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“ยูเรชโินะออนเซน็” เป็นออนเซน็ที�มชีื�อเสยีงว่าเป็น 1 ใน 3 ของออนเซน็ 
ที�ทาํใหม้ีผวิสวยและมีประวตัิศาสตรม์ายาวนานกว่า 1300 ปี 

ฟกููโอกะ – เบ็บปุ – โอกายาม่า – ครุาชกิิ – โชโดะชมิะ – ฮเิมจ ิ– โกเบ – โอซากา้  
 

กําหนดการเดินทาง 
 
 

วนัเสาร์ที� 13 เมษายน พ.ศ. 2562 (1)  กรุงเทพฯ 
21.50 น. คณะพร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น 4 พบกับ

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

วนัอาทิตย์ที� 14 เมษายน พ.ศ. 2562 (2)  กรุงเทพฯ – ฟูกูโอกะ – เบ็บปุ – ยูเรชิโนะ  
00.50 น. ออกเดินทางสู่ฟุกูโอกะ โดยเที�ยวบินที� TG 648 
08.00 น. ถึงฟูกูโอกะ เมืองศูนยก์ลางการปกครองเศรษฐกิจวฒันธรรมและการคมนาคมของเกาะคิวชู  

นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองเบ็บปุ เมืองแห่งบ่อนํ� าแร่ธรรมชาติ และเป็นเมืองตากอากาศที�มี
ชื�อเสียงที�สุดอีกแห่งหนึ�งของเกาะคิวชิวซึ�งตั�งอยู่ริมอ่าวเบบ็ปุ  
(ระยะทางจาก ฟูกูโอกะ – เบบ็ปุ ประมาณ 146 กม.) 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
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บ่าย นาํท่านเยี�ยมชม จิโกกุเมกุริ สถานที�ท่องเที�ยวของเบบ็ปุที�ไม่ควรพลาด ไดรั้บฉายาว่า บ่อนํ�านรก 

สีสันจากแร่ธาตุที�เขม้ขน้ก่อใหเ้กิดสีสดสวยสะดุดตา อาทิ สีแดง สีฟ้า สีเขียว และบ่อโคลนเดือด
ที�อุดมดว้ยแร่ธาตุเขม้ขน้ บางบ่ออาจมีความลึกถึง 120 เมตร และมีความร้อนสูงถึง 98 องศา     
จากนั�นนาํท่านสัมผสัประสบการณ์แปลกใหม่ อบทรายร้อน ที�ทุกคนไม่ควรพลาด เพราะคน
ญี�ปุ่ นเชื�อว่าการอบทรายร้อนนั�นจะทาํให้ผิวพรรณดีโลหิตหมุนเวียนดีขึ�น และบรรเทาอาการ 
ปวดเมื�อย ปวดไขขอ้ ปวดกระดูกต่างๆ หลงัจากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองออนเซน ยูเรชิโนะ
(URESHINO ONSEN) เป็นเมืองออนเซนที�มีนํ� าแร่ธรรมชาติที�ดีที�สุดแห่งหนึ�งของเกาะคิวชู
(Kyushu) และเป็นหนึ�งใน 3 ออนเซนที�ดีที�สุดสําหรับผิวในญี�ปุ่ น 
(ระยะทางจาก เบบ็ปุ – ยูเรชิโนะ ประมาณ 180 กม.) 

คํ�า นาํเขา้ที�พกั WATAYA BESSO (JAPANESE STYLE ROOM)   หรือเทียบเท่า รีสอร์ทที�มีบ่อ
นํ�าแร่ธรรมชาต ิท่านสามารถ พกัผ่อนสบายๆ กบับรรยากาศแบบโรงแรมโบราณของญี�ปุ่ น หรือ
แช่นํ�าแร่เพื�อสุขภาพร่างกายที�ดีและผิวพรรณเปล่งปลั�งสดใส  
รับประทานอาหารคํ�าภายในโรงแรม  

  

