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 บริษทั อบาคสัทราเวิลเซอรวิ์ส จ  ากดั มีความยนิดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ " THE TRAVELLER 

GOLFER & FAMILY PACKAGE " ท่ีจดัเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอลฟ์ กบัสนามกอลฟ์ท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลก รอใหท่้านพสิูจน์ 

และทดสอบความทา้ทาย เสริมดว้ยรายการทวัรท่ี์น่าสนใจ ใหท่้านนักกอลฟ์ และครอบครวั, ผูติ้ดตามดว้ยบริการอนัอบอุ่น 

ดว้ยอธัยาศยัไมตรี (* กรุณาใชร้องเทา้กอลฟ์ ปุ่มยาง-SOFT SPIKED SHOES) 

 

สนามกอล์ฟท่ีทา้ทายระดบั 5 ดาว และรอท่านพิสจูน์ในรายการ (โปรดใชร้องเทา้กอลฟ์แบบปุ่มยาง – SOFT SPIKED SHOES) 

 

1.  AYALA GREENFIELDS GOLF & LEISURE CLUB ตั้งอยูห่่างจากยา่นมากาติประมาณ 40  

นาทีโดยรถยนต ์บนระดบัความสูงท่ี 315 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลท่ีท าใหรู้สึ้กอากาศเยน็  
สบายตลอดทั้งปี บวกกบัทศันียภาพของ Mount Makiling, Laguna de Bay, Tagaytay Ridge  

บนผืนแฟรเ์วยท่ี์เขยีวขจีกบัป่าไมธ้รรมชาติ สนามกอลฟ์ 18 หลุม พาร ์72 ระดบัแชมเป้ียน 

ชิพคอรส์ ออกแบบโดย Robert Trent Jones Junior สุดยอดนักออกแบบสนามกอลฟ์ระดบัโลก  

เป็นสนามท่ีสวยงามท่ีอยากแนะน าใหไ้ปทดสอบ ซึ่งท่านนักกอลฟ์จะตอ้งประทบัใจ 

2.  ORCHARD GOLF & COUNTRY CLUB  เป็นสนามกอลฟ์ท่ีตั้งอยูท่างทิศใตห้่างจากกรุงมะนิลา 

40 ก.ม. ประกอบไปดว้ย 2 สนามระดบัแชมเป้ียนชิพคอรส์ท่ีไดร้บัการออกแบบโดยนักกอลฟ์ 

ระดบัต านานชั้นยอดของโลก 2 คน คือ Arnold Palmer และ Gary Player พื้ นท่ีน้ีเดิมเป็นสวน 

มะม่วงขนาดใหญ่ท่ีหลายหลุมยงัคงมีตน้มะม่วงใหไ้ดเ้ห็นอยูห่ลากหลาย สนาม  

The Palmer Course เคยไดใ้ชเ้ป็นสนามแขง่ขนัรายการ Johnnie Walker Classic 1995 และ 

1996 ซ่ึงมีนักกอลฟ์ชั้นน าระดบัโลกมาแขง่มากมาย และยงัใชเ้ป็นสนามของ  

Tour Qualifying School of the Asian PGA 1997 อีกดว้ย 

3.  THE RIVIERA GOLF CLUB  ตั้งอยูห่่างจากกรุงมะนิลาประมาณ 56 ก.ม. ทางทิศใต ้เป็น 

สนามท่ีเหมาะส าหรบันักกอลฟ์ทุกระดบัฝีมือตั้งแต่มือใหม่จนถึงมือโปร มสีนามแชมเป้ียนชิพ 

คอรส์ถึง 2 สนาม ออกแบบโดยแชมป์เป้ียนรายการ The Masters ถึง 2 คน สนามแรก 18  

หลุม ออกแบบโดย Fred Couple แชมป์เมื่อปี 1992 ในสไตล ์Hawaiian Resort Course  

ท่ีไม่ยากมาก เหมาะส าหรบันักกอลฟ์มือใหม่ถึงมือกลางๆ เล่นสนุก และ อีกสนาม 18 หลุม  

ออกแบบโดย Bernhard Langer แชมป์เมื่อปี 1985 และ 1993 ระยะ 7,000 หลา พาร ์71  

เป็นสนามท่ีตอ้งเล่นแบบวางตวั แฟรเ์วยแ์คบ, ยาว และมอีุปสรรคน ้า, บ่อทราย, แนวของป่า,  

ล าธาร และ หนา้ผา ใหนั้กกอลฟ์มือดีไดพ้ิสูจน์ ซ่ึงคอรส์น้ีนักกอลฟ์ซิงเกิ้ ลแฮนดิแคป อาจท า 

