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THE TRAVELLER GOLFER & FAMILY PACKAGE 

 
 

 
 
 

 
TOUR CODE : GE-DPS-BT    

บริษทั อบาคสัทราเวิลเซอรวิ์ส จ  ากดั มีความยนิดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ " THE TRAVELLER GOLF" ท่ีจดัเป็น

พิเศษเฉพาะท่านนักกอลฟ์ กบัสนามกอลฟ์ท่ีมช่ืีอเสียงทัว่โลก รอใหท่้านพสิจูน์ และทดสอบความทา้ทาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALI NATIONAL GOLF CLUB NEW KUTA GOLF 

HANDARA GOLF & RESORT BALI BUKIT PANDAWA GOLF & COUNTRY CLUB 

Bali Golf Carnival 
3-8 November 2019 

BALI GOLF CARNIVAL 

เดินทาง 03 – 08 พ.ย. 62   

6 วนั 5 คืน เล่นกอลฟ์ 4 สนาม 

International Amateur Tournament 

“ขอเชิญทา่นเข้าร่วมแขง่ขนัรายการ 
กอล์ฟมือสมคัรเลน่” 

“ในนามตวัแทนทีมชาตไิทย 
เข้าแขง่กบัทีมนานาชาติ” 
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BALI NATIONAL GOLF CLUB: เป็นสนามกอลฟ์พาร ์71 ท่ีถูกดีไซน์โดยสถาปนิกออกแบบสนามกอลฟ์ช่ือดงั Nelson 

และ Haworth ความยาวของสนามวดัจาก Championship ทีออฟวดัได ้6,878 หลา หลุมท่ี 1 ถึง 9 มีล าธารหุบเขาและพืชพรรณ

พื้ นเมืองและเต็มไปดว้ยนกเขตรอ้น ในขณะท่ีหลุมท่ี 10 ถึง 16 ใหนั้กกอลฟ์ไดส้มัผสักบัสิ่งแกะสลกัอยา่งนุ่มนวลผ่านแฟรเ์วย ์และก็

มาถึงหลุมท่ี 17 ซ่ึงเป็นเหมือน Signature hole ของสนามกอลฟ์แห่งน้ี เป็นหลุมพาร ์3 ท่ีเป็น Island green หรือ กรีนเกาะนัน่เอง 

หลุมสุดทา้ยหลุมท่ี 18 อยูริ่มทะเลสาบเป็นหลุมท่ีทา้ทายส าหรบัการทดสอบนักกอลฟ์ทุกคน คอรส์น้ีไดร้บัรางวลัจาก Asian Golf 

Awards ในฐานะสนามกอลฟ์ท่ีไดร้บัการปรบัปรุงใหม่ท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย 2014 และอนัดบัท่ี 5 ของสนามกอลฟ์ท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย

แปซิฟิก 2016, Best Golf Resort in Indonesia 2017 โดย Golf Digest USA, สนามกอลฟ์ท่ีดีท่ีสุด 260 อนัดบัแรกของประเทศในปี 

2018 โดย Golf Digest USA และ สนามกอลฟ์ท่ีดีท่ีสุดในอินโดนีเซียปี 2018 โดย Asian Golf Awards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW KUTA GOLF: สนามกอลฟ์แห่งน้ีถูกออกแบบโดย Ronald Fream มีทั้งหมด 18 หลุม พาร ์72 มีระยะ 7,515 หลาวดัจากทีออฟ 

Championship สนามกอลฟ์ Bali New Kuta รายลอ้มไปดว้ยวิวทะเลท่ีตระการตาพรอ้มเกลียวคล่ืนท่ีกระทบกบัหลุมหลายๆหลุม ภมูิ

ทศัน์ประกอบดว้ยแฟรเ์วยท่ี์เป็นลอนคล่ืน, หญา้สงูท่ีเรียกวา่ semi-rough และ บ่อทราย อยา่งไรก็ตามสนามกอลฟ์ Kuta ออกแบบมา

