
ไปนั่งรถไฟชมวิวสวยๆ ที่เริ่มตนจาก
สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร นั่งขบวน
ดวนพิเศษ -SKY ตอดวยขบวน 
Wide View Hida และจบดวยขบวน  
Nagaragawa Railway

แวะซื้อเทนมัสซึ (Tenmusu) 
ขาวปนไสเท็มปุระที่สถานีนาโกยา
แลวเพลิดเพลินกับมื้ออรอยบนรถไฟ

เดินเลนรอบกุโจฮะชิมัง 
(Gujo Hachiman) เมืองแหง
ปราสาทสายนํ้าและชอปปง
กระบอกนํ้าเตาของดีประจําเมือง

ฝกฝมือทําอาหารจําลอง
ที่กุโจฮะชิมัง (Gujo Hachiman)

เร่ิมตนการเดนิทางดวยการนัง่รถดวนพเิศษขบวน µ-SKY 
จากสนามบนินานาชาตชูิบเุซน็แทรร นาโกยา (Chubu 
Centrair International Airport, Nagoya) ถงึสถานี 
JR Nagoya ใหเปลีย่นไปรถไฟดวน Wide View Hida ของ 
JR Central เมือ่ถงึสถาน ีMino-Ota Station ใหเปลีย่น
ขบวนไปยงัรถไฟสาย Nagaragawa Railway ซึง่รถไฟสาย
ยอดนิยมนีจ้ะพาคณุสูเสนทางชมทัศนยีภาพอนังดงาม
ของแมน้ํานาการะ (Nagara river) ทีใ่สแจวและธรรมชาติ
อนัเขยีวขจโีดยรอบซึง่มองเห็นไดจากหนาตางรถไฟ

เทนมัสซ ึ(Tenmusu) น้ันกค็อืขาวปนไสกุงเทม็ปรุะทีท่าํขึน้มาพเิศษ
มีขนาดเลก็กวาขาวปนทัว่ไป ขาวปนพอดีคาํน้ีเปนของกนิขึน้ชือ่แหง
สถานีนาโกยา อยาลมืแวะซือ้อาหารอรอยๆ น้ีขึน้ไปทานบนรถไฟ
ระหวางเดินทาง แลวทรปิของคณุจะมีความสขุมากขึน้ทเีดยีว

กโุจฮะชมิงั (Gujo Hachiman)
มชีือ่เสยีงในฐานะทีเ่ปน 
“เมอืงแหงสายนํา้อันใสสะอาดบรสิทุธิ”์ 
ลองเดนิเลนบนถนน
กโุจไปตามเมอืงเลก็ๆ 
จนกระทัง่ถงึปราสาทแหงสายนํา้
ทีย่นืตระหงานอยางงดงาม
มาตัง้แตครัง้สมยัเอโดะ ออ! 
แลวอยาลมืซือ้เฮียวตนักระบอก
นํา้เตาอันเปนของทีร่ะลกึขึน้ชือ่ของทีน่ี่

อาหารจาํลองเหมอืนจรงิทีทํ่าขึน้จากขีผ้ึง้นัน้ ถอืเปนผลติภณัฑ
พิเศษของเมอืงกุโจฮะชิมงั (Gujo Hachiman) ฝมอืทีป่ระณตี
น้ันทาํใหดเูผนิๆ แลวหลงคดิวาเปนอาหารจรงิๆ กนัเลยทเีดยีว มาถงึ 
ถิน่สรางสรรคนีท้ั้งทแีนะนาํวาใหลองสนกุกบัเวริคชอ็ปทาํอาหารจาํลอง
ดสูกัคร้ัง ปนซชิู หลอชามราเมง็ ทําใหมนัเสมอืนจรงิขึน้มาไดดวยตวัคณุเอง
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สนามบิน
สนามบินนานาชาติ
ชูบุเซ็นแทรร นาโกยา

เทนมัสซึ
แวะซื้อเทนมัสซึ ที่สถานี 
Nagoya กอนออกเดินทาง

ไปนั่งรถไฟชมวิวสวยๆ ที่เริ่มตนจาก
สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร นั่งขบวน
ดวนพิเศษ 

MISSION LEVEL

แวะซื้อเทนมัสซึ (Tenmusu) 
ขาวปนไสเท็มปุระที่สถานีนาโกยา
แลวเพลิดเพลินกับมื้ออรอยบนรถไฟ
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เดินเลนรอบกุโจฮะชิมัง 
(Gujo Hachiman) เมืองแหง
ปราสาทสายนํ้าและชอปปง
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ฝกฝมือทําอาหารจําลอง
ที่กุโจฮะชิมัง (Gujo Hachiman)

อาหารจาํลองเหมอืนจรงิทีทํ่าขึน้จากขีผ้ึง้นัน้ ถอืเปนผลติภณัฑ
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กุโจฮะชิมัง
จากสถานี Nagoya นั่งรถดวน LTD.EXP 
(WIDE VIEW) HIDA ไปลงสถานี 
Minoota แลวตอรถไฟสาย Nagara-
gawa ไปลงสถานี Gujo Hachiman

กุโจฮะชิมัง
จากสถาน ีGujo Hachiman

นัง่แทก็ซีต่อไปอกีราว 15 นาที
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วันที่
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Nagoya วันที่

Ê¹ÒÁºÔ¹¹Ò¹ÒªÒµÔªÙºØà«ç¹á·ÃÃ� ¹Òâ¡Â‹Ò 
(Chubu Centrair International Airport, Nagoya)

นั่งรถดวนขบวนพิเศษ µ-SKY ตอดวยขบวน Wide View 
Hida และจบดวยขบวน  Nagaragawa Railway

 http://www.centrair.jp/en/  81-569-38-1195

à·¹ÁÑÊ«Ö (Tenmusu)  
สถานี JR Nagoya

 http://www.nagoya-info.jp/th/eat/tenmusu/  81-52-541-4301

¡Øâ¨ÎÐªÔÁÑ§ (Gujo Hachiman)

จากสถาน ีGujo Hachiman น่ังแทก็ซีต่อไปอกีราว 15 นาที
 http://www.gujohachiman.com/kanko/index_e.htm
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ดสูกัคร้ัง ปนซชิู หลอชามราเมง็ ทําใหมนัเสมอืนจรงิขึน้มาไดดวยตวัคณุเอง

ワイドビューひだ

天むす

郡上八幡

郡上八幡

¡Øâ¨ÎÐªÔÁÑ§ (Gujo Hachiman) 

จากสถานี Gujo Hachiman นั่งแท็กซี่ตอไปอีกราว 15 นาที http://www.gujohachiman.com/kanko/index_e.htm 
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HOW TO GO!

http://www.yokosojapan.org/th/



à¡âÃÐÍÍ¹à«¹ (Gero Onsen)

จากสถานี JR Gero เดนิตอ อกีราว 1 นาที 

 http://www.gero-spa.or.jp/english/footbath.html

 81-576-25-2064

à¡âÃÐÍÍ¹à«¹

จากสถานี JR Gero เดนิตอ อกีราว 1 นาที 

 81-576-25-2064
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เกโระออนเซน
จากสถาน ีToyotashi นัง่รถไฟไปลงสถานี 
Fushimi (Aichi) แลวตอรถไฟใตดนิ มาลง
สถาน ีNagoya เพือ่ตอรถดวน LTD.EXP 
(WIDE VIEW) HIDA มาลงสถาน ีGero

โอบาระ
จากสถาน ีNagoya น่ังรถไฟสาย
JK Chuo Honsen ไปสถานี Tsurumai 
แลวตอรถไฟสาย Nagoya City Tsurumai 
Line มาลงสถานี Toyotashi

หมูทอด
แวะกินหมูทอด
มิโซะคัตสึไดที่
รานอาหารทองถิ่น
ในเมืองนาโกยา

7 8
ฮิดะ ทาคายามา
จากสถานี Gero
นั่งรถไฟ JR Takayama
Line ไปลงสถานี 
Takayama

HOW TO GO!

ลองแชสปาเทาแสนสบายในบอนํ้ารอน
ที่เกโระออนเซน (Gero Onsen)

แวะมาที่นาโกยาแลวไปลิ้มรสหมูทอด
มิโซะคัตสึ (Miso-Katsu) สุดยอด
อาหารจานอรอยประจําถิ่น  

ยอนอดีตเดินชมเมืองเกา
ที่ฮิดะ ทาคายามา 
(Hida Takayama)

