
 
 

 
ราคาเร่ิมตัง้แต ่
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THE TRAVELLER GOLFER & FAMILY PACKAGE  
ฮ่องกง-เซินเจิ้ น กอลฟ์แพ็คเก็จ 

โปรแกรม-A 3 วนั 2 คืน  

เล่นกอลฟ์ 2 สนาม 36 หลมุ 
                                         
 

* เดินทางไดทุ้กวนั * เดินทางอยา่งต า่ 4 ท่าน * 

TOUR CODE : GP-HKG-HL/TG 

บริษัท อบาคสัทราเวิลเซอรวิ์ส จ  ากดั มีความยนิดีใครข่อเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ " THE TRAVELLER 
GOLF" ท่ีจดัเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอลฟ์ กบัสนามกอลฟ์ท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลก รอใหท่้านพิสูจน์ และทดสอบความทา้ทาย 

มิชชัน่ฮิลล ์อาณาจกัรของสนามกอลฟ์ท่ีไดร้บัการบนัทึกใหเ้ป็นท่ีสุดของโลกจาก The World’s  No.1 Guinness 
World Records จากจ านวน 10 สนามกอล์ฟ 180 หลุม ท่ีไดรั้บการออกแบบโดยนกักอลฟ์ชั้นน าระดบัโลก 10 คน รับประกนั
ความทา้ทายรอใหท่้านมาพิสูจน ์และท่ีน่ียงัถูกคดัเลือกใหเ้ป็นสงัเวียนของการแข่งขนัระดบัโลกมากมาย  อาทิ เช่น  The 
World Cup of Golf  คร้ังท่ี 41  ในปี 1995 , Tiger Woods China Challeuge  เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2001 ซ่ึงไทเกอร์ วูด๊ มา
เยือนประเทศจีนเป็นคร้ังแรก และคร้ังน้ีท าใหจ้ านวนนกักอลฟ์ในประเทศจีนเพ่ิมมากข้ึนถึง 2 เท่าตวั กวา่ 1 ลา้นคน และ
รายการ  Dynasty Cup เม่ือเดือนมีนาคม 2003 ซ่ึงเป็นการแข่งขนั Ryder cup ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของเอเชีย ระหวา่งทีมรวมดารา
เอเชียกบัทีมรวมดาราญ่ีปุ่น  ซ่ึงทีมดาราเอเชียเป็นฝ่ายไดช้ยัชนะ 
 สนามกอล์ฟระดบั 5 ดาว ทีร่อให้ท่านมาพสูิจน์    (กรุณาใชร้องเทา้ปุ่มยาง – SOFT SPIKE) 

1.THE WORLD CUP COURSE  โดย  JACK NICKLAUS   :  ซึง่ถือเป็นผลงาน   MASTERPIECE  ของ  JACK  เลย
ทีเดียวและเป็นสนามทีใ่ช้จดัแขง่ขนั  WORLD  CUP  OF  GOLF  ครัง้ที่   41  เมื่อปี  1995  สนามนีย้งัเป็นสนามแรกของเอเชียที่
ได้รับเลอืกให้เป็นสนามแขง่ขนัในรายการของ  US  PGA  TOUR 

2. THE STADIUM COURSE โดย  NICK EALDO    เปิดเมื่อปี  1999  ที่มีหลมุที่  16  ได้รับการกลา่ววา่เป็น   One  of  
the  world’s  toughest  Island  Green, the  ultimate  in  target  golf  ได้เป็นสนามที่จดัแขง่ขนัในรายการ  Major  Professional  
Championships  หลายรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Page 1 of 5 



 
 

3. THE CANYON COURSE  โดย  JUMBO  OSAKI    เป็นสนามท่ีมีทศันียภาพสวยงามท่ีสดุของมิชชัน่ฮิลล์  และ
ยงัมีหลมุทรายท่ีเป็น  The  Deepest  Bunkers  in  Asia 

