
 

 

 

 

 

 

 

 

THE TRAVELLER GOLFER & FAMILY PACKAGE   
คนุหมิงกอลฟ์ แพ็คเก็จ-3 

3 วนั 2 คืน 
พกัในสปรงิซิต้ี 2 คืน & เลน่กอลฟ์ 2 สนาม 36 หลมุ 

WINTER PROMOTION 2019-2020 !!  

15 พ.ย.62 – 30 มิ.ย.63 

 

*เดินทางไดทุ้กวนั* เดินทางอยา่งต า่ 4 ทา่น* 

  บริษัท อบาคสัทราเวิลเซอรวิ์ส จ  ากดั มีความยนิดีใครข่อเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ " THE TRAVELLER GOLF"  

ท่ีจดัเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอลฟ์ กบัสนามกอลฟ์ท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลก รอใหท่้านพิสจูน์ และทดสอบความทา้ทาย  

 

ก าหนดการเดินทาง    TOUR CODE: GP-KMG3-YO 

*โปรดใชร้องเทา้กอล์ฟแบบปุ่มยาง (SOFT SPIKED SHOES) 
 

วนัที่1      กรุงเทพฯ – คุนหมิง   (D)   

07.45/04.50 น.   พรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ เคาน์เตอรส์ายการบินไทย ทางเขา้ 4,5 แถว H,J  

      /เคาทเ์ตอรส์ายการบินไชน่าอีสเทอรน์แอรไ์ลน์ ทางเขา้ 10 แถว U17 - U20 

10.45/07.50 น.   ออกเดินทางโดยการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG612 /ไชน่าอีสเทอรแ์อรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี MU 2584 

14.00/11.15 น.   ถึงสนามบินคุนหมงิ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ เจา้หน้าท่ีตวัแทนของบริษัทฯรอรบัท่าน  

      น าท่านเดินทางโดยรถบสัของโรงแรมเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั สปริงซิต้ี รีสอรต์ 

      ถึงโรงแรมท่ีพกั เช็คอินแลว้พกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือท่านสามารถไปซอ้มไดท่ี้ 

      สนามซอ้มไดรฟ์วิ่งเรนจ ์และสนามซอ้มซิพพทัชั้นยอดของสนามกอลฟ์ 

 ค า่      อาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

      พกัท่ี  SPRING CITY GOLF RESORT  
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สมนาคณุพิเศษ!! 

* แถมฟรี!! อาหารค ่า 2 มือ้ ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
* ฟรี!! เล่นกอล์ฟอีก 18 หลุม / CHECK IN/MON-WED 
 



 

วนัที่ 2  สปริงซิตี้ กอลฟ์    (B,D)   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นกักอลฟ์ : ใหท่้านไดพิ้สจูน์ฝีมือกบัสนามกอลฟ์ท่ีสวยงามและทา้ทายดา้น LAKE COURSE(*) ท่ีไดร้บั 

                     การออกแบบโดย ROBERT TRENT JONES JR. ท่ีมีทศันียภาพลดัเลาะไปกบัทะเลสาบหยางซ่งไห่ 

                     และมีวิวของภเูขาอยูห่ลงัทะเลสาบประกอบกบัการดแูละรกัษาสนามกอลฟ์ท่ีถือวา่เป็นแห่งหน่ึงท่ีดี 

                     ท่ีสุดในโลกท่ีนักกอลฟ์จะตอ้งแปลกใจกบัรอย DIVOT เป็นแผ่นสวยงามท่ีนักกอลฟ์มือสมคัรเล่นไม่ 

เคยเล่นมาก่อนเมื่อเราลงเหล็กตีลกูในแฟรเ์วยแ์ละยงับนกรีนท่ีทา้ทายจินตนาการของนักกอลฟ์

อยา่งสุดๆ วา่หลุมน้ีเราจะท า 3 หรือ 4 พทั ดีเน่ืองจาก 2 พทัก็เป็นสุดยอดของการพทับนกรีนท่ีน่ี 

