
 
 

 

 

 

 

 

  

 

     

 บรษิทั อบาคสัทราเวิลเซอรวิ์ส จ  ากดั มีความยนิดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมทวัรตี์

กอลฟ์ต่างประเทศ สุดพิเศษ " THE TRAVELLER GOLF" ท่ีจดัเป็นพิเศษเฉพาะท่าน

นักกอลฟ์ กบัสนามกอลฟ์ท่ีมีชื่อเสียงทัว่โลก รอใหท่้านพิสจูน์และทดสอบความทา้ทาย 

ประเทศท่ีสามารถสรา้งตวัเองขึ้ นมาเป็นประเทศท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองแถวหนา้ของเอเชีย 

ภายในระยะเวลาไม่นาน โดยเฉพาะกา้วหนา้เป็นผูน้ าดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มีมาได ้   

เป็นอยา่งดีท่ี “ไตห้วนั”” และยงัมีวิทยาการดา้นการเกษตรท่ีกา้วหนา้หาตวัจบัยาก แถม

ดว้ยความงดงามของธรรมชาติท่ียงัมีอยูอ่ยา่งอุดมสมบรูณ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตห้วนั - ไทเป กอลฟ์แพ็คเก็จ 

โปรแกรม-A 

4 วนั3 คืน เล่นกอลฟ์ 2 สนาม  

เดินทาง 24 - 27มิ.ย. 2562 

THE TRAVELLER GOLFER & FAMILY 

PACKAGE 
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TOURCODE: IG-TPE-FG/TG 



 
 

 

สนามกอลฟ์ระดบั 5 ดาว ที่รอใหท้า่นมาพิสูจน ์ในรายการ ไตห้วนักอลฟ์ทวัร ์ 

1.TASHEE GOLF &COUNTRY CLUB: สนามกอลฟ์ 27 หลุม ท่ีไดร้บัการปรบัปรุงใหมจ่ากฝีมือการออกแบบของ 

Robert Trent Jones Jnr  ไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นสนามกอลฟ์อนัดบั 1 ของ ไตห้วนั 

ท่ีเคยเป็นท่ีจดัแข่งขนัรายการใหญ่ระดบัโลก The Jonhnie Walker Classic และ BMW Asian Open  

ซึ่งมี Tiger Woods, Nick Faldo และ Ernie Els มารว่มแข่งขนั เป็นสนามเดียวท่ีไดใ้ชจ้ดัแข่งทั้งรายการ 

ของ European Tour , Australian Tour และ Asian Tour 

2.MIRAMAR GOLF & COUNTRY CLUB : สนามกอลฟ์ท่ีไดร้บัเกียรติใหเ้ป็นสนามจดัแข่งขนั  

รายการใหญ ่ อาทิ Fubon Senior Open of The European Tour, Fubon  LPGA Taiwan Championship 

 , Swinging Skirts LPGA Classic เป็นตน้ไป เป็นสนาม Home Course ของอดีตนักกอลฟ์หญิงมือ1  

ของโลก ชาวไตห้วนัเจิ้ งหยา่หนี สนามกอลฟ์ 2 สนาม 36 หลุม ระดบัแชมเป้ียนชิบคอรส์ ไดร้บักออกแบบโดย

เจา้หมีทอง Jack Nicklaus ท่ีบรรจงสรา้งใหเ้ป็น Singnature  Course ท่ีสวยงามและทา้ทาย  

3. SUNRISE GOLF & COUNTRY CLUB : เปิดใหบ้รกิารเมื่อปี 1992 ไดร้บัการออกแบบบโดย Robert Trent 

Jones Jnr. สนามกอลฟ์ 18 หลุม ระยะ 7,200 หลา ไดร้บัเกียรติใหเ้ป็นสนามแข่งขนั The  

LPGA Taiwan Championship ปี 2011,2013 และไดร้บัรางวลั มากมาย อาทิThe Best Golf Couse  

in Taiwan และ Top 10 Championship Course in Asia 2013 โดยนิตยสาร Asian Golf Monthy Magazine  
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 ไตห้วนั - ไทเปกอลฟ์แพ็คเกจ โปรแกรม-A 4 วนั 3 คืน เล่นกอลฟ์ 2 สนาม 

