 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 7 ม.ค. 2019 15:07

ทัวร์กอล์ฟพมา่ ยา่ งก้ งุ 3 วัน 2 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัวตั้ งแต่ 2 ทา่ น
Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินระหวา่ งประเทศ...ราคาทัวร์กอล์ฟอาจเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
กร๊ ปุ ส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
ไกด์พูดไทย อังกฤษ จีน ญปี่ ุ่น เกาหลี สเปน เยอรมัน อิตาเลี่ยน ฝฝรัง่ เศส
รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ

the Yangon Golf Club
the Royal Mingalardon Golf & Country Club Or the Pun Hlaing Golf Estate
สถานที่ท่องเที่ย ว
นมัสการมหาเจดีย์ชเวดากอง
ชมพระนอนตาหวาน
ชมความงามของการะเวกฮอลล์


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง
เดินทาง
เดินทาง
เดินทาง
เดนิ ทาง

2 - 3 คน
4 - 5 คน
6 - 7 คน

24,400.19,900.18,300.-

8 - 9 คน

17,800.-

*** ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินไปกลับ กรงุ เทพฯ-ยา่ งก้ งุ
*** ราคานี้ ยังไม่รวมค่าแค็ตดี้ ของแต่ละสนาม ซึ่งมีดังนี้
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

ราคา / คน

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ยา่ งก้ งุ - เลน่ กอล์ฟที่สนามกอล์ฟ the Yangon Golf Club
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Yangon,+Myanmar+
(Burma)/Yangon+Golf+Club,+Yangon,+Myanmar+
(Burma)/@16.8988028,96.11507,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30c1949e
223e196b:0x56fbd271f8080bb4!2m2!1d96.195132!2d16.8660694!1m5!1m1!1s0x30c19664
0bb74c89:0x4159571d55ac51ad!2m2!1d96.1047925!2d16.9321953?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
00:00 คณะพร้อมกันที่ทา่ อากาศยานสวุ รรณภมู ิ
บรเิ วณผ้ โู ดยสารขาออกต่างประเทศชั้ น 4 เคาน์เตอร์... สายการบิน...
เจ้าหน้าที่ของบรษิ ั ทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน
00.00 บินลัดฟ้ าสู่กรงุ ยา่ งก้ งุ ประเทศพมา่ โดยสายการบิน.......... เที่ยวบินที่ .....
00.00 ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรงุ ยา่ งก้ งุ เวลาที่ประเทศพมา่ ช้ากวา่ ประเทศไทย
30 นาที) ผา่ นพิธกี ารทางศลุ กากร และตรวจคนเข้าเมือง เดินทางเข้าเช็คอินที่พัก
กอ่ นเดินทางสสู่ นามกอล์ฟ the Yangon Golf Club
ช่วงบ่าย
หลังจากเสรจ็ สิ้นการเล่นกอล์ฟ เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - ยา่ งก้ งุ - เลน่ กอล์ฟที่สนามกอล์ฟ the Yangon Golf Club
สถานที่ท่องเ ช่วงบ่าย
ที่ยว
Yangon Golf Club 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.
Holes: 18
Golf Cart:
Par / Yardage: Par- 71
Designer: Unknown - British Golf Set: n/a
Established: 1909
Golf Shoes: n/a
Location: North part of Yangon Umbrella: n/a
Distance: About 25 minutes from downtown Driving Range: yes
Open on: Daily Facilities: Club Bar, pro shop, buggy hire, practice
putting greens, caddies avaliable
Course Layout
อาหาร