ซ่ึงเป็นเสน่หท่ี์นักกอลฟ์มาเล่นก่ีครั้งก็อยากมาอีกไมรู่จ้กัเบ่ือ 

เท่ียง              อาหารกลางวนัท่ีคลบัเฮา้ส ์(ไมร่วมในรายการ) 

บ่าย               นกักอลฟ์: อิสระตามอธัยาศยั หรือ สมนาคุณฟรี!! เล่นกอลฟ์ฟรีอีก 18 หลุม ท่ี  
                         MOUNTAIN COURSE ส าหรบัท่านท่ีเช็คอินระหวา่ง วนัจนัทร ์–พุธ หรือท่านสามารถเลือกซ้ือทวัร ์

                     เพ่ิมเติมท่ีบริษัทมีบริการให ้

                     ผูต้ดิตาม : อิสระตามอธัยาศยัหรือท่านสามารถเลือกซ้ือทวัรซ่ึ์งบริษัทฯ มีบริการแนะน าให ้เช่น 

                     ทวัรป่์าหินคร่ึงวนัพรอ้มอาหาร หรือทวัรเ์ขาซีซาน, ประตูมงักร, ทะเลสาบเตียนฉือ คร่ึงวนัพรอ้ม 

                     อาหาร เป็นตน้ 

ค า่  อาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 

  พกัท่ี SPRING CITY GOLF RESORT 
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วนัที่ 3  สปริงซิตี้ กอลฟ์ - กรุงเทพฯ     ( B )         

  เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

นกักอลฟ์ : ใหท่้านไดพิ้สจูน์ฝีมือกบัสนามกอลฟ์ท่ีสวยงามและทา้ทายดา้นMOUNTAIN COURSE* 

18 หลุม ท่ีมีความสงูกวา่ 1,000 เมตร ซ่ึงท่านจะตีไดไ้กลกวา่ปกติ ออกแบบโดยนักกอลฟ์ 

ผูย้ิ่งใหญ่ของโลก คือ แจค็นิคลอส สภาพสนามท่ีแท่นทีออฟกบักรีน ใชห้ญา้แบบเดียวกนั คือ  

หญา้เบนท ์(BENT) ซ่ึงปลกูไดแ้ต่ท่ีท่ีมีอากาศเย็นตลอดปีเท่าน้ันประกอบกบัทศันียภาพของภเูขา 

ทางดา้นซา้ยและทะเลสาบทางดา้นขวาบนศรีษะมีปุยเมฆล่องลอยท่ีงดงามเหนือค าบรรยาย  

    เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ คลบัเฮาส ์ตามอธัยาศยั (ไมร่วมในรายการ) 

จากน้ันรถบสัของโรงแรมมารบัเพ่ือน าส่งสนามบิน 

13.20/14.25 น.   ถึงสนามบินเมืองคุนหมิงเช็คอินน์ท่ีเคาน์เตอรข์องสายการบินไทย/ไชน่าอีสเทอรน์แอรไ์ลน์ 

15.20/16.25 น.   ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG613/ไชน่าอีสเทอรน์แอรไ์ลน์เท่ียวบินท่ี MU5077 

16.35/17.40 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  

  (*) บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะสลบัสนามกอลฟ์ใหก้รณีที่สนามไม่ว่างตามโปรแกรม 
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ก าหนดการบิน  CHINA EASTERN AIRLINES 

BKK – KMG  MU 2584 07.50 - 11.15  ทุกวนั         บินตรง 

BKK – KMG  MU 742 15.55 - 19.20  ทุกวนั         บินตรง 

KMG – BKK  MU 5077 16.25 - 17.40  ทุกวนั         บินตรง 

  KMG – BKK  MU 2583 23.20 - 00.05+1  ทุกวนั          บินตรง 

 

ก าหนดการบิน  THAI AIRWAYS INTERNATIONAL 

BKK – KMG  TG 612 10.50 – 14.05      ทุกวนั            บินตรง 

KMG – BKK  TG 613 15.20 – 16.35     ทุกวนั            บินตรง 
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คุนหมิงกอลฟ์แพ็คเกจ - 3  3 วนั 2 คืน ตกีอลฟ์ 2 สนาม เล่นกอลฟ์ 36 หลมุ / พกั 2 คืนที่สปริงซิตี้   
                   TOUR CODE : GP-KMG3-YO 

