THE TRAVELLER GOLFER & FAMILY PACKAGE
PHILIPPINES-MANILA GOLF TOUR

โปรแกรม-A

4 วัน 3 คืน ตีกอล์ฟ 2 สนาม
บริษทั อบาคัสทราเวิลเซอร์วิส จากัด มีความยินดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ " THE TRAVELLER
GOLFER & FAMILY PACKAGE " ที่จดั เป็ นพิเศษเฉพาะท่านนักกอล์ฟ กับสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงทัว่ โลก รอให้ท่านพิสูจน์
และทดสอบความท้าทาย เสริมด้วยรายการทัวร์ที่น่าสนใจ ให้ท่านนักกอล์ฟ และครอบครัว, ผูต้ ิดตามด้วยบริการอันอบอุ่น
ด้วยอัธยาศัยไมตรี (* กรุณาใช้รองเท้ากอล์ฟ ปุ่ มยาง-SOFT SPIKED SHOES)
สนามกอล์ฟที่ทา้ ทายระดับ 5 ดาว และรอท่านพิสจู น์ในรายการ (โปรดใช้รองเท้ากอล์ฟแบบปุ่ มยาง – SOFT SPIKED SHOES)
1. AYALA GREENFIELDS GOLF & LEISURE CLUB ตั้งอยูห่ ่างจากย่านมากาติประมาณ 40
นาทีโดยรถยนต์ บนระดับความสูงที่ 315 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเลที่ทาให้รสู ้ ึกอากาศเย็น
สบายตลอดทั้งปี บวกกับทัศนี ยภาพของ Mount Makiling, Laguna de Bay, Tagaytay Ridge
บนผืนแฟร์เวย์ที่เขียวขจีกบั ป่ าไม้ธรรมชาติ สนามกอล์ฟ 18 หลุม พาร์ 72 ระดับแชมเปี้ ยน
ชิพคอร์ส ออกแบบโดย Robert Trent Jones Junior สุดยอดนักออกแบบสนามกอล์ฟระดับโลก
เป็ นสนามที่สวยงามที่อยากแนะนาให้ไปทดสอบ ซึ่งท่านนักกอล์ฟจะต้องประทับใจ
2. ORCHARD GOLF & COUNTRY CLUB เป็ นสนามกอล์ฟที่ต้งั อยูท่ างทิศใต้ห่างจากกรุงมะนิ ลา
40 ก.ม. ประกอบไปด้วย 2 สนามระดับแชมเปี้ ยนชิพคอร์สที่ได้รบั การออกแบบโดยนักกอล์ฟ
ระดับตานานชั้นยอดของโลก 2 คน คือ Arnold Palmer และ Gary Player พื้ นที่นี้เดิมเป็ นสวน
มะม่วงขนาดใหญ่ที่หลายหลุมยังคงมีตน้ มะม่วงให้ได้เห็นอยูห่ ลากหลาย สนาม
The Palmer Course เคยได้ใช้เป็ นสนามแข่งขันรายการ Johnnie Walker Classic 1995 และ
1996 ซึ่งมีนักกอล์ฟชั้นนาระดับโลกมาแข่งมากมาย และยังใช้เป็ นสนามของ
Tour Qualifying School of the Asian PGA 1997 อีกด้วย
3. THE RIVIERA GOLF CLUB ตั้งอยูห่ ่างจากกรุงมะนิ ลาประมาณ 56 ก.ม. ทางทิศใต้ เป็ น
สนามที่เหมาะสาหรับนักกอล์ฟทุกระดับฝี มือตั้งแต่มือใหม่จนถึงมือโปร มีสนามแชมเปี้ ยนชิพ
คอร์สถึง 2 สนาม ออกแบบโดยแชมป์ เปี้ ยนรายการ The Masters ถึง 2 คน สนามแรก 18
หลุม ออกแบบโดย Fred Couple แชมป์ เมื่อปี 1992 ในสไตล์ Hawaiian Resort Course
ที่ไม่ยากมาก เหมาะสาหรับนักกอล์ฟมือใหม่ถึงมือกลางๆ เล่นสนุ ก และ อีกสนาม 18 หลุม
ออกแบบโดย Bernhard Langer แชมป์ เมื่อปี 1985 และ 1993 ระยะ 7,000 หลา พาร์ 71
เป็ นสนามที่ตอ้ งเล่นแบบวางตัว แฟร์เวย์แคบ, ยาว และมีอุปสรรคน้ า, บ่อทราย, แนวของป่ า,
ลาธาร และ หน้าผา ให้นักกอล์ฟมือดีได้พิสูจน์ ซึ่งคอร์สนี้ นักกอล์ฟซิงเกิ้ ลแฮนดิแคป อาจทา
สกอร์ถึง 90 ได้ หากไม่วางแผนการเล่นให้รอบคอบพอ
4. SPLENDIDO TAAL GOLF CLUB สนามที่ออกแบบโดย Greg Norman เป็ นสนาม 18 หลุม
พาร์ 72 ระยะ 6,997 หลา ระดับแชมเปี้ ยนชิพคอร์ส ตั้งอยูใ่ กล้กบั Tagaytay Highland
แนวของสนามกอล์ฟทอดไปตามเทือกเขา The Grand Taal ที่จะได้ชมวิวของภูเขาไฟทาลTaal Valcano และทะเลสาปที่งดงามยิง่
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กาหนดการเดินทาง 4 วัน 3 คืน
(1) วันแรก
05.00 น.
07.45 น.
11.55 น.
13.30 น.
14.30 น.

