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รหสัโปรแกรม : 17033  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 ตืน่ตาตืน่ใจกับปีศาจน า้แข็ง SNOW MONSTER 
 ล่องเรือชม 1ใน3วิวทีส่วยทีสุ่ดในญ่ีปุ่น “อ่าวมัตสึชิม่า” 
 เดนิเล่นชิลๆทีห่มู่บ้านโบราณ โออุจิจูกุ 
 ห้ามพลาด! เล่นกับสุนัขจิง้จอกทีสุ่ดแสนจะน่ารัก ZAO FOX VILLAGE 
 ทดลองวาดลายตุ๊กตา กิจกรรมสุดประทับใจที ่Akiu traditional craft village 
 ทะเลสาบอินาวาชิโระ กระจกแห่งสวรรค ์
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 FREE WIFI ON BUS 
 Free น า้แร่วันละ1ขวด 
 อาบน า้แร่แช่ออนเซน เลือดลมเดนิดเีสริมสุขภาพให้กระปรีก้ระเปร่าผิวพรรณสดใส 

 
อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง 
ราคาทัวร ์

จอยแลนด ์ หมายเหตุ 
ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 

1-5 กุมภาพันธ ์2020 32,999 32,999 8,000 17,888  
29 กุมภาพันธ-์ 4 มีนาคม 2020 34,888 34,888 8,000 19,888  

***ไม่มีราคาเดก็***  
****INFANT 9,000 บาท**** 

***ราคาค่าทวัรด์ังกล่าวหากมีการเปล่ียนแปลงค่าตั๋วเคร่ืองบินภาษีสนามบินภาษีน า้มันของสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับ
ราคาขึน้ตามสายการบิน*** 

 

DAY1 :       กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
20.00 น.       พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาตสุิวรรณภูมิ(BKK) ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C-D สายการบนิไทย 

อาคารผูโ้ดยสารระหว่างตา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย การบินไทย  มีเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอย
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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23.59 น      ออกเดินทางสู่สนามบินเซ็นได (SDJ) จงัหวดัมิยางิ  ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน

ท่ี TG626   

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื่องดื่ม บนเครื่อง) 

DAY2 :         สนามบินเซ็นได  - จังหวัดฟุคุชิม่า -  ปราสาททซึรุกะ -  หมู่บ้านโออุจิจูกุ – 
ทะเลสาบอินาวาชิโระ กระจกแห่งสวรรค ์- แช่ออนเซ็น 

 
07.40 น. เดนิทางถึง สนามบินเซ็นได (SDJ)  ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้   

(เวลาทอ้งถิ่นประเทศญีป่ ุ่ นเร็วกวา่ประเทศไทย2ชั่วโมง โปรดปรบันาฬิกาของทา่น เพือ่ความสะดวกในการนดั

หมายเวลา) 

 น าท่านเดินทางสู่ ฟูกุชิมะ(Fukushima) เป็นจงัหวดัท่ีมีพืน้ท่ีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น 

ครอบคลุม พื ้น ท่ีชาย ฝ่ังมหาสมุทแปซิ ฟิคมากกว่า  150 กิ โล เมตร  ลึก เข้า ไปในภู เขาของภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชู พืน้ท่ี 10% เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร ์ส่วนท่ีเหลืออีก 90%(พืน้ท่ีกวา้งใน

ภาคตะวันตกของฟูกุชิมะ รวมถึงภูเขา และเมืองประวัติศาสตร์อาอิซุ-วาคามัตสึ(Aizu-Wakamatsu)) 

ปลอดภยัส าหรบันกัท่องเท่ียว โดยใชเ้วลาเดินทางจากสนามบินเซ็นไดประมาณ 2.30ชั่วโมง  บริการท่าน

ตลอดทรปิดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศขนาดพอเหมาะกบัจ านวนคนในกรุ๊ป 

 เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเขา้เย่ียมชม    ปราสาทสึรุกะ(Tsuruga Castle) ถกูสรา้งขึน้ในปี 1384 มีการเปล่ียนผูป้กครองมา
หลายครัง้ในช่วงท่ียังเป็นภูมิภาคอาอิซุ  และถูกท าลายลงหลังจากเกิด
สงครามโบชิน(Boshin war) ปี 1868 ซึ่งเกิดการจลาจลตอ่ตา้นรฐับาล
สมัยเมจิ ท าใหส้ิน้สุดยุคศักดินายึดอ านาจท่านโทคุกาว่าโชกุน ต่อมา
ปราสาทไดถู้กฟ้ืนฟูขึน้มาใหม่ดว้ยคอนกรีตในปี 1960 เสร็จสมบูรณใ์นปี 
2011 หลงัคาเดิมซึ่งเป็นสีเทากลบักลายเป็นสีแดง เป็นเอกลกัษณไ์ม่ซ  า้
กบัปราสาทแห่งอ่ืนในญ่ีปุ่ นนกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ชมภายในปราสาท
และขึน้ไปยังชั้นบนสุดเพ่ือชมวิวของเมืองเบือ้งล่าง และชมพิพิธภัณฑ์
เก่ียวกับประวัติศาสตรข์องปราสาท และวิถีชีวิตของเหล่าซามูไรในยุค
ก่อนปราสาทสึรุกะ ลอ้มรอบดว้ยสวนสาธารณะสึรุกะ(Tsuruga Castle 
Park) อันน่าประทบัใจ ในช่วงฤดใูบไมผ้ลิประมาณ
กลางเดือนเมษายนนับเป็นจุดชมดอกซากุระท่ีนิยม 
ก าแพงคเูมืองก็ท าใหบ้รรยากาศรื่นรมยย์ิ่งขึน้ 

 
 ทะเลสาบอินาวาชิ โระ  กระจกแห่ งสวรรค์ 

ทะเลสาบหงส ์Inawashiro เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่เป็น
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อนัดบั 4 ของประเทศญ่ีปุ่ น มีพืน้ท่ีกว่า 103.9 ตารางกิโลเมตร ไดร้บัสมญานามว่า เท็นเคียวโกะท่ีแปลว่า 
“กระจกแห่งสรวงสวรรค”์ อันเน่ืองมากจากความใสสะอาดของน า้ท่ีสะทอ้นเงาของภูเขาบนัไดไดอ้ย่าง
ชัดเจนราวกับกระจกใสช่วงฤดูท่ีเหมาะสมในการเท่ียวชมทะเลสาบแห่งนีคื้อระหว่างเดือน  กรกฎาคม-
สิงหาคม สว่นในชว่งฤดหูนาวราวตน้เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงตน้เดือนเมษายนฝงูหงสจ์  านวนหลายพนัตวั
จะอพยพหนีหนาวมาจากไซบีเรียเขา้มาอาศยัอยู่เต็มชายหาดของทะเลสาบแห่งนีด้ึงดดูใหน้กัท่องเท่ียว
จ านวนมากแวะมาเท่ียวชมแมจ้ะพน้ชว่งฤดทูอ่งเท่ียวของทะเลสาบมาแลว้ก็ตาม 
ทะเลสาบอินะวะชิโระ ก่อก าเนิดมาเป็นเวลากว่า 3-4 หม่ืนปีจากการระเบิดครัง้ใหญ่ และลาวาท่ีไหล
ออกมาของภเูขาไฟบนัไดซึ่งตัง้อยูท่างตอนเหนือเพียงเล็กนอ้ย น า้ในทะเลสาบมีคา่ PH เท่ากบั 5 ถือว่ามีฤทธ์ิ
เป็นกรด ในอดีตจึงถูกใช้ในการท าเครื่องชามเซรามิคในยุคโจมง (14,000-300 ปีก่อนคริสตว์รรษ) ซึ่ง
ภายหลงัถูกคน้ พบบริเวณใกลเ้คียงกับทะเลสาบ ในปี ค.ศ. 1882 (ยุคเอโดะ) ไดมี้การขุดคลองเช่ือมจาก
ทะเลสาบไดส้  าเรจ็ 

