
สถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ▼

เดิน

17.30 น.

ร้านอุด้งอุเอะฮารายะ

ตรอกอินดี้คีตาฮามะ ร้านอุมิเอะ

ย่านช้อปปิง้ "ตรอกอนิด้ีคีตาฮามะ" ที่ปรับปรุงมาจาก

โกดังเกบ็ของในอดีตใกล้ท่าเรือทากามาทสึ   ในย่าน

นีม้ร้ีานกาแฟชือ่ "อมุเิอะ" ซ่ึงบริหารงานโดยเจ้าของที่

เปน็ดีไซนเ์นอร์ เฟอร์นเิจอร์และโซฟาที่แมจ้ะเกา่แต่

ยังเกา๋ ใช้เวลาผ่อนคลายสบาย ๆ คล้ายอยูท่ี่บา้น

ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-cafe004 

เดิน

▼ 16.00 น.

"ยูเมะทาวนท์ากามาทสึ" ช้อปปิง้มอลล์ที่เปน็ตัวแทน

ของจังหวัดคางาวะ แหล่งรวมร้านรวงมากมายต้ังแต่

เคร่ืองแต่งกายไปจนถึงของกนิของใช้และร้านอาหาร 

ใกล้ ๆ กนักม็ ี"ดองกโิฮเต้" ร้านค้ายอดนยิมที่

รวบรวมของใช้มากมายที่ทั้งถูกและดี

ในหอ้งจัดแสดงประวัติศาสตร์ได้เรียงร้อยเร่ืองราวเล่า

ความเปน็มาของคางาวะต้ังแต่สมยัยุคหนิจนมาถึงสมยั

ปจัจุบนั ผ่านหอ้งจัดแสดงขนาดใหญ่และรูปภาพ อกี

ทั้งชัน้ 1 บริเวณโซนเรียนรู้ได้เปดิใหไ้ด้ลองสวมชุด

นกัรบโยโรอคิาบโุตะและชุดกโิมโน 12 ชัน้ จูนฮิิโตะเอะ

 ฟรีอกีด้วย

เดิน

C

ข้อมูลเพิ่มเติม : KAG-tour009
11.40 น.

สวนสวยแบบญี่ปุน่มอีะไรใหช้มมากมาย ใช้เวลาเดิน

เล่นสบาย ๆ ผ่อนคลายในสวนที่รายล้อมด้วยแมกไม้

นานาพันธุ์ อดุมไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม แวะพักจิบ

ชาโอลีฟหรือน้้ามะนาวสดที่ปลูกในย่านทะเลในเซ

โตะที่ “ร้านกาเด้นคาเฟ่ริทสึริน”
ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-SPOT001, TAK-cafe001

รถบสัสายช้อปปิง้เรนโบว์จุนคัง ลงปา้ยรถบสัยูเมะทาวน์

14.30 น.▼

▼ A สวนริทสึริน10.00 น.

พิพิธภัณฑ์คางาวะ

▼ B

ข้อมูลเพิ่มเติม : KAG-depa002, KAG-depa003

รถบสัสายช้อปปิง้เรนโบว์จุนคัง ลงปา้ยรถบสัยูเมะทาวน์

ร้านอดุ้งต้ังอยูต่รงข้ามกบัสวนริทสึริน ที่นีเ่ปน็ร้าน

แบบบริการด้วยตัวเอง ต้ังแต่ลวกเส้นแล้วราดน้้าซุป

ใสหอมกรุ่น ลูกค้าที่มาร้านนีต่้างติดใจที่ได้ท้าเอง เส้น

เหนยีวนุม่ น้้าซุปที่ได้จากปลาอริิโกะแหง้ เข้ากนักบั

เส้นสุด ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-udon002

13.00 น.▼ ช้อปปิง้ทีย่เูมะทาวน์ (ดองกิโฮเต้)

A B C

• จากโตเกียวถึงทา่อากาศยานทากามาทส ึ9.00 น. -> 9.25 น. ออกจากทา่อากาศยาน โดยรถบสัลมีซีูน ถึงปา้ยรถบสัหน้าสวนริทสรึิน 9.50 น.

• ออกจากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทส ึประมาณ 9.30 น. ไปยงัสวนริทสรึิน โดยรถบสั

ด่ืมด้่าความงามธรรมชาติตลอด 4 ฤดูกาลในสวนสวยและเพลิดเพลินกับร้านรวงมากมายในแหล่งช้อปปิ้ง

KAG-mode001
RITSURINKOEN - TAKAMATSU

สวนริทสึริน - ใจกลางทากามาทสึตัวอย่างการเดินทาง

観光モデルコース
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• จากโตเกียวถึงทา่อากาศยานทากามาทส ึ9.00 น. -> 9.25 น. ออกจากทา่อากาศยาน โดยรถบสัคินคู ลงปา้ยรถบสัยาจโิอะ ประมาณ 40 นาที

KOTOHIRA
KAG-mode002

โคโตฮริะ (1 วัน)ตัวอย่างการเดินทาง

สักการะศาลเจ้าโคโตฮิรากู สนุกสนานกับการเทีย่วชมรอบเมือง

B

• 9.00 น. ออกจากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทส ึไปยงัสถานีรถไฟเจอาร์โคโตฮริะ โดยรถไฟสายโดะซัง (สายใต)้ ประมาณ 1 ชั่วโมง
• จากสถานีรถไฟโคโตเดน็ทากามาทสจึกิโกะ ไปยงัสถานีรถไฟโคโตเดน็โคโตฮริะ ประมาณ 1 ชั่วโมง

琴平（１日コース）

ศาลเจ้าโคโตฮริากู

ข้อมูลเพิม่เติม : KOT-spot002

10.00 น.

12.00 น.

ศาลเจ้าที่ชาวเมอืงรู้จักและคุ้นเคยกนัดีในชื่อ 

"คนปริะซัง" บนัไดกว่า 1,368 ขั้นที่ทอดยาวไปยัง

ศาลเจ้าที่สถิตของเทพเจ้าแหง่ทอ้งทะเล การเกษตร 

ความมั่งค่ัง และการแพทย์ ระหว่างทางเดินขึ้นศาลเจ้าม ี

"คาเฟค่ามทิสึบากิ" ใหไ้ด้นั่งพกัผ่อนหย่อนใจ
ข้อมูลเพิม่เติม : KOT-spot001, KAG-cafe002

เดิน

▼ A

▼ B

เดินเหนื่อย ๆ แวะพกัรับประทานอาหารที่ร้านมารุจุใน

โคไบเท โรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นที่อยู่ใกล้ทางขึ้นศาลเจ้า 

เพลิดเพลินกบัรสชาติอาหารกลางวันสไตล์บฟุเฟต์่ที่ส่วน

ใหญ่ล้วนเปน็อาหารญี่ปุ่นที่เลือกใช้วัตถุดิบตามฤดูกาล 

และอกีหนึ่งจุดเด่นของที่นี่ ข้าวสวยเมด็อวบที่ยังคงหงุใน

คามาโดะหรือหมอ้ดินเผาเหมอืนอย่างในสมยักอ่น
ข้อมูลเพิม่เติม : KAG-viki001

▼

โรงละครคาบูกิ คนปิระ โอชิไบ (คานามารุซะ)

โรงแรมโคไบเท "คับโป ไดน่ิง มารุจ"ุ13.00 น.

โรงละครที่เกา่แกท่ี่สุดในญี่ปุ่นที่ยังคงอยู่จวบจนปจัจุบนั 

และได้รับการขึ้นทะเบยีนใหเ้ปน็มรดกทางวัฒนธรรม  

ของชาติอกีด้วย สามารถเดินชมด้านในโรงละครที่อวบ

อวลไปด้วยกล่ินอายในสมยัเอโดะ "ปา้ยไมม้าเนะกคิาคิ" 

 ที่เขียนรายชื่อนกัแสดงที่จะขึ้นแสดง และ "ฮานะมจิิ" 

