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พิพิธภัณฑส์ตัวน์  ำ้ คำโมะ | ชมสโนวม์อนสเตอร ์| เก็บสตรอวเ์บอรร์ี | กินซงั ออนเซ็น 
ลอ่งเรอืแม่น  ำ้โมกำมิ | ชมอ่ำวมตัสชิึมะ | หมู่บำ้น โออจุิ จคู ุ| ปรำสำทสรุึกะ | ออนเซ็น 

 

 

  

SENDAI YAMAGATA FUKUSHIMA เจ้าแมงกระพรุน 7วัน 5คืน 

 เดนิทาง เมษายน 2563 

ราคาแนะน าเพยีง  67,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนำมบินสวุรรณภูมิ) - เซนได (สนำมบินเซนได) (TG626  23.59-08.00+1) 

วนัที่ 2.  เซนได (สนำมบินเซนได) – เมืองซำโอะ – เทือกเขำซำโอ (นั่งกระเชำ้ไฟฟ้ำชมสโนวม์อนสเตอร)์ - หมู่บำ้นสนุขัจิง้จอก - ดำเกะออนเซ็น 
วนัที่ 3.  ฟกูชุิมะ – ทะเลสำบอินะวะชิโระ - ปรำสำทสรุึกะ - หมู่บำ้น โออจูิ จคู ุ– หนำ้ผำหินโทโนะ เฮทสรึิ 

วนัที่ 4  สถำนีรถไฟแมว - จงัหวดัยำมำกำตะ – เก็บสตรอวเ์บอรร์ ี– ลอ่งเรอืแม่น  ำ้โมกำมิ 

วนัที่ 5.  เมืองยำมำกำตะ - โกดงัซงัเคียว - พิพิธภัณฑส์ตัวน์  ำ้ คำโมะ - กินซงั ออนเซ็น 

วนัที่ 6.  เมืองมตัสชิึมะ – ชมอ่ำวมตัสชิึมะ – วดัโกไดโดะ - เซนได - ชอ้ปป้ิงอิออน นำโทร ิ– ชอ้ปป้ิงย่ำนอิจิบนัโจ 

วนัที่ 7.  เซนได (สนำมบินเซนได) - กรุงเทพฯ (สนำมบินสวุรรณภูมิ) (TG627  11.15-16.05) 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เซนได (สนามบินเซนได) (TG626 23.59-08.00+1) 

20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรรภูมิ อำคำร 1 ชัน้ 3 เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบินไทย (TG) 
พบเจำ้หนำ้ที่คอยใหก้ำรตอ้นรบั พรอ้มอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอิน 

23.59 น. ออกเดินทำงสูป่ระเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG626  
 (บริการอาหารเช้าและน ้าดื่มบนเคร่ือง) 

วันท่ี 2 
เซนได (สนามบินเซนได) - เมืองซาโอะ – เทือกเขาซาโอะ (น่ังกระเช้าไฟฟ้าชมส
โนวม์อนสเตอร)์ - หมู่บ้านสุนัขจิง้จอกแห่งซาโอะ -  ดาเกะออนเซ็น 

08.00 น. เดินทำงถงึ สนามบินเซนได ประเทศญ่ีปุ่น (เวลำทอ้งถ่ินเรว็กว่ำเวลำประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมือง ด่ำนศลุกำกร และรบักระเป๋ำเรยีบรอ้ยแลว้  

[ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับ
ได้] 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เทือกเขาซาโอะ เป็นหนึ่งเทือกเขำที่สวยงำมที่สุดแหล่งหนึ่งของเมืองยำมำกำตะ และยังเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงดำ้นน ำ้พุรอ้นและสกีรีสอรท์ ระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนจะไดช้ื่นชมกับธรรมชำติสองขำ้งทำงที่ถูกปกคลมุ
ไปดว้ยหิมะในช่วงฤดหูนำว น  ำท่ำน น่ังกระเช้าไฟฟ้า (Ropeway) เพื่อชื่นชมควำมมหศัจรรยข์องสำยลมจำกไซบีเรียที่พัดพำ
หิมะมำปกคลมุตน้สนจ ำนวนมำก เกำะเป็นผลกึน ำ้แข็งก่อตัวเป็นรูปร่ำงเหมือนปีศำจในชุดขำวจึงท  ำใหถู้กกล่ำวขวัญกันว่ำ
เป็น “SNOW MONSTER” หรือ “ ปีศาจหิมะ ” ใหท้กุท่ำนไดอ้ิสระเพลดิเพลนิกบักำรถ่ำยรูป SNOW MONSTER  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หมู่บ้านสุนัขจิง้จอกแห่งซาโอะ หมู่บำ้นสนุัขจิง้จอกซำโอะ (Zao Fox Village) ตั้งอยู่ใกลก้ับเมืองชิโรอิชิในภูเขำของจงัหวัด
มิยำกิ เปิดใหเ้ขำ้ชมตั้งแต่ปี 1990 ภำยในหมู่บำ้นมีสตัวน์ำนำชนิดกว่ำ 100 ตัว รวมถึงสนุัขจิง้จอก 6 สำยพันธุ์ที่วิ่งไปมำได้
อย่ำงอิสระในพื ้นที่กวำ้ง ในประเทศญ่ีปุ่ น สนุัขจิ ้งจอกเป็นสตัวท์ี่ส  ำคัญชนิดหนึ่ง ตั้งแต่ระดับชำวบ้ำนมีควำมเชื่อว่ำสุนัข
จิ ้งจอกมีวิญญำณของเทพอินำริโอคำมิ หรือเทพเจ้ำของศำสนำพุทธชินโตอยู่ ซึ่งเป็นเทพแห่งควำมอุดมสมบูรณ์ของ
กำรเกษตร(ขำ้ว, ใบชำ) และควำมเจริญรุ่งเรือง ใหท้่ำนไดส้ัมผัสควำมน่ำรกัของสนุัขจิง้จอก และป้อนอำหำรสนุัขจิง้จอก 
พรอ้มเก็บภำพควำมประทบัใจ 
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 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม Dake Hotel หรือเทียบเท่า 
ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วันท่ี 3 
ฟูกุชิมะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ - ปราสาทสึรุกะ - หมู่บ้าน โออูจิ จูคุ - หน้าผา
หินโทโนะ เฮทสึริ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จงัหวัดฟุกุชิมะ ตั้งอยู่ทำงตอนใตข้องภูมิภำคโทโฮะคุ เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอนัดบัสำมในญ่ีปุ่ น ที่นี่ยังคงวัฒนธรรมญ่ีปุ่ น

แบบดัง้เดิมเอำไวไ้ด ้มีสถำนที่ท่องเที่ยวที่สวยงำม อำหำรอรอ่ย รวมถงึเซ็นธรรมชำติที่น่ำสมัผสั 
 ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Lake Inawashiro) เป็นทะเลสำบที่มีขนำดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่ที่เมืองอินะวะ

ชิโระ ใจกลำงของจังหวดัฟุกชุิมะ ทะเลสำบอินะวะชิโระเกิดจำกกำรระเบิดของภูเขำไฟ ท ำใหน้  ำ้มีลกัษณะของธำตทุี่เป็นกรด
จนสิ่งมีชีวิตไม่สำมำรถอำศัยอยู่ใตน้  ำ้ได ้ท  ำใหน้  ำ้ใสจนไดร้บัขนำนนำมว่ำ “ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์” โดยเฉพำะฤดู
หนำวที่เรำจะไดเ้ห็นภำพทิวเขำหิมะสลบัซับซอ้นปรำกฏบนผิวน ำ้ใส อีกทัง้สำมำรถพบเห็นฝงูหงสน์บัรอ้ยตัวที่ลอยอยู่เหนือผิว
น ำ้ ตัง้แต่พฤศจิกำยน – เมษำยนของทกุปี 

 
  

