
Nostalgic Course 【คอรสรำลึกความหลัง】

Model route วิธีการเดินของเสนทาง Nostalgic

เดินเลนที่คานาซาวะ พักคางคืนที่คานาซาวะ

รถบสั ลีมซู ีน（40นาที）
สนามบินโคมัตสึ

เดินเลนที่มัตสึโมโตะเดินเลนที่คามิโคจิเดินเลนที่ชินโฮทาคะ พักคางคืนที่มัตสึโมโตะเดินเลนที่ทาคายามะ
รถบสั

（80นาท）ี

รถบสั

（55นาที）

รถไฟมัตสึโมโตะ

（30นาที）

รถบสั

（65นาที）

เดินเลนที่มรดกโลก

"โกคายามะ“"ชิราคาวาโกะ"

รถไฟชินคันเซ็นสายโฮคุริคุ

（15นาท）ี รถบส（ั115นาท）ี
รถบสั

（50นาที）
รถบส（ั85นาที）

สถานีคานาซาวะ
สถานีชินทาคาโอกะ

พักคางคืนที่ทาคายามะเดินเลนที่ทาคายามะ

รถบสั

（70นาที）

รถไฟดวน JR

（50นาที）
พักคางคืนที่นากาโนะดินเลนที่ชิกะโคเกงเดินเลนที่นากาโนะเดินเลน

ที่มัตสึโมโตะ

รถบัส

（70นาที）

สถานีมัตสึโมโตะ

สถานีมัตสึโมโตะ

สถานีมัตสึโมโตะ

สถานีนากาโนะ

สถานีนากาโนะ

เดินเลนที่นากาชิมะรีสอรท พักคางคืนที่นากาชิมะรีสอรทเดินเลนที่นาโกยะ

สถานี
น
าโกยะ

รถบสั

（50นาที）

พักที่คุมะโนะหรืออิวะเซะ
เดินเลนที่โทบะ

รถไฟดวน
สายคินเท็ตสึ

（30นาที）

รถไฟดวน JR

（85นาที）

สถานีมตั สึซากะ

สถานีโอะวะเสะ

สถานีโทบะ

เดินเลนถนนสายเกาคุมะโนะ

สถานีโอะวะเสะ

สนามบินคันไซ

รถไฟดวน JR

（125นาท）ี

รถบสั

（25นาท）ี

รถบสั

（25นาที）
พักคางคืนที่นาโกยะเดินเลนที่อินุยามะ

เดินเลน
ที่สึมาโกะจูคุ
หรือมาโกเมะ

สถานีนากาโนะ

รถไฟดวนสายเมเท็ตสึ

（25นาที） รถไฟดวนสายเมเท็ตสึ

（25นาที）

รถไฟดวน
JR

（55นาที）

สถานีอินุยามะ

สถานีนาโกยะ

สถานี
เมเท็ตสึนาโกยะ

สถานี
เมเท็ตสึนาโกยะ

สถานีนาคาสึกาวะ

สถาน
ีน
าคาสึกาวะ

สถานีอินุยามะ

วันที่1

วันที่3

วันที่4

วันที่5

วันที่6

วันที่7

วันที่8

วันที่9

วันที่2

อาหารแนะนำ

ทาคายามะราเมน ชินชูโซบะ อาหารทะเลจากมิเอะ (หอยนางรมกบั กุง อิเซะ)

รถบสั

（20นาท）ี

รถไฟดวน
สายคินเท็ตสึ

（45นาที）

รถไฟดวน
สายคินเท็ตสึ

ึ

（20นาที）

รถไฟดวน
สายคินเท็ตสึ

ึ

（45นาที）

รถไฟ
สายอิกะ

（25นาที）

รถไฟ
สายอิกะ

（30นาที）
เดินเลนที่อิเซะ

นากาชิมะรีสอรท

สถานี
อิกะโกเบ

สถานีคุวานะ

สถานีอิกะนาคากาวะ

สถาน
ีอิกะโกเบ

เดินเลนที่อิกะ

สถานีอุเอโนะชิ

สถานีอุเอโนะชิ

สถาน
ีอุจิยามาดะ

พักคางคืนที่โทบะ

ทองเที่ยวมรดกโลกและไปเยือนอิเซะที่เปน"บานเกิดและจิตวิญญาณของชาวญี่ปุน"

โอะวะเสะ・พักที่คุมะโนะ（ถนนสายเกาคุมะโนะ）วันที่9

เดินเลนถนนสายเกาคุมะโนะ[เชนถนนสายเกาคุมะโนะ เสนอิเซะ (เดินดวยการเลือกจาก 17 เสนทาง)]

โกคายามะ/ชิราคาวาโกะ▶ทาคายามะ（พักคางคืนที่ทาคายามะ）วันที่2

เดินเลนที่มรดกโลก"โกคายามะ“"ชิราคาวาโกะ" → เดินเลนที่ทาคายามะ[อยางเชนบานเมืองสมัยเกา หอจัดแสดงขบวนแหเทศกาลทาคายามะ หมูบานฮิดะมินโซะคุ "ฮิดะโนะซะโตะ“ สัมผัสประสบการณลองชิมสุราและโรงหมักสุรา]

อาหารแนะนำ เนื้อวัวฮิดะ โฮบะมิโซะ ทาคายามะราเมน เปนตน

ทาคายามะ ▶ ชินโฮทาคะ ▶ คามิโคจิ ▶ มัตสึโมโตะ （พักคางคืนที่มัตสึโมโตะ）วันที่3

เดินเลนที่ทาคายามะ[เชนตลาดเชา ]→ เดินเลนที่ชินโฮทาคะ[หมูบานบอน้ำรอนโอคุฮิดะ "สัมผัสประสบการณลอยฟาที่ชินโฮทาคะโรปเวย"]→เดินเลนที่คามิโคจิ → เดินเลนที่มัตสึโมโตะ

อาหารแนะนำ เนื้อวัวฮิดะ แปงยางโอยาคิ ชินชูโซบะ เปนตน

มัตสึโมโตะ ▶ นากาโนะ ▶ ชิกะโคเกง （พักคางคืนที่นากาโนะ）วันที่4

เดินเลนที่มัตสึโมโตะ[เชนปราสาทมตั สึโมโตะ]→ เดินเลนที่นากาโนะ[เชนวดั เซนโคจิ พิพิธภัณฑโทะกะคุชิ นินจา]→ เดินเลนที่ชิกะโคเกง[เชนสวนลิงจิโกะคุดะนิ]

อาหารแนะนำ โซบะเซนโคจิจิมาจิ แปงยางโอยาคิ เห็ด เปนตน

โทบะ▶โอะวะเสะ（พักที่คุมะโนะหรืออิวะเซะ）วันที่8

เดินเลนที่โทบะ[เชนเกาะหอยมุกมิคิโมะโตะ (ท าเครื่องประดับ) พิพิธภัณฑสัตวน้ ้าโทบะ สัมผัสประสบการณอะมะโคะยะ (ผูหญิงที่มีอาชีพงมหอยมุก) ศาลเจาชินเมฉะ (อิชิกะมิซัง)]

อาหารแนะนำ หอยนางรม กุง อิเซะ ซุชิเมะฮะริ

เดินเลน▶ที่อิเซะ▶โทบะ（พักคางคืนที่โทบะ）วันที่7

เดินเลนที่อิกะ[เชนพิพิธภัณฑนินจาอิกะ (สัมผัสประสบการณการเปนนินจา) ปราสาทอิกะอุเอะโนะ]→เดินเลนที่อิเซะ[เชนศาลเจาอิเซะ โอะคะเกะโยะโคะโจ อาคารเซนกู ฟุตะมิกะอุระ]

อาหารแนะนำ เนื้อมตั สึซะกะ อดุ ง อิเซะเทะโคเนะซูชิ โทบะเบอรเกอรโมจิอาคาฟุกุ เปนตน

ที่นาโกยะ▶ที่นากาชิมะรีสอรท（พักคางคืนที่นากาชิมะรีสอรท）วันที่6

เดินเลนที่นาโกยะ[เชน ปราสาทนาโกยะ ศาลเจาอะซึตะ โอเอซิส 21 เสาสงสัญญาณทีวี อาคารที่ระลึกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของโตโยตา  โนะริทะเคะโนะโมะริ]→
เดินเลนที่นากาชิมะรีสอรท[เชนนากาชิมะสปาแลนด นะบะนะโนะซะโต จัสทดรีมนากาชิมะ]

