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AUTUMN IN JAPAN  
ชมความงามยามใบไม้เปล่ียนสีและ 

วัฒนธรรมล า้ค่าแหง่มรดกโลกใน“เกียวโต” 
(มรดกโลกวัดเบยีวโดอิน – เมืองแห่งชาเขียว UJI – ระเบยีงชมทะเลสาบบวิะ –  

เมืองโบราณโอมิฮะจมิัง - วัดและปราสาทโบราณในเกียวโต – โอซาก้า) 
วันที ่3 – 8 ธันวาคม 2565 (6 วัน 4 คืน) 
สายการบนิไทย (NIGHT FLIGHT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันแรกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า      (1)  

 
21.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 3 เคานเ์ตอร ์

C สายการบินไทย เจา้หนา้ที่ของสขุนิยมทวัร ์คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
23.59 น.            เหินฟ้าสู่ โอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG622  
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วันทีส่องของการเดนิทาง  โอซาก้า  – ทะเลสาบบวิะ – BIWAKO TERRACE – เมืองเก่าโอมิฮะจิมัง – คลองฮาจิมังโบริ  
                                    – ศาลเจ้าฮิมูเระฮาจิมังกุ         (2)  

 
07.20 น. ถึง สนามบินโอซาก้า คนัไซ แอรพ์อรต์ หลงัจากนัน้น าทา่นผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ย

แลว้น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบิวะ (LAKE BIWA)  (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ที่
ตัง้อยูใ่นเมอืงโอ๊ตส ึ (OTSU) เสน่หแ์ห่งสายน า้ที่คอยหล่อเลีย้งผูค้นที่นี่ รวมถงึนกัท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนเมืองนี ้
เป็นหนึ่งในสามทะเลสาบท่ีเกา่แก่ที่สดุในโลก และยงัเป็นทะเลสาบน า้จดืที่ใหญ่
ที่สดุในญ่ีปุ่ น ทศันียภาพที่งดงามของเกาะต่างๆในทะเลสาบ รวมถึงภเูขาที่
ลอ้มรอบทะเลสาบอยู่ดว้ย  

 น าท่านนั่งกระเชา้ชึน้ สู่ ระเบียงชมทะเลสาบบิวะ (BIWAKO TERRACE)  ชม
วิวทวิทศันแ์บบพาโนราม่าของทะเลสาบบิวาโกะซึง่เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สดุใน
ญ่ีปุ่ น และตวัเมืองชิกะและโอ๊ะสทึี่อยู่เบือ้งล่างของความสงูกวา่ 1,174 เมตร ชา่ง
เป็นวิวทวิทศันท์ี่สวยงามเกินบรรยาย ใหท้่านเดินเล่นชมววิหรือนั่งพกัผ่อนในคาเฟ่ดา้นบนซึง่ขนมและเครื่องดื่ม
จ าหน่าย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร JAPANESE SET  
บ่าย ชมเมืองรมิน า้โบราณ “โอมิฮาจมิัง”(OMIHACHIMAN) เมืองที่ไดช้ื่อวา่เป็นเมืองพอ่คา้ ทา่มกลางบรรยากาศที่

เก่าแก่ สงบ และสวยงาม ลอ่งเรือชมคลองโบราณฮาจิมังโบริ 
(HACHIMANBORI) (ใชเ้วลาประมาณ 35 นาที) ซึ่งในอดีตเคยเป็นเสน้ทาง

การเดินทางที่ส  าคญัต่อการใชช้ีวติของผูค้นในเมือง ทิวทศันท์ี่เห็นไดต้ัง้แตใ่น
ยคุอาซูจ-ิโมโมยามะ (ศตวรรษที่ 16 ถงึตน้ศตวรรษที่ 17) ยงัคงหลงเหลือมา
จนถึงปัจจบุนั น าทา่นขอพรศาลเจา้แหง่การคา้ขาย “ศาลเจ้าฮิมูเระฮาจิ
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มังกุ” (HIMUREHACHIMANGU) เป็นศาลเจา้ที่เหล่าพ่อคา้ทัง้หลายใหค้วามยดึมั่นศรทัธา และมคีวามเชื่อวา่
เป็นวดัที่ใหโ้ชคเรื่องการคา้ขายอกีดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่ ทีพ่กั HOTEL MARRIOTT BIWAKO **** หรือเทยีบเท่า (พัก2คนื) ใหท้่านได้แช่

น ้าแร่ธรรมชาติ ONSEN ภายในโรงแรมทีพ่ัก เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยล้าและจะท าให้ผิวพรรณสวยงาม
และยังช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหติดอีีกด้วย 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม  
 
 
 
 
 
 
 
วันทีส่ามของการเดนิทาง   อูจิ – มรดกโลกเบียวโดอนิ – ถนนสายชาเขียว – พิธชีงชา – ทะเลสาบบิวะ   (3) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  น าท่านเดินทางสู่เมืองอูจิ (UJI) เมืองเล็กๆ ทางตอนใตข้องจงัหวดัเกียวโต ที่ขึน้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในแหล่งปลกูชาที่ดี

ที่สดุในญ่ีปุ่ น เยือนมรดกโลก วัดเบียวโดอิน (BYOUDOUIN TEMPLE) สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัเฮอนัในปีค.ศ.1052  
พืน้ท่ีบรเิวณวดัเตม็ไปดว้ยเรื่องราวในประวตัิศาสตร ์และที่เป็นไฮไลท ์คือ Phoenix Hall วิหารไมสี้แดงสดตัง้อยู่ตรง
ใจกลางวดัซึง่ตวัวิหารเป็นโครงสรา้งดัง้เดิมตัง้แต่อดีต ถา้สงัเกตใหด้ี วิหารแห่งนีก้็คือวิหารที่ปรากฏอยู่บนเหรียญ
สิบเยนของญ่ีปุ่ นนั่นเอง จากนัน้เดินเล่น ถนนเบียวโดอนิ โอโมเตะซันโด หรือ ถนนสายชาเขยีว ถนนเสน้นีเ้ต็มไป
ดว้ยรา้นขนม รา้นอาหารทัง้แบบสตรีทฟู้ดและแบบที่เป็นรา้นนั่งจรงิจงั รวมถงึรา้นของฝากหลากประเภท แต่ที่นิยม
ที่สดุก็ตอ้งเป็นขนมที่ท าจากอจุมิทัฉะ ของขึน้ชื่อของเมืองอจุิที่นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มกัจะมาหาซือ้ของฝากกนัท่ี
ถนนสายนี ้ 
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เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร JAPANESE SET 
บ่าย รว่มกิจกรรมพิธีชงชา (TEA CEREMONY) อนัเป็นวถีิดัง้เดมิของชาวอาทิตย์

อทุยั จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบบิวะ (LAKE BIWA) ทะเลสาบน า้จืด
ขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ในเมอืงโอต๊ส ึ(OTSU) เสน่หแ์ห่งสายน า้ที่คอยหล่อเลีย้งผูค้น
ที่นี่ รวมถึงนกัท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนเมืองนี ้เป็นหนึ่งในสามทะเลสาบท่ีเกา่แก่
ที่สดุในโลก และยงัเป็นทะเลสาบน า้จืดที่ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น ทศันยีภาพท่ีงดงาม
ของเกาะตา่งๆในทะเลสาบ รวมถึงภเูขาที่ลอ้มรอบทะเลสาบอยูด่ว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 ทีพ่กั HOTEL MARRIOTT BIWAKO **** ใหท้่านได้แชน่ ้าแร่ธรรมชาต ิONSEN ภายในโรงแรมทีพ่ัก เพื่อ

ผ่อนคลายความเม่ือยล้าและจะท าให้ผิวพรรณสวยงามและยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหติดอีีกด้วย  
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วันทีส่ี่ของการเดนิทาง  มรดกโลกเกียวโต – วดันันเซนจิ – ปราสาทนิโจ – วดัไดโกจิ – โอซาก้า  (4)   

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองเกียวโต อดตีเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น เมืองที่ไดช้ื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวฒันธรรมของ

ญ่ีปุ่ นอย่างแทจ้รงิ (ระยะทาง 37 กิโลเมตร / ประมาณ 1 ชั่วโมง)  วัดนันเซนจิ (NANZENJI TEMPLE) เป็นวดั
พทุธนิกายเซ็น สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1291 โดยจกัรพรรดิคาเมะยามะ ทัง้นีต้วัอาคารดัง้เดมิของวดัไดร้บัความ
เสียหายจากเพลิงไหมห้ลายครัง้และไดม้ีการสรา้งขึน้ใหม่ แต่กย็งัคงความงดงามไวเ้ช่นเดิม วดันีม้ชีื่อเสียงเรื่องสวน
ที่มีความสวยงาม มีทัง้สวนหินและสวนญ่ีปุ่ นท่ีสวยงามสะดดุตาดว้ยใบไมแ้ดงของตน้เมเปิล โดยเป็นจดุชมใบไม้
เปล่ียนสีที่ไดร้บัความนิยมในชว่งปลายเดือนพฤศจกิายน 

