
LEELA

EXCELLENT

6 DAYS 4 NIGHTS

ก ำหนดกำรเดินทำง
22-27 ตุลำคม 2563
3-8, 22-27 พฤศจิกำยน 2563 

JAPAN
AUTUMN



DAY 1 21.00 น. พร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่ำงประเทศขำออก (ชั้น 4) ใกล้กับ
ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2 พบกับเจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและอ ำนวยควำม
สะดวก ณ บริเวณ หน้ำเคำน์เตอร์หมำยเลข C

00.05 น. ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบิน TG644 
ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5 ชั่วโมง .... 
เวลำท้องถิ่นต่ำงจำกเวลำประเทศไทย 2 ชั่วโมง

DAY 2 07.30 น. เดินทำงถึง สนำมบินจุบุ เซนแทร์ เมืองนำโกย่ำ ประเทศญี่ปุ่น....
ผ่ำนพิธีศุลกำกรและตรวจคนเข้ำเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภำระ



เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เสิร์ฟท่ำนด้วยเซตเมนูอำหำรญี่ปุ่น
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PARK ที่เดียวในญี่ปุ่นที่ท่ำนสำมำรถชมทั้งใบไม้ร่วงสีแดงส้ม 
และสีชมพูอ่อนของดอกซำกุระได้ในเวลำเดียวกัน
ต้นซำกุระชนิดพิเศษที่ออกดอกปีละสองครั้ง
เรียกว่ำชิกิซำกุระ ครั้งหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิ และอีกครั้ง
ในช่วงที่ใบไม้ร่วงซึ่งเป็นช่วงที่สวยที่สุด ท ำให้เกิดภำพ
ที่สวยงำมยำกที่จะเชื่อสำยตำ

สวน โอบำระ ฟูเรอำอิ



GERO ONSEN
"เกโระออนเซ็น"  ได้รับกำรยกย่องให้

เป็นหนึ่งในสำมน้ ำพุร้อนชื่อดังแห่งญี่ปุ่น 
เป็นแหล่งน้ ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ในเมืองเกโระ 
จังหวัดกิฟุ มีบ้ำนเรือนเรียงรำยกัน
อย่ำงหนำแน่นจำกสถำนีเกโระไปตำม
ริมแม่น้ ำฮิดะ และมีประวัติยำวนำนกว่ำ 
1,000 ปี ถือเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยว

มำกมำยเข้ำมำเยี่ยมเยือนไม่น้อย

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองทำคำยำม่ำ...

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร

เสิร์ฟท่ำนด้วยเมนู “ไคเซกิ”



ที่พัก

หรือเทียบเท่ำ

** ค่ ำคืนนี้ให้ท่ำนได้พักผ่อนกับกำรแช่น้ ำแร่จำกธรรมชำติ 
“แช่ออนเซน” กิจกรรมอีกหนึ่งอย่ำงที่เมื่อมำญี่ปุ่นต้องไม่
พลำดกำรแช่ออนเซน จะช่วยให้ผิวพรรณดี ยิ่งขึ้น **

GIFU 

GRAND HOTEL



บ้ำนเท็ดดี้แบร์ อีโค วิลเลจ 
บ้ำนเท็ดดี้แบร์แห่งนี้เป็นสถำนที่อันน่ำโปรดปรำน
ส ำหรับผู้มำเยือนทุกวัย ตัวอำคำรนั้นปรับปรุง
มำจำก บ้ำนเก่ำแก่อำยุกว่ำ 150 ปี โดยตกแต่ง

ให้เป็นบ้ำนแบบอีโค หรือ ระบบรักษ์นิเวศ 
ลักษณะบ้ำนเป็นแบบ “กัชโชซึคุริ” มีหลังคำลำด
ชันมุงด้วยฟำงมัดติดกัน ภำยในมีตุ๊กตำหมีที่

รวบรวมมำจำกทั่วโลกกว่ำ 1,000 ตัว

HIDA TAKAYAMA
TEDDY BEARD
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เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