วนัจนัทร์ที� 15 เมษายน พ.ศ. 2562 (3)  ยูเรชิโนะ – ฟูกูโอกะ  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ฟุกุโอกะ นาํท่านนมสัการ ศาลเจ้าดาไซฟุ (Dasaifu Tenmangu) ศาลเจา้อนั
เก่าแก่และใหญ่ที�สุดของคิวชิว เชื�อกนัว่าศาลเจา้แห่งนี� เป็นที�สถิตย์ของเทพเจา้แห่งการศึกษา 
ดงันั�นช่วงการสอบเขา้เรียนจะมีนกัเรียนมาขอพรสักการะบูชากนัมากมาย 
(ระยะทางจาก ยูเรชิโนะ – ฟุกุโอกะ ประมาณ 84 กม.) 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านขึ�น ฟูกูโอกะทาวเวอร์ ซึ� งมีความสูง 234 เมตร และถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองฟุกูโอกะ 

อิสระใหท้่านดูทศันียภาพแบบพาโนราม่าของเมืองฟูกุโอกะ จากจุดชมววิที�มีความสูงจากพื�นดิน
ถึง 123 เมตร  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า   
 นาํเขา้ที�พกัโรงแรม ROYAL PARK HOTEL THE FUKUOKA หรือเทียบเท่า 

*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใบเลก็สําหรับเข้าพัก 1 คืนที�เมืองโอกายาม่า และ กระเป๋าใบใหญ่ 1 ใบ  
ต่อท่านจะถูกนาํส่งล่วงหน้าไปยังเมืองฮิเมจิ ***  
 

วนัองัคารที� 16 เมษายน พ.ศ. 2562 (4)  ฟูกูโอกะ – โอกายาม่า – คุราชิก ิ– โอกายาม่า   
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟฮากาตะ เพื�อเดินทางสู่โอกายาม่าโดยรถไฟ “บุลเล็ท เทรน” ที�

โด่งดงัแล่นดว้ยความเร็ว 220 กม. / ชม. **จากโรงแรมเดินทางไปสถานีรถไฟประมาณ 10 นาที
โดยการเดิน** 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ โอกายาม่า Okayama ซึ� งต ั�งอยู่ดา้นตะวนัออกสุดของภูมิภาคจูโคขุ และทาํเลที�

อยู่ริมทะเล ทาํใหเ้มืองแห่งนี�มีภูมิอากาศค่อนขา้งอบอุ่น และอีกทั�งยงัมีชื�อเสียงในการปลูกลูก
ทอ้ นาํท่านชม สวนโอกายาม่า Korakuen Garden ถูกสร้างขึ�นในปี ค.ศ.1687 และเป็นสวนที�ถูก
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เลือกใหเ้ป็น 1 ใน 3 สวนที�สวยที�สุดในญี�ปุ่น ซึ�งมีภูมิทศัน์ที�สวยงาม สวนถูกจดัแบบผสมผสาน
ระหว่างสายนํ� า ใบหญ้า และนาข้าว  และยงัเป็นอีกหนึ� งในสถานที�เมื�อถึงฤดูใบไม้เปลี�ยนสี 
ตน้ไม ้ใบไมต้่างๆ พากนัพลดัสีอย่างสวยงาม ชมปราสาทโอกายาม่า มีอีกชื�อหนึ�งวา่ปราสาทอีกา 
ซึ� งเป็นว่าตวัปราสาทเป็นสีดาํ โดยปราสาทมีสะพานเป็นทางเชื�อมต่อกับสวน เป็นแหล่ง
ท่องเที�ยวที�ไม่ควรพลาดเมื�อไดม้าเยื�อน จากนั�นเดินทางสู่หมู่บา้น ครุาชิกิ Kurashiki เป็นเมืองท่า
การคา้ ที�มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานมาตั�งแต่ยุคเอโดะ สมยัก่อนเคยเป็นเมืองที�มีพ่อคา้ทาํการคา้
แลว้เจริญมั�งค ั�งมากมาย อิสระใหท้่านไดช้มเมือง พร้อมบนัทึกภาพตามอธัยาศยั จากนั�นนาํท่าน
เดินทางกลบัสู่โอกายาม่า 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า /  นาํเขา้ที�พกั HOTEL GRANVIA OKAYAMA หรือเทียบเท่า  
 

วนัพุธที� 17 เมษายน พ.ศ. 2562 (5)  โอกายาม่า – โชโดะชิมะ – ฮิเมจ ิ
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื�อไปยงัเกาะ โชโดะชิมะ Shodoshima เป็นเกาะที�มีขนาดใหญ่ที�สุด
ภายในจงัหวดัคางาวะ คาํวา่ โชโดะ ความหมายตามอกัษรคนัจิ แปลวา่ ถ ั�วน้อย ซึ� งในอดีตเกาะนี�
มีผลผลิตมากมายจากถั�ว แต่ในปัจจุบนัเกาะนี�มีผลผลิตมะกอก เป็นจาํนวนมาก และตน้มะกอก
อยู่เตม็เกาะ 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�ปุ่ น หุบเขาคงัคะเคเคยเป็นบริเวณภูเขาไฟมาก่อน ที�นี� จึงสวยเป็นพิเศษด้วยแร่ธาตุที�อุดม
สมบูรณ์บวกกบัปรากฎการณ์ของหินที�เกิดขึ�นหลงัจากภูเขาไฟ นาํท่านนั�งกระเช้า ดว้ยความสูง 
612 เมตร ระหวา่งทางจะพบมิติของผาหิน และที�สวยที�สุดคงจะไม่พน้ช่วงฤดูใบไมร่้วง ที�ใบไม้
จะแปรเปลี�ยนเป็นสีส้ม และ แดง จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื�อเดินทางสู่ ฮิเมจ ิ

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า  / นาํเขา้ที�พกั HOTEL MONTEREY HIMEJI หรือเทียบเท่า 
 
วนัพฤหัสบดทีี� 18 เมษายน พ.ศ. 2562 (6)  ฮิเมจ ิ– โกเบ – อาริมะ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํชม ปราสาทฮิเมจิ เป็นสิ�งก่อสร้างที�เก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ�งที�เหลือรอดมาจากยุคสงคราม และ
ไดรั้บการยกย่องจากยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกและสมบตัิประจาํชาติญี�ปุ่ นเมื�อเดือนธันวาคม ปี 
1993 ถือวา่เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที�มีงดงามที�สุดในญี�ปุ่น ชาวญี�ปุ่นนิยมเรียกในชื�อวา่ ปราสาทนก
กระสาขาว ซึ�งมีที�มาจากพื�นผิวปราสาทภายนอกซึ�งมีสีขาวสวา่ง ในปัจจุบนัปราสาทฮิเมจิไดข้ึ�น
ทะเบียนเป็นสมบตัิประจาํชาติญี�ปุ่ นและมรดกโลก 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ โกเบ เมืองท่าพาณิชย์หลกัของญี�ปุ่ นซึ� งติดต่อค้าขายกบัจีนตั�งแต่ยุคเอโดะ             

เมื�อเริ�มเปิดประเทศทาํการคา้กบัอเมริกาและยุโรปในสมยัเมจิ โกเบก็ไดก้ลายเป็นท่าเรือสําคญั
ของญี�ปุ่ น จากนั�นนาํท่านสู่ ท่าเรือโกเบ หรือ KOBE PORT ให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศและ
ทศันียภาพยามริมอ่าวโกเบอนัสุดแสนจะสบายและโรแมนติก ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมของ
หนุ่มสาวชาวญี�ปุ่ นและยงัเป็นที�ต ั�งของ โกเบฮาเบอร์แลนด์ แหล่งบนัเทิงริมทะเลที�รวบรวมทั�ง

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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หา้งสรรพสินคา้ ร้านอาหาร โรงหนงัไปจนถึงสวนสนุกไวค้รบครัน ชมบริเวณ อนุสรณ์ที�ระลึก
แผ่นดินไหวโกเบ ที�จดัแสดงร่องรอยพื�นที�ริมอ่าวที�ไดรั้บความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั� งใหญ่
เมื�อปีค.ศ. 1995 เพื�อเป็นหลกัฐานถึงอนุชนรุ่นหลงั พร้อมอธิบายถึงเหตุการณ์ที�เกิดขึ�น ณ วนั
แผ่นดินไหวและการบูรณะซ่อมแซมเมืองใหก้ลบัมาสวยงามอีกครั� ง จากนั�นนาํเดินทางสู่ อาริมะ
ออนเซ็น  แหล่งนํ�าพุร้อนที�มีคุณภาพที�ดีที�สุดติดอนัดบัหนึ�งในสามของประเทศญี�ปุ่ น นํ� าพุร้อน
บริเวณนี� อุดมไปดว้ยแร่ธาตุหลกั 9 ชนิด ไม่ว่าจะเป็น ธาตุเหล็ก กํามะถนั ไฮโดรคาบอเนต             
คลอไรด ์ซลัเฟด เป็นตน้ จึงมีชื�อเสียงในดา้นการรักษาโรค  

