
ค่าบริการแทก็ซ่ี : 1 คัน (ผู้โดยสาร 4 -

 5 คน) คอร์ส 60 นาท ี4,700 เยน, 90
 นาท ี7,050 เยน และ 120 นาท ี
9,400 เยน

วธิกีารจอง : กรอกแบบฟอร์มใน

เวบ็ไซต์หลัก และสามารถจองผ่าน
โทรศัพทห์รือแฟกซ์

ไมม่ี

Free Wifi : ไมม่ี

ส่ือภาษาต่างประเทศ : ไมม่ี

ลองติจูด 133.817187
ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาทโฟนที่

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ต้ังได้

ผ่านแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เปน็ต้น

เวลารับจอง : 

วนัธรรมดา 9.00 - 17.30 น.
เสาร์ - อาทติย ์9.00 - 12.00 น.
* หากติดต่อมาหลังจาก 16.00 น. 
จะได้รับการตอบกลับในวนัถดัไป

ไมม่ ี* อาจมกีารเปล่ียนแปลงตาม

สถานะการจอง

สถานทีน่ดัหมาย : สถานทีท่ีอ่ยู่

ตอนกลางของคางาวะ ตามผู้ใชบ้ริการ
สะดวก 
* กรุณาตรวจสอบตอนจอง

แตกต่างตามสถานทีน่ดัหมาย

* เมอืงซากาอเิดะ, อตุะซุ, มารุกาเมะ, 
สถานรีถไฟในพืน้ทีโ่คโตฮิระ และโรงแรมหรือ
เรียวกงั

KAG-tour002
UDON TAKUSHI (KOTOBASU TAKUSHI)

อุด้งแท็กซ่ี (โคโตบสัแท็กซ่ี) 1228-1 Kotohira, Nakatado, Kagawa

+81-877-73-2221 (ศูนยบ์ริการและรับจองอดุ้งแท็กซ่ี)

http://www.udon-taxi.com/เพลิดเพลินกบัซานกุอิดุ้งรสเลิศในแต่ละร้าน โดยแทก็ซ่ีผู้น าทางมากประสบการณ์

うどんタクシー（コトバスタクシー）

ข้อมูลการท่องเที่ยว พิกัด รายละเอียด

ละติจูด 34.178052

  วิธกีารเดินทาง

ไมส่ามารถช าระเปน็บตัรเครดิตได้

อดุ้งแทก็ซ่ีทีรั่บหนา้ทีเ่ปน็ไกด์แนะน าร้านซานกุอิดุ้ง

  หากจองเอาไวล่้วงหนา้แล้ว ตามสถานทีน่ดัหมาย
ในวนันัน้จะได้พบกบัแทก็ซ่ีทีติ่ดอดุ้งจ าลองชาม
ยกัษบ์นหลังคารถเพือ่เปน็สัญลักษณ์ของอดุ้งแทก็ซ่ี
 คอร์สการเดินทางมทีัง้หมด 3 แบบ คือ 60 นาท,ี 
90 นาท ีและ 120 นาท ีเดินทางไปชมิอดุ้งร้าน
ต่าง ๆ 1 - 3 ร้าน (จ านวนร้านอดุ้งจะแตกต่างกนั
ตามแต่ละเส้นทาง) คนขบัจะเลือกเส้นทางตาม
ร้านทีต้่องการแนะน าหรือร้านอดุ้งทีรู้่สึกถกูใจ 
คนขบัอดุ้งแทก็ซ่ีนัน้มากด้วยประสบการณ์ และมี
ความหลงใหลในรสชาติอดุ้งจนเรียกได้วา่ เปน็อดุ้ง
เลิฟเวอร์ทีต่ามไปชมิและประเมนิความอร่อยของอุ
ด้งแต่ละร้านมากอ่นเรียบร้อยแล้ว แถมยงัเปีย่มไป
ด้วยความรู้วา่ชว่งเวลาไหนคนแนน่หรือไมแ่นน่ร้าน
 และจะคอยแนะน าใหต้ลอดทาง แมว้า่จะใช้
บริการเปน็คร้ังแรก แต่กส็ามารถตะลอนชมิล้ิมรส
ซานกุอิดุ้งได้อยา่งสบายใจไร้กงัวล 
อดุ้งแทก็ซ่ีไมเ่พยีงได้รับความนยิมจาก
ภายในประเทศเพยีงเทา่นัน้ แต่ยงัได้รับความ
สนใจจากส่ือต่างชาติจ านวนมาก
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มี

Free Wifi : มี

วิธีการเดนิทาง

ละติจดู 34.350445 ลองติจดู 134.045661

ส่ือภาษาต่างประเทศ : ป้ายแนะน า (ภาษาองักฤษ)

จดุจ าหน่ายต๋ัวเจอาร์ชโิกก ุบางสถานีสามาถใชบ้ัตร

เครดิตได้

   การเดินทางคมนาคมด้วยรถไฟในจงัหวัดคางาวะ

ม ี2 เส้นทางรถไฟหลัก คือ “รถไฟเจอาร์ชโิกก”ุ 
และ “รถไฟโคโตเด็น” รถไฟทอ้งถิ่นของคางาวะ 
ต๋ัวคุรุริงสุดคุ้มที่สามารถใชโ้ดยสารขึ้นลงรถไฟไม่
จ ากดัภายใน 1 วัน ตลอดเส้นทาง รถไฟโคโตเด็น
ครอบคลุมการเดินทางสายชโิดะและสายโคโตฮิระที่
วิ่งระหว่างเมอืงทากามาทสึไปยงัเมอืงโคโตฮิระ
   ต้ังแต่ทางตะวันออกของคางาวะที่ต้ังของเมอืงซา
นกุแิหล่งผลิตไวนร์สเลิศแหง่แรกและแหง่เดียวบน
เกาะชโิกก ุ“ซานกุ ิไวนเ์นอร่ี” ไปจนถงึทาง
ตะวันตกที่ต้ังของเมอืงโคโตฮิระ ดินแดนแหง่
สถานที่ศักด์ิสิทธิ์อยา่งศาลเจา้โคโตฮิรากแูละแหล่ง
แชอ่อนเซ็นชื่อดังของจงัหวัด ในพื้นที่นี้ทกุทา่นจะได้
เพลิดเพลินกบัสถานที่ทอ่งเที่ยวหรือยา่นชอ้ปปิ้งใจ
กลางเมอืงทากามาทสึ ไมว่่าเส้นทางไหนกม็ส่ิีงที่
นา่สนใจใหไ้ด้เพลิดเพลินได้ทั้งวัน
   ตลอดการเดินทางด้วยรถไฟจะได้เพลิดเพลินกบั
ทศันยีภาพตลอดสองขา้งทางผ่านกระจกใส 
ทอ่งเที่ยวอยา่งเต็มอิ่มในจงัหวัดคางาวะพร้อมกบั
ทศันาภาพยา่นที่อยู่อาศัยของชาวเมอืง บา้นเรือนที่
เปน็เอกลักษณ์เฉพาะตัวของญีปุ่่น สลับกบั
ธรรมชาติอนังดงาม

ข้อมูลการท่องเที่ยว พิกัด รายละเอียด

ออกจากสถานี : แต่ละสถานีในพื้นที่ให้บริการ

พื้นที่ให้บริการ : รถไฟเจอาร์ สายโยะซัง ทากามาทสึ-ทะ
โดทสึ, สายโดะซัง ทะโดทสึ-โคโตฮิระ, สายโคโตคุ ทากา
มาทสึ-ชโิดะ, รถไฟโคโตเด็นครอบคลุมตลอดสายชโิดะและ
โคโตฮิระ
* สามารถเลือกที่นั่งในรถไฟด่วนหรือรถไฟธรรมดาได้ (ต๋ัวนี้
ไมส่ามารถใชบ้ริการรถบัสโคโตเด็นได้)

ระยะเวลาใชง้าน : 1 วนั 

ชว่งเวลาจ าหน่าย : ตลอดทั้งปี

ใส่เลขละติจดูและลองติจดูในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทีเ่ชื่อมต่อ

อนิเทอร์เน็ต กจ็ะสามารถตรวจสอบทีต้ั่งได้ผ่านแอปพลิเคชัน
แผนทีใ่นโทรศัพท์ เป็นต้น

ทา่อากาศยานทากามาทสึ

มรีถบสัลีมซีูนใหบ้ริการจากทา่อากาศยานทา

กามาทสึ ไปยงัสถานรีถไฟเจอาร์ทากามาทสึ
 ประมาณ 45 นาท ีและเดินไปยงัสถานรีถไฟ
โคโตเด็นทากามาทสึจกิโกะ ประมาณ 5 นาที

ผู้ใหญ่ 1,960 เยน (รวมภาษี) 

เด็ก 980 เยน (รวมภาษี) 
* หากใชบ้ริการรถไฟด่วนพิเศษต้องเสียค่าโดยสาร
เพิ่มเติม
สถานที่จ าหน่ายต๋ัว : จดุจ าหน่ายต๋ัวแต่ละสถานีรถไฟ
เจอาร์ชโิกกุ, ศูนยแ์นะน าการท่องเที่ยวเจอาร์ชโิกก ุ
(Warp) สาขายอ่ย, ศูนยแ์นะน าการท่องเที่ยวเจอาร์
ชโิกกพุลาซ่า (Warp Plaza), บริษัทท่องเที่ยวหลัก
ในชโิกก,ุ สถานนีรถไฟโคโตเด็นทากามาทสึจกิโกะ, 
สถานีรถไฟโคโตเด็นคาตาฮาระมาจ,ิ  สถานีรถไฟโค
โตเด็นนากาโอะ,  สถานีรถไฟโคโตเด็นริทสิรินโคเอน็,
  สถานีรถไฟโคโตเด็นโคโตฮิระ,  สถานีรถไฟโคโต
เด็นชโิดะ

KAG-tour003
KOTODEN ZYEIARU KURURIN KIPPU [Kagawa] ことでんJRくるり～んきっぷ

ตั๋วคุรุริงส าหรับรถไฟโคโตเด็นและเจอาร์ JR Shikoku Information Center

+81-570-00-4592
http://www.jr-shikoku.co.jp/นั่งรถไฟเที่ยวชมไปในจงัหวดัคางาวะ
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จากทากามาทสึจูโอIC ไปยังท่าเรือทากา

มาทสึ ประมาณ 20 นาที เดินทางไปยัง

ท่าเรือโทโนโชะ โดยเรือเฟอร์ร่ี ประมาณ 

60 นาที

KAG-tour004
SHIMAMEGURI KANKO BASU [Shodoshima]

รถบัสท่องเที่ยวรอบเกาะ
10-5873 Tonosho, Shozu, Kagawa

+81-879−62-1203

http://shodoshima-

kotu.com/service/shodoshima/shuttlebus.htmlเที่ยวด้วยรถบัสไปตามสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ของเกาะโชโดะชิมะ

島めぐり観光バス

ข้อมูลการทอ่งเที่ยว พิกัด รายละเอียด

ที่เกาะโชโดะชิมะมีบริการ “รถบัสท่องเที่ยวรอบ

เกาะ” ที่จะรับส่งจากท่าเรือโทโนโชะ รถบัสจะ

พาเที่ยวชมตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายใน

เกาะซ่ึงให้บริการทุกวัน เร่ิมออกเดินทางจาก

ท่าเรือโทโนโชะเวลา 9.45 น. วนไปตามสถานที่

ท่องเที่ยวขึน้ชือ่ของเกาะ อาทิ สวนลิงโจชิเค, 

หุบเขาคังคะเคพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน,

 วัดล าดับที่ 20 โฮโตเคะทาก,ิ สถานที่ถ่ายท า

ภาพยนตร์ 24 ดวงตา และสวนมะกอก ซ่ึงจะ

เดินทางกลับถึงท่าเรือโทโนโชะเวลา 15.25 น. 

นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปกลับจากเกาะก็

สามารถท่องเที่ยวได้อย่างสบาย หากใครค้างคืน

บนเกาะหลังจากออกจากสวนมะกอกแล้ว 

สามารถลงรถที่ใกล้กับที่พักหรือโรงแรมที่อยูใ่กล้

กับอ่าวกินปะอุระได้ด้วย ตลอดการเดินทางจะมี

ไกด์คอยแนะน าสถานที่ต่าง ๆ เป็นภาษาญี่ปุน่ 

และหลังจากขึน้รถทุกท่านจะได้รับใบมะกอกรูป

หัวใจที่เคลือบอย่างดีเป็นของขวัญอีกด้วย

ละติจูด 34.340397 ลองติจูด 134.049749 ออกเดินทาง 9.45 น. 

จุดโดยสารและออกเดินทาง : ท่าเรือ

โทโนโชะ (ด้านหน้าศูนย์แนะน าและ

ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว)

ไม่มีวันหยุด

วิธกีารเดินทาง

ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบทีต้ั่งได้

ผ่านแอปพลิเคชันแผนทีใ่นโทรศัพท์ เป็นต้น

ท่าเรือโทโนโชะ
จากท่าเรือทากามาทสึ ไปยังท่าเรือโทโน

โชะ โดยเรือเฟอร์ร่ี ประมาณ 60 นาที 

หรือโดยเรือสปีดโบ๊ท ประมาณ 30 นาที

ท่าอากาศยานทากามาทสึ

จ านวนผู้เข้าร่วม : ไม่เกิน 42 คน

ภายในรถบัสไม่มี

Free Wifi : มี

บริเวณท่าเรือทากามาทสึ

ค่าโดยสาร : ผู้ใหญ ่4,100 เยน (รวม

ภาษ)ี, เด็ก 2,050 เยน (รวมภาษ)ี 

* ไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน่ เช่น ค่าเข้าชม

สถานที่และอาหารกลางวัน

ส่ือภาษาต่างประเทศ : ไม่มี

ไม่สามารถช าระผ่านบัตรเครดิตได้

มีรถบัสลีมูซีนให้บริการจากท่าอากาศ

ยานทากามาทสึ ประมาณ 40 นาที 

ลงรถบัสที่สถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ 

แล้วเดินไปยังท่าเรือทากามาทสึ ประมาณ

 8 นาที
ทากามาทสึจโูอIC

Kagawa Prefecture Tourism Association



ช่วงเวลาที่ดีที่สุด ม.ค. - กลาง พ.ค.

วิธีการเดนิทาง

สถานีรถไฟเจอาร์คินาชิ

จากทา่อากาศยานทากามาทสึ 

โดยรถยนต์ ประมาณ 20 นาที

ท่าอากาศยานทากามาทสึ

จากทากามาทสึดันชIิC โดยรถยนต์ 

ประมาณ 5 นาที

ทากามาทสึดันชิIC

จากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ โดย

รถไฟสายโยะซัง ประมาณ 7 นาท ีและ

จากสถานีรถไฟเจอาร์คินาชิ โดย

รถยนต์ ประมาณ 5 นาที

หมายเหตุ

พื้นที่ใหเ้ข้าเที่ยวชม ในอาคาร

TAK-spot006
ICHIGOYA SUKAIFAMU [Takamatsu]

สวนสตรอว์เบอร์รี สกายฟาร์ม 656-1 Iidamachi, Takamatsu, Kagawa

+81-87-881-5256

http://www.skyfarm.jpเก็บสตรอวเ์บอร์รีสีแดงสดหวานฉ่่าสด ๆ จากสวนได้ไม่อั้น

いちご屋　スカイファーム

แนะน าสถานที่ พิกัด รายละเอียด

   จากทากามาทสึดันชIิC วิง่ไปทางเหนือ

ประมาณ 2 กิโลเมตร จะมองเหน็เรือนเพาะช่า

หลังใหญ่ สวนสตรอวเ์บอร์รีที่จะได้ด่ืมด่่ากับ

ความหวานฉ่่าสดใหม่สด ๆ จากสวน

   ต้นสตรอวเ์บอร์รีที่เติบโตด้วยความรัก ความ

ใส่ใจของเกษตรกร สตรอวเ์บอร์รีของที่นี่ปลูก

ด้วยวธิไีฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) หรือการ

ปลูกพชืไร้ดิน เพื่อปอ้งกันไม่ใหส้ตรอวเ์บอร์รี

ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเครียด อีกทั้งยัง

เพื่อรักษาความฉ่่าตามธรรมชาติของสตรอว์

เบอร์รีเอาไว ้ที่นี่ปลูกพนัธุท์อ้งถิ่นที่ได้รับความ

นิยมสูงอย่างพนัธุ ์“ซาจิโนะคะ” และ “ซานุกิฮิ

เมะ” เปน็ต้น

    เพลิดเพลินกับกิจกรรมเก็บสตรอวเ์บอร์รี 

“อิจิโกะคาริ” ที่จะได้ด่ืมด่่ากับสชาติหวานฉ่่า

สดใหม่จากสวนด้วยตัวคุณเอง ซ่ึงจะจัดในช่วง

เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม เปน็กิจกรรมที่

สนุกสนานมากจนได้รับความนิยมต้ังแต่เด็กไป

จนถึงผู้ใหญ่ แต่ต้องจองล่วงหน้า

ละติจูด 34.323196 ลองติจูด 134.000585 10.00 - 17.00 น. 

(เข้าได้ถึง 15.30 น.)

* กรุณาจองก่อนล่วงหน้า

ทกุวนัจันทร์

ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ต้ังได้

ผ่านแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

ใช้เวลา

ต้ังแต่ 10 ปขีึ้นไป : 1,550 เยน, 

3-9 ป ี: 950 เยน, 0-2 ป ี: ฟรี

* ไม่สามารถน่าสตรอวเ์บอร์รีที่เก็บ

ในสวนกลับบา้นได้

25 คัน * สามารถจอดรถบสัขนาด

ใหญ่ได้ 2 คัน

มี

Free Wifi : มี

ส่ือภาษาต่างประเทศ : ไม่มี

รับประทานได้ไม่อั้น 40 นาที

(สตรอวเ์บอร์รีพนัธุซ์าจิโนะคะ

และซานุกิฮิเมะ)

Kagawa Prefecture Tourism Association



ทากามาทสึจูโอIC
จากทากามาทสึจโูอIC โดยรถยนต์ 

ประมาณ 30 นาที
ท่าอากาศยานทากามาทสึ
จากท่าอากาศยานทากามาทสึ 

โดยรถยนต์ ประมาณ 35 นาที

* จดุขึน้เรือที่ "ท่าเรือทากามาทสึ ท่าเรือ

หมายเลข 2" 10-10 Tamamocho, 

Takamatsu

* กรณีท่าเรือทากามาทสึมารีน่า (68-17 

Hamanocho, Takamatsu)
สถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ
จากสถานีเจอาร์ทากามาทสึ 

เดินประมาณ 5 นาที

ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ต้ังได้ผ่าน

แอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เปน็ต้น

ขอ้มลูการทอ่งเทีย่ว พิกัด รายละเอียด

KAG-tour006
FUUKOU [Takamatsu]

1-9-6 Kawaramachi, Takamatsu, Kagawa

+81-87-802-2284 (Foucault Co., Ltd.)

http://www.foucault.co.jp

ฟูโค ล่องเรือในทะเลในเซโตะคอร์สกิจกรรม

ล่องเรือชมความงามของทะเลในเซโตะยามอาทิตยอ์สัดง

風 向

   กจิกรรมล่องเรือใบในทะเลในเซโตะอนัแสนสงบ เกาะ

แกง่น้อยใหญท่ี่ลอยอยูใ่นทะเลในเซโตะ ท้องฟา้สีส้มอม

แดงยามอาทิตยอ์สัดง ดวงอาทิตยก์ าลังลาลับขอบฟา้

ราตรีเขา้มาทักทาย ด่ืมด่ ากบัความงามยามค่ าคืนราวกบั

ฝันไป

   อกีทั้งยงัมีกจิกรรมล่องเรือยอร์ชที่ออกเดินทางจาก

ท่าเรือทากามาทสึมารีน่า ชมทัศนียภาพโดยรอบทะเลใน

เซโตะ อกีทั้งยงัมีคอร์สคร่ึงวนัที่จะพาล่องเรือชมเกาะ

แกง่น้อยใหญแ่ละแวะเทียบท่าชมเกาะโองิจมิะหรือเกาะ

เทชิมะ เกาะนาโอชิมะ เปน็ต้น

   ในช่วงจดัเทศกาลศิลปะนานาชาติเซโตะอจุ ิ

เพลิดเพลินกบัคอร์สล่องเรือยอร์ชที่จะพาเที่ยวชม

ผลงานศิลปะตามเกาะต่าง ๆ ที่จดัแสดงงาน เมื่อ

เดินทางถงึแล้วสามารถใช้เวลาส่วนตัวเดินเล่นเที่ยวชม

รอบเกาะ เพลินตาเพลินใจกบังานศิลปะที่จดัแสดงใหช้ม 

     แต่ละคอร์สมีเส้นทางเดินทางไปเกาะละเกาะ

แตกต่างกนั กรุณาศึกษารายละเอยีดกอ่นการเดินทาง

ละติจดู 34.352580 ลองติจดู 134.043185 แตกต่างกนัไปในแต่ละคอร์ส

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมทาง

โทรศัพท์ (วนัธรรมดา 

11.00 - 18.00 น.) หรืออเีมล์ 

(info@foucault.co.jp)วิธีการเดนิทาง

แตกต่างกนัไปในแต่ละคอร์ส

กรุณาสอบถามกอ่นล่วงหน้า

คอร์สล่องเรือชมพระอาทิตยต์กดิน : 

ผู้ใหญค่นละ 4,000 เยน (ยงัไม่รวมภาษี)

* แต่ละคอร์สมีราคาแตกต่างกนั

* ทุกคอร์สต้องเสียค่าประกนัอบุติัเหตุ 

680 เยน ซ่ึงได้รวมไวใ้นราคาขา้งต้นแล้ว

มี บริเวณท่าเรือทากามาทสึมารีน่า

* สามารถจอดรถบสัขนาดใหญไ่ด้

(ต้องตรวจสอบล่วงหน้า)

มี

Free Wifi : ไม่มี

ส่ือภาษาต่างประเทศ : ไม่มี

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด เดือน พ.ค. - ต.ค.

ใช้เวลา แตกต่างกนัไปในแต่ละคอร์ส

พืน้ที่ใหเ้ที่ยวชม นอกอาคาร

หมายเหตุ

Kagawa Prefecture Tourism Association



ท่าอากาศยานทากามาทสึ
จากท่าอากาศยานทากามาทสึ โดยรถยนต์ 

ประมาณ 30 นาที

แนะน ำร้ำนและกิจกรรม พิกัด รำยละเอียด

ลองติจดู 134.030153 ช่วงเช้า : ต้ังแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป

ช่วงบ่าย : ต้ังแต่ 14.00 น. เป็นต้นไป

* วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิด

ให้ท ากิจกรรมเพียงช่วงเช้า

* การท ากิจกกรรมต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 

วัน

วิธีกำรเดนิทำง

KAG-tour007
TEUCHIUDON TAIKENDOJO  SANUKI MENGYO  [Takamatsu]

ไปลองเรียนท า "ซานุกอิดุ้ง" พร้อมล้ิมลองความอร่อยกนั

手打ち体験道場　さぬき麺業

คอร์สกิจกรรม
933-1 Matsunami, Takamatsu, Kagawa

+81-87-867-7893

http://www.sanukiudon.co.jp

เปิดประสบกำรณ์เรยีนท ำอุด้ง รำ้นซำนุกิเมนเกียว

ตอนบ่ายของวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัต

ฤกษ,์ วันขึ้นปีใหม่

* หากมาเป็นกลุ่มต้ังแต่ 20 คนขึ้นไป สามารถ

สอบถามเพื่อเปิดเป็นกรณีพิเศษได้

พื้นที่ให้เที่ยวชม

หมายเหตุ

ภายในอาคาร

สถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ
จากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ โดยรถยนต์ 

ประมาณ 15 นาที

คอร์ส 1,080 เยน (เรียนท าอุด้ง, รับประทาน

อาหาร), คอร์ส 1,700 เยน (เรียนท าอุด้ง, 

รับประทานอาหาร, เทมปุระ, อินาริ)

40 คัน

* สามารถจอดรถบัสขนาดใหญ่ได้

มี

Free Wifi : ไม่มี

ส่ือภาษาต่างประเทศ : ไม่มี

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด ตลอดทั้งปี

ใช้เวลา ประมาณ 90 นาที

* ผู้เรียนควรเตรียมผ้ากันเปื้อนและ

ผ้าขนหนูไปด้วย

ป้ายรถบัสทสึรุโอะ

จากปา้ยรถบสัทากามาทสึจกิโกะ ไปยงัปา้ยรถ

บสัทสึรุโอะ โดยรถบสัสายที่ไปสวนริทสึริน ยสุะ 

ท่าอากาศยานทากามาทสึ ประมาณ 25 นาที 

และจากปา้ยรถบสัทสึรุโอะ เดินประมาณ 10 นาที

ทากามาทสึจูโอIC
จากทากามาทสึจโูอIC โดยรถยนต์ 

ประมาณ 18 นาที

   “ซานุกเิมนเกยีว” ร้านอดุ้งที่ได้รับความนิยมจาก

ทั่วประเทศและได้รับการการันตีจากรางวลัมากมาย 

ด้วยรสชาติที่แสนอร่อย อกีทั้งที่นี่ยงัมีกจิกรรมที่

สามารถเปดิประสบการณ์ทดลองท าเส้นอดุ้งเส้น

อร่อยด้วยตัวทุกท่านเอง

   เรียนรู้กรรมวธิกีารท าอดุ้งต้นต าหรับจากคุณครูผู้

ใจดีพร้อมความสูตรความอร่อย ต้ังแต่ขัน้ตอนกลึง

แปง้ใหเ้ปน็แผ่น ตัดใหเ้ปน็เหมือนเส้นอดุ้งทั่วไป และ

ต้มในหม้อใบใหญพ่ร้อมรับประทาน สามารถ

สนุกสนานเพลิดเพลินได้ต้ังแต่เด็กจนถงึผู้ใหญ่

   อดุ้งที่ท าเสร็จแล้วสามารถลองล้ิมชิมรสฝีมือตัวเอง

ได้ และส่ังอาหารจานเคียงอยา่ง “เทมปรุะ” ทอด

กรอบยอดนิยม ขา้วปัน้แสนอร่อยมารับประทาน

เพิม่เติมได้ อกีทั้งยงัได้รับประกาศนียบตัรหลังเรียน

ท าอดุ้งอกีด้วย การเรียนท าอดุ้งอกีกจิกรรมที่ไม่ควร

พลาด

ละติจดู 34.319146
ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ต้ังได้ผ่านแอปพลิเคชัน

แผนที่ในโทรศัพท์ เปน็ต้น

Kagawa Prefecture Tourism Association



จากเซนทสึจิIC ประมาณ 15 นาที
ท่าอากาศยานทากามาทสึ
จากทา่อากาศยานทา่กามาทสึ

โดยรถยนต์ ประมาณ 40 นาที

เพลิดเพลินกับกิจกรรมเรียนท าซานุกิอุด้งของดีของ

ดังของจังหวดัคางาวะ ทีโ่รงเรียนสอนท าอุด้งนากา

โนะบริเวณด้านล่างทางเดินขึน้ศาลเจ้าโคโตฮิรากู

สถานทีท่่องเทีย่วทีรู้่จักกันดี กิจกรรมเรียนท าอุด้ง

ยอดนิยมซ่ึงได้รับความสนใจและมีการแนะน าผ่าน

ส่ือต่าง ๆ คุณครูสอนท าอุด้งใบหน้าเปือ้นยิม้ค่อย ๆ 

สอนและบอกสูตรเด็ดเคล็ด (ไม)่ ลับความอร่อย 

ต้ังแต่ขัน้ตอนนวดแป้ง กลึงแป้งเป็นแผ่นด้วย “เมน

โบ” ไม้แท่งยาวทีใ่ช้กลึงแป้งอุปกรณ์เฉพาะทาง ไป

จนถึงการต้มในหม้อวา่ต้องใช้เวลานานเท่าใด และดู

อยา่งไรวา่เส้นสุกแล้ว พร้อมรับประทานอุด้งรสมือ

ตัวเอง สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับขัน้ตอนการนวด

แป้งด้วยเท้า “อะชิฟุมิ” ทีถ่ือวา่เป็นเคล็ดลับความ

อร่อยของซานุกิอุด้ง ความพิเศษของห้องเรียนนีคื้อ 

การเปิดเพลงประกอบจังหวะสุดสนุกให้นักเรียนได้

โยกยา้ยส่ายสะโพกไปนวดแป้งอุด้งไป เรียกรอยยิม้

และเสียงหัวเราะจากนักเรียนได้เป็นอยา่งดี แต่ไม่

ต้องตกใจไปเมือ่เห็นวา่นวดอุด้งด้วยเท้าเพราะก่อน

นวดได้ใส่ถุงพลาสติกอยา่งดี สุขอนามัยปลอดภัย

หายห่วง อีกทัง้การตัดแป้งให้เป็นเส้นอุด้งขนาด

พอดีทีล่ะเส้นแล้วแผ่บนไม้กลึงก็สนุกไม่แพ้กัน 

หลังจากเพลิดเพลินกับกิจกรรมท าอุด้งแล้วก็จะได้

ไม้กลึง บันทึกเคล็ดลับความอร่อย และ

ประกาศนียบัตรจบการศึกษาการเรียนท าอุด้งเป็น

ของขวญัอีกด้วย

ใส่เลขละติจดูและลองติจดูในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่

เชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ต กจ็ะสามารถตรวจสอบที่ต้ังได้

ผ่านแอปพลิเคชนัแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

วิธีการเดนิทาง

สถานีรถไฟเจอาร์โคโตฮิระ
จากสถานเีจอาร์ทากามาทสึ ไปยังสถานี

รถไฟเจอาร์โคโตฮิระ โดยรถไฟสายโยะ

ซังหรือโดะซัง ประมาณ 45 นาท ีและ

เดินจากสถานเีจอาร์โคโตฮิระ ประมาณ 

10 นาที
เซนทสึจIิC

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด ตลอดทั้งป ี 

พื้นที่ใหเ้ที่ยวชม ภายในอาคาร

หมายเหตุ

ประมาณ 40 - 50 นาท ี(เรียนท าอดุ้ง)

 ประมาณ 90 นาท ี(เรียนท าอดุ้ง + 

รับประทานอาหาร + ช้อปปิ้ง)

มค่ีาจอดรถ

* สามารถจอดรถบสัขนาดใหญ่ได้

มี

Free Wifi : ไมม่ี

15 - 500 คน : 1,300 เยน ต่อคน (ไม่

รวมภาษี) 2 - 14 คน : 1,500 เยน ต่อคน

 (ไมร่วมภาษี)

* เส้นอดุ้งที่ท าเสร็จสามารถน ากลับได้ 

(กรุณาแจ้งตอนจอง)

ใช้เวลา

แนะน าร้านและกิจกรรม พิกัด รายละเอียด

ลองติจูด 133.818448 9.00 - 15.00 น. (ช่วงเวลาเรียนท าอดุ้ง)

 * ร้านเปดิใหบ้ริการ 9.00 - 18.00 น.   

 * ต้องจองกอ่นล่วงหนา้

ไมห่ยุด

ละติจูด 34.186920

ส่ือภาษาต่างประเทศ : ไมม่ี

KAG-tour008
NAKANO UDON GAKKO [Kotohira]

796 Kotohira, Nakatado, Kagawa

(Nakano Udon School : Nariaicho, Takamatsu, 

Kagawa)

+81-877-75-0001

โรงเรียนสอนท าอุดง้นากาโนะคอร์สกิจกรรม

เพลิดเพลินกบักจิกรรมเรียนท าซานกุอิดุ้ง พลาดไมไ่ด้กบัการย่ าแปง้ประกอบจังหวะสุดสนกุ

中野うどん学校

Kagawa Prefecture Tourism Association



KAG-tour 009
KAGAWAKENRITSU MYUJIAMU TAIKEN GAKUSHUSHITSU [Takamatsu]

5-5 Tamamo, Takamatsu, Kagawa

The Kagawa Museum

+81-87-822-0222 (ตามเวลาท าการ)

http://www.pref.kagawa.jpนัง่ไทม์แมชชีนยอ้นเวลาแปลงร่างเป็นนักรบสมัยคามากุระและเจ้าหญิงสมัยเฮอัน

香川県立ミュージアム　体験学習室

แนะน ำสถำนที่และกิจกรรม พิกัด รำยละเอียด

   พิพิธภัณฑ์ทีร่วมพิพิธภัณฑ์ทางประวติัศาสตร์

และหอศิลป์ไวเ้ป็นหนึง่เดียวกัน ภายในพิพิธภัณฑ์

จัดแสดงผลงานทางศิลปะของศิลปินทีม่ีสายใย

เกีย่วข้องกับจังหวดัคางาวะ อาทิ เก็นอิจิโระ อิ

โนะคุมะและอิซามุ โนกุจิ ทีช่ัน้ 1 ของพิพิธภัณฑ์

มีพืน้ทีเ่รียนรู้ทีจ่ะพาไปท่องโลกแห่ง

ประวติัศาสตร์ของญีปุ่น่

   ทีน่ีผู้่มาเยอืนสามารถทดลองสวมชุด “นักรบโย

โรอิคาบูโตะ” ชุดนักรบสมัยคามากุระทีม่าทัง้เส้ือ

เกราะและหมวกครบชุด และชุดกิโมโน 12 ชัน้ 

“จูนิฮิโตเอะ” ในสมัยเฮอัน ซ่ึงสามารถเก็บภาพ

เป็นทีร่ะลึกได้อีกด้วย ให้ได้สนุกสนานเพลิดเพลิน

ต้ังแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่

   ต่ืนตาต่ืนใจกับมุมของเล่นทีค่นญีปุ่น่คุ้นเคย

เป็นอยา่งดีซ่ึงมีมาต้ังแต่สมัยโบราณ ทีแ่ห่งนีจ้ึง

เป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมทีจ่ะได้เพลิดเพลิน

พร้อมทัง้เรียนรู้เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ของคา

งาวะและญีปุ่น่

ละติจูด 34.349724 ลองติจูด 134.053283

ทุกวนัจันทร์ * หากตรงกับวนัหยดุนักขัตฤกษ์

จะเปิดให้บริการและหยดุในวนัถัดไปแทน * 

วนัขึน้ปีใหม่ 26 ธ.ค. - 1 ม.ค. 

* ช่วงโกลเด้นวคีเปิดให้บริการปกติ

9.00 - 17.00 น. (เข้าได้ถึง 16.30 น.)

* สามารถสวมชุดกิโมโนและชุดนักรบได้ถึง 

16.30 น. * ทุกวนัศุกร์ช่วงจัดแสดง

นิทรรศการพิเศษจะเปิดให้เข้าชมถึง 19.30 น.

ประมาณ 20 - 30 นาที

พืน้ทีใ่ห้เทีย่วชม

ฟรี (เฉพาะกิจกรรมสวมชุดกิโมโนและนักรบ)

 * เข้าชมนิทรรศการทีจ่ัดแสดงถาวร 410 เยน

ทีจ่อดรถใต้ดินมีค่าจอดรถ * สามารถจอดรถ

บัสขนาดใหญ่ได้ (ต้องจองล่วงหน้า)

มี

Free Wifi : มี

มีรถบัสลีมูซีนให้บริการจากท่าอากาศยานทา

กามาทสึ ไปยงัสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ 

ประมาณ 30 นาที และเดินจากสถานีรถไฟเจ

อาร์ทากามาทสึ  ประมาณ 15 นาที

คอร์สกิจกรรม พิพิธภณัฑ์คำงำวะ

ภายในอาคาร

หมายเหตุ

ช่วงเวลาทีดี่ทีสุ่ด ตลอดทัง้ปี

ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทีเ่ชือ่มต่อ

อินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบทีต้ั่งได้ผ่านแอปพลิเคชัน

แผนทีใ่นโทรศัพท์ เป็นต้น

วธิีกำรเดินทำง

สถานรีถไฟโคโตเด็นทากามาทสึจิกโกะ

เดินจากสถานีรถไฟโคโตเด็นทากามาทสึจิกโกะ

 ประมาณ 10 นาที

ทากามาทสึจูโอIC
จากทากามาทสึจูโอIC ประมาณ 30 นาที
ท่าอากาศยานทากามาทสึ

ส่ือภาษาต่างประเทศ : ไม่มี

ใช้เวลา

Kagawa Prefecture Tourism Association



หมายเหตุ

วิธีการเดนิทาง

สถานีรถไฟโคโตเด็นริทสึรินโคเอ็น

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด ตลอดทั้งปี

พืน้ที่ใหเ้ที่ยวชม ภายในอาคาร

ประมาณ 1 ชั่วโมง

เรียนรู้วธิกีารท าขนมวะซังบงและ

ขนมเนะริคุริ กจิกรรมละ 1,000 เยน 

(ทั้งสองกจิกรรม 2,000 เยน)

มี

* สามารถจอดรถบสัขนาดใหญไ่ด้

มี

Free Wifi : ไม่มี

ส่ือภาษาต่างประเทศ : 

เวบ็ไซต์หลักภาษาองักฤษ

ใช้เวลา

   “คะชิคิกาตะ” งานศิลปหตัถกรรมที่สืบทอดกนัมา

นานของซานุก ิที่เกดิมาคู่กบัน้ าตาลวะซังบงของ

ท้องถิน่คางาวะ คะชิคิกาตะหรือแม่พมิพไ์ม้แกะสลัก

ที่ช่างฝีมือต้องอาศัยความช านาญ ความละเอยีด

ประณีต ค่อย ๆ บรรจงลงปลายมีดแกะสลักจนเกดิ

ลวดลาย 4 ฤดูของญีปุ่น่และธรรมชาติ อปุกรณ์ที่ขาด

ไม่ได้ในการท าขนมญีปุ่น่ที่เร่ิมมีมาต้ังแต่สมัยเอโดะ 

ซ่ึงยาวนานมากกวา่ 200 ป ีบนเกาะชิโกกมุีช่างฝีมือ

ที่สามารถแกะสลักแม่พมิพไ์ม้ได้เพยีงท่านเดียว

เท่านั้น คือ คุณโยชิฮิโระ อจิฮิาระ ที่ร้านมาเมะฮานะ

มีหอ้งเรียนสอนท าขนมญีปุ่น่โดยใช้คะชิคิกาตะ ใส่

น้ าตาลวะซังบงลงในแม่พมิพไ์ม้แกะสลักอดัจนแน่น 

พอเคาะออกมาจะเกดิเปน็ลวดลาย รูปทรงต่าง ๆ 

ตามแม่พมิพน์ั้น เพลิดเพลินกบัชั่วโมงเรียนท าขนม

ญีปุ่น่จากผู้สอนมากประสบการณ์ที่ค่อย ๆ สอนอยา่ง

ใจเยน็ หลังจากเรียนเสร็จสามารถด่ืมด่ ากบัรสชาติ

หอมหวานอนัเปน็เอกลักษณ์เฉพาะตัวของขนมญีปุ่น่

ที่เพิง่ท าเสร็จใหม่  เช่น ขนมวะซังบงและขนมเนะริคุ

ริ อกีท้ังยงัสามารถน าขนมวะซังบงที่ท าเสร็จแล้ว

กลับบา้นได้อกีด้วย พร้อมทั้งเขา้ชมหอ้ง “อจิฮิาระ 

แกลลอร่ี” ท่ีน างานไม้แกะสลักมากมายมาจดัแสดง

ใหไ้ด้ชม ซ่ึงสามารถจองเพือ่เขา้ชมล่วงหน้าได้

KAG-tour 010
MAMEHANA [Takamatsu]

1-9-13 Hanazonocho, Takamatsu, Kagawa

+81-87-831-3712

http://www.mamehana-kasikigata.com/

ร้านมาเมะฮานะคอร์สกิจกรรม

หอ้งเรียนท าขนมวะซังบงที่จะได้สัมผัสความงามของทั้ง 4 ฤดูผ่านแม่พมิพไ์ม้คะชิคิกาตะ

豆花

แนะน าร้านและกิจกรรม พิกัด รายละเอียด

ละติจดู 34.334692 ลองติจดู 134.057835 9.00 - 17.00 น.

* กรุณาจองกอ่นล่วงหน้า

ทุกวนัพฤหสับดี

ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ต้ังได้ผ่านแอปพลิเคชัน

แผนที่ในโทรศัพท์ เปน็ต้น

จากทากามาทสึจโูอIC โดยรถยนต์ 

ประมาณ 20 นาที
ท่าอากาศยานทากามาทสึ
มีรถบสัลีมูซีนใหบ้ริการจากท่าอากาศยานทากา

มาทสึ ไปยงัหน้าสวนริทสึริน ประมาณ 23 นาที 

และเดินจากหน้าสวนริทสึริน ประมาณ 15 นาที

จากสถานีรถไฟโคโตเด็นทากามาทสึจกิโกะ ไปยงั

สถานีรถไฟโคโตเด็นริทสึรินโคเอน็ โดยรถไฟสาย

โคโตฮิระ ประมาณ 7 นาที และเดินจากสถานี

รถไฟโคโตเด็นริทสึรินโคเอน็ ประมาณ 10 นาที
ทากามาทสึจูโอIC

Kagawa Prefecture Tourism Association



　

   ใกล้สวนคินบจุิชินริน ทางตะวนัออกของ

เมืองทากามาทสึ มีร้านที่จะได้ล้ิมลองรสชาติ

ของ “นากาชิโซเม็ง” ซ่ึงจะเปดิใหบ้ริการใน

ฤดูร้อนเพยีงเทา่นั้น นากาชิโซเม็งหรือโซเม็ง

รางไม้เปน็การรับประทานเส้นโซเม็งที่ไหลมา

ตามรางไม้ไผ่ โดยใช้ตะเกียบคีบเส้นที่ก าลัง

ไหลไปตามราง กิจกรรมที่ชวนใหน้ึกถึงฤดู

ร้อนของญี่ปุ่น

   “ร้านมุกินาวะโนะซาโตะ  มาซาโกะยะ” 

ร้านอุด้งและโซเม็งทอ้งถิ่นที่เจ้าของกับเพื่อน

สนิทได้ช่วยกันท าเส้นและเปดิเปน็ร้านขึ้นมา 

สามารถด่ืมด่ ารสชาติ “ชิมะโนะมุกินาวะ” 

เส้นโซเม็งที่ท าด้วยมือผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ่นของ

เกาะโชโดะชิมะ ทา่มกลางบรรยากาศที่ราย

ล้อมไปด้วยธรรมชาติปา่เขาเขียวขจี การ

รับประทานนั้นก่อนอื่นต้องส่ังเส้นในปริมาณ

ที่อยากรับประทาน หลังจากคิดเงินแล้ว

สามารถเพลิดเพลินกับความอร่อยของเส้นโซ

เม็งที่ไหลมาตามรางได้ตามต้องการ หากใคร

มาเปน็กลุ่มกรุณาจองก่อนล่วงหน้า

ป้ายรถบัสโนกะคุบุมาเอะ
จากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ ไปยัง

ปา้ยรถบสัโนกะคุบมุาเอะ โดยรถบสัโอ

คาวะ สายฮิเคตะ ประมาณ 30 นาท ี

และจากปา้ยรถบสัโนกะคุบมุาเอะ 

ประมาณ 15 นาที
ทากามาทสึจโูอIC
จากทากาทสึจูโอIC โดยรถยนต์ 

ประมาณ 25 นาที
ท่าอากาศยานทากามาทสึ
จากทา่อากาศยานทากามาทสึ

โดยรถยนต์ ประมาณ 30 นาที

ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ต้ังได้

ผ่านแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

วิธีการเดนิทาง

ใช้เวลา

ช่วงเวลาที่ดีที่สุด
ปลายเดือน ก.ค. - 

ปลายเดือน ก.ย.

KAG-tour011
MUGINAWA NO SATO MASAGOYA [Takamatsu]

ร้านมุกินาวะโนะซาโตะ  มาซาโกะยะ 1361 Higashiueta, Takamatsu, Kagawa 

+81-87-899-8229
ร้อนนี้ดับร้อนด้วยโซเม็งรางไม้ คีบได้ไม่อั้น

麦縄の里　まさご屋

แนะน าร้านและกิจกรรม พิกัด รายละเอียด

ละติจูด 34.245135 ลองติจูด 134.110420 10.30 - 15.00 น.

* หากมาเปน็กลุ่มต้องจองล่วงหน้า

ในฤดูกาลโซเม็งไม่มีวนัหยุด * ก.ย. 

เปดิใหบ้ริการแค่วนัเสาร์และอาทติย์

โซเม็ง ราคาต้ังแต่ 500 เยน

มี

* สามารถจอดรถบสัขนาดใหญ่ได้

ส่ือภาษาต่างประเทศ : ไม่มี

ประมาณ 60 นาที

มี

Free Wifi : ไม่มี

พื้นที่สามารถเที่ยวชม นอกอาคาร

หมายเหตุ

Kagawa Prefecture Tourism Association



   ต้นบอนไซแห่งความภาคภูมิใจของคางาวะ

 พืน้ทีเ่พาะปลูกอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุน่  

“อาณาจักรแห่งบอนไซคินาช”ิ ต้ังอยู่ตรง

สถานีรถไฟเจอาร์คินาชิ แดนสวรรค์ของคน

รักบอนไซ ใจกลางเขตคินาชิ มีสวนนากานิชิ

จินโชทีจ่ัดแสดงความงามของบอนไซรูปร่าง

แปลกตาอายุกวา่ 100 ปี เรียงเป็นแนว

ภายในสวนให้ได้เข้าชม

   เพลิดเพลินเดินเล่นอย่างสบายกับ

บรรยากาศของแกลเลอรีบอนไซ ไม่วา่เมื่อไหร่

เวลาไหนก็สามารถเดินชมได้ตามอัธยาศัย 

สัมผัสเสน่ห์ของบอนไซทีห่าชมได้ยาก บอนไซ

ในแต่ละฤดูมากมายหลายขนาดต้ังแต่บอนไซ

จิ๋วไปถึงบอนไซขนาดใหญ่ ให้ได้ต่ืนตาต่ืนใจ

กับศิลปะทีอ่อกแบบโดยธรรมชาติ

   อีกทัง้ในปัจจุบันบอนไซได้รับความสนใจ

จากต่างประเทศอย่างมาก นักท่องเทีย่วต่าง

เดินทางมาชมความงามของบอนไซ 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ได้ทดลองท า “บอน

ไซแบบโคะเคะดามะ” และกิจกรรมตัดแต่ง

กิ่งบอนไซให้งดงาม ซ่ึงต้องจองล่วงหน้า

ใส่เลขละติจูดและลองติจูดในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะสามารถตรวจสอบที่ต้ังได้

ผ่านแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์ เป็นต้น

ประมาณ 5 คัน * รถบัสขนาดใหญ่ 

กรุณาแจ้งก่อนล่วงหน้า

สถานีรถไฟเจอาร์คินาชิ
จากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ ไปยัง

สถานีรถไฟเจอาร์คินาชิ โดยรถไฟสาย

โยะซัง ประมาณ 8 นาที และเดินจาก

สถานีรถไฟเจอาร์คินาชิ 1 นาที

ทากามาทสึนิชิIC
จากทากามาทสึนิชIิC โดยรถยนต์ 

ประมาณ 20 นาที
ท่าอากาศยานทากามาทสึ

มี

Free Wifi : มี

ส่ือภาษาต่างประเทศ : พนักงานสามารถ

สนทนาภาษาอังกฤษได้ในระดับพืน้ฐาน

ใช้เวลา แตกต่างไปตามประเภทของกิจกรรม

KAG-tour012
NAKANISHI CHINSHOEN [Takamatsu]

148 Sato, Kinashi, Takamatsu, Kagawa

+81-87-882-0526

http://chinshoen.jp/

สวนนากานิชิจินโชคอร์สกิจกรรม

ศูนย์รวม "บอนไซ" ทีช่าวต่างชาติทัว่โลกให้ความสนใจแวะมาเยี่ยมชม

中西珍松園

แนะน าสถานที่ พิกัด รายละเอียด

ละติจูด 34.326976

วิธกีารเดนิทาง

ลองติจูด 133.992014 การจัดกิจกรรมแตกต่างกันตามฤดูกาล

* กรุณาสอบถามและจองก่อนล่วงหน้า

สามารถเทีย่วชมได้ตามอัธยาศัย

ไม่มีวนัหยุด

เข้าชมฟรี 

ค่าเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกันตาม

ประเภท กรุณาสอบถามล่วงหน้า

จากท่าอากาศยานทากามาทสึ 

โดยรถยนต์ ประมาณ 35 นาที

ตลอดทัง้ปี

นอกอาคาร

หมายเหตุ

ช่วงเวลาทีดี่ทีสุ่ด

พืน้ทีใ่ห้เทีย่วชม

Kagawa Prefecture Tourism Association


