เส้นทางตัวอย่าง

ท่องเที่ยวในจังหวัดชิงะ
(ออกเดินทางจากเกียวโต)
A. เส้นทางล่องเรือในทะเลสาบบิวะและชมประวัติศาสตร์
B. เส้นทางช้อปป้ ิ งและชมประวัติศาสตร์
C. เส้นทางชมมรดกโลกและทดลองทาการเกษตร

ทะเลสาบบิวะ

จังหวัดชิงะ
เกียวโต
ชิงะ
เกียวโต
โอซาก้า

โตเกียว
นาโกย่า

A. เส้นทางล่องเรือในทะเลสาบบิวะและชมประวัตศิ าสตร์ (ออกเดินทางจากเกียวโต)
เส้นทางตัวอย่าง

① ล่องเรือมิชิแกน

ในเมืองเกียวโต
30 นาที

①

ล่องเรือมิชิแกน

(30 นาที)

③ ＭＩＨＯ ＭＵＳＥＵＭ

30 min

②

วัดอิชิยะมะเดระ

(90 นาที)

40 min

③

MIHO MUSEUM

(90 นาที)

20 min

④

หมูบ่ า้ นเครือ่ งปั้นดินเผา
ชิงะระคิโทเกมุระ

(60 นาที)

ที่พัก

โอซึ, โอโกโตะออนเซ็น
คุซะสึ, โมริยะมะ

ล่องเรือระยะสั้น สาหรับ 15 ท่านขึน้ ไป 750 เยน
11.00 น. ยะนะงะซะกิ - 11.20 น. ท่าเรือโอซึ

บิวะโกะคิเซ็น

℡:077-524-5000

http://www.biwakokisen.co.jp/basic/
index-michigan-jikokuhyou.php

ดให้เข้าชมพระพุทธรูปหลัก
② วัดอิชิยะมะเดระ เป็ นครั้งเปิแรกใน
33 ปี ตัง้ แต่ 18 มี.ค.

ค่าเข้าชม 20 ท่านขึน้ ไป 900 เยน

ทะเลสาบบิวะ

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

④หมูบ่ า้ นเครื่องปั้ นดินเผาชิงะระคิโทเกมุระ
การหัดลงสี
โอโกโตะออนเซ็น

ค่าบริการ 864 เยน

โมริยะมะ

ค่าเข้าชม 30 ท่านขึน้ ไป 500 เยน
℡077-537-0013
http://www.ishiyamadera.or.jp/

เกียวโต

①

ค ุซะสึ

โอซึ
อิชิยะมะ

ชิจิมจิ ะยะ โคะชู
ข้าวอบหอยชิจิมิ “นิโอะ”
โอมิโนะโอะบันไซ 1,296 เยน
รองรับได้ถึง 30 ท่าน
℡:077-537-0127
http://www.shijimimeshi-koshu.com/
※ イメージ写真

②ชิงะระคิ
③④

* ภาพตัวอย่าง

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

B. เส้นทางช้อปปิ้ งและชมประวัตศิ าสตร์ (ออกเดินทางจากเกียวโต)
เส้นทางตัวอย่าง

④ ปราสาทฮิโกเนะโจ สมบัติประจาชาติ

ในเมืองเกียวโต
60 นาที

① มิตซึอิ เอาท์เล็ตพาร์ค
ชิงะริวโอ

(120 นาที)

ค่าเข้าชม 30 ท่านขึน้ ไป 540 เยน

30 min

② ค ูน้าฮะจิมนั โบริ, บ้านพ่อค้า

(60 นาที)

สมาคมการท่องเที่ยวฮิโกะเนะ

10 min

③ ท่องเที่ยวทางน้า ซึอิโก เมก ุริ

(60 นาที)

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

30 min

④ ปราสาทฮิโกเนะโจ สมบัติประจาชาติ

(80 นาที)

ที่พกั

นะงะฮะมะ

ฮิโกะเนะ, ไมบะระ, นะงะฮะมะ

④

ทะเลสาบบิวะ
②③
โอมิฮะจิมนั

ไมบะระ

② คูน้าฮะจิมนั โบริ, บ้านพ่อค้า

ฮิโกะเนะ

① มิตซึอิ เอาท์เล็ตพาร์ค
ชิงะริวโอ
สมาคมการท่องเที่ยวโอมิฮะจิมนั

①
เกียวโต

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

ริวโอ

③ ท่องเที่ยวทางนา้
ซึอิโก เมกุริ
เรือสาหรับ 8 ท่าน 60 นาที 10,800 เยน

รับประทานอาหารกลางวันที่ฟู้ดคอร์ท
℡:0748-58-5031
http://www.31op.com/shiga/

TEL:0748-32-2333
http://www.za.ztv.ne.jp/
tekogi.maruyama/

C. เส้นทางชมมรดกโลกและทดลองทาการเกษตร (ออกเดินทางจากเกียวโต)
เส้นทางตัวอย่าง

③ นะงะฮะมะ, ค ุโระคะเบะสแควร์

ในเมืองเกียวโต

ทดลองงานเครื่องแก้ว

เดินเล่นในคุโระคะเบะสแควร์

50 นาที

① วัดฮิเอซังเอนเรียวค ุจิ มรดกโลก

พ่นทราย 1,620 เยน

(120 นาที)

30 min

②

โอมินจิ

(90 นาที)

โรงเรียนงานเครื่องแก้วค ุโระคะเบะ
℡:0749-65-1221

40 min

③ นะงะฮะมะ, ค ุโระคะเบะสแควร์

* ภาพตัวอย่าง

http://www.kurokabe.co.jp/trial/

(100 นาที)

ที่พกั
นะงะฮะมะ, ค ุโระคะเบะสแควร์

ฮิโกะเนะ, ไมบะระ, นะงะฮะมะ

③
ไมบะระ

ทะเลสาบบิวะ
ฮิโกะเนะ

① วัดฮิเอซังเอนเรียวคุจิ มรดกโลก

② โอมินจิ

②
①
โอมินจิ
วัดฮิเอซังเอนเรียวค ุจิ

เก็บผลไม้ประจาฤดูกาล

* การให้บริการจะต่างกันไปในแต่ละฤดูและสภาพอากาศ

เกียวโต

ข้าวกล่องทาจากวัตถุดิบพื้นเมือง

ไหว้พระและนัง่ สมาธิแบบเซน
ค่าเข้าชม 700 เยน
นัง่ สมาธิแบบเซน 1,080 เยน

โปรดติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดราคา

℡:077-578-0001
http://www.hieizan.or.jp/

http://ohmin.jp/ohminchi/
index.html

℡:077-585-8318
*อาหารจะต่างกันไปในแต่ละฤดู

