CODE:GOJ26

SENDAI YAMAGATA FUKUSHIMA เจ้าแมงกระพรุน 7วัน 5คืน
เดินทาง เมษายน 2563

พิพิธภัณฑ์สตั ว์นำ้ คำโมะ | ชมสโนว์มอนสเตอร์ | เก็บสตรอว์เบอร์รี | กินซัง ออนเซ็น
ล่องเรือแม่นำ้ โมกำมิ | ชมอ่ำวมัตสึชิมะ | หมู่บำ้ น โออุจิ จูคุ | ปรำสำทสึรุกะ | ออนเซ็น

ราคาแนะนาเพียง

67,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) - เซนได (สนำมบินเซนได) (TG626 23.59-08.00+1)
วันที่ 2. เซนได (สนำมบินเซนได) – เมืองซำโอะ – เทือกเขำซำโอ (นั่งกระเช้ำไฟฟ้ำชมสโนว์มอนสเตอร์) - หมู่บำ้ นสุนขั จิง้ จอก - ดำเกะออนเซ็น
วันที่ 3. ฟูกชุ ิมะ – ทะเลสำบอินะวะชิโระ - ปรำสำทสึรุกะ - หมู่บำ้ น โออูจิ จูคุ – หน้ำผำหินโทโนะ เฮทสึริ
วันที่ 4 สถำนีรถไฟแมว - จังหวัดยำมำกำตะ – เก็บสตรอว์เบอร์รี – ล่องเรือแม่นำ้ โมกำมิ
วันที่ 5. เมืองยำมำกำตะ - โกดังซังเคียว - พิพิธภัณฑ์สตั ว์นำ้ คำโมะ - กินซัง ออนเซ็น
วันที่ 6. เมืองมัตสึชมิ ะ – ชมอ่ำวมัตสึชมิ ะ – วัดโกไดโดะ - เซนได - ช้อปปิ ้งอิออน นำโทริ – ช้อปปิ ้งย่ำนอิจิบนั โจ
วันที่ 7. เซนได (สนำมบินเซนได) - กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) (TG627 11.15-16.05)
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เซนได (สนามบินเซนได) (TG626 23.59-08.00+1)
20.00 น.
23.59 น.

วันที่ 2

คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรรภูมิ อำคำร 1 ชัน้ 3 เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย (TG)
พบเจ้ำหน้ำที่คอยให้กำรต้อนรับ พร้อมอำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอิน
ออกเดินทำงสูป่ ระเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG626
(บริการอาหารเช้าและน้าดื่มบนเครื่อง)

เซนได (สนามบินเซนได) - เมืองซาโอะ – เทือกเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้ าชมส
โนว์มอนสเตอร์) - หมู่บ้านสุนัขจิง้ จอกแห่งซาโอะ - ดาเกะออนเซ็น

08.00 น.

เดินทำงถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น (เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำเวลำประเทศไทย 2 ชม.)
ผ่ำนขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ด่ำนศุลกำกร และรับกระเป๋ ำเรียบร้อยแล้ว
[สาคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื ้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่ าฝื นมีโทษจับปรับ
ได้]
น ำท่ ำนเดิ น ทำงสู่ เทื อ กเขาซาโอะ เป็ น หนึ่ง เทื อ กเขำที่ สวยงำมที่ สุดแหล่ง หนึ่ง ของเมื อ งยำมำกำตะ และยัง เป็ น แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีช่อื เสียงด้ำนนำ้ พุรอ้ นและสกีรีสอร์ท ระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนจะได้ช่ืนชมกับธรรมชำติสองข้ำงทำงที่ถูกปกคลุม
ไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนำว นำท่ำน นั่งกระเช้าไฟฟ้ า (Ropeway) เพื่อชื่นชมควำมมหัศจรรย์ของสำยลมจำกไซบีเรียที่พัดพำ
หิมะมำปกคลุมต้น สนจำนวนมำก เกำะเป็ นผลึกนำ้ แข็งก่อตัวเป็ นรูปร่ำงเหมือนปี ศำจในชุดขำวจึงทำให้ถูกกล่ำวขวัญกันว่ำ
เป็ น “SNOW MONSTER” หรือ “ ปี ศาจหิมะ ” ให้ทกุ ท่ำนได้อิสระเพลิดเพลินกับกำรถ่ำยรูป SNOW MONSTER

