
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 15 พ.ค. 2018 12:40

ทัวร์กอล์ฟพม่า ย่างกุ้ง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ ปสว่นตัวต้ังแต่ 2 ท่าน
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ

การบริการ

กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนข้ึนไป
ไกด์พูดไทย  อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สเปน เยอรมัน อิตาเลี่ยน  ฝฝรัง่เศส
รถรับส่งตลอดการเดินทาง

สนามกอล์ฟ

the Yangon Golf Club 
the Royal Mingalardon Golf & Country Club Or    the Pun Hlaing Golf Estate 

สถานท่ีท่องเท่ียว



นมัสการมหาเจดีย์ชเวดากอง
ชมพระนอนตาหวาน
ชมความงามของการะเวกฮอลล์

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา/คน

เดินทาง  2 - 3  คน 24,400.-

เดินทาง  4 - 5  คน 19,900.-

เดินทาง  6 - 7  คน 18,300.-

เดินทาง  8 - 9   คน 17,800.-

*** ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ กรงุเทพฯ-ย่างกุ้ ง
***  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

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ยา่งกุ้ง - เล่นกอล์ฟท่ีสนามกอล์ฟ the Yangon Golf Club 

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


การเดินทาง ช่วงเช้า     
00:00    คณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บรเิวณผู้ โดยสารขาออกต่างประเทศช้ัน
4 เคาน์เตอร์... สายการบิน... เจ้าหน้าท่ีของบรษัิทฯ คอยต้อนรับ
และอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน

00.00    บินลัดฟ้าสู่กรงุย่างกุ้ ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน.......... เท่ียวบินท่ี .....

00.00    ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรงุย่างกุ้ ง เวลาท่ีประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30
นาที) ผ่านพิธกีารทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง เดินทางเข้าเช็คอินท่ีพัก
ก่อนเดินทางสู่สนามกอล์ฟ the Yangon Golf Club 

ช่วงบ่าย
หลังจากเสรจ็สิ้ นการเล่นกอล์ฟ  เดินทางกลับท่ีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

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

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ยา่งกุ้ง - เล่นกอล์ฟท่ีสนามกอล์ฟ the Yangon Golf Club 

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


อาหาร มื้ อกลางวัน
อิสระท่ีสนามกอล์ฟตามอัธยาศัย

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร

ท่ีพัก Vintage Luxury Yacht Hotel ระดับ 4 * Deluxe  

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ - ยา่งกุ้ง - เล่นกอล์ฟท่ีสนามกอล์ฟ the Yangon Golf Club 

วันท่ี 2
ยา่งกุ้งซิตี้ ทัวร์ - พระนอนตาหวาน - การะเวกฮอล์ล -มหาเจดีย์ชเวดากอง

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้านำเท่ียวสบายในเมืองย่างกุ้ ง ดูบรรยากาศตึกเก่าสมัยอังกฤษปกครองพม่า เช่น City Hall
China Town  สถานรีถไฟ

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานท่ีท่องเ ีย่วต่อเช่น พระนอนตาหวาน การะเวกฮอล์ล มหาเจดีย์ชเวดากอง

http://www.vintageluxuryhotel.com/


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
ซิต้ีทัวร์ในย่างกุ้ ง ยังมีอาคารยุคโคโลเนยีลท่ีสำคัญให้ชมอีกหลายแหง่ท่ีสวยงามส่วนใหญ่ได้รับการบูรณะ
ตกแต่งปรับปรงุใหม่ และถูกใช้ต่างไปจากวัตถุประสงค์เดิมนอกจากนี้
อาคารท่ีอยู่อาศัยเก่าแก่หลายแหง่ซึ่งมีลักษณะคล้ายอาคารพาณชิย์ทรงแคบสูง
ก็จัดเป็นอาคารในยุคโคโลเนยีลเช่น

City Hall,Maharbandoola  ในสมัยท่ีอังกฤษปกครองพม่าครองพม่า
อาคารแบบตะวันตกและสถาปัตยกรรมต่างๆจึงแพรห่ลายเข้ามาในพม่า โดยเฉพาะย่างกุ้ ง
เพราะถึงแม้ว่าตอนนี้ ประเทศพม่าจะไม่ได้เป็นอาณานคิมของประเทศอังกฤษแล้ว สิ่งปลูกสร้าง อาคาร
ตึกยังคงความงดงามนา่ชม

China Town ย่านไชนา่ทาวน์ ให้ท่านได้เดินย่านนี้ มีของกินไปเพียบ ไม่ว่าจะเป็นขนม
เม็ดมะม่วงหมิพานต์ ทาร์ตไข่ ทุเรยีน เยอะไปหมดเลยคะ  หลายท่านมีความรู้ สึกว่า
เหมือนเดินเยาวราช บ้านเรา คนพม่าเชื้ อสายจีนก็คล้ายๆคนไทยเชื้ อสายจีนในบ้านเรา
อาหารการกินก็เยอะ คนพลุกพล่าน ทำงานกันขวักไขว้กันจรงิๆ ถ้าใครต้ังใจมาซื้ อของฝากกลับไทย
นอกจากตลาดสก๊อตหรอืตลาดโบโจ๊ก อองซาน ย่านไชนา่ทาวน์ ก็เป็นทางเลือกนึงในการช็อปป้ิง

สถานีรถไฟสุดคลาสสิค หน้าสถานสีวยงาม ดูแล้วคล้ายวังมาก ราคาต๋ัวรถไฟถูกมากจนตกใจ 
หากมีเวลามากพออาจให้ท่านลองนัง่รถแบบ circular train
นัง่รอบเมืองย่างกุ้ งดูวิถีชีวิตคนพม่าเหมือนได้ย้อนกลับไปซัก 20 ปีของเมืองไทย ดูเพลินๆ
เพราะคนพม่านา่รักและเป็นกันเอง 

ช่วงบ่าย
ชม เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรอืพระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระท่ีสวยงามท่ีสุด
มีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ เป็นศิลปะพม่าท่ีงดงามโดย มีขนาดความยาวขององค์
70 เมตร

ชม Karaweik Hall & Kandawgyi Lake  การะเวกฮอล์ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจัดว่าต้องห้ามพลาด
ลักษณะเหมือนเรอืทองคำท่ีส่งแสงระยิบระยับยามต้องแสงพระอาทิตย์และยามค่ำคืนเม่ือมีแสงไฟ
เรอืการะเวกนี้ สร้างข้ึนเม่ือปีคศ.1974
พระเจ้าแผ่นดินในสมัยน้ันใช้เป็นเรอืสำหรับเสด็จประพาสไปยังสถานท่ีต่างๆในประเทศ

นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shawedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า
เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ท่ีบรรจุพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์
มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้ นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 76 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด
กล่าวกันว่าทองคำท่ีใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซม พระมหาเจดีย์แหง่นี้ มีจำนวนมากมายมหาศาล
กว่าทองคำท่ีเก็บอยู่ท่ีธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก และนับเป็นมหาเจดีย์ท่ีงดงามมากท่ีสุด
แหง่หนึง่ของโลก

วันท่ี 2
ยา่งกุ้งซิตี้ ทัวร์ - พระนอนตาหวาน - การะเวกฮอล์ล -มหาเจดีย์ชเวดากอง



อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน     
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น    
ภัตตาคาร

ท่ีพัก Vintage Luxury Yacht Hotel ระดับ 4 * Deluxe  

วันท่ี 2
ยา่งกุ้งซิตี้ ทัวร์ - พระนอนตาหวาน - การะเวกฮอล์ล -มหาเจดีย์ชเวดากอง

วันท่ี 3
ออกรอบท่ี the Pun Hlaing Golf Club - อสิระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย - กรงุเทพฯ

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช็คเอ้าท์ ออกจากท่ีพัก แล้วเดินทางสู่สนามกอล์ฟ

ช่วงบ่าย
หลังเสรจ็สิ้ นการเล่นกอล์ฟ ชำระรา่งกายก่อนเดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยู่ไกล้เคียง
ก่อนท่ีจะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

00.00  บินลัดฟ้ากลับสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน......... เท่ียวบินท่ี.......

00.00   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรอืสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

http://www.vintageluxuryhotel.com/


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า 
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
หลังจากการเล่นกอล์ฟเสรจ็สิ้ น นำท่าน
อิสระช้อปป้ิง ตลาดโบโจ๊ก อองซานหรอืตลาดสก๊อต  เป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่า
ต้ังอยู่ใกล้กับย่านอินเดียและย่านจีน เดิมชื่อว่าตลาดสก๊อต เพราะสร้างโดยมิสเตอร์เจมส์
จอร์จ สก๊อต เม่ือปี ค.ศ. 1962 สมัยท่ีพม่าเป็นอาณานคิมของประเทศอังกฤษ
แต่หลังจากพ้นจากอาณานคิมก็เปลี่ยนชื่อเป็น โบโจ๊ก อองซาน โดยนายพลอองซาน
ตลาดนี้ มีร้านค้าประมาณหนึง่พันหกร้อยกว่าร้าน มีสินค้ามากมายหลายประเภท ได้แก่ ไม้สัก
อัญมณ ีภาพเขียน เครือ่งเงิน เสื้ อผ้า โสรง่ ผ้าซิ่น เป็นต้น

ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบิน เมงกาลาดอน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
ก่อนข้ึนเครือ่เดินทางกลับสู่กรงุเทพมหานคร

วันท่ี 3
ออกรอบท่ี the Pun Hlaing Golf Club - อสิระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย - กรงุเทพฯ

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


อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน
ห้องอาหารสนามกอล์ฟ

วันท่ี 3
ออกรอบท่ี the Pun Hlaing Golf Club - อสิระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย - กรงุเทพฯ

ราคานี้ รวม

ค่าท่ีพัก โรงแรมจำนวน 2 คืน
ค่ารถรับส่งตลอดการเดินทาง
ค่าสนามกอล์ฟ
ค่าธรรมเนยีมเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์พม่าพูดไทย
น้ำดื่มวันละขวด
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ ภาษสีนามบิน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากโปรแกรม
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

� รูปภาพ

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/myanmar/985

https://www.atsiamtour.com/myanmar/985
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