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พิพิธภณัฑ์สตัว์น ำ้ คำโมะ | ชมสโนว์มอนสเตอร์ | เก็บสตรอว์เบอร์รี | กินซงั ออนเซน็ 
ลอ่งเรือแมน่ ำ้โมกำม ิ| ชมอ่ำวมตัสชึิมะ | หมูบ้่ำน โออจุิ จคู ุ| ปรำสำทสรุึกะ | ออนเซน็ 

 

 

  

SENDAI YAMAGATA FUKUSHIMA เจ้าแมงกระพรุน 7วัน 5คืน 

เดนิทาง เมษายน 2563 

ราคาแนะน าเพียง  67,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนำมบินสวุรรณภมูิ) - เซนได (สนำมบินเซนได) (TG626  23.59-08.00+1) 

วนัท่ี 2.  เซนได (สนำมบินเซนได) – เมืองซำโอะ – เทือกเขำซำโอ (นัง่กระเช้ำไฟฟ้ำชมสโนว์มอนสเตอร์) - หมูบ้่ำนสนุขัจิง้จอก - ดำเกะออนเซ็น 
วนัท่ี 3.  ฟกูชิุมะ – ทะเลสำบอินะวะชิโระ - ปรำสำทสรุึกะ - หมูบ้่ำน โออจิู จคู ุ– หน้ำผำหินโทโนะ เฮทสริึ 

วนัท่ี 4  สถำนีรถไฟแมว - จงัหวดัยำมำกำตะ – เก็บสตรอว์เบอร์รี – ลอ่งเรือแมน่ ำ้โมกำมิ 

วนัท่ี 5.  เมืองยำมำกำตะ - โกดงัซงัเคียว - พิพิธภณัฑ์สตัว์น ำ้ คำโมะ - กินซงั ออนเซ็น 

วนัท่ี 6.  เมืองมตัสชิึมะ – ชมอำ่วมตัสชิึมะ – วดัโกไดโดะ - เซนได - ช้อปปิง้อิออน นำโทริ – ช้อปปิง้ยำ่นอิจิบนัโจ 

วนัท่ี 7.  เซนได (สนำมบินเซนได) - กรุงเทพฯ (สนำมบินสวุรรณภมูิ) (TG627  11.15-16.05) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ) - เซนได (สนามบนิเซนได) (TG626 23.59-08.00+1) 

20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรรภูมิ อำคำร 1 ชัน้ 3 เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย (TG) 
พบเจ้ำหน้ำที่คอยให้กำรต้อนรับ พร้อมอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอิน 

23.59 น. ออกเดินทำงสูป่ระเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG626  
 (บริการอาหารเช้าและน า้ดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
เซนได (สนามบนิเซนได) - เมืองซาโอะ – เทือกเขาซาโอะ (น่ังกระเช้าไฟฟ้าชมส
โนว์มอนสเตอร์) - หมู่บ้านสุนัขจิง้จอกแห่งซาโอะ -  ดาเกะออนเซ็น 

08.00 น. เดินทำงถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น (เวลำท้องถ่ินเร็วกวำ่เวลำประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผำ่นขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ดำ่นศลุกำกร และรับกระเป๋ำเรียบร้อยแล้ว  

[ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับ
ได้] 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เทือกเขาซาโอะ เป็นหนึ่งเทือกเขำที่สวยงำมที่สุดแหล่งหนึ่งของเมืองยำมำกำตะ และยังเป็นแหล่ง
ทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงด้ำนน ำ้พรุ้อนและสกีรีสอร์ท ระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนจะได้ช่ืนชมกบัธรรมชำติสองข้ำงทำงที่ถกูปกคลมุ
ไปด้วยหิมะในช่วงฤดหูนำว น ำทำ่น น่ังกระเช้าไฟฟ้า (Ropeway) เพื่อช่ืนชมควำมมหศัจรรย์ของสำยลมจำกไซบีเรียที่พดัพำ
หิมะมำปกคลมุต้นสนจ ำนวนมำก เกำะเป็นผลกึน ำ้แข็งก่อตวัเป็นรูปร่ำงเหมือนปีศำจในชุดขำวจึงท ำให้ถกูกลำ่วขวญักนัว่ำ
เป็น “SNOW MONSTER” หรือ “ ปีศาจหิมะ ” ให้ทกุทำ่นได้อิสระเพลดิเพลนิกบักำรถ่ำยรูป SNOW MONSTER  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หมู่บ้านสุนัขจิง้จอกแห่งซาโอะ หมูบ้่ำนสนุขัจิง้จอกซำโอะ (Zao Fox Village) ตัง้อยูใ่กล้กบัเมืองชิโรอิชิในภเูขำของจงัหวดั
มิยำกิ เปิดให้เข้ำชมตัง้แต่ปี 1990 ภำยในหมู่บ้ำนมีสตัว์นำนำชนิดกว่ำ 100 ตวั รวมถึงสนุขัจิง้จอก 6 สำยพนัธุ์ที่วิ่งไปมำได้
อย่ำงอิสระในพืน้ที่กว้ำง ในประเทศญ่ีปุ่ น สุนขัจิง้จอกเป็นสตัว์ที่ส ำคญัชนิดหนึ่ง ตัง้แต่ระดบัชำวบ้ำนมีควำมเช่ือว่ำสนุัข
จิง้จอกมีวิญญำณของเทพอินำริโอคำมิ หรือเทพเจ้ำของศำสนำพุทธชินโตอยู่ ซึ่งเป็นเทพแห่งควำมอุดมสมบูรณ์ของ
กำรเกษตร(ข้ำว, ใบชำ) และควำมเจริญรุ่งเรือง ให้ท่ำนได้สมัผสัควำมน่ำรักของสนุขัจิง้จอก และป้อนอำหำรสนุขัจิง้จอก 
พร้อมเก็บภำพควำมประทบัใจ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Dake Hotel หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 3 
ฟูกุชิมะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ - ปราสาทสึรุกะ - หมู่บ้าน โออูจิ จูคุ - หน้าผา
หนิโทโนะ เฮทสึริ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จังหวัดฟุกุชิมะ ตัง้อยู่ทำงตอนใต้ของภูมิภำคโทโฮะคุ เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอนัดบัสำมในญ่ีปุ่ น ที่นี่ยงัคงวฒันธรรมญ่ีปุ่ น

แบบดัง้เดิมเอำไว้ได้ มีสถำนท่ีทอ่งเที่ยวที่สวยงำม อำหำรอร่อย รวมถึงเซ็นธรรมชำติที่นำ่สมัผสั 
 ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Lake Inawashiro) เป็นทะเลสำบท่ีมีขนำดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยูท่ี่เมืองอินะวะ

ชิโระ ใจกลำงของจงัหวดัฟุกชิุมะ ทะเลสำบอินะวะชิโระเกิดจำกกำรระเบิดของภเูขำไฟ ท ำให้น ำ้มีลกัษณะของธำตทุี่เป็นกรด
จนสิ่งมีชีวิตไม่สำมำรถอำศยัอยู่ใต้น ำ้ได้ ท ำให้น ำ้ใสจนได้รับขนำนนำมว่ำ “ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์” โดยเฉพำะฤดู
หนำวที่เรำจะได้เห็นภำพทิวเขำหิมะสลบัซบัซ้อนปรำกฏบนผิวน ำ้ใส อีกทัง้สำมำรถพบเห็นฝงูหงส์นบัร้อยตวัที่ลอยอยู่เหนือผิว
น ำ้ ตัง้แตพ่ฤศจิกำยน – เมษำยนของทกุปี 

 
  