 
 จากนัน้อิสระเดินเล่นตามอัธยาศยัท่ี หมู่บ้านญ่ีปุ่นโบราณ โออูจิจูคุ(Ouchijuku) เป็นเมืองบนเสน้ทาง

การคา้อาอิซุนิชิไคโดะ(Aizu-Nishi Kaido trade route) ซึ่งเช่ือมต่อเมืองอิซุกับนิกโกใ้นช่วงสมัยเอโดะ 
ปัจจบุนันีบ้า้นสไตลญ่ี์ปุ่ นแบบมงุหลงัคายงัคงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดี และดดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร และ
บา้นพกัแบบโฮมสเตยต์า่งๆ อาหารยอดนิยมคือบะหม่ีโซบะ และปลาเทรา้ตย์า่ง 

 
มี อาคารรัฐบาลเก่าฮอนจิน ตัง้อยู่บนถนนสายหลกัของเมือง ซึ่งเป็นพิพิธภณัฑเ์ปิดให้ประชาชนเขา้ชม
รูปแบบการตกแตง่ภายในแบบดัง้เดิมสมยัเอโดะ และชมนิทรรศการคอลเลกชั่นจานชาม เสือ้ผา้ และสิ่งของ
อ่ืนๆมากมาย (ไม่รวมในค่าทวัร ์โปรดช าระ ณ จุดจ าหน่าย
ตั๋ว) 

นอกจากนีย้งัมีศาลเจ้าและวัดประจ าเมืองโออูจิจู
คุ โดยวัดตัง้อยู่ปลายสุดของถนนสายหลักท่ีมีบันไดสูงชัน 
นักท่องเท่ียวจะได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมืองได้จาก
บริเวณวดัดา้นบน ห่างจากวดัไปไม่ไกลเป็นท่ีตัง้ของศาลเจา้
อนัเงียบสงบท่ามกลางป่าสนซีดาร ์มีน า้พุท  าใหบ้รรยากาศ
รื่นรมย ์

 
 

      ** อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย ** 
 

  เข้าสู่ทีพั่ก  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA  หรือเทยีบเท่า  

น ำทา่นไดส้มัผสัความเป็นญ่ีปุ่ นโดยแทก้บั การแช่ออนเช็นธรรมชาติ ผา่นความรอ้นใตพ้ิภพ

เพ่ือผอ่นคลายความเม่ือยลา้ เลือดลมเดนิดีเสรมิสขุภาพใหก้ระปรีก้ระเปรา่ผิวพรรณสดใสมีน า้
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มีนวลชว่ยระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหอ้ยูใ่นสภาพคงท่ีความอศัจรรยแ์หง่การอาบน า้แร่

แบบญ่ีปุ่ น 

 

DAY 3 :  น่ังกระเช้าซาโอะ ชมสโนวมอนสเตอร ์ เล่นสกี(ไม่รวมอุปกรณใ์นการเล่น)  หมู่บ้าน

จิง้จอกซาโอะ AKIU TRADITIONAL CRAFT VILLAGE เซนได 

 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้เรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางสู ่Zao ropeway station  
 กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ (Zao ropeway) อีกหนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหา้มพลาดของจงัหวดัยามากาตะ  เปิด

ตลอดทั้งปี น าท่านขึน้กระเชา้ลอยฟ้า โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที ระหว่างทางท่านสาจะไดส้ัมผัสกับ
ทศันียภาพท่ีงดงามของเทิอกเขาแอลป์ญ่ีปุ่ น  เม่ือเดินทางถึงจดุหมายปลายทางท่านจะไดพ้บกบั ปีศาจหิมะ 
(SNOW MONSTER, ICE MONSTER) หรือ จุเฮียว(Juhyo) หิมะท่ีตกลงมาปกคลมุตน้ไมบ้นเขาจนมี
รูปทรงคลา้ยสตัวป์ระหลาด ซึ่งจะมีใหเ้ห็นเพียงแคฤ่ดหูนาวท่ีซาโอะ จงัหวดัยามากาตะและท่ีจงัหวดัอาโอโมริ
เทา่นัน้ 

****อิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย*** 

คา่ใชจ้า่ยส าหรบัอปุกรณ ์(ไมร่วมในคา่ทวัร,์ ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง) 
- สกี  4,000 เยน 
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- บอรด์  4,000 เยน 
- เสือ้ผา้ 3,000 เยน 

 เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

 หมู่บ้านจิง้จอกซาโอะ หมู่บา้นจิง้จอกซาโอน้ัน้หากเดินทางดว้ยรถยนตจ์ากเซ็นไดแลว้จะใชเ้วลาประมาณ 1 
ขม. เป็นสวนสตัวใ์นแถบซาโอะรีสอรท์ท่ีเนน้ดา้นสนุขัจิง้จอกโดยเฉพาะ ถือเป็นสวนสตัวท่ี์หายากของโลกแห่ง
หนึ่ง เพราะเลืย้งสุนขัจิง้จอกมากกว่า 100 ตวัแบบปล่อยตามธรรมชาติในพืน้ท่ีธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ท าใหคุ้ณ
สามารถเห็นพฤติกรรมของการใชชี้วิขชองสุนขัจิง้จอกไดต้ามจริงโดยไม่ผ่านซ่ีกรง อีกทัง้ยงัมีสตัวเ์ล็กชนิดอ่ืน
มากมายใหช้มเช่น กระตา่ยหรือแพะ เป็นตน้ เม่ือไม่นานมานีด้ว้ยการบอกต่อของผูท่ี้เคยมาเท่ียวชม ท าใหท่ี้น่ี
ไดร้บัความสนใจจากนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติมาเท่ียวชมมากมาย ในช่วงฤดใูบไมผ้ลิจะมีกิจกรรมใหค้ณุไดล้องอุม้
ลกูจิง้จอก ซึ่งถือเป็นท่ีเดียวในโลกท่ีเปิดโอกาสใหค้ณุไดล้องสมัผสั ทัง้นีส้นุขัจิง้จอกของท่ีน่ีทกุตวัไดร้บัการตรวจ
และปอ้งกนัเอคิโนะคอกซ ์(เห็บหมดัท่ีพบมากในสนุขัจิง้จอก) แลว้ ใหค้ณุสามารสมัผสัตวัเหล่าสุนขัจิง้จอกได้
อยา่งวางใจ 

 
 Akiu Kogei no Sato (Akiu Traditional Crafts Village) 

ช่างฝีมือจากแห่ล่งงานฝีมือเก้าแห่งท่ีไม่ซ  ้ากันเช่น  ช่างฝีมือท่ีท าตุ๊กตา kokeshi และ 
sendaitansu(หีบลิน้ชกั) ช่างฝีมือทัง้หลายเหล่านีอ้าศยัและท างานอยู่ท่ีน่ีท่านสามารถทดลองลงสีหรือ
ยอ้มสีดว้ยตวัเองได ้
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 MITSUI OUTLET PARK SENDAI PORT ทีน่ีมีรา้นคา้กวา่ 100 รา้น, ศนูยอ์าหารใหญ่ และชิงชา้สวรรค์

ยกัษเ์ห็นไดจ้ากท่ีไกล บางรา้นขายสินคา้แบบ tax free 

 
 
 
 
 
 

 ** อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย **  
   

เข้าสู่ทีพั่ก ROUTE-INN SENDAI HIGASHI HOTEL   หรือเทยีบเท่า   

น ำทา่นไดส้มัผสัความเป็นญ่ีปุ่ นโดยแทก้บั การแช่ออนเช็นธรรมชาติ ผ่านความรอ้นใตพ้ิภพ

เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยลา้ เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพใหก้ระปรีก้ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวล

ชว่ยระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหอ้ยูใ่นสภาพคงท่ีความอศัจรรยแ์หง่การอาบน า้แรแ่บบญ่ีปุ่ น 

 

 

 

 

 

 

DAY 4    :  ซากปราสาทอาโอบะ - วัดซุยกันจิ  - โรงน า้ชาคันรันเต -  ล่องเรืออ่าวมัตสึยาม่า  

