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 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 

เวลา  โปรแกรม 

 คอรส์ แนะนํา และ แผนที� 

*  บรษิทั  อะ วะ กะ  ชนิ ค ิ  แท็กซี�   โทร :   0790-32-0086   ( ไม่ รบั จอง ลว่งหนา้   โปรด ตดิตอ่ วนัที� ตอ้งการ ใช ้บรกิาร ) 
*   บรษิทั  เทระ มา เอะ   แท็กซี�   โทร :   0790-34-0137

ที�ราบสงู โท โน ม ิเนะ โค เก็น 

ม ิเนะ ยา มะ โค เก็น  โรงแรม ร ีแล็ก เชยี   ( หนา้   46) 

ป่า ร ีแล็ก เชยี   
( แรลลี� สะสม ตรา ประทบั ) 

สถานี ฮา เซะ 

โรงแรม มอน เต โร ซะ   ( หนา้   46) 

สาํนักงาน ขอ้มูล ทอ่งเที�ยว คา มนิ 

สถานี นี โนะ 

สถานี 
เทระ มา เอะ 

สา
ย บ

นั ท
นั 

ถน
น บ

นั ท
นั เ

รน็
 ระ

 ค ุ

 คอรส์ แท็กซี� เหมา 

กนิ 

ที�ราบสูง โท โน ม ิเนะ โค เกน็ 
ที�ราบสงู โท โน ม ิเนะ โค เก็น   เป็น ยา่น ช ั�นนํา ที� ปกคลมุ ดว้ย ตน้ หญา้ ซ ุซ ุก ิใน ญี�ปุ่ น ตะวนัตก  
 ที�ราบสงู แหง่ นี� ม ีพื �นที� ครอบคลมุ   90   เฮกตาร ์  (0.9   ตาราง กโิลเมตร )   ใน ชว่ง 
ปลาย ฤด ูใบไม ้ผล ิถงึ ตน้ ฤด ูรอ้น จะ มองเห็น ตน้ หญา้ ส ีเขยีว สดใส  และ เห็น ทุง่ หญา้
 ซ ุซ ุก ิส ีทอง ปลดิ ปลวิ ใน ฤด ูใบไม ้รว่ง   สว่น ใน ฤด ูหนาว จะ เห็น หมิะ ส ีขาว นวล ปกคลมุ  
ทศันียภาพ งดงาม อลงัการ นี� ทาํให ้ที�ราบสงู โท โน ม ิเนะ โค เก็น   เป็น โล เค ชนั 
ยอด นิยม ที� ใช ้ถา่ยภาพยนตร ์และ รายการ โทรทศัน ์มากมาย  รวมทั�ง ภาพยนตร ์เร ื�อง  
 " ดว้ย รกั  ความ ตาย  และ หวัใจ สลาย "   " โนะ บ ุนะ กะ  คอน แซร ์โต "   และ  ไท กะ  ดรา ม่า  
 " กนุ ช ิ คนั เบ "   ของ   NHK  ใน ชว่ง ฤด ูตน้ หญา้ ซ ุซ ุก ิขึ �น เต็ม จะ ม ีรถ บสั วิ�ง ตรง จาก สถานี 
เทระ มา เอะ   สาย   JR  บนั ทนั   ( จอง ลว่งหนา้ เทา่นั�น ) 
 ที�อยู ่:   801   Kawakami ,   Kamikawa   Town ,   Kanzaki   District   |   เวลา ทาํการ :   
24   ช ั�วโมง   ( ไม่ ม ีการ เปิด ไฟ ตอน กลางคนื ยกเวน้ ชว่ง เทศกาล )   |  โท โน ม ิเนะ   เนเจอร ์ 
เอ็กซ ์เชนจ ์  เซน็เตอร ์:   9:00   น.   -   17:00   น.   |   ปิด :   ไม่ ม ีวนัหยดุ   ( อาจ จะ ไม่ สามารถ เขา้ ชม 
ได ้ใน ชว่ง ฤด ูหนาว / หมิะ ตก )   |  โท โน ม ิเนะ   เนเจอร ์ เอ็กซ ์เชนจ ์  เซน็เตอร ์:  วนั จนัทร ์ 
และ ฤด ูหนาว   ( เปิด บรกิาร ตลอด ใน ฤด ูที� หญา้ ซ ุซ ุก ิขึ �น เต็ม   ( กลางเดอืน กนัยายน   -   
ตน้ เดอืน พฤศจกิายน )   |   
โทร :   0790-31-8100   ( โท โน ม ิเนะ   เนเจอร ์ เอ็กซ ์เชนจ ์  เซน็เตอร ์) 

 1.  เมื�อ ฤด ูรอ้น เดนิทาง มา ถงึ  ทุง่ หญา้ ซ ุซ ุก ิส ีเขยีว ชอุม่ อนั กวา้งใหญ ่จะ ปกคลมุ ทั�ว ที�ราบสงู นี�    2.  เพราะ ตั�ง ใน ละตจิดู สงู  
ที�ราบสงู โท โน ม ิเนะ โค เก็น   ที� ม ีทอ้งฟ้า กวา้งใหญ ่เต็ม ไป ดว้ย ดวงดาว   จงึ เหมาะ กบั การ สงัเกตการณ ์ทาง ดาราศาสตร ์ 
ใน ฤด ูใบไมร้ว่ง นักทอ่งเที�ยว จะ ได ้ประทบัใจ ไป กบั ภาพ ทางชา้งเผอืก พาด ผ่าน เหนือ ทุง่ หญา้ ซ ุซ ุก ิส ีทอง งดงาม ตรงึ ใจ   
3.  ใน ฤด ูหนาว ใน ยาม ที� หมิะ ปกคลมุ ที�ราบสงู จะ กลายเป็น ส ีเทา เงนิ    4.  ทกุ ปี จะ ม ีการ จดั   " เทศกาล เผา ภเูขา "  เพื�อ ประกาศ การ 
เร ิ�มตน้ ของ ฤด ูใบไม ้ผล ิใน ที�ราบสงู โท โน ม ิเนะ โค เก็น   ใน เทศกาล นี� ตน้ หญา้ บน ดนิ ถกู เผา จน มอด ไหม ้หมดสิ �น   เพื�อ ให ้พชื พรรณ 
ใหม่ เตบิโต ขึ �น ใหม่ ได ้อยา่ง งดงาม   ทุง่ หญา้ นี� ม ีทศันียภาพ ที� สวยงาม เปลี�ยน ไป ตาม ฤดกูาล  ดงันั�น ไม่วา่ นักทอ่งเที�ยว จะ 
เดนิทาง มา ชว่ง ไหน ของ ปี ก็ จะ ได ้คน้พบ สิ�ง ใหม่ เสมอ 

 ที�   " เฮ อ ิเคะ โซ บะ   เฮาส ์ โค รวิ อนั "  ใน 
ที�ราบสงู โท โน ม ิเนะ โค เก็น  นักทอ่งเที�ยว 
จะ ได ้ลิ �ม ลอง เฮ อ ิเคะ โซ บะ ใหม่ สด  
ซ ึ�ง ถกู บด   นวด  และ ตม้ ภายใน รา้น    
 เวลา ทาํการ :   10:00   น.   -   16:00   น.   
(17:00   น ใน ชว่ง ฤด ูใบไม ้รว่ง )   |   ปิด :  
วนั จนัทร ์และ ฤด ูหนาว   |   โทร :   
0790-31-8100

ม ิเนะ ยา มะ โค เกน็  โรงแรม ร ีแล็ก เชยี 
โรงแรม ร ีแล็ก เชยี   เป็น โรงแรม รสีอรท์ สดุ หร ูของ ที�ราบสงู  ตั�ง อยู ่ขา้ง ป่า ที� ใช ้ใน การ ถา่ยทํา ภาพยนตร ์เร ื�อง   " ดว้ย รกั  
ความ ตาย  และ หวัใจ สลาย "   โรงแรม นี� เป็น จดุ เร ิ�ม ออก เดนิ เลน่ บน ที�ราบสงู ที� สมบรูณแ์บบ   ใน ตอน กลางคนื ที� อากาศ สดใส   
นักทอ่งเที�ยว จะ ได ้ประทบัใจ ไป กบั ทอ้งฟ้า ที� เต็ม ไป ดว้ย ดวงดาว   นอกจากนี�  ม ิเนะ ยา มะ โค เก็น  ไฮ แลนด ์  สก ี  รสีอรท์  
จะ ม ีกาํหนด เปิด ใกล ้ๆ    ใน   ธ.ค.   2017
 ที�อยู ่:   881-146   Kamioda ,   Kamikawa   Town ,   Kanzaki   District   |   เวลา ทาํการ :   [ เวลา รบั โทรศพัท ์]   8:00   น.   -  
 21:00   น.   /   [ อาหาร กลางวนั ]   11:00   น.   -   14:00   น.   /   [ เวลา นํ�า ชา ]   10:30   น.   -   16:00   น.   |   ปิด :   ไม่ ม ีวนัหยดุ   |   
โทร :   0790-34-1516   |  เว็บ ไซต ์:   http ://www.hotel - RelaXia.com/