ค ํ�า นาํเขา้ที�พกั ARIMA GRAND HOTEL  หรือเทียบเท่า  
 รับประทานอาหารคํ�าภายในโรงแรม  
 

วนัศุกร์ที� 19 เมษายน พ.ศ. 2562 (7)  โกเบ – โอซาก้า – กรุงเทพฯ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านชม โอซาก้าอควาเรี�ยม พิพิธภณัฑส์ัตวน์ํ�าขนาดใหญ่ที�สุดในโลกซึ� งจดัแสดงธรรมชาติที�

อยู่ลอ้มรอบมหาสมุทรแปซิฟิก ภายในมีแทงก์นํ�าขนาดใหญ่จาํนวน 14 แทงก์ และลึกถึง 9 เมตร 
มีปริมาณนํ�ารวมทั�งหมด 11,000 ตนั ที�สร้างให้สัตวน์ํ� าหลากหลายชนิดจากทั�วทุกมุมโลกไดอ้ยู่
กนัอย่างอิสระ ท่านจะไดต้ื�นตาตื�นใจกบัปลาฉลามวาฬซึ� งเป็นปลาที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในโลก
แหวกวา่ยอยู่ในอควาเรี�ยม และเพลิดเพลินกบัปลาโลมา ปลาอโรวาน่ายกัษ ์ปูแมงมุม  นากทะเล 
และนกเพนกวนิ เป็นตน้  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
17.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� TG 673 
21.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั�น 2 ประตู บี และ ซี) 
 
*** หมายเหตุ *** 
 ในกรณีที�ท่านมีความประสงค์ที�จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทางกบัคณะทวัร์      
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง หรือออกนอกประเทศใดประเทศ
หนึ�ง เพราะ หนังสือเดินทางราชการ ใช้สําหรับไปราชการเท่านั�น ไม่สามารถนาํมาใช้ในการเดินทางไปท่องเที�ยว
ได ้

 

 

ระเบียบการสํารองที�นั�งทัวร์ญี�ปุ่น ** (โทรศัพท์ตดิต่อหมายเลขภายใน 146) 
1. สํารองที�นั�งล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั พร้อมยื�นหลกัฐานประกอบการยื�นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่านละ 

20,000.- บาท เงินส่วนที�เหลือบริษทัฯ ขอรับชาํระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 15 วนั 
2. กรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเก็บค่าใช้จ่ายใน

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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อตัราค่าบริการ 
(ราคาสาํหรับผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ�นไป) 

พกัห้องคู่ ท่านละ  119,000.- บาท 
เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี / มเีตยีง (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1- 2 ท่าน) 115,000.- บาท 
เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี / ไม่มเีตยีง (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 109,000.- บาท 
พกัห้องเดี�ยว เพิ�มท่านละ       18,000.- บาท 
 

อตัรานี�รวม 
 ตั�วเครื�องบินชั�นทศันาจร ไป-กลบั ตามรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหวา่งการเดินทาง (ไม่คุม้ครองโรคประจาํตวั) 

 ค่าใชจ้่ายในต่างประเทศ ประกอบดว้ย :- 

 ค่าที�พกัในโรงแรมที�ไดเ้ลือกสรรแลว้ ตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารทุกมื�อตามที�ระบุในรายการ 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง 

 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการ 

 ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื�อนยา้ยสัมภาระ และกระเป๋าเดินทาง 

 บริการนํ�าดื�มระหวา่งวนั ท่านละ 1 ขวดต่อวนั 

 หวัหนา้ทวัร์ที�มีประสบการณ์คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าบริการในการจดันาํเที�ยว และภาษีมูลค่าเพิ�ม (จากอตัราค่าบริการ) 

ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศญี�ปุ่ น (ถ้าต้องการ) *** ในกรณีอยู่เกิน 15 วัน ต้องขอวีซ่าประเทศญี�ปุ่ น ***  

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากการทาํหนงัสือเดินทางหายระหวา่งท่องเที�ยว 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
หมายเหตุ 
ราคาและรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมที�พกั  

ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง 

  

 

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ดี ทวัร์ 
       15 มกราคม 2562 
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