PACKAGE ZAO SKI RESORT, JAPAN
ราคาเริ่มต้น : ท่านละ 46,900 บาท (ราคานี้ สาหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้ นไปต่อ 1 ห้องพัก)
จอง : วันนี้ – 30 เมษายน 2562
เดินทาง : 15 มกราคม – 30 เมษายน 2562

ADVENTURE

โรงแรม

STANDARD
PREMIUM

LIZA WOODY LODGE
RURIKURA RESORT

FAMILY

โรงแรม

STANDARD
PREMIUM

UTA NO YADO WAKAMATSUYA
JURIN

ROMANCE

โรงแรม

STANDARD
PREMIUM

ZAO PLAZA HOTEL
TAKAMIYA MIYAMASO

ราคา (บาท)
5 วัน 3 คืน
46,900
65,900

8 วัน 6 คืน
59,900
92,900
ราคา (บาท)

5 วัน 3 คืน
57,900
64,900

8 วัน 6 คืน
82,900
93,900
ราคา (บาท)

5 วัน 3 คืน
65,900
79,900

8 วัน 6 คืน
97,900
120,900

หมายเหตุ
* เด็กที่อายุมากกว่า 6 ปี พักกับผูใ้ หญ่ ราคาเดียวกับผูใ้ หญ่
** สาหรับเด็กที่อายุตา่ กว่า 6 ปี (ไม่มีเตียง) กรุณาสอบถามราคากับเจ้าหน้าที่
*** ราคานี้ รวมค่าน้ าหนักสัมภาระ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน
พิเศษ สำหรับลุกค้ำที่จองแพคเก็จภำยในวันที่ 1 – 25 ธันวำคม 2561
- ทดลองเล่นสกีที่ SKI 365 ที่ช้นั 3 ZPELL @ FUTURE PARK 1 ชัว่ โมง ฟรี! (1 SLOPE : 4 PAXS)
- สาหรับ การสมัครสมาชิกรายปี ราคาพิเศษสุด 499 บาท จากราคาปกติ 800 บาท
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PACKAGES INCLUDED:
• ตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-นาริตะ / ROUND TRIP AIR TICKET BANGKOK - NARITA
(สามารถแจ้งวันเดินทางกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อสารองที่นัง่ ในวันที่ท่านเลือกเดินทาง)
• ห้องพัก พร้อมอาหารเช้า และ อาหารคา่ ณ ห้องอาหาร ของโรงแรมที่พกั
• ค่าตัว๋ สกีลิฟต์ แบบต่อเนื่ อง (ไม่สามารใช้ในช่วงเวลากลางคืนได้)
• การเดินทาง ไป-กลับ ที่พกั สนามบิน โดย ชินคันเซน + รถรับส่ง
• SIM GO INTER BY DTAC
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) / ACCIDENT INSURANCE
PACKAGES DO NOT INCLUDE:
•
•
•
•

ค่าอุปกรณ์สกี หรือ สโนบอร์ด และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สาหรับคอร์สเรียน SKI และ SNOWBOARD
ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
ค่า VAT 7% ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี )
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนื อจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่ากิจกรรม , เครื่องดื่ม , ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์
ค่าซักรีด ที่อยูน่ อกเงื่อนไขของโรงแรมที่พกั
• เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่องบิน / ห้องพัก ต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุหน้าตัว๋ เท่านั้น
จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
CANCELLATION POLICY:
• 45 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจา 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
• 30 วันก่อนเดินทาง: เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
• ยกเลิกกระทันหัน: หรือ พักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
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