ชม ปราสาทสึรุกะ หรอื ปราสาทนกกระเรียน ถกูสรำ้งขึน้ครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 1384 มีทัง้หมด 5 ชัน้ เต็มไปดว้ยมนตข์ลงั 
และผ่ำนเหตุกำรณท์ำงประวัติศำสตรม์ำมำกมำย ท ำใหโ้ดนท ำลำยและสรำ้งขึน้ใหม่หลำยครัง้ โดยครัง้ลำ่สดุถกูสรำ้งขึน้ใหม่
ในปี ค.ศ. 1964 ปัจจบุนัปรำสำทสรุึกะไดเ้ป็นพิพิธภัณฑจ์ดัแสดงประวติัศำสตรข์องเมืองไอสุ-วำคำมทัส ุรวมทัง้เครื่องเขินและ
ดำบโบรำณต่ำงๆ โดยเฉพำะในช่วงฤดหูนำวที่มีหิมะโปรยปรำยปกคลมุตวัปรำสำท ย่ิงสวยงำมเกินบรรยำย ส่วนในช่วงฤดู
ใบไมผ้ล ิสำมำรถชมซำกุระกว่ำ 1,000 ตน้ในสวนของปรำสำท ซึ่งถือเป็น 1 ใน 100 จดุชมซำกรุะที่สวยงำมที่สดุในญ่ีปุ่ น  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หมู่บ้านโออูจิ จคุู เป็นบำ้นสไตลญ่ี์ปุ่ นแบบมงุหลงั ถูกสรำ้งขึน้ในปี พ.ศ. 2183 เป็นบำ้นพกัในสมัยเอโดะที่ตัง้อยู่ในถนนสำย
ส  ำคัญ ที่ใชเ้ชื่อมระหว่ำงเมืองไอสวุำคำมัสส ึกับเมืองนิคโก ้ซึ่งปัจจุบันดัดแปลงเป็นรำ้นคำ้ รำ้นอำหำรที่มีของทอ้งถ่ินขึน้ชื่อ 
“โซบะต้นหอม” ที่ชำวญ่ีปุ่ นนิยมรบัประทำน นอกจำกนีย้ังมีศำลเจำ้และวัดประจ ำเมืองโออูจิจูคุ โดยวัดตัง้อยู่ปลำยสดุของ
ถนนสำยหลกั ใหน้กัท่องเที่ยวจะไดช้มทิวทศันอ์นังดงำมของเมืองไดจ้ำกบรเิวณดำ้นบนของวดั 

 
 หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ หนำ้ผำหินที่ตัง้อยู่ติดกบัแม่น  ำ้โอคำวะ โดยเชื่อกนัว่ำ หนำ้ผำหินแห่งนีม้ีอำยหุลำยลำ้นปี และถูก

ธรรมชำติกัดเซำะในระยะเวลำที่ผ่ำนมำ ท  ำใหห้นำ้ผำแห่งนีม้ีรูปรำ่ง หนำ้ตำที่แปลกประหลำดคลำ้ยๆกับเจดียห์ินขนำดยักษ์ 
ที่นี่มีสะพำนแขวน เรียกว่ำ สะพานฟูจิมิบาชิ ใหเ้ดินชมวิวแม่น  ำ้สีเขียวมรกตสวยงำม แถมยังไดดู้ร่องหินของหนำ้ผำ และ
สมัผสักบัควำมมหศัจรรยข์องธรรมชำติในระยะใกล้ๆ อีกดว้ย นบัเป็นอีกหนึ่งจดุชมที่ทกุท่ำนไม่ควรพลำด 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก Fukushima Hotel หรือเทียบเท่า 

 



 

 

CODE:GOJ26 

 

วันท่ี 4 
สถานีรถไฟแมว - เมืองยามากาตะ – เก็บสตรอวเ์บอรรี์ - พิพิธภัณฑสั์ตวน์ า้  
คาโมะ -โกดังซังเคียว (Sankyo Warehouses) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สถานี อะชิโนมากิ ออนเซ็น (Ashinomaki-Onsen Station) ชมควำมน่ำรกัของนำยสถำนีแมวหรอื “เลิฟ” แมวผูดู้แลและ

คอยตอ้นรบัแขกประจ ำสถำนีแห่งนี ้นอกจำกนีภ้ำยในสถำนียังเป็นคำเฟ่ที่ตกแต่งเอำใจคนรกัแมว รวมถึงมีรำ้นขำยของที่
ระลกึมำกมำยที่บรรดำคนรกัเจำ้เลฟิ หรอืทำสแมวตอ้งยอมควกัตงัคซ์ือ้ของติดไมติ้ดมือกลบัไปแน่นอน 

 เมืองยามากาตะ(Yamagata) มีพืน้ที่ที่ใหญ่ที่สดุในแถบชำยฝ่ังทะเลญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่ทิศใตข้องภูมิภำคโทโฮค ุเมืองหลกั คือ เมือง
ยำมำกำตะ มีชื่อเสยีงของผลผลติทำงกำรเกษตรโดยเฉพำะเชอรร์ี่ แหลง่น ำ้พรุอ้น และควำมงำมของธรรมชำติ 