ช้อปป้ิงย่านโจเซนจ ิ

 

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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 หลงัรบัประทานอาหารเชา้ น าทา่นเย่ียมชม   ซากปราสาทอาโอบะ(Aoba Castle) สรา้งขึน้ในปี 1600 
โดยขนุนางศกัดินา Date 
Masamune ส าหรบัปอ้งกนัเมือง 
โดยเลือกสรา้งปอ้มปราการไวบ้น
ภเูขาอาโอบะ สงู 100 เมตรจาก
ระดบัเมืองดา้นลา่ง ในชว่ง 400 ปี
หลงัยคุศกัดินาถกูตอ่ตา้นในชว่ง
สมยัเมจิ เกิดไฟไหมใ้นปี 1882 และ
โดนระเบดิในปี 1945 จงึท าให้
ปัจจบุนัเหลือเพียงเศษซากก าแพง
หินดา้นนอก และหอรกัษาความปลอดภยั จากท าเลท่ีตัง้ของปราสาทเดมิ สามารถมองเห็นทิวทศันข์อง
เมืองดา้นลา่งท่ีงดงาม 

 นอกจากนีย้งัมีพพิธิภัณฑอ์นุสรณป์ระวัตศิาสตรข์องปราสาทอาโอบะ(Aoba Castle Museum) ซึ่ง
อาคารมีรูปแบบเหมือนปราสาทท่ีเคยมีอยูใ่นสมยัเอโดะ ภายในจดัแสดงสิ่งประดษิฐ์ตา่งๆ และโรง
ละครแสดงภาพยนตรส์ัน้ๆเก่ียวกบัปราสาท (นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตสิามารถฟังภาษาองักฤษไดจ้ากหู
ฟังท่ีจดัเตรียมไวใ้ห)้ *** คา่เขา้ชมพิพิธภณัฑไ์มร่วมในคา่ทวัร ์ มีคา่เขา้ชม700เยน*** 

 
 วัดซูอิกันจ(ิZuiganji Temple) เป็นวดัเซนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุในภมูิภาคโทโฮค ุภายในอาคารมีการลงรกัปิด

ทองและเพน้ทสี์ประตบูานเล่ือนไวอ้ยา่งสวยงาม ก่อตัง้ครัง้แรกในปี 828 เดมิเป็นวดันิกายเทนได และได้
ถกูดดัแปลงใหเ้ป็นวดัเซนในชว่งสมยัคามาครูะ(1192-1333) 
 วดัแหง่นีไ้ดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมืองมตัสชึิมะไดเ้ป็นอยา่งดี โดยบรเิวณทางเขา้

หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทางจะเรียงรายดว้ยไมส้นซีดาร ์และถ า้ตา่งๆท่ีอดีตเคยเป็นสถานท่ีท าสมาธิ 
ปัจจบุนัเตม็ไปดว้ยรูปป้ันตา่งๆนอกจากหอ้งหอหลกัของวดัแลว้ ยงัมีหอ้งครวัครูิ(Kuri) ซึ่งอดีตใชเ้ป็นท่ี
ส าหรบัจดัท าอาหาร ทัง้หอหลกัและหอ้งครวัไดข้ึน้บญัชีเป็นสมบตัขิองชาตอีิกดว้ย ตรงขา้มหอ้งครวัครูิ 
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เป็นท่ีตัง้ของพพิธิภัณฑศ์ิลปะซูอิกันจิ(Zuiganji Art Musuem) ภายในจดัแสดงสมบตัขิองวดั รวมถึง
ประตบูานเล่ือนสไลดท์องค า และสิ่งประดษิฐ์ของตระกลูดาเตะ เชน่ หุน่ไมส้ลกัเท่าขนาดจรงิของ Date 
Masamune สวมชดุเกราะ 

 
 เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
 อ่าวมัตสึชิมะ(Matsushima Bay) เป็น 1 ใน 3 สดุยอดจดุชมวิวของญ่ีปุ่ น Nihon Sankei ประกอบดว้ยเกาะเล็กๆ

