
THE TRAVELLER GOLFER & FAMILY PACKAGE  
 

SINGAPORE – BINTAN GOLF PACKAGE 

โปรแกรม B - 3 วนั  2 คืน ตกีอล์ฟ 2 สนาม 45 หลุม  
 

 
TOUR CODE: GP – SIN1BIN1/B – RB/HT/TG  

 

 บริษทั อบาคสั ทราเวิล เซอรวิ์ส จ  ากดั มีความยินดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ “ABACUS PARADISE PROGRAME” ท่ี

จดัเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอลฟ์ กบัสนามกอลฟ์ท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลก รอใหท้่านพิสูจน์ และทดสอบความทา้ทาย เสริมดว้ยรายการทวัร์

ท่ีน่าสนใจ และบริการอนัอบอุ่นดว้ยอธัยาศยัไมตรี  

 เกาะบินตนั (BINTAN ISLAND) เกาะสวรรคแ์หง่ใหมล่่าสุดท่ีปัจจุบนัเพียบพรอ้มไปดว้ยกลุ่มรีสอรท์ และสนามกอลฟ์ระดบั 5 

ดาว หลายแหง่เรียงราย อิงแอบกบัธรรมชาติป่าท่ีเขียวชอุ่ม , หาดทรายขาวละเอียด และน ้าทะเลใสอย่างลงตวัแหล่งพกัผ่อนท่ีอยู่หา่ง

จากสิงคโปรโ์ดยเรือเฟอรร่ี์เพียง 55 นาที  

 

สนามกอลฟ์ระดบั 5 ดาวที่รอใหท้่านไปพิสูจนค์วามทา้ทาย    (*กรุณาใชร้องเทา้กอลฟ์ ปุ่มยาง – SOFT SPIKED SHOES) 

RIA BINTAN GOLF CLUB เป็นสนามกอลฟ์ระดบั CHAMPIONSHIP COURSE ออกแบบโดย GARY PLAYER ซ่ึงจะมี OCEAN COURSE 

18 หลุม และ FOREST COURSE 18 หลุม (ปัจจุบนัเปิดใหเ้ล่น 9 หลุมก่อน) เป็นสนามท่ีทา้ทาย และสวยงาม ไม่แพส้นามท่ีมี

ช่ือเสียงอ่ืนๆทัว่โลก โดยไดร้บัรางวลัมากมาย อาทิเช่น รางวลัรองอนัดบั 1 BEST GOLF RESORT IN ASIA 2000, รองอนัดบั 1 BEST 

COURSE IN INDONESIA 2000 และ รองอนัดบั 1 BEST PAR 4 IN ASIA 2000 จากหลุม 8 OCEAN COURSE จาก นิตยสาร ASIAN 

GOLF MONTHLY รวมถึงไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็น TOP 100 GOLF COURSE FOR 1999 จาก U.S. GOLF DIGEST เป็นประกนัวา่ท่าน

จะตอ้งประทบัใจ และมีความสุขกบัเกมสก์อลฟ์ท่ามกลางทศันียภาพท่ีสวยงามของธรรมชาติอนัสมบูรณข์องทะเล และป่าเขาไปพรอ้มๆ

กนั 

 

BINTAN LAGOON RESORT & GOLF CLUB สนามระดบั CHAMPIONSHIP COURSE ประกอบไปดว้ย JACK NICKLAUS SEAVIEW 

COURSE 18 หลุม เป็นสนามแรกในอินโดนีเซียท่ีเป็นฝีมือการออกแบบโดย “เจา้หมีทอง” นักกอลฟ์อมตะตลอดกาล ซ่ึงบรรจงสรา้ง

อยา่งพิถีพิถนั ใหก้ลมกลืนไปกบัภูมิประเทศท่ีเป็นธรรมชาติท่ีสุด และอีกสนาม IAN BAKER – FINCH WOODLANDS COURSE 18 

หลุม เป็นสนามท่ีใหค้วามรูสึ้กแบบ AUSTRALIAN ผสม EUROPEAN ซ่ึงท่านนักกอลฟ์จะไดพ้บความทา้ทายครบทุกรูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 - 

โปรแกรม B  3 วนั 2 คืน ตีกอลฟ์ 2 สนาม 

รายละเอียดการเดินทาง   TOUR CODE: GP–SIN1BIN1/B–RB/HT/TG ตัง้แต่ 15 ต.ค. 54 – 30 พ.ย. 54 
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(1)  วนัแรก  กรงุเทพฯ – สิงคโปร ์- ซิต้ีทวัร ์  (D)   

      08.15 น.  เช็คอิน ณ สนามบินสวุรรณภมิู เคานเ์ตอร ์สายการบินไทย ประต ู2 แถว H,J  

      11.15 น.  เหินฟ้าสู ่สิงคโปร ์โดยสายการการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 413  

      14.30 น. เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปรผ์า่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ รถรอรับทา่น

เดินทางไปเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก ยา่นถนนออรช์าด  

จากนัน้น าทา่นนัง่รถชมตวัเมืองสิงคโปรท์ี่เจริญเติบโตรดุหนา้อยา่งรวมเร็ว ดว้ยอาคาร, งาน

สถาปัตยกรรมทนัสมยัมากมาย จากนัน้ใหท้า่นไดม้ีเวลาช็อปป้ิงอิสระยา่นถนนออรช์าด 

       ค า่   อาหารค า่มื้อพิเศษซีฟู๊ดที่ JUMBO SEAFOOD RESTAURANT  

  จากนัน้น าทา่นยงัโรงแรมที่พกั 

        พกัที่โรงแรม RENDEZVOUS GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  วนัท่ีสอง สิงคโปร ์– เกาะบินตนั - กอลฟ์  (B,D)    

      06.30 น.                รับประทานอาหารเขา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม/เชค้เอา้ท ์

      07.30 น.                รถมารับไปยงัทา่เรือ  

      08.00 น. เช็คอิน ณ ท่าเรอื TANAH MERAH FERRY, TERMINAL เคานเ์ตอร ์RIA BINTAN เพ่ือรบั 

BOARDING PASS โดยแลก VOUCHER  

      09.10 น.                ออกเดินทางสู ่เกาะบินตนั โดยเรือเฟอรร่ี์ที่ทนัสมัย 

      09.05 น.    ถึง ท่าเรอืบินตนั (เวลาบินตนัชา้กว่า SINGAPORE 1 ช.ม.)/จากนั้นเจา้หนา้ที่ของ RIA BINTAN รอรับ

ทา่นน าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าท่านสู ่สนามกอลฟ์ RIA BINTAN GOLF  

     10.36-10.44 น. นกักอลฟ์ – ขอเชญิทา่นออกรอบ 27 หลมุ ที่ RIA BINTAN OCEAN BLUE COURSE (*) และ 

FOREST COURSE 

                 อาหารกลางวนับนคลบัเฮา้สส์นามกอลฟ์ (ไมร่วมในรายการ)  

     18.00 น.                รถรับทา่นไปยงัภตัตาคาร 

     19.00 น.                อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ทอ้งถ่ิน KAMPOENG NELAYAN RESTAURANT  

 พกัที่โรงแรม RIA BINTAN GOLF LODGE  
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เราสร้างความประทบัใจ ในความแตกตา่ง ด้วย “คุณภาพ” และ “บริการ” 

(3)  วนัท่ีสาม กอลฟ์ – สิงคโปร ์– กรงุเทพฯ  (B)    

      06.00 น.     อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

      06.30 น.   เช็คเอา้ทแ์ลว้ รถมารับไปยงัสนามกอลฟ์ที่ BINTAN LAGOON RESORT    

      07.30 น.    นกักอลฟ์ – ขอเชญิทา่นออกรอบ 18 หลมุ ที่ BINTAN LAGOON RESORT สนาม JACK 

NICKLAUS SEAVIEW COURSE   

      12.00 น.     อาหารกลางวัน ณ คลับเฮา้ส ์สนามกอลฟ์ (ไมร่วมในรายการ) 

      14.00 น.            รถรับทา่นจากสนามกอลฟ์เพื่อเดินทางไปยงัทา่เรือ 

      14.30 น.     เช็คอิน ณ ทา่เรือ BANDAR BENTAN TELANI FERRY TERMINAL    

      15.35 น.     เรือออกเดินทางสู ่สิงคโปร์ 

      17.35 น.    ถึง ทา่เรือ TANAH MERAH FERRY TERMINAL รถมารอรับเพื่อเดินทางสู ่สนามบินชางฮี  

      18.30 น.  เช็คอิน ณ เคานเ์ตอร ์สายการบินไทย 

      20.50 น.     ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 410 ส ู ่กรงุเทพฯ 

      22.10 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวัสดิภาพ 

 

*********************** 

(*)  บรษิทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะขอสลบัสนามหรอืจองเวลาออกรอบ ในกรณีสนามท่ีตอ้งการไมว่่าง 
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TOUR CODE: GP – SIN1BIN1/B – RB/HT/TG  โปรแกรม B – 3 วนั 2 คืน ตีกอลฟ์ 2 สนาม 45 หลมุ  
 

