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SCOTLAND GOLF EXCLUSIVE  

01 SEP’19 - 31 OCT 19 

ABACUS LEISURE GOLFER PARADISE PROGRAM

บริษัท อบาคัสทราเวิลเซอร์วิส จำกัด ภูมิใจที่จะขอเชิญท่านผู้ที่มีกีฬากอล์ฟอยู่ในหัวใจ ไปสร้างตำนานกับการออก
รอบในดินแดนที่ได้รับฉายาว่า “The Home of Golf” จุดเริ่มต้นของกีฬากอล์ฟที่ St. Andrews Link The Largest Golf 
Complex In Europe : เป็นคำจำกัดความทีไม่ได้เกินความจริง มีสนามกอล์ฟ 18 หลุม ถึง 7 สนาม รวมถึง 3 สนามที่เป็น 
Championship Course ระดับโลก มีสโมสรกอล์ฟที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก คือ The Royal and Ancient Golf Club of  
St. Andrews ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1754

	 มากไปกว่านั้นท่านสามารถเลือกประสบการณ์เพิ่มเติมจาก Golf Resort ชื่อดังใน Scotland ที่เราสามารถจัดเพิ่ม
เติมให้ท่านได้ไม่ว่าจะเป็นที่ Gleneagles ที่อยู่ห่างไป 1 ชม. จาก St. Andrews ซึ่งมีสนามให้ท่านมาพิสูจน์ในระดับแชมป์
เปี้ยนชิพอีก 3 สนาม และที่ Turnberry Golf Resort ที่มีสนามกอล์ฟระดับ 5 ดาว อีก 2 สนามอยู่ห่างจาก St. Andrews 

ไป 3 ชั่วโมง

St. Andrews The New Course

สนามพาร์ 71 ระยะ 6,604 หลา อายุประมาณ 100 ปี เปิดให้เรื่มเล่นได้เมื่อปี ค.ศ. 1896 แฟร์เวย์ที่เป็นคลื่นลอนลักษณะ
ใกล้เคียงกับสนาม Old Course เป็นความท้าทายที่นักกอล์ฟฝีมือดีต้องไปทดสอบ ออกแบบโดย Tom Morris ซึ่งเป็น
สนามที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสนามที่ใช้แข่งขันในรายการ Open Championship หลายครั้ง 

สนามกอล์ฟที่ท้าทายระดับ 5 ดาว และรอให้ท่านมาพิสูจน์ในรายการ  (โปรดใช้รองเท้ากอล์ฟแบบปุ่มยาง - Soft-Spiked Shoes)

St. Andrews The Old Course 
สนามพาร์ 72 ระยะ 6,566 หลา ที่ St. Andrew นี้จะเป็นสนามที่มีชื่อเสียงที่สุดที่นักกอล์ฟเกือบทั่วโลกใฝ่ฝันว่าจะได้มี
โอกาสมาสัมผัสสักครั้ง กับมนต์ขลังของตำนานกอล์ฟที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมากกว่า 600 ปี ในสไตล์ต้นตำหรับ Link 
Course อย่างแท้จริงที่มีแฟร์เวย์กว้างขวางเป็นเอกลักษณ์ กับความใหญ่ของ Double Green และอุปสรรคที่สุดหฤโหด
ซึ่งสามารถพลิกเกมส์ให้ชนะเป็นแพ้หรือแพ้กลับเป็นชนะได้ ท่านจะค้นพบคำจำกัดความของคำอมตะเหล่านี้ด้วยตัวเอง 
The Swilcan Bridge, The Valley of Sin, The Road Hole ที่หลุม 17 และ Hell Bunker ที่หลุม 14 สนามแห่งนี้ขึ้นชื่อ
ว่าเป็นสนามที่จองยากที่จุดในโลก บางคนต้องใช้เวลารอเป็นปีถึงจะได้เวลาทีออฟ  
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St. Andrews The Jubilee Course 
สนามพาร์ 72  ระยะ 6,742 หลา เปิดเมื่อปี ค.ศ. 1897 ชื่อของสนามตั้งเป็นอนุสรณ์ให้กับ งานฉลองครบรอบ 25 ปี 
ของพระราชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษ (The Silver Jubilee of Queen Victoria) เป็นสนามเลียบฝั่งทะเลอุปสรรค