เพื่อนักกอลฟ์หลายระดบัฝีมือ จงึไดม้ีแท่นทีออฟถึง 5 แท่นในแต่ละหลุมเพื่อใหท่้านนักกอลฟ์เลือกเล่นไดต้าม 

ความทา้ทาย สนามแห่งน้ียงัไดร้บัรางวลั Best New International Course จาก Links Magazine 2008 และ Best Course 10 ท่ี

ประเทศอินโดนีเซียโดย Golf Digest ในปี 2009 ในปีเดียวกนัน้ันก็ไดม้ีการแขง่ขนั Asian Tour Indonesian Open จดัขึ้ นท่ีสนามกอลฟ์

แห่งน้ีเช่นกนั 
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HANDARA GOLF & RESORT BALI: สนามกอลฟ์แห่งน้ีถูกออกแบบโดยชาวออสเตรเลียช่ือวา่ Peter Thompson & Michael 

Wolveridge มีทั้งหมด 18 หลุม มีระยะ 7,024 หลา ระดบั Championship Course ก่อตั้งเมื่อปี 1974 อยูติ่ดกบัล าธาร Bedugul แฟร์

เวยท่ี์มีตน้ไมเ้รียงราย, ดอกไมพ้ื้ นเมือง, และหญา้เขยีวขจีเป็นลกัษณะของการดีไซน์สนามแห่งน้ี หลุม Signature hole ไดแ้ก่ หลุม 3 

พาร ์4 ระยะ 435 หลา ซ่ึงตอ้งตีลงเนินและมี dogleg หกัขอ้ศอกถึง 90 องศาทางดา้นขวา ล าหว้ยทางดา้นขวาของแฟรเ์วยป้์องกนั

ไม่ใหต้ดัผ่าน dogleg ไดง่้ายๆและพุ่มไมต้ลอดแนวดา้นซา้ย ความแม่นย าในการตีเป็นส่ิงท่ีตอ้งมีอยา่งมากเพื่อใหไ้ดส้กอรท่ี์ดีในหลุมน้ี 

ช็อตท่ีสองจะตอ้งตีขา้มน ้าขึ้ นกรีนดว้ยเหล็กยาวหากไม่ไดตี้ตดั dogleg มากนัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUKIT PANDAWA GOLF & COUNTRY CLUB: สนามกอลฟ์แห่งน้ีถูกออกแบบโดย JMP Golf Design มีทั้งหมด 18 หลุม พาร ์

54 เป็นสนามท่ีเป็น พาร ์ 3 ทั้งหมด ซ่ึงมีระยะ 2,178 หลา สนามแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นบนภมูิทศัน์หินปนูซ่ึงทอดยาวจากสนัเขาสงูถึง

ขอบหน้าผาสู่มหาสมุทรและมองเห็นทิวทศัน์ท่ีงดงามเหนือมหาสมุทรอินเดีย แต่ละหลุมจะมีลกัษณะเฉพาะตวัของมนัเอง อีกทั้งมีกรีน

ท่ีซบัซอ้น, โขดหิน, ซากปรกัหกัพงัสถาปัตยกรรมชนบทและรปูแบบภมูิทศัน์ธรรมชาติ หญา้ Seashore Paspalum รบัประกนัสภาพ

การเล่นท่ียอดเยีย่มตลอดทั้งปีและรบัประกนัว่าเป็นสนาม 18 หลุม พาร ์3 ท่ีสวยท่ีสุดในโลกเท่าท่ีทีมงาน Abacus Golf Travel ไดเ้คย

ไปส ารวจมาทัว่โลก โดยเฉพาะคลบัเฮา้สท่ี์สวยงามมีดีไซน์ท่ีเป่ียมไปดว้ยรสนิยม 
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BALI GOLF CARNIVAL 6 วัน 5 คืน เล่นกอล์ฟ 4 สนาม 72 หลุม 