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
หมู่บ้านสุนัขจิง้ จอกแห่งซาโอะ หมู่บำ้ นสุนัขจิง้ จอกซำโอะ (Zao Fox Village) ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองชิโรอิชิในภูเขำของจังหวัด
มิยำกิ เปิ ดให้เข้ำชมตั้งแต่ปี 1990 ภำยในหมู่บำ้ นมีสตั ว์นำนำชนิดกว่ำ 100 ตัว รวมถึงสุนัขจิง้ จอก 6 สำยพันธุ์ท่ีว่ิงไปมำได้
อย่ ำงอิ สระในพื ้น ที่กว้ำง ในประเทศญี่ ปุ่ น สุนัขจิ ้งจอกเป็ น สัตว์ท่ี สำคัญชนิดหนึ่ง ตั้งแต่ ระดับ ชำวบ้ำนมี ควำมเชื่อ ว่ำสุนัข
จิ ้งจอกมี วิ ญ ญำณของเทพอิ น ำริโอคำมิ หรือ เทพเจ้ำ ของศำสนำพุท ธชิ น โตอยู่ ซึ่ง เป็ นเทพแห่ ง ควำมอุดมสมบู รณ์ข อง
กำรเกษตร(ข้ำ ว, ใบชำ) และควำมเจริญรุ ่งเรือ ง ให้ท่ ำนได้สัมผัสควำมน่ ำรักของสุนั ขจิง้ จอก และป้ อนอำหำรสุนัขจิง้ จอก
พร้อมเก็บภำพควำมประทับใจ
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ค่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Dake Hotel หรือเทียบเท่า
ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

ฟูกุชิมะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ - ปราสาทสึรุกะ - หมู่บ้าน โออูจิ จูคุ - หน้าผา
หินโทโนะ เฮทสึริ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จังหวัดฟุ กุชิมะ ตั้งอยู่ทำงตอนใต้ของภูมิภำคโทโฮะคุ เป็ นจังหวั ดที่ใหญ่ เป็ นอัน ดับ สำมในญี่ ปุ่ น ที่น่ียังคงวัฒ นธรรมญี่ ปุ่ น
แบบดัง้ เดิมเอำไว้ได้ มีสถำนที่ท่องเที่ยวที่สวยงำม อำหำรอร่อย รวมถึงเซ็นธรรมชำติท่ีน่ำสัมผัส
ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Lake Inawashiro) เป็ นทะเลสำบที่มีขนำดใหญ่ เป็ นอันดับ 4 ของประเทศญี่ ปนุ่ ตัง้ อยู่ท่ีเมืองอินะวะ
ชิโระ ใจกลำงของจังหวัดฟุกชุ ิมะ ทะเลสำบอินะวะชิโระเกิดจำกกำรระเบิดของภูเขำไฟ ทำให้นำ้ มีลกั ษณะของธำตุท่ีเป็ นกรด
จนสิ่งมีชีวิตไม่สำมำรถอำศัยอยู่ใต้นำ้ ได้ ทำให้นำ้ ใสจนได้รบั ขนำนนำมว่ำ “ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์” โดยเฉพำะฤดู
หนำวที่เรำจะได้เห็นภำพทิวเขำหิมะสลับซับซ้อนปรำกฏบนผิวนำ้ ใส อีกทัง้ สำมำรถพบเห็นฝูงหงส์นบั ร้อยตัวที่ลอยอยู่เหนือผิว
นำ้ ตัง้ แต่พฤศจิกำยน – เมษำยนของทุกปี

ชม ปราสาทสึรุกะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน ถูกสร้ำงขึน้ ครัง้ แรกเมื่อปี ค.ศ. 1384 มีทงั้ หมด 5 ชัน้ เต็มไปด้วยมนต์ขลัง
และผ่ำนเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์มำมำกมำย ทำให้โดนทำลำยและสร้ำงขึน้ ใหม่หลำยครัง้ โดยครัง้ ล่ำสุดถูกสร้ำงขึน้ ใหม่
ในปี ค.ศ. 1964 ปั จจุบนั ปรำสำทสึรุกะได้เป็ นพิพิธภัณฑ์จดั แสดงประวัติศำสตร์ของเมืองไอสุ-วำคำมัทสุ รวมทัง้ เครื่องเขินและ
ดำบโบรำณต่ำงๆ โดยเฉพำะในช่วงฤดูหนำวที่มีหิมะโปรยปรำยปกคลุมตัวปรำสำท ยิ่งสวยงำมเกินบรรยำย ส่วนในช่วงฤดู
ใบไม้ผลิ สำมำรถชมซำกุระกว่ำ 1,000 ต้นในสวนของปรำสำท ซึ่งถือเป็ น 1 ใน 100 จุดชมซำกุระที่สวยงำมที่สดุ ในญี่ปนุ่
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
หมู่บ้านโออูจิ จูคุ เป็ นบ้ำนสไตล์ญ่ี ปนแบบมุ
ุ่
งหลัง ถูกสร้ำงขึน้ ในปี พ.ศ. 2183 เป็ นบ้ำนพักในสมัยเอโดะที่ตงั้ อยู่ในถนนสำย
สำคัญ ที่ใช้เชื่อมระหว่ำงเมืองไอสุวำคำมัสสึ กับเมืองนิคโก้ ซึ่งปั จจุบันดัดแปลงเป็ นร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรที่มีของท้องถิ่นขึน้ ชื่อ
“โซบะต้นหอม” ที่ชำวญี่ ปนนิ
ุ่ ยมรับประทำน นอกจำกนีย้ ังมีศำลเจ้ำและวัดประจำเมืองโออูจิจูคุ โดยวัดตัง้ อยู่ปลำยสุดของ
ถนนสำยหลัก ให้นกั ท่องเที่ยวจะได้ชมทิวทัศน์อนั งดงำมของเมืองได้จำกบริเวณด้ำนบนของวัด

หน้ าผาหินโทโนะ เฮทสึริ หน้ำผำหินที่ตงั้ อยู่ติดกับแม่นำ้ โอคำวะ โดยเชื่อกันว่ำ หน้ำผำหินแห่งนีม้ ีอำยุหลำยล้ำนปี และถูก
ธรรมชำติกัดเซำะในระยะเวลำที่ผ่ำนมำ ทำให้หน้ำผำแห่งนีม้ ีรูปร่ำง หน้ำตำที่แปลกประหลำดคล้ำยๆกับเจดียห์ ินขนำดยักษ์
ที่น่ีมีสะพำนแขวน เรียกว่ำ สะพานฟูจิมิบาชิ ให้เดินชมวิวแม่นำ้ สีเขียวมรกตสวยงำม แถมยังได้ดูร่องหินของหน้ำผำ และ
สัมผัสกับควำมมหัศจรรย์ของธรรมชำติในระยะใกล้ๆอีกด้วย นับเป็ นอีกหนึ่งจุดชมที่ทกุ ท่ำนไม่ควรพลำด

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Fukushima Hotel หรือเทียบเท่า

