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บินตรงสูเ่ซนได | เที่ยวเต็มวนัไมมี่อิสระ | นัง่กระเช้าชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี  
ลอ่งเรือเกบิเค | ชมสระนํา้5สี | ชมลําธารโออิราเสะ| อาหาร12มือ้ | พกัออนเซน 3 คืน  

 

 

  

SENDAI PREMIUM AUTUMN 7วัน 5คืน 
เดินทาง พฤศจกิายน 2562  

ราคาเร่ิมต้นเพียง 41,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – เซนได (สนามบนิเซนได) (TG626 23.50-07.30+1) 

วนัท่ี 2.  เมืองมตัสชึิมา่ - วดัเอนสอึิน-ทานอาหารท้องถิ่น (วงัโก๊ะโซบะ)-เมืองฮิราซูม-ิวดัชซูอนจ-ิลอ่งเรือเกบเิค  
วนัท่ี 3.  เมืองฮาจิมนัไต-ทะเลสาบโทวาดะ-เทือกเขาฮกัโกดะ-นัง่กระเช้าชมววิใบไม้เปล่ียนสี-ลําธารโออิราเสะ 

วนัท่ี 4.  ทะเลสาบทาซาวา่-หมูบ้่านซามไูรคะคโุนะดาเตะ-หบุเขาดะคกิะเอริ-กินซงั ออนเซ็น 

วนัท่ี 5.  เมืองคติะกาตะ-เดนิเลน่ชมเมืองคติะกาตะ-หมูบ้่าน โออจุิ จคู ุ

วนัท่ี 6.  สระนํา้ 5 สี-นํา้ตกอะควิ โอตากิ- ช้อปปิง้อิออน นาโทริ-เมืองเซนได-เซนได อิซุม ิพรีเม่ียม เอาท์เลท็ 

วนัท่ี 7.  เซนได (สนามบนิเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ (TG627 11.15-16.05) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เซนได (สนามบินเซนได) (TG626 23.50-07.30+1) 

20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรรภูมิ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย ( TG) 
พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ พร้อมอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.50 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ ไทย เที่ยวบนิที่ TG626 บริการอาหารเช้าและน า้ดื่มบนเคร่ือง 

วันที่ 2 
เซนได (สนามบินเซนได) - เมืองมัตสึชิม่า - วัดเอนสึอิน - ทานอาหารท้องถิ่น 
(วังโก๊ะโซบะ) - เมืองฮิราซูมิ - วัดชูซอนจิ - ล่องเรือเกบิเค 

07.30 น. เดนิทางถึง  สนามบนิเซนได  ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ดา่นศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [สําคญัมาก!!ไมอ่นญุาตให้นําอาหารสด จําพวก 

เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้] 
 มัตสึชม่ิา(Matsushima) เป็นเมืองทางชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของเซนได อ่าวมตัสึชิม่าได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 3 

ดนิแดนท่ีงดงามท่ีสดุในญ่ีปุ่ น ท่ีมีเกาะน้อยใหญ่อยู่มากมาย 
 วัดเอนสึอิน (Entsuin Temple) เป็นวดัเก่าแก่ใน  Matsushima เมืองริมทะเลเล็กๆ ท่ีมีเกาะน้อยใหญ่ ท่ีน่ีมีสวนสวยงาม 

สงบร่มร่ืน โดยเฉพาะในช่วงเดือนตลุาคม-พฤศจิกายน ท่านจะได้ช่ืนชมบรรยากาศใบไม้เปล่ียนสีสวยๆอย่างเพลิดเพลิน ท่ีน่ียัง 
เป็นวดัหนึ่งในสามวดัท่ีมีทิวทศัน์งดงามท่ีสดุของญ่ีปุ่ นอีกด้วย สร้างขึน้ในปี 1646 เพ่ือไว้ทุกข์และบูชาเทพ Mitsumune เทพ
แห่งความเมตตาท่ีเสียชีวติเม่ืออายเุพียง 19 ปี บริเวณพืน้ท่ีวดัเป็นท่ีตัง้ของหลมุฝังศพ และมีรูปปัน้ของขนุนางดาเตะหนุ่มข่ีม้า
ขาวล้อมรอบด้วยองค์รักษ์ผู้ภกัดีท่ีปลดิชีพตายตามไป 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ทานอาหารท้องถิ่น วังโก๊ะโซบะ(WANKO SOBA) 

 เมืองฮริาซูมิ มรดกโลกแห่งภมูภิาคโทโฮก ุตัง้อยู่ในพืน้ท่ีตะวนัออกเฉียงใต้ของจงัหวดัอิวาเตะ มีประวตัศิาสตร์อนัยาวนาน 
 วัดซูซอนจิ (Chusonji Temple) ตัง้อยู่บนภูเขาคนัซาน เมืองฮิราอิซูมิ  เป็นวดัพทุธนิกายเทนไดท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงมาก

ท่ีสดุแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่ น ก่อตัง้ปี 850 โดยเอนอิน พระสงฆ์ระดบัสงูของภเูขาฮิเออิ และมีผู้ดําเนินการก่อสร้างทัง้หมดคือ คิโยฮิ
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ระ ซึ่งเป็นผู้ก่อตัง้ตระกลูโอช ูฟจูิวาระ  วัดซูซอนจ ิถือว่าเป็นหน่ึงในมรดกโลก ท่ีควรคา่แก่การมาเย่ียมชมอย่างมาก ความ
วจิิตรงดงามของตวัอาคารเก่าแบบญ่ีปุ่ นท่ีผสมผสานกบัการจดัสวนแบบญ่ีปุ่ น มองดคูล้ายภาพวาดท่ีงดงามมากๆ บรรยากาศ
ภายในวดันัน้จะเตม็ไปด้วยความร่มร่ืนเน่ืองจากวา่ตัง้อยู่บนเขาทําให้มีต้นไม้ปกคลมุตลอดทัง้ทางเดินและศาสนสถานภายใน
วดั มองไปทางไหนก็จะพบเห็นแต่สวยงาม โดยเฉาะช่วงตลุาคม-พฤศจิกายน จะเป็นช่วงชมใบไม้เปล่ียนสีงดงามเป็นอย่าง
มาก พร้อมอากาศท่ีเย็นสบาย 

 
 ล่องเรือช่องแคบเกบเิค ชมหนึ่งในร้อยทศันียภาพสวยงาม และทรงคณุคา่ของญ่ีปุ่ นในญ่ีปุ่ น ถือได้วา่เป็นท่ีเดียวเท่านัน้ท่ีใช้

เรือถ่อด้วยไม้พายเพียงอนัเดียวทัง้ ขาไปและกลบัโดยไมมี่การใช้เคร่ืองยนต์ ท่านจะได้ชม ต้นไม้กับโขดหินผาและนํา้ใส 
สะอาดมองเห็นปลาแมนํ่า้กําลงัแหวกวา่ย  

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม HANAMAKI ONSEN หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 
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วันที่ 3 
เมืองฮาจิมันไต - ทะเลสาบโทวะดะ – ยอดเขาฮักโกดะ (น่ังกระเช้าชมวิวใบไม้
เปล่ียนสี) - ล าธารโออิระเสะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองฮาจิมนัไต ตัง้อยู่ท่ีราบสูงในแนวภูเขาไฟของฮะจิมนัไต และทะเลสาบโทวาดะในอาโอโมริ  ท่ีน่ีมีถนนซึ่งมีทัศนียภาพ

งดงามทอดยาวไปทั่วบริเวณ ฮะจิมันไตมีความงดงามตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัง้แต่ปลายเดือน ก.ย. ไปจนถึง
กลางเดือน ต.ค. ใบไม้จะเปล่ียนเป็นสีเหลือง ส้ม สวยงาม 

 ทะเลสาบโทวะดะ (Lake Towada) กําเนิดขึน้จากการปะทขุองภเูขาไฟราว 2,000 ปีก่อน ทําให้เกิดเป็นแอ่งทะเลสาบกว้าง
ใหญ่บนระดับความสูงกว่า 400 เมตรจากระดับนํา้ทะเล เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเกาะฮอนช ู
(Honshu) ของญ่ีปุ่ น ช่วงฤดใูบไม้ร่วงต้นไม้ทัง้ภเูขาเตรียมผลดัใบพร้อมใจกนัเปล่ียนสี งดงามเป็นอย่างมาก 

 
 น าท่านนน่ังกระเช้าลอยฟ้า ขึน้ ยอดเขาฮักโกดะ (Hakkoda) แหลง่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ มีความสงู 1,585 เมตร ได้รับ

การคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ภเูขาท่ีสวยงามของญ่ีปุ่ น ท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีชมใบไม้เปล่ียนสีในฤดใูบไม้ร่วงท่ีสวยงามมากๆท่ี
หนึ่งอีกด้วย มีใบไม้หลากสีทัง้แดง เขียว เหลือง ส้ม พร้อมใจกันสลบัสีเพิ่มความความสวยงามให้กับภูเขาทัง้ลกู ช่วงเวลา
ใบไม้เปล่ียนสีของท่ีน่ีคือปลายเดือนตลุาคมถึงพฤศจิกายน  ท่านมองเห็นตวัเมืองอาโอโมริ พร้อมชมความงดงามของใบไม้
เปล่ียนสี  ในช่วงฤดหูนาวหิมะจะตกในบริเวณภเูขา ทําให้ต้นไม้ถกุแช่แขง็ด้วยหิมะจนกลายเป็นรุปร่างแปลกๆแตกต่างกันไปท่ี
เรียกกนัวา่ ปิศาจหิมะ หรือสโนว์มอนสเตอร์ 
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ล าธารโออิราเสะ (Oirase Stream) หนึ่งในแมนํ่า้ท่ีสวยท่ีสดุในญ่ีปุ่ น เป็นลําธารจากภเูขาท่ีงดงาม เป็นจุดชมใบไม้เปล่ียนสี
ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ลําธารแห่งน่ีไหลไปตามหุบเขาอิราเสะ ใบไม้จะเปล่ียนสีเฉดเหลืองแดง ของฤดูใบไม้ร่วง
ประมาณปลาตลุาคมถึงพฤศจิกายน ระหวา่งทางมีนํา้ตกไหลออกมาจากผนงัของหบุเขากวา่ 12 แห่งด้วยกนั  

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก TOWADA PRINCE หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 
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วันที่ 4 
ทะเลสาบทาซาว่ะ - หมู่บ้านซามูไรคะคุโนะดาเตะ - หุบเขาดะคิกะเอริ -  
กินซัง อออนเซ็น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ทะเลสาบทาซาว่ะ (Lake Tazawa) ทะเลสาบท่ีลกึท่ีสดุในญ่ีปุ่ น   และได้รับเลือกให้ตดิอยู่ใน 100 อนัดบัสถานท่ีววิสวยของ

ญ่ีปุ่ น ทาซาวะ่เป็นทะเลสาบมหศัจรรย์ท่ีสีของผืนนํา้จะเปล่ียนไปตามมมุท่ีชมวิว เสน่ห์ของทะเลสาบทาซาวะก็คือพืน้ผวินํา้
ของทะเลสาบ สีท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของผืนนํา้เรียกว่า “ทะเลสาบทาซาวะสีน า้เงนิ” ทัง้ๆ ท่ีมีสีนํา้เงินเหมือนนํา้หมกึท่ีกําลงั
ไหล แตก่ลบัมีความใสเป็นลกัษณะพเิศษ  ทะเลสาบแห่งนีมี้สัญลักษณ์เป็นรูปป้ันทัตสึโกะ (Tatsuko) รูปปัน้สีทอง ซึ่ง
ตํานานเล่าวา่เป็นรูปปัน้ของเจ้าหญิงทตัสโึกะ ท่ีขอพรให้คงความงามอนัเป็นนิรันดร์ แตก่ลบัถกูสาปให้เป็นมงักรและจมอยู่ใต้
ท้องทะเลสาบแห่งนี ้

 
 หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ (Kakunodate Samurai District) นําท่านสมัผสักับบรรยากาศแบบญ่ีปุ่ นท่ีงดงามเม่ือครัง้

อดีต ท่ีน่ีก็ยังมีเสน่ห์อีกมากมายให้ท่านได้สัมผัสถึงประวัติศาสตร์  ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์โบราณ หรืออาหาร
พืน้บ้านชนิดตา่งๆ เป็นต้น  ตามแนวถนนหมูบ้่านซามไูรแห่งนี ้มีต้นไม้ปลกูอยู่เป็นจํานวนมาก ไม่ว่าจะเดินทางมาในฤดกูาล
ใด นักท่องเท่ียวก็จะได้ร่ืนรมย์กับทัศนียภาพอันงดงามได้อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัง้แต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมไป
จนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ท่านจะได้ชมใบไม้หลากสีสนัสดใสท่ีโน้มกิ่งก้านระย้าลงมาตดักับสีดําสนิทของขอบรัว้
บ้านพกัซามไูรท่ีสวยงามเป็นอย่างมมาก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 หุบเขาดะคิกะเอริ (Dakigaeri Valley) เป็นอีกหนึ่งสถานท่ีชมใบไม้เปล่ียนสีท่ีมีช่ือเสียงของจังหวดัอะคิตะ สองข้างหุบเขา

เตม็ไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด แตไ่ฮไลท์ของท่ีน่ีคือลําธารนํา้สีฟา้ใส สะท้อนกบัภาพของใบไม้ท่ีพร้อมใจกันสลบัสี ยิ่งช่วยเพิ่ม
ความสวยงามให้กบัหบุเขาแห่งนี ้นอกจากจะชมความสวยงามของใบไม้เปล่ียนสีแล้ว ทิวทัศน์ของเกาะแก่ง หินรูปทรงแปลก
ประหลาด รวมถึงนํา้ตกน้อยใหญ่ก็มีความสวยงามไม่แพ้กัน โดยวิวของสะพานเก่าคะมิโนะอิวะฮะชิ ( Kami-no-Iwahashi) 
เป็นมมุสวยซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของท่ีน่ี 
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 กินซันออนเซ็น (Ginzan Onsen)  หมู่บ้านออนเซ็นท่ียังคงหลงเหลืออาคารบ้านเรือนดัง้เดิมชวนให้คิดถึงให้เห็นกันอยู่ใน

ปัจจบุนั  โดยอบอวลไปด้วยบรรยากาศสไตล์ญ่ีปุ่ นช่วงต้นศตวรรษท่ี 20  บรรยากาศของหมูบ้่านท่ีเรียงรายไปด้วย เรียวกัง ไม้
เลียบแมนํ่า้ยงัคงมีให้เห็นกนัอยู่จนถึงทุกวนันี ้ เพลิดเพลินกับการชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ กินซันออนเซ็นมีคณุสมบตัิเป็น
ออนเซ็นกํามะถันใสไม่มีสีและมีรสเค็มเล็กน้อย โดยว่ากันว่ามีสรรพคณุช่วยรักษาบาดแผลโดนบาด , บาดแผลไฟไหม้, โรค
ผวิหนงัเรือ้รัง, โรคเรือ้รังยอดฮิตของผู้หญิง และโรคหลอดเลือดแขง็ 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก TSUKIOKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 
  



  8 SENDAI PREMIUM AUTUMN   7 วนั 5 คืนโดยสายการบนิไทย                                               [GQ2SDJ –TG002] 

 

วันที่ 5 เมืองคิตะกาตะ – เดินเล่นชมเมืองคิตะกาตะ - หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เมืองคิตะกาตะ เมืองท่ีมี ราเมนตดิอนัดบั 1ใน 3 สดุยอดราเมงท่ีโดง่ดงัของญ่ีปุ่ น หรือ Big Tree Ramen เมืองราเมนดงัแห่ง
ญ่ีปุ่ นนัน้ได้แก่Sapporo (ซปัโปโร) , Hakata (ฮากะตะ), และ Kitakata (คติะกาตะ) ให้ทุกท่านได้เลือกราเมนชามโปรด ไม่ว่า
จะเป็นสายเส้น สายผกัหรือสายเนือ้  

 อิสระให้ทกุท่านเดนิเลน่ชมเมืองตามอธัยาศยัและเลือกทานราเมนตามอธัยาศยักบัร้านราเมนท่ีมีมากถึง 150 ร้านท่ีกระจาย
อยู่ทัว่เมือง โดยท่านสามารถขอคูมื่อและแผนท่ีร้านเดน่ๆดงัๆ ได้จาก Information Center ของสถานี Kiatakata นอกจากร้าน
ราเมนท่ีกระจายตามอยู่ทัว่เมืองแล้ว ยงัมีพิพธิภณัฑ์สาเก ท่ีมีการจดัแสดงเคร่ืองมือตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการผลิตและยงัรวบรวม
เร่ืองราวการทําสาเก รวมถึง Kai Residence เป็นบ้านโบราณท่ีนบัเป็นหนึ่งในสถานท่ีสําคญัของเมือง จดุเดน่ของของท่ีนีค้ือ
ใช้เส่ือทาทามถิึง 51ผืนและในอดีตยงัเป็นท่ีรับรองแขกของเมืองอีกด้วย 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย [ร้านราเมน ในเมืองคิตะกาตะ] 
 หมู่บ้านโออูจจูิคุ เป็นบ้านสไตล์ญ่ีปุ่ นแบบมงุหลงั ถกูสร้างขึน้ในปี พ.ศ.2183 เป็นบ้านพกัในสมยัเอโดะท่ีตัง้อยู่ในถนนสาย

สําคญั ท่ีใช้เช่ือมระหวา่งเมืองไอสวุาคามสัส ึกบัเมืองนิคโก้ ซึ่งปัจจบุนัดดัแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหารท่ีมีของท้องถิ่นขึน้ช่ือ 
“โซบะต้นหอม” ท่ีชาวญ่ีปุ่ นนิยมรับประทาน นอกจากนีย้งัมีศาลเจ้าและวดัประจําเมืองโออจูิจคู ุโดยวดัตัง้อยู่ปลายสดุของ
ถนนสายหลกั ให้นกัท่องเท่ียวจะได้ชมทิวทศัน์อนังดงามของเมืองได้จากบริเวณด้านบนของวดั 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก LISTEL HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 
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วันที่ 6 
สระน า้ 5 สี - น า้ตกอะคิว โอตากิ - ช้อปป้ิงอิออน นาโทริ - เมืองเซนได - เซนได 
อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สระน า้ 5 สี (Goshiki numa ) หรือโงะชิกิ-นมุะ สระนํา้ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟบนัไดในอดีต จึงเกิดเป็นสระนํา้ท่ีมี

สีสนัสดใส ช่ือ 5 สีนัน้ มาจากสีเหลือ เขียว แดง และฟา้ สีตา่งๆท่ีกลา่วมานัน้เกิดจากแร่ธาตตุ่างๆ จากการระเบิดครัง้นัน้ โดย
คนญ่ีปุ่ นจะนิยมมาชมความงามของใบไม้เปล่ียนสีรอบๆสระนํา้แห่งนีท่ี้มีความกว้างถึง 4 กิโลเมตร 

 
 น า้ตกอะคิว โอตากิ (Akiu Otaki) ได้รับการจัดอันดบัให้เป็นหนึ่งในสามของนํา้ตกท่ีสวยท่ีสดุของญ่ีปุ่ น  ด้วยความสงู  55 

เมตร ทําให้สามารถเห็นนํา้ตกท่ีไหลมาเป็นทางยาว โดยจะมีความสวยงามทัง้จากตวันํา้ตกเองและ ธรรมชาติท่ีแวดล้อมท่ี
ยงัคงมีความอดุมสมบรูณ์อย่างมาก ช่วงใบไม้ร่วงในระหว่างเดือนตุลาคมไปจนถึงพฤศจิกายน  ถือว่าเป็นช่วงท่ีงดงาม
ท่ีสุด  นํา้ตกจะล้อมรอบไปด้วยใบไม้เปล่ียนสี  หรือ ฤดูหนาวในระหว่างเดือนมกราคมไปจนถึง กุมภาพันธ์ก็จะพบความ
สวยงามของธารนํา้ตกท่ีกลายเป็นธาร นํา้แขง็สีขาว แม้กระทัง่ในฤดรู้อนระหวา่งเดือนมถินุายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมก็จะพบ
ต้นไม้ท่ีเขียวชอุ่ม ตดักบันํา้ตกใสไหลเย็นท่ีทําให้รู้สกึสดช่ืนสดุๆ 

 ออิอน นาโทริ ห้างสรรพสนิค้าท่ีมีสาขาอยู่ทั่วประเทศญ่ีปุ่ น มีร้านค้าท่ีหลากหลายมากกว่า 150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen 
shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเคร่ืองกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เก็บจัดการ
ลสิต์ของฝากมาจากคนท่ีบ้านได้อย่างครบครันเตม็ท่ี 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 เซนได อิซุมิ พรีเม่ียม เอาท์เล็ท (Sendai-Izumi Premium Outlets )  ให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนดงัอย่างจุใจ กับศนูย์

รวมร้านแบรนด์ช่ือดงัต่างๆ เช่น Coach, Jill Stuart, Pleats Please Issey Miyake, Polo Ralph Lauren, Ray-Ban, Regal, 
Adidas และอ่ืนๆ   
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าวันตามอัธยาศัย 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก ROYAL PARK SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าท่านเชค็เอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดนิทางไปยัง สนามบนิเซนได 
 ถึง สนามบนิเซนได ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

11.15 น. นําท่านกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยทย เท่ียวบนิท่ี TG627  
บริการอาหารเช้าและน า้ดื่มบนเคร่ือง 

16.05 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจ 

มีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

  

อัตราค่าบริการ  SENDAI  PREMIUM AUTUMN 7 วัน 5 คืน 
 โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วันที่ 07-13 พ.ย. 62 41,900.- 41,900.- 38,900.- 9,900.- 34,900.- 

วันที่ 09-15 พ.ย. 62 41,900.- 41,900.- 38,900.- 9,900.- 34,900.- 

วันที่ 14-20 พ.ย. 62 43,900.- 43,900.- 40,900.- 9,900.- 36,900.- 

วันที่ 16-22 พ.ย. 62 43,900.- 43,900.- 40,900.- 9,900.- 36,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ 
ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจํานวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การชําระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจําที่นัง่กบัสายการบินและค่ามัดจําท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **สําคญั!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจําคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระทําท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 
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3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่นํา้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินการบินไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเงื่อนไข

ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ทําหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีนํา้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่นํา้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
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4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงชําระเงินมดัจําหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพํานกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งที่พํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพํานกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
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