ECO VILLAGE



หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ หมู่บ้ำนเล็กๆ ของทำคำ
ยำม่ำ ทำงตอนเหนือของจังหวัดกิฟุ ที่เรำ
จะต้องเดินข้ำมสะพำนผ่ำนแม่น้ ำใสสะอำด 

เพื่อไปเจอกับหุบเขำที่เต็มไปด้วยบ้ำนรูปทรง
แปลกตำ เป็นบ้ำนชำวนำโบรำณที่มีอำยุ
มำกกว่ำ 250 ปี ที่ถูกตัดขำดจำกควำม
วุ่นวำยภำยนอกมำนำนแสนนำน ท ำให้

สถำนที่แห่งนี้ยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมมำจำกรุ่น
สู่รุ่น เป็นเวลำหลำยร้อยปี

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เสิร์ฟท่ำนด้วยเมนู “เนื้อย่ำงฮิดะบนใบโฮบะ”

SHIRAKAWAGO



ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร
เสิร์ฟท่ำนด้วยเซตเมนูอำหำรญี่ปุ่น

หนึ่งในเทศกำลแสดงแสงสีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี
กำรน ำไฟมำประดับ 8 ล้ำนดวงในสวนดอกไม้ มีทั้งทุ่งหญ้ำ
ขนำดใหญ่ที่น ำไฟสีฟ้ำมำตกแต่งให้ดูเหมือนทะเล จุดไฮไลท์
ของที่นี่อยู่ที่อุโมงค์ดวงไฟและจุดชมวิวที่สำมำรถขึ้นลิฟท์ไป
ด้ำนบน เมื่อมองลงมำจะเห็นสวนที่ประดับไฟเป็นมุมกว้ำงซึ่ง
สร้ำงควำมตื่นตำตื่นใจไม่น้อย

NABANA NO SATO 

WINTER  ILLUMINATION



ที่พัก

หรือเทียบเท่ำ

NAGOYA MARIOTT

ASSOCIA HOTEL



DAY 4
เช้ำ บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

ARASHIYAMA

จำกนั้นมุ่งหน้ำสู่ สถำนี อะรำชิยำม่ำ เพื่อ นั่งรถไฟสำยธรรมชำติ 
โทร็อคโกะ ลัดเลำะไปตำมภูเขำ เลียบฝั่งแม่น้ ำโฮะซึ รถไฟสำยนี้เป็น
รถไฟโบรำณที่ยังคงใช้พลังงำนไอน้ ำ ประกอบกับเส้นทำงที่รถไฟ
แล่นผ่ำนหุบเขำและแม่น้ ำ จึงท ำให้เส้นทำงนี้ได้รับกำรขนำนนำมว่ำ
เป็นเส้นทำงรถไฟสำยธรรมชำติที่มีควำมโรแมนติก
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ถือเป็นป่ำไผ่ที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่นก็ว่ำได้ ส ำหรับท่ำนที่
ชื่นชอบวิถีชีวิตเรียบง่ำยและกำรเดินเล่นท่ำมกลำง
บรรยำกำศธรมมชำติต้องไม่พลำด เพรำะที่ป่ำไผ่แห่งนี้
จะมีเส้นทำงเล็กๆที่รำยล้อมไปด้วยต้นไผ่ที่สำมำรถ
มองเห็นได้สุดลูกหูลูกตำแถมอบอวนไปด้วยกลิ่นหอม
ของไผ่โชยมำตลอดทำง

BAMBOO GROVE



เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เสิร์ฟท่ำนด้วยเมนู “จังโกะนำเบะ” KIYOMIZU
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วัดคิโยมิสึ หรือเรียกว่ำ วัดน้ ำใส ตั้งอยู่บนเนินเขำฮิงำยำมำ...  
สำเหตุที่เรียกว่ำ "วัดน้ ำใส" ก็เนื่องมำจำกมีน้ ำศักดิ์สิทธิ์จำกแม่น้ ำ 
3 สำย ซึ่งเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติไหลมำจำกเทือกเขำสร้ำงขึ้นใน
ปี ค.ศ. 788 เพื่อถวำยแด่ พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักตร์ ถือ
เป็นมรดกโลกอันเก่ำแก่กว่ำ 1,500 ปี 