สำคัญคือลมแรง และได้ถูกใช้เป็นสังเวียนแข่งขันรายการ The Scottish Amateur Strokeplay Championship 

เมื่อปี ค.ศ.1993

St. Andrews The Castle Course 
สนามระยะ 6,759 หลา พาร์ 71 เป็นสนามใหม่ล่าสุดใน St. Andrews Links สนามเปิดให้บริการเมื่อปี 2008 ทำให้
กลายเป็นสนามหมายเลข 7 ในกลุ่มสนามกอล์ฟที่ได้ชื่อว่าเป็น “The Home of Golf at The Largest Public 
Golfing Complex in Europe” ความสวยงามของสนามจากการที่อยู่บนแนวหน้าผาเลียบชายฝั่งทะเล ที่ท่านนัก
กอล์ฟจะสามารถเห็นวิวของเมือง St. Andrews ได้ทั้งหมดอย่างสวยงามยิ่ง

 
 

St. Andrews The Duke’s Course 
สนามกอล์ฟระดับ Championship Course ซึ่งมีวิวทีวทัศน์ที่สวยงามอย่างมาก อีกทั้งยังได้บรรยากาศของชนบท
แบบสนามภูเขาแต่ยังเห็นวิวทะเลอีกด้วย สนามแห่งนี้ยังได้รับการแนะนำอย่างยิ่งว่าเป็นสนามที่นักกอล์ฟต้องไปเล่น 
หรือเป็น Must-Visited Course แห่งเกาะบริเทน สนามมีความท้าทายเนื่องจากการมีแฟร์เวย์ที่แคบ แต่อย่างไรก็ตาม 
ทางสนามได้แบ่งหมุดทีออฟไว้ถึง 5 ระดับเอาไว้ให้สำหรับนักกอล์ฟเหมาะกับระดับฝีมือได้เลือกเล่น สนามยังเคยเป็น
สนามจัดแข่งขันรายการ 2014 International European Amateur Championship ซึ่งเป็น 1 ใน 4 รายการเมเจอร์
ของอเมเจอร์อีกด้วย
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Carnoustie 
สนามพาร์ 72 ระยะ 7,316 หลา ตั้งอยู่ห่างเมือง Angus ห่างจาก St. Andrews ไป 40 นาที เป็นสนามที่ได้รับการจัด
อันดับว่าเป็น A Truly Classic Linked Course ซึ่งได้เป็นสนามที่จัดแข่งขันของ 

Open Championship   ถึง 7 สมัยตั้งแต่ปี 1931 เป็นหนึ่งในสนามที่เก่าแก่ที่สุดของโลกที่มีนักกอล์ฟชื่อดังได้มาเล่น
ที่นี่จาก Walter Hagen จนถึง Jack Niklaus และ Tiger Woods

Gleneagles  
ประกอบไปด้วย 3 สนามกอล์ฟระดับแชมเปี้ยนชิพคอร์สที่ถือว่าเป็นสนามกอล์ฟชั้นยอดของโลกมารวมกันอยู่ที่นี่ 
สนามแรก The PGA Centenary ออกแบบโดย Jack Nicklaus เป็นสนามที่ได้รับเลือกให้เป็นสังเวียนของ Ryder 
Cup 2014 และ The 2019 Solheim Cup ที่ LPGA ทีมหญิงของ Europe ปะทะกับทีมหญิงของ USA สนามที่ 2 

The Queen’s Course สนามกอล์ฟที่สวยงามที่สร้างอยู่บนสันเขา, มีอุปสรรคน้ำ, แนวต้นไม้ใหญ่ที่จะได้สัมผัสใน
แบบธรรมชาติจริงๆ เป็นสนามที่มีความท้าทายให้นักกอล์ฟมาทดลองพิสูจน์ฝีมืออย่างหนึ่ง สนามที่ 3 The King’s 
Course เปิดเมื่อปี 1919 ที่ถือว่าเป็น Masterpiece of Golf Course Design โดยได้รับการยอมรับจากนักกอล์ฟ
ระดับแนวหน้าของโลกไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพ หรือมือสมัครเล่น นิตยสาร Celebrated Living ซึ่งเป็น Luxury 
Magazine ของสายการบิน American Airlines โหวตให้สนามแห่งนี้อยู่ในอันดับที่ 6 ของ Platinum List of 
International Golf Course

