
 

 

                  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

        

        

        

        

         

 

 

 

 

 

ชมใบไม้เปลี่ยนสีท่ีเมืองเกียวโต แบบ 1วัน ไป-กลับ 
  1วัดโคเมียวจิ : แวะสักการะพร้อมชมความงามใบไม้เปลี่ยนสี

จากต้นเมเปิ้ลญี่ปุ่น 
 2ศาลเจ้าโอฮาระโนะจินจะ : แวะสักการะพร้อมสัมผัสความงาม

ของธรรมชาต ิ
 3วดัโทฟุคุจิ : แวะสักการะพร้อมชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี จาก

สะพานสึเท็นบาชิภายในวัด 
 4วัดนันเซ็นจิ : แวะสักการะพร้อมชมความงามสีสัรธรรมขาติ

ภายในวัด 
 5เท็ตสึกะคุ โนะ มิจิ : เส้นทางแคบๆท่ีเดินจากวัดกิงคะคุจิไปยงั

วัดนันเซ็นจิได้พร้อมชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีและล าธารเลียบเส้นทาง
เดิน 

 6ล่องเรือ : ล่องเรือชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีรอบๆเขาอะราชิยาม่า 
**ช่วงเวลาชมใบไม้เปลี่ยนสีเริ่มตั้งแต่กลางเดือนถึงปลายเดือนพ.ย. 

 

รหัส : 98320 

แพค็เกจ 1วัน  

 

บริษัท ไฮ เจแปน ทัวร์ T.02-542-4555 www.hijapantour.com E.info@hijapantour.com 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

        

จุดนัดพบ วันที่ออกเดินทาง ราคา / ต่อท่าน  
 

Umada 
 

17,19,25,27  พ.ย.58 
ผู้ใหญ่ (12ปขีึ้นไป) 2,900.-บาท 
เด็ก    (6–11ปี) 2,900.-บาท 
เด็กเล็ก (3–5 ปี) 1,300.-บาท 

 
Umada 

 
15,21,22,28 พ.ย.58 

ผู้ใหญ่ (12ปขีึ้นไป) 3,200.-บาท 
เด็ก    (6–11ปี) 3,200.-บาท 
เด็กเล็ก (3–5 ปี) 1,600.-บาท 

 
Namba 

 
18,24,26,30 พ.ย.58 

ผู้ใหญ่ (12ปขีึ้นไป) 2,900.-บาท 
เด็ก    (6–11ปี) 2,900.-บาท 
เด็กเล็ก (3–5 ปี) 1,300.-บาท 

 
Namba 

 
14,23,29 พ.ย.58 

ผู้ใหญ่ (12ปขีึ้นไป) 3,200.-บาท 
เด็ก    (6–11ปี) 3,200.-บาท 
เด็กเล็ก (3–5 ปี) 1,600.-บาท 

DAY 1  : อุเมดะ หรือ นัมบะ– วัดโคเมียวจิ – ศาลเจ้าโอฮาระโนะ จินจะ – วัดโทฟุคุจิ – วัดนันเซ็นจิ –  
    เท็ตสึกะคุ โนะ มิจิ หรือถนนสายนักปราชญ์  - อะราชยิะม่า - อุเมดะ หรือ นัมบะ   

 

DAY 1  :  อุเมดะ หรือ นัมบะ– วัดโคเมียวจิ – ศาลเจ้าโอฮาระโนะ จินจะ – วัดโทฟุคุจิ – วัดนันเซ็นจิ  
     เท็ตสึกะคุ โนะ มิจิ หรือถนนสายนกัปราชญ์  - อะราชิยะม่า - อุเมดะ หรือ นัมบะ   

 
07.30-07.50 น.   พบกันที่(อเุมดะ 07.30น.) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานีชินโอซาก้า (เฉพาะบัสที่เดินทางมาจากอุ

เมดะเท่านั้น) ส่วนที่นัมบะพบกนั เวลา07.50 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดโคเมียวจิ ให้ท่าน
สักการะขอพรและเดินชมความงามของใบไม้เปล่ียนสีจากต้นเมเปิ้ล(50นาที)จากนั้นน าท่านสู่ ศาล
เจ้าโอฮาระโนะ จินจะ แวะสักการะและชมความงามของธรรมชาติ(25นาที) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน(ข้าวกล่อง) 
น าท่านเดินทางสู่ วัดโทฟุคุจิ สถานที่ชมใบไม้เปล่ียนสีติด1ใน 5 ของเกียวโตเป็นวัดขนาดใหญ่นกิาย
เซนจุดที่นิยมมากที่สุดคือที่สะพานซึเทนเคยีว(50นาที)และน าท่านสู่ วัดนันเซ็นจิ ประตูทางเข้าวัด
ขนาดใหญ่ชื่อว่า ประตูซันมง เป็นวัดเซนที่มีความสวยงามและส าคัญมากท่ีสุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นให้
ท่านสักการะขอพรกอ่นจะพาท่านเดินเท้าสู่เสน้ทาง เท็ตสึกะคุ โนะ มิจิ หรือถนนสายนักปราชญ์ 
เป็นทางที่เริ่มต้นจากวัดกิงคะคุจิและสิ้นสุดที่วัดนันเซ็นจิ เพือ่ชมวิวใบไม้เปล่ียนสแีละล าธารเลียบ
ทางเดินให้ท่านดื่มด ากับธรรมชาติอย่างเต็มท่ี(70นาที) เดินทางสู่ อะราชิยะม่า เป็นหนึ่งในเขตท่ี
นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือนตลอดทั้งปี อยู่ทางตะวันตกของเกียวโต แต่ท่ีนิยมมากจะเป็นช่วงฤดูใบไม้
เปล่ียนสีอสิระให้ท่านเดินชมวิวสัมผสัธรรมชาติได้ตามอัธยาศัยและล่องเรือในแม่น้ าโฮซูกาวะเป็น
กิจกรรมอย่างหนึ่งที่สามารถชมอาระชิยาม่าได้โดยรอบเหมือนกับการนั่งรถไฟ(70นาที)จากนั้นน า
ท่านเดินทางกลับอุเมดะ หรือ นัมบะ 

18.00-19.30น. เดินทางกลับถึงอุเมดะ หรือ นัมบะ ( - / L / - ) 
 



รายละเอียด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เส้นทาง เกียวโต 

ระยะเวลา 1 วัน  

ภาษา อังกฤษ หรือ จีนส าหรับท่านที่ท าการจองก่อนลว่งหน้ามากกว่า 7 วัน ท่านสามารถเลือกภาษาที่ใช้ในทัวร์ได้ 
โดยตรวจสอบภาษาที่ท่านต้องการจากทางแบบฟอร์มการจอง ส าหรับท่านที่ท าการจองภายใน 7 วนั ก่อน
วันเดินทาง ทางบริษัทจะจัดเตรียมใบตารางโปรแกรมทัวร์ และข้อมูลส าคัญส าหรบัการเดินทางให้ท่านใน
ภาษาที่ท่านต้องการโดยจะมีไกด์น าเที่ยวบรรยายเปน็ภาษาญี่ปุ่น 

 
ขอบเขตการให้บริการ
ภาษา 

สามารถเลือกภาษาที่ท่านแจ้งไว้ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ(หรือสนามบนิ)และมีหนา้ที่ให้
ข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับทวัร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึง่ไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของ
สถานที่ท่องเท่ียวต่างๆซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเท่ียวได้จากแผ่นพับ 

จ านวนผู้เดินทาง 
(ขั้นต่ า) 

28 ท่าน 
*หากมีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนดังกล่าว จะไม่สามารถยืนยนัการออกเดินทางได้ กรณีนี้ผู้ท่ีท าการจองไว้
แล้ว ทางเราจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 14 วันก่อนออกเดินทาง(ส าหรับทวัร์ที่มากกว่า 1 วัน) และจะแจ้งให้
ทราบลว่งหน้า 4 วัน (ส าหรับทวัร์ 1 วัน) 

จ านวนจอง (ขั้นต่ า) 1 ท่าน 

ที่พัก 
 
ไม่มี 

อาหาร 
อาหารเช้า         ไม่มี 
อาหารกลางวัน   1 มื้อ (ข้าวกล่อง) 
อาหารเย็น         ไม่มี 

ราคานี้รวม 
ค่าโดยสาร,ค่าอาหาร,ค่าที่พัก,ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในโปรแกรมทัวร์ทางรวมภาษี 
*ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่วา่เหตุใดท้ังสิน ยกเว้นเม่ือทางบรษิัทยกเลิกการท่องเที่ยว
ในสถานที่นัน้ๆ 

ราคานี้ไม่รวม 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง,ค่าอาหาร,ค่าเข้าชมสถานที่ท่ีโปรแกรมไม่ได้ระบุไว้ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการ
เดินทาง(ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีดและค่าเครื่องดื่มอื่นๆ) และทัวร์เสริมอืน่ๆ 

ราคาเด็กรวม ค่ารถบัสและค่าแท็กซี่ (ไม่รวมข้าวกล่องอาหารกลางวัน) 

 

หมายเหต ุ

 

 

 

 หากการล่องเรืออะราชิยาม่ามีการยกเลิกทางบรษิทัจะคืนเงินให้ ท่านละ850เยน(ราคากรุ๊ป) 
 กรุณาสวมรองเท้าและใส่เสื้อผ้าที่สะดวกสบายต่อการเคลื่อนไหว 
 โปรแกรมทัวรอ์าจมีการเปลีย่นแปลงขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวันนั้นๆ 
 ในฤดูใบไม้ร่วงนัน้การเปลีย่นสี่ของใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 
 เนื่องจากทัวร์นี้จัดท าขึน้เพ่ือนักท่องเท่ียวญี่ปุ่น ดังนั้นการสือ่สารจะเน้นภาษาญี่ปุ่นเปน็หลักในส่วน

ของการบริการทางด้านภาษา เจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการทวัร์(เวลาและจุดนัดพบ
เป็นต้น)แก่ท่านเท่านั้น ไม่รวมไปถึงการแปลข้อมูลสถานที่ท่องเท่ียวตา่งๆ 

 ทางบริษัทจะไม่รับผิดขอบต่อความล้าช้าใดๆที่เกิดขึน้เนื่องจากสภาพการจราจร ,สภาพอากาศ ,
หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของทางเราถ้าจ าเป็นต้องยกเลิกทัวร์อัน
เนื่องมาจากพายุหิมะ,ใต้ฝุ่นหรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา 

 หากไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษัทจะกระท าการตดัสินใจยกเลิก 1 วันก่อนถงึเวลาเดนิทางเวลา 
15.00น.ของญีปุ่่นและจะส่งอีเมล์แจง้ให้ท่านทราบ 

 จุดนัดพบและจุดแยกยา้ยอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ 
 

 
 



เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ 

1. Amendment of Contents of Tour Contract and Tour Price 

We may amend the tour contracts in the event of a natural calamity or disaster, poor weather conditions, war, civil 
unrest, suspension of services related to transportation, accommodations, etc. rendered by 
transportation/accommodation facilities, governmental orders, offering unexpected transportation service and other 
facts that is beyond our control. Due to the amendment, we may revise the tour price. We may also amend the tour 
price if the transportation fare is substancially increased or reduced more than anticipated extent of amount due to 
unusual economic situation. In case of increase, we will notify you no later than 16 days reckoning from the one 
day before the departure day of the tour. 
2. Amendment of Tour Participants 
1. A participant may cancel the travel contract by paying the following cancellation charges. 

Time of Cancellation received 
Domestic Tours 

(except bus tours) 
Bus Tours with 
accommodation 

Bus Tours 
for day trip 

Reckoning from the one 
date prior to the 
departure date of the 
tour 

20 to 15 days 20% - - 

14 to 11 days 20% 20% - 

10 to 8 days 20% 20% 20% 

7 to 2 days 30% 

The departure date of 
the tour 

on the previous day 40% 

the day 50% 

After departure or in case of failure to participate 
without notice. 

100% 

*The above rate(%) is the rate for tour prices. 
*The time of cancellation shall be based on the time that a participant notifies us of it within our business days or hours.  
*"Overnight day trip" shall be treated as "Day trip". 
*In case of using a chartered ship or vessel, it shall apply to the cancellation policy of the particular ship or vessel concerned. 
*In case of accommodation plans, the time of cancellation "after departure" shall be based on the check-in time described in 
brochures. 



2. In any of the following cases, a participant may terminate the tour contract without paying a cancellation charge 
prior to the departure date of the tour. In this case, we will start the procedure of reimbursement of the full amount 
of the tour price paid within 7 days reckoning from the next day of cancellation day. 
 When the contents of the travel contracts have been amended. However, the contents shall be limited to the 

important cases described in " the amendment required to pay amendment compensation"  
 When the tour price is increased based on the provisions of Article 1. 
 When we have not delivered the final tour itinerary and documents to a participant by one day prior to the 

departure date of the tour. (except accommodation plans) 
 When the tour operation described in the initial itinerary becomes impossible owing to the facts for which we 

are liable. 
3. Cancellation and Refund before Departure by Club Tourism 

1. When a participant has not paid the tour fare by the prescribed date, we may terminate the travel contract. In 
this case, we will charge a penalty equivalent to the amount of the cancellation charge stipulated in the 
previous article. 

2. The number of participants fails to meet the minimum, we may cancel the tour operation. In this case, we will 
notify a participant of the tour cancellation 14 days (4 days for day trips) prior to the departure date of the tour 
and refund the full amount of tour price paid and terminate the contract. 

4. Cancellation of The Tour Contract and Refund After Departure 

1. Cancellation by a participant and its refund. 
 When a participant leaves the tour group for the personal reasons, we will consider that the participant 

waives the contracted rights and we will never refund. 
 When a participant can not receive the travel services described in the final tour itinerary not owing to the 

participant responsibility, the participant may terminate the part of the contract. In this case, we will 
refund the part of the tour price. 

2. Cancellation and refund by Club Tourism. 
We may terminate travel contract in any of the following cases. In such cases, we will start the procedure of 
reimbursement of the services not provided within 30 days reckoning from the next day of the termination of 
the tour. 
 When a participant is unable to continue the tour owing to illness or other reasons. 
 When a participant disobeys the instructions of our tour conductor or other staff for safe and smooth tour 

operation or cause trouble to other participants by assaulting or threatening them, corrupts discipline of 
group tour and interfere with safe and smooth tour operation of the collective activities. 

When a tour operation is suspended due to natural disaster, war, civil unrest, suspension of the services related to 
transportaion/accommodation facilities, etc., governmental orders, or other circumstances that is beyond our 
control  
 

 


