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JAPAN GOLF HOLIDAYS 

Mie Golf Package 

*PROGRAM-A 6 วัน 4 คืน 2 กอล์ฟ 

 

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) 

  

สนามกอลฟ์ระดบั 5 ดาวทีร่อให้ท่านมาพิสูจน ์

โอกาสดีแบบนีพ้ลาดไม่ได้เม่ือมาถึง MIE 

ISE COUNTRY CLUB  

สนามกอล์ฟที่ไดร้ับการจัดเป็นอันดับ 

19 ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นและอันดบัที่ 47 

ของทวีปเอเชีย ใชจ้ัดแข่งขนั PGA 

OF JAPAN TOUR 

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 

เป็นสนามกอล์ฟที่มีระยะที ่

ยาวกว่า 7,023 หลา มีทั้ง 

บ่อทราย,บ่อน้ า และโขดหิน

มากมายภายในสนามกรีนม ี

ความสวยงามอย่างมาก 

PRIME RESORT 

KASHIKOJIMA 

ไพรม ์รีสอร์ท คาชิโคจมิะ 

รีสอร์ทส าหรับผู้ชื่นชอบสปา

นี้ต้ังอยู่ในชิมะ มีสระว่ายน้ า

กลางแจ้งและบรรยากาศ 

รายล้อมที่น่าประทับใจ 

FUJI OGM ISE OTORI 

สนามแห่งนี้เป็นสนามที่ท้า

ทายเหล่านักกอล์ฟทั้งมือ

อาชีพและมือสมัครเล่น อีก

ทั้ง Tiger Woods โปรชื่อดัง

ยังเคยมาเล่นที่นี่อีกด้วย 

ศาลเจ้าอิเสะ 

เป็นศาลเจ้าที่ใหญ่และมี

ความส าคัญอันดับ1ใน

ประเทศญ่ีปุ่น 

เนื้อมัตสซึากะ 

เป็นเนื้อวัวคุณภาพดีที่สุด

ของญ่ีปุ่นอยู่ที่เมืองนี้ 

กระทอ่มอามะซัง 

ลิ้มลองอาหารทะเลสดๆกับ

อามะนักด าน้ าอย่างเป็น

กันเอง 

เกาะไข่มุกมกิิโมโตะ 

มีช่ือเสียงด้านการผลิต

ไข่มุกเลี้ยงคุณภาพดีเลิศ

เจ้าแรกของโลก 

Supported by  

Mie Golf Tourism Association 
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รายละเอียดการเดนิทาง “MIE GOLF PACKAGE” / PROGRAM-A 6วัน 4 คืน เล่นกอล์ฟ 2 สนาม 

(1) วันแรก กรุงเทพ-นาโกยา่               (อังคาร ที่ 07 พฤษภาคม 62) 

    21.00น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เช็คอิน ROW-C สาย 

  การบนิไทย พบเจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯช่วยดูแดด้านเอกสารการเดนิทางและสัมภาระ 

(2) วันทีส่อง นาโกยา่- ศาลเจา้อิเสะ-หมู่บ้านโบราณ     (D)     (พุธ ที ่08 พฤษภาคม 62) 

     00.05น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที ่TG644 สู่สนามบินนาโกย่า 

        08.00น. ถึงสนามบนินานาชาติชบูุเซน็แทรรน์าโกย่า หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแล้วพบ

เจ้าหนา้ทีต่ัวแทนของบรษิัทชูป้าย “ABACUS GOLF TRAVEL” 

     09.30น.    น าทา่นเดนิทางสู่ จงัหวดัมเิอะ (159 ก.ม. / 2.15 ช.ม.) ตั้งอยู่ที่ใจกลางประเทศญี่ปุน่ หันหนา้ 

  ออกสู่มหาสมุทรแปซฟิิก ตั้งอยู่ระหวา่งเมืองนาโกยา่ โอซาก้า และเกยีวโต เป็นจังหวัดที่มีชาย 

  ฝั่งยาวถึง 1,000 กโิลเมตร กิโลเมตร ลักษณะชายฝั่งเปน็หินขรขุระสวยงามและน่าชมเป็น 

                       อยา่งยิ่ง และนับได้วา่จังหวัดมิเอะมีธรรมชาติทีส่วยงาม และประกอบด้วยพืน้ที่หนึ่งในสามที่เป็น 

ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ ซึ่งในสมัยโบราณ มิเอะเปน็จังหวัดที่จัดอาหารให้กับจกัรพรรดิ

ญี่ปุ่น และถูกเรียกว่า Miketsukuni คือ สถานทีเ่วลาจักรพรรดิเสวยพระกระยาหาร มิเอะเป็นที่

รู้จักกันว่าเป็นสถานที่ ๆ เต็มไปด้วยภูเขาและทะเล อุดมไปด้วยธรรมชาตอิันสวยงาม 

ประวตัิศาสตร ์วัฒนธรรม... 

น าทา่นเดนิทางสู่เมือง “อเิสะ” เมืองที่มีชายฝั่งทะเลทีซ่ับซ้อนสวยงาม มีชื่อเสียงทางด้านอาหาร 

ทะเล ไข่มุกและศาลเจ้าชนิโต... น าท่านกราบสกัการะ “ศาลเจา้อเิสะ” คนญี่ปุ่นรูจ้กัชื่อโอะอเิสะ 

ซังมาตั้งแตส่มัยโบราณ น าท่านสู่ส่วนที่เป็นศาลเจา้ชั้นในสุด เรยีกวา่ “โคไตจิงงุ” หรือ “ไนก”ุ 

สร้างขึน้เพื่อเป็นที่สักการะบชูาเทพแห่งดวงอาทิตยน์ามว่า “เทพเจา้อะมะเทระสุ โอมิคามิ” ซึ่ง

เชื่อกันว่าเป็นองคส์ุริยเทพบรรพบุรุษของราชวงศ์ญี่ปุ่น จึงเป็นที่เคารพสักการะของคนญี่ปุ่น

เป็นอยา่งยิ่ง ถือไดว้่าศาลเจา้แห่งนี้มีความศกัดิส์ทิธิแ์ละส าคญัอนัดบัหนึง่ของศาลเจา้ชนิโต เชื่อ

กันวา่ศาลเจา้แห่งนี้มีมานานแล้วกว่า 2,000 ป ีการได้มาสักการะขอพรจากศาลเจ้านีจ้ึงถือได้

ว่าเป็นมงคลของชวีิต ศาลเจา้ในญี่ปุ่นนัน้เกดิจากความเชื่อตามหลักนิกายชินโตทีว่่าทุกสิ่งใน

ธรรมชาต ิไม่ว่าจะเป็นก้อนหิน ตน้ไม้ ล้วนแต่มีเทพเจ้า ที่คอยดแูลปกป้อง ซึ่งศาลเจา้เหล่านี่จะ

สร้างขึน้ทา่มกลางปา่ ธรรมชาต ิเพื่อเป็นที่พ านักของเทพเจ้าที่จะดแูลปกป้อง และยงัเป็นที่

ส าหรับสักการะบูชาเทพเจา้ด้วย ที่ศาลเจา้อิเสะจะมีธรรมเนียมการท าพธิีสรา้งศาลเจ้าใหม่ โดย

จะย้ายศาลเจ้าไปไว้ยังพื้นทีข่้าง ๆ ไม่สร้างทบัที่เดิม (พื้นที่ด้านข้างจะเว้นวา่งเอาไว้) ซึ่งจะมี

การท าทกุ ๆ 20 ป ีพธิีนี้เรียกว่า ชิคเิน็นเซ็นกู ซึ่งพิธนีี้มีไว้เพื่อเป็นการสืบทอดวิธีการสร้างศาล

เจ้าไม่ให ้ สูญสลายไป การย้ายครั้งตอ่ไปจะเป็นครั้งที่ 62 ในปีเฮย์เซอิที ่25 (ค.ศ. 2013)… 
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เที่ยง     อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่แนะน า เมนูซูชิ (ไม่รวมในรายการ) 

