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บินตรงลงมัตสึยาม�าโดย NEW GEN AIRLINES  

มัตสึยาม�า โอโนมิจิ ฮิโรชิม�า อิมาบาริ  
ท�องเท่ียวไม�เหมือนใคร เส6นทางใหม�แกะกล�อง 

วัดเซนโคจิ ข้ึนกระเช6าชมวิวเมืองโอโนมิจ 
ชมเทศกาลไฟฮิโรชิมา ดรีมมิเนช่ัน สะพานคินไตเคียว  



 

 

เสาโทริอิลอยน้ํา ศาลเจ6าอิสึกุชิมะ   
พิพิธภัณฑFผ6าขนหนูอิมาบาริ ปราสาทมัตสึมาย�า 

FREE WIFI ON BUS 
อัตราค�าบริการ 

 
** ปล. ไม�มีราคาเด็ก เนื่องจากเปQนราคาพิเศษ // **เด็ก อายุไม�ถึง 2 ปU (Infant) ราคา 15,000.-** 

ราคายังไม�รวมทิป 1,900 บาท/ท�าน  
รายการทัวรF 

วันแรก      กรุงเทพฯ   สนามบินสุวรรณภูมิ    

23.00 น. พร�อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ  เคานFเตอรFสายการบิน NEW GEN AIRLINES เจ�าหน�าท่ีของบริษัทฯ 
คอยให�การต�อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบินนิวเจน แอรFเวยFส  โดยเครื่องบินท่ีใช6จะเปQนเครื่องโบอ้ิง B737-800 ท่ีนั่งช้ันประหยัด
จํานวน 189 ท่ีนั่ง มีบริการอาหารและน้ําดื่มบนเครื่อง 

วันท่ีสอง   สนามบินมัตสึยาม�า –  โอโนมิจิ – วัดเซนโกจิ – ข้ึนกระเช6า – สวนสันติภาพ – เทศกาลไฟฮิโรชิม�า                                                                              
(-/L/-) 

02.05 น. เหิรฟ%าสู' เมืองมัตสึยาม'า ประเทศญ่ีปุ.น โดยเท่ียวบินท่ี E3XXX 
09.45 น. เดินทางถึง สนามบินมัตสึยาม�า ประเทศญ่ีปุbน นําท'านผ'านข้ันตอนการตรวจคนเข�าเมืองและศุลกากร 

เรียบร�อยแล�ว (เวลาท่ีญ่ีปุbน เร็วกว�าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง ) 
กรุณาปรับนาฬิกาของท'านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีปุbนไม�
อนุญาตให6นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตวF พืช ผัก ผลไม6 เข6าประเทศ หากฝbาฝeนมีโทษปรับและจับ 

11.00 น. นําท'านเดินทางสู'เมืองโอโนมิจิ (Onomichi) ต้ังอยู'ทางตะวันออกเฉียงใต�ของจังหวัดฮิโรชิมะ
(Hiroshima) มีทะเลท่ีสงบและภูเขาโอบล�อมตัวเมืองท่ีหันหน�าออกสู'ทะเลเซโตะใน (Seto Inland Sea) 
ทําหน�าท่ีเปJนเมืองลําเลียงสินค�าทางทะเลมามายาวนาน การเดินข้ึนบันไดหรือเนินภูเขาเพ่ือชมวิวของ
ทะเล และระบบทางน้ําท่ีลัดเลาะไปตามตรอกซอยของโอโนมิจิ ช'วยให�เพลิดเพลินกับภูมิทัศนLทาง
ธรรมชาติและประวัติศาสตรL  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

วันเดินทาง 
ผู6ใหญ�  

พักห6องละ  
2-3 ท�าน 

เด็กอายุ  
2 -12 ปU  

พักกับผู6ใหญ� 1 
ท�าน 

เด็กอายุต่ํากว�า 
12 ปU พักกับ
ผู6ใหญ� 2 ท�าน  

(ไม�มีเตียงเสริม) 

พักเดี่ยวจ�ายเพ่ิม 

29 ธันวาคม 61 – 3 มกราคม 62 29,999.- 29,999.- 26,999.- 8,500.- 



 

 

บ�าย นําท'าน ข้ึนกระเช6า (Ropeway) สู�ว ัด เซน โคจิ (Senkoji Temple)  สถานท่ีท'องเท่ียวท่ีเปJน
สัญลักษณLของเมืองโอโนมิจิ ซ่ึงเพลิดเพลินกับทิวทัศนLทางธรรมชาติได�ตลอดท้ัง 4 ฤดู วัดในสมัยโบราณ
แห'งนี้ มีหอระฆัง (Shoro) ท่ีมีชื่อเสียงอยู'ในวิหารสีแดง ท่ีเสียงระฆังจะดังข้ึนในคืนส'งท�ายปQ ถัดจาก
วิหารหลักจะมีก�อนหินขนาดใหญ' ในอดีตมีลําแสงสาดส'องไปบนอัญมณีท่ีอยู'บนหิน จนกลายเปJนแลน
มารLคสําคัญ ได�เวลาพอสมควร 

