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บนิตรงลงมตัสยึามา่โดย NEW GEN AIRLINES  

มตัสยึามา่ โอโนมจิ ิฮโิรชมิา่  

ทอ่งเทีย่วไมเ่หมอืนใคร เสน้ทางใหมแ่กะกลอ่ง 



 

 

วดัเซนโคจ ิข ึน้กระเชา้ชมววิเมอืงโอโนมจิ ิ                                                            

ชมเทศกาลไฟฮโิรชมิา ดรมีมเินช ัน่ สะพานคนิไตเคยีว  

เสาโทรอิลิอยน า้ ศาลเจา้อสิกึชุมิะ   

จุใจอสิระทอ่งเทีย่วในฮโิรชมิา่ และมตัสยึามา่ 

FREE WIFI ON BUS 

อตัราคา่บรกิาร 

 

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

 

รายการทวัร ์
วนัแรก      กรงุเทพฯ   สนามบนิสุวรรณภมู ิ   

23.00 น. พรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ NEW GEN AIRLINES เจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

สายการบนินวิเจน แอรเ์วยส์  โดยเครือ่งบนิทีใ่ชจ้ะเป็นเครือ่งโบอิง้ B737-800 ทีน่ ัง่ช ัน้

ประหยดัจ านวน 189 ทีน่ ัง่ มบีรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1 
ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น  
(ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

พกัเด ีย่วจา่ยเพิม่ 

29 ธนัวาคม 61 – 3 มกราคม 62 32,900.- 32,900.- 29,900.- 8,500.- 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

วนัทีส่อง   สนามบนิมตัสยึามา่ –  โอโนมจิ ิ– วดัเซนโกจ ิ– ขึน้กระเชา้ – สวนสนัตภิาพ – 

เทศกาลไฟฮโิรชมิา่                                                                              (-/L/-) 

02.05 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงมตัสยึามา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่E3XXX 

09.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมตัสยึามา่ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง ) 
กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศ
ญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมี
โทษปรบัและจบั 

11.00 น. น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโอโนมจิ ิ(Onomichi) ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้องจังหวัดฮโิรชมิะ
(Hiroshima) มีทะเลที่สงบและภูเขาโอบลอ้มตัวเมืองที่หันหนา้ออกสู่ทะเลเซโตะใน (Seto 
Inland Sea) ท าหนา้ที่เป็นเมอืงล าเลยีงสนิคา้ทางทะเลมามายาวนาน การเดนิขึน้บันไดหรือเนิน
ภูเขาเพื่อชมววิของทะเล และระบบทางน ้าที่ลัดเลาะไปตามตรอกซอยของโอโนมจิ ิช่วยให ้
เพลดิเพลนิกบัภมูทิัศน์ทางธรรมชาตแิละประวตัศิาสตร ์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าท่านขึน้กระเชา้ (Ropeway) สูว่ดัเซนโคจ ิ(Senkoji Temple) สถานที่ท่องเที่ยวที่

เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอโนมจิ ิซึง่เพลดิเพลนิกบัทวิทัศน์ทางธรรมชาตไิดต้ลอดทัง้ 4 ฤด ูวดัใน
สมยัโบราณแห่งนี้ มหีอระฆัง (Shoro) ทีม่ชี ือ่เสยีงอยูใ่นวหิารสแีดง ทีเ่สยีงระฆังจะดงัขึน้ในคนืส่ง

ทา้ยปี ถัดจากวหิารหลักจะมกีอ้นหนิขนาดใหญ่ ในอดตีมลี าแสงสาดส่องไปบนอญัมณีที่อยูบ่นหนิ 
จนกลายเป็นแลนมารค์ส าคญั ไดเ้วลาพอสมควร 

 น าท่านเดนิทางสู่เมืองฮโิรชมิ่า (Hiroshima) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องประเทศญี่ปุ่ น เคยโดน
ระเบดิปรมาณูในสมยัสงครามโลกครัง้ทีส่อง แตปั่จจบุันฮโิรชมิา่กลายเป็นเมอืงเขยีวชอุม่ ทีม่เีสน่ห์
น่าท่องเที่ยว และมมีรดกโลกถงึสองแห่ง นอกจากนี้ยังสถานที่ท่องเทีย่วทีช่าวไทยยงัไมค่อ่ยรูจ้ัก
อกีมากมาย 
ได เ้วล าพอสมควรน าท่ าน เดินท างสู่  สวนส ันติภ าพฮิโรชิม่ า  (Hiroshima Peace 
Memorial)  หรือที่ชาวญี่ปุ่ นเรียกกันว่า Genbaku Dome นัน้ก็เปรียบเหมอืนเป็นอนุสรณ์สถาน
เพื่อร าลึกถึงเหตุการณ์แห่งความสูญเสียเมื่อครั ้งที่เก ิดสงครามโลกครัง้ที่  2 มีที่ตั ้งอยู่ใน 