อตัราค่าบริการ  ภาคพื้ นดิน / LAND FEE  

( อยา่งต  า่ 4 ท่าน ) 
นอนคู่ / TWIN นอนเดี่ยว / SINGLE ช่วงเวลา / PERIOD  

นักกอลฟ์          ท่านละ 

   

19,900.- 23,500.- 15 NOV 19 – 29 FEB 20 

21900.- 25,500.- 01 MAR 20 – 30 JUN 20 

ผูต้ิดตาม           ท่านละ 

12,400.- N/A 15 NOV 19 – 29 FEB 20 

12,400.- N/A 01 MAR 20 – 30 JUN 20 

 

**ตัว๋เคร่ืองบินราคาสุดพิเศษ ชั้นประหยดั และชั้นธุรกิจ กรุณาสอบถาม** 

**เล่นกอลฟ์เพ่ิมอีก 9 หลุม IN HOUSE GUEST/VISITOR GUEST เพ่ิมท่านละ WEEKDAY 1,850/3,800 WEEKEND 2,400/4,400 

**เล่นกอลฟ์เพ่ิมอีก 18 หลุม IN HOUSE GUEST/VISITOR GUEST เพ่ิมท่านละ WEEKDAY 3,700/7,600 WEEKEND 4,800/8,800 

**ตอ้งการใชร้ถกอลฟ์และแค็ดด้ีเด่ียวเพ่ิมท่านละ 1,500.- / 18 หลุม 

ค่าบริการรวม -      ค่าท่ีพกั 2 คืน ท่ีสปริงซิต้ี รีสอรท์ พรอ้มอาหารเชา้และอาหารค า่ 2 มื้ อ ท่ีหอ้งอาหารโรงแรม 

- คา่รถรบั – ส่ง สนามบิน – โรงแรม – สนามบิน แบบ HOTEL SHUTTLE BUS 

- คา่ GREEN FEE + CADDY FEE + GOLF CART ( 2ท่าน /1 ท่าน )  ส าหรบั 36 หลุม 

- คา่ท าวซี่าแบบธรรมดา 4 วนั (มีวีซ่าแลว้ลด 1,500 บาท) 

ค่าบริการไม่รวม -     ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และ VAT 7 % 

- คา่ใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง , คา่อาหาร อ่ืนๆ , คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 

- หวัหน้าทวัรเ์ดินทางพรอ้มคณะจากประเทศไทยใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 

- คา่ทิปไก๊ดแ์ละคนขบัรถ 

- คา่ทิปแคด๊ด้ี 

 

ตัว๋เครื่องบินรวม   -   ค่าตัว๋เครื่องบินไป–กลบั กรุงเทพฯ - คุณหมิง 

             -   ค่าน ้าหนักกระเป๋าการบินไทย 30กก.รวมถุงกอลฟ์ ชั้นประหยดั / 40 ก.ก.รวมถุงกอลฟ์ชั้นธุรกิจ 

-   ไชน่าอีสเทอรน์ใหโ้หลดกระเป๋าได ้1 ช้ิน น ้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. และใหก้ระเป๋า CARRY ON 1 ใบ  

     น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ที่ถือข้ึนเครื่องไดแ้ละตอ้งเป็นขนาดที่ไม่ใหญเ่กินที่เก็บกระเป๋าเหนือศีรษะหากตอ้งการ 

     โหลดกระเป๋าเพิ่มอีก 1ใบ มีค่าธรรมเนียม 1,500 – 2,500 / ใบ / เที่ยว จา่ยที่เคาทเ์ตอรส์นามบิน 

  -   ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ, ค่าภาษีสนามบินคุนหมิง, ค่าประกนัวินาศภยั, ค่าธรรมเนียมน ้ามนั 

