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บริษัท อบาคสัทราเวิลเซอร์วิส จ ากดั ภมูใิจเสนอรายการสดุพิเศษให้กบัทา่นนกักอล์ฟได้ไปสมัผสัประสบการณ์ดี 

ดีที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรา “เวียดนาม” ที่ “ดาลัท” เมืองตากอากาศที่ตัง้อยูบ่นที่ราบสงู และถกูโอบล้อมไปด้วยทิวเขา, 
ทะเลสาบและป่าไม้ จงึท าให้ดาลทัป็นเมืองที่มีอณุหภมูิเฉลีย่ที่ 17 องศา ตลอดทัง้ปี เป็นเมืองที่ได้ช่ือวา่ เมืองแหง่ฤดใูบไม้ 
ผลทิี่โรแมนติกที่สดุ 
สนามกอล์ฟที่รอให้ท่านมาพสิจูน์ (กรุณาใช้รองเท้าปุ่ มยาง – SOFT SPIKE)  TOUR CODE : GP-DLI-NC/VZ 
1. DALAT PALACE GOLF CLUB : สนามกอล์ฟที่ตัง้อยูบ่นความสงู 1,500 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล สนามที่มีความยาว 
7,009 หลา พาร์ 72 เหมาะส าหรับนกักอล์ฟทกุระดบัฝีมือ แตส่ าหรับนกักอล์ฟฝีมือดีตัง้แตห่ลมุ 10 ถึง หลมุ 18 รอให้ 
ทา่นมาพิสจูน์ฝีมือวา่แนแ่คไ่หน เป็นสนามกอล์ฟที่เปิดให้บริการมาตัง้แตปี่ 1922 ละได้ท าการปรับปรุงใหมอ่กีครัง้เมื่อปี 
1994 โดย IMG ท าให้สนามนีไ้ด้รับรางวลัมากมาย อาทิ 2015 Ranked Best Landscaping Golf Course in Vietnam by 
Vietnam Golf Magazine, 2008-2011 Voted Best Golf Course in Vietnam by Asia Golf Monthly Magazine, 2001- 
2007 Ranked Vietnam’s#1 Golf Course by Golf Digest (USA) เป็นต้น 
2. SAM TUYEN LAM GOLF CLUB : สนามกอล์ฟตัง้อยู ่15 ก.ม. หา่งจากตวัเมืองดาลทัใช้เวลาเดนิทางจากสนามบิน 
ประมาณ 20 นาที เป็นสนามกอล์ฟ 18 หลมุ พาร์72 ระยะ 7,035 หลา ออกแบบโดยสถาปนิกชาวแคนาดา ทา่นนกักอล์ฟ 
จะได้เลน่กอล์ฟพร้อมช่ืนชมธรรมชาติของทะเลสาบ Tuyen Lam และวิวของเมอืงจากมมุสงูได้แบบพาโนรามา่วิว 
3. THE DALAT AT 1200 COUNTRY CLUB : ตัง้อยูห่า่งจากสนามบินเพยีง 15 นาที สนามกอล์ฟระดบั Championship 
Course ที่สวยงามได้รับการออกแบบโดยอดีตนกักอล์ฟแชมเปี ้ยน ช่ือดงัของเอเชีย KYI HLA HAN ร่วมกบั PETER ROUSSEAU 
(P&Z DESIGN) สนามกอล์ฟที่ตัง้อยูบ่นระดบัความสงูที่ 1,200 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ที่ท าให้มีอณุหภมูิเย็นสบายตลอดทัง้ 
ปี แล้วทา่นนกักอล์ฟยงัได้ดื่มด ่ากบัทศันียภาพของทิวเขาท่ีล้อมรอบทะเลสาบท่ีสวยงาม สดูอากาศบริสทุธิ์ได้อยา่งเตม็ปอด 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 วนั 3 คืน เลน่กอลฟ์ 2 สนาม 

ตัง้แต่ 01 มิ.ย.62 – 31 ต.ค.62 

** เดนิทาง พุธ – เสาร์ / ศุกร์ – จันทร์ / อาทิตย์ – พุธ ** อย่างต ่า 4 ท่าน ** 
 

SAM TUYEN LAM GOLF CLUB DALAT PALACE GOLF CLUB 



 

 

 

รายละเอียดการเดนิทาง : TOUR CODE: GP–DLI–NC/VZ  

วันแรก  กรุงเทพฯ – ดาลัท     (L,D)  (พุธ/ศุกร์/อาทติย์)  

08.10 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบนิสุวรรณภมู ิชัน้ผู้ โดยสารขาออกอาคาร 3 เช็คอินแถว E, F  

ของสายการบิน VIETJET AIR 

11.20 น.  ออกเดินทางสู ่ดาลัท ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินท่ี VZ 904  

12.55 น.  เดินทางถงึ สนามบนิดาลัท หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว  

14.00 น.  น าท่านเดินทางสูร้่านอาหารเพ่ือรับประทานอาหารกลางวนัเมนเูฝอแบบพืน้บ้าน 

15.30 น. จากนัน้น าท่านนัง่รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอนัร่มร่ืนเขียวชอุม่ ลงสูห่บุเขาเบือ้งลา่งเพ่ือชม 

และสมัผสักบัความสวยงามของ น า้ตกดาทันลา (Thac Datanla) น า้ตกขนาดไม่ใหญ่มากแตมี่ช่ือเสียง

อีกหนึง่ในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ียอดนิยมของดาลทัท่ีไม่ควรพลาด 

 จากนัน้ น าท่านชม “เมืองดาลัท” ซึง่เป็นเมืองท่ีถกูกลา่วขานวา่เป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวนัออก” เมือง

แห่งดอกไม้ เมืองแห่งความรัก ท่านจะได้สมัผสักบับรรยากาศอนัหนาวเย็น เพราะเมืองนีอ้ยู่บนเขาสงูถงึ 

1500 เมตร จากระดบัน า้ทะเล เลยได้เป็นสถานท่ีพกัร้อนของชาวฝร่ังเศส ตัง้แตส่มยัอาณานิคมฝร่ังเศส

เป็น 100 ปี แล้ว ท่านจะได้สมัผสักบัธรรมชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทัง้สมยัเก่าและ

สมยัใหม่ ล้อมรอบด้วยทิวทศัน์สนเป็นหมู่บ้านท่ีเตม็ไปด้วยสีสนัสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลกูกวาด 

เป็นเมืองแห่งโรแมนติค เหมาะส าหรับคูรั่ก หรือท่านท่ีต้องการไปพกัในเมืองท่ีสงบ บรรยากาศดีๆ เมือง

ดาลทัอากาศจะหนาวตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตลุาคม – มีนาคม และจะมีการจดัเทศกาล

ดอกไม้ ทกุๆเดือนธนัวาคม ของทกุปี บางเดือนท่านจะเป็นดอกซากรุะท่ีเมืองดาลทั 

19.00 น.  อาหารค ่า ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน (USD20) 

พกัท่ีโรงแรมตามเลอืก 
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วันที่สอง กอล์ฟ -ซติีท้ัวร์     (B,D)    (พฤหัสบดี/เสาร์/จนัทร์)  
06.30 น.  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
07.00 น.  รถรับเพ่ือเดินทางสูส่นามกอล์ฟ “SAM TUYEN LAM GOLF CLUB” (*) หรือสนามกอล์ฟ 
  THE DALAT AT 1200 COUNTRY CLUB 
08.00 น.  เชิญท่านออกรอบเลน่กอล์ฟ 18 หลมุ  
  (อาหารกลางวนัท่ีคลบัเฮ้าส์ ตามอธัยาศยั ไม่รวมในรายการ) 
บา่ย จากนัน้น าท่านเดินทางสุ ่สถานีรถไฟเก่า แห่งเมืองดาลัด สถานีรถไฟนีปั้จจบุนัเป็นแคส่ถานท่ี

ท่องเท่ียวไม่ได้ใช้งานจริงแล้ว ตวัอาคารถกูออกแบบสถาปัตยกรรมยคุโคโลเนียลส สไตล์กึง่ฝร่ังเศส ถกู
สร้างขึน้มาในช่วงปี ค.ศ. 1932 ปัจจบุนัชาวเวียดนามชอบมาใช้สถานท่ีนีใ้นการถ่ายรูปพรีเวดดิง้ เพราะ
บริเวณในสมารถถ่ายรูปได้หลายจดุท่ีสวยงาม จากนัน้น า
ท่านถ่ายรูปท่ี โบสถ์ไก่ (Chicken Church) เป็นโบสถ์
คริสต์ท่ีมีลกัษณะภายนอกเป็นรูปเหมือนไก่ นกัท่องเท่ียว
ชาวไทยจงึเรียกตอ่ๆกนัมา ท่านสามารถเข้าไปถ่ายภายใน
อาคารได้ กรณีไม่มีการประกอบพิธีอยู่ 

19.00 น.  อาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน (USD20) 

จากนัน้น าท่านเดินทางสูย่า่นช้อปปิง้ ตลาดไนท์มาร์เก็ตถนนคนเดนิยอดนิยม ของเมืองดาลทัให้ท่าน
ได้เลือกซือ้สินค้า นานาชนิดตามอธัยาศยั อาทิ 
ดอกไม้, ผลไม้ฤดหูนาว ทัง้สดและแห้ง, ผกันานา
ชนิด, ขนมพืน้มือง, กาแฟและชา เป็นต้น  ซึง่ท่าน
จะต้องต่ืนตาต่ืนใจกบัแสงสีสวยงามยามค ่าคืนและ
ผู้คนท่ีหลัง่ไหลมาเดินเลน่กนัอย่างหนาแน่น ท่ีส าคญั
อย่าลืมใสแ่จ็คเก็ตกนัหนาวกนัด้วยเพราะอากาศเย็น
อย่างย่ิงตลอดทัง้ปี 
พกัท่ีโรงแรม ตามเลือก
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วันที่สาม  กอล์ฟ - ซติีท้ัวร์     (B,D)    (ศุกร์/อาทติย์/อังคาร)  
06.30 น.  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
07.00 น.  รถรับเพ่ือเดินทางสูส่นามกอล์ฟ “DALAT PALACE GOLF CLUB” (*) 
08.00 น.  เชิญท่านออกรอบเลน่กอล์ฟ 18 หลมุ  

อาหารกลางวนัท่ีคลบัเฮ้าส์ ตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 
บา่ย จากนัน้น าท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน ท่ีประทบัของ

กษัตริย์เบา๋ได(่Dinh Bao Dai) จกัพรรดิองค์สดุท้ายของ
ประเทศเวียดนามในยามท่ีพระองค์เสดจ็แปรพระราชฐานมา 
ณ เมืองดาลทั ท่ีน่ีนบัวา่เป็นพระราชวงัหลงัสดุท้ายท่ีสร้างขึน้
ในสมยัฝร่ังเศสเรืองอ านาจอีกด้วย จากนัน้น าท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบลิคาร์ ท่ีทนัสมยั
ท่ีสดุในประเทศเวียดนามขึน้สูจ่ดุชมวิว ให้เวลาท่านได้ชมและถ่ายรูปวิวเมืองดาลทัในมมุมองท่ีสดุ
พิเศษไว้เป็นท่ีระลกึเข้าชม วัดตั๊กลัม วดัพทุธในนิกายเซนแบบญ่ีปุ่ นตัง้อยู่บนเทือกเขาเฟืองฮวา่ง 
ภายในวดัมีสิ่งก่อสร้างท่ีสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทศันียภาพโดยรอบล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ท่ี
ผลิบานสะพร่ัง นบัได้วา่เป็นวิหารท่ีนิยมและงดงามท่ีสดุใน
เมืองดาลทั ด้านหลงัของวดัยงัมี ศาลาพระแก้วมรกตองค์
จ าลองท่ีมาจากประเทศไทยมาประดิษฐาน ณ วดัแห่งนีน้ า
ท่านชม บ้านเพีย้น (Crazy House) บ้านสไตล์แปลก ๆ ท่ี
ออกแบบโดย ฝีมือลกูสาวประธานธิบดีคนท่ี 2 ของ
เวียดนามซึง่เรียนจบสถาบนัปัตยกรรมจากฝร่ังเศส โดยได้
แรงบนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดงั “Alice in Wonderland” 

