GROUP & GO JAPAN

SENDAI – MATSUSHIMA
3 DAYS 2 NIGHTS
ราคาเริ่ มต้น

13,900.บาท/ท่าน

วัน

กําหนดการเดินทาง : ตั้งแต่ เมษายน – มิถุนายน 2563
ออกเดินทางเป็ นกรุ๊ปส่ วนตัวตั้งแต่ 6 ท่ านขึน้ ไป ไม่ มีไกด์ คอยบริการ
โปรแกรม

อาหาร
B L D

โรงแรม
ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่า

1

สนามบินเซนได – ปราสาทอาโอบะ – จุดชมวิวมัตสึ ชิม่า – วัดซุยกันจิ –
วัดเอ็นสึ อิน – วิหารโกไดโดะ – เซนได

  

DAIWA ROYNET HOTEL
SENDAI หรื อเทียบเท่า

2

อิสระท่องเที่ยวหรื อช้อปปิ้ งในเซนไดตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริ การ)

  

DAIWA ROYNET HOTEL
SENDAI หรื อเทียบเท่า

3

รถรับจากโรงแรม – เดินทางสู่ สนามบินเซนได – กรุ งเทพฯ

  

-

วันแรก
08.00 น.

09.00 น.

บ่ าย

สนามบินเซนได – ปราสาทอาโอบะ – ชมวิวอ่าวมัตสึ ชิม่า – วัดซุยกันจิ – วัดเอ็นสึ อนิ – วิหารโกไดโดะ – เซนได
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย.. (ไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน)
เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
สําคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นาํ อาหารสดจําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่น หากฝ่ าฝื นมีโทษจับปรับ
(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
เจ้าหน้าที่ ชูป้ายรับที่ สนามบิ นและนําท่ านเดิ นทางสู่ เซนได เป็ น
เมืองหลวงของจังหวัดมิยางิและยังเป็ นเมืองที่ มีความเจริ ญและมี
ขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ
นําท่านชม ปราสาทอาโอบะ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1600 โดยท่านดะเตะ
มะซะมุเนะ ผูก้ ่อตั้งเมืองเซนได เพื่อเป็ นป้อมปราการป้องกันเมือง
ปัจจุบนั เหลือเพียงเศษซากกําแพงหิ นด้านนอก และหอรักษาความ
ปลอดภัย เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมและจุดชมวิวสวยๆ ของ
เมืองเซนได
นําท่านชมวิวอ่ าวมัต สึ ชิม่ า ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สุด
ของประเทศญี่ ปุ่น(Nihon Sankei) ประกอบไปด้วยเกาะมากมาย
กว่า 260 เกาะ ราวกับก้อนหิ นในสวนแบบของลัทธิ เซ็น เชิ ญท่าน
เก็บภาพมุมสวยของอ่าวมัตสึ ชิม่าตามอัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําท่านสู่ วัดซุ ย กันจิ เป็ นวัดเซนที่ใหญ่ที่สุดในภาคโทโฮคุ ได้รับการยกย่องให้เป็ นสมบัติแห่ งชาติและเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่สําคัญของประเทศ วัดแห่ งนี้ ได้สะท้อนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึ ชิมะได้เป็ น
อย่างดี โดยบริ เวณทางเข้าห้องโถงใหญ่สองข้างทางจะเรี ยงรายด้วยไม้สนซี ดาร์ และถํ้าต่างๆที่อดีตเคยเป็ นสถานที่
ทําสมาธิ ปัจจุบนั เต็มไปด้วยรู ปปั้นต่างๆ (ไม่รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 700 เยน)

นําท่านชม วัดเอ็นสึ อิน สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1647 ได้รับประกาศให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาํ คัญของประเทศ
และยังได้รับรางวัล 2 ดาวในคู่มือทัวร์ มิชลิน เป็ น 1 ใน 3 วัดที่มีทิวทัศน์งดงามที่สุดของญี่ ปุ่น ทางเข้าวัดมีสวน
มอสและสวนหิ นตั้งอยูแ่ ละด้านหลังวัดเป็ นป่ าไม้สนซีดาร์สาํ หรับนัง่ ทําสมาธิ (ไม่รวมค่าเข้าชม 300 เยน)

วันที่สอง
เช้ า

นําท่านสู่ วิหารโกไดโดะ เป็ นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับท่าเรื อมัตสึ ชิม่า เนื่องจากตั้งอยูใ่ นตําแหน่งที่โดด
เด่น ทําให้วดั แห่งนี้กลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสึ ชิม่า เป็ นจุดที่หา้ มพลาดเมื่อมายังที่นี่ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 807
ทว่าอาคารที่ เราเห็ นในปั จจุบนั นั้น เป็ นอาคารซึ่ งสร้ าง
ขึ้นใหม่ในสมัยของซามูไรดาเตะ มาซามุเนะ ในปี ค.ศ.
1604 ภายในอาคารมี พ ระพุ ท ธรู ปโกะไดเมี ย วโอ
ประดิษฐานอยู่ ชื่ อของอาคารนี้ จึงถูกเรี ยกตามองค์พระ
ประธานนั่นเอง การเข้าชมองค์พระโกะไดเมี ยวโอนั้น
ในรอบ 33 ปี จะมีโอกาสให้ชมเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั DAIWA ROYNET HOTEL SENDAI หรื อเทียบเท่ า
อิสระท่ องเที่ยวหรื อช้ อปปิ้ งในเซนไดตามอัธยาศัย (ไม่ มีรถบริการ)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เชิญท่ านอิสระท่ องเที่ยวด้ วยตัวท่ านเองหรื อช้ อปปิ้ งในเมืองเซนไดตามอัธยาศัย (ไม่ มีรถบริการ)
มีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนําดังนี้
ใจกลางเมื อ งเซนได ที่ เ ต็ม ไปด้ว ยป่ าไม้เ ขีย นขจี ถึ ง ขนาดเรี ย กกัน ว่า เป็ น “เมื อ งแห่ ง ป่ า” มี ป ระวัติ ศ าสตร์
แรกเริ ่ ม จากการสร้ า งเมื อ งของ “ดาเตะ มาซามูเ นะ” จนในปั จ จุ บ นั ก็ย งั คงหลงเหลื อ ร่ อ งรอยทาง
ประวัติ ศ าสตร์ ที ่ เ คยเจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง มี แ หล่ง ท่อ งเที ่ ย วมากมายอาทิ ปราสาทเซนได, “ซุ ย โฮเด็น ” สุ ส าน
สั กการะบู ชาดาเตะ มาซามูเนะ, ถนนต้ นสนเคยากิบนถนนโจเซ็ นจิโดริ นอกจากนี้ ภายในเมื องเซนไดก็ยงั มี
ร้ านอาหารขึ้นชื่ อท่านสามารถลิ้มลองอาหารทะเลรสเลิ ศ หรื อ กิ วตัง (ลิ้นวัว) ได้ด้วย
อาเอรุ (AER) คือ อาคาร 31 ชั้น ที่ ต้ งั อยู่ติ ด กับ สถานี เ ซนไดเรี ย กได้ว่า เป็ นแลนด์ม าร์ ค ของเมื อ งเซนไดเลย
ตั้งแต่ช้ นั 1F – 4F ประกอบด้วยร้ านค้ากว่า 30 ร้ าน, ชั้น 5F – 7F เป็ นห้างร้ านของเมื องเซนได ส่ วนชั้น 8F –
30F เป็ นสํานักงาน และสามารถชมวิวอาคารบ้านเมื องเซนไดจากบนระเบี ยงชมวิวชั้น 31F ได้ด้วย
ย่ านคลิสโรดและอิจิบังโจ ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองเซ็นไดใกล้กบั สถานีรถไฟเซนได ถือเป็ นถนนสายช้อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุด
ของเมือง มีสินค้าให้เลือกหลากหลายตั้งแต่อาหารท้องถิ่นหรื อฟาสต์ฟู้ด ร้านคาเฟ่ เก๋ ๆ ศูนย์เกมส์ ไปจนถึงแบรนด์
เนมระดับไฮเอน

วันที่สาม
เช้ า
08.00 น.
11.15 น.
16.05 น.

มิตซุ ย เอาท์ เลต เซนได พอร์ ท เอาท์เลตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮกุ ตั้งอยู่บริ เวณท่าเรื อเซนได และเต็มไปด้วย
ร้านค้าต่างๆ ที่คดั สรรมารวมถึงร้านขายสิ นค้าแบรนด์ดงั ทั้งของญี่ปุ่นกับแบรนด์จากต่างประเทศ กว่า 100 ร้านค้า
อีกทั้งยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ เครื่ องดื่ม คาเฟ่ สําหรับนัง่ พักผ่อนสบายๆ หลังจากช้อปปิ้ ง
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั DAIWA ROYNET HOTEL SENDAI หรื อเทียบเท่ า
รถรับจากโรงแรม – สนามบินเซนได – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
รถรอรับท่านจากบริ เวณล็อบบี้โรงแรม เดินทางสู่ สนามบินเซนได เพื่อเช็คอินเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย.. (ไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน)
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ **********************

อัตราค่าบริการ/ท่ าน
เดินทางเป็ นกรุ๊ปส่ วนตัวตั้งแต่ 6 ท่ านขึน้ ไป ไม่ มีไกด์ คอยบริการ
เด็ก 2-12 ปี
ผู้ใหญ่
เด็ก พักกับ
พักกับ
กําหนดการเดินทาง
พักห้ องละ
1 ผู้ใหญ่
2 ผู้ใหญ่
2-3 ท่ าน
มีเตียง

เดินทางระหว่าง
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

13,900.-

13,900.-

13,900.-

เด็ก 2-7 ปี
พักกับ
2 ผู้ใหญ่
ไม่ มีเตียง

13,900.-

**หากเดินทางตรงกับวันเสาร์ หรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมท่ านละ 1,000 บาท
อัตรานีร้ วม
 ค่ารถตูป้ รับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIG (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ าํ มัน และนํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 ค่าอาหารกลางวันและเย็น
 ไกด์ทอ้ งถิ่นหรื อหัวหน้าทัวร์

พักเดีย่ ว
จ่ ายเพื่ม

5,000.-

 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหาร
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ าทิปพนักงานขับรถ (ตามแต่ ท่านเห็นสมควร)
ข้ อควรทราบ :
 บริ การ Private Tour ไม่มีไกด์ คนขับรถพูดภาษาญี่ปุ่น (แต่จะมีเครื่ องช่วยแปลภาษาเพื่อสื่ อสารในการนัดเวลา)
 ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่ องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชดั เจน
 กรุ ณาจดจําสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยีห่ อ้ รถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 การใช้รถในการรับส่ งสนามบินและวันที่ท่องเที่ยว จะให้บริ การตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
การสํ ารองที่นั่งและชําระเงิน
 ยืนยันการสํ ารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสํ าเนาหนังสื อเดินทาง
 ชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจําถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ญี่ปนุ่ ท่ านละ 10,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชําระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาํ ระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
การยกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-16 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
เงื่อนไขการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิ น, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ , การก่ อวินาศภัย, การก่ อจลาจล, อุบตั ิ เหตุ ฯลฯ โดยจะคํานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาํ ระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่เกิ ดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดิ นไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ตามจริ งเท่านั้น เช่น ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยนื่ วีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ

