
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAPAN GOLF HOLIDAYS 

Mie Golf Package 

ABACUS LEISURE GOLFER PARADISE PROGRAM 

 บริษัท อบาคัสทราเวิลเซอร์วิส จ ากัด มีความยินดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ “THE TRAVELLER GOLFER & 

FAMILY PACKAGE” ที่จัดเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอล์ฟ กับสนามกอล์ฟที่มีช่ือเสียงทั่วโลก รอให้ท่านพิสูจน์ และทดสอบ

ความท้าทาย เสริมด้วยโปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ ให้ท่านนักกอล์ฟ และครอบครัว, ผู้ติดตามด้วยบริการอันอบอุ่น ด้วยอัธยาศัย

ไมตรี 

(* กรุณาใช้รองเท้ากอล์ฟ ปุ่มยาง - SOFT-SPIKED SHOES) 
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สนามกอลฟ์ระดบั 5 ดาวทีร่อให้ท่านมาพิสูจน ์

โอกาสดีแบบนีพ้ลาดไม่ได้เม่ือมาถึง MIE 

COCOPA RESORT 

เป็นแกรนด์คอมเพล็กซท์ี่ประกอบไป

ด้วยสนามกอล์ฟ 4 คอร์สและมีที่พกั

แบบมรีะดับ มีชื่อเสียงของคนญี่ปุ่น  

ซึ่งจัดว่าเป็นที่พักและสนามกอล์ฟ 

สุดหรู 

NEMU GOLF RESORT 

ส าหรับที่แห่งนี้อยู่ติดอ่าวอาโกะ มวีิว

ทิวทัศน์ที่สวยงาม มีโรงแรมและ

กิจกรรมต่างๆที่ท าให้เพลิดเพลินและ

มีความสุข อาทิ โยคะ บ่อน้ าพุร้อน 

ตกปลา คายัค 

KINTETSU KASHIKOJIMA 

เป็นสนามกอล์ฟที่เปิดมากว่า 50 ป ี

และจัดการแข่งขันรายการ US 

LPGA “MIZUNO CLASSIC” 

ติดต่อกันมา 10 ปีแล้ว การออกแบบ

นั้นมีความท้าทายสวยงามน่า

ประทบัใจ 

TSU COUNTRY CLUB 

เป็นสนามกอล์ฟที่มีระยะที่ยาว

กว่า 7,023 หลา มีทั้งบ่อทราย, บ่อ

น้ า และโขดหินมากมายภายใน

สนามกรีนมีความสวยงามอย่าง

มาก 

PRIME RESORT KASHIKOJIMA 

ไพรม ์รีสอร์ท คาชิโคจมิะ รีสอร์ท

ส าหรับผู้ชื่นชอบสปานี้ต้ังอยู่ในชิมะ  

มีสระว่ายน้ ากลางแจ้งและ 

บรรยากาศรายล้อมที่น่าประทบัใจ 

FUJI OGM ISE OTORI 

สนามแห่งนี้เป็นสนามที่ท้าทาย

เหล่านักกอล์ฟทั้งมืออาชีพและมือ

สมัครเล่น อีกทั้ง Tiger Woods โป

รชื่อดังยังเคยมาเล่นทีน่ี่อีกด้วย 

ศาลเจ้าอิเสะ 

เป็นศาลเจ้าที่ใหญ่และมี

ความส าคัญอันดับ1ใน

ประเทศญ่ีปุ่น 

เนื้อมัตสซึากะ 

เป็นเนื้อวัวคุณภาพดีที่สุด

ของญ่ีปุ่นอยู่ที่เมืองนี้ 

กระทอ่มอามะซัง 

ลิ้มลองอาหารทะเลสดๆกับ

อามะนักด าน้ าอย่างเป็น

กันเอง 

เกาะไข่มุกมกิิโมโตะ 

มีช่ือเสียงด้านการผลิต

ไข่มุกเลี้ยงคุณภาพดีเลิศ

เจ้าแรกของโลก 

Supported by  

Mie Golf Tourism Association 



 

 

 

 

 

รายละเอียดตวัอยา่งการเดินทาง “MIE GOLF PACKAGE” 

