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บริษทั อบาคสัทราเวิลเซอรวิ์ส จ  ากดั มีความยินดีใครข่อเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ " THE TRAVELLER GOLFER & 

FAMILY PACKAGE " ท่ีจดัเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอลฟ์ กบัสนามกอลฟ์ท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลก รอใหท้่านพิสูจน์ และทดสอบความทา้

ทาย เสริมดว้ยรายการทวัรท่ี์น่าสนใจ ใหท้่านนักกอลฟ์ และครอบครวั, ผูติ้ดตามดว้ยบริการอนัอบอุ่น ดว้ยอธัยาศยัไมตรี    

(* กรุณาใชร้องเทา้กอลฟ์ ปุ่มยาง-SOFT SPIKED SHOES) 
 

ก าหนดการเดินทาง    TOUR CODE: GP-DPS1-JP/TG 

วนัแรก กรุงเทพฯ-เดนพาซ่าร-์ทานาลอ๊ต   (L,D)   

06.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผูโ้ดยสารขาออก ประตูทางเขา้ 2 เช็คอินเคาน์เตอรเ์ช็คอินกรุป๊ แถว D ของสาย

การบินไทย  

08.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 431 บินตรงถึงบาหลี 

14.15 น. ถึง สนามบินนูราลยัเดนพาซ่าร ์เวลาทอ้งถ่ินของบาหลีจะเร็วกวา่กรุงเทพฯ 1 ชม. หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

แลว้ มคัคุเทศกต์วัแทนของบริษัทฯ รอรบัท่านและน าท่านเขา้สู่เกาะบาหลีแดนสวรรคแ์หง่วฒันธรรม ผ่านชมชายหาด

ส าคญั เช่น KUTA BEACH, NUSA DUA  

15.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

16.00 น. หลงัอาหารน าท่านเดินทางชมวหิารกลางสมุทรอินเดีย TANAH LOT ซ่ึงตั้งอยุบ่นโขดหินใหญ่ ยื่นล ้าสู่ทะเลมองเห็นเป็น

เงาสีด า สวยท่ีสุดยามพระอาทิตยต์กดิน และยงัมีเวลาเหลือพอส าหรบัเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง  

20.00 น. อาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 

 หลงัอาหารค า่น าท่านสู่โรงแรมที่พกั    
 

วนัท่ีสอง กอลฟ์ NEW KUTA GOLF CLUB – ULUWATU   (B,D)    

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

07.00 น. รถมารบัท่านเดินทางสู่สนามกอลฟ์ 

08.30 น. นักกอลฟ์ : TEE OFF TIME น าทา่นออกรอบ 18 หลุม สู่ สนามกอลฟ์ เล่นกอลฟ์ท่ีสนามกอลฟ์ใหมล่่าสุด  

                  “NEW KUTA GOLF CLUB” สนามกอลฟ์ในเครือของ GOLF LINKS RESORT ผลงานการออกแบบระดบัมาสเตอรพี์ซของ 

GOLFPLAN โดย RANALD FREAM รว่มกบับรรดานักออกแบบสนามกอลฟ์สุดยอดของโลก อาทิ ROBERT TRENT 

JONES, PETER THOMSON, MARK O’MEARA และ COLIN MONTGOMERY สนามสไตล ์LINK COURSE เลียบไปกบั

ชายฝั่งทะเล 18 หลุม พาร ์72 ท่ีทา้ทายนักกอลฟ์ฝีมือดี และสนามแหง่น้ีไดร้บัเลือกใหเ้ป็นสนามแขง่ขนั EUROPEAN 

TOUR รายการ JAKARTA INDONESIA OPEN 2009 ท่ีธงชยั ใจดี ควา้แชมป์มาไดอ้ยา่งน่าภาคภูมิใจ (อาหารกลางวนั 

ณ คลบัเฮา้สข์องสนามกอลฟ์ไม่รวมในรายการ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บาหลีกอลฟ์ แพ็คเก็จ-B   
3 วนั 2 คืน  

เล่นกอลฟ์ 2 สนาม 
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15.00 น.        รถกลบัมารบันักกอลฟ์ แลว้ออกเดินทางไปรวมกบัคณะผูติ้ดตามเพ่ือไป ชมความงดงามของวดัอูลูวาตู ซ่ึงตั้งอยูท่ี่สุด

ปลายหน้าผาเคียงขา้งทอ้งทะเล เหนือมหาสมุทรอินเดีย ชมทิวทศัน์ของยอดภูเขาไฟหลายยอด และยงัเป็นจุดชม

พระอาทิตยต์กดินท่ีดีท่ีสุดแหง่หน่ึงของเกาะบาหลี น าท่านเดินทางชมสวนวษิณุการูดา้ Garuda Visnukenchana ซ่ึง

บริเวณภายในมีรูปป้ันท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราวของรามายณะพระวษิณุ พระผูป้กป้องโลกรวมทั้งรูปป้ันพญาครุฑ ท่ีมาจาก

การแกะสลกัโดยฝีมือเฉพาะตวัของคนบาหลีซ่ึงมีความงดงามมาก 

 อาหารค า่แบบอาหารทะเลเผา BBQ SEAFOOD DINNER และ LOBSTER 300 gm บนชายหาดท่ี JIMBARAN ท่ีสุด,

รสชาติเยี่ยม, บรรยากาศโรแมน 

 หลงัอาหารใหท้่านไดช็้อปป้ิงสินคา้ท่ี เอา้ทเ์ล็ตอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมทั้งหลาย อาทิ ROXY, VERSACE, 

POLO, AMANI และอ่ืนๆ อีกมากมายในราคาท่ีคุณพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัท่ีสาม กอลฟ์ BALI NATIONAL GOLF CLUB – กรุงเทพฯ  (B,L)     

06.00 อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (กรุณาเช็คเอา้ทเ์ลย) 

07.30           นักกอลฟ์ : TEE OFF TIME น าท่านออกรอบ 18 หลุม  เล่นกอลฟ์ท่ีสนามกอลฟ์ “ BALI NATIONAL GOLF CLUB “           

สนาม  สุดหรูท่ีตั้งอยูใ่น THE MAJ NUSA DUA บริเวณของ NUSA DUA COMPLEX ท่ีมีโรงแรมชั้นดีหลายแหง่ , มี

ศูนยค์อนแวนชัน่เซนเตอรข์นาดใหญ่ 2 ศูนย ์, ศูนยก์ารคา้ และ ภตัตาคารดีๆมากมาย สนามไดถู้กท าการ 

                    RE-RESIGN และ RENOVATE ใหม ่แลว้เปิดใหบ้ริการใหม ่จนไดร้บัรางวลั GOLF COURSE IN ASIA 2014 , อนัดบั 

3 BEST RENOVATED GOLF COURSE WORLDWIDE 2015 และ อนัดบั 5 BEST GOLF COURSE IN ASIA PACIFIC 

2016 ท่านจะไดบ้รรยากาศของสนามริมทะเลท่ีมีธรรมชาติสวยงม การรกัษาสภาพสนามท่ีมีคุณภาพสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 น.       ออกเดินทางสู่สนามบิน 

14.10 น. ถึง สนามบินเดนพาซ่าร ์ เช็คอิน ณ เคาทเ์ตอรส์ายการบินไทย 

16.10 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 432 บินตรงสู่กรุงเทพฯ  

19.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

(*) บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะสลบัหรือเปล่ียนสนามไดก้รณีสนามกอลฟ์ท่ีตอ้งการเต็ม 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ  

บาหลีกอลฟ์แพ็คเก็จ-B: 3 วนั 2 คืน เล่นกอลฟ์ 2 สนาม 

TOUR CODE: GP-DPS1-EB/TG   

 

**มีตัว๋ตัว๋เคร่ืองบินการบินไทยแลว้ ลดท่านละ 10,000.- 

**หากเปล่ียนเป็นสายการบิน THAI LION AIR ลดท่านละ 2,000.-(Booking class”N”) 

    ขาไป DMK – DPS 06.20 – 11.40     /     ขากลบั DPS – DMK  13.00 – 16.25  

 

ค่าบริการรวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบักรุงเทพฯ-เดนพาซ่ารช์ั้นประหยดัของการบินไทย BOOKING CLASS“W” สะสมไมลไ์ด ้25% 

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง, ค่าธรรมเนียมน ้ามนัค่าประกนัวินาศภยั อตัรา 1,890 บาท ณ วนัท่ี 04 พ.ย. 60 ซ่ึงอาจ 

   เปล่ียนแปลงได ้ณ วนัออกตัว๋ 

- ค่าท่ีพกั 2 คืน โรงแรมตามเลือก พรอ้มอาหารเชา้ 

- อาหารค า่ 2 มื้ อ  

- ค่ารถรบั - ส่ง สนามบิน - โรงแรม – สนามบิน แบบ PRIVATE BUS และรถขนกระเป๋า LUGGAGE VAN 

- ค่าGREEN FEE + CADDY FEE & GOLF CAR (2 ท่าน/ 1 คนั) ส าหรบั18 หลุม X 1 สนาม WEEKEND RATE และ  

  18 หลุม X 1 สนาม WEEKDAY RATE 

- ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินพดูภาษาองักฤษใหบ้ริการ 

- ค่าน ้าด่ืมบนรถ คนละ 1 ขวด    

- ประกนัการเดินทางต่างประเทศทุนประกนั 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท 

ค่าบริการไมร่วม 

- ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  และ VAT 7% 

- ค่าทิปคนขบัรถ, ไกด๊ท์อ้งถ่ิน, ค่าทิปแค็ดด้ี 

- หวัหน้าทวัรเ์ดินทางพรอ้มคณะจากประเทศไทย จ านวน 1 คน ดูแลคณะนักกอล์ฟและคณะผูติ้ดตาม 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ เช่น คา่ท าหนังสือเดินทาง , คา่อาหารอื่นๆ , คา่โทรศพัท ์, มินิบาร ์ฯลฯ 

- ค่าอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

การจองและการช าระเงิน 

1. ช าระมดัจ างวดท่ี 1 ทา่นละ 12,000.- บาท ภายในไม่เกินวนัท่ี 07 พ.ย. 60 

2.   ช าระงวดสุดทา้ยทั้งหมด ภายในไม่เกินวนัท่ี 23 พ.ย. 60 

 

HOTEL STAR LOCATION 

เดินทาง 8 คน เดินทาง 12 คน 

นอนคู่ นอนเดี่ยว 

 

นอนคู่ 

 

นอนเดี่ยว 

RISATA BALI RESORT 

ASTON KUTA & RESIDENCE 

-Superior Room 

 

4 KUTA AREA 29,900 32,200 29,500 31,800 

ASTON KUTA & RESIDENCE 

RAMA BEACH RESORT 

- Deluxe Room 

4 
KUTA AREA 

 
30,400 33,200 30,000 32,800 

KUTA PARADISO 
- Deluxe Room 

5 

 

 KUTA AREA 

 

30,900 

 

34,000 

 

30,500 

 

33,600 

 

THE ANVAYA BEACH RESORT 
- Deluxe Room 

5  KUTA AREA 32,300 36,600 31,900 36,200 
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เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการช าระเงินส าหรบั PACKAGE TOUR ASIA 

 เน่ืองจากปัจจบุนัสถานะการณส์ าหรบัการเดินทางท่องเท่ียวเปล่ียนไปอยา่งมากโดยเฉพาะการส ารองท่ีนัง่กบั สาย

การบิน ดงัน้ันเพื่อมิใหเ้กิดความผิดพลาดเช่น การถูกสายการบินยกเลิกท่ีนัง่ของลูกคา้ไป ขณะท่ีการจดัโปรแกรมการ 

เดินทางท่ียงัไม่เสร็จสิ้ น และเพือ่เป็นการรกัษาผลประโยชน์ใหก้บัลูกคา้เองท่ีจะรกัษาท่ีนัง่ท่ีไดต้ามวนัเวลาท่ีตอ้งการ 

รวมถึงในราคาท่ีเป็นโปรโมชัน่พเิศษ จึงขอปรบัปรุงเง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการช าระเงินดงัต่อไปน้ี 

 

การโอนเงินเขา้บญัชีบริษทัฯ : ช่ือบญัชี คุณปวีณา เกตุเกลา้ 

ธนาคาร สาขา ประเภทบญัชี หลายเลขบญัชี 

กสิกรไทย ยอ่ยโชคชยั 4 ออมทรพัย ์ 640-2-18772-5 

ไทยพาณิชย ์ โชคชยั 4 ออมทรพัย ์ 157-2-01122-4 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยัทุกประการ กรุณาใชว้ธีิโอนเงินเขา้บญัชีบริษัทฯ ดา้นบนแลว้ส่ง FAX ใบ PAY IN มาท่ี หมาย

เลขแฟ็กซ ์0-2931-1177 และ 0-2931-0078 หรือท าการ SCAN ส่งมายงั  e-mail:  abacus@goholidaynow.com 

โดยระบุช่ือของท่าน และเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ท่ีดูแลท่าน จากน้ันบริษัทจะออกใบส าคญัรบัเงิน แลว้ส่งกลบัใหท่้านไวเ้ป็น

หลกัฐาน 

การออกเอกสารการเดินทาง 

1. ตัว๋เครื่องบิน : ออกตัว๋ใหห้ลงัจากวนัท่ีไดร้บัการช าระเงินมดัจ าแลว้ ภายในไม่เกิน 2 วนั 

2. HOTEL VOUCHER, SERVICE VOUCHER : ออกใหห้ลงัจากวนัท่ีไดร้บัการช าระเงินงวดสุดทา้ยแลว้ ภายในไม่เกิน 3-5

วนั 

3. การรบั/สง่ เอกสารการเดินทางพรอ้มขอ้มูลประกอบการเดินทางทั้งหมด : ภายในไม่เกิน 7 วนั หลงัจากการรบั

ช าระเงินงวดสุดทา้ย 

เง่ือนไข, ขอ้ก าหนด, ค่าธรรมเนียม การเปล่ียนแปลงและการยกเลิก 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะคิดค่าธรรมเนียม หากมีการยกเลิกและเปล่ียนแปลงต่างๆ จากท่านดงัต่อไปน้ี 

1. LAND ARRANGEMENT : 

ค่าธรรมเนียม 10% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 21 วนั ก่อนการเดินทาง 

ค่าธรรมเนียม 30% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง 

ค่าธรรมเนียม 50% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 10 วนั กอ่นการเดินทาง 

ค่าธรรมเนียม 70% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 5 วนั ก่อนการเดินทาง 

ค่าธรรมเนียม 100% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 2 วนั ก่อนการเดินทาง 

2. ตัว๋เครื่องบิน : จะมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเฉพาะของแต่ละสายการบิน 

3. หมายเหต ุ:  

* บริษัท อบาคสั ทราเวิล เซอรว์ิส จ ากดั (ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.) เป็นเพียงตวัแทนจดัน าเท่ียว 

เพื่อจดัหาโรงแรมท่ีพกั   อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เคร่ืองบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในการ

เดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถท่ีจะรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ย 

อนัเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าชา้ของพาหนะเดินทาง อบุติัเหตุ ภยัธรรมชาติและอื่นๆ ระหว่างการท่องเท่ียวทั้ง

ภายในและต่างประเทศ 

* บริษัทฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้ง ค่าชดใชจ้ากสายการบิน โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื่อเกิดการ

สูญหายของสมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่ไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว 

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกเปล่ียนแปลงก าหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคาไดต้ามความเหมาะสม 

และ ความจ าเป็นท่ีเกิดขึ้ น โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ แต่ยดึถือประโยชน์ท่ีท่านสมาชิกไดร้บัเป็นส าคญั 

* ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองประจ าประเทศไทย และทางฝ่ายต่างประเทศปฏเิสธการเดินทางออกไปหรือเขา้

ประเทศอื่นๆ ของท่านน้ัน ถือวา่เป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่วา่

ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ท่าน  

* แมว้่าการเดินทางเขา้สู่ บาหลี ไม่ตอ้งขอวีซ่าล่วงหน้า แต่เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางจะตอ้งตรวจสอบหนังสือเดินทาง 

(PASSPORT) ใหม้ีอายุการใชง้านเพื่อเดินทางไดต้อ้งมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป 

 

 

 

 

 

ส ารองท่ีนัง่ไดท่ี้ 

บริษทั อบาคสัทราเวิล เซอรวิ์ส จ  ากดั 
โทร. 0-2538-2287 (10 สาย), 0-2935-9270 

แฟ็กซ.์ 0-2931-1177, 0-2931-0078 
e-mail : abacus@goholidaynow.com 
http : // www.goholidaynow.com  
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