
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ลีลาวดี ...ลีลา ที่เป็นตัวคุณ 

 

ก าหนดการเดินทาง   วันที ่10 – 18 มีนาคม 2561   ส าหรับคณะพิเศษ                      

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561   (1) กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น – สนามบินนาริตะ – โตเกียว –สถานีโตเกียว  

05.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 1 เคาน์เตอร์ A สายการบินไทย พบเจ้าหน้าบริษัท ฯ ลีลา

วดี ฮอลิเดย์ รอต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารต่างๆ 

08.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสาย การบินไทย เที่ยวบิน TG 676 

15.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบิน นารติะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพธิกีารทางศุลกากรเรียบร้อย

แล้ว  
17.30 น. น าคณะเดินทาง เข้าสู่กรุงโตเกียว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง   

18.30 น. บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร Nadaman at Shangri-La Tokyo บริการทา่นด้วย เซ็ทอาหารญี่ปุ่น  

ที่พัก Shangri-La Tokyo Hotel (Deluxe Imperial Garden View)  
 100-8283 Tokyo, Chiyoda, Marunouchi, Tel 81 3-6739-7888 

หลังอาหารค่ า  ท่านสามารถเดินเล่นและช้อปปิ้ง ได้ที่ย่าน Tokyo Station ห้าง Daimaru บริเวณสถานี  

 ร้านMuji รวมถึงเลือกซื้อของน่ารักๆจากประเทศญี่ปุ่น  

  

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 (2) โตเกียว – กุนมะ- ศาลเจ้าฮาระนะ – คุสัตสึออนเซน-การแสดงยูโมมิ –คา

รุยซาว่า -ออนเซน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00น                08.30น. สู่ จังหวดักุนมะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ซ่ึงจังหวัดกุนมะข้ึนชื่อเรื่องการปลูกผลไม้ทางการเกษตรได้ดี  

                     10.30น  เดินทางถึง ศาลเจ้าฮารุนะ ในศาสนาชนิโตที่เก่าแก่โบราณกว่า 1,400 ปี สักการะภูเขา ฮารนุะซัน  

1 ใน 3 ภูเขาที่มีชื่อเสียงของเมืองกุนมะ รวมท้ังกราบไหว้ขอพรเทพเจ้าแห่งน้ า ไฟ และการเกษตรท่ามกลางวิวธรรมชาติท่ี

สวยงามและสดชื่น เพื่อเปิดใจที่อิ่มเอมรับพลังจากเทพเจ้า (Power spot) ณ ศาลเจา้แห่งนี้  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วยเซ็ทเมนูอาหารญี่ปุ่น (สุกียาก้ี) 

 



 

 
14.00น.  น าท่านเดินทาง สู่เมือง Kusatsu Onsen  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1.30ชั่วโมงง เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในหุบเขาในเขต

จังหวัด Gunma อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลราว 1,200 เมตร อากาศดีเกือบตลอดท้ังปี คุซัทสึออนเซ็นนั้นเก่าแก่กว่า 

120ปี เป็นหนึ่งในสามของออนเซ็นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในญีปุ่่น ในทุกๆ 1นาทีจะมีน้ าพรุ้อนธรรมชาติไหลพุ่งออกมา

มากกว่า 32,300 ลิตร ปริมาณมหาศาลขนาดน้ีท าให้ บริเวณโดยรอบจะมีไอน้ าปกคลุมอยู่เกือบตลอดเวลา 
16.30น.  จากนั้นน าชมการแสดงยูโมมิ สาธิตวิถชีีวิตโบราณของชาวญี่ปุ่นที่อยู่คู่กับการแช่ออนเซ็น โดยใชไ้ม้พายขนาดใหญ่ ตีกวน

น้ าเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนที่มาจากแหล่งน้ าพุร้อน พรอ้มกับ ร้องเพลงพื้นบ้านเพื่อสร้างความสนุกสนาน และชักชวน

ท่านให้รว่มการแสดงร้องร าท าเพลงร่วมกัน เพื่อเป็นสว่นหนึ่งของวัฒนธรรมขนานแท้แบบฉบับญี่ปุ่น น าท่านเดินทางกลับสู่

ที่พัก ณ เมืองคารุยซาว่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชัว่โมง   

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

ที่พัก Karuizawa Marriott Hotel  (Private Onsen + Standard) 
 4339 Nagakura, Karuizawa, Kitasaku District, Nagano Tel: 81 267-46-6611 

