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สถานีหลักชั้น 8

home of fujisan (ภูเขาไฟฟูจิ)
จังหวัดยามานาชิตั้งอยู่ใจกลางของประเทศญี่ปุ่น เป็นบริเวณที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และรายล้อมไปด้วยภูเขาที่สวยงาม รวมทั้งฟูจิซัง (ภูเขาไฟฟูจิ) 

ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น (ที่ความสูง 3,776 เมตร)
ความงดงามของทั้งสี่ฤดูกาลได้แก่ ในฤดูใบไม้ผลิ ที่ราบลุ่มโคฟุจะเต็มไปด้วยดอกพีช โดยพื้นจะถูกปูพรมด้วยดอกไม้สีชมพูดังในดินแดนเทพนิยาย 

ความสดชื่นของสายลมอ่อน ๆ ของทะเลสาบฟูจิทั้งห้า และที่ราบสูงคิโยซาโตะในฤดูร้อน ใบไม้เปลี่ยนสีบนภูเขาในฤดูใบไม้ร่วง 
และภาพของภูเขาไฟฟูจิที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในฤดูหนาว เรารับประกันว่านักท่องเที่ยวที่ผ่านมายังจังหวัดยามานาชิ 
จะตื่นเต้นกับความหลากหลายของทิวทัศน์ที่งดงามเหล่านี้
จังหวัดยามานาชิได้รับการจัดให้เป็น " อาณาจักรแห่งผลไม้ " ของประเทศญี่ปุ่น โดดเด่นไปด้วย องุ่นพันธ์ดี และ ลูกพีช ที่ปลูกด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง  

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับ การเก็บ องุ่นและ ลูกพีช ที่ฟาร์มเปิดให้บริการต่อสาธารณะ ตั้งแต่ฤดูร้อน จนถึงฤดูใบไม้ร่วง นอกจากนี้ การเก็บสตรอเบอร์รี่ 
ในฤดูใบไม้ผลิ และเก็บเชอร์รี่ ในช่วงต้นฤดูร้อน ก็เป็นที่นิยมเช่นกัน การผลิตไวน์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับกันดีในจังหวัด 
เอกลักษณ์ของไวน์นี้คือสามารถนำไปใช้เสริฟ เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับอาหารญี่ปุ่น
นอกจากนี้ จังหวัดยามานาชิยังเป็นจุดหมายปลายทางของ สปาดี ๆ และ รีสอร์ทเพื่อสุขภาพ ที่มีบ่อน้ำพุร้อนคุณภาพดีจำนวนมาก 

เราขอแนะนำให้ท่านบรรเทาความเหนื่อยล้าของร่างกายลงในอ่างอาบน้ำสไตล์ญี่ปุ่น และผ่อนคลายหลังจากการเดินทางของท่าน
สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดยามานาชิไม่ใช่แค่เพียงธรรมชาติ แต่ท่านจะได้สัมผัสกับจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์และสวยงาม 

ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เช่น สถานที่โบราณแห่งยุคสมัยกลาง วัด ศาลเจ้า และบ้านที่เก่าแก่
จังหวัดยามานาชิ อยู่ใกล้กับ กรุงโตเกียว ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งโดยรถไฟ ได้โปรดมาเยือนจังหวัดยามานาชิ ถ้าท่านมีโอกาสที่จะมาประเทศญี่ปุ่น 

เราขอยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยหัวใจที่อบอุ่นเหมือนดังน้ำพุร้อนธรรมชาติ

ใช้เวลาเพียง 25 นาที
จากโตเกียวสู่ยามานาชิ

ท่านสามารถชมการสาธิตได้ที่ Yamanashi Prefectural
Maglev Exhibition Center

ลีเนียร์ ชูโอ ชินคันเซ็น

ฟูจิซัง
มรดกโลก
ในปี 2013

ทะเลสาบยามานากาโกะ เป็นทะเลสาบที่ใหญ่
ที่สุดในทะเลสาบฟูจิทั้งห้า
ล้อมรอบไปด้วยบ้านพักตากอากาศมากมาย

