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ก าหนดการเดินทาง:     วนัท่ี 20 – 25 มีนาคม 2558  
 

วนัแรก    (20 มี.ค 58 )  กรุงเทพฯ – สนามบินยานาโงะ 

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 สายการบนิเอเซยีแอทแลนตคิแอรไ์ลน ์ 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

วนัท่ีสอง  (21 มี.ค 58 )   สนามบินยานาโงะ –ถนนมิซูกิ ชิเงรุ- Marine Product -ฮิโรชิม่า                                    
 

01.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินยานาโงะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเอเซียแอทแลนตคิแอร์

ไลน ์เทีย่วบินที่ HB …… 

09.00 น. เดินทางถึง สนามบินยานาโงะ ประเทศญี่ปุ่น น าทา่นผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง

เรยีบรอ้ย 

 
จากนัน้เดนิทางสู่ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงซากาอิมินาโตะ(Sakaiminato) ทีเ่ป็นบา้นเกดิ
ของนกัเขยีนการต์นูผ ีชือ่นาย Mizuki Shigeru จึงไดม้กีารสรา้งพพิธิภณัฑ ์Mizuki Shigeru 
Museum เพื่อจดัแสดงประวตั ิผลงาน ทีม่ชี ือ่เสยีงของเขา และบนทางเทา้ของถนนชเิกรุ ยงัมหีุ่น
ทองแดงรูปผ ีต่างๆ กวา่ 120 ตวั ยนืเรยีงราย ดูแลว้เพลดิตาดไีม่น่ากลวัแต่น่าถ่ายรูปยิง่นกั นํา
ท่านสู่ ถนนมิซูกิ ชิเงร ุหรอื ถนนสายภติูพราย(Mizuki Shigeru Road) ซึ่งเป็นถนนทีส่รา้งขึน้
โดยมรูีปป ัน้ของสตัวป์ระหลาดจากการต์ ู นญี่ปุน่ “เกะเกะเกะ โนะ คทิาโร่” ซึ่งเป็นตวัการต์นูเหล่า
ผีๆ ทัง้หลาย ตวัทีโ่ดดเดน่ทีสุ่ดคอื เจา้ผน้ีอยคทิาโร่ (Kitaro)  ทีม่พีอ่เป็นปิศาจลูกตาเดยีว ชอบนอน

โปรแกรม 2 : โปรโมชัน่พิเศษ...  29,900 บาท 

YONAKO-SAKAMINATO-HIROSHIMA-TOTTORI 

เท่ียวบินพิเศษเหมาล า  

       6 วนั 4 คืน  สายการบิน เอเชีย แอตแลนดติ์ค แอรไ์ลน ์                 
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แชน้ํ่าในชามกบัผองเพือ่นเหล่า “โยไก” หรอืผปีีศาจนัน่เอง อาศยัอยู่ในปา่ชือ่ เกะเกะเกะ, คทิาโร่มี
หน้าทีป่ราบปรามเหล่าโยไกทีน่สิยัไม่ด ีชอบหลอกหลอนสรา้งความรําคาญใหม้นุษย ์การต์ูนเรื่องนี้
เขยีนโดยนาย “ชเิงรุ มซูิก”ิ นกัเขยีนทีม่บีา้นเกดิในจงัหวดัทตโตะรแิละถอืเป็นบุคส ั คญัของจงัหวดั 
ใหท้่านเดนิเดนิถ่ายรูปตามอธัยาศยั  นําท่านชม Marine Product.ตลาดปลานาคาอุระ 

(Nakaura Tairyo Fish Market) หรือตลาดปลาใกลเ้คียง เมืองซากาอิมินาโตะมีพื้ นท่ีติดทะเล และ

ท่าเรือขนส่งขนาดใหญ่ ณ ตลาดแห่งน้ีจึงขายอาหารทะเลสดๆ รวมไปถึงซูชิ และอาหารญ่ีปุ่ นอื่นๆ

อีกดว้ย และเมนูเด็ดของท่ีน่ีคือ ปมูตัสึบะ(Matsuba) ซ่ึงมีมากในช่วงหน้าหนาว นิยมน าไปตม้ใน

