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TOUR CODE : IG-HAK-NG/HU     

บริษัท อบาคัสทราเวิลเซอร์วิส จ ากัด มีความยินดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ " THE TRAVELLER GOLF" ที่

จัดเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอล์ฟ กับสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงทั่วโลก รอให้ท่านพิสูจน์ และทดสอบความท้าทาย 

HAINAN GOLF RESORT PARADIS CUP เป็นรายการกอล์ฟทัวร์นาเม้นพิเศษที่เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟมือสมัครเล่น 

จากนานาชาติเข้ามาร่วมเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ 3 สนาม ที่สนามแห่งแรกติดอันดับ Top 3 ของประเทศจีน, สนามที่ 2 และ 3 นั้น

ติดอันดับ 4 และ 10 ในประเทศจีน และ Top 21 และ 61 ของทวีปเอเชียแถมยังเปิดโอกาสเป็นการแข่งขันทัวร์นาเม้นสมัครเล่นที่มี

รางวัลให้ผู้ชนะไม่ว่าจะเป็นเงินสด และของรางวัลมากมาย พักที่โรงแรมระดับ 5 ดาวสุดหรู และยังได้นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเล่น

กอล์ฟอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAINAN GOLF RESORT 

PARADISE CUP 2019 
21 - 25 พ.ย. 62 

5 วัน 4 คืน  

เล่นกอล์ฟ 3 สนาม 54 หลุม 

 

 
 

Hainan Golf Resort Paradise Cup 

21 - 25 November 2019 
 

MISSION HILLS HAIKOU @BLACK STONE COURSE  

Ranking: 3rd in China & 19th in Asia 

THE DUNES @EAST COURSE 

Ranking: 4th in China 21st best in Asia 
THE DUNES @WEST COURSE 

Ranking: 10th in China 61st best in Asia 
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สนามกอลฟ์ระดบั 5 ดาว ที่รอให้ท่านมาพิสูจน ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิชชั่นฮิลล์ไหโข่ว อาณาจักรของสนามกอล์ฟในเครือเดียวกับมิชชั่นฮิลล์ที่เซินเจ้ิน เป็นสนามแห่งใหม่ที่กลุ่มมิชชั่นฮิลล์

ภาคภูมิใจให้เป็นแหล่งของการพักผ่อน, ออกก าลังกาย, สปาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนและของโลกสนามกอล์ฟจ านวน 10 

จาก 12 สนามกอล์ฟ ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง BRIAN CURLEY ในนาม SCHMIT-CURLEY DESIGN ที่ได้รับการ

ยกย่องจาก ASIAN GOLF MONTHY ให้เป็น NO.1 GOLF ARCHITECT IN ASIA PACIFIC และได้นิตยสาร GOLF 

INC.MAGAZINE ให้เป็น ONE OF THE WORLD’S MOST INFLUENTIAL DESIGN COMPANIES. 

 MISSION HILLS HAIKOU - BLACKSTONE COURSE : สนามกอล์ฟที่ถือว่าเป็นสุดยอดในบรรดากลุ่มของสนาม

ทั้งหมดใน MISSION HILLS-HAIKOU ที่ได้ผสมผสานความโดดเด่นของภูมิประเทศที่เป็นป่าของต้นไม้ใหญ่, พุ่มไม้เตี้ยหนาทึบ, 

และพื้นที่ชุ่มน้ ารอบๆ ทะเลสาบ สนามกอล์ฟที่อยู่ในบริเวณของหินลาวาจากภูเขาไฟที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 50 ก.ม. ไหลลงมาสู่

ที่ปัจจุบันจะเห็นแนวของหินลาวาสีด าเป็นชั้นๆ ไล่ระดับลงมาซึ่งบางหลุมได้รับการออกแบบให้เลาะแนวหินลาวาที่จะท าให้มี

ทัศนียภาพที่สวยงามมากซึ่งท้าทายนักกอล์ฟที่ชอบเล่นเสี่ยงหากส าเร็จได้รางวัล แต่ถ้าพลาดก็ถูกท าโทษแรง สนามน้ีเตรียมไว้รับ

การจัดแข่งขันระดับทัวร์นาเม้นต์ใหญ่ ซึ่งเป็นสนามที่มีระยะยาวถึง 7,800 หลา พาร์ 73 เป็นสนามที่ RANKING อยู่ในอันดับ 3 ของ

ประเทศจีนและอันดับที่ 19 ใน WORLD TOP 100 GOLF COURSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DUNES GC SHENZHOU PENINSULA : เป็นสนามกอลฟ์ระดบัหา้ดาวออกแบบโดย Tom Weiskopf  มี 36 

หลุม แบ่งออกเป็นสองคอรส์ East Course ระยะ 6,966 หลา และ West Course ระยะ 6,835 หลา เป็นสนามพาร ์

72 ทั้งสองคอรส์ สนามแห่งน้ีมีพ้ืนท่ีติดทะเลจีนใต ้ซ่ึงท่านนักกอลฟ์จะไดป้ระสบกบัความแรงของลมทะเล และวิวอนั

สวยงามของทั้งทะเล, หาดทรายและเนินทรายบ่อใหญ่ในสนาม ท่ีสามารถเป็นอุปสรรคใหท่้านนักกอลฟ์ประสบกบั

ความสนุกสนามเพลิดเพลินมากยิ่งข้ึน สนามแห่งน้ีเหมาะส าหรบันักกอลฟ์ในทุกระดบัฝีมือเน่ืองจากมีแท่นทีออฟให้

ท่านไดเ้ลือกเล่นหลายระดบั 
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HAINAN GOLF RESORT PARADISE CUP 2019  5 วัน 4 คืน เล่นกอล์ฟ 3 สนาม 

ก าหนดการเดินทาง :  TOUR CODE: IG-HAK-CG/HU  ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 62 – 25 พ.ย. 62 

(1) วนัแรก กรุงเทพฯ-ไหโขว่-นัง่รถไฟฟ้าความเร็วสงูสู่เซินโจว  (D)  (พฤหสับดีท่ี 21 พ.ย. 62) 

08.40 น. เช็คอินท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประตหูมายเลข 6 แถว M ของ  

สายการบินไหหนานแอรไ์ลน์ เพื่อท าการเช็คอินเอกสารการเดินทาง   

11.40 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  HU 7940 บินตรงสู่ไห่โขว่ (ใชเ้วลาบิน 2 ชม.) 

14.40 น. ถึง สนามบินไหโขว่ (เวลาเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม.) มณฑลไห่หนาน (เกาะไหหล า) ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศเหนือของเกาะ

ไหหล าหรือไหหนาน ซ่ึงเป็นเกาะท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศจีนรองลงมาจากเกาะไตห้วนั หลงัจาก

ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้พบเจา้หน้าท่ีตวัแทนของบริษทัฯรถรอรบัน าท่าน 

 เดินทางต่อสู่สถานีรถไฟ Haikou East 

17.17 น. ขึ้ นรถไฟความเร็วสงูไปยงั Shenzhou Peninsula 

18.23 น. ถึงสถานี Wanning Station แลว้เดินทางต่อไปยงัโรงแรม  

 Sheraton Resort เช็คอินเมื่อถึงโรงแรมท่ีพกั 

19.00 น. อาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

พกัท่ีโรงแรม  SHERATON RESORT @SHENZHOU PENINSULA ระดบั 5 ดาว 

(2) วนัท่ีสอง แขง่ขนั THE DUNES GOLF CLUB  (B, L, D)  (ศุกรท่ี์ 22 พ.ย. 62) 

      เชา้  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 รถ Shuttle Bus มารบัท่านเดินทางสู่สนามกอลฟ์ 

  นกักอลฟ์: TEE OFF TIME เชิญท่านร่วมแขง่ขนัออกรอบ 18 หลุม สนามกอลฟ์  

 THE DUNES GOLF CLUB @West Course(*) 

 สนามกอลฟ์ท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็น Top 2 in China และ Top 9 in Asia ในปี 2018 

      เท่ียง อาหารกลางวนั ณ คลบัเฮา้สข์องสนามกอลฟ์  

      บ่าย  รถรบักลบัโรงแรมท่ีพกั จากน้ันอิสระตามอธัยาศยั 

       ค า่ อาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 พกัท่ีโรงแรม SHERATON RESORT SHENZHOU PENINSULA ระดบั 5 ดาว 
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(3) วนัท่ีสาม    แขง่ขนั THE DUNES GOLF CLUB - ไหโขว่  (B, L, D)  (เสารท่ี์ 23 พ.ย. 62) 

      เชา้ อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 รถมารบัท่านเดินทางสู่สนามกอลฟ์ 

  นกักอลฟ์: TEE OFF TIME เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม สู่ สนามกอลฟ์ 

  THE DUNES GOLF CLUB @East Course(*) 

      เท่ียง งานเล้ียงวิธีมอบรางวลัพรอ้มอาหารกลางวนั ณ คลบัเฮา้สข์องสนามกอลฟ์  

      บ่าย   เดินทางกลบัไปยงั Haikou โดยรถบสั 

   เมืองไหโขว่  เมืองหลวงของมณฑลไหหนาน ตั้งอยูท่างเหนือสุดของเกาะไหหล า ค าว่าไหโขว่ มีความหมายว่า  

 เป็นเมืองท่าทางทะเล เดิมเป็นเขตเมืองฉวงซาน หลงัจากการท่ีจีนท าสนธิสญัญานานกิงในปี พ.ศ. 2401 ไห.  

 โขว่ก็เร่ิมท าการคา้กบัทางต่างประเทศ จนในปี พ.ศ. 2469 เมืองไหโขว่มีประชากรมากขึ้ นจึงถูกประกาศใหม้ ี

 เทศบาลเมืองเป็นอิสระจากฉวงซาน จนถึงปัจจบุนัเมืองไหโขว่ยงัคงเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาะไหหนาน 

   พาท่านไปยงั Haikou Zhongshan Road Arcade old Street และ Garrison Snack Street เต็มไปดว้ยอาหาร 

   สไตล ์ไห่หนาน 

   จากน้ันพาท่านเดินทางเขา้โรงแรม 

      ค า่   อาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 

  พกัท่ีโรงแรม  MISSION HILLS RESORT ระดบั 5 ดาว (DELUXE ROOM) 

 

(4) วนัท่ีส่ี กอลฟ์ MISSION HILLS HAIKOU - BLACK STONE COURSE (B,D) (อาทิตยท่ี์ 24 พ.ย. 62) 

07.30 น. อาหารเชา้  ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

08.30 น. นักกอลฟ์: เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม ท่ีสนาม MISSION HILLS HAIKOU - BLACKSTONE COURSE (*) 

   เท่ียง  อาหารกลางวนั ณ คลบัเฮา้สข์องสนามกอลฟ์ (ไม่รวมในรายการ) 

   บ่าย น าท่านนัง่รถ Shuttle Bus จากโรงแรมไปเท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดของเกาะไหหล า Mission Hills 

Movie Town โรงถ่ายภาพยนตจ์ าลอง 1 ในโครงการอคัรสถานบนัเทิงของ Mission Hills Haikou เร่ิมเปิดใหเ้ท่ียว

ชมเมื่อเดือนมิถุนายน 2014 ท่ีผ่านมา โรงถ่ายภาพยนตน้ี์ก่อตั้งขึ้ นเพื่อเป็นเกียรติแด่ FENG XIAOGANG ผูก้ ากบั

ภาพยนตช่ื์อดงัของจีน ภายในจะมีฉากจากภาพยน์เร่ืองดงัของ เฟ่ิงเซียวกงั เช่น TEMPERATURE SO 1942, 

AFTERSHOCK และ  IF YOU ARE THE ONE โดยใชง้บประมาณกว่า 24,900 ลา้นบาท จากน้ันเชิญท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี 

OUTLET สินคา้แบรนดงั อาทิ ADIDAS, NIKE, PUMA, FILA, SKECHERS, CONVERSE, SWATCH, SASA เป็นตน้ ใน

ราคาท่ีถูกสุดๆ แบบหา้มใจไม่อยูท่ี่หา้ง CENTER VILLE SHOPPING ARCADE สุดหร ู

ค า่ อาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

 พกัท่ีโรงแรม MISSION HILLS RESORT ระดบั 5 ดาว (DELUXE ROOM) 

