
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WONDERFUL TOKYO 

IKENOTAIRA SKI RESORT 

4 DAYS 3 NIGHTS 
 

ราคาเร่ิมต้น 

29,999.- 
บาท / ท่าน 

ช่วงเวลาเดนิทาง :   มกราคม – มีนาคม 2560 

มีที่น่ังแน่นอน!! 

× 2 

เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านข้ึนไป 

ไม่ตอ้งรอไปพร้อมกรุ๊ป 

บินตรงโดย Japan Airlines  

ท่ีไดม้าตรฐานเร่ืองการบริการ 

 และความตรงต่อเวลาท่ีสุด 

น ้าหนกักระเป๋า โหลดใตเ้คร่ืองสูงสุด 46 กก. 

 ( 2 ใบ ไม่เกินใบละ 23 กก. ) 

ท่ีพกัในโตเกียว 2 คืน 

 สะดวกสบาย ใกลส้ถานีรถไฟ 

Free!! Wifi ทุกห้องพกั 

 

พกัท่ี Ikenotaira Ski Resort 1 คืน  

- ผอ่นคลายจากความเม่ือยลา้ดว้ยการแช่ออนเซ็น (สามารถใส่ชุดวา่ยน ้า แช่บ่อกลางแจง้ได)้  

- บริการอาหาร 2 ม้ือ (เชา้+เยน็)  แบบบุฟเฟ่ตส์ไตลญ่ี์ปุ่ น อาทิ ซูชิ ซาชิมิ เทมปุระ และอ่ืนๆ อีกกวา่ 70 รายการ 

- ยิง่ไปกวา่นั้น ฟรี!! บริการรถรับส่ง Shinjuku  – Ikenotaira Ski Resort (Nagano) 

Free 



 

 
 

อตัราคา่บรกิาร (ราคาเริม่ตน้ บาท/ทา่น) 

ชว่งเวลาเดนิทาง ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

พกักบั 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกักบั 

ผูใ้หญ ่2 ทา่น  
(ใชเ้ตยีง) 

พกักบั 

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 
(ไมใ่ชเ้ตยีง) 

14 – 17 มกราคม 2560 29,999 29,999 28,999 27,999 

21 – 24 มกราคม 2560 30,999 30,999 29,999 28,999 

28 – 31 มกราคม 2560 
29,999 29,999 28,999 27,999 

04 – 07 กมุภาพนัธ ์2560 

11 – 14 กมุภาพนัธ ์2560 30,999 30,999 30,999 29,999 

18 – 21 กมุภาพนัธ ์2560 

29,999 29,999 28,999 27,999 

*24 – 28 กมุภาพนัธ ์2560  

*03 – 07 มนีาคม 2560 

*10 – 14 มนีาคม 2560 

*17 – 21 มนีาคม 2560 

* = พเีรยีดขา้งตน้เป็น 5 วนั 3คนื เนือ่งจากขาไปบนิไฟลท์ดกึ JL718   BKK – NRT  22.25 – 06.15  

***เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ขวบ ช าระ 6,500 บาท 

อตัรานีร้วม  

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป–กลับ ชัน้ประหยัด ตามระบใุนรายการ 

 คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการ  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่งทา่นละ 2 ใบ ไมเ่กนิใบละ 23 กก. 

 คา่ทีพ่ักระดับ 3 ดาว ในโตเกยีว 2 คนื ไมร่วมอาหารเชา้ (Base on Standard room) 

 คา่ทีพ่ัก Ikenotaira Resort 1 คนื (Nagano) 
พรอ้มอาหารเชา้-เย็น แบบบฟุเฟ่ตส์ไตลญ์ีปุ่่ น ( ขอ้มลูเพิม่เตมิ http://bit.ly/2eNa6mu ) 

 ฟร!ี!! บรกิารรถรับสง่ ชนิจูก ุ<-> Ikenotaira Resort ***จุดนัดพบ Shinjuku Center Building 
            ชนิจูก ุ- โรงแรม =>  09.30 - 12.30 
 โรงแรม - ชนิจูก ุ =>  14.45 - 18.00 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สั่งพเิศษ, คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก, คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารส าหรับผูถ้อืบัตรต่างดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 

 คา่รถรับสง่สนามบนิ – โรงแรมโตเกยีว 

 คา่เครือ่งเลน่ และอปุกรณส์ก ี

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไข 

 ราคาดงักลา่วขา้งตน้ เป็นเพยีงการเสนอราคาเทา่น ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสถานะทีว่า่งของหอ้งพกั ราคาดงักลา่วอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงโดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 หากไดร้บัการยนืยนัสถานะเรยีบรอ้ยแลว้ ตอ้งท าการช าระเงนิทนัท ีหรอื ข ึน้อยูก่บัเง ือ่นไขทีท่างสายการบนิและทาง
โรงแรมก าหนดขึน้มา 

 กรณีทีต่อ้งการเดนิทางนอกเหนอืจากพเีรยีดทีร่ะบ ุรบกวนเช็คราคาอกีคร ัง้กบัเจา้หนา้ที ่

http://bit.ly/2eNa6mu


 

 
 

Ikenotaira Ski Resort**** ตัง้อยูใ่นเขต Shirakahbako เมอืง Kitayama Chino จังหวดั Nagano 391-0392

เป็นรสีอรท์ทีเ่ป็นธมีพารค์ มทีัง้สวนสนุก พพิธิภัณฑ ์ลานสก ีฯ ไวบ้รกิารนักทอ่งเทีย่ว นอกจากนีย้ังมจีดุเดน่ในเรือ่งของบอ่
ออนเซ็นทีม่ทีัง้แบบในร่มและกลางแจง้ ทา่มกลางบรรยากาศทีโ่อบลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิขนุเขา ทะเลสาบ และหมิะขาว

บรสิทุธิด์จุปยุนุ่น โดยบอ่ออนเซ็นกลางแจง้นี้สามารถใสช่ดุวา่ยน ้าลงแชไ่ดแ้บบไม่ตอ้งเขนิอาย อกีทัง้ยังมอีาหารบฟุเฟตส์ไตล์
ญีปุ่่ นใหเ้ลอืกสรร อยา่งเต็มอิม่ อาท ิขาปยัูกษ์ ซชู ิซาชมิ ิและอืน่ๆ มากกวา่ 70 รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
 

 
 

 

 
บอ่ออนเซ็นกลางแจง้ 

(สามารถใสชุ่ดวา่ยน า้ลงแช่ได)้ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
บอ่ออนเซ็นในรม่ 

 

 
 

หอ้งพกัสไตลต์ะวนัตก 

สามารถพักได ้2 – 4 ทา่น/หอ้ง 

ขนาดหอ้งประมาณ  34.4 ㎡ 

(Twin Beds) 

หอ้งพกัสไตลต์ะวนัตก 

สามารถพักได ้2 – 4 ทา่น/หอ้ง 

ขนาดหอ้งประมาณ  37 ㎡ 

Japanese-Western Combined Style 

เมนอูาหาร 

Buffet Japanese Style 


