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บรษิทั อบาคสั ทราเวิล เซอรวิ์ส จ ากดั ภมิูใจเสนอรายการสุดพิเศษใหก้บัท่านนักกอลฟ์ไดไ้ปสมัผสัประสบการณ์ 

ดีดีท่ีตีกอลฟ์ต่างประเทศท่ีเพ่ือนบา้นของเรา “เวียดนาม” ท่ี ซ่ึงท่านจะตอ้งประทบัใจกบัความดั้งเดิมของบา้นเมืองและ

ผูค้นท่ี ยงัมีอยูท่ัว่ไป อาหารรสชาติถกูปากคนไทย สาวงามในชุดอ๋าวหญ่ายใส่หมวกโนนลาขี่จกัรยานตามทอ้งถนนและ

พลาดไม่ได ้กบัการทดสอบสนามกอลฟ์ระดบัโลก 
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BANGKOK AIRWAYS ASEAN GOLF TOUR 

เวียดนาม – ญาจาง - ดาลทั  กอลฟ์แพ็คเกจ 5 วนั 4 คืน เล่นกอลฟ์ 2 สนาม 

รายละเอียดการเดินทาง : TOUR CODE: IG–CXR-NC/PG 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ญาจาง –ดาลทั - ซิตี้ ทวัร ์   (พุธที่ 21 ส.ค.62)  (D) 

07.15 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตทูางเขา้หมายเลข 3 เช็คอิน  

ณ เคาทเ์ตอร ์F สายการบินบางกอกแอรเ์วย ์

10.15 น. ออกเดินทาง โดยเท่ียวบินท่ี PG993 สู่เมืองญาจาง 

12.05 น. ถึง สนามบินกามซญั (CAM RANH INTERNATIONAL AIRPORT) ประเทศเวียตนาม หลงัจากผ่าน

พิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  (เวลาทอ้งถ่ินเวียดนามเท่ากบัประเทศไทย)   

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองดาลทั (146 ก.ม./3.30 ชม.) 

16.30 น. น าท่านชม “เมืองดาลทั” ซ่ึงเป็นเมืองท่ีถูกกล่าวขานวา่เป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวนัออก” เมืองแห่ง

  ดอกไม ้เมืองแห่งความรกั ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศอนัหนาวเย็น เพราะเมืองน้ีอยูบ่นเขาสงู

  ถึง 1500 เมตร จากระดบัน ้าทะเล เลยไดเ้ป็นสถานท่ีพกัรอ้นของชาวฝรัง่เศส ตั้งแต่สมยัอาณนิคม 

  ฝรัง่เศสเป็น 100 ปี แลว้ ท่านจะไดส้มัผสักบัธรรมชาติสวยงามและชม 

   สถาปัตยกรรมแบบทั้งสมยัเก่าและสมยัใหม ่ลอ้มรอบดว้ยทิวทศัน์สนเป็นหมูบ่า้นท่ีเต็มไปดว้ย

  สีสนัสวยงามหลายหลากสีเหมือนลกูกวาด เป็นเมืองแห่งโรแมนติค เหมาะส าหรบัคู่รกั หรือท่านท่ี

  ตอ้งการไปพกัในเมืองท่ีสงบ บรรยากาศดีๆ เมืองดาลทั อากาศจะหนาวตลอดทั้งปี โดยเฉพาะ ช่วง

  เดือนตุลาคม - มีนาคม และจะมีการจดัเทศกาลดอกไม ้ทุกๆเดือนธนัวาคม ของทุกปี บางเดือน

  ท่านจะ เป็นดอกซากุระท่ีเมืองดาลทั 

18.30 น. เช็คอิน ณ โรงแรมท่ีพกั  

19.00 น. อาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน(USD 20) 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิง ตลาดไนทบ์ารซ่์า ของเมืองดาลทัใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ 

  นานาชาติตามอธัยาศยั อาทิ ดอกไม,้ผลไมฤ้ดหูนาว ทั้งสดและแหง้,ผกันานาชนิด,ขนมพ้ืนเมือง,

  กาแฟและชา เป็นตน้ พกัท่ีโรงแรม ตามเลือก 

  พกัท่ีโรงแรม HOTEL DU PARC DALAT ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สอง กอลฟ์(*) - ดาลทัซิตี้ ทวัร ์   (พฤหสับดีที่ 22 ส.ค.62)   (B,D) 

06.30 น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

07.00 น. รถรบัท่านเดินทางสู่สนามกอลฟ์ “SAM TUYEN LAM GOLF CLUB” 

SAM TUYEN LAM GOLF CLUB: สนามกอลฟ์ตั้งอยู ่15 ก.ม. ห่างจากตวัเมืองดาลทัใชเ้วลาเดินทาง

จากสนามบินประมาณ 20 นาที เป็นสนามกอลฟ์ 18 หลุม พาร ์72 ระยะ 7,035 หลา ออกแบบ

โดยสถานปนิกชาวแคนาดา ท่านนักกอลฟ์จะไดเ้ล่นกอลฟ์พรอ้มช่ืนชมธรรมชาติของทะเลสาบ 

Tuyen Lam และวิวของเมืองจากมุมสูงไดแ้บบพาโนราม่าวิว 

08.30 น. เชิญท่านออกรอบเล่นกอลฟ์ 18 หลุม 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  อาหารกลางวนั ณ คลบัเฮา้สข์องสนามกอลฟ์ (ไมร่วมในรายการ) 

บ่าย  จากน้ันน าท่านนัง่รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอนัร่มร่ืนเขียวชอุ่ม ลงสู่หุบเขาเบ้ืองล่างเพ่ือ

  ชม และสมัผสักบัความสวยงามของ น ้าตกดาลนัทา (Thac Datanla) น ้าตกขนาดไมใ่หญ่มากแต่มี

  ช่ือเสียงอีกหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ียอดนิยมของดาลทัท่ีไมค่วรพลาด 

  น าท่านเท่ียวชม สวนดอกไมเ้มืองหนาวดาลทั ตั้งอยูท่างทิศใตข้องทะเลสาบชวนฮวาง บนถนนฟู

  ดงเตียนหวุง ดาลทัไดร้บัการขนานนามวา่เป็นเมืองแห่งดอกไม ้ท่ีน่ีจะมีดอกไมบ้านสะพรัง่ตลอดปี 

  สวนไมเ้มืองหนาวแห่งน้ีสรา้งข้ึนปี พ.ศ.2409 เพ่ือใหป้รึกษาดา้นการเกษตรกรทางภาคใต ้ต่อมา

  ไดท้ าการรวบรวมพรรณไมม้ากมายทั้งไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไมพ้นัธุ์ต่างๆ ซ่ึง 

  กลว้ยไมต้ดัดอกจ านวนมากถูกส่งออกจากดาลทั 

ค า่  อาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน(USD 20) 

  พกัท่ีโรงแรม HOTEL DU PARC DALAT ระดบั 4 ดาว หรือเท่ียบเท่า 
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วนัที่สาม ดาลทั - ญาจาง- กอลฟ์(*)    (ศุกรท์ี่ 23 ส.ค.62)   (B,D)  

07.00 น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

08.00 น. เช็คเอา้ทแ์ลว้ น าท่านออกเดินทางสู่ “ญาจาง” (146 กม./3.30 HRS) 

  น าท่านเดินทางสู่ สนามกอลฟ์ KN GOLF LINKS สนามกอลฟ์ใหม่ล่าสุด ท่ีตั้งอยูติ่ดกบัชายทะเลของ

  เมือง Cam Ranh ท่ีหลายหลุมเห็นวิวทะเลกบัหาดทรายขาวยาวเยียด ตดักบัสีฟ้าครามของผืนน ้าทะเล 

  พรอ้มสดูกล่ินไอทะเลและเล่นกอลฟ์ในสนามแบบ Link Style ท่ีไดร้บัการออกแบบโดยเจา้ฉลามขาว 

  Greg Norman อดีตนักกอลฟ์หมายเลข 1 ของโลก ซ่ึงสนามน้ีถือเป็นผลงาน Masterpiece อนัดบัท่ี 3 

  ของการออกแบบสนามกอลฟ์ขอบสงูท่ีมีทรายทะเลสีขาวละเอียด ท าใหนึ้กถึงสนามกอลฟ์ท่ี Scotland 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ คลบัเฮา้สข์องสนามกอลฟ์ (ไมร่วมในรายการ) 

13.00 น. นกักอลฟ์: TEE OFF TIME เชิญท่านเล่นกอลฟ์ 18 หลุม 

19.00 น. อาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (USD 20) 

