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มาเกา๊ – จูไห่ กอลฟ์แพ็คเกจ 

โปรแกรมพิเศษ: 3 วนั 2 คืน 

พกั จูไห่ + เล่นกอลฟ์ 3 สนาม 

 

 
บริษทั อบาคสั ทราเวิล เซอรวิ์ส จ  ากดั ขอเชิญท่านสมัผสัประสบการณใ์หม่กบัโปรแกรมการเดินทางท่ีท่านจะตอ้ง

ประทบัใจ ใหม่หรูเลิศอลงัการกบัสุดยอดโรงแรมระดบั 5 ดาว และอาหารรสเลิศ พรอ้มกบัชมความเจริญรุ่งเรืองแบบตะวนัตก

บนดินแดนตะวนัออกของมาเกา๊ และพลาดไม่ไดส้ าหรบัผูท่ี้มกีอลฟ์อยูใ่นหวัใจกบัการออกรอบในสนามกอลฟ์ชั้นน าท่ีทางเรา

ไดค้ดัสรรแลว้ในรายการ “THE TRAVELLER GOLFER & FAMILY PACKAGE”  

  

ก าหนดการเดินทาง TOUR CODE : GP-MFM2-LM/FD 

วนัแรก  กรุงเทพ – มาเกา๊ – ซิตี้ ทวัร ์- จไูห ่ (L, D)             

05.00  เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภมิู ประตทูางเข้า 2 แถว D, E เคาน์เตอร์หมายเลข 1-4 สายการบินแอร์เอเชีย 
07.00  ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี FD 3600/FD 3602 

10.30 ถึง สนามบินมาเกา๊ หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ รอรบัท่านสู่ด่านตรวจ

คนเขา้เมืองกงเป่ย จากน้ันเขา้สู่เมืองจไูห่ เดินทางสู่สนามกอลฟ์ 

เท่ียง  อาหารกลางวนั ณ คลบัเฮา้สข์องสนามกอลฟ์ 

13.00 นกักอลฟ์: เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม ที่สนามกอลฟ์ GOLDEN GULF GOLF CLUB (*) สนามกอลฟ์ 27 

หลุม ออกแบบโดย Colin Mongomorie นักกอลฟ์อนัดบัหน่ึงของ European Tour ติดต่อกนั 7 สมยั ท่ีบรรจง

สรา้งและออกแบบใหเ้ป็นสนามกอลฟ์มาสเตอรพ์ชีระดบั World Class หน่ึงของเอเชีย ในบรรยากาศแบบ 

Scottish Link Courseท่ีท่านจะไดส้มัผสัแฟรเ์วยท่ี์เป็นคล่ืนลอนหลุมทรายขนาดใหญ่และลึกโดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่อุปสรรคของลมท่ีจะคอยทา้ทายนักกอลฟ์ทุกระดบัฝีมือ 

ค า่  บริการอาหารค า่ แบบซีฟู้ด ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

  หลงัอาหาร เดินทางเขา้เช็คอินยงัโรงแรมท่ีพกั 

พกัท่ี   โรงแรม GRAND BAY VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 5 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง  จไูห่ - กอลฟ์   (B, L, D)      

07.00 น. อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

08.00 น. จากน้ันน าท่านสู่สนามกอลฟ์ 

09.00 น. ถึง สนามกอลฟ์ LAKEWOOD GOLF CLUB (*) ท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็น Top 10 the China Most  

Influentail Golf Clubs โดยหนังสือ World Executive Weekly สนามกอลฟ์ออกแบบโดย J.Michael Peollot 

ท่ามกลางบรรยกาศของทะเลสาบ, ป่าไม ้และภูเขาท่ีคงลกัษณะเดิมของธรรมชาติ มี 2 คอรส์  
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คือ Lake Course และ Moutain Course คอรส์ละ 18 หลุม พาร ์ 72 มาตรฐานระดบั International 

Championship สภาพแฟรเ์วยแ์ละกรีนท่ีไดร้บัการดูแลรกัษาอยา่งดี ท่ีท่านจะตอ้งประทบัใจ 

หรือ ท่านสามารถเลือกเล่นกอลฟ์ท่ี สนามกอลฟ์ AGILE GOLF & COUNTRY CLUB (*) สนามกอลฟ์ระดบั 

Championship Course 36 หลุม แบ่งเป็น The Southern Course 18 หลุม ท่ีออกแบบโดย กลุ่มผูอ้อกแบบ

