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เวลา โปรแกรม 

 คอรส์ แนะนํา และ แผนที� 

 * เฉพาะ 
รถไฟ หนึ�ง เยน 

 *   หอ้งนํ�า สาํหรบั คน 
   พกิาร เทา่นั�น 

บา้น เกา่ โม เช ่
บา้น เกา่ โม เช ่อดตี เคย เป็น ที�อยู ่อาศยั ของ วศิวกร
 ฝร ั�งเศส ผู ้ม ีบทบาท ใน การ พฒันา เหมอืง อ ิค ุโนะ  
ตอ่มาใน ปี   1887  บา้น หลงั นี� ได ้ถกู ยา้ย เขา้ มา ใน 
เหมอืงม ิโคะ บะ ตะ   และ ถกู ใช ้เป็น สาํนักงาน   
ที�อยู ่:   1826-1  Sano ,   Asago   City   |   เวลา ทาํการ :   
10:00   น.   -   17:00   น.   เสาร ์อาทติย ์  ( เปิด ทาํการ วนัหยดุ 
นักขตัฤกษ ์ดว้ย ;   ปิดใน ฤด ูหนาว ตั�งแต ่วนัที�   29   ธ.ค.  
จน สิ �น เดอืน   ก.พ. )   |   คา่ ผ่าน ประต ู:   ฟร ี  |   
โทร :   079-677-1165   ( สมาคม ทอ่งเที�ยว อา ซา โกะ  
เมอืง อา ซา โกะ ;   วนั ธรรมดา )   /   079-677-1717   
( สมาคม ทอ่งเที�ยว ม ิโคะ บะ ตะ เซน็ โค โจ ;   เสาร ์
อาทติย ์และ วนัหยดุ นักขตัฤกษ ์) 

สะพาน เหล็กหล่อ 
ม ิโคะ บะ ตะ 

สะพาน เหล็กหลอ่ ม ิโคะ บะ ตะ  เป็น หนึ�ง ใน หา้ สะพาน
 ที� หลอ่ จาก เหล็ก   สะพาน นี� ไดร้บั การ ขึ �น ทะเบยีน เป็น 
มรดก ทาง วฒันธรรม ที�สาํคญั ของ ญี�ปุ่ น  สรา้ง 
ขึ �น เพื�อ ขนสง่ สนิแร ่ที� ขดุ ใน เหมอืง ม ิโคะ บะ ตะ  ไป ยงั 
โรง หลอม อ ิค ุโนะ  สะพาน นี� สรา้ง ขึ �น ใน ปี   1885   ถอื 
เป็น สะพาน เหล็กหลอ่ ที� เกา่แก ่ที�สดุ และ เป็น สะพาน ที� 
สรา้ง จาก เหล็ก ที� เกา่แก ่เป็น อนัดบั สาม ใน ญี�ปุ่ น   
ที�อยู ่:   1637-7   Sano - aza   Mizuta ,   Asago   City   |   
เวลา ทาํการ :  เปิด ทําการ ตลอด   |   โทร :   
079-677-1165   ( สมาคม ทอ่งเที�ยว อา ซา โกะ  
เมอืง อา ซา โกะ ) 

รถไฟ หนึ�ง เยน 

โรงเรยีน อา เคะ โนะ เบะ ช ิเซน็ 
โรงเรยีน อา เคะ โนะ เบะ ช ิเซน็ เป็น สถานที� บรกิาร ที�พกั และ การ เรยีนรู ้จาก ประสบการณ ์จรงิ   
ซ ึ�ง ใช ้ประโยชน ์จาก ธรรมชาต ิที� ราย ลอ้ม ดว้ย ขนุเขา   และ ลกัษณะ ของ อดตี เมอืง เหมอืงแร ่ 
นอกจากนี� ยงั ม ีสนิคา้ ของ เหมอืง อา เคะ โนะ เบะ จาํหน่าย อกี ดว้ย   ที�  อา เคะ โนะ เบะ  เรสต ์
เฮาส ์สแควร ์  ม ีอาสาสมคัร จดั วิ�ง รถไฟ หนึ�ง เยน เดอืน ละ หนึ�ง คร ั�ง ตั�งแต ่  เม.ย.   ถงึ   พ.ย.   เพื�อ 
ฟื�นฟู การ ดาํเนินงาน ของ รถไฟ สาย ประวตัศิาสตร ์  * รถไฟ วิ�ง ตั�งแต ่  10.00   น. -15.00   น.  
ใน ปี   2017  จะ ม ีกาํหนด วิ�ง ทกุ วนั ใน ชว่ง โกล เดน้ วคี   (3-7   พ.ค. )  และ ชว่ง ปิด เทอม ฤด ูรอ้น  
 (23   และ   30   ก.ค.   และ   6,   13,   20   และ   27   ส.ค. )  
 ที�อยู ่:   1184   Oyacho   Akenobe ,   Yabu   City   |   เวลา ทาํการ :   8:30   น.   -   17:15   น.   
( โปรด จอง ลว่งหนา้ )   |   ปิด :   เสาร ์อาทติย ์  วนัหยดุ นักขตัฤกษ ์  และ วนัหยดุ ปีใหม่   
( รวมทั�ง วนัที� ไม่ ม ีผูโ้ดยสาร )   |   โทร :   079-668-0258   |  
เว็บ ไซต ์:   http ://www.fureai - net.tv/Akenobesizen/

อโุมงค ์สาํรวจ 
เหมอืง อา เคะ โนะ เบะ 

ม ีตาํนาน กลา่ว วา่   ม ีการ นํา ทองแดง จาก เหมอืง อา เคะ โนะ 
เบะ ที�มา ความ เป็น มา ยาวนาน ไป หลอ่ พระ ใหญ ่แหง่ วดั โท 
ได จ ิของ นารา  หลงัจาก การ คน้พบ สนิแร ่ดบีกุ ที� เหมอืง ใน ปี  
 1909   อา เคะ โนะ เบะ ได ้กลายเป็น เหมอืง ดบีกุ ช ั�นนํา ของ ญี�ปุ่ น  
เหมอืง นี� ปิด ตวั ลง ใน ปี   1987  แต ่ยงั เปิด ซาก เหมอืง ให ้บคุคล 
ทั�วไป เยี�ยม ชม ใน แบบ   " อโุมงค ์สาํรวจ "   ที� นักทอ่งเที�ยว จะ 
ได ้เห็น การ เปิด หนา้ดนิ ของ เหมอืง รวมทั�ง สาย สนิแร ่ เคร ื�อง 
เจาะ หนิ  รวมทั�ง สิ�ง อื�น ๆ    ที� เป็น ความรู ้  ( โปรด จอง ลว่งหนา้ 
อยา่งนอ้ย ที�สดุ   3   วนั )   ที�อยู ่:   Oyacho   Akenobe ,   
Yabu  City   |   เวลา ทําการ :   8:30   น.   -   17:15   น.   ( โปรด จอง 
ลว่งหนา้ )   |   ปิด :   เสาร ์อาทติย ์  วนัหยดุ นักขตัฤกษ ์  และ 
วนัหยดุ ปีใหม่   ( รวมทั�ง วนัที� ไม่ ม ีลกูคา้ )   |   คา่ ผ่าน ประต ู:  
นักเรยีน มธัยม ปลาย และ ผู ้อาย ุมาก กวา่ :   1,200   เยน ;  
นักเรยีน ประถม และ มธัยม ตน้ :   600   เยน   ( รวม คา่ ไกด ์ทวัร ์)   |   
โทร :   079-668-0258   ( โรงเรยีน อา เคะ โนะ เบะ ช ิเซน็ )   |  
เว็บ ไซต ์:   http ://www.fureai - net.tv/Akenobesizen/

 ที�จอดรถ 
ยนิด ีตอ้นรบั
 นักทอ่งเที�ยว 
เป็น กลุม่ ใหญ ่

 โปรด งด
 สบู บหุร ี� 

รบัประทาน 
ใน รา้น 

 ยนิด ีรบั 
บตัร เครดติ 

 Wi - Fi นํา สตัวเ์ลี �ยง 
เขา้ มา ได ้ W.C.

