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มัตสึยาม่า - ฮิโรชิม่า 6วัน 4คืน 

มัตสึยาม่า โอโนมิจิ ฮิโรชิม่า อิมบาริ 
Highlight 

 

1. ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองโอโนมิจิ  

2. ชมเทศกาลไฟ Hiroshima Dreamination สัญลักษณ์ประจ าฤดูหนาว  

3. เสาโทริอิลอยน ้า ท่ีต้ังตระหง่านอยู่กลางท้องทะเล ซ่ึงเป็นมรดกโลก 

4. สะพานคินไตเคียว สะพานไม้ท่ีสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่น 

5. ปราสาทมัตสึมาย่า ซ่ึงเป็น 1 ใน 12 ปราสาทหลังเดิมของญ่ีปุ่นท่ีหลงเหลือ

อยู่ 

6. นอนพักโรงแรม 4 ดาวทุกคืน นอนที่เดียวกัน 3 คืน!! นั่งรถไม่

นาน ไม่เหนื่อย 

 

เดินทาง 29 ธันวาคม 61 – 3 มกราคม 62 
 

   

บินตรงโดยสายการบิน 
 

 

 

 

 

 



อัตราค่าบรกิาร 

 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // **เด็ก อายุไม่ถึง 2 ปี 

(Infant) ราคา 15,000.-** 

ราคายังไม่รวมทิป 1,900 บาท/ท่าน  
 

5 

 

Day 1 : กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง    

23.00 

น. 

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน NEW GEN AIRLINES เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส  โดยเคร่ืองบินที่ใช้จะเป็นเคร่ืองโบอ้ิง B737-800 ที่นั่งช้ันประหยัด

จ านวน 189 ที่นั่ง ที่นั่งเป็นแบบ 3-3 นั่งสบาย มีบริการอาหารและน้ าดื่มบนเคร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเดินทาง 

ผู้ใหญ่  

พักห้องละ  

2 ท่าน 

เด็กอายุ  

2 -12 ปี  

พักกบัผู้ใหญ่ 

1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 

12 ปี พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ทา่น  

(ไม่มีเตียงเสริม) 

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม 

29 ธันวาคม 61 – 3 มกราคม 62 (บัส1) 

(FULL) 
29,999.- 29,999.- 29,999.- 8,500.- 

29 ธันวาคม 61 – 3 มกราคม 62 (บัส2) 

(FULL) 
32,999.- 32,999.- 32,999.- 8,500.- 

29 ธันวาคม 61 – 3 มกราคม 62 (บัส3) 

(FULL) 
35,888.- 35,888.- 35,888.- 8,500.- 

29 ธันวาคม 61 – 3 มกราคม 62 (บัส4) 37,888.- 37,888.- 37,888.- 8,500.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

Day 2 : สนามบินมัตสึยาม่า –  โอโนมิจิ – วัดเซนโกจิ – ขึ้นกระเช้า – สวนสันติภาพ – เทศกาล

ไฟฮิโรชิม่า                                                                             (-/L/-) 

02.05 

น. 

เหิรฟ้าสู่ เมืองมัตสึยาม่า ประเทศญีปุ่่น โดยเที่ยวบนิที่ E3XXX 

09.45 

น. 

เดินทางถึง สนามบินมัตสึยาม่า ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง ) 

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่

อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ 

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองโอโนมิจิ (Onomichi) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดฮิโรชิมะ

(Hiroshima) มีทะเลที่สงบและภูเขาโอบล้อมตัวเมืองที่หันหน้าออกสู่ทะเลเซโตะใน (Seto Inland Sea) ท า

หน้าที่เป็นเมืองล าเลยีงสินค้าทางทะเลมามายาวนาน การเดินข้ึนบันไดหรือเนินภูเขาเพื่อชมวิวของทะเล 

และระบบทางน้ าที่ลัดเลาะไปตามตรอกซอยของโอโนมิจิ ช่วยให้เพลิดเพลินกับภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ

และประวัติศาสตร์ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

http://bit.ly/2NMk5YE


บ่าย น าท่านข้ึนกระเช้า (Ropeway) สู่วัดเซนคจิ 

(Senkoji Temple) สถานที่ท่องเที่ยวที่

เป็นสัญลักษณ์ของ เมือง โอ โนมิจิ  ซึ่ ง

เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ทางธรรมชาติได้

ตลอดทั้ง 4 ฤดู วัดในสมัยโบราณแห่งนี้ มี

หอระฆัง (Shoro) ที่มีช่ือเสียงอยู่ในวิหาร  สี

แดง ที่เสียงระฆังจะดังข้ึนในคืนส่งท้ายปี 

ถัดจากวิหารหลักจะมีก้อนหินขนาดใหญ่ ใน

อดีตมีล าแสงสาดส่องไปบน  อัญมณีที่อยู่

บนหิน จนกลายเป็นแลนมาร์คส าคัญ ได้เวลาพอสมควร 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า (Hiroshima) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น เคยโดนระเบิด

ปรมาณูในสมัยสงครามโลกคร้ังที่สอง แต่ปัจจุบันฮิโรชิม่ากลายเป็นเมืองเขียวชอุ่ม ที่มีเสน่ห์น่า

ท่องเที่ยว และมีมรดกโลกถึงสองแห่ง นอกจากนี้ยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวไทยยังไม่ค่อยรู้จักอีก

มากมาย 

 ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ สวนสันติภาพฮิโรชิม่า (Hiroshima Peace Memorial)  หรือที่ชาว

ญี่ปุ่นเรียกกันว่า Genbaku Dome นั้นก็เปรียบเหมือนเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อร าลึกถึงเหตุการณ์แห่ง

ความสูญเสียเมื่อคร้ังที่เกิดสงครามโลกคร้ังที่ 2 มีที่ตั้งอยู่ใน Hiroshima Peace Memorial Park ซึ่ง

เป็นสวนแห่งความทรงจ าที่ตั้งอยู่กลางเมืองฮิโรชิมา ที่นี่เป็นศูนย์รวมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่สร้างข้ึน

เพื่อร าลึก ในอดีตนั้น ที่นี่ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ก าลังเติบโตของเมืองฮิโรชิมา 

รูปแบบการก่อสร้างถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาว Czech ที่ช่ือว่า Jan Letzel ซึ่งรูปแบบของ

สถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปแห่งนี้ถือว่ามีความโดดเด่นมาก เมื่อเทียบกับบ้านเรือนในสมัยก่อนที่สร้าง

ด้วยไม้และมีแค่ 2 ช้ัน ที่นี่ถูกเปลี่ยนช่ืออยู่หลายคร้ัง และในที่สุดก็มาลงตัวที่ช่ือ Hiroshima 

Prefectural Industrial Promotion Hall โดยถูกใช้เป็นพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมของ

เมืองฮิโรชิมา จนเมือ่เข้าสู่สงคราม ที่นี่ถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์บัญชาการการรบ และท้ายที่สุดก็ถูกท าลาย

โดยระเบิดปรมาณูเมือ่วันที่ 6 สิงหาคม ปี 1945 โดมแห่งนี้ถูกสงครามอันโหดร้ายท าลายจนเสียอย่าง

หนัก เหลือไว้เพียงตัวอาคารส่วนหนึ่งและโครงเหล็กของยอดหลังคาโดมไว้ให้ดูต่างหน้าเท่านั้น และเมื่อ

เข้าสู่ช่วงการบูรณะเมืองนั้นก็เคยมีการวางแผนจะร้ือซากปรักหักพังแห่งนี้ออกไป แต่ก็มีชาวเมือง

บางส่วนที่เห็นต่างและอยากเก็บโดมแห่งนี้ไว้ จนกระทั่งปี 1966 มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าจะอนุรักษ์โดมแห่ง

นี้ไว้ และเปลี่ยนช่ือใหม่เป็น “Atomicbomb Dome” (A-bomb Dome) ปัจจุบันที่นี่ได้รับการข้ึนทะเบียน

เป็นมรดกโลกจาก UNESCO เมื่อปี 1996 เป็นที่เรียบร้อยเพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจถึงความน่า

สะพรึงกลัวของระเบิดปรมาณู และถือเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพของโลกอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค่ า อิสระรับประทานอาหารค่ า เพื่อไม่เปน้การรบกวนเวลาดูเทศกาลไฟ 

 เที่ยวชมเทศกาลไฟ Hiroshima Dreamination งานเทศกาลประดับไฟ สัญลักษณ์ประจ าฤดูหนาวของ

เมืองฮิโรชิม่า จะจัดข้ึนเป็นระยะเวลาทั้งหมด 48 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 3 