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน (USD20) 

 พกัท่ีโรงแรมตามเลอืก 
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วันที่ ส่ี  ดาลัท – สวนดอกไม้ – กรุงเทพฯ   (B)   (เสาร์/จนัทร์/พุธ) 
07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.30 น. น าท่านเท่ียวชม “สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัท” ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของทะเลสาบชวนฮวาง บนถนนฟู

ดงเตียนหวงุ ดาลทัได้รับการขนานนามวา่ เป็นเมืองแหง่ดอกไม้ ท่ีน่ีจะมีดอกไม้บานสะพร่ังตลอดปี 
สวนไม้เมืองหนาวแห่งนีส้ร้างขึน้ปี พ.ศ. 2409 เพ่ือให้ปรึกษาด้านการเกษตรกรทางภาคใต้ ตอ่มาได้
ท าการรวบรวมพรรณไม้มากมายทัง้ไม้ดอก ไม้ประดบั ไม้ต้น และกล้วยไม้พนัธุ์ตา่ง ๆ ซึง่กล้วยไม้ตดั
ดอกจ านวนมากถกูสง่ออกจากดาลทั เตรียมตวัเดินทางสูก่รุงเทพฯ 

11.30 น. เช็คอิน ณ สนามบิน 
13.35 น. เหินฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VZ 941 

15.20 น. ถงึสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ ด้วยความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

(*) บริษทัฯ ขอสวงนสิทธ์ิที่จะจองสนามอ่ืน หรือสลบัสนามกรณีที่สนามเตม็  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เราสร้างความประทบัใจ ในความแตกต่าง ด้วย “คุณภาพ” และ “บริการ” 
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เวียดนาม-ดาลทักอลฟ์แพ็คเกจ     โปรแกรม-A 4 วนั 3 คืน ตกีอลฟ์ 2 สนาม 36 หลมุ 

ราคาตั้งแตว่นัที่ 01 มิ.ย. 62 – 31 ต.ค. 62       TOUR CODE : GP-DLI-NC/VZ 

อตัราค่าบริการ 

อตัราค่าบริการ 
4*HOTEL 5* HOTEL 

4 ท่าน 8 ท่าน 12 ท่าน 4 ท่าน 8 ท่าน 12 ท่าน 

นกักอลฟ์  นอนคู่  ท่านละ 28,900 27,900 28,900 -TBA- -TBA- -TBA- 

UPGRADE DELUXE ROOM  เพ่ิม ท่านละ 1,500 1,500 1,500 -TBA- -TBA- -TBA- 

นกักอลฟ์  พกัเด่ียว ท่านละ 31,900 30,900 31,900 -TBA- -TBA- -TBA- 

 
โรงแรมที่ใช้ในรายการ 
4* HOTEL : DU PARC HOTEL (SUPERIOR ROOM) หรือเทียบเทา่  
5* HOTEL :  DALAT PALACE HERITAGE หรือเทียบเทา่ 
** ราคาไมส่ามารถใช้ได้ในช่วงงาน TRADE FAIR และวนัหยดุชว่งเทศกาล ** 
** ต้องการใช้รถกอล์ฟ 1 คน / 1 คนั /18 หลมุ เพิ่มคนละ 700 บาท จากราคาแพค็เกจมาตราฐาน ** 
** เลน่กอล์ฟ WEEKEND และ PUBLIC HOLIDAY เพิ่ม ทา่นละ/18 หลมุ จากราคาแพค็เกจมาตราฐาน DALAT PALACE G.C. เพิ่ม 1,500.-/ 
THE DALAT AT 1200 CC. เพิ่ม 1,500 / SAM TUYEN LAM G.C. เพิม่ 1,500 
อัตรานีร้วม        อัตรานีไ้ม่รวม 
- ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพ ฯ–ดาลทั-กรุงเทพ ฯ (*) ชัน้ประหยดั  - ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
ของสายการบิน VIETJETAIR รวมน า้หนกักระเป๋า 30 กก.   - คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอื่น ๆ เช่น คา่ท าหนงัสอื 
(ราคา 5,700 ณ วนัท่ี 27 พ.ค. 62) ราคาเปลีย่นแปลงได้ตามวนัออกตัว๋ - คา่ทิปแค็ดดี ้
- คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่และคา่ประกนัวินาศภยั - คา่ทิปคนขบัรถ, ไก๊ค์ท้องถ่ิน 
- โรงแรมที่พกั 3 คืน พร้อมอาหารเช้า     - คา่วีซา่ (กรณีชาวตา่งชาต)ิ      
- รถรับ-สง่ สนามบิน-โรงแรม-สนามกอล์ฟ-สนามบิน PRIVATE VAN - คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพอใจในคณุภาพการให้บริการ 
- เลน่กอล์ฟ 2 สนาม+แค็ดดี ้x18 หลมุ x 2 สนาม ตามรายการ/ WEEKDAY 
- รถกอล์ฟ (2 ทา่น: 1 คนั) 
- มคัคเุทศก์ท้องถ่ินพดูไทยให้บริการตลอดการเดินทาง  
- รายการทวัร์และบตัรผา่นประตตูามรายการ  
- หวัหน้าทวัร์เดินทางพร้อมคณะจากประเทศไทยให้บริการ 4 วนั (12 ทา่นขึน้ไป) 
- ประกนัการเดินทางตา่งประเทศ ทนุประกนัรักษาพยาบาล 2,000,000 
การส ารองที่น่ังและการช าระเงนิ 
- มดัจ าทา่นละ 10,000.- บาท ในวนัส ารองที่นัง่ อยา่งน้อย 45 วนั ก่อนเดินทาง 
- ช าระสว่นท่ีเหลอืทัง้หมดก่อนเดนิทางอยา่งน้อย อยา่งน้อย 15 วนั ก่อนเดินทาง 
 

 
(*) ตั๋วเคร่ืองบนิในแพค็เก็จเป็นราคา ณ วนัเสนอราคาเท่านัน้ กรณีที่เมื่อท าการจองจริง โดยมีหน้าพาสปอร์ตผู้เดนิทางแล้ว 

ราคาสูงขึน้หรือต ่าลง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะขอเกบ็เงนิเพิ่มหรือคนืเงนิให้ตามส่วนต่างๆที่เกิดขึน้จริง

กรณีเดินทางตัง้แต ่12 ทา่นขึน้ไป บริษัทฯ  
จะมีหวัหน้าทวัร์เดินทางพร้อมคณะจาก
กรุงเทพ ไปดแูลให้บริการ 
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การโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ  : ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.  
 

ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี หมายเลขบัญชี 

ทหารไทย โชคชยั 4 ออมทรัพย์ 036-1-05692-2 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภยัทกุประการ กรุณาใช้วธีิโอนเงินเข้าบญัชีบริษัทฯ ด้านบนแล้วส่ง FAX ใบ PAY IN มาท่ีหมายเลขแฟ็กซ์ 0-2931-1177 และ 
0-2931-0078 หรือทาการ SCAN ส่งมายงั e-mail: abacus@goholidaynow.com โดยระบช่ืุอของทา่น และเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ท่ีดแูลท่าน จากนัน้
บริษัทจะออกใบสาคญัรับเงิน แล้วส่งกลบัให้ท่านไว้เป็นหลกัฐาน 
การออกเอกสารการเดนิทาง 
1. ต๋ัวเคร่ืองบิน : ออกตัว๋ให้หลงัจากวนัท่ีได้รับการชาระเงินงวดท่ีสองแล้ว ภายในไม่เกิน 2 วนั 
2. HOTEL VOUCHER, SERVICE VOUCHER : ออกให้หลงัจากวนัท่ีได้รับการชาระเงินงวดสดุท้ายแล้ว ภายในไม่เกิน 3-5 วนั 
3. การรับ/ส่ง เอกสารการเดินทางพร้อมข้อมูลประกอบการเดนิทางทัง้หมด : ภายในไม่เกิน 7 วนั หลงัจากการรับช าระเงินงวดสดุท้าย 
เงื่อนไข, ข้อกาหนด, ค่าธรรมเนียม การเปล่ียนแปลงและการยกเลิก 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะคดิค่าธรรมเนียม หากมีการยกเลิกและเปล่ียนแปลงตา่งๆ จากท่านดงัตอ่ไปนี ้
1. LAND ARRANGEMENT : 
 คา่ธรรมเนียม 10% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 21 วนั ก่อนการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียม 30% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 14 วนั ก่อนการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียม 50% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 10 วนั ก่อนการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียม 70% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 5 วนั ก่อนการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียม 100% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 2 วนั ก่อนการเดนิทาง 
2. ต๋ัวเคร่ืองบิน : จะมีข้อก าหนดและเง่ือนไขเฉพาะของแตล่ะสายการบนิ 
3. หมายเหตุ : 
 * บริษัท อบาคสั ทราเวลิ เซอร์วสิ จากดั (ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.) เป็นเพียงตวัแทนจดัน าเที่ยว เพ่ือจดัหาโรงแรมที่พกั 
อาหาร และพาหนะเดนิทาง เช่น เคร่ืองบนิ รถ เรือ ฯลฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายในการเดนิทาง บริษัทฯ ไม่สามารถท่ีจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัเกิด
จากการนดัหยดุงาน ความล่าช้าของพาหนะเดนิทาง อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาตแิละอ่ืนๆ ระหวา่งการทอ่งเท่ียวทัง้ภายในและตา่งประเทศ  
 * บริษัทฯ จะท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้อง คา่ชดใช้จากสายการบนิ โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเม่ือเกิดการสญูหายของสมัภาระระหวา่ง
การเดนิทาง แตไ่ม่รับผิดชอบตอ่การสญูหายดงักล่าว 
 * บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกเปล่ียนแปลงก าหนดการเดนิทาง รายละเอียดและราคาได้ตามความเหมาะสม และ ความจ าเป็นท่ีเกิดขึน้ 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า แตย่ดึถือประโยชน์ท่ีท่านสมาชิกได้รับเป็นส าคัญ 
 * ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองประจ าประเทศไทย และทางฝ่ายต่างประเทศปฏิเสธการเดนิทางออกไปหรือเข้าประเทศอ่ืนๆ ของทา่นนัน้ ถือ
วา่เป็นเหตผุลและกฎหมายระหวา่งประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินคา่บริการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนแก่ท่าน 
 * ระหวา่งการเดนิทาง ถ้าทา่นไม่ได้ทอ่งเท่ียวพร้อมคณะ หรือ ถอนตวัออกจากคณะ บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ 
 * แม้วา่การเดนิทางเข้าสู่ จดุหมายปลายทางท่ีไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า แตเ่ป็นหน้าท่ีของผู้ เดนิทางจะต้องตรวจสอบหนงัสือเดนิทาง 
(PASSPORT) ให้มีอายกุารใช้งานเพ่ือเดนิทางได้ต้องมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
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ส ารองท่ีนัง่ไดท่ี้ 

บริษัท อบาคสั ทราเวลิ เซอรว์สิ จ ากดั 

โทร. 0-2538-2287 (5 สาย) 

แฟ็กซ.์ 0-2931-1177(แผนกทวัร)์, 0-2931-0078 (แผนกตัว๋) 
e-mail : info@abacusgolftravel.com / abacus@goholidaynow.com  

https://abacusgolftravel.com  
[DATA-ABACUS PACKAGE: VIETNAM-DALAT 4D 3N 2G / 28/05/2019 / ARK /NKM]  

LINE : @golftravel FACEBOOK : Abacusgolftravel-ทวัรต์กีอลฟ์ แพคเกจทวัรก์อลฟ์ตา่งประเทศ 
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