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SENDAI AKITA FUKUSHIMA 6D4N 

ซุปตาร ์“เหมาล าแหง่ความสขุ” 

ก าหนดการเดนิทางครสิตม์าสและปีใหม ่2566 

 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
บนิตรงลงเซ็นได สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธ ิ ์ณ ศาลเจา้อเิดฮะ 

ชมววิภูเขาโมรโิยชสิวยๆ ดว้ยกระเชา้ อนัขึน้ชือ่ ลอ่งเรอืชมความงามแมน่ า้โมงาม ิ

สมัผสัความงามของแหลง่ออนเซ็นชือ่ดงั ในหุบเขาโอยะสเึคยีว และกนิซนัออนเซ็นอนัเลือ่งชือ่ 

เทีย่วชม ปราสาททสรุึงะ หรอื ปราสาทไอส ึวาคามตัส ึสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตรซ์ามูไร 

แวะชมความนา่รกัของนอ้นจิง้จอกทีห่มูบ่า้นจ ิง้จอกญีปุ่่ น ภูเขาซาโอะ  

เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออุจ ิจุค ุและหมูบ่า้นซามูไรคาคโุนดาเตะ อคติะ 

ชอ้ปป้ิงจุใจ ณ เมอืงเซนไดทีถ่นนช็อปป้ิงครสิโรด แชอ่อนเซ็น ณ เมอืงอคติะ 
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มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหตุ ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี 12,000 บาท/ทา่น 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย 

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

เทีย่วบนิ TGXXX เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

23.00 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิเซนได ณ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TGXXX (บรกิาร

อาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) 
 

วนัทีส่อง สนามบนิเซ็นได - แหล่งออนเซ็นในหุบเขาโอยาสเึคยีว – กระเชา้ภูเขาโมรโิยช ิ- หมู่บา้น

ซามูไรคาคุโนะดาเตะ - จงัหวดัอคติะ 

07.10 น. เดนิทางถึง สนามบนิเซ็นได (Sendai Airport) น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อ

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

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 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.- 
 

 

ค
ร
สิ
ต
ม์
า
ส

 
ปี
ให
ม

 ่



TG002 SDJ-SDJ DEC-JAN (Update 15/10/22) 

น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัอากติะ แหลง่ ออนเซ็นในหุบเขาโอยาสเึคยีว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.40 ชัว่โมง) หุบเขาโอยาสเุคยีวเป็นหุบเขารูปตวั V ลกึ 60 เมตรซึง่เกดิขึน้จากการกดัเซาะของแม่น ้า

ไหลแรงสองฝ่ังอย่างยาวนาน ทางเลยีบหุบเขามีทีพ่ักออนเซ็นราว 10 หลังวางเรียงรายอยู่ มทีัง้บ่อ

น ้าแร่กลางแจง้ที่รายลอ้มดว้ยเสยีงล าธารและทวิทัศนท์ี่งดงามของธรรมชาต ิบ่อแช่เทา้ น ้าพุส าหรับ

ดืม่ และมหาน ้าพุโอยาสุเคียวไดฟุนโตที่ท่านควรจะลองไปชมดว้ย ในทุกฤดู ท่านสามารถเดนิลง

บันไดเลยีบหนิลงหุบเขาได ้เพือ่ไปชมน ้าพุรอ้น 90 องศาทีพุ่่งออกมาจากซอกหนิในพืน้หุบเขาไดด้ว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

น าท่านเดนิทางไปชมความงามของหมิะที่ปกคลุม ภเูขาโมรโิยชดิว้ยกระเชา้ ไปที่ยอดเขาทีม่ี ตน้

อาโอโมร ิโทโดมาส ึ(Abies mariesii) อยู่มากมาย โดยจะใชเ้วลาประมาณ 20 นาทีจากสถานี 

Summit โดยกระเชา้ของอานิสก ีจากนัน้เดนิต่อไปอกี 5 นาที ที่ยอดเขาจะมลีานที่ใชเ้วลาประมาณ 

30 นาทีต่อรอบ ที่ใหท้่านสามารถเพลดิเพลนิไปกับตน้ไมท้ี่ปกคลุมไปดว้ยน ้าคา้งแข็งภูเขาโมรโิยชิ

เป็นหนึง่ในไม่กีแ่ห่งทีส่ามารถสมัผัสธรรมชาตขิองอะคติะไดต้ลอดทัง้ปี 

มุ่งสูเ่มอืงเซมโบคุ ยอ้นยุคท่องอดตีทีเ่มอืงเกยีวโตนอ้ยแห่งโทโฮคุ “คาคุโนะดาเตะ”  

ฉายามาจากบา้นซามูไรและภูมทิัศน์เก่าแกข่องเมืองที่ยังถูกรักษาไวเ้ป็นอย่างดี ท าใหนั้กท่องเที่ยว

สามารถเขา้มาสมัผัสบรรยากาศเมอืงญีปุ่่ นในอดตีไดอ้ย่างเต็มที ่ใหท้่านไดเ้ดนิชมถนนบา้นซามูไรซึง่

เป็นแลนดม์าร์คของเมืองคาคุโนะดาเตะ ในฤดูหนาวหิมะสีขาวที่ปกคลุมตัดกับเน้ือไมส้ีเขม้ของ

คฤหาสน์ตา่งๆ จะใหบ้รรยากาศเงียบสงบสขุุมเยือกเย็น เรียกไดว้า่เป็นถนนเสน้หนึ่งที่มีเสน่หน่์าเดนิ 

หากเดนิเลน่จนเมือ่ย ก็สามารถน่ังรถลากชมเมอืงได ้ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั  Akita Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

ใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะท าให้

ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม ศาลเจา้อเิดฮะ – ลอ่งเรอืแมน่ า้โมงาม ิ– แหลง่ออนเซ็นเกา่แกก่นิซนั - จงัหวดัยามากาตะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

08.25 น. น าท่านสูภู่เขาฮากูโระ อนัเป็นทีต่ ัง้ของศาลเจา้อเิดฮะ ป็นภูเขาที่มีเสน้ทางเขา้ถงึไดง้่ายที่สุดใน

บรรดาภูเขาทัง้ 3 แห่งของเดวะซังซัน บนยอดเขาเป็นที่ตัง้ของศาลเจา้ฮากูโระซัง ซึง่เป็นที่เดยีวที่

เปิดใหเ้ขา้ชมไดต้ลอดทัง้ปี เป็นภูเขาตัวแทนของการเกดิใหม่ โดยจะตอ้งมาเยี่ยมชมศาลเจา้แห่งน้ี

เป็นอันดับแรก เมื่อเดนิขึน้ไปไดป้ระมาณ 10 นาที จะพบกับเจดยี์ 5 ชัน้กลางป่าสนซีดาร ์นับเป็น

สมบัตลิ ้าค่าของชาต ิซึง่สรา้งขึน้ครัง้แรกในปี 937 นอกจากน้ียังมีโรงน ้าชาใหบ้รกิารนักท่องเที่ยวที่

เดนิทางไกลมาอย่างเหน่ือยลา้ดว้ยน ้าชา ขนม ของทีร่ะลกึ 

09.50 น. จากนัน้น าทุกท่านไป น ัง่เรอืลอ่งแมน่ า้โมกาม ิแบบในกลอนของกวไีฮค ุมาสโึอะ บาโชะ ทวิทัศน์ที่

ปกคลุมไปดว้ยหมิะที่ชวนใหน้ึกถงึภาพเขยีนดว้ยหมกึและหุบเขาโมกามทิี่แสดงความงดงามใหเ้ห็น 

เพลนิตาไปกบัทวิทัศนจ์ากการลอ่งเรอืลงเสน้ทางบาโชะ คอ่ยๆ เคลือ่นไปอย่างชา้ๆ ขณะฟังเพลงบน

เรอืที่ขบัรอ้งอย่างยิง่ใหญ่โดยกัปตนัเรอื และในฤดหูนาวจะยังมกีจิกรรม “เรอืโคทตัส”ึ ซึง่จะใหท้่าน

เพลดิเพลนิไปกบัววิทีส่วยงามจากบนเรอื  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

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

ชั่วโมง) หมู่บา้นออนเซ็นเล็กๆกลางหุบเขา ประวัตยิาวนานกว่า 100 ปี โดยหมู่บา้นน้ีเดมิที เป็น

หมู่บา้นเหมืองแร่มาก่อน หลังปิดการท าเหมืองไป ก็กลายมาเป็นหมู่บา้นออนเซ็นอย่างเดียว ที่น่ี
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ประกอบดว้ย เรยีวกงัมากมายสไตลต์ะวันตกทีส่รา้งจากไมห้ลายชัน้ ไดร้ับการปลูกสรา้งตัง้แต่ปลาย

สมัยไทโชถงึโชวะตอนตน้ สามารถสมัผัสกบัภูมปิระเทศอนัเป็นเอกลกัษณข์องบา้นเรอืนยุคเกา่ (ราคา

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

เดนิทางสูจ่ังหวดัยามากะตะ เขา้ทีพ่ักเพือ่ใหท้่านไดพ้ักผ่อนตามอธัยาศยั 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5)  

ทีพ่กั Yamagata Grand Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงไอสุวากามตัส ึ- ปราสาทสรึุกะ - วดัเอ็นโซจ ิ- หมู่บา้นโบราณโออุจ ิจคูุ - หนา้ผาลา้นปี

โทโน เฮทสรึ ิ– เมอืงฟุกชุมิา่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไอสุวากามตัส ึเป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามูไร ไม่วา่จะเป็นปราสาท

หรือตวัเมอืงที่ยังคงสัมผัสไดถ้งึกลิน่อายของยุคสมัยโบราณ นอกจากน้ีไอสยุังมมีนตเ์สน่หเ์รื่องของ

ออนเซ็น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม 30 นาท)ี  

วดัเอ็นโซจ ิ(Enzoji) วดัชือ่ดงัประจ าย่านไอสปุระวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 1,200 ปี มชีือ่เรยีกเต็มๆ วา่ 

Fukuman Kokuzo Bosatsu Ensoji ซึง่เป็นหนึ่งในสาม สถานที่สักการะพระโพธสิัตวโ์คคุโซที่

ส าคัญของญี่ปุ่ น เป็นวัดเก่าแก่ที่ ถูกกอ่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.807 โดยนักบวชชือ่ Tokuichi Daishi แห่ง

เมอืงไอส ุจุดเด่นของวดัแห่งน้ีคอืโถงระเบยีงของอาคารหลักทีต่ัง้อยู่บนหนา้ผาขนาดใหญ่เดมิทีสรา้ง

มาจากไม ้ตามประวตัศิาสตร ์วดัแห่งน้ีไดร้ับไมศ้กัดิส์ทิธิม์าจากพระเกจสิมัยราชวงศถ์ัง เมือ่น ากลบัมา

ญีปุ่่ น ท่านไดแ้บ่งตน้ไมอ้อกเป็น 3 สว่น โยนลงสูท่ะเล และไมด้งักลา่วไดล้อยไปยังบรเิวณจังหวดั อิ

บาราก ิชบิะ และ ฟกุชุมิะ อกีทัง้ท่านโคโบไดช ิยังไดใ้ชไ้มศ้กัดิส์ทิธิแ์กะสลกัเป็นพระโพธสิตัวโ์คคโุช

ขึน้มา กอ่นทีจ่ะมกีารสรา้งวหิารวดัในปีค.ศ. 807  

น าท่านเยี่ยมชม ปราสาทสรึกุะ (Tsuruga Castle) หรอื ปราสาทนกกระเรียน เป็นเพียงแห่งเดยีวที่

ยังคงเอกลกัษณด์ัง้เดมิของญีปุ่่ นไว ้ปราสาทหลงัคาสเีเดงอนัเป็นสญัลกัษณแ์ห่งเมืองไอสวุาคามัทซ ึ

ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซ ึเดมิมีชือ่ว่า ปราสาทคุโระคะวะ (Kurokawa Castle) 

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

หนักและไดม้ีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพียง 5 ชัน้เท่านัน้ HILIGHT!!! ปราสาท

แห่งน้ี ถอืเป็นอนุสรณส์ถานทีย่ังทิง้ร่องรอยของเหลา่นักรบซามูไรกลุม่สดุทา้ยในญีปุ่่ น ทีไ่ดเ้ลอืกปลดิ

ชพีตวัเองลง ณ สถานทีน้ี่  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นโออจุ ิจคูุ (Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี  บา้น

โบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองส าคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมื่อหลายรอ้ยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญี่ปุ่ น

โบราณทีมุ่งหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมี

บา้นโบราณประมาณ 40-50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งน้ี

เป็นเสมอืนแหลง่ที่พัก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ีชือ่วา่ถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้น้ีเคยเป็นเสน้ทางหลัก

ในการคมนาคมและการคา้ เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจจิูคุไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่

ปลูกสรา้งอันทรงคณุคา่ของชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโออจุ ิจูคไุดร้ับการบูรณะ
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ใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของที่ระลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พื้นเมอืง รา้นอาหารและที่พักแบบญีปุ่่ นเพื่อ

ดงึดดูนักท่องเทีย่ว ปัจจุบันมนัีกท่องมาเยีย่มชมหมู่บา้นน้ีกวา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี  

 เดนิทางสู่ โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรือ หนา้ผาลา้นปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาที) 

เป็นความสวยงามที่ธรรมชาตสิรา้งขึน้ โดยหนา้ผารมิแม่น ้าโอคาวะน้ี ถูกกัดเซาะโดยน ้าที่ไหลผ่าน 

กว่าจะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ที่สวยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็น

ภาษาถิน่ของไอส ึแปลว่า หนา้ผา และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชันๆ ที่ดูคลา้ยกับเจดยี ์จงึเป็น

ทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารูปเจดยี ์น าท่านเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 