สนามกอลฟ์ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก JMP Golf Design Group ท่ีท่านจะไดช่ื้นชมกบัทศันียภาพท่ีดา้นหน่ึงลดั

เลาะไปตามภูเขา อีกดา้นหน่ึงเป็นแอ่งน ้าธรรมชาติ ส าหรบัอีกดา้น คือ The Northern Course 18 หลุม ไดร้บั

การออกแบบโดย Lee Schmidt of Schmidt-Curley Design, Inc ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกไม่แพก้นั ท่านจะไดเ้ล่น

กอลฟ์กบัความรูสึ้กของสนามกอลฟ์ท่ีล่ืนไหลกลมกลืนไปกบัธรรมชาติเป็นสนามท่ีไดร้บัเกียรติยกยอ่งใหเ้ป็น 

“Best Fairway Maintenance Award” มาตลอด 8 ปี ต่อเน่ือง และไดร้บัรางวลั “ The Best New Golf Course 

In China” ในปี 2001 และปี 2006 ไดร้บัรางวลั “Ten Best Golf Course In China” อีกดว้ย 

10.00 น. นกักอลฟ์ : เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม 

11.30 น. อาหารกลางวนั ณ คลบัเฮา้ส ์ 

  ผูต้ิดตาม : อิสระตามอธัยาศยั 

15.00 น. รถรบันักกอลฟ์เขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

19.00 น. อาหารค า่  ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

พกัท่ี  โรงแรม GRAND BAY VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 5 ดาว 

 

วนัท่ีสาม จไูห่ – กอลฟ์ – มาเกา๊ช็อปป้ิง - กรุงเทพฯ    (B, L, D)              

06.00 น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

07.00 น. เชค้เอา้ทแ์ลว้น าท่านเดินทางสู่ “PINE VALLEY SPORTS & COUNTRY CLUB” เป็น Sport Club พื้ นท่ีมากกวา่ 

800 เอเคอร ์ ตั้งอยูใ่นแหล่งพื้ นท่ีพกัผ่อนท่ีดีท่ีสุดของจไูห่ มีทั้ง Fishing Club, Sailing Club, Hunting Club, 

Tennis Club และสนามกอลฟ์ก็เป็นหน่ึงใน 

คลบัน้ี 

08.00 นกักอลฟ์: เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม กบัสนามกอลฟ์ท่ีสวยงามติดกบัทะเลสาปและธรรมชาติอนัร่มร่ืนของ

ตน้ไมใ้หญ่ สนามกอลฟ์ 18 หลุม ท่ีไดร้บัการออกแบบในระดบั International Standard เป็นสนามสไตล ์Hilly 

Golf Course พาร ์72 ระยะ 7,050 หลา และท่ีทา้ทายท่ีสุดคือ หลุม 19 ใหนั้กกอลฟ์ไดต้ดัสินผลแพช้นะ 

หากเสมอกนัถึงหลุมท่ี 18 

  ผูต้ิดตาม : อิสระตามอธัยาศยั 

เท่ียง  อาหารกลางวนั  ณ คลบัเฮา้ส ์

14.00 น.     รถน าท่านออกเดินทางสู่ดา่นกงเป่ยสูม่าเกา๊ ใหท่้านไดช็้อปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัท่ียา่นจตัรุสัเซนาโดแควร ์  

โดดเด่นดว้ยพื้ นถนนท่ีปูลาดดว้ยกระเบ้ือง เป็นลอนคล่ืน เปรียบเสมือนทอ้งทะเลอนัอุดมสมบรูณ ์ลอ้มรอบไป

ดว้ยอาคารสไตล ์ยุโรปหลากสีสนั ท่ีน่ีจดัว่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ีรวมไวซ่ึ้งรา้นคา้แบรนเนมช่ือดงัต่างๆ มากมาย 

ราคาถูกเทียบเท่าฮ่องกง  

19.00 น. อาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

20.25 น. เช็คอิน ณ เคาน์เตอร ์สายการบินแอรเ์อเซีย 

22.25 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี FD 3607 สู่ กรุงเทพฯ 

24.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

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

 (*) บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะสลบัสนามกอลฟ์ใหก้รณีสนามกอลฟ์ไม่ว่าง 
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TOUR CODE: GP-MFM2-LM/FD 

มาเกา๊-จูไห่ กอลฟ์แพ็คเกจ โปรแกรม-B 3 วนั 2 คืน  ราคาตั้งแต ่วนัท่ี -  

 

อตัราค่าบริการ (เดินทางอยา่งต า่ 16 ท่าน)    

 นักกอลฟ์-นอนคู่   ท่านละ  32,000.-  

 พกัเด่ียว เพิ่ม  ท่านละ    3,200.-    

* เล่นกอลฟ์ตรงกบัวนัเสาร,์ อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ เพิ่มท่านละ 1,950 บาท/สนาม/18 หลุม 

* รถกอลฟ์ใชเ้ด่ียวเพิ่ม 500.- บาท/18 หลุม/สนาม 

 

อตัราน้ีรวม       อตัราน้ีไม่รวม 

-  ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพ ฯ – มาเกา๊ - กรุงเทพ ฯ  -  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

   ชั้นประหยดัมลูคา่ไม่เกิน 6,000 บาท ของสายการบินแอรเ์อเซีย -  ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมอื่น ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

    (กรณีหากบริษัทฯ สามารถจองไดร้าคาต า่กว่าหรือสูงกว่า/  -  ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื่น ๆ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง 

     ลดหรือเพิ่มราคาใหต้ามจริง) 

-  โรงแรมท่ีพกั 2 คืน ท่ี จไูห่พรอ้มอาหารเชา้  (ระดบั 5 ดาว)   

-  กรีนฟี + แค็ดด้ี & รถกอลฟ์ 1 คนั/2 นักกอลฟ์/18 หลุม X 3 สนาม / WEEKDAY 

-  รถรบั-ส่ง แบบ PRIVATE BUS ตลอดการเดินทาง      

-  มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินพดูภาษาไทย/ดูแลตลอด 3 วนั     

-  ค่าวีซ่าจีนแบบเขา้ออกครั้งเดียว ยืน่ธรรมดา 4 วนั                 

- ค่าอาหารกลางวนั 3 มื้ อ + อาหารค า่ 3 มื้ อ     

-  ค่าธรรมเนียมน ้ามนั  

-  ภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกนัวินาศภยั    

-  ค่าทิป, ไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ  

-  หวัหน้าทวัรเ์ดินทางพรอ้มคณะจากประเทศไทย  

- ค่าธรรมเนียมบรรทุกถุงกอลฟ์อตัรา 520 บาท ต่อ ใบ/เท่ียวของแอรเ์อเชีย  

- ค่าบรรทุกน ้าหนักไม่เกิน 15 ก.ก. ของแอรเ์อเชีย  

 

การส ารองท่ีนัง่และการช าระเงิน 

- มดัจ าท่านละ 10,000 บาท  ในวนัส ารองท่ีนัง่  

อยา่งน้อยไม่เกินวนัท่ี 18 พ.ย. 53 

- ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง  

      ภายในไม่เกินวนัท่ี 27 ธ.ค. 53 

 

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก 

** ก่อน 21 วนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ คิดคา่ใชจ้่าย 30% 

** ก่อน 14 วนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ คิดคา่ใชจ้่าย 50% 

** ก่อน  7 วนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ คิดคา่ใชจ้่าย 70% 

** ก่อน   3 วนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ คิดคา่ใชจ้่าย 100% 

 

 
 

เอกสารที่ใชย้ืน่ขอวีซ่าจนี 

-  พาสปอรต์ท่ีมีอายุการใชง้านมากว่า 6  เดือน 

   นับจากวนัเดินทาง 

-  รูปถ่ายสีขนาด 1 น้ิวคร่ึง – 2 น้ิว / ฉากหลงัสีขาว 

-  ส าเนาทะเบียนบา้น 

-  ส าเนาบตัรประชาชน 

เราสรา้งความประทบัใจ  ในความแตกต่าง  ดว้ย  “คุณภาพ” และ “บริการ” 
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หมายเหต ุ

 * 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 ภยั

ธรรมชาติและอื่นๆ ระหวา่งการท่องเท่ียวทั้งภายในและต่างประเทศ 

 * 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 

 * เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางจะตอ้งตรวจสอบหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ใหม้ีอายุการใชง้านเพื่อเดินทางไดต้อ้ง

มากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เราสรา้งความประทบัใจ  ในความแตกต่าง  ดว้ย  “คุณภาพ” และ “บริการ” 

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 
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