รห ัสโปรแกรม : 17033

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

ตืน่ ตาตืน่ ใจกับปี ศาจนา้ แข็ง SNOW MONSTER
ล่องเรือชม 1ใน3วิวทีส่ วยทีส่ ุดในญี่ปุ่น “อ่าวมัตสึชิม่า”
เดินเล่นชิลๆทีห่ มู่บ้านโบราณ โออุจิจูกุ
ห้ามพลาด! เล่นกับสุนัขจิง้ จอกทีส่ ุดแสนจะน่ารัก ZAO FOX VILLAGE
ทดลองวาดลายตุ๊กตา กิจกรรมสุดประทับใจที่ Akiu traditional craft village
ทะเลสาบอินาวาชิโระ กระจกแห่งสวรรค์
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FREE WIFI ON BUS
Free นา้ แร่วันละ1ขวด
อาบนา้ แร่แช่ออนเซน เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรีก้ ระเปร่าผิวพรรณสดใส

วันเดินทาง
1-5 กุมภาพันธ์ 2020
29 กุมภาพันธ์- 4 มีนาคม 2020

อัตราค่าบริการ
ราคาทัวร์
ผู้ใหญ่
เด็ก
พักเดีย่ ว
32,999
32,999
8,000
34,888
34,888
8,000
***ไม่มีราคาเด็ก***
****INFANT 9,000 บาท****

จอยแลนด์

หมายเหตุ

17,888
19,888

***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีนา้ มันของสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ
ราคาขึน้ ตามสายการบิน***

DAY1 :
20.00 น.

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ(BKK) ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ C-D สายการบินไทย
อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สาย การบินไทย มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอย
ต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน

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

2

23.59 น

ออกเดินทางสู่สนามบินเซ็นได (SDJ) จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน
ที่ TG626
(บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)

DAY2 :
สนามบินเซ็นได - จังหวัดฟุคุชิม่า - ปราสาททซึรุกะ - หมู่บ้านโออุจิจูกุ –
ทะเลสาบอินาวาชิโระ กระจกแห่งสวรรค์ - แช่ออนเซ็น
07.40 น.

เดินทางถึง สนามบินเซ็นได (SDJ) ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขัน้ ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

(เวลาท้องถิ่นประเทศญีป่ นเร็
ุ่ วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง โปรดปรับนาฬิกาของท่าน เพือ่ ความสะดวกในการนัด
หมายเวลา)
 นาท่านเดินทางสู่ ฟูกุชิมะ(Fukushima) เป็ นจังหวัดที่มีพืน้ ที่ขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของประเทศญี่ ปนุ่
ครอบคลุ ม พื ้ น ที่ ช ายฝั่ งมหาสมุ ท แปซิ ฟิ คมากกว่ า 150 กิ โ ลเมตร ลึ ก เข้ า ไปในภู เ ขาของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชู พืน้ ที่ 10% เป็ นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ส่วนที่เหลืออีก 90%(พืน้ ที่กว้างใน
ภาคตะวัน ตกของฟู กุชิ ม ะ รวมถึ ง ภูเ ขา และเมื อ งประวัติ ศ าสตร์อ าอิ ซุ -วาคามัต สึ ( Aizu-Wakamatsu))
ปลอดภัยสาหรับนักท่องเที่ยว โดยใช้เวลาเดินทางจากสนามบินเซ็นไดประมาณ 2.30ชั่วโมง บริการท่าน
ตลอดทริปด้วยรถโค้ชปรับอากาศขนาดพอเหมาะกับจานวนคนในกรุ๊ป
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเข้าเยี่ยมชม ปราสาทสึรุกะ(Tsuruga Castle) ถูกสร้างขึน้ ในปี 1384 มีการเปลี่ยนผูป้ กครองมา
หลายครัง้ ในช่วงที่ยังเป็ นภูมิภาคอาอิซุ และถูกทาลายลงหลัง จากเกิ ด
สงครามโบชิน(Boshin war) ปี 1868 ซึ่งเกิดการจลาจลต่อต้านรัฐบาล
สมัยเมจิ ทาให้สิ น้ สุดยุคศักดินายึดอานาจท่านโทคุกาว่าโชกุน ต่อมา
ปราสาทได้ถูกฟื ้ นฟูขึน้ มาใหม่ดว้ ยคอนกรีตในปี 1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี
2011 หลังคาเดิมซึ่งเป็ นสีเทากลับกลายเป็ นสีแดง เป็ นเอกลักษณ์ไม่ซา้
กับปราสาทแห่งอื่นในญี่ ปุ่ นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในปราสาท
และขึน้ ไปยังชั้นบนสุดเพื่อชมวิวของเมืองเบือ้ งล่าง และชมพิพิธภัณฑ์
เกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ของปราสาท และวิถีชีวิตของเหล่าซามูไรในยุค
ก่อนปราสาทสึรุกะ ล้อมรอบด้วยสวนสาธารณะสึรุกะ(Tsuruga Castle
Park) อันน่าประทับใจ ในช่วงฤดูใ บไม้ผลิประมาณ
กลางเดือนเมษายนนับเป็ นจุดชมดอกซากุระที่ นิยม
กาแพงคูเมืองก็ทาให้บรรยากาศรื่นรมย์ย่งิ ขึน้
 ทะเลสาบอิ น าวาชิ โ ระ กระจกแห่ ง สวรรค์
ทะเลสาบหงส์ Inawashiro เป็ นทะเลสาบที่ใหญ่เป็ น
3

