WONDERFUL JAPAN

COUNTDOWN TOKYO – FUJI SKI
5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาเริ่ มต้น

42,900.บาท/ท่าน

กำหนดเดินทำง : 28 ธ.ค.-01 ม.ค.// 29 ธ.ค.-02 ม.ค.// 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 2563

วัน

โปรแกรม

1

กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนาริ ตะ XJ600 (23.55-08.00)
สนามบินนาริ ตะ – กรุ งโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว –
หมู่บา้ นน้ าใสโอชิโนะฮักไก – แช่ออนเซ็น – ขาปูยกั ษ์
ลานสกีฟจู ิเท็น – นัง่ เรื อหงส์ชมทะเลสาบยามานากะโกะ –
โกเทมบะ พรี เมี่ยม เอาท์เลต – โตเกียว – ย่านชินจูกุ
ย่านชิบูยา่ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิต้ ี หุ่นยนต์ยนู ิคอร์นกันดั้ม –
ชมงานประดับไฟ ณ หมู่บา้ นเยอรมัน
สนามบินนาริ ตะ – กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) XJ601 (09.15-14.05)
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อาหาร
โรงแรม
B L D ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่า
- - - FUJI HOTEL
-  
หรื อเทียบเท่า
HEDISTAR HOTEL
 - NARITA หรื อเทียบเท่า
HEDISTAR HOTEL
 - NARITA หรื อเทียบเท่า
- - -

วันแรก
20.00 น.
23.55 น.
วันที่สอง
08.00 น.

เที่ยง
บ่ าย

กรุ งเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเซี ย
เอ็กซ์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยแอร์ เอเซียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 600
(บริการอาหารร้ อนและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
สนามบินนาริตะ – กรุ งโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ศูนย์ จาลองแผ่ นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก แช่ ออนเซ็น – ขาปูยกั ษ์
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
สาคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นาอาหารสดจาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่น หากฝ่ าฝื นมีโทษจับปรับ
(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น นาท่านสู่ วัดอาซากุสะ หรื อ วัดเซนโซจิ วัดที่ว่ากันว่า
เก่าแก่ที่สุดในกรุ งโตเกียว ซึ่ งเคยเป็ นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่างมากในอดีต นา
ท่านนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมทองคา ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ (อยู่หลังฉากม่านกั้น) และ ถ่ายภาพเป็ นที่
ระลึกกับ “คามินาริ มง (ประตูฟ้าคารณ)” ซึ่ งมีโคมไฟสี แดงที่ได้ชื่อว่าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มีความสู ง
ใหญ่ถึง 4.5 เมตร อีกทั้งยังมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้าแหล่งรวมสิ นค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย จากจุดนี้
ท่านสามารถถ่ายรู ปกับ หอคอย TOKYO SKYTREE ที่บริ เวณสะพานข้ามแม่น้ าสุ มิดะ (ใกล้วดั อาซากุสะ) โดย
เป็ นหอคอยส่ งสัญญาณโทรทัศน์แห่ งใหม่ของกรุ งโตเกี ยว เปิ ดให้เข้าชมเมื่อ 22 MAY 2012 มี ความสู งที่ 634
เมตร (แซงหน้าโตเกียวทาวเวอร์ไป 301 เมตร) เป็ นหอคอยส่ งสัญญาณที่สูงที่สุดในโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์ จาลองแผ่ นดินไหว หรื อ FUJINOEKI โดยภายในมีหอ้ งจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟ
จากทุกมุมโลก มีห้องจัดฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริ คเตอร์ ต่างๆ รวม
ไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่ งกีดขวางต่างๆ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ว จากนั้นจะปิ ดท้ายด้วย
โซนช้อปปิ้ งสิ นค้าต่างๆมากมายที่เป็ นโปรดักส์ของญี่ปุ่น นาท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai) เป็ น
หมู่บา้ นที่ต้ งั อยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณทะเลสาบยามานากาโกะ ซึ่ งในปี 2013 ภูเขาไฟฟูจิได้รับเลือกให้เป็ นมรดก
ทางวัฒนธรรมของโลก ที่นี่เองก็ได้รับเลือกในฐานะส่ วนหนึ่ งของภูเขาไฟฟูจิดว้ ย และเพราะในบริ เวณนี้ มีบ่อน้ า

ค่า

วันที่สาม
เช้ า

บ่ าย

ใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ ทาให้คนไทยเราเรี ยกที่นี่วา่ "หมู่บา้ นน้ าใส" นัน่ เอง นอกจากนี้ยงั มีร้านอาหาร ร้านจาหน่าย
ของที่ระลึก ขนมหวาน ผักดอง งานฝี มือ และผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นอื่นๆ บางร้านยังขายมันเทศหวานย่าง และแครก
เกอร์ขา้ วคัว่ (osenbei) บนเตาเล็กๆกลางแจ้งส่ งกลิ่นหอมชวนให้ลิ้มรสอีกด้วย
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั FUJI HOTEL หรือเทียบเท่ า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม – เมนูขาปูยกั ษ์
หลังอาหารเชิ ญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ าแร่ ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรื อที่เรี ยกว่า “ออนเซ็น” ซึ่ งชาวญี่ปุ่นมี
ความเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่
ลานสกีฟูจเิ ท็น – นั่งเรือหงส์ ชมทะเลสาบยามานากะโกะ - โกเทมบะ พรีเมีย่ ม เอาท์ เล็ต – โตเกียว – ย่ านชินจูกุ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ลานสกีฟูจเิ ท็น ตั้งอยู่บริ เวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับหิ มะขาวโพลน อิสระให้ท่านได้สนุกสนาน
กับ กิ จกรรมต่ างๆ อาทิ ตื่ นเต้นกับ การลื่ นไถลด้วยสกี เลื อกสนุ กกับสโนว์บอร์ ด หรื อเลื อกเล่น เลื่ อนหิ มะ ท่ าน
สามารถดื่มด่ากับทัศนี ยภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิ มะที่ดูแล้วสะอาดตายิ่งนัก หรื อท่านจะสามารถเลือกถ่ายรู ปบริ เวณ
รอบ หรื อเลือกทานอาหารเครื่ องดื่มที่บริ เวณชั้น2ของตัวอาคารได้ตามอัธยาศัย (ค่าทัวร์ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์สกี
และชุดสาหรับเล่นสกีและเครื่ องเล่นทุกชนิ ด ราคาเช่าอุปกรณ์สกีประมาณท่านละ 4,500 เยน,กระดานเลื่อน Snow
Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน)
หมายเหตุ : ในกรณี ที่ ลานสกี เข้าไม่ได้เนื่ องจากสภาพอากาศ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ เป็ น
Fuji Visitor Center ซึ่ งท่านสามารถศึกษาความเป็ นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื้ อของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิ
ได้ และยังเป็ นจุดถ่ายรู ปกับภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามในช่วงฤดูหนาว
จากนั้นนาท่าน นั่งเรือหงส์ ล่ องทะเลสาบยามานากะโกะ [Swan Lake] หนึ่งในห้าทะเลสาบที่อยูร่ อบภูเขาไฟฟูจิ
และมีขนาดใหญ่ที่สุดในจานวนทั้งห้าแห่ง ชาวญี่ปุ่นมักจะมาเที่ยวและพักผ่อนกันในบริ เวณนี้เป็ นจานวนมาก
เพราะว่าเป็ นจุดที่มองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยที่สุดอีกแห่ งหนึ่ง โดยมักจะมีกิจกรรมกลางแจ้งมากมายที่บริ เวณนี้
ไม่วา่ จะเป็ น ล่องเรื อ ตกปลา และ แคมป์ ปิ้ ง (การล่องเรื อขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ)

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่ านเดิ นทางกลับสู่ กรุ งโตเกียว ช้อปปิ้ งกันต่ อที่ ย่ านชิ นจูกุ เพลิ ดเพลิ นกับการช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมายและ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องเล่นเกมส์ หรื อสิ นค้าที่จะเอาใจคุณผูห้ ญิงด้วยกระเป๋ า รองเท้า

เสื้ อผ้า แบรนด์เนม เสื้ อผ้าแฟชัน่ สาหรับวัยรุ่ น เครื่ องสาอางยี่หอ้ ดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็ น KOSE, KANEBO, SK
II, SHISEDO และร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซึ่ งสิ นค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรื อ
เป็ นร้านดองกี้ ที่ ขายสิ นค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรื อจะเป็ นร้านมัตสึ โมโต้ที่รวมสิ นค้า เครื่ องใช้เครื่ องสาอางค์
ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย

วันที่สี่
เช้ า

บ่ าย

อิสระอาหารอาหารค่าตามอัธยาศัย เพือ่ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทียบเท่ า
ย่ านชิบูย่า – ย่ านโอไดบะ – ห้ างไดเวอร์ ซิตี้ – ชมงานประดับไฟ ณ หมู่บ้านเยอรมัน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ย่ านชิบูย่า ช้อปปิ้ งสตรี ทที่ยิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯต่างๆและร้านค้าอีกนับพัน ซึ่ งมี
ห้างฯ SHIBUYA 109 ที่รวบรวมร้านค้าแฟชัน่ ไว้มากมายรวมทั้งมีรูปปั้ น “ฮาจิโกะ” หรื อเจ้าหมาแสนซื่ อสัตย์ฮาจิ
ที่เฝ้ ารอคอยเจ้านายหน้าสถานี ชิบูย่า ตราบจนวันตายของมันและให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้ งไปกับห้าง SHIBUYA
HIKARIE เป็ นอาคารใหม่ที่สร้างทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซึ่ งอยูท่ างตะวันออกของสถานี
รถไฟชิบูยา่ เป็ นอาคารสูง 34 ชั้นโดยมีร้านค้า กว่า 200 จุด รวมเอาแฟชัน่ ต่างๆจากทุกมุมโลกมาไว้ที่นี่