 นําท'านเดินทางสู'เมืองฮิโรชิม�า (Hiroshima) ต้ังอยู'ทางตอนใต�ของประเทศญ่ีปุ.น เคยโดนระเบิด
ปรมาณูในสมัยสงครามโลกครั้งท่ีสอง แต'ปRจจุบันฮิโรชิม'ากลายเปJนเมืองเขียวชอุ'ม ท่ีมีเสน'หLน'าท'องเท่ียว 
และมีมรดกโลกถึงสองแห'ง นอกจากนี้ยังสถานท่ีท'องเท่ียวท่ีชาวไทยยังไม'ค'อยรู�จักอีกมากมาย 
ได�เวลาพอสมควรนําท'านเดินทางสู' สวนสันติภาพฮิโรชิม�า (Hiroshima Peace Memorial)  หรือท่ี
ชาวญ่ีปุ.นเรียกกันว'า Genbaku Dome นั้นก็เปรียบเหมือนเปJนอนุสรณLสถานเพ่ือรําลึกถึงเหตุการณLแห'ง
ความสูญเสียเม่ือครั้งท่ีเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีท่ีต้ังอยู'ใน Hiroshima Peace Memorial Park ซ่ึง
เปJนสวนแห'งความทรงจําท่ีต้ังอยู'กลางเมืองฮิโรชิมา ท่ีนี่เปJนศูนยLรวมสิ่งก'อสร�างต'าง ๆ ท่ีสร�างข้ึนเพ่ือ
รําลึก ในอดีตนั้น ท่ีนี่ถูกสร�างข้ึนเพ่ือเปJนการกระตุ�นเศรษฐกิจท่ีกําลังเติบโตของเมืองฮิโรชิมา รูปแบบ
การก'อสร�างถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาว Czech ท่ีชื่อว'า Jan Letzel ซ่ึงรูปแบบของสถาปRตยกรรม
สไตลLยุโรปแห'งนี้ถือว'ามีความโดดเด'นมาก เม่ือเทียบกับบ�านเรือนในสมัยก'อนท่ีสร�างด�วยไม�และมีแค' 2 
ชั้น ท่ีนี่ถูกเปลี่ยนชื่ออยู'หลายครั้ง และในท่ีสุดก็มาลงตัวท่ีชื่อ Hiroshima Prefectural Industrial 
Promotion Hall โดยถูกใช�เปJนพ้ืนท่ีในการประชาสัมพันธLอุตสาหกรรมของเมืองฮิโรชิมา จนเม่ือเข�าสู'
สงคราม ท่ีนี่ถูกเปลี่ยนเปJนศูนยLบัญชาการการรบ และท�ายท่ีสุดก็ถูกทําลายโดยระเบิดปรมาณูเม่ือวันท่ี 
6 สิงหาคม ปQ 1945 โดมแห'งนี้ถูกสงครามอันโหดร�ายทําลายจนเสียอย'างหนัก เหลือไว�เพียงตัวอาคาร
ส'วนหนึ่งและโครงเหล็กของยอดหลังคาโดมไว�ให�ดูต'างหน�าเท'านั้น และเม่ือเข�าสู'ช'วงการบูรณะเมืองนั้นก็
เคยมีการวางแผนจะรื้อซากปรักหักพังแห'งนี้ออกไป แต'ก็มีชาวเมืองบางส'วนท่ีเห็นต'างและอยากเก็บโดม
แห'งนี้ไว� จนกระท่ังปQ 1966 มีข�อสรุปท่ีชัดเจนว'าจะอนุรักษLโดมแห'งนี้ไว� และเปลี่ยนชื่อใหม'เปJน 
“Atomicbomb Dome” (A-bomb Dome) ปRจจุบันท่ีนี่ได�รับการข้ึนทะเบียนเปJนมรดกโลกจาก 
UNESCO เม่ือปQ 1996 เปJนท่ีเรียบร�อยเพ่ือเปJนอนุสรณLเตือนใจถึงความน'าสะพรึงกลัวของระเบิด
ปรมาณู และถือเปJนสัญลักษณLแห'งสันติภาพของโลกอีกด�วย  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ํา เพ่ือไม�เปwนการรบกวนเวลาดูเทศกาลไฟ 
เท่ียวชมเทศกาลไฟ Hiroshima Dreamination งานเทศกาลประดับไฟ สัญลักษณLประจําฤดูหนาว
ของเมืองฮิโรชิม'า จะจัดข้ึนเปJนระยะเวลาท้ังหมด 48 วัน ต้ังแต'วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันท่ี 3 
มกราคม 2562 ท้ังบริเวณใจกลางเมืองของฮิโรชิมา ตลอดระยะทางกว'า 2 กิโลเมตรจาก Peace 

Boulevard (Heiwa Ōdori) เหนือจรดใต� จะถูกประดับประดาไปด�วยแสงไฟในยามคํ่าคืน ภายใต�ธีม 
Never-never Land ด�วยหลอดไฟกว'า 1.4 ล�านดวง 
 
 
 
 
 
 
 

 
พักท่ี โรงแรม Granvia Hotel Hiroshima หรือเทียบเท�าระดับเดียวกัน  (3 คืน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสาม   สะพานคินไตเคียว – ศาลเจ6าอิสึกุชิมะ – ช6อปปyzงเอาทFเลท – ช6อปปyzงย�านฮงโดริ                                                        
                                                                                                                            (B/-/D) 

เช6า       รับประทานอาหารเช6า ณ ห6องอาหารของโรงแรม  
นําท'านเดินทางสู'สะพานคินไตเคียว (Kintai Bridge) เปJนสะพานไม6ท่ีสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของ
ญ่ีปุbน อยู'ท่ีเมืองอิวะคุนิ (Iwakuni) ในจังหวัดยะมะงุชิ (Yamaguchi) มีลักษณะเปJนสะพานไม� 5 โค�ง 
กว�าง 5 เมตร ความยาว 193.3 เมตร และได�รับการข้ึนทะเบียนเปJนสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศ
ญ่ีปุ.นอีกด�วย สะพานนี้มีความสวยงามอยู'ในตัวของมันเอง และเม่ือยิ่งได�ชมไปพร�อมๆกับทัศนียภาพ
โดยรอบท่ีเปลี่ยนไปตามฤดูกาลท้ัง 4 ฤดูแล�ว ก็ยิ่งมีความสวยสดงดงามอย'างมากเลยทีเดียว  ได�เวลา
พอสมควร นําท'านเดินทางสู' ศาลเจ6าอิตสึคุชิมะ (Itsukushima Shrine) มีทําเลท่ีตั้งอยู'บนเกาะมิยาจิ
มา (Miyajima) ตามตํานานกล'าวไว�ว'าศาลเจ�าแห'งนี้ก'อสร�างข้ึนเม่ือช'วงศตวรรษท่ี 16 เพ่ือเปJนท่ีสถิต



 

 

ของธิดาแห'งเทพพายุและท�องทะเลท้ัง 3 องคL และเทพแห'งดวงอาทิตยLอามาเทราสุอีกด�วย ความโดด
เด'นของศาลเจ�าแห'งนี้อยู'ท่ีประตูโทริอิสีแดงท่ีต้ังตระหง'านอยู'กลางท�องทะเล มีโครงสร�างการออกแบบท่ี
แข็งแรงแบบไร�ตะปูตอก มีพ้ืนท่ีบางส'วนท่ียื่นออกไปในทะเล ทําให�ท่ีนี่ถูกกล'าวขานว'าเปJนศาลเจ�าลอย
น้ําเม่ือถึงช'วงเวลาท่ีน้ําทะเลหนุนสูง และหากล'องเรือมาใกล�บริเวณศาลเจ�าแล�วจะสามารถมองเห็น
เสมือนว'าศาลเจ�าและประตูโทริอิสีแดงนั้นกําลังล'องลอยอยู'บนผืนน้ําจริง ๆ และในช'วงเวลาท่ีน้ําลด
ตํ่าลง นักท'องเท่ียวจะสามารถเดินเข�าไปชมความมหัศจรรรยLอันสวยงามนี้ได�อย'างใกล�ชิดท่ีบริเวณฐาน
ของประตูโทริอิ และด�วยความสวยงามเช'นนี้เองทําให�ท่ีนี่ได�รับการจดทะเบียนเปJนมรดกโลกทางด�าน
วัฒนธรรมจากองคLการ UNESCO เม่ือปQ ค.ศ. 1996 และเปJนหนึ่งในสถานท่ีท'องเท่ียวยอดนิยมประจํา
เมืองฮิโรชิมาสําหรับนักท'องเท่ียวจากท่ัวโลกความสวยงามของศาลเจ�าวิวทะเลนี้ยังได�รับการกล'าวขาน
ว'าเปJน 1 ใน 3 ทิวทัศนLท่ีงดงามท่ีสุดในญ่ีปุ.นอีกด�วย ทําให�ท่ีนี่สามารถดึงดูดนักท'องเท่ียวให�มาเยือน
เกาะมิยาจิมาอย'างล�นหลาม โดยเฉพาะในช'วงฤดูร�อนท่ีถือเปJนช'วงแห'งการจุดดอกไม�ไฟด�วยแล�ว  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในเกาะมิยาจิมา  
บ�าย นําท'านเดินทางสู'ดิ เอาทFเลท ฮิโรชิม�า (The Outlet Hiroshima) ให�ท'านเพลิดเพลินกับการช�อปป{|ง

ใน แหล'งรวบรวมสินค�าสินค�าแบรนดLเนมมากมาย อาทิ, Salvatore Ferragamo, H&M, Bally, Kate 
Spade, Coach,Lacoste, Gap, Cath Kidson ฯลฯ รวมไปถึงเครื่องประดับและนาฬิกาหรูอย'าง Tag 
Heuer, Seiko, Citizen, Timex ฯลฯ และยังมีสินค�ากีฬาแฟชั่น อาทิ Under Armour, Nike, Puma, 
Adidas, Skechers, Reebok ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินค�าสําหรับคุณหนู Cath Kidson สินค�าอ่ืนๆ อีก
มากมาย (ร�านค�าอาจเปลี่ยนแปลงได�) 

 ได6เวลาพอสมควรนําท�านเดินทางกลับสู�ตัวเมืองฮิโรชิม�า 
นําท'านเที่ยวชมย�านร6านค6าฮงโดริ (Hiroshima Hondori Shotengai)แถวนี้เปJนย'านร�านค�าท่ี
มีทั้งร�านอาหาร ร�านขายผลิตภัณฑLพื้นเมือง ของแฟชั่น ของจิปาถะ ร�านขายยาต'าง ๆ ซึ่งนับว'า
ตอบสนองต'อความต�องการของขาช็อปได�เปJนอย'างดี ถ�าอยากจะซ้ือของฝากจากฮิโรชิม'า ต�องลอง



 

 

ไปที ่ Hiroshima Yume Plaz และ Nagasaki-ya ดูนอกจากนี ้ย ังมี Daiso ร�าน 100 เยนท่ี
ชาวต'างชาติชื่นชอบ  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
พักท่ี              โรงแรม Granvia Hotel Hiroshima หรือเทียบเท�าระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีส่ี  อิสระเต็มวันในฮิโรชิม�า ไม�มีรถบัสบริการ                                             (B/-/-) 

เช6า       รับประทานอาหารเช6า ณ ห6องอาหารของโรงแรม  
ให�ท'านอิสระเต็มวัน (ไม�มีรถบัสบริการ) 
อิสระช6อปปyzง หรือเดินทางสู�สถานท่ีท�องเท่ียวอ่ืนๆ โดยมีไกดLคอยให�คําแนะนําในการเดินทางและ
อํานวยความสะดวกแก'ทุกท'าน อาทิ 

 เกาะกระต�ายเกาะโอคุโนชิมะ(Okunoshima)  ต้ังอยู'ทางทิศตะวันออกกลางทะเลเซโตะ
(Seto Inland Sea) ซ่ึงอยู'ในเขตจังหวัดฮิโรชิม'า สรวงสวรรคLของคนรักกระต'าย บนเกาะแห'งนี้
นั้นเต็มไปด�วยกระต'ายป.าหลายร�อยตัวท่ีกระจายอยู'ท้ังในป.าและทางเดินท่ัวไป และกระต'ายก็
จะคุ�นเคยกับนักท'องเท่ียว เป{ดให�นักท'องเท่ียวสามารถให�อาหารได�ด�วย 

  ปราสาทฮิโรชิม�า (Hiroshima Castle) หรือมีอีกชื่อหนึ่งท่ีคนรู�จักกันว'า “ปราสาทปลา
คราฟ” แค'ชื่อก็น'าจะบ'งบอกแล�วใช'ม้ัยคะว'าต�องเปJนปราสาทท่ีต้ังอยู'ในจังหวัดฮิโรชิม'าแน'ๆ 
บอกได�ว'าปราสาทแห'งนี้ไม'ได�เหมือนๆกับปราสาทท่ีเคยเห็นท่ัวไปในญ่ีปุ.น เพราะเมืองฮิโรชิม'า
พัฒนาข้ึนมาแบบเมืองปราสาทแบบเดียวกับเมืองในญ่ีปุ.นส'วนใหญ' แตกต'างตรงท่ีฮิโรชิม'าเปJน
หนึ่งในไม' ก่ีเมืองรอบๆปราสาทยังเปJนศูนยLกลางการค�าขายในอดีตอีกด�วย อีกท้ังยังเปJน
ปราสาทท่ีต'างจากปราสาทท่ัวๆไปตรงท่ีจะสร�างบนพ้ืนท่ีราบ ไม'ใช'ปราสาทบนเนินเขาหรือยอด
เขาแบบท่ัวๆไป สูงประมาณ 5 ชั้น ล�อมรอบด�วยคูน้ํา 

 พิพิธภัณฑFศิลปะ (Hiroshima Art Museum) ที่สร�างขึ้นโดยธนาคารฮิโรชิม'าอายุร'วม 
100 ปQ แห'งนี้ตั้งอยู'บริเวณใจกลางเมืองฮิโรชิม'า ผลงานจัดแสดงส'วนใหญ'แล�วจะเปJนของ
จิตรกรแนว Impressionism ศิลปะสมัยใหม'ของฝรั่งเศส นอกจากนี้ก็ยังมีผลงานศิลปะ



 

 

สมัยใหม'ของญี่ปุ.นอย'างภาพวาดญี่ปุ.น-ตะวันตกกว'า 300 ชิ้นเลยทีเดียว ภายในอาคาร
หลักของพิพิธภัณฑLมีการจัดแสดงผลงานศิลปะกว'า 76 ชิ้น โดยมีการจัดนิทรรศการพิเศษ 
งานอีเว�นทLตามแต'ละฤดูกาล และคอนเสิรLตประจําพิพิธภัณฑLเปJนประจําทุกเดือน 

 วัดมิตากิเดระ (Mitaki-dera) ต้ังอยู'ระหว'างหุบเขามิตากิทางฝR�งตะวันตกเฉียงเหนือของ
เมืองฮิโรชิม'า ท่ีนี่ต้ังอยู'ใกล�กับตัวมือง โดยเปJนท่ีรู�จักคุ�นเคยของชาวเมืองในชื่อ “มิตากิคัน
นอน” ภายในบริเวณวัดเปJนท่ีต้ังของเจดียLทาโฮโตสีแดงสดซ่ึงเปJนสมบัติทางวัฒนธรรมอัน
ล้ําค'าของจังหวัด โดยภายในเจดียLประดิษฐานพระอมิตาภพุทธะปางสมาธิท่ีสร�างจากไม�ซ่ึง
เปJนสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ําค'าของชาติ  

  
 
 
 
 
 
 
พักท่ี              โรงแรม Granvia Hotel Hiroshima หรือเทียบเท�าระดับเดียวกัน   

วันท่ีห6า  ฮิโรชิม�า – พิพิธภัณฑFผ6าขนหนูอิมาบาริ – ปราสาทมัตสึยาม�า – โดโงะออนเซ็น                                             
                                                                                                                           (B/L/-) 

เช6า       รับประทานอาหารเช6า ณ ห6องอาหารของโรงแรม  
นําท'านเดินทางสู'พิพิธภัณฑFผ6าขนหนูอิมาบาริ (Imabari Towel Museum) อิมาบาริ ถือเปJนยี่ห�อ
ผ�าขนหนูท่ีติดอันดับ 1 ของญ่ีปุ.นเลยทีเดียว เปJนท่ีนิยมในคุณภาพความเนี้ยบและความนุ'ม ซ่ึงผ�าขนหนู
ยี่ห�อดังนี้มีต�นกําเนิดท่ีเมืองอิมาบาริ ในจังหวัดเอฮิเมะ ท่ีนี่จัดแสดงการผลิตและศิลปะผ�าขนหนูโดย
ศิลป{นท่ีมีชื่อเสียงหลากหลาย แถมแฟนๆ มูมิน ไม'ควรพลาดนิทรรศการถาวร Moomin no Sekai e 
ซ่ึงจัดแสดงงานศิลปะเก่ียวกับมูมินไว�มากมาย น'ารักสุดๆ! หากใครมีโอกาสมาเท่ียวทริปแถบชิโคคุ ก็
สามารถแวะมาซ้ือผ�าขนหนูคุณภาพดีจากท่ีนี่ติดไม�ติดมือกลับบ�านกันได� 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ�าย นําท'านเดินทางสู'เมืองมัตสึยาม�า (Matsuyama) เมืองท่ีใหญ'ท่ีสุดในภูมิภาคชิโกกุ และเปJนเมืองหลัก

ของจังหวัดเอฮิเมะ สถานท่ีท่ีหัวใจหลักของเมืองคือปราสาทมัตสึยาม'า ซ่ึงเปJนปราสาทด้ังเดิมท่ีมีความ
สวยงาม ต้ังอยู'บนเนินเขามองเห็นเมืองคู'กับทะเล Seto Inland Sea นอกจากนี้ยังมีเมืองน้ําพุร�อนโด
โงะออนเซน ต้ังอยู'ทางทิศเหนือของเมือง เปJนเมืองน้ําพุร�อนท่ีเก'าแก'ท่ีสุดแห'งหนึ่งของญ่ีปุ.น 

 นําท'านเท่ียวชมปราสาทมัตสึยาม�า(Matsuyama Castle) เปJน 1 ใน 12 ปราสาทหลังเดิมของญ่ีปุ.นท่ี
ยังหลงเหลืออยู'ตั้งแต'ปQค.ศ. 1868 และยังเปJนหนึ่งในปราสาทท่ีมีความซับซ�อนน'าสนใจแห'งหนึ่ง ต้ังอยู'
บนภูเขาคาสึยาม'า(Mount Katsuyama) เนินเขาสูงชันใจกลางเมืองท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนLอัน
กว�างไกลของเมืองมัตสึยาม'าคู'กับทะเล Seto Inland Sea พ้ืนท่ีรอบๆปลูกต�นซากุระกว'า 200 ต�น ซ่ึง
เหมาะแก'การชมดอกซากุระในฤดูใบไม�ผลิปลายเดือนมีนาคม-ต�นเดือนเมษายนเปJนประจําทุกปQ 
ปราสาทสร�างข้ึนในช'วงปQค.ศ. 1602-1628 เดิมมีอยู'ท้ังหมด 5 ชั้น แต'ถูกฟ%าผ'าจึงทําการบูรณะใหม'ในปQ 
1820 สร�างเปJน 3 ชั้นท่ีเห็นอยู'ในปRจจุบันนี้ ซ่ึงเปJนตัวอย'างโครงสร�างปราสาทท่ีดีแห'งหนึ่ง โดยห�องโถง
หลักต้ังอยู'ด�านบนสุดเพ่ือให�ได�รับการป%องกันท่ีปลอดภัย สามารถเข�าถึงได�จากประตูหลายทาง ภายใน
ชั้นแบ'งออกเปJนหลายปQก รวมถึงป%อมปราการท่ีคอยดูแลปราสาท ปRจจุบันใช�จัดแสดงนิทรรศการข�อมูล
เก่ียวกับประวัติความเปJนมาของเมืองมัตสึยาม'าและช'วงสมัยศักดินา 
นําท'านเดินทางสู'โดโงะออนเซน(Dogo Onsen) ชมด6านนอก เปJนหนึ่งในน้ําพุร�อนท่ีมีชื่อเสียงและ
เก'าแก'ท่ีสุดแห'งหนึ่งของญ่ีปุ.น ต้ังอยู'ทางทิศตะวันออกของใจกลางเมืองมัตสึยาม'า ในอดีตโดโงะออนเซน
ยังเปJนจุดหมายปลายทางของครอบครัวจักรพรรดิท่ีเดินทางมาบ'อยท่ีสุด สถานท่ีท่ีมีชื่อเสียงสําหรับ
นักท'องเท่ียวคือห�องอาบน้ําท่ีสวยงาม และท่ีพักเรียวกังต'างๆ โดยเฉพาะห�องอาบน้ําโดโงะออนเซน
ฮอนคัง(Dogo Onsen Honkan) ให�ท'านเดินเล'นในย�าน Dogo Haikara Dori Street แหล'งช�อปป{|ง
สิ้นค�าพ้ืนเมืองย'านโดโงะ ท่ีท'านสามารถจ�างรถลากโบราณ พร�อมคนลากท่ีสวมใส'ชุดยูคาตะ เท่ียวชม
บริเวณโดยรอบ 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 



 

 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ํา เพ่ือไม�เปwนการรบกวนเวลาเดินเล�น 
พักท่ี โรงแรม ANA Hotel Matsuyama หรือเทียบเท�าระดับเดียวกัน   
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ีหก  สนามบินมัตสึยาม�า– สนามบินสุวรรณภูมิ         (B/-/-) 

เช6า บริการอาหารเช6า  ณ ห6องอาหารโรงแรม  
  เม่ือได�เวลาอันสมควรแล�วนําทุกท'านเดินทางสู'สนามบินมัตสึยาม'า 
11.45 น.     ออกเดินทางจากสนามบินมัตสึยาม'า โดยสายการบิน NEW GEN AIRLINES เท่ียวบิน E3XXX  
14.30 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ  
 

+++*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+++ 
 

* ท�านใดมีไฟลFทบินภายในประเทศต�อ โปรดแจ6งให6บริษัทฯทราบในวันจองทัวรF * 
** ท้ังนี้เพ่ือประโยชนFของตัวท�านเอง ** 

 
มีหัวหน6าทัวรFบริการจากเมืองไทย เม่ือมีผู6ร�วมเดินทางตั้งแต� 35 ท�านข้ึนไป กรณีผู6เดินทางน6อยกว�า 35 ท�าน มีไกดF

ให6บริการท�านเดียว เดินทางพร6อมท�านจากเมืองไทย 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรFสามารถเปล่ียนแปลงได6ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เปQนต6น โดยมิต6องแจ6งให6ทราบล�วงหน6า การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีปุbน ตามกฎหมายของประเทศ
ญ่ีปุbน สามารถให6บริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได6 โดยมัคคุเทศกFและคนขับจะเปQนผู6บริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปQนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลา
ท�องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 (ออกทัวรFช่ือกลาง) 
 
 
 

 



 

 

อัตราค�าบริการรวม 

 ค'าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค'าภาษีสนามบิน และค'าภาษีน้ํามัน  

 ค'ารถโค�ชปรับอากาศ  

 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท'า (พัก 2-3 ท'าน/ห�อง)  

 ค'าธรรมเนียมเข�าชมสถานท่ีต'างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 ค'าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 ค'าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท'องเท่ียว วงประกันท'านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรมL) 

 มัคคุเทศกLท�องถ่ิน และหัวหน�าทัวรLอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง (มีหัวหน�าทัวรLเม่ือมีผู�ร'วมทาง 30ท'าน) 
 

อัตราค�าบริการนี้ไม�รวม 

× ค'าใช�จ'ายส'วนตัวของผู�เดินทาง อาทิ ค'าทําหนังสือเดินทาง ค'าโทรศัพทL ค'าอาหาร เครื่องด่ืม ค'าซักรีด ค'ามินิบารL
ในห�องและค'าพาหนะต'างๆ ท่ีมิได�ระบุในรายการ 

× ค'าธรรมเนียมวีซ'าเข�าประเทศญ่ีปุ.น กรณีประกาศให�กลับมายื่นร�องขอวีซ'าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญ่ีปุ.นได�ประกาศ
ยกเว�นการยื่นวีซ'าเข�าประเทศญ่ีปุ.นให�กับคนไทยสําหรับผู�ท่ีประสงคLพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ.นไม'เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีปุ.นประกาศให�ยื่นวีซ'าตามเดิม ผู�เดินทางจะต�องจ'ายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการยื่น
ร�องขอวีซ'า หรือมากกว'า 2,000 บาท ตามท่ีสถานทูตกําหนด และมีค'าบริการวีซ'าต'างหาก 

× ค'าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว'าท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ'เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค'าภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได�ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล�ว 

× ค�าทิปมัคคุเทศกF, คนขับรถ, 1,900 บาท/ท�าน/ทริป, ค�าทิปหัวหน6าทัวรFแล6วแต�ความพึงพอใจของท�าน 

× ภาษีมูลค'าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ'าย 3 % 
 
เดินทางข้ึนต่ํา 30 ท�าน หากตํ่ากว'ากําหนด กรุ�ปจะไม'สามารถเดินทางได� หากผู�เดินทางทุกท'านยินดีท่ีจะชําระค'าบริการ
เพ่ิมเพ่ือให�คณะเดินทางได� ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคLให�ท'านต'อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต'อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ�งให�ท'านทราบล'วงหน�า  
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําท�านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากทําการจอง กรณีลูกค�าทําการจองก'อนวันเดินทางภายใน 20 
วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค'าทัวรLเต็มจํานวน  

 ส�วนท่ีเหลือ ชําระก�อนวันเดินทางอย�างน6อย 35 วัน 

 หากไม�ชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให�ลูกค�าท�านอ่ืนท่ีรออยู� 

 หากชําระไม�ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว�าท�านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม�มีเง่ือนไข 



 

 

 เม่ือท�านชําระเงินไม�ว�าจะท้ังหมดหรือบางส�วน ทางบริษัทฯถือว�าท�านได�ยอมรับเง่ือนไขและข�อตกลงต�างๆท่ี
ได�ระบุไว�ท้ังหมดนี้แล�ว 

 หากชําระเงินในแต�ละส�วนแล�ว โปรดส�งสําเนาการโอนเงิน พร�อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ% 

 ส�งรายช่ือสํารองท่ีนั่ง ผู�เดินทางต�องส�งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต%ช่ือพร�อมยืนยันว�า
ต�องการเดินทางท�องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ�าง, เบอร%โทร // [หากไม�ส�งสําเนาหนังสือเดินทาง 
(Passport) มาให� ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม�รับผิดชอบค�าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใช�ในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต�องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว'า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน�ากระดาษอย'างตํ่า 
2 หน�าหากไม'ม่ันใจโปรดสอบถาม 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเปJนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวรLชําระเงินค'าจองค'าทัวรLแล�ว ไม'สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได�
ทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเข�าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต'างประเทศ ปฏิเสธมิให�เดินทางออก หรือ เข�าประเทศท่ี
ระบุไว� ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม'คืนค'าทัวรLไม'ว'ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เม่ือท'านออกเดินทางไปกับ
คณะแล�ว ถ�าท'านงดการใช�บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม'เดินทาง พร�อมคณะถือว'าท'านสละสิทธิ์ ไม'อาจเรียกร�อง
ค'าบริการและเงินมัดจาคืน ไม'ว'ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
จากมาตรการยกเว6นวีซ�าเข6าประเทศญ่ีปุbนให6กับคนไทย ผู6ท่ีประสงคFจะพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุbนไม�เกิน 15 วัน 
ไม�ว�าจะด6วยวัตถุประสงคFเพ่ือการท�องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะต6องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข6าเมือง เพ่ือ
ยืนยันการมีคุณสมบัติการเข6าประเทศญ่ีปุbน* ดังต�อไปนี้ 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ.น (ทางบริษัทฯจัดการให�) 
2. สิ่งท่ียืนยันว'าท'านสามารถรับผิดชอบค'าใช�จ'ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว'างท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ.นได� (เช'น เงินสด 

บัตรเครดิต เปJนต�น) 
3. ชื่อ ท่ีอยู' และหมายเลขติดต'อในระหว'างท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ.น (ทางบริษัทจัดการให�) 
4. กําหนดการเดินทางระหว'างท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ.น (ทางบริษัทฯ จัดการให�) 

คุณสมบัติการเข6าประเทศญ่ีปุbน (สําหรับกรณีการเข6าประเทศญ่ีปุbนด6วยมาตรการยกเว6นวีซ�า) 
1. หนังสือเดินทางต�องมีอายุการใช�งานเหลืออยู' ไม'ต่ํากว'า 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ.นจะต�องไม'เปJนสิ่งท่ีขัดต'อกฎหมายและเข�าข'ายคุณสมบัติการพํานัก

ระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเข�าประเทศ จะต�องระบุระยะเวลาการพํานักไม'เกิน 15 วัน 
4. เปJนผู�ท่ีไม'มีประวัติการถูกส'งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ.น มิได�อยู'ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม'ให�เข�าประเทศ 

และไม'เข�าข'ายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไม'ให�เข�าประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ�านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก�อนทําการจอง เพ่ือความถูกต6องและความเข6าใจตรงกันระหว�างท�าน
ลูกค6าและบริษัท 



 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค�าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผู6ร�วมคณะไม�ถึง 30 ท�าน  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะหาโปรแกรมท'องเท่ียวทดแทน ในกรณีท่ีสายการบินไม'สามารถทําการบินได�ในวันท่ี

กําหนด ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบในการคืนเงินค'าทัวรLเพียงเท'านั้น 
3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค'าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห'งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก'อนวันเดินทาง  
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล'วงหน�าอันเนื่องจากสาเหตุต'างๆ  
5. บริษัทฯ จะไม'รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล'าช�าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท�วง, การนัด

หยุดงาน, การก'อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู'นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
6. บริษัทฯ จะไม'รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท'าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท'องเท่ียวเอง  
7. เม่ือท'านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค'าทัวรLท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล�ว ทางบริษัทฯ จะถือว'าท'านได�ยอมรับเง่ือนไข

ข�อตกลงต'างๆ ท้ังหมด  
8. รายการนี้ เปJนเพียงข�อเสนอท่ีต�องได�รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได�สํารองโรงแรมท่ีพักใน

ต'างประเทศเรียบร�อยแล�ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล�เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
9. การจัดการเรื่องห�องพัก เปJนสิทธิของโรงแรมในการจัดห�องให�กับกรุ�ปท่ีเข�าพัก  โดยมีห�องพักสําหรับผู�สูบบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได� โดยอาจจะขอเปลี่ยนห�องได�ตามความประสงคLของผู�ท่ีพัก ท้ังนี้ข้ึนอยู'กับความพร�อมให�บริการของ
โรงแรม และไม'สามารถรับประกันได�   

10. กรณีผู�เดินทางต�องการความช'วยเหลือเปJนพิเศษ อาทิเช'น ใช6วีลแชรF กรุณาแจ6งบริษัทฯ อย�างน6อย 7 วันก�อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม'สามารถจัดการได�ล'วงหน�าได�  

11. มัคคุเทศกL พนักงานและตัวแทนของผู�จัด ไม'มีสิทธิในการให�คําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู�จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู�มีอํานาจของผู�จัดกํากับเท'านั้น 

12. ผู�จัดจะไม'รับผิดชอบและไม'สามารถคืนค'าใช�จ'ายต'างๆ ได�เนื่องจากเปJนการเหมาจ'ายกับตัวแทนต'างๆ ในกรณีท่ีผู�
เดินทางไม'ผ'านการพิจารณาในการตรวจคนเข�าเมือง-ออกเมือง ไม'ว'าจะเปJนกองตรวจคนเข�าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท'องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระทําท่ีส'อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข�าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม'ถูกต�อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

13. กรณีต�องการพักแบบ 3 ท'าน ต'อห�องหรือห�องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห�อง Triple ไม'เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ
ในการจัดห�องให�เปJนแบบ แยก 2 ห�อง คือ 1 ห�องพักคู' และ 1 ห�องพักเด่ียว โดยไม'ค'าใช�จ'ายเพ่ิม  

14. สภาพการจลาจรในช'วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ.น หรือ วันเสารLอาทิตยL รถอาจจะติด อาจทําให�
เวลาในการท'องเท่ียวและ ช�อปป{|งแต'ละสถานท่ีน�อยลง  โดยเปJนดุลยพินิจของมัคคุเทศกL และคนขัยรถในการบริหาร
เวลา ซ่ึงอาจจะขอความร'วมมือจากผู�เดินทางในบางครั้งท่ีต�องเร'งรีบ เพ่ือให�ได�ท'องเท่ียวตามโปรแกรม 

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีปุ.น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ.น สามารถให�บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิ
อาจเพ่ิมเวลาได� โดยมัคคุเทศกLและคนขับจะเปJนผู�บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู'กับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางนั้นๆเปJนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท'องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 



 

 

ใบจองทัวรF  / BOOKING FORM 
รายการทัวรL                                                                            วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผู�ติดต'อ (ผู�จอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผู�เดินทางท้ังหมด.................คน   (ผู�ใหญ'................ท'าน / เด็กอายุต่ํากว'า 12 ปQ..............ท'าน) 
จํานวนห�องพักท่ีใช�ท้ังหมด.............ห�อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

รายช่ือผู6เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอย�างถูกต6องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห6องพัก) 
 

ลําดั
บ 

คํานําหน6า – ช่ือ        
(ภาษาอังกฤษ) 

นามสกุล              
(ภาษาอังกฤษ) 

วันเกิด            
(ว/ด/ป) 

เลขท่ี           
หนังสือ
เดินทาง 

วันหมดอายุ 
หนังสือ
เดินทาง 

ตัวอย�
าง 
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หมายเหตุ กรุณาแจ�งความประสงคLอ่ืนตามท่ีท'านต�องการ อาทิเช'น 

อาหาร   ไม'ทานเนื้อวัว  ไม'ทานเนื้อหมู  ไม'ทานสัตวLปQก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียด
อ่ืนๆ ......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................ 
 

ข6าพเจ6ารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวรFเรียบร6อยแล6ว 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู6จอง 
 

(..............................................................) 



 

 

 


