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ใบอนุญาตธุรกจิน าเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

ม่ันใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์มากกว่า 20  ปี 
(เซนได3) เซนได ฟคุชุมิา่ 5D3N 04-08 เม.ย. 48900 TG (TS) 

โปรแกรมระดบัคณุภาพ เยอืนภมูภิาคโทโอกญุีปุ่น่ เสน้ทาง Unseen ทีต่อ้งไปสกัครัง้ 

เสน้ทางธรรมชาตสิวยสดุ ๆ เซนได ฟคุชุมิา่ ทะเลสาบโกะชคินิมุะ 

พลาดไมไ่ด!้!! ความสวยงามของเสน้ทางอรุะบนัได ลอ่งเรอือา่วมตัสชึมิะ หมูบ่า้นจิง้จอก 

รอาหารครบทกุมือ้, บฟุเฟตข์าปยูักษ ์2 มือ้ 

เดนิทางโดยสายการบนิไทย (TG) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 วนัเดนิทาง  วนัที ่04-08 เมษายน 2020  (หยดุจกัร)ี  ราคา 48,900 บาท 

 

 

      

คอนเฟิร์มเดินทาง 
15 ท่าน 

ไม่บังคบัทิป 
ไกด์ / คนขับรถ 

มี WIFI บนรถบัส 

ตลอดการเดินทาง 
มีน ้าดื่ม 1 ขวด 

บริการทุกวัน 

ประกันอุบัติเหตุ รสบัส + โรงแรม 
มาตรฐาน 

บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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วนัเดนิทาง วนัที่ 04-08 เมษายน 2020 (วนัจกัร)ี 

 

รายละเอียดการเดินทาง 
 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเซนได ( 23.59 – 08.00 ) 

2000 พร้อมกันที่สนามบนิสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

  *** หมายเหต ุ: เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิปดิบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออก 60 นาท ีและไมม่ปีระกาศเตอืนผูโ้ดยสารขึน้ครือ่ง 

ดงันัน้ผูโ้ดยสาร จ าเปน็ตอ้งพรอ้ม ณ ประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 45 นาท ี*** 

2315 ออกเดนิทางจาก กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิ TG 626 

 (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

 

วันที่สอง เซนได – ที่ราบสูงอูระบันได – ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ – หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ – เมืองไอสุ – ปราสาทซึรุกะ 

0655 ถึงสนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่น่ดนิแดนอาทติยอ์ทุยั 

 ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

 
 

จากนั้น พาท่านเดินทางสู่ “ที่ราบสงูอรูะบันได” (Urabandai) เป็นบ่อน้ าทางทิศเหนือของภูเขาบันได (Mount Bandai) ซ่ึงเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้งที่นิยมแห่งหนึ่ง มีทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ เส้นทางเดินป่าและปีนเขามากมายเหมาะแก่

การท่องเที่ยวในฤดูร้อน และเล่นสกีในฤดูหนาว โดยเส้นทางเดินป่าที่นิยมมากที่สุดคือ Goshikinuma Walk (Five 

Colored Pond Walk) เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ได้รับการบ ารุงรักษาเป็นอย่างดี น านักท่องเที่ยวเข้าสู่ป่าและผ่

นบ่อน้ าจ านวนมากซ่ึงมีสีฟ้าเฉดต่าง ๆ ระยะทางยาว 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินไปกลับประมาณ 2 ชัวโมง 

จากนั้น น าท่าน เดินทางสู่ “ทะเลสาบโกะชิกิคินุมะ” (Goshiki-numa Ponds) หรือเรียกอีกอย่างหนี่งว่าทะเลสาบห้าสี เป็น

ทะเลสาบที่มีวิวสวยงามขึ้นชื่อของจังหวัดฟุคุชิมะ ใน  4 ฤดจูะมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไป ... ในฤดู

ร้อนจะได้ช่ืนชมกับบรรยากาศ เขียวขจีของต้นไม้และมีบริการเรือพายให้เช่า และในฤดใูบไม้ผลิจะได้เห็นความสวยงาม

ของใบไม้เปล่ียนสีที่สะท้อนกับน้ าในทะเลสาบ เป็นบรรยากาศที่เห็นแล้วต้องหลงรักสถานที่แห่งนี้แน่นอน ฤดูนี้จึงเป็น

ฤดทูี่มีผู้คนนิยมมาเย่ียมชมมากที่สุด และพิเศษกว่านั้นว่ากันว่าใครที่ได้เห็นปลาคาร์ฟสีขาวที่มีรูปหัวใจสีแดงอยู่กลาง

ล าตัวในทะเลสาบแห่งนี้จะพบกับความสุข ความรักสมหวังอีกด้วย 

วนัที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เทีย่ง ค่ า โรงแรม 

1 กรงุเทพ ฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเซนได (23.59 – 08.00 ) 
  ✈ 

 

2 
เซนได – ทีร่าบสงูอรูะบนัได – ทะเลสาบโกะชกิ ิคนิมุะ – 

หมูบ่า้นโบราณโออชูจิกู ุ– เมอืงไอส ุ– ปราสาทซรึกุะ  
- ม ี ม ี

HIGASHIYAMA PARK 

HOTEL SHINFUGETSU 

AIZU OR SIMILAR 

3 
ฟกุชุมิา่ – หมูบ่า้นจิง้จอกแหง่จงัหวดัมยิาง ิ– ลอ่งเรอืครซู - ชม

อา่วมตัสชึมิะ – วดัโกไดโดะ – วดัซอูกินัจ ิ– วดัเอนสอึนิ – เซนได 
ม ี ม ี ม ี

SENDAI WASHINGTON 

HOTEL OR SIMILAR 

4 
เซนได – ภูเขาไฟซาโอะ (นัง่กระเชา้) – ปราสาทอาโอบะ – ชอ้ปปิง้ 

อจิบินัโจ – ถนนคลสิโรด – ชอ้ปปิง้ มติซยุ เอาทเ์ลท็ 
ม ี ม ี - 

SENDAI WASHINGTON 

HOTEL OR SIMILAR 

5 สนามบนิเซนได – กรงุเทพ ฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ( 11.15 – 16.05 ) ม ี ✈  
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

 
 

จากนั้น หลังอาหารกลางวันน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโบราณ โออูชิจูกุ” หมู่บ้านที่อดีตเคยเป็นเมืองส าคัญในยุคเอโดะ ซ่ึง

เชื่อมต่อเมืองอิซุกบันิกโก้ ถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนา ๆ 

เรียงรายกันสองฝั่ง กินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง หมู่บ้านโออุจิจูคุ

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซ่ึงในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโอะ

อุชิจูคุได้รับการบูรณะใหม่จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพ้ืนเมือง 

จากนั้น พาท่านเดินทางสู่เมือง “ไอสุ” (Aizu) เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีเสน่ห์ในหุบเขา ตั้งอยู่ค่อนข้างไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด

ฟุคุชิมะ มีภูมิอากาศคล้ายเมืองทางฝั่งทะเลญี่ปุ่นมากกว่าฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก เมืองไอสุเป็นเมืองที่เต็มไปด้วย

วัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรือตัวเมืองที่ยังคงสมัผสัได้ถึงกล่ินอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสุยังมี

มนต์เสน่ห์เร่ืองของออนเซ็น (บ่อน้ าร้อน) อีกด้วย... เพ่ือพาท่านเดินทางสู่ “ปราสาทซึรุกะ” (Tsuruga Castle) ถูก

สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1384 มีการเปล่ียนผู้ปกครองมาหลายคร้ังในช่วงที่ยังเป็นภูมิภาคอาอิซุ และถูกท าลายลงหลังจาก

เกิดสงครามโบชิน (Boshin war) ปี ค.ศ. 1868 ซ่ึงเกิดการจลาจลต่อต้านรัฐบาลสมัยเมจิ ท าให้สิ้นสุดยุคศักดินายึด

อ านาจท่านโทคุกาว่าโชกุน ต่อมาปราสาทได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ด้วยคอนกรีตในปี ค.ศ. 1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 