4. THE NEW VALLEY COURSE โดย  VIJAY SINGH   นกักอลฟ์ท่ีปัจจุบนัสามารถข้ึนมาเป็นอนัดบัท่ี 1 ของ
โลกแทนไทเกอร์  วูด๊ เป็นสนามกอลฟ์ทีใชอุ้ปสรรคเป็นบงัเกอร์ทรายท่ีมีความยาวถึง 150 หลา เลียบไปกบัแนวของน ้า
เหมือนกบัชายหาด การออกแบบใหมี้ความรู้สึกคลา้ยกบัเล่นอยูใ่นสนาม The Pebble Beach 
 5.THE SAVANNAH   COURSE  โดย  ERNIE  ELS  ฉายาบ๊ิกอีซ่ี ผลงานการออกแบบของเขาเป็นสนามแรกใน
เอเชีย มีหลากหลายบรรยากาศใหท่้านไดส้ัมผสับางหลุมอยูบ่นเขา บางหลุมเลียบแม่น ้า และบางหลุมอยูบ่นท่ีราบลุ่ม 
 6. GREG NORMAN COURSE นกักอลฟ์ผูมี้ความเช่ียวชาญในการออกแบบสนามคนหน่ึงของโลก ในสไตส์ท่ีเล่น
ยากทา้ทายนกักอลฟ์ฝืมือดี แต่ยงัคงไวซ่ึ้งความสวยงามของสภาพแวดลอ้ม ไดรั้บการจดัระดบัความยากท่ีมี  SLOPE RATING 
มากกวา่ 150 (โดยทัว่ไปประมาณ 120 – 130)  ซ่ึงเป็นสนามท่ียากท่ีสุดในเอเชีย เพ่ิงเปิดใหม่ล่าสุดเม่ือเดือนกนัยายน 2547  
 7. ANNIKA SORRENSTEM COURSE สนามแรกท่ีเป็นผลงานของนกักอลฟ์หญิงอนัดบัหน่ึงของโลก LPGA 
TOUR  เป็นสนามท่ีมีทศันียภาพสวยงามเป็นอยา่งยิ่งของภูเขา, ป่าไม ้ตกแต่งประดบัประดาเพ่ิมเติมดว้ยดอกไมน้านาพนัธ์ ท่ี
ท่านจะตอ้งประทบัใจไปพร้อมๆ กบั Condition ท่ีสมบูรณ์ของสนาม ประกอบไปดว้ยหลุมพาร์ 3, พาร์ 4, และพาร์ 5 อยา่งละ 6 
หลุม 
 8. JOSE MARIA OLAZABAL COURSE  สนามแรกท่ีเขาบรรจงออกแบบใหส้ะทอ้นเอกลกัษณ์ของการเป็น
นกักอลฟ์ท่ีเล่นลูกจากหลุมทรายไดดี้ท่ีสุดของโลก ดงันั้นสนามน้ีจึงมีหลุมทรายไวถึ้ง 160 บงัเกอร์ และยงัเป็นสนามท่ียาวท่ีสุด
ใน 10 สนามของมิชชัน่ฮิลล ์คือ ยาวถึง 7,400 หลา 
 9. DAVID DUVAL COURSE  ผูท่ี้เคยแยง่อนัดบั 1 – ของไทเกอร์ วูด๊มาแลว้ เป็นสนามท่ีมีการออกแบบโดยใช้
อุปสรรคน ้า, แฟร์เวยแ์บบ  Double Dogleg, หลุมบงัเกอร์ท่ีลึก เหมาะส าหรับนกักอลฟ์ฝีมือดีไดท้ดสอบความสามารถ 
 10. DAVID LEADBETTER COURSE สนามกอลฟ์ในสไตลข์องครูกอลฟ์ชั้นน าของโลก ออกแบบใหน้กักอลฟ์ได้
ใชค้วามสามารถ และเทคนิคการเล่นกอลฟ์ไดอ้ยา่งเต็มท่ี ท่านจะมีโอกาสไดใ้ชอุ้ปกรณ์ ไมก้อลฟ์ทุกช้ินท่ีอยูใ่นถุงกอลฟ์จาก
หลุม 1 จนจบหลุมท่ี 18  

11.PETE DYE COURSE: สนามท่ีไดรั้บการออกแบบโดยสุดยอดนกัออกแบบสนามกอลฟ์ของ PGA ท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดของโลก ท่ีออกแบบสนามกอลฟ์มาถึง 50 ปีในชีวิตการท างาน และท่ีน่ีเป็นสนามกอลฟ์ระดบั Masterpiece ของเขา ท่ีท า
การออกแบบเม่ืออายไุด ้80 ปี และเป็นสนามกอลฟ์ใหม่ล่าสุดในเครือ Mission Hills 
 12.ZHANG LIANWEI COURSE: สนามพาร์ 3 ทั้ง 18 หลุมใหม่ล่าสุดท่ีถูกบรรจงออกแบบโดยนกักอลฟ์หมายเลข 
1 ของจีน ท่ีท่านจะไดส้มัผสักบักรีนท่ีออกแบบใหท่้านไดท้ดสอบการพตัและการอ่านไลน ์หลายสไตล ์และสามารถเล่นจบ 18 
หลุมได ้ภายใน 2 ชัว่โมง 
 

 

 

 

 

 

 

ฮ่องกง – เซินเจิ้ น กอลฟ์แพ็คเกจ  โปรแกรม-A 3 วนั 2 คืน เล่นกอลฟ์ 2 สนาม 

Page 2 of 5 



 
 

ก าหนดการเดินทาง   :  TOUR CODE : GP-HKG-HL/TG  ตั้งแต่วนัที่ 01 ม.ค. 55 – 31 มี.ค. 55 
(1)  วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิน้ - มิชช่ันฮลิล์    

06.00                       เช็คอินท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ผู้ โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประตหูมายเลข 4 แถว H,J ของ 
สายการบนิไทย เพ่ือท าการเช็คอินเอกสารการเดินทาง   

      08.00              ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  TG 600 บินตรงสูฮ่่องกง 
      11.45 ถงึสนามบินแชค็แล็ปค๊อก  ฮอ่งกง  หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  พบเจ้าหน้าท่ี

ตวัแทนของบริษัทฯ  รถรอรับน าท่านข้ามสะพานแขวนชิงหมา่ท่ียาวท่ีสดุของฮ่องกง  เดินทางสู่
ชายแดนเซินเจิน้  เม่ือผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินทางเข้าเช็คอินยงัโรงแรมท่ีพกั 

 นกักอล์ฟ สามารถเลือกเลน่กอล์ฟ 18 หลมุ ได้ เฉพาะสนามกอล์ฟท่ีมีไฟสปอร์ตไลท์ ตัง้แตแ่วลา 
16.00 น. เป็นต้นไป ซึง่ต้องเสียคา่ LIGHTING FEE เพ่ิมเติมเป็น NIGHT GOLF 

 ค ่า อาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร ท่ีโรงแรม ตามอธัยาศยั (ไมร่วมในรายการ)  
   พกัที่โรงแรม  MISSION HILLS RESORT WING หรือ SAVANNA WING (ฝ่ังเซินเจิน้) 
   หรือเลอืกพกัโรงแรมใหมล่า่สดุด้าน DONGGUAN WING (มีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม) 
 

(2)  วันที่สอง  มิชช่ันฮลิล์กอล์ฟ   ( B )        
       06.30 น.  อาหารเช้า  ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
       07.30 น. นักกอล์ฟ   : เชิญท่านออกรอบ 18 หลมุ  (*) สนามกอล์ฟ 1 ใน 10 ที่ท่านเลือก 
 ผู้ตดิตาม  อิสระตามอธัยาศยั หรือเลือกซือ้ทวัร์ท่ีบริษัทมีแนะน าให้ อาทิ น าท่านสู่หน้าตา่งโลก   “ 