สกอรถึ์ง 90 ได ้หากไม่วางแผนการเล่นใหร้อบคอบพอ 

4.  SPLENDIDO TAAL GOLF CLUB  สนามท่ีออกแบบโดย Greg Norman เป็นสนาม 18 หลุม  
พาร ์72 ระยะ 6,997 หลา ระดบัแชมเป้ียนชิพคอรส์ ตั้งอยูใ่กลก้บั Tagaytay Highland  

แนวของสนามกอลฟ์ทอดไปตามเทือกเขา The Grand Taal ท่ีจะไดช้มววิของภูเขาไฟทาล-  

Taal Valcano และทะเลสาปท่ีงดงามยิง่ 

 

 

PHILIPPINES-MANILA GOLF TOUR 
โปรแกรม-A 

4 วนั 3 คืน ตกีอลฟ์ 2 สนาม 
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ก าหนดการเดินทาง  4 วนั 3 คืน TOUR CODE: IG-MNL-RJ/TG  

 

(1) วนัแรก   กรุงเทพฯ – มะนิลา – ตาไกไต     

 05.00 น.  เช็คอินท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเขา้ 4 แถว H,J เคาน์เตอร ์สายการบินไทย 

 07.45 น.  ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน TG 620 ไปยงั มะนิลา   

  11.55 น. ถึง สนามบิน นินอย อาเคียโน่ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) ผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองแลว้ จากน้ันพบเจา้หน้าท่ีตวัแทนของบริษัทฯ น าท่านเดินทางไปยงัภตัตาคาร  

 13.30 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (ไม่รวมในรายการ) 

 14.30 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง ตาไกไต(Tagaytay) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงมะนิลา 

ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชัว่โมง ระหวา่งการเดินทางใหท่้านเพลิดเพลินชมทิวทศัน์ชนบทท่ีสวยงาม 

เต็มไปดว้ยสวนมะพรา้ว, ไร่สปัปะรดปลูกเรียงรายตามทาง จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ จุดชมววิ 

ภเูขาไฟตาอลั (Taal Vocano) เป็นภูเขาไฟท่ีมีขนาดเล็กและตั้งอยูก่ลางทะเลสาบตาไกไต 

 ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (ไม่รวมในรายการ) 

  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมตามเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (2) วนัท่ีสอง ตาไกไต-กอลฟ์ (*)-มะนิลา    

 06.00 น.  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 06.30 น. จากน้ันรถรบัท่านเดินทางไปยงั สนามกอลฟ์ SPLENDIDO TAAL GOLF AND COUNTRY CLUB 

 07.30 น. นกักอลฟ์ : เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม 

  (อาหารกลางวนัท่ีคลบัเฮา้สข์องสนามกอลฟ์ไม่รวมในรายการ) 
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 14.00 น.  จากน้ันเดินทางกลบัเขา้สู่ กรุงมะนิลา น าท่านชม สวน Ayala Triangle Gardens สวนแห่งน้ีเปิด

เป็นทางการเมื่อปี 2010 พื้ นท่ีสวนเป็นรูปสามเหล่ียมเช่ือมระหว่างเขต Ayala Avenue และ 

Paseo de Roxas ภายในมีการจดัแสดงผลงานประติมากรรมกลางแจง้ และยงัเป็นท่ีตั้ง 

อนุสาวรียบุ์คคลส าคญั คอื Gabriela Silang วรีสตรีผูน้ าในการปลดแอกอิสระภาพจากสเปน 

อนุสาวรีย ์Sultan Kudarat ผูน้ ามุสลิมท่ีต่อสูก้บัสเปน และอนุสาวรีย ์Ninoy Aquino นักการเมือง

มือสะอาดบิดาของ เบกิโน อาคิโน ประธานาธิบดีฟิลิปปินสค์นปัจจุบนั ท่ีถูกลอบสงัหารในอดีต 

 19.00 น. บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร โดยใหท่้านไดเ้พลิดเพลินสนุกสนานกบัการรอ้งเพลงและการ

เตน้ร าแบบพื้ นเมืองแบบฟิลิปปินส ์(ไม่รวมในรายการ) 

  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมตามเลือก 
 

(3) วนัท่ีสาม   มะนิลา ซิตี้ ทวัร-์กอลฟ์(*)     

 07.00 น.  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 08.30 น. น าท่านชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยูใ่จกลางมะนิลาเป็นท่ีตั้งของ 

อนุสาวรีย ์โฮเซ่ ไรซาล (Jose Rizal) ผูน้ าในการปลดแอกฟิลิปปินสจ์ากสเปนในช่วงปี ค.ศ. 

1896-1898 และในบริเวณเดียวกนัน้ี ยงัเป็นจุดท่ีฟิลิปปินสป์ระกาศอิสรภาพเหนือ

สหรฐัอเมริกา ในปี ค.ศ.1941 อนุสาวรยแ์ห่งน้ีจึงมีความส าคญัต่อชาวฟิลิปปินส ์และเป็นจุดแรก

ท่ีใชห้ลกักิโลเมตรแรกส าหรบันับระยะถนนทุกๆ สายในลูซอน จากน้ันน าท่านชม อินทรามูรอส 

(Intramuros) ถูกสรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1571 โดยกลุ่มชาวสเปนเพื่อป้องกนัการรุกราน ภายใน

ป้อมอินทรามรูอส ถูกสรา้งขึ้ นมาเพื่อเป็นศูนยก์ลางการปกครอง, การศึกษา, วฒันธรรม, 

ศาสนา จะมีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบเมืองในสมยัยุโรปตอนกลาง มีก าแพงลอ้มรอบ คา่ยป้อม

ยามอยา่งมิดชิด ถือวา่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีไม่ควรพลาดเมื่อมาเยอืนกรุงมะนิลา น า

ท่านชม โบสถซ์านอะกุสติน (San Agustin Church) สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบ

สถาปัตยกรรมของสเปนเป็นส่ิงปลูกสรา้งหน่ึงเดียว ภายในอนิทรามรูอสท่ีไม่ถูกระเบิดใน

สงครามโลกครั้งท่ี 2 ชมความงามของผนังโบสถด์า้นหนา้ท่ีชวนมองในสไตลด์อริก และประตู

ใหญ่ท่ีแกะสลกัหนเป็นรปูนักบุญอะกุสติน กบันักบุญโมนิกท่ีงดงามน่าเจริญศรทัธาเป็นอยา่งยิง่ 

ใกล้ๆ  กบัโบสถย์งัเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑท่ี์เก็บสมบติัล ้าคา่ไวใ้หไ้ดช่ื้นชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

งานศาสนศิลป์ งานประณีตศิลป์รวมถึงงานถอ้ยแบบสเปนและเม็กซิกนั จากน้ันน าท่านชม ป้อม

ปราการซานติอาโก (Fort Santiego) สรา้งมาติดกบัแม่น ้าปาสิก ซ่ึงถือเป็นจุดยุทธศาสตรส์ าคญั

ในการรบัมือขา้ศึกศตัรู เดิมเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจุบนัเป็นอนุสรณส์ถานท่ีระลึกถึง 

Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร ์โฮเซ่ ไรซาล) ผูถู้กจองจ าท่ีน่ีจนส้ินชีวติในปี ค.ศ. 1896 ในยุคสมยั

แห่งการต่อตา้นอาณานิคมสเปน ป้อมแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีถ่ายรูปงานแต่งงาน ท่ีบ่าวสาวจะนิยม

มาถ่ายรูปแต่งงานท่ีน่ีอีกดว้ย 
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  จากน้ันเดินทางไปยงัสนามกอลฟ์ AYALA GREENFIELD GOLF & LEISURE CLUB 

  (อาหารกลางวนัท่ี คลบัเฮา้สต์ามอธัยาศยัไม่รวมในรายการ) 

 12.30 น. นกักอลฟ์ – ใหท่้านไดอ้อกรอบ 18 หลุม 

 17.30 น. รถรบัท่านกลบัเขา้สู่ตวัเมืองมะนิลา 

 19.00 น. บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (ไม่รวมในรายการ) 

  หลงัอาหารน าท่านชม Solaire Resort & Casino ใหท่้านไดส้มัผสับรรยากาศคาสิโนสุดหรรูะดบั 

5 ดาว ตกแต่งไวอ้ยา่งหรูหราเทียบเท่าคาสิโนช่ือดงัท่ีลาสเวกสัเลยท่ีเดียว ใหท่้านไดอ้ิสระเล่ียง

โชคกบัตูส้ล็อตกว่า 1,200 ตู ้และ โตะ๊พนันในแบบต่างๆ กว่า 300 โต๊ะ อสิระช็อปป้ิง SM Mall 

of Asia เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย (พื้ นท่ีกว่า 200 ไร่) ท่านสามารถเลือกซ้ือ

สินคา้ Brand name หรือเลือกซ้ือของฝากต่างๆ 

  จากน้ันน าท่านเขา้พกั ณ โรงแรมตามเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) วนัท่ีสี่  มะนิลา-กรุงเทพฯ     

 08.00 น.  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 10.00 น. รถรบัท่านเดินทางไปยงัสนามบิน 

 11.00 น. เช็คอิน ณ เคาน์เตอร ์สายการบินไทย 

 13.05 น.  ออกเดินทางโดย เท่ียวบินท่ี TG 621 

 15.20 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ  

                                                 

 

 

  (*) สนามกอลฟ์ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะจองสนามอืน่ท่ีเทียบเท่าให ้หากสนามท่ีเลือกเต็มหรือสลบัวนัใหต้ามความ 

เหมาะสม 

  

เราสรา้งความประทบัใจ  ในความแตกต่างดว้ย “คุณภาพ” และ “บริการ” 
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เพิรธ์กอลฟ์แพ็คเกจ  4 วนั 3 คืน ตีกอลฟ์ 2 สนาม   

TOUR CODE: IG-MNL-RJ/TG ราคาตั้งแตว่นัที่  
 

อตัราค่าบริการ 
HOTEL PLAN-A HOTEL PLAN-B 

8 ทา่น 12 ทา่น 8 ทา่น 12 ทา่น 

นกักอลฟ์ ผูใ้หญ่ นอนคู่ ท่านละ 

  

ไม่มีหวัหน้าทวัร ์ 45,700.- 41,900.- 47,400.- 43,700.- 

มีหวัหน้าทวัร ์ 52,900.- 48,500.- 55,000.- 50,500.- 

ผูต้ิดตาม ผูใ้หญ่ นอนคู่ ท่านละ ไม่มีหวัหน้าทวัร ์ 37,900.- 34,100.- 39,600.- 35,900.- 

มีหวัหน้าทวัร ์ 45,100.- 40,700.- 47,200.- 42,700.- 

              นอนเด่ียว  เพิ่ม 6,700.- 6,700.- 8,400.- 8,400.- 

* ท่านท่ีมีตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ลดท่านละ 12,000.- 

* ตัว๋เคร่ืองบินการบินไทยชั้นประหยดั หากจอง BOOKING “Q” CLASS เพ่ิมท่านละ 4,400.- สะสมไมลไ์ด ้100% 

* ตัว๋เคร่ืองบินการบินไทยชั้นธุรกิจจอง BOOKING “J” CLASS เพ่ิมท่านละ 19,700.- สะสมไมลไ์ด ้125% 

โรงแรมที่ใชใ้นรายการ (หรือเทียบเท่า)  

HOTEL PLAN-A    

TAGAYTAY : SUMMIT RIDGE TAGAYTAY (CLASSIC ROOM) 

MANILA  : HOTEL JEN MANILA (DELUXE ROOM) 

HOTEL PLAN-B 

TAGAYTAY : TAAL VISTA (SUPERIOR ROOM-MOUNTAIN WING) 

MANILA  : DUSIT THANI MANILA (DELUXE ROOM) 

สนามกอลฟ์ในรายการ 

SPENDIDO TAAL GOLF CLUB  หากเล่นกอลฟ์ WEEKDAY ลดท่านละ 800.- จากราคาแพ็คเกจ 

AYALA GREENFIELD CLUB  หากเล่นกอลฟ์ WEEKDAY ลดท่านละ 800.- จากราคาแพ็คเกจ 

ORCHARD GOLF CLUB  หากเล่นกอลฟ์ WEEKEND เพิ่มท่านละ 1,400.-/WEEKDAY เพิ่มท่านละ 1,400 จาก AYALA GC. 

RIVIERA GOLF CLUB  หากเล่นกอลฟ์ WEEKEND เพิ่มท่านละ 1,850.-/WEEKDAY เพิ่มท่านละ 1,750 จาก AYALA GC. 

 

อตัราน้ีรวม       อตัราน้ีไม่รวม 

*  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ของการบินไทย    *  อาหารกลางวนั+อาหารค า่  

   กรุงเทพฯ–มะนิลา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยดั     *  คา่ท าหนังสือเดินทาง 

   BOOKING “V” CLASS สะสมไมลไ์ด ้25%    *  คา่ใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุ 

*  ภาษีสนามบินและคา่ธรรมเนียมน ้ามนั       เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง 

*  คา่ท่ีพกัโรงแรม 3 คืน พรอ้มอาหารเชา้       คา่โทรศพัท ์ซกัรีด มินิบาร ์ฯลฯ   

*  รถรบั-ส่ง สนามบิน-โรงแรม และ โรงแรม-สนามกอลฟ์/PRIVATE BUS     *  คา่ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%    

*  GREEN FEE 18 หลุม – 2 สนาม / WEEKEND    *  คา่แค็ดด้ี    

*  คา่แค็ดด้ี และคา่รถกอลฟ์ (นักกอลฟ์ 2 ท่าน/คนั)   *  คา่ทิป, คนขบัรถ, มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

*  คา่เขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามระบุ     *  คา่ทิปหวัหน้าทวัร ์

*  คา่ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ ของ AIG/PLAN-C    

   ทุนประกนัชีวิต 1,500,000 บาท/คา่รกัษาพยาบาล 2,000,000 บาท    

*  มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (English Speaking Guide)      

*  คา่หวัหนา้ทวัรเ์ดินทางพรอ้มคณะจากประเทศไทย (กรณีตอ้งการ)    

ขอ้ควรทราบ 

  * หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านไดไ้ม่ต า่กวา่ 6 เดือน   
 

การจองและการช าระเงิน 

          1.ช าระมดัจ าท่านละ 15,000.- บาท ภายในไม่เกินวนัท่ี 15 มี.ค. 59 

2.ช าระงวดสุดทา้ยทั้งหมด ภายในไม่เกินวนัท่ี 08 เม.ย. 59 
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 การโอนเงินเขา้บญัชีบริษัทฯ : ช่ือบญัชี บจก.อบาคสั ทราเวิล เซอรว์ิส / ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD. 

ธนาคาร สาขา ประเภทบญัชี หลายเลขบญัชี 

ไทยพาณิชย ์ โชคชยั 4 ออมทรพัย ์ 127-2-29363-9 

 เพ่ือความสะดวกและปลอดภยัทุกประการ กรุณาใชว้ธีิโอนเงินเขา้บญัชีบริษัทฯ ดา้นบนแลว้ส่ง FAX ใบ PAY IN มาท่ีหมายเลขแฟ็กซ ์ 

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

      ท่ีของบริษัทฯ ท่ีดูแลท่าน จากน้ันบริษัทจะออกใบส าคญัรบัเงิน แลว้ส่งกลบัใหท้่านไวเ้ป็นหลกัฐาน 

  

 การออกเอกสารการเดินทาง 

 ตัว๋เครื่องบิน : ออกตัว๋ใหห้ลงัจากวนัท่ีไดร้บัการช าระเงินงวดท่ีสองแลว้ ภายในไม่เกิน 2 วนั 

 ตัว๋รถไฟ, HOTEL VOUCHER, SERVICE VOUCHER : ออกใหห้ลงัจากวนัท่ีไดร้บัการช าระเงินงวดสุดทา้ยแลว้ ภายใน 

 ไม่เกิน 3-5 วนั 

 การรบั/สง่ เอกสารการเดินทางพรอ้มขอ้มูลประกอบการเดินทางทั้งหมด : ภายในไม่เกิน 7 วนั หลงัจากการรบั 

              ช าระเงินงวดสุดทา้ย 

 

              เง่ือนไข, ขอ้ก าหนด, ค่าธรรมเนียม การเปล่ียนแปลงและการยกเลิก 

              บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะคิดค่าธรรมเนียม หากมีการยกเลิกและเปล่ียนแปลงต่างๆ จากท่านดงัต่อไปน้ี 

 LAND ARRANGEMENT : 

 ค่าธรรมเนียม 10% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 45 วนั ก่อนการเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียม 30% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 30 วนั ก่อนการเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียม 50% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 15 วนั ก่อนการเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียม 70% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 5 วนั ก่อนการเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียม 100% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 2 วนั ก่อนการเดินทาง 

 ตัว๋เครื่องบิน : จะมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเฉพาะของแต่ละสายการบิน 

 หมายเหต ุ:  

บริษัท อบาคสัทราเวิลเซอรว์ิส จ ากดั ( ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LT.D )เป็นเพียงตวัแทนจดัน าเท่ียวเพื่อ

จดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่นเคร่ืองบิน , รถ , เรือ ฯลฯ เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในการเดินทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถท่ีจะรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากอนัเกิดจาการนัดหยุดงาน ความล่าชา้ของ พาหนะเดินทาง อบุติัเหตุ 

ภยัธรรมชาติและอื่นๆ ระหวา่งการท่องเท่ียวทั้งภายในและต่างประเทศ 

บริษัทฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสญู

หายของสมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่ไม่รบัผิดชอบต่อการสญูเสียดงักล่าว 
     

 
ส ารองท่ีนัง่ไดท่ี้ 

บริษทั อบาคสั ทราเวิล เซอรวิ์ส จ  ากดั 

โทร. 0-2538-2287 (5 สาย) 

แฟ็กซ.์ 0-2931-1177(แผนกทวัร)์, 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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