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บนิตรงลงมตัสยึามา่โดย NEW GEN AIRLINES  

มตัสยึามา่ ฮโิรชมิา่ โอคายามา คากาวา่  
 

ทอ่งเทีย่วไมเ่หมอืนใคร เสน้ทางใหมแ่กะกลอ่ง 



พพิธิภณัฑผ์า้ขนหนอูมิาบาร ิ  ปราสาทอมิาบาร ิ  ศาลเจา้โคซานจ ิ             

สวนสนัตภิาพฮโิรชมิา่   ศาลเจา้อติสคึชุมิะ  หมูบ่า้นครุาชกิ ิ สวนโคราคเุอน 

ภเูขาวะซุซงั  สวนรสิรึนิโคเอน  ปราสามตัสยึามา่  โดโงะออนเซน 

 FREE WIFI ON BUS 

อตัราคา่บรกิาร 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // **เด็ก อายไุมถ่งึ 2 ปี (Infant) ราคา 15,000.-**  

 

รายการทวัร ์
วนัแรก      กรงุเทพฯ   สนามบนิดอนเมอืง  

21.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง ผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ NEW GEN 

AIRLINES เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิมตัสยึามา่ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที่ ี 

สายการบนินวิเจน แอรเ์วยส์  โดยเครือ่งบนิทีใ่ชจ้ะเป็นเครือ่งโบอิง้ B737-800 ทีน่ ัง่ช ัน้

ประหยดัจ านวน 189 ทีน่ ัง่ มบีรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง 

 

 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  
พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่
(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุ า่
กวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  

(ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

พกัเดีย่ว
จา่ยเพิม่ 

30 ธนัวาคม 61 – 3 มกราคม 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 42,900.- 15,000.- 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัทีส่อง   มตัสยึามา่ –  พพิธิภณัฑผ์า้ขนหนูอมิาบาร ิ– ปราสาทอมิะบะร ิ– วนัโคซานจ ิ– 

สวนหนิออ่น                                                                                        (-/L/D) 

00.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงมตัสยึามา่ ประเทศญีปุ่่ น โดย NEW GEN AIRLINES เทีย่วบนิ ที ่.... 

07.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมตัสยึามา่ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง ) 

กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศ

ญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมี

โทษปรบัและจบั 

09.00 น. น าท่านเดนิทางสูพ่พิธิภณัฑผ์า้ขนหนูอมิาบาร ิ (Imabari Towel Museum) อมิาบาร ิถอื

เป็นยีห่อ้ผา้ขนหนูทีต่ดิอันดับ 1 ของญีปุ่่ นเลยทเีดยีว เป็นทีน่ยิมในคุณภาพความเนี้ยบและความ

นุ่ม ซึง่ผา้ขนหนูยีห่อ้ดังนี้มตีน้ก าเนดิทีเ่มอืงอมิาบาร ิในจังหวัดเอฮเิมะ ทีน่ี่จัดแสดงการผลติและ

ศลิปะผา้ขนหนูโดยศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีงหลากหลาย แถมแฟนๆ มมูนิ ไมค่วรพลาดนทิรรศการถาวร 

Moomin no Sekai e ซึง่จัดแสดงงานศลิปะเกีย่วกบัมมูนิไวม้ากมาย น่ารักสดุๆ! หากใครมโีอกาส

มาเทีย่วทรปิแถบชโิคค ุก็สามารถแวะมาซือ้ผา้ขนหนูคณุภาพดจีากทีน่ีต่ดิไมต้ดิมอืกลับบา้นกนัได ้

 จากนัน้น าทา่นเทีย่วชมปราสาทอมิาบะร ิ(Imabari Castle) เป็นปราสาทแห่งหนึ่งที่ตัง้อยู่

รมิทะเล และโดดเด่นดว้ยคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น หอปราสาท 5 ตอน 6 ชัน้ และคู

น ้าทะเล และเป็นหนึง่ใน "ปราสาทรมิทะเลทีส่ าคัญ 3 แห่งของญี่ปุ่ น"และ "100 ปราสาทยอด

เยีย่มของญี่ปุ่ น" ปราสาทแห่งนี้ไดร้ับการออกแบบใหใ้ชป้ระโยชน์สูงสุดจากต าแหน่งที่ตั ง้ 

ของอมิะบะร ิซึง่ตัง้อยู่ตามแนวทะเล ในขณะนี้ ปราสาทแห่งนี้รายลอ้มไปดว้ยคูน ้าสามแห่ง

และสามารถเดนิทางมาไดโ้ดยตรงทางเรือที่เดนิทางมาจากทะเล ทักษะที่น่าทึง่ของโทโด        

ทากะโทระ (Todo Takatora) ผูอ้อกแบบปราสาทแห่งนี้ ปรากฏใหเ้ห็นเด่นชัดทั่วทัง้บรเิวณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูว่ดัโคซานจ ิ(Kōsan-ji) สรา้งขึน้เพือ่อทุศิใหม้ารดาทีเ่สยีชวีติไปโดยนักธุรกจิ

ผูป้ระสบความส าเร็จคนหนึง่ สิง่ปลูกสรา้งภายในวัดจะจ าลองแบบมาจากโบราณสถานดัง ๆ ใน

ญีปุ่่ น ไมว่า่จะเป็นประต ูYoumeimon  จาก Nikko Toshogu หรอืวหิารของวัด Byoudou-in เกยีว

โต ดา้นล่างของวัดไดม้กีารขุดเป็นถ ้าทีจ่ะมพีระพุทธรูปประดษิฐานอยูเ่ป็นจ านวนมากและภาพมี

ภาพวาดของนรกตามศาสนาพุทธทีผ่นังถ ้าอยูต่ลอดแนว บรเิวณเนนิเขาดา้นหลังของวัดบนพืน้ที่

กว่า 5,000 ตารางเมตร ไดถู้กจัดเป็นลานแสดงงานประตมิากรรมหนิออ่น Miraishin no 

Oka (The Hill of Hope) ซึง่หนิออ่นเหล่านี้น าเขา้มาจากประเทศอติาลีท่ัง้หมด ออกแบบและ

สรา้งโดย Kuetani Ittou ซึง่เป็นประตมิากรชาวฮโิรชมิา่ ตรงเนนิดา้นบนของวัดยังมทีางเดนิที่



เรียกว่าเป็นทางเดนิสู่อนาคตที่สรา้งขึน้มาจากหนิอ่อนที่สั่งน าเขา้จากประเทศอติาลีทัง้หมด                                   

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮโิรชมิา่ 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที ่ โรงแรม Fukuyama New Castle Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

วนัทีส่าม   สวนสนัตภิาพฮโิรชมิา่ – พพิธิภณัฑฮ์โิรชมิา่ – ศาลเจา้อติสคิุชมิะ – โอคายามา่                                                                                                        

(B/L/D) 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสูส่วนสนัตภิาพฮโิรชมิา่ (Hiroshima Peace Memorial)  หรอืทีช่าวญีปุ่่ น

เรยีกกนัวา่ Genbaku Dome นัน้ก็เปรยีบเหมอืนเป็นอนุสรณ์สถานเพือ่ร าลกึถงึเหตกุารณ์แหง่ความ

สญูเสยีเมือ่ครัง้ทีเ่กดิสงครามโลกครัง้ที ่2 มทีีต่ัง้อยูใ่น Hiroshima Peace Memorial Park ซึง่เป็น

สวนแหง่ความทรงจ าทีต่ัง้อยูก่ลางเมอืงฮโิรชมิา ทีน่ีเ่ป็นศนูยร์วมสิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ ทีส่รา้งขึน้เพือ่

ร าลกึ ในอดตีนัน้ ทีน่ีถ่กูสรา้งขึน้เพือ่เป็นการกระตุน้เศรษฐกจิทีก่ าลังเตบิโตของเมอืงฮโิรชมิา 

รปูแบบการกอ่สรา้งถกูออกแบบโดยสถาปนกิชาว Czech ทีช่ ือ่วา่ Jan Letzel ซึง่รปูแบบของ

สถาปัตยกรรมสไตลย์โุรปแหง่นีถ้อืวา่มคีวามโดดเดน่มาก เมือ่เทยีบกบับา้นเรอืนในสมยักอ่นที่

สรา้งดว้ยไมแ้ละมแีค ่2 ชัน้ ทีน่ีถ่กูเปลีย่นชือ่อยูห่ลายครัง้ และในทีส่ดุกม็าลงตวัทีช่ ือ่ Hiroshima 