 

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561  (3)  คารุยซาว่า – สกีรสีอร์ท - มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ –  

ฟาร์มวาซาบิ – มัตสึโมโต้   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น. สู่ Ski Time  สุดยอด กับบรรยากาศสวยๆ ทีส่ามารถมองเห็นเทือกเขาแอลป์(JAPAN ALPS) ลานสกีใหญ่ๆ ณ 

สกีรีแห่งนี ้ที่มีลานสกีรสีอร์ทมากมายให้ท่านเลือกสรร เลือกใชบ้ริการ และมีจุดแวะชมวิวสวยๆ มากมาย ที่จะท าให้ทา่น

ตื่นเต้นและเพลิดเพลินอย่างไม่รูจ้บ  

 จากนั้นน าท่านเดินทาง สู่เมือง มัตสึโมโต้ ที่ตั้งของปราสาทมัตสึโมโต้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1.30 ช่ัวโมง  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย เซ็ทโซบะ ซึ่งเมืองมัตสึโมโต้เป็น แหล่งผลิตโซบะอันเลื่องช่ือ  

14.00น. สู่ปราสาทมัตสึโมโต้ หรือปราสาทอีกาด าทีส่ร้างด้วยไม้เก่าแก่ที่สุดบนดินแดนลูกพระอาทิตย์ และยังเป็นโบราณสถาน

แห่งชาติ สมบัตลิ้ าคา่ที่ชาวญี่ปุน่   หวงแหนย่ิง หากมองตั้งแต่อยู่นอกปราสาทจะเห็นความงามท่ีตัดกันของสีระหวา่งสีด า

ของตัวปราสาทและสีขาวของเทอืกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้ชมปราสาทมัตสึโมโต้ซึมซับบรรยากาศของ วิถีขุนนางโบราณ 

15.30น. เดินทางต่อสู่  ฟาร์วาซาบิ ณ Daio Wasabi Farm ใช้เวลาเดินทางประมาณ  30นาที  ให้ท่านได้สนุกสนานกบั
วิถีแห่งธรรมชาติ ด้วยการชมฟาร์มเพาะวาซาบิ ต้นวาซาบิอ่อนๆ ที่ก าลังเติบโตในน้ าใสสะอาดบริสุทธิ์ ที่ละลายมาจากหิมะ

บนเทือกเขาแอลป์ ท าใหว้าซาบทิี่ได้มีคุณภาพดีท่ีสุดของญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งจุดหมายการเดินทางดีๆ ที่นักเดินทางต้องมาชม

ให้ได้ นอกจากนี้ในฟาร์มยังมีสนิค้าคุณภาพดีอีกมายมายให้ไดเ้ลือกซ้ือเลือกชม เช่น ไอศกรีมวาซาบริสชาติดี เสน้โซบะวา

ซาบิอรอ่ยๆ แกงกะหรีว่าซาบิที่เป็นเมนูโปรดของชาวญี่ปุ่น และไส้กรอกวาซาบิ ฯลฯ 
ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พัก Matsumoto Buana Vista Hotel(Exclusive Rooms Upgrade +Exclusive Rooms ) 

 
 
 
 
 
 



 

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 (4)  มัตสึโมโต้ – กิฟุ – ไร่สตรอเบอร์รี่ - หมู่บ้านชิราคาว่า – ไร่สตรอเบอร์รี่ –  

ทาคายาม่า  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00น. เดินทางสู่ เมืองกิฟุ ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2 ชัว่โมง ที่ตั้งของหมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านเล็กๆ ที่ 

มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกดุจดั่งหลุดออกมาจากเทพนิยายแห่งความฝัน  

09.00น. ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศไร่สตรอเบอรร์ี่ และ เปิดโอกาสให้ทา่นได้เก็บสดๆ จากต้น พรอ้มชมความงามของสตรอเบอร์รี่ 

ทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ที่เรียงรายเป็นทิวแถว  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  บริการอาหารท่านดว้ยเนื้อฮิดะย่าง พรอ้มเครื่องเคียง 

(หากไม่ทานเนื้อ ทางบรษิัทขอบริการบริการ เนื้อหมู แทน) 

หลัง  หลังอาหารกลางวัน ให้ท่านได้เยี่ยมชม หมู่บา้นชิราคาวา ได้รบัการคัดเลือกให้เป็นหมูบ่้านมรดกโลก โดยองค์กรยูเนสโก

ในปี 1995 แฝงไว้ด้วยคติชน วิธีคิด และวิถีแห่งพระอาทิตย์โดยแท้ ภาพที่พบเสมือนเมืองลับแลที่ตั้งอยู่ใจกลางหบุเขา 

บ้านทรง “กัสโชสึครุ”ิ หรือที่คนทั่วไปเรียก “ทรงพนมมือ” เรียงรายอยู่สองข้างทาง ท่านจะได้เห็นบ้านที่มีหลังคา 60 

องศา สูงชนัชายคาทอดตัวเกือบติดพื้น ที่อาศัยความชาญฉลาดในการรับมือกบัหิมะช่วงฤดูหนาว ดังที่พบเห็นในภาพ

ทิวทัศน์ อันเลื่องชือ่ของญี่ปุ่นหลายต่อหลายครั้ง เพลิดเพลินไปกับการเดินเล่น ภายในหมู่บ้าน จบิชาร้อนๆ  แบบญี่ปุ่น

ดัง้เดิม โดยเฉพาะสตรอเบอร์รี ่ผลไม้ขวัญใจใครหลายๆ คน อย่างสตรอเบอรร์ี่ที่นี่ข้ึนชื่อเรือ่งความหอมหวาน และ สด

กรอบ 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พัก Takayama Associa Hotel  
 1134 Echigomachi, Takayama, Gifu Prefecture 506-0033, Japan Tel: 81 577-36-0001 

 

 

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 (5) ตลาดเช้าทาคายาม่า – เมืองทาคายาม่า – นาโกย่า –ปราสาทนาโกย่า-ซาคาเอะ 

–ประดับไฟฤดูหนาว – นาโกย่า   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00น. น าท่านเยี่ยมชม ตลาดเช้าทาคายาม่า ตั้งอยู่ริมแม่น้ ามิยางาวะในเขตเมืองเก่าทาคายาม่า (Miyagawa River) สินค้า

จ าหน่ายในตลาดส่วนใหญ่เป็นงานฝีมือท้องถิ่น ขนมขบเค้ียว สนิค้าทางการเกษตร เช่น ผักสด ผักดอง และดอกไม้ เป็น 

ต้น ให้ท่านได้สัมผัสวัฒนธรรมความเป็นญีปุ่่นแบบดั้งเดิม จากนั้นเดินชม  ลติเติ้ลเกียวโต” เมื่อกล่าวถึงลิตเติ้ลเกียวโต
แล้ว หลายทา่นคงนึกถึงศาลาวา่การหรือจวนผูว้่าฯเก่า แห่งทาเคยาม่า มีสนิค้าอื่นๆ อาทิ งานศิลปะ งานหัตถศิลป์ เสื้อผา้ 

กิโมโน ของทานเล่น ซาลาเปาเนื้อสับขึ้นชื่อ เน้ือย่าง พิซซ่าญี่ปุน่ ทาโกะยากิ ฯลฯ รวมถึงตุ๊กตาซารุโบโบะ ที่นี่ก็มีจ าหน่าย

เช่นกัน มากมายหลายแบบ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  บริการท่านด้วย ราเมง รสชาติต้นต ารบั (เนื่องจากร้านราเมงทุกท่ีในประเทศ
ญี่ปุ่นไม่รบัจอง ซึ่งอาจจะมีการรอประมาณ 5-10 นาที ขออภัยความไม่สะดวกมา ณ ที่น้ี ) 

13.00น. จากนั้นน าท่านเดินทาง สู่เมืองนาโกย่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง  เดินทาง้เข้าชม ปราสาทนาโกย่า สัญลักษณ์

ประจ าเมือง ก่อสรา้งโดยโชกุน โทกุงาวะ อิเอะยาสุที่มีชือ่เสียง และจุดเด่นอีกอย่างที่ส าคัญของปราสาทไม่ควรพลาดชม คือ 

คินชะจิ รปูสลักปลาหัวเสอืทองค าที่หุ้มทองเพียง 1 เดียวในญี่ปุ่น และมีความส าคัญต่อประวัติศาสตร์  การรบของชาวนา

โกย่ามากในฐานะป้อมปราการส าคัญทีส่ร้างข้ึนสมัยเอโดะ เป็นจุดยุทธศาสตรส์ าคัญระหว่างเอโดะและเกียวโต  สูถ่นน  



 

ซาคาเอะ เต็มไปด้วยสนิค้าแบรนด์เนมท่ัวโลก เรียงรายท้ัง 2 ฟากฝ่ังถนน ให้ท่านเลือกซ้ืออย่างจุใจ ทั้ง H&M GAP 

