
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

JAPAN FLOWERS BLOSSOM 6 DAYS 
 

ทุ่งดอกเนโมฟีลา  อโุมงคด์อกวิสเทอเรยี  ทุ่งดอกพงิคม์อส  
สมัผสัเสน่หข์องญี�ปุ่นยามดอกไมแ้ยม้บาน ที�สื�อถึงการเริ�มตน้ใหมท่ี�สดชื�น 

เดนิทางไปสมัผสัความงดงามของดอกไมห้ลายสสีนัที�แขง่กนับานสะพรั�งชวนใหห้ลงใหล  
 

กาํหนดการเดนิทาง 
 

วนัอาทติย์ที� 29 เมษายน พ.ศ. 2561 (1)  กรุงเทพฯ – นาริตะ 
21.00 น. คณะพร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น 4 พบกับ

เจ้าหน้าที�ของบริษทัฯ บริเวณแถว D สายการบินไทย เคาน์เตอร์ 7-12 
 (หมายเหตุ เคาน์เตอร์สายการบินไทย เข้าประตู 2) 
23.50 น. ออกเดินทางสู่นาริตะ โดยเที�ยวบิน TG 642 
 
วนัจันทร์ที� 30 เมษายน พ.ศ. 2561 (2)  นาริตะ – วดันาริตะซัน – ฮิตาซิ ซีไซค์ ปาร์ค – นิกโก้    
08.10 น. ถึงสนามบินนาริตะ / นาํท่านออกเดินทางไปสักการะ วัดนาริตะซัน เป็นวดัที�ตั�งอยู่บนเนินเขา

กลางเมืองนาริตะ ซึ� งสร้างเสร็จเมื�อกุมภาพนัธ์ ปี ค.ศ. 940 จุดเด่นองวดันี� คือ เทวรูปฟุโดเมียวโอ         
ซึ� งเป็นเทพระดบัสูงของลทัธิชินกอน แกะสลกัและถวายโดย โคโบไดชิ ตามคาํสั�งของจกัรพรรดิ
ซากะ วดัแห่งนี� มีผูม้าสักการะมากกว่า 10 ลา้นคนต่อปี และไดรั้บความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งในวนัขึ�นปีใหม่จะคลาคลํ�าไปดว้ยผูค้นที�มาขอพรสิ�งศกัดิ� สิทธิ�  เลือกซื�อ “เครื�องราง” หรือ 
“ฮู”้ รวมทั�งสินคา้พื�นเมืองต่างๆมากมาย 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ดินแดนที�ได้ชื�อว่าเป็น สวรรค์แห่งดอกไมที้�  ฮิตาชิ ซีไซค์ ปาร์ค (Hitachi 

Seaside Park) ทุ่งดอกไมสี้ฟ้าสดใสที�บานสะพรั�งเต็มทั�วเนินเขาอย่างงดงาม ที�อยู่เหนือพื�นดิน
ราวกบัพื�นดินถูกปูดว้ยพรมสีฟ้าอ่อนจนไกลสุดลูกหูลูกตา คือ ทุ่งดอกเนโมฟีลา ซึ� งอยู่ใน
จงัหวดัฮิบารากิ เป็นสวนขนาดใหญ่ตั�งอยู่ริมทะเล มีดอกไมต้ามฤดูกาลใหช้มตลอดทั�งปี จะบาน
ตั� งแต่ประมาณกลางเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤษภาคม ดอกเนโมฟีลานี� มีอีกชื�อว่า              
Baby-blue-Eye เนื�องจากความงดงามที�เปรียบเหมือนนยันต์าสีฟ้าของเดก็ทารก อิสระใหท่้านเดิน
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ชมความสวยงามของดอกเนโมฟีลาอยา่งใกลชิ้ด และบนัทึกภาพแห่งความประทบัใจตามอธัยาศยั 
**(ความเบ่งบานของดอกไม้ ขึ�นอยู่กบัช่วงเวลาและสภาพอากาศ)** จากนั�นนาํท่านออกเดินทาง
สู่ อทุยานแห่งชาตินิกโก้ อญัมณีทางวฒันธรรมและธรรมชาติอนัลํ�าค่าของประเทศญี�ปุ่น 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั KINUKAWA PLAZA หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัองัคารที� 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (3)   นิกโก้ – สวนดอกไม้อาชิกากะ – คารุอซิาว่า  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโตโชกุ ที�เก่าแก่นบั 4 ศตวรรษ ตั�งแต่สมยัโชกุนอิเยยะสึโตกุกาว่า               

ชมสถาปัตยกรรมไมแ้กะสลกัเป็นรูปลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก แสดงถึงการใชชี้วิตที�ไม่ยุ่งเกี�ยวกบั
เรื�องราวของผูอื้�น ซึ� งเป็นแนวทางการดาํรงชีวิตที�ผาสุขของชาวญี�ปุ่นในยุคนั�น ชมความสวยงาม
ของเจดีย ์5 ชั�น ตามแบบฉบบัสถาปัตยกรรมของญี�ปุ่นโบราณ ศาลเจา้แห่งนี� ยงัไดรั้บการขึ�น
ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นหนึ� งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย จากนั� นชม                  
นํ�าตกเคะงอน (Kagon Falls) ตั�งอยู่บริเวณทะเลสาบชูเซ็นจิ  เป็นหนึ�งใน 3 นํ� าตกที�สวยงามที�สุด
ของญี�ปุ่น โดยมีความสูงเกือบ 100 เมตร               