2011 หลังคาเดิมซ่ึงเป็นสีเทากลับกลายเป็นสีแดง เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ ากับปราสาทแห่งอื่นในญี่ปุ่น ปราสาทซึรุกะ 

ล้อมรอบด้วยสวนสาธารณะซึรุกะ(Tsuruga Castle Park) อันน่าประทับใจ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิประมาณกลางเดือน

เมษายนนับเป็นจุดชมดอกซากุระที่นิยม ก าแพงคูเมืองก็ท าให้บรรยากาศร่ืนรมย์ย่ิงขึ้น 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

 ที่พัก : HIGASHIYAMA PARK HOTEL SHINFUGETSU AIZU หรือเทียบเท่า 

 ^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ าแร่ธรรมชาติ” เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ใน

สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ืองโรคภัยไข้เจ็บและ

ผิวพรรณเปล่งปล่ัง 
 

วันที่สาม ฟุกุชมิา่ – หมู่บ้านจิง้จอกแหง่จงัหวดัมยิาง ิ– ล่องเรอืครซู ชมอา่วมตัสชึมิะ – วัดโกไดโดะ – วัดซูอกินัจ ิ– วัดเอนสอึนิ – 

เซนได 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
 

 
 

จากนั้น พาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก” (Zao Fox Village) ตั้งอยู่บนภูเขาซาโอะ ใกล้กับเมืองเซนได จังหวัดมิยางิ 

เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเย่ียมชมมาตั้งแต่ปี 1990 มีสุนัขจ้ิงจอกทั้งหมด 6 สายพันธ์ุ จ านวนรวมกว่า 200 ตัว ปล่อย

ว่ิงเล่นอย่างอิสระ สุนัขจ้ิงจอกที่นี่จะค่อนข้างเชื่องและเป็นมิตรกับผู้คนที่เข้าไปเย่ียมชม อย่างไรก็ตาม การแตะต้องตัว

สุนัขจ้ิงจอกก็ควรท าด้วยความระมัดระมัง เนื่องจากบางตัวก็ยังมีสัญชาตญาณของสัตว์ป่าอยู่ นอกจากนั้นยังมีสัตว์ชนิด

อื่น ๆ ให้ไปเย่ียมชมอีกด้วย ได้แก่ กระต่าย แพะ ม้าแคระ ซ่ึงมีจ านวนไม่เยอะเท่าไรและเล้ียงแยกกันเป็นสัดส่วน 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “อ่าวมัตสึชิมะ” (Matsushima Bay)  เป็น 1 ใน 3 สุดยอดจุดชมวิวของญี่ปุ่น Nihon Sankei 

ประกอบด้วยเกาะเล็กๆกว่า 200 เกาะที่ปกคลุมด้วยป่าสน ล่องเรือรอบอ่าวมัตสึชิม่านั้น ในหนึ่งรอบระยะทาง                          

17 กิโลเมตร ใช้ เวลาทั้งหมด 50 นาที โดยทุกท่านจะสามารถมองเห็นหมู่เกาะน้อยใหญ่บนอ่าวมัตสึชิม่า                                 

ได้อย่างเด่นชัดกว่า 100 เกาะ จากทั้งหมดที่มีอยู่กว่า 260 เกาะ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ของเกาะต่างๆ

มากมาย อย่างเช่น เกาะที่มีรูปทรงแปลกตามองเห็นราวกับเป็นนักรบผู้เฝ้าประตูวัด (นิโอจิมะ) เกาะที่มีโพรงลักษณะ

คล้ายรูประฆัง (คาเนะจิมะ) และอื่นๆอีกมากมาย เป็นต้น ให้ทุกท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศ รอบๆ อ่าวและ                      

เพลิดเพลินไปกับเหล่า นกนางนวลที่บินโฉบ มาให้ได้เก็บภาพความประทับใจตลอดกการล่องเรือ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

 
 

จากนั้น หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “วัดโกไดโดะ” (Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับ

ท่าเรือมัตสึชิมะ เนื่องจากตั้งอยู่ในต าแหน่งทีโ่ดดเด่น ท าให้วัดแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสึชิมะ ถูกสร้างขึ้น

ในปี ค.ศ. 807 เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค์ ซ่ึงก่อตั้งโดยพระสงฆ์ที่ก่อตั้งวัดซูอิกันจิ (Zuiganji Temple) 

โดยรูปปั้นจะถูกน ามาให้ประชาชนได้ชมกันทุกๆ 33 ปี (คร้ังสุดท้ายที่น าออกมาจัดแสดงคือปี ค.ศ. 2006) อาคาร

ปัจจุบันได้รับการบูรณะฟื้นฟูขึ้นในปี ค.ศ. 1604 โดยขุนนางท้องถิ่น Date Masamune ด้านนอกอาคารตกแต่งด้วยไม้

แกะสลักเล็ก ๆ รูป 12 นักษัตรตามปฏิทินจันทรคติ โดยแบ่งเป็นด้านละ 3 นักษัตร โชคดีที่ในเหตุการณ์สึนามิและ

แผ่นดินไหวปี 2011 วัดโกไดโดะไม่ได้รับความเสียหายใดใด 

จากนั้น พาท่านเดินทางสู่ “วัดซอูกินัจิ” (Zuiganji Temple) เป็นวัดเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการ

ลงรักปิดทองและเพ้นท์สีประตูบานเล่ือนไว้อย่างสวยงาม ก่อตั้งคร้ังแรกในปี ค.ศ. 828 เดิมเป็นวัดนิกายเทนได และได้

ถูกดดัแปลงให้เป็นวัดเซนในช่วงสมัยคามาคูระ วัดแห่งนี้ได้สะท้อนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะได้

เป็นอย่างดี โดยบริเวณทางเข้าห้องโถงใหญ่สองข้างทางจะเรียงรายด้วยไม้สนซีดาร์ และถ้ าต่าง ๆ ที่อดีตเคยเป็น

สถานที่ท าสมาธิ ปัจจุบันเต็มไปด้วยรูปปั้นต่าง ๆ  นอกจากห้องหอหลักของวัดแล้ว ยังมีห้องครัวคูริ(Kuri) ซ่ึงอดตีใช้เปน็

ที่ส าหรับจัดท าอาหาร ทั้งหอหลักและห้องครัวได้ขึ้นบัญชีเป็นสมบัติของชาติอีกด้วย ตรงข้ามห้องครัวคูริ เป็นที่ตั้งของ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะซูอิกันจิ (Zuiganji Art Musuem) ภายในจัดแสดงสมบัติของวัด รวมถึงประตูบานเล่ือนสไลด์ทองค า 

และสิ่งประดิษฐ์ของตระกูลดาเตะ เช่น หุ่นไม้สลักเท่าขนาดจริงของ Date Masamune สวมชุดเกราะ 

จากนั้น พาท่านเดินทางสู่ “วัดเอนสึอิน” (Entsuin Temple) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1646 ตั้งอยู่ถัดจากวัดซูอิกันจิ (Zuiganji 

Temple) เพ่ือไว้ทุกข์และบูชาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาที่เสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 19 ปี ทางเข้าวัดมีสวนมอส

และหินตั้งอยู่ และด้านหลังวัดเป็นป่าไม้สนซีดาร์ส าหรับนั่งท าสมาธิ บริเวณพ้ืนที่วัดเป็นที่ตั้งของหลุมฝังศพ และรูปปั้น

ของขุนนางดาเตะหนุ่มขี่ม้าขาวล้อมรอบด้วยองค์รักษ์ผู้ภักดีที่ปลิดชีพตายตามไป ภายในหลุมฝังศพตกแต่งด้วยทองค า 

และภาพวาดหรูหรา รวมถึงสัญลักษณ์แบบตะวันตกเป็นรูปดอกจิก หัวใจ ข้าวหลามตัด โพธ์ิด า ไม้กางเขน และรูปดอก

กุหลาบที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น เนื่องจากตระกูลดาเตะมีความสนใจในคริสต์ศาสนา และเทคโนโลยีตะวันตก ห้องโถง

หลักของวัด เดิมเป็นที่พักอาศัยช่วงฤดรู้อนของ Mitsumune ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ในเอโดะ และถูกย้ายมาตั้งอยู่ที่มัตสึชิ

มะในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีสวนหย่อมอีก 2 แห่งตั้งอยู่ใกล้กับห้องโถงหลัก แห่งแรกคือสวนมอสสไตล์ญี่ปุ่น และต้น

เมเปิ้ลล้อมรอบสระน้ ารูปหัวใจ ส่วนอีกแห่งหนึ่งเป็นสวนกุหลาบสไตล์ตะวันตก ที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาพวาดในสุสาน 

จากนั้น สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางสู่เมือง “เซนได” (Sendai) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดมิยางิ (Miyagi) และยังเป็นเมืองที่

มีความเจริญและมีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku) ด้วย อีกทั้งยังมีเครือข่ายของการคมนาคมที่ส าคัญ

หลายอย่าง เช่น สนามบินนานาชาติ, ชุมสายรถไฟชินคันเซน, รถไฟใต้ดินภายในเมือง และท่าเรือต่าง ๆ เป็นเมืองที่

ได้รับฉายาว่า เมืองแห่งต้นไม้ เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งทั่วเมืองที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มร่ืน ท าให้มีจุดชม
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ซากุระและใบไม้เปล่ียนที่สวยงามอยู่ภายในเมืองหลายจุด และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญหลากหลายทั้งปราสาท วัด

วาอาราม ห้างสรรพสินค้า แหล่งช้อปปิ้ง และร้านค้าร้านอาหารต่าง ๆ อีกมากมาย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (5) 

ที่พัก :  SENDAI WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่ เซนได – ภูเขาไฟซาโอะ (นั่งกระเชา้) – ปราสาทอาโอบะ – ช้อปปิง้อจิิบนัโจ – ถนนคลสิโรด – ช้อปปิง้มติซยุเอาทเ์ลท็ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 
 

จากนั้น น าท่านเดินทางต่อไปยัง “เมืองซาโอะ” เมืองที่ตั้งอยู่ทางใต้ของแนวเทือกเขาโออุ เพ่ือเดินทางไปชมความงามของ 

“ภูเขาไฟซาโอะ” หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “โอคามะ” เทือกเขาที่สวยงามเล่ืองชื่อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น โดย

ทอดผ่านจังหวัดมิยาหงิและจังหวัดยามางาตะ ให้ท่านขึ้นสู่ยอดเขาซาโอะที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ าทะเลถึง 1,700 

เมตร ภูเขาไฟซาโอะ นั้นเคยเกิดการประทุคร้ังล่าสุด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 1895 และเหตุที่ถูกเรียกว่าโอคามะนั้น 

ก็หมายถึงหม้อเหล็ก เพราะลักษณะของปากปล่องภูเขาไฟ จะมีรูปทรงคล้ายกับหม้อเหล็กในสมัยโบราณนั่นเอง ปาก

ปล่องนั้นจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 330 เมตร ส่วนความยาวโดยรอบนั้นคือ 1,080 เมตร อีกทั้งความลึกที่วัดได้เมื่อปี 1968 

คือ 27.6 เมตร ส่วนที่สวยงามที่สุดของภูเขาไฟซาโอะนั้น คือ ตรงบริเวณปากปล่องที่มีน้ าสีเขียวขังอยู่ จนเป็นดั่ง

ทะเลสาบมรกต และเมื่อยามแสงของดวงอาทิตย์กระทบลงมายังทะเลสาบมรกตนั้น จะปรากฏความงามของ 5 เฉดสีที่

คนญี่ปุ่นเรียกกันว่า “โกชิคินูมะ” หรือ “ทะเลสาบห้าสี” นั่นเอง ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพจนจุใจ (การขึน้สู่ภูเขาซาโอะ

นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย อาจจะขึ้นชมไม่ได้ ถ้ามีฝนตก หมอกหนา หรือเหตุสุดวิสัยที่เจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นไม่

อนุญาตให้เข้าชม) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

 
 

จากนั้น หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “ซากปราสาทอาโอบะ” (Aoba Castle) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1600 โดยขุนนาง 

ศักดินา Date Masamune ส าหรับป้องกันเมือง โดยเลือกสร้างป้อมปราการไว้บนภูเขาอาโอบะ สูง 100 เมตรจาก

ระดบัเมืองด้านล่าง ในช่วง 400 ปีหลังยุคศักดินาถูกต่อต้านในช่วงสมัยเมจิ เกิดไฟไหม้ในปี 1882 และโดนระเบิดในปี 

1945 จึงท าให้ปัจจุบันเหลือเพียงเศษซากก าแพงหินด้านนอก และหอรักษาความปลอดภัย จากท าเลที่ตั้งของปราสาท

เดิม สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองด้านล่างที่งดงาม นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ประวัติศาสตร์ของปราสาท

อาโอบะ (Aoba Castle Museum) ซ่ึงอาคารมีรูปแบบเหมือนปราสาทที่เคยมีอยู่ในสมัยเอโดะ ภายในจัดแสดง

สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ และโรงละครแสดงภาพยนตร์สั้น ๆ เกี่ยวกับปราสาท 

จากนั้น น าท่านสู่ “ย่านอิจิบันโจ” ถนนช้อปปิ้งสายหลักของเมืองเซนได ที่ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่าง ๆ 

มากมายและยังเชื่อมกับเมืองราตรี “คกคุบุงโจ”  ซ่ึงเป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮกุอีกด้วย ... 

อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองเซนได เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, 

MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเคร่ืองส าอาง เป็นต้น … และพาท่าน

เดินเที่ยวที่ “ถนนคลิสโรด” (Clis Road) ตั้งอยู่ใจเมืองเซ็นไดใกล้กับสถานีรถไฟเซ็นได (Sendai Station) และสถานี
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รถไฟใต้ดินโอบะ โดริ ไอชิบันโช(Aoba-dori Ichibancho Station) ถือเป็นถนนสายช็อปปิง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมือง มีพ้ืนที่

กว้างขวางยาวไปหลายช่วงตึก โดยสินค้ามีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่อาหารท้องถิ่นหรือฟาสต์ฟู้ด ร้านคาเฟ่เก๋ ๆ ศูนย์

เกมส์ ไปจนถึงแบรนด์เนมระดบัไฮเอนเลยทีเดยีว เรียกได้ว่าไม่ว่าจะมองหา สินค้าอะไรแบรนด์ไหนถนนสายนี้มีครบ 

จากนั้น น าท่านเดินทางช้อปปิ้งที่ “มิตซุย เอาท์เล็ท” เอาท์เล็ทที่แรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกับการ เลือกซ้ือสินค้า  

“แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายทั้งแบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดังของญี่ปุ่น และสินค้าดีราคา พิเศษที่มี ให้เลือกถึง 

130 ร้านค้า ซ่ึงในบรรดาแบรนด์ดังเหล่านี้ จะมีถึง 58 แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่เพ่ิงเปิดสาขา ในฮอกไกโด และ 9 แบ

รนด์ที่เปิดตัวเป็นคร้ังแรกในประเทศญี่ปุ่น อีก 9 แบนด์ดังที่มาเปิดคร้ังแรกในญี่ปุ่น มีทั้งสินค้าส าหรับสุภาพบุรุษและ

สุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิกา รองเท้า อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio  

Folie Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

ที่พัก : SENDAI WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า สนามบินเซนได – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 11.15 – 16.05 ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

 (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน ) 

จากนัน้ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่“สนามบนิเซนได” 

1115 ออกเดนิทางจากสนามบนิเซนได โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิ XJ 627 

1605 ถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
 

หมายเหต ุ:  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิเปน็ตน้ 

** รปูถา่ยสถานทีท่อ่งเทีย่วใชป้ระกอบโฆษณาเทา่นัน้ **  

ผูใ้หญ ่ทา่นละ                                                       ทา่นละ 48,900.- บาท 

เดก็อายตุ่ ากวา่ 12 ป ี(พกักบั ผูใ้หญ ่1 ทา่น)                       ทา่นละ 44,900.- บาท 

เดก็อายตุ่ ากวา่ 12 ป ี(พกักบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ)         ทา่นละ 44,900.- บาท 

เดก็อายตุ่ ากวา่ 12 ป ี(พกักบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ)      ทา่นละ 36,900.- บาท 

พกัเดีย่วเพิม่                                                          ทา่นละ   6,000.- บาท 

มตีัว๋แลว้ลด                                                           ทา่นละ 20,000.- บาท 
 

หมายเหต ุ :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน และอัตรา

แลกเปล่ียนโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การน าสิ่งของผิด

กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่า

กรณีใดๆทั้งสิ้น 

  รูปถ่ายสถานที่ใช้ประกอบโฆษณาเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน *** 

***หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอือายกุารใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน*** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบนิ ไป - กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ทา่น  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดบัเดยีวกัน 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ไดร้ะบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกันอุบตัิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงนิ ทา่นละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกนิ 70 ปขีึน้ไป คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 50%) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนอืจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้ 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนงัสือเดนิทาง 

4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามสินน้ าใจของท่านครับ (ไม่มีก าหนด) 

5. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน้ ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 

ส าคญั ผูเ้ดนิทางทกุทา่นกรณุาตรวจสอบขอ้มลูเหล่านี ้

** เนือ่งจากมกีรณทีีถ่กูปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

หนงัสอืเดนิทางของทา่นตอ้งอยูใ่นสภาพสมบรูณไ์มช่ ารดุ เชน่ 

1. ปกหน้า-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม 

2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเล่ม 

3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทบัที่ระลึก เช่น เมื่อท่านไปเที่ยวประเทศญี่ปุน่   

ไม่ควรประทับของสถานี (Eki Stamp) และสถานที่ทอ่งเที่ยว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหน้าพาสปอร์ต 

4. เล่มหนังสอืเดินทางไมค่วรเปื่อยจากการเปียกน้ า 

5. หน้าที่มีขอ้มูลส่วนบคุคล ไมค่วรมีรอยปากกา หมึกเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เล้ียงแทะ ฯลฯ 

 

 
 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ส าหรบัการจอง กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000.- บาท    

 ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 

 

 

 

 

กรณีช าระด้วยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ท าการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านช าระเงิน

ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล  ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยในการช าระเงินของท่านเป็นส าคัญ  
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 หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คนืมัดจ าทัง้หมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วนั เก็บเงนิมัดจากทัง้หมด 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทัง้หมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจ าทีน่ัง่กับ

สายการบินและค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่

ว่ายกเลิกด้วยกรณีใด ๆ 

6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าว 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ กต็าม 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

หมายเหต ุ

1. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมอืง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอ่ืน ๆ โดยทาง

บริษัท ฯ จะแก้ไขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญท่ีสุด 

2. ทางบริษัท ฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่

ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษัท ฯ สามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมท่ีพักได้

ท าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว 

4. บริษัท ฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและอุบัติเหตุ

จากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดท่ีนั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดท่ี

นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันท้ังกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านไดน้ั่งด้วยกนั โปรดทราบ!!! ทาง

สายการบินไม่รับจองท่ีนั่ง  LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรณุาสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการออกตั๋ว เนื่องจากสาย

การบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ส าหรบัการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว 

ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามดืเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านท า

ความเข้าใจก่อนจองทัวร์ 

8. เนื่องจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรยีนแนะน าว่าให้จองห้องพักส าหรบั 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่

เสริมเตยีงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง ส าหรบัเด็กเสริมเตยีงจะสะดวกกว่า 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมอืง ถนนค่อนข้างแคบ 

รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จ าเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนังสือเดินทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือมากกว่า  6 เดือน 

11. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรอืค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัท ฯ แล้ว ทางบริษัท ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ท้ังหมด 

...โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุครัง้เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง... 
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ  ากดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร            
              
               
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ช่ือท้ังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร                ไม่ทานเน้ือววั                 ไม่ทานเน้ือหม ู              ไม่ทานสตัวปี์ก               ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา  ผูใ้หญ่      เด็ก    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด     

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง                                                                                                                      
(     ) 
    วนัท่ี      

    
 

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริการ
ของเรา 
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