CODE:22AA

INSIDE CHUGOKU 6DAYS

ขอเชิญท่านร่วมเดินทางส่จู งั หวัดฟุคโุ อกะ ยามากูจิ และ ฮิโรชิม่า
โดยสายการบินไทย
ยามากูจิ

ฮิ โรชิ ม่า
ฟุคโุ อกะ

สะพานคัมมง สะพานแขวนเชื่อมระหว่างเกาะฮอนชูและเกาะคิวชู
ทสึโนชิ ม่า สถานทีย่ อดนิยมสาหรับการถ่ายทาโฆษณาของญีป่ ่ นุ
โชคาซอนจูขุ โรงเรียนสอนพิเศษแห่งแรกของญีป่ ่ นุ
เตาหลอมเหล็กโบราณ สัญลักษณ์ทบ่ี ่งบอกถึงยุคปฏิวตั อิ ุตสาหกรรม
สะพานคิ นไตเคียว สะพานไม้โบราณ5โค้ง ติดอันดับ1ใน3สะพานไม้ทส่ี วยทีส่ ุดในญีป่ ่ นุ
วัดรุริโคจิ เยีย่ มชมสวนสวยติดอันดับของญีป่ ่ นุ รวมถึงเจดียไ์ ม้โบราณ 5 ชัน้
ตลาดปลาคาราโตะ ตลาดปลาทีเ่ หล่าเชฟชื่อดังมาเดินเลือกซือ้ วัตถุดบิ ชัน้ เลิศ
สวนสันติ ภาพ อนุสรณ์สถานทีจ่ ะทาให้ทุกคนตระหนักถึงภัยร้ายจากสงคราม
อิ ทสึคชุ ิ ม่า เกาะศักดิ ์สิทธิ ์ซึง่ เป็ นทีอ่ ยู่ของเทพเจ้า โดดเด่นด้วยเสาโทริอกิ ลางน้ า
คาแนลซิ ตี้ และ เทนจิ น มอลล์ เพลิดเพลินกับแหล่งช้อปปิ้ งใจกลางเมือง

พิเศษ !! ให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์ใส่ชุดกิโมโน
เดินเล่นถ่ายรูปทีส่ วนสวยแห่งวัดรูรโิ คจิ
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กาหนดการเดิ นทางปี พ.ศ.2560 วันที่ 18-23 เมษายน // 2-7,9-14 พฤษภาคม
DAY1
สนามบิ นสุวรรณภูมิ
21.30น.

พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิชนั ้ 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย
เพื่อเตรียมตัวเดิ นทาง

DAY2

สนามบิ นฟุคโุ อกะ >> ยามากูจิ >> สะพานคัมมง >> ทสึโนชิ ม่า >>
ศาลเจ้าโมโตโนะสึมิ อิ นาริ >> ฮาหงิ >> โรงเรียนสอนพิ เศษโชคาซอน >>
เตาหลอมเหล็กบราณ

00.30น.

ออกเดิ นทางสู่เมืองฟุคโุ อกะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย
เที่ยวบิ นที่ TG648
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟุคุโอกะ หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นาท่านเดินทางสู่จงั หวัดยามากูจ ิ จังหวัดทีอ่ ยู่บริเวณด้านล่างสุดของเกาะฮอนชู เป็ น
จังหวัดทีม่ คี วามสวยงามทางทะเลอีกหนึ่งจังหวัด ท่านจะได้เพลิดเพลินกับความงาม
ทางธรรมชาติมากมาย

08.00น.

สะพานคัมมง เป็ นสะพานทีเ่ ชื่อมต่อระหว่างเกาะฮอนชูและ
เกาะคิวชูทบ่ี ริเวณช่องแคบคัมมง ท่านจะได้ชมทัศนียภาพ
บริเวณช่องแคบคัมมงอย่างชัดเจนจากจุดชมวิวทางด้านเกาะ
คิวชู และรวมถึงขณะทีท่ ่านนังรถข้
่ ามผ่าน

ทสึโนชิ ม่า สะพานทีท่ อดผ่านข้ามทะเลจากแผ่นดินใหญ่ไปยัง
เกาะทสึโนชิมา่ ภาพทิวทัศน์บริเวณนี้จะทาให้ท่านติดตา
ตรึงใจ เนื่องจากสถานทีแ่ ห่งนี้ถูกจัดให้เป็ นอันดับหนึ่ง
ของสถานทีท่ ต่ี อ้ งไปให้ได้ซกั ครัง้ ในชีวติ ของชาวญีป่ ่ นุ

โมโตโนะทสึมิ อิ นาริ ศาลเจ้าศักดิ ์สิทธิ ์ทีเ่ ชื่อกันว่าเป็ นที่
สถิตของวิญญาณศักดิ ์สิทธิ ์ทีม่ าจากศาลเจ้าไทโคะดานิอนิ าริ
จังหวัดชิมาเนะ โดยสเน่ หข์ องศาลเจ้าแห่งนี้อยูท่ อ่ี ุโมงโทริอิ
ทีท่ อดยาวจากบนเขาไปจนถึงหน้าผาริมทะเล
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โชคะซอน จูคุ โรงเรียนสอนพิเศษแห่งแรกในญีป่ ่ นุ
โดยเจ้าของโรงเรียนคือ อาจารย์โยชิดะ โชอิน ซึง่ ท่านเป็ น
คนหัวก้าวหน้า จึงทาให้รฐั บาลไม่พอใจเลยถูกกักขังในบ้าน
อาจารย์เลยกันพืน้ ทีส่ ่วนนึงของบ้านมาเปิ ดโรงเรียน ลูกศิษย์
หลายคนต่างก็เป็ นบุคคลสาคัญทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับยุคปฏิรปู
อุตสาหกรรมของญีป่ ่ นุ
เตาหลอมเหล็กโบราณ มีหลายๆสถานทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับยุค
ปฏิวตั อิ ุตสาหกรรมของญีป่ ่ นุ แต่เตาหลอมเหล็กโบราณ
เป็ น 1 ใน 5 สถานทีใ่ นเมืองฮาหงิ ทีไ่ ด้รบั เลือกให้เป็ นมรดก
โลก เตาหลอมเหล็กนี้ได้รบั อิทธิพลมาจากตะวันตก
เที่ยง
คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พกั
โรงแรมที่พกั HAGI GRAND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

DAY3

ฮาหงิ >> ถา้ อาคิ โยชิ โด >> อิ วาคุนิ >> สะพานคิ นไตเคียว >> ฮิ โรชิ ม่า >>
สวนสันติ ภาพ >> ถนนช้อปิ้ งฮนโดริ
ถา้ หิ นปูนอาคิ โยชิ โด ถ้าหินปูนทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเอเชียตะวันออก
โดยถ้าแห่งนี้ถูกค้นพบเมือ่ พันกว่าปี ก่อน ภายในมีจดุ ชม
ความงามในถ้าทัง้ หมด 26 จุด หินย้อยและชัน้ หินต่างๆ
ล้วนเป็ นปฏิมากรรมทางธรรมชาติทส่ี ะสมมาเป็ นระยะเวลา
กว่าสามแสนปี
สะพานคิ นไตเคียว เมืองอิวาคุนิ เป็ นสะพานโบราณทีต่ ดิ
อันดับ 1 ใน 3 ของสะพานทีส่ วยทีส่ ุดในญีป่ ่ นุ โดยมีลกั ษณะ
เป็ นสะพานไม้ 5 โค้ง ทอดข้ามแม่น้ านิชกิ ไิ ปยังปราสาท
อิวาคุนิ ใช้เทคนิคของช่างไม้โบราณในการสร้าง คือการ
ตอกเข้าลิม่ แทนการใช้ตะปู
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สวนสันติ ภาพ ฮิ โรชิ ม่า สวนสาธารณะทีอ่ ดีตคือจุดทิง้ ระเบิด
ปรมาณู “ลิตเติล้ บอย” ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ปั จจุบนั
ถูกปรับมาเป็ นสวนสาธารณะทีม่ อี นุสรณ์ต่างๆ มากมาย เพื่อ
ให้คนยุคใหม่ตระหนักถึงภัยร้ายของการทาสงคราม

ถนนช้อปปิ้ งฮนโดริ ถนนช้อปปิ้ งทีท่ ่านสามารถเพลิดเพลิน
ไปกับการเลือกซือ้ สินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเสือ้ ผ้า กระเป๋ า
รองเท้า หรือของฝากจากเมืองฮิโรชิมา่
เช้า
กลางวัน
ค่า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารค่าด้วยตัวเอง
โรงแรมที่พกั GRAND PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY4

ฮิ โรชิ ม่า >> เกาะมิ ยาจิ ม่า >> ศาลเจ้าอิ ทสึคชุ ิ ม่า >> ยามากูจิ >> สวมชุด
กิ โมโนเพื่อท่องเที่ยววัดรุริโคจิ
ศาลเจ้าอิ ทสึคชุ ิ ม่า ออกเดินทางสู่เกาะมิย่าจิม่า เพื่อเข้า
สักการะศาลเจ้าอิทสึคุชมิ ่า สัญลักษณ์เด่นของแห่งนี้คอื
โทริอสิ สี ม้ สูงใหญ่ตงั ้ อยูก่ ลางน้า เมือ่ ก่อนนัน้ ถือว่าเป็ นเกาะ
ศักดิ ์สิทธิ ์ห้ามคนธรรมดาเข้า และมีกวางเป็ นผูส้ ่อื สารระหว่าง
มนุ ษย์และสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์
วัดรุริโคจิ ติดอันดับ 1 ใน 100 สวนสวยในญีป่ ่ นุ โดยภายใน
บริเวณวัดมีเจดียไ์ ม้เก่าแก่สูง 5 ชัน้ ทีถ่ อื เป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์
ของเมืองยามากูจ ิ พิเศษ!!ให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์แต่ง
ชุดกิโมโน เพื่อเดินเล่นถ่ายภาพในบริเวณวัดรุรโิ คจิ

เช้า
กลางวัน
ค่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมทีพ่ กั
โรงแรมที่พกั YUDA ONSEN KAMEFUKU หรือเทียบเท่า
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DAY5

ยามากูจิ >> ชิ โมโนเซกิ >> ตลาดปลาคาราโตะ >> ฟุคโุ อกะ >> เทนจิ น มอลล์

ตลาดปลาคาราโตะ เป็ นตลาดขายส่งปลา ทีเ่ หล่าเชฟทัวเมื
่ อง
ชิโมโนเซกิ และคิตะคิวชู จะต้องมาเลือกซือ้ ปลาจากทีน่ ่ี
นอกจากจะขึน้ ชื่อในเรือ่ งของความสดแล้ว ยังมีสตั ว์น้ าหลาก
หลายชนิดให้เลือกซือ้ อีกด้วย

อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างจุใจที่ เทนจิ น มอลล์ และ
คาแนล ซิ ตี้ ย่านช้อปปิ้ งใจกลางเมืองฟุคุโอกะ มีสนิ ค้า
หลากหลายให้ท่านได้เลือกซือ้ รวมไปถึงแบรนด์เนมต่างๆ
เช้า
กลางวัน
ค่า
DAY6
เช้า
8.00น.
11.40น.
15.35น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
โรงแรมทีพ่ กั VESSEL HOTEL FUKUOKA หรือเทียบเท่า
ฟุคโุ อกะ >> กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฟุคุโอกะ เพื่อเตรียมตัวเช็คอิน
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยด้วยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG649
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
***********************************************************
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กาหนดการเดิ นทางปี พ.ศ.2560
วันที่ 18-23 เมษายน
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

59,900.-บาท

38,900.-บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

53,900.-บาท

33,000.-บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

44,900.-บาท

24,000.-บาท

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

9,900.-บาท

9,900.-บาท

อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

61,900.-บาท

40,900.-บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

55,700.-บาท

34,900.-บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

46,400.-บาท

25,600.-บาท

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

9,900.-บาท

9,900.-บาท

วันที่ 2-7, 9-14 พฤษภาคม

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโ้ ู ดยสารจานวน 25 ท่านขึ้นไปถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบ
จานวนดังกล่าวบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติ ให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
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อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
เด็กอายุตา่ กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว
6. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 12 มกราคม 2560 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม ใน
กรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
อัตราคาบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก
สาหรับท่านที่ถอื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
เป็ นต้น
3. ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีท่เี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิ น: กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท และชาระส่วนที่ เหลือก่อนการ
เดิ นทาง 21 วัน
การยกเลิ ก: กรุณาแจ้งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิ ฉะนัน้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
คืนเงิ นมัดจาทัง้ หมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะอากาศ
การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ น
สาคัญทีส่ ุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีป่ ่ นุ / การนา
สิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัย
ธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือ
7|P a g e

บางส่วน นอกจากนี้ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั
อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมือ่ ทาง
สายการบิน และ โรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสาย
การบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
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