Prefectural Industrial Promotion Hall โดยถกูใชเ้ป็นพืน้ทีใ่นการประชาสมัพันธอ์ตุสาหกรรม

ของเมอืงฮโิรชมิา จนเมือ่เขา้สูส่งคราม ทีน่ีถ่กูเปลีย่นเป็นศนูยบ์ญัชาการการรบ และทา้ยทีส่ดุก็ถกู

ท าลายโดยระเบดิปรมาณูเมือ่วันที ่6 สงิหาคม ปี 1945 โดมแหง่นีถ้กูสงครามอนัโหดรา้ยท าลาย

จนเสยีอยา่งหนัก เหลอืไวเ้พยีงตัวอาคารสว่นหนึง่และโครงเหล็กของยอดหลังคาโดมไวใ้หด้ตูา่ง

หนา้เทา่นัน้ และเมือ่เขา้สูช่ว่งการบรูณะเมอืงนัน้ก็เคยมกีารวางแผนจะรือ้ซากปรักหกัพังแหง่นี้

ออกไป แตก่็มชีาวเมอืงบางสว่นทีเ่ห็นตา่งและอยากเก็บโดมแหง่นีไ้ว ้จนกระทั่งปี 1966 มขีอ้สรปุ

ทีช่ดัเจนวา่จะอนุรักษ์โดมแหง่นีไ้ว ้และเปลีย่นชือ่ใหมเ่ป็น “Atomicbomb Dome” (A-bomb 

Dome) ปัจจบุนัทีน่ีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO เมือ่ปี 1996 เป็นทีเ่รยีบรอ้ย

เพือ่เป็นอนุสรณ์เตอืนใจถงึความน่าสะพรงึกลวัของระเบดิปรมาณู และถอืเป็นสญัลกัษณ์แหง่

สนัตภิาพของโลกอกีดว้ย น าทา่นเขา้เยีย่มชมพพิธิภณัฑ ์Hiroshima Peace Memorial 

Museum โดยตัวอาคารจะเป็นอาคารสงู 3 ชัน้ และชัน้ใตด้นิอกี 1 ชัน้ ภายในจะมกีารจัดแสดง

ภาพความสญูเสยี ความเจ็บปวด ความทกุขท์รมาน และขา้วของเครือ่งใชท้ีห่ลงเหลอืใหไ้ดช้มกนั 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมศาลเจา้อติสคึชุมิะ (Itsukushima Shrine) มที าเลทีต่ัง้อยูบ่นเกาะมยิาจมิา 

(Miyajima) ตามต านานกลา่วไวว้า่ศาลเจา้แหง่นีก้อ่สรา้งขึน้เมือ่ชว่งศตวรรษที ่16 เพือ่เป็นทีส่ถติ

ของธดิาแหง่เทพพายแุละทอ้งทะเลทัง้ 3 องค ์และเทพแหง่ดวงอาทติยอ์ามาเทราสอุกีดว้ย ความ

โดดเดน่ของศาลเจา้แหง่นีอ้ยูท่ีป่ระตโูทรอิสิแีดงทีต่ัง้ตระหงา่นอยูก่ลางทอ้งทะเล มโีครงสรา้งการ

ออกแบบทีแ่ข็งแรงแบบไรต้ะปตูอก มพีืน้ทีบ่างสว่นทีย่ืน่ออกไปในทะเล ท าใหท้ีน่ีถ่กูกลา่วขานวา่

เป็นศาลเจา้ลอยน ้าเมือ่ถงึชว่งเวลาทีน่ ้าทะเลหนุนสงู และหากลอ่งเรอืมาใกลบ้รเิวณศาลเจา้แลว้

จะสามารถมองเห็นเสมอืนวา่ศาลเจา้และประตโูทรอิสิแีดงนัน้ก าลังลอ่งลอยอยูบ่นผนืน ้าจรงิ ๆ และ

ในชว่งเวลาทีน่ ้าลดต า่ลง นักทอ่งเทีย่วจะสามารถเดนิเขา้ไปชมความมหัศจรรรยอ์นัสวยงามนีไ้ด ้

อยา่งใกลช้ดิทีบ่รเิวณฐานของประตโูทรอิ ิและดว้ยความสวยงามเชน่นีเ้องท าใหท้ีน่ีไ่ดรั้บการจด

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมจากองคก์าร UNESCO เมือ่ปี ค.ศ. 1996 และเป็นหนึง่

ในสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมประจ าเมอืงฮโิรชมิาส าหรับนักทอ่งเทีย่วจากทัว่โลกความสวยงาม

ของศาลเจา้ววิทะเลนีย้งัไดรั้บการกลา่วขานวา่เป็น 1 ใน 3 ทวิทัศนท์ีง่ดงามทีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย 

ท าใหท้ีน่ีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหม้าเยอืนเกาะมยิาจมิาอยา่งลน้หลาม โดยเฉพาะในชว่งฤดู

รอ้นทีถ่อืเป็นชว่งแหง่การจดุดอกไมไ้ฟดว้ยแลว้  

 ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอคายามา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที ่ โรงแรม Fukuyama New Castle Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

 



วนัทีส่ ี ่ โอคายามา่ – ครุาชกิ ิ– สวนโคราคเุอน – ภเูขาวะซุซงั – คากาวะ           (B/L/D) 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงคุราชกิ ิ(Kurashiki) เมอืงโรแมนตกิอบอวลไปดว้ยกลิน่อายศลิปะที่

นักท่องเทีย่วชาวไทยยังไม่ค่อยรูจ้ัก จุดเด่นคือลักษณะสถาปัตยกรรมบา้นเรอืนทีย่ังคงลักษณะ

แบบเดมิตัง้แต่สมัย Edo เมือ่ราว 350 ปีทีแ่ลว้ ทีน่ี่เคยอยู่ใตก้ารปกครองของโชกุนจงึเป็น

ศูนยก์ลางของการคา้ ในเมอืงมคีลอง ตกึเป็นรา้นคา้และโกดัง นักท่องเทีย่วสามารถน่ังเรอืชม 2 

ฝากฝ่ังไดค้ะ่ โดยเรอืจะลอ่งชา้ๆ คลา้ยกบัน่ังเรอืกอนโดล่าในเวนซิ จากนัน้ยังเดนิชมเมอืงรวมทัง้

แวะพพิธิภัณฑศ์ลิปะ The Ohara Museum of Art ซึง่เป็นพพิธิภัณฑแ์ห่งแรกของญีปุ่่ นทีจั่ด

แสดงผลงานทางศลิปะของศลิปินชาวตะวันตกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเทีย่วชมสวนโคราคเุอน(Korakuen) นับวา่เป็นแลนดม์ารก์ส าคัญของจังหวัดโอคายามา่

เลยเชยีวนะคะ เรยีกไดว้า่ถา้มายงัเมอืงนีแ้ลว้ไมย่ลโฉมสวนนีล้ะ่ก็ถอืว่าพลาดมากๆเลยล่ะค่ะ น่ันก็

เพราะสวนโคราคเุอนนัน้เป็นสวยทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่งดงามตดิอนัดับ 1 ใน 3ของญีปุ่่ นเลยทเีดยีว 

โดยสวนแห่งนี้จะพื้นที่กวา้งมากๆและยังถูกตกแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่ นดัง้เดมิแท ้ๆ  ที่ภายในสวน

องคป์ระกอบความเป็นญีปุ่่ นแน่นมากไมว่า่จะเป็น สระน ้าขนาดใหญ่, ธารน ้าไหล, ทางเดนิและเนนิ

เขาส าหรับเป็นจุดชมสวน แต่ก็ยังมหีลายสว่นทีพ่เิศษกว่าทีอ่ ืน่ๆอยา่งพืน้ทีส่นามหญา้กวา้งๆ ตน้

ซากรุะ ตน้เมเป้ิล ตน้ชา นาขา้ว รวมไปถงึสนามยงิธนู แน่นอนวา่ชว่งฤดใูบไมผ้ลกิับใบไมแ้ดงตอ้ง

สวยตะลงึและคนแน่นมากเชน่กนั สวนโคราคเุอนนัน้ถูกสรา้งโดยค าสั่งของโชกนุเมือ่ปีค.ศ. 1687 

เพือ่เป็นสถานทีพั่กผ่อนหยอ่นใจประจ าตระกูลและเพือ่เป็นทีรั่บรองแขกคนส าคัญ แต่เริม่เปิดให ้

