
THE TRAVELLER GOLFER & FAMILY PACKAGE

TOUR CODE : IG-DBX-UW  
บริษัท อบาคัสทราเวิลเซอร์วิส จำกัด มีความยินดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ " THE TRAVELLER GOLF" ที่จัด

เป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอล์ฟ กับสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงทั่วโลก รอให้ท่านพิสูจน์ และทดสอบความท้าทาย

DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP เป็นการแข่งขันกอล์ฟของนักกอล์ฟอาชีพใน European Tour ณ สนาม 

Jumeirah Golf Estates ที่ดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ชื่อรายการแข่งขัน นำมาจากสปอนเซอร์นั่นก็คือ DP World บริษัท

เดินเรือขนส่งรายใหญ่ในดูไบ การแข่งขันถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2009 ในชื่อ Order of Merit ถูกแทนที่ด้วยชื่อ Race to Dubai 

โดยมีผู้เข้าแข่งขัน 60 คน จากการจัดอันดับ Ranking ของ Race to Dubai ผู้ทำเงินรางวัลสูงสุด
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DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP 2019 @DUBAI
เดินทาง 20 – 27 พ.ย. 62  

8 วัน 6 คืน 
เล่นกอล์ฟ 3 สนาม + และเข้าชมการแข่งขัน 2 วันสุดท้าย



JUMEIRAH GOLF ESTATES : เป็นสนามกอล์ฟระดับโลก ออกแบบโดย Greg Norman มีทั้งหมด 2 คอร์ส 72 หลุม 

ซึ่งแต่ละคอร์สถูกออกแบบในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนและถูกเรียกว่าคอร์ส Fire และ คอร์ส Earth ซึ่งจะให้อา

รมณ์ที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งให้บริการบ้านพักหรูหราอีกทั้งสิ่งอำนวยความ ในฐานะโฮสต์ของ DP World Tour 

Championship ประจำปีจนถึงปี 2020 และเป็นที่จัดการแข่งขันของ European Tour แห่งเดียวในตะวันออกกลาง Jumeirah 

Golf Estates ยังเป็นคู่แข่งขันที่ดีให้สนามกอล์ฟที่ดีที่สุดทั่วโลก สะดวกเพื่อการพักผ่อนท่ามกลางสนามกอล์ฟระดับ 

Championship course

DUBAI HILLS GOLF CLUB : เป็นสนามพาร์ 72 ออกแบบโดย Gary Johnston การออกแบบของสนามกอล์ฟดูไบ

ฮิลส์นั้นมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติ ถูกออกแบบมาสำหรับนักกอล์ฟทุกระดับฝีมือด้วยแฟร์เวย์ขนาดใหญ่ที่ทำให้ท่านนัก

กอล์ฟสามารถเลือกเล่นได้หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งกรีนที่เป็นลูกคลื่นจะทดสอบทักษะท่าน อีกทั้งลักษณะภูมิประเทศของสนามที่

เป็นหุบเขาและทะเลสาบรวมถึงการวางกลยุทธ์ของบ่อทรายที่ได้ถูกออกแบบมาให้ท้าทายท่านนักกอล์ฟในแต่ละหลุมเพื่อเป็นสีสัน

ในการทำสกอร์สุดท้าทาย สนามนั้นยังสามารถมองเห็นเส้นขอบฟ้าของเมืองดูไบที่โดดเด่นทำให้สนามกอล์ฟได้สัมผัสกับฉากหลัง

ที่เป็นสัญลักษณ์ของ Burj Khalifa สามารถมองเห็นได้ในหลายหลุมทั้งหมดนี้ทำให้นักกอล์ฟหลายๆท่านต้องการจะกลับมาเล่นที่

สนามแห่งนี้อีกครั้ง
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EMIRATES GOLF CLUB - FALDO COURSE : เป็นสนามที่เปิดให้บริการในเวลาปกติและเป็น Night Golf ด้วย, 

ซึ่งคอร์สนี้เป็นคอร์สที่เอาไว้ใช้แข่งขันของสนาม Emirates Golf Club เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 1996 และถูกเรียนขานว่า The 

Wadi ซึ่งนำมาจากภาษาอาราบิคที่แปลว่าหมู่บ้าน สนามกอล์ฟได้ถูกออกแบบใหม่อีกครั้งในปี 2005 โดยนักกอล์ฟผู้เป็นตำนาน 

ผู้ที่ชนะรายการเมเจอร์ถึง 6 ครั้ง นั่นก็คือ Nick Faldo นั่นเอง ลักษณะของสนามกอล์ฟนั้นได้รวมการออกแบบที่น่าทึ่งซึ่งรวบรวม

ความแตกต่างและความท้าทายของอยู่ด้วยกันในแต่ละหลุม เพื่อให้ท่านนักกอล์ฟได้รับประสบการณ์การเล่นกอล์ฟที่สนุกสนาน

เป็นพิเศษ สนามใหม่นี้ได้รับการขนานนามใหม่ว่า The Faldo เมื่อเปิดให้บริการอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2006 สนามเป็นพาร์ 72 

ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นที่นิยมในฐานะผู้บุกเบิกและได้รับความสนใจจากผู้เล่นที่อยากท้าทายสนามแห่งนี้ ที่มีระยะถึง 7,052 

หลาทั้งช่วงตอนกลางวันและตอนกลางคืนที่มีไฟแสงสปอตไลต์ LED สาดส่องทั่วพื้นสนาม

EMIRATES GOLF CLUB - MAJILIS COURSE : เป็นคอร์สชูโรงของสนาม Emirates Golf Club ซึ่ง The Majlis 

championship course เป็นสนามพาร์ 72 สุดท้าทายในระยะ 7,301 หลา ออกแบบโดยสถาปนิกในฟลอริด้าชื่อ Karl Litten ทั้ง 

18 หลุมถูกสร้างให้ล้อมรอบไปด้วยบ่อทรายขนาดใหญ่หรือที่เรียกกันว่า Dune และสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของตึกและเมือ

งอันสวยงามของดูใบรอบๆอีกด้วย Majlis course นั้นได้รับความสนใจและเพิ่มความมีชื่อเสียงในตัวของสนามไปทั่วโลกโด

ยมีความท้าทายและความสวยงามของสนามที่รอให้ท่านนักกอล์ฟมาพิสูจน์ด้วยตนเอง สนามแห่งนี้ประกอบไปด้วยพันธุ์พืชและ

สัตว์พื้นเมืองหลายร้อยชนิดพร้อมด้วยแฟร์เวย์ที่คดเคี้ยวและทะเลสาบน้ำจืดและน้ำเค็มเจ็ดแห่ง Majlis เป็นสนามแห่งแรกในตะวัน

ออกกลางที่ใช้ชื่อมาจากคำภาษาอาหรับสำหรับซึ่งมีความหมายว่า “Meeting Place” หรือ “สถานที่นัดพบ” หนึ่งในคุณสมบัติที่

โดดเด่นที่สุดของสนามคืออาคาร Majlis ตั้งอยู่ระหว่างหลุมที่ 8 และ 9 และเป็นสถานที่สำคัญของดูไบตั้งแต่ปี ค.ส. 1988 
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DP World Tour Championship 2019   8 วัน 6 คืน เล่นกอล์ฟ 3 สนาม 54 หลุม

กำหนดการเดินทาง :  TOUR CODE: IG-DBX-UW ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 62 – 27 พ.ย. 62

(1) วันแรก กรุงเทพฯ - ดูไบ (พุธที่ 20 พ.ย. 62)

__.__ น. เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข __ แถว __ ของ 

สายการบิน _____ เพื่อทำการเช็คอินเอกสารการเดินทาง  

__.__ น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  __ ___ บินตรงดูไบ (ใช้เวลาบิน 4 ชม.)

__.__ น. ถึง สนามบินดูไบ (เวลาช้ากว่าเมืองไทย 4 ชม.) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วพบเจ้าหน้าที่ตัวแทน

ของบริษัทฯรถรอรับนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก 

นครดูไบ เป็นนครใหญ่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร

ประมาณ 2 ล้านคน เมืองดูไบถือได้ว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่งบนโลก และมีอัตราการเจริญเติบโตของ

เมืองสูงมากค่ำ เมืองดูไบตั้งอยู่บนชายฝั่งอ่าวเปอร์เซีย ทางตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมีความสูง

จากระดับน้ำทะเลประมาณ 16 เมตร รัฐดูไบติดต่อกับรัฐอาบูดาบีทางทิศใต้

     ค่ำ อาหารค่ำตามอัธยาศัย

พักที่โรงแรมตามเลือก

(2) วันที่สอง เล่นกอล์ฟ  EGC - FALDO (NIGHT) (B) (พฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 62)
เช้า                      อาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 รถมารับท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ 

__.__ น.  นักกอล์ฟ: TEE OFF TIME เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม 

  สนามกอล์ฟ EGC - FALDO (Night Golf)      

ค่ำ  รถรับกลับโรงแรมที่พัก จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย 

พักที่โรงแรมตามเลือก

(3) วันที่สาม   เล่นกอล์ฟ DUBAI HILLS GOLF CLUB (B) (ศุกร์ 22 พ.ย. 62)

      เช้า อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถมารับท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ
เชิญท่านวอร์มอัพร่างกายหรือซ้อมก่อนออกรอบได้ที่ Driving Range และ Putting Green ชั้นยอดก่อนแข่ง
ขันตามอัธยาศัย

 __.__ น. นักกอล์ฟ: TEE OFF TIME เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม
สนามกอล์ฟ DUBAI HILLS GOLF CLUB เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟ  

      บ่าย        รถรับกลับโรงแรมที่พัก จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย 

       ค่ำ       อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย 

 
พักที่โรงแรมตามเลือก
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(4) วันที่สี่ เข้าชมการแข่งขัน JUMEIRAH - DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP (B)     (เสาร์ที่ 23 พ.ย. 62)

      เช้า อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถมารับท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ

 นักกอล์ฟ: Tournament Time: เชิญเข้าชมการแข่งขันกอล์ฟ 
DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP ณ สนามกอล์ฟ JUMEIRAH

      เย็น        รถรับกลับโรงแรมที่พัก จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย 

       ค่ำ       อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย 

(5) วันที่ห้า เข้าชมการแข่งขัน JUMEIRAH - DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP (B)   (อาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 62)

    เช้า อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถมารับท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ

 นักกอล์ฟ: Tournament Time: เชิญเข้าชมการแข่งขันกอล์ฟ 
DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP ณ สนามกอล์ฟ JUMEIRAH GOLF ESTATE รอบไฟนอล
เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ สนามกอล์ฟ

     เย็น        รถรับกลับโรงแรมที่พัก จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย 

       ค่ำ       อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย 

พักที่โรงแรมตามเลือก

(6) วันที่หก เล่นกอล์ฟ EGC - MAJILIS - PRACTICE ROUND (B) (จันทร์ที่ 25 พ.ย. 62)

      เช้า อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เชิญท่านวอร์มอัพร่างกายหรือซ้อมก่อนออกรอบได้ที่ Driving Range และ Putting Green ชั้นยอดก่อนแข่ง
ขันตามอัธยาศัย

 นักกอล์ฟ: TEE OFF TIME เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม
สนามกอล์ฟ EGC - MAJILIS  

      บ่าย        รถรับกลับโรงแรมที่พัก จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย 

       ค่ำ       อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย 

พักที่โรงแรมตามเลือก

(7) วันที่เจ็ด ดูไบ – กรุงเทพฯ (B) (อังคารที่ 26 พ.ย. 62)

        เช้า อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
      __.__ น.      รถรับนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน 
      __.__ น. เช็คอิน ณ เคาท์เตอร์ สายการบิน ______     
      __.__ น. ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ _____ บินตรงสู่กรุงเทพฯ
      __.__ น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

(*)  บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะสลับหรือเปลี่ยนสนามกอล์ฟให้กรณีที่สนามเต็มหรือไม่ว่าง
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 DP WORLD CHAMPIONSHIP 2019 @DUBAI 20 – 27 NOV 2019
8 วัน 6 คืน ตีกอล์ฟ 3 สนาม 54 หลุม 
ราคาตั้งแต่วันที่ 20 -27 พ.ย. 62         TOUR CODE: IG-DBX-UW  

ค่าบริการภาคพื้นดิน (LAND FEE)

ค่าบริการภาคพื้นดินรวม
- ค่าที่พัก 6 คืน โรงแรมระดับ 5 ดาว พร้อมอาหารเช้า
- ค่ารถรับ - ส่ง สนามบิน - โรงแรม - สนามกอล์ฟ - สนามบิน
- ค่าGREEN FEE + GOLF CAR (2 ท่าน/ 1 คัน) สำหรับ18 หลุม X 3 สนาม WEEKDAY RATE 
- ค่าวีซ่าสหรัฐอาหรับอิมิเรต
- ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศทุนประกัน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
ค่าบริการไม่รวม
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  และ VAT 7%
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าอาหารอื่นๆ , ค่าโทรศัพท์ , มินิบาร์ ฯลฯ
- ค่าอาหาร/เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ

*ท่านสามารถจัดซื้อตั๋วเครื่องบินเอง หรือแลกไมล์ได้เอง

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-ดูไบ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง, ค่าธรรมเนียมน้ำมันค่าประกันวินาศภัย
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าของการบินไทยชั้นประหยัด 30 ก.ก. และชั้นธุรกิจ 40 ก.ก.

การจองและการชำระเงิน
1.ชำระค่าตั๋วเครื่องบินทั้งจำนวนเมื่อที่นั่งคอนเฟิร์ม
2.ชำระมัดจำค่าแลนด์ ท่านละ 20,000.- บาท ณ วันจองและวันสุดท้ายภายในไม่เกินวันที่ 20 ก.ย. 62
3.ชำระงวดสุดท้ายทั้งหมด ภายในไม่เกินวันที่ 20 ต.ค.62
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คณะเดินทาง 16 ท่านขึ้นไป
บริษัทฯมีหัวหน้าทัวร์เดินทาง

พร้อมคณะให้บริการ

HOTEL ROOM TYPE นักกอล์ฟนอนคู่ นอนเดี่ยว เพิ่ม

JUMEIRAH ZABEEL HOUSE MINI AL SEEF Pocket Room 50,900.- 12,000.-

JUMEIRAH ZABEEL HOUSE THE GREENS Popular Room 54,900.- 16,000.-

JUMEIRAH ZABEEL HOUSE AL SEEF Popular Room 54,900.- 16,000.-

JW MARRIOTT MARQUIS DUBAI Deluxe Room 58,900.- 19,900.-

MOVENPICK JBR Superior Room 64,500.- 25,500.-

FIVE PALM JUMEIRAH Superior Room 75,900.- 35,000.-

FAIRMONT THE PALM City View 98,900.- 58,500.-

ตั๋วเครื่องบิน (AIR TICKET) ECONOMY CLASS BUSINESS CLASS หมายเหตุ

EMIRATES

THAI AIRWAYS INT’L



เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการชำระเงินสำหรับ PACKAGE TOUR ASIA

เนื่องจากปัจจุบันสถานะการณ์สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเปลี่ยนไปอย่างมากโดยเฉพาะการสำรองที่นั่งกับ สายการบิน 
ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดเช่น การถูกสายการบินยกเลิกที่นั่งของลูกค้าไป ขณะที่การจัดโปรแกรมการ
เดินทางที่ยังไม่เสร็จสิ้น และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับลูกค้าเองที่จะรักษาที่นั่งที่ได้ตามวันเวลาที่ต้องการ รวมถึงใน
ราคาที่เป็นโปรโมชั่นพิเศษ จึงขอปรับปรุงเงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการชำระเงินดังต่อไปนี้

การโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ : ชื่อบัญชี บจก.อบาคัส ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด

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

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

สุดท้าย
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.) เป็นเพียงตัวแทนจัดนำเที่ยว เพื่อ
จัดหาโรงแรมที่พัก   อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการเดินทาง 
บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
อันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติและอื่นๆ ระหว่างการท่องเที่ยวทั้งภายในและ
ต่างประเทศ

* บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้อง ค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหาย
ของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคาได้ตามความเหมาะสม และ 
ความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า แต่ยึดถือประโยชน์ที่ท่านสมาชิกได้รับเป็นสำคัญ

* ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประจำประเทศไทย และทางฝ่ายต่างประเทศปฏิเสธการเดินทางออกไปหรือเข้าประเทศ
อื่นๆ ของท่านนั้น ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง
ส่วนแก่ท่าน 
* 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
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