โทยามะ

④มูโรโดะ

เมืองทาเทยามา

E-3~G-4

เส้นทางอัลไพล์เส้นนี้เป็นเส้นทางที่ดีที่สุดเส้นหนึ่งของโลก เป็นเส้นทางที่วิ่งไต่ระดับขึ้นไป
เรื่อยๆที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ตลอดเทือกเขาแอลป์ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น
ยานพาหนะโดยทั่วไปไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณดังกล่าว นักท่องเที่ยวสามารถ
เลือกใช้ระบบการขนส่งที่ทางการได้จัดไว้ให้ถึง 6 ประเภท ส�ำหรับที่นี่แล้ว นักท่องเที่ยวจะ
ได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สุดตระการตาเหนือม่านเมฆที่ไม่สามารถหาชมที่ไหนได้นอกจาก
ที่นี่เพียงแห่งเดียว

เส้นทางแอลป์
ทาเทยามาคุโรเบะ

หนังสือน�ำเที่ยว
มิชลินกรีน
3 ดาว

F-4

◀ก�ำแพงหิมะ (ยูกิโนะโอทานิ)

★★★

◀①

เมืองทาเทยามา

มูโรโดะเป็นจุดที่สูงที่สุดของเส้นทางสายอัลไพล์ (แอลป์) ทาเทยามา คุโรเบะ ซึ่ง
ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 2,450 เมตร เหนือระดับน�้ำทะเล เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้
ความสนใจมากที่สุดจุดหนึ่ง ที่นี่เราสามารถเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติรอบตัว
ไปพร้อมๆ กับการเดินป่าและไต่เขา

(เมษายน-กันยายน)
ความงดงามของทัศนียภาพระดับชาติ
อนุสาวรีย์ทางธรรมชาติ

น�้ำตกโซเมียว

หนังสือน�ำเที่ยว
มิชลินกรีน
3 ดาว

เมืองทาเทยามา

★★★

F-4

เดินชมความงดงามของก�ำแพงหิมะที่ตื่นตาตื่นใจด้วยระดับ
ความสูงกว่า 20 เมตร

เมืองทาเทยามา

E-3

เป็นน�้ำตกที่สูงที่สุดของญี่ปุ่น ที่ระดับความสูงถึง 350 เมตร นอกจากนี้ ในฤดูกาลที่
หิมะละลายจะเกิดเป็นน�้ำตก ฮัน-โนคิ ไหลลงมาทางด้านขวามือ และเชื่อมกับน�้ำตก
โซเมียวเป็นรูปตัว “V”

▼สระน�้ำมิคุริกะอิเคะ

เมืองทาเทยามา

F-4

ที่นี่เป็นทะเลสาบภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดของภูเขาทาเทยามา ซึ่งอยู่ที่ระดับความสูง
3,000 เมตรเหนือระดับน�้ำทะเล ด้วยระดับความสูงเช่นนี้เอง จากผิวพื้นน�้ำสีฟ้าเข้ม
ของทะเลสาบเมื่อต้องกับแสงแดดในวันที่ฟ้าสดใส ก็จะเปล่งประกายแสงระยิบระยับ
อย่างสวยงาม

▼②บิโจไดระ

เมืองทาเทยามา

E-3

เยี่ยมชมป่าบรรพกาลเก่าแก่ ที่จะได้พบเห็นต้นบีชญี่ปุ่นที่มีอายุราว 200-300 ปี
รวมถึงต้นสนซีดาร์ญี่ปุ่นยักษ์ที่มีความยาวรอบโคนต้นถึง 6 เมตร และมีอายุ
ยาวนานมากกว่า 1,000 ปี

◀③มิดากาฮาระ

เมืองทาเทยามา

E-3

พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีคุณค่าระดับสากล ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมมากกว่า
80,000 ตารางกิโลเมตร และอยู่ที่ระดับความสูงเหนือระดับน�้ำทะเลถึง 1,930
เมตร ที่ระดับความสูงนี้ เราจะพบเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของเหล่าพืชอัลไพล์
หลากหลายสายพันธุ์ ทะเลเมฆหมอก และใบไม้หลากสีแห่งฤดูใบไม้ร่วง

⑧เขื่อนคุโรเบะ

เมืองทาเทยามา

G-4

▶

เขื่อนนี้เป็นเขื่อนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ที่นี่เราจะตะลึงไปกับทิวทัศน์ของ
สายน�้ำที่ถูกปล่อยออกมาจากเขื่อนจ�ำนวนเป็นตันๆ ในทุกๆ วินาที พิเศษไปกว่า
นั้นคือ ในวันที่อากาศสดใสเราจะได้ยลกับความงดงามของรุ้งกินน�้ำที่ปรากฏอยู่
บนละอองน�้ำที่ปล่อยลงมาจากเขื่อน

พิพิธภัณฑ์ปล่องภูเขาไฟทาเทยามา ซาโบะ
เมืองทาเทยามา

▲⑤ไดคันโบะ

▲⑥คุโรเบะไดระ

เมืองทาเทยามา

F-3

เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของทิวทัศน์เทือก
เขาจากจุดชมวิวที่ระดับความสูง 2,300 เมตรเหนือ
ระดับน�้ำทะเล

เมืองทาเทยามา

F-3

เป็นพื้นที่ที่ครอบคลุมไปด้วยพืชพรรณอัลไพล์กว่า
100 สายพันธุ์ เดือนกรกฎาคมจะเป็นฤดูกาลที่ดี
ที่สุดในการเข้าชมทัศนียภาพ

▲⑦ทะเลสาบคุโรเบะ

ะคาเซ

ไฟไอโน

ทางรถ

โทยามะ

ชิน-อูซุ

อูซุ

ภูเขาทาเทยามา

ุ
ฮคุริค

นากาโนะ

ภูเขาอากาซาวะ

โ

ทางรถไฟหุบเขาคุโรเบะ

อุนะซึกิ
อุนะซึกิออนเซ็น
①

เคะยาคิไดระ

④

มูโรโดะ
⑤

น้ำตกโซเมียว

พิพิธภัณฑปลองภูเขาไฟทาเท
ยามา ซาโบะ

②

มิดากาฮาระ

⑦ ทะเลสาบคุโรเบะ

โอจิซาวา

บิโจไดระ

ที่จอดรถ
ไป (ถึง) โทยามะ

ฮินะทายามา-โคเกน

รถบัสดวน

นากาโนะ

โอมาจิ ออนเซน-เคียว

65 นาที (31.3 กิโลเมตร) (เดนเทะสึ โทยามะ – สถานีทาเทยามา)
95 นาที (67.7 กิโลเมตร) (อุนะซึกิออนเซ็น – สถานีทาเทยามา)

อุโมงคทาเทยามา โท
เลยบัส
7 นาที (1.3 กิโลเมตร)

หอดูดาว

ล็อคเกอรแบบหที่จอดรถ

บัสทองถิ่น

บิโจไดระสกายโรด

ทาเทยามา เคเบิ้ลคาร

บริการรถเข็นวีลแชรสำรอง

ขอมูลขาวสาร

⑧ เขื่อนคุโรเบะ

คุโรเบะไดระ

สถานีทาเทยามา

รถ/รถเชา

หองน้ำสำหรับรถเข็นวีลแชร

รานอาหาร (ภัตคาร)

ไป (ถึง) อิโตอิกาวา

⑥
③

โรงแรม

ไดคันโบะ

เทนกูไดระ

ทางรถไฟโทยามะ จิโฮ

50 นาที (28 กิโลเมตร) (สนามบินโทยามะ คิโตะคิโตะ - สถานีทาเทยามา)
40 นาที (23 กิโลเมตร) (ทาเทยามา ไอซี - สถานีทาเทยามา)

ตำนาน

โทยามะ

ชินาโนะ-โอมาจิ

ทางรถไฟโทยามะ จิโฮ

สนามบินโทยามะ คิโตะคิโตะ
ายาม
า

เทะราดะ

ใกล้กับสถานีทาเทยามาของสถานีรถไฟโทยามะ จิโฮ หรือ 40 นาทีขับจากด่านทางด่วนทาเทยามา ไอซี ของทางด่วนโฮคุริคุ

ชินคันเซน โฮคุริคุ

คุโรเบะ-อุนะซึกิออนเซ็น
คัตสึระได

●

เสนโออิโตะ

เสนท
าค

เดนเทะสึ
โทยามะ

ันเซน
ชินค
ชิน-คุโรเบะ

F-4

ที่นี่เราจะสามารถเพลิดเพลินไปกับการเดินเล่นบน
ทางเท้าที่สร้างไว้โดยรอบทะเลสาบ ซึ่งเป็นทางเท้า
ที่ราบเรียบ สะดวกและปลอดภัยส�ำหรับทุกเพศทุก
วัย นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีการจัดเรือทัศนาจรไว้บริการ
ส�ำหรับผู้ที่ต้องการร่องเรือชมทะเลสาบอีกด้วย

แผนผังเสนทางสายอัลไพล (แอลป) ทาเทยามา คุโรเบะ
ามะ
ะ โทย

E-3

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับปล่องภูเขาไฟทาเทยามา ที่มิใช่มีแค่เรื่องความ
สวยงาม ที่นี่เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการปะทุของภูเขาไฟที่ท�ำให้เกิดปากปล่อง
ภูเขาไฟ ปัญหาการพังทลายของดิน และโครงการต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อป้องกันปัญหา
การพังทลายของดิน

เมืองทาเทยามา

รถบัสบนพื้นที่สูงทาเทยามา
50 นาที (23 กิโลเมตร)

10 นาที (3.7 กิโลเมตร)

40 นาที (โอกิซาวา-ชินนาโนะ-โอมาจิ) (18 กิโลเมตร)

เดิน

15 นาที

ทาเทยามา โรปเวย

อุโมงคคันเดน โทลเลยบัส

7 นาที (1.7 กิโลเมตร)
ไมมีเสาไฟฟาที่บดบังทัศนียภาพ

16 นาที (6.1 กิโลเมตร)