อันดับ 4 ของประเทศญี่ ปนุ่ มีพืน้ ที่กว่า 103.9 ตารางกิโลเมตร ได้รบั สมญานามว่า เท็นเคียวโกะที่แปลว่า
“กระจกแห่งสรวงสวรรค์” อันเนื่ องมากจากความใสสะอาดของนา้ ที่สะท้อนเงาของภูเขาบันไดได้อย่าง
ชัดเจนราวกับกระจกใสช่วงฤดูท่ี เหมาะสมในการเที่ยวชมทะเลสาบแห่งนีค้ ือระหว่างเดือน กรกฎาคมสิงหาคม ส่วนในช่วงฤดูหนาวราวต้นเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงต้นเดือนเมษายนฝูงหงส์จานวนหลายพันตัว
จะอพยพหนีหนาวมาจากไซบีเรียเข้ามาอาศัยอยู่เต็มชายหาดของทะเลสาบแห่งนีด้ ึงดูดให้นกั ท่องเที่ยว
จานวนมากแวะมาเที่ยวชมแม้จะพ้นช่วงฤดูทอ่ งเที่ยวของทะเลสาบมาแล้วก็ตาม
ทะเลสาบอินะวะชิโระ ก่อกาเนิดมาเป็ นเวลากว่า 3-4 หมื่ นปี จากการระเบิด ครัง้ ใหญ่ และลาวาที่ ไหล
ออกมาของภูเขาไฟบันไดซึ่งตัง้ อยูท่ างตอนเหนือเพียงเล็กน้อย นา้ ในทะเลสาบมีคา่ PH เท่ากับ 5 ถือว่ามีฤทธิ์
เป็ น กรด ในอดีต จึง ถูก ใช้ใ นการทาเครื่ องชามเซรามิ ค ในยุคโจมง (14,000-300 ปี ก่ อนคริสต์ว รรษ) ซึ่ง
ภายหลังถูกค้น พบบริเวณใกล้เคียงกับทะเลสาบ ในปี ค.ศ. 1882 (ยุคเอโดะ) ได้มีการขุดคลองเชื่อมจาก
ทะเลสาบได้สาเร็จ
 จากนัน้ อิสระเดินเล่นตามอัธยาศัยที่ หมู่ บ้านญี่ปุ่นโบราณ โออู จิจูคุ(Ouchijuku) เป็ นเมืองบนเส้นทาง
การค้าอาอิซุนิชิไคโดะ(Aizu-Nishi Kaido trade route) ซึ่งเชื่อมต่อเมืองอิซุกับนิกโก้ในช่วงสมัยเอโดะ
ปั จจุบนั นีบ้ า้ นสไตล์ญ่ีปนแบบมุ
ุ่
งหลังคายังคงรักษาไว้เป็ นอย่างดี และดัดแปลงเป็ นร้านค้า ร้านอาหาร และ
บ้านพักแบบโฮมสเตย์ตา่ งๆ อาหารยอดนิยมคือบะหมี่โซบะ และปลาเทร้าต์ยา่ ง
มี อาคารรัฐบาลเก่าฮอนจิน ตัง้ อยู่บนถนนสายหลักของเมือง ซึ่งเป็ นพิพิธภัณฑ์เปิ ดให้ประชาชนเข้าชม
รูปแบบการตกแต่งภายในแบบดัง้ เดิมสมัยเอโดะ และชมนิทรรศการคอลเลกชั่นจานชาม เสือ้ ผ้า และสิ่งของ
อื่นๆมากมาย (ไม่รวมในค่าทัวร์ โปรดชาระ ณ จุดจาหน่าย
ตั๋ว)
นอกจากนีย้ งั มีศาลเจ้าและวัดประจาเมืองโออูจิจู
คุ โดยวัดตัง้ อยู่ปลายสุดของถนนสายหลักที่ มี บันไดสูง ชัน
นัก ท่ อ งเที่ ย วจะได้ช มทิ ว ทัศ น์อัน งดงามของเมื อ งได้จ าก
บริเวณวัดด้านบน ห่างจากวัดไปไม่ไกลเป็ นที่ตงั้ ของศาลเจ้า
อันเงี ยบสงบท่ามกลางป่ าสนซีดาร์ มีนา้ พุทาให้บรรยากาศ
รื่นรมย์

** อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย **
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่า
นำท่านได้สมั ผัสความเป็ นญี่ปนุ่ โดยแท้กบั การแช่ออนเช็นธรรมชาติ ผ่านความร้อนใต้พิภพ
เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรีก้ ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีนา้
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มีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยูใ่ นสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบนา้ แร่
แบบญี่ปนุ่

DAY 3 : นั่งกระเช้าซาโอะ ชมสโนวมอนสเตอร์ เล่นสกี(ไม่รวมอุปกรณ์ในการเล่น) หมู่บ้าน
จิง้ จอกซาโอะ AKIU TRADITIONAL CRAFT VILLAGE เซนได
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ Zao ropeway station
 กระเช้าลอยฟ้ าซาโอะ (Zao ropeway) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่หา้ มพลาดของจังหวัดยามากาตะ เปิ ด
ตลอดทั้ง ปี นาท่านขึน้ กระเช้าลอยฟ้า โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที ระหว่างทางท่านสาจะได้สัมผัสกับ
ทัศนียภาพที่งดงามของเทิอกเขาแอลป์ ญี่ปนุ่ เมื่อเดินทางถึงจุดหมายปลายทางท่านจะได้พบกับ ปี ศาจหิมะ
(SNOW MONSTER, ICE MONSTER) หรือ จุเฮียว(Juhyo) หิมะที่ตกลงมาปกคลุมต้นไม้บนเขาจนมี
รูปทรงคล้ายสัตว์ประหลาด ซึ่งจะมีให้เห็นเพียงแค่ฤดูหนาวที่ซาโอะ จังหวัดยามากาตะและที่จงั หวัดอาโอโมริ
เท่านัน้
****อิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย***
ค่าใช้จา่ ยสาหรับอุปกรณ์ (ไม่รวมในค่าทัวร์, ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
- สกี 4,000 เยน
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- บอร์ด 4,000 เยน
- เสือ้ ผ้า 3,000 เยน