ก าหนดการเดินทาง :  TOUR CODE: GE-DPS-BT  ตั้งแต่วันที่ 03 พ.ย. 62 – 08 พ.ย . 62 

(1) วันแรก กรุงเทพฯ - เดนพาซ่าร์    (D)  (อาทิตย์ที่ 03 พ.ย. 62) 

_____น.  เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข __ แถว __ ของ 

สายการบิน _____ เพื่อท าการเช็คอินเอกสารการเดินทาง 

_____น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  __ ___  บินตรงถึงบาหลี 

_____น. ถึงสนามบินนูราลัยเดนพาซ่าร์ เวลาท้องถ่ินของบาหลีจะเร็วกว่ากรุงเทพฯ 1 ชม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองแล้ว มัคคุเทศน์ตัวแทนของบริษัทฯ รอรับท่านและน าท่านเข้าสู่เกาะบาหลีแดนสวรรค์แห่งวัฒนธรรม ผ่าน

ชมชายหาดส าคัญ เช่น KUTA BEACH, NUSA DUA แล้วเข้าสู่โรงแรมที่พัก 

_____น.  อาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม มื้อพิเศษ WELCOME DINNER     

 พักที่โรงแรม NUSA DUA BEACH HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว   

 

(2) วันที่สอง กอล์ฟ NEW KUTA GOLF CLUB   (B, L)  (จันทร์ที่ 04 พ.ย. 62) 

  เช้า  อาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  รถมารับท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ 

  นักกอล์ฟ: TEE OFF TIME เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม สู่ สนามกอล์ฟ เล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟ  

  NEW KUTA GOLF CLUB สนามแห่งนี้ได้รับเลือกให้เป็นสนามแข่งขัน EUROPEAN TOUR รายการ  

  JAKARTA INDONESIA OPEN 2009 ที่ธงชัย ใจดี คว้าแชมป์มาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ  

  เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟ    

  (เข้าร่วมแข่งขันวันที่ 1 ใช้กติกาเป็น INDIVIDUAL STABLEFORD) 

  บ่าย รถรับกลับโรงแรมที่พัก จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย 

  ค่ า อาหารค่ าอิสระตามอัธยาศัย 

  พักที่โรงแรม NUSA DUA BEACH HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

 

(3) วันที่สาม กอล์ฟ BALI NATIONAL GOLF CLUB  (B, L)   (อังคารที่ 5 พ.ย. 62) 

 

  เช้า                     อาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  รถมารับท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ 

  นักกอล์ฟ: TEE OFF TIME เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม สู่ สนามกอล์ฟ BALI NATIONAL GOLF CLUB  

  เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟ    

  (เข้าร่วมแข่งขันวันที่ 2 ใช้กติกาเป็น 2 PERSON BETTER BALL) 

  บ่าย รถรับกลับโรงแรมที่พัก จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย 

  ค่ า อาหารค่ าอิสระตามอัธยาศัย 

  พักที่โรงแรม NUSA DUA BEACH HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
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(4) วันที่สี่             กอล์ฟ BUKIT PANDAWA GOLF   (B, L)  (พุธที่ 6 พ.ย. 62) 

 

  เช้า                     อาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  เช็คเอ้าท์แล้วรถมารับท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ 

  นักกอล์ฟ: TEE OFF TIME น าท่านออกรอบ 18 หลุม สู ่สนามกอล์ฟ BUKIT PANDAWA GOLF 

  เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟ    

  (เข้าร่วมแข่งขันวันที่ 3 ใช้กติกาเป็น  2 PERSON TEXAS SCRAMBLE) 

  บ่าย น าท่านเดินทางสู่ย่าน UBUD หรือ BEDUGUL AREA 

  ค่ า อาหารค่ าอิสระตามอัธยาศัย 

  พักที่โรงแรม ELEMENT BY WESTIN BALI UBUD หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

 

