
ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ที่งดงามในตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น อะซูมิโน่เป็นเมืองที่มีความลงตวัของวฒันธรรม 
ประวตัิศาสตร์ และความงดงามทางธรรมชาติที่กลมกลืนกนัเป็นอยา่งดี ถือเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งที่คนญี่ปุ่น
และนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาเยอืนมากที่สุดแห่งหนึ่ง ความเพือ่งฟขูองแกลลอรี่จดัแสดงผลงานของ
ศิลปินร่วมสมยัที่มีชื่อเสียงตัง้เรียงรายอยูม่ากมาย มีกิจกรรมใหผู้ท้ี่สนใจฝึกประสบการณ์และสมัผสักบัวฒันธรรม
ของประเทศญี่ปุ่นทาํมากมาย ตัง้แต่ การเป่าแกว้ไปจนถึงการทาํบะหมี่โซบะ นอกจากนี้ อะซูมิโน่ยงัเป็นสถานที่พกั
ผอ่นหยอ่นใจใหคุ้ณไดส้มัผสักบัธรรมชาติของเทือกเขาแอลป์อยา่งแทจ้ริง มีกิจกรรมน่าตื่นเตน้มากมาย ตัง้แต่การ
เดินป่า ไปจนถึงการถีบจกัรยานเที่ยวและเพิม่ความตื่นเตน้ดว้ยการเล่น พาราไกลดิ้ง หรือการบินกบัร่มร่อนชมความ
งดงามของเมืองอะซูมิโน่จากมุมสูงและการล่องเรือไปตามแม่นํ้า  หากคุณกาํลงัมองหาสิ่งเหล่านี้อยู ่อะซูมิโน่ถือเป็น
จุดหมายปลายทางหนึ่งที่คุณจะไดเ้กบ็เกี่ยวประสบการณ์อนัน่าประทบัใจกลบัไปอยา่งแน่นอน 

สามารถดูรายละเอียดแผนการเดินทางท่องเที่ยว  เสน้ทางและช่วงเวลาใหบ้ริการของรถบสั
รวมทัง้ขอ้มลูต่างๆ ที่เป็นประโยชนต์่อการเดินทาง ไดจ้ากแอพพลิเคชัน่ฟรี 
“Nagano Navi” (สามารถดาวน์โหลดไดท้ัง้อุปกรณ์ของ Apple และ Android)

ร้านขายของฝาก
ทีน่่าสนใจ

http://www.azumino-e-tabi.net/th/

เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด เช่น ยางแตกหรือ
แบตเตอรี่ของรถจกัรยานไฟฟ้าหมด
หากโทรศพัท์ไปแจง้กจ็ะใหค้วามช่วยเหลือ
ไดท้นัที

สถาน ีโฮตากะ

ฮสิ จึยิา่
ช นิาโนอ่นั

โตเกียวโตเกียว
นากาโน่นากาโน่

โอซากา้โอซากา้

เกียวโตเกียวโต

อะซูมโิน่
คานาซาวา่คานาซาวา่

นาโกยา่นาโกยา่
ภ เูขาไฟฟจู ิภ เูขาไฟฟจู ิ

สญัจรบนเสน้ทางสาํหรับรถจกัรยานหรือบนถนน
แต่ในกรณีที่มีป้ายสญัลกัษณ์ที่แสดงวา่สามารถ
สญัจรรถจกัรยานได ้กส็ามารถสญัจรบนทางเทา้ได้

ถนนในประเทศญี่ปุ่นจะสญัจรทางฝั่งซา้ย
หากจะสญัจรบนถนนกรุณาสญัจรฝั่งซา้ย

กรณีที่เกิดอุบตัิเหตุใหแ้สดงขอ้ความต่อไปนี้แก่คนญี่ปุ่นที่อยูบ่ริเวณใกลเ้คียง
เพื่อใหช้่วยโทรแจง้ตาํรวจ (110)

กรณีที่ไดร้ับบาดเจบ็รุนแรงใหแ้สดงขอ้ความต่อไปนี้แก่คนญี่ปุ่นที่อยูบ่ริเวณ
ใกลเ้คียงเพื่อใหช้่วยโทรเรียกรถพยาบาล (119)

หากรถจกัรยานเสียหรือแบตเตอรี่หมด : ใหต้ิดต่อไปที่ร้านใหเ้ช่าจกัรยาน

ศูนย์ประชาสัมพนัธ์การท่องเทีย่วเมอืงอะซูมโิน่

บริเวณแหล่งนํ้าพรุ้อนอะซูมิโน่โฮตากะเป็นยา่นที่อยูอ่าศยัของ
ช่างฝีมือจาํนวนมากมาย มีแกลลอรี่หลายแห่งที่สามารถหาซื้อผลงาน
ของช่างฝีมือเหล่านัน้ได ้กรุณาสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมที่ศนูย์ประชาสมัพนัธ์

สถานที่ที่สามารถใช ้Wi-Fi  ได ้:

MAP1 E-5 0263-82-93632

ร้านขายผกัดอง ชูอจิโิร่สึเก ฮงโป
0263-72-53114

โรงงานผลติเหล้า EH ชูโซ 
MAP2  B-4 0263-72-30119 ไดเส็คเค

0261-62-3125

0263-77-7700 0263-73-5532

10

อะซูมโิน่ไวน์เนอรี่
MAP2 B-311 สวสิวลิเลจ ไวน์เนอรี่

MAP1 C-81

0263-81-5656 0263-73-7002

Vif โฮตากะ
MAP1  G-27

โฮริกาเนะ แหล่งขายสินค้าโดยตรงจากฟาร์ม
MAP1  A-48

ไคอนุโด
MAP2  C-3 0263-76-5060

 ฟาร์มเพาะวาซาบิไดโอ
MAP1 D-8 0263-82-21185

ร้านขายวาซาบิ อฮิิ
MAP2  H-6 0263-82-23653

12 มารุยามะ
MAP1 H-7/G-6/F-3 0263-82-220313

ไซกะ
MAP2  D-3 0263-82-449814

คนัเตน็ปะปะ
MAP2  B-3 0263-76-514015

事故が起きました。
私の代わりに警察（110番）に

電話してください。

怪我をしました。
私の代わりに救急車（119番）を

呼んでください。

ขนมหวานญี่ปุ่น ขนมหวานญี่ปุ่น

 ศนูยบ์ริการขอ้มลูท่องเที่ยว ฟาร์มเพาะวาซาบิไดโอMAP1  D-8

ศนูยบ์ริการขอ้มลู ชาคุนาเกะโนะย ุ(Vif โฮตากะ)MAP1  G-2

อาคารโอะฟเุนะไคคงั ศาลเจา้โฮตากะMAP1  E-5

ศนูย์ประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวอาํเภออะซูมิโน่MAP1  E-5

0263-82-9363     hotaka@atlas.plala.or.jp
เวลาทำการ : 9:00 น.–17:30 น. ( เดือนพฤศจิกายน -  เดือนมีนาคม เปิดถึง 16:30 น.)

วนัหยดุทาํการ : ช่วงวนัปีใหม่

ใชโ้ทรศพัทม์ือถือหรือแทบ็เลต็ในขณะถีบจกัรยาน

เปิดไฟในตอนกลางคืน

ถีบจกัรยานในขณะมึนเมา/ ซอ้นทา้ย

เดก็จะตอ้งสวมหมวกกนัน็อค 
สามารถยมืไดท้ี่ร้านใหเ้ช่ารถจกัรยาน

ฮิสึจยิ่า

- จ่ายล่วงหนา้เฉพาะครึ่งวนัเท่านัน้
-ค่าเช่าจะรวมค่าประกนัความรับผดิชอบต่อบุคคลภายนอกแลว้
 (เงินชดเชย 50 ลา้นเยนต่อบุคคลและ 5 ลา้นเยนต่อสิ่งของใน
กรณีที่เกิดอุบตัิเหตุ 1 อุบตัิเหตุ)

ชินาโน่อนั

ひつじ屋

しなの庵

0263-82-3888

300 เยน/1 ชม.
900 เยน/ครึ่งวนั (4 ชม.) 
1,500 เยน/1 วนั (จนถึง 18:00 น. ของวนันัน้ๆ)

ค่าบริการ (รถจกัรยานทัว่ไป - รถจกัรยานเดก็) 

0263-82-3730

200 เยน/1 ชม.
1,500 เยน/1 วนั (จาํนวนชัว่โมงสูงสุดในวนัที่ใชบ้ริการ) 
หรือ 24 ชม.

ค่าบริการ (รถจกัรยานทัว่ไป - รถจกัรยานเดก็) 

ขนมหวานดัง้เดิมรสชาติอร่อยของญี่ปุ่น

อุณหภมูิความหนาวและความอุ่นที่ต่างกนัมากของอะซูมิโน่ทาํใหผ้ลไมม้ีรสหวาน

วาซาบิของแทใ้นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

อะซูมโิน่สวสิวลิเลจ
MAP1  C-8 0263-72-78781

มีสินคา้ที่ผลิตในทอ้งถิ่น
วางจาํหน่ายอยา่งครบครัน 
ทัง้ผลไมแ้ละวาซาบิ เป็นตน้

มีร้านใหเ้ช่าจกัรยาน 2 แห่ง อยูใ่กลก้บัสถานีโฮตากะ

ราคาเริ่มตัง้แต่ 200 เยน ต่อชัว่โมงมีจกัรยานใหเ้ช่ามากมาย

หลายชนิดทัง้จกัรยานรุ่นธรรมดา จกัรยานเสือภเูขา

จกัรยานไฟฟ้า รวมทัง้ยงัใหบ้ริการรับฝากสมัภาระ บริการชุดกนัฝน

ใหเ้ช่า บริการจดัส่ง/  เกบ็ จกัรยานใหเ้ช่าถึงที่พกัแรมต่างๆ

ที่อยูใ่นเมือง และยงัมีบริการจดัหารถเช่าใหอ้ีกดว้ย 

มีโรงงานผลิตเหลา้สาเกญี่ปุ่นและโรงบ่มไวน ์
ที่สามารถเพลิดเพลินกบัรสชาติของเหลา้สาเกญี่ปุ่นและไวนท์ี่ผลิตในอะซูมิโน่ได้

MAP2  D-4

โคบายาชิ วาซาบิ 
0263-82-23596 MAP1  F-5

MAP2  G-3

มตัสึโมโต ้IC

IC

ช มิา่อจุ ิ
島内

ทะซาวา่
田沢

อะซูสะบาชิ
梓橋

คิตะ มตัสึโมโต้
北松本

เมืองอิเกดะ

เมืองมตัสึโมโต้

อะคาชิน่า

ฮะคุยะโช
柏矢町

โฮตากะ
穂高

อะริอะเกะ
有明

โฮโซโนะ
細野

อะซูมิ-
คุสึคาเค
安曇沓掛

ชินาโน่-
มตัสึกาวา่
信濃松川

ชินชิมะชิมะ
新島々

ฮาตะ
波田

มตัสึโมโต้
松本

ฮิโตะอิชิบะ
一日市場

นาคากะยะ
中萱

อะริอะเกะ

โทโยชิน่า

มิซาโตะ

ทางดว่นนากาโ
น่

ทางด่วนนากาโ
น่

JRสายโ
ออิโตะ

JR สายชิโนโนอิ

นีมรูะ
新村

นีมรูะ
新村

คามินากาโอะ
上長尾

นากิสะ
渚

ชิราอิตะ
白板

ฮิราเสะกชุิ
平瀬口

ยตุตาริ
ยามะ โนะ คามิ
湯多里山の神

โอคุชิซาวา่
大口沢

ภเูขาฮิคารุโจ
光城山(911m)

ภเูขานากะมิเนะ
長峰山(933m)

โกะโฮเดน็
御法田

▲ภเูขาโชกะตาเกะ
蝶ケ岳（2677m/8783ft）

80

40
120

▲ภเูขาโยโกโทชิ
横通岳（2767m/9078ft）

▲ภเูขาโจเน็น
常念岳（2857m/9373ft）

▲ภเูขาโอเทน็โช
大天井岳（2922m/9587ft） ▲ภเูขาสึบะคุโร

燕岳（2763m/9065ft）

▲ภเูขาอะริอะเกะ
有明山（2268m/7441ft）

▲ภเูขากาคิดาเกะ
餓鬼岳（2647m/8684ft）

▲ภเูขาเร็นเกดาเกะ
蓮華岳（2799m/9183ft）

▲ภเูขาจิอิกาตาเกะ
ケ岳（2670m/8760ft）

▲ภเูขาคาชิมะยาริ
鹿島槍ケ岳（2889m/9478ft）

คิตะ –โฮตากะ
北穂高

โทโนะฮาร่า
塔ノ原

โดบะ
土場

การาสุกาวา่-บาชิ
烏川橋

โทมิตะ
富田

อุเอะฮาร่า
上原ชิโมโฮริ-นิชิ

下掘西

ทาเทอิชิ
立石

19

19

147

147

147

158

321

25

403

25

ฟาร์มเพาะวาซาบิไดโอ
大王わさび農場
ฟาร์มเพาะวาซาบิไดโอ
大王わさび農場

วดัมนักนัจิ
満願寺

พพิธิภณัฑเ์ครื่องแกว้อาร์ทฮิลส์ 
アートヒルズミュージアム

บ่อนํ้าพรุ้อน
สาํหรับแช่เทา้
足湯

สวนหลวงแอลป์อะซูมิโน่
(โอมตัจิ・มตัสึกาวา่)

国営アルプスあづみの公園 
(大町・松川)

ไฟนว์วิ มุโรยามะ
ファインビュー室山

พพิธิภณัฑศ์ิลปะ
สมยัใหม่โทโยชิน่า
豊科近代美術館

สนามกอล์ฟ
โทโยชิน่า

เทน็เปียว
โนะ โมริ
天平の森

นากะมิเนะ อินน์
長峰荘 

โรงงานผลิตเหลา้ EH ชูโซ
EH酒造

ไคอุนโด
ขนมหวานญี่ปุ่น
開運堂

ปราสาทมตัสึโมโต้
松本城

อุโมงคม์ตัสึโมโต้

ไปอเูอดะ上
田

สายคามิโคจิ

โตโยซาโตะ
豊里

แม่นํ้าไซกาวา่ 犀川

แม่นํ้าไซ
กาวา่犀

川

สวอนเลค
白鳥湖

สนามกอล์ฟโฮตากะ

มิซาโตะ

มิซาโตะ
โฮริกาเนะ แหล่งขายสินคา้โดยตรงจากฟาร์ม

旬の味ほりがね物産センター

L'Atelier des Sens

ฮอลิเดย ์ย ู
หอ้งอาหาร ชิกิ 

สนามกอล์ฟ
อะซูมิโน่

โรงแรมโฮตากะววิ
หอ้งอาหาร ชาโมนิกซ์

แม่นํ้าทากาเสะ  高瀬川

มิสึมาตะ
三股
ไปภเูขาโชกะตาเกะ

อะซูมิโน่ ฟรุตแลนด์
あづみ野フルーツらんど

สวนผลไมอ้ะซูมิโน่คนัโคคะจูเอน็
安曇野観光果樹園

คนัเตน็ปะปะ
かんてんぱぱ

ไปฮะกบุ
ะ・เสน้ทาง

แอลป์

    白馬
・アル

ペンル
ート

ไปฮะกบุะ・โอมตัจิ 白馬・
大町

ไปโตเกียว・นาโกยา่

ไปคามิโคจิ・
ทากายาม่า上

高
地
・
高
山

ไปชิกะ四
賀

ไปชิกะ四賀

แม่นํ้ าอะซูสะ梓
川

นากะบุสะ中房
ไปภเูขาสึบะคุโร

นํ้าใตด้ินธรรมชาติ
เอนเมซุย
延命水

อิชิโนะซาวา่
一の沢
ไปภเูขาโจเน็น

อะซูมิโน่ไวนเ์นอรี่
安曇野ワイナリー

ไปนากาโน่ 長野

E

S

W

N

อะซูมิโน่ ชิคิวยะโดะ

อะริอะเกะ
有明

สวนสาธารณะการาสุกาวา่
烏川渓谷緑地

นํ้าตกโอมิซุซาวา่
大水沢の滝

ฮอลิเดย ์ยู
（โรงแรม & บ่อนํ้าพรุ้อน)

ほりでーゆー

สวนหลวงแอลป์อะซูมิโน่
（โฮริกาเนะ・โฮตากะ）

国営アルプスあづみの公園 (堀金・穂高)

อะคาชิน่า

โฮริกาเนะ

โทโยชิน่า
豊科

แผนที ่2 
แผนที ่1

แหล่งนํ้าพรุ้อนโฮตากะ
穂高温泉郷 有明美術館

ศนูย์ประชาสมัพนัธ์
การท่องเที่ยว
นํ้าพรุ้อน

ที่ตัง้แคมป์

เสน้ทางจกัรยานยามะบิโกะ

รถบสัทศันาจรรอบเมือง

รถบสัไปนํ้าพรุ้อนนากะบุสะ 

สนามกอล์ฟ

สวนแอปเปิ้ล
สถานที่ชมดอกซากรุะ

สถานที่ชมใบไมเ้ปลี่ยนสี 

ตน้ทางปีนเขา

พพิธิภณัฑศ์ิลปะ

สวสิวลิเลจ
スイス村
สวสิวลิเลจ
スイス村就一郎漬け本舗

ร้านขายผกัดอง ชูอิจิโร่สึเก ฮงโป
就一郎漬け本舗

เสน้ทางรถไฟ
สายเก่า

คิโด
木戸

โรงงานผลิตเหลา้สาเกญี่ปุ่น
ไดเส็คเค

吟醸 大雪渓酒造
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โรงงานผลตเหลาสาเกญปนมิ ะะ

5

การทองเทยวกาแมนาไซกาวา 犀川川

2

3 4

5

1

2 ฟจูิโอะ ซนัโซ

3

4

5

6

4

Vif โฮตากะ
7

8

9

10

11

1215

ไซกะ14

สามารถขึ้นรถแทก็ซี่จากสถานีรถไฟ
หลายแห่งของทางรถไฟสายโออิ
โตะ การหารถแทก็ซี่ในเมืองค่อน
ขา้งลาํบากเนื่องจากรถแทก็ซี่จะไม่
ค่อยวิง่วนในเมือง แนะนาํใหพ้นกังาน
ที่โรงแรมหรือสถานที่ที่เดินทางไป
เที่ยวชมเรียกใหจ้ะดีกวา่

สถานีโฮตากะเป็นสถานีรถไฟ
ที่เป็นจุดเริ่มตน้ในการท่องเที่ยวอะซูมิโน่
มีรถไฟใหบ้ริการชัว่โมงละ 1 เที่ยว
ที่สถานีมีลอ็คเกอร์หยอดเหรียญใหบ้ริการ 
แต่สมัภาระชิ้นใหญ่แนะนาํใหฝ้ากที่
ร้านใหเ้ช่ารถจกัรยานที่อยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของสถานี 

ในช่วงฤดูท่องเที่ยว ช่วงโกลเดน้วคี และ ตัง้แต่เดือนกรกฏ
าคม จนถึง เดือนกนัยายนจะมีรถบสัโดยสารใหบ้ริการ
เกือบทุกวนั ในเสน้ทางจากสถานนีรถไฟโฮตากะไปถึง
ฟาร์มวาซาบิไดโอ และโฮตากะสปา เสน้ทางนี้ไม่มีป้าย
รถเมลส์ามารถลงรถบสัไดทุ้กที่ที่ตอ้งการ  แต่จาํนวนเที่ยว
ที่ใหบ้ริการในแต่ละวนัจะมีจาํนวนไม่มาก 

ตารางเดินรถบสัเป็นภาษาองักฤษและภาษาญี่ปุ่นมีใหบ้ริการที่ศนูย์ประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวหรือสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต ์

4 Map2  G-1 0263-83-6785

แกลลอรี่ 
รุโปส์
(ภาพวาดสไตล์ตะวันตก
โดยศิลปินชาวญี่ปุ่น)

0263-77-7550

พพิธิภณัฑ์
อนุสรณ์สถานกมินิ

0263-72-9045

พพิธิภณัฑ์อนุสรณ์
สถานนักบินอนีุม่า

Map1  B-6

Map2  C-45

2

(การลุกขึ้นมาปฏิวตัิโดยชาวบา้นในศตวรรษที่ 17)

0:50 นาทีจากสถานีโฮตากะ

สวนหลวงแอลป์
อะซูมโิน่

Map2 D-2

0263-71-5511

1

1：00 ชม. จากสถานีโฮตากะ

0：20 นาทีจากสถานีโฮตากะ

0：30 นาทีจากสถานีโฮตากะ 0：50 นาทีจากสถานีโฮตากะ

พพิธิภณัฑ์ศิลปะจฮิิโร่

Map2  H-2

0261-62-0772
1

ต้นทางปีนเขาภูเขาสึบะคุโร - นากะบุสะ
Map2
D-1

2 รถแทก็ซี่หรือรถบสั (ใหบ้ริการช่วงปลายเดือนเมษายน - ปลายเดือนพฤศจิกายน) จากสถานี โฮตากะ : 1:00  ชม.

