
สถานีเคยาคิไดระ

รถไฟ
สายโทยามะจิเท็ตสึ

（60นาที）

เดินเลนที่เสนทางทะเทะยะมะ คุโรเบะ อัลไพน 

เดินเลนที่อุโอซุ

Great Nature Course 【คอรสธรรมชาติเกรทเนเจอร】

Model route วิธีการเดินของเสนทาง Great Nature

พักคางคืนที่บอน้ำรอนอุนะสึคิ
[ชมพระจนั ทร หุบเขาลึกคุโรเบะ]

รถบสั

（25นาท）ี

รถบัส
ไฟฟ าอุโมงคคันเดน

（15นาท）ี

รถเคเบิลคุโรเบะ

（5นาที）

กระเชาทาเทะยามะ

（10นาที）

รถบัสไฟฟา
อุโมงคทาเทะยามะ

（10นาที）

รถเคเบิลทาเทะยามะ

（10นาที）

รถไฟสายโทยามะจิเท็ตสึ

（135นาท）ีหมูบา นบอนาํ รอนโอมาจิ

โออุกิซาวะ

เขื่อนคุโรเบะ

ทะเลสาบคุโรเบะ

คุโรเบะไดระ

ไดคนั โบ

สถานีทาเทะยามะ

สถานีเทราดะ

รถบัสทาเทะยามะโคฮาระ

（50นาที）

มุโรโด

บิโจไดระมิดากะฮาระ

สถานีบอนาํ รอนอุนะสึคิ

เดินเลนที่นากาโนะ

หมูบานบอน้ำรอนโอมาจิ

ที่พัก

รถไฟชินคนั เซ็นสายโฮคุริคุ

（85นาท）ี

รถบสั

（70นาที）
โตเกียว

สถานีนากาโนะ

ชินาโนะโอมาจิ

นากาโนะ

เดินเลนที่โทยามะ

พักคางคืนที่บอน้ำรอนอาวาระ

รถไฟสาย
โทยามะจิเท็ตสึ

（40นาที）

เดิน（5นาท）ี รถไฟชินคันเซ็น

สายโฮคุริค（ุ25นาที）

รถไฟดวน JR

（35นาที）

สถานีชินอุโอสุ

สถานีรถไฟโทยามะ

สถานีอุนะสึคิออนเซน

สถานีบอนาํ รอนอุนะสึคิ

สถานีอาวาระออนเซ็น

สถานีคานาซาวะ

สถานีโทยามะ

อาหารแนะนำ

ดัมคาเร ซูชิจากอาวโทยามะ ปูเอจิเซน อาหารจากเน้ือวัวโออุมิ

วันที่1

วันที่3

วันที่4

วันที่5

วันที่6

วันที่2

รถไฟหุบเขาลึกคุโรเบะ

（รถไฟโทะโรคโคะ）

（เที่ยวละ80นาท）ี

เดินเลนที่ฟุกุอิ เดินเลนที่นากาฮามะ พักคางคืนที่นากาฮามะ

รถไฟดวน JR

（10นาท）ี

สถานีฟุกุอิ

สถานีอาวาระออนเซ็น

รถไฟดวน JR

（60นาที）

สถานีนากาฮามะ

สถานีฟุกุอิ

เดินเลน 

ที่เมืองโยโร

เดินเลน

ที่กฟ ุ 
พักคางคืนที่กิฟุ

ทะเคะโอะครูซ
ทะเลสาบบิวะ

（เที่ยวละ30นาท）ี
（ขึ้นฝงเกาะ 1 ชม

80นาที）

รถไฟ JR

（60นาที） รถไฟโยโร

（25นาที）

ท
าเรือนากาฮามะ

สถานีนากาฮามะ

สถานีโอกะคิ

สถานีไมบะระ

สถานีโยโร

ท
าเรือนากาฮามะ

รถไฟโยโร

（25นาที） รถไฟ JR

（10นาที）

สถานีโอกะคิ

สถานีกิฟุ

สถานีโยโร

เดินเลนที่นาโกยะ
เดินเลน

ที่มินะมิจิตะ

รถไฟ JR

（25นาท）ี

รถไฟดวนสายเมเท็ตส（ึ80นาที）

สถานีกิฟุ

สถานีนาโกยะ

รถไฟดวนสาย

เมเท็ตส（ึ60นาที）

สถานีเมเท็ตสึ
นาโกยะ

สถานีอุซึมิ สถานีโอะตะกะวะ

สถานีอุซึมิ

สนามบินนานาชาติจูบุ

ตื่นเตนกับธรรมชาติของอัลไพนและทองเที่ยวไปสูยุคโบราณ

ที่กิฟ▶นาโกยะ▶ที่มินะมิจิตะวันที่6

เดินเลนที่นาโกยะ[เชน ปราสาทนาโกยะ ศาลเจาอะซึตะยานรานคาโอสุ ศาลเจาโอสุคันนง อาคารที่ระลึกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของโตโยตา โนะริทะเคะโนะโมะริชอปปง]→ 

เดินเลนที่มินะมิจิตะ [เชน สัมผัสประสบการณการเก็บผลไม การดึงอวน]

อาหารแนะนำ อาหารนาโกยะ (ขาวหนาปลาไหลฮิตสึมาบูชิ หมูทอดมิโซะคัตสึ อุดงตุนมิโซะ ปกไกทอด คิชิเมน เปนตน)

นากาโนะ▶ชินาโนะโอมาจ（ิหมูบานบอน้ำรอนโอมาจิที่พัก）วันที่1

เดินเลนที่นากาโนะ[เชนวัดเซนโคจิ อางโทะกะคุชิคะกะมิอิเคะ พิพิธภัณฑพื้นบานโทะกะคุชิ พิพิธภัณฑโทะกะคุชิ นินจา บานคะระคุริ ลองแพคอรสสั้น ๆ ที่อะซุมิโนะ (ผูที่ไมเคยเลนและผูที่มาเปนครอบครัวก็เลนได)]

อาหารแนะนำ ชินชูโซบะ แปงยางโอยาคิ อาหารจากเห็ด เปนตน

เสนทางทะเทะยะมะ คุโรเบะ อัลไพน ▶สถานีบอนาํ รอนอุนะสึค（ิพักคางคืนที่บอน้ำรอนอุนะสึคิ [ชมพระจนั ทร หุบเขาลึกคุโรเบะ]）วันที่2

เดินเลนที่เสนทางทะเทะยะมะ คุโรเบะ อัลไพน [เชนเขื่อนคุโรเบะ ทะเลสาบคุโรเบะ คุโรเบะไดระ ไดคนั โบ มุโรโด มิดากะฮาระ บิโจไดระ]

อาหารแนะนำ ขาวแกงกระหรี่รูปเขื่อน ขนมสะเก็ดดาว เปนตน

ที่อุโอซุ▶โทยามะ▶ฟุกุอ（ิพักคางคืนที่บอน้ำรอนอาวาระ）วันที่3

เดินเลนที่อุโอซุ → เดินเลนที่โทยามะ[รถราง ปราสาทโทยามะ สวนฟุกันอุนกะคันซุย ชายฝงอะมะฮะระชิ ]

อาหารแนะนำ ซูชิจากอาวโทยามะ กุง ชิโระเอบิ ปลาหมึกเรืองแสง เปนตน

ฟุกุอิ▶นากาฮามะ（พักคางคืนที่นากาฮามะ）วันที่4

เดินเลนที่ฟุกุอิ[เชนพิพิธภัณฑไดโนเสารจังหวัดฟุกุอิ (สัมผัสประสบการณขุดซากฟอสซิล) คะซึยะมะเคียวริวโนะโมะริ วัดเอเฮจิ (สัมผัสประสบการณการนั่งสมาธิ พระสูตร อาหารเจ) สัมผัสประสบการณ

ชาวประมง (สัมผัสประสบการณจับปลาดวยอวนอยูกับที่การดึงอวนที่ซึรุกะ)]→ เดินเลนที่นากาฮามะ[เชนคุโรคาเบะสแควร จุดชมพระอาทิตยยามเย็น (เมืองโคะโฮะคุ : ไดรับเลือกเปนหนึ่งในรอย

จุดชมพระอาทิตยยามเย็น)]

อาหารแนะนำ ปูเอจิเซน เอจิเซนโอโรชิโซบะ ซอสคัตสึดง เปนตน

นากาฮามะ▶กิฟ（ุพักคางคืนที่กิฟุุ）วันที่5

เดินเลนที่เมืองโยโร[เชนน้ำตกโยโรสวนโยโรเทนเมฮันเต็นจิ]→ เดินเลนที่กิฟุ [เชนปราสาทกิฟุ เมืองคะวะฮะระ บานเมืองเกาแก การจับปลาดวยนกกาน้ำที่แมน้ำนะกะระ]

อาหารแนะนำ นปเปอุดง อาหารจากเนื้อวัวโออุมิ อาหารจากปลาอะยุ เปนตน
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Model route Guide

คอร สธรรมชาต เิกรทเนเจอร 

แหลงทองเที่ยวของโชริวโดมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ 

คอรสเกรทเนเจอรคือคอรสแนวเขาตางๆในระดับ 3,000 เมตรที่เรียงตอกัน 

ตระเวนสำรวจแนวหินโตชินโบที่เกิดจากคลื่นจากทะเลญี่ปุ นกัดเซาะหิน สามพิพิธภัณฑไดโนเสารชื ่อดังของโลก 

ชมพระจันทรเต็มดวงที่บอน้ำรอนรอนอุนะสึคิ　ชมทะเลสาบที่ใหญที ่สุดของญี่ปุ นอยางทะเลสาบโบราณบิวะโกะ

มาสัมผัสความยิ่งใหญของธรรมชาติ ความนาตื ่นเตนและการสรางสรรคของธรรมชาติ 

รวมเพลิดเพลินกับใบไมเปลี่ยนสีที ่วัดเอเฮจิและสามวัดในทิศตะวันออกของทะเลสาบบิวะ

คอร สธรรมชาต เิกรทเนเจอร 

TH

Dragon Course
เชิญชวนใหมาสัมผัสกับ
ธรรมเนียมที่สืบทอดกันมา

Greatnature Course
สัมผัสกับธรรมชาติที ่แทจริง ทองเที่ยว
ไปยังอัลไพนและเสาะหาความเกาแก

Ukiyoe Course
สัมผัสประสบการณจริงของวัฒนธรรมซามุไร
ทักษะและขนบธรรมเนียมประเพณี

Nostalgic Course
ทองเที่ยวไปยังมรดกโลกและไปยังอิเซะที่เปน
 "จิตวิญญาณและบานเกิดของชาวญี่ปุ น"

Nostalgic Course

พบกับประเทศญี่ปุ นในอดีต เปนเสนทาง
ที่จะไดสัมผัสกับ "จิตวิญญาณของชาวญี่ปุ น"

Dragon Course

"เสนทางที่เปนสัญลักษณของโชริวโด" 
เปรียบเสมือนการเอาคาบสมุทรโนโตะดั่งหัวของมัง
กรที่กำลังทะยาน

Ukiyo-e Course

เสนทางที่สัมผัสประสบการณการสรางสรรคผลงาน
และปราสาทของซามุไรในยุคที่วาด "ภาพอุกิโยะ"