 เก็บสตรอวเ์บอรรี์ สดๆจำกตน้มำทานได้แบบไม่อัน้ ย่ิงลกูไหนแดงรสชำติก็จะหวำนอรอ่ยฉ ่ำถกูใจแน่นอน  
(ท่ำนสำมำรถเก็บสตรอวเ์บอรร์ไีดน้ำนถงึ 30 นำที)

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 พิพิธภัณฑ์สัตวน์ ้าคาโมะ (Kamo Aquarium) ตั้งอยู่ท่ียามากาตะ พิพิธภัณฑส์ตัวน์  ำ้แห่งนี ้มีตูแ้มงกะพรุนยักษ์ มีขนำด
เสน้ผ่ำศูนยก์ลำงถึง 5 เมตร และได้รับการรับรองจากกินเนสสบุ๊์ค ว่ำเป็นที่จัดแสดงแมงกะพรุนท่ีมากท่ีสุดอันดับ 1 
ของโลก และพิพิธภัณฑ์สตัวน์  ำ้แห่งนีย้ังจัดโซนใหค้วำมควำมรูเ้ก่ียวกับแมงกะพรุน เพื่อใหค้นที่ เขำ้ชมไดเ้ขำ้ใจและเรยีนรู ้
เก่ียวกับสำยพันธุแ์ละถ่ินที่อยู่ของพวกมันมำกย่ิงขึน้ เวลำที่แมงกะพรุนจ ำนวนมำกว่ำยน ำ้กวดัแกว่ง พำกนัส่องแสงในที่มืด 
สรำ้งภำพที่สวยงำม ชวนฝัน เหมือนตอ้งมนตส์ะกด พรอ้มมุมถ่ำยรูปสวยๆอีกมำกมำย นอกจำกจะไดต่ื้นตำต่ืนใจกับนอ้งๆ 
แมงกระพรุนแลว้ ที่นีย้ังมีรำ้นอำหำรที่น  ำกะพรุนมำแปรรูปเป็นอำหำรคำวหวำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นรำเมงแมงกะพรุนและ
ไอศกรมีแมงกะพรุนแสนอรอ่ย รวมถงึรำ้นขำยของที่ระลกึใหท้่ำนไดช้ือ้ของฝำกกลบับำ้นไดอ้ีกดว้ย นับเป็นอีกหนึ่งจดุชมที่ทุก
ท่ำนไม่ควรพลำดเป็นเด็ดขำด 
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โกดังซังเคียว (Sankyo Soko) ที่ เมืองซำกำตะ ซึ่งเป็นเมืองท่ำริมทะเล โกดังแห่งนี ้เป็นหนึ่งในฉำกที่โอชินจำกเด็กสำวที่
ยำกจนตอ้งจำกบำ้นมำท ำงำนที่นี่  โกดงัแห่งนีถู้กสรำ้งขึน้เมื่อปี ค.ศ 1893 เพื่อใชเ้ป็นสถำนที่เก็บขำ้วที่จะสง่ไปยังเมืองท่ำอื่นๆ
ในญ่ีปุ่ น ปัจจบุนัก็ยงัใชเ้ป็นที่เก็บขำ้ว และท ำเป็นพิพิธภัณฑแ์สดงประวัติศำสตรก์ำรคำ้ขำ้วของเมือง และศูนยข์อ้มลูท่องเที่ยว 
เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวจะไดม้ำชม โกดังเก็บขำ้วโบรำณที่สรำ้งจำกไม ้มีควำมเก่ำแก่สวยงำม  ฤดูหนำว
เท่ำนจะไดส้มัผัสหิมะขำวโพลน พรอ้มกับไดช้มโกดังไมส้วยๆ ที่สรำ้งเรียงติดกันเป็นทิวแถวมองไปไกลแบบสดุลกูหลูกูตำ เป็น
ภำพที่งดงำมคลำสสิกจับตำเป็นอย่ำงย่ิง ที่นี่ยงัมีสินคำ้อย่ำงขำ้วสำยพันธุ์ต่ำงๆ ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้หำ รวมถงึมีสนิคำ้น่ำรกัๆ อย่ำง
ตุ๊กตำโอชิน และของที่ระลกึต่ำงๆ ที่ชวนใหซ้ือ้หำติดไมติ้ดมือกลบัไปเป็นของฝำก 

 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก YUnohama Hotel หรือเทียบเท่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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วันท่ี 5 จังหวัดยามากาตะ - ล่องเรือแม่น า้โมกามิ - กินซัง ออนเซ็น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ล่องเรือแม่น ้าโมกามิ (Mogami River Boat Ride) แม่น  ำ้สำยหลกัของ จ.ยามากาตะ ท่ำนจะไดช้มบรรยำกำศทิวทัศน์ที่
สวยแปลกตำ ตน้ไมแ้ละภูเขำรอบขำ้งถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะรำวกับดินแดนในฝัน ซึ่ งกำรล่องเรอืแม่น  ำ้โมกำมิล่องไดทุ้กฤด ู
แต่จะมีควำมแตกต่ำงกันไป ในช่วงฤดหูนำวจะมีกำรติดตั้งเครื่องท ำควำมรอ้นภำยในเรอืหรอืเตำโคทัตสทึี่เป็นโตะขนำดใหญ่ 
ขณะร่องเรอืจะใหค้วำมอบอุ่น พรอ้มชมชมวิวทิวทัศนส์องขำ้งทำงของแม่น  ำ้โมกำกิอันงดงำม (ละครโอชินก็ได้มาถ่ายท า
ฉากท่ีโอชินล่องเรือท่ีแม่น ้าโมกามิแห่งนี)้ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 กินซังออนเซ็น (Ginzan Onsen) หมู่บำ้นออนเซ็นที่ยังคงหลงเหลืออำคำรบ้ำนเรือนดั้งเดิมชวนให้คิดถึงให้เห็นกันอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยอบอวลไปดว้ยบรรยำกำศสไตลญ่ี์ปุ่ นช่วงตน้ศตวรรษที่ 20 บรรยำกำศของหมู่บำ้นที่เรยีงรำยไปดว้ย เรียวกังไม้
เลียบแม่น  ำ้ยังคงมีใหเ้ห็นกันอยู่จนถึงทุกวันนี ้ เพลิดเพลินกับกำรชมอำคำรบำ้นเรือนเก่ำแก่ กินซังออนเซ็นมีคุณสมบัติเป็น
ออนเซ็นก ำมะถันใสไม่มีสีและมีรสเค็มเล็กนอ้ย โดยว่ำกันว่ำมีสรรพคุณช่วยรกัษำบำดแผลโดนบำด , บำดแผลไฟไหม้, โรค
ผิวหนงัเรือ้รงั, โรคเรือ้รงัยอดฮิตของผูห้ญิง และโรคหลอดเลอืดแข็ง (ไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น 500-3,000 เยน) 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก Kaminoyama Hotel หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 
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วันท่ี 6 เมืองมัตสึชิมะ - ชมอ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - เซนได - ช้อปป้ิงอิออน นาโทริ 
- ช้อปป้ิงย่านอิจิบันโจ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองมัตสึชิมะ(Matsushima) ตั้งอยู่นอกเมืองเซนได จุดที่มีชื่อเสียงที่สดุคืออ่ำวมัตสึชิมะ ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงำม

ที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น เมืองที่มีช่ือเสยีงมำตัง้แต่สมัยอดีต และในปัจจุบนัยังคงควำมงำมนัน้เอำไว ้ในปีค.ศ. 2013 เป็นเมือง
ท่องเที่ยวรมิอ่ำวมตัสชิึมะ ที่มีเกำะนอ้ยใหญ่มำกมำย ดว้ยเกำะนอ้ยใหญ่พวกนีช้่วยลดแรงกระแทกของคลื่นยกัษ์ ท  ำใหม้ัตสชึิ
มะไดร้บัผลกระทบจำกสนึำมิ ปี 2011 ไม่มำกเท่ำกบัเมืองรมิทะเลอื่นๆในแถบนี ้  และเป็นแหลง่เลีย้งหอยนำงรมดว้ย  

 ชมอ่าวมัตสึชิมะ ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงำมที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น อ่ำวนีย้ังไดร้บัรำงวลั “อ่าวท่ีงดงามท่ีสุดในโลก” 
รองจำกอ่ำวของมหำวิหำรมงต ์ชำน มิเชล ที่ประเทศฝรั่งเศส และอ่ำวซำนฟรำนซิสโก ของประเทศอเมรกิำ และเปนอ่ำวแรก
ของประเทศญ่ีปุ่ นที่ไดร้บัรำงวลันี ้ที่นี่จงึเป็นสถำนีที่ซึ่งควรแวะไปเที่ยวชมมำกที่สดุแห่งหนึ่งเมื่อท่ำนเดินทำงมำถงึเมืองเซ็นได 