อตัราค่าบรกิาร       ตัง้แต่ - 
 

อตัราค่าบรกิาร (เดินทางอยา่งต ่า 8 ท่าน) นอนค ู่/นอนสาม นอนเด่ียว 

นกักอลฟ์            -               ท่านละ 37,900.- 43,900.- 

 

* ตัว๋เครือ่งบินชัน้ประหยดัหาก BOOKING “Q” CLASS ไดล้ดท่านละ 1,000.- 

อตัราน้ีรวม      อตัราน้ีไม่รวม 

- ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรงุเทพฯ-สิงคโปร-์กรงุเทพฯ ของสายการบินไทย - ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จา่ย3% 

  ชัน้ประหยดั BOOKING “H” CLASS      - คา่บรรทกุสมัภาระ น.น. เกิน 20 ก.ก. 

- ภาษีสนามบินทกุแห่งและ คา่ประกนัวินาศภยัและ   - คา่อาหาร/เคร่ืองดื่มอื่นๆที่ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ 

  คา่ธรรมเนียมน า้มนั อตัรา 4,420.- บาท ณ วันที ่   - คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอื่นๆ เชน่ คา่ท าหนงัสือเดิน 

  08 มี.ค. 55 อาจเปล่ียนแปลงได ้ณ วันออกตัว๋       ทาง,มินิบาร,์โทรศัพท ์ฯลฯ 

- โรงแรมที่พกั 1 คืน พรอ้มอาหารเชา้ที่ SINGAPORE ระดบั 4 ดาว  - คา่ธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงจากสายการบิน 

- โรงแรมที่พกั 1 คืน พรอ้มอาหารเชา้ที่ เกาะบินตนั/RIA BINTAN     กรณีหลงัการออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้   

  GOLF LODGE       - หัวหนา้ทวัรเ์ดินทางพรอ้มคณะจากประเทศ 

- อาหารค า่ 2 มื้อ        ไทยใหบ้ริการตลอดการเดินทาง    

- รถรับ-สง่ สนามบิน-โรงแรม-ทา่เรือ-สนามกอลฟ์-ทา่เรือ-สนามบิน          - คา่ทิปแค็ดดี้   

- เรือเฟอรร่ี์ ไป-กลบั สิงคโปร-์บินตนั     - คา่ทิปคนขบัรถ, คนขนกระเป๋า, ไกด๊ท์อ้งถ่ิน 

- เลน่กอลฟ์ 18 หลมุ ที่ BINTAN LAGOON RESORT      ตามธรรมเนียม 

  และ 27 หลมุที่ RIA BINTAN GOLF      - คา่ทิปหัวหนา้ทวัร ์ขึน้อยูก่ับความพอใจในการให ้

- ฟรีแคดดี้ – (SUBJECT TO AVAILABLE)/ 1 คนตอ่     บริการ 

  นกักอลฟ์ 2 ทา่น (เฉพาะ RIA BINTAN)     

- รถกอลฟ์ 1 คนั / 2 คน        

- บริการขนยา้ยถงุกอลฟ์ (GOLF BAG HANDLING)     

- บริการ SPECIAL IMMIGRATION CLEARENCE ขาเขา้และ VIP DEPARTURE   

  CLEARANCE ขาออก ที่ทา่เรือบินตนั         

- ประกนัภยัการเดินทางตา่งประเทศทนุประกนั 500,000.- บาท    

- ไกด๊ท์อ้งถ่ินพดูภาษาไทยหรืออังกฤษดแูลเฉพาะที่สิงคโปร ์             

               

การส ารองท่ีนัง่และการช าระเงิน 

- มดัจ า 14,000 บาท ในวันส ารองที่นัง่ ภายในวนัท่ี 12 มี.ค. 55 

- ช าระสว่นที่เหลือทัง้หมดกอ่นเดินทางภายใน วนัท่ี 02 เม.ย. 55 

 

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก 

** กอ่น 30 วัน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ คิดคา่ใชจ้า่ย 10% 

** กอ่น 21 วัน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ คิดคา่ใชจ้า่ย 30% 

** กอ่น   7 วัน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ คิดคา่ใชจ้า่ย 50% 

** กอ่น   3 วัน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ คิดคา่ใชจ้า่ย 100% 

 

 
 
 
 
 
 

ประเทศท่ีไม่ตอ้งใชวี้ซา่เชา้ประเทศอินโดนีเชีย 

มีจ านวน 11 ประเทศ ดงันี้ สิงคโปร,์ ชลีิ, บรไูน, มาเลเชยี

, โมนิคโค, ฮอ่งกง, มาเกา๊, ฟิลิปปินส,์ เปร,ู เวียดนาม และ

ประเทศไทย 
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เราสร้างความประทบัใจ ในความแตกตา่ง ด้วย “คุณภาพ” และ “บริการ” 

 
เง่ือนไขและระเบียบการทัว่ไป 

*  ราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

*  WEEKDAY :       จนัทร ์– พฤหัสบดี 

*  WEEKEND :       ศกุร ์– อาทิตย ์, 1 วันกอ่นวันหยดุตามประเพณี และ วันหยดุตามประเพณีของอินโดนีเซีย และสิงคโปร์ 

*  นกักอลฟ์ตอ้งแสดงบัตร HANDICAP CARD หรือแจง้ AVERAGE SCORE / 18 HOLES เมื่อท าการจอง 

*  ตอ้งมาเช็คอินและรับตัว๋ FERRY BOARDING PASSES ที่ TC 12 ทา่เรือ TANAH MERAH FERRY TERMINAL – SINGAPORE  

   อยา่งนอ้ย1 ช.ม. กอ่นเวลาเรือออก 

*  กรณุาให ้TIP ส าหรับ CADDY ตามธรรมเนียม 

*  แคดดี้ถือว่าเป็นการแถมบริการใหฟ้รี แตท่ัง้นี้ขึน้อยูก่บัว่ามีหรือไม่ 

*  หากตอ้งการ UPGRADE หอ้งพกัเป็น DELUXE SEAVIEW ROOM จา่ยเพิ่ม 1,100.- ตอ่ หอ้งตอ่ คืนที่ BINTAN LAGOON  

    RESORT 

*  การยกเลิกหากแจง้นอ้ยกว่า 72 ช.ม. หรือ NO-SHOWS ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิใหท้ัง้จ านวน 

*  การจองหอ้งพกั และสนามกอลฟ์ขึน้อยูก่บัสนามว่าว่างหรือไม ่บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะสลบัหรือเปล่ียนแปลงใหต้ามความ 

    เหมาะสม 

หมายเหต ุ

 * บริษทั อบาคัส ทราเวิล เซอรวิ์ส จ ากดั (ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.) เป็นเพียงตวัแทนจดัน าเที่ยว เพื่อจัดหา

โรงแรมที่พกั  อาหาร และพาหนะเดินทาง เชน่ เคร่ืองบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษทัฯ ไม่

สามารถที่จะรับผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากการนดัหยดุงาน ความลา่ชา้ของพาหนะเดินทาง อบุัติเหต ุภยัธรรมชาติและอื่นๆ ระหว่าง

การทอ่งเที่ยวทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

 * บริษทัฯ จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้ง คา่ชดใชจ้ากสายการบิน โรงแรมหรือบริษทัขนสง่เมื่อเกิดการสญูหาย

ของสมัภาระระหว่างการเดินทาง แตไ่มร่ับผดิชอบต่อการสญูหายดังกลา่ว 

 * บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงก าหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคาไดต้ามความเหมาะสม และ ความ

จ าเป็นที่เกิดขึน้ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ แตย่ึดถือประโยชนท์ี่ทา่นสมาชกิไดร้ับเป็นส าคัญ 

 * ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองประจ าประเทศไทย และทางฝ่ายต่างประเทศปฏิเสธการเดินทางออกไปหรือเขา้ประเทศ

อื่นๆ ของท่านนัน้ ถือว่าเป็นเหตผุลและกฎหมายระหว่างประเทศ ทางบริษทัฯ ไมส่ามารถคืนเงนิคา่บริการไมว่่าทัง้หมดหรือบางสว่น

แกท่า่น 

 * ระหว่างการเดินทาง ถา้ทา่นไมไ่ดท้อ่งเที่ยวพรอ้มคณะ หรือ ถอนตวัออกจากคณะ บริษทัฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ 

 * แมว้่าการเดินทางเขา้สู ่ สิงคโปร ์ ไมต่อ้งขอวีซ่าลว่งหนา้ แตเ่ป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางจะตอ้งตรวจสอบหนงัสือเดินทาง 

(PASSPORT) ใหม้ีอายกุารใชง้านเพื่อเดินทางไดต้อ้งมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารองท่ีนัง่ไดท่ี้ 

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

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