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TOUR CODE : GP-KUL1/GEN1-WD/MH  

 บริษทั อบาคสั ทราเวิล เซอรวิ์ส จ  ากดั มีความยนิดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ “ABACUS PARADISE 

PROGRAME” ท่ีจดัเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอลฟ์ กบัสนามกอลฟ์ท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลก รอใหท่้านพิสูจน์ และทดสอบความทา้

ทาย เสริมดว้ยรายการทวัรท่ี์น่าสนใจ และบริการอนัอบอุ่นดว้ยอธัยาศยัไมตรี  

 

สนามกอลฟ์ระดบั 5 ดาว ท่ีรอใหท้า่นไปพิสูจนค์วามทา้ทาย (* กรุณาใชร้องเทา้กอลฟ์ ปุ่มยาง-SOFT SPIKED SHOES) 

 

SAUJANA GOLF & COUNTRY CLUB สนามกอลฟ์ 36 หลุม ระดบั CHAMPIONSHIP COURSE 

ออกแบบโดย RONALD FREAM นักออกแบบสนามกอลฟ์ท่ีมีผลงานดีเด่นมากมาย เป็นสนามติด

อนัดบัใน THE 100 BEST GOLF RESORTS IN THE WORLD ท่ีมีโรงแรม HYATT REGENCY 

ระดบั 5 ดาว ตั้งอยู ่THE PALM COURSE 18 หลุม ท่ีมีหลุม 2 ไดร้บัการจดัอนัดบัว่าเป็นหลุม

พาร ์3 ท่ียากท่ีสุด ความเร็วของกรีนสูงท่ีสุดในมาเลเซีย ซ่ึงท่านอาจท า 4 พตั ไดง่้ายๆ ในระยะ 

1 คนัธง THE BUNGA RAYA COURSE 18 หลุม ท่ีท่านตอ้งประทบัใจกบัหลุมสุดทา้ยพาร ์5 ท่ี

ทา้ทาย 

 

AWANA GENTING HIGHLAND & COUNTRY RESORT อยูสู่งกวา่ระดบัน ้าทะเลท่ี 3,100 ฟุต ท่ี

ท่านจะสามารถตีลูกทะลุกอ้นเมฆได ้สนาม 18 หลุม ท่ีมีอากาศเยน็สบายตลอดปี ทศันียภาพ

สวยงาม ออกแบบโดย RONALD FREAM ท่ีมกัจะออกแบบอปุสรรคท่ีเป็นบงัเกอร ์และบ่อน ้าไว ้

เพื่อใหนั้กกอลฟ์ท่ีมีผีมือวางต าแหน่งลูกใหดี้ เป็นสนามระดบั INTERNATIONAL CLASS ท่ีท่านจะ

มีความรูสึ้กผ่อนคลายและสนุกสนานในการเล่น 

 

STAFFIELD COUNTRY CLUB  เป็นสนามท่ีตั้งอยูห่่างจากสนามบิน KLIA ประมาณ 20 นาที และ 

จาก กวัลาลมัเปอร ์ประมาณ  45 นาที มีทั้งหมด 27 หลุม ออกแบบโดย GRAHAM MARSH   

และ ROSS WATSON เป็นสนามท่ีไดร้บัรางวลั AWARD-WINNING GOLF RESORT แฟรเ์วย ์ 

   ใชห้ญา้แบบ COMMON BERMUDA บนกรีนใชห้ญา้ TIFDWARF BERMUDA ร่มร่ืนไปดว้ย 

   ธรรมชาติของตน้ไม,้ อากาศท่ีสดช่ืน, เสียงนกท่ีรอ้งเพลงดว้ยความร่าเริง  สนามน้ีท่านสามารถ

   น ารถกอลฟ์  เขา้ไปวิ่งในแฟรเ์วยไ์ด ้

 

   KOTA PERMAI GOLF & COUNTRY CLUB  เป็นสนาม 18 หลุม  

   ท่ีใชจ้ดัการแขง่ขนั VOLVO MASTER เมื่อปี 1999 โดยสมาคมกอลฟ์อาชีพอาเซ่ียน  ออกแบบ 

  โดย ROSS C WATSON ซ่ึงหลุมท่ี 2 พาร ์4  เป็นหลุมท่ีไดร้บัการโหวตวา่สวยท่ีสุดในมาเลเซีย 

 

    

 

KUALA LUMPUR-GENTING 
MALAYSIA GOLF PACKAGE 

โปรแกรม A 3 วนั  2 คืน ตกีอลฟ์ 2 สนาม 

 

 

 

 

  

เริ่มตน้ที่ 

17,500.- 
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โปรแกรม-A : 3 วนั 2 คืน เล่นกอลฟ์ 2 สนาม 

รายละเอียดการเดินทาง   TOUR CODE : GP-KUL1/GEN1-WD/MH 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-กวัลาลมัเปอร–์เก็นติ้ ง   (D) 

07.00 น. พรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานกรุงเทพฯ  เคาน์เตอรม์าเลเซียแอรไ์ลน์  หมายเลข 5  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ อาคาร 1 

09.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ  โดย สายการบินมาเลเซียแอรไ์ลน์  เท่ียวบินท่ี MH 9065 

12.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ กรุงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซีย (KLIA) เมื่อท่านผ่านพธีิการตรวจคนเขา้

เมืองแลว้พบเจา้หนา้ท่ีตวัแทนบริษัท จากน้ัน น าท่านสู่ เก็นต้ิงไฮแลนด ์หรือ ท่านสามารถเลือกซ้ือทวัรเ์พิ่มเติม

ไดซ่ึ้งบริษัทฯ มีบริการแนะน าและจดัการให ้

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ โรงแรมทีพ่กั จากน้ันอสิระตามอธัยาศยัท่านมีเวลาท่ีจะใชบ้ริการของสถานบริการบนเก็น

ต้ิงไดห้ลากหลายเช่น สวนสนุกท่ีมีเคร่ืองเล่นมากมาย, เล่นโบวล่ิ์งท่ีเก็นต้ิงโบว,์ ชมภาพยนตท่ี์เฟิสทเ์วิลดซี์นี  

เพล็กซ,์ ชมโชวก์ารแสดงต่างๆ ท่ีเก็ตต้ิงรีสอรท์ หรือลองเส่ียงโชคท่ีคาสิโนท่ีหรูหราใหญ่ท่ีสุดในมาเลเซีย 

ค า่ อาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

วนัท่ีสอง เก็นติ้ ง-กอลฟ์-กวัลาลมัเปอร ์    (B,L) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นกักอลฟ์ – เชิญท่านเล่นกอลฟ์ 18 หลุมท่ี AWANA GENTING  

HIGHLAND GOLF & COUNTRY CLUB เสร็จแลว้เชิญรบัประทานอาหาร 

กลางวนัท่ีคลบัเฮา้ท ์“กอลฟ์เทอเรส” 

บ่าย      เช็คเอา้ทแ์ลว้รถรบัท่านเขา้สู่กวัลาลมัเปอร ์เขา้เช็คอินยงัโรงแรมท่ีพกั 

 พกัท่ีโรงแรมยา่นถนนบูกิตบินตงักวัลาลมัเปอร ์

 

วนัท่ีสาม กวัลาลมัเปอร-์กอลฟ์ (*)    (B) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นกักอลฟ์ – รถมารบัสู่ สนามกอลฟ์ SAUJANA GOLF & COUNTRY CLUB 

บ่าย รถมารบักลบัสู่โรงแรมท่ีพกั , อิสระตามอธัยาศยัมีเวลาใหท่้านไดช็้อปป้ิง 

สินคา้ราคาถูกมากมายยา่นถนนบูกิตบินตงั 

16.30 รถมารบัเพื่อน าส่งสนามบิน 

17.30 เช็คอิน ณ เคาน์เตอร ์สายการบินมาเลเซียแอรไ์ลน ์

19.45 ออกเดินทางโดย สายการบินมาเลเซียแอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี MH 9426 สู่ กรุงเทพฯ 

20.50 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 (*) บรษิทัฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะสลับสบัเปล่ียนไดห้ากสนามท่ีท่านเลือกไม่ว่าง 
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โปรแกรม–A : 3 วนั 2 คืน เลน่กอลฟ์ 2 สนาม   TOUR CODE : GP-KUL1/GEN1-WD/MH 

ก าหนดการเดินทาง    (-) 
 

อตัราค่าบริการ (ออกเดินทางอยา่งต า่ 4 ท่าน)  

อตัราค่าบริการ 3* HOTEL 4* HOTEL 5* HOTEL 

นอนคู่/นอนสาม นอนเดี่ยว นอนคู่/นอนสาม นอนเดี่ยว นอนคู่/นอนสาม นอนเดี่ยว 

WEEKDAY 

จ-พ , อ-พฤ , พ-ศ 

นักกอลฟ์                  ท่านละ 

ผูติ้ดตาม                  ท่านละ 

 

 

17,500 

12,500 

 

 

19,500 

14,500 

 