         
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารที่มีชื่อเสียงเตา้หูใ้นสวนสวยแหง่เกียวโตอายเุกา่แก่กวา่ 300 ปี 
บ่าย  เยือน ปราสาทนิโจ (NIJO CASTLE) สถาปัตยกรรมของญ่ีปุ่ นดัง้เดิมที่สวยงามและไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็น

สถานท่ีทางมรดกโลกแหง่องคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1994 ภายในปราสาทนิโจนัน้สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วน
หลกัใหญ่ๆอยา่งฮอนมารุ – honmaru (ปราสาทชัน้ใน) นิฮอนมารุ – ninomaru (ปราสาทชัน้นอก) และสวนรวมไป
ถึงก าแพงหินท่ีโอบลอ้มปราสาททัง้หมด  

 จากนัน้น าท่านชมความสวยงามยามฤดใูบไมเ้ปล่ียนสีของวัดไดโกจิ (DAIGOJI TEMPLE) วดัมรดกโลกที่เป็นหนึ่ง
ในวดัส าคญัทางพระพทุธศาสนาของประเทศญ่ีปุ่ นในเมืองที่เต็มไปดว้ยกลิ่นอายทางวฒันธรรมอยา่งเกียวโต ที่
ส  าคญัยงัเป็นท่ีประดษิฐานของพระพุทธรูปน่ังยากูชิ และเจดียส์ูง 38 เมตร ชมความงามชว่งฤดใูบไมเ้ปล่ียนสี 
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โดยเฉพาะตรงบรเิวณอาคารเบนเทนโดะที่ไดร้บัความนิยมอยา่งท่วมทน้มากๆ เนื่องจากมีบรเิวณที่ติดกบัสระน า้
ดา้นหลงั อีกทัง้ยงัสามารถชมทิวทศันใ์บไมเ้ปล่ียนสีหลากสีสนัไดส้วยอย่างที่สดุ 

 
 
 
 
 
 

 แลว้เดินทางสู่เมืองโอซาก้า (ระยะทาง 62 กิโ ลเมตร / ประมาณ 1 ชั่วโมง) 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (ชดุเนือ้มตัสซึากะ)  
 ทีพ่กั OSAKA GRANDVIA HOTEL **** หรือเทยีบเท่า (พกั2คนื)  

 
วันทีห่้าของการเดนิทาง        โอซากา – AQUARIUM – ตลาดคุโรมง – ช้อปป้ิงย่านชนิไซบาชิ     (5)   

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสมัผสัความลกึลบัใตท้อ้งทะเล ที่ โอซากา ไคยคุัง อควา

เรียม (OSAKA AQUARIUM KAIYUKAN) พิพิธภณัฑส์ตัวน์ า้ที่มี
ความยิง่ใหญ่ระดบัโลก และถกูจดัเป็นอควาเรียมที่ดีที่สดุในประเทศ
ญ่ีปุ่ นและเอเชยี ไฮไลทข์องที่นี่ คือโซน Pacific Ocean (มหาสมทุร
แปซิฟิก) ซึ่งมีฉลามวาฬตวัใหญ่ที่จะมาแหวกว่ายโชวต์วัใหเ้ราดู
อย่างเพลิดเพลิน  
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จากนัน้น าท่านเดินเล่น ตลาดคโุรมง (KUROMON MARKET) ในใจ
กลางเมืองโอซากา้ ตลาดแห่งนีไ้ดช้ื่อวา่เป็น ‘ครวัของโอซากา้’ โดย
ประกอบดว้ยรา้นตา่งๆ กว่า 170 รา้น  ทัง้รา้นขายอาหารสด อาหาร
พรอ้มทาน ผกัผลไม ้และของใชต้า่งๆ อยา่ง ปยูกัษ์ กุง้ หอย ซึง่มีแบบ
ท าส าเรจ็พรอ้มทานในรา้นไดส้ะดวก 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดคโุรมง 
บ่าย อิสระใหท้่านมีเวลาชอ้ปป้ิง ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) สวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงอยา่งแทจ้รงิ เพราะมีรา้นรวง

มากมายตัง้แต่หา้งสรรพสินคา้ไปจนถึงย่านรา้นคา้ไวค้อยสนองความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวไดห้ลากหลายกลุ่ม 
ในย่านรา้นคา้ชินไซบาชิที่ทอดตวัจากทิศเหนือจรดใตเ้ป็นระยะทางยาว 580 เมตร มีรา้นขายเสือ้ผา้และรา้นอาหาร
เรียงรายกนัอยู่เกือบ 200 รา้นคา้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เซ็ตอาหารทกุจานจากป)ู 
 ทีพ่กั OSAKA GRANDVIA HOTEL **** หรือเทยีบเท่า 
 

 
 
วันทีห่้าของการเดนิทาง   โอซาก้า – สนามบนิคันไซ – กรุงเทพฯ      (5)   

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่สนามบนิคนัไซ โอซาก้า  
11.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ดว้ย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG623 
15.45 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  
 

Happiness is here and now 
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อัตราค่าบริการรวม 

ค่าที่พกัระดบั 4 ดาว จ านวน 4 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน    
ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ  
ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีร ะบใุนรายการ  
ค่าพาหนะในระหว่างน าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ  
มคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรอ์  านวยความสะดวก  

 ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์
ค่าวีซา่ประเทศญ่ีปุ่ น     
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ สายการบินไทย ชัน้ประหยดั เสน้ทาง กรุงเทพฯ–คนัไซ–กรุงเทพฯ 
ค่าธรรมเนียมท าหนงัสือเดินทาง    
ค่าธรรมเนียมในการตรวจหาเชือ้โควดิ 19 แบบ RT-PCR  
ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น คนขบัรถ และค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ 
ค่าธรรมเนียมท าหนงัสือเดินทาง       
ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / คา่ซกัรดี / ค่าโทรศพัท ์/ มินิบารใ์นหอ้งพกั ฯลฯ 
ค่าน า้หนกักระเป๋าที่เกินกว่าที่สายการบินก าหนด 
 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราคา่บรกิารในกรณีท่ีมจี านวนผูร้ว่มเดินทางนอ้ยกวา่ท่ี

ก าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็น 

สดุวิสยั อนัเนื่องมาจากการล่าชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ โดยทัง้นี ้
จะรกัษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หม้ากที่สดุ  

Happy price  ผู้ใหญ่จ านวน 
ขั้นต ่า 15 ท่าน 

ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ   74,500 บาท 

พกัหอ้งเดี่ยวช าระเพิ่ม ท่านละ 13,000 บาท 

*ค่าตั๋วเครื่องบิน ราคาเริ่มตน้ สายการบินไทย 
(รวมน า้หนกักระเป๋าโหลด 20 kg.) 

25,000 บาท 
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3. บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอื่นๆท่ีอยู่
นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษิัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิที่เกดิขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในต่างประเทศ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีท่าน
ช าระมาแลว้ กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบรกิารท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อนการเดินทางและไดร้บั
การยินยอมอยา่งถกูตอ้งจากทางบรษิัทฯเสียก่อน  

5. บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้ 

1. ท่านที่สงสยัวา่อาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
2. ท่านที่ก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเนื่องจากความปลอดภยัความตวัทา่น  (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์  
3. เด็กทารกที่อายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสียงรบกวนผูร้ว่มเดินทางท่านอื่นๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 
4. ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่กอ่นสมคัรทวัร)์ 

7. ท่านที่จะออกบตัรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อต่อไป หรือกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดินทางของ
กรุ๊ปทวัรน์ัน้กบัเจา้ที่ของบรษิัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราคา่บรกิารทวัรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบิน 
9. รูปภาพในโปรแกรมทวัรใ์ชส้  าหรบัโฆษณาเทา่นัน้   

 บรษิัท สขุนิยมทวัร ์จ ากดั ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการ
เปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภยัธรรมชาติ และเหตสุดุวิสยั โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั หากมีเหตุ
จ าเป็นทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การถกูหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศ 
เนื่องจากการพิจารณาของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง  

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วเลขที ่11/07369 


