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THE TRAVELLER GOLFER & FAMILY PACKAGE 
 

 

 

 

 

 
TOUR CODE : GP-NRT-FQ     

บริษัท อบาคัสทราเวิลเซอรวิ์ส จ  ากัด มีความยินดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ "THE TRAVELLER GOLFER & 

FAMILY PACKAGE" ท่ีจดัเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอลฟ์ กบัสนามกอลฟ์ท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลก รอใหท่้านพิสูจน์ และทดสอบความ

ทา้ทาย พรอ้มชวนครอบครวัท่ีรกัไปเท่ียวดว้ยกนั 

ญี่ปุ่น ประเทศท่ีมีคนคลัง่ไคลกี้ฬากอลฟ์มากท่ีสุดในโลกติดอนัดับ Top 5 และ เป็นประเทศท่ีมีสนามกอลฟ์มากท่ีสุด

เป็นอันดับ 2 ของโลกถึง 2,000 กว่าสนาม รองจากอันดับ 1 คือ สหรฐัอเมริกา ปัจจุบันสนามกอล์ฟท่ีญ่ีปุ่นเปิดตอ้นรบั

นักกอลฟ์จากต่างชาติใหม้าเล่นกอลฟ์มากขึ้ นทุกภูมิภาค ซ่ึงทางทีมงาน ABACUS GOLF TRAVEL มีโปรแกรมใหท่้านไดไ้ปเล่น

กอลฟ์สนามชั้นน า, พกัโรงแรมหรู พรอ้มแช่ออนเซ็นแสนสบาย อาหารรสเลิศไวใ้หท่้านไดช้วนเพ่ือนร่วมก๊วนและคนรูใ้จไปหา

ประสบการณ์กอลฟ์ในสไตลญ่ี์ปุ่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAPAN GOLF HOLIDAYS 

TOKYO + MT.FUJI GOLF EXPERIENCE 
5 วนั 4 คืน เล่นกอลฟ์ 2 สนาม 36 หลุม 

เดินทาง 15 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 

DAIFUJI GOLF CLUB 

FUJI GOLF COURSE 

“เลน่กอลฟ์แบบติดแอร ์ 

แถมวิวภเูขาฟจิูลกูใหญ่  

แช่ออนเซ็นแสนสบาย” 
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สนามกอลฟ์ระดบั 5 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUJI GOLF COURSE: สนามกอลฟ์แหง่แรกในจงัหวดัยามานาชิ สรา้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1935 มีช่ือเดิมวา่ (สนามกอลฟ์ 

ฟจูิ) เป็นสนามกอลฟ์ท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนาน เป็นท่ียอมรบั และอยูเ่คียงคู่ภเูขาไฟฟจูิมาโดยตลอด อยูไ่ม่ไกลจากโตเกียว 

ใชเ้วลาเดินทางเพียงแค่ 3 ชัว่โมง การสรา้งและพฒันาพ้ืนท่ีเป็นสนามกอลฟ์ท่ีสามารถเปิดประสบการณ์ใหม่ของการออกรอบ 

ของเหล่าบรรดานักกอลฟ์ไดอ้ยา่งแน่นอน นอกจากน้ี หลงัจากออกรอบมีใหบ้ริการรา้นอาหารและบริการแช่น ้าพุรอ้นออน

เซนภายในสนามกอลฟ์ เพ่ือความสะดวกสบายของนักกอลฟ์ทุกท่าน และแน่นอนเป็นสนามท่ีมีทิวทศัน์ท่ียอดเยีย่ม นัน่คือ

ภเูขาไฟฟจูินัน่เอง และท่ีเป็นเกียรติประวติัคือ ท่านจะไดเ้ล่นกอลฟ์ สนามเดียวกบัท่านนายกรฐัมนตรีของญ่ีปุ่น นายชินโสะ 

อาเบะ ท่ีท่านชื่นชอบมากเป็นพิเศษและท่านจะมาเล่นท่ีน้ีทุกครั้งท่ีมีเวลาวา่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DAIFUJI GOLF CLUB: ตั้งเป็นสนามกอลฟ์ท่ีตั้งอยูท่ี่เชิงเขาฟจูิอนังดงาม สามารถมองเห็นอ่าว Suruga โดยอิงความ

เป็นธรรมชาติของสภาพการขึ้ นและลงของภมิูประเทศในการรงัสรรเพ่ือสรา้งแฟรเ์วยท่ี์ทา้ทาย สามารถใชอ้อกรอบไดท้ั้งปี 

เพราะแถบน้ีมีสภาพอากาศท่ีอบอุ่นตลอดทั้งปี อีกทั้งเป็นสนามกอลฟ์ท่ีมีประวติัศาสตรท่ี์น่าภาคภมิูใจ เปิดสนามครั้งแรกใน

ปี ค.ศ. 1954 เดิมเป็นสนามกีฬาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดอนัดบัสามในจงัหวดัชิซุโอกะ ดว้ยจุดประสงคห์ลกัของการ “เล่นกีฬาพรอ้ม

เพลิดเพลินกบัธรรมชาติท่ีแทจ้ริง”  น าไปสู่สนามกอลฟ์ในปัจจุบนั เครื่องไมเ้ครื่องมือในสมยัก่อน ยงัไม่ทนัสมยัหรืออ านวย

ความสะดวกไดอ้ยา่งเต็มท่ี และยงัไม่มีระบบวศิวะกรรมก่อสรา้ง ทุกแฟรเ์วยจ์ึงเกิดจากฝีมือของมนุษย ์ไดร้บัการออกแบบ

สไตลเ์หมือนกบัสนามกอลฟ์ท่ีสรา้งขึ้ นโดย “มือแหง่พระเจา้” ออกแบบโดย ดร. มารเูบนินักปฐพีวทิยาผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ

สรา้งสนามกอลฟ์ 
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JAPAN GOLF HOLIDAYS  

TOKYO + MT. FUJI GOLF EXPERIENCE 6 วนั 4 คืน เล่นกอลฟ์ 2 สนาม 36 หลุม 

ก าหนดการเดินทาง :  TOUR CODE: GP-NRT-FQ  ตั้งแตว่นัท่ี 15 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62 

(1) วนัแรก กรุงเทพฯ - โตเกียว                              

___ น. เช็คอินท่ีสนามบิน____อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 
(2) วนัท่ีสอง โตเกียว – อาตามิออนเซ็น    (D)  

    ___ น. ออกเดินทางโดยสายการบิน ____ เท่ียวบินท่ี ____ 

    ___น. ถึงสนามบินนาริตะ หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ เจา้หน้าท่ีตวัแทนของบริษัทฯรอรบัท่าน  

น าท่าน เดินทางสู่เมืองอาตามิ ระหวา่งทางท่านสามารถแวะเท่ียวท่ีเมืองโยโกฮาม่าหรือไปไหวพ้ระใหญ่ 

ไดบุตสึไดท่ี้เมืองคามาครูะ 

(ส าหรบัท่านท่ีขบัรถเอง เช็คอินท่ีเคาเตอร ์NIPPON RENT-A-CAR  

ท่ีสนามบินทางเจา้หน้าท่ี จะน าท่านไปรบัรถท่ีศนูยบ์ริการ) 

  ถึงเมือง “อาตามิ” แลว้ เขา้เช็คอิน ณ โรงแรมท่ีพกั 

    19.00 น. อาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  พกัท่ี ATAMI SEASIDE HOTEL หรือเทียบเท่า  
  ขอเชิญพกัผ่อนในโรงแรมท่ีพกัในแบบ Japanese Western Style ท่ีไดร้บัการออกแบบอยา่งมีรสนิยม 

  ทุกหอ้งการนัตีววิของอ่าวอาตามิ สบายกบัการแช่น ้าแรอ่อนเซ็นชั้นดี และอาหารทะเล 

  ท่ีใหท่้านไดเ้ลือกทานอยา่งจุใจ 

(3) วนัท่ีสาม อาตามิออนเซ็น - ไดฟูจกิอลฟ์คลบั (*)    (B, L, D)  

    06.30 น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

    07.30 น. เช็คเอา้ทแ์ลว้ออกเดินทางสู่จงัหวดัชิสึโอกะ ระหวา่งทางท่านสามารถแวะถ่ายรปูไรช่าเขียวท่ีมีอยูม่ากมาย 2 ขา้งทาง 

    09.30 น. เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม ณ “สนามกอลฟ์ไดฟูจกิอลฟ์คลบั” 

  อาหารกลางวนัท่ีคลบัเฮา้สข์องสนามกอลฟ์ (รวมในรายการ) 

    16.00 น. เดินทางต่อสทูะเลสาปยามานาชิ 

    17.00 น. เขา้เช็คอินยงัโรงแรมท่ีพกั 

    19.00 น. อาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   หลงัอาหารเชิญท่านแช่ออนเซ็นเพ่ือสุขภาพและผ่อนคลายอิริยาบท 

  พกัท่ีโรงแรม HOTEL MT. FUJI หรือเทียบเท่า 
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(4) วนัท่ีส่ี เล่นกอลฟ์ - FUJI GOLF CLUB (*)    (B, L)   

    06.30 น. อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

    07.30 น. ออกเดินทางสู่สนามกอลฟ์ “FUJI GOLF CLUB” 

    08.30 น. เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม 

  อาหารกลางวนัท่ีคลบัเฮา้สข์องสนามกอลฟ์ (รวมในรายการ) 

    15.00 น. ใหท่้านไดท่้องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัยา่นทะเลสาปยามานาชิ หรือทะเลสาปคาวากชิูโกะ 

  อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 

  พกัท่ีโรงแรม HOTEL MT. FUJI หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

         

 

(5) วนัท่ีหา้      ช็อปป้ิงเอา้ทเ์ล็ตโกเทมบะ - โตเกียว (B)      

  เชา้                อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

                      เช็คเอา้ทแ์ลว้ท่านสามารถเลือกเล่นอลฟ์เพ่ิมอีก 18 หลุม ท่ีบริษัทฯมีแนะน าให ้

 จากน้ันเชิญท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะพรีเม่ียมเอา้ทเ์ลต” ท่ีมีรา้นคา้สินคา้แบรนดเ์นมในราคาพิเศษมากมาย 

                      ไดเ้วลาพอสมควรเดินทางต่อเขา้สู่กรุงโตเกียว 

                      พกัท่ีโรงแรม SHINAGAWA PRINCE หรือเทียบเท่า 

 

(6) วนัท่ีหก      โตเกียวอิสระตามอธัยาศยั - ชอ๊ปป้ิงอุปกรณก์อลฟ์ – สนามบินโตเกียว – กรุงเทพฯ  (B) 

 อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  เช็คเอา้ทแ์ลว้ท่านสามารถฝากกระเป๋าไวท่ี้โรงแรมก่อนได ้จากน้ันท่านสามารถเท่ียวชมสถานท่ีต่างๆ 

 ในโตเกียวได ้อาทิเช่น ตลาดปลาซึคิจิ, ขึ้ นชมววิบนโตเกียวสกายทรี, เขา้ชมวดัอาซากุสะ, เดินเล่นยา่น 

  อเูอโนะ, ช๊อปป้ิงยา่นชินจกุู หรือช๊อปป้ิงอุปกรณ์กอลฟ์ท่ีมีใหเ้ลือกมากมายหลายยีห่อ้ทั้งของรุน่ใหม่ 

  และมือสองคุณภาพเหมือนใหม่ในราคายอ่มเยาว ์แถมคืนภาษีไดอี้กดว้ย 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบิน___  

 ( ส าหรบัท่านท่ีเช่ารถขงัเอง ท่านสามารถคืนรถไดท้ั้งท่ีบรทัรถเช่าท่ีอยูใ่นกรุงโตเกียว หรือ คืนรถไดท่ี้สนามบิน) 

____ น.          เช็คอินท่ีสนามบิน__________ เคาทเ์ตอรส์ายการบิน ________ 

____ น.          ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี _____ สู่กรุงเทพฯ 

____ น.          ถึงสนามบิน____โดยสวสัดิภาพ 
(*)  บริษทั ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะสลบัหรือเปล่ียนสนามกอลฟ์ใหก้รณีท่ีสนามเต็มหรือไม่ว่าง 
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JAPAN GOLF HOLIDAYS TOKYO + MT. FUJI GOLF EXPERIENCE 

6 วัน 4 คนื ตกีอล์ฟ 2 สนาม 36 หลุม  

 ราคาตั้งแต่วนัที่  15 ต.ค.62 – 31 ธ.ค.62             TOUR CODE: GP-TYO-FQ   

ค่าบริการภาคพื้ นดินรวม  

- ค่าที่พัก 2 คนื แบบ Japanese Western Style พร้อมอาหารค ่าและอาหารเช้า/WEEKDAY 

- ค่าที่พัก 1 คนื แบบ Japanese Western Style พร้อมอาหารเช้า/WEEKDAY 

- ค่าที่พัก 1 คนื แบบ Western Style พร้อมอาหารเช้าที่โตเกยีว/WEEKDAY 

- ค่า Green Fee + Caddy Fee + Golf Cart (2 ท่าน/ 1 คนั) ส าหรับ18 หลุม X 2 สนาม รวมอาหารกลางวนัและแคด็ดี้ / WEEKDAY 

- ค่า รถตู้รับส่ง พร้อมคนขบัพูดไทย ( รวมค่าน า้มนั/ทางด่วน/ค่าจอดรถ/ค่าใช้จ่ายคนขบัรถ) หรือ  

รถเช่าขบัเอง TOYATA ALPHARD 5 วัน ของ NIPPON RENT A CAR ( ไม่รวมค่าน า้มนั/ทางด่วน/ค่าจอดรถ )  

พร้อมประกนัภัยอบุตัเิหต ุ– Recommended Course 

- ประกนัภัยการเดนิทางต่างประเทศทุนประกนั 2,000,000 ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 

ค่าบริการภาคพื้ นดินไม่รวม 

- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  และ VAT 7% 

- ค่าทปิแคด็ดี้ (ที่ญี่ปุ่นไม่ต้องทปิ)  

- ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอื่นๆ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง , ค่าอาหารอื่นๆ , ค่าโทรศัพท ์, มนิิบาร์ ฯลฯ 

- ค่าอาหาร/เคร่ืองดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
- ค่าบตัรผ่านประตสูถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

-  ค่าทปิคนขบัรถ, ไกดท้์องถิ่น  

*ท่านสามารถจัดซื้อตัว๋เคร่ืองบนิเอง หรือแลกไมล์ได้เองหรือให้บริษัทฯช่วยด าเนนิการให้ 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลับกรงุเทพฯ-โตเกยีวชั้นประหยัดหรือชั้นธรุกจิ 

- ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง, ค่าธรรมเนียมน า้มนัค่าประกนัวินาศภัย ณ วันที่ 03 ต.ค.62 ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้ ณ วันออกตัว๋ 

- ค่าน า้หนักกระเป๋าของการบนิไทยชั้นประหยัด 30 ก.ก. และชั้นธรุกจิ 40 ก.ก. 

- ค่าน า้หนักกระเป๋า ALL NIPPON AIRWAYS และ JAPAN AIRLINES ชั้นประหยัดคนละ 2 ชิ้น ชิ้นละ 23 ก.ก.  

และชั้นธรุกจิคนละ 2 ชิ้น ชิ้นละ 32 ก.ก. 

 
การจองและการช าระเงิน 

1. ช าระค่าตัว๋เคร่ืองบนิทั้งจ านวนเมื่อที่นั่งคอนเฟิร์ม 

2. ช าระมดัจ าค่าแลนด ์ท่านละ 15,000.- บาท ณ วันจองหรือไม่เกนิ 60 วนัก่อนเดนิทาง 

3. ช าระงวดสดุท้ายทั้งหมด ภายในไม่เกนิ 30 วันก่อนเดนิทาง 
 

อตัราค่าบริการภาคพ้ืนดิน 

(*)  

รถเช่าขบัเอง 

TOYOTA ALPHARD 

นกักอลฟ์ 4 ท่าน  

รถตูมี้คนขบั 

TOYOTA GRAND CABIN 
PERIOD 

2019 
นกักอลฟ์ 4 ท่าน นกักอลฟ์ 6 ท่าน 

นกักอลฟ์ – นอนคู่ ท่านละ 

41,500.- 63,500.- 54,900.- 15/10 – 27/10 

42,500.- 64,500.- 55,900.- 28/10 – 24/11 

40,900.- 62,900.- 54,300.- 25/11 – 15/12 

ผูต้ดิตาม – นอนคู่ ท่านละ 22,500.- 22,500.- 22,500.- 15/10 – 15/12 

นอนเดี่ยว เพ่ิม ท่านละ 11,300.- 11,300.- 11,300.- 15/10 – 15/12 

ตัว๋เคร่ืองบิน (AIR TICKET) ECONOMY CLASS BUSINESS CLASS เงือ่นไข 

THAI AIRWAYS INT’L 17,000 – 21,700 58,400 *PROMOTION ออกต ัว๋ภายใน 15 OCT’19 
18,800 – 41,800 63,800 – 78,900 

ราคานีใ้ชไ้ดถ้งึ 31 DEC 2019 ALL NIPPON AIRWAYS 19,900 – 39,900 55,600 – 86,000 
JAPAN AIRLINES 22,800 – 41,800 55,400 – 90,400 

(*) ราคาท่ีเสนอเป็นราคาเร่ิมตน้ กรณีท่ีพกัโรงแรมหรือเล่นกอลฟ์ท่ีตรงกบัวนัหยุดราชการ,วนัหยุดยาวหรือเทศกาล 

 จะมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม / กรณีเล่นกอลฟ์ 1 กว๊นน้อยกว่า 4 ท่านจะมีค่าใชจ้่ายค่ารถกอลฟ์และค่าแค็ดด้ีเพิ่ม 1,400/ท่าน 
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เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการช าระเงินส าหรบั PACKAGE TOUR ASIA 

 เน่ืองจากปัจจบุนัสถานะการณส์ าหรบัการเดินทางท่องเท่ียวเปล่ียนไปอยา่งมากโดยเฉพาะการส ารองท่ีนัง่กบั สายการบิน 

ดงัน้ันเพื่อมิใหเ้กิดความผิดพลาดเช่น การถูกสายการบินยกเลิกท่ีนัง่ของลกูคา้ไป ขณะท่ีการจดัโปรแกรมการ 

เดินทางท่ียงัไม่เสร็จสิ้ น และเพือ่เป็นการรกัษาผลประโยชน์ใหก้บัลกูคา้เองท่ีจะรกัษาท่ีนัง่ท่ีไดต้ามวนัเวลาท่ีตอ้งการ รวมถึงในราคาท่ี

เป็นโปรโมชัน่พิเศษ จึงขอปรบัปรุงเง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการช าระเงินดงัต่อไปน้ี 

การโอนเงินเขา้บญัชีบริษทัฯ : ช่ือบญัชี ABACUS TRAVEL SERVICE CO., LTD. 

ธนาคาร สาขา ประเภทบญัชี หลายเลขบญัชี 

ทหารไทย โชคชยั 4 ออมทรพัย ์ 036-1-05692-2 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยัทุกประการ กรุณาใชว้ธีิโอนเงินเขา้บญัชีบริษัทฯ ดา้นบนแลว้ส่ง FAX ใบ PAY IN มาท่ีหมายเลขแฟ็กซ ์

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

และเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ท่ีดแูลท่าน จากน้ันบริษัทจะออกใบส าคญัรบัเงิน แลว้ส่งกลบัใหท่้านไวเ้ป็นหลกัฐาน 

การออกเอกสารการเดินทาง 

1. ตัว๋เครื่องบิน : ออกตัว๋ใหห้ลงัจากวนัท่ีไดร้บัการช าระเงินงวดท่ีสองแลว้ ภายในไม่เกิน 2 วนั 

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

3. การรบั/สง่ เอกสารการเดินทางพรอ้มขอ้มูลประกอบการเดินทางทั้งหมด : ภายในไม่เกิน 7 วนั หลงัจากการรบัช 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. หมายเหต ุ:  

บริษัท อบาคสัทราเวลิเซอรว์สิ จ ากดั ( ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LT.D )เป็นเพียงตวัแทนจดัน าเท่ียวเพื่อจดัหาโรงแรมท่ีพกั 

อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่นเคร่ืองบิน , รถ , เรือ ฯลฯ เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถท่ีจะ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากอนัเกิดจาการนัดหยุดงาน ความล่าชา้ของ พาหนะเดินทาง อบุติัเหตุ ภยัธรรมชาติและอื่นๆ ระหวา่งการ

ท่องเท่ียวทั้งภายในและต่างประเทศ 

 บริษัทฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสญูหยของสมัภาระ

ระหว่างการเดินทาง แต่ไม่รบัผิดชอบต่อการสญูเสียดงักล่าว 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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-ทวัรตี์กอลฟ์ต่างประเทศ ทวัรตี์กอลฟ์ญ่ีปุ่น 
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