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วันแรกของการเดินทางเพื่อรับสัมผัสความเป็นชาตแิห่งซามูไร เราเลือกสายการบินไทย ( TG ) 
สายการบินประจ าชาติ ด้วยความมั่นใจ ความอบอุ่นทีพ่ร้อมดูแลทุกท่านจากภาคพื้นประเทศไทย 
มุ่งตรงสู่ประเทศญีปุ่่น

ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จดุนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร ์C สนามบินสวุรรณภูมิ
พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลลีาวดี-ดูแลความพร้อมด้านเอกสาร

ทะยานสู่ประเทศญีปุ่่นโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG626 

20.30 น. 

23.59 น. 

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินเซ็นได ประเทศญี่ปุ่น 



น าท่านเดินทางสู่เมือง มัตสึชิม่า
โดยใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 
1.30 ชั่วโมง น าท่าน ล่องเรือ 
อ่าวมัตสชึิมา่ ในเมืองที่ได้ชื่อว่าเปน็ 
1 ใน 3 ของเมืองที่มีทศันียภาพอัน
งดงามที่สุดของประเทศระหว่างการ
ล่องเรือไปรอบๆ สัมผัสกับวิถีชีวิต
ของชาวประมงที่นี่ นอกจากนี้ท่าน
ยังสามารถให้อาหารกับเหล่านก
นางนวลที่บินตามเรือไดอ้ีกด้วย

MATSUSHIMA BAY



น าท่านชม “ศาลเจ้าโกะไดโด” ศาลเจ้าที่ยื่น
ไปใน อ่าวมัตสชึิมา่ กล่าวกันว่าที่นี่เป็นอาคารที่เก่าแก่
ที่สุดเขตพื้นที่โตโฮกุ ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโมโมยามะ 
และได้รับการจดทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่
ส าคัญแห่งชาติของญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีสะพาน
เชื่อต่อกับเกาะฮอนชู ด้วยสะพานสีแดง และช่องว่าง
บนสะพานมีระยะ 15 ซม เพื่อให้คุณได้เห็นวิวทะเล
เบื้องล่าง กล่าวกันว่าสะพานแห่งนี้ได้สร้างขึ้นมา
เพื่อให้คุณได้มองเท้าของคุณขณะเดินข้ามสะพาน
และมุ่งเน้นไปที่ความคิดของคุณก่อนที่จะถึงวัด 

Godaido
Shrine



ซึ่งได้ใช้วัตถุดิบที่มีชื่อเสียงของเมืองมัตสชึิม่า มาเสิร์ฟ ทั้ง
อาหารทะเลสดๆ ไข่ทอดญี่ปุน่ ใบโอบะ วาซาบิ และตบท้ายด้วย
หอยนางรมตัวใหญ ่อบอ้วน ของขึ้นชือ่อีกอย่างที่ไม่ควร
พลาด

ข้าวหน้าปลาดิบไคเซ็นด้ง บริการอาหารกลางวัน 
น าท่านเข้าชม เมืองฮริาอิซมูิ พึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยความงดงามของ
แหล่งธรรมชาติ รวมไปถึงโบราณสถานและเสน่ห์ทาง
วัฒนธรรม สมบัติทางธรรมชาต ิมากกว่า 3,000 ชนิด

hiraizumi



น ำท่ำนชมสถำนที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของ เมืองฮริำอิซูมิ : วัดชูซอนจิ ก่อตั้งเมื่อปี 850 โดยเอนอิน 
พระสงฆ์ระดับสูงของภูเขำฮิเออิ และมีผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงทั้งหมดคือ คโิยฮริะ ผู้ก่อตั้งตระกูลโอชู 
ฟูจิวำระ น ำท่ำนชม คอนจิคิโดะ วิหำรทองค ำ ขนำดเล็กสร้ำงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้ำงด้ำนละ 5.5 
เมตร ปิดด้วยทองค ำเปลวทุกด้ำน ซึ่งทำงวัดได้สร้ำงอำคำรไม้ขนำดใหญ่ครอบวิหำรทองค ำไวอ้ีกที
เพื่อป้องกันควำมเสียหำย ระหว่ำงทำงยังเพลิดเพลินไปกับควำมงดงำมของใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้
ร่วงอีกด้วย

Chusonji Templeวัดชูซอนจิ



หุบเขา เกบิเค ที่นี่เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่สวยงามที่สดุ 100 แห่ง
ของญี่ปุ่น ลักษณะเป็นแม่น้ าที่ทอดยาวเป็นระยะทางเกือบ 2 

กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 90นาที ในการล่องเรือไปตามแม่น้ าซา
เท็ตสึ น าท่านล่องเรือเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติทั้งสองข้างทาง 
ชมใบไม้ที่ก าลังเปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง รวมไปถึงปลาในน้ าที่แหวก

ว่ายระหว่างทาง

Geibikei Gorge



ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ด้วยเซตไคเซกิ



LAKE TAZAWA



น ำท่ำนเข้ำเที่ยวชมย่ำนชุมชนซำมูไร เมืองคำคุโนดำเตะ
ซึ่งประกอบด้วยบ้ำนพักอำศัยกว่ำ 80 หลังคำเรือน 
ซึ่งเป็นอำคำรสถำปัตยกรรมแบบซำมูไรดั้งเดิมที่ดีที่สุด
ของประเทศญี่ปุ่น รวมไปถึงต้นไม้ที่เรียงรำยระหว่ำง
ทำงเรียกควำมสนใจให้ นักท่องเที่ยวเข้ำมำเที่ยวชม
ใบไม้เปลี่ยนสีและควำมสวยงำมของสถำปัตยกรรม
อีกด้วย...

KANUDODATE
SAMURAI DISTRICT



บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บริกำรท่ำนด้วย... หม้อไฟคิริทังโป 



น ำท่ำนเที่ยวชม โอยุสุเคียว ไดฟุนโต หรือที่รู้จักกัน
ในชื่อ “หม้อต้มนรก” เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวใน
กำรชมวิวใบไม้แดงไปพร้อมๆกับไอของน้ ำพุร้อนที่
พวยพุ่งออกมำจำกชั้นหินของหน้ำผำ พร้อม
ทำงเดินศึกษำธรรมชำติริมธำรน้ ำ

Oyasukyo
daifunto



• โรงแรม

YOMOTO KISSHO
หรือระดับเทียบเท่ำ

รับประทำนอำหำรค่ ำ บริกำรท่ำนด้วย เซตไคเซกิ ที่ได้ขึ้นชื่อว่ำเป็น
รูปแบบอำหำรที่เป็นสุดยอดของญี่ปุ่น ที่ให้ควำมรู้สึกถึงฤดูกำล
ต่ำงๆผ่ำนเมนูอำหำรและวัตถุดิบ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 



น ำท่ำนเข้ำชมหมู่บ้ำนญี่ปุ่นโบรำณ กินซัง ออนเซ็น 
หมู่บ้ำนออนเซ็นเล็กๆกลำงหุบเขำ ประวัติยำวนำนกว่ำ 100 ปี ให้
ท่ำนพักผ่อนหย่อนใจไปกับธรรมชำติรอบข้ำงและสถำปัตยกรรม
โบรำณแบบเอโดะของหมู่บ้ำนแห่งนี้

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ 
ห้องอำหำรโรงแรม



เที่ยวชม วัดยำมำเดระ ที่ถูกสร้ำงขึ้นกว่ำ 1,000 ปี เป็นวัดนิกำย
เทนไดที่อยู่ในจังหวัด ยำมำกำตะ อยู่บนเนินเขำสูง ต้องเดินขึ้น
บันไดกว่ำ 1,000 ขั้น ด้ำนบนของวัดจะเป็นจุดชมวิวที่นั่งท่องเที่ยว
ชื่นชอบและจะสวยงำมเป็นพิเศษในฤดูใบไม้ร่วง ธรรมชำติและ
ดอกไม้สีแดง ที่บำนสะพรั่งท ำให้ผู้คนต่ำงชื่นชอบในสถำนที่แหง่นี้

YAMADERA 
TEMPLE

กลำงวัน 
บริกำรอำหำรกลำงวันด้วย เซตเมนูอำหำรญี่ปุ่น



น ำท่ำนเข้ำชม หมู่บ้ำนจิ้งจอกซำโอะ แห่งเมือง มิยำกิ 
ที่ๆ เต็มไปด้วย สัตว์ตัวเล็กน่ำรักอย่ำงสุนัขจิ้งจอก
หลำกหลำยสำยพันธุ์ ให้ท่ำนได้รับชมอย่ำงใกล้ชิด เช่น 
สุนัขจิ้งจอกสีขำว เป็นต้น

ZAO
FOX VILLAGE

หมู่บ้ำนจิ้งจอกซำโอะ



พำท่ำนเที่ยวช็อป มิตซุย เอำท์เล็ท แห่งเมือง เซนได ทีนี่มีร้ำนค้ำกว่ำ 100 ร้ำน, ศูนย์อำหำรใหญ่และที่
ส ำคัญคือชิงช้ำสวรรค์ขนำด 50เมตร ที่สำมำรถมองเห็นได้จำกระยะไกล รวมไปถึง อ่ำวมัตซชึิมำ่ ที่เป็น 
1 ใน 3 อ่ำวที่สวยงำมที่สุด ให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงอิสระในกำรเที่ยวชมร้ำนค้ำต่ำงๆ สินค้ำแฟชั่น ของใช้
ของจิปำถะ ของฝำกน่ำรักๆ อีกด้วย 

MITSUI OUTLET



น ำท่ ำน เข้ ำสู่ เมือง เซนได เมืองหลวงของ
จังหวัด มิยำกิ เมืองใหญ่และทันสมัย ควำมก้ำวหน้ำในด้ำน
ต่ำงๆของเมืองได้ผสมผสำนกับธรรมชำติอย่ำงลงตัวมี
แม่น้ ำ ฮิโรเซะ ไหลผ่ำน เมือง เซนได ได้รับฉำยำเมืองแห่ง
ต้นไม้เพรำะสวนสำธำรณะหลำยแห่งและควำมร่มรื่นของ
ธรรมชำติที่รำยล้อมทั่วทั้งเมือง

SENDAI
เมืองเซนได



Westin Hotel Sendai

ด้วยวิธีกำรปรุงแบบดั้งเดิม และสูตรลับเฉพำะของร้ำน
ท ำให้ลิ้นวัวกรอบ และหวำน พร้อมกลิ่นหอมๆของเนื้อ
ย่ำง ผสมกลิ่นของเกลือโชยมำให้ท่ำนได้ลิ้มลองควำม
อร่อยกับอำหำรขึ้นชื่อของเมืองเซนได

หรือระดับ
เทียบเท่ำ

เมนูขึ้นชื่อของเมือง เซนไดลิ้นวัวย่ำงถ่ำน บริกำรอำหำรค่ ำ ด้วย



น ำท่ำนเที่ยวชมตลำดเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยผู้คนเพรำะเป็น
ศูนย์รวมสินค้ำท้องถิ่นมำกมำย จนได้รับฉำยำเป็น “ครัวของเซนได” 
มีสินค้ำท่องถิ่นมำกมำย เช่น ปลำท้องถิ่นต่ำงๆ, สินค้ำจำกทะเลตำม
ฤดูกำล, อำหำรทะเลแปรรูป, ผักผลไม้ท้องถิ่นแบบปลอดสำรพิษ, 
ดอกไม้ตำมฤดูกำล และเครื่องปรุงรสต่ำงๆ ภำยในมีกำรจัดระเบียบ

ร้ำนค้ำและกำรดูแลควำมสะอำดเป็นอย่ำงดี

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม

ASAICHI MORNING MARKET
ตลำดอะไซชิ



จุดชมวิวปรำสำท อำโอบะ หรือปรำสำท เซนได เป็นจุดที่สวยงำมเหมำะส ำหรับกำรเข้ำมำ
ชมทัศนียภำพที่มองเห็นเมืองเซนไดได้ทั้งเมือง ให้ท่ำนได้สัมผัสธรรมชำติ ณ บนจุดชม
วิวแห่งนี้อีกทั้งบนจุดชมวิวยังมีรูปปั้นของ ดำเตะ มำซำมุเนะ ในขณะที่ท่ำนทรงม้ำอีกด้วย

AOBA
CASTLE



น ำท่ำนเข้ำชม สุสำนซิอิโฮเดน เป็นที่ตั้งหลุมศพของ 
ดำเตะ มำซำมุเนะ ซึ่งเคยเป็นผู้ครองเมืองที่มีอ ำนำจมำกที่สุดใน
สมัย เอโดะ อำคำรสุสำนออกแบบอย่ำงหรูหรำในช่วงยุคโมโมยำ
มะ ทำงเดินประดับด้วยป่ำไม้สนซีดำร์ เป็นสัญลักษณ์ทำง
ประวัติศำสตร์ของตระกูล ดำเตะ นอกจำกนี้บริเวณใกล้เคียง ยัง
มีสุสำนทำยำทที่ครองเมืองต่อจำก ดำเตะ มำซำมุเนะ อีกด้วย

ZUIHODEN
MAUSOLEUM
สุสำนซูอิโฮเดน

บริกำรอำหำรกลำงวันด้วย เซตเมนูอำหำรญี่ปุ่น



น ำท่ำนเที่ยวชมถนน โจเซ็นจิ โดริ ซึ่งเป็นถนน 
ช้อปปิ้งสำยหลักที่ตั้งอยู่ใจกลำงเมือง เซ็นได ถนนเส้นนี้
เป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่ส ำคัญของเมืองเซ็นไดที่ขึ้นชื่อว่ำ
เป็นเมืองแห่งต้นไม้มีต้น เคะยำกิ หรือ ต้น เซลโคว่ำ เรียง
รำยตลอดเส้นทำงสร้ำงควำมงดงำมในทุกช่วงฤดูของ
ญี่ปุ่น จุดกึ่งกลำงของถนนจะพบกับประติมำกรรมของ 
Emilio Greco ศิลปินชื่อดังระดับโลกชำวอิตำลี ผลงำน
นี้มีชื่อว่ำ “ควำมทรงจ ำในฤดูร้อน”... 
อิสระท่ำนเดินเล่นช้อปปิ้งตำมอัธยำศัย

Jozenji Dori
AvenuE ถนนโจเซ็นจิ โดริ



Westin Hotel Sendaiหรือระดับเทียบเท่ำ

บริกำรอำหำรค่ ำ ด้วย เซตเมนู SEAFOOD



บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
ได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน

11.15 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน TG627 จำกสนำมบินเซ็นได
16.05 น. เดินทำงถึงสนำมบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ