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่ รวมในรายการ)
นาท่านสู่ ย่ านโอไดบะ เมืองที่ต้ งั อยู่บนเกาะที่เกิดจากการนา หิ น ทราย มาถมทะเลจนกลายเป็ น เกาะจาลองขนาด
ใหญ่บริ เวณอ่าวโตเกียว ปั จจุบนั มีแหล่งช้อปปิ้ งที่นี่มากมาย อาทิ ห้างสรรพสิ นค้า DiverCity Tokyo Plaza ห้างที่
เปรี ยบเสมือนแลนด์มาร์คของโอไดบะ มี ห่ ุนยนต์ ยูนิคอร์ นกันดั้ม ยืนตระหง่านอยูห่ น้าห้าง นอกจากนั้นยังมี Aqua
City ที่อยู่ใกล้กนั ห้างนี้ จะเป็ นแบรนด์ Local ได้แฟชัน่ และของที่ไม่ซ้ า และห้าง DECKS จะมีร้านขายขนมแบบ
ญี่ปุ่นอยู่ดว้ ยและกาลังได้รับความนิ ยมอย่างมากในหมู่คนญี่ปุ่น รวมถึงห้ างสรรพสิ นค้ าอควาซิ ตี้ ห้างดังของย่านนี้

ที่ ไม่ควรพลาด เพราะทั้งร้านค้าไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้าต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ ที่มีถึง 13 โรง
ด้วยกัน จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่ช้ นั 5 เป็ น ราเม็ง ฟู๊ ด ที มพาร์ ค รวบรวมราเม็งชนิ ดต่างๆจากทัว่ ประเทศญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่
สาคัญด้านหน้าของห้างสรรพสิ นค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ ้งได้อย่างชัดเจน
จากนั้นนาท่านสู่ หมู่บ้านเยอรมัน (German Village) ตั้งอยู่ในจังหวัดชิ บะ มีอาณาบริ เวณขนาดใหญ่ มีท้ งั เครื่ อง
เล่นแบบสวนสนุกแต่ไม่หวือหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาติ เกม กีฬา และโซนสัมผัสชี วิตสัตว์ รวมไปถึงมี
กิจกรรม workshop ต่างๆที่ จาลองเอาบรรยากาศของท้องทุ่งในเยอรมนี มีร้านอาหารและไวน์ให้ได้เลือกทานกัน

วันที่ห้า
06.00 น.
09.15 น.
14.05 น.

ตามอัธยาศัย ไฮไลท์ !!! ตื่นตากับงานประดับไฟที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่งของภูมิภาคคันโต ประเทศญี่ปุ่น
อิสระอาหารอาหารค่าตามอัธยาศัย เพือ่ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทียบเท่ า
สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ
เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์ เอเซียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 601
(รับประทานอาหารเช้ าพร้ อมเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริ การ **********************

อัตราค่าบริการ/ท่ าน
กาหนดการเดินทาง

28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2563
29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2563
30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2563

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ
2-3 ท่าน

42,900.-

เด็ก พักกับ
1 ผู้ใหญ่

เด็ก 2-12 ปี
พักกับ
2 ผู้ใหญ่
มีเตียง

เด็ก 2-6 ปี
พักกับ
2 ผู้ใหญ่
ไม่ มีเตียง

42,900.-

42,900.-

42,900.-

พักเดีย่ ว
จ่ ายเพืม่

8,900.-

** ราคาเด็กทารก ไม่ เกิน 2 ขวบ 7,900 บาท/ท่าน **
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
** ในกรณี ที่ ท่ านจองห้ อ งพั ก แบบ TRIPLE [2 เตีย ง+1 ที่ น อนเสริ ม ] แล้ ว ทางโรงแรมไม่ ส ามารถจัด หาห้ อ งพั ก แบบ
TRIPLE ได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ แยก 2ห้ องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้ องพักให้
ตามความเหมาะสมต่ อไป **
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 1,500 บาทต่ อท่ าน ตลอดการเดินทาง

เงือ่ นไขการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิ น, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ , การก่ อวินาศภัย, การก่ อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น หากท่ านถูกปฏิ เสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่เกิ ดภัยพิ บตั ิ ทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดิ นไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ตามจริ งเท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 2 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ญี่ปุ่น ท่ านละ 15,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
การยกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14-7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
 ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตี มดั จาที่นงั่
กับสาย การบิ นและค่ามัดจาที่ พกั รวมถึงเที่ ยวบิ นพิเศษ เช่ น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคื นเงินมัดจา หรื อ ค่า
ทัวร์ท้ งั หมด ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณี ใดๆ