Kingsbarns 
สนามพาร์ 72 ระยะ 7,110 หลา อยู่ห่างจาก St. Andrews 6 ไมล์ เป็นสนามติดชายทะเล ออกแบบโดยชาวอเมริกัน 
Kyle Phillips เป็นสนามที่ใช้จัดแข่งขันรายการใหญ่ European Tour’s Alfred Dunhill Links Championship 
ประจำทุกปีร่วมกับสนาม The Old Course at St. Andrews และ Carnoustie Golf Link และยังเป็นสนามที่ใช้จัด
รายการ Major ของ LPGA คือ  The Ricoh Women’s Bristish Open ซึ่งในปี 2017 โปรเมย์ เอรียา จุฑานุกาล 

ได้เป็นแชมป์ที่ทำได้เมื่อปี 2016



โรงแรมในรายการ Scotland Golf Packages 
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Old Course Hotel (5*) ตั้งอยู่บริเวณที่สามารถ
เดินไปยังสนามกอล์ฟ, ชายหาด และตัวเมือง St. 
Andrews ซึ่งเป็นจุดที่ท่านสามารถมองเห็นวิวของ
หลุม 17 ที่มีชื่อเสียงก้องโลก “Road Hole” ของ 
The Old Course มีห้องพัก 146 ห้อง ที่ตกแต่งแบบ 
Luxuriously และห้องน้ำที่ปูด้วยหินอ่อน มีห้องอาหาร
หลายห้องที่บริการด้วยบริการอื่นๆ เช่น สปา, ซาวน่าห์, 
สระว่ายน้ำ, ห้องฟิตเนส, ห้องอบไอน้ำ บริการนวด 
และทำ Beauty Treatment มีห้องอาหารชื่อ Road Hole 
Restaurant ระดับ 3AA Awarded ที่มีเมนูซีฟู๊ดและสเต็ก
สุดยอดมากที่ผมขอแนะนำ

โรงแรมที่ใช้ในรายการ

Rusacks Hotel (4*) เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่บริเวณที่
ดีที่สุดที่ท่านจะสามารถมองเห็นแท่นทีออฟของหลุม 
1 และเห็นกรีนของหลุม 18 ของสนาม The Old 
Course ได้อย่างชัดเจน ตัวอาคารเป็นสไตล์วิค
ตอเรียเปิดบริการเมื่อปี 1887 ปัจจุบันได้ทำการ
ดูแลรักษา และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
มีห้องพัก 68 ห้อง ซึ่งแต่ละห้องจะมีการตกแต่งที่
สะท้อนให้เห็นประวัติของเมือง และประเพณีต่างๆ 
และยังใช้ชื่อนักกอล์ฟที่มีชื่อเสียงเป็นชื่อห้อง ได้รับ
การจัดอันดับให้เป็น 

“Top 10 Golfing Hotels in The World”

The Gleneagles Hotel (5*) เปิดให้บริการตั้ง
แต่ปี 1924 เป็นโรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาว ที่อยู่
ในสมาชิกของ The Leading Hotels of The 
World มีบริการสปาที่ได้รับรางวัล Award 
Winning Spa และเป็นเพียงโรงแรมแห่งเดียว
ของสก็อตแลนด์ที่มีภัตตาคารระดับ 2 ดาว 
Michelin Stars



รายละเอียด การเดินทาง SCOTLAND GOLF EXCLUSIVE 
(1)วันแรก กรุงเทพฯ
21.15 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ Check in Counter การบินไทย

(2)วันที่สอง กรุงเทพ - ฮีทโทรว์ - อีดินเบอระ - เซนต์แอนดรูว์
00.15 น. ออกเดินทางสู่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910 สู่ประเทศอังกฤษ 
06.20 น. ถึงสนามบิน HEATHROW AIRPORT แวะเปลี่ยนเครื่อง
11.40 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ BA 1442 ไปยังอีดินเบอระ
13.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติอีดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์
14.00 น. รถรอรับท่านออกเดินทางสู่เมืองเซนต์แอนดรูว์
16.00 น. เข้าพัก ที่โรงแรม RUSACKS HOTEL ST. ANDREWS ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