CODE:GOJ26

สถานีรถไฟแมว - เมืองยามากาตะ – เก็บสตรอว์เบอร์รี - พิพิธภัณฑ์สัตว์นา้
วันที่ 4
คาโมะ -โกดังซังเคียว (Sankyo Warehouses)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
สถานี อะชิโนมากิ ออนเซ็น (Ashinomaki-Onsen Station) ชมควำมน่ำรักของนำยสถำนีแมวหรือ “เลิฟ” แมวผูด้ ูแลและ
คอยต้อ นรับแขกประจำสถำนีแห่ งนี ้ นอกจำกนีภ้ ำยในสถำนี ยังเป็ นคำเฟ่ ที่ตกแต่งเอำใจคนรักแมว รวมถึงมีรำ้ นขำยของที่
ระลึกมำกมำยที่บรรดำคนรักเจ้ำเลิฟ หรือทำสแมวต้องยอมควักตังค์ซอื ้ ของติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอน
เมืองยามากาตะ(Yamagata) มีพนื ้ ที่ท่ีใหญ่ท่ีสดุ ในแถบชำยฝั่ งทะเลญี่ปนุ่ ตัง้ อยู่ทิศใต้ของภูมิภำคโทโฮคุ เมืองหลัก คือ เมือง
ยำมำกำตะ มีช่อื เสียงของผลผลิตทำงกำรเกษตรโดยเฉพำะเชอร์ร่ี แหล่งนำ้ พุรอ้ น และควำมงำมของธรรมชำติ
เก็บสตรอว์เบอร์รี สดๆจำกต้นมำทานได้แบบไม่อนั้ ยิ่งลูกไหนแดงรสชำติก็จะหวำนอร่อยฉ่ำถูกใจแน่นอน
(ท่ำนสำมำรถเก็บสตรอว์เบอร์รไี ด้นำนถึง 30 นำที)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
พิพิธภั ณฑ์สัตว์น้ าคาโมะ (Kamo Aquarium) ตั้งอยู่ ท่ียามากาตะ พิ พิธภัณฑ์สตั ว์นำ้ แห่งนี ้มีตแู้ มงกะพรุ นยักษ์ มีขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำงถึง 5 เมตร และได้รับการรับรองจากกิน เนสส์บุ๊ค ว่ำเป็ นที่จัดแสดงแมงกะพรุ นที่มากที่สุดอัน ดับ 1
ของโลก และพิพิ ธภัณฑ์สตั ว์นำ้ แห่งนีย้ ังจัดโซนให้ควำมควำมรู เ้ กี่ยวกับแมงกะพรุ น เพื่อให้คนที่ เข้ำชมได้เข้ำใจและเรียนรู ้
เกี่ยวกับสำยพันธุแ์ ละถิ่นที่อยู่ของพวกมันมำกยิ่งขึน้ เวลำที่แมงกะพรุ นจำนวนมำกว่ำยนำ้ กวัดแกว่ง พำกันส่องแสงในที่มืด
สร้ำงภำพที่สวยงำม ชวนฝั น เหมือนต้องมนต์สะกด พร้อมมุมถ่ำยรูป สวยๆอีกมำกมำย นอกจำกจะได้ต่ืนตำตื่นใจกับน้อ งๆ
แมงกระพรุ น แล้ว ที่ นีย้ ัง มีรำ้ นอำหำรที่น ำกะพรุ นมำแปรรู ปเป็ น อำหำรคำวหวำนต่ำงๆ ไม่ ว่ำจะเป็ นรำเมงแมงกะพรุ น และ
ไอศกรีมแมงกะพรุนแสนอร่อย รวมถึงร้ำนขำยของที่ระลึกให้ท่ำนได้ชือ้ ของฝำกกลับบ้ำนได้อีกด้วย นับเป็ นอีกหนึ่งจุดชมที่ทุก
ท่ำนไม่ควรพลำดเป็ นเด็ดขำด
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โกดั งซังเคี ย ว (Sankyo Soko) ที่ เมือ งซำกำตะ ซึ่ง เป็ น เมือ งท่ ำริม ทะเล โกดังแห่ งนี ้เป็ นหนึ่งในฉำกที่ โอชิน จำกเด็ กสำวที่
ยำกจนต้องจำกบ้ำนมำทำงำนที่น่ี โกดังแห่งนีถ้ ูกสร้ำงขึน้ เมื่อปี ค.ศ 1893 เพื่อใช้เป็ นสถำนที่เก็บข้ำวที่จะส่งไปยังเมืองท่ำอื่นๆ
ในญี่ปนุ่ ปั จจุบนั ก็ยงั ใช้เป็ นที่เก็บข้ำว และทำเป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติศำสตร์กำรค้ำข้ำวของเมือง และศูนย์ขอ้ มูลท่องเที่ยว
เป็ นอีกหนึ่งที่เที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวจะได้มำชม โกดังเก็บข้ำวโบรำณที่สร้ำงจำกไม้ มีควำมเก่ำแก่สวยงำม ฤดูห นำว
เท่ำนจะได้สมั ผัสหิมะขำวโพลน พร้อมกับได้ชมโกดังไม้สวยๆ ที่สร้ำงเรียงติดกันเป็ นทิวแถวมองไปไกลแบบสุดลูกหูลกู ตำ เป็ น
ภำพที่งดงำมคลำสสิกจับตำเป็ นอย่ำงยิ่ง ที่น่ียงั มีสินค้ำอย่ำงข้ำวสำยพันธุ์ต่ำงๆ ให้ได้เลือกซือ้ หำ รวมถึงมีสนิ ค้ำน่ำรักๆ อย่ำง
ตุ๊กตำโอชิน และของที่ระลึกต่ำงๆ ที่ชวนให้ซอื ้ หำติดไม้ติดมือกลับไปเป็ นของฝำก

ที่พัก
ค่า

นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก YUnohama Hotel หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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วันที่ 5 จังหวัดยามากาตะ - ล่องเรือแม่นา้ โมกามิ - กินซัง ออนเซ็น
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ล่องเรือแม่น้าโมกามิ (Mogami River Boat Ride) แม่นำ้ สำยหลักของ จ.ยามากาตะ ท่ำนจะได้ชมบรรยำกำศทิ วทัศน์ท่ี
สวยแปลกตำ ต้นไม้และภูเขำรอบข้ำงถูกปกคุลมไปด้วยหิมะรำวกับดินแดนในฝั น ซึ่ งกำรล่องเรือแม่นำ้ โมกำมิล่องได้ทุกฤดู
แต่จะมีควำมแตกต่ำงกันไป ในช่วงฤดูหนำวจะมีกำรติดตั้งเครื่องทำควำมร้อนภำยในเรือหรือเตำโคทัตสึท่ีเป็ นโตะขนำดใหญ่
ขณะร่องเรือจะให้ควำมอบอุ่น พร้อมชมชมวิวทิวทัศน์สองข้ำงทำงของแม่นำ้ โมกำกิอันงดงำม (ละครโอชินก็ได้มาถ่ายทา
ฉากที่โอชินล่องเรือที่แม่น้าโมกามิแห่งนี)้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
กิน ซังออนเซ็ น (Ginzan Onsen) หมู่บำ้ นออนเซ็น ที่ยังคงหลงเหลือ อำคำรบ้ำนเรือ นดั้งเดิ มชวนให้คิดถึงให้เห็น กัน อยู่ใน
ปั จจุบัน โดยอบอวลไปด้วยบรรยำกำศสไตล์ญ่ี ปนช่
ุ่ วงต้นศตวรรษที่ 20 บรรยำกำศของหมู่บำ้ นที่เรียงรำยไปด้วย เรียวกังไม้
เลียบแม่นำ้ ยังคงมีให้เห็ นกันอยู่จนถึงทุกวันนี ้ เพลิดเพลินกับกำรชมอำคำรบ้ำนเรือนเก่ำแก่ กินซั งออนเซ็นมีคุณสมบัติเป็ น
ออนเซ็นกำมะถันใสไม่มี สีและมีรสเค็มเล็กน้อย โดยว่ำกันว่ำมีสรรพคุณช่วยรักษำบำดแผลโดนบำด, บำดแผลไฟไหม้, โรค
ผิวหนังเรือ้ รัง, โรคเรือ้ รังยอดฮิตของผูห้ ญิง และโรคหลอดเลือดแข็ง (ไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น 500-3,000 เยน)

