THE TRAVELLER GOLFER & FAMILY PACKAGE
NEW ZEALAND GOLF LEISURE

เริ่ มต้ นที่

PROGRAME-A - NORTH ISLAND 5 DAYS

51,500.-

เล่นกอล์ฟ 2 สนาม
ขากลับสามารถแวะช็อปปิ้ งฮ่องกงได้ในราคาพิเศษ

* เดินทางได้ ทุกวัน
* เดินทางอย่ างต่า 4 ท่ าน
TOUR CODE : GP-AKL1-GN/CX
ท่ าน
บริษทั อบาคัส ทราเวิล เซอร์วิส จากัด มีความยินดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ “THE TRAVELLER GOLFER &
FAMILY PACKAGE” ที่จดั เป็ นพิเศษเฉพาะท่านนักกอล์ฟ กับสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงทัว่ โลก รอให้ท่านพิสจู น์ และทดสอบ
ความท้าทาย เสริมด้วยรายการทัวร์ที่น่าสนใจ และบริการอันอบอุ่นด้วยอัธยาศัยไมตรี
นิวซีแลนด์ ประเทศที่สวยงามไปด้วยธรรมชาติที่เป็ นทรัพยากรอันทรงคุณค่า อากาศดีมีความเจริญ สะอาด
ปลอดภัย และที่สาคัญค่าใช้จา่ ยไม่แพง ท่านจะได้พบวัฒนะธรรมที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวของชาวพื้ นเมืองชาวเมารี
ชาวตะวันตกที่ไปตั้งรกรากเอาความเจริญเข้ามา ชาวเอเซียที่แสวงหาความก้าวหน้า และฝูงแกะที่มีจานวนมากกว่าพลเมือง
ของประเทศ
เกาะเหนือ-สนามกอล์ฟที่ทา้ ทายระดับ 5 ดาว และรอท่านพิสูจน์ในรายการ (กรุณาใช้รองเท้ากอล์ฟปุ่ มยาง – SOFT SPIKE)
THE FORMOSA AUCKLAND COUNTRY CLUB สนามกอล์ฟระดับ CHAMPIONSHIP COURSE
ระยะ 7,254 หลา พาร์ 70 ออกแบบโดย BOB CHARLES ใช้เป็ นสนามจัดแข่งขัน NZ OPEN
1998 ล้อมรอบด้วยน้ าทะเลของ THE SOUTHERN OCEAN ซึ่งท่านจะสามารถชื่นชมกับทิวทัศน์
ที่สวยงามของ THE HAURAKI GULF ได้ถึง 16 หลุม เป็ น 1 ในสนามที่ได้รบั การยกย่องว่าเป็ น
THE MOST CHALLENGING PGA-RATED GOLF COURSE.
GULF HARBOUR COUNTRY CLUB ตั้งอยูห่ ่างจากตัวเมือง AUCKLAND 40 นาที บนแหลมที่
สวยงามชื่อ WHANGAPARAOA PENNINSULA ใช้เป็ นสนามที่จดั แข่งขันรายการใหญ่ระดับโลก คือ
1998 WORLD CUP OF GOLF ออกแบบโดย ROBERT TRENT JONES JNR ซึ่งถือว่าเป็ นผลงาน
ระดับ MASTERPIECE มีทศั นี ยภาพทั้งเป็ นแบบเนิ นเขา และ ทะเลของอ่าว HAURAKI GULF บาง
หลุมท่านสามารถจะรูส้ ึกได้วา่ คล้ายๆ กับเล่นที่สนาม PEBBLE BEACH และแต่ละหลุมจะมีชื่อ
เรียกเป็ นภาษาชาวเมารี ที่มีความหมายแปลกๆกันไป
WAIRAKEI GOLF CLUB เป็ นสนามเก่าแก่ที่สุดในนิ วซีแลนด์ซึ่งได้รบั การดูแลปรับปรุงอยูเ่ สมอ
ออกแบบโดยแชมป์ BRITISH OPEN 5 สมัยคือ PETER THOMSON ได้รบั การจัดอันดับเป็ นสนาม
ดีที่สุด 1 ใน 5 ของนิ วซีแลนด์ ตั้งอยูใ่ กล้กบั ทะเลสาปเทคาโป และเมืองตากอากาศโรโตรัว เป็ น
สนามพาร์ 72 สไตล์ LINK COURSE ที่ทา้ ทาย
THE GRANGE GOLF CLUB สนามระดับแชมเปี้ ยนชิฟคอร์ส ระยะ 6533 หลา พาร์71 ที่ทา้ ทาย
ท่านด้วยแฟร์เวย์ที่แคบ และกรีนเร็ว ซึ่งจะทาให้นักกอล์ฟพิสูจน์ผีมือของตัวเองว่าแน่ แค่ไหน
TITIRANGI GOLF AND COUNTRY CLUB อีกสนามที่อยูใ่ นระดับแชมเปี้ ยนชิพ ระยะ 6,311 หลา
พาร์ 70 ออกแบบโดย ALISTER MACKENZIE DESIGNED COURSE
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NEW ZEALAND GOLF LEISURE PACKAGE

กาหนดการเดินทาง
(1) วันแรก
07.50/09.30 น.
09.50/11.30 น.
13.45/15.10 น.
15.30/20.25 น.

PROGRAME – A / เกาะเหนือ

5 วัน 3 คืน ตีกอล์ฟ 2 สนาม

TOUR CODE : GP- AKL1-GN/CX
กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-โอ๊คแลนด์
เช็คอินที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 เคาน์เตอร์ สายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิค
หมายเลข 14
ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CX 708/CX 750 ไปยังสนามบินฮ่องกง
ถึง สนามบิน CHEK LAP KOK แวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อโดยสายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 117

(2) วันที่สอง
06.20/11.15 น.

โอ๊คแลนด์
ถึง สนามบินโอ๊คแลนด์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้น
พบเจ้าหน้าที่ตวั แทนของบริษัทฯ นาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั
จากนั้นให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถเลือกซื้ อทัวร์เพิ่มเติมได้ซึ่งทาง
บริษัทฯ มีบริการแนะนาให้

(3) วันที่สาม
เข้า
09.00 น.

โอ๊คแลนด์-กอล์ฟ (*)
(B)
อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นักกอล์ฟ : ให้ท่านได้ออกรอบ18หลุม ณ สนามกอล์ฟ 1 ใน 2 สนามที่ท่านเลือก(*)
GULF HARBOUR C.C. หรือ MURIWAI G.C. ( LINK COURSE )
ผูต้ ิดตาม : อิสระตามอัธยาศัย ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้ อทัวร์เพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ มี
แนะนาให้

(4) วันที่สี่
08.00 น.
09.00 น.

โอ๊คแลนด์-กอล์ฟ (*)
(B)
อาหารเช้า ณ โรงแรม
นักกอล์ฟ : รถรับท่านเดินทางไปยังสนามกอล์ฟ 1ใน 3 สนาม (*) FORMOSA G.C. ,
THE GRANGE G.C. หรือ TITIRANGI G.C. (*) และนัดหมายเวลามารับท่านกลับ
โรงแรม
ผูต้ ิดตาม : อิสระตามอัธยาศัย ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้ อทัวร์เพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ มี
แนะนาให้
หลังอาหารคา่ ท่านสามารถพักผ่อนและย่อยอาหารได้ที่ SKY CITY & CASINO ซึ่ง
หลากหลายไปด้วยความบันเทิง, โชว์ตระการตาหรือเสี่ยงโชคที่คาสิโนอันหรูหรา

คา่

** THE FORMOSA AUCKLAND COUNTRY CLUB **

** GULF HARBOUR COUNTRY CLUB **
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(5) วันที่หา้
07.00 น.
05.00/10.00 น.
05.35/10.30 น.
07.35/12.50 น.
15.15/20.30 น.

18.40/22.10 น.
22.20/23.50 น.

โอ๊คแลนด์-ฮ่องกง – กรุงเทพ ฯ
(B)
อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เสร็จแล้วเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
รถรับท่านเดินทางไปสนามบินโอ๊คแลนด์
เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิค
ออกเดินทางโดย สายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 118/CX 108
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK ของฮ่องกง แวะเปลี่ยนเครื่อง
สิทธิพิเศษ แวะพักค้างคืนที่ฮ่องกงได้ในรายการของ HONGKONG
SUPERSTOP ในราคาพิเศษ หรือหาที่พกั เองตามอัธยาศัย
ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ CX 703/CX 709
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ


(*)
สนามกอล์ฟ สามารถเลือกได้ 2 ใน 5 สนามที่ระบุไว้ขา้ งต้น (บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะจองสนาม อื่นที่
เทียบเท่าให้ หากสนามที่เลือกเต็มหรือสลับวันให้ตามความเหมาะสม)
เที่ยวบินขากลับ ฮ่องกง – กรุงเทพฯ กรณีแวะพักค้างคืนที่ฮ่องกง
CX 713 HKG – BKK 08.55 – 10.30
CX 751 HKG – BKK 14.25 – 16.00
CX 701 HKG – BKK 15.50 – 17.30
CX 703 HKG – BKK 18.40 – 20.20
CX 709 HKG – BKK 22.10 – 23.50

** THE GRANGE GOLF CLUB **

** WAIRAKEI GOLF CLUB **

เราสร้างความประทับใจ ในความแตกต่าง ด้วย “คุณภาพ” และ “บริการ”
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NEW ZEALAND GOLF LEISURE PACKAGE PROGRAME – A / เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน ตีกอล์ฟ 2 สนาม
TOUR CODE : GP- AKL1-GN/JT/CX

ราคาตัง้ แต่ วันที่

อัตราค่าบริการ (อย่างต ่า 4 ท่าน)

3 STAR

4 STAR

5 STAR

นักกอล์ฟ
ผูใ้ หญ่ - นอนคู่
- นอนเดีย่ วเพิ่ม
- นอนสามลด

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

51,500.8,000.1,000.-

52,500.8,800.1,300.-

53,900.9,900.1,300.-

36,000.25,700.-

37,000.26,700.-

38,400.28,000.-

2,900.5,800.850.-

3,050.6,100.900.-

3,450.6,900.1,000.-

ผูต้ ิดตาม
ผูใ้ หญ่ - นอนคู่
ท่านละ
เด็ก (2-12 ปี ) นอนกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง

พักต่อ
ผูใ้ หญ่ - นอนคู่ / คืน
- นอนเดี่ยว / คืน
เด็ก (ไม่เสริมเตียง) / คืน

โรงแรมในรายการ
3 STAR HOTEL
4 STAR HOTEL
5 STAR HOTEL

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

: MERCURE AUCKLAND HOTEL หรือเทียบเท่า
: SKY CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
: HYATT REGENCY HOTEL หรือเทียบเท่า

* ราคาไม่สามารถใช้ได้ หากตรงกับงาน TRADE FAIR ต่างๆ *
* HONG KONG SUPERSTOP : แวะพักที่ฮ่องกง (ไม่รวมอาหารเช้า, รถรับ-ส่ง สนามบิน) ในราคานอนคู่เริ่มต้นที่ท่านละ
830 บาท / คืน โดยเลือกพักได้ 1 ใน 9 โรงแรม ดังนี้ PANDA / MAJESTIC / HARBOUR PLAZA METROPOLIS /
HARBOUR PLAZA HONG KONG / ROYAL PLAZA สาหรับฝั ง่ เกาลูน และ CITY GARDEN / JW MARRIOTT / NOVOTEL
CENTURY HARBOUR สาหรับฝั ง่ ฮ่องกง

อัตรานี้ รวม
*
*
*
*

ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด BOOKING “ S “ CLASS
ค่าที่พกั โรงแรม 3 คืน พร้อมอาหารเช้าที่โฮ๊คแลนด์
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากที่รายการระบุ
GREEN FEE 18 หลุม – 2 สนาม
(หากตรงกับวันหยุดราชการ เพิ่มท่านละ 800 บาท / สนาม )
* MOTORISED CARTS นักกอล์ฟ 2 ท่าน ต่อ 1 คัน
(หาก 1 ท่าน ต่อ 1 คัน เพิ่มอีกท่านละ 600 บาท/18 หลุม
* รถรับส่งสนามบิน – โรงแรม – สนามกอล์ฟ แบบ
PRIVATE

อัตรานี้ ไม่รวม
* ค่าทาหนังสือเดินทาง
* ค่าทาวีซ่า
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากที่รายการระบุ
เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สงั ่ เพิ่มเอง
ค่าโทรศัพท์ ซักรีด มินิบาร์ ฯลฯ
* ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
* ค่าประกันวินาศภัย, ค่าธรรมเนี ยมน้ ามัน
* ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง

สนามกอล์ฟที่สามารถเลือกเล่นเพิ่มเติม (Green fee 18 Holes+Golf car sharing twin+2 ways private transfer)
** TITIRANGI G.C.
ท่านละ 6,900.** GRANGE
ท่านละ 6,900.-

การจอง/สารอง
อย่างน้อย 45 วัน ก่อนเดินทาง (ไม่รวมเวลาการยืน่ วีซ่า)

การชาระเงิน
1. มัดจาท่านละ 5,000 บาท ณ วันจอง อย่างน้อย 45 วัน ก่อนเดินทาง
2. ชาระงวดที่สอง ท่านละ 30,000 บาท พร้อมค่าภาษีสนามบิน, ค่าประกันวินาศภัย และค่าธรรมเนี ยมน้ ามัน ก่อน
DEADLINE การออกตัว๋ เครื่องบิน อย่างน้อย 3 วัน
3. ชาระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง อย่างน้อย 7 วัน
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AUCKLAND SIGHTSEEING

Validity: 01 Oct 2008 – 31 Mar 2009
รายการทัวร์ เลือกซือ้ เพิ่มเติม TOUR CODE: SS-AKL-SC ส่ วนลด พิเศษ 10 % เมื่อซือ้ พร้ อมแพ็คเกจทัวร์ !!
CODE
TOUR-1
Morning
Tour –2
afternoon

DURATION
Auckland Highlights Tour
09.00-12.15
นาท่านชมสถานที่สาคัญของเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของ ( AM TOUR )
ประเทศนิ วซีแลนด์ ในย่านธุรกิจและย่านการค้า ข้ามสะพานฮาร์ 14.00-17.00
เบอร์บริดจ์ขนไปชมวิ
ึ้
วของเมือง 36 องศา บนเม้าท์อีเดน เข้าชม ( PM TOUR )

TOUR-1K

Auckland Highlights Tour + Kelly Tarton’s

TOUR DESCRIPTION

ADULT

CHILD

NZD 66

NZD 33

- TBA -

- TBA -

09.15-16.00 NZD 130

NZD 65

พิพิธภัณฑ์สงครามแล้วมีเวลาให้ช็อปปิ้ งย่านพาร์แนลวิลเลจ

09.00-12.15

รายการทัวร์เหมือน Tour-1 แต่เพิ่มบัตรผ่านประตูเข้าชม Kelly
Tarlton’s antarctic Encounter and Underwater World เข้าไป
ด้วย รวมรถ รับ-ส่ง โรงแรม
TOUR-1TC

TOUR-6V

TOUR-7R

Spectacular Auckland Tour

ทัวร์ชมเมืองโอ๊คแลนด์เต็มวัน โดยรถโค้ชและล่องเรือจิบน้ าชา
และกาแฟชมอ่าว, พร้อมขึ้ นชมทิวทัศน์บนหอคอย SKY TOWER
Rotorua Day Tour ( Train / Coach )
07.45-20.15
นาท่านเดินทางสู่โรโตรัวโดยรถไฟ GEYSERLAND EXPRESS และ
ท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศอันร่มรื่นและความงามของทุ่ง
หญ้า WAIKATO และมุง่ สู่โรโตรัว เมื่อเดินทางถึงนาท่านสัมผัสกับ
บรรยากาศร่มรื่นของ RAINBOW SPRING และชมปลาเท้าว์ที่มีชื่อ
ของโรโตรัว จากนั้นท่านจะได้พบกับแกะนานาชนิ ดและชมการ
สาธิตการตัดขนแกะที่ RAINBOW FARM และนาท่านมุง่ หน้าสู่
ศูนย์วฒ
ั นธรรมและบ่อโคลนเดือดของชนเผ่าเมารีที่
WHAKAREWAREWA จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่โอ๊คแลนด์

Waitomo and Rotorua Day Trip

- TBA -

- TBA -

07.30-20.15 NZD 325

NZD 162.50

แวะชมความงามภายในถ้าจะพบหนอนเรืองแสงนับล้านๆ ตัว
ประดับประดาอย่างสวยงามเกาะอยูบ่ นผนังถ้า และนาท่าน
เดินทางสู่โรโตรัว ท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศร่มรื่นของ
RAINBOW SPRING และชมปลาเท้าร์ที่มีชื่อของโรโตรัว จากนั้น
ท่านจะได้พบกับแกะนานาชนิ ดและชมการสาธิตการตัดขนแกะที่
RAINBOW FARM จากนั้นนาท่านมุ่งหน้าสู่ศูนย์วฒ
ั นธรรมและบ่อ
โคลนเดือดของชนเผ่าเมารีที่ WHAKAREWAREWA จากนั้นนา
ท่านเดินทางกลับสู่โอ๊คแลนด์

สารองที่นัง่ ได้ที่

บริษัท อบาคัสทราเวิล เซอร์วิส จากัด
โทร. 0-2538-2287 (10 สาย), 0-2935-9270
แฟ็ กซ์. 0-2931-1177, 0-2931-0078

e-mail : abacus@goholidaynow.com
http : // www.goholidaynow.com
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การเปลี่ยนแปลง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขราคา หากมีการเปลี่ยนรายการตามโปรแกรมที่เสนอไว้เดิม ซึ่งบริษัทฯ
จะแจ้งให้ทราบก่อน
การยกเลิก

บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังนี้
10 %
30 %
50 %
100 %

หากมีการยกเลิก ภายใน
หากมีการยกเลิก ภายใน
หากมีการยกเลิก ภายใน
หากมีการยกเลิก ภายใน

30 วัน
14 วัน
05 วัน
48 ชม.

การคืนเงิน
บริษัทฯ จะคืนเงินให้ในกรณีที่ตวั แทนออกเอกสารกากับพร้อมด้วย VOUCHER ของบริษัทฯ ชุดเดิม

ความรับผิดชอบ
บริษัทฯ ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการจัดนาเที่ยว มิอาจรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้ นได้รบั ทรัพย์สิน
ร่างกาย หรือ ค่าใช้จา่ ย อันเกิดจากภัยธรรมชาติ โจรกรรม จลาจล และเหตุสุดวิสยั อื่น ๆ ที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของ
บริษัทฯ

เอกสารในการขอวีซ่า













หนังสือเดินทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน พร้อมสาเนาถ่ายเอกสาร 1 ชุด
รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 2 นิ้ ว
สาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ใบรับรองการทางานของบริษัทฯ ที่ทางานอยู่ สาเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
หลักฐานการเงิน โดยใช้สาเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
ข้าราชการจะต้องมีจดหมายลางานจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด
เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจาตัวนักเรียน
เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี จะต้องมีใบอนุ ญาตจากผูป้ กครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบ
รับรองจากมารดา หรือ หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา
ใบเปลีย่ นชื่อ (ถ้ ามี)
ผู้ใหญ่อายุ 70 ปี จะต้ องมีใบรับรองแพทย์ และใบประกันสุขภาพ (จากบริ ษัทประกันภัย)
ตัว๋ เครื่องบิน ระบุวนั เดินทางไปกลับ

หมายเหตุ
* รายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
* บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองนิ วซีแลนด์ ห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศ
สารองที่นัง่ ได้ที่

บริษทั อบาคัสทราเวิล เซอร์วิส จากัด
โทร. 0-2538-2287 (10 สาย), 0-2935-9270
แฟ็ กซ์. 0-2931-1177, 0-2931-0078

e-mail : abacus@goholidaynow.com
http : // www.goholidaynow.com
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