 หอ้งนํ�า 
W.C.

 หอ้งนํ�า 
ที� ม ีสาย ชาํระ W.C.

 หอ้งนํ�า 
อเนกประสงค ์

 ม ีสิ�ง อาํนวย ความ 
สะดวก สาํหรบั คน 
พกิาร 

 ม ีบรกิาร 
ภาษา องักฤษ 

กนิ 

ซ ื �อ 

 ซาก ปราสาท  ทา เค ดะ โจ   
แหล่ง ประวตัศิาสตร ์แหง่ ชาต ิ

 ซาก ปราสาท ที� ม ีความ สมบรูณ ์เหมอืน ซาก ปราสาท  ทา เค ดะ โจ   เป็น สิ�ง ที� พบ ได ้ยาก ใน ญี�ปุ่ น   โดยเฉพาะ ปราสาท ที�ต ั�ง บน ภเูขา  
อดตี ปราสาท ที� ม ีรปูลกัษณ ์เหมอืน เสอื หลบั   จงึ มกั ถกู เรยีกวา่   " โท ระ ฟุ ซ ุโจ "   หรอื   " โค กะ โจ "   ( ปราสาท เสอื หลบั )   ซาก ปราสาท
 นี� ไดร้บั การ คดัเลอืก ให ้เป็น หนึ�ง ใน รอ้ย ปราสาท ยอด นิยม ใน ญี�ปุ่ น   นอกจากนี� ยงั ถกู เรยีกวา่   " ปราสาท ลอยฟ้า "   และ  
 " มา ช ูปิก ช ูแหง่ ญี�ปุ่ น "   ซาก ปราสาท  ทา เค ดะ โจ   เป็น สถานที� ทอ่งเที�ยว ยอด นิยม ใน หมู่ นักทอ่งเที�ยว ทั�ว ญี�ปุ่ น 
 ที�อยู ่:   169   Takeda - aza   Kojozan ,   Wadayama - cho ,   Asago   City   |   เวลา ทําการ :   4:00   น.   -   17:00   น.   ( ระหวา่ง ชว่ง  
 " ทะเล เมฆ ")   * อา่น รายละเอยีด เพิ�มเตมิ ใน เว็บ ไซต ์  |   ปิด :   ซาก ปราสาท   ทา เค ดะ โจ ปิด ไม่ ให ้เขา้ ชม ตั�งแต ่วนัที�   4   มกราคม
 ถงึ สิ �น เดอืน กมุภาพนัธ ์  |   คา่ ผ่าน ประต ู:   ผูใ้หญ ่  ( นักเรยีน มธัยม ปลาย และ ผู ้อาย ุมาก กวา่ ) :   500   เยน ;  นักเรยีน 
มธัยม ตน้ และ ผู ้อาย ุนอ้ย กวา่ :   ฟร ี  |   โทร :   079-674-2120   ( ศนูย ์ขอ้มูล ปราสาท ลอยฟ้า )   |  เว็บ ไซต ์:   
http ://www.city.Asago.hyogo.jp/Takeda/

เชญิ แวะ ชม 

อดตี เหมอืง ม ิโคะ บะ ตะ 
หลงัจาก การ คน้พบ สาย แร ่เงนิ อกี คร ั�ง ใน ปี   1878  เหมอืง ม ิโคะ บะ ตะ ได ้เปิด ทําการ ใน ฐานะ 
สาขา ของ เหมอืง เงนิ อ ิค ุโนะ  ใน ที�สดุ เหมอืง แหง่ นี� ก็ ปิด ทําการ ใน ปี   1917  หลงัจากนั�น 
จงึ เปลี�ยน เป็น โรงงาน แยก แร ่สาํหรบั สนิแร ่จาก เหมอืง อา เคะ โนะ เบะ   ใน ชว่ง ที� ม ีความ เจรญิ 
สงูสดุ ถอื เป็น โรงงาน แยก แร ่ขนาด ใหญ ่ที�สดุ ใน เอเชยี ตะวนัออก 

 *   หอ้งนํ�า สาํหรบั คน
 พกิาร เทา่นั�น 

 คอรส์    

เดนิ ผ่าน 
ประวตัศิาสตร ์เลยีบ  โค เซ ค ิโนะ ม ิจ ิ: 
 สาํรวจ มรดก ทาง อตุสาหกรรม ที�สาํคญั   
และ ซาก ปราสาท  ทา เค ดะ โจ   ปราสาท

แท็กซี� เหมา 

 คาํอธบิาย สญัลกัษณ ์

ซื �อ 

 7:58   น. สถานี ค ิโนะ ซา ค ิออน เซน็ 

 9:45   น. เท็น ค ูบสั *1   ( สถานี ทา เค ดะ ) 

 10:25   น.  ซาก ปราสาท  ทา เค ดะ โจ   แหลง่ ประวตัศิาสตร ์แหง่ ชาต ิ

 11:35   น. ป้าย รถเมล ์ช ูฮุ ค ุ

 12:00   น. โรงแรม เอ็น   ( อดตี โรงกลั�น ค ิมุ ระ ) 

 13:00   น. รถ แท็กซี� เหมา จาก สถานี ทา เค ดะ  
ไป อโุมงค ์สาํรวจ เหมอืง อาเคะ โนะ เบะ 

 13:55   น. อโุมงค ์สาํรวจ เหมอืง อา เคะ โนะ เบะ 

 14:45   น.  รถไฟ หนึ�ง เยน 

 15:15   น. โรงเรยีน อา เคะ โนะ เบะ ช ิเซน็ 

 16:30   น. อดตี เหมอืง ม ิโคะ บะ ตะ   /        บา้น เกา่ โม เช ่

 17:35   น. สะพาน เหล็กหลอ่ ม ิโคะ บะ ตะ 

 18:46   น. สถานี นิ อ ิ

 20:11   น. 

*1  หาก ตอ้งการ ทราบ เวลา เดนิรถ ที� แน่นอน   โปรด ตดิตอ่ ผู ้ให ้บรกิาร โดยตรง 
*2 อา ซา โกะ   แท็กซี�   โทร :   0796-72-0404;   15   Wadayamacho   Hodoji ,   Asago  

 City ,   Hyogo;  รถ บสั ขนาด ใหญ ่  ( โดยสาร ได ้สงูสดุ   9   คน ) :   6,480   เยน ตอ่ ช ั�วโมง   
( รวม ภาษ ี)   หรอื แท็กซี� ธรรมดา :   4,396   เยน ตอ่ ช ั�วโมง   ( รวม ภาษ ี) ;   เวลา ทาํการ :   
7:30   น.   -   1:00   น. ;  ตลอด ทั�ง ปี 

สถานี ฮ ิเมะ จ ิ

รถไฟ หนึ�ง เยน 

 ซาก ปราสาท  ทา เค ดะ โจ   แหลง่ ประวตัศิาสตร ์แหง่ ชาต ิ

โรงเรยีน อา เคะ โนะ เบะ ช ิเซน็ โรงแรม เอ็น   ( อดตี โรงกลั�น ค ิมุ ระ ) 

อโุมงค ์สาํรวจ เหมอืง อา เคะ โนะ เบะ 

สะพาน เหล็กหลอ่ ม ิโคะ บะ ตะ 

อดตี เหมอืง ม ิโคะ บะ ตะ 

บา้น เกา่ โม เช ่
สถานี นิ อ ิ
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B

ใน คอรส์ นี� คณุ จะ ได ้เดนิ ผ่าน ประวตัศิาสตร ์โดย เร ิ�ม จาก  ค ิโนะ ซา ค ิ ออน เซน็   หนึ�ง ใน ไฮไลท ์คอื ซาก ปราสาท  ทา เค ดะ โจ   ปราสาท ลอยฟ้า  ไฮไลท ์อื�น ๆ   
ม ีทั�ง  โค เซ ค ิโนะ ม ิจ ิ ที� เช ื�อม ตอ่ อ ิค ุโนะ   ซ ึ�ง เป็น เสา หลกั ของ การ พฒันา เหมอืงแร ่ใน ญี�ปุ่ น  กบั อดตี เหมอืง ม ิโคะ บะ ตะ  และ อา เคะ โนะ เบะ  
อดตี เหมอืง ม ิโคะ บะ ตะ  ที� ฝัง ตวั อยู ่ใน ทวิ เขา ช ุโก ค ุ ทอด ยาว จาก อา ซา โกะ ถงึ ยะ บ ุ  เป็น ภาพ ที� งดงาม จน แทบ ลมื หายใจ อยา่ง แทจ้รงิ 
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 ที�อยู ่:   1826-1   Sano ,   Asago   City   |   โทร :   079-677-1165   ( สมาคม ทอ่งเที�ยว อา ซา โกะ  
เมอืง อา ซา โกะ ;   วนั ธรรมดา )   /   079-677-1717   ( สมาคม ทอ่งเที�ยว ม ิโคะ บะ ตะ เซน็ โค โจ ;   
เสาร ์อาทติย ์และ วนัหยดุ นักขตัฤกษ ์)   |   คา่ธรรมเนียม :   ฟร ี  |  เว็บ ไซต ์:
 http ://Mikobata.com/

โรงแรม เอน็   
( อดตี โรงกล ั�น ค ิมุ ระ ) 

 ตั�ง อยู ่ที� ดา้น ลา่ง ของ ซาก ปราสาท  ทา เค ดะ โจ  
 โรงแรม แหง่ นี� นํา โรงกลั�น แบบ ดั�งเดมิ ที�ต ั�ง อยู ่ใน เมอืง ปราสาท เกา่แก ่ที� ม ีความ เป็น มา 
ยาวนาน ประมาณ   400  ปี มา ใชง้าน อกี คร ั�ง  โรงกลั�น ไดร้บั การ ปรบั โฉม เป็น โรงแรม 
โดย ยงัคง เก็บ บรรยากาศ แบบ เดมิ ไว ้  ม ีบรกิาร อาหาร ฝร ั�งเศส ที� ทาํ จาก วตัถดุบิ 
ใน ทอ้งถิ�น  นอกเหนือ จาก บรกิาร ขอ้มูล สถานที� ทอ่งเที�ยว ใน เมอืง อา ซา โกะ และ อื�น ๆ   
โรงแรม เอ็น เป็น สถานที� นัด พบ ที� นักทอ่งเที�ยว ใช ้พบปะ พูดคยุ กนั   ที�อยู ่:   363  
 Uemachi   Nishigawa ,   Takeda - aza ,   Wadayama - cho ,   Asago   City   |  
 เวลา ทําการ :   11:00   น.   -   14:00   น.   ( รบั ออรเ์ดอร ์สดุทา้ย ;   มื �อ กลางวนั ) ,   18:00   น.   -  
 21:00   น.   ( รบั ออรเ์ดอร ์สดุทา้ย ;  มื �อ เย็น )   |   ปิด :   ไม่ ม ีวนัหยดุ ประจาํ ;  อา่น รายละเอยีด
 เพิ�มเตมิ ใน เว็บ ไซต ์  |   โทร :   0120-210-289   |  เว็บ ไซต ์:   
http ://www.Takedacastle.jp/
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