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Kaminoyama Hotel หรือเทียบเท่า
ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
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วันที่ 6 เมืองมัตสึชิมะ - ชมอ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - เซนได - ช้อปปิ้ งอิออน นาโทริ
- ช้อปปิ้ งย่านอิจิบันโจ
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เมืองมัตสึชิมะ(Matsushima) ตั้งอยู่นอกเมืองเซนได จุดที่มีช่ือเสียงที่สดุ คืออ่ำวมัตสึชิมะ ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงำม
ที่สดุ ของประเทศญี่ ปนุ่ เมืองที่มีช่ือเสียงมำตัง้ แต่สมัยอดีต และในปั จจุบนั ยังคงควำมงำมนัน้ เอำไว้ ในปี ค.ศ. 2013 เป็ นเมือง
ท่องเที่ยวริมอ่ำวมัตสึชมิ ะ ที่มีเกำะน้อยใหญ่มำกมำย ด้วยเกำะน้อยใหญ่พวกนีช้ ่วยลดแรงกระแทกของคลื่นยักษ์ ทำให้มัตสึชิ
มะได้รบั ผลกระทบจำกสึนำมิ ปี 2011 ไม่มำกเท่ำกับเมืองริมทะเลอื่นๆในแถบนี ้ และเป็ นแหล่งเลีย้ งหอยนำงรมด้วย
ชมอ่าวมั ตสึชิมะ ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงำมที่สดุ ของประเทศญี่ ปนุ่ อ่ำวนีย้ ังได้รบั รำงวัล “อ่าวที่งดงามที่ สุดในโลก”
รองจำกอ่ำวของมหำวิหำรมงต์ ชำน มิเชล ที่ประเทศฝรั่งเศส และอ่ำวซำนฟรำนซิสโก ของประเทศอเมริกำ และเปนอ่ำวแรก
ของประเทศญี่ปนที
ุ่ ่ได้รบั รำงวัลนี ้ ที่น่ีจงึ เป็ นสถำนีท่ีซ่งึ ควรแวะไปเที่ยวชมมำกที่สดุ แห่งหนึ่งเมื่อท่ำนเดินทำงมำถึงเมืองเซ็นได

วั ด โกไดโดะ (Godaido Temple) เป็ น วัด ขนำดเล็ก ติ ดกับ ท่ ำ เรือ มัต สึชิ ม ะ ตั้ง อยู่ ในต ำแหน่ ง ที่ โดดเด่ น ท ำให้วัดแห่ ง นี ้
กลำยเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสึชิม ะ สร้ำงขึน้ ในปี 807 เป็ นที่ประดิษฐำนของพระพุทธรูป 5 องค์ ซึ่งก่อตั้งโดยพระสงฆ์ท่ี
ก่อตั้งวัดซูอิกันจิ (Zuiganji Temple) โดยรูปปั้ นจะถูกนำมำให้ประชำชนได้ชมกันทุกๆ 33 ปี (ครัง้ สุดท้ำยที่นำออกมำจัดแสดง
คือปี 2006)
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ช้อปปิ ้ง อิออน นาโทริ ห้ำงสรรพสินค้ำที่มีสำขำอยู่ท่ วั ประเทศญี่ปนุ่ มีรำ้ นค้ำที่หลำกหลำยมำกกว่ำ 150 ร้ำน เช่น MUJI,
100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้ำนขำยเครื่องกีฬำ และซุปเปอร์มำร์เก็ตขนำดใหญ่ ให้ท่ำนได้
เก็บจัดกำรลิสต์ของฝำกมำจำกคนที่บำ้ นได้อย่ำงครบครันเต็มที่
ย่านอิจิบันโจ เป็ นแหล่งช้อปปิ ้ งในใจกลำงเมืองเซนได ที่ประกอบด้วยถนนช้อปปิ ้ งหลำยสำย จึงได้ช่ือว่ำเป็ นถนนช้อปปิ ้ งที่
ใหญ่ ท่ี สดุ ในภู มิภำคโทโฮคุ ตลอดสองข้ำงทำงของถนนนั้นเต็ม ไปด้วยร้ำนค้ำมำกมำย เช่น ของแบรนด์เนมต่ำงๆ ร้ำนขำย
สินค้ำแฟชั่นพวกเสือ้ ผ้ำ รองเท้ำเครื่อง ประดับ ร้ำนขำยยำ ร้ำนขำยสินค้ำ 100 เยน ตลอดจนร้ำนอำหำร ในช่วงเทศกำลต่ำงๆ
โดยเฉพำอย่ำงยิ่งช่วงเทศกำลคริสต์มำสที่จะมีกำรจัดแสดงไฟไว้ตลอดเส้นทำง รวมทั้งมีกำรตั้งต้นคริสต์มำสและประดับไฟ
เอำไว้ตำมจุดต่ำงๆ พร้อมด้วยเสียงเพลงที่เข้ำกับบรรยำกำศ
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ค่า
ที่พัก