 
 วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นวัดขนำดเล็ก ติดกับท่ำเรือมัตสึชิมะ ตั้งอยู่ในต ำแหน่งที่ โดดเด่น ท  ำให้วัดแห่งนี ้

กลำยเป็นสญัลกัษณข์องเมืองมัตสชึิมะ สรำ้งขึน้ในปี 807 เป็นที่ประดิษฐำนของพระพุทธรูป 5 องค ์ซึ่งก่อตั้งโดยพระสงฆ์ที่
ก่อตั้งวัดซูอิกันจิ (Zuiganji Temple) โดยรูปป้ันจะถกูน ำมำใหป้ระชำชนไดช้มกนัทกุๆ 33 ปี (ครัง้สดุทำ้ยที่น  ำออกมำจัดแสดง
คือปี 2006) 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 

 

 
ชอ้ปป้ิง อิออน นาโทร ิหำ้งสรรพสนิคำ้ที่มีสำขำอยู่ทั่วประเทศญ่ีปุ่ น มีรำ้นคำ้ที่หลำกหลำยมำกกว่ำ 150 รำ้น เช่น MUJI, 
100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รำ้นขำยเครื่องกีฬำ และซุปเปอรม์ำรเ์ก็ตขนำดใหญ่ ใหท้่ำนได้
เก็บจดักำรลสิตข์องฝำกมำจำกคนที่บำ้นไดอ้ย่ำงครบครนัเต็มที่ 

 ย่านอิจิบันโจ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงในใจกลำงเมืองเซนได ที่ประกอบดว้ยถนนชอ้ปป้ิงหลำยสำย จงึไดช้ื่อว่ำเป็นถนนชอ้ปป้ิงที่
ใหญ่ที่สดุในภูมิภำคโทโฮคุ ตลอดสองข้ำงทำงของถนนนั้นเต็มไปดว้ยรำ้นค้ำมำกมำย เช่น ของแบรนดเ์นมต่ำงๆ รำ้นขำย
สนิคำ้แฟชั่นพวกเสือ้ผำ้ รองเทำ้เครื่อง ประดบั รำ้นขำยยำ รำ้นขำยสนิคำ้ 100 เยน ตลอดจนรำ้นอำหำร ในช่วงเทศกำลต่ำงๆ 
โดยเฉพำอย่ำงย่ิงช่วงเทศกำลครสิตม์ำสที่จะมีกำรจัดแสดงไฟไวต้ลอดเสน้ทำง รวมทั้งมีกำรตั้งตน้คริสตม์ำสและประดับไฟ
เอำไวต้ำมจดุต่ำงๆ พรอ้มดว้ยเสยีงเพลงที่เขำ้กบับรรยำกำศ 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 7 เซนได (สนามบินเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
(TG627 11.15-16.05) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินเซนได 
 ถงึ สนำมบินเซนได ท  ำกำรเช็คอิน และโหลดกระเป๋ำสมัภำระ 

11.15 น. น ำท่ำนกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG627  (บริการอาหารและน ้าดื่มบนเคร่ือง) 
16.05 น. เดินทำงถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 

 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจ 

มีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท้์องถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจำ้หนำ้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควำ่กรุ๊ปมี

กำรคอนเฟิรม์เดินทำงก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทำงบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
 

ราคาแนะน าเพียง :  SENDAI YAMAGATA FUKUSHIMA เจ้าแมงกระพรุน 7วัน 5คืน  
 โดยสายการบินไทย  

