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THE TRAVELLER GOLFER & FAMILY PACKAGE 
 

 

 

 

 

 
 
TOUR CODE : IG-MNL-RJ     

บริษทั อบาคสัทราเวิลเซอรวิ์ส จ  ากดั มีความยนิดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ "THE TRAVELLER GOLF" ท่ีจดัเป็น

พิเศษเฉพาะท่านนักกอลฟ์ กบัสนามกอลฟ์ท่ีมช่ืีอเสียงทัว่โลก รอใหท่้านพสิจูน์ และทดสอบความทา้ทาย 

 

““ขอเชิญท่านนักกอลฟ์สมคัรเล่นชาวไทยเขา้ร่วมชิงชยัที่ประเทศฟิลิปปินส  ์ ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนามกอลฟ์ระดบั 5 ดาวที่ใชใ้นการแข่งขนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 RESORT WORLD MANILA  

ASIA PACIFIC GOLF CHALLENGE 

เดินทาง 20 – 26 ต.ค. 62   

7 วนั 6 คืน  

เลน่กอลฟ์ 4 สนาม 72 หลมุ 

MANILA SOUTHWOODS AYALA GREENFIELDS 
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 MANILA GOLF & COUNTRY CLUB: มะนิลากอลฟ์แอนดค์นัทรีคลบัเปิดตวัอยา่งเป็นทางการในเดือนตุลาคม ปี 2502 โดย

การรวมตวักนัของสมาคมการพฒันาสนามกอลฟ์ และความยาวของสนามมะนิลากอลฟ์คลบัในปัจจุบนัมรีะยะ 6,325 หลานับจาก

หมุดแชมป์เป้ียนชิพซ่ึงเป็นสนามพาร ์71 อีกดว้ย มะนิลากอลฟ์แอนดค์นัทรีคลบัไดร้บัการขนานนามว่าเป็น "สนามกอลฟ์ท่ีเก่าแก่

และดีท่ีสุดในประเทศ" โดยหนังสือพิมพ ์Philippine Star นิตยสารนานาชาติ Golf, Inc. ไดร้ะบุวา่เป็นสนามกอลฟ์ท่ีทนัสมยัท่ีสุด และ

ความจริงท่ีวา่มนัเป็นสนามกอลฟ์ 18 หลุมเพียงแห่งเดียวท่ีตั้งอยูใ่นเมืองมาคาติ ความทา้ทายท่ียากท่ีสุดท่ีคุณอาจเผชิญคือสนามท่ี

บีบซา้ยขวาเป็นโอบีของแต่ละหลุม รวมถึง doglegs และอนัตรายท่ียากจะวางกลยุทธใ์น 9 หลุมหลงัของคอรส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WACK WACK GOLF CLUB: หน่ึงในสนามกอลฟ์ท่ีพิเศษท่ีสุดและยอดเยี่ยมท่ีสุดของประเทศคอื Wack Wack Golf & Country 

Club สโมสรแห่งน้ีตั้งอยูใ่นเมืองแมนดาลยูองถูกสรา้งขึ้ นในปี 2473 โดย William Shaw ชาวอเมริกนัซ่ึงเป็นผูก้่อตั้งสองคอรส์ท่ีน่าต่ืน

ตาต่ืนใจทั้งสองคอรส์น้ันม1ี8หลุมแบ่งออกเป็นคอรส์ตะวนัออกและคอรส์ตะวนัตก ส าหรบัคอรส์ตะวนัออกน้ันค่อนขา้งยาวและยาก 

คอรส์ตะวนัออกท่ีเป็นท่ีรูจ้กัในระดบัสากลทั้งยงัเป็นเจา้ภาพในการจดังานในบางประเทศเช่น Asian Circuit, Philippine Golf Open 

Championship สนามหญา้ขนาดเล็กท่ียกระดบัและสงูอนัตรายจากน ้า เป็นส่ิงท่ีท าใหส้นามน้ีเป็นสนามกอลฟ์ท่ีดีส าหรบัทวัรน์าเมนต์

ชั้นน าเหล่าน้ี ส่ิงท่ีชอบเป็นพิเศษในหมู่นักกอลฟ์คือหลุมท่ี 8 ท่ีเป็นท่ีรูจ้กักนัดีวา่มนัค่อนขา้งทา้ทายเน่ืองจากอุปสรรคท่ีผูเ้ล่นจะพบใน

สนามพาร ์3 หลุมท่ี 8 น้ันเป็นท่ีรูจ้กักนัดีวา่เป็นหลุมท่ี "สรา้งหรือท าลาย" แมแ้ต่ส าหรบันักกอลฟ์มืออาชีพก็เช่นเดียวกนั 
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MANILA SOUTHWOODS: สนามกอลฟ์มะนิลาเซาทว์ดูเป็นสนามท่ีอยูใ่นระดบัแนวหนา้ของอุตสาหกรรมสนามกอลฟ์ใน

ประเทศฟิลิปปินส ์โดยมีแจ็คนิคลอสเป็นผูอ้อกแบบสนามกอลฟ์ท่ีเป็นเอกลกัษณท์ั้งสองคอรส์ของสนาม อีกท่ีงเป็นสนามกอลฟ์แห่ง

แรกในฟิลิปปินสท่ี์ไดร้บัการออกแบบโดยนักกอลฟ์ท่ีดีท่ีสุดในโลกคนหน่ึง คลบัเฮา้สข์องสนามถูกสรา้งมาใหห้นัหน้าเขา้หากรีนของ

หลุม 18 ของ The Master Course, กรีนเกาะของหลุม 9 และ ทีออฟของหลุม 10 The Legend Course โดยทัว่ไปใชส้ าหรบัทวัรน์า

เมนตข์ององคก์ร ดว้ยภมูิทศัน์ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจและบรรยากาศอนัเงียบสงบ ทั้งสองคอรส์น้ีจึงดึงดดูใจนักกอลฟ์ไม่เพียง แต่ท่ีน่ีใน

ฟิลิปปินส ์แต่ยงัมาจากส่วนต่างๆของโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYALA GREENFIELDS: Ayala Greenfield Estates ห่างจาก Alabang เพียง 20 นาทีเป็นยา่นท่ีมีมนตข์ลงัและมีสถานท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงมีความเช่ือกนัวา่จะช่วยใหผู้ท่ี้พกัอาศยัอยูท่ี่น่ีกลบับา้นทุกวนัและกลบัอยา่งปลอดภยั Ayala Greenfields น้ันเป็นสนาม

กอลฟ์ท่ีเอาไวใ้ชแ้ขง่ขนั 18 หลุมพาร ์72 ออกแบบโดย Robert Trent Jones II บิดาแห่งการออกแบบสนามกอลฟ์ท่ีโฟกสัใหม้ีความลง

ตวัระหวา่งส่ิงแวดลอ้มและตวัสนามกอลฟ์มากท่ีสุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHERWOOD HILLS GOLF CLUB: Sherwood Hills Golf Club เป็นสนามพาร ์72 ระยะ 7,265 หลา ท่ีออกแบบโดย Jack 

Nicklaus ซ่ึงถูกออกแบบใหม้ีการวางผงัแบบธรรมชาติอีกทั้งเพิม่ดว้ยบงัเกอรบ่์อใหญ่อีกหลายบ่อเขา้ไป เง่ือนไขของสนามน้ีไดร้บัการ

อธิบายเอาไวว้่าเป็นสนามท่ี "พรอ้มส าหรบัการแขง่ขนั" ในทุกๆวนัตลอดทั้งปี อยา่งไรก็ตาม Sherwood Hills เป็นสนามส าหรบั

นักกอลฟ์ทุกระดบัฝีมือ สนามแห่งน้ีไดถู้กจดัอนัไดใ้หเ้ป็น “Rolex World’s Top 1,000th Golf Courses” ในปี 2011-2012 อีกทั้งยงั

ถูกจดัใหอ้ยูใ่นอนัดบัท่ี 85th จาก 100 สนามกอลฟ์ท่ีดีท่ีสุดนอกท่ีอยูน่อกสหรฐัอเมริกาโดย Golf Digest 
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2019 RESORT WORLD MANILA ASIA PACIFIC AMATEUR GOLF CHALLENGE    

7 วนั 6 คืน เล่นกอลฟ์ 4 สนาม 54 หลมุ 

ก าหนดการเดินทาง :  TOUR CODE: GE-MNL-RG  ตั้งแตว่นัที่ 20 ต.ค. 62 – 26 ต.ค. 62 

(1) วนัแรก กรุงเทพฯ - มะนิลา                   (อาทิตยท่ี์ 20 ต.ค. 62) 

_____ น. เช็คอินท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ประตทูางเขา้ _ แถว _, _ เคา้น์เตอร ์สายการบิน ____ 

_____ น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน __ ___ ไปยงั มะนิลา 

_____ น. ถึง สนามบิน นินอย อาเคียโน่ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

แลว้ จากนัน่พบเจา้หน้าท่ีตวัแทนของบริษัทฯ น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

  บ่าย  อิสระตามอธัยาศยั 

  เชิญท่านนักกอลฟ์ลงทะเบียนส าหรบัการแขง่ขนัไดท่ี้ FUNCTION ROOM ของทางโรงแรม   

 พกัท่ีโรงแรมตามเลือก 

 

(2) วนัท่ีสอง กอลฟ์ทวัรน์าเมน้ต ์(รอบท่ี 1) MANILA SOUTHWOODS (*) (B,D) (จนัทรท่ี์ 21 ต.ค. 62) 

  เชา้  อาหารเชา้  ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

06.30 น. รถมารบัท่านเดินทางสู่สนามกอลฟ์ 

______  นักกอลฟ์: TEE OFF TIME เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม  

  สนามกอลฟ์ MANILA SOUTHWOODS   

  เชิญรบัประทานอาหารกลางวนั ณ คลบัเฮา้สข์องสนามกอลฟ์   

  (อาหารกลางวนัไม่รวมในรายการ) 

  บ่าย  รถรบักลบัโรงแรมท่ีพกั จากน้ันอิสระตามอธัยาศยั 

 19.30 น. รว่มงาน Welcome Dinner รบัประทานอาหารค า่ร่วมกนั  

  พกัท่ีโรงแรมตามเลือก 

 

(3) วนัท่ีสาม กอลฟ์ทวัรน์าเมน้ต ์(รอบท่ี 2)  WACK WACK GOLF CLUB (*) (B) (องัคารท่ี 22 ต.ค. 62) 

  เชา้  อาหารเชา้  ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

06.30 น. รถมารบัท่านเดินทางสู่สนามกอลฟ์ 

______  นักกอลฟ์: TEE OFF TIME เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม  

  สนามกอลฟ์ WACK WACK GOLF CLUB   

  เชิญรบัประทานอาหารกลางวนั ณ คลบัเฮา้สข์องสนามกอลฟ์   

  (อาหารกลางวนัไม่รวมในรายการ) 

  บ่าย  รถรบักลบัโรงแรมท่ีพกั จากน้ันอิสระตามอธัยาศยั 

  ค า่ อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 

  พกัท่ีโรงแรมตามเลือก 

 

(4) วนัท่ีส่ี อิสระตามอธัยาศยั      (B)  (พธุท่ี 23 ต.ค. 62) 

 เชา้                อาหารเชา้  ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

  พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยัหรือเลือกซ้ือทวัรเ์พ่ิมเติม 

  ค า่ อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 

  พกัท่ีโรงแรมตามเลือก 
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(5) วนัท่ีหา้ กอลฟ์ทวัรน์าเมน้ต ์(รอบท่ี 3) SHERWOOD HILLS GOLF & COUNTRY CLUB (*) 

         (B) (พฤหสับดีท่ี 24 ต.ค. 62) 

  เชา้                อาหารเชา้  ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

06.30 น. รถมารบัท่านเดินทางสู่สนามกอลฟ์ 

_____  นักกอลฟ์: TEE OFF TIME เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม สู่  

  สนามกอลฟ์ SHERWOOD HILLS GOLF & COUNTRY CLUB  

  เชิญรบัประทานอาหารกลางวนั ณ คลบัเฮา้สข์องสนามกอลฟ์   

  (อาหารกลางวนัไม่รวมในรายการ) 

  บ่าย  รถรบักลบัโรงแรมท่ีพกั จากน้ันอิสระตามอธัยาศยั 

  ค า่ อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 

  พกัท่ีโรงแรมตามเลือก 

 

(6) วนัท่ีหก      กอลฟ์ทวัรน์าเมน้ต ์(รอบท่ี 4)  MANILA GOLF & COUNTRY CLUB (*) 

        (B, D) (ศุกรท่ี์ 25 ต.ค. 62) 

  เชา้               อาหารเชา้  ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

_____  รถ Shuttle มารบัท่านเดินทางสู่สนามกอลฟ์ *ตามเวลาทีออฟ 

_____  นักกอลฟ์: TEE OFF TIME เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม  

  สนามกอลฟ์ MANILA GOLF & COUNTRY CLUB  

  เชิญรบัประทานอาหารกลางวนั ณ คลบัเฮา้สข์องสนามกอลฟ์   

  (อาหารกลางวนัไม่รวมในรายการ) 

  บ่าย  รถรบักลบัโรงแรมท่ีพกั จากน้ันอิสระตามอธัยาศยั 

 19.30 น. เชิญท่านนักกอลฟ์เขา้รว่มพิธีมอบรางวลัและรบัประทานอาหารค า่รว่มกนัท่ี HILTON HOTEL หอ้งบอลรมู 

  พกัท่ีโรงแรมตามเลือก 

 

(7) วนัท่ีเจด็ มะนิลา – กรุงเทพฯ      (B) (เสารท่ี์ 26 ต.ค. 62) 
 

  _____              อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  _____       รถรบัน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน  
  _____             เช็คอิน ณ เคาทเ์ตอร ์สายการบิน  ____       

  _____             ออกเดินทางดว้ยเท่ียวบินท่ี __ _____ บินตรงสู่กรุงเทพฯ 

                      ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

(*)  บริษัท ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะสลบัหรือเปล่ียนสนามกอลฟ์ใหก้รณีท่ีสนามเต็มหรือไม่ว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ก ำหนดกำรบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL 

     BKK-MNL TG 620 07:25-11:45 ทุกวนั MNL-BKK.    TG 621.    12:55-15:25.    ทุกวนั 

     BKK-MNL TG 624 15:00-19:15 ทุกวนั MNL-BKK.    TG 625.    20:15-22:30.    ทุกวนั 
 

     ก ำหนดกำรบิน PHILIPPINE AIRLINES 

     BKK-MNL PR 741 01:30-05:45 ทุกวนั 

     BKK-MNL PR 731 13:30-18:00 ทุกวนั MNL-BKK.    PR 730     09:45-12:05    ทุกวนั 

     BKK-MNL PR 737 17:55-22:25 ทุกวนั MNL-BKK.    PR 736.    14:25-16:45    ทุกวนั 

     BKK-MNL PR 733 22:50-03:15+1 ทุกวนั MNL-BKK.    PR 732.    19:10-21:50    ทุกวนั 

*OFFICIAL AIRLINES*  
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2019 RESORT WORLD MANILA ASIA PACIFIC AMATEUR GOLF CHALLENGE 20 – 26 OCT 2019 

 

6 วัน 5 คืน ตีกอล์ฟ 4 สนาม 72 หลุม  

ราคาตั้งแต่วันที่ 20 - 26 ต.ค. 62              TOUR CODE: GE-MNL-RG 

 

 

ค่าบริการภาคพื้นดินรวม / นักกอล์ฟ (ผู้ติดตามรวมเฉพาะรายการในวงเล็บ) 

- ค่าที่พัก 6 คืน โรงแรมตามเลือก พร้อมอาหารเช้า (ผู้ติดตามนอนกับนักกอล์ฟ) 

- ค่ารถรับ - ส่ง สนามบิน - โรงแรม - สนามกอล์ฟ - สนามบิน (ผู้ติดตาม) 

- ค่า Green Fee + Caddy Fee + Golf Cart (2 ท่าน/ 1 คัน) ส าหรับ18 หลุม X 4 สนาม Weekday Rate 

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินพูดภาษาอังกฤษให้บริการ 

- อาหารค่ า 2 มื้อ Welcome Dinner และ Award Dinner 

- Cocktail Coupon 3 Nights ที ่RWM - Bar 360, Grand Bar หรือ El Calle Bar พร้อม Night Entertainment 

- ของที่ระลึก Tournament Giveaways Golf Shirt, Goodie Bags และของขวัญจาก RWM Resort World Manila 

- ของขวัญมูลค่ากว่า 5,000 เปโซที่บูธของ Srixon Phillippines หลังลงทะเบียน  

- ประกันการเดินทางต่างประเทศทุนประกัน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (ผู้ติดตาม) 

ค่าบริการไม่รวม 

- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  และ VAT 7% 

- ค่าทิปแค็ดดี้ (USD 15 / 18 หลุม)  

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าอาหารอื่นๆ , ค่าโทรศัพท์ , มินิบาร์ ฯลฯ 

- ค่าอาหาร/เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ( THB 100 / คน / วัน )  

- ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถ่ิน (USD 5 / คน / วัน) 

 

*ทา่นสามารถจดัซือ้ตัว๋เครือ่งบนิเอง หรอืแลกไมลไ์ดเ้อง 

 

- ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-มะนิลาช้ันประหยัด 

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง, ค่าธรรมเนียมน้ ามันค่าประกันวินาศภัย ณ วันที่ 26 ส.ค.62 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ ณ วันออกตั๋ว 

- ค่าน้ าหนักกระเป๋าของสายการบินตามระบุ 

 

การจองและการช าระเงิน 

1. ช าระค่าตั๋วเครื่องบินทั้งจ านวนเม่ือที่นั่งคอนเฟิร์ม 

2. ช าระมัดจ าค่าแลนด์ ท่านละ 15,000.- บาท ณ วันจองและวันสุดท้ายภายในไม่เกินวันที่ 10 ก.ย. 62 

3. ช าระงวดสุดท้ายทั้งหมด ภายในไม่เกินวันที่ 15 ก.ย.62 

 
 

อตัรำค่ำบริกำรภำคพ้ืนดิน (LAND FEE) Location Star นกักอลฟ์ นอนคู ่ ผูติ้ดตำม นอนคู ่ นอนเด่ียว เพ่ิม 

HOLIDAY INN EXPRESS MANILA Newport City 3 42,000.- 12,000.- 6,800.- 

BELMONT HOTEL Newport City 4 43,700.- 14,000.- 8,400.- 

SAVOY HOTEL Newport City 4 44,600.- 15,000.- 9,100.- 

HILTON HOTEL Newport City 5 52,400.- 22,500.- 16,500.- 

ตัว๋เคร่ืองบิน (AIR TICKET) ECONOMY CLASS BUSINESS CLASS เง่ือนไข 

PHILIPPINES AIRLINES 6,800 - 11,300 
(ได้ น.น. รวม 25 ก.ก.) 

20,700.- “Z” 
(โปรโมช่ันออกตัว๋ถึง 01 Sep’19) 

30,500.- “I” 
(ได้ น.น. รวม 35 ก.ก.) 

กรณต้ีองการ น.น. เพิม่สามารถซ้ือเพิม่ได้  
331 บาท / ก.ก. / เทีย่ว 

THAI AIRWAYS INT’L 12,500 - 16,000 
(ได้ น.น. รวม 30 ก.ก.) 

35,000 “J” 
(ได้ น.น. รวม 40 ก.ก.) ขึน้อยู่กบั Booking Class 

 

 

เปิดรบัจองถึงวนัท่ี 15 ก.ย. 62 
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เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการช าระเงินส าหรบั PACKAGE TOUR ASIA 

 เน่ืองจากปัจจุบนัสถานะการณส์ าหรบัการเดินทางท่องเที่ยวเปล่ียนไปอย่างมากโดยเฉพาะการส ารองท่ีนัง่กบั สายการบิน ดงัน้ันเพื่อมิใหเ้กิด

ความผิดพลาดเช่น การถูกสายการบนิยกเลิกท่ีนัง่ของลกูคา้ไป ขณะที่การจดัโปรแกรมการ 

เดินทางท่ียงัไมเ่สร็จส้ิน และเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ใหก้บัลกูคา้เองท่ีจะรกัษาที่นัง่ท่ีไดต้ามวนัเวลาท่ีตอ้งการ รวมถึงในราคาที่เป็นโปรโมชัน่พิเศษ จึง

ขอปรบัปรุงเงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่และการช าระเงินดงัต่อไปน้ี 

การโอนเงินเขา้บญัชีบริษัทฯ : ชื่อบญัชี บจก.อบาคสั ทราเวลิ เซอรว์สิ จ ากดั 

ธนาคาร สาขา ประเภทบญัชี หลายเลขบญัชี 
ทหารไทย โชคชยั 4 ออมทรพัย ์ 036-1-05692-2 

 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยัทกุประการ กรณุาใชว้ธีิโอนเงินเขา้บญัชีบรษัิทฯ ดา้นบนแลว้ส่ง FAX ใบ PAY IN มาท่ี หมายเลขแฟ็กซ ์0-

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

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ท่ีดูแลท่าน จากน้ันบริษัทจะออกใบส าคญัรบัเงิน แลว้ส่งกลบัใหท่้านไวเ้ป็นหลกัฐาน 

การออกเอกสารการเดินทาง 

1. ตัว๋เครือ่งบิน : ออกตัว๋ใหห้ลงัจากวนัท่ีไดร้บัการช าระเงินมดัจ าแลว้ ภายในไมเ่กิน 2 วนั 

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

3. การรบั/สง่ เอกสารการเดินทางพรอ้มขอ้มูลประกอบการเดินทางทั้งหมด : ภายในไมเ่กิน 7 วนั หลงัจากการรบัช าระเงินงวด

สุดทา้ย 

เง่ือนไข, ขอ้ก าหนด, ค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงและการยกเลกิ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะคิดค่าธรรมเนียม หากมกีารยกเลกิและเปลี่ยนแปลงต่างๆ จากท่านดงัต่อไปน้ี 

1. LAND ARRANGEMENT : 

ค่าธรรมเนียม 10% หากยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลง ภายใน 21 วนั ก่อนการเดินทาง 

ค่าธรรมเนียม 30% หากยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลง ภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง 

ค่าธรรมเนียม 50% หากยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลง ภายใน 10 วนั ก่อนการเดินทาง 

ค่าธรรมเนียม 70% หากยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลง ภายใน 5 วนั ก่อนการเดินทาง 

ค่าธรรมเนียม 100% หากยกเลกิหรือเปลีย่นแปลง ภายใน 2 วนั ก่อนการเดินทาง 

2. ตัว๋เครือ่งบิน : จะมขีอ้ก าหนดและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละสายการบิน 

3. หมายเหต ุ:  

* บริษัท อบาคสั ทราเวลิ เซอรว์สิ จ ากดั (ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.) เป็นเพียงตวัแทนจดัน าเท่ียว เพื่อจดัหาโรงแรม

ท่ีพกั  อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพือ่อ านวยความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถที่จะ

รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยอนัเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าชา้ของพาหนะเดินทาง อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติและอ่ืนๆ ระหวา่งการท่องเท่ียวทั้ง

ภายในและต่างประเทศ 

* บริษัทฯ จะท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้ง ค่าชดใชจ้ากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนสง่เมือ่เกดิการสญูหายของ

สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่ไมร่บัผิดชอบต่อการสญูหายดงักล่าว 

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลกิเปลีย่นแปลงก าหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคาไดต้ามความเหมาะสม และ ความ

จ าเป็นท่ีเกิดขึ้ น โดยไมต่อ้งแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้า แต่ยดึถือประโยชน์ท่ีท่านสมาชกิไดร้บัเป็นส าคญั 

* ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมอืงประจ าประเทศไทย และทางฝ่ายต่างประเทศปฏิเสธการเดินทางออกไปหรือเขา้ประเทศอื่นๆ 

ของท่านน้ัน ถือวา่เป็นเหตุผลและกฎหมายระหวา่งประเทศ ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถคืนเงินค่าบริการไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ท่าน  

* แมว้า่การเดินทางเขา้สู่ บาหล ีไมต่อ้งขอวซี่าล่วงหน้า แต่เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางจะตอ้งตรวจสอบหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ใหม้ี

อายุการใชง้านเพื่อเดินทางไดต้อ้งมากกวา่ 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  

Line : @golftravel 

FACEBOOK FANPAGE : Abacusgolftravel-ทวัรตี์กอลฟ์ แพคเกจทวัรก์อลฟ์ต่างประเทศ 
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