
ศนูยข์อ้มลูนกัทอ่งเที�ยว
คนิกูาวะ / คาวาจิ
อนเซ็น

นกิโก เคยีวโด 
เซ็นเตอร์

สถาน ี
JR นกิโก

สถานี
โทบ-ุนกิโก
ศนูยข์อ้มลูนักทอ่งเที�ยว

แอปพลเิคชนัเกี�ยวกบัขอ้มลูการทอ่งเที�ยวสําหรับสมารต์โฟนและแท็บเล็ต
ดาวน์โหลดฟรไีดท้ี� Google Play และ AppStore รองรับภาษาญี�ปุ่ น 
ภาษาองักฤษ ภาษาจนี และภาษาเกาหล ีมขีอ้มลูแนะนําสถานที�ตา่งๆ 
เชน่ รา้นอาหารและสถานที�สาธารณะกวา่ 1,700 แหง่

การด์ที�ม ีID และรหสัเขา้ สําหรับ
นักทอ่งเที�ยวจากตา่งประเทศ 
โดยสามารถใช ้Wi-Fi สาธารณะ
ไดฟ้รเีป็นเวลา 14 วนั มแีจกที�
ศนูยข์อ้มลูนักทอ่งเที�ยวในเมอืง

การด์ Wi-Fi
ฟรี

สําหรับนักทอ่งเที�ยวชาวตา่งชาติ

เครื�องมอืบนเว็บที�เก ี�ยวกบัเมอืงนกิโกที�มปีระโยชน์

ศนูยข์อ้มลูนกัทอ่งเที�ยวหลกั

《GooglePlay》《Appstore》

เว็บไซตแ์นะนําการทอ่งเที�ยวในนกิโก
http://www.city.nikko.lg.jp/shinkou/nikkomachiaruki.html

Nikko Strolling Navi

แผนกการทอ่งเที�ยว ฝ่ายเศรษฐกจิและการทอ่งเที�ยว เมอืงนกิโก
สํานักงานประจําเมอืงนกิโก, 1, อมิาอจิฮิงโจ, นกิโก-ช,ิ โทจกิ,ิ 321-1292

*Apple และโลโก ้Apple เป็นเครื�องหมายการคา้ของบรษัิท Apple, Inc. ซึ�งไดม้กีารจดทะเบยีนในประเทศ
สหรัฐอเมรกิาและประเทศอื�นๆ Appstore เป็นเครื�องหมายบรกิารของบรษัิท Apple, Inc.
*Google Play และ โลโก ้Google Play เป็นเครื�องหมายการคา้ หรอืเครื�องหมายการคา้ที�มกีาร
จดทะเบยีนแลว้ของบรษัิท Google Inc.

http://nikko-travel.jp/english/

พพิธิภณัฑธ์รรมชาตนิกิโก
ศนูยข์อ้มลูโอกนูกิโกศนูยข์อ้มลูนักทอ่งเที�ยว

เว็บไซตท์ี�จัดทําขึ�นโดย
สมาคมการทอ่งเที�ยว
เมอืงนกิโก ซึ�งมขีอ้มลู
เป็นภาษาญี�ปุ่ น ภาษา
องักฤษ และภาษาจนี

กจิกรรมในนกิโก

มาสมั
ผสัประสบการณ์ในนกิโกกนัเถอะ!

ไทย
ฟ รี

ภาษา
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กจิกรรมแคนยอนนิ�ง
กจิกรรมแคนยอนนิ�งโดยไม่ใชอ้ปุกรณท์ี�ลํานํ�าสายยอ่ยของแมนํ่�าคนูิกาวะ 
ดําลงไปในแอง่นํ�าตกอยา่งอาจหาญแลว้สนุกกบัสไลเดอรส์ายนํ�าที�เป็นธรรมชาติ

2 - 40 คน

871-2, คนูิกาวะอนเซน็ตาก,ิ นกิโก-ช,ิ 321-2526

8:00 - 17:00 น. (ไมม่วีนัหยดุประจํา)
ผูใ้หญ ่/ 8,000 เยน  เด็กประถม / 6,700 เยน

0288-70-1181

 NAOC

แผนที ่P38 C-33 ชั�วโมง 01เวลาที่ใช

มกีจิกรรมมากมายใหเ้พลดิเพลนิไปกบั
ธรรมชาตติามฤดกูาล!

P06

เพลดิเพลนิไปพรอ้มกับการเที�ยวชม
ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของนกิโก!

กจิกรรมกลางแจง้

P18

กจิกรรมตามสถานที�ตา่งๆ

โปรแกรมสัมผัสวัฒนธรรมดา้นอาหารของ
นกิโกและลิ�มรสอาหารที�ตนเองทํา!

P24

กจิกรรมทาํอาหาร

ลองทํางานฝีมอืของเมอืงนกิโก
ไปพรอ้มๆ กับชา่งฝีมอืในทอ้งถิ�น!

P28

กจิกรรมงานฝีมอื

สมัผัสกบัประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของนกิโก 
พรอ้มกบัเพลดิเพลนิไปกบัอาคารบา้นเรอืนในเมอืงนกิโก

P32

กจิกรรมดา้นวฒันธรรม

ราคา *รวมภาษี
เวลาทําการ (วนัหยดุประจํา)
จํานวนผูเ้ขา้รว่มสงูสดุ
หมายเลขโทรศพัท์
ที�อยู่

❶ ชื�อโปรแกรมกจิกรรม
❷ รายละเอยีดกจิกรรม
❸ ชื�อสถานที�
❹ ฤดทูี�มกีจิกรรม
❺ เวลาที�ใช ้
❻ ขอ้มลูตําแหน่งสถานที�
❼ QR โคด้สําหรับแผนที�

ที�เมอืงนกิโกซึ�งมแีหลง่ทอ่งเที�ยวมากมาย เชน่ วดัและศาลเจา้ที�เป็นมรดกโลก เราไดจั้ดเตรยีม

โปรแกรมกจิกรรมที�หลากหลายและมากมายใหผู้ม้าเยอืนไดรั้บความสนุกสนานและเพลดิเพลนิ

กจิกรรมในแบบฉบบัของนกิโก เชน่ กจิกรรมที�เคลื�อนไหวรา่งกายทา่มกลางธรรมชาต ิและการสมัผัสกบั

งานฝีมอืดั �งเดมิ จะทําใหก้ารทอ่งเที�ยวของคณุตรงึตราอยูใ่นความทรงจํามากยิ�งขึ�น

วธิกีารดโูปรแกรมกจิกรรม

โปรแกรมกจิกรรม

อนเซน็
กจิกรรมกลางแจง้
ฤดใูบไมผ้ลิ
กจิกรรมตามสถานที�ตา่งๆ
ฤดรูอ้น
กจิกรรมทําอาหาร
กจิกรรมงานฝีมอื
ฤดใูบไมร้ว่ง

P04

P06

P16

P18

P22

P24

P28

P30

สารบญั

อนเซน็!

จาก!ิ

กวาง!

เครื่องถวยชา
ม!

โอ โซบะ
!

❶

❷

❹

❸

❺ ❻

❼

รถ
ไฟ
สา
ยย
าก
ัง

สถานีโอจิกะ-
โคเก็น

สถานีคามิมิโยริ-
ชิโอบาราอนเซ็นกูจิ

สถานีนากามิโยริ-อนเซ็น

ยูนิชิกาวะ อนเซ็น

แมนํ้าคินูกาวะ

โอกูกินุ อนเซ็น

โอกูนิกโก ยูโมโตะ อนเซ็น

คาวามาตะ อนเซ็น

แมนํ้าคินูกาวะ

ทะเลสาบคาวามาตะ

ถน
นค
ิริฟ
ูร  ิโ
คเ
ก็น

นิกโก อนเซ็น

อิมาอิจิ อนเซ็น

อุทยานแหงชาตินิกโก

ทะเลสาบอิการิ
สถานียูนิชิกาวะ 
อนเซ็น ทะเลสาบยาชิโอะ

คาวาจิ
อนเซ็น

สถานีชิน-
ฟูจิวาระ

สถานีริวโอเกียว

สถานีคินูกาวะ-โคเอ็น
คินูกาวะ อนเซ็น

สถานีคินูกาวะ-อนเซ็น
สถานีโทบุ เวิลด สแควร

สถานีโคซาโกเอะ

สถานีชิน-ทากาโตกุ
สถานีโอกูวะ

สถานีชิโมะ-อิมาอิจิ

สถานีชิโมตสึเกะ-
โอซาวะ

สถานีฟูบาซามิ

สา
ยโ

ทบ
ุ  ค
ินูก

าว
ะ

สถานีเมียวจิน

สถานีชิโมะ-โกชิโระ

สถานีไดยามูโก

สถานีคามิ-อิมาอิจิ
สถานีอิมาอิจิสถานี JR นิกโก

สถานีโทบุ-นิกโก
ชินเกียว

ศาลเจานิกโกโทโชกู
ศาลเจานิกโก ฟูตาราซัน-จินจะ

วัดนิกโกซัน รินโนจิ
คันมันกาฟูจิ

ภูเขานันไทซัน

ฟูตาราซัน-จินจะ
ชูกูชิ

นํ้าตกเคกน

สถานีมาโต
สถานีอาชิโอะ
สถานีซือโด

สถานีฮารามูโก

แมนํ้ามัตสึกิกาวะ

หุบเขามัตสึกิ

ส า
ยร
ถไ
ฟ ว
าต
าร
า เซ

ะ  เค
อ ิโ
กก
ุ

ทะเลสาบชูเซ็นจิ

ชูเซ็นจิ อนเซ็น

เขื�อนคาวาจิ
สถานีคาวาจิ-ยูโมโตะ

สถานคีาวาจ-ิอนเซน็

สา
ยน

ิจิเ
อ ็น

 โม
มิจ
ิ

แมนํ่�าโอจกิากาวะ

ใหก้ารท่องเที�ยวในนกิโกสนุกสนานมากยิ�งข ึ�น
ดว้ยโปรแกรมกจิกรรมต่างๆ!

กจิกรรมดา้นวฒันธรรม
ฤดหูนาว
แผนที�ทั�วเมอืง
แผนที�รถบสัในนกิโก
แผนที�ยอ่ยในแตล่ะพื�นที�
เดนิทางจากสถานที�หลกั
โตเกยีว
มารยาทของคนญี�ปุ่ น
บทสนทนา "ชี�และสื�อสาร"

P32

P36

P38

P40

P42

P43

P44

P46

ฤดรูอ้น

ขอ้มลูที�พวกเราซึ�งเป็น
คนในพื�นที�นกิโกแนะนํา!

มทีั �งอาหารอรอ่ยและ
ที�เที�ยวชมมากมาย!



อนเซน็อนเซน็

นกิโก ยโูมโตะ อนเซ็น โอกกูนิ ุอนเซ็น

ยนูชิกิาวะ อนเซ็น

อมิาอจิ ิอนเซ็นอมิาอจิ ิอนเซ็น นกิโก อนเซ็นนกิโก อนเซ็น

คาวาจ ิอนเซ็นคาวาจ ิอนเซ็น

คนิกูาวะ อนเซ็นคนิกูาวะ อนเซ็น

คาวามาตะ อนเซ็นคาวามาตะ อนเซ็นอาชโิอะ อนเซ็นอาชโิอะ อนเซ็น

โอกกูนิ ุอนเซ็น

นเนเอนอนอะ ออะ ออาชโออาชโอ อนอนอะ ออะ ออาชโิออาชโิอ
มอีนเซ็น

มากมาย
หลากห

ลาย!

อนเซ็น เยี�ยมมาก!

04 05
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ในเมอืงนกิโกที�อดุมสมบรูณไ์ปดว้ยธรรมชาต ิคณุสามารถที�จะ
เพลดิเพลนิไปกบักจิกรรมกลางแจง้ตา่งๆ มากมายไดต้ลอดทั �งปี 
เชญิมาสมัผัสกบัธรรมชาตอินังดงามในนกิโกไปพรอ้มกบัครผููฝึ้กสอน
และไกดใ์นทอ้งถิ�น

กระโดดและไหลลื�นลงมาจากนํ�าตก ไปพรอ้มกบัการ
สํารวจหบุเขา การผจญภยัสําหรับมอืใหมท่ี�เพลดิเพลนิ
ไปพรอ้มกบัครอบครัวและเพื�อนๆ ได ้

สามารถเพลดิเพลนิไปกบัการเดนิเขาไปตามเสน้ทางศกึษาธรรมชาติ
รอบๆ ทุง่กวา้ง 400 เฮกตาร ์มาดื�มดํ�ากบัธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์
ไปพรอ้มกบัชมพชืพรรณและนกป่ากนัเถอะ

แนะนําโดยชาวตา่งชาตทิี�อาศยัอยูใ่นญี�ปุ่ น!

กจิกรรมแคนยอนนิ�ง

เดนิเที�ยวที�ราบสงูเซ็นโจกาฮาระ

ลอ่งเรอื
“การลอ่งเรอืไปตามแมนํ่�าคนูิกาวะ” เป็นกจิกรรมพเิศษในคนูิกาวะ ซึ�งมชีื�อเสยีงในเรื�อง
ความสวยงามของชอ่งเขาที�สรา้งขึ�นโดยธรรมชาต ิการเปลี�ยนแปลงไปตามฤดกูาลยงั
ชว่ยเพิ�มสสีนัใหก้บัการทอ่งเที�ยวบนเรอือกีดว้ย

0288-77-0531

เรอืลอ่งแมนํ่ �าสายแมนํ่ �าคนิกูาวะ

1414, คนูิกาวะ อนเซน็ โอฮาระ, นกิโก-ช,ิ 321-2522

9:00 - 15:45  มบีรกิาร 12 เที�ยวตอ่วนั
(จองทางโทรศพัท:์ 8:00 - 17:00 น.)
ไมม่วีนัหยดุในชว่งฤดกูาลที�เปิดทําการ 
(เปิดทําการตั � งแตก่ลางเดอืนเม.ย. ถงึปลายเดอืนพ.ย.)

ผูใ้หญ ่/ 2,900 เยน  เด็ก / 1,900 เยน  เด็กเล็ก / 600 เยน

ลอ่งแกง่
ลอ่งแกง่ไปตามหบุเขาลําหว้ยของนกิโกคนูิกาวะอนเซน็! ทวิทศันส์วยงาม
ตามฤดกูาลกําลงัรอคณุอยู่

2 - 100 คน

871-2, คนูิกาวะอนเซน็ตาก,ิ นกิโก-ช,ิ 321-2526

8:00 - 17:00 น. (ไมม่วีนัหยดุประจํา)
ผูใ้หญ ่/ 8,200 เยน  เด็กประถม / 6,700 เยน

0288-70-1181

 NAOC

กจิกรรม SUP 
ที�ทะเลสาบนกิโกชูเซ็นจ ิ
กจิกรรมที�เหมาะสําหรับผูท้ี�อยากสมัผัสกบัประสบการณ ์SUP เป็นครั �งแรก คณุจะไดเ้รยีน
รูว้ธิกีารพายขั �นพื�นฐานและจดุสําคญัในการเที�ยวเลน่ในบรเิวณทะเลสาบชเูซน็จอิยา่ง
ปลอดภยั

15 คน

242, คจูริามาจ,ิ นกิโก-ช,ิ 321-1436

8:00 - 18:00 น. (ไมม่วีนัหยดุในชว่งฤดกูาล)
6,500 - 8,000 เยน

0288-54-0118

Sup! Sup! 

ฤดใูบไมผ้ลิ ฤดรูอ้น
ฤดใูบไมร้ว่ง

ฤดรูอ้น

ฤดใูบไมผ้ลิ ฤดรูอ้น
ฤดใูบไมร้ว่ง

ฤดใูบไมผ้ลิ ฤดรูอ้น
ฤดใูบไมร้ว่ง

กจิกรรมแคนยอนนิ�ง
กจิกรรมแคนยอนนิ�งโดยไม่ใชอ้ปุกรณท์ี�ลํานํ�าสายยอ่ยของแมนํ่�าคนูิกาวะ
ดําลงไปในแอง่นํ�าตกอยา่งอาจหาญแลว้สนุกกบัสไลเดอรส์ายนํ�าที�เป็นธรรมชาติ

2 - 40 คน

871-2, คนูิกาวะอนเซน็ตาก,ิ นกิโก-ช,ิ 321-2526

8:00 - 17:00 น. (ไมม่วีนัหยดุประจํา)
ผูใ้หญ ่/ 8,000 เยน  เด็กประถม / 6,700 เยน

0288-70-1181

 NAOC

แผนที� P38 C-33 ช ั�วโมง 01เวลาที�ใช้ แผนที� P38 C-33 ช ั�วโมง 01เวลาที�ใช้

แผนที� P38 D-21 ช ั�วโมง 30 นาท ีข ึ�นไป 02เวลาที�ใช้ แผนที� P38 C-340 นาท ี- 1 ช ั�วโมง 10 นาที 03เวลาที�ใช้

กจิกรรมกลางแจง้

มาผจญภยั
ดว้ยกนั!

มอืใหมก็่เพลดิเพลนิ
ไดง้า่ยๆ !
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กจิกรรมตกปลา
ปลาชารแ์ละปลาเรนโบวเ์ทราตท์ี�เตบิโตในนํ�าเย็นและใสสะอาดของนกิโก คณุอยากลอง
ตกขึ�นมาทําเป็นอาหารแลว้รับประทานดไูหม? มขีนาดใหญถ่งึระดบั 60 ซม. ดว้ย

บอ่ตกปลาโอกรูายามะ

2846-3, โทโกโรโนะ, นกิโก-ช,ิ 321-1421

ประมาณ 2,000 เยนตอ่ชั�วโมง
วนัธรรมดา 9:00 - 17:00 น. วนัเสาร ์วนัอาทติย ์
และวนัหยดุนักขตัฤกษ์ 8:00 - 17:00 น.
ในฤดหูนาวปิดเมื�อพระอาทติยต์กดนิ (หยดุวนัองัคารและวนัพธุ)

0288-53-0122ประมาณ 30 คน

ลานสกี
สโนวร์สีอรต์ที�เดนิทางไดง้า่ย ประมาณ 2 ชั�วโมงจากโตเกยีวและจังหวดัใกลเ้คยีง 
คดิสพ์ารค์เป็นที�นยิมในหมูเ่ด็กๆ และยงัปลอดภยัสําหรับเด็กที�ไมส่ามารถขึ�นลฟิต์ไดอ้กี
ดว้ย

0288-78-0786

เอเดลไวซ ์สก ีรสีอรต์ (Edelweiss Ski Resort)

เคโจซนั, คาวาจ ิอนเซน็ โคเกน็, นกิโก-ช,ิ 321-2612

ผูใ้หญ ่/ 4,600 เยน  เด็ก / 3,200 เยน  ผูส้งูอาย ุ/ 4,000 เยน
8:30 - 16:10 น.
ปิดทําการทกุวนัพธุในเดอืนมนีาคม
(เปิดทําการตั � งแตว่นัที� 14 ธ.ค. ถงึ 31 ม.ีค.)

โรปเวย์
ไตข่ึ�นสูย่อดภเูขามารยูามะที�มคีวามสงู 700 เมตร ไดภ้ายในประมาณ 4 นาท ีบนยอดเขาจะ
มหีอชมววิที�ทําจากตน้สนไซเปรส สามารถมองเห็นทศันยีภาพไดท้ั�วบรเิวณคนูิกาวะอนเซน็

รับผูโ้ดยสารไดส้งูสดุ 30 คน

834, คนูิกาวะอนเซน็ตาก,ิ นกิโก-ช,ิ 321-2526

9:00 - 16:00 (ไมม่วีนัหยดุ)
ผูใ้หญ ่/ 1,100 เยน  เด็ก / 550 เยน

0288-77-0700

คนิกูาวะ อนเซ็น โรปเวย ์(Kinugawa Onsen Ropeway)

สามารถตกปลาทา่มกลางธรรมชาตแิละนําไปยา่งเกลอืบนเตาถา่นได ้ตอ้นรับนักตกปลา
มอืใหม ่ปลายา่งเกลอืเหมาะสําหรับครอบครัวและเหมาะที�จะเป็นแหลง่เรยีนรูป้ระสบการณ์
กบัเพื�อนๆ มากที�สดุ

0288-21-7831

บอ่ตกปลาที�จดัข ึ�นพเิศษที�อปิปงซูก ิเครวิเกยีว เซ็นเตอร์

2480, โคเบยีก,ุ นกิโก-ช,ิ 321-1265

ปลอ่ยปลาเทราตส์งูสดุ 1 กโิลกรัมใหต้ก / 1,700 เยน
เหยื�อ เบ็ด ถา่น ไมเ้สยีบ คดิคา่บรกิารตา่งหาก
8:00 - 17:00 น. (ไมม่วีนัหยดุประจําในชว่งระหวา่งวนัที� 1 ม.ีค. ถงึ 30 พ.ย.)
50 คน / การตก 1 ครั� ง (1 ชั�วโมง)

ทวัรเ์ลน่แอรบ์อรด์
ทวัรท์ี�คณุสามารถสนุกสนานไปกบัหมิะละเอยีดนุ่มของโอกนูกิโกอยา่งเต็มกําลงัได ้
ดว้ยสมัผัสทั �งหมดของคณุ มรีถรับสง่ไปยงัโรงแรมพรอ้มไกดแ์ปลภาษาองักฤษ

10 คน (ตอ่รองได)้

3-11, ฮงโจ, นกิโก-ช,ิ 321-1434

8:00 - 17:00 น.
12,000 เยน

0288-25-6770

นกิโก เบส (NIKKO BASE)

แผนที� P38 D-34 ช ั�วโมง 08เวลาที�ใช้

ทวัรป์ั�นจกัรยานสาํรวจนกิโก
ขี�จักรยานทา่มกลางจดุตา่งๆ ที�ไมม่ใีนหนังสอืแนะนําการทอ่งเที�ยว โดยขี�จากสถานที�
ตั �งของมรดกโลกในนกิโกผา่นทุง่นาชนบทไปยงัถนนตน้สนซดีารท์ี�ยาวที�สดุในโลก

10 คน (ตอ่รองได)้

3-11, ฮงโจ, นกิโก-ช,ิ 321-1434

8:00 - 17:00 น.
9,000 เยน

0288-25-6770

นกิโก เบส (NIKKO BASE)

แผนที� P38 D-33 ช ั�วโมง 30 นาที 08เวลาที�ใช้

ทวัรเ์ดนิดว้ยสโนวชู์ส ์
ทวัรซ์ ึ�งคณุสามารถเพลดิเพลนิไปกบัหมิะละเอยีดนุ่มของโอกนูกิโกได ้ภาพของอทุยานแหง่
ชาตนิกิโกที�มหีมิะปกคลมุนั�นงดงามจนน่าประทบัใจ! มรีถรับสง่ไปยงัโรงแรมพรอ้มไกดแ์ปล
ภาษาองักฤษ

10 คน (ตอ่รองได)้

3-11, ฮงโจ, นกิโก-ช,ิ 321-1434

8:00 - 17:00 น.
12,000 เยน

0288-25-6770

นกิโก เบส (NIKKO BASE)

แผนที� P38 D-34 ช ั�วโมง 08เวลาที�ใช้

ทวัรป์ั�นจกัรยานในอทุยานแหง่ชาตนิกิโก
สนุกสนานไปกบัการปั�นจักรยานเสอืภเูขาอยา่งสดชื�นทา่มกลางธรรมชาตอินังดงาม
ในอทุยานแหง่ชาตนิกิโก ภาพพาโนรามาที�อยูเ่บื�องหนา้นั�นน่าตรงึตราใจมาก

10 คน (ตอ่รองได)้

3-11, ฮงโจ, นกิโก-ช,ิ 321-1434

8:00 - 17:00 น.
16,000 เยน

0288-25-6770

นกิโก เบส (NIKKO BASE)

แผนที� P38 D-37 ช ั�วโมง 08เวลาที�ใช้

แผนที� P38 C-330 นาท ี- 1 ช ั�วโมง 04เวลาที�ใช้ แผนที� P38 B-4 05

แผนที� P38 D-31 ช ั�วโมง 06เวลาที�ใช้ แผนที� P38 D-31 - 2 ช ั�วโมง 07เวลาที�ใช้

กจิกรรมตกปลาเทราต ์
จบัปลาดว้ยมอื 
และนําไปยา่งเกลอืบนเตาถา่น
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ทวัรเ์ดนิบนหมิะและ
เลน่แอรบ์อรด์ที�โอนมูะเดนิเที�ยวที�ราบสงูเซ็นโจกาฮาระ

เราจะแนะนําเกี�ยวกบัธรรมชาตแิละประวตัศิาสตรข์องเซน็โจกาฮาระ 
รวมถงึขอ้มลูเกี�ยวกบัอาหารและการซื�อของที�นักทอ่งเที�ยวชาวตา่งชาตริูส้กึเป็นกงัวล

ประมาณ 1 - 6 คน

2493, ชกูชู,ิ นกิโก-ช,ิ 321-1661

9:00 - 19:00 น. (ไมม่วีนัหยดุในชว่งฤดกูาล)
4,860 เยน

0288-55-0287

ซมับงมตัสชึายะ (Sanbonmatsu chaya Ecotourism Center)

แผนที� P38 D-23 ช ั�วโมง 14เวลาที�ใช้

กจิกรรมตกปลาบรเิวณลาํธารในหบุเขา
ที�นี�เป็นพื�นที�สําหรับตกปลาบรเิวณลําธารในหบุเขาที�ใชธ้รรมชาตอินัอดุมสมบรูณใ์น
มโิยร ิเชญิใชเ้วลาเพลดิเพลนิไปกบัการตกปลาได ้เพราะที�นี�ไมจํ่ากดัเวลาและไมจํ่ากดั
จํานวนปลาที�สามารถตกไดด้ว้ย

100 คน

1293, มโิยร,ิ นกิโก-ช,ิ 321-2803

7:00 - 16:30 น. (ปิดตั �งแตว่นัที� 1 ธ.ค. ถงึ 20 ม.ีค.)
เริ�มตน้ที� 2,700 เยน

0288-79-0110

สถานที�ตกปลาบรเิวณลาํธารในหบุเขาในมโิยริ

แผนที� P38 A-3ไมจ่าํกดัเวลาระหวา่ง 7:00 - 16:00 น. 13เวลาที�ใช้

กจิกรรมสมัผสักบัสตัว ์
ที�นี�เป็นสวนที�สามารถเลน่ที�บอ่ตกปลา ขี�มา้ และสมัผัสกบัสตัวต์า่งๆ เชน่ 
มา้ แพะ แกะ กระตา่ย หมตูวัเล็ก และหนูตะเภา ได ้

ประมาณ 5 คน
1541-31, โทโกโรโนะ, นกิโก-ช,ิ 321-1421

9:00 - 17:00 น.
ปิดในชว่งฤดหูนาว (วนัธรรมดาในเดอืนพ.ย. และชว่งเดอืนธ.ค.-ม.ีค.)

คา่เขา้ / 500 เยน (คดิคา่ตกปลา คา่ขี�มา้ ฯลฯ ตา่งหาก)

0288-53-3111

สวนป่ามโินกาฮาระ

แผนที� P38 D-31 - 2 ช ั�วโมง 11เวลาที�ใช้

ฮมัมงิเบริด์ แคนยอน
กจิกรรมแคนยอนนิ�งที�แมผู้ท้ี�ไมม่ั�นใจในสมรรถภาพทางรา่งกายของตนเองก็สามารถเขา้รว่มได ้
เดนิทอดน่องพลางฟังเสยีงนกป่ารอ้งแลว้สมัผัสกบัประสบการณท์ี�ไมไ่ดพ้บเจออยูเ่ป็นประจํา

8 คน
1790-1, คจูริามาจ,ิ นกิโก-ช,ิ 321-1436

8:00 - 21:00 น. (ไมม่วีนัหยดุในชว่งฤดกูาลที�เปิดทําการ) 
กจิกรรม: 8:45 / 13:15 น.  วนัละ 2 ครั�ง

8,500 เยน

090-9295-0248

นกิโก จมัโบ ้(Nikko Jumbo)

แผนที� P38 D-23 ช ั�วโมง 09เวลาที�ใช้

20 คน

197-2, โคซาโกเอะ,นกิโก-ช,ิ 321-2525

8:30 - 17:30 น. (โปรดสอบถามวนัเปิดทําการ)
เริ�มตน้ที� 7,000 เยน

0288-77-2030

นกิโก นาซุ เอาตด์อร ์เซอรว์สิ / โทจกิ ิคายคั เซ็นเตอร์

แผนที� P38 C-36 ช ั�วโมง 30 นาที 15เวลาที�ใช้

ทวัรเ์ที�ยวชมธรรมชาติ
ทวัรแ์นะนําโอกนูกิโกที�มสี ิ�งแวดลอ้มทางธรรมชาตติา่งๆ มากมาย โดยจัดโปรแกรมตามความตอ้งการ
ของลกูคา้ เปลี�ยนจากการแคเ่พยีงเที�ยวชมทศันยีภาพ สูค่วามสนุกสนานเพลดิเพลนิใหม่ๆ

โรงแรมโอกนูโิก โคนชิ ิ(Okunikko Konishi Hotel)

2549-5, ยโูมโตะ, นกิโก-ช,ิ 321-1662

9:00 - 17:00 น. (โปรดสอบถามวนัเปิดทําการ)
2 - 10 คน 0288-62-2416

แผนที� P38 C-1ครึ�งวนั (3 ช ั�วโมง) หรอื 1 วนั (ไมเ่กนิ 8 ช ั�วโมง) 12เวลาที�ใช้

ทวัรเ์ที�ยวชมธรรมชาตดิว้ยสโนวชู์ส ์
สวรรคแ์หง่หมิะละเอยีดนุ่ม ซึ�งอยูห่า่งจากศนูยก์ลางในโตเกยีวแค ่3 ชั�วโมง มาสมัผัสกบัประสบการณ์
การเที�ยวชมดว้ยสโนวช์สูซ์ ึ�งกําลงัเป็นที�นยิมกนัมากกนัเถอะ! มอีปุกรณใ์หเ้ชา่ มาแคต่วัเปลา่ก็ได♪้

ทวัรเ์ลน่เรอืแคน ูเรอืคายคั และ 
SUP ที�คาวาจ ิอนเซ็น
พักผอ่นหยอ่นใจไปกบักจิกรรมเที�ยวชมธรรมชาตอินังดงามในทะเลสาบภายในเขื�อน มี
ไกดต์ดิตามไปดว้ย เพราะฉะนั�นแมจ้ะเป็นมอืใหมก่ส็ามารถทํากจิกรรมไดอ้ยา่งสบายใจ

40 คน
42, คาวาจอินเซน็โคเก็น, นกิโก-ช,ิ 321-2612

9:00 - 17:00 น. (โปรดสอบถามเวลาเปิดทําการ)
กจิกรรม: เริ�ม 10:00 น., เริ�ม 13:00 น.

ผูใ้หญ ่(ตั �งแตม่ธัยมตน้ขึ�นไป) / เรอืแคนูหรอืเรอืคายคั 6,000 เยน
SUP 7,000 เยน (ลด 1,000 เยน สําหรับเด็กประถม)

0288-78-1177

เนเจอร ์แพลนเน็ต (Nature Planet)

แผนที� P38 B-32 ช ั�วโมง 10เวลาที�ใช้

สมัผัสกบัความรูส้กึตื�นเตน้และหวาดเสยีวดว้ยการเดนิบนบอ่ที�นํ�าแข็งตวั เพลดิเพลนิกบัการรับประทานอาหาร
บนโตะ๊ที�ทําขึ�นเองบนบอ่นํ�า ทั �งยงัลิ�มลองประสบการณก์ารเลน่แอรบ์อรด์ที�มกีารพดูถงึมากไดอ้กีดว้ย

คา่ไกด ์     ครึ�งวนั / เริ�มตน้ที� 5,500 เยน
　　　　  1 วนั / เริ�มตน้ที� 9,000 เยน
*มสีว่นลดสําหรับแขกผูเ้ขา้พักของโรงแรม
(ตอ่ผูเ้ขา้รว่ม 1 คน)

แผนที� P38 C-1ครึ�งวนั (3 ช ั�วโมง) หรอื 1 วนั (ไมเ่กนิ 8 ช ั�วโมง) 12เวลาที�ใช้

*ในภาพคอืเรอืแคนาเดยีนแคนู

โรงแรมโอกนูโิก โคนชิ ิ(Okunikko Konishi Hotel)

2549-5, ยโูมโตะ, นกิโก-ช,ิ 321-1662

9:00 - 17:00 น. (โปรดสอบถามเวลาเปิดทําการ)
2 - 10 คน 0288-62-2416

คา่ไกด ์     ครึ�งวนั / เริ�มตน้ที� 5,500 เยน
　　　　  1 วนั / เริ�มตน้ที� 9,000 เยน
*มสีว่นลดสําหรับแขกผูเ้ขา้พักของโรงแรม
(ตอ่ผูเ้ขา้รว่ม 1 คน)
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แคมป์ปิ� ง
ที�ตั �งแคมป์ลอ้มรอบไปดว้ยธรรมชาตอินัเขยีวชอุม่ ภายในสวนมสีนามกรฑีา ลานกฬีาที�
สรา้งใหม ่สํานักงานใหคํ้าปรกึษาดา้นป่าไม ้และสถานที�สําหรับเรยีนรูแ้ละทํากจิกรรม

เปิดตลอดทั �งปี (ยกเวน้วนัที� 29 ธ.ค. - 1 ม.ค.)

733-3, เซกาวะ, นกิโก-ช,ิ 321-1263

8:30 - 17:00 น. (เปิดใหเ้ขา้)
เริ�มตน้ที� 2,570 เยน

0288-23-0201

ที�ต ั�งออโตเ้แคมป์ในสวนนกิโก-ไดยากาวะ

แผนที� P38 D-3 17

สกพีื�นราบและสโนวชู์ส ์
เตมิความสดชื�นดว้ยการเดนิบนลานสกสีว่นตวัของโรงแรมนกิโก แอสเตรยี หรอื
เลน่สกบีนพื�นราบและสวมสโนวช์สูท์า่มกลางธรรมชาตใินโอกนูกิโก

เชา่อปุกรณส์กพีื�นราบ (รองเทา้สก ีสก ีไมส้ก)ี / 2,300 เยน
คา่เชา่สโนวช์สู ์(เฉพาะรองเทา้) / 1,000 เยน  *ไมม่ผีูฝึ้กสอน

โรงแรมนกิโก แอสเตรยี (Nikko Astraea Hotel)

โคโตก-ุอนเซน็, นกิโก-ช,ิ 321-1661

8:30 - 16:00 น.
(เปิดทกุวนัในชว่งตั �งแตป่ลายเดอืนธ.ค. ถงึสิ�นเดอืนม.ีค.)

แผนที� P38 C-2 18

ทวัรโ์ลกแหง่นํ �าแข็งที�หบุเขาอนุรวิ
ทอ่งหบุเขาอนุรวิดว้ยสโนวช์สูซ์ ึ�งสื�อตา่งๆ มกีารนําเสนอทกุๆ ปี มุง่สูส่บึาเมอวิะ 
โครงสรา้งหนิที�คลา้ยกบัซากวหิารโบราณที�มหียาดนํ�าคา้งที�แข็งตวัอยูม่ากมาย

18 คน

197-2, โคซาโกเอะ,นกิโก-ช,ิ 321-2525

8:30 - 17:30 น. (โปรดสอบถามวนัเปิดทําการ)
8,000 เยน

0288-77-2030

นกิโก นาซุ เอาตด์อร ์เซอรว์สิ / โทจกิ ิคายคั เซ็นเตอร์

แผนที� P38 C-37 ช ั�วโมง 30 นาที 15เวลาที�ใช้

ทวัรเ์ดนิยํ�าหมิะและ
แชนํ่ �าในบอ่กลางแจง้ยกูมิทิ ี�โอกกูนิุ
เดนิยํ�าหมิะในป่าเกา่แกข่องโอกกูนุิ มุง่หนา้ไปยงัอนเซน็ที�ผดุขึ�นมาจากบรเิวณจดุหมาย
ปลายทางของเสน้ทาง สามารถสนุกสนานเพลดิเพลนิไปกบัตน้ไมย้กัษ์และนํ�าตกนํ�าแข็ง 
และการแชนํ่�าในบอ่กลางแจง้ยกูมิทิี�จดุปลายทางนั�นยอดเยี�ยมเป็นพเิศษ

20 คน

197-2, โคซาโกเอะ,นกิโก-ช,ิ 321-2525

9:30 - 17:30 น. (โปรดสอบถามวนัเปิดทําการ)
9,500 เยน

0288-77-2030

นกิโก นาซุ เอาตด์อร ์เซอรว์สิ / โทจกิ ิคายคั เซ็นเตอร์

แผนที� P38 C-38 ช ั�วโมง 15เวลาที�ใช้

แอรบ์อรด์และสโนวชู์สท์ ี�โอกนูกิโก
กจิกรรมนี�เป็นกจิกรรมสําหรับผูท้ี�ตอ้งการเพลดิเพลนิไปกับการเลน่หมิะอยา่งเต็มที�และ
ไมยุ่ง่ยาก สามารถสนุกสนานไปกบัการเลน่แอรบ์อรด์ไดอ้กีดว้ย สวมสโนวช์สูแ์ลว้เดนิ
เขา้ไปในป่าตน้โอก๊ที�เกา่แก่

นกิโก นาซุ เอาตด์อร ์เซอรว์สิ / โทจกิ ิคายคั เซ็นเตอร์

ภายในโรงแรมชเูซน็จ ิคานายะ, 2482, 
ชกูชู,ิ นกิโก-ช,ิ 321-1661

เริ�มตน้ที� 6,200 เยน
8:30 - 17:30 น. (โปรดสอบถามวนัเปิดทําการ)
10 คน 0288-77-2030

แผนที� P38 D-22 ช ั�วโมง 30 นาที 16เวลาที�ใช้

กจิกรรมแคนปิูกนกิที�ทะเลสาบชูเซ็นจิ
กจิกรรมพายเรอืคายคัสําหรับมอืใหมท่ี�ทะเลสาบชเูซน็จ ิมั�นใจไรก้งัวลแม ้
จะพายเป็นครั �งแรกเพราะมผีูฝึ้กสอนคอยสอนใหอ้ยา่งละเอยีด

นกิโก นาซุ เอาตด์อร ์เซอรว์สิ / โทจกิ ิคายคั เซ็นเตอร์

ภายในโรงแรมชเูซน็จ ิคานายะ, 2482, 
ชกูชู,ิ นกิโก-ช,ิ 321-1661

เริ�มตน้ที� 6,000 เยน
8:30 - 17:30 น. (โปรดสอบถามวนัเปิดทําการ)
80 คน 0288-77-2030

แผนที� P38 D-22 ช ั�วโมง - 2 ช ั�วโมง 30 นาที 16เวลาที�ใช้

การผจญภยัดว้ยเรอืคายคัที�
แมนํ่ �าคนิกูาวะ
การพายเรอืคายคัสําหรับมอืใหม ่มหีลายสิ�งหลายอยา่งใหผ้จญภยั เชน่ เขา้ไป
ใกล ้ๆ  นํ�าตกสายเล็กๆ แตะลงไปในอนเซน็ และกระโดดดิ�งลงมาจากหนิผา

40 คน

197-2, โคซาโกเอะ,นกิโก-ช,ิ 321-2525

8:30 - 17:30 น. (โปรดสอบถามวนัเปิดทําการ)
เริ�มตน้ที� 6,200 เยน

0288-77-2030

นกิโก นาซุ เอาตด์อร ์เซอรว์สิ / โทจกิ ิคายคั เซ็นเตอร์

แผนที� P38 C-33 ช ั�วโมง 15เวลาที�ใช้

ลอ่งแกง่ในแมนํ่ �าคนิกูาวะ
ลอ่งแกง่ที�คนูิกาวะอนเซน็ ลอ่งเรอืลงไปตามสายนํ�าเชี�ยวที�อดุมสมบรูณไ์ปดว้ย
ธรรมชาต ิสามารถเขา้รว่มไดอ้ยา่งสบายใจไรก้งัวลตั �งแตเ่ด็กไปจนถงึผูส้งูอายุ

120 คน

197-2, โคซาโกเอะ,นกิโก-ช,ิ 321-2525

8:30 - 17:30 น. (โปรดสอบถามวนัเปิดทําการ)
เริ�มตน้ที� 6,200 เยน

0288-77-2030

นกิโก นาซุ เอาตด์อร ์เซอรว์สิ / โทจกิ ิคายคั เซ็นเตอร์

แผนที� P38 C-33 ช ั�วโมง 15เวลาที�ใช้

0288-55-0585
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สมัผสัประสบการณน์ ั�งรถไฟ “SL ไทจ”ู
สามารถนั�งรถไฟหวัจักรไอนํ�า (SL) ซึ�งผลติขึ�นในชว่งทศวรรษที� 1940 
และไปเที�ยวชมคนูิกาวะอนเซน็และเมอืงอมิาอจิไิด ้ ภาพที�ขบวนรถไฟ
เลี�ยวเปลี�ยนทศิทางเป็นภาพที�งดงามน่าชมมาก

03-5962-0102 (ศนูยบ์รกิารลกูคา้ บรษัิทการรถไฟโทบ)ุ
8:30 - 19:00 น. หยดุทําการในชว่งวนัหยดุปีใหม่

SL ไทจู
บตัรจองที�นั�ง: ผูใ้หญ ่/ 760 เยน  เด็ก / 380 เยน
*ตอ้งชาํระคา่โดยสารตามระยะทางตา่งหาก
9:02 - 18:11 น. *เวลาของรถไฟขบวนแรกและขบวนสดุทา้ย
                              *ใหบ้รกิารในวนัเสาร ์วนัอาทติย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์เป็นหลกั

แผนที� P38 D-336 นาที 26เวลาที�ใช้

เดนิไปตามเสน้ทางที�มบีรรยากาศอนัลี�ลบัซึ�งเรยีงรายไปดว้ยรปูปั�นจโิซกวา่ 70 รปู เนื�องจาก
จํานวนของรปูปั�นจโิซในขาไปและขากลบัแตกตา่งกนั จงึเรยีกกนัวา่ “บาเกจโิซ (จโิซผ)ี”

0288-22-1525 (สมาคมจัดตั �งทั�วไป) สมาคมการทอ่งเที�ยวเมอืงนกิโก

คนัมนักาฟจู ิ

ทากมูโิจ,นกิโก-ช,ิ 321-1433

ฟรี
เพื�อความปลอดภยั 
ขอใหเ้ดนิใหเ้สร็จกอ่นพระอาทติยต์กดนิ

แผนที� P38 D-330 นาที 24เวลาที�ใช้

เดนิป่าในโอกนูกิโก
การเดนิป่าที�สามารถดื�มดํ�าไปกับธรรมชาตทิี�หลากหลายของอทุยานแหง่ชาตนิกิโกได ้
ลองมาเดนิเที�ยวในหลายๆ เสน้ทาง เพื�อทําใหร้า่งกายและจติใจสดชื�นดว้ยธรรมชาตอินั
งดงามของนกิโกกนัเถอะ

2494, ชกูชู,ิ นกิโก-ช,ิ 321-1661

เพื�อความปลอดภยั 
ขอใหเ้ที�ยวชมใหเ้สร็จกอ่นพระอาทติยต์กดนิ

ฟรี

0288-55-0880 (พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรธ์รรมชาตนิกิโก)

โอกนูกิโก

แผนที� P38 D-11 - 5 ช ั�วโมง (ขึ�นอยูก่บัเสน้ทาง) 23เวลาที�ใช้

กจิกรรมเชา่จกัรยานที�อมิาอจิ ิ
เชา่จักรยานและปั�นไปรอบๆ เมอืงอมิาอจิ ิซึ�งเป็นเมอืงแหง่นํ�า และเมอืงที�ม ี“ถนนตน้สนซดีาร์
แหง่นกิโก” ที�ไดรั้บการลงบนัทกึในกนิเนสสบ์ุค๊วา่เป็นถนนแนวตน้ไมท้ี�ยาวที�สดุในโลก

0288-22-1525 (สมาคมจัดตั �งทั�วไป) สมาคมการทอ่งเที�ยวเมอืงนกิโก

อมิาอจิ ิเรนทลั ไซเคลิ (Imaichi Rental Cycle)

717-1, อมิาอจิ,ิ นกิโก-ช,ิ 321-1261

700 เยน / ครั�ง
*ไมใ่ชจั่กรยานไฟฟ้า

5 คน (คนั)9:00 - 16:00 (ไมม่วีนัหยดุ)

แผนที� P38 D-3ไมเ่กนิ 7 ช ั�วโมง 20เวลาที�ใช้

ทวัรแ์สตมป์แรลลี�เย ี�ยมชมชจิฟิกูจูากิ
เดนิเที�ยวรอบๆ คนูิกาวะอนเซน็ไปพรอ้มๆ กบัการเที�ยวชมรปูปั�น “คนูิตะ” และ “คนูิโกะ”
ที�ชว่ยขบัไลว่ญิญาณชั�วรา้ยและนําโชคมาให ้ระหวา่งทางสามารถเพลดิเพลนิไปกบัการ
แชเ่ทา้และจดุที�มทีศันยีภาพงดงามไดอ้กีดว้ย

0288-22-1525 (สมาคมจัดตั �งทั�วไป) สมาคมการทอ่งเที�ยวเมอืงนกิโก

คนิกูาวะ อนเซ็น-โก (Kinugawa Onsen-go)

คนูิกาวะอนเซน็ เมอืงนโิก

ฟรี
(สําหรับสถานที�แจกแผน่กระดาษเพื�อประทบัตรา โปรดสอบถาม)
เพื�อความปลอดภยั
ขอใหเ้ที�ยวชมใหเ้สร็จกอ่นพระอาทติยต์กดนิ

แผนที� P38 C-32 ช ั�วโมง 30 นาที 21เวลาที�ใช้

ลอ่งแกง่ / แคนยอนนิ�ง
เที�ยวสนุกที�คนูิกาวะอนเซน็ในฤดรูอ้น เพลดิเพลนิไปกบัประสบการณ์
ลอ่งแกง่และแคนยอนนิ�งอนัน่าประทบัใจไปกบัไกดนํ์าทางที�สนุกสนาน

ประมาณ 100 คน

1416-1, คนูิกาวะ อนเซน็ โอฮาระ, นกิโก-ช,ิ 321-2522

8:30 - 16:30 น. (ไมม่วีนัหยดุในชว่งระหวา่งปลายเดอืนเม.ย. ถงึปลายเดอืนพ.ย.)

เริ�มตน้ที� 6,200 เยน

0288-77-4802 ・ 090-6518-9647

อแีรฟติ�ง (eRafting)

แผนที� P38 C-33 ช ั�วโมง 19เวลาที�ใช้

เดนิไปตาม
ถนนแนวตน้สนซดีารใ์นนกิโก
เดนิชมไปพรอ้มกบัสมัผัสกบัความเกา่แกข่องแนวตน้สนซดีารท์ี�มคีวามยาว 37 กโิลเมตร 
ซึ�งมคีนบรจิาคใหเ้พื�อเป็นทางเขา้สูศ่าลเจา้นกิโกโตโชก ู แนวตน้สนซดีารน์ี�ไดถ้กูบนัทกึ
ลงในกนิเนสสบ์ุค๊ในฐานะที�เป็นถนนแนวตน้ไมท้ี�ยาวที�สดุในโลก

เดนิเที�ยวที�คมัมนักาฟจู ิ

0288-22-1525 (สมาคมจัดตั �งทั�วไป) สมาคมการทอ่งเที�ยวเมอืงนกิโก

ถนนแนวตน้สนซดีารใ์นนกิโก

เซกาวะ, นกิโก-ช,ิ 321-1263 (สวนสกุนิามกิ)ิ

ฟรี
เพื�อความปลอดภยั 
ขอใหเ้ดนิใหเ้สร็จกอ่นพระอาทติยต์กดนิ

แผนที� P38 D-31 ช ั�วโมง - 3 ช ั�วโมง 30 นาที 22เวลาที�ใช้

เดนิเที�ยวหบุเขารวิโอเกยีว
หบุเขาอนังดงามที�ตั �งชื�อตามทศันยีภาพที�คลา้ยกบัมงักรกําลงัดิ�นทรุนทรุาย มเีสน้ทางสําหรับ
เดนิเขายาวประมาณ 6 กโิลเมตร โดยเริ�มจากคนูิกาวะอนเซน็ไปยงัคาวาจอินเซน็

เพื�อความปลอดภยั 
ขอใหเ้ที�ยวชมใหเ้สร็จกอ่นพระอาทติยต์กดนิ

ฟรี

0288-76-4111 แผนกการทอ่งเที�ยวฟจูฮิาระ เมอืงนกิโก

หบุเขารวิโอเกยีว

แผนที� P38 C-330 นาท ี- 3 ช ั�วโมง 30 นาที 25เวลาที�ใช้

1357, ฟจูฮิาระ, นกิโก-ช,ิ 321-2521
บรษัิทการรถไฟโทบ ุสายคนูิกาวะ
จากสถานชีโิมะ-อมิาอจิไิปยงัสถานคีนูิกาวะ-อนเซน็
*ตารางการเดนิรถอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้โปรดตรวจสอบในเว็บไซต์
เว็บไซตข์องบรษัิทการรถไฟโทบ▶ุhttp://www.tobu.co.jp/
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ฤดใูบไมผ้ลิฤดใูบไมผ้ลิ

ดอกพรมิโรสญี�ปุ่ นที�หาดเซ็นจกูาฮามะ

17รถไฟในหบุเขาวาตาราเซะกบัดอกซากรูะแมนํ่ �ายกูาวะและตน้ซูมิ

เทศกาลยาโยอิ

นํ �าตกชริาตากแิละใบไมข้ ึ�นใหมท่ี�เขยีวชอุม่

มนํี �าตก
สวยๆ ม

ากมาย

มดีอกไมส้วยงามมากมาย!
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เมอืงนกิโกมสีถานที�ตา่งๆ มากมายใหค้ณุไดเ้รยีนรูป้ระวตัศิาสตร์
ของเมอืง เชน่ พพิธิภณัฑแ์ละพพิธิภณัฑศ์ลิปะ เชญิมาดวูตัถทุาง
ประวตัศิาสตรอ์นัลํ�าคา่ที�จัดแสดงและเรยีนรูเ้กี�ยวกบัประวตัศิาสตร์
และวฒันธรรมของเมอืงนกิโกกนัไดท้ี�นี�

มทีวัรเ์ที�ยวชมโรงผลติเหลา้สาเกสําหรับนักทอ่งเที�ยว
ชาวตา่งชาตดิว้ย สามารถเขา้ชมภายในโรงผลติเหลา้สาเก
และเรยีนรูว้ธิกีารผลติเหลา้สาเกของญี�ปุ่ น ทั �งยงัสามารถ
ซื�อเหลา้สาเกญี�ปุ่ นและจอกเหลา้กลบับา้นไดอ้กีดว้ย

พพิธิภณัฑศ์ลิปะที�สามารถสนุกสนานเพลดิเพลนิไปกบั
“ทรกิอารท์” ซึ�งเป็นคอลเล็กชนัภาพวาดน่าฉงนในรปูแบบ 3 มติ ิ
มาโพสตท์า่และทํามมุถา่ยรปูที�ไมธ่รรมดากนัเถอะ

แนะนําโดยชาวตา่งชาตทิี�อาศยัอยูใ่นญี�ปุ่ น!

ทวัรเ์ที�ยวชมโรงผลติเหลา้สาเก

ทรกิอารท์ เพยี นกิโก
(Trickart Pia Nikko)

ทัวรเ์ยี�ยมโรงงานผลติคราฟตเ์บยีรต์น้ตํารับที�ใชนํ้�าในโอกูนิกโกในการ
หมกั สามารถลิ�มลองเบยีรไ์ดอ้กีดว้ย♪

4 - 10 คน

1564-4, ควิาดาชมิะ, นกิโก-ช,ิ 321-2345

10:00 - 18:00 น. (โปรดสอบถามวนัเปิดทําการ)
1,200 เยน

0288-25-3631

นกิโก บรวูว์งิ (Nikko Brewing)

โรงผลติเหลา้สาเกซึ�งกอ่ตั �งในปี 1879 หลงัเขา้ชมโรงผลติ จะสามารถ
ลิ�มลองเหลา้สาเกพื�นเมอืงซึ�งผลติมาจากนํ�าในนกิโกที�มรีสชาตอิรอ่ยได ้

20 คน

146-2, เซกาวะ, นกิโก-ช,ิ 321-1263

8:00 - 18:00 น. (ทวัรเ์ขา้ชมโรงผลติเหลา้สาเกจะเริ�มเวลา 10:00, 
11:00, 13:00, 14:00, 15:00) ชว่งเวลาละ 1 ครั �ง (ไมม่วีนัหยดุ)

ฟรี

0288-21-0039

คาตายามะ ชูโซ (Katayama Shuzo)

ทวัรเ์ที�ยวชมโรงผลติเหลา้สาเกทวัรเ์ยี�ยมชมโรงผลติเบยีร ์

ทวัรเ์ที�ยวชมโรงผลติเหลา้สาเก
โรงผลติเหลา้สาเกที�มทีั �งทวัรเ์ขา้ชมโรงผลติและหอ้งเรยีนรูเ้กี�ยวกบัเหลา้สาเก ซึ�งเป็นการแนะนําในรปูแบบที�
ไมเ่หมอืนใคร สามารถเขา้รว่มโดยใชภ้าษาองักฤษได ้เชญิมาดื�มดํ�ากบัเสน่หอ์นัลกึซึ�งของเหลา้สาเกญี�ปุ่ นกนัได ้

2 - 40 คนตอ่กลุม่

450, อมิาอจิ,ิ นกิโก-ช,ิ 321-1261

8:00 - 18:00 น. (เวลาสําหรับทวัร ์9:00 - 17:00 น.)
ฟร ี(เฉพาะจองลว่งหนา้เทา่นั�น)

0288-21-0007

วาตานาเบะ ซาเฮ โชเต็น (Watanabe Sahei Shoten)

แผนที� P38 D-345 นาที 29เวลาที�ใช้

แผนที� P38 E-440 นาที 27เวลาที�ใช้ แผนที� P38 D-320 นาที 28เวลาที�ใช้

สมัผสัประสบการณป์ลกูตน้ไม้
ดคูวามเสยีหายอนัเลวรา้ยที�เกดิจากควนั เรยีนรูเ้กี�ยวกบัประวตัคิวามเป็นมาและความยากเย็น
ในการฟื�นฟ ูแลว้ลงมอืปลกูตน้ไมจ้รงิๆ เพื�อใหต้ระหนักถงึความสําคญัของธรรมชาติ

0288-93-2180

เขตบรเิวณมตัสกึ,ิ อาชโิอมาจ,ิ เมอืงนกิโก

2-9, อาชโิอมาจ ิมตัสบึาระ, นกิโก-ช,ิ 321-1523

ราคาสําหรับหมูค่ณะ - 600 เยนตอ่ตน้  ราคาสําหรับบคุคล - โปรดสอบถาม

ขั �นตํ�า 1 ตน้ตอ่ 1 คน สงูสดุ 300 ตน้

เปิดใหเ้ขา้ / 8:30 - 17:15 น.
(หยดุทําการวนัเสาร ์วนัอาทติย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์)

แผนที� P38 E-11 ช ั�วโมง 30 นาที 30เวลาที�ใช้

กจิกรรม
ตามสถานที�ตา่งๆ

ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน
ฤดูใบไมรวง ฤดูหนาว

ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน
ฤดูใบไมรวง ฤดูหนาว

ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน
ฤดูใบไมรวง ฤดูหนาว

ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน
ฤดูใบไมรวง

มาลองชมิ
เหลา้สาเก

หลากหลายชนดิ
กนั!

มาถา่ยรปูตลกๆ
ในแบบของคณุกนั♪
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ทวัรเ์ที�ยวชมศนูยก์ารเรยีนรู ้
ส ิ�งแวดลอ้มอาชโิอะ
สถานที�สําหรับเรยีนรูเ้กี�ยวกบัการทําลายสิ�งแวดลอ้มและความสําคญัของ
ธรรมชาต ิพรอ้มกบัการแนะนําเหมอืงทองแดงอาชโิอะ

ศนูยก์ารเรยีนรูส้ ิ�งแวดลอ้มอาชโิอะ

ในสวนอากากาเนะชนิซอู,ิ 321-1500

ผูใ้หญ ่/ 200 เยน
นักเรยีนมธัยมปลายหรอืตํ�ากวา่ / 100 เยน
เด็กวยักอ่นเขา้เรยีนประถม / ฟรี
9:30 - 16:30 น. (ไมม่วีนัหยดุในชว่งระหวา่งเดอืนเม.ย. ถงึเดอืนพ.ย.)

0288-93-2525100 คน

แผนที� P38 E-130 นาที 31เวลาที�ใช้

เหมอืงทองแดงอาชโิอะซึ�งเป็นตัวขับเคลื�อนใหอ้ตุสาหกรรมมคีวามทันสมัยไดทํ้าลาย
ธรรมชาตทิี�อยูร่อบๆ บรเิวณนั�นเป็นอยา่งมาก เดนิชมสถานที�จรงิและเรยีนรูเ้กี�ยวกบัความ
พยายามในการหาวธิป้ีองกนัมลพษิ และเรยีนรูเ้กี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม

0288-93-395610 - 40 คน

เขตบรเิวณมตัสกึ,ิ อาชโิอมาจ,ิ เมอืงนกิโก

5-4, อาชโิอมาจ ิคาเกมซิ,ุ นกิโก-ช,ิ 321-1512

บคุคลที�มอีายตุั �งแต ่12 ปีขึ�นไป / 500 เยน
(พรอ้มตน้ไมสํ้าหรับนําไปปลกู / 1,500 เยน)
9:30 - 15:00 น. (โปรดสอบถามวนัเปิดทําการ)

แผนที� P38 E-11 ช ั�วโมง 30 นาท ี- 3 ช ั�วโมง 32เวลาที�ใช้

กจิกรรมทรกิอารท์
ภายในพพิธิภณัฑม์กีารจัดแสดงลกูเลน่ที�ใชภ้าพลวงตาอยูม่ากมาย  ที�นี�เป็น
พพิธิภณัฑเ์ชงิปฏบิตัทิี�ทั �งเด็กและผูใ้หญส่ามารถเพลดิเพลนิได ้

ทรกิอารท์ เพยี นกิโก (Trickart Pia Nikko)

1-4, โคซาโกเอะ, นกิโก-ช,ิ 321-2525

ผูใ้หญ ่(ตั �งแตม่ธัยมตน้ขึ�นไป) / 1,900 เยน
เด็ก (อายตุั �งแต ่3 ปีขึ�นไป) / 1,100 เยน
9:30 - 17:30 น. 
(โปรดสอบถามวนัเปิดทําการ *มวีนัหยดุเฉพาะกาล)

แผนที� P38 D-31 ช ั�วโมง 33เวลาที�ใช้

0288-77-3565200 คน

ประทบัใจที�ไดรู้จั้กนกิโกอยา่งลกึซึ�ง!

มกีารจัดแสดงวตัถตุา่งๆ ที�ใชใ้นการสรา้งเขื�อนจนเสร็จ และสามารถ
เขา้ชมไดฟ้ร ีอกีทั �งยงัสามารถซื�อสนิคา้พื�นเมอืง เชน่ ผักที�ข ึ�นตาม
ภเูขาไดท้ี�รา้นคา้อกีดว้ย

พพิธิภณัฑเ์ขื�อนคาวาจิ

เป็นสถานที�จําลองสภาพชวีติความเป็นอยูข่อง
ตระกลูเฮเกะ ซึ�งวา่กนัวา่ไดพ้า่ยแพศ้กึเกม็เป และ
หลบหนมีาซอ่นตวัอยูท่ี�ยนูชิกิาวาระ

เฮเกะ โนะ ซาโตะ

ชมงานหตัถกรรมแบบดั �งเดมิของนกิโก 
เชน่ การแกะสลกัแบบนกิโก เครื�องชง
ชาแบบนกิโก และรองเทา้เกี�ยะแบบ
นกิโก หรอืลงมอืแกะสลกัดว้ยตนเอง

ศูนยห์ตัถกรรมหมู่บา้น
แกะสลกัประจําเมอืงนกิโกชม “หอ้งโถงชกิไิซ” เพื�อชื�นชมไปกบั

ความงดงามทางธรรมชาตขิองโอกนูกิโก
และชมวตัถทุางประวตัศาสตรเ์พื�อ
ศกึษาประวตัศิาสตรข์องโอกนูกิโก

พพิธิภณัฑธ์รรมชาตนิกิโก

แหลง่ที�มาของขอ้มลูของโอกนูกิโก

ไดพ้บกบังานหตัถกรรมของนกิโก♪

นั�งรถรางก
นั!!

น่าประทบัใจ
!!

ยอ้นเวลากลบัไปยคุเฮอนั?

เหมอืงทองแดงอาชโิอะเคยเป็น
เหมอืงที�มคีวามเจรญิรุง่เรอืง ครั�งหนึ�ง
เคยไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “เมอืง
เหมอืงแรท่ี�ดทีี�สดุในญี�ปุ่ น” สามารถ
นั�งรถรางเที�ยวชมภายในเหมอืงได ้

ท่องเที�ยวเหมอืง
ทองแดงอาชโิอะ

สถานที�ในนกิโก
มหีลายแหง่

เดนิบนผนืดนิที�ไดร้บัผลกระทบทาง
สิ�งแวดลอ้มอยา่งหนกัจากการทาํเหมอืง
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ฤดรูอ้นฤดรูอ้น

ภเูขานนัไทซนัซึ�งมองจากสนัเขาฮงัเก็ตสโึตเกะ หาดเซ็นจกูาฮามะที�ทะเลสาบชูเซ็นจิ

23นํ �าตกเคกนเทศกาลประจาํศาลเจา้ยโูดโนซนั

ดอกเดยล์ลิลี�พนัธุน์กิโกในที�ราบสงูคริฟิรูโิคเก็น

แมนํ่ �าคนิกูาวะ

นํ �าใสมากเลย

ในฤดูร
อ้นมเีท

ศกาลม
ากมาย

ดว้ยนะ
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กจิกรรมทําอาหาร เมอืงนกิโกมอีาหารเลศิรสมากมาย เชน่ โซบะและยบูะ สามารถ
เพลดิเพลนิไปกบัการทํากจิกรรมดา้นอาหารไดท้ี�ฟารม์และสถานที�
ตา่งๆ ในเมอืง โซบะที�ทําเองและผลไมท้ี�เด็ดเองเป็นอะไรที�ยอดเยี�ยม
มาก!

สามารถทําโซบะซึ�งเป็นอาหารที�เป็นชวีติจติใจของคน
ญี�ปุ่ นไดด้ว้ยตัวเอง มเีชฟคอยสอนให ้แมไ้ม่เคยทํามา
ก่อนก็สบายใจได ้สามารถนําโซบะไปประกอบอาหาร
และรับประทานที�รา้นได ้

เก็บบลูเบอรร์สีดในไร่บลูเบอรร์ทีี�กวา้งใหญ่! 
สามารถเก็บและรับประทานบลูเบอร์รีตรงนั�นไดเ้ลย 
สามารถนํากลับบา้นไดด้ว้ย

แนะนําโดยชาวตา่งชาตทิี�อาศยัอยูใ่นญี�ปุ่ น!

กจิกรรมทาํโซบะ

เก็บบลเูบอรร์ ี

สามารถเพลดิเพลนิไปกบัการยา่งแผน่เซม็เบที�ทําจากขา้วญี�ปุ่ น 100% และนํ�าแรช่ื�อดงั
ของนกิโก โดยการยา่งดว้ยมอื ความอรอ่ยของขา้วเกรยีบเซม็เบที�เพิ�งยา่งเสร็จใหม่ๆ  นั�น
ไมส่ามารถหาจากที�ไหนไดอ้กี!

20 คนตอ่ครั �ง (15 คนขึ�นไป ตอ้งทําการจอง)

1989-1, เซรนูิมะ, นกิโก-ช,ิ 321-2405

9:30 - 16:00 น. (หยดุทําการวนัที� 1 มกราคม)
เซม็เบ 3 แผน่ / 108 เยน  เซม็เบสําหรับวาดภาพ 1 แผน่ / 540 เยน

0288-31-1147

โรงงานทาํขา้วเกรยีบในนกิโก เมซูอโินะซาโตะ 
(Meisuino-sato Nikko Okaki Factory)

กจิกรรมเก็บสตรอวเ์บอรร์ ี
ในชว่งตั �งแตก่ลางเดอืนธนัวาคมถงึปลายเดอืนพฤษภาคม จะสามารถสมัผัสกบัประสบการณ์
การเกบ็สตรอวเ์บอรร์ทีี�มชี ื�อวา่ “โทจโิอโตเมะ” และ “ยาโยอฮิเิมะ” ซึ�งไดรั้บการดแูลเป็นอยา่งดไีด ้

0288-77-0866

นกิโก ฮานาอจิมินเมะ (Nikko Hanaichimonme)

800, โคซาโกเอะ ซากาโนชติะ, นกิโก-ช,ิ 321-2525

ผูใ้หญ ่(อายตุั �งแต ่6 ปีขึ�นไป) / 1,700 เยน　
เด็ก (อาย ุ4-5 ปี) / 1,200 เยน
9:00 - 16:00 น. / ปิดใหเ้ขา้เวลา 15:30 น. 
(ไมม่วีนัหยดุในชว่งฤดกูาลที�เปิดทําการ)
100 คน *อาจเปลี�ยนแปลงไดข้ึ�นอยูก่บัสภาพการเตบิโตของสตรอวเ์บอรร์ี

กจิกรรมทาํโซบะ
กจิกรรมทาํอดูง
สามารถทําโซบะแสนอรอ่ยโดยใชนํ้�าเลศิรสของนกิโกไปพรอ้มกบัการ
พดูคยุเกี�ยวกบัวฒันธรรมของนกิโก

1 - 150 คน
600-1, อมิาอจิ,ิ นกิโก-ช,ิ 321-1261

11:00 -15:00 น. (หยดุประจําทกุวนัองัคาร)

ทําโซบะ / 4,950 เยน  ทําอดูง / 6,160 เยน
*ราคาอาจเปลี�ยนแปลงขึ�นอยูก่บัจํานวนคน โปรดสอบถาม

0288-21-3910

สถานที�ทาํกจิกรรมทาํโซบะ

แผนที� P38 D-31 ช ั�วโมง 30 นาท ี- 2 ช ั�วโมง 37เวลาที�ใช้

กจิกรรมยบูะ
คณุจะไดฟั้งคําอธบิายเกี�ยวกับประวัตคิวามเป็นมาและขั �นตอนในการผลติยบูะไปพรอ้มๆ 
กบัการชมการผลติยบูะในโรงงาน ทั �งยงัสามารถลองดงึยบูะขึ�นมาจากอา่งจําลองเล็กๆ ซึ�ง
ตั �งอยูภ่ายในรา้นขายของไดอ้กีดว้ย

1 - 40 คน
3589-6, อากาโฮร,ิ อโินกรูะ, นกิโก-ช,ิ 321-2344

9:00 -17:00 น. (หยดุประจําทกุวนัพธุ *มวีนัหยดุเฉพาะกาล)
                    (โรงงานหยดุทําการในวนัอาทติยแ์ละวนัหยดุนักขตัฤกษ์)

เริ�มตน้ที� 500 เยน (ขึ�นอยูก่บัจํานวนคน โปรดสอบถาม)

0288-26-4890 (ตอ้งทําการจอง)

บรษิทันกิโกยบูะเซโซ (โรงงานนกิโก)

แผนที� P38 E-430 นาที 36เวลาที�ใช้

แผนที� P38 C-330 นาที 34เวลาที�ใช้ แผนที� P38 D-315 - 20 นาที 35เวลาที�ใช้

ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน
ฤดูใบไมรวง ฤดูหนาว

ฤดูใบไมผลิ
ฤดูหนาว

ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน
ฤดูใบไมรวง ฤดูหนาว

ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน
ฤดูใบไมรวง ฤดูหนาว

กจิกรรมยา่งเซ็มเบดว้ยมอื
และการวาดภาพลงบนเซ็มเบ

รสชาตลิกึลํ �าเพราะ
ทําดว้ยตวัเอง!

ผลไมท้ี�
เด็ดจากตน้ใหม่ๆ

สดมาก!
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กจิกรรมทาํอาหารดองแบบเรง่รบี
สามารถสมัผัสกบัประสบการณก์ารทําอาหารดองแบบเรง่รบีที�เลศิรสได ้
โดยใชผั้กตามฤดกูาลและโชยุ

1 - 30 คน *ตอ้งทําการจองภายใน 15:00 น. ของวนักอ่นหนา้

430-1, ครูบิาระ, นกิโก-ช,ิ 321-2421

8:00 - 17:00 น. (หยดุทําการวนัที� 1 มกราคม)
ชว่งเวลาที�มกีารทํากจิกรรม / 10:30 - 14:30 น.

840 เยน (มขีองที�ระลกึหรอืสตรอวเ์บอรร์ซีนัเดยแ์ถมให)้

0288-31-1122

นกิโก โรบาตาซูเกะ สาขาคนิกูาวะ 
(Nikko Robatazuke Kinugawa Store)

แผนที� P38 D-310 นาที 38เวลาที�ใช้

กจิกรรมทาํเตา้หดูว้ยมอื
เตมิเกลอืที�เรยีกวา่นกิารลิงไปในนํ�าเตา้หูท้ี�ใชจ้รงิในโรงงาน แลว้นําไปเขา้ไมโครเวฟ 
สามารถที�จะเพลดิเพลนิไปกบัการลิ�มรสเตา้หูท้ี�ทําเสร็จใหม่ๆ  ได ้

50 คนตอ่กจิกรรม 1 ครั�ง

739-1, มาจยิะ, นกิโก-ช,ิ 321-2403

10:00 - 16:00 น. (หยดุทําการตั �งแตว่นัที� 31 ธ.ค. ถงึ 3 ม.ค.)
300 เยน (รวมคา่ลองชมิ)

0288-31-0633

บรษิทั ไทช ิฟู๊ ด จาํกดั (Taishi Food Co., Ltd.) โรงงานนกิโก

แผนที� P38 D-440 นาที 39เวลาที�ใช้

บลเูบอรร์ทีานไดไ้มอ่ ั�น
สวนบลเูบอรร์ี�ที�สามารถเดนิจาก “สถานคีาม-ิอมิาอจิ”ิ ของสายโทบนุกิโก
ได ้การไดรั้บประทานบลเูบอรร์สีดใหมใ่นสวนนั�นพเิศษมาก!

50 - 100 คน
1265, เซกาวะ, นกิโก-ช,ิ 321-1263

9:00 -16:00 น. (หยดุประจําทกุวนัพธุ)
*เปิดตั �งแตป่ลายเดอืนมถินุายนถงึเดอืนสงิหาคม

550 เยน

080-5418-8169

สวนนกิโกบลเูบอรร์ ี(Nikko Blueberry Farm)

แผนที� P38 D-330 นาที 40เวลาที�ใช้

หนึ�งในอาหาร
ชื�อดังประจําเมอืงนิกโก
ยูบะที�เหนียวนุ่มและมปีรมิาณมากถูกนําไปปรุงแต่งในหลากหลายเมนูและ
เสริฟ์ในหลายรา้นอาหาร

ยูบะ
เนื�องจากในเมอืงนกิโกมกีารผลติโซบะเป็นจํานวนมาก ทําให ้
สามารถลิ�มลองโซบะแสนอรอ่ยไดใ้นหลายจดุของเมอืง 
เชญิเพลดิเพลนิไปกบัการลิ�มลองโซบะที�ทําดว้ยมอืที�แตกตา่ง
กนัของแตล่ะรา้นอาหาร

โซบะ

เหลา้สาเกญี�ปุ่ นอันหอมหวนและมีรสชาติเขม้ขน้ที�ทํา
จากนํ�าสะอาดจากเทอืกเขานิกโก เป็นรสชาตทิี�แสดงถงึ
ลักษณะเฉพาะของผูห้มัก

เหลา้สาเกญี�ปุ่ น
สตรอวเ์บอรร์ทีี�หวานสด เชน่ โทจโิอโตเมะ
และสกายเบอรร์ ีเป็นที�นยิมของผูค้น
ทกุระดบัอยา่งกวา้งขวาง มสีถานที�ซ ึ�ง
สามารถสมัผัสกบัประสบการณก์ารเกบ็
สตรอวเ์บอรร์ไีด ้

สตรอวเ์บอรร์ ี

นํ�าแข็งไสที�ทําจากนํ�าแข็งตาม
ธรรมชาตเิป็นเมนูอาหารใน
นกิโกที�นยิมกนัมาก นํ�าแข็งนุ่ม
ที�ละลายในปากและนํ�าเชื�อม
ที�ทําขึ�นเป็นพเิศษนั�นน่าดงึดดู
ใจมาก

ฉํ�ามาก♪

ขนมหวานที�เย็น
และสดชื�น

อยา่ดื�มมากเ
กนิไป!!

ของทําเสร็จใหม่ๆ
เลศิมาก!!

เพราะ
ทําจา

ก

ถั�วเหล
อืงจงึเ

ป็นอา
หาร

เพื�อส
ุขภาพ

!

นํ �าแข็งไสจากนํ �าแข็ง
ตามธรรมชาติ

ของอร่อยของนกิโก
ยงัมอีกีมากมาย

ดื�มดํ�าไปกบัรสชาตอินัละเอยีดออ่นในแบบฉบบัของญี�ปุ่ น!!
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กจิกรรมงานฝีมอื สามารถสมัผัสจากประสบการณก์ารประดษิฐง์านฝีมอื
ดั �งเดมิและเครื�องประดบัของเมอืงนกิโกได ้ประดษิฐส์ ิ�งที�
มหีนึ�งเดยีวในโลกไปพรอ้มๆ กบัการเรยีนรูจ้ากชา่งฝีมอื

คณุอยากทําเครื�องประดับที�ทําจากหนังกวางบา้งหรอืไม?่ 
มาประดษิฐส์ ิ�งของในแบบฉบับของตนเอง โดยเลอืกวา่จะตดิ
อะไรลงไปบา้งอยา่งอสิระกันเถอะ

แนะนําโดยชาวตา่งชาตทิี�อาศยัอยูใ่นญี�ปุ่ น!

กจิกรรมงานฝีมอืจากหนงักวาง
ประดษิฐส์ ิ�งของในแบบฉบบัของตนเองโดยใชห้นังกวางที�หาไดใ้นนกิโก!

10 คน

23-4, คโูรเบะ, นกิโก-ช,ิ 321-2713

เริ�มตน้ที� 1,500 เยน

070-4380-5917

คโูรเบะ ทเีฮา้ส ์(Kurobe Teahouse)

ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน
ฤดูใบไมรวง ฤดูหนาว

ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน
ฤดูใบไมรวง ฤดูหนาว

ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน
ฤดูใบไมรวง ฤดูหนาว

ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน
ฤดูใบไมรวง ฤดูหนาว

ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน
ฤดูใบไมรวงกจิกรรมเป่าแกว้

คณุอยากจะทําแกว้ ชาม หรอืแจกนัดอกไมสํ้าหรับใสด่อกไมห้นึ�งดอกที�ทําจากแกว้ในแบบฉบบัของ
ตนเองหรอืไม?่ ประดษิฐผ์ลงานแกว้ที�ไมเ่หมอืนใครโดยผสมผสานระหวา่งลวดลายกบัสทีี�คณุชอบ

2478-8, ชกูชู,ิ นกิโก-ช,ิ 321-1661

9:00 - 16:00 น. (เวลาจะเปลี�ยนแปลงตามฤดกูาล)
                       (มวีนัหยดุเฉพาะกาล)

3,850 เยน

0288-25-5368

808 กลาส นกิโก (808 GLASS NIKKO)

1 - 10 คน

กจิกรรมเป่าแกว้
นอกจากการเป่าแกว้แลว้ ยงัมกีจิกรรมตา่งๆ อกี เชน่ การพน่ทราย สตกิเกอรต์ดิ
กระจกส ีและการประดษิฐเ์ครื�องประดบั

0288-54-1688

กลาส สตดูโิอ พนัตี� (Glass Studio Punty)

1541-1499, โทโกโรโนะ, นกิโก-ช,ิ 321-1421

กจิกรรมเป่าแกว้ / เริ�มตน้ที� 3,300 เยน
9:00 - 17:00 น. (หยดุประจําทกุวนัองัคาร และวนัพธุที� 4 ของเดอืน
*เปิดทําการชว่งวนัหยดุโอบง วนัหยดุนักขตัฤกษ์ และชว่งวนัหยดุยาว)
9 คนตอ่ 1 ชั�วโมง (กจิกรรมอื�น 60 คน)

คณุสามารถทําอะไรก็ไดแ้ละดว้ยวธิใีดก็ไดท้ี�คณุตอ้งการโดยใชด้นิเหนยีว 
1 ก.ก.

8 คน

1920-7, มาจยิะ, นกิโก-ช,ิ 321-2403

10:00 - 17:00 น. (ตอ้งทําการจอง)
4,500 เยน

090-3339-7674

หอ้งเรยีนภาคปฏบิตั ิในโรงผลติเครื�องปั�นดนิเผาคนิยูาก ิอเูอฮาระ

แผนที� P38 C-31 ช ั�วโมง - 1 ช ั�วโมง 30 นาที 41เวลาที�ใช้ แผนที� P38 D-220 นาที 42เวลาที�ใช้

แผนที� P38 D-42 ช ั�วโมง 43เวลาที�ใช้

แผนที� P38 D-320 - 30 นาที 45เวลาที�ใช้

*งานเป่าแกว้จะสง่ไปใหค้ณุทางบรกิารขนสง่หรอืสามารถมารับเองไดใ้นวนัถดัไป

กจิกรรมงานแกะสลกัของนกิโกสมัผสัประสบการณก์ารทาํเครื�องปั�นดนิเผา
ตน้กําเนดิของงานแกะสลกัของนกิโกคอืงานแกะสลกัที�ศาลเจา้นกิโกโตโชก ู เมื�อมาถงึ
ที�นกิโก ขอแนะนําใหม้าสมัผัสกบัประสบการณก์ารแกะสลกัของนกิโกกอ่นแลว้จงึคอ่ยไป
ชมงานแกะสลกัอนังดงามตระการตาของโยเมอมิง

60 คน

17-7, มตัสบึาราโจ, นกิโก-ช,ิ 321-1406

9:00 - 15:00 น. (หยดุทําการวนัที� 1 มกราคม)
1,400 เยน

0288-54-1599

รา้นเครื�องเขนิอกิาราช ิ(Igarashi Lacquerware Store)

แผนที� P38 D-31 ช ั�วโมง 30 นาที 44เวลาที�ใช้
กจิกรรมงานฝีมอืจากหนงักวาง

ประดษิฐง์านฝีมอื
อยา่งต ั�งใจและ

ลงในรายละเอยีด!

ของเหลา่นี�ใชเ้ป็น
ของฝากได!้
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ฤดใูบไมร้ว่งฤดใูบไมร้ว่ง

ภเูขานนัไทซนั นํ �าตกเคกน

31หาดเซ็นจกูาฮามะที�ทะเลสาบชูเซ็นจิเทศกาลอมิาอจิ ิยาไต มตัสรึ ิ

ฮจัโจเดจมิะที�ทะเลสาบชูเซ็นจิ

หบุเขาเซโตไอเกยีว

มสีสี
นัมาก

มาย!

ไปดูใบไมเ้ปล
ี�ยนสกีนัเถอะ!
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กจิกรรมดา้นวฒันธรรม คณุอยากสมัผัสกบัวฒันธรรมญี�ปุ่ นในนกิโก ซึ�งยงัคงมปีระเพณี
และแนวทางการปฏบิตัทิี�มมีาแตย่าวนานหลงเหลอือยูอ่ยา่งเขม้ขน้
หรอืไม?่ การไดส้มัผัสกบัวฒันธรรมที�แตกตา่งกนัจะทําใหรู้ส้กึไดถ้งึ
เสน่หข์องนกิโกมากยิ�งขึ�น

คุณสามารถทํากจิกรรมคัดลอกพระสตูรโดยใชพู้่กัน
เขยีน “เอ็นเมอ ิจกิก ุคันนน เกยีว” หนึ�งบท การเขยีน
แต่ละตัวอักษรดว้ยความระมัดระวังอย่างตั �งใจ จะ
ทําใหร้่างกายและจติใจของคุณค่อยๆ สบายขึ�น

แปลงร่างเป็นเกอชิาที�ทํางานอยู่ในระแวกคนูิกาวะอนเซ็น! หลังจาก
ที�แต่งตัวและแต่งหนา้เสร็จแลว้ ลองใสช่ดุนั�นไปเดนิเที�ยวเล่นด ู
นอกจากนี�แลว้ยังสามารถชมการแสดงของเกอชิาไดอ้กีดว้ย

แนะนําโดยชาวตา่งชาตทิี�อาศยัอยูใ่นญี�ปุ่ น!

กจิกรรมการคดัลอกพระสูตร

กจิกรรมแปลงรา่งเป็นเกอชิา

กจิกรรมคดัลอกพระสตูร 16 ตวัอกัษรตามรอยอกัขระที�วหิารคนันนโจโด ซึ�งเป็นสถานที�
ซ ึ�งโชโด โชนนิ ผูก้อ่ตั �งนกิโกไคซนัใชใ้นการฝึกฝนตวัเอง ใชเ้วลาอนัเงยีบสงบหนัหนา้
เขา้หาพระพทุธ

วดันกิโกซนั ชูเซ็นจิ

2578, ชกูชู,ิ นกิโก-ช,ิ 321-1661

1,000 เยน พรอ้มรับกระดาษทองที�มชีอูนิพเิศษประทบัอยู ่
*ยงัไมร่วมคา่เขา้
ม.ีค. / 8:00 - 16:00 น., เม.ย. ถงึ ต.ค. / 8:00 - 17:00 น.,
พ.ย. / 8:00 - 16:00 น., ธ.ค. ถงึ ก.พ. / 8:30 - 15:30 น.,
เปิดใหเ้ขา้จนถงึกอ่นเวลาปิด 1 ชั�วโมง
50 คน ตอ่ 1 ครั �ง 0288-55-0013

เชา่ชุดกโิมโน
เดนิจากยา่นมรดกโลก 5 นาท ีไปเชา่ชดุไดด้ว้ยตวัเปลา่ มคีอรส์ธรรมดาใน
ราคา 1,650 เยนตอ่ชั�วโมงดว้ย

1 - 20 คน

918, นากาฮตัสอึชิมิาจ,ิ นกิโก-ช,ิ 321-140

10:00 - 17:30 น. (โปรดสอบถามวนัเปิดทําการ)
เริ�มตน้ที� 1,650 เยน

0288-53-6465

กโิมโน เรนทลั อตูากาตะ (Kimono Rental Utakata)

ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน
ฤดูใบไมรวง ฤดูหนาว

ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน
ฤดูใบไมรวง ฤดูหนาว

ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน
ฤดูใบไมรวง ฤดูหนาว

ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน
ฤดูใบไมรวง

เราจะแนะนําวถิีชวีติบรเิวณบนภูเขาและความลับของนํ�าตกจาโอที�ไม่
สามารถรูไ้ดเ้พยีงแคม่อง

10 คน

23-4, คโูรเบะ, นกิโก-ช,ิ 321-2713

2,500 เยน

070-4380-5917

นํ �าตกจาโอ

เชา่ชุดกโิมโน
คณุอยากเชา่ชดุกโิมโนแลว้เดนิเที�ยวในเมอืงที�มบีรรยากาศเขา้กบัชดุกโิมโนหรอืไม?่ 
นี�เป็นรา้นเชา่ชดุกโิมโนแสนสะดวกซึ�งอยูใ่กลก้บัสถานนีกิโกของทั �งสาย JR และโทบ ุ♪

20 คน

404-2, อชิยิามาจ,ิ นกิโก-ช,ิ 321-1405

9:30 - 17:30 น. (หยดุประจําทกุวนัพธุ)
เริ�มตน้ที� 3,850 เยน

0288-25-6625

โคดอน นกิโก (COCON NIKKO)

ทวัรท์อ่งประวตัศิาสตรไ์ปยงันํ �าตกจาโอ

แผนที� P38 D-3ไมเ่กนิ 8 ช ั�วโมง 46เวลาที�ใช้ แผนที� P38 C-31 ช ั�วโมง 30 นาที 41เวลาที�ใช้

แผนที� P38 D-31 - 7 ช ั�วโมง 47เวลาที�ใช้ แผนที� P38 D-215 นาที 48เวลาที�ใช้

กจิกรรมคดัลอกพระสตูร 
16 ตวัอกัษรที�วดัชูเซ็นจิ

เขยีนชา้ๆ
อยา่งระมดัระวงั
และผอ่นคลาย

ทําตวัเป็นเกอชิา
แลว้เดนิไป
ตามถนน♪



34 35

กจิกรรมชูเซ็นจ ิUTUSI-HOTOKE
 (คดัลอกภาพพระพทุธรปู)
แนะนําสําหรับผูท้ี�มาจากประเทศที�ปกตไิมใ่ชต้วัอกัษรคนัจ ิเป็นกจิกรรมที�ใหค้ณุ
คดัลอกภาพพระพทุธรปูโดยใชป้ากกาหมกึซมึหวัตดั ใชเ้วลาอนัเงยีบสงบหนัหนา้เขา้หา
พระพทุธ

วดันกิโกซนั ชูเซ็นจิ

2578, ชกูชู,ิ นกิโก-ช,ิ 321-1661

1,000 เยน พรอ้มรับกระดาษทองที�มชีอูนิพเิศษประทบัอยู ่
*ยงัไมร่วมคา่เขา้
ม.ีค. / 8:00 - 16:00 น., เม.ย. ถงึ ต.ค. / 8:00 - 17:00 น.,
พ.ย. / 8:00 - 16:00 น., ธ.ค. ถงึ ก.พ. / 8:30 - 15:30 น.,
เปิดใหเ้ขา้จนถงึกอ่นเวลาปิด 1 ชั�วโมง
50 คน ตอ่ 1 ครั�ง 0288-55-0013

กจิกรรมการคดัลอกพระสตูร
16 ตวัอกัษรที�วดัอนเซ็นจิ

งานชมดอกซากรูะตอน
กลางคนืของคนิกูาวะ การลากยาไตในเทศกาลยาโยอิ

กจิกรรมแปลงรา่งเป็นเกอชิา

วดัเขาที�ตั �งอยูใ่นนกิโก ยโูมโตะ อนเซน็ ซึ�งเปิดทําการโดยโชโด โชนนิ ผูก้อ่ตั �งนกิโก ไคซนั 
สามารถทํากจิกรรมคดัลอกพระสตูรตามอกัขระ 16 ตวัอกัษรไดท้ี�อโุบสถหลกั ใชเ้วลาอนัเงยีบ
สงบหนัหนา้เขา้หาพระพทุธ

30 คน ตอ่ 1 ครั�ง
2559, ยโูมโตะ, นกิโก-ช,ิ 321-1662

ปลายเดอืนเม.ย. ถงึเดอืนต.ค. / 8:00 - 17:00 น.
เดอืนพ.ย. ถงึ ตน้เดอืนธ.ค. / 8:00 - 16:00 น.
เปิดใหเ้ขา้จนถงึกอ่นเวลาปิด 1 ชั�วโมง

1,000 เยน พรอ้มรับกระดาษทองที�มชีอูนิพเิศษประทบัอยู่

0288-55-0013 (วดันกิโกซนั ชเูซน็จ)ิ

วดันกิโกซนั อนเซ็นจิ

โทเซ็นเกยีว
ที�โรงแรมโอกนูกิโก โคนชิ ิจะมกีารจัดใหเ้ลน่เกมดั �งเดมิของญี�ปุ่ นที�ชื�อวา่ 
“โทเซน็เกยีว” ขึ�นทกุวนัเสาร์

20 คน

2549-5, ยโูมโตะ, นกิโก-ช,ิ 321-1662

19:00 - 21:00 น. (มเีฉพาะในวนัเสาร)์
ฟร ี*แขกผูเ้ขา้พักกบัแขกที�เขา้แชอ่นเซน็สามารถเลน่ได ้

0288-62-2416

โรงแรมโอกนูโิก โคนชิ ิ(Okunikko Konishi Hotel)

แผนที� P38 C-12 ช ั�วโมง 12เวลาที�ใช้

แผนที� P38 D-215 นาที 48เวลาที�ใช้ แผนที� P38 C-115 นาที 49เวลาที�ใช้ แผนที� P38 C-31 ช ั�วโมงขึ�นไป 51เวลาที�ใช้

คณุอยากแปลงรา่งไปเป็นเกอชิาในยา่นอนเซน็หรอืไม?่ มตีั �งแตช่ดุทางการจนถงึ
ชดุทั�วไป สามารถแปลงรา่งอยา่งจรงิจังดว้ยการสวมวกิแบบญี�ปุ่ น

3 คน ตอ่ 1 ครั�ง
532, คนูิกาวะอนเซน็ตาก,ิ นกิโก-ช,ิ 321-2526

10:00 -16:00 น. (สายโทรศพัทเ์ปิดตั �งแต ่9:00 น.) (มวีนัหยดุเฉพาะกาล)

เกอชิา ฮกิกิ ิ(ชดุทางการของเกอชิา) / 12,000 เยน
ฟจูมิซูเูมะ, ฟรูโิซเดะ (ชดุของเกอชิาฝึกหดั) / 10,000 เยน
ชดุทั�วไปของเกอชิา / 6,000 เยน

0288-77-2911

สถานที�แปลงรา่งเป็นเกอชิา คริาร ิ

แผนที� P38 C-32 ช ั�วโมง 50เวลาที�ใช้

นกิโก วาราก ุโอโดริ
เทศกาลในนกิโกซึ�งทกุคนเตน้รําตามการเตน้รําแบบดั �งเดมิที�สบืทอดกนัมานาน 
เชญิมาใสช่ดุยกูาตะกบัเสื�อคลมุฮปัปิแลว้เตน้รํานกิโก วาราก ุโอโดร ิ ในสถานที�
ตกแตง่อยา่งสวยงามดว้ยกนั

วนัศกุรแ์รกของเดอืนสงิหาคมของทกุปี 19:00 - 21:00 น.
ฟรี

0288-54-0501 
แผนกธรุการ บรษัิท ฟรูกูาวา อเิลคทรคิ (สํานักงานนกิโก)

บรษิทั ฟรูกูาวา อเิลคทรคิ (สาํนกังานนกิโก)

500, คโิยตากมิาจ,ิ นกิโก-ช,ิ 321-1400

แผนที� P38 D-2 53

เทศกาลรวิโอ
เทศกาลรวิโอเป็นเทศกาลขนาดใหญท่ี�จัดขึ�นในคนูิกาวะอนเซน็ในฤดรูอ้น สมัผัสกบั
วฒันธรรมญี�ปุ่ นดว้ยการรว่มกนัแบกศาลเจา้แบบเคลื�อนที�ได ้ซึ�งมเีฉพาะผูห้ญงิเทา่นั�น
ที�เป็นผูแ้บก (เฉพาะผูห้ญงิเทา่นั�น)

เทศกาลรวิโอ

คนูิกาวะอนเซน็ตาก,ิ นกิโก-ช,ิ 321-2526

ฟรี
วนัศกุรแ์ละวนัเสารท์ี� 4 ของเดอืนกรกฎาคมของทกุปี 19:00 - 22:00 น.
60 คน

แผนที� P38 C-3 54

รว่มงานรื�นเรงิกบัคนในทอ้งถิ�นไปพรอ้มกบัการดื�มเหลา้สาเกญี�ปุ่ นใตต้น้ซากรูะที�ประดับไฟ
อยา่งสวยงาม คณุยงัสามารถเพลดิเพลนิไปกบักจิกรรมทางวฒันธรรมของญี�ปุ่ น เชน่ การ
รา่ยรําของเกอชิา และการเลน่โทเซน็เกยีวอกีดว้ย

งานชมดอกซากรูะตอนกลางคนืของคนิกูาวะ

834-45, คนูิกาวะอนเซน็ตาก,ิ นกิโก-ช,ิ 321-2526

ฟร ี*มคีา่อาหารและเครื�องดื�ม
18:00 - 21:00 น.
(ไมม่วีนัหยดุระหวา่งตน้ถงึกลางเดอืนเมษายน)

เทศกาลของศาลเจา้นกิโกฟตูาราซนัที�มคีวามเป็นมากวา่ 1,200 ปี ซึ�งเป็นการ
ประกาศวา่ฤดใูบไมผ้ลไิดม้าถงึแลว้ คณุสามารถสมัผัสกบัประสบการณก์ารลาก
ยาไต ซึ�งเป็นขบวนที�ออกมาจากภายในเมอืงนกิโกได ้

0288-22-1525
( ) 

0288-22-1525
( ) 

0288-22-1525
( ) 

เทศกาลยาโยอิ

2307, ซนัไน, นกิโก-ช,ิ 321-1431 (ศาลเจา้นกิโก ฟตูาราซนั-จนิจะ)

ฟรี
สามารถสมัผัสกบัประสบการณก์ารลากยาไตไดใ้นวนัที� 
16 และ 17 เมษายนของทกุปี

แผนที� P38 D-3 52



ฤดหูนาวฤดหูนาว

เซ็นโจกาฮาระนํ �าตกเคกน

ทะเลสาบชูเซ็นจิ

คนัมนักาฟจู ิ

เทศกาลยนูชิกิาวะ อนเซ็น คามากรูะ ภเูขานนัไทซนั

ฤดหูนาวในนกิโกก็มเีสนห่เ์หมอืนกนั

ทศันยี
ภาพใ

นฤดหู
นาวน

ั�น

ยอดเ
ยี�ยมม

าก
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ฮโินเอมาตะ-มรูะ

มนิามไิอซ-ุมาจิ

เมอืงนาซ ุชโิอบาระ

ชโิอยะ-มาจิ

เมอืงอตุสโึนะมยิะ

เมอืงคานูมะ

เมอืงมโิดริ

เมอืงนูมาตะ

คาตาชนิะ-มรูะ

เมอืงยาอติะ

38 39

1

A

B

C

D

E

2 3 4

13

05

10

54
25

41

15
07

38
33

35 43

27

17

11

53

52
14

23

16

18

49

12

31

30

32

36

39

45
แผนที�ขยาย 1 แผนที�ขยาย 2

แผนที�ขยาย 5

แผนที�ขยาย 4

แผนที�ขยาย 3
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แมนํ่�าไดยากาวะ
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วดันกิโกซนั
รนิโนจิ

ศาลเจา้นกิโกโทโชกู

ศาลเจา้นกิโก ฟตูาราซนั-จนิจะ

สวนอนุสรณส์ถาน
พระตําหนักทาโมซาวะ

N
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37
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46
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02
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34

รถไฟสายยากงั

สถานโีอจกิะ-โคเก็น

ถนนคริฟิรู ิโคเก็น

สายนจิเิอ็น โมมจิิ

สถานคีามมิโิยร-ิชโิอบาราอนเซน็กจูิ

สถานนีากามโิยร-ิอนเซน็

แมนํ่�าคนูิกาวะ

โอกกูนุิ อนเซน็
คาวามาตะ อนเซน็

ทะเลสาบคาวามาตะ

แมนํ่�าคนูิกาวะ

โอกนูกิโก ยโูมโตะ
อนเซน็

อทุยานแหง่ชาตนิกิโก

ทะเลสาบอกิาริ

สถานยีนูชิกิาวะ อนเซน็
ทะเลสาบยาชโิอะ

คาวาจ ิอนเซน็

สถานชีนิ-ฟจูวิาระ
สถานรีวิโอเกยีว

สถานคีนูิกาวะ-โคเอ็น

สถานโีทบ ุเวลิด ์สแควร์
สถานโีคซาโกเอะ

สถานชีนิ-ทากาโตกุ

สถานโีอกวูะ

สถานชีโิมะ-อมิาอจิิ

สถานชีโิมตสเึกะ-โอซาวะ

สาย JR นกิโก

สถานฟีบูาซามิ

สายโทบ ุคนูิกาวะ

สถานเีมยีวจนิ

สถานชีโิมะ-โกชโิระ

สถานไีดยามโูก

สถานคีาม-ิอมิาอจิิ

สถานอีมิาอจิิ
สถาน ีJR นกิโก

สถานโีทบ-ุนกิโก

ชนิเกยีว

ศาลเจา้นกิโกโทโชกู

ศาลเจา้นกิโก ฟตูาราซนั-จนิจะ
วดันกิโกซนั รนิโนจิ

ภเูขานันไทซนั

ฟตูาราซนั-จนิจะ ชกูชู ิ

นํ�าตกเคกน

ชเูซน็จ ิอนเซน็

สถานมีาโต สถานอีาชโิอะ

สถานซีอืโด

สถานฮีารามโูก

แมนํ่�ามตัสกึกิาวะ หบุเขามตัสกึ ิ

สายรถไฟวาตาราเซะ เคอโิกกุ

ทะเลสาบชเูซน็จิ

แมนํ่�าโอจกิากาวะ

แผนที�ขยาย 1 ยา่นศาลเจา้และวดัในนกิโก
 (ตั �งแตช่นิเกยีวถงึคโิยตาก ิIC)

42

48

นํ�าตกเคกน

ทะเลสาบชเูซน็จิ
จดุลงเรอืทอ่งเที�ยว

ทะเลสาบชเูซน็จิ

สถานรีถบสัชเูซน็จอินเซน็

แผนที�ขยาย 3 ยา่นทะเลสาบชเูซน็จิ

0451

01

03

50

21

19

สถานคีนูิกาวะ-
โคเอ็น

สถานคีนูิกาวะอนเซน็

คนิูกาวะ อนเซ็น โรปเวย์

สายโทบุ
คนูิกาวะ

แมนํ่�าคนูิกาวะ

แผนที�ขยาย 5 ยา่นคนูิกาวะ อนเซน็

44

46

06

47ชนิเกยีว แมนํ่�าไดยากาวะ

สถานโีทบ-ุ
นกิโก

สถาน ีJR นกิโก

แผนที�ขยาย 2 เมอืงนกิโก
(ตั �งแตส่ถานนีกิโกถงึชนิเกยีว)

แผนที�ขยาย 4 ยา่นเมอืงอมิาอจิิ

461

119

今市IC
日光市役所

丸山公園
大谷川

สถานชีโิมะ-
อมิาอจิ ิ

สถานคีาม-ิ
อมิาอจิ ิ

สายโทบุ
คนูิกาวะ

สายโทบ-ุนกิโก

สาย JR นกิโก

แผนที�ท ั�วเมอืง

ยนูชิกิาวะ อนเซน็

เขื�อนคาวาจิ
สถานคีาวาจ-ิยโูมโตะ
สถานคีาวาจ-ิอนเซน็

คนูิกาวะ อนเซน็
สถานคีนูิกาวะอนเซน็

แนะนําใหใ้ช้รถไฟหรอืรถบสั

37

28

20
26

22
40

29

สถานอีมิาอจิ ิ
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ยโูมโตะ อนเซน็

โคโตกนููมะ

นกิโก ฟตูาราซนั-จนิจะ ชกูชู ิ

ภเูขานันไทซนั

ชเูซน็จ ิอนเซน็

นํ�าตกเคกน

พพิธิภณัฑธ์รรมชาตนิกิโกประจําจังหวดัโทจกิิ

อาเกจไิดระ โรปเวย์
ไดอจิ ิอโิรฮะ ซากะ

เซน็จกูาฮามะ

ยตูาก ิอริกิจู ิ

โคโตก ุอริกิจู ิ

โอดาชโิรกาฮาระ

ชากนูาเกบาชิ

นํ �าตกรวิซุ

เรอืทอ่งเที�ยวในทะสาบชูเซ็นจิ

ทะเลสาบชูเซ็นจิ

ชูเซ็นจโิกะ คเิซ็น
ทาจกิ ิคนันน

โชบกูาฮามะ

ซมับงมตัสึ

อากานมูะ
ชาโกะ

เร็งเกเซกิ
ฟตูาราซนั
จนิจะมาเอะ

ที�จอดเรอืทอ่งเที�ยว

โคโตก ุอนเซ็น
โรงแรมนกิโก แอสเตรยี

ทากกิามิ

โอซากิ

เซ็นจกูาฮามะ

นํ�าตก
รวิซุ

นํ�าตกยตูากิ

วดันกิโกซนั ชเูซน็จิ

สวนอนุสรณบ์า้นพักสถานทตูองักฤษสวนอนุสรณบ์า้นพักสถานทตูอติาลี

ไดน ิอโิรฮะ ซากะ

นกิโก ฟตูาราซนั-จนิจะ
ชนิเกยีว

นกิโกคริฟิรูสิเก็ตเซน็เตอร์

นํ�าตกคริฟิรู ิ

คริฟิรูโิคเก็น

ฟารม์โอซาซะ

เอโดะ วนัเดอรแ์ลนด ์นกิโก 
เอโดมรูะ

โทบ ุเวลิด ์สแควร์

แมนํ่�าคนูิกาวะ

แมนํ่�าไดยากาวะ

เรอืลอ่งแมนํ่�าคนูิกาวะ

สวนคนูิกาวะ อวิาบโูระ

รถไฟสายยากงั

สถานคีนิกูาวะ-โคเอ็น

สถานชีนิ-ฟจูวิาระ

สถานคีนิกูาวะอนเซ็น

สถานโีคซาโกเอะ

สถานโีทบ ุเวลิด ์สแควร์

สถานชีนิ-ทากาโตกุ

สถานโีอกวูะ

สถานไีดยามโูก

สถานโีทบ-ุนกิโก

สถานชีโิมะ-อมิาอจิ ิ

สถานคีาม-ิอมิาอจิ ิ

สาย JR นกิโก

สายโทบ-ุนกิโก

สายโทบ ุคนิกูาวะ

สถานโีทจกิ ิ

สถานโีอชอิาเกะ

สนามบนิฮาเนดะ สนามบนินารติะ

สถานโีตเกยีวสกายทรี

สถานอีาซากซูะ

สถานชีนิากาวะ

สายเคควิ

สายโตเอ
อาซากซูะ

สายนารติะสกายแอคเซส
เคเซนารติะแอรพ์อรต์

โตเกยีวสกายทรทีาวน์

สายโทบ-ุสกายทรี

สถาน ี
JR นกิโก

ภเูขาซารโูนะยามะ

คนูิกาวะ อนเซน็ โรปเวย์

คนูิกาวะ อนเซน็

อมูากาเอชิ

อาเกจไิดระ

โอกโูฮโซโอะ

ทาจกิ ิ
คนันนมาเอะ

หอชมววิ
ทะเลสาบชูเซ็นจิ

หอชมววิ
ฮงัเก็ตสซึนั

นชิซินัโด

ชนิเกยีว

สถาน ีJR นกิโก

นํ �าตกคริฟิรู ิ

คริฟิรูโิคเก็น

ฟารม์โอซาซะ

นกิโก เอโดมรูะ

โทบ ุเวลิด ์สแควร ์เอ็นไน

คริฟิรู ิ

มารมู ิ

โมมจิไิดระ เบ็ซโซ อริกิจู ิ

นกิโกคริฟิรูสิเก็ตเซ็นเตอร์

ยาชโิอะโนะยุ

โซโก ไคคงัมาเอะ

คโิยตากิ

โฮโซโอะ อริกิจู ิ

อติาเลยี ไทชคิงั เบ็ซโซ คเิน็น โคเอ็น อริกิจู ิ

ศาลเจา้นกิโก
ฟตูาราซนั-จนิจะ

ศาลเจา้นกิโกโทโชกู

วดันกิโกซนั รนิโนจิ

วดันกิโกซนั รนิโนจ ิไทยอูนิ

ไซโนะโกะ อริกิจู ิ

สถานรีถบสั 1

โทบนุกิโกเอกมิาเอะ1

สถานรีถบสั 2

JR 
นกิโกเอกมิาเอะ

2

สถานรีถบสั 4

คนิกูาวะ 
อนเซ็น เอกมิาเอะ

4

สถานรีถบสั 3

ชูเซ็นจิ
อนเซ็น

3
อากานมูะ

ยโูมโตะ อนเซ็น

โคโตกนูมูะ

เซน็โจกาฮาระ

ทะเลสาบยโูนะ

โคฮนัมาเอะ

สวนอนสุรณส์ถาน
พระตาํหนกันกิโก
ทาโมซาวะ

ที�ทาํการไปรษณีย์
อมิาอจิ ิ/ 
อตุสโึนะมยิะ

ทะเลสาบชูเซ็นจิ

สถานโีทบ-ุนกิโก

ยูโมโตะ อนเซ็น
(ผ่านทางชเูซ็นจ ิอนเซ็น)2C2A

โอกูโฮโซโอะ / คโิยตาก ิ/ ยาชโิอะโนะยุ2C

ยูโมโตะ อนเซ็น
(ผ่านทางชเูซ็นจ ิอนเซ็น)1A นกิโก เอโดมูระ3

26A

เที�ยวชมมรดกโลก2B

2A

2C2C
2B

นํ�าตกคริฟิูร ิ
(ผ่านทางนกิโกคริฟิูรสิเก็ตเซ็นเตอร)์2D
ฟารม์โอซาซะ 
(ผ่านทางนํ�าตกคริฟิูร ิและคริฟิูรโิคเก็น)2D

2D
2D

โอกูโฮโซโอะ / คโิยตาก ิ/ ยาชโิอะโนะยุ1C
นํ�าตกคริฟิูร ิ
(ผ่านทางนกิโกคริฟิูรสิเก็ตเซ็นเตอร)์1C

ยูโมโตะ อนเซ็น26A

สถานีนกิโก26B
ฮังเก็ตสซึัน
(ใหบ้รกิารในชว่งฤดูกาล)26C

26C

ฟารม์โอซาซะ 
(ผ่านทางนํ�าตกคริฟิูร ิและคริฟิูรโิคเก็น)1C

เที�ยวชมมรดกโลก1B

1A

1C
1C
1C

1B

ไปยงัชูเซ็นจิ
อนเซ็น

ไปยงัสถานโีทบ-ุ
นกิโก

ไปยงัอมิาอจิ ิ/
อตุสโึนะมยิะ

สถาน ีJR นกิโก

ศนูยข์อ้มลูนกัทอ่งเที�ยวคนิกูาวะอนเซ็น / 
คาวาจอินเซ็น

เมอืงชโิมะ-อมิาอจิ ิ
สถานคีนิกูาวะอนเซ็น

สวนคนิกูาวะ

บอ่แชเ่ทา้ 

ทะเลสาบชูเซ็นจิ นํ �าตกเคกน

พพิธิภณัฑ์
ธรรมชาตนิกิโก

26B 3

สถานรีถไฟหลกั

ป้ายรถบสัหลกั

ป้ายรถบสั

บตัรพาสเที�ยวชมมรดกโลก

สามารถขึ�นและลงระหวา่งสถาน ีJR นกิโก, สถานโีทบุ
-นกิโก, นชิซินัโด-โทบ ุคงัโก เซน็เตอรม์าเอะ และเร็นเก
เซก ิพรอ้มทั �งรถบสัรอบเมอืง (loop bus) ที�ว ิ�งเสน้ทาง
เที�ยวชมมรดกโลก ไมจํ่ากดัจํานวนครั�งภายใน 1 วนั

500 เยน ใชง้านไดเ้ฉพาะวนัที�ออกบตัรเทา่น ั�น

บตัรยโูมโตะ อนเซ็น ฟรพีาส
3,000 เยน ใชไ้ด ้2 วนั

บตัรชูเซ็นจ ิอนเซ็น ฟรพีาส
2,100 เยน ใชไ้ด ้2 วนั

บตัรเซ็นโจกาฮาระ ฟรพีาส
2,650 เยน ใชไ้ด ้2 วนั

บตัรคริฟิรู ิโคเก็น ฟรพีาส
1,200 เยน ใชไ้ด ้2 วนั

บตัรฟารม์โอซาซะ ฟรพีาส
1,800 เยน ใชไ้ด ้2 วนั

บตัรนํ �าตกคริฟิรู ิฟรพีาส
600 เยน ใชง้านไดเ้ฉพาะวนัที�ออกบตัรเทา่น ั�น

*สําหรับเด็กครึ�งราคาทั �งหมด

สาํนกังานจาํหนา่ยบตัรโดยสารสถาน ีJR นกิโกศนูยน์กัทอ่งเที�ยวสถานโีทบ-ุนกิโก

สถานรีถบสั 1

โทบนุกิโกเอกมิาเอะ
1

สถานรีถบสั 2

JR นกิโกเอกมิาเอะ
2

สถานรีถบสั 3

ชูเซ็นจ ิอนเซ็น
3

สถานรีถบสั 4

คนิกูาวะ อนเซ็น 
เอกมิาเอะ

4

บตัรฟรพีาสราคาพเิศษในนกิโก

แผนที�รถบสัในนิกโก

ไทยอูนิ ฟตูาราซนั
จนิจะมาเอะ

นชิซินัโด

นชิซินัโด

蓮華石

สวนอนสุรณส์ถานพระตาํหนกันกิโก
ทาโมซาวะ แมนํ่ �าไดยากาวะ

คมัมนักาฟจูบิาเกจโิซ

ไปยงัทะเลสาบชูเซ็นจิ
ไปยงัชูเซ็นจ ิอนเซ็น

นกิโกบาชิ ไปยงัสถานโีทบ-ุนกิโก

ศาลเจา้ทากโินะโอะ

ไปยงัสถานโีทบ-ุนกิโก

พพิธิภณัฑศ์ลิปะโคซูกโิฮอนั, 
นกิโก

อนสุรณส์ถานพระตาํหนกันกิโก
ทาโมซาวะ

120

119

โอโมเตะซนัโด

ศาลเจา้นกิโกฟตูาราซนั

วดันกิโกซนั รนิโนจิ
ไทยอูนิ

ศาลเจา้นกิโกโทโชกู

วดันกิโกซนั 
รนิโนจิ

นกิโก ฟตูาราซนั-จนิจะ 
ชนิเกยีว

โซโก ไคคงัมาเอะ

แผนที�ขยายของมรดกโลก “ศาลเจา้และวดัในนกิโก”

โชโดโชนนิโซ-มาเอะ ชนิเกยีว

โฮเต็ลเซโกเอ็นมาเอะ
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ยา่นทะเลสาบชเูซน็จิยา่นยโูมโตะ

ยา่นคนูิกาวะ / คาวาจิ

ยา่นยนูชิกิาวะ

ยา่นนกิโก

แผนที�ย่อยในแต่ละพื�นที� เดนิทางจากสถานที�หลกัในโตเกยีว
จากสนามบนินารติะ / 

สนามบนิฮาเนดะ

*รถบสัทางดว่นระหวา่งสนามบนินารติะ / 
สนามบนิฮาเนดะ และนกิโก

3ช ั�วโมงประมาณ 

นกิโก

โตเกยีว

ญี�ปุ่ น
โทโฮก

ุ

คิวชู

ชิโกกุ

ชูโกกุ

คันไซ

คันโต

โทไก

โฮกูริก
ุ
โคชินเอ

็ตสึ

ฮอกไก
โด

โอซากะ
เดนิทางราบรื�น

สายรถไฟวาตาราเซะ เคอโิกกุ

ประมาณ 7 นาที
ประมาณ 14 นาที

JR โทโฮก ุชงิกนัเซง็

ประมาณ 33 นาที

สายโทบ-ุอเิซซากิ

ประมาณ 100 นาที

สายโทบ-ุนกิโก
สายโทบ-ุนกิโก

รถไฟสายยากงั

ชโิมะ-อมิาอจิิ
โทบ-ุนกิโก

ยนูชิกิาวะ อนเซน็ คามมิโิยร-ิ
ชโิอบาราอนเซน็กจูิคนูิกาวะ อนเซน็ ชนิ-ฟจูวิาระ

มาโตอาชโิอะไอโออิโอตะ

คติะ-เซน็จู โทบ-ุโดบตุส-ึ
โคเอ็นอาซากซูะ

ประมาณ 8 นาที ประมาณ 20 นาที ประมาณ 10 นาที

ประมาณ 40 นาที

JR โทโฮก ุชงิกนัเซง็

JR โทโฮก ุชงิกนัเซง็

ประมาณ 80 นาที

ประมาณ 55 นาทีประมาณ 30 นาที
ประมาณ 55 นาที

สาย JR นกิโก

สาย JR นกิโก

ประมาณ 45 นาที

ประมาณ 45 นาที

ประมาณ 75 นาที

ประมาณ 7 นาที

สายโทบ-ุนกิโก

อรูาวะ ชโิมะ-อมิาอจิิ
โทบ-ุนกิโก

ยนูชิกิาวะ อนเซน็คนูิกาวะ อนเซน็
โอมยิะอเิกบกูโูระชนิจกูุ

โมรโิอกะ

สนามบนินารติะ

สนามบนิฮาเนดะ

JR นกิโกอตุสโึนะมยิะ

อตุสโึนะมยิะ JR นกิโก

กรณีน ั�งรถไฟสายโทบุ

กรณีน ั�งรถไฟเชื�อมตอ่ระหวา่งสาย JR กบัสายโทบุ

กรณีน ั�งรถไฟสาย JR (โทโฮก ุชงิกนัเซ็ง)

สายโทบ-ุอเิซซากิ

สนามบนินารติะ

สนามบนิฮาเนดะ

กรณีน ั�งรถบสัทางดว่น

JR นกิโก

JR นกิโก

อตุสโึนะมยิะ

อตุสโึนะมยิะ
ประมาณ 150 นาที

เชน่ ทางดว่นสายโทโฮกุ

ประมาณ 130 นาที

เชน่ ทางดว่นสายโทโฮกุ
ประมาณ 45 นาที

รถบสัสาย JR นกิโก

ประมาณ 55 นาที

ถนนทั�วไป

กรณีมาจากสนามบนินานาชาตคินัไซ
JR โทโฮก ุชงิกนัเซง็

ประมาณ 55 นาทีประมาณ 51 นาที

สาย JR คนัไซแอรพ์อรต์

ประมาณ 150 นาที

JR โทไกโด ชงิกนัเซง็ สาย JR นกิโก

ประมาณ 45 นาที
สนามบนิคนัไซ โตเกยีวชนิโอซากะ อตุสโึนะมยิะ JR นกิโก

ยา่นนกิโก

ยา่นยโูมโตะ

ยา่นทะเลสาบชเูซน็จิ

ยา่นยนูชิกิาวะ

ยา่นอมิาอจิิ

ยา่นอาชโิอะ

ยา่นคนูิกาวะ / คาวาจิ

赤沼自然情報センター
低公害バス発着所

ทะเลสาบยโูนะ

奥宮

戦場ガ原

赤沼

ศนูยบ์รกิารนักทอ่งเที�ยวนกิโกยโูมโตะ
ยโูมโตะ
เรสตเ์ฮา้ส์

นํ�าตกยตูากิ

อนัโยโนะยุ

ยา่นอมิาอจิิ ยา่นอาชโิอะ

เรอืทอ่งเที�ยวในทะสาบชเูซน็จิ

半月山展望台

พพิธิภณัฑธ์รรมชาตนิกิโกประจําจังหวดัโทจกิิ
(ศนูยข์อ้มลูโอกนูกิโก)

卍 วดันกิโกซนั ชเูซน็จิ
    (ทาจกิ ิคนันน)

ที�จอดเรอืทอ่งเที�ยว

ไดอจิ ิ
อโิรฮะ ซากะ

ไดน ิ
อโิรฮะ ซากะ

เซน็จกูาฮามะ

日足トンネル

ฟตูาราซนั-จนิจะ
ชกูชู ิทะเลสาบชเูซน็จิ

นํ�าตกรวิซุ

สวนอนุสรณบ์า้นพักสถานทตูอติาลี สวนอนุสรณบ์า้นพักสถานทตูองักฤษ

นํ�าตกเคกน

จดุลงเรอืลอ่งแมนํ่�าคนูิกาวะ
ถนนเกบ็คา่ผา่นทางคนูิกาวะ

โทบ ุเวลิด ์สแควร์

นกิโก ฮานาอจิมิมเมะ

สวนนันทนาการคนูิกาวะ
จดุขึ�นจากเรอืลอ่งแมนํ่�าคนูิกาวะ

สายโทบ ุคนูิกาวะ

เอโดะ วนัเดอรแ์ลนด ์
นกิโก เอโดมรูะ

ทรกิอารท์ 
เพยี นกิโก

โทจกิ ิคายคั เซน็เตอร์
แมนํ่�าคนูิกาวะ

แกรนเด อโิซลา

สถานโีคซาโกเอะ สถานโีทบ ุเวลิด ์สแควร์

ถนนไอซนุชิไิคโด

ฮานาซาเรยีว

สะพานแขวนคนูิตาเตอวิะ โอตสรึบิาชิ

คนูิตะโนะย ุ
(บอ่แชเ่ทา้)

สถานคีนูิกาวะอนเซน็

สมาคมการทอ่งเที�ยวคนูิกาวะ / 
คาวาจ ิอนเซน็ 
ศนูยข์อ้มลูนักทอ่งเที�ยวคนูิกาวะ / 
คาวาจ ิอนเซน็

伴久ホテル前

เฮเกะ โนะ ซาโตะ
เฮเกะซกูะ

ศาลเจา้ทากาฟซูะ

三十三観音堂

ยนูชิกิาวะ อนเซน็

พพิธิภณัฑพ์ื�นบา้นเฮเกะโอจอิโูดะ

461

119

今市IC

สวนซกูนิามกิ ิ
อมิาอจิ ิ
จคูอูจิเิอ็น 
ฮโิรบะ

สถานรีมิทางนโิกนโิกฮนจนิ

พพิธิภณัฑ์
ประวตัศิาสตรแ์ละพื�นบา้น

สถานอีมิาอจิิ

สถานชีโิมะ-
อมิาอจิิ

สถานคีาม-ิอมิาอจิิ

หอวตันธรรมอมิาอจิิ

丸山公園

สายโทบุ คินูกาวะ

สถานโีทบ-ุนกิโก

สาย JR นกิโก

大谷川

足尾環境学習センター

足尾製錬所

間藤水力発電所跡

龍蔵寺
古河橋

間藤駅観光センター

小滝の里園地
(小滝抗口跡)

猿田彦神社

国民宿舎かじか荘
銀山平公園(銀山平キャンプ場)

波之利大黒天

花の渡良瀬公園

สถานอีาชโิอะ

สถานซีอืโด

ศนูยร์าชการประจําเมอืงอาชโิอะ
ศนูยข์อ้มลูนักทอ่งเที�ยวอาชโิอะ

การทอ่งเที�ยวเหมอืงทองแดงอาชโิอะ

พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรฟ์รูกูาวะ
อาชโิอะ

藤間駅前 まとう

高校前

古河掛水
倶楽部

สวนอากาบกเกะ
ไบรงิ โคเอ็น

赤倉

本山(有木)抗跡

銅親水公園

สวนอนุสรณส์ถานพระตําหนักนกิโก
ทาโมซาวะ

ศนูยร์าชการประจําเมอืงนกิโก

สถาน ี
JR นกิโก

สถานโีทบ-ุ
นกิโก

ที�ทําการไปรษณียน์กิโก

คริฟิรู ิโอฮาชิ

พพิธิภณัฑศ์ลิปะนกิโกโทโชกู

รนิโนจ ิซมับตุสโึด

นกิโก เคยีวโด เซน็เตอร์
(สมาคมการทอ่งเที�ยวเมอืงนกิโก)

แมนํ่�าไดยากาวะ

ศาลาประชาคมประจําเมอืง
นกิโก ชนิเกยีว

นกิโก ฟตูาราซนั จนิจะ
(ศาลเจา้หลกั)

ศาลเจา้นกิโกโทโชกูมรดกโลก
“ศาลเจา้และวดัในนกิโก”

เซน็ได

โตเกยีว

รถบสัว ิ�งตรง
จากสนามบนิ

สะดวกมาก!!
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หรอื

ไม่

ไม่ไม่

หรอื

ไม่

มารยาท มารยาทและธรรมเนยีมปฏบิตัใินการทอ่งเที�ยวในญี�ปุ่ น เอาใจใสใ่นกฎและมารยาท และสขุสบายไปกบัการทอ่งเที�ยว

ถอดรองเทา้ที�หนา้ประตูทางเขา้
เปลี�ยนเป็นรองเทา้สลปิเปอร์ใส่ในอาคาร ฯลฯ

สูบบุหรี�ไดเ้ฉพาะบรเิวณที�มที ี�เข ี�ยบุหรี�เท่าน ั�น
สูบบุหรี�ในสถานที�ที�กําหนด ฯลฯ

ไม่ตอ้งใหท้ปิ
ไม่มีธรรมเนียมการใหท้ปิในญี�ปุ่ น

อย่าสบัสนระหว่างหอ้งอาบนํ �าชายกบัหอ้งอาบนํ �าหญงิ
หอ้งอาบนํ�าแยกกันระหว่างชายและหญงิ

มโีถสว้มในรูปแบบที�แตกต่างกนั
โดยมี 2 รูปแบบดว้ยกัน คือ สไตล์ญี�ปุ่ น และสไตล์ตะวันตก

อย่าว่ายนํ �าในอ่าง แมอ้่างแช่นํ �าจะมขีนาดใหญ่ก็ตาม
ค่อยๆ แช่นํ�าไปเรื�อยๆ โดยไม่ว่ายในอ่าง

มบีางสิ�งที�ไม่สามารถนําออกนอกประเทศญี�ปุ่ นได้
อาหารและสิ�งมีชวีติบางอย่างไม่สามารถนําออกนอกประเทศญี�ปุ่ นได ้

บางรา้นคา้ไม่สามารถใชบ้ตัรเครดติได้
ควรถือเงินสดไวเ้สมอ

ไม่คุยโทรศพัทใ์นรถไฟและรถบสั
ใหล้งจากรถไฟหรือรถบัสก่อนแลว้จึงคุยโทรศัพท์

ประตูรถแท็กซี�จะปิดโดยอตัโนมตั ิ
ประตูรถแท็กซี�ดา้นเบาะหลังจะเปิดและปิดโดยอัตโนมัติ

สูดอาหารที�เป็นเสน้อย่างเสยีงดงัได้
เพลดิเพลนิกับการรับประทานอาหารในแบบของคุณ

ถามก่อนถ่ายรูป
สอบถามพนักงานในรา้นที�อยู่ใกลต้ัวก่อน

อยา่แกะสนิคา้ออกมาจากกลอ่งโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต
แกะกล่องเมื�อซื�อสนิคา้นั�นแลว้

ทิ�งกระดาษชําระลงในโถสว้มแลว้กดชกัโครก
อย่าทิ�งสิ�งอื�นนอกเหนือจากกระดาษชําระลงในโถสว้ม

ทิ�งขยะลงในถงัขยะ
อย่าทิ�งขยะในที�อื�นที�ไม่ใช่ถังขยะ

เช่น บนถนน

ไม่นําสิ�งของที�เป็นของที�พกักลบับา้นไปดว้ย
ยูกาตะ ผา้เช็ดตัว หรือสลปิเปอร์ ไม่สามารถนํากลับบา้นได ้



46 47

数字ตวัเลข

はい／いいえใช ่/ ไมใ่ช่

ขอแบบเดยีวกบัที�คนๆ น ั�นรบัประทานอยู่ ชว่ยบอกโดยการเขยีน (วาดรปู) ใหห้นอ่ย

ชว่ยสอนวธิกีารรบัประทานใหห้นอ่ย ชว่ยคดิเงนิหนอ่ย

ใชบ้ตัรเครดติไดห้รอืไม?่ ราคาเทา่ไหร?่

あの人が食べているものと同じものをください 書いて（描いて）教えてください

食べ方を教えてもらえますか？ お会計をお願いします

カードは使えますか？ いくらですか？

ไป ○○ ไดอ้ยา่งไร?

รถบสั รถไฟ

รถแท็กซี� เดิน

バス 電車

タクシー 徒歩

TAXI

รบัประทาน ○○ ไดท้ ี�ไหน?

เกี�ยวซา่ ยบูะ

ซูชิ เท็มปรูะ

ราเม็ง ยากโิตริ

ซาชมิ ิ

餃子 湯波

寿司 天ぷら

ラーメン 焼き鳥

刺し身 日本酒
เหลา้สาเกญี�ปุ่ น

○○ อยูท่ ี�ไหน?
○○へは何で行けますか？

○○はどこで食べられますか？

○○はどこですか？

ศนูยข์อ้มลูนกัทอ่งเที�ยว ธนาคาร

ที�ทาํการไปรษณีย์ รา้นสะดวกซื�อ

ซูเปอรม์ารเ์ก็ต
スーパーマーケット

สถานรีมิทาง

รา้นขายของฝาก รา้นขายยา

รา้นอาหาร

สถานที�พกั ป้ายรถบสั

จดุจอดรถแท็กซี� สถานทีี�ใกลท้ ี�สดุ

จดุบรกิาร Wi-Fi หอ้งนํ �า

観光案内所 銀行

郵便局 コンビニ

道の駅

お土産店 ドラッグストア

レストラン 居酒屋

宿泊施設 バス乗り場

タクシー乗り場 最寄り駅

Wi-Fiスポット トイレ

〒

TAXI

รา้นเหลา้สไตลญ์ี�ปุ่ น

คาํศพัทอ์ ื�นๆ

สถานที� 場所

ซื�อของ 買い物

ทอ่งเที�ยว 観光

อาหารและเครื�องดื�ม 飲食

โรงพยาบาล
病院

ทางออกฉุกเฉนิ
非常口

ศาลเจา้และ
วดัในนกิโก
日光の社寺

อนเซ็น
温泉

ที�สบูบหุรี�
喫煙所

ที�จอดรถ
駐車場

พพิธิภณัฑศ์ลิปะ
美術館

พพิธิภณัฑ์
博物館

ที�เชา่จกัรยาน ที�เชา่รถ
レンタカー

โรงผลติเหลา้สาเก
酒蔵

เก็บ
สตรอวเ์บอรร์ ี
いちご狩り

ตูก้ดอตัโนมตั ิ
自動販売機

ท ีฝ่ากส มัภาระ
手荷物預かり所

ลานสกี
スキー場

ที�ต ั�งแคมป์
キャンプ場

รา้นขาย
เครื�องใชไ้ฟฟ้า
家電量販店

รา้น 100 เยน
100円ショップ

กจิกรรมเกอชิา
芸妓体験

กจิกรรม
ทาํโซบะ
そば打ち体験

สาํหรบัผูช้าย
男性用

สาํหรบัผูห้ญงิ
女性用

แกว้
グラス

ตะเกยีบ
箸

สาํหรบัผูใ้หญ่
大人用

สาํหรบัเด็ก
子ども用

มดีและสอ้ม
ナイフとフォーク

ชอ้น
スプーン

เสื�อแขนยาว
長袖

เสื�อแขนส ั�น
半袖

จานใบเล็ก
小皿

ที�เขี�ยบหุรี�
灰皿

กางเกงขายาว
長ズボン

กางเกงขาส ั�น
半ズボン

อาหารรอ้น
温かい料理

อาหารเย็น
冷たい料理

กระโปรง
スカート

รองเทา้
靴

มงัสวริตั ิ
菜食主義

อาการแพ้
アレルギー

その他単語集

บทสนทนา “ชี�และสื�อสาร” แมจ้ะไมรู่ภ้าษาของคนอื�น เพยีงแคช่ี� ก็ถา่ยทอดความหมายได้

レンタサイクル
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