Hiroshima Peace Memorial Park ซึง่เป็นสวนแห่งความทรงจ าที่ตัง้อยู่กลางเมอืงฮโิรชมิา ที่นี่
เป็นศูนยร์วมสิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ ที่สรา้งขึน้เพื่อร าลกึ ในอดตีนัน้ ที่นี่ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นการกระตุน้
เศรษฐกจิที่ก าลังเตบิโตของเมืองฮโิรชมิา รูปแบบการก่อสรา้งถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาว 
Czech ที่ชื่อว่า Jan Letzel ซึง่รูปแบบของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปแห่งนี้ถือว่ามคีวามโดดเด่น
มาก เมือ่เทียบกับบา้นเรือนในสมัยก่อนที่สรา้งดว้ยไมแ้ละมแีค่ 2 ชัน้ ที่นี่ถูกเปลีย่นชือ่อยู่หลาย
ครัง้ และในที่สุดก็มาลงตัวที่ชื่อ Hiroshima Prefectural Industrial Promotion Hall โดยถูกใช ้

เป็นพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมของเมืองฮิโรช ิมา จนเมื่อเขา้สู่สงคราม ที่นี่ถูก
เปลีย่นเป็นศนูยบ์ัญชาการการรบ และทา้ยที่สดุก็ถูกท าลายโดยระเบดิปรมาณูเมือ่วนัที ่6 สงิหาคม 
ปี 1945 โดมแห่งนี้ถูกสงครามอันโหดรา้ยท าลายจนเสยีอย่างหนัก เหลอืไวเ้พียงตัวอาคารส่วน

หนึ่งและโครงเหล็กของยอดหลงัคาโดมไวใ้หดู้ต่างหนา้เท่านัน้ และเมือ่เขา้สู่ชว่งการบูรณะเมอืง
นัน้ก็เคยมกีารวางแผนจะรื้อซากปรักหักพังแห่งนี้ออกไป แต่ก็มชีาวเมอืงบางส่วนที่เห็นต่างและ
อยากเก็บโดมแหง่นี้ไว ้จนกระทั่งปี 1966 มขีอ้สรุปทีช่ัดเจนวา่จะอนุรักษ์โดมแหง่นี้ไว ้และเปลีย่น
ชือ่ใหม่เป็น “Atomicbomb Dome” (A-bomb Dome) ปัจจบุันที่นี่ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกจาก UNESCO เมือ่ปี 1996 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยเพือ่เป็นอนุสรณ์เตอืนใจถงึความน่าสะพรงึกลวัของ
ระเบดิปรมาณู และถอืเป็นสญัลกัษณ์แหง่สนัตภิาพของโลกอกีดว้ย  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ เพือ่ไมเ่ป้นการรบกวนเวลาดเูทศกาลไฟ 

เทีย่วชมเทศกาลไฟ Hiroshima Dreamination งานเทศกาลประดบัไฟ สญัลักษณ์ประจ าฤดู
หนาวของเมอืงฮโิรชมิ่า จะจัดขึน้เป็นระยะเวลาทัง้หมด 48 วัน ตัง้แต่วนัที่ 17 พฤศจกิายน 2561 
ถงึ วนัที่ 3 มกราคม 2562 ทัง้บรเิวณใจกลางเมอืงของฮโิรชมิา ตลอดระยะทางกว่า 2 กโิลเมตร
จาก Peace Boulevard (Heiwa Ōdori) เหนือจรดใต ้จะถูกประดับประดาไปดว้ยแสงไฟในยามค ่า
คนื ภายใตธ้มี Never-never Land ดว้ยหลอดไฟกวา่ 1.4 ลา้นดวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พกัที ่ โรงแรม Hotel Washington Hiroshima หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  (2 คนื) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม  อสิระเต็มวนัในฮโิรชมิา่ ไมม่รีถบสับรกิาร                                             (B/-/-) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ใหท้่านอสิระเต็มวนั (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

อสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง

และอ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน อาท ิ

 ด ิเอาทเ์ลท ฮโิรชมิ่า (The Outlet Hiroshima) ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงใน 
แหล่งรวบรวมสินคา้สินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ, Salvatore Ferragamo, H&M, 
Bally, Kate Spade, Coach,Lacoste, Gap, Cath Kidson ฯลฯ รวมไปถึงเครื่องประดับ
และนาฬกิาหรูอย่าง Tag Heuer, Seiko, Citizen, Timex ฯลฯ และยังมสีนิคา้กฬีาแฟชั่น 
อาทิ Under Armour, Nike, Puma, Adidas, Skechers, Reebok ฯลฯ หรือเลือกซื้อ

สนิคา้ส าหรับคณุหนู Cath Kidson สนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย (รา้นคา้อาจเปลีย่นแปลงได)้ 
 ปราสาทฮโิรชมิ่า (Hiroshima Castle) หรือมอีกีชือ่หนึ่งที่คนรูจ้ักกันว่า “ปราสาท

ปลาคราฟ” แค่ชือ่ก็น่าจะบ่งบอกแลว้ใช่มัย้คะว่าตอ้งเป็นปราสาทที่ตัง้อยู่ในจังหวัดฮโิร

ชมิ่าแน่ๆ บอกไดว้่าปราสาทแห่งนี้ไม่ไดเ้หมือนๆกับปราสาทที่เคยเห็นทั่วไปในญี่ปุ่ น 

เพราะเมอืงฮโิรชมิ่าพัฒนาขึน้มาแบบเมอืงปราสาทแบบเดียวกับเมอืงในญี่ปุ่ นส่วนใหญ่ 

แตกต่างตรงทีฮ่โิรชมิา่เป็นหนึ่งในไมก่ีเ่มอืงรอบๆปราสาทยงัเป็นศนูยก์ลางการคา้ขายใน



 

 

อดตีอีกดว้ย อกีทัง้ยังเป็นปราสาทที่ต่างจากปราสาททั่วๆไปตรงที่จะสรา้งบนพื้นที่ราบ 

ไมใ่ชป่ราสาทบนเนนิเขาหรอืยอดเขาแบบทั่วๆไป สงูประมาณ 5 ชัน้ ลอ้มรอบดว้ยคนู ้า 

 พพิธิภณัฑศ์ลิปะ (Hiroshima Art Museum) ที ่สรา้งขึน้โดยธนาคารฮโิรชมิ ่า

อายุร่วม 100 ปี แห่งนี ้ตัง้อยู ่บรเิวณใจกลางเมอืงฮโิรชมิ่า ผลงานจัดแสดงส่วนใหญ่

แลว้จะเป็นของจติรกรแนว Impressionism ศลิปะสมัยใหม่ของฝรั่งเศส นอกจากนี ้ก็

ยังมผีลงานศลิปะสมัยใหม่ของญี ่ปุ่ นอย่างภาพวาดญี่ปุ่ น-ตะวันตกกว่า 300 ชิน้เลย

ทีเดยีว ภายในอาคารหลักของพพิธิภัณฑ์มกีารจัดแสดงผลงานศลิปะกว่า 76 ชิน้ 

โดยมกีารจัดนิทรรศการพเิศษ งานอเีวน้ท์ตามแต ่ละฤด ูกาล และคอนเสริ ์ตประจ า

พพิธิภัณฑ์เป็นประจ าทุกเดือน 

 วดัมติากเิดระ (Mitaki-dera) ตัง้อยู่ระหว่างหุบเขามติากทิางฝ่ังตะวันตกเฉียง
เหนือของเมอืงฮโิรชมิ่า ที่นี่ตัง้อยู่ใกลก้ับตัวมอืง โดยเป็นที่รูจ้ักคุน้เคยของชาวเมือง
ในชื่อ “มติากคิันนอน” ภายในบรเิวณวัดเป็นที่ตัง้ของเจดยีท์าโฮโตสีแดงสดซึง่เป็น
สมบัตทิางวัฒนธรรมอันล ้าค่าของจังหวัด โดยภายในเจดยีป์ระดษิฐานพระอมติาภ
พุทธะปางสมาธทิี่สรา้งจากไมซ้ึง่เป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมอันล ้าค่าของชาต ิ 