ZARA ฯลฯ 
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร NAKOTEI MARIOTT HOTEL 1 ใน 3 สุดยอดเนื้อของญี่ปุ่น คือ 

เนื้อฮิดะ เนื้อมัตซึซากะและเนื้อโกเบ จากวัวพนัธุ์ดสีายพันธุ์ “วากิว” ที่เลี้ยงด้วยเบียร์และมีวธิกีารนวดเนื้อ ท าให้ไขมัน

แทรกเข้าไปในเนื้อ ลักษณะคล้าย    เนื้อโทโร่ของปลาทูนา่ใหญ่ เสิร์ฟเคียงข้างไวน์แดงกลิ่นละมนุเพื่อรสชาติท่ีสมบรูณ์

แบบเป็นอีกหนึ่งความพิเศษท่ีต้องจดจ า … 
(หากไม่ทานเนื้อ ขอรับรองท่านด้วย เมนูปลา) 

 จากนั้นสู่ Nagashima Spaland (ใช้เวลาเดินทาง30นาที )เพื่อเดินเล่นพร้อมชมความโรแมนติกของสวนดอกไม้ รวม

ไปถึง  การชม Winter Illumination  Nabanano sato การตกแต่งอุโมงค์ประดับไฟอย่างตระการตา ซ่ึงเป็นจุดดึงดูด

นักท่องเที่ยวให้มาชมในช่วงฤดูหนาว 

ที่พัก  Marriott Nagoya Hotel  (Deluxe Twin Concierge + Deluxe Twin) 
  1 Chome-1-4 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi Prefecture 450-6002, Japan Tel: 81 52-584-1111 

  

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561(6) นาโกย่า-ชิกะ – ปราสาทฮิโกเนะ – สวนเก็นคิวเอน – ถนนยูเมะเคียวบาชิ

ถนนคนเดิน  – เกียวโต –กิออง –เกียวโต  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00น.  น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดชิกะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง 20นาที   

10.00น. จากนั้นท าท่านสู่ ปราสาทฮิโกะเนะ (Hikone Castle) สร้างข้ึนในปีค.ศ.1603 ในยุคเอะโดะที่เมืองฮิโกะเนะ 

จังหวัดชิงะ เป็น 1 ใน 12 ปราสาทแบบดั้งเดิมท่ีไม่ถูกท าลาย ตัวปราสาทหลัก คูเมือง ก าแพง และประตูยังคงอยู่สภาพ

เดิมไม่เปลี่ยนแปลง และเป็น 1 ใน 4 ปราสาทของญี่ปุ่นได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ตัว

ปราสาทมีทั้งหมด 3 ชั้นมี้นท่ีมีใหญ่มาก มีพิพิธภัณฑ์ปราสาทฮิโกเนะ(Hikone Castle Museum) อยุ่ตรงฐาน

เนินเข้าตัวปราสาท 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทา่น เซ็ทเมนูอาหารญีปุ่่น  
13.30น. ชม สวนเก็นคิวเอน (Genkyuen) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทฮิโกะเนะ สร้างข้ึนในปีค.ศ. 1677 

เป็นสวนญี่ปุ่นที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน สร้างข้ึนโดยจ าลองทิวทัศน์ทั้ง 8 (Omi no Hakkei) สวนแห่งนี้

เป็นจุดที่ได้รับความนิยมมากในการชมซากุระและใบไม้เปลี่ยนสี เป็นอีกสวนญี่ปุ่นที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาชมสวนและนั่งดื่มชา

กันค่ะ ซ่ึงสวนแห่งนี้ จะมีอาคารไม้ต่างๆ อยู่ติดกับสระน้ า 

ถนนยูเมะเคียวบาชิ  ถนนแห่งนี้ได้รับการซ่อมแซมในปี1985 ปรับปรุงให้มีรูปแบบอาคารสมัยใหม่สไตล์เอโดะ เป็น

ถนนที่ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานเคียวบะชิที่ข้ามคูรอบปราสาท เรียงรายไปด้วยบ้านเรือนในสมัยเอโดะ เป็นร้านอาหาร คาเฟ่ 

และร้านขายของที่ระลึก น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเกียวโต  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เกียวโต เคยเป็นเมือง

หลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนุถึง 1868 ร่วมๆ 1 ,100 ปีเลยทีเดียว ในปัจจุบันยังคง

เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของประเทศญี่ปุ่นเกียวโตจึงเป็นเมืองส าคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ

ญี่ปุ่น อีกทั้งเมืองเกียวโตยังมักจะรอดพ้นจากการเป็นเป้าโจมตีต่างๆเมื่อเกิดสงคราม ซ่ึงรวมไปถึงระเบิดนิวเคลียช่วง

สงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วย ท าให้เกียวโตยังคงสภาพวัด ศาลเจ้า และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและ

เก่าแก่เอาไว้ได้มากมายจนถึงทุกวันนี้  

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  บริการด้วย ด้วยเซ็ทเมนู “จังโกะนาเบะ” อาหารทรงพลังของซูโม่  
ที่พัก Hotel Nikko Princess Kyoto  (Standard) 
  Kyoto Prefecture, Kyoto, Shimogyo Ward, Tel: 81 75-342-2111 



 

 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 (7)  เกียวโต – วัดคิโยมิซึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – รถไฟชินคันเซน - โอซาก้า  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00น. สู่วัดคิโยมิสึ หรือเรียกว่า วัดน้ าใส ตั้งอยู่บนเนินเขาฮิงายามา สาเหตุที่เรียกว่า "วัดน้ าใส" ก็เนื่องมาจากมีน้ าศักดิ์สิทธิ์จาก

แม่น้ า 3 สาย ซ่ึงเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขาสร้างข้ึนในปีค.ศ. 788 (สมัยนาระ ประมาณปี พ.ศ.1321) 

เพื่อถวายแด่      พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักต์ หรือสร้างข้ึนมาก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นวัดคิโยมิสึถือเป็น

เป็นมรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1500 ปี  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Juunidanya  บริการท่าน ชาบู ชาบู  
หลังอาหารกลางวัน ให้ทา่นกราบไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าเทพเจ้าจิง้จอกแดงอินาริแห่งเกียวโต เป็นศาลเจา้ที่เก่าแก่นับพันป ี

ถูกสร้างข้ึนก่อนการสรา้งเมืองเกียวโต เทพเจ้าอินารใินศาสนาชินโต เปรียบเสมือนตัวแทนความอุดมสมบรูณ์พชืผล

ทางการเกษตรของชาวบ้าน ซ่ึงภายในศาลเจา้และทางข้ึนเขาอินาริจะเต็มไปด้วยจิ้กจอกตัวเลก็ๆ ที่เป็นสญัลักษณ์ของวัด 

นอกจากนี้ยังมีเสาโทริอินบัหมื่นต้น สีแดงสดปกคลุมบริเวณทางเดินข้ึนเขา ระหว่างทางเดินมีจุดชมววิให้ท่านแวะชมแวะ

พักรับอากาศธรรมชาติท่ีบริสุทธิ์  จากนั้นน าท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟชินคันเซน จากสถานีเกียวโต สู่สถานีชิน

โอซาก้า เดินทาง สู่ เมืองโอซาก้า ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 เมืองแห่งความอร่อยและสนุก โอซาก้าเมืองแห่งอาหารเลิศ

รสที่มีชื่อเสียง และในสมัยเอโดะเคยได้รับขนานนามว่าเปน็ "ห้องครัวของแผ่นดิน" แน่นอนว่าโอซาก้าไม่ได้มีชื่อเสียงแค่

ด้านอาหารเท่านั้น แต่ยังเป็นเมืองใหญ่คู่กับกรุงโตเกียวนครหลวงของญี่ปุ่น โดยโอซาก้าเป็นเมืองศูนย์กลางของญี่ปุ่นฝั่ง

ตะวันตก นับตั้งแต่สมัยโบราณโอซาก้าเป็นเมืองแห่งการค้าขาย เป็นแหล่งช้อปปิ้งท่ีรวมร้านคา้ส่งและรา้นเฉพาะทางต่าง ๆ 

ไว้จ านวนมาก ตามบรรดายา่นรา้นค้า คุณจะได้เพลิดเพลินกับไอเดียแบบเฉพาะของชาวโอซาก้าในการประดิษฐ์ปา้ย

โฆษณาอันฉูดฉาด เชิญสัมผัสความนา่ตื่นเต้น ตื่นตาตื่นใจตามแบบฉบับจิตวิญญาณของชาวโอซาก้า 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร Mizuno Okonomiyaki อาหารของเมืองโอซาก้า ต้นต ารับความเป็นพิซซ่า

ญี่ปุ่นเกิดข้ึน ท่ีแห่งนี้  

ที่พัก Swissotel Nankai Osaka Hotel  (Standard) 

 5 Chome-1-60 Nanba, Chuo, Osaka, Osaka Prefecture 542-0076, Japan Tel: 81 6-6646-1111 

 

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 (8) โอซาก้า – ตลาดปลาโอซาก้า – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ  - โอซาก้า  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00น.  สู่ Osaka Central Fish Market ตลาดปลาทีใ่หญ่ที่สดุในเมืองโอซาก้า  อีกทั้งยังถือวา่เป้นตลาดท่ีใหญ่ที่สุดใน

ประเทศญีปุ่่นอีกด้วยโดยมีเนื้อที่กว่า 320,000 ตารางเมตร  ทา่นสามารถชมตลาดปลาขนาดใหญ่รวมไปมีของกินของใช้

อย่างอื่นมากมายไม่วา่จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาล ผักสดต่างๆ   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยซูชิ  แบบฉบบัโอซากา้ดั้งเดิม ให้ท่านลิ้มรสความสดของซูชิ

หน้าต่างๆ ณ ตลาดปลาโอซาก้า   



 

สู่ ชินไซบาชิ  ย่าน ศูนย์การค้าที่โด่งดังไม่เป็นสองรองใคร ให้ท่านช้อปปิ้งเพลิดเพลินในแหล่งรวมความบันเทิงแห่งใหญ่ 

เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร แบรนด์ญี่ปุ่นและต่างประเทศ ร้านขนมชีสทาร์ตอร่อยๆ  ร้านชาและเบเกอรี่ รวมไปถึงของ

ท ามือญี่ปุ่นมากมาย เป็นย่านที่มีชื่อเสียง และบรรยากาศสนุกสนานที่มีเวลาเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอ  

 เพลิดเพลินกับการเดินเล่น เลือกซ้ือของได้ตามอัธยาศัย 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร “คะนิโดระค”ุ (Kani Doraku) ร้านขายปูยักษ์ท่ีดังและอร่อยท่ีสุดในญี่ปุ่น ที่รายการ 

“ทีวีแชมป์เปี้ยน” ไม่พลาดท่ีจะมาประกาศความอร่อยให้ไปลองทานกัน ... เสิร์ฟท่านดว้ย “ขาปูยักษ์” ที่น ามาปรุงใน

รูปแบบตา่งๆ มากมาย อาทิ “สกุี้หม้อไฟ, ขาปูเผา / นึ่ง/ ซาชิมิขาปูยักษ”์ ที่จะให้ท่านได้อิ่มหน าส าราญกัน 

ที่พัก Swissotel Nankai Osaka Hotel (Standard) 

 5 Chome-1-60 Nanba, Chuo, Osaka, Osaka Prefecture 542-0076, Japan Tel: 81 6-6646-1111 

 

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 (9) โอซาก้า –ห้างเอออน –สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00น  สู่ หา้งเอออน พลาซ่า อิสระใหท้่านได้เลือกชม เลือกซ้ือสินคา้จากซุปเปอร์มาร์เก็ต และจากร้านค้าต่างๆ ไม่วา่จะเป็น 

เสื้อผ้า กระเปา๋ รองเท้า ของแต่งบ้าน ของท่ีระลึก ฯลฯ ... หรอืสนุกสนานกับการจับจา่ยสินคา้ของร้านมือ 2 Book-Off 

สินค้ามือ 2 คุณภาพดีได้รับการการันตีจากทางรา้น ไม่วา่จะเปน็ เครื่องเกมส์ ของเล่นเด็ก โมเดล เสื้อผ้า หนังสือ รวมไป

ถึงของใช้และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ต่างๆ มากมาย อสิระให้ท่านเลือกช้อปปิ้งต่ออย่างจุใจ...  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร ภายในห้างเอออน (เนื่องจากร้านภายในหา้งเออนไม่รับจอง ซึ่งอาจจะมีการรอ

ประมาณ 5-10 นาที ขออภัยความไม่สะดวกมา ณ ที่น้ี ) 

  ได้เวลาอันสมควรน าทา่นเดินทางสู่สนามบนิคันไซ   

17.25 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสาย การบินไทย เที่ยวบิน TG 673เพื่อเดินทางกลับสู่ 

กรุงเทพฯ 

 22.00 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ ... 

 
 

            ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ 

ลีลาวดี ฮอลิเดย์ 
 
 
 
 
 


