
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TOUR CODE : GP-SZX-SS/ZH 

บริษทั อบาคสัทราเวิลเซอรวิ์ส จ ากดั มีความยินดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ " THE TRAVELLER GOLF" 

ท่ีจดัเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอลฟ์ กบัสนามกอลฟ์ท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลก รอใหท่้านพิสจูน์ และทดสอบความทา้ทาย   

มิชชั ่นฮิลล ์อาณาจกัรของสนามกอลฟ์ท่ีไดร้บัการบนัทึกใหเ้ป็นท่ีสุดของโลกจาก The World’s No.1 Guinness 

World Records จากจ า นวน 10 สนามกอลฟ์ 180 หลมุ ท่ีไดร้บัการออกแบบโดยนักกอลฟ์ชั้นนา ระดบัโลก 10 คน 

รบัประกนั ความทา้ทายรอใหท่้านมาพิสจูน์ และท่ีน่ียงัถูกคดัเลือกใหเ้ป็นสงัเวียนของการแข่งขนัระดบัโลกมากมาย 

อาทิ เช่น The World Cup of Golf ครั้งท่ี 41 ในปี 1995 , Tiger Woods China Challuge เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2001 

ซ่ึงไทเกอร ์วูด๊ มา เยือนประเทศจีนเป็นครั้งแรก และครั้งน้ีท า ใหจ้ านวนนักกอลฟ์ในประเทศจีนเพ่ิมมากขึ้ นถึง 2 

เท่าตวั กวา่ 1 ลา้นคน และ รายการ Dynasty Cup เมื่อเดือนมีนาคม 2003 ซ่ึงเป็นการแข่งขนั Ryder cup ท่ียิ่งใหญ่

ท่ีสุดของเอเชีย ระหวา่งทีมรวมดารา เอเชียกบัทีมรวมดาราญ่ีปุ่น ซ่ึงทีมดาราเอเชียเป็นฝ่ายไดช้ยัชนะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHINA GOLF HOLIDAYS 

เซินเจิ้ น กอลฟ์แพ็คเก็จ 

โปรแกรม-H 4 วนั 2 คืน 

เล่นกอลฟ์ 2 สนาม 36 หลมุ 

ตั้งแต ่01 พ.ค. 62 – 31 ต.ค. 62 

THE TRAVELLER GOLFER & FAMILY 

PACKAGE 
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เร่ิมต้นที่ 
  29,000.- 

 
*เดนิทางได้ทุกวนั* 

*เดนิทางตัง้แต่ 4 ท่าน*

ท่าน* 



 
 

สนามกอลฟ์ระดบั 5 ดาว ที่รอใหท้่านมาพิสูจน ์(กรุณาใชร้องเทา้ปุ่มยาง –SOFT SPIKE)  

1.THE WORLD CUP COURSE โดย JACK NICKLAUS : ซ่ึงถือเป็นผลงาน MASTERPIECE ของ JACK เลย ทีเดียวและ

เป็นสนามท่ีใชจ้ดัแข่งขนั WORLD CUP OF GOLF ครั้ งท่ี 41 เมื่อปี 1995 สนามน้ียงัเป็นสนามแรกของเอเชียท่ี ไดร้บั

เลือกใหเ้ป็นสนามแขง่ขนัในรายการของ US PGA TOUR 

2. THE STADIUM COURSE โดย NICK EALDO เปิดเม่ือปี 1999 ท่ีมีหลุมท่ี 16 ไดร้บัการกล่าววา่เป็น One of the 

world’s toughest Island Green, the ultimate in target golf ไดเ้ป็นสนามท่ีจดัแข่งขนัในรายการ Major Professional 

Championships หลายรายการ  

3. THE CANYON COURSE โดย JUMBO OSAKI เป็นสนามท่ีมีทศันียภาพสวยงามท่ีสุดของมิชชัน่ฮิลล ์และยงัมีหลุม

ทรายท่ีเป็น The Deepest Bunkers in Asia 

4. THE NEW VALLEY COURSE โดย VIJAY SINGH นักกอลฟ์ท่ีปัจจุบนัสามารถขึ้ นมาเป็นอนัดบัท่ี 1 ของโลกแทนไท

เกอร ์วูด๊ เป็นสนามกอลฟ์ทีใชอุ้ปสรรคเป็นบงัเกอรท์รายท่ีมีความยาวถึง 150 หลา เลียบไปกบัแนวของนา้เหมือนกบั

