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INSIDE CHUGOKU 6D4N BY TG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VTG ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่จงัหวดัฟคุโุอกะ ยามากจิู และ ฮิโรชิม่า  
โดยสายการบินไทย 

ยามากจิู สะพานคมัมง สะพานแขวนเชื่อมระหว่างเกาะฮอนชแูละเกาะควิชู 
  ทสึโนชิม่า สถานทีย่อดนิยมส าหรบัการถ่ายท าโฆษณาของญีปุ่่ น 
  โชคาซอนจขู ุโรงเรยีนสอนพเิศษแห่งแรกของญีปุ่่ น 
  เตาหลอมเหลก็โบราณ สญัลกัษณ์ทีบ่่งบอกถงึยคุปฏวิตัอุิตสาหกรรม 
  สะพานคินไตเคียว สะพานไมโ้บราณ5โคง้ ตดิอนัดบั1ใน3สะพานไมท้ีส่วยทีสุ่ดในญีปุ่่ น 
  วดัรริุโคจิ เยีย่มชมสวนสวยตดิอนัดบัของญีปุ่่ น รวมถงึเจดยีไ์มโ้บราณ 5 ชัน้ 
  ตลาดปลาคาราโตะ ตลาดปลาทีเ่หล่าเชฟชื่อดงัมาเดนิเลอืกซือ้วตัถุดบิชัน้เลศิ 
ฮิโรชิม่า สวนสนัติภาพ อนุสรณ์สถานทีจ่ะท าใหทุ้กคนตระหนกัถงึภยัรา้ยจากสงคราม 
  อิทสึคชิุม่า เกาะศกัดิส์ทิธิซ์ ึง่เป็นทีอ่ยู่ของเทพเจา้ โดดเด่นดว้ยเสาโทรอิกิลางน ้า 
ฟคุโุอกะ คาแนลซิต้ี และ เทนจิน มอลล ์เพลดิเพลนิกบัแหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืง 
 

พิเศษ !! ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์ใส่ชุดกโิมโน 

เดนิเล่นถ่ายรปูทีส่วนสวยแห่งวดัรรูโิคจ ิ 
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DAY1  สนามบินสุวรรณภมิู  

 

ก าหนดการเดินทางปี 2560 
10-15 / 18-23 ตลุาคม / 31ตลุาคม-5พฤศจิกายน 
7-12 / 14-19 / 30 พฤศจิกายน – 5 ธนัวาคม 
5-10 / 6-11 ธนัวาคม 
 
 
21.30น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิูชัน้ 4 ประต ู2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย  
  เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง 
 
 DAY2  สนามบินฟคุโุอกะ >> ยามากจิู >> สะพานคมัมง >> ทสึโนชิม่า >>  

ศาลเจ้าโมโตโนะสึมิ อินาริ >> ฮาหงิ >> โรงเรียนสอนพิเศษโชคาซอน >>  
เตาหลอมเหลก็บราณ  

 
00.30น. ออกเดินทางสู่เมืองฟคุโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย  

เท่ียวบินท่ี TG648 
08.00น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตฟุิคุโอกะ หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

น าท่านเดนิทางสู่จงัหวดัยามากูจ ิจงัหวดัทีอ่ยู่บรเิวณดา้นล่างสุดของเกาะฮอนช ูเป็น
จงัหวดัทีม่คีวามสวยงามทางทะเลอกีหนึ่งจงัหวดั ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัความงาม
ทางธรรมชาตมิากมาย  
 
สะพานคมัมง เป็นสะพานทีเ่ชื่อมต่อระหว่างเกาะฮอนชแูละ 
เกาะควิชทูีบ่รเิวณช่องแคบคมัมง ท่านจะไดช้มทศันียภาพ 
บรเิวณช่องแคบคมัมงอย่างชดัเจนจากจดุชมววิทางดา้นเกาะ 
ควิช ูและรวมถงึขณะทีท่่านนัง่รถขา้มผ่าน 

 
  
  ทสึโนชิม่า สะพานทีท่อดผ่านขา้มทะเลจากแผ่นดนิใหญ่ไปยงั 

เกาะทสโึนชมิา่ ภาพทวิทศัน์บรเิวณนี้จะท าใหท้่านตดิตา 
ตรงึใจ เนื่องจากสถานทีแ่ห่งนี้ถูกจดัใหเ้ป็นอนัดบัหนึ่ง 
ของสถานทีท่ีต่อ้งไปใหไ้ดซ้กัครัง้ในชวีติของชาวญีปุ่่ น 
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DAY3  ฮาหงิ >> ถ า้อาคิโยชิโด >> อิวาคนิุ >> สะพานคินไตเคียว >> ฮิโรชิม่า >> 
  สวนสนัติภาพ >> ถนนช้อป้ิงฮนโดริ 

