Inside Japan 7 Days

“ยูเรชิโนะออนเซ็น” เป็ นออนเซ็นทีมีชอเสี
ื ยงว่าเป็ น 1 ใน 3 ของออนเซ็น
ทีทําให้มีผวิ สวยและมีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 1300 ปี
ฟูกูโอกะ – เบ็บปุ – โอกายาม่า – คุราชิกิ – โชโดะชิมะ – ฮิเมจิ – โกเบ – โอซาก้า
กําหนดการเดินทาง

วันเสาร์ ที 13 เมษายน พ.ศ. 2562 (1)
21.50 น.

คณะพร้ อ มกันทีสนามบิน สุ วรรณภู มิอาคารผู้ โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชั น 4 พบกับ
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ บริ เวณแถว D สายการบินไทยเคาน์ เตอร์ 7-12
(หมายเหตุ เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย เข้ าประตู 2)

วันอาทิตย์ที 14 เมษายน พ.ศ. 2562 (2)
00.50 น.
08.00 น.

เทียง

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ – ฟูกูโอกะ – เบ็บปุ – ยูเรชิโนะ

ออกเดินทางสู่ ฟุกูโอกะ โดยเทียวบินที TG 648
ถึงฟูกูโอกะ เมืองศูนย์กลางการปกครองเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการคมนาคมของเกาะคิวชู
นํา ท่า นออกเดินทางสู่ เมืองเบ็ บ ปุ เมืองแห่ งบ่อนําแร่ ธ รรมชาติ และเป็ นเมืองตากอากาศทีมี
ชือเสี ยงทีสุ ดอีกแห่งหนึงของเกาะคิวชิวซึ งตังอยู่ริมอ่าวเบ็บปุ
(ระยะทางจาก ฟูกูโอกะ – เบ็บปุ ประมาณ 146 กม.)
รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

คํา

นําท่านเยียมชม จิโกกุเมกุริ สถานทีท่องเทียวของเบ็บปุทีไม่ควรพลาด ได้รับฉายาว่า บ่ อนํ านรก
สี สันจากแร่ ธาตุทีเข้มข้นก่อให้เกิดสี สดสวยสะดุดตา อาทิ สี แดง สี ฟ้า สี เขียว และบ่อโคลนเดือด
ทีอุดมด้วยแร่ ธาตุเข้มข้น บางบ่ออาจมีความลึกถึง 120 เมตร และมีความร้ อนสู งถึง 98 องศา
จากนันนําท่านสัมผัสประสบการณ์ แปลกใหม่ อบทรายร้ อน ทีทุกคนไม่ควรพลาด เพราะคน
ญีปุ่ นเชื อว่าการอบทรายร้ อนนันจะทําให้ผิวพรรณดีโลหิ ตหมุนเวียนดีขึน และบรรเทาอาการ
ปวดเมือย ปวดไขข้อ ปวดกระดูกต่างๆ หลังจากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองออนเซน ยูเรชิ โนะ
(URESHINO ONSEN) เป็ นเมืองออนเซนทีมีนาแร่
ํ ธรรมชาติทีดีทีสุ ดแห่ งหนึ งของเกาะคิวชู
(Kyushu) และเป็ นหนึงใน 3 ออนเซนทีดีทีสุ ดสําหรับผิวในญีปุ่ น
(ระยะทางจาก เบ็บปุ – ยูเรชิ โนะ ประมาณ 180 กม.)
นําเข้าทีพัก WATAYA BESSO (JAPANESE STYLE ROOM) หรื อเทียบเท่า รี สอร์ ททีมีบ่อ
นําแร่ ธรรมชาติ ท่านสามารถ พักผ่อนสบายๆ กับบรรยากาศแบบโรงแรมโบราณของญีปุ่ น หรื อ
แช่นาแร่
ํ เพือสุ ขภาพร่ างกายทีดีและผิวพรรณเปล่งปลังสดใส
รับประทานอาหารคําภายในโรงแรม