(1) วันแรก กรุงเทพ-นาโกยา่ 

    21.00น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เช็คอิน ROW-C สาย 

  การบนิไทย 

    00.05น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที ่TG644 สู่สนามบินนาโกย่าเซ็นแทร ์

(2) วันทีส่อง นาโกยา่-มิเอะ-ศาลเจ้าอิเสะ-ทานเนื้อมตัสึซากะ 

    08.00น. ถึงสนามบนินานาชาติชบูุเซน็แทรรน์าโกย่า 

    09.30น. พบเจ้าหน้าที่ตวัแทนบรษิัทรอรับท่านแล้วน าท่านออกเดนิทางสู่จังหวัดมิเอะ (ส าหรบัท่านาที ่

  เลือกขบัรถเอง เชิญทา่นไปรับรถได้ทีเ่คาท์เตอร ์NIPPON RENT-A-CAR ในสนามบิน) 

    11.00น. น าทา่นชมศาลเจา้มิเอะสักการะสิ่งศักสิทธ์เพื่อเป็นศิริมงคล และหมู่บา้นโบราณโอกาเกะโยโก 

                  โชที่ยังคงรักษาสภาพบา้นเรือนตั้งแตส่มัยยุคเอโดะได้เวลาพอสมควรเขา้เชค็อินยังโรงแรม  

                   ที่พัก 

    14.00น. ได้เวลาพอสมควรพาท่านเขา้เช็คอนิยังโรงแรมทีพ่ัก / พักผ่อนอสิระตามอัธยาศัย 

    18.00น. น าทา่นไปยังภตัตาคารชื่อดงัให้ท่านได้ล้ิมลอง”เนื้อมัตสซึากะ” ในแบบปิ้งยา่งยากินคิุถึงถิ่น  

  (ไม่รวมในรายการ) 

    20.00น. กลับสู่โรงแรมที่พกั 

  พักที่โรงแรม AQUAVILLA หรือ SPAINMURA หรือ PRIME RESORT หรือเทียบเท่า 

(3) วันทีส่าม กอล์ฟ (*)-ทานอาหารทะเลอาม่าฮทั      (B, D) 

    07.00น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

    08.30น. รถรับน าทา่นสูส่นามกอล์ฟ 

    10.00น. เล่นกอล์ฟ 18 หลุม สนาม NEMU GOLF CLUB (*) หรือ KASHIKOJIMA G.C. 

    17.00น. น าทา่นไปทานอาหารเย็นทีร่้านอาหาร AMA HUT กับเมนูบาร์บคีิวอาหารทะเลสดๆ  

  ปรุงโดยอาม่านักด าน้ า (รวมในรายการ) 

    19.00น. น าทา่นกลับสู่โรงแรมที่พกั 

  พักที่โรงแรม AQUAVILLA หรือ SPAINMURA หรือ PRIME RESORT หรือเทียบเท่า 

(4) วันทีส่ี ่ กอล์ฟ (*) 

    07.00น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม      (B, D) 

    08.00น. เช็คเอา้ทแ์ล้วน าทา่นเดินทางสู่สนามกอล์ฟ COCOPA HAKUSAN VILLAGE (*) 

    10.00น. เล่นกอล์ฟ 18 หลุม ที่ HAKUSAN COURSE หรือ PHOENIX COURSE 

    16.00น. น าทา่นเข้าเช็คอินยังโรงแรมที่พัก 

    18.00น. อาหารค่ า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  พักที่โรงแรม AQUAVILLA หรือ SPAINMURA หรือ PRIME RESORT หรือเทียบเท่า 

(5) วันที่หา้ มิเอะทวัร-์ช๊อปปิ้ง-สนามบิน       (B) 

    08.00น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

    09.00น. เช็คเอา้ทแ์ล้วรถรับออกเดินทางสู ่GOZAISHO ROPEWAY ขึ้นกระเชา้สู่ยอดเขาโกไซโช 

  แหล่งเล่นสกีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมิเอะ ที่ตั้งแต่เดอืนธนัวาคม-เดือนกุมภาพันธ ์จะมีคนนิยม 

  มาเล่นสกีจ านวนมาก ส่วนในฤดูใบไม้ร่วงก็จะเห็นสีสันของใบไม้ส้ม, เหลือง, แดงงดงามยิ่ง  

                   จากนั้นน าท่านไปแวะรา้นขายอุปกรณก์อล์ฟทั้งมือหนึ่งและมือสองชื่อดังของมิเอะ ให้ท่านได ้

                   เลือกซื้ออุปกรณ์กอล์ฟที่มีคณุภาพตามความต้องการในราคาสุดพเิศษ จากนั้นเดินทางสู ่

  เอ้าทเ์ล็ต JAZZ DREAM NAGASHIMA ช๊อปปิ้งสินค้าแบรนดเ์นมช่ือดังและเครือ่งกีฬามา

  รวมกันทีน่ี่หรือจะไปช๊อปปิ้งของฝากที่หา้ง AEON ก่อนเดินทางสู่สนามบินนาโกย่า 

    21.30น. เช็คอิน ณ เคาท์เตอร์สายการบินไทย 

(6) วันที่หก นาโกยา่-กรุงเทพฯ 

    00.30น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที ่TG647 สู่กรุงเทพฯ 

    04.30น. ถึงสนามบนิสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  
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(*)ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะสลับโปรแกรมกรณสีนามกอล์ฟหรือโรงแรมไม่ว่าง 



 

 

JAPAN GOLF HOLIDAY ‘’MIE GOLF PACKAGE’’ 

โปรแกรม-A 6 วนั 3 คืน ตกีอลฟ์ 2 สนาม 36 หลมุ 

ราคาตั้งแตว่นัที่ 15 ส.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60            TOUR CODE: GP-NGO-IS/TG 
 

อตัราค่าบริการ       PRIVATE  VAN  SELF-DRIVE  

นกักอลฟ์  ผูใ้หญ่ท่านละ นอนคู่ (อยา่งตํา่ ท่าน 4)            35,900.-                29,900.- 

ผูต้ดิตาม          ผูใ้หญ ่  นอนคู่       26,900.-    20,900.-  

 

 ราคาไม่สามาร้ใ่ไ้าใ้น่่ไงงาน **TRADE FAIR และ ่่ไงไนัหยุาเทศกาลตรุษุรน/, สงกรานต,์ คริสมาสต,์ ปร ใหม ่

       

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส ารองที่นัง่และการช าระเงิน 

- มาัุาํท่านละ 10,000บาท -.  ในไนัสาํรองทร่นัง่ อยา่งนอ้ย ไนัก่อนเาินทาง 66 

- ่าํระส่ไนทร่เหลือทั้งหมาก่อนเาินทาง ภายในไมเ่กินไนัก่อนเาินทาง 55  

เง่ือนไขและระเบียบการทัว่ไป 

*  ราคาสามาร้เปลร่ยนแปลงไาโ้ายไมุ่ าํเป็นตอ้งแุง้ใหท้ราบล่ไงหน้า 

*  WEEKDAY :       ุนัทร ์– ศุกร ์

*  WEEKEND :       เสาร ์– อาทิตย ์, และ ไนัหยุาตามประเพณรของญร่ปุ่น 

*  การยกเลิกหากแุง้น้อยกไา่ 72 ่.ม. หรือ NO-SHOWS ทางบริษัทฯ ขอสงไนสิทธ์ิไมคื่นเงินใหท้ั้งุาํนไน 

*  การุองหอ้งพกั และสนามกอลฟ์ขึ้ นอยูก่บัสนามไา่ไ่างหรือไม่ บริษัทฯขอสงไนสิทธ์ิทรุ่ะสลบัหรือ

เปลร่ยนแปลงใหต้ามคไาม 

    เหมาะสม 
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อตัราน้ีรวม   

  -โรงแรมทร่พกั 3 คืน ระาบั 4 าาไ พรอ้มอาหารเ่า้ 

  -ร้รบั-ส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามกอลฟ์-สนามบิน PRIVATE 

VAN 

    8 ทร่นัง่หรือร้เ่่าขบัเอง TOYOTA VOXY 5 ทร่นัง่   

  -เล่นกอลฟ์ 2 สนาม  x 18  หลุม 

-  ร้กอลฟ์ 4 นักกอลฟ์ / คนั 5 คน 

-  บริการยา้ยุ้งกอลฟ์ (GOLF BAG HANDLING) 

-  ค่าอาหารคํา่ มื้ อตามระบุ 2 

-  ประกนัการเาินทางต่างประเทศ 

     

 

 

อตัราน้ีไม่รวม                                        

-  ตัไ๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ–นาโกยา่ 

ค่าธรรมเนรยมน้ํามนั  -, ภาษรสนามบินทุกแห่ง

และ   

    ค่าประกนัไินาศภยั 

-  ภาษรมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษรหกั ณ ทรุ่่าย 3% 

   

-  ค่าอาหารเคร่ืองา่ืมอื่น ๆ ทร่ไม่ไาร้ะบุใน

รายการ 

ค่าทาํหนังสือ เ่่น ๆ ค่าใุ่้ า่ยส่ไนตไัอื่น  - 

 เาินทาง  -, มินิบาร ์, ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 

ค่าทิปคนขบัร้  -  

ค่ามคัคุเทศกท์อ้ง้่ินพาูภาษาไทย  - 

ค่าหไัหนา้ทไัรเ์าินทางพรอ้มคณะุาก  - 

    ประเทศไทยอาํนไยการเาินทาง 

-  ค่าไรซ่า (หากมร) 

เราสร้างความประทบัใจในความแตกต่างดว้ย “คุณภาพ” และ “บริการ” 



 

 

การโอนเงินเขา้บญัชีบริษทัฯ : ่่ือบญั่ร นาง ปวีณา เกตเุกลา้ 

ธนาคาร สาขา ประเภทบญัชี หลายเลขบญัชี 

ไทยพาณิ่ย ์ เซ็นทรลัลาาพรา้ไ ออมทรพัย ์ 157-2-01122-4 

กสิกรไทย โลตสัไงัหิน ออมทรพัย ์ 640-2-18772-5 

 

 เพื่อคไามสะาไกและปลอาภยัทุกประการ กรุณาใ่ไ้ธิรโอนเงินเขา้บญั ร่บริษัทฯ าา้นบนแลไ้ส่ง FAX ใบ PAY IN มาทร่หมายเลข

แฟ็กซ ์0-2931-1177 และ 0-2931-0078 หรือทาํการ SCAN ส่งมายงั e-mail: abacus@goholidaynow.com โายระบุ

่่ือของท่าน และเุา้หนา้ทร่ของบริษัทฯ ทร่าแูลท่าน ุากน้ันบริษทัุะออกใบสาํคญัรบัเงิน แลไ้ส่งกลบัใหท่้านไไเ้ป็นหลกัฐานการ

ออกเอกสารการเดินทาง 

1.  ตัว๋เครื่องบิน : ออกตัไ๋ใหห้ลงัุากไนัทร่ไาร้บัการ่าํระเงินงไาทร่สองแลไ้ ภายในไม่เกิน 2 ไนั 

2. HOTEL VOUCHER, SERVICE VOUCHER : ออกใหห้ลงัุากไนัทร่ไาร้บัการ่าํระเงินงไาสุาทา้ยแลไ้ ภายในไม่เกิน 3-5 ไนั 

3. การรบั/สง่ เอกสารการเดินทางพรอ้มขอ้มูลประกอบการเดินทางทั้งหมด : ภายในไม่เกิน 7 ไนั หลงัุากการรบั่าํระ

เงินงไาสุาทา้ย 

เง่ือนไข, ขอ้ก าหนด, ค่าธรรมเนียม การเปล่ียนแปลงและการยกเลิก 

 บริษัทฯ ขอสงไนสิทธ์ิทรุ่ะคิาค่าธรรมเนรยม หากมรการยกเลิกและเปลร่ยนแปลงต่างๆ ุากท่านางัต่อไปนร้  