http://www.yangongolfclub.com/course-layout.htm

มื้อกลางวั น
อิสระที่สนามกอล์ฟตามอัธยาศัย
มื้อเย็น
ภัตตาคาร

ที่พัก

Vintage Luxury Yacht Hotel ระดับ 4 * Deluxe

วันที่ 2

ยา่ งก้ งุ ซิต้ ที ั วร์ - พระนอนตาหวาน - การะเวกฮอล์ล -มหาเจดีย์ชเวดากอง
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Vintage+Luxury+Yacht+Hotel,+Yangon,+Myanmar+
(Burma)/Shwedagon+Pagoda,+Yangon,+Myanmar+
(Burma)/@16.7841683,96.1512618,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30c1ec5
dc203b9d5:0x949c8f28127348e0!2m2!1d96.1752616!2d16.765786!1m5!1m1!1s0x30c1eb5
e3fffe455:0xb7d3ad319654cf6e!2m2!1d96.1496143!2d16.798308?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้านำเที่ยวสบายในเมืองยา่ งก้ งุ ดูบรรยากาศตึกเกา่ สมัยอังกฤษปกครองพมา่
เชน่ City Hall China Town สถานรี ถไฟ
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเีย่ วตอ่ เชน่ พระนอนตาหวาน การะเวกฮอล์ล
มหาเจดีย์ชเวดากอง
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
ซิต้ ีทัวร์ในย่างก้ ุง ยังมีอาคารยุคโคโลเนยี ลที่สำคัญให้ชมอีกหลายแหง่ ที่สวยงามสว่ นให
ญไ่ ด้รับการบูรณะ ตกแตง่ ปรับปรงุ ใหม่ และถูกใช้ตา่ งไปจากวัตถุประสงค์เดิมนอกจากนี้
อาคารที่อยอู่ าศัยเกา่ แกห่ ลายแหง่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายอาคารพาณชิ ย์ทรงแคบสูง
ก็จัดเป็นอาคารในยคุ โคโลเนยี ลเชน่
City Hall,Maharbandoola ในสมัยที่อังกฤษปกครองพมา่ ครองพมา่
อาคารแบบตะวันตกและสถาปัตยกรรมต่างๆจึงแพรห่ ลายเข้ามาในพม่า
โดยเฉพาะย่างก้ งุ
เพราะถึงแม้ว่าตอนนี้ประเทศพม่าจะไม่ได้เป็นอาณานคิ มของประเทศอังกฤษแล้ว
สิ่งปลูกสร้าง อาคาร ตึกยังคงความงดงามนา่ ชม
China Town ยา่ นไชนา่ ทาวน์ ให้ทา่ นได้เดินยา่ นนี้มีของกินไปเพียบ ไมว่ า่ จะเป็นขนม
เม็ดมะมว่ งหมิ พานต์ ทาร์ตไข่ ทเุ รยี น เยอะไปหมดเลยคะ หลายทา่ นมีความร้ สู ึกวา่
เหมือนเดินเยาวราช บ้านเรา คนพมา่ เชื้อสายจีนก็คล้ายๆคนไทยเชื้อสายจีนในบ้านเรา
อาหารการกินก็เยอะ คนพลกุ พลา่ น
ทำงานกันขวักไขว้กันจรงิ ๆ ถ้าใครตั้ งใจมาซื้อของฝากกลับไทย
นอกจากตลาดสก๊อตหรอื ตลาดโบโจ๊ก อองซาน ย่านไชนา่ ทาวน์
ก็เป็นทางเลือกนึงในการช็อปป้ ิง

สถานีรถไฟสุดคลาสสิค หน้าสถานสี วยงาม ดูแล้วคล้ายวังมาก
วันที่ 2 ราคาตั ๋ วรถไฟถูกมากจนตกใจ หากมีเวลามากพออาจให้ท่านลองนัง่ รถแบบ circular
ยา่ งก้ งุ ซิต้ ที ั วร์ -traiพระนอนตาหวาน
์ ล -มหาเจด
n นัง่ รอบเมืองย่า-งกการะเวกฮอล
้ งุ ดูวิถีชีวิตคนพม
่าเหมือนไดีย์ช้ ยเวดากอง
้ อนกลับไปซัก 20 ปีของเมืองไทย
ดูเพลินๆ เพราะคนพมา่ นา่ รักและเป็นกันเอง
ช่วงบ่าย
ชม เจ๊าทั ตจี (Kyauk Htat Gyi) หรอื พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่สวยงามที่สุด
มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ เป็นศิลปะพมา่ ที่งดงามโดย
มีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร
ชม Karaweik Hall & Kandawgyi Lake การะเวกฮอล์
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จัดว่าต้องห้ามพลาด
ลักษณะเหมือนเรอื ทองคำที่ส่งแสงระยิบระยับยามต้องแสงพระอาทิตย์และยามค่ำคืนเมื่
อมีแสงไฟ เรอื การะเวกนี้ สร้างขึ้นเมื่อปีคศ.1974
พระเจ้าแผน่ ดินในสมัยนั้ นใช้เป็นเรอื สำหรับเสด็จประพาสไปยังสถานที่ตา่ งๆในประเทศ
นมั สการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shawedagon Pagoda)
พระมหาเจดีย์คบู่ ้ านคเู่ มืองพมา่ เชื่อกันวา่ เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจพุ ระเกศาธาตุ
ของพระพทุ ธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสดุ ของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด
โดยเฉพาะชื้นข้างบนสดุ มีเพชรเม็ดใหญอ่ ยู่ 76 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด
กล่าวกันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซม
พระมหาเจดีย์แหง่ นี้มีจำนวนมากมายมหาศาล
กว่าทองคำที่เก็บอยู่ท่ธี นาคารชาติอังกฤษเสียอีก และนับเป็นมหาเจดีย์ท่งี ดงามมากที่สุด
แหง่ หนึง่ ของโลก
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
Vintage Luxury Yacht Hotel ระดับ 4 * Deluxe