วันจันทร์ ที 15 เมษายน พ.ศ. 2562 (3)
เช้า

เทียง
บ่าย
คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ฟุกุโอกะ นําท่านนมัสการ ศาลเจ้ าดาไซฟุ (Dasaifu Tenmangu) ศาลเจ้าอัน
เก่ าแก่ และใหญ่ทีสุ ดของคิวชิ ว เชื อกันว่าศาลเจ้าแห่ งนี เป็ นทีสถิตย์ของเทพเจ้าแห่ งการศึ กษา
ดังนันช่วงการสอบเข้าเรี ยนจะมีนกั เรี ยนมาขอพรสักการะบูชากันมากมาย
(ระยะทางจาก ยูเรชิ โนะ – ฟุกุโอกะ ประมาณ 84 กม.)
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านขึน ฟูกูโอกะทาวเวอร์ ซึ งมีความสู ง 234 เมตร และถือเป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองฟุกูโอกะ
อิสระให้ท่านดูทศั นียภาพแบบพาโนราม่าของเมืองฟูกุโอกะ จากจุดชมวิวทีมีความสู งจากพืนดิน
ถึง 123 เมตร
รับประทานอาหารคํา
นําเข้าทีพักโรงแรม ROYAL PARK HOTEL THE FUKUOKA หรื อเทียบเท่า
*** กรุ ณาจัดเตรี ยมกระเป๋ าใบเล็กสําหรั บเข้ าพัก 1 คืนทีเมืองโอกายาม่ า และ กระเป๋ าใบใหญ่ 1 ใบ
ต่ อท่ านจะถูกนําส่ งล่ วงหน้ าไปยังเมืองฮิ เมจิ ***

วันอังคารที 16 เมษายน พ.ศ. 2562 (4)
เช้า

เทียง
บ่าย

ยูเรชิโนะ – ฟูกูโอกะ

ฟูกูโอกะ – โอกายาม่า – คุราชิกิ – โอกายาม่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟฮากาตะ เพือเดินทางสู่ โอกายาม่าโดยรถไฟ “บุ ลเล็ท เทรน” ที
โด่งดังแล่นด้วยความเร็ ว 220 กม. / ชม. **จากโรงแรมเดินทางไปสถานี รถไฟประมาณ 10 นาที
โดยการเดิน**
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ โอกายาม่ า Okayama ซึ งตังอยู่ดา้ นตะวันออกสุ ดของภูมิภาคจูโคขุ และทําเลที
อยู่ริมทะเล ทําให้เมืองแห่ งนี มีภูมิอากาศค่อนข้างอบอุ่น และอีกทังยังมีชือเสี ยงในการปลูกลูก
ท้อ นําท่านชม สวนโอกายาม่ า Korakuen Garden ถูกสร้ างขึนในปี ค.ศ.1687 และเป็ นสวนทีถูก
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เลือกให้เป็ น 1 ใน 3 สวนทีสวยทีสุ ดในญีปุ่ น ซึ งมีภูมิทศั น์ทีสวยงาม สวนถูกจัดแบบผสมผสาน
ระหว่างสายนํา ใบหญ้า และนาข้า ว และยังเป็ นอีก หนึ งในสถานทีเมือถึ งฤดูใบไม้เปลียนสี
ต้นไม้ ใบไม้ต่างๆ พากันพลัดสี อย่างสวยงาม ชมปราสาทโอกายาม่ า มีอีกชือหนึงว่าปราสาทอีกา
ซึ งเป็ นว่ า ตัว ปราสาทเป็ นสี ดาํ โดยปราสาทมี ส ะพานเป็ นทางเชื อมต่อ กับสวน เป็ นแหล่ ง
ท่องเทียวทีไม่ควรพลาดเมือได้มาเยือน จากนันเดินทางสู่ หมู่บา้ น คุราชิกิ Kurashiki เป็ นเมืองท่า
การค้า ทีมีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานมาตังแต่ยุคเอโดะ สมัยก่อนเคยเป็ นเมืองทีมีพ่อค้าทําการค้า
แล้วเจริ ญมังคังมากมาย อิสระให้ท่านได้ชมเมือง พร้ อมบันทึกภาพตามอัธยาศัย จากนันนําท่าน
เดินทางกลับสู่ โอกายาม่า
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก HOTEL GRANVIA OKAYAMA หรื อเทียบเท่า

วันพุธที 17 เมษายน พ.ศ. 2562 (5)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่า นเดินทางสู่ ท่าเรื อ เพือไปยัง เกาะ โชโดะชิ มะ Shodoshima เป็ นเกาะทีมีขนาดใหญ่ทีสุ ด
ภายในจังหวัดคางาวะ คําว่า โชโดะ ความหมายตามอักษรคันจิ แปลว่า ถัวน้อย ซึ งในอดีตเกาะนี
มีผลผลิตมากมายจากถัว แต่ในปั จจุบนั เกาะนี มีผลผลิตมะกอก เป็ นจํานวนมาก และต้นมะกอก
อยู่เต็มเกาะ จนบนเกาะนีมีบรรยากาศคล้ายเมืองหนึ งในประเทศอิตาลี นําท่านชม สวนมะกอก
Olive Park ถือเป็ นจุดแลนด์มาร์ กเป็ นเกาะนี เลยก็ว่าได้ และยังมีสวนสมุรไพรในเรื อนกระจก
พร้ อมทังร้ านขายของทีระลึก และพลาดไม่ได้กบั การลิมลองไอศกรี มซอฟต์มะกอก
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาคังคะเค (Kankakei Gorge) หนึ งในสามหุ บเขาทีสวยทีสุ ดในประเทศ
ญีปุ่ น หุ บเขาคัง คะเคเคยเป็ นบริ เ วณภู เ ขาไฟมาก่ อ น ทีนี จึง สวยเป็ นพิเ ศษด้วยแร่ ธ าตุทีอุ ดม
สมบูรณ์บวกกับปรากฎการณ์ของหินทีเกิดขึนหลังจากภูเขาไฟ นําท่านนังกระเช้า ด้วยความสู ง
612 เมตร ระหว่างทางจะพบมิติของผาหิน และทีสวยทีสุ ดคงจะไม่พน้ ช่ วงฤดูใบไม้ร่วง ทีใบไม้
จะแปรเปลียนเป็ นสี ส้ม และ แดง จากนันนําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อเพือเดินทางสู่ ฮิเมจิ
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก HOTEL MONTEREY HIMEJI หรื อเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที 18 เมษายน พ.ศ. 2562 (6)
เช้า

เทียง
บ่าย

โอกายาม่า – โชโดะชิมะ – ฮิเมจิ

ฮิเมจิ – โกเบ – อาริมะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําชม ปราสาทฮิ เมจิ เป็ นสิ งก่ อสร้ างทีเก่ าแก่ ทีสุ ดแห่ งหนึ งทีเหลือรอดมาจากยุคสงคราม และ
ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกและสมบัติประจําชาติญีปุ่ นเมือเดือนธันวาคม ปี
1993 ถือว่าเป็ น 1 ใน 3 ปราสาททีมีงดงามทีสุ ดในญีปุ่ น ชาวญีปุ่ นนิยมเรี ยกในชือว่า ปราสาทนก
กระสาขาว ซึ งมีทีมาจากพืนผิวปราสาทภายนอกซึ งมีสีขาวสว่าง ในปั จจุบนั ปราสาทฮิเมจิได้ขึน
ทะเบียนเป็ นสมบัติประจําชาติญีปุ่ นและมรดกโลก
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่า นเดิน ทางสู่ โกเบ เมืองท่าพาณิ ชย์หลักของญีปุ่ นซึ งติดต่อค้าขายกับจีนตังแต่ยุคเอโดะ
เมือเริ มเปิ ดประเทศทําการค้ากับอเมริ กาและยุโรปในสมัยเมจิ โกเบก็ได้กลายเป็ นท่าเรื อสําคัญ
ของญีปุ่ น จากนันนําท่านสู่ ท่ าเรื อโกเบ หรื อ KOBE PORT ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและ
ทัศนี ยภาพยามริ มอ่าวโกเบอัน สุ ดแสนจะสบายและโรแมนติก ถือเป็ นจุดนัดพบยอดนิ ยมของ
หนุ่มสาวชาวญีปุ่ นและยังเป็ นทีตังของ โกเบฮาเบอร์ แลนด์ แหล่งบันเทิงริ มทะเลทีรวบรวมทัง
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ห้างสรรพสิ นค้า ร้ านอาหาร โรงหนังไปจนถึงสวนสนุกไว้ครบครั น ชมบริ เวณ อนุ สรณ์ ทีระลึก
แผ่นดินไหวโกเบ ทีจัดแสดงร่ องรอยพืนทีริ มอ่าวทีได้รับความเสี ยหายจากแผ่นดินไหวครั งใหญ่
เมือปี ค.ศ. 1995 เพือเป็ นหลักฐานถึงอนุ ชนรุ่ นหลัง พร้ อมอธิ บายถึงเหตุการณ์ ทีเกิ ดขึน ณ วัน
แผ่นดินไหวและการบูรณะซ่ อมแซมเมืองให้กลับมาสวยงามอีกครัง จากนันนําเดินทางสู่ อาริ มะ
ออนเซ็ น แหล่งนําพุร้อนทีมีคุณภาพทีดีทีสุ ดติดอันดับหนึ งในสามของประเทศญีปุ่ น นําพุร้อน
บริ เ วณนี อุ ดมไปด้วยแร่ ธ าตุหลัก 9 ชนิ ด ไม่ว่า จะเป็ น ธาตุเหล็ก กํา มะถัน ไฮโดรคาบอเนต
คลอไรด์ ซัลเฟด เป็ นต้น จึงมีชือเสี ยงในด้านการรักษาโรค
นําเข้าทีพัก ARIMA GRAND HOTEL หรื อเทียบเท่า
รับประทานอาหารคําภายในโรงแรม

วันศุ กร์ ที 19 เมษายน พ.ศ. 2562 (7)
เช้า

เทียง
บ่าย
17.35 น.
21.25 น.

โกเบ – โอซาก้า – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม โอซาก้ าอควาเรี ยม พิพิธภัณฑ์สัตว์นาขนาดใหญ่
ํ
ทีสุ ดในโลกซึ งจัดแสดงธรรมชาติที
อยู่ลอ้ มรอบมหาสมุทรแปซิ ฟิก ภายในมีแทงก์นาขนาดใหญ่
ํ
จาํ นวน 14 แทงก์ และลึกถึง 9 เมตร
มีปริ มาณนํารวมทังหมด 11,000 ตัน ทีสร้ างให้สัตว์นาหลากหลายชนิ
ํ
ดจากทัวทุกมุมโลกได้อยู่
กันอย่างอิสระ ท่านจะได้ตืนตาตืนใจกับปลาฉลามวาฬซึ งเป็ นปลาทีมีขนาดใหญ่ทีสุ ดในโลก
แหวกว่ายอยู่ในอควาเรี ยม และเพลิดเพลินกับปลาโลมา ปลาอโรวาน่ ายักษ์ ปูแมงมุม นากทะเล
และนกเพนกวิน เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน
ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเทียวบินที TG 673
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้ า ชัน 2 ประตู บี และ ซี )

*** หมายเหตุ ***
ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์ทีจะใช้ หนั งสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นําเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิ เสธการเข้าเมือง หรื อออกนอกประเทศใดประเทศ
หนึง เพราะ หนังสื อเดินทางราชการ ใช้ สําหรั บไปราชการเท่ านั น ไม่สามารถนํามาใช้ในการเดินทางไปท่องเทียว
ได้


ระเบียบการสํารองทีนังทัวร์ ญีปุ่ น ** (โทรศัพท์ ตดิ ต่อหมายเลขภายใน 146)
1. สํารองทีนังล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้ อมยืนหลักฐานประกอบการยืนขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่ านละ
20,000.- บาท เงินส่ วนทีเหลือบริ ษทั ฯ ขอรับชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. กรณี ทีท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้ อมคณะได้ดว้ 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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อัตราค่าบริการ
(ราคาสําหรั บผู้ใหญ่ 15 ท่ านขึนไป)
พักห้ องคู่ ท่ านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี / มีเตียง (พักรวมกับผู้ใหญ่ 1- 2 ท่ าน)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี / ไม่มเี ตียง (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักห้ องเดียว เพิมท่ านละ

119,000.- บาท
115,000.- บาท
109,000.- บาท
18,000.- บาท

อัตรานีรวม
ตัวเครื องบินชันทัศนาจร ไป-กลับ ตามรายการ
ค่าภาษีสนามบินกรุ งเทพฯ และต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง (ไม่คมุ้ ครองโรคประจําตัว)
ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย : ค่าทีพักในโรงแรมทีได้เลือกสรรแล้ว ตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารทุกมือตามทีระบุในรายการ
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการ
 ค่าทิป และค่าบริ การในการเคลือนย้ายสัมภาระ และกระเป๋ าเดินทาง
 บริ การนําดืมระหว่างวัน ท่านละ 1 ขวดต่อวัน
 หัวหน้าทัวร์ ทีมีประสบการณ์คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าบริ การในการจัดนําเทียว และภาษีมูลค่าเพิม (จากอัตราค่าบริ การ)






ไม่รวม

 ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญีปุ่ น (ถ้าต้องการ) *** ในกรณีอยู่เกิน 15 วัน ต้องขอวีซ่าประเทศญีปุ่ น ***
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสื อเดินทางหายระหว่างท่องเทียว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหาร และเครื องดืมทีสังพิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
หมายเหตุ
ราคาและรายการนี อาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมทังนี ขึนอยู่กบั สภาวะของสายการบิน โรงแรมทีพัก
ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง


วางใจเมือไปกับ เอ็ม ดี ทัวร์
15 มกราคม 2562
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