น ้าเกลือใส่สาหร่ายปรุงรส 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองฮิโรชิม่า  เท่ียวชมเมือง   Hiroshima City Tour เป็น“เกาะทีก่วา้ง

ใหญ่ไพศาล” เป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคชโูงกุ เมอืงฮโิรชมิ่าตัง้อยู่บนเกาะฮอนซู ซึ่งเป็นหนึ่งใน
เกาะทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศญี่ปุน่ ไดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก และเป็น
ตวัแทนของ สนัตภิาพ (City of Peace) เป็นเพราะเมื่อสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 ฮโิรชมิ่าเป็นหนึ่ง
ในสองเมอืงของญี่ปุน่ทีถู่กถล่มดว้ยระเบดิปรมาณู เกาะฮอนชแูละเป็นเมอืงแรกของโลกทีถู่กโจมตี
ดว้ยอาวธุนิวเคลยีรใ์นชว่งสงครามโลกครัง้ 

ค า่                   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  HOTEL HIROSHIMA AREA  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม     (22 มี.ค 58 )    อะตอมมิกบอมบ-์ปราสาทฮิโรชิมา-ทตโตะริ  

 
        เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู่ อะตอมมิก บอมบ ์หรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่วา่ “โดมปรมาณู” ซึ่งตัง้อยู่ในเขตของ
สวนสนัติภาพโรชิม่า ซึ่งไดร้บัการกอ่ตัง้เป็นอนุสรณ์ในปี พ.ศ. 2539 และขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกในปีเดยีวกนัอะตอมมกิ บอมบ ์โดม เป็น  
อาคารทีอ่ยู่ใกลจุ้ดศนูยก์ลางการระเบดิมาก
ทีสุ่ดในบรรดาอาคารทีย่งัตัง้ทนต่อแรงระเบดิ 
ตวัอาคารไดร้บัการอนุรกัษ์ใหอ้ยู่ในสภาพเดมิ 
ปจัจุบนัไดก้ลายเป็นอนุสรณ์เตอืนใหร้ะลกึถงึ
พลงัทําลายลา้งของระเบดิปรมาณู และเป็น
สญัลกัษณ์แห่งความหวงัในสนัตภิาพและการ
ต่อตา้นการใชอ้าวธุปรมาณู  
เมื่อเดนิขา้มสะพานมาเลก็น้อยเดนิเขา้มาภายในสวนสนัตภิาพ ท่านจะพบกบั อนุสาวรยีเ์ดก็หญงิ
ซาดาโกะ เป็นหนึ่งในเหยื่อปรมาณูในสงครามโลกครัง้ทีส่อง เธอไดร้บัสารกมัมนัตภาพรงัสตีัง้แต่
อายุ 2 ขวบ ต่อมาเธอปว่ยเป็นมะเรง็เมด็เลอืดขาวและเธอมคีวามเชือ่วา่ถา้พบันกกระดาษไดค้รบ
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หนึ่งพนัตวัจะหายปว่ย แมเ้ธอจะพยายามพบัจนครบหนึ่งพนัตวัแลว้แต่อาการปว่ยกย็งัไม่หาย เธอ
จงึตัง้ใจพบัเพิม่อกีใหถ้งึสองพนัตวั แต่ยงัไม่ทนัครบ เธอกเ็สยีชวีติลง สิง่นี้ทําใหเ้ราเหน็คุณค่าของ
ชวีติ ซึ่งเดก็หญงิซาดาโกะพยายามทําทุกอย่าง อะไรกไ็ดท้ีเ่ธอมคีวามหวงัและไดม้ชีวีติอยู่ต่อไป 
ต่อดว้ยชม พพิธิภณัฑส์งคราม ซึ่งเป็นสถานทีท่ีม่กีารจดัแสดงเพื่อรําลกึถงึเหตกุารณ์ในชว่ง
สงครามโลกครัง้ที ่2 และความรา้ยกาจของระเบดินิวเคลยีรล์ูกแรกทีม่กีารใชใ้นสงคราม   