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองอาชิกากะ  เป็นเมืองๆที�มีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์มากแห่งหนึ� งของ

ประเทศญี�ปุ่น นาํท่านเขา้ชม สวนดอกไม้อาชิกากะ สวนสาธารณะขนาด 20 เอเคอร์ที�มีชื�อเสียงมาก
ที�สุดแห่งหนึ�งของประเทศญี�ปุ่น เป็นหนึ�งในสถานที�ที�ดีที�สุดในการชมความงดงามของ ดอกฟูจ ี
(Fuji Flowers) หรือ ดอกวิสทีเรีย (Wisteria) ซึ� งจะบานในช่วงระหว่างเดือนปลายเมษายน-เดือน
พฤษภาคมของทุกปี ดอกวิสทีเรียเป็นไมเ้ถาที�มีกลิ�นหอมฟุ้ ง มีถิ�นกาํเนิดในเอเชีย เช่นเกาหลี จีน 
ญี�ปุ่น รวมถึงทางฝั�งตะวนัออกของสหรัฐอเมริกา โดยวิสทีเรียมีประมาณสืบสายพนัธ์ ดอกสีขาว 
ชมพ ูม่วงคราม รวมถึงพนัธ์ุไฮเบิร์ดสีแดง นอกจากนี�แลว้ภายในสวยยงัมีดอกไมแ้ละตน้ไมอื้�นๆ
ที�สวยงามไม่แพก้นัอีกดว้ย **(ความเบ่งบานของดอกไม้ ขึ�นอยู่กบัช่วงเวลาและสภาพอากาศ) **  
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 จากนั�นนาํท่านออกเดินทางสู่ คารุอิซาว่า ที�ตั�งอยู่บริเวณภูเขาไฟอาซามะ ซึ� งเป็นภูเขาที�สูงถึง 
2,560 เมตรภูเขาไฟแห่งนี�ถกูจดัใหเ้ป็นหนึ�งในภูเขาไฟที�ยงัคงคุกรุ่นอยู่ เหมือนกบัภูเขาไฟอาโซะ
ที�อยูบ่นเกาะคิวชู 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั KARUIZAWA PRINCE หรือเทียบเท่า  
 

วนัพุธที� 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (4)  คารุอซิาว่า – ทุ่งดอกพงิค์มอส – ฟูจิ – โตเกยีว   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางชม ทุ่งดอกพิงค์มอส ท่านจะไดพ้บกบัความอศัจรรยแ์ละความสวยงามของทุ่ง
ดอกไมที้�ยาวเป็นทิวแถว ดอกพิงคม์อสสีขาว ชมพูอ่อนและเขม้ปกคลุมทั�วทั�งเนินเขาเหมือนพรม
สีชมพู ให้ท่านไดมี้เวลาเก็บภาพแห่งความประทบัใจไม่รู้ลืม ***(ความเบ่งบานของดอกไม้ 
ขึ�นอยู่กบัช่วงเวลาและสภาพอากาศ)*** 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านสู่วนอุทยานภูเขาไฟฟูจี อนัเป็นที�ตั�งของ “ภูเขาไฟฟูจ”ี  เอกลกัษณ์อนัสง่างามที�แฝงไว้

ดว้ยความอ่อนโยนปกคลุมดว้ยหิมะตลอดปี ภูเขาไฟนี� มีความสูงถึง 3,776 เมตร และมีความ   
สาํคญัต่อวิญญาณและจิตใจของชาวญี�ปุ่นอย่างยิ�ง อิสระใหท่้านไดชื้�นชมบรรยากาศสดชื�นของ
มวลแมกไม ้หมู่สนเขียวเป็นทิวนํ�าตก และทะเลสาบที�แวดลอ้มส่งเสริมใหภู้เขาไฟฟูจีงดงามโดด
เด่นอย่างน่าตื�นตาตื�นใจ สมกบัคาํรํ� าลือว่าภูเขาไฟฟูจีเป็นภูเขาที�มีรูปทรงสวยงามที�สุดในโลกมี
เวลาใหท่้านพกัผอ่นหรือบนัทึกภาพประทบัใจอย่างเพลิดเพลิน (ขอสงวนสิทธิ�ในการขึ�นภูเขาไฟ
ฟูจชัี�น 5 ในกรณีที�สภาพอากาศไม่เอื�ออํานวย) จากนั�นเดินทางสู่ โตเกียว เมืองหลวงของประเทศ
ญี�ปุ่น ศูนยก์ลางพาณิชยกรรมที�สาํคญัที�ถูกปกครองโดยราชวงศโ์ชกุนนานกว่า 3 ศตวรรษ ใน
อดีตไดท้ะนุบาํรุงปลกูฝังรากฐานธรรมเนียมประเพณีที�อ่อนชอ้ยตราบจนปัจจุบนั 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั SUNSHINE CITY PRINCE หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัพฤหัสบดีที� 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (5)  โตเกยีว (อสิระตลอดทั�งวนั)      
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อิสระใหท่้านไดพ้กัผอ่น หรือ ชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยัตลอดทั�งวนั  

 *** ไม่มีบริการอาหารกลางวัน, อาหารคํ�า, ไกด์ท้องถิ�น, และหัวหน้าทัวร์ *** 

คํ�า เขา้ที�พกั SUNSHINE CITY PRINCE หรือเทียบเท่า 
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วนัศุกร์ที� 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (6)  โตเกยีว – กรุงเทพฯ   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ วัดโซโจจ ิเป็นวดัหลกัของศาสนาพุทธนิกายโจโดในเขตคนัโต วดันี�ถกูสร้างขึ�น

ประมาณปี 1393 และไดย้า้ยวดัมายงัสถานที�ปัจจุบนัในปี 1598 โดยท่านโทคุกาว่า อิเอยาสุ 

(Tokugawa Ieyasu) อาคารส่วนใหญ่ของวดันี� ไดถู้กบูรณะขึ�นมาใหม่เกือบทั�งหมดยกเวน้ประตู

ทางเขา้หลกั Sangedatsumon ซึ� งเป็นสิ� งเดียวที�ยงัคงหลงเหลืออยู่ตั�งแต่การก่อสร้างครั� งแรก 

จากนั�นนาํท่านสู่ ย่านกินซ่า ซึ� งเป็นแหล่งชอ้ปปิ� งที�ใหญ่และเป็นที�นิยมของโตเกียว ตลอดสอง

ข้างทางเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านค้าแบนด์เนม ร้านอาหารและร้านคาเฟ่         

อิสระใหท่้านไดช้อ้ปปิ� งตามอธัยาศยั  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบิน TG 677 

21.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั�น 2 ประตู บี และ ซี) 

 
*** หมายเหตุ *** 
 ในกรณีที�ท่านมีความประสงคที์�จะใช ้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทางกบัคณะทวัร์      
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง 
เพราะ หนังสือเดนิทางราชการ ใช้สําหรับไปราชการเท่านั�น ไม่สามารถนาํมาใชใ้นการเดินทางไปท่องเที�ยวได ้

 
 

 

ระเบียบการสํารองที�นั�งทวัร์ญี�ปุ่ น ** (โทรศัพท์ติดต่อหมายเลขภายใน 146) 
1. สาํรองที�นั�งล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั พร้อมยื�นหลกัฐานประกอบการยื�นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่านละ 

20,000.- บาท เงินส่วนที�เหลือบริษทัฯ ขอรับชาํระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 
2. กรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเก็บค่าใชจ่้ายใน

ส่วนที�ท่านชาํระไวต้ามระยะเวลาและจาํนวน ดงันี�  
 2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วนั 100%  ของเงินมดัจาํ 
 2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วนั   50%  ของราคาทวัร์ 
 2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วนั    100% ของราคาทวัร์ 
 

 

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ด ีทวัร์ 

 
 



 

Japan Flower Blossom 6 Days (29 Apr – 4 May’18)                  - 5 - 
 

อตัราค่าบริการ 
(ราคาสาํหรับผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ�นไป) 

พกัห้องคู่ ท่านละ  99,500.- บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 96,500.- บาท 
เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี / ไม่มเีตยีง (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1- 2 ท่าน) 89,500.- บาท 
พกัห้องเดี�ยว เพิ�มท่านละ     15,900.- บาท 
 

อตัรานี�รวม 
 ตั�วเครื�องบินชั�นทศันาจร ไป-กลบั ตามรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง (ไม่คุม้ครองโรคประจาํตวั) 
 ค่าใชจ่้ายในต่างประเทศ ประกอบดว้ย :- 

 ค่าที�พกัในโรงแรมที�ไดเ้ลือกสรรแลว้ ตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารทุกมื�อตามที�ระบุในรายการ 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการ 
 ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื�อนยา้ยสมัภาระ และกระเป๋าเดินทาง 

 บริการนํ�าดื�มระหวา่งวนั ท่านละ 1 ขวดต่อวนั 
 หวัหนา้ทวัร์ที�มีประสบการณ์คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าบริการในการจดันาํเที�ยว  
 
ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี�ปุ่น (ถ้าต้องการ) *** ในกรณีอยู่เกนิ 15 วัน ต้องขอวีซ่าประเทศญี�ปุ่ น ***  
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากการทาํหนงัสือเดินทางหายระหวา่งท่องเที�ยว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 

 
หมายเหตุ 
1.  ราคาและรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมที�พกั   

ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง 
2. ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการยื�นขอวีซ่าและตั�วเครื�องบิน ในกรณีที�กงสุลไม่อนุมติัวีซ่าเขา้ประเทศ 

 

 

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ด ีทวัร์ 

22 มีนาคม 2561  
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