ชูโกกุ 7 วัน
ฟูกูโอกะ – ยามากุจิ – ฮิโรชิมา – โอคายาม่า
กําหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง
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กรุงเทพฯ

คณะพร้ อ มกันที สนามบิ นสุ ว รรณภู มิอ าคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั น 4 พบกั บ
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษทั ฯ บริ เวณแถว D สายการบินไทยเคาน์ เตอร์ 7-12
(หมายเหตุ เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย เข้ าประตู 2)

กรุงเทพฯ – ฟูกูโอกะ
ออกเดินทางสู่ฟุกโู อกะ โดยเทียวบินที TG 648
ถึงฟูกโู อกะ เมืองศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการคมนาคมของเกาะคิวชู
นําท่านนมัสการ ศาลเจ้ าดาไซฟุ (Dasaifu Tenmangu) ศาลเจ้าอันเก่าแก่และใหญ่ทีสุ ดของคิวชิ ว
เชื อกันว่าศาลเจ้าแห่ งนี เป็ นที สถิตย์ของเทพเจ้าแห่ งการศึ กษา ดังนันช่ วงการสอบเข้าเรี ยนจะมี
นักเรี ยนมาขอพรสักการะบูชากันมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ ย่าน เทนจิน แหล่งช้อปปิ งทีใหญ่ทีสุ ดของคิวชิ ว มีทงห้
ั างสรรพสิ นค้า ร้านขาย
เสื อผ้าแฟชัน ร้านซูชิหมุน ร้านราเมง ร้านร้อยเยน และอืนๆอีกมากมาย จากนันนําท่านขึน ฟูกูโอ
กะทาวเวอร์ ซึ งมีความสู ง 234 เมตร และถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองฟุกูโอกะ อิสระให้ท่านดู
ทัศนียภาพแบบพาโนราม่าของเมืองฟูกโุ อกะ จากจุดชมวิวทีมีความสูงจากพืนดินถึง 123 เมตร
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก HILTON FUKUOKA SEA HAWK หรื อเทียบเท่า

ฟูกูโอกะ – ยามากุจิ – ฮิโรชิ ม่า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งยามากุ จิ ตังอยู่ ท างทิ ศ ตะวัน ตกของเกาะฮอนชู นํา ท่ า นสั ก การะ
Motonosumi-inarijinja Shrine ศาลเจ้าที ผูค้ นต่างมาสักการะ เพือความเจริ ญรุ่ งเรื องในการค้า
ขาย เนื อคู่ และความสมหวัง จุ ดที น่ าสนใจของศาลเจ้าแห่ งนี คื อ โทริ อิสีแดง 123 ซุ ้มเรี ยงกัน
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ระยะทางกว่า 100 เมตร จากนันเดินทางสู่ Akiyoshido cave ถําหิ นงอกหิ นย้อยขนาดใหญ่ และมี
ความสวยงามของญีปุ่ น อยู่ใต้ทีราบสู งอากิ โยชิ มี ความลึกประมาณ 100 เมตร และความยาว
ทังหมด 8900 เมตร เป็ นหิ นงอกหิ นย้อยรู ปทรงประหลาดที ธรรมชาติ ได้สรรสร้างเป็ นเวลากว่า
หมืนปี
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ สะพาน Kintai-Kyo สะพานทีมีชือเสี ยงหนึงในสามแห่งของญีปุ่ น สร้างขึนเพือ
ข้า มแม่ นานิ
ํ ชิ กิเมื อกว่า 300 ปี มาแล้ว เป็ นสะพาน 5 โค้งที สวยงามและมี ชือเสี ย งของญี ปุ่ น
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า (Hiroshima)
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก HOTEL GRAND PRINCE HIROSHIMA หรื อเทียบเท่า
ระยะทางจาก ฟูกโู อกะ – ยามากุจิ ประมาณ 160 กิโลเมตร
ระยะทางจาก ยามากุจิ – ฮิโรชิม่า ประมาณ 130 กิโลเมตร

ฮิโรชิ ม่า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อ เพือไปยัง เกาะมิยาจิม่า (Miyajima) นําท่านสักการะ ศาลเจ้ าอิซึกุชิมา
เป็ นศาลเจ้าทีมีชือเสี ยงโด่งดังจากศาลเจ้าและประตูโทริ อิสีแดงขนาดใหญ่ทีตังอยู่กลางทะเล จนดู
เหมือนลอยอยูใ่ นนําในช่วงทีนําขึน อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ สวนสันติภาพฮิโรชิม่า (Hiroshima Memorial Park) เป็ นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ทีมีพืนทีประมาณ 120,00 ตารางกิโลเมตร สร้างขึนเพืออุทิศเป็ นอนุสรณ์สถานให้กบั การทิง
ระเบิ ดปรมาณู เมือสงครามโลกครังที 2 และยังเป็ นจุดดึ งดูดนักท่องเทียวหลักของเมืองฮิโรชิ ม่า
ด้วย ชม ตึก A-Bomb Dome สัญลักษณ์หนึ งของสวนสันติภาพแห่ งนี คือสิ งทีเหลืออยู่ของอาคาร
กรมอุตสาหกรรมของจังหวัดฮิโรชิ ม่า หลังการระเบิดได้กลายเป็ นหนึ งในไม่กีอาคารที ยังเหลือ
รอดมาได้และได้รับการขึ นทะเบี ย นเป็ นมรดกโลกอี กด้ว ย จากนันอิ สระให้ท่านช้อปปิ งที
ฮอนโดริ โชเทนไก (Hondori Shotengai) ย่านช้อปปิ งของเมืองฮิโรชิ ม่า เป็ นถนนเส้นยาว เต็มไป
ด้วยร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ มากมายให้เลือกช้อปปิ งกันแบบจุใจ
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก HOTEL GRAND PRINCE HIROSHIMA หรื อเทียบเท่า

ฮิโรชิ ม่า – โอกายาม่ า – คุราชิ กิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ โอกายาม่ า (Okayama) ซึ งตังอยูด่ า้ นตะวันออกสุ ดของภูมิภาคชูโกกุ และทําเลที
อยูร่ ิ มทะเล ทําให้เมืองแห่งนีมีภูมิอากาศค่อนข้างอบอุ่น และอีกทังยังมีชือเสี ยงในการปลูกลูกท้อ
จากนันนําท่านชม สวนโอกายาม่ า Korakuen Garden ถูกสร้างขึนในปี ค.ศ.1687 และเป็ นสวนที
ถู ก เลื อ กให้ เ ป็ น 1 ใน 3 สวนที สวยที สุ ด ในญี ปุ่ น ซึ งมี ภู มิ ท ัศ น์ ที สวยงาม สวนถู ก จัด แบบ
ผสมผสานระหว่างสายนํา ใบหญ้า และนาข้าว และยังเป็ นอีกหนึ งในสถานที เมื อถึ งฤดูใบไม้
เปลียนสี ต้นไม้ ใบไม้ต่างๆ พากันพลัดสี อย่างสวยงาม จากนันนํา ชมปราสาทโอกายาม่ า มีอีกชื อ
หนึ งว่าปราสาทอีกา ซึ งเป็ นว่าตัวปราสาทเป็ นสี ดาํ โดยปราสาทมี สะพานเป็ นทางเชื อมต่อกับ
สวน เป็ นแหล่งท่องเทียวทีไม่ควรพลาดเมือได้มาเยือน
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รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ น คุราชิกิ Kurashiki เป็ นเมืองท่าการค้า ทีมีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานมา
ตังแต่ยคุ เอโดะ สมัยก่อนเคยเป็ นเมืองทีมีพ่อค้าทําการค้าแล้วเจริ ญมังคังมากมาย อิสระให้ท่านได้
ชมเมือง พร้อมบันทึกภาพตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก KURASHIKI ROYALหรื อเทียบเท่า
ระยะทางจาก ฮิโรชิม่า – โอกายาม่า ประมาณ 160 กิโลเมตร
ระยะทางจาก โอกายาม่า – คุราชิกิ ประมาณ 20 กิโลเมตร

คุราชิ กิ – โชโดะชิ มะ – ฮิเมจิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเดิ นทางสู่ ท่าเรื อ เพื อไปยังเกาะ โชโดะชิ ม ะ Shodoshima เป็ นเกาะที มี ขนาดใหญ่ทีสุ ด
ภายในจังหวัดคางาวะ คําว่า โชโดะ ความหมายตามอักษรคันจิ แปลว่า ถัวน้อย ซึ งในอดีตเกาะนี มี
ผลผลิตมากมายจากถัว แต่ ในปั จจุ บนั เกาะนี มี ผลผลิตมะกอก เป็ นจํานวนมาก และต้นมะกอก
อยู่เต็มเกาะ จนบนเกาะนี มีบรรยากาศคล้ายเมืองหนึ งในประเทศอิตาลี นําท่านชม สวนมะกอก
Olive Park ถือเป็ นจุดแลนด์มาร์ กเป็ นเกาะนี เลยก็ว่าได้ และยังมีสวนสมุรไพรในเรื อนกระจก
พร้อมทังร้านขายของทีระลึก และพลาดไม่ได้กบั การลิมลองไอศกรี มซอฟต์มะกอก
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาคังคะเค (Kankakei Gorge) หนึ งในสามหุ บเขาทีสวยทีสุ ดในประเทศ
ญี ปุ่ น หุ บ เขาคังคะเคเคยเป็ นบริ เ วณภู เ ขาไฟมาก่ อ น ที นี จึ งสวยเป็ นพิ เ ศษด้ว ยแร่ ธาตุ ที อุ ด ม
สมบูรณ์บวกกับปรากฎการณ์ของหิ นที เกิ ดขึ นหลังจากภูเขาไฟ นําท่านนังกระเช้า ด้วยความสู ง
612 เมตร ระหว่างทางจะพบมิติของผาหิ น และทีสวยทีสุ ดคงจะไม่พน้ ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ทีใบไม้
จะแปรเปลียนเป็ นสี สม้ และ แดง จากนันนําท่านเดินทางสู่ท่าเรื อเพือเดินทางสู่ ฮิเมจิ
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก NIKKO HIMEJI HOTEL หรื อเทียบเท่า
ระยะทางจาก คุราชิกิ – โชโดะชิมะ ประมาณ 70 กิโลเมตร
ระยะทางจาก โชโดะชิมะ – ฮิเมจิ ประมาณ 70 กิโลเมตร

ฮิเมจิ – โอซาก้ า – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําชม ปราสาทฮิ เมจิ เป็ นสิ งก่อสร้างที เก่าแก่ทีสุ ดแห่ งหนึ งที เหลือรอดมาจากยุคสงคราม และ
ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกและสมบัติประจําชาติ ญีปุ่ นเมื อเดื อนธันวาคม
ปี 1993 ถือว่าเป็ น 1 ใน 3 ปราสาททีมีงดงามทีสุ ดในญีปุ่ น ชาวญีปุ่ นนิ ยมเรี ยกในชื อว่า ปราสาท
นกกระสาขาว ซึ งมีทีมาจากพืนผิวปราสาทภายนอกซึ งมีสีขาวสว่าง ในปั จจุบนั ปราสาทฮิเมจิได้
ขึ นทะเบี ยนเป็ นสมบัติประจําชาติ ญีปุ่ นและมรดกโลก จากนันนําท่านออกเดิ นทางสู่ โอซาก้า
แล้ว นําท่ านสู่ “ชิ นไซบาชิ ” แหล่งช้อปปิ งชื อดังอี กแห่ งหนึ งของโอซาก้า ที มี ห้างสรรพสิ นค้า
ไดมารู และโซโก้ ตลอดจนร้านค้าย่อยๆ เรี ยงรายสองข้างทางเดิน
ระยะทางจาก ฮิเมจิ – โอซาก้า ประมาณ 100 กิโลเมตร
อิสระรั บประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
หน้า 3

17.35 น.
21.25 น.

ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเทียวบินที TG 673
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้ า ชัน 2 ประตู บี และ ซี)

*** หมายเหตุ ***
ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์ทีจะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นําเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ ง
เพราะ หนังสือเดินทางราชการ ใช้ สําหรั บไปราชการเท่ านัน ไม่สามารถนํามาใช้ในการเดินทางไปท่องเทียวได้

กําหนดการเดินทาง

10 – 16 มิ.ย.
8 – 14 ส.ค.

24 – 30 มิ.ย.
15 – 21 ก.ย.

8 – 14 ก.ค.
29 ก.ย. – 5 ต.ค.

24 – 30 ก.ค.

ระเบียบการสํ ารองทีนังทัวร์ ญีปุ่ น ** (โทรศัพท์ ตดิ ต่ อหมายเลขภายใน 146)
1. สํารองที นังล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยืนหลักฐานประกอบการยืนขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่ านละ
20,000.- บาท เงินส่ วนทีเหลือบริ ษทั ฯ ขอรับชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. กรณี ทีท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะได้ดว้ ยประการใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนทีท่านชําระไว้ตามระยะเวลาและจํานวน ดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน
100% ของเงินมัดจํา
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน
50% ของราคาทัวร์
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน
100% ของราคาทัวร์
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