1. LAND ARRANGEMENT : 

คา่ธรรมเนรยม 10% หากยกเลิกหรือเปลร่ยนแปลง ภายใน 21 ไนั ก่อนการเาินทาง 

คา่ธรรมเนรยม 30% หากยกเลิกหรือเปลร่ยนแปลง ภายใน 14 ไนั ก่อนการเาินทาง 

คา่ธรรมเนรยม 50% หากยกเลิกหรือเปลร่ยนแปลง ภายใน 10 ไนั ก่อนการเาินทาง 

คา่ธรรมเนรยม 70% หากยกเลิกหรือเปลร่ยนแปลง ภายใน 5 ไนั ก่อนการเาินทาง 

คา่ธรรมเนรยม 100% หากยกเลิกหรือเปลร่ยนแปลง ภายใน 2 ไนั ก่อนการเาินทาง 

2. ตัว๋เครื่องบิน : ุะมรขอ้กาํหนาและเง่ือนไขเฉพาะของแต่ละสายการบิน 

3. หมายเหต ุ:  

* บริษัท อบาคสั ทราเไลิ เซอรไ์สิ ุาํกาั (ABACUS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.) เป็นเพรยงตไัแทนุาันําเทร่ยไ เพ่ือุาัหา

โรงแรมทร่พกั  อาหาร และพาหนะเาินทาง เ่่น เคร่ืองบิน ร้ เรือ ฯลฯ เพ่ืออาํนไยคไามสะาไกสบายในการเาินทาง บริษัทฯ ไม่

สามาร้ทรุ่ะรบัผิา่อบค่าใุ่้ ่ายอนัเกิาุากการนัาหยุางาน คไามล่า่า้ของพาหนะเาินทาง อุบติัเหตุ ภยัธรรม่าติและอ่ืนๆ ระหไา่ง

การท่องเทร่ยไทั้งภายในและต่างประเทศ 

 * บริษัทฯ ุะทาํหนา้ทร่เป็นตไัแทนในการเรรยกรอ้ง ค่า่าใุ่้ ากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิาการสูญหายของ

สมัภาระระหไา่งการเาินทาง แต่ไมร่บัผิา่อบต่อการสูญหายางักล่าไ 

 * บริษัทฯ ขอสงไนสิทธิทรุ่ะยกเลิกเปลร่ยนแปลงกาํหนาการเาินทาง รายละเอรยาและราคาไาต้ามคไามเหมาะสม และ คไาม

ุาํเป็นทร่เกิาขึ้ น โายไม่ตอ้งแุง้ใหท้่านทราบล่ไงหน้า แต่ยึา้ือประโย่น์ทร่ท่านสมา่ิกไาร้บัเป็นสาํคญั 

 * ในกรณรทร่กองตรไุคนเขา้เมืองประุาํประเทศไทย และทางฝ่ายต่างประเทศปฏิเสธการเาินทางออกไปหรือเขา้ประเทศอ่ืนๆ 

ของท่านน้ัน ้ือไา่เป็นเหตุผลและกฎหมายระหไา่งประเทศ ทางบริษัทฯ ไมส่ามาร้คืนเงินคา่บริการไมไ่า่ทั้งหมาหรือบางส่ไนแก่ท่าน 

 * ระหไา่งการเาินทาง ้า้ท่านไมไ่าท้่องเทร่ยไพรอ้มคณะ หรือ ้อนตไัออกุากคณะ บริษัทฯ ้ือไา่ท่านสละสิทธิ 

 * แมไ้า่การเาินทางเขา้สู่ ุุาหมายปลายทางทร่ไมต่อ้งขอไรซ่าล่ไงหนา้ แต่เป็นหน้าทร่ของผูเ้าินทางุะตอ้งตรไุสอบหนังสือ

เาินทาง (PASSPORT) ใหม้รอายุการใ่ง้านเพ่ือเาินทางไาต้อ้งมากกไา่ 6 เาือนขึ้ นไป 
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สาํรองทร่นัง่ไาท้ร่ 

บริษทั อบาคสั ทราเวิล เซอรวิ์ส จ  ากดั 

โทร. 0-2538-2287 (10 คู่สาย) 

แฟ็กซ.์ 0-2931-1177(แผนกทไัร)์, 0-2931-0078 (แผนกตัไ๋) 

e-mail : abacus@goholidaynow.com 

http : // www.goholidaynow.com 

[DATA-ABACUS PACKAGE GOLF: JAPAN/MIE GOLF 6D3N2G/14082017/KRK 
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