ชม ปราสาทสึรุกะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน ถกูสร้ำงขึน้ครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 1384 มีทัง้หมด 5 ชัน้ เต็มไปด้วยมนต์ขลงั 
และผำ่นเหตกุำรณ์ทำงประวตัิศำสตร์มำมำกมำย ท ำให้โดนท ำลำยและสร้ำงขึน้ใหม่หลำยครัง้ โดยครัง้ลำ่สดุถกูสร้ำงขึน้ใหม่
ในปี ค.ศ. 1964 ปัจจบุนัปรำสำทสรุึกะได้เป็นพิพิธภณัฑ์จดัแสดงประวตัิศำสตร์ของเมืองไอส-ุวำคำมทัส ุรวมทัง้เคร่ืองเขินและ
ดำบโบรำณต่ำงๆ โดยเฉพำะในช่วงฤดหูนำวที่มีหิมะโปรยปรำยปกคลมุตวัปรำสำท ยิ่งสวยงำมเกินบรรยำย สว่นในช่วงฤดู
ใบไม้ผล ิสำมำรถชมซำกรุะกวำ่ 1,000 ต้นในสวนของปรำสำท ซึง่ถือเป็น 1 ใน 100 จดุชมซำกรุะท่ีสวยงำมที่สดุในญ่ีปุ่ น  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หมู่บ้านโออูจิ จูคุ เป็นบ้ำนสไตล์ญ่ีปุ่ นแบบมงุหลงั ถกูสร้ำงขึน้ในปี พ.ศ. 2183 เป็นบ้ำนพกัในสมยัเอโดะที่ตัง้อยู่ในถนนสำย
ส ำคญั ที่ใช้เช่ือมระหว่ำงเมืองไอสวุำคำมสัส ึกบัเมืองนิคโก้ ซึ่งปัจจุบนัดดัแปลงเป็นร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรที่มีของท้องถ่ินขึน้ช่ือ 
“โซบะต้นหอม” ที่ชำวญ่ีปุ่ นนิยมรับประทำน นอกจำกนีย้งัมีศำลเจ้ำและวดัประจ ำเมืองโออจิูจูค ุ โดยวดัตัง้อยู่ปลำยสดุของ
ถนนสำยหลกั ให้นกัทอ่งเที่ยวจะได้ชมทิวทศัน์อนังดงำมของเมืองได้จำกบริเวณด้ำนบนของวดั 

 
 หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ หน้ำผำหินที่ตัง้อยูต่ิดกบัแมน่ ำ้โอคำวะ โดยเช่ือกนัว่ำ หน้ำผำหินแห่งนีม้ีอำยหุลำยล้ำนปี และถกู

ธรรมชำติกดัเซำะในระยะเวลำที่ผำ่นมำ ท ำให้หน้ำผำแห่งนีม้ีรูปร่ำง หน้ำตำที่แปลกประหลำดคล้ำยๆกบัเจดีย์หินขนำดยกัษ์ 
ที่นี่มีสะพำนแขวน เรียกว่ำ สะพานฟูจิมิบาชิ ให้เดินชมวิวแม่น ำ้สีเขียวมรกตสวยงำม แถมยงัได้ดรู่องหินของหน้ำผำ และ
สมัผสักบัควำมมหศัจรรย์ของธรรมชำติในระยะใกล้ๆอีกด้วย นบัเป็นอีกหนึง่จดุชมที่ทกุทำ่นไมค่วรพลำด 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Fukushima Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 4 
สถานีรถไฟแมว - เมืองยามากาตะ – เก็บสตรอว์เบอร์รี - พพิธิภณัฑ์สัตว์น า้  
คาโมะ -โกดังซังเคียว (Sankyo Warehouses) 

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

คอยต้อนรับแขกประจ ำสถำนีแห่งนี ้นอกจำกนีภ้ำยในสถำนียงัเป็นคำเฟ่ที่ตกแต่งเอำใจคนรักแมว รวมถึงมีร้ำนขำยของที่
ระลกึมำกมำยที่บรรดำคนรักเจ้ำเลฟิ หรือทำสแมวต้องยอมควกัตงัค์ซือ้ของติดไม้ติดมือกลบัไปแนน่อน 

 เมืองยามากาตะ(Yamagata) มีพืน้ท่ีที่ใหญ่ที่สดุในแถบชำยฝ่ังทะเลญ่ีปุ่ น ตัง้อยูท่ิศใต้ของภมูิภำคโทโฮค ุเมืองหลกั คือ เมือง
ยำมำกำตะ มีช่ือเสยีงของผลผลติทำงกำรเกษตรโดยเฉพำะเชอร์ร่ี แหลง่น ำ้พรุ้อน และควำมงำมของธรรมชำติ 

 เก็บสตรอว์เบอร์รี สดๆจำกต้นมำทานได้แบบไม่อัน้ ยิง่ลกูไหนแดงรสชำติก็จะหวำนอร่อยฉ ่ำถกูใจแนน่อน  
(ทำ่นสำมำรถเก็บสตรอว์เบอร์รีได้นำนถงึ 30 นำที)

