JAPAN FLOWERS BLOSSOM 6 DAYS
ทุ่งดอกเนโมฟี ลา  อุโมงค์ดอกวิสเทอเรีย  ทุ่งดอกพิงค์มอส
สัมผัสเสน่หข์ องญีปุ่ นยามดอกไม้แย้มบาน ทีสือถึงการเริมต้นใหม่ทสดชื
ี น
เดินทางไปสัมผัสความงดงามของดอกไม้หลายสีสนั ทีแข่งกันบานสะพรังชวนให้หลงใหล
กําหนดการเดินทาง

วันอาทิตย์ ที 29 เมษายน พ.ศ. 2561 (1)
21.00 น.
23.50 น.

คณะพร้ อ มกันที สนามบิ นสุ ว รรณภู มิอ าคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั น 4 พบกั บ
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษทั ฯ บริ เวณแถว D สายการบินไทย เคาน์ เตอร์ 7-12
(หมายเหตุ เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย เข้ าประตู 2)
ออกเดินทางสู่นาริ ตะ โดยเทียวบิน TG 642

วันจันทร์ ที 30 เมษายน พ.ศ. 2561 (2)
08.10 น.

เทียง
บ่าย

กรุงเทพฯ – นาริตะ

นาริตะ – วัดนาริตะซัน – ฮิตาซิ ซีไซค์ ปาร์ ค – นิกโก้

ถึงสนามบินนาริ ตะ / นําท่านออกเดิ นทางไปสักการะ วัดนาริ ตะซั น เป็ นวัดทีตังอยู่บนเนิ นเขา
กลางเมืองนาริ ตะ ซึ งสร้างเสร็ จเมือกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 940 จุดเด่นองวัดนี คือ เทวรู ปฟุโดเมียวโอ
ซึ งเป็ นเทพระดับสูงของลัทธิ ชินกอน แกะสลักและถวายโดย โคโบไดชิ ตามคําสังของจักรพรรดิ
ซากะ วัดแห่ งนี มีผมู ้ าสักการะมากกว่า 10 ล้านคนต่อปี และได้รับความนิ ยมอย่างสู งโดยเฉพาะ
อย่างยิงในวันขึนปี ใหม่จะคลาคลําไปด้วยผูค้ นทีมาขอพรสิ งศักดิสิ ทธิ เลือกซื อ “เครื องราง” หรื อ
“ฮู”้ รวมทังสิ นค้าพืนเมืองต่างๆมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน
นํา ท่ า นเดิ นทางสู่ ดิ นแดนที ได้ชื อว่า เป็ น สวรรค์แ ห่ งดอกไม้ที ฮิ ต าชิ ซี ไซค์ ปาร์ ค (Hitachi
Seaside Park) ทุ่งดอกไม้สีฟ้าสดใสที บานสะพรังเต็มทัวเนิ นเขาอย่างงดงาม ทีอยู่เหนื อพืนดิ น
ราวกับ พื นดิ นถูกปู ดว้ ยพรมสี ฟ้าอ่อ นจนไกลสุ ดลูกหู ลูกตา คื อ ทุ่ งดอกเนโมฟี ลา ซึ งอยู่ใ น
จังหวัดฮิบารากิ เป็ นสวนขนาดใหญ่ตงอยู
ั ่ริมทะเล มีดอกไม้ตามฤดูกาลให้ชมตลอดทังปี จะบาน
ตังแต่ ป ระมาณกลางเดื อ นเมษายนถึ ง ปลายเดื อ นพฤษภาคม ดอกเนโมฟี ลานี มี อี ก ชื อว่ า
Baby-blue-Eye เนืองจากความงดงามทีเปรี ยบเหมือนนัยน์ตาสี ฟ้าของเด็กทารก อิสระให้ท่านเดิน

คํา

ชมความสวยงามของดอกเนโมฟี ลาอย่างใกล้ชิด และบันทึกภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย
**(ความเบ่ งบานของดอกไม้ ขึนอยู่กบั ช่ วงเวลาและสภาพอากาศ)** จากนันนําท่านออกเดินทาง
สู่ อุทยานแห่ งชาตินิกโก้ อัญมณี ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอนั ลําค่าของประเทศญีปุ่ น
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก KINUKAWA PLAZA หรื อเทียบเท่า

วันอังคารที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (3)
เช้า

เทียง

บ่าย

นิกโก้ – สวนดอกไม้ อาชิ กากะ – คารุอซิ าว่ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ ศาลเจ้ าโตโชกุ ที เก่าแก่นบั 4 ศตวรรษ ตังแต่สมัยโชกุนอิเยยะสึ โตกุกาว่า
ชมสถาปั ตยกรรมไม้แกะสลักเป็ นรู ปลิงปิ ดหู ปิ ดตา ปิ ดปาก แสดงถึงการใช้ชีวิตทีไม่ย่งุ เกียวกับ
เรื องราวของผูอ้ ืน ซึ งเป็ นแนวทางการดํารงชี วิตทีผาสุ ขของชาวญีปุ่ นในยุคนัน ชมความสวยงาม
ของเจดี ย ์ 5 ชัน ตามแบบฉบับสถาปั ตยกรรมของญี ปุ่ นโบราณ ศาลเจ้าแห่ งนี ยังได้รับการขึ น
ทะเบี ย นจากองค์ก ารยู เ นสโก้ใ ห้เ ป็ นหนึ งในมรดกโลกทางวัฒ นธรรมอี ก ด้ว ย จากนันชม
นําตกเคะงอน (Kagon Falls) ตังอยู่บริ เวณทะเลสาบชูเซ็นจิ เป็ นหนึ งใน 3 นําตกทีสวยงามทีสุ ด
ของญีปุ่ น โดยมีความสูงเกือบ 100 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน

นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองอาชิ กากะ เป็ นเมืองๆที มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ มากแห่ งหนึ งของ
ประเทศญีปุ่ น นําท่านเข้าชม สวนดอกไม้ อาชิกากะ สวนสาธารณะขนาด 20 เอเคอร์ทีมีชือเสี ยงมาก
ทีสุ ดแห่งหนึงของประเทศญีปุ่ น เป็ นหนึ งในสถานทีทีดีทีสุ ดในการชมความงดงามของ ดอกฟูจี
(Fuji Flowers) หรื อ ดอกวิสทีเรี ย (Wisteria) ซึ งจะบานในช่วงระหว่างเดือนปลายเมษายน-เดือน
พฤษภาคมของทุกปี ดอกวิสทีเรี ยเป็ นไม้เถาทีมีกลินหอมฟุ้ ง มีถินกําเนิ ดในเอเชี ย เช่นเกาหลี จี น
ญีปุ่ น รวมถึงทางฝังตะวันออกของสหรัฐอเมริ กา โดยวิสทีเรี ยมีประมาณสื บสายพันธ์ ดอกสี ขาว
ชมพู ม่วงคราม รวมถึงพันธุ์ไฮเบิร์ดสี แดง นอกจากนี แล้วภายในสวยยังมีดอกไม้และต้นไม้อืนๆ
ทีสวยงามไม่แพ้กนั อีกด้วย **(ความเบ่ งบานของดอกไม้ ขึนอยู่กบั ช่ วงเวลาและสภาพอากาศ) **
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คํา

จากนันนําท่ านออกเดิ นทางสู่ คารุ อิซาว่ า ที ตังอยู่บริ เวณภูเขาไฟอาซามะ ซึ งเป็ นภูเขาที สู งถึ ง
2,560 เมตรภูเขาไฟแห่งนีถูกจัดให้เป็ นหนึงในภูเขาไฟทียังคงคุกรุ่ นอยู่ เหมือนกับภูเขาไฟอาโซะ
ทีอยูบ่ นเกาะคิวชู
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก KARUIZAWA PRINCE หรื อเทียบเท่า

วันพุธที 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (4)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดิ นทางชม ทุ่งดอกพิงค์ มอส ท่ านจะได้พบกับความอัศจรรย์และความสวยงามของทุ่ ง
ดอกไม้ทียาวเป็ นทิวแถว ดอกพิงค์มอสสี ขาว ชมพูอ่อนและเข้มปกคลุมทัวทังเนิ นเขาเหมือนพรม
สี ชมพู ให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพแห่ งความประทับใจไม่รู้ลืม ***(ความเบ่ งบานของดอกไม้
ขึนอยู่กบั ช่ วงเวลาและสภาพอากาศ)***
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านสู่ วนอุทยานภูเขาไฟฟูจี อันเป็ นทีตังของ “ภูเขาไฟฟูจ”ี เอกลักษณ์อนั สง่างามทีแฝงไว้
ด้วยความอ่อนโยนปกคลุมด้วยหิ มะตลอดปี ภูเขาไฟนี มี ค วามสู งถึ ง 3,776 เมตร และมี ความ
สําคัญต่อวิญญาณและจิตใจของชาวญีปุ่ นอย่างยิง อิสระให้ท่านได้ชืนชมบรรยากาศสดชื นของ
มวลแมกไม้ หมู่สนเขียวเป็ นทิวนําตก และทะเลสาบทีแวดล้อมส่ งเสริ มให้ภูเขาไฟฟูจีงดงามโดด
เด่นอย่างน่าตืนตาตืนใจ สมกับคํารําลือว่าภูเขาไฟฟูจีเป็ นภูเขาที มีรูปทรงสวยงามทีสุ ดในโลกมี
เวลาให้ท่านพักผ่อนหรื อบันทึกภาพประทับใจอย่างเพลิดเพลิน (ขอสงวนสิทธิในการขึนภูเขาไฟ
ฟูจชี ัน 5 ในกรณีทีสภาพอากาศไม่ เอืออํานวย) จากนันเดินทางสู่ โตเกียว เมืองหลวงของประเทศ
ญีปุ่ น ศูนย์กลางพาณิ ชยกรรมทีสําคัญทีถูกปกครองโดยราชวงศ์โชกุนนานกว่า 3 ศตวรรษ ใน
อดีตได้ทะนุบาํ รุ งปลูกฝังรากฐานธรรมเนียมประเพณี ทีอ่อนช้อยตราบจนปัจจุบนั
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก SUNSHINE CITY PRINCE หรื อเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (5)
เช้า

คํา

คารุอซิ าว่ า – ทุ่งดอกพิงค์ มอส – ฟูจิ – โตเกียว

โตเกียว (อิสระตลอดทังวัน)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อน หรื อ ช้อปปิ งตามอัธยาศัยตลอดทังวัน
*** ไม่ มีบริ การอาหารกลางวัน, อาหารคํา, ไกด์ ท้องถิน, และหั วหน้ าทัวร์ ***
เข้าทีพัก SUNSHINE CITY PRINCE หรื อเทียบเท่า
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วันศุกร์ ที 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (6)
เช้า

เทียง
บ่าย
17.25 น.
21.55 น.

โตเกียว – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วัดโซโจจิ เป็ นวัดหลักของศาสนาพุทธนิกายโจโดในเขตคันโต วัดนีถูกสร้างขึน
ประมาณปี 1393 และได้ยา้ ยวัดมายังสถานที ปั จจุบนั ในปี 1598 โดยท่านโทคุ กาว่า อิ เอยาสุ
(Tokugawa Ieyasu) อาคารส่ วนใหญ่ของวัดนี ได้ถูกบูรณะขึ นมาใหม่เกือบทังหมดยกเว้นประตู
ทางเข้าหลัก Sangedatsumon ซึ งเป็ นสิ งเดี ยวที ยังคงหลงเหลื ออยู่ตงแต่
ั การก่ อสร้ างครั งแรก
จากนันนําท่านสู่ ย่ านกินซ่ า ซึ งเป็ นแหล่งช้อปปิ งที ใหญ่และเป็ นที นิ ยมของโตเกียว ตลอดสอง
ข้า งทางเต็ม ไปด้ว ยห้า งสรรพสิ นค้า ขนาดใหญ่ ร้ า นค้า แบนด์เ นม ร้ า นอาหารและร้ า นคาเฟ่
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยเทียวบิน TG 677
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้ า ชัน 2 ประตู บี และ ซี)

*** หมายเหตุ ***
ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์ทีจะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นําเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ ง
เพราะ หนังสือเดินทางราชการ ใช้ สําหรั บไปราชการเท่ านัน ไม่สามารถนํามาใช้ในการเดินทางไปท่องเทียวได้


ระเบียบการสํ ารองทีนังทัวร์ ญปุ่ี น ** (โทรศัพท์ ติดต่ อหมายเลขภายใน 146)
1. สํารองที นังล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยืนหลักฐานประกอบการยืนขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่ านละ
20,000.- บาท เงินส่ วนทีเหลือบริ ษทั ฯ ขอรับชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. กรณี ทีท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะได้ดว้ ยประการใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนทีท่านชําระไว้ตามระยะเวลาและจํานวน ดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน
100% ของเงินมัดจํา
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน
50% ของราคาทัวร์
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน
100% ของราคาทัวร์


วางใจเมือไปกับ เอ็ม ดี ทัวร์
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อัตราค่าบริการ
(ราคาสําหรั บผู้ใหญ่ 15 ท่ านขึนไป)

พักห้ องคู่ ท่ านละ
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี (พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี / ไม่ มเี ตียง (พักรวมกับผู้ใหญ่ 1- 2 ท่ าน)
พักห้ องเดียว เพิมท่ านละ

99,500.- บาท
96,500.- บาท
89,500.- บาท
15,900.- บาท

อัตรานีรวม
ตัวเครื องบินชันทัศนาจร ไป-กลับ ตามรายการ
ค่าภาษีสนามบินกรุ งเทพฯ และต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง (ไม่คุม้ ครองโรคประจําตัว)
ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย : ค่าทีพักในโรงแรมทีได้เลือกสรรแล้ว ตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารทุกมือตามทีระบุในรายการ
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการ
 ค่าทิป และค่าบริ การในการเคลือนย้ายสัมภาระ และกระเป๋ าเดินทาง
 บริ การนําดืมระหว่างวัน ท่านละ 1 ขวดต่อวัน
 หัวหน้าทัวร์ทีมีประสบการณ์คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าบริ การในการจัดนําเทียว






ไม่ รวม

 ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญีปุ่ น (ถ้าต้ องการ) *** ในกรณีอยู่เกิน 15 วัน ต้ องขอวีซ่าประเทศญีปุ่ น ***
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสื อเดินทางหายระหว่างท่องเทียว
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื องดืมทีสังพิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
หมายเหตุ
1. ราคาและรายการนีอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมทังนี ขึนอยู่กบั สภาวะของสายการบิน โรงแรมทีพัก
ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง
2. ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการยืนขอวีซ่าและตัวเครื องบิน ในกรณี ทีกงสุ ลไม่อนุมตั ิวีซ่าเข้าประเทศ
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