ทางเดินเข้าสู่เวทขีองนกัแสดงคาบกูกิย็ังมใีหเ้หน็

เดิน

เพลิดเพลินกบักจิกรรมสุดทา้ทาย "เปดิประสบการณ์

ท าเส้นอดุ้ง" ที่ได้ "อดุ้งทชีเชอร์" มาคอยสอนทลีะ

ขั้นตอน ต้ังแต่นวดแปง้ กลึงด้วยไมก้ลึงที่เรียกว่าเมน

โบ แล้วค่อยๆ บรรจงตัดใหเ้ปน็เส้น และที่พลาดไมไ่ด้

คือ การนวดแปง้    อดุ้งด้วยเทา้เคล้าเพลงประกอบ

จังหวะสนกุ ๆ และพเิศษสุดคือการได้ลองล้ิมชิมรส

เปดิประสบการณ์ท าเส้นอุดง้ (โรงเรียนสอนท าอุดง้นากาโนะ)

เดิน
▼ 15.00 น.

ข้อมูลเพิม่เติม : KAG-tour008

เดิน

เดิน

▼ 17.30 น.

19.30 น. พักที่โคโตฮริะ

หรือเดินทางกลับไปยังเมอืงทากามาทสึโดยรถไฟเจ

อาร์หรือโคโตเด็น (ออก 20.30 น. ถึง 21.00 น.)

▼ โรงสาเกคินเรียว โนะ ซาโตะ 

เดินชมโรงสาเกที่จะท าใหรู้้กรรมวิธีผลิตเหล้าญี่ปุ่นที่มี

มาแต่อดีต พร้อมล้ิมรสชาติเหล้าญี่ปุ่นหลากชนดิ ตาม

หารสชาติที่ใช่ถูกใจคุณ
ข้อมูลเพิม่เติม : KEN-good024

16.00 น.

ไก่ยา่งติดกระดูก ร้านทานากะยะ17.30 น. C

"ไกติ่ดกระดูก" อาหารขึ้นชื่อของคางาวะ ไกแ่กเ่ค้ียว

เพลินเกนิหา้มใจและไกเ่ด็กเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ า ด่ืมด่ ากบั

รสชาติของไกติ่ดกระดูกที่หมกัด้วยเกลือ พริกไทยและ

กระเทยีม แล้วบรรจงย่างร้อน ๆ จากเตา
ข้อมูลเพิม่เติม : KAG-hone002

▼
▼
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KAG-mode003

ตัวอย่างการเดินทาง

เดินทางรอบเกาะ สัมผัสมนต์เสน่หแ์หง่เกาะโชโดะชิมะ

• 8.45 น. ออกจากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทส ึเดนิไปยงัทา่เรือทากามาทส ึประมาณ 8 นาที

小豆島（１日コース）

เกาะโชโดะชิมะ (1 วัน)

A แองเจิล โรด ▼10.30 น.

SHODOSHIMA

เดนิทางไปยงัทา่เรือโทโนโชะ โดยเรือเฟอร์รี่ ประมาณ 1 ชัว่โมง (ออกจากทา่เรือ 9.00 น.) เดนิทางภายในเกาะ โดยแทก็ซ่ีหรือเชา่รถขบั

14.00 น.

▼ พักทีเ่กาะโชโดะชิมะ

ข้อมูลเพิ่มเติม : SYO-spot005

• 9.25 น. ออกจากทา่อากาศยานทากามาทส ึไปยงัสถานี

  เดนิไปยงัทา่เรือทากามาทสปึระมาณ 8 นาที
  เดนิทางไปยงัทา่เรือโทโนโชะ โดยเรือสปทีโบท๊ 

▼ B สวนมะกอก

แท็กซ่ีหรือขับรถเช่า

สวนที่ชวนจินตนาการถึงดินแดนกรีซต้ังอยูบ่นเนนิ

เขาสูง สามารถมองเหน็ทะเลในเซโตะ ภายในสวนที่

กว้างขวางปลูกต้นมะกอกกว่า 2,000 ต้นและ

สมุนไพรมากกว่า 130 ชนดิ อกีทั้งด้านในอาคารยังมี

ร้านเฮิร์บคาเฟ่โอลิเวียซใหไ้ด้เพลิดเพลินกบัรสชาติ

อาหารกลางวันอกีด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม : SYO-spot002, KAG-cafe005

  รถไฟเจอาร์ทากามาทส ึโดยรถบสัลมีซีูน ประมาณ 45 นาท ี

  ประมาณ 35 นาท ี(ออกจากทา่เรือทากามาทส ึ10.40 น.)

