
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 

วนั โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า B L D 

1 
สนามบินเซนได – ปราสาทอาโอบะ – จุดชมวิวมตัสึชิม่า – วดัซุยกนัจิ –  
วดัเอน็สึอิน – วิหารโกไดโดะ – เซนได  

   
DAIWA ROYNET HOTEL 

SENDAI  หรือเทียบเท่า 

2 อิสระท่องเท่ียวหรือชอ้ปป้ิงในเซนไดตามอธัยาศยั   (ไม่มีรถบริการ)    
DAIWA ROYNET HOTEL 

SENDAI  หรือเทียบเท่า 

3 รถรับจากโรงแรม – เดินทางสู่สนามบินเซนได – กรุงเทพฯ     - 

 

กําหนดการเดนิทาง : ตั้งแต่ เมษายน – มถิุนายน 2563 
ออกเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 6 ท่านขึน้ไป  ไม่มีไกด์คอยบริการ 

 

GROUP & GO JAPAN 

SENDAI – MATSUSHIMA   
3 DAYS 2 NIGHTS 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
13,900.- 



 

 

 

วนัแรก  สนามบินเซนได – ปราสาทอาโอบะ – ชมววิอ่าวมัตสึชิม่า – วดัซุยกันจิ – วดัเอ็นสึอิน – วหิารโกไดโดะ – เซนได  

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย..   (ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน)  
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 สาํคญัมาก!!ไม่อนุญาตใหน้าํอาหารสดจาํพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่น หากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับ  

(เวลาทอ้งถ่ินประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
09.00 น. เจา้หน้าท่ีชูป้ายรับท่ีสนามบินและนําท่านเดินทางสู่ เซนได เป็น

เมืองหลวงของจงัหวดัมิยางิและยงัเป็นเมืองท่ีมีความเจริญและมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดของภูมิภาคโทโฮคุ 

 นาํท่านชม ปราสาทอาโอบะ สร้างข้ึนในปีค.ศ.1600 โดยท่านดะเตะ 
มะซะมุเนะ ผูก่้อตั้งเมืองเซนได เพ่ือเป็นป้อมปราการป้องกนัเมือง 
ปัจจุบนัเหลือเพียงเศษซากกาํแพงหินดา้นนอก และหอรักษาความ
ปลอดภยั เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมและจุดชมวิวสวยๆ ของ
เมืองเซนได 

 นาํท่านชมวิวอ่าวมัตสึชิม่า ท่ีติดอนัดบั 1 ใน 3 วิวท่ีสวยงามท่ีสุด
ของประเทศญ่ีปุ่น(Nihon Sankei) ประกอบไปด้วยเกาะมากมาย
กว่า 260 เกาะ ราวกบักอ้นหินในสวนแบบของลทัธิเซ็น เชิญท่าน
เกบ็ภาพมุมสวยของอ่าวมตัสึชิม่าตามอธัยาศยั 

 อิสระอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย 
บ่าย นาํท่านสู่ วัดซุยกันจิ เป็นวดัเซนท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคโทโฮคุ ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นสมบติัแห่งชาติและเป็นมรดก

ทางวฒันธรรมท่ีสําคญัของประเทศ วดัแห่งน้ีไดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมตัสึชิมะไดเ้ป็น
อยา่งดี โดยบริเวณทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทางจะเรียงรายดว้ยไมส้นซีดาร์ และถํ้าต่างๆท่ีอดีตเคยเป็นสถานท่ี
ทาํสมาธิ ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรูปป้ันต่างๆ (ไม่รวมค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์700 เยน) 

 
 
 
 
 
 
 นาํท่านชม วัดเอ็นสึอิน สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1647 ไดรั้บประกาศให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีสาํคญัของประเทศ 

และยงัไดรั้บรางวลั 2 ดาวในคู่มือทวัร์มิชลิน เป็น 1 ใน 3 วดัท่ีมีทิวทศัน์งดงามท่ีสุดของญ่ีปุ่น ทางเขา้วดัมีสวน
มอสและสวนหินตั้งอยูแ่ละดา้นหลงัวดัเป็นป่าไมส้นซีดาร์สาํหรับนัง่ทาํสมาธิ (ไม่รวมค่าเขา้ชม 300 เยน) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
นาํท่านสู่ วิหารโกไดโดะ เป็นพระอุโบสถขนาดเลก็บนเกาะติดกบัท่าเรือมตัสึชิม่า เน่ืองจากตั้งอยูใ่นตาํแหน่งท่ีโดด
เด่น ทาํใหว้ดัแห่งน้ีกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองมตัสึชิม่า เป็นจุดท่ีหา้มพลาดเม่ือมายงัท่ีน่ี สร้างข้ึนเม่ือปีค.ศ. 807 
ทว่าอาคารท่ีเราเห็นในปัจจุบนันั้น เป็นอาคารซ่ึงสร้าง
ข้ึนใหม่ในสมยัของซามูไรดาเตะ มาซามุเนะ ในปีค.ศ. 
1604 ภายในอาคารมีพระพุทธ รูปโกะได เมี ยวโอ
ประดิษฐานอยู่ ช่ือของอาคารน้ีจึงถูกเรียกตามองค์พระ
ประธานนั่นเอง การเขา้ชมองค์พระโกะไดเมียวโอนั้น 
ในรอบ 33 ปีจะมีโอกาสใหช้มเพียงหน่ึงคร้ังเท่านั้น   
อิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

 นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั  DAIWA ROYNET HOTEL SENDAI หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสอง อิสระท่องเท่ียวหรือช้อปป้ิงในเซนไดตามอัธยาศัย   (ไม่มีรถบริการ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 เชิญท่านอิสระท่องเท่ียวด้วยตัวท่านเองหรือช้อปป้ิงในเมืองเซนไดตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ)  

มีสถานท่ีท่องเท่ียวแนะนําดงันี ้  
ใจกลางเมืองเซนได  ที่เต็มไปด้วยป่าไมเ้ขียนขจีถึงขนาดเรียกกนัว่าเป็น  “เมืองแห่งป่า” มีประวตัิศาสตร์
แรกเร่ิมจากการสร้าง เมืองของ  “ดาเตะ  มาซามูเนะ” จนในปัจจุบ นัก ็ย งัคงหลงเหลือร่องรอยทาง
ประวตัิศาสตร์ที่เคยเจริญรุ่งเรือง  มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายอาทิ ปราสาทเซนได , “ซุยโฮเด ็น” สุสาน
สักการะบูชาดาเตะ มาซามูเนะ, ถนนต้นสนเคยากิบนถนนโจเซ็นจิโดริ นอกจากน้ีภายในเมืองเซนไดก็ยงัมี
ร้านอาหารข้ึนช่ือท่านสามารถลิ้มลองอาหารทะเลรสเลิศ หรือ กิวตงั (ลิ้นววั) ได้ด้วย 
อาเอรุ (AER)  คือ อาคาร 31 ชั้นที่ตั้งอยู่ติดกบัสถานีเซนไดเรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของเมืองเซนไดเลย 
ตั้งแต่ชั้น 1F – 4F ประกอบด้วยร้านคา้กว่า 30 ร้าน, ชั้น 5F – 7F เป็นห้างร้านของเมืองเซนได ส่วนชั้น 8F – 
30F เป็นสาํนักงาน และสามารถชมวิวอาคารบา้นเมืองเซนไดจากบนระเบียงชมวิวชั้น 31F ได้ด้วย 
ย่านคลิสโรดและอิจิบังโจ ตั้งอยูใ่จกลางเมืองเซ็นไดใกลก้บัสถานีรถไฟเซนได ถือเป็นถนนสายชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของเมือง มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายตั้งแต่อาหารทอ้งถ่ินหรือฟาสตฟ์ู้ด ร้านคาเฟ่เก๋ๆ ศูนยเ์กมส์ ไปจนถึงแบรนด์
เนมระดบัไฮเอน  



 

 

 มิตซุย เอาท์เลต เซนได พอร์ท เอาทเ์ลตท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮกุ ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือเซนได และเต็มไปดว้ย
ร้านคา้ต่างๆ ท่ีคดัสรรมารวมถึงร้านขายสินคา้แบรนดด์งัทั้งของญ่ีปุ่นกบัแบรนดจ์ากต่างประเทศ กว่า 100 ร้านคา้ 
อีกทั้งยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ เคร่ืองด่ืม คาเฟ่ สาํหรับนัง่พกัผอ่นสบายๆ หลงัจากชอ้ปป้ิง 

 อิสระรับประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ตามอัธยาศัย  
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั DAIWA ROYNET HOTEL SENDAI หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม รถรับจากโรงแรม – สนามบินเซนได – กรุงเทพฯ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  รถรอรับท่านจากบริเวณลอ็บบ้ีโรงแรม เดินทางสู่ สนามบินเซนได เพื่อเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 
11.15 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย..   (ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน) 
16.05 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

********************** ขอบคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ ********************** 

 
อัตราค่าบริการ/ท่าน 

เดนิทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 6 ท่านขึน้ไป  ไม่มีไกด์คอยบริการ 

กําหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ 
2-3 ท่าน  

เดก็ พกักับ  
1 ผู้ใหญ่ 

เดก็ 2-12 ปี 
พกักับ  

2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

เดก็ 2-7 ปี 
พกักับ  

2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพื่ม 

เดนิทางระหว่าง 
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563  

13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 5,000.- 

**หากเดนิทางตรงกับวนัเสาร์หรือวนัหยุดนักขัตฤกษ์ มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติมท่านละ 1,000 บาท 
อัตรานีร้วม  
 ค่ารถตูป้รับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 10 ช.ม. / วนั) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อัตรานีไ้ม่รวม  
 ตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีนํ้ามนั และนํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ  
 ค่าอาหารกลางวนัและเยน็ 
 ไกดท์อ้งถ่ินหรือหวัหนา้ทวัร์ 



 

 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหาร 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าทิปพนักงานขับรถ (ตามแต่ท่านเห็นสมควร) 
 
ข้อควรทราบ :  
 บริการ Private Tour ไม่มีไกด ์คนขบัรถพดูภาษาญ่ีปุ่น (แต่จะมีเคร่ืองช่วยแปลภาษาเพื่อส่ือสารในการนดัเวลา) 
 ควรนดัหมายเวลากบัคนขบัรถ (Driver Guide) เร่ืองจุดข้ึนลงรถ และเวลานดัหมายใหช้ดัเจน 
 กรุณาจดจาํสถานท่ีและจุดนดัหมาย เพ่ือป้องกนัการคลาดเคล่ือนกบัรถส่วนตวัของท่านและทีมฯ 
 ก่อนเดินทาง เราจะแจง้เลขทะเบียนรถ, ยีห่อ้รถ , ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัทใ์หแ้ก่ท่าน 
 วนัแรกท่ีเดินทางไปถึงสนามบิน คนขบัรถจะถือป้ายช่ือของท่านเพ่ือรอรับท่าน 
 การใชร้ถในการรับส่งสนามบินและวนัท่ีท่องเท่ียว จะใหบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารเท่านั้น  

หากตอ้งการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดงักล่าวตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ีใหท้ราบก่อนการเดินทาง 
 

การสํารองท่ีน่ังและชําระเงิน 
 ยืนยนัการสํารองท่ีน่ังกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดนิทาง  
 ชาํระเงินมดัจาํภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจาํถือเป็นการยนืยนัการจองของท่าน 

o ญี่ปุ่น ท่านละ 10,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ชาํระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามกาํหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ 
การยกเลิกการเดนิทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-16 วนั ขอเกบ็เงินมดัจาํทั้งหมด  
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

เง่ือนไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะคาํนึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีชาํระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
ตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียืน่วีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจาํหอ้งพกั ฯลฯ 