หมายเหตุ  -    เง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบิน ออกตัว๋แลว้ไมส่ามารถเปล่ียน, เปล่ียนวนัเดินทางและคืนเงินได ้

การช าระเงิน **  มดัจ าคา่LAND FEE ท่านละ 10,000 บาท ภายในไม่เกิน 45 วนัก่อนเดินทาง / ตัว๋เคร่ืองบินช าระ 100% 

       เมื่อท่ีนัง่คอนเฟิรม์ 

  **  ช าระส่วนท่ีเหลือ ภายในไม่เกิน 15 วนัก่อนเดินทาง 

ก าหนดส่งช่ือนามสกุล กรุณาส่งหนา้พาสปอรต์ให ้ณ วนัจอง 

การแจง้การจดัหอ้งพกั ภายในไมเ่กิน 30 วนัก่อนเดินทาง 

ก าหนดการท าวีซ่า  กรุณาเตรียมเอกสารใหค้รบภายในไมเ่กิน 30 วนัก่อนเดินทาง บริษัทจะส่งเจา้หน้าท่ีเขา้ไปรบัเอกสาร 

   จากท่านเพ่ือด าเนินการยื่นวซี่าภายในไมเ่กิน 7 วนัหลงัจากวนัรบัเอกสารแลว้จะจดัส่งคืนให ้

 
 

ค่าตัว๋เครื่องบิน / AIR TICKET 
BOOKING CLASS 

BUSINESS CLASS 

BOOKING CLASS 

ECONOMY CLASS 
เง่ือนไข 

THAI  AIRWAYS J 
24,400.- 

     W /      V /       K /       T 
8,000.-/8,600.-/9,300.-/10,200.- 

จองออกตัว๋ไม่เกิน 31 ม.ค.63  

เดินทางไดถึ้ง 31 ก.ค.63 

CHINA EASTERN AIRLINES 
Q 

29,900.- 
   V /       S /         R /        N 
  5,500.-/ 8,400.-/ 10,300.-/ 17,500.- ออกตัว๋ 30 วนัก่อนเดินทาง 
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** WINTER PROMOTION 2019-2020 !! ** 
15 พ.ย.62 – 29 ก.พ.63 

สมนาคุณพิเศษ!! 
เลน่กอล์ฟฟรีอีก 18 หลมุ 
เมื่อเช็คอิน จนัทร์ - พธุ 



รายการทัวร์เลือกซือ้เพิ่มเตมิ (PRIVATE TOUR พร้อมไกด์ท้องถิ่น / อย่างต ่า 4 ท่าน)                 TOUR CODE:SS-KMG2-YO 
1. คุนหมิงซิตีทั้วร์คร่ึงวัน พร้อมอาหารค ่า แบบซีฟู๊ด (กรณีวันแรกที่มาถงึ) 
น ำทำ่นเข้ำสู่ตวัเมือง ชมสถำนท่ีส ำคญัของเมืองคนุหมิงแล้วไปนมสักำรสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ ณ วัดหยวนทง ซึง่เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสดุในนครคนุหมิง มี
ประวตัยิำวนำนกวำ่ 1,200 ปี และครัง้ในสมยัท่ี ฯพณฯ พลเอกเกรียงศกัดิ ์ชมะนนัท์เป็นนำยกรัฐมนตรี ได้มีกำรอญัเชิญพระพทุธชินรำชมำ
ประดษิฐำน ณ วดัแหง่นี ้จำกนัน้น ำทำ่นไปชมโรงงานผลิตชาจีน ท่ีมีช่ือเสียง ซึง่ทำ่นจะได้ชมกรรมวธีิและศลิปะกำรชงชำ และลองชิมชำชัน้ดี
หลำกชนิด ให้ท่ำนได้เลือกซือ้เป็นของฝำก มีเวลำพอให้ได้แวะตลำดพืน้เมืองช้อปปิง้ตำมอธัยำศยั จำกนัน้เชิญรับประทำนอำหำรค ่ำ แบบซีฟู๊ ด 
ณ ภตัตำคำรท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุแหง่หนึง่ในเมืองคนุหมิง 
ระยะเวลาท าทัวร์ 6 ช่ัวโมง      4 ท่านขึน้ไป ราคาท่านละ  3,000.- บาท 
 
2. อุทยานป่าหินคร่ึงวัน พร้อมอาหารค ่า หรืออาหารกลางวัน 
เดนิทำงมุ่งไปทำงชำนเมืองเข้ำสู่เขต อทุยำนป่ำหิน ระหวำ่งทำงช่ืนชมทศันียภำพของเรือกสวนไร่นำ แนวเขำท่ีสลบัซบัซ้อน และหมู่ไม้ใบสนท่ี
เขียวชอุ่ม พร้อมชมชีวติควำมเป็นอยู่อย่ำงเรียบง่ำยและขยนัขนัแข็งของชำวพืน้เมือง ยูนนาน น ำชมสิ่งแปลกตำ และตื่นใจกบัหินหลำกชนิดท่ีมี
รูปร่ำงวจิิตรพิสดำร ภำยในพืน้ท่ีกว่ำ 400 ตร.กม. และนบัได้วำ่เป็น ป่าหนิท่ีใหญ่ที่สุดของโลก ซึง่เม่ือ 300 ล้ำนปีก่อนเคยเป็นเพียงหนิปนูท่ีอยู่
ใต้ผืนน ำ้ ครัน้เวลำผ่ำนไปควำมเปล่ียนแปลงทำงธรรมชำตไิด้ท ำให้เปลือกโลกเกิดกำรดนัตวัสงูขึน้จงึกลำยมำเป็น ป่าหนิ ท่ีผดุขึน้เหนือพืน้ดนิ 
และแทบไม่น่ำเช่ือเลยว่ำกำรกดัเซำะของสำยฝนท่ีตกลงมำ จะสำมำรถท ำให้หินท่ีวำ่ แกร่ง แปรรูปร่ำงไปบ้ำง มองดเูหมือนภผูำ บ้ำงเสมือนหญิง
งำมในวรรณคดี เส้นทำงท่ีดวูนเวียน และเร้นลบัประดจุเขำวงกตท่ีดรูำวไม่สิน้สดุ จำกนัน้รับประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร 
ระยะเวลาท าทัวร์ 6 ช่ัวโมง       4 ท่านขึน้ไป ราคาท่านละ  4,000.- บาท                                      
3. ทัวร์เขาซีซานคร่ึงวัน พร้อมอาหารค ่า หรืออาหารกลางวัน 
น ำทำ่นเข้ำสู่ ซีซำน เพ่ือน ำชมอโุมงค์ท่ีสกดัไว้ตำมไหล่เขำ พร้อมชมศำลเจ้ำและวดัจีนลทัธิเต๋ำ ซึง่สร้ำงขึน้ด้วยแรงศรัทธำของชำวบ้ำนท่ีมีประวตัิ
ควำมเป็นมำนำนนบั 1,000 ปี น ำทำ่นลอดผ่ำนประตมูงักร “หลงเหมิน” ซึง่สร้ำงขึน้ในสมยัรำชวงศ์หมิง และเป็นท่ีเช่ือกนัว่ำเป็น “ประตูแห่ง
ความเป็นสิริมงคล” ซึง่ถ้ำผู้ ใดได้เดนิลอดผ่ำนประตนีูจ้ะประสบแตค่วำมส ำเร็จ โชคดี จำกนัน้ น ำท่ำนชมควำมงำมของทะเลสำบคนุหมิง 
“เตียนฉือ” สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ตวัเมืองคนุหมิง รับประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร 
ระยะเวลาท าทัวร์  6 ช่ัวโมง      4 ท่านขึน้ไป ราคาท่านละ  3,500.- บาท                                        
4. ทัวร์ถ า้จิ่วเชียง พร้อมอาหารค ่า หรืออาหารกลางวัน 
น ำทำ่นออกเดนิทำงสู่ ถ า้จิ่วเชียง เป็นถ ำ้ท่ีมีควำมสวยงำมมำก และเป็น 1 ใน 10 ของสถำนท่ีส ำคญัทำงธรรมชำตขิองมณฑลยนูนำน และถ ำ้นี ้
เกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของผิวโลก และน ำ้กดัเซำะ จนเกินจำกกำรเปล่ียนแปลงของผิวโลก และน ำ้กดัเซำะ จนเกินเป็นโพรงถ ำ้ขนำดยำว 3-4 
กิโลเมตร ผ่ำนหบุเหวท่ีสงูชนั ภำยในมีถ ำ้ตำ่งๆ มำกมำยเป็นธรรมชำตท่ีิงดงำมและเป็นท่ีน่ำประทบัใจอย่ำงยิ่ง คือตอนกลำงของถ ำ้มีล ำน ำ้ทัง้
สำยตกลงมำจำกหน้ำผำสงูชนั โดยแยกเป็น 2 สำย ซึง่ชำวคนุหมิง เรียกว่ำ น ำ้ตกผวัเมีย เป็นน ำ้ตกท่ีใหญ่ และตกอยู่กลำงระหวำ่งน ำ้ เป็นภำพ
ท่ีสวยงำมอย่ำงมำก จำกนัน้รับประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร 
ระยะเวลาท าทัวร์ 6 ช่ัวโมง       4 ท่านขึน้ไป ราคาท่านละ  3,300.- บาท                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  
[DATA-ABACUS GOLF PACKGAE : จีน : คุนหมิง : KUNMING GOLF PACKAGE - 3 3D 2N 2G - 15 พ.ย.62 – 30มิ.ย.63 /060120 / ARK /GIFF]  

LINE : @golftravel FACEBOOK : Abacusgolftravel-ทวัรต์กีอลฟ์ แพคเกจทวัรก์อลฟ์ตา่งประเทศ 
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แบบฟอรม์เอกสาร กรอก เพือ่ยื่น วีซ่าเขา้ประเทศจีน 
 

 
 
 

1.ช่ือ - นำมสกลุ (ตำมหนงัสอืเดนิทำง ภำษำองักฤษ) ___________________________________________________________  
2.เพศ     หญิง     ชำย หนงัสอืเดินทำงเลขที่ ______________วนัท่ีออก_______________วนัหมดอำย_ุ______________ 
3.สถำนภำพ      โสด          แต่งงานจดทะเบียน     แต่งงานไม่จดทะเบียน      หม้าย        หย่าร้าง 
4.สญัชำติ ___________________________ 5.วนั/เดือน/ปีเกิด ___________________________________________________ 
6.หมำยเลขบตัรประชำชน ________________________________________________________________________________ 
7.ที่อยูปั่จจบุนัตำมทะเบียนบ้ำน ___________________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________________________________________ 
    ____________________________________________________________________________________________________ 
8.เบอร์โทรศพัท์บ้ำน _______________________________ __เบอร์มือถือ__________________________________________ 
9.อำชีพ ___________________________________________ E-MAIL ____________________________________________ 
10.ช่ือสถำนท่ีท ำงำน_____________________________________________________________________________________ 
11.ที่อยูส่ถำนท่ีท ำงำน ___________________________________________________________________________________ 
12.เบอร์โทรศพัท์สถำนท่ีท ำงำน ____________________________________________________________________________ 
13.กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศกึษำกรุณำระบช่ืุอสถำบนั _________________________________________________________ 
14.ที่อยูส่ถำบนัพร้อมเบอร์โทรศพัท์ _________________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________________________________________ 
15.สมำชิกในครอบครัว 
     12.1 ช่ือ ___________________________  __   ____ สญัชำติ _________อำชีพ ____________ควำมสมัพนัธ์  บิดำ______ 
     12.2 ช่ือ ____________________________  ___  _ __สญัชำติ_________อำชีพ ____________ควำมสมัพนัธ์  มำรดำ____ 
     12.1 ช่ือ ______________________________ _ __    สญัชำติ _________อำชีพ ____________ควำมสมัพนัธ์ __________ 
     12.2 ช่ือ __________________________  ______   _ สญัชำติ _________อำชีพ ____________ควำมสมัพนัธ์ __________ 
     12.2 ช่ือ ___________________________  _    _____สญัชำติ__________อำชีพ ___________ ควำมสมัพนัธ์ __________ 
16.บคุคลที่สำมำรถติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิน ___________________________________________________________________ 
17.ทำ่นเคยเข้ำประเทศจีนหรือไม ่__________________________________________________________________________ 
18.ในระยะเวลำ 1 ปี คณุเคยเดนิทำงไปประเทศไหนมำบ้ำง ถ้ำไปให้ระบช่ืุอประเทศ และระบวุนัที่เดินทำงเข้ำ/ออกด้วย 
     18.1 ประเทศ _____________________ วนัท่ีเดินทำงเข้ำ/ออก ______________________ จดุประสงค์ ________________        
     18.2 ประเทศ _____________________ วนัท่ีเดินทำงเข้ำ/ออก ______________________ จดุประสงค์ ________________        
      
