
 
 

 

THE TRAVELLER GOLFER & FAMILY PACKAGE  
 

CHINA GOLF HOLIDAYS 

MISSION HILLS-HAIKOU GOLF PACKAGE 

โปรแกรม-C 5 วนั 4 คืน  

เล่นกอลฟ์ 3 สนาม 54 หลมุ + สนามพาร3์ อีก 36 หลมุฟรี  
ตั้งแต ่01 ก.ย. 61 – 31 มี.ค. 62 

 

TOUR CODE : IG-HAK-CG/HU    *เดินทาง 4 ทา่นข้ึนไป * เดินทางไดทุ้กวนั * 

บริษัท อบาคสัทราเวิลเซอรวิ์ส จาํกดั มีความยนิดีใครข่อเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ " THE TRAVELLER GOLF" ท่ี

จดัเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอลฟ์ กบัสนามกอลฟ์ท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลก รอใหท่้านพิสจูน์ และทดสอบความทา้ทาย 

มิชชัน่ฮิลลไ์หโข่ว อาณาจกัรของสนามกอลฟ์ในเครือเดียวกบัมิชชัน่ฮิลลท่ี์เซินเจิ้ น เป็นสนามแหง่ใหม่ท่ีกลุ่มมิชชัน่

ฮิลลภ์าคภมิูใจใหเ้ป็นแหล่งของการพกัผ่อน, ออกกาํลงักาย, สปาท่ีดีท่ีสุดแหง่หน่ึงของประเทศจีนและของโลกสนามกอลฟ์

จาํนวน 10 จาก 12 สนามกอลฟ์ ไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือดงั BRIAN CURLEY ในนาม SCHMIT-CURLEY DESIGN ท่ีไดร้บั

การยกยอ่งจาก ASIAN GOLF MONTHY ใหเ้ป็น NO.1 GOLF ARCHITECT IN ASIA PACIFIC และไดนิ้ตยสาร GOLF INC.MAGAZINE ให้

เป็น ONE OF THE WORLD’S MOST INFLUENTIAL DESIGN COMPANIES. 

สนามกอลฟ์ระดบั 5 ดาว ท่ีรอใหท้า่นมาพิสูจน ์   (กรุณาใชร้องเทา้ปุ่มยาง – SOFT SPIKE) 

NO.1 BLACKSTONE COURSE : สนามกอลฟ์ท่ีถือวา่เป็นสุดยอดในบรรดากลุ่มของสนามทั้งหมดใน MISSION HILLS-HAIKOU ท่ีได้

ผสมผสานความโดดเด่นของภมูิประเทศท่ีเป็นป่าของตน้ไมใ้หญ่, พุ่มไมเ้ต้ียหนาทึบ, และพื้ นท่ีชุ่มน้ํารอบๆ ทะเลสาบ สนามกอลฟ์ท่ี

อยูใ่นบริเวณของหินลาวาจากภเูขาไฟท่ีอยูห่่างออกไปประมาณ 50 ก.ม. ไหลลงมาสู่ท่ีปัจจุบนัจะเห็นแนวของหินลาวาสีดาํเป็นชั้นๆ ไล่

ระดบัลงมาซ่ึงบางหลุมไดร้บัการออกแบบใหเ้ลาะแนวหินลาวาท่ีจะทาํใหม้ีทศันียภาพท่ีสวยงามมากซ่ึงทา้ทายนักกอลฟ์ท่ีชอบเล่นเส่ียง

หากสาํเร็จไดร้างวลั แต่ถา้พลาดก็ถูกทาํโทษแรง สนามน้ีเตรียมไวร้บัการจดัแขง่ขนัระดบัทวัรน์าเมน้ตใ์หญ่ ซ่ึงเป็นสนามท่ีมีระยะยาว

ถึง 7,800 หลา พาร ์73 
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 สมนาคุณพิเศษ!! 
ฟรีออกรอบสนามพาร์ 3 

18 หลมุ x 2 รอบ 
รวมกรีนฟีและแคด็ดี ้

 



 
 

NO.2 SANDBELTS TRAILS COURSE : สนามท่ีไดร้บัอิทธิพลการออกแบบมาจาก Australian Sandbelt Course เช่น Royal Melbourne, 

