
 
 

SENDAI AKITA FUKUSHIMA 6D4N 

ซุปตาร ์“เหมาล าแหง่ความสขุ” 

ก าหนดการเดนิทางครสิตม์าสและปีใหม ่2566 

 

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 า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์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 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง) 
 

วนัทีส่อง สนามบนิเซ็นได - แหลง่ออนเซ็นในหุบเขาโอยาสเึคยีว – กระเชา้ภูเขาโมรโิยช ิ- หมูบ่า้น

ซามไูรคาคโุนะดาเตะ - จงัหวดัอคติะ 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบนิเซ็นได (Sendai Airport) น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัอากติะ แหลง่ ออนเซ็นในหบุเขาโอยาสเึคยีว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.40 ชัว่โมง) หบุเขาโอยาสเุคยีวเป็นหบุเขารปูตัว V ลกึ 60 เมตรซึง่เกดิขึน้จากการกดัเซาะของแมน่ ้า

ไหลแรงสองฝ่ังอย่างยาวนาน ทางเลยีบหุบเขามทีีพั่กออนเซ็นราว 10 หลังวางเรยีงรายอยู่ มทีัง้บ่อ

น ้าแร่กลางแจง้ทีร่ายลอ้มดว้ยเสยีงล าธารและทวิทัศน์ทีง่ดงามของธรรมชาต ิบอ่แชเ่ทา้ น ้าพุส าหรับ



 
 

ดื่ม และมหาน ้าพุโอยาสุเคียวไดฟุนโตที่ท่านควรจะลองไปชมดว้ย ในทุกฤดู ท่านสามารถเดนิลง

บนัไดเลยีบหนิลงหบุเขาได ้เพือ่ไปชมน ้าพรุอ้น 90 องศาทีพุ่ง่ออกมาจากซอกหนิในพืน้หบุเขาไดด้ว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

น าทา่นเดนิทางไปชมความงามของหมิะทีป่กคลุม ภูเขาโมรโิยชดิว้ยกระเชา้ ไปทีย่อดเขาทีม่ ีตน้

อาโอโมร ิโทโดมาส ึ(Abies mariesii) อยู่มากมาย โดยจะใชเ้วลาประมาณ 20 นาทจีากสถานี 

Summit โดยกระเชา้ของอานสิก ีจากนัน้เดนิต่อไปอกี 5 นาท ีทีย่อดเขาจะมลีานทีใ่ชเ้วลาประมาณ 

30 นาทตี่อรอบ ทีใ่หท้่านสามารถเพลดิเพลนิไปกับตน้ไมท้ีป่กคลุมไปดว้ยน ้าคา้งแข็งภูเขาโมรโิยชิ

เป็นหนึง่ในไมก่ีแ่หง่ทีส่ามารถสมัผัสธรรมชาตขิองอะคติะไดต้ลอดทัง้ปี 

มุง่สูเ่มอืงเซมโบค ุยอ้นยคุทอ่งอดตีทีเ่มอืงเกยีวโตนอ้ยแหง่โทโฮค ุ“คาคโุนะดาเตะ”  

ฉายามาจากบา้นซามูไรและภูมทิัศน์เกา่แกข่องเมอืงทีย่ังถูกรักษาไวเ้ป็นอย่างดี ท าใหนั้กท่องเทีย่ว

สามารถเขา้มาสมัผัสบรรยากาศเมอืงญีปุ่่ นในอดตีไดอ้ยา่งเต็มที ่ใหท้า่นไดเ้ดนิชมถนนบา้นซามไูรซึง่

เป็นแลนด์มาร์คของเมืองคาคุโนะดาเตะ ในฤดูหนาวหมิะสีขาวที่ปกคลุมตัดกับเนื้อไมส้ีเขม้ของ

คฤหาสน์ต่างๆ จะใหบ้รรยากาศเงยีบสงบสขุมุเยอืกเย็น เรยีกไดว้่าเป็นถนนเสน้หนึง่ทีม่เีสน่หน่์าเดนิ 

หากเดนิเลน่จนเมือ่ย ก็สามารถน่ังรถลากชมเมอืงได ้ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั  Akita Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าให้

ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม ศาลเจา้อเิดฮะ – ลอ่งเรอืแมน่ า้โมงาม ิ– แหลง่ออนเซ็นเกา่แกก่นิซนั - จงัหวดัยามากาตะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

08.25 น. น าท่านสูภู่เขาฮากูโระ อนัเป็นทีต่ ัง้ของศาลเจา้อเิดฮะ ป็นภูเขาทีม่เีสน้ทางเขา้ถงึไดง้่ายทีส่ดุใน

บรรดาภูเขาทัง้ 3 แห่งของเดวะซังซัน บนยอดเขาเป็นทีต่ัง้ของศาลเจา้ฮากโูระซัง ซึง่เป็นทีเ่ดยีวที่

เปิดใหเ้ขา้ชมไดต้ลอดทัง้ปี เป็นภูเขาตัวแทนของการเกดิใหม่ โดยจะตอ้งมาเยีย่มชมศาลเจา้แห่งนี้

เป็นอันดับแรก เมื่อเดนิขึน้ไปไดป้ระมาณ 10 นาที จะพบกับเจดีย์ 5 ชัน้กลางป่าสนซดีาร ์นับเป็น

สมบัตลิ ้าค่าของชาต ิซึง่สรา้งขึน้ครัง้แรกในปี 937 นอกจากนี้ยังมโีรงน ้าชาใหบ้รกิารนักท่องเทีย่วที่

เดนิทางไกลมาอยา่งเหนือ่ยลา้ดว้ยน ้าชา ขนม ของทีร่ะลกึ 

09.50 น. จากนัน้น าทกุทา่นไป น ัง่เรอืลอ่งแมน่ า้โมกาม ิแบบในกลอนของกวไีฮคุ มาสโึอะ บาโชะ ทวิทัศน์ที่

ปกคลุมไปดว้ยหมิะทีช่วนใหน้กึถงึภาพเขยีนดว้ยหมกึและหุบเขาโมกามทิีแ่สดงความงดงามใหเ้ห็น 

เพลนิตาไปกบัทวิทัศนจ์ากการลอ่งเรอืลงเสน้ทางบาโชะ คอ่ยๆ เคลือ่นไปอยา่งชา้ๆ ขณะฟังเพลงบน

เรอืทีข่ับรอ้งอยา่งยิง่ใหญโ่ดยกัปตันเรอื และในฤดหูนาวจะยังมกีจิกรรม “เรอืโคทตัส”ึ ซึง่จะใหท้า่น

เพลดิเพลนิไปกบัววิทีส่วยงามจากบนเรอื  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

 จากนั้นน าท่าน เดินเล่น ณ กนิซงั ออนเซ็น (Ginzan Onsen) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 

ชั่วโมง) หมู่บา้นออนเซ็นเล็กๆกลางหุบเขา ประวัตยิาวนานกว่า 100 ปี โดยหมู่บา้นนี้เดมิที เป็น



 
 

หมู่บา้นเหมืองแร่มาก่อน หลังปิดการท าเหมืองไป ก็กลายมาเป็นหมู่บา้นออนเซ็นอย่างเดียว ที่นี่

ประกอบดว้ย เรยีวกังมากมายสไตลต์ะวันตกทีส่รา้งจากไมห้ลายชัน้ ไดรั้บการปลูกสรา้งตัง้แต่ปลาย

สมัยไทโชถงึโชวะตอนตน้ สามารถสมัผัสกบัภมูปิระเทศอนัเป็นเอกลักษณ์ของบา้นเรอืนยคุเกา่ (ราคา

ไม่รวมคา่แชอ่อนเซ็น ราคาอยู่ท ี ่500-3000 เยน ท ัง้นีข้ ึน้อยู่สถานทีบ่รกิาร) จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสูจั่งหวัดยามากะตะ เขา้ทีพั่กเพือ่ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5)  

ทีพ่กั Yamagata Grand Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงไอสุวากามตัส ึ- ปราสาทสรึุกะ - วดัเอ็นโซจ ิ- หมูบ่า้นโบราณโออุจ ิจูค ุ- หนา้ผาลา้นปี

โทโน เฮทสรึ ิ– เมอืงฟกุชุมิา่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไอสวุากามตัส ึเป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามไูร ไมว่า่จะเป็นปราสาท

หรอืตัวเมอืงทีย่ังคงสัมผัสไดถ้งึกลิน่อายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสยุังมมีนตเ์สน่หเ์รือ่งของ

ออนเซ็น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม 30 นาท)ี  

วดัเอ็นโซจ ิ(Enzoji) วัดชือ่ดังประจ ายา่นไอสปุระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 1,200 ปี มชีือ่เรยีกเต็มๆ วา่ 

Fukuman Kokuzo Bosatsu Ensoji ซึง่เป็นหนึ่งในสาม สถานทีส่ักการะพระโพธสิัตวโ์คคุโซที่

ส าคัญของญีปุ่่ น เป็นวัดเกา่แกท่ี่ ถูกกอ่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.807 โดยนักบวชชือ่ Tokuichi Daishi แห่ง

เมอืงไอส ุจดุเดน่ของวัดแหง่นี้คอืโถงระเบยีงของอาคารหลักทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผาขนาดใหญเ่ดมิทสีรา้ง

มาจากไม ้ตามประวัตศิาสตร ์วัดแหง่นี้ไดรั้บไมศ้ักดิส์ทิธิม์าจากพระเกจสิมัยราชวงศถั์ง เมือ่น ากลับมา

ญีปุ่่ น ทา่นไดแ้บง่ตน้ไมอ้อกเป็น 3 สว่น โยนลงสูท่ะเล และไมด้ังกลา่วไดล้อยไปยังบรเิวณจังหวัด อิ

บาราก ิชบิะ และ ฟกุชุมิะ อกีทัง้ทา่นโคโบไดช ิยังไดใ้ชไ้มศ้ักดิส์ทิธิแ์กะสลักเป็นพระโพธสิตัวโ์คคโุช

ขึน้มา กอ่นทีจ่ะมกีารสรา้งวหิารวัดในปีค.ศ. 807  

น าท่านเยีย่มชม ปราสาทสรึุกะ (Tsuruga Castle) หรอื ปราสาทนกกระเรยีน เป็นเพยีงแห่งเดยีวที่

ยังคงเอกลักษณ์ดัง้เดมิของญีปุ่่ นไว ้ปราสาทหลังคาสเีเดงอันเป็นสญัลักษณ์แหง่เมอืงไอสวุาคามัทซ ึ

ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสวุาคามัทซ ึเดมิมชีือ่ว่า ปราสาทคุโระคะวะ (Kurokawa Castle) 

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ แตเ่กดิแผน่ดนิไหวในปี ค.ศ.1611 ท าใหป้ราสาทเสยีหาย

หนักและไดม้กีารบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพียง 5 ชัน้เท่านัน้ HILIGHT!!! ปราสาท

แหง่นี ้ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทีย่ังทิง้รอ่งรอยของเหลา่นักรบซามไูรกลุม่สดุทา้ยในญีปุ่่ น ทีไ่ดเ้ลอืกปลดิ

ชพีตัวเองลง ณ สถานทีน่ี ้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโออจุ ิจคู ุ(Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี  บา้น

โบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองส าคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมื่อหลายรอ้ยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญี่ปุ่ น



 
 

โบราณทีมุ่งหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมี

บา้นโบราณประมาณ 40-50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งนี้

เป็นเสมอืนแหลง่ทีพั่ก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ชี ือ่วา่ถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทางหลัก

ในการคมนาคมและการคา้ เมือ่ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออจุจิูคุไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่

ปลกูสรา้งอันทรงคุณคา่ของชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมูบ่า้นโบราณหลายหลังในโออจุ ิจูคุไดร้ับการบรูณะ

ใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพั่กแบบญีปุ่่ นเพื่อ

ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว ปัจจบุนัมนัีกทอ่งมาเยีย่มชมหมูบ่า้นนีก้วา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี  

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

เป็นความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ โดยหนา้ผารมิแม่น ้าโอคาวะนี้ ถูกกัดเซาะโดยน ้าทีไ่หลผ่าน 

กว่าจะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็น

ภาษาถิน่ของไอส ึแปลว่า หนา้ผา และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชันๆ ทีดู่คลา้ยกับเจดยี ์จงึเป็น

ทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารปูเจดยี ์น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

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) เป็นภูเขาไฟที่ตัง้อยู่เป็นแนวกันพรมแดนระหว่าง 

Yamagata กับ Miyagi ของภูมภิาคโทโฮคุ ทางฝ่ังจังหวัดยามากาตะ และเป็นจุดหมายปลายทาง

หลักของนักท่องเทีย่วในการมาชมทัศนียภาพอันงดงามตลอดทัง้ปี สู ่หมูบ่า้นสุนขัจ ิง้จอกซาโอะ 

(Zao Kitsune mura) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) มอีาณาบรเิวณถงึ 18,000 ตารางฟตุ 

รวบรวมเอาสนัุกจิง้จอกหลายหลายสายพันธ ์หลากส ีทีญ่ีปุ่่ นนัน้เชือ่วา่จิง้จอกเป็นผูส้ง่สารของ Inari 

Okami เทพเจา้ชนิโตดา้นความอดุมสมบรูณ์ ทีน่ี่แบง่ออกเป็นสองโซน คอืโซนสตัวท์ีอ่ยูใ่นกรง มี

ทัง้ แพะ แกะ กระตา่ย มา้ สนัุขจิง้จอก ซึง่สามารถใหอ้าหารได ้กบัโซนเปิดทีม่จี ิง้จอกเดนิไปมา อสิระ

ใหท้า่นชมความน่ารัก ขนฟตูัวนุ่มของสนัุขจิง้จอกตามอัธยาศัย ขอ้ควรระวงั เนื่องจากสนัุขจิง้จอกถงึ

จะเป็นแบบเลีย้ง แต่บางตัวยังมสีัญชาตญิาณเดมิอยู่ ดังนัน้ ควรปฏบิัตติามคู่มอืการท่องเทีย่วทีท่าง

เจา้หนา้ทีข่องหมูบ่า้นแจกใหอ้ยา่งเคร่งครัด และหากตอ้งการถา่ยรูปหรอืสัมผัสตัวสนัุขจิง้จอกจะตอ้ง

แจง้เจา้หนา้ทีห่รอือยูใ่นสายตาเจา้หนา้ทีท่กุครัง้ ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภัยของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

พาท่านเดนิทางสู ่เมอืงเซนได (Sendai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมอืงหลวงของ 

จงัหวดัมยิาง ิและยังเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิและมขีนาดใหญท่ีส่ดุของภูมภิาคโทโฮคุไดร้ับฉายาวา่ 

เมอืงแหง่ตน้ไม ้เพราะมสีวนสาธารณะหลายแห่งทั่วเมอืงที่เต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรื่น เซนไดมี

สถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคัญหลากหลายทัง้ปราสาท วัดวาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง และ

รา้นคา้รา้นอาหารตา่งๆ อกีมากมาย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)  



 
 

จากนัน้น าท่านชม ซากปราสาทเซ็นได หรอื ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท)ี สรา้งขึน้ในปี 1600 โดยขนุนางนามว่า ดาเตะ มาซามเูนะ สรา้งขึน้ส าหรับป้องกัน

เมือง ปราสาทแห่งนี้ลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้า ภูเขาและป่าซึง่ยังคงอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาต ิแม ้

ปัจจุบันเหลอืเพยีงเศษซาก แต่ก าแพงหนิและประตนัูน้ไดร้ับการบรูณะขึน้ใหมอ่กีครัง้ จากท าเลทีต่ัง้

ของบรเิวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ที่งดงามของเมืองเซนไดได  ้ถนนคลสิโรด 

(Clis Road) ถนนสายชอ็ปป้ิงทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืง มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายตัง้แตอ่าหารทอ้งถิน่

หรอืฟาสตฟ์ู้ด รา้นคาเฟ่เก๋ๆ  ศนูยเ์กมส ์ไปจนถงึแบรนดเ์นมระดับไฮเอน HILIGT!!! ส าหรับยา่นนี้คอื 

คาเฟ่นกฮูกฟุคโุระ (Fukuro Café) ตัง้อยู่ตกึทีอ่ยู่หลังรา้น Gucci มคี่าเขา้ 1,200 เยน ซึง่ราคานี้

รวมกับคา่เครือ่งดืม่แบบไมอ่ัน้ โดยจะมนีกฮกูทีถ่กูฝึกจนเชือ่งอยูห่ลากหลายสายพันธุ ์แตล่ะตัวลว้นมี

ความน่ารักทีต่่างกันไป ทีส่ าคัญยังสามารถลูบหรอืจับไดภ้ายในการดูแลของพนักงานผูช้ านาญการ 

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงและอาหารค า่ตามอธัยาศัย (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** 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


