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ทางดวนจูบุจูคัง
(ถนนเอเฮจิโอโนะ)
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เอเฮจิซันโด ICเอเฮจิซันโด IC

ฟุคุอิคิตะ JCTฟุคุอิคิตะ JCT

福井IC福井IC
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เมืองอาวาระ

ทะเลญ่ีปุน

เมืองซากาอิ

เมืองฟุคุอิ

เมืองโคมัตสึ

白山市

ยานวัดเอเฮจิ

เอจิเซ็นทาเคฮาระ

ทะเลสาบคิตางาตะ

ชิบายามะ

แมน้ําคุซึริว

แมน้ําคุซึริว

มิคุนิมิคุนิ

นิชิฮารุเอะ
ฮารตโทเปย

ทาวาระมาจิ

ฟุคุอิงุจิ

มัตสึโอกะ

ฟุคุอิ

คัตสึยามะ

อาวาระยุโนะมาจิ

เอเฮจิงุจิ

ทาอากาศยานโคมัตสึ

สถานี
JR อาวาระออนเซ็น
สถานี
JR อาวาระออนเซ็น

สถานี JR ฟุคุอิสถานี JR ฟุคุอิ

สถานี JR คางะออนเซ็นสถานี JR คางะออนเซ็น

อาวาซึอาวาซึ

อิบุริฮาชิอิบุริฮาชิ

โคมัตสึโคมัตสึ

ไดโชจิไดโชจิ

อุชิโนะยะอุชิโนะยะ

โฮโซโรงิโฮโซโรงิ

มารุโอกะมารุโอกะ

ฮารุเอะฮารุเอะ

สถานี JR คานาซาวะ
สถานีคานาซาวะ

ยามานากะออนเซ็น/
ชองเขาคาคุเซนเค

คาตายามะซึออนเซ็น

ยานยามาโนะชิตะจิอินกุน

พิพิธภัณฑ
ไดโนเสารจังหวัดฟุคุอิ

วัดไดฮอนซังเอเฮจิ

อาวาระออนเซ็น

หนาผาหินโทจินโบ

N

*ขอมูลปจจุบัน ณ เดือนตุลาคม 2019

พิพิธภัณฑสัตวน้ําเอจิเซ็นมัตซึชิมะ

ชิบะมาสะเวิลด

อาคารตุกตาไมไผ
เอจิเซ็นทาเคะนินเกียวโนะซาโตะ

ถนนหนาประตูเอเฮจิมง

เกาะโอชิมะ

เอโบคัง

ปราสาทมารุโอกะ

ยามาชิโระออนเซ็น

มิคุนิออนเซ็น

Echizen-Kaga Info App

http://echizenkaga.jpรีบดาวนโหลดกันเลย!
แอพนําทางใน Echizen Kaga ขอมูลเก่ียวกับ

Echizen Kaga
คลิกดูขอมูลไดท่ีน่ี!

รองรับ 4 ภาษา

ขอมูลเก่ียวกับ
Echizen Kaga

คลิกดูขอมูลไดท่ีน่ี!
รองรับ 4 ภาษา

Echizen-Kaga Info App

แอพทางการท่ีใหบริการฟรีของ Echizen Kaga
แนะนําสถานท่ีทองเท่ียว อาหาร สินคาท่ีระลึก
มากมายใน Echizen Kaga ไปพรอมกับ
ภาพถายอันสวยงาม รวมทางไปในทริปเท่ียว 
Echizen Kaga ของคุณ

แอพทางการท่ีใหบริการฟรีของ Echizen Kaga
แนะนําสถานท่ีทองเท่ียว อาหาร สินคาท่ีระลึก
มากมายใน Echizen Kaga ไปพรอมกับ
ภาพถายอันสวยงาม รวมทางไปในทริปเท่ียว 
Echizen Kaga ของคุณ

ดาวนโหลดไดฟรี!

TRAIN BUS
A
Model
course

เดินเท่ียว 3 เมืองออนเซ็นใน 1 วัน

B
Model
course

เท่ียวชมทิวทัศนอันงดงามของญ่ีปุนใน 1 วัน

C
Model
course

สัมผัสกับ ZEN (นิกายเซ็น) และไดโนเสารใน 1 วัน

หนาผาหินโทจินโบ

วัดไดฮอนซังเอเฮจิ

ยามานากะออนเซ็น

ไปทองเท่ียวสัมผัสวัฒนธรรมญ่ีปุนท่ีเมืองออนเซ็น 3 แหง

ซ่ึงตางมีสเนหเฉพาะตัวและมีประวัติยาวนานถึง 1,300 ป

อยางยามานากะออนเซ็นท่ีอยูใกลชองเขาคาคุเซนเค 

ทริปเท่ียวแหลงทองเท่ียว 2 แหงอันเปนความภาคภูมิใจของจังหวัดฟุคุอิ 

วัดไดฮอนซัง “เอเฮจิ” ท่ีเผยแผนิกายเซ็นของญ่ีปุน และ 

“พิพิธภัณฑไดโนเสารจังหวัดฟุคุอิ” ท่ีโดงดังระดับโลกภายใตธีมไดโนเสาร  

หนาผาหิน “โทจินโบ” เปนทิวทัศนของทะเลอันสวยงามท่ีโดดเดนของญ่ีปุน

ทริปหรูหราท่ีคุณจะไดชมความงามของรูปทรงทางธรรมชาติท่ีเกิดจากการทับซอนของหินรูปรางแปลกตา

ท้ังยังด่ืมด่ํากับออนเซ็นและอาหารเลิศรส และชมปราสาทญ่ีปุนไปพรอมๆ กันได

ชองเขาคาคุเซนเค (ยามานากะออนเซ็น)

บอน้ํารอนรวมเกาโคโซยุ (ยามาชิโระออนเซ็น)

พาเฟตคางะเกกิเก็นบัง ฮานายากาตะ (คาตายามะซึออนเซ็น)

ไคเซ็นดง (ขาวหนาอาหารทะเล)

กิจกรรมแตงชุดเปนไมโกะ (อาวาระออนเซ็น)

เอเฮจิมงเซ็น อาหารมังสวิรัติ

สถานีคัตสึยามะ รถไฟเอจิเซ็น

พิพิธภัณฑไดโนเสารจังหวัดฟุคุอิ

อาชิยุ (อาวาระออนเซ็น) ปราสาทมารุโอกะ

โฮคุริคุชินคันเซ็น
สวนตอขยายคานาซาวะ - ทสึรุงะ
 (มีกําหนดเปดใหบริการในป 2022)

     …สถานีชินคันเซ็นที่มีกําหนดเปดใหบริการ

ทางรถไฟเอจิเซ็น สายคัตสึยามะเอเฮจิทางรถไฟเอจิเซ็น สายคัตสึยามะเอเฮจิ

คูมือนําเท่ียวใน 1 วัน
จากคานาซาวะอยางละเอียดท่ีบอกต้ังแตการเดินทาง

ในทองถ่ินไปจนถึงวิธีเท่ียวชมแตละสถานท่ี

มิคุนิมินาโตะ

คางะฟรุตแลนดคางะฟรุตแลนด

หอศิลปะเคร่ืองเคลือบคุทานิยากิจังหวัดอิชิคาวะหอศิลปะเคร่ืองเคลือบคุทานิยากิจังหวัดอิชิคาวะ

พิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรหิมะ

นาคายะอุคิจิโร

พิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรหิมะ

นาคายะอุคิจิโร

สวนดอกไอริส
ริมทะเลสาบคิตางาตะ
สวนดอกไอริส
ริมทะเลสาบคิตางาตะ

รองรอยท่ีพํานัก
ของพระสงฆ 
โยชิซากิ โกโบ

รองรอยท่ีพํานัก
ของพระสงฆ 
โยชิซากิ โกโบ

อาคารเขตแดน
จังหวัดเอจิเซ็นคางะ
อาคารเขตแดน
จังหวัดเอจิเซ็นคางะ

พิพิธภัณฑเรือ
คิตะมาเอะบุเนะโนะซาโตะ

พิพิธภัณฑเรือ
คิตะมาเอะบุเนะโนะซาโตะ

ศาลเจาวัดเฮเซ็นจิฮาคุซัง

รีสอรทสกีแจมคัตสึยามะ

หลวงพอโตเอจิเซ็นไดบุทสึ

วัดคิปโปจิ

มิจิโนะเอคิ・เอเฮจิออนเซ็น “เซ็นโนะซาโตะ”

อาคารพิพิธภัณฑส่ิงทอฮาตายะคิเน็นคัง
ยูเมะโอเระคัตสึยามะ

รองรอยโรงผลิตเคร่ืองเคลือบคุทานิยากิ
(พิพิธภัณฑรองรอยโรงผลิตคุทานิยากิ)
รองรอยโรงผลิตเคร่ืองเคลือบคุทานิยากิ
(พิพิธภัณฑรองรอยโรงผลิตคุทานิยากิ)

สวนดอกลอลล่ี
ยูริโนะซาโตะ
สวนดอกลอลล่ี
ยูริโนะซาโตะ

พิพิธภัณฑสวนปาแหงการสรางสรรค
คานาซึโซซาคุโนะโมริ
พิพิธภัณฑสวนปาแหงการสรางสรรค
คานาซึโซซาคุโนะโมริอาคารคานาซึฮอนจิน

IKOSSA
อาคารคานาซึฮอนจิน
IKOSSA

ถนนมิคุนิมินาโตะ
คิตะมาเอะ
ถนนมิคุนิมินาโตะ
คิตะมาเอะ

วัดทาคิดังจิวัดทาคิดังจิ

8
364

157

158

คิราระโนะโอกะคิราระโนะโอกะ

305
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เท่ียวชมทิวทัศนอันงดงามของญ่ีปุนใน 1 วัน

C
Model
course

สัมผัสกับ ZEN (นิกายเซ็น) และไดโนเสารใน 1 วัน

หนาผาหินโทจินโบ

วัดไดฮอนซังเอเฮจิ

ยามานากะออนเซ็น

ไปทองเท่ียวสัมผัสวัฒนธรรมญ่ีปุนท่ีเมืองออนเซ็น 3 แหง

ซ่ึงตางมีสเนหเฉพาะตัวและมีประวัติยาวนานถึง 1,300 ป

อยางยามานากะออนเซ็นท่ีอยูใกลชองเขาคาคุเซนเค 

ทริปเท่ียวแหลงทองเท่ียว 2 แหงอันเปนความภาคภูมิใจของจังหวัดฟุคุอิ 

วัดไดฮอนซัง “เอเฮจิ” ท่ีเผยแผนิกายเซ็นของญ่ีปุน และ 

“พิพิธภัณฑไดโนเสารจังหวัดฟุคุอิ” ท่ีโดงดังระดับโลกภายใตธีมไดโนเสาร  

หนาผาหิน “โทจินโบ” เปนทิวทัศนของทะเลอันสวยงามท่ีโดดเดนของญ่ีปุน

ทริปหรูหราท่ีคุณจะไดชมความงามของรูปทรงทางธรรมชาติท่ีเกิดจากการทับซอนของหินรูปรางแปลกตา

ท้ังยังด่ืมด่ํากับออนเซ็นและอาหารเลิศรส และชมปราสาทญ่ีปุนไปพรอมๆ กันได

ชองเขาคาคุเซนเค (ยามานากะออนเซ็น)

บอน้ํารอนรวมเกาโคโซยุ (ยามาชิโระออนเซ็น)

พาเฟตคางะเกกิเก็นบัง ฮานายากาตะ (คาตายามะซึออนเซ็น)

ไคเซ็นดง (ขาวหนาอาหารทะเล)

กิจกรรมแตงชุดเปนไมโกะ (อาวาระออนเซ็น)

เอเฮจิมงเซ็น อาหารมังสวิรัติ

สถานีคัตสึยามะ รถไฟเอจิเซ็น

พิพิธภัณฑไดโนเสารจังหวัดฟุคุอิ

อาชิยุ (อาวาระออนเซ็น) ปราสาทมารุโอกะ

โฮคุริคุชินคันเซ็น
สวนตอขยายคานาซาวะ - ทสึรุงะ
 (มีกําหนดเปดใหบริการในป 2022)

     …สถานีชินคันเซ็นที่มีกําหนดเปดใหบริการ

ทางรถไฟเอจิเซ็น สายคัตสึยามะเอเฮจิทางรถไฟเอจิเซ็น สายคัตสึยามะเอเฮจิ

คูมือนําเท่ียวใน 1 วัน
จากคานาซาวะอยางละเอียดท่ีบอกต้ังแตการเดินทาง

ในทองถ่ินไปจนถึงวิธีเท่ียวชมแตละสถานท่ี

มิคุนิมินาโตะ

คางะฟรุตแลนดคางะฟรุตแลนด

หอศิลปะเคร่ืองเคลือบคุทานิยากิจังหวัดอิชิคาวะหอศิลปะเคร่ืองเคลือบคุทานิยากิจังหวัดอิชิคาวะ

พิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรหิมะ

นาคายะอุคิจิโร

พิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรหิมะ

นาคายะอุคิจิโร

สวนดอกไอริส
ริมทะเลสาบคิตางาตะ
สวนดอกไอริส
ริมทะเลสาบคิตางาตะ

รองรอยท่ีพํานัก
ของพระสงฆ 
โยชิซากิ โกโบ

รองรอยท่ีพํานัก
ของพระสงฆ 
โยชิซากิ โกโบ

อาคารเขตแดน
จังหวัดเอจิเซ็นคางะ
อาคารเขตแดน
จังหวัดเอจิเซ็นคางะ

พิพิธภัณฑเรือ
คิตะมาเอะบุเนะโนะซาโตะ

พิพิธภัณฑเรือ
คิตะมาเอะบุเนะโนะซาโตะ

ศาลเจาวัดเฮเซ็นจิฮาคุซัง

รีสอรทสกีแจมคัตสึยามะ

หลวงพอโตเอจิเซ็นไดบุทสึ

วัดคิปโปจิ

มิจิโนะเอคิ・เอเฮจิออนเซ็น “เซ็นโนะซาโตะ”

อาคารพิพิธภัณฑส่ิงทอฮาตายะคิเน็นคัง
ยูเมะโอเระคัตสึยามะ

รองรอยโรงผลิตเคร่ืองเคลือบคุทานิยากิ
(พิพิธภัณฑรองรอยโรงผลิตคุทานิยากิ)
รองรอยโรงผลิตเคร่ืองเคลือบคุทานิยากิ
(พิพิธภัณฑรองรอยโรงผลิตคุทานิยากิ)

สวนดอกลอลล่ี
ยูริโนะซาโตะ
สวนดอกลอลล่ี
ยูริโนะซาโตะ

พิพิธภัณฑสวนปาแหงการสรางสรรค
คานาซึโซซาคุโนะโมริ
พิพิธภัณฑสวนปาแหงการสรางสรรค
คานาซึโซซาคุโนะโมริอาคารคานาซึฮอนจิน

IKOSSA
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ถนนมิคุนิมินาโตะ
คิตะมาเอะ
ถนนมิคุนิมินาโตะ
คิตะมาเอะ

วัดทาคิดังจิวัดทาคิดังจิ
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เขา
ใจก

ารเดิ
นทางในทองถ่ินท่ีเช่ือมกบัสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ไดทันที

คู่มือ
นาํเที�ยว

Echizen Kaga

เอจิเซ็น คางะ
แผนที่

ECHIZEN KAGA

เมืองคางะ/เมืองอาวาระ/เมืองซากาอิ
เมืองเอเฮจิ/เมืองคัตสึยามะ
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รถไฟจากคานาซาวะเพียง 40 นาที!เดิน
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รถไฟจากคานาซาวะเพียง 40 นาที!
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ทางดวนจูบุจูคัง
(ถนนเอเฮจิโอโนะ)

คาตายามะซึ ICคาตายามะซึ IC

อาทากะ SICอาทากะ SIC

คางะ ICคางะ IC

มารุโอกะ ICมารุโอกะ IC

คานาซึ ICคานาซึ IC

ฟุคุอิคิตะ ICฟุคุอิคิตะ IC
เอเฮจิ ICเอเฮจิ IC

คามาชิฮิ ICคามาชิฮิ IC

คัตสึยามะ ICคัตสึยามะ IC

เอเฮจิซันโด ICเอเฮจิซันโด IC

ฟุคุอิคิตะ JCTฟุคุอิคิตะ JCT

福井IC福井IC

ทางดวนโฮคุริคุทางดวนโฮคุริคุทางดวนโฮคุริคุ

JR
 ส

าย
หลั

กโ
ฮคุ

ริคุ

JR
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าย
หลั

กโ
ฮคุ
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เมืองคางะ

เมืองคัตสึยามะ

เมืองอาวาระ

ทะเลญ่ีปุน

เมืองซากาอิ

เมืองฟุคุอิ

เมืองโคมัตสึ

白山市

ยานวัดเอเฮจิ

เอจิเซ็นทาเคฮาระ

ทะเลสาบคิตางาตะ

ชิบายามะ

แมน้ําคุซึริว

แมน้ําคุซึริว

มิคุนิมิคุนิ

นิชิฮารุเอะ
ฮารตโทเปย

ทาวาระมาจิ

ฟุคุอิงุจิ

มัตสึโอกะ

ฟุคุอิ

คัตสึยามะ

อาวาระยุโนะมาจิ

เอเฮจิงุจิ

ทาอากาศยานโคมัตสึ

สถานี
JR อาวาระออนเซ็น
สถานี
JR อาวาระออนเซ็น

สถานี JR ฟุคุอิสถานี JR ฟุคุอิ

สถานี JR คางะออนเซ็นสถานี JR คางะออนเซ็น

อาวาซึอาวาซึ

อิบุริฮาชิอิบุริฮาชิ

โคมัตสึโคมัตสึ

ไดโชจิไดโชจิ

อุชิโนะยะอุชิโนะยะ

โฮโซโรงิโฮโซโรงิ

มารุโอกะมารุโอกะ

ฮารุเอะฮารุเอะ

สถานี JR คานาซาวะ
สถานีคานาซาวะ

ยามานากะออนเซ็น/
ชองเขาคาคุเซนเค

คาตายามะซึออนเซ็น

ยานยามาโนะชิตะจิอินกุน

พิพิธภัณฑ
ไดโนเสารจังหวัดฟุคุอิ

วัดไดฮอนซังเอเฮจิ

อาวาระออนเซ็น

หนาผาหินโทจินโบ

N

*ขอมูลปจจุบัน ณ เดือนตุลาคม 2019

พิพิธภัณฑสัตวน้ําเอจิเซ็นมัตซึชิมะ

ชิบะมาสะเวิลด

อาคารตุกตาไมไผ
เอจิเซ็นทาเคะนินเกียวโนะซาโตะ

ถนนหนาประตูเอเฮจิมง

เกาะโอชิมะ

เอโบคัง

ปราสาทมารุโอกะ

ยามาชิโระออนเซ็น

มิคุนิออนเซ็น

Echizen-Kaga Info App

http://echizenkaga.jpรีบดาวนโหลดกันเลย!
แอพนําทางใน Echizen Kaga ขอมูลเก่ียวกับ

Echizen Kaga
คลิกดูขอมูลไดท่ีน่ี!

รองรับ 4 ภาษา

ขอมูลเก่ียวกับ
Echizen Kaga

คลิกดูขอมูลไดท่ีน่ี!
รองรับ 4 ภาษา

Echizen-Kaga Info App

แอพทางการท่ีใหบริการฟรีของ Echizen Kaga
แนะนําสถานท่ีทองเท่ียว อาหาร สินคาท่ีระลึก
มากมายใน Echizen Kaga ไปพรอมกับ
ภาพถายอันสวยงาม รวมทางไปในทริปเท่ียว 
Echizen Kaga ของคุณ

แอพทางการท่ีใหบริการฟรีของ Echizen Kaga
แนะนําสถานท่ีทองเท่ียว อาหาร สินคาท่ีระลึก
มากมายใน Echizen Kaga ไปพรอมกับ
ภาพถายอันสวยงาม รวมทางไปในทริปเท่ียว 
Echizen Kaga ของคุณ

ดาวนโหลดไดฟรี!
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course

เดินเท่ียว 3 เมืองออนเซ็นใน 1 วัน

B
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course

เท่ียวชมทิวทัศนอันงดงามของญ่ีปุนใน 1 วัน
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สัมผัสกับ ZEN (นิกายเซ็น) และไดโนเสารใน 1 วัน
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ยามานากะออนเซ็น

ไปทองเท่ียวสัมผัสวัฒนธรรมญ่ีปุนท่ีเมืองออนเซ็น 3 แหง

ซ่ึงตางมีสเนหเฉพาะตัวและมีประวัติยาวนานถึง 1,300 ป

อยางยามานากะออนเซ็นท่ีอยูใกลชองเขาคาคุเซนเค 

ทริปเท่ียวแหลงทองเท่ียว 2 แหงอันเปนความภาคภูมิใจของจังหวัดฟุคุอิ 

วัดไดฮอนซัง “เอเฮจิ” ท่ีเผยแผนิกายเซ็นของญ่ีปุน และ 

“พิพิธภัณฑไดโนเสารจังหวัดฟุคุอิ” ท่ีโดงดังระดับโลกภายใตธีมไดโนเสาร  

หนาผาหิน “โทจินโบ” เปนทิวทัศนของทะเลอันสวยงามท่ีโดดเดนของญ่ีปุน

ทริปหรูหราท่ีคุณจะไดชมความงามของรูปทรงทางธรรมชาติท่ีเกิดจากการทับซอนของหินรูปรางแปลกตา

ท้ังยังด่ืมด่ํากับออนเซ็นและอาหารเลิศรส และชมปราสาทญ่ีปุนไปพรอมๆ กันได

ชองเขาคาคุเซนเค (ยามานากะออนเซ็น)

บอน้ํารอนรวมเกาโคโซยุ (ยามาชิโระออนเซ็น)

พาเฟตคางะเกกิเก็นบัง ฮานายากาตะ (คาตายามะซึออนเซ็น)

ไคเซ็นดง (ขาวหนาอาหารทะเล)

กิจกรรมแตงชุดเปนไมโกะ (อาวาระออนเซ็น)

เอเฮจิมงเซ็น อาหารมังสวิรัติ

สถานีคัตสึยามะ รถไฟเอจิเซ็น
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โฮคุริคุชินคันเซ็น
สวนตอขยายคานาซาวะ - ทสึรุงะ
 (มีกําหนดเปดใหบริการในป 2022)

     …สถานีชินคันเซ็นที่มีกําหนดเปดใหบริการ

ทางรถไฟเอจิเซ็น สายคัตสึยามะเอเฮจิทางรถไฟเอจิเซ็น สายคัตสึยามะเอเฮจิ

คูมือนําเท่ียวใน 1 วัน
จากคานาซาวะอยางละเอียดท่ีบอกต้ังแตการเดินทาง

ในทองถ่ินไปจนถึงวิธีเท่ียวชมแตละสถานท่ี
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สวนดอกลอลล่ี
ยูริโนะซาโตะ

พิพิธภัณฑสวนปาแหงการสรางสรรค
คานาซึโซซาคุโนะโมริ
พิพิธภัณฑสวนปาแหงการสรางสรรค
คานาซึโซซาคุโนะโมริอาคารคานาซึฮอนจิน

IKOSSA
อาคารคานาซึฮอนจิน
IKOSSA

ถนนมิคุนิมินาโตะ
คิตะมาเอะ
ถนนมิคุนิมินาโตะ
คิตะมาเอะ

วัดทาคิดังจิวัดทาคิดังจิ

8
364

157

158

คิราระโนะโอกะคิราระโนะโอกะ

305



วิ่งตรงจากสถานีคัตสึยามะ รถไฟเอจิเซ็นไปยังพิพิธภัณฑไดโนเสาร

<ออกจากสถานีคัตสึยามะ> 9.05 น., 9.33 น., 10.00 น., 11.00 น., 11.30 น., 12.30 น., 13.00 
น., 14.00 น., 14.30 น., 15.00 น., 15.30 น., 16.00 น., 16.30 น.
<ออกจากพิพิธภัณฑไดโนเสาร> 9.17 น., 9.45 น., 10.13 น., 11.13 น., 11.43 น., 12.43 น., 
13.13 น., 14.13 น., 14.43 น., 15.13 น., 15.43 น., 16.13 น., 16.43 น., 17.13 น., 17.43 น.
• ใหบริการทุกวันที่พิพิธภัณฑไดโนเสารเปดใหบริการ  • ไปกลับ 15 รอบตอวัน • ไมตองจองลวงหนา
<คาเดินทางเที่ยวเดียว> ผูใหญ 300 เยน, เด็ก 200 เยน

■ ติดตอสอบถาม
ไดฟุคุโคซือ (จํากัด)  TEL.0779-88-1331

รถบัสวิ่งตรงไปยังพิพิธภัณฑไดโนเสาร

ตนสายอยูที่สถานีคัตสึยามะ รถไฟเอจิเซ็น และวิ่งภายในตัวเมืองคัตสึยามะ  
โดยแบงเสนทางวิ่งออกเปน 2 สาย
<ออกจากสถานีคัตสึยามะ> 8.03 น. (หยุดใหบริการวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ), 9.33 น., 
10.23 น., 11.53 น., 13.23 น., 15.53 น., 16.53 น.
<ออกจากพิพิธภัณฑไดโนเสาร> 8.17 น. (หยุดใหบริการวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ), 
9.47 น., 10.37 น., 12.07 น.,  13.37 น., 16.07 น., 17.07 น.
• ใหบริการทุกวัน  •ไป-กลับ 7 รอบตอวัน (วันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษมี 6 รอบ) •ไมตองจองลวงหนา
<คาเดินทางเที่ยวเดียว> ผูใหญ 300 เยน, เด็ก 200 เยน

กุรุริน คอมมิวนิตี้บัสเมืองคัตสึยามะ

รถบัสนําเที่ยวในตัวเมืองผานจุดทองเที่ยวตางๆ ในเมืองคัตสึยามะ
<ออกจากสถานีคัตสึยามะ> 9.51 น., 11.51 น., 14.51 น.
<ออกจากพิพิธภัณฑไดโนเสาร> 10.26 น., 12.26 น., 15.52 น.
• สถานที่ทองเที่ยวที่จอดใหขึ้นลง : ยูเมะโอเระคัตสึยามะ, หลวงพอโตเอจิเซ็นไดบุทสึ, 
วัดเฮเซ็นจิฮาคุซัง, คาเก็ตสึโร รานอาหารที่ปรุงจากผักตามฤดูกาล
• ใหบริการวันเสาร วันอาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ และบางชวงในวันหยุดฤดูรอน  
*ชวงฤดูหนาว (เดือน ธ.ค.-กลางเดือน มี.ค.) งดใหบริการ • ไมตองจองลวงหนา
<คาเดินทางเที่ยวเดียว> ผูใหญ 300 เยน, เด็ก 200 เยน

“เคียวริวบัส ไดนากอน” รถบัสนําเที่ยวภายในเมืองคัตสึยามะ

ประมาณ 7 นาทีประมาณ 7 นาที

ประมาณ 5 นาทีประมาณ 5 นาที

ประมาณ 12 นาทีประมาณ 12 นาที

ประมาณ 
10 นาที
ประมาณ 
10 นาที

ประมาณ 13 นาทีประมาณ 13 นาที

ประมาณ 11 นาทีประมาณ 11 นาที

พิพิธภัณฑสวนปาแหงการสรางสรรค
คานาซึโซซาคุโนะโมริ
พิพิธภัณฑสวนปาแหงการสรางสรรค
คานาซึโซซาคุโนะโมริ

คิราระโนะโอกะคิราระโนะโอกะ

สถานี JR โฮโซโรงิสถานี JR โฮโซโรงิ

สวนดอกไอริส
ริมทะเลสาบคิตางาตะ
สวนดอกไอริส
ริมทะเลสาบคิตางาตะ

อาคารเขตแดนจังหวัดเอจิเซ็นคางะ

รองรอยท่ีพํานักของพระสงฆ โยชิซากิ โกโบ

อาคารเขตแดนจังหวัดเอจิเซ็นคางะ

รองรอยท่ีพํานักของพระสงฆ โยชิซากิ โกโบ

ประมาณ 30 นาทีประมาณ 30 นาที

สายอุมิมาวาริ
ประมาณ 60 นาที

สายอุมิมาวาริ
ประมาณ 60 นาที

1 ยามานากะออนเซ็น/ชองเขาคาคุเซนเค
เมอืงออนเซน็ในหบุเขาทีป่กคลมุไปดวยสเีขยีวเปดใหบริการมานานกวา 1,300 ป เสนทางยเุงะไคโดจะมีแกลลอร่ี 
และรานอาหารตัง้อยูเรียงราย ซึง่คุณสามารถเดนิชมเมอืงไปดวยได  อกีทัง้ “ชองเขาคาคเุซนเค” 
ชองเขาอันงดงามช่ือดงัทีย่ิง่ใหญทีส่ดุในแถบโฮคริุคน้ีุมทีางเดนิยาวถงึ 1.3 กโิลเมตรใหคณุไดเดนิชมววิ
ในแตละฤดกูาล มาดืม่ดํา่กบัการเดนิชมสะพานและเพลดิเพลนิไปกบัหนิรูปรางแปลกตาทีต่ัง้เรียงราย ในชวง
เดอืน เม.ย.-ต.ค. สามารถลิม้รสชาและขนมหวานท่ีรมินํา้ไดอีกดวย

ยามานากะออนเซ็น เมืองคางะ จังหวัดอิชิคาวะ/
TEL.0761-78-0330 (สมาคมการทองเท่ียวยามานากะออนเซ็น)

ทัวรใน 1 วัน
จากสถานี JR คานาซาวะ

เดินทางจากสถานีคานาซาวะสู  Echizen Kaga ซึ่งยังคงกลิ่นอายวัฒนธรรมญี่ปุนใหคุณไดสัมผัส

ใน 1 วันนี้คุณจะพบกับญี่ปุนของแทไดที่นี่

4 คาตายามะซึออนเซ็น
เมืองออนเซ็นท่ีต้ังอยูริมชายฝงทะเลสาบชิบะยามากาตะซ่ึงมอง
เห็นทิวทัศนของภูเขาฮาคุซังอันศักด์ิสิทธ์ิ น้ํารอนของท่ีน่ีสามารถ
เก็บรักษาอุณหภูมิไดดี ทําใหเย็นไดยาก มีคุณสมบัติในการรักษา
อาการไวตอความเย็นท่ีพบมากในกลุมสตรี ใหคุณสามารถ
เพลิดเพลินกับบอน้ํารอนไปพรอมกับการชมทิวทัศนของผืน
ทะเลสาบท่ีงดงามท่ีกลาวกันวาใน 1 วันจะเปล่ียนสีไดถึง 7 เฉดสี
คาตายามะซึออนเซ็น เมืองคางะ จังหวัดอิชิคาวะ/
TEL.0761-74-1133 (คาตายามะซึออนเซ็นอินฟอรเมชันเซ็นเตอร)

3 ยานยามาโนะชิตะจิอินกุน
ในปจจุบันหมูวัดวาอารามบริเวณเชิงเขาไดโชจิน้ีมีวัด 7 แหง
และศาลเจาอีก 1 แหงใหคุณไดเพลิดเพลินกับการเดินเลน
ชมวัดและศาลเจา วัดเซ็นโชจิแหงนิกายโซโตก็เปนท่ีรูจัก
ในฐานะวัดท่ีมัตสึโอะ บะโช เคยมาเยือน 
ท่ีวัดแหงน้ีมีรูปจําลองอรหันตหารอยรูป 
คือมีพระพุทธรูปประดิษฐานท่ีน่ีถึง 517 องคดวยกัน

ไดโชจิ เมืองคางะ จังหวัดอิชิคาวะ/
TEL.0761-72-6678 (KAGA ทาบิ มาจิเน็ต)

1 หนาผาหินโทจินโบ
ท่ีน่ีเปนสถานท่ีทองเท่ียวข้ึนช่ือท่ีโดดเดนท่ีสุดของภูมิภาคโฮคุริคุซ่ึงไดรับ
การข้ึนทะเบียนเปนอนุสรณสถานทางธรรมชาติของประเทศญ่ีปุน ทัศนียภาพ
ของท่ีน่ีสรางมาจากคล่ืนลมแรงของทะเลญ่ีปุนท่ีปะทะเขากับผาหิน
เปนระยะเวลานาน ทําใหเกิดเปนหนาผาท่ีประกอบข้ึนดวยหินท่ีรูปทรง
เหมือนแทงเสาขนาดยักษซ่ึงทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดแนวฝงหนาผา 
ท่ีน่ียังมีความงามของทัศนียภาพอันหลากหลายใหไดช่ืนชม ท้ังภาพทองฟา
และทองทะเลสีครามในวันท่ีทองฟาแจมใส ภาพพระอาทิตยอัสดง
ท่ีทะเลญ่ีปุนซ่ึงจะยอมพ้ืนท่ีในบริเวณรอบๆ ใหเปนสีแดงคล้ํา 
หรือทัศนียภาพกลางฤดูหนาวท่ีมีหิมะโปรยปรายลงสูผืนทะเล เปนตน

โทจินโบ มิคุนิโจ เมืองซากาอิ จังหวัดฟุคุอิ/

TEL.0776-82-5515 (สมาคมการทองเท่ียวมิคุนิ เมืองซากาอิ)

1 วัดไดฮอนซังเอเฮจิ
วัดไดฮอนซังแหงนิกายโซโตน้ีสรางข้ึนโดยโดเกนในป 1244 เขตอารามมีพ้ืนท่ี
ถึง 100,000 สึโบะ (ประมาณ 331,000 ตร.ม.) แวดลอมไปดวยตนสนเกาแก
ท่ีกลาวกันวามีอายุถึง 700 ป แวดลอมไปดวยตนสนเกาแกท่ีกลาวกันวามีอายุ
ถึง 700 ป และ
มีอาคารทางศาสนานอยใหญต้ังเรียงรายอยูกวา 70 หลัง ในปจจุบัน
ท่ีน่ีก็เปนสถานท่ีฝกปฏิบัติของสงฆผูฝกตนจากท่ัวประเทศ สําหรับ
ผูเดินทางมาสักการะท่ีเปนบุคคลท่ัวไปก็สามารถมาลองฝกปฏิบัติได 
เชน การน่ังสมาธิหรือการคัดลอกพระสูตร
5-15 ชิฮิ โยชิดะกุนเอเฮจิโจ จังหวัดฟุคุอิ/
TEL.0776-63-3102

2 อาวาระออนเซ็น
ท่ีน่ีคือเมืองบอน้ํารอนท่ีดีท่ีสุดแหงหน่ึงของจังหวัดฟุคุอิ เปดใหบริการมาต้ังแตป 1883
มีตาน้ําถึง 74 จุดจึงทําใหคุณสมบัติของน้ํารอนในแตละเรียวคังมีความแตกตางกัน ผูมาเยือนจะไดเพลิดเพลิน
ไปกับการแชตามบอน้ํารอนตางๆ ของท่ีน่ีไดอยางเต็มท่ี และบอสปาเทาท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในภูมิภาคโฮคุริคุ
ของท่ีน่ีก็ไดรับความนิยมมากเชนกัน (ฟรี) นอกจากน้ียานรานแผงลอยอยาง “ตรอกยุเคะมุริโยโกโจ” ก็เปนอีก
หน่ึงสถานท่ีท่ีเราขอแนะนํา

ออนเซ็นเมืองอาวาระ จังหวัดฟุคุอิ/

TEL.0776-77-1877 (ศูนยใหบริการขอมูลการทองเท่ียวอาวาระยุโนะมาจิ)

3 ปราสาทมารุโอกะ
ปราสาทแหงน้ีเปนปราสาทท่ีชิบาตะ คัตสึอิเอะไดใหหลานชาย ชิบาตะ คัตสึโท
โยะเปนผูสรางข้ึนตามคําส่ังของโอดะ โนบุนากะในป 1576 ซ่ึงในบรรดา 12 
หอคอยปราสาทท่ียังคงหลงเหลืออยูจนถึงปจจุบันของญ่ีปุน ปราสาทฮิรายามะ
มีรูปแบบการกอสรางท่ีเกาแกท่ีสุด และไดรับ
การข้ึนทะเบียนเปนสมบัติทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของญ่ีปุนอีกดวย

1-59 คาสึมิโจ มารุโอกะโจ เมืองซากาอิ จังหวัดฟุคุอิ/

TEL.0776-66-0303 (สํานักงานสวนสาธารณะคาสึมิงะโจ)

2 พิพิธภัณฑไดโนเสารจังหวัดฟุคุอิ
มีหองจัดแสดงทรงโดม ท่ีหองโถงไดโนเสารมีการจัดแสดง
โครงกระดูกไดโนเสาร ฟอสซิล ตัวอยาง และภาพยนตรสามมิติ
ท่ีสรางภาพเสมือนจริงใหไดชม และในบรรดาส่ิงท่ีจัดแสดงเหลาน้ี 
ส่ิงท่ีจะพลาดไมไดคือการชมโครงกระดูกท่ีขุดคนพบในสภาพเต็มตัว
ของฟุคุอิซอรัสและฟุคุอิแรปเตอร นอกจากน้ีนิทรรศการเฉพาะ
ทางดานวิทยาศาสตรธรรมชาติเก่ียวกับการวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต
ในยุคโบราณและการกอกําเนิดทางธรณีวิทยาของโลก ฯลฯ 
ก็นาสนใจเปนอยางย่ิง อีกท้ังยังมีกิจกรรมทดลองขุดฟอสซิล
ซ่ึงก็เปนท่ีนิยมอยางสูง

51-11 มุโรโคะโจ เทระโอะ เมืองคัตสึยามะ จังหวัดฟุคุอิ/
TEL.0779-88-0001

“แคนบัส” รถบัสทองเท่ียวรอบๆ คางะ 

ประมาณ 40 นาทีประมาณ 40 นาที

ประมาณ 15 นาทีประมาณ 15 นาที

ประมาณ 15 นาทีประมาณ 15 นาที

ประมาณ 15 นาทีประมาณ 15 นาที

ประมาณ 15 นาทีประมาณ 15 นาที

ประมาณ 15 นาทีประมาณ 15 นาที

ประมาณ 15 นาทีประมาณ 15 นาที

ประมาณ 20 นาทีประมาณ 20 นาที

ประมาณ 20 นาทีประมาณ 20 นาที

ประมาณ 15 นาทีประมาณ 15 นาที

ประมาณ 30 นาที
ประมาณ 30 นาที

ประมาณ 50 นาทีประมาณ 50 นาที

สายยามะมาวาริ
ประมาณ 30 นาที
สายยามะมาวาริ
ประมาณ 30 นาทีประมาณ 25 นาทีประมาณ 25 นาที

JR (ทคคิว-ดวนพิเศษ)JR (ทคคิว-ดวนพิเศษ)

สายยามะมาวาริ
ประมาณ 15 นาที
สายยามะมาวาริ
ประมาณ 15 นาที

สายยามะมาวาริ
ประมาณ 45 นาที

↓

สายยามะมาวาริ
ประมาณ 45 นาที

↓
(เปล่ียนรถ)(เปล่ียนรถ)