กนิ 

ซ ื �อ 

สาํนกังาน ขอ้มูล 
ท่องเที�ยว คา มนิ 

สาํนักงาน ขอ้มูล ทอ่งเที�ยว คา มนิ ตั�ง อยู ่ตดิ กบั สถานี เทระ มา เอะ  
 ม ีบรกิาร แผนที� และ แผ่น พบั สาํหรบั นักทอ่งเที�ยว ทอ้งถิ�น   
ผู ้มา เยอืน ยงั ได ้พบ ของด ีประจาํ ถิ�น จาก เมอืง คะ ม ิคะ วะ มากมาย  
รวมทั�ง ผลติภณัฑ ์จาก ย ูซ ุ และ กลอย   ที�อยู ่:   142-47   Kaji ,  
 Kamikawa   Town ,   Kanzaki   District   |   เวลา ทาํการ :   
9:00   น.   -   17:00   น.   |   ปิด :  วนั พุธ   ( หรอื วนั ถดั มา หาก วนั พุธ เป็น 
วนัหยดุ นักขตัฤกษ ์)  ไม่ ม ีวนัหยดุ ใน ชว่ง ฤด ูใบไม ้รว่ง   ( โปรด 
สอบถาม รายละเอยีด เพิ�มเตมิ )   |   โทร. :   0790-34-1001   |  
เว็บ ไซต ์:   http ://www.Kamikawa - kankonavi.jp 

 สก ี รสีอรท์ จะ เปิด ตวั ใน   ธ.ค.   2017! 

 *   ภาพ ใช ้ประกอบ บทความ เทา่นั�น 

ป่า ร ีแล็ก เชยี 
ป่า ร ีแล็ก เชยี ที� แสน สวยงาม เป็น สถานที� ใน การ ถา่ยทํา ภาพยนตร ์ช ื�อดงั เร ื�อง   " ดว้ย รกั  ความ ตาย  
และ หวัใจ สลาย "  เดนิทาง ไป ถงึ ได ้อยา่ง แสน สะดวก จาก ทางเดนิ ขึ �น เขา   ผนื ป่า แหง่ นี� ม ีพลงั ใน การ บาํบดั  
ดื�ม ดาํ ไป กบั ความ เงยีบ สงบ   และ อากาศ ใน ป่า แสน บรสิทุธิ � !  
 สอบถาม ขอ้มูล :  ม ิเนะ ยา มะ โค เก็น  โรงแรม ร ีแล็ก เชยี   |   โทร :   0790-34-1516
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 11:40   น. 
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 13:30   น.  
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สถานี ฮ ิเมะ จ ิ

สถานี เทระ มา เอะ   ( หยบิ แผนที� จาก          สาํนักงาน ขอ้มูล ทอ่งเที�ยว คา มนิ ) 

ออก เดนิทาง ไป ที�ราบสงู โท โน ม ิเนะ โค เก็น   โดย แท็กซี� 

  เฮ อ ิเคะ โซ บะ   เฮาส ์ "โค รวิ อนั "

สถานี เทระ มา เอะ 

สถานี ค ิโนะ ซา ค ิออน เซน็ 

ม ิเนะ ยา มะ โค เก็น  โรงแรม ร ีแล็ก เชยี 

สาํรวจ ป่า ร ีแล็ก เชยี   ( พรอ้ม แผนที�   " แรลลี� สะสม ตรา ประทบั "  ที� หยบิ ได ้จาก โรงแรม แล็ก เชยี ) 

ม ิเนะ ยา มะ โค เก็น  โรงแรม ร ีแล็ก เชยี 

ที�ราบสงู โท โน ม ิเนะ โค เก็น 

สาํนักงาน ขอ้มูล ทอ่งเที�ยว คา มนิ 

 เที�ยว ชม โล เค ชนั ถา่ย ละคร และ ภาพยนตร ์:  
ร ื�นรมย ์ไป กบั ธรรมชาต ิอนั แสน ยิ�งใหญ่ ของ 
ม ิเนะ ยา มะ  และ โท โน ม ิเนะ 
ดื�ม ดาํ ไป ใน โลก ของ  ฮา ร ุค ิ มุ ระ คะ ม ิ ใน ป่า ร ีแล็ก เชยี  ช ื�นชม ไป กบั ความ งาม ตาม ฤดกูาล อนั ยิ�งใหญ ่ของ ที�ราบสงู โท โน ม ิเนะ โค เก็น  
 ชม เบื �องหลงั การ ถา่ยทาํ ดว้ย การ ชม สถานที� ถา่ยทํา ผลงาน ชื�อดงั อยา่ง ภาพยนตร ์  " ดว้ย รกั  ความ ตาย  และ หวัใจ สลาย "  
และละคร โทรทศัน ์อยา่ง   " ไท ระ โนะ ค ิโยะ โม ร ิ"   " กนุ ช ิ คนั เบ "   และ   " โนะ บ ุนะ กะ  คอน แซร ์โต "
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