พกัที ่   รงแรม Hotel Washington Hiroshima หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่  สะพานคนิไตเคยีว – ศาลเจา้อสิกึุชมิะ – ทา่เรอืคเุระ – มตัสยึามา่        (B/-/D) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู่สะพานคนิไตเคยีว (Kintai Bridge) เป็นสะพานไมท้ีส่วยตดิอนัดบั 1 ใน 
3 ของญีปุ่่ น อยูท่ีเ่มอืงอวิะคนุ ิ(Iwakuni) ในจงัหวดัยะมะงุช ิ(Yamaguchi) มลีกัษณะเป็นสะพาน
ไม ้5 โคง้ กวา้ง 5 เมตร ความยาว 193.3 เมตร และไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นสมบัตทิางวฒันธรรม
ของประเทศญีปุ่่ นอกีดว้ย สะพานนี้มคีวามสวยงามอยูใ่นตัวของมนัเอง และเมือ่ยิง่ไดช้มไปพรอ้มๆ
กบัทัศนียภาพโดยรอบที่เปลีย่นไปตามฤดูกาลทัง้ 4 ฤดแูลว้ ก็ยิง่มคีวามสวยสดงดงามอย่างมาก
เลยทีเดียว  ไดเ้วลาพอสมควร น าท่ านเดินทางสู่  ศาลเจ้าอิตส ึคุช ิมะ (Itsukushima 

Shrine) มีท าเลที่ตั ้งอยู่บนเกาะมิยาจิมา (Miyajima) ตามต านานกล่าวไวว้่าศาลเจา้แห่งนี้
กอ่สรา้งขึน้เมือ่ชว่งศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่สถติของธดิาแห่งเทพพายุและทอ้งทะเลทัง้ 3 องค ์
และเทพแห่งดวงอาทติยอ์ามาเทราสุอีกดว้ย ความโดดเด่นของศาลเจา้แห่งนี้อยู่ที่ประตูโทรอิสิี

แดงทีต่ัง้ตระหง่านอยู่กลางทอ้งทะเล มโีครงสรา้งการออกแบบที่แข็งแรงแบบไรต้ะปูตอก มพีืน้ที่
บางส่วนที่ยืน่ออกไปในทะเล ท าใหท้ี่นี่ถูกกล่าวขานว่าเป็นศาลเจา้ลอยน ้าเมือ่ถงึช่วงเวลาที่น ้ า
ทะเลหนุนสงู และหากลอ่งเรอืมาใกลบ้รเิวณศาลเจา้แลว้จะสามารถมองเห็นเสมอืนว่าศาลเจา้และ
ประตโูทรอิสิแีดงนัน้ก าลังล่องลอยอยู่บนผนืน ้าจรงิ ๆ และในชว่งเวลาทีน่ ้าลดต า่ลง นักท่องเที่ยว
จะสามารถเดนิเขา้ไปชมความมหัศจรรรยอ์นัสวยงามนี้ไดอ้ยา่งใกลช้ดิทีบ่รเิวณฐานของประตโูทรอิ ิ
และดว้ยความสวยงามเช่นนี้เองท าใหท้ี่นี่ไดร้ับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรม

จากองคก์าร UNESCO เมือ่ปี ค.ศ. 1996 และเป็นหนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมประจ าเมอืงฮิ

โรชมิาส าหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกความสวยงามของศาลเจา้ววิทะเลนี้ยงัไดร้ับการกลา่วขาน
วา่เป็น 1 ใน 3 ทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่ นอกีดว้ย ท าใหท้ี่นี่สามารถดงึดูดนักท่องเที่ยวใหม้า
เยอืนเกาะมยิาจมิาอยา่งลน้หลาม โดยเฉพาะในช่วงฤดรูอ้นทีถ่อืเป็นชว่งแหง่การจดุดอกไมไ้ฟดว้ย
แลว้  



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัภายในเกาะมยิาจมิา  
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงคุเระ (Kure) ที่ตัง้อยู่ตดิทะเลเซะโตะในแห่งนี้เคยเป็นเมอืงแห่งการ

ต่อเรือของญี ่ปุ่ นมาก ่อนในอดตี โดยมชีือ่เสยีงในฐานะที ่เป็นเมอืงตน้ก าเน ิด “ยามาโตะ”                 

เรือรบขนาดใหญ่ที่สุดในประวัตศิาสตร์กองทัพเรือจักรวรรดญิี่ปุ่ น  

 น าท่านขึน้เรอืเฟอรร์ี ่ขา้มทะเลสูเ่มอืงมตัสยึามา่ (Matsuyama) เกาะชโิกก ุใชเ้วลาประมาณ 2 

ชัว่โมง โดยท่านจะไดส้ัมผัสถงึบรรยากาศยามเย็นของทะเลเซะโตะ พรอ้มชมพระอาทติยต์กทะเล 

ซึง่เป็นภาพประทับใจทีก่หาไมไ่ดจ้ากทีใ่ด ถงึเมอืงมตัสยึามา่น าท่านเดนิทางสูภ่ตัตาคารอาหารค า่ 

 มตัสยึาม่า เป็นเมอืงทีใ่หญ่ที่สุดในภูมภิาคชโิกกุ และเป็นเมอืงหลักของจังหวดัเอฮเิมะ สถานที่ที่

หวัใจหลักของเมอืงคอืปราสาทมัตสยึามา่ ซึง่เป็นปราสาทดัง้เดมิที่มคีวามสวยงาม ตัง้อยู่บนเนิน

เขามองเห็นเมอืงคูก่บัทะเล Seto Inland Sea นอกจากนี้ยังมเีมอืงน ้าพุรอ้นโดโงะออนเซน ตัง้อยู่

ทางทศิเหนือของเมอืง เป็นเมอืงน ้าพุรอ้นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น  

ค า่  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
พกัที ่ โรงแรม MyStay Hotel Matsuyama หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  (2 คนื)  
 

 

 

 



 

 

วนัทีห่า้  อสิระเต็มวนัในมตัสยึามา่ ไมม่รีถบสับรกิาร                                             (B/-/-) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ใหท้่านอสิระเต็มวนั (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

อสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง

และอ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน อาท ิ

 

 ปราสาทมตัสยึามา่(Matsuyama Castle) เป็น 1 ใน 12 ปราสาทหลังเดมิของญี่ปุ่ นที่

ยงัหลงเหลอือยู่ตัง้แต่ปีค.ศ. 1868 และยังเป็นหนึ่งในปราสาทที่มคีวามซับซอ้นน่าสนใจ

แห่งหนึ่ง ตัง้อยู่บนภูเขาคาสยึาม่า(Mount Katsuyama) เนินเขาสูงชันใจกลางเมืองที่

สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์อันกวา้งไกลของเมอืงมัตสยึาม่าคู่กบัทะเล Seto Inland Sea 

พืน้ทีร่อบๆปลกูตน้ซากรุะกวา่ 200 ตน้ ซึง่เหมาะแกก่ารชมดอกซากรุะในฤดใูบไมผ้ลปิลาย

เดอืนมนีาคม-ตน้เดอืนเมษายนเป็นประจ าทุกปี 

ปราสาทสรา้งขึน้ในช่วงปีค.ศ. 1602-1628 เดมิมอียู่ทัง้หมด 5 ชัน้ แต่ถูกฟ้าผ่าจงึท าการ
บูรณะใหม่ในปี 1820 สรา้งเป็น 3 ชัน้ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ซึง่เป็นตัวอย่างโครงสรา้ง

ปราสาทที่ดีแห่งหนึ่ง โดยหอ้งโถงหลักตัง้อยู่ดา้นบนสุดเพื่อใหไ้ดร้ับการป้องกันที่
ปลอดภัย สามารถเขา้ถงึไดจ้ากประตูหลายทาง ภายในชัน้แบ่งออกเป็นหลายปีก รวมถงึ
ป้อมปราการทีค่อยดแูลปราสาท ปัจจบุันใชจ้ดัแสดงนิทรรศการขอ้มลูเกีย่วกบัประวัตคิวาม
เป็นมาของเมอืงมตัสยึามา่และชว่งสมยัศกัด ิ

 โดโงะออนเซน (Dogo Onsen) เป็นหนึ่งในน ้าพุรอ้นที่มชี ือ่เสยีงและเก่าแก่ที่สุดของ
ญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกของใจกลางเมอืงมัตสยึามา่ ในอดตีโดโงะออนเซนยงัเป็น
จุดหมายปลายทางของครอบครัวจักรพรรดทิี่เดนิทางมาบ่อยที่สุด สถานที่ที่มชี ื่อเสียง
ส าหรับนักท่องเที่ยวคือหอ้งอาบน ้าที่สวยงาม และที่พักเรียวกังต่างๆ โดยเฉพาะหอ้ง
อาบน ้าโดโงะออนเซนฮอนคงั(Dogo Onsen Honkan) 

 Botchan Train Tour หนึ่งในรถรางสวยคลาสสคิที่ญี่ปุ่ น มอีายเุก่าแก่มากกว่า 100 ปี 
บริการทุกวันตัง้แต่ 09.30-17.30 น. จากMatsuyama City station ถึง Dogo-Onsen 
station 

 วดัอชิเิทจ ิ(Ishiteji Temple) ตัง้อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของใจกลางเมือง
มตัสยึาม่า เป็นวัดล าดับที่ 51 (ใน 88 วดั) ของเสน้ทางแสวงบุญชโิกกุ เสน้ทางระหว่าง
การเดนิไปยังวัดเรียงรายดว้ยรา้นคา้ซึง่เป็นอาคารไม ้ภายในบรเิวณวัดประกอบดว้ยหอ้ง
โถงต่างๆหลายอาคาร และเจดีย์สามชัน้ จุดเด่นของวัดที่เป็นเอกลักษณ์คือมีเสน้ทาง
เชือ่มต่อจากพื้นทีห่ลักของวัดผ่านถ ้าไปยังอกีพื้นที่เหนึ่ง ตกแต่งดว้ยรูปปั้นและวตัถุทาง
ศาสนาไวท้ั่วทัง้วดั 

วดัแห่งนี้เป็นที่รูจ้ักกันดขีองประตูนิโอม่อน(Niomon Gate) ซึง่ไดร้ับขึน้ทะเบียนใหเ้ป็น
สมบัตขิองชาต ิอาคารและเจดีย์มีคุณค่าทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก โดยโครงสรา้ง
เหล่านี้แสดงออกถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมตามแบบฉบับของยุคคามาคุระ(1192-1333) 
และยงัมหีอ้งสมบัตทิีใ่ชเ้ก็บสิง่ประดษิฐท์ีส่ าคญัอกีดว้ย 

 Dogo Haikara Dori Street แหล่งชอ้ปป้ิงสิน้คา้พื้นเมอืงย่านโดโงะ ที่ท่านสามารถ
ชา่งรถลากโบราณ พรอ้มคนลากทีส่วมใสช่ดุยคูาตะ เทีย่วชมบรเิวณโดยรอบ 

 Iyotetsu Takashimaya Department Store 
หา้งสรรพสนิคา้ที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในเกาะชโิกกุ ที่นี่มีสนิคา้แบรนดช์ัน้น าเช่นเดียวกับ
หา้งสรรพสนิคา้อืน่ๆ 

 Okaido/Gintengai Shopping Arcades 
แหลง่ชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่ที่สดุและถนนสายบันเทงิในเอฮเิมะ รา้นเสือ้ผา้ รา้นคา้หลากหลายสิง่
อ านวยความสะดวก คาเฟ่และรา้นอาหารยนืตามถนน จะจัดขึน้ที่นี่ ใหเ้ที่ยวชมกันอย่าง
เพลดิเพลนิ 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที ่ โรงแรม MyStay Hotel Matsuyama หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 

วนัทีห่ก  สนามบนิมตัสยึามา่– สนามบนิสุวรรณภมู ิ        (B/-/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
  เมือ่ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าทุกท่านเดนิทางสูส่นามบนิมตัสยึามา่ 

11.45 น.     ออกเดินทางจากสนามบินมัตสึยาม่า โดยสายการบิน NEW GEN AIRLINES เที่ยวบิน 

E3XXX  

14.30 น.     เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ☺☺☺☺☺ 
 

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

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

มหีวัหนา้ทวัรบ์รกิารจากเมอืงไทย เมือ่มผีูร้ว่มเดนิทางต ัง้แต ่35 ทา่นข ึน้ไป กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 35 

ทา่น มไีกดใ์หบ้รกิารทา่นเดยีว เดนิทางพรอ้มทา่นจากเมอืงไทย 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 



 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง (มหัีวหนา้ทัวรเ์มือ่มผีูร้่วมทาง 30ทา่น) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ หรอืมากกวา่ 2,000 บาท ตามทีส่ถานทตูก าหนด และมคีา่บรกิารวซีา่ตา่งหาก 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินั้นๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

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

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางข ึน้ต ่า 30 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี่จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากท าการจอง กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผู ้เดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเที่ยวทรปิใด, วนัที่ใด, ไปกบัใครบ้าง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 



 

 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ
เขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ 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 าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นส ิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะ
สัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความ

เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 
ทา่น  

2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะหาโปรแกรมทอ่งเทีย่วทดแทน ในกรณีทีส่ายการบนิไมส่ามารถท าการบนิไดใ้น

วนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ จะรบัผดิชอบในการคนืเงนิคา่ทวัรเ์พยีงเทา่น ัน้ 

3. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  



 

 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท
ฯ  

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

8. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

9. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 
ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

10. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

11. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

12. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

13. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

14. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรือ วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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