ชายหาด การออกแบบใหม้ีความรูสึ้กคลา้ยกบัเล่นอยูใ่นสนาม The Pebble Beach 

5.THE SAVANNAH COURSE โดย ERNIE ELS ฉายาบ๊ิกอีซ่ี ผลงานการออกแบบของเขาเป็นสนามแรกในเอเชีย มี

หลากหลายบรรยากาศใหท่้านไดส้มัผสับางหลุมอยูบ่นเขา บางหลุมเลียบแมน่ ้า และบางหลุมอยูบ่นท่ีราบลุ่ม 

6. GREG NORMAN COURSE นักกอลฟ์ผูม้ีความเช่ียวชาญในการออกแบบสนามคนหน่ึงของโลก ในสไตสท่ี์เล่นยากทา้

ทายนักกอลฟ์ฝืมือดี แต่ยงัคงไวซ่ึ้งความสวยงามของสภาพแวดลอ้ม ไดร้บัการจดัระดบัความยากท่ีมี SLOPE RATING 

มากกวา่ 150 (โดยทัว่ไปประมาณ 120 – 130) ซ่ึงเป็นสนามท่ียากท่ีสุดในเอเชีย เพ่ิงเปิดใหมล่่าสุดเมื่อเดือน

กนัยายน 2547 
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7. ANNIKA SORRENSTEM COURSE สนามแรกท่ีเป็นผลงานของนักกอลฟ์หญิงอนัดบัหน่ึงของโลก LPGA TOUR เป็น

สนามท่ีมีทศันียภาพสวยงามเป็นอยา่งยิ่งของภเูขา, ป่าไม ้ตกแต่งประดบัประดาเพ่ิมเติมดว้ยดอกไมน้านาพนัธ ์ท่ีท่าน

จะตอ้งประทบัใจไปพรอ้มๆ กบั Condition ท่ีสมบรูณข์องสนาม ประกอบไปดว้ยหลุมพาร ์3, พาร ์4, และพาร ์5 อยา่ง

ละ 6 หลุม 

8. JOSE MARIA OLAZABAL COURSE สนามแรกท่ีเขาบรรจงออกแบบใหส้ะทอ้นเอกลกัษณข์องการเป็นนักกอลฟ์ท่ีเล่น

ลกูจากหลุมทรายไดดี้ท่ีสุดของโลก ดงัน้ันสนามน้ีจึงมีหลุมทรายไวถึ้ง 160 บงัเกอร ์และยงัเป็นสนามท่ียาวท่ีสุดใน 10 

สนามของมิชชัน่ฮิลล ์คือ ยาวถึง 7,400 หลา 

9. DAVID DUVAL COURSE ผูท่ี้เคยแยง่อนัดบั 1 – ของไทเกอร ์วูด๊มาแลว้ เป็นสนามท่ีมีการออกแบบโดยใชอุ้ปสรรค

นา้, แฟรเ์วยแ์บบ Double Dogleg, หลุมบงัเกอรท่ี์ลึก เหมาะสาหรบันักกอลฟ์ฝีมือดีไดท้ดสอบความสามารถ 

10. DAVID LEADBETTER COURSE สนามกอลฟ์ในสไตลข์องครกูอลฟ์ชั้นน าของโลก ออกแบบใหนั้กกอลฟ์ไดใ้ช้

ความสามารถ และเทคนิคการเล่นกอลฟ์ไดอ้ยา่งเต็มท่ี ท่านจะมีโอกาสไดใ้ชอุ้ปกรณ ์ไมก้อลฟ์ทุกช้ินท่ีอยูใ่นถุงกอลฟ์

จากหลุม 1 จนจบหลุมท่ี 18 

11.PETE DYE COURSE: สนามท่ีไดร้บัการออกแบบโดยสุดยอดนักออกแบบสนามกอลฟ์ของ PGA ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ

โลก ท่ีออกแบบสนามกอลฟ์มาถึง 50 ปีในชีวิตการท างาน และท่ีน่ีเป็นสนามกอลฟ์ระดบั Masterpiece ของเขา ท่ีท า

การออกแบบเมื่ออายุได ้80 ปี และเป็นสนามกอลฟ์ใหมล่่าสุดในเครือ Mission Hills 

12.ZHANG LIANWEI COURSE: สนามพาร ์3 ทั้ง 18 หลุมใหม่ล่าสุดท่ีถูกบรรจงออกแบบโดยนักกอลฟ์หมายเลข 1 

ของจีน ท่ีท่านจะไดส้มัผสักบักรีนท่ีออกแบบใหท่้านไดท้ดสอบการพตัและการอ่านไลน์ หลายสไตล ์และสามารถเล่นจบ 

18 หลุมได ้ภายใน 2 ชัว่โมง 
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เซินเจิ้ น กอลฟ์แพ็คเกจ โปรแกรม-H 4 วนั 2 คืน เล่นกอลฟ์ 2 สนาม 

ก าหนดการเดนิทาง : TOUR CODE : GP-SZX-SS/ZH  ตัง้แต่วันที่  01 พ.ค.62 - 31 ต.ค.62 

(1) วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – เซิน้เจิน้ – มิชช่ันฮลิล์     

      12.05  เช็คอินท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออก เคาทเ์ตอรข์องสายการบินเซินเจ้ินแอรไ์ลน์  

  เพ่ือท าการเช็คอินเอกสารการเดินทาง  

      15.05 ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี ZH 9004 บินตรงสู่เซินเจ้ิน  

      18.35      ถึงสนามบินเซินเจิ้ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ พบเจา้หนา้ท่ีตวัแทนของบริษัทฯ  

                    รถรอรบัน าท่านไปยงัโรงแรมท่ีพกั MISSION HILLS RESORT  ดา้น DONGGUAN  

                    (ถา้เลือกดา้นSHENZHEN มีค่าใชจ้่ายเพ่ิม)  

(2) วนัที่สอง  มิชช่ันฮลิล์กอล์ฟ      ( B )    

      07.00 น.  อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

      08.00 น.  นกักอลฟ์ : เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม สนาม ANNIKA SORRENSTEM (*) หรือสนามกอลฟ์ 1 ใน 

  12 ท่ีท่านเลือก 

  อาหารกลางวนั ณ คลบัเฮา้ส ์(ไมร่วมในรายการ) 

  ผูต้ดิตาม อิสระตามอธัยาศยั  

บ่าย          อิสระตามอธัยาศยั หรือเล่นกอลฟ์เพิ่ม อีก 18หลุม หรือ สามารถเลือกซ่ือทวัรเ์พ่ิมเติมได ้อาทิ เช่น 

                ทวัรห์มูบ่า้น วฒันธรรม รถมารบัน าท่านเขา้สู่ตวัเมืองเซินเจ้ิน น าท่านเท่ียวชมและเพลิดเพลินกบั 

                หมูบ่า้นวฒันธรรมของเมืองจีนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ซ่ึงท่านจะตอ้งประทบัใจกบัโชวสุ์ดอลงัการดว้ย 

                เทคนิคและแสงสีเสียง  

       ค า่ อาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (ไมร่วมในรายการ)  

  พกัท่ีโรงแรม MISSION HILLS RESORT ดา้น DONGGUAN WING  
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(3)  วนัที่สาม   มิชช่ันฮลิล์กอล์ฟ – กรุงเทพฯ    (B)    

       07.00 น.  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม / 

   กรุณาเช็คเอา้ทเ์ลยและฝากกระเป๋าเดินทางท่ีหอ้งเก็บของ โรงแรมได ้

       08.00 น.  นกักอลฟ์ :เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม (*)GREG NORMAN COURSE หรือ 

   สนามกอลฟ์ 1 ใน 12 ที่ท่านเลือก  

       บ่าย            อิสระตามอธัยาศยั หรือ เลือกเล่นกอลฟ์เพิ่มอีก 18 หลุม หรือ เลือกซ้ือชอ๊ปป้ิงทวัรเ์พ่ิม ดงัน้ี 

 รถมารบัไปยงัตวัเมือง SHOPPING TOUR AT LOWU น าท่านไปยงัตวัเมืองเซินเจ้ิน ใหท่้านได ้

                         ชอ้ปป้ิงท่ี “หา้งหล่อว”ู ซ่ึงมีสินคา้ราคาถูกสุดๆ ทา้ทายนักต่อรองวา่จะมีความสามารถต่อราคา

สินคา้ไดถู้กท่ีสุดเท่าไร(ไมร่วมในรายการ) 

        อาหารค า่ ท่ี ภตัคารทอ้งถ่ิน (ไมร่วมในรายการ) 

       19.00 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินเซินเจ้ิน 

       20.00น.  เช็คอิน ณ เคาทเ์ตอร ์สายการบินเซินเจ้ินแอรไ์ลน์  

       23.15 น.  ออกเดินทางดว้ยเท่ียวบินท่ี ZH 9019 

(4)  วนัที่สี่  กรุงเทพฯ        

       01.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

      (*) บริษทั ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะสลบัหรือเปล่ียนสนามกอลฟ์ใหก้รณีท่ีสนามเต็มหรือไม่ว่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการบิน – เซินเจิ้ นแอรไ์ลน ์    

BKK – SZX ZH 9020      02:15 - 06:00 น..    DAILY  SZX – BKK ZH 9003       11:10 – 12:50 น.       DAILY 

BKK – SZX ZH 9004      15:05 – 19:15 น.    DAILY  SZX – BKK ZH 9001       16:45 – 18:30 น.       DAILY 

BKK – SZX ZH 9002      19:30 – 23:15 น.    DAILY  SZX – BKK ZH 9019       23:25 – 01:15 น.+1   DAILY 
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มิชชัน่ฮิลล ์- เซินเจิ้ นกอลฟ์แพ็คเกจ   โปรแกรม-H  4 วนั 2 คืน ตีกอลฟ์ 2 สนาม 36 หลุม  

ราคาตั้งแต่วนัที่ 01 พ.ค. 62 - 31 ต.ค. 62         TOUR CODE : GP-SZX-SS/ZH  

 

 

 

 

 

 

** ราคาไมส่ามารถใชไ้ดใ้นช่วงงาน TRADE FAIR และ ช่วงวนัหยุดเทศกาล/ตรุษจีน, สงกรานต,์ คริสมาสต,์ ปีใหม่และวนัหยุดของจีนและฮ่องกง  

** ตอ้งการใชร้ถกอลฟ์ 1 คนั / คน / 18 หลุม เพิ่มท่านละ 650.-จากราคาแพ็คเกจมาตราฐานช าระตรงกบัสนามกอลฟ์ **  

** LIGHTING FEE (9 หลุม) = 800.- / ท่าน ส าหรบั NIGHT GOLF และ 1,500 ต่อ 18 หลุม  

** เล่นกอลฟ์ท่ีสนาม WORLD CUP COURSE, และ OLAZABAL COURSE เพิ่มท่านละ 1,700.-/สนาม  

** เล่นกอลฟ์ WEEKEND เพิ่ม ท่านละ 2,700.-/ 18 หลุม จากราคาแพ็คเกจมาตราฐาน **  

** ตอ้งการหกัท่ี MISSION HILLS RESORT ฝัง่เซินเจิ้ น มีค่าใชจ้่ายเพิ่ม ท่านละ 1,200 บาท 

** เล่นกอลฟ์เพิ่ม 18 หลุม (GREEN FEE + GOLF CART + CADDY) WEEKDAY =4,900.- (ส าหรบัรอบท่ี 3 และ 4)  

** เล่นกอลฟ์เพิ่ม 18 หลุม (GREEN FEE + GOLF CART + CADDY) WEEKEND =7,100.- (ส าหรบัรอบท่ี 3 และ 4)  

รายการเลือกซ้ือเพ่ิมเติม (รายการทวัรอ์ยา่งต า่ 4 ท่าน) รวมรถ,ไกด๊,์บตัรผ่านประต ู

** ทวัร ์WINDOW OF THE WORLD หรือ หมู่บา้นวฒันธรรม วนัท่ีสองคร่ึงวนั ท่านละ 3,900.-  

** ชอ้ปป้ิงทวัรห์า้งหล่อว ูวนัท่ีสองคร่ึงวนั ท่านละ 2900.-  

อตัราน้ีรวม  

- โรงแรมท่ีพกั 2 คืน ระดบั 5 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ที่ มชิชัน่ฮิลส ์รีสอรท์ ดา้นตงก่วน 

- รถรบั-ส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามกอลฟ์-สนามบิน 

- เล่นกอลฟ์ 2 สนาม x 18 หลุม ตามรายการ / WEEKDAY 

- รถกอลฟ์ 1 คนั / นักกอลฟ์ 2 คน / แค็ดด้ี 2 คน 

- บริการยา้ยถุงกอลฟ์ ( GOLF BAG HANDLING ) 

- ค่าวีซ่าจีน (มีวีซ่าแลว้ ลด 1,500) 

- ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศทุนประกนั 1,000,000 บาท  

อตัราน้ีไม่รวม 

- ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

- ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมอื่น ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่น ๆ เช่น ค่าท าหนังสือ 

   เดินทาง , มินิบาร ์, ค่าโทรศพัทฯ์ลฯ 

- ไกด๊ท์อ้งถ่ินพดูภาษาไทยหรือองักฤษ 

- หวัหนา้ทวัรเ์ดินทางจากประเทศไทย 

ตัว๋เครื่องบินรวม 

- ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพ ฯ – เซินเจ้ิน – กรุงเทพ ฯ ชั้นประหยดั  

- ภาษีสนามบินทุกแหง่และค่าประกนัวนิาศภยั และคา่ธรรมเนียมน ้ามนั 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋ารวมถุงกอลฟ์ 23 กก. + CARRY ON ไดอี้ก 5 ก.ก. (*) 

การสารองที่นัง่และการชาระเงิน 

- มดัจ าท่านละ 15,000.- บาท ในวนัสารองท่ีนัง่ อยา่งนอ้ยไม่ต า่กวา่ 45 วนั 

- ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างนอ้ยไม่ต า่กวา่ 10 วนัท าการ 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ ภาคพ้ืนดิน เดินทางอยา่งต า่นกักอลฟ์ 4 ทา่น 

นกักอลฟ์  ผูใ้หญ่ นอนคู่  ท่านละ 

                       นอนเด่ียวเพิม่    

22,500.- 

  4,000.- 

ผูต้ิดตาม  ผูใ้หญ่ นอนคู่   ท่านละ 14,900.- 

ค่าตัว๋เครื่องบิน / AIR TICKET BOOKING CLASS ECONOMY CLASS(THB) เง่ือนไข 

SHENZHEN AIRLINES 

L 6,500.- เปลี่ยนวนัเดนิทางมค่ีาธรรมเนียม 
4,000.- /NON - REFUND/ 
NO SHOWมีค่าธรรมเนียม 5,500.- 
 

T 7,500.- 
S 8,500.- 
W 9,300.- 

เราสร้างความประทบัใจ ในความแตกต่างด้วย “คุณภาพ” และ “บริการ” 
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(*)กรณีน า้หนกัเกิน 23 ก.ก. ทางสายการบินจะคิด

คา่ธรรมเนียมเป็นเงิน RMB 700 หรือ USD 110 ตอ่เที่ยว 

ซึง่ต้องไมเ่กิน 32  ก.ก. ตอ่กระเป๋า 1 ใบช าระเป็นเงินสดที่

เคาท์เตอร์เช้คอิน 



 
 

การโอนเงินเขา้บญัชีบริษัทฯ :  ABACUS TRAVEL SERVICE CO., LTD. 

ธนาคาร สาขา ประเภทบญัชี หมายเลขบญัชี 

ทหารไทย โชคชยั 4 ออมทรพัย ์ 036-1-05692-2 

 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภยัทุกประการ กรุณาใชว้ธีิโอนเงินเขา้บญัชีบริษัทฯ ดา้นบนแลว้ส่ง FAX ใบ PAY IN มาท่ีหมายเลขแฟ็กซ ์0-2931-

1177 และ 0-2931-0078 หรือทาการ SCAN ส่งมายงั e-mail: abacus@goholidaynow.com โดยระบุช่ือของท่าน และเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ท่ี

ดแูลท่าน จากน้ันบริษัทจะออกใบสาคญัรบัเงิน แลว้ส่งกลบัใหท้่านไวเ้ป็นหลกัฐาน 

การออกเอกสารการเดินทาง 

1. ตัว๋เครื่องบิน : ออกตัว๋ใหห้ลงัจากวนัท่ีไดร้บัการชาระเงินงวดท่ีสองแลว้ ภายในไม่เกิน 2 วนั 

2. HOTEL VOUCHER, SERVICE VOUCHER : ออกใหห้ลงัจากวนัท่ีไดร้บัการชาระเงินงวดสุดทา้ยแลว้ ภายในไม่เกิน 3-5 วนั 

3. การรบั/ส่ง เอกสารการเดินทางพรอ้มขอ้มูลประกอบการเดินทางทั้งหมด : ภายในไม่เกิน 7 วนั หลงัจากการรบัช าระเงินงวดสุดทา้ย 

เงื่อนไข, ขอ้กาหนด, ค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะคิดค่าธรรมเนียม หากมีการยกเลิกและเปล่ียนแปลงต่างๆ จากท่านดงัต่อไปน้ี 

1. LAND ARRANGEMENT : 

 คา่ธรรมเนียม 10% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 21 วนั ก่อนการเดินทาง 

 คา่ธรรมเนียม 30% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง 

 คา่ธรรมเนียม 50% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 10 วนั ก่อนการเดินทาง 

 คา่ธรรมเนียม 70% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 5 วนั ก่อนการเดินทาง 

 คา่ธรรมเนียม 100% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 2 วนั ก่อนการเดินทาง 

2. ตัว๋เครื่องบิน : จะมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเฉพาะของแต่ละสายการบิน 

3. หมายเหตุ : 

 * บริษัท อบาคสั ทราเวลิ เซอรว์สิ จากดั (ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.) เป็นเพียงตวัแทนจดัน าเท่ียว เพ่ือจดัหาโรงแรมท่ีพกั 

อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เคร่ืองบิน รถ เรือ ฯลฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถท่ีจะรบัผิดชอบคา่ใชจ้่าย

อนัเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าชา้ของพาหนะเดินทาง อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติและอ่ืนๆ ระหวา่งการท่องเท่ียวทั้งภายในและต่างประเทศ 

 * บริษัทฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้ง ค่าชดใชจ้ากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสมัภาระ

ระหวา่งการเดินทาง แต่ไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว 

 * บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกเปล่ียนแปลงก าหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคาไดต้ามความเหมาะสม และ ความจ าเป็นท่ี

เกิดขึ้ น โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ แต่ยึดถือประโยชน์ท่ีท่านสมาชิกไดร้บัเป็นส าคญั 

 * ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองประจ าประเทศไทย และทางฝ่ายต่างประเทศปฏิเสธการเดินทางออกไปหรือเขา้ประเทศอ่ืนๆ ของท่าน

น้ัน ถือวา่เป็นเหตุผลและกฎหมายระหวา่งประเทศ ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถคืนเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ท่าน 

 * ระหวา่งการเดินทาง ถา้ท่านไมไ่ดท้่องเท่ียวพรอ้มคณะ หรือ ถอนตวัออกจากคณะ บริษัทฯ ถือวา่ท่านสละสิทธิ 

 * แมว้า่การเดินทางเขา้สู่ จุดหมายปลายทางท่ีไมต่อ้งขอวซี่าล่วงหนา้ แต่เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางจะตอ้งตรวจสอบหนังสือเดินทาง 

(PASSPORT) ใหม้ีอายุการใชง้านเพ่ือเดินทางไดต้อ้งมากกวา่ 6 เดือนขึ้ นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : info@abacusgolftravel.com / abacus@goholidaynow.com  

https://abacusgolftravel.com  
[DATA-ABACUS GOLF PACKAGE: SHENZHENMISSON HILLS GOLF-PACKAGE-H / 02/05/2019 / ARK /BUTTER]  

LINE : @golftravel FACEBOOK : Abacusgolftravel-ทวัรต์กีอลฟ์ แพคเกจทวัรก์อลฟ์ตา่งประเทศ 

 

Page 8 of 8 

mailto:info@abacusgolftravel.com
mailto:abacus@goholidaynow.com
https://abacusgolftravel.com/


 
 

 

 
แบบฟอรม์เอกสาร กรอก เพือ่ยื่น วีซ่าเข้าประเทศจีน 

 
 
 
 

1.ช่ือ - นามสกลุ (ตามหนงัสอืเดนิทาง ภาษาองักฤษ) ___________________________________________________________  
2.เพศ     หญิง     ชาย หนงัสอืเดินทางเลขที่ ______________วนัท่ีออก_______________วนัหมดอาย_ุ______________ 
3.สถานภาพ      โสด          แต่งงานจดทะเบียน     แต่งงานไม่จดทะเบียน      หม้าย        หย่าร้าง 
4.สญัชาติ ___________________________ 5.วนั/เดือน/ปีเกิด ___________________________________________________ 
6.หมายเลขบตัรประชาชน ________________________________________________________________________________ 
7.ที่อยูปั่จจบุนัตามทะเบียนบ้าน ___________________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________________________________________ 
8.เบอร์โทรศพัท์บ้าน _______________________________ __เบอร์มือถือ__________________________________________ 
9.อาชีพ ___________________________________________ E-MAIL ____________________________________________ 
10.ช่ือสถานท่ีท างาน_____________________________________________________________________________________ 
11.ที่อยูส่ถานท่ีท างาน ___________________________________________________________________________________ 
12.เบอร์โทรศพัท์สถานท่ีท างาน ____________________________________________________________________________ 
13.กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศกึษากรุณาระบช่ืุอสถาบนั _________________________________________________________ 
14.ที่อยูส่ถาบนัพร้อมเบอร์โทรศพัท์ _________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________________________________ 
15.สมาชิกในครอบครัว 
     12.1 ช่ือ ___________________________  __   ____ สญัชาติ _________อาชีพ ____________ความสมัพนัธ์  บิดา______ 
     12.2 ช่ือ ____________________________  ___  _ __สญัชาติ_________อาชีพ ____________ความสมัพนัธ์  มารดา____ 
     12.1 ช่ือ ______________________________ _ __    สญัชาติ _________อาชีพ ____________ความสมัพนัธ์ __________ 
     12.2 ช่ือ __________________________  ______   _ สญัชาติ _________อาชีพ ____________ความสมัพนัธ์ __________ 
     12.2 ช่ือ ___________________________  _    _____สญัชาติ__________อาชีพ ___________ ความสมัพนัธ์ __________ 
16.บคุคลที่สามารถติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิน ___________________________________________________________________ 
17.ทา่นเคยเข้าประเทศจีนหรือไม ่__________________________________________________________________________ 
18.ในระยะเวลา 1 ปี คณุเคยเดนิทางไปประเทศไหนมาบ้าง ถ้าไปให้ระบช่ืุอประเทศ และระบวุนัที่เดินทางเข้า/ออกด้วย 
     18.1 ประเทศ _____________________ วนัท่ีเดินทางเข้า/ออก ______________________ จดุประสงค์ ________________        
     18.2 ประเทศ _____________________ วนัท่ีเดินทางเข้า/ออก ______________________ จดุประสงค์ ________________        
      
เอกสารการขอวีซ่าจีน 
 ** หนงัสอืเดินทางมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน 
 **  รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 2 นิว้ 
 **  แบบฟอร์มเอกสารทีก่รอกเรียบร้อยแล้วเพื่อยื่นวีซา่ 
 **  ใบจองตัว๋เคร่ืองบิน และใบจองโรงแรมที่พกัทีเ่มืองจีน 

เน่ืองจากการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนมีนโยบายเปล่ียนแปลงและมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ีสถานฑูต 

กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริงเพื่อป้องกนัปัญหาการปฎิเสธการออกวีซ่า และส่งกลบัท่ีหมายเลข

แฟกซ ์0-2931-1177 หรอื 0-2931-0078 หรอืส่งกลบัท่ี E-MAIL:abacus@goholidaynow.com 
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