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ยาริกะทะเคะ

นุเคะโดะดะเคะ
โมมิซะวะดะเคะ
(2813 เมตร)
(2755 เมตร)
คะซะกะทะเคะ
สุโกะโรคุดะเคะ
สะมะทะดะเคะ (2674 เมตร)
(2898 เมตร)

โอบามิดะเคะ นาคะดะเคะ

(3180 เมตร)

(3101 เมตร)

(3084 เมตร)

คิตะโฮทากะดะเคะ

มินะมิดะเคะ

โอะคุโฮทากะดะเคะ
(3190 เมตร)

(3106 เมตร)

(3033 เมตร)

นิชิโฮทากะดะเคะ

(2860 เมตร)

มะเอะโฮทากะดะเคะ

(2909 เมตร)

(3090 เมตร)

เซ็นโกะคุเอนจิ
นิชิโฮซังโซ

ภูเขาโอะคุมารุ

(2385 เมตร)

(2440 เมตร)

ุ ใหม
ั ปรง

ปรบ

ชะคุโจดะเคะ

2

(2168 เมตร)

สถานีชิระคาบะไดระ
หองรอผูโดยสาร

ออนเซ็นสำหรับเทา

สถานีชิระคาบะไดระ สถานีชิระคาบะไดระ
(1308 เมตร)

ออนเซ็นกลางแจง
"คะมิทะคาระโนะยุ"

สถานีนาเบะไดระโคเกน
(1305 เมตร)

1

"รานขนมปงแอลป"

สถานีชินโฮทากะออนเซ็น

230 คัน

(1117 เมตร)

P

เลานจชมวิว

ชินโฮทากะออนเซ็น

ย

ลอ
เชา

กระ

3

ี่ 1

เช

กระ

(2156 เมตร)

P

790 คัน (ปดชวงฤดูหิมะตก)

ยามะโนะโซการเดน

ยะเคะดะเคะ
(2455 เมตร)

ทางเดินชมทิวทัศนธรรมชาติ นาเบะไดระโคเกน
(เนเจอรเทรล)

โรงแรมโฮทากะ

สถานีนิชิโฮทากะคุจิ

ศูนยใหบริการนักทองเที่ยวชินโฮทากะ "ซังกะคุคัง"

า ตูท

ยฟ
าลอ

4

ี่ 2

ูท
ฟาต

จุดชมวิวสวนแอลป

ภาพนี้ใชเพื่อการโฆษณาเทานั้น

1

สถานีชินโฮทากะออนเซ็น

● หองน้ำ (รองรับคนพิการ)
● ตูล็อกเกอรเก็บของ
● ลิฟต
● ออนเซ็นสำหรับเทา

3

ศูนยใหบริการนักทองเที่ยวชินโฮทากะ

"ซังกะคุคัง"

1F

มีกจิ กรรมตาง ๆ มากมายใหทา นรวมสนุก เชน การจัดแสดงขอมูลเกีย่ วกับธรรมชาติของชินโฮทากะและ
หมูเ นินเขา ไกดวอลค ทัวรสโนวชสู  และกิจกรรมงานฝมอื เปนตน

"คะซะกะทะเคะ"

1F

ศูนยใหบริการนักทองเที่ยวชินโฮทากะ

"ซังกะคุคัง"

รานคา

เปดบริการตลอดป

สามารถซือ้ สินคาเฉพาะของกระเชาลอยฟาอยาง
เหลาสาเกของฮิดะทาคะยามะและสินคาทองถิน่ ขึน้ ชือ่
อีกมากมายไดทน่ี ่ี

เขาชมฟรี

อาคาร "ซังกะคุคงั " จัดแสดงขอมูลเกีย่ วกับการทองเทีย่ ว
ปนเขาตาง ๆ ของแถบเทือกเขาแอลปตอนเหนือ
รวมไปถึงเอกสารเกีย่ วกับโอะคุฮดิ ะ หามพลาด
สำหรับนักปนเขา

บอออนเซ็นกลางแจง
เปดบริการตลอดป

บอออนเซ็นกลางแจงขนาดใหญทส่ี ามารถเพลิดเพลินกับ
ทิวทัศนสวยงามไปพรอม ๆ กับความสบายตัวจาก
การแชน้ำรอน
■ เปดเวลา 9:00~15:30
(อาจเปลีย่ นแปลงไดตามฤดูกาล)
■ ผูใหญ 600 เยน เด็ก 400 เยน

● หองน้ำ (รองรับคนพิการ)
● ลิฟต
● ออนเซ็นสำหรับเทา
● หองใหนมบุตร

กิจกรรมตาง ๆ

"พาโนรามา"

จุดชมวิวพาโนรามาจากความสูง 2,156 เมตร เชิญทานรับชม
ทิวทัศนพาโนรามาซึง่ ไดการรับรองความสวยงามจากหนังสือ
มิชแิ ลนกรีนไกดเจแปนถึง 2 ดาว

ตูไปรษณีย
ยามะบิโคะ

แมตไู ปรษณียต นู จ้ี ะตัง้ อยูส งู ทีส่ ดุ ใน
ญีป่ นุ ก็ยงั มีการจัดเก็บจดหมายตลอด
ทัง้ ป นอกจากนีย้ งั จัดจำหนาย
ไปรษณียบัตรและแสตมปอกี ดวย

รานอาหารและเครื่องดื่ม

4F

"เมาทวิว"

เชิญชมทิวทัศนเทือกเขาแอลปตอนเหนืออันนาประทับใจ
ไปพรอมกับจิบกาแฟหรือทานของวางไดทน่ี ่ี

รานคา

3F

จำหนายสินคานานาชนิดทีห่ าไดเพียงในสถานียอดเขาของ
กระเชาลอยฟาเทานัน้

2F

รานเบเกอรีย่ อดฮิตซึง่ เต็มไปดวยขนมปงสดใหม
นานาชนิด ขอเชิญทุกทานมาลิม้ รสขนมปง
หอมกรุน จากเตาอยางครัวซองทยอดนิยม

รานอาหารเทคเอาท

จุดชมวิว

อาคารรวม

"คะมิทะคาระโนะยุ"

สถานีชิระคาบะไดระ

"รานขนมปงแอลป"

5F

TEL (0578) 89-2254

เชิญนัง่ จิบกาแฟ ลิม้ รสไอศครีมหรือ
รับประทานอาหารไปพรอมกับชมทิวทัศนอนั งดงามของ
ยอดเขาคะซะกะทะเคะ หนึง่ ในเทือกเขาแอลปตอนเหนือ

2

สถานีนิชิโฮทากะคุจิ

● หองน้ำ (รองรับคนพิการ)
● หองพยาบาล
(สามารถใหนมบุตรได)
● ลิฟต

● หองน้ำ
● หองใหนมบุตร

รานอาหารและเครื่องดื่ม

4

รานขายอาหารและเครือ่ งดืม่ แบบเทคเอาท ซอฟตครีมอรอยละมุน
ลิน้ และโคโระเกะแกงกะหรีจ่ ากเนือ้ วัวฮิดะของทีน่ เ่ี รียกไดวา
หามพลาดเด็ดขาด

ไกดวอลค

ทัวรสโนชูส

เปนทัวรเดินทองเทีย่ วไปตามเสนทางธรรมชาติ
นาเบะไดระ โดยไกดจะพาทานไปชมธรรมชาติ
พืชพันธุแ ละสัตวบนชินโฮทากะ
■ ปลายเดือนเมษายน - ตนเดือนพฤศจิกายน

เปนทัวรสวมรองเทาสกีเดินทองเทีย่ วไปในโลก
สีขาวโพลนของนาเบะไดระโคเกน โดยไกดจะพา
ทานไปเดินชมเทีย่ วปาซึง่ ปกติแลวจะเขาไปไมได
อีกดวย
■ ปลายเดือนธันวาคม - กลางเดือนมีนาคม

เซ็นโกะคุเอนจิ

นอกสถานี

เสนทางการทองเทีย่ วทีส่ ามารถสัมผัสกับธรรมชาติของ
พืชพันธุต า ง ๆ แหงนีเ้ ปดใหทา นเขามารับชมดอกไมและ
พืชพันธุภ เู ขาในเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม รวมไป
ถึงกำแพงหิมะซึง่ จะปรากฏขึน้ ในฤดูหนาว