 

(5) วนัท่ีหา้ ไหโขว่ – กรุงเทพฯ     (B)  (จนัทรท่ี์ 25 พ.ย. 62) 

      06.00 น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

      06.30 น.     รถรบัน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน  

      07.00 น. เช็คอิน ณ เคาทเ์ตอร ์สายการบินไหหนานแอรไ์ลน์ 

      09.10 น. ออกเดินทางดว้ยเท่ียวบินท่ี HU 7939 บินตรงสู่กรุงเทพฯ 

      10.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ 

 
 

(*)  บริษัท ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะสลบัหรือเปล่ียนสนามกอลฟ์ใหก้รณีท่ีสนามเต็มหรือไม่ว่าง 
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Rules and Regulations 

- Paradise Cup เป็นการแข่งขันกอล์ฟสองวัน ณ สนาม Shenzhou Peninsula (East Course & West Course) 

- เป็นการเล่นเดี่ยวใชส้กอรส์ว่นบุคคลในการคิดคะแนน 

- ระบบการแข่งขันจะใช ้Stableford System ในการคิดคะแนน Net Score 

- การคิดคะแนนจะมีทั้งแบบ Gross Score และ Net Score 

 

Prizes 

Gross Score 

- 1st Low Gross: เงินสดจ านวน 3,000 หยวน หรือประมาณ 15,000 บาท + ถ้วยรางวลั + ของที่ระลึกจากไห่หนาน 

- 2nd Low Gross: เงินสดจ านวน 2,000 หยวน หรือประมาณ 10,000 บาท + ถ้วยรางวลั + ของที่ระลึกจากไห่หนาน  

- 3rd Low Gross: เงินสดจ านวน 1,000 หยวน หรือประมาณ 5,000 บาท + ถ้วยรางวัล + ของที่ระลึกจากไห่หนาน 

 

Net Score 

- 1st Low Net: เงินสดจ านวน 3,000 หยวน หรือประมาณ 15,000 บาท + ถ้วยรางวัล + ของที่ระลึกจากไห่หนาน 

- 2nd Low Net: เงินสดจ านวน 2,000 หยวน หรือประมาณ 10,000 บาท + ถ้วยรางวลั + ของที่ระลึกจากไห่หนาน 

- 3rd Low Net: เงินสดจ านวน 1,000 หยวน หรือประมาณ 5,000 บาท + ถ้วยรางวัล + ของที่ระลึกจากไห่หนาน 

 

Longest Drive: เงินสดจ านวน 500 หยวน หรือประมาณ 2,500 บาท + ถ้วยรางวัล + ของที่ระลึกจากไห่หนาน 

 

Nearest to The Pin: เงนิสดจ านวน 500 หยวน หรือประมาณ 2,500 บาท + ถ้วยรางวัล + ของที่ระลึกจากไห่หนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAINAN GOLF RESORT PARADISE CUP 2019 
Rules & Prizes 
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HAINAN GOLF RESORT PARADISE CUP / 21 - 25 NOV 2019 5 วัน 4 คืน ตีกอล์ฟ 3 สนาม 54 หลุม 

ราคาตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พ.ย. 62               TOUR CODE: IG-HAK-NG/HU 
 

อตัราค่าบริการ เดินทาง 21 - 25 พ.ย. 62 

นกักอลฟ์ ผูใ้หญ ่ นอนคู่ ท่านละ 

    นอนเด่ียว เพิ่ม ท่านละ 

ผูต้ดิตาม   นอนคู ่ ท่านละ 

40,500.- 

7,900.- 

28,900.- 

 

** ราคาไม่สามารถใช้ได้ในช่วงงาน TRADE  FAIR และ ช่วงวันหยุดเทศกาล/ตรุษจีน, สงกรานต์, คริสมาสต์, ปีใหม่ 

** ต้องการใช้รถกอล์ฟ 1 คัน/คน/18 หลุม เพิ่มท่านละ 300.- จากราคาแพ็คเกจมาตราฐาน ** 
 

อัตรานี้รวม       อัตรานี้ไม่รวม 

-    ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับกรุงเทพฯ - ไหโข่ว-กรุงเทพฯ   -  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%    

