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THAI AIRWAYS 

เที่ยวเซนได 6 วัน 4 คืน 
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  

SENDAI 
 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี กำหนดการเดินทาง อาหาร โรงแรม 

วนัที1่ 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเซนได โดยสายการบนิ 
TG626 23:59 – 07:40  

 

- 

 

- 

 

- 

 
- 

วนัที2่ สนามบนิเซ็นได – เมอืงมัตสชึมิะ – อทุยานเอะซะช ิฟจุวิาระ 
โนะ ซาโตะ (หมูบ่า้นโบราณ) – แชอ่อนเซ็น  

 

- L D 
HANAMAKI ONSEN 

HOTEL 

หรอื เทยีบเท่า 

 

วนัที3่ 
ล าธารโออริาเสะ – ทะเลสาบโทวะดะ – แชอ่อนเซ็น 

B L D 
APPI ONSEN HOTEL  

หรอื เทยีบเท่า 

 

วนัที4่ 
ทะเลสาบทาซาว่า – หมู่บา้นคาคโุนะดาเตะ (หมู่บา้น
ซามูไร) – แชอ่อนเซ็น B 

 

L 

 

D 
HANAMAKI ONSEN 

HOTEL หรอื เทยีบเท่า 

วนัที5่ สวนสตอเบอรี ่(ตามฤดกูาล) – วัดชซูนจ ิ(วัดทอง) – ชอ้ป
ป้ิง เซ็นได เอา้ทเ์ล็ต หรอื ย่านอจิบิังโจ 

B 

 

L 

 

D 
SANDAI HOTEL  
หรอื เทยีบเท่า 

 

วนัที6่ 
สนามบนิเซ็นได – สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ 
TG627 (11:15 – 16:05) 

B 

 

- 

 

- 

 
- 

 



 

 

วันท่ี1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินเซนได 

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ มีเจ้าหน้าท่ีรอต้อนรับ และโหลดสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง นำท่านผ่าน

ขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย เพื่อออกเดินทางสู่สนามบินเซนไดประเทศญี่ปุ่น โดยสายการ

บินการบินไทย TG626 23:59 – 07:40  

วันท่ี2 สนามบินเซ็นได – เมืองมัตสึชิม่า – อุทยานเอะซะชิฟุจิวาระ โนะ ซาโตะ (หมู่บ้านโบราณ) – แช่
ออนเซ็น  

เดินทางถึงสนามบินคันไซ นำทุกท่านเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นำทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองมัตสึชิมะ เมืองที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยอดีต และในปัจจุบัน

ยังคงความงามนั้นเอาไว้ ในปีค.ศ. 2013 อ่าวนี้ยังได้รับรางวัล “อ่าวท่ีงดงามท่ีสุดในโลก” รองจากอ่าว

ของมหาวิหารมงต์ ชาน มิเชล ที่ประเทศฝรั่งเศส และอ่าวซานฟรานซิสโก ของประเทศอเมริกา 

และเปนอ่าวแรกของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลนี้ ที่นี่จึงเป็นสถานีที่ซึ่งควรแวะไปเที่ยวชมมากที่สุด

แห่งหนึ่งเมื่อท่านเดินทางมาถึงเมืองเซ็นได อ่าวมัตสึชิมะมีหมู่เกาะน้อยใหญ่จำนวนกว่า 260 เกาะ

ตั้งอยู่ในและนอกอ่าว ความกว้างใหญ่ของทิวทัศน์หมู่เกาะ มีกิจกรรมที่ให้ท่านทำมากมาย เช่น การ

ล่องเรือครูซเที่ยวชมรอบอ่าว นอกจากนั้น ยังมีวัดซึ่งสร้างในสมัยก่อตั้งเมืองโดยท่านดาเตะ มาซามุ

เนะผู้สถาปนาเมืองเซนไดคือวัดซุยกังจิและวัดเอ็นซืออินให้ท่านได้ชมความงามของศิลปะในยุตดาเตะ 

รวมถึงการล้ิมลองอาหารทะเลสดใหม่ท่ีเมืองมัตสึชิมะซึ่งเมนูท่ีจะพลาดไม่ได้คือ หอยนางรมย่าง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

อุทยานเอะซะชิ-ฟูจิวาระ เมืองเอซาชิในเขตโอชู เป็นเมืองท่ีขุนนางคิโยฮิระ(ลูก) เเละขุนนางซึเนคิโย

(พ่อ) ต้นตระกูลโอชู−ฟูจิวาระได้อาศัยอยู่ คิโยฮิระเป็นผู้สร้าง “ห้องโถงสีทองคนจิคิโดะ” ท่ีวัดชูซอนจิ

