KAG-mode001
RITSURINKOEN - TAKAMATSU

ตัวอย่างการเดินทาง

観光モデルコース

สวนริทสึริน - ใจกลางทากามาทสึ

ดื่มด่้าความงามธรรมชาติตลอด 4 ฤดูกาลในสวนสวยและเพลิดเพลินกับร้านรวงมากมายในแหล่งช้อปปิ้ง

10.00 น.

A สวนริทสึริน
สวนสวยแบบญี่ปนุ่ มีอะไรให้ชมมากมาย ใช้เวลาเดิน
เล่นสบาย ๆ ผ่อนคลายในสวนที่รายล้อมด้วยแมกไม้
นานาพันธุ์ อุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม แวะพักจิบ
ชาโอลีฟหรือน้้ามะนาวสดที่ปลูกในย่านทะเลในเซ
โตะที่ “ร้านกาเด้นคาเฟ่ริทสึริน”

รถบัสสายช้อปปิง้ เรนโบว์จุนคัง ลงป้ายรถบัสยูเมะทาวน์
▼

▼

A
B
C
• ออกจากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ ประมาณ 9.30 น. ไปยังสวนริทสึริน โดยรถบัส
• จากโตเกียวถึงท่าอากาศยานทากามาทสึ 9.00 น. -> 9.25 น. ออกจากท่าอากาศยาน โดยรถบัสลีมซู ีน ถึงป้ายรถบัสหน้าสวนริทสึริน 9.50 น.

14.30 น. พิพิธภัณฑ์คางาวะ
ในห้องจัดแสดงประวัตศิ าสตร์ได้เรียงร้อยเรื่องราวเล่า
ความเป็นมาของคางาวะตัง้ แต่สมัยยุคหินจนมาถึงสมัย
ปัจจุบนั ผ่านห้องจัดแสดงขนาดใหญ่และรูปภาพ อีก
ทั้งชัน้ 1 บริเวณโซนเรียนรู้ได้เปิดให้ได้ลองสวมชุด
นักรบโยโรอิคาบุโตะและชุดกิโมโน 12 ชัน้ จูนฮิ ิโตะเอะ
ฟรีอกี ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-SPOT001, TAK-cafe001

▼

เดิน
11.40 น.

B ร้านอุด้งอุเอะฮารายะ

ข้อมูลเพิ่มเติม : KAG-tour009

ร้านอุดง้ ตัง้ อยูต่ รงข้ามกับสวนริทสึริน ที่นเี่ ป็นร้าน
แบบบริการด้วยตัวเอง ตัง้ แต่ลวกเส้นแล้วราดน้้าซุป
ใสหอมกรุ่น ลูกค้าที่มาร้านนีต้ า่ งติดใจที่ได้ท้าเอง เส้น
เหนียวนุม่ น้้าซุปที่ได้จากปลาอิริโกะแห้ง เข้ากันกับ
เส้นสุด ๆ

เดิน

13.00 น.

16.00 น.

C ตรอกอินดี้คีตาฮามะ ร้านอุมิเอะ
ย่านช้อปปิง้ "ตรอกอินดีค้ ตี าฮามะ" ที่ปรับปรุงมาจาก
โกดังเก็บของในอดีตใกล้ท่าเรือทากามาทสึ ในย่าน
นีม้ รี ้านกาแฟชือ่ "อุมเิ อะ" ซึง่ บริหารงานโดยเจ้าของที่
เป็นดีไซน์เนอร์ เฟอร์นเิ จอร์และโซฟาที่แม้จะเก่าแต่
ยังเก๋า ใช้เวลาผ่อนคลายสบาย ๆ คล้ายอยูท่ ี่บา้ น

ช้อปปิง้ ทีย่ เู มะทาวน์ (ดองกิโฮเต้)
"ยูเมะทาวน์ทากามาทสึ" ช้อปปิง้ มอลล์ที่เป็นตัวแทน
ของจังหวัดคางาวะ แหล่งรวมร้านรวงมากมายตัง้ แต่
เครื่องแต่งกายไปจนถึงของกินของใช้และร้านอาหาร
ใกล้ ๆ กันก็มี "ดองกิโฮเต้" ร้านค้ายอดนิยมที่
รวบรวมของใช้มากมายที่ทั้งถูกและดี

ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-cafe004

ข้อมูลเพิ่มเติม : KAG-depa002, KAG-depa003

เดิน
▼

▼

รถบัสสายช้อปปิง้ เรนโบว์จุนคัง ลงป้ายรถบัสยูเมะทาวน์

▼

ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-udon002

17.30 น. สถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ
Kagawa Prefecture Tourism Association

KAG-mode002

KOTOHIRA

琴平（１日コース）

ตัวอย่างการเดินทาง

โคโตฮิระ (1 วัน)

สักการะศาลเจ้าโคโตฮิรากู สนุกสนานกับการเทีย่ วชมรอบเมือง

10.00 น.

A ศาลเจ้าโคโตฮิรากู
ศาลเจ้าที่ชาวเมืองรู้จักและคุ้นเคยกันดีในชื่อ
"คนปิระซัง" บันไดกว่า 1,368 ขั้นที่ทอดยาวไปยัง
ศาลเจ้าที่สถิตของเทพเจ้าแห่งท้องทะเล การเกษตร
ความมั่งคั่ง และการแพทย์ ระหว่างทางเดินขึ้นศาลเจ้ามี
"คาเฟ่คามิทสึบากิ" ให้ได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ

เดิน
▼

▼

B
• 9.00 น. ออกจากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ ไปยังสถานีรถไฟเจอาร์โคโตฮิระ โดยรถไฟสายโดะซัง (สายใต้) ประมาณ 1 ชั่วโมง
• จากสถานีรถไฟโคโตเด็นทากามาทสึจกิ โกะ ไปยังสถานีรถไฟโคโตเด็นโคโตฮิระ ประมาณ 1 ชั่วโมง
• จากโตเกียวถึงท่าอากาศยานทากามาทสึ 9.00 น. -> 9.25 น. ออกจากท่าอากาศยาน โดยรถบัสคินคู ลงป้ายรถบัสยาจิโอะ ประมาณ 40 นาที

15.00 น. เปิดประสบการณ์ทาเส้นอุดง้ (โรงเรียนสอนทาอุดง้ นากาโนะ)
เพลิดเพลินกับกิจกรรมสุดท้าทาย "เปิดประสบการณ์
ทาเส้นอุดง้ " ที่ได้ "อุดง้ ทีชเชอร์" มาคอยสอนทีละ
ขั้นตอน ตั้งแต่นวดแป้ง กลึงด้วยไม้กลึงที่เรียกว่าเมน
โบ แล้วค่อยๆ บรรจงตัดให้เป็นเส้น และที่พลาดไม่ได้
คือ การนวดแป้ง อุดง้ ด้วยเท้าเคล้าเพลงประกอบ
จังหวะสนุก ๆ และพิเศษสุดคือการได้ลองลิ้มชิมรส

ข้อมูลเพิม่ เติม : KOT-spot001, KAG-cafe002

B โรงละครคาบูกิ คนปิระ โอชิไบ (คานามารุซะ)
โรงละครที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นที่ยังคงอยู่จวบจนปัจจุบนั
และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติอกี ด้วย สามารถเดินชมด้านในโรงละครที่อวบ
อวลไปด้วยกลิ่นอายในสมัยเอโดะ "ป้ายไม้มาเนะกิคาคิ "
ที่เขียนรายชื่อนักแสดงที่จะขึ้นแสดง และ "ฮานะมิจิ"
ทางเดินเข้าสู่เวทีของนักแสดงคาบูกกิ ย็ ังมีให้เห็น

ข้อมูลเพิม่ เติม : KAG-tour008

เดิน
▼

12.00 น.

▼

▼

เดิน

16.00 น. โรงสาเกคินเรียว โนะ ซาโตะ
เดินชมโรงสาเกที่จะทาให้รู้กรรมวิธีผลิตเหล้าญี่ปุ่นที่มี
มาแต่อดีต พร้อมลิ้มรสชาติเหล้าญี่ปุ่นหลากชนิด ตาม
17.30 น.
หารสชาติที่ใช่ถูกใจคุณ

ข้อมูลเพิม่ เติม : KOT-spot002

ข้อมูลเพิม่ เติม : KEN-good024

โรงแรมโคไบเท "คับโป ไดนิ่ง มารุจ"ุ
เดินเหนื่อย ๆ แวะพักรับประทานอาหารที่ร้านมารุจุใน
โคไบเท โรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นที่อยู่ใกล้ทางขึ้นศาลเจ้า
เพลิดเพลินกับรสชาติอาหารกลางวันสไตล์บฟุ เฟ่ตท์ ี่ส่วน
ใหญ่ล้วนเป็นอาหารญี่ปุ่นที่เลือกใช้วัตถุดบิ ตามฤดูกาล
และอีกหนึ่งจุดเด่นของที่นี่ ข้าวสวยเม็ดอวบที่ยังคงหุงใน
คามาโดะหรือหม้อดินเผาเหมือนอย่างในสมัยก่อน
ข้อมูลเพิม่ เติม : KAG-viki001

▼

13.00 น.

เดิน

17.30 น. C ไก่ยา่ งติดกระดูก ร้านทานากะยะ
"ไก่ตดิ กระดูก " อาหารขึ้นชื่อของคางาวะ ไก่แก่เคี้ยว
เพลินเกินห้ามใจและไก่เด็กเนื้อนุ่มชุ่มฉ่า ดื่มด่ากับ
รสชาติของไก่ตดิ กระดูกที่หมักด้วยเกลือ พริกไทยและ
กระเทียม แล้วบรรจงย่างร้อน ๆ จากเตา

ข้อมูลเพิม่ เติม : KAG-hone002
▼

▼

เดิน

19.30 น. พักที่โคโตฮิระ
หรือเดินทางกลับไปยังเมืองทากามาทสึโดยรถไฟเจ
อาร์หรือโคโตเด็น (ออก 20.30 น. ถึง 21.00 น.)
Kagawa Prefecture Tourism Association

KAG-mode003

SHODOSHIMA

小豆島（１日コース）

ตัวอย่างการเดินทาง

เกาะโชโดะชิมะ (1 วัน)

เดินทางรอบเกาะ สัมผัสมนต์เสน่หแ์ ห่งเกาะโชโดะชิมะ

10.30 น.

A แองเจิล โรด

▼

▼

A
B
C
• 8.45 น. ออกจากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ เดินไปยังท่าเรือทากามาทสึ ประมาณ 8 นาที
เดินทางไปยังท่าเรือโทโนโชะ โดยเรือเฟอร์รี่ ประมาณ 1 ชัว่ โมง (ออกจากท่าเรือ 9.00 น.) เดินทางภายในเกาะ โดยแท็กซี่หรือเช่ารถขับ
14.00 น.

แองเจิล โรด เส้นทางของผืนทรายที่เชือ่ มเกาะไว้
ด้วยกัน ซึง่ จะเผยให้เห็นเมือ่ เกิดปรากฏการณ์น้าขึน้
น้าลง ช่วงเวลาที่สามารถเดินข้ามได้นนั้ มีเพียง 2
ครั้งต่อวัน คือ ช่วงเวลาเช้าและบ่าย ใกล้ ๆ กับแอง
เจิล โรดนัน้ มีร้านขายของที่ระลึกซึง่ จาหน่ายเอมะ
(แผ่นป้ายไม้) ให้ได้ซอื้ แล้วนาไปเขียนขอพรกัน

C หุบเขาคังคะเค
หุบเขาคังคะเคตัวแทนของญี่ปนุ่ ตัง้ อยูต่ รงใจกลางของ
เกาะโชโดะชิมะ เป็นหุบเขาที่เกิดจากการปะทุของภูเขา
ไฟ หินผารูปร่างต่าง ๆ ที่เกิดจากการกัดเซาะของลม
และฝนเป็นระยะเวลานาน นักท่องเที่ยวสามารถชม
ความงดงามของธรรมชาติที่แตกต่างกันได้ตลอด 4 ฤดู
ข้อมูลเพิ่มเติม : SYO-spot001

ข้อมูลเพิ่มเติม : SYO-spot003

แท็กซีห่ รือขับรถเช่า
▼

(กรณีเดินทางจากท่าอากาศยานทากามาทสึแล้วต่อเรือ)
• 9.25 น. ออกจากท่าอากาศยานทากามาทสึ ไปยังสถานี
รถไฟเจอาร์ทากามาทสึ โดยรถบัสลีมซู ีน ประมาณ 45 นาที
เดินไปยังท่าเรือทากามาทสึประมาณ 8 นาที
เดินทางไปยังท่าเรือโทโนโชะ โดยเรือสปีทโบ๊ท
ประมาณ 35 นาที (ออกจากท่าเรือทากามาทสึ 10.40 น.)

15.30 น.

เปิดให้เข้าชมเมือ่ ปี ค.ศ. 1987 ปรับปรุงจากสถานที่
ถ่ายทาภาพยนตร์ที่สร้างจากผลงานเขียนชือ่ ดัง
เรื่องราวความรักความผูกพันธ์ระหว่างครูสาวจากใน
เมืองและเด็กนักเรียน 12 คน ในช่วงสงครามโลกครั้ง
ที่สอง และในสมัยไทโชและโชวะ หมูบ่ า้ นแห่งนีก้ ไ็ ด้
กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

B สวนมะกอก

ข้อมูลเพิ่มเติม : SYO-spot005

แท็กซีห่ รือขับรถเช่า
▼

สวนที่ชวนจินตนาการถึงดินแดนกรีซตัง้ อยูบ่ นเนิน
เขาสูง สามารถมองเห็นทะเลในเซโตะ ภายในสวนที่
กว้างขวางปลูกต้นมะกอกกว่า 2,000 ต้นและ
สมุนไพรมากกว่า 130 ชนิด อีกทั้งด้านในอาคารยังมี
ร้านเฮิร์บคาเฟ่โอลิเวียซให้ได้เพลิดเพลินกับรสชาติ
อาหารกลางวันอีกด้วย

16.30 น.

ย่านโชยุฮชิ ิโอะโนะซาโตะ
"ฮิชิโอะโนะซาโตะ" ย่านโรงโชยุที่ตงั้ เรียงรายอยูเ่ ต็ม
พื้นที่ ตามจุดต่าง ๆ มีพิพิธภัณฑ์ที่ทาให้ได้ทราบความ
เป็นมาและกระบวนการผลิต อีกทั้งยังมีร้านขายของ
ฝากจานวนมากให้ได้เลือกซือ้ สินค้าติดไม้ตดิ มือกลับไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : SYO-spot002, KAG-cafe005

แท็กซีห่ รือขับรถเช่า

ข้อมูลเพิ่มเติม : SYO-spot006, SYO-spot007
▼

▼

แท็กซีห่ รือขับรถเช่า
12.00 น.

สถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์ 24 ดวงตา

17.30 น.

พักทีเ่ กาะโชโดะชิมะ
หรือเดินทางกลับไปยังท่าเรือทากามาทสึ โดยเรือ
เฟอร์รี่หรือเรือสปีดโบ๊ท (ถึง 18.30 - 19.00 น.)
Kagawa Prefecture Tourism Association

KAG-mode004

RITSURINKOUEN

午前中・栗林公園（午前半日コース）

ตัวอย่ำงกำรเดินทำง

สวนริทสึริน (ช่วงเช้ำครึ่งวัน)

เดินเล่นยามเช้าสูดอากาศบริสุทธิใ์ นสวนสวย พร้อมเปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับการทาขนมญี่ปุ่นที่สืบทอดกันมายาวนาน

A

B

C

▼

• 7.30 น. ออกจำกสถำนีรถไฟเจอำร์ทำกำมำทสึ ไปยังสวนริทสึริน โดยรถบัสสำยช้อปปิง้ เรนโบว์จนุ คัง ประมำณ 17 นำที
เดินจำกหน้ำสวนริทสึริน ประมำณ 1 นำที
8.00 น.

A สวนริทสึริน

แท็กซีป่ ระมาณ 5 นาที หรือเดินประมาณ 15 นาที

สวนสวยแบบญี่ปนุ่ อุดมไปด้วยทัศนียภาพอันแสน
งดงาม เดินเล่นสบาย ๆ ผ่อนคลายในสวนที่รายล้อม
ด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายของ
สวนริทสึรินในเวลาเช้าตรู่คอ่ นข้างแตกต่างกับสวนใน
เวลากลางวัน เพลิดเพลินกับข้าวต้มยามเช้าที่ "ร้านฮา
นะโซโนะเท" ในสวน (ต้องจองล่วงหน้า)

อิคุนัส จี
แกลอรี่แสดงงานฝีมอื ศิลปหัตถกรรมที่สืบทอดกัน
มาตังแต่สมัยก่อนของคางาวะ ไล่เรียงมาจนถึงยุค
ปัจจุบนั ที่นสี่ ามารถทดลองวาดลวดลายลงบน
"ตุก๊ ตาโฮโคซัง"ซึง่ เป็นตุก๊ ตาท้องถิน่ ของคางาวะ
มาทาตุก๊ ตาโฮโคซังที่มเี พียงตัวเดียวในโลกกลับไป
เป็นของฝากของที่ระลึกกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-spot001

ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-misc002

▼

เดินไปยังช้อปปิง้ อาเขตทากามาทสึ
11.30 - 12.00 น.

ช้อปปิง้ อาเขตทากามาทสึประกอบด้วย 8 โซนหลัก
ได้แก่ เฮียวโกะมาจิ, คาตาฮาระมาจิเซบุ (ทางทิศ
ตะวันตก), คาตาฮาระมาจิโทบุ (ทางทิศตะวันออก),
มารุกาเมะมาจิ, ไลออนโทโอริ, มินามิชินมาจิ,
โทคิวะโจ และทะมาจิ รวมความยาวทังสินกว่า
2.7 กิโลเมตร จึงเป็นช้อปปิง้ อาเขตในร่มที่ยาวที่สุด
ในญี่ปนุ่

B กิจกรรมทำขนมวะซังบง (ร้ำนมำเมะฮำนะ)
หากพูดถึงวะซังบงขนมที่สืบทอดกันมาของญี่ปนุ่ สิง่ ที่
ขาดไม่ได้ตอนทาขนมญี่ปนุ่ ก็คอื "คะคิชิกาตะ" หรือ
แม่พิมพ์ไม้แกะสลัก เปิดประสบการณ์ลองทาขนม
ญี่ปนุ่ โดยใช้แม่พิมพ์ไม้อนั ลาค่าที่ตอ้ งอาศัยทักษะฝีมอื
ในการแกะสลัก ใส่นาตาลวะซังบงลงไปแม่พิมพ์แล้ว
อัดให้แน่น เมือ่ นาออกมาก็จะได้ขนมวะซังบงที่สวยงาม
มีลวดลายที่ละเอียดประณีต สามารถดืม่ ด่ากับรสชาติ
ขนมญี่ปนุ่ ที่ทาเสร็จใหม่ ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-spot006

เดิน
▼

▼

แท็กซีป่ ระมาณ 10 นาที หรือเดินประมาณ 25 นาที
10.00 น.

C ช้อปปิง้ อำเขตทำกำมำทสึ

12.00 - 12.30 น.

ถึงสถำนีรถไฟเจอำร์ทำกำมำทสึ

ข้อมูลเพิ่มเติม : KAG-tour010

Kagawa Prefecture Tourism Association

KAG-mode005
YASHIMA (GOGOHANNICHIKOSU)

ตัวอย่างการเดินทาง

屋島（午後半日コース）

ยาชิมะ (ช่วงบ่ายครึ่งวัน)

สัมผัสมนต์ขลังของประวัติศาสตร์คางาวะและดื่มด่่ากับทัศนียภาพของธรรมชาติอันงดงาม

A

B

C

▼

• 13.00 น. ออกจากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ 13.10 น. ชมร่องรอยปราสาททากามาทสึทสี่ วนทามาโมะ 15.00 น. ยาชิมะ
13.00 น.

สถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ

13.10 น.

A ชมร่องรอยปราสาททากามาทสึ ณ สวนทามาโมะ
สวนซึง่ เคยเป็นที่ตงั้ ของปราสาททากามาทสึ 1 ใน 3
ปราสาทขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยน้่าของญี่ปนุ่ ใน
คลองที่เชือ่ มกับทะเลนัน้ มีกจิ กรรมให้ได้เพลิดเพลิน
อย่างนัง่ เรือชมปราสาทที่จะได้นงั่ เรือไม้ ชมทัศนียภาพ
โดยรอบ ดืม่ ด่่าและสัมผัสมนต์ขลังของร่องรอยปราสาท
จากเรือ และสนุกกับการให้อาหารปลาไท

รถชัทเทิลบัสจากยอดเขาหรือแท็กซี่
▼

▼

เดิน

17.30 น.

ร้านอุดง้ รสเด็ดที่อยูบ่ ริเวณเชิงเขายาชิมะ ภายใน
ร้านที่ปรับปรุงจากบ้านในสมัยเอโดะ อบอวลด้วย
บรรยากาศที่ชวนให้รู้สึกผ่อนคลาย ของขึน้ ชือ่ ของ
ที่นคี่ อื "คาโซคุอดุ ง้ " ที่ใส่ในทะไรถังไม้ขนาดใหญ่
สามารถรับประทานได้ 4 - 5 คน

ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-SPOT003

B ยาชิมะ
ที่ราบสูงที่เกิดจากลาวามีหน้าตาเหมือนหลังคาจึงเป็น
ที่มาของชือ่ จากบนยอดเขาจะได้ดมื่ ด่่าความงามของ
ทัศนียภาพโดยรอบของเกาะต่าง ๆ ในทะเลในเซโตะ
อีกด้านหนึง่ ก็มองเห็นเมืองทากามาทสึ มุมหนึง่ ของยอด
เขามีกจิ กรรมให้ได้เล่นกันอย่าง "คาวาระเกะนาเกะ" ซึง่
ให้ได้อธิษฐานขอพรให้มแี ต่เรื่องดี ๆ เข้ามา แล้วขว้าง
แผ่นดินเผาขนาดเล็กพอดีมอื ให้ลงห่วงที่แขวนไว้

ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-cafe004

ไปสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ โดยรถไฟเจอาร์สายโคโตคุ
ไปสถานีรถไฟโคโตเด็นทากามาทสึจิกโกะ โดยรถไฟโคโตเด็น
สายชิโดะ แล้วเปลีย่ นเป็นสายโคโตฮิระหรือนากาโอะที่สถานี
รถไฟคาวาระมาจิ
▼

▼

จากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ ไปยังสถานีรถไฟเจอาร์ยาชิมะ
โดยรถไฟเจอาร์ดว่ นสายโคโตคุ 10 นาที หรือจากสถานีรถไฟโคโต
เด็นทากามาทสึจิกโกะ โดยรถไฟโคโตเด็นสายโคโตฮิระหรือนากา
โอะ เปลีย่ นเป็นสายชิโดะที่สถานีรถไฟคาวาระมาจิ ไปยังสถานี
รถไฟโคโตเด็นยาชิมะ ประมาณ 30 นาที จากนัน้ เดินทางไปยัง
ด้านบนยาชิมะ โดยรถชัทเทิลบัสหรือแท็กซีป่ ระมาณ 30 นาที
15.00 น.

C อุด้งต้นตาหรับ ร้านวารายะ

19.00 น.

ถึงสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ

ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-SPOT004

Kagawa Prefecture Tourism Association

KAG-mode006
TAKAMATSUCYUSHINBU (YAKANHANNICHIKOSU)

ตัวอย่างการเดินทาง

高松中心部（夜間半日コース）

ใจกลางเมืองทากามาทสึ (ช่วงกลางคืน)

เที่ยวสนุกเฮฮาประสาผู้ใหญ่ ทากามาทสึไนท์ทวั ร์

A

B

C

18.00 น.

สถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ

▼

▼

• 18.00 น. ออกจากสถานีรถไฟเจอาร์ทากามาทสึ 19.00 น. ร้านอุมโิ อยาจิ หน้าสถานีเจอาร์ทากามาทสึ 21.30 น. บาร์ฟุคุโร
21.30 น.

ป้ายรูปนกฮูกหน้าตาน่ารักสัญลักษณ์ของร้าน ภายใน
ร้านเปิดไฟสลัวได้บรรยากาศ เพลิดเพลินกับ
เครื่องดืม่ และอาหารที่เข้ากับเหล้าญี่ปนุ่ หรือค็อกเทล
ที่ทาโดยบาร์เทนเดอร์ของร้านซึง่ เคยมีประสบการณ์
เข้าร่วมแข่งขันงานประกวดค็อกเทลระดับโลกมาแล้ว

A

ซันพอร์ตทากามาทสึ (ท่าเรือทากามาทสึ)

ซันพอร์ตทากามาทสึตงั้ อยูบ่ ริเวณท่าเรือทากามาทสึ
เดินเล่นสบาย ๆ พลางชมความงามยามพระอาทิตย์ลับ
ขอบฟ้าหรือยามราตรีมาเยือน ด้านหน้าท่าเรือมี
ประภาคารสีแดงสด เป็นที่รู้จักในชือ่ "เซโตะชิรุเบะ"
ประภาคารกระจกใส สูง 14.2 เมตร ตัง้ ตระหง่านคอย
สองแสงนาทางเพื่อความปลอดภัยของนักเดินเรือมา
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั

ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-dini004

หรือ
▼

▼

เดินประมาณ 10 นาที
18.10 น.

21.30 น.

ร้านอุมิโอยาจิ หน้าสถานีเจอาร์ทากามาทสึ

ร้านอาหารทะเลสดใหม่ตงั้ อยูด่ า้ นหน้าสถานีเจอาร์ทากา
มาทสึ อาหารที่พลาดไม่ได้คอื ซาชิมสิ ดใหม่ที่ใช้ปลาตาม
ฤดูกาลที่จับได้ในทะเลในเซโตะ ดืม่ ด่ากับรสอร่อยของ
ปลาที่เพิ่งจับมาจากตูท้ ี่อยูต่ รงหน้าทางเข้าร้าน ยิง่ ทาให้
ได้รสชาติที่สดใหม่ยงิ่ ขึน้ ไปอีก
ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-izak003

ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-cafe006

เดิน
▼

▼

เดิน 15 นาที

B

ร้านกาแฟนาคะโซระ
ร้านกาแฟและบาร์นาคะโซระ จิบกาแฟชงใหม่ ๆ
เคล้าดนตรีที่เปิดคลอหรืออ่านหนังสือเล่มโปรด เมนู
แนะนาของที่นคี่ อื "กาแฟนาคะโซระเบลน"
นอกจากนีย้ ังมีเครื่องดืม่ อีกมากมายรวมทั้งเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ เช่น กาแฟดา, ชา, วิสกี,้ เบอร์เบิน้ วิสกี้
และไวน์อติ าเลียน เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-spot007

19.00 น.

C บาร์ฟุคุโร

23.00 น.

ร้านทสึรุมารุ จี
ตัง้ อยูใ่ นย่านช้อปปิง้ อาเขตทากามาทสึ บริเวณ "มารุ
กาเมะมาจิ กรีน" เมนูแนะนาของร้านคือ คาเรอุดง้
หรืออุดง้ แกงกะหรี่ยอดนิยม และเมนูอนื่ ๆ เช่น
บุคคะเคะอุดง้ และคามาอาเกะอุดง้ เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม : TAK-udon001

เดินประมาณ 20 นาที

Kagawa Prefecture Tourism Association