ย่ำนเกอิชำ ชื่อดัง ย่ำนนี้อยู่ใกล้ๆกับศำลเจ้ำยำ
ซำกะ และแม่น้ ำคำโมะ ถนนเส้นหลักจะเต็มไปด้วย
ร้ำนค้ำ ร้ำนดื่มชำและร้ำนอำหำรมำกมำย ซึ่งแต่
ละร้ำนก็จะกำรแสดงโชว์จำกเกอิโกะ และ ไมโกะ 
ซึ่งสวยงำมและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว
เป็นอย่ำงมำก ในย่ำนนี้อำคำรบ้ำนเรือนจะเป็น
อำคำรไม้แบบดั้งเดิม 

GION OSAKA
หลังจำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่

เมืองที่มีควำมใหญ่เป็นอันดับ 2 
ของญี่ปุ่น โอซำก้ำ

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร
เสิร์ฟท่ำนด้วยเมนู “สเต๊กเนื้อโกเบ”



ที่พัก

หรือเทียบเท่ำ

HOTEL

GRANVIA OSAKA



UNIVERSAL STUDIOS

“ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” กับโซนใหม่ล่ำสุดที่เพิ่งเปิดอย่ำง
เป็นทำงกำรไปไม่นำน แฮร์รี่ พอตเตอร์ และปรำสำทฮอก
วอตส์ อันโด่งดังที่ เป็นฉำกส ำคัญของหนัง แฮรี่ พอตเตอร์ 
ภำยในปรำสำทห้องเรียน และทำงเดินเชื่อมยำวไปยังห้องต่ำงๆ 
ของโรงเรียน ร่วมสัมผัสประสบกำรณ์ที่จะท ำให้ลืมไม่ลงด้วย
เทคโนโลยี 4K จอภำพควำมละเอียดคมชัดมำตรฐำนใหม่ล่ำสุด 
นอกจำกนี้ยังมีโซนอำหำรที่มีเบียร์รสหวำนสูตรเฉพำะ ปรำศจำก
แอลกอฮอล์ที่น้องๆ สำมำรถลิ้มรส Butter beer พร้อมร้ำนค้ำ
ขำยของเล่น ร้ำนขำยของที่ระลึก และควำมบันเทิงอีกมำกมำยให้
ท่ำนได้หลุดเข้ำไปอยู่ในโลกของแฮรี่ พอตเตอร์…
เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวัน 
เพื่อไม่เป็นกำรรบกวนเวลำอันมีค่ำของท่ำน
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เช้ำ บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



SHINSAIBASHI 
แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังที่ท่ำนไม่ควรพลำดในกำรมำเยือนเมือง 
โอซำก้ำแห่งนี้ ศูนย์รวมแห่งนครคันไซ สถำนที่ศูนย์กลำงทำง
กำรค้ำ แฟชั่นดีไซน์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ขนมของฝำก น ำท่ำนเดิน
ทำงผ่ำนถนน Dotombori ที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ออกมำจับจ่ำยใช้
สอย ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร และเอนเตอร์เทนเมนท์ต่ำงๆ มำกมำย 
น ำท่ำนถ่ำยภำพคู่กับสัญลักษณ์แห่งชินไซบำชิ ป้ำยกูลิโกะขนำด

ยักษ์ ก่อนจะให้ท่ำนได้อิสระเลือกซื้อสินค้ำย่ำนชินไซบำชิ 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ “KANI DORAKU”
เสิร์ฟท่ำนด้วยเมนู “ปูยักษ์” ของขึ้นชื่อประเทศญี่ปุ่น



ที่พัก

หรือเทียบเท่ำ

HOTEL

GRANVIA OSAKA



DAY 6

11.45 น. น ำท่ำนออกทำงสู่กรุงเทพฯ 
โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG623

15.35 น. คณะเดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ
โดยสวัสดิภำพ

เช้ำ บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำรของโรงแรม


