KAG-area004

SHIONOE ONSENKYOU [Takamatsu] No,1
พื้นที่โดยรอบ

エリアシート

หมูบานชิโอะโนะเอะออนเซ็น

หมูบานออนเซ็นที่หอมลอมดวยธรรมชาติที่งดงาม

塩江温泉郷

Shionoe Onsen Tourism Association
http://shionoe.jp/

หมูบานแหงน้ําพุรอนที่รายลอมดวยภูเขาอยูใกลจังหวัดโทคุชิมะ เดินทางจากตัวเมืองทากามาทสึโดยรถยนตประมาณ 15 นาที
ตามแนวของหุบเขาที่ทอดยาวไปไกลนั้นมีโรงแรมแบบญี่ปุนกวา 10 แหง ซึ่งแตละแหงก็มีเอกลักษณเฉพาะตัวแตกตางกันไป เดินเลนในยานเมืองเกา ตาม
ถนนสายชิโอะโนะเอะที่ยังคงไดกลิ่นอายของเมืองชนบทซึ่งยังคงหลงเหลืออยู สัมผัสถึงเสนหเมืองเกาที่ขึ้นชื่อเรื่อง
น้ําพุรอนมาตั้งแตสมัยกอน มีเรื่องเลาวาพระเกียวคิพระชื่อดังของญี่ปุนเปนผูคนพบน้ําพุรอนแหงนี้ และเมื่อครั้งที่พระคูไคผูกอตั้งนิกายชินกงใชสถานที่
แหงนี้ปฏิบัติธรรม ทานไดลงไปแชน้ํารอนแลวปรากฏวาอาการเจ็บปวยกลับหายไป น้ําพุรอนแหงนี้จึงเปนที่รูจักอยางแพรหลายวารักษาโรคได ในน้ํามีธาตุ
กํามะถันปริมาณพอเหมาะทําใหผิวนุมละมุน นอกจากนี้ที่นี่ยังมีทัศนียภาพที่งดงาม สายน้ําที่ไหลผานหมูบาน เหลาหิ่งหอยที่เปลงแสงทักทายผูมาเยือนใน
ฤดูรอน ดอกซากุระในฤดูใบไมผลิ และฤดูใบไมรวงใบไมพากันเปลี่ยนสีพรอมผลัดใบเตรียมตอนรับฤดูหนาวที่กําลังจะมาเยือน เพลินตาเพลินใจกับความ
งามของธรรมชาติที่เปลี่ยนไปในแตละฤดูกาล

1 จุดพักรถชิโอะโนะเอะ
อาคารจําหนายผลิตภัณฑทองถิ่นที่ตั้งอยูตรงทางเขา
ศูนยรวมผลผลิตทางการเกษตรทั้งผัก ผลไม และ
ดอกไมที่เก็บสด ๆ จากสวน นอกจากนี้ยังมีซอฟท
ครีมของฟารมฟุจิคาวะที่ไมควรพลาด

390-21 Kamihigashi, Yasuhara, Shionoe,
Takamatsu, Kagawa
โทร. +81-87-893-1378
8.00 - 18.00 น.
(มี.ค. - ต.ค. เปดถึง 17.00 น.)
วันหยุด : ทุกวันอังคาร (หากตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษจะเปดใหบริการและหยุดในวัน
ถัดไปแทน),
31 ธ.ค. - 2 ม.ค.

Kagawa Prefecture Tourism Association

KAG-area004

SHIONOEONSENKYOU [Takamatsu] No,2

พื้นที่โดยรอบ

エリアシート

หมูบานชิโอะโนะเอะออนเซ็น

หมูบานออนเซ็นที่หอมลอมดวยธรรมชาติที่งดงาม

2 บอน้ําพุรอนเกียวคิ
ดานขางจุดพักรถมีบอน้ําพุรอนที่เปดใหเขามาใช
บริการคลายความเหมื่อยลาและสามารถจองบอออน
เซ็นเพื่อแชดวยกันในครอบครัวหรือแชเปนกลุมแบบ
สวนตัวก็ได ขาง ๆ กันมีราน “เกียวคิโซบะ” ใหไดลิ้ม
ลองความอรอยกันอีกดวย

塩江温泉郷

Shionoe Onsen Tourism Association
http://shionoe.jp/

37-1 Kamihigashi, Yasuhara, Shionoe,
Takamatsu, Kagawa
โทร. +81-87-893-1126
9.00 - 22.00 น.
วันหยุด : ทุกวันจันทรที่ 1 และ 3 ของเดือน
คาเขา : ผูใหญ 470 เยน, เด็ก 240 เยน,
ผูสูงอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป 360 เยน,
อายุไมเกินเด็กประถมฯ ฟรี

3 โรงแรมเซคันสเตจ
โรงแรมที่อุดมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกและ
กิจกรรมสุดสนุกที่ใหไดเพลิดเพลินทั้งครอบครัว อาทิ
ทดลองทําการเกษตร เรียนทําอุดง และชมวิวริม
ทะเลสาบไนบะ หรือแชออนเซ็นเพื่อสุขภาพผิวที่
สวยงามและสุขภาพกายที่แข็งแรง ใชเวลาพักผอน
อยางสบาย ทามกลางธรรมชาติที่งดงามและอากาศที่
บริสุทธิ์

1118-8 Kiminishi, Shionoe,
Takamatsu, Kagawa
โทร. +81-87-893-1100
เช็คอิน : ตั้งแต 15.00 น.
เช็คเอาท : กอน 10.00 น.

4 โรงแรมชินคาวาบะกาวะ
โรงแรมที่รวบรวมบอน้ําพุรอนหลากรูปแบบที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวโดดเดนแตกตางกันไป น้ําพุรอน
คุณภาพเยี่ยมที่ดีตอรางกาย บอกลางแจงที่ใหทุกทาน
เพลิดเพลินกับความงามของธรรมชาติขณะแชออน
เซ็นใหสบายตัว ปลอยตัวปลอยใจไปกับเวลา
ทามกลางบรรยากาศสุดหรูหรา

1-6 Shionoe, Takamatsu, Kagawa
โทร. +81-87-893-1200
เช็คอิน : ตั้งแต 15.00 น.
เช็คเอาท : กอน 10.00 น.

Kagawa Prefecture Tourism Association

KAG-area008

SAN POUTO TAKAMATSU [Takamatsu] No,1
พื้นที่โดยรอบ

エリアシート

サンポート高松

ซันพอรตทากามาทสึ

หัวใจของจังหวัดคางาวะ ศูนยกลางการคมนาคมทั้งทางบกและทางทะเลของเมืองทากามาทสึ

ซันพอรตทากามาทสึ ศูนยรวมสถานีการคมนาคมทั้งทางบกและทางทะเล ไมวาจะเปนทาเรือทากามาทสึ สถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ และสถานี
รถไฟโคโตเด็นทากามาทสึจิกโกะ ลวนอยูในยานนี้ทั้งสิ้น อีกทั้งยังเปนที่ตั้งของอาคารสําคัญสัญลักษณของเมืองทากามาทสึ ซึ่งตั้งตระหงานอยู
บริเวณซันพอรตทากามาทสึ ทั้งตึกที่สูงที่สุดในเกาะชิโกกุ “ทากามาทสึ ซิมโบลทาวเวอร” “โรงแรมเจอาร เคลเมน ทากามาทสึ” โรงแรมสุดหรูที่
สามารถมองเห็นทะเลในเซโตะและทาเรือทากามาทสึ สถานที่จัดการแสดงทั้งในและตางประเทศ “อัลฟาอานาบุกิฮอลล” และเปนที่ตั้งของสํานักงาน
ของซันพอรตทากามาทสึ
โดยเฉพาะตึกทากามาทสึ ซิมโบลทาวเวอร ศูนยรวมสถานที่สําคัญทางราชการ อาทิ สถานที่จัดการประชุมในระดับนานาชาติ สํานักงานตาง ๆ
และที่ตั้งของสํานักงานการคา อีกทั้งยังรวบรวมรานอาหารนานาชาติ ทั้งญี่ปุน ตะวันตก และจีน รานราเม็งชื่อดังระดับประเทศก็อยูที่นี่ ดวยเหตุนี้จึงตั้ง
ชื่อวา “ทากามาทสึ ซิมโบลทาวเวอร” สัญลักษณและตัวแทนของยานซันพอรตทากามาทสึ
เรียกไดวายานซันพอรตทากามาทสึเปนหัวใจของจังหวัดคางาวะ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การคา การคมนาคม และศิลปะ

1 ประภาคารสีแดงสด
ประภาคารสีแดงที่ชาวเมืองและนักเดินเรือรูจักกันในชื่อ
“เซโตะชิรุเบะ” ที่คอยสองแสงสวางนําทางใหกับนัก
เดินทางที่ผานมาในทะเลเซโตะตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ประภาคารกระจกใสแหงแรกของโลก สูง 14.2 เมตร
แสงไฟสีแดงจากหลอดฟลูออเรสเซนต 20w สองแสง
นําทางไดไกลถึง 24 กิโลเมตร

2 ทากามาทสึ ซิมโบลทาวเวอร
ตึกที่สูงที่สุดในเกาะชิโกกุดวยความสูง 151.3 เมตร
ภายในตึกเปนที่ตั้งของสํานักงานขนาดยอมไปจนถึง
หนวยงานดานการคาและเศรษฐกิจของเมือง รวมไป
ถึงฮอลลจัดแสดงขนาดใหญ ซึ่งชั้นที่ 29 และ 30 เปน
ศูนยรวมรานอาหารนานาชาติ ที่สามารถชมวิวทะเลใน
เซโตะได และที่ชั้น 1 ยังมีรานขายของฝากอีกดวย

Sunport, Takamatsu

2- 1 Sunport, Takamatsu
โทร. +81-87-822-1707 (Symbol Tower
Development Co., Ltd.)
เวลาเปดทําการและวันหยุดขึ้นอยูกับแตละ
หนวยงาน

Kagawa Prefecture Tourism Association

KAG-area008

SUN PORT TAKAMATSU [Takamatsu] No,2

พื้นที่โดยรอบ

エリアシート

サンポート高松

ซันพอรตทากามาทสึ

หัวใจของจังหวัดคางาวะ ศูนยกลางการคมนาคมทั้งทางบกและทางทะเลของเมืองทากามาทสึ

3 ศูนยขอมูลและบริการนักทองเที่ยวเมืองทากามาทสึและจังหวัดคางาวะ
ดานหนาสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ เจาหนาที่
ไดจัดเตรียมเอกสารแนะนําสถานที่ทองเที่ยว ทั้ง
แผนพับและใบปลิวภาษาตาง ๆ อีกทั้งเจาหนาที่
สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษได จึงสามารถให
คําปรึกษาพรอมทั้งแนะนําขอมูลที่จําเปนใหแก
นักทองเที่ยวได

1-20 Hamanocho, Takamatsu
(บริเวณสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ)
โทร. +81-87-826-0170
9.00 - 20.00 น.
ไมมีวันหยุด

4 สถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ
ประตูสูเมืองทากามาทสึ สถานีตนทางและ
ปลายทางของรถไฟเจอารจากแตละจังหวัด ทั้ง
จังหวัดโทคุชิมะ, เอฮิเมะ, โคจิ และโอคายามะ
อีกทั้งยังเปนสถานีรถบัสที่วิ่งในทองถิ่นและรถ
บัสดวนที่มุงหนาไปยังภูมิภาคคันไซ ภายใน
สถานียังมีรานอุดงของขึ้นชื่อและรานขายของ
ฝาก

1-20 Hamanocho, Takamatsu
โทร. +81-87-825-1702
เคานเตอรจําหนายตั๋ว 4.20 - 23.00 น.

5 ทาเรือทากามาทสึ
ศูนยรวมเรือเฟอรรี่และสปดโบทที่มุงหนาไปยัง
เกาะตาง ๆ เชน เกาะโชโดะชิมะ, เมงิจิมะ,
โองิจิมะ และนาโอชิมะ เปนตน อีกทั้งยังมี
เสนทางเดินเรือไปจังหวัดใกลเคียง เชน ทาเรืออุ
โนะ จังหวัดโอคายามะ, ทาเรือของจังหวัดเฮียว
โกะ และทาเรือโกเบใหใชบริการ

Sunport, Takamatsu
โทร. +81-87-851-3442 (Takamatsu
Port Management Office)

6 สถานีรถไฟโคโตเด็นทากามาทสึจิกโกะ
สถานีตนสายของรถไฟโคโตเด็นที่วิ่งไปโคโตฮิระ
นากาโอะ และคาวาระมาจิที่สามารถเปลี่ยนไป
ยังสายชิโดะได ทุก ๆ เชารถไฟจะคราคร่ําไป
ดวยคนทํางานและเด็กนักเรียน รถไฟโคโตเด็น
จะวิ่งผานสถานที่ทองเที่ยวสําคัญทําใหเดินทาง
ไดอยางสะดวกสบายในราคาประหยัดดวยตั๋ว 1
วันขึ้นลงไดไมจํากัดราคาเพียง 1,230 เยน อีก
ทั้งที่นี่บริเวณดานขางสวนทามาโมะมีบารเบียร
ใหไดแวะจิบเครื่องดื่มพลางชมปราสาทยามค่ํา
คืน
สถานที่ใกลเคียง

97-2 Tamacho, Takamatsu
โทร. +81-87-851-9950

ตรอกอินดี้คีตาฮามะ TAK-spot005 / ปราสาททากามาทสึ สวนทามาโมะ TAK-spot003 / MIKAYLA KAG-dini002 / รานอาหารญี่ปุน ทากามาทสึวากาทาเคะ
TAK-kais003 / ALICE IN TAKAMATSU by QUEEN ALICE TAK-ital003 / รานอาหารจีนซูซัน เรสเตอรอง จิน TAK-kank003

Kagawa Prefecture Tourism Association

TAK-spot001

TOKUBETSU MEISHOU RITSURIN KOUEN [Takamatsu]

栗林公園

สวนริทสึริน

สวนสวยตัวแทนของญี่ปุนที่อุดมไปดวยธรรมชาติที่งดงามและอวบอวลดวยกลิ่นอายประวัติศาสตร

แนะนําสถานที่

พิกัด

สวนมรดกทางวัฒนธรรมที่ใหญที่สุดในญี่ปุน อายุ
กวา 400 ป ในสมัยเอโดะสวนแหงนี้เปนสถานที่
พักผอนของเจาเมือง จึงมีความงดงามมากจนไดรับ
ยกยองใหเปน 1 ในสวนที่สวยที่สุดในญี่ปุน ธรรมชาติ
อันหลากหลายที่รวมไวในสวนนี้โดยมีภูเขาชิอุนหัวใจ
ของสวนเปนฉากหลัง
“จุดชมวิวฮิไรโฮ” จุดชมวิวมุมสูงที่สามารถ
มองเห็นความงามโดยรอบของสวนริทสึริน สระน้ํา
กวา 6 สระ สะพานไมที่ทอดขามสระสะทอนบนผิว
น้ําคลายพระจันทรเสี้ยว เรือนชงชาคิคุเกะทสึเท เรือ
พายทองแบนแบบญี่ปุนที่กําลังพานักทองเที่ยวชมจุด
ตาง ๆ ใหความรูสึกเหมือนเห็นภาพวาดที่สะทอนวิถี
ชีวิตความเปนอยูของเหลาขุนนางสมัยนั้น
อีกทั้งภายในสวนมีอาคารตาง ๆ ใหไดเขาชม
ภายใน “ซานุกิมินเกคัง” ที่จัดแสดงงาน
ศิลปหัตถกรรมของที่สืบทอดกันมายาวนาน อาทิ
เครื่องเขิน เครื่องปนดินเผา และเครื่องเคลือบ และ
“เรือนชงชาคิคุเกะทสึเท” ใหไดเรียนรูวัฒนธรรมการ
ดื่มชาแบบญี่ปุน
สัมผัสความงามของสวนริทสึรินที่เปลี่ยนไปในแต
ละฤดูกาล โดยเฉพาะฤดูใบไมผลิและรวงที่จะมีการ
ประดับไฟยามค่ําคืนใหเขาชม

1-20-16 Ritsurin, Takamatsu, Kagawa
+81-87-833-7411
(Ritsurin Garden Tourism Office)
http://ritsuringarden.jp/

รายละเอียด

7.00 - 17.00 น.
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแตละฤดู)

ละติจูด 34.330496 ลองติจูด 134.044366
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งไดผาน
แอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

ไมมีวันหยุด
ผูใหญ 410 เยน, นักเรียนชั้นประถมฯ และ
มัธยมฯ ตน 170 เยน, เด็กเล็ก ฟรี
* 1 ม.ค., 16 มี.ค. (วันครบรอบการเปดสวน)
ฟรี

การเดินทาง
สถานีรถไฟเจอารริทสึรินโคเอ็นคิตะกุจิ
จากสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ โดยรถไฟ
เจอารสายโคโตคุ ประมาณ 5 นาที และจาก
สถานีรถไฟเจอารริทสึรินโคเอ็นคิตะกุจิ เดิน
ตอประมาณ 3 นาที

ในสวน

ทากามาทสึจูโอIC

Free Wifi : มี
สื่อภาษาตางประเทศ : แผนพับ
(ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี,
ภาษาเยอรมัน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาสเปน),
ปายภายในสวน (ภาษาอังกฤษ), เว็บไซต
(ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน)
มีพนักงานตอนรับและไกดอาสาสมัคร

จากทากามาทสึจูโอIC โดยรถยนตประมาณ
15 นาที

ทาอากาศยานทากามาทสึ
มีรถบัสลีมูซีนไปยังหนาสวนริทสึริน
ประมาณ 25 นาที

สถานที่ใกลเคียง รานกาเดนคาเฟริทสึริน TAK-cafe001 / รานอุดงอุเอะฮาระยะ ฮนเท็น TAK-udon002 /
รานฮาลอซ สาขาสวนริทสึริน TAK-mark002

มีคาจอดรถ
* รถบัสขนาดใหญ 13 คัน

ใชเวลา

ประมาณ 60 นาที

ชวงเวลาที่ดีที่สุด ตลอดทั้งป
พื้นที่ใหเที่ยวชม ทั้งในและนอกอาคาร
หมายเหตุ

Kagawa Prefecture Tourism Association

TAK-spot002

YASHIMA [Takamatsu]

屋島

ยาชิมะ

Yashimasanjo, Takamatsu, Kagawa
+81-87-841-9443 (Yashima Tourism
Association
http://www.e-yashima.jp/

ตามรอยฉากสําคัญทางประวัติศาสตรการสูรบครั้งสําคัญ ทามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่งดงาม

แนะนําสถานที่

พิกัด

ยาชิมะจุดชมวิวบนยอดเขาสุดโรแมน
ติกที่ยังคงกรุนกลิ่นอายประวัติศาสตร ที่ราบ
สูงที่เกิดจากลาวา ยื่นออกไปในทะเล เมื่อ
มองจากระยะไกลดานบนยอดเขาจะแบน
ราบเหมือนหลังคา จึงไดชื่อวา “ยาชิมะ”
ซึ่งหมายถึง เกาะหลังคานั่นเอง
จากยอดเขาสามารถดื่มด่ํากับความงาม
ของทะเลในเซโตะในมุมมองพาโนรามา ยิ่ง
งดงามในเวลาพระอาทิตยตกดิน อีกทั้งบน
ยอดเขายังเปนที่ตั้งของวัดยาชิมะ วัดลําดับที่
84 ในเสนทางแสวงบุญ 88 วัดบนเกาะชิโก
กุ
ในอดีตพื้นที่นี้เปนฉากของสงครามเก็น
เป สงครามครั้งสําคัญของประวัติศาสตร
ญี่ปุน และภาพสงครามดันโนะอุระสวนหนึ่ง
ของสงครามเก็นเป ภาพประวัติศาสตรที่โดง
ดัง นะสุ โนะ โยอิจิ ทหารฝายมินาโมโตะยิง
ธนูบนหลังมาไปยังพัดโออุกิโนะมาโตะของ
ฝายไทระตกลงทะเลก็เกิด ณ ที่แหงนี้

สถานที่ใกลเคียง

รายละเอียด

ละติจูด 34.359152 ลองติจูด 134.100048
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

การเดินทาง

สถานีรถไฟเจอารยาชิมะ

จากสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ โดย
รถไฟสายโคโตคุ ประมาณ 20 นาที
และจากสถานีรถไฟเจอารยาชิมะ โดย
รถยนต ประมาณ 20 นาที

ทากามาทสึจูโอIC

เสนทางรถที่ใหขึ้นไปดานบนยาชิมะ
6.30 - 22.00 น.
ไมมีวันหยุด
คาผานทาง (ไปกลับ)
รถยนตสวนบุคคลหรือรถขนาดทั่วไป
(รถคอนเทนเนอรขนาดเล็ก, รถตูขนาด
เล็ก) 630 เยน, รถบัส (ทุกขนาด)
1,570 เยน
มี
* สามารถจอดรถบัสขนาดใหญได

จากทากามาทสึจูโอIC โดยรถยนต
ประมาณ 30 นาที

ดานบนยาชิมะ

ทาอากาศยานทากามาทสึ

Wifi : ไมมี

มีรถบัสลีมูซีนไปยังสถานีรถไฟเจอาร
ทากามาทสึ ประมาณ 45 นาที จาก
สถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ ไปยัง
สถานีรถไฟเจอารยาชิมะ โดยรถไฟสาย
โคโตะคุ ประมาณ 20 นาที และจาก
สถานีรถไฟเจอารยาชิมะ โดยรถยนต
ประมาณ 20 นาที

รานวะชูฮัง ยามะโจ สาขายาชิมะ KAG-izak005 / รานอิจิวะโดโคเก KAG-dent002 /
เอดิออน สาขาทากามาทสึคาสุกะ KAG-elec005

สื่อภาษาตางประเทศ : ปายตาง ๆ
(ภาษาอังกฤษ)
ใชเวลา เดินเลนโดยรอบ ประมาณ 40 นาที
ชวงเวลาที่ดีที่สุด พื้นที่ใหเที่ยวชม

นอกอาคาร

หมายเหตุ
Kagawa Prefecture Tourism Association

TAK-spot003

TAKAMATSU JOUATO TAMAMO KOUEN [Takamatsu]

高松城跡玉藻公園

ปราสาททากามาทสึ สวนทามาโมะ

นั่งเรือชมความงามของธรรมชาติ สูดกลิ่นอายประวัติศาสตรแหงเมืองทากามาทสึ

แนะนําสถานที่

พิกัด

ชมรองรอยความเจริญของเมืองทากา
มาทสึในอดีตผานปราสาททากามาทสึ หนึ่ง
ในปราสาทที่ลอมรอบดวยคูน้ํา หรืออีกชื่อ
หนึ่งคือ “ปราสาททามาโมะ” ตามชื่อสวน
เพลิดเพลินกับการนั่งเรือลองไปตาม
คลองชมความงามของธรรมชาติ สูดกลิ่นอาย
ประวัติศาสตร สนุกสนานกับการใหอาหาร
ปลาไทที่แหวกวายในคลอง
ภายในสวนมี “เรือนฮิอุนคะคุ” สถานที่
ทํางานของเจาเมืองและเรือนรับรองแขกใน
อดีต ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมของญี่ปุน อาคารผสมผสาน
ความเปนญี่ปุนและตะวันตกไดอยางลงตัว
ดานหนามีสวนแบบเซน เม็ดทรายที่วาดเปน
ลายน้ําสะทอนใหเห็นถึงภูเขาและสายน้ํา
ธรรมชาติและมนุษย ในปจจุบันที่นี่ใชเปน
เรือนจัดพิธีชงชาและจัดแสดงงานนิทรรศการ
เมื่อฤดูใบไมผลิมาเยือนดอกซากุระสีชมพู
แกมขาวจะบานสะพรั่งทั่วสวน และในฤดู
ใบไมรวงพบกับเทศกาลดอกเบญจมาศสัมผัส
ความงามของธรรมชาติในแตละฤดู
สถานที่ใกลเคียง

2-1 Tamamo, Takamatsu, Kagawa
+81-87-851-1521
(Management Office of Tamamo Park )
http://www.takamatsujyo.com/

รายละเอียด

ละติจูด 34.350304 ลองติจูด 134.051615
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

การเดินทาง
สถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ
จากสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ เดิน
3 นาที

ทากามาทสึจูโอIC

พระอาทิตยขึ้น - พระอาทิตยตก
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแตละเดือน)
29 - 31 ธ.ค.
ผูใหญ 200 เยน, เด็ก (อายุตั้งแต 6 ป
- ไมเกิน 16 ป) 100 เยน, เด็กเล็ก ฟรี
* มีสวนลดสําหรับทานที่มาเปนกลุม
ตั้งแต 20 ทานขึ้นไป
1 - 3 ม.ค., 5 พ.ค., เวลากลางคืนชวง
เทศกาลชมซากุระ ฟรี

จากทากามาทสึจูโอIC โดยรถยนต
ประมาณ 20 นาที

57 คัน
* จอดรถบัสขนาดใหญได 1 คัน

ทาอากาศยานทากามาทสึ

ภายในสวน

มีรถบัสลีมูซีนไปยังสถานีรถไฟเจอาร
ทากามาทสึ ประมาณ 45 นาที และ
จากสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ เดิน
ประมาณ 3 นาที

Free Wifi : มี

พิพิธภัณฑคางาวะ KAG-tour 009 / ตรอกอินดี้คีตาฮามะ TAK-spot005 /
รานหนังสือมิยาวากิ สาขาหลัก KAG-book002

สื่อภาษาตางประเทศ : แผนพับ
(ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษา
เกาหลี), ปายภายในสวน
ใชเวลา ประมาณ 60 นาที
ชวงเวลาที่ดีที่สุด ตลอดทั้งป
พื้นที่ใหเที่ยวชม นอกอาคาร
หมายเหตุ
Kagawa Prefecture Tourism Association

TAK-spot004

SHIKOKU MURA [Takamatsu]

四国村

หมูบานชิโกกุโบราณ

91 Yashimanaka, Takamatsu, Kagawa
+81-87-843-3111
http://www.shikokumura.or.jp/

สัมผัสบรรยากาศบานเรือนชาวคางาวะและญี่ปุนสมัยกอน

แนะนําสถานที่

พิกัด

พิพิธภัณฑกลางแจงที่รวบรวมบานเรือน
และสถานที่สําคัญตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร
เรื่อยไปจนถึงยุคเมจิ จาก 4 จังหวัดในเกาะชิโก
กุ ไดแก โทคุชิมะ เอฮิเมะ โคจิ และคางาวะมา
ไวที่นี่ ทั้งของจริงและจําลองขึ้นมา
สิ่งกอสรางตั้งอยูทามกลางธรรมชาติที่งดงาม
เวทีแสดง “โนซงคาบูก”ิ และโรงโชยุจาก
เกาะโชโดะชิมะ บานเรือนของชาวบานแตละ
จังหวัด เครื่องไมเครื่องมือทําการเกษตรและ
ดํารงชีวิตสมัยกอน แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญา
อันชาญฉลาดของคนในสมัยนั้น
นอกจากจะไดเรียนรูและชมวิถีชีวิตของ
ผูคนในยุคนั้นแลว ที่นี่ยังมีผลงานศิลปะของ มา
ยุกิ นากาเระ นักประติมากรรมชื่อดัง จัดแสดง
ใน “ชิโกกุมุระ แกลลอรี่” ที่ออกแบบโดยทาดา
โอะ อันโดะ สถาปนิกชื่อดังระดับโลก
ตลอดเสนทางเพลิดเพลินกับดอกไมนานา
พันธุ ดอกซากุระและทิวลิปในฤดูใบไมผลิ ดอก
อาจิไซหรือไฮเดรนเยียในฤดูรอย ดอกกุหลาบ
และใบไมสีสมแดงในฤดูใบไมรวง และดอกซุย
เซ็นหรือนาซีซัสในฤดูหนาว
สถานที่ใกลเคียง

รายละเอียด

ละติจูด 34.3439767 ลองติจูด 134.1064575
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งไดผาน
แอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

การเดินทาง
สถานีรถไฟเจอารยาชิมะ

จากสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ โดย
รถไฟเจอารสายโคโตคุ ประมาณ 20
นาที และจากสถานีเจอารยาชิมะ เดิน
10 นาที

ทากามาทสึจูโอIC

เม.ย. - ต.ค. : 8.30 - 17.00 น.
พ.ย. - มี.ค. : 8.30 - 16.30 น.
ไมมีวันหยุด
คาเขา : ผูใหญ 800 เยน, นักเรียน
มัธยมฯ ปลาย 500 เยน, นักเรียน
ประถมฯ และมัธยมฯ ตน 300 เยน
แกลลอรี่ : ผูใหญ 500 เยน, นักเรียน
มัธยมฯ ปลาย 300 เยน, นักเรียน
ประถมฯ และมัธยมฯ ตน 300 เยน

* จะไดรับสวนลดเมื่อซื้อตั๋วเขาหมูบานชิโกกุ
โบราณและแกลลอรี่

จากทากามาทสึจูโอIC โดยรถยนต
ประมาณ 15 นาที

200 คัน
* สามารถจอดรถบัสขนาดใหญได 5

ทาอากาศยานทากามาทสึ

ในหมูบานชิโกกุโบราณ

จากทาอากาศยานทากามาทสึ โดยรถยนต
ประมาณ 40 นาที

ยาชิมะ TAK-spot002 / รานอุดงวาระยะ KAG-udon001 / รานเนื้อยางและ
อาหารเกาหลีฮายามะ KAG-yaki003

Free Wifi : มี
สื่อภาษาตางประเทศ : แผนพับ, ปาย
ใชเวลา ประมาณ 120 นาที
ชวงเวลาที่ดีที่สุด ตลอดทั้งป
พื้นที่ใหเที่ยวชม
หมายเหตุ

ทั้งขางนอกและขางใน

Kagawa Prefecture Tourism Association

TAK-spot005

KITAHAMA ARI [Takamatsu]

北浜alley

4-14 Kitahama, Takamatsu,
Kagawa
+81-87-834-4335
http://www.kitahama-alley.jp/

ตรอกอินดี้คีตาฮามะ

ยานการคาสุดชิคที่ปรับปรุงจากโกดังเก็บสินคาบริเวณทาเรือสมัยกอน

แนะนําสถานที่

พิกัด

ยานการคาเล็ก ๆ ริมทะเลในเซโตะเดิน
จากทาเรือทากามาทสึใชเวลาเพียง 10 นาที
ปรับปรุงจากโกดังเกา ยานนี้มีมาตั้งแตสมัยกอน
แตปจจุบันนี้ที่นี่เปนสถานที่พักผอนหยอนใจที่
ไดรับความนิยมในหมูคนหนุมสาว บรรยากาศ
สบาย ๆ ชวนใหใชเวลาอยางผอนคลายไมไหล
ไปตามคลื่นกระแสเวลาที่เรงรีบตามเมืองใหญ
โกดังไมตีสังกะสีที่โดนลมทะเลกัดกรอนจน
สนิมขึ้นเกรอะกรัง แมดูเกาแตยังคงความเกา
อยูไมนอย
ภายในโกดังหลังใหญแบงเปนรานเล็ก ๆ
ทั้งรานอาหารรสตนตําหรับฝรั่งเศส รานกาแฟ
และเบเกอรี่หอมกรุนในบรรยากาศรานสุดชิค
รานขายเสื้อผาและสินคาเบ็ดเตล็ดที่ออกแบบ
มาใหไมซ้ํากัน และบุคคาเฟ ที่ใหไดใชเวลาจิบ
กาแฟถวยโปรดพลางอานหนังสือเลมโปรดใน
บรรยากาศที่ตกแตงดวยเฟอรนิเจอรไมหรือ
โซฟาหนังตัวเกาสไตลยุค 80
กอนกลับก็สามารถเดินเลนกินลมชมวิวริม
ทะเลในเซโตะ ทอดสายตาทัศนาเรือลําเล็ก
ใหญที่ลอยอยูในทะเล

สถานที่ใกลเคียง

รายละเอียด

ละติจูด 34.350978

ลองติจูด 134.056593

แตกตางกันในแตละราน

ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

แตกตางกันในแตละราน
บริเวณทางเขา ฟรี

การเดินทาง
สถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ

70 คัน

จากสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ เดิน 7
นาที

ในรานแตละราน

ทากามาทสึจูโอIC

Free Wifi : ไมมี

จากทากามาทสึจูโอIC โดยรถยนต
ประมาณ 20 นาที

ทาอากาศยานทากามาทสึ
มีรถบัสลีมูซีน ไปยังสถานีรถไฟเจอารทา
กามาทสึ ประมาณ 45 นาที และจาก
สถานีเจอารทากามาทสึ เดิน 7 นาที

สื่อภาษาตางประเทศ : ไมมี
ใชเวลา

30 - 90 นาที

ชวงเวลาที่ดีที่สุด ตลอดทั้งป
พื้นที่ใหเที่ยวชม ในอาคาร
หมายเหตุ

ปราสาททากามาทสึ สวนทามาโมะ TAK-spot003 / รานกาแฟอุมิเอะ umie TAK-cafe004 / หางสรรพสินคามิทสึโคชิ TAK-depa001
Kagawa Prefecture Tourism Association

TAK-spot006

TAKAMATSU CHUUOU SHOUTENGAI [Takamatsu]

高松中央商店街

2-2-2 Bancho, Takamatsu, Kagawa
+81-87-825-3508 (Takamatsu
Shopping Arcade Promotion
Association)

ชอปปงอาเขตทากามาทสึ

ชอปปงอาเขตในรมที่ยาวที่สุดในญี่ปุน

แนะนําสถานที่

พิกัด

ชอปปงอาเขตประกอบดวย 8 ยานหลัก
ไดแก เฮียวโกะมาจิ, คาตาฮาระมาจิเซบุ
(ทางทิศตะวันตก), คาตาฮาระมาจิโทบุ
(ทางทิศตะวันออก), มารุกาเมะมาจิ, ไลออน
โทโอริ, มินามิชินมาจิ, โทคิวะโจ และทะมาจิ
รวมความยาวทั้งสิ้นกวา 2.7 กิโลเมตร จึง
เปน ชอปปงอาเขตในรมที่ยาวที่สุดในญี่ปุน
แหลงรวมรานอาหาร รานหนังสือ เกมส
เซ็นเตอร และโรงภาพยนตร รวมทั้งสิ้นกวา
860 ราน บริเวณใกลเคียงยังมี
หางสรรพสินคาและพิพิธภัณฑศิลปะใหเขา
ไปชมอีกดวย และเมื่อป ค.ศ. 2015 ตึกที่ทํา
การของสถานีรถไฟโคโตเด็นคาวาระมาจิได
เปดใหบริการหางสรรพสินคาแหงใหม “คา
วาระมาจิแฟล็ก” เพิ่มเติมความสุขและสนุก
ใหชาวเมืองและนักทองเที่ยว
“โดมมารุกาเมะมาจิอิจิบังไก” ใจกลาง
และสัญลักษณของชอปปงอาเขต โดมที่ปู
ดวยคริสตัลใสสูง 32 เมตร สูงที่สุดในญี่ปุน
เมื่อเงยหนาขึ้นสามารถมองเห็นทองฟาที่
เปลี่ยนไปในแตละชวงเวลา และในชวง
เทศกาลพิเศษบริเวณนี้ก็เปนพื้นที่จัดแสดง
งานและรานคาแฮนเมดมากมาย
สถานที่ใกลเคียง

รายละเอียด

ละติจูด 34.346052

ลองติจูด 134.050508

แตกตางกันไปในแตละราน

ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมาทโฟนที่เชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งไดผานแอปพลิเค
ชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

แตกตางกันไปในแตละราน

การเดินทาง
สถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ

ไมมี
มีคาจอดรถ, ที่จอดรถหยอดเหรียญ
* รานบางรานหากเขาไปใชบริการ
สามารถขอตั๋วที่จอดรถได

สถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ เดินประมาณ
15 นาที (จากสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ
ไปยังใจกลางชอปปงอาเขต มีรถบัส "มาจินา
คะลูปบัส" ใหบริการ)

แตละสถานที่ (ในชอปปงอาเขต,
รานคา, ที่จอดรถ เปนตน)

สถานีรถไฟโคโตเด็นคาตาฮาระมาจิ

จากสถานีรถไฟโคโตเด็นทากามาทสึจิกโกะ
โดยรถไฟสายโคโตฮิระหรือนากาโอะ
ประมาณ 2 นาที ลงสถานีรถไฟโคโตเด็นคา
ตาฮาระมาจิซึ่งอยูในชอปปงอาเขต

Free Wifi : มี
สื่อภาษาตางประเทศ : แผนที่ชอปปง
อาเขต ยานมารุกาเมะมาจิ
(ภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลี,
ภาษาจีนตัวยอ)

สถานีรถไฟโคโตเด็นคาวาระมาจิ

จากสถานีรถไฟโคโตเด็นทากามาทสึจิกโกะ
โดยรถไฟสายโคโตฮิระหรือนากาโอะ
ประมาณ 5 นาที ลงสถานีรถไฟโคโตเด็นคา
วาระมาจิซึ่งอยูในชอปปงอาเขต

ใชเวลา

จากทากามาทสึIC โดยรถยนต ประมาณ 20

พื้นที่ใหเที่ยวชม

ทากามาทสึIC

ทาอากาศยานทากามาทสึ

มีรถบัสลีมูซีน ไปยังเฮียวโกะมาจิ ประมาณ
30 นาที

-

ชวงเวลาที่ดีที่สุด ตลอดทั้งป
ทั้งในและนอกอาคาร

หมายเหตุ

ยานมารุกาเมะมาจิ กรีน TAK-depa003 / หางสรรพสินคาคาวาระมาจิแฟล็ก TAK-depa002 / หางสรรพสินคามิทสึโคชิ TAK-depa001
Kagawa Prefecture Tourism Association

TAK-spot007
仏生山（法然寺）

BUSSHOUZAN (HOUNENJI) [Takamatsu]

บุชโชซัง (วัดโฮเน็นจิ)

ยานที่ผสมผสานบรรยากาศแบบโมเดิรนและกลิ่นอายเมืองเกาที่อุดมไปดวยประวัติศาสตรไดอยางลงตัว

แนะนําสถานที่

พิกัด

ยานบุชโชซัง เมืองทากามาทสึ ยานที่มี
ประวัติศาสตรมาชานานเปนที่ตั้งของ "วัดโฮ
เน็นจิ" สามารถสักการะพระนอนและชม
ความงามของเจดีย 5 ชั้น สัญลักษณสําคัญ
ของวัดพุทธในญี่ปุน สรางเสร็จเมื่อป ค.ศ.
2011
ใกล ๆ กับสถานีรถไฟโคโตเด็นบุชโชซัง มี
ถนนสายหนึ่งซึ่งไดรับการเรียกขานวา “โอนา
ริไคโด” โอนารินั้นหมายถึง การมาถึงหรือการ
เดินทางออกไปของคนชั้นสูง เสนทางที่เหลาผู
ครองแควนหรือไดเมียวและชนชั้นสูงในสมัยเอ
โดะยุคที่ปกครองโดยระบอบศักดินาใช
เดินทางไปยังวัด
บริเวณยานนี้มีรานคาเกาแกหลายราน ราน
ขายขนม รานกาแฟ ที่ตัวรานยังคงเปนอาคาร
แบบดั้งเดิมเชนสมัยกอน สัมผัสความงามของ
วัฒนธรรมและสิ่งปลูกสรางแบบดั้งเดิมที่
ผสานสิ่งใหมที่เขามาไดอยางลงตัวและ
แนบเนียน

315 Busshosanmachi, Takamatsu, Kagawa
+81-87-889-0406 (วัดโฮเน็นจิ)

รายละเอียด

ละติจูด 34.273723

ลองติจูด 134.046520

ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

การเดินทาง
สถานีรถไฟโคโตเด็นบุชโชซัง
จากสถานีรถไฟโคโตเด็นทากามาทสึจิก
โกะ โดยรถไฟสายโคโตฮิระ 17 นาที
และจากสถานีรถไฟโคโตเด็นบุชโชซัง
เดินประมาณ 15 นาที
ทากามาทสึจูโอIC
จากทากามาทสึจูโอIC โดยรถยนต
ประมาณ 15 นาที
ทาอากาศยานทากามาทสึ
จากทาอากาศยานทากามาทสึ โดย
รถยนต ประมาณ 20 นาที

8.00 - 18.00 น. (เขาสักการะ
ดานในพระอุโบสถ 9.00 - 16.00
น.)
ไมมีวันหยุด
ฟรี (เขาสักการะพระพุทธรูป 3 องค
350 เยน)
50 คัน
*จอดรถบัสขนาดใหญได 2 คัน
มีไมมาก
Free Wifi : ไมมี
สื่อภาษาตางประเทศ : ไมมี
ใชเวลา ประมาณ 30 - 60 นาที
ชวงเวลาที่ดีที่สุด ตลอดทั้งป
พื้นที่ใหเที่ยวชม

ทั้งในและนอกอาคาร

หมายเหตุ
สถานที่ใกลเคียง

คาเฟ อาชีล KAG-cafe001 / ฮัมปตี้ ดัมปตี้ สาขาทากามาทสึฟุเซชิ KAG-misc001 / รานอาหารจีนคะคิว KAG-kank002

Kagawa Prefecture Tourism Association

TOU-spot001
SANSHUU IZUTSU YASHIKI [Higashikagawa]

讃州井筒屋敷

บ้านโบราณซังชูอิซทึ สึยาชิกิ

2163 Hiketa, Higashikagawa, Kagawa
+81-879-23-8550
http://www.idutsuyashiki.com/

ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวที่สามารถทดลองทาขนมวะซังบงและถุงมือได้

แนะนาสถานที่
บ้านหลังนี้ปรับปรุงมาจากบ้านของพ่อค้า
ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเคยรุ่งเรืองจากการผลิตโชยุ
และสาเก แต่ปจั จุบนั กลายเป็นศูนย์บริการ
ข้อมูลการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
ของเมืองนี้
บ้านแต่ละหลังและเครื่องไม้เครื่องมือ
ต่าง ๆ ล้วนมีมาตั้งแต่สมัยก่อนและยังคงดูแล
รักษาให้คงสภาพดั้งเดิมเอาไว้จนถึงปัจจุบนั
อย่างโจซุบาจิ อ่างหินที่เก็บน้าไว้ใช้ล้างมือ และ
โคมไฟหินที่ใช้จุดไฟให้แสงสว่างยามค่าคืน อีก
ทั้งที่หอ้ งชงชามีประตูยูคิมิโชจิ ที่สามารถชม
ความงามของสวนจากในห้องได้
ร้านค้าแต่ละร้านบริเวณโดยรอบบ้านต่างมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งร้านอาหาร ร้านขายโอ
บิและกิโมโนแบบสมัยก่อน
อีกทั้งที่นี่ยังมีกิจกรรมให้สนุกกัน เช่น ทา
ขนมวะซังบง ขนมท้องถิ่นของคางาวะ
ประดิษฐ์พวงกุญแจจากหนัง อีกทั้งยังสามารถ
ทาถุงมือที่มีเพียงคู่เดียวในโลกได้ สมกับเป็น
เมืองฮิกาชิคางาวะแหล่งผลิตถุงมือส่งออกทั่ว
ทั้งญี่ปุ่นอันดับ 1

พิกัด

รายละเอียด
10.00 - 16.00 น.
(อาจแตกต่างกันในแต่ละร้าน)

ละติจูด 34.227853 ลองติจูด 134.403433
ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได้
ผ่านแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

ทุกวันพุธ
(อาจแตกต่างกันในแต่ละร้าน)
ฟรี (บางส่วนมีค่าใช้จ่าย)

วิธีการเดินทาง

36 คัน
* สามารถจอดรถบัสขนาดใหญ่ได้

สถานีรถไฟเจอาร์ฮิเคตะ
จากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ
โดยรถไฟเจอาร์สายโคโตคุ ประมาณ
40 นาที และจากสถานีรถไฟเจอาร์
ฮิเคตะ เดินประมาณ 10 นาที

ในอาคาร
Free Wifi : มี

ฮิเคตะIC

สื่อภาษาต่างประเทศ : แผ่นพับ
(ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนตัวเต็มและตัว
ย่อ, ภาษาเกาหลี), ป้ายแนะนา
(ภาษาอังกฤษ)

จากฮิเคตะIC โดยรถยนต์ ประมาณ 5
นาที

ท่าอากาศยานทากามาทสึ
จากท่าอากาศยานทากามาทสึ โดย
รถยนต์ ประมาณ 70 นาที

ใช้เวลา

60 - 120 นาที

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด
พื้นที่ให้เที่ยวชม

ตลอดทั้งปี
ในอาคาร

หมายเหตุ
สถานที่ใกล้เคียง มาเร ริกโกะ TOU-spot004 / วัดโอคุโบจิ TOU-spot002 / ร้านคาคิยากิ วาตานาเบะ KAG-saka001
Kagawa Prefecture Tourism Association

TOU-spot002

OOKUBOJI [Sanuki]

大窪寺

วัดโอคุโบจิ

96 Kanewari Tawa, Sanuki, Kagawa
+81-879-56-2278
http://sanuki-kanko.jp/

วัดสุดทายในเสนทางแสวงบุญ 88 วัดในชิโกกุ

แนะนําสถานที่
วัดลําดับสุดทายในเสนทางแสวงบุญ 88
วัดในชิโกกุ มีความเชื่อกันวาหากเดินทางครบ
88 วัดแลวจะพบเจอแตสิ่งที่ดีและขจัดสิ่งชั่ว
รายใหออกไปจากชีวิต เหลาโอเฮ็นโระซังหรือ
นักแสวงบุญมากมายที่ใกลจะสิ้นสุดการ
เดินทางที่แสนยาวนาน ตางเดินทางมา
สักการะขอพรในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แหงสุดทาย
ภายในวัดจึงพบเห็นคาซะหรือหมวกทรง
แหลมคลายงอบและทสึเอะหรือไมเทาที่
นักบุญผูสิ้นสุดการแสวงบุญ 88 วัดถวายใหวัด
เปนจํานวนมาก
ที่ชั้นใตดินมีภาพแขวนพระพุทธองคของ
แตละวัดในเสนทางแสวงบุญและสามารถทํา
“โอซุนะฟุมิ” ซึ่งหมายถึง การไหวพระพรอม
กับเดินบนทรายซึ่งรวบรวมมาจากแตละวัด
วากันวาการทําเชนนี้จะทําใหคําขอเปนจริงได
เชนเดียวกับการไปไหวพระ 88 วัด
ตรงทางเขาวัดมีรานอุดง "ยะโซบะอัง" ให
ไดเพลิดเพลินกับอุดงรสดั้งเดิมและอาหารของ
รานที่ใชพืชผักจากภูเขามาทํา

พิกัด

รายละเอียด

ละติจูด 34.191415 ลองติจูด 134.206787

สามารถเขาไปสักการะไดตลอด
(สถานที่คัดลอกพระสูตร
7.00 - 17.00 น.)

ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

ไมมีวันหยุด

การเดินทาง
สถานีรถไฟโคโตเด็นนากาโอะ

ฟรี

จากสถานีรถไฟโคโตเด็นทากามาทสึ
จิกโกะ โดยรถไฟโคโตเด็นสายนากา
โอะ ประมาณ 40 นาที และจาก
สถานีรถไฟโคโตเด็นนากาโอะ โดย
รถยนต ประมาณ 30 นาที

100 คัน
* สามารถจอดรถบัสขนาดใหญได
ในอาคาร (มีหองน้ําสําหรับผูนั่งรถเข็น)
Free Wifi : ไมมี

ชิโดะIC
จากชิโดะIC โดยรถยนต ประมาณ 30
นาที

ทาอากาศยานทากามาทสึ
จากทาอากาศยานทากามาทสึ โดย
รถยนต ประมาณ 50 นาที

สื่อภาษาตางประเทศ : ไมมี
ใชเวลา

30 - 60 นาที

ชวงเวลาที่ดีที่สุด ตลอดทั้งป
พื้นที่ใหเที่ยวชม

ทั้งในและนอกอาคาร

หมายเหตุ
สถานที่ใกลเคียง สวนสาธารณะโอกุชิ TOU-spot003 / รานคาคิยากิ วาตานาเบะ KAG-saka001 / รานโกะยะชิกิ KAG-kais001
Kagawa Prefecture Tourism Association

TOU-spot003

OOGUSHI SHIZEN KOUEN [Sanuki]

大串自然公園

Kamosho, Oda, Sanuki, Kagawa
+81-87-894-1114 (Sanuki City Commerce and
Tourism Section)
http://www.city.sanuki.kagawa.jp/

สวนสาธารณะโอกุชิ

เพลิดเพลินกับซานุกิไวน ทามกลางบรรยากาศที่งดงามที่สุด

แนะนําสถานที่
คาบสมุทรทางเหนือของเมืองซานุกิ สวน
ขนาดใหญกวา 100 เฮคเตอร ที่มองเห็นทะเล
ในเซโตะไดโดยรอบ จุดทองเที่ยวที่จะไดผอน
คลาย ทามกลางธรรมชาติที่งดงามทั้งทะเล
ภูเขา และสายลมอีกทั้งยังมีอาคารตาง ๆ ให
เขาชม
“ซานุกิ ไวนเนอรี่” โรงผลิตไวนแหงเดียว
บนเกาะชิโกกุ ผลิตและจําหนาย “ซานุกิไวน”
รสตนตําหรับ สามารถเดินชมดานในไดตาม
อัธยาศัย ขาง ๆ กันมีศูนยจําหนายผลิตภัณฑ
ทองถิ่นเมืองซานุกิที่จําหนายและใหไดลองลิ้ม
ชิมรสไวน อีกทั้งบนชั้น 2 ก็มีคาเฟที่สามารถ
ชมวิวทะเลในเซโตะพลางดื่มเครื่องดื่มรสเลิศ
“เธียตรอน” สถานที่แสดงดนตรี
กลางแจงที่มีอัฒจันทรซึ่งสามารถจุผูคนไดถึง
5,000 คน เวทีซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวที่ชวน
จินตนาการถึงวิหารพารเธนอน
สถาปตยกรรมกรีกโบราณชื่อดัง เธียตรอ
นตั้งอยูบนแหลมที่ยื่นไปในทะเลในเซโตะทํา
ใหที่แหงนี้เหมาะกับการชมพระอาทิตยขึ้น
และตกดิน ทามกลางบรรยากาศที่ลอมรอบ
ดวยทะเลในและแมกไมสีเขียว

พิกัด

รายละเอียด
บริเวณสวนสามารถเขาชมไดตลอด / ซานุกิ
ไวนเนอรี่และศูนยจําหนายผลิตภัณฑ
ทองถิ่นเมืองซานุกิ 9.00 - 17.00 น.

ละติจูด 34.363185 ลองติจูด 134.211436
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

ไมมีวันหยุด / ซานุกิ ไวนเนอรี่และศูนย
จําหนายผลิตภัณฑทองถิ่นเมืองซานุกิ หยุด
ทุกวันอังคาร (หากตรงกับวันหยุดนักขัต
ฤกษจะเปดใหบริการปกติ), 29 ธ.ค. - 3
ม.ค.

การเดินทาง
สถานีรถไฟเจอารชิโดะ

จากสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ โดย
รถไฟสายโคโตคุ ประมาณ 30 นาที
และจากสถานีรถไฟเจอารชิโดะ โดย
รถยนต ประมาณ 15 นาที

ฟรี
200 คัน
* สามารถจอดรถบัสขนาดใหญได

ชิโดะIC
จากชิโดะIC โดยรถยนต ประมาณ 15
นาที

ในอาคาร

ทาอากาศยานทากามาทสึ

Free Wifi : ฟรี

จากทาอากาศยานทากามาทสึ โดย
รถยนต ประมาณ 50 นาที

สื่อภาษาตางประเทศ : ไมมี
ใชเวลา

60 - 120 นาที

ชวงเวลาที่ดีที่สุด ตลอดทั้งป
พื้นที่ใหเที่ยวชม
หมายเหตุ

ทั้งในและนอกอาคาร

สถานที่ใกลเคียง รานโกะยะชิกิ KAG-kais001 / วัดโอคุโบจิ TOU-spot002 / รานคาคิยากิ วาตานาเบะ KAG-saka001
Kagawa Prefecture Tourism Association

TOU-spot004

MAARERIKKO [Higashikagawa]

マーレリッコ

มาเร ริกโกะ

4676 Hiketa, Higashikagawa, Kagawa
+81-879-33-2929
http://saltlake-hiketa.co.jp/

สถานที่ที่จะไดใกลชิดกับทองทะเลและฝูงปลา ทั้งไดเห็น ไดจับ ไดสัมผัส และไดเรียนรู

แนะนําสถานที่

พิกัด

แหลงเพาะเลี้ยงปลาฮามาจิแหงแรกใน
ญี่ปุน ภายในแบงออกเปนโซนตางๆ อาทิ โซน
ใหอาหารปลาฮามาจิที่จะไดเห็นพลังอัน
แข็งแกรงของเหลาปลาฮามาจิที่จะพากันมา
รายลอมเต็มพื้นที่ใหอาหาร
อีกทั้งยังมีโซนยอดนิยมสําหรับเด็ก โซน
เรือดําน้ํามาเร ริกโกะ ใหเด็ก ๆ เพลิดเพลิน
ไดตลอดทั้งวัน ชั้น 2 ของอาคารมีนิทรรศการ
จัดแสดงภาพถายและเรื่องราวเกี่ยวกับการ
เพาะเลี้ยงปลาฮามาจิใหไดชมอีกดวย
นอกจากนี้โซนฟชฮุคที่สามารถจับปลา
ที่วายอยูในทะเลไดก็ไดรับความนิยมไมแพกัน
และที่พลาดไมไดกับโซน “วะซัง” ที่ดานลาง
เปนรานของฝาก สวนชั้น 2 เปนรานอาหารที่
สามารถลิ้มรสชาติของ “อาหารชุดซาชิมิ” ที่
จะไดดื่มด่ํากับรสชาติอาหารทะเลสดใหม

สถานที่ใกลเคียง

รายละเอียด

ละติจูด 34.239164 ลองติจูด 134.396105

9.00 - 17.00 น. (เขาไดถึง 16.00 น.)

ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

ทุกวันอังคาร, 29 ธ.ค. - 3 ม.ค.
100 เยน
* หากมาตั้งแต 15 ทานขึ้นไป ลดเหลือ
50 เยน, คาอาหารปลาฮามาจิ 2,000 เยน
, คาจับปลา 500 เยน (คาเชาคันเบ็ดและ
ปลาไท 1 ตัว)

การเดินทาง
สถานีรถไฟเจอารฮิเคตะ
จากสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ โดย
รถไฟสายโคโตคุ ประมาณ 40 นาที
และจากสถานีรถไฟเจอารฮิเคตะ โดย
รถยนต ประมาณ 5 นาที

มี
ในอาคาร

ฮิเคตะIC

Free Wifi : ไมมี

ฮิเคตะIC โดยรถยนต ประมาณ 5 นาที

ทาอากาศยานทากามาทสึ
จากทาอากาศยานทากามาทสึ โดย
รถยนต ประมาณ 70 นาที

สื่อภาษาตางประเทศ : ไมมี
ใชเวลา

30 - 120 นาที

ชวงเวลาที่ดีที่สุด เดือน พ.ค. - ธ.ค.
พื้นที่ใหเที่ยวชม
หมายเหตุ

ทั้งในและนอกอาคาร

บานโบราณซังชูอิซึทสึยาชิกิ TOU-spot001 / วัดโอคุโบจิ TOU-spot002 / รานคาคิยากิ วาตานาเบะ KAG-saka001

Kagawa Prefecture Tourism Association

KAG-area006

SHODOSHIMA ONSENKYOU [Kagawa] No.1

พื้นที่ทั่วทั้งเกาะ

エリアシート

小豆島温泉郷

บอออนเซ็นบนเกาะโชโดะชิมะ

แชออนเซ็นทามกลางธรรมชาติที่งดงาม พลางทอดสายตาทัศนาความงามของทะเลในเซโตะ

เกาะโชโดะชิมะ แหลงรวมรีสอรทไอซแลนดแดนสวรรคที่ลอมรอบดวยทะเลในเซโตะ และมีอากาศที่อบอุนตลอดทั้งป บนเกาะโช
โดะชิมะมีสถานที่ทองเที่ยวทรงเสนหและนาสนใจมากมาย ทั้งสถานที่ถายทําภาพยนตร 24 ดวงตา, หุบเขาคังคะเค และสวนมะกอก
เปนตน ฉะนั้นนักทองเที่ยวควรมาคางคืนที่นี่อยางนอยสักหนึ่งคืน เพื่อดื่มด่ํากับมนตเสนหของสถานที่ทองเที่ยวแตละแหงบนเกาะ
โรงแรมหรือเรียวกังที่มีออนเซ็นหรือบอน้ําพุรอนนั้นลวนเปนที่นิยมสําหรับนักทองเที่ยวอยางมาก บอออนเซ็นมีทั้งในรมและกลางแจง
สวนใหญที่นักทองเที่ยวนิยมกัน คือ “โระเซ็นบุโระ” หรือออนเซ็นกลางแจงที่สวนใหญมักจะไมมีหลังคาหรือกําแพง ใหไดดื่มด่ํากับ
ทัศนียภาพโดยรอบ พรอมสายลมที่พัดผานใหไดใกลชิดกับธรรมชาติ “ไดโยะคุโจ” หรือออนเซ็นในรม บอขนาดใหญตั้งอยูในหอง
ขนาดโอโถงลงไปแชไดครั้งละหลายคน การแชออนเซ็นนั้นอุปกรณทําความสะอาดรางกาย ทั้งสบู ยาสระผม ไดเปาผม และหวี มักจะ
มีจัดเตรียมไวให ผูที่คางคืนที่โรงแรมหรือเรียวกังสามารถเขาไปแชออนเซ็นโดยไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม แตสําหรับผูเดินทางไป
กลับนั้น ก็มีออนเซ็นที่ไดเตรียมไวใหบริการอีกดวยเชนกัน
1 โรงแรมนานาชาติโชโดะชิมะ
ออนเซ็นกลางแจง "โอลีฟโนะยุ" แชออนเซ็น
สบาย ๆ พลางฟงเสียงคลื่นกระทบฝง ที่ชั้น
บนสุดของอาคารหลัก หองเอ็กเซ็คคิวทีฟแตละ
หองจะมีบอออนเซ็นสวนตัวใหแชโดยไมตองเขิน
อายใคร

24-67 Tonosho, Shozu, Kagawa
โทร. +81-879-62-2111
เช็คอิน : ตั้งแต 15.00 น.
เช็คเอาท : ภายใน 10.00 น.

2 โรงแรมโอลีเวียน โชโดะชิมะ
โรงแรมแหงนี้ไดรับเลือกใหเปน 1 ใน 3 ที่พักที่
ชมพระอาทิตยยามเย็นสวยที่สุด แชออนเซ็นอุน
กําลังดีที่ทําใหผิวสวยทามกลางบรรยากาศยาม
เย็น ทอดสายตามองพระอาทิตยกําลังจะลับเสน
ขอบฟา ทองฟาสีครามฉาบดวยแสงอาทิตยสีสม
อมแดง ชางเปนภาพที่งดงามจับใจ

63-1 Yakatazaki, Tonosho, Shozu,
Kagawa
โทร. +81-879-65-2311
เช็คอิน : ตั้งแต 14.00 น.
เช็คเอาท : ภายใน 11.00 น.

Kagawa Prefecture Tourism Association

KAG-area006

SHODOSHIMA ONSENKYOU [Kagawa] No.2

พื้นที่ทั่วทั้งเกาะ

エリアシート

小豆島温泉郷

บอออนเซ็นบนเกาะโชโดะชิมะ

แชออนเซ็นทามกลางธรรมชาติที่งดงาม พลางทอดสายตาทัศนาความงามของทะเลในเซโตะ

3 โรงแรมเบย รีสอรท โชโดะชิมะ
บนชั้น 12 ของโรงแรมมีบอออนเซ็นในรมที่
สามารถชมวิวผานกระจกใสบานใหญได
เบื้องหนาจะไดดื่มด่ํากับความงามของทะเลใน
เซโตะสีครามตัดกับสีเขียวขจีของภูเขาที่อุดม
ดวยแมกไม เอนกายออนเซ็นอยางสบาย
พลางแหงนมองทองฟาสีครามที่เปลี่ยนแปลง
ไปทุกวินาที แตเมื่ออาทิตยลับขอบฟา
ดวงดาวทอแสงเปลงประกายระยิบระยับ
ประดับทองฟายามราตรี แสงจันทรสีนวลสุก
สกาวอาบไลบนผืนน้ําในบอออนเซ็น

16-3 Furue, Shodoshima, Shozu,
Kagawa
โทร. +81-879-82-5000
เช็คอิน : ตั้งแต 15.00 น.
เช็คเอาท : ภายใน 10.00 น.

4 โรงแรมไคโร
โรงแรมตั้งอยูบนเนินสูงใกลกับทะเล จึง
สามารถแชออนเซ็นที่อุดมดวยแรธาตุนานา
ชนิดซึ่งลวนดีตอสุขภาพผิว พรอมกับ
ทอดสายตาชมทัศนียภาพของทะเลในเซโตะ
และเกาะแกงนอยใหญที่ลอยอยูในทะเลสีฟา
คราม

1135 Tonosho, Shozu, Kagawa
โทร. +81-879-62-1430
เช็คอิน : ตั้งแต 15.00 น.
เช็คเอาท : ภายใน 10.00 น.

ขอมูลเพิ่มเติม หุบเขาคังคะเค SYO-spot001 / โรงโซเม็งนาคะบุอัน KAG-some002 / สวนมะกอก SYO-spot002
Kagawa Prefecture Tourism Association

SYO-spot001

KANKAKEI [Shodoshima]

寒霞渓

168 Kankakedori, Shodoshima, Shozu,
Kagawa
+81-879-82-2171 (Kankakei Ropeway)
http://www kankakei co jp/

หุบเขาคังคะเค

ทัศนียภาพอันแสนงดงามที่สรรสรางโดยธรรมชาติใชเวลายาวนานกวา 2 ลานป

แนะนําสถานที่

พิกัด

หุบเขาคังคะเค 1 ในจุดชมวิวบนยอด
เขาที่สวยที่สุดในญี่ปุน เกิดจากการปะทุของ
ภูเขาไฟ หินผารูปรางตาง ๆ ที่สรรสรางโดย
ธรรมชาติ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลก การกัดเซาะของลมและฝนเปน
ระยะเวลานาน ทั่วทั้งหุบเขาอุดมดวยแมก
ไมนานาพันธุชวยแตงแตมความงามใหกับคัง
คะเค ใหผูมาเยือนไดดื่มด่ํากับความงามของ
ธรรมชาติที่แตกตางกันตลอด 4 ฤดู
ฤดูใบไมผลิฤดูกาลแหงการเริ่มตนใบไม
พากันงอกงามหลังจําศีลมานานสีเขียวละมุน
มอบความอบอุนใหทั้งหุบเขา พอเขาฤดูรอน
ทั่วทั้งหุบเขาจะเขียวขจีตัดกับทองฟาและ
ทะเลสีคราม และเมื่อเขาฤดูใบไมรวงใบไมที่
เคยสีเขียวเขมก็จะคอย ๆ จางลงเปลี่ยนเปน
สีเหลือง สม จนยอมหุบเขาใหเปนสีสมอม
แดงแกมเขียวเล็กนอย และในฤดูหนาว
ตนไมที่อยูเบื้องลางถูกปกคลุมไปดวยหิมะสี
ขาวโพลน ดูลึกลับนาคนหา ในชวงฤดูใบไม
รวงเปนชวงเวลาที่นักทองเที่ยวนิยมเดินทาง
มาชมความงามของใบไมเปลี่ยนสีที่งดงาม
มากที่สุดอีกหนึ่งแหงในญี่ปุน
สถานที่ใกลเคียง

รายละเอียด

ละติจูด 34.515588 ลองติจูด 134.300656

โรปเวย เปดใหบริการ 8.30 - 17.00 น.
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแตละฤดู)

ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

ไมมีวันหยุด
คาขึ้นโรปเวย
ผูใหญ (ไป-กลับ) 1,350 เยน,
เด็ก (ไป-กลับ) 680 เยน
สามารถเขาไปดาวนโหลดคูปองสวนลด
ไดในเว็บไซตหลัก

การเดินทาง
ทาเรือโทโนโชะ
จากทาเรือทากามาทสึ โดยเรือสปด
โบท ประมาณ 35 นาที (เรือเฟอรรี่
60 นาที) และจากทาเรือโทโนโชะ
โดยรถยนต ประมาณ 30 นาที หรือ
จากทาเรืออื่น ๆ บนเกาะโชโดะชิมะ
โดยรถยนตก็ใชเวลา ประมาณ 30
นาทีเชนกัน

200 คัน *จอดรถบัสขนาดใหญได
สถานีโรปเวยโคอุน, จุดชมวิวดานบน
(มีหองน้ําสําหรับผูนั่งรถเข็น)
Wifi : สถานีโคอุนมีใหบริการ

ทาอากาศยานทากามาทสึ
มีรถบัสลีมูซีนไปยังสถานีรถไฟเจอาร
ทากามาทสึ ประมาณ 45 นาที และ
เดินไปยังทาเรือทากามาทสึ ประมาณ
5 นาที การเดินทางจากทาเรือทากา
มาทสึไปยังทาเรือโทโนโชะ กรุณาดู
ตอดานบน

สวนมะกอก SYO-spot002 / รานริสตอรานเต ฟุริว KAG-ital002 /
โรงโชยุยามะโระคุ SYO-spot007

สื่อภาษาตางประเทศ : แผนพับ (ภาษา
ไตหวัน, ภาษาเกาหลี)
ใชเวลา

ประมาณ 40 - 120 นาที

ชวงเวลาที่ดีที่สุด ตลอดทั้งป
(โดยเฉพาะฤดูใบไมรวง)
พื้นที่ใหเที่ยวชม

ทั้งในและนอกอาคาร

หมายเหตุ
Kagawa Prefecture Tourism Association

SYO-spot002

MICHINOEK SHODOSHIMA ORIBU KOUEN [Shodoshima]

道の駅

สวนมะกอก

1941-1 Nishimura, Shodoshima, Shozu, Kagawa
+81-879-82-2200
http://www.olive-pk.jp/

เยือนถิ่นดินแดนมะกอกของญี่ปุน ทามกลางบรรยากาศเมดิเตอรเรเนียน

แนะนําสถานที่

พิกัด

เกาะโชโดะชิมะ “Olive Island” พื้นที่
แรกและพื้นที่หลักที่ปลูกมะกอกสงออกขาย
ทั่วญี่ปุน
สวนมะกอกขนาดใหญตั้งอยูบนเนินสูงที่
มองเห็นทะเลในเซโตะ ภายในสวนมีตน
มะกอกกวา 2,000 ตน สมุนไพรมากกวา 130
ชนิด ตนมะกอกสีเขียวขจีตัดกับทองฟาสี
คราม สวนสมุนไพรที่สงกลิ่นหอมอบอวลไป
ทั่วบริเวณ และภายในสวนมีคาเฟและราน
ขายของที่ระลึก “โคริโคะ” ที่เคยเปนสถานที่
ถายทําภาพยนตรเรื่อง “KiKi s Delivery
Service" ใหไดเลือกซื้อสมุนไพรอบแหง และ
ชาสมุนไพร
ไฮไลทของที่นี่ กังหันลมสีขาวที่ตั้งอยูบน
เนินตัดกับหญาสีเขียว ทะเลและทองฟาสี
คราม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกที่พลาด
ไมไดอยางตามหาใบมะกอกรูปหัวใจ
กอนกลับอยาลืมซื้อของฝากมากมาย
เกี่ยวกับมะกอก ทั้งสําหรับรับประทาน หรือ
ครีมบํารุงผิว และตุกตามะกอก เปนตน

小豆島オリーブ公園

รายละเอียด

ละติจูด 34.472875

ลองติจูด 134.273684

พิพิธภัณฑมะกอก 8.30 - 17.00 น.,
บอออนเซ็น 12.00 - 21.00 น.

ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

ไมมีวันหยุด (บอออนเซ็นไมเปด
ใหบริการทุกวันพุธ)

การเดินทาง

ฟรี

ทาเรือคุสะคาเบะ

จากทาเรือทากามาทสึ โดยเรือเฟอรรี่ที่
ไปยังทาเรือคุสะคาเบะ ประมาณ 60
นาที และจากทาเรือคุสะคาเบะ โดย
รถยนตประมาณ 4 นาที (โดยรถบัสสาย
ที่ไปทาเรือโทโนโชะ ประมาณ 4 นาที
ลงปายรถบัสโอลีฟโคเอ็นกุจิ แลวเดินตอ
ประมาณ 5 นาที)

200 คัน
* จอดรถบัสขนาดใหญได
ภายในสวนและในอาคาร
(มีหองน้ําสําหรับผูนั่งรถเข็น)
Free Wifi : มี
สื่อภาษาตางประเทศ : แผนพับ
(ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนตัวเต็ม,
ภาษาเกาหลี) * สามารถดาวนโหลด
ไดจากเว็บไซตหลัก

จากทาอากาศยานทากามาทสึ
มีรถบัสลีมูซีนไปยังสถานีรถไฟเจอารทา
กามาทสึ ประมาณ 45 นาที และเดินไป
ยังทาเรือประมาณ 5 นาที
และจากทาเรือทากามาทสึ (กรุณาดู
ดานบน)

ใชเวลา

60 - 120 นาที

ชวงเวลาที่ดีที่สุด กลางเดือน ต.ค. - พ.ย.
พื้นที่ใหเที่ยวชม ทั้งในและนอกอาคาร

สถานที่ใกลเคียง

หุบเขาคังคะเค SYO-spot001 / รานทสึคุดานิยะซัง สาขา 2 KAG-take001 /
เฮิรบคาเฟโอลิเวียซ KAG-cafe005

หมายเหตุ
Kagawa Prefecture Tourism Association

SYO-spot003

ENJERU ROUDO [Shodoshima]

エンジェルロード

แองเจิล โรด

เสนทางแหงรักที่หลบซอนอยูในทะเล ในหนึ่งวันจะเผยใหเห็นเพียงสองครั้งเทานั้น

แนะนําสถานที่

พิกัด

แองเจิล โรดหรือทางเดินของเรานางฟา
เทวดา เมื่อกระแสน้ําลงจะเผยใหเห็นหาด
ทรายสีขาวนวลเชื่อมเกาะทั้ง 4 เกาะ ในหนึ่ง
วันสามารถเดินผานแองเจิล โรดและขามไปยัง
เกาะอีก 3 เกาะได เพียง 2 เวลาคือ ชวงเชา
และชวงบาย ตามการขึ้นลงของน้ําทะเล วากัน
วา หากคูรักจับมือกันแลวเดินขามแองเจิล โรด
ระหวางทางจะมีเหลานางฟาและเทวดาลงมา
โปรยความสุขสมหวังและรักนิรันดรใหกับทั้ง
สอง แองเจิล โรดไดรับเลือกและเปนที่ยอมรับ
จากทั่วประเทศวาเปน “ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แหง
รัก” สถานที่สุดโรแมนติกเหมาะแกการขอคน
รักแตงงาน
อีกจุดที่ไมควรพลาดเมื่อมาแองเจิล โรดคือ
จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นหาดทราย ทะเล
และเกาะแกงนอยใหญในทะเลไดอยางชัดเจน
และบนนั้นจะเห็นแผนไมเอมะและแมกุญแจที่
คูรักเขียนขอพรใหรักกันยืนยาวแขวนอยูเรียง
เปนแถว และมีระฆังใหไดลั่นระฆังวิวาสําหรับ
คูรัก หรือสําหรับคนโสดก็ลั่นเพื่อเรียกคู
ใกลแองเจิล โรด มีรานจําหนายของฝาก
ยอดนิยมของเกาะโชโดะชิมะ อยางผลิตภัณฑ
จากมะกอก เสนโซเม็ง และโชยุ เปนตน
สถานที่ใกลเคียง

Ginpaura, Tonosho, Shozu, Kagawa
+81-879-62-7004 (Tonosho Commerce and
Tourism Section)
http://www.town.tonosho.kagawa.jp/kanko/

รายละเอียด

ละติจูด 34.478495 ลองติจูด 134.189159

สามารถเขาชมไดตลอด (ตาราง
ชวงเวลาน้ําลงมากที่สุดสามารถเขา
ไปตรวจสอบไดในเว็บไซตหลัก)

ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

ไมมีวันหยุด

การเดินทาง

ฟรี

ทาเรือโทโนโชะ

มี
*จอดรถบัสขนาดใหญได 4 คัน

จากทาเรือทากามาทสึ โดยเรือสปด
โบท ประมาณ 35 นาที (เรือเฟอรรี่
ประมาณ 60 นาที) และจากทาเรือโท
โนโชะ โดยรถยนต ประมาณ 5 นาที
(โดยรถบัสโอลีฟ โชโดะชิมะ ประมาณ
10 นาที)

ในรานขายของในที่จอดรถ
Free Wifi : มี
สื่อภาษาตางประเทศ : แผนพับ
ทั้งหมด (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน,
ภาษาไตหวัน), ปายอธิบายในสถานที่
(ภาษาอังกฤษ)

ทาอากาศยานทากามาทสึ
มีรถบัสลีมูซีนใหบริการไปยังสถานี
รถไฟเจอารทากามาทสึ ประมาณ 45
นาที และเดินไปยังทาเรือทากามาทสึ
ประมาณ 5 นาที
การเดินทางจากทาเรือทากามาทสึไป
ยังทาเรือโทโนโชะ กรุณาดูตอดานบน

ใชเวลา

ประมาณ 30 นาที

ชวงเวลาที่ดีที่สุด

ตลอดทั้งป

พื้นที่ใหเที่ยวชม

นอกอาคาร

หมายเหตุ

คาเฟ เดอ เมแปม KAG-cafe004 / รานอุดงโอมิเนะ KAG-udon005 / โทโยโอลีฟ KAG-food003
Kagawa Prefecture Tourism Association

SYO-spot004

NAKAYAMA SENMAIDA [Shodoshima]

中山千枚田

Nakayama, Shodoshima, Shozu, Kagawa
+81-879-82-1775
(Shodoshima Tourism Association)
http://shodoshima.or.jp/

นาขั้นบันไดนาคายามะ เซนไมดะ

ทัศนียภาพอันงดงามของนาขั้นบันไดกวา 800 ขั้น ขนาดเล็กใหญที่เรียงลดหลั่นกันไปตามทางลาด

แนะนําสถานที่

พิกัด

บรรยากาศอันงดงามของทุงนาเขียวขจีมี
มาแตอดีต ใจกลางเกาะโชโดะชิมะ รายลอม
ดวยภูเขาที่ทอดตัวเปนแนวยาว
ทามกลางธรรมชาติอันงดงามและสมบูรณ
นาขั้นบันไดนอยใหญกวา 800 ขั้น เลียบไป
ตามเนินเปนภาพที่งดงาม ราวกับเปนผลงาน
ชิ้นเอกทางศิลปะที่สรรสรางโดยธรรมชาติ
สามารถชมความงามที่แตกตางกันไดตลอดทั้ง
ป ทุงนาสีเขียวขจีในฤดูเพาะปลูก หยดน้ําใส
เกาะกลิ้งอยูบนใบขาว และในฤดูเก็บเกี่ยว
แสงแดดยามบายสองกระทบรวงขาวสีเหลือง
ทองเต็มทองทุง
อีกทั้งที่นี่เคยเปนสถานที่ถายทําภาพยนตร
เรื่อง “โยกะเมะโนะเซมิ” หรือ Rebirth ซึ่ง
ไดรับรางวัล Japan Academy Prize ครั้งที่
35 สาขาตาง ๆ มากกวา 10 รางวัล ฉากหนึ่ง
ในภาพยนตรเรื่องนี้ไดคืนชีวิตใหกับเทศกาล
“มุชิโอคุริ” ที่สืบทอดกันมายาวนานกวา 300
ป และจัดขึ้นในฤดูรอนของทุกป ผูคนที่เขา
รวมตางถือคบไฟแลวเดินรอบ ๆ ผืนนาแตละ
ขั้น เพื่อขับไลแมลงที่จะมากัดกินตนขาว และ
ขอพรจากเทพเจาใหการเกษตรอุดมสมบูรณ
แสงจากคบไฟสองสวางทั่วทั้งนาขั้นบันได
เหมือนความหวังของเกษตรกรที่ยังคงอยู

สถานที่ใกลเคียง

รายละเอียด

ละติจูด 34.505817

ลองติจูด 134.242069

สามารถเขาชมไดตลอด

ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

ไมมีวันหยุด
ฟรี

การเดินทาง
ทาเรืออิเคดะ / ทาเรือโทโนโชะ

มี

จากทาเรือทากามาทสึ โดยเรือเฟอรรี่ที่ไป
ทาเรืออิเคดะ ประมาณ 60 นาที และจาก
ทาเรืออิเคดะ โดยรถยนต ประมาณ 15 นาที
/ จากทาเรือทากามาทสึ โดยเรือสปดโบท
ประมาณ 35 นาที (เรือเฟอรรี่ ประมาณ
60 นาที) และจากทาเรือโทโนโชะ โดย
รถยนต ประมาณ 20 นาที (โดยรถบัสโอลีฟ
โชโดะชิมะ ประมาณ 20 นาที ลงปายรถ
บัสคาสุกะจินจะ)

ในบริเวณศาลเจานาคายามะคาสุกะ
จินจะ ใกล ๆ นาขั้นบันได
Free Wifi : ไมมี
สื่อภาษาตางประเทศ : แผนพับ
"Nakayama walking map"
(ภาษาอังกฤษและจีน) หยิบไดที่
Shodoshima Tourism
Association, เว็บไซตหลักการ
ทองเที่ยวเกาะโชโดะชิมะ
(ภาษาอังกฤษ)

ทาอากาศยานทากามาทสึ

มีรถบัสลีมูซีนใหบริการไปยังสถานีรถไฟเจ
อารทากามาทสึ ประมาณ 45 นาที และ
เดินไปยังทาเรือทากามาทสึ ประมาณ 5
นาที
การเดินทางจากทาเรือทากามาทสึไปยัง
ทาเรือโทโนโชะ กรุณาดูตอดานบน

โทโยโอลีฟ KAG-food003 / หุบเขาคังคะเค SYO-spot001 / สวนมะกอก SYO-spot002

ใชเวลา

15 - 30 นาที

ชวงเวลาที่ดีที่สุด

ปลายเดือน เม.ย ถึง
ปลายเดือน ก.ย.

พื้นที่ใหเที่ยวชม

นอกอาคาร

หมายเหตุ

Kagawa Prefecture Tourism Association

SYO-spot005

NIJYUSHI NO HITOMI EIGAMURA [Shodoshima]

二十四の瞳映画村

สถานที่ถายทําภาพยนตร 24 ดวงตา
หมูบานเล็ก ๆ ริมทะเลในเซโตะ สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายของภาพยนตรเลื่องชื่อของญี่ปุน

แนะนําสถานที่

พิกัด

ที่นี่เปดใหเขาชมเมื่อปค.ศ. 1987 บาน
หลังเล็กใหญพื้นที่ 6.25 ไร เลียบไปตาม
ชายฝงของทะเลในเซโตะ บรรยากาศอบอวล
ดวยกลิ่นอายสมัยตนโชวะ
ภายในหมูบานมีอาคารตาง ๆ ทั้งอาคาร
วรรณกรรมที่รวบรวมผลงานของนักเขียน
“ซาคาเอะ ทสึโบอิ” อาคารภาพยนตรที่
แสดงนิทรรศการภาพยนตรในยุคทองและ
ภาพยนตรเรื่อง Rebirth เมื่อเดินไปฝง
ชายหาดก็จะพบกับอาคารเรียนไมที่จาก
หองเรียนสามารถทอดสายตามองทะเลในเซ
โตะที่แสนสงบได
นอกจากนี้ที่นี่ยังมีสวนดอกไมที่เปลี่ยนไป
ในแตฤดูกาลทั้งดอกนาโนะฮานะในปลาย
มีนาคมถึงตนพฤษภาคม ดอกทานตะวัน
ในชวงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม และดอก
คอสมอสในชวงปลายตุลาคมถึงปลาย
พฤศจิกายน
แวะซื้อของที่ระลึกจากภาพยนตรที่ราน
“จิริริน” อีกทั้งยังจําหนายสินคาทองถิ่นบน
เกาะโชโดะชิมะอยางทสึคุดานิและโชยุ และ
พลาดไมไดกับ “ซอฟทครีมโชยุ” รสชาติ
เฉพาะตัวที่หาไดแคที่เกาะโชโดะชิมะ
สถานที่ใกลเคียง

931 Taura, Shodoshima, Shozu, Kagawa
+81-879-82-2455
http://www.24hitomi.or.jp/

รายละเอียด

ละติจูด 34.445418 ลองติจูด 134.285184
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมาทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

การเดินทาง
ทาเรือซากาเทะ / ทาเรือคุสะคาเบะ
จากทาเรือทากามาทสึ โดยเรือเฟอรรี่ที่
ไปทาเรือซากาเทะ ประมาณ 70 นาที
และจากทาเรือซากาเทะ โดยรถยนต
ประมาณ 13 นาที / จากทาเรือทากา
มาทสึ โดยเรือเฟอรรี่ที่ไปทาเรือคุสะคา
เบะ ประมาณ 60 นาที และจากทาเรือคุ
สะคาเบะ โดยรถยนต ประมาณ 25 นาที

ทาอากาศยานทากามาทสึ
มีรถบัสลีมูซีนใหบริการไปยังสถานีรถไฟ
เจอารทากามาทสึ ประมาณ 45 นาที และ
เดินไปยังทาเรือทากามาทสึ ประมาณ 5
นาที
การเดินทางจากทาเรือทากามาทสึไปยัง
ทาเรือโทโนโชะ กรุณาดูตอดานบน

พิพิธภัณฑโชยุ มารุคิง SYO-spot006 / โรงโซเม็งนาคะบุอัน KAG-some002 /
รานทสึคุดานิ เซโตะโยชิ KAG-food002

9.00 - 17.00 น.
(เดือน พ.ย. 8.30 - 17.00 น.)
ไมมีวันหยุด
ผูใหญ (ตั้งแตมัธยมฯ ตนขึ้นไป) 750
เยน, เด็กเล็ก (ชั้นประถมฯ) 350 เยน
*อาคารหองเรียนไมรวมในคาเขา,
กรณีมาเปนกลุมตั้งแต 20 คนขึ้นไป
หรือมีคูปองสวนลดจากอินเทอรเน็ต
จะไดรับสวนลด
มี *สามารถจอดรถบัสขนาดใหญได
ในอาคาร
(มีหองน้ําสําหรับผูนั่งรถเข็น)
Free Wifi : มี
สื่อภาษาตางประเทศ : แผนที่ใน
สถานที่ถายทําภาพยนตร
(ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน), เว็บไซต
(สวนหนึ่งเปนภาษาอังกฤษ)
ใชเวลา
60 - 90 นาที
ชวงเวลาที่ดีที่สุด
ตลอดทั้งป
พื้นที่ใหเที่ยวชม
ทั้งในและนอกอาคาร
หมายเหตุ
Kagawa Prefecture Tourism Association

SYO-spot006

MARUKIN SHOUYU KINENKAN [Shodoshima]

マルキン醤油記念館

พิพิธภัณฑโชยุ มารุคิง

มาเปดเผยสูตรเด็ดเคล็ดไมลับการทําโชยุของเกาะโชโดะชิมะที่สืบทอดกันมานาน

แนะนําสถานที่

พิกัด

โชยุอีกหนึ่งผลิตภัณฑทองถิ่นเกาะโชโดะชิ
มะ จนเกิดเปนยานโชยุบนเกาะ กลิ่นหอม
ของโชยุหอมอบอวลไปทั่วบริเวณ ซึ่งในยานนี้มี
อาคารไมทรงกัชโชซึคุริ อดีตโรงหมักโชยุที่
ปจจุบันนํามาปรับปรุงเปนพิพิธภัณฑโชยุ ความ
เกาแกและความมีเอกลักษณของอาคารที่โดด
เดนทําใหอาคารแหงนี้ไดรับเลือกใหเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับตองไดของญี่ปุน
ดานหนาพิพิธภัณฑมีถังไมโอโอะเคะ ถัง
หมักโชยุไซสเล็กตั้งอยูใหไดถายภาพเปนที่ระลึก
ในพิพิธภัณฑตัดแสดงขอมูล ประวัติความ
เปนมาของโชยุ และเครื่องไมเครื่องมือทําโชยุที่
หาชมไดยาก เชน “โอจิเมะคิ” เครื่องมือคั้น
เอาน้ําโชยุออกมา, “โคจิมุระ” สําหรับพักและ
คัดเลือกเล็ดขาวสาลี เปนตน
ใกลกันมีรานขายผลิตภัณฑโชยุที่หมักดวย
วิธีธรรมชาติไมใสสารปรุงแตงและไมใชวัตถุกัน
เสียใหซื้อติดไมติดมือกลับไป และที่พลาดไมได
คือ “ซอฟทครีมโชยุ” รสชาติแปลกใหมที่เมื่อ
ไดชิมแลวอาจตกใจกับความอรอยที่หอมหวาน
ชื่นใจ รสชาติชางละหมายคลายคาราเมล
สถานที่ใกลเคียง

1850 Noma, Shodoshima, Shozu, Kagawa
+81-879-82-0047
http://moritakk.com/know_enjoy/shoyukan/

รายละเอียด

ละติจูด 34.486319 ลองติจูด 134.320891

9.00 - 16.00 น.
*20 ก.ค. - 31 ส.ค., 16 ต.ค. - 30
พ.ย. เปดถึง 16.30 น.

ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

15 ต.ค., 29 ธ.ค. - 3 ม.ค.
*4 ม.ค. - ปลายเดือน ก.พ. วันเสารอาทิตย ตองจองลวงหนา

การเดินทาง
ทาเรือซากาเทะ / คุสะคาเบะ

จากทาเรือทากามาทสึ โดยเรือเฟอรรี่ที่
ไปทาเรือซากาเทะ ประมาณ 70 นาที
และจากทาเรือซากาเทะ โดยแท็กซี่
ประมาณ 3 นาที และจากทาเรือทากา
มาทสึ โดยเรือเฟอรรี่ที่ไปทาเรือคุสะคา
เบะ ประมาณ 60 นาที และจากทาเรือ
ซากาเทะ โดยแท็กซี่ ประมาณ 10 นาที

ผูใหญ 210 เยน, เด็ก 100 เยน
*มีสวนลดสําหรับทานที่มาเปนกลุม
ตั้งแต 15 คนขึ้นไป
มี *จอดรถบัสขนาดใหญได
ในอาคาร

ทาอากาศยานทากามาทสึ
มีรถบัสลีมูซีนใหบริการไปยังสถานี
รถไฟเจอารทากามาทสึ ประมาณ 45
นาที และเดินไปยังทาเรือทากามาทสึ
ประมาณ 5 นาที
การเดินทางจากทาเรือทากามาทสึไป
ยังทาเรือซากาเทะและคุสะคาเบะ
กรุณาดูตอดานบน

สถานที่ถายทําภาพยนตร 24 ดวงตา SYO-spot005 / โรงโซเม็งนาคะบุอัน KAG-some002 /
รานทสึคุดานิ เซโตะโยชิ KAG-food002

Free Wifi : ฟรี
สื่อภาษาตางประเทศ : เว็บไซต
(*สวนหนึ่งเปนภาษาอังกฤษ)
ใชเวลา

30 - 90 นาที

เวลาที่ดีที่สุด
พื้นที่ใหเที่ยวชม
หมายเหตุ

ตลอดทั้งป
ทั้งในและนอกอาคาร

Kagawa Prefecture Tourism Association

SYO-spot007

YAMAROKU SHOUYU [Shodoshima]

ヤマロク醤油

1607 Yasuda, Shodoshima, Shozu,
Kagawa
+81-879-82-0666
http://yama-roku.net/

โรงโชยุยามะโระคุ

ชมวิธีการหมักโชยุแบบโบราณ ลิ้มรสความหวานขอโชยุที่ปราศจากการปรุงแตง

แนะนําสถานที่

พิกัด

โรงโชยุอายุมากกวา 100 ป ไดรับการขึ้น
ทะเบียนใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองได
ของญี่ปุน เมื่อเขามาดานในโรงหมักจะสัมผัสได
ถึงโครงสรางที่มีอายุนานหลายป พื้นของโรงหมัก
เปนพื้นดินธรรมดาไมไดปูอะไร และผนังฉาบดิน
ที่ใชวิธีกอสรางแบบญี่ปุนสมัยกอนที่สืบทอดกัน
มา คราบสีดําของแบคทีเรียที่เกาะตามเสาและ
ขื่อบงบอกถึงอายุและความรุงเรืองของโรงโชยุ
ที่นี่สามารถเขาชมและเรียนรูกรรมวิธีการผลิต
ไดทุกวัน และยังจะไดรูถึงความลับที่ทําใหโชยุ
ของที่นี่อรอยอีกดวย
ที่นี่ยังมีคาเฟยามะโระคุจะยะ เพลิดเพลิน
กับขนมและเครื่องดื่มที่หลากหลาย ทั้งพุดดิ้งโช
ยุที่อรอยไดทุกฤดู หรือเมนูพรอมเสิรฟในแตละ
ฤดูกาล ฤดูหนาวเพิ่มความอบอุนใหกับรางกาย
ดวยชุดโมจิยาง โมจิยางรอน ๆ ในเตาจิ๋วโรยโชยุ
สักนิด อากาศเย็นแคไหนก็ไมหวั่น ในฤดูรอนดับ
กระหายดวยไอศกรีมราดโชยุ
ขอควรระวังหากตองการเขาชมโรงหมักโชยุ
คือ กอนมาโรงโชยุหามรับประทานนัตโตะ
เพราะแบคทีเรียที่อยูในนัตโตะจะมีผลตอ
แบคทีเรียธรรมชาติที่อยูในโรงหมัก
สถานที่ใกลเคียง

รายละเอียด

ละติจูด 34.486319 ลองติจูด 134.320891

9.00 - 17.00 น.

ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมาทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

ไมมีวันหยุด

การเดินทาง

ฟรี

ทาเรือคุสะคาเบะ
จากทาเรือทากามาทสึ ไปยังทาเรือคุ
สะคาเบะ โดยเรือเฟอรรี่ ประมาณ 1
ชั่วโมง และจากทาเรือคุสะคาเบะ
โดยรถยนต ประมาณ 5 นาที

มี
ในอาคาร

ทาอากาศยานทากามาทสึ
มีรถบัสลีมูซีนจากทาอากาศยานทา
กามาทสึ ไปยังสถานีรถไฟเจอารทา
กามาทสึ ประมาณ 45 นาที และเดิน
ไปยังทาเรือทากามาทสึประมาณ 5
นาที
การเดินทางจากทาเรือทากามาทสึ
ไปยังทาเรือคุสะคาเบะ กรุณาดูตอ
ดานบน

Free Wifi : ไมมี
สื่อภาษาตางประเทศ : ไมมี
ใชเวลา

15 - 30 นาที

ชวงเวลาที่ดีที่สุด

ตลอดทั้งป

พื้นที่ใหเที่ยวชม

ทั้งในและนอกอาคาร

หมายเหตุ

โรงผลิตเสนโซเมน นาคะบุอัน KAG-some002 / รานทสึคุดานิ เซโตะโยชิ KAG-food002 / รานเรสโตรันเต ฟุริว KAG-ital002
Kagawa Prefecture Tourism Association

CHU-spot001
SETOOOHASHI KINEN KOUEN [Sakaide]

瀬戸大橋記念公園

พิพิธภัณฑ์สะพำนเซโตะโอฮำชิ

6-13 Bannosumidori, Sakaide, Kagawa
+81-877-45-2344
http://www.setoohhashi.com/

สวนขนาดใหญ่ที่สามารถชมความงามของสะพานเซโตะโอฮาชิ สะพาน 2 ชัน้ ที่ยาวที่สุดในโลกได้อย่างใกล้ชิด

แนะนำสถำนที่

พิกัด

สวนขนาดใหญ่ภายในเป็นที่ตงั้ ของพิพิธภัณฑ์
สะพานเซโตะโอฮาชิ พืน้ ที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร
เกีย่ วกับเรือ่ งราวของ “สะพานเซโตะโอฮาชิ” สะพาน
สองชัน้ ที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยความยาว 13.1
กิโลเมตร ด้านบนเป็นถนนสาหรับรถยนต์ ส่วน
ด้านล่างนั้นเป็นรางสาหรับรถไฟเจอาร์
อาคารสีน้าตาลเข้มรูปทรงแปลกตา ภายในจัด
แสดงเรือ่ งราวที่มาหรือสาเหตุของการก่อสร้างสะพาน
วิธีและวัสดุก่อสร้าง แสดงให้เห็นความเป็นเลิศ
ทางด้านวิศวกรรมของญี่ปนุ่
บริเวณพืน้ ที่รอบพิพิธภัณฑ์มีอาคารและพืน้ ที่
สาหรับทากิจกรรมต่าง ๆ อาทิ น้าพุที่สูงต่าไม่เท่ากัน
ซึ่งหากมองดี ๆ จะพบว่าจาลองมาจากลักษณะของ
สะพานเซโตะโอฮาชิ อีกทั้งยังมีสนามกีฬาขนาดย่อม
และสนามกอล์ฟ ที่ได้รับความนิยมในหมูผ่ ชู้ นื่ ชอบกีฬา
นอกจากนี้ภายในสวนยังมีงานศิลปะขนาดใหญ่
ผลงานของมายุกิ นากาเระ ศิลปินประติมากรรม
ระดับโลก และมีอุโมงค์น้าตกคุกุริที่มีเส้นรอบวง 50
เมตร ให้ได้นั่งชมสวนพลางฟังเสียงน้าตก ใกล้ ๆ กัน
มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะฮิกาชิยามะไคอิเซโตะอุจิ ที่จัด
แสดงผลงานภาพวาดของไคอิ ฮิกาชิยามะ และเซโตะ
โอฮาชิ ทาวเวอร์สูง 108 เมตรที่จะได้ชมวิวทะเลในเซ
โตะสีครามตัดกับสะพานเซโตะโอฮาชิสีขาวในมุมมอง
360 องศา

สถำนทีใ่ กล้เคียง

รำยละเอียด
ภายในสวนสามารถเข้าชมได้ตลอด,
พิพิธภัณฑ์สะพานเซโตะโอฮาชิ 9.00 17.00 น. (เข้าได้ถึง 16.30 น.)

ละติจูด 34.352725 ลองติจูด 133.826107
ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบทีต่ ั้งได้ผ่าน
แอปพลิเคชันแผนทีใ่ นโทรศัพท์ เป็นต้น

ทุกวันจันทร์ (หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์
จะเปิดให้บริการและหยุดในวันถัดไปแทน),
29 - 31 ธ.ค.

กำรเดินทำง
สถานีรถไฟเจอาร์ซากาอิเดะ
จากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ โดย
รถไฟเจอาร์มารีนไลน์เนอร์ สายโยะซัง
ประมาณ 15 นาที และจากสถานีรถไฟเจ
อาร์ซากาอิเดะ โดยรถยนต์หรือรถบัส
ประมาณ 20 นาที

ฟรี

ซากาอิเดะIC

ในสวนและพิพิธภัณฑ์

จากซากาอิเดะIC โดยรถยนต์ ประมาณ
20 นาที

Free Wifi : มี

ประมาณ 450 คัน สามารถจอดรถบัสขนาด
ใหญ่ได้
* ปิด 17.30 น. (ฤดูร้อน 19.30 น.)

สือ่ ภาษาต่างประเทศ : แผ่นพับและเว็บไซต์
(ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนตัว้ เต็มและตัวย่อ
* ส่วนหนึ่ง)

ท่าอากาศยานทากามาทสึ
มีรถบัสลีมูซีนไปยังสถานีรถไฟเจอาร์ซา
กาอิเดะ ประมาณ 50 นาที และจาก
สถานีรถไฟเจอาร์ซากาอิเดะ โดยรถยนต์
หรือรถบัส ประมาณ 20 นาที

ใช้เวลา

30 - 120 นาที

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด

ตลอดทั้งปี

พืน้ ที่ให้เที่ยวชม

ทั้งในและนอกอาคาร

หมายเหตุ

ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้ายามาดะ เทคแลนด์ สาขาซากาอิเดะ KAG-elec002 / วะโชขุไดนิง่ B-Dine KAG-dini003 / ร้านร้านเสื้อผ้าแกรนด์แพทช์ KAG-spor002

Kagawa Prefecture Tourism Association

CHU-spot002

SOUHONZAN ZENTSUJI [Zentsuji]

総本山善通寺

วัดเซนทสึจิ

เยือนบานเกิดของพระคุไค พระชั้นผูใหญผูเปรียบเสมือนตัวแทนของประเทศญี่ปุน

แนะนําสถานที่

พิกัด

ศูนยกลางของศาสนาพุทธนิกายชินกง
ของญี่ปุน และบานเกิดของ “พระคุไค” พระ
ชั้นผูใหญผูกอตั้งนิกายชินกง
วัดเซนทสึจิวัดลําดับที่ 75 นักแสวงบุญ
จํานวนมากเดินทางมาเยือนวัดแหงนี้ พื้นที่
ภายในวัดแบงออกเปน 2 ฝงคือ ฝงทิศ
ตะวันออกและฝงทิศตะวันตก ฝงทิศ
ตะวันออกมี “โกะจูโนะโท” เจดียไม 5 ชั้น สูง
43 เมตร สัญลักษณของศาสนาพุทธในญี่ปุน
สวนทางฝงทิศตะวันตกมีอาคารที่รวบรวมและ
เก็บรักษาของมีคาทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรจัดแสดงไวใหผูสนใจไดเขาชม
เชน “คนโดชะคุโจโท” สวนบนของไมเทา
ของนักบวชที่เดินถือขณะปฏิบัติธรรมทําจาก
ทองสําริด ซึ่งไดรับการยกยองใหเปนสมบัติ
ของชาติ อีกทั้งยังมีสมบัติล้ําคาทางวัฒนธรรม
จัดแสดงอีกกวา 20,000 ชิ้น
ระหวางทางที่เดินจากฝงทิศตะวันตก ไป
ยังฝงทิศตะวันออกของวัดมีรานขนมขึ้นชื่อใน
ยานนี้ อยางราน "คาตะปง" หรือขนมปงแข็ง
ขนมกินเลนเคี้ยวเพลินในราคาสบายกระเปา
ใหไดลิ้มลองความแปลกแตอรอยอีกดวย
สถานที่ใกลเคียง

3-3-1 Zentsuji, Zentsuji, Kagawa
+81-877-62-0111
http://www.zentsuji.com/

รายละเอียด

ละติจูด 34.225290

ลองติจูด 133.774029

ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

การเดินทาง
สถานีรถไฟเจอารเซนทสึจิ
จากสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ ไป
ยังสถานีรถไฟเจอารมารุกาเมะ โดย
รถไฟสายโยะซัง ประมาณ 30 นาที
เปลี่ยนเปนรถไฟสายโดะซัง ไปยัง
สถานีรถไฟเซนทสึจิประมาณ 10 นาที
และจากสถานีรถไฟเซนทสึจิ โดย
รถยนต 3 นาที

เซนทสึจิIC
จากเซนทสึจิIC โดยรถยนต ประมาณ
10 นาที

ทาอากาศยานทากามาทสึ
จากทาอากาศยานทากามาทสึ โดย
รถยนต ประมาณ 50 นาที

รานอุดงนาคาตะ อิน คะโนคะ KAG-udon003 / ไคโคฉะคาเฟ KAG-cafe003 /
รานอาหารฝรั่งเศส เลอ เปซัง KAG-ital001

อาคารเก็บรักษาสมบัติล้ําคา 8.00 16.30 น.
ไมมีวันหยุด
อาคารเก็บรักษาสมบัติล้ําคา : ผูใหญ
(ตั้งแตมัธยมฯ ปลายขึ้นไป) 500 เยน,
เด็ก (ประถมและมัธยมฯ ตน) 300 เยน
* มีสวนลด 20% สําหรับทานที่มาเปน
กลุมตั้งแต 20 ทานขึ้นไป
มีคาใชจาย
* สามารถจอดรถบัสขนาดใหญได
ในอาคาร (มีหองน้ําสําหรับผูนั่งรถเข็น)
Free Wifi : ไมมี
สื่อภาษาตางประเทศ : แผนพับ
(ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนตัวเต็มและตัว
ยอ)
ใชเวลา
30 - 60 นาที
ชวงเวลาที่ดีที่สุด

ตลอดทั้งป

พื้นที่ใหเที่ยวชม

ทั้งในและนอกอาคาร

หมายเหตุ
Kagawa Prefecture Tourism Association

CHU-spot003
NYU REOMA WARUDO [Marugame]

ニューレオマワールド

40-1 Kurikumanishi, Ayauta,
Marugame, Kagawa
+81-877-86-1071
http://www.newreomaworld.com/

ธีมพำร์คนิวเรโอมะ เวิร์ล
สวนสนุกและรีสอร์ทที่จะมอบความสุข ความสนุกให้ทกุ คน ไม่วา่ จะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็เพลิดเพลินได้ไม่รู้เบื่อ

แนะนำสถำนที่

พิกัด

ธีมพาร์คที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นภาคตะวันตก
เพลิดเพลินกับกิจกรรมและเครื่องเล่น
มากมายกว่า 23 ชนิด อาทิ เครื่องเล่นสุด
หวาดเสียวที่จะได้กรี๊ดสุดเสียงที่ระดับความสูง
59 เมตร และรถไฟเหาะที่วงิ่ เฉียดไปบนผิว
น้้า ตื่นตาตื่นใจไปกับโชว์พเิ ศษ สุดตระการตา
ให้สนุกเพลิดเพลินได้ทั้งครอบครัว
ในฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง พบกับ
อาณาจักรแห่งดอกกุหลาบกว่า 140 ชนิด ที่
ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบริเวณ และในยาม
ค่้าคืนพบกับการแสดงไฟนับล้านดวง และ
ห้ามพลาดกับการแสดง 3D Projection
Mapping และพระราชวังแห่งแสงไฟ ร่วม
สัมผัสโลกแห่งแสงไฟพร้อมสนุกกับเครื่องเล่น
ในธีมพาร์คยามราตรี
ในฤดูร้อนเพลิดเพลินกับสวนน้้ากลางแจ้ง
ใกล้ ๆ กันมีโรงแรมเรโอมะโนะโมริ ซึ่งภายใน
มีบอ่ ออนเซ็นและสระว่ายน้้าในร่มให้ได้ผ่อน
คลายหรือจะเข้าพักที่นี่ก็ดีไม่น้อย จะได้ไม่
เหนื่อยกับการเดินทางและยังได้สนุกได้อย่าง
เต็มอิ่มไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาอีกด้วย

สถำนที่ใกล้เคียง

รำยละเอียด

ละติจูด 34.212710 ลองติจูด 133.879356

อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดู

ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได้
ผ่านแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

ไม่มีวนั หยุด
ค่าเข้า : ผู้ใหญ่ (ตั้งแต่มัธยมฯ ต้นขึ้น
ไป) 1,600 เยน, เด็ก (ตั้งแต่ 3 ขวบ
ถึงประถมฯ) 1,100 เยน, อายุ 2 ขวบ
หรือน้อยกว่า เข้าฟรี
* ตั๋วฟรีพาส (ค่าเข้า+เครื่องเล่น)
ผู้ใหญ่ 3,900 เยน, เด็ก 3,400 เยน

กำรเดินทำง
สถานีรถไฟเจอาร์ซากาอิเดะ
จากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ โดย
รถไฟสายโยะซัง ประมาณ 15 นาที
และจากสถานีรถไฟเจอาร์ซากาอิเดะ
โดยแท็กซี่ ประมาณ 30 นาที

สถานีรถไฟโคโตเด็นโอคาดะ

ฟรี 4,100 คัน, มีค่าบริการ 350 คัน (
1000 เยนต่อวัน)

จากสถานีรถไฟโคโตเด็นทากามาทสึจิก
โกะ โดยรถไฟสายโคโตฮิระ ประมาณ
50 นาที และจากสถานีรถไฟโคโตเด็น
โอคาดะ โดยแท็กซี่ ประมาณ 5 นาที

มีหลายจุดด้านในธีมพาร์ค

ซากาอิเดะIC / เซนทสึจิIC

Free Wifi : ชั้น 4 และ 5 ของ
โรงแรมเรโอมะโนะโมริ

จากซากาอิเดะICและเซนทสึจIิ C โดย
รถยนต์ ประมาณ 25 นาที

สื่อภาษาต่างประเทศ : ป้ายต่าง ๆ ใน
โรงแรมเรโอมะโนะโมริ (ภาษาจีน)

ท่าอากาศยานทากามาทสึ

ใช้เวลา

ทั้งวัน

จากท่าอากาศยานทากามาทสึ โดย
รถยนต์ ประมาณ 30 นาที

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด

ตลอดทั้งปี

พื้นที่ให้เที่ยวชม

ทั้งในและนอกอาคาร

จุดพักรถทากิโนะมิยะ KAG-take002 / ร้านอุด้งโอกาตะยะ KAG-udon004

หมายเหตุ
Kagawa Prefecture Tourism Association

CHU-spot004

KOKUEI SANUKI MANNOU KOUEN [Mannou]

国営讃岐まんのう公園

สวนซานุกิมังโน
สถานที่พักผอนหยอนใจ ไดดื่มด่ํากับความงามของดอกไมในแตละฤดูกาล

แนะนําสถานที่

พิกัด

ตั้งอยูใกลกับทะเลสาบมังโน ทะเลสาบที่มี
ขนาดใหญที่สุดในญี่ปุน แหลงน้ําสําคัญเพื่อใช
ทําเกษตรกรรมของชาวคางาวะ
มังกรตัวละครเอกในตํานานเทพเจาแหง
มังกรที่อาศัยอยูในทะเลสาบมังโน ผูทําหนาที่
เปนมาสคอตและผูพิทักษสวนแหงนี้รอ
ตอนรับนักทองเที่ยวตลอดทั้งวัน ภายในสวน
มีจุดใหเที่ยวชมมากมาย อาทิ น้ําตกจําลอง
ขนาดใหญใจกลางสวน สวนหนอไมและเห็ดชิ
ตาเกะ เนินดอกไมที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนมา
ทักทายนักทองเที่ยว เสนทางปนจักรยาน
ศูนยการเรียนรูและทํากิจกรรม และพื้นที่
สําหรับตั้งแคมปทามกลางธรรมชาติอัน
สมบูรณแมกไมและทุงหญาเขียวขจี
ในแตละฤดูพบกับเทศกาลตาง ๆ ฤดู
ใบไมผลิกับเทศกาล “ฮารุรันมัง เฟสตา”
ดอกนาซีซัสสีเหลืองอรามบานเต็มเนิน ดอก
ทิวลิปหลากสีที่แตงแตมสีสันใหกับสวน และ
ในฤดูหนาวพบกับเทศกาลแสดงแสงไฟ “วิน
เทอรแฟนตาซี” งานประดับไฟฤดูหนาวที่
งดงามเปนอันดับที่ 12 ของญี่ปุน แสงไฟได
คืนชีวิตชีวาใหกับสวนแหงนี้หลังจากอาทิตย
ลับขอบฟา แสงไฟนับแสนดวงที่ประดับ
ประดาทั่วทั้งบริเวณสวน สุกสกาวราวกับ
ดวงดาวจากทองฟายามราตรี
สถานที่ใกลเคียง

4243-12 Yoshino, Manno, Nakatado, Kagawa
+81-877-79-1700
http://www.mannoukouen.go.jp/

รายละเอียด

ละติจูด 34.166958 ลองติจูด 133.882460
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้ง
ไดผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

การเดินทาง
สถานีรถไฟเจอารโคโตฮิระ

จากสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ
โดยรถไฟเจอารสายโยะซัง 64 นาที
และจากสถานีรถไฟเจอารโคโตฮิระ
โดยรถยนต ประมาณ 15 นาที

สถานีรถไฟโคโตเด็นโอคาดะ
จากสถานีรถไฟโคโตเด็นทากามาทสึ
จิกโกะ โดยรถไฟโคโตเด็นสายโคโตฮิ
ระ ประมาณ 50 นาที และจาก
สถานีรถไฟโคโตเด็นโอคาดะ โดย
รถยนต ประมาณ 15 นาที

เซนทสึจิIC

จากเซนทสึจิIC โดยรถยนต
ประมาณ 25 นาที

ทาอากาศยานทากามาทสึ

มีรถบัสลีมูซีนไปยังสถานีรถไฟเจอาร
โคโตฮิระ ประมาณ 40 นาที และ
จากสถานีรถไฟเจอารโคโตฮิระ โดย
รถยนต ประมาณ 15 นาที

รานอุดงโอกาตะยะ KAG-udon004 / ศาลเจาโคโตฮิรากู KOT-spot001 /
รานทานากะยะ KAG-hone002

9.30 - 17.00 น. (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ทุกวันอังคาร (หากตรงกับวันหยุดนักขัต
ฤกษจะเปดใหบริการและหยุดในวันถัดไป
แทน), 29 - 31 ธ.ค., วันพุธถึงศุกร อาทิตย
ที่ 4 ของเดือน ม.ค.
*แต 20 มี.ค. - 31 พ.ค., 20 ก.ค. - 31 ส.ค.
, 11 ก.ย. - 31 ต.ค. เปดใหเขาชมปกติ
ผูใหญ (ตั้งแต 15 ปขึ้นไป) 410 เยน, เด็ก
(ประถมฯ และมัธยมฯ ตน) 80 เยน, ตั้งแต
65 ปขึ้นไป 210 เยน
* มีสวนลดสําหรับทานที่มาเปนกลุมตั้งแต
20 ทานขึ้นไป
มีคาจอดรถ (รถขนาดทั่วไป 310 เยน, รถ
ใหญ 1,030 เยน)
ในสวน
Free Wifi : ไมมี
สื่อภาษาตางประเทศ : แผนพับ
(ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี)
ใชเวลา

120 นาที - ทั้งวัน

ชวงเวลาที่ดีที่สุด ตลอดทั้งป
พื้นที่ใหเที่ยวชม
หมายเหตุ

นอกอาคาร

Kagawa Prefecture Tourism Association

CHU-spot005
MARUGAMESHI INOKUMA GENICHIROU GENDAI BIJUTSUKAN [Marugame]

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยมารุกาเมะ เก็นอิจิโระ อิโนะคุมะ
พิพธิ ภัณฑ์ศิลปะของศิลปินระดับแถวหน้าของญี่ปุ่น

แนะนาสถานที่

Photo:Tadasu Yamamoto

พิกัด

พื้นที่จัดแสดงผลงานของ "เก็นอิจิโระ อิ
โนะคุมะ” ศิลปินระดับโลก กว่า 20,000 ชิ้น
เมื่อปีค.ศ. 1902 อิโนะคุมะเกิดที่เมือง
มารุกาเมะ จังหวัดคางาวะ ศึกษาจบชั้น
มัธยมฯ ปลายจากโรงเรียนมารุกาเมะ แล้ว
ไปศึกษาต่อด้านศิลปะกับอองรี มาตีสส์ จิตร
กรระดับโลกชาวฝรั่งเศส หลังจากศึกษาจบ
ได้เดินทางกลับมายังญี่ปุ่น และเริ่มออกแบบ
ชิ้นงานให้กับห้างมิทสึโคชิ แต่หลังจากนั้นก็
ได้เดินทางไปทางานเกี่ยวกับศิลปะที่นิวยอร์ค
และกลายเป็นศิลปินที่เป็นที่รู้จักระดับโลก
อิโนะคุมะเสียชีวติ ในปีค.ศ. 1993 ด้วย
วัย 90 ปี ก่อนเสียชีวติ ได้มอบผลงานให้กับ
เมืองมารุกาเมะ และได้จัดแสดงไว้ใน
พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งเปิดให้เข้าชมครั้งแรกเมื่อ
ปีค.ศ. 1991 ที่นี่ออกแบบโดย “โยชิโอะ ทา
นิกุจ”ิ สถาปนิกที่เคยออกแบบหอศิลป์ร่วม
สมัยในมหานครนิวยอร์ค นอกจากงาน
ศิลปะแล้วยังมีร้านกาแฟมิโมกา (MIMOCA)
ให้ได้จิบกาแฟร้อนหอมกรุ่น ท่ามกลาง
บรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายงาน
ศิลปะ

80-1 Hamacho, Marugame, Kagawa
+81-877-24-7755
http://mimoca.org

รายละเอียด

ละติจูด 34.291268 ลองติจูด 133.792020

10.00 - 18.00 น. (เข้าได้ถึง 17.30 น.)

ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได้
ผ่านแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

25 - 31 ธ.ค.
(อาจปิดชั่วคราว เปลี่ยนผลงานจัดแสดง)

การเดินทาง
สถานีรถไฟเจอาร์มารุกาเมะ
จากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ
โดยรถไฟสายโยะซัง ประมาณ 30
นาที และจากสถานีรถไฟเจอาร์มารุกา
เมะทางประตูฝั่งทิศใต้ เดินประมาณ
1 นาที

เซนทสึจิIC

พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะถาวร : บุคคล
ทั่วไป 300 เยน, นักศึกษา 200 เยน,
ตั้งแต่มัธยมฯ ปลายลงมา ฟรี
จอดที่ชั้นใต้ดินของสถานีรถไฟเจอาร์มารุ
กาเมะ แสดงบัตรจอดรถที่ประชาสัมพันธ์
ของพิพธิ ภัณฑ์ จอดฟรี 2 ชั่วโมง
** หากมาโดยรถบัสขนาดใหญ่หรือไมโคร
บัส กรุณาติดต่อ +81-877-24-7755

จากเซนทสึจIิ C โดยรถยนต์ ประมาณ
15 นาที

ภายในพิพธิ ภัณฑ์
Free Wifi : ไม่มี

ท่าอากาศยานทากามาทสึ
มีรถบัสลีมูซีนให้บริการไปยังเมืองมารุ
กาเมะ โดยรถบัสลีมูซีนสายที่ไปเมือง
มารุกาเมะ ประมาณ 75 นาที และ
จากประตูฝั่งทิศใต้ เดินประมาณ 1
นาที

สื่อภาษาต่างประเทศ : แผ่นพับ
(ภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลี), เว็บไซต์
หลัก (ภาษาอังกฤษ)
ใช้เวลา

30 - 120 นาที

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด ตลอดทั้งปี
พื้นที่ให้เที่ยวชม ภายในอาคาร

สถานที่ใกล้เคียง

ปราสาทมารุกาเมะ CHU-spot007 / ดองกิโฮเต้ สาขามารุกาเมะ KAG-depa004
โรงแรมโอคุระ มารุกาเมะ KAG-viki003

หมายเหตุ
Kagawa Prefecture Tourism Association

CHU-spot006

NAKATSU BANSHOUEN [Marugame]

中津万象園

24-1 Nakazu, Marugame, Kagawa
+81-877-23-6326
http://www.bansyouen.com/

สวนนากาซุบังโชเอ็น

สวนสวยแบญี่ปุนที่ยังคงอบอวลดวยกลิ่นอายความหรูหราในสมัยเอโดะ

แนะนําสถานที่

พิกัด

สวนสวยแหงเมืองมารุกาเมะ สรางขึ้นใน
ปค.ศ. 1688 โดยทาคาโทโยะ ไดเมียวหรือผู
ครองแควนมารุกาเมะ สัมผัสความงามของ
สวนสวยแบบญี่ปุน และหอศิลปมารุกาเมะที่
จัดแสดงผลงานศิลปะทั้งสมัยใหมและสมัยเกา
“สระบิวะโกะ” สระใหญใจกลางสวน
เกาะเล็กเกาะใหญ กวา 8 เกาะในสระเชื่อม
กันไวดวยสะพานไม “สะพานโยเกทสึบาชิ”
สะพานสีแดงที่เปรียบเสมือนหัวใจของที่นี่ สน
หลากพันธุ หลายรูปทรงที่ลวนไดรับการ
ออกแบบโดยธรรมชาติ ดอกไมหลากชนิดที่
แวะเวียนมาทักทายผูมาเยือนในแตละฤดู
ภายในสวนมีอาคารใหเขาไปชมงาน
ศิลปะตาง ๆ อาทิ ภาพวาดของศิลปนระดับ
โลกชาวฝรั่งเศส École de Barbizon
เครื่องปนดินเผา เครื่องเคลือบ และเครื่อง
กระเบื้อง เปนตน
อีกทั้งที่นี่ยังมีศิลปะบนจานอาหารใหได
ลิ้มลองที่รานอาหาร “ไคฟูเท” ในยามค่ําคืน
ภายในสวนจะประดับไฟตามจุดตาง ๆ ใหได
ชมบรรยากาศที่งดงามของสวนระหวาง
รับประทานอาหารรสเลิศ
สถานที่ใกลเคียง

รายละเอียด
9.30 - 17.00 น.
(เขาไดถึง 16.30 น.)

ละติจูด 34.285803 ลองติจูด 133.769232
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

วันศุกร

การเดินทาง

ผูใหญ 700 เยน, มัธยมฯ ปลายและ
นักศึกษา 500 เยน, ประถมฯ และ
มัธยมฯ ตน 300 เยน

สถานีรถไฟเจอารมารุกาเมะ
จากสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ โดย
รถไฟเจอารสายโยะซัง ประมาณ 30
นาที และจากสถานีรถไฟเจอารมารุกา
เมะ โดยรถยนต ประมาณ 10 นาที

100 คัน
*จอดรถบัสคันใหญได
ภายในสวน

ซากาอิเดะIC
จากซากาอิเดะIC โดยรถยนต ประมาณ
20 นาที

Free Wifi : ไมมี

ทาอากาศยานทากามาทสึ

สื่อภาษาตางประเทศ : ปายภายใน
สวน (ภาษาอังกฤษ)

มีรถบัสลีมูซีนใหบริการไปยังสถานี
รถไฟเจอารมารุกาเมะ ประมาณ 70
นาที และจากสถานีรถไฟเจอารมารุกา
เมะ โดยรถยนต ประมาณ 10 นาที

พิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัยมารุกาเมะ เก็นอิจิโระ อิโนะคุมะ CHU-spot005 /
รานไคฟูเท KAG-kais002 / รานอุไมมงยะ ฮามะไคโด สาขาทะโดทสึ KAG-izak002

ใชเวลา

30 - 90 นาที

ชวงเวลาที่ดีที่สุด ตลอดทั้งป
พื้นที่ใหเที่ยวชม

ทั้งในและนอกอาคาร

หมายเหตุ
Kagawa Prefecture Tourism Association

CHU-spot007

MARUGAME JOU [Marugame]

丸亀城

Ichibancho, Marugame, Kagawa
+81-877-22-0331
(Marugame Tourism Association)
http://www.city.marugame.kagawa.lg.jp

ปราสาทมารุกาเมะ

ปราสาทไมสีขาว บนฐานกําแพงหินที่สูงที่สุดในญี่ปุน

แนะนําสถานที่

พิกัด

ปราสาทมารุกาเมะสรางขึ้นเมื่อ 400 ป
กอน ตัวปราสาทสรางจากไม ซึ่งเปนลักษณะที่
หาไดยากในญี่ปุน ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปน
มรดกทางวัฒนธรรมอันมีคาควรแกการรักษา
ไวของประเทศ อีกทั้งฐานกําแพงหินที่ซอนกัน
เปนชั้น ๆ ไปยังตัวปราสาท มีความสูงถึง 60
เมตรซึ่งสูงที่สุดในญี่ปุน กําแพงหินสูงต่ํา
ตางกันทําใหเปนมิติเรียงตัวสวยงาม จึงเปน
ลักษณะเดนที่แสนจะพิเศษของปราสาทมารุกา
เมะ และที่นี่ยังไดรับการเลือกใหเปน 1 ใน 100
ปราสาทเลื่องชื่อในญี่ปุน ที่ไดรับเลือกจาก
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแตละสาขา อาทิ
สถาปตยกรรม วิศวกรรมโยธา โบราณคดี และ
ประวัติศาสตร จึงเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่
แสนภาคภูมิใจของชาวคางาวะ
ผูมาเยือนสามารถเขาไปชมดานในปราสาท
ได หรือจะเดินเลนในสวนชมความงามของ
ธรรมชาติแมกไมนานาพันธุ และในฤดูใบไมผลิ
พบกับเทศกาล “มารุกาเมะโอชิโระ” ที่จะได
สนุกกับกิจกรรมหลากหลายภายในงานและ
รานคามากมาย ทามกลางบรรยากาศสีชมพู
ของดอกซากุระที่สงกลิ่นหอมอบอวลทั่วทั้งสวน
สถานที่ใกลเคียง

รายละเอียด

ละติจูด 34.286571 ลองติจูด 133.800022
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้ง
ไดผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

การเดินทาง
สถานีรถไฟเจอารมารุกาเมะ
จากสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ
โดยรถไฟเจอารสายโยะซัง ประมาณ
30 นาที และจากสถานีรถไฟเจอาร
มารุกาเมะ เดินประมาณ 15 นาที

เซนทสึจิIC

จากเซนทสึจิIC โดยรถยนต ประมาณ
10 นาที

ทาอากาศยานทากามาทสึ

มีรถบัสลีมูซีนใหบริการจากทาอากาศ
ยานทากามาทสึ ไปยังสถานีรถไฟเจ
อารมารุกาเมะ ประมาณ 15 นาที

พิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัยมารุกาเมะ เก็นอิจิโระ อิโนะคุมะ CHU-spot005 / ดองกิโฮเต สาขามา
รุกาเมะ KAG-depa004 / พิพิธภัณฑพัดญี่ปุนอุจิวะโคโบ ทาเคะ KAG-dent003

ตัวปราสาท 9.00 - 16.30 น. (เขาไดถึง
16.00 น.)
ไมมีวันหยุด
คาเขาขมปราสาท : ผูใหญ 200 เยน, เด็ก
(ประถมฯ และมัธยมฯ ตน) 100 เยน
* มีสวนลด 20% สําหรับทานที่มาเปน
กลุมตั้งแต 20 ทานขึ้นไป
50 คัน
* จอดไดตั้งแต 7.00 - 17.00 น. (เดือน
เม.ย. - ก.ย. 6.00 - 19.00 น.) มีที่จอด
รถสําหรับรถบัสขนาดใหญ ทางคูน้ํารอบ
ปราสาทฝงทิศเหนือ 5 คัน
ภายในสวน (มีหองน้ําสําหรับผูนั่งรถเข็น)
Free Wifi : ไมมี
สื่อภาษาตางประเทศ : แผนพับ
(ภาษาอังกฤษ), แผนที่ทองเที่ยวเมืองมารุ
กาเมะ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนตัวเต็ม
และตัวยอ, ภาษาเกาหลี)
ใชเวลา

30 - 60 นาที

ชวงเวลาที่ดีที่สุด

ตลอดทั้งป

พื้นที่ใหเที่ยวชม

ทั้งในและนอกอาคาร

Kagawa Prefecture Tourism Association

CHU-spot008

UTAZU RINKAI KOUEN [Utazu]

うたづ臨海公園

สวนสาธารณะอุตะซุริงไคโคเอ็น

ดื่มด่ํากับบรรยากาศอันแสนงดงามทั้งในชวงกลางวันและยามพระอาทิตยกําลังจะลับขอบฟา

แนะนําสถานที่

พิกัด

สวนสาธารณะริมทะเลในเซโตะ ภายใน
สวนมีกิจกรรมและสิ่งที่นาสนใจมากมาย
อาคาร “อุตะซุอุมิโฮตารุ” ที่ดานลางมีราน
กาแฟและรานอาหารที่ใหเพลิดเพลินกับ
รสชาติของทองถิ่นพลางชมวิว ขางกันมีราน
จําหนายของที่ระลึก สินคาทองถิ่นทั้งพืช ผัก
ผลไมจากสวน หรือของที่ระลึกเกี่ยวกับหิ่งหอย
ทะเล บนชั้น 2 เปนหองชมหิ่งหอยทะเลที่เปน
จุดเดทยอดนิยมของคูรัก
จากสวนสามารถมองภาพสะพานเซโตะโอ
ฮาชิสีขาวตัดกับทะเลและทองฟาสีคราม เรือ
เล็กเรือใหญที่แลนบนผิวน้ําเกิดเปนฟองคลื่นสี
ขาว และในยามเย็นพระอาทิตยคอย ๆ จมลง
ไปในทะเลในเซโตะ ยอมผืนน้ําใหเปนสีสมอม
แดง
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ทําใหที่นี่
ไดรับเลือกจากทั่วทั้งประเทศใหเปน “ดินแดน
ศักดิ์สิทธิ์แหงรัก” อีกแหงหนึ่งในคางาวะ คูรัก
หลายคูจึงมาเดทและขอแตงงานกันที่นี่

สถานที่ใกลเคียง

4 Hamaichibancho, Utazu, Ayauta, Kagawa
+81-877-49-0860
http://www.uplaza-utazu.jp/

รายละเอียด

ละติจูด 34.313358 ลองติจูด 133.807843
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้ง
ไดผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

การเดินทาง
สถานีรถไฟเจอารอุตะซุ
จากสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ
โดยรถไฟเจอารสายโยะซัง ประมาณ
25 นาที และจากสถานีรถไฟเจอาร
อุตะซุ ประตูฝงทิศใต เดินประมาณ
5 นาที

ซากาอิเดะIC
จากซากาอิเดะIC โดยรถยนต
ประมาณ 10 นาที

ทาอากาศยานทากามาทสึ
จากทาอากาศยานทากามาทสึ โดย
รถยนต ประมาณ 60 นาที

รานเสื้อผาแกรนดแพทช KAG-spor002 / วะโชขุไดนิ่ง B-Dine KAG-dini003 /
รานอาหารอินเดีย คานาปนา KAG-yous005

สามารถเขาชมไดตลอด, อาคารหิ่งหอย
ทะเลอุตะซุอุมิโฮตารุ 9.00 - 21.00 น.
ไมมีวันหยุด, อาคารหิ่งหอยทะเลอุตะซุอุ
มิโฮตารุ หยุดทุกวันจันทร (หากตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษจะเปดใหบริการและ
หยุดในวันถัดไปแทน)
ฟรี (บางสถานที่มีคาใชจาย)
250 คัน
* จอดไดตั้งแต 7.00 - 22.00 น. (ลาน
จอดรถฝงทิศตะวันตกจอดไดทุกวัน แต
ลานจอดรถฝงทิศตะวันออกจอดไดวันศุกร
, เสาร, อาทิตย, วันหยุดนักขัตฤกษ และ
กอนวันหยุด) / สามารถจอดรถบัสขนาด
ใหญได
ในสวนและในอาคาร (มีหองน้ํา
Free Wifi : มี
สือภาษาตางประเทศ : แผนพับ (ภาษา
อังฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี)
ใชเวลา
30 - 90 นาที
ชวงเวลาที่ดีที่สุด
ตลอดทั้งป
พื้นที่ใหเที่ยวชม
หมายเหตุ

ทั้งในและนอกอาคาร

Kagawa Prefecture Tourism Association

KAG-area005

KONPIRA ONSENKYOU [Kagawa] No,1

พื้นที่โดยรอบ

エリアシート

บอออนเซ็นในยานคนประ

เยือนถิ่นกรุนกลิ่นประวัติศาสตรที่สถิตเทพเจาคนประซังพลางแชออนเซ็นเลื่องชื่อ

こんぴら温泉郷

Kotohira Tourism Association
http://www.kotohirakankou.jp/navi/entry37.html

คนประออนเซ็นเกียว หรือบอน้ําพุรอนในเมืองโคโตฮิระที่ตั้งของศาลเจาโคโตฮิรากู ศาลเจาอันศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตของเทพเจาแหงทองทะเลโอโมโนะนุชิ
ที่ชาวเมืองคุนเคยกันดีในนาม “คนประซัง”
เกือบทุกโรงแรงในเมืองโคโตฮิระตั้งแตโรงแรมขนาดใหญที่เหมาะกับทุกครอบครัวไปจนถึงโรงแรมแบบญี่ปุนระดับ 5 ดาว ลวนมีบอออนเซ็นใน
โรงแรมอยูแลว ซึ่งสวนใหญนั้นจะเปนบอออนเซ็นกลางแจงที่ใหแชรวมกัน แตหากใครที่ตองการความเปนสวนตัวก็มีโรงแรมที่มีหองพักพรอมบอออน
เซ็นสวนตัวในหองใหแชแบบไมตองกังวลใจใหเลือกพักกัน อีกทั้งระหวางเดินเลนในเมืองตามรานขายของฝาก หรือรานอาหารที่อยูใจกลางเมืองแถบ
ยานศาลเจาโคโตฮิรากูก็มี “อะชิยุ” หรือบอออนเซ็นแชเทาที่ใหทุกทานไดนั่งพักคลายความเหมื่อยลาจากการเพลิดเพลินเดินชมยานเมืองเกาที่ยังคง
อบอวลและกรุนกลิ่นความเกาที่ยังเกาของญี่ปุน

1 โรงแรมโคโตซังคะคุ
โรงแรมที่มีบอออนเซ็นสําหรับทั้งชายและหญิง 6
ชนิด รวมทั้งมีบอออนเซ็นที่มีขนาดใหญที่สุดบนเกาะ
ชิโกกุ แชออนเซ็นที่อยูชั้นบนของโรงแรมสามารถ
ทัศนาความงามของวิวทิวทัศนที่ปรากฏเบื้องหนา
หรือแชออนเซ็นกลางแจง “คาบูกิโนะยุ” สบาย ๆ
ทามกลางแมกไมในสวนสวยแบบญี่ปุน

685-11 Kotohira, Nakatado, Kagawa
โทร. +81-877-75-1000
เช็คอิน : ตั้งแต 15.00 น.
เช็คเอาท : ภายใน 10.00 น.

2 โรงแรมโคไบเท
บอออนเซ็นชื่อดังกลิ่นหอมของมวลหมูดอกไมจะ
หอมลอมอบอวลรอบกายคุณ บอออนเซ็น “ฮา
นะโระเท็น” ที่ดอกกุหลาบหลากสีหลากพันธุลอยอยู
ในบอที่ทําจากไมสนฮิโนกิ หรือจะเปนบอ “อาวะยุ”
ที่มีฟองจากน้ําพุไหลเวียนวนอยูรอบกายราวกับไดรับ
การนวดจากธรรมชาติ สัมผัสมนตเสนหของออนเซ็น
แตละบอไดดวยตัวของคุณเอง

556-1 Kotohira, Nakatado, Kagawa
โทร. +81-877-75-1111
เช็คอิน : ตั้งแต 15.00 น.
เช็คเอาท : ภายใน 10.00 น.

Kagawa Prefecture Tourism Association

KAG-area005

KONPIRA ONSENKYOU [Kagawa] No,2

พื้นที่โดยรอบ

エリアシート

」

บอออนเซ็นในยานคนประ

เยือนถิ่นกรุนกลิ่นประวัติศาสตรที่สถิตเทพเจาคนประซังพลางแชออนเซ็นเลื่องชื่อ

こんぴら温泉郷

Kotohira Tourism Association
http://www.kotohirakankou.jp/navi/entry37.html

3 โรงแรมซากุระโนะโช
บอออนเซ็นที่สรางอยูตรงบันไดขั้นที่ 22 ของเสนทางสู
ศาลเจาโคโตฮิรากู มีแยกประเภทชายหญิง บอของ
ผูชายสามารถมองเห็นประตูไดมงของศาลเจาโคโตฮิรา
กู แตสําหรับผูหญิงนั้นมีบอออนเซ็นกลางแจง “ฮานะฟุ
โระ” ที่จะมีกลีบดอกกุหลาบรายลอมอยูรอบตัวขณะ
แช กลิ่นหอมออน ๆ ของดอกไมชวยใหรูสึกผอนคลาย

977-1 Kotohira, Nakatado, Kagawa
โทร. +81-877-75-3218
เช็คอิน : ตั้งแต 15.00 น.
เช็คเอาท : ภายใน 10.00 น.

4 โรงแรมโคโตฮิระคะดัน
บอออนเซ็น “เทเอ็นโนะยะโดะ” ที่ผสมผสานความ
งามระหวางสถาปตยกรรมแบบญี่ปุนและสมัยใหมได
อยางลงตัว บอออนเซ็นกลางแจงที่แวดลอมดวยปาไผ
ใหไดดื่มด่ํากับธรรมชาติที่งดงาม แววเสียงลมที่พัด
ผานตนไผคลายเสียงดนตรีที่กําลังบรรเลงขับกลอม

ขอมูลเพิ่มเติม

1241-5 Kotohira, Nakatado, Kagawa
โทร. +81-877-75-3232
เช็คอิน : ตั้งแต 15.00 น.
เช็คเอาท : ภายใน 10.00 น.

ศาลเจาโคโตฮิรากู KOT-spot001 / รานคามิทสึบากิ KAG-cafe002 / โรงละครคาบูกิ คนประ โอชิไบ (คานามารุซะ) KOT-spot002

Kagawa Prefecture Tourism Association

KOT-spot001

KOTOHIRA GUU [Kotohira]

金刀比羅宮

ศาลเจาโคโตฮิรากู

892-1 Kotohira, Nakatado, Kagawa
+81-877-75-2121
http://www.konpira.or.jp

หนึ่งในศาลเจาชื่อดังในญี่ปุน ศูนยรวมความเชื่อและศรัทธาของคนในชาติ

แนะนําสถานที่

พิกัด

ศาลเจาโคโตฮิรากู หรือที่ชาวเมืองคุนเคย
กันดีในชื่อ “คนประซัง” บันไดหินกวา 1,368
ขั้นที่ทอดยาวไปยังศาลเจาดานใน บริเวณทาง
ขึ้นนั้นเต็มไปดวยรานขายฝาก รานอุดง และ
ซอฟทครีมเรียงรายตลอด 2 ขางทางและที่หนา
รานจะมี “ทาเคะโนะทสึเอะ” ไมเทาไมไผวาง
ไวใหลูกคาไดหยิบยืมใชพยุงระหวางการ
เดินทาง หรือจะใชบริการ “คะโกะ” เกี้ยวนั่ง
ไปยังศาลเจาก็ได
ประมาณบันไดขั้นที่ 785 เปนที่ตั้งของศาล
เจาหลักที่สถิตของเทพเจาแหงทองทะเล
การเกษตร โชคลาภ และการรักษา ผูคนจาก
ทั่วสารทิศเดินทางมาเพื่อสักการะขอพร
มากมาย ใกลศาลเจาหลักมีรานจําหนาย
เครื่องรางอยาง “โคฟุคุโนะคิอิโระโอมาโมริ”
หรือเครื่องรางสีทองแหงความสุข ใหไดซื้อให
ตัวเองหรือมอบเปนของฝากก็ได
ใครที่พลังยังเหลือสามารถเดินตอไปยังศาล
เจาดานใน “ศาลเจาอิซึตะมะจินจะ” เพื่อขอ
พรใหโชคดี และจากจุดนี้สามารถชมทัศนียภาพ
โดยรอบเมืองโคโตฮิระในระดับความสูงที่ 421
เมตรอีกดวย

สถานที่ใกลเคียง

รายละเอียด
อาคารจัดแสดงตาง ๆ 8.30 - 17.00 น.
(เขาไดถึง 16.30 น.)

ละติจูด 34.183997 ลองติจูด 133.809404
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

ไมมีวันหยุด
คาเขาอาคารจัดแสดง บุคคลทั่วไป 800
เยน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับ
ประเภทสิ่งที่จัดแสดง)

การเดินทาง
สถานีรถไฟเจอารโคโตฮิระ

จากสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ โดย
รถไฟสายโดะซัง ประมาณ 60 นาที
และจากสถานีรถไฟเจอารโคโตฮิระ
เดินประมาณ 10 นาที

มีที่จอดรถใกล ๆ แตมีคาจอดรถ
* สามารถจอดรถบัสขนาดใหญได
บริเวณศาลเจา

สถานีรถไฟโคโตเด็นโคโตฮิระ

จากสถานีรถไฟโคโตเด็นทากามาทสึจิก
โกะ โดยรถไฟสายโคโตฮิระ ประมาณ
60 นาที และจากสถานีรถไฟโคโตเด็น
เดินประมาณ 10 นาที

เซนทสึจิIC

จากเซนทสึจิIC โดยรถยนต ประมาณ
15 นาที

ทาอากาศยานทากามาทสึ

มีรถบัสลีมูซีนไปยังสถานีรถไฟเจอารโค
โตฮิระ ประมาณ 45 นาที และจาก
สถานีรถไฟเจอารโคโตฮิระ เดิน 10 นาที

Free Wifi : มี
สื่อภาษาตางประเทศ : ไมมี
ใชเวลา

หากขึนไปสักการะดานบน
ประมาณ 60 นาที

ชวงเวลาที่ดีที่สุด ฤดูใบไมรวง, ฤดูหนาว และ
ฤดูใบไมผลิ
พื้นที่ใหเที่ยวชม ทั้งในและนอกอาคาร
หมายเหตุ

โรงละครคาบูกิ คนประ โอชิไบ (คานามารุซะ) KOT-spot02 / โรงเรียนสอนทําอุดงนากาโนะ KAG-take003 / รานคามิทสึบากิ KAG-cafe002
Kagawa Prefecture Tourism Association

KOT-spot02

KYUUKONPIRA OOSHIBAI KANAMARUZA [Kotohira]

旧金毘羅大芝居

โรงละครคาบูกิ คนประ โอชิไบ (คานามารุซะ)

1241 Kotohira, Nakatado, Kagawa
+81-877-73-3846
http://www.konpirakabuki.jp/

โรงละครคาบูกิที่ยังคงอบอวลดวยกลิ่นอายสมัยเอโดะ

แนะนําสถานที่

พิกัด

โรงละครคาบูกิที่เกาแกที่สุดในญี่ปุนสราง
ขึ้นเมื่อปค.ศ. 1835 ไดรับการขึ้นทะเบียนให
เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของประเทศ
ผูมาเยือนทุกทานสามารถเขาชมภายในโรง
ละครคาบูกิแหงนี้ที่ยังคงอวบอวลดวยกลิ่นอาย
และบรรยากาศสมัยเอโดะ อาทิ “ฮานะมิจิ”
ทางเขาออกเวทีของนักแสดง และ “ซาจิคิเซกิ”
ที่นั่งสําหรับชมการแสดงละครคาบูกิ
เนื่องจากในสมัยเอโดะนั้นผูคนตางเดินทาง
มาสักการะศาลเจาโคโตฮิรากูหรือคนประซัง
จํานวนมาก และการเดินทางสมัยกอนนั้นตอง
ใชเวลามากกวาปจจุบัน โรงละครคาบูกิแหงนี้
ไดสรางขึ้นมาเพื่อใหความบันเทิงแกผูที่
เดินทางมาศาลเจา และในปจจุบันในชวงฤดู
ใบไมผลิของทุกปที่นี่จะจัดแสดงละครคาบูกิ “ชิ
โกกุคนประคาบูกิโอชิไบ” โดยผูแสดงละคร
คาบูกินั้นเปรียบเสมือนกับตัวแทนของประเทศ
ที่ทําหนาที่สืบทอดวัฒนธรรมอันดีเพื่อมอบ
ใหกับรุนถัดไป และเวทีก็ยังคงซอนกลไกเอาไว
เหมือนในสมัยกอน ผูเขาชมจะไดสัมผัสกับ
บรรยากาศที่ชวนหวลคิดถึงสมัยเอโดะที่สงผาน
ตามกาลเวลามาจนถึงปจจุบัน
สถานที่ใกลเคียง

รายละเอียด

ลองติจูด 34.184621 ละติจูด 133.818021
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

9.00 - 17.00 น.
ไมมีวันหยุด (ยกเวนชวงมีการแสดง)

สถานีรถไฟโคโตเด็นโคโตฮิระ

ผูใหญ 500 เยน, นักเรียนมัธยมฯ ตน
และมัธยมฯ ปลาย 300 เยน, นักเรียน
ประถมฯ 200 เยน
* มีสวนลด 20% สําหรับผูที่มาเปน
กลุมตั้งแต 15 ทานขึ้นไป

สถานีรถไฟเจอารโคโตฮิระ

ไมมี
* มีที่จอดรถเสียเงินใกล ๆ หรือเดินทาง
โดยรถสาธารณะ

การเดินทาง
จากสถานีรถไฟโคโตเด็นทากามาทสึจิก
โกะ โดยรถไฟสายโคโตฮิระ ประมาณ
60 นาที และจากสถานีรถไฟโคโตเด็นโค
โตฮิระ โดยรถยนต ประมาณ 5 นาที
จากสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ โดย
รถไฟสายโยะซัง ประมาณ 60 นาที

เซนทสึจิIC
จากเซนทสึจิIC โดยรถยนต ประมาณ 15
นาที

ทาอากาศยานทากามาทสึ
มีรถบัสลีมูซีนไปยังสถานีรถไฟเจอารโค
โตฮิระ ประมาณ 40 นาที และจาก
สถานีรถไฟเจอารโคโตฮิระ โดยรถยนต
ประมาณ 5 นาที

ศาลเจาโคโตฮิรากู KOT-spot001 / กิจกรรมทําอุดงที่โรงเรียนสอนทําอุดงนากาโนะ KAG-tour008 /
โรงเรียนสอนทําอุดงนากาโนะ KAG-take003

มีหองน้ําสําหรับผูนั่งรถเข็น
Free Wifi : ไมมี
สื่อภาษาตางประเทศ : แผนพับ
(ภาษาอังกฤษ), ปายแนะนํา
(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษา
เกาหลี), พนักงานตอนรับ
(ภาษาอังกฤษ)
ใชเวลา
30 - 60 นาที
ชวงเวลาที่ดีที่สุด

ตลอดทั้งป

พื้นที่ใหเที่ยวชม

ภายในอาคาร

Kagawa Prefecture Tourism Association

SEI-spot001
ZENIGATA SUNAE (KOTOHIKI KOUEN) [Kanonji]

銭形砂絵（琴弾公園）

เซนิกาตะ ซุนาเอะ (สวนสาธารณะโคโตฮิคิ)
ผลงานทรงพลังที่เนรมิตทรายสีขาวใหเปนรูปเหรียญคังเอทสึโฮสมัยเอโดะขนาดใหญ

แนะนําสถานที่

พิกัด

ดานหนึ่งของหาดอาริอาเกะหาดทรายสี
ขาวเลียบไปตามทะเลในเซโตะ เปนที่ตั้งของ
สวนสาธารณะโคโตฮิคิซึ่งภายในสวนมี
ประติมากรรมชิ้นเอกขนาดใหญ รายลอมดวย
ตนสนดําที่ชวยขับใหผลงานชิ้นนี้โดดเดนขึ้นมา
ประติมากรรมทรายรูปเหรียญคังเอทสึโฮ
"เซนิกาตะ ซุนาเอะ" ขนาดใหญประมาณ 48
เฮกตาร กวางจากทิศเหนือจรดทิศใตประมาณ
90 เมตร ความยาวจากทิศตะวันออกไปยัง
ทิศตะวันตกประมาณ 122 เมตร และมีเสน
รอบวงประมาณ 345 เมตร เหรียญคังเอทสึ
โฮนั้นเปนเหรียญที่ใชซื้อขายกันในสมัยเอโดะ
ผลงานชิ้นนี้สรางขึ้นเมื่อปค.ศ. 1633 เมื่อ
ชาวบานรูขาววาไดเมียวหรือผูครองแควน
สมัยนั้นจะเดินทางมา ชาวบานจึงรวมมือกัน
กอทรายใหเปนรูปเหรียญซึ่งใชเวลาสราง
เพียงคืนเดียวเทานั้น วากันวาใครที่เดินทางมา
ชมเหรียญคังเอทสึโฮแลวสามารถขอพรให
สุขภาพแข็งแรงอายุยืน มีเงินทองใชไมขาดสาย

สถานที่ใกลเคียง

Ariake, Kanonji, Kagawa
+81-875-23-3933
(Kanonji City Commerce and Tourism Section)
http://www.city.kanonji.kagawa.jp/

รายละเอียด
เขาไดตลอดเวลา
(แสดงไฟไลทอัพ : ตั้งแตพระอาทิตย
ตกดิน - 22.00 น.)

ละติจูด 34.134143 ลองติจูด 133.642248
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

ไมมีวันหยุด
ฟรี

การเดินทาง

มี * จอดรถบัสขนาดใหญได

สถานีรถไฟเจอารคันองจิ
จากสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ
โดยรถไฟสายโยะซัง ประมาณ 50
นาที และจากสถานีรถไฟเจอารคันอง
จิ โดยรถยนต ประมาณ 5 นาที

มีหองน้ําสําหรับผูนั่งรถเข็น
Free Wifi : ศูนยขอมูลและ
ประชาสัมพันธภายในสวนสาธารณะ
โคโตฮิคิ

ซานุกิโทโยฮามะIC
จากซานุกิโทโยฮามะIC โดยรถยนต
ประมาณ 15 นาที

สื่อภาษาตางประเทศ : แผนพับและ
ปายแนะนํา (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน
แบบเต็มและยอ, ภาษาเกาหลี)

ทาอากาศยานทากามาทสึ
จากทาอากาศยานทากามาทสึ โดย
รถยนต ประมาณ 75 นาที

เขื่อนโฮเน็นอิเคะ SEI-spot004 / พิพิธภัณฑเทศกาลโจสะ SEI-spot003

ใชเวลา

30 - 90 นาที

ชวงเวลาที่ดีที่สุด ตลอดทั้งป
พื้นที่ใหเที่ยวชม

ภายนอก

หมายเหตุ
Kagawa Prefecture Tourism Association

SEI-spot002
SHOUNAI HANTOU [Mitoyo]

荘内半島

คาบสมุทรโชไน

Takuma, Mitoyo, Kagawa
+81-875-56-5880 (Mitoyo Tourism Association)
http://www.mitoyo-kanko.com/

ทุ่งดอกไม้นานาพันธุอ์ ันแสนงดงามราวกับพรมผืนใหญ่หลากสีจากธรรมชาติ

แนะนาสถานที่

พิกัด

คาบสมุทรทางตะวันตกของคางาวะ ติด
กับทะเลทั้ง 3 ฝั่ง ใจกลางมีภเู ขาชิอุเดะ
ทอดตัวเป็นแนวยาว
"ภูเขาชิอุเดะ" สถานที่ยอดนิยมสาหรับผู้
หลงใหลในความงามดอกไม้ ในเดือนเมษายน
ดอกซากุระจะบานสะพรั่งย้อมภูเขาเป็นสี
ชมพูดูอ่อนโยน และเดือนพฤษภาคมถึง
มิถุนายนดอกไฮเดรนเยียหลากสียืนชูช่อล้อลม
ในฤดูร้อน อีกทั้งด้านบนยอดเขายังเป็นจุดชม
วิวที่สามารถทอดสายตาทัศนาความงามของ
ทะเลในเซโตะ ยิ่งในยามพระอาทิตย์ตกดินน้า
ทะเลทอประกายระยิบระยับ สะกดสายตาให้
จ้องมอง
"สวนดอกไม้อุราชิมะ" ทุ่งดอกมากาเร็ต
ดอกดาวเรืองฝรั่ง และดอกคอสมอสที่สลับ
หมุนเวียนออกมาอวดโฉมให้ได้ชม
ว่ากันว่าบริเวณคาบสมุทรโชไนเป็นบ้าน
เกิดของอุราชิมะทาโร่ บริเวณแถบนี้จึงมี
สถานที่ยอดนิยมที่เกี่ยวข้องกับนิทานพื้นบ้าน
อุราชิมะทาโร่ให้ได้แวะเวียนไปตามรอยกัน

รายละเอียด

ละติจูด 34.244705 ลองติจูด 133.595636

สามารถเข้าชมได้ตลอด

ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได้
ผ่านแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

ไม่มีวนั หยุด
ฟรี

การเดินทาง

ประมาณ 20 คัน
* ทางเข้าสวนดอกไม้อุราชิมะ, เลียบ
ไปตามถนน

สถานีรถไฟเจอาร์ทาคุมะ
จากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ
โดยรถไฟสายโยะซัง ประมาณ 50
นาที และจากสถานีรถไฟเจอาร์ทาคุ
มะ โดยแท็กซี่ ประมาณ 20 นาที

มีตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ท่าเรือฮาโกะ
อุระ, หาดโอฮามะ และหาดนิโระฮามะ
เป็นต้น

ซานุกโิ ทโยนากะIC

Free Wifi : ในศูนย์จัดแสดงร่องรอย
อารยธรรมโบราณที่ภเู ขาชิอุเดะ

จากซานุกิโทโยนากะIC โดยรถยนต์
ประมาณ 30 นาที

สื่อภาษาต่างประเทศ : แผ่นพับ
(ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน)

ท่าอากาศยานทากามาทสึ
จากท่าอากาศยานทากามาทสึ โดย
รถยนต์ ประมาณ 40 นาที

ใช้เวลา

60 - 120 นาที

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด พ.ค., ต.ค., พ.ย.
พื้นที่ให้เที่ยวชม
สถานที่ใกล้เคียง

จุดพักรถฟุเระไอพาร์คมิโนะ MIC-spot004 / ร้านราเม็งฮะมันโดะ KAG-rame005
ร้านอุไมมงยะ ฮามะไคโด สาขาทะโดทสึ KAG-izak002

นอกอาคาร

หมายเหตุ
Kagawa Prefecture Tourism Association

SEI-spot003
CHOUSA KAIKAN [Kanonji]

ちょうさ会館

พิพิธภัณฑ์เทศกาลโจสะ

982-1 Himehama, Toyohama, Kanonji, Kagawa
+81-875-52-5500
http://www.chohsa.jp/kaikan.htm

แหล่งเรียนรู้ทสี่ ัมผัสได้ถึงความรู้สึกและบรรยากาศอันแท้จริงของเทศกาลทีส่ ืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

แนะนาสถานที่

พิกัด

"โจสะ" หมายถึง เสลี่ยงขนาดใหญ่ที่บรรทุกกลอง
ไทโกะและของต่าง ๆ ที่ใช้ตกแต่งหรืออีกชื่อหนึ่ง
เรียกว่า “ไทโกะได”
เทศกาลโจสะเป็นประเพณีที่ทาสืบต่อกันมาตั้งแต่
สมัยเอโดะ มักจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี
“คาคิครุ าเบะ” การยกโจสะหนักหลายตันขึ้นลง
ขยับซ้ายขวาตามจังหวะกองไทโกะตามแบบฉบับ
ของแต่ละหมู่บา้ น เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน
ครื้นเครงไม่ควรพลาด
ภายในพิพธิ ภัณฑ์จดั แสดงประวัตคิ วามเป็นมาของ
เทศกาล นาเสนอผ่านภาพถ่าย ภาพประกอบ และ
เสียงเพลงประกอบอีกด้วย ใจกลางพิพธิ ภัณฑ์มี
จอภาพขนาด 300 นิ้วที่ฉายวิดโี อเล่าเรื่องราวที่มาที่
ไปของเทศกาล และภาพบรรยากาศการแข่งขันของ
แต่ละท้องที่ที่มาประชันกัน ไม่เพียงในจอสี่เหลี่ยม
ที่นี่ได้จดั แสดงโจสะของจริงให้ได้ชื่นชมความ
อลังการอีกด้วย หรือใครอยากรู้ว่าโจสะหนักขนาด
ไหนก็สามารถทดลองยกเครื่องวัดน้าหนักจาลองได้
และเพลิดเพลินกับการทดลองตีกองไทโกะตาม
จังหวะ
เรียนรู้สว่ นประกอบของโจสะ งานฝีมอื ดั้งเดิมที่
สืบทอดกันมายาวนาน อาทิ ของประดับตกแต่งสี
ทอง ลวดลายที่คอ่ ย ๆ ปักอย่างบรรจงจนเป็นรูป
มังกรที่แสดงอารมณ์และความรู้สกึ ได้อย่างชัดเจน
เป็นต้น บริเวณชั้น 2 เสื้อฮับปิหรือเสื้อคลุมที่ใส่
ในช่วงเทศกาล และโคมไฟที่คอยส่องสว่างได้จดั
แสดงเอาไว้ให้ผู้ที่สนใจเข้าชม ที่นี่จงึ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่สามารถมาสนุกกันได้ทั้งครอบครัว

ละติจดู 34.084541

สถานที่ใกล้เคียง

รายละเอียด
ลองติจดู 133.644109

ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่
เชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบทีต่ งั้ ได้ผ่าน
แอปพลิเคชันแผนทีใ่ นโทรศัพท์ เป็นต้น

การเดินทาง
สถานีรถไฟเจอาร์คนั องจิ
สถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ โดยรถไฟสาย
โยะซัง ประมาณ 50 นาที และจากสถานี
รถไฟเจอาร์คนั องจิ โดยรถยนต์ ประมาณ
15 นาที

9.30 - 17.00 น. (เข้าได้ถงึ 16.30 น.)
ทุกวันจันทร์ (หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเปิด
ให้บริการและหยุดในวันถัดไปแทน)
ผู้ใหญ่ 300 เยน, นักเรียนมัธยมฯ ปลาย 250 เยน,
นักเรียนประถมฯ และมัธยมฯ ต้น 150 เยน, อายุ
น้อยกว่าระดับประถมฯ ฟรี
*มีสว่ นลด 50 เยน สาหรับผู้ที่มาเป็นกลุ่มตั้งแต่ 20
ท่านขึ้นไป (ต้องจองล่วงหน้า)
มี *จอดรถบัสขนาดใหญ่ได้

โอโนะฮาระIC
จากโอโนะฮาระIC โดยรถยนต์ ประมาณ 2
นาที

มี
Free Wifi : ไม่มี

ท่าอากาศยานทากามาทสึ
จากท่าอากาศยานทากามาทสึ โดยรถยนต์
ประมาณ 1 ชั่วโมง

สื่อภาษาต่างประเทศ : แผ่นพับ (ภาษาอังกฤษ,
ภาษาจีน * สามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์หลักได้)
ใช้เวลา

30 - 60 นาที

ช่วงเวลาที่ดที ี่สดุ

ตลอดทั้งปี

พื้นที่ให้เที่ยวชม

ภายในอาคาร

หมายเหตุ

เซนิกาตะ ซุนาเอะ (สวนสาธารณะโคโตฮิคิ) SEI-spot001 / เขือ่ นโฮเน็นอิเคะ SEI-spot004

Kagawa Prefecture Tourism Association

SEI-spot004

HOUNEN IKE ENTEI [Kanonji]

豊稔池堰堤

Tanono, Onohara, Kanonji, Kagawa
+81-875-23-3943 (Kannoji City Education
department Cultural Promotion Division)
http://www.city.kanonji.kagawa.jp/

เขื่อนโฮเน็นอิเคะ

เขื่อนเกาแกที่มีรูปลักษณสงางามและนาเกรงขามราวกับปราสาทยุโรปในยุคกลาง

แนะนําสถานที่

พิกัด

เขื่อนขนาดใหญตั้งอยูระหวางเทือกเขาทาง
ตะวันตกของคางาวะ รูปลักษณที่นาเกรงขามเหมือน
ปราสาทยุโรปในยุคกลาง กอสรางแบบมัลติอารชโดย
ใชคอนกรีตทั้งหมด สูง 30.4 เมตร ยาว 145.5 เมตร
เขื่อนนี้กักเก็บน้ําจากแมน้ําคุนิตะกาวะที่ไหลจาก
เทือกเขาซานุกิในฤดูฝน เพื่อใชทําการเกษตรในฤดูแลง
ซึ่งชวยทําใหผลผลิตทางการเกษตรของชาวคางาวะดี
มากขึ้น ประสบปญหานอยลง
เขื่อนสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1926 กวา 90 ปที่เขื่อน
ยังคงยืนหยัดอยางเขมแข็งในแตละฤดูที่ผันเปลี่ยนไป
ความงามที่ไดรับการแตงแตมจากธรรมชาติโดยรอบ
ทั้งภูเขา แมกไมนานาพันธุ ใหผูมาเยือนไดมาพักผอน
ผอนคลาย ชมความงามที่ปรากฏตอสายตา ซากุระ
ที่มาในฤดูใบไมผลิ ใบไมสีแดงในฤดูใบไมรวง และ
เสียงน้ําสายน้ําที่ไหลออกมาจากปลองปลอยน้ําของ
เขื่อน เหมือนมังกรสีดําที่กําลังผงาดพนน้ําแทนไฟ ไป
ทั่วบริเวณ เสียงน้ําไหลราวกับการคืนชีวิตชีวาใหกับ
ธรรมชาติ แมกไม และพืชผลทางการเกษตร
รูปลักษณของเขื่อนที่งดงามเปนสิ่งที่ทรงคุณคา
อยางมากในหนาประวัติศาสตรของวิศวกรรมโยธา
และการเกษตร จนในวันที่ 19 ธันวาคม ป ค.ศ. 2006
เขื่อนโฮเน็นอิเคะ ไดรับยกยองใหเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของญี่ปุน ในสาขาสิ่งกอสราง
ในชวงฤดูรอนจะมีนักทองเที่ยวทั้งในและตางถิ่น
เดินทางมาชมความองอาจและสงางามของมังกรดํา
“เขื่อนโฮเน็นอิเคะ”

สถานที่ใกลเคียง

รายละเอียด

ละติจูด 34.041833

ลองติจูด 133.684508

สามารถเขาชมไดตลอด

ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่เชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งไดผานแอปพลิเคชัน
แผนที่ในโทรศัพท เปนตน

ไมมีวันหยุด
ฟรี

การเดินทาง

มี

สถานีรถไฟเจอารคันองจิ

มี

จากสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ โดยรถไฟสาย
โยะซัง ประมาณ 50 นาที และจากสถานีรถไฟ
เจอารคันองจิ โดยรถยนต ประมาณ 20 นาที

Free Wifi : ไมมี
สื่อภาษาตางประเทศ : แผนพับ
(ภาษาอังกฤษที่ศูนยขอมูลและบริการ
นักทองเที่ยวเมืองคันองจิ)

โอโนะฮาระIC
จากโอโนะฮาระIC โดยรถยนต ประมาณ 17 นาที

ใชเวลา

30 - 60 นาที

ชวงเวลาที่ดีที่สุด

ตลอดทั้งป

ทาอากาศยานทากามาทสึ

พื้นที่ใหเที่ยวชม

ภายนอกอาคาร

จากทาอากาศยานทากามาทสึ โดยรถยนต
ประมาณ 75 นาที

หมายเหตุ

พิพิธภัณฑเทศกาลโจสะ SEI-spot003 / เซนิกาตะ ซุนาเอะ (สวนสาธารณะโคโตฮิคิ) SEI-spot001

Kagawa Prefecture Tourism Association

MIC-spot001

MICHINOEKI SETOOOHASHI KINEN KOUEN [Sakaide]

道の駅

จุดพักรถพิพิธภัณฑสะพานเซโตะโอฮาชิ
สวนขนาดใหญที่สามารถชมความงามของสะพานเซโตะโอฮาชิ สะพาน 2 ชั้นที่ยาวที่สุดในโลกไดอยางใกลชิด

แนะนําสถานที่

พิกัด

สวนขนาดใหญภายในเปนที่ตั้งของพิพิธภัณฑ
สะพานเซโตะโอฮาชิ พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร
เกี่ยวกับเรื่องราวของ “สะพานเซโตะโอฮาชิ” สะพาน
สองชั้นที่ยาวที่สุดในโลก ดวยความยาว 13.1
กิโลเมตร ดานบนเปนถนนสําหรับรถยนต สวน
ดานลางนั้นเปนรางสําหรับรถไฟเจอาร
อาคารสีน้ําตาลเขมรูปทรงแปลกตา ภายในจัด
แสดงเรื่องราวที่มาหรือสาเหตุของการกอสรางสะพาน
วิธีและวัสดุกอสราง แสดงใหเห็นความเปนเลิศ
ทางดานวิศวกรรมของญี่ปุน
บริเวณพื้นที่รอบพิพิธภัณฑมีอาคารและพื้นที่
สําหรับทํากิจกรรมตาง ๆ อาทิ น้ําพุที่สูงต่ําไมเทากัน
ซึ่งหากมองดี ๆ จะพบวาจําลองมาจากลักษณะของ
สะพานเซโตะโอฮาชิ อีกทั้งยังมีสนามกีฬาขนาดยอม
และสนามกอลฟ ที่ไดรับความนิยมในหมูผูชื่นชอบกีฬา
นอกจากนี้ภายในสวนยังมีงานศิลปะขนาดใหญ
ผลงานของมายุกิ นากาเระ ศิลปนประติมากรรม
ระดับโลก และมีอุโมงคน้ําตกคุกุริที่มีเสนรอบวง 50
เมตร ใหไดนั่งชมสวนพลางฟงเสียงน้ําตก ใกล ๆ กัน
มีพิพิธภัณฑศิลปะฮิกาชิยามะไคอิเซโตะอุจิ ที่จัด
แสดงผลงานภาพวาดของไคอิ ฮิกาชิยามะ และเซโตะ
โอฮาชิ ทาวเวอรสูง 108 เมตรที่จะไดชมวิวทะเลในเซ
โตะสีครามตัดกับสะพานเซโตะโอฮาชิสีขาวในมุมมอง
360 องศา

สถานที่ใกลเคียง

瀬戸大橋記念公園

6-13 Bannosumidori, Sakaide, Kagawa
+81-877-45-2344
http://www.setoohhashi.com/

รายละเอียด
ภายในสวนสามารถเขาชมไดตลอด,
พิพิธภัณฑสะพานเซโตะโอฮาชิ 9.00 17.00 น. (เขาไดถึง 16.30 น.)

ละติจูด 34.352725 ลองติจูด 133.826107
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งไดผาน
แอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

ทุกวันจันทร (หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ
จะเปดใหบริการและหยุดในวันถัดไปแทน),
29 - 31 ธ.ค.

การเดินทาง

ฟรี

สถานีรถไฟเจอารซากาอิเดะ
จากสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ โดย
รถไฟเจอารมารีนไลนเนอร สายโยะซัง
ประมาณ 15 นาที และจากสถานีรถไฟเจ

ประมาณ 450 คัน สามารถจอดรถบัส
ขนาดใหญได
* ปด 17.30 น. (ฤดูรอน 19.30 น.)

ซากาอิเดะIC

ในสวนและพิพิธภัณฑ

จากซากาอิเดะIC โดยรถยนต ประมาณ
20 นาที

Free Wifi : มี
สื่อภาษาตางประเทศ : แผนพับและเว็บไซต
(ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนตั้วเต็มและตัวยอ
* สวนหนึ่ง)

ทาอากาศยานทากามาทสึ
มีรถบัสลีมูซีนไปยังสถานีรถไฟเจอารซา
กาอิเดะ ประมาณ 50 นาที และจาก
สถานีรถไฟเจอารซากาอิเดะ โดยรถยนต
หรือรถบัส ประมาณ 20 นาที

ใชเวลา

30 - 120 นาที

ชวงเวลาที่ดีที่สุด

ตลอดทั้งป

พื้นที่ใหเที่ยวชม

ทั้งในและนอกอาคาร

หมายเหตุ

รานเครื่องใชไฟฟายามาดะ เทคแลนด สาขาซากาอิเดะ KAG-elec002 / วะโชขุไดนิ่ง B-Dine KAG-dini003 / รานรานเสื้อผาแกรนดแพทช KAG-spor002

Kagawa Prefecture Tourism Association

MIC-spot002

MICHINOEKI TSUDANOMATSUBARA [Sanuki]

道の駅

จุดพักรถทสึดะโนะมัตสึบาระ

จุดชมวิวที่แสนงดงามทามกลางตนสนเขียวขจีบนหาดทรายสีขาวนวล

แนะนําสถานที่

พิกัด

จุดพักรถที่อยูในบริเวณสวนสนทสึดะโนะมัตสึ
บาระที่มีทัศนียภาพงดงาม น้ําทะเลสีฟาครามตัดกับ
หาดทรายสีขาวรายลอมดวยสนสีเขียวอายุกวา 600
ป ซึ่งไดรับเลือกเปน 1 ใน 100 หาดที่สวยที่สุดใน
ญี่ปุน
ในสมัยเอโดะนั้นมีการปลูกตนสนดําเปนแนวยาว
เพื่อปองกันศาลเจาอิวาชิมิซุฮาจิมังจากลมทะเล
ตอมาพื้นที่แหงนี้เปนสวนหนึ่งของอุทยานแหงชาติ
ทางทะเลเซโตะไนไก และเปนสวนสาธารณะของ
จังหวัดชื่อวา “สวนสาธารณะคินริน”
ในฤดูรอนที่นี่จะคราคร่ําไปดวยผูคนที่มาคลาย
รอนริมทะเล ในแตละปมีผูมาเยือนมากถึง 130,000
คน
นอกจากนี้ที่นี่ยังเปนสถานที่ซึ่งเปยมไปดวยความ
เชื่อ ภายในสวนมีสะพานอยู 2 แหง คือ “มิไอบาชิ
เดะไอบาชิ” และ “โอเนไกบาชิคานาเอะบาชิ”
ความพิเศษของ 2 สะพานนี่คือขาไปและขากลับเมื่อ
ขามสะพานชื่อสะพานจะเปลี่ยนไป อีกทั้งที่นี่ยังมีตน
สนอายุเกาแก 2 ตนที่เคียงขางกันมานานหลายรอยป
รากของทั้งสองประสานกันเปนหนึ่งเดียวจึงไดชื่อวา
“ตนสนแหงความรัก” ที่นี่จึงเปนสถานที่ยอดนิยมที่
มักมีผูเดินทางมาขอพรเรื่องความรักอยูเสมอ
สถานที่ใกลเคียง

津田の松原

103-3 Tsuda, Tsuda, Sanuki, Kagawa
+81-879-42-5520
http://www.sanuki-sa.jp/station/

รายละเอียด

ละติจูด 34.285273ลองติจูด 134.253247
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้ง
ไดผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

การเดินทาง
ทสึดะฮิกาชิIC

จากทสึดะฮิกาชิIC โดยรถยนต
ประมาณ 5 นาที

ทาอากาศยานทากามาทสึ
จากทาอากาศยานทากามาทสึ โดย
รถยนต ประมาณ 50 นาที

อาคาร 9.00 - 17.00 น.
รานอุดง 10.00 - 15.00 น.
ไมมีวันหยุด
(รานจําหนายของฝากและรานอุ
ดงหยุดทุกวันที่ 1 ม.ค.)
รถขนาดใหญ 4 คัน, รถขนาด
ทั่วไป 75 คัน และที่จอดรถ
สําหรับผูนั่งรถเข็น 2 คัน
อิสระ
มี
Free Wifi : ไมมี
สื่อภาษาตางประเทศ : ไมมี
หมายเหตุ

สวนสาธารณะโอกุชิ TOU-spot003 / จุดพักรถมิโระคุ MIC-spot008
Kagawa Prefecture Tourism Association

MIC-spot003

MICHINOEKI KOTOHIKI [Kanonji]

道の駅

จุดพักรถโคโตฮิคิ
ผลงานทรงพลังที่เนรมิตทรายสีขาวใหเปนรูปเหรียญคังเอทสึโฮสมัยเอโดะขนาดใหญ

แนะนําสถานที่

รายละเอียด
เขาไดตลอดเวลา
(แสดงไฟไลทอัพ : ตั้งแตพระ
อาทิตยตกดิน - 22.00 น.)

ละติจูด 34.134143 ลองติจูด 133.642248
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

ไมมีวันหยุด

การเดินทาง

ฟรี

สถานีรถไฟเจอารคันองจิ

มี
* จอดรถบัสขนาดใหญได

จากสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ โดย
รถไฟสายโยะซัง ประมาณ 50 นาที
และจากสถานีรถไฟเจอารคันองจิ โดย
รถยนต ประมาณ 5 นาที

มีหองน้ําสําหรับผูนั่งรถเข็น
Free Wifi : ศูนยขอมูลและ
ประชาสัมพันธภายใน
สวนสาธารณะโคโตฮิคิ

ซานุกิโทโยฮามะIC
จากซานุกิโทโยฮามะIC โดยรถยนต
ประมาณ 15 นาที

ทาอากาศยานทากามาทสึ
จากทาอากาศยานทากามาทสึ โดย
รถยนต ประมาณ 75 นาที

สถานที่ใกลเคียง

Ariake, Kanonji, Kagawa
+81-875-23-3933
(Kanonji City Commerce and Tourism Section)
http://www.city.kanonji.kagawa.jp/

พิกัด

ดานหนึ่งของหาดอาริอาเกะหาดทรายสีขาวที่
เลียบไปตามทะเลในเซโตะ เปนที่ตั้งของ
สวนสาธารณะโคโตฮิคิซึ่งภายในมีงาน
ประติมากรรมชิ้นเอกขนาดใหญประมาณ 48
เฮกตาร รายลอมดวยตนสนดําที่ชวยขับให
ผลงานชิ้นนี้โดดเดนขึ้นมา
เหรียญคังเอทสึโฮที่ใชซื้อขายในสมัยเอโดะ
ประติมากรรมทรายรูปเหรียญกวางจากทิศ
เหนือจรดทิศใตประมาณ 90 เมตร ความยาว
จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกประมาณ
122 เมตร และมีเสนรอบวงประมาณ 345 เมตร
สรางขึ้นมาเมื่อป ค.ศ. 1633 เมื่อชาวบานรู
ขาววาไดเมียวหรือผูครองแควนสมัยนั้นจะ
เดินทางมา ชาวบานจึงรวมมือกันกอทรายให
เปนรูปเหรียญซึ่งใชเวลาสรางเพียงคืนเดียว
เทานั้น วากันวาใครที่เดินทางมาชมเหรียญคัง
เอทสึโฮแลวสามารถขอพรใหสุขภาพแข็งแรง
อายุยืน มีเงินทองใชไมขาดสาย

ことひき

เขื่อนโฮเน็นอิเคะ SEI-spot004 / พิพิธภัณฑเทศกาลโจสะ SEI-spot003

สือภาษาตางประเทศ : แผนพับ
และปายแนะนํา (ภาษาอังกฤษ,
ภาษาจีนแบบเต็มและยอ, ภาษา
เกาหลี)
ใชเวลา
30 - 90 นาที
ชวงเวลาที่ดีที่สุด

ตลอดทั้งป

พื้นที่ใหเที่ยวชม

ภายนอก

หมายเหตุ
Kagawa Prefecture Tourism Association

MIC-spot004

MICHINOEKI FUREAIPAKU MINO [Mitoyo]

道の駅

จุดพักรถฟุเระไอพารคมิโนะ

จุดพักรถที่รวบรวมบอออนเซ็น ที่พัก และสนามเด็กเลนขนาดใหญใหไดเพลิดเพลินกันทุกวัย

แนะนําสถานที่

พิกัด

แหลงรวมความสุขสนุกสนานที่ทุกคนจะ
ไดมาผอนคลาย สนามหญาขนาดใหญ, สระ
วายน้ําออนเซ็น, บอออนเซ็นกลางแจง และที่
พักใหไดเขามาพักผอน
บอออนเซ็นธรรมชาติ “ไดชิโนะยุ” ที่รวบ
รวบออนเซ็นหลากรูปแบบไวที่นี่ที่เดียวทั้งบอ
ออนเซ็นทั่วไป ออนเซ็นที่มีฟองคลื่นออนเซ็น
น้ําวน ออนเซ็นนอน ออนเซ็นบําบัด ออ
นเซ็นกลางแจง ซาวนา และสระวายน้ํา
อุณหภูมิปกติ ซึ่งลวนเปนบอน้ําพุรอนอัล
คาไลนที่ดีตอสุขภาพผิว นอกจากนี้ที่นี่ยังมี
รานอาหาร ที่พัก สปาเสริมความงาม และ
สถานที่จัดงานเลี้ยง
บริเวณสนามหญามีเครื่องเลนมากมาย
ทั้งสะพานแขวน สะพานซิกแซก และอุโมงค
ตาขาย โรลเลอรสไลดที่ยาวกวา 115 เมตร ที่
ใหไดไหลไปตามทางก็สนุกตื่นเตนไมแพกัน
รานจําหนายผลิตภัณฑทองถิ่น ผักผลไม
ที่ปลูกในทองถิ่น ลิ้มรสหวานอมเปรี้ยวของ
ซอฟทครีมบอยเซนเบอรรีที่ขายเฉพาะที่จุด
พักรถแหงนี้เทานั้น

สถานที่ใกลเคียง

ふれあいパークみの

74 Omi, Mino, Mitoyo, Kagawa
+81-875-72-2601
http://iyadani.sun-age.or.jp/

รายละเอียด

ละติจูด 34.226349 ลองติจูด 133.722856
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

การเดินทาง

บอออนเซ็นอิยาดะนิออนเซ็นไดชิ
10.00 - 23.30 น.
รานขายของฝาก 8.30 - 17.00 น.
รานกาแฟ 9.00 - 14.00 น.

ทาอากาศยานทากามาทสึ

ไมมีวันหยุด
บอออนเซ็นอิยาดะนิออนเซ็นไดชิ :
ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน (ยกเวนเดือน
ส.ค., ธ.ค.)
รานกาแฟ : ทุกวันพุธ ยกเวนพุธที่ 2
ของเดือน

จากทาอากาศยานทากามาทสึ โดย
รถยนต ประมาณ 55 นาที

รถขนาดใหญ 10 คัน, รถขนาดทัวไป
200 คัน, ที่จอดรถสําหรับผูนั่งรถเข็น

มิโตโยะทตซากะIC
จากมิโตโยะทตซากะIC โดยรถยนต
ประมาณ 7 นาที

รานราเม็งฮะมันโดะ KAG-rame005 / รานเนื้อยางมัตซึสะกะ สาขาโคคุโด KAG-yaki005

อิสระ
มี
Free Wifi : ไมมี
สื่อภาษาตางประเทศ : ไมมี
หมายเหตุ ผูที่มีรอยสักไมสามารถเขาไปใช
บริการแชออนเซ็นได
Kagawa Prefecture Tourism Association

MIC-spot005

MICHINOEK SHODOSHIMA ORIBU KOUEN [Shodoshima]

道の駅

1941-1 Nishimura, Shodoshima, Shozu,
Kagawa
+81-879-82-2200
http://www olive-pk jp/

จุดพักรถสวนมะกอก โชโดะชิมะ

เยือนถิ่นดินแดนมะกอกของญี่ปุน ทามกลางบรรยากาศเมดิเตอรเรเนียน

แนะนําสถานที่

พิกัด

เกาะโชโดะชิมะ “Olive Island” พื้นที่
แรกและพื้นที่หลักที่ปลูกมะกอกสงออกขาย
ทั่วญี่ปุน
สวนมะกอกขนาดใหญตั้งอยูบนเนินสูงที่
มองเห็นทะเลในเซโตะ ภายในสวนมีตน
มะกอกกวา 2,000 ตน สมุนไพรมากกวา 130
ชนิด ตนมะกอกสีเขียวขจีตัดกับทองฟาสี
คราม สวนสมุนไพรที่สงกลิ่นหอมอบอวลไป
ทั่วบริเวณ และภายในสวนมีคาเฟและราน
ขายของที่ระลึก “โคริโคะ” ที่เคยเปนสถานที่
ถายทําภาพยนตรเรื่อง “KiKi s Delivery
Service" ใหไดเลือกซื้อสมุนไพรอบแหง และ
ชาสมุนไพร
ไฮไลทของที่นี่ กังหันลมสีขาวที่ตั้งอยูบน
เนินตัดกับหญาสีเขียว ทะเลและทองฟาสี
คราม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกที่พลาด
ไมไดอยางตามหาใบมะกอกรูปหัวใจ
กอนกลับอยาลืมซื้อของฝากมากมาย
เกี่ยวกับมะกอก ทั้งสําหรับรับประทาน หรือ
ครีมบํารุงผิว และตุกตามะกอก เปนตน

小豆島オリーブ公園

รายละเอียด

ละติจูด 34.472875

ลองติจูด 134.273684

พิพิธภัณฑมะกอก 8.30 - 17.00 น.,
บอออนเซ็น 12.00 - 21.00 น.

ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

ไมมีวันหยุด (บอออนเซ็นไมเปด
ใหบริการทุกวันพุธ)

การเดินทาง

ฟรี

ทาเรือคุสะคาเบะ

จากทาเรือทากามาทสึ โดยเรือเฟอรรี่ที่
ไปยังทาเรือคุสะคาเบะ ประมาณ 60
นาที และจากทาเรือคุสะคาเบะ โดย
รถยนตประมาณ 4 นาที (โดยรถบัสสาย
ที่ไปทาเรือโทโนโชะ ประมาณ 4 นาที
ลงปายรถบัสโอลีฟโคเอ็นกุจิ แลวเดินตอ
ประมาณ 5 นาที)

200 คัน
* จอดรถบัสขนาดใหญได
ภายในสวนและในอาคาร
(มีหองน้ําสําหรับผูนั่งรถเข็น)
Free Wifi : มี
สื่อภาษาตางประเทศ : แผนพับ
(ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนตัวเต็ม,
ภาษาเกาหลี) * สามารถดาวนโหลด
ไดจากเว็บไซตหลัก

จากทาอากาศยานทากามาทสึ
มีรถบัสลีมูซีนไปยังสถานีรถไฟเจอารทา
กามาทสึ ประมาณ 45 นาที และเดินไป
ยังทาเรือประมาณ 5 นาที
และจากทาเรือทากามาทสึ (กรุณาดู
ดานบน)

ใชเวลา

60 - 120 นาที

ชวงเวลาที่ดีที่สุด กลางเดือน ต.ค. - พ.ย.
พื้นที่ใหเที่ยวชม ทั้งในและนอกอาคาร

สถานที่ใกลเคียง

หุบเขาคังคะเค SYO-spot001 / รานทสึคุดานิยะซัง สาขา 2 KAG-take001 /
เฮิรบคาเฟโอลิเวียซ KAG-cafe005

หมายเหตุ
Kagawa Prefecture Tourism Association

MIC-spot006

MICHINOEKI SYODOSHIMA FURUSATOMURA [Shodoshima]

道の駅

จุดพักรถหมูบานฟุรุซาโตะมุระ

จุดพักรถที่มีสิ่งอํานายความสะดวกครบวงจร และกิจกรรมใหเขารวมมากมาย

แนะนําสถานที่

พิกัด

แหลงรวมความสุขสนุกสนาน ทั้งลานตั้ง
แคมป, สระวายน้ํา, สนามเทนนิส, สนามกีฬา,
โรงยิม พรอมทั้งกิจกรรมแอดเวนเจอร
ทามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ อยาง
ลองเรือแคนูและตกปลา เปนตน ทั้งยังมี
พิพิธภัณฑศิลปะอิเคดะที่จัดแสดงผลงาน
ศิลปะสมัยใหมใหเขาชมอีกดวย
พลาดไมไดกับกิจกรรมทําเทะโนเบะโซเม็ง
เสนโซเม็งที่ยังคงทําดวยมือทุกขั้นตอนเหมือน
ในสมัยกอน เพลิดเพลินกับซอฟทครีมซุโม
โมะสีชมพูหอมกลิ่นพีชชื่นใจ โซเม็ง โคะบิกิอุ
ดงที่มุมอาหาร กอนกลับอยาลืมซื้อของฝาก
ของดีของดังของเกาะโชโดะชิมะ อยาง
ผลิตภัณฑจากมะกอก โชยุ และทสึคุดานิ ติด
ไมติดมือกลับไปเปนของฝาก
ภายในหมูบานฟุรุซาโตมุระมีโรงแรมโคคุ
มินชุคุชะ โชโดะชิมะ และโรงแรมฟุรุซาโตะโซ
เปดใหนักทองเที่ยวเขาพักเพื่อจะไดสนุกกับ
กิจกรรมในหมูบานฟุรุซาโตะมุระไดอยางเต็มที่
โดยไมตองเรงรีบ

สถานที่ใกลเคียง

小豆島ふるさと村

2084-1 Murou, Shodoshima, Shozu, Kagawa
+81-879-75-2266
http://www.shodoshima.jp/

รายละเอียด

ละติจูด 34.471215 ลองติจูด 134.236222
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้ง
ไดผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

การเดินทาง

ทาเรืออิเคดะ
จากทาเรือทากามาทสึ โดยเรือเฟอร
รี่ ประมาณ 60 นาที และจากทาเรือ
อิเคดะ โดยรถยนต ประมาณ 5 นาที

สามารถเขาชมไดตลอด
รานคาและรานกาแฟ 8.30 - 17.30 น.
(ในบางฤดูเปดใหบริการถึง 17.00 น.)
รานคาและรานกาแฟ : ไมมีวันหยุด
โรงโซเม็งเทะโนเบะ โซเม็งคัง : ทุกวัน
จันทร (แตเดือน ม.ค. - ก.พ. หยุดทุกวัน
อาทิตย)
รถขนาดใหญ 4 คัน, รถขนาดทั่วไป 45
คัน, ที่จอดรถสําหรับผูนั่งรถเข็น 2 คัน
โดยอิสระ

ทาอากาศยานทากามาทสึ

มี

มีรถบัสลีมูซีนไปยังหนาสถานีรถไฟ
เจอารทากามาทสึ ประมาณ 45
นาที จากสถานีเจอารทากามาทสึ
ไปยังทาเรือทากามาทสึ ประมาณ 5
นาที และโดยสารเรือเฟอรรี่เพื่อไป
ยังเกาะโชโดะชิมะ

Free Wifi : มี

สวนมะกอก SYO-spot002 / แองเจิล โรด SYO-spot003

สื่อภาษาตางประเทศ : แท็บเล็ต
(ภาษาอังกฤษ), พนักงานตอนรับและ
เจาหนาที่ (สามารถพูดภาษาอังกฤษได
เล็กนอย)
หมายเหตุ

Kagawa Prefecture Tourism Association

MIC-spot007

MICHINOEKI SORANOYUME MOMINOKI PAKU [Mannou]

จุดพักรถโซระโนะยูเมะโมะมิโนะคิพารค

ดื่มด่ํากับรสชาติอาหารที่ใชวัตถุดิบจากทองถิ่น

แนะนําสถานที่

พิกัด

จุดพักรถบนทางหลวงหมายเลข 32 ตั้งอยู
เลียบไปตามสันเขา “โมมิโนะคิโทเกะ” ซึ่งมีที่มา
จากสภาพของพื้นที่บริเวณนี้ที่มีตนสนโมมิ
จํานวนมาก
ดินแดนแหงประวัติศาตรการบินของญี่ปุน ที่
ซึ่งจูฮาจิ นิโนมิยะ ผูประดิษฐเครื่องบินลําแรก
ในญี่ปุน มีความคิดที่จะสรางเครื่องบินครั้งแรก
ใกล ๆ กันตื่นตาตื่นใจกับพิพิธภัณฑการบินนิโน
มิยะจูฮาจิ ที่จัดแสดงแบบจําลองเครื่องรอน
ขนาดเทาของจริงที่คุณนิโนมิยะออกแบบขึ้นมา
มุมรานจําหนายสินคาและของที่ระลึก
สามารถเลือกซื้อผักผลไมทองถิ่นและผลิตภัณฑ
แปรรูปอยางแยม ติดไมติดมือกลับไปเปนของ
ฝาก ลิ้มลองรสชาติของทองถิ่น “ทาเคะโทริเบน
โตะ” หรือขาวกลองหนอไมที่ใชวัตถุดิบตาม
ฤดูกาลเพื่อลิ้มรสชวงเวลาที่อรอยที่สุดของ
อาหาร หรือจะเลือกเปนอาหารชุดอยาง โซบะ
หรืออุดงหนาเนื้อที่ใชเนื้อวัวพันธุฮิมาวาริของ
เมืองมังโน
พลาดไมไดกับไอศกรีมที่ใชกลีบดอกหรือ
เมล็ดทานตะวันผลิตผลขึ้นชื่อของที่นี่เปน
สวนผสม สามารถลิ้มรสแปลกใหมไดเพียงที่นี่
เทานั้น
สถานที่ใกลเคียง

424-1 Oiage, Manno, Nakatado, Kagawa
+81-877-75-1994
https://www.skr.mlit.go.jp/road/rstation/stati
on/mominoki-park.html

รายละเอียด

ละติจูด 34.154898 ลองติจูด 133.821621
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

การเดินทาง
เซนทสึจิIC
จากเซนทสึจิIC โดยรถยนต ประมาณ
35 นาที

ทาอากาศยานทากามาทสึ

จากทาอากาศยานทากามาทสึ โดย
รถยนต ประมาณ 50 นาที

ชมบริเวณโดยรอบไดตลอด
รานจําหนายสินคาและผลิตผล
ทองถิ่นจูนัน : 8.00 - 18.00 น.
(ต.ค. - มี.ค. 8.00 - 17.30 น.)
ไมมีวันหยุด
(รานจําหนายสินคาและผลิตผล
ทองถิ่นจูนัน 31 ธ.ค. - 5 ม.ค.)
รถขนาดใหญ 6 คัน, รถขนาดทั่วไป
45 คัน, ที่จอดรถสําหรับผูนั่งรถเข็น
2 คัน
โดยอิสระ
มี
Free Wifi : ไมมี
สื่อภาษาตางประเทศ : ไมมี
หมายเหตุ

สวนซานุกิมังโน CHU-spot004 / รานอุดงโอกาตะยะ KAG-udon004 / จุดพักรถทาการะดะโนะซาโตะไซตะ MIC-spot014
Kagawa Prefecture Tourism Association

MIC-spot008

MICHINOEKI MIROKU [Sanuki]

道の駅

จุดพักรถมิโระคุ
แวะดื่มนมสดที่สงตรงจากฟารมในทองถิ่น เคียงกับขนมปงแสนอรอยยอดนิยม

แนะนําสถานที่

สถานที่ใกลเคียง

3298-1 Tomitanaka, Okawamachi, Sanuki, Kagawa
+81-879-43-0550
https://www.skr.mlit.go.jp/road/rstation/station/miroku.html

พิกัด

ติดกับสวนสาธารณะมิโระคุ เลียบไปตาม
ทางหลวงหมายเลข 10 เชื่อมเมืองทากามาทสึ
และจังหวัดโทคุชิมะ มีจุดพักรถแหงหนึ่งใหแวะ
ไปพักผอน นักทองเที่ยวสามารถขอขอมูล
สถานที่ทองเที่ยวภายในเมืองและของฝากขึ้น
ชื่อไดที่ศูนยขอมูลและบริการนักทองเที่ยวนี้
ชั้น 1 จําหนายเบเกอรี่หอมกรุนสไตลโฮ
มเมด นมวัวพันธุเจอรซี่ซานุกิรสเขมขนหอม
มันที่สงตรงจากฟารม ซอฟทครีมรสเลิศ
ไอศกรีมรสเยี่ยม และขนมปงกวา 40 ชนิดที่
เรียงรายใหเลือกซื้อ ชั้น 2 ลิ้มรสอาหารอิตา
เลียนรสดั้งเดิมที่ใชวัตถุดิบจากทองถิ่นตาม
ฤดูกาล อีกทั้งยังจําหนายผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
อยางน้ําผึ้งและกราโนลา
ดานหนามีรานจําหนายสินคาและผลิตผล
ทองถิ่นสามารถหาซื้อผักผลไมสดใหมจากสวน
ในฤดูใบไมผลิเพลิดเพลินกับความงามของ
ดอกไมนานาพันธุ ดอกแมกโนเลียสีขาวแซม
ชมพูชอโต ดอกบวยสีชมพูสด และดอกชิดาเระ
ซากุระมองดูคลายผามานผืนโตจากธรรมชาติ
สัมผัสความงามของมวลหมูดอกไมไดที่นี่

みろく

รายละเอียด

ละติจูด 34.258188 ลองติจูด 134.242467
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

การเดินทาง
ทสึดะฮิกาชิIC
จากทสึดะฮิกาชิIC โดยรถยนต
ประมาณ 15 นาที

ทาอากาศยานทากามาทสึ
จากทาอากาศยานทากามาทสึ โดย
รถยนต ประมาณ 45 นาที

สามารถเที่ยวชมโดยรอบไดตลอด
รานกาแฟ เปนตน 8.30 - 17.00 น.
รานขนมปง (ชั้น 1) 9.00 - 17.00 น.
รานอาหาร (ชั้น 2) 11.00 - 15.00 น.
ไมมีวันหยุด
รานกาแฟ เปนตน หยุดทุกวันพุธ
รถขนาดใหญ 4 คัน, รถขนาดทั่วไป
50 คัน, ที่จอดรถสําหรับผูที่นั่งรถเข็น
2 คัน
อิสระ
มี
Free Wifi : มี
สื่อภาษาตางประเทศ : ไมมี
หมายเหตุ

รานคาคิยากิ วาตานาเบะ KAG-saka001 / จุดพักรถนากาโอะ MIC-spot016 / จุดพักรถทสึดะโนะมัทสึบาระMIC-spot002
（公社）香川県観光協会

MIC-spot016

MICHINOEKI SHIONOE [Takamatsu]

道の駅

จุดพักรถชิโอะโนะเอะ

สถานที่พักผอนยอดนิยมหมูบานชิโอะโนะเอะออนเซ็นที่มีบอออนเซ็นเทาใหใชบริการฟรี

แนะนําสถานที่

พิกัด

จุดพักรถที่อยูใจกลางชิโอะโนะเอะออนเซ็น
สถานที่แชออนเซ็นยอดนิยม ตั้งอยูเลียบทาง
หลวงหมายเลข 193 เชื่อมจังหวัดคางาวะและ
โทคุชิมะ
ที่ศูนยแนะนํานักทองเที่ยวและจําหนาย
ผลิตภัณฑทองถิ่นชิโอะโนะเอะ จําหนาย “ไบ
ชิน” เครื่องปรุงรสแบบเฉพาะของชิโอะโนะเอะ
ที่สืบทอดกันมา ทําจากสมยุซุผสมกับพริก
ใกลกันมีพิพิธภัณฑศิลปะ ลานตั้งแคมป
สนามเทนนิส และฟารมเลี้ยงสัตวใหไดพักผอน
ทามกลางธรรมชาติที่งดงามตลอด 4 ฤดู
มีเรื่องเลาวาเมื่อครั้งที่พระคูไคผูกอตั้งนิกาย
ชินกงใชสถานที่แหงนี้ปฏิบัติธรรม ทานไดลงไป
แชน้ํารอนแลวปรากฏวาอาการเจ็บปวยกลับ
หายไป น้ําพุรอนแหงนี้จึงเปนที่รูจักอยาง
แพรหลายวารักษาโรคได
ที่นี่มีออนเซ็นเทาใหไดแชผอนคลายโดยไม
ตองเสียคาใชจาย แตหากใครพอมีเวลา แนะนํา
ใหแชบอออนเซ็น “เกียวคิโนะยุ” เพื่อใหรางกาย
ไดคลายความเหมื่อยลา ทามกลางธรรมชาติ
บรรยากาศสุดผอนคลาย

สถานที่ใกลเคียง

しおのえ

390-21 Kamihigashi, Yasuhara, Shionoe,
Takamatsu, Kagawa
+81-87-893-1378
https://www.skr.mlit.go.jp/road/rstation/stati

รายละเอียด

ละติจูด 34.170348 ลองติจูด 134.082047
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

8.00 - 19.00 น.
*เดือนพ.ย. - ก.พ. : 8.00 - 18.00 น.
ทุกวันอังคาร (หากตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษจะเปดใหบริการและหยุด
ในวันถัดไปแทน), 31 ธ.ค. - 2 ม.ค.

การเดินทาง
ทากามาทสึจูโอIC
จากทากามาทสึจูโอIC โดยรถยนต
ประมาณ 40 นาที

ทาอากาศยานทากามาทสึ
จากทาอากาศยานทากามาทสึ โดย
รถยนต ประมาณ 20 นาที

รถขนาดใหญ 2 คัน, รถขนาดทั่วไป
22 คัน, ที่จอดรถสําหรับผูนั่งรถเข็น
1 คัน
โดยอิสระ
มี
Free Wifi : ไมมี
สื่อภาษาตางประเทศ : ไมมี
หมายเหตุ

หมูบานชิโอะโนะเอะออนเซ็น KAG-area005
Kagawa Prefecture Tourism Association

MIC-spot010

MICHINOEKI TAKINOMIYA [Ayagawa]

道の駅

จุดพักรถทาคิโนะมิยะ
เยือนดินแดนบานเกิดอุดง ลองลิ้มชิมรสอุดงรสตนตําหรับและเพลิดเพลินกับกิจกรรมสนุกมากมาย

แนะนําสถานที่

พิกัด

จุดพักรถตั้งอยูบนทางหลวงหมายเลข 32
เลียบไปตามสวนสาธารณะทาคิโนะมิยะ จุด
ชมซากุระชื่อดังที่ไดรับเลือกเปน 1 ใน 100
จุดชมวิวของซานุกิ แหลงรวมสถานที่พักผอน
และศูนยบริการและแนะนํานักทองเที่ยว
วากันวาทาคิโนะมิยะนั้นเปน “ตนตําหรับ
ของอุดง” ภายในอาคารอุดงหรือ “อุดงไคคัง”
มีมุมใหไดชมกรรมวิธีการทําเสนอุดง และ
รานอาหารที่ใหไดลองลิ้มชิมรสอุดงรสตนตํา
หรับแสนอรอย และพลาดไมไดกับเมนู
เฉพาะที่หาลิ้มลองไดแคที่นี่อยาง “ไอศกรีม
ซานุกิอุดง” “ไอศกรีมอังโมจิโซนิ” และ “อุดง
เดอ กราแตง”
เพลิดเพลินกับกิจกรรมนาสนใจมากมาย
อาทิ “หองเรียนทําอุดง” ที่จะไดเรียนรูและ
ทดลองทําเสนอุดงดวยวิธีแบบดั้งเดิม แตตอง
จองลวงหนากอน 3 วัน และในเดือนธันวาคม
ถึงมิถุนายนเก็บสตรอวเบอรรีสด ๆ จากสวน
กอนกลับอยาลืมซื้อของฝากที่ผลิตและสง
ตรงจากทองถิ่น สินคาพื้นเมือง ผักผลไมและ
ชีส ใหไดซื้อติดไมติดมือกลับไปเปนของฝาก

1578 Takinomiya, Ayagawa, Ayauta, Kagawa
+81-87-876-5018
http://www.ryonan-udon.co.jp/
(เว็บไซตอาคารอุดง)

รายละเอียด

ละติจูด 34.249767 ลองติจูด 133.917379
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

การเดินทาง
ซากาอิเดะIC

จากซากาอิเดะIC โดยรถยนต
ประมาณ 30 นาที

ทาอากาศยานทากามาทสึ
จากทาอากาศยานทากามาทสึ โดย
รถยนต ประมาณ 25 นาที

เที่ยวชมโดยรอบไดตลอดเวลา
รานกาแฟ, รานจําหนายสินคาและ
ของที่ระลึก : 8.30 - 18.00 น. /
รานอาหาร : วันธรรมดา 10.00 15.00 น. / กิจกรรมทําอุดง : 9.30 11.00 น., 14.00 - 15.30 น.
(หยุดวันอังคาร, อาทิตย และวันหยุด
นักขัตฤกษ)
ไมมีวันหยุด
(* อาคารอุดง หยุดทุกวันอังคารที่ 1
และ 3 ของเดือน, รานอาหาร หยุด
ทุกวันอังคาร)
รถขนาดใหญ 5 คัน, รถขนาดทั่วไป
68 คัน, ที่จอดรถสําหรับผูนั่งรถเข็น 4
คัน
อิสระ
มี
Free Wifi : มี
สื่อภาษาตางประเทศ : ไมมี

สถานที่ใกลเคียง

滝宮

ธีมพารคนิวเรโอมะ เวิรล CHU-spot003 / รานราเม็งทาโสะกาเระ ทันเดมุ KAG-rame002

หมายเหตุ
Kagawa Prefecture Tourism Association

MIC-spot011

MICHINOEKI KOTONAMI [Mannou]

道の駅

จุดพักรถโคโตะนามิ

จุดพักรถที่มีบอออนเซ็นใหแชคลายความเหมื่อยลาตั้งอยูระหวางรอยตอใกลจังหวัดโทคุชิมะ

แนะนําสถานที่
จุดพักรถที่ตั้งอยูระหวางรอยตอจังหวัดคา
งาวะและโทคุชิมะ ภายในจุดพักรถมีบอออน
เซ็น “เอเปยมิคาโดะ” และรานขายสินคา
และผลิตภัณฑทองถิ่น “เซริวโนะซาโตะ”
เพลิดเพลินกับบอออนเซ็นที่คุณเก็นไน ฮิ
รากะ แพทยปรุงยาเลื่องชื่อสมัยเอโดะ ผูได
สมญานามวา “ดาวินชีของญี่ปุน” ที่มีบาน
เกิดอยูที่คางาวะ ไดบันทึกไววา “น้ําพุรอน
ราวกับหยาดน้ํานมที่ไหลมาจากกําแพงหินใน
ปาลึก...ผูคนในทองถิ่นตางพากันเรียกวา
น้ํานมของหิน สมบัติล้ําคาของชาวเมือง”
เตาหูและโออะเกะเตาหูทอดที่ทําใน
ทองถิ่น ซูชิ ขาวแดง ผักนานาชนิดที่ปลูกใน
ยานนี้ ไมเพียงแตไดรับความนิยมจากคนใน
ทองที่แตก็ไดรับความรักจากผูมาเยือนไมแพ
กัน พลาดไมไดกับไอศกรีมของทองถิ่น “คินา
โกะซอฟทไอซ” แมวาจะผานมาเนิ่นนานแต
ความนิยมก็ไมเคยตกลง
นอกจากนี้ยังมีงานไมสุดนารัก อยางพวง
กุญแจไมและที่หอยโทรศัพทใหซื้อเปนของที่
ระลึกหรือจะซื้อเปนของฝากก็ดี

พิกัด

ことなみ

2355-1 Kawahigashi, Manno, Nakatado,
Kagawa
+81-877-56-0015
http://e-mikado.jp

รายละเอียด

ละติจูด 34.095012 ลองติจูด 134.007496
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

การเดินทาง
มิมะIC
จากมิมะIC โดยรถยนต ประมาณ 15
นาที

ทาอากาศยานทากามาทสึ
จากทาอากาศยานทากามาทสึ โดย
รถยนต ประมาณ 30 นาที

สามารถเที่ยวชมโดยรอบไดตลอด
บอออนเซ็นเอเปยมิคาโดะ : 9.00 20.00 น.
ไมมีวันหยุด
บอออนเซ็นเอเปยมิคาโดะ :
วันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน
รถขนาดใหญ 5 คัน, รถขนาดทั่วไป
130 คัน, ที่จอดรถสําหรับผูที่นั่ง
รถเข็น 1 คัน
โดยอิสระ
มี
Free Wifi : ไมมี
สื่อภาษาตางประเทศ : ไมมี
หมายเหตุ

Kagawa Prefecture Tourism Association

MIC-spot012

UTAZU RINKAI KOUEN [Utazu]

うたづ臨海公園

สวนสาธารณะอุตะซุริงไคโคเอ็น

ดื่มด่ํากับบรรยากาศอันแสนงดงามทั้งในชวงกลางวันและยามพระอาทิตยกําลังจะลับขอบฟา

แนะนําสถานที่

พิกัด

สวนสาธารณะริมทะเลในเซโตะ ภายใน
สวนมีกิจกรรมและสิ่งที่นาสนใจมากมาย
อาคาร “อุตะซุอุมิโฮตารุ” ที่ดานลางมีราน
กาแฟและรานอาหารที่ใหเพลิดเพลินกับ
รสชาติของทองถิ่นพลางชมวิว ขางกันมีราน
จําหนายของที่ระลึก สินคาทองถิ่นทั้งพืช ผัก
ผลไมจากสวน หรือของที่ระลึกเกี่ยวกับหิ่งหอย
ทะเล บนชั้น 2 เปนหองชมหิ่งหอยทะเลที่เปน
จุดเดทยอดนิยมของคูรัก
จากสวนสามารถมองภาพสะพานเซโตะโอ
ฮาชิสีขาวตัดกับทะเลและทองฟาสีคราม เรือ
เล็กเรือใหญที่แลนบนผิวน้ําเกิดเปนฟองคลื่นสี
ขาว และในยามเย็นพระอาทิตยคอย ๆ จมลง
ไปในทะเลในเซโตะ ยอมผืนน้ําใหเปนสีสมอม
แดง
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ทําใหที่นี่
ไดรับเลือกจากทั่วทั้งประเทศใหเปน “ดินแดน
ศักดิ์สิทธิ์แหงรัก” อีกแหงหนึ่งในคางาวะ คูรัก
หลายคูจึงมาเดทและขอแตงงานกันที่นี่

สถานที่ใกลเคียง

4 Hamaichibancho, Utazu, Ayauta, Kagawa
+81-877-49-0860
http://www.uplaza-utazu.jp/

รายละเอียด

ละติจูด 34.313358 ลองติจูด 133.807843
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้ง
ไดผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

การเดินทาง
สถานีรถไฟเจอารอุตะซุ
จากสถานีรถไฟเจอารทากามาทสึ
โดยรถไฟเจอารสายโยะซัง ประมาณ
25 นาที และจากสถานีรถไฟเจอาร
อุตะซุ ประตูฝงทิศใต เดินประมาณ
5 นาที

ซากาอิเดะIC
จากซากาอิเดะIC โดยรถยนต
ประมาณ 10 นาที

ทาอากาศยานทากามาทสึ
จากทาอากาศยานทากามาทสึ โดย
รถยนต ประมาณ 60 นาที

รานเสื้อผาแกรนดแพทช KAG-spor002 / วะโชขุไดนิ่ง B-Dine KAG-dini003 /
รานอาหารอินเดีย คานาปนา KAG-yous005

สามารถเขาชมไดตลอด, อาคารหิ่งหอย
ทะเลอุตะซุอุมิโฮตารุ 9.00 - 21.00 น.
ไมมีวันหยุด, อาคารหิ่งหอยทะเลอุตะซุอุ
มิโฮตารุ หยุดทุกวันจันทร (หากตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษจะเปดใหบริการและ
หยุดในวันถัดไปแทน)
ฟรี (บางสถานที่มีคาใชจาย)
250 คัน
* จอดไดตั้งแต 7.00 - 22.00 น. (ลาน
จอดรถฝงทิศตะวันตกจอดไดทุกวัน แต
ลานจอดรถฝงทิศตะวันออกจอดไดวันศุกร
, เสาร, อาทิตย, วันหยุดนักขัตฤกษ และ
กอนวันหยุด) / สามารถจอดรถบัสขนาด
ใหญได
ในสวนและในอาคาร (มีหองน้ํา
Free Wifi : มี
สือภาษาตางประเทศ : แผนพับ (ภาษา
อังฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี)
ใชเวลา
30 - 90 นาที
ชวงเวลาที่ดีที่สุด
ตลอดทั้งป
พื้นที่ใหเที่ยวชม
หมายเหตุ

ทั้งในและนอกอาคาร

Kagawa Prefecture Tourism Association

MIC-spot013

MICHINOEKI TOYOHAMA [Kanonji]

道の駅

จุดพักรถโทโยฮามะ
จุดพักรถที่ตั้งอยูตรงประตูสูจังหวัดทางทิศตะวันตกของคางาวะ

แนะนําสถานที่

พิกัด

ใกลรอยตอจังหวัดคางาวะและเอฮิเมะ
เลียบไปตามทางหลวงหมายเลข 11 มีจุดพักรถ
ตั้งอยู ทุกวันเสาร-อาทิตยมีบริการออนเซ็นเทา
ฟรีและจากลานกวางสามารถดื่มด่ํากับ
ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลในเซโตะ ชม
ความงามของพระอาทิตยยามเย็นที่คอย ๆ ลับ
ขอบฟา
ในปค.ศ. 2015 รานอาหารทะเล “โอชังโช
คุโด” ไดเปดใหบริการ เมนูแนะนําคือ เมนูที่ทํา
จากอาหารทะเลจากทะเลในเซโตะ ขาวโออิเดะ
ไมที่ปลูกในจังหวัดคางาวะ ผักและผลไมจาก
สวน
พลาดไมไดกับซอฟทครีมรสชาติทองถิ่น
“โยเมริโออิริซอฟทฟุโตะ” ซอฟทครีมหอม
หวานฉ่ําละมุนลิ้นโรยดวย “ขนมโออิร”ิ หลาก
สีตัวแทนขนมแหงความสุข
อีกทั้งยังจําหนายงานหัตถกรรมทองถิ่น
อาหารทะเล ผลิตภัณฑแปรรูป และพิเศษทุก
วันอาทิตยมีตลาดใหไดเพลิดเพลินเดินเลน
สนุกสนาน รานคาเล็ก ๆ แผงลอยอยางโอเดงก็
มีใหรับประทานคลายหิว

สถานที่ใกลเคียง

とよはま

2506 Onishi, Minoura, Tohama, Kanonji, Kagawa
+81-875-56-3655
(Kanonji Tourism Association :
http://kanonji-kankou.jp/buy/08/003.html)

รายละเอียด

ละติจูด 34.042717 ลองติจูด 133.601369
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

การเดินทาง
โอโนะฮาระIC
จากโอโนะฮาระIC โดยรถยนต
ประมาณ 30 นาที

ทาอากาศยานทากามาทสึ
จากทาอากาศยานทากามาทสึ โดย
รถยนต 70 นาที

สามารถเที่ยวชมไดตลอด
รานคา : 8.30 - 18.00 น.
รานอาหารโอชัง : 11.00 - 18.00 น.
(รับออเดอรสุดทาย 17.30 น.)
* อาหารกลางวันเปดใหบริการถึง
15.00 น.
ไมมีวันหยุด
* รานอาหารโอชัง หยุดทุกวันจันทร
รถขนาดใหญ 7 คัน, รถขนาดทั่วไป
56 คัน, ที่จอดรถสําหรับผูนั่งรถเข็น 3
คัน
อิสระ
มี
Free Wifi : ไมมี
สื่อภาษาตางประเทศ : ไมมี
หมายเหตุ

พิพิธภัณฑเทศกาลโจสะ SEI-spot003 / เขื่อนโฮเน็นอิเคะ SEI-spot004
Kagawa Prefecture Tourism Association

MIC-spot014

MICHINOEKI TAKARADANOSATO SAITA [Mitoyo]

道の駅

จุดพักรถทาการะดะโนะซาโตะไซตะ

จุดพักรถสุดโอโถงที่รวมบอออนเซ็น ที่พัก และกิจกรรมมากมายใหไดเพลิดเพลิน

แนะนําสถานที่

พิกัด

จุดพักรถบนทางหลวงหมายเลข 32
นักทองเที่ยวจํานวนมากแวะเวียนมาจับจายใช
สอยซื้อของฝากและพักผอน จุดพักรถแหงนี้
แบงออกเปน 4 โซนหลัก ไดแก โซนพักผอนที่
มีบอออนเซ็นทามากิและโรงแรมยุโนะทานิโซ,
โซนจําหนายสินคาและผลิตภัณฑทองถิ่น, โซน
เรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่น และโซนกิจกรรมที่ให
ไดยืดเสนยืดสายออกออกกําลัง
“บออออนเซ็นทามากิ” ซึ่งอยูหางจากจุด
พักรถเพียงเล็กนอย เพลิดเพลินกับการแชออน
เซ็น 2 แบบ 2 สไตล “โอกงโนะยุ” และ “ฮาคุ
กิน” ออนเซ็นหิมะที่อุดมไปดวยธาตุโซเดียมที่
มีความออนโยนกับผิว ขณะแชออนเซ็น
สามารถดื่มด่ํากับทัศนียภาพดานนอก ปาเขา
ลําเนาไพ ธรรมชาติสีเขียวยิ่งชวยใหรูสึกผอน
คลาย
เติมพลังใหกระเพาะที่รานอุดงแบบบริการ
ดวยตัวเอง และพลาดไมไดกับมันเผาสดใหม
กลิ่นหอมอรอยรสหวานจากธรรมชาติ และ
ไอศกรีมของทองถิ่นที่มีจําหนายที่นี่ที่เดียว

たからだの里さいた

180-6 Saitakami, Saita, Mitoyo, Kagawa
+81-875-67-3883
http://www.takaradanosato.co.jp/hp/

รายละเอียด

ละติจูด 34.110146 ลองติจูด 133.797969
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

การเดินทาง
ซานุกิโยนากะIC
จากซานุกิโยนากะIC โดยรถยนต
ประมาณ 20 นาที

ทาอากาศยานทากามาทสึ
จากทาอากาศยานทากามาทสึ โดย
รถยนต ประมาณ 60 นาที

รานจําหนายสินคาและผลิตผลทองถิ่น
: 8.00 - 18.00 น.
บอออนเซ็นทามากิ : 8.00 - 18.00 น.
1110-8 Saitakami, Saita, Mitoyo
(โทร. +81-875-67-2614)
ไมมีวันหยุด
รานจําหนายสินคาและผลิตผลทองถิ่น
, บอออนเซ็นทามากิ : หยุดทุกวัน
จันทร (หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ
จะเปดใหบริการ)
รถขนาดใหญ 3 คัน, รถขนาดทั่วไป
104 คัน, ที่จอดรถสําหรับผูนั่งรถเข็น
1 คัน
ตามอิสระ
มี
Free Wifi : มี
สื่อภาษาตางประเทศ : ไมมี
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของ

สถานที่ใกลเคียง

จุดพักรถโซระโนะยูเมะโมะมิโนะคิพารค MIC-spot007

หมายเหตุ
Kagawa Prefecture Tourism Association

MIC-spot015

MICHINOEKI OOSAKAJOU ZANSEKI KINEN KOUEN [Shodoshima]

道の駅

จุดพักรถโอซากาโจซังเซะกิคิเน็นคังโคเอ็น

เที่ยวชมหินกรุนกลิ่นอายทางประวัติศาสตร วัสดุชั้นเยี่ยมที่นําไปใชกอสรางและซอมแซมปราสาทโอซากา

แนะนําสถานที่
จุดพักรถและจุดขึ้นเรือที่เชื่อมเสนทาง
เดินเรือในทะเลในเซโตะ ทาเรือคิตะอุระและ
ถนนสายหลักหมายเลข 26 ของจังหวัดไว
ดวยกัน
พื้นที่ทางประวัติศาสตรของจังหวัดที่
รวบรวมหินซึ่งสกัดออกมาเพื่อนําไปกอสราง
และซอมแซมปราสาทโอซากา หินรูปทรง
สี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญกวา 40 กอนถูกวาง
ทิ้งไวบนฐานกําแพงหินเตี้ยวางเรียงยาวตลอด
ทารอการขนยายตั้งแตในสมัยกอนให
นักทองเที่ยวไดเดินชม
ที่นี่เปดใหเขาชมอยางเปนทางการเมื่อป
ค.ศ. 1999 โดยในวันนั้นนายโมริฮิโระ โฮโซ
กาวะ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 79 ของ
ประเทศญี่ปุน ทายาทของไดเมียวหรือผูครอง
แควนตระกูลโฮโซกาวะซึ่งมีความเกี่ยวของกับ
การกอสรางปราสาทโอซากา ไดใหเกียรติ
เดินทางมาเยี่ยมชมดวย
ภายในอาคารสามารถเขาชมนิทรรศการ
ภาพถายเหมืองหิน รวมทั้งเครื่องไมเครื่องมือ
สําหรับสกัดหินและวิธีขนสงหินสมัยกอน อีก
ทั้งยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับหินแตไมหินใหไดลง
มือทําอีกดวย

พิกัด

大坂城残石記念公園

909-1 Koumi, Tonosho, Shozu, Kagawa
+81-879-65-2865
https://www.skr.mlit.go.jp/road/rstation/statio
n/oosaka.html

รายละเอียด

ละติจูด 34.533929 ลองติจูด 134.242163
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

การเดินทาง
ทาเรือโทโนโชะ
จากทาเรือโทโนโชะ โดยรถยนต
ประมาณ 20 นาที

ทาอากาศยานทากามาทสึ
มีรถบัสลีมูซีนไปยังสถานีรถไฟเจอาร
ทากามาทสึ ประมาณ 45 นาที
เดินไปยังทาเรือทากามาทสึ ประมาณ
5 นาที และจากทาเรือโทโนโชะ โดย
รถยนต ประมาณ 20 นาที

สามารถเขาชมไดตลอด
พิพิธภัณฑจัดแสดงหินกอสราง
ปราสาทโอซากา, รานกาแฟ : 9.00 17.00 น.
29 ธ.ค. - 3 ม.ค.
รถขนาดใหญ 3 คัน, รถขนาดทั่วไป
13 คัน, ที่จอดรถสําหรับผูนั่งรถเข็น 1
คน
โดยอิสระ
มี
Free Wifi : ไมมี
สื่อภาษาตางประเทศ : ไมมี
หมายเหตุ

Kagawa Prefecture Tourism Association

MIC-spot016

MICHINOEKI NAGAO [Sanuki]

道の駅

จุดพักรถนากาโอะ

สถานที่พักผอนของเหลานักแสวงบุญกอนเดินทางไปวัดลําดับสุดทายในเสนทางแสวงบุญ

แนะนําสถานที่

พิกัด

แยกออกมาจากถนนสายหลักหมายเลข 3
ของจังหวัดจะเปนพบอาคาร “โอเฮ็นโระโคริวซา
ลอน” ที่ตั้งอยูระหวางเสนทางการเดินทางไปวัด
โอคุโบจิ วัดลําดับที่ 88 ในเสนทางแสวงบุญ
สถานที่พักผอนของเหลานักแสวงบุญที่เหน็ด
เหนื่อยเหมื่อยลาจากการเดินทาง อีกทั้งยังเปน
สถานที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนในทองที่
ภายในหองจัดแสดงเอกสารเกี่ยวกับนักแสวง
บุญ สามารถเขาชมมันดาลาแผนที่มณฑลแหง
การตรัสรูของพระพุทธเจา, ใบทําบุญ, บวดสวด
ที่คัดลอกดวยมือ และแทงหินที่จารึกขอความ
ภายในอาคารจําหนายสินคาและผลิตผล
ทองถิ่นซึ่งเปนที่รวบรวบขอมูลสถานที่พักผอน
จุดนัดพบ เสนทางคมนาคม สถานที่ทองเที่ยว
รอบ ๆ พื้นที่ สภาพอากาศ และภัยพิบัติ ไดวาง
จําหนายพืชผักผลไมที่ปลูกในทองถิ่น งานจักสาน
ถานไม สินคาของขึ้นชื่ออยางอุดง เตาหู มิโสะ
เครื่องเคียงผักดองตาง ๆ ดอกไมและของปา
เปนตน

สถานที่ใกลเคียง

ながお

940-12 Maeyamahannoki, Sanuki, Kagawa
+81-879-52-1022
http://www.geocities.jp/sanukimaeyamanet
/mitinoeki/index.html

รายละเอียด

ละติจูด 34.221307 ลองติจูด 134.174973
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

การเดินทาง
ชิโดะIC
จากชิโดะIC โดยรถยนต ประมาณ 30
นาที

เขาชมไดตลอด
รานคา : 8.30 - 16.00 น.
ไมมีวันหยุด
รถขนาดใหญ 7 คัน, รถขนาดทั่วไป
56 คัน, ที่จอดรถสําหรับผูนั่ง
รถเข็น 3 คัน
โดยอิสระ
มี

ทาอากาศยานทากามาทสึ
จากทาอากาศยานทากามาทสึ โดย
รถยนต ประมาณ 40 นาที

Free Wifi : ไมมี
สื่อภาษาตางประเทศ : ไมมี
หมายเหตุ

วัดโอคุโบจิ TOU-spot002 / จุดพักรถมิโระคุ MIC-spot008

Kagawa Prefecture Tourism Association

MIC-spot017

MICHINOEKI KOUNANRAKUYU [Takamatsu]

道の駅

จุดพักรถโคนันระคุยุ

หางจากทาอากาศยานทากามาทสึเพียง 5 นาที แวะแชออนเซ็นคลายความเหมื่อยลาจากการเดินทาง

แนะนําสถานที่
จุดพักรถที่ตั้งอยูหางจากทาอากาศยานทา
กามาทสึเพียง 5 นาที เชื่อมกับถนนสายหลัก
หมายเลข 13 ของจังหวัดสถานที่พักผอนยอด
นิยมของผูใชรถใชถนนและคนในทองถิ่น
ภายในมีบอออนเซ็นใหแชสบายตัว บอดี้แคร
รานอาหาร และรานขายของฝาก
บอออนเซ็นหินที่ทําจากหินอะจิและบอ
ออนเซ็นไมที่ทําจากตนสนฮิโนกิใสน้ําออนเซ็น
ธรรมชาติที่อุดมดวยแรธาตุที่พอเหมาะกับที่
รางกายตองการในหนึ่งวัน บอออนเซ็นหลาก
รูปแบบทั้งบอออนเซ็นกลางแจง บอออนเซ็น
เทา บอออนเซ็นที่สามารถนอนได และบอออน
เซ็นบําบัด ซึ่งจัดเตรียมไวใหเลือกกัน
เพลิดเพลิดกับอาหารกลางวันและเย็นที่ทํา
จากวัตถุดิบในทองถิ่นที่ “รานราคุยุชุไซ”
นอกจากนี้ยังมีมุมของฝากใหไดเลือกซื้อกัน ทั้ง
ยังมีผักผลไมจากสวนใหลิ้มลองอีกดวย

พิกัด

香南楽湯

997-2 Yokoi, Konan, Takamatsu, Kagawa
+81-87-815-8585
http://www.souyu.co.jp/kounan/

รายละเอียด

ละติจูด 34.239394

ลองติจูด 134.007339

ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

การเดินทาง
ทากามาทสึจูโอIC
จากทากามาทสึจูโอIC โดยรถยนต
ประมาณ 25 นาที

ทาอากาศยานทากามาทสึ
จากทาอากาศยานทากามาทสึ โดย
รถยนต ประมาณ 5 นาที

สามารถเที่ยวชมไดตลอด
บอออนเซ็น : 10.00 - 23.00 น. (เขา
ไดถึง 22.30 น.)
อาคารจุดพักรถ : 10.00 - 23.00 น.
ไมมีวันหยุด
บอออนเซ็น, อาคารจุดพักรถ หยุดทุก
วันพุธที่ 3 ของเดือน (หากตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษจะเปดใหบริการ
และหยุดในวันถัดไปแทน)
รถขนาดใหญ 2 คัน, รถขนาดทั่วไป
96 คัน, ที่จอดรถสําหรับผูนั่งเข็น 4 คัน
โดยอิสระ
มี
Free Wifi : มี
สื่อภาษาตางประเทศ : ไมมี
หมายเหตุ ผูที่มีรอยสักไมสามารถเขาไปใช
บริการบอออนเซ็นได
Kagawa Prefecture Tourism Association

MIC-spot018

MICHINOEKI GENPEINOSATO MURE [Takamatsu]

道の駅

จุดพักรถเก็นเปโนะซาโตะมุเระ

รานอาหารและของฝากยอดนิยมที่ไดรับความรักจากคนทองถิ่นและผูมาเยือน

แนะนําสถานที่

พิกัด

เลียบไปตามทางหลวงหมายเลข 11 ที่ตั้ง
ของพื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตรสนามรบใน
สงครามเก็นเปและสวนสาธารณะสถานที่
พักผอนหยอนใจของคนทั้งในและตางจังหวัด
“รานอาหารทะเลจะโคยะ” ภายในอาคาร
จุดพักรถที่อุดมไปดวยอาหารทะเลรสเยี่ยม ที่ให
หยิบอาหารทะเลรูปแบบตาง ๆ ที่จัดวางไว
พรอมปายระบุราคาไดตามใจชอบตามทอง
ปรารถนา เมนูที่ไมควรพลาดคือ “ฮามาจิ
โนะซึเคะดง” ปลาฮามาจิเนื้อแนนราดดวยโชยุ
รสเยี่ยมของคางาวะ สําหรับใครที่ไมรับประทาน
ของดิบก็มี “คาคิเมะชิ” ขาวอบหอยนางรมใหได
ลิ้มลอง และ “เท็นดงโกะเคนซัง” ขาวหนาเทมปุ
ระทอดกรอบ 5 อยางที่จัดวางเปนรูปทรงภูเขา
โกะเคนซัง
อีกทั้งยังมีมุมจําหนายของที่ระลึกและของ
ฝากตั้งแตอุดง โชยุ เหลาสาเก งานศิลปหัต
กรรมพื้นเมือง และผลงานศิลปะของศิลปน
ทองถิ่น

源平の里むれ

631-5 Mure, Takamatsu, Kagawa
+81-87-845-6080
http://www.genpei-mure.com/

รายละเอียด

ละติจูด 34.333726 ลองติจูด 134.157492
ใสเลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพทสมารทโฟนที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ตั้งได
ผานแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท เปนตน

การเดินทาง
ทากามาทสึจูโอIC
จากทากามาทสึจูโอIC โดยรถยนต
ประมาณ 20 นาที

อาคารจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ
ทองถิ่น
มี.ค. - ต.ค. : 9.00 - 18.00 น.
พ.ย. - ก.พ. : 9.00 - 17.00 น.
รานอาหารทะเลจะโคยะ
วันธรรมดา : 11.00 - 14.00 น.
วันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัต
ฤกษ : 9.00 - 17.00 น.
ไมมีวันหยุด (อาจมีการปดบริการ
ชั่วคราว)

ทาอากาศยานทากามาทสึ

รถขนาดใหญ 13 คัน, รถขนาดทั่วไป
47 คัน, ที่จอดรถสําหรับผูนั่งรถเข็น
3 คัน

จากทาอากาศยานทากามาทสึ โดย
รถยนต ประมาณ 50 นาที

โดยอิสระ
มี
Free Wifi : มี
สื่อภาษาตางประเทศ : ไมมี

สถานที่ใกลเคียง

รานราเม็งวากามาทสึ KAG-rame003 / ยาชิมะ TAK-spot002

หมายเหตุ
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