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SENDAI AKITA FUKUSHIMA 6D4N 

ซุปตาร ์“เหมาล าแหง่ความสขุ” 

ก าหนดการเดนิทางครสิตม์าสและปีใหม ่2566 
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โดยสายการบนิไทย (TG) 

บนิตรงลงเซ็นได สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ ศาลเจา้อเิดฮะ 

ชมววิภเูขาโมรโิยชสิวยๆ ดว้ยกระเชา้ อนัขึน้ชือ่ ลอ่งเรอืชมความงามแมน่ า้โมงาม ิ

สมัผสัความงามของแหลง่ออนเซ็นชือ่ดงั ในหบุเขาโอยะสเึคยีว และกนิซนัออนเซ็นอนัเลือ่งชือ่ 

เทีย่วชม ปราสาททสรึงุะ หรอื ปราสาทไอส ึวาคามตัส ึสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตรซ์ามไูร 

แวะชมความนา่รกัของนอ้นจิง้จอกทีห่มูบ่า้นจิง้จอกญีปุ่่ น ภเูขาซาโอะ  

เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออจุ ิจคุ ุและหมูบ่า้นซามไูรคาคโุนดาเตะ อคติะ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ เมอืงเซนไดทีถ่นนช็อปป้ิงครสิโรด แชอ่อนเซ็น ณ เมอืงอคติะ 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี 12,000 บาท/ทา่น 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

 วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

 
25-30 ธนัวาคม 2565 (Bus 1) 32 ทีน่ ัง่ 65,888.- 12,000.- 

 
 

25-30 ธนัวาคม 2565 (Bus 2) 32 ทีน่ ัง่ 65,888.- 12,000.- 
 

 

25-30 ธนัวาคม 2565 (Bus 3) 32 ทีน่ ัง่ 65,888.- 12,000.- 
 

 

25-30 ธนัวาคม 2565 (Bus 4) 32 ทีน่ ัง่ 65,888.- 12,000.- 
 

 

25-30 ธนัวาคม 2565 (Bus 5) 32 ทีน่ ัง่ 65,888.- 12,000.- 
 

 

 29 ธนัวาคม – 03 มกราคม 2566 (Bus 1) 

31 ทีน่ ัง่ 
69,888.- 12,000.- 

 
 

29 ธนัวาคม – 03 มกราคม 2566 (Bus 2) 

31 ทีน่ ัง่ 
69,888.- 12,000.- 

 
 

29 ธนัวาคม – 03 มกราคม 2566 (Bus 3) 

31 ทีน่ ัง่ 
69,888.- 12,000.- 

 
 

29 ธนัวาคม – 03 มกราคม 2566 (Bus 4) 

31 ทีน่ ัง่ 
69,888.- 12,000.- 

 
 

29 ธนัวาคม – 03 มกราคม 2566 (Bus 5) 

31 ทีน่ ัง่ 
69,888.- 12,000.- 
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วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย 

 

20.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม  ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เทีย่วบนิ TG8138 (25 ธค 65) /TG8140 (29 ธค 65) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.20 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเซนได ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง) 

 

วนัทีส่อง สนามบนิเซ็นได - แหล่งออนเซ็นในหุบเขาโอยาสเึคยีว – กระเชา้ภูเขาโมรโิยช ิ- หมู่บา้น

ซามไูรคาคโุนะดาเตะ - จงัหวดัอคติะ 

 

07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเซ็นได (Sendai Airport) น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวก
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ในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์

พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 

น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัอากติะ แหล่ง ออนเซ็นในหุบเขาโอยาสเึคยีว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.40 ชัว่โมง) หุบเขาโอยาสเุคยีวเป็นหุบเขารูปตัว V ลกึ 60 เมตรซึง่เกดิขึน้จากการกัดเซาะของแมน่ ้า

ไหลแรงสองฝ่ังอยา่งยาวนาน ทางเลยีบหบุเขามทีีพั่กออนเซน็ราว 10 หลังวางเรยีงรายอยู ่มทีัง้บอ่น ้าแร่

กลางแจง้ทีร่ายลอ้มดว้ยเสยีงล าธารและทวิทัศน์ทีง่ดงามของธรรมชาต ิบอ่แชเ่ทา้ น ้าพุส าหรับดืม่ และ

มหาน ้าพโุอยาสเุคยีวไดฟนุโตทีท่่านควรจะลองไปชมดว้ย ในทุกฤดู ท่านสามารถเดนิลงบันไดเลยีบหนิ

ลงหบุเขาได ้เพือ่ไปชมน ้าพรุอ้น 90 องศาทีพุ่ง่ออกมาจากซอกหนิในพืน้หบุเขาไดด้ว้ย 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

 

น าทา่นเดนิทางไปชมความงามของหมิะทีป่กคลุม ภูเขาโมรโิยชดิว้ยกระเชา้ ไปทีย่อดเขาทีม่ ีตน้อา

โอโมร ิโทโดมาส ึ(Abies mariesii) อยูม่ากมาย โดยจะใชเ้วลาประมาณ 20 นาทจีากสถาน ีSummit 

โดยกระเชา้ของอานสิก ีจากนัน้เดนิต่อไปอกี 5 นาท ีทีย่อดเขาจะมลีานทีใ่ชเ้วลาประมาณ 30 นาทตี่อ

รอบ ทีใ่หท้า่นสามารถเพลดิเพลนิไปกับตน้ไมท้ีป่กคลุมไปดว้ยน ้าคา้งแข็งภเูขาโมรโิยชเิป็นหนึง่ในไมก่ี่

แหง่ทีส่ามารถสมัผัสธรรมชาตขิองอะคติะไดต้ลอดทัง้ปี 

 

มุง่สูเ่มอืงเซมโบค ุยอ้นยคุทอ่งอดตีทีเ่มอืงเกยีวโตนอ้ยแหง่โทโฮคุ “คาคโุนะดาเตะ”  

ฉายามาจากบา้นซามูไรและภูมทิัศน์เก่าแก่ของเมอืงทีย่ังถูกรักษาไวเ้ป็นอย่างดี ท าใหนั้กท่องเที่ยว

สามารถเขา้มาสมัผัสบรรยากาศเมอืงญีปุ่่ นในอดตีไดอ้ยา่งเต็มที ่ใหท้า่นไดเ้ดนิชมถนนบา้นซามไูรซึง่เป็น

แลนดม์าร์คของเมอืงคาคุโนะดาเตะ ในฤดูหนาวหมิะสขีาวที่ปกคลุมตัดกับเนื้อไมส้เีขม้ของคฤหาสน์

ตา่งๆ จะใหบ้รรยากาศเงยีบสงบสขุมุเยอืกเย็น เรยีกไดว้่าเป็นถนนเสน้หนึง่ทีม่เีสน่หน่์าเดนิ หากเดนิเล่น

จนเมือ่ย ก็สามารถน่ังรถลากชมเมอืงได ้ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม 

 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั  Akita Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่น า้แร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น า้แร่แลว้ จะท าให้

ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
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วนัทีส่าม ศาลเจา้อเิดฮะ – ลอ่งเรอืแมน่ า้โมงาม ิ– แหลง่ออนเซ็นเกา่แกก่นิซนั - จงัหวดัยามากาตะ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

08.25 น. น าท่านสู่ภูเขาฮากูโระ อนัเป็นทีต่ ัง้ของศาลเจา้อเิดฮะ ป็นภูเขาที่มเีสน้ทางเขา้ถงึไดง้่ายที่สุดใน

บรรดาภเูขาทัง้ 3 แห่งของเดวะซงัซนั บนยอดเขาเป็นทีต่ัง้ของศาลเจา้ฮากโูระซงั ซึง่เป็นทีเ่ดยีวทีเ่ปิด

ใหเ้ขา้ชมไดต้ลอดทัง้ปี เป็นภูเขาตัวแทนของการเกดิใหม่ โดยจะตอ้งมาเยีย่มชมศาลเจา้แห่งนี้เป็น

อนัดับแรก เมือ่เดนิขึน้ไปไดป้ระมาณ 10 นาท ีจะพบกบัเจดยี ์5 ชัน้กลางป่าสนซดีาร ์นับเป็นสมบัตลิ ้าค่า

ของชาต ิซึง่สรา้งขึน้ครัง้แรกในปี 937 นอกจากนี้ยังมโีรงน ้าชาใหบ้รกิารนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไกลมา

อยา่งเหนือ่ยลา้ดว้ยน ้าชา ขนม ของทีร่ะลกึ 

 

09.50 น. จากนัน้น าทกุทา่นไป น ัง่เรอืลอ่งแมน่ า้โมกาม ิแบบในกลอนของกวไีฮค ุมาสโึอะ บาโชะ ทวิทัศน์ทีป่ก

คลุมไปดว้ยหมิะทีช่วนใหน้กึถงึภาพเขยีนดว้ยหมกึและหุบเขาโมกามทิีแ่สดงความงดงามใหเ้ห็น เพลนิ

ตาไปกบัทวิทัศนจ์ากการลอ่งเรอืลงเสน้ทางบาโชะ คอ่ยๆ เคลือ่นไปอยา่งชา้ๆ ขณะฟังเพลงบนเรอืทีข่ับ

รอ้งอยา่งยิง่ใหญโ่ดยกปัตันเรอื และในฤดหูนาวจะยังมกีจิกรรม “เรอืโคทตัส”ึ ซึง่จะใหท้่านเพลดิเพลนิ

ไปกบัววิทีส่วยงามจากบนเรอื  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

  

 จากนัน้น าทา่น เดนิเลน่ ณ กนิซงั ออนเซ็น (Ginzan Onsen) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

หมูบ่า้นออนเซน็เล็กๆกลางหบุเขา ประวัตยิาวนานกว่า 100 ปี โดยหมูบ่า้นนี้เดมิท ีเป็นหมูบ่า้นเหมอืงแร่

มาก่อน หลังปิดการท าเหมอืงไป ก็กลายมาเป็นหมู่บา้นออนเซ็นอย่างเดียว ทีน่ี่ประกอบดว้ย เรยีวกัง

มากมายสไตลต์ะวันตกทีส่รา้งจากไมห้ลายชัน้ ไดรั้บการปลกูสรา้งตัง้แตป่ลายสมยัไทโชถงึโชวะตอนตน้ 

สามารถสัมผัสกับภูมปิระเทศอันเป็นเอกลักษณ์ของบา้นเรือนยุคเก่า (ราคาไม่รวมคา่แชอ่อนเซ็น 

ราคาอยูท่ ี ่500-3000 เยน ท ัง้นีข้ ึน้อยูส่ถานทีบ่รกิาร) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูจั่งหวัดยามากะตะ เขา้

ทีพ่ักเพือ่ใหท้า่นไดพ้ักผอ่นตามอธัยาศัย 
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เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5)  

ทีพ่กั Yamagata Grand Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท า

ใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงไอสวุากามตัส ึ- ปราสาทสรึุกะ - วดัเอ็นโซจ ิ- หมูบ่า้นโบราณโออุจ ิจูค ุ- หนา้ผาลา้นปีโท

โน เฮทสรึ ิ– เมอืงฟุกชุมิา่ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไอสุวากามตัส ึเป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามไูร ไม่ว่าจะเป็นปราสาท

หรอืตัวเมอืงทีย่งัคงสมัผัสไดถ้งึกลิน่อายของยคุสมยัโบราณ นอกจากนี้ไอสยุังมมีนตเ์สน่หเ์รือ่งของออน

เซน็ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม 30 นาท)ี  

 

วดัเอ็นโซจ ิ(Enzoji) วัดชือ่ดังประจ ายา่นไอสปุระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 1,200 ปี มชีือ่เรยีกเต็มๆ ว่า 

Fukuman Kokuzo Bosatsu Ensoji ซึง่เป็นหนึง่ในสาม สถานทีส่ักการะพระโพธสิัตวโ์คคุโซที่

ส าคัญของญีปุ่่ น เป็นวัดเกา่แกท่ี ่ถกูกอ่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.807 โดยนักบวชชือ่ Tokuichi Daishi แหง่เมอืง

ไอส ุจดุเดน่ของวัดแห่งนี้คอืโถงระเบยีงของอาคารหลักทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผาขนาดใหญ่เดมิทสีรา้งมาจาก

ไม ้ตามประวัตศิาสตร ์วัดแหง่นีไ้ดรั้บไมศ้ักดิส์ทิธิม์าจากพระเกจสิมยัราชวงศถ์ัง เมือ่น ากลับมาญีปุ่่ น ทา่น

ไดแ้บง่ตน้ไมอ้อกเป็น 3 สว่น โยนลงสูท่ะเล และไมด้ังกล่าวไดล้อยไปยังบรเิวณจังหวัด อบิาราก ิชบิะ 

และ ฟกุชุมิะ อกีทัง้ทา่นโคโบไดช ิยงัไดใ้ชไ้มศ้ักดิส์ทิธิแ์กะสลักเป็นพระโพธสิตัวโ์คคโุชขึน้มา กอ่นทีจ่ะ

มกีารสรา้งวหิารวัดในปีค.ศ. 807  

 

น าท่านเยีย่มชม ปราสาทสรึุกะ (Tsuruga Castle) หรอื ปราสาทนกกระเรยีน เป็นเพยีงแห่งเดยีวที่

ยังคงเอกลักษณ์ดัง้เดมิของญีปุ่่ นไว ้ปราสาทหลังคาสเีเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมอืงไอสุวาคามัทซ ึ

ตัง้อยูไ่มไ่กลจากสถานรีถไฟไอสวุาคามทัซ ึเดมิมชีือ่วา่ ปราสาทคโุระคะวะ (Kurokawa Castle) สรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ แต่เกดิแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ.1611 ท าใหป้ราสาทเสยีหายหนัก

และไดม้กีารบรูณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพยีง 5 ชัน้เทา่นัน้  

HILIGHT!!! ปราสาทแห่งนี้ ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทีย่ังทิง้ร่องรอยของเหล่านักรบซามไูรกลุ่มสดุทา้ยใน

ญีปุ่่ น ทีไ่ดเ้ลอืกปลดิชพีตัวเองลง ณ สถานทีน่ี ้ 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโออุจ ิจูค ุ(Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี  บา้น

โบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงส าคัญในยคุเอโดะถกูสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณที่

มงุหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณ

ประมาณ 40-50 หลัง ในอดตีสมยัเอโดะ การคมนาคมยงัไมส่ะดวกสบาย หมูบ่า้นแหง่นีเ้ป็นเสมอืนแหล่ง

ทีพ่ัก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ชี ือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและ

การคา้ เมือ่ พ.ศ.2524 หมูบ่า้นโออจุจิูคุไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลูกสรา้งอันทรงคุณค่า

ของชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมูบ่า้นโบราณหลายหลังในโออจุ ิจูคุไดรั้บการบรูณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขาย

ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว ปัจจบุนัมนัีก

ทอ่งมาเยีย่มชมหมูบ่า้นนีก้วา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี  

 

 เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรอื หนา้ผาลา้นปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี เป็น

ความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ โดยหนา้ผารมิแมน่ ้าโอคาวะนี้ ถกูกดัเซาะโดยน ้าทีไ่หลผา่น กว่าจะสกึ

กรอ่นเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่ของ

ไอส ึแปลวา่ หนา้ผา และดว้ยรปูรา่งหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ทีด่คูลา้ยกบัเจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะ

เฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารปูเจดยี ์น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 

 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8)  

ทีพ่กั Sankyo Fukushima Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 

วนัทีห่า้   หมูบ่า้นจิง้จอก ภเูขาซาโอะ - เมอืงเซ็นได- ปราสาทเซ็นได - ช็อปป้ิงถนนครสิโรด 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 9) 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาซาโอะ (Mount Zao) เป็นภูเขาไฟทีต่ัง้อยู่เป็นแนวกันพรมแดนระหว่าง 

Yamagata กับ Miyagi ของภมูภิาคโทโฮคุ ทางฝ่ังจังหวัดยามากาตะ และเป็นจุดหมายปลายทางหลัก

ของนักท่องเทีย่วในการมาชมทัศนียภาพอันงดงามตลอดทัง้ปี สู่ หมูบ่า้นสุนขัจ ิง้จอกซาโอะ (Zao 
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Kitsune mura) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) มอีาณาบรเิวณถงึ 18,000 ตารางฟตุ รวบรวม

เอาสุนักจิง้จอกหลายหลายสายพันธ ์หลากส ีทีญ่ีปุ่่ นนัน้เชือ่ว่าจิง้จอกเป็นผูส้ง่สารของ Inari Okami 

เทพเจา้ชนิโตดา้นความอุดมสมบูรณ์ ทีน่ี่แบง่ออกเป็นสองโซน คอืโซนสัตวท์ีอ่ยู่ในกรง มทีัง้ แพะ 

แกะ กระตา่ย มา้ สนัุขจิง้จอก ซึง่สามารถใหอ้าหารได ้กับโซนเปิดทีม่จี ิง้จอกเดนิไปมา อสิระใหท้่านชม

ความน่ารัก ขนฟตูัวนุ่มของสนัุขจิง้จอกตามอธัยาศัย  

ขอ้ควรระวงั เนื่องจากสนัุขจิง้จอกถงึจะเป็นแบบเลีย้ง แต่บางตัวยังมสีัญชาตญิาณเดมิอยู ่ดังนัน้ ควร

ปฏบิตัติามคูม่อืการทอ่งเทีย่วทีท่างเจา้หนา้ทีข่องหมูบ่า้นแจกใหอ้ยา่งเคร่งครัด และหากตอ้งการถ่ายรูป

หรือสัมผัสตัวสุนัขจิ้งจอกจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ที่หรืออยู่ในสายตาเจา้หนา้ที่ทุกครัง้ ทัง้นี้เพื่อความ

ปลอดภยัของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

 

พาท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซนได (Sendai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงหลวงของ 

จงัหวดัมยิาง ิและยังเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิและมขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของภูมภิาคโทโฮคุไดรั้บฉายาว่า 

เมอืงแหง่ตน้ไม ้เพราะมสีวนสาธารณะหลายแหง่ทั่วเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญร่ม่รืน่ เซนไดมสีถานที่

ท่องเที่ยวที่ส าคัญหลากหลายทัง้ปราสาท วัดวาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง และรา้นคา้

รา้นอาหารตา่งๆ อกีมากมาย 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)  

 

จากนัน้น าท่านชม ซากปราสาทเซ็นได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท)ี สรา้งขึน้ในปี 1600 โดยขุนนางนามว่า ดาเตะ มาซามูเนะ สรา้งขึน้ส าหรับป้องกัน

เมอืง ปราสาทแห่งนี้ลอ้มรอบไปดว้ยแมน่ ้า ภเูขาและป่าซึง่ยังคงอดุมสมบรูณ์ตามธรรมชาต ิแมปั้จจุบัน

เหลอืเพยีงเศษซาก แตก่ าแพงหนิและประตนัูน้ไดรั้บการบรูณะขึน้ใหมอ่กีครัง้ จากท าเลทีต่ัง้ของบรเิวณ

ปราสาท ทา่นสามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ีง่ดงามของเมอืงเซนไดได ้ 

 

ถนนคลสิโรด (Clis Road) ถนนสายช็อปป้ิงทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืง มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายตัง้แต่

อาหารทอ้งถิน่หรอืฟาสตฟ์ู้ด รา้นคาเฟ่เก๋ๆ ศูนยเ์กมส ์ไปจนถงึแบรนดเ์นมระดับไฮเอน HILIGT!!! 
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ส าหรับยา่นนี้คอื คาเฟ่นกฮูกฟุคโุระ (Fukuro Café) ตัง้อยูต่กึทีอ่ยูห่ลังรา้น Gucci มคี่าเขา้ 1,200 

เยน ซึง่ราคานีร้วมกบัคา่เครือ่งดืม่แบบไมอ่ัน้ โดยจะมนีกฮกูทีถ่กูฝึกจนเชือ่งอยูห่ลากหลายสายพันธุ ์แต่

ละตัวลว้นมีความน่ารักที่ต่างกันไป ที่ส าคัญยังสามารถลูบหรือจับไดภ้ายในการดูแลของพนักงาน

ผูช้ านาญการ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงและอาหารค ่าตามอธัยาศัย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ .. ชม.) 

 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  HOTEL METROPOLITAN SENDAI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั    

 

วนัทีห่ก  สนามบนิเซ็นได – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) หรอืขา้วกลอ่งทีท่างเราจดัเตรยีมให ้

  น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิเซ็นได 

08.40 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG8141 (30 ธ.ค. 65) 

 TG8143 (3 ม.ค. 66) 

14.05 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


