
รถไฟ JR

（50นาที）

สถานีนาโกยะ

สถานีเซคิกาฮาระ

รถไฟ JR

（40นาที）

สถานีกามาโกโอริ

สถานีนาโกยะ

สัมผัสประสบการณวัฒนธรรมซามุไร เทคนิคแบบดั้งเดิมที่แทจริง

Ukiyo-e Course 【คอรสอุกิโยะ】

Model route วิธีการเดินของเสนทาง Ukiyo-e

อาหารแนะนำ

เก๊ียวซา (ฮามามตั สึ) ปลาไหล (ฮามามตั สึ) อาหารนาโกยะ (ป กไกทอด) อาหารนาโกยะ (อุดง ตุนมิโซ)

วันที่1

วันที่3

วันที่4

วันที่5

วันที่2

เคเบิลเอนเรียวจิ

รถรางซากาโมโตะ

(เที่ยวละ 10 นาที)

พักคางคืนที่ฮิโคเนะ

รถไฟ JR
รถบัสเชื่อม

（10นาท）ี รถไฟ JR

（20นาที）
รถไฟ JR

（20นาที）

โอซากา /เกียวโต

โตเกียว

ลองเรือมิชิแกนครูซ บิวาโกะ

（80นาที/60นาท）ี

เดินเลนที่ฮิโคเนะ

เดินเลนที่นากาฮามะ

รถไฟ JR

（40นาที）

รถไฟ JR

（60นาที）

สถานีฮิโคเนะ
สถานีนากาฮามะ

สถานีนากาฮามะ

เดินเลน
ที่ลากนู าเทนบอส

พักคางคืนที่

หมูบานบอน้ำรอน

กามาโกโอริ

เดินเลน

ที่เซคิกาฮาระ

เดินเลนที่นาโกยะ

รถไฟ JR

（40นาท）ี

สถานีเซคิกาฮาระ

สถานีฮิโคเนะ สถานีไมบะระ

สถานีนุมาซุ

สถานีฟจู ิ

สถานีฟจู ิ

สถานีโอกะคิ

รถไฟ

สายวงิ วนรอบเมือง
ไอจิ

（35นาที）

รถไฟ

สายวง ิวนรอบเมือง
ไอจิ

（35นาท）ี

สถานีโอกาซาคิ

สถานีชินโตโยตะ

รถไฟ JR

（25นาที）

รถไฟชินคนั เซ็น
สายโทไคโด

（15นาที）

สถานีโตโยฮาชิ

สถานีโตโยฮาชิ

สถานีโอกาซาคิ

เดินเลนที่โตโยตะ เดินเลนที่โอกาซาคิ
รถไฟ JR

（10นาท）ี

สถานีชินโตโยตะ
名
古
屋
駅

名
古
屋
駅

สถานีโอกาซาคิ

สถานีกามาโกโอริ

เดินเลนมรดกโลก
 "วัดฮิเอซันเอนเรียะคุจิ"

เดินเลนที่ฮามะมัตสึ
ฮามะมัตสึ

ที่พัก

รถไฟ JR

（70นาที）

สถานีโกเทนบะ

สถานีฟูจิโนะมิยะ

รถบสั

（85นาที）

รถบสั

（15นาที）

รถบสั รถบสั
เดินเลนที่ฟูจิซังเซโระคุ

เดินเลน
ที่โกเทนบะพรีเมี่ยม

 เอาทเลท

รถไฟ JR

（60นาท）ี

名
古
屋
駅

สถานีฟูจิโนะมิยะ

สถานีชิสุโอกะ

รถไฟชินคนั เซ็น
สายโทไคโด

（25นาท）ี

สถานีชิสุโอกะ

名
古
屋
駅

สถานีฮามามตั สึ

เดินเลนที่ชิสุโอกะ พักคางคืนที่ชิสุโอกะ

มรดกโลก"วัดฮิเอซันเอนเรียะคุจิ" ▶ นากาฮามะ ▶ ฮิโคเนะ (พักคางคืนที่ฮิโคเนะ)วันที่1

【เสน ทาง①】เดินเลนมรดกโลก"วัดฮิเอซันเอนเรียะคุจิ" → เดินเลนที่ฮิโคเนะ[เชนปราสาทฮิโคเนะ สัมผัสประสบการณการเปาแกว]

【เสน ทาง②】เดินเลนมรดกโลก"วัดฮิเอซันเอนเรียะคุจิ" → เดินเลนที่นากาฮามะ[เชนมุเบียวทังเมะกุริ คุโรคาเบะสแควร]

อาหารแนะนำ โซบะ อาหารจากเนื้อวัวโออุมิฮิโคเนะดง เปนตน

เซคิกาฮาระ▶นาโกยา▶กามาโกโอร（ิพักคางคืนที่หมูบานบอน้ำรอนกามาโกโอริ）ิวันที่2

เดินเลนที่เซคิกาฮาระ[สมรภูมิรบเซคิกาฮะระ20 จุดที่ถูกเลือก] → 

เดินเลนที่นาโกยะ[เชน ปราสาทคิโยะสุ ปราสาทนาโกะยะ (นาโกยะโอะโมะเทะนะชิบุชโชไท)  หอแสดงลีเนียร ทางรถไฟ โอเอซิส 21 เสาสงสัญญาณทีวี อาคารที่ระลึกเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมของโตโยตา โนะริทะเคะโนะโมะริ] → เดินเลนที่ลากูนาเทนบอส