 ก าหนดการเดินทาง : TOUR CODE : IG-TPE-FG/TG ตั้งแตว่นัที่ 24 มิ.ย.62 - 27 มิ.ย.62      

 (1) วนัแรก     กรุงเทพฯ – ไทเป - ซิตี้ ทวัร ์   (L,D)   (จนัทรท์ี่ 24 มิ.ย.62) 

     04.10 น.     เช็คอินท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศประตหูมายเลข 4 แถวH,J ของ  

       สายการบินไทย เพ่ือท าการเช็คอินเอกสารการเดินทาง  

     07.10 น.     ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี TG 634บินตรงสู่ไทเป  

     11.50 น.     ถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวน  หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ พบเจา้หนา้ท่ีตวัแทนของ 

       บริษัทฯ รถรอรบัน าท่านเดินทางไปยงัภตัตาคาร 

    13.00 น.     อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร CITY SUITE TAOYUAN (TWD 300) 

    บ่าย      น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุง ไทเป เขา้ชม วดัหลงซานซ่ือ หรือ วดัมงักรภเูขา เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสรา้งขึ้ นในปี  

       ค.ศ. 1738 ซ่ึงถือไดว้า่เป็นวดัพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในไตห้วนัก็วา่ได ้ภายในวดัแห่งน้ีเต็มไปดว้ยรปูแบบ 

       ของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมท่ีประณีตท่านจะไดเ้ห็นลวดลายมงักรและเหล่าเทพเจา้ท่ีไดส้รา้งไว  ้

       อยา่งวิจิตรงดงามโดยช่างฝีมือท่ีหาไดย้ากในปัจจุบนั ในแต่ละวนัก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทัว่ทุกมุมโลก 

       มาเคารพสกัการะไมข่าดสาย น าท่านแวะชม อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค Chlang Kal - Shek Memorlal  

       Hall เป็นแหล่งรวมชีวประวติัและรปูภาพประวติัศาสตรท่ี์ส าคญัท่ีหาดไูดย้าก อนุสรณส์ถานแห่งน้ีถูก 

       สรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นท่ีร าลึกอดีตประธานนาธิบดีเจียงไคเช็คซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อไตห้วนั ภายใน 

       หอ้งมีการจดัแสดงประวติัและส่ิงของต่างเก่ียวกบัท่านนายพล ตั้งแต่สมยัท่ียงัเป็นลกูศิษย ์ดร. ซุนยดัเซ็น 

       จนกา้วสู่ต าแหน่งผูน้ า ประเทศ ท่านจะไดพ้บกบัพิธีเปล่ียนเวรของทหารรกัษาการณ ์ท่ีบริเวรหนา้รูปป้ัน 

       ท่านนายพลเจียงไคเช็ค ซ่ึงจะมีข้ึนทุก 1 ชัว่โมง บนชั้น 4 ของอนุสรณส์ถานแห่งน้ี  

       น าท่านเดินทาง สู่ตึกไทเป 101 ปัจจุบนัเป็นตึกท่ีสูงเป็นอนัดบัสองของโลกท่ีความสงูถึง 508 เมตร  

       สญัลกัษณข์องเมืองไทเป ท่ีน่ียงัมีจุดชมวิวท่ีสงูท่ีสุดในโลกอีกดว้ย ภายในตวัอาคารมีลกูตุม้ขนาดใหญ่ 

       หนักกวา่ 900 ตนั ท าหนา้ท่ีกนัการสัน่สะเทือนเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟตท่ี์วิ่งเร็วท่ีสุดในโลกดว้ย 

       ความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที บริเวณท่ีตั้งของตึกน้ียงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงแห่งใหม ่ท่ีเป็นท่ีนิยม 

       ของชาวไทเปและชาวต่างชาติ มีหา้งสรรพสินคา้และช็อปป้ิงมอลลอ์ยูก่ว่า 10 แห่ง รองจากตึกเบิรจ์คา 

       ริฟา ประเทศสหรฐัอาหรบัอิมิเรตสท่์านสามารถ ขึ้ นลิฟทค์วามเร็วสงูท่ีสุดในโลกสู่ขึ้ น 89 เพ่ือชมทิว 

       ทศันของเมืองไทเป แบบพาโนรามา ท่ีสวยงามมาก (ค่าขึ้ น TWD600 รวมในรายการ)  
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       ค า่       อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ช่ือดงั DIN TAI FUNG (TWD600)  

ต่ิงไท่ฟง บริการท่านดว้ย เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา เมนูข้ึนช่ือของไตห้วนั เน้ือหมหูมกัสตูรพิเศษ ถูก

ห่อหุม้ดว้ยเน้ือแป้งบางนุ่มพรอ้มเติมน ้าซุปรสเลิศ เขา้ไปดา้นใน ใหท่้านไดล้ิ้มรสเส่ียวหลงเปาสูตรดั้งเดิม 

ของไตห้วนั พรอ้มอ่ิม อร่อยกบัเส่ียวหลงเปาไสต่้างๆ และอีก หลากหลายเมนู 

       จากน้ันน าท่านสู่ ยา่นซีเหมินตงิ หรือ สยามสแควรไ์ทเป ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้        

       นานาชนิด ทั้งแบรนดต่์างประเทศ และในประเทศช่ือดงั สินคา้ส าหรบัวยัรุ่นต่าง ๆ บางสินคา้มีราคา 

           ถูกกวา่เมืองไทยอยา่งแน่นอน เช่น รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนดด์งัท่ีคนไทยช่ืนชอบอยา่ง  

           Onisuka, Nike, Adidas, Puma, Lacoste ต่างๆบอกไดเ้ลยวา่ ราคาถูกกวา่เมืองไทย 20-30 %  

           ขึ้ นไป นอกจากน้ียงัมีทั้งรา้นอาหาร ขนมและท่ีส าคญั ชาไขมุ่กท่ีไมเ่หมือน เมืองไทย  

           เคร่ืองด่ืมท่ีแทบจะเป็นเคร่ืองหมายการคา้ของไตห้วนัไปแลว้ไมว่่าใครไปไตห้วนัแลว้ก็ 

           ตอ้งล้ิมลอง รสชาติสกัครั้ง 

       พกัท่ีโรงแรม ตามเลือก 
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(2) วนัที่สอง      กอลฟ์(*) - ซิตี้ ทวัร ์   (B,D)   (องัคารที่ 25 มิ.ย.62)  

      06.00 น.      อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

   06.30 น.     รถรบัน าท่านเดินทางสู่สนามกอลฟ์ TA SHEE GOLF & COUNTRY CLUB 

      07.30 น.      นกักอลฟ์ : เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม (*)  

       อาหารกลางวนัท่ีคลบัเฮา้สข์องสนามกอลฟ์ (ไม่รวมในรายการ) 

    บ่าย       น าท่านเดินทางสู่ รา้นเคก้สปัระรด เพื่อใหท่้าน ไดล้องล้ิมชิมรสขนมขึ้ นช่ือของไตห้วนั 

        ซ่ึงมีรสชาติหวานกลมกล่อมจนท าใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่โลก น าท่านเขา้สู่ตวัเมืองไทเป เขา้ชม 

       พิพิธภณัฑกู์ก้ง สถานท่ีรวบรวมของล ้าค่าในพระราชวงักูก้งของปักก่ิงไวท่ี้นีทั้งหมด  

       พิพิธภณัฑส์ถานแหง่น้ีมีประวติัยาวนานกวา่ 5,000 ปี ชมของล ้าค่าหายาก เชน่  

       หยกผกักาดขาว ,หยกหมสูามชั้น ตราประทบัประจ าตวัเฉียนหลงฮ่องเต ้งาชา้งแกะสลกั ฯลฯ 

     ค า่       อาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารญี่ปุ่นช่ือดงั IKKI (TWD770) 

               หลงัอาหารค า่ใหท่้านไดเ้ดินเล่นยอ่ยอาหารท่ี ตลาดซ่ือหลิน เป็นไนทม์ารเ์ก็ตท่ีมีขนาดใหญ่ 

       ท่ีสุดในเมืองไทเป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพ้ืนเมืองและตลาดคนเดิน  

       อาหารพ้ืนเมืองท่ีขึ้ นช่ือท่ีสุดของไตห้วนัคือ เตา้หูเ้หม็น หากใครไปไตห้วนัแลว้ไม่ไดล้ิ้มลอง 

       รสชาติของเตา้หูเ้หม็น ก็ถือวา่ไปไม่ถึงไตห้วนัและยงัมีเคร่ืองด่ืมอีกชนิดท่ีมีตน้ก าเนิดท่ีไตห้วนั 

       คือ ชานมไขมุ่ก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินคา้หลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง  

       มีทั้งสินคา้เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั โดยท่ีรองเทาผา้ใบรองเทา้กีฬายีห่อ้ต่างๆจะมีราคา 

       ถูกกวา่เมืองไทย  

       พกัท่ีโรงแรม ตามเลอืก  
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(3) วนัที่สาม   อุทยานแห่งชาตเิยห่ลิว-หมู่บา้นจิว่เฟ้ิน–ตลาดปลาไทเป-ซิเมินตงิ(พุธที่ 26 มิ.ย.62)B,L,D 

  07.30 น.     อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  08.30 น.     น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตเิยห่ลิว อุทยานแหง่น้ีตั้งอยูท่างส่วนเหนือสุดของเกาะ 

      ไตห้วนัมีลกัษณะพ้ืนท่ี เป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเคล่ือนตวัของเปลือกโลก การเซาะกร่อน 

      ของน้าํทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กิดโชดหิน งอกเป็นรปูร่างลกัษณะต่างๆ น่าต่ืนตาท่ีเดียว เชน่  

      ชา้งเล่นน้าํ , รองเทา้นางฟ้า , ดอกเห็ด โดยเฉพาะหินรปูพระ เศียรราชินี ซ่ึงมีชื่อเสียงโด่งดงั 

      ไปทัว่โลกจากน้ันใหท่้านอิสระช็อปป้ิง หมู่บา้นโบราณจิ๋วเพิ่น ซ่ึงเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีชื่อ 

      เสียงตั้งแต่สมยักษัตริยก์วงสวี้  แหง่ราชวงศช์อง มีนักขุดทองจ านวนมากพากนัมาขุดทองท่ีน่ี  

      การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่ ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ย

      ออกไปเหลือท้ิงไวเ้พียงแต่ความทรงจ า จนกระทัง่มีการใชจ้ิ๋วเฟ้ืนเป็น ฉากในการถ่ายท า 

      ภาพยนต ์“เปยฉิงเฉิงซ่ือ” และ “อู่เหยยีน เตอะซนัซิว” ทศันียภาพภเูขาท่ีสวยงามในฉาก  

      ภาพยนตร ์ไดดึ้งดูดนักท่องเท่ียวจ านวนมากใหเ้ดินทางมาชื่นชม จิ๋วเพิ่นจึงกลบัมาคึกคกัและ

      มีชีวิตชีวาอีกครั้ง แลว้ยงั เป็นท่ีก าเนิดของการต์นูญ่ีปุ่นช่ือดงั SPIRITED AWAY โดย 

      นักเขียนการต์นูญ่ีปุ่นชื่อดงั HAYO MIYAZAKI ผูไ้ดแ้รงบนัดาลใจจากการไดม้าเยอืนหมู่บา้น 

      แหง่น้ีใหเ้ป็นเมืองภูตภพอีกดว้ย 

เท่ียง      อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร XIN Di IN RESTAURANT เมนูกุง้มงักร (NTD500) 

บ่าย       น าท่านสู่ตลาดปลาไทเป -TAIPEI FISH MARKET ตลาดปลาติดแอรไ์ฮโซท่ีมีอาหารทะเล 

         สดๆมากมายใหเ้ลือกซ้ือทั้งปยูกัษ์อลาสกา้ กุง้ หอย ป ูปลา แบ่งเป็นหลายโซน อาทิ  

    โซนบ่อปลา ท่ีมีปลาเป็นๆใหเ้ลือก , โซนอาหารญ่ีปุ่นท าสดๆ, โซน HOT POT,  

    โซนป้ิงยา่งบาร ์ บีคิว ,โซนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต , โซนอาหารส าเร็จรปูแพ็ค ใส่กล่อง ,  

    โซนขายผลไมส้ด และโซนขายดอกไม ้เป็นตน้ 

 ค า่      อาหารค า่ ณ ภตัตาคารระดบัเหลา HAI PA WANG เมนูซีฟู๊ด (NTD900) 

      พกัท่ี โรงแรมตามเลือก 
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(4)  วนัที่สี ่     กอลฟ์ (*) ช็อปป้ิงเอาทเ์ล็ต-กรุงเทพฯ ( B)   (พฤหสับดี 27 มิ.ย.62) 

       06.00 น.      อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

    07.00 น.     เช็คเอา้ทแ์ลว้ รถรบัน าท่านเดินทางสู่สนามกอลฟ์ “MIRAMAR GOLF COUNTRY CLUB” 

       08.00 น.      นักกอลฟ์ : เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม (*)  

       เท่ียง      อาหารกลางวนั ณ คลบัเฮา้ส ์(ไม่รวมในรายการ)  

       บ่าย           ออกเดินทางสู่เมืองเถาหยวน แวะชอ้ปป้ิงท่ี MITSUI OUTLET แหล่งรวมสินคา้แบรนด ์ 

           ดงัชั้นน าของโลกในราคาสุดพิเศษ มากมายแบรนดด์งักวา่ 300 แบรนด ์ไดเ้วลา        

               พอสมควรเดินทางสู่สนามบิน 

       18.05 น.      เช็คอิน ณ เคาทเ์ตอร ์สายการบินไทย 

       20.05 น.      ออกเดินทางดว้ยเท่ียวบินท่ี TG 635 

       22.50 น.      ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดย สวสัดิภาพ  

      ( * ) บรษิทั ฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะสลบัหรอืเปลี่ยนสนามกอลฟ์ใหก้รณีท่ีสนามเตม็หรอืไม่ว่าง 
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ไตห้วนั-ไทเปกอลฟ์แพ็คเกจ โปรแกรม-A  4 วนั 3 คืน ตีกอลฟ์ 2 สนาม  

 ราคาตั้งแตว่นัท่ี 24 มิ.ย.62 - 27 มิ.ย.62        TOUR CODE : IG-TPE-FG/TG  

 

   

 

 

 

 

** ราคาไม่สามารถใชไ้ดใ้นช่วงงาน TRADE FAIR และ ช่วงวนัหยุดเทศกาล/ตรุษจีน, สงกรานต,์ คริสมาสต,์ ปีใหมแ่ละวนัหยุดของจีนและ

ฮ่องกง  

โรงแรมในรายการ (หรือเทียบเทา่)  

- 4 STAR - LA MAISON HOTEL  

- 5 STAR - TAIPEI SHERATON HOTEL   

อตัราน้ีรวม  

- ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพ ฯ – ไทเป – กรุงเทพ ฯ  

   ชั้นประหยดัแบบหมู่คณะ  สะสมไมลไ์ด ้50% 

- ภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกนัวินาศภยั และคา่ธรรมเนียมน ้ามนั 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋ารวมถุงกอลฟ์ 30 กก. 

- โรงแรมท่ีพกั 3 คืน พรอ้มอาหารเชา้ 

- รถ PRIVATE BUS ตลอด 4 วนั         

- เล่นกอลฟ์ 2 สนาม x 18 หลุม ตามรายการ / WEEKDAY 

- รถกอลฟ์ 1 คนั / นักกอลฟ์ 4 คน / แค็ดด้ี 1 คน 

- ไกด๊ท์อ้งถ่ินพดูภาษาไทยหรือองักฤษ 

- ค่าบตัรผ่านประตขูึ้ นชมตึกไทเป 101, พิพิธภณัฑก์ูก้งและอุทยานแห่งชาติ เยห่ลิว 

- น ้าด่ืมบนรถ 

- ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน 

- ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศทุนประกนั 1,000,000 บาท 

อตัราน้ีไม่รวม 

- ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

- ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมอื่น ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

- ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื่น ๆ เช่น คา่ท าหนังสือ 

   เดินทาง , มินิบาร ์, ค่าโทรศพัทฯ์ลฯ 

- ค่าทิปหนา้ทวัรข์ึ้ นอยูก่บัความพอใจคุณภาพการ      

   ใหบ้ริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การโอนเงินเขา้บญัชีบริษทั : ช่ือบญัชี ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD 

อตัราค่าบริการ (เดินทางอยา่งต า่นกักอลฟ์ 12 ทา่น) HOTEL 4* HOTEL 5* 

นกักอลฟ์  ผูใ้หญ่ท่านละ นอนคู่  

                       นอนเด่ียวเพิม่    

49,500.- 

  4,800.- 

54,900.- 

  9,900.- 

ผูต้ิดตาม  ผูใ้หญ่ ท่านละ นอนคู่  - TBA - - TBA -  

 
การส ารองที่นัง่และการช าระเงิน 
- มดัจ าท่านละ 20,000.- บาท ภายในไม่เกินวนัท่ี 17 พ.ค. 62 

- ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทางภายในไม่เกินวนัท่ี 04 มิ.ย.62 
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ธนาคาร สาขา ประเภทบญัชี หมายเลขบญัชี 

ทหารไทย/TMB โชคชยั 4 ออมทรพัย ์ 036-1-05692-2 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยัทุกประการ กรุณาใชว้ธีิโอนเงินเขา้บญัชีบริษัทฯ ดา้นบนแลว้ส่ง FAX ใบ PAY IN มาท่ีหมายเลขแฟ็กซ ์ 

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

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ท่ีดแูลท่าน จากน้ันบริษัทจะออกใบสาคญัรบัเงิน แลว้ส่งกลบัใหท่้านไวเ้ป็นหลกัฐาน 

การออกเอกสารการเดินทาง 

1. ตัว๋เครื่องบิน : ออกตัว๋ใหห้ลงัจากวนัท่ีไดร้บัการชาระเงินงวดท่ีสองแลว้ ภายในไม่เกิน 2 วนั 

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

3. การรบั/สง่ เอกสารการเดนิทางพรอ้มขอ้มูลประกอบการเดินทางทั้งหมด : ภายในไม่เกิน 7 วนั หลงัจากการรบัช าระเงินงวดสุดทา้ย 

เง่ือนไข, ขอ้กาหนด, ค่าธรรมเนียม การเปล่ียนแปลงและการยกเลิก 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะคิดค่าธรรมเนียม หากมีการยกเลิกและเปล่ียนแปลงต่างๆ จากท่านดงัต่อไปน้ี 

1. LAND ARRANGEMENT : 

 ค่าธรรมเนียม 10% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 21 วนั ก่อนการเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียม 30% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียม 50% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 10 วนั ก่อนการเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียม 70% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 5 วนั ก่อนการเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียม 100% หากยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง ภายใน 2 วนั ก่อนการเดินทาง 

2. ตัว๋เครื่องบิน : จะมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเฉพาะของแต่ละสายการบิน 

3. หมายเหต ุ: 

 * บริษัท อบาคสั ทราเวิล เซอรว์ิส จากดั (ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.) เป็นเพียงตวัแทนจดัน าเท่ียว เพื่อจดัหาโรงแรมท่ีพกั  

อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เคร่ืองบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถท่ีจะรบัผิดชอบค่าใช ้

จ่ายอนัเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าชา้ของพาหนะเดินทาง อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติและอื่นๆ ระหว่างการท่องเท่ียวทั้งภายในและ

ต่างประเทศ 

 * บริษัทฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้ง ค่าชดใชจ้ากสายการบิน โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื่อเกิดการสญูหายของสมัภาระ 

ระหว่างการเดินทาง แต่ไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายดงักล่าว 

 * บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกเปล่ียนแปลงก าหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคาไดต้ามความเหมาะสม และ ความจ าเป็นท่ี 

เกิดขึ้ น โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ แต่ยดึถือประโยชน์ท่ีท่านสมาชิกไดร้บัเป็นส าคญั 

 * ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองประจ าประเทศไทย และทางฝ่ายต่างประเทศปฏเิสธการเดินทางออกไปหรือเขา้ประเทศอื่นๆ  

ของท่านน้ัน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหวา่งประเทศ ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถคืนเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ท่าน 

 * ระหว่างการเดินทาง ถา้ท่านไม่ไดท่้องเท่ียวพรอ้มคณะ หรือ ถอนตวัออกจากคณะ บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ 

 * แมว้่าการเดินทางเขา้สู่ จุดหมายปลายทางท่ีไม่ตอ้งขอวีซ่าล่วงหน้า แต่เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางจะตอ้งตรวจสอบหนังสือเดินทาง 

(PASSPORT) ใหม้ีอายุการใชง้านเพื่อเดินทางไดต้อ้งมากกว่า 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: PACKAGE GOLF: BALI GOLF PACKAGE 3D2N2G 28 -30 JUN 19/20042019/ARK/GIFF] 
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