คุโรเบะ เคเบิ้ลคาร

5 นาที (0.8 กิโลเมตร)
มีเพียงเคเบิ้ลคารในญี่ปุนเทานั้นที่วิ่งในอุโมงคใตดินตลอดเสนทางการเดินทาง

มะสึโมโตะ

ความสวยงามเชิงทัศนียภาพที่พิเศษ
อนุสาวรีย์เชิงธรรมชาติที่พิเศษ

รถแทรมหุบเขาคุโรเบะ

เมืองคุโรเบะ

F-2~F-3

รถแทรมจะวิ่งผ่านเข้าไปในหุบเขาซึ่งเป็นหุบเขาที่ลึกที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ที่จะรายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่
สวยงามและจะผันแปรไปตามฤดูกาลต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทัศนียภาพในช่วงฤดูใบไม้ร่วงซึ่งเป็นช่วงใบไม้
เปลี่ยนสีที่ท�ำให้เราถึงกับตะลึงไปกับความสวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถแทรม (หรือรถรางเปิดข้าง) ที่
สามารถเพลิดเพลินไปกับทั้งท้องฟ้าที่สดใส อากาศที่บริสุทธิ์ และท้องน�้ำสะอาดใสของสายน�้ำ
คุโรเบะ อีกทั้ง ความงดงามของเทือกเขาที่ฉาบไปด้วยใบไม้หลากหลายสีของฤดูใบไม้ร่วง

ช่องเขาคุโรเบะ

25 นาทีจาก สถานี ชิน-โครุเบะ ของสถานีรถไฟโทยามะ-จิโฮ (ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีเจอาร์ คุโรเบะ-อุนะซึกิออนเซ็น) ลงที่สถานี
อุนะซึกิออนเซ็น และเดินต่ออีก 5 นาที
ขับรถ 20 นาทีจากด่านทางด่วน คุโรเบะ ไอซี ของทางด่วนโฮคุริคุ

●

●

▲หุบเขาซารุโทบิ
ช่องแคบๆ ของหุบเขาที่สวยงามแห่งนี้เป็นทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดของคุโรเบะ

◀น�้ำพุร้อนแห่งหุบเขาคุโรเบะ
มีน�้ำพุร้อนที่มีลักษณะจ�ำเพาะตัวอีก
หลายๆ แห่งใกล้ๆ สถานี

◀ทัวร์ชมช่องเขาคุโรเบะแบบพาโนรามา

เมืองคุโรเบะ

F-3

ที่นี่จะมีเส้นทางเดินป่าระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ซึ่งส่วนหนึ่งของเส้นทางคือการ
ได้สัมผัสกับการขื้นช่องลิฟท์ขนาด 200 เมตร ที่ผลิตโดยบริษัทคันไซ อิเลคทริค
เพาเวอร์ ที่จะพาเราขึ้นไปที่หอดูดาวที่เคยาคิไดรา ที่หอดูดาวเราจะได้สัมผัสกับ
ทัศนียภาพแบบพาโนรามาของเทือกเขา ยูชิโร-ทาเทยามา
และเทือกเขาเคคาจิ
ต้องจอง

บ่อน�้ำพุร้อนอุนะซึกิ

เมืองคุโรเบะ

F-3

เป็นน�้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งหนึ่งของจังหวัดโทยามะ อีกทั้งยังมีการค้นพบว่าเป็นน�้ำพุร้อนที่อุดมไปด้วยความเป็นด่างใสที่มีความอ่อนโยนที่จะท�ำให้ผิวเรามีความนุ่มลื่น
เสมือนผ้าไหม นอกจากนี้เรายังสามารถนอนแช่อ่างน�้ำร้อนแบบโอเพนแอร์ ที่ท�ำให้เราสามารถชื่นชมกับความงามของทัศนียภาพทางธรรมชาติที่ผันแปรไปตามฤดูกาลได้ที่นี่อีกด้วย
25 นาทีจาก สถานี ชิน-โครุเบะ ของสถานีรถไฟโทยามะ-จิโฮ (ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีเจอาร์ คุโรเบะ-อุนะซึกิออนเซ็น) ลงที่สถานีอุนะซึกิออนเซ็น
ขับรถ 20 นาทีจากด่านทางด่วน คุโรเบะ ไอซี ของทางด่วนโฮคุริคุ

●
●

รีสอร์ทน�้ำพุร้อน

น�้ำพุร้อน

บ่อแช่เท้า

หมู่บ้านประวัติศาสตร์โกคายามะ

เมืองนานโต

B-3

หมู่บ้านมรดกโลกแห่งนี้ประกอบไปด้วย หมู่บ้านซูกานูมะ (ที่มีบ้าน 9 หลัง) ที่ตั้งบนที่ราบ
ขั้นบันไดไปตามแม่น�้ำโซ และหมู่บ้านไอโนะคุระ (ที่มีบ้านจ�ำนวน 23 หลัง) ตั้งอยู่ระหว่าง
ที่ราบหุบเขา ผู้คนที่นี่อยู่อาศัยอยู่ในบ้านที่มีหลังคามุงจากเป็นรูปทรงตัว “A” จวบจน
ปัจจุบัน ทั้งสองหมู่บ้านนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

มรดกโลก

60 นาทีขับจากสนามบินโทยามะ คิโตคิโต
● หมู่บ้านไอโนะคุระ: 60 นาทีโดยรถบัสสายมรดกโลกจากสถานี เจอาร์ ชิน-ทาคาโอกะ ลงที่สถานีไอโนะคุระ-กูจิ และเดินต่ออีก 3 นาที
15 นาทีขับจากด่านทางด่วน โกคายามะ ไอซี ของเส้นทางด่วน โทไค โฮคุริคุ
● หมู่บ้านซูกานูมะ: 80 นาที โดยรถบัสสายมรดกโลกจากสถานี เจอาร์ ชิน-ทาคาโอกะ ลงที่สถานีซูกานุมะ
3 นาทีขับจากด่านทางด่วน โกคายามะ ไอซี ของเส้นทางด่วน โทไค โฮคุริคุ

มิชลินกรีนไกด์
3 ดาว

★★★

“รถบัสสายมรดก
เพื่อความสะดวกสบายใช้
โลก” ไปโกคายามะ

◀อย่าท�ำลายทัศนียภาพของประเทศญี่ปุ่น
ทัศนียภาพเชิงเขาที่สวยงามที่ได้รับการรังสรรค์จากนาข้าว ท้องทุ่งหญ้า ก�ำแพง
หิน และบ้านที่มุงหลังคาบ้านด้วยจากเป็นรูปตัว “A” ถือเป็นเสน่ห์ของทัศนียภาพ
แบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น

▲การแสดงไฟแสงสีในช่วงฤดูหนาว
การแสดงไฟแสงสีที่จัดขึ้นในหมู่บ้านช่วยสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่าง
กันไปในแต่ละฤดูกาลของหมู่บ้าน

◀บ้านของตระกูลอิวาเสะ
(ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ส�ำคัญของชาติ)

เมืองนานโตะ

A-4

เป็นบ้านห้าชั้น ที่มีหลังคาบ้านที่มุงด้วยจากเป็นรูปตัว “A” ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
เราสามารถเรียนรู้ลักษณะทางโครงสร้างของ
บ้านและเห็นพื้นที่หลังคาทั้งหลัง
●

●

90 นาทีโดยรถบัสสายมรดกโลกจากสถานี เจอาร์ ชิน-ทาคาโอกะ
ลงที่สถานีนิชิ-อาคาโอะ
3 นาทีขับจากด่านทางด่วน โกคายามะ ไอซี ของเส้นทางด่วน
โทไค โฮคุริคุ

◀โคคิริโคะ-บูชิ
เป็นเพลงลูกทุ่งที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เสียง “ซาซาระ” ในเพลงที่เกิดจาก
การเคลื่อนไหวของเส้นแผ่นไม้จะติดตราตรึงใจอยู่ในความทรงจ�ำของเรา

▲

เต้าหู้โกคายามะ

เป็นเต้าหู้ก้อนที่มีปริมาณน�้ำเพียงเล็ก
น้อยแต่ก็แข็งเพียงพอที่จะมัดด้วยเชือก
ได้ นอกจากนี้ยังเป็นเต้าหู้ที่ให้รสชาติแบบ
ดั้งเดิมและยังคงไว้ซึ่งคุณค่าทางสารอาหาร
ของถั่วเหลือง

ประสบการณ์

บ้านกระดาษสาญี่ปุ่นแห่งโกคายามะ

เมืองนานโตะ

C-3

สัมผัสกับประสบการณ์ของการทดลองท�ำกระดาษสาแบบดั้งเดิมในแบบของโกคายามะและน�ำ
กลับบ้านเป็นของที่ระลึก
●

25 นาทีขับจากด่านทางด่วน โกคายามะ ไอซี ของเส้นทางด่วน โทไค โฮคุริคุ

ความงดงามทาง
ทัศนียภาพระดับชาติ

อ่าวโทยามะ

ชายฝั่งอามาฮาราชิ

เมืองทาคาโอกะ

C-1

จุดชมวิวจุดนี้เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเทือกเขาทาเทยามาที่สูง 3,000 เมตรเหนือมหาสมุทรในวันที่อากาศ
สดใส รวมถึง ที่นี่เราสามารถชมทิวทัศน์อันงดงาม ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลได้อย่างน่าทึ่งมาก ใน
ราวศตวรรษที่ 12 นักรบที่มีชื่อเสียงชื่อนาม มินาโมโตะ โยชิสึเนะ ได้มารอที่นี่เพื่อให้ฝนหยุดตกระหว่างที่เขาหลบ
หนี นั่นคือที่มาของชื่อสถานที่แห่งนี้คือ อามาฮาราชิ ซึ่งแปลว่า “ฝนหยุดตก”
• 5 นาที เดินจากสถานี เจอาร์ อามาฮาราชิ
• 15 นาที ขับจากด่าน ทาคาโอกะ-คิตะ ไอซี บนทางด่วน โนเอะสึ

สวนสาธารณะคันซุย คลองฟุกัง

เมืองโทยามะ

D-2

สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ข้างๆ คลองฟุกัง ที่นี่จากสะพานเทนมองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสวนนี้ เราจะ
สามารถมองเห็นเทือกเขาทาเทยามาได้ ในช่วงเทศกาลที่มีการตกแต่งไฟในยามค�่ำคืน สะพาน
แห่งนี้จะสร้างบรรยากาศที่ตราตรึงประทับใจมาก
• 9 นาที เดินจากสถานี เจอาร์ โทยามะ

สายฟุกันซุยโจ▶
(เส้นร่องเรือปกติ: ช่วงกลางเดือนมีนาคม – ปลายเดือนพฤศจิกายน, เส้นร่องเรือในช่วงฤดูหนาว:
ปลายเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนมกราคม)

◀สถานีข้างถนน อามาฮาราชิ

เพลิดเพลินไปกับการล่องเรือในคลองน�้ำจากสวนสาธารณะคันซุย คลองฟุกัง ไปยังเมืองท่าที่อิวาเสะ
เมืองทาคาโอกะ

C-1

คาเฟ่แบบโอเพนแอร์ที่สามารถสัมผัสได้ถึงวิวท้องทะเลที่สวยงาม นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีบริการ
อาหารที่ท�ำจากวัตถุดิบในท้องถิ่น รวมไปถึง ยังจ�ำหน่ายงาน
ฝีมือดั้งเดิมของทาคาโอกะ อาทิ เครื่องทองแดง เครื่องเขิน
สาเกท้องถิ่น ของหวาน และผลิตภัณฑ์ตากแห้ง เป็นต้น
• 5 นาที เดินจากสถานี เจอาร์ ฮิมิ ไลน์ อามาฮาราชิ
• 15 นาที ขับจากด่าน ทาคาโอกะ -คิตะ ไอซี บนทางด่วน โนเอะสึ

อ่าวที่สวยที่สุดของสมาคมโลก

อควาเรี่ยมอูซุ

อ่าวโทยามะเป็นอ่าวที่มีจุดดึงดูดความสนใจที่หลากหลายมาก อาทิ ภูมิทัศน์ของเทือกเขาทาเทยามาที่ทอดตัวยาวอยู่เหนือทะเลที่เต็มไปด้วย
ทรัพยากรทางทะเลมากมาย จนได้รับการประเมินจากสากลให้เข้าร่วมสมาคมในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2014 ในขณะที่สมาชิกอื่นๆ ของสมาคม
ประกอบด้วย อ่าวของ มองต์-เซนต์-มิเชล ในฝรั่งเศส และอ่าวฮาลองเบยในเวียดนาม เป็นต้น

เมืองอูซุ

พิพิธภัณฑ์ป่าที่ถูกฝังอุโอซึ

E-2

ด้วยประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งที่มากกว่า 100 ปี อควาเรี่ยมแห่งนี้ จึงถือว่า
เป็นอควาเรี่ยมที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ที่นี่ เราสามารถพบเห็นสัตว์น�้ำทะเลหลาก
หลายสายพันธุ์ที่มาจากหลากหลายพื้นที่ในโทยามะ ไม่ว่าจะธารน�้ำในเทือกเขา
อัลไพล์ทางตอนเหนือของญี่ปุ่นไปจนทะเลลึกของทะเลแห่งญี่ปุ่น
• 10 นาที ขับจากสถานี อูซุ ของเส้นรถไฟสาย ไอโนะคาเซะ โทยามะ
• 15 นาที ขับจากด่าน อูซุ ไอซี หรือ นาเมริคาวะ ไอซี บนทางด่วนโฮคุริคุ

สวนไคโอะมารุ/สะพานชินมินาโตะ

เมืองอิมิซุ

C-1

เมืองอูซุ

E-1

ป่าที่ถูกทับถมแห่งอูซุเกิดขึ้น เนื่องจากแม่น�้ำล้นทะลักและระดับน�้ำทะเลที่สูงขึ้น
เมื่อราว 2,000 ปีก่อน ที่นี่เราจะพบกับรากต้นไม้ขนาดยักษ์ที่ยังเก็บรักษาและ
จัดแสดงอยู่ในน�้ำ นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีร้านกาแฟบรรยากาศดีๆ อีกด้วย
• 5 นาที ขับจากสถานี อูซุ ของเส้นรถไฟสาย ไอโนะคาเซะ โทยามะ
• 10 นาที ขับจากด่าน อูซุ ไอซี บนทางด่วนโฮคุริคุ

▶

เรือขนาดใหญ่ ชื่อ “หญิงสาวแห่งท้องทะเล” เปิดบริการให้สาธารณะเข้าชม ในขณะ
ที่จุดท่องเที่ยวใกล้ๆ ที่น่าสนใจก็จะมี จตุรัสหอดูดาว และสวนนกไคโอะ เป็นต้น
รวมถึง เรายังสามารถเพลิดเพลินไปกับการเดินบนทางเท้าที่ระดับความสูง 47
เมตร ของสะพานชินมินาโตะ ที่เรียกว่า “เดินกินลมชมวิว ไอ-โนะ-คาเซะ”
• 20 นาที ขับจากด่าน โคสุกิ ไอซี บนทางด่วนโฮคุริคุ
• 35 นาที โดยรถบัส โทยามะ บุริ-คานิ จากสถานี เจอาร์ โทยามะ และลงที่สวนไคโอะมารู

◀รีสอร์ตบ่อน�้ำพุร้อนฮิมิ

เมืองฮิมิ

B-1

ที่นี่มีที่พักมากมายที่ให้บริการบ่ออาบน�้ำสาธารณะที่เราสามารถแช่น�้ำร้อนไปพร้อมๆ กับการชม
ทัศนียภาพของ ทะเลแห่งญี่ปุ่น และเทือกเขาทาเทยามาได้ นอกจากนี้ ที่นี่เรายังสามารถเพลิดเพลินไป
กับการทานอาหารทะเลสดๆ ที่จับใหม่วันต่อวัน
• ไม่เกิน 20 นาที ขับจากสถานี เจอาร์ ฮิมิ
• 50 นาที โดย วาคุ ไลน์เนอร์ จากสถานี เจอาร์ ชิน-ทาคาโอกะ และลงที่ ฮิมิ อาโอะโนระ ออนเซน หรือ อิไวโดะ ออนเซน

ล่องเรืออ่าวโทยามะ (30 เมษยน – 30 พฤศจิกายน)

เมืองนาเมริคาวะ

E-2

ปรากฏการณ์ภาพลวงตาแห่งอูซุ

ภาพลวงตาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ท�ำให้ทิวทัศน์ที่อยู่ไกลโพ้นออกไปดูแตกต่างกันไป ภาพเหล่านั้นบางครั้งดูเสมือนว่าขยายใหญ่ขึ้นหรือบางครั้งดูกลับหัว
กลับหาง ปรากฏการณ์ภาพลวงตาจะเกิดประมาณ 20 ครั้งตลอดตามแนวชายฝั่งของเมืองอูซุ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมจนถึงต้นเดือนมิถุนายน เชื่อว่าผู้ที่
พบเห็นปรากฏการณ์ภาพลวงตาเหล่านี้จะพบกับความโชคดี

สนามปั่นจักรยานแห่งอ่าวโทยามะ

▶

ที่นี่เป็นเส้นทางปั่นจักรยานที่มีความยาวถึง 102 กิโลเมตร ตลอด
ตามเส้นชายฝั่งของอ่าวโทยามะ ที่นี่ เราสามารถปั้นจักรยานไปตาม
ถนนที่มีเส้นสีฟ้าแสดงไว้เป็นสัญลักษณ์ นอกจากนี้ ตลอดเส้นทางปั่น
จักรยานยังจัดให้มีจุดพักผ่อนไว้บริการ อาทิ สถานีจักรยานและร้าน
กาแฟต่างๆ เป็นต้น

เพลิดเพลินไปกับวิวราคาหลักล้านของอ่าวโทยามาที่สวยงามและเทือกเขาทาเทยามาที่สูงตระการตา
กว่า 3,000 เมตร
• 8 นาที เดินจากสถานี นาเมริคาวะ ของเส้นรถไฟสาย ไอโนะคาเซะ โทยามะ
• 10 นาที ขับจากด่าน นาเมริคาวะ ไอซี บนทางด่วนโฮคุริคุ

องฮิมิ
▲สวนริมทะเลฮิมิ  เมืB-1

ที่นี่มีสวนพฤกษศาสตร์หลายสวนไว้ให้ชม อีก
ทั้ง ยังมีสนามเด็กเล่นทั้งในร่มและกลางแจ้งไว้
ให้บริการ ท�ำให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถมีช่วง
เวลาที่ดีที่นี่ได้
• 20 นาที เดินจากสถานี เจอาร์ ชิมาโอะ
• 10 นาที ขับจากด่าน ฮิมิ ไอซี บนทางด่วน โนเอะสึ

▲ศ ูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการประมง
แห่งเมืองฮิมิ
เมืองฮิมิ
(พิพิธภัณฑ์การผจญภัยทางทะเลแห่งฮิมิ) B-1

ที่นี่มีโรงละครเสมือนจริงที่น�ำเสนอภาพยนตร์ที่มี
ชีวิตชีวาที่สะท้อนภาพของชีวิตชาวประมงในฮิมิ
• 20 นาที เดินจากสถานี เจอาร์ ฮิมิ
• 8 นาที ขับจากด่าน ฮิมิ ไอซี บนทางด่วน โนเอะสึ

▲พิพิธภัณฑ์โฮตารุอิกะ

เมืองนาเมริคาวะ

E-2

ที่นี่ เราสามารถเห็นการปรากฏตัวของหมึกเรือง
แสงและสัมผัสกับสัตว์ทะเลน�้ำลึกอื่นๆ ได้
(*หมึกเรืองแสงที่มีชีวิตสามารถพบเห็นได้ใน
ทะเลเท่านั้น)

• 8 นาที เดินจากสถานี นาเมริคาวะ ของเส้นรถไฟสาย ไอโนะคาเซะ โทยามะ
• 10 นาที ขับจากด่าน นาเมริคาวะ ไอซี บนทางด่วนโฮคุริคุ

งอาซาฮิ
ชายฝั่งทะเลฮิสุอิ เมือF-1
▶

ฮิสุอิหรือชายฝั่งหยกเป็นชายฝั่งที่มีชื่อเสียงเนื่องจาก หินหยกที่ยังไม่
ได้เจียระไนจะถูกกระแสคลื่นพัดพาเข้าฝั่ง จนท�ำให้ตลอดชายทะเลมีสี
เขียวคล้ายหยก ที่นี่เราสามารถเช่าจักรยานได้ใกล้ๆ กับระเบียงฮิสุอิ
• อยู่ติดกับสถานี เอ็ตจู-มิยาซากิ ของเส้นรถไฟสาย ไอโนะคาเซะ โทยามะ
• 15 นาที ขับจากด่าน อาซาฮิ ไอซี บนทางด่วนโฮคุริคุ

วัดซุยริวจิ (สมบัติแห่งชาติ)

เมืองทาคาโอกะ

B-2

ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม

ทดลองสวมใส่ชุดเกราะซามูไรและกิโมโน ซึ่งสามารถ
ส�ำรองความต้องการได้ที่ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารนักท่องเที่ยวซึ่งตั้งอยู่
ในสวนปราสาทโทยามะ

15 นาที เดินจากสถานี เจอาร์ ชิน-ทาคาโอกะ
● 10 นาที เดินจากสถานี ทาคาโอกะ ของเส้นรถไฟสาย ไอโนะคาเซะ โทยามะ
● 10 นาที ขับจากด่านทาคาโอกะ ไอซี ของเส้นทางด่วนโนเอะสึ
●

สวนปราสาทโทยามะ

▲

▲วัดอุนรูวซัง โซโคจิ

●
●

C-1

4 นาที เดินจากสถานี เจอาร์ ฟุชิกิ
15 นาที ขับจากด่านทาคาโอกะ-คิตะ ไอซี ของเส้นทางด่วนโนเอะสึ

เมืองโทยามะ

D-2

ที่นี่เป็นสถานที่อันเลอค่าที่ปรับมา
เป็นสวนให้สามารถเข้าเยีย่ มชมความ
สวยงามได้ ในขณะที่ตัวปราสาทก็
ปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์ของเมืองที่
แสดงประวัติศาสตร์ของปราสาทที่
มีอายุยาวนานกว่า 400 ปี

เมืองทาคาโอกะ

เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของพุทธ
ศาสนานิกายโจโดชิน ที่เป็นที่นิยมในโทยามะ
ทั้ง 12 อาคารในวัดถูกประกาศให้เป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมที่ส�ำคัญของชาติ โดยที่อาณาบริเวณ
ทั้งหมดของวัดจะได้รับการจัดการ ควบคุมและ
ดูแลโดยจังหวัดเอ็ตจู

พบกับประสบการณ์การเป็นซามูไร

ฝึกมีประสบการณ์

เป็นวัดที่ใช้เวลาสร้างกว่า 20 ปี เพื่ออุทิศให้กับท่านลอร์ด มาเอดะ โทชินากะ ที่เป็นผู้สร้างเมืองทาคาโอกะ
จากประตูด้านหน้า ห้องโถงพระพุทธจะเชื่อมต่อกับห้องโถงปฏิบัติธรรมที่เป็นจุดศูนย์กลางของวัด หลังจากนั้น
อาคารต่างๆ ก็จะถูกสร้างและจัดวางอย่างเป็นสมมาตรในวัดแห่งนี้

●

หมู่บ้านงานฝีมือพื้นบ้านของเทศบาลโทยามะ

▲

10 นาที เดินจากสถานีโทยามะ

เมืองโทยามะ

D-2

หมู่บ้านแห่งนี้รวบรวมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทาง
วัฒนธรรมไว้ 9 อย่างด้วยกัน อาทิ พิพิธภัณฑ์
คติชน พิพิธภัณฑ์การรักษาพยาบาล และพิพิธภัณฑ์
งานฝีมือพื้นบ้าน เป็นต้น

ฝึกมีประสบการณ์

10 นาที เดินจากสถานีโทยามะ
20 นาที ขับจากด่านโทยามะ ไอซี ของเส้นทางด่วนโฮคุริคุ

●

พบกับการฝึกทาสีตุ๊กตาดินเผา

ทดลองฝึกทาสีตุ๊กตาดินเผาและน�ำกลับบ้านเป็นของที่ระลึก

●

เครื่องทองแดง ทาคาโอกะ

ความสามารถและช�ำนาญเชิงช่างในการผลิตเครื่อง
ทองแดงได้รับการรักษาและสืบทอดมาอย่างยาวนาน
กว่า 400 ปี
ปัจจุบัน เครื่องทองแดงดังกล่าวได้รับการผลิตและ
ออกแบบให้มีความเป็นสมัยใหม่มากขึ้นเหมาะกับวิถี
ปัจจุบัน และได้รับความนิยมไปทั่วโลก
เมืองทาคาโอกะ

B-2

ไม้แกะสลักอินามิใช้ไม้ธรรมชาติมีคุณภาพเพื่อการแกะสลักอย่างงดงาม โดยทั่วไปไม้แกะสลัก
อินามิใช้เพื่อการตกแต่งในบ้านสไตล์ญี่ปุ่น วัดและศาลเจ้า ในการแกะสลักแต่ละครั้ง ช่างแกะจะต้อง
ใช้สิ่วและมีดกว่า 200-300 ชนิด ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดูมีความเคลื่อนไหวทั้งสามมิติ

▼

พระใหญ่แห่งทาคาโอกะ

การแกะสลักไม้อินามิ

พระใหญ่องค์นี้เป็นสัญลักษณ์ของเครื่องทองแดงแห่งเมืองทาคาโอกะ ที่น�ำเสนอถึงเทคนิคเชิงช่างแบบ
จารีตประเพณีในการผลิตเครื่องทองแดง นอกจากนี้ พระใหญ่องค์นี้ยังเป็นหนึ่งใน 3 ของพระพุทธรูปที่
ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย
●
●

10 นาที เดินจากสถานีทาคาโอกะของเส้นรถไฟสายไอโนะคาเซะ โทยามะ
10 นาที ขับจากด่านทาคาโอกะ-คิตะ ไอซี ของเส้นทางด่วนโนเอะสึ

▼ถนนยามาโจ

พบกับประสบการณ์

คานายา-มาจิ

เมืองทาคาโอกะ

B-2

ย่านนี้เป็นเสมือนชุมชนของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ช่วยกันสร้างเมืองทาคาโอกะขึ้นมา
หลังจากไฟไหม้ใหญ่ในปี ค.ศ. 1900 โกดังเครื่องปั้นดินเผาได้รับการรื้อฟื้นขึ้น
มาด้วยการใช้วัสดุที่ป้องกันไฟ
●
●

10 นาที เดินจากสถานีทาคาโอกะของเส้นรถไฟสายไอโนะคาเซะ โทยามะ
10 นาที ขับจากด่านทาคาโอกะ-คิตะ ไอซี ของเส้นทางด่วนโนเอะสึ

งานแกะสลัก

การท�ำถ้วยสาเก ด้วยการใช้เครื่องมือ
แบบมืออาชีพและอยู่ภายใต้ค�ำแนะน�ำ
ของผู้เชี่ยวชาญ เป็นกิจกรรมที่ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมาก

เมืองทาคาโอกะ

B-2

ที่นี่เป็นจุดก�ำเนิดของการสร้างบ้านและถนนด้วยหินที่สร้างเป็นรูปลายตาราง
ขัดแตะกันอย่างสวยงาม
20 นาที เดินจากสถานีทาคาโอกะของเส้นรถไฟสายไอโนะคาเซะ โทยามะ
10 นาที ขับจากด่านทาคาโอกะ-คิตะ ไอซี ของเส้นทางด่วนโนเอะสึ

●
●

วัดซุยเซนจิ

เมืองนานโตะ

B-3

▶

เป็นวัดที่ตกแต่งไปด้วยงานแกะสลักที่ประณีตและสวยงาม ในหลายๆ จุดของวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในห้องโถงไตชิโดะ ที่ตกแต่งด้วยเครื่องแกะสลักที่ประทับจับใจเป็นที่สุด
50 นาที โดยรถบัสมุ่งหน้าไป อินามิ/โชกาวา
จากสถานีทาคาโอกะบนเส้นทางรถไฟสายไอโนะคาเซะ โทยามะ
15 นาที ขับจากด่านโทนามิ ไอซี ของเส้นทางด่วนโฮคุริคุ
● 20 นาที โดยรถบัสสาย นานโตะ-คานาซาวา จากสถานีโจฮานะของเส้นรถไฟสายไอโนะคาเซะ โทยามะ
●

●

การทดลองท�ำ
(หล่อโลหะ)

▲โนซากุ

▲ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมท้องถิ่นของทาคาโอกะ

เมืองทาคาโอกะ

B-2

ที่นี่เป็นบริษัทหล่อโลหะซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องการท�ำจานที่สามารถโค้งงอได้ที่ท�ำจาก
ดีบุก นอกจากนี้ ในบริเวณโรงงานยังจัดให้มีการทัวร์เพื่อเยี่ยมชมการท�ำงาน
และคาเฟ่เล็กๆ เพื่อนั่งพักผ่อน
●

