
เสน้ทางตวัอย่าง ทอ่งเที่ยวในจงัหวดัชงิะ  

(ออกเดนิทางจากนาโกยา่ กฟุิ) 

Ａ．びわ湖クルーズと歴史コース 

Ｂ．ショッピングと歴史コース 

Ｃ．陶器の里と酒蔵コース 

滋賀県 

นาโกยา่ 

กิฟ ุ

สนามบนินานาชาตจิูบุ 
 

จงัหวดัชิงะ 

ทะเลสาบบิวะ 

A. เสน้ทางลอ่งเรอืในทะเลสาบบิวะและชมประวติัศาสตร ์

B. เสน้ทางชอ้ปป้ิงและชมประวติัศาสตร ์

C.เสน้ทางแหลง่เครือ่งป้ันดินเผาและโรงบ่มสรุา 

เกยีวโต 

 โอซากา้ 

 

โตเกียว ชงิะ 

นาโกยา่ 



นาโกยา่ 

จิคบุชิุมะ 

ฮิโกะเนะ 

 

① 
② 

③ 

นะงะฮะมะ 

กิฟ ุ

ทะเลสาบบิวะ 

A. เสน้ทางลอ่งเรือในทะเลสาบบิวะและชมประวตัศิาสตร ์(ออกเดินทางจากนาโกยา่ กิฟุ)  

ในเมืองนาโกยา่ กิฟ ุ

①  ลอ่งเรอืชมเกาะจิคบุชิุมะ 

 

② ฮกโคะคไุคโด คโุระคะเบะสแควร ์

 

③ ปราสาทฮิโกเนะโจ สมบติัประจ าชาติ  

ท่ีพกั 

เสน้ทางตวัอยา่ง ① ลอ่งเรอืชมเกาะจิคบุชิุมะ 

บิวะโกะคิเซ็น  ℡:0749-62-3390 

www.biwakokisen.co.jp/basic/index-tikubu-jikokuhyou.php 

15 ทา่นขึน้ไป 2,770 เยน 

 10.15 น. ทา่เรือนะงะฮะมะ - เกาะจิคบุชุิมะ - 12.35 ทา่เรือนะงะฮะมะ 

③ ปราสาทฮิโกเนะโจ  

      สมบติัประจ าชาติ  

ค่าเขา้ชม  

  30 ท่านขึน้ไป 540 เยน 

สมาคมการท่องเที่ยวฮิโกเนะ 

 TEL:0749-23-0001  
 http://www.hikoneshi.com/jp/castle/ 

② ฮกโคะคไุคโด คโุระคะเบะสแควร ์

รับรองได้ถึง 30 ท่าน  1,980 เยน 

สกุี้ยากี้ เนื้อววัโอมิ 

※ イメージ写真。    ℡:0749-62-0329     
 http://www.sennaritei.jp/site/daidai/  

 เซนนารเิท ไดได (DAIDAI) 

ฮิโกะเนะ, ไมบะระ, นะงะฮะมะ 

ไมบะระ 

 

(80 นาที) 

10 นาที 

(140 นาที) 

30 นาที 

(100 นาที) 

* ภาพตวัอย่าง 



นาโกย่า ฮิโกะเนะ 

① 

⑤ 
 

③ 

กิฟ ุ

④ 

ทะเลสาบบิวะ 

รวิโอ 

 

② 
โอมิฮะจิมนั 

อิชิยะมะ 

B. เสน้ทางชอ้ปป้ิงและชมประวตัศิาสตร ์(ออกเดินทางจากนาโกยา่ กิฟุ) 

สมาคมการทอ่งเที่ยวโอมิฮะจิมนั  TEL:0748-32-7003  
 http://www.omi8.com/annai/course1.html 

② คนู ้าฮะจิมนัโบร,ิ บา้นพ่อคา้ 

④ มิตซึอิ เอาทเ์ล็ตพารค์ ชงิะริวโอ 

 

① ปราสาทฮิโกเนะโจ สมบติัประจ าชาติ  

ค่าเขา้ชม 30 ท่านขึน้ไป 540 เยน 

สมาคมการทอ่งเที่ยวฮิโกะเนะ 

 TEL:0749-23-0001  
 http://www.hikoneshi.com/jp/castle/ 

ในเมืองนาโกยา่ กิฟ ุ

① ปราสาทฮิโกเนะโจ สมบติัประจ าชาติ  

        

 

② คนู ้าฮะจิมนัโบร,ิ บา้นพ่อคา้ 

 

③   โอะคะคิฮนเต็น 

 

④      มิตซึอิ เอาทเ์ลต็พารค์ 

                 ชิงะรวิโอ 

 

      

⑤      วดัอิชิยะมะเดระ 

ท่ีพกั 

เสน้ทางตวัอยา่ง 

3,500 เยน อาหารชดุกิวนะเบะ เนือ้ววัโอม ิ

* ภาพตวัอย่าง 

TEL:0748-32-7003  
http://www.omi8.com/annai/course1. 
                              html  

③ โอะคะคิฮนเต็น 

⑤ วดัอิชิยะมะเดระ เปิดใหเ้ขา้ชมพระพทุธรปูหลกั 

เป็นครั้งแรกใน 33 ปี ตัง้แต่ 18 มี.ค.  

℡077-537-0013 
http://www.ishiyamadera.or.jp/ ℡:0748-58-5031 http://www.31op.com/shiga/  

โอซึ, โอโกโตะออนเซ็น, คซุะสึ, โมริยะมะ 

โอซึ คซุะส ึ

โอโกโตะออนเซ็น โมริยะมะ 

30 นาที 

(60 นาที) 

(90 นาที) 

30 นาที 

(90 นาที) 

30 นาที 

(60 นาที) 

20 นาที 

(50 นาที) 



นาโกย่า 

① 

④ 

นะงะฮะมะ 

กิฟ ุ

ทะเลสาบบิวะ 

②③ 

ฟุจิอิฮงเกะ 

C. เสน้ทางแหลง่เคร่ืองป้ันดนิเผาและโรงบม่สรุา (ออกเดินทางจากนาโกยา่ กิฟุ)   

ในเมืองนาโกยา่ กิฟ ุ

① นะงะฮะมะ, คโุระคะเบะสแควร ์
 
② หมูบ่า้นเครือ่งป้ันดินเผา 

              ชิงะระคิโทเกมรุะ 

 
③ MIHO MUSEUM 
 

④   ฟจิุอิฮงเกะ 

ท่ีพกั 

เสน้ทางตวัอยา่ง 

กะทะเคลือบ 

④ ฟจิุอิฮงเกะ 

ชมโรงบ่มสรุา ฟรี  

TEL:0749-42-2080            
http://www.fujiihonke.jp/kengaku.html 

ชิงะระคิ 

③ ＭＩＨＯ ＭＵＳＥＵＭ 

ค่าเขา้ชม  

20 ท่านขึน้ไป 900 เยน 

TEL:0748-82-3411  
http://miho.jp/ 
     japanese/ 

② หมูบ่า้นเคร่ืองป้ันดนิเผาชงิะระคิโทเกมรุะ 

TEL:0748-82-0522   
http://tougeimura.jp/honten/ 

การหดัลงสี    ค่าบริการ 864 เยน  

ชดุเนื้อวัวยา่งบนจานดินเผา 

เนื้อวัวโอมิ 

2,160 เยน 

* ภาพประกอบ 

* ภาพประกอบ 

③ นะงะฮะมะ, คโุระคะเบะสแควร ์
 เดนิเลน่ในคโุระคะเบะสแควร ์

 โรงเรียนงานเครื่องแกว้คโุระคะเบะ 

    ℡:0749-65-1221 
   http://www.kurokabe.co.jp/trial/  

ทดลองงานเคร่ืองแกว้ 

 พ่นทราย  1,620 เยน 

* ภาพประกอบ 

20 นาที 

(100 นาที) 

(100 นาที) 

70 นาที 

(90 นาที) 

40 นาที (60 นาที) 

โอซึ, โอโกโตะออนเซ็น, คซุะสึ, โมริยะมะ 

โอซึ 

 

คซุะส ึ

โอโกโตะออนเซ็น โมริยะมะ 

 