WINDOW OF THE WORLD “ เมืองจ าลองซึง่ได้จ าลองสถานท่ีส าคญั ๆ ของโลกมาไว้ได้อย่างน่า
ทึง่แกละลงตวั อาทิ EIFFEL TOWER ของฝร่ังเศษ, TAJMAHAL ของอินเดีย, PYRAMID OF  
GIZA ของอียิปต์, MOUNT  FUJI ของญ่ีปุ่ น  ฯลฯ ตอ่ด้วย SPLENDID OF CHINA ชม
ปฏิมากรรมท่ีจ าลองสถานท่ีส าคญัในประเทศจีน  อาทิ  ก าแพงเมืองจีน, สสุานทหารจินซฮี่องเต้ 
เป็นต้น  รายการท่องเท่ียว   
รวมอาหารกลางวนั 

บ่าย อิสระตามอธัยาศยัหรือเลือกซือ้ทวัร์เพ่ิมเติม อาทิ ทวัร์หมูบ้่านวฒันธรรมโดยน าท่านไปยงัตวัเมือง
เซินเจิน้ ให้ท่านได้ช๊อปปิง้ท่ี  “ห้างหล่อวู”  ซึง่มีสินค้าราคาถกูสดุสดุ ท้าทายนกัตอ่รองวา่จะมี
ความสามารถตอ่ราคาสินค้าได้ถกูท่ีสดุเท่าไหร่ หรือสามารถทวัร์เพ่ิมเติมท่ีอยากแนะน าและไม่
ควรพลาด ทวัร์หมู่บ้านวัฒนธรรม ท่ีมีโชว์กลางแจ้งท่ีย่ิงใหญ่แสงสีอลงัการสวยงามท่ีท่านต้อง
ประทบัใจ พร้อมบริการอาหารค ่าแบบซีฟู๊ ดแบบ DELUXE MENU 

       19.00 น.  อาหารค ่า ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน (ไมร่วมในรายการ) 
  พกัท่ีโรงแรม  MISSION HILLS RESORT หรือ SAVANNA WING 

    
(3)  วันที่สาม  มิชช่ันฮลิล์กอล์ฟ – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ                    ( B)  
      06.00 น.  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
       07.30 น. นักกอล์ฟ   :  เชิญท่านออกรอบ  18  หลมุ  (*)  สนามกอล์ฟ 1 ใน 10 ที่ท่านเลือก 
   ผู้ตดิตาม    :  อิสระตามอธัยาศยั 
        เท่ียง  อาหารกลางวนั ณ คลบัเฮ้าส์  (ไมร่วมในรายการ) 
        15.00 / 16.00 น. น าท่านเดินทางข้ามดา่นตรวจคนเข้าเมือง แล้วเข้าสูส่นามบินเช็คแลป็ค๊อค 

(ท่านสามารถแวะค้างฮ่องกงเพ่ิมเติมได้ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ลว่งหน้า)  
        17.00 / 18.30 น. เช็คอิน ณ เคาท์เตอร์ สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค 
        19.05 / 20.45 น. ออกเดินทางด้วยเท่ียวบินท่ี TG 639 / TG 607 
        20.45 / 23.55 น.  ถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ โดย สวสัดิภาพ 
( * )  บริษัท ฯ สงวนสิทธ์ิที่จะสลับหรือเปล่ียนสนามกอล์ฟให้กรณีที่สนามเตม็หรือไม่ว่าง 
 

สมนาคุณพิเศษ !!  เดนิทางเป็นหมู่คณะ 8 ทา่น ขึน้ไป บริการ
อาหารกลางวนั 2 มือ้ + อาหารค ่า 2 มือ้ DELUXE MENU 
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ฮ่องกง-เซนิเจิน้กอล์ฟแพค็เกจ โปรแกรม-A 3 วัน 2 คืน ตีกอล์ฟ 2 สนาม 36 หลุม 
ราคาตัง้แต่วันที่ 01 ม.ค. 55 – 31 มี.ค. 55           TOUR CODE : GP-HKG-HL/TG 
 
อัตราค่าบริการ (เดนิทางอย่างต ่านักกอล์ฟ 4 ท่าน)    4 ท่าน  8 ท่าน   
นักกอล์ฟ ผู้ใหญ่ทา่นละ   นอนคู่    29,500.-  31,900.-   

นอนเดี่ยวเพิ่ม       3,800.-       3,800.-      
ผู้ตดิตาม  ผู้ใหญ่   ท่านละ  นอนคู่ (2-4 ท่าน)   19,900.-  21,900.-   
 
** เดนิทางตัง้แต่ 21-31 มกราคม 55 เพิ่มท่านละ 1,850.- / ชัน้ประหยัด BOOKING “Q” CLASS / GV2 / สะสมไมล์ได้ 100% 
** ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ประหยดัหาก BOOKING “Q” CLASS / GV2 เพิ่ม ทา่นละ 950.-/สะสมไมล์ได้ 100% 
** ต๋ัวเคร่ืองบินชัน้ประหยัดหาก BOOKING “H” CLASS เพิ่ม ท่านละ 2,800.-/สะสมไมล์ 100% 
** ต๋ัวเคร่ืองบินชัน้ธุรกิจหาก BOOKING “J” CLASS เพิ่ม ท่านละ 11,000.-/สะสมไมล์ได้ 100% 
** ราคาไม่สามารถใช้ได้ในช่วงงาน TRADE  FAIR และ ช่วงวันหยุดเทศกาล/ตรุษจีน, สงกรานต์, คริสมาสต์, ปีใหม่ 
** ต้องการใช้รถกอล์ฟ 1 คัน / คน / 18 หลุม เพิ่มท่านละ  650.-  จากราคาแพค็เกจมาตราฐาน ** 
** LIGHTING FEE (9 หลุม) = 800.- / ท่าน ส าหรับ NIGHT GOLF และ 1,500 ต่อ 18 หลุม 
** เล่นกอล์ฟที่สนาม WORLD CUP COURSE, NORMAN COURSE และ OLAZABAL COURSE เพิ่มท่านละ 500.-/สนาม 
** เล่นกอล์ฟ WEEKEND   เพิ่ม ท่านละ 1,900.-/ 18 หลุม  จากราคาแพค็เกจมาตราฐาน  ** 
รายการเลือกซือ้เพิ่มเตมิ (รายการทัวร์อย่างต ่า 4 ท่าน) 
** เล่นกอล์ฟเพิ่ม 18 หลุม (GREENFEE + GOLF CART + CADDY)   WEEKDAY   =   4,900.- (ส าหรับรอบที่ 3 และ 4) 
** เล่นกอล์ฟเพิ่ม 18 หลุม (GREENFEE + GOLF CART + CADDY)   WEEKEND   =   6,800.- (ส าหรับรอบที่ 3 และ 4) 
** ทัวร์ WINDOW OF THE WORLD หรือ หมู่บ้านวัฒนธรรม วันท่ีสองคร่ึงวัน พร้อมอาหารค ่า ท่านละ 2,450.- (อย่างต ่า 4  
    ท่าน) และ 1,950.- (8 ท่าน) 
อัตรานีร้วม       อัตรานีไ้ม่รวม 
-  ตัว๋เคร่ืองบนิ ไป-กลบั กรุงเทพ ฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพ ฯ   -  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%    
   ชัน้ประหยดั  BOOKING CLASS “ W” สะสมไมล์ไม่ได้   -  คา่อาหารเคร่ืองดื่มอื่น ๆ ท่ีไม่ได้ระบใุนรายการ 
-  โรงแรมที่พกั  2 คืน  ระดบั  5  ดาว พร้อมอาหารเช้าท่ี มิชชัน่ฮิลส์ รีสอร์ท -  คา่ใช้จ่ายส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น คา่ท าหนงัสือ 
-  รถรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามกอล์ฟ-สนามบินแบบV.I.P.ไม่ต้อง -  เดนิทาง , มินิบาร์ , คา่โทรศพัท์ ฯลฯ 
   น าสัมภาระลงจากรถที่จุดตรวจคนเข้าเมืองชายแดนฮ่องกงและจีน -  คา่ธรรมเนียมน า้มนั 
    (นัง่ได้คนัละ 4 ท่าน รวมท่ีวางกระเป๋าเดนิทางและถงุกอล์ฟ)   -  ภาษีสนามบินทกุแหง่และคา่ประกนัวินาศภยั 
-  เล่นกอล์ฟ  2  สนาม  x 18  หลมุ ตามรายการ  / WEEKDAY  -  คา่วีซา่จีน  
-  รถกอล์ฟ 1 คนั / นกักอล์ฟ 2 คน / แคด็ดี ้2 คน     
-  บริการย้ายถงุกอล์ฟ  ( GOLF BAG HANDLING )    
-  มคัคเุทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้บริการเฉพาะในเซินเจิน้ตลอด 3 วนั 
การส ารองที่น่ังและการช าระเงนิ 
- มดัจ าทา่นละ 5,000.- บาท  ในวนัส ารองที่นัง่ อย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 30  วนั 
- ช าระงวดท่ีสองทา่นละ 10,000 บาท พร้อมคา่ภาษีสนามบิน, คา่ประกันวินาศภยั 

และคา่ธรรมเนียมน า้มนัก่อนก าหนด DEADLINE ออกตัว๋เคร่ืองบนิอย่างน้อย 2 วนั 
- ช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนเดินทางอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 7 วนัท าการ 
เงื่อนไขและระเบียบการทั่วไป 
*  ราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
*  WEEKDAY :       จนัทร์ – ศกุร์ 
*  WEEKEND :       เสาร์ – อาทติย์ , และ วนัหยดุตามประเพณีของฮ่องกง และจีน 
*  นกักอล์ฟต้องแสดงบตัร HANDICAP CARD หรือแจ้ง AVERAGE SCORE / 18 HOLES เม่ือท าการจอง 
*  กรุณาให้ TIP ส าหรับ CADDY ตามธรรมเนียม 
*  การยกเลิกหากแจ้งน้อยกว่า 72 ช.ม. หรือ NO-SHOWS ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินให้ทัง้จ านวน 
*  การจองห้องพกั และสนามกอล์ฟขึน้อยู่กบัสนามว่าวา่งหรือไม่ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะสลบัหรือเปล่ียนแปลงให้ตามความ 
    เหมาะสม 
 
 
การโอนเงินเขา้บญัชีบริษทัฯ : ช่ือบญัชี บจก.อบาคสั ทราเวิล เซอรว์ิส / ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD. 

กรณีเลือกบินโดยคาเธ่ย์แปซิฟิค ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ   (ใช้ได้ถงึ 31 มี.ค. 55) 
- ชัน้ประหยดั BOOKING “ N“ CLASS เพิ่มทา่นละ 900.- และ BOOKING “S” CLASS เพิ่มทา่นละ 1,400.- จากราคาแพ็คเกจ/สะสมไมล์ไม่ได้ 
- ชัน้ธุรกิจ BOOKING “ I “ CLASS เพิ่มทา่นละ 11,000.-  จากราคาแพ็คเกจ/สะสมไมล์ได้ 100%  
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เอกสารที่ใช้ย่ืนขอวีซ่าจีน 
-  พาสปอร์ตท่ีมีอายกุารใช้งานมากวา่ 6  เดือน 
   นบัจากวนัเดินทาง 
-  รูปถ่ายสีขนาด 1 นิว้คร่ึง – 2 นิว้ / ฉากหลงัสีขาว 
-  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
-  ส าเนาบตัรประชาชน 



 
 

