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“กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ” (Grand Prix Golf Club) 
 
“กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลบั” ตัง้อยู่ที่อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 90 นาทีจาก
กรุงเทพฯ สนามนีถู้กสร้างขึน้ในทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาป เนินเขาและหุบเขา บนเนือ้ที่กว่า 400 ไร่ ภายใต้
แนวคิดและความมุ่งมั่นในการสร้างผลงานมาสเตอร์พีซระดับแชมเปีย้นชิพ ที่ให้สนามมีเอกลกัษณ์เฉพาะตัวบนความ
สมดลุของศาสตร์และศิลป์ มีความสวยสดงดงามของธรรมชาติที่รายล้อม มีความโดดเด่นและความท้าทายของกรีน 
 
เป็นสนามแบบแชมเปีย้นชิพคอร์ส 18 หลมุ พาร์ 72 ระยะส าหรับแท่นโปรอยู่ที่ 7,111 หลา และแท่นส าหรับนักกอล์ฟ
ทั่วไปจะอยู่ประมาณที่ 6,400 หลา โดยเป็นสนามกอล์ฟสไตล์ภูเขาที่ถูกปัน้ขึน้มาให้มีระดับและสโลปที่แตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละหลมุ สว่นพนัธุ์หญ้าที่ใช้แฟร์เวย์เป็น “เบอร์มิวด้า 419” ส่วนกรีนนัน้จะเป็น “พลาสพาลัม่ โนโวเทค” ซึ่ง
เป็นพนัธุ์หญ้าที่แข็งแรง สขีองใบค่อนเข้มและยดึเกาะพืน้ดินได้ดี  
 
จัดวางผังและออกแบบสนามให้เป็นแบบผสมผสาน มีทัง้แบบสนามภูเขา  สนามแบบพืน้ราบ และแบบลิงค์คอร์ส 
วตัถปุระสงค์เพื่อต้องการให้นกักอล์ฟได้มาสมัผสักบัความท้าทายทกุรูปแบบและทกุสถานการณ์ในการเลน่กอล์ฟ ซึง่ต้อง
ฝ่าฟันอปุสรรคมากมายทัง้น า้และทัง้ลม รวมถึงบ่อทรายทัง้ 95 บ่อ ที่วางไว้ทดสอบความสามารถ ในการเล่นแต่ละครัง้
ต้องมีการวางแผน โดยนกักอล์ฟต้องอาศยัทกัษะของการเลน่กอล์ฟที่ดี จงึจะเอาชนะสนามกอล์ฟแห่งนีไ้ด้ 
 
โดยหลุมซิกเนเจอร์ของสนามกอล์ฟแห่งนีย้กให้กับหลุม 14 โดยหลุมนีท้ีออฟจะอยู่สูงกว่ากรีนประมาณ 10 เมตร 
สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบ ๆ ได้แบบ 360 องศา โดยไม่มีอะไรมาบดบงัสายตา เป็นหลมุที่กรีนถูกล้อมรอบด้วยบ่อ
ทรายที่มีขนาดใหญ่และลกึ หากตกลงทรายจะไม่สามารถมองเห็นกรีน บนความสวยงามแต่แฝงไว้ด้วยความท้าทายนี  ้
จงึเป็นหลมุส าคญัที่ใช้ทดสอบทัง้สมาธิและความแม่นย าของนกักอล์ฟที่เข้ามาประลองฝีมือกนั 
 
นอกเหนือจากความท้าทายของเลย์เอาท์และความสวยงามของสนามแล้ว สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลกัษณ์ของสนามกอล์ฟแห่ง
นีก้็คือ ในทุก ๆ หลมุของสนามจะมีการน าป้ายโฆษณาจากเหล่าบรรดาสปอนเซอร์แบรนด์ยานยนต์ต่าง ๆ ที่เป็น
พันธมิตรร่วมกับ “กรังด์ปรีซ์ กรุ๊ป” และงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์” มาติดตัง้ไว้เหมือนกับได้
บรรยากาศของการขบัรถแข่งในสนามแข่งรถ ที่ถือได้ว่าเป็นไอเดียใหม่ที่กรังด์ปรีซ์จัดมาให้เป็นพิเศษและไม่มีสนามไหน
เคยท ามาก่อนอีกด้วย 
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ข้อมูลทั่วไป “กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ” 
 
สนามชื่อ กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลบั (Grand Prix Golf Club) 
ที่อยู่ 91 หมู่ 13 ต าบลช่องด่าน อ าเภอบอ่พลอย จงัหวดักาญจนบรีุ 71160 

เจ้าของโครงการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
พืน้ที่โครงการทัง้หมด 2,400 ไร่  

แนวความคิด “This is My dream, My family, My friend" 
เป้าหมาย ติดอนัดบั 1 ใน 50 สนามกอล์ฟที่ดีที่สดุในเมืองไทย หรือท็อป 5 ของประเทศ 

ด าเนินการก่อสร้าง ปี 2012  
เปิดบริการ ตลุาคม ปี 2013  

ผู้ออกแบบ 

มาสเตอร์แพลน โดย คณุประหยดั ชินราช 
ร่วมออกแบบและตรวจแบบ โดย ดร.ปราจิน เอี่ยมล าเนา  
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ความโดดเด่น 

 ความสนกุสนานในอปุสรรคพืน้ต่างระดบัคล้ายเนินเขาขนาดย่อมโดยธรรมชาติ  
 ทัศนียภาพที่สวยงาม ด้วยผิวสนามสีเขียว แซมด้วยสีแดงม่วงของไม้ประดับ

รอบนอก รวมทัง้สีขาวของหลุมทราย บวกเข้ากับพืน้หลังอันอลังการจาก
แสงอาทิตย์ อนัมีผืนป่าและภเูขาเป็นฉากหลงั ช่วยขับให้ทิวทัศน์ของสนามแห่ง
นีย้ิ่งสวยงามมากขึน้เป็นเท่าทวี  

 มีการติดตัง้สปริงเกอร์ฉีดละอองน า้จากมุมสงูทั่วสนาม  เพื่อปรับสภาพอากาศ
ให้มีความเย็นสบายอยู่ตลอดเวลา 

 มีการฝึกฝนทกัษะให้กบัแคดดีใ้ห้มีความสามารถเพียบพร้อมในทกุ ๆ ด้าน ไม่ว่า
จะเป็นภาษา มนษุยสมัพนัธ์ หรือแม้แต่การให้ค าแนะน าในเร่ืองต่าง ๆ  

 บริการอ านวยความสะดวกด้วยรถกอล์ฟที่มีหลายสีสนัให้เลือกใช้ (เสมือนได้
เดินอยู่ในงานมอเตอร์โชว์)  

 เป็นสนามกอล์ฟแบบปิด เปิดรับเพียงแค่สมาชิกหรือแขกรับเชิญพิเศษเพียง
อย่างเดียวเท่านัน้ เพื่อมอบความเป็นส่วนตัวและเป็นกันเองแก่ลกูค้าชนิดที่ไม่
สามารถหาได้จากที่อื่น  

 คลบัเฮาส์ท่ีมีความสะดวกสบาย หรูหรา  
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ข้อมูลทางเทคนิค “กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ” 
 
สนามชื่อ กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลบั (Grand Prix Golf Club) 
จ านวนหลุม 18 หลมุ (มาตรฐานแชมเปีย้นชิพ)  

จ านวนพาร์ 72 พาร์  

รวมระยะทัง้หมด 
ส าหรับสภุาพสตรี 5,791 หลา 
ส าหรับสภุาพบรุุษ 7,111 หลา 

ชนิดของหญ้า 

พืน้ท่ีแฟร์เวย์   เบอร์มิวด้า 419 
พืน้ท่ีกรีน        พลาสพาลัม่ โนโวเทค  
พืน้ท่ีรัฟ          เบอร์มิวด้า 419 

ค่าสมาชิก 150,000 บาทต่อปี  

ค่าสนาม 
วนัธรรมดา 1,900 บาท 
วนัหยดุสดุสปัดาห์ 2,400 บาท 

ค่าแคดดี ้ อตัราบริการ 400 บาท 
ค่าเช่ารถกอล์ฟ อตัราบริการ 600 บาท 

จ านวนนักกอล์ฟต่อกลุ่ม 
วนัธรรมดา สงูสดุไม่เกิน 5 คน 
วนัหยดุสดุสปัดาห์ สงูสดุไม่เกิน 5 คน 

การบริการ 

คลบัเฮาส์ 
ร้านอาหาร วิวพาโนรามาของแต่ละหลมุ (เปิดบริการ 06:00-21:00 น.) 
รถกอล์ฟ 
โรงแรมขนาด 60 ห้อง  

ผู้จดัการทั่วไป คณุประหยดั ชินราช  
ผู้ดแูลสนาม คณุเชาว์ อ่อนเอี่ยม 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ 

ส านกังาน : 087-160-0140 
โทรสาร : 034-603-858 
มือถือ : 087-155-4888 (ฝ่ายจองสนาม) และ 090-443-8880 (ฝ่ายขาย) 

เว็บไซต์ www.grandprixgolfclub.com 
โซเชียลมีเดยี www.facebook.com/GrandPrixGolf 

http://www.grandprixgolfclub.com/
http://www.facebook.com/GrandPrixGolfClub
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แผนที่และการเดนิทาง “กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ”  
 
ทางเข้าหลกัของโครงการฯ จากถนนใหญ่สายบ่อพลอย – ด่านช้าง (ทางหลวงหมายเลข 3086) ห่างจากตัวอ าเภอบ่อ
พลอย ประมาณ 7 กิโลเมตร (GPS: N 14–22–39.6 E99–31–2.2) ระดับความสงูเฉลี่ย ที่ + 98.0 เมตร (MSL) มีทิวเขา
ล้อมรอบ ดสูวยงาม 

 
 

กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ 
91 หมู่ 13 ต าบลช่องด่าน อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160 

ติดต่อ : 087-160-0140   โทรสาร : 034-603-858 
EMAIL : grandprixgolfclub@grandprixgroup.com 

WEBSITE : www.grandprixgolfclub.com 
FACEBOOK : www.facebook.com/GrandPrixGolf 
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