Kingstone Heath และ The Metropolitan Golf Club ดว้ยการใชล้กัษณะของ Iarge bunker, กรีนท่ีใหญ่ และมีแท่นทีออฟทรงส่ีเหล่ียมเป็น

เอกลกัษณข์อบแฟรเ์วยม์ีพงหญา้รกทึบของธรรมชาติคอยดกัลกูกอลฟ์ท่ีตีไม่ตรง ตน้ไมต้กแต่งยงัใชต้น้ยคูาลิปตสัใหไ้ดก้ล่ินอายของ

ประเทศออกเตรเลียเลย สนามกอลฟ์ระยะ 7,297 หลา พาร ์72 เป็นสนามท่ีเป็น NIGHT COURSE ดว้ย 

NO.3 THE VINTAGE COURSE : เป็นสนามท่ีมีการวางคอนเซปทก์ารออกแบบใหแ้ตกต่างกบัสนามอื่นดว้ยบรรยากาศของแต่ละหลุมให้

ลอ้มรอบดว้ยป่าไมห้นาทึบของธรรมชาติเดิมๆ แต่ส่วนของแฟรเ์วยเ์ป็นแบบ Link Style ท่ีมีสนัเนิน, บ่อบงัเกอรแ์บบ Deep Pot Bungker, 

ขอบสนัเขา, ไบลน์ชอ๊ต, บ่อทรายดกัแบบแคบและยาวลอ้มรอบกรีน, พงหญา้หนาทึบ สนามพาร ์72 ระยะ 7,383 หลา โดยสถาปนิก

ตอ้งการใหนั้กกอลฟ์เล่นท่ีน่ีแลว้คิดถึงสนามท่ีมช่ืีอเสียงระดบัโลก อาทิ National Golf Link, Fishers Island, Maidstone, Chicago Golf 

Club และ Garden City  

NO.4 STEPPING STONE COURSE : สนามพาร ์3 ทั้ง 18 หลุมพาร ์54 ระยะ 2,176 หลา ในภมิูประเทศแบบกรีนเกาะท่ีลอ้มรอบไป

ดว้ยสีดาํของหินลาวา, สีเขยีวของพุ่มหญา้หนาทึบและสีขาวของทรายในบงัเกอรท่ี์กวา้งใหญ่ 

NO.5 LAVA FIELD COURSE : สนามกอลฟ์พาร ์72 ระยะ 7,475 หลา ไดร้บัการออกแบบใหม้ลีกัษณะเด่นของสนามท่ีมีแฟรเ์วย์

กวา้งขวางแต่อุดมไปดว้ยอปุสรรคท่ีมีหลุมบงัเกอรท์รายดกัเพื่อใหนั้กกอลฟ์ไดพ้ิสจูน์ฝีมือในการวางแผนท่ีจะวางตาํแหน่งของลกูกอลฟ์เพื่อ

จะไดเ้ล่นไดง่้ายในช๊อตต่อไป เป็นสนามท่ีมีการออกแบบไม่เหมือนสนามอื่นซ่ึงตอ้งไม่ควรพลาดหากไดม้าเล่นท่ี MISSION HILLS แห่งน้ี 

NO.6 MEADOW LINKS COURSE : สนามระยะ 6,673 หลา พาร ์70 ถูกออกแบบใหเ้ป็นสนามในแบบ Traditional US Open Course 

of the Eastern United States ท่ีมีหลุมทรายรปูแบบสวยงาม, แนวของแฟรเ์วยแ์ต่ละหลุมท่ีวางแบบสลบัฟันปลา โดยเฉพาะเจาะจงให้

มีขนาดของกรีนท่ีใหญ่ทาํใหย้ากสาํหรบัการพตั และผลแพช้นะจะตดัสินบนกรีนใหผู้ท่ี้พตัไดดี้กวา่ 

NO.7 STONE QUARRY COURSE : ระยะ 6,029 หลา พาร ์70 โดยการนํารปูแบบหลุมหลายๆ หลุมท่ีมีช่ือเสียงของ PETE DYE ท่ีปรึกษา

ของ The Schmidt-Curley Team นํามาประยุกตใ์ชก้บัคอรส์น้ีในแบบฉบบัท่ีเป็นยอดของการออกแบบสนามในลกัษณะของแฟรเ์วยแ์บบ

คล่ืนลอนของ Railroad Tie Sleepers, และ Long sandy waste bunkers ท่ามกลางบรรยากาศพื้ นท่ีเดิมท่ีเป็นเหมืองถ่านหินโบราณเป็น

