
เชิญชวนใหมาสัมผัสกับธรรมเนียมที่สืบทอดกันมา

Dragon Course【เสนทางมังกร】

Model route วิธีการเดินของเสนทางมังกร
วันที่ 1

วันที่ 7

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5

วันที่ 6

เดินเลนที่นาโกยะ

เดินเลนที่วาจิมะ

สถานีเมเท็ตสึนาโกยะ
หรือโรงแรม พักคางคืนที่นาโกยะ

พกั คา งคืนที่เกะโระ

สถานีเกะโระ

สถานีมิโนะโอตะ

สถานีมิโนะโอตะ

สถานีชินอุนุมะ

สถานีอุนุมะ

สถานีวาจิมะ

รถไฟดวน

สายเมเทต็ ส（ึ30นาที）

รถไฟดวน
สายเมเท็ตสึ

ึ
（30นาท）ี

รถไฟสาย
เมเท็ตสึ

（5นาที）

รถไฟ JR

（10นาที）

รถไฟดวน JR
（60นาที）

รถไฟสาย
นาการากาวะ
（20นาที）

รถไฟ
สายนาการากาวะ

（10m）

รถไฟสาย
นาการากาวะ

（35นาที）

รถไฟสาย
นาการากาวะ

（90นาที）

รถไฟสาย
นาการากาวะ
（90นาที）

รถบสั ลีมซู ีน

（90นาที）

รถบสั แท็กซี่ฟุรุซาโตะ（35นาที）

รถบัส

（40นาที）
รถบัส

（140นาท）ี

รถบสั ลีมซู ีน（40นาที）

รถไฟโนโตะ

（40นาท）ี

สนามบิน
นานาชาติจูบุ

เดินเลนที่ทาคายามะ
เดินเลนที่บอน้ำรอน
เกะโระ พักคางคืนที่ทาคายามะ

รถไฟดวน JR（45นาที）สถานีเกะโระ

สถานีเมเท็ตสึนาโกยะ

สถานีเซคิ

สนามบินโนโตะซาโตยามา ไปโตเกียว

เดินเลนที่เซคิ

เดินเลนที่กุโจ

เดินเลนที่
มิโนะ

เดินเลนท่ีอินุยามะ
สถานีกุโจฮาจิมงั

สถานีมิโนะ

สถานีอินุยามะ

สถานีอานะมิซุ

สถานีวาจิมะ

สถานีวาคุระออนเซน สถานีคานาซาวะ สนามบินโคมัตสึ

สถานีทาคายามะ

เดินเลนที่โทยามะหรือทาคาโอกะเดินเลนที่ทาคายามะ พักคางคืนที่โทยามะ

รถไฟดวน JR（90นาที）

รถบัสดวน（145นาท）ี

รถบัสดวน（65นาที）

สถานีทาคายามะ

สถานีโทยามะ

เดินเลนที่คานาซาวะ พักคางคืนที่คานาซาวะ

รถไฟชินคันเซ็นสายโฮคุริค（ุ25นาที）สถานีโทยามะ

สถานีคานาซาวะ

เดินเลนที่บอน้ำรอนวาคุระเดินเลนที่คานาซาวะ บอน้ำรอนวาคุระที่พัก

รถไฟทองเที่ยว JR

"รถไฟฮะนะโยะเมะโนะเรน"

（90นาที）

สถานีคานาซาวะ

สถานีวาคุระออนเซน

อาหารแนะนำ

วาคุระออนเซน▶ วาจิมะวันที่ 7

 เดินเลนที่วาจิมะ[เชน ตลาดตอนเชา หอจดั แสดงคิริโกะสัมผัสประสบการณการระบายสีวาจิมะ นาขนั บนั ได ชิโระโยะเนะเซนไมดะ]

อาหารนาโกยะ (ป กไกทอด) อาหารจากเน้ือววั ฮิดะ ซูชิจากอาวโทยามะ ขนมญ่ีปุนของคานาซาวะ

นาโกยา (นาโกยาที่พัก)วันที่ 1

เดินเลนที่นาโกยะ[เชน ปราสาทนาโกยะ โอเอซิส 21 เสาสงสญั ญาณทีวี ยา นรานคา โอสุ ศาลเจา โอสุคนั นง อาคารที่ระลึกเทคโนโลยอี ุตสาหกรรมของโตโยตา โนะริทะเคะโนะโมะริ]

อาหารแนะนำ อาหารนาโกยะ (ขา วหนา ปลาไหลฮิตสึมาบชู ิ หมทู อดมโิ ซะคตั สึ อุดง ตุนมโิ ซะ ปกไกทอด คิชิเมน เปนตน )

นาโกยา ▶ อินุยามะ ▶ เซคิ ▶ มิโนะ ▶ ที่กุโจ ▶ เกะโระ（พักคางคืนที่เกะโระ）วันที่ 2

【เสน ทาง①】เดินเลนที่อินุยามะ[เชนปราสาทอินุยามะสัมผัสประสบการณKARAKURI]→ เดินเลนที่เซคิ[เชนพิพิธภัณฑดาบโบราณเซะคิอาคารจดั แสดงของมีคม]→ 

　　　　　  เดินเลนที่ มิโนะ [เชนดูบานเมือง ที่อดุ ะสึโนะอะงะรุ และที่อาคารจัดแสดง กระดาษญี่ปุน(สัมผัส ประสบการณการทาํ กระดาษญี่ปุน]

【เสน ทาง②】เดินเลนที่อินุยามะ[เชนปราสาทอินุยามะสัมผัสประสบการณKARAKURI]→ เดินเลนที่กุโจ[เชนสถานจัดแสดงกุโจฮะจิมัง สัมผัสประสบการณทำอาหารตัวอยาง]

อาหารแนะนำ ปลาอะยุ ไกผดั เคอิจงั เปนตน

เกะโระ ▶ ทาคายามะ（พักคางคืนที่ทาคายามะ）วันที่ 3

เดินเลนท่ีบอน้ำรอนเกะโระ [เชนบอน้ำรอนแชเทา หมูบา นเกะโระออนเซ็นกสั โช]→ เดินเลนท่ีทาคายามะ[อยางเชนบานเมืองสมัยเกา สะพานนะคะบะชิ หอจัดแสดงขบวนแหเทศกาลทาคายามะ หมูบานฮิดะมินโซะคุ

 "ฮิดะโนะซะโตะ" สัมผัสประสบการณลองชิมสุราและโรงหมักสุรา]

อาหารแนะนำ เนื้อวัวฮิดะ โฮบะมิโซะ ทาคายามะราเมน เปนตน

ทาคายามะ▶ ทาคายามะ,โทยามะ（พักคางคืนที่โทยามะ）วันที่ 4

เดินเลนที่ทาคายามะ[เชนตลาดเชา ]→ เดินเลนที่โทยามะหรือทาคาโอกะ[เชนสวนฟุกันอุนกะคันซุย วัดซุยริวจิ เมืองคะนะยะ พระพุทธรูปองคใหญทาคาโอกะ ชมโรงงานหลอเหล็ก]

อาหารแนะนำ ซูชิจากอาวทาคายามะ อาหารสมุนไพร เปนตน

โทยามะ▶ คานาซาวะ（พักคางคืนที่คานาซาวะ）วันที่ 5

เดินเลนที่คานาซาวะ[เชนสวนเคนโระคุ สวนปราสาทคานาซาวะ ถนนรานชาฮิกะชิ สัมผัสประสบการณทำขนมญี่ปุน การปดทองคำเปลว หอศิลปศตวรรษที่ 21]

อาหารแนะนำ อาหารคากะ ปูคาโนะ ขนมญี่ปุน เปนตน

คานาซาวะ▶ วาคุระออนเซน（บอน้ำรอนวาคุระที่พัก）วันที่ 6

เดินเลนท่ีคานาซาวะ[เชนท่ีตลาดโอมิ]→ เดินเลนท่ีบอนาํ รอนวาคุระ[เชาจกั รยานปนเลน เดินทามกลางแสงจนั ทร พิพิธภณั ฑส ตั วน าํ โนะโทะจิมะ]

อาหารแนะนำ โนโตะดง เปนตน

เสน ทาง ①

เสน ทาง ②
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Model route Guide

เส นทางมงักร

แหลงทองเที่ยวของโชริวโดมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ

คอรสโชริวโดเปนคอรสที่ตัดขวางจากใตขึ ้นเหนือกลางหมูเกาะญี่ปุ น ที่กลาวไดวาเปน

"คอรสที่มีรูปลักษณเปนมังกร" เปรียบเสมือนการเอาคาบสมุทรโนโตะดั่งหัวของมังกร

ที่กำลังทะยานจากบริเวณเมืองใหญที่สุดในบริเวณนี้อยางนาโกยะขึ้นสู ทองฟา

ที่ซึ ่งคุณจะสามารถเพลิดเพลินไปกับบอหนารอนชื่อดังอยางบอน้ำรอนเกะโระและบอน้ำรอนวาคุระ

และจะไดสัมผัสกับวัฒนธรรมดั้งเดิมเชน หัตถกรรมทองคำเปลว ชางฝมือทำดาบซามูไร 

ขบวนแหตุ กตาคะระคุริ

และงานเทศกาล เปนตน โดยเริ ่มจากฝงมหาสมุทรแปซิฟกผานพื้นที่ภูเขาสูดานของทะเลญี่ปุ น

มาสัมผัสธรรมชาติที ่เต็มไปดวยความหลากหลาย บานเมือง อาหารการกิน และวัฒนธรรมดวยกัน

เส นทางมงักร

Great Nature Course

เสนทางที่สามารถสัมผัสไดถึงความยิ่งใหญ
และการจัดการของ "ธรรมชาติ" อยางเชนอัลไพน
แนวหิน ทะเลสาบเกาแก

Nostalgic Course

พบกับประเทศญี่ปุ นในอดีต เปนเสนทาง
ที่จะไดสัมผัสกับ "จิตวิญญาณของชาวญี่ปุ น"

Ukiyo-e Course

เสนทางที่สัมผัสประสบการณการสรางสรรคผลงาน
และปราสาทของซามุไรในยุคที่วาด "ภาพอุกิโยะ"

TH

Dragon Course
เชิญชวนใหมาสัมผัสกับ
ธรรมเนียมที่สืบทอดกันมา

Greatnature Course
สัมผัสกับธรรมชาติที ่แทจริง ทองเที่ยว
ไปยังอัลไพนและเสาะหาความเกาแก

Ukiyoe Course
สัมผัสประสบการณจริงของวัฒนธรรมซามุไร
ทักษะและขนบธรรมเนียมประเพณี

Nostalgic Course
ทองเที่ยวไปยังมรดกโลกและไปยังอิเซะที่เปน
 "จิตวิญญาณและบานเกิดของชาวญี่ปุ น"


