
 

 
 
 

 

      ชโูกกุ 7 วนั  
  

ฟกููโอกะ – ยามากุจ ิ– ฮโิรชมิา – โอคายาม่า 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ 
21.50 น. คณะพร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น 4 พบกับ

เจ้าหน้าที�ของบริษทัฯ บริเวณแถว D สายการบินไทยเคาน์เตอร์ 7-12  
 (หมายเหตุ เคาน์เตอร์สายการบินไทย เข้าประตู 2) 
 

วนัที�สอง    กรุงเทพฯ – ฟูกูโอกะ  
00.50 น. ออกเดินทางสู่ฟุกโูอกะ โดยเที�ยวบินที� TG 648 
08.00 น. ถงึฟูกโูอกะ เมืองศูนยก์ลางการปกครองเศรษฐกิจวฒันธรรมและการคมนาคมของเกาะคิวชู  

นาํท่านนมสัการ ศาลเจ้าดาไซฟุ (Dasaifu Tenmangu) ศาลเจา้อนัเก่าแก่และใหญ่ที�สุดของคิวชิว 
เชื�อกนัว่าศาลเจา้แห่งนี� เป็นที�สถิตยข์องเทพเจา้แห่งการศึกษา ดงันั�นช่วงการสอบเขา้เรียนจะมี
นกัเรียนมาขอพรสกัการะบูชากนัมากมาย 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ย่าน เทนจิน แหล่งชอ้ปปิ� งที�ใหญ่ที�สุดของคิวชิว มีทั�งหา้งสรรพสินคา้ ร้านขาย

เสื�อผา้แฟชั�น ร้านซูชิหมุน ร้านราเมง ร้านร้อยเยน และอื�นๆอีกมากมาย จากนั�นนาํท่านขึ�น ฟูกูโอ
กะทาวเวอร์ ซึ� งมีความสูง 234 เมตร และถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองฟุกูโอกะ อิสระให้ท่านดู
ทศันียภาพแบบพาโนราม่าของเมืองฟกูโุอกะ จากจุดชมวิวที�มีความสูงจากพื�นดินถึง 123 เมตร  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั HILTON FUKUOKA SEA HAWK หรือเทียบเท่า 
  

วนัที�สาม  ฟูกูโอกะ – ยามากุจิ – ฮิโรชิม่า   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองยามากุจิ ตั� งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะฮอนชู  นําท่านสักการะ
Motonosumi-inarijinja Shrine ศาลเจา้ที�ผูค้นต่างมาสักการะ เพื�อความเจริญรุ่งเรืองในการคา้
ขาย เนื�อคู่ และความสมหวงั จุดที�น่าสนใจของศาลเจา้แห่งนี� คือ โทริอิสีแดง 123 ซุ้มเรียงกนั
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ระยะทางกว่า 100 เมตร จากนั�นเดินทางสู่ Akiyoshido cave ถํ�าหินงอกหินยอ้ยขนาดใหญ่ และมี
ความสวยงามของญี�ปุ่น อยู่ใตที้�ราบสูงอากิโยชิ มีความลึกประมาณ 100 เมตร และความยาว
ทั�งหมด 8900 เมตร เป็นหินงอกหินยอ้ยรูปทรงประหลาดที�ธรรมชาติไดส้รรสร้างเป็นเวลากว่า
หมื�นปี  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ สะพาน Kintai-Kyo สะพานที�มีชื�อเสียงหนึ�งในสามแห่งของญี�ปุ่น สร้างขึ�นเพื�อ

ขา้มแม่นํ� านิชิกิเมื�อกว่า 300 ปีมาแลว้ เป็นสะพาน 5 โค้งที�สวยงามและมีชื�อเสียงของญี�ปุ่น 
จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า (Hiroshima) 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั HOTEL GRAND PRINCE HIROSHIMA หรือเทียบเท่า 
 ระยะทางจาก ฟกูโูอกะ – ยามากจิุ ประมาณ 160 กิโลเมตร 
 ระยะทางจาก ยามากจิุ – ฮิโรชิม่า ประมาณ 130 กิโลเมตร 
 

วนัที�สี�       ฮิโรชิม่า    
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื�อไปยงั เกาะมิยาจิม่า (Miyajima) นาํท่านสักการะ ศาลเจ้าอิซึกุชิมา 
เป็นศาลเจา้ที�มีชื�อเสียงโด่งดงัจากศาลเจา้และประตูโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ที�ตั�งอยู่กลางทะเล จนดู
เหมือนลอยอยูใ่นนํ�าในช่วงที�นํ�าขึ�น อิสระใหท่้านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ สวนสันติภาพฮิโรชิม่า (Hiroshima Memorial Park) เป็นสวนสาธารณะขนาด

ใหญ่ที�มีพื�นที�ประมาณ 120,00 ตารางกิโลเมตร สร้างขึ�นเพื�ออุทิศเป็นอนุสรณ์สถานใหก้บัการทิ�ง
ระเบิดปรมาณูเมื�อสงครามโลกครั� งที� 2 และยงัเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเที�ยวหลกัของเมืองฮิโรชิม่า
ดว้ย ชม ตึก A-Bomb Dome สญัลกัษณ์หนึ�งของสวนสันติภาพแห่งนี�  คือสิ�งที�เหลืออยู่ของอาคาร
กรมอุตสาหกรรมของจงัหวดัฮิโรชิม่า หลงัการระเบิดไดก้ลายเป็นหนึ� งในไม่กี�อาคารที�ยงัเหลือ
รอดมาไดแ้ละไดรั้บการขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดว้ย  จากนั�นอิสระให้ท่านช้อปปิ� งที�        
ฮอนโดริ โชเทนไก (Hondori Shotengai) ย่านชอ้ปปิ� งของเมืองฮิโรชิม่า เป็นถนนเส้นยาว เต็มไป
ดว้ยร้านคา้ ร้านอาหารต่างๆ มากมายใหเ้ลือกชอ้ปปิ� งกนัแบบจุใจ 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั HOTEL GRAND PRINCE HIROSHIMA หรือเทียบเท่า 
 

วนัที�ห้า     ฮิโรชิม่า – โอกายาม่า – คุราชิก ิ  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่ โอกายาม่า (Okayama) ซึ� งตั�งอยูด่า้นตะวนัออกสุดของภูมิภาคชูโกก ุและทาํเลที�

อยูริ่มทะเล ทาํใหเ้มืองแห่งนี� มีภูมิอากาศค่อนขา้งอบอุ่น และอีกทั�งยงัมีชื�อเสียงในการปลูกลูกทอ้ 
จากนั�นนาํท่านชม สวนโอกายาม่า Korakuen Garden ถูกสร้างขึ�นในปี ค.ศ.1687 และเป็นสวนที�
ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 3 สวนที�สวยที� สุดในญี� ปุ่น ซึ� งมีภูมิทัศน์ที�สวยงาม สวนถูกจัดแบบ
ผสมผสานระหว่างสายนํ� า ใบหญา้ และนาขา้ว  และยงัเป็นอีกหนึ� งในสถานที�เมื�อถึงฤดูใบไม้
เปลี�ยนสี ตน้ไม ้ใบไมต่้างๆ พากนัพลดัสีอยา่งสวยงาม จากนั�นนาํ ชมปราสาทโอกายาม่า มีอีกชื�อ
หนึ� งว่าปราสาทอีกา ซึ� งเป็นว่าตวัปราสาทเป็นสีดาํ โดยปราสาทมีสะพานเป็นทางเชื�อมต่อกบั
สวน เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�ไม่ควรพลาดเมื�อไดม้าเยื�อน  
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เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่หมู่บา้น คุราชิกิ Kurashiki เป็นเมืองท่าการคา้ ที�มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมา

ตั�งแต่ยคุเอโดะ สมยัก่อนเคยเป็นเมืองที�มีพ่อคา้ทาํการคา้แลว้เจริญมั�งคั�งมากมาย อิสระใหท่้านได้
ชมเมือง พร้อมบนัทึกภาพตามอธัยาศยั  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั KURASHIKI ROYALหรือเทียบเท่า  
 ระยะทางจาก ฮิโรชิม่า – โอกายาม่า ประมาณ 160  กิโลเมตร 
 ระยะทางจาก โอกายาม่า – คุราชิกิ ประมาณ 20 กิโลเมตร 
 

วนัที�หก     คุราชิก ิ– โชโดะชิมะ – ฮิเมจิ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื�อไปยงัเกาะ โชโดะชิมะ Shodoshima เป็นเกาะที�มีขนาดใหญ่ที�สุด
ภายในจงัหวดัคางาวะ คาํวา่ โชโดะ ความหมายตามอกัษรคนัจิ แปลวา่ ถั�วนอ้ย ซึ�งในอดีตเกาะนี� มี
ผลผลิตมากมายจากถั�ว แต่ในปัจจุบนัเกาะนี� มีผลผลิตมะกอก เป็นจาํนวนมาก และตน้มะกอก           
อยู่เต็มเกาะ จนบนเกาะนี� มีบรรยากาศคลา้ยเมืองหนึ� งในประเทศอิตาลี นาํท่านชม สวนมะกอก        
Olive Park ถือเป็นจุดแลนด์มาร์กเป็นเกาะนี� เลยก็ว่าได ้และยงัมีสวนสมุรไพรในเรือนกระจก 
พร้อมทั�งร้านขายของที�ระลึก และพลาดไม่ไดก้บัการลิ�มลองไอศกรีมซอฟตม์ะกอก  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ หุบเขาคังคะเค (Kankakei Gorge) หนึ�งในสามหุบเขาที�สวยที�สุดในประเทศ

ญี�ปุ่น หุบเขาคังคะเคเคยเป็นบริเวณภูเขาไฟมาก่อน ที�นี� จึงสวยเป็นพิเศษด้วยแร่ธาตุที�อุดม
สมบูรณ์บวกกบัปรากฎการณ์ของหินที�เกิดขึ�นหลงัจากภูเขาไฟ นาํท่านนั�งกระเชา้ ดว้ยความสูง 
612 เมตร ระหว่างทางจะพบมิติของผาหิน และที�สวยที�สุดคงจะไม่พน้ช่วงฤดูใบไมร่้วง ที�ใบไม้
จะแปรเปลี�ยนเป็นสีสม้ และ แดง จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื�อเดินทางสู่ ฮิเมจ ิ

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั NIKKO HIMEJI HOTEL หรือเทียบเท่า 
 ระยะทางจาก คุราชิกิ – โชโดะชิมะ ประมาณ 70  กิโลเมตร 
 ระยะทางจาก โชโดะชิมะ – ฮิเมจิ ประมาณ 70  กิโลเมตร 
 

วนัที�เจ็ด     ฮิเมจิ – โอซาก้า – กรุงเทพฯ   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํชม ปราสาทฮิเมจิ เป็นสิ�งก่อสร้างที�เก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ�งที�เหลือรอดมาจากยุคสงคราม และ
ไดรั้บการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบติัประจาํชาติญี�ปุ่นเมื�อเดือนธันวาคม        
ปี 1993 ถือว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที�มีงดงามที�สุดในญี�ปุ่น ชาวญี�ปุ่นนิยมเรียกในชื�อว่า ปราสาท
นกกระสาขาว ซึ� งมีที�มาจากพื�นผิวปราสาทภายนอกซึ� งมีสีขาวสว่าง ในปัจจุบนัปราสาทฮิเมจิได้
ขึ�นทะเบียนเป็นสมบติัประจาํชาติญี�ปุ่นและมรดกโลก จากนั�นนาํท่านออกเดินทางสู่โอซากา้  
แลว้นาํท่านสู่“ชินไซบาชิ” แหล่งช้อปปิ� งชื�อดังอีกแห่งหนึ� งของโอซากา้ที�มีห้างสรรพสินค้า        
ไดมารูและโซโก ้ตลอดจนร้านคา้ยอ่ยๆ เรียงรายสองขา้งทางเดิน  

 ระยะทางจาก  ฮิเมจิ – โอซากา้ ประมาณ 100  กิโลเมตร 
เที�ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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17.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� TG 673 
21.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั�น 2 ประตู บี และ ซี) 
  
*** หมายเหตุ *** 
 ในกรณีที�ท่านมีความประสงคที์�จะใช ้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทางกบัคณะทวัร์      
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง 
เพราะ หนังสือเดนิทางราชการ ใช้สําหรับไปราชการเท่านั�น ไม่สามารถนาํมาใชใ้นการเดินทางไปท่องเที�ยวได ้

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

 10 – 16 มิ.ย.  24 – 30 มิ.ย. 8 – 14 ก.ค. 24 – 30 ก.ค.   
 8 – 14 ส.ค. 15 – 21 ก.ย. 29 ก.ย. – 5 ต.ค.  

 

ระเบียบการสํารองที�นั�งทัวร์ญี�ปุ่น ** (โทรศัพท์ตดิต่อหมายเลขภายใน 146) 

1. สาํรองที�นั�งล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั พร้อมยื�นหลกัฐานประกอบการยื�นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่านละ 

20,000.- บาท เงินส่วนที�เหลือบริษทัฯ ขอรับชาํระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 

2. กรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเก็บค่าใชจ่้ายใน

ส่วนที�ท่านชาํระไวต้ามระยะเวลาและจาํนวน ดงันี�  

 2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วนั 100%  ของเงินมดัจาํ 

 2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วนั   50%  ของราคาทวัร์ 

 2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วนั    100% ของราคาทวัร์ 
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