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POWDER SNOW IN JOSHIN ETSU
6 วัน 5 คืน (พักสกีรีสอร์ทญี่ปุ่น 2 คืน และได้ลงบ่อออนเซ็นถึง 3 คืน)
นิอิงาตะ คารุ อิซาวะ มัตสึ โมโตะ ฟูจิ โตเกียว ทัวร์พิเศษจัดเพียงแค่ช่วงหน้าหนาวมีหิมะเท่านั้น!!!!!!

พัก 3 คืนในโรงแรมเครื อ Prince Hotels ของญี่ปุ่นพร้ อมบริการออนเซ็นทั้ง 3 คืน!!!!!
พักสกีรีสอร์ทแท้ 2 แห่งใน 2 เมือง พร้อมสนุกกับกิจกรรมบนหิ มะที่จดั เตรี ยมไว้ให้ท่านแล้ว!!!!
ขึ้นกระเช้าดรากอนโดล่า กระเช้าทาชิโระ แช่ออนเซ็นบ่อกลางแจ้ง ปราสาทมัตสึ โมโตะ สวนโอนิโอะชิดาชิ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง
พระใหญ่คามาคุระ รถไฟทัศนาจรสายโทซัง โยโกฮาม่า วัดอาซากุสะ
แวะช้อปปิ้ งที่ Karuizawa Prince Shopping Plaza Outlet และฟรี ชอ้ ปปิ้ งที่ชิจูกุ
ราคาเริ่ มต้น 36,900บาท
กรุงเทพฯ - ฮ่ องกง - นาริตะ - ฟรีทชี่ ้ อปปิ้ ง AEON
00.30 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์ 1-6 สายการบินฮ่องกง
แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระ

03.30 น.

ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 762

07.05 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางสู่กรุ งโตเกียว

09.15 น.

ออกเดินทางสู่กรุ งโตเกียว โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 608

13.55 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินาริ ตะ หลังพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วนาท่านเดินทางสู่ที่พกั เมือง
นาริ ตะ หลังจากนาท่านเช็คอินและเก็บสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นาพาท่านเดินทางโดยรถ Shuttle Bus
ของเมืองสู่หา้ ง AEON ห้างสรรพสิ นค้ายอดนิยมของชาวไทยที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนาริ ตะ ที่มีร้านค้า
และร้านอาหารมากมายให้ท่านได้เพลิดเพลินและอิ่มหนาอย่างเต็มที่ (ไม่มีบริ การอาหารเย็น และค่า
รถ Shuttle Bus ไม่รวมอยูใ่ นค่าบริ การทัวร์)

คา่

พักที่ Marroad International Hotel Narita หรื อเทียบเท่า
นาริตะ - นิอกิ าตะ - นั่งกระเช้ าทาชิโระ - นั่งกระเช้ าดรากอนโดล่ า - อิสระภายในสกีรีสอร์ ท - ออน
เซ็น

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
นาท่านเดินทางไกลสู่ อุทยานแห่ งชาติโจชินเอ็ทสึ ซึ่งกินพื้นที่ครอบคลุมถึง 3 จังหวัดที่มีที่ราบสูงที่
มีชื่อเสี ยงโด่งดังในเรื่ องของทิวทัศน์ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี และฤดูหนาว โดยเฉพาะบริ เวณรอยต่อ
ของ 3 จังหวัดนี้เป็ นที่ราบสูงที่มีหุบเขาสูงชัน เป็ นที่กกั เก็บหิ มะที่ถูกพัดเข้ามาตามธรรมชาติเข้ามา
ตกในช่องหุบเขาเหล่านี้ ทาให้เกิดการกักเก็บและเหลือแต่เพียง ปุยหิมะ หรื อ POWDER SNOW
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ซึ่งมีน้ าหนักเบาสะสมอยูใ่ นปริ มาณมหาศาลและจะไม่ละลายตลอดในช่วงหน้าหนาว หิ มะดังกล่าว
นี้จะเป็ นหิ มะคุณภาพสูงที่มีความหนาแน่นค่อนข้างน้อยเหมือนเศษผงแป้ ง มีน้ าหนักเบากับมีความ
ละเอียดที่สูงมาก และที่สาคัญมีสีขาวสะอาด คุณสมบัติดงั กล่าวนี้ ทาให้บริ เวณภูมิภาคนี้มีลานสกีที่
มีชื่อเสี ยงมากมายหลายแห่ง และเคยถูกคัดเลือกสาหรับใช้เป็ นสถานที่จดั การแข่ งขันกีฬาโอลิมปิ ค
ฤดูหนาว 1998 มาแล้วที่ เมืองฮะคุบะ จังหวัดนากาโนะ
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)

บ่ าย

นาท่านสู่ภูเขานาเอบะ ตั้งอยูใ่ นจังหวัดนิอิงาตะ บริ เวณรอยต่อกับจังหวัดกุนมะและจังหวัดนากา
โนะ ให้ท่านได้ ขึน้ กระเช้ าทาชิโระ ซึ่งเป็ นกระเช้าที่มีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยจุดที่อยู่
สูงสุดจากพื้นนั้นสูงถึง 230 เมตร เดินทางจากสถานีซงั โระขุไปยังสถานีซงั โจใช้เวลาประมาณ 10
นาที สู่จุดชมวิวบน ภูเขาทาชิโระ ซึ่งจากที่นี่จะมองเห็นทิวทัศน์อนั สวยงามของธรรมชาติโดยเฉพาะ
ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี และฤดูหิมะปกคลุมไปทัว่ ทั้งเทือกเขาราวกับปูดว้ ยพรมสี ขาว จากนั้นนาท่าน
นั่งกระเช้ าดรากอนโดล่ า กระเช้าทัศนาจรอีกเส้นหนึ่งที่เชื่อมต่อกับกระเช้าทาชิโระ กระเช้ าดรากอน
โดล่ า นี้เป็ นกระเช้าที่มีระยะทางยาวที่สุดในญี่ปุ่น คือ 5,481 เมตร สามารถมองเห็น ทะเลสาบฟุไต
ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่ต้ งั อยูใ่ จกลางหุบเขาสูงนี้ดว้ ย จากนั้นนาท่านเข้าสู่ โรงแรมนาเอบะ ปริน้ ซ์ สกีรี
สอร์ ท ซึ่งเป็ นทั้งโรงแรมที่พกั ในคืนนี้ และยังเป็ นลานสกีที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในเมืองนาเอบะอีกด้วย
ที่นี่ท่านจะได้สมั ผัสกับ POWDER SNOW หรื อ ปุยหิมะ หนานุ่มที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งใน
ญี่ปุ่น ภายในที่พกั จะมีกิจกรรมบนหิ มะต่างๆ มากมายให้ท่านได้เพลิดเพลินกันตามอัธยาศัย หรื อ
ผ่อนคลายอิริยาบทไปกับ ออนเซ็นธรรมชาติ ที่ให้บริ การอยูภ่ ายในโรงแรม เพื่อผ่อนคลายความ
เมื่อยล้าจากการเดินทางไกล

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ (3)

คา่

พักที่ Naeba Prince Hotel Niigata หรื อเทียบเท่า
สวนโอนิโอะชิดาชิ - Karuizawa Prince Shopping Plaza - ทีร่ าบสู งมังสะ - สนุกกับกิจกรรมบน
หิมะฟรี - ออนเซ็นสีนา้ นมกลางแจ้ งท่ ามกลางธรรมชาติ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
หลังอาหารเช้านาท่านเดินทางสู่ เมืองคารุอซิ าวะ เมืองจากอากาศชื่อดังอันดับต้นๆ ของประเทศ
ญี่ปุ่น ด้วยภูมิประเทศตั้งอยูบ่ นที่ราบสูงล้อมรอบด้วยขุนเขากว้างใหญ่ไพศาล ทาให้เมืองนี้มีอากาศ
ที่บริ สุทธิ์และสดชื่นที่สุดที่ชาวญี่ปุ่นมักจะใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาวและวันหยุดเทศกาลต่างๆ มา
พักผ่อนฟื้ นฟูสภาพร่ างกาย อีกทั้งเมืองนี้ยงั สามารถท่องเที่ยวได้ในทุกฤดูกาล เพราะมีความงดงาม
แตกต่างกันไปในทุกฤดูกาลที่เปลี่ยนไป นาท่านชม สวนโอนิโอะชิดาชิ ที่เกิดจากธารลาวาของภูเขา
ไฟอาซามะทับถมจากการระเบิดครั้งรุ นแรงในปี 1783 ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทาง
ธรณี วทิ ยา เมื่อแม็กม่าเย็นตัวลงจับตัวแข็งเป็ นก้อน เกิดเป็ นลานก้อนหิ นขนาดใหญ่ บางก้อนมี
น้ าหนักมากกว่า 10 ตันเลยทีเดียว ชื่อ "โอนิโอชิดาชิ" นั้นแปลว่า "ยักษ์ผลัก" ได้มาจากการที่
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ชาวบ้านเปรี ยบเปรยธรณี พิโรธในครั้งนั้นว่า "เป็ นเหมือนยักษ์โมโหทุ่มก้อนหิ นลงมาจากปล่องภูเขา
ไฟ" จากนั้นนาท่านสู่ KARUIZAWA PRINCE SHOPPING PLAZA ซึ่งเป็ นเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่
เพียงแห่งเดียวในภูมิภาคโจชินเอ็ทสึ มีสินค้าและแบรนด์เนมลดราคามากมายและหลากหลายยีห่ อ้
ให้ท่านได้เลือกซื้อหา (ไม่มีบริ การอาหารกลางวัน ท่านสามารถเลือกหาทานได้ตามอัธยาศัยภายใน
เอ้าท์เล็ตที่มีร้านอาหารบริ การมากมาย)
บ่ าย

นาท่านเดินทางสู่ ทีร่ าบสู งมังสะ ในจังหวัดกุนมะ นาท่านเข้าสู่ที่พกั Manza Kogen Hotel เพื่อให้
ท่านได้สนุกสนานกับทิวทัศน์ท่ามกลางหุบเขาและสานสกีที่เต็มไปด้วยหิ มะ พิเศษ!!! ให้ท่านได้
สนุกสนานกับกิจกรรมบนหิ มะที่ได้ตระเตรี ยมให้ท่าน ได้แก่ Snow Tubing หรื อแพยางบนหิ มะ
และ Snow Sled หรื อเลื่อนหิ มะ โดยท่านสามารถสนุกได้โดยไม่จากัดรอบ นอกจากนี้ยงั มีกิจกรรม
บนหิ มะอื่นๆ อีกมากรอให้ท่านได้สมั ผัสตามอัธยาศัย (ค่าบริ การนอกเหนือไปจาก Snow Tubing
และ Snow Sled ไม่รวมอยูใ่ มค่าบริ การทัวร์) และท่านสามารถผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้ดว้ ยการแช่
ออนเซ็นจากธรรมชาติสีนา้ นม ซึ่งเป็ นสายน้ าแร่ พิเศษจากสายน้ าแร่ มงั สะ ซึ่งเป็ นหนึ่งใน 100 น้ าแร่
ที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น การที่น้ าแร่ มีสีขาวและข้นเป็ นพิเศษนั้น เกิดจากการที่ใต้ธารน้ าแร่ มีกามะถันใน
ปริ มาณเข้มข้นมาก จึงทาให้สายน้ าแร่ น้ ีมีสีขาวขุ่นอย่างที่เป็ น แต่ก็มีประโยชน์ในเรื่ องของแร่ ธาตุ
จากะรรมชาติที่ช่วยบารุ งผิวพรรณให้กระชับและเต่งตึงในระยะยาวหากได้แช่อย่างสม่าเสมอ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ (5)

คา่

พักที่ Manza Kogen Hotel หรื อเทียบเท่า
ปราสาทมัตสึโมโตะ - ผ่านชมภูเขาไฟฟูจิ - ทะเลสาบอาชิ - รถไฟสายโทซัง - โออิโสะ - ออนเซ็น

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
หลังอาหารเช้านาท่านเดินทางสู่ทางจังหวัดนากาโนะเพื่อนาท่านสู่ เมืองมัตสึโมโตะ แวะชมเมืองที่มี
ปราสาทเก่าแก่ 1 ใน 8 ปราสาทของญี่ปุ่น ซึ่งยังคงรักษาสภาพไว้ได้อย่างดั้งเดิม โดยรอดพ้นจากไฟ
ไหม้และผลพวงจากสงครามโลกครั้งที่สอง นาท่านชม ปราสาทมัตสึโมโตะ หรื อ ปราสาทอีกาดา
ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1590 ปั จจุบนั มีอายุกว่า 400 ปี ปราสาทแห่งนี้มีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่
ละฤดู ซึ่งสามารถชมความสวยงามได้ตลอดทั้งปี ไม่วา่ จะเป็ นช่วงหน้าร้อน หน้าหนาว ใบไม้เปลี่ยน
สี และชมซากุระ นอกจากนี้ปราสาทแห่งนี้ยงั ได้รับการกล่าวขานกันว่า เป็ นปราสาทที่สวยที่สุด 1
ใน 3 แห่งของญี่ปุ่นในปัจจุบนั ที่ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นสมบัติแห่งชาติที่ยงั หลงเหลืออยู่ (ไม่รวมค่าเข้า
ภายในปราสาท) หลังจากนั้นนาท่านเดินทางไกลสู่จงั หวัดยามานาชิ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

บ่ าย

นาท่านสู่ ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใสท่านจะ
ได้สมั ผัสทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับภาพวาด สะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรี ยบดัง่
กระจกใสบานใหญ่ จากนั้นให้ท่านได้นงั่ รถไฟชมวิวสายโทซัง เป็ นรถไฟขบวนเล็กที่วงิ่ เฉพาะ
เส้นทางระหว่างสถานีโกระสู่สถานีฮาโกเน่-ยูโมโตะ โดยใช้เวลาประมาณ 35 นาทีในการเดินรถ
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ผ่านช่องแคบ หุบเขา อุโมงค์มากมาย และผ่านไปบนสะพานข้ามหุบเขาที่มีทศั นียภาพที่งดงามเป็ น
อย่างยิง่ โดยช่วงที่สวยที่สุดคือกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมของทุกปี จากนั้นเข้าสู่ที่
พักที่ เมืองโออิโสะ พร้อม ออนเซ็น หรื อบ่อน้ าร้อนธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ ธาตุภายในโรงแมให้
ท่านได้ผอ่ นคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8)

คา่

พักที่ Oiso Prince Hotel หรื อระดับเทียบเท่า
พระใหญ่ แห่ งคามาคุระ - วัดอาซากุสะ - โตเกียว - ทีพ่ กั - อิสระช้ อปปิ้ งทีโ่ ตเกียว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
หลังอาหารเช้านาท่านเดินทางสู่ เมืองเก่ าคามาคุระ แวะนมัสการ พระใหญ่ แห่ งเมืองคามาคุระ หรื อ
ที่เรี ยกว่า คามาคุระ ไดบุตสึ ที่ประทับนัง่ สมาธิอย่างสงบนิ่งมาเกือบพันปี เป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
คู่บา้ นคู่เมืองที่ชาวคามาคุระนับถือมากที่สุด ซึ่งในอดีตหลวงพ่อโตจะประดิษฐานอยูภ่ ายในศาลเจ้า
ซึ่งทาจากไม้ แต่เนื่องจากคลื่นสึ นามิโหมกระหน่ าซัดเข้าฝั่ง ได้กวาดทุกสิ่ งทุกอย่างรวมทั้งตัวอาคาร
ศาลเจ้าลงทะเลไปหมด แต่หลวงพ่อก็ยงั คงประทับอยูก่ ลางแจ้งให้ประชาชนมากราบไหว้ขอพรอยู่
ได้จนถึงทุกวันนี้ และบริ เวณโดยรอบ นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความเป็ น ญี่ปุ่นได้อย่างแท้ๆ ของ
ใช้ในชีวติ ประจาวัน ของฝาก ของกิน ที่เป็ นสไตล์ญี่ปุ่น จากนั้นนาท่านเยีย่ มชม วัดอาซากุสะ วัดที่
เป็ นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของประเทศ ตามตานานพื้นเมืองกล่าวว่า มีชายหาปลาสองพี่นอ้ งมา
ทอดแหในแม่น้ าสุมิดะ แต่กลับได้รูปปั้นพระโพธิสตั ว์คนั นง (Kannon) องค์เจ้าแม่กวนอิมผูเ้ ปี่ ยม
เมตตาขึ้นมาแทน หัวหน้าหมูบ่ า้ นจึงสร้างวัดขึ้นเพื่อประดิษฐาน หลังจากนั้นไม่นานทาให้บริ เวณนี้
เป็ นย่านการค้าขายที่มีชื่อเสี ยง เงินทองไหลมาเทมา หลังจากนั้นถ่ายภาพที่ระลึกกับโคมไฟขนาด
ยักษ์สีแดงสูง ถึง 4.5 เมตร ที่ประตูฟ้าคารนคามินาริ มง (Kaminari mon) จากประตูมีถนนทอดยาว
กว่า 250 เมตร สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกแบบเฉพาะญี่ปุ่นแท้ๆ ที่เดียวในโตเกียว

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

บ่ าย

หลังอาหารเที่ยงนาท่านเข้าสู่ที่พกั เพื่อให้ทุกท่านได้จดั เก็บสัมภาระเข้าสู่ที่พกั หากท่านใดเหนื่อยล้า
สามารถพักผ่อนเอาแรงได้อย่างเต็มที่ ส่วนท่านที่ตอ้ งการเดินทางผจญภัยหรื อไปช้อปปิ้ งใน
กรุ งโตเกียว ท่านสามารถใช้บริ การ Shuttle Bus รับส่งระหว่างที่พกั ไปยังสถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดได้
ฟรี เป็ นการอานวยความสะดวกแก่ท่าน ท่านไม่ควรพลาดการไปช้อปปิ้ งสิ นค้าที่ ย่ านชินจูกุ ย่านช้
อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสี ยงที่สุดของญี่ปุ่น และยังเป้ นย่านแสงสี ยามค่าคืน อิสระให้ท่านได้
สนุกสนานกับการจับจ่ายสิ นค้านานาชนิดตามอัธยาศัยท่าน (ไม่มีบริ การอาหารค่า และค่าเดินทาง
โดยรถไฟไม่รวมอยูใ่ นค่าบริ การ)

คา่

พักที่ L Agent Hotel Tokyo Bay หรื อเทียบเท่า
ท่ าเรื อโยโกฮาม่ า - โกดังอิฐแดง - พิพธิ ภัณฑ์ ราเม็ง - สนามบินนาริตะ - ฮ่ องกง - กรุงเทพฯ
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เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)
หลังอาหารเช้านาท่านสู่ เมืองโยโกฮาม่ า เมืองแห่งท่าเรื อที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น พาท่านแวะ
ถ่ายรู ปที่ อาคารโกดังอิฐแดง ซึ่งเป็ นโกดังเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี 1911 เพื่อใช้เป็ นด่านสาหรับ
ศุลกากรสาหรับเก็บภาษีนาเข้าจากเรื อที่เข้ามาเทียบท่าแห่งนี้ ปัจจุบนั นี้กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญของโยโกฮาม่า เนื่องจากจากตัวอาคารเป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยเก่าร่ วมสมัย และให้ท่านได้
ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ ท่ าเรื อโยโกฮาม่ า ท่าเรื อที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ที่มีท้ งั ท่าเรื อเพื่อการ
พาณิ ชย์ และท่าเทียบเรื อสาราญจากทัว่ โลก จึงมีคนเปรี ยบโยโกฮาม่าไว้วา่ เป็ นเสมือนประตูสู่
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ ราเม็ง พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมความเป็ นมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปั จจุบนั ของราเม็ง กว่าจะมาเป็ นราเม็งที่ทวั่ โลกรู ้จกั นั้นมีความเป็ นมาอย่างไร และที่นี่ยงั ได้รวบรวม
ร้านราเม็งชื่อดังทัว่ ทุกภูมิภาคมาให้ลูกค้าได้ลองชิมกันในบรรยากาศสไตล์ยอ้ นไปสู่ยคุ สมัยโชวะ
แท้ๆ (ไม่มีบริ การอาหารกลางวัน ท่านสามารถเลือกทานได้ภายในพิพิธภัณฑ์ราเม็งตามอัธยาศัย)

11.45 น.

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตินาริ ตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ

14.55 น.

เดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 609

19.15 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ

23.50 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 761

02.25 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

วันที่เดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก
พักเดี่ยว
มีเตียง ไม่มีเตียง

หมายเหตุ

15-20 ธ.ค. 60

36,900

36,900

34,900

12,000

-

05-10 ม.ค. 61

36,900

36,900

34,900

12,000

-

12-17 ม.ค. 61

37,900

37,900

35,900

13,000

-

19-24 ม.ค. 61

38,900

38,900

36,900

14,000

-

26-31 ม.ค. 61

38,900

38,900

36,900

14,000

-

02-07 ก.พ. 61

38,900

38,900

36,900

14,000

-
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02-07 มี.ค. 61

38,900

38,900

36,900

14,000

-

09-14 มี.ค. 61

37,900

37,900

35,900

13,000

-

16-21 มี.ค. 61

37,900

37,900

35,900

13,000

-

23-28 มี.ค. 61

37,900

37,900

35,900

12,000

-

ราคานี้รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์
- โรงแรมที่พกั 5 คืนที่ญี่ปุ่น (พัก 2 คืนภายในสกีรีสอร์ทใน 2 เมืองที่นาเอบะและมันซา) ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถรับส่ง และนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
- อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- หัวหน้าทัวร์ผชู ้ านาญเส้นทาง คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ประกันอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
*** ผูเ้ ดินทางที่มีอายุ 70-74 ปี บริ ษทั ประกันจะให้ความคุม้ ครองครึ่ งหนึ่ง อายุเกิน 75 ปี ขึ้นไป บริ ษทั ประกันจะไม่ให้ความ
คุม้ ครอง***
ราคานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด และค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ท่านละ 1,250 บาทตลอดทริ ป ชาระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณี เป็ นทัวร์กรุ๊ ปเหมา)
- ค่าขนกระเป๋ าของสายการบิน กรณี น้ าหนักเกิน 20 ก.ก. ต่อท่าน
หมายเหตุ
- มัดจาทัวร์ทนั ทีที่กรุ๊ ปยืนยันการเดินทาง ท่านละ 10,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 20 วัน
- ทัวร์ ทุกกรุ๊ ปของบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เดินทางโดยลูกค้าจานวนตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ
รายการทัวร์ บางอย่างโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้า หรื อบกพร่ องของสายการบิน อุบตั ิเหตุ การ
ประท้วงหยุดงาน เหตุสุดวิสยั หรื อภัยทางธรรมชาติทุกชนิ ด หรื อการถูกห้ามเข้าประเทศ ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้ น
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