพัก Vintage Luxury Yacht Hotel หรอื Best Western Green Hill Hotel
หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินยา่งกุ้ง - สนามกอล์ฟ The Yangon Golf Club 

วันท่ี 2
ยา่งกุ้งซิตี้ ทัวร์ - พระนอนตาหวาน - การะเวกฮอล์ล - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอาหารเช้านำเท่ียวสบายในเมืองย่างกุ้ ง
ดูบรรยากาศตึกเก่าสมัยอังกฤษปกครองพม่า เช่น City Hall China Town 
สถานรีถไฟ
เดินทางชมสถานท่ีท่องเ ีย่วต่อเช่น พระนอนตาหวาน การะเวกฮอล์ล
มหาเจดีย์ชเวดากอง

http://www.yangongolfclub.com/course-layout.htm
https://vintageluxuryhotel.com/
https://www.bestwestern.co.th/booking-path/hotel-details/best-western-green-hill-hotel-yangon-99701


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ซิตี้ ทัวร์ในย่างกุ้ง ยังมีอาคารยุคโคโลเนยีลท่ีสำคัญให้ชมอีกหลายแหง่ท่ีสวยงามส่วนใหญ่ได้
รับการบูรณะ ตกแต่งปรับปรงุใหม่ เช่น

City Hall , Maharbandoola  ในสมัยท่ีอังกฤษปกครองพม่าครองพม่า
อาคารแบบตะวันตกและสถาปัตยกรรมต่างๆจึงแพรห่ลายเข้ามาในพม่า
โดยเฉพาะย่างกุ้ ง ซึ่งสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ตึกยังคงความงดงามนา่ชม
China Town เป็นย่านนี้ มีของกินมากมาย ไม่ว่าจะเป็นขนม
เม็ดมะม่วงหมิพานต์ ทาร์ตไข่ ทุเรยีน ลักษณะเหมือนเดินเยาวราช บ้านเรา 
สถานรีถไฟสุดคลาสสิค หน้าสถานสีวยงาม
ดูแล้วคล้ายวัง ราคาต๋ัวรถไฟถูกมาก หากมีเวลามากพออาจให้ท่านลองนัง่รถแ
บบ circular train นัง่รอบเมืองย่างกุ้ งดู

เจ๊าทัตจี Kyauk Htat Gyi หรอืพระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระท่ีสวยงามท่ีสุด
มีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ ความยาวขององค์ 70 เมตร
Karaweik Hall & Kandawgyi Lake  การะเวกฮอล์
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจัดว่าต้องห้ามพลาด
ลักษณะเหมือนเรอืทองคำท่ีส่งแสงระยิบระยับยามต้องแสงพระอาทิตย์และยามค่ำ
คืนเม่ือมีแสงไฟ 
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง Shawedagon Pagoda พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า
เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ท่ีบรรจุพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น
เป็นมหาเจดีย์ท่ีงดงามมากท่ีสุด แหง่หนึง่ของโลก

อาหาร เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ภัตตาคาร
เย็น           ภัตตาคาร

ท่ีพัก Vintage Luxury Yacht Hotel หรอื Best Western Green Hill Hotel
หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันท่ี 2
ยา่งกุ้งซิตี้ ทัวร์ - พระนอนตาหวาน - การะเวกฮอล์ล - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันท่ี 3
The Pun Hlaing Golf Club - อสิระช้อปป้ิง - สนามบินยา่งกุ้ง - สนามบินสวุรรณภูมิ

https://vintageluxuryhotel.com/
https://www.bestwestern.co.th/booking-path/hotel-details/best-western-green-hill-hotel-yangon-99701


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอาหารเช็คเอ้าท์ นำท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ The Pun Hlaing Golf Club
หลังเสรจ็สิ้ นการเล่นกอล์ฟ
ชำระรา่งกายก่อนเดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยู่ไกล้เคียง
อิสระช้อบป้ิงท่ีตลาดโบโจ๊ก 
16:00    สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
18:35    เหนิฟ้าจากสนามบินย่างกุ้ ง โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์  เท่ียวบินท่ี
PG 704
20:35    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

The Pun Hlaing Golf Club   

Situated in the northwest of Yangon city, only 8 miles away from
the city centre, the Pun Hlaing Golf club features a 18-hole, 7,012
yards golf course superbly designed by the legendary Gary Player
Holes     18 Championship Holes designed by Gary Player Only
Grass Driving Range in the Country with Short Game Practice           
     Areas
Caddies    Best Caddies in Myanmar!
Course      in Excellent Shape Year Round Regardless of Weather
Due to the  Superior Drainage and Sub Air System in Place in all
Greens
Instruction  Top Instruction Available from USA Professional

อิสระช้อปป้ิง ตลาดโบโจ๊ก อองซานหรอืตลาดสก๊อต เป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่า
ต้ังอยู่ใกล้กับย่านอินเดียและย่านจีน เดิมชื่อว่าตลาดสก๊อต
เพราะสร้างโดยมิสเตอร์เจมส์ จอร์จ สก๊อต เม่ือปี ค.ศ. 1962

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     อิสระท่ีสนามกอล์ฟ (ลูกค้าจ่ายเอง)

วันท่ี 3
The Pun Hlaing Golf Club - อสิระช้อปป้ิง - สนามบินยา่งกุ้ง - สนามบินสวุรรณภูมิ

https://www.punhlainggolfclub.com/
https://www.punhlainggolfclub.com/


ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรมท่ีพัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าสนามกอล์ฟ 
ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ราคาไม่รวม Caddy fee & golf cart
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าระวางกระเป๋า ท่ีมีน้ำหนักเกินจากท่ีสายการบินระบุไว้
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

� รูปภาพ

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/golf/1059

https://www.atsiamtour.com/golf/1059
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