(5) วันที่ห้า           กอล์ฟ HANDARA GOLF & RESORT BALI  (B, L, D) (พฤหัสบดีที่ 7 พ.ย. 62) 

 

  เช้า                     อาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  รถมารับท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ 

  นักกอล์ฟ: TEE OFF TIME น าท่านออกรอบ 18 หลุม สู ่สนามกอล์ฟ HANDARA GOLF & RESORT BALI 

  เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟ    

  (เข้าร่วมแข่งขันวันที่ 4 ใช้กติกาเป็น INDIVIDUAL STABLEFORD) 

  บ่าย รถรับกลับโรงแรมที่พัก จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย 

  ค่ า อาหารค่ าในคลับเฮ้าส์และพิธีมอบรางวัล 

  พักที่โรงแรม ELEMENT BY WESTIN BALI UBUD หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

 

(6) วันที่หก           เดนพาซ่าร์ – กรุงเทพฯ    (B)  (ศุกร์ที่ 8 พ.ย. 62) 

 

 08.30 น.               อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 _____น.  เวลาว่างตามอัธยาศัย 

 _____น.  รถรับท่านนักกอล์ฟสู่สนามบิน 

 _____น.               เช็คอิน ณ เคาท์เตอร์ สายการบิน_____   

 _____น.               ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ _____ บินตรงสู่กรุงเทพฯ 

 _____น.               ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

(*)  บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะสลับหรือเปลี่ยนสนามกอล์ฟให้กรณีที่สนามเต็มหรือไม่ว่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     กฎกติกาส าหรับการแข่งขันแบบสากล 

 

     INDIVIDUAL STABLEFORD: สเตเบ้ิลฟอร์ด เป็นการแบบการแข่งขันแบบนับแต้มคะแนนบวก ซึ่งจะมีแต้มต่อมาเก่ียวข้อง 

นักกอล์ฟจะได้รับแต้มต่อจากระบบ 36 system หรือ ยื่นแต้มต่อเอง หากมีแต้มต่อเยอะ ก็จะได้ต่อหลายหลุม แต่ละหลุมหากท่าน

นักอล์ฟได้แต้มต่อ 1 แต้ม หากตีออก พาร์จะนับเป็นเบอร์ดี้ หากตีออกโบก้ี จะนับเป็นพาร์ ส่วนคะแนนจะมีดังนี้ โฮลอินวัน/อัลบาท

รอส 5 แต้ม อีเก้ิล 4 แต้ม เบอร์ดี้ 3 แต้ม พาร์ 2 แต้ม โบก้ี 1 แต้ม ดับเบ้ิลโบก้ีขึ้นไปไม่ได้แต้ม  

 

     2 PERSON BETTER BALL / FOUR-BALL: เป็นการจับคู่เล่นทีมสองคนต่อทีม ในแต่ละหลุมทุกคนจะเล่นบอลของตัวเอง 

หากใครในทีมท าแต้มได้ดีกว่า แต้มนั้นก็จะถูกน ามาเป็นสกอร์ที่จะเอามาเขียนในสกอร์ของทีมน้ันๆ 

 

     2 PERSON TEXAS SCRAMBLE: เป็นการจับคู่เล่นทีมสองคนต่อทีม ในแต่ละหลุมทั้งสองคนในทีมจะตีลูกออกไป แล้วเลือก

ลูกที่ดีที่สุด แล้วให้เล่นในช็อตต่อๆทั้งสองคนในต าแหน่งที่เลือกนั้น เล่นแบบนี้ไปจนกว่าลูกกอล์ฟจะลงหลุม 

      

     FOURSOME: เป็นการจับคู่เล่นทีมสองคนต่อทีม ในแต่ละหลุมจะมีคนใดคนหนึ่งในทีมตีลูกออกไป แล้วในช็อตต่อไปก็จะต้อง

