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สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต�อ:
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TEL.+81-263(34)3295  URL: http://welcome.city.matsumoto.nagano.jp/  Email : yokoso@matsumoto-tca.or.jp  

สถานที่ท�องเที่ยวใกล�เคียง
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คานาซาว่า
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ชิรากาวาโกะ

3
ทากายาม�า

ทากายาม�าทากายาม�า

ฮะกุบะฮะกุบะ

ซึมาโกะซึมาโกะ

4
เส�นทางแอลป�ทาเตยามะคุโรเบะ

5
ฮะกุบะ

6
ซึมาโกะ

7
อทุยาน "ลิงภเูขา " จิโกกดุานิ

8
คารุอิซาว่า

บัตรนี้จะช�วยให�คุณสามารถโดยสารรถบัสได�ทุกเมื่อ และท�อง
เที่ยวไปได�ทุกหนทุกแห�งภายในพื้นที่เป�นระยะเวลา 4 วัน ไม�
ว�าจะเดินป�าระยะใกล�ที่คามิโคจิ หรือจะเดินป�าระยะไกลที่โนริ
กุระ หลังจากเที่ยวชมสมบัติประจำชาติ ปราสาทมัตสึโมโต� 
ลงแช�น�ำพุร�อนสีขาวราวกับน�ำนมที่น�ำพุร�อนชิราโฮเนะ หลัง
จากนั้นเพลิดเพลินกับเมืองเก�าทากายาม�าและตลาดยามเช�า 
ป�ดท�ายด�วยการไปเยี่ยมชม ชิรากาวาโกะ หมู�บ�านที่ได�รับ
การขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให�เป�นมรดกโลก

photo by Kanazawa City 写真提供: 岐阜県白川村役場

ชิรากาวาโกะชิรากาวาโกะ

คารุยซาว�า
เส�นทางแอลป�
ทาเตยามะคุ
โรเบะ

อทุยาน 
"ลิงภเูขา" 
จิโกกุดานิ

คานาซาว�า

ฮารุกะ(JRด่วนพิเศษ)

ฤดูทั้ง4ของ มัตสึโมโต�

2017.0X XX,XXX

SKI

4.9 5.6 10.0 17.5 22.6 25.5 29.0 30.5 25.0 19.0 13.3 7.9สูงสุด
- 5.5 - 5.3 - 2.0 3.9 9.4 14.8 18.9 19.8 15.3 7.9 1.7 - 3.1ต่ำสุด
31.1 42.5 73.5 86.8 92.5 135.9 132.6 95.8 162.3 89.4 52.9 23.3ml

อุณหภูมิ
โดยเฉลี่ย
(เซลเซียส)

งานเทศกาล,
โอกาสต�าง ๆ 
ในมัตสึโมโต�

และเขตใกล�เคียง

คามิโคจิ 4/27-11/15

7/1-10/31

4/15-11/25

ภูเขาโนริกุระ

ที่ราบสูงโนริกุระ
และนางาว�า

อุสึกุชิงะฮาร�า
ปราสาทมัตสึโมโต�

หงส�ฤดูหนาว
ซากุระบาน

ฤดูฝน เก็บผลองุ�น
เก็บผลบลูเบอร�รี่

ดอกไม�เขาแอลป�ป�ดถนน ป�ดถนน

ป�ดถนน

ฤดูใบใม�ผลัดสี

ฤดูใบใม�ผลัดสี

ฤดูใบใม�ผลัดสี

สีเขียวสด

ช�วงเล�นสกี
ดอกไม�เขาแอลป� ฤดูใบใม�ผลัดสี สกี

รองเท�าเดินหิมะ, เดินเขาหิมะ
ดอกอะซาเลีย

สีเขียวสด

ป�ดถนน สีเขียวสด

สีเขียวสดซากุระบาน

ดอกอะซาเลีย ป�ดถนน

รถบัสประจำสาย(ซันไลน�ชุทเตอร�)
ป�ดถนน รถบัสผ�านภูเขาหิมะ

แตงโม เก็บผลแอ�ปเป�ล

ปริมาณน้ำฝน

มกรา กุมภา มีนา เมษา พฤษภา มิถุนา กรกฎา สิงหา กันยา ตุลา พฤศจิกา ธันวา

ฤดูใบใม�ผลัดสี

ดอกท�อบาน
ฤดูใบใม�ผลัดสี

JR（โดยการรถไฟญี่ปุ�น）

แผนที่สู�

ประมาณ 2ชม. 30นาที.(ทุกชม.)

สายจูโอ /ด�วนจำกัด
ชินจูกุ

ประมาณ 1ชม. 30นาที.

ประมาณ 3ชม. 45นาที.

ประมาณ 50นาที.
ชิงกังเซ็นโฮกุริกุ
(JR ด�วนชิงกังเซ็น)

 ชินาโน 
(JR ด่วนจำกัด)

ประมาณ 2ชม.
ชินาโน (JR ด�วนจำกัด)
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นากาโน�

อูเอโน� นากาโน�

ประมาณ 1ชม. ประมาณ 2ชม.
 โทไคโดชิงกังเซ็น 
(JR ด�วนชิงกังเซ็น)

 ชินาโน 
(JR ด�วนจำกัด)

นาโกย�า

（ผ�าน นากาโน�่）
โตเกียว

นาโกย�า

โอซาก�าปร
าส

าท
ม ัต

สึโ
มโ

ต ้ประมาณ 200 ก.ม.
ประมาณ
10นาที.

ประมาณ
10นาที.

ทางด�วนสายจูโอนาโกย�า

โดยรถยนต์

ประมาณ 220 ก.ม.
ทางด�วนสายจูโอโตเกียว

สถ
าน

ีรถ
บ ัส

ม ัต
สึโ

มโ
ต ้ประมาณ 3ชม. 10นาที.ชินจูกุ

ประมาณ 2ชม. 10นาที.ทากายาม�า

ประมาณ 3ชม. 10นาที.นาโกย�า
ประมาณ 5ชม. 30นาที.โอซาก้า

โดยรถบัสสายด�วน

มัต
สึโ

มโ
ต� 
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มัต

สึโ
มโ

ต� 
IC

โอ
กา

ย�า
 J

CT

เคเซ

เมเทตสึ

 โตเกียว 
(สนามบินนาริตะ)

นาโกย�า

การเดินทางจากสนามบิน

โอซาก�า นาโกย�า

นาโกย�า
(สนามบินชูบุเซ็นแทรร� )

โอซาก�า
(สนามบินคันไซ)

ประมาณ 2ชม. 50นาที.

ประมาณ 4ชม. 15นาที.

（มีรถไฟสายตรงจากโตเกียวและจิบะ）
บัตรเดินทางแบบใหม�ที่มีความสะดวกสบายสำหรับใช�เดิน
ทางในพื้นที่ มัตสึโมโต้ คามิโคจิ โนริกุระ และ ฮิดะทากายาม�า !

ปราสาทมัตสึโมโต�ปราสาทมัตสึโมโต�

ปราสาทมัตสึโมโต�เป�นจุดรวมสมบัติอันมีค�าของชาติที่สำคัญและมัตสึโมโต�มีความเจริญรุ�งเรืองในฐานะ
เมืองปราสาทมากว�า 400 ป�แล�ว มีที่ตั้งอยู�ทางภาคกลางของญี่ปุ�นในเขตจังหวัดนากาโน�ที่เคยเป�นเจ�าภาพงาน
โอลิมป�คที่จัดขึ้นในฤดูหนาวในป� 1998 มัตสึโมโต�เป�นเมืองที่มีบริเวณแวดล�อมไปด�วยความงดงามตามธรรมชาติ
ซึ่งหากมองจากทัศนียภาพด�านตะวันตกของเทือกเขาแอลป�ญี่ปุ�นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลกว�า 3,000 เมตร 
และจากทางด�านทิศตะวันออกเป�นที่ราบสูงอุสึกุชิงะฮาร�าที่มีความสูง 2,000 เมตร คุณจะสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพโดยรอบทั้งหมด 360  องศารวมถึงภูเขาฟูจิยาม�าที่อยู�ห�างออกไปอีกด�วย

ทุกฤดูกาลของมัตสึโมโต�มีสิ่งชวนให�รู�สึกอยากแวะเที่ยวชมตลอดทั้งป� มีผลเชอร�รี่ซึ่งเริ่มให�ผลในฤดูใบไม�ผลิ
 มีเส�นทางให�นักท�องเที่ยวเดินทางผ�านกำแพงหิมะภูเขาโนริกุระเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน มีการไต�เขาคามิโค
จิและเขาแอลป�ญี่ปุ�น ในฤดูใบไม�ร�วงใบไม�จะผลัดสีงดงามก�อนจะร�วงหล�นและยังมีแหล�งพักผ�อนเพื่อเที่ยวชมหิมะ
ในฤดูหนาว นอกจากนั้นยังสามารถเพลิดเพลินไปกับแหล�งท�องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ�น อาทิเช�น 
เดินเที่ยวชมวิวทิวทัศน�ของบ�านเมืองสมัยโบราณ หรือ เข�าพักในโรงแรมสไตล�ญี่ปุ�นพร�อมแช�ออนเซ็นได�อีกด�วย

เพราะมัตสึโมโต�มีความโดดเด�นทางประวัติศาสตร�และความเป�นเอกลักษณะเฉพาะตัวทางวัฒนธรรมที่ดึงดูด
ความสนใจนักท�องเที่ยวให�เดินทางเข�ามาเยือนประเทศญี่ปุ�นได�โดยแท�จริง

  ปราสาทมัตสึโมโต�เป�นปราสาทที่เก�าแก�ที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ�น มีตัวปราสาทเป�นไม�และหอคอยกลาง
ปราสาทสำหรับระวังภัยหรือเป�นป�อมยิงที่ยังคงสภาพ
เดิมซึ่งนับเป�นหนึ่งในห�าปราสาทในญี่ปุ�นที่กำหนดไว�ให�
เป�นสมบัติอันมีค�าของชาติ กล�าวกันว�าป�อมหอคอย
และตัวปราสาทมัตสึโมโต�ได�ถ ูกสร�างขึ ้นในช�วงป� 
1593 ถึงป� 1594 ซึ่งเป�นช�วงสงครามระหว�างรัฐ ใน
ฤดูใบไม�ผลิคุณจะได�ชมต�นซากุระญี่ปุ�นที่ออกดอกบาน
เต็มหลังคาสีดำของปราสาทกับเทือกเขาแอลป�ฉาบ
หิมะของญี่ปุ�นเป�นฉากหลังข�าง ในตัวปราสาทแสดง
วัสดุเครื่องใช�ทางประวัติศาสตร�รวมทั้งชุดเกราะซามูไร
และอุปกรณ�ประกอบป�นคาบศิลาที่รวบรวมไว�อย�างครบ
ถ�วนเพื่อบอกเล�าและทำให�รู�สึกได�ถึงสถานการณ�ช�วง
สงครามโดยชัดเจนคุณจะสามารถเพลิดเพลินกับ
ทัศนียภาพเขาแอลป�ญี่ปุ�นและเมืองมัตสึโมโต�จากชั้น
บนสุดของตัวปราสาท

มัตสึโมโต� ญี่ปุ�น

การท�องเท่ียวมัตสึโมโต�และสมาพันธ�ร�วมเครือข�าย การท�องเท่ียวมัตสึโมโต�และสมาพันธ�ร�วมเครือข�าย 

จังหวัดนากาโน�

ภูเขาฟูจิ

เกียวโต โตเกียว



ภูเขาโนริกุระดาเกะและบึงอุชิโดเมะ

ดอกอะซาเลียญี่ปุ�น

หอคอยอุสึกุชิ

เขาแอลป�ในประเทศญี่ปุ�นมียอดเขามากมาย ทางตอนเหนือมียอดสูงกว�า 3,000 เมตรซ่ึง
เป�นอาณาเขตอุทยานแห�งชาติ ชูบุ-ซังงะกุ ที่มีภูเขายาริงาตาเกะ, และภูเขาโนริกุระดา
เกะรวมอยู�ด�วย และภูเขาโนริกุระดาเกะแห�งนี้เป�นที่ป�าสงวนที่ได�รับการรักษาให�คงความ
อุดมสมบรูณ�ตามธรรมชาติไว�ได�เป�นอย�างดี ณ.ที่ราบสูงคามิโคจิและโนริกุระคุณจะตื่นตา
ตื่นใจกับทัศนียภาพอันแสนวิเศษทุก ๆ ฤดู บนที่ราบสูงอุสึกุชิงะฮาร�าคุณจะเพลิดเพลิน
กับทัศนียภาพอันสวยงามของเทือกเขาแอลป�ทางตอนเหนือของญี่ปุ�น ตลอดจนสามารถ
มองออกไปเห็นภูเขาฟูจิยาม�าด�วยทัศนวิสัยที่ชัดเจน อุสึกุชิงะฮาร�าเป�นหนึ่งในที่ราบสูง
แห�งใหญ�ที่สุดในประเทศญี่ปุ�นเขาแอลป�ญี่ปุ�นมีต�นอะซาเลียเป�นพฤกษชาติและมีพืชสมุน
ไพรที่จับกลุ�มกันหนาแน�นมากมายเช�นเดียวกับเขาแอลป�เขตอื่น ๆ สถานที่แห�งนี้มักจะดึง
ดูดความสนใจของนักท�องเที่ยวได�แทบไม�น�าเชื่อ

ธรรมชาติ

ที่ราบสูงโนริกุระ

ที่ราบสูงอุสึกุชิงะฮาร�า
ตั้งอยู�ด�านตะวันออกในเขตเมืองมัตสึโมโต� ที่ราบสูงอุสึกุชิงะฮาร�า มีความสูง 

2,000 เมตร ที่นับว�าทั้งสูงและใหญ�ที่สุดแห�งหนึ่งในญ่ีปุ�น หอคอยอุสึกุชิเป�น
สัญลักษณ�ของอุสึกุชิงะฮาร�าที่สร�างไว�สำหรับเป�นที่พักพิงของนักไต�เขา การ
สั่นระฆังที่อยู�ภายในหอคอยขณะสภาพอากาศมีหมอกหนาช�วยชี้ทางให�นักไต�
เขากลับเข�าเส�นทางเดินของตนได� ดอกอะซาเลียญี่ปุ�นและสมุนไพรวิลโลว�
พบได�ใน เดือนมิถุนายนและกรกฏาคม ส�วนม�าและวัวกำหนดเวลาปล�อยให�
เล็มหญ�าตั้งแต�เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนตุลาคม

ดอกซากุระบานและใบไม�ผลัดสี
ดอกซากุระจะบานเขตมัตสึโมโต�ราวกลางเดือนเมษายนคุณจะเห็นดอกบานสะพรั่ง

จากต�นซากุระราว 300 ต�นได�ดีที่สุดจากปราสาทมัตสึโมโต�และสามารถบันทึกภาพ
ดอกซากุระสีชมพูตัดกับสีดำของปราสาทและสีขาวของหิมะบนเขาแอลป�ญี่ปุ�นเก็บ
ไว�เป�นภาพที่หาดูได�ยากภาพหนึ่ง ดอกซากุระเริ่มบานที่มัตสึโมโต�ตอนใต�และที่ภู
เขาอีกด�านหนึ่งราวปลายเดือนมีนาคมและจะบานที่มัตสึโมโต�ตอนเหนือราวต�น
เดือนพฤษภาคม ทั้งนี้คุณจะสามารถชมความสวยงามของดอกซากุระได�ตลอดทั้ง
เดือนเมษายนด�วย ดอกซากุระราว 500 ต�นจะบานสะพรั่งทั้งที่อุทยานบนเขา
แอลป�หรือแม�แต�บริเวณสถานีรถไฟราวปลายเดือนเมษายน ดังนั้นคุณจะเห็นความ
งดงามนี้ได�ในที่ต�าง ๆ กันราวมี “สวนดอกไม� ” กลางกรุงเลยทีเดียว

การมาถึงของฤดูใบไม�ร�วงอันเป�นฤดูแห�งการแต�งแต�มความสมบรูณ�ให�กับสีสันต�นไม�ที่มีหลากหลายทั่วเขาให�สวยสดงดงามราวจิตกรวาด 
การผลัดสีของใบไม�เน�นบอกถึงฤดูกาลที่กำลังจะเปลี่ยนไปเช�นนี้คงทำให�การมาเยือนมัตสึโมโต�ครั้งนี้ของคุณคงความสมบรูณ�และงดงามอยู�ใน
ความทรงจำตลอดไป คุณจะเห็นใบไม�ผลัดสีสันสวยสดงดงามก�อนร�วงหล�นได�ทั้งที่ภูเขาและในเขตเมืองเช�นบริเวณปราสาทมัตสึโมโต�

บึงไทโช

บึงเมียวจิน

สะพานคับปะและทิวเขาโฮตากะ

คามิโคจิ
คามิโคจิเป�นตัวอย�างหนึ่ง

ของความงดงามสมบูรณ�แบบ
ของภ ู เขาในประเทศญ ี ่ป ุ �น 
เนื่องจากเป�นพื้นที่ที่มีการห�าม
ใช�รถส�วนตัวจึงทำให�พื้นที่แห�ง
น ี ้แทบไม �ม ีคว ันพ ิษอย ู � เลย 
สามารถเพลิดเพลินไปกับการ
ป �น เขาตามเส �นทางพร �อม
ช ื ่นชมทัศน ียภาพของภูเขา
หลากหลายลูกที ่อยู �ในระดับ
ความสูง 3,000 เมตร ณ 
บริเวณใกล�เคียง ทัศนียภาพที่
มองจากสะพานคับปะตามแนว
เขาโฮตากะและภูเขายาเกดา
เกะ คือภูเขาไฟที่ยังคุอยู�ควบคู�
กับบึงทั ้งสองคือบึงไทโชและ
บึงเมียวจินดูแล�วติดตาตื่นใจ

