
ปักก่ิงกอลฟ์แพ็คเก็จ 

4 วนั 

 

 
 

บรษิทั อบาคสั ทราเวิล เซอรวิ์ส จ ากดั มีความยนิดีขอเชิญท่านเดินทางสู่เมืองหลวงแห่งอารยธรรม ความยิง่ใหญ่

ของชนชาติชาวเอเซียจากอดีตนับจากพนัปีจนถึงปัจจบุนั “กรงุปักก่ิง” ศูนยก์ลางแห่งการปกครอง, การทหาร หน่ึงใน

มหาอ านาจของโลกดุจดงัพญามงักร ชาวจีนท่ีมปีระชากรมากท่ีสุดในโลก และกระจายอยูทุ่กมุมโลก อาหารจีนท่ีขึ้ นช่ือลือชา 

สมุนไพรจากธรรมชาติท่ีมีสรรพคุณอนัน่าพิศวงท่านจะไดช้ม ชมหอเบิกฟ้าเทียนถาน กายกรรมปักก่ิง จตุัรสัเทียนอนัเหมิน 

เยอืนพระราชวงัโบราณกู่กง พระราชวงัฤดูรอ้นอี้ เหอหยวน นัง่สามลอ้จีนชมหมู่บา้นวฒันธรรม 700 ปี บา้นหตูง ชิมเป็ดปักก่ิง

ตน้ต ารบัพสิูจน์ความอลงัการของก าแพงเมืองจีน(จี้ หยงกวน) ช่ืนชมและร่วมภาคภูมิใจกบัสนามกีฬาโอลิมปิค 2008 ท่ีใช้

เทคโนโลยลี ้าสมยัในการออกแบบและก่อสรา้งส าหรบัมหกรรมกีฬาท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของมวลมนุษยชาติและพลาดไม่ไดก้บัการ

ทดสอบสนามกอลฟ์ระดบั World Class ท่ีท่านจะตอ้งประทบัใจ 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง TOUR CODE : IG – BJS – CI 

(1) วนัแรก กรุงเทพฯ – ปักก่ิง   (D)   พฤหสับด ี

08.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเขา้ 4  

เคาน์เตอรก์ารบินไทย ROW H-J ส าหรบัชั้นประหยดั / ROW A-B ส าหรบัชั้นหน่ึงและชั้นธุรกิจ 

10.10 น. ออกเดินทางสู่ ปักก่ิง โดยเท่ียวบินท่ี TG 614   

15.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน กรุงปักก่ิง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้ 

เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเขา้เช็คอินยงัโรงแรมท่ีพกั 

18.00 น. อาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
20.00 น. น าท่านชมโชวอ์นัตระกำรตำ ปักก่ิงไนทโ์ชว ์มากมายดว้ยสาวงามท่ีผ่านการคดัสรรนับรอ้ยท่ามกลางแสง

สีและฉากอนัวจิิตร  ใหท่้านรบัทราบเร่ืองราวและประวติัความเป็นมาของประเทศจีนตั้งแต่สมยัอดีต

จนถึงยุคปัจจบุนั  

จากน้ันน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
 

(2) วนัท่ีสอง กอลฟ์(*) - สนำมกีฬำโอลิมปิค  (B,L,D)   ศุกร ์

06.00 น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

06.30 น. รถรบัน าท่านเดินทางสู่สนามกอลฟ์ 

08.00 น. เชิญท่านทดสอบสนามกอลฟ์ 18 หลุม “BEIJING HONGHUA INTERNATIONAL GOLF CLUB” เป็นสนามท่ีใช้

แขง่ขนัรายการ Volvo China Open 2006 ท่ีบรรจุอยูใ่นโปรแกรมของ PGA European Tour และเป็นสนาม

กอลฟ์ยอดนิยมอนัดบั 1 ท่ีไดร้บัคดัเลิอกใหจ้ดั Golf Event ของประเทศจีนมากมายหลายครั้งสนามไดร้บั

การออกแบบโดย Nick Faldo เปิดบริการอยา่งเป็นทางการเมื่อเดือน เม.ย. 2004 ตั้งอยูใ่นบริเวณพื้ นท่ีท่ีใช้

จดัการแขง่ขนั Asian Games และ Olympic Games ทางทิศเหนือของกรุงปักก่ิง 
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13.30 น. อาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของ Golf Range 

14.30 น. น าท่านชมสถำนที่จดังำนกีฬำระดบัโลกโอลิมปิค 2008 ท่ีชาวจีนลว้นภาคภูมิใจกบัสิ่งก่อสรา้งท่ีมี

เทคโนโลยลี ้าสมยั อาทิ BIRD NEST STADIUM อฒัจรรยท่ี์จะใชจ้ดัพิธีเปิด-ปิด การแขง่ขนักีฬามนุษยชาติท่ี

ปักก่ิง ปี 2008 เดือน 8 วนัท่ี 28 เวลา 8 โมง (20.00 น) จุผูช้มได ้91,000 ท่ีนัง่ มีรูปลกัษณภ์ายนอก

คลา้ย รงันกมีโครงตาขา่ยเหล็กสีเทาเหมือนก่ิงไมหุ้ม้เพดานและพนังอาคารท าดว้ยวสัดุโปร่งใส และ WATER 

CUBE อฒัจรรยอ์ีกแห่งท่ีมีรูปลกัษณค์ลา้ย กอ้นน ้าส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่เป็นโครงสรา้งท่ีใชพ้ลงังานแสงอาทิตย์

ในการเดินเคร่ืองเพื่อกรองน ้าเสียของสระว่ายน ้า และก าแพงอาคารเหมือนฟองน ้าท่ีเคล่ือนไหวตลอดเวลา 

หมู่บา้นนักกีฬาโอลิมปิคท่ียิง่ใหญ่ เป็นตน้ จากน้ันน าท่านเขา้ชม ศูนยวิ์จยัทำงกำรแพทยแ์ผนโบรำณ รบั

ฟังเร่ืองราวเกี่ยวกบัววิฒันาการทางการแพทยแ์ละปัจจบุนัการแพทยแ์ผนปัจจุบนัไดม้ีการส่งเสริมการรกัษา

โรคดว้ยการใชย้าสมุนไพร ซ่ึงมมีานานกว่าพนัปีแลว้ พรอ้มทั้งรบัฟังกำรวินิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชำญ 

19.00 น. อาหารค า่เมนูพิเศษกุง้มงักร Dragon Lobster 

20.00 น. หลงัอาหารกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 
 

(3) วนัท่ีสำม กอลฟ์ (*) – พระรำชวงัฤดรูอ้น – เป็ดปักก่ิง (B,L,D)  เสำร ์

06.00 น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

06.30 น. รถรบัท่านเดินทางสู่สนามกอลฟ์ 

08.00 น. นกักอลฟ์ : น าท่านเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ PINE VALLEY GOLF RESORT & COUNTRY CLUB (*) ตั้ง 

อยูห่่างจากใจกลางเมืองไปทางทิศตะวนัตก ประมาณ 60 ก.ม. ท่ีท่านจะไดเ้ห็นภาพของก าแพงเมืองจีน 

ลอ้ไปกบัทศันียภาพของภูเขาท่ีสวยงาม เป็นสนามท่ีบรรจงสรา้งระดบั 5 ดาว และไดร้บัการยอมรบัวา่เป็น  

THE MOST EXCLUSIVE PRIVATE CLUB IN CHINA ซ่ึงประกอบดว้ยสนามกอลฟ์ 18 หลุม ท่ีเป็น JACK  

NICKLAUS SIGNATURE COURSE และ 27 หลุม JACK NICKLAUS II LINKS COURSE, มี 2 คลบัเฮา้สท่ี์ 

ใหญ่โตหรูหรา, โรงแรม 5 ดาว BOUTIQUE HOTEL, มี WORLD CLASS SPA, มีศูนยสุ์ขภาพ, บา้นพกั 

แบบ VILLA, สวนสาธารณะท่ีจดัไวอ้ยา่งสวยงาม สนามกอลฟ์น้ียงัไดร้บัเป็นสนามท่ีจดัการแขง่ขนั  

JOHNNIE WALKER CLASSIC 2005 เมื่อวนัท่ี 21-24 เม.ย. 2005 ท่ีผ่านมา และท่ีส าคญัท่ีสุดสนาม 

กอลฟ์แห่งน้ีเจำ้ของเป็นคนไทย 

13.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

14.30 น. หลงัอาหารกลางวนัน าท่านไปชมการสาธิตใช ้“ครีมบวัหิมะ” เป่าซถูงั ท่ีมีคุณสมบติัในการรกัษาผิวหนัง 

ท่ีถูกความรอ้นลวก ซ่ึงครีมน้ีทางรฐับาลจีนไดส่้งทาช่วยคนไทย ตอนรถแกส๊ระเบิดท่ีถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 

15.30 น. น าท่านชม พระรำชวงัฤดรูอ้นอ้ีเหอหยวน อุทยานท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ 

จีนในรปูแบบต่างๆ ประกอบดว้ยภูเขาทะเลสาบ เก๋งจีน เจดีย ์ท่ีสวดมนต ์สะพานหินและเรือหินอ่อน สรา้ง 

ขึ้ นครั้งแรก เมื่อราว 800 ปีก่อน ไดเ้คยถูกท าลายอยา่งรุนแรงถึงสองครั้ง เมื่อกองทพัพนัธมิตรบุกยดึกรุงปัก 

กิ่ง ท่ีน่ีเคยเป็นพระราชวงัท่ีประทบัของ พระนำงซูสไีทเฮำ 
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17.30 น. หลงัอาหารค า่น าท่านสมัผสักบับรรยากาศยามเยน็ของปักก่ิงโดยน าท่านนัง่รถสามลอ้ถีบแบบจนีโบราณเขา้ 

ไปสมัผสักบับรรยากาศชุมชนจนีโบราณ ท่ีแสดงถึงฐานะของคนแต่ละบา้นตั้งแต่คนธรรมดา พอ่คา้เศรษฐี  

ขนุนาง มีอายุกวา่ 200 ปี จากน้ันน าท่านไปบริเวณทะเลสาบสมัผสักบับรรยากาศรา้นขายของเคร่ืองด่ืม  

คาราโอเกะ ท่ีพกัผ่อนของชาวปักก่ิง 

18.30 น. รบัประทำนอำหำรม้ือพิเศษ เป็ดปักก่ิง ณ ภตัตำคำร QUANJUDE HOUHAI ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในปักก่ิง ท่ีเคย

ตอ้นรบัผูน้ าและบุคคลส าคญัทัว่โลกมามากมาย 

20.00 น. หลงัอาหารค า่ใหท่้านไดเ้ดินยอ่ยอาหารและเหลิดเพลินกบัการช็อปป้ิงท่ี ถนนหวงัฟูจิ่ง ถนนคนเดินในช่วงค า่

ท่ีคึกคกัท่ีสุดของปักก่ิง แหล่งรวมสินคา้นานาชนิดและมีหา้งสรรพสินคา้มากมาย ชมบรรยากาศยามราตรี

ของเมืองปักก่ิงท่ีประดบัประดาดว้ยแสงไฟท่ีสวบงาม ไดเ้วลาพอสมควร จากน้ันน าท่านกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 
 

(4) วนัท่ีสี่ ปักก่ิง - กรุงเทพฯ     (B)  อำทิตย ์

08.00 น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

09.00 น. เช็คเอา้ทแ์ลว้ จากน้ันเขา้ ชมวดัลำมะ ยงเหอกงวดัใหญ่ท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงในกรุงปักก่ิง สรา้งขึ้ นในปี 

ค.ศ. 1694 แต่เดิมเป็นพระราชวงัหยงเหอกง เคยเป็นต าหนักท่ีประทบัของจกัรพรรด์ิหยง่เจิ้ น ผูเ้ป็นพระราช

บิดาของจกัรพรรด์ิเฉียนหลงแห่งราชวงศชิ์ง ต่อมาแต่ช่วงกลางศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มาท่ีน่ีไดก้ลายเป็น

ศูนยก์ลางของศาสนาพุทธนิกายมหายานและศิลปแบบธิเบต นมสัการพระพุทธรูปอารยเมตไตรยท่ี์งดงาม

และสูงถึง 23 เมตร โดยเช่ือกนัว่าเป็นงานแกะสลกัจากไมจ้นัทน์องคใ์หญ่ท่ีสุดในโลกและไดถู้กบนัทึกไวใ้น

กินเนสบุ๊คประดิษฐานอยูภ่ายในศาลาหม่ืนสุข 

10.30 น. น าท่านชมความเป็นอยูข่องชุมชนยำ่นตลำดรสัเซีย ซ่ึงเป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ีอยูบ่นถนนยาวกว่า 400 เมตร 

ตั้งอยูภ่ายในบริเวณท่ีตั้งของสถานฑตูนานาชาติ มีรา้นคา้กว่า 300 รา้นตั้งเรียงรายไปตามสองขา้งถนน ไม่

ว่าจะเป็นผา้ไหม, เส้ือผา้, งานฝีมือ, เคร่ืองหนัง, ของท่ีระลึก ฯลฯ ในราคาขายปลีกและส่ง 

13.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

14.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

15.50 น. เช็คอิน ณ เคาน์เตอร ์กำรบินไทย 

17.50 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี TG 615 สู่ กรุงเทพฯ 

22.00 น. ถึง สนำมบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

   

********************************** 
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เราสรา้งความประทบัใจ ในความแตกต่าง ดว้ย “คุณภำพ” และ “บริกำร” 

ปักก่ิงกอลฟ์แพ็คเกจ  4 วนั 3 คืน ตีกอลฟ์ 2 สนำม 36 หลมุ   01สิงหำคม 2552 – 30 กนัยำยน 2552 

TOUR CODE: IG-BJS-CI 

อตัรำค่ำบริกำร นกักอลฟ์ / นอนคู่ พกัเดี่ยว 
PERIOD 

โรงแรม ดำว 4 ทำ่น 6 ทำ่น 8 ทำ่น เพิ่ม 

NIKKO JINGLUN 4 
42,500.- 41,500.- 40,000.- 4,500.- AUG’ 09 

43,500.- 42,500.- 41,000.- 4,500.- SEP’ 09 

FOUR POINTS BY SHERATON 5 
44,500.- 43,500.- 42,000.- 6,500.- AUG’ 09 

45,900.- 44,900.- 43,400.- 6,500.- SEP’ 09 

 

** ตัว๋เคร่ืองบินชั้นธุรกิจ / BOOKING “J” CLASS เพิ่มท่านละ 17,000.- บำท 

** ราคาไม่สามารถใชไ้ดใ้นช่วงงาน TRADE  FAIR ** 
 

อตัรำน้ีรวม       อตัรำน้ีไม่รวม 

-  ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพ ฯ – ปักก่ิง – กรุงเทพ ฯ   -  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

   ชั้นประหยดั สำยกำรบินไทย / BOOKING “V” CLASS/สะสมไมลไ์มไ่ด ้ -  คา่อาหารเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

-  โรงแรมท่ีพกั 3 คืน พรอ้มอาหารเชา้     -  คา่ใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ค่าท าหนังสือ 

-  อาหารค า่ 3 มื้ อ  + อาหารกลางวนั 2 มื้ อ ตามระบุ / DELUXE MENU     เดินทาง , มินิบาร ์, คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 

-  รถรบั-ส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามกอลฟ์-สนามบิน   -  คา่ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ  

-  GREEN FEE+CADDY FEE + GOLF CAR (2 ท่าน/1คนั)/2 สนาม    

-  ทวัรท่ี์ปักก่ิง ตามรายการ       

-  มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินพูดภาษาไทยใหบ้ริการท่ีปักก่ิง 

-  คา่วซี่าจีนแบบธรรมดา 4 วนั 

-  ภาษีสนามบินทุกแหง่, ค่าประกนัวนิาศภยัและค่าธรรมเนียมน ้ามนัคิดอตัรา ณ วนัท่ี 1 ส.ค. 52 จ านวน 5,240 บาท ซ่ึงอาจมีการ   

    เปล่ียนแปลงสูงขึ้ นหรือต า่ลงไดข้ึ้ นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนและสถานการณน์ ้ามนัโลกในวนัออกตัว๋เคร่ืองบิน 

-  ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศทุนประกนั 2,000,000 / PLAN-C ของ AIG 
 

กำรส ำรองท่ีนัง่และกำรช ำระเงิน 

- มดัจ าท่านละ 15,000.-  ในวนัส ารองท่ีนัง่ ไม่เกิน 30 วนั ก่อนการเดินทาง 

- ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งน้อยไม่ต า่กวา่ 7 วนัท าการ  
 

เง่ือนไขและระเบียบกำรทัว่ไป 

*  ราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

*  WEEKDAY :       จนัทร ์– ศุกร ์

*  WEEKEND :       เสาร ์– อาทิตย ์, และ วนัหยุดตามประเพณีของจีน 

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

*  กรุณาให ้TIP ส าหรบั CADDY ตามธรรมเนียม (โดยปกติเป็นเงิน 50 หยวน / 18 หลุม) 

*  การยกเลิกหากแจง้น้อยกวา่ 72 ช.ม. หรือ NO-SHOWS ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใหท้ั้งจ านวน 

*  การจองหอ้งพกั และสนามกอลฟ์ขึ้ นอยูก่บัสนามวา่วา่งหรือไม่ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะสลบัหรือเปล่ียนแปลงใหต้ามความ 

    เหมาะสม 
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กำรเปล่ียนแปลง   ***บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงแกไ้ขราคา หากมีการเปล่ียนแปลงรายการตามโปรแกรมท่ี

เสนอไวเ้ดิม ซ่ึงบริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบก่อน 

กำรยกเลิก     บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการคิดค่าธรรมเนียมดงัน้ี 

  10%  หากมีการยกเลิก ภายใน 21 วนั 

  30%  หากมีการยกเลิก ภายใน 14 วนั 

  50%  หากมีการยกเลิก ภายใน 5 วนั 

  100% หากมีการยกเลิก ภายใน 48 ชม. 

กำรคืนเงิน     บริษัทฯ จะคืนเงินใหใ้นกรณี ท่ีตวัแทนออกเอกสารก ากบัพรอ้มดว้ย VOUCHER ของบริษัทฯชุดเดิม 

ควำมรบัผิดชอบ  บริษัทฯท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการจดัน าเท่ียว มิอาจรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นไดก้บั 

ทรพัยสิ์น ร่ายกาย หรือ คา่ใชจ้า่ย อนัเกิดจากภยัธรรมชาติ โจรกรรม จลาจล และ เหตุสุดวสิยัอื่นๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ 

 

เอกสำรกำรขอวีซ่ำจนี 

 ** หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน 

 **  รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 2 น้ิว 

**  ส าเนาทะเบียนบา้น บตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้ม)ี 
 

หมำยเหต ุ

 * บริษัท อบาคสั ทราเวิล เซอรว์ิส จ ากดั (ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.) เป็นเพียงตวัแทนจดัน าเท่ียว เพื่อ

จดัหาโรงแรมท่ีพกั  อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เคร่ืองบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในการเดินทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถท่ีจะรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าชา้ของพาหนะเดินทาง อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ

และอื่นๆ ระหว่างการท่องเท่ียวทั้งภายในและต่างประเทศ 

 * บริษัทฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้ง ค่าชดใชจ้ากสายการบิน โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื่อเกิดการสูญ

หายของสมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่ไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายดงักล่าว 

 * บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกเปล่ียนแปลงก าหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคาไดต้ามความเหมาะสม และ 

ความจ าเป็นท่ีเกิดขึ้ น โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ แต่ยดึถือประโยชน์ท่ีท่านสมาชิกไดร้บัเป็นส าคญั 

 * ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองประจ าประเทศไทย และทางฝ่ายต่างประเทศปฏเิสธการเดินทางออกไปหรือเขา้

ประเทศอื่นๆ ของท่านน้ัน ถือวา่เป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่วา่

ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ท่าน 

 * ระหว่างการเดินทาง ถา้ท่านไม่ไดท่้องเท่ียวพรอ้มคณะ หรือ ถอนตวัออกจากคณะ บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ 

 * แมว้่าการเดินทางเขา้สู่ ฮ่องกง ไม่ตอ้งขอวีซ่าล่วงหน้า แต่เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางจะตอ้งตรวจสอบหนังสือเดินทาง 

(PASSPORT) ใหม้ีอายุการใชง้านเพื่อเดินทางไดต้อ้งมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป 

 

 

 

 

 

ส ารองท่ีนัง่ไดท่ี้ 

บริษทั อบำคสัทรำเวิล เซอรวิ์ส จ  ำกดั 
โทร. 0-2538-2287 (10 สาย), 0-2935-9270  

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

http : // www.goholidaynow.com 
[ขอ้มลูกลาง PACKAGE GOLF: BEIJING GOLF PACKAGE/06082009/ARK] 
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