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

หลักของนักท่องเที่ยวในการมาชมทัศนียภาพอันงดงามตลอดทัง้ปี สู่ หมูบ่า้นสุนขัจ ิง้จอกซาโอะ 

(Zao Kitsune mura) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) มอีาณาบรเิวณถงึ 18,000 ตารางฟุต 

รวบรวมเอาสนัุกจิง้จอกหลายหลายสายพันธ ์หลากส ีทีญ่ีปุ่่ นนัน้เชือ่วา่จิง้จอกเป็นผูส้่งสารของ Inari 

Okami เทพเจา้ชนิโตดา้นความอดุมสมบรูณ์ ทีน่ี่แบ่งออกเป็นสองโซน คอืโซนสตัวท์ีอ่ยู่ในกรง มี

ทัง้ แพะ แกะ กระตา่ย มา้ สนัุขจิง้จอก ซึง่สามารถใหอ้าหารได ้กบัโซนเปิดทีม่จี ิง้จอกเดนิไปมา อสิระ

ใหท้่านชมความน่ารัก ขนฟตูวันุ่มของสุนัขจิง้จอกตามอัธยาศยั ขอ้ควรระวงั เน่ืองจากสนัุขจิง้จอกถงึ

จะเป็นแบบเลีย้ง แต่บางตัวยังมีสัญชาตญิาณเดมิอยู่ ดังนัน้ ควรปฏบิัตติามคูม่ือการท่องเที่ยวที่ทาง

เจา้หนา้ที่ของหมู่บา้นแจกใหอ้ย่างเคร่งครัด และหากตอ้งการถ่ายรูปหรอืสมัผัสตวัสนัุขจิง้จอกจะตอ้ง

แจง้เจา้หนา้ทีห่รอือยู่ในสายตาเจา้หนา้ทีทุ่กครัง้ ทัง้น้ีเพือ่ความปลอดภัยของตวันักท่องเทีย่วเอง 

พาท่านเดนิทางสู ่เมอืงเซนได (Sendai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมืองหลวงของ 

จงัหวดัมยิาง ิและยังเป็นเมอืงที่มคีวามเจรญิและมขีนาดใหญ่ทีส่ดุของภมูภิาคโทโฮคุไดร้ับฉายาว่า 

เมอืงแห่งตน้ไม ้เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งทั่วเมืองที่เต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรื่น เซนไดมี

สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญหลากหลายทัง้ปราสาท วดัวาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง และ

รา้นคา้รา้นอาหารตา่งๆ อกีมากมาย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)  

จากนัน้น าท่านชม ซากปราสาทเซ็นได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาที) สรา้งขึน้ในปี 1600 โดยขุนนางนามว่า ดาเตะ มาซามูเนะ สรา้งขึน้ส าหรับป้องกัน

เมือง ปราสาทแห่งน้ีลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้า ภูเขาและป่าซึง่ยังคงอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาต ิแม ้

ปัจจุบันเหลอืเพียงเศษซาก แตก่ าแพงหนิและประตนัูน้ไดร้ับการบูรณะขึน้ใหม่อกีครัง้ จากท าเลทีต่ัง้

ของบรเิวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นววิทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองเซนไดได ้ถนนคลสิโรด 

(Clis Road) ถนนสายช็อปป้ิงทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืง มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายตัง้แตอ่าหารทอ้งถิน่

หรอืฟาสตฟ์ู้ด รา้นคาเฟ่เก๋ๆ  ศนูยเ์กมส ์ไปจนถงึแบรนดเ์นมระดบัไฮเอน HILIGT!!! ส าหรับย่านน้ีคอื 

คาเฟ่นกฮกูฟุคุโระ (Fukuro Café) ตัง้อยู่ตกึทีอ่ยู่หลังรา้น Gucci มีค่าเขา้ 1,200 เยน ซึง่ราคาน้ี
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รวมกับคา่เครือ่งดืม่แบบไม่อัน้ โดยจะมนีกฮูกทีถู่กฝึกจนเชือ่งอยู่หลากหลายสายพันธุ ์แต่ละตวัลว้นมี

ความน่ารักที่ต่างกันไป ที่ส าคัญยังสามารถลูบหรือจับไดภ้ายในการดูแลของพนักงานผูช้ านาญการ 

อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงและอาหารค า่ตามอธัยาศยั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ .. ชม.) 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  HOTEL METROPOLITAN SENDAI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั    

วนัทีห่ก  สนามบนิเซ็นได – ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) หรอืขา้วกลอ่งทีท่างเราจดัเตรยีมให ้

  น าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนิเซ็นได 

 

08.20 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TGXXX 

13.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง** 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วนัเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเง ือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

 

(..............................................................) 

 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