คา่

(2) วันที่สอง
06.00 น.
06.30 น.
07.30 น.

TOUR CODE: IG-MNL-RJ/TG

กรุงเทพฯ – มะนิลา – ตาไกไต
เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้า 4 แถว H,J เคาน์เตอร์ สายการบินไทย
ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 620 ไปยัง มะนิลา
ถึง สนามบิน นินอย อาเคียโน่ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) ผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นพบเจ้าหน้าที่ตวั แทนของบริษัทฯ นาท่านเดินทางไปยังภัตตาคาร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ไม่รวมในรายการ)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง ตาไกไต(Tagaytay) ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงมะนิ ลา
ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชัว่ โมง ระหว่างการเดินทางให้ท่านเพลิดเพลินชมทิวทัศน์ชนบทที่สวยงาม
เต็มไปด้วยสวนมะพร้าว, ไร่สปั ปะรดปลูกเรียงรายตามทาง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว
ภูเขาไฟตาอัล (Taal Vocano) เป็ นภูเขาไฟที่มีขนาดเล็กและตั้งอยูก่ ลางทะเลสาบตาไกไต
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ไม่รวมในรายการ)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมตามเลือก

ตาไกไต-กอล์ฟ (*)-มะนิลา
อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นรถรับท่านเดินทางไปยัง สนามกอล์ฟ SPLENDIDO TAAL GOLF AND COUNTRY CLUB
นักกอล์ฟ : เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม
(อาหารกลางวันที่คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟไม่รวมในรายการ)
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14.00 น.

19.00 น.

(3) วันที่สาม
07.00 น.
08.30 น.

จากนั้นเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงมะนิลา นาท่านชม สวน Ayala Triangle Gardens สวนแห่งนี้ เปิ ด
เป็ นทางการเมื่อปี 2010 พื้ นที่สวนเป็ นรูปสามเหลี่ยมเชื่อมระหว่างเขต Ayala Avenue และ
Paseo de Roxas ภายในมีการจัดแสดงผลงานประติมากรรมกลางแจ้ง และยังเป็ นที่ต้งั
อนุ สาวรียบ์ ุคคลสาคัญ คือ Gabriela Silang วีรสตรีผนู ้ าในการปลดแอกอิสระภาพจากสเปน
อนุ สาวรีย์ Sultan Kudarat ผูน้ ามุสลิมที่ต่อสูก้ บั สเปน และอนุ สาวรีย์ Ninoy Aquino นักการเมือง
มือสะอาดบิดาของ เบกิโน อาคิโน ประธานาธิบดีฟิลิปปิ นส์คนปั จจุบนั ที่ถูกลอบสังหารในอดีต
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร โดยให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุ กสนานกับการร้องเพลงและการ
เต้นราแบบพื้ นเมืองแบบฟิ ลิปปิ นส์ (ไม่รวมในรายการ)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมตามเลือก
มะนิลา ซิตี้ทัวร์-กอล์ฟ(*)
อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ต้งั อยูใ่ จกลางมะนิ ลาเป็ นที่ต้งั ของ
อนุสาวรีย ์ โฮเซ่ ไรซาล (Jose Rizal) ผูน้ าในการปลดแอกฟิ ลิปปิ นส์จากสเปนในช่วงปี ค.ศ.
1896-1898 และในบริเวณเดียวกันนี้ ยังเป็ นจุดที่ฟิลิปปิ นส์ประกาศอิสรภาพเหนื อ
สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1941 อนุ สาวรย์แห่งนี้ จึงมีความสาคัญต่อชาวฟิ ลิปปิ นส์ และเป็ นจุดแรก
ที่ใช้หลักกิโลเมตรแรกสาหรับนับระยะถนนทุกๆ สายในลูซอน จากนั้นนาท่านชม อินทรามูรอส
(Intramuros) ถูกสร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1571 โดยกลุ่มชาวสเปนเพื่อป้ องกันการรุกราน ภายใน
ป้ อมอินทรามูรอส ถูกสร้างขึ้ นมาเพื่อเป็ นศูนย์กลางการปกครอง, การศึกษา, วัฒนธรรม,
ศาสนา จะมีลกั ษณะสถาปั ตยกรรมแบบเมืองในสมัยยุโรปตอนกลาง มีกาแพงล้อมรอบ ค่ายป้ อม
ยามอย่างมิดชิด ถือว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิ ยมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนกรุงมะนิ ลา นา
ท่านชม โบสถ์ซานอะกุสติน (San Agustin Church) สร้างขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบ
สถาปั ตยกรรมของสเปนเป็ นสิ่งปลูกสร้างหนึ่ งเดียว ภายในอินทรามูรอสที่ไม่ถูกระเบิดใน
สงครามโลกครั้งที่ 2 ชมความงามของผนังโบสถ์ดา้ นหน้าที่ชวนมองในสไตล์ดอริก และประตู
ใหญ่ที่แกะสลักหนเป็ นรูปนักบุญอะกุสติน กับนักบุญโมนิ กที่งดงามน่ าเจริญศรัทธาเป็ นอย่างยิง่
ใกล้ๆ กับโบสถ์ยงั เป็ นที่ต้งั ของพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้าค่าไว้ให้ได้ชื่นชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น
งานศาสนศิลป์ งานประณีตศิลป์ รวมถึงงานถ้อยแบบสเปนและเม็กซิกนั จากนั้นนาท่านชม ป้ อม
ปราการซานติอาโก (Fort Santiego) สร้างมาติดกับแม่น้ าปาสิก ซึ่งถือเป็ นจุดยุทธศาสตร์สาคัญ
ในการรับมือข้าศึกศัตรู เดิมเป็ นป้ อมของทหารสเปน ปั จจุบนั เป็ นอนุ สรณ์สถานที่ระลึกถึง
Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร์ โฮเซ่ ไรซาล) ผูถ้ ูกจองจาที่นี่จนสิ้ นชีวติ ในปี ค.ศ. 1896 ในยุคสมัย
แห่งการต่อต้านอาณานิ คมสเปน ป้ อมแห่งนี้ ยังเป็ นสถานที่ถ่ายรูปงานแต่งงาน ที่บ่าวสาวจะนิ ยม
มาถ่ายรูปแต่งงานที่นี่อีกด้วย
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12.30 น.
17.30 น.
19.00 น.

(4) วันที่สี่
08.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
13.05 น.
15.20 น.

จากนั้นเดินทางไปยังสนามกอล์ฟ AYALA GREENFIELD GOLF & LEISURE CLUB
(อาหารกลางวันที่ คลับเฮ้าส์ตามอัธยาศัยไม่รวมในรายการ)
นักกอล์ฟ – ให้ท่านได้ออกรอบ 18 หลุม
รถรับท่านกลับเข้าสู่ตวั เมืองมะนิ ลา
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ไม่รวมในรายการ)
หลังอาหารนาท่านชม Solaire Resort & Casino ให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศคาสิโนสุดหรูระดับ
5 ดาว ตกแต่งไว้อย่างหรูหราเทียบเท่าคาสิโนชื่อดังที่ลาสเวกัสเลยที่เดียว ให้ท่านได้อิสระเลี่ยง
โชคกับตูส้ ล็อตกว่า 1,200 ตู ้ และ โต๊ะพนันในแบบต่างๆ กว่า 300 โต๊ะ อิสระช็อปปิ้ ง SM Mall
of Asia เป็ นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย (พื้ นที่กว่า 200 ไร่) ท่านสามารถเลือกซื้ อ
สินค้า Brand name หรือเลือกซื้ อของฝากต่างๆ
จากนั้นนาท่านเข้าพัก ณ โรงแรมตามเลือก

มะนิลา-กรุงเทพฯ
อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถรับท่านเดินทางไปยังสนามบิน
เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินไทย
ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ TG 621
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


(*) สนามกอล์ฟ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะจองสนามอืน่ ที่เทียบเท่าให้ หากสนามที่เลือกเต็มหรือสลับวันให้ตามความ
เหมาะสม

เราสร้างความประทับใจ ในความแตกต่างด้วย “คุณภาพ” และ “บริการ”
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เพิรธ์ กอล์ฟแพ็คเกจ 4 วัน 3 คืน ตีกอล์ฟ 2 สนาม
TOUR CODE: IG-MNL-RJ/TG
ราคาตั้งแต่วนั ที่
HOTEL PLAN-A

อัตราค่าบริการ
ไม่มีหวั หน้าทัวร์
มีหวั หน้าทัวร์
ไม่มีหวั หน้าทัวร์
มีหวั หน้าทัวร์

นักกอล์ฟ ผูใ้ หญ่ นอนคู่ ท่านละ
ผูต้ ิดตาม ผูใ้ หญ่ นอนคู่ ท่านละ
นอนเดี่ยว เพิ่ม

HOTEL PLAN-B

8 ท่าน

12 ท่าน

8 ท่าน

12 ท่าน

45,700.52,900.-

41,900.48,500.-

47,400.55,000.-

43,700.50,500.-

37,900.45,100.-

34,100.40,700.-

39,600.47,200.-

35,900.42,700.-

6,700.-

6,700.-

8,400.-

8,400.-

* ท่านที่มีตวั ๋ เครื่องบินแล้ว ลดท่านละ 12,000.* ตัว๋ เครื่องบินการบินไทยชั้นประหยัด หากจอง BOOKING “Q” CLASS เพิ่มท่านละ 4,400.- สะสมไมล์ได้ 100%
* ตัว๋ เครื่องบินการบินไทยชั้นธุรกิจจอง BOOKING “J” CLASS เพิ่มท่านละ 19,700.- สะสมไมล์ได้ 125%

โรงแรมที่ใช้ในรายการ (หรือเทียบเท่า)
HOTEL PLAN-A
TAGAYTAY
MANILA

:
:

SUMMIT RIDGE TAGAYTAY (CLASSIC ROOM)
HOTEL JEN MANILA (DELUXE ROOM)

HOTEL PLAN-B
TAGAYTAY
:
MANILA
:
สนามกอล์ฟในรายการ

TAAL VISTA (SUPERIOR ROOM-MOUNTAIN WING)
DUSIT THANI MANILA (DELUXE ROOM)

SPENDIDO TAAL GOLF CLUB
AYALA GREENFIELD CLUB
ORCHARD GOLF CLUB
RIVIERA GOLF CLUB

หากเล่นกอล์ฟ WEEKDAY ลดท่านละ 800.- จากราคาแพ็คเกจ
หากเล่นกอล์ฟ WEEKDAY ลดท่านละ 800.- จากราคาแพ็คเกจ
หากเล่นกอล์ฟ WEEKEND เพิ่มท่านละ 1,400.-/WEEKDAY เพิ่มท่านละ 1,400 จาก AYALA GC.
หากเล่นกอล์ฟ WEEKEND เพิ่มท่านละ 1,850.-/WEEKDAY เพิ่มท่านละ 1,750 จาก AYALA GC.

อัตรานี้ รวม

อัตรานี้ ไม่รวม

* ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ ของการบินไทย
กรุงเทพฯ–มะนิ ลา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
BOOKING “V” CLASS สะสมไมล์ได้ 25%
* ภาษี สนามบินและค่าธรรมเนี ยมน้ ามัน
* ค่าที่พกั โรงแรม 3 คืน พร้อมอาหารเช้า
* รถรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม และ โรงแรม-สนามกอล์ฟ/PRIVATE BUS
* GREEN FEE 18 หลุม – 2 สนาม / WEEKEND
* ค่าแค็ดดี้ และค่ารถกอล์ฟ (นักกอล์ฟ 2 ท่าน/คัน)
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุ
* ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ของ AIG/PLAN-C
ทุนประกันชีวิต 1,500,000 บาท/ค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท
* มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น (English Speaking Guide)
* ค่าหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากประเทศไทย (กรณีตอ้ งการ)

* อาหารกลางวัน+อาหารคา่
* ค่าทาหนังสือเดินทาง
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากที่รายการระบุ
เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สงั ่ เพิ่มเอง
ค่าโทรศัพท์ ซักรีด มินิบาร์ ฯลฯ
* ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
* ค่าแค็ดดี้
* ค่าทิป, คนขับรถ, มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
* ค่าทิปหัวหน้าทัวร์

ข้อควรทราบ
* หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานได้ไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

การจองและการชาระเงิน
1.ชาระมัดจาท่านละ 15,000.- บาท ภายในไม่เกินวันที่ 15 มี.ค. 59
2.ชาระงวดสุดท้ายทั้งหมด ภายในไม่เกินวันที่ 08 เม.ย. 59
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การโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ : ชื่อบัญชี บจก.อบาคัส ทราเวิล เซอร์วิส / ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.
ธนาคาร
ไทยพาณิชย์

สาขา
โชคชัย 4

ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์

หลายเลขบัญชี
127-2-29363-9

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยทุกประการ กรุณาใช้วธิ ีโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ ด้านบนแล้วส่ง FAX ใบ PAY IN มาที่หมายเลขแฟ็ กซ์
0-2931-1177 และ 0-2931-0078 หรือทาการ SCAN ส่งมายัง e-mail: abacus@goholidaynow.com โดยระบุชื่อของท่าน และเจ้าหน้า
ที่ของบริษัทฯ ที่ดูแลท่าน จากนั้นบริษัทจะออกใบสาคัญรับเงิน แล้วส่งกลับให้ท่านไว้เป็ นหลักฐาน

การออกเอกสารการเดินทาง
ตั ๋วเครื่องบิน : ออกตัว๋ ให้หลังจากวันที่ได้รบั การชาระเงินงวดที่สองแล้ว ภายในไม่เกิน 2 วัน
ตั ๋วรถไฟ, HOTEL VOUCHER, SERVICE VOUCHER : ออกให้หลังจากวันที่ได้รบั การชาระเงินงวดสุดท้ายแล้ว ภายใน
ไม่เกิน 3-5 วัน
การรับ/ส่ง เอกสารการเดินทางพร้อมข้อมูลประกอบการเดินทางทั้งหมด : ภายในไม่เกิน 7 วัน หลังจากการรับ
ชาระเงินงวดสุดท้าย
เงื่อนไข, ข้อกาหนด, ค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าธรรมเนี ยม หากมีการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงต่างๆ จากท่านดังต่อไปนี้
LAND ARRANGEMENT :
ค่าธรรมเนี ยม 10% หากยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ภายใน 45 วัน ก่อนการเดินทาง
ค่าธรรมเนี ยม 30% หากยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง
ค่าธรรมเนี ยม 50% หากยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง
ค่าธรรมเนี ยม 70% หากยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ภายใน 5 วัน ก่อนการเดินทาง
ค่าธรรมเนี ยม 100% หากยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ภายใน 2 วัน ก่อนการเดินทาง
ตั ๋วเครื่องบิน : จะมีขอ้ กาหนดและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละสายการบิน
หมายเหตุ :
บริษัท อบาคัสทราเวิลเซอร์วิส จากัด ( ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LT.D )เป็ นเพียงตัวแทนจัดนาเที่ยวเพื่อ
จัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่นเครื่องบิน , รถ , เรือ ฯลฯ เพื่ออานวยความสะดวกสบายในการเดินทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากอันเกิดจาการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของ พาหนะเดินทาง อุบตั ิเหตุ
ภัยธรรมชาติและอื่นๆ ระหว่างการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ
บริษัทฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญ
หายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่ไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญเสียดังกล่าว

สารองที่นัง่ ได้ที่

บริษทั อบาคัส ทราเวิล เซอร์วิส จากัด
โทร. 0-2538-2287 (5 สาย)
แฟ็ กซ์. 0-2931-1177(แผนกทัวร์), 0-2931-0078 (แผนกตัว๋ )
e-mail : abacus@goholidaynow.com
http : // www.goholidaynow.com
[ DATA-ABACUS/PACKAGE GOLF: MANILA GOLF TOUR 4D3N /09032016/BY TCA/ARK]
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