  พกัท่ีโรงแรม NAGAR HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเท่ียบเท่า 
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วันท่ีส่ี  กอล์ฟ(*) - ญาจางซิตีท้ัวร์    (เสารท์ี่ 24 ส.ค.62)   (B,D)    

06.00 น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

07.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพ่ือขา้มเรือสู่เกาะ HON TRE ท่ีเป็นท่ีตั้งของสนามกอลฟ์ VINPEARL GOLF 

CLUB NHA TRANG สนามกอลฟ์ 18 หลุม พาร ์71 ระยะ 6,787 หลา เป็นส่วนหน่ึงของ Vinpearl 

Resort บนอ่าวส่วนตวั Nha Trang Bay ของเกาะ สนามกอลฟ์ไดร้บัการออกแบบอย่างพิถีพิถนัจาก 

IMG ท่ีจดัใหห้ลายหลุมไดเ้ห็นวิวอนัสวยงามของอ่าว คู่กบัรีสอรท์ระดบั 5 ดาว สภาพสนามไดร้บั

การตกแต่งงดแูลรกัษาอยา่งดี มาตรฐานระดบัโลก ขอแนะน า หรือเลือกเล่นกอลฟ์ท่ี สนามกอลฟ์ 

KN GOLF LINKS สนามกอลฟ์ใหมล่่าสุด ท่ีตั้งอยูติ่ดกบัชายทะเลของเมือง Cam Ranh ท่ีหลายหลุม

เห็นวิวทะเลกบัหาดทรายขาวยาวเยียด ตดักบัสีฟ้าครามของผืนน ้าทะเล พรอ้มสดูกล่ินไอทะเลและ

เล่นกอลฟ์ในสนามแบบ Link Style ท่ีไดร้บัการออกแบบโดยเจา้ฉลามขาว Greg Norman อดีต

นักกอลฟ์หมายเลข 1 ของโลก ซ่ึงสนามน้ีถือเป็นผลงาน Masterpiece อนัดบัท่ี 3 ของการออกแบบ

สนามกอลฟ์ ในเวียดนาม แฟรแ์วยท่ี์เป็นเคล่ือนลอนมีอุปสรรคเป็นพุ่มหญา้เต้ียๆ และบ่อบงัเกอร์

ขอบสูงท่ีมีทรายทะเลสีขาวละเอียด ท าใหนึ้กถึง สนามกอลฟ์ท่ี Scotland 

08.00 น. นกักอลฟ์: TEE OFF TIME เชิญท่านออกรอบเล่นกอลฟ์ 18 หลุม 

เท่ียง  อาหารกลางวนั ณ คลบัเฮา้สข์องสนามกอลฟ์ (ไมร่วมในรายการ) 
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บ่าย  น าท่าน เดินทางเขา้สู่เมืองญาจาง เป็นเมืองชายฝัง่ทะเลมีชายหาดอนัสวยงาม เป็นท่ีท่องเท่ียว

  ส าคญัของเวียดนามและเป็นศนูยก์ลางของเมืองเศรษฐกิจ วฒันธรรม และเทคโนโลยี ญาจางมี

  สภาพภมูิอากาศท่ีดีและสามารถท่องเท่ียวไดเ้กือบทั้งปี และดา้นในประวติัศาสตรเ์มืองน้ีเคยเป็น

  ส่วนหน่ึงของอาณาจกัรจามปา ซ่ึงมีหลกัฐานเป็นปราสาทหินแบบจามท่ีหลงเหลืออยู่ 

  น าท่านเท่ียวชม วดัลองเซิน สรา้งขึ้ นเมื่อ พ.ศ.2429 จุดเด่นวดัน้ีคือ พระพุทธรปูสีขาวองคใ์หญ่อนั

  สวยงามท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา ระหวา่งทางเดินขึ้ นไปสกัการะพระพุทธรปูองคใ์หญ่น้ัน ท่านก็จะพบกบั

  พระนอนท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน และดา้นบนสามารถชมวิวอนัสวยงามของเมืองญาจางไดอี้กทั้งยงั

  เป็นโรงเรียนส าหรบัพระสงฆอี์กดว้ย  

น าท่านสู่วดัโพนาคา เยี่ยมชมปราสาทโพนาคา อยูใ่นช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 2 โบราณสถานแห่งน้ี