กวา่ 200 เกาะท่ีปกคลมุดว้ยป่าสน น าทา่นล่องเรือชมทศันียภาพท่ีงดงามของอา่ว  ซึ่งจะเริ่มตน้และสิน้สดุท่ีทา่เรือ
มตัสชึิมะ หรือทา่เรือชิโอกามะ ใชเ้วลาในการลอ่งเรือประมาณ 25-50 นาที 
 

 โรงน า้ชาคันรันเต(Kanrantei) เป็นบา้นชาสไตล ์Momoyama สรา้งขึน้ครัง้แรกในเกียวโต โดย Toyotomi 
Hideyoshi มอบใหแ้ก่ Date Masamune หลงัจากนัน้ถกูยา้ยมาตัง้ไวท่ี้อา่วมตัสชึิมะในปัจจบุนั ช่ือโรงน า้ชา 
Kanrantei หมายถึง สถานท่ีส าหรบัชมระลอกน า้ เน่ืองจากความสวยงามของอาคารเหนือผืนน า้และลอ้มรอบดว้ย
เกาะ    ภายในอาคารแบง่ออกเป็น 2 หอ้ง แตล่ะหอ้งมีประตบูานเล่ือนสีทองท่ีงดงาม(fusuma) ซึ่งเคยใชเ้ป็น
บา้นพกัของภรรยาขนุนางศกัดนิา และไวต้อ้นรบัเจา้หญิงและทตูของท่านโชกนุท่ีมาเย่ียมเยียน ในปัจจบุนันี ้
นกัทอ่งเท่ียวสามารถเขา้ชมภายในหอ้งพรอ้มจิบน า้ชาพกัผอ่นหยอ่นใจ(มีค่าใช้จ่าย 600 เยน) ดา้นหลงัของโรงน า้
ชายงัมีพิพิธภณัฑม์ตัสชึิมะ(Matsushima Museum)ขนาดเล็กเพื่อจดัแสดงอาวธุ เกราะ และเครื่องมือ เป็นตน้ 
 
 
 ถนนโจเซ็นจิ โดร(ิJozenji-dori 

Avenue) เป็นถนนชอ้ปป้ิงสายหลกัท่ีตัง้อยู่

ใจกลางเมืองเซ็นได ทอดยาวไปตลอดแนว

ถนนดา้นทิศตะวนัออกไปจนถึงตะวนัตก 

โดยถนนเสน้นีเ้ป็นเหมือนสญัลกัษณท่ี์

ส าคญัของเมืองเซ็นไดท่ีขึน้ช่ือวา่เป็นเมือง
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แหง่ตน้ไม ้ซึ่งจะมีตน้เคะยากิ หรือ ตน้เซลโควา่ท่ีเรียงรายไปตามถนนเซ็นจิโดริ ท าใหมี้ความเขียวชอุม่รม่รื่นทอด

ยาวไปตลอดแนวระยะทางยาวประมาณ 700 เมตร ทัง้ยงัเป็นมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ไมว่า่จะเป็นสวนโคโต

ไดโคเอ็นและสวนนิชิโคเอ็น ทา่มกลางรา้นขายสินคา้นานาชนิดท่ีตัง้อยูท่ัง้สองฝ่ังของถนน จงึถือเป็นจดุพกัผอ่น

หยอ่นใจท่ีส าคญัของผูท่ี้เดนิผา่นไปผา่นมาใหไ้ดห้ยดุแวะนั่งพกัโดยตรงจดุกึ่งกลางของถนนจะพบกบั

ประตมิากรรมของ Emilio Greco ศลิปินช่ือดงัระดบัโลกขาวอิตาลี ผลงานนีมี้ช่ือว่า “ความทรงจ าในฤดรูอ้น” 

บรเิวณนีน้ัน้เหมาะกบัการมาเดนิชิลๆเท่ียวชมในทกุๆฤดกูาล ซึ่งในแตล่ะชว่งก็จะมีเสน่หค์วามงามแตกตา่งกนัไป 

รวมทัง้จากจดุท่ีตัง้ใจกลางเมืองท่ีเป็นย่านช็อปป้ิงช่ือดงัก็สองฝ่ังขา้งทางยงัเตม็ไปดว้ยรา้นคา้หลากหลายชนิดให้

เดนิกนัเพลินๆอีกดว้ย นอกจากนีถ้นนแหง่นีย้งัถือเป็นบรเิวณยอดนิยมส าหรบัการจดังานเทศกาลส าคญัตา่งๆ

ของเซ็นได ไมว่า่จะเป็น ชว่งเดือนพฤษภาคมกบังานเทศกาลเซ็นไดอะโอบะ ชว่งเดือนสิงหาคมกบังานเทศกาล

เซ็นไดทานาบาตะ ชว่งเดือนกนัยายนกบัเทศกาลโจเซ็นจิสตรีทแจ็สเฟสติวลั ชว่งเดือนธนัวาคมกบังานเซ็นไดฮิคา

รโินะเพเจนท ์และงานเซ็นไดแพจเอ็นทอ์อฟสตารไ์ลทท่ี์นบัเป็นเทศกาลท่ีมีความคกึคกัสดุๆ ท่ีมีการประดบัไฟ

หลอดเล็กๆบนตน้เคะยากิจ านวนกว่า 1 ลา้นหลอดทั่วทัง้ทอ้งถนน รวมทัง้บางครัง้ยงัมีเป็นสถานท่ีแสดงดนตรี

กลางแจง้ท่ีใหบ้รรยากาศดนตรีกลางสวน 

      ** อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย **  
 

  เข้าสู่ทีพั่ก ROUTE-INN SENDAI HIGASHI HOTEL  หรือเทยีบเท่า  

 

 

 

 

DAY 5 :  สนามบินเซ็นได - กรุงเทพฯ 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
สมควรแก่เวลา น าทา่นเดนิทำงสู ่สนามบินเซ็นได (SDJ)  เพ่ือเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

11:15 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย(BKK) เท่ียวบินท่ี TG627 (บริการอาหารรอ้น 

พรอ้มเครื่องดื่ม บนเครื่อง) 

16:05 น.  เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พรอ้มกบัความประทบัใจ 

******** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม ********* 
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ราคาทัวรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัตามท่ีระบใุนรายการ   
2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
4. คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามท่ีระบใุนรายการ 
5. คา่รถรบั-สง่ และน าเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ  
7. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระไป-กลบั ทา่นละ 30 กก.  
8. มกัคเุทศกน์ าเท่ียว ตามท่ีระบใุนรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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ราคาทัวรไ์ม่รวม  
1.   ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสรจ็รบัเงิน / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ คา่ท าหนงัสือเดินทาง คา่โทรศพัทส์่วนตวั คา่ซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง อาหารและ

เครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่ม 

3. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 30 กก. / ขากลบั 30 ก.ก.) 
4. คา่ท าวีซา่ส าหรบัหนงัสือเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นงัสือเดนิทางไทย) 
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกดท้์องถิ่นท่านละ 1,500 ต่อทริป (ช าระที่สนามบินสุวรรณภูมิ ในวัน

เช็คอิน) 
การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารอย่างน้อยจ านวน 30 ท่านขึน้ไป หากผู้โดยสารไม่ครบ
จ านวนดังกล่าว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดนิทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาทัวร ์
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 15,000 บาท  หรือท่านละ 20,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัต
ฤกษ)์  
กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ ภายใน 30 วันก่อนการเดนิทาง (นับรวมวันเสาร-์อาทติย)์ 

 
เงือ่นไขการเปล่ียนวันเดนิทางหรือเปล่ียนชื่อผู้เดนิทาง 
1. กรณีวนัเดินทางตรงกับวนัหยดุนกัขตัฤกษห์รือช่วงเทศกาล ผูจ้องทวัรต์อ้งแจง้เปล่ียนวนัเดินทางหรือเปล่ียน
ช่ือผูเ้ดินทาง ไม่นอ้ยกว่า 45 วนั ก่อนการเดินทาง (นบัรวมเสาร์-อาทิตย)์ สามารถเปล่ียนไดเ้พียง 1 ครัง้เท่านัน้ 
หากแจง้หลงัจากนี ้ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท่ี้ไมส่ามารถเดินทางได ้

2. กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปล่ียนวันเดินทางหรือ
เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดิน (นับรวมเสาร -์อาทิตย)์ สามารถเปล่ียนไดเ้พียง 1 ครัง้
เทา่นัน้ หากแจง้หลงัจากนี ้ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท่ี้ไมส่ามารถเดินทางได ้

3. กรณีจองทวัรภ์ายใน 15 วนัก่อนออกเดินทาง (นบัรวมเสาร์-อาทิตย)์ ผูจ้องทวัรไ์ม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทาง
หรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางหลงัจากออกตั๋วโดยสารเรียบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดินทางจะตอ้งช าระคา่ตั๋วโดยสารเพิ่ม
ดว้ยตนเองจากคา่ทวัรท่ี์ช  าระมาแลว้ ณ วนัท่ีตอ้งการเปล่ียนช่ือผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบริษัทและสาย
การบนิ  
5.ในกรณีท่ีกรุ๊ปปิดไปแลว้หรือกรุ๊ปเตม็ไปแลว้ จะไมส่ามารถเล่ือนการเดนิทางไดท้กุกรณี 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณีท่ีนกัทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดนิทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี 
(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบรษิัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์
ไมว่า่กรณีใดๆ 
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2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่อง
ขอรบัเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระ
เงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเขา้ใหค้รบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงิน
คา่บรกิารดงันี ้

2.1 แจ้งยกเลิกก่อนการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 45 วัน (นับรวมวันเสาร-์อาทติย)์ คืนเงินค่าบริการ 
100% ของค่าบริการทีช่ าระมาแล้ว  
2.2 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-์อาทิตย)์ ยึดเงินค่ามัดจ า
ท้ังหมดของค่าบริการทีช่ าระมาแล้ว 
2.3 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย)์ ยึดเงินค่าบริการ 
100% ของค่าบริการทีช่ าระมาแล้ว  
เน่ืองจากบริษัทตอ้งด าเนินการจัดเตรียมน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียวล่วงหนา้ เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋ว
เครื่องบนิโดยสาร การจองโรงแรมท่ีพกั ยานพานหะส าหรบัเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือเป็นเท่ียวบินเช่าเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ
บนิ จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บรกิารทัง้หมด   
4. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาทวัร ์หรือยกเลิกการเดนิทางกรณีมีนกัท่องเท่ียว จองเดินทางนอ้ยกว่า 
30 ทา่น 
5. ในกรณีท่ีกรุ๊ปปิดไปแลว้หรือกรุ๊ปเตม็ไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลิกไดท้กุกรณี 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึน้เครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจภุัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า
ออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของ
ดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบิน
เทา่นัน้  
2. สิ่งของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬา ฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  
ไข ่เนือ้สตัว ์   ไสก้รอก ฯ เพื่อเป็นการปอ้งกนัโรคตดิตอ่ท่ีจะมาจากสิ่งเหล่านี ้หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสีย
คา่ปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 
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หมายเหตุ 
1. ทวัรนี์ส้  าหรบัผูมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเทา่นัน้ 

2. ทัวรนี์้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร ์
ไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่
คืนเงนิค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวรว่มเดินทางนอ้ยกว่า 30 ท่าน โดย
จะแจง้ใหก้ับนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ี
ไม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุก
ท่านยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวรว่มเดินทางยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้
คณะเดนิทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหนา้ช่ือ 
เลขท่ีหนงัสือเดนิทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่ง
หนา้หนงัสือเดนิทางใหก้บัทางบรษิัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ ์ภูมิอากาศและเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านึงถึง
ความปลอดภยัของนกัทอ่งเท่ียวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้
เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวตัิ อุบตัิเหต ุ
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของสายการบิน เปล่ียนแปลงตาราง
บนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บริการนีค้  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง
เท่ียวบนิ ฯลฯ 
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