บริเวณ บ่อน้ำพุร้อนยุมุระ

เพลิดเพลินไปกับดอกไม้บานต่างๆ 
ตลอดทั้งวันที่ ไฮจิ-โนะ-มุระ 
รวมทั้งเรือนกระจกที่มีการตกแต่ง หอชมวิว 
การจัดดอกไม ้และอื่นๆ

ไฮจ-ิโนะ-มุระ

มิจิ-โนะ-เอกิโดชิ

สะพานซารุ-ฮาชิ

สาย โตเกียว – นาโกย่า
จะเปิดให้บริการในปี 2027

แหล่งมรดก
โลก

30 นาที โดยรถบัส จากสถานีฟูจิซัง 
(สายฟูจิคิวโค), 5 นาที โดยรถยนต์ 
จากถนนฮิงาชิฟูจิ-โงโกะ ยามานากะIC 

25 นาที โดยรถบัส จากสถานีฟูจิซัง 
(สายฟูจิคิวโค)  10 นาที โดยรถยนต์ 
จากทางด่วนชูโอ-คาวากุจิโกะIC

15 นาที โดยการเดิน จากสถานีฟูจิซัง 
(สายฟูจิคิวโค)  10 นาที โดยรถยนต์ 
จากทางด่วนชูโอ-คาวากุจิโกะIC

หุบเขานิชิซาวะ-เคโคกุ

แหล่งมรดก
โลก

แหล่งมรดก
โลก

แหล่งมรดก
โลก

แหล่งมรดก
โลก

แหล่งมรดก
โลก

แหล่งมรดก
โลก

ในฤดูใบไม้ผลิ เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระจะจัดขึ้น
ในบริเวณนี้ ท่านสามารถชมทิวทัศน์ของ
ดอกชิบะซากุระที่บานเต็มที่ได้

ยามานาชิเมืองแห่งภูเขาฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นยยยยยยยยยยยาาาาาาาามมมมมมมมมมมาาาาาาาานนนนนนนนนนนาาาาาาาาาชชชชชชชชชชชิิิิิิิิิเเเเเเเเมมมมมมมมมมืืืืืืือออออออออองงงงงงงงงงแแแแแแแแแแหหหหหหหหหหห่่่่งงงงงงงงงงภภภภภภภููููููููเเเเเเเเขขขขขขขขขขขขขาาาาาาาาฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟูููููููููจจจจจจจจจจจิิิิิิิิิ ภภภภภภภููููููููเเเเเเเเขขขขขขขขขขขขขาาาาาาาาทททททททททททีีีีีีี่่่่่สสสสสสสสสสูููููููููงงงงงงงงงทททททททททททีีีีีีี่่่่สสสสสสสสสสสุุุุุุุดดดดดดดดดดดดใใใใใใใใใในนนนนนนนนนญญญญญญญญญญญญีีีีีี่่่่ปปปปปปปุุุุุุุ่่่นนนนนนนนนนนยามานาชิเมืองแห่งภูเขาฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นยามานาชิเมืองแห่งภูเขาฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

ภาพถ่ายจากบนภูเขาคุโรดาเกะทางทิศเหนือของทะเลสาบคาวากุจิโกะ

สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น
บริเวณ ภูเขาฟูจิ และ ทะเลสาบทั้งห้า

หมู่บ้านยามานากาโกะ
ทะเลสาบยามานากาโกะ

เมืองฟูจิคาวากุจิโกะ
ทะเลสาบไซโกะ

เมืองฟูจิคาวากุจิโกะ
ทะเลสาบโชจิโคะ

เมืองฟูจิคาวากุจิโกะ
ทะเลสาบโมโตซุโกะ

ป่าทึบอาโอกิงาฮาระ จะพาท่านย้อน
ไปสู่อดีตของชายฝั่งตะวันตก

หมูบ้านโอชิโนะ

ประกอบไปด้วย 8 วากิมิซุอิเกะ 
(บ่อน้ำของพระเจ้า)น้ำในบ่อเกิดจากการ
ละลา ยของหิมะบนภูเขาฟูจิ
และใช้เวลานานกว่า 80 ปีซึมผ่านออกมา
ถูกกำหนดให้เป็นมรดกทาง ธ รรมชาติแห่งชาติ 
และได้รับเลือกให้เป็นหน่ึงใน 
100 แหล่งน้ำท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น

เมืองฟูจิคาวากุจิโกะ
เทศกาลสมุนไพรคาวากุจิโกะ
มีการจัดกิจกรรมต่างๆข้ึนอย่างย่ิงใหญ่ท่ีริมทะเลสาบ 
พร้อมกับกล่ินหอมของดอกลาเวนเดอร์ท่ีลอยมาในอากาศ
ไฟประดับในเวลากลางคืนจะโรแมนติกมาก เทศกาลน้ี
จัดข้ึนในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม

ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้นและ
หวาดเสียวที่ถูกบันทึกไว้ในสถิติโลกกินเนสส์บุ๊ ค 
มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอตัวละคร
จากการ์ตูนแอนิเมชันที่มีช่ือเสียง

เมืองฟูจิคาวากุจิโกะ
ไซโกะอิยาชิ-โนะ-ซาโตะเน็มบะ
เรียงรายไปด้วยบ้านมุงหลังคา
ท่านสามารถสัม ผัสกับงานฝีมือแบบ
พ้ืนเมืองของประเทศญ่ีปุ่น

ข้อมูลสำหรับการปีนภูเขาฟูจิ

เมืองฟูจิโยชิดะ
ศาลเจ้าคิตางุจิฮองงุ-ฟูจิเซนเง็น
สถาปัตยกรรมของศาลเจ้านี้เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมแห่งชาติที่สำคัญ ต้ังแต่อดีตโบราณ 
นักปีน ภูเขาฟูจิจะมาทำการสักการะบูชา
และใช้เป็นทางเข้าสำหรับปีนขึ้นภูเขาฟูจิ

ด้วยกำลังการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น 
ยามานาชิมีประวัติการเพาะปลูกองุ่นที่เก่า
แก่และยาวนานมากกว่า 1,200 ปี  
ท่านสามารถเพลิดเพลินกับ 
"การเก็บองุ่น" หลากหลายชนิดได้

เมืองยามานาชิ
หุบเขาที่มีสายน้ำไหลผ่านหินแกรนิตที่สวยงาม โดยเฉพาะน้ำตกที่ไหลท่ามกลา
งความเขียวขจีและใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งคุ้มค่าแก่การชมมาก

ยามานาชิเป็นแหล่งผลิตลูกท้อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น 
เชิญมาลิ้มลองความหวานหอมของลูกท้อสดได้ที่นี่

ในภูมิภาคนี้ คัตซึนุมะ 
(Katsunuma) มีโรงบ่มไวน์
กระจายอยู่ทั่วไปจำนวนมาก 
โคชูไวน์ที่ทำมาจากองุ่นพันธุ์
โคชูที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นกำลัง
ได้รับความสนใจจากทั่วโลก

การจำลองประวัติศาสตร์การสู้รบท่ี
คาวานากาจิมะท่ีเกิดข้ึนจริงในยุคสมัยซามุไรญ่ีปุ่น 
โดยมีไฮไลท์ท่ีการต่อสู้แบบตัวต่อตัว และ
ฉากสู้รบของกองกำลังทหารท้ังหมด 900 คน

(สมาคมการท่องเที่ยวและการผลิต
เมืองฟุเอะฟุกิ)

หมู่บ้านบ่อน้ำพุร้อนอิซาวะ
หมู่บ้านบ่อน้ำพุร้อนท่ีมีคุณภาพสูงและกว้างใหญ่ท่ีสุดในจังหวัด
ยามานาชิ เรียงรายไปด้วยโรงแรมและเรียวกัง (ท่ีพักแบบญ่ีปุ่น) 
กว่า 100 แห่ง ล้อมรอบไปด้วยสวนผลไม้ท่ีสวยงาม สถานท่ีมีช่ือ 
เสียงและแหล่งท่องเท่ียวมากมาย

ศาลเจ้าทาเกดะ
ศาลเจ้าถูกสร้างขึ้นในปี 1920 บนสถานที่ที่เคยเป็น
ที่พักอาศัยของตระกูลทาเคดะ 
จะคับคั่งไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

สถานที่ต่าง ๆ ในเมืองโคฟุ เทศกาลชินเง็นโก

รอบ ๆ สถานีโคฟ ุ(JRสายชูโอ)

ศูนย์อุตสาหกรรมท้องถิ่นประจำจังหวัด
ยามานาช ิ(ไคเตราซุ)

เมืองโคฟุ

หมู่บ้านน้ำพุร้อนที่มีประวัติศาสตร์การค้นพบเม่ือ 
1,100 ปีกว่ามาแล้ว ตามตำนาน ว่ากันว่าทาเคดะ
ชินเง็น รักษาอาการบาดเจ็บของเขาที่นี่
หลังจากการต่อสู้

ถูกกำหนดให้เป็นสถานที่สวยงามพิเศษแห่งชาติ ท่านต้องมา
ชมโชเซ็นเกียวตอนฤดูใบไม้ร่วง สีของใบไม้ร่วงที่สวยงาม 
ส่องแสงเป็นประกายบนก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีรูปทรงแปลก

เชิญมาเดินเล่นเพลิดเพลินกับฤดูที่สวยงาม

ดอกทานตะวันที่อาเกะโนะ
ทุ่งดอกทานตะวันที่กว้างใหญ่ของอาเกโนะ 
มักจะปรากฏเป็นฉากในภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์

ยัตซึงาตาเกะรีสอร์ทเอาท์เลท
สถานที่ซึ่งเหมาะแก่การเดินเที่ยวเล่นสำรวจคิโยซาโตะ 
ซึ่งมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย การฝึกอบรม โปรแกรมการทดลอง 
เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ อีกทั้งไอศกรีมที่นี ่ก็มีช่ือเสียงมาก

ภูเขาไคโกมะ

น้ำตกโดริวโนะตากิ
บรรยากาศในป่าลึกที่ปกคลุมไปด้วยหญ้ามอสและเสียงของกระแสน้ำ 
ทำให้รู้สึกถึงความสงบผสมผสานกับความเก่าแก่ ซันบุอิจิยูซุยคัง หนึ่งในร้อยของแหล่งน้ำที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น

เป็นระบบชลประทานเก่าแก่ที่หาดูยาก ทำหน้าที่แจกจ่ายน้ำสำหรับการเกษตรปริมาณเท่าๆกัน 
ไปยังทั้งสามหมู่บ้าน

หนึ่งในสามสะพานที่แปลกที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่น 
มีโครงสร้างที่ไม่ค่อยพบเห็น 
และไม่ใช้เสาค้ำสะพาน หมู่บ้านทาบายามะ หุบเขาทาบะ

หุบเขาต้นกำเนิดของแม่น้ำทาบะ 
ที่เป็นแหล่งน้ำของกรุงโตเกียว ในช่วงปลายเดือน 
ตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่เหมาะ
สมที่สุดสำหรับการชมใบไม้เปลี่ยนสี

หมู่บ้านโดชิ หุบเขาโดชิ
หุบเขาต้นกำเนิดของแม่น้ำโดชิ 
ซึ่งเป็นแหล่งน้ำของเมืองโยโกฮามะ 
ในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายนเ
ป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการชมใบไม้เปลี่ยนสี

หมู่บ้านโดชิ
มีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น เต้าหู้ และพืชน้ำสด (watercress) ต่าง ๆ 
ที่เพ าะปลูกและใช้น้ำที่ใสสะอาดของหมู่บ้านโดชิ

เทศกาลฮัตซากุ
เทศกาลจัดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงมาตั้งแต่สมัยเอโดะ 
โดยมีไดเมียวเกียวเรตซึ (กองทัพของขุนนางญี่ปุ่น 
ในสมัยโบราณ) ทั้งหมด 130 คน และเรียงรายไป
ด้วยแผงขายของที่หรูหรา

หมู่บ้านโคซุเงะ เทศกาลทามาเง็นริว
จุดไคลแม็กซ์ของเทศกาลคือโอมาซึยาก ิ
(การเผาต้นสน) ที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในประเทศ
ญี่ปุ่น ด้วยมุมมองที่สวยงามของเปลวไฟ
ที่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืน

เมืองโอซึกิ ต้นซากุระที่ภูเขาอิวาโดโนะสวนสาธารณะมารุยามะ
ภูเขาอิวาโดโนะตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอซึก ิเป็นสถานที่ที่นิยม
สำหรับการชมดอกไม้

มินามิแอลป์ที่ย่ิงใหญ่ และ วัดศูนย์กลางมิโนบุซัง
เทศกาลไฟนัมบุ

เมืองอิจิกาวะมิซาโตะ
เทศกาลดอกไม้ไฟชิมเม
เทศกาลดอกไม้ไฟที่ย่ิงใหญ่จัดขึ้นในวันที ่7 
สิงหาคมที่เมืองอิจิกาวะมิซาโตะ ซึ่งเป็นเมืองที่มี
ช่ือเสียงด้านการผลิตดอกไม้ไฟ

เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่ได้รับใบอนุญาติบ่อน้ำพุร้อนที่เขียน
ด้วยมือโดย ซามูไรทาเกดะ-ยู มีลักษณะพิเศษคือน้ำที่ค่
อนข้างอุ่น และก็มีคนจำนวนมากมาแช่เพื่อการรักษาโรค

สถานที่ต่างๆในเมืองมินามิแอลป์ มินามิแอลป ์(เทือกเขา)
เทือกเขาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร รวมทั้งภูเขาคิตาดาเกะซึ่งสูง 3,193 เมตร 
เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศญี่ปุ่น

เมืองมินาบุ
วัดมินาบุซัง-คุอองจิ
เป็นวัดที่มีช่ือเสียงของนิกายนิชิเรน 
มีผู้คนมาสักการะตลอดทั้งปี ดอกซากุระที่
บานสะพรั่งภายในวัดสวยงามมาก

สนุกสนานกับการเก็บเชอร์รี่ที่
ออกผลก่อนแหล่งผลิตอื่นๆ

ทะเลสาบคาวากุจิโกะ เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวรอบฟูจิซัง (ภูเขาไฟฟูจิ) 
เพราะตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ไปถึงได้อย่างสะดวกสบายโดยระบบขนส่งสาธารณะ 
นอกจากนี้ยังมีส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวมากมาย 
และเว็บไซต์ที่พัก (มรดกโลก)

งานเทศกาลจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายน เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดยามานาช ิ
ไฮไลต์หลักคือ การเคลื่อนขบวนของกองทัพทหารโคชู ในป ี2012 ขบวนแห่นี้ได้รับการบันทึกลงใน 
Guinness World Records™ ให้เป็น "การรวมกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของซามูไร" ในโลก 
โดยมีคนมากกว่า 1,000คนแต่งกายในเครื่องแบบซามูไร เดินผ่านเมืองโคฟุ
"Guinness World Records™ เป็นเครื่องหมายทางการค้าที่จดทะเบียนของ Guinness World Records Limited"

บริเวณ บ่อน้ำพุร้อนชิโมเบะ