เมืองฮิไรซึมิ ซึ่งภายหลังที่นี่ได้ถูกจดเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การ UNESCO ในเดือน

มิถุนายนปี 2011 เป็นอุทยานทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นในปี1993 เพื่อใช้ในการถ่ายทำละคร

โทรทัศน์เรื่องโฮมูระทาซึ ละครเรื่องนี้กล่าวถึงความเป็นมาของต้นตระกูลโอชู−ฟูจิวาระในสมัยเฮอิอัน 

สิ ่งก่อสร้างประมาณ 120 หลังได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ อุทยานแห่งนี้ได้รับเลือกให้ใช้ในการถ่ายทำ

ภาพยนต์ ละครทีวีและโฆษณาต่าง ๆ มากมาย สามารถลองสวมชุดในสมัย Heian และล้ิมลองอาหาร

ในสมัยนั้น สามารถลองสวมใส่ใช่พระราชพิธีของผู้หญิงซึ่งเป็นชุดกิโมโน 12 ชั้น ที่เรียกว่า โซกุตาอิ 

ส่วนชุดพระราชพิธีของผู้ชายจะมีวิกผมด้วย ต้องจ่ายธรรมเนียมค่าลองด้วย นอกจากนี้คุณยังจะได้

เพลิดเพลินกับอาหารของขุนนางสมัย Heian (ต้องจองล่วงหน้า) 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม  

ที่พัก  HANAMAKI ONSEN HOTEL OR SIMILAR CLASS 

วันท่ี3 ลำธารโออิราเสะ – ทะเลสาบโทวะดะ – แช่ออนเซ็น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังรับประทานอาหารเสร็จ จนได้เวลาอันสมควรนำทุกท่าน เดินทางสู่ ลำธารโออิราเสะ การไหล

ของสายน้ำท่ียาวกว่า 14 กิโลเมตร จากเนะโนคูจิ บนทะเลสาบโทวาดะ ถึงยาเกะยามะ ลำธารโออิรา

เสะ นั้นเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวชอุ่มและน้ำตกต่างๆ น้ำในลำธารที่หลั่งไหลตลอดเวลา หินที่มีรูปรา่ง



แปลกตา และวิวท่ีสวยงามทำให้เกิดทิวทัศน์ของลำธารภูเขาอันแสนงดงาม คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับ

ความสวยงามของธรรมชาติท้ังส่ีฤดูกาลอย่างแท้จริง สามารถชมพืชสีเขียวชะอุ่มได้ต้ังแต่พฤษภาคมถึง

มิถุนายน และใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสีในต้นเดือนตุลาคมและจะงดงามที่สุดในช่วงกลางและปลายเดือน

ตุลาคม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

ทะเลสาบโทวาดะ เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะฮอนชู ซึ่งเป็นเกาะหลักของประเทศญี่ปุ่น แม่น้ำ

แห่งนี้เป็นจุดชมใบไม้เปล่ียนสีท่ีนิยมท่ีสุดแห่งหนึ่ง รอบๆทะเลสาบโทวาดะเป็นป่าหนาทึบระยะกว้าง

หลายร้อยเมตรเหนือระดับผิวน้ำ บริเวณรอบๆก็ยังคงสภาพเป็นธรรมชาติ ยกเว้นเมืองเล็กๆ ที่ชื่อว่า

ยาซูมิยะ(Yasumiya) ที่ได้รับการพัฒนา เป็นศูนย์กลางการขนส่ง รวมถึงมีสถานที่่ท่องเที่ยวให้เที่ยว

ชมอีกด้วย ได้แก่ ศาลเจ้าโทวาดะ (Towada Shrine) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติขนาดเล็ก และรูปปั้นเด็ก

สาวโทโฮคุ 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม  

ที่พัก  APPI ONSEN HOTEL OR SIMILAR CLASS 

วันท่ี4 ทะเลสาบทาซาว่า – หมู่บ้านคาคุโนะดาเตะ (หมู่บ้านซามูไร) – แช่ออนเซ็น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

หลังรับประทานอาหารเสร็จ จนได้เวลาอันสมควรนำทุกท่าน เดินทางชม ทะเลสาบทาซาวะ 

 



ทะเลสาบทาซาวะ ทาซาวะโกะเป็นทะเลสาบที่อยู่ในซิมโบกุ จังหวัดอิคิตะ เป็นทะเลสาบน้ำจืดรูป

วงกลมที่มีความลึก 432.4 เมตร และพื้นที่ทั้งหมดถูกจดทะเบียนให้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทาซา

วะโกะ ดาอิกิเกอิริ ที่นี่เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในญี่ปุ่น ดังนั้นจึงไม่แข็งตัวในช่วงหน้าหนาว ผิวหน้า

ของทะเลสาบจะส่องสว่างเป็นสีสรรต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสภาวะ ช่วงของสีตั้งแต่สีเขียวหยกไปจนถึงสี

ครามเข้ม นอกจากนี้ยังมีตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับทะเลสาบทาซาวะโกะ โดยมีเจ้าหญิงนามว่า ทัตสึโกะฮิ

เมะ ผู้ซึ่งมาท่ีนี่เพื่อดื่มน้ำเพื่อให้เป็นอมตะสวยและอ่อนเยาว์ แต่อย่างไรก็ตามนางด่ืมน้ำมากเกินไปทำ

ให้กลายเป็นมังกรน้ำอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ ท่ีบริเวณชายฝ่ังของทะเลสาบจะมีรูปป้ันทองแดง 3 รูปปั้น

ของทัตสึโกะฮิเมะในขณะท่ีเป็นมนุษย์ตามเรื่องราวในตำนาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาคุโนะดาเตะ (หมู่บ้านซามูไร) คาคุโนะดาเตะ เป็นเมืองเล็กๆในจังหวัดอากิตะ ท่ีขึ้นช่ือเรื่องย่านท่ี

อยู่อาศัยของซามูไรสมัยโบราณ ท่ีได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีและคงสภาพเดิมไว้มากพอสมควร และ

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิประมาณปลายเมษายน ก็จะมีซากุระแบบห้อยย้อยหรือ ชิดาเระ ซากุระ ที่บาน

เต็มที่ให้ชมอีกด้วย กล่าวกันว่านี่เป็นที่ชมชิดาเระซากุระที่ดีที่สุดในญี่ปุ ่น ทำให้ทุกๆ ฤดูใบไม้ผลิต 

หมู่บ้านซามูไร ถนนที่สองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านของตระกูลซามูไรตระกูลใหญ่ๆ ในอดีต ซึ่งได้รับ

การดูแลไว้เป็นอย่างดีและมีซากุระท่วมท้นอย่างท่ีเห็น โดยเมื่อก่อนเป็นบ้านท่ีอาศัยของซามูไรท่ีรับใช้

เจ้าผู้ครองปราสาทของเมืองนี้ แม้ปัจจุบันปราสาทจะไม่มีเหลือแม้แต่ซาก แต่บ้านของเหล่าซามูไรยัง

อยู่ในสภาพดีและเรียงรายอยู่บนถนนสายนี้อย่างท่ีเห็น (ซึ่งเป็นถนนท่ีมุ่งไปยังปราสาทนั่นเอง) 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม  

ที่พัก  HANAMAKI ONSEN HOTEL OR SIMILAR CLASS 

วันท่ี5 สวนสตอเบอรี่ (ตามฤดูกาล) – วัดชูซนจิ (วัดทอง) – ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ต หรือ ย่านอิจิบังโจ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

อรุณสวัสด์ิตอนเช้า พาทุกท่านรับประมานอาหารเช้า แล้วนำทุกท่านออกเดินทางไปยังไร่สตอเบอรี่ 

พร้อมพาทุกท่านเข้าชมภายในสวนสตอเบอรี่ ตามฤดูกาล ท่านสามารถเก็บสตอเบอรี่ชิมได้สดๆจาก

สวนอีกด้วย  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนสตอเบอร่ี สามารถเก็บสตอเบอรี่กินได้สดๆจากสวน รสชาติท่ีเป็นเอกลักษณ์ หวานหอม อม

เปรี้ยวนิดๆของสตอเบอรี่ ทำให้ทุกท่านมีความสุขได้ตลอดท้ังวัน จนได้เวลาอันสมควรนำทุกท่าน

เดินทางออกจากสวน 

   

 

 

 

 

 

 

 

ได้เวลาอันสมควร จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปยัง วัดซูซนจิ (วัดทอง) ได้รับการบันทึกให้เป็นมรดก

โลกโดยยูเนสโกในปี 2011 นอกจากตัววิหารหลักแล้วยังมีอาคารอีกน่าสนใจอีกหลายแห่ง แต่ที่มี

ชื่อเสียงเป็นพิเศษก็คือ วิหารทองคอนจิคิโด ปิดทองคำเปลวรอบวิหารอย่างงดงามโดยอิงตามความ

เช่ือเรื่องแดนสุขาวดี สร้างด้วยคำบัญชาจากโอชูฟูจิวาระ ผุู้ครองดินแดนในช่วงศตวรรษท่ี 12 อาคาร

คงจิคิโด สร้างเสร็จในปี 1124 เป็นอาคารแห่งเดียวของวัดจูซนจิท่ีสร้างในศตวรรษท่ี 12 และท่ียังคง

สภาพเดิมอยู่ได้ อาคารโถงเล็กสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้อมิตา เนียวไร (พระพุทธเจ้าแห่งแสงสว่างที่ไม่

ส้ินสุด) นอกจากหลังคาแล้ว บริเวณอื่นจะถูกเคลือบด้วยทองท้ังภายนอกและภายใน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช้อปปิ้งเมืองเซนได เอ้าท์เล็ต เช่น ย่านอิจิบังโจ และย่านช้อปปิ้งยอดฮิตของขึ้นชื่อต่างๆ ในเมือง

เซนได เดินเที่ยวชมบรรยากาศภายในตัวเมืองเซนได ผู้คน พ่อค้าแม่ขายที่อบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้ม

เป็นอีกมนต์เสน่ห์ ของเมืองสุดน่ารักอย่างเมืองเซนได ถนนช้อปปิ้ง Ichibancho & Clis road ถนน

สายช้อปปิ้งใจกลางเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ แบ่งเป็นเส้นทางช้อปถึง 2 เส้นคือ 

Ichibancho และ Clis บรรจบ กันในลักษณะตัว T ถนนช้อปปิ้งทั้งสองสายนี้ เป็นศูนย์รวมร้านค้า 

ต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านเส้ือผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า ร้านขายของฝาก ร้านเคร 

ฯลฯ สามารถเดินช้อปแบบทอดน่องไปเรื่อยๆ อย่างไม่กลัวร้อน ฝน หรือหิมะ เลยทีเดียว เพราะมี

หลังคาคลุมตลอด ร้านค้าเริ่มเปิดต้ังแต่ 10:00-21:00 น. (แล้วแต่ร้าน) 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม  

ที่พัก  SENDAI HOTEL OR SIMILAR CLASS 

วันท่ี6 สนามบินเซ็นได – สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินเซนได เหินฟ้า สู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินการบินไทย เท่ียวบิน

ท่ี TG627 11:15 – 16:05 

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

 

.....................ขอบพระคุณทกุท่านที่วางใจใหเ้ราดูแลทา่นตลอดการเดินทาง...................... 



กำหนดการเดินทาง 

***กิจกรรมและสถานท่ีท่องเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*** 
***การเดินทางข้ันต่ำ 20 ท่าน ข้ึนไป หากต่ำกว่ากำหนดซึ่งอยู่ในอัตราที่ไม่ต่ำจนเกินไปยังสามารถออกกรุ๊ปได้ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและนโยบายของบริษัท*** 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าต๋ัวแบบกรุ๊ป ช้ันประหยัด โดยสายการบิน FULL SERVICE รวมค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน สัมภาระน้ำหนัก

ได้ไม่เกิน 23+7 กิโลกรัม/ต่อเท่ียว กรณีไม่ใช้ต๋ัวของกรุ๊ป ส่วนลดเร่ิมต้นที่ 18,000 บาท 

2. ค่าห้องพักคู่ ตามท่ีระบุไว้ในโปรแกรม (พักเด่ียวเพิ่มตามท่ีระบุ) 

3. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในโปรแกรม 

 4. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุไว้ในโปรแกรม  

 5. ค่าพาหนะในการเดินทางพร้อมนำทัศนาจรตลอดเส้นทาง 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินออกให้ในนามบริษัท 

2. ค่าขนกระเป๋าเดินทางน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม สำหรับการบินไทยช้ันประหยัด 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องด่ืม อื่นๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในโปรแกรม  

4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อท่าน/ทริป 

หมายเหตุ 
 1. หากต้องการอัพเกรดโรงแรม 4 ดาวแท้ ปรับขึ้นท่านละ 3,500 – 5,000 บาท 

 2. COMMISSION FOR AGENT 2,500 บาท หากส่ง 20 ท่านขึ้นไป/กรุ๊ป จะได้คอมมิชชั่น 2,500 + 500 บาท 

 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อันนอกเหนอืการควบคุมของบริษัท อาทิ การ

ล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล ฯลฯ ทั้งสิ้น  

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

3-4 STARS (ท่านละ) ราคา พักเด่ียว 
ผู้ใหญ่ ท่านละ เร ิม่ตน้ 53,800 – 59,800 บาท 7,500 บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  มีเตียง เร ิม่ตน้ 51,800 – 57,800 บาท  7,500 บาท 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง เร ิม่ตน้ 49,800 – 55,800 บาท 7,500 บาท 