นักทอ่งเทีย่วเขา้ชมไดใ้นปี 1884 หลังจากสิน้สดุยคุศักดนิา และดว้ยความทีท่ าเลทีต่ัง้อยูข่า้งๆกับ

ปราสาทโอคายาม่า ก็เลยท าใหม้าหนึง่ไดถ้งึสองเพราะสามารถมองเห็นตัวปราสาทจากภายใน

สวนได ้

 

 

 

 

 

 

https://www.talonjapan.com/kayamajo/


เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านเดนิทางสูภู่เขาวะชุซงั (Mt. Washuzan) จากภเูขาวะชซุงั จะมองเห็นทัศนียภาพอัน

งดงามของอทุยานแหง่ชาต ิSetonaikai National Park และววิแบบพาโนรามาของสะพานเซะโตะ

โอฮะช ิ(Seto Ohashi Bridge) โดยเฉพาะชว่งเวลายามเย็นเมือ่พระอาทติยใ์กลล้ับขอบฟ้า เราจะ

ไดช้มความงดงามของววิทีไ่ดรั้บการพดูถงึวา่เป็นหนึง่ในรอ้ยของววิทีส่วยทีส่ดุในประเทศญีปุ่่่ น 

 ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดัคากาวะ (Kagawa) ไดรั้บขนานนามว่า  เมอืงแห่งอุ

ดง้และเป็นเมอืงทีม่อีดุง้อร่อยทีส่ดุในญีปุ่่ น ทีน่ี่จงึมตีัวการต์ูนมาสคอตน่ารักชือ่เจา้ “อดุง้โน” ทีม่ี

หนา้ตาเฉยเมยแต่แฝงไปดว้ยความตลก ที่หัวของอุดง้โน มีสมองที่เป็นอุดง้และมีท็อปป้ิง

เปลีย่นไปหลายรปูแบบ  แสดงใหเ้ห็นถงึสวรรคแ์หง่ผูช้ ืน่ชอบอดุง้อยา่งแทจ้รงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

พกัที ่  โรงแรม Rihga Hotel Zest Takamatsu หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีห่า้  คากาวะ – สวนรสิรึนิโคเอน – ปราสาทมตัสยึามา่ – โดโงะออนเซน      (B/L/D) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสูส่วนรสิรึนิโคเอน(Ritsurin Koen) เป็นสวนทีม่ภีมูทิศันส์วยงามทีส่รา้งขึน้โดย

ขนุนางศักดนิาทอ้งถิน่ในตน้สมยัเอโดะ ถอืเป็น 1 ใน 4 สวนทีด่ทีีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น ภายในสวน

ประกอบดว้ยสระน ้า เนนิเขา ตน้ไมท้ีม่อีายยุาวนาน และศาลาสวยงามทีแ่บง่สวนออกเป็น 2 ฝ่ัง คอื 

สวนสไตลญ์ีปุ่่ นทางทศิใต ้และสวนสไตลต์ะวันตกทางทศิเหนอื สวนทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้ของป่าภเูขา

ชอินุ(Mount Shiun) มฉีากหลังทีส่วยงามของภเูขาเพิม่เขา้มาท าใหม้ทีศันยีภาพทีส่วยงามยิง่ขึน้ 

นอกจากสวนรอบๆแลว้ ยงัมอีาคารอืน่ๆ ไดแ้ก ่พพิธิภณัฑพ์ืน้บา้น รา้นคา้ ศาลาพักรอ้นส าหรับน่ัง

ชมววิ และโรงน ้าชาคคิเุกสเึต(Kikugetsu-tei teahouse) ทีต่ัง้อยูท่างดา้นทศิตะวันตกเฉียงใตข้อง

สวน นักทอ่งเทีย่วสามารถเขา้ไปน่ังจบิน ้าชาบรเิวณระเบยีงพรอ้มชมววิเหนอืสระน ้าได ้

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมตัสยึามา่(Matsuyama) เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในภมูภิาคชโิกก ุและเป็น

เมอืงหลักของจังหวัดเอฮเิมะ  

 

 

 

 

 

 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูป่ราสาทมตัสยึามา่(Matsuyama Castle) เป็น 1 ใน 12 ปราสาทหลังเดมิ

ของญีปุ่่ นทีย่งัหลงเหลอือยูต่ัง้แตปี่ค.ศ. 1868 และยงัเป็นหนึง่ในปราสาททีม่คีวามซบัซอ้น

น่าสนใจแหง่หนึง่ ตัง้อยูบ่นภเูขาคาสยึามา่(Mount Katsuyama) เนนิเขาสงูชนัใจกลางเมอืงที่

สามารถมองเห็นววิทวิทศันอ์นักวา้งไกลของเมอืงมตัสยึามา่คูก่บัทะเล Seto Inland Sea พืน้ที่

รอบๆปลกูตน้ซากรุะกวา่ 200 ตน้ ซึง่เหมาะแกก่ารชมดอกซากรุะในฤดใูบไมผ้ลปิลายเดอืน

มนีาคม-ตน้เดอืนเมษายนเป็นประจ าทกุปี 

ปราสาทสรา้งขึน้ในชว่งปีค.ศ. 1602-1628 เดมิมอียูท่ัง้หมด 5 ชัน้ แตถ่กูฟ้าผา่จงึท าการบรูณะ

ใหมใ่นปี 1820 สรา้งเป็น 3 ชัน้ทีเ่ห็นอยูใ่นปัจจบุนันี ้ซ ึง่เป็นตวัอยา่งโครงสรา้งปราสาททีด่แีหง่

หนึง่ โดยหอ้งโถงหลกัตัง้อยูด่า้นบนสดุเพือ่ใหไ้ดรั้บการป้องกนัทีป่ลอดภยั สามารถเขา้ถงึไดจ้าก

ประตหูลายทาง ภายในชัน้แบง่ออกเป็นหลายปีก รวมถงึป้อมปราการทีค่อยดแูลปราสาท ปัจจบุนั

ใชจั้ดแสดงนทิรรศการขอ้มลูเกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาของเมอืงมตัสยึามา่และชว่งสมยัศักดนิา 

น าทา่นเดนิทางสูโ่ดโงะออนเซน(Dogo Onsen) เป็นหนึง่ในน ้าพรุอ้นทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แก่

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกของใจกลางเมอืงมตัสยึามา่ ในอดตีโดโงะออน

เซนยงัเป็นจดุหมายปลายทางของครอบครัวจักรพรรดทิีเ่ดนิทางมาบอ่ยทีส่ดุ สถานทีท่ีม่ชี ือ่เสยีง

ส าหรับนักทอ่งเทีย่วคอืหอ้งอาบน ้าทีส่วยงาม และทีพั่กเรยีวกงัตา่งๆ โดยเฉพาะหอ้งอาบน ้าโดโงะ

ออนเซนฮอนคัง(Dogo Onsen Honkan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ โรงแรม ANA Hotel Matsuyama หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
 

 

 

 

 

วนัทีห่ก  สนามบนิมตัสยึามา่– สนามบนิดอนเมอืง         (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
  เมือ่ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมตัสยึามา่ 

10.00 น.     ออกเดนิทางจากสนามบนิมตัสยึามา่ โดยสายการบนิ NEW GEN AIRLINES เทีย่วบนิ .... 

15.30 น.     เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  
 

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

 

https://www.talonjapan.com/japan-original-castle/
https://www.talonjapan.com/japan-original-castle/
https://www.talonjapan.com/dogo-onsen-honkan/
https://www.talonjapan.com/dogo-onsen-honkan/


* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

มหีวัหนา้ทวัรบ์รกิารจากเมอืงไทย เมือ่มผีูร้ว่มเดนิทางต ัง้แต ่35 ทา่นขึน้ไป กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 35 

ทา่น มไีกดใ์หบ้รกิารทา่นเดยีว เดนิทางพรอ้มทา่นจากเมอืงไทย 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวรเ์มือ่มผีูร้ว่มทาง 30ทา่น) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรีด ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ หรอืมากกวา่ 2,000 บาท ตามทีส่ถานทตูก าหนด และมคีา่บรกิารวซีา่ตา่งหาก 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต า่ 35 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากท าการจอง กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 

20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช ือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์



 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ
เขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะ
สัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความ

เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 35 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท
ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี่ / 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน



ของทกุประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