12.00 น.

▼

สถานทีถ่่ายท าภาพยนตร์ 24 ดวงตา15.30 น.▼

ยา่นโชยฮุชิิโอะโนะซาโตะ

"ฮิชิโอะโนะซาโตะ" ย่านโรงโชยุที่ต้ังเรียงรายอยูเ่ต็ม

พื้นที่ ตามจุดต่าง ๆ มพีิพิธภณัฑ์ที่ท าใหไ้ด้ทราบความ

เปน็มาและกระบวนการผลิต อกีทั้งยังมร้ีานขายของ

ฝากจ านวนมากใหไ้ด้เลือกซ้ือสินค้าติดไมติ้ดมอืกลับไป
ข้อมูลเพิ่มเติม : SYO-spot006, SYO-spot007

17.30 น.

หรือเดินทางกลับไปยังท่าเรือทากามาทสึ โดยเรือ

เฟอร์ร่ีหรือเรือสปดีโบท๊ (ถึง 18.30 - 19.00 น.)

16.30 น.

A B C

เปดิใหเ้ข้าชมเมือ่ป ีค.ศ. 1987 ปรับปรุงจากสถานที่

ถ่ายท าภาพยนตร์ที่สร้างจากผลงานเขียนชือ่ดัง 

เร่ืองราวความรักความผูกพันธ์ระหว่างครูสาวจากใน

เมอืงและเด็กนกัเรียน 12 คน ในช่วงสงครามโลกคร้ัง

ที่สอง และในสมยัไทโชและโชวะ หมูบ่า้นแหง่นีก้ไ็ด้

กลับมามชีีวิตชีวาอกีคร้ัง

แท็กซ่ีหรือขับรถเช่า

ข้อมูลเพิ่มเติม : SYO-spot001

หบุเขาคังคะเคตัวแทนของญี่ปุน่ ต้ังอยูต่รงใจกลางของ

เกาะโชโดะชิมะ เปน็หบุเขาที่เกดิจากการปะทุของภเูขา

ไฟ หนิผารูปร่างต่าง ๆ ที่เกดิจากการกดัเซาะของลม

และฝนเปน็ระยะเวลานาน นกัท่องเที่ยวสามารถชม

ความงดงามของธรรมชาติที่แตกต่างกนัได้ตลอด 4 ฤดู

แท็กซ่ีหรือขับรถเช่า

แองเจิล โรด เส้นทางของผืนทรายที่เชือ่มเกาะไว้

ด้วยกนั ซ่ึงจะเผยใหเ้หน็เมือ่เกดิปรากฏการณ์น้ าขึน้

น้ าลง ช่วงเวลาที่สามารถเดินข้ามได้นัน้มเีพียง 2 

คร้ังต่อวัน คือ ช่วงเวลาเช้าและบา่ย ใกล้ ๆ กบัแอง

เจิล โรดนัน้มร้ีานขายของที่ระลึกซ่ึงจ าหนา่ยเอมะ 

(แผ่นปา้ยไม)้ ใหไ้ด้ซ้ือแล้วน าไปเขียนขอพรกนั
ข้อมูลเพิ่มเติม : SYO-spot003

แท็กซ่ีหรือขับรถเช่า

C หุบเขาคังคะเค

(กรณเีดนิทางจากทา่อากาศยานทากามาทสแึลว้ตอ่เรือ)

▼
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หากพูดถึงวะซังบงขนมที่สืบทอดกนัมาของญี่ปุน่ ส่ิงที่

