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SENDAI AKITA FUKUSHIMA 6D4N 

ซปุตาร ์Business “เหมาลำแหง่ความสขุ” 

กำหนดการเดนิทางครสิตม์าสและปใีหม ่2566 

โดยสายการบนิไทย (TG) BUSINESS CLASS 

บนิตรงลงเซน็ได สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ ศาลเจา้อเิดฮะ 

ชมววิภเูขาโมรโิยชสิวยๆ ดว้ยกระเชา้ อนัขึน้ชือ่ ลอ่งเรอืชมความงามแมน่ำ้โมงามิ 

สมัผสัความงามของแหลง่ออนเซน็ชือ่ดงั ในหบุเขาโอยะสเึคยีว และกนิซนัออนเซน็อนัเลือ่งชือ่ 

เทีย่วชม ปราสาททสรึงุะ หรอื ปราสาทไอส ึวาคามตัส ึสถานทีส่ำคญัทางประวตัศิาสตรซ์ามไูร 



แวะชมความนา่รกัของนอ้นจิง้จอกทีห่มูบ่า้นจิง้จอกญีปุ่น่ ภเูขาซาโอะ  

เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออจุ ิจคุ ุและหมูบ่า้นซามไูรคาคโุนดาเตะ อคติะ 

ชอ้ปปิง้จใุจ ณ เมอืงเซนไดทีถ่นนชอ็ปปิง้ครสิโรด แชอ่อนเซน็ ณ เมอืงอคติะ 

มนีำ้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

>>สภาพอากาศเปน็เพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ 

ควรเชค็ในใบนดัหมายอกีครัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเดก็ เนือ่งจากเปน็ราคาพเิศษ /  

Infant เดก็อายตุำ่กวา่ 2 ป ี12,000 บาท/ทา่น 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ประเทศไทย 

20.30 น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ C สาย

การบินไทย เท่ียวบิน TGXXX เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวย

ความสะดวกในการเช็คอิน 

23.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเซนได ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี 

TGXXX (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

วันที่สอง สนามบินเซ็นได - แหล่งออนเซ็นในหุบเขาโอยาสึเคียว – กระเช้าภูเขาโมริโยชิ - 

หมู่บ้านซามูไรคาคุโนะดาเตะ - จังหวัดอคิตะ 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบนิเซ็นได (Sendai Airport) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณา

ปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พักเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

25-30 ธนัวาคม 2565 (ครสิตม์าส) 22 ทีน่ัง่ 95,888.- 12,000.- 

 

 

29 ธนัวาคม – 03 มกราคม 2566 (ปใีหม)่ 20 ทีน่ัง่ 99,888.- 12,000.- 

 

 



ประเทศญีปุ่น่ไมอ่นญุาตใหน้ำอาหารสด จำพวก เนื้อสตัว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ 

นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอากิตะ แหล่ง ออนเซ็นในหุบเขาโอยาสึเคียว (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) หุบเขาโอยาสุเคียวเป็นหุบเขารูปตัว V ลึก 60 เมตร

ซ่ึงเกิดขึ้นจากการกัดเซาะของแม่น้ำไหลแรงสองฝั่งอย่างยาวนาน ทางเลียบหุบเขามี

ที่พักออนเซ็นราว 10 หลังวางเรียงรายอยู่ มีทั้งบ่อน้ำแร่กลางแจ้งที่รายล้อมด้วย

เสียงลำธารและทิวทัศน์ที่งดงามของธรรมชาติ บ่อแช่เท้า น้ำพุสำหรับดื่ม และมหา

น้ำพุโอยาสุเคียวไดฟุนโตที่ท่านควรจะลองไปชมด้วย ในทุกฤดู ท่านสามารถเดินลง

บันไดเลียบหินลงหุบเขาได้ เพ่ือไปชมน้ำพุร้อน 90 องศาท่ีพุ่งออกมาจากซอกหินใน

พ้ืนหุบเขาได้ด้วย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  

นำท่านเดินทางไปชมความงามของหิมะท่ีปกคลุม ภูเขาโมรโิยชิด้วยกระเช้า ไปท่ียอด

เขาที ่มี ต ้นอาโอโมริ โทโดมาสึ (Abies mariesii) อยู ่มากมาย โดยจะใช้เวลา

ประมาณ 20 นาทีจากสถานี Summit โดยกระเช้าของอานิสกี จากน้ันเดินต่อไปอีก 

5 นาที ที ่ยอดเขาจะมีลานที่ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีต่อรอบ ที ่ให้ท่านสามารถ

เพลิดเพลินไปกับต้นไม้ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็งภูเขาโมริโยชิเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งท่ี

สามารถสัมผัสธรรมชาติของอะคิตะได้ตลอดท้ังปี 

มุ่งสู่เมืองเซมโบคุ ย้อนยุคท่องอดีตที่เมืองเกียวโตน้อยแห่งโทโฮคุ “คาคุโนะดาเตะ”  

ฉายามาจากบ้านซามูไรและภูมิทัศน์เก่าแก่ของเมืองท่ียังถูกรักษาไว้เป็นอย่างดี ทำให้

นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัสบรรยากาศเมืองญี่ปุ่นในอดีตได้อย่างเต็มท่ี  ให้

ท่านได้เดินชมถนนบ้านซามูไรซ่ึงเป็นแลนด์มาร์คของเมืองคาคุโนะดาเตะ ในฤดูหนาว

หิมะสีขาวท่ีปกคลุมตัดกับเน้ือไม้สีเข้มของคฤหาสน์ต่างๆ จะให้บรรยากาศเงียบสงบ

สุขุมเยือกเย็น เรียกได้ว่าเป็นถนนเส้นหนึ่งที่มีเสน่ห์น่าเดิน หากเดินเล่นจนเมื่อย ก็

สามารถน่ังรถลากชมเมืองได้ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม 



ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (2) 

ที่พัก  Akita Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะ

ทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น  

วันที่สาม ศาลเจา้อิเดฮะ – ล่องเรอืแมน่ำ้โมงาม ิ– แหล่งออนเซ็นเก่าแก่กินซนั - จังหวัดยามา

กาตะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

08.25 น. นำท่านสู่ภูเขาฮากูโระ อันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอิเดฮะ ป็นภูเขาที่มีเส้นทางเข้าถึงได้

ง่ายท่ีสุดในบรรดาภูเขาท้ัง 3 แห่งของเดวะซังซัน บนยอดเขาเป็นท่ีตั้งของศาลเจ้าฮา

กูโระซัง ซึ่งเป็นที่เดียวที่เปิดให้เข้าชมได้ตลอดทั้งปี เป็นภูเขาตัวแทนของการเกิดใหม่ 

โดยจะต้องมาเย่ียมชมศาลเจ้าแห่งน้ีเป็นอันดับแรก เม่ือเดินขึ้นไปได้ประมาณ 10 นาที 

จะพบกับเจดีย์ 5 ชั้นกลางป่าสนซีดาร์ นับเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติ ซึ่งสร้างขึ้นครั้ง

แรกในปี 937 นอกจากนี้ยังมีโรงน้ำชาให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางไกลมาอย่าง

เหน่ือยล้าด้วยน้ำชา ขนม ของท่ีระลึก 

09.50 น. จากนั้นนำทุกท่านไป นั่งเรือล่องแม่น้ำโมกามิ แบบในกลอนของกวีไฮคุ มาสึโอะ บา

โชะ ทิวทัศน์ท่ีปกคลุมไปด้วยหิมะท่ีชวนให้นึกถึงภาพเขียนด้วยหมึกและหุบเขาโมกามิ

ที่แสดงความงดงามให้เห็น เพลินตาไปกับทิวทัศน์จากการล่องเรือลงเส้นทางบาโชะ 

ค่อยๆ เคลื่อนไปอย่างช้าๆ ขณะฟังเพลงบนเรือท่ีขับร้องอย่างย่ิงใหญ่โดยกัปตันเรือ 

และในฤดูหนาวจะยังมีกิจกรรม “เรือโคทัตสึ” ซึ่งจะให้ท่านเพลิดเพลินไปกับวิวท่ี

สวยงามจากบนเรือ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  

 จากนั้นนำท่าน เดินเล่น ณ กินซัง ออนเซ็น (Ginzan Onsen) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.40 ชั่วโมง) หมู่บ้านออนเซ็นเล็กๆกลางหุบเขา ประวัติยาวนานกว่า 100 

ปี โดยหมู่บ้านน้ีเดิมที เป็นหมู่บ้านเหมืองแร่มาก่อน หลังปิดการทำเหมืองไป ก็กลาย

มาเป็นหมู่บ้านออนเซ็นอย่างเดียว ท่ีน่ีประกอบด้วย เรียวกังมากมายสไตล์ตะวันตก



ที่สร้างจากไม้หลายชั้น ได้รับการปลูกสร้างตั้งแต่ปลายสมัยไทโชถึงโชวะตอนต้น 

สามารถสัมผัสกับภูมิประเทศอันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรือนยุคเก่า (ราคาไม่รวม

ค่าแชอ่อนเซน็ ราคาอยูท่ี ่500-3000 เยน ทั้งนีข้ึน้อยูส่ถานทีบ่รกิาร) จากน้ันนำท่าน

เดินทางสู่จังหวัดยามากะตะ เข้าท่ีพักเพื่อให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)  

ที่พัก Yamagata Grand Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  

จากนั้นให้ทา่นได้ผอ่นคลายกบัการ แช่น้ำแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชื่อว่าถา้ได้แช่น้ำแร่

แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น  

วันที่สี่   เมืองไอสวุากามตัส ึ- ปราสาทสรึกุะ - วัดเอ็นโซจิ - หมู่บ้านโบราณโออุจ ิจูคุ - หน้า

ผาล้านปีโทโน เฮทสึริ – เมืองฟุกุชิม่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

นำทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไอสวุากามตัส ึเป็นเมืองท่ีเต็มไปด้วยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะ

เป็นปราสาทหรือตัวเมืองท่ียังคงสัมผัสได้ถึงกล่ินอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากน้ี

ไอสุยังมีมนต์เสน่ห์เรื่องของออนเซ็น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม 30 นาที)  

วัดเอน็โซจ ิ(Enzoji) วัดช่ือดังประจำย่านไอสุประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,200 ปี มี

ชื่อเรียกเต็มๆ ว่า Fukuman Kokuzo Bosatsu Ensoji ซึ่งเป็นหนึ่งในสาม สถานท่ี

สักการะพระโพธิสัตว์โคคุโซที่สำคัญของญี่ปุ่น เป็นวัดเก่าแก่ท่ี ถูกก่อสร้างขึ้นในปี

ค.ศ.807 โดยนักบวชชื่อ Tokuichi Daishi แห่งเมืองไอสุ จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ

โถงระเบียงของอาคารหลักที่ตั้งอยู่บนหน้าผาขนาดใหญ่เดิมทีสร้างมาจากไม้  ตาม

ประวัติศาสตร์ วัดแห่งนี้ได้รับไม้ศักดิ์สิทธิ์มาจากพระเกจิสมัยราชวงศ์ถัง  เมื่อนำ

กลับมาญี่ปุ่น ท่านได้แบ่งต้นไม้ออกเป็น 3 ส่วน โยนลงสู่ทะเล และไม้ดังกล่าวได้ลอย

ไปยังบริเวณจังหวัด อิบารากิ ชิบะ และ ฟุกุชิมะ อีกทั้งท่านโคโบไดชิ ยังได้ใช้ไม้

ศักดิ์สิทธิ์แกะสลักเป็นพระโพธิสัตว์โคคุโชขึ้นมา ก่อนที่จะมีการสร้างวิหารวัดในปี

ค.ศ. 807  



นำท่านเยี่ยมชม ปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน เป็น

เพียงแห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นไว้  ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเป็น

สัญลักษณ์แห่งเมืองไอสุวาคามัทซึ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ เดิมมี

ช ื ่อว ่า ปราสาทคุโระคะวะ (Kurokawa Castle) สร้างขึ ้นในปี ค.ศ.1384 โดย

ตระกูลอะชินะ แต่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1611 ทำให้ปราสาทเสียหายหนักและได้มี

การบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชั ้น เหลือเพียง 5 ชั ้นเท่านั ้น HILIGHT!!! 

