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I Thailand findes der mere end 250

golfbaner, som primært fordeler sig
ud på de mest populære
destinationer, Bangkok, Hua Hin,
Pattaya og Phuket. Selvom
skandinavere ikke anser Bangkok for
at være en golfdestination, så findes
der omkring Thailands hovedstad
mere end 50 baner. Bevæger man
sig mod nord til Chiang Mai findes
der også her en perlerække af flotte
golfbaner. Området er en overset
golfdestination, som fortjener et visit.
Da vi besluttede os for at lave en Top
20 liste over Thailands bedste
golfbaner spurgte vi Thailandseksperten Daisuke Kato,
hvilke baner han ville
spille, hvis han skulle
invitere sine tre
bedste venner ud i en
4-bold. Mr. Kato har
boet 10 år i Bangkok og
har besøgt samtlige af Thailands
golfbaner. Eneste krav til
udvælgelsen var, at det skulle være
baner, som var åbne for green fee*
spillere. Resultatet blev en liste med
nogle aldeles fremragende
golfbaner, som blev valgt ud fra
følgende kriterier; beliggenhed,
layout, stand og vedligeholdelse
samt totaloplevelsen ved at spille
netop disse baner.
Med denne guide i hånden er det
blevet lettere at foretage et
kvalificeret valg, når du skal vælge
golfbaner til din næste golfrejse til
Thailand. Vil du se flere billeder og
videoklip fra banerne kan du finde
mange af dem på GolfersGlobe.com.
*De oplyste green fee priser under hver
bane er at betragte som officielle frapriser uden nogen former for rabat.

1. Thai Country Club
2. Siam Country Club Old
3. Black Mountain
4. Siam Country Plantation
5. Banyan Golf Club
6. Laem Chabang CC
7. Riverdale Golf & CC
8. Santiburi Golf Course
9. Alpine Chiang Mai
10. Chiangmai Highland
11. Nikanti Golf Club
12. Siam country Waterside
13. Red Mountain
14. Blue Canyon CC
15. Lotus Valley Golf Resort
16. St Andrews 2000
17. North Hills Chiang Mai
18. Thana City Golf & Sports Club
19. Mission Hills Phuket
20. Burapha Golf Club

Thai Country Club

Bangkok

T hai Country Club er en af Thailands mest
prestigefyldte golfklubber. Dog er den ikke mere
eksklusiv, end at den er åben for gæstende green fee
spillere. Vil man spille en weekendrunde, så gælder
det om at være ude i god tid, men på hverdage er der
rimelige gode chancer for at få den ønskede starttid.
Thai Country Club åbnede i 1996 og havde allerede
året efter fornemt besøg, da selveste Tiger Woods
kom, så og sejrede i Asian Honda Classic.
I perioden 2001-2008 blev Thai Country Club hvert år
kåret som Thailands bedste golfbane. Siden er nye
baner dukket op, men Thai Country Club er stadig et
af de bedste golfanlæg i Thailand.
Thai Country Club er et fremragende golfanlæg, som
den kræsne golfer vil sætte stor pris på. Både service
og standen af selve golfanlægget, fairways, bunkers
og greens, er noget helt ekstraordinært. Og så er Thai
Country Club kendt for at have nogle af de bedst
trænede caddies i hele Thailand. Thai Country Club er
en krævende mesterskabsbane, som både har
kuperede fairways og ondulerede greens.
Til Thai Country Club hører der et imponerende
klubhus med omklædning- og badefaciliteter samt en
rigtig god restaurant.
Thai Country Club ligger kun en halv times kørsel fra
Suvarnabhumi lufthavnen i Bangkok og er dermed det
perfekte ’last stop over’ før turen går tilbage til
Europa. Og hvem vil ikke gerne sidde i flyvemaskinen
hjem og tænke tilbage på, at golfferiens sidste runde
blev spillet i en af Thailands bedste golfklubber.

✓Bedste Caddy oplevelse
✓Topklasse internationalt golfanlæg
✓Blandt Thailands bedste golfbaner

•
•
•
•

Åbningsår: 1996
Antal golfhuller: 18
Green fee: fra 3.650 bath
Bo ved banen: Nej

Pattaya

Siam Country Club Old

S iam Country Club Old Course er en af Thailands
mest kendte golfbaner og var ved åbningen i 1971
den første privatejede golfbane i Thailand. Banen
ligger i et smukt bakket landskab, godt 20 minutters
kørsel fra Pattaya.
Old Course snor sig gennem et flot naturområde, der
på mange måder minder om en plantage. Banen, der i
2006-2007 blev redesignet af det amerikanske
makkerpar Schmidt-Curley Design, byder på et klassisk
design. De smalle fairways er flankeret af flotte, gamle
træer, og så er der en del vand i spil rundt på de 18
huller, for slet ikke at tale om de mere end 100
strategisk placerede bunkers.
Med et spændende layout er Old Course en relativ
svær bane at spille. De kuperede greens hører til de
større af slagsen, og bolden får masser af rul på det
tætklippede areal. Greens regnes for at være blandt
de bedste i Thailand.
Som en sjov lille detalje, så kan man på vej op ad 9.
fairway se en stor Buddha-figur, som ‘overvåger’
greenområdet.
Old Course er en fantastisk flot mesterskabsbane, som
i perioden 2010-2016 har været benyttet til Honda
LPGA Classic, hvor vinderlisten tæller navne som Suzann
Pettersen, Anna Nordqvist og det amerikanske golffænomen, Lexi Thompson. Afslutningshullerne hører til
blandt de bedste i Pattaya området, og er man villig
til at betale den relativt høje green fee, så venter der
en stor spillemæssig oplevelse.

✓Bane i super stand året rundt
✓Nogle af Thailands bedste greenområder
✓Svær og spændende mesterskabsbane

•
•
•
•

Åbningsår: 1971
Antal golfhuller: 18
Green fee: fra 4.750 bath
Bo ved banen: Nej

Black Mountain

Hua Hin

Black Mountain er efter manges opfattelse perlen blandt
Thailands golfbaner. På GolfersGlobe’s Top-20 liste er Hua
Hin-banen placeret på en 3. plads. Black Mountain er et
fremragende golfanlæg og uden sammenligning
signaturbanen i Hua Hin.
Golf Digest har tilmed kåret Black Mountain til at være
blandt verdens 100 bedste golfbaner udenfor USA.
Historien om Black Mountain er historien om en svensk
rigmand, der på en ferie i Thailand opdagede et bjergrigt
område kun 15 minutters kørsel fra Hua Hin. Stedet var som
skabt til en golfbane, og med ambitionen om at bygge en af
Thailands absolut bedste mesterskabsbaner fik man skabt et
fantastisk golfanlæg.
Omgivelserne er unikke, og banen så eksklusiv og lækker at
har man først spillet her en gang, så drømmer man igen og
igen om at vende tilbage hertil.
Black Mountain, der også bliver benyttet af European Tour,
har siden åbningen i 2007 været flittigt benyttet af tour
spillere, som tilbringer en del af vinteren med at træne under
perfekte forhold.
Banen er altid i eksemplarisk god stand, og til anlægget
hører der også en flot par 3-bane. Black Mountain ligger i et
lille dalområde, og der er vand i spil på de fleste huller.
Undervejs på runden oplever man store højdeforskelle og
masser af udfordrende lejer og indgange til greens.
I 2016 åbnede yderligere 9 huller - West Course - så
anlægget nu består af 27 huller. Se videopræsentation af de
9 nye huller ved at klikke her.

✓Man finder ikke en bedre golfbane i Hua Hin
✓Banen er i perfekt stand
✓Stort, flot klubhus med rigtig god restaurant

•
•
•
•

Åbningsår: 2007
Antal golfhuller: 27
Green fee: fra 3.600 bath
Bo ved banen: Ja

Pattaya

Siam Country Club Plantation

S iam Country Club Plantation Course (27 huller) er et
fremragende golfanlæg, som har været benyttet til
Honda LGPA Thailand 2009 samt 2015 Thailand Open.
Banen, der åbnede i 2008, er designet af Lee Schmidt,
som i en tidligere sukkerrørsplantage har skabt en
svær og udfordrende golfbane. Der kræves både
længde og præcision fra tee for at overkomme de
lange huller med blinde slag og ondulerede
greens. De tre sløjfer, Tapioca, Pineapple og Suger
Cane Course snor sig gennem et idyllisk, kuperet og
højtliggende landskab med dybe bunkers, raviner og
gamle, flotte træer. Flere steder er der kig til den
Thailandske Golf, som ligger mere end 10 km væk.
Plantation Course er en ’must-play’ for alle gode
golfere, som vil testes maksimalt. Der er både huller
som spilles op ad bakke og huller, der spilles ned mod
en lavtliggende green, og hvor der på fairway fås
masser af rul. På Plantation Course er det helt
afgørende at ramme fairways. For mange steder på
banen er fairways flankeret af store bede med små
buske, som nemt opsluger alle skæve slag, og rammer
man ikke dagen kan man virkelig komme i problemer
på dette udfordrende anlæg.
Som en særlig feature byder Plantation Course på
Asiens første triplegreen, der i omfang måler næsten
2000 m2, og som deles af Tapiokas 7. hul og
Pineapples 4. og 9.hul. Greenen, der ligger foran
klubhuset, er formet som en trekløver.

✓Svær og udfordrende bane
✓Fantastisk layout
✓Smuk natur og dygtige caddies

•
•
•
•

Åbningsår: 2008
Antal golfhuller: 27
Green fee: fra 4.750 bath
Bo ved banen: Nej

Banyan Golf Club

Hua Hin

Mens Black Mountain er rangeret som den bedste golfbane
i Hua Hin området, så er Banyan Golf Club uden
sammenligning den næstbedste.
Banen, der åbnede i 2008, er designet af Thailands
førende golfbanearkitekt, Pirapon Namatra, som lidt
syd for Hua Hin har skabt et golfanlæg, der oser langt
væk af klasse.
Asian Golf Magazine har tidligere kåret Banyan Golf
til ‘The Best New Course in Asia Pacific’. På Banyan
følger det ene flotte golfhul efter det andet, indtil
man kommer til banens 15. hul. Dette er banens
signaturhul, hvor der fra teestedet på det korte par 3hul er en vidunderlig udsigt til bjergene og et kig ud
over det blå hav til Singtoh Island. Hullet spiller en
smule ned ad bakke og er virkelig et godt par 3-hul.
Banyan Golf Club spiller 6.730 meter fra backtee og
hører bestemt ikke til blandt de nemmeste golfbaner.
På en del huller er der strategisk placerede vandløb,
som skal forceres, men der er også højt beliggende
teesteder, som gør golfrunden både sjov og
underholdende.
Det er muligt at gå banen rundt, men vælger man en
buggy, så er der ekstra hjælp at hente i form af en
indbygget GPS, der oplyser alle afstande både til
hazarder og til green. Men selv uden buggy er man
som golfspiller ikke fortabt, for caddies i Banyan Golf
Club er særdeles veluddannet og kan på kompetent
vis oplyse alle afstande fra selv de mest håbløse
positioner.

✓ Banen kan og må gås rundt
✓ 15. hul er værd at spille igen og igen
✓ Klubhuset sætter prikken over i’et

•
•
•
•

Åbningsår: 2008
Antal golfhuller: 18
Green fee: fra 3.000 bath
Bo ved banen: Ja

Laem Chabang CC

Pattaya

L aem Chabang International Country Club er
designet af den 18-dobbelte majorvinder Jack
Nicklaus, der har skabt et vidunderligt golfanlæg
bestående af 3 sløjfer, Mountain, Lake og Valley.
Layoutet i Laem Chabang International Country Club
er i særklasse, og golfrunden byder på mødet med
både bjerge, søer, og smukke dalområder.
Laem Chabang er således en krævende
mesterskabsbane med et rigtig godt design. Bunkers
og vandløb udfordrer konstant og tvinger spilleren til
at tænke strategisk. Og hvis ikke det er bunkers eller
en stor sø, som skal tages med i ligningen, så er det
høje palmetræer, som kan være vanskelige at passere.
På visse huller har Nicklaus skabt et hulforløb, hvor
det fra tee rent visuelt ser ud som om, at der er
ganske lidt plads at lande bolden på. Men ofte er der
kun tale om optisk bedrag.
Det kan være varmt at spille golf i Thailand, men det
betyder ikke det store i Laem Chabang International
Country Club, hvor Lake-sløjfen er oplyst efter
mørkets frembrud.
De 27 huller ligger i et bjergrigt område, så der er
masser af niveauforskelle rundt på banen. Det gælder
især på Mountain-sløjfen.
På Lake-sløjfen er der naturligt nok en hel del vand i
spil, mens Valley-sløjfen er den sværeste af de 3
sløjfer. Her kræves der både længde og præcision for
at komme i klubhuset med en god score.

✓ Jack Nicklaus design
✓ Med 27 huller er der flere hulkombinationer
✓ Et fantastisk anlæg i smukke omgivelser

•
•
•
•

Åbningsår: 1996
Antal golfhuller: 27
Green fee: fra 3.700 bath
Bo ved banen: Ja

Riverdale Golf & CC

Bangkok

Riverdale Golf and Country Club ligger godt en halv times
kørsel fra centrum af Bangkok og er nabobane til Bangkok
Golf Club. Golfbanen ligger i et dalområde ved Chao Phraya
River Delta, hvilket har resulteret i et rigtigt spændende
layout.
Der er masser af niveauforskelle i terrænet på denne
udfordrende golfbane, med både kuperede fairways og
højtliggende greens. Dermed adskiller banen sig fra mange
af Bangkok-områdets øvrige golfbaner, som ofte ligger i et
fladt landskab, hvor der tidligere lå rismarker.
Når der spilles i Riverdale Golf and Country Club slås der
flere gange undervejs på runden ud fra højtliggende
teesteder, og som en del af banens design støder man på
store waste area områder, som omkranser dele af fairways.
Riverdale Golf and Country Club har siden åbningen i 2010
etableret sig blandt Thailands absolut bedste ’public
courses’. Banen udmærker sig ved både at have et godt
layout og samtidig er den i fremragende stand.
Riverdale Golf and Country Club hører ikke til de længste
golfbaner, men det skorter ikke på udfordringer. Designet
lægger op til en strategisk tilgang til golfspillet, og spilleren,
der spiller klogt og med en god course management, vil ofte
blive belønnet.
Der findes på banen en del småsøer, hævede greens, og
afslutningshullerne, i særdeleshed 17. hul, par 3-hullet med
en ø-green, fuldender oplevelsen af at have spillet et rigtig
flot golfanlæg.

✓ Fremragende stand
✓ Spændende layout
✓ En bane som bliver bedre gang for gang

•
•
•
•

Åbningsår: 2010
Antal golfhuller: 18
Green fee: fra 4.700 bath
Bo ved banen: Nej

Koh Samui

Santiburi Golf Course

Koh Samui lokker med eksotiske bounty strande, svajende
palmer og krystalklart vand. Det er her, at man finder en
golfbane, som de fleste Thailand-elskere har hørt om.
Santiburi Golf Course er nemlig kendt, som en af de
smukkeste golfbaner i Asien og har i mange år været
benyttet af Asian Tour.
Koh Samui er en af Thailands største øer og derfor
kan det godt undre, at Santibuti Samui Country Club
er øens eneste 18-hullers golfbane. Men det er
heldigvis ikke antallet af golfbaner, der afgør om man
skal besøge en ø eller ej. Og Santibuti Samui Country
Club er grund nok til at besøge Koh Samui. Santiburi
Golf Course ligger i en tidligere kokosnødplantage
og er en bjergbane med nogle spektakulære
golfhuller. Store højdeforskelle skaber en lang række
spændende golfhuller, hvor der både slås ud fra
højtliggende teesteder og spilles ind til lavtliggende
greens.
Det er en bane, som ofte kræver mere præcision end
længde, så lad driveren blive i bag’en, og spil i
stedet banen med omtanke.
Fra mange huller er der kig til det solbeskinnede hav
og Koh Phangan Island. Banens huller er skåret ind
igennem et tropisk landskab, som er med til at give
en hel særlig ’jungle-fornemmelse’.
Det er faktisk svært at forestille sig en smukkere
golfoplevelse, og Santiburi Samui Country Club er da
også tidligere kåret blandt Thailands 5 bedste
golfbaner.

✓ Beliggenhed i særklasse
✓ En fantastisk ø-bane
✓ Fremragende layout og flotte golfhuller

•
•
•
•

Åbningsår: 2003
Antal golfhuller: 18
Green fee: fra 4.700 bath
Bo ved banen: Nej

Alpine Golf Resort

Chang Mai

Alpine Golf Resort Chiang Mai, tidligere Chiang Mai
Lamphun Golf Club, ligger i et stort dalområde ved San
Kampaeng Forest godt 30 km udenfor Chiangmai.
Banen regnes for at være blandt de smukkest beliggende
golfbaner i Nordthailand. Uanset hvor man befinder sig på
banen er der kig til de omkringliggende bjerge, og de
skovklædte bjergsider skaber en fantastisk ramme omkring
golfbanen.
Alpine Golf Resort Chiang Mai er designet af amerikaneren
Ron M. Garl, der har været involveret i mere end 250
golfbane projekter rundt om i hele verden og som også har
stået bag designet på Alpine Golf & Sports Club i Bangkok.
Noget af det, som huskes fra runden er 9. hul, hvor der fra
teestedet slås ud til en ø-fairway. To gange skal der således
slås over vand for at nå green på et hul, der ofte spiller ind i
vinden. På 15. hul er der igen vand i spil på det mellemlange
par 3-hul. Greenen ser på afstand ikke ud ad meget, og det
kræver således både koncentration og præcision at få sin par
på hullet.
I forbindelse med banen ligger et 4-stjernet hotel med både
spa og med mulighed for at få sig et godt måltid, mens
udsigten til bjergene nydes. Mange golfturister vælger at
tilbringe et par dage i dalen og spille Alpine Golf Resort
Chiang Mai mere end blot en enkelt gang. Det er en bane,
som vinder for hver gang den spilles.

✓ Stor naturoplevelse i vente
✓ Spændende layout
✓ En bane, der udfordrer selv de bedste

•
•
•
•

Åbningsår: 2008
Antal golfhuller: 27
Green fee: fra 4.600 bath
Bo ved banen: Ja

Chiangmai Highland

Chang Mai

Chiangmai Highlands Golf and Spa Resort består af 27
fremragende golfhuller og regnes blandt de absolut bedste
baner i Chiang Mai området.
Chiangmai Highlands Golf and Spa Resort, der ligger 30
minutters kørsel fra Chiang Mai, er et Schmidt-Curley Golf
Design, og banen blev i 2015 kåret blandt Asiens tre bedste
golf resorts. Det amerikanske golfarkitektfirma står også bag
baner som Mission Hills, Amata Spring og Siam CC, der alle
hører til blandt Asiens bedste golfanlæg.
At Chiangmai Highlands er en særlig golfbane fås der
allerede et indtryk af på 1. tee, hvor man fra det
højtliggende plateau har en fantastisk udsigt ud over banen
og den omkringliggende natur.
Alt på og omkring banen er passet og plejet ned til mindste
detalje, og selve layoutet kan få det til at gibbe i enhver
golfspiller.
Floden Mae-On skærer sig flere gange på tværs af banen, og
fairways snor sig på smukkeste vis gennem landskabet.
Banearkitekterne har fået plads til mere end 130 bunkers,
som på flere huller danner et imponerende patchwork
mønster frem mod greens. Bunkers er klassisk SchmidtCurley design, dybe og særdeles straffende at havne i.
De kuperede greens er jævne og ruller omkring 10 på Stimpmeteren. Det er tour-standard, men det betyder ikke, at de
ikke samtidig tager godt imod approachslag. Banen er
således fair, men kræver god course management, og vil
man unde sig selv en ekstraordinær golfoplevelse på
golfferien til Chiang Mai, så skal man spille Chiangmai
Highlands.

✓ Kåret blandt Asiens bedste golfresorts
✓ Et unikt layout med mere end 130 bunkers
✓ En ægte ‘jungleoplevelse’

•
•
•
•

Åbningsår: 2005
Antal golfhuller: 27
Green fee: fra 3.500 bath
Bo ved banen: Ja

Nikanti Golf Club

Bangkok

N ikanti Golf Club ligger i Nakhon Pathom provinsen
35 km vest for Bangkok. Det er dermed en golfbane
man sagtens kan spille på turen til eller fra Hua Hin.
Nikanti Golf Club er et flot golfanlæg og et anlæg,
der rangerer blandt de bedste golfbaner i Bangkok.
Det er en teknisk krævende golfbane med kuperede
fairways, masser af vand i spil og nogle vidunderlige
signaturhuller. Det kan være svært at finde en fladt
leje fra fairways og ofte slås der ind til en
højtliggende green. Banen, der ligger hvor der
tidligere lå rismarker, er i rigtig flot stand og designet
er en visuel nydelse.
De 18 golfhuller på Nikanti Golf Club er delt op i 3
sløjfer af hver 6 huller. Alle tre sløjfer starter og slutter
ved klubhuset. Hver sløjfe består af to par 3-huller, to
par 4-huller og to par 5-huller. Det er lidt atypisk men
det nytænkende design er skabt for at golfspilleren,
der ikke har tid til at spille mere end 6 eller 12 huller
har mulighed for det ved at man hele tiden kommer i
nærheden af klubhuset.
I Nikanti Golf Club opereres der med en All-inclusive
pris, som inkluderer green fee; golf buggy med GPS
caddie fee og mad fra restaurantens buffet før eller
efter runden. På banen er der tilmed gratis mad og
drikke (vand). Der slås ud med 15 minutters intervaller,
hvilket er med til at sikre god plads og et godt flow
på banen.
Nikanti Golf Club er en must play bane, hvis man er i
Bangkok og denne bane bør stå på enhver golfspillers
’bucket-list’.

✓ Nyt og modern design
✓ Nytænkende All Inclusive Concept
✓ God caddie-service

•
•
•
•

Åbningsår: 2014
Antal golfhuller: 18
Green fee: fra 4.500 bath
Bo ved banen: Nej

Pattaya

Siam Country Club Waterside

Siam Country Club Waterside Course er en del af Siam
Country Club, som foruden Waterside også består af Old
Course samt Plantation Course.
Waterside er den nyeste af de tre baner. Den er fladere og
selvom der, som navnet antyder, er en hel del vand i spil, så
er Waterside Course noget lettere at spille end de to øvrige.
Derfor passer banen også godt til spillere med et lidt højere
handicap. På Waterside Course findes store waste area
områder, en del søer omkring greens, og på både for-9 og
bag-9 er de sidste tre afslutningshuller omkranset af vand.
Waterside er på lige fod med Old Course og Plantation
Course en flot mesterskabsbane, hvor stand og kvalitet af
hvert hul er helt i top. Det kan godt være, at alle taler om
Siam Country Club Old Course, fordi det er her at der spilles
LPGA Tour, men Waterside er bestemt værd at spille.
Der er generelt god plads på fairways og de bermuda-græs
tilsåede greens er relativt store. Banen vedligeholdes ned til
mindste detalje, så man som green fee spiller altid kan
forvente et stor golfoplevelse, når man besøger Siam
Country Club.
Til Waterside hører et imponerende klubhus, hvor man efter
runden kan slå sig ned og spise lidt mad og nyde den
smukke thailandske natur. Og har man mod på mere ’golf’
efter de 18 huller, så ligger der ved klubhuset en 18-hullers
putting green, som byder på masser af underholdning.

✓ Topklasse golfanlæg som kan spilles af alle
✓ Spændende layout med masser af søer
✓ Serviceniveau helt i top

•
•
•
•

Åbningsår: 2014
Antal golfhuller: 18
Green fee: fra 3.600 bath
Bo ved banen: Nej

Phuket

Red Mountain Golf Club

Red Mountain Golf Club er et fantastisk golfanlæg, der
byder på nogle aldeles fremragende og samtidig både
smukke og dramatiske golfhuller.
Klipperne, som ses på mange af hullerne, forklarer hvorfor
banen har fået sit navn. Den karakteristiske røde farve og
den omkringliggende ’jungle’ skaber nogle unikke rammer
for en golfrunde på Phuket.
Red Mountain Golf Club, der åbnede i 2007, regnes i dag for
at være øens signaturbane. Naturen er utrolig smuk med
klipper, træer og vandhazarder. Det er samtidig den højst
beliggende golfbane på Phuket, hvilket giver nogle flotte
udsigtspunkter ud over øen. Banen er svær, og især de
sidste 6 afslutningshuller kræver masser af omtanke og
præcision fra tee til green.
Der er stor variation fra hul til hul, og banen snor sig gennem
et særdeles kuperet terræn. Red Mountain Golf Club er den
mest kuperede bane på Phuket, og en golf buggy må siges
at være nødvendig.
Greens, der varierer i størrelse, men generelt er relativt store,
er tilsået med Bermuda græs, og visse steder på banen har
man valgt at bruge vilde græssorter i roughen for at skabe
det ønskede banelayout.
Placeringen midt på øen, gør det let at komme til Red
Mountain Golf Club, uanset hvor man bor. De populæreste
hotelområder kan nås på bare 15 minutter, hvilket åbner op
for en tidlig morgenrunde, inden man returnerer til hotellet
og kan tilbringe resten af dagen sammen med venner eller
familie.

✓ Enestående natur og dramatisk landskab
✓ Phukets signaturbane
✓ Spændende, varieret layout

•
•
•
•

Åbningsår: 2007
Antal golfhuller: 18
Green fee: fra 5.000 bath
Bo ved banen: Nej

Blue Canyon CC

Phuket

Den nærmest legendariske Blue Canyon Country Club
regnes af mange for at være blandt Thailands bedste
golfresorts, og det godt og vel 25 år gamle golfanlæg har
gennem tiden modtaget et hav af fornemme priser. Blandt
andet er Blue Canyon Country Club flere gange blevet kåret
som det bedste golfanlæg i Asien.
Resortet, der ligger i et dalområde i den nordlige ende af
Phuket, op mod Phang Nga bjergkæden, består af to baner.
The Canyon, som var den første bane, bygget i 1991 og The
Lakes som kom til i 1999.
I det nuværende resortområde har der tidligere både været
minedrift og gummiplantager, og her har man altså fået
skabt to fantastiske golfbaner, som har været med til at sætte
standarden for golfbanerne på Phuket.
Udlagt i det eksisterende landskab snor de to
mesterskabsbaner sig gennem den frodige natur.
Canyon Course, hvor Tiger Woods har vundet Johnnie
Walker Classic i 1998, har ondulerede fairways og på visse
huller spilles der op ad bakke, hvilket naturligvis er med til at
øge sværhedsgraden.
På The Lakes Course er der vand i spil på 17 ud af de 18
huller, hvorfor præcision og fairway-træf er nøglen til en god
score.
Både Canyon og Lake Course er to fremragende golfbaner,
hvor det kan være svært at vælge den ene fremfor den
anden. Vores anbefaling lyder derfor, at man skal spille
begge baner, hvis man er på golfferie til Phuket.
Til resortet hører der et Golfers Spa Lodge bestående af 32
værelser.

✓ Flotte fairways flankeret af palmetræer
✓ Hullerne 11-15 hører blandt de bedste i Asien
✓ Naturoplevelsen er halvdelen af runden

•
•
•
•

Åbningsår: 1991
Antal golfhuller: 36
Green fee: fra 5.400 bath
Bo ved banen: Ja

Bangkok

Lotus Valley Golf Resort

Lotus Valley Golf Resort er oprindeligt et vidunderligt Gary
Player design, som siden er blevet redesignet af Jon Morrow
og Turf Pro Golf’s Craig Bertram. Renoveringsarbejdet
resulterede blandt andet i helt nye green områder. Lotus
Valley Golf Resort er en teknisk krævende golfbane og
samtidig en visuel nydelse. Det skyldes bl.a., at fairways
modsat mange andre baner, ikke er flankeret af
beskæmmende byggeri.
Lotus Valley Golf Resort er en golfbane, hvor der på hvert hul
er en ‘sikker’ vej frem mod en par, men hvor der samtidig
også er en mere risikobetonet retning for de golfspillere, der
tør gå efter en birdie eller mere. Der er vand i spil på 17 ud
af banens 18 huller.
I Lotus Valley Golf Resort kombineres nyt og gammelt på
smukkeste vis. I det moderne klubhus oplever man den ægte
thai gæstfrihed, og på golfbanen vil man opleve et anlæg,
som er passet og plejet ned til mindste detalje.
Skal der fremhæves nogle specifikke golfhuller må det være
3., 10. og 16. hul, hvor der på alle huller er vand omkring
green, og hvor det visuelle indtryk brænder sig fast på
nethinden.
Når man ankommer til klubben og tjekker ind i receptionen
bliver man udstyret med et dagskort der bruges til alle køb
både på banen og i proshoppen. Først ved check ud
behøver man at finde penge eller kreditkort frem for at
gennemføre en samlet betaling for dagens udskejelser.
Lotus Valley Golf Resort ligger 82 kilometer nordøst for
Bangkok og godt en times kørsel fra Bangkoks internationale
Suvarnabhumi Lufthavn.

✓ Value for money
✓ Golfbane tæt på lufthavnen
✓ Risk-Reward bane

•
•
•
•

Åbningsår: 1998
Antal golfhuller: 18
Green fee: fra 2.800 bath
Bo ved banen: Nej

St Andrews 2000

Rayong

St. Andrews 2000 er uden diskussion en ’must play’ bane på
golfferien til Thailand. St.Andrews 2000 er nemlig en af
Pattaya områdets mest interessante golfbaner. For at være
helt præcis, så ligger banen ikke i Pattaya, men i et område
syd for Pattaya, som hedder Rayong.
Som navnet antyder har den britisk fødte banearkitekt
Desmond Muirhead forsøgt at skabe en golfbane med visse
linkspræg. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at der på mange
huller findes kuperede fairways. Banen er med sine 7.111
meter fra backtee en virkelig test og ikke nok med, at banen
er lang, så er landingsområderne ofte også så små, at det
kræver masser af præcision at komme rundt på dette flotte
golfanlæg.
Flere steder undervejs på runden skal der fra tee tages
stilling til om man vil slå i retning af den højre eller den
venstre fairways, da flere huller har dobbeltfairways.
Banen spiller par-74, da der noget usædvanligt findes to par
6-huller blandt banens 18 huller. Der er en del strategisk
placerede vandhazarder rundt på banen, som har en
sværhedsgrad, der gør, at den ikke kan anbefales til uøvede
spillere.
De fleste spillere kommer da også i klubhuset med en følelse
af at have ’tabt’ til banen. Men oplevelsen er stor, naturen
smuk og caddies særdeles dygtige og derfor er St.Andrews
2000 så populær, som tilfældet er.
St. Andrews 2000 er søsterbane til Rayoung Green Valley
Country Club, som ligger i samme område, som i øvrigt Silky
Oak courses også gør.

✓ En af Pattaya områdets bedste golfbaner
✓ Et unikt layout
✓ 3 golfbaner på samme resort

•
•
•
•

Åbningsår: 2000
Antal golfhuller: 18
Green fee: fra 2.800 bath
Bo ved banen: Ja

Chang Mai

North Hills Chiang Mai

North Hill Golf Club ligger tæt på Chiang Mai i det nordlige
Thailand. Tidligere var det kun en 9-hullers bane (Mezza9
Golf Club), men i 2014 åbnede North Hill Golf Club som 18hullers og en ganske flot en af slagsen.
Banen er ret åben og samtidig flad. Den er derfor ikke
nødvendigvis så svær at spille, og det betyder, at den både
henvender sig til øvede spillere såvel som nybegyndere.
North Hill Golf Club er oplyst og giver derfor mulighed for, at
der kan spilles golf om aftenen, når temperaturen er blevet
mere behagelig. Nu er der generelt ikke lige så varmt i
Nordthailand, som længere mod syd, men alligevel kan det
være befriende at gå ud på en aftenrunde fremfor midt på
dagen.
Til North Hill Golf Club hører der nogle rigtig flotte
træningsfaciliteter, som gør, at man kan få trænet svinget på
golfferien til Thailand.
Fra North Hill Golf Club har man kig til Doi Suthep
bjergkæden og det berømte Wat Phratat tempel, og ønsker
man at bo ud til selve banen er der mulighed for det. I
forbindelse med golfbanen ligger nemlig et 5-stjernet
luksusresort, som åbnede i 2016. Her bor man i nogle
fantastiske rammer, og når tiden ikke lige bruges på
golfbanen, så kan man jo passende slappe af i hotellets
restaurant, hvor man spiser særdeles godt.
North Hill Golf Club ligger kun 15 minutters kørsel fra selve
Chiang Mai, og det er derfor let at komme ud til golfbanen,
når man er på ferie i den nordlige del af Thailand.

✓ Tilgivende layout
✓ Billig green fee
✓ Hyggelig stemning

•
•
•
•

Åbningsår: 2014
Antal golfhuller: 18
Green fee: fra 2.800 bath
Bo ved banen: Ja

Bangkok

Thana City Golf & Sports Club

T hana City Golf & Sports Club ligger 30 km øst for
Bangkok og ikke langt fra Bangkok’s internationale
Suvarnabhumi lufthavn.
Thana City Golf & Sports Club, der er designet af
Greg Norman og som er en offentlig golfbane, ligger i
et bynært område, men med en flot parknatur.
Thana City Golf & Sports Club er en teknisk
udfordrende golfbane, som kræver præcision fra tee
til green og med hele fire ø-greens undervejs på
runden venter der masser af underholdning.
Banen har været benyttet til adskillige pro-turneringer,
heriblandt Thailand Open (2013) samt finalen ved
Johnnie Walker Super Tour tilbage i 1996, der blev
vundet af sydafrikaneren Ernie Els.
Både golfbane og klubhus har siden åbningen
gennemgået store forandringer og fremstår i dag, som
en af Bangkoks bedste offentlige golfbaner. Så sent
som i 2016 blev både teesteder, fairways og greens
renoveret og vandingssystemet blev moderniseret.
Ved samme lejlighed blev der opført lys på yderligere
6 huller, så man i dag kan spille enten 9 eller 18 huller
efter mørkets frembrud.
Restauranten på stedet er rigtig god, og Thana City
Golf & Sports Club byder i det hele taget på en rigtig
god ‘value for money’ oplevelse.
Til denne flotte parkabane hører der også nogle
særdeles gode træningsfaciliteter.

✓ Banen er oplyst og kan spilles om aftenen
✓ Greg Norman design
✓ Spil den på vej til lufthavnen

•
•
•
•

Åbningsår: 1993
Antal golfhuller: 18
Green fee: fra 3.200 bath
Bo ved banen: Nej

Mission Hills Phuket

Phuket

M ission Hills Phuket Golf Resort and Spa ligger på
den nordøstlige side af Phuket.
Banen, der er designet af Jack Nicklaus, er en
fantastisk mesterskabsbane og placeringen ud
mod Andamanhavet ved den Bengalske Bugt er i
særklasse.
Beliggenheden er scenerisk smuk, og banen har flere
deciderede seasidehuller. Omgivelserne er ganske
enkelt helt unikke, specielt når man tager med i
betragtningen, at man på mange huller både kan se
havet og de omkringliggende bjerge.
Mission Hills Golf Resort and Spa imponerer med de
kæmpemæssige ’strandbunkers’, der står i flot
kontrast til det blå hav. Runden byder på en række
spektakulære huller, heriblandt flere ø-greens.
Der er vand i spil på hele 7 huller, og på dage med
vind giver banen masser af udfordringer. På plussiden
tæller det, at placeringen tæt ved havet gør, at selv
når det er varmt midt på dagen, så kan der spilles
golf på Mission Hills Golf Resort and Spa.
Mission Hills Golf Resort and Spa er samtidig en klub
med et højt serviceniveau. Det er bl.a. muligt at
bestille og få bragt mad ud på banen og efter runden
kan man spise i klubhuset.
Mission Hills Golf Resort and Spa ligger tæt på
lufthavnen og kan således udgøre sidste stop inden
hjemrejsen.

✓ Enestående beliggenhed ud mod havet
✓ Spændende layout
✓ Kan pga. havbrisen spilles på en varm dag

•
•
•
•

Åbningsår: 2004
Antal golfhuller: 18
Green fee: fra 4.500 bath
Bo ved banen: Ja

Burapha Golf Club

Pattaya

B urapha Golf Course & Resort ligger i smukke
landlige omgivelser godt 30 km nord for
turistmekkaet Pattaya.
Golfanlægget er designet af de to amerikanske
golfbanearkitekter David Graham & Gary Panks og
har bl.a. været benyttet til Thailand Open i 2010.
Resortet består af to 18-hullers golfbaner, East
Course og West Course. Begge baner er omgivet af
smuk natur med bjerge, tropisk vegetation og mange
palme- og mangotræer.
Banens stand løfter sig op over gennemsnittet blandt
banerne i området, og designet er både udfordrende
og interessant. På en række huller slås der ud fra
højtliggende teesteder, som gør at man har en
fantastisk udsigt over hele området og kan se helt ind
til Pattaya.
Burapha Golf Course & Resort er en perfekt
familiedestination, som samtidig også appellerer til
grupper, der vil bruge nogle dage på at spille golf,
slappe af og samtidig kunne dyrke andre
sportsaktiviteter.
Der er mulighed for at bo i egen suite på resortet,
som tilbyder alle nødvendige faciliteter. Der er
således, ved siden af golfen, mulighed for at snuppe
en tur i poolen eller spille tennis. Til resortet hører
der desuden proshop, driving range samt to
restauranter.

✓ Flot layout
✓ Value for money
✓ Lækkert tilhørende resort

•
•
•
•

Åbningsår: 1993
Antal golfhuller: 36
Green fee: fra 2.950 bath
Bo ved banen: Ja

Golfrejser til Thailand
• Find din thailandske drømmedestination på GolfersGlobe.com
• Få tilsendt et uforpligtende rejsetilbud
nyhedsbrev
• Få inspiration til golfferien, tilmeld dig vores nyhedsbrev

Samarbejdspartnere:

Tourism Authority of Thailand

Thai Airways

Asean Domestic

GolfersGlobe.com - info@golfersglobe.com - tlf. 27 12 51 93

