GOAL JAPAN KYUSHU SUMMER LAVENDER
5 วัน 3 คืน
สายการบินไทย BY TG

กําหนดการเดินทาง
มิถุนายน : 06 – 10 / 13 – 17 / 27 – 01 กรกฎาคม 2561
กรกฎาคม : 11 – 15 / 25 – 29
กันยายน : 05 – 0 9 / 26 – 30
อาหาร
โรงแรม
เชา เที่ยง เย็น หรือเทียบเทา
-

วันที่

โปรแกรมทองเที่ยว

1

กรุงเทพฯ – สนามบินฟุคุโอกะ

2

สนามบินฟุคุโอกะ – ศาลเจาดาไซฟุ – หมูบานยูฟูอิน – เบปปุ –
บอทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ (3 บอ ) – ออนเซ็น

3

สวนดอกไมคูจู – ศาลเจายูโทกุอินาริ – นั่งกระเชาภูเขาอินาสะ เมืองนางาซากิ

-

4

อะตอมมิคบอมบ – สวนสันติภาพนางาซากิ – ชอปปงเท็นจินมอลล

-

5

สนามบินฟุคโุ อกะ – กรุงเทพฯ

วันที่ 1
22.00 น.

วันที่ 2

00.50 น.
08.00 น.

-

BEPPU SEAWAVE HOTEL
หรือเทียบเทา

-

-

NAGASAKI HOTEL หรือ
เทียบเทา
CANDEO TENJIN
HOTEL หรือเทียบเทา

-

กรุงเทพฯ – สนามบินฟุคุโอกะ
กรุปทัวรพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 แถว D
เคานเตอรสายการบินไทยเจาหนาที่คอยใหการตอนรับดูแลดานเอกสาร
เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง
สนามบินฟุคุโอกะ – ศาลเจาดาไซฟุ – หมูบานยูฟูอิน – เบปปุ –
บอทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ (3 บอ )– ออนเซ็น

-

เที่ยง เย็น

เหิรฟาสูประเทศญี่ปุนโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
เดินทางถึง สนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุน นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากร

เที่ยง

เมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เปนเมืองทาที่สําคัญมีชายฝงติดทะเลทางดานเอเชีย อยูใกล
กับประเทศเกาหลี นอกจากนี้ยังไดรับการพัฒนาจนเปนเมืองอุตสาหกรรม จึงมีความสําคัญในดาน
การติดตอคาขาย และยังมีสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามมากมาย
ศาลเจาดาไซฟุ สรางขึ้นเมื่อสรางขึ้นในปค.ศ.905 เปนวัดชินโตที่เกาแกและมีชื่อเสียงที่สุดของฟูกุ
โอกะถูกสรางเพื่ออุทิศแดมิชิสะเนะซึงะวะระ ศิลปนดานวรรณคดีจีนและการศึกษา และรอบ
บริเวณศาลเจา ทานจะเห็นตนบวยมากกวา 6,000 ตน ที่อยูที่ศาลเจาแหงนี้ เมื่อตนบวยบานสะพรั่ง
ทําใหที่นี่ดูสดใสและมีชีวิตชีวาเปนอยางมากใหทานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และถายภาพตนบวยที่มี
มากมายภายในศาลเจาดาไซฟุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเที่ยวชม หมูบานยุฟุอิน หรือหมูบานโออิตะ เพื่อชม “หมูบานมินเงมุระ” ซึ่งหมูบานแหงนี้
ถือไดวาเปนตนกําเนิดของผลิตภัณฑโอทอป “ISSON IPPIN” เปนที่แรกในประเทศญี่ปุน ใหทาน
ไดชมการสาธิตการทํากระดาษสา และผลิตภัณฑตางๆ
บอน้ําแรจิโคกุ ชม 3 บอ หรือเรียกวา จิโคกุเมงูริ บอน้ําแรธรรมชาติที่มีสีสันตระการตา บางสีแดง
บางสีฟา บางสีเขียว และบอโคลนเดือดที่อัดแนนดวยแรธาตุเขมขน โดยแตละบอลึกถึง 120 เมตร
มีความรอนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส สงกลิ่นแรอบอวลไปทั่วหุบเขา มีควันพวยพุงออกมาจากรอย
แยกของหิน ซึ่งเปนธรรมชาติที่ทานจะหาไดที่นี่ที่เดียว

ค่ํา

วันที่ 3
เชา

เที่ยง

นําทานสูที่พัก โรงแรม BEPPU SEAWAVE HOTEL หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานอาบน้ําแรสปารีสอรทสไตลญี่ปุนแทๆที่เรียกวา“ออนเซ็น”เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดี
สวนดอกไมคูจู – ศาลเจายูโทกุอินาริ – นั่งกระเชาภูเขาอินาสะ
เชา เที่ยง เย็น
เมืองนางาซากิ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
สวนดอกไมคูจู(Kuju flower Park) เปนสวนดอกไมขนาดใหญที่สุดแหงหนึ่งของเกาะคิวชู บน
พื้นที่กวา 130 ไร มีดอกไมมากกวา 3 ลานดอก จากกวา 500 สายพันธที่จะเบงบานตามแตฤดูกาล
ยกเวนฤดูหนาว อยูที่บริเวณเชิงเขาบริเวณทิศใตของเทือกเขาคูจู
ภายในสวนดอกไมคูจู จะมีทางเดินขนาดใหญวนรอบไปทั่วทุงดอกไมหลายชนิด เชน ดอกลาเวน
เดอร(lavender), บลูเบอรรี่(blue berries), ดอกทิวลิป(tulips), ดอกทานตะวัน, ดอกปอปป(poppies)
(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)
-ทุงดอกลาเวนเดอร (Lavender) ชวงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฏาคม
-ทุงดอกไฮเดรนเยีย (Hydrangea) ชวงกลางเดือนกรกฏาคมถึงปลายเดือนกรกฏาคม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ศาลเจายูโทกุอินาริ ศาลเจาใหญแหงเมืองซากะ และยังเปน 1 ใน 3 ศาลเจาที่ใหญและสําคัญที่สุด
ในญี่ปุนรองจากศาลเจาฟุชิมิอินาริแหงเมืองเกียวโต, ศาลเจาคะซะมิแหงเมืองอิบารากิ ลักษณะการ
สรางของศาลเจาแหงนี้จะเหมือนการผสมรวมลักษณะวัดน้ําใสบวกกับศาลเจาฟูจิมิอินาริแหงเมือง
โตเกียวรวมกัน

นําทาน นั่งกระเชา ภูเขาอินาสะ (Mount Inasa) ซึ่งวิวกลางคืนสวยที่สุด ติด 1 ใน 3 ของประเทศ
ญี่ปุน เปนภูเขาสูง 333 เมตรที่อยูใกลกับตัวเมืองนางาซากิ ที่จุดชมวิวสูงสุดของภูเขาจะสามารถ
เห็นวิวที่สวยงามของเมือง
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานสูที่พัก โรงแรม NAGASAKI HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่ 4
เชา

เที่ยง

ค่ํา

วันที่ 5
เชา
11.35 น.
14.55 น.

อะตอมมิคบอมบ – สวนสันติภาพนางาซากิ – ชอปปงเท็นจินมอลล
เชา เที่ยง รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม อะตอมมิคบอมบ ชมอาคาร พิพิธภัณฑ สิ่งกอสรางแถูกระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 เกิดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 และยังคงอนุรักษไวใหคนรุนหลังไดดูเปนอนุสรณ นํา
ท า นชมภาพเหตุ ก ารณ ภายหลั ง สงครามที่ ก อ ใหเ กิ ดความสู ญเสี ย อย า งใหญ ห ลวงตอ ประเทศ
ญี่ปุน สวนสันติภาพ ที่สรางขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกถึงเหตุการณสงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกวา สงคราม
มหาเอเชียบูรพา ภายในมีอนุสาวรียที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดรายของสงครามที่ผานมาและ
การมองใหเห็นถึงสันติภาพในอนาคตซึ่งจะเปนที่มาแหงความสงบรมรื่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชอปปง เท็นจิน ชอปปง มอลล ยานการคาและยานชอปปงที่ใหญที่สุดในเกาะคิวชู ใหทานไดชอป
ปงอยางจุใจ ไมวาจะเปน หางสรรพสินคาใหญๆ รานขายเครื่องใชไฟฟา รานเสื้อผาสไตลญี่ปุน
และรานคามากมายที่อยูใตดินที่มีของใหทานเลือกซื้อมากมายไมแพในเมืองโตเกียวเลย
อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย
นําทานสูที่พัก โรงแรม CANDEO TENJIN HOTEL หรือเทียบเทา
สนามบินฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

อัตราคาบริการ
วันเดินทาง

ผูใหญ

1 ผูใหญ+1 เด็กมีเตียง

เด็กมีเตียง

เด็กไมมีเตียง

พักเดี่ยว เพิ่ม

มิถุนายน- กันยายน

42,900

39,900

39,900

36,900

7,900

ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน

22,900

19,900

19,900

16,900

7,900

ราคาเด็กทารก อายุ ต่าํ กวา 2 ขวบ ราคา 9,000 บาท
***หมายเหตุ การเดินทางในแตละครั้งตองมีผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึน้ ไป***
หากมีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมออกกรุป หรือเก็บคาใชจายเพิ่มเติม











คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ทัศนาจรตามเสนทางรายการที่ระบุเทานั้น
ราคานี้รวมภาษีน้ํามัน ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2560 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการปรับภาษีน้ํามันขึ้น หากทางสายการ
บินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจงใหทราบกอนการออกตั๋วเครื่องบิน
คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการที่ระบุเทานั้น
คาพาหนะรับสงตามรายการนําเทีย่ วที่ระบุเทานั้น
คาโรงแรมหองพัก 2 ทานตอหองตามรายการที่ระบุเทานั้น
คาอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเทานั้น
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุเทานั้น
คาขนกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบน้ําหนักไมเกิน 30 กก.
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท

(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไมถึง 1 ป และ อายุ 76-85 ป คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงิน
ทานละ 500,000 บาท ...)










คาธรรมเนียมการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุน
คาทําหนังสือเดินทาง หรือพาสปอรต
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือในรายการ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจาก
รายการที่ทางบริษัทฯ จัดให เปนตน
คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกวาสายการบินกําหนด คือ 20 กิโลกรัมตอทาน
คาธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสําหรับคนตางดาวที่กลับเขาประเทศ
คาภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ทิปไกด และทิปคนขับรถ
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% ซึ่งตองจายเพิ่มจากราคาคาทัวร

เมื่อทานทําการจองทัวรกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมัดจําคาทัวรทานละ 10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยูกับชวงเวลา
ที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน) สวนที่เหลือตองชําระทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขตางๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวรของบริษัท กอนทานทําการจองทัวร***
หากทานไดทําการจองทัวร ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดรับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอยางเรียบรอยแลว







ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน
ไมเก็บคาใชจาย
ยกเลิกกอนการเดินทาง 21-30 วัน
หักคามัดจํา
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-20 วัน
หักคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร
ยกเลิกกอนการเดินทาง 8-14 วัน
หักคาใชจาย 75 % ของราคาทัวร
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-7 วัน
หักคาใชจาย 100% ของราคาทัวร
ผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ หักคาใชจาย 100%

*** ผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด***

ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ
คาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัท
ฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว REFUND ได)
ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น

ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู
(Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน
กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเปา (Porter)
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระ
ในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+
สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณีที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระใน
สวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร

หมายเหตุ.. (สําคัญมาก ผูโดยสารที่เดินทางตองรับทราบ และยินยอม กอนการเดินทาง
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเปนเหตุการณที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคา
เปนสําคัญ

2. หากทานยกเลิกทัวร เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย
ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน
3. หากสถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมไดไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจาย
เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายไปแลว
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน ในกรณีดังนี้
** กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง
** กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
** กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูใน
ประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน หากเกิดเหตุการณดังกลาว

