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เทศกาลฟูจิเทศกาลฟูจ ิชิบะซากุระชิบะซากุระ

อุทยานแห่งชาติยัตซึงาตะกะอุทยานแห่งชาติยัตซึงาตะกะ-จูชินโคเง็งจูชินโคเง็ง

คิโยะซะโตคิโยะซะโต
น้ำตกโดริวโนะตากิน้ำตกโดริวโนะตากิ

โทเตะบาชะโทเตะบาชะ
(รถมรถม้า)

บ่อน้ำพุรอน้ำพุร้อนอิซาวะอนอิซาวะ

ตน้ซากุระที่สวนสาธารณะมารุยามะนซากุระที่สวนสาธารณะมารุยามะ

นากาโตมิวาชิโนะซาโตะนากาโตมิวาชิโนะซาโตะ
(พิพิธภัณฑพิพิธภัณฑ์กระดาษญี่ปุ่นกระดาษญี่ปุ่น)

แมแม่น้ำฮายากาวะน้ำฮายากาวะ แมแม่
น้ำ
ฟูจ
ิกาว

ะ

น้ำ
ฟูจ
ิกาว

ะ

หมูหมู่บ้านน้ำพุรานน้ำพุร้อนชิโมเบะอนชิโมเบะ

พิพิธภัณฑพิพิธภัณฑ์สัตวสัตว์น้ำฟูจิยูซุยโนะซาโตะน้ำฟูจิยูซุยโนะซาโตะ

คอมมิวนิตี้พลาซคอมมิวนิตี้พลาซ่า " "คิราระคิราระ"
สายฟูจิซุบะรุสายฟูจิซุบะรุ

น้ำตกโอตากิน้ำตกโอตากิ น้ำตกเมตากิน้ำตกเมตากิซึกิมาจิโนะยุซึกิมาจิโนะยุ ( (บ่อน้ำพุรอน้ำพุร้อนอน)

โดชิโดชิ-โนะโนะ-ยุยุ
(บ่อน้ำพุรอน้ำพุร้อนอน)

นัตซึงาริ ยุซุย-งุนนัตซึงาริ ยุซุย-งุน
(บ(บ่อน้ำจากใตอน้ำจากใต้ดิน)ดิน)

ทัวร์หนึ่งวันกับรถ ไวนารีบัส  
เพื่อค้นหาไวน์ที่ท่านชื่นชอบ

นัตซึงาริ ยุซุย-งุน
(บ่อน้ำจากใต้ดิน)

มิจิ-โนะ-เอกิโดชิมิจิ-โนะ-เอกิโดชิมิจิ-โนะ-เอกิโดชิ

ทางดทางด่วนชินโทเม
วนชินโทเม

ทางด่วนชินโทเม
ทางดทางด่วนโทเมวนโทเม
ทางด่วนโทเม

ชินฟูจิICชินฟูจิICชินฟูจิIC

สนามบินฮาเนดะ

โคฟุ

คาวากุจิโกะ

คาวากุจิโกะ

โคฟุ

คาวากุจิโกะ

เทศกาลฟูจ ิชิบะซากุระ

อุทยานแห่งชาติยัตซึงาตะกะ-จูชินโคเง็ง

คิโยะซะโต
น้ำตกโดริวโนะตากิ

บ่อน้ำซันบุอิจิบ่อน้ำซันบุอิจิ-ยูซุยยูซุยบ่อน้ำซันบุอิจ-ิยูซุย

โรงกลั่นสุราซันโตรี่โรงกลั่นสุราซันโตรี่
(Suntory) (Suntory) ฮากุชุฮากุชุ

โทเตะบาชะ
(รถม้า)

บ่อน้ำพุร้อนอิซาวะ

ต้นซากุระที่สวนสาธารณะมารุยามะ

นากาโตมิวาชิโนะซาโตะ
(พิพิธภัณฑ์กระดาษญี่ปุ่น)

แม่น้ำฮายากาวะ

แม่
น้ำ
ฟูจ
ิกาว

ะ

หมู่บ้านน้ำพุร้อนชิโมเบะ

ถนนอื่น ๆ

บ่อน้ำพุร้อน

แม่น้ำ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฟูจิยูซุยโนะซาโตะ

คอมมิวนิตี้พลาซ่า "คิราระ"
สายฟูจิซุบะรุ

น้ำตกโอตากิ น้ำตกเมตากิซึกิมาจิโนะยุ (บ่อน้ำพุร้อน)

โดช-ิโนะ-ยุ
(บ่อน้ำพุร้อน)

โรงกลั่นสุราซันโตรี่
(Suntory) ฮากุชุ
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ชื่อผลไม้
สตรอเบอรี่
เชอร์รี่
ลูกท้อ
พลัม
องุ่น

บลูเบอร์รี่
แอปเปิล
สตรอเบอรี่
เชอร์รี่
ลูกท้อ
พลัม
องุ่น

บลูเบอร์รี่
แอปเปิล

ฟูจิคาวากุจิโกะ โฮคุโตะ และ นารุซาวะ

โคชู ยามานาชิ มินามิแอลป์ ฟุเอะฟุกิ

โฮคุโตะ นิราซากิ และ ยามานาชิ

บริเวณ ฟูจิซัง (ภูเขาไฟฟูจิ) และ ทะเลสาบฟูจิทั้งห้า (ฟูจิโงะโกะ)

สถานีคาวากุจิโกะ

ศูนย์สมุนไพรคาวากุจิโกะ แหล่งบ่อน้ำพุร้อนคาวากุจิโกะ สถานีคาวากุจิโกะ

สวนโออิชิ คาวากุจิโกะ พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิจจิกุ คุโบตะ
30 นาที

โดยรถบัส
15 นาที

โดยรถบัส
5 นาที

โดยรถบัส

30 นาที

โดยรถบัส

5 นาที

โดยรถบัส

เวลาที่ใช้ : 6 ช่ัวโมง 30 นาที            การเดินทาง : เรโทรบัส

โฮโต (ก๋วยเต๋ียว)
อาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดยามานาชิ 
ทำจากเส้นอูด้งหนา 
พร้อมผักนานาชนิดตามฤดูกาล 
ใส่ในน้ำซุปเต้าเจี้ยว

โทริโมะซึ-นิ
อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของเมืองโคฟุ 
ทำมาจากเครื่องในไก่ตุ๋นในน้ำซอส
โชยุรสหวานเข้มข้น โทริโมะซึ-นิ 
ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในอาหาร
ประจำชาติที่เป็นที่นิยมมากที่สุด

บุโด-โนะ-โอกะ

ตน้ยามาตะกะนยามาตะกะ จินไดจินได-ซากุระซากุระต้นยามาตะกะ จินได-ซากุระ

ตน้วานิซุกะซากุระนวานิซุกะซากุระต้นวานิซุกะซากุระ

บริเวณบริเวณ บ่อน้ำพุรอน้ำพุร้อนมาซุโตมิเรเดียมอนมาซุโตมิเรเดียมบริเวณ บ่อน้ำพุร้อนมาซุโตมิเรเดียม

เซกิซุยเซกิซุย-จิจิ ออนเซ็นออนเซ็น
(บ่อน้ำพุรอน้ำพุร้อนอน)
เซกิซุย-จิ ออนเซ็น
(บ่อน้ำพุร้อน)

บริเวณบริเวณ บ่อน้ำพุรอน้ำพุร้อนยุมุระอนยุมุระ　บริเวณ บ่อน้ำพุร้อนยุมุระ　

พิพิธภัณฑพิพิธภัณฑ์ศิลปะจังหวัดยามานาชิศิลปะจังหวัดยามานาชิ
พิพิธภัณฑพิพิธภัณฑ์วรรณคดีจังหวัดยามานาชิวรรณคดีจังหวัดยามานาชิ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะจังหวัดยามานาชิ
พิพิธภัณฑ์วรรณคดีจังหวัดยามานาชิ

Silk Friendly (Silk Friendly (บอ่น้ำพุรอน้ำพุร้อนอน)Silk Friendly (บ่อน้ำพุร้อน)
มิฮาราชิมิฮาราช-ิโนะโนะ-โอกะโอกะ และและ
มิตามะมิตามะ-โนะโนะ-ยุย ุ( (บ่อน้ำพุรอน้ำพุร้อนอน)
มิฮาราชิ-โนะ-โอกะ และ
มิตามะ-โนะ-ย ุ(บ่อน้ำพุร้อน)

ฟูจิโจโบะฟูจิโจโบะ-โนะโนะ-ยูย ูยูราริยูราริ
(บ่อน้ำพุรอน้ำพุร้อนอน)

ฟูจิโจโบะ-โนะ-ยู ยูราริ
(บ่อน้ำพุร้อน) พิพิธภัณฑพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตรประวัติศาสตร์เมืองฟูจิโยชิดะเมืองฟูจิโยชิดะ

(ปิดถึงปิดถึง เมษายนเมษายน 2015) 2015)
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองฟูจิโยชิดะ

(ปิดถึง เมษายน 2015)

บุโดบุโด-โนะโนะ-โอะกะโอะกะบุโด-โนะ-โอะกะ

สนามบิน ฮาเนดะ

พิมพ์: พฤษภาคม 2014

คลิกลิงค์นี้ สำหรับศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวอื่นๆ
http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/travel/guide/tokyovicinity.html

ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวอื่นๆ

6663-1 ฟุนัตซึ เมืองฟูจิคาวากุจิโกะ มินามิ-ซึรุ จังหวัดยามานาชิ 
401-0301
TEL. +81-555-30-1888

องค์กรพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งยามานาชิ

6663-1 ฟุนัตซึเคนมารุบิ เมืองฟูจิคาวากุจิโกะ มินามิซึรุ จังหวัด
ยามานาชิ 401-0301
TEL. +81-55-226-6978

ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเมืองโคฟุ

QR code
Access!

Yamanashi Free Wi-Fi Project

Yamanashi Umaii. Net
จังหวัดยามานาชิ ไม่ได้มีแค่ "Washoku" 
อาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมซึ่งถูกจัดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ
ยูเนสโก แต่ยังมีผลไม้ ไวน์ เหล้าสาเก และอาหารรสชาติแสนอร่อย 
เว็บไซต์แนะนำเกี่ยวกับอาหารของจังหวัดยามานาชิ Yamanashi Umaii Net 
ตามลิงค์ข้างล่างนี้

สามารถรับบัตร Free Wi-Fi ได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวตามลิงค์ด้านล่างนี้
www.yamanashi-kankou.jp/forein/english/wifi_info.html

จังหวัดยามานาชิ กำลังโปรโมท "Yamanashi Free Wi-Fi Project"
สถานที่ที่มีเครื่องหมายดังกล่าวข้างต้น จะมี Wi-Fi ให้ใช้ได้ฟรี

วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi:
1. รับบัตร Free Wi-Fi ได้ตามสถานที่ที่มีการแจกบัตรนี้
2. ใช้ ID ที่มีอยู่ในบัตรเป็นรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ
3. เพลิดเพลินกับฟรี Wi-Fi (ฟรีสำหรับ 14วัน/336ชั่วโมง)

ตัวอย่าง

ทะเลสาบโมโตซุโกะ
เป็นทะเลสาบที่พิมพ์อยู่ด้านหลังธนบัตรชนิด1000 เยน

บลูเบอร์รี่

แอปเปิล
ไคเตราซุไคเตราซ ุ( (ศูนยศูนย์อุตสาหกรรมทอุตสาหกรรมท้องถิ่นองถ่ิน)ไคเตราซุ (ศูนย์อุตสาหกรรมท้องถิ่น)

QR code
Access!

※บริการนี้สำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเท่านั้น
ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถใช้บริการนี้ได้

TEL. +81-555-72-6700

TEL. +81-55-231-2722    FAX. +81-55-221-3040
TEL. +81-55-223-1620    FAX. +81-55-223-1438

การท่องเที่ยวรอบแหล่งมรดกโลก ฟูจิซัง (ภูเขาไฟฟูจิ) และ ทะเลสาบคาวากุจิโกะ

สวนโออิชิ คาวากุจิโกะ
จุดท่ีมีชื่อเสียงในการถ่ายภาพของทะเลสาบคาวากุจิโกะ และ
ฟูจิซัง (ภูเขาไฟฟูจิ) ตลอดทั้งปี
โดยบริเวณรอบๆจะมีศูนย์หัตถกรรมแบบดั้งเดิม
และศูนย์การใช้ชีวิตกับธรรมชาติ 
ท่านสามารถทดลองประดิษฐ์สินค้าหัตถกรรม
และเก็บผลไม้จากสวนได้ เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิจจิกุ คุโบตะ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะกิโมโนนี้ได้รับรางวัล 3 
ดาวจากคู่มือท่องเที่ยวมิชลินของประเทศฝรั่งเศส 
จะมีการแสดงผลงานกิโมโนที่มีลวดลายของ ฟูจิซัง 
(ภูเขาไฟฟูจิ) มากมาย ซึ่งประดิษฐ์โดยเจ้าแห่งศิลปะการย้อมผ้าชื่อ 
อิจจิกุ คุโบตะ

แหล่งบ่อน้ำพุร้อนคาวากุจิโกะ
เป็นแหล่งบ่อน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดบริเวณฟูจิซัง (ภูเขาไฟฟูจิ) 
มีสถานที่ที่สามารถเพลิดเพลินกับการแช่บ่อน้ำพุร้อนแบบกลางแจ้ง
และมองเห็นฟูจิซังได้ ถูกจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักท่ีมีนักท่องเที่ย
วจำนวนมากทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่นเข้ามาเยือนที่นี้

TEL. +81-555-72-0259

การท่องเที่ยวรอบแหล่งมรดกโลก ฟูจิซัง 
(ภูเขาไฟฟูจ)ิ และ ทะเลสาบคาวากุจิโกะ

สวนโออิชิสวนโออิชิ คาวากุจิโกะคาวากุจิโกะสวนโออิชิ คาวากุจิโกะ
พิพิธภัณฑพิพิธภัณฑ์ศิลปะอิจจิกศิลปะอิจจิก คุโบตะคุโบตะพิพิธภัณฑ์ศิลปะอิจจิก คุโบตะ

แหลแหล่งบงบ่อน้ำพุรอน้ำพุร้อนคาวากุจิโกะอนคาวากุจิโกะแหล่งบ่อน้ำพุร้อนคาวากุจิโกะ

เมืองโคฟุในจังหวัดยามานาชิ เคยเป็นแหล่งคริสตัลมาก่อน 
เมืองโคฟุเป็นเมืองที่ผลิตอัญมณีได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น 
(หนึ่งในสามของการผลิตของประเทศญี่ปุ่น) ภาพที่แสดงเป็นตัวอย่างของอัญมณีแบรนด์ 
“Koo-fu” ซึ่งเป็นแบรนด์ท้องถิ่นของเมืองโคฟุ เพื่อแสดงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ 
ผู้คนในภูมิภาคนี้ กำลังพยายามที่จะสืบทอดอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมนี้ 
ให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป 

อัญมณีและเครื่องประดับ

น้ำแร่ในประเทศญี่ปุ่นประมาณ 
40 เปอร์เซ็นผลิตในจังหวัด 
ยามานาชิ น้ำท่ีอร่อยนี้นำมาใช้ 
กลั่นทำเหล้าสาเกญี่ปุ่น

องุ่นได้เริ่มนำเข้ามาปลูกท่ียามา 
นาชิตั้งแต่ 800 ปีก่อน สภาพภูมิ 
อากาศและพื้นที่ราบลุ่มที่เหมาะ 
แก่การเพาะปลูกองุ่นก็เหมาะ 
สำหรับการผลิตไวน์ด้วย ไวน์ที่ 
ผลิตจากองุ่นพันธุ์พื้นเมืองโคชู มี 
รสชาติที่เข้ากับอาหารญี่ปุ่นได้  
ดี และกำลังได้รับความนิยมอย่าง 
แพร่หลาย

ยามานาชิ ได้ชื่อว่า "อาณาจักรแห่งผลไม้" เริ่มตั้งแต่ฤดู 
ใบไม้ผลิจนถึงฤดูใบไม้ร่วง ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการ 
เก็บผลไม้นานาชนิดจากต้น เช่น เชอร์รี ่ลูกท้อ องุ่น สตรอ 
เบอรี่ เป็นต้น เชิญมาลองชิมผลไม้ที่เก็บสด ๆ ที่สวนผลไม้ 
สำหรับนักท่องเที่ยว

เชอร์ร่ี

สตรอเบอร่ี

ลูกท้อ

ข้อมูลเกี่ยวกับยามานาชิ

เคลื่อนไหวไปอย่างช้า ๆ ด้วยการนั่งรถม้าท่องเที่ยว
เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร และเพลิดเพลินกับ
การชมทัศนียภาพที่มีชื่อเสียงพร้อมด้วยไกด์

เดินไฮกิ้งหุบเขาโชเซ็นเกียว

เวลาที่ใช้้ : 6 ช่ัวโมง

ยังมีรางรถไฟคงเหลืออยู่ภายในอุโมงค์ 
ท่านสามารถเยี่ยมชมกำแพงอิฐสีแดงที่มีร่อง
ลอยของเขม่าจากเ 
ครื่องยนต์ไอน้ำได้อย่างใกล้ชิด

ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กท่ีล้อมรอบไปด้วยไร่องุ่น
ท่านสามารถลองชิมไวน์ต่าง ๆ 
กว่า 170 ชนิดภายในอุโมงค์ เก็บไวน์ใต้ดินได้

สวนสาธารณะมากิบะ

ประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
ร้านตกแต่งภายใน ร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ด 
และร้านอาหาร

4 ชั่วโมง 10 นาที

สนุกกับการเดินไฮกิ้งและเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามจากมิฮาราชิได

เดินไฮกิ้งหุบเขาโชเซ็นเกียว

 :

การเดินทางไปยามานาชิจากที่ต่าง ๆ


