
เกียวโต
The Celecton Kyoto Horikawa Sanjo
Prince Smart Inn Kyoto Sanjo
Oriental Hotel Kyoto Rokujo
Prince Smart Inn Kyoto Shijo Omiya
โอซากา
Comfort Hotel Osaka Shinsaibashi
Bridge Hotel Shinsaibashi
Willows Hotel Osaka Shin-Imamiya
Ark Hotel Osaka Shinsaibashi
Quintessa Hotel Osaka Shinsaibashi
Henna Hotel Osaka Namba

DAY4 OptionFree Day

by Air Asia

by Air Asia

First Visit Osaka & KyotoFirst Visit Osaka & Kyoto

DAY4 OptionNara Trip

by Air Asia
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เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร

การจองทัวร :
กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชำระมัดจำ 
15,000 บาท สวนที่เหลือชำระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 21 วัน มิฉะนั้นถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรุณาสงสำเนาพาสปอรต พรอมขอมูลการติดตอ เบอรโทรศัพท ที่อยู และอีเมล ของ
ผูเดินทาง เพื่อใชในการลงทะเบียน ERFS และวีซาทันที หลังจากการชำระมัดจำ 
หนังสือเดินทางหรือพาสปอรต ตองมีอายุคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ และ
มีหนาวางสำหรับติดวีซาอยางนอย 2 หนาขึ้นไป
กรณีทำการจองนอยกวา 15 วันกอนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บคาทัวรเต็มจำนวน 100 %
กรณีไมผานการพิจารณาวีซา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาบริการยื่นวีซา 
870 บาทและคาใชจายอื่นๆ ตามจริง

กรณียกเลิก:
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจำใหทั้งหมดโดยหักคาใช
จายที่เกิดขึ้นจริง ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ
ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% จากราคาขาย และ
หักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บปวย :
กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง
ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินทุกกรณี
กรณีจองทัวรวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ,วันหยุดยาวตอเนื่อง และไดมีการแจง
ยกเลิกทัวร ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาทัวรทั้งหมด โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

京都に

おこしやす！

Kyoto has 
the essence 
of Japan.

คิโยมิสึ คินคะคุ กินคะคุ ฟุชิมิอินาริ และโอซากา!คิโยมิสึ คินคะคุ กินคะคุ ฟุชิมิอินาริ และโอซากา!
ทางเลือก : นาราทางเลือก : นารา

เกียวโตมี
แกนแท
ของญี่ปุน

เกียวโต
มีแกนแท
ของญี่ปุน

3 คืน 
4 วัน
ในญี่ปุน

4 คืน 
5 วัน
ในญี่ปุน

4 คืน 
5 วัน
ในญี่ปุน

31,900 บาท

34,900 บาท
เขารวมทัวรที่ญี่ปุน  14,900 บาท 

เขารวมทัวรที่ญี่ปุน  17,900 บาท  
หองพักเดี่ยว

หองพักแชร
เตียงแฝด

33,900 บาท

36,900 บาท
เขารวมทัวรที่ญี่ปุน  16,700 บาท 

เขารวมทัวรที่ญี่ปุน  19,700 บาท  
หองพักเดี่ยว

หองพักแชร
เตียงแฝด 35,700 บาท

38,700 บาท
เขารวมทัวรที่ญี่ปุน  16,700 บาท 

เขารวมทัวรที่ญี่ปุน  19,700 บาท  
หองพักเดี่ยว

หองพักแชร
เตียงแฝด

เบียวโดอิน, กิจกรรมมัทฉะ, คิโยมิสึเดระ
ซันเนนซากะ

วัดคินคะคุจิ, วัดกินคะคุจิ, ศาลเจาฟุชิมิอินาริ

ปราสาทโอซากา, ลองเรือทมโบริ, ตลาดคุโรมง 
ศาลเจานัมบะ ยาเอสึ, ชินไซบาชิ

(1)Free Day
(2)Nara Trip (ศาลเจาคาสุงะไทฉะ,วัดโทไดจิ, สวนนารา, 
   วัดโคฟุคุจิุ)

จุดหมายปลายทาง
DAY1 ทัวรเกียวโต (ตอนที่ 1)

DAY2 ทัวรเกียวโต (ตอนที่ 2)

DAY3 ทัวรโอซากา

ไกด
จากสนามบินนาริตะ

Air Asia
สัมภาระ
สัมภาระขึ้นเครื่อง 7 กก.
เพิ่ม 2,000 บาท สำหรับน้ำหนักกระเปา 23 กก. เที่ยวเดียว

สายการบิน

ไมมีคาใชจาย แตคุณจำเปนตอง
ชำระเงิน 870 บาทใหสถานทูตญี่ปุน

บริการวีซา

โรงแรมที่พัก

มื้ออาหาร
รวมทุกมื้อเชาที่โรงแรม

วันออกเดินทาง
2565
  5, 19 ธ.ค.
2566
  9, 23 ม.ค.
  5, 12, 26 ก.พ.
  6, 20 มี.ค.

อยากกินอาหารญี่ปุนแทๆ จัง!อยากกินอาหารญี่ปุนแทๆ จัง!

ไมแออัด

ในขณะนี้!

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.miniminitrip.jp

เพิ่ม 2,000 บาท 
เพิ่ม 1N1FD

เพิ่ม 2,000 บาท 
เพิ่ม 1N1FD

DAY4 ทางเลือก

Super Value
Kyoto & Osaka

จำนวนผูเขารวมขั้นต่ำ 15 คน