สายอุมิมาวาริ
ประมาณ 20 นาที

สายอุมิมาวาริ
ประมาณ 20 นาที

สายโคมัตสึคูโค
ประมาณ 15 นาที
สายโคมัตสึคูโค

ประมาณ 15 นาที

ประมาณ 25 นาทีประมาณ 25 นาที

สถานี
JR คางะออนเซ็น

สถานี
JR คานาซาวะ

ประมาณ 50 นาทีประมาณ 50 นาทีประมาณ 35 นาทีประมาณ 35 นาที

สถานี
JR อาวาระออนเซ็น

สถานี
JR คานาซาวะ

ประมาณ 35 นาทีประมาณ 35 นาที

สถานี
JR คานาซาวะ

สถานี JR คางะออนเซ็น

สถานี JR คานาซาวะ

ประมาณ 45 นาทีประมาณ 45 นาที

ประมาณ 45 นาทีประมาณ 45 นาที

สถานี JR ฟุคุอิ

สถานี
JR คานาซาวะ

ประมาณ 15 นาทีประมาณ 15 นาที ประมาณ 55 นาทีประมาณ 55 นาที

สถานีคัตสึยามะ

ประมาณ 45 นาทีประมาณ 45 นาที

สถานี
JR คานาซาวะ

EC
HIZEN KAGA route map

Echizen Kaga

แผนที�รถบสั

แบบเขา้ใจไดง่้าย

Model
course
A

เดินทองเท่ียวเมืองออนเซ็น
3 เมืองไดใน 1 วัน

ECHIZEN
KAGA

ดินแดนบอน้ํารอนแหงน้ี กลาวกันวาปรมาจารยสงฆเกียวคิเปนผูคนพบในป 725 ท่ีบริเวณ
ใจกลางเมืองท่ีถูกเรียกขานวายุโนะกาวะแหงน้ีมีบอน้ํารอนสาธารณะอยู 2 บอดวยกันคือ “โซยุ (บ
อน้ํารอนรวม)” ซ่ึงเปนบอท่ีสรางข้ึนมาใหมและ “โคโซยุ (บอน้ํารอนรวมเกา)” ซ่ึงเปนบอน้ํารอนรวม
ในสมัยเมจิท่ีไดรับการปรับปรุงและเปดใหบริการใหมน่ันเอง

ยามานากะออนเซ็น เมืองคางะ จังหวัดอิชิคาวะ/
TEL.0761-77-1144 (สมาคมการทองเท่ียวยามานากะออนเซ็น)

2 ยามาชิโระออนเซ็น

JR (ทคคิว-ดวนพิเศษ)JR (ทคคิว-ดวนพิเศษ)Model
course
B ชมทิวทัศนอันงดงามของญ่ีปุนใน 1 วัน

รถบัสเคฟุคุ สายโทจินโบ 84 85รถบัสเคฟุคุ สายโทจินโบ 84 85

รถบัสเคฟุคุ สายมารุโอกะ 31 32รถบัสเคฟุคุ สายมารุโอกะ 31 32

รถบัสว่ิงตรงไปยังอาวาระออนเซ็น/เอเฮจิ/ปราสาทมารุโอกะรถบัสว่ิงตรงไปยังอาวาระออนเซ็น/เอเฮจิ/ปราสาทมารุโอกะ

JR (ทคคิว-ดวนพิเศษ)JR (ทคคิว-ดวนพิเศษ)

รถไฟเอจิเซ็นรถไฟเอจิเซ็น

Model
course
C

สัมผัสกับ ZEN 
และไดโนเสารใน 1 วัน

รถบัสเคฟุคุ สายอาวาระมารุโอกะเอเฮจิรถบัสเคฟุคุ สายอาวาระมารุโอกะเอเฮจิ

รถบัสว่ิงตรงไปยังอาวาระออนเซ็น/เอเฮจิ/ปราสาทมารุโอกะรถบัสว่ิงตรงไปยังอาวาระออนเซ็น/เอเฮจิ/ปราสาทมารุโอกะ

รถบัสเคฟุคุ สายเอเฮจิรถบัสเคฟุคุ สายเอเฮจิ

“กุรุริน” คอมมิวนิต้ีบัสเมืองคัตสึยามะ“กุรุริน” คอมมิวนิต้ีบัสเมืองคัตสึยามะ

รถบัสว่ิงตรงไปยังพิพิธภัณฑไดโนเสารรถบัสว่ิงตรงไปยังพิพิธภัณฑไดโนเสาร

“เคียวริวบัส ไดนากอน” รถบัสทองเท่ียวภายในเมืองคัตสึยามะ“เคียวริวบัส ไดนากอน” รถบัสทองเท่ียวภายในเมืองคัตสึยามะ

ประมาณ 40 นาทีประมาณ 40 นาที ประมาณ 35 นาทีประมาณ 35 นาที

ท่ีถนนดานหนาวัดเอเฮจิ แมจะมีบรรยากาศท่ีเงียบสงบ
แตก็เปนสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญแหงหน่ึงท่ีมีรานอาหาร
และรานขายสินคาท่ีระลึกต้ังอยูเรียงราย ท่ีน่ียังมีอาหาร
ข้ึนช่ือมากมายใหไดลองชิมไมวาจะเปน ขาวหนาซอสคัตสึดง  
รวมท้ัง “เอเฮจิโซบะ”  ขนมโกริเอคิดังโกะ และขนมดังโกะงา 

เดินเลนที่ถนนเอเฮจิมงเซ็น

สถานี
JR อาวาระออนเซ็น

ประมาณ 30 นาทีประมาณ 30 นาที

ประมาณ 15 นาทีประมาณ 15 นาที

สถานีเอเฮจิกุจิ

สถานีคัตสึยามะ

ประมาณ 15 นาทีประมาณ 15 นาที

สถานี JR ฟุคุอิ

ประมาณ 15 นาที

ยามาชิโระออนเซ็น

สถานีคัตสึยามะ

สถานีซันโน

สถาน
ีมัตสึโอ

กะ

ทาอากาศยานโคมัตสึ

สถานีทาเรือมิคุนิ

สถานี JR คานาซาวะ

สถานีรถไฟ JR คางะออนเซ็นสถานีรถไฟ JR คางะออนเซ็น

คาตายามะซึออนเซ็น

ยามานากะออนเซ็น
ชองเขาคาคุเซนเค

พิพิธภัณฑไดโนเสารจังหวัดฟุคุอิ

วัดไดฮอนซังเอเฮจิ

รถไฟ
เอจิเซ

็น สาย
คัตสึยาม

ะเอเฮ
จิ

สถานีเอเฮจิกุจิ

รถ
ไฟ

เอ
จิเ

ซ็น
 ส

าย
มิค

ุนิอ
าว

าร
ะ

สถานี JR ฟุคุอิ

สถานีอาวาระยุโนะมาจิ

สถานี 
JR อาวาระออนเซ็น

ปราสาทมารุโอกะ

  7:40 →   7:56 →   8:20
  8:40 →   8:56 →   9:20
  9:40 →   9:56 → 10:23
10:10 → 10:26 → 10:53
10:40 → 10:56 → 11:23
11:10 → 11:26 → 11:53
11:40 → 11:56 → 12:23
12:10 → 12:26 → 12:53

12:40 → 12:56 → 13:23
13:10 → 13:26 → 13:53
13:40 → 13:56 → 14:23
14:10 → 14:26 → 14:53
14:40 → 14:56 → 15:23
15:10 → 15:26 → 15:53
15:40 → 15:56 → 16:23
16:40 → 16:56 → 17:20
18:10 → 18:26 → 18:50

  8:11 →   8:40 →   8:56
  8:41 →   9:10 →   9:26
  9:54 → 10:23 → 10:37
10:24 → 10:53 → 11:07
10:54 → 11:23 → 11:37
11:24 → 11:53 → 12:07
11:54 → 12:23 → 12:37
12:24 → 12:53 → 13:07
12:54 → 13:23 → 13:37

13:24 → 13:53 → 14:07
13:54 → 14:23 → 14:37 
14:24 → 14:53 → 15:07
14:54 → 15:23 → 15:37 
15:24 → 15:53 → 16:07
15:54 → 16:23 → 16:37  
16:24 → 16:53 → 17:07
17:21 → 17:50 → 18:06 
18:21 → 18:50 → 19:06

ออกจาก “สถานี JR อาวาระออนเซ็น” → “สถานีอาวาระยุโนะมาจิ” ไปถึง “โทจินโบ”

ออกจาก “โทจินโบ” → “สถานีอาวาระยุโนะมาจิ” ไปถึง “สถานี JR อาวาระออนเซ็น”

รถบัสประจําทาง

• ต๋ัวฟรีพาส 2 วัน หนาผาหินโทจินโบ
เหมาะกับการเท่ียวบริเวณหนาผาหินโทจินโบ!
<คาบริการ>
ผูใหญ (มัธยมตนข้ึนไป)  1,200 เยน
เด็ก (นักเรียนประถม) 600 เยน
<จุดจําหนาย>
จุดบริการขอมูลการทองเท่ียวสถานีอาวาระออนเซ็น , สํานักงานสาขา
ซากาอิ, สถานีอาวาระยุโนะมาจิ รถไฟเอจิเซ็น

• ต๋ัวฟรีพาส 2 วัน เอเฮจิ/หนาผาหินโทจินโบ
เหมาะกับการเท่ียวบริเวณหนาผาหินโทจินโบและวัดเอเฮจิ!
<คาบริการ>
ผูใหญ (มัธยมตนข้ึนไป)  2,300 เยน
เด็ก (นักเรียนประถม) 1,150 เยน
<จุดจําหนาย>
บัสทิกเก็ตเซ็นเตอรทางออกตะวันออกของสถานีฟุคุอิ, จุดบริการ
ขอมูลการทองเท่ียวสถานีอาวาระออนเซ็น, สํานักงานสาขาซากาอิ 
และสถานีอาวาระยุโนะมาจิ รถไฟเอจิเซ็น

■ ติดตอสอบถาม
บริษัท รถบัสเคฟุคุ จํากัด TEL.0776-57-7700
สํานักงานสาขาซากาอิ  TEL.0776-77-2046

รถบัสเคฟุคุ สายโทจินโบ

*สีสมเฉพาะวันธรรมดา และสีชมพูเฉพาะวันเสาร วันอาทิตย 
 และวันหยุดนักขัตฤกษ

รถบัสท่ีว่ิงตรงจากทางออกตะวันออก (ฮิกาชิกุจิ) ของ
สถานีฟุคุอิไปยังวัดไดฮอนซังเอเฮจิ
<ออกจากทางออกตะวันออก สถานีฟุคุอิ> 8.45 น., 9.20 น.▲, 
10.00 น., 10.50 น., 11.50 น., 12.55 น., 13.50 น., 14.50 น.
<ออกจากปายข้ึนรถเอเฮจิบัส> 9.20 น.▲, 10.40 น., 11.30 น., 
12.30 น., 13.30 น., 14.30 น., 15.30 น., 16.20 น.
▲ใหบริการเฉพาะวันเสาร วันอาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ และ
ชวงวันหยุดปใหม (30 ธ.ค.-3 ม.ค.) 
• ใหบริการทุกวัน • 1 วันมี 7 รอบ (วันเสาร วันอาทิตย วันหยุด
นักขัตฤกษ และชวงวันหยุดปใหม 8 รอบ) 
• ไมตองจองลวงหนา
<คาเดินทางเท่ียวเดียว> 
• ระหวางฟุคุอิ/วัดเอเฮจิ : ผูใหญ 750 เยน, เด็ก 380 เยน
■ ติดตอสอบถาม
• ติดตอสอบถามตารางเวลาและคาโดยสาร

บริษัท รถบัสเคฟุคุ จํากัด  สํานักงานใหญ
TEL.0776-57-7700 *เฉพาะวันธรรมดา

• ติดตอสอบถามสภาพการเดินรถและของหาย
บริษัท เคฟุคุลิมูซีนบัส จํากัด  สํานักงานสาขามารุโอกะ
TEL.0776-66-2800

เอเฮจิไลนเนอร

N

สายยามะมาวาริ

สายยามะมาวาริ

สายอุ
มิมาวาริ

สายอุ
มิมาวาริ

• รถไฟเอจิเซ็น  ตั๋วฟรีพาส 1 วัน
ขึ้นรถไฟเอจิเซ็นทุกสายไดไมจํากัด!
<คาบริการ>
ผูใหญ (มัธยมตนขึ้นไป)  1,000 เยน
เด็ก (นักเรียนประถม) 500 เยน
<จุดจําหนาย>
ทุกสถานีของรถไฟเอจิเซ็น
ที่มีพนักงานประจําหรือบนรถไฟ

1

วิ่งตรงจากเมืองบอนํ้าพุรอนคางะออนเซ็น 
(คาตายามะซึออนเซ็น/ยามาชิโระออนเซ็น/ยามานากะออนเซ็น) ไปยังวัดไดฮอนซังเอเฮจิ
<รอบไป> ออกจากคาตายามะซึออนเซ็นโซยุ 9.02 น., ออกจากสถานี JR คางะออนเซ็น 9.15 
น. , ออกจากยามาชิโระออนเซ็นโซยุ/โคโซยุ 9.28 น., ออกจากยามานากาซะ 9.42 น., ถึงเอเฮจิ 
อิโนะอุเอะ 10.30 น.
<รอบกลับ> ออกจากเอเฮจิ อิโนะอุเอะ 13.10 น., ออกจากยามานากาซะ 13.59 น., ออกจากยา
มาชิโระออนเซ็นโซยุ/โคโซยุ 14.12 น., ถึงคาตายามะซึออนเซ็นโซยุ 14.38 น.
* ท้ังขาไปและกลับรถอาจมีการจอดท่ีปายอ่ืน
• ใหบริการทุกวัน • ไปกลับใน 1 รอบตอวัน • ใหสิทธ์ิแกผูจองลวงหนากอน
<คาเดินทางเท่ียวเดียว> 
• คาตายามะซึออนเซ็น/สถานี JR คางะออนเซ็น→ เอเฮจิ : ผูใหญ 1,000 เยน 
• ยามาชิโระออนเซ็น→ เอเฮจิ : ผูใหญ 900 เยน
• ยามานากะออนเซ็น→ เอเฮจิ : ผูใหญ 800 เยน
*ต่ํากวานักเรียนประถมฟรี แตตองจองลวงหนา
■ ติดตอสอบถาม
ศูนยใหบริการขอมูลการทองเที่ยวเมืองคางะ KAGA ทาบิ มาจิเน็ต  TEL.0761-72-6678

เอเฮจิโอเดคาเคโก

หมายเลข
จุดจอดรถบัสแคนบัส

14

84 85

3231

88

87

คางะ ยุโนะซาโตะ ทคคิว (สายออนเซ็นทคคิว)

“แคนบัส” รถบัสทองเที่ยวรอบๆ คางะ

เอเฮจิโอเดคาเคโก

รถบัสวิ่งตรงไปยังอาวาระออนเซ็น/เอเฮจิ/ปราสาทมารุโอกะ

รถบัสนําเท่ียวอาวาระกุรุตโตะ

เอเฮจิไลนเนอร

กุรุริน คอมมิวนิตี้บัสเมืองคัตสึยามะ

รถบัสวิ่งตรงไปยังพิพิธภัณฑไดโนเสาร

รถบัสเคฟุคุ สายอาวาระมารุโอกะเอเฮจิ

รถบัสเคฟุคุ สายเอเฮจิ

รถบัสเคฟุคุ สายมารุโอกะ

รถไฟเอจิเซ็น

เคียวริวบัส ไดนากอน รถบัสทองเท่ียวภายในเมืองคัตสึยามะ

87

รถบัสเคฟุคุ สายโทจินโบ 84 85

88

31 32

หมายเลขจุดจอดรถบัสแคนบัส

3 4 5 6

หมายเลขจุดจอดรถบัสแคนบัส

ยามานากะ 1 ยามานากะ 2

หมายเลขจุดจอดรถบัสแคนบัส

25 26 2726a

หมายเลข
จุดจอดรถบัสแคนบัส

ว่ิงตรงจากสถานีคานาซาวะ/สวนเค็นโรคุเอ็นไปยังเมืองบอน้ําพุรอนคางะออนเซ็น (ค
าตายามะซึออนเซ็น/ยามาชิโระออนเซ็น/ยามานากะออนเซ็น)

■ ติดตอสอบถาม
โฮคุริคุเท็ตสึโด เทเลโฟนเซอรวิสเซ็นเตอร
TEL.076-237-5115 (8.00 -19.00 น. ไมมีวันหยุด)
บริษัทผูใหบริการ/คางะออนเซ็นบัส  TEL. 0761-77-3080

คางะ ยุโนะซาโตะ ทคคิว (สายออนเซ็นทคคิว)

<ออกจากทางออกตะวันตก สถานีคานาซาวะ> 11.50 น., 16.15 น.
<ออกจากยามานากะออนเซ็นคิคุโนะยุมาเอะ> 9.10 น., 13.50 น.
• ใหบริการทุกวัน  • ไป-กลับ 2 รอบตอวัน  • ไมตองจองลวงหนา
<คาเดินทางเท่ียวเดียว> 
• ถึงคาตายามะซึออนเซ็น : ผูใหญ 1,160 เยน, เด็ก 600 เยน
• ถึงยามาชิโระออนเซ็น : ผูใหญ 1,260 เยน, เด็ก 650 เยน
• ถึงยามานากะออนเซ็น : ผูใหญ 1,370 เยน, เด็ก 700 เยน
<คาโดยสารไปกลับ>
• ถึงคาตายามะซึออนเซ็น : ผูใหญ 2,090 เยน, เด็ก 1,080 เยน
• ถึงยามาชิโระออนเซ็น : ผูใหญ 2,270 เยน, เด็ก 1,170 เยน
• ถึงยามานากะออนเซ็น : ผูใหญ 2,470 เยน, เด็ก 1,270 เยน

เปนประโยชน
กับการทองเที่ยว

มี 2 สายไดแกสายมิคุนิอาวาระ (ฟุคุอิ-มิคุนิมินาโตะ) 
และสายคัตสึยามะเอเฮจิ (ฟุคุอิ-คัตสึยามะ)

• ใหบริการทุกวัน • มีรถ 1-3 เที่ยวตอชั่วโมง
<คาโดยสาร> เริ่มตน 150 เยน

■ ติดตอสอบถาม
บริษัท เอจิเซ็นเท็ตสึโด จํากัด  TEL.0120-840-508

รถไฟเอจิเซ็น

มีเรือนําเที่ยวดวยนะ!
ยานรานแผงลอย “ตรอกยุเคะมุริโยโกโจ”

หนึ่งใน 3 พิพิธภัณฑไดโนเสารที่ใหญที่สุดในโลก

ยานยามาโนะชิตะจิอินกุน

อาวาระออนเซ็น

■ ติดตอสอบถาม
บริษัท มาจิซึคุริคางะ (จํากัด)   TEL.0761-72-7777

“แคนบัส” รถบัสทองเท่ียวรอบๆ คางะ

รถบัสนําเท่ียวอาวาระกุรุตโตะ

รถบัสตระเวนรอบๆ สถานท่ีทองเท่ียวในเมืองอาวาระ

• ใหบริการวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ 
(งดใหบริการในชวงวันหยุดปใหม) • 5 เท่ียวตอวัน •ไมตองจองลวงหนา
<คาโดยสาร>
คาโดยสารตอเท่ียว : ผูใหญ (มัธยมตนข้ึนไป) 200 เยน, เด็ก (นักเรียน
ประถม) 100 เยน

ออกจาก “สถานีอาวาระยุโนะมาจิ” 
ไปถึง “สถานี JR อาวาระออนเซ็น”

  9:30 → 10:28
11:00 → 11:58
14:00 → 14:58

■ ติดตอสอบถาม
ศูนยใหบริการขอมูลการทองเท่ียวเมืองอาวาระ   TEL.0776-73-2290

ออกจาก “สถานี JR อาวาระออนเซ็น” 
ไปถึง “สถานีอาวาระยุโนะมาจิ”

12:30 → 13:28
15:30 → 16:28
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ว่ิงตรงจากอาวาระออนเซ็นไปยังปราสาทมารุโอกะและวัดไดฮอนซังเอเฮจิ
ออกจาก “สถานีอาวาระยุโนะมาจิ” → “สถานี JR อาวาระออนเซ็น” → “ปราสาทมารุโอกะ” → “สถานีเอเฮจิกุจิ” ไปถึง “วัดเอเฮจิ”

• ใหบริการวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ (งดใหบริการในชวงวันปใหม) 
• ไปกลับ 3 รอบใน 1 วัน • ใหสิทธ์ิแกผูจองลวงหนากอน
<คาเดินทางเท่ียวเดียว>
• ไปกลับระหวางสถานีอาวาระยุโนะมาจิ/สถานี JR อาวาระออนเซ็น กับวัดเอเฮจิ : ผูใหญ 800 เยน, นักเรียนประถม 400 เยน
• ไปกลับระหวางสถานีอาวาระยุโนะมาจิ/สถานี JR อาวาระออนเซ็น กับปราสาทมารุโอกะ : ผูใหญ 400 เยน, นักเรียนประถม 200 เยน
• ไปกลับระหวางปราสาทมารุโอกะ กับวัดเอเฮจิ : ผูใหญ 400 เยน, นักเรียนประถม  200 เยน
• ไปกลับระหวางปราสาทมารุโอกะ กับสถานีเอเฮจิกุจิ, ไปกลับระหวางสถานีเอเฮจิกุจิ กับวัดเอเฮจิ : ผูใหญ 200 เยน, นักเรียนประถม 100 เยน
■ ติดตอสอบถาม
บริษัท รถบัสเคฟุคุ จํากัด  TEL.0776-57-7700

  9:15 →→   9:30 →→   9:50 →→ 10:10 →→ 10:25
11:35 →→ 11：50 →→ 12：10 →→ 12:30 →→ 12：45
14:50 →→ 15：05 →→ 15：25 →→ 15:45 →→ 16：00

ออกจาก “วัดเอเฮจิ” → “สถานีเอเฮจิกุจิ” → “ปราสาทมารุโอกะ” → “สถานี JR อาวาระออนเซ็น” ไปถึง “สถานีอาวาระยุโนะมาจิ”

10:40 →→ ไมหยุดจอด →→ ไมหยุดจอด →→ ไมหยุดจอด →→ 11:30
13：35 →→ 13：50 →→ 14：10 →→ 14:30 →→ 14：45
17：00 →→ 17：15 →→ 17：35 →→ 17:55 →→ 18：10

ถนนหนาประตูเอเฮจิมง

เอโบคัง

ถนนมิคุนิมินามิคิตะมาเอะถนนมิคุนิมินามิคิตะมาเอะ

อาคารคานาซึฮอนจิน
IKOSSA
อาคารคานาซึฮอนจิน
IKOSSA

มิจิโนะเอคิ•
เอเฮจิออนเซ็น  “เซ็นโนะซาโตะ”

คางะฟรุตแลนดคางะฟรุตแลนด

พิพิธภัณฑเรือคิตะมาเอะบุเนะโนะซาโตะพิพิธภัณฑเรือคิตะมาเอะบุเนะโนะซาโตะ

หลวงพอโตเอจิเซ็นไดบุทสึหลวงพอโตเอจิเซ็นไดบุทสึ

พิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรหิมะ 
นาคายะอุคิจิโร

อาคารตุกตาไมไผเอจิเซ็นทาเคะนินเกียวโนะซาโตะอาคารตุกตาไมไผเอจิเซ็นทาเคะนินเกียวโนะซาโตะ

พิพิธภัณฑสัตวน้ําเอจิเซ็นมัตสึชิมะพิพิธภัณฑสัตวน้ําเอจิเซ็นมัตสึชิมะ

หนาผาหินโทจินโบ

อาคารพิพิธภัณฑส่ิงทอฮาตายะคิเน็นคัง
ยูเมะโอเระคัตสึยามะ
อาคารพิพิธภัณฑส่ิงทอฮาตายะคิเน็นคัง
ยูเมะโอเระคัตสึยามะ

ศาลเจาวัดเฮเซ็นจิฮาคุซังศาลเจาวัดเฮเซ็นจิฮาคุซัง
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รถบัสทองเท่ียวในเมืองบอน้ําพุรอนคางะออนเซ็นท่ีคุณสามารถใชข้ึนลงไดอยางอิสระ (ยามานากะ
ออนเซ็น/ยามาชิโระออนเซ็น/คาตายามะซึออนเซ็น) 
สายยามะมาวาริ <ออกจากสถานี JR คางะออนเซ็น> 
9.00 น., 10.40 น., 11.20 น., 12.25 น., 14.10 น.,  14.35 น., 16.20 น.,
สายอุมิมาวาริ <ออกจากสถานี JR คางะออนเซ็น> 
8.40 น., 9.10 น., 10.50 น., 12.40 น., 13.15 น., 14.20 น., 15.40 น.,
• ใหบริการทุกวัน  • สายยามะมาวาริ/สายอุมิมาวาริ แตละสายมี 7 รอบ  • ไมตองจองลวงหนา
<คาโดยสาร>
ต๋ัว 1 วัน : ผูใหญ  1,100 เยน
ต๋ัว 2 วัน : ผูใหญ 1,300 เยน  *เด็ก (นักเรียนประถม) คร่ึงราคา,  เด็กเล็ก ฟรี

รถบัสว่ิงตรงไปยังอาวาระออนเซ็น/วัดเอเฮจิ/ปราสาทมารุโอกะ

*ขอมูลปจจุบัน ณ เดือนตุลาคม 2019



วิ่งตรงจากสถานีคัตสึยามะ รถไฟเอจิเซ็นไปยังพิพิธภัณฑไดโนเสาร

<ออกจากสถานีคัตสึยามะ> 9.05 น., 9.33 น., 10.00 น., 11.00 น., 11.30 น., 12.30 น., 13.00 
น., 14.00 น., 14.30 น., 15.00 น., 15.30 น., 16.00 น., 16.30 น.
<ออกจากพพิธิภณัฑไดโนเสาร> 9.17 น., 9.45 น., 10.13 น., 11.13 น., 11.43 น., 12.43 น., 
13.13 น., 14.13 น., 14.43 น., 15.13 น., 15.43 น., 16.13 น., 16.43 น., 17.13 น., 17.43 น.
• ใหบริการทุกวันที่พิพิธภัณฑไดโนเสารเปดใหบริการ  • ไปกลับ 15 รอบตอวัน • ไมตองจองลวงหนา
<คาเดินทางเที่ยวเดียว> ผูใหญ 300 เยน, เด็ก 200 เยน

■ ติดตอสอบถาม
ไดฟุคุโคซือ (จํากัด)  TEL.0779-88-1331

รถบัสวิ่งตรงไปยังพิพิธภัณฑไดโนเสาร

ตนสายอยูที่สถานีคัตสึยามะ รถไฟเอจิเซ็น และวิ่งภายในตัวเมืองคัตสึยามะ  
โดยแบงเสนทางวิ่งออกเปน 2 สาย
<ออกจากสถานีคัตสึยามะ> 8.03 น. (หยุดใหบริการวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ), 9.33 น., 
10.23 น., 11.53 น., 13.23 น., 15.53 น., 16.53 น.
<ออกจากพิพิธภัณฑไดโนเสาร> 8.17 น. (หยุดใหบริการวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ), 
9.47 น., 10.37 น., 12.07 น.,  13.37 น., 16.07 น., 17.07 น.
• ใหบริการทุกวัน  •ไป-กลับ 7 รอบตอวัน (วันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษมี 6 รอบ) •ไมตองจองลวงหนา
<คาเดินทางเที่ยวเดียว> ผูใหญ 300 เยน, เด็ก 200 เยน

กุรุริน คอมมิวนิตี้บัสเมืองคัตสึยามะ

รถบัสนําเที่ยวในตัวเมืองผานจุดทองเที่ยวตางๆ ในเมืองคัตสึยามะ
<ออกจากสถานีคัตสึยามะ> 9.51 น., 11.51 น., 14.51 น.
<ออกจากพิพิธภัณฑไดโนเสาร> 10.26 น., 12.26 น., 15.52 น.
• สถานที่ทองเที่ยวที่จอดใหขึ้นลง : ยูเมะโอเระคัตสึยามะ, หลวงพอโตเอจิเซ็นไดบุทสึ, 
วัดเฮเซ็นจิฮาคุซัง, คาเก็ตสึโร รานอาหารที่ปรุงจากผักตามฤดูกาล
• ใหบริการวันเสาร วันอาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ และบางชวงในวันหยุดฤดูรอน  
*ชวงฤดูหนาว (เดือน ธ.ค.-กลางเดือน มี.ค.) งดใหบริการ • ไมตองจองลวงหนา
<คาเดินทางเที่ยวเดียว> ผูใหญ 300 เยน, เด็ก 200 เยน

“เคียวริวบัส ไดนากอน” รถบัสนําเที่ยวภายในเมืองคัตสึยามะ

ประมาณ 7 นาทีประมาณ 7 นาที

ประมาณ 5 นาทีประมาณ 5 นาที

ประมาณ 12 นาทีประมาณ 12 นาที

ประมาณ 
10 นาที
ประมาณ 
10 นาที

ประมาณ 13 นาทีประมาณ 13 นาที

ประมาณ 11 นาทีประมาณ 11 นาที

พิพิธภัณฑสวนปาแหงการสรางสรรค
คานาซึโซซาคุโนะโมริ
พิพิธภัณฑสวนปาแหงการสรางสรรค
คานาซึโซซาคุโนะโมริ

คิราระโนะโอกะคิราระโนะโอกะ

สถานี JR โฮโซโรงิสถานี JR โฮโซโรงิ

สวนดอกไอริส
ริมทะเลสาบคิตางาตะ
สวนดอกไอริส
ริมทะเลสาบคิตางาตะ

อาคารเขตแดนจังหวัดเอจิเซ็นคางะ

รองรอยท่ีพํานักของพระสงฆ โยชิซากิ โกโบ

อาคารเขตแดนจังหวัดเอจิเซ็นคางะ

รองรอยท่ีพํานักของพระสงฆ โยชิซากิ โกโบ

ประมาณ 30 นาทีประมาณ 30 นาที

สายอุมิมาวาริ
ประมาณ 60 นาที

สายอุมิมาวาริ
ประมาณ 60 นาที

1 ยามานากะออนเซ็น/ชองเขาคาคุเซนเค
เมอืงออนเซน็ในหบุเขาทีป่กคลมุไปดวยสเีขียวเปดใหบรกิารมานานกวา 1,300 ป เสนทางยุเงะไคโดจะมีแกลลอรี่ 
และรานอาหารตัง้อยูเรยีงราย ซึง่คุณสามารถเดนิชมเมอืงไปดวยได  อีกทัง้ “ชองเขาคาคเุซนเค” 
ชองเขาอันงดงามช่ือดงัทีย่ิ่งใหญทีส่ดุในแถบโฮครุคิน้ีุมทีางเดนิยาวถึง 1.3 กิโลเมตรใหคณุไดเดนิชมวิว
ในแตละฤดกูาล มาดืม่ดํา่กับการเดนิชมสะพานและเพลดิเพลนิไปกับหนิรปูรางแปลกตาทีต่ัง้เรยีงราย ในชวง
เดอืน เม.ย.-ต.ค. สามารถลิม้รสชาและขนมหวานท่ีรมินํา้ไดอีกดวย

ยามานากะออนเซ็น เมืองคางะ จังหวัดอิชิคาวะ/
TEL.0761-78-0330 (สมาคมการทองเท่ียวยามานากะออนเซ็น)

ทัวรใน 1 วัน
จากสถานี JR คานาซาวะ

เดินทางจากสถานีคานาซาวะสู  Echizen Kaga ซึ่งยังคงกลิ่นอายวัฒนธรรมญี่ปุนใหคุณไดสัมผัส

ใน 1 วันนี้คุณจะพบกับญี่ปุนของแทไดที่นี่

4 คาตายามะซึออนเซ็น
เมืองออนเซ็นท่ีต้ังอยูริมชายฝงทะเลสาบชิบะยามากาตะซ่ึงมอง
เห็นทิวทัศนของภูเขาฮาคุซังอันศักด์ิสิทธ์ิ น้ํารอนของท่ีน่ีสามารถ
เก็บรักษาอุณหภูมิไดดี ทําใหเย็นไดยาก มีคุณสมบัติในการรักษา
อาการไวตอความเย็นท่ีพบมากในกลุมสตรี ใหคุณสามารถ
เพลิดเพลินกับบอน้ํารอนไปพรอมกับการชมทิวทัศนของผืน
ทะเลสาบท่ีงดงามท่ีกลาวกันวาใน 1 วันจะเปล่ียนสีไดถึง 7 เฉดสี
คาตายามะซึออนเซ็น เมืองคางะ จังหวัดอิชิคาวะ/
TEL.0761-74-1133 (คาตายามะซึออนเซ็นอินฟอรเมชันเซ็นเตอร)

3 ยานยามาโนะชิตะจิอินกุน
ในปจจุบันหมูวัดวาอารามบริเวณเชิงเขาไดโชจิน้ีมีวัด 7 แหง
และศาลเจาอีก 1 แหงใหคุณไดเพลิดเพลินกับการเดินเลน
ชมวัดและศาลเจา วัดเซ็นโชจิแหงนิกายโซโตก็เปนท่ีรูจัก
ในฐานะวัดท่ีมัตสึโอะ บะโช เคยมาเยือน 
ท่ีวัดแหงน้ีมีรูปจําลองอรหันตหารอยรูป 
คือมีพระพุทธรูปประดิษฐานท่ีน่ีถึง 517 องคดวยกัน

ไดโชจิ เมืองคางะ จังหวัดอิชิคาวะ/
TEL.0761-72-6678 (KAGA ทาบิ มาจิเน็ต)

1 หนาผาหินโทจินโบ
ท่ีน่ีเปนสถานท่ีทองเท่ียวข้ึนช่ือท่ีโดดเดนท่ีสุดของภูมิภาคโฮคุริคุซ่ึงไดรับ
การข้ึนทะเบียนเปนอนุสรณสถานทางธรรมชาติของประเทศญ่ีปุน ทัศนียภาพ
ของท่ีน่ีสรางมาจากคล่ืนลมแรงของทะเลญ่ีปุนท่ีปะทะเขากับผาหิน
เปนระยะเวลานาน ทําใหเกิดเปนหนาผาท่ีประกอบข้ึนดวยหินท่ีรูปทรง
เหมือนแทงเสาขนาดยักษซ่ึงทอดยาวกวา 1 กิโลเมตรตลอดแนวฝงหนาผา 
ท่ีน่ียังมีความงามของทัศนียภาพอันหลากหลายใหไดช่ืนชม ท้ังภาพทองฟา
และทองทะเลสีครามในวันท่ีทองฟาแจมใส ภาพพระอาทิตยอัสดง
ท่ีทะเลญ่ีปุนซ่ึงจะยอมพ้ืนท่ีในบริเวณรอบๆ ใหเปนสีแดงคล้ํา 
หรือทัศนียภาพกลางฤดูหนาวท่ีมีหิมะโปรยปรายลงสูผืนทะเล เปนตน

โทจินโบ มิคุนิโจ เมืองซากาอิ จังหวัดฟุคุอิ/

TEL.0776-82-5515 (สมาคมการทองเท่ียวมิคุนิ เมืองซากาอิ)

1 วัดไดฮอนซังเอเฮจิ
วัดไดฮอนซังแหงนิกายโซโตน้ีสรางข้ึนโดยโดเกนในป 1244 เขตอารามมีพ้ืนท่ี
ถึง 100,000 สึโบะ (ประมาณ 331,000 ตร.ม.) แวดลอมไปดวยตนสนเกาแก
ท่ีกลาวกันวามีอายุถึง 700 ป แวดลอมไปดวยตนสนเกาแกท่ีกลาวกันวามีอายุ
ถึง 700 ป และ
มีอาคารทางศาสนานอยใหญต้ังเรียงรายอยูกวา 70 หลัง ในปจจุบัน
ท่ีน่ีก็เปนสถานท่ีฝกปฏิบัติของสงฆผูฝกตนจากท่ัวประเทศ สําหรับ
ผูเดินทางมาสักการะท่ีเปนบุคคลท่ัวไปก็สามารถมาลองฝกปฏิบัติได 
เชน การน่ังสมาธิหรือการคัดลอกพระสูตร
5-15 ชิฮิ โยชิดะกุนเอเฮจิโจ จังหวัดฟุคุอิ/
TEL.0776-63-3102

2 อาวาระออนเซ็น
ท่ีน่ีคือเมืองบอน้ํารอนท่ีดีท่ีสุดแหงหน่ึงของจังหวัดฟุคุอิ เปดใหบริการมาต้ังแตป 1883
มีตาน้ําถึง 74 จุดจึงทําใหคุณสมบัติของน้ํารอนในแตละเรียวคังมีความแตกตางกัน ผูมาเยือนจะไดเพลิดเพลิน
ไปกับการแชตามบอน้ํารอนตางๆ ของท่ีน่ีไดอยางเต็มท่ี และบอสปาเทาท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในภูมิภาคโฮคุริคุ
ของท่ีน่ีก็ไดรับความนิยมมากเชนกัน (ฟรี) นอกจากน้ียานรานแผงลอยอยาง “ตรอกยุเคะมุริโยโกโจ” ก็เปนอีก
หน่ึงสถานท่ีท่ีเราขอแนะนํา

ออนเซ็นเมืองอาวาระ จังหวัดฟุคุอิ/

TEL.0776-77-1877 (ศูนยใหบริการขอมูลการทองเท่ียวอาวาระยุโนะมาจิ)

3 ปราสาทมารุโอกะ
ปราสาทแหงน้ีเปนปราสาทท่ีชิบาตะ คัตสึอิเอะไดใหหลานชาย ชิบาตะ คัตสึโท
โยะเปนผูสรางข้ึนตามคําส่ังของโอดะ โนบุนากะในป 1576 ซ่ึงในบรรดา 12 
หอคอยปราสาทท่ียังคงหลงเหลืออยูจนถึงปจจุบันของญ่ีปุน ปราสาทฮิรายามะ
มีรูปแบบการกอสรางท่ีเกาแกท่ีสุด และไดรับ
การข้ึนทะเบียนเปนสมบัติทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของญ่ีปุนอีกดวย

1-59 คาสึมิโจ มารุโอกะโจ เมืองซากาอิ จังหวัดฟุคุอิ/

TEL.0776-66-0303 (สํานักงานสวนสาธารณะคาสึมิงะโจ)

2 พิพิธภัณฑไดโนเสารจังหวัดฟุคุอิ
มีหองจัดแสดงทรงโดม ท่ีหองโถงไดโนเสารมีการจัดแสดง
โครงกระดูกไดโนเสาร ฟอสซิล ตัวอยาง และภาพยนตรสามมิติ
ท่ีสรางภาพเสมือนจริงใหไดชม และในบรรดาส่ิงท่ีจัดแสดงเหลาน้ี 
ส่ิงท่ีจะพลาดไมไดคือการชมโครงกระดูกท่ีขุดคนพบในสภาพเต็มตัว
ของฟุคุอิซอรัสและฟุคุอิแรปเตอร นอกจากน้ีนิทรรศการเฉพาะ
ทางดานวิทยาศาสตรธรรมชาติเก่ียวกับการวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต
ในยุคโบราณและการกอกําเนิดทางธรณีวิทยาของโลก ฯลฯ 
ก็นาสนใจเปนอยางย่ิง อีกท้ังยังมีกิจกรรมทดลองขุดฟอสซิล
ซ่ึงก็เปนท่ีนิยมอยางสูง

51-11 มุโรโคะโจ เทระโอะ เมืองคัตสึยามะ จังหวัดฟุคุอิ/
TEL.0779-88-0001

“แคนบัส” รถบัสทองเท่ียวรอบๆ คางะ 

ประมาณ 40 นาทีประมาณ 40 นาที

ประมาณ 15 นาทีประมาณ 15 นาที

ประมาณ 15 นาทีประมาณ 15 นาที

ประมาณ 15 นาทีประมาณ 15 นาที

ประมาณ 15 นาทีประมาณ 15 นาที

ประมาณ 15 นาทีประมาณ 15 นาที

ประมาณ 15 นาทีประมาณ 15 นาที

ประมาณ 20 นาทีประมาณ 20 นาที

ประมาณ 20 นาทีประมาณ 20 นาที

ประมาณ 15 นาทีประมาณ 15 นาที

ประมาณ 30 นาที
ประมาณ 30 นาที

ประมาณ 50 นาทีประมาณ 50 นาที

สายยามะมาวาริ
ประมาณ 30 นาที
สายยามะมาวาริ
ประมาณ 30 นาทีประมาณ 25 นาทีประมาณ 25 นาที

JR (ทคคิว-ดวนพิเศษ)JR (ทคคิว-ดวนพิเศษ)

สายยามะมาวาริ
ประมาณ 15 นาที
สายยามะมาวาริ
ประมาณ 15 นาที

สายยามะมาวาริ
ประมาณ 45 นาที

↓

สายยามะมาวาริ
ประมาณ 45 นาที

↓
(เปล่ียนรถ)(เปล่ียนรถ)

สายอุมิมาวาริ
ประมาณ 20 นาที

สายอุมิมาวาริ
ประมาณ 20 นาที

สายโคมัตสึคูโค
ประมาณ 15 นาที
สายโคมัตสึคูโค

ประมาณ 15 นาที

ประมาณ 25 นาทีประมาณ 25 นาที

สถานี
JR คางะออนเซ็น

สถานี
JR คานาซาวะ

ประมาณ 50 นาทีประมาณ 50 นาทีประมาณ 35 นาทีประมาณ 35 นาที

สถานี
JR อาวาระออนเซ็น

สถานี
JR คานาซาวะ

ประมาณ 35 นาทีประมาณ 35 นาที

สถานี
JR คานาซาวะ

สถานี JR คางะออนเซ็น

สถานี JR คานาซาวะ

ประมาณ 45 นาทีประมาณ 45 นาที

ประมาณ 45 นาทีประมาณ 45 นาที

สถานี JR ฟุคุอิ

สถานี
JR คานาซาวะ

ประมาณ 15 นาทีประมาณ 15 นาที ประมาณ 55 นาทีประมาณ 55 นาที

สถานีคัตสึยามะ

ประมาณ 45 นาทีประมาณ 45 นาที

สถานี
JR คานาซาวะ

EC
HIZEN KAGA route map

Echizen Kaga

แผนที�รถบสั

แบบเขา้ใจไดง่้าย

Model
course
A

เดินทองเท่ียวเมืองออนเซ็น
3 เมืองไดใน 1 วัน

ECHIZEN
KAGA

ดินแดนบอน้ํารอนแหงน้ี กลาวกันวาปรมาจารยสงฆเกียวคิเปนผูคนพบในป 725 ท่ีบริเวณ
ใจกลางเมืองท่ีถูกเรียกขานวายุโนะกาวะแหงน้ีมีบอน้ํารอนสาธารณะอยู 2 บอดวยกันคือ “โซยุ (บ
อน้ํารอนรวม)” ซ่ึงเปนบอท่ีสรางข้ึนมาใหมและ “โคโซยุ (บอน้ํารอนรวมเกา)” ซ่ึงเปนบอน้ํารอนรวม
ในสมัยเมจิท่ีไดรับการปรับปรุงและเปดใหบริการใหมน่ันเอง

ยามานากะออนเซ็น เมืองคางะ จังหวัดอิชิคาวะ/
TEL.0761-77-1144 (สมาคมการทองเท่ียวยามานากะออนเซ็น)

2 ยามาชิโระออนเซ็น

JR (ทคคิว-ดวนพิเศษ)JR (ทคคิว-ดวนพิเศษ)Model
course
B ชมทิวทัศนอันงดงามของญ่ีปุนใน 1 วัน

รถบัสเคฟุคุ สายโทจินโบ 84 85รถบัสเคฟุคุ สายโทจินโบ 84 85

รถบัสเคฟุคุ สายมารุโอกะ 31 32รถบัสเคฟุคุ สายมารุโอกะ 31 32

รถบัสว่ิงตรงไปยังอาวาระออนเซ็น/เอเฮจิ/ปราสาทมารุโอกะรถบัสว่ิงตรงไปยังอาวาระออนเซ็น/เอเฮจิ/ปราสาทมารุโอกะ

JR (ทคคิว-ดวนพิเศษ)JR (ทคคิว-ดวนพิเศษ)

รถไฟเอจิเซ็นรถไฟเอจิเซ็น

Model
course
C

สัมผัสกับ ZEN 
และไดโนเสารใน 1 วัน

รถบัสเคฟุคุ สายอาวาระมารุโอกะเอเฮจิรถบัสเคฟุคุ สายอาวาระมารุโอกะเอเฮจิ

รถบัสว่ิงตรงไปยังอาวาระออนเซ็น/เอเฮจิ/ปราสาทมารุโอกะรถบัสว่ิงตรงไปยังอาวาระออนเซ็น/เอเฮจิ/ปราสาทมารุโอกะ

รถบัสเคฟุคุ สายเอเฮจิรถบัสเคฟุคุ สายเอเฮจิ

“กุรุริน” คอมมิวนิต้ีบัสเมืองคัตสึยามะ“กุรุริน” คอมมิวนิต้ีบัสเมืองคัตสึยามะ

รถบัสว่ิงตรงไปยังพิพิธภัณฑไดโนเสารรถบัสว่ิงตรงไปยังพิพิธภัณฑไดโนเสาร

“เคียวริวบัส ไดนากอน” รถบัสทองเท่ียวภายในเมืองคัตสึยามะ“เคียวริวบัส ไดนากอน” รถบัสทองเท่ียวภายในเมืองคัตสึยามะ

ประมาณ 40 นาทีประมาณ 40 นาที ประมาณ 35 นาทีประมาณ 35 นาที

ท่ีถนนดานหนาวัดเอเฮจิ แมจะมีบรรยากาศท่ีเงียบสงบ
แตก็เปนสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญแหงหน่ึงท่ีมีรานอาหาร
และรานขายสินคาท่ีระลึกต้ังอยูเรียงราย ท่ีน่ียังมีอาหาร
ข้ึนช่ือมากมายใหไดลองชิมไมวาจะเปน ขาวหนาซอสคัตสึดง  
รวมท้ัง “เอเฮจิโซบะ”  ขนมโกริเอคิดังโกะ และขนมดังโกะงา 

เดินเลนที่ถนนเอเฮจิมงเซ็น

สถานี
JR อาวาระออนเซ็น

ประมาณ 30 นาทีประมาณ 30 นาที

ประมาณ 15 นาทีประมาณ 15 นาที

สถานีเอเฮจิกุจิ

สถานีคัตสึยามะ

ประมาณ 15 นาทีประมาณ 15 นาที

สถานี JR ฟุคุอิ

ประมาณ 15 นาที

ยามาชิโระออนเซ็น

สถานีคัตสึยามะ

สถานีซันโน

สถาน
ีมัตสึโอ

กะ

ทาอากาศยานโคมัตสึ

สถานีทาเรือมิคุนิ

สถานี JR คานาซาวะ

สถานีรถไฟ JR คางะออนเซ็นสถานีรถไฟ JR คางะออนเซ็น

คาตายามะซึออนเซ็น

ยามานากะออนเซ็น
ชองเขาคาคุเซนเค

พิพิธภัณฑไดโนเสารจังหวัดฟุคุอิ

วัดไดฮอนซังเอเฮจิ

รถไฟ
เอจิเซ

็น สาย
คัตสึยาม

ะเอเฮ
จิ

สถานีเอเฮจิกุจิ

รถ
ไฟ

เอ
จิเ

ซ็น
 ส

าย
มิค

ุนิอ
าว

าร
ะ

สถานี JR ฟุคุอิ

สถานีอาวาระยุโนะมาจิ

สถานี 
JR อาวาระออนเซ็น

ปราสาทมารุโอกะ

  7:40 →   7:56 →   8:20
  8:40 →   8:56 →   9:20
  9:40 →   9:56 → 10:23
10:10 → 10:26 → 10:53
10:40 → 10:56 → 11:23
11:10 → 11:26 → 11:53
11:40 → 11:56 → 12:23
12:10 → 12:26 → 12:53

12:40 → 12:56 → 13:23
13:10 → 13:26 → 13:53
13:40 → 13:56 → 14:23
14:10 → 14:26 → 14:53
14:40 → 14:56 → 15:23
15:10 → 15:26 → 15:53
15:40 → 15:56 → 16:23
16:40 → 16:56 → 17:20
18:10 → 18:26 → 18:50

  8:11 →   8:40 →   8:56
  8:41 →   9:10 →   9:26
  9:54 → 10:23 → 10:37
10:24 → 10:53 → 11:07
10:54 → 11:23 → 11:37
11:24 → 11:53 → 12:07
11:54 → 12:23 → 12:37
12:24 → 12:53 → 13:07
12:54 → 13:23 → 13:37

13:24 → 13:53 → 14:07
13:54 → 14:23 → 14:37 
14:24 → 14:53 → 15:07
14:54 → 15:23 → 15:37 
15:24 → 15:53 → 16:07
15:54 → 16:23 → 16:37  
16:24 → 16:53 → 17:07
17:21 → 17:50 → 18:06 
18:21 → 18:50 → 19:06

ออกจาก “สถานี JR อาวาระออนเซ็น” → “สถานีอาวาระยุโนะมาจิ” ไปถึง “โทจินโบ”

ออกจาก “โทจินโบ” → “สถานีอาวาระยุโนะมาจิ” ไปถึง “สถานี JR อาวาระออนเซ็น”

รถบัสประจําทาง

• ต๋ัวฟรีพาส 2 วัน หนาผาหินโทจินโบ
เหมาะกับการเท่ียวบริเวณหนาผาหินโทจินโบ!
<คาบริการ>
ผูใหญ (มัธยมตนข้ึนไป)  1,200 เยน
เด็ก (นักเรียนประถม) 600 เยน
<จุดจําหนาย>
จุดบริการขอมูลการทองเท่ียวสถานีอาวาระออนเซ็น , สํานักงานสาขา
ซากาอิ, สถานีอาวาระยุโนะมาจิ รถไฟเอจิเซ็น

• ต๋ัวฟรีพาส 2 วัน เอเฮจิ/หนาผาหินโทจินโบ
เหมาะกับการเท่ียวบริเวณหนาผาหินโทจินโบและวัดเอเฮจิ!
<คาบริการ>
ผูใหญ (มัธยมตนข้ึนไป)  2,300 เยน
เด็ก (นักเรียนประถม) 1,150 เยน
<จุดจําหนาย>
บัสทิกเก็ตเซ็นเตอรทางออกตะวันออกของสถานีฟุคุอิ, จุดบริการ
ขอมูลการทองเท่ียวสถานีอาวาระออนเซ็น, สํานักงานสาขาซากาอิ 
และสถานีอาวาระยุโนะมาจิ รถไฟเอจิเซ็น

■ ติดตอสอบถาม
บริษัท รถบัสเคฟุคุ จํากัด TEL.0776-57-7700
สํานักงานสาขาซากาอิ  TEL.0776-77-2046

รถบัสเคฟุคุ สายโทจินโบ

*สีสมเฉพาะวันธรรมดา และสีชมพูเฉพาะวันเสาร วันอาทิตย 
 และวันหยุดนักขัตฤกษ

รถบัสท่ีว่ิงตรงจากทางออกตะวันออก (ฮิกาชิกุจิ) ของ
สถานีฟุคุอิไปยังวัดไดฮอนซังเอเฮจิ
<ออกจากทางออกตะวันออก สถานีฟุคุอิ> 8.45 น., 9.20 น.▲, 
10.00 น., 10.50 น., 11.50 น., 12.55 น., 13.50 น., 14.50 น.
<ออกจากปายข้ึนรถเอเฮจิบัส> 9.20 น.▲, 10.40 น., 11.30 น., 
12.30 น., 13.30 น., 14.30 น., 15.30 น., 16.20 น.
▲ใหบริการเฉพาะวันเสาร วันอาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ และ
ชวงวันหยุดปใหม (30 ธ.ค.-3 ม.ค.) 
• ใหบริการทุกวัน • 1 วันมี 7 รอบ (วันเสาร วันอาทิตย วันหยุด
นักขัตฤกษ และชวงวันหยุดปใหม 8 รอบ) 
• ไมตองจองลวงหนา
<คาเดินทางเท่ียวเดียว> 
• ระหวางฟุคุอิ/วัดเอเฮจิ : ผูใหญ 750 เยน, เด็ก 380 เยน
■ ติดตอสอบถาม
• ติดตอสอบถามตารางเวลาและคาโดยสาร

บริษัท รถบัสเคฟุคุ จํากัด  สํานักงานใหญ
TEL.0776-57-7700 *เฉพาะวันธรรมดา

• ติดตอสอบถามสภาพการเดินรถและของหาย
บริษัท เคฟุคุลิมูซีนบัส จํากัด  สํานักงานสาขามารุโอกะ
TEL.0776-66-2800

เอเฮจิไลนเนอร

N

สายยามะมาวาริ

สายยามะมาวาริ

สายอุ
มิมาวาริ

สายอุ
มิมาวาริ

• รถไฟเอจิเซ็น  ตั๋วฟรีพาส 1 วัน
ขึ้นรถไฟเอจิเซ็นทุกสายไดไมจํากัด!
<คาบริการ>
ผูใหญ (มัธยมตนขึ้นไป)  1,000 เยน
เด็ก (นักเรียนประถม) 500 เยน
<จุดจําหนาย>
ทุกสถานีของรถไฟเอจิเซ็น
ที่มีพนักงานประจําหรือบนรถไฟ

1

วิ่งตรงจากเมืองบอนํ้าพุรอนคางะออนเซ็น 
(คาตายามะซึออนเซ็น/ยามาชิโระออนเซ็น/ยามานากะออนเซ็น) ไปยังวัดไดฮอนซังเอเฮจิ
<รอบไป> ออกจากคาตายามะซึออนเซ็นโซยุ 9.02 น., ออกจากสถานี JR คางะออนเซ็น 9.15 
น. , ออกจากยามาชิโระออนเซ็นโซยุ/โคโซยุ 9.28 น., ออกจากยามานากาซะ 9.42 น., ถึงเอเฮจิ 
อิโนะอุเอะ 10.30 น.
<รอบกลับ> ออกจากเอเฮจิ อิโนะอุเอะ 13.10 น., ออกจากยามานากาซะ 13.59 น., ออกจากยา
มาชิโระออนเซ็นโซยุ/โคโซยุ 14.12 น., ถึงคาตายามะซึออนเซ็นโซยุ 14.38 น.
* ท้ังขาไปและกลับรถอาจมีการจอดท่ีปายอ่ืน
• ใหบริการทุกวัน • ไปกลับใน 1 รอบตอวัน • ใหสิทธ์ิแกผูจองลวงหนากอน
<คาเดินทางเท่ียวเดียว> 
• คาตายามะซึออนเซ็น/สถานี JR คางะออนเซ็น→ เอเฮจิ : ผูใหญ 1,000 เยน 
• ยามาชิโระออนเซ็น→ เอเฮจิ : ผูใหญ 900 เยน
• ยามานากะออนเซ็น→ เอเฮจิ : ผูใหญ 800 เยน
*ต่ํากวานักเรียนประถมฟรี แตตองจองลวงหนา
■ ติดตอสอบถาม
ศูนยใหบริการขอมูลการทองเที่ยวเมืองคางะ KAGA ทาบิ มาจิเน็ต  TEL.0761-72-6678

เอเฮจิโอเดคาเคโก

หมายเลข
จุดจอดรถบัสแคนบัส
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คางะ ยุโนะซาโตะ ทคคิว (สายออนเซ็นทคคิว)

“แคนบัส” รถบัสทองเที่ยวรอบๆ คางะ

เอเฮจิโอเดคาเคโก

รถบัสวิ่งตรงไปยังอาวาระออนเซ็น/เอเฮจิ/ปราสาทมารุโอกะ

รถบัสนําเท่ียวอาวาระกุรุตโตะ

เอเฮจิไลนเนอร

กุรุริน คอมมิวนิตี้บัสเมืองคัตสึยามะ

รถบัสวิ่งตรงไปยังพิพิธภัณฑไดโนเสาร

รถบัสเคฟุคุ สายอาวาระมารุโอกะเอเฮจิ

รถบัสเคฟุคุ สายเอเฮจิ

รถบัสเคฟุคุ สายมารุโอกะ

รถไฟเอจิเซ็น

เคียวริวบัส ไดนากอน รถบัสทองเท่ียวภายในเมืองคัตสึยามะ

87

รถบัสเคฟุคุ สายโทจินโบ 84 85

88
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หมายเลขจุดจอดรถบัสแคนบัส

3 4 5 6

หมายเลขจุดจอดรถบัสแคนบัส

ยามานากะ 1 ยามานากะ 2

หมายเลขจุดจอดรถบัสแคนบัส

25 26 2726a

หมายเลข
จุดจอดรถบัสแคนบัส

ว่ิงตรงจากสถานีคานาซาวะ/สวนเค็นโรคุเอ็นไปยังเมืองบอน้ําพุรอนคางะออนเซ็น (ค
าตายามะซึออนเซ็น/ยามาชิโระออนเซ็น/ยามานากะออนเซ็น)

■ ติดตอสอบถาม
โฮคุริคุเท็ตสึโด เทเลโฟนเซอรวิสเซ็นเตอร
TEL.076-237-5115 (8.00 -19.00 น. ไมมีวันหยุด)
บริษัทผูใหบริการ/คางะออนเซ็นบัส  TEL. 0761-77-3080

คางะ ยุโนะซาโตะ ทคคิว (สายออนเซ็นทคคิว)

<ออกจากทางออกตะวันตก สถานีคานาซาวะ> 11.50 น., 16.15 น.
<ออกจากยามานากะออนเซ็นคิคุโนะยุมาเอะ> 9.10 น., 13.50 น.
• ใหบริการทุกวัน  • ไป-กลับ 2 รอบตอวัน  • ไมตองจองลวงหนา
<คาเดินทางเท่ียวเดียว> 
• ถึงคาตายามะซึออนเซ็น : ผูใหญ 1,160 เยน, เด็ก 600 เยน
• ถึงยามาชิโระออนเซ็น : ผูใหญ 1,260 เยน, เด็ก 650 เยน
• ถึงยามานากะออนเซ็น : ผูใหญ 1,370 เยน, เด็ก 700 เยน
<คาโดยสารไปกลับ>
• ถึงคาตายามะซึออนเซ็น : ผูใหญ 2,090 เยน, เด็ก 1,080 เยน
• ถึงยามาชิโระออนเซ็น : ผูใหญ 2,270 เยน, เด็ก 1,170 เยน
• ถึงยามานากะออนเซ็น : ผูใหญ 2,470 เยน, เด็ก 1,270 เยน

เปนประโยชน
กับการทองเที่ยว

มี 2 สายไดแกสายมิคุนิอาวาระ (ฟุคุอิ-มิคุนิมินาโตะ) 
และสายคัตสึยามะเอเฮจิ (ฟุคุอิ-คัตสึยามะ)

• ใหบริการทุกวัน • มีรถ 1-3 เที่ยวตอชั่วโมง
<คาโดยสาร> เริ่มตน 150 เยน

■ ติดตอสอบถาม
บริษัท เอจิเซ็นเท็ตสึโด จํากัด  TEL.0120-840-508

รถไฟเอจิเซ็น

มีเรือนําเที่ยวดวยนะ!
ยานรานแผงลอย “ตรอกยุเคะมุริโยโกโจ”

หนึ่งใน 3 พิพิธภัณฑไดโนเสารที่ใหญที่สุดในโลก

ยานยามาโนะชิตะจิอินกุน

อาวาระออนเซ็น

■ ติดตอสอบถาม
บริษัท มาจิซึคุริคางะ (จํากัด)   TEL.0761-72-7777

“แคนบัส” รถบัสทองเท่ียวรอบๆ คางะ

รถบัสนําเท่ียวอาวาระกุรุตโตะ

รถบัสตระเวนรอบๆ สถานท่ีทองเท่ียวในเมืองอาวาระ

• ใหบริการวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ 
(งดใหบริการในชวงวันหยุดปใหม) • 5 เท่ียวตอวัน •ไมตองจองลวงหนา
<คาโดยสาร>
คาโดยสารตอเท่ียว : ผูใหญ (มัธยมตนข้ึนไป) 200 เยน, เด็ก (นักเรียน
ประถม) 100 เยน

ออกจาก “สถานีอาวาระยุโนะมาจิ” 
ไปถึง “สถานี JR อาวาระออนเซ็น”

  9:30 → 10:28
11:00 → 11:58
14:00 → 14:58

■ ติดตอสอบถาม
ศูนยใหบริการขอมูลการทองเท่ียวเมืองอาวาระ   TEL.0776-73-2290

ออกจาก “สถานี JR อาวาระออนเซ็น” 
ไปถึง “สถานีอาวาระยุโนะมาจิ”

12:30 → 13:28
15:30 → 16:28
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ว่ิงตรงจากอาวาระออนเซ็นไปยังปราสาทมารุโอกะและวัดไดฮอนซังเอเฮจิ
ออกจาก “สถานีอาวาระยุโนะมาจิ” → “สถานี JR อาวาระออนเซ็น” → “ปราสาทมารุโอกะ” → “สถานีเอเฮจิกุจิ” ไปถึง “วัดเอเฮจิ”

• ใหบริการวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ (งดใหบริการในชวงวันปใหม) 
• ไปกลับ 3 รอบใน 1 วัน • ใหสิทธ์ิแกผูจองลวงหนากอน
<คาเดินทางเท่ียวเดียว>
• ไปกลับระหวางสถานีอาวาระยุโนะมาจิ/สถานี JR อาวาระออนเซ็น กับวัดเอเฮจิ : ผูใหญ 800 เยน, นักเรียนประถม 400 เยน
• ไปกลับระหวางสถานีอาวาระยุโนะมาจิ/สถานี JR อาวาระออนเซ็น กับปราสาทมารุโอกะ : ผูใหญ 400 เยน, นักเรียนประถม 200 เยน
• ไปกลับระหวางปราสาทมารุโอกะ กับวัดเอเฮจิ : ผูใหญ 400 เยน, นักเรียนประถม  200 เยน
• ไปกลับระหวางปราสาทมารุโอกะ กับสถานีเอเฮจิกุจิ, ไปกลับระหวางสถานีเอเฮจิกุจิ กับวัดเอเฮจิ : ผูใหญ 200 เยน, นักเรียนประถม 100 เยน
■ ติดตอสอบถาม
บริษัท รถบัสเคฟุคุ จํากัด  TEL.0776-57-7700

  9:15 →→   9:30 →→   9:50 →→ 10:10 →→ 10:25
11:35 →→ 11：50 →→ 12：10 →→ 12:30 →→ 12：45
14:50 →→ 15：05 →→ 15：25 →→ 15:45 →→ 16：00

ออกจาก “วัดเอเฮจิ” → “สถานีเอเฮจิกุจิ” → “ปราสาทมารุโอกะ” → “สถานี JR อาวาระออนเซ็น” ไปถึง “สถานีอาวาระยุโนะมาจิ”

10:40 →→ ไมหยุดจอด →→ ไมหยุดจอด →→ ไมหยุดจอด →→ 11:30
13：35 →→ 13：50 →→ 14：10 →→ 14:30 →→ 14：45
17：00 →→ 17：15 →→ 17：35 →→ 17:55 →→ 18：10

ถนนหนาประตูเอเฮจิมง

เอโบคัง

ถนนมิคุนิมินามิคิตะมาเอะถนนมิคุนิมินามิคิตะมาเอะ

อาคารคานาซึฮอนจิน
IKOSSA
อาคารคานาซึฮอนจิน
IKOSSA

มิจิโนะเอคิ•
เอเฮจิออนเซ็น  “เซ็นโนะซาโตะ”

คางะฟรุตแลนดคางะฟรุตแลนด

พิพิธภัณฑเรือคิตะมาเอะบุเนะโนะซาโตะพิพิธภัณฑเรือคิตะมาเอะบุเนะโนะซาโตะ

หลวงพอโตเอจิเซ็นไดบุทสึหลวงพอโตเอจิเซ็นไดบุทสึ

พิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรหิมะ 
นาคายะอุคิจิโร

อาคารตุกตาไมไผเอจิเซ็นทาเคะนินเกียวโนะซาโตะอาคารตุกตาไมไผเอจิเซ็นทาเคะนินเกียวโนะซาโตะ

พิพิธภัณฑสัตวน้ําเอจิเซ็นมัตสึชิมะพิพิธภัณฑสัตวน้ําเอจิเซ็นมัตสึชิมะ

หนาผาหินโทจินโบ

อาคารพิพิธภัณฑส่ิงทอฮาตายะคิเน็นคัง
ยูเมะโอเระคัตสึยามะ
อาคารพิพิธภัณฑส่ิงทอฮาตายะคิเน็นคัง
ยูเมะโอเระคัตสึยามะ

ศาลเจาวัดเฮเซ็นจิฮาคุซังศาลเจาวัดเฮเซ็นจิฮาคุซัง

84 85

รถบัสทองเท่ียวในเมืองบอน้ําพุรอนคางะออนเซ็นท่ีคุณสามารถใชข้ึนลงไดอยางอิสระ (ยามานากะ
ออนเซ็น/ยามาชิโระออนเซ็น/คาตายามะซึออนเซ็น) 
สายยามะมาวาริ <ออกจากสถานี JR คางะออนเซ็น> 
9.00 น., 10.40 น., 11.20 น., 12.25 น., 14.10 น.,  14.35 น., 16.20 น.,
สายอุมิมาวาริ <ออกจากสถานี JR คางะออนเซ็น> 
8.40 น., 9.10 น., 10.50 น., 12.40 น., 13.15 น., 14.20 น., 15.40 น.,
• ใหบริการทุกวัน  • สายยามะมาวาริ/สายอุมิมาวาริ แตละสายมี 7 รอบ  • ไมตองจองลวงหนา
<คาโดยสาร>
ต๋ัว 1 วัน : ผูใหญ  1,100 เยน
ต๋ัว 2 วัน : ผูใหญ 1,300 เยน  *เด็ก (นักเรียนประถม) คร่ึงราคา,  เด็กเล็ก ฟรี

รถบัสว่ิงตรงไปยังอาวาระออนเซ็น/วัดเอเฮจิ/ปราสาทมารุโอกะ

*ขอมูลปจจุบัน ณ เดือนตุลาคม 2019
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