
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 17350  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 
04 – 08 เมษำยน 2563 (วนัจักรี) 48,900.- 

 

 

 

 

      

คอนเฟิร์มเดนิทาง 
15 ท่าน 

ไม่บังคบัทปิ 
ไกด์ / คนขับรถ 

ม ีWIFI บนรถบัส 

ตลอดการเดนิทาง 
มนี า้ด่ืม 1 ขวด 

บริการทุกวนั 

ประกนัอุบัตเิหต ุ รสบัส + โรงแรม 
มาตรฐาน 

 

 
 
 
 
 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรม 

1 
กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินเซนได 
( 23.59 – 08.00 )   ✈ 

 

2 
เซนได – ทีร่าบสูงอูระบันได – ทะเลสาบโกะชิก ิคนุิมะ – 

หมู่บ้านโบราณโออูชิจูก ุ– เมืองไอสุ – ปราสาทซึรุกะ  
- 



(HOTEL) 

HIGASHIYAMA PARK 
HOTEL SHINFUGETSU 
AIZU OR SIMILAR 

3 
ฟุกชิุม่า – หมู่บ้านจิง้จอกแห่งจงัหวดัมยิาง ิ– ล่องเรือครูซ 
ชมอ่าวมตัสึชิมะ – วดัโกไดโดะ – วดัซูอกินัจ ิ– วดัเอนสึอนิ – 
เซนได 

   

SENDAI 
WASHINGTON HOTEL 
OR SIMILAR 

4 
เซนได – ภูเขาไฟซาโอะ (นั่งกระเช้า) – ปราสาทอาโอบะ – 
ช้อปป้ิง อจิบิันโจ – ถนนคลสิโรด – ช้อปป้ิง มติซุย เอาท์เลท็ 

  - 
SENDAI 
WASHINGTON HOTEL 
OR SIMILAR 

5 
สนามบินเซนได – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ
( 11.15 – 16.05 ) 

 ✈  
 

 
 



วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินเซนได ( 23.59 – 08.00 ) 

2000 พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกลก้บัประตทูางเขา้หมายเลข 2) 

พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้คร่ือง 
ดงันั้นผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

 

หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปล่ืยนแปลง ณ วันทีจ่องกรุณาสอบถามก่อนการจองอีกคร้ัง 

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

 

2315 ออกเดนิทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 626 

(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง เซนได – ทีร่าบสูงอูระบันได – ทะเลสาบโกะชิก ิคนุิมะ – หมู่บ้านโบราณโออูชิจูก ุ– เมืองไอสุ – ปราสาทซึรุกะ 

0655 ถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอาทติย์อุทยั 

 ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


พาท่านเดินทางสู่ “ทีร่ำบสูงอูระบันได” (Urabandai) เป็นบ่อน ้ าทางทิศเหนือของภูเขาบนัได (Mount Bandai) ซ่ึงเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจง้ท่ีนิยมแห่งหน่ึง มีทศันียภาพท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ เส้นทางเดินป่าและปีนเขามากมายเหมาะแก่
การท่องเท่ียวในฤดูร้อน และเล่นสกีในฤดูหนาว โดยเส้นทางเดินป่าท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ Goshikinuma Walk (Five 
Colored Pond Walk) เป็นเสน้ทางศึกษาธรรมชาติท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาเป็นอยา่งดี น านกัท่องเท่ียวเขา้สู่ป่าและผ่นบ่อ
น ้ าจ านวนมากซ่ึงมีสีฟ้าเฉดต่าง ๆ ระยะทางยาว 4 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินไปกลบัประมาณ 2 ชวัโมง 

จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่ “ทะเลสาบโกะชิกคินุิมะ” (Goshiki-numa Ponds) หรือเรียกอีกอยา่งหน่ีงวา่ทะเลสาบห้าสี เป็น
ทะเลสาบท่ีมีววิสวยงามข้ึนช่ือของจงัหวดัฟุคุชิมะ ใน  4 ฤดูจะมีความสวยงามท่ีเป็นเอกลกัษณ์แตกต่างกนัไป ... ในฤดู
ร้อนจะไดช่ื้นชมกบับรรยากาศ เขียวขจีของตน้ไมแ้ละมีบริการเรือพายใหเ้ช่า และในฤดูใบไมผ้ลิจะไดเ้ห็นความสวยงาม
ของใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีสะทอ้นกบัน ้ าในทะเลสาบ เป็นบรรยากาศท่ีเห็นแลว้ตอ้งหลงรักสถานท่ีแห่งน้ีแน่นอน ฤดูน้ีจึงเป็น
ฤดูท่ีมีผูค้นนิยมมาเยี่ยมชมมากท่ีสุด และพิเศษกวา่นั้นวา่กนัว่าใครท่ีไดเ้ห็นปลาคาร์ฟสีขาวท่ีมีรูปหัวใจสีแดงอยู่กลาง
ล าตวัในทะเลสาบแห่งน้ีจะพบกบัความสุข ความรักสมหวงัอีกดว้ย 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (1) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโบราณ โออูชิจูกุ” หมู่บา้นท่ีอดีตเคยเป็นเมืองส าคญัในยุคเอโดะ ซ่ึง
เช่ือมต่อเมืองอิซุกบันิกโก ้ถูกสร้างเม่ือหลายร้อยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญ่ีปุ่นโบราณท่ีมุงหลงัคาทรงหญา้คาหนา ๆ เรียง
รายกนัสองฝ่ัง กินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลงั หมู่บา้นโออุจิจูคุไดรั้บการ
ข้ึนทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ส่ิงปลูกสร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ ซ่ึงในปัจจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโอะอุชิจูคุ
ไดรั้บการบูรณะใหม่จนกลายเป็นร้านขายของท่ีระลึก ร้านคา้ขายสินคา้พ้ืนเมือง 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่เมือง “ไอสุ” (Aizu) เป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีมีเสน่ห์ในหุบเขา ตั้งอยูค่่อนขา้งไปทางทิศตะวนัตกของ
จงัหวดัฟุคุชิมะ มีภูมิอากาศคลา้ยเมืองทางฝ่ังทะเลญ่ีปุ่นมากกวา่ฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิก เมืองไอสุเป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ย
วฒันธรรมซามูไร ไม่วา่จะเป็นปราสาทหรือตวัเมืองท่ียงัคงสัมผสัไดถึ้งกล่ินอายของยคุสมยัโบราณ นอกจากน้ีไอสุยงัมี
มนตเ์สน่ห์เร่ืองของออนเซ็น (บ่อน ้ าร้อน) อีกดว้ย... เพ่ือพาท่านเดินทางสู่ “ปรำสำทซึรุกะ” (Tsuruga Castle) ถูกสร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ. 1384 มีการเปล่ียนผูป้กครองมาหลายคร้ังในช่วงท่ียงัเป็นภูมิภาคอาอิซุ และถูกท าลายลงหลงัจากเกิด
สงครามโบชิน (Boshin war) ปี ค.ศ. 1868 ซ่ึงเกิดการจลาจลต่อตา้นรัฐบาลสมยัเมจิ ท าใหส้ิ้นสุดยคุศกัดินายดึอ านาจท่าน
โทคุกาวา่โชกนุ ต่อมาปราสาทไดถู้กฟ้ืนฟูข้ึนมาใหม่ดว้ยคอนกรีตในปี ค.ศ. 1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2011 หลงัคา
เดิมซ่ึงเป็นสีเทากลบักลายเป็นสีแดง เป็นเอกลกัษณ์ไม่ซ ้ ากบัปราสาทแห่งอ่ืนในญ่ีปุ่น ปราสาทซึรุกะ ลอ้มรอบดว้ย
สวนสาธารณะซึรุกะ(Tsuruga Castle Park) อนัน่าประทบัใจ ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิประมาณกลางเดือนเมษายนนบัเป็นจุด
ชมดอกซากรุะท่ีนิยม ก าแพงคูเมืองก็ท าใหบ้รรยากาศร่ืนรมยย์ิง่ข้ึน 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั : HIGASHIYAMA PARK HOTEL SHINFUGETSU AIZU หรือเทยีบเท่ำ 



^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาต”ิ เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ในสไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ืองโรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 
 

 

 

วนัทีส่าม ฟุกชิุม่า – หมู่บ้านจิง้จอกแห่งจงัหวดัมยิาง ิ– ล่องเรือครูซ ชมอ่าวมตัสึชิมะ – วดัโกไดโดะ – วดัซูอกินัจ ิ– วดัเอนสึอนิ – เซนได 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 

 

พาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนสุนัขจิง้จอก” (Zao Fox Village) ตั้งอยูบ่นภูเขาซาโอะ ใกลก้บัเมืองเซนได จงัหวดัมิยางิ เปิด
ใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้เยี่ยมชมมาตั้งแต่ปี 1990 มีสุนขัจ้ิงจอกทั้งหมด 6 สายพนัธ์ุ จ านวนรวมกวา่ 200 ตวั ปล่อยวิ่งเล่น
อย่างอิสระ สุนขัจ้ิงจอกท่ีน่ีจะค่อนขา้งเช่ืองและเป็นมิตรกบัผูค้นท่ีเขา้ไปเยี่ยมชม อย่างไรก็ตาม การแตะตอ้งตวัสุนัข
จ้ิงจอกก็ควรท าดว้ยความระมดัระมงั เน่ืองจากบางตวัก็ยงัมีสัญชาตญาณของสัตวป่์าอยู ่นอกจากนั้นยงัมีสัตวช์นิดอ่ืน ๆ 
ใหไ้ปเยีย่มชมอีกดว้ย ไดแ้ก่ กระต่าย แพะ มา้แคระ ซ่ึงมีจ านวนไม่เยอะเท่าไรและเล้ียงแยกกนัเป็นสดัส่วน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “อ่าวมัตสึชิมะ” (Matsushima Bay)  เป็น 1 ใน 3 สุดยอดจุดชมวิวของญ่ีปุ่น Nihon Sankei 
ประกอบด้วยเกาะเล็กๆกว่า 200 เกาะท่ีปกคลุมด้วยป่าสน ล่องเรือรอบอ่าวมัตสึชิม่านั้ น ในหน่ึงรอบระยะทาง                          



17 กิโลเมตร ใช้เวลาทั้ งหมด 50 นาที โดยทุกท่านจะสามารถมองเห็นหมู่เกาะน้อยใหญ่บนอ่าวมัตสึชิม่า                                 
ไดอ้ยา่งเด่นชดักวา่ 100 เกาะ จากทั้งหมดท่ีมีอยู่กว่า 260 เกาะ ท่านจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัวิวทิวทศัน์ของเกาะต่างๆ
มากมาย อยา่งเช่น เกาะท่ีมีรูปทรงแปลกตามองเห็นราวกบัเป็นนักรบผูเ้ฝ้าประตูวดั (นิโอจิมะ) เกาะท่ีมีโพรงลกัษณะ
คล้ายรูประฆัง (คาเนะจิมะ) และอ่ืนๆอีกมากมาย เป็นต้น ให้ทุกท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศ รอบๆ อ่าวและ                      
เพลิดเพลินไปกบัเหล่า นกนางนวลท่ีบินโฉบ มาใหไ้ดเ้ก็บภาพความประทบัใจตลอดกการล่องเรือ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (4) 

 

หลงัอาหารกลางวนัพาท่านเดินทางสู่ “วดัโกไดโดะ” (Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเลก็บนเกาะติดกบัท่าเรือ
มตัสึชิมะ เน่ืองจากตั้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีโดดเด่น ท าให้วดัแห่งน้ีกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองมตัสึชิมะ ถูกสร้างข้ึนในปี 
ค.ศ. 807 เป็นท่ีประดิษฐานของพระพทุธรูป 5 องค ์ซ่ึงก่อตั้งโดยพระสงฆ์ท่ีก่อตั้งวดัซูอิกนัจิ (Zuiganji Temple) โดยรูป
ป้ันจะถูกน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทุกๆ 33 ปี (คร้ังสุดทา้ยท่ีน าออกมาจดัแสดงคือปี ค.ศ. 2006) อาคารปัจจุบนัไดรั้บ
การบูรณะฟ้ืนฟูข้ึนในปี ค.ศ. 1604 โดยขุนนางทอ้งถ่ิน Date Masamune ดา้นนอกอาคารตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกัเล็ก ๆ 
รูป 12 นกัษตัรตามปฏิทินจนัทรคติ โดยแบ่งเป็นดา้นละ 3 นกัษตัร โชคดีท่ีในเหตุการณ์สึนามิและแผ่นดินไหวปี 2011 
วดัโกไดโดะไม่ไดรั้บความเสียหายใดใด 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “วดัซูอกินัจ”ิ (Zuiganji Temple) เป็นวดัเซนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคาร
มีการลงรักปิดทองและเพน้ท์สีประตูบานเล่ือนไวอ้ย่างสวยงาม ก่อตั้งคร้ังแรกในปี ค.ศ. 828 เดิมเป็นวดันิกายเทนได 
และไดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็นวดัเซนในช่วงสมยัคามาคูระ วดัแห่งน้ีไดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมตัสึชิ
มะไดเ้ป็นอยา่งดี โดยบริเวณทางเขา้ห้องโถงใหญ่สองขา้งทางจะเรียงรายดว้ยไมส้นซีดาร์ และถ ้าต่าง ๆ ท่ีอดีตเคยเป็น
สถานท่ีท าสมาธิ ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรูปป้ันต่าง ๆ นอกจากหอ้งหอหลกัของวดัแลว้ ยงัมีหอ้งครัวคูริ(Kuri) ซ่ึงอดีตใชเ้ป็น
ท่ีส าหรับจดัท าอาหาร ทั้งหอหลกัและหอ้งครัวไดข้ึ้นบญัชีเป็นสมบติัของชาติอีกดว้ย ตรงขา้มห้องครัวคูริ เป็นท่ีตั้งของ
พิพิธภณัฑศิ์ลปะซูอิกนัจิ (Zuiganji Art Musuem) ภายในจดัแสดงสมบติัของวดั รวมถึงประตูบานเล่ือนสไลด์ทองค า 
และส่ิงประดิษฐข์องตระกลูดาเตะ เช่น หุ่นไมส้ลกัเท่าขนาดจริงของ Date Masamune สวมชุดเกราะ 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “วัดเอนสึอิน” (Entsuin Temple) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1646 ตั้งอยูถ่ดัจากวดัซูอิกนัจิ (Zuiganji 
Temple) เพื่อไวทุ้กขแ์ละบูชาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาท่ีเสียชีวิตเม่ืออายเุพียง 19 ปี ทางเขา้วดัมีสวนมอส
และหินตั้งอยู ่และดา้นหลงัวดัเป็นป่าไมส้นซีดาร์ส าหรับนัง่ท าสมาธิ บริเวณพ้ืนท่ีวดัเป็นท่ีตั้งของหลุมฝังศพ และรูปป้ัน
ของขนุนางดาเตะหนุ่มข่ีมา้ขาวลอ้มรอบดว้ยองครั์กษผ์ูภ้กัดีท่ีปลิดชีพตายตามไป ภายในหลุมฝังศพตกแต่งดว้ยทองค า 
และภาพวาดหรูหรา รวมถึงสญัลกัษณ์แบบตะวนัตกเป็นรูปดอกจิก หัวใจ ขา้วหลามตดั โพธ์ิด า ไมก้างเขน และรูปดอก
กุหลาบท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น เน่ืองจากตระกูลดาเตะมีความสนใจในคริสตศ์าสนา และเทคโนโลยีตะวนัตก ห้องโถง
หลกัของวดั เดิมเป็นท่ีพกัอาศยัช่วงฤดูร้อนของ Mitsumune ในช่วงท่ียงัมีชีวติอยูใ่นเอโดะ และถูกยา้ยมาตั้งอยูท่ี่มตัสึชิมะ
ในปัจจุบนั นอกจากน้ียงัมีสวนหยอ่มอีก 2 แห่งตั้งอยูใ่กลก้บัห้องโถงหลกั แห่งแรกคือสวนมอสสไตลญ่ี์ปุ่น และตน้เม
เป้ิลลอ้มรอบสระน ้ ารูปหวัใจ ส่วนอีกแห่งหน่ึงเป็นสวนกหุลาบสไตลต์ะวนัตก ท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากภาพวาดในสุสาน 



สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางสู่เมือง “เซนได” (Sendai) เป็นเมืองหลวงของจงัหวดัมิยางิ (Miyagi) และยงัเป็นเมืองท่ีมี
ความเจริญและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku) ดว้ย อีกทั้งยงัมีเครือข่ายของการคมนาคมท่ีส าคญัหลาย
อยา่ง เช่น สนามบินนานาชาติ, ชุมสายรถไฟชินคนัเซน, รถไฟใตดิ้นภายในเมือง และท่าเรือต่าง ๆ เป็นเมืองท่ีไดรั้บฉายา
วา่ เมืองแห่งตน้ไม ้เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งทัว่เมืองท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มร่ืน ท าให้มีจุดชมซากุระและ
ใบไมเ้ปล่ียนท่ีสวยงามอยูภ่ายในเมืองหลายจุด และยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัหลากหลายทั้งปราสาท วดัวาอาราม 
หา้งสรรพสินคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง และร้านคา้ร้านอาหารต่าง ๆ อีกมากมาย 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร (5) 

ทีพ่กั : SENDAI WASHINGTON HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีส่ี่ เซนได – ภูเขาไฟซาโอะ (นั่งกระเช้า) – ปราสาทอาโอบะ – ช้อปป้ิง อจิบิันโจ – ถนนคลสิโรด – ช้อปป้ิง มติซุย เอาท์เลท็ 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (6) 

 

น าท่านเดินทางต่อไปยงั “เมืองซำโอะ” เมืองท่ีตั้งอยูท่างใตข้องแนวเทือกเขาโออุ เพ่ือเดินทางไปชมความงามของ “ภูเขำ
ไฟซำโอะ” หรืออีกช่ือหน่ึงคือ “โอคามะ” เทือกเขาท่ีสวยงามเล่ืองช่ือในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของญ่ีปุ่น โดยทอด
ผา่นจงัหวดัมิยาหงิและจงัหวดัยามางาตะ ใหท่้านข้ึนสู่ยอดเขาซาโอะท่ีมีความสูงเหนือจากระดบัน ้ าทะเลถึง 1,700 เมตร 
ภูเขาไฟซาโอะ นั้นเคยเกิดการประทุคร้ังล่าสุด เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 1895 และเหตุท่ีถูกเรียกวา่โอคามะนั้น ก็หมายถึง
หมอ้เหลก็ เพราะลกัษณะของปากปล่องภูเขาไฟ จะมีรูปทรงคลา้ยกบัหมอ้เหลก็ในสมยัโบราณนัน่เอง ปากปล่องนั้นจะมี
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 330 เมตร ส่วนความยาวโดยรอบนั้นคือ 1,080 เมตร อีกทั้งความลึกท่ีวดัไดเ้ม่ือปี 1968 คือ 27.6 เมตร 
ส่วนท่ีสวยงามท่ีสุดของภูเขาไฟซาโอะนั้น คือ ตรงบริเวณปากปล่องท่ีมีน ้ าสีเขียวขงัอยู ่จนเป็นดัง่ทะเลสาบมรกต และ
เม่ือยามแสงของดวงอาทิตยก์ระทบลงมายงัทะเลสาบมรกตนั้น จะปรากฏความงามของ 5 เฉดสีท่ีคนญ่ีปุ่นเรียกกนัว่า 
“โกชิคินูมะ” หรือ “ทะเลสาบห้าสี” นัน่เอง ให้ท่านช่ืนชมทศันียภาพจนจุใจ (กำรขึน้สู่ภูเขำซำโอะนั้น ขึน้อยู่กับสภำพ
อำกำศด้วย อำจจะขึน้ชมไม่ได้ ถ้ำมฝีนตก หมอกหนำ หรือเหตุสุดวสัิยทีเ่จ้ำหน้ำทีข่องญี่ปุ่ นไม่อนุญำตให้เข้ำชม) 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (7) 

 



หลงัอาหารกลางวนัพาท่านเดินทางสู่ “ซำกปรำสำทอำโอบะ” (Aoba Castle) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1600 โดยขุนนาง 
ศกัดินา Date Masamune ส าหรับป้องกนัเมือง โดยเลือกสร้างป้อมปราการไวบ้นภูเขาอาโอบะ สูง 100 เมตรจากระดบั
เมืองดา้นล่าง ในช่วง 400 ปีหลงัยคุศกัดินาถูกต่อตา้นในช่วงสมยัเมจิ เกิดไฟไหมใ้นปี 1882 และโดนระเบิดในปี 1945 
จึงท าให้ปัจจุบนัเหลือเพียงเศษซากก าแพงหินดา้นนอก และหอรักษาความปลอดภยั จากท าเลท่ีตั้งของปราสาทเดิม 
สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเมืองดา้นล่างท่ีงดงาม นอกจากน้ียงัมีพิพิธภณัฑ์อนุสรณ์ประวติัศาสตร์ของปราสาทอา
โอบะ (Aoba Castle Museum) ซ่ึงอาคารมีรูปแบบเหมือนปราสาทท่ีเคยมีอยูใ่นสมยัเอโดะ ภายในจดัแสดงส่ิงประดิษฐ์
ต่างๆ และโรงละครแสดงภาพยนตร์สั้น ๆ เก่ียวกบัปราสาท 