 

18,000 

13,000 

 

 

20,500 

15,500 

 

 

19,000 

14,000 

 

 

22,500 

17,500 

WEEKEND 

ศ-อา , ส-จ , พฤ-ส 

นักกอลฟ์                  ท่านละ 

ผูติ้ดตาม                  ท่านละ 

 

 

20,500 

13,700 

 

 

22,500 

15,700 

 

 

21.000 

14,200 

 

 

23,500 

16,700 

 

 

21,500 

14,700 

 

 

24,000 

18,200 

พกัต่อ(กวัลาลมัเปอร)์     ท่านละ 1,050 2,100 1,300 2,600 1,700 3,400 

โรงแรมในรายการ   เก็ตติ้ งไฮแลนด ์   กวัลาลมัเปอร ์

โรงแรม 3 ดาว :   AWANA RESORT   PARK INN / STANFORD 

โรงแรม 4 ดาว :   RESORT HOTEL   NOVOTEL / LEGEND 

โรงแรม 5 ดาว :   GENTING HOTEL   PAN PACIFIC / RENAISSANCE 

รายการทวัรเ์ลือกซ้ือ TOUR CODE : SS-KUL-WD 

* กวัลาลมัเปอรซิ์ต้ีทวัร ์รวมปิโตรนาสทวินทาวเวอรห์รือเค.แอล.ทาวเวอร ์(3ช.ม.) ท่านละ 950.- บาท 

* มะละกาทวัรเ์ต็มวนั รวมอาหารกลางวนั  ท่านละ 2,000.- บาท 

อตัราน้ีรวม       อตัราน้ีไม่รวม 

- ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั  ชั้นทศันาจร  โดยสายการบินมาเลเซียแอรไ์ลน์ - ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ 500.-บาท 

- ค่า GREEN FEE สนามกอลฟ์ 2 วนั X 18 หลุม พรอ้มพรอ้มแค็ดด้ีและ - ค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

   รถกอลฟ์ (1 คนั ต่อ นักกอลฟ์ 2 ท่าน)    - ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าโรงแรมท่ีพกั 1 คืน พรอ้มอาหารเชา้ในกวัลาลมัเปอร ์  - ค่าภาษีสนามบินและประกนัวนิาศภยักวัลาลมั 

- ค่าโรงแรมท่ีพกั 1 คืน พรอ้มอาหารเชา้+อาหารค า่ 1 มื้ อ ท่ีเก็นต้ิง    เปอร ์

- ค่ารถรบั-ส่ง  สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน, โรงแรม-สนามกอลฟ์     

- ค่าอาหารค า่ 1 มื้ อ และอาหารกลางวนั 1 มื้ อ ตามรายการระบุ  

การส ารองท่ีนัง่ - อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทาง 

การช าระเงิน - มดัจ า 5,000  ณ วนัจอง 

  - ช าระส่วนท่ีเหลือ 7 วนั กอ่นการเดินทาง 

การเปล่ียนแปลง - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงแกไ้ขราคา  

หากมีการเปล่ียนรายการตามโปรแกรมท่ีเสนอไวเ้ดิม ซ่ึงบริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบก่อน 

การยกเลิก   บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการคิดค่าธรรมเนียมดงัน้ี 

  - 10% หากมีการยกเลิก ภายใน 14 วนั 

  - 30% หากมีการยกเลิก ภายใน 10 วนั 

  - 50% หากมีการยกเลิก ภายใน   5 วนั 

  - 100% หากมีการยกเลิก ภายใน 48 ช.ม. 

การคืนเงิน - บริษัทฯ จะคืนเงินใหใ้นกรณี ท่ีตวัแทนออกเอกสารก ากบัพรอ้มดว้ย VOUCHER ของบริษัท ฯ ชุดเดิม 

ความรบัผิดชอบ - บริษัทฯ ท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการจดัน าเท่ียว มิอาจรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นไดก้บั  

ทรพัยสิ์น ร่างกาย หรือ คา่ใชจ้่าย อนัเกิดจากภยัธรรมชาติ โจรกรรม จลาจล และ เหตุสุดวสิยัอืน่ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ 

 ส ารองท่ีนัง่ไดท่ี้ 

บริษทั อบาคสัทราเวิล เซอรวิ์ส จ  ากดั 
โทร. 0-2538-2287 (8 สาย), 0-2935-9270 (4 สาย) 

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

http : // www.goholidaynow.com 
[ขอ้มลูกลาง GOLF PACKAGE : KUALA LUMPUR-GENTING /01052008] 

 