0：30 นาทีจากสถานีโฮตากะ
เดินจากสถานีอะคาชิน่า : 0:15 นาที

ทางเดนิตามรอยเส้นทางรถไฟสายเก่า
(ห้ามนํารถจกัรยานเข้าไป)

Map2  F-56

ต้นทางปีนเขาภูเขาโชกะตาเกะ - มสิึมาตะMap2
B-1

3 รถแทก็ซี่จากสถานี โฮตากะ : 0:45 นาที

ต้นทางปีนเขาภูเขาโจเน็น - อชิิโนะซาว่า
Map2
B-1

4 รถแทก็ซี่จากสถานี โฮตากะ: 0:45 นาที

เสน้ทางรถไฟสายเก่าของ JR ระยะทางไปกลบัประมาณ 10 
กม. เหมาะแก่การเที่ยวชมในช่วงฤดูใบไมเ้ปลี่ยนสี

ภูเขาฮิคารุโจ & ภูเขานากะมเินะภูเขาฮิคารุโจ & ภูเขานากะมเินะ
Map2  D-55

0：30 นาทีจากสถานีโฮตากะ

เหมาะแก่การเดินป่าแบบไปเชา้เยน็กลบัเป็นอยา่งยิง่ ใชเ้วลา
ปีนเขาจากทางขึ้นเขา 40 นาที ในฤดูใบไมผ้ลิ เสน้ทางปีนเขา
จะกลายเป็นทางเดินท่ามกลางดอกซากรุะ

พพิธิภณัฑ์ศิลปะ
โอคุม่า

3 Map2  G-1 0263-83-6993 　　  

 (เครื่องเซรามิคพอร์ซเลน จากเดนมาร์ก)
0：30 นาทีจากสถานีโฮตากะ

มซิาโตะ
Map2  B-3 0263-77-24011

ฟูจโิอะ ซันโซ
Map2  F-2 0263-83-20582

โรงแรมโฮตากะววิ
ห้องอาหาร ชาโมนิกซ์ 

Map2  D-1 0263-83-6200
5

L'Atelier des Sens
Map2  F-3 0263-88-27576

ห้องอาหาร ชิก ิฮอลเิดย์ ยู 
Map2  D-2 0263-73-85003

มซิาโตะ
Map2  D-3 0263-72-69524

ต้นทางปีนเขา * ถึงแมจ้ะเป็นช่วงฤดูร้อนกต็อ้งเตรียมเสื้อผา้และอุปกรณ์สาํหรับเดินป่า 
และตอ้งไม่ลืมส่งใบลงทะเบียนปีนเขาดว้ย

(โฮริกาเนะ - โฮตากะ)

W-asobi

จองดา้นนี้

Iwana Agile (อิวานะอะจิร)ุ

7,000 เยน/1 คน

จองดา้นนี้ nitanda@iwana-agile.com

สามารถสอบถามเรื่องทวัร์ปั่นจกัรยาน
หรือทวัร์ปีนเขาในตอนเหนือของอะซูมิโน่
 (มตัสึกาวา่) ไดด้ว้ย

สามารถใชบ้ริการทวัร์ปั่นจกัรยานเที่ยวในอะซูมิโน่แบบครึ่งวนัไดจ้ากหนา้สถานีโฮตากะ

พพิธิภณัฑท์ี่ถกูตกแต่งดว้ยภาพวาดดอกไมแ้ละเดก็ของจิฮิโร่ อิวาซากิ
ดา้นนอกโอบลอ้มดว้ยสวนสาธารณะขนาด 53,500 ตารางเมตร 
พืน้ที่กวา้งขวาง มองเห็นเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นสูงเด่นเป็นสง่าและทอดยาวสุดลกูหูลกูตา 
ช่วยใหผู้ท้ี่มาเยอืนไดผ้อ่นคลายหลบหนีความวุน่วายจากชีวติประจาํวนั
ราวกบัอยูท่ี่บา้นของตนเอง 

เดือนเมษายน - เดือนพฤศจิกายน 
วนัละ 1 กลุ่มไม่เกิน 5 คน (9:00 – 16:00 น.)

ค่าเช่าจกัรยาน

*(ใหบ้ริการเฉพาะผูท้ี่ทาํประกนัอุบตัิเหตุและประกนัความรับผดิชอบต่อบุคคลภายนอก เท่านั้น)

ทวัร์เตม็วนั 

1,000 เยน/คนั

4,000 เยน/1 คน
ค่าเช่าจกัรยาน

ทวัร์ครึ่งวนั

500 เยน/คนั

w-asobi.weebly.com(ภาษาองักฤษ) 

ทวัร์ปั่นจกัรยานเที่ยวในเขตโฮตากะ
 ผูใ้หญ่ :  7,500เยน/3.5ชัว่โมง (ต่อคน)

ในช่วงเดือนเมษายน 
จน ถึงปลา ย เ ดือน
พฤศจิกายน จะมีรถ
บสัใหบ้ริการเช่นกนั 
ระหวา่ง ฟาร์มวาซาบิ
ไดโอ และบ่อนํ้าพรุ้อน

นากาบุสะ มี 6 เที่ยวต่อวนั ตัง้แต่เชา้ไปจนถึงเวลา 
บ่าย 2 โมง

ป้ายจราจรบนท้องถนนทีส่ําคญัๆ

หยดุชัว่คราว

เสน้ทางสาํหรับรถจกัรยาน เสน้ทางสาํหรับผูเ้ดินเทา้
และรถจกัรยาน

เสน้ทางสาํหรับผูเ้ดินเทา้ : สามารถผา่นไดเ้มื่อลงเดินแลว้จูงรถจกัรยาน

หา้มรถผา่น/ หา้มรถเขา้/ หา้มรถจกัรยานผา่น : 
สามารถผา่นไดเ้มื่อลงเดินแลว้จูงรถจกัรยาน

หา้มผา่น : ไม่สามารถผา่นได้

ในแผนท ี ่ 2

ในแผนที่ 2

ในแผนที่ 2

สถานีโฮตากะ

ศนูย์ประชาสมัพนัธ์
การท่องเที่ยวอาํเภออะซูมิโน่

คน้หาแอพพลิเคชัน่ “NAGANO NAVI” 
จากใน App Store หรือจาก Google Play

หรือ

สแกนที่คิวอาร์โคด้เพื่อดาวนโ์หลด

iPhone Android

NAGANO NAVI

貞享義民記念館貞享義民記念館

ฟาร์มผลไมน้ากามูระ
ナカムラフルーツ農園1

3

2

คารุอิซาว่า

มตัสึโมโต้

ทากายาม่า คามิโคจิ

อะซูมิโน่

0:30

2:00

จิโกกุดานิ “ลิงหิมะ”
ฮะกุบะ

1:10

เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น

เส้นทางแอลป์ 2:15＋

2:30

2:30＋
＋

ซึมาโกะ (คิโซ)
3:00＋

＋
1:20

เวลาที่ใช้ในการเดินทาง

15

ขอ้มลูในคู่มือท่องเที่ยวนี้เป็นขอ้มลู ณ เดือนมีนาคม ปี 2020

แม่นํ้ านากะบุสะ 中
房
川

นํ้าพรุ้อนอะริอะเกะ
有明温泉

1
306

พพิธิภณัฑศ์ิลปะจิฮิโร่ 
ちひろ美術館

โคบายาชิ วาซาบิ
小林わさび店

โคบายาชิ วาซาบิ
小林わさび店

6
3

6

5

ศาลเจา้โฮตากะ
穂高神社

ชิเกะยานากิ
重柳

1

โฮตากะ
穂高

พพิธิภณัฑศ์ิลปะ
โอคุม่า

ฟรุุมะยะ
古 ทาเทอะชิ - นิชิ

立足西

แกลลอรี่ รุโปส์4
3 ギャラリー留歩

大熊美術館

1

5 2

พพิธิภณัฑอ์นุสรณ์สถานนกับินอีนุม่าพพิธิภณัฑอ์นุสรณ์สถานนกับินอีนุม่า
飯沼飛行士記念館

しゃくなげの湯しゃくなげの湯
ศนูยบ์ริการขอ้มลู ชาคุนาเกะโนะยุศนูยบ์ริการขอ้มลู ชาคุนาเกะโนะยุ

HAMAフラワーパーク安曇野
ฮามะ ฟลาวเวอร์ ปาร์ค

ลานจอดรถ บา้นโทโดริกิMAP1  E-7



สัมผสัประสบการณ์ร้านอาหาร

พพิธิภณัฑ์

ในแผนที่ 1
สถานทีน่่าสนใจ

MAP1 H-1

0263-83-4743
พพิธิภณัฑ์ศิลปะเกีย่วกบัภูเขา (ซังกะคุ)

พพิธิภณัฑ์อนุสรณ์สถานยูคโิอะ ทะบุจ ิ                
（นกัวจิยัคน้ควา้เกี่ยวกบัแมลง/นกัถ่ายภาพ）

โกะโฮเดน็
MAP1 D-8 บะหมี่โซบะ

0263-82-6820

1
คามโิจ
MAP1 G-4 บะหมี่โซบะ

0263-82-4411

2

ร้านอาหารอะเบะ
MAP1 D-3 ร้านอาหารสไตลต์ะวนัตก

0263-82-6047

5
ทรัตโตเรีย 
พคิโคลาน่า

MAP1 C-7 ร้านอาหารสไตลต์ะวนัตก

0263-71-2200

6

บันโดโกะ
MAP1 A-6 บะหมี่โซบะ

0263-72-6767

9
วาตาเบะเท
MAP1 G-5 อาหารญี่ปุ่น

0263-82-8410

10

คทัสึมอินั
MAP1 F-6 หมูทอดทงคตัสึ

0263-82-2169

3
ไดโคคุยะ

MAP1 A-6 ปลาไหล

0263-72-2002

4

ร้านฟาร์มโคนมเทอืกเขาแอลป์ตอนเหนือ 
0263-83-7571

12

โคชิบายะ
MAP1 A-5 อาหารจีน

(มุมอาหารทานเล่น)

พพิธิภณัฑเ์ครื่องแกว้
อาร์ทฮิลส์

0263-72-2201

7 อะซูมโิน่บาซ่าร์ 
วากามตัสึยะ

MAP1 F-6 คาเฟ่/ร้านคา้

ไอศครีมซอฟเสิรฟ 

090-9008-6986

8

เรียวเซ็น
MAP1 F-2 MAP1 F-2

0263-83-5100

11

0:15 นาทีจากสถานีโฮตากะ

ฟาร์มเพาะวาซาบิไดโอ
MAP1 D-8

0263-82-2118

1

0:06 นาทีจากสถานีโฮตากะ

บ้านโทโดริก ิ(บ้านประวตัศิาสตร์)
MAP1 E-72

0:02 นาทีจากสถานีโฮตากะ

ศาลเจ้าโฮตากะ
MAP1 E-5

0263-82-2003  

3

0:06 นาทีจากสถานีโฮตากะ

วดัโทโคจิ
MAP1 E-6

0263-82-2056

4

0:20 นาทีจากสถานีโฮตากะ

บ่อนํา้พรุ้อนสําหรับแช่เท้า
MAP1 G-1

0263-82-9363

5

0:40 นาทีจากสถานีโฮตากะ

เฮิร์บสแควร์
MAP1 F-2

0263-83-7782

6

0:25 นาทีจากสถานีโฮตากะ

อะซูมโิน่ โนะ ซาโตะ
MAP1 C-7

0263-72-8700

7

0:30 นาทีจากสถานีโฮตากะ

สวนสาธารณะวาซาบิดะ ยูสุอกินุ
MAP1 C-7

0263-71-2000

8

ศาลเจ้า
อะริอะเกะยามะ

MAP1 I-19

0:50 นาทีจากสถานีโฮตากะ

ร้านฟาร์มโคนม 
เทอืกเขาแอลป์ตอนเหนือ

MAP1 E-210

0:45 นาทีจากสถานีโฮตากะ

บ้านยามากจุิ
MAP1 A-114

0:40 นาทีจากสถานีโฮตากะ
(บา้นและสวนประวตัิศาสตร์)

พพิธิภณัฑ์ศิลปะโรคุซัน 1

3 MAP1 I-7

MAP1 G-5

0263-82-2094

0263-81-3030 　　  

พพิธิภณัฑ์ศิลปะแห่งอะซูมโิน่ 
ทาคาฮาชิ เสะทสึโร่

0:03 นาทีจากสถานีโฮตากะ

0:20 นาทีจากสถานีโฮตากะ

พพิธิภณัฑ์ศิลปะสมยัใหม่ 
โทโยชิน่า 

7 MAP1 B-6

0263-73-5638 　　  
0:20 นาทีจากสถานีโฮตากะ

0:40 นาทีจากสถานีโฮตากะ

0:25 นาทีจากสถานีโฮตากะ

5 MAP1 G-2

0263-84-4133
แกลลอรี่ นุกโุมริ

0:30 นาทีจากสถานีโฮตากะ

9

MAP1 C-7

0263-72-9964

10

เกบ็ผลไม้

ในช่วงตน้ฤดูร้อนไปจนถึงปลายฤดู
ใบไมร้่วง  อะซูมิโน่มีผลไมต้่างๆ ใหเ้กบ็มากมาย

สตูดโิอสอนทาํลูกปัดทมโบะดามะ

สตูดโิอเครื่องแก้ว อะซูมโิน่ 
0263-73-0668

ทาํเครื่องแก้ว/ ลูกปัดแก้ว
7 MAP1 C-7

หุบเขาอะซูมิโน่เป็นแหล่งรวม
ของโรงงานเป่าแกว้หลายแห่ง
ที่แกลลอรี่และโรงงานจะจดั
แสดงผลงานของศิลปินชาว
ญี่ปุ่นและชาวต่างชาติไวม้ากมาย

หุบเขาอะซูมิโน่เป็นแหล่งรวม
ของโรงงานเป่าแกว้หลายแห่ง
ที่แกลลอรี่และโรงงานจะจดั
แสดงผลงานของศิลปินชาว
ญี่ปุ่นและชาวต่างชาติไวม้ากมาย

การทาํโซบะ

การทาํโซบะเป็นกิจกรรมอยา่งหนึ่งที่คุณจะไดม้ีโอกาสสมัผสักบั
วฒันธรรมและอาหารของนากาโน่และญี่ปุ่น

แคนยอนนิ่ง (ล่องแก่งด้วยการปีนแก่งผา) 
& ล่องแพ ล่องเรือท้องกระจก

8 MAP1 E-8 อะซูมโิน่ไคเซ็น 

วนัเดอร์เอ้ก

ฮะคุบะ แอดเวนเจอร์คลบั
0263-71-6073［C-7］

(ล่องเรือท้องกระจกผ่านกงัหันนํา้อะซูมโิน่) 

(1-3 ชม.ต่อทริป)
0263-87-9828［E-8］

1

2

3

4

5

6

7

8

A B C D F G H IBแม่นํ้ า การาสุกาวา่
烏
川

19

147 147

โทโยชิน่า
豊　科

ฮะคุยะโช
柏 矢 町

โฮตากะ
穂　高

อะริอะเกะ
有　明

ยามาชิตะ :
ร้านอาหาร 
(ซูชิ)

ไปนากาโน่ ・นีกาตะ

8

12

8

15

ก

高

1

A B C D E F G H I

E

E

ชาโลม : ร้านอาหาร 
(ออร์แกนิค)

แม่นํ้าโฮ
ตากะ  

 穂高川
 

แมน่ํ้ านากะบุสะ 中房川

ทาํนบกั้นนํ้าจิกก
ะ 拾ヶ堰

แม่น
ํ้าชิก

าวา่ 
乳川

แม่นํ้าทากา
เสะ 高瀬川

ไปโตเกียว・นาโกยา่・มตัสึโมโต้
  

ไป พิพิธภณัฑศ์ิลปะจิฮิโร่ 

โอมตัจิ・ฮะกบุะ
ちひろ美術館・大町・白馬

ไปมิซาโตะ・ฮาตะ 三郷・波田

ไปคามิโคจ（ิสาย158）・ชิโอจิร・ิมตัสึโมโต้

จกัรยานใหเ้ช่าจกัรยานใหเ้ช่า

ป้อมตาํรวจ
（Koban）

ไป มตัสึโมโต ้
松本

ศนูยก์ารคา้เดอะบิ๊ก : ของฝาก

ศนูยก์ารคา้เบเชีย
ไซกะ

โจเน็น : ร้านอาหาร 
(โซบะ) 

มารุยามะ

คามิโจ

อะสะกาวา่ : 
ร้านอาหาร (โซบะ)

มารุยามะ

ฟคุุไรยะ : ร้านอาหาร 
(อาหารญี่ปุ่น)

คทัสึมิอนั

วาตาเบะเท

โคบายาชิ :
ร้านอาหาร 
(โซบะ) โทริอิ : ร้านอาหาร (โซบะ) 

โนะโฮะฮง : ร้านอาหาร (คาเฟ่)

มารุสะฟู้ ด :
ของฝาก (วาซาบิ)

อะซูมิโด : ของฝาก
(โอะยากิ)

ศนูยป์ระชาสมัพนัธ์
การท่องเที่ยวอาํเภออะซูมิโน่

เขตโฮตากะข

โฮริกาเนะฮริเขตโโ

อะริอะเกะะริอะเกะเขตออ

โยชิน่าชินเขตโท

ベイシア

安曇野インター

อะซูมิโน่ IC

ไปอิเกดะ・
โอมตัจิ 池田・大町

ไปโอมตัจิ
・ฮะกบุะ大町

・白馬

ザ・ビッグ

上高地・塩尻・松本

ไปภเูขาโชกะตาเกะ

    蝶ヶ岳

ไปอะคาชิน่า・นากาโน่ 明科・長野

รถแทก็ซี่

สวนหลวงแอลป์อะซูมิโน่
บา้นยามากจุิ
(บา้นและสวน
ประวตัิศาสตร์)
山口家

ฮอลิเดย ์ยู สนามกอลฟ์โฮตากะ
穂高CC

สนามกอลฟ์อะซูมิโน่
あづみ野CC

นํ้าตกโอมิซุซาวา่
大水沢の滝

วดัมนักนัจิ
(สวนดอกอาซาเลีย)

満願寺

วดัมตัสึโอะ

พิพิธภณัฑห์นงัสือภาพ 
โมริโนะโอะอุจิิ

บา้นโซเนะฮาร่า  
(บา้นประวตัิศาสตร์)
重文曽根原家

พิพิธภณัฑเ์ครื่องแกว้
อาร์ทฮิลส์ 
アートヒルズミュージアム

พิพิธภณัฑเ์ครื่องแกว้
อาร์ทฮิลส์ 
アートヒルズミュージアム

เฮิร์บสแควร์
ハーブスクエア

ร้านฟาร์มโคนม 
เทือกเขาแอลป์ตอนเหนือ

พิพิธภณัฑศ์ิลปะเกี่ยวกบัภเูขา (ซงักะคุ)

สวนสาธารณะคะจิคะโนะซาโตะ

ฟาร์มเพาะ
วาซาบิไดโอ

พิพิธภณัฑศ์ิลปะแห่งอะซูมิโน่ 
ทาคาฮาชิ เสะทสึโร่

田淵行男記念館

わさび田湧水群公園

มิซุอิโรโนะโทกิ
โดโซจิน

水色の時 道祖神

โดโซจิน

ประติมากรรม
รําลึกถึงโชชุนฟุ

早春賦歌碑

อะซูมิโน่
คอนเสิร์ตฮอลล์

สวนสาธารณะโฮตากะ
穂高公園

โคเนะโคเนะเฮา้ส์

พิพิธภณัฑศ์ิลปะโรคุซนั 
碌山美術館

วดัโทโคจิ
東光寺

อะซูมิโน่ โนะ ซาโตะ
安曇野の里

บา้นโทโดริกิ
(บา้นประวตัิศาสตร์)

แอลป์การ์เดน้
アルプガーデン

ศาลเจา้โฮตากะ
穂高神社

ศาลเจา้อะริอะเกะยามะ
有明山神社

พพิธิภณัฑพ์ืน้บา้น
โทโยชิน่า

พิพิธภณัฑผ์า้ไหม เทน็ซาน

Vif โฮตากะ
(แหล่งขายสินคา้โดยตรงจากฟาร์ม)

ビフ穂高

แหล่งนํ้าพรุ้อนโฮตากะ

พิพิธภณัฑอ์นุสรณ์สถาน
คิเกน็จิ อิกจุิ
井口喜源治 記念館

水車小屋

ชินเดน็

ไดโคคุยะ

ร้านอาหารอะเบะ

新田นาริไอ
成相

โฮริกาเนะ
堀金

ฮะคุยะโช
柏矢町

ชิโมโฮริ-นิชิ
下掘西

อะซูมิโน่ IC
คิตะ
安曇野IC北

อิวะฮาร่า
岩原

อะริอะเกะ
有明

โทมิตะ
富田

โตโยซาโตะ

มิยาชิโร่ 

豊里

ชิเกะยานากิชิเกะยานากิ
重柳 โกะโฮเดน็

สะพาน

御法田

โอะชิโนะ
押野

โทโนะฮาร่า
塔ノ原

โทคิวะโช
常盤町

ทางเขา้สถานีโฮตากะ 
穂高駅入口

คิตะ -โฮตากะ
北穂高

อะซูมิบาชิ - มินามิ
安曇橋南

การาสุกาวา่-บาชิ
烏川橋

คิตะไคโด
北海渡

豊科郷土博物館

สวนสาธารณะวาซาบิดะ ยสูุอิกนุ
(บ่อนํ้าพธุรรมชาติ)

วนัเดอร์เอก้วนัเดอร์เอก้

พิพิธภณัฑอ์นุสรณ์สถาน
ยคูิโอะ ทะบุจิ

อะซูมิโน่ สวสิวลิเลจ

ทางด่วนนากาโน่ 
大王わさび農場

กงัหนันํ้า 

เรือทอ้งกระจกเรือทอ้งกระจก
อะซูมิโน่ไคเซ็นอะซูมิโน่ไคเซ็น

2

1

4

2

9

6

14
国営アルプスあづみの公園

等々力家

(บะหมี่โซบะ)

(ล่องแก่ง)

こねこねハウス

安曇野コンサートホール

สวนนํ้า โกะโฮเดน็
(สถานที่ชมหงส์อพยพยา้ยถิ่น)
御宝田遊水池

かじかの里公園
( ที่ตั้ งแคมป์)

天蚕センター

G

(
御

แม่นํ้าไซก
าวา่ 犀川

3

1

10

นาซาน : ร้านอาหาร
(เกาหลี)

6

4

9

3

สวอนเลค
(จุดแวะพกั

 ของนกอพยพยา้ยถิ่น)

安曇野スイス村

ราริกรุัส 18

4

5

โกะโฮเดน็

ฮาร์เวสต์
12

6

เรียวกงั 
ยามะบิโกะ

17

อะโออิยาเนะ
13

ยามะ โนะ
ทะโกะเฮ

8โอะยาโดะ 
นาโกะมิโนะ

9

เมเปิ้ลลีฟ นิชิยะ
เบซโซ

10
โรงแรม
โฮตากะววิ

2

เอโดะกาวา่คุริสึ
โฮตากะโซ

7

โมริโนะโอะอุจิ คอทเทจ
19

穂高郷土博物館

พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้น
โฮตากะ

松尾寺

แอมเบียนต์
อะซูมิโน่

北アルプス牧場直営店

ฮอร์สแลนด ์& อะซูมิโน่ไวนเ์นอรี่ : ของฝากฮอร์สแลนด ์& อะซูมิโน่ไวนเ์นอรี่ : ของฝาก

กะโฮเดน็โ

แมน่ํ้ าโยโรซุย 万水川

安曇野髙橋節郎記念美術館

森のおうち絵本美術館

1

10

3

ไปภเูขาโจเน็น
    常念岳

ไปภเูขาสึบะคุโร    燕岳

สวนสาธารณะ 
การาสุกาวา่
県営烏川
渓谷緑地

โคชิบายะ

บนัโดโกะ

เบล ์นวั : ร้านอาหาร  (การ์เลต็ต)์เบล ์นวั : ร้านอาหาร  (การ์เลต็ต)์

เรยอน แวร์ :
ร้านอาหาร 
(โซบะ) 

เรยอน แวร์ :
ร้านอาหาร 
(โซบะ) 

สวนหลวงแอลป์
อะซูมิโน่

บ่อนํ้าพรุ้อนสาํหรับแช่เทา้
(อะชิย)ุ พิพิธภณัฑศ์ิลปะ 

จิฮิโร่

10.2㎞

สถานีอะคาชิน่าฟาร์มเพาะวาซาบิ
ไดโอ 

อะซูมิโน่
สวสิวลิเลจ 

พิพิธภณัฑ์
ศิลปะสมยัใหม่
โทโยชิน่า

7.5㎞

680m

720m/2362ft

600m

520m
530m

2.5㎞ 6㎞

5.3㎞

4.6 ㎞4.6㎞

4.3㎞

โฮตากะ
穂 高

546m
ความสูงเหนือระดบันํ้าทะเลความสูงเหนือระดบันํ้าทะเล

โรงแรม
โฮตากะทาวน์

รูทอินน ์
คอร์ท 

โรงแรมปาร์ค 

ศนูยป์ระชาสมัพนัธ์
การท่องเที่ยว

นํ้าพรุ้อน

ป้ายจอดรถบสั
ทางด่วน

ที่ตั้งแคมป์

ที่ทาํการไปรษณีย์

โรงพยาบาล

หอ้งนํ้าสาธารณะ

ปั๊มนํ้ามนั

ร้านสะดวกซื้อ
เซเวน่ อีเลฟเวน่

ศาลเจา้

แนะนาํสถานที่
น่าสนใจในทอ้งถิ่น
พิพิธภณัฑ์
ที่พกัแรม
ร้านอาหาร
สมัผสัประสบการณ์

เสน้ทางจกัรยาน
ยามะบิโกะ

เสน้ทางเที่ยวชมฟาร์มวาซาบิ

เสน้ทาง นํ้าพรุ้อน & 
พิพิธภณัฑศ์ิลปะ

เสน้ทางเลือก）（

เสน้ทางเลือก）（

* มีร้านสะดวกซื้อที่อื่น
ที่ไม่ไดอ้ยูใ่นแผนที่ดว้ย
  

โดโซจิน

บตัรเครดิตต่างประเทศ
สามารถใชไ้ดท้ี่เครื่อง ATM

11

14

ชาคุนาเกะโนะยุ
しゃくなげの湯

足湯足湯
(อะชิย)ุ(อะชิย)ุ

บ่อนํ้าพรุ้อน
สาํหรับแช่เทา้
บ่อนํ้าพรุ้อน
สาํหรับแช่เทา้

โรงแรม คอทเทจ
บา้นพกัตากอากาศ-มินชุคุ
พดูภาษาองักฤษได ้

เรียวกงัH R C

รับบตัรเครดิต

P โรงแรมราคาประหยดัB

OK

นํ้าพรุ้อน Wi-fi สามารถใชไ้ดใ้นที่พกัแรมทุกที่ยกเวน้โฮตากะโซ 8

โรงแรมโฮตากะทาวน์

รูทอนิน์ คอร์ท

ฮอลเิดย์ ยู

โรงแรมโฮตากะววิ

แอมเบียนต์อะซูมโิน่

0263-82-8888

0263-73-0011

0263-73-8500

0263-83-6200

0263-83-5550

OK

MAP1 E-6

MAP1 A-5

MAP1 A-1

MAP1 C-1

MAP1 C-1 OK

15

14

13

12

11

10

9

1

■

■

■

■

B

B

H

H

H

5,800

6,600－7,850

11,000－22,000

15,000－26,000

15,550－29,850

0263-83-5100

พพิธิภณัฑ์เครื่องแก้วอาร์ทฮิลส์ 

0263-83-3835
พพิธิภณัฑ์ผ้าไหม เทน็ซาน
MAP1 G-2

MAP1 F-24
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0:30 นาทีจากสถานีโฮตากะ

0:40 นาทีจากสถานีโฮตากะ

0263-83-5670 　　  

พพิธิภณัฑ์หนังสือภาพ 
โมริโนะโอะอุจิ

MAP1 I-26

0:40 นาทีจากสถานีโฮตากะ

1

2

4

5

ทรตัโตเร ยี 
พคิโคลานา่
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อะซมู ิโนบ่าซา่ร ์ 
วากามตัส ยึะ
อะซมู ิโนบ่าซา่ร ์ 
วากามตัส ยึะ
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ในแผนที่ 1

ในแผนที่ 1

MAP1 A-６

0263-72-5672
พพิธิภณัฑ์พืน้บ้านโทโยชิน่า

0:20 นาทีจากสถานีโฮตากะ
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0261-72-5323

อะซูมโิน่ ฟรุตแลนด์

 สวนผลไม้อะซูมโิน่คนัโคคะจูเอน็

ฟาร์มผลไม้นากามูระ

090-4462-1740

090-2449-2841

090-3585-1539
(เฉพาะโครงการทาํงานแลกที่พกัและอาหาร  "WWOOF" เท่านั้น, เจา้ของสวนพดูภาษาองักฤษได)้
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MAP2 B-3

MAP2 C-3

MAP2 B-3

อะซูมโิน่ ชิควิยะโดะ
080-5486-6111

MAP2 B-3 OK■P

5,000

อะโออยิาเนะ
0263-83-3943

MAP1 I-1 ■P

8,750－9,550

ฮาร์เวสต์
0263-83-4317

OKMAP1 G-3 ■P

8,500－9,500

นิชิยะเบซโซ
0263-81-5248

OKMAP1 G-1 ■R

17,850－26,250

โอะยาโดะ นาโกะมโินะ
0263-81-5566

OKMAP1 G-2 ■R

17,850－24,150

ที่ว่าการอำเภอ
อะซูมิโน่

Free Wi-fi

โรงแรมปาร์ค
0263-82-3282

OKMAP1 F-5 ■B

5,990

บ้านทีแ่บ่งให้พกัแรมและร้านโซบะ โกะโฮเดน็
0263-82-6820

MAP1 D-8 OK■P

6,480-8,900
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N
แผนท ี ่ 1

ทริปล่องเรือที่เงียบและผอ่นคลายท่ามกลาง
ธรรมชาติที่งดงามของแม่นํ้าอนัเงียบสงบที่อะซูมิโน่ 
ทริปล่องเรือที่เงียบและผอ่นคลายท่ามกลาง
ธรรมชาติที่งดงามของแม่นํ้าอนัเงียบสงบที่อะซูมิโน่ 
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8
3

โฮตากะโซ
0263-83ｰ3041

OKMAP1 I-3 ■R

8,825－9,825

ยามะ โนะ ทะโกะเฮ
0263-83-2802

MAP1 I-2 ■R

11,000－13,000

เมเปิ้ลลฟี
0263-83-3883

OKMAP1 G-1 ■P

8,400－9,200

13

มารุยามะ
13

13

โคเนะโคเนะเฮ้าส์ 

สวนหลวงแอลป์
อะซูมโิน่

0263-82-0431

0263-81-5656

0263-71-5511
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5
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MAP1 E-7

MAP1 G-2

MAP1 B-1

Vif โฮตากะ
ต้องจอง

ต้องจอง

0263-72-8030
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5

5

แกลลอรี่ นุกโุมริ

โปรแกรมแนะนำ

2
6

โคบายาชิ
วาซาบิ 

5

2
พิพิธภณัฑอ์นุสรณ์สถานนกับินอีนุม่า

8

โฮริกาเนะแหล่งขายสินคา้โดยตรงจากฟาร์ม

พิพิธภณัฑศ์ิลปะสมยัใหม่ 
โทโยชิน่า 
安曇野市豊科近代美術館
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1

3 ร้านขายวาซาบิ อิฮิ

รถบสัทศันาจรรอบเมือง
ป้ายจอดรถบสั

ギャラリーぬく森

19

18

17

16

C
0263-83-5670โมริโนะโอะอุจ ิคอทเทจ

MAP1 I-2

0263-83-2795
P

ราริกรุัส
MAP1 E-6

R
เรียวกงั ยามะบิโกะ 0263-83-3885

MAP1 I-2

H
0263-72-8568วลิเลจ อะซูมโิน่

MAP1 C-7

16

วลิเลจ อะซูมิโน่

ไม่สามารถเยีย่มชมภายในได้ 

飯沼飛行士記念館飯沼飛行士記念館

น ้ ำใสสะอาด
บรสิทุธ ิ ์

ววิสวย

ววิสวย

ววิสวย

ววิสวย

เชื่อมต่อกบัเสน้ทาง
จกัรยานยามะบิโกะ

ลงเดินแลว้จูงจกัรยาน

ขา้มถนน
โปรดระวงั!ขา้มถนน

โปรดระวงั!

ววิทุ่งนาในชนบท
ที่งดงาม

ถนนเลก็ๆ เลียบแม่นํ้า
ที่ใสสะอาด

นํ้าใส
สะอาดบริสุทธิ์

รู้สึกสดชื่น
ไม่ค่อยมีไหล่ทาง

เหมาะแก่การแวะพกั

เหมาะแก่การแวะพกั

ทศันวสิยัไม่ดี

เหมาะแก่การแวะพกั

ตรงไปขา้งหนา้
จะเป็นทางลดัไป
ฟาร์มวาซาบิ

ถนนดนิยงัไม่ไดล้าดยาง

จุดถ่ายภาพ

นํ้าใสสะอาดบริสุทธิ์

จุดถ่ายภาพ
ขา้มถนนโปรดระวงั !

โคบายาชิอะซูมิโน่อนั :
ร้านอาหาร (โซบะ) 

ที่พกัแรม
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