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 เซนได (สนามบินเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
(TG627 11.15-16.05)
เช้า

11.15 น.
16.05 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินเซนได
ถึง สนำมบินเซนได ทำกำรเช็คอิน และโหลดกระเป๋ ำสัมภำระ
นำท่ำนกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG627 (บริการอาหารและน้าดื่มบนเครื่อง)
เดินทำงถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจ
มีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
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ราคาแนะนาเพียง : SENDAI YAMAGATA FUKUSHIMA เจ้าแมงกระพรุน 7วัน 5คืน
โดยสายการบินไทย
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี (เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

วันที่ 02-08 เม.ย.63

67,900.-

67,900.-

65,900.-

9,900.-

52,900.-

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิน่ และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.

กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสำรจำนวน 10 ท่ำนขึน้ ไป ถ้ำผูโ้ ดยสำรไม่ครบจำนวนดังกล่ำ ว
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง
ในกรณีที่ลกู ค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ำกรุ๊ปมี
กำรคอนเฟิ ร์มเดินทำงก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทำงบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
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3.

4.

กำรชำระค่ำบริกำร
3.1 กรุณำชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณำชำระค่ำทัวร์สว่ นที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทำง
กำรยกเลิกำรเดินทำง
4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนกำรเดินทำง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทำง คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทำง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทำง เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 15,000 บำท
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่ำ 15 วันกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่ อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรำนต์ เป็ นต้น บำงสำยกำรบิน
มีก ำรกำรัน ตี มัด จ ำที่ น่ ังกับ สำยกำรบิ น และค่ำมัด จ ำที่ พัก รวมถึ งเที่ ย วบิ น พิ เศษ เช่น CHARTER
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.5 กรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำ
ประเทศที่ระบุ ไว้ในรำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่วำ่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนัน้ ไม่สนับสนุนให้ลกู ค้ำเดินทำงเข้ำประเทศญี่ปนโดย
ุ่
ผิดกฎหมำยและในขัน้ ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ทัง้ ไทยและญี่ปนุ่ ขึน้ อยู่กบั กำรพิจำรณำของ
เจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น ลูกค้ำทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองด้วยตัวของท่ำนเอง ทำงมัคคุเทศก์ไม่
สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิน้ **
4.6 เมื่อท่ำนออกเดิ น ทำงไปกับ คณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บ ริก ำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่
เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิท ธิ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงิน มัดจำคืน ไม่ว่ำกรณี ใดๆ
ทัง้ สิน้

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.

2.

3.
4.
5.

ค่ำตั๋วโดยสำรเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่ำภำษี สนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์ขำ้ งต้น
กรณี ท่ำนมีควำมประสงค์จะต้องกำรปรับ เปลี่ยนระดับชั้น ที่น่ งั จำกชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจำกบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนิน ก่อนเดินทำง 7 วัน ล่วงหน้ำ และถ้ำโดยกำรช ำระเงินเพื่ อ
อัพเกรดต้องกระทำที่เคำน์เตอร์สนำมบิน ณ วันเดินทำง เท่ำนัน้
ค่ำที่พกั ห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือ ระดับเทียบเท่ำ
** ในกรณี ที่ ท่ า นจองห้ องพั ก แบบ TRIPLE [2 เตี ย ง+1 ที่ น อนเสริ ม ] แล้ วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้ องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ
แยก 2ห้ องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่อไป **
ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ขำ้ งต้น
เจ้ำหน้ำที่บริษัท ฯ คอยอำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง
ค่ำนำ้ หนักสัมภำระรวมในตั๋วเครื่องบิน กำรบินไทย 20 กิโล ค่ำประกันวินำศภัยเครื่องบินตำมเงื่อนไข
ของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรียกเก็บ
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6.

7.

ค่ำประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุม้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซือ้ ประกันกำรเดินทำงสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล
เพิ่มเติมกับทำงบริษัทได้ **
-เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน]
-เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]
**ควำมครอบคลุมผูเ้ อำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 หรือน้อยกว่ำ 75 ปี **
[รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ 3 ล้ำนบำท]
**ควำมครอบคลุมผูเ้ อำประกันที่มีอำยุนอ้ ยกว่ำ 16 หรือมำกกว่ำ 75 ปี **
[รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ำนบำท]
ภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่ำย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.

2.
3.
4.

ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ
คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
กาหนด)
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซักรีด ค่ำ
โทรศัพท์
ค่ำภำษี นำ้ มัน ที่สำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มภำยหลังจำกทำงบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
ค่ำทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บำท /ทริป/ท่ำน

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนกำรเดินทำงในกรณีที่มีผรู้ ว่ มคณะไม่ถึง 10 ท่ำน
ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน ้ำมันและภำษี สนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้ ก่อนวัน
เดินทำง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอันเนื่องจำกสำเหตุตำ่ งๆ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัด
หยุด งำน, กำรก่ อกำรจลำจล, ภัย ธรรมชำติ , กำรน ำสิ่ งของผิ ด กฎหมำย ซึ่งอยู่น อกเหนื อคว ำม
รับผิดชอบของบริษัทฯ
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5.
6.

บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หำกเกิดสิ่งของสูญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน
เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทั้งหมดกับ ทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถื อว่ำท่ำนได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ทัง้ หมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั สภำวะอำกำศ
กำรเมื อง สำยกำรบิ น และรำคำอำจเปลี่ ย นแปลงได้ต ำมควำมเหมำะสม ทั้งนี ้ขึน้ อยู่กับ อัต รำ
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซา่ เข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จำกมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปนุ่ ให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพำนักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนุ่ ไม่เกิน
15 วัน ไม่วำ่ จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยว เยี่ยมญำติ หรือธุรกิจ อำจจะมีกำร ถูกตรวจสอบเอกสำร
ในขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง เพื่อเป็ นกำรยืนยันว่ำมีคณ
ุ สมบัติในกำรเข้ำ ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสำรที่อำจจะต้องใช้ในกำรพิจำรณำกำรอนุญำตให้เข้ำประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสำรเรื่องที่พกั ทำง
บริษัทจะจัดเตรียมให้กบั ลูกทัวร์ แต่ทงั้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั กำรพิจำรณำของกองตรวจคนเข้ำเมืองของญี่ปน**
ุ่
1. ตั๋วเครื่องบินขำออกจำกประเทศญี่ปนุ่
2. สิ่งที่ยืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดขึน้ ระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รูจ้ กั โรงแรม และ
อื่นๆ)
่ านักในประเทศญี่ปุ่น
กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ
คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ ุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซา่ )
1. หนังสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอำยุกำรใช้งำนเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปนุ่ จะต้องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมำย และเข้ำข่ำยคุณสมบัติเพื่อ
กำรพำนักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนกำรขอเข้ำประเทศ จะต้องระบุระยะเวลำกำรพำนักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติกำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปนุ่ หรือมิได้อยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้ำประเทศ และไม่เข้ำข่ำยคุณสมบัติที่อำจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำประเทศ