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 หมู่บ้านจิง้ จอกซาโอะ หมู่บา้ นจิง้ จอกซาโอ้นนั้ หากเดินทางด้วยรถยนต์จากเซ็นไดแล้วจะใช้เวลาประมาณ 1
ขม. เป็ นสวนสัตว์ในแถบซาโอะรีสอร์ทที่เน้นด้านสุนขั จิง้ จอกโดยเฉพาะ ถือเป็ นสวนสัตว์ท่ีหายากของโลกแห่ง
หนึ่ง เพราะเลืย้ งสุนขั จิง้ จอกมากกว่า 100 ตัวแบบปล่อยตามธรรมชาติในพืน้ ที่ธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ทาให้คุณ
สามารถเห็นพฤติกรรมของการใช้ชีวิขชองสุนขั จิง้ จอกได้ตามจริงโดยไม่ผ่านซี่กรง อีกทัง้ ยังมีสตั ว์เล็กชนิดอื่น
มากมายให้ชมเช่น กระต่ายหรือแพะ เป็ นต้น เมื่อไม่นานมานีด้ ว้ ยการบอกต่อของผูท้ ่ีเคยมาเที่ยวชม ทาให้ท่ีน่ี
ได้รบั ความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวชมมากมาย ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมีกิจกรรมให้คณ
ุ ได้ลองอุม้
ลูกจิง้ จอก ซึ่งถือเป็ นที่เดียวในโลกที่เปิ ดโอกาสให้คณ
ุ ได้ลองสัมผัส ทัง้ นีส้ นุ ขั จิง้ จอกของที่น่ีทกุ ตัวได้รบั การตรวจ
และป้องกันเอคิโนะคอกซ์ (เห็บหมัดที่พบมากในสุนขั จิง้ จอก) แล้ว ให้คณ
ุ สามารสัมผัสตัวเหล่าสุนขั จิง้ จอกได้
อย่างวางใจ

 Akiu Kogei no Sato (Akiu Traditional Crafts Village)
ช่า งฝี มื อ จากแห่ ล่ง งานฝี มื อ เก้า แห่ ง ที่ ไ ม่ซ ้า กัน เช่น ช่ า งฝี มื อ ที่ ท าตุ๊ก ตา kokeshi และ
sendaitansu(หีบลิน้ ชัก) ช่างฝี มือทัง้ หลายเหล่านีอ้ าศัยและทางานอยู่ท่ีน่ีท่านสามารถทดลองลงสีหรือ
ย้อมสีดว้ ยตัวเองได้
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 MITSUI OUTLET PARK SENDAI PORT ทีน่ีมีรา้ นค้ากว่า 100 ร้าน, ศูนย์อาหารใหญ่ และชิงช้าสวรรค์
ยักษ์เห็นได้จากที่ไกล บางร้านขายสินค้าแบบ tax free

** อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย **
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก ROUTE-INN SENDAI HIGASHI HOTEL หรือเทียบเท่า
นำท่านได้สมั ผัสความเป็ นญี่ปนุ่ โดยแท้กบั การแช่ออนเช็นธรรมชาติ ผ่านความร้อนใต้พิภพ
เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรีก้ ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีนา้ มีนวล
ช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยูใ่ นสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบนา้ แร่แบบญี่ปนุ่

DAY 4 : ซากปราสาทอาโอบะ - วัดซุยกันจิ - โรงนา้ ชาคันรันเต - ล่องเรืออ่าวมัตสึยาม่า
ช้อปปิ้ งย่านโจเซนจิ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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หลังรับประทานอาหารเช้า นาท่านเยี่ยมชม ซากปราสาทอาโอบะ(Aoba Castle) สร้างขึน้ ในปี 1600
โดยขุนนางศักดินา Date
Masamune สาหรับป้องกันเมือง
โดยเลือกสร้างป้อมปราการไว้บน
ภูเขาอาโอบะ สูง 100 เมตรจาก
ระดับเมืองด้านล่าง ในช่วง 400 ปี
หลังยุคศักดินาถูกต่อต้านในช่วง
สมัยเมจิ เกิดไฟไหม้ในปี 1882 และ
โดนระเบิดในปี 1945 จึงทาให้
ปัจจุบนั เหลือเพียงเศษซากกาแพง
หินด้านนอก และหอรักษาความปลอดภัย จากทาเลที่ตงั้ ของปราสาทเดิม สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของ
เมืองด้านล่างที่งดงาม
นอกจากนีย้ งั มีพพ
ิ ธิ ภัณฑ์อนุสรณ์ประวัตศิ าสตร์ของปราสาทอาโอบะ(Aoba Castle Museum) ซึ่ง
อาคารมีรูปแบบเหมือนปราสาทที่เคยมีอยูใ่ นสมัยเอโดะ ภายในจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ตา่ งๆ และโรง
ละครแสดงภาพยนตร์สนั้ ๆเกี่ยวกับปราสาท (นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถฟั งภาษาอังกฤษได้จากหู
ฟั งที่จดั เตรียมไว้ให้) *** ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไม่รวมในค่าทัวร์ มีคา่ เข้าชม700เยน***
วัดซูอิกันจิ(Zuiganji Temple) เป็ นวัดเซนที่มีช่ือเสียงที่สดุ ในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปิ ด
ทองและเพ้นท์สีประตูบานเลื่อนไว้อย่างสวยงาม ก่อตัง้ ครัง้ แรกในปี 828 เดิมเป็ นวัดนิกายเทนได และได้
ถูกดัดแปลงให้เป็ นวัดเซนในช่วงสมัยคามาคูระ(1192-1333)
วัดแห่งนีไ้ ด้สะท้อนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะได้เป็ นอย่างดี โดยบริเวณทางเข้า

ห้องโถงใหญ่สองข้างทางจะเรียงรายด้วยไม้สนซีดาร์ และถา้ ต่างๆที่อดีตเคยเป็ นสถานที่ทาสมาธิ
ปัจจุบนั เต็มไปด้วยรูปปั้นต่างๆนอกจากห้องหอหลักของวัดแล้ว ยังมีหอ้ งครัวคูริ(Kuri) ซึ่งอดีตใช้เป็ นที่
สาหรับจัดทาอาหาร ทัง้ หอหลักและห้องครัวได้ขนึ ้ บัญชีเป็ นสมบัตขิ องชาติอีกด้วย ตรงข้ามห้องครัวคูริ
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เป็ นที่ตงั้ ของพิพธิ ภัณฑ์ศิลปะซูอิกันจิ(Zuiganji Art Musuem) ภายในจัดแสดงสมบัตขิ องวัด รวมถึง
ประตูบานเลื่อนสไลด์ทองคา และสิ่งประดิษฐ์ของตระกูลดาเตะ เช่น หุน่ ไม้สลักเท่าขนาดจริงของ Date
Masamune สวมชุดเกราะ
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 อ่าวมัตสึชิมะ(Matsushima Bay) เป็ น 1 ใน 3 สุดยอดจุดชมวิวของญี่ปนุ่ Nihon Sankei ประกอบด้วยเกาะเล็กๆ
กว่า 200 เกาะที่ปกคลุมด้วยป่ าสน นาท่านล่องเรือชมทัศนียภาพที่งดงามของอ่าว ซึ่งจะเริ่มต้นและสิน้ สุดที่ทา่ เรือ
มัตสึชิมะ หรือท่าเรือชิโอกามะ ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 25-50 นาที
 โรงนา้ ชาคันรันเต(Kanrantei) เป็ นบ้านชาสไตล์ Momoyama สร้างขึน้ ครัง้ แรกในเกียวโต โดย Toyotomi
Hideyoshi มอบให้แก่ Date Masamune หลังจากนัน้ ถูกย้ายมาตัง้ ไว้ท่ีอา่ วมัตสึชิมะในปัจจุบนั ชื่อโรงนา้ ชา
Kanrantei หมายถึง สถานที่สาหรับชมระลอกนา้ เนื่องจากความสวยงามของอาคารเหนือผืนนา้ และล้อมรอบด้วย
เกาะ ภายในอาคารแบ่งออกเป็ น 2 ห้อง แต่ละห้องมีประตูบานเลื่อนสีทองที่งดงาม(fusuma) ซึ่งเคยใช้เป็ น
บ้านพักของภรรยาขุนนางศักดินา และไว้ตอ้ นรับเจ้าหญิงและทูตของท่านโชกุนที่มาเยี่ยมเยียน ในปัจจุบนั นี ้
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในห้องพร้อมจิบนา้ ชาพักผ่อนหย่อนใจ(มีค่าใช้จ่าย 600 เยน) ด้านหลังของโรงนา้
ชายังมีพิพิธภัณฑ์มตั สึชิมะ(Matsushima Museum)ขนาดเล็กเพื่อจัดแสดงอาวุธ เกราะ และเครื่องมือ เป็ นต้น


ถนนโจเซ็นจิ โดริ(Jozenji-dori
Avenue) เป็ นถนนช้อปปิ ้งสายหลักที่ตงั้ อยู่
ใจกลางเมืองเซ็นได ทอดยาวไปตลอดแนว
ถนนด้านทิศตะวันออกไปจนถึงตะวันตก
โดยถนนเส้นนีเ้ ป็ นเหมือนสัญลักษณ์ท่ี
สาคัญของเมืองเซ็นไดที่ขนึ ้ ชื่อว่าเป็ นเมือง
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แห่งต้นไม้ ซึ่งจะมีตน้ เคะยากิ หรือ ต้นเซลโคว่าที่เรียงรายไปตามถนนเซ็นจิโดริ ทาให้มีความเขียวชอุม่ ร่มรื่นทอด
ยาวไปตลอดแนวระยะทางยาวประมาณ 700 เมตร ทัง้ ยังเป็ นมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ไม่วา่ จะเป็ นสวนโคโต
ไดโคเอ็นและสวนนิชิโคเอ็น ท่ามกลางร้านขายสินค้านานาชนิดที่ตงั้ อยูท่ งั้ สองฝั่งของถนน จึงถือเป็ นจุดพักผ่อน
หย่อนใจที่สาคัญของผูท้ ่ีเดินผ่านไปผ่านมาให้ได้หยุดแวะนั่งพักโดยตรงจุดกึ่งกลางของถนนจะพบกับ
ประติมากรรมของ Emilio Greco ศิลปิ นชื่อดังระดับโลกขาวอิตาลี ผลงานนีม้ ีช่ือว่า “ความทรงจาในฤดูรอ้ น”
บริเวณนีน้ นั้ เหมาะกับการมาเดินชิลๆเที่ยวชมในทุกๆฤดูกาล ซึ่งในแต่ละช่วงก็จะมีเสน่หค์ วามงามแตกต่างกันไป
รวมทัง้ จากจุดที่ตงั้ ใจกลางเมืองที่เป็ นย่านช็อปปิ ้งชื่อดังก็สองฝั่งข้างทางยังเต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายชนิดให้
เดินกันเพลินๆอีกด้วย นอกจากนีถ้ นนแห่งนีย้ งั ถือเป็ นบริเวณยอดนิยมสาหรับการจัดงานเทศกาลสาคัญต่างๆ
ของเซ็นได ไม่วา่ จะเป็ น ช่วงเดือนพฤษภาคมกับงานเทศกาลเซ็นไดอะโอบะ ช่วงเดือนสิงหาคมกับงานเทศกาล
เซ็นไดทานาบาตะ ช่วงเดือนกันยายนกับเทศกาลโจเซ็นจิสตรีทแจ็สเฟสติวลั ช่วงเดือนธันวาคมกับงานเซ็นไดฮิคา
ริโนะเพเจนท์ และงานเซ็นไดแพจเอ็นท์ออฟสตาร์ไลท์ท่ีนบั เป็ นเทศกาลที่มีความคึกคักสุดๆ ที่มีการประดับไฟ
หลอดเล็กๆบนต้นเคะยากิจานวนกว่า 1 ล้านหลอดทั่วทัง้ ท้องถนน รวมทัง้ บางครัง้ ยังมีเป็ นสถานที่แสดงดนตรี
กลางแจ้งที่ให้บรรยากาศดนตรีกลางสวน


** อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย **

เข้าสู่ทพ
ี่ ัก ROUTE-INN SENDAI HIGASHI HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY 5 : สนามบินเซ็นได - กรุงเทพฯ
เช้า
11:15 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทำงสู่ สนามบินเซ็นได (SDJ) เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ กรุ ง เทพฯ โดยสายการบิ นไทย(BKK) เที่ ยวบินที่ TG627 (บริการอาหารร้อน

พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
16:05 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกับความประทับใจ
******** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม *********
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ราคาทัวร์รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดตามที่ระบุในรายการ
2. ค่าอาหารทุกมือ้ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน
7. ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 30 กก.
8. มักคุเทศก์นาเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
9. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