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 พิพิธภัณฑ์สัตว์น า้คาโมะ (Kamo Aquarium) ตัง้อยู่ที่ยามากาตะ พิพิธภณัฑ์สตัว์น ำ้แห่งนีม้ีตู้แมงกะพรุนยกัษ์ มีขนำด
เส้นผ่ำศนูย์กลำงถึง 5 เมตร และได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ค ว่ำเป็นที่จัดแสดงแมงกะพรุนที่มากที่ สุดอันดับ 1 
ของโลก และพิพิธภณัฑ์สตัว์น ำ้แห่งนีย้งัจดัโซนให้ควำมควำมรู้เก่ียวกบัแมงกะพรุน เพื่อให้คนที่เข้ำชมได้เข้ำใจและเรียนรู้
เก่ียวกบัสำยพนัธุ์และถ่ินที่อยู่ของพวกมนัมำกยิ่งขึน้ เวลำที่แมงกะพรุนจ ำนวนมำกว่ำยน ำ้กวดัแกว่ง พำกนัสอ่งแสงในที่มืด 
สร้ำงภำพที่สวยงำม ชวนฝัน เหมือนต้องมนต์สะกด พร้อมมุมถ่ำยรูปสวยๆอีกมำกมำย นอกจำกจะได้ตื่นตำตื่นใจกบัน้องๆ 
แมงกระพรุนแล้ว ที่นีย้งัมีร้ำนอำหำรที่น ำกะพรุนมำแปรรูปเป็นอำหำรคำวหวำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นรำเมงแมงกะพรุนและ
ไอศกรีมแมงกะพรุนแสนอร่อย รวมถึงร้ำนขำยของที่ระลกึให้ทำ่นได้ชือ้ของฝำกกลบับ้ำนได้อีกด้วย นบัเป็นอีกหนึ่งจุดชมที่ทกุ
ทำ่นไมค่วรพลำดเป็นเด็ดขำด 
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โกดังซังเคียว (Sankyo Soko) ที่เมืองซำกำตะ ซึ่งเป็นเมืองท่ำริมทะเล โกดงัแห่งนีเ้ป็นหนึ่งในฉำกที่โอชินจำกเด็กสำวที่
ยำกจนต้องจำกบ้ำนมำท ำงำนท่ีนี่ โกดงัแหง่นีถ้กูสร้ำงขึน้เมือ่ปี ค.ศ 1893 เพื่อใช้เป็นสถำนท่ีเก็บข้ำวที่จะสง่ไปยงัเมืองทำ่อื่นๆ
ในญ่ีปุ่ น ปัจจบุนัก็ยงัใช้เป็นท่ีเก็บข้ำว และท ำเป็นพิพิธภณัฑ์แสดงประวตัิศำสตร์กำรค้ำข้ำวของเมอืง และศนูย์ข้อมลูทอ่งเที่ยว 
เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวยอดนิยมที่นกัท่องเที่ยวจะได้มำชม โกดงัเก็บข้ำวโบรำณที่สร้ำงจำกไม้ มีควำมเก่ำแก่สวยงำม  ฤดูหนำว
เทำ่นจะได้สมัผสัหิมะขำวโพลน พร้อมกบัได้ชมโกดงัไม้สวยๆ ที่สร้ำงเรียงติดกนัเป็นทิวแถวมองไปไกลแบบสดุลกูหลูกูตำ เป็น
ภำพท่ีงดงำมคลำสสกิจบัตำเป็นอยำ่งยิ่ง ที่น่ียงัมีสนิค้ำอยำ่งข้ำวสำยพนัธุ์ตำ่งๆ ให้ได้เลอืกซือ้หำ รวมถึงมีสนิค้ำน่ำรักๆ อย่ำง
ตุ๊กตำโอชิน และของที่ระลกึตำ่งๆ ท่ีชวนให้ซือ้หำติดไม้ติดมือกลบัไปเป็นของฝำก 

 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั YUnohama Hotel หรือเทียบเท่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วันที่ 5 จังหวัดยามากาตะ - ล่องเรือแม่น า้โมกาม ิ- กินซัง ออนเซ็น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ล่องเรือแม่น า้โมกามิ (Mogami River Boat Ride) แม่น ำ้สำยหลกัของ จ.ยามากาตะ ท่ำนจะได้ชมบรรยำกำศทิวทศัน์ที่
สวยแปลกตำ ต้นไม้และภเูขำรอบข้ำงถกูปกคลุมไปด้วยหิมะรำวกบัดินแดนในฝัน ซึ่งกำรลอ่งเรือแม่น ำ้โมกำมิลอ่งได้ทกุฤด ู
แตจ่ะมีควำมแตกตำ่งกนัไป ในช่วงฤดหูนำวจะมีกำรติดตัง้เคร่ืองท ำควำมร้อนภำยในเรือหรือเตำโคทตัสทึี่เป็นโตะขนำดใหญ่ 
ขณะร่องเรือจะให้ควำมอบอุ่น พร้อมชมชมวิวทิวทศัน์สองข้ำงทำงของแม่น ำ้โมกำกิอนังดงำม (ละครโอชินก็ได้มาถ่ายท า
ฉากที่โอชินล่องเรือที่แม่น า้โมกามิแห่งนี)้ 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 กินซังออนเซ็น (Ginzan Onsen) หมู่บ้ำนออนเซ็นที่ยงัคงหลงเหลืออำคำรบ้ำนเรือนดัง้เดิมชวนให้คิดถึงให้เห็นกันอยู่ใน
ปัจจบุนั โดยอบอวลไปด้วยบรรยำกำศสไตล์ญ่ีปุ่ นช่วงต้นศตวรรษที่ 20 บรรยำกำศของหมู่บ้ำนที่เรียงรำยไปด้วย เรียวกงัไม้
เลียบแม่น ำ้ยงัคงมีให้เห็นกนัอยู่จนถึงทกุวนันี  ้เพลิดเพลินกบักำรชมอำคำรบ้ำนเรือนเก่ำแก่ กินซังออนเซ็นมีคุณสมบตัิเป็น
ออนเซ็นก ำมะถนัใสไม่มีสีและมีรสเค็มเล็กน้อย โดยว่ำกนัว่ำมีสรรพคณุช่วยรักษำบำดแผลโดนบำด , บำดแผลไฟไหม้, โรค
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ผิวหนงัเรือ้รัง, โรคเรือ้รังยอดฮิตของผู้หญิง และโรคหลอดเลอืดแข็ง (ไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น 500-3,000 เยน) 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Kaminoyama Hotel หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 6 เมืองมัตสึชมิะ - ชมอ่าวมัตสึชมิะ - วัดโกไดโดะ - เซนได - ช้อปป้ิงออิอน นาโทริ 
- ช้อปป้ิงย่านอจิบินัโจ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองมัตสึชิมะ(Matsushima) ตัง้อยู่นอกเมืองเซนได จุดที่มีช่ือเสียงที่สดุคืออ่ำวมตัสึชิมะ ที่ติดอนัดบั 1 ใน 3 วิวที่สวยงำม

ที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น เมืองที่มีช่ือเสยีงมำตัง้แตส่มยัอดีต และในปัจจุบนัยงัคงควำมงำมนัน้เอำไว้ ในปีค.ศ. 2013 เป็นเมือง
ทอ่งเที่ยวริมอำ่วมตัสชิึมะ ที่มีเกำะน้อยใหญ่มำกมำย ด้วยเกำะน้อยใหญ่พวกนีช้่วยลดแรงกระแทกของคลืน่ยกัษ์ ท ำให้มตัสชิึ
มะได้รับผลกระทบจำกสนึำมิ ปี 2011 ไมม่ำกเทำ่กบัเมืองริมทะเลอื่นๆในแถบนี ้ และเป็นแหลง่เลีย้งหอยนำงรมด้วย  

 ชมอ่าวมัตสึชิมะ ติดอนัดบั 1 ใน 3 วิวที่สวยงำมที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น อ่ำวนีย้งัได้รับรำงวลั “อ่าวที่งดงามที่ สุดในโลก” 
รองจำกอำ่วของมหำวิหำรมงต์ ชำน มิเชล ที่ประเทศฝร่ังเศส และอ่ำวซำนฟรำนซิสโก ของประเทศอเมริกำ และเปนอ่ำวแรก
ของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีได้รับรำงวลันี ้ที่น่ีจึงเป็นสถำนีท่ีซึง่ควรแวะไปเที่ยวชมมำกที่สดุแหง่หนึง่เมื่อทำ่นเดินทำงมำถึงเมืองเซ็นได 

 
 วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นวดัขนำดเล็ก ติดกับท่ำเรือมตัสึชิมะ ตัง้อยู่ในต ำแหน่งที่โดดเด่น ท ำให้วัดแห่งนี ้

กลำยเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองมตัสชิึมะ สร้ำงขึน้ในปี 807 เป็นที่ประดิษฐำนของพระพทุธรูป 5 องค์ ซึ่งก่อตัง้โดยพระสงฆ์ที่
ก่อตัง้วดัซูอิกนัจิ (Zuiganji Temple) โดยรูปปัน้จะถกูน ำมำให้ประชำชนได้ชมกนัทกุๆ 33 ปี (ครัง้สดุท้ำยที่น ำออกมำจดัแสดง
คือปี 2006) 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
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 ช้อปปิง้ อิออน นาโทริ ห้ำงสรรพสินค้ำที่มีสำขำอยู่ทัว่ประเทศญ่ีปุ่ น มีร้ำนค้ำที่หลำกหลำยมำกกว่ำ 150 ร้ำน เช่น MUJI, 
100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้ำนขำยเคร่ืองกีฬำ และซุปเปอร์มำร์เก็ตขนำดใหญ่ ให้ทำ่นได้เก็บ
จดักำรลสิต์ของฝำกมำจำกคนท่ีบ้ำนได้อยำ่งครบครันเต็มที่ 

 ย่านอิจิบันโจ เป็นแหลง่ช้อปปิง้ในใจกลำงเมืองเซนได ที่ประกอบด้วยถนนช้อปปิง้หลำยสำย จึงได้ช่ือว่ำเป็นถนนช้อปปิ้งที่
ใหญ่ที่สดุในภูมิภำคโทโฮคุ ตลอดสองข้ำงทำงของถนนนัน้เต็มไปด้วยร้ำนค้ำมำกมำย เช่น ของแบรนด์เนมต่ำงๆ ร้ำนขำย
สนิค้ำแฟชัน่พวกเสือ้ผ้ำ รองเท้ำเคร่ือง ประดบั ร้ำนขำยยำ ร้ำนขำยสนิค้ำ 100 เยน ตลอดจนร้ำนอำหำร ในช่วงเทศกำลต่ำงๆ 
โดยเฉพำอย่ำงยิ่งช่วงเทศกำลคริสต์มำสที่จะมีกำรจดัแสดงไฟไว้ตลอดเส้นทำง รวมทัง้มีกำรตัง้ต้นคริสต์มำสและประดบัไฟ
เอำไว้ตำมจดุตำ่งๆ พร้อมด้วยเสยีงเพลงที่เข้ำกบับรรยำกำศ 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 เซนได (สนามบนิเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ)  
(TG627 11.15-16.05) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินเซนได 
 ถึง สนำมบินเซนได ท ำกำรเช็คอิน และโหลดกระเป๋ำสมัภำระ 

11.15 น. น ำทำ่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG627  (บริการอาหารและน า้ดื่มบนเคร่ือง) 
16.05 น. เดินทำงถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

 
 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจ 

มีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

  



 

โค้ดทัวร์ JPGT-124 

 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  กำรเดินทำงในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้ โดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักล่ำว 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดนิทำง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้ำต้องออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ำกรุ๊ปมี

กำรคอนเฟิร์มเดนิทำงก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทำงบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  กำรช ำระคำ่บริกำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทำง 

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

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ  
12 ปี (เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

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

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 
ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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4. กำรยกเลิกำรเดนิทำง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนกำรเดนิทำง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทำง คืนคำ่ใช้จำ่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทำง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทำง เก็บคำ่ใช้จำ่ย ทำ่นละ 15,000 บำท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวำ่ 15 วนักำรเดนิทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคำ่ใช้จำ่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรำนต์ เป็นต้น บำงสำยกำรบิน
มีกำรกำรันตีมัดจ ำท่ีนั่งกับสำยกำรบินและค่ำมัดจ ำท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำ
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรำยกำรเดนิทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคำ่ทวัร์ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส ำคญั!! บริษัทท ำธุรกิจเพื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนัน้ ไม่สนบัสนนุให้ลกูค้ำเดินทำงเข้ำประเทศญ่ีปุ่ นโดย
ผิดกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเข้ำเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กบักำรพิจำรณำของ
เจ้ำหน้ำท่ีเท่ำนัน้ ลูกค้ำทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองด้วยตวัของท่ำนเอง ทำงมคัคุเทศก์ไม่
สำมำรถให้ควำมชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่
เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมัดจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คำ่ตัว๋โดยสำรเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัร์ข้ำงต้น 

 กรณีท่ำนมีควำมประสงค์จะต้องกำรปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จำกชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจำกบตัรสะสมไมล์ จะต้องด ำเนินก่อนเดินทำง 7 วนัล่วงหน้ำ และถ้ำโดยกำรช ำระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท ำท่ีเคำน์เตอร์สนำมบนิ ณ วนัเดนิทำง เทำ่นัน้  

2.  คำ่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมท่ีระบไุว้ในรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเทำ่ 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คำ่อำหำร คำ่เข้ำชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนิด ตำมท่ีระบไุว้ในรำยกำรทวัร์ข้ำงต้น 
4.  เจ้ำหน้ำท่ีบริษัท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุท่ำนตลอดกำรเดนิทำง 
5.  คำ่น ำ้หนกัสมัภำระรวมในตัว๋เคร่ืองบินกำรบินไทย 20 กิโล  คำ่ประกนัวินำศภยัเคร่ืองบินตำมเง่ือนไข

ของแตล่ะสำยกำรบนิท่ีมีกำรเรียกเก็บ 
6.  คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่ำงกำรเดนิทำง คุ้มครองในวงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รักษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้ำท่ำนใดสนใจ...ซือ้ประกันกำรเดินทำงส ำหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล 
เพิ่มเตมิกบัทำงบริษัทได้ **  
-เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
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    -เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
**ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรือน้อยกวำ่ 75 ปี **  
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ล้ำนบำท] 
**ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยนุ้อยกวำ่ 16 หรือมำกกวำ่ 75 ปี **  
  [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 

7.  ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจำ่ย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คำ่ท ำหนงัสือเดินทำงไทย และเอกสำรตำ่งด้ำวต่ำงๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูต
ก าหนด) 

2.  คำ่ใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอำทิเช่น คำ่อำหำร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรีด ค่ำ
โทรศพัท์  

3.  คำ่ภำษีน ำ้มนั ท่ีสำยกำรบนิเรียกเก็บเพิ่มภำยหลงัจำกทำงบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คำ่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บำท /ทริป/ทำ่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดนิทำงในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทำ่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บค่ำน ำ้มันและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทำง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำอนัเน่ืองจำกสำเหตตุำ่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนดั

หยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำม
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิ่งของสญูหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน
เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ทัง้หมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ำ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภำวะอำกำศ 

กำรเมือง สำยกำรบิน และรำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตรำ

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
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รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จำกมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ ำนกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 
15 วนั ไมว่ำ่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรท่องเท่ียว เย่ียมญำต ิหรือธุรกิจ อำจจะมีกำร ถกูตรวจสอบเอกสำร
ในขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง เพื่อเป็นกำรยืนยนัว่ำมีคณุสมบตัใินกำรเข้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสำรท่ีอำจจะต้องใช้ในกำรพิจำรณำกำรอนญุำตให้เข้ำประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสำรเร่ืองท่ีพกัทำง
บริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บักำรพิจำรณำของกองตรวจคนเข้ำเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขำออกจำกประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่ำทำ่นสำมำรถรับผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยท่ีอำจเกิดขึน้ระหวำ่งท่ีพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมำยเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวำ่งท่ีพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม และ

อ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทำงอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอำยกุำรใช้งำนเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท ำในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมำย และเข้ำข่ำยคณุสมบตัเิพ่ือ

กำรพ ำนกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนกำรขอเข้ำประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลำกำรพ ำนกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิำรถกูสง่ตวักลบัจำกประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลำของกำรถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้ำประเทศ และไมเ่ข้ำขำ่ยคณุสมบตัิท่ีอำจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้ำประเทศ 