ปราสาทแห่งน้ี ถือเป็นอนุสรณ์สถานที่ยังทิ้งร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่ม

สุดท้ายในญี่ปุ่น ท่ีได้เลือกปลิดชีพตัวเองลง ณ สถานท่ีน้ี  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)  

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโออจุิ จูคุ (Ouchi Juku) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

50 นาที)  บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อย

ปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณท่ีมุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสอง

ฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40-50 หลัง ใน

อดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บ้านแห่งน้ีเป็นเสมือนแหล่งท่ีพัก 

ตั้งขนาบข้างถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการ

คมนาคมและการค้า เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขต

อนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลัง

ในโออุจิ จูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้า

พ้ืนเมือง ร้านอาหารและท่ีพักแบบญี่ปุ่นเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียว ปัจจุบันมีนักท่องมา

เย่ียมชมหมู่บ้านน้ีกว่า 1.2 ล้านคนต่อปี  

 เดินทางสู่  โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หน้าผาล้านปี (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 45 นาที) เป็นความสวยงามท่ีธรรมชาติสร้างขึ้น โดยหน้าผาริมแม่น้ำโอคา

วะน้ี ถูกกัดเซาะโดยน้ำที่ไหลผ่าน กว่าจะสึกกร่อนเป็นเวลานานเป็นล้านปี จนกลาย

มาเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชื่อ โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถิ่นของไอสึ แปลว่า หน้าผา 

และด้วยรูปร่างหน้าตาของหน้าผาชันๆ ที่ดูคล้ายกับเจดีย์ จึงเป็นที่มาของชื่อโทโนะ

เฮทสึริ หรือ หน้าผารูปเจดีย์ นำท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก 

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)  

ที่พัก Sankyo Fukushima Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

วันที่ห้า   หมู่บ้านจิ้งจอก ภูเขาซาโอะ - เมืองเซ็นได- ปราสาทเซ็นได - ช็อปปิ้งถนนคริสโรด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 9) 



นำท่านเดินทางสู ่ ภ ูเขาซาโอะ (Mount Zao) เป็นภูเขาไฟที ่ตั ้งอยู ่ เป็นแนวกัน

พรมแดนระหว่าง Yamagata กับ Miyagi ของภูมิภาคโทโฮคุ ทางฝั่งจังหวัดยามา

กาตะ และเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวในการมาชมทัศนียภาพอัน

งดงามตลอดทั้งปี สู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura) (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) มีอาณาบริเวณถึง 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอา

สุนักจิ้งจอกหลายหลายสายพันธ์ หลากสี ท่ีญี่ปุ่นน้ันเชื่อว่าจิ้งจอกเป็นผู้ส่งสารของ 

Inari Okami เทพเจา้ชนิโตดา้นความอดุมสมบรูณ ์ท่ีน่ีแบ่งออกเป็นสองโซน คือโซน

สัตว์ท่ีอยู่ในกรง มีท้ัง แพะ แกะ กระต่าย ม้า สุนัขจิ้งจอก ซึ่งสามารถให้อาหารได้ กับ

โซนเปิดท่ีมีจิ้งจอกเดินไปมา อิสระให้ท่านชมความน่ารัก ขนฟูตัวนุ่มของสุนัขจิ้งจอก

ตามอัธยาศัย ข้อควรระวัง เนื่องจากสุนัขจิ้งจอกถึงจะเป็นแบบเลี้ยง แต่บางตัวยงัมี

สัญชาติญาณเดิมอยู่ ดังน้ัน ควรปฏิบัติตามคู่มือการท่องเท่ียวท่ีทางเจ้าหน้าท่ีของ

หมู่บ้านแจกให้อย่างเคร่งครัด และหากต้องการถ่ายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจิ ้งจอก

จะต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีหรืออยู่ในสายตาเจ้าหน้าท่ีทุกครั้ง ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยของ

ตัวนักท่องเท่ียวเอง 

พาท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได (Sendai) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็น

เมืองหลวงของ จังหวัดมิยางิ และยังเป็นเมืองที่มีความเจริญและมีขนาดใหญ่ที่สุด

ของภูมิภาคโทโฮคไุด้รับฉายาว่า เมืองแหง่ตน้ไม ้เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งท่ัว

เมืองท่ีเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น เซนไดมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสำคัญหลากหลายท้ัง

ปราสาท วัดวาอาราม ห้างสรรพสินค้า แหล่งช้อปปิ้ง และร้านค้าร้านอาหารต่างๆ  

อีกมากมาย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)  

จากนั้นนำท่านชม ซากปราสาทเซ็นได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) สร้างขึ้นในปี 1600 โดยขุนนางนามว่า ดาเตะ มา

ซามูเนะ สร้างขึ้นสำหรับป้องกันเมือง ปราสาทแห่งน้ีล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำ ภูเขาและ



ป่าซ่ึงยังคงอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ แม้ปัจจุบันเหลือเพียงเศษซาก แต่กำแพงหิน

และประตูนั้นได้รับการบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง จากทำเลที่ตั้งของบริเวณปราสาท ท่าน

สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองเซนไดได้  ถนนคลิสโรด (Clis Road) 

ถนนสายช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมือง มีสินค้าให้เลือกหลากหลายตั้งแต่อาหาร

ท้องถิ่นหรือฟาสต์ฟู้ด ร้านคาเฟ่เก๋ๆ ศูนย์เกมส์ ไปจนถึงแบรนด์เนมระดับไฮเอน  

HILIGT!!! สำหรับย่านนี้คือ คาเฟ่นกฮูกฟุคุโระ (Fukuro Café) ตั้งอยู่ตึกที่อยู่

หลังร้าน Gucci มีค่าเข้า 1,200 เยน ซ่ึงราคาน้ีรวมกับค่าเครื่องดื่มแบบไม่อั้น โดยจะ

มีนกฮูกที ่ถูกฝึกจนเชื่องอยู ่หลากหลายสายพันธุ์ แต่ละตัวล้วนมีความน่ารักท่ี

ต ่างกันไป ที ่สำคัญยังสามารถลูบหร ือจับได้ภายในการดูแลของพนักงาน

ผู้ชำนาญการ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งและอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ .. ชม.) 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

ที่พัก  HOTEL METROPOLITAN SENDAI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน    

วันที่หก  สนามบินเซ็นได – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11) หรือข้าวกล่องที่ทางเรา

จัดเตรียมให้ 

  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเซ็นได 

08.20 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TGXXX 

13.45 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ

ประทับใจ 

 

********************************************** 



**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 



 



 



 



ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 
รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จำนวนผู้เดินทางท้ังหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี..............ท่าน) 
จำนวนห้องพักท่ีใช้ท้ังหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นตามท่ีท่านต้องการ อาทิเช่น 
อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง 
 

(..............................................................) 

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



https://bit.ly/3kJdwJ3 

โปรโมช่ัน โอแพนแชท
https://bit.ly/3iwQOCv

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

บริการของนิดหนอยทราเวล

โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร

รายละเอียดการชําระคาบริการ
ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บจก.นิดหนอยทราเวล
298-2-06049-9

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค
บจก.นิดหนอยทราเวล
053-3-93833-7

ธ.ไทยพาณิชย สาขาหน่ึงพัน
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
175-250172-2

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
922-0-24284-7

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

รับทําวีซาท่ัวโลก / บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรตางเประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติมติม : https://bit.ly/2YkcFWd

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา


