
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
  
 

 
20.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้าร

ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ 
23.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี  TG 622 
 

 
 
07.00 น.  เดินทางถึง สนามบินคนัไซ เมืองโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง   

น าท่านเดินทางสู่ เมืองทตโตริ (Tottori)  ระยะทางประมาณ 237 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3 
ชัว่โมง 

12.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดินทางชม  พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย  
ท่ี เนินทรายคตโตริ  เ รียกได้ว่า ท่ี น่ี เป็น
พิพิธภณัฑ์ในร่มกลางทะเลทราย แห่งเดียว
ในโลก !!  ท่ีทุกๆปีจะมีการจดัแสดงหวัขอ้
แตกต่างกนัไป โดยผลงานการ แกะสลกัจะ
ใชท้รายท าทั้งหมด แถมยงัมี Light up ใน
ตอนกลางคืน สร้างบรรยากาศไปอีกแบบ   แต่ทว่าผลงานการแกะสลกัจากทรายจะเป็นงานละเอียดประณีต
เพียงใด แต่ก็พงัทลายลงมาได้ง่ายเช่นกนั ดังนั้นจึงสามารถรับชมได้ภายในช่วงเวลาท่ีจ ากดัคือ ตั้ งแต่เดือน
เมษายน – มกราคมของปีถดัไป 
น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์ โกโช อาโอยาม่า  
“ความจ ริ งมี เพี ยงห น่ึ ง เดี ย ว เ ท่ า น้ัน ”    
ประโยคคุน้หูของการ์ตูนเร่ืองยอดนกัสืบจ๋ิว
โคนนั ใครเป็นแฟนโคนนัละก็ ไม่ควรพลาด
อย่างยิ่ง เพราะท่ีน่ีสร้างข้ึนเพื่อเก็บผลงาน
ของโคนันรวมถึงผลงานเ ร่ืองอ่ืนๆของ

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ – โอซาก้า (สนามบินคนัไซ) 

วนัทีส่องของการเดินทาง สนามบินคนัไซ  โอซาก้า – คตโตริ 



อาจารยโ์กโช อาโอยาม่า ผูเ้ขียนการ์ตูนเร่ืองน้ีดว้ย ภายในพิพิธภณัฑ์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ชั้น โดยชั้นแรกจะมี
หุ่นจ าลองของอาจารยโ์กโช อาโอยาม่า ยนืตอ้นรับทุกคน รวมถึงตวัละครอ่ืนๆ พร้อมรูกุญแจปริศนาให้ผูเ้ขา้ชม
ไดไ้ขความลบักนั อีกทั้งเราจะไดเ้ห็นโคนนัในลกัษณะต่างๆจากทัว่ทุกมุมโลก ส่วนชั้น 2 เพื่อนๆสามารถเขียน
จดหมายถึงอาจารยโ์กโช อาโอยาม่า และมีปริศนามาให้แกไ้ขเล่นๆ สมกบัเป็นพิพิธภณัฑ์โคนนัจริงๆ และให้
ท่านไดถ่ายรูป ตวัการ์ตูนโคนนั ท่ีตั้งเรียงรายอยู ่ท่ีถนนโคนนั 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  *** เมนู อาหารพื้นเมืองข้ึนช่ือของทตโตริ *** 
  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม 
 

 
 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของท่ีพกั 

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ มิซุกิ ชิเงรุ  ผูเ้ขียนมงังะ
เร่ืองผนีอ้ยคิทาโร่  ใครท่ีมีอายุหน่อย ก็น่าจะพอ
รู้จักการ์ตูนเร่ืองน้ีกัน ซ่ึงท่ีน่ีมีการจัดแสดง
เร่ืองราวของอาจารย์มิซุกิ ตั้ งแต่สมัยหนุ่มๆ 
พร้อมห้องจ าลองการท างานท่ีให้บรรยากาศ
หลอนๆ ตามสไตลก์าร์ตูนผี จนเพื่อนๆ สามารถ
สัมผัสถึงพลังอันน่าพิศวงได้เลย ข้างนอก
พิพิธภัณฑ์ก็มีการจัดแสดงสวนแบบญ่ีปุ่นท่ี
แสดงให้เห็นถึงชีวิตอนัเรียบง่ายสมถะของอาจารยมิ์ซุกิดว้ย เดินมาอีกนิดเราก็จะเห็นรูปป้ันน่ารักๆของเจา้ตวั
การ์ตูนเหล่าน้ีท่ีถนนมิซุกิ ชิเงรุ   ใครเป็นแฟนอนิเมะญ่ีปุ่นห้ามพลาดเชียว ! เพราะสินคา้บางอย่างผลิตเพื่อ
วางขายท่ีน่ีท่ีเดียวเท่านั้น ท่ีน่ีมีร้านคา้ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชม มากมาย 
จากนั้นเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮะขุโตะ  “กระต่ายขาว
แห่งอินาบะ”  ต านานของเจา้กระต่ายขาวตวัหน่ึงท่ีมา
ล้างแผลในสระน ้ าภายในศาลเจา้ฮะขุโตะ แล้วแผล
นั้นกลบัหายไปอย่างมหัศจรรย ์ท าให้สระน ้ าท่ีน่ีถูก
เรียกว่า “สระน ้ าล้างตวั” ท่ีช่วยท าให้แผลเป็นหรือ
โรคผิวหนังหายได้ นอกจากน้ีตามต านานเทพเจ้า 
กระต่ายขาวถือเป็นเทพเจา้แห่งความรัก ศาลเจา้ฮะขุ
โตะจึงถือเป็นตน้ก าเนิดของต านานรักอีกท่ีหน่ึง โดย
เม่ือปี 2010 ท่ีน่ีถูกแต่งตั้งให้เป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ
ส าหรับคู่รักอีกดว้ย 

12.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองโอซาก้า (Osaka)  ระยะทางประมาณ 
237 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 

วนัทีส่ามของการเดินทาง คตโตริ – โอซาก้า 



น าท่านสู่  ย่านถนน ชินไซบาชิ ซ่ึงยา่นชอ้ปป้ิงแห่งน้ีเปรียบไดก้บัยา่นชินจูกุของกรุงโตเกียว ไม่วา่จะเป็นร้านคา้
ท่ีมีอยา่งมากมายสินคา้นานาชนิด ไปจนถึงภตัตาคารอาหารท่ีเพียบพร้อม โดยให้เวลาอิสระกบัท่านอย่างเต็มท่ี
  

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  *** เมนูเซทเมนูสไตลญ่ี์ปุ่น + ขาปูยกัษ ์*** 
  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม 
 

 
 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั 
  อิสระ ใหท้่านไดเ้ลือก ท่ีจะ เท่ียว ตามสถานท่ี ต่างๆ ตามอธัยาศยั   

- Universal Studio Japan 
- Kuromon Ichiba Market 
- Shopping  
- Kyoto One Day Trip  By Train 
- Nara One Day Trip By Train 

  **** อาหารเท่ียง และ อาหารค ่า รวมถึงรถบสั ไม่มีบริการในวนัน้ี **** 
  เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม 
 

 
 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั 

น าท่านเดินทางผ่านชม ปราสาทโอซาก้า  ถูกสร้างข้ึนคร้ังแรกตั้งแต่ พ.ศ. 

2126 โดย โชกุนโทโยะโตมิ ฮิเดชิทีมีอ านาจทางการเมืองในโอซากา้ดว้ย

ความร่วมมือจากไดเมียวทั่วประเทศท่ีเกณฑ์แรงงานหลายหม่ืนคนมา

ก่อสร้างปราสาทแห่งน้ีจึงใชเ้วลาก่อสร้างเพียง 3 ปีเท่านั้น ต่อมาถูกกองทพั

ของโชกุน โทกุกาว่า อิเยยะสุท าลายลง และไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใหม่  

ผา่นใหท้่านไดแ้วะถ่ายรูป ดา้นนอกตวัปราสาท   

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าโอซาก้า(Osaka Aquarium) หรือท่ี
เรียกวา่ ไคยูกงั Kaiyukan เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑ์
สัตว์น ้ าท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่น มีสัตว์น ้ าหลากหลาย
ชนิดท่ีอาศยัอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก และทางเดิน
เขา้ชมต่างๆก็จดัไวอ้ยา่งดี สามารถดูชีวิตใตน้ ้ าของ
สัตวท์ะเลได ้โดยมีการจดัแสดงไวท้ั้งหมด 15 ตู ้
แต่ละตูก้็จะมีสัตวท์ะเลท่ีอาศยัอยูใ่นมหาสมุทรแป
ซิฟิคต่างพื้นท่ีกนั ตูท่ี้ใหญ่ท่ีสุดก็คือ Central Tank มีความลึกถึง 9 เมตร ภายในตูจ้  าลองชีวิตในมหาสมุทรแฟ

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง  โอซาก้า 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง  โอซาก้า - กรุงเทพฯ 



ซิฟิคมาไวใ้ห้ไดช้ม และท่ีพลาดไม่ไดก้็คือ ฉลามวาฬ สามารถดูไดท่ี้ตูน้ี้อีกดว้ย ในการเดินชมจะนั้นจะเร่ิมเดิน
ตั้งแต่ชั้น 8 และวนลงมาเร่ือยๆ โดยตรงกลางนั้นคือ Central Tank ซ่ึงขณะเดินลงมาแต่ละชั้นก็จะไดพ้บกบัสัตว์
น ้าท่ีอาศยัอยูใ่นความลึกท่ีต่างกนั 

12.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
น าท่าน ช้อปป้ิง สินค้าแบรนด์เนม อย่างเต็มท่ี    
ท่ี ริงกุเอาท์เลท (Rinku Premium Outlet)  ท่ีน่ีมี
ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมตั้ งอยู่ประมาณ 200 
ร้าน และยงัมีสินคา้มากมายหลากหลายชนิดไม่วา่
จะเป็น ของเล่น อุปกรณ์ในครัวเรือน  เส้ือผา้บุรุษ 
เส้ือผา้สตรี และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ สามารถเดินช๊
อปป๊ิงไดท้ั้งวนั  และเน่ืองจากส่ิงก่อสร้างต่างๆ   
ท่ีมีการออกแบบให้ดูเหมือนกบัรีสอร์ท  โดยได ้
แรงบันดาลใจมาจากเมืองท่าชาร์ลสตัน อันมี
ประวติัศาสตร์ของอเมริกา  ท าใหท่ี้น่ีทั้งสวยงาม และดูเป็นระเบียบอีกดว้ย 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.35 น. ออกเดินทางจากสนามบิน นานาชาติคนัไซ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 673 
21.25 น. คณะเดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

**เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี ** 
ลูกคา้ท่ีเดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ตั้งแต่วนัท่ี 1 ก .ค . 56 เป็นตน้ไปซ่ึงไม่ตอ้งท าวซ่ีา แต่ท่านจะตอ้งผา่นการพิจารณาจากเจา้หนา้ท่ี
ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ญ่ีปุ่นได ้จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีประสงคจ์ะพ านกัใน
ประเทศญ่ีปุ่นเป็นเวลาไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรือ ธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ   Group Side 25 Paxs  

 

วนัเดินทาง 

ผู้ใหญ่พกั 

2ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

พกักบัผู้ใหญ่ 1ท่าน 

เด็กอายุต ากว่า 12ปี 

พกักบัผู้ใหญ่2ท่าน 

ไม่มเีตียงเสริม 

พกัเดี่ยว 

จ่ายเพิม่ 

26-30 กรกฎาคม 2561 61,900 61,900 55,900 7,500 

11-15 สิงหาคม 2561 63,500 63,500 57,500 7,500 

1-5 กนัยายน 2561 60,900 60,900 54,900 7,500 

11-15 ตุลาคม 2561 62,900 62,900 56,900 7,500 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล  **  
**อตัราค่าบริการ สงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ถือสัญชาติไทยพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน* 

ชาวต่างชาติกรุณาสอบถามก่อนการท าการจอง 
**กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000บาทภายใน 3 วนันับจากวนัทีท่ าการจอง หากมรการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระ 45 วนัก่อนการเดินทาง** 
* หมายเหตุบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 
และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน ้ามนั ซ่ึงมีการผนั ผวนอยูต่ลอดเวล  สภาพทางการเมืองภยัทางธรรมชาติแต่ยงัคงจะรักษา
มาตรอานการบริการและค านึงถึงความตอ้งการ, ความปลอดภยัและประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 

อตัราค่าบริการนี ้รวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไปกลบั  ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง และค่าภาษีสนามบิน  
2. ค่าหอ้งพกัโรงแรมตามรายการ 2 คนต่อ 1 ห้อง 
3. ค่าอาหารตามรายการ ค่าพหนะและน าเท่ียวตามรายการ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ในรายการ 
4. ค่าไกดไ์ทยน าเท่ียวตลอดรายการ 
5. ค่าบริการประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 1,000,000.- บาท  

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย, หนงัสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและค่าแจง้เขา้แจง้ออกส าหรับท่านท่ีถือต่างดา้ว  
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการท่ีระบุในโปรแกรม ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกักระเป๋ากรณีท่ีหนกัเกินกวา่ สายการบินก าหนดไว ้
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
5. ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 1000฿ / คน /ทริป 



 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน ซ่ึงใน

กรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์
และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึงหลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ืองและโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความล่าชา้
ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทั ฯ จะค านึงถึง
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และ บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณี 

5. เส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และยกเลิกเท่ียวบิน ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมด หรือ 
บางส่วน 

6. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน 
ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

เง่ือนไขการจองและการช าระค่าบริการ 
1. ในการจองทวัร์  ตอ้งช าระมดัจ าท่านละ  20,000 บาท หรือ ช าระจ านวนเตม็ภายหลงั การจอง 24 ชัว่โมง 
2.  ช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทาง 45 วนัก่อนการเดินทาง กรณีท่ีไม่ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ บอกยกเลิกการเดินทาง  

 
 
 



เง่ือนไขการยกเลกิ / เปลีย่นผู้เดินทาง 
1. การยกเลกิการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ กต่็อเม่ือได้ส่วอเีมล์แจ้งการยกเลกิกบัเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 

(ยดึตามวนัทีไ่ด้รับอเีมล์)ยกเลกิก่อนการเดินทาง 46 วันขึน้ไป คืนเงินทั้งหมด  
1.1 ยกเลกิการเดินทาง 31 – 45 วนั เกบ็ค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาค่ามัดจ า 
1.2 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  26 – 30 วนั  เกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจ า 
1.3 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 11 – 25 วนั เกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 
1.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 0 – 10 วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 

2. การขอยกเลกิการเดินทางกรณทีีเ่จ็บป่วย หรือร่างกายไม่สามารถเดินทางไดใ้นช่วงเวลาท่ีจองได ้ การยกเลิกการเดินทาง
หรือเล่ือนการเดินทาง จะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลให้เจา้หนา้ท่ี ทั้งน้ีบริษทัขอสงวนพิจารณาในการคืน
เงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวา่งมดัจ า  ตัว๋เคร่ืองบิน 
และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ถา้มี 

3. กรณีทีเ่จ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองปฎเิสธการเข้า - ออกนอกประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท  บริษทั
ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่ กรณีใดๆทั้งส้ิน 

4. ในกรณกีรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วง วันหยุด หรือเทศกาล ทั้งไทยและญีปุ่่น เช่น ตรุษจีน ,ปีใหม่, โกเดน้วคี, ช่วงซากุระ ,ช่วงใบไม้
เปล่ียนสี, วนัหยดุยาว เป็นตน้ บริษทัไดมี้การการันตีมดัจ า หรือ ซ้ือขายแบบมีเงือนไขกบัทางสายการบิน รวมทั้งเท่ียวบิน
พิเศษ  บริษทัขอสงวนไม่คืนเงินค่ามดัจ า  หรือค่าทวัร์ทั้งหมด  

5. กรณชี าระค่าทวัร์มัดจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนในการเปลีย่นผู้เดินทาง  และคืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

 



 