(3) วันที่สาม คาร์นุสตี้ - เซนต์แอนดรูว์ (B)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม
08.00 น. รถมารับท่านเดินทางไปยังสนามกอล์ฟ
10.00 น. เชิญท่านออกรอบ 18 หลุมที่สนาม Carnoustie Golf Links (*)
15.00 น. นำท่านเยี่ยมชมโรงบ่มวิสกี้ที่มีชื่อเสียง ซึ่งไม่สามารถ พลาดได้เลยเมื่อมาถึงเมืองต้นกำเนิดวิสกี้อย่าง

สกอตแลนด์
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น แบบชาว สกอตแลนด์ในผับ (Public House) ตามแบบนักกอล์ฟ 

ที่เมือง St. Andrew อันสุด คลาสสิค
ค่ำ เข้าพัก ที่โรงแรม RUSACKS HOTEL ST. ANDREWS ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า
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(4) วันที่สี่ เซนต์แอนดรูว์ - กอล์ฟ (B)

07.30น. รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม
09.30 น. ออกรอบตีกอล์ฟแบบ 18 หลุม ที่ St Andrew Golf ซึ่งมีสนาม ทั้งหมด 7 สนามให้เลือก (*)
 เยี่ยมชม และเที่ยวพิพิธภัณฑ์กอล์ฟ ณ. เมือง St. Andrew (British Golf Museum Home of Golf) 

ซึ่งถือว่า เป็น highlight ของการเดินทางในทริปนี้
19.00น. รับประทานอาหารเย็น
ค่ำ เข้าพัก ที่โรงแรม RUSACKS HOTEL ST. ANDREWS ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า
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St.	Andrews	-	Old	CourseSt.	Andrews	-	New	Course

St.	Andrews	-	Jubilee	Course St.	Andrews	-	Castle	Course

St.	Andrews	-	Old	CourseBritish	Golf	Museum St.	Andrews	-	The	Duke’s	Course



(5) วันที่ห้า เซนต์แอนดรูว์ - คิงส์บาร์น - อีดินเบอระซิตี้ทัวร์ (B)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม
08.30 น. นำท่านไปเล่นกอล์ฟ 18 หลุมที่ KINGSBARNS GOLF LINK (*)  
14.30 น. ออกเดินทางสู่ อีดินเบอระ เมืองหลวงของประเทศสก็อตแลนด์นำชมปราสาทแห่งอีดินเบอระที่สร้าตั้งแต่

ช่วงศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมา ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา ซึ่งนับว่าเป็นโบราณสถานที่ชาวสก็อต
หวงแหนและให้ความนิยมในการมาเที่ยวชมมากที่สุด ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บและดูแลรักษาสมบัติ
ของราชวงศ์มากมาย อทิ คฑาประจำเมือง, พระแสงดาบ และ มงกุฎ จากนั้นผ่านชมถนนรอแยลไมลส์ 
(ROYALE MILE), พระราชวังโฮลี่รู๊ด, อนุสาวรีย์ของท่านเซอร์ วอลเตอร์ สก็อต, อาคารพิพิธภัณฑ์ที่
สร้างในสมัยสถาปัตยกรรมยุคคลาสสิค จนทำให้อีดินเบอระได้รับการยกย่องว่าเป็นเอเธนส์แห่งยุโรป
เหนือ
อิสระท่านเดินเล่น หรือเลือกซื้อสินค้าย่านช็อปปิ้ง ณ ปริ๊นซ์สตรีท (Prince Street) ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
เมืองเก่าและเมืองใหม่แวดล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายและเซนต์
แอนดรูว์สแคว์ และมัลทรีวอล์ค เป็นย่านดีไซน์เนอร์ มีเวลาให้ท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศัย จนได้เวลา
อันสมควร

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RADISSON BLU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

(6) วันที่หก อีดินเบอระ - เดินทางกลับสู่ประเทศไทย     
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม 
09.00 น. เช็คเอ้าท์แล้ว คณะออกเดินไปสนามบิน อีดินเบอระ
11.25 น. ออกเดินทางโดยสารการบิน British Airways เที่ยวบินที่ BA 1443 สู่ HEATHROW AIRPORT