บ่าย อิสระชม “หมูบ่า้นโบราณโอะคาเงะ โยะโคะโจ” หมู่บ้านสมัยโบราณทีส่ร้างขึ้นมากวา่ ทีป่ี 300 ยังคง

ความเป็นเอกลักษณแ์ละวัฒนธรรมได้อย่างด ีทา่นยังสามารถซื้อของที่ระลึกในรา้นค้าตา่งๆ ทีเ่รียงราย

กันอยู่มากมาย นอกจากนีย้งัมีร้านขายเนื้อวัวมัตสึซากะย่างไฟอ่อนกลิน่หอมละมุน ยั่วยวนและท้าทาย

นักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปผา่นมาให้ได้ลองล้ิมรสเนื้อวัวชื่อดังในราคาไม่แพง... 

 

 

 
 
 

 
 

     

15.30น. ได้เวลาพอสมควรพาท่านสูส่นามกอลฟ์ TSU COUNTRY CLUB  (60 ก.ม./ 1 ชม.)  

   เข้าเช็คอนิยังโรงแรมทีพ่ัก / พักผ่อนอสิระตามอธัยาศัย 

18.00น. อาหารค่ า ณ หอ้งอาหารโรงแรม เมนพูเิศษเทปนัยาก ิเนือ้มสัสซึากะ   (รวมในรายการ) 

  พักที่โรงแรม KATADA LODGE  AT TSU COUNTRY CLUB   

 (3) วันที่สาม กอล์ฟ – เกาะไข่มุก  (B, L)          (พฤหัสบดี ที่ 09 พฤษภาคม62) 

    06.00น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

    07.00น. รถรับน าทา่นสูส่นามกอล์ฟ 

    08.28น. นักกอล์ฟ: เชิญท่านออกรอบเล่นกอล์ฟ 18 หลุม สนาม ISE COUNTRY CLUB  

( รวมรถกอล์ฟและแค็ดดี้ )  (อาหารกลางวันที่คลับเฮา้สร์วมในรายการ) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 13.00 น. นดัสัมภาษณ ์MR.NOBUHIRO KOJIMA / VICE PRESIDENT JAPAN GOLF ASSOCIATION    

 15.00น. น าทา่นเดนิทางสู่เมือง “โทบะ” เมืองที่มีช่ือเสียงด้านการผลิตไข่มุกคณุภาพด ี

น าทา่นสู ่“เกาะไขม่กุมคิโิมะโต”้ ชมเกาะที่ร่ ารวยและเปน็เกาะขุมทรัพยท์ี่ล้ าคา้ทีสุ่ดแห่งหนึ่ง

ของประเทศญี่ปุน่ เกาะเลก็ใกล้กับอา่วโทบะแห่งนี ้คือ สถานที่ที่หนุ่มชาวญีปุ่่นนามวา่ โคคิจ ิมิคิ

โมะโต ้ใช้เพาะพันธุ์หอยมุก จนกระทั่งประสบความส าเรจ็ และมชีือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่ประเทศ 

ในปจัจบุนัเปดิใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้ชม มสีาธติการเพาะเล้ียงหอยมุก และการด าน้ าเก็บหอยมุก

จากใตท้้องทะเล ของบรรดานักประดาน้ าหญิงปอดเหล็กมีชื่อเรียกวา่ “อะมะซัง” ที่ไม่จ าเป็นต้อง

อาศัยเครื่องชว่ยหายใจ เพือ่ให้นักท่องเที่ยวได้รับชม จนได้รับการขนามนามวา่ “จ้าวแห่ง

มหาสมุทร”.ได้เวลาพอสมควรน าท่านเขา้เชค็อินยังโรงแรมที่พกั 
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      18.00น. นักกอล์ฟและผู้ติดตาม: น าท่านไปทานอาหารค่ ายังภัตตาคารชื่อดังให้ท่านได้ล้ิมลอง  

“เนื้อวัวมัตสึซากะ” ที่เล้ียงกันในเมืองมัตสึซากะ จ.มิเอะ เป็น 1 ใน 3 เนื้อวัวชั้นเลิศของ 

ญี่ปุ่นถึงขนาดเรียกกันว่าเป็น “ผลงานศิลปะของเนื้อสัตว์” เลยทีเดียว ด้วยความอร่อยของ 

ลายหินอ่อนและความสุดยอดของรสชาติ ท าให้มันได้รับความสนใจจากเหล่านักชิมทั่วโลก 

“ยากินิคุเนื้อวัวมัตสึซากะ” และ”สุกี้ยากี้เนื้อวัวมัตสึซากะ” นับเป็นเมนูชั้นเลิศที่ต้องล้ิมลองกันให้

ได้ซักครั้งในชีวิต  (ไม่รวมในรายการ) หรือหากอยากทานอาหารอื่นที่ภัตตาคารอื่นได้ตามอัธยาศัย 

19.30น. น าทา่นกลับสู่โรงแรมที่พกั 

 พักที่โรงแรม  KATADA LODGE  AT TSU COUNTRY CLUB   

(4) วันทีส่ี ่ กอล์ฟ – ช๊อปปิ้ง   (B)                                   (ศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 62) 
    07.00น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม                 

    08.12น. เชิญทา่นออกรอบ 18 หลุมทีส่นาม TSU COUNTRY CLUB  ( รวมรถกอล์ฟและแคด็ดี้ ) 

(อาหารกลางวันทีค่ลับเฮ้าสไ์ม่รวมรายการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30น. รถรอรับทา่นเขา้สูต่ัวเมือง TSU CITY น าท่านเขา้ชมร้าน “GOLF 5” ทีเ่พิ่งเปิดใหม่ล่าสุด

ห้างสรรพสินคา้ศูนย์รวมอุปกรณก์อล์ฟที่ใหญ่ที่สุดและมีสาขาอยูท่ั่วประเทศญ่ีปุ่นมากที่สุด 

มากมายอุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังแทบ ทุกแบรนด์ ทั้งของใหม่ล่าสุดและแบบมือสองคุณภาพดี

ในราคาที่พิเศษสุดๆ มีพืน้ทีใ่ห้ลองไม้และ วัดระยะด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทนัสมัย ใหท้่านได้ม่ันใจ

ว่าอุปกรณีที่ซือ้เหมาะกบัเราหรือไม่ แล้วยังมี เสื้อผา้, รองเท้าและอปุกรณ์ที่เกี่ยวกับกอล์ฟทุก

ชนิดให้ท่านได้เลือกซื้ออยา่งจุใจ แถมยังคืนภาษีได้ทันที  

จากนั้น น าทา่นสู่หา้งอิออน “AEON” ห้างสรรพสินค้าทีใ่หญ่โต มากมายดว้ยสนิค้าหลากหลาย 

ให้ท่านได้เลือกซื้อ 

 18.30 น. อาหารค่ า ณ ร้านอาหารในห้างอิออน 

 19.30 น. น าทา่นกลับสู่โรงแรมที่พกั 

  พักที่โรงแรม  KATADA LODGE  AT TSU COUNTRY CLUB 
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5) วันที่หา้     หมู่บ้านนินจาอิกะ – กระเช้าโคไซโช – เก็บสตรอเบอรี ่  (B, D)      (เสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 62) 

        7.30น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

        8.30น. เช้คเอา้ทแ์ล้วรถมารับน าทา่นเดินทางสู่เมืองอิงะ  

เข้าชม “หมูบ่า้นนนิจาองิะ” – IGA NINJA MUSEUM ( ตั๋วเขา้ชมไม่รวมในรายการ ) 

ค าวา่ “นนิจา” เชื่อวา่มีการใช้มาประมาณ 800 ปีก่อน ซึง่หมายถึงบุคคลที่อยู่ในภูเขาและฝึกฝน

นินจุตส ุ(วิชาต่อสูเ้กี่ยวกับการขโมยและการล่องหน) นนิจาได้แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายหลักๆ คือ อิ

งะ และ โคงะ ซึ่งในจังหวดัมิเอะนั้นเป็นนินจาฝ่ายอิงะ โรงเรียนนินจาชั้นน าในญี่ปุ่นยังมีอยู่อีก