 
  โมโตโนะทสึมิ อินาริ ศาลเจา้ศกัดิส์ทิธิท์ ีเ่ชื่อกนัว่าเป็นที ่
  สถติของวญิญาณศกัดิส์ทิธิท์ ีม่าจากศาลเจา้ไทโคะดานิอนิาร ิ
  จงัหวดัชมิาเนะ โดยสเน่หข์องศาลเจา้แห่งนี้อยูท่ีอุ่โมงโทรอิิ 
  ทีท่อดยาวจากบนเขาไปจนถงึหน้าผารมิทะเล  
  

โชคะซอน จคู ุโรงเรยีนสอนพเิศษแห่งแรกในญีปุ่่ น 
  โดยเจา้ของโรงเรยีนคอื อาจารยโ์ยชดิะ โชอนิ ซึง่ท่านเป็น 
  คนหวักา้วหน้า จงึท าใหร้ฐับาลไมพ่อใจเลยถูกกกัขงัในบา้น  

อาจารยเ์ลยกนัพืน้ทีส่่วนนึงของบา้นมาเปิดโรงเรยีน ลกูศษิย์ 
หลายคนต่างกเ็ป็นบุคคลส าคญัทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัยคุปฏริปู 
อุตสาหกรรมของญีปุ่่ น 
 
เตาหลอมเหลก็โบราณ มหีลายๆสถานทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัยคุ 
ปฏวิตัอุิตสาหกรรมของญีปุ่่ น แต่เตาหลอมเหลก็โบราณ 
เป็น 1 ใน 5 สถานทีใ่นเมอืงฮาหง ิทีไ่ดร้บัเลอืกใหเ้ป็นมรดก 
โลก เตาหลอมเหลก็นี้ไดร้บัอทิธพิลมาจากตะวนัตก  

 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ค า่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรมท่ีพกั 
  โรงแรมท่ีพกั HAGI GRAND HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
 
 

 

  ถ า้หินปนูอาคิโยชิโด ถ ้าหนิปนูทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยีตะวนัออก 
  โดยถ ้าแห่งนี้ถูกคน้พบเมือ่พนักว่าปีก่อน ภายในมจีดุชม 
  ความงามในถ ้าทัง้หมด 26 จุด หนิยอ้ยและชัน้หนิต่างๆ  
  ลว้นเป็นปฏมิากรรมทางธรรมชาตทิีส่ะสมมาเป็นระยะเวลา 
  กว่าสามแสนปี 
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DAY4 ฮิโรชิม่า >> เกาะมิยาจิม่า >> ศาลเจ้าอิทสึคชิุม่า >> ยามากจิู >> สวมชุด
กิโมโนเพ่ือท่องเท่ียววดัรริุโคจิ 

 

 สะพานคินไตเคียว เมอืงอวิาคุนิ เป็นสะพานโบราณทีต่ดิ 
 อนัดบั 1 ใน 3 ของสะพานทีส่วยทีสุ่ดในญีปุ่่ น โดยมลีกัษณะ 
 เป็นสะพานไม ้5 โคง้ ทอดขา้มแมน่ ้านิชกิไิปยงัปราสาท 
 อวิาคุนิ ใชเ้ทคนิคของช่างไมโ้บราณในการสรา้ง คอืการ 
  ตอกเขา้ลิม่แทนการใชต้ะปู 
 
 
  สวนสนัติภาพ ฮิโรชิม่า สวนสาธารณะทีอ่ดตีคอืจดุทิง้ระเบดิ 
 ปรมาณู “ลติเติล้ บอย” ในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 ปัจจุบนั 
  ถูกปรบัมาเป็นสวนสาธารณะทีม่อีนุสรณ์ต่างๆ มากมาย เพื่อ 
 ใหค้นยคุใหมต่ระหนกัถงึภยัรา้ยของการท าสงคราม  
 
 
 
 ถนนช้อปป้ิงฮนโดริ ถนนชอ้ปป้ิงทีท่่านสามารถเพลดิเพลนิ 
 ไปกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ ไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า 
 รองเทา้ หรอืของฝากจากเมอืงฮโิรชมิา่  
 
เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
ค ่า อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกรบัประทานอาหารค ่าดว้ยตวัเอง   
 โรงแรมท่ีพกั GRAND PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
  ศาลเจ้าอิทสึคชิุม่า ออกเดนิทางสู่เกาะมยิ่าจมิ่า เพื่อเขา้ 
 สกัการะศาลเจา้อทิสคึุชมิ่า สญัลกัษณ์เด่นของแห่งนี้คอื 
 โทรอิสิสีม้สงูใหญ่ตัง้อยูก่ลางน ้า เมือ่ก่อนนัน้ถอืว่าเป็นเกาะ 
 ศกัดิส์ทิธิห์า้มคนธรรมดาเขา้ และมกีวางเป็นผูส้ ื่อสารระหว่าง 
 มนุษยแ์ละสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
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DAY5  ยามากจิู >> ชิโมโนเซกิ >> ตลาดปลาคาราโตะ >> ฟคุโุอกะ >> เทนจิน มอลล ์
  

 
 

DAY6         ฟคุโุอกะ >> กรงุเทพฯ 
 
 

 วดัรริุโคจิ ตดิอนัดบั 1 ใน 100 สวนสวยในญีปุ่่ น โดยภายใน 
 บรเิวณวดัมเีจดยีไ์มเ้ก่าแก่สูง 5 ชัน้ ทีถ่อืเป็นอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ 
 ของเมอืงยามากูจ ิพเิศษ!!ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์แต่ง 
 ชุดกโิมโน เพื่อเดนิเล่นถ่ายภาพในบรเิวณวดัรุรโิคจ ิ
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ โรงแรมทีพ่กั 
 โรงแรมท่ีพกั YUDA ONSEN KAMEFUKU หรือเทียบเท่า 
 

 
 
     
 ตลาดปลาคาราโตะ เป็นตลาดขายส่งปลา ทีเ่หล่าเชฟ 
 ทัว่เมอืงชโิมโนเซก ิและคติะควิช ูจะตอ้งมาเลอืกซือ้ปลา 
 จากทีน่ี่ นอกจากจะขึน้ชื่อในเรือ่งของความสดแลว้ ยงัม ี
 สตัวน์ ้าหลากหลายชนิดใหเ้ลอืกซือ้อกีดว้ย 
 
  
 อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจที ่เทนจิน มอลล ์และ 
 คาแนล ซิต้ี ย่านชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงฟุคุโอกะ มสีนิคา้ 
 หลากหลายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ รวมไปถงึแบรนดเ์นมต่างๆ 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
ค ่า อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 โรงแรมทีพ่กั VESSEL HOTEL FUKUOKA หรอืเทยีบเท่า 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
8.00น. ออกเดนิทางสู่สนามบนินานาชาตฟุิคุโอกะ เพื่อเตรยีมตวัเชค็อนิ 
11.40น. ออกเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทยดว้ยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG649 
15.35น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
************************************************************************************************************** 
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 ก าหนดการเดินทางปี 2560 

10-15 / 18-23 ตลุาคม / 31ตลุาคม-5พฤศจิกายน 
7-12 / 14-19 / 30 พฤศจิกายน – 5 ธนัวาคม 
5-10 / 6-11 ธนัวาคม 

หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไปถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบ
จ านวนดงักล่าวบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า  
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละ 1,000,000.- บาท  

ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไของบรษิทัประกนั 
เดก็อายตุ า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อาย ุ75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว 

6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่28 มิถนุายน 2560 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ ใน
กรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เครื่องบิน ราคาไมร่วมตัว๋เครื่องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 63,900.-บาท 42,900.-บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 57,500.-บาท 38,600.-บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 47,900.-บาท 32,100.-บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 9,900.-บาท 9,900.-บาท 
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INSIDE CHUGOKU 6D4N BY TG OCTOBER – DECEMBER 2017 

อตัราคาบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย, หนังสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก

ส าหรบัท่านที่ถอืต่างด้าว 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท์ 

เป็นต้น 
3. ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบนิก าหนด  30 กโิลกรมั 
4. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน: กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการ
เดินทาง 21 วนั 

 

การยกเลิก: กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มิฉะนัน้ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 

หมายเหต ุ:   

1.  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ

การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็น

ส าคญัทีสุ่ด ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่ น / การน า

สิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยั

ธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ  ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอื

บางส่วน  นอกจากน้ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บั

อตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัร ์ไดก้ต่็อเมือ่ทาง

สายการบนิ และ โรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสาย

การบิน ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 