ขาดไม่ได้ตอนท าขนมญี่ปุน่กคื็อ "คะคิชิกาตะ" หรือ

แมพ่ิมพ์ไมแ้กะสลัก เปดิประสบการณ์ลองท าขนม

ญี่ปุน่โดยใช้แมพ่ิมพ์ไมอ้นัล  าค่าที่ต้องอาศัยทักษะฝีมอื

ในการแกะสลัก ใส่น  าตาลวะซังบงลงไปแมพ่ิมพ์แล้ว 

อดัใหแ้นน่ เมือ่น าออกมากจ็ะได้ขนมวะซังบงที่สวยงาม

มลีวดลายที่ละเอยีดประณีต สามารถด่ืมด่ ากบัรสชาติ

ขนมญี่ปุน่ที่ท าเสร็จใหม ่ๆ

ช้อปปิง้อาเขตทากามาทสึประกอบด้วย 8 โซนหลัก 

ได้แก ่เฮียวโกะมาจิ, คาตาฮาระมาจิเซบ ุ(ทางทิศ

ตะวันตก), คาตาฮาระมาจิโทบ ุ(ทางทิศตะวันออก),

มารุกาเมะมาจ,ิ ไลออนโทโอริ, มนิามชิินมาจ,ิ 

โทคิวะโจ และทะมาจิ รวมความยาวทั งสิ นกว่า

2.7 กโิลเมตร จึงเปน็ช้อปปิง้อาเขตในร่มที่ยาวที่สุด

ในญี่ปุน่

กิจกรรมท ำขนมวะซังบง (ร้ำนมำเมะฮำนะ)

ข้อมูลเพิ่มเติม : KAG-tour010

ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-spot006

เดิน

ถึงสถำนีรถไฟเจอำร์ทำกำมำทสึ12.00 - 12.30 น.▼
▼

▼ B10.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-misc002

เดินไปยังช้อปปิง้อาเขตทากามาทสึ

ช้อปปิง้อำเขตทำกำมำทสึC11.30 - 12.00 น.

อิคุนัส จี

ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-spot001

แท็กซ่ีประมาณ 10 นาที หรือเดินประมาณ 25 นาที

เดินเล่นยามเช้าสูดอากาศบริสุทธิใ์นสวนสวย พร้อมเปดิประสบการณ์สุดพเิศษกับการท าขนมญี่ปุ่นที่สืบทอดกันมายาวนาน

RITSURINKOUEN
KAG-mode004

สวนริทสึริน (ช่วงเช้ำครึ่งวัน)ตัวอย่ำงกำรเดินทำง

• 7.30 น. ออกจำกสถำนีรถไฟเจอำร์ทำกำมำทส ึไปยงัสวนริทสรึิน โดยรถบสัสำยชอ้ปปิง้เรนโบว์จนุคัง ประมำณ 17 นำที

แกลอร่ีแสดงงานฝีมอืศิลปหตัถกรรมที่สืบทอดกนั

มาตั งแต่สมยักอ่นของคางาวะ ไล่เรียงมาจนถึงยุค

ปจัจุบนั ที่นีส่ามารถทดลองวาดลวดลายลงบน 

"ตุ๊กตาโฮโคซัง"ซ่ึงเปน็ตุ๊กตาท้องถิน่ของคางาวะ

มาท าตุ๊กตาโฮโคซังที่มเีพียงตัวเดียวในโลกกลับไป

เปน็ของฝากของที่ระลึกกนั

สวนสวยแบบญี่ปุน่อดุมไปด้วยทัศนยีภาพอนัแสน

งดงาม เดินเล่นสบาย ๆ ผ่อนคลายในสวนที่รายล้อม

ด้วยแมกไมน้านาพันธุ์ บรรยากาศร่มร่ืนเย็นสบายของ

สวนริทสึรินในเวลาเช้าตรู่ค่อนข้างแตกต่างกบัสวนใน

เวลากลางวัน เพลิดเพลินกบัข้าวต้มยามเช้าที่ "ร้านฮา

นะโซโนะเท" ในสวน (ต้องจองล่วงหนา้)

▼ A สวนริทสึริน8.00 น.

 เดนิจำกหน้ำสวนริทสรึิน ประมำณ 1 นำที

A B C

午前中・栗林公園（午前半日コース）

แท็กซ่ีประมาณ 5 นาที หรือเดินประมาณ 15 นาที

Kagawa Prefecture Tourism Association



ถึงสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ

CBA

สัมผัสมนต์ขลังของประวติัศาสตร์คางาวะและด่ืมด่่ากับทศันียภาพของธรรมชาติอันงดงาม

KAG-mode005
YASHIMA (GOGOHANNICHIKOSU)

ยาชิมะ (ช่วงบา่ยครึ่งวัน)ตัวอย่างการเดินทาง

屋島（午後半日コース）

• 13.00 น. ออกจากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทส ึ13.10 น. ชมร่องรอยปราสาททากามาทสทึีส่วนทามาโมะ 15.00 น. ยาชมิะ

▼ สถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ13.00 น.

เดิน

A13.10 น.

รถชัทเทิลบสัจากยอดเขาหรือแท็กซ่ี

อุด้งต้นต าหรับ ร้านวารายะC17.30 น.▼

ร้านอดุ้งรสเด็ดที่อยูบ่ริเวณเชิงเขายาชิมะ ภายใน

ร้านที่ปรับปรุงจากบา้นในสมยัเอโดะ อบอวลด้วย

บรรยากาศที่ชวนใหรู้้สึกผ่อนคลาย ของขึน้ชือ่ของ

ที่นีคื่อ "คาโซคุอดุ้ง" ที่ใส่ในทะไรถังไมข้นาดใหญ่

สามารถรับประทานได้ 4 - 5 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-cafe004 

ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-SPOT003

สวนซ่ึงเคยเปน็ที่ต้ังของปราสาททากามาทสึ 1 ใน 3 

ปราสาทขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยน้่าของญี่ปุน่ ใน

คลองที่เชือ่มกบัทะเลนัน้มกีจิกรรมใหไ้ด้เพลิดเพลิน

อย่างนัง่เรือชมปราสาทที่จะได้นัง่เรือไม ้ชมทัศนยีภาพ

โดยรอบ ด่ืมด่่าและสัมผัสมนต์ขลังของร่องรอยปราสาท

จากเรือ และสนกุกบัการใหอ้าหารปลาไท

จากสถานรีถไฟเจอาร์ทากามาทสึ ไปยังสถานรีถไฟเจอาร์ยาชิมะ 

โดยรถไฟเจอาร์ด่วนสายโคโตคุ 10 นาที หรือจากสถานรีถไฟโคโต

เด็นทากามาทสึจิกโกะ โดยรถไฟโคโตเด็นสายโคโตฮิระหรือนากา

โอะ เปล่ียนเปน็สายชิโดะที่สถานรีถไฟคาวาระมาจิ ไปยังสถานี

รถไฟโคโตเด็นยาชิมะ ประมาณ 30 นาที จากนัน้เดินทางไปยัง

ด้านบนยาชิมะ โดยรถชัทเทิลบสัหรือแท็กซ่ีประมาณ 30 นาที

ที่ราบสูงที่เกดิจากลาวามหีนา้ตาเหมอืนหลังคาจึงเปน็

ที่มาของชือ่ จากบนยอดเขาจะได้ด่ืมด่่าความงามของ

ทัศนยีภาพโดยรอบของเกาะต่าง ๆ ในทะเลในเซโตะ 

อกีด้านหนึง่กม็องเหน็เมอืงทากามาทสึ มมุหนึง่ของยอด

เขามีกจิกรรมใหไ้ด้เล่นกนัอย่าง "คาวาระเกะนาเกะ" ซ่ึง

ใหไ้ด้อธิษฐานขอพรใหม้แีต่เร่ืองดี ๆ เข้ามา แล้วขว้าง

แผ่นดินเผาขนาดเล็กพอดีมอืใหล้งหว่งที่แขวนไว้

ไปสถานรีถไฟเจอาร์ทากามาทสึ โดยรถไฟเจอาร์สายโคโตคุ

ไปสถานรีถไฟโคโตเด็นทากามาทสึจิกโกะ โดยรถไฟโคโตเด็น

สายชิโดะ แล้วเปล่ียนเปน็สายโคโตฮิระหรือนากาโอะที่สถานี

รถไฟคาวาระมาจิ

19.00 น.▼

▼ ชมรอ่งรอยปราสาททากามาทสึ ณ สวนทามาโมะ

ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-SPOT004

▼ B ยาชิมะ15.00 น.
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ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-udon001