มกราคม 2562 ทั้งบริเวณใจกลางเมืองของฮิโรชิมา ตลอดระยะทางกว่า 2 กิโลเมตรจาก Peace 

Boulevard (Heiwa Ōdori) เหนือจรดใต้ จะถูกประดับประดาไปด้วยแสงไฟในยามค่ าคืน ภายใต้ธีม 

Never-never Land ด้วยหลอดไฟกว่า 1.4 ล้านดวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

พักที ่ โรงแรม Granvia Hotel Hiroshima หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  (3 คืน)  

โรงแรมระดับ 4 ดาว ตึกใหญ่ อยู่ใจกลางเมืองมีความสะดวกสบาย สามารถไปช้อปปิ้งได้เลยอย่าง

ง่ายดาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 3 : สะพานคินไตเคียว – ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ – ช้อปปิ้งเอาท์เลท – ช้อปปิ้งย่านฮงโดริ                                                                                                                                                                                         

                   (B/-/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่สะพานคินไตเคียว (Kintai Bridge) เป็นสะพานไม้ที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น 

อยู่ที่เมืองอิวะคุนิ (Iwakuni) ในจังหวัดยะมะงุชิ (Yamaguchi) มีลักษณะเป็นสะพานไม้ 5 โค้ง กว้าง 5 

เมตร ความยาว 193.3 เมตร และได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอีก

ด้วย สะพานนี้มีความสวยงามอยู่ในตัวของมันเอง และเมือ่ยิ่งได้ชมไปพร้อมๆกับทัศนียภาพโดยรอบที่

เปลี่ยนไปตามฤดูกาลทั้ง 4 ฤดูแล้ว ก็ยิ่งมีความสวยสดงดงามอย่างมากเลยทีเดียว   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ (Itsukushima Shrine) มีท าเลที่ตั้งอยู่บนเกาะ

มิยาจิมา (Miyajima) ตามต านานกล่าวไว้ว่าศาลเจ้าแห่งนี้ก่อสร้างข้ึนเมื่อช่วงศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่

สถิตของธิดาแห่งเทพพายุและท้องทะเลทั้ง 3 องค์ และเทพแห่งดวงอาทิตย์อามาเทราสุอีกด้วย ความ

โดดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้อยู่ที่ประตูโทริอิสีแดงที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางท้องทะเล มีโครงสร้างการ

ออกแบบที่แข็งแรงแบบไร้ตะปูตอก มีพื้นที่บางส่วนที่ยื่นออกไปในทะเล ท าให้ที่นี่ถูกกล่าวขานว่าเป็น

ศาลเจ้าลอยน้ าเมือ่ถึงช่วงเวลาที่น้ าทะเลหนุนสูง และหากล่องเรือมาใกล้บริเวณศาลเจ้าแล้วจะสามารถ

มองเห็นเสมือนว่าศาลเจ้าและประตูโทริอิสีแดงนั้นก าลังล่องลอยอยู่บนผืนน้ าจริง ๆ และในช่วงเวลาที่

น้ าลดต่ าลง นักท่องเที่ยวจะสามารถเดินเข้าไปชมความมหัศจรรรย์อันสวยงามนี้ได้อย่างใกล้ชิดที่

บริเวณฐานของประตูโทริอิ และด้วยความสวยงามเช่นนี้เองท าให้ที่นี่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก

ทางด้านวัฒนธรรมจากองค์การ UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 1996 และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอด

นิยมประจ าเมืองฮิโรชิมาส าหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกความสวยงามของศาลเจ้าวิวทะเลนี้ยังได้รับ

การกล่าวขานว่าเป็น 1 ใน 3 ทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย ท าให้ที่นี่สามารถดึงดูด

นักท่องเที่ยวให้มาเยือนเกาะมิยาจิมาอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่ถือเป็นช่วงแห่งการจุด

ดอกไม้ไฟด้วยแล้ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในเกาะมิยาจิมา 

บ่าย ได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองฮิโรชิม่า 

 น าท่านเที่ยวชมย่านร้านค้าฮงโดริ (Hiroshima Hondori Shotengai)แถวนี้เป็นย่านร้านค้าที่มีทั้ง

ร้านอาหาร ร้านขายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ของแฟชั่น ของจิปาถะ ร้านขายยาต่าง ๆ ซึ่งนับว่า



ตอบสนองต่อความต้องการของขาช็อปได้เป็นอย่างดี ถ้าอยากจะซื้อของฝากจากฮิโรชิม่า ต้อง

ลองไปที่ Hiroshima Yume Plaz และ Nagasaki-ya ดูนอกจากนี้ยังมี Daiso ร้าน 100 เยนที่

ชาวต่างชาติช่ืนชอบ  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   

พักที ่ โรงแรม Granvia Hotel Hiroshima หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   (3 คืน)  

โรงแรมระดับ 4 ดาว ตึกใหญ่ อยู่ใจกลางเมืองมีความสะดวกสบาย สามารถไปช้อปปิ้งได้เลยอย่าง

ง่ายดาย 

Day 4 : อิสระเต็มวันในฮิโรชิม่า ไม่มีรถบัสบริการ                                      (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ให้ท่านอิสระเต็มวัน (ไม่มีรถบัสบริการ) 

 อิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน าในการเดินทางและ

อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน อาทิ 

 Option เสริมไม่รวมในค่าทัวร์ 

  เกาะกระต่ายเกาะโอคุโนชิมะ(Okunoshima)  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกกลางทะเลเซโตะ(Seto Inland 

Sea) ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดฮิโรชิม่า สรวงสวรรค์ของคนรักกระต่าย บนเกาะแห่งนี้นั้นเต็มไปด้วย

กระต่ายป่าหลายร้อยตัวที่กระจายอยู่ทั้งในป่าและทางเดินทั่วไป และกระต่ายก็จะคุ้นเคยกับ

นักท่องเที่ยว เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารได้ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.talonjapan.com/category/area/chugoku/hiroshima/


  ปราสาทฮิโรชิม่า (Hiroshima Castle) หรือมีอีกช่ือหนึ่งที่คนรู้จักกันว่า “ปราสาทปลาคราฟ” แค่

ช่ือก็น่าจะบ่งบอกแล้วใช่มั้ยคะว่าต้องเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในจังหวัดฮิโรชิม่าแน่ๆ บอกได้ว่า

ปราสาทแห่งนี้ไม่ได้เหมือนๆกับปราสาทที่เคยเห็นทั่วไปในญี่ปุ่น เพราะเมืองฮิโรชิม่าพัฒนาข้ึนมา

แบบเมืองปราสาทแบบเดียวกับเมืองในญี่ปุ่นส่วน

ใหญ่ แตกต่างที่ฮิโรชิม่าเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองรอบๆ

ปราสาทยังเป็นศูนย์กลางการค้าขายในอดีตอีก

ด้วย อีกทั้งยังเป็นปราสาทที่ต่างจากปราสาท

ทั่วๆไปตรงที่จะสร้างบนพื้นที่ราบ ไม่ใช่ปราสาทบน

เนินเขาหรือยอดเขาแบบทั่วๆไป สูงประมาณ 5 ช้ัน 

ล้อมรอบด้วยคูน้ า 

  พิพิธภัณฑ์ศิลปะ (Hiroshima Art Museum) ที่สร้างขึ้นโดยธนาคารฮิโรชิม่าอายุร่วม 100 

ปี แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองฮิโรชิม่า ผลงานจัดแสดงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของจิตรกร

แนว Impressionism ศิลปะสมัยใหม่ของฝรั่งเศส นอกจากนี้ก็ยังมีผลงานศิลปะสมัยใหม่

ของญี่ปุ่นอย่างภาพวาดญี่ปุ่น-ตะวันตกกว่า 300 ชิ้นเลยทีเดียว ภายในอาคารหลักของ

พิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงผลงานศิลปะกว่า 76 ชิ้น โดยมีการจัดนิทรรศการพิเศษ งานอี

เว้นท์ตามแต่ละฤดูกาล และคอนเสิร์ตประจ าพิพิธภัณฑ์เป็นประจ าทุกเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วัดมิตากิเดระ (Mitaki-dera) ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขามิตากิทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของ

เมืองฮิโรชิม่า ที่นี่ตั้งอยู่ใกล้กับตัวมือง โดยเป็นที่รู้จักคุ้นเคยของชาวเมืองในชื่อ “มิตากิคัน

นอน” ภายในบริเวณวัดเป็นที่ตั้งของเจดีย์ทาโฮโตสีแดงสดซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอัน

ล้ าค่าของจังหวัด โดยภายในเจดีย์ประดิษฐานพระอมิตาภพุทธะปางสมาธิที่สร้างจากไม้ซึ่ง

เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ าค่าของชาติ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เอาท์เลท ฮิโรชิม่า (The Outlet Hiroshima) ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งใน แหล่งรวบรวม

สินค้าสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ, Salvatore Ferragamo, H&M, Bally, Kate Spade, 

Coach,Lacoste, Gap, Cath Kidson ฯลฯ รวมไปถึงเคร่ืองประดับและนาฬิกาหรูอย่าง Tag 

Heuer, Seiko, Citizen, Timex ฯลฯ และยังมีสินค้ากีฬาแฟช่ัน อาทิ Under Armour, Nike, 

Puma, Adidas, Skechers, Reebok ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าส าหรับคุณหนู Cath Kidson 

สินค้าอ่ืนๆ อีกมากมาย (ร้านค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

  ปั่นจักรยาน ชมเมืองฮิโรชิม่า สัมผัสอากาศอันเย็นสบาย ซึ ่งสามารถเช่าได้เลยราคา

ประมาณ 1,000-1,800 เยน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พักที ่ โรงแรม Granvia Hotel Hiroshima หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

โรงแรมระดับ 4 ดาว ตกึใหญ่ อยู่ใจกลางเมืองมีความสะดวกสบาย สามารถไปช้อปปิ้งได้เลยอย่าง

ง่ายดาย 

Day 5 : ฮิโรชิม่า – พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนูอิมาบาริ – ปราสาทมัตสึยาม่า – โดโงะออนเซ็น                                                                                                                                                                           

(B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนูอิมาบาริ (Imabari Towel Museum) อิมาบาริ ถือเป็นยี่ห้อ

ผ้าขนหนูที่ติดอันดับ 1 ของญี่ปุ่นเลยทีเดียว เป็นที่นิยมในคุณภาพความเนี้ยบและความนุ่ม ซึ่ง

ผ้าขนหนูยี่ห้อดังนี้มีต้นก าเนิดที่เมืองอิมาบาริ ในจังหวัดเอฮิเมะ ที่นี่จัดแสดงการผลิตและศิลปะ

ผ้าขนหนูโดยศิลปินที่มีช่ือเสียงหลากหลาย แถมแฟนๆ มูมิน ไม่ควรพลาดนิทรรศการถาวร Moomin 

no Sekai e ซึ่งจัดแสดงงานศิลปะเกี่ยวกับมูมินไว้มากมาย น่ารักสุดๆ! หากใครมีโอกาสมาเที่ยวทริ

ปแถบชิโคคุ ก็สามารถแวะมาซื้อผ้าขนหนูคุณภาพดีจากที่นี่ติดไม้ติดมือกลับบ้านกันได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองมัตสึยาม่า (Matsuyama) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชิโกกุ และเป็นเมืองหลัก



ของจังหวัดเอฮิเมะ สถานที่ที่หัวใจหลักของเมืองคือปราสาทมัตสึยาม่า ซึ่งเป็นปราสาทดั้งเดิมที่มี

ความสวยงาม ตั้งอยู่บนเนินเขามองเห็นเมืองคู่กับทะเล Seto Inland Sea นอกจากนี้ยังมีเมืองน้ าพุ

ร้อนโดโงะออนเซน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมือง เป็นเมืองน้ าพุร้อนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น 

 น าท่านเที่ยวชมปราสาทมัตสึยาม่า(Matsuyama Castle) เป็น 1 ใน 12 ปราสาทหลังเดิมของญี่ปุ่นที่

ยังหลงเหลืออยู่ตั้งแต่ปีค.ศ. 1868 และยังเป็นหนึ่งในปราสาทที่มีความซับซ้อนน่าสนใจแห่งหนึ่ง 

ตั้งอยู่บนภูเขาคาสึยาม่า(Mount Katsuyama) เนินเขาสูงชันใจกลางเมืองที่สามารถมองเห็นวิว

ทิวทัศน์อันกว้างไกลของเมืองมัตสึยาม่าคู่กับทะเล Seto Inland Sea พื้นที่รอบๆปลูกต้นซากุระกว่า 

200 ต้น ซึ่งเหมาะแก่การชมดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายนเป็นประจ า

ทุกปี ปราสาทสร้างข้ึนในช่วงปีค.ศ. 1602-1628 เดิมมีอยู่ทั้งหมด 5 ช้ัน แต่ถูกฟ้าผ่าจึงท าการบูรณะ

ใหม่ในปี 1820 สร้างเป็น 3 ช้ันที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นตัวอย่างโครงสร้างปราสาทที่ดีแห่งหนึ่ง 

โดยห้องโถงหลักตั้งอยู่ด้านบนสุดเพื่อให้ได้รับการป้องกันที่ปลอดภัย สามารถเข้าถึงได้จากประตู

หลายทาง ภายในช้ันแบ่งออกเป็นหลายปีก รวมถึงป้อมปราการที่คอยดูแลปราสาท ปัจจุบันใช้จัด

แสดงนิทรรศการข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองมัตสึยาม่าและช่วงสมัยศักดินา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่โดโงะออนเซน(Dogo Onsen) ชมด้านนอก เป็นหนึ่งในน้ าพุร้อนที่มีช่ือเสียงและเก่าแก่

ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของใจกลางเมืองมัตสึยาม่า ในอดีตโดโงะออนเซนยัง

เป็นจุดหมายปลายทางของครอบครัวจักรพรรดิที่เดินทางมาบ่อยที่สุด สถานที่ที่มีช่ือเสียงส าหรับ

นักท่องเที่ยวคือห้องอาบน้ าที่สวยงาม และที่พักเรียวกังต่างๆ โดยเฉพาะห้องอาบน้ าโดโงะออนเซน

ฮอนคัง(Dogo Onsen Honkan) ให้ท่านเดินเล่นในย่าน Dogo Haikara Dori Street แหล่งช้อปปิ้งสิ้น

ค้าพ้ืนเมืองย่านโดโงะ ที่ท่านสามารถจ้างรถลากโบราณ พร้อมคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

พักที ่ โรงแรม ANA Hotel Matsuyama หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

โรงแรมระดับ 4 ดาว ตึกใหญ่ อยู่ใจกลางเมืองมีความสะดวกสบาย สามารถไปช้อปปิ้งได้เลยอย่าง

ง่ายดาย 

 

 

 

 

 

 

 

Day 6 : สนามบินมัตสึยาม่า– สนามบินดอนเมือง            (B/-/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เมือ่ไดเ้วลาอันสมควรแล้วน าทกุท่านเดินทางสู่สนามบินมัตสึยาม่า 

11.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินมัตสึยาม่า โดยสายการบิน NEW GEN AIRLINES เที่ยวบิน E3XXX 

14.30 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ  

 

 

 

 

Let us be your Travel Companion 

 

UnithaiTrip 
 
 

 



 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

มีหัวหน้าทัวร์บริการจากเมืองไทย เมื่อมีผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 35 ท่านขึ้นไป กรณีผู้เดินทางน้อยกว่า 

35 ท่าน มีไกด์ให้บริการท่านเดียว เดินทางพร้อมท่านจากเมืองไทย 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 

การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมาย

ของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่านเท่านั้น/ห้อง) 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทอ่งเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์เมื่อมีผู้ร่วมทาง 

30ท่าน) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่า

มินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้

ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น

ไม่เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุน่ประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดมิ ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับ

การยื่นร้องขอวีซ่า หรือมากกว่า 2,000 บาท ตามที่สถานทูตก าหนด และมีค่าบริการวีซ่าต่างหาก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 



× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,900 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 

เดินทางข้ึนต่ า 30 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน

ทราบล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ช่ัวโมง หลังจากท าการจอง กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทาง

ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 35 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง

ต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยัน

ว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือ

เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบินทั้งสิ้น 

 



 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษ

อย่างต่ า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืน

เงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า

ประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่าน

ออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง 

เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น 

เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการ

พ านักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 



4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง

ท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะหาโปรแกรมท่องเที่ยวทดแทน ในกรณีที่สายการบินไม่สามารถท าการบินได้ในวันที่

ก าหนด ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบในการคืนเงินค่าทัวร์เพียงเท่านั้น 

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯ  

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิด

จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

8. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

9. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบ

บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อม

ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

10. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปน็พิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน

การเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

11. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

12. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี

ที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ  

13. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

14. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจ

ท าให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถใน

การบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางคร้ังที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตาม

โปรแกรม 



15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวัน

นั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 