ที่ราบสูงโนริกุระเป�นที่ราบสูงขนาดใหญ�ที่ทอดไปทาง ตะวันออกของภูเขาโนริกุระดา
เกะ (3,026 เมตร) และคุณจะสามารถชมความงดงามของทิวทัศน�โดยรถประจำทาง 
จากตำแหน�งตรงเส�นขอบฟ�าที่สูงที่สุดในญ่ีปุ�นคือ 2,700 เมตร มีเทศกาลและกิจ
กรรมหลายอย�างแตกต�างกันตามฤดูกาลตลอดทั้งป�เช�นการเดินทางผ�านหิมะที่ก�อ
ตัวเป�นผนังสูงในฤดูใบไม�ผลิและเพลิดเพลินกับพืชพันธุ�เล็กบนเขาแอลป� การเดินเขา
ช�า ๆและแวะพักแรมไปด�วยในฤดูร�อน คุณจะตื่นตาตื่นใจกับช�วงใบไม�ผลัดสีในฤดู
ใบไม�ร�วงส�วนความสนุกสุดยอดในฤดูหนาวนั้นไม�เพียงแต�การได�เล�นสกีเท�านั้นยังมี
การไต�เขาหิมะและเล�นกระดานเลื่อนต�าง ๆ ที่แม�จะเป�นเดือนสิงหาคมแต�หิมะก็ยัง
คงมีอยู�ให�คุณมีโอกาสเล�นกระดานลื่นและสร�างตุ�กตาหิมะได�ระหว�างเดือนพฤษภา
คมถึงสิงหาคม และแน�นอนมีน้ำพุร�อนต�างๆ อีกมีมากมายที่ที่ราบสูงโนริกุระตลอด
จนมีชื่อเสียงเรื่องน้ำสีขาวอีกด�วย

คาราซาวะในฤดูใบไม�ร�วงและแนวเขาโฮตากะ
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ปราสาทมัตสึโมโต� สมบัติล้ำค�าประจำชาติ

โรงเรียนเก�าไคจิ

พิพิธภัณฑ�โรงพิมพ�บล�อคไม�ยุกิโยเอะญี่ปุ�น

เทศกาลเซจิ โอซาว�า มัตสึโมโต�

บ�อน้ำดื่มบริสุทธิ์ เก็นจิ

พิพิธภัณฑ�นาฬ�กา
รถบัสที่ออกแบบโดยยาโยย คุซามะ (ศิลป�นที่มีชื่อเสียงซึ่งเกิด ณ จังหวัด) ก็มี

คุราสิกกัง 
(ศูนย�คอมมูนิตี้)

ถนนนาวาเตะ

ถนนนากามะจิ

อำเภอมัตสึโมโต�มีสถานที่ที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร�มากมาย เช�นปราสาทมัตสึโมโต�ที่เป�นสมบัติล้ำค�า
ประจำชาติ ถูกสร�างขึ้นมานานกว�า 400 ป�แล�ว และตัวปราสาทสร�างด�วยไม� 5 คูหา 6 ชั้นที่นับได�ว�าเก�าแก�
ที่สุดในประเทศญี่ปุ�น มัตสึโมโต� ยังถูกเรียกว�าเป�น “เมืองแห�งเสียงดนตรี” ช�วงฤดูร�อนในทุกป�จะมีการจัดงาน
เทศกาลเซจิ โอซาว�า มัตสึโมโต� ที่บรรเลงโดยมีคอนด�อกเตอร�ชื่อดังระดับโลกอย�าง เซจิ โอซาว�า คอยควบคุม
การแสดง และยังเป�นสถานที่ที่เริ่มต�นเรื่องราวของโรงเรียนสอนไวโอลินระดับโลกอย�าง ซูซูกิ เมทตอท อีกด�วย 
เป�นเมืองที่เต็มไปด�วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร�และมีการถ�ายทอดเรื่องราวผ�านงานเทศกาลต�างๆที่ถูกจัด
ขึ้นตลอดทั้งป� การเข�าเยี่ยมชมสถานที่ต�างๆรวมถึงโรงเรียนสอนไวโอลินระดับโลกอย�าง ซูซูกิ เมทตอทซึ่งมี
สำนักงานใหญ�อยู�ที่มัตสึโมโต�คุณจะได�สัมผัสบรรยากาศอันน�าทึ่งทางประวัติศาสตร�และเข�าถึงวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของมัตสึโมโต�ได�อย�างแท�จริง

ประวัติความเป�นมา

เมือง ปราสาทมัตสึโมโต�
มัตสึโมโต�มีปราสาทที่มีความเจริญรุ�งเรืองและอุดมสมบูรณ�มานาน

หลายศตวรรษมีบ�านและอาคารเก�าแก�จำนวนมากที่ล�วนแสดงให�
เราเห็นชีวิตแบบญี่ปุ �นในสมัยนั ้นเป�นอย�างดีคุณสามารถเพลิด
เพลินกับการเดินบนถนนนาวาเตะที่เป�นดินแดนแห�งซามูไรรวมทั้ง
ที่อยู�อาศัยสามัญชนในสมัยเอโดะนอกจากนี้ยังมีถนนนากามะจิอัน
เป�นปฏิมากรรมที่รู �จักกันในนามอาคารทรงคุระสึกุริติดต�อกันไป
หลายอาคารผนังของแต�ละอาคารจะมีสีขาวและสีดำสลับกันงด
งามแปลกตา

ชมน้ำพุเขตเมือง

ปฎิมากรรมทางวัฒนธรรม

ภูเขาล�อมรอบมัตสึโมโต�
เป�นแหล�งที่มาของน้ำที่ดีเยี่ยม
จากละอองน้ำพุธรรมชาติที่มี
อยู�รายรอบเมือง หากคุณเดิน
รอบ ๆบริเวณที่มีน้ำพุต�าง ๆ 
คุณจะรู�จักกับเมืองนี้ดีทีเดียว

พิพิธภัณฑ�ศิลปะ
เมืองมัตสึโมโต�

นี่เป�นพิพิธภัณฑ�
สถานแสดงนิทรรศ
กาลกลางแจ�งขนาด
ใหญ � ใน เขตเม ือง 
น ักท �องเท ี ่ยวที ่มา
เย ือนจะได �ร ับการ
ต�อนรับโดยมียาโยย 
ค ุซามะศ ิลป �นของ
มัตสึโมโต�

รถบัสทัศนาจรรอบเมือง (ทาวน�สเนเกอร�)

รถจักรยานเช�า (ซุยซุยทาวน�, ริกิชะ)

คุณสามารถนั่งรถบัสทัศนาจรรอบเมืองชื่อ “ทาวน�สเนเกอร�” 
ในราคา 200 เยน มีบริการรถออกจากสถานีรถบัสมัตสึโมโต�ทุก 
30 นาทีทั้งหมด 4 เส�นทางคือสายเหนือ สายใต� สายตะวันออก
และสายตะวันตกของมัตสึโมโต� คุณสามารถเดินทางท�องเที่ยว
สถานที่ที่มีชื่อเสียงของมัตสึโมโต�แต�ละที่เช�นปราสาทมัตสึโมโต� 
และถนนนากามะจิตลอดจนถึงเที่ยวน้ำพุธรรมชาติต�าง ๆ ได�
โดยสะดวก

สามารถยืมจักรยานเช�า
ฟรีได�จากสถานที่หลายแห�ง
ในตัวเมือง เช�น ปราสาท
มัตสึโมโต� ถนนนา กามะจิ 
ตามโรงแรมต�างๆ และ ร�าน
ค�าที่ตั ้งอยู�บริเวณถนนหน�า
ปราสาทมัตสึโมโต� เป�นต�น 
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อาหารท�องถ่ิน
สภาพภูมิอากาศของมัตสึโมโต�รวมทั้ง

อากาศที่บริสุทธิ์และน้ำสะอาดเป�นป�จ
จัยทำให�วัตถุดิบและอาหารทั้งอร�อยรส
ชาติไม�มีใครเลียนแบบได�ในภูมิภาคนี้

เหล�าสาเก
เหล�าสาเกที่ผลิตในท�องถิ่นรสดีและหลากหลายความอร�อย

เนื่องจากผลิตโดยน้ำบริสุทธ์ิตามธรรมชาติในเขตมัตสึโมโต�

โอยากิ
โอยากิเป�นอาหารประเภทสอดใส�แบบซาลาเปาที่มีมาแต�ดั่ง

เดิมที่ผลิตกันในท�องถิ่น เช�นสอดไส� “โนซาวะนะ” 
(ส�วนใบของต�นหัวผักกาดชนิดหนึ่ง)

แตงโม
เป�นสินค�าเกษตรชั้นนำของพื้นที่

เขตฮาตะผืนดินที่ปรับสภาพจาก
ลาวาภูเขาไฟอุณหภูมิกลางวัน
และกลางคืนที ่แตกต�างกันมาก
และ เวลาการได � ร ั บแสงแดด
หลายชั่วโมงในวันหนึ่ง ๆ ต�าง ๆ 
เหล�านี ้เป�นป�จจัยให�ผลผลิตมีรส
ชาติดี ได�ผลแตงโมที่มีคุณภาพสูง
ทั้งเนื้อ, น้ำตาลสูงและกรอบอร�อย

มิโซะ
“มิโซะ” (เป�นเครื่องปรุงรสเค็มของ

ญี่ปุ�นทำจากถั่วบด) ที่ผลิตใน “ชินชู” 
(นากาโน�) คือแบรนด�สินค�าขึ้นชื่อ 
ศูนย�กลางการผลิต“มิโซะ”อยู�ในพื้น
ที ่เขตเมืองมัตสึโมโต�เนื ่องจากเป�น
เมืองที ่ม ีสภาพอากาศเย็นและอา
กาศบริสุทธิ ์ท ี ่เป�นป�จจัยสำคัญใน
การหมักมิโซะรู�จักกันดีในฐานะเป�นอาหารเพื่อสุขภาพเพราะมีสารอา
หารที่มีผลดีต�อการดำรงชีวิตและมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการป�องกันป�ญ
หาโรคภัยต�าง ๆ หลายรูปแบบด�วย ความสุขกับการที่คุณได�ลิ้มลอง
อาหารรสชั้นเลิศเช�นนี้มีไม�เพียงแต�ซุบมิโซะเท�านั้น แต�ยังมีมิโซะน้ำ
สลัดแบบข�น (มายองเนส) และน้ำสลัด (เดรสซิ่ง)  มากมายอีกด�วย

ผลิตกรรมโซบะ
การผลิตเส�นโซบะ (อาหารประเภทเส�นก�วยเตี๋ยว)
เมื่อชาวญี่ปุ�นคิดถึงจังหวัดนากาโน�จะนึกถึงความอร�อย

ของอาหารประเภทเส�นที่เรียกว�าโซบะนี้ทันทีในการเพาะ
ปลูกโซบะต�องอาศัยป�จจัยคืออากาศหนาวและน้ำบริ
สุทธิ์ หากได�มาเยือนที่นี่คุณต�องลองลิ้มรสอาหารโซบะ 
“ชาบุชาบุ” (จุ�ม) ในซุปเห็ดคูณ ที่เรียกว�า “ โทจิโซบะ” 
ความอร�อยแบบนี้มีเพียงที่มัตสึโมโต�แห�งเดียวเท�านั้น

องุ�นและไวน�
ตั้งแต�ป�ค.ศ. 1874 เมืองมัตสึโมโต�ได�เริ่มรณรงค�ปรับหน�าดิน

เพื่อการเพาะปลูกองุ�นอย�างเต็มที่ ในเขตยามาเบะซึ่งตั้งอยู�
ทางด�านตะวันออกของเมืองมัตสึโมโต� รสชาติดีมีระดับของ
องุ�นเป�นผลทำให�ผลิตไวน�รสชาติไม�แพ�ใครทำให�ผู�ผลิตมีชื่อ
เสียงฐานะกลุ�มผลิตไวน�กลุ�มใหม�ที่ได�รับความนิยมอย�างแพร�
หลายตั้งแต�นั้น

แอปเป��ล
อุณหภูมิที่แตกต�างกันมากระหว�างกลางวันและกลางคืน ประ

กอบกับการได�รับแสงแดดอย�างเต็มที่ทำให�แอปเป��ลของมัตสึ
โมโต�มีรสดีและหวานฉ่ำไปด�วย “น้ำหวาน” ใจกลางผลที่ชาว
ญี่ปุ�นเรียกว�า “มิสึ” การเก็บแอปเป��ลจะทำในราวปลายเดือน
ตุลาคมจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน

ผลิตกรรมโซบะ

การผลิตเส�นโซบะ (อาหารประเภทเส�นก�วยเตี๋ยว)
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ภูเขาโอเทนโชดาเก
2922

เมืองโอมะจิ

หมู�บ�านยามะกาตะ

หมู�บ�านอาซาฮี

เมืองคิโซ

เมืองคิโซ

เมืองโอกาย�า

เมือง
อูเอดะ

เมือง
นากาว�า

เมืองชิโอจิริ
เมืองชิโมะสุวะ

บริเวณเทือกเขาแอลป�ญี่ปุ�น

บริเวณท่ีราบสูงอุสึกุชิงะฮาร�า  

 บริเวณปราสาทมัตสึโมโต�  

อะซูมิโน� IC

ที่พักริมทาง
อะซุซากะวะ

มัตสึโมโต� IC

ชิโอจิริคิตะ ICสนามบินมัตสึโมโต�

ไม�สามารถใช�รถส�วนตัวเดินทางไปยังคามิโคจิ
(ถ�าเดินทางมาโดยรถยนต�ต�องเปลี่ยนขึ้นรถบัสที่จัดไว�หรือแท�กซ่ีจากสะวันโดะหรือฮิรายุ)

ไม�สามารถใช�รถส�วนตัวเดินทางไปยังโนริกุระ
（เดินทางเข�าโดยรถบัสหรือแท�กซี่）
 ช�วงให�เดินทางเข�าได�
・ทางสายโนริกุระเอโค（1กรกฎา-31ตุลา）
・โนริกุระสกายไลน（์15พฤษภา-31ตุลา）
（เดินทางได�โดยรถบัสประจำเส�นทางหรือแท�กซี่จากโนริกุระโคเง็นหรือฮิรายุเท�านั้น）

   ［สัญญาลักษณ�ในแผนที่］
จุดชมวิว
ศูนย�บริหารสุขภาพ
ศูนย�ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ

ทางหลวง
เก็บค�าผ�านทาง
จำกัดเส�นทาง
ทางด�วน
ทางลอดอุโมงค�

น้ำพุร�อน
คอร�สกอลฟ�

ภูเขามะเอะ-โจเนนดาเกะ
2662

ภูเขายาริงาตาเกะ
3180

ภูเขาโจเนนดาเกะ
2857

ภูเขาคิตะ -โฮตากาดาเกะ
3106 ภูเขาโชงะตาเกะ

2677

เมืองทากายาม�า, จังหวัดกิฟุ

คาราซาวะ 

โยโกวภูเขาโอกุ-โฮตากาดาเกะ
3190 ภูเขามะเอะ -โฮตากาดาเกะ

3090

บึงเมียวจิน

 สะพานคับปะ

แม�น้ำอะซูสะ

โทกุซาวะ
ภูเขานิชิ -โฮตะเกดะเกะ

2909

ภูเขายาเกดาเกะ 
2455 ภูเขาคาสุมิซาวะดาเกะ 

2646

บึงไทโช

น้ำพุร�อน
คามิโคจิ

อุโมงค�คามะ
น้ำพุร�อน
ซะกามะกิ

น้ำพุร�อน
นะกาโนยุ

 ไปโทยาม�า

ถึงฮะกุบะ

ไป คิโซ

สถานีท�ารถ
คามิโคจิ 

อุโมงค�อาโบะ

เส�นทางไปอาโบะโทเง

น้ำพุร�อน
ฮิรายุ

แม�น้ำอะซูสะ

น้ำตก
    ฮิรายุ-โอตะกิไปทากายาม�า 

โนริกุระสกายไลน�

ยูงาวะโดะ
สะวันโดะ

มะเอะคาวาโดะ

ทาทามิไดระ

น้ำพุร�อน
ชิราโฮเนะ น้ำพุร�อน

สะวันโดะ

ทางสายโนริกุระเอโค

ภูเขา โนริกุระดาเกะ
3026

ภูเขา ฮาจิโมริ
2446

ถ.ซุปเปอร�รินโดะ

น้ำพุร�อนชินนากาวะ

น้ำพุร�อนนากาวะ

น้ำพุร�อนชิบูซาว�า

โนมูกิโทเง
สกีรีสอร�ท

ถ.โนมูกิไคโดะ

ทางเลียบสันเขา
โนมูกิโทเง

โยริไอโดะ
ไปกิฟุ

ศูนย�อนุรักษ�ธรรมชาติ
และสัตว�ป�าโนริกุระ

 ภูเขาโนริกุระ สกีรีสอร�ท 
น้ำตกซันบอน-ดะกิ

ศูนย�ประชาสัมพันธ�
การท�องเที่ยว
โนริกุระ

บริเวณแหล�ง
บ�อน้ำแรโนริกุระ รีสอร�ท

อิจิโนะเสะ-เอ็นจิ
คุโรกาวะโดะ

ทางเลียบสันเขา
ชิระกาบะโทเง

นากาวะโดะ

ถ�าคดเคี้ยว
ฟุอุเคสึโนะซาโต�

เขื่อน
นากาวะโดะ

เขื่อน
มิโดโนะ

แม
�น้ำอ

ะซูส
ะ 

ศูนย�มรดกและวัฒนธรรม
อะซุมิโน�

เขี่อนอิเมะโกกิ
น้ำพุร�อน
ริวชิมะ

ชิมะชิมะ
ทางเลียบสันเขาเข�าสู�

โทกุโกไทเง

สายคามิโคจิ

ชิน-ชิมะชิมะ

ฮาตะ

นีมูระ

พิพิธภัณฑ�อนุสรณ�
คุโบตะ อุสึโบะ

แม�น้ำอะซูสะ ชิซุยเเอ็น

บ�านวิชาการ
อะคาดิเมีย
เฮาท�ส

สวนฯฟูรุซาโต�
พิพิธภัณฑ�สถาป�ตยกรรมกลางแจ�ง

พิพิธภัณฑ�อุกิโยเอะ์

ทางรถไฟ
JRสายโออิโตะ

อะก
าช

ิน�า

พิพิธภัณฑ�
โรกุเซ็น

ฟาร�มเพาะวาซาบิ

พิพิธภัณฑ�ศิลปะ
อะซุมิโน�อาร�ทฮิว

โฮตากะ

โทโยชิน�า

เมืองอะซูมิโนะ

ฮิโตะอิจิบะ

ทะซาว�า

ทางด�วนนากาโน�

ทางรถ
ไฟJRสายชินโนนอย 

น้ำพุร�อน
อะนาซาวะ

แหล�งชมทัศนียภาพ
ไม�ดอกไม�ประดับ 

พิิพิธภัณฑ�
ซากโบราณวัตถุชิง�ะ

ทางเลียบสันเขา
อะโอกิโทเง

 ทางเลียบสันเขาโฮฟุกุจิโทเง

น้ำพุร�อน
คะเคยุ

ไปอูเอดะ 

อุโมงค� มิสะยามะอุโมงค�มัตสึโมโต�

สวนฯแอลป� น้ำพุร�อนอาซามะ

หอศิลปวัฒนธรรม
มัตสึโมโต�จังหวัดนากาโน�

พิพิธภัณฑ�โบราณคดีมัตสึโมโต�

เนินเขาโกโบ-ยามะ 
（สุสานโบราณ）

สนามกีฬาเอลวิน สวนฯชินชู
สกายปาร�ค

มัตสึโมโต
มินามิ้

มูไร

ฮิระตะ

ฟาร�มซันจิโร�

ที่ราบสูงอุสึกุชิงะฮาร�า

พิพิธภัณฑที่ราบสูง
อุสึกุชิงะฮาร�า�

หอคอย
อุสึกุชิงะฮาร�า

โองาโตะ
2034

ศูนย�อนุรักษ�
ธรรมชาติและสัตว�ป�า

ทางเลียบสันเขา
โทบิระโทเง

ภูเขาฮาจิบุเสะ
1928

          น้ำพุร�อน
โทบิระ

วัดโงฟุกุจิ
บะบะเฟมีลี่เรสซิเดนท� 
（สมบัติวัฒนธรรม）

น้ำพุร�อน
งาเกะโนยุฮิโรโอกะ

เส�นทาง
วีนัสไลน�

เส�นทางด�วน
นากาโน�

มัตสึโมโต� เส�นทางโยโมงิโกบะ（สายอะซาเลีย）

เส�นทางอุสึกุชิงะฮาร�า
(อุสึกุชิงะฮาร�า สกายไลน� ）

ทางเลียบสันเขา
ทะเกชิโทเง

น้ำพุร�อน
อุสึกุชิงะฮาร�า

ทะเลสาปมิสุซุ

ยอดเขาทะเกชิ
1972

สวนฯโจยามะ
   ชิมะอุจิ

น้ำพุร�อน
โยโกตะ

เส�นทางไป
อุโมงค�

แผนท่ีีท�องเท่ียวมัตสึโมโต�  

ตำแหน�งสูงท่ีสุดของมัตสึโมโต� 

คามิโคจิ 

สวนฯอะกะตาโนะโมริ

ศูนย�ศิลปกรรม 
มัตสึโมโต�์

พิพิธภัณฑ� ศิลปะมืองมัตสึโมโต� 

ที่ราบสูงโนริกุระ

เมืองที่พักแรมในอดีตนาราอิ

P

P

P

ปราสาทมัตสึโมโต�

บริเวณตัวเมืองมัตสึโมโต� 

              มัธยมปลาย
สมัยโบราณ (ก�อน1946)

พิพิธภัณฑ�อนุสรณ�
สวนฯอะกะตาโนะโมริ 

 (ประวัติโรงเรียนมัธยมปลาย
 ในอดีตของมัตสึโมโต�้ )

หอศิลป�เมืองมัตสึโมโต�

พิพิธภัณฑ�ศิลปะ
เมืองมัตสึโมโต� 

ถ.โอฮะชิเก็นจิ

ร�านตุ�กตาญี่ปุ�นเบลอามี่

พิพิธภัณฑ�สเกล

อิโอริเรซุย 

คุราสิกกัง(ศูนย�คอมมูนิตี้)

ชิตะมะจิไคกัง (ศูนย�คอมมูนิตี้)

 สวนฯทะสึมิโน�นะวะ

ศูนย�ประ
ชาสัมพันธ�

การท�่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ�เมืองมัตสึโมโต� ์

อิเกงามิ
เฮียกุจิกุ เต

โบสถ�คาทอลิคเก�า
พริอีส เรสซิิเดนท� โรงเรียนเก�าไคจิ

 (มรดกวัฒนธรรม)

อะซามะ

ไปอะซูมิโน�

ไปมหาวิทยาลัย
ชินชู หอประชุมอนุสรณ� 

ซูซูกิชินอิจิ

ถ. ฮิกาชิมะจิ

ถ.ยามาบิโกะ

 สะพานซากุระ

ไปอุสึกุิชิงะฮาร�า

ถ.ฮงมะจิ
ฟลาว�เวอร�คล�อค

      สวนฯ(ฮานะโทเก)

ศาลเจ�า
โยฮาชิระ

ปราสาทมัตสึโมโต� 

ไปสถานีรถไฟคิตะ-มัตสึโมโต� 

สะพานเมโทบะ

หอประชุมเมืองมัตสึโมโต�

สะพาน
ฟุกาชิ

พิพิธภัณฑ�
นาฬ�กา

ถ.มัตสึโมโตจูโอ
สะพาน
เซ็นไซ

ถ.นากามะจิ

ถ.นาวะเต

ถ.
ได

เม
ียว

โจ
�

ถ.โคเอ็น

ถ.อิเสะมะจิ 

ศูนย�ประชาสัม
พันธ�การท�องเที่ยว

ไปทางด�วนนากาโน�
 มัตสึโมโต�IC
/คามิโคจิ
/โนริกุระ
/ฮิดะ
/ทากายาม�า

มัตสึโมโต�
สถานีรถไฟ
สายคามิโคจิ

ทางรถไฟJR
สายชินโนนอย

หอนาฬ�กา

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…

ไปบ�อน้ำแร�อาซามะองเซ็น
/อูเอดะ /มารุโกะ
/อุโมงค�มิซายามะ

ถ.อะกะตาโนะโมริ

เส�นการเดินทาง
โดยรถบัสโดยสาร
สายเหนือ
สายตะวันออก
สายใต�

ป�ายจอดรถบัส
จุดชมวิว
ท่ีทำการไปรษณีย�
ป��มน�ำมัน 
ธนาคาร
สถานีตำรวจ
ศาลเจ�า
วัด
โบสถ�
ห�องสุขา

โรงเรียน
บ�อน้ำดื่มบริสุทธ์ิ

ที่จอดรถ

ซุยซุย ทาวน�
(เช�าจักรยานฟรี)

ห�องสุขา 
ผู�สูงอายุ,คนพิการ

P

อะริงาซะกิ
-โกโก-มินามิ

คิว-ไคจิ-กักโกอะริงาซะกิ
โกโกมะเอะ

ศูนย�แพทย
กลางคืน�

โรงเรียนประถมไคจิ ชินมะจิ

มัตสึโมโต�-โจ-คิตะ

ชิยากุโชมะเอะ

โยชิโช

แม�น้ำเมะโทบะ

โมโตมะจิ ซากุระ
-บาชืิ

ซันชิ-โคเอ็น

ชิมิซุ

โยสึยะโจ

สวนฯซันชิ-คิเนน

 อะงาตางาโอกะ-โคโค

คิว-มัตสึโมโต�-โคโค
อะกะตาโนะโมริ-โคเอ็น

ชูโฮ-กักโกมะเอะ

มัตสึโมโต�-กะกุเอ็น-กุจิ

มัตสึโมโต�ชิ
บิจุสึกัง

ฮิโนเดะโจ

Aeon Mall
(เป�ดให�บริการ วันที่ 
16 กันยายน 2017)

อาคารชิมิน
-เกจุสึกัง

ศาลเจ�าฟุกาชิ

หัตถกรรมพ้ืนบ�าน
ชิมินเกจุสึกังนิชิ

โคคุบุโจ ไอดะมะจิ

โกกูบุโช

ฮงมะจิ-5-โชเมะ

ห�างอีโนเว
สถานีท�ารถ

สถานีท�ารถ

 สถานีท�ารถ-คิตะ

มัตสึโมโต�
-เอกิมะเอะ

สถานีท�ารถ-คิตะ

ห�างสรรพสินค�า Ario

ฮงมะจิ
พารุโก�

จูโอ2

เอ็มว้ิง

โอเตะโอโดริ

แม�นำ้เมโทบะ
อิโรริเรซุย

คุระชิไค
กังมะเอะ

ฮาการิ
-ชิเรียวกัง

คุระโนะมะจิ
-นากามะจิ

ฮงมะจิ

อะเกสึจิ
มะจิ

มารุโนะอุจิ
ไดเมียวโจ

ลานจอดรถ 
ประตูโอเตะมง

โรงพยาบาล

เขตเมือง

เขตปราสาทมัตสึโมโต�มีสินค�า
หัตถกรรมมากมายหลายประเภท 
ทักษะฝ�มือและความชำนาญของ
ช�างที ่ผล ิตได�ร ับการถ�ายทอด
สานต�อกันมารุ�นแล�วรุ�นเล�า

งานหัตถกรรม
เล�ากันว�าลูกบอลแบบนี้เริ่มทำขึ้น

โดยครอบครัวซามูไรกลางสมัยเอ
โดะต�อมาฝ�มือและความประณีตใน
การผลิตบอลจากผ�าได�แปรเป�นงาน
ทอด�วยด�ายสีสดใสประสานกันเช�น
สีแดงเหลือง เขียวและสีฟ�าเป�นต�น

มัตสึโมโต� เทะมาริ
(ลูกบอลที่ทำด�วยด�ายของญี่ปุ�น)
มัตสึโมโต� เทะมาริ
(ลูกบอลที่ทำด�วยด�ายของญี่ปุ�น)

โอชิเอบินะเป�นตุ�กตาญี่ปุ�นที่แสดงบทบาทที่พรรณาไว�ในนิทานหรือตำนาน
ดั้งเดิมของญี่ปุ�นหรือ “ละครคะบุกิ” (ละครเพลงของญ่ีปุ�น) ตุ�กตาเหล�านี้ได�
รับความสนใจเป�นพิเศษตั้งแต�ป�ที่เริ่มมีบันทึกไว�เป�นหนังสือในป� 1843

โอชิเอบินะ (การผลิตเสื้อผ�าตุ�กตา)โอชิเอบินะ (การผลิตเสื้อผ�าตุ�กตา)

น้ำพุร�อน อุสึกุชิงะฮาร�า

น้ำพุร�อน สะวันโดะ

บริเวณแหล�งบ�อน้ำแรโนริกุระ รีสอร�ท

น้ำพุร�อน อาซามะ

น้ำพุร�อน ชิราโฮเนะ

น้ำพุร�อน และ 
โรงแรมสไตล์ญี่ปุ�น

บ�อน้ำร�อนที่มีอยู�มากมายในเมืองมัตสึโม
โต�ล�วนมีประโยช�ต�อสุขภาพ คุณจะได�
เพลินกับการแช�น ้ำแร�ด ีด ีอย�างสะดวก
สบายและผ�อนคลายกับบรรยากาศภาย
ในบ�อน้ำร�อนทุกแห�ง ระหว�างการท�องเที่ยว 
มั ่นใจว�าประสพการณ�เช�นนี ้จะทำความ
สดชื ่นให �ท ั ้งร �างกายและจ ิตใจให �ค ุณ
ได�ดีเยี่ยม
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