เกโระออนเซน (Gero Onsen) เปนแหลงบอนํา้รอนท่ีมช่ืีอเสยีง 

ของญีปุ่น จดุเดนของทีน่ีก่ค็อืสปาเทาทีเ่ราสามารถผอนคลาย

อยางแสนสบายดวยการจุมเทาลงแชใน

บอนํา้รอน รอบบรเิวณนีเ้ตม็ไปดวยจดุสปาเทามากมายซ่ึง

เราสามารถเขาไปใชบรกิารไดฟร ีสปาเทาทีแ่นะนาํกอ็ยางเชน

บอ Funsenchi ซึง่อยูรมิฝงแมนํา้ นัง่พกัผอนสบายๆ เสรจ็แลว

อยาลมืเดนิชมววิเลนๆ ไปรอบๆ ดวยละ 

หมทูอดมโิซะคตัส ึ(Miso-Katsu) เปนหนึง่ในตาํรบัเลือ่งชือ่
สดุพิเศษของเมอืงนาโกยา ตาํรบัอรอยเฉพาะถิน่นีจ้ะนาํหมชูัน้ดี
มาชบุเกลด็ขนมปงแลวทอดใหเหลอืงอราม ทเีดด็อยูทีก่ารราด
ซอสมโิซะแดงปรงุในแบบเฉพาะตวัลงไปบนหมทูอดรอนๆ 
ความหวานผสานเคม็อยางกลมกลอมนัน้เขากนัไดดกีบัหมทูอด
เน้ือนุมฉ่ําลิน้ท่ีกรอบกําลงัเหมาะ 

ฮดิะ ทาคายามา (Hida Takayama) เปนสถานที่
ทองเทีย่วทีไ่ดรบัยกยองจากมิชลนิไกด (Michelin 
Guide) ใหอยูในระดับ 3 ดาวเลยทเีดียว ภายใน
เมอืงนัน้ยงัคงเต็มไปดวยกลิน่อายโบราณอัน
เกาแกและทรงคณุคาไมวาจะเปน บานเรอืน รานคา 
ตลอดจนปราสาทยงัคงถกูอนุรกัษไวอยางดีเยีย่ม 
ใหความรูสกึเหมือนกาวยอนไปสูสมัยเอโดะ (Edo 
Period) ลองเดินเลนรอบๆ เมืองเกาแหงน้ีที่
ถกูขนามนามวาเปน “Little Kyoto of Hida”  

ลองแชสปาเทาแสนสบายในบอนํ้ารอน
ที่เกโระออนเซน (Gero Onsen)

เกโระออนเซน (Gero Onsen) เปนแหลงบอนํา้รอนท่ีมช่ืีอเสยีง 
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แวะมาที่นาโกยาแลวไปลิ้มรสหมูทอด
มิโซะคัตสึ (Miso-Katsu) สุดยอด
อาหารจานอรอยประจําถิ่น  
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ยอนอดีตเดินชมเมืองเกา
ที่ฮิดะ ทาคายามา 

MISSION LEVEL

ËÁÙ·Í´ÁÔâ«Ð¤ÑµÊÖ (Miso-Katsu)

ลองหามโิซะคตัสรึานอรอยถูกใจในนาโกยาดู
 http://www.nagoya-info.jp/th/eat/miso-katsu/

 81-52-541-4301

ÎÔ´Ð ·Ò¤ÒÂÒÁÒ (Hida Takayama)

ลงจากรถไฟทีส่ถาน ีJR Takayama 
 http://www.hida.jp/thai/  81-577-33-6804
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Gifu  Nagoyaวันที่

ชมดอกชิกิซากุระ (shiki-zakura) ที่โอบาระในฤดูใบไมเปลี่ยนสี

โดยปกตเิราจะเหน็ซากรุะในฤดใูบไมผล ิแตทีโ่อบาระนีค้ณุจะไดพบกบัชกิซิากรุะ (shiki-zakura) ผลบิาน
ในชวงเดยีวกันกบัใบไมทีก่าํลงัเปลีย่นสเีปนสแีดง ลองเดนิชมความงามทัง้ซากรุะและใบไมแดงในเวลาเดียวกนัดูสิ
แลวคุณจะหลงใหลเลยละ

ชมดอกชิกิซากุระ (shiki-zakura) ที่โอบาระในฤดูใบไมเปลี่ยนสี

โดยปกตเิราจะเหน็ซากรุะในฤดใูบไมผล ิแตทีโ่อบาระนีค้ณุจะไดพบกบัชกิซิากรุะ (shiki-zakura) ผลบิาน

MISSION LEVEL

ÊÁÒ¤Á¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇâÍºÒÃÐ

นัง่รถบสัสายโตโยตาโออิเดนจากสถานเีมอเิทะซ ึโทโยดะ ใชเวลาประมาณ 1 ชม.
 http://www.kankou-obara.toyota.aichi.jp/english/  81-0565-65-3808
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四季桜

下呂温泉

みそカツ

飛騨高山