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  
12 ปี (เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที ่02-08 เม.ย.63 67,900.- 67,900.- 65,900.- 9,900.- 52,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ 
ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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3.       กำรช ำระคำ่บริกำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทำง 
4. กำรยกเลิกำรเดินทำง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนกำรเดินทำง 45 วนั ไมน่บัวนัเดินทำง คืนคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทำง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทำง เก็บคำ่ใชจ้่ำย ท่ำนละ 15,000 บำท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวำ่ 15 วนักำรเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม,่ สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำรบิน
มีกำรกำรนัตีมัดจ  ำท่ีนั่ งกับสำยกำรบินและค่ำมัดจ ำท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออก หรือ เขำ้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมค่ืนคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส ำคญั!! บริษัทท ำธรุกิจเพ่ือกำรท่องเท่ียวเท่ำนัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคำ้เดินทำงเขำ้ประเทศญ่ีปุ่ นโดย
ผิดกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กบักำรพิจำรณำของ
เจำ้หนำ้ท่ีเท่ำนั้น ลกูคำ้ทุกท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมืองดว้ยตวัของท่ำนเอง ทำงมคัคเุทศกไ์ม่
สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแลว้ ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่
เดินทำงพรอ้มคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกรอ้งค่ำบริกำรและเงินมัดจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  คำ่ตั๋วโดยสำรเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบินทกุแห่งตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 

 กรณีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะตอ้งกำรปรบัเปลี่ยนระดบัชั้นท่ีนั่งจำกชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจำกบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด  ำเนินก่อนเดินทำง 7 วนัล่วงหนำ้ และถำ้โดยกำรช ำระเงินเพ่ือ
อพัเกรดตอ้งกระท ำท่ีเคำนเ์ตอรส์นำมบิน ณ วนัเดินทำง เท่ำนัน้  

2.  คำ่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 
** ในกรณี ท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนิด ตำมท่ีระบไุวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
4.  เจำ้หนำ้ท่ีบริษัท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
5.  คำ่น ำ้หนกัสมัภำระรวมในตั๋วเครื่องบินกำรบินไทย 20 กิโล  ค่ำประกันวินำศภยัเครื่องบินตำมเง่ือนไข

ของแตล่ะสำยกำรบินท่ีมีกำรเรียกเก็บ 
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6.  คำ่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รกัษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดินทำงส  ำหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 
เพ่ิมเติมกบัทำงบริษัทได ้**  
-เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

    -เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรือนอ้ยกวำ่ 75 ปี **  
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ3 ลำ้นบำท] 
**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรือมำกกวำ่ 75 ปี **  
  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

7.  ภำษีมลูคำ่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่ำย 3%  
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1.  คำ่ท ำหนังสือเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงดำ้วต่ำงๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก าหนด) 

2.  คำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอำทิเช่น ค่ำอำหำร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซักรีด ค่ำ
โทรศพัท ์ 

3.  คำ่ภำษีน ำ้มนั ท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บเพ่ิมภำยหลงัจำกทำงบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  คำ่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บำท /ทริป/ท่ำน 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ท่ำน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บค่ำน ้ำมนัและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทำง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตตุำ่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หำกเกิดกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนัด

หยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำม
รบัผิดชอบของบริษัทฯ 
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5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หำกเกิดสิ่งของสญูหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน
เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุำกควำมประมำทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินมัดจ ำหรือค่ำทัวรท์ั้งหมดกับทำงบริษัทฯ แลว้ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภำวะอำกำศ 

กำรเมือง สำยกำรบิน และรำคำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับอัตรำ

แลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 

รายละเอยีดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  
จำกมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ ำนกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 
15 วนั ไมว่ำ่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรท่องเท่ียว เย่ียมญำติ หรือธรุกิจ อำจจะมีกำร ถกูตรวจสอบเอกสำร
ในขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมือง เพ่ือเป็นกำรยืนยนัวำ่มีคณุสมบตัิในกำรเขำ้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสำรท่ีอำจจะตอ้งใชใ้นกำรพิจำรณำกำรอนญุำตใหเ้ขำ้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสำรเรื่องท่ีพกัทำง
บริษัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบักำรพิจำรณำของกองตรวจคนเขำ้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขำออกจำกประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัวำ่ท่ำนสำมำรถรบัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยท่ีอำจเกิดขึน้ระหวำ่งท่ีพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมำยเลขโทรศพัทท่ี์ติดตอ่ไดร้ะหวำ่งท่ีพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และ

อ่ืนๆ) 
ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดนิทำงอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอำยกุำรใชง้ำนเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท ำในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ขำ่ยคณุสมบตัิเพ่ือ

กำรพ ำนกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไมม่ีประวตัิกำรถกูสง่ตวักลบัจำกประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลำของกำรถกูปฏิเสธ

ไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ และไมเ่ขำ้ขำ่ยคณุสมบตัิท่ีอำจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 

 