12.55 น. ถึงสนามบิน HEATHROW AIRPORT และเปลี่ยนเครื่อง (Connecting Flight)
21.35 น. ออกเดินทางต่อโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917 สู่สนามบินสุวรรณภูมิ

(7)วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ
16.00 น. ถึง กทมฯ โดยสวัสดิภาพ

  (*) บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะสลับหรือเปลี่ยนสนามกอล์ฟให้กรณีที่สนามเต็มหรือไม่ว่าง 
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SCOTLAND GOLF EXCLUSIVE    เดินทางตั้งแต่ 01 ก.ย. 62 – 31 ต.ค. 62

    

การสำรองที่นั่งและการชำระเงิน
- มัดจำท่านละ 50% ในวันสำรองที่นั่ง ภายในไม่เกิน 60 วันก่อนเดินทาง
- ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง ภายในไม่เกิน 30 วันก่อนเดินทาง
เงื่อนไขและระเบียบการทั่วไป
*  ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*  WEEKDAY :       จันทร์ – ศุกร์
*  WEEKEND :       เสาร์ – อาทิตย์ , และ วันหยุดตามประเพณีของสก๊อตแลนด์
*  การยกเลิกหากแจ้งน้อยกว่า 72 ช.ม. หรือ NO-SHOWS ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ทั้งจำนวน
*  การจองห้องพัก และสนามกอล์ฟขึ้นอยู่กับสนามว่าว่างหรือไม่ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะสลับหรือเปลี่ยนแปลงให้ตาม 
ความเหมาะสม
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อัตรานี้รวม
-  โรงแรมที่พัก 4 คืน ระดับ  4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
- รถรับ-ส่ง PRIVATE VAN OR BUS  ให้บริการตามรายการ   

พร้อมคนขับ  
-  เล่นกอล์ฟ  3 สนาม  x 18 หลุม WEEKDAY 
-  ประกันการเดินทางต่างประเทศ AIG/PLAN-C/7วัน
-  ค่าวีซ่า UK แบบยื่นปกติ 15 วันทำการ
-  ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ

     

อัตรานี้ไม่รวม
- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – สก็อตแลนด์
- ค่าธรรมเนียมน้ำมัน, ภาษีสนามบินทุกแห่งและ  
    ค่าประกันวินาศภัย                                     
-  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   
-  ค่าอาหารเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
-   มินิบาร์, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
-   ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น
-   ค่าแคดดี้ (หากต้องการและต้องจองล่วงหน้า)
-  รถกอล์ฟ (บางสนามต้องมีใบรับรองแพทย์ถึงจะใช้ได้)
-  ค่าขนกระเป๋าขึ้นลงของโรงแรม
-   ค่าหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากประเทศไทย

ตั๋วเครื่องบิน (AIR TICKET) 
*ตั๋วเครื่องบินในรายการเพียงระบุไว้เป็นตัวอย่างการเดิน
ทางเท่านั้น ซึ่งสามารถเลือกบินด้วยสายการบินอื่นๆอีกได้
ซึ่งทางบริษัทฯจะมีการแนะนำให้และจะเสนอราคาเมื่อได้
ระบุวันเดินทางแน่นอนจากท่าน

อัตราค่าบริการ ภาคพื้นดิน
(LAND FEE)

เดินทาง 2 ท่าน เดินทาง 4 ท่าน เดินทาง 8 ท่าน

RUSACKS 
HOTEL 4*

OLD COURSE 
HOTEL 5*

RUSACKS 
HOTEL 4*

OLD COURSE 
HOTEL 5*

RUSACKS 
HOTEL 4*

OLD COURSE 
HOTEL 5*

นักกอล์ฟ – นอนคู่ท่านละ

ผู้ติดตาม – นอนคู่ท่านละ
       

นอนเดี่ยวเพิ่มท่านละ

68,900

-TBA-

12,000

80,900

-TBA-

18,500

59,900

-TBA-

12,000

71,900

-TBA-

18,500

54,500

-TBA-

12,000

66,500

-TBA-

18,500



เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการชำระเงินสำหรับ PACKAGE TOUR EUROPE

เนื่องจากปัจจุบันสถานะการณ์สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเปลี่ยนไปอย่างมากโดยเฉพาะการสำรองที่นั่งกับ 
สายการบิน ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดเช่น การถูกสายการบินยกเลิกที่นั่งของลูกค้าไป ขณะที่การจัดโปรแกรมการ
เดินทางที่ยังไม่เสร็จสิ้น และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับลูกค้าเองที่จะรักษาที่นั่งที่ได้ตามวันเวลาที่ต้องการ รวมถึง
ในราคาที่เป็นโปรโมชั่นพิเศษ จึงขอปรับปรุงเงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการชำระเงินดังต่อไปนี้

การโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ : ชื่อบัญชี บจก.อบาคัส ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยทุกประการ กรุณาใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ ด้านบนแล้วส่ง FAX ใบ PAY IN มาที่ 
หมายเลขแฟ็กซ์ 0-2931-1177 และ 0-2931-0078 หรือทำการ SCAN ส่งมายัง  e-mail:  abacus@goholidaynow.com 
โดยระบุชื่อของท่าน และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ดูแลท่าน จากนั้นบริษัทจะออกใบสำคัญรับเงิน แล้วส่งกลับให้ท่านไว้เป็น
หลักฐาน
การออกเอกสารการเดินทาง
1. ตั๋วเครื่องบิน : ออกตั๋วให้หลังจากวันที่ได้รับการชำระเงินมัดจำแล้ว ภายในไม่เกิน 2 วัน
2. HOTEL VOUCHER, SERVICE VOUCHER : ออกให้หลังจากวันที่ได้รับการชำระเงินงวดสุดท้ายแล้ว ภายในไม่

เกิน 3-5วัน
3. การรับ/ส่ง เอกสารการเดินทางพร้อมข้อมูลประกอบการเดินทางทั้งหมด : ภายในไม่เกิน 7 วัน หลังจากการรับชำระ

เงินงวดสุดท้าย
เงื่อนไข, ข้อกำหนด, ค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าธรรมเนียม หากมีการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงต่างๆ จากท่านดังต่อไปนี้
1. LAND ARRANGEMENT :

ค่าธรรมเนียม 10% หากยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง
ค่าธรรมเนียม 30% หากยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง
ค่าธรรมเนียม 50% หากยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ภายใน 10 วัน ก่อนการเดินทาง
ค่าธรรมเนียม 70% หากยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ภายใน 5 วัน ก่อนการเดินทาง
ค่าธรรมเนียม 100% หากยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ภายใน 2 วัน ก่อนการเดินทาง

2. ตั๋วเครื่องบิน : จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละสายการบิน
3. หมายเหตุ : 

* บริษัท อบาคัส ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด (ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.) เป็นเพียงตัวแทนจัดนำ
เที่ยว เพื่อจัดหาโรงแรมที่พัก   อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายใน
การเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
อันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติและอื่นๆ ระหว่างการท่องเที่ยวทั้ง
ภายในและต่างประเทศ

* บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้อง ค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการ
สูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคาได้ตามความเหมาะสม 
และ ความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า แต่ยึดถือประโยชน์ที่ท่านสมาชิกได้รับเป็นสำคัญ

* ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประจำประเทศไทย และทางฝ่ายต่างประเทศปฏิเสธการเดินทางออกไปหรือเข้า
ประเทศอื่นๆ ของท่านนั้น ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้ง
หมดหรือบางส่วนแก่ท่าน 
* แม้ว่าการเดินทางเข้าสู่ บาหลี ไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า แต่เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางจะต้องตรวจสอบหนังสือเดินทาง 
(PASSPORT) ให้มีอายุการใช้งานเพื่อเดินทางได้ต้องมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี หลายเลขบัญชี

ทหารไทย โชคชัย 4 ออมทรัพย์ 036-1-05692-2
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สำรองที่นั่งได้ที่
บริษัท อบาคัส ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด

โทร. 0-2538-2287 (5 สาย)
แฟ็กซ์. 0-2931-1177(แผนกทัวร์), 0-2931-0078 (แผนกตั๋ว)

e-mail : info@abacusgolftravel.com / abacus@goholidaynow.com 
https://abacusgolftravel.com 

Line : @golftravel
FACEBOOK FANPAGE : Abacusgolftravel-ทัวร์ตีกอล์ฟ แพคเกจทัวร์กอล์ฟต่างประเทศ

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