ธนาคาร สาขา ประเภทบญัชี หลายเลขบญัชี 

กรุงเทพ โชคชยั 4 ลาดพรา้ว ออมทรพัย ์ 230-0-73962-6 

กสิกรไทย ยอ่ยโชคชยั 4 ออมทรพัย ์ 721-2-41187-0 

ไทยพาณิชย ์ โชคชยั 4 ออมทรพัย ์ 127-2-29363-9 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยัทุกประการ กรุณาใชว้ธีิโอนเงินเขา้บญัชีบริษัทฯ ดา้นบนแลว้ส่ง FAX ใบ PAY IN มาท่ีหมายเลข

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

ของท่าน และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ท่ีดูแลท่าน จากน้ันบริษัทจะออกใบส าคญัรบัเงิน แลว้ส่งกลบัใหท่้านไวเ้ป็นหลกัฐาน 

การออกเอกสารการเดินทาง 

1. ตัว๋เครื่องบิน : ออกตัว๋ใหห้ลงัจากวนัท่ีไดร้บัการช าระเงินงวดท่ีสองแลว้ ภายในไม่เกิน 2 วนั 

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

3. การรบั/สง่ เอกสารการเดินทางพรอ้มขอ้มูลประกอบการเดินทางทั้งหมด : ภายในไม่เกิน 7 วนั หลงัจากการรบัช าระ

เงินงวดสุดทา้ย 

เง่ือนไข, ขอ้ก าหนด, 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 : จะมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเฉพาะของแต่ละสายการบิน 

3. หมายเหต ุ:  

* บริษัท อบาคสั ทราเวลิ เซอรว์สิ จ ากดั (ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.) เป็นเพียงตวัแทนจดัน าเท่ียว เพ่ือจดัหาโรงแรมท่ี

พกั  อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เคร่ืองบิน รถ เรือ ฯลฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถท่ีจะ

รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าชา้ของพาหนะเดินทาง อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติและอ่ืนๆ ระหวา่งการท่องเท่ียวทั้ง

ภายในและต่างประเทศ 

 * บริษัทฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้ง ค่าชดใชจ้ากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ

สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่ไมร่บัผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว 

 * บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกเปล่ียนแปลงก าหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคาไดต้ามความเหมาะสม และ ความ

จ าเป็นท่ีเกิดขึ้ น โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า แต่ยึดถือประโยชน์ท่ีท่านสมาชิกไดร้บัเป็นส าคญั 

 * ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองประจ าประเทศไทย และทางฝ่ายต่างประเทศปฏิเสธการเดินทางออกไปหรือเขา้ประเทศอ่ืนๆ ของ

ท่านน้ัน ถือวา่เป็นเหตุผลและกฎหมายระหวา่งประเทศ ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถคืนเงินคา่บริการไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ท่าน 

 * ระหวา่งการเดินทาง ถา้ท่านไมไ่ดท้่องเท่ียวพรอ้มคณะ หรือ ถอนตวัออกจากคณะ บริษัทฯ ถือวา่ท่านสละสิทธิ 

 * แมว้า่การเดินทางเขา้สู่ จุดหมายปลายทางท่ีไมต่อ้งขอวซี่าล่วงหนา้ แต่เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางจะตอ้งตรวจสอบหนังสือเดินทาง 

(PASSPORT) ใหม้ีอายุการใชง้านเพ่ือเดินทางไดต้อ้งมากกวา่ 6 เดือนขึ้ นไป 

 

 
 

ส ารองท่ีนัง่ไดท่ี้ 

บริษทั อบาคสั ทราเวิล เซอรวิ์ส จ  ากดั 

โทร. 0-2538-2287 (10 คู่สาย) 

แฟ็กซ.์ 0-2931-1177(แผนกทวัร)์, 0-2931-0078 (แผนกตัว๋) 
e-mail : abacus@goholidaynow.com 

http : // www.goholidaynow.com 
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