 
เอกสารการขอวีซ่าจนี 
 ** หนงัสอืเดินทำงมีอำยไุมต่ ่ำกวำ่ 6 เดือน 
 **  รูปถ่ำย 2 รูป ขนำด 2 นิว้ พืน้หลงัสขีำวเทำ่นัน้ 
 **  แบบฟอร์มเอกสำรทีก่รอกเรียบร้อยแล้วเพื่อยื่นวีซำ่ 
  

 

 

 

เน่ืองจากการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนมีนโยบายเปล่ียนแปลงและมีการตรวจสอบจากเจา้หน้าท่ีสถานฑูต 
กรณุากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อป้องกนัปัญหาการปฎิเสธการออกวีซ่า และส่งกลบัท่ีหมายเลข

แฟกซ ์0-2931-1177 หรอื 0-2931-0078 หรอืส่งกลบัท่ี E-MAIL:abacus@goholidaynow.com 
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เรำสร้ำงควำมประทบัใจ ในควำมแตกตำ่ง ด้วย “คุณภาพ” และ “บริการ” 

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 มาท่ีหมายเลข

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

ของท่าน และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 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 าระ

เงินงวดสุดทา้ย 

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 อบาคสั ทราเวิล เซอรว์ิส จ ากดั (ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.) เป็นเพียงตวัแทนจดัน าเท่ียว เพื่อจดัหา

โรงแรมท่ีพกั  อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เคร่ืองบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถท่ีจะรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าชา้ของพาหนะเดินทาง อบุติัเหตุ ภยัธรรมชาติและอื่นๆ 

ระหว่างการท่องเท่ียวทั้งภายในและต่างประเทศ 

 * บริษัทฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกรอ้ง ค่าชดใชจ้ากสายการบิน โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื่อเกิดการสญูหาย

ของสมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่ไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายดงักล่าว 

 * บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกเปล่ียนแปลงก าหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคาไดต้ามความเหมาะสม และ 

ความจ าเป็นท่ีเกิดขึ้ น โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ แต่ยดึถือประโยชน์ท่ีท่านสมาชิกไดร้บัเป็นส าคญั 

 * ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองประจ าประเทศไทย และทางฝ่ายต่างประเทศปฏเิสธการเดินทางออกไปหรือเขา้ประเทศ

อื่นๆ ของท่านน้ัน ถือวา่เป็นเหตุผลและกฎหมายระหวา่งประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไมว่่าทั้งหมดหรือ

บางส่วนแก่ท่าน 

 * ระหว่างการเดินทาง ถา้ท่านไม่ไดท่้องเท่ียวพรอ้มคณะ หรือ ถอนตวัออกจากคณะ บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ 

 * แมว้่าการเดินทางเขา้สู่ จุดหมายปลายทางท่ีไม่ตอ้งขอวีซ่าล่วงหน้า แต่เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางจะตอ้งตรวจสอบหนังสือ

เดินทาง (PASSPORT) ใหม้ีอายกุารใชง้านเพื่อเดินทางไดต้อ้งมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป 
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