เดิน

23.00 น. ร้านทสึรุมารุ จี
ต้ังอยูใ่นย่านช้อปปิง้อาเขตทากามาทสึ บริเวณ "มารุ

กาเมะมาจิ กรีน" เมนแูนะน าของร้านคือ คาเรอดุ้ง

หรืออดุ้งแกงกะหร่ียอดนยิม และเมนอูืน่ ๆ เช่น

บคุคะเคะอดุ้ง และคามาอาเกะอดุ้ง เปน็ต้น

▼
▼ 21.30 น. C บาร์ฟุคุโร

ปา้ยรูปนกฮูกหนา้ตานา่รักสัญลักษณ์ของร้าน ภายใน

ร้านเปดิไฟสลัวได้บรรยากาศ เพลิดเพลินกบั

เคร่ืองด่ืมและอาหารที่เข้ากบัเหล้าญี่ปุน่หรือค็อกเทล

ที่ท าโดยบาร์เทนเดอร์ของร้านซ่ึงเคยมปีระสบการณ์

เข้าร่วมแข่งขันงานประกวดค็อกเทลระดับโลกมาแล้ว

18.10 น.▼ A ซันพอร์ตทากามาทสึ (ท่าเรือทากามาทส)ึ

ซันพอร์ตทากามาทสึต้ังอยูบ่ริเวณท่าเรือทากามาทสึ

เดินเล่นสบาย ๆ พลางชมความงามยามพระอาทิตย์ลับ

ขอบฟ้าหรือยามราตรีมาเยือน ด้านหนา้ท่าเรือมี

ประภาคารสีแดงสด เปน็ที่รู้จักในชือ่ "เซโตะชิรุเบะ" 

ประภาคารกระจกใส สูง 14.2 เมตร ต้ังตระหง่านคอย

สองแสงน าทางเพื่อความปลอดภยัของนกัเดินเรือมา

ต้ังแต่อดีตจนถึงปจัจุบนั

18.00 น.

เดินประมาณ 10 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-spot007

เดิน 15 นาที

19.00 น.▼ B ร้านอุมิโอยาจิ หน้าสถานีเจอาร์ทากามาทสึ

ร้านอาหารทะเลสดใหมต้ั่งอยูด้่านหนา้สถานเีจอาร์ทากา

มาทสึ อาหารที่พลาดไมไ่ด้คือ ซาชิมสิดใหมท่ี่ใช้ปลาตาม

ฤดูกาลที่จับได้ในทะเลในเซโตะ ด่ืมด่ ากบัรสอร่อยของ

ปลาที่เพิ่งจับมาจากตู้ที่อยูต่รงหนา้ทางเข้าร้าน ยิง่ท าให้

ได้รสชาติที่สดใหมย่ิง่ขึน้ไปอกี
ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-izak003

เดินประมาณ 20 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-dini004

หรือ

ร้านกาแฟนาคะโซระ21.30 น.▼

ร้านกาแฟและบาร์นาคะโซระ จิบกาแฟชงใหม ่ๆ 

เคล้าดนตรีที่เปดิคลอหรืออา่นหนงัสือเล่มโปรด เมนู

แนะน าของที่นีคื่อ "กาแฟนาคะโซระเบลน" 

นอกจากนีย้ังมเีคร่ืองด่ืมอกีมากมายรวมทั้งเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ เช่น กาแฟด า, ชา, วิสกี,้  เบอร์เบิน้วิสกี้

และไวนอ์ติาเลียน เปน็ต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-cafe006

▼ สถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ

• 18.00 น. ออกจากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทส ึ19.00 น. ร้านอุมโิอยาจ ิหน้าสถานีเจอาร์ทากามาทส ึ21.30 น. บาร์ฟุคุโร

A B C

เที่ยวสนุกเฮฮาประสาผู้ใหญ่ ทากามาทสึไนทท์วัร์

KAG-mode006
TAKAMATSUCYUSHINBU (YAKANHANNICHIKOSU)

ใจกลางเมืองทากามาทสึ (ช่วงกลางคืน)ตัวอย่างการเดินทาง

高松中心部（夜間半日コース）
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