อาหารแนะนำ อาหารนาโกยะ (ขาวหนาปลาไหลฮิตสึมาบูชิ หมูทอดมิโซะคัตสึ อุดงตุนมิโซะ ปกไกทอด คิชิเมน เปนตน)

ชิซูโอกะ（พักคางคืนที่ชิสุโอกะ）วันที่4

เดินเลนที่ชิสุโอกะ[เชนหอศิลปโทไคโดฮิโรชิเกะศาลเจาคุโนซัง โทโชกู มรดกโลกมิโฮะโนะมัตสึบะระ]

อาหารแนะนำ โอเด็งชิสุโอกะ กุงซากุระ เปนตน

5日目
ฟูจิ/ฟูจิโนะมิยะ▶โกเทนบะ

เดินเลนที่ฟูจิซังเซโระคุ[เชนมรดกโลก "ภูเขาไฟฟูจิ"ศาลเจาเซนเก็งไทฉะปนภูเขาไฟฟูจิ (เชนคอรสสำหรับครอบครัว 2 ชม.)]

→เดินเลนที่โกเทนบะพรีเมี่ยมเอาทเลท

อาหารแนะนำ ยากิโซบะฟูจิโนะมิยะ มิคุริยะโซบะ เปนตน

โตโยตา▶โอกาซาคิ▶ฮามามตั ส（ึฮามะมัตสึที่พัก）วันที่3

เดินเลนที่โตโยตะ [หอประชุมโตโยตาชมโรงงานโตโยตามอเตอรส] →เดินเลนที่โอกาซาคิ [เชนปราสาทโอกาซาคิฮัทโจมิโซะโนะเคียว]

→ เดินเลนที่ฮามะมัตสึ[เชนหอประวัติศาสตรซูซูคิไมซะคะชุคุวะคิฮนจินพิพิธภัณฑเครื่องดนตรีเมืองฮามะมัตสึปราสาทฮามะมัตสึทะเลสาบฮะมะนะฮามะมตั สึฟลาวเวอรพารค]

อาหารแนะนำ อาหารที่ใชมิโซะ ปลาไหลฮามามัตสึ เกี๊ยวซาฮามามัตสึ

วันที่5

（
1 ชม. จากโอซากา )

（
20 นาที จากเกียวโต）

รถบัสเชื่อม

（10นาที） รถบสั

（5นาที）

รถบัส

（5นาที）

สถานีฮิเออิซันซากาโมโตะ

สถานีฮิเออิซันซากาโมโตะ

สถานีเคเบิลซากาโมโตะ

ทาเรือโอสึ

สถานีโอสึ

สถานีโอสึ

ทาเรือโอสึ

เสน ทาง①

เสน ทาง②



http://shoryudo.go-centraljapan.jp/

国土交通省　中部運輸局
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Central Japan Tourism Promortion Association

国土交通省　北陸信越運輸局
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Hokuriku-Shin'etsu District Transport Bureau

Model route Guide

แหลงทองเที่ยวของโชริวโดมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ ในยุคสมัยใหมตอนตน 

ทางหลวงโตไคโดที่เชื ่อมระหวางเมืองเอโดะและเกียวโตเขาดวยกัน เรียงรายไปดวยสถานีรายทาง 53 แหง 

ไดถูกนักวาดภาพที่ไดรับอิทธิพลจากนักวาดภาพจากตะวันตกอุตะกาวะ ฮิโระชิเกะ รังสรรคออกมาเปน 

"ภาพอุกิโยะ" คอรสอุกิโยะคือเสนทางเยี ่ยมชมสมรภูมิรบประวัติศาสตรและปราสาทของซามูไรนักรบผูยิ ่งใหญ  3 คน

รวมถึงโทะคุกะวะ อิเอะยะสุผู นำสันติสุขมาสูประเทศญี่ปุ น ผานมุมมองของฮิโระชิเกะที่อยู รอดจากยุคแหงสงคราม 

รวมสัมผัสกับประสบการณนั ่งรถไฟชินคันเซนที่วิ ่งเลียบทางหลวงโตไคโดในยุคสมัยใหมตอนตน

และอุตสาหกรรมงานฝมือ

คอร สอกุ โิยะ

คอร สอกุ โิยะ

TH

Nostalgic Course

พบกับประเทศญี่ปุ นในอดีต เปนเสนทาง
ที่จะไดสัมผัสกับ "จิตวิญญาณของชาวญี่ปุ น"

Great Nature CourseDragon Course

"เสนทางที่เปนสัญลักษณของโชริวโด" 
เปรียบเสมือนการเอาคาบสมุทรโนโตะดั่งหัวของมัง
กรที่กำลังทะยาน

เสนทางที่สามารถสัมผัสไดถึงความยิ่งใหญ
และการจัดการของ "ธรรมชาติ" อยางเชนอัลไพน
แนวหิน ทะเลสาบเกาแก

Dragon Course
เชิญชวนใหมาสัมผัสกับ
ธรรมเนียมที่สืบทอดกันมา

Greatnature Course
สัมผัสกับธรรมชาติที ่แทจริง ทองเที่ยว
ไปยังอัลไพนและเสาะหาความเกาแก

Ukiyoe Course
สัมผัสประสบการณจริงของวัฒนธรรมซามุไร
ทักษะและขนบธรรมเนียมประเพณี

Nostalgic Course
ทองเที่ยวไปยังมรดกโลกและไปยังอิเซะที่เปน
 "จิตวิญญาณและบานเกิดของชาวญี่ปุ น"