เป็นอิทธิพลของอาณาจกัรจามปา มีความเก่าแก่และโดดเด่น ลกัษณะของปราสาทน้ัน จะเป็นอิฐ

แดงขนาดใหญ่ โดยสรา้งข้ึนเพ่ือประดิษฐานเทพสตรีภควตีในอดีต เป็นท่ีบชูาเทพเจา้ในศาสนา

ฮินด ูแต่ปัจจุบนัก็ยงัคงเป็นท่ีไหวส้กัการะเทพเจา้ของชาวเวียดนามอยู่ 

ค า่  อาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน แนะน า เมนูซีฟู้ ด บรรยากาศรา้นริมทะเล (ไม่รวมในรายการ)

  พกัที่โรงแรม NAGAR HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 

 

วนัที่หา้  ญาจาง - ชอ้ปป้ิง - ตลาดแดม - กรุงเทพ  (อาทิตยท์ี่ 25 ส.ค.62) (B) 

08.00 น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

09.00 น. เช็คเอา้ท ์แลว้น าท่านเดินเท่ียว และชอ้ปป้ิง ใน ตลาด DAM ซ่ึงมีสินคา้หลากหลายชนิด เช่น ผา้ 

  เหลา้ บุหร่ี และอาหารต่างๆ เป็นตลาดสดและ ขายสินคา้พ้ืนเมือง  

  ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านสู่สนามบิน 

10.55 น. เช็คอิน ณ สนามบิน เคาทเ์ตอรส์ายการบินบางกอกแอรเ์วย ์

12.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี PG994 

14.45 น ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสสัดิภาพ 

 (*)  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ที่จะสลบัวนัเล่นกอลฟ์ กรณีที่สนามไม่ว่าง 
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BANGKOK AIRWAYS ASEAN GOLF TOUR 

เวียดนาม – ญาจาง - ดาลทั – กอลฟ์แพ็คเกจโปรแกรม B :  5 วนั 4 คืน ตีกอลฟ์ 3 สนาม  

ราคาตัง้แตว่นัท่ี  21 ส.ค 62 – 25 ส.ค. 62             TOUR CODE : IG-CXR-NC/PG 
 

อตัราค่าบริการ 
โปรแกรม B 

จ  านวนนกักอลฟ์อยา่งต า่ 12 ทา่น 

นกักอลฟ์ ผูใ้หญ่ - นอนคู ่ 37,500.- 

นอนเดี่ยว เพิ่ม   5,900.- 

ผูต้ิดตาม – นอนคู ่ 25,900.-  

 

** ราคาไมส่ามารถใชไ้ดใ้นช่วงงาน TRADE FAIR และวนัหยุดช่วงเทศกาล ** 

** ตอ้งการใชร้ถกอลฟ์ 1 คนั /18 หลุม เพ่ิมคนัละ  700.- จากราคาแพ็คเกจมาตราฐาน ** 

** เล่นกอลฟ์วนัหยุด WEEKEND / KN LINKS เพิ่ม 1,300 / VINPEARL เพิ่ม 900 

 

อตัราน้ีรวม       อตัราน้ีไม่รวม 

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

    ชั้นประหยดั สายการบินบางกอกแอรเ์วย ์BOOKING “B” CLASS  -  ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมอื่น ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

    หาก BOOKING “G” CLASS เพิ่มท่านละ 1,100 บาท  -  ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื่น ๆ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง 

    รวมคา่น ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกนัวินาศภยั  -  ค่าวีซ่า (กรณีชาวต่างชาติ) 

    ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กก.     -  ค่าทิป,แค็ดด้ี 

-  โรงแรมท่ีพกั 4 คืน พรอ้มอาหารเชา้ ระดบั 4 ดาว       -  ค่าทิปมคัคุเทศก ์และคนขบัรถ 

-  รถรบั-ส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามกอลฟ์-สนามบิน PRIVATE BUS - ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์

-  เล่นกอลฟ์ 2 สนาม + แคด้ด้ี x 18 หลุม ตามรายการ  / WEEKDAY 

-  เล่นกอลฟ์ 1 สนาม+แคดด้ี X 18 หลุม รายการ WEEKEND     

-  รถกอลฟ์ (2 ท่าน: 1 คนั) 

-  มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินพดูไทยหรือองักฤษใหบ้ริการตลอดการเดินทาง    

-  รายการทวัรแ์ละบตัรผ่านประตตูามรายการ          

-  อาหารค า่ 4 มื้ อ งบประมาณตามระบุ 

-  ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ ทุนประกนั 1,000,000 บาท 

การส ารองท่ีนัง่และการช าระเงิน 

- มดัจ าท่านละ 10,000.- บาท ในวนัส ารองท่ีนัง่ ไม่เกินวนัท่ี 30 พ.ค. 62 

- ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง อยา่งนอ้ย ไม่เกินวนัท่ี 25 ก.ค.62 

การแจง้ช่ือ-นามสกุล , สง่ส าเนาพาสปอรต์และการจดัคู่หอ้งพกั ณ วนัจอง ไม่เกินวนัท่ี 28 พ.ค.62 

 

 

 

 

 

 

การโอนเงินเขา้บญัชีบริษทัฯ : ช่ือบญัชี ABACUS TRAVEL SERVICE CO., LTD. 
เราสรา้งความประทบัใจ  ในความแตกต่าง  ดว้ย  “คุณภาพ” และ “บริการ” 

(*)  เดินทาง 12 ท่านข้ึนไป  

 ทางบริษัทฯ  มีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทาง

ไปพรอ้มคณะ จากประเทศไทย

ดแูลตลอดการเดินทาง 

BANGKOK AIRWAYS 

BKK – CXR PG 993  10:15 – 12:05  MON, WED, FRI SUN 

CXR – BKK PG 994  12:55 – 14:45  MON, WED, FRI, SUN 

สิทธิพเิศษจากสายการบนิบางกอกแอร์เวย์!! ฟรีเพิ่มน า้หนกักระเป๋ารวมถงุกอล์ฟจาก 20 ก.ก. เป็น 30 ก.ก. 
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ธนาคาร สาขา ประเภทบญัชี หลายเลขบญัชี 

ทหารไทย โชคชยั 4 ออมทรพัย ์ 036-1-05692-2 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยัทุกประการ กรุณาใชว้ธีิโอนเงินเขา้บญัชีบริษัทฯ ดา้นบนแลว้ส่ง FAX ใบ PAY IN มาท่ีหมายเลขแฟ็กซ ์

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

และเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ท่ีดแูลท่าน จากน้ันบริษัทจะออกใบส าคญัรบัเงิน แลว้ส่งกลบัใหท่้านไวเ้ป็นหลกัฐาน 

การออกเอกสารการเดินทาง 

1. ตัว๋เครื่องบิน : ออกตัว๋ใหห้ลงัจากวนัท่ีไดร้บัการช าระเงินงวดท่ีสองแลว้ ภายในไม่เกิน 2 วนั 

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

3. การรบั/สง่ เอกสารการเดินทางพรอ้มขอ้มูลประกอบการเดินทางทั้งหมด : ภายในไม่เกิน 7 วนั หลงัจากการรบัช าระ

เงินงวดสุดทา้ย 
 

เง่ือนไข, ขอ้ก าหนด, 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 อบาคสัทราเวิลเซอรว์สิ จ ากดั ( ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LT.D )เป็นเพียงตวัแทนจดัน าเท่ียวเพื่อจดัหาโรงแรมท่ี

พกั อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่นเคร่ืองบิน , รถ , เรือ ฯลฯ เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถท่ี

จะรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากอนัเกิดจาการนัดหยุดงาน ความล่าชา้ของ พาหนะเดินทาง อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติและอื่นๆ 

ระหว่างการท่องเท่ียวทั้งภายในและต่างประเทศ 

 บริษัทฯ จะท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสญูหยของ

สมัภาระระหว่างการเดินทาง แต่ไม่รบัผิดชอบต่อการสญูเสียดงักล่าว 
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ส ารองท่ีนัง่ไดท่ี้ 

บรษัิท อบาคสั ทราเวลิ เซอรว์ิส 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  
Line : @golftravel 

FACEBOOK FANPAGE : Abacusgolftravel-ทวัรตี์กอลฟ์เวียดนาม-ญาจาง-ดาลทั-มุยเน่ 

 [DATA-ABACUS: PACKAGE GOLF: BANGKOK AIRWAYS ASEAN GOLF TOUR /22052019/ARK/BUTTER] 
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