เป็นเพื่อนร่วมทีมที่เป็นคนตี หรือเป็นการสลับกันตีในทุกๆช็อตนั่นเอง และในการทีออฟแต่ละหลุมต้องเปลี่ยนคนตีทุกครั้ง 
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อัตราค่าบริการ 

BALI GOLF CARNICAL  03 - 08 พ.ย. 62 / 6 วัน 5 คืน เล่นกอล์ฟ 4 สนาม 

TOUR CODE: GE-DPS-BT  

ค่าบริการภาคพ้ืนดินรวม 

- ค่าท่ีพกั 5 คืน โรงแรมระดบั 5 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ 
- ค่ารถรบั - ส่ง สนามบิน - โรงแรม - สนามกอลฟ์ - สนามบิน 
- ค่าGREEN FEE + CADDY FEE + GOLF CAR (2 ท่าน/ 1 คนั) ส าหรบั18 หลุม X 4 สนาม WEEKDAY RATE  
- CARNIVAL GOODY BAG และรางวลัการแขง่ขนั 
- ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินพดูภาษาองักฤษใหบ้ริการ 
- อาหารค า่ 2 มื้ อ + อาหารกลางวนั 4 มื้ อ   
- ประกนัการเดินทางต่างประเทศทุนประกนั 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท 
ค่าบริการไมร่วม 

- ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  และ VAT 7% 
- ค่าทิปแค็ดด้ี (USD 15 / 18 หลุม)  
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าอาหารอืน่ๆ , ค่าโทรศพัท ์, มินิบาร ์ฯลฯ 
- ค่าอาหาร/เคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึ้ นอยูก่บัความพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการ 
- ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน (USD 5 / คน / วนั) 

 

*ทา่นสามารถจดัซ้ือตัว๋เครื่องบินเอง หรือแลกไมลไ์ดเ้อง 

 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบักรุงเทพฯ-เดนพาซ่ารช์ั้นประหยดัของการบินไทย 

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง, ค่าธรรมเนียมน ้ามนัค่าประกนัวินาศภยั อตัรา 3,100 บาท ณ วนัท่ี 06 ส.ค.62 ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได ้

ณ วนัออกตัว๋ 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าของการบินไทยชั้นประหยดั 30 ก.ก. และชั้นธุรกิจ 40 ก.ก. 

 

การจองและการช าระเงิน 

1. ช าระคา่ตัว๋เคร่ืองบินทั้งจ านวนเมื่อท่ีนัง่คอนเฟิรม์ 

2. ช าระมดัจ าค่าแลนด ์ท่านละ 15,000.- บาท ณ วนัจองและวนัสุดทา้ยภายในไม่เกินวนัท่ี 15 ก.ย. 62 

3. ช าระงวดสุดทา้ยทั้งหมด ภายในไม่เกินวนัท่ี 15 ต.ค.62 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการช าระเงินส าหรบั PACKAGE TOUR ASIA 

 เน่ืองจากปัจจบุนัสถานะการณ์ส าหรบัการเดินทางท่องเท่ียวเปล่ียนไปอยา่งมากโดยเฉพาะการส ารองท่ีนัง่กบั สายการบิน 

ดงัน้ันเพื่อมิใหเ้กิดความผิดพลาดเช่น การถูกสายการบินยกเลิกท่ีนัง่ของลกูคา้ไป ขณะท่ีการจดัโปรแกรมการ 

เดินทางท่ียงัไม่เสร็จสิ้ น และเพือ่เป็นการรกัษาผลประโยชน์ใหก้บัลกูคา้เองท่ีจะรกัษาท่ีนัง่ท่ีไดต้ามวนัเวลาท่ีตอ้งการ รวมถึงในราคาท่ี

เป็นโปรโมชัน่พิเศษ จึงขอปรบัปรุงเง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการช าระเงินดงัต่อไปน้ี 

 

ค่าบรกิารภาคพ้ืนดิน 

(LAND FEE) 
เดินทางอยา่งต า่ 2 ทา่นข้ึนไป 

นอนคู่ นอนเดีย่ว เพิม่ 

นักกอล์ฟ 37,500 9,000 

ผู้ติดตาม 14,900 N/A. 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน / Air Ticket BOOKING CLASS AIR FARE (THB) เงือ่นไข 

THAI AIRWAYS INT’L 

W/V 
ECONOMY CLASS 12,200 / 12,600 ออกตัว๋ภายใน 20 ส.ค.62 

J 
BUSINESS CLASS 39,500 ออกตัว๋ภายใน 20 ส.ค.62 

โปรโมชัน่การบินไทย!! จองและออกตัว๋

ภายในก่อนวนัท่ี 20 ส.ค.62 

คณะเดินทาง 16 ท่านข้ึนไปบริษัทฯมี

หวัหนา้ทวัรเ์ดินทางพรอ้มคณะใหบ้ริการ 
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การโอนเงินเขา้บญัชีบริษัทฯ : ช่ือบญัชี บจก.อบาคสั ทราเวิล เซอรว์ิส จ ากดั 

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

 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภยัทุกประการ 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 และเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ท่ีดแูลท่าน จากน้ันบริษัทจะออก

ใบส าคญัรบัเงิน แลว้ส่งกลบัใหท่้านไวเ้ป็นหลกัฐาน 

การออกเอกสารการเดินทาง 

1. ตัว๋เครื่องบิน : ออกตัว๋ใหห้ลงัจากวนัท่ีไดร้บัการช าระเงินมดัจ าแลว้ ภายในไม่เกิน 2 วนั 

2. HOTEL VOUCHER, SERVICE VOUCHER : ออกใหห้ลงัจากวนัท่ีไดร้บัการช าระเงินงวดสุดทา้ยแลว้ ภายในไมเ่กิน 

3-5วนั 

3. การรบั/ส่ง เอกสารการเดินทางพรอ้มขอ้มูลประกอบการเดินทางทั้งหมด : ภายในไมเ่กิน 7 วนั หลงัจากการ

รบัช าระเงินงวดสุดทา้ย 

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. หมายเหตุ :  
* บริษัท อบาคสั ทราเวิล เซอรว์ิส จ ากดั (ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.) เป็นเพียงตวัแทนจดัน า

เท่ียว เพ่ือจดัหาโรงแรมท่ีพกั   อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เคร่ืองบิน รถ เรือ ฯลฯ เพ่ืออ านวยความ

สะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถท่ีจะรบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

อนัเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าชา้ของพาหนะเดินทาง อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติและอ่ืนๆ ระหวา่งการท่องเท่ียวทั้ง

ภายในและต่างประเทศ 

* บริษัทฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้ง ค่าชดใชจ้ากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิด

การสญูหายของสมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่ไมร่บัผิดชอบต่อการสญูหายดงักล่าว 

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกเปล่ียนแปลงก าหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคาไดต้ามความ

เหมาะสม และ ความจ าเป็นท่ีเกิดข้ึน โดยไมต่อ้งแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ แต่ยึดถือประโยชน์ท่ีท่านสมาชิกไดร้บัเป็น

ส าคญั 

* ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองประจ าประเทศไทย และทางฝ่ายต่างประเทศปฏิเสธการเดินทางออกไปหรือ

เขา้ประเทศอ่ืนๆ ของท่านน้ัน ถือวา่เป็นเหตุผลและกฎหมายระหวา่งประเทศ ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถคืนเงิน

ค่าบริการไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ท่าน  

* แมว้า่การเดินทางเขา้สู่ บาหลี ไมต่อ้งขอวีซ่าล่วงหนา้ แต่เป็นหนา้ท่ีของผูเ้ดินทางจะตอ้งตรวจสอบหนังสือเดินทาง 

(PASSPORT) ใหม้ีอายุการใชง้านเพ่ือเดินทางไดต้อ้งมากกวา่ 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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