วันที่ 3

ออกรอบที่ the Pun Hlaing Golf Club - อสิ ระช้อปป้ งิ ตามอัธยาศัย - กรงุ เทพฯ
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Vintage+Luxury+Yacht+Hotel,+Yangon,+Myanmar+
(Burma)/Pun+Hlaing+Golf+Club+House,+Yangon,+Myanmar+
(Burma)/@16.816716,96.0947995,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x30c1ec5
dc203b9d5:0x949c8f28127348e0!2m2!1d96.1752616!2d16.765786!1m5!1m1!1s0x30c1953
c15fba457:0xa7c66323d426c60e!2m2!1d96.0954212!2d16.8411111?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช็คเอ้าท์ ออกจากที่พัก แล้วเดินทางสู่สนามกอล์ฟ
ช่วงบ่าย
หลังเสรจ็ สิ้ นการเลน่ กอล์ฟ ชำระรา่ งกายกอ่ นเดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่อยไู่ กล้เคียง
กอ่ นที่จะเดินทางสสู่ นามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
00.00 บินลัดฟ้ ากลับสกู่ รงุ เทพฯ โดยสายการบิน......... เที่ยวบินที่.......
00.00 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรอื สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 3

ออกรอบที่ the Pun Hlaing Golf Club - อสิ ระช้อปป้ งิ ตามอัธยาศัย - กรงุ เทพฯ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
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
Pun Hlaing Golf Club
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
Other Amenities Include a Pool and Top of the Line Gym Buggies Available
Top European and Asian Cuisine
ช่วงบ่าย
หลังจากการเลน่ กอล์ฟเสรจ็ สิ้น นำทา่ น
อิสระช้อปป้ งิ ตลาดโบโจ๊ก อองซานหรอื ตลาดสก๊อต เป็นตลาดที่ใหญท่ ี่สุดของพมา่
ตั้ งอยใู่ กล้กับยา่ นอินเดียและยา่ นจีน เดิมชื่อวา่ ตลาดสก๊อต เพราะสร้างโดยมิสเตอร์เจมส์
จอร์จ สก๊อต เมื่อปี ค.ศ. 1962 สมัยที่พมา่ เป็นอาณานคิ มของประเทศอังกฤษ
แตห่ ลังจากพ้นจากอาณานคิ มก็เปลี่ยนชื่อเป็น โบโจ๊ก อองซาน โดยนายพลอองซาน
ตลาดนี้มีร้านค้าประมาณหนึง่ พันหกร้อยกวา่ ร้าน มีสินค้ามากมายหลายประเภท ได้แก่
ไม้สัก อัญมณ ี ภาพเขียน เครือ่ งเงิน เสื้อผ้า โสรง่ ผ้าซิ่น เป็นต้น

วันที่ 3

ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบิน เมงกาลาดอน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
ออกรอบที่ theกPun
Club
ระช้อปป้ งิ ตามอัธยาศัย - กรงุ เทพฯ
ินทางกล
ั บสู่ก- รองุ สิ เทพมหานคร
เครือ่ เดGolf
่อนขึ้นHlaing
อาหาร
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ห้องอาหารสนามกอล์ฟ

ราคานี้รวม
คา่ ที่พัก โรงแรมจำนวน 2 คืน
คา่ รถรับส่งตลอดการเดินทาง
คา่ สนามกอล์ฟ
คา่ ธรรมเนยี มเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์พมา่ พูดไทย
น้ำดื่มวันละขวด
คา่ ประกันอบุ ั ติเหตวุ งเงิน 1,000,000.- บาท
ราคานี้ไมร่ วม
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินระหวา่ งประเทศ ภาษสี นามบิน
คา่ ใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนอื จากโปรแกรม
ภาษมี ลู คา่ เพิ่ม 7 % และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