แห่งที่จังหวัดชิงะ(Shiga) โรงเรียนนินจาโคกะ(Koka School) ในช่วงศตวรรษที ่15 เมืองนี้

เคยเปน็สถานที่สอนวิชานินจามาก่อน อาจเรียกได้วา่เปน็บ้านเกิดของนินจาในตระกูลอิงะ 

ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต ห้องแสดงนิทรรศการ 2 ห้อง ส าหรับจัดแสดงของสะสมที่

เกี่ยวกับการเป็นนินจา รวมถึงงานเขียนโบราณ พร้อมกนัอาวธุนินจาประเภทตา่งๆไว้ให้

นักท่องเที่ยวได้ชมดว้ย อกีทัง้ยังมีการแสดงโชวท์ี่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึงหากใครอยากลองเปน็

นินจาดสูักครั้งก็มีชุดนินจาให้เช่าและขายอกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 น. ออกเดินทางสู่ภูเขาโกไซโช ระหว่างทางแวะรบัประทานอาหารกลางวนั 

ณ จุดพักรถของทางด่วน(อาหารกลางวันไม่รวมในรายการ)  

น าทา่นเดนิทางขึ้นสู่ยอดเขาโกไซโฉะ - Mt.Gozaisho โดย รถกระเชา้ขึ้นเขาบนความสูงกว่า 

1,212 เมตร เป็นแหล่งชมทศันียภาพอันงดงามที่เปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาลทั้ง 4 โดยเฉพาะใน ฤดู

ใบไม้เปล่ียนสีจะมีผูค้นจ านวนมหาศาลเดินทางมาสัมผสักลิ่นอายแห่งฤดูใบไม้ร่วงกนัเพียบ ด้วยสีเหลือง

, ส้ม, แดง สะพรั่งเต็มทั้งภูเขานอกจากนี้เรายังสามารถเพลิดเพลินกบัปรากฏการณ์ ต้นไม้กลายเป็น

น้ําแข็งรูปประหลาด - Ice Monster ได้ในฤดูหนาว และยังเป็นแหล่งเลน่สกทีี่มี ชื่อเสสียงของ จ.มิเอะ

อีกด้วย ( ตั๋วขึน้กระเชา้ไม่รวมในรายการ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.talonjapan.com/category/area/kansai/shiga/
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15.00 น. หากพอมีเวลาพอแนะน าทา่นแวะชมที่โรงแรม AQUA x IGNIS HOTEL 

ซึ่งที่นี่จะมีส่วนที่เปน็ Bakery Shop ที่ ผลิตขนม อร่อย แบบ Home made และขายดทีี่สุด

ต้องลองชิม ยังมี Strawberry Farm ที่เป็น Organic Farm ให้เก็บทานอีกดว้ย 

17.00 น. เดินทาวต่อเข้าสู่โรงแรมที่พกั ซึ่งเป็นที่พักในแบบสไตลห์้องญี่ปุ่นและออนเซน 

18.00 น. เช็คอินแล้วอสิระตามอัธยาศยั 

19.00 น. อาหารค่ า ณ โรงแรมที่พกั 

  พักที ่SAKAKIBARA ONSEN RESORT 

  พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกัทา่นจะได้สัมผัสกับการอาบน้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างวา่  

ออนเซน็ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

(6) วันที่หก เรือเฟอร์รี ่– สนามบินนาโงย่า – กรุงเทพ  (B)            (อาทิตย ์ที ่12 พฤษภาคม62) 
06.15 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

07.15 น. เช้คเอา้ทแ์ล้วรถมารับไปยัง ท่าเรือ TSU FERRY PORT (ตั๋วเรือทางคนขับรถจะจัดการน ามาให้) 

08.00 น. นั่งเรือเฟอร์รีสู่่สนามบิน นาโกย่า ( 45 นาท ี) 

09.00 น. เช็คอิน ณ เคาทเ์ตอรก์ารบินไทย 

11.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 645 

15.00 น. ถึงสนามบนิสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


