PROMOTION GOLF 3 DAYS 2 NIGHTS
เส้นทาง City Route
วันแรก

กร ุงเทพฯ – ค ุนหมิง

00.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ ..... ประตู..... เคาน์เตอร์….. สายการบิน.…. พบเจ้าหน้าที่ทาํ การ
เช็คอินตัว๋ เครื่องบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน.....
เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในมณฑลยูนนาน ตัง้ อยู่ทางตะวันตก
เฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 35 ล้าน
คน มีประชากร เป็ นชนกลุม่ น้อยกว่า26 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สงู
เหนือ ระดับนํา้ ทะเล 6,200 ฟุ ต คุนหมิงมีอากาศเย็ นสบายตลอดทั้งปี จึงทําให้มีทัศนียภาพ
สวยงาม มากมาย จนได้สมญานามว่า นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
แล้ว เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั
โรงแรมที่พกั : Long way hotel หรือเทียบเท่า
ตีกอล์ฟ Kunming Hot Spring Golf Club
(เช้า/–/–)

00.00 น.
00.00น.

วันที่สอง
เชา้

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นักกอล์ฟ ให้ท่านได้พิสจู น์ฝีมือกับสนามกอล์ฟที่
สวยงาม และท้าทายที่สนามกอล์ฟ Kunming Hot
Spring Golf Club เป็ นการออกแบบโดยการเอาธีมหลัก
3 อย่างมารวมเข้าไว้ดว้ ยกัน นัน่ ก็คือ ป่ า, นํา้ พุรอ้ น, และ
กีฬากอล์ฟ ดังนัน้ การวางตําแหน่งของสนามจึงอยู่บน
เนินเขาที่มีธรรมชาติรายล้อมและอากาศบริสทุ ธิ์ โดย
มุง่ เน้นการออกแบบให้เป็ นสอดคล้องกับธรรมชาติของ
สภาพแวดล้อม นอกจากตีกอล์ฟแล้วคุณยังได้ดื่มดํา่ กับ
บรรยากาศดีๆ อากาศเย็นสดชื่น มีลมพัดเย็นๆจาก
ธรรมชาติ และความสวยงามพรรณไม้หลากหลายชนิด
ผูต้ ิดตาม อิสระตามอัธยาศัย
โรงแรมที่พกั : Long way hotel หรือเทียบเท่า
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(–/–/–)

วันที่สาม

ตีกอล์ฟ Kunming Yulongwan Golf Club –ส่งสนามบินค ุนหมิง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นั ก กอล์ฟ ให้ท่ า นได้พิ ส ูจ น์ ฝี มื อ กั บ สนามกอล์ ฟ ที่
ส ว ย ง า ม แ ล ะ ท้ า ท า ย ที่ ส น า ม ก อ ล์ ฟ Kunming
Yulongwan Golf Club เป็ นสนามภูเขาระดับโลกที่เป็ น
มาตรฐานสํ า หรั บ การแข่ ง ขั น ทั ว ร์ น าเม้น ท์ สํ า หรั บ
นานาชาติ ได้รบั การออกแบบโดยเฉพาะ โดยนักออกแบบ
สนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงระดับโลก Schmidt Curley โดย
สนามกอล์ฟ แห่ ง นี้ล อ้ มรอบด้ว ยภูเ ขา Yulong และ
ทะเลสาบรูปมังกรเหมือนมักกรฝั งตัวอยู่ระหว่างสนาม
กอล์ฟที่ตดั กับสีตน้ หญ้า ออกแบบตามลักษณ์เป็ นเนินเขา
และภูมิทัศน์เดิม โดยที่ภมู ิประเทศที่เป็ นหินป่ าและทะเลสาบ เป็ นทัศนียภาพที่งดงาม และอากาศที่
บริสทุ ธิ์ คุณอาจกําลังนึกว่ากําลังตีกอล์ฟอยู่บนเทือกเขาแอลป์ เลยทีเดียว
ผูต้ ิดตาม อิสระตามอัธยาศัย

00.00 น.
00.00 น.
00.00 น.
Day
Day 1
Day 2
Day 3

(เช้า/–/–)

จากนัน้ เช็คเอ้าท์จากโรงแรม รถมารับเพื่อนําส่งสนามบิน
ถึงสนามบินเมืองคุนหมิง เช็คอินท์ที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน....
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่....
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
Program
รับที่สนามบินคุนหมิง – เดินทางเข้าที่พกั ที่
โรงแรม
ตีกอล์ฟที่สนามกอล์ฟ Kunming Hot Spring
Golf Club 18 หลุม
ตีกอล์ฟที่สนามกอล์ฟ Kunming Yulongwan
Golf Club 18 หลุม– ส่งสนามบินคุนหมิง

เดินทางตลอดปี 2560
Weekday (4 Pax up)

Golfer
16,900

Meal

Hotel
Long way hotel หรือ โรงแรม
ภายในตัวเมือง OR SIMILAR
ABF at Hotel Long way hotel หรือ โรงแรม
ภายในตัวเมือง OR SIMILAR
ABF at Hotel

No Golfer
7,900

Single supplement
2,000

Remark : Weekend Surcharge : Kunming Hot Spring Golf Club 18 หล ุม/1500บาท, Kunming
Yulongwan Golf Club 18 หล ุม/1800บาท
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หมายเหต ุ : ออกเดินทางตัง้ แต่ 4 ท่านขึ้นไป
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าที่พกั 2 คืน พร้อมอาหารเช้าที่ Long way hotel หรือระดับเทียบเท่า
- ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน แบบ Seat-In-Coach
- ค่า Green Fee + Caddy Fee + Golf Cart (2 ท่าน / 1 คัน)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับคุนหมิง
- ค่าวีซ่าจีน (2000 บาท/ท่าน)
- ค่าไกด์พดู ภาษาไทย (ถ้าต้องการเพิ่มค่าบริการ 3,000 บาท/วัน)
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารคํา่
- ค่าทิปคนขับรถ (30 CNY/วัน/ท่าน)
- ค่าทิป Caddy 100 CNY/18 หล ุม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
- ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

001 RT By Kunming Golf City Route 3 Days 2 Nights/3 มี.ค.60/010