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย หลงัจากนัน้ผา่นชม ปราสาทฮิโรชิมา ปราสาทปลาคารป์ ปราสาทสญัลกัษณ์แห่งฮโิร

ชมิ่า   สญัลกัษณ์สําคญัทีท่ําใหน้ึกถงึเมอืงฮโิรชมิ่า
หนึ่งในนัน้กต็อ้งยกใหก้บั“ปราสาทฮโิรชมิ่า” 
(Hiroshima Castle) ปราสาทสญัลกัษณ์ของเมอืงที่
ครัง้หนึ่งเคยตกเป็นเป้าหมายสาํคญัในการโจมตี
ของศตัรูก่อนทีใ่นเวลาตอ่มาญี่ปุน่ประกาศยอมแพ้
ในสงครามโลกครัง้ที ่2  

น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัทตโตะริ (Tottori) เป็น 
1 ใน 5 จงัหวดัทีต่ ัง้อยู่รมิทะเลญี่ปุน่ ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของภูมภิาคจูโกข ุ(Chugoku) ในอดยีเคยเป็นสมรภูมสิงคราม และเมอืง 
ปราสาททีใ่หญ่ทีสุ่ดของเขตซนัอนิในยุคสมยัเอโตะ ทศิเหนือเป็นชายฝ ัง่ทะเลทีย่าวจรดทาง
ตะวนัออก เคยเป็นเมอืงปราสาท มสีวน มพีพิธิภณัฑต์่างๆ และเนินทรายกวา้งใหญ่ทีสุ่ดในประเทศ
ญี่ปุน่  จงัหวดัทตโตะร ิเป็นจงัหวดัทีม่ชี ือ่เสยีงในเรื่องของทะเลและภูเขา มแีหล่งท่องเทีย่วทาง
ธรรมชาตทิีส่วยงาม นําท่านเชค็อนิฝากสมัภาระทีโ่รงแรม ใหท้่านมเีวลาทอ่งเทีย่วเมอืงทตโตะร ิ 
ดว้ยตวัเอง  

ค า่                   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเขา้สูท่ีพ่กั  HOTEL MONARQE / NEW OOTANI  TOTTORI   AREA  หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสี ่        (23 มี.ค 58 )    อิสระตามอธัยาศยั เตม็วนั ( ในทตโตะริ ) 

 
เช้า             รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

อิสระตามอธัยาศยั เตม็วนั ( ในทตโตะริ ) เดินเล่น หรอืนัง่แทก็ซ่ี  

                    แนะน าสถานท่ีเท่ียวในจงัหวดัทตโตะริ ดงัต่อไปน้ี   
พิพิธภณัฑโ์คนัน หรอืพพิธิภณัฑ ์  โกโช อาโอยาม่า (ผูป้ระพนัธก์ารต์ูนญี่ปุน่ชือ่ดงั โคนนั) เป็น
พพิธิภณัฑท์ีร่วบรวมผลงานของอาโอยามา่ ความสนุกของพพิธิภณัฑแ์ห่งนี้อยู่ทีก่ารนําอุปกรณ์ทีใ่ช้
ในการสบืสวนของโคนนัใหส้มัผสัจบัตอ้งทดลองเล่นกนัไดจ้รงิๆ… 
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สวนคิวโช (Kyusho Park) ทีล่อ้มรอบปราสาทโทตโทร ิเป็น 1 ใน 100 แห่งทีม่ชี ือ่ดา้นการชมดอก
ซะคุระบาน จากตน้กระทัง่กลางเดอืนเมษายน และงานเทศกาลอืน่ๆ ตลอดปี  
พิพิธภณัฑข์องเล่น (Warabekan Toy Museum) มขีองเล่นญี่ปุน่ทีน่่าสนใจใหช้มมากมาย  
พิพิธภณัฑป์ ู(Kani Kaikan) มปีหูลายหลากสายพนัธุท์ีอ่าศยัอยู่แถบน่านน้ําในทะเลญี่ปุน่ 
แลว้อย่าลมืไปลิม้ลอง หม้อไฟป ู Matsuba อาหารขึน้ชือ่อกีอยา่งหนึ่งของจงัหวดัทตโตะรแิละ
จงัหวดัชมิะเนะ (Shimane) ไดแ้ก่ป ู Matsuba gani ปชูนิดนี้ไดช้ือ่วา่เป็นของเดด็ของจงัหวดันี้
โดยเฉพาะในชว่งฤดูหนาว เนื่องจากเป็นชว่งเวลาทีป่ลูอกคราบรวมทัง้มกีารกนิแพลงตอนคอืรบั
สารอาหารเขา้ไปมากในชว่งฤดูรอ้น ทําใหป้ทูีต่กมารบัประทานในชว่งฤดูหนาวมรีสชาตหิวาน 
อร่อยเป็นพเิศษ เมนูทีแ่นะนําไดแ้กห่มอ้ไฟ รวมทัง้แบบย่างกอ็ร่อยไม่แพก้นั 
** อาหารกลางวนัและอาหารเยน็ อิสระตามอธัยาศยั ** 

  ทีพ่กั HOTEL MONARQUE TOTTORI  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหา้         (24 มี.ค 58 )  ภูเขาไฟไดเซ็น- ทะเลทราย –สวนดอกไม ้

                                        ทตโตะริ  - ชอ้ปป้ิงหา้งอิออน  

 
เช้า           รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่าน แวะถ่ายรูป ภเูขาไฟไดเซน็ (Mt.Daisen)  ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของจงัหวดัโทโตร ิ ถอืเป็น
ภูเขาไฟทีใ่หญ่ทีส่ดุในภูมภิาคชโุกก ุ รวมทัง้ยงัตดิ
อนัดบั 1 ใน 3 ของภูเขาไฟทีไ่ดร้บัความนิยมมาก
ทีสุ่ด ภูเขาไฟไดเซน็ตัง้อยู่ทีค่วามสูงถงึ 1,729 
เมตรจากระดบัน้ําทะเล และเป็นภูเขาทีม่ี
รูปลกัษณ์งดงามไม่แพก้บัภูเขาไฟฟูจ ิ พืน้ที่
โดยรอบเป็นปา่ทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์เป็นอยา่ง
มาก นชว่งฤดูหนาวซึ่งทีน่ี่จะถูก เสกใหก้ลายเป็ นลานสกกีวา้งใหญ่มากและหมิะจะปกคลมุทัว่ทุก
หย่อมหญ้า ทีน่ี่จงึขาวโพลนไปดว้ยหมิะ และตน้ไม้
ทง้หมดกถ็ูกจบัดว้ยเกลด็หมิะอนังดงามเป็นอยา่ง
มาก แต่ในฤดูใบไมเ้ปลีย่นส ี หรอืฤดูใบไมร้่วง ทีน่ี่
กเ็ป็นจุดชมใบไมแ้ดงทีม่คีวามงดงามเป็นอย่าง
มาก 
ชมความสวยงามของเนินทะเลทรายทตโตะริ  
เป็นเนินทรายธรรมชาต(ิSand Dunes) เป็นท่ี
เกิดจากเถา้ ภเูขาไฟไดเซน (Mt.Daisen) ท่ีตั้งอยู่
ใกล ้แม่น ้าเซนได (Sendaigawa) ถูกลมจากทะเล
พดัมารวมกองเป็นเวลานานนับแสนปี จน

กลายเป็นเนินกวา้งจากเหนือจรดใตเ้ป็นระยะทาง 



 

UNT_Hiroshima - Tottori 6D4N 20-25 Mar 2015  แกไ้ข  2  ** 19/ 2/2015  5 

2 ก.ม.และเป็นระยะทางยาวจากตะวนัออกจรดตะวนัตก 16 ก.ม. ถูกจดัเป็นเนินทรายสวยท่ีใหญ่

ท่ีสุดของญ่ีปุ่ นในเขตอุทยานชายทะเลแห่งชาติซนัอิน (San-in Kaigan National Park)                    
สวนดอกไม้ทตโตะริ ฮานะคาอิโร (Tottori Hanakairou)  
หนึ่งในสวนดอกไมท้ีม่ขีนาด 

ใหญ่ทีสุ่ดในญี่ปุน่ โดยสวนดอกไมแ้ห่งนี้มขีนาดใหญ่
ถงึ 50 เฮกเตอร ์ภายในสวนมดีอกไมห้ลากชนดิใหช้ม
ตลอดทัง้ปี โดยชมไดท้ัง้กลางวนัและกลางคนื  

นําท่านชอ้ปป้ิงทีห่า้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัห้างอิออน 
แหล่งใหญ่รวบรวมสนิคา้หลากหลายชนิดรอใหท้่าน
เลอืกซือ้ อาท ิ เสือ้ผา้แฟชัน่นําสมยั กระเป๋า รองเทา้ 
เครื่องสาํอาง ของทีร่ะลกึ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อเิลค็ทรอนคิส ์เป็นตน้ 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่เมืองไดเซน็ (Daisen)  

เท่ียง          อิสระ อาหารกลางวนั   
บ่าย            น าท่านเดินทางสู่เมืองโยนาโก  ช้อปป้ิงห้างอิอน  

( Yonako Aeon ) น าท่านชอ้ปป้ิงยงัหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ หา้งจสั
โกอ้ิออน ใหท่้านไดซ้ื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิดและพิเศษสุด

กบัรา้น 100 เยน ทีทุกอย่างในรา้นราคาเพียง 100 เยนเท่าน้ันหรือจะ

เลือกซ้ือผลไมห้รือของฝากอย่างเพลิดเพลิน 

                      นําท่านเขา้สู่ทีพ่กั DAISEN ONSEN หรือเทียบเท่า 
ค า่           รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

หลงัอาหารให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติเพ่ือผอ่นคลายความเมื่อยล้า และ
ท าให้ผิวพรรณสวยงามและยงัช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย 

                  พกั DAISEN ONSEN หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหก     (25 มี.ค 58 )  สนามบินยานาโงะ – กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบินยานาโงะ เพื่อเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

11.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอเซียแอทแลนตคิแอรไ์ลน ์เทีย่วบินที ่HB… 

16.30 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

***หมายเหตุ: 
โปรแกรมน้ีอาจจะมีการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ของสายการบิน สภาพอากาศ ทัง้น้ี

ค านึงถึงประโยชน์ท่านเป็นส าคญั 
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ก าหนดการเดินทาง  20 – 25 มีนาคม 2558 
 
อตัราค่าบริการ ราคา/ ท่าน 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 29,900.- 
เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ 29,900.- 
เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ (ไมม่เีตยีง) 29,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,000.- 

 
อตัราค่าบริการรวม 
 1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้  
     (**เนื่องจากเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาลําจงึไม่สามารถสะสมไมลไ์ด)้ 
 2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  
 3. ค่าอาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
 4. เจา้หน้าทีบ่รษิทั ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 
 5. ค่าน้ําหนกัสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และ ค่าประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเงือ่นไขของแต่ละ 
     สายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 
 6. ค่าประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า 

รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์
 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
 1. ค่าทําหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนอืจากรายการ ค่า

ซกัรดีคา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 3. ค่าภาษทีุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษเีดนิทาง(ถา้มกีารเรยีกเกบ็) 
 4. ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 6. ค่าทปิไกด,์ คนขบัรถ, คนยกกระเป๋า  
 หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการให้ทิปประเทศญ่ีปุ่ น 700 บาท  
                         (ถือว่าเป็นสินน ้าใจท่ีส าคญัส าหรบังานบริการ)   
  1.คนขบัรถ  ท่านละ 1,000 เยน ตลอดทรปิ /ลูกคา้ 1 ท่าน  ประมาณ  300 บาท  
  2.ไกด ์       ท่านละ 1,500 เยนตลอดทรปิ /ลูกคา้ 1 ทา่น ประมาณ    400 บาท  
 
 