15 นาที ขับจากสถานี เจอาร์ ชิน-ทาคาโอกะ
5 นาที ขับจากด่านทาคาโอกะ-โทนามิ สมาร์ท ไอซี ของเส้นทางด่วนโฮคุริคุ
● 13 นาทีด้วยรถบัสสายมรดกโลก จากสถานี เจอาร์ ชิน-ทาคาโอกะ และลงที่ป้าย “โนซากุ-มาเอะ”

ถนนโยกะมาจิ

เมืองนานโตะ

B-3

คุณจะได้ยินเสียงค้อนไม้หากคุณเดินไปตามถนนโยกะมาจิ ซึ่งมีสตูดิโอแกะสลักตั้งอยู่หลายแห่ง บนถนนเส้นนี้จะตกแต่งไปด้วยงานแกะสลักมากมาย ที่แกะเป็นรูป
เทพเจ้าให้โชคทั้ง 7 และรูปนักษัตร 12 ราศี จนท�ำให้ที่นี่เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลักเลยทีเดียว

เมืองทาคาโอกะ

B-2

ที่นี่จะมีทั้งการจัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าท้องถิ่น รวมทั้ง ยังสามารถทดลองฝึก
ท�ำเครื่องเขินแบบ “มากิเอะ” ได้ที่นี่
●
●

8 นาที เดินจากสถานีทาคาโอกะของเส้นรถไฟสายไอโนะคาเซะ โทยามะ
10 นาที ขับจากด่านทาคาโอกะ ไอซี ของเส้นทางด่วนโนเอะสึ

●

วัดโออิวะซังนิสเซกิจิ

เมืองคามิอิจิ

E-3

รูปปั้นฟูโดเมียว-โอ เป็นรูปปั้นที่แกะจากก้อนหินที่ประณีต
และสวยงามเป็นอย่างมากจนเสมือนเทพ ที่นี่เราสามารถฝึก
อบรมได้ที่น�้ำตกและสามารถฝึกคัดบทพระสูตรของพระพุทธ
ศาสนาได้ด้วย
●
●
●

25 นาที โดยรถบัสจากสถานีคามิอิจิ ของเส้นรถไฟสายโทยามะ จิโฮ
17 นาที ขับจากด่าน คามิอิจิ สมาร์ท ไอซี บนเส้นทางด่วน โฮคุริคุ
15 นาที ขับจากด่านทาเทยามา ไอซี บนเส้นทางด่วนโฮคุริคุ

วัดกันโมคุซังริวเซ็นจิ

เมืองคามิอิจิ

E-2

ที่นี่วัดพุทธนิกายเซนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภูเขาทาเทที่เป็นสถานบูชา ที่นี่ทางเดินหลักจะเรียงรายไป
ได้ด้วยต้นเฮมล็อคญี่ปุ่นสายพันธุ์ทางใต้ที่มีอายุกว่า 400 ปี
●
●

12 นาที ขับจากด่าน คามิอิจิ สมาร์ท ไอซี บนเส้นทางด่วน โฮคุริคุ
15 นาที ขับจากด่านทาเทยามา ไอซี บนเส้นทางด่วนโฮคุริคุ

ภูมิทัศน์เมืองอุจิกาวะ

เมืองอิมิซู

C-1

ภูมิทัศน์ที่สวยงามเกิดจากแม่น�้ำอูจิไหลที่ไหลผ่าน
ตลอดเมืองท่าแห่งนี้ จากเรือที่ล่องตลอดแม่น�้ำ
เราจะพบเห็นสะพาน 10 แห่งที่มีลักษณะโดดเด่น
เป็นของตนเอง
●

8 นาที เดินจากสถานีชินมาจิกูจิ บนเส้นมัน-โย

ภูมิทัศน์เมืองอิวาเสะ

เมืองโทยามะ

D-2

เมืองนี้ค่อนไปทางเมืองสไตล์เรโทรที่เงียบสงบไปด้วย
บ้านแบบจารีตประเพณี การเยี่ยมชมเมืองสามารถ
ท�ำได้ด้วยการขึ้นรถรางที่สถานี เจอาร์ โทยามะ ซึ่งจะ
พาเรานั่งชมเมืองไปเรื่อยๆ หรือการนั่งเรือ (สายฟุกัน
ซุยโจ) จากสวนสาธารณะคันซุย คลองฟุกัง
●

10 นาที เดินจากสถานีฮิกาชิ-อิวาเสะ บนเส้นโทยามะโกะ
60 นาที โดยเส้นทางน�้ำฟุกัง จากสวนคันซุย
20 นาที ขับจากสถานี เจอาร์ โทยามะ

●
●

เมืองที่มั่นเก่านาเมริคาวะ

เมืองนาเมริคาวะ

E-2

นาเมริคาวะเคยเป็นเมืองไปรษณีย์เก่าแก่แห่ง
หนึ่ง ที่ตลอดเส้นไฮย์เวย์เคยเป็นเส้นทางสัญจร
ของทั้งผู้คนและสินค้า เราจะสามารถพบเห็นบ้าน
แบบดั้งเดิมที่ตั้งเรียงรายอยู่ตลอดเส้นทางสายนี้ ที่
ปัจจุบันถูกบันทึกให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องได้ของชาติ
20 นาที เดินหรือ 10 นาที โดยรถบัสจากสถานีนาเมริคาวะของเส้นรถไฟ
สายไอโนะคาเซะ โทยามะ

●

อาซาฮิฟุนาคาวะสปริง
ควอร์เต็ต (ฮารุโนะชิจูโซ)
(ช่วงต้นเมษายน) F-1 ▶︎

ธรรมชาติ

เทศกาล

เมืองอาซาฮิ

ที่นี่เราจะพบกับทิวทัศน์อันงดงามของดอก
ซากุระ ทิวลิปและทุ่งมัสตาร์ดที่มีพื้นหลังเป็น
ภูเขาชิโรมะและภูเขาอาซาฮิ
ที่นี่มีต้นซากุระอยู่ 280 ต้นบนที่พื้น 1,200
ตารางเมตร ที่ปกคลุมไปทั้งสองฝากฝั่งของแม่น�้ำฟูนะ ในช่วงฤดูดอกซากุระเบ่งบาน
แสงไฟที่ต้องกับดอกซากุระในยามค�่ำคืนจะก่อเกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามปกคลุม
ไปทั่วทั้งพื้นที่แห่งนี้

โอวาระคาเซะโนะบง

เมืองโทยามะ

C-3

▶

วันที่ 1-3 ของเดือนกันยายน

เทศกาลนี้มีประวัติยาวนานถึงประมาณ 300 ปี เป็นเทศกาล
ที่มีการแสดงเต้นร�ำในยามค�่ำคืน ในขณะที่ใช้ท�ำนองที่เรียบ
ง่ายแต่ไพเราะจ�ำใจ ซึ่งเล่นด้วย ซามิเซ็น และซอของจีน เรา
จะได้รับความประทับใจจากนักเต้นที่สง่างามที่เต้นบนท้อง
ถนนที่ประดับประดาด้วยโคมไฟกระดาษนับพัน
1 ตุลาคม

• 10 นาทีโดยรถบัสจากสถานีโทมาริ บนเส้นรถไฟสายไอโนะคาเซะ โทยามะ

▲เทศกาลชินมินาโตะ ฮิกิยามะ
◀เทศกาลดอกทิวลิปที่โทนามิ (ช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม)
เมืองโทนามิ

B-2

เมืองอิมิซุ

C-1

ชมขบวนแห่เสลี่ยง 13 ขบวนซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัด ที่จะแห่ไปทั่วทั้งเมือง ภาพของขบวน
แห่เสลี่ยงที่เลี้ยวไปตามมุมต่างๆ ของท้องถนนแคบๆ ช่างเป็นภาพที่สวยงามและน่าประทับ
ใจเป็นอย่างยิ่ง

ชมสวนดอกทิวลิปเบ่งบานประชันสีสันที่สวยงามกว่าสามล้านต้น นอกจากนี้ ยัง
สามารถรับชมไฮไลท์ต่างๆ ของงาน อาทิ ภูมิทัศน์สวนดอกทิวลิปที่สวยงาม และ
การเดินชมไปบนเส้นทางที่ขนาบไปด้วยสวนทิวลิป เป็นต้น

เทศกาลญี่ปุ่นทั้ง 33 เทศกาล ที่เป็นการแห่ขบวนเสลี่ยงไปรอบๆ เมือง ได้รับการบันทึกไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยยูเนสโก ซึ่งในจ�ำนวนนั้น
มี 3 เทศกาลที่เป็นของโทยามะ

1 พฤษภาคม

◀ทิวลิปชิกิไซคัง

วันที่ 4-5 เดือนพฤษภาคม

วันศุกร์และเสาร์แรกของเดือนสิงหาคม

เมืองโทนามิ

B-2

ที่นี่เป็นเป็นเพียงสวนแห่งเดียวที่เราจะพบเห็นดอกทิวลิปที่เบ่งบานตลอดทั้ง
ปี รวมทั้ง ที่นี่เราจะสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับดอก
ทิวลิปอีกด้วย
• 15 นาที เดินจากสถานี เจอาร์ โทนามิ
• 5 นาที ขับจากด่านทางด่วน โทนามิ ไอซี บนทางด่วนสายโฮคุริคุ

เทศกาลทาคาโอกะมิคุรุมะยามะ
▲
เมืองทาคาโอกะ
B-2

เสลี่ยงจ�ำนวน 7 เสี่ยงที่ตกแต่งประดับประดาด้วย
เครื่องทองและน�้ำมันสน และจัดขบวนแห่แหนไป
รอบเมือง ไฮไลท์ของงานคือความประทับใจใน
ความสวยงามเมื่อเสลี่ยงทั้ง 7 มาอยู่ด้วยกัน

▲นิวเซ็นฟลาวเวอร์โรด
(กลางเดือนจนถึงปลายเดือนเมษายน)

เมืองนิวเซ็น

F-1

ที่นี่เราจะพบเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของสวนดอก
ทิวลิปหลากสีสันที่ปกคลุมอยู่บนท้องทุ่งหญ้าจนดู
เสมือนพรม ที่มีพื้นหลังเป็นเทือกเขาอัลไพน์ทาง
ตอนเหนือที่ยังหลงเหลือหิมะปลุกคลุมอยู่อย่าง
กระจัดกระจาย
*ช่วงเทศกาลที่จัดงานจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปทุกๆ ปี กรุณาตรวจ
สอบข้อมูลจากเว็บไซต์ก่อน

▲ช มดอกคอสมอสที่โทนามิยูเมะโนะไทระ
(ช่วงต้นจนถึงกลางเดือนตุลาคม)

เมืองโทนามิ

B-3

ที่นี่เราจะได้ชมความงามของดอกคอสมอสกว่าหนึ่ง
ล้านดอกที่ปกคลุมอยู่เหนือลานสกี ยูเมะ-โนะไทระ นอกจากนี้ บนลิฟท์ขึ้นเล่นสกี เราจะสามารถ
ชมความงามของหมู่บ้านที่มีบ้านตั้งอยู่อย่าง
กระจัดกระจายไปพร้อมๆ กับการชมความงดงาม
ของดอกคอสมอส

▲ล่องแม่น�้ำมัตสึคาวะ

D-2

• 10 นาที เดินจากสถานีโทยามะ

• 20 นาที ขับจากด่านทางด่วน โทนามิ ไอซี บนทางด่วนสายโฮคุริคุ

เมืองโทนามิ

B-3

ที่นี่เราจะได้ชื่นชมไปกับทัศนียภาพที่สวยงามของการตั้งบ้านเรือนที่กระจัดกระจาย
ไปพร้อมๆ กับภาพของท้องนา อีกทั้ง ในช่วงที่ท้องนาเต็มไปด้วยน�้ำ เมื่อพระอาทิตย์
ตกดินในยามเย็น แสงแดดที่ต้องกับท้องน�้ำ จะก่อเกิดภาพที่ตื่นตาตื่นใจ

▲เทศกาลทาเตะมง

เมืองอูซุ

E-2

เทศกาลแบบจารีตประเพณีนี้เป็นเทศกาลแบบดั้งเดิมที่
ตั้งใจท�ำเพื่อขอให้มีการจับปลาได้อย่างอุดมสมบูรณ์รวม
ทั้งให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทะเล ในงานเทศกาล
“ทาเตะมง” ทั้ง 7 (เสาที่มีความสูงกว่า 16 เมตร กับโคม
ไฟจ�ำนวน 90 ดวง) จะถูกแบกไปตามท้องถนน จนท�ำให้
เกิดทัศนียภาพที่สวยงามและมีชีวิตชีวา เทศกาลนี้ถือว่า
เป็นการเพิ่มสีสันให้กับเมืองอูซุในฤดูร้อนเลยทีเดียว

ศิลปะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะและงานออกแบบประจ�ำจังหวัดโทยามะ (TAD)
D-2
▼
เมืองโทยามะ

ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่
จัดแสดงงานศิลปะและ
งานที่มีชื่อเสียงจ�ำนวน
มากมาย อาทิ งาน
ของปิกัสโซ โปสเตอร์
ต่างๆ หรือแม้แต่เก้าอี้
ที่เกิดจากออกแบบที่โด่งดัง เป็นต้น นอกจากนี้ บนดาดฟ้า
ของพิพิธภัณฑ์เรายังสามารถชมความงดงามของเทือกเขา
ทาเทยามาได้อีกด้วย รวมทั้ง ที่นี่เรายังสามารถเล่นเกมส์กับ
สมาชิกในครอบครัวโดยการใช้สัมผัสทั้ง 5 ได้อีกด้วย
• 15 นาที เดินจากประตูทางออกทางตอนเหนือของสถานีโทยามะ

◀พิพิธภัณฑ์ศิลปะกระจกแห่งโทยามะ

เมืองโทยามะ

D-2

ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ที่ได้รับการออกแบบโดย เคนโกะ คุมะ ซึ่งเป็นนัก
สถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก
ที่นี่จัดให้มีการแสดงงานศิลปะกระจกสมัยใหม่ รวมทั้งผลงานการติดตั้งของช่าง
แกะสลักแก้วชื่อดังอย่าง ดาเละ จิฮูลี่ (Dale Chihuly)

▶

เมืองโทนามิ

B-3

A-3

เสลี่ยง 6 เสลี่ยงที่ตกแต่งอย่างสวยงามโดยช่างฝีมือ
พร้อมภาพสลักจะถูกแห่แหนไปรอบเมือง เพลงพื้น
บ้านชื่อ โลริ-อูตะ จะถูกขับร้องผสมผสานไปกับ
ดนตรีของ ชามิเซน ที่อยู่ขบวนหน้าสุดของเสลี่ยง

• 25 นาที ขับจากสถานี เจอาร์ โทนามิ
• 20 นาที ขับจากด่านทางด่วน โทนามิ ไอซี บนทางด่วนสายโฮคุริคุ

ช่องเขาโชกาวะ

เมืองนานโตะ

เมืองโทยามะ

ที่นี่เราจะได้ชมความงดงามที่เปลี่ยนผันไปตาม
ฤดูกาลต่างๆ จากการล่องเรือ เช่น การชื่นชม
ไปกับการเบ่งบานของดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิ
ความเขียวชอุ่มที่สดชื่นในฤดูร้อน และใบไม้หลาก
สีสันในฤดูใบไม้ร่วง

◀จุดชมวิวซันเคียวซน (การตั้งถิ่นฐานแบบกระจาย)

▲เทศกาลโจฮานะ ฮิคิยามา

เขื่อนโชกาวะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัด
โทยามะ นอกจากนี้ การล่องเรือไปตามแม่น�้ำโชกาวะ ยังเป็นอีกทางหนึ่งในการ
ชื่นชมทิวทัศน์ที่สวยงามที่จะผันเปลี่ยนไปตามฤดูกาลต่างๆ

• ขึ้นรถรางจากสถานีโทยามะและลงที่ “นิชิ-โจ”

• 20 นาที ขับจากด่านทางด่วน โทนามิ ไอซี บนทางด่วนสายโฮคุริคุ

◀รีสอร์ท บ่อน�้ำพุร้อนโชกาวะ

เมืองโทนามิ

B-3

ที่นี่เราจะพบเห็นห้องพักและโรงแรมจ�ำนวนมากที่ตั้งไปตามริมแม่น�้ำโชกาวะ ตั้งแต่ช่วงต้นๆ ของฤดูร้อนไปจนถึง
ฤดูใบไม้ร่วงที่นี่จะน�ำเสนอเมนูปลาหวานย่าง ซึ่งเป็นเมนูเฉพาะของท้องถิ่นที่นี่
• 35 นาที โดยรถบัสสายโชกาวะ-มาจิ จากสถานี เจอาร์ โทนามิ
• 15 นาที ขับจากด่านทางด่วน โทนามิ ไอซี บนทางด่วนสายโฮคุริคุ

Ⓒ藤子プロ

▲ต้นสนซีดาร์ญี่ปุ่นแห่งหนองน�้ำสุกิซาวา
เมืองนิวเซ็น

F-1

ภาพของกิ่งต้นสนซีดาร์กิ่งหนึ่งที่หักลงบนพื้นดิน
เนื่องจากหิมะที่หนักกดทับกิ่งจนหัก กิ่งสนดังกล่าว
กลายมาเป็นแหล่งก�ำเนิดใหม่ของต้นสนอ่อนจ�ำนวน
มากมายที่แทงรากและผลิใบในเวลาต่อมา
• 10 นาทีขับจากสถานิวเซ็น บนเส้นรถไฟสายไอโนะคาเซะ โทยามะ
• 15 นาที ขับจากด่านทางด่วนนิวเซ็น สมาร์ท ไอซี บนทางด่วนสายโฮคุริคุ

▲ช่องเขามิยาจิมะ

เมืองโอยาเบะ

A-2

▲จุดชมวิวอินาบะยามะ

เมืองโอยาเบะ

A-2

ที่นี่สามารถเป็นจุดคลายเครียดได้เป็นอย่างดี
เกิดจากความผ่อนคลายที่ได้จากการฟังเสียงน�้ำตก
และเสียงของใบไม้กรอบแกรบที่เกิดจากการเสียดสี
กัน นอกจากนี้ ประจุอิออนลบที่เกิดจากละอองของ
น�้ำตกยังสามารถช่วยให้เราสดชื่นขึ้นอีกด้วย

ที่นี่ เราจะพบเห็นเขตฟาร์มปศุสัตว์และการใช้
เครื่องมือทางการเกษตร อีกทั้งจากจุดชมวิว
เรายังจะสามารถมองเห็นการตั้งบ้านเรือนที่
กระจัดกระจายในที่ราบโทนามิและเทือกเขาทา
เทยามา

• 20 นาทีขับจากสถานีอิสุรุกิ บนเส้นรถไฟสายไอโนะคาเซะ โทยามะ

• 25 นาทีขับจากสถานีอิสุรุกิ บนเส้นรถไฟสายไอโนะคาเซะ โทยามะ

Ⓒ藤子スタジオ

งจัดแสดงงานศิลปะบ้านเกิดของ ฟูจิโกะ เอฟ ฟูจิโอะ
▲หเมือ้องทาคาโอกะ

▲ห้องจัดแสดงชิโอคาเซะแห่งเมืองฮิมิ

ฟูจิโกะ เอฟ ฟูจิโอะผู้เขียน “โดราเอมอน” เกิดและอาศัยอยู่ที่เมืองทาคาโอกะจน
กระทั่งเขาอายุได้ 20 ปี ที่นี่คุณจะได้เห็นเวอร์ชั่นดั้งเดิมและผลงานต่างๆ ของ
เขา รวมทั้งสนุกไปกับตัวการ์ตูนของเขาด้วย

ฟูจิโกะ ฟูจิโอะ Ⓐ ผู้เขียน “นินจา ฮาโตริ-คุง” และ “ไคบูสึ-คุง” เกิดที่เมือง
ฮิมิแห่งนี้ ที่นี่จึงจัดให้มีการแสดงชิ้นผลงานที่เกี่ยวกับตัวการ์ตูนดั้งเดิมรวมถึง
ก็อปปี้ต่างๆ ของเขา

B-2

• 2 นาที เดินจากสถานี เจอาร์ เอ็ตจู-นาคากาวา
• 20 นาที ขับจากด่านทางด่วน ทาคาโอกะ ไอซี บนทางด่วนสายโนเอะสึ

เมืองฮิมิ

(ฟูจิโกะ ฟูจิโอะ Ⓐ อาร์ทคอลเลคชั่น) B-1

• 6 นาที ขับจากสถานี เจอาร์ ฮิมิ
• 10 นาที ขับจากด่านทางด่วน ฮิมิ ไอซี บนทางด่วนสายโนเอะสึ
• 1 ชั่วโมง 20 นาทีจากสถานี เจอาร์ โทยามะ ด้วยรถบัสสายโทยามะ บูริ-คานิ และลงที่ “ฮิมิ เกียวโกะ-มาเอะ”

ราเมงด�ำแห่งโทยามะ▶

อ่าวโทยามะ, บ่อเลี้ยงปลาธรรมชาติ

อาหาร

อ่าวโทยามะ ที่ซึ่งมีความลึกมากกว่า 1,000 เมตร เสมือนเป็นบ่อเลี้ยงปลาธรรมชาติ
ที่สารอาหารละลายมาพร้อมหิมะซึ่งไหลลงมาจากเทือกเขาทาเทยามาที่ระดับความสูงกว่า
3,000 เมตร ท�ำให้อ่าวโทยามะเป็นเสมือนสถานที่ที่สมบูรณ์แบบที่เหมาะกับการอยู่ของ
ปลาอย่างหลากหลายสายพันธุ์ นอกจากนี้ แหล่งประมงยังตั้งอยู่ใกล้กับเมือง จึงท�ำให้การ
กระจายปลาในแต่ละวันสดใหม่และสามารถหาบริโภคได้วันต่อวัน

เป็นราเมงที่มีน�้ำซุปเค็มสีด�ำ ในอดีตเริ่มจากการเป็นอาหารเพื่อเสริมระดับเกลือส�ำหรับผู้
ใช้แรงงานที่มีเหงื่อออกมาก ตัวเส้นราเมงเป็นสีด�ำสนิท แต่รสชาติก็จะแตกต่างกันไปตาม
ร้านอาหาร บางร้านอาจมีรสชาติเค็มเหมือนอย่างที่เห็น แต่บางร้านอาจจะไม่

◀ซูชิแห่งอ่าวโทยามะ
อ่าวโทยามะเป็นเสมือนสถานที่ที่ได้รับ
พรให้มีอาหารทะเลที่มีความสมบูรณ์และ
หลากหลายตลอดทั้งปี ที่ซูชิบาร์ต่างๆ ใน
โทยามะ เราสามารถเอร็ดอร่อยไปกับซูชิ
ชั้นหนึ่งที่มีความสดใหม่ซึ่งท�ำจากปลา
สดๆ ตามฤดูกาลที่จับได้จากอ่าวโทยามะ

◀ซูชิปลาเทราท์
ปลาเทราท์ดองเกลือกับข้าวปั้นผสมน�้ำส้มสายชูกดอัดเป็นซูชิ เราสามารถเอร็ดอร่อยไป
กับรสชาติที่แตกต่างกันออกไปของซูชิปลาเทราท์ที่ขายตามร้านต่างๆ

◀ปลาดิบสไลซ์ปรุงรสด้วยสาหร่าย
ปลาและอาหารทะเลประเภทอื่นๆ ถูกน�ำมาเป็นไส้แซนด์วิชที่แทรกไว้ระหว่างแผ่น
สาหร่าย และทิ้งไว้ซักระยะให้รสชาติของสาหร่ายซึมเข้าไปในตัววัตถุดิบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับปลาขาวที่เข้ากันได้ดีกับ
สาหร่าย จนท�ำให้มันเป็นที่นิยมเป็น
อย่างมาก

ปลาหางเหลือง▶︎
หนึ่งในรสชาติที่ดีที่สุดแห่งฤดูหนาวจากอ่าวโทยามะ เจ้า “ฮิมิ ปลาหางเหลืองแห่งฤดูหนาว” ที่มีเนื้อ
แน่นๆ แต่แทรกตัวด้วยไขมัน ถือว่าเป็นปลาเกรดดีที่มีชื่อเสียงชนิดหนึ่ง

ข้าวโทยามะ

ข้าวโทยามะเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของคุณภาพที่ยอดเยี่ยม เนื่องด้วยเป็นข้าวที่ปลูกด้วยน�้ำที่ละลายมาจากหิมะ
บนเทือกเขาอัลไพล์แห่งญี่ปุ่นตอนเหนือ และดินที่อุดมสมบูรณ์ในอุณหภูมิที่เหมาะสม

◀ฟุ-ฟุ-ฟุ
เป็นข้าวที่ให้รสชาติที่อร่อยมาก กลมกล่อมและมีรสหวาน
นอกจากนี้ ยังเป็นข้าวที่ไม่แข็งและยังคงรสชาติไว้ได้นาน
ดังนั้นจึงเป็นข้าวที่เหมาะกับการท�ำข้าวปั้นและซูชิ

◀ชาบูชาบู เจ้าปลาหางเหลือง

สาเกท้องถิ่นโทยามะ▶︎
ในโทยามะมีบ่อน�้ำพุจ�ำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นบ่อน�้ำพุที่สามารถน�ำน�้ำมาผลิตเป็นสาเกท้องถิ่นที่ให้รสชาติ
สะอาดและดีเป็นอย่างมาก

เป็นวิธีการกินที่เลอค่าในการเอร็ดอร่อยไปกับรสชาติของเจ้าปลาหางเหลือง
โดยการเอาปริมาณไขมันออกให้เพียงพอต่อการทาน

◀หมึกหิ่งห้อย
หมึกหิ่งห้อยจากอ่าวโทยามะจะมีตัวอวบอ้วน
และเนื้อแน่นๆ รวมทั้ง ยังมีเครื่องในที่อุดม
สมบูรณ์จึงถือว่าเป็นหมึกชั้นยอดมาก อีกทั้ง
เนื่องจากหมึกหิ่งห้อยเป็นอาหารที่เน่าเสียได้
ง่ายจึงหาโอกาสกินดิบได้ค่อนข้างยาก ดัง
นั้น จงหาโอกาสไปกินซาชิมิหมึกหิ้งห้อยสัก
ครั้งที่อ่าวโทยามะ

ตลาดชินมินาโตะ คิตโตะคิโตะ

เมืองอิมิซุ

ถนนฮิมิ บันยะ

C-1

ที่นี่เป็นตลาดที่จัดจ�ำหน่ายอาหารทะเลสดมากมายที่น�ำมาจากท่าเรือชินมินา
โตะ อาทิ กุ้งแก้ว และปูหิมะแดง เป็นต้น

ทัวร์ร่องเรือชมหมึกหิ่งห้อย (ปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนพฤษภาคม)

เมืองนาเมริคาวะ

E-2

▶︎

• 20 นาที ขับจากด่าน โคซุกิ ไอซี บนทางด่วนโฮคุริคุ
• 40 นาที โดยรถบัส โทยามะ บูริ-คานิ จากสถานี เจอาร์ โทยามะ และลงที่ป้าย ชินมินาโตะ คิตโตะคิโตะ อิจิบะ

เมืองฮิมิ

B-1

ที่นี่มีร้านอาหารจ�ำนวนมากที่ให้บริการจานพิเศษของฮิมิ และร้านต่างๆ ที่
จ�ำหน่ายอาหารทะเลสดๆ จากอ่าวโทยามะ
• 5 นาที ขับจากสถานี เจอาร์ ฮิมิ หรือ 8 นาที ขับจากด่าน ฮิมิ ไอซี บนทางด่วน โนเอะสึ
• 90 นาที โดยรถบัส โทยามะ บูริ-คานิ จากสถานี เจอาร์ โทยามะ และลงที่ป้าย ฮิมิ บันยะ-ไก
• 35 นาที โดย วากุ-ไลน์เนอร์ จากสถานี เจอาร์ ชิน-ทาคาโอกะ และลงที่ป้าย ฮิมิ บันยะ-ไก

ดูการจับหมึกหิ่งห้อยจากเรือน�ำเที่ยว และสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับวิวที่ตื่นตาตื่นใจ
ของเหล่าหมึกหิ่งห้อยที่เปล่งแสงลึกลับระยิบระยับเต็มไปหมด
ต้องส�ำรองที่นั่ง
วันเริ่มต้นและจบทัวร์จะแตกต่างกันไปทุกปี

สถานีข้างถนน “คัมออนพาร์กชินมินาโตะ”

เมืองอิมิซุ

C-2

ที่นี่ เมนูต่างๆ ของกุ้งแก้วและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมีบริการและจัดจ�ำหน่าย
นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีแฮมเบอร์เกอร์และข้าวที่ราดหน้าด้วยกุ้งแก้วที่ถือว่าเป็น
เมนูยอดนิยมไว้บริการ
• 10 นาที ขับจากด่าน โคซุกิ ไอซี บนทางด่วนโฮคุริคุ

▲กุ้งแก้วญี่ปุ่น

▲ปูหิมะแดง

กุ้งแก้วใสสีชมพูที่สวยงามชนิดนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฉายา
อัญมณีแห่งอ่าวเมืองนาเมริคาวะ อ่าวโทยามะเป็นเพียงที่เดียวเท่านั้นที่สามารถ
ผลิตกุ้งแก้วในจ�ำนวนที่มากพอเพื่อการค้า คล้ายๆ กับซาชิมิ กุ้งแก้วสามารถ
น�ำไปแปรรูปที่จะให้เนื้อนุ่มๆ รวมทั้งยังสามารถน�ำไปเมนูทอดกรอบก็อร่อย
ด้วยเช่นกัน

ปูหิมะแดงจากอ่าวโทยามะมีทั้งความนุ่ม และอร่อยชุ่มน�้ำ รวมทั้งรสหวาน
กลมกล่อม ในท่าประมงชินมินาโตะ เราสามารถเพลิดเพลินไปกับโอกาสที่หาได้
ค่อนข้างยากนั่นก็คือการชมการประมูลในช่วงกลางวัน
ต้องส�ำรองที่นั่ง (ปิดในบางครั้ง)

สถานีชายทะเล “ชินคิโระ”

เมืองอูซุ

สถานีปลา “อิคุจิ”

E-1

ที่นี่มีอาหารทะเลสดๆ ไว้บริการและจ�ำหน่าย รวมทั้ง ยังมีผลิตภัณฑ์ท้อง
ถิ่นไว้จัดจ�ำหน่ายอีกด้วย นอกจากนี้ ในทุกๆ วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุด
ราชการ จะมีการท�ำบาร์บีคิวอาหารทะเล
• 10 นาที ขับจากด่าน อูซุ ไอซี บนทางด่วนโฮคุริคุ

ฤดูกาลตางๆ แหงการบริโภคปลาจากอาวโทยามะ

เมืองคุโรเบะ

E-1

ที่นี่มีอาหารทะเลสดๆ และของที่ระลึกจ�ำหน่าย รวมทั้ง มีซูชิและ
บาร์บีคิวไว้บริการ
• 30 นาที โดยรถบัสจากสถานี เจอาร์คุโรเบะ-อุนะซึกิออนเซ็น
• 15 นาที ขับจากด่าน คุโรเบะ ไอซี บนทางด่วนโฮคุริคุ

*ชวงเวลาโดยประมาณในการทำประมง
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ปลาหางเหลือง (ต.ค. - ก.พ.)

ปลาหางเหลือง (ต.ค. - ก.พ.)

ปูหิมะแดง (ก.ย. - พ.ค.)

ปูหิมะแดง (ก.ย. - พ.ค.)

หมึกหิ่งหอย (มี.ค. - มิ.ย.)
กุงแกว (เม.ย. - พ.ย.)

ซัปโปโร
ตาเหลียน

นากาวกะ

เซี่ยงไฮ

นากาโอกะ เจซีที

อิโทอิกาวา

รางรถไฟไอโนะคาเซะ โตยามา
ทางดวนโนเอะสึ โทยามา

นากาโน

คานาซาวา

ฮค

มิโนเซคิ เจซีที

สึรุกะ

ทางด

วนโจ

โอคายา เจซีที

ทาคายามา

ทาคาซากิ

ชิน-

เอสึ

ทางด

ายามา

วนโช

ซุรุนไม ะ ไมบาระ เจซีที
อิจิโนะมิยะ เจซีที
ว

ด
ทาง วาคาส
ดวน
ทาง มอิชิน
ไมบาระ
นาโกยา
เ

ฟูจิโอกะ เจซีที

โอมิยะ

โทคิ เจซีที

โท

โตเกียว
ฮาเนดะ

ทางดวนโทเมอิ

โตโยตา เจซีที

โทไคโดะชินคันเซน

ชิซุโอกะ

เกียวโต

โอซากา

บริการขนสงมวลชนอาจหยุดใหบริการเนื่องดวยการแพรระบาดของโควิด-19 กรุณาตรวจสอบขอมูลการใหบริการลาสุด

โดยรถไฟ
คุโรเบะอูนะซุคิออนเซน

โฮคุริคุ ชินคันเซน (ฮาคุทาคะ): 2 ชั่วโมง 19 นาที (เร็วที่สุด)
โฮคุริคุ ชินคันเซน (ฮาคุทาคะ): 2 ชั่วโมง 42 นาที (เร็วที่สุด)

โตเกียว

ชิน-ทากาโอกะ

โฮคุริคุ ชินคันเซน (คากายาคิ, ฮาคุทาคะ): 2 ชั่วโมง 8 นาที (เร็วที่สุด)

โทยามา

เสนโฮคุริคุโดยผานเสนโคเซอิ (ธันเดอรเบิรด) (เปลี่ยนเสนที่คานาซาวา) +
โฮคุริคุ ชินคันเซน (ฮาคุทาคะ): 3 ชั่วโมง 19 นาที (เร็วที่สุด)

ชิน-โอซากา

คุโรเบะอูนะซุคิออนเซน

เสนโฮคุริคุโดยผานเสนโคเซอิ (ธันเดอรเบิรด) (เปลี่ยนเสนที่คานาซาวา) +
โฮคุริคุ ชินคันเซน (ฮาคุทาคะ & สึรุกิ): 2 ชั่วโมง 52 นาที (เร็วที่สุด)

ชิน-ทากาโอกะ

เสนโฮคุริคุโดยผานเสนโคเซอิ (ธันเดอรเบิรด) (เปลี่ยนเสนที่คานาซาวา) +
โฮคุริคุ ชินคันเซน (คากายาคิ, ฮาคุทาคะ, สึรุกิ): 3 ชั่วโมง (เร็วที่สุด)

โทยามา

โทไคโดะ ชินคันเซน (ฮิคาริ, โคดามะ) (เปลี่ยนเสนที่ไมบาระ) +
เสนโฮคุริคุ (ชิราซากิ) (เปลี่ยนเสนที่คานาซาวา) +
โฮคุริคุ ชินคันเซน (ฮาคุทาคะ, สึรุกิ): 3 ชั่วโมง 13 นาที (เร็วที่สุด)
โทไคโดะ ชินคันเซน (ฮิคาริ, โคดามะ) (เปลี่ยนเสนที่ไมบาระ) +
เสนโฮคุริคุ (ชิราซากิ) (เปลี่ยนเสนที่คานาซาวา) +
โฮคุริคุ ชินคันเซน (ฮาคุทาคะ, สึรุกิ): 2 ชั่วโมง 51 นาที (เร็วที่สุด)
เสนทาคายามา (เห็นวิวมุมกวางของฮิดะ): 3 ชั่วโมง 47 นาที (เร็วที่สุด)
โทไคโดะ ชินคันเซน (ฮิคาริ, โคดามะ) (เปลี่ยนเสนที่ไมบาระ) +
เสนโฮคุริคุ (ชิราซากิ) (เปลี่ยนเสนที่คานาซาวา) +
โฮคุริคุ ชินคันเซน (คากายากิ, ฮาคุทาคะ, สึรุกิ): 2 ชั่วโมง 56 นาที (เร็วที่สุด)

นาโกยา

คุโรเบะอูนะซุคิออนเซน
ชิน-ทากาโอกะ
โทยามา

โดยเครื่องบิน
1 ชั่วโมง/ไป-กลับ
4 รอบตอวัน

สนามบินฮาเนดะ

2 ชั่วโมง 25 นาที

2 ชั่วโมง 20 นาที
สนามบินโทยามา
1 ชั่วโมง 40 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที/ไป-กลับ คิโตะคิโตะ
สนามบินใหมจิโทเสะ (ซัปโปโร) 1 รอบตอวัน
3 ชั่วโมง

ตาเหลียน
เซี่ยงไฮ
โซล
ไทเป

โดยรถยนตสวนตัวหรือรถบัสดวน
จากโตเกียว
จากโอซากา
จากนาโกยา

โดยรถยนตสวนตัว: 4 ชั่วโมง 50 นาที (ผานเสนทางดวนคันเอสึ, ทางดวนโจเอสึและทางดวนโฮคุริคุ)
รถบัสดวน: 6 ชั่วโมง 30 นาที (สถานีรถบัสชินจูกุ) /
สถานีอิเคะบุคุโระประตูทางออกงตะวันออก-สถานีโทยามา)
โดยรถยนตสวนตัว: 4 ชั่วโมง 15 นาที (ผานเสนทางดวนเมอิชินและทางดวนโฮคุริคุ)
รถบัสดวน: 5 ชั่วโมง 35 นาที (รถบัสเที่ยงคืน: 8 ชั่วโมง) (สถานีรถบัสฮันคูว ซัมบังไก-สถานีโทยามา)
โดยรถยนตสวนตัว: 3 ชั่วโมง (ผานเสนทางดวนเมอิชิน, โทไค โฮคุริคุและทางดวนโฮคุริคุ)
รถบัสดวน: 3 ชั่วโมง 40 นาที (สถานีรถบัสนาโกยา เมอิเทะสึ-สถานีโทยามา)

ขอมูลทองเที่ยวโทะยามา

วิจัย

“บริการขอมูลขาวสารการทองเที่ยวในโทยามา” (ขอมูลทองเที่ยวโทะยามา)

จังหวัดโทยามา

น

คันเซ

ิน
โฮคุช

เนริมะ ไอซี

เสนโทค

ทางดวนโฮคุริคุ

ฟุกุย

เอจิโกะยูซาวา

โคโชคุ เจซีที

โทยามา

โอยาเบะ-โทนามิ เจซีที

ทางดวนโทไค-โฮคุริคุ

โ
เสน

โจเอสึ เจซีที

คุโรเบะ-อูนะซุคิออนเซน

ชิน-ทาคาวกา
ุริคุ

เสนโฮคุโฮคุ

โจเอสึชินคันเซน

โฮคุริคุ ชินคันเซน นาโอเอะสึ

ไทเป

ทางดวนคันเอสึ

โซล

สุอิตะ เจซีที

นิอิกาตา

พิมพดวยวิธีการไมใชน้ำ
ที่เ¤นมิตรตอธรรมชาติดวยการใชหมึกพิม
พที่พัฒนามาจากสารสกัดน้ำมันที่ไดจากพืชผัก

2021.3