สนามในระยะท่ีไม่ยาวมาก ใหนั้กกอลฟ์ไดเ้ลือกเล่นสลบักบัคอรส์อื่นท่ีเป็นสนามยาว 

NO.8 DOUBLE PIN COURSE : สนามพาร ์3 อีก 18 หลุมระยะ 1,921 หลา พาร ์54 ท่ีบนกรีนทุกกรีนจะมีตาํแหน่งการเจาะหลุม 2 จุด 

เพื่อใหเ้ลือกเล่นแบบง่ายและแบบยากบนกรีนเดียวกนัสนามน้ีตั้งใจตกแต่งดว้ยสีสรรอนัสดใสของตน้ไมแ้ละดอกไมห้ลากหลายชนิด แถม

ใหก้บัสีน้ําเงินใสของทอ้งฟ้า และอากาศบริสุทธ์ิของเกาะไหหลาํ เหมาะสาํหรบัใหนั้กกอลฟ์ทุกระดบัฝีมือมาทดสอบและซอ้ม Shot Game 

ใหแ้ม่นยาํก่อนออกรอบสนามใหญ่ในวนัรุ่งขึ้ น แลว้ยงัเหมาะสาํหรบันักกอลฟ์บางท่านท่ีมีเวลาน้อยเพราะจะจบ18 หลุมในเวลาท่ีเร็วกว่า 

NO.9 THE PRESERVE COURSE : เป็นคอรส์ท่ีใหค้วามสาํคญัเร่ืองความสวยงามในการจดัแลนดส์เคปเน้นการใชต้น้ปาลม์เป็นไมต้กแต่ง

หลกั และยงัถูกออกแบบใหเ้ป็นสนามท่ีเล่นสนุกไม่ยากจนเกินไปแบบ Friendly Course ในลกัษณะ Modern Design ลกัษณะของแฟรเ์วย์

กวา้ง จนถึงบนกรีนท่ีป้ันลอนพองามใหค้วามรูสึ้กของการพตัท่ีตอ้งใหค้ิดใหดี้ก่อนลงมือ สดใสดว้ยสีสรรของดอกไมน้านาพนัธุ ์ในระยะ

ของ 6,535 หลา พาร ์70 

NO.10 SHADOW DUNES COURSE : สนามกอลฟ์ท่ีตั้งใจออกแบบใหอุ้ดมไปดว้ยภมูิประเทศท่ีเป็นทราย และพชืพรรณพื้ นเมืองของเกาะ

ไหหลาํท่ีขึ้ นอยูใ่นทรายอยา่งธรรมชาติ ระยะ 6,428 หลา พาร ์70 ท่ีมี แฟรเ์วยก์วา้งใหญ่แต่มากดว้ยคล่ืนลอน, พื้ นผิวของกรีนท่ีใหญ่

มหึมาและเร็วล่ืน ท่ีอาจจะทาํใหใ้ชเ้วลาบนกรีนมากกว่าปกติ เป็นสนามท่ีทาํใหนั้กกอลฟ์ท่ีเล่นลกูสั้นไดดี้มีโอกาสไดเ้ปรียบหากชิพไดดี้เขา้

ไปใกลธ้งกวา่ ซ่ึงเป็นสนามท่ีควรจะทราบตาํแหน่งธงใหดี้ก่อนจะเล่นท่ีคอรส์น้ี 
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MISSION HILLS–HAIKOU GOLF PACKAGE โปรแกรม-C 5 วนั 4 คืน เล่นกอลฟ์ 3 สนาม + สนามพาร3์ อีก 2 รอบ ฟร!ี! 

กาํหนดการเดินทาง :  TOUR CODE: IG-HAK-CG/HU  ตั้งแตว่นัท่ี 01 ก.ย. 61 – 31 มี.ค. 62 

(1) วนัแรก กรุงเทพฯ-ไหโข่ว-มิชชัน่ฮิลล ์  (D)    

08.40 น. เช็คอินท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประตหูมายเลข 6 แถว M ของ  

สายการบินไหหนานแอรไ์ลน ์เพื่อทาํการเช็คอินเอกสารการเดินทาง   

11.40 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  HU 7940 บินตรงสู่ไห่โขว่ (ใชเ้วลาบิน 2 ชม.) 

14.40 น. ถึง สนามบินไหโข่ว (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) มณฑลไห่หนาน (เกาะไหหลาํ) ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศเหนือของเกาะ

ไหหลาํหรือไหหนาน ซ่ึงเป็นเกาะท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศจีนรองลงมาจากเกาะไตห้วนั หลงัจากผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองแลว้พบเจา้หน้าท่ีตวัแทนของบริษัทฯรถรอรบันําท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  

เมืองไหโข่ว  เมืองหลวงของมณฑลไหหนาน ตั้งอยูท่างเหนือสุดของเกาะไหหลาํ คาํวา่ไหโขว่ มีความหมายว่าเป็นเมือง

ท่าทางทะเล เดิมเป็นเขตเมืองฉวงซาน หลงัจากการท่ีจนีทาํสนธิสญัญานานกิงในปี พ.ศ. 2401 ไหโขว่ก็เร่ิมทาํการคา้

กบัทางต่างประเทศ จนในปี พ.ศ. 2469 เมืองไหโขว่มีประชากรมากขึ้ นจึงถูกประกาศใหม้ีเทศบาลเมืองเป็นอสิระจากฉ

วงซาน จนถึงปัจจบุนัเมืองไหโขว่ยงัคงเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาะไหหนาน 

คํา่ อาหารคํา่ ณ ท่ีภตัตาคารทอ้งถ่ิน ใหท่้านไดล้องอาหารพื้ นเมืองไหหนานและเมนู  “ขา้วมนัไก่ไหหนาน หรือ  

HAINAN CHICKEN RICE ที่โดง่ดงั” (CNY 100) 
  พกัท่ีโรงแรม  MISSION HILLS RESORT ระดบั 5 ดาว (DELUXE ROOM)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) วนัท่ีสอง มิชชัน่ฮิลลก์อลฟ์   (B,D)   

06.30 น. อาหารเชา้  ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

07.30 น. นกักอลฟ์ : เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม  (*) สนามกอลฟ์ 1 ใน 10 ท่ีท่านเลือก/แนะนําสนามดา้น  

NORTH CLUBHOUSE ท่ีสนาม No.2 SANDBELT TRAILS COURSE หรือ No.3 THE VINTAGE COURSE 

   เท่ียง  อาหารกลางวนั ณ คลบัเฮา้สข์องสนามกอลฟ์ (ไม่รวมในรายการ) 

   บ่าย  สมนาคณุพิเศษ!! ออกรอบฟร ี18 หลมุ ท่ีสนามพาร ์3 NO.8  DOUBLE PIN COURSE  

หรือท่านสามารถไปใชบ้ริการท่ีรา้นนวดเทา้ท่ีอยูใ่นตวัเมืองไหโขว่ได ้(ค่านวดไม่รวมในรายการ) 

19.00 น. อาหารคํา่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ินแบบซีฟู๊ ด (CNY 170) 

พกัท่ีโรงแรม  MISSION HILLS RESORT ระดบั 5 ดาว (DELUXE ROOM) 

 

(3) วนัท่ีสาม มิชชัน่ฮิลลก์อลฟ์-มูฟว่ีทาวน ์   (B)   

06.30 น. อาหารเชา้  ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

07.30 น. นกักอลฟ์: เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม  (*) สนามกอลฟ์ 1 ใน 10 ท่ีท่านเลือก/แนะนําสนามดา้น SOUTH AREA 

CLUBHOUSE โดยรถ SHUTTLE BUS ไป 20 นาที เล่นท่ีสนาม No.5 LAVA FIELD COURSE 
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เท่ียง อาหารกลางวนั ณ คลบัเฮา้สข์องสนามกอลฟ์ (ไม่รวมในรายการ) 

      บ่าย สมนาคณุพิเศษ!! ออกรอบฟร ี18 หลมุ ท่ีสนามพาร ์3 NO.8 DOUBLE PIN COURSE 

นําท่านนัง่รถ SHUTTLE BUS จากโรงแรมไปเท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดของเกาะไหหลาํ  

MISSION HILLS MOVIE TOWN โรงถ่ายภาพยนตจ์าํลอง 1  

ในโครงการอคัรสถานบนัเทิงของ MISSION HILLS HAIKOU  

เร่ิมเปิดใหเ้ท่ียวชมเมื่อเดือนมิถุนายน 2014 ท่ีผ่านมา  

โรงถ่ายภาพยนตน้ี์ก่อตั้งขึ้ นเพื่อเป็นเกียรติแต่ FENG XIAOGANG   
ผูก้าํกบัภาพยนตช่ื์อดงัของจีน ภายในจะมีฉากจากภาพยนต ์

เร่ืองดงัของ เฟ่ิงเซียวกงั เช่น TEMPERATURE SO 1942,  

AFTERSHOCK และ IF YOU ARE THE ONE โดยใชง้บประมาณกว่า 24,900 ลา้นบาท   

     19.00 น. อาหารคํา่ อสิระตามอธัยาศยั ไม่รวมในรายการ 

พกัท่ีโรงแรม  MISSION HILLS RESORT ระดบั 5 ดาว (DELUXE ROOM)  

 

(4) วนัท่ีสี่     มิชชัน่ฮิลลก์อลฟ์ – ชอ้ปป้ิง    (B,D)    

      เชา้ อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

       นกักอลฟ์: เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม  (*) สนามกอลฟ์ 1 ใน 10 ที่ทา่นเลือก/แนะนําสนามดา้น NORTH 

CLUBHOUSE ท่ีสนาม No.1 BLACK STONE COURSE 

      เท่ียง อาหารกลางวนั ณ คลบัเฮา้ส ์ของสนามกอลฟ์ (ไม่รวมในรายการ)  

      บ่าย จากน้ันเชิญท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี OUTLET สินคา้แบรนดงั อาทิ ADIDAS, NIKE, PUMA, FILA, SKECHERS, 

CONVERSE, SWATCH, SASA เป็นตน้ ในราคาท่ีถูกสุดๆ แบบหา้มใจไม่อยู ่ท่ีหา้ง CENTER VILLE SHOPPING 

ARCADE สุดหร ู

       คํา่ อาหารคํา่รา้นอาหารจีนแบบกวางตุง้ (CNY 100) 

 พกัท่ีโรงแรม MISSION HILLS RESORT ระดบั 5 ดาว (DELUXE ROOM) 

(5) วนัท่ีหา้ ไหโข่ว – กรุงเทพฯ    (B)   

      06.00 น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

      06.30 น.     รถรบันําท่านเดินทางสู่ สนามบิน  

      07.00 น. เช็คอิน ณ เคาทเ์ตอร ์สายการบินไหหนานแอรไ์ลน ์

      09.10 น. ออกเดินทางดว้ยเท่ียวบินท่ี HU 7939 บินตรงสูก่รุงเทพฯ 

      10.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 

(*)  บริษัท ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะสลบัหรือเปล่ียนสนามกอลฟ์ใหก้รณีท่ีสนามเตม็หรือไม่ว่าง 
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เราสร้างความประทบัใจ ในความแตกตา่ง ด้วย “คุณภาพ” และ “บริการ” 

MISSION HILLS-HAIKOU GOLF PACKAGE 

โปรแกรม-C 5 วนั 4 คืน ตีกอลฟ์ 3 สนาม 54 หลมุ /สมนาคณุพิเศษ!!  ออกรอบสนามพาร ์3 ฟรี 18 หลมุ x 2 รอบ 

ราคาตั้งแต่วนัที่ 01 ก.ย. 61 – 31 มี.ค. 62             TOUR CODE: IG-HAK-CG/HU 
 

อตัราค่าบริการ 
เดินทาง 01 ก.ย. 61 – 31 ต.ค. 61 เดินทาง 01 พ.ย. 61 – 31 มี.ค. 62 

4 ท่าน 8 ท่าน 12 ท่าน 16 ท่าน 4 ท่าน 8 ท่าน 12 ท่าน 16 ท่าน 

นักกอลฟ์  ผูใ้หญ่ นอนคู่ ท่านละ 

       นอนเด่ียว เพ่ิม ท่านละ 

ผูต้ิดตาม   นอนคู่ ท่านละ 

43,900 

9,900 

29,300 

41,800 

9,900 

27,600 

43,000 

9,900 

25,900 

41,800 

9,900 

25,400 

51,700 

11,900 

36,300 

49,700 

11,900 

34,600 

50,900 

11,900 

32,800 

49,700 

11,900 

32,400 

** ราคาไมส่ามารถใชไ้ดใ้นช่วงงาน TRADE  FAIR และ ช่วงวนัหยุดเทศกาล/ตรุษจีน, สงกรานต,์ คริสมาสต,์ ปีใหม่ 

** ตอ้งการใชร้ถกอลฟ์ 1 คนั/คน/18 หลุม เพ่ิมท่านละ 300.- จากราคาแพ็คเกจมาตราฐาน ** 
 

อตัราน้ีรวม       อตัราน้ีไม่รวม 

-  ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบักรุงเทพฯ - ไหโขว่-กรุงเทพฯ   -  ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%    

    โดยสายการบินไหหนานแอรไ์ลน์แบบหมูค่ณะชั้นประหยดั   -  คา่อาหารเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

-  ค่าธรรมเนียมน้ํามนั, ภาษีสนามบินทุกแหง่และคา่ประกนัวนิาศภยั  -  ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง 

-  โรงแรมท่ีพกั 4 คืน ระดบั 5 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ท่ี มิชชัน่ฮิลส ์รีสอรท์    -  เดินทาง , มินิบาร ์, คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 

-  ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศของ AIG / PLAN-C   -  คา่ทิปแค็ดด้ี (ขั้นตํา่ CNY 100/18 หลุม) 

    ทุนประกนัคา่รกัษาพยาบาล 2,000,000 บาท    -  คา่ทิปหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่คุณภาพใหบ้ริการและความพึงพอใจ 

-  รถรบั-ส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามกอลฟ์-สนามบิน    

-  เล่นกอลฟ์ 3 สนาม  x 18  หลุม ตามรายการ        

-  รถกอลฟ์ 1 คนั / นักกอลฟ์ 2 คน / แค็ดด้ี 2 คน       

-  บริการยา้ยถุงกอลฟ์ (GOLF BAG HANDLING) 

-  คา่วซี่าจีน (*)     

-  ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินพดูภาษาไทย 

-  อาหารคํา่ 3 มื้ อ งบประมาณตามระบุ 

-  ค่าหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางพรอ้มคณะจากประเทศไทยอาํนวยการเดินทาง 

    (กรณีเดินทางตั้งแต่ 12 ท่านขึ้ นไป) 

-  ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ, (CNY70/คน/วนั) 

การสาํรองที่นัง่และการชาํระเงิน 

- มดัจาํท่านละ 15,000.- บาท  ในวนัสาํรองท่ีนัง่ ภายในไมเ่กิน 30 วนัก่อนเดินทาง 

- ชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง ภายในไม่เกิน 10 วนัก่อนเดินทาง 

เงื่อนไขและระเบียบการทัว่ไป 

*  ราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

*  WEEKDAY :       จนัทร ์– ศุกร ์

*  WEEKEND :       เสาร ์– อาทิตย ์, และ วนัหยุดตามประเพณีของฮ่องกง และจีน 

*  นักกอลฟ์ตอ้งแสดงบตัร HANDICAP CARD หรือแจง้ AVERAGE SCORE / 18 HOLES เมื่อทาํการจอง 

*  กรุณาให ้TIP สาํหรบั CADDY ตามธรรมเนียม 

*  การยกเลิกหากแจง้นอ้ยกวา่ 72 ช.ม. หรือ NO-SHOWS ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินใหท้ั้งจาํนวน 

*  การจองหอ้งพกั และสนามกอลฟ์ข้ึนอยูก่บัสนามวา่วา่งหรือไม ่บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะสลบัหรือเปล่ียนแปลงใหต้ามความ 

    เหมาะสม 
 
 
 
 
 

 

 

 

เอกสารที่ใชย้ื่นขอวีซ่าจนี 

-  พาสปอรต์ท่ีมีอายุการใชง้านมากวา่ 6  เดือน 

    นับจากวนัเดินทาง 

 

(*)การขอวีซ่าเข้าสู่ไหหนาน  ปัจจบุนัทางรัฐบาลจีนประกาศนโยบายพิเศษให้วซีา่ฟรี ส าหรับคนไทยที่เข้ามายงัเกาะไหหนาน 
ไมต้่องเสยีคา่ธรรมเนียม เฉพาะนกัทอ่งเที่ยวที่เดินทางมาโดยใช้บริการของบริษัททวัร์เทา่นัน้ ซึง่จะเป็นผู้ด าเนินการท าการยื่น 
วีซา่ให้ก่อนลว่งหน้า 



 
 

 

 

การโอนเงินเขา้บญัชีบริษทัฯ : ช่ือบญัชี ABACUS TRAVEL SERVICE CO., LTD. 

ธนาคาร สาขา ประเภทบญัชี หลายเลขบญัชี 

ทหารไทย โชคชยั 4 ออมทรพัย ์ 036-1-05692-2 

  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยัทุกประการ กรุณาใชว้ธีิโอนเงินเขา้บญัชีบริษัทฯ ดา้นบนแลว้ส่ง FAX ใบ PAY IN มาท่ีหมายเลขแฟ็กซ ์

0-2931-1177 และ 0-2931-0078 หรือทาํการ SCAN ส่งมายงั e-mail: abacus@goholidaynow.com โดยระบุช่ือของท่าน 

และเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ท่ีดแูลท่าน จากน้ันบริษัทจะออกใบสาํคญัรบัเงิน แลว้ส่งกลบัใหท่้านไวเ้ป็นหลกัฐาน 

การออกเอกสารการเดินทาง 

1. ตัว๋เครื่องบิน : ออกตัว๋ใหห้ลงัจากวนัท่ีไดร้บัการชาํระเงินงวดท่ีสองแลว้ ภายในไม่เกิน 2 วนั 

2. HOTEL VOUCHER, SERVICE VOUCHER : ออกใหห้ลงัจากวนัท่ีไดร้บัการชาํระเงินงวดสุดทา้ยแลว้ ภายในไม่เกิน 3-5 วนั 

3. การรบั/สง่ เอกสารการเดินทางพรอ้มขอ้มูลประกอบการเดินทางทั้งหมด : ภายในไม่เกิน 7 วนั หลงัจากการรบัชาํระเงินงวด

สุดทา้ย 

เง่ือนไข, ขอ้กาํหนด, ค่าธรรมเนียม การเปล่ียนแปลงและการยกเลิก 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะคิดค่าธรรมเนียม หากมีการยกเลิกและเปล่ียนแปลงต่างๆ จากท่านดงัต่อไปน้ี 

1. LAND ARRANGEMENT : 

คา่ธรรมเนียม 10% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 21 วนั ก่อนการเดินทาง 

คา่ธรรมเนียม 30% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง 

คา่ธรรมเนียม 50% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 10 วนั ก่อนการเดินทาง 

คา่ธรรมเนียม 70% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 5 วนั ก่อนการเดินทาง 

คา่ธรรมเนียม 100% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 2 วนั ก่อนการเดินทาง 

2. ตัว๋เครื่องบิน : จะมีขอ้กาํหนดและเง่ือนไขเฉพาะของแต่ละสายการบิน 

3. หมายเหต ุ:  

* บริษัท อบาคสั ทราเวลิ เซอรว์สิ จาํกดั (ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.) เป็นเพียงตวัแทนจดันําเท่ียว เพ่ือจดัหาโรงแรมท่ีพกั  

อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เคร่ืองบิน รถ เรือ ฯลฯ เพ่ืออาํนวยความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถท่ีจะรบัผิดชอบ

คา่ใชจ้่ายอนัเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าชา้ของพาหนะเดินทาง อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติและอ่ืนๆ ระหวา่งการท่องเท่ียวทั้งภายในและ

ต่างประเทศ 

 * บริษัทฯ จะทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้ง ค่าชดใชจ้ากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสมัภาระ

ระหวา่งการเดินทาง แต่ไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว 

 * บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกเปล่ียนแปลงกาํหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคาไดต้ามความเหมาะสม และ ความจาํเป็นท่ี

เกิดขึ้ น โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ แต่ยึดถือประโยชน์ท่ีท่านสมาชิกไดร้บัเป็นสาํคญั 

 * ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองประจาํประเทศไทย และทางฝ่ายต่างประเทศปฏิเสธการเดินทางออกไปหรือเขา้ประเทศอ่ืนๆ ของ

ท่านน้ัน ถือวา่เป็นเหตุผลและกฎหมายระหวา่งประเทศ ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถคืนเงินคา่บริการไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ท่าน 

 * ระหวา่งการเดินทาง ถา้ท่านไมไ่ดท้่องเท่ียวพรอ้มคณะ หรือ ถอนตวัออกจากคณะ บริษัทฯ ถือวา่ท่านสละสิทธิ 

 * แมว้า่การเดินทางเขา้สู่ จุดหมายปลายทางท่ีไมต่อ้งขอวีซ่าล่วงหนา้ แต่เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางจะตอ้งตรวจสอบหนังสือเดินทาง 

(PASSPORT) ใหม้ีอายุการใชง้านเพ่ือเดินทางไดต้อ้งมากกวา่ 6 เดือนขึ้ นไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาํรองท่ีนัง่ไดท่ี้ 

บริษทั อบาคสั ทราเวิล เซอรวิ์ส จาํกดั 

โทร. 0-2538-2287 (10 คู่สาย) 

แฟ็กซ.์ 0-2931-1177(แผนกทวัร)์, 0-2931-0078 (แผนกตัว๋) 

e-mail : abacus@goholidaynow.com 

http : // www.goholidaynow.com 

[DATA-ABACUS GOLF PACKAGE: MISSION HILLS - HAIKOU GOLF PACKAGE 5D4N - PROGRAM C 01 SEP’18-31 MAR’19 /03082018/VDM/ARK] 
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ล าดับ รายการทัวร์เลือกซือ้เพิ่มเติม 4 ท่าน 8 ท่าน 12 ท่าน  16 ท่าน 
1 ไห่โขวซติีท้วัร์ (4 ชม.) โดยรถบสัน าทา่นชม ศาลที่ระลึก 5 ขุน

นาง ในสมยัโบราณ หากข้าราชการหรือนกัปราชญ์ คนใดมีความ
คิดเห็น หรือ มีการแสดงออกไมต่รงใจกบัราชส านกั จะถกูเนรเทศให้
มาอยูท่ีเ่กาะไหหล า เนื่องจากเกาะไหหล าเป็นเกาะที่อยูใ่ต้สดุของ
แผน่ดินจีน การคมนาคมยากล าบาก ศาลแหง่นีถ้กูสร้างขึน้เพื่อ
ระลกึถึง “หลีเ่ตอ๋ยี่ว” ขนุนางตงฉินในสมยัราชวงศ์ถงั และอีก 4 ขนุ
นางในสมยัราชวงศ์ซง่ ได้แก่ “เจ้าติ่ง” “หลีก่งั” และ “หฉูวน” แล้วน า
ชมศาลซูกง ซูกงหรือซูตงโพ เป็นนกัปราชญ์นกักวีทีม่ีช่ือเสยีงมาก
ในสมยัราชศ์วงซง่ ถกูสง่มาที่เกาะไหหล าในปี ค.ศ. 1097 แม้ซูตงโพ
จะอยูท่ีเ่กาะไหหล าไมน่าน แตท่า่นได้สร้างคณุปูการหลายอยา่ง
ให้แก่ชาวไหหล า อาทิ ให้การศกึษา แนะน าการขดุเจาะบอ่น า้
บาดาล น าทา่นชม สุสานไหลุ่ย ไหลุ่ย มีฉายาวา่ “เปาบุ้นจิน้
ไหหล า” มีชีวิตอยูใ่นช่วงปี ค.ศ. 1514-1587 เป็นชาวไหหล าก าพร้า
บิดาตัง้แตย่งัเลก็ เป็นคนฉลาดรักเรียน เมือ่อาย ุ36 ปี สามารถ
สอบแขง่ขนัและเข้ารับราชการจนมีช่ือเสยีง ความสจุริต ซื่อตรงและ
ตอ่ต้านการโกงกินของขนุนางกงัฉิน ท าให้ชีวติราชการของไหลุ่ย่มี
อปุสรรคมากมายถึงขัน้ไมพ่อใจสละต าแหนง่กลบัมาใช้ชีวิตเรียบ
ง่ายที่บ้านเกิดใน เกาะไหหล าถึง 15 ปี หลงัจากนัน้ได้ถกูเรียกตวั
กลบัไปรับราชการอีกครัง้และเสยีชีวิตในปี ค.ศ. 1587 สสุานแหง่นี ้
สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1589 ปัจจบุนัได้ถกูอนรัุกษ์ไว้ให้เป็น
โบราณสถานส าคญัทางประวตัิศาสตร์ จากนัน้น าทา่นไปช็อปปิง้
อิสระตามอธัยาศยัที่ถนนคนเดนิจงซานลู่ 

2,300.- 1,900.- 1,700.- 1,500.- 
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