 จากนั้นน าท่านสู่ “ย่านอจิบิันโจ” ถนนชอ้ปป้ิงสายหลกัของเมืองเซนได ท่ีประกอบไปดว้ยถนนหลายเส้นท่ีมีร้านคา้ต่าง 
ๆ มากมายและยงัเช่ือมกับเมืองราตรี “คกคุบุงโจ”  ซ่ึงเป็นย่านบนัเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของภูมิภาคโทโฮกุอีกด้วย ... 
อิสระชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองเซนได เชิญท่านเลือก “ชมและซ้ือ” สินคา้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, 
MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา้ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ … และพาท่านเดิน
เท่ียวท่ี “ถนนคลสิโรด” (Clis Road) ตั้งอยูใ่จเมืองเซ็นไดใกลก้บัสถานีรถไฟเซ็นได (Sendai Station) และสถานีรถไฟใต้
ดินโอบะ โดริ ไอชิบันโช(Aoba-dori Ichibancho Station) ถือเป็นถนนสายช็อปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง มีพ้ืนท่ี
กวา้งขวางยาวไปหลายช่วงตึก โดยสินคา้มีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่อาหารทอ้งถ่ินหรือฟาสต์ฟู้ด ร้านคาเฟ่เก๋ ๆ ศูนย์
เกมส์ ไปจนถึงแบรนดเ์นมระดบัไฮเอนเลยทีเดียว เรียกไดว้า่ไม่วา่จะมองหา สินคา้อะไรแบรนดไ์หนถนนสายน้ีมีครบ 

จากนั้นน าท่านเดินทางชอ้ปป้ิงท่ี “มติซุย เอาท์เลท็” เอาทเ์ลท็ท่ีแรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกบัการ เลือกซ้ือสินคา้  
“แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายทั้งแบนดต์่างประเทศและแบนดด์งัของญ่ีปุ่น และสินคา้ดีราคา พิเศษท่ีมี ใหเ้ลือกถึง 130 
ร้านคา้ ซ่ึงในบรรดาแบรนด์ดงัเหล่าน้ี จะมีถึง 58 แบรนด์ท่ีเป็นแบรนด์ท่ีเพ่ิงเปิดสาขา ในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ท่ี
เปิดตัวเป็นคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุ่น อีก 9 แบนด์ดังท่ีมาเปิดคร้ังแรกในญ่ีปุ่น มีทั้ งสินคา้ส าหรับสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิกา รองเทา้ อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio  Folie 
Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

ทีพ่กั : SENDAI WASHINGTON HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่า สนามบินเซนได – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ( 11.15 – 16.05 ) 

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (8) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทางไปสนามบิน) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ “สนามบนิเซนได” 

1115 ออกเดนิทางจากสนามบินเซนได โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 627 

1605 ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

 
 

 
*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 48,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 44,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 44,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 36,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 20,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 30 วนันะคะ*** 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป - กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  

(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง 50%) 
 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 



เง่ือนไขการช าระเงนิ  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท    
 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

 

กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ 
ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีา และฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทั ฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ 
ถา้วซ่ีาไม่ผา่น ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินใน 
แต่ละกรุ๊ป) 

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

หมำยเหตุ 
 

1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุติัเหต,ุ การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืน ๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษทั ฯ สามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบินและ
โรงแรมท่ีพกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

4. บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แตท่างบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่  LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว 
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ 
ขอใหท่้านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 



8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะน าวา่ใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้ง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่  6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทั ฯ แลว้ ทางบริษทั ฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง 
ต่าง ๆ ทั้งหมด 



 