13

ราคาทัวร์ไม่รวม
1. ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% (กรณีตอ้ งการใบเสร็จรับเงิน / ใบกากับภาษี)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและ
เครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่ม
3. ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ ขาไป 30 กก. / ขากลับ 30 ก.ก.)
4. ค่าทาวีซา่ สาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย)
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 ต่อทริป (ชาระที่สนามบินสุวรรณภูมิ ในวัน
เช็คอิน)
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารอย่างน้อยจานวน 30 ท่านขึน้ ไป หากผู้โดยสารไม่ครบ
จานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์
กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท หรือท่านละ 20,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัต
ฤกษ์)
กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์)
เงือ่ นไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง
1. กรณีวนั เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผูจ้ องทัวร์ตอ้ งแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยน
ชื่อผูเ้ ดินทาง ไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครัง้ เท่านัน้
หากแจ้งหลังจากนี ้ ผูเ้ ดินทางควรหาผูเ้ ดินทางท่านใหม่มาแทนผูท้ ่ีไม่สามารถเดินทางได้
2. กรณี วันเดินทางไม่ ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผูจ้ องทัวร์ตอ้ งแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือ
เปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่ อนการเดิน (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ ยนได้เพียง 1 ครัง้
เท่านัน้ หากแจ้งหลังจากนี ้ ผูเ้ ดินทางควรหาผูเ้ ดินทางท่านใหม่มาแทนผูท้ ่ีไม่สามารถเดินทางได้
3. กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ผูจ้ องทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทาง
หรือเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้ทกุ กรณี
4. กรณีแจ้งเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบร้อยแล้ว ผูเ้ ดินทางจะต้องชาระค่าตั๋วโดยสารเพิ่ม
ด้วยตนเองจากค่าทัวร์ท่ีชาระมาแล้ว ณ วันที่ตอ้ งการเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทาง ตามข้อกาหนดของทางบริษัทและสาย
การบิน
5.ในกรณีท่ีกรุ๊ปปิ ดไปแล้วหรือกรุ๊ปเต็มไปแล้ว จะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ทกุ กรณี
เงือ่ นไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีท่ีนกั ท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่
(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์
ไม่วา่ กรณีใดๆ
14

2. กรณีนกั ท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้ มีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่อง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระ
เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญ ชีธนาคารที่ ตอ้ งการให้ นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่ อนไขการคืนเงิ น
ค่าบริการดังนี ้
2.1 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) คืนเงินค่าบริการ
100% ของค่าบริการทีช่ าระมาแล้ว
2.2 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 31-44 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่ามัดจา
ทั้งหมดของค่าบริการทีช่ าระมาแล้ว
2.3 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ -อาทิตย์) ยึดเงินค่าบริการ
100% ของค่าบริการทีช่ าระมาแล้ว
เนื่องจากบริษัทต้องดาเนินการจัดเตรียมนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวล่วงหน้า เช่น การสารองที่น่ งั ตั๋ว
เครื่องบินโดยสาร การจองโรงแรมที่พกั ยานพานหะสาหรับเดินทาง ร้านอาหาร เป็ นต้น
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือเป็ นเที่ยวบินเช่าเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทัง้ หมด
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเที่ยว จองเดินทางน้อยกว่า
30 ท่าน
5. ในกรณีท่ีกรุ๊ปปิ ดไปแล้วหรือกรุ๊ปเต็มไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้ทกุ กรณี
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึน้ เครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนา
ออกมาให้เ จ้า หน้าที่ ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่า นั้น ถ้าสิ่ง ของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
เท่านัน้
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา ฯ จะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านัน้
3. ประเทศญี่ปนุ่ มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ท่ีทามาจากพืช และเนือ้ สัตว์ทกุ ชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด
ไข่ เนือ้ สัตว์ ไส้กรอก ฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี ้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสีย
ค่าปรับในอัตราที่สงู มาก
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หมายเหตุ
1. ทัวร์นีส้ าหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์
ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่
คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่
ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่ห ากทางนักท่องเที่ยวทุก
ท่านยินดีท่ีจะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ
เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนกั ท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่ง
หน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้ นี ้ บริษัทจะคานึงถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ ของนักท่องเที่ยวที่มิได้
เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตาราง
บิน การบริการของสายการบิน และเหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณี ท่ี มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยน
เงิ นตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี เชื อ้ เพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลง
เที่ยวบิน ฯลฯ
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