อาหารแนะนำ อาหารนาโกยะ (ขาวหนาปลาไหลฮิตสึมาบูชิ หมูทอดมิโซะคัตสึ อุดงตุนมิโซะ ปกไกทอด คิชิเมน เปนตน)

คานาซาวะ（พักคางคืนที่คานาซาวะ）วันที่1

เดินเลนที่คานาซาวะ[เชนสวนเคนโระคุ (สัมผัสประสบการณสวมชุดกิโมโนเดินเลน ตองชมการประดับไฟยุคิซึริ) สวนปราสาทคานาซาวะ ถนนรานชาฮิกะชิ สัมผัสประสบการณทำขนมญี่ปุน การปดทองคำเปลว ตลาดเมืองโอมิ]

อาหารแนะนำ อาหารคากะ ปูคาโนะ ขนมญี่ปุน เปนตน

เดินเลนที่สึมาโกะจูคุหรือมาโกเมะ▶ที่อินุยามะ（พักคางคืนที่นาโกยะ）วันที่5

เดินเลนที่สึมาโกะจูคุหรือมาโกเมะ → เดินเลนที่อินุยามะ[เชนปราสาทอินุยามะสัมผัสประสบการณKARAKURI]

อาหารแนะนำ โกเฮโมจิ เกาลัดคินตัน เปนตน
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Model route Guide

คอร สรำลกึความหลงั

แหลงทองเที่ยวของโชริวโดมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ เสนทางรำลึกถึงความหลังที่จะไดพบกับ 

"สิ ่งเกาแกของญี่ปุ น" ที ่หลากหลาย เปนคอรสที่จะไดสัมผัสกับ "จิตใจของชาวญี่ปุ น" ปราสาทและบานเมืองเกาตาง ๆ 

ที ่เปนจุดเดนของวัฒนธรรมซามูไร ตอนนี้ผู คนก็ยังคงใชชีวิตอยู ในเมืองเกาและบานที ่เปนมรดกโลกเหลานั ้นเชน “แบบกัสโชสึคุริ” 

และที่สถานีรายทางก็ยังมีกลิ ่นอายของตนตำรับของญี่ปุ นอยู ในยุคปจจุบันหลายคนหวังวา 

ในชีวิตสักครั ้งหนึ่งอยากจะไปสักการะตนกำเนิดของจิตวิญญาณคนญี่ปุ นอยาง "ศาลเจาอิเซะ" มรดกโลก 

"เสนทางแสวงบุญคุมาโนะโคโดะ" ผู คนหลากหลายในบริเวณรอบ ๆ เสนทางนี้เติบโตมากับวิถีชีวิตชาวทะเล 

การเพาะเลี ้ยงไขมุกซึ ่งมีความหวงแหนและใหความสำคัญกับทะเล ผู มาเยือนรวมสัมผัสความรูสึกแหง 

"ความคิดถึง"  "ความอบอุน" และตนกำเนิดจิตวิญญาณของญี่ปุ น

คอร สรำลกึความหลงั

TH

Dragon Course
เชิญชวนใหมาสัมผัสกับ
ธรรมเนียมที่สืบทอดกันมา

Greatnature Course
สัมผัสกับธรรมชาติที ่แทจริง ทองเที่ยว
ไปยังอัลไพนและเสาะหาความเกาแก

Ukiyoe Course
สัมผัสประสบการณจริงของวัฒนธรรมซามุไร
ทักษะและขนบธรรมเนียมประเพณี

Nostalgic Course
ทองเที่ยวไปยังมรดกโลกและไปยังอิเซะที่เปน
 "จิตวิญญาณและบานเกิดของชาวญี่ปุ น"

Great Nature Course Ukiyo-e CourseDragon Course

"เสนทางที่เปนสัญลักษณของโชริวโด" 
เปรียบเสมือนการเอาคาบสมุทรโนโตะดั่งหัวของมัง
กรที่กำลังทะยาน

เสนทางที่สามารถสัมผัสไดถึงความยิ่งใหญ
และการจัดการของ "ธรรมชาติ" อยางเชนอัลไพน
แนวหิน ทะเลสาบเกาแก

เสนทางที่สัมผัสประสบการณการสรางสรรคผลงาน
และปราสาทของซามุไรในยุคที่วาด "ภาพอุกิโยะ"