    โดยสายการบินไหหนานแอร์ไลน์แบบหมู่คณะชั้นประหยัด   -  ค่าอาหารเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

- ค่าธรรมเนียมน้ ามัน, ภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันวินาศภัย -  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง 

     และค่าน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.        มินิบาร์ , ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 

-    โรงแรมที่พัก 4 คืน ระดับ 5 ดาว พร้อมอาหารเช้า   -  ค่าทิปแค็ดดี้ (ขั้นต่ า CNY 100/18 หลุม) 

- ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ    -  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่คุณภาพให้บริการและความ 

- ทุนประกันค่ารักษาพยาบาล 1,000,000 บาท      พึงพอใจ 

- รถรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามกอล์ฟ-สนามบิน                              - ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ    

- ค่าต๋ัวรถไฟความเร็วสูง 1 เที่ยว      

- เล่นกอล์ฟ 18 หลุมที่ MISSION HILLS HAIKOU BLACKSTONE COURSE  

- เข้าร่วมแข่งขัน 2 วันที่สนาม THE DUNES ด้าน WEST COURSE                                                                                       

และ EAST COURSE / 18 หลุม x2 สนาม       

-    รถกอล์ฟ 1 คัน / นักกอล์ฟ 2 คน / แค็ดดี้ 2 คน       

-    บริการย้ายถุงกอล์ฟ (GOLF BAG HANDLING) 

- ค่าวีซ่าจีน (*)     

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินพูดภาษาไทยหรืออังกฤษ 

- งานเล้ียงอาหารกลางวันและประกาศผลการแข่งขัน 2 วัน 

-    อาหารค่ า 4 มื้อ ตามระบุ 

-    ค่าหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากประเทศไทยอ านวยการเดินทาง 

-    ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 

 การส ารองที่นั่งและการช าระเงิน 

- มัดจ าท่านละ 20,000.- บาท  ในวันส ารองที่นั่ง ภายในไม่เกิน วันที่ 24 ส.ค. 62 

- ช าระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง ภายในไม่เกิน วันที่ 20 ต.ค. 62 

เงื่อนไขและระเบียบการทั่วไป 

*  ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

*  WEEKDAY :       จันทร์ – ศุกร์ 

*  WEEKEND :       เสาร์ – อาทิตย์ , และ วันหยุดตามประเพณีของฮ่องกง และจีน 

*  นักกอล์ฟต้องแสดงบัตร HANDICAP CARD หรือแจ้ง AVERAGE SCORE / 18 HOLES เม่ือท าการจอง 

*  กรุณาให้ TIP ส าหรับ CADDY ตามธรรมเนียม 

*  การยกเลิกหากแจ้งน้อยกว่า 72 ช.ม. หรือ NO-SHOWS ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ทั้งจ านวน 

*  การจองห้องพัก และสนามกอล์ฟขึ้นอยู่กับสนามว่าว่างหรือไม่ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะสลับหรือเปลี่ยนแปลงให้ตามความ 

    เหมาะสม 

 

 

 

 

(*)การขอวีซ่าเข้าสู่ไหหนาน  ปัจจบุนัทางรัฐบาลจีนประกาศนโยบายพิเศษให้วีซา่ฟรี ส าหรับคนไทยท่ีเข้ามายงัเกาะไหหนาน ไมต้่องเสียค่าธรรมเนียม เฉพาะนกัท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาโดยใช้บริการของบริษัททวัร์เท่านัน้ ซึง่จะเป็นผู้ด าเนินการท าการยื่นวีซา่ให้ก่อนลว่งหน้าและพาสปอร์ตต้องมีอายกุารใช้งานมากกวา่ 6 เดือน 
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เงื่อนไขการส ารองที่นัง่และการช าระเงินส าหรบั PACKAGE TOUR ASIA 

 

 เน่ืองจากปัจจุบนัสถานะการณส์ าหรบัการเดินทางท่องเท่ียวเปล่ียนไปอย่างมากโดยเฉพาะการส ารองท่ีนัง่กบั สายการบิน ดงัน้ันเพื่อมิใหเ้กิดความผิดพลาดเช่น การถูกสาย

การบินยกเลิกท่ีนัง่ของลกูคา้ไป ขณะท่ีการจดัโปรแกรมการ 

เดินทางท่ียงัไม่เสร็จส้ิน และเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ใหก้บัลกูคา้เองท่ีจะรกัษาท่ีนัง่ท่ีไดต้ามวนัเวลาท่ีตอ้งการ รวมถึงในราคาท่ีเป็นโปรโมชัน่พิเศษ จึงขอปรบัปรุงเง่ือนไขการส ารองท่ี

นัง่และการช าระเงินดงัต่อไปน้ี 

 

การโอนเงินเขา้บญัชีบริษัทฯ : ช่ือบญัชี บจก.อบาคสั ทราเวิล เซอรว์ิส จ ากดั 

ธนาคาร สาขา ประเภทบญัชี หลายเลขบญัชี 

ทหารไทย โชคชยั 4 ออมทรพัย ์ 036-1-05692-2 
 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยัทุกประการ กรุณาใชว้ิธีโอนเงินเขา้บญัชีบริษัทฯ ดา้นบนแลว้ส่ง FAX ใบ PAY IN มาท่ี หมายเลขแฟ็กซ ์0-2931-1177 และ 0-2931-0078 หรือท าการ 

SCAN ส่งมายงั  e-mail:  abacus@goholidaynow.com โดยระบุช่ือของท่าน และเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ท่ีดูแลท่าน จากน้ันบริษัทจะออกใบส าคญัรบัเงิน แลว้ส่งกลบัใหท่้านไวเ้ป็น

หลกัฐาน 

การออกเอกสารการเดินทาง 

1. ตัว๋เครื่องบิน : ออกตัว๋ใหห้ลงัจากวนัท่ีไดร้บัการช าระเงินมดัจ าแลว้ ภายในไม่เกิน 2 วนั 

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

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

เงื่อนไข, ขอ้ก าหนด, ค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก 

 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. หมายเหตุ :  

* บริษัท อบาคสั ทราเวิล เซอรว์ิส จ ากดั (ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.) เป็นเพียงตวัแทนจดัน าเท่ียว เพื่อจดัหาโรงแรมท่ีพกั   อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น 

เคร่ืองบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถท่ีจะรบัผิดชอบค่าใชจ่้าย 

อนัเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าชา้ของพาหนะเดินทาง อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติและอ่ืนๆ ระหว่างการท่องเท่ียวทั้งภายในและต่างประเทศ 

* บริษัทฯ จะท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้ง ค่าชดใชจ้ากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสญูหายของสมัภาระระหว่างการเดินทาง แต่ไม่รับผิดชอบต่อ

การสญูหายดงักล่าว 

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกเปล่ียนแปลงก าหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคาไดต้ามความเหมาะสม และ ความจ าเป็นท่ีเกิดขึ้ น โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท่้านทราบ

ล่วงหน้า แต่ยึดถือประโยชน์ท่ีท่านสมาชิกไดร้บัเป็นส าคญั 

* ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองประจ าประเทศไทย และทางฝ่ายต่างประเทศปฏิเสธการเดินทางออกไปหรือเขา้ประเทศอ่ืนๆ ของท่านน้ัน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมาย

ระหว่างประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ท่าน  

* แมว้่าการเดินทางเขา้สู่ บาหลี ไม่ตอ้งขอวีซ่าล่วงหน้า แต่เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางจะตอ้งตรวจสอบหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ใหม้ีอายุการใชง้านเพื่อเดินทางไดต้อ้งมากกว่า 6 เดือน

ขึ้ นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารองท่ีนัง่ไดท่ี้ 

บรษิัท อบาคสั ทราเวิล เซอรวิ์ส จ  ากัด 

โทร. 0-2538-2287 (5 สาย) 

แฟ็กซ์. 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 แพคเกจทวัร์กอลฟ์ต่างประเทศ 

 [DATA-ABACUS: PACKAGE GOLF: HAINAN PARADISE CUP 5D4N3G 